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การวิจัยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อวิเคราะห์แนวคิดองค์ประกอบการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
หลักพุทธธรรมไตรสิกขา 2) เพื่อพัฒนาโปรแกรมสร้างเสริมจิตสาธารณะนักศึกษาปริญญาบัณฑิต และ3) ประเมินผลการ
พัฒนาโปรแกรม กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ทดลอง คือนักศึกษาปริญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จานวน 30
คน ดาเนินการทดลอง 8 วัน 3 ระยะ รวม 48 ชั่วโมง โดยใช้เครื่องมือ คือแบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต แบบสอบถาม แผนการ
จัดกิจกรรม แบบประเมินคุณลักษณะจิตสาธารณะ และแบบประเมินความพึงพอใจต่อโปรแกรม โดยวิเคราะห์ข้อมูลความ
แตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม กรณีกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระแก่กัน สาหรับข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่า
1. ผลการวิเคราะห์ แนวคิด องค์ประกอบ พบว่า มีแนวคิดสาคัญ คือการน้อมนาประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง คือ ด้านดาเนินการจัดกิจกรรม และมีขั้นการจัดการเรียนรู้ โดยใช้หลักไตรสิกขา 3 ขั้นตอนคือ ศีล สมาธิ
และปัญญา เพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะ 4 องค์ประกอบ คือ1) ด้านตระหนัก รับรู้ถึงปัญหาสังคม ร่วมวิเคราะห์ ยึดหลั กธรรม
ทางสายกลาง พอประมาณในการดาเนินชีวิต แบบห่วงใยสังคม (การรับรู้และการรู้คิด) 2) ด้านคานึงถึงผู้อื่นที่มีปฏิสัมพันธ์
สามัคคี มีการแสดงออก เมตตา แบ่งปัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เกื้อกูล ช่วยเหลือ และให้โอกาส (เจตคติ) 3) ด้านพัฒนาตนเองด้าน
พฤติกรรม (ศีล) ด้านจิตใจ (สมาธิ) ด้านความรู้ความคิด (ปัญญา) และการมีวิธีคิดเป็น คิดถูกต้องตามหลักเหตุผล เพื่ออุทิศตน
ให้ส่วนรวม (พฤติกรรมระดับบุคคล) และ 4) ด้านการมีส่วนร่วม สร้างเครือข่าย ช่วยแก้ปัญหา ลงมือปฏิบัติ สร้างสรรค์ให้
เกิดประโยชน์สุขแก่สังคม และการเตรียมตัวให้พร้อมรั บผลกระทบการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆอย่างเหมาะสม (พฤติกรรม
ระดับส่วนรวม)
2. ผลการ พั ฒ นาโปรแก รม พบว่ า มี ค วามเ หมาะสมอยู่ ในร ะดั บ มาก ที่ สุ ด มี ส่ ว นประ กอบดั ง นี้
1) หลักการและ เหตุผล 2) วัตถุประสงค์ 3) แนวคิดสาคัญ 4) โครงสร้างโปรแกรม 5) วิธีการฝึกอบรม 6) ระยะเวลา
7) สถานที่ 8) การวัดและประเมินผล
3. ผลการประเมินการพัฒนาโปรแกรม พบว่า ระดับคุณ ลัก ษณะจิตสาธารณะในภาพรวมของกลุ่มเป้าหมาย
สูงกว่าก่ อนการทดลอง แตกต่างกั น อย่างมีนัย สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และจากการวิเคราะห์เนื้อหา มีก ารพัฒนา
ด้านกาย ศีล จิต ปัญญา ผ่านตามเกณฑ์
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5. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อโปรแกรมอยู่ในระดับมากที่สุด
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บทคั ดย่อ ภาษาอังกฤ

{

The research was aimed at analyzing the components of the Philosophy of sufficiency economy and
the threefold to develop a training program for enhancing public mind of the undergraduate students, and to
evaluate the results of the program. The representative were 30 undergraduate students of Phranakhon Si
Ayutthaya Rajabhat University. The experiment took eight days with three phases, totaling 48 hours. The research
instruments were interview forms, observation forms, questionnaires, public mind tests and the assessments of
program satisfaction. The differences between the average of two samples was selected from the t- test for
analysis. And the content analysis was used in qualitative research.
The results of the study were as follows:
1.The results of concept components found that there is the main idea to leading the Philosophy of
sufficiency economy for example Activities carried out and Managing steps of learning processes by the threefold
training ; morality, concentration and wisdom for enhancing public mind with 4 compositions : 1).Conscious and
aware of social problems, Analyze and work together how to solve the problems with philosophical methods
(Moderate practice) 2).Considerate of everybody’s feeling, harmonize, kindheartedness, hospitality and attitude
3).Behavior development based on morality, Mind development based on concentration and another one is
knowledge development based on wisdom. Logical thinking for dedicate to public of common interest (Individual
behavior) 4).Participate in to solve the Social problems for public of common interest and Preparing oneself to
face up to the change of effects (Social behavior)
2.The results of program development found that : They have the most suitable in also the highest
level consist of : 1).Principles and reasons 2). Purposes 3).Main ideas 4). Program structure 5).Training methods
6).Period of time 7). Location 8).Measurement and Evaluation
3.The results of program development found that : The level of the qualification’s public mind
statically significant is higher than before an experiment at.05 and the content analysis revealed that the
development of physical, precepts, mental and wisdom met the target.
4.The results of the public mind program that all projects met the criteria.
5. The results of the program satisfied all relevant criteria.
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วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ สาเร็จสมบูรณ์ ลุล่วงไปด้วยดี ผู้วิจัยมุ่งหวังจะนาผลที่ได้ศึกษาไปใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนานักศึกษา ทั้งนี้เพื่อ ประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติ การสาเร็จใน
ครั้งนี้ เพราะได้รับความเมตตาและกรุณาอย่างยิ่งจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี หงษ์ศิริวั ฒน์
ประธานกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ ดร.อัจฉรา ไชยูปถัมภ์ กรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ์วิทยานิพนธ์ร่วม ที่กรุณาให้คาปรึกษา แนะนา โดยเฉพาะการนาองค์ความรู้ มาบูรณาการ
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่องานวิจัย
ขอขอบพระคุ ณ ค าแนะน าที่ ท รงคุ ณ ค่ า อย่ า งยิ่ ง จากท่ า น ศาสตราจา รย์ กิ ต ติ คุ ณ
ดร.วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิภา ปรัชญพฤทธิ์
ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์ ผู้ ช่ว ย
ศาสตราจารย์ ดร.สิ ริ ฉั น ท์ สถิ ร กุ ล เตชพาหพงษ์ กรรมการสอบ และรองศาสตราจารย์
วนิช สุทธารัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทุกท่าน ที่ให้คาปรึกษา และให้ข้อคิดข้อเสนอแนะ แนวทาง ในการ
ดาเนินงานวิทยานิพนธ์
ขอขอบคุ ณ กาลั ง ใจที่ มี คุณ ค่ า จากครอบครัว พี่ น้อ ง ที่เ ป็ น กัล ยาณมิ ต ร โดยเฉพาะ
ดร.นริสานันท์ เดชสุระ ภรรยา ที่ช่วยเหลือเป็นพลังผลักดันให้วิทยานิพนธ์ฉบั บนี้สาเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี
คุณความดีของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอถวายเป็นบูชาแด่พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ
พระสังฆคุณ ขอน้อมราลึกถึงพระคุณมารดา บิดา ครูอาจารย์ และขอขอบคุณทุกสรรพสิ่ง ที่ทา
ให้ผู้วิจัย ได้มีโอกาสศึกษาสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งหลากหลายในวิทยานิ พนธ์เล่มนี้ และจะน้อม
รับสิ่งดี ๆ ไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาจิตใจให้เกิดปัญญาเพื่อสร้างสรรค์สังคมและพัฒนานักศึกษาให้มี
ความเจริญก้าวหน้าต่อไป
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ปัจ จุ บั นมีการเปลี่ ย นแปลงด้านต่างๆ นาไปสู่สั งคมโลกยุค “โลกาภิ วั ต น์” เป็น ระบบ
ทุ น นิ ย มสร้ า งความได้ เ ปรี ย บทางการแข่ ง ขั น
โดยเน้ น เศรษฐกิ จ เป็ น ตั ว วั ด ปั จ จั ย ของการ
เจริญเติบโต สภาพสังคมในปัจจุบันที่กาลังมุ่งพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้ าในทุกด้านและต่างก็มี
การแข่งขันกันมากขึ้น ในขณะที่ความเจริญทางวัตถุพัฒนาไปเรื่อยๆ และเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่
จิตใจของมนุษย์กลับไม่ได้เจริญก้าวหน้าตามไปด้วย ระบบทุนนิยมทาให้มนุษย์ซึมซับความเห็นแก่ตัว
มาไว้ในตัวเองไม่มีความพอเพียง สังคมมีแต่การเอารัดเอาเปรี ยบ หาแต่ผลประโยชน์ใส่ตัวเองความ
สานึกต่อส่วนรวมจึงน้อยลงทุกวัน ความรู้สึกเป็นสมาชิกของสังคมร่วมกันนั้นถูกตัดขาด จนนาไปสู่การ
ที่คนในสังคมเมืองสมัยใหม่มีบุคลิกภาพแบบปัจเจกชนนิยม (Individualism) นั่นคือความเห็นแก่ตัว
ขาดความพอดี พอประมาณ ไม่สนใจใคร มุ่งแต่ธุระและผลประโยชน์ของตนเอง นั่นก็คือมีจิตสานึก
แบบปัจเจก (Individual mind) ไม่สนใจปัญหาของคนอื่น และไม่สนใจต่อกิจการที่เป็นสาธารณะ
ประโยชน์ของชุมชน สังคม เป็นสาเหตุที่ทาให้ปัญหาต่างๆ ในสังคมไม่ได้รับการแก้ไข การพัฒนาไม่
ประสบความสาเร็จ ถ้าคนในสังคมขาดสานึกหรือจิต สาธารณะจะส่งผลต่อบุคคล ให้เกิดปัญหา สร้าง
ความเดือดร้อนให้กับตนเองและผู้อื่น ความสามัคคีในครอบครัวลดน้อยลง การแก่งแย่ง ทะเลาะวิวาท
เพิ่มขึ้น องค์กรเกิดปัญหาการแบ่งพรรคแบ่งพวก เห็นแก่ตัวเบียดเบียนสมบัติขององค์กรเป็นสมบัติ
ส่วนตน ประสิทธิภาพและคุณภาพของงานลดลง ชุมชนเกิดปัญหาอ่อนแอ อาชญากรรมในชุมชนสูง
ขาดศู น ย์ ร วมใจ ขาดผู้ น าที่ น าไปสู่ ก ารแก้ ปั ญ หา ส่ ว นระดั บ ชาติ เกิ ด ปั ญ หา วิ ก ฤตการณ์
ภายในประเทศ เกิดการเบียดเบียนทาลายทรัพยากรและสมบัติของส่วนรวม เกิดการแข่งขัน เห็นแก่
ประโยชน์ของกลุ่มตนและพวกพ้อง รวมทั้งเกิดการทุจริตคอรัปชั่นต่างๆมากมายตามมา ซึ่งนับว่าเป็น
ปัญหาที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จะเห็นได้ว่า จิตสาธารณะ เป็นความรับผิดชอบที่เกิดจาก
ภายใน คือ ความรู้สึกนึกคิด จิตใต้สานึกตลอดจนคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งอยู่ในจิตใจและส่งผลมาสู่การ
กระทาภายนอก ดังนั้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555–2559) จึงเน้น
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เป็นพลเมืองดีของสังคม มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดาเนินชีวิตมี
จิตสาธารณะและกระตือรือร้นที่จะเข้ามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของชุมชนและสังคม (สภาพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2555) สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
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2550 มาตรา 80 (3) กาหนดให้รัฐต้องดาเนินการตามนโยบายด้านการศึกษา โดยพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
รวมทั้ง ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตสานึกของความเป็นไทย มีระเบียบวินัย คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และ
ตรงกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา
24 การจัดกระบวนการเรียนรู้มุ่งเน้นให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการบริหารจัดการ
ปรับปรุง พัฒนาการศึกษาให้เป็นระบบ และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตสานึกต่อส่วนรวม มีความรู้และ
คุณธรรม มีจริยธรรมในการดารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข จึงกาหนดนโยบาย
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตรต่างๆ คือ ให้ผู้เรียนมีจิตสานึกและมุ่งทาประโยชน์และสร้างสิ่ง
ที่ดีงามให้แก่สังคมและส่วนรวม โดยกาหนดจิตสาธารณะเป็นสิ่งที่สถานศึกษาจะต้องพัฒนาผู้เรียนให้
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550
การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในยุคแห่งเทคโนโลยี อาจละเลย มองข้าม และไม่ได้ให้
ความสาคัญกับคุณค่าของความเป็นมนุษย์ และคุณค่าของความเสียสละให้มากเท่าที่ควร บัณฑิตจึงมี
ลักษณะที่มุ่งเอาแต่ชนะเอาเปรียบ ฟุ้งเฟ้อ เห็นแก่ได้ ใช้ชีวิตอย่างขาดอุดมคติและเป้าหมายที่ชัดเจน
มีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนน้อย ได้รับมอบหมายให้ทาหน้าที่ ที่มีประโยชน์และคุณค่าต่อชุมชน
การมีส่วนร่วมกับเพื่ อน การมีกิจกรรมทางสั งคมยังน้อย เรียนเก่งแต่ขาดจิตส านึกสาธารณะ อัน
เนื่องมาจากความอ่อนแอของชุมชน ห่างเหินศาสนา เพราะถูกหล่อหลอมจากครอบครัวให้เน้นเรื่อง
การเรียนเป็นหลัก มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว แต่ความรู้ที่มีอยู่นั้นเป็นความรู้ที่จะ
นาไปสู่การแข็งขันมากเกิ นไป ส่วนความรู้ที่จะนาไปสู่การคิดถึงคนอื่น ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน หรือ มี
จิตสานึกสาธารณะนั้นยังมีน้อย จึงเก่งคิด เก่งแข่งขัน ขาดปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น ขาดการเอาใจเขามา
ใส่ใจเรา มุ่งสนใจสิ่งที่อยู่นอกตัวไกลตัว จนทาให้จิตใจแข็งกระด้าง คิดแต่เรื่ องตัวเอง ไม่สนใจคนอื่น
ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าห่วงอย่างมาก (ศักดิ์ชาย เรืองฤทธิ์,2554)
ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพล์ ได้มีการสารวจข้อมูลความสนใจติดตามข่าวสารความเป็นไปของสังคม
และประเทศชาติ ประเด็นเนื้อหากล่าวถึงการเข้าร่วมทากิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติ
ของนิสิตนักศึกษาเพื่อสะท้อนภาพรวมเกี่ยวกับจิตสานึกรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติของนิสิต
นักศึกษาไทยในปัจจุบัน โดยใช้กลุ่มตัวอย่างนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐ 25 แห่งและ
เอกชน 9 แห่ง รวม 1,148 คน พบว่า การที่นิสิตนักศึกษาบางส่ วนไม่ส นใจเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อ
ช่วยเหลือสังคมนั้น มีสาเหตุมาจากสภาวะสังคมในปัจจุบันที่ต้องแข่งขันเอาชนะเพื่อความอยู่รอด จึง
ไม่ค่อยได้คิดถึงคนอื่นนอกจากตัวเอง (ร้อยละ 17.8 ) และมีกิจกรรมสนุกสนานบันเทิงที่ดึงดูดความ
สนใจได้มากกว่ากิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม (ร้อยละ17.4) อีกทั้ง แนวทางการศึกษาในปัจจุบันเน้น
ความเก่งมากกว่าความดี (ร้อยละ 17.1) ขาดการกระตุ้นชี้นาจากครู อาจารย์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
(ร้อยละ 12.7) รวมถึงการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัวที่ไม่สอนให้รู้จักการเผื่อแผ่แบ่งปัน(ร้อยละ8.3)
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ส าหรั บ ข้อ เสนอในการปลู ก จิ ตส านึก ด้า นความรั บผิ ดชอบต่ อสั ง คมและประเทศชาตินั้ น เห็ น ว่ า
การปรั บรู ปแบบการจั ดการเรียนรู้ ให้นิสิตนักศึกษาได้ออกไปสั มผัสใกล้ชิดสั งคมเพื่อรับรู้ถึงสภาพ
ปั ญหาที่แท้จ ริ งนั้ น เป็ น แนวทางที่ดี ที่สุ ดในการปลู กจิ ตส านึ กด้านความรับผิ ด ชอบต่ อสั งคมและ
ประเทศชาติ(ร้อยละ45.6) และควรสอดแทรกแนวคิดเรื่ องความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ
ลงในเนื้อหาของบทเรียน (ร้อยละ 24.9) อีกทั้งควรใช้การกระตุ้น รณรงค์ผ่านสื่อต่างๆ (ร้อยละ 21.0)
รวมถึงการยกย่องเชิด ชูนิสิตนักศึกษาที่ทากิจกรรมเพื่อสังคมให้มากขึ้น(ร้ อยละ5.5) (มติชน, 2547)
สอดคล้องกับข้อมูลการวิจัยเกี่ยวกับนักศึกษา มหาวิทยาลัยทั่วประเทศในด้านพฤติกรรมต่างๆ พบว่า
พฤติ ก รรมด้ า นทั ก ษะชี วิ ต การใช้ จ่ า ยมี แ นวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้ น มากตามกระแสความเจริ ญ ด้ า นวั ต ถุ มี
พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีเลียนแบบเพื่อนและคนที่ตัวเองชื่นชอบ การมีจิตสาธารณะ มีไม่มากตามที่
สังคมคาดหวัง มีการร่วมกิจกรรมหรือทาโครงการเพื่อส่วนรวม ตามที่สถาบันการศึกษากาหนดและ
บังคับ ให้ ป ฏิบั ติเป็ น ส่ ว นมาก มีโ ครงการที่นักศึกษาร่ว มกันคิดเพื่อสร้างสรรค์สั งคมเป็นส่ ว นน้อย
สอดคล้องกับผลการสารวจของสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2552) ได้สารวจ
การมี จิ ต สาธารณะพบว่ า เยาวชนไทยทั่ ว ประเทศมี จิ ต สาธารณะเพี ย งร้ อ ยละ 34
โดยใน
กรุงเทพมหานคร มีจิตสาธารณะน้อยที่สุดเพียงร้อยละ 20 และพบว่ามีโครงการด้านบาเพ็ญประโยชน์
เพื่อสังคมยังอยู่ระดับน้อยไม่เหมาะสมกับจานวนนักศึกษาและมหาวิทยาลัยในประเทศ (สานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ,2552)
กระทรวงศึกษาธิการให้สาคัญกับการสร้างเสริมจิตสาธารณะให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนทุกระดับ
โดยเฉพาะอย่ างยิ่งระดับอุดมศึกษา เพราะนักศึกษาจะสาเร็จการศึกษาไปสู่ สาขาอาชีพต่างๆเพื่อ
พัฒนาประเทศ ถ้ามีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านจิตสาธารณะ ก็จะสร้างสรรค์สังคมให้อยู่ร่วมกัน
อย่างปกติสุข จึงมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้นาหลักการ ทฤษฎีและหลักพุทธธรรมที่สอดคล้อง
เกี่ยวข้อง รวมทั้งกระบวนการต่างๆ เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีจิตสานึกที่ดีต่อส่วนรวม มี ลักษณะเป็นผู้มี
จิตสาธารณะ (Public Mind) คือ 1) เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น ต่อสาธารณะต่อสังคม ไม่นิ่งดูดาย สิ่งที่ดี
งามก็ให้ ล งมือ ทาทัน ที แม้สิ่ งนั้ น จะเป็นสิ่ งเล็ กน้อยก็ตาม 2) ไม่เห็ นแก่ตัว เห็ นแก่ส่ ว นรวม ไม่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน ไม่เอาเปรียบผู้อื่น เคารพสิทธิเสรีภาพผู้อื่น 3) เข้าใจผู้อื่น ไม่ซ้าเติมผู้อื่น มี
จิตใจที่เปิดกว้าง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รับฟังข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ แสวงหาความรู้ใหม่อยู่เสมอ
4) คาดการณ์ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น และหาทางป้องกัน หรือลดความรุนแรงของปัญหานั้นๆ ดังนั้น
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีลักษณะดังกล่าว สิ่งหนึ่งที่เป็นนโยบายชัดเจนคือให้น้อมนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มาใช้เป็นหลักในการพัฒนาผู้เรียน ให้มีจิตสานึกสามารถพึ่งตนเอง และแบ่งปัน
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ใช้เหตุผล มีจิตใจมั่นคงยึดถือในสิ่งที่ถูกต้อง นามาเป็นแนวปฏิบัติประยุกต์ใช้ เป็น การ
สร้างเสริมนักศึกษาให้มีลักษณะเป็นผู้มีจิตสาธารณะ (เกษม วัฒนชัย, 2550) และนอกจากนี้ ยัง
ส่ ง เสริ ม ให้ น าหลั ก พุท ธธรรมไตรสิ ก ขา ซึ่ ง มี ห ลั ก การพั ฒ นามนุ ษ ย์ 3 ด้ า น คือ กาย จิ ต ใจและ
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ปัญญา ทาให้บุคคลได้พัฒนาอย่างมีบูรณาการและมีดุลยภาพ เพราะสอนให้ดาเนินชีวิตทางสาย
กลางมีชีวิตดีงามถูกต้อง ฝึกหัดการอยู่ร่วมกัน ให้มีความเกื้อกูล แบ่งปัน เสียสละต่อกัน พัฒนาตนเอง
ด้วยศีล สมาธิ และปัญญา เมื่อนามาปฏิบัติ จะเป็นการสร้างเสริมให้ผู้นั้นมีลักษณะเป็นผู้มีจิต
สาธารณะ นาไปสู่สังคมที่เกื้อกูล ช่วยเหลือ แบ่งปัน (ป.อ.ปยุตฺโต,2545)
ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่มีความสอดคล้องกับหลักพุทธธรรมไตรสิกขา และ
สามารถนามาบูรณาการสอดแทรกในกระบวนการจัดการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและกิจกรรมนอก
ห้องเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะจิตสาธารณะ เพราะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นแนวทางการดาเนิน ชีวิตและวิธีปฏิบัติ โดยใช้หลักความพอประมาณ การมีเหตุผล การสร้าง
ภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว โดยมีความรู้และคุณธรรมเป็นกรอบในการปฏิบัติ ด้วยแนวทางที่ดีดังนี้จะส่งผลให้
คนในสังคมเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน ถ้าผู้เรียนยึดถือและสามารถประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จนสามารถใช้ ใ นชี วิ ต ประจ าวั น ได้ ก็ จ ะท าคนในสั ง คม ชุ ม ชน ด ารงชี วิ ต ได้ อ ย่ า งมี ค วามสุ ข ซึ่ ง
ความสาคัญดังกล่าว สถาบันการศึกษา ควรส่งเสริมกิจกรรม ตามแนวหลั กปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนรู้จักใช้ชีวิตที่พอเพียงเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ ฝึกการอยู่ร่ว มกับ
ผู้อื่นอย่างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปันเห็นแก่ส่วนรวม ซึ่งถ้านักศึกษามีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในตนเอง ก็จะ
เป็น การสร้างเสริมการมีจิตสาธารณะ มีจิตสานึกที่ดีต่อสังคม รักสิ่ งแวดล้อม และเห็นคุณค่าของ
วัฒนธรรม ค่านิยม เอกลักษณ์และความเป็นไทย ดังนั้นสถาบันการศึก ษาจึงต้องหาแนวทางวิธีการที่
จะนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนดาเนินการให้เหมาะสมกับการจัดการศึกษาตาม
บริบทของสถาบันนั้นๆเพื่อเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน โดยจัดกิจกรรมให้แก่ผู้เรียน
ทั้งในและนอกห้องเรียน เพื่อปลูกฝังจิตสานึกพอเพียง โดยผ่านการทากิจกรรม อันจะทาให้เยาวชน
ดาเนินชีวิตโดยมีภูมิคุ้มกันในตนเองและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างเกิดประโยชน์ มีความสุข สมดุล
และยั่งยืน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ซึ่งสอดคล้องกับหลักการพัฒนาคนโดยใช้หลักพุทธธรรม
ไตรสิขา ที่มุ่งให้คนมีจิตใจที่ดีงาม เอื้อเฟื้อ แบ่งปัน เห็นประโยชน์ส่วนรวมจึงกาหนดกรอบเพื่อนาไปสู่
การปฏิ บัติ ได้แก่ ศีล สมาธิ และปัญญา เพราะ ศีล เป็นเรื่องของการฝึก ตนในด้านพฤติกรรม
โดยเฉพาะกับพฤติกรรมที่เคยชิน ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการฝึกศีลคือวินัย อันเป็นจุดเริ่มต้นที่ต้องเข้าใจ
ในกระบวนการศึกษาและพัฒนาตน เพราะวินัยเป็นตัวการจัดเตรียมชีวิตให้อยู่ในสภาพที่เอื้อต่อการ
พัฒนา โดยจัดระเบียบการเป็นอยู่ การดาเนินชีวิต และการอยู่ร่วมกันในสังคม จึงกล่าวได้ว่าวินัยจะ
จัดสภาพแวดล้อมที่ป้องกันไม่ให้มีพฤติกรรมที่ไม่ดี และเอื้อต่อการมีพฤติกรรมที่ดีให้เกิดขึ้น อีกส่วน
ที่มีความสาคัญคือ สมาธิเป็นเรื่องของการฝึกในด้านจิตหรือระดับจิตใจได้แก่การพัฒนา คุณสมบัติ
ต่างๆ ของจิตทั้งในด้านคุณธรรม เช่น ความเมตตากรุณา ความเอื้อเฟื้อเผื่ อแผ่ ในด้านความสามารถ
ของจิต เช่น ความเข้มแข็งมั่นคง ความพากเพียรพยายาม ความรับผิดชอบ ความมีสติสมาธิ และใน
ด้านความสุข เช่น ความอิ่มใจสดชื่น ความร่าเริงเบิกบานใจ ความรู้สึก และส่วนสุดท้ายคือ ปัญญา
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เป็นเรื่องของการฝึกหรือพัฒนาในด้านการรู้ความจริง เริ่มตั้งแต่ ความเชื่อความเห็น ความรู้ความ
เข้ า ใจ เหตุ ผ ล การรู้ จั ก วิ นิ จ ฉั ย ไตร่ ต รองและคิ ด การต่ า งๆ อย่ า งสร้ า งสรรค์ อย่ า งเป็ น ระบบ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเน้นการรู้ตรงตามความเป็นจริง ดังนั้นจะเห็นได้ว่าบุคคลที่ปฏิบัติน้อมนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักพุทธธรรมไตรสิกขานั้น ทาให้เป็นคน ที่สามารถพึ่งพาตนเอง มี
ระเบี ยบวินัย เคารพกฎหมาย และอยู่ในกรอบวัฒ นธรรมประเพณีที่ดีงามของสังคม มีจิตใจและ
อารมณ์มั่นคง มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่คนอื่น และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม (ป.อ.ปยุตฺโต,2545)
ตรงกับปรัชญาของการจัดการศึกษาของกระทรวงศึ กษาธิการ เน้นการสร้างคนดีให้มีความรู้ เพื่อ
พัฒนาสังคมให้เกิดการเอื้ออาทรห่วงใย มีส่วนร่วม เห็นแก่ส่วนรวม มีคุณธรรม คุณภาพ สมรรถภาพ
และประสิทธิภาพ ทั้งหมดนี้จะเห็นว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักพุทธธรรมไตรสิกขา
จึงมีความจาเป็นและเป็นการนาเสนอทางออกให้กับสังคมปัจจุบัน เพราะช่วยสร้างเสริมบุคคลที่
ประพฤติปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวให้มีจิตใจที่มั่นคง เสียสละ เพื่อที่จะช่วยสร้างสรรค์สังคมให้
เข้มแข็งอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน
มหาวิทยาลัยเป็นพลังปัญญาของแผ่นดิน ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด
และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ซึ่งนักศึกษา
เมื่อแสวงหาความรู้แล้ว ต้องนาไปประยุกต์เพื่อ ชี้แนะ พัฒนาสังคม ชุมชน ซึ่งผู้บริหารและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องตระหนักให้ความสาคัญ จึงให้นโยบายพร้อมเสนอแนวทางหนึ่งในการพัฒนาคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยในยุคการเปลี่ยนแปลง โลกาภิวัตน์ คือให้มีการพัฒนาด้าน
จิตสาธารณะ อีกทั้งให้ส่งเสริมโครงการที่ทาประโยชน์เพื่อชุมชนท้องถิ่น เพราะโครงการต่างๆ เหล่านี้
สามารถช่วยพัฒนาให้เกิดการเรียนรู้และการดารงชีวิตที่มีความหมาย เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม
จากข้อมูลที่เกิดขึ้นในสังคมและด้วยปรัชญาภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัยที่ต้องมีภารกิจหลัก
ในการผลิ ต นั ก ศึ ก ษาเพื่ อ ตอบสนองการพั ฒ นาด้ า นต่ า งๆให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด และที่ ส าคั ญ
มหาวิทยาลัยต่างๆ มุ่งผลิตนักศึกษา ให้มีคุณธรรมจริยธรรม ขยันประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน มีระเบียบ
วินัย มีความรับผิดชอบมีจิตสาธารณะกระทาประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อให้นักศึกษามีความตระหนัก
ว่า ส่วนรวมเกิดประโยชน์ ส่วนตนก็จะได้รับประโยชน์นั้นด้วย โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งเริ่ม
จากภารกิจโรงเรียนการฝึกหัดครู จนถึงเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อ การพัฒนาท้องถิ่นได้แสดงข้อมูลเชิง
ประจักษ์ว่าตลอดมาว่า มุ่งมั่นพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเป็น“จิตวิญญาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ”ทางาน
ตามแนวพระราชดาริ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักพุทธธรรมจึง มุ่งมั่นส่งเสริมพัฒนา
นักศึกษาให้มีจิตสาธารณะเพื่อช่วยเหลือชุมชนท้องถิ่น และช่วยแก้ปัญหาของสังคม และจากการที่
ผู้วิจัยมีความสนใจได้ศึกษาค้นคว้า ด้านหลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักพุทธธรรม
ไตรสิกขาที่มีความสอดคล้องและเกี่ยวข้องกันอย่างลงตัว คือเพื่อพัฒนาบุคคลให้มีการดาเนินชีวิ ตที่
ถูกต้องดีงาม เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แบ่งปันรับผิดชอบและทาประโยชน์เพื่อส่วนรวม ซึ่งสามารถนาหลัก
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ปฏิบัติทั้ง 2 นี้ มาบูรณาการในการจัดโปรแกรมเพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะได้ จึงสนใจที่จะศึกษาเรื่อง
การพัฒนาโปรแกรมโดยการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักพุท ธธรรมไตรสิกขา
เพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะนักศึกษาปริญญาบัณฑิต ซึ่งสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนานักศึกษา
ให้เป็นพลเมืองที่ดีช่วยพัฒนาสังคม ชุมชนท้องถิ่นและประเทศต่อไป
คาถามการวิจัย
การพัฒนาโปรแกรมโดยการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักพุทธธรรม
ไตรสิกขาเพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะนักศึกษาปริญญาบัณฑิต มีวิธีการและรูปแบบอย่างไร
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมโดยการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
หลักพุทธธรรมไตรสิกขาเพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะนักศึกษาปริญญาบัณฑิต มีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อวิเคราะห์แนวคิด องค์ประกอบ การน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
หลั ก พุ ท ธธรรมไตรสิ ก ขา ในการพั ฒ นาโปรแกรมสร้ า งเสริ ม จิ ต สาธารณะนั ก ศึ ก ษา
ปริญญาบัณฑิต
2. เพื่อพัฒนาโปรแกรมโดยการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักพุทธ
ธรรมไตรสิกขา เพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะนักศึกษาปริญญาบัณฑิต
3. เพื่อประเมินผลการพัฒนาโปรแกรมโดยการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และหลักพุทธธรรมไตรสิกขา เพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะนักศึกษาปริญญาบัณฑิต
ขอบเขตของการวิจัย
งานวิจัยเรื่องการพัฒนาโปรแกรมโดยการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
หลักพุทธธรรมไตรสิกขา เพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะนักศึกษาปริญญาบัณฑิต มีขอบเขตของการวิจัย
ดังนี้
1. ขอบเขตด้านเนื้อหาสาระ คือ แนวคิดและองค์ประกอบการน้อมนาหลั กปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและหลักพุทธธรรมไตรสิกขาเพื่อพัฒนาโปรแกรมสร้างเสริมจิตสาธารณะนักศึกษา
ปริญญาบัณฑิต ดังนี้
1.1การน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ การนามาใช้ดาเนินการจัด
กิจกรรมและโครงการโดยใช้ การกาหนดโครงการ การเลือกสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ประกอบด้วย
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หลักพอประมาณ การมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันที่ดี โดยมี เงื่อนไขการตัดสินใจในการดาเนินกิจกรรม
ต่างๆ ได้แก่
ความรู้ มีความรอบรู้เรื่องที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ความรอบคอบที่จะนาความรู้
เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนการจัดกิจกรรมหรือโครงการ เพื่อ
ส่วนรวม
คุณธรรม มีความซื่อสั ตย์สุ จริต อดทน มี ความเพียร ใช้ส ติปัญญาในการร่ว มทา
กิจกรรม โดยใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นตั้งใจในการทากิจกรรมหรือโครงการจิตสาธารณะ
1.2 หลักพุทธธรรมไตรสิกขา คือ การนาศีล สมาธิ ปัญญา มาใช้เป็นกระบวนการ
การจัดกิจกรรมในโปรแกรมสร้างเสริมจิตสาธารณะ
1.3
แนวคิ ด การสร้ า งเสริ ม จิ ต สาธารณะนั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาบั ณ ฑิ ต โดยใช้
กระบวนการพัฒนาจิตสาธารณะมี 3 ขั้นตอน
ขั้นที่ 1 ขั้นการรับรู้ ตระหนักให้ความสนใจในเรื่องการมีจิตสาธารณะ โดยการ
สังเกตเรียนรู้จากบุคคลต้นแบบและจากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เชิงประจักษ์เพื่อให้ตระหนักถึง
การทาประโยชน์ต่อส่วนรวม
ขั้นที่2 ขั้นการแสดงพฤติกรรมตอบสนองและเห็นคุณค่าต่อสิ่งที่สนใจในกิจกรรมเพื่อ
สร้างสรรค์สังคม โดยให้มีการร่วมในการอภิปราย สัมภาษณ์ ซักถาม วิ พากษ์วิจารณ์ จดบันทึก และ
การสนทนากลุ่มกับเพื่อน ๆ
ขั้นที่ 3 ขั้นการจัดระบบคุณค่าและสร้างแนวคิดจิตสาธารณะสู่การลงมือปฏิบัติทาให้
เกิดประโยชน์ ต่อส่ ว นรวมโดยให้ วิ เคราะห์ จากสภาพปัญหาจริ งและดาเนินกิ จกรรมทาโครงการ
จิตสาธารณะ
2. ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูล และกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการทดลองโปรแกรม มีดังนี้
2.1 ผู้ ทรงคุณวุฒิที่ให้ ข้อมูล ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน หลั กปรัช ญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง หลักพุทธธรรมไตรสิกขา ด้านการพัฒนาโปรแกรม ด้านการพัฒนานักศึกษา และด้านการ
สร้างเสริมจิตสาธารณะ รวมจานวน 18 คน
2.2 อาจารย์ ผู้ ส อน ผู้ วิ จัย หรือทางานด้า นการพัฒ นานักศึก ษาในมหาวิ ทยาลั ย
ราชภัฏ แห่งละ 3 คน จานวน 40 แห่ง รวมจานวน 120 คน
2.3 อาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต และนักศึกษา ที่เกี่ยวข้องกิจกรรมด้านบาเพ็ญประโยชน์
โดยการสนทนากลุ่ มเพื่อศึกษารูป แบบการจัดโครงการ หรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับการสร้างเสริมจิต
สาธารณะ รวมจานวน 20 คน
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2.4 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการทดลองโปรแกรม ได้แก่นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ที่
กาลังศึกษาปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รวมจานวน
30 คน
3. ขอบเขตด้านการพัฒนาโปรแกรมโดยการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
หลักพุทธธรรมไตรสิกขาเพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะนักศึกษาปริญญาบัณฑิต ซึ่งเป็นการพัฒนาเพื่อ
เป็นต้นแบบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
4. ขอบเขตด้า นการประเมินผลการพั ฒ นาโปรแกรมโดยการน้อ มนาหลั ก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและหลักพุทธธรรมไตรสิกขา เพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะนักศึกษาปริญญา
บัณฑิต มี 3 ส่วน ดังนี้
4.1 การประเมินคุณลักษณะจิตสาธารณะนักศึกษาปริญญาบัณฑิต
4.2 การประเมินผลการปฏิบัติโครงการสร้างเสริมจิตสาธารณะนักศึกษาปริญญาบัณฑิต
4.3 การประเมิน ความพึงพอใจต่อโปรแกรมโดยการน้อมนาหลั กปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและหลักพุทธธรรมไตรสิกขา เพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะนักศึกษาปริญญาบัณฑิต
คาจากัดความที่ใช้ในการวิจัย
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง แนวคิด หลักการ และแนวทางปฏิบัติ เพื่อ
ประยุ กต์ใช้ในการดาเนิ น การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะนักศึกษาปริญญาบัณฑิต มี
องค์ประกอบ คือ
1. พอประมาณ คือ การที่นักศึกษากลุ่มเป้าหมายเลือกใช้ ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดเหมาะสมพอดี ในการกาหนดโครงการ การเลือกสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และดาเนินโครงการ
จิตสาธารณะด้วยความพอดีไม่จาเป็นต้องเน้นการใช้งบประมาณจานวนมาก
2. การมีเหตุผล คือ การที่นักศึกษากลุ่มเป้าหมายพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ใช้
เหตุผลในการเลือกใช้วัสดุ อุป กรณ์และทรัพยากร ในแต่ละกิจกรรมและยึดหลักความมีเหตุผลในการ
ทาโครงการจิตสาธารณะในทุกขั้นตอนเพื่อลดความขัดแย้งในแต่ละด้าน
3. การมีภูมิคุ้มกันที่ดี คือ การที่นักศึกษากลุ่มเป้าหมายรู้จัก วางแผนการเตรียมตัวไม่ให้
บกพร่องในแต่ละกิจกรรม รู้จักปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม สังคม มีการนาเสนอผลงานโครงการมี
ร่องรอยในการทากิจกรรมอย่างเป็นระบบ ยอมรับการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์อย่างเหมาะสม
เงื่อนไข การตัดสินใจ ได้แก่

9
ความรู้ มีความรอบรู้เรื่องที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ความรอบคอบที่จะนาความรู้เหล่านั้นมา
พิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผน และความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ สามารถปฏิบัติ
กิจกรรมโครงการจิตสาธารณะได้อย่างถูกต้อง
คุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต อดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการร่วมทากิจกรรม โดย
ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นตั้งใจในการทาโครงการจิตสาธารณะ
หลักพุทธธรรมไตรสิกขา หมายถึง แนวปฏิบัติของนักศึกษากลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เกิดการ
พัฒนาดาเนินชีวิตที่ดีงามถูกต้อง ทาให้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยความสงบสุข เป็นแนวทางทา
ให้ชีวิตมีค่าหรือเป็นชีวิตที่ประเสริฐ อยู่ร่วมกันอย่างสามัคคี และเกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม มีข้อ
ปฏิบัติ คือ ศีล ได้แก่ การประพฤติดี ปฏิบัติเพื่อความปกติสงบเรียบร้อยไม่ทาให้ตนและผู้อื่น
เดือดร้อน สมาธิ ได้แก่ การฝึกฝนหรือพัฒนาจิตใจให้เหมาะสมเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เกื้อกูล ตั้งมั่นแน่วแน่
พร้อมจะปฏิบัติงานหรือกิจกรรมใดๆเพื่อประโยชน์ของสังคม และปัญญา ได้แก่ การฝึกฝนพัฒนาตน
ในการพิจารณาสิ่งทั้งปวงให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตามความเป็นจริงตามเหตุผลเพื่อลดความ
ขัดแย้งในสังคม โดยประยุกต์ใช้ในขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 3 ขั้นตอน คือ
1. ขั้นศีล เป็นขั้นที่ผู้เรียนควบคุมกายและวาจาให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยมีระเบียบ วินัย
เป็นปกติพร้อมที่จะเรียนรู้ พร้อมที่จะปฏิบัติกิจกรรมเพื่อฝึกฝนสร้างเสริมจิตสาธารณะให้เกิดแก่ตน
2. ขั้นสมาธิ เป็นขั้นที่ผู้เรียนมีจิตมุ่งมั่น อย่างต่อเนื่องอยู่กับสิ่งที่ได้รับมอบหมาย รวม
จิตใจความคิดแน่วแน่ ตัดสิ่งรบกวนอื่นๆ ออกจากความคิดและจิตใจ ในขณะเรียนรู้ มีจิตใจมุ่งมั่นที่
จะปฏิบัติกิจกรรมเพื่อฝึกฝนสร้างเสริมจิตสาธารณะให้เกิดแก่ตน
3. ขั้นปัญญา เป็นขั้นที่กระตุ้นให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดอย่างมีเหตุผล เกิดความรู้เข้าใจสิ่งต่างๆ
โดยใช้สติในการควบคุม พิจารณาเรื่องใดๆ จนเกิดความรู้แจ้งเข้าใจ และแก้ปัญหาได้ ได้ถูกต้องตาม
ความเป็นจริง ใช้ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ในการทากิจกรรมหรือโครงการเพื่อสร้างเสริมจิต
สาธารณะให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
จิตสาธารณะ หมายถึง ความตระหนักรู้ของบุคคล ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม และพร้อมที่
จะช่วยเหลือช่วยแก้ปัญหาให้แก่ผู้อื่นหรือสังคม รับผิดชอบที่จะสร้างสรรค์สังคมส่วนรวมโดยใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการอยู่ร่วมกันแบบเกื้อกูล มองโลกในแง่ดีตามหลักไตรสิกขา โดย
รับรู้ถึงสิทธิ ตนควบคู่ไปกับหน้าที่ อย่างเหมาะสมพอดี ช่วยดูแลรักษา แบ่งปัน สมบัติของส่วนรวม
ภาคภู มิ ใ จในพลั ง ของตนในการสร้ า งประโยชน์ แ ก่ ส่ ว นรวมและลงมื อ ปฏิ บั ติ โ ดยมี ก ารวางแผน
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ใช้ความรู้ ความรอบคอบ กระทาเพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่าง ๆ ร่วมกันกับคนในสังคม
อย่างมีประชาธิปไตย
การพัฒนาโปรแกรม หมายถึง กระบวนการกาหนดจุดมุ่งหมาย การจัดสาระการเรียนรู้และ
ประสบการณ์การจัดการเรียนรู้ และมีการประเมินผลที่เหมาะสมเพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะนักศึกษา
ปริญญาบัณฑิต โดยมี 8 ส่วนประกอบ ดังนี้ 1.หลักการและเหตุผล 2.วัตถุประสงค์ 3. แนวคิดสาคัญ
4. โครงสร้าง 5.วิธีการฝึกอบรม 6. ระยะเวลา 7.สถานที่ฝึกอบรม และ 8.การวัดและประเมินผล
โปรแกรมสร้างเสริมจิตสาธารณะนักศึกษาปริญญาบัณฑิต หมายถึง แผนการดาเนินงานใน
การฝึกอบรมอย่างเป็นระบบ โดยมีแนวคิดสาคัญคือ การน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และหลักพุทธธรรมไตรสิกขามาช่วยพัฒนาให้นักศึกษามีคุณลักษณะจิตสาธารณะ คือ 1) ด้าน
ตระหนัก รับรู้ถึงปัญหาสังคม ร่วมวิเคราะห์ ยึดหลักธรรมทางสายกลาง พอประมาณในการดาเนิน
ชีวิต แบบห่วงใยสังคม (การรับรู้และการรู้คิด ) 2) ด้านคานึงถึงผู้อื่นที่มีปฏิสัมพันธ์ สามัคคี มีการ
แสดงออก เมตตา แบ่งปัน เอื้อเฟื้อเกื้อกูล ช่วยเหลือ และให้โอกาส (เจตคติ) 3) ด้านพัฒนาตนเอง
ด้านพฤติกรรม (ศีล) ด้านจิตใจ (สมาธิ) ด้านความรู้ความคิด (ปัญญา) และการมีวิธีคิดเป็น คิดถูกต้อง
ตามหลักเหตุผล เพื่ออุทิศตนให้ส่วนรวม (พฤติกรรมระดับบุคคล) และ 4) ด้านการมีส่วนร่วม สร้าง
เครือข่าย ช่วยแก้ปัญหา ลงมือปฏิบัติ สร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์สุขแก่สังคม และการเตรียมตัวให้
พร้อมรับ ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ อย่างเหมาะสม (พฤติกรรมระดับส่ว นรวม) ซึ่ง มี
รายละเอีย ดของแนวทางการจั ดอบรม เพื่อพัฒนาผู้ เข้าฝึ กอบรม ให้มีคุณลั กษณะจิตสาธารณะมี
ส่วนประกอบดังนี้
1.หลักการและเหตุผล
ระบบทุนนิยมทาให้มนุษย์ซึมซับความเห็นแก่ตัวมาไว้ในตัวเองไม่มีความพอเพียง สังคมมีแต่
การเอารัดเอาเปรียบ หาแต่ผลประโยชน์ใส่ตัวเอง ความสานึกต่อส่วนรวมจึงน้อยลงทุกวัน ขาดความ
พอดี พอประมาณ ไม่สนใจใคร มุ่งแต่ธุระและผลประโยชน์ของตนเอง ไม่สนใจปัญหาของคนอื่น และ
กิจการที่เป็นสาธารณะประโยชน์ของชุมชน สังคม เป็นสาเหตุที่ทาให้เกิดปัญหาต่างๆ ดังนั้นการนา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและกระบวนการในหลักพุทธธรรมไตรสิกขาที่มีความสอดคล้อง
เหมือนกันคือเพื่อพัฒนาบุคคลให้มีการดาเนินชีวิตที่ถูกต้องดีงาม พอเพียง เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แบ่งปัน
และทาประโยชน์เพื่อส่วนรวมมาเป็นหลักการเพื่อพัฒนาโปรแกรม
2.วัตถุประสงค์ของโปรแกรม
เพื่อพัฒนากลุ่มเป้าหมายให้มีคุณลักษณะจิตสาธารณะ ในองค์ประกอบ 4 ด้าน ดังนี้
1) ด้ า นตระหนั ก ถึ ง ปั ญ หาสั ง คม (การรั บ รู้ แ ละการรู้ คิ ด ) 2) ด้ า นค านึ ง ถึ ง ผู้ อื่ น ที่ มี ป ฏิ สั ม พั น ธ์
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เกื้อกูล (เจตคติ) 3) ด้านพัฒนาตนเอง ศีล สมาธิ ปัญญา อุทิศตนให้ส่วนรวม
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(พฤติกรรมระดับบุคคล) และ 4) ด้านการมีส่วนร่วม สร้างเครือข่ายช่วยแก้ปัญหา ลงมือปฏิบัติ
สร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์สุขแก่สังคม (พฤติกรรมระดับส่วนรวม)
3.แนวคิดสาคัญ
การนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวคิด และแนวทางปฏิบัติเพื่อสร้างเสริม
จิตสาธารณะนักศึกษาปริญญาบัณฑิต และนาหลักพุทธธรรมไตรสิกขาเป็นวิธีปฏิบัติเพื่อให้เกิดการ
พัฒนาดาเนินชีวิตที่ดีงามถูกต้อง ทาให้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยความสงบ มีข้อปฏิบัติ คือ ศีล
สมาธิ และปัญญา
4. โครงสร้างโปรแกรม
ประกอบด้ว ย 3 ระยะ ดังนี้ 1) ระยะที่ 1 อบรมตามแผนการสร้างเสริมจิตสาธารณะ
2) ระยะที่ 2 ภาคสนามเพื่อปฏิบัติโครงการจิตสาธารณะ และ 3) ระยะที่ 3 การถอดบทเรียน และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความสาเร็จจากปฏิบัติจริงในพื้นที่
5. วิธีการฝึกอบรม
กระบวนการพัฒนาจิตสาธารณะ 3 ขั้นตอนคือ คือ ขั้นที่ 1 ขั้นการรับรู้ ตระหนักให้ความ
สนใจในเรื่องการมีจิ ตสาธารณะ โดยการสังเกตเรียนรู้จากบุคคลต้นแบบและจากการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์เชิ ง ประจั กษ์ เ พื่อ ให้ ต ระหนัก ถึงการทาประโยชน์ต่อ ส่ ว นรวม ขั้นที่ 2 ขั้ นการแสดง
พฤติกรรมตอบสนองและเห็นคุณค่าต่อสิ่งที่สนใจในกิจกรรมเพื่อสร้างสรรค์สังคม โดยให้มีการร่วมใน
การอภิปราย สัมภาษณ์ ซักถาม วิพากษ์วิจารณ์ จดบันทึก และการสนทนากลุ่มกับเพื่อน ๆ และขั้นที่
3 ขั้น การจั ดระบบคุณค่าและสร้ างแนวคิดจิตสาธารณะสู่ การลงมือปฏิบัติทาให้เกิดประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมโดยให้วิเคราะห์จากสภาพปัญหาจริงและดาเนินกิจกรรมทาโครงการจิตสาธารณะ
6 ระยะเวลา
ระยะที่ 1 รวม 5 วัน 30 ชั่วโมง ระยะที่ 2 รวม 2 วัน 12 ชั่วโมง และ ระยะที่ 3 1 วัน 6 ชั่วโมง
รวมตลอดโปรแกรม 3 ระยะ 8 วัน 48 ชั่วโมง
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7 สถานที่ฝึกอบรม
ห้องอบรมภาคทฤษฎีและปฏิบัติลงพื้นที่ภาคสนามตามบริบทของกิจกรรมและโครงการสร้าง
เสริมจิตสาธารณะ
8 การวัดและประเมินผล
การประเมินผลก่อน ระหว่าง และหลังการอบรม โปรแกรมโดยการน้อมนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและหลักพุทธธรรมไตรสิกขา เพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะนักศึกษาปริญญาบัณฑิต
ตามสภาพจริง
การประเมินผลการพัฒนาโปรแกรม หมายถึง การนาข้อมูลที่ได้จากการผลการดาเนินงาน
โดยมีการประเมินผลตามสภาพจริงด้านการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะจิตสาธารณะ ด้านผลสาเร็จของ
การทาโครงการจิตสาธารณะและด้านความพึงพอใจที่มีต่อโปรแกรมสร้างเสริมจิตสาธารณะนักศึกษา
ปริญญาบัณฑิตมาตัดสินโดยการเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้
อาจารย์ หมายถึง บุคลากรที่ทาหน้าที่การสอน หรือ ผู้วิจัย อยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งมี
ส่ ว นร่ ว มและประสบการณ์ ใ นการด าเนิ น งานการพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เป็ น
ระยะเวลาอย่างน้อย 2 ปี
นักศึกษาปริ ญญาบัณ ฑิต หมายถึง นักศึกษาสั งกัดคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลั ยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ทีก่ าลังศึกษาในปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 2
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
1.หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
คือ แนวทางปฏิบัติเพื่อประยุกต์ในการ
ดาเนินการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมจิต
สาธารณะมีองค์ประกอบ
1) พอประมาณ คือ เลือกใช้ทรัพยากรที่
มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เหมาะสม2)
การมีเหตุผล คือ การพิจารณาจากเหตุ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ใช้เหตุผลในการ
เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์
3) การมีภูมิคุ้มกันที่ดีคือ รู้จักวาง
แผนการเตรียมตัวไม่ให้บกพร่องในแต่ละ
กิจกรรม รู้จักปรับตัวให้เข้ากับ
สิ่งแวดล้อม สังคมพร้อมยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์
เงื่อนไขคือ ความรู้มีความรอบรู้ เพื่อ
ประกอบการวางแผน คุณธรรม มีความ
ซื่อสัตย์ อดทน มุ่งมั่นตั้งใจในการทา
โครงการสาธารณะ
(สุเมธ ตันติเวชกุล,2543)

2.หลักพุทธธรรมไตรสิกขา
คือ แนวปฏิบัติเพือ่ พัฒนาการดาเนิน
ชีวิตที่ดีงามประยุกต์ คือ
1. ขั้นศีล เป็นขัน้ ที่ควบคุมกายและ
วาจาให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะเรียนรู้
พร้อมที่จะปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสร้าง
เสริมจิตสาธารณะ
2. ขั้นสมาธิ เป็นขัน้ ทีม่ ีจิตมุ่งมั่น
แน่วแน่ ที่จะปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสร้าง
เสริมจิตสาธารณะ
3. ขั้นปัญญา เป็นขั้นทีก่ ระตุน้ ให้คิด
อย่างมีเหตุผล เข้าใจ ใช้สติ และ
แก้ปัญหาได้ในการทากิจกรรม
(ป.อ.ปยุตฺโต, 2544)
3.แนวคิดการสร้างเสริม
จิตสาธารณะนักศึกษา
ปริญญาบัณฑิต
1) ความสาคัญการมีจิตสาธารณะ
2) แนวทางการสร้างเสริม
จิตสาธารณะ
3) กระบวนการพัฒนาจิตสาธารณะ
4) การวัดและประเมินจิตสาธารณะ

4.แนวคิดทฤษฏีการพัฒนานิสิตนักศึกษา
1) ด้านการสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตน ประยุกต์ คือ 1.1 ) ด้านสังคม ประเพณี
และวัฒนธรรม 1.2) ด้านแสดงออกแนวคิดการดาเนินชีวิต
2) การพัฒนาความมีคุณธรรม ประยุกต์ คือ 2.1) ความสนใจของเพื่อนมนุษย์
คนอื่นๆ 2.2 ) เคารพความคิดเห็นของผู้อื่น 2.3 ) พฤติกรรมที่ต้องรับผิดชอบต่อ
สังคม (Chickering and Reisser,1993)
6.โปรแกรมสร้างเสริมจิตสาธารณะนักศึกษา
ปริญญาบัณฑิต
คือ แผนการดาเนินงานในการฝึกอบรมอย่าง
เป็นระบบ เพื่อพัฒนาคุณลักษณะ
จิตสาธารณะ มีส่วนประกอบดังนี้
1) หลักการและเหตุผล สังคมต้องการ
บุคคลที่มีจิตสาธารณะ
2) วัตถุประสงค์ สร้างเสริมคุณลักษณะจิต
สาธารณะ
3) แนวคิดสาคัญ ประยุกต์หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและกระบวนการในหลัก
พุทธธรรมไตรสิกขา
4) โครงสร้างโปรแกรม มี 3 ระยะ 5 หน่วย
5) วิธีการฝึกอบรม ใช้กระบวนการพัฒนา
จิตสาธารณะ 3 ขั้นตอน
6)ระยะเวลา 8 วัน 48 ชั่วโมง
7)สถานที่ ห้องอบรมและภาคสนาม
8) การวัดและประเมินผล ก่อนและหลัง
ทดลองตามสภาพจริง
การประเมินผลดังนี้
1) การประเมินคุณลักษณะจิตสาธารณะ
2) ประเมินผลการปฏิบัตโิ ครงการ
3) ประเมินความพึงพอใจต่อโปรแกรม

7.คุณลักษณะจิตสาธารณะ
นักศึกษาปริญญาบัณฑิต
องค์ประกอบ 4 ด้าน
1) ด้านตระหนัก รับรู้ถึงปัญหา
สังคม ร่วมวิเคราะห์ ยึดหลักธรรม
ทางสาย กลาง พอประมาณในการ
ดาเนินชีวิต แบบห่วงใยสังคม
(การรับรูแ้ ละการรู้คิด)
2) ด้านคานึงถึงผูอ้ ื่นที่มีปฏิสัมพันธ์
สามัคคี เมตตา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
เกือ้ กูล ช่วยเหลือ และให้โอกาส
(เจตคติ)
3) ด้านการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับ
พฤติกรรม (ศีล) ด้านจิตใจ (สมาธิ)
ด้านความรู้ความคิด (ปัญญา) และ
การมีวิธีคิดเป็น คิดถูกต้องตาม
หลักเหตุผล เพื่ออุทิศตนให้
ส่วนรวม (พฤติกรรมระดับบุคคล)
4) ด้านการมีส่วนร่วม สร้าง
เครือข่าย ช่วยแก้ปัญหา ลงมือ
ปฏิบัติ สร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์
สุขแก่สังคม และการเตรียมตัวให้
พร้อมรับผลกระทบการ
เปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสม
(พฤติกรรมระดับส่วนรวม)

5. หลักการพัฒนาโปรแกรม

คือ กระบวนการกาหนดจุดมุ่งหมาย การจัดสาระการเรียนรูแ้ ละประสบการณ์การ
จัดการเรียนรูแ้ ละมีการประเมินผลที่เหมาะสมเพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะ นักศึกษา มี
ขั้นตอนการพัฒนา 4 ขัน้ ตอน คือ
1) การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 2) การสร้างโปรแกรมซึ่งประกอบด้วยการร่าง
โปรแกรมและการตรวจสอบคุณภาพของโปรแกรมก่อนนาไปใช้ 3) การทดลองใช้โปรแกรม
และ 4) การประเมิน แก้ไขและปรับปรุงโปรแกรม
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คาอธิบายกรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยการพัฒนาโปรแกรมโดยการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักพุทธ
ธรรมไตรสิ กขาเพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะนักศึกษาปริญญาบัณฑิตครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
วิเคราะห์แนวคิด องค์ประกอบ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักพุทธธรรมไตรสิกขา ใน
การพัฒนาโปรแกรมเพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะนักศึกษาปริญญาบัณฑิต และประเมินผลการพัฒนา
โปรแกรม โดยมีกรอบแนวคิดที่สาคัญ คือ หลั กปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักพุทธธรรม
ไตรสิกขา แนวทางการสร้างเสริมจิตสาธารณะ แนวคิดทฤษฏีการพัฒนานิสิตนักศึกษาด้านเอกลักษณ์
และการพัฒนาความมีคุณธรรม หลักการพัฒนาโปรแกรม และองค์ประกอบคุณลักษณะจิตสาธารณะ
นักศึกษาปริญญาบัณฑิต จากกรอบแนวคิดทั้งหมดข้างต้นผู้วิจัยสามารถสรุปประเด็นสาคัญได้ดังนี้
1.หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นแนวคิด หลักการและแนวทางปฏิบัติ เพื่อประยุกต์ใช้ในการดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อ
สร้างเสริมจิตสาธารณะนักศึกษาปริญญาบัณฑิต
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีจุดเน้นอยู่ที่การมีชีวิตที่ดี มิใช่ความมั่งคั่ง มีเรื่องของ
ความยั่งยืนเป็นแกนกลาง เน้นความมั่นคงของคน และการเพิ่มขีดความสามารถให้คนสามารถพัฒนา
ศักยภาพของตนเองได้ ให้ความสาคัญต่อการพัฒนาพื้นฐานจิตใจและจิตวิญญาณมากกว่า ถือว่าการ
พัฒนาพื้นฐานจิตใจนั้นต้องเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาทุกชนิดโดยไม่อาจแยกออกจากกันได้ จากการ
ที่ผู้วิจัยศึกษาวิเคราะห์ ความหมาย ความสาคัญ องค์ประกอบ การประยุกต์ใช้ ของแนวคิด สรุปได้ว่า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นระบบทางสายกลาง ไม่ตรึงไม่หย่อนเกินไป ไม่กดดัน ไม่เอา
เปรียบ ไม่ฝ่าฝืนธรรมชาติ ไม่ได้ทาร้ายใคร เน้นการพัฒนาด้านจิตใจตนเอง ให้มีความเอื้อเฟื้อ เกื้อกูล
แบ่งปัน ช่วยเหลือกัน สาหรับงานวิจัยนี้ นามาปฏิบัติประยุกต์ใช้ ด้านการดาเนินการจัดกิจกรรมเพื่อ
สร้างสรรค์สังคมเป็นการสร้างอุปนิสัยพอเพียงให้กับกลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างเสริมด้านจิตสาธารณะ
เห็นแก่ประโยชน์ต่อส่วนรวมมีองค์ประกอบต่อไปนี้
พอประมาณ หมายถึง มีความพอดี ต่อความจาเป็นการใช้ทรัพยากรในการดาเนินการใดๆ ก็
ต้องให้พอประมาณ ไม่มากเกินศักยภาพ และก็ต้องไม่น้อยเกินไป ให้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการทากิจกรรมเพื่อส่วนรวม โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น ไม่ทาให้สังคม
เดือดร้อน และไม่ทาลายธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
มีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจดาเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างมีเหตุผล บนพื้นฐานของความ
ถูกต้อง คานึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นจากการกระทานั้นๆ ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อื่นและส่วนรวม การคิด
พิจารณาแยกแยะ ดาเนินการ หรือจะทาอะไรอย่างสมเหตุสมผล พิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
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ใช้เหตุผลในการเลื อกใช้วัสดุ อุปกรณ์และทรัพยากรที่มีอยู่ โดยใช้สติ ปัญญา ในทางที่ถูกไม่ทาให้
สังคมส่วนรวมเสียหาย
มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับต่อผลกระทบต่อการทากิจกรรมใด ๆ
เพื่อสังคมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม คือ ไม่เสี่ยงเกินไป ไม่ประมาท เตรียมวิธีการทางาน เพื่อไม่ให้
บกพร่องต้องหยุดชะงัก โดยรู้จักวางแผน รู้จักปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม สังคม และนามาซึ่ง
ผลประโยชน์ในระยะยาว และความสุขของคนส่วนรวมที่ยั่งยืน
โดยมี เงื่อนไข
ความรู้ คือรอบรู้อย่างรอบด้าน มีความรอบคอบและระมัดระวังที่จะนาความรู้มาพิจารณาให้
เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและในขั้นปฏิบัติกิจกรรมเพื่อส่วนรวม
คุณธรรม คือการตระหนักในคุณธรรม รู้ผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ด้านการกระทาประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมคือ มีความขยันหมั่นเพียร อดทน ไม่โลภ รู้จักแบ่งปัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เกื้อกูล และรับผิดชอบ
ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม
2.หลักพุทธธรรมไตรสิกขา
หลักพุทธธรรมไตรสิกขา เป็นหลักในการพัฒนาบุคคลให้เป็นผู้มีคุณภาพ ปลูกฝังให้คนเป็น
พลเมืองดี มีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อก่อให้เกิดความสงบสุขในสังคม เนื่องจากเป็นกระบวนการในการ
ฝึกฝน อบรม ฝึกหัดเพื่อพัฒนาคนในองค์ประกอบ 3 ด้านคือ
1) ศีล คือการพัฒนาด้านพฤติกรรม การฝึกฝนพัฒนาด้านพฤติกรรมทางกาย และวาจา ให้
มีระบบถูกต้องดีงาม เพื่อความสงบเรียบร้อยอยู่ร่วมกันผาสุก สอดคล้องประสานกลมกลืน เพื่อความ
เกื้อหนุนกัน โดยไม่เบียดเบียน ไม่เอาเปรียบกัน มีส่วนร่วมและร่วมรับผิดชอบ เพื่อความพร้อมเพรียง
สามัคคี เพื่อป้องกันความคิดชั่วและความเสื่อมเสียหาย สังคมส่วนรวมก็สงบสุข
2) สมาธิ คือการพัฒนาด้านจิตใจ ให้มีคุณธรรมซึ่งเป็นคุณภาพของจิตใจ กล่าวคือ คุณสมบัติ
ที่เสริมสร้าง จิตใจให้ดีงาม ให้เป็นจิตใจที่สูง ประณีต และประเสริฐ เช่น มีความรัก เมตตา เอื้อเฟื้อ
ความปรารถนาเจตคติที่ดี เป็นมิตร อยากให้ผู้อื่นและสังคมส่วนรวมมีความสุข
3) ปัญญา คือ พัฒนาด้านปัญญา ให้มีการคิดการวินิจฉัยที่ถูกต้องชัดเจนและเที่ยงตรง รู้จัก
แยกแยะวิเคราะห์วิจัยสืบสาวเหตุปัจจัยของเรื่องราวต่างๆ ที่จะทาให้สามารถแก้ไขปัญหา หรือบริหาร
จัดการกิจกรรมต่างๆเช่นปัญหาสังคม ให้สาเร็จตามที่มุ่งหมายส่วนรวมก็ได้รับประโยชน์
หลักไตรสิกขาเป็นแนวปฏิบัติเพื่อให้บุคคลมีการดาเนินชีวิตไปในวิถีที่ถูกต้องดีงาม ไตรสิกขา
เป็นการฝึกฝนอบรมตามแนวทางที่ดีงามและประเสริฐ
นาไปสู่สังคมที่ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เกื้อกูล
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ช่วยเหลือแบ่งปัน สอดคล้องกับแนวคิดการสร้างเสริมให้บุคคลมีจิตสาธารณะ สาหรับงานวิจัยนี้จะใช้
หลักพุทธธรรมไตรสิกขาในกระบวนการจัดการเรียนรู้ มี 3 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นจัดหาและสร้างปัจจัย
คือจัดหาทรัพยากรต่าง ๆ ที่จาเป็นต่อการดาเนินกิจกรรม เพื่อให้มีพร้อมก่อนการเรียนรู้หรือทา
กิจกรรม 2) ขั้นการจัดการเรียนรู้ โดยใช้หลัก คือขั้น ศีล สมาธิ และปัญญา 3) ขั้นการวัดผล
ประเมินผล คือการประเมินผลทีเ่ กิดกับตัวผู้เข้าอบรม ด้านการพัฒนาทางกาย ศีล จิตใจ และปัญญา
สาหรับในขั้นการจัดการเรียนรู้ มีขั้นตอน 3 ขั้นตอน ได้แก่
1. ขั้นศีล เป็นขั้นที่ผู้เรียนควบคุมกายและวาจาให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยมีระเบียบ วินัย เป็น
ปกติพร้อมที่จะเรียนรู้ พร้อมที่จะปฏิบัติกิจกรรมเพื่อฝึกฝนสร้างเสริมจิตสาธารณะให้เกิดแก่ตน
2. ขั้นสมาธิ เป็นขั้นที่ผู้เรียนมีจิตมุ่งมั่น อย่างต่อเนื่องอยู่กับสิ่งที่ได้รับมอบหมาย รวมจิตใจ
ความคิดแน่วแน่ ตัดสิ่งรบกวนอื่นๆ ออกจากความคิดและจิตใจ ในขณะเรียนรู้ มี จิ ต ใ จ มุ่ ง มั่ น ที่ จ ะ
ปฏิบัติกิจกรรมเพื่อฝึกฝนสร้างเสริมจิตสาธารณะให้เกิดแก่ตน
3. ขั้นปัญญา เป็นขั้นที่กระตุ้นให้ ผู้เรียนได้ฝึกคิดอย่างมีเหตุผล เกิดความรู้เข้าใจสิ่งต่างๆ
โดยใช้สติในการควบคุม พิจารณาเรื่องใดๆ จนเกิดความรู้แจ้งเข้าใจ และแก้ปัญหาได้ ได้ถูกต้องตาม
ความเป็นจริง ใช้ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ในการทากิจกรรมหรือโครงการเพื่อสร้างเสริมจิต
สาธารณะให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
3.แนวคิดการสร้างเสริมจิตสาธารณะ
จิตสาธารณะ หมายถึง ความตระหนักรู้ของบุคคล ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม และพร้อมที่จะ
ช่วยเหลือช่วยแก้ปัญหาให้แก่ผู้อื่นหรือสังคม รับผิดชอบที่จะสร้างสรรค์สังคมส่วนรวมโดยใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการอยู่ร่วมกันแบบเกื้อกูล มองโลกในแง่ดีตามหลักไตรสิกขา โดย
รับรู้ถึงสิทธิ ตนควบคู่ไปกับหน้าที่ อย่างเหมาะสมพอดี ช่วยดูแลรักษา แบ่งปัน สมบัติของส่วนรวม
ภาคภู มิ ใ จในพลั ง ของตนในการสร้ า งประโยชน์ แ ก่ ส่ ว นรวมและลงมื อ ปฏิ บั ติ โ ดยมี ก ารวางแผน
ใช้ความรู้ ความรอบคอบ กระทาเพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่าง ๆ ร่วมกันกับคนในสังคม
อย่างมีประชาธิปไตย
ความสาคัญของจิตสาธารณะ เป็นคุณธรรมหนึ่งของพลเมือง เป็นจิตสานึก เป็นจิตวิญญาณ
ของสังคม ถ้าไม่มีจะทาให้ขาดพลังในการสร้างสรรค์ แต่เมื่อเกิดจิตสาธารณะกับคนในสังคม จะทาให้
เกิดความเข้มแข็งของสังคม ซึ่งทาให้การเมือง เศรษฐกิจ ศีลธรรมดีขึ้น การส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษา
ซึ่งเป็นวัยที่มีการพัฒนาในทุกๆด้าน มีจิตสาธารณะ จึงเป็นแนวทางหนึ่งในการส่งเสริมทางด้านเจตคติ
ของนิสิตนักศึกษา ให้มีจิตใจอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ไม่เห็นแก่ตัว มีความเป็นพลเมืองที่ดี และเห็นความเท่า
เทียมของมนุษย์ ทาให้สังคมมีการเคลื่อนไหวไป อย่างเป็นระบบถูกต้องบนพื้นฐานของประชาธิปไตย
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ดังนั้ น จากกระแสการแข่งขัน และระบบทุนนิยม กระแสเรื่องการอนุรักษ์สิ่ งแวดล้อม วิกฤตทาง
คุณธรรมจริยธรรม และ สังคมชุมชนวิถีที่เปลี่ยนแปลงไป จึงควรเร่งสร้างเสริมการมีจิตสาธารณะให้
เกิดขึ้นในสังคมไทย เพื่อให้เกิดการแสดงออกถึงการไม่ยึดเอาประโยชน์ของตนเองเป็นที่ตั้ง ไม่ใช่เพียง
แค่ ให้ ต นเองอยู่ ร อดเท่า นั้ น หากแต่ เป็ นผู้ ที่ มีน้ าใจชอบช่ ว ยเหลื อ ผู้ อื่ นเสมอ มี ค วามตระหนัก ถึ ง
ผลประโยชน์ของส่วนรวม พร้อมกับมีความเต็มใจและยินดีที่จะเสียสละสิทธิ์ของตนเองออกไปถ้าสิ่ง
นั้นส่งผลให้ภาพรวมของสังคมออกมาดีขึ้น
แนวทางการสร้างเสริมจิตสาธารณะ เกิดจากการฝึกอบรมได้ และจะพัฒนาไปเรื่อย ๆ ผู้ ที่
เกี่ยวข้องจะต้องเข้าใจ คอยแนะนาส่งเสริมในสิ่งที่ถูก คอยชี้แนะ และปลูกฝัง ให้มีความรับผิดชอบต่อ
สังคมและธรรมชาติ มีการเรียนรู้จากวัฒนธรรม อาศัยการสั่งสอน ฝึกฝน จากบุคคล สิ่งแวดล้อม ซึ่ง
เป็นกฏของการอยู่ร่วมกันในสังคม ส่งเสริมให้มีกิจกรรม และใช้สิ่งของร่วมกันในสังคม ดูแลสมบัติ
ส่วนรวม และมีน้าใจแบ่งปันสิ่งของให้แก่กันและกัน การให้การศึกษาแก่นิสิตนักศึกษา ควรหยุดสร้าง
จิตสานึกที่นิยมในวัตถุ แต่เน้นการสร้างจิตสานึกในทางจริยธรรมให้หนักแน่นเข้มแข็งยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ
อุดมศึกษา เพื่อให้เป็นจิตที่สามารถช่วยสร้างระบบถูกต้อง เพื่อการดารงอยู่ของสังคมโดยธรรม เน้น
การฝึกอบรมให้รู้จักทาหน้าที่ ด้วยความสานึกว่าทุกหน้าที่มีคุณค่าและความสาคัญเท่าเทียมกัน และ
วิธีการพัฒนาจิตสาธารณะให้เกิดขึ้นได้อย่างดีที่สุด ก็คือการสอนด้วยตัวเองเป็นต้นแบบ อันหมายถึง
การที่ผู้อยู่ในสถาบันต่างๆ องค์การทางศาสนา พึงต้องประพฤติปฏิบั ติตนให้เป็นตัวอย่างแก่คนใน
สังคมในด้านการช่วยเหลือส่วนรวมให้เห็นเป็นตัวอย่าง
สร้างสถาบันครอบครัวให้อบอุ่น เพราะ
เป็นสื่อที่ทาให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน การพัฒนาจิตสาธารณะ ทาได้โดยการพัฒนาพฤติกรรม
อาจจัดกระทาได้ทั้งที่พฤติกรรมโดยตรง หรือจัดกระทาที่ความรู้คิด ความรู้สึก เพื่อให้พฤติกรรมเกิด
การเปลี่ยนแปลงก็ได้ มีแนวทางที่หลากหลาย เช่นกระบวนการทางปัญญาเพื่อให้ส่งผลต่อพฤติกรรม
เป็นกระบวนที่เปลี่ยนความคิด ส่งผลไปสู่การเปลี่ยนพฤติกรรมภายนอก สาหรับงานวิจัยนี้ จะน้อมนา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่เป็นแนวปฏิบัติให้อยู่ร่วมสังคมแบบห่วงใยเกื้อกูล แบ่งปันซึ่งกัน
และกัน และหลักพุทธธรรมไตรสิกขาที่เป็นแนวปฏิบัติทางสายกลางเพื่อการดาเนินชีวิตที่ดีงามแบบ
ห่วงใยสังคม
กระบวนการสร้างเสริมจิตสาธารณะนักศึกษาปริญญาบัณฑิต มี 3 ขั้นตอน คือ
ขั้นที่ 1 ขั้นการรับรู้ ตระหนักให้ความสนใจในเรื่องการมีจิตสาธารณะ โดยการสังเกตเรียนรู้
จากบุ คคลต้น แบบและจากการแลกเปลี่ ยนประสบการณ์ เชิง ประจักษ์เ พื่อให้ ตระหนัก ถึงการท า
ประโยชน์ต่อส่วนรวม
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ขั้ น ที่ 2 ขั้ น การแสดงพฤติ ก รรมตอบสนองและเห็ น คุ ณ ค่ า ต่ อ สิ่ ง ที่ ส นใจในกิ จ กรรมเพื่ อ
สร้างสรรค์สังคม โดยให้มีการร่วมในการอภิปราย สัมภาษณ์ ซักถาม วิพากษ์วิจารณ์ จดบันทึก และ
การสนทนากลุ่มกับเพื่อน ๆ
ขั้นที่ 3 ขั้นการจัดระบบคุณค่าและสร้างแนวคิดจิตสาธารณะสู่การลงมือปฏิบัติทาให้เกิด
ประโยชน์ ต่ อ ส่ ว นรวมโดยให้ วิ เ คราะห์ จ ากสภาพปั ญ หาจริ ง และด าเนิ น กิ จ กรรมท าโครงการ
จิตสาธารณะ
การประเมินจิตสาธารณะ เป็นการประเมินตามสภาพจริง ตัดสินความรู้ความสามารถและ
ทักษะต่างๆ ของกลุ่มเป้าหมายในสภาพที่สอดคล้องกับชีวิตจริง โดยใช้เหตุการณ์ สภาพจริงหรือ
คล้ ายจริ งที่ป ระสบในชีวิตประจ าวัน แสดงออก ลงมือกระทาจากกระบวนการทางาน เป็นการ
ประเมินผลการกระทา การแสดงออก ทั้งด้าน ความคิด เจตคติ และการกระทาไปพร้อมๆกัน ตาม
สภาพความเป็ นจริง มีลักษณะเป็นการประเมินแบบไม่เป็นทางการ มีการใช้ข้อมูลและวิธีการที่
หลากหลาย เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ การตรวจงาน การรายงานตนเอง บันทึกจากจาก
ผู้เกี่ยวข้อง และการประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน ในการนาไปใช้ ควรมีการเตรียมการอย่างเป็น
ระบบเพราะเป็ น การประเมิ น ที่ ก ระท าไปพร้ อ มๆกั บ การจั ด การเรี ย นรู้ โดยให้ ล งมื อ ปฎิ บั ติ ใ น
สถานการณ์จริง และได้แสดงพฤติกรรมออกมาจริงๆ ตามความสามารถโดยดึงเอาความคิดขั้นสูง
ความคิดซับซ้อน และทักษะการแก้ ปัญหาของกลุ่มเป้าหมายออกมาประเมิน สาหรับแบบประเมิน
คุณลักษณะจิตสาธารณะในงานวิจัยนี้ใช้แบบสังเกตจากผู้วิจัย ผู้ช่วยวิจัย และแบบประเมินตนเอง
ให้ครอบคลุมองค์ประกอบทั้ง 4 ด้าน คือ
1) ด้านตระหนัก รับรู้ถึงปัญหาสังคม ร่วมวิเคราะห์ ยึดหลักธรรมทางสายกลาง พอประมาณ
ในการดาเนินชีวิตแบบห่วงใยสังคม (การรับรู้และการรู้คิด)
2) ด้านคานึงถึงผู้อื่นทีม่ ีปฏิสัมพันธ์ สามัคคี เมตตา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เกื้อกูล ช่วยเหลือ และให้
โอกาส (เจตคติ)
3) ด้านการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับพฤติกรรม (ศีล) ด้านจิตใจ (สมาธิ) ด้านความรู้ความคิด
(ปัญญา) และการมีวิธีคิดเป็นคิดถูกต้องตามหลักเหตุผล เพื่ออุทิศตนให้ส่วนรวม (พฤติกรรมระดับ
บุคคล)
4) ด้ า นการมี ส่ ว นร่ ว ม สร้ า งเครื อ ข่ า ย ช่ ว ยแก้ ปั ญ หา ลงมื อ ปฏิ บั ติ สร้ า งสรรค์ ใ ห้ เ กิ ด
ประโยชน์สุ ขแก่สังคม และการเตรียมตัว ให้พร้อมรับผลกระทบการเปลี่ ยนแปลงด้านต่างๆ อย่าง
เหมาะสม (พฤติกรรมระดับส่วนรวม)
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4. แนวคิดทฤษฏีการพัฒนานิสิตนักศึกษา
การพัฒนานิสิตนักศึกษาเพื่อสร้างเสริมให้มีจิตสาธารณะได้ใช้แนวคิด ของชิกเคอริ่ง ด้านที่ 5
และ 7 โดยด้านที่ 5 เป็น การสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตน (Establishing Identity) เพราะการสร้าง
เอกลักษณ์นั้น ขึ้นอยู่กับการพัฒนาด้านอื่นๆ คือ ความสามารถ การจัดการกับอารมณ์ การเป็นตัว
ของตัวเอง และการสร้างสัมพันธภาพที่ดี การพัฒนาเอกลักษณ์เฉพาะตนที่ใช้เป็นแนวทางการพัฒนามี
คือ การรู้สึกถึงความเป็นตัวตนของตนเองในบริบททางสังคมประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ความ
กระจ่างชัดในความคิดเกี่ยวกับตนเอง โดยผ่านบทบาทต่างๆและวิถีชีวิต และการยอมรับตนเองและ
การนับถือตนเอง ส่วนด้านที่ 7 เป็นการพัฒนาความมีคุณธรรม (Developing Integrity) ซึ่งการ
พัฒนาความมีคุณธรรมนั้นใกล้กับการสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตน ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนที่มีลาดับ
ซ้อนกันอยู่ คือ ค่านิยมในด้านเกี่ยวกับมนุษย์ จะเปลี่ยนจากการทาตามความเชื่อต่างๆ โดยอัตโนมัติ
ไปสู่ การรั กษาความสมดุ ล ระหว่างความสนใจของตนเองกั บความสนใจของเพื่อนมนุษย์คนอื่น ๆ
ค่านิยมเกี่ยวกับบุคคล เป็นการยอมรับค่านิยมและความเชื่อต่างๆ อย่างมีสติ ในขณะเดียวกันก็เคารพ
ความคิดเห็ น ของผู้ อื่น การพัฒ นาความเหมาะสมเป็น การประสานระหว่างค่านิยมส่ ว นตัว กับ
พฤติกรรมที่ต้องรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งทั้ง 2 ด้านนี้ จะสอดแทรกในกิจกรรมตามโปรแกรม ระยะที่ 2
คือการลงมือปฏิบัติโครงการลงภาคสนามเพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะโดยเป็นโครงการที่กลุ่มเป้าหมาย
ทากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
5.การพัฒนาโปรแกรม
เป็ น กระบวนการก าหนดจุ ด มุ่ ง หมาย การจั ด สาระการเรี ย นรู้ แ ละมวลประสบการณ์
การจั ดการเรี ย นรู้ และมีการประเมินผลที่เหมาะสมเพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะนักศึกษาปริญญา
บัณฑิต โดยมีขั้นตอนการพัฒนา 4 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 2) การ
สร้างโปรแกรม ซึ่งประกอบด้ว ยการร่างโปรแกรม และการตรวจสอบคุณภาพของโปรแกรมก่อน
นาไปใช้ 3) การทดลองใช้โปรแกรม 4) การประเมิน แก้ไขและปรับปรุงโปรแกรม
ดังนั้นโปรแกรมสร้างเสริมจิตสาธารณะนักศึกษาปริญญาบัณฑิตเป็นแผนการดาเนินงานใน
การฝึกอบรมอย่างเป็นระบบ โดยมีแนวคิดสาคัญคือ น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
หลักพุทธธรรมไตรสิกขามาช่วยพัฒนาสร้างเสริมจิตสาธารณะซึ่ง มีรายละเอียดของแนวทางการจัด
อบรม เพื่อพัฒนาผู้ เข้าฝึกอบรม ให้มีคุณลักษณะจิตสาธารณะ โดยใช้ กระบวนการพัฒนาจิต
สาธารณะมี 3 ขั้นตอน คือ กระบวนการสร้างเสริม จิตสาธารณะนักศึกษาปริญญาบัณฑิต 3 ขั้นตอน
คือ ขั้นที่ 1 ขั้นการรับรู้ ตระหนักให้ความสนใจในเรื่องการมีจิตสาธารณะ โดยการสังเกตเรียนรู้จาก
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บุคคลต้นแบบและจากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เชิงประจักษ์เพื่อให้ตระหนักถึงการทาประโยชน์
ต่อส่วนรวม ขั้นที่ 2 ขั้นการแสดงพฤติกรรมตอบสนองและเห็นคุณค่าต่อสิ่งที่สนใจในกิจกรรมเพื่อ
สร้างสรรค์สังคม โดยให้มีการร่วมในการอภิปราย สัมภาษณ์ ซักถาม วิพากษ์วิจารณ์ จดบันทึก และ
การสนทนากลุ่มกับเพื่อน ๆ ขั้นที่ 3 ขั้นการจัดระบบคุณค่าและสร้างแนวคิดจิตสาธารณะสู่การลงมือ
ปฏิบัติทาให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยให้วิเคราะห์จากสภาพปัญหาจริงและดาเนินกิจกรรมทา
โครงการ จิตสาธารณะ โดยให้วิเคราะห์จากสภาพปัญหาจริง และทาโครงการจิตสาธารณะ เริ่มจาก
การคั ด เลื อ กปั ญ หา ตามล าดั บ ความส าคั ญ การก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ การวางแผนโครงการ
การดาเนินตามแผน การประเมิน และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันให้เกิดเป็นนิสัย
ประโยชน์ที่ได้รับ
1.สถาบั น อุ ดมศึ กษาน าผลการวิ จัยไปเป็ นแนวทางในการจัด ทาแผนกลยุท ธ์เพื่ อกาหนด
หลักสูตรการเสริมสร้างจิตสาธารณะสาหรับนักศึกษาปริญญาบัณฑิต
2.สถาบันอุดมศึกษามีแนวทางในการพัฒนาโปรแกรมด้านอื่น ๆ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
และการทาประโยชน์เพื่อส่วนรวม
3.โปรแกรมโดยการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักพุทธธรรมไตรสิกขา
เพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะนักศึกษาปริญญาบัณฑิต สถาบันอุดมศึกษาสามารถนามาเป็นแนวทาง
พัฒนานักศึกษา ตามปรัชญาของสถาบันเพื่อประโยชน์ของสังคมส่วนรวม

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมโดยการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และหลักพุทธธรรมไตรสิกขาเพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะนักศึกษาปริญ ญาบัณฑิต ผู้วิจัยได้ศึกษา
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
1. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.1 ความหมายของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.2 ความสาคัญของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.3 องค์ประกอบของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.4 การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.5 การสร้างเสริมจิตสาธารณะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. หลักพุทธธรรมไตรสิกขา
2.1 ความหมายหลักพุทธธรรมไตรสิกขา
2.2 ความสาคัญหลักพุทธธรรมไตรสิกขา
2.3 หลักพุทธธรรมไตรสิกขาเพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะ
2.4 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ตามหลักพุทธธรรมไตรสิกขา
2.5 การวัดและประเมินผลตามหลักพุทธธรรมไตรสิกขา
3. แนวคิดจิตสาธารณะ
3.1 ความหมายจิตสาธารณะ
3.2 ความสาคัญจิตสาธารณะ
3.3 แนวทางการสร้างเสริมจิตสาธารณะ
3.4 การวัดและประเมินจิตสาธารณะ
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4. แนวคิดทฤษฎีการพัฒนานิสิตนักศึกษา
4.1 คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
4.2 รูปแบบการพัฒนานิสิตนักศึกษา
5. การพัฒนาโปรแกรม
5.1 กระบวนการพัฒนาโปรแกรม
5.2 การประเมินผลโปรแกรม
6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
6.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเทศ
6.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างประเทศ
ผู้วิจัยขอนาเสนอรายละเอียดของเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตามที่ได้ศึกษาตามลาดับ
หัวข้อที่กล่าวไว้ข้างต้นดังนี้
1. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักคิดและหลักปฏิบัติในการดาเนินชีวิตที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดารัสชี้แนะแก่พสกนิกรชาวไทยมานานกว่า 30 ปี ดังพระบรมราโชวาท
และพระราชดารัสของพระองค์ นับตั้งแต่ปี 2517 เป็นต้นมา ที่ได้ทรงเน้นย้าแนวทางการพัฒนาอย่าง
เป็นขั้นเป็นตอนบนหลักแนวคิดพึ่งตนเอง เพื่อให้เกิดความพอมี พอกิน พอใช้ และมีความสุขโดยใช้
หลักความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว และทรงเตือนสติประชาชนคนไทย
ไม่ให้ประมาท ตระหนักถึงการพัฒนาให้ก้าวหน้าไปอย่างสมดุล ในแต่ละขั้นตอนอย่างถูกต้องตามหลัก
วิชา และการมีคุณธรรมจริยธรรม เป็นกรอบในการคิดและการกระทา สามารถประยุกต์ใช้ในทุกมิติ
ชีวิต เพื่อสังคมส่วนรวมจักได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และเจริญก้าวหน้าไปพร้อมกันอย่างมั่นคง และ
ยั่งยืน ดังมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามลาดับต่อไปนี้
1. นโยบายที่เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้มีการกาหนดไว้เป็นกฎหมายระเบียบ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มาตรฐานการศึกษาในลักษณะต่างๆ โดยมีสาระสาคัญ ดังนี้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 78 รัฐต้องดาเนินการตามแนวนโยบาย
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ให้เป็นไปเพื่อการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และความมั่นคง ของ
ประเทศโดยต้ อ งส่ ง เสริ ม หลั กปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งและคานึ ง ถึง ผลประโยชน์ ข อง
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ประเทศชาติเป็นสาคัญ และมาตรา 83 รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดาเนินการตามแนวหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ได้อัญเชิญ “หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานาทางบริหารประเทศ ควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนการ
พัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวมที่มี “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” โดยมุ่งวางรากฐานของประเทศ
ให้เข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกและสามารถพึ่งตนเองได้มากขึ้น เพื่อให้
เกิดการพัฒนาประเทศที่สมดุล เป็นธรรม และยั่งยืน
3. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อ
พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกายจิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรมมีจริยธรรม
และวัฒนธรรมในการดารงชีวิตแบบพอเพียง สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
4. มาตรฐานการศึกษาชาติ กาหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์และมาตรฐานที่
ต้องการให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแห่ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อใช้เป็นหลัก
ในการส่งเสริมและกากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพทางการศึกษา
และให้หน่วยงานด้านการศึกษาทุกระดับนาไปเป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดการศึกษาด้านต่างๆ
5. กระทรวงศึกษาธิการ ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีวิสัยทัศน์ของในการ
ขับเคลื่อนสู่สถานศึกษามุ่งพัฒนาสถานศึกษาไปจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ส่งผลสู่การดาเนิน ชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของผู้เรียน ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาอย่างต่อเนื่อง และกาหนดแผนดาเนินงานหลักไว้ 4 ประการ ดังนี้
5.1 การสร้างความรู้ความเข้าใจ โดยการพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้
ตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมแบบต่างๆ
5.2 การนาสู่การปฏิบัติ โดยนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน และ
การบริหารจัดการในสถานศึกษา
5.3 การประสานความร่วมมือและเชื่อมโยงเครือข่าย จัดทาฐานข้อมูลกลางเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
5.4 การติดตามประเมินผล โดยการพัฒนาดัชนีตัวชี้วัดการติดตามผลงานในพื้นที่ การ
รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานการประเมินผลนักเรียนนักศึกษา ตลอดจนเชื่อมโยงผลงานของ
ครูและผู้บริหารที่ประสบความสาเร็จ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
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สรุป ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เห็นความสาคัญของการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัติ ในระดับบุคคลและระดับองค์กร รัฐบาลจึงได้กาหนดในรัฐธรรมนูญ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนงานอย่างชัดเจน เพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคมไทยมี
ความเข้มแข็ง พอเพียง มีความสงบสุข ก็จะส่งผลให้ประเทศไทยพัฒนาได้อย่างมั่นคง ยั่งยืน ภายใต้
กระแสโลกาภิวัตน์
1.1 ความหมายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) (2550) ได้ให้คา
จากัดความ“เศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิคณะหนึ่งที่ติดตามพระราชดารัส และนามาเรียบ
เรียงก่อนนาขึ้นกราบบังคมทูลเกล้าฯ ถวายขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนาออกเผยแพร่มี
ใจความว่า ปรัชญาของเศรษฐกิจแบบพอเพียง ชี้ถึงแนวการดารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนใน
ทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการบริหารและพัฒนาประเทศให้
ดาเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวั ตน์ ความพอเพียง
หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจาเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
พอสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้ต้องอาศัย
ความรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนาวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและ
การดาเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติในทุกระดับ
ให้มีสานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตและให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดาเนินชีวิตด้วยความอดทน
ความเพียร มีสติปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วและกว้า งขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็น
อย่างดี
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง (2549) ได้กล่าวถึงเศรษฐกิจพอเพียงว่า เป็น
ปรัชญาที่เป็นทั้งแนวคิด หลักการและแนวทางปฏิบัติตนของแต่ละบุคคล และองค์กร โดยคานึงถึง
ความพอประมาณ กับศักยภาพของตนเองและสภาวะแวดล้อม ความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดี
ในตัวเอง โดยใช้ความรู้อย่างถูกหลักวิชาการด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง ควบคู่ไปกับการมี
คุณธรรม ไม่เบียดเบียนกัน แบ่งปัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และร่วมมือปรองดองกันในสังคม ซึ่งจะ
ช่วยเสริมสร้า งสายใยเชื่อมโยงสังคมเข้าด้วยกัน สร้างสรรค์พลังนาไปสู่ความสามัคคี การพัฒนาที่
สมดุลและยั่งยืนพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงภายใต้กระแสโลกยุคโลกาภิวัตน์
สุเมธ ตันติเวชกุล (2542) เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ได้สรุปความหมายของเศรษฐกิจ
พอเพียง หรือระบบเศรษฐกิจที่พึ่งตนเองได้ว่า หมายถึง ความสามารถของชุมชนเมือง รัฐ ประเทศ
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หรือภูมิภาคหนึ่ง ๆ ในการผลิตสินค้าและบริการทุกชนิดเพื่อเลี้ยงสังคมนั้นๆ ได้โดยพยายามหลีกเลี่ยง
ที่จ ะต้อ งพึ่ งพาปั จ จั ย ต่า งๆ ที่ เ รามิ ไ ด้เ ป็ น เจ้ า ของ และเศรษฐกิจ พอเพี ย งในระดั บ บุค คลนั้น คื อ
ความสามารถในการดารงชี วิตได้โดยไม่เดือดร้อน กาหนดความเป็นอยู่อย่างประมาณตนตามฐานะ
ตามอัตภาพ และที่สาคัญไม่หลงใหลไปตามกระแสของวัตถุนิยม มีอิสระภาพ เสรีภาพ ไม่พันธนาการ
อยู่กับสิ่งใด
เกษม วัฒนชัย (2550) ได้กล่าวถึงเศรษฐกิจพอเพียงไว้ว่า ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
หลักการพัฒนาอย่ างยั่งยืนสาหรับทุกประเทศในโลก โดยเฉพาะการสร้างความเข้มแข็งเพื่อรองรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากกระแสโลกาภิวัตน์
วิ ท ยา อธิ ป อนั น ต์ (2542) ได้ ก ล่ า วสรุ ป ความหมายไว้ ว่ า ตามกระแสพระราชด าริ ข อง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง เป้าหมายหรือปรัชญาการดาเนินชีวิตหรือ
วิถีชีวิตของคนไทยให้อยู่อย่างพอประมาณตน ทางสายกลาง มีความพอเพียงและพอดีโดยไม่ทาให้
ผู้อื่นเดือดร้อน สิ่งสาคัญ ต้องรู้จักพึ่งพาตนเองและทรัพยากรที่เรามีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ก่อนจะ
ไปพึ่งพาคนอื่นหรือปัจจัยภายนอก หรือหมายถึง การที่อุ้มชูตนเองได้ให้มีความพอเพียงกับตัวเอง
ครอบครัว และชุมชน
ประเวศ วะสี (2545) กล่าวว่า ปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เป็น เศรษฐกิจพื้นฐาน
เศรษฐกิจดุลภาพ เศรษฐกิจบูรณาการ หรือเศรษฐกิจศีลธรรม มีความหมาย คือพอเพียงสาหรับทุกคน
ทุกครอบครัว ไม่ใช่เศรษฐกิจแบบทอดทิ้งกัน จิตใจพอเพียง รักเอื้ออาทรผู้อื่น อนุรักษ์และเพิ่มพูน
สิ่งแวดล้อมที่จะเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ สร้ า งชุ ม ชนเข้ ม แข็ ง แบบพอเพี ย ง รวมตั ว กั น
แก้ไขปัญหาต่างๆ เช่น ปั ญหาสั งคม ปัญหาความยากจนหรือปัญหาสิ่ งแวดล้ อม ปัญญาพอเพียง
หมายถึงเรียนรู้ร่วมกัน เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก ตั้งอยู่บนพื้นฐานวัฒนธรรมพอเพียงและ
มีความมั่นคงพอเพียง ไม่ผันผวนอย่างรวดเร็วจนกระทั้งมนุษย์ไม่สามารถรับได้
สรุป หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง เป็นปรัชญา แนวคิด หลักการ และแนวทางปฏิบัติ
ตนในการดาเนินชีวิตอย่างพอประมาณตน ทางสายกลาง โดยไม่ทาให้ผู้อื่นเดือดร้อน รู้จักพึ่งพาตนเอง
และทรัพยากรที่เรามีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สาหรับทุกคน โดยไม่ทอดทิ้งกันมีจิตใจรักเอื้ออาทรผู้อื่น
อนุรักษ์และเพิ่มพูนสิ่งแวดล้อม รวมตัวกันแก้ไขปัญหาสังคมปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเรียนรู้ร่วมกัน
เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและตั้งอยู่บนพื้นฐานของวัฒนธรรมที่ดี
1.2 ความสาคัญหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นหลักการ และแนวทางปฏิบัติตนของแต่ละบุคคล และองค์กร โดย
คานึงถึงความพอประมาณกับศักยภาพของตนเองและสภาวะแวดล้อม ความมีเหตุมีผลที่ถูกต้องตาม
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ความเป็นจริง และการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง ไม่ประมาท ในการดาเนินชีวิต โดยใช้ความรู้ต่างๆ
อย่างถูกหลักวิชาการ ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง ควบคู่ไปกับการมีคุณธรรม รู้จักแยกแยะผิด
ชอบละอายที่จะทาความชั่ว เกรงกลัวต่อผลจากการกระทาที่ไม่ถูกต้องไม่เบียดเบียนผู้อื่ นหรือสังคม มี
การแบ่งปัน ช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แก่ผู้อื่น เห็นความสาคัญของการร่วมมือปรองดองกันในสังคม
ร่วมสร้างสรรค์พลังในทางบวก อย่างรู้รัก สามัคคี นาไปสู่การพัฒนา และความเจริญก้าวหน้า ที่สมดุล
และยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ โดยมีนักวิชาการได้กล่าวถึง
ความสาคัญดังนี้
สุเมธ ตันติเวชกุล (2543) กล่าวถึงความสาคัญของเศรษฐกิจพอเพียงว่า คือ การวางรากฐาน
อันมั่นคงและยั่งยืนของชีวิต การพัฒนาประเทศที่ผ่านมา มุ่งเน้นไปที่ความเจริญทางเศรษฐกิจเป็น
สาคัญ จนนาไปสู่การพัฒนาที่ขาดสติ ละเลยพื้นฐานสติปัญญาและวิถีการดาเนินชีวิตของคนไทย ควร
นาไปใช้เป็นกรอบความคิดให้ประชาชนทุกระดับสามารถนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไป
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม และปลูกฝังปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการดารงชีวิตให้อยู่บนพื้นฐาน
ของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาคน ช่วยให้มนุษย์มีความพออยู่ พอกิน พอใช้ พึ่งตนเองได้และมี
ความสุขตามอัตภาพ อยู่ร่วมกับผู้อื่น ตลอดจนเสรีภาพในสังคมได้อย่างสันติสุข ไม่เบียดเบียน ไม่เอา
รัดเอาเปรียบ แบ่งปัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีจิตเมตตา และจิตสาธารณะ อยู่ร่วมกับธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน โดยไม่ทาลายเห็นคุณค่า และมีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมประเพณี ประวัติศาสตร์ภูมิปัญญา ค่านิยม และเอกลักษณ์ของแต่ละสังคม
ประเวศ วะสี ( 2547 ) กล่าวถึงความสาคัญของเศรษฐกิจพอเพียงว่า เป็นเศรษฐกิจพื้นฐาน
ที่คานึงถึงการทานุบารุงพื้นฐานของตัวให้เข้มแข็งทั้งทางสังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ
พื้นฐานทางสังคมก็คือชุมชน ประยุกต์ใช้ สาหรับทุกคน มีธรรมชาติพอเพียง มีความรักพอเพียง มี
ปัญญาพอเพียง เมื่อทุกอย่างพอเพียงก็เกิดการสมดุล จะเรียกว่าเศรษฐกิจสมดุลก็ ได้ เมื่อสมดุลก็เป็น
ปกติ สบาย ไม่วิกฤติ
สุรยุทธ์ จุลานนท์ (2549) กล่ าวถึงความส าคัญของเศรษฐกิจพอเพียงว่า เป็นแนวทางที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงชี้ให้ประชาชน ได้เห็นถึงแนวทางการปฏิบัติตนที่ควรจะเป็น
เพื่อให้สามารถดารงชีพได้โดยที่ไม่เดือดร้ อน ซึ่งที่จริงแล้วก็เป็นแนวทางที่มีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิต
ดั้งเดิมของคนไทย และสามารถนาไปใช้ได้ในทุกระดับ ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน จนถึง
ระดับประเทศ
สรุปความสาคัญหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางปฏิบัติ ซึ่งเน้นหลักความ
พอดีพอประมาณ ใช้เป็นหลักควบคุมยับยั้งคน เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต ประยุกต์ใช้ได้ เพราะเป็น
ปรัชญาที่คานึงถึงการทานุบารุง สิ่งพื้นฐาน ให้เข้มแข็งทั้งทางสังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม โดยไม่
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ทาลายและเห็นคุณค่าของการเลือกใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทาให้ เกิดการสมดุล ไม่
วิกฤติ สามารถดารงชีพในสังคมได้โดยที่ไม่เดือดร้อนแบบพึ่งพาอาศัยที่เกื้อกูลแบ่งปันซึ่งกันและกัน
ช่วยให้พึ่งตนเองได้ อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสันติสุข ไม่เบียดเบียน ไม่เอารัดเอาเปรียบ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
และจิตสาธารณะ
1.3 องค์ประกอบหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นหลักคิดและแนวทางในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ
สามารถดาเนินชีวิตได้อย่างพอเพียง คือ เจริญก้าวหน้าไปอย่างสมดุล และมีความสุขตามอัตภาพ และ
พร้อมที่จะร่วมรับผิดชอบภารกิจอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม คนที่พัฒนาตนเองจนสามารถดาเนิน
ชีวิตอย่างพอเพียงจึงเป็นคนที่ทั้งดีและเก่ง ที่มีคุณธรรมกากับความรู้ สามารถคิดพิจารณาแยกแยะ
ถูกผิด ใช้ความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ ไปในทางที่ถูกต้อง สามารถปรับใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละ
สภาพแวดล้อม ภูมิสังคม เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม โดยมีองค์ประกอบ 5 ส่วน ดังนี้
1) กรอบแนวคิด เป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดารงอยู่และปฏิบัติตนในทางที่ ควรจะเป็น
โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถนามาประยุกต์ใช้ได้ และเป็นการมองโลกเชิง
ระบบที่มีการเปลี่ยนแปลง มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัย และวิกฤต เพื่อความมั่นคง
2) คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตน ได้ในทุกระดับ
โดยเน้นการปฏิบัติบนทางสายกลาง และการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน
3) คานิยาม ความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย 3 คุณลักษณะ พร้อมๆ กัน ดังนี้
ความพอประมาณ หมายถึง การจะทาอะไร มีความพอดี พอเหมาะ พอควร ต่อความจาเป็น
เหมาะสมกับฐานะของตนเอง สภาวะสังคม สิ่งแวดล้อม รวมทั้งวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น การใช้
ทรัพยากรในการดาเนินการก็ต้องให้พอประมาณ ไม่มากเกินศักยภาพ และก็ต้องไม่น้อยเกินไปจนขาด
แคลน
ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจดาเนินการเรื่องต่างๆอย่างมีเหตุผล ครบวงจร บน
พื้นฐานของความถูกต้องความเป็นจริง ตามหลักวิชาการหลักกฎหมาย หลักศีลธรรมจริยธรรม และ
วัฒนธรรมที่ดีงาม โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจาก
การกระทานั้นๆ ทั้งต่อตนเองต่อผู้อื่นและส่วนรวมอย่างรอบคอบ การคิดพิจารณาแยกแยะ ให้เห็น
ความเชื่อมโยงของเหตุ ปัจจัยต่างๆอย่างต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีข้อผิดพลาดน้อย
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การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับต่อผลกระทบและการ
เปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม เพื่อให้
สามารถปรับตัวและรับมือได้ คือ การที่จะทาอะไรอย่างไม่เสี่ยงเกินไป ไม่ประมาทคิดถึงแนวโน้มความ
เป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ แล้วเตรียมตนเอง เตรียมวิธีการทางาน เพื่อรับมือ
กับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เพื่อการทางานสามารถดาเนินไปได้ และนามาซึ่งผลประโยชน์ในระยะยาว
และความสุขที่ยั่งยืน
4) เงื่อนไข การตัดสินใจนั้นต้องอาศัยทั้งความรู้ และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน คือ
เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วยการฝึกตนให้มีความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้อง
อย่างรอบด้าน มีความรอบคอบและความระมัดระวังที่จะนาความรู้ต่างๆ เหล่านั้นมาพิจารณาให้
เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและในขั้นปฏิบัติ
เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้างให้เป็นพื้นฐานจิตใจ ประกอบด้วย ด้านจิตใจ คือการ
ตระหนักในคุณธรรม รู้ผิดชอบชั่วดีซื่อสัตย์สุจริต ใช้สติปัญญาอย่างถูกต้องและเหมาะสมในการดาเนิน
ชีวิต และด้านการกระทาคือ มีความขยันหมั่นเพียร อดทน ไม่โลภ ไม่ตระหนี่ รู้จักแบ่งปัน และ
รับผิดชอบในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม
5) แนวทางปฏิบัติ และผลที่คาดว่าจะได้รับ จากการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ คือ การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ ทั้งวัตถุ สังคม
สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม คือ เป็นปรัชญาที่เป็นทั้งแนวคิด หลักการ และแนวทางปฏิบัติตนของแต่
ละบุคคล และองค์กร โดยคานึงถึงความพอประมาณกับศักยภาพของตนเองและสภาวะแวดล้อม
เพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้ โดยอาศัยความมีเหตุมีผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง โดยใช้ความรู้
อย่างถูกหลักวิชาการด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง ควบคู่ไปกับการมีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ไม่
เบียดเบียนกันแบ่งปัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และร่วมมือปรองดองกันในสังคม ซึ่งจะช่วยเสริมสร้าง
สายใยเชื่อมโยงคนในภาคส่วนต่างๆของสังคมเข้าด้วยกัน สร้างสรรค์พลังนาไปสู่ความสามัคคีการ
พัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ (คณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง, 2549)
1.4 การประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การประยุกต์ใช้ เริ่มต้นจากการเรียนรู้วิชาการและทักษะต่างๆ ที่จาเป็น เพื่อให้สามารถรู้เท่า
ทันการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ พร้อมทั้งเสริมสร้างคุณธรรม จนมีความเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่า
ของการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม และอยู่ร่วมกับระบบนิเวศน์วิทยาอย่างสมดุล เพื่อจะได้มีความ
เกรงกลัวและละอายต่อการประพฤติผิดมิชอบ ไม่ตระหนี่ เป็นผู้ให้ เกื้อกูลแบ่งปัน มีสติยั้งคิดพิจารณา
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อย่างรอบคอบ ก่อนที่จะตัดสินใจ หรือกระทาการใดๆ จนกระทั่งเกิดเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีในการดารงชีวิต
โดยสามารถคิดและกระทาบนพื้นฐานของความมีเหตุมีผล พอเหมาะพอประมาณกับสถานภาพ
บทบาทและหน้าที่แต่ละสถานการณ์ สามารถทาตนให้เป็นพึ่งของตนเองได้ และเป็นที่พึ่งของผู้อื่นได้
ในที่สุด ใช้เป็นหลักการดาเนินชีวิตตามแนวทางสายกลาง ในการปฏิบัติภารกิจต่างๆ บนพื้นฐานของ
ความเป็นจริง ความถูกต้องอย่างเป็นเหตุเป็นผล และไม่ประมาท ไม่เสี่ยง เป็นหลักการที่สอดคล้องกับ
วิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทยซึ่งมีพื้นฐานตั้งอยู่บนหลักคาสอนในพระพุทธศาสนาที่สามารถนาไปปฏิบัติ
ได้และสามารถนามาประยุกต์ ดังนี้
1) เป็นหลักปรัชญาให้บุคคลสามารถใช้ชีวิตให้ก้าวหน้าไปอย่างสมดุล มั่นคงและยั่งยืน
หมายถึง ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจบริหารรายรับรายจ่าย ด้านสังคม ครอบครัวอบอุ่น ช่วยเหลือแบ่งปัน
ให้แก่สังคม รู้รักสามัคคี ด้านสิ่งแวดล้อม รักษ์สิ่งแวดล้อม ดูแลที่อยู่อาศัยชุมชน ให้สะอาด เป็น
ระเบียบ และด้านวัฒนธรรม มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมไทย ภูมิใจในเอกลักษณ์
ความเป็นไทย มีสัมมาคารวะ
2) เป็นหลักปรัชญาซึ่งสามารถนามาประยุกต์ใช้ในระดับบุคคล ครอบครัว ระดับชุมชน
ระดับชาติ ต้องพิจารณาปรับใช้ ตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับเงื่อนไข และสภาวะที่ตนเผชิญ
อยู่ ช่วยให้เรา มีทางเลือกอีกทางหนึ่งที่จะช่วยให้ชีวิต มีความก้าวหน้าไปพร้อมๆ กับความสมดุลความ
ยั่งยืน และความมั่นคง
3) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยพื้นฐานก็คือการพึ่งตนเอง หมายถึง การทาอะไร
อย่างเป็นขั้นเป็นตอนรอบคอบ ระมัดระวัง พิจารณาถึงความพอดีพอเหมาะ ความสมเหตุสมผล และ
การพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง การสร้างสามัคคีให้เกิดขึ้นบนพื้นฐานของความสมดุลในแต่ละสัดส่วน
แต่ละระดับ ซึง่ ครอบคลุมทั้งทางด้านจิตใจ ด้านสังคม เทคโนโลยี ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวมถึงเศรษฐกิจ สามารถประยุกต์ใช้ดังนี้
1. ด้านเศรษฐกิจ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ใช้ชีวิตอย่างพอควร คิดและวางแผนอย่างรอบคอบ
มีภูมิคุ้มกันไม่เสี่ยงเกินไป การเผื่อทางเลือกสารอง
2. ด้านจิตใจ มีจิตใจเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ มีจิตสานึกที่ดี เอื้ออาทร ประนีประนอม นึกถึง
ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก
3. ด้านสังคม ช่วยเหลือเกื้อกูล รู้รักสามัคคี สร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวและชุมชน
4.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รู้จักใช้และจัดการอย่างฉลาดรอบคอบ เลือกใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ฟื้นฟูทรัพยากรเพื่อให้เกิดความยั่งยืนสูงสุด
5.ด้านเทคโนโลยี รู้จักใช้ที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการและสภาพแวดล้อม พัฒนา
เทคโนโลยีจากภูมิปัญญาชาวบ้านก่อให้เกิดประโยชน์กับส่วนรวม (ปรียานุช พิบูลสราวุธ, 2549)
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1.5 การสร้างเสริมจิตสาธารณะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การปลูกฝังให้เยาวชนรู้จักการใช้ชีวิตที่พอเพียง เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่าง ๆ ฝึกการอยู่
ร่วมกับผู้อื่นอย่างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปัน มีจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม
ค่านิ ยม เอกลักษณ์ความเป็นไทย ดังนั้นการจัดการศึกษาตามหลั กปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ดาเนินการได้แก่การจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งประกอบด้วย การสอดแทรกสาระเศรษฐกิจพอเพียง
ในหลั กสู ตรและสาระเรี ย นรู้ ในห้ องเรียน และการประยุกต์ในการจัดกิจกรรมพัฒ นาผู้ เรียนนอก
ห้องเรียน ครูอาจารย์ต้องเป็นบุคลากรที่สาคัญในการถ่ายทอดความรู้และปลูกฝังหลักคิดต่างๆให้เกิด
ขึ้นกับผู้เรียน (กระทรวงศึกษาธิการ,2550) ดังมีแนวทางการนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปจัด
การศึกษา สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้สรุปแนวทางไว้ดังนี้
1 มีความรู้ความเข้าใจ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และตระหนักในความสาคัญ
ในการดาเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจทั่วไป เห็ น
ประโยชน์ และตระหนักในความสาคัญของการดาเนินชีวิต ใช้เพื่อการพัฒนาตนเองและพัฒนาสังคม
2 มีค วามรู้ แ ละทั ก ษะพื้น ฐานในการด าเนิ นชี วิต ตามแนวปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง ดังนี้ มีความรู้และทักษะพื้นฐานในการดารงชีวิตที่เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละบุคคล
และสอดคล้องกับภูมิสังคมต่าง ๆ ให้สามารถอุ้มชูตัวเองและครอบครัวได้ มีจริยธรรมเบื้องต้นที่จาเป็น
ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่ างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เกื้อกูล ไม่เบียดเบียน นาไปสู่ความสันติสุข และรู้
รักสามัคคี
3. การพัฒนาหลักสูตร มีแนวทางดาเนินการ ดังนี้ สถานศึกษาควรมีการพัฒนาหรือ
บูร ณาการเนื้ อหาสาระเข้าไปในหลั กสู ตรสถานศึกษา ตามขั้นตอน เพื่อให้ เกิด คุณลั กษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียน ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. การจั ดบรรยากาศและสภาพแวดล้ อมภายในสถานศึกษา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้
กระบวนการเรียนรู้ ปลู กฝัง หล่อหลอม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดังนี้ จัดอาคารสถานที่ และ
สิ่งแวดล้อมที่เน้นความร่มรื่น เป็นแหล่งเรียนรู้ และอนุรักษ์สืบสานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
ศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมของท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย ส่งเสริมความมีระเบียบวินัย เคารพ
ธรรมเนียมปฏิบัติ กฎกติกาของสังคมส่วนรวม เช่น การมีวินัย การเข้าคิว การรับประทานอาหาร การ
แต่งกาย การใช้ทรัพยากรร่วมกัน ส่งเสริมด้า นคุณธรรม เช่น การทาบุญ การบริจาค การปฏิบัติ
กิจการศาสนา การฝึกอบรมจิต การเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา การยกย่องส่งเสริมผู้กระทาความดี
การส่งเสริมการแบ่งปัน การช่วยเหลือกันและกัน ส่งเสริมการแสวงหาความรู้ และเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การจัดนิทรรศการ การจัดการประกวดในรูปแบบต่างๆ
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จัดโครงการและกิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติตนและการดาเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
5. กาหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบุคคล คือ คนที่มีความพอเพียง ซึ่งหมายถึงบุคคลนั้น
จะต้องมีคุณลักษณะ รู้จักพึ่งตนเอง รู้จักคิ ด รู้จักระบบ มีความขยันอดทน มีความสามัคคีแสวงหา
ความร่ วมมือ มีการรวมกลุ่ ม เป็นคณะเพื่อให้ เกิดประโยชน์ทุกฝ่ าย มีการศึกษาข้อมูล ความรู้นามา
ปฏิบัติ รู้จักการอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูล รู้จักพัฒนาตนเองขึ้นตามลาดับ สามารถนาความรู้ หลักการ
แนวคิดหรือทฤษฎีไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
สรุป หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีจุดเน้นอยู่ที่การมีชีวิตที่ดี มิใช่ความมั่งคั่ง มีเรื่อง
ของความยั่งยืนเป็นแกนกลาง เน้นความมั่นคงของคน และการเพิ่มขีดความสามารถให้คนสามารถ
พัฒนาศักยภาพของตนเองได้ ให้ความสาคัญต่อการพัฒนาพื้นฐานจิตใจและจิต เพราะเป็นส่วนหนึ่ง
ของการพัฒนาทุกชนิดโดยไม่อาจแยกออกจากกันได้ จากการที่ผู้วิจัยศึกษาวิเคราะห์ ความหมาย
ความสาคัญ องค์ประกอบ การประยุกต์ใช้ ของแนวคิด สรุปได้ว่า หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นระบบทางสายกลาง ไม่กดดัน ไม่เอาเปรียบ ไม่ฝ่าฝืนธรรมชาติ ไม่ได้ทาร้ายใคร เน้นการพัฒนา
ด้านจิตใจตนเอง ให้มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เกื้อกูล แบ่งปันช่วยเหลือกันอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างปกติ
สุข สาหรับงานวิจัยนี้นามาปฏิบัติประยุกต์ใช้ ด้านการดาเนินการจัดกิจกรรมการทาโครงการสร้าง
เสริมจิตสาธารณะเพื่อสร้างสรรค์สังคม เป็นการสร้างอุปนิสัยด้านพอเพียงให้กับกลุ่มเป้าหมายเพื่อ
สร้างเสริมการเห็นแก่ประโยชน์ต่อส่วนรวมให้มากขึ้น โดยมีองค์ประกอบต่อไปนี้
พอประมาณ หมายถึง มีความพอดี ต่อความจาเป็นการใช้ทรัพยากรในการดาเนินการใดๆ
ก็ต้องให้พอประมาณ ไม่มากเกินศักยภาพ และก็ต้องไม่น้อยเกินไป ให้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการทากิจกรรมเพื่อส่วนรวม โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น ไม่ทาให้สังคม
เดือดร้อน และไม่ทาลายธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
มีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจดาเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างมีเหตุผล บนพื้นฐานของความ
ถูกต้อง คานึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นจากการกระทานั้นๆ ทั้งต่อตนเองต่อผู้อื่นและส่วนรวม มีการคิด
พิจารณาแยกแยะ อย่างสมเหตุสมผล พิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ใช้เหตุผลในการเลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์และทรัพยากรที่มีอยู่ โดยใช้สติ ปัญญา ในทางที่ถกู ไม่ทาให้สังคมส่วนรวมเสียหาย
มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมต่อการทากิจกรรมใดๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม คือ ต้องไม่เสี่ยงเกินไป ไม่ประมาท เตรียมวิธีการทางาน เพื่อไม่ให้บกพร่องต้อง
หยุดชะงัก โดยรู้จักวางแผน รู้จักปรับตัวให้เข้ากับสิ่ งแวดล้อม สังคม และนามาซึ่งประโยชน์ในระยะ
ยาว และความสุขของคนส่วนรวมที่ยั่งยืน
โดยมี เงื่อนไข
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ความรู้ คือรอบรู้อย่างรอบด้าน มีความรอบคอบและระมัดระวังที่จะนาความรู้มาพิจารณา
ให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและในขั้นปฏิบัติกิจกรรมเพื่อส่วนรวม
คุณธรรม คือการตระหนักในคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต กระทาประโยชน์ต่อส่วนรวมด้วย
ความขยันหมั่นเพียร อดทน ไม่โลภ รู้จักแบ่งปัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เกื้อกูลและรับผิดชอบในการอยู่
ร่วมกับผู้อื่นในสังคม
2. หลักพุทธธรรมไตรสิกขา
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพระพุทธศาสนา คือ กระบวนการในการนาคาสอนของ
พระพุทธเจ้ามาเป็นฐานคิดให้มีความรู้มีความเจริญทั้งทางด้านพฤติกรรม จิตใจ และปัญญา โดย
พัฒนาฝึกอบรมเพื่อจุดประสงค์ในการปรับปรุงที่ดีกว่าเดิม ด้วยการฝึกอบรม สาหรับเป้าหมายนั้น คือ
ทาให้บุคคลมีความรู้ความสามารถ มีจริยธรรมคุณธรรมในการดารงชีวิต เพื่อให้สังคมอยู่ร่วมกันแบบ
เกื้อกูล สงบสุข
2.1 ความหมายหลักพุทธธรรมไตรสิกขา
พระพุทธโฆษาจารย์ (2538) ได้อธิบายว่า ไตรสิกขาเป็นทั้งหลักการและวิธีปฏิบัติเพื่อให้
สามารถล่วงพ้นจากอบาย กามธาตุ และภพทั้งปวง เป็นแนวปฏิบัติในทางสายกลางที่มิใช่การ
ปรนเปรอตนด้วยกามสุขและการทรมานตน มีศีลเป็นปฏิปักษ์ต่อกิเลสที่แสดงออกทางกาย วาจา
สมาธิเป็นปฏิปักษ์ต่อกิเลสที่กลุ้มรุมจิต และปัญญาเป็นปฏิปักษ์ต่ออนุสัยกิเลสที่แอบแนบอยู่ในจิต
พุทธทาสภิกขุ (2549) ได้อธิบายว่า การศึกษา ในภาษาไทยหมายถึง การศึกษาเล่าเรียน ซึ่ง
ตรงกับคาว่า สิกขา ในพระพุทธศาสนา หมายถึง การปฏิบัติ ได้รับปริญญาคือ สิ้นราคะ สิ้นโทสะ สิ้น
โมหะ ผลของการปฏิบัติสิกขาเป็นอย่างนั้น การปฏิบัติอย่างนั้นก็เพื่อความรอดจากสิ่งอันไม่พึง
ปรารถนา สิ่งใดที่เป็นความทุกข์ทรมาร ความยุ่งยากลาบากแก่จิตใจก็เรียกว่า อันไม่พึงปรารถนา
แก้ไขด้วยการศึกษา
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) (2550) ได้ให้ความหมายไตรสิกขาว่า หมายถึง การ
พัฒนามนุษย์ให้ดาเนินชีวิตดีงามถูกต้อง ทาให้มีวิถีชีวิตที่เป็นมรรค เป็นทางดาเนินชีวิตหรือวิถีชีวิตที่
ถูกต้องดีงามของมนุษย์ ต้องเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตน คือสิกขา มรรคกับสิกขาจึงประสานเป็นอัน
เดียวกัน วิถีชีวิตอันประเสริฐเมื่อเป็นมรรคก็ดาเนินก้าวหน้าไปสู่จุดหมาย ช่วยให้เรามีชีวิตที่พึ่งพา
อวิชชา ตัณหา น้อยลงไป ไม่อยู่ใต้อานาจครอบงา พร้อมกับที่เรามีปัญญาเพิ่มขึ้นและดาเนินชีวิตด้วย
ปัญญามากขึ้นตามลาดับ
สรุป ไตรสิกขา หมายถึง หลักการพัฒนามนุษย์ให้ดาเนินชีวิตดีงามถูกต้อง เป็นทางดาเนิน
ชีวิตที่ถูกต้องดีงาม ต้องเรียนรู้พัฒนาตนเอง เริ่มจากการรักษาศีล เพื่อขัดเกลาพฤติกรรมและการ
ดาเนินชีวิตของตนเองให้บริสุทธิ์ รวมถึงการฝึกหัดด้านจิตใจฝนการอยู่ร่วมกันของเพื่อนในสังคมให้มี
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ความเกื้อกูลต่อกัน และกระบวนการที่สาคัญในการพัฒนาตนเองให้บริบูรณ์ปัญญาให้มีการคิดอย่าง
ถูกต้องบนเหตุผล เพื่อพัฒนาตนเองและสังคมไปสู่เป้าหมายคือประโยชน์ต่อส่วนรวม
2.2 ความสาคัญหลักพุทธธรรมไตรสิกขา
ไตรสิกขานั้นเป็นกระบวนการพัฒนามนุษย์คือการจัดตั้งระบบระเบียบแบบแผนเกี่ยวกับการ
ดาเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกันของมนุษย์อย่างพึ่งพากัน เป็นกระบวนการฝึกพื้นฐานในพฤติกรรมที่ดี
ของมนุษย์ให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งสาระที่สาคัญของไตรสิกขานั้นได้สอดแทรกอยู่ในหลักธรรมต่างๆ
พุทธทาสภิกขุ (2549) กล่าวถึงความสาคัญของไตรสิกขา สรุปได้ว่า การจัดการศึกษาทุก
อย่างให้เสริมสร้างมนุษยธรรม ความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้อง ไม่มีปัญหาแก่ฝ่ายใด เสริมมนุษยธรรมให้
ก้าวหน้า ไปนับตั้งแต่ว่า ละสัญชาตญาณอย่างสัตว์แล้วก็มีความคิดนึกอย่างมนุษย์ ดังนั้นเป้าหมาย
ของการศึกษา ก็คือการพัฒนามนุษยธรรมให้มาในทิศทางที่ถูกต้อง คือละอหังการ มมังการ ละ
ความเห็นแก่ตัว กิเลสไม่อาจจะเกิด บุคคลก็จะมีสันติสุข สังคมก็จะมีสันติภาพ
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) (2544) กล่าวถึงความสาคัญของไตรสิกขาไว้ว่า ไตรสิกขา นี้เมื่อ
นามาแสดงเป็นคาสอนในภาคปฏิบัติทั่วๆไป ที่เป็นหลักใหญ่ 3 อย่างคือ 1) การไม่ทาความชั่วทั้งปวง
ทั้งทางกาย ทางวาจา จัดเป็น ศีล 2) การบาเพ็ญความดีให้เพียบพร้อม จัดอยู่ในการปฏิบัติจิตขั้นที่
เรียกว่า สมาธิ 3) การทาจิตของตนให้ผ่องใส จัดเป็นการฝึกปฏิบัติในขั้นสูงสุดเรียกว่า ปัญญา
พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (2546) ได้กล่าวถึงความสาคัญของไตรสิกขา หรือ
(การศึกษา) หมายถึง การเรียนรู้เพื่อเป็นมนุษย์ที่เต็มบริบูรณ์ เพราะได้รับการพัฒนาทั้งทางกายและ
ทางจิตใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีจิตใจที่เปี่ยมด้วยปัญญา จึงเป็นอิสระหลุดพ้นจากการบีบคั้นของอานาจ
กิเลสตัณหา ไตรสิกขาเป็นหลักคาสอนทางพุทธศาสนา ควรนามาปฏิบัติเพื่อพัฒนาตนเองให้มีชีวิตที่ดี
งาม เพื่อจัดปรับเตรียมสภาพชีวิตสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งลักษณะแห่งความสัมพันธ์ต่างๆ ให้อยู่
ในภาวะที่เหมาะสมและพร้ อมที่จ ะเป็นอยู่ปฏิบัติกิจและดาเนินการต่างๆเพื่อก้าวหน้าได้ผ ลดี ต่อ
ส่วนรวม
สรุป ความสาคัญของไตรสิกขาเป็นหลักปฏิบัติเพื่อพัฒนาตนเองให้มีชีวิตที่ดีงาม ด้วย ศีล
สมาธิ ปัญญา เพื่อจัดปรับเตรียมลักษณะแห่งความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกัน ให้อยู่ในภาวะที่
เหมาะสมและพร้อมที่จะปฏิบัติดาเนินการเพื่อให้ก้าวหน้าในชีวิต เพราะไตรสิกขานั้นเป็นกระบวนการ
ในการพัฒนามนุษย์ให้ดาเนินชีวิตอย่างถูกต้องและการอยู่ร่วมกันอย่างพึ่งพากัน
2.3 หลักพุทธธรรมไตรสิกขาเพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะ
ไตรสิกขาถือเป็นหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่มุ่งพัฒนาตนเองทั้งกาย จิตใจและปัญญา
เพื่อให้บุคคลดาเนินชีวิตไปในทางที่ถูกต้องดีงาม ดังนั้นการนาหลักไตรสิกขามาประยุกต์ใช้กับการ
จัดการเรีย นรู้ ใดๆ ก็จ ะช่วยให้ ผู้เรียนได้ฝึ กตนเองเพื่อให้ เกิดการเรียนรู้ที่ดีและสามารถปฏิบัติตน
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อย่ า งถู ก ต้ อ ง พั ฒ นาตนเองทั้ ง 3 ด้ า น อั น ได้ แ ก่ ทางกาย เพื่ อ ให้ มี ค วามประพฤติ ถู ก ต้ อ งดี ง าม
ทางจิ ต ใจเพื่ อ ให้ มี จิ ต ใจที่ ส งบมั่ น คงและทางปัญ ญาเพื่อ ให้ มี ปั ญญาที่ ส ามารถแก้ ปั ญ หาต่ า งๆได้
ไตรสิกขา แปลว่า สิกขา 3 คาว่า สิกขา แปลว่า การศึกษา การฝึกอบรม ได้แก่ข้อปฏิบัติที่
เป็นหลักสาหรับฝึกอบรมกาย วาจา จิตใจและปัญญา ให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นไป สิกขา 3 มีความหมาย
ดังนี้
1. ศีล การฝึกอบรมในด้านความประพฤติ ระเบียบวินัย ให้มีสุ จริตทางกาย วาจา และ
อาชีวะ
2. จิ ตต การฝึ กอบรมทางจิตใจ การปลู กฝั งคุณ ธรรม สร้า งเสริ มคุณภาพจิต และรู้ จักใช้
ความสามารถในกระบวนการสมาธิ
3. ปัญญา การฝึกอบรมทางปัญญา ให้เกิดความรู้แจ้งที่สามารถชาระจิตให้บริสุทธิ์เป็นอิสระ
โดยสมบูรณ์ (ป.อ.ปยุตโต,2548)
ดังมีนักการศึกษานักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงกระบวนการศึกษาเพื่อฝึกอบรมและพัฒนา
มนุษย์ตามหลักไตรสิกขาไว้ดังนี้
สุมน อมรวิวัฒน์ (2530 ) ได้กล่าวถึงกระบวนการศึกษาเพื่อฝึกอบรมและพัฒนามนุษย์ตาม
หลักไตรสิกขาดังนี้ ไตรสิกขา เป็นกระบวนการพัฒนามนุษย์ทั้งทางกาย วาจา ความคิด จิตใจ อารมณ์
และสติปัญญาให้สามารถดารงชีวิตในสังคมอย่างสันติมีอิสรภาพ เน้นการปฏิบัติฝึกหัดอบรมตนด้วย
หลักของศีล สมาธิ ปัญญา ซึ่งวิธีการปฏิบัติ ซึ่งได้สรุปเป็นข้อๆ คือ
1. ศีล สมาธิ ปัญญา เป็นระบบการฝึกหัดอบรมที่ต้องสามารถละสิ่งที่ควรละและเจริญสิ่งที่
ควรเจริญ ต้องได้รับการแนะนาสั่งสอนจากผู้เป็นกัลยาณมิตรก่อน แต่จะหยุดอยู่เพียงนั้นไม่ได้ ต้อง
รู้จักคิดและใช้ปัญญาฝึกฝนไปทีละขั้นจนสามารถวินิจฉั ย แยกแยะสิ่งดี สิ่งชั่ว เพิ่มพูนสิ่งที่ชอบธรรม
และมีจิตใจผ่องใสบริสุทธิ์ได้
2. การฝึกหั ดอบรมตนตามหลักไตรสิกขา เป็นการฝึกอบรมตนที่เป็นขั้นตอน สืบเนื่องเริ่ม
จากรูป ธรรมไปนามธรรม เริ่มจากสิ่งที่ง่ายไปสู่ สิ่งที่ยาก เช่น การกาจัดกิเลสอย่างหยาบด้วยการ
ควบคุมความประพฤติของทางกายและวาจาให้เหมาะสมถูกต้อง
4. การอบรมตามหลักไตรสิกขานั้นเป็นการพัฒนามนุษย์ ทางร่างกาย วาจา ความคิด จิตใจ
อารมณ์ สังคมและสติปัญญา เป็นการพัฒนาที่กว้างและลึกมากกว่าการศึกษาที่เราเข้าใจโดยทั่วๆ ไป
เพราะเป็นการฝึกหัดอบรมเพื่อรู้ รู้เพื่อรู้สึกใจเขาใจเรา คือ สันติของสังคม
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) (2538) ได้กล่าวว่า ไม่ว่าเรากาลังฝึกอบรมอยู่ในช่วงตอนใดของ
ไตรสิกขาก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นขั้นศีล ขั้นสมาธิหรือขั้นปัญญา การปฏิบัติแต่ละขั้นของไตรสิกขาย่อม
ดาเนินอยู่เรื่อยไปตลอดเวลาทุกช่วงตอน การกล่าวออกมาว่าเป็นขั้นศีล ขั้นสมาธิ หรือขั้ นปัญญา เป็น
การบอกแจ้งว่าในตอนนั้นกาลังเร่งรัดให้ระดมการฝึกอบรมองค์ประกอบประเภทนั้นให้มากเป็นพิเศษ
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หรือว่าในตอนนั้นองค์ประกอบประเภทนั้นกาลังถูกเรียกออกมาใช้งานมีบทบาทโดดเด่นออกหน้า
องค์ประกอบประเภทอื่น มองดูในแง่หนึ่งเป็นเหมือนว่ามีระบบการฝึกจากข้างนอกและระบบการฝึก
จากข้างในซึ่งทางานประสานขานรับกันด้วยดี
สุมน อมรวิวัฒ น์ (2528) กล่ าวว่า ไตรสิ กขา เป็นการสอนที่เชื่อว่าคนที่มีปัญญาและเกิด
ปัญญาวิสุทธิขึ้นได้นั้นต้องเกิดจากมีกาลัง (พละ) จิตใจ กาลังความคิดที่แน่วแน่ไม่หวั่นไหวซัดสาย
วอกแวก ต้องเพ่งพินิจคิดตรองในเรื่ องเดียว คนที่จะมีกาลังความคิดรวมเป็นจุดเดียวแน่วแน่ (สมาธิ)
ไม่หวั่นไหวซัดส่ายได้ต่อเมื่อร่างกายอยู่ในสภาพปกติเรียบร้อย สงบเรียบ มีระเบียบวินัย (มีศีล) นั่นคือ
ถ้าฝึกควบคุมสภาพทางกายให้อยู่ในระเบียบวินัยเรียบร้อยจะช่วยให้จิตใจสงบไม่ฟุ้งซ่านหวั่นไหวไป
นอกเรื่อง ซึ่งจะช่วยให้มีกาลังความคิด คมกล้า สามารถแก้ปัญหา ทาความเข้าใจปัญหาได้ ทาให้เกิด
ปัญญา มีความรู้แจ้งเรื่องนั้นๆ (ปัญญา) ได้ด้วยตนเอง ประจักษ์ด้วยตนเอง
วัน เพ็ ญ วรรณโกมล (2544) กล่ าวว่า ไตรสิ ก ขา เป็ นวิ ธีส อนที่ ประกอบด้ ว ยขั้ นตอนใน
การศึกษาตามล าดับ 3 ขั้น ตอน เริ่ มต้น ด้ว ยการให้ มีศี ล คื อมีร ะเบี ยบวินัย ในการปฏิบั ติตนก่อ น
ต่อจากนั้นให้มีสมาธิ การมีสมาธิก็ต่อเมื่อร่างกายอยู่ในสภาพปกติ และเมื่อกายควบคุมสติได้จิตใจก็
สงบช่วยให้เกิดปัญญารู้แจ้ง วิธีการเรียนแบบนี้เน้นกระบวนการคิดและความรู้แจ้ง
สรุป ไตรสิกขากระบวนการพัฒนาคนทั้งทางกาย จิตใจและปัญญาเพื่อให้บุคคลดาเนินชีวิต
ไปในวิถีที่ถูกต้องดีงาม จิตใจสงบมั่นคงเป็นสมาธิและเกิดปัญญาที่รู้แจ้ง ซึ่งเมื่อแยกประเภทออกเป็น
หมวดหมู่ได้แก่ ศีล สมาธิ และปัญญา ถ้าบุคคลนามาเป็นแนวปฏิบัติ สังคมก็จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
สุข ซึ่งการฝึกอบรมและพัฒนาตามหลักไตรสิกขา สามารถฝึกได้ในทุกการกระทาและฝึกหัดให้รู้จัก
ตนเอง ซึ่งจะช่วยให้การปฏิบัติศีล สมาธิและปัญญาก้าวหน้ายิ่งขึ้น กล่าวคือ ต้องพิจารณาการกระทา
ของตนว่าไปเบียดเบียนหรือก่อความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น การกระทาดังกล่าวเป็นไปในทางที่ดี และใน
ขณะเดีย วกัน จิตใจของเรานั้น ต้องไม่มี ความโลภ โกรธ คิดร้ายต่อผู้อื่น และต้องใช้ปัญญาในการ
พิจารณาการกระทาของตนด้วยว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง เหมาะสมหรือไม่เหมาะสม ควรปรับปรุง
แก้ไขอย่างไร ซึ่งเมื่อเราเข้าใจตนเอง เราก็จะเข้าใจผู้อื่น เข้าใจต่อการอยู่ร่วมสังคมที่ต้องพึ่งพาเกื้อกูล
กับผู้อื่น ฉะนั้นการปฏิบัติตามหลักไตรสิกขาก็คือการสร้างเสริมจิตสาธารณะให้เกิดกับตนเองซึ่งก็จะ
เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมเช่นกัน
2.4 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ตามหลักพุทธธรรมไตรสิกขา
การจัดการเรียนรู้แบบไตรสิกขาเป็นการสอนที่เน้นให้ ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติด้วยตนเองทั้งทาง
กาย วาจา จิตใจและปัญญา เพื่อให้พิจารณาถึงประโยชน์หรือโทษด้วยตนเอง สามารถนาความรู้
เหล่านั้นมาเป็นหลักในการปฏิบัติตนต่อไปได้ ซึ่งมีนักการศึกษา นักวิชาการ ได้สรุปถึงขั้นตอนของการ
จัดการเรียนรู้แบบไตรสิกขามี ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ขั้นศีล คือ การควบคุมให้ผู้เรียนอยู่ในระเบียบ
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วินัยทั้งกายและวาจาให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยเป็นปกติ พร้อมที่จะเรียน ขั้นที่ 2 ขั้นสมาธิ คือ การฝึก
สมาธิขั้น ต้นในการควบคุมสติ ให้ ผู้เรียนรวมจิตใจ ความคิดให้แน่วแน่เป็นจุดเดียว เรื่องเดียว ตัด
สิ่งรบกวนอื่นๆ ออกจากความคิดและจิตใจ ขั้นที่ 3 ขั้นปัญญา คือ ขั้นที่ผู้เรียนใช้สมาธิในการทาความ
เข้าใจสิ่งต่างๆ ที่เรียนจนเกิดการเรียนรู้เรื่องนั้น พิจารณาผลที่เกิดขึ้น เกิดปัญญาขึ้นในตนเอง มีมโน
ทัศน์ในเรื่องนั้นได้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง สอดคล้องกับ วนิดา กันตะกนิษฐ์ (2551) กล่าวว่า
การจัดการเรียนรู้แบบไตรสิกขามี 3 ขั้นตอนดังนี้
1. ขั้นศีล คือ ขั้นที่ผู้เรียนต้องควบคุมตนเองให้อยู่ในระเบียบวินัยทั้งทางกาย วาจาและใจให้
อยู่ ในสภาพเรี ย บร้อยเป็น ปกติ เป็ นขั้นการเรียนรู้ที่ยังต้องศึกษาเรียนรู้ข้อมูล ข้อเท็จจริง ทฤษฎี
หลักการและลงมือปฏิบัติตามธรรมชาติวิชา
2. ขั้นสมาธิ คือ ขั้นที่ผู้เรียนต้องรวบรวมจิตใจ ความคิดให้แน่วแน่เป็นจุดเดียว ตัดสิ่งรบกวน
อื่นๆ ออกจากความคิดและจิ ตใจ เป็นขั้นที่เริ่มสร้างรูปแบบการคิดของตนเองโดยอาศัยหลักการ
ทฤษฎีที่ได้เรียนรู้มาเข้าไปสู่การคิดวิเคราะห์ ทบทวนลงมือปฏิบัติ ฝึกฝนอย่างคล่องแคล่วโดยอัตโนมัติ
วางแผนทากิจกรรมหรือโครงงานเพื่อค้นหาคาตอบด้วยตนเอง
3. ขั้นปัญญา คือ ขั้นที่ ผู้เรียนใช้ความคิดในการสร้างรูปแบบใหม่ๆ สร้างสรรค์ผลงานหรือ
ชิ้นงาน หรือพิจารณาผลของการกระทาของตัวเอง ในการเลือกกระทาผิดหรือถูกตามหลักศีลธรรม
เป็ น การเรี ย นรู้ ที่ บู ร ณาการเข้ า ด้ว ยกัน ระหว่ างความรู้ร อบ รู้ ลึ ก จากการรั บข้ อ มูล แหล่ ง ความรู้
ภายนอก ความรู้รอบ รู้ลึกจากการคิด กระบวนการทางานของจิตภายในตัว ผู้เรียนและความรู้รอบ
รู้ลึกจากการลงมือเมื่อปฏิบัติ
จากการศึกษาขั้นตอน การศึกษาตามหลักไตรสิกขา หลักศีลและวินัยมีสาระอย่างเดียวกัน
คือ ศีล เป็นทั้งธรรมและเป็นวินัย สาระสาคัญของศีลคือเป็นแกนกลางในการจัดระเบียบแบบแผน
สาหรับสังคม หลักสมาธิ คือ การพัฒนาหรือฝึกอบรมจิตใจให้เกิดมีคุณลักษณะ 3 ด้าน คือ 1) ด้าน
สมรรถภาพจิต คือ จิตที่มีความสามารถในการคิดสูง เช่ น คิดได้เก่ง คิดได้แคล่วคล่อง คิดได้รวดเร็ว
2) ด้านคุณภาพจิต คือ จิตมีคุณธรรม เช่น มีความเข้มแข็ง มั่นคง ขยันหมั่นเพียร อดทน มีสติ สมาธิ
มีวิ นั ย มี ค วามรั บ ผิ ดชอบ มี ค วามซื่ อ สั ตย์ มี เมตตากรุ ณ า เอื้ อ เฟื้อ เผื่ อแผ่ เสี ย สละเพื่ อ ส่ ว นรวม
ประหยัด กตัญญู 3) ด้านสุขภาพจิต คือ จิตที่มีสุขภาพดี เช่น จิตมีสมาธิ เป็นสุข สดชื่น ผ่องใส ร่าเริง
เบิ กบาน ปลอดโปร่ง สบาย และการพัฒ นาปัญญา แบ่งได้ดังนี้ ปัญญาขั้นแรก คือ ปัญญาที่เป็น
ความรู้ความเข้าใจ ต่อจากนั้น ลึ กซึ้งไปอีกคือการรับรู้ เรียนรู้อย่างถูกต้อง ตามความเป็นจริง ไม่
เบียดเบียนหรือเอนเอียงด้วยอคติ เหนือจากการรับรู้นั้นยังมีขั้นต่อไปอีกคือการคิดการวินิจฉัย ซึ่ง
หมายถึงการใช้ปัญญาโดยบริสุทธิ์ใจ ปัญญาอีกขั้นหนึ่ง คือ ปัญญาที่รู้เข้าใจถึงสาระแห่งความเป็นไป
ของโลกและชีวิต รู้ทางเสื่อม ทางเจริญและเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง รู้วิธีแ ก้ไขปัญหา และสร้างสรรค์
ความสาเร็จที่ทาให้พัฒนาตน พัฒนาชีวิตและสังคมให้เจริญดีงามยิ่งๆ ขึ้นไป
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สรุป ขั้นตอนการศึกษาตามหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และปัญญา มีความสัมพันธ์อย่าง
เกื้อกูล ต่อกัน ดังนี้ คือ ด้านศีล เป็นการจัดระเบียบ ด้านสภาพแวดล้ อ มให้ เกื้อกูล แก่การพัฒ นา
คุณภาพชีวิต เป็นสิ่งที่นามาใช้ฝึกให้มีระเบียบวินัย มีความสุจริตกาย วาจา มีพฤติกรรมที่ดีงามและ
ร่ ว มสร้ า งสรรค์ ห รื อ พั ฒ นาจิ ต ใจต่ อ ไป ด้ า นสมาธิ เป็ น การพั ฒ นาจิ ต ใจให้ ป ระณี ต มี ส รรถภาพ
มีคุณภาพ และมีสุขภาพจิตที่ดี การอาศัยสภาพจิตใจที่ดีก็จะเป็นพื้นฐานให้เอื้อต่ อปัญญาต่อไป ด้าน
ปัญญา เป็นการพัฒนาให้เกิดความรู้เข้าใจในสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริง ทาการต่างๆ ด้วยความรู้เข้าใจ
โดยปั ญ ญาจะท าให้ จิ ต มี ดุ ล ยภาพ สภาพจิ ต เช่ น นี้ ก็ จ ะเป็ น ปั จ จั ย แก่ ศี ล คื อ ส่ ง ผลท าให้ เ กิ ด มี
พฤติกรรมที่ดีงามเกื้อกูลในความสัมพันธ์ทางสังคม ทาให้ไม่เบียดเบียนกัน และเป็นเครื่องประสาน
สังคมโดยนาไปสู่การให้แบ่งปัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกันด้วยวาจา และการบาเพ็ญประโยชน์ต่อกัน ซึ่งการ
ปฏิบัติเช่นนี้เป็นการสร้างเสริมจิตสาธารณะ สังคมก็เกิดความสงบสุข
2.5 การวัดประเมินผลการศึกษาตามหลักพุทธธรรมไตรสิกขา
การศึกษาตามหลักของไตรสิกขานั้นมุ่งพัฒนามนุษย์ให้มีความเจริญงอกงาม ใน 3 ด้าน
ได้แก่ ด้านศีล คือการพัฒนาทางด้านกายภาพและด้านสังคม ด้านสมาธิ คือการพัฒนาทางด้านจิตใจ
และด้านปัญญา คือ การพัฒนาทางด้านปัญญา ดังนั้นเมื่อแยกด้านศีล จะแบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ
ทางด้านกาย และด้านสังคม ก็จะเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่า มีการพัฒนามนุษย์เป็น 4 ด้าน คือ ด้านกาย
สั ง คม จิ ต ใจ และสติ ปั ญ ญา ดั งนั้ น เวลาวั ด ผลและประเมิ น ผลที่ จ ะท าให้ ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก ของ
การศึกษาตามหลักไตรสิกขาจึงต้องแยกวัดให้ครบทั้ง 4 ด้าน ดังนี้
1. พัฒนาการทางด้านกาย เป็นการพัฒนาด้านกายให้รู้จักติดต่อเกี่ยวข้องกับสิ่ง
ทั้งหลายภายนอก ให้สังเกตจากพฤติกรรมในการดาเนินชีวิตประจาวัน เช่น บริโภคใช้สอยปัจจัย 4 ใน
ปริ มาณและคุณภาพที่เหมาะสมได้คุณค่า ดูแลร่างกาย การนุ่งห่ ม การแต่งกายสะอาดเรียบร้อย
ดารงชีวิตอย่างเกื้อกูลสิ่งแวดล้อม
2. พัฒนาการทางด้านศีล เป็นการพัฒนาด้านความประพฤติ ตั้งมั่นในระเบียบวินัย
ไม่ให้เบียดเบียนหรือก่อความเดือดร้อนเสียหาย อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ด้วยดี มีความเกื้อกูลต่อผู้อื่นใน
สังคม ให้สังเกตจากพฤติกรรมในการดาเนินชีวิตประจาวัน เช่น จากความประพฤติ คือ เป็นผู้มีศีล
มีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา พึ่งตนเอง
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3. การพัฒนาทางด้านจิต เป็นการพัฒนาด้านจิตใจ ให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง เจริญ
ด้วยคุณธรรมทั้งหลาย เช่น มีเมตตากรุณา ขยันหมั่นเพียร อดทน มีสมาธิ สดชื่น เบิกบาน เป็นสุข
ผ่องใส เป็นต้น ให้สังเกตจากพฤติกรรมในการดาเนินชีวิตประจาวัน
4. พัฒนาการทางด้านปัญญา เป็นการพัฒนาด้านปัญญา ให้รู้เข้าใจสิ่งทั้งหลายตาม
ความเป็นจริง ให้สังเกตจากพฤติกรรม เช่น มีศรัทธาและความเข้าใจถูกต้อง รู้บาป บุญ คุณ โทษ
ประโยชน์ หรือมิใช่ประโยชน์ ใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษา แสวงหาความจริง และใฝ่ สร้างสรรค์ รู้เท่าทัน แก้ไข
ปัญหาชีวิต และการทางานได้ด้วยสติปัญญา (ป.อ.ปยุตฺโต) (2538)
สรุปหลักพุทธธรรมไตรสิกขา
จากการที่ผู้วิจัยได้ศึกษา วิเคราะห์ ความหมาย ความสาคัญ และการนาไปประยุกต์ ในหลัก
พุทธธรรมไตรสิ กขาพบว่ า ใช้ เป็ น หลั ก ในการพัฒ นาบุค คลให้ เป็ นผู้ มีคุ ณภาพ ปลู ก ฝั ง ให้ คนเป็ น
พลเมืองดี มีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อก่อให้เกิดความสงบสุขในสังคม เนื่องจากเป็นกระบวนการในการ
ฝึกฝน อบรม ฝึกหัดเพื่อพัฒนาคนในองค์ประกอบ 3 ด้านคือ
1) ศีล คือการพัฒนาด้านพฤติกรรมทางกาย และวาจา ให้มีระบบถูกต้องดีงาม เพื่อ
ทาให้สังคมมีความสงบเรียบร้อยอยู่ร่วมกันอย่างผาสุก มีความเกื้อหนุนกัน ไม่เบียดเบียน ไม่เอา
เปรียบกัน มีส่วนร่วมรับผิดชอบ พร้อมเพรียงสามัคคี ป้องกันความคิดชั่วและความเสื่อมเสียหาย
สังคมส่วนรวมก็สงบสุข
2) สมาธิ คือการพัฒนาด้านจิตใจ ให้มีคุณธรรมซึ่งเป็นคุณภาพของจิตใจที่ดีงาม
เป็นจิตใจที่สูง ประณีต และประเสริฐ เช่น มีความรัก เมตตา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความปรารถนาและเจต
คติที่ดี เป็นมิตร อยากให้ผู้อื่นและสังคมส่วนรวมมีความสุข
3) ปัญญา คือ เป็นการพัฒนาด้านปัญญาให้มีการคิด การวินิจฉัยที่ถูกต้องชัดเจน
และเที่ยงตรง รู้จักแยกแยะ วิเคราะห์วิจัยสืบสาวเหตุปัจจัยของเรื่องต่างๆ ทาให้สามารถแก้ไขปัญหา
หรือบริหารจัดการกิจกรรมต่างๆ เช่นปัญหาสังคม ให้สาเร็จ ส่วนรวมก็ได้รับประโยชน์
หลักไตรสิกขาเป็นแนวปฏิบัติเพื่อให้บุคคลมีการดาเนินชีวิตไปในวิถีที่ถูกต้องดีงาม นาไปสู่
สังคมที่ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เกื้อกูล ช่วยเหลือ แบ่งปัน สอดคล้องกับแนวคิดการสร้างเสริมให้บุคคลมี
จิตสาธารณะซึ่งเป็นการให้ความสาคัญต่อส่วนรวม สาหรับงานวิจัยนี้จะใช้หลักพุทธธรรมไตรสิกขาใน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแผนการสร้างเสริมจิตสาธารณะ มี 3 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นจัดหาและ
สร้างปัจจัย คือจัดหาทรัพยากรต่างๆ ที่จาเป็นต่อการดาเนินกิจกรรมหรือการทาโครงการที่สร้างสรรค์
สังคม เพื่อให้มีพร้อมก่อนการเรียนรู้หรือทากิจกรรม 2) ขั้นการจัดการเรียนรู้ โดยใช้หลัก คือ
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ขั้นศีล สมาธิ และปัญญา 3) ขั้นการวัดและประเมินผลคือการประเมินผล ที่เกิดกับตัวผู้เข้าอบรมคือ
กลุ่มเป้าหมาย ด้านการพัฒนาทางกาย ศีล จิตใจ และปัญญา
สาหรับในขั้นการจัดการเรียนรู้ มีขั้นตอน 3 ขั้นตอน ได้แก่
1. ขั้นศีล เป็นขั้นที่กลุ่มเป้าหมายควบคุมกายและวาจาให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยมีระเบียบ
วินัย เป็นปกติพร้อมที่จะเรียนรู้ พร้อมที่จะปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะให้เกิดแก่ตน
2. ขั้นสมาธิ เป็นขั้นทีก่ ลุ่มเป้าหมายมีจิตมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องอยู่กับสิ่งที่ได้รับมอบหมาย รวม
จิตใจความคิดแน่วแน่ ตัดสิ่งรบกวนอื่นๆ ออกจากความคิดและจิตใจ ในขณะเรียนรู้มีจิตใจมุ่งมั่นที่จะ
ปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะให้เกิดแก่ตน
3. ขั้นปัญญา เป็นขั้นที่กระตุ้นให้ กลุ่มเป้าหมายได้ฝึกคิดอย่างมีเหตุผล เกิดความรู้เข้าใจสิ่ง
ต่างๆ โดยใช้สติในการควบคุม พิจารณาเรื่องใดๆ จนเกิดความรู้แจ้งเข้าใจ และแก้ปัญหาได้ถูกต้อง
ตามความเป็นจริง ใช้ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ในการทากิจกรรมหรือโครงการเพื่อสร้างเสริม
จิตสาธารณะให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
ทุกขั้นตอนสามารถเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการจัดการเรียนรู้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเนื้อหาของ
บทเรียนและกิจกรรมต่างๆ
3. แนวคิดจิตสาธารณะ
3.1 การปลูกฝังจิตใจให้บุคคลมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
เป็นการสร้างคุณธรรมจริยธรรมซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดจากภายใน "จิตสาธารณะ" เป็นสิ่งหนึ่งที่มี
ความสาคัญในการปลูกจิตสานึกให้คนรู้จักเสียสละ ร่วมแรงร่วมใจ มีความร่วมมือในการทาประโยชน์
เพื่อส่ ว นรวม ช่ว ยลดปั ญ หาที่ เกิดขึ้นในสั งคม ช่ว ยกั นพัฒ นาคุ ณภาพชีวิต ของคนจ านวนมาก
ช่วยแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์สุขแก่สังคม จิตสาธารณะ จึงเป็นคุณธรรมของพลเมือง
ดี ที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคล พัฒนามาจากการได้รับรู้ จนเกิดความตระหนักรู้ ความคิด ประสบการณ์
ทางสังคม และการอบรมสั่งสอน รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์กันในครอบครัวหรือสังคม ทาให้รู้จักเสียสละ
มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และปฏิบัติตนเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวม
คาที่มีความหมายใกล้เคียงกับ คาว่า “จิตสาธารณะ” ได้แก่ จิตสานึกทางสังคม จิตสานึกต่อ
สาธารณะสมบัติ จิตสานึกต่อส่วนรวม (ส่วนคาในภาษาอังกฤษ ใช้คาว่า Public Consciousness
,Public Self- Consciousness และ Public Mind) ดังนั้น “จิตสาธารณะ” เกิดจากคาสองคาคือ จิต
และสาธารณะ ซึ่งเป็นคาวิเศษณ์ หมายถึงเพื่อประชาชนทั่วไป เมื่อรวมกันจะมีความหมายว่า นึกและ
คิดทาเพื่อประชาชนทั่วไป หรือจิตที่คานึงประโยชน์ของสาธารณะ หรือสังคม หรืออีกคาหนึ่ง
“จิตสานึกทางสาธารณะ” (Public Conscience) เกิดจากคาสองคาคือจิตสานึกซึ่ง มีความหมายว่า
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ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีในรูปแบบค่านิยมทางจริยธรรม และคาว่าสาธารณะ เมื่อ รวมกันแล้วหมายถึง
ความรู้สึกผิดชอบชั่วดี คิดทาเพื่อประชาชนทั่วไป คาว่า จิตสาธารณะ มีนักวิชาการให้คาจากัดความ
สรุปได้ ดังนี้
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2545) ให้ความหมาย จิตสาธารณะว่า หมายถึงความคิดที่ไม่เห็น
แก่ตัว มีความปรารถนาที่จะช่วยเหลือ ช่วยแก้ปัญหาให้แก่ผู้อื่นหรือสังคมพยายามฉวยโอกาสที่ จะ
ช่วยเหลืออย่างจริงจังและมองโลกในแง่ดีบนพื้นฐานของความเป็นจริง
ศุภรัตน์ ทองอ่อน (2550) ให้ความหมายว่า จิตสานึกสาธารณะ (Public Mind) หมายถึง
คุณลักษณะทางจิตใจของบุคคลเกี่ยวกับการมองเห็นคุณค่าหรือการให้คุณค่าแก่การมีปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคมและสิ่งต่างๆที่เป็นสิ่ งสาธารณะและไม่มีผู้ใดผู้หนึ่งเป็นเจ้าของ หรือเป็นสิ่งที่คนในสังคมเป็น
เจ้าของร่วมกัน
อัญชลี ยิ่งรักพันธ์ (2550) ให้ความหมายไว้ว่า จิตสาธารณะ หมายถึงความเป็นพลเมืองที่ตื่น
รู้ตระหนักในสิทธิหน้าที่ รับผิดชอบที่จะสร้างสรรค์สังคมส่วนรวม การมีจิตที่คานึงถึงประโยชน์ของ
ส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อเรื่องของส่วนรวม มีการใช้สิ่งของส่วนรวมอย่างรับผิดชอบ ดูแลรักษา
สมบัติของส่วนรวม มีการแบ่งปันใช้สมบัติของส่วนรวม
เสาวนีย์ ฉัตรแก้ว (2551) ให้ความหมายจิตสาธารณะว่า เป็นสิ่งที่เกิดจากกระบวนการเรียนรู้
และต้องมีแรงจูงใจภายในเพื่อผลักดันให้กระทาพฤติกรรมที่ได้ตั้งใจไว้ เริ่มต้นจากการรับรู้เหตุการณ์
หรือบุคคล แล้วแปลความหมายเข้าสู่ระดับจิตสานึกใช้แรงผลักดันและแรงจูงใจให้กระทาหลังจากคิด
วิเคราะห์จนซาบซึ้งสร้างสรรค์และหาแนวทางในการแก้ปัญหาสาธารณะ
ชัย สิ ทธิ์ เฉลิ มประสิ ทธ์ และคณะ (2542) ให้ ความหมายของจิตสาธารณะว่า หมายถึง
กระบวนการคิดและลักษณะของบุคคลที่มีการปฏิบัติโดยมีกระบวนการในระดับบุคคลไปสู่สาธารณะมี
ความรู้สึกรักและเป็นเจ้าของสาธารณะ ต้องการที่จะทาประโยชน์มากกว่าที่จะรับจากสาธารณะ
ชาย โพธิสิตา และคณะ (2545) ให้ความหมายของ จิตสาธารณะว่า เป็นการใช้สาธารณ
สมบัติอย่างรับผิดชอบ หรือการรับผิดชอบต่อสาธารณสมบัติ 2 ประการ คือ 1) รับผิดชอบต่อ
สาธารณสมบัติ ด้วยการหลีกเลี่ยงการใช้และการกระทาที่จะก่อให้เกิดความชารุดเสียหายต่อสาธารณ
สมบัตินั้นๆ รวมไปถึงการถือเป็นหน้าที่ที่จะมีส่วนร่ วมในการดูแลสาธารณสมบัติในวิสัยที่ตนสามารถ
ทาได้ 2) การเคารพสิทธิในการใช้สาธารณสมบัติของผู้อื่น โดยการคานึงว่าคนอื่นก็มีสิทธิในการใช้
เช่นเดียวกัน จะต้องไม่ยึดสาธารณสมบัตินั้นไว้เป็นส่วนตัว และไม่ปิดกั้ นโอกาสในการใช้ประโยชน์
ของผู้อื่น
ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2540) กล่าวถึง จิตสาธารณะ คือสานึกทางสังคม ประกอบด้วย ความรู้
ความเข้าใจ และความรู้สึกได้ มีส่วนร่วมกับสังคม โดย รู้จักเข้าใจ และมองเห็นระบบโครงสร้างของ
สังคม มองเห็นปัญหา ทางเลือกและทางออกต่างๆ ของปัญหาในสังคมสามารถเชื่อมโยงปัญหาของ
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สังคมกับบทบาทหน้าที่ของตน และพร้อมที่ร่วมแก้ปัญหากับคนอื่นๆ ในสังคมอย่างมีระบบ และเป็น
ประชาธิปไตย
พระไพศาล วิสาโล (2544) กล่าวว่า จิตสาธารณะ หมายถึง ความสานึก ใส่ใจ และพร้อมที่
จะมีส่ ว นร่ว มในกิจสาธารณะ รวมถึงความเคารพและหวงแหนในสมบัติส่ ว นรวม ซึ่งไม่ใช่เฉพาะ
ครอบครัว ญาติมิตร คนรอบข้างหรือชุมชนละแวกบ้าน เท่านั้น หากครอบคลุมไปถึงบุคคลอื่นที่ไม่รู้จัก
ไม่เคยพบ แต่ก็รู้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ตนดารงอยู่
วิรั ตน์ คาศรี จั น ทร์ (2544) ให้ ความหมาย จิตสาธารณะ หมายถึงกระบวนการคิดและ
ลั กษณะของบุ ค คลที่มี การปฏิบั ติโ ดยมีกระบวนการในระดับ บุคคลไปสู่ ส าธารณะมีความรั กและ
ความรู้สึกเป็นเจ้าของสาธารณะ ต้องการที่จะทาประโยชน์มากกว่าที่จะรับจากสาธารณะ
หฤทัย อาจปรุ (2544) ให้ความหมายของจิตสาธารณะไว้ว่า หมายถึงความตระหนักของ
บุคคลถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม ทาให้เกิดความรู้สึกปรารถนาที่จะช่วยเหลือสังคม ต้อ งการเข้าไป
แก้ไขโดยรับรู้ถึงสิทธิควบคู่ไปกับหน้าที่และความรับผิดชอบ สานึกถึงพลังของตนว่าสามารถร่วมแก้ไข
ปัญหาได้ และลงมือกระทาเพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่างๆ โดยการเรียนรู้และแก้ไขปัญหา
ร่วมกับคนในสังคมนั้น
สุ ดจิ ต นิ มิตกุล (2544 ) ให้ ความหมายของจิตส านึกสาธารณะ ว่า คือจิตส านึกของ
ความเป็น พลเมืองดี 5 ประการ คือ 1) ตระหนักรู้ในเรื่องของ ค่านิยม และการปฏิบัติตามระบบ
ประชาธิปไตย 2) ให้ความร่วมมือในการบาเพ็ญประโยชน์อย่างเต็มความสามารถ และเป็นสมาชิกที่ดี
ของชุมชน รวมถึงสถานศึกษา ท้องถิ่น ประเทศและโลก 3) ใช้ความรู้และทักษะที่มีให้เกิดประโยชน์
แก่สังคม 4) ตระหนักและเข้าใจความหมายของตนเอง และ5) ยอมรับในความแตกต่างของบุคคลใน
สังคม
โกศล มีความดี (2547) ให้ความหมายจิตสาธารณะว่า หมายถึง การกระทาที่แสดงออกถึง
ความรับผิดชอบต่อสาธารณะสมบัติด้วยการเอาใจใส่ดูแล เป็นธุระและเข้าร่วมในเรื่องส่วนรวมที่เป็น
ประโยชน์ร่วมกันของกลุ่ม หลีกเลี่ยงการใช้หรือการกระทาที่ทาให้เกิดความชารุดเสียหายต่อของ
ส่วนรวม มุ่งปฏิบัติเพื่อส่วนรวมในการดูแลรักษาของส่วนรวม เช่นการทาหน้าที่ที่กาหนด การดูแล
ความสงบเรี ย บร้ อย การรั กษาสาธารณสมบั ติ รับรู้ ถึงปัญหาที่ เกิด ขึ้น มีส่ ว นร่ว ม ในการหาแนว
ทางแก้ไข และติดตามประเมินผล รวมไปถึงการรับอาสาทาบางอย่างเพื่อส่วนรวม เคารพสิทธิของ
ผู้อื่นในการใช้ของส่วนรวม ไม่ยึดของส่วนรวมมาเป็นของตนเอง
อรพินทร์ ชูชม (2549) ให้ความหมายของจิตสาธารณะว่า หมายถึงการที่บุคคลตระหนักรู้
และคานึงประโยชน์สุขของส่วนรวมและสังคม เห็นคุณค่าในการอาใจใส่ ดูแล รักษา สิ่งของเครื่องใช้
ต่างๆ ที่เป็นของส่วนรวม
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กิตติพงษ์ แดงเสริมสิริ (2552) สรุปภาพรวมของ จิตสาธารณะ คือการใช้สิ่งของส่วนรวม
สถานที่สาธารณะต่าง ๆ โดยแบ่งเป็นส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับจิตสาธารณะ เช่น การจอดรถในที่สาธารณะ
การทิ้งขยะในที่ส าธารณะรวมไปถึงการแยกประเภทขยะ การใช้อาคาร สถานที่ การเปิด – ปิ ด
เครื่องปรับอากาศ ไฟฟ้า การเข้าร่วมกิจกรรมส่วนรวม กิจกรรมส่วนรวมเป็นกิจกรรมร่วมกับคนหมู่
มาก ได้แก่ การเสียสละแรงกายเพื่อกิจกรรมส่วนรวม การแสดงความมีน้าใจในสาธารณะกุศล การมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมรณรงค์ต่างๆ การดูแลรักษาความสะอาดลาน้า การตอบแทนเชิงคุณค่าแก่สังคม
เป็นการตอบแทนผู้ที่เคยให้การช่วยเหลือ เช่น การได้รับทุนการศึกษาจากระดับชุมชน การได้รับ
โอกาสดี ๆ ในการทางาน แล้วตอบแทนสังคมกลับคืนมาในรูปแบบเครือข่ายจิต อาสาลักษณะต่าง ๆ
เป็นต้น
คราฟท์ (Kraft:1992) กล่าวถึงจิตสาธารณะเป็นจิตสานึกทางสังคมคือ ความสามารถ ของ
บุคคลในการรับรู้ถึงความไม่ยุติธรรม ให้ความสาคัญกับความต้องการที่หลากหลายของบุคคลอื่น และ
มีการกระทาเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม
สรุปว่า จิตสาธารณะ ในงานวิจัยนี้ หมายถึง ความตระหนักรู้ของบุคคล ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นใน
สังคม และพร้อมที่จะช่วยเหลือช่วยแก้ปัญหาให้แก่ผู้อื่นหรือสังคม รับผิดชอบที่จะสร้างสรรค์สังคม
ส่วนรวมโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการอยู่ร่วมกันแบบเกื้อกูล มองโลกในแง่ดี
ตามหลักไตรสิกขา โดยรับรู้ถึงสิทธิตนควบคู่ไปกับหน้าที่อย่างเหมาะสมพอดี ช่วยดูแลรักษา แบ่งปัน
สมบัติของส่วนรวม ภาคภูมิใจในพลังของตนในการสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวมและลงมือปฏิบัติโดยมี
การวางแผน ใช้ความรู้ ความรอบคอบ กระทาเพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่าง ๆ ร่วมกันกับ
คนในสังคมอย่างมีประชาธิปไตย
3.2 ความสาคัญของจิตสาธารณะ
จิตสาธารณะ เป็นความตระหนักรู้ของบุคคล ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม มีความปรารถนาที่
จะช่วยเหลือ ช่วยแก้ปัญหาให้แก่ผู้อื่นหรือสังคม รับผิดชอบ เสียสละ ที่จะสร้างสรรค์สังคมให้อยู่กัน
แบบเกื้อกูล จิตสาธารณะ ทาให้เกิดประเด็นความคิดว่าจะประยุกต์ การสร้างเสริมจิตสาธารณะให้กับ
คนในสังคมอย่างไร และสาเหตุใดจึงเป็นความจาเป็นที่จะต้องสร้างจิตสาธารณะให้เกิดขึ้น สิ่งแรกที่
เราจะต้องพิจารณาก็คือสภาพสังคมในปัจจุบันเป็นสังคมแห่งบริโภคนิยมเน้นถึงความสาคัญของวัตถุ
เป็นหลักให้ความสาคัญ แก่มูลค่ามากกว่าคุณค่ามุ่ง หมายการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
เพื่อนามาดัดแปลงเป็นเทคโนโลยีที่อานวยความสะดวกสบายให้แก่ตน เป็นสังคมที่ไหลไปตามกระแส
โลกาภิวัตน์ ของวัตถุนิยม และการแข่งขันเพื่อสร้างปริมาณมากกว่าคุณภาพ จากความสาคัญของการ
มีจิตสาธารณะ ถ้าสามารถปลูกฝัง ส่งเสริม หรือพัฒนาให้นิสิตนักศึกษามีจิตสานึกสาธารณะ ด้วย
วิธีการต่างๆ จะทาให้เห็นความสาคัญแก่ประโยชน์ส่วนรวมเพิ่มขึ้น ช่วยอาสาดูแลรับผิดชอบสมบัติ
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ส่วนรวม มีการใช้สมบัติของส่วนรวมอย่างเห็นคุณค่า รู้จักการแบ่งปันให้โอกาสในการใช้ของส่วนรวม
แก่ผู้อื่น เมื่อเป็นผู้ใหญ่ ปัญหาที่เกิดการเอารัดเอาเปรียบคนอื่น ปัญหาการทาลายสาธารณะสมบัติต่าง
ๆ จะลดลง การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์พวกพ้องก็จะลดน้อยลง ดังมีนักวิชาการ
กล่าวถึงความสาคัญของจิตสาธารณะไว้ดังนี้
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2545) กล่าวไว้ว่า การที่คนไทยควรมีจิตสาธารณะ เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลง ดังนี้
กระแสการแข่งขันและระบบทุนนิยม ทาให้คนต่างมุ่งกอบโกยผลประโยชน์อย่างเห็นแก่ตัว
ไม่สนใจว่าผู้อื่นจะได้รับความเดือดร้อน แม้รู้ว่าจะเกิดผลเสียหายอย่างมากมายตามมา ก็ตาม ดังนั้น
หากเราไม่ ป ลู ก ฝั ง และสร้ า งจิ ต ส านึ ก เพื่ อ ส่ ว นรวมให้ เ กิ ด ขึ้ น กั บ คนรุ่ น ใหม่ แ ล้ ว ย่ อ มน่ า เป็ น ห่ ว ง
สังคมไทยในอนาคต ที่จะเต็มไปด้วยการแก่งแย่งและความเห็นแก่ตัวอย่างรุนแรง
กระแสโลกเรื่ องการอนุ รั กษ์สิ่งแวดล้อม จากภาวการณ์เสื่อมโทรมด้านสิ่งแวดล้อม อาทิ
การทาลายสิ่ งแวดล้ อม การเกิดภาวะเรือนกระจก การตัดไม้ทาลายป่า จนเกิดปัญหาวิกฤตทาง
ธรรมชาติ หรือการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง
วิกฤตทางคุณธรรมจริยธรรม วิกฤตการเสื่อมถอยทางคุณธรรมจริยธรรมและปัญหาสังคม
ศึกษาต่ างๆ ที่ท วีค วามรุ น แรงมากขึ้ น อาทิ ปัญ หายาเสพติ ด ปัญ หาอาชญากรรม การลั กขโมย
การคอรัปชั่น การขาดจรรยาบรรณในวิชาชีพ
4. สังคมชุมชนวิถี กระแสของการรวมกลุ่มของประชาสังคม ที่ประชาชนจากกลุ่มต่างๆจะเข้า
มามีบทบาทในการเรียกร้องการดูแล การตรวจสอบ รวมถึงการเข้ามาพัฒนาชุมชนและสังคมส่วนรวม
มากขึ้น สิ่งสาคัญคือ คนเหล่านี้จาเป็นต้องมีจิตสานึกเพื่ อส่วนรวม จึงจะทาให้การรวมกลุ่มนี้เป็นไป
เพื่อประโยชน์
อ้อมใจ วงษ์มณฑา (2552) กล่าวไว้ว่า การขาดจิตสาธารณะ ไม่มีความเป็นพลเมือง เป็น
เพียงประชาชนที่ไม่รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเองรวมทั้งไม่เคารพสิทธิของผู้อื่นจะเจริญเติบโตไปเป็น
ประชาชนที่ไม่รู้จักพึ่งตนเอง รวมทั้งจิตใจคับแคบ ไม่ช่วยเหลือสังคม ขาดความสามัคคี ไม่สามารถ
เรียนรู้ ทางาน หรือดารงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขก่อให้เกิดผลเสียทั้งในระดับสังคม
ประเทศ สังคมโลก
ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม และสังคม สัญจร (2543) กล่าวไว้ว่า การที่คนมาอยู่รวมกันเป็นสังคม
ย่อมต้องมีความสัมพันธ์ในรูปแบบพึ่งพากัน คนในสังคมมีบทบาทและหน้าที่ที่แตกต่างกันไป หากขาด
การมีจิตสาธารณะ นอกจากจะมีผลกระทบยังส่งผลก่อให้เกิดปัญหาตามมาดังนี้ ชุมชนอ่อนแอ ขาด
การพัฒนา เพราะต่างคนต่างอยู่ สภาพชนมีสภาพเช่นไรก็ยังคงเป็นเช่นนั้น ไม่เกิดการพัฒนาและยิ่ง
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นานไปก็มีแต่เสื่อมทรุดลง อาชญากรในชุมชนอยู่ในระดับสูง ขาดศูนย์รวมจิตใจ ขาดผู้นาไปสู่การ
แก้ปัญหา เพราะคนในชุมชนมองปัญหาของตัวเองเป็นเรื่องใหญ่ ขาดคนอาสานาพาการพัฒนา เพราะ
กลัวเสียทรัพย์ กลัวเสียเวลา หรือกลัวเป็นที่ครหาจากบุคคลอื่น ในระดับชาติหากบุคคลในชาติขาดจิต
สาธารณะแล้วจะทาให้เกิด

วิกฤตการณ์เศรษฐกิจ สังคมขาดเสถียรภาพทางการเมือง ชาติอยู่ใน

สภาพล้าหลัง เนื่องจากขาดพลังคนในสังคม เมื่อผู้นาประเทศนามาตรการใดออกมาใช้ก็จะไม่ได้ผล
เพราะไม่ได้รับความร่วมมือ
สรุ ป ความส าคัญของจิ ตสาธารณะ เป็นคุณธรรมหนึ่งของพลเมือง เป็นจิตส านึกเป็นจิต
วิญญาณของสังคม ถ้าไม่มีจะทาให้ขาดพลังในการสร้างสรรค์ แต่เมื่อเกิดจิตสาธารณะกับคนในสังคม
จะทาให้เกิดความเข้มแข็งของสังคม ซึ่งทาให้การเมือง เศรษฐกิจ ศีลธรรมดีขึ้น การส่งเสริมให้นิสิต
นักศึกษา ซึ่งเป็นวัยที่มีการพั ฒนา มีจิตสาธารณะ จึงเป็นแนวทางหนึ่ง ในการส่งเสริมทางด้านเจตคติ
ของนิสิตนักศึกษา ให้มีจิตใจอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ไม่เห็นแก่ตัว มีความเป็นพลเมืองที่ดี และเห็นความเท่า
เทียมของมนุษย์ ทาให้สังคมมีการเคลื่อนไหวไป อย่างเป็นระบบถูกต้อง บนพื้นฐานของประชาธิปไตย
ดังนั้ น จากกระแสการแข่งขัน และระบบทุนนิยม กระแสเรื่องการอนุรักษ์สิ่ งแวดล้อม วิกฤตทาง
คุณธรรมจริยธรรม และ สังคมชุมชนวิถีที่เปลี่ยนแปลงไป จึงควรเร่งสร้างเสริมการมีจิตสาธารณะให้
เกิดขึ้นในสังคมไทย เพื่อให้เกิดการแสดงออกถึงการไม่ยึดเอาประโยชน์ของตนเองเป็นที่ตั้งเท่านั้น
หากแต่เป็นผู้ที่มีน้าใจชอบช่วยเหลือผู้อื่น ตระหนักถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม พร้อมกับมีความเต็ม
ใจและยินดีที่จะเสียสละสิทธิ์ของตนออกไป ถ้าสิ่งนั้นส่งผลให้สังคมดีขึ้น
3.3 แนวทางการสร้างเสริมจิตสาธารณะ
การมีจิตสาธารณะนั้น เป็นสิ่งที่เกิดตามวิถีการดาเนินชีวิตของแต่ละบุคคล สภาพแวดล้อมต่างๆ
ตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน และสังคม จิตสาธารณะ เป็นปัจจัยที่เกี่ยวกับภาวะทางสัมพันธภาพของ
มนุษย์ เป็นภาวะที่ได้อบรมกล่อมเกลา และสะสมอยู่ในส่วนของการรับรู้ทีละเล็กทีละน้อย การทาให้
เกิดสานึก มีรูปแบบหลากหลาย ภาวะแวดล้อมทางสังคมนี้เริ่มตั้งแต่พ่อแม่ พี่น้อง ญาติ เพื่อน ครู
สื่อมวลชน บุคคลทั่วไป วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ กฎหมาย ศาสนา รวมทั้งภาวะแวดล้อมด้าน
สื่อสารมวลชน สาหรับ ปัจจัยภายใน สานึกที่เกิดจากปัจจัยภายใน คือการคิดวิเคราะห์ของแต่ละ
บุคคลในการพิจารณาตัดสิ นคุณค่าและความดีงาม ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมและการประพฤติปฏิบัติ
โดยเฉพาะการปฏิบัติทางจิตใจ เพื่อขัดเกลาตนเองให้เป็นไปทางใดทางหนึ่ง โดยเกิดจากการรับรู้จาก
การเรียนรู้ การมองเห็น การคิด แล้วนามาพิจารณาเพื่อตัดสินใจว่าต้องการสร้างสานึกแบบใด การเกิด
จิตสานึกไม่สามารถสรุปแยกแยะได้ว่าเกิดจากปัจจัยภายในหรือภายนอกเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง เพราะมี
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ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน จิตสานึกที่มาจากภายนอกเป็นการเข้ามาโดยธรรมชาติ กระทบต่อ
ความรู้สึกของบุคคล แล้วกลายเป็นจิตสานึกโดยธรรมชาติ และมักไม่รู้ตัว แต่จิตสานึกที่เกิดจากปัจจัย
ภายในเป็นความจงใจเลือกสรร บุคคล ระลึกรู้ตนเองเป็นอย่างดี เป็นสานึกที่สร้างขึ้นเอง ระหว่าง
ปัจจัยภายใน และภายนอก เป็นปฏิสัมพันธ์ที่มีความต่อเนื่องกัน ดังนั้น การพัฒนาจิตสาธารณะจึง
ต้องกระทาควบคู่กันไปทั้งปัจจัยภายในและภายนอก ในการปลู กฝังจิตสาธารณะนั้นมีอยู่อย่าง
หลากหลายวิธี แต่วิธีการหนึ่งที่สาคัญนั่นคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางปัญญา ดังนั้น การใช้วิธีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางปัญญาที่เหมาะสม สามารถนาไปใช้ในการพัฒนาสร้างเสริมจิตสาธารณะได้
และยังมีส่วนที่ทาให้การมีจิตสาธารณะนั้นมีความคงทนคงอยู่ภายในตัวบุคคล กระบวนการเรียนรู้ที่ใช้
ในการพัฒนาจิตสาธารณะ จะเกี่ยวข้องกับหลักคาสอนทางศาสนา ทฤษฎีทางสังคมวิทยา ทฤษฎี
พัฒนาทางจริยธรรม ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม กระบวนการสร้างจิตสานึก โดยนาแนวคิดทฤษฎี
เกี่ยวกับจิตสาธารณะ มาประยุกต์ เช่น แนวความคิดสังคมเพื่อบุคคล เชื่อว่า การที่ปัจเจกบุคคลเข้า
เป็นสมาชิกของสังคม เพราะเขามีเจตจานงที่จะให้ตัวเองมีความมั่นคงปลอดภัย บุคคลจะมีสานึกต่อ
ผู้อื่น ตราบเท่าที่เขาประจักษ์ว่า ส่วนรวมหรือสังคม คือแหล่งที่มาแห่งความมั่นคงและปลอดภัย ส่วน
แนวความคิดบุคคลเพื่อสังคม เป็นแนวคิดที่มองกลับด้านกันกับแนวความคิดสังคมเพื่อบุคคล คือ เห็น
ว่า สังคมเป็น สิ่งที่มีอยู่ ดารงอยู่ได้ด้วยตัวของมันเอง สังคมสมัยใหม่มีความซับซ้อน ความสัมพันธ์อัน
เป็นสิ่งเชื่อมประสาน ทาให้ “สานึกกลุ่ม”ดารงอยู่ได้ โดยที่แต่ละคนแต่ละหน่วย แตกต่างกัน ต่าง
สานึกว่า ผู้อื่น กลุ่มอื่น เป็นส่วนหนึ่งในสังคมเดียวกัน หน้าที่แต่ละหน่วย ยังผลให้สังคมดารงอยู่ได้
(กิตติพงษ์ แดงเสริมสิริ ,2552)
ประเวศ วะสี (2547) เสนอแนวทางการสร้างจิตสาธารณะโดยใช้หลักของการสร้างประชาคม
ที่ต้องขับเคลื่อนด้วยความร่วมมือร่วมใจและเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย โดยมีเทคนิค ดังนี้
1. ความรัก เป็นความรักที่เอาชนะความเห็นแก่ตัวของมนุษย์ เป็นความรักขั้นสูงของสังคมที่
มากกว่าความรักในการเป็นพรรคพวก เป็นมิตรภาพเพื่อสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน ทาให้เกิดเข้มแข็งเพื่อ
เป็นพลังทางสังคม
2. ความรู้ การสร้างความรู้เป็นสิ่งสาคัญในการสร้างความรัก ความรู้ที่แท้จริงเกิดจากการ
เรียนรู้ด้วยตัวเอง เรียนรู้จากการกระทา การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงจะทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
และเปลี่ยนแปลงจากภายใน ซึ่งการเรียนรู้จากจากชีวิตจริงโดยมีพี่เลี้ยงที่ดีคอยกระตุ้น คอยตั้งคาถาม
ให้คิด วิเคราะห์ การสร้างจิตสาธารณะ จึงต้องสร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อให้เกิดความซาบซึ้ง และ
ตระหนักรู้เพื่อให้เกิดการคานึงถึงส่วนรวม
3.ความเป็นธรรมชาติ การดาเนินการเพื่อพัฒนาที่ไม่ประสบความสาเร็จส่วนหนึ่งมาจาก
การเร่งรัดที่จะไปสู่เป้าหมายอย่างรวดเร็ว ด้วยมีเวลาและงบประมาณจากัด แต่การสร้างจิตสานึกให้
ประชาชนนั้นจะต้องอยู่บนพื้นฐานของการเติบโตแบบธรรมชาติเพื่อความเป็นอิสระและยั่งยืน
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ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม และสังคม สัญจร (2543) เสนอแนวทางการสร้างเสริมจิตสาธารณะไว้
ดังนี้
1. การใช้บทบาทผู้นา ทั้งผู้นาที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการจะมีบทบาทสูงในการริเริ่ม
สร้างสรรค์ โน้มนา หล่อหลอม ประสานงาน เพื่อให้เกิดจิตสาธารณะ
2. การใช้การสื่อสารแบบรวมศูนย์ โดยใช้การสื่อสารที่มีการควบคุมโดยศูนย์กลาง เพื่อ
เผยแพร่ในสิ่งที่คนเห็นว่าดีหรือให้ผู้อื่นร่วมเผยแพร่ เพื่อแก้ปัญหาความไม่เป็นเอกภาพในการเผยแพร่
ซึ่งอาจนาไปสู่ความเข้าใจผิดในสาระบางประการ
3. การใช้กระบวนการศึกษาเรียนรู้ โดยการผลักดันให้จิตสาธารณะเข้าสู่ระบบการศึกษาให้
ได้ ไม่ว่าจะเป็นทางการที่เป็นการศึกษาในระบบ
4. การใช้บทบาทของสื่อมวลชน เนื่องจาก สื่อมวลชนมีบทบาทสาคัญยิ่งในการกระจาย
ข้อมูลข่าวสารสู่บุคคลต่างๆ ซึ่งจะช่วยสร้างจิตสาธารณะที่ถูกต้องให้เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว
5. การใช้ตัวอย่างที่ดีในสังคม การสร้ างและสนับสนุนคนดี ยกย่องคนดี เลือกผู้นาที่ดี และ
ผลักดันตัวอย่างจิตสาธารณะที่ดี เป็นวิธีการหนึ่งที่จะทาให้เกิดจิตสาธารณะในสังคมได้
กิตติพงษ์ แดงเสริมสิริ (2552) กล่าวถึงแนวทางการเสริมสร้างจิตสาธารณะ 3 ประการ คือ
1.การหล่อหลอมโดยผ่านกลไกการเลี้ยงดูหรือการทาให้เห็นเป็นแบบอย่างซึ่งครอบครัวจะ
เป็นทั้งต้นแบบและภาพสะท้อนการแสดงออกของจิตสาธารณะที่สาคัญของเยาวชนได้อย่างชัดเจน
2.การเรียนรู้ ซึ่งกระบวนการที่สั่งสมจากการเรียนรู้ประจาวัน การรั บรู้รูปแบบที่เพิ่มความถี่
ซ้าและตัว อย่ า งความรู้ สึ กเชิงคุณค่ าที่สื่ อ สาร และส่ งผลสะท้ อนกลั บ ในความรู้สึ ก ด้านบวกอย่า ง
สม่าเสมอ ทั้งนี้ ลักษณะการเรียนรู้ที่สร้างวิธีคิด เช่น การคิดแบบเชื่อมโยง การคิดแบบมโนทัศน์ และ
การคิดแบบองค์รวม เป็นสิ่งสาคัญยิ่งในการพัฒนาจิตสาธารณะในด้านการเรียนรู้
3. การจั ด การสภาพแวดล้ อ ม สิ่ ง แวดล้ อ มที่ มี อิ ท ธิ พ ล ต่ อ ความคิ ด ความเชื่ อ และการ
แสดงออกด้านพฤติกรรม เช่น มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา โดยอาจารย์ผู้สอน
เล่าเรื่องสอดแทรกพฤติกรรมเชิงบวกต่อการแสดงออกในการจอดรถในที่สาธารณะ นิสิตนักศึกษาจึง
จะรู้สึกถึงผู้อื่นในขณะที่จอดรถทุกครั้งไป
สุพจน์ ทรายแก้ว (2546) กล่าวว่า แนวทางการเสริมสร้างจิต สาธารณะเป็นการเสริมสร้าง
ขบวนการประชาคม อันหมายถึง การเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเป็นสมาชิกของครอบครัว
ชุมชน และ จิตสานึกความเป็นพลเมืองที่เน้นการมีส่วนร่วม หรือเพิ่มช่องทางในการปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคมให้แก่คนในระดับครอบครัว ชุมชน สังคม ได้มีโอกาสเรียนรู้ถึงสภาพปัญหาได้ร่วมกันคิดหาแนว
ทางแก้ไขและดาเนินการร่วมกัน ทั้งปัญหาในการดาเนินชีวิตประจาวัน และในการดาเนินกิจกรรมทาง
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เศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม อย่างต่อเนื่อง จะส่งผลให้จิตสานึกส่วนรวมของคนในสังคม
เป็นไปในแนวทางที่เหมาะสมมากขึ้น
ทิพย์รัตน์ สีเพชรเหลือง (2551) กล่าวว่า การสร้างจิต สาธารณะนั้น จะต้องบูรณาการทั้ง
แนวคิด หลักการ และเทคนิควิธีการต่างๆ ดังนี้ การอบรมให้ความรู้เพื่อให้เกิดความเข้าใจและ
ความรู้สึกที่ดี การจัดกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการปฏิบัติที่ดี การจัดกิจกรรมพัฒนา เพื่อให้ปฏิบัติ
และเกิดความผูกพัน การสร้างตัวแบบหรือแบบอย่างที่ดีที่ได้รับการยกย่องและยอมรับ การจัดการ
ประชาสัมพันธ์ด้วยรูปแบบต่างๆ เช่น จดหมายข่าว ป้ายประกาศ คาขวัญ เสียงตามสาย นิทรรศการ
ให้ได้รับความรู้ ข่าวสาร และกิจกรรมที่จัดทาขึ้น กาหนดเป็นนโยบายและมาตรการพร้อมทั้งมีการ
กากับดูแลที่ชัดเจน และจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวยต่อการรักษาประโยชน์ต่อส่วนรวม เช่น การใช้
หลอดประหยัดไฟ การปิดเครื่องปรับอากาศเมื่อไม่ใช้งาน การจัดระบบคิว ฯลฯ
พระไพศาล วิสาโล (2550) ศึกษามูลนิธิพุทธ ฉือจี้ประเทศไต้หวัน ซึ่งเป็นองค์กรที่ให้การ
ช่วยเหลือโดยไม่หวังผลตอบแทน ทาสิ่งที่มีคุณค่าต่อผู้อื่น และทาประโยชน์ต่อส่วนรวม พบว่าหลัก
สาคัญ เน้นที่หัวใจของความเป็นมนุษย์โดยอาศัยยุทธศาสตร์สาคัญ ได้แก่ ศรัทธา คือการสร้างความ
ศรัทธาในการทาความดีเพื่อผู้อื่น การมีความรัก ที่ยิ่งใหญ่ที่พร้อมมอบให้กับบรรดาสรรพชีวิต และ
ความสุขที่เกิดจากการให้และลงมือทาเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการเกิด
ความรู้สึกเสียสละต่อผู้อื่ น ทุกคนสามารถใช้หลักศาสนามาปฏิบัติได้จริงและง่าย เช่น การทางาน
ช่วยเหลือผู้อื่นไม่ว่าจะด้วยทรัพย์ ด้วยแรง ด้วยปัญญา หรืออื่นๆ ทั้งหมดนี้ถือเป็นการปฏิบัติธรรม ไม่
แยกส่วนออกจากชีวิตจริง
เดวิด แครทโวล (David R. Krathwohl,1995 อ้างถึงใน สุภัทรา ภูษิตรัตนาวลี,2547) แบ่ง
ระดับการเรียนรู้ด้านจิตพิสัย มีขอบเขตเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ทางด้านความรู้สึก จิตใจ อารมณ์
เจตคติและค่านิยม โดยแบ่งลาดับเป็น 5 ขั้น ดังนี้
1. การรับรู้ ( Receiving) เป็นขั้นแรกของความรู้สึกที่จะรับรู้ด้านอารมณ์ปรากฏการณ์
รอบตัวเริ่มจาการจดจาสิ่งที่ได้รับการสัมผัสจนเกิดความตั้งใจและให้ความสนใจต่อสิ่งเร้า เหล่านั้น
ประกอบด้วย การตระหนัก (Awareness) ความเต็มใจในการเรียนรู้ ( Willingness to Receive )
และการควบคุมหรือการเลือกให้ความใส่ใจต่อสิ่งเร้านั้น ๆ (Controlled and selected Attention)
2.การตอบสนอง (Responding) เมื่อได้รับการกระตุ้นจนเกิดความสนใจในสิ่งเร้าก็จะเกิด
ความยินยอม (Acquiescence) หรือเต็มใจที่จะตอบสนอง (Wiliness to Response) และสร้าง
ความพึงพอใจในการตอบสนองสิ่งเร้านั้น (Satisfaction in Response)
3.การเห็นคุณค่า (Valuing) ภายหลังที่มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่างๆ จนเกิดความรู้สึกพึง
พอใจในสิ่งนั้นแล้ว ก็เริ่มเห็นถึงคุณค่าของสิ่งที่กระทาหรือตอบสนองนั้น โดยมีขั้นตอนของการเห็น
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คุณค่าประกอบด้วย การรับรู้คุณค่า (Acceptance of a value) การชื่นชอบคุณค่า (Preference
for Value ) และการผูกพันยึดถือ (Commitment)
4. การจัดระบบ (Organization) เมื่อเกิดการยอมรับและเห็นคุณค่าของค่านิยมนั้นแล้ว จะ
เริ่ มรวบรวมค่ านิ ย มต่างๆ ที่สั มพันธ์กันให้ อยู่ในหมวดหมู่เดียวกันมีการเปรียบเทีย บ รวมถึงการ
จัดระบบค่านิยมค่านิยมต่างๆเหล่านั้น และกาหนดแนวทางของพฤติกรรมที่แสดงออก
5.การสร้างลักษณะนิสัยตามค่านิยม (Characterization by Value Complex) เมื่อมีการ
จัดระบบ ค่านิยมหลากหลายหลายให้เป็นระบบและลาดับความสาคัญของค่านิยมที่สร้างขึ้นแล้วก็จะ
ยึดถือและแสดงพฤติกรรมนั้นในสถานการณ์ต่างๆจนสร้างเป็นลักษณะนิสัย กลายเป็นส่วนหนึ่งของ
บุคลิกภาพและปรัชญาการดาเนินชีวิต
สรุป แนวทางการสร้างเสริมจิตสาธารณะ เกิดจากการฝึกอบรมได้ และจะพัฒนาไปเรื่อย ๆ ผู้
ที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้าใจ คอยแนะนาส่งเสริมในสิ่งที่ถูก คอยชี้แนะ และปลูกฝัง ให้มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและธรรมชาติ มีการเรียนรู้จากวัฒนธรรม อาศัยการสั่งสอน ฝึกฝน จากบุคคล สิ่งแวดล้อม
ซึ่งเป็นกฏของการอยู่ร่วมกันในสังคม ส่งเสริมให้มีกิจกรรม และใช้สิ่งของร่วมกันในสังคม ดูแลสมบัติ
ส่วนรวม และมีน้าใจแบ่งปันสิ่งของให้แก่กันและกัน การให้การศึกษาแก่นิสิตนักศึกษา ต้องไม่สร้าง
จิตสานึกที่นิยมในวัตถุ แต่เน้นการสร้างจิตสานึกในทางจริยธรรมให้หนักแน่นเข้มแข็งยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ
อุดมศึกษา เพื่อให้เป็นจิตที่สามารถช่วยสร้างระบบถูกต้อง เพื่อการดารงอยู่ของสังคมโดยธรรม
เน้นการฝึกอบรมให้รู้จักทาหน้าที่ ด้วยความสานึกว่าทุกหน้าที่มีคุณค่าและความสาคัญเท่าเทียมกัน
และวิธีการพัฒนาจิต สาธารณะให้เกิดขึ้นได้อย่างดีที่สุด ก็คือการสอนด้วยตัว ผู้สอนเป็นต้นแบบ
อันหมายถึง พึงต้องประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างแก่คนในสังคมในด้านการช่วยเหลือส่วนรวมให้
เห็นเป็นตัวอย่าง โดยเริ่มจากสร้างสถาบันครอบครัวให้อบอุ่นเพราะมีความสาคัญเป็นอันดับแรกเป็น
จุดเริ่มต้นที่ช่วยให้เกิดจิตสานึกเห็นความสาคัญของการอยู่ร่วมกัน การพัฒนาจิตสาธารณะ ทาได้โดย
การพัฒนาพฤติกรรม ทาได้ทั้งที่พฤติกรรมโดยตรง หรือจัดกระทาที่ความรู้คิด ความรู้สึก เพื่อให้
พฤติกรรมเกิดการเปลี่ยนแปลงก็ได้ มีแนวทางที่หลากหลาย เช่นกระบวนการทางปัญญาเพื่อให้ส่งผล
ต่อพฤติกรรม เป็นกระบวนที่เปลี่ยนความคิด ส่งผลไปสู่การเปลี่ยนพฤติกรรมภายนอก สาหรับ
งานวิจัยนี้ จะน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่เป็นแนวปฏิบัติให้อยู่ร่วมสังคมแบบห่วงใย
เกื้อกูล แบ่งปันซึ่งกันและกัน และหลักพุทธธรรมไตรสิกขา ที่เป็นแนวปฏิบัติทางสายกลางเพื่อการ
ดาเนินชีวิตที่ดีงามแบบห่วงใยสังคม และใช้กระบวนการสร้างเสริม จิตสาธารณะนักศึกษาปริญญา
บัณฑิต 3 ขั้นตอน คือ
ขั้นที่ 1 ขั้น การรั บรู้ ตระหนักให้ความสนใจในเรื่องการมีจิตสาธารณะ โดยการ
สังเกตเรียนรู้จากบุคคลต้นแบบและจากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เชิงประจักษ์เพื่อให้ตระหนักถึง
การทาประโยชน์ต่อส่วนรวม
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ขั้นที่ 2 ขั้นการแสดงพฤติกรรมตอบสนองและเห็นคุณค่ าต่อสิ่งที่สนใจในกิจกรรม
เพื่อสร้างสรรค์สังคม โดยให้มีการร่วมในการอภิปราย สัมภาษณ์ ซักถาม วิพากษ์วิจารณ์ จดบันทึก
และการสนทนากลุ่มกับเพื่อนๆ
ขั้นที่ 3 ขั้นการจัดระบบคุณค่าและสร้างแนวคิดจิตสาธารณะสู่การลงมือปฏิบัติทาให้
เกิดประโยชน์ ต่อส่ ว นรวมโดยให้ วิ เคราะห์ จ ากสภาพปัญหาจริ งและดาเนินกิ จกรรมทาโครงการ
จิตสาธารณะ
3.4 การวัดและประเมินจิตสาธารณะ
การวัดจิตสาธารณะเป็นการวัดพฤติกรรมด้านจิตพิสัย ( Affective) ที่มีความสาคัญและวัด
ยากในการที่จะวัดพฤติกรรมออกมาชัดเจน ต้องศึกษาวิธีการที่หลากหลายและเหมาะสมกับพฤติกรรม
จิตสาธารณะที่เกิดขึ้น โดยวัดอย่างต่อเนื่องและวัดให้ครอบคลุมคุณลักษณะทุกด้าน โดย คุณลักษณะ
บุคคลที่มีจิตสานึกสาธารณะ คือ การทุ่มเทและอุทิศตน มีการใช้สิทธิของพลเมืองสอดคล้องกับความ
รับผิดชอบต่อสังคม เคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล และยอมรับความแตกต่างที่หลากหลายและ
หาวิธีอยู่ร่วมกับความขัดแย้งโดยการแสวงหาทางออกร่วมกัน สามารถจาแนกประเด็นปัญหา การใช้
เหตุผลในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การตัดสินใจเรื่องใด ต้องมีการพูดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหว่างกันให้มากที่สุด เพื่อหาข้อยุติ (Dialogue and Debates) เข้าร่วมรับรู้ ตัดสินใจและผนึกกาลัง
(Political Dialogue) เพื่อให้เกิดการยอมรับจากทุกฝ่าย คานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม ลงมือ
กระทา และวิพากษ์วิจารณ์ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยเริ่มจากครอบครัว รวมทั้งมีเครือข่ายสังคม ระหว่าง
เพื่อนบ้าน ที่ทางาน สมาคมต่างๆ สามารถเชื่อมโยงบุคคลที่สนใจเรื่องของแค่ตนเองเข้าเป็นกลุ่มที่ใส่
ใจผู้อื่นและสังคม โดยเป็นบุคคลที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม เคารพกฎหมาย กฎเกณฑ์ระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ ของสังคมและหน่วยงานองค์กรที่ตนเองเป็นสมาชิกสังกัดอยู่ โดยพยายามยึดมั่นต่อ
กฎเกณฑ์และกฎหมายด้วยการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม บุคคลที่มีจิตสาธารณะสูง
นั้ น แม้ แต่ ก ารทิ้ งเศษขยะหรื อ ขั บ รถผิ ด กฎจราจรยั งไม่ ก ล้ า ที่จ ะกระทาเพราะรู้ สึ ก ละอายแก่ ใ จ
นอกเหนือจากนั้นเมื่อพบเจออะไรที่ผิดปกติ ผิดระเบียบ ผิดกฎหมายก็จะแจ้งความทันที โดยบุคคล
ดังกล่าวจะมีคุณลักษณะ ประกอบด้วย ความรัก ความเอื้ออาทร ความเชื่อใจ การยอมรับความ
แตกต่างระหว่างบุคคล การมีปฏิสัมพันธ์กันโดยใช้ความสามารถ เครือข่ายและการมีส่วนร่วม ส่วน
บุคคลที่ไร้จิตสาธารณะจะมีวิถีชีวิตดารงชีพไปวันๆ มักง่าย สะเพร่าเอาตัวรอด โดยไม่ได้คิดถึงความ
เสียหายที่จะเกิดขึ้นแก่ผู้อื่น ดังนั้น แนวทางการวัดและประเมินจิตสาธารณะ ยากต่อการให้นิยามที่
ชัดเจน สอดคล้องกับ บุญชม ศรีสะอาด (2545) ได้กล่าวว่า ลักษณะของการวัดพฤติกรรมด้านจิต
พิสัย คุณลักษณะบางอย่าง บางส่วน ผันแปรไปตามเวลา สถานที่ อารมณ์ จึงวัดธรรมชาติแท้จริงได้
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ยาก ผู้ตอบบางคนตอบไม่ตรงกับความเป็นจริง เพราะถ้าตอบตรงตามความเป็นจริง ภาพพจน์ใน
สายตาคนอื่นอยู่ในระดับต่า ไม่สามมารถวัดได้โดยตรง จะต้องใช้วิธีการทางอ้อมโดยอาศัยการสังเกต
พฤติกรรมทางกายและทางวาจา
การวั ดจิ ตสาธารณะเป็ น พฤติกรรมด้านจิตพิ สั ยที่ไ ม่ส ามารถวั ดได้ โ ดยตรงเนื่ องจากเป็ น
พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกของบุคคล ซึ่งอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ดังนั้นวิธีการ
หนึ่งที่จะประเมินการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคล คือการณ์ประเมินตามสภาพจริงซึ่งเป็นการ
ประเมินจากการวัดโดยการลงมือปฏิบัติในสถานการณ์จริงหรือเหมือนจริงมากที่สุด การประเมินตาม
สภาพความเป็นจริง เป็นการประเมินแนวใหม่ ที่มีความเหมาะสม นามาใช้ประเมินการจัดการเรียนรู้
ในปัจจุบัน เป็นการประเมินโดยกระบวนการสังเกต จดบันทึกและรวบรวมข้อมูลจากผลงาน และ
วิธีการปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นการประเมินทักษะการคิดที่ซับซ้อนในการทางาน ความร่วมมือในการ
แก้ปัญหา การประเมินตนเอง การแสดงออกจากการปฏิบัติ การเลือกใช้เครื่องมือจะต้องครอบคลุม
พฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย ทักษพิสัย และมีกระบวนการ เพื่อตรวจสอบว่าผู้เรียนมีความรู้
ความคิด สามารถ วางแผนและทางานอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนเป็นกระบวนการในการทางาน
หรือไม่ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้เรียนสามารถนาความรู้ และประสบการณ์ที่ได้ฝึกฝนไปปรับใช้แก้ปัญหา
ชีวิตประจาวันในสังคมได้ ดังมีนักวิชาการกล่าวถึงไว้ดังนี้
กระทรวงศึกษาธิการ (2551) กล่าวถึง ความหมายของการประเมินตามสภาพจริงว่า เป็น
กระบวนการสังเกต การบันทึก และรวบรวมข้อมูลจากงานและวิธีการที่ผู้เรียนทา จะไม่เน้นเฉพาะ
ทักษะพื้นฐานแต่จะเน้นการประเมินทักษะการคิดที่ซับซ้อนในการทางานของผู้เรียน ความสามารถใน
การแก้ปัญหาและการแสดงออกที่เกิดจากการปฏิบัติจริงรวมทั้งพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อสนอง
จุดประสงค์ของหลักสูตร และความต้องการของสังคม
กระทรวงศึกษาธิการ (2550) กล่าวว่า การประเมินสภาพจริง เป็นการประเมินการกระทา
การแสดงออกหลายๆด้าน การทางาน ความสามารถในการแก้ไขปัญหาและการแสดงออก โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นผู้ค้นพบ และเป็นผู้ผลิตความรู้ ได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติจริง หรือคล้ายจริง ได้แสดงออก
อย่างเต็มความสามารถ เป็นการวัดโดยเน้นให้ผู้เรียนได้นาความรู้ แนวคิดในวิชาต่างๆที่เรียนเพื่อ
น ามาแก้ ไ ขปั ญ หาโดยใช้ ทั ก ษะการคิ ด ที่ ซั บ ซ้ อ นมากกว่ า ที่ จ ะถามความสามารถขั้ น ต้ น หรื อ
ความสามารถย่อยๆ เป็นการวัดผู้เรียนโดยรวมทั้งด้านความคิด เจตคติ และการกระทาไปพร้อมๆกัน
สรุป การประเมินตามสภาพจริง เป็นกระบวนการตัดสินความรู้ความสามารถและทักษะ
ต่างๆ ของผู้เรียนในสภาพที่สอดคล้องกับชีวิตจริง โดยใช้เหตุการณ์ สภาพจริงหรือคล้ายจริงที่ประสบ
ในชีวิตประจาวัน ให้ผู้เรียนแสดงออก ลงมือกระทา จากกระบวนการทางาน เป็นการประเมินผล
การกระทา การแสดงออก ทั้งด้าน ความคิด เจตคติ และการกระทาไปพร้อมๆกัน ตามสภาพความ
เป็นจริง มีลักษณะเป็นการประเมินแบบไม่เป็นทางการ มีการใช้ข้อมูลและวิธีการที่หลากหลาย เช่น
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การสังเกต การสัมภาษณ์ การตรวจงาน การรายงานตนเอง บันทึกจากจากผู้เกี่ยวข้อง และการ
ประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน ผู้เกี่ยวข้องในการนาไปใช้ ควรมีการเตรียมการอย่างเป็นระบบ
เพราะเป็ น การประเมิ น ที่ ก ระท าไปพร้ อ มๆกั บ การจั ด การเรี ย นรู้ โดยให้ ผู้ เ รี ย นลงมื อ ปฏิ บั ติ ใ น
สถานการณ์จริง และได้แสดงพฤติกรรมออกมาจริงๆ ตามความสามารถโดยดึงเอาความคิดขั้นสูง
ความคิดซับซ้อน และทักษะการแก้ปัญหาของผู้เรียนออกมาประเมิน สาหรับแบบประเมินคุณลักษณะ
จิตสาธารณะในงานวิจัยนี้ใช้แบบสังเกตจากผู้ วิจัย ผู้ช่วยวิจัย และแบบประเมินตนเอง ให้ครอบคลุม
องค์ประกอบทั้ง 4 ด้าน คือ
1) ด้านตระหนัก รับรู้ถึงปัญหาสังคม ร่วมวิเคราะห์ ยึดหลักธรรมทางสายกลาง พอประมาณ
ในการดาเนินชีวิตแบบห่วงใยสังคม (การรับรู้และการรู้คิด)
2) ด้านคานึงถึงผู้อื่นทีม่ ีปฏิสัมพันธ์ สามัคคี เมตตา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เกื้อกูล ช่วยเหลือ และให้
โอกาส (เจตคติ)
3) ด้านการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับพฤติกรรม (ศีล) ด้านจิตใจ (สมาธิ) ด้านความรู้ความคิด
(ปัญญา) และการมีวิธีคิดเป็นคิดถูกต้องตามหลักเหตุผล เพื่ออุทิศตนให้ส่วนรวม (พฤติกรรมระดับ
บุคคล)
4) ด้ า นการมี ส่ ว นร่ ว ม สร้ า งเครื อ ข่ า ย ช่ ว ยแก้ ปั ญ หา ลงมื อ ปฏิ บั ติ สร้ า งสรรค์ ใ ห้ เ กิ ด
ประโยชน์สุ ขแก่สังคม และการเตรียมตัว ให้พร้อมรับผลกระทบการเปลี่ ยนแปลงด้านต่างๆ อย่าง
เหมาะสม (พฤติกรรมระดับส่วนรวม)
แบบประเมินคุณลักษณะจิตสาธารณะที่ผู้วิจัยได้ศึกษา มาจากแบบวัดเหตุผ ลเชิงจริยธรรม
ของ ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2538) , ลัลธริมา เกื้อสกุล (2547) ซึ่งเป็นแบบสอบถามที่กาหนดเกณฑ์
การให้คะแนนในการวัดตัวแปรเป็น 5 ระดับและแบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และของ หฤทัย อาจปรุ
(2544) ซึ่งเป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับโดยแบ่ง เป็น 2 ส่วน คือส่วนของจิตสานึก
สาธารณะโดยวัดความคิดเห็น และพฤติกรรมที่แสดงถึงการมีจิตสานึกสาธารณะตามการรับรู้ของ
นักศึกษาพยาบาล แบ่งเป็น 5 ตอนคือ ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล เป็นแบบทา
เครื่องหมายและเติมคาลงในช่องว่าง ตอนที่ 2-5 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการดาเนินชีวิต
การเรียนรู้ด้วยตนเอง และสอบถามเกี่ยวกับการมีจิตสานึกสาธารณะ และผู้วิจัยยังนาแนวคิด
องค์ประกอบ การน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักพุทธธรรมไตรสิกขาที่เกี่ยวข้อง
กับการสร้างเสริมจิตสาธารณะ รวมทั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมทั่วๆ ไป ได้เป็น. แบบประเมิน
คุณลักษณะจิตสาธารณะ เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ จาแนกตามพฤติกรรมการเรียนรู้
ของบลูม (Bloom,1986) ด้านการรู้คิด ด้านเจตคติ และด้านพฤติกรรม สรุปได้ดังนี้
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แผนภูมิที่ 1 การสร้างแบบประเมินคุณลักษณะจิตสาธารณะของผู้วิจัย
ข้อคาถาม

องค์ประกอบ
จิตสาธารณะ
ในงานวิจัย
มี 4 ด้าน

1) ด้านตระหนัก รับรู้ถึง
ปัญหาสังคม ร่วมวิเคราะห์
หลักธรรมทางสายกลาง
พอประมาณ ในการดาเนิน
ชีวิต มีความห่วงใยสังคม
(การรับรู้และการรู้คิด)

ตระหนักถึงปัญหา

2) ด้านคานึงถึงผู้อื่นที่มี
ปฏิสัมพันธ์ สามัคคี เมตตา
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เกื้อกูล
ช่วยเหลือ และให้โอกาส
(เจตคติ)

สัมพันธ์สามัคคี

3) ด้านการพัฒนาตนเอง
เกี่ยวกับพฤติกรรม (ศีล)
ด้านจิตใจ (สมาธิ) ด้าน
ความรู้ความคิด (ปัญญา)
และการมีวิธีคิดเป็น คิด
ถูกต้องตามหลักเหตุผล
เพื่ออุทิศตนให้ส่วนรวม
(พฤติกรรมระดับบุคคล)
4) ด้านการมีส่วนร่วม สร้าง
เครือข่าย ช่วยแก้ปัญหา
ลงมือปฏิบัติ สร้างสรรค์ให้
เกิดประโยชน์สุขแก่สังคม
และการเตรียมตัวให้พร้อม
รับผลกระทบการ
เปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ
อย่างเหมาะสม (พฤติกรรม
ระดับส่วนรวม)

ข้อคาถาม
……………..

ร่วมวิเคราะห์ปัญหาสังคม
ยึดหลักธรรมในการดาเนินชีวิต

การแสดงออกต่อเพือ่ นมนุษย์
ช่วยเหลือและให้โอกาสผู้อื่น

พัฒนาตนเองเกี่ยวกับพฤติกรรม
(ศีล)
พัฒนาตนเองเกี่ยวจิตใจ (สมาธิ)
พัฒนาตนเองเกี่ยวกับนความรู้
ความคิด (ปัญญา)

มีส่วนร่วม สร้างเครือข่ายช่วยปัญหา
ลงมือปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขสังคม
เตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบอย่าง
เหมาะสม
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4.แนวคิดการพัฒนานิสิตนักศึกษา
มาตรฐานการศึกษาของชาติ กาหนดเป้าหมายของการจัดการศึกษาอยู่ที่การพัฒนาคนไทย
ทุกคนให้เป็นคนเก่ง คนดี เหมาะสมกับช่วงวัยตามธรรมชาติและตามศักยภาพ ทั้งในด้านสุขภาพ
ร่างกายและจิตใจสติปัญญา ความรู้ คุณธรรม และจิตสานึกในสังคม โดยเฉพาะนักศึกษาซึ่งสังคม
ต้องการ คุณลักษณะของบัณฑิต ที่ต้องการในอนาคต คือ การปรับตัวกับผู้ร่วมงาน การแก้ปัญ หาที่
ซับซ้อน ความสามารถในการสื่อข้อความ ความสามารถในการนาเสนอ ความสามารถในการคิด
อย่างเป็นระบบ และการคิดเชิงวิเคราะห์แสดงออกถึงความเป็นผู้รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม การมี
จิตสาธารณะ สาหรับประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพบัณฑิต สรุปดังนี้ ปั ญ หาด้ า นคุ ณ ธรรม
จริยธรรม มีค่านิยมหลายประการที่ไม่เอื้อต่อการดาเนินชีวิตในอนาคต เช่น ขาดความอดทน ไม่
สนใจกิจกรรมของส่วนรวม ขาดนิสัยของการใฝ่รู้ ทั่วไปทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม มีค่านิยม
ทางด้านวัตถุที่เกินความจาเป็น ปัญหาทางด้านสามารถทางด้านวิชาการ ขาดการประยุกต์วิชาการ
สู่สภาพความเป็นจริงของสังคม ขาดความสร้างสรรค์ทางวิชาการ ไม่สามารถคิดเชิงการวิเคราะห์
และการคิดในเชิงบูรณาการตลอดจนวิธีการแก้ไขปัญหามักจะมีความคิดแบบแยกส่วน
4.1 คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
จากการสะท้อนความคิ ดเห็ นของผู้ ใช้ บั ณฑิต คุณลั กษณะของบัณฑิต ที่ต้องการให้ นิสิ ต
นักศึกษามีคุณลักษณะ ประกอบด้วยคือการมีส่วนร่วม คือการแชร์แรงงานและแรงใจ เข้าไปสัมพันธ์
กับ “สิ่งต่างๆ” ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ การมีส่วนร่วมในเชิงปริมาณของนิสิตนักศึกษาอาจวัด
ได้ นิสิตนักศึกษาใช้เวลากี่ชั่วโมง ส่วนในเชิงคุณภาพอาจวัดในแง่ที่ว่า นิสิตนักศึกษาทบทวนและเข้าใจ
งานที่ได้รับมอบหมาย และนาความรู้ไปใช้ในการสร้างงานและสร้างประโยชน์ให้สังคม มีทักษะการ
เรียนรู้และการปรับตัว สามารถปรับตัวได้ มีมนุษย์สัมพันธ์ดีและสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้เป็น
อย่างดี มีทักษะทางสังคม เข้าใจและเคารพในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและสังคม และ สามารถ
ดาเนินชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข มีความรับผิดชอบ เข้าใจ ยอมรับ และตระหนักในคุณค่าของ
วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน สามารถแก้ ไขปัญหาในฐานะสมาชิกในสังคม มีคุณธรรม มีจิตสาธารณะ
และจิตสานึกของความเป็นพลเมือง ดาเนินชีวิตโดยกายที่สุจริต วจีสุจริต และมโนสุจริต มีความ
รับผิดชอบทางศีลธรรมมีสานึกในความเป็นไทย และปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตย เป็นสมาชิก
ที่ดี มีอาสาสมัครเพื่อชุมชนและสังคม
กระทรวงศึกษาธิการออกประกาศ มาตรฐานการอุดมศึกษาไว้ว่าบัณฑิตระดับอุดมศึกษาต้อง
เป็นผู้มีความรู้มีคุณธรรมจริยธรรมมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง สามารถประยุกต์ใช้
ความรู้เพื่อการดารงชีวิตในสังคม ได้อย่างมีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจ มีความสานึกและความ
รับผิดชอบในฐานะพลเมือง โดยมีตัวบ่งชี้หลัก ได้แก่ 1) มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของตน
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สามารถเรียนรู้สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง สามารถปฏิบัติงานและสร้างงานเพื่อ
พัฒนาสังคมให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 2) มีจิตสานึก ดารงชีวิต และปฏิบัติหน้ าที่ตามความ
รับผิดชอบโดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม 3) มีสุขภาพดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ มีการดูแลเอาใจใส่
รั กษาสุ ขภาพของตนอย่ า งถูกต้ องเหมาะสม ดัง นั้น เพื่อผลิ ตบัณฑิ ตให้ เ ป็นไปตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้จัดทากรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai
Qualifications Framework for Higher Education : TQF : HEd) เพื่อเป็นกรอบให้
สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ดังนั้นคุณภาพของบัณฑิตทุกระดับ
คุณวุฒิและสาขาวิชา จึงเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนดและ
ต้องครบคลุมสาหรับมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย 5 ด้าน มีรายละเอียดดังนี้
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral) ได้แก่การพัฒนานิสัยในการประพฤติอย่างมี
คุณธรรมจริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบทั้งในส่วนตนและส่วนรวม ความสามารถใน
การปรับวิถีชีวิตในความความขัดแย้งทางค่านิยม การพัฒนานิสัย และการปฏิบัติตนตาม
ศีลธรรม ทั้งในส่วนเรื่องส่วนตัวและสังคม
2. ด้านความรู้ (Knowledge) ได้แก่ ความสามารถในการเข้าใจ การนึกคิด และนาเสนอ
ข้อมูลการวิเคราะห์และจาแนกข้อเท็จจริงในหลักการ ทฤษฎี ตลอดจนกระบวนการต่างๆ
และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง
3. ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) ได้แก่ความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์
และใช้ความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการต่างๆ ในการคิด
วิเคราะห์และแก้ปัญหาเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ๆ ที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อน
4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิ ดชอบ (Interpersonal Skill and
Responsibility) ได้แก่ ความสามารถในการทางานเป็นกลุ่ม การแสดงถึงภาวะผู้นา ความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ความสามารถในการวางแผน และรับผิดชอบในการเรียนรู้
ของตนเอง
5. ด้ า นทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลขการสื่ อ สารและการใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ
(Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills)
ได้ แ ก่ ค วามสามารถในการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข ความสามารถในการใช้ เ ทคนิ ค ทาง
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คณิ ต ศาสตร์ แ ละสถิ ติ ความสามารถในการสื่ อ สารทั้ ง การพู ด การเขี ย น และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ (สานักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา, 2553)
วิชัย วงษ์ใหญ่ (2543) กล่าวถึงลักษณะบัณฑิต ที่สังคมในศตวรรษที่ 21 ต้องการที่สาคัญ
คือมีความสามารถติดต่อสื่อสาร และสร้างสัมพันธภาพกับบุคคลอื่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ เป็นบุคคลที่เต็มใจร่วมแก้ปัญหาสังคมสิ่งแวดล้อมด้วยสันติวิธี เข้าร่วมกิจกรรมทางการ
เมือง และปกป้องสิทธิมนุษยชน สามารถจัดการอารมณ์ ควบคุมความเครียด รวมทั้งปรับตัวให้เข้า
กับสิ่งแวดล้อมได้
สุรพงษ์ มาลี (2550) ได้กล่าวถึง “ความฉลาดหรือทักษะ”ที่มีความจาเป็นต่อการดารงชีวิต
ของมนุษย์ในโลกยุคศตวรรษที่ 21 ทั้งชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทางาน จากการศึกษาของ โฮเวิร์ด
การ์ดเนอร์ (Howard Gardner) นักวิชาการด้านการศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ผู้เขียนเรื่อง
Five Minds for the Future ชี้ให้เห็นและเน้นความสาคัญของ”จิต” (Mind) ทั้ง 5 ประการที่
จาเป็นต่อการดารงชีวิตของมนุษย์ในทุกๆด้าน ประกอบด้วย 1) จิตแห่งวิทยาการ (Disciplined
Mind) หมายถึง “การเรียนรู้ตลอดชีวิต คิดเป็น ทาเป็น” 2)จิตแห่งการสังเคราะห์ (Synthesizing
Mind ) หมายถึง “การสั่งสม ต่อยอด และสร้างนวัตกรรมความรู้ ” 3) จิตแห่งการสร้างสรรค์
(Creating Mind )ที่เชื่อว่า “ความคิดสร้างสรรค์สร้างด้วยการหมั่นฝึกฝน” 4)จิตแห่งความเคารพ
(Respectful Mind) หมายถึง “การเปิดใจกว้างพร้อมรับฟังทุกความคิดเห็น ” และ 5) จิตแห่ง
คุณธรรม (Ethical Mind ) จิตทั้ง 5 มีความสาคัญเป็นอย่างมากต่อมนุษย์ในโลกยุคใหม่ และจะต้อง
มีครบทั้ง 5 จิต จะขาดจิตใดจิตหนึ่งไปไม่ได้ เพราะจิตทั้ง 5 มีผลต่อการพัฒนาตัวบุคคล ทั้งในแง่การ
ทางานและการด าเนิ น ชี วิต ซึ่ งจะส่ งผลให้ สั ง คมมี คนที่มี คุ ณภาพ โดยจะกลายเป็น พลั ง ในการ
ขับเคลื่อนองค์กร สังคม และประเทศชาติให้ก้าวไปสู่จุดมุ่งหมาย และยื นหยัดอยู่ภายใต้การแข่งขัน
ในโลกยุคใหม่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
สรุป การจัดการศึกษาควรมุ่งเน้นในเรื่องของ การเตรียมเยาวชนให้รองรับการเปลี่ยนแปลงที่
จะต้องเผชิญในอนาคต นอกจากการสร้างความรู้แล้ว จะต้องสร้างและพัฒนาความคิด ทัศนคติ
มุมมองต่อโลกและสังคม ในแง่ของ“จิตใจ” ตามแนวทางการพัฒนา “ความรู้ คู่คุณธรรม” ให้เกิดขึ้น
ในสั ง คมด้ ว ยเหตุ นี้ การพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา จึ ง จ าเป็ น ต้ อ งอาศั ย ค่ า นิ ย มเรื่ อ งจิ ต ส านึ ก ควบคู่ กั น ไป
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของ”จิตสาธารณะ”ซึ่งจะทาให้บัณฑิตเกิดความเชื่อมั่ นและความไว้วางใจ
ต่อกัน (Trusting) เอาใจใส่และห่วงใยผู้อื่น (Caring) รู้จักการให้และแบ่งปันกับผู้อื่น(Sharing) มีการ
ร่ว มแรงร่ว มใจ (Collaborating) ส่ งผลให้ สังคมเกิดการพัฒ นาที่ยิ่งยืนได้ ดังนั้น คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของบั ณฑิต นอกจากจะต้องมีความรู้ในวิช าการและวิช าชีพแล้ ว จะต้องมีคุณธรรมและ
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จริยธรรม โดยเฉพาะการปลูกฝังค่านิยมในเรื่องของจิตใจที่ดีงามโดยการส่งเสริมให้เกิดจิตสาธารณะ
ควบคู่กับการเรียนรู้
4.2 รูปแบบการพัฒนานิสิตนักศึกษา
การพัฒนานิสิตนักศึกษา มีความสาคัญต่อสถาบันอุดมศึกษา ในการผลิตบัณฑิตให้มีความ
สมบูรณ์ทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ สติปัญญา สังคมอารมณ์ เพื่อให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคม มี
ความรู้จริงในวิชาการและวิชาชีพ ควบคู่กับการมีคุณธรรมและจริยธรรม และค่านิยมในเรื่องของจิตใจ
ที่ดีงาม การพัฒนานิสิตนักศึกษาเป็นด้านหนึ่งของกระบวนการพัฒนามนุษย์ ดังนั้นควรมีเป้าหมายใน
การพัฒนาได้แก่ 1) ด้านร่างกาย 2) ด้านเอกลักษณ์ 3) ด้านคุณธรรม 4) ด้านอารมณ์ 5) ด้านสังคม
6) ด้านสติปัญญา และ 7) ด้านวิชาการและวิช าชีพ ในปัจจุบันแนวทางการพัฒนานิสิ ตนักศึกษาใน
อุดมศึกษาโดยทั่วไป มีนัก วิชาการได้สร้างทฤษฎีเพื่อการพัฒนานักศึกษา สาเนาว์ ขจรศิลป์ (2538)
ได้กล่าวว่า ผลงานของนักจิตวิทยาที่มีชื่อเสียงหลายท่านได้มีส่วนสาคัญที่ทาให้เกิดรูปแบบและทฤษฎี
ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนานักศึกษา 3 กลุ่มทฤษฎีดังนี้
1. รูปแบบกระบวนการนักศึกษา (Student Development Process Model) โดย
มิลเลอร์ และพริ้นช์ (Miller and Prince, 1976) ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาของ
สมาคมบุคลากรอุดมศึกษาแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ประกอบด้วยกิจกรรมสาคัญ 4 ประเภท คือ
การตั้งเป้าหมายในการพัฒนานักศึกษา การประเมินสภาพหรือระดับการพัฒนาของนักศึกษา ยุ ทธวิธี
ในการพัฒนานักศึกษา และการประเมินโปรแกรมการพัฒนานักศึกษา
2. กลุ่มทฤษฎีพัฒนาความรู้ความเข้าใจ (Cognitive Developmental Theories)
ประกอบด้วยผลงานของนักจิตวิทยาหลายคนที่มีความสนใจเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ
คุณธรรมและโครงสร้างของการเรียนรู้ พยายามที่จะชี้ให้เห็นถึงขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการพัฒนา
ความรู้ความเข้าใจที่บุคคลเกิดการเรียนรู้และมีประสบการณ์ต่างๆ
3. กลุ่มทฤษฎี-สังคม (Psycho-Social Theories) ให้ความสนใจเกี่ยวกับเนื้อหาสาระในการ
พัฒนานักศึกษา นักจิตวิทยาในกลุ่มทฤษฎีจิต -สังคมให้ความสนใจเกี่ยวกับความรู้สึก พฤติกรรม และ
ความคิดของบุคคลกับสภาพแวดล้อม ตลอดทั้งชีวิตบุคคล
4. กลุ่มทฤษฎีสัญลักษณ์ เป็นทฤษฎีที่กล่าวถึงลักษณะของบุคลิกภาพที่บุคคลชอบแสดงออก
ซึ่งมีหลายกลุ่มที่มีลักษณะแตกต่างกัน และนักจิตวิทยาในกลุ่มทฤษฎีนี้หลายคนมีความเชื่อว่าลักษณะ
ของบุคลิกภาพที่บุคคลแสดงออกที่แตกต่างกันนั้น เกิดจากการทางานของสมองที่แตกต่างกัน
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นอกจากนี้ ยังมีทฤษฎีจิตสังคมที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วไป ในการพัฒนานิสิตนักศึกษา ได้แก่
ทฤษฎีการพัฒนานิสิตนักศึกษาของ ชิกเคอร์ริง (Chickering 1969.; Chickering and Reisser .
1993 ) ซึ่งชิกเคอร์ริ่ง มองว่านิสิตนักศึกษานั้นอยู่ในวัยผู้ใหญ่ตอนต้น สิ่งที่สาคัญที่สุดที่ต้องพัฒนา
นิสิตนักศึกษาคือ การสร้างเอกลักษณ์เฉพาะบุคคล (Identity) ดังนั้นในปี ค.ศ. 1969 เขาจึงเสนอการ
พัฒนานิสิตนักศึกษา 7 ด้าน (Seven Vectors of Development) ในหนังสือ Education and
identity โดยเน้นการสร้าง”เอกลักษณ์” ต่อมา ชิกเคอริ่งและไลเซอร์ (Chickering and Reisser.
1993) ได้ทบทวนแนวคิดนี้หลังจากทาการศึกษาและเก็บข้อมูลเพิ่มเติม โดยปรับ รายละเอียดที่นิสิต
นักศึกษาควรจะได้รับพัฒนา 7 ด้าน เป็นดังนี้
1) การพัฒนาความสามารถ (Developing Competence)
2) การจัดการกับอารมณ์ (Managing Emotions)
3) การพัฒนาจากความเป็นตัวเองของตัวเองไปสู่การพึ่งพาอาศัยกัน (Moving Through
Autonomy Toward Interdependence)
4) การพัฒนาสัมพันธภาพกับผู้อื่นอย่างมีวุฒิภาวะ (Developing Mature interpersonal
Relationships)
5) การสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตน (Establishing Identity)
6). การพัฒนาเป้าหมาย (Developing Purpose)
7). การพัฒนาความมีคุณธรรม (Developing Integrity)
ทิศทางในการพัฒนานิสิตนักศึกษาทั้ง 7 ด้านที่เสนอไว้ในปี ค.ศ. 1993 นี้ได้มีการปรับเปลี่ยน
ชื่อเรียกจากเดิมบ้างเช่นจาก “การสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่นอย่างอิสระ” เป็น การพัฒนาสัมพันธภาพ
กับผู้อื่นอย่างมีวุฒิภาวะ” จาก “การพัฒนาความเป็นตัวของตัวเอง” เป็น “การพัฒนาจากความเป็น
ตัวของตัว เองไปสู่การพึ่งพาอาศัยกัน ” เนื่องจากให้ความส าคัญของการพึ่งพาอาศัยกันมากขึ้น
นอกจากนี้ ในการปรับปรุงทฤษฎีครั้งนี้ สาหรับด้านการจัดการกับอารมณ์ จากเดิมที่เน้นเรื่องความ
ก้าวร้าวและความต้องการทางเพศ ไปพูดถึงเรื่องความรู้สึกวิตกกังวล ความหดหู่ ความโกรธ ความ
อาย และความรู้สึกผิดรวมทั้งอารมณ์อื่นๆ ในด้านดีเพิ่มขึ้นด้วย นอกจากนี้จะเน้นมากขึ้นในเรื่อง
เกี่ยวกับความใจกว้าง อดทน ความแตกต่างทางวัฒนธรรม โดยจัดให้เป็นหนึ่งในการที่จะพัฒนา
สัมพันธภาพกับผู้อื่นอย่างมีวุฒิภาวะ ทฤษฎีนี้มีลักษณะเช่นเดียวกับรูปแบบทฤษฎีด้านมนุษยนิยม
อื่นๆ ที่มีรากฐานเชื่อว่าสภาพแวดล้อมในสถาบันอุดมศึกษาที่มีความสมบูรณ์และท้าทายต่อนิสิต
นักศึกษา จะช่วยให้นิสิตนักศึกษาเจริญเติบโตได้อย่างสมบูรณ์และมั่นคงการพัฒนานิสิตนักศึกษาทั้ง 7
ด้าน ตามแนวคิดของชิกเคอริ่ง และไรเซอร์ (1993) นั้น ในแต่ละด้านมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. การพัฒนาความสามารถ (Developing Competence) ในระหว่างที่ศึกษาใน
มหาวิทยาลัย นิสิตนักศึกษาจะพัฒนาความสามารถ 3 ด้าน คือ ความสามารถด้านสติปัญญา
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ความสามารถทางร่างกาย และความสามารถในด้านความสัมพันธ์กับผู้อื่น หรือด้านสังคมนั่นเอง
ความสามารถในด้านสติปัญญา หมายถึง ทักษะในการใช้สมองและความคิด ได้แก่ความสามารถใน
การเข้าใจเนื้อหา ความชานาญในการใช้สติปัญญาและความสุนทรีย์ และที่สาคัญที่สุดคือ การสร้าง
ทักษะต่างๆ ในการเข้าใจ วิเคราะห์ และสังเคราะห์สิ่งต่างๆ ความสามารถทางร่างกาย อาจรวมไปถึง
ผลสัมฤทธิ์ทางกีฬาและศิลปะ มีความแข็งแรงและมีวินัยในตนเอง การทากิจกรรมต่างๆ ในเวลาว่าง
อาจกลายเป็นสิ่งที่จะทาต่อไปตลอดชีวิต ดังนั้น จึงเป็นส่วนหนึ่งของเอกลักษณ์เฉพาะตนด้วย
ความสามารถในด้านความสัมพันธ์กับผู้อื่น หมายความถึงแค่ทักษะในการฟัง การร่วมมือและการ
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และความสามารถที่ซับซ้อนขึ้นในการที่จะปรับตัวเข้ากับผู้อื่นและโต้ตอบ
อย่างเหมาะสม รวมไปถึงการปรับแนวทางของตนให้เข้ากับเป้าหมายของกลุ่ ม และการเลือกยุทธวิธี
ต่างๆ ที่หลากหลาย เพื่อช่วยให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี หรือให้กลุ่มดาเนินการไปโดยดีนิสิตนักศึกษาจะ
มีความรู้สึกว่าตนมีความสามารถมากขึ้น เพื่อพวกเขาได้เรียนรู้ที่จะไว้วางใจในความสามารถของตน
ยอมรับคาวิจารณ์จากผู้อื่น และบูรณาการทักษะต่างๆ ของเขาให้กลายเป็นความมั่นใจในตนเอง
2. การจัดกับด้านอารมณ์ (Managing Emotions) นิสิตนักศึกษาหลายคนต้องประสบกับ
อารมณ์ในด้านไม่ดีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความโกรธ ความกลัว ความเจ็บปวด ความคิดถึง ความเบื่อ
หน่าย หรือความเครียด ผลจากการศึกษาพบว่า ความวิตกกังวล ความโกรธ ความรู้สึกหดหู่ความ
ต้องการ ความรู้สึกผิด และความอายนั้น เมื่อมีมากเกินไป จะมีอิทธิพลต่อกระบวนการการศึกษา
ดังนั้น จึงต้องมีการจัดการด้านอารมณ์ที่ดี งานสาคัญในการพัฒนานิสิตนักศึกษาด้านนี้ไม่ได้เป็นการ
กาจัดอารมณ์ต่างๆ เหล่านี้ แต่ว่าจะต้องตระหนักและรับรู้ถึ งอารมณ์เหล่านี้ว่าเป็นสัญญาณบอกสิ่ง
ต่างๆการพัฒนาจะเริ่มขึ้นเมื่อนิสิตนักศึกษาเรียนรู้วิถีทางที่จะปลดปล่อยความขุ่นเคืองใจก่อนที่มันจะ
ระเบิด การจัดการกับความกลัวที่จะมาทาให้เสีย และรักษาบาดแผลทางอารมณ์ ไม่ไปทาลาย
ความสัมพันธ์อื่นๆ นิสิตนักศึกษาจะต้องรู้จักควบคุมอารมณ์ มีการยืดหยุ่น รู้จักอารมณ์และความรู้สึก
แบบต่างๆ และรู้จักที่จะจัดการ จัดระเบียบให้แก่ตนเองมากกว่าการเก็บกด เมื่อความสามารถในการ
ควบคุมตนเองและการแสดงออกถึงความเป็นตัวของตัวเองมีความสมดุลกัน มีความตระหนักและ
การบูรณาการความรู้สึกต่างๆ ก็จะสนับสนุนและเอื้อต่อกัน ส่วนในเรื่องอารมณ์ในด้านดีๆ เช่น
ความปิติ ความรู้สึกโล่งใจ การเห็นอกเห็นใจ ความประหลาดใจ เป็นต้นอาจไม่จาเป็นต้องจัดการอะไร
เพียงแต่ตระหนัก และปล่อยให้อารมณ์ต่างๆ ในด้านบวกเหล่านั้นเกิดขึ้นในตนเอง นิสิตนักศึกษา
จะต้องเรียนรู้ที่จะรักษาความสมดุลระหว่างแนวโน้มในการยึดมั่นในตนเอง กับการมีส่วนร่วมในกลุ่ม
และรู้จักประสานความรู้สึกต่างๆ ให้สอดคล้องกันกับการกระทาที่มีความรับผิดชอบด้วย
3. การพัฒ นาจากความเป็น ตั วของตัวเองไปสู่ก ารพึ่ง พาอาศัยกัน (Movingrough
Autonomy Toward Interdependence) สิ่งสาคัญที่นิสิตนักศึกษาจะต้องพัฒนาในที่นี้ก็คือ การ
เรียนรู้ที่จะพอใจในตนเอง มีความรับผิดชอบในการบรรลุเป้าหมายที่ตนได้เลือกไว้ ไม่ถูกชักนาโดย
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ความคิดเห็นของคนอื่น การพัฒนาในด้านนี้จะต้องนาไปสู่ความเป็นอิสระทั้งทางอารมณ์ และในด้าน
ความต้องการความช่วยเหลือจากภายนอก และนาไปสู่การยอมรับการพึ่งพาอาศัยกันในขั้นต่อมาการ
เป็นอิสระทางอารมณ์ หมายถึง เสรีภาพหรือความเป็นอิสระจากความต้องการการสนับสนุนความรัก
หรือ การอนุญาตจากผู้อื่น ส่วนการเป็นอิสระในด้านความต้องการความช่วยเหลือ ประกอบด้วย 2
ประการ คือ ความสามารถในการจัดกิจกรรมต่างๆ และในการแก้ปัญหาต่างๆ ด้วยตนเอง (ตามวิธี
ของตนเอง) และความสามารถในการปรับเปลี่ยน เคลื่อนไหวการพัฒนาเรื่องนี้ หมายถึง การพัฒนา
ตนเองให้สามารถคิดวิเคราะห์และคิดอย่างอิสระ ให้สามารถแปลงความคิดต่างๆ ไปสู่การกระทาที่มี
เป้าหมายได้ จะต้องมีความสมดุลระหว่างความต้องการที่จะเป็นอิสระกับความปรารถนาที่จะเป็นส่วน
หนึ่งของสังคม ต้องการพึ่งพาอาศัยกัน การเคารพในความเป็นตัวเองของผู้อื่น และการมองหาหนทาง
ที่จะให้และรับ โดยการขยายกลุ่มเพื่อนให้กว้างออกไป
4. การพัฒนาสัม พัน ธภาพกับผู้ อื่น อย่า งมีวุฒิ ภ าวะ (Developing Mature
Interpersonal Relationships) รวมถึง การยอมรับและชื่นชมความแตกต่างระหว่างบุคคล และ
ความสามารถในการใกล้ชิดผูกพันกับผู้อื่น การยอมรับความแตกต่าง นอกจากจะหมายถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคลแล้ว ยังหมายความรวมถึงในบริบทที่มีความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมด้วย
การตระหนักถึงความแตกต่าง การมีประสบการณ์ที่กว้างขวาง ความเปิดเผย ความอยากรู้อยากเห็น
และการเป็นปรวิสัย (Objective) ไม่ยึดติดกับความเห็นของตน จะช่วยให้นิสิตนักศึกษามีความ
ประทับใจครั้งแรกที่ดี ลดความมีอคติและการเหยียดเชื้อชาติ เพิ่มความเห็นอกเห็นใจและการไม่เห็น
แก่ตัว และทาให้ชอบความหลากหลาย การพัฒนาสัมพันธภาพกับผู้อื่นอย่างมีวุฒิภาวะนั้น ไม่เพียงแต่
เป็นการหลุดพ้นจากการหลงตัวเอง แต่ยังหมายถึง ความสามารถในการเลือกมีสัมพันธภาพที่เหนียว
แน่น และมีความผูกพันกันเป็นระยะเวลานาน โดยอาศัยความซื่อตรงการตอบสนอง และการเป็นห่วง
เป็นใยโดยไม่มีเงื่อนไข การที่มีความสามารถในการใกล้ชิดกับผู้อื่นหมายรวมถึงการเปลี่ยนแปลงใน
ด้านคุณภาพของความสัมพันธ์ต่างๆ กับคนใกล้ชิดหรือเพื่อนสนิท เป็นการเปลี่ยนแปลงที่จะทาให้
ห่างไกลจากการขึ้นอยู่กับคนอื่นมากเกินไป หรือการพยายามมีอิทธิพลเหนือคนอื่นมากไป ไปสู่การ
รู้จักพึ่งพาอาศัยกันระหว่างคนที่เท่าเทียมกัน การพัฒนาด้านนี้จึงเป็นการพัฒนาในด้านการอยู่ร่วมกัน
การยอมรับข้อบกพร่อง การภาคภูมิใจในสิ่งมีค่าต่างๆการเลือกความสัมพันธ์ที่สมบูรณ์และยั่งยืนที่
สามารถทาให้ฟันฝ่าวิกฤตการณ์ต่างๆหรือความห่างไกล และการที่ต้องแยกจากกันได้
5. การสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตน (Establishing Identity) การสร้างเอกลักษณ์นั้น
ขึ้นอยู่กับการพัฒนาด้านอื่นๆ ที่กล่าวมาก่อนแล้ว คือ ความสามารถ การจัดการกับอารมณ์ การเป็น
ตัวของตัวเอง และการสร้างสัมพันธภาพที่ดี การพัฒนาเอกลักษณ์นั้นเป็นกระบวนการค้นหาว่า
ประสบการณ์ชนิดใด ระดับใด และการทาประการณ์นั้นๆ บ่อยเท่าไร ที่จะทาให้เราพึงพอใจ รู้สึก
ปลอดภัย และมั่นใจในตนเองการพัฒนาเอกลักษณ์เฉพาะตน รวมไปถึงสิ่งต่างๆ ดังนี้1) การรู้สึกสบาย
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ใจกับร่างกายและรูปร่างหน้าตาของตนเอง 2)การรู้สึกสบายใจกับเพศและการปรับตัวในเรื่องเพศ 3)
การรู้สึกถึงความเป็นตัวตนของตนเองในบริบททางสังคม ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 4)ความ
กระจ่างชัดในความคิดเกี่ยวกับตนเอง โดยผ่านบทบาทต่างๆ และวิถีชีวิต 5) ความรู้สึกถึงความเป็นตัว
ของตัวเองในการที่จะโต้ตอบต่อคาวิจารณ์จากผู้อื่น 6) การยอมรับตนเองและการนับถือตนเอง 7)
ความมั่นคงของบุคลิกภาพและการบูรณาการ การสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตน รวมไปถึง การบอกถึงต้น
กาเนิดของครอบครัวและเชื้อชาติการวางตนว่าเป็นส่วนหนึ่งของประเพณีทางศาสนาและวัฒนธรรม
การค้นหาบทบาทและแนวทางในการทางาน การเล่น และการใช้ชีวิตที่บ้าน ว่าเป็นการแสดงออกถึง
ตนเอง และเป็นการให้คาจากัดความเกี่ยวกับตัวเองต่อไป นอกจากนี้ ยังรวมถึงการยอมรับว่าคนอื่น
มองและประเมินตนอย่างไร
6. การพัฒนาเป้าหมาย (Developing Purpose) เป็นการเพิ่มความสามารถในการเป็น
คนที่มีความตั้งใจแน่วแน่ ความสามารถในการะประเมินความสนใจและทางเลือกต่างๆ โดยจะต้องมี
การวางแผนสาหรับการกระทา และมีการกาหนดสิ่งที่ควรจะทาก่อนใน 3 ด้าน คือ แผนและแรง
บันดาลใจเกี่ยวกับอาชีพ ความสนใจส่วนตัว และความผูกพันกับบุคคลอื่นและครอบครัวนอกจากนี้ยัง
รวมไปถึงการมีความสามารถที่จะเชื่อมโยงเป้าหมายที่แตกต่างกันของตนให้อยู่ภายใต้เป้าหมายหลักที่
ใหญ่กว่าและมีความหมายมากกว่า และการมีความตั้งใจในการทาสิ่งต่างๆในชีวิตประจาวัน
7. การพัฒนาความมีคุณธรรม (Developing Integrity) การพัฒนาความมีคุณธรรมนั้น
ใกล้กับการสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตน และการกาหนดเป้าหมายที่ชัดเจน การพัฒนาความมีคุณธรรม
ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนที่มีลาดับซ้อนกันอยู่ คือ 1) ค่านิยมในด้านเกี่ยวกับมนุษย์จะเปลี่ยนจากการ
ทาตามความเชื่อต่างๆ โดยอัตโนมัติไปสู่การรักษาความสมดุลระหว่างความสนใจของตนเองกับความ
สนใจของเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆ 2) ค่านิยมเกี่ยวกับบุคคล เป็นการยอมรับค่านิยมและความเชื่อต่างๆ
อย่างมีสติ ในขณะเดียวกันก็เคารพความคิดเห็นของผู้อื่น 3) การพัฒนาความเหมาะสม หมายถึง การ
ประสานระหว่างค่านิยมส่วนตัวกับพฤติกรรมที่ต้องรับผิดชอบต่อสังคม
สาหรั บงานวิจั ย นี้ การพัฒนานิสิตนักศึกษาเพื่อสร้างเสริมให้ มีจิตสาธารณะได้ใช้
แนวคิ ด ของชิ ก เคอริ่ ง
ด้ า นที่ 5 และ 7 โดยด้ า นที่ 5 เป็ น การสร้ า งเอกลั ก ษณ์ เ ฉพาะตน
(Establishing Identity) เพราะการสร้างเอกลักษณ์นั้น ขึ้นอยู่กับการพัฒนาด้านอื่น ๆ คือ
ความสามารถ การจัดการกับอารมณ์ การเป็นตัวของตัวเอง และการสร้างสัมพันธภาพที่ดี การพัฒนา
เอกลักษณ์เฉพาะตนที่ใช้เป็นแนวทางการพัฒนามี คือ การรู้สึกถึงความเป็นตัวตนของตนเองในบริบท
ทางสังคมประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ความกระจ่างชัดในความคิดเกี่ยวกับตนเอง โดยผ่านบทบาท
ต่างๆและวิถีชีวิต และการยอมรับตนเองและการนับถือตนเอง ส่วนด้านที่ 7 เป็นการพัฒนาความมี
คุณธรรม (Developing Integrity) ซึ่งการพัฒนาความมีคุณธรรมนั้นใกล้กับการสร้างเอกลักษณ์
เฉพาะตน ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนที่มีลาดับซ้อนกันอยู่ คือ ค่านิยมในด้านเกี่ยวกับมนุษย์ จะเปลี่ยน
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จากการทาตามความเชื่อต่างๆ โดยอัตโนมัติไปสู่การรักษาความสมดุลระหว่างความสนใจของตนเอง
กับความสนใจของเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆ ค่านิยมเกี่ยวกับบุคคล เป็นการยอมรับค่านิยมและความเชื่อ
ต่างๆ อย่างมีสติ ในขณะเดียวกันก็เคารพความคิดเห็นของผู้อื่น การพัฒนาความเหมาะสม หมายถึง
การประสานระหว่างค่านิ ย มส่ ว นตัว กับพฤติกรรมที่ต้องรับผิ ดชอบต่อสั งคม ซึ่งทั้ง 2 ด้านนี้ จะ
สอดแทรกในกิจกรรมตามโปรแกรม ระยะที่ 2 คือการลงมือปฏิบัติโครงการลงภาคสนามเพื่อสร้าง
เสริมจิตสาธารณะโดยเป็นโครงการที่กลุ่มเป้าหมายทากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการในประเทศไทย ได้มีผู้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนานิสิต
นักศึกษาไว้เช่นกัน แนวคิดต่างๆมีความคลายคลึงและสอดคล้องกัน แนวคิดในประเทศซึ่งส่วนใหญ่
เน้นการพัฒนาตัวนิสิตนักศึกษาให้เป็นบุค คลที่สมบรูณ์พร้อมทั้ งด้านร่างกาย อารมณ์ สัง คม และ
สติปัญญา ซึ่งมีนักวิชาการกล่าวไว้ดังนี้
วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2528) ได้เสนอแนวทางการพัฒนานิสิตนักศึกษาไว้ว่า
นิสิตนักศึกษาควรได้รับการพัฒนาในด้านต่างๆ 8 ด้าน คือ
1. การพัฒนาทางสติปัญญาให้รู้จัก หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียน หัดคิดอย่างมีระบบ
และสามารถแก้ปัญญาหาได้
2. การพัฒ นาวิชาชีพให้มีความสามารถประกอบอาชีพ สามารถสร้างงานสร้างอาชีพ
ขึ้นมาใหม่ได้
3. การพัฒนาอารมณ์และการควบคุมอารมณ์ เข้าใจวิธีการรักษาอารมณ์ของตนเอง
4. การพั ฒ นาทั กษะทางสั ง คม หมายถึ ง การใช้ ว าจาหรื อภาษาที่ เหมาะสมในการ
ติดต่อสื่อสารในสังคมการเรียนรู้มารยาทต่างๆในการสมาคม การแต่งกายตามกาลเทศะ การประพฤติ
ปฏิบัติทางสังคม การทาเพื่อประโยชน์แก่สังคม
5. ความเป็น ตัวของตัว เอง เข้าใจตัวเอง รู้จักสร้างเอกลักษณ์ของตนเอง รู้จักพึ่งพา
ตนเอง สร้างความมั่นใจแก่ตนเอง และสร้างบุคลิกที่ตนพอใจได้
6. การพัฒนาคุณธรรม เช่น ความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น มีความเสียสละ อดทนต่ อ
งานทุกชนิด พยายามทางานให้เสร็จ การคิดถึงประโยชน์ส่วนร่วมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน การตรง
ต่อเวลา ไม่เบียดเบียนผู้อื่นให้ได้รับความเดือดร้อน ไม่ว่าจะเป็น ทางกาย วาจา ใจ รักชาติ ภาคภู มิใจ
ในความเป็นชาติ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในทุกบทบาท
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7. การพัฒนาทัศนคติ ทัศนคติที่ดีย่อมมีความรู้สึกเข้าใจเห็นใจผู้ อื่น มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ได้ดี สามารถนาสังคมให้เป็นสุขได้ด้วย ทัศนคติที่ดีย่อมส่งผลไปสู่การกระทาที่ดี
8. การพั ฒ นาการจั ดการ นิสิ ต ต้องเป็นคนสู้ งาน รู้จัก การแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผ ล
ถูกต้องตามสังคม หลักการ แสวงหาแนวทางในการจัดการกิจการที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของตนเอง
สาเนาว์ ขจรศิลป์ (2538)

กล่ า วว่ า เป้ า หมายในการพั ฒ นานิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาส าหรั บ

สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ควรมีอย่างน้อย 7 ประการ คือ
1.ด้านวิช าการและวิช าชีพ พัฒนาเจตคติและทักษะในการเรียน เพื่อให้ เป็นผู้ มี
ความรู้ ค วามสามารถในด้ า นวิ ช าชี พ ความรู้ แ ละทั ก ษะในการบริ ห ารความรู้ แ ละทั ก ษะทางด้ า น
ภาษาต่างประเทศและคอมพิวเตอร์ ตลอดจนเป็นผู้ใฝ่รู้อยู่เสมอ
2.ด้านสติปัญญา พัฒนาความสามารถในด้านการคิด การวิเคราะห์ ความรอบคอบ
การไตร่ตรองและเห็นการณ์ไกล
3.ด้ า นสั ง คม พั ฒ นาทั ก ษะการท างานร่ ว มกั บ บุ ค ลอื่ น โดยประชาธิ ป ไตย
กิริยามารยาทในสังคม มนุษย์สัมพันธ์ และรอบรู้ทั้งเรื่องวัฒนธรรมไทยและต่างชาติที่ต้องติดต่อด้วย
4.ด้ านอารมณ์ โดยเน้น การท าความเข้า ใจกับ อารมณ์ข องตนเอง การปรับ และ
ควบคุมอารมณ์ตลอดจนพัฒนาอารมณ์ทางด้านสุนทรียภาพ เพื่อให้เห็นคุณค่าของศิลปะ วัฒนธรรม
5.ด้านเอกลักษณ์ โดนเน้นการทาความเข้าใจบุคลิกภาพของตนเองในทุกๆด้าน การ
พัฒนาความสนใจอาชีพ การวางแผนเพื่อการประกอบอาชีพ การวางแผนการดารงชีวิต ให้สอดคล้อง
กับบุคลิกภาพของตน
6.ด้านร่างกายโดยการเน้นการพัฒนาความเจริญเติบโตในช่วงวัยรุ่นตอนปลาย การ
พัฒนาเจตคติและทักษะในการพัฒนาสุขภาพร่างกาย และสุขภาพจิตให้มีความสมบูร ณ์แข็งแรงอยู่
เสมอ
7.ด้านคุณธรรม โดยเน้นคุณธรรมขั้นพื้นฐาน อันได้แก่ ความกตัญญูกตเวที ขยัน
ซื่อสัตย์
8.ด้านประหยัด อดทน เสียสละเพื่อส่วนร่วม ลดละอบายมุข ตลอดจนการส่งเสริม
ให้ยึดมั่นปฏิบัติตามคาสอนของศาสนาและจรรยาบรรณในอาชีพ
สิริลักษณ์ เฟื่องการจน์ (2552) ได้เสนอ การพัฒนานิสิตนักศึกษาสามารถนาแนว
ทางการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้สรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาคุณลักษณะ สามารถ
ดาเนินการได้ 3 แนวทาง คือ
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1.แนวทางปัญญา (Cognitive Approach) เป็นวิธีการพัฒนาความรู้ ความ
เข้าใจ หรือการพัฒนาสติปั ญญาให้แก่บุคคลเข้าใจคุณธรรม ตามความเชื่อว่า ปัญญาคือพื้นฐานของ
คุณธรรม
2.แนวทางอบรมสั่งสอน( Indoctrinate Approach ) เป็นวิธีการกาหนด
คุณธรรมไว้ล่วงหน้าว่าสิ่งใด “ดี“ หรือ “ ไม่ดี “ แล้วจึงดาเนินการอบรมสั่งสอน
3.แนวทางปลูกผังความรู้สึกหรือค่านิยม (Romantic Approach หรือ
Value Approach ) เป็นวิธีการกระตุ้นให้บุคคลสามารถวิเคราะห์คุณค่าจากการกระทาที่ดีงามได้ด้วย
ตัวเอง เมื่อเกิดความกระจ่างในคุณค่าของคุณธรรมเหล่านั้นแล้ว บุคคลก็จะปฏิบัติได้เอง
สรุป แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนานิสิตนักศึกษา จะต้องพัฒนาในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะ
เป็ น ด้ า นพุ ท ธิ พิ สั ย หรื อ ด้ า นสมอง (Cognitive Domain) ด้ า นจิ ต พิ สั ย หรื อ ด้ า นจิ ต -อารมณ์
(Affective Domain) ด้านทักษะทางกาย (Psychomotor Domain) โดยด้านพุทธิพิสัย ควรเน้นใน
ส่วนที่เป็นปัญญา ด้วยความสามารถในการเข้าใจ การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการประเมินค่า
ด้านการพัฒ นาจิตพิสั ย เช่น ความเอื้ออาทร จิตส านึกของการเป็นพลเมืองที่ดี การมีวินัย ความ
ซื่อสัตย์ ความไม่เห็นแก่ตัว เช่น การทาให้คนมีความสุขจากการให้ ด้านทักษะทางกาย เช่น การจัด
และพัฒนาระบบต่างๆ ในการปฏิบัติงาน การทากิจกรรม การปรับปรุงคุณภาพประสิทธิภาพ ดังนั้น
การพัฒนานิสิตนักศึกษามีหลักการ เลือกกิจกรรม จะต้องพิจารณาความสอดคล้องระหว่างระดับวุฒิ
ภาวะและประสบการณ์ของบุคคล เพราะมีความสัมพันธ์กับการทางานของสมองที่เกี่ยวข้องกับการ
รับรู้ การคิด และการเข้าใจ ต้องจัดกิจกรรมให้มีความสัมพันธ์กันระหว่างในชั้นเรียนและกิจกรรม
นอกห้องเรียน นั่นคือ การผสมผสานระหว่างการเรียนกับสังคม ช่วยให้เขาสามารถนาประสบการณ์
ไปใช้ในชีวิตจริงได้ กิจกรรมที่จัดในมหาวิทยาลัย ต้องสอดคล้องกับสิ่งเกิดขึ้นภายนอกรั้วมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้เพราะนิสิตนักศึกษาจะต้องใช้ชีวิตจริงในโลกภายนอกให้เผสมผสานชีวิตในมหาวิทยาลัยกับชุมชน
นอกมหาวิทยาลัยได้ โดยอาจารย์ต้องเป็นแบบอย่างที่ดี จะมีค่ามากต่อการพัฒนาด้านคุณลักษณะ
ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัย หรือบุคลิกภาพ เพราะการมีตัวแบบที่ดีเป็นเสมือนการสอนใน
ทางอ้อมซึ่งให้ผลมากกว่าการสอนโดยทางตรงเช่น เห็นผู้ใหญ่เคารพกฎจราจร เข้าแถวตามลาดับ
ก่อนหลังในการใช้บ ริการต่างๆ ในชีวิตประจาวัน ก็จะปฏิบั ติตามโดยอาจไม่ต้องบอก ซึ่งแนวคิด
เกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนานิสิตนักศึกษาสาหรับงานวิจัยนี้จะประยุกต์ในการปฏิบัติกิจกรรมโครงการ
สร้างเสริมจิตสาธารณะ
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5. การพัฒนาโปรแกรม
5.1 กระบวนการพัฒนาโปรแกรม
โปรแกรม เป็นแนวการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ได้ รับการพัฒนาไป
ตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ได้มากที่สุด เป็นเหมือนสื่อนาที่ก่อให้เกิดลาดับขั้นตอนของกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ เป็นรายละเอียดของแนวทางการจัดการเรียนรู้ เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาไปตาม
จุดมุ่งหมายหรื อลั กษณะของโปรแกรมที่ตั้งไว้ ดังมีนักวิช าการ ได้กล่าวถึงกระบวนการพัฒ นา
โปรแกรมไว้ดังนี้
ชูชัย สมิทธิไกร (2554 ) กล่าวว่า กระบวนการของการฝึกอบรมตามโปรแกรม มี 6 ขั้นตอน
คือ ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์ความต้องการในการฝึกอบรม ขั้นตอนที่ 2 กาหนด วัตถุประสงค์ของการ
ฝึกอบรม ขั้นตอนที่ 3 คัดเลือกและออกแบบโครงการฝึกอบรม ขั้นตอนที่ 4 สร้างเกณฑ์สาหรับการ
ประเมินผล ขั้นตอนที่ 5 จัดการฝึกอบรม และขั้นตอนที่ 6 ประเมินผลการฝึกอบรม
สุจิตรา ธนานันท์ (2552) กล่าวว่า ขั้นตอน ของกระบวนการฝึกอบรมและการพัฒนาตาม
โปรแกรม สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1การสารวจความจาเป็นในการฝึกอบรม
และพัฒนา ขั้นตอนที่ 2 การกาหนด วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมที่เฉพาะเจาะจงและชัดเจน ขั้นตอน
ที่ 3 การดาเนินการฝึกอบรมด้วย วิธีการต่าง ๆ และ ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลการฝึกอบรมและ
การพัฒนา
สมคิด บางโม (2551) กล่าวว่า ขั้นตอนของกระบวนการฝึกอบรมตามโปรแกรม มี 5
ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การหาความจาเป็นในการฝึกอบรม (Training needs) ขั้นตอนที่ 2 การ
สร้าง หลักสูตรการฝึกอบรม (Training curriculum) ขั้นตอนที่ 3 การออกแบบโครงการฝึกอบรม
(Training project) ขั้นตอนที่ 4 การดาเนินการฝึกอบรม (Training) และขั้นตอนที่ 5 การ
ประเมินผลการฝึกอบรม (Training evaluation)
สรุป กระบวนการในการพัฒนาโปรแกรม ต้องมีการการประเมินผลกลุ่มเป้าหมาย เป็นการ
ประเมินผลผู้เรียนก่อนเข้าร่วมในโปรแกรม นามาจากการสัมภาษณ์ สอบถามโดยใช้แบบตรวจสอบ
รายการ อาจเก็บ ข้อมูลจากการทดสอบหรือการสั งเกต เพื่อนามาเป็นข้อมูล พื้นฐานในการสร้ าง
โปรแกรมการสร้างจุดประสงค์ในการเรียนรู้ ขั้นตอนนี้คือ การกาหนดเป้าหมายทั่วไปซึ่งอาจอยู่ใน
ขอบเขตของโปรแกรมที่เหมาะสมกับผู้เรียน กาหนดจุดมุ่งหมายเป็นข้อความที่แสดงถึงพฤติกรรมที่
คาดหวังว่าจะเกิดกับผู้เรียนที่เฉพาะเจาะจงลงไป การวิเคราะห์งานเป็นการตีความทักษะเบื้องต้นของ
การเรียนออกมาเป็นขั้นตอนย่อยๆ จัดเรียงตามลาดับความยากง่าย การเลือกใช้กลยุทธ์ในการจัดการ
เรียนรู้ คือ การกาหนดว่าผู้สอนจะสอนอย่างไร การให้แรงเสริม การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้เหมาะสม
และการประเมินผลโปรแกรม หลังจากใช้โปรแกรมแล้วก็ต้อ งมีการประเมินผล นั่นคือผู้เรียนเกิด
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พฤติกรรมตามที่กาหนดไว้หรือไม่ ซึ่งถ้าไม่ก็จาเป็นต้องตรวจสอบข้อบกพร่องของโปรแกรมในส่วน
ต่างๆ เพื่อทาการปรับปรุงต่อไป
5.2 การประเมินผลโปรแกรม
ในการพัฒนาโปรแกรมการสอนจะต้องมีการประเมินผลเพื่อจะได้ทราบว่าโปรแกรมนั้นมี
คุณภาพมากน้อยเพียงใด การประเมินผลเพื่อ การเปรียบเทียบพฤติกรรมเฉพาะอย่างกับจุดประสงค์
เชิงพฤติกรรมที่วางไว้ โดยมีความเชื่อว่าจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้อย่างชัดเจน รัดกุมและจาเพาะเจาะจง
มาแล้ ว จะเป็ น แนวทางช่ ว ยในการประเมิ น ได้ อ ย่ า งดี ใ นภายหลั ง ดั ง มี นั ก วิ ช าการกล่ า วถึ ง การ
ประเมินผลโปรแกรมไว้ดังนี้
ชูชัย สมิทธิไกร (2554 ) กล่าวว่า การประเมินผลการฝึกอบรมตามโปรแกรม คือ การเก็บ
รวบรวมข้อมูล อย่างเป็นระบบ เพื่อประเมินความสาเร็จของโครงการฝึกอบรม และนาไป สู่การแก้ไข
ปรับปรุงโครงการ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีเกณฑ์ของการ ประเมิน 4 ประการ ได้แก่ (1) การ
ประเมินการเรียนรู้ เพื่อต้องการทราบว่าผู้เข้ารับการอบรม เกิดการเรียนรู้ มากน้อยเพียงใด (2) การ
ประเมินปฏิกริยา เพื่อต้องการทราบวาผู้เข้ารับการอบรมมีความคิดเห็น หรือทัศนคติอย่างไรต่อการ
ฝึกอบรม ่(3) ประเมินพฤติกรรม เพื่อต้องการทราบว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไป
ในทางที่ดีขนึ้ หรือไม่ และ (4) การประเมินผลลัพธ์ เพื่อต้องการทราบว่าผู้ ผ่านการอบรมปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลดี ขึน้ กว่าเดิมหรือไม่
ชาญ สวัสดิ์สาลี (2552) กล่าวว่า หลังจากที่ได้จัดดาเนินการฝึกอบรมตามโปรแกรม การ
อบรมจะต้องมีการประเมินและติดตามผลการฝึกอบรม อย่างเป็นระบบ ทั้งกระบวนการ จึงจะ ทราบ
ได้ว่า หลักสูตรฝึกอบรมดังกล่าวบรรลุผลสาเร็จ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการฝึ ก อบรม หรือไม่
อย่างไร มีปัญหาและอุปสรรคในการจั ดดาเนินการฝึกอบรมหรือไม่ อย่างไร และมีข้อ ควรปรับปรุง
แก้ไขในด้านต่าง ๆ หรือไม่ อย่างไร ทั้งนี้ เพื่อจะได้นาเอาผลที่ได้จากการประเมิน และติดตามผลการ
ฝึกอบรมไปปรับใช้ในการแก้ไขปรับปรุง ใน ด้านต่าง ๆ ทุกด้าน เพื่อให้การ ฝึกอบรมนั้นได้ผล ได้
มาตรฐานและเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมมากที่สุด ที่สาคัญที่สุด คือ ผู้ผ่านการฝึกอบรม
นั้น จะต้องสามารถปฏิบัติงานได้ดีขึ้นกว่าเดิม
สรุป การประเมินผลโปรแกรม เป็นกระบวนการเปรียบเทียบความแตกต่ างของพฤติกรรม
การเรียนรู้ของ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมว่า มีความรู้ ทักษะ และมีทัศนคติที่ดีขึ้นอย่างไร โดยการกาหนด
จุดประสงค์ของการประเมิน เพื่อตัดสินใจว่าจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมนั้นประสบผลสาเร็จหรือไม่ ถ้า
ส่วนใดไม่ประสบผลสาเร็จจะได้ปรับปรุงแก้ไขต่อไป และเพื่อประเมิน รายละเอียดของแนวการจัด
ประสบการณ์ เพื่ อ พัฒ นาผู้ เ รี ย นให้ ไ ด้ ตามจุ ดมุ่ งหมายที่ ตั้ งไว้ไ ด้ม ากที่สุ ด ตามวัต ถุป ระสงค์ข อง
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โปรแกรม การฝึกอบรมต้องดาเนินไปอย่างเป็นระบบ โดยพิจารณาทักษะที่ต้องการเสริมสร้างให้เกิด
แก่ผู้เข้าอบรม พิจารณาบุคคล โดยสารวจความแตกต่าง จากการแสดงออกและความสามารถที่มีอยู่
พิจารณาโดยการตัดสินใจเลือกประเภท และระดับที่ต้องการพัฒนา เลือกแผนการสอน พิจารณา
หลักสูตร เนื้อหาวิชา กาหนดวิธีการสอนและการประเมินผล โดยควบคุมให้การฝึกอบรมพัฒนาในสิ่ง
ที่ต้องการส่งเสริม พิจารณาผลที่ได้และผลการประเมิน จากสิ่งที่ผู้เข้าอบรมเปลี่ยนแปลงไป
6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
งานวิจัยในประเทศ
โกศล มีความดี (2547) ศึกษาวิจัยปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับการมีจิตสาธารณะของ
ข้าราชการตารวจ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบจิตสาธารณะของข้าราชการตารวจที่มีปัจจัยทางจิต
สังคมที่แตกต่างกัน เพื่อศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจิตลักษณะและสภาพแวดล้อมทางสังคมที่มี
ผลต่อจิตสาธารณะ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือข้าราชการตารวจ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพิจารณา
บรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตารวจชั้นสัญญาบัตร จานวน 187 นาย เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยคือ
แบบสอบถาม ลักษณะชีวสังคมและแบบวัดจิตสาธารณะ ผลการศึกษาพบว่า1) ข้าราชการตารวจมี
ปัจจัยทางชีวสังคม ได้แก่ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีจิตสาธารณะไม่แตกต่างกัน
2) ข้าราชการตารวจที่มีจิตลักษณะแตกต่างกันมีจิตสาธารณะแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยข้าราชการตารวจที่มีเจตคติต่อจิตสาธารณะที่ดี มีการรับรู้ความสามารถของตนเอง มี
ลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตนเองสูงมีจิตสาธารณะสูง 3) ข้าราชการตารวจที่มีสภาพแวดล้อมทาง
สังคมแตกต่างกันมีจิตสาธารณะ ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4) ไม่พบ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางจิตลักษณะและสภาพแวดล้อมทางสังคม ที่ส่งผลต่อการมีจิตสาธารณะ
ของข้าราชการตารวจ 5) ปัจจัยทางจิตสังคมที่เป็นตัวทานายจิตลักษณะ พบว่าการรับรู้ความสามารถ
ของตนเองและการสนับสนุนจากประชาชนร่วมกัน ทานายการมีจิตสาธารณะของข้าราชการตารวจได้
หฤทัย อาจปรุ (2544) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ภาวะผู้นา รูปแบบการ
ดาเนินชีวิตและความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองกับการมีจิตสานึกสาธารณะของนิสิตนักศึกษา
พยาบาล เขตกรุ ง เทพมหานคร กลุ่ ม ตั ว อย่ า งเป็ น นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาพยาบาล ชั้ น ปี ที่ 1 -4 ของ
สถาบันการศึกษาพยาบาล ด้ว ยการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ จานวน 510 คน เครื่องมือที่ใช้ ประกอบด้วย
แบบสอบถามภาวะผู้นา แบบสอบถามรูปแบบการดาเนินชีวิต แบบสอบถามความสามารถในการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง และแบบสอบถามรูปแบบการมีจิตสานึกสาธารณะ ซึ่งเป็นแบบสอบถามมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ผลการศึกษาพบว่ า ค่าเฉลี่ยของคะแนนการมีจิตสานึกสาธารณะของนิสิต
นักศึกษาพยาบาล เขตกรุงเทพมหานคร เท่ากับ 197.22 คะแนน คิดเป็น ร้อยละ 76.9 และพบว่า
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ภาวะผู้นา รูปแบบการดาเนินชีวิต ของกลุ่มที่สังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติ มีความสัมพันธ์ทางบวก
กับการมีจิ ตสาธารณะของนิสิ ตนักศึกษาพยาบาล ส่ว นสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย และรูปแบบการ
ดาเนิ น ชีวิตกลุ่ มเก็บ ตัว มีความสั มพันธ์ทางลบกับการมีจิตสาธารณะของนิสิ ตนักศึกษาพยาบาล
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ตัวแปรที่สามารถร่วมกันพยากรณ์การมีจิตสานึกสาธารณะ
ได้ ตามล าดับ ดังนี้ ภาวะผู้ น ารู ป แบบการดาเนิ นชีวิตกลุ่ มก้าวหน้า รูปแบบการดาเนินชีวิตกลุ่ ม
กิจกรรม และความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยร่วมกันพยากรณ์ได้ร้อยละ 45.60
ลัลธริมา เกื้อสกุล (2547) ได้ศึกษากลยุทธ์การใช้การสื่อสารของกองทัพบกเพื่อสร้างจิตสานึก
สาธารณะเรื่องสิทธิมนุษยชนเรื่ องสิ่งแวดล้ อม ใช้การสั มภาษณ์แบบเจาะลึ กและสอบถาม ศึกษา
เฉพาะพลทหารที่กองประจาการที่สังกัดหน่วยในกรุงเทพมหานคร พบว่ายุทธ์การที่กองทัพบกใช้เพื่อ
สร้างจิตสานึกสาธารณะ สามารถนามาใช้ได้จริงและกลยุทธ์หลักคือ การให้เรียนรู้ จากการปฏิบัติจริง
และการใช้การฝึกอบรมชี้แจ้ง โดยใช้กลยุทธ์ ในรูปแบบต่างๆได้แก่ การพูดแบบทหาร การใช้เหตุผล
การให้รางวัล การสั่งสอน ส่วนแนวทางในการพัฒนาจิตสานึกสาธารณะ ควรเน้นในการให้ความรู้
เพิ่มขึ้น และควรมีการประเมินผลให้มากกว่าเดิม ส่วนการมีส่วนร่วมของผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น
นั้น ส่วนใหญ่จะเป็นการรับนโยบายจากกองทัพบกมาปฏิบัติ ในประเด็นสิ่งแวดล้อมที่ทั่วโลกให้ความ
สนใจอยู่ ส่ ว นการเปิ ด รั บ ข่ า วสารประเด็ น เรื่ อ งสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มจากสื่ อ ต่ า งๆ มี
ความสัมพัน ธ์เชิงบวกกับความคิดเห็ นที่มีต่อกลยุทธ์การสื่ อสารที่กองทัพบกใช้เพื่อสร้ างจิตสานึก
สาธารณะเรื่องสิทธิมนุษยชนด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และความคิดเห็ นที่
มีต่อกลยุทธ์การสื่อสารที่กองทัพบกใช้เพื่อสร้างจิตสานึกสาธารณะเรื่องสิทธิมนุษยชนด้านสิ่งแวดล้อม
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความตระหนักเรื่องสิทธิมนุษยชนด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ
.01
สุภัทรา ภูษิตรัตนาวลี (2547) ศึกษาปัจจัยและกระบวนการที่เอื้อต่อการพัฒนาจิตสานึกต่อ
สังคมของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับจิตสานึกต่อสังคมของ
นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และวิเคราะห์ปัจจัยและกระบวนการที่เอื้อต่อการพัฒนาจิตสานึ กต่อ
สังคมของนิสิต การดาเนินการวิจัยประกอบด้วยการวิจัยเชิงสารวจและการศึกษาเชิงคุณภาพ กลุ่ม
ตัวอย่างคือนิสิตระดับปริญญาตรีของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นปีการศึกษา 2547 จานวน 342 คน
เครื่องมือคือ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติบรรยาย และสถิติอนุมาน โดยใช้ การวิเคราะห์
หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียรสัน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ส่วนการศึกษาเชิง
คุณภาพศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างนิสิตจานวน 8 คน จาแนกเป็นผู้มีคะแนนจิตสานึกต่อสังคมระดับสู ง 4
คน และระดับปานกลาง 4 คน ผลการวิจัยสรุปได้ว่า นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั ยมีจิตสานึกต่อ
สังคมโดยเฉลี่ยในระดับสูง ปั จจัยและกระบวนการที่เอื้อต่อการพัฒนาจิตสานึกต่อสังคม ที่สาคัญมี 9
ตัว คือกระบวนการการพัฒนาจิตสานึกต่อสังคมจากเพื่อน ความสม่าเสมอในการทากิจกรรม จาก
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ครอบครัว สื่อมวลชน ความสนใจในการทากิจกรรม แบบอย่างจากบุคคลสาคัญ แบบอย่างจากบิดา
มารดา สถานภาพของครอบครัวที่พ่อแม่อยู่ด้วยกัน และภูมิลาเนา เรียงตามลาดับ ตัวแปรทั้ง 9 ตัว
ร่วมกันอธิบายแปรปรวนของจิตสานึกต่อสังคมของนิสิตได้ร้อยละ 51.05
ปริญญา ฤกษ์อรุณ (2548) ศึกษาพฤติกรรมอาสาช่วยเหลือผู้อี่น (Volunteer Behaviors)
จากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนิสิตนักศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จานวนทั้งสิ้น 150 คน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม
คือ กลุ่มวัยรุ่นที่มีพฤติกรรมอาสาช่วยเหลือผู้อื่นและกลุ่มวัยรุ่นที่ไม่มีพฤติกรรมอาสาช่วยเหลือผู้อื่น
จานวนกลุ่มละ 75 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามซึ่งประกอบด้วย แบบสารวจภูมิหลัง
ข้อคาถามเกี่ยวกับเหตุผลของการเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือผู้ อื่น และมาตรวัดลักษณะทางจริยธรรม
ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการวิเคราะห์จาแนกกลุ่ม (Discriminant Analysis) แบบขั้นตอน
(Stepwise) โดยใช้สถิติ Wilk’s Lambda เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกตัวแปรเข้าสมการ การจาแนก
กลุ่ ม ผลการวิจั ย พบว่า ลั กษณะทางจริยธรรมที่จะเกิดพฤติกรรมอาสาช่ว ยเหลื อผู้อื่น คือ ความ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และการเสียสละ ซึ่งสามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของการมีพฤติกรรมอาสา
ช่วยเหลือผู้อื่นได้ร้อยละ 15.9 และมีประสิทธิภาพในการพยากรณ์โอกาสที่จะเกิดพฤติกรรมอาสา
ช่วยเหลือผู้อื่นและไม่เกิดพฤติกรรมอาสาช่วยเหลือผู้อื่นร้อยละ 68.7
ธนิ ด า ทองมี เ หลื อ (2550) ศึ ก ษาปั จ จั ย ทางจิ ต สั ง คมที่ ส่ ง ผลต่ อ จิ ต สาธารณะของนิ สิ ต
มหาวิทยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิโ รฒ โดยศึกษาความสั มพันธ์ระหว่างปัจจัยทางจิตสั งคม กับการมีจิต
สาธารณะของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และความสามารถของปัจจัยทางจิตสังคมในการ
พยากรณ์การมีจิตสาธารณะทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อยเมื่อแยกตัวแปรเพศ ซึ่งเป็นวิจัยเชิงสหสัมพันธ์
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่
กาลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2549 จานวน 421 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใช้
ประกอบด้วย แบบสอบถามจานวน 6 ฉบับ ได้แก่ แบบสอบถามข้อมูลส่วนตัว แบบวัดจิตสาธารณะ
แบบวัดเอกลักษณ์แห่งตน แบบวัดลักษณะมุ่งอนาคต แบบสอบถามการอบรมเลี้ยงดู ทั้ง 4 แบบ
ประกอบด้วย แบบสอบถามการอบรมเลี้ยงดู แบบรักสนับสนุน แบบใช้เหตุผล แบบลงโทษทางกาย
มากกว่าทางจิต แบบควบคุม และแบบวัดสัมพันธภาพระหว่างเพื่อน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การ
วิเคราะห์ค่าสั มประสิทธิ์สหสัมพัน ธ์ระหว่างตัว แปรตามสูตรของเพียร์สัน และการวิเคราะห์การ
ถดถอยอย่างเป็นขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยทางจิต ได้แก่ เอกลักษณ์แห่งตนลักษณะมุ่ง
อนาคต และปัจจัยทางสังคม ได้แก่ การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุน การอบรมเลี้ยงดูแบบใช้
เหตุผล และสัมพันธภาพระหว่างเพื่อน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับจิตสาธารณะของนิสิต อย่างมี
นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .01 2) การอบรมเลี้ ย งดู แ บบลงโทษทางกายมากกว่ า ทางจิ ต
มีความสัมพันธ์ทางลบกับจิตสาธารณะของนิสิต อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แต่การอบรม
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เลี้ย งดูแบบควบคุม ไม่พบว่ามีความสัมพันธ์กับจิตสาธารณะ 3) ตัว แปรจิตทางสังคมที่ส ามารถ
ร่วมกันทานายจิตสาธารณะของนิสิต อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ได้แก่ ลักษณะมุ่งอนาคต
สัมพันธภาพระหว่างเพื่อน เอกลักษณ์แห่งตน โดยสามารถร่วมกันทานายจิตสาธารณะของนิสิต ได้
ร้อยละ 38.1 และ 4) ตัวแปรจิตทางสังคมที่สามารถร่วมกันทานายจิตสาธารณะของนิสิตเพศชาย
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ได้แก่ ลักษณะมุ่งอนาคต สัมพันธภาพระหว่างเพื่อน โดย
สามารถร่วมกันทานายจิตสาธารณะของนิสิตเพศชาย ได้ร้อยละ 43.1 และ 5) ตัวแปรจิตทางสังคมที่
สามารถร่วมกันทานายจิตสาธารณะของนิสิตเพศหญิง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ได้แก่
ลักษณะมุ่งอนาคต เอกลักษณ์แห่งตน การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุน โดยสามารถร่วมกัน
ทานายจิตสาธารณะของนิสิตเพศหญิง ได้ร้อยละ 34.1
วิทยพัฒน์ สีหา (2551) ศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับจิตสาธารณะของนิสิตระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อสร้างสมการพยากรณ์จิตสาธารณะของนิสิตระดับปริญญาตรี กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคามภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2550 จานวน 1,068 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือมี 6 ฉบับคือ 1)แบบวัด
จิตสาธารณะของนิสิตระดับปริญญาตรี ลักษณะเป็นแบบ เลือกตอบตามสถานการณ์ 2) แบบวัด การ
เห็นคุณค่าในตนเอง เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 3) แบบวัดอัตมโนทัศน์ เป็นมาตราส่วนประมาณค่า
4) แบบวัดค่านิยมบุคคลทางครอบครัว เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5) แบบวัดการขัดเกลาทาง
สั งคม เป็ น มาตราส่ ว นประมาณค่า 6) แบบวัดเชิงจริ ยธรรมลั กษณะเป็น แบบเลื อกตอบตาม
สถานการณ์ วิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหูคูณ ผลการวิจัยพบว่า จิตสาธารณะ
ของนิ สิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาตรี สั ม พั น ธ์ กั บ การเห็ น คุ ณ ค่ า ในตนเอง อั ต มโนทั ศ น์ ค่ า นิ ย มบุ ค ล
ทางครอบครัว การขัดเกลาทางสังคม และ เหตุผลเชิงจริยธรรมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตที่ระดับ
.01 และปัจจัยที่สามารถพยากรณ์ จิตสาธารณะของนิสิตระดับปริญญา คือ เหตุผลเชิงจริยธรรม
อัตมโนทัศน์ และ ค่านิยมบุคคลทางครอบครัวมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .302 อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
อ้อมใจ วงษ์มณฑา (2552) ศึกษาระดับจิตสาธารณะและเปรียบเทียบจิตสาธารณะของนิสิต
นักศึกษา มหาวิทยาลั ยสงขลานครินทร์ วิท ยาเขตปัตตานี จาแนกตั วแปรเพศ ศาสนา ภูมิลาเนา
คณะที่ศึกษา จานวนปีที่ศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อาชีพของบิดามารดาหรื อผู้ปกครอง กลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ นิสิตนักศึกษา ชั้นปีที่1-4 ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2551 จานวน 400 คน ใช้วิธีสุ่ม
แบบแบ่งชั้นภูมิอย่างมีสัดส่วน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม 2 ตอน ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับ
ข้อมูลส่วนตัว ตอนที่ 2 สอบถามการมีจิตสาธารณะของนิสิตนักศึกษา ซึ่งเป็นแบบประมาณค่า สถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่าที (t-test) และ
ทดสอบค่าเอฟ (F-test) ผลการวิจัย พบว่า ระดับจิตสาธารณะของทั้งภาพรวมและรายข้อ อยู่ใน
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ระดับ มาก เมื่อเปรีย บเทีย บจิ ตสาธารณะของนิสิตนักศึกษาที่มีภูมิล าเนา ศาสนา และผลสั มฤทธิ์
ทางการเรียนต่างกัน พบว่า นิสิตนักศึกษามีจิตสาธารณะไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ส่วนนิสิตนักศึกษาที่อยู่ในคณะวิชา ชั้นปีที่ศึกษา อาชีพของบิดามารดาหรือผู้ปกครองที่
แตกต่างกัน พบว่า นิสิตนักศึกษามีจิตสาธารณะไม่แตกต่างกัน สาหรับข้อเสนอแนะ มหาวิทยาลัยควร
จัดให้ชมรมกิจกรรมนิสิตนักศึกษาที่มีอยู่ เป็นหน่วยปฏิบัติการ เพื่อให้นิสิตนักศึกษาทุกคนได้เข้าร่วม
กิจกรรม มากขึ้น ฝ่ายกิจการนิสิตนักศึกษาของแต่ละคณะควรจัดกิจกรรมสร้างเสริมจิตสาธารณะให้
เกิดขึ้น
เกีย รติศักดิ์ แสงอรุณ (2552) ศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาจิตสานึกสาธารณะสาหรับ
เยาวชนไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์กระบวนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาจิตสานึกสาธารณะ
สาหรับเยาวชนของกลุ่มและเครือข่ายเยาวชน 2) ศึกษาจิตสานึกสาธารณะของเยาวชนที่เข้าร่วม
กิจ กรรมของกลุ่ มและเครื อข่า ยเยาวชน และ 3) เพื่อนาเสนอแนวทางในจัดกิจ กรรมเพื่อพัฒ นา
จิ ต ส านึ ก สาธารณะส าหรั บ เยาวชนไทย โดยมี กลุ่ ม นวั ต กรรมเยาวชนเพื่ อ สั ง คม กลุ่ ม เยาวชน
แบล็ กบอกซ์ และเครื อข่ายเยาวชน 14 กลุ่ม ที่ดาเนินโครงการเยาวชนไทยไม่ทอดทิ้งสั งคมเป็น
กรณีศึกษา โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มเป้าหมาย 8 กลุ่ม อาทิผู้จัดการโครงการ แกนนากลุ่มเยาวชน
ผู้ส อน อาจารย์ ผู้ ป กครอง พบว่า พบว่าเยาวชนมี กระบวนการจัดกิจกรรมที่เป็นไปในแนวทาง
เดียวกันคือการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม การอาสา การช่วยเหลือด้านการเงินเพื่อการดาเนินงาน การให้
คาปรึกษาและการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมต่างๆเหล่านี้สอดคล้องและเป็นไปตามกระบวนการบริหาร
คุณภาพวงจรเดมิ่ง เยาวชนกลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมกิจกรรมของกรณีศึกษาทุกคนมีคุณลักษณะของการ
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมและการเสียสละเพื่อสังคมอันเป็นองค์ประกอบของการมีจิตสานึกสาธารณะ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาจิตสานึกสาธารณะ ได้แก่ ครอบครัว ผู้สอน อาจารย์ เพื่อน สื่อมวลชน
สภาพแวดล้อมที่อยู่รอบตัว ส่วนแนวทางในการจัดกิจกรรมเพื่อ พัฒนาจิตสานึกสาธารณะ ได้แก่ การ
ปฏิรูประบบการศึกษา การพัฒนาคุณภาพสื่อ การร่วมมือกันทางานและดาเนินการอย่างต่อเนื่องการ
จัดกิจกรรมที่เยาวชนเป็ น ผู้ นากิจ กรรม กิจกรรมที่เยาวชนเป็นผู้ เข้าร่ว มกิจกรรม และกิจกรรมที่
สามารถทาได้ในชีวิตประจาวัน
วรรณี เจตจานงนุช (2552) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสานึกสาธารณะต่อสถาบันสิ่งแวดล้อม
และวิชาชีพครู สาหรับนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี
วัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาลักษณะส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับการมีจิตสานึกต่อสถาบันสิ่งแวดล้อม และ
วิชาชีพครู 2) เพื่อศึกษาปริมาณการเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับการมีจิตสานึกสาธารณะต่อสถาบัน
สิ่งแวดล้อม และวิชาชีพครู 3) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสานึกสาธารณะต่อสถาบันสิ่งแวดล้อม
และวิชาชีพครู กลุ่มตัวอย่าง เป็นนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
ที่กาลั งศึกษาในปีการศึกษา 2550 จานวน 447 คน ตัว แปรตามที่ใช้มี 3 ตัว แปร คือ จิตส านึก

71
สาธารณะต่อสถาบัน สิ่งแวดล้ อม และ วิชาชีพ สาหรับตัว แปรอิสระมีจานวน 9 ตัวแปร คือ เพศ
ภูมิลาเนา อายุ เกรดเฉลี่ยสะสม ชั้นปีที่ศึกษา สาขาวิชา สภาพครอบครัว ประสบการณ์ การเข้าร่วม
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในอดีต และ ประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในปัจจุบัน
เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม จานวน 60 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพื้นฐาน การทดสอบค่าเฉลี่ย
ของประชากร การวิเคราะห์ สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน การวิเคราะห์ถดถอยพหุ คูณ ด้วยโปรแกรม
SPSS ผลการวิจั ย 1) การมีจิ ตส านึกสาธารณะต่อสถาบัน สิ่ งแวดล้อม และวิช าชีพครู ไม่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ตามตัวแปร เพศ เกรดเฉลี่ยสะสม และสถานภาพ
ครอบครั ว แต่มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ตามตัว แปรชั้นปีที่ศึกษา
สาขาวิชา ภูมิลาเนา ประสบการณ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในอดีต และความถี่ในการ
เข้าร่วมทากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ดังนี้ 1) นิสิตชั้นปีที่ 1 มีค่าเฉลี่ยการมีจิตสาธารณะต่อวิชาชีพครู
สูงกว่านิสิตชั้นปีที่ 3 2) นิสิตสาขาวิชามัธยมศึกษา มี ค่าเฉลี่ยการมีจิตสานึกต่อสถาบันสูงกว่านิสิต
สาขาวิชาศิลปศึกษาและสาขาการศึกษาปฐมวัย มีค่าเฉลี่ยจิตสานึกสาธารณะต่อวิชาชีพครูสูงกว่านิสิต
สาขาวิชาศิลปศึกษา และมีค่าเฉลี่ ยจิตส านึกสาธารณะต่อสิ่ งแวดล้อมสูงกว่านิสิ ตศิล ปศึกษาและ
มัธยมศึกษา 3) นิสิตสาขาวิช ามัธ ยมศึกษา และการศึกษานอกระบบโรงเรียน มีค่าเฉลี่ยจิตสานึก
สาธารณะต่อสถาบันและจิตสานึกสาธารณะต่อวิชาชีพครูสูงกว่านิสิตสาขาวิชาศิลปศึกษา และนิสิต
สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียนมีค่าเฉลี่ยจิตสานึกสาธารณะต่อสิ่งแวดล้อมสูงกว่านิสิตวิชา
ศิลปศึกษา
เรียม นมรักษ์ (2552) ศึกษาองค์ประกอบของจิตสาธารณะของนักศึกษาในองค์การนักศึกษา
มหาวิทยาลั ย รามคาแหง โดยการวิเคราะห์ องค์ประกอบ กลุ่ มตัว อย่าง ได้แก่นักศึกษาในองค์กร
มหาวิทยาลัยรามคาแหง จานวน 300 คน เครื่องมือที่ใช้ เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5
ระดับ และวิเคราะห์ ข้อมูล โดยใช้ส ถิติวิเคราะห์องค์ประกอบ (factor analysis) โดยการเลื อก
องค์ประกอบ (factor extraction) ด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principle component
extraction) ร่วมกับการหมุนแกนองค์ประกอบแบบ Orthogonal Rotation หลัก ด้วยวิธี Varimax
Orthogonal Rotation ได้องค์ประกอบของจิตสาธารณะทั้งสิ้น 9 องค์ประกอบ ซึ่งจัดลาดับจิต
สาธารณะที่นักศึกษาในองค์กรนักศึกษาให้ความสาคัญมากที่สุด คือ การมีวิสัยทัศน์ร่วมกันตระหนักถึง
ปัญหาที่เกิดขึ้น ความรัก ความเอื้ออาทรและความสามัคคี การมีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม ความ
รับผิดชอบต่อสาธารณะ ยกย่องและให้เกีย รติผู้อื่น มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน มีการติดต่อสื่อสาร
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งและเชื่ อ มโยงเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ มี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ท างสั ง คม มี อ งค์ ค วามรู้ และ
ความสามารถในการแสวงหาความรู้ ตามลาดับ
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งานวิจัยต่างประเทศ
สมิธ (Smith:1991) ศึกษาเกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่ วนร่วมในกิจกรรมภายนอก
หลักสูตรกับพัฒนาด้านจิตสังคมของนักศึกษามหาวิทยาลัย เครมสัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการมีส่ว นร่วมในกิจกรรมนอกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยกับพัฒนาการ
ด้านจิตสังคมของนักศึกษาใน 3 ด้าน คือ การพัฒนาความเป็นอิสระทางวิชาการ ความสามารถในการ
กาหนดเป้าหมายและการพัฒนาสัมพันธภาพกับผู้อื่น โดยกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเป็นนักศึกษาระดับ
ปริญญาภาคปกติที่มหาวิทยาลัย เครมสัน ในแคไลนา ตอนใต้ที่ได้มาจากการสุ่มตัวอย่าง ในการเก็บ
ข้อมูลให้นักศึกษากรอกแบบสารวจ 2 ชุด คือ แบบสารวจการมีส่วนร่วมของนักศึกษา และ แบบวัด
งานพัฒนาการและชีวิต แล้วนาคาตอบมาวิเคราะห์เพื่อดูความสัมพันธ์ระหว่างจานวนชั่วโมงในการ
เข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตรกับคะแนนที่ใช้ในแบบพัฒนาทั้ง 3 ด้าน ผลการวิจัยปรากฏดังนี้
1. การพัฒนาด้านความเป็นอิสระทางวิชาการจะสูงขึ้น เมื่อระดับการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
เพิ่มขึ้นอย่างมีในสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเป็นความสัมพันธ์ชนิดเดียวที่พบใน
การศึกษาความสัมพันธ์ของกลุ่มตัวอย่างนี้ด้วย

2. มีความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกับการสร้างเป้าหมายทางด้าน
การศึกษาและอาชีพในกลุ่มนักศึกษาปีที่4

3. มีความสัมพันธ์ทางลบในนักศึกษาบางคน เช่น นักศึกษาชายที่มีเกรดเฉลี่ยระหว่าง C-B
การใช้เวลาในการร่วมกิจกรรมทาให้มีการสัมพันธภาพกับผู้อื่นอย่างมีวุฒิภาวะ
มาโกลดา (Baxter Magolda: 1998) ศึกษาเกี่ยวกับ อิทธิพลของกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มี
ต่อการพัฒนาสติปัญญาของนักศึกษา โดยการทาการศึกษาระยะยาว 4 ปี และมีคาถามในการวิจัยว่า
ประสบการณ์ของกิจกรรมเสริมหลักสูตร มีต่อการพัฒนาตัวนักศึกษาอย่างไรบ้าง กลุ่มตัวอย่างมาทา
การสุ่ มนั กศึกษาชั้น ปี ที่ 1 วิช าเอกต่างๆ ที่มีภูมิห ลั งต่างๆกัน ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ในเขต
ตะวันตกกลาง 101 คนโดยทุกคนมี ความสามารถทางด้านวิชาการในระดับเดียวกัน การเก็บข้อมูลใช้
วิธีสั มภาษณ์ในทุกๆภาคฤดูใ บไม้ร่ ว ง ตั้ง แต่ปี 1986-1989 เป็ น การวิจัยเชิงคุณ ภาพโดยศึกษา
ประสบการณ์ของนั กศึกษาและตีความว่าประสบการณ์เหล่ านั้นมีอิทธิพลต่อการพัฒ นานักศึกษา
อย่างไร จากนั้นก็ถามเรื่องต่อเนื่องว่านักศึกษาเหมือนหรือแตกต่างจากปีก่อนอย่างไรบ้าง โดยให้
นักศึกษาอธิบายประสบการณ์สาคัญที่สุดที่ได้พบหลังจากการสัมภาษณ์ครั้งก่อนจากนั้นนาผลการ
สัมภาษณ์มาสรุปรวมถึงเรื่องประสบการณ์การทากิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
ในการตีความข้อมูล ซึ่งจากการศึกษา พบว่า ความสัมพันธ์กับกลุ่มเพื่อน การมีส่วนร่วมในองค์กร
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นักศึกษา และประสบการณ์การแลกเปลี่ยน มีส่วนช่วยส่งเสริมนักศึกษาด้านสติปัญญา ส่งผลให้เกิด
ความเข้าใจผู้อื่นและการทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดีขึ้น
เซอบาเธอร์ (Chebater : 1995) ศึกษาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมกับผลการพัฒนานิสิต
นักศึกษาจากโปรแกรมกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มีต่อการพัฒนานิสิตนักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
กาหนดความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในโปรแกรมเสริมหลักสูตรกับความสาเร็จของนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัย ซึ่งความสาเร็จในงานวิจัยนี้หมายความถึง ความมั่นใจในตัวเอง ความสามารถในการ
จัดการกับอารมณ์ และความพอใจในประสบการณ์มหาวิทยาลัยของนักศึกษา โดยศึกษากับนักศึกษา
135 คนที่เข้าร่ ว มในโปรแกรมเสริ มหลั กสู ตรที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น 3 โปรแกรมในระหว่างที่เป็น
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คือ โปรแกรมการบริหาร โปรแกรมการเป็นผู้นา และโปรแกรมกีฬาระหว่าง
มหาวิทยาลั ย เปรี ย บเทีย บกับ นั กศึกษาอีกกลุ่ มหนึ่ง จานวน 172 คนที่ไม่ไ ด้เข้าร่ว มโปรแกรม
ประเภทนี้ เครื่องมือที่ใช้ ด้ว ยคาถามเกี่ยวกับภูมิหลั ง สถิติ และประสบการณ์ในมหาวิทยาลั ย
แบบวัดการพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยไอโอวา (Iowa Student Inventories) ที่เป็นแบบวัด
ความมั่นใจในตัวเองกับการจัดการกับอารมณ์ การวิเคราะห์ทาโดยการประเมินความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรภูมิหลัง สถิติ ประสบการณ์ในมหาวิทยาลัย ผลการวิจัย พบว่า มีความแตกต่างอย่างมี
นัยสาคัญระหว่างลักษณะทางภูมิหลังประสบการณ์ในมหาวิทยาลัย ระหว่างนักศึกษาสองกลุ่มที่ศึกษา
ผลการวิ เ คราะห์ พ บว่ า ผู้ ที่ เข้ า โปรแกรม และนัก ศึ ก ษาที่ มี ส่ ว นร่ ว มทั้ง หมด มี ผ ลการเรี ยนสู ง ขึ้ น
นอกจากนี้ปรากฏว่านิสิตนักศึกษาที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมมีความมั่นใจในตัวเองสูงกว่า สามรถจัดการ
กับอารมณ์ได้ดีกว่า นักศึกษาที่ไม่มีส่วนร่วม ผลการวิจัยครั้งนี้จึงช่วยสนับสนุนทฤษฎีว่า การมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยจัดให้นั้นมีผลด้านบวกต่อการพัฒนานิสิตนักศึกษาให้
เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนในการร่วมรับผิดชอบต่อสังคม
คูห์ (Kuh:1994) ศึกษาเกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์นอกชั้นเรียนกับการ
เรียนรู้และการพัฒนาของนักศึกษา โดยศึกษาเกี่ยวกับประสบการณ์นอกชั้นเรียนที่มี ส่วนช่วยในการ
เรียนรู้ในการพัฒนานักศึกษา กรอบความคิด 2 แนวทางหลักๆ คือ ทฤษฎีการมีส่วนร่วมและทฤษฎี
เกี่ยวกับอิทธิพลของมหาวิทยาลัยที่มีต่อตัวนักศึกษา กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาจานวน 149 คนซึ่ง
เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จาก 12 สถาบัน ใช้การสัมภาษณ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลจะหาความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรตาม 5 ตัวแปร คือ ความเป็นส่วนตัว ความสามารถเชิงปฏิบัติ สติปัญญา ความรู้
และทักษะทางวิชาการ มนุษยสัมพันธ์ และตัวแปรอิสระ คือ ความเป็นผู้นา กลุ่มเพื่อน ความรู้
ความสัมพันธ์กับอาจารย์ การทางาน การเดินทาง ปณิธานของมหาวิทยาลัย และอื่นๆ ผลการวิจัย
ปรากฏดังนี้ ประสบการณ์นอกชั้นเรียนหลายประการมีผลต่อการพัฒนา ส่วนใหญ่เห็นว่าชีวิตนอกชั้น
เรียนเป็นเสมือนห้องฝึกปฏิบัติการของชีวิตจริง เพศและเชื้อชาติของนักศึกษาไม่ได้เป็นตัวแปรที่ทาให้
นักศึกษาได้รับประโยชน์จากประสบการณ์นอกชั้นเรียนแตกต่างกัน ผลที่ได้รับจากประสบการณ์ต่างๆ
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แตกต่างกันตามประเภทของสถาบัน ปณิธานและวัฒนธรรมของสถาบันที่มีอิทธิพลต่อ การเรียนและ
การพัฒนาตนเอง
จากการศึกษางานวิจัย สรุปได้ว่าการพัฒนาจิตสาธารณะทั้งในประเทศและต่างประเทศใช้
กิจกรรมการสัมภาษณ์ การสอบถาม การสนทนากลุ่ม กิจกรรมกลุ่ม โดยใช้ เทคนิคการประเมินผล
จากสภาพจริง ใช้การสร้างเสริมจิตสาธารณะโดยการสอดแทรกในเวลาเรียนและกิจกรรมนอก
ห้องเรียน มีการเปรียบเทียบระหว่างสองกลุ่มที่ศึกษา โดยใช้โปรแกรมการพัฒนาสร้างเสริมจิต
สาธารณะ การใช้แนวคิดเหตุผลเชิงจริยธรรม ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรม การจัดกิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ การใช้กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะ ซึ่งกิจกรรมและ
เทคนิ ค ต่ า งๆ มี ก ารทากิ จ กรรมที่ ป ฏิบั ติ ภ าคสนามจริ ง ส่ งผลต่ อ การพั ฒ นานิ สิ ต นัก ศึ ก ษา และมี
ความสัมพันธ์เชิงบวก โดยมักจะเป็นผลทางอ้อม อันเนื่องมาจากการปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนและการ
ทางานเป็นทีม สามารถพัฒนาสร้างเสริมจิตสาธารณะของกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการพัฒนาได้ ลด
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและมีทัศนคติที่ดี ในการเห็นความสาคัญของประโยชน์ส่วนรวมมากขึ้น ซึ่ง
สาหรับงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้นาแนวทางที่ได้ศึกษางานวิจัยเหล่านี้มาปรับประยุกต์ และบูรณาการโดย
การน้อมนาหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพีย งและหลักพุทธธรรมไตรสิกขาเพื่อใช้เป็นหลั กที่ช่ว ย
พัฒนาสร้างเสริมจิตสาธารณะสาหรับกลุ่มเป้าหมาย โดยจัดโปรแกรมการพัฒนาอย่างเป็นระบบซึ่งจะ
ช่วยพัฒนานักศึกษากลุ่มเป้าหมายไปในทิศทางที่เป็นประโยชน์ต่อตัวนักศึกษา ครอบครัว และสังคม
ต่อไป

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมโดยการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
หลักพุทธธรรมไตรสิกขาเพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะนักศึกษาปริญญาบัณฑิต ครั้งนี้ ผู้วิจัยดาเนินการ
พัฒนาโปรแกรมด้วยกระบวนการโดยใช้แบบแผนการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Design)
แบบกลุ่มเดียว มีการวัดก่อนการทดลอง หลังการทดลอง (One Group Pretest-Posttest Design)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อวิเคราะห์แนวคิด องค์ประกอบการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและหลักพุทธธรรมไตรสิกขาในการพัฒนาโปรแกรมสร้างเสริมจิตสาธารณะนักศึกษาปริญญา
บัณฑิต 2) เพื่อพัฒนาโปรแกรมโดยการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักพุทธธรรม
ไตรสิกขา เพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะนักศึกษาปริญญาบัณฑิต และ 3) เพื่อประเมินผลการพัฒนา
โปรแกรมโดยการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักพุทธธรรมไตรสิกขา เพื่อสร้าง
เสริมจิตสาธารณะนักศึกษาปริญญาบัณฑิต มีวิธีดาเนินการวิจัยตามขั้นตอนต่อไปนี้ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน ด้านแนวคิด องค์ประกอบ การน้อมนา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักพุทธธรรมไตรสิกขา การสร้างเสริมจิตสาธารณะ เป็น
การศึกษา และรวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่จาเป็น เพื่อนามาพัฒนาโปรแกรม
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาโปรแกรม โดยการร่างโปรแกรม เป็นการนาผลการศึกษาที่ได้จาก
ขั้นตอนที่ 1 มากาหนดเป็นรายละเอียดต่างๆ ของโปรแกรมฉบับร่าง และการประเมินโปรแกรมฉบับ
ร่าง
ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้โปรแกรม เป็นการนาผลการสร้างที่ได้จากขั้นตอนที่ 2 ไปทดลอง
ใช้กั บ กลุ่ ม เป้ าหมาย ซึ่ งเป็ น นั กศึ กษาระดั บปริญญาตรี มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อยุ ธ ยา
ภาคปกติ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 2 จานวน 30 คน
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลการพัฒนาโปรแกรม เพื่อแก้ไขและปรับปรุงโปรแกรม เป็นการ
นาผลที่ได้จากการทดลองใช้ในขั้น ตอนที่ 3 มาแก้ไขปรับปรุง เพื่อให้โปรแกรมมีความสมบูรณ์มาก
ยิ่งขึ้น

76
ขั้นตอนการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1
การศึกษาและวิเคราะห์
ข้อมูลพื้นฐาน ที่เกี่ยวข้อง
กับการสร้างเสริม
จิตสาธารณะ

ขั้นตอนที่ 2
การพัฒนาโปรแกรมสร้าง
เสริมจิตสาธารณะ

ขั้นตอนที่ 3
การทดลองใช้โปรแกรม

ขั้นตอนที่ 4
การประเมินผลการพัฒนา
โปรแกรม แก้ไข และ
ปรับปรุง

วิธีดาเนินการ
1. ศึ ก ษาและวิเ คราะห์ ข้ อ มูลพื้น ฐาน ด้า นแนวคิ ด องค์ป ระกอบ การน้อ มน าหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักพุทธธรรมไตรสิกขา การสร้างเสริมจิตสาธารณะ
เป็นการศึกษา และรวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่จาเป็น เพื่อนามาพัฒนาโปรแกรม
2. ส่งแบบสอบถามให้อาจารย์ผู้สอน หรือ ผู้วิจัย หรือ ทางานด้านการพัฒนานักศึกษา
อย่างน้อย 2 ปีในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 40 แห่ง แห่งละ 3 คน รวม 120 คน
3.สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 18 คน ด้านจิตสาธารณะและแนวทางการสร้างเสริม
จิตสาธารณะ
4. ศึกษารูปแบบการจัดโครงการ หรือ กิจกรรมที่เกี่ยวกับการสร้างเสริมจิตสาธารณะ
โดยการสนทนากลุ่ ม จ านวน 20 คน ได้แก่ อาจารย์ที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้บั ณฑิต และ
1.การร่างโปรแกรม โดยนาผลการศึกษาที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 มากาหนดเป็น
รายละเอียด ของโปรแกรมฉบับร่าง
2.ประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องของโปรแกรมฉบับร่าง โดยผู้เชี่ยวชาญ
จานวน 10 คน
3. แก้ไขปรับปรุงโปรแกรมฉบับร่างตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ

1.การทดลองใช้โปรแกรม โดยนาผลการสร้างที่ได้จากขั้นตอนที่ 2 ไปทดลองใช้กับ
กลุ่ ม เป้ า หมาย ซึ่ ง เป็ น นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาบั ณ ฑิ ต มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 2 จานวน 30 คน
2.ประเมินก่อนการทดลอง 1 ครั้ง หลังการทดลอง 1 ครั้ง
3.สาหรับการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูล แต่ละประเด็นระหว่างการทา
กิจกรรม ได้แก่ การสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการทากิจกรรม การสัมภาษณ์
และการศึกษาจากเอกสารใบงานของกลุ่มเป้าหมาย

1. ประเมินคุณลักษณะจิตสาธารณะ ประเมินโครงการจิตสาธารณะ และประเมิน
ความพึงพอใจต่อโปรแกรม
2.นาข้อมูลที่ได้และข้อค้นพบต่างๆ มาพิจารณา ว่ามีข้อดีและข้อจากัดอย่างไร
3.แก้ไขและปรับปรุงโปรแกรม โดยนาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะต่างๆ มา
ปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดต่างๆ

โปรแกรมสร้างเสริมจิตสาธารณะนักศึกษาปริญญาบัณฑิตฉบับสมบูรณ์

ภาพที่ 2 ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมสร้างเสริมจิตสาธารณะนักศึกษาปริญญาบัณฑิต
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จากภาพประกอบที่ 2 การพัฒนาโปรแกรมสร้างเสริมจิตสาธารณะนักศึกษาปริญญาบัณฑิต
โดยการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักพุทธธรรมไตรสิกขา ซึ่งมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
ผู้ให้ข้อมูลและกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการทดลอง
1. ผู้ให้ข้อมูลในการตอบแบบสอบถามแนวคิดและแนวทางการสร้างเสริมจิตสาธารณะ คือ
อาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 40 แห่ง แห่งละ 3 คน รวม 120
คน แบ่งเป็นกลุ่ม ดังนี้
กลุ่มรั ตนโกสิน ทร์ จานวน 6 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลั ยราชภัฏสวนสุนันทา (มร.สส.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (มสด.) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (มจษ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร (มรภ.พระนคร) มหาวิทยาลัยราชภัฏ ธนบุรี (มรธ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา (มบส.)
กลุ่มภาคเหนือ จานวน 8 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (มร.ชม.) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง (มร.ลป.) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (มรอ.)
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล สงคราม (มรพส.) มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ก าแพงเพชร (มรภ.กพ.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (มร.นว.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (มรภ.พช.)
กลุ่ มภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนือ จานวน 12 แห่ ง ได้แ ก่ มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ อุ ด รธานี
(มร.อด.) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (มรม.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (มรล.) มหาวิทยาลัยราช
ภัฏ สกลนคร (มร.สน.) มหาวิ ท ยาลั ย ราชภัฏ นครราชสี ม า (มรนม.)มหาวิ ท ยาลั ย ราชภัฏ บุ รีรั ม ย์
(มรภ.บร.) มหาวิทยาลั ยราชภัฏสุรินทร์ (มรภ.สร.) มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุบลราชธานี (มรภ.อบ.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ (มกส.) มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (มชย.)มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
(มรภ.รอ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (มรภ.ศก.)
กลุ่มภาคกลาง จานวน 9 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลั ยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (มร.อย.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี (มร.รพ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (มรร.) มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ เทพสตรี (มรท.) มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ (มรว.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (มรภ.พบ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (มรภ.กจ.) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม (มรน.) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (มร.มจ.)
กลุ่มภาคใต้ จานวน 5 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ นครศรีธรรมราช (มร.นศ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (มรภ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
(มรภ.สข.) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (มรย.)
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อาจารย์ผู้ตอบแบบสอบถามแนวคิดและแนวทางการสร้างเสริมจิตสาธารณะ เลือกแบบ
เจาะจง ตามหลักเกณฑ์โดยมีคุณสมบัติอย่างน้อย 1 ข้อ ได้แก่
1.1 อาจารย์ผู้สอน ผู้วิจัย หรือทางานด้านการพัฒนานักศึกษาในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 2 ปี หรือ
1.2 อาจารย์ที่มีประสบการณ์การทางานด้านกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม
เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 2 ปี
2. ผู้ให้ข้อมูลที่ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีจิตสาธารณะของนักศึกษาและแนวทางการ
สร้ า งเสริ มจิ ต สาธารณะ โดยการน้อ มน าหลั กปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพีย งและหลั ก พุท ธธรรม
ไตรสิกขา ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 18 คน โดยการสัมภาษณ์ ซึ่งมีรายละเอียดการดาเนินการ
คัดเลือก ดังนี้ คือ ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านพัฒนาจิตสาธารณะ จานวน 4 คน ด้านหลั กปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง จานวน 4 คน ด้านหลักพุทธธรรมไตรสิกขา จานวน 4 คน ด้านพัฒนาโปรแกรม
จานวน 3 คน และด้านการพัฒนานักศึกษาจานวน 3 คน รวมจานวน 18 คน ตามหลักเกณฑ์การ
คัดเลือกแต่ละด้านมีคุณสมบัติ อย่างน้อย 1 ข้อ ดังนี้
1. ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาจิตสาธารณะ ได้แก่
1.1 ผู้ที่มีผลงานการเขียนตารา หรือเขียนบทความเกี่ยวกับจิตสาธารณะ หรือ
1.2 ผู้มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ในการสอนหรือการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
จิตสาธารณะ
2. ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่
2.1 ผู้ ที่ มีผ ลงานการเขีย นตารา หรื อเขีย นบทความเกี่ย วกับ ด้ านหลั ก ปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง หรือ
2.2 ผู้มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ในการสอนหรือการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักพุทธธรรมไตรสิกขา ได้แก่
3.1 ผู้ ที่ มี ผ ลงานการเขี ย นต ารา หรื อ เขี ย นบทความเกี่ ย วกั บ ด้ า นหลั ก พุ ท ธธรรม
ไตรสิกขา
3.2 ผู้มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ในการสอน การวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับ ด้านหลักพุทธ
ธรรมไตรสิกขา
4. ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาโปรแกรม ได้แก่
4.1 ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร หรือ
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4.2 ผู้มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ในการควบคุมวิทยานิพนธ์/การวิจัยเกี่ยวกับการ
พัฒนาจิ ตสาธารณะหรือมีประสบการณ์การสอนหรือการวิจัย ด้านการพัฒนา
หลักสูตร
5. ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนานักศึกษา ได้แก่
5.1 ผู้มีตาแหน่งทางการบริหารงานด้านกิจการนักศึกษา หรือมีผลงานการเขียนตารา
หรือบทความการพัฒนานักศึกษา
5.2 ผู้มีประสบการณ์ด้านการพัฒนานักศึกษา อย่างน้อย 2 ปี และเป็นผู้มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญในการทากิจกรรมเพื่อสังคม
2. ผู้ให้ข้อมูล ที่ใช้ศึกษารูปแบบการจัดโครงการ หรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับการสร้างเสริม
จิตสาธารณะ โดยการสนทนากลุ่ม ซึ่งมีรายละเอียด ได้แก่ อาจารย์ประจามหาวิทยาลัยราชภัฏ ผู้ใช้
บัณฑิต และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่ทางานเกี่ยวข้องกับ กิจกรรมชมรมบาเพ็ญประโยชน์ โดย
มี อาจารย์ จานวน 3 คน ผู้ใช้บัณฑิต จานวน 3 คน นักศึกษาจานวน 14 คน รวมจานวน 20 คน
ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือก ดังนี้
1. อาจารย์ ได้แก่ ผู้ที่มีตาแหน่งเป็นที่ปรึกษาชมรมด้านกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม
หรือมีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ในการสอนหรือการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานักศึกษา
2. ผู้ใช้บัณฑิต ได้แก่ ผู้ที่มีตาแหน่งบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน ซึ่งเป็นผู้ใช้บัณฑิต มี
ประสบการณ์ อย่างน้อย 2 ปี หรือเป็นที่ปรึกษา ให้ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม
3. นักศึกษา ได้แก่ ผู้ที่ทางานเป็นคณะกรรมการนักศึกษาชมรมด้านบาเพ็ญประโยชน์เพื่อ
สังคมหรือทางานฝ่ายกิจการนักศึกษาที่รับผิดชอบภารกิจด้านกิจกรรมฝ่ายบาเพ็ญประโยชน์ หรือมี
ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีในการทากิจกรรมเพื่อสังคม
3. กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการทดลอง
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการทดลองได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา
2556 ภาคเรียนที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธ ยา จานวน 30 คน ผู้ช าย 16 คน และ
ผู้หญิง 14 คน ซึ่งได้มาด้วยวิธีการรับสมัครและคัดเลือกตามเกณฑ์ที่กาหนด ดังนี้
1) นักศึกษาระดับปริญญาตรี
2) ไม่เคยมีประสบการณ์การในการทากิจกรรมเพื่อสังคมในปีการศึกษา 2556
ภาคเรียนที่ 1 ที่ผ่านมา
3) สามารถสละเวลาเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดโปรแกรม
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ตารางที่ 1 สรุปจานวนผู้ให้ข้อมูลและกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการทดลองโปรแกรม
ผู้ให้ข้อมูล
อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ที่ตอบแบบสอบถาม แห่งละ 3 คน
กลุ่ม

จานวน
แห่ง

กลุ่มรัตนโกสินทร์

6

18

กลุ่มภาคเหนือ

8

24

กลุ่มภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

12

36

กลุ่มภาคกลาง

9

27

กลุ่มภาคใต้

5

15

รวม

40

120

กลุ่มทดลองโปรแกรม

ผูท้ รงคุณวุฒิ
ที่สัมภาษณ์

ผู้สนทนากลุ่ม

นักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

จานวน
เชี่ยวชาญด้าน จานวน คน รายละเอียด จานวน คน รายละเอียด
คน
พัฒนาจิต
สาธารณะ
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
หลักพุทธธรรม
ไตรสิกขา
การพัฒนา
โปรแกรม
การพัฒนา
นักศึกษา
รวม

4

อาจารย์

3

4

ผู้ใช้บัณฑิต

3

4
3

นักศึกษา

14

รวม

20

จานวน

ระดับ
ปริญญาตรี
ภาคปกติ ปี
การศึกษา
2556 ภาค
เรียนที่ 2

30

รวม

30

3
18

เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
1. แบบสอบถาม สาหรับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 40 แห่ง ชนิดมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ ตามแบบของลิเกิร์ต (Likert) เกี่ยวกับแนวคิดและแนวทางการสร้าง
เสริมจิตสาธารณะของนักศึกษาปริญญาบัณฑิต
2. แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง สาหรับผู้ทรงคุณวุฒิ โดยสัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวคิด องค์ประกอบ
การมีจิตสาธารณะ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักพุทธธรรมไตรสิกขาเพื่อสร้าง
เสริมจิตสาธารณะนักศึกษาปริญญาบัณฑิต
3. แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม สาหรับการกาหนดแนวทางและรูปแบบการจัดกิจกรรมและ
โครงการสร้างเสริมจิตสาธารณะ
4. แบบประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องของโปรแกรมฉบับร่าง
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5. แบบประเมินคุณลักษณะจิตสาธารณะ ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามแบบของ
ลิเกิร์ต (Likert) ใช้ประเมินระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับ คุณลักษณะจิตสาธารณะ ทั้งก่อนและ
หลังทดลองใช้โปรแกรม
6. แบบสังเกตพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย ระหว่าง-หลังการเข้าร่วมโปรแกรม สร้างเสริม
จิตสาธารณะนักศึกษาปริญญาบัณฑิต โดยการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และหลักพุทธธรรมไตรสิกขา
7. แบบประเมินผลการปฏิบัติโครงการสร้างเสริมจิตสาธารณะนักศึกษาปริญญาบัณฑิต
8. แบบประเมินความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายทีม่ ีตอ่ โปรแกรม ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5
ระดับ ตามแบบของลิเกิร์ต (Likert)
วิธีการสร้างเครื่องมือวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
1. แบบสอบถาม สาหรับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 40 แห่ง ชนิดมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามแบบของลิเกิร์ต (Likert) เกี่ยวกับแนวคิดและแนวทางการสร้างเสริม
จิตสาธารณะของนักศึกษาปริญญาบัณฑิต
1.1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน เกี่ยวกับแนวคิด องค์ประกอบ การน้อมนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ พอเพี ย ง หลั กพุทธธรรมไตรสิ กขา การพั ฒ นาโปรแกรม การสร้า งเสริมจิต สาธารณะ
วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร ตารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1.2 สร้างเครื่องมือให้ครอบคลุมข้อมูลพื้นฐาน นาเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพิจารณา
ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม การใช้ภาษา ความครอบคลุมของข้อมูล และปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะ
1.3 ได้ ข้อคาถามตามแบบของลิ เคิ ร์ต (Likert) (ล้ว น สายยศ และอังคณา สายยศ ,
2539 ) โดยกาหนดให้มีข้อคาถามเพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมเพื่อสร้างเสริม
จิตสาธารณะนักศึกษาปริญญาบัณฑิต 4 ด้าน จานวน 30 ข้อ แบ่งเป็น
1. ด้านการประยุกต์ใช้การน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้าง
เสริมจิตสาธารณะ จานวน 5 ข้อ
2. ด้านการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมไตรสิกขาเพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะ
จานวน 5 ข้อ
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3. ด้านแนวคิดการพัฒนาโปรแกรมเพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะนักศึกษา
ปริญญาบัณฑิต จานวน 8 ข้อ
4. ด้านวิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อการสร้างเสริมจิตสาธารณะนักศึกษา
ปริญญาบัณฑิต จานวน 12 ข้อ
กาหนดเกณฑ์ การให้คะแนนดังนี้
5
หมายถึง
ระดับความคิดเห็น มากที่สุด
4
หมายถึง
ระดับความคิดเห็น มาก
3
หมายถึง
ระดับความคิดเห็น ปานกลาง
2
หมายถึง
ระดับความคิดเห็น น้อย
1
หมายถึง
ระดับความคิดเห็น น้อยที่สุด
การแปลความหมายค่าเฉลี่ย แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ
4.50-5.00
หมายถึง
ระดับความคิดเห็น มากที่สุด
3.50-4.49
หมายถึง
ระดับความคิดเห็น มาก
2.50-3.49
หมายถึง
ระดับความคิดเห็น ปานกลาง
1.50-2.49
หมายถึง
ระดับความคิดเห็น น้อย
1.00-1.49
หมายถึง
ระดับความคิดเห็น น้อยที่สุด
1.4 นาแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 คนตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
และความเหมาะสมด้านภาษา รวมถึงความสอดคล้องกับนิยามศัพท์เฉพาะด้านจิตสาธารณะที่ต้องการ
สร้างเสริม แล้วปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
1.5 น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ กั บ อาจารย์ ใ นมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ได้ แ ก่
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา (มร.อย.) มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ราชนคริ น ทร์ (มรร.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (มรท.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (มรภ.พบ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม (มรน.) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (มร.มจ.) ที่ไม่ใช่กลุ่มผู้ให้ข้อมูล จานวน 30 คน
เพื่อหาคุณภาพของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยคานวณหาค่า ความเชื่อมั่น (Reliability) ด้วยสูตร
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-Coefficient) ของครอนบาค (วรรณี แกมเกตุ ,2551) ได้ค่าความเที่ยงตรง
โดยรวมทั้งฉบับ 0.87
2. แบบสั ม ภาษณ์ กึ่ ง โครงสร้ า งส าหรั บ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ โดยสั ม ภาษณ์ เ กี่ ย วกั บ แนวคิ ด
องค์ประกอบ การมีจิตสาธารณะ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักพุทธธรรมไตรสิกขา
เพือ่ สร้างเสริมจิตสาธารณะนักศึกษาปริญญาบัณฑิต มีวิธีดาเนินการดังนี้
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2.1 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ แนวคิด องค์ประกอบ การน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง หลักพุทธธรรมไตรสิกขา การพัฒนาโปรแกรม การสร้างเสริมจิตสาธารณะ วิเคราะห์ข้อมูล
จากเอกสาร ตารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.2 สร้างเครื่องมือ แบบสัมภาษณ์เชิงโครงสร้าง สาหรับผู้ทรงคุณวุฒิ และนาเสนอ
อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อพิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ความถูกต้องเหมาะสม การใช้
ภาษา ความครอบคลุมของข้อมูล และปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
2.3 ได้ข้อคาถามเพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมเพื่อสร้างเสริม
จิตสาธารณะนักศึกษาปริญญาบัณฑิต 4 ด้าน จานวน 17 ข้อ แบ่งเป็น
1. ด้านการประยุกต์ใช้การน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้าง
เสริมจิตสาธารณะ จานวน 5 ข้อ
2. ด้านการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมไตรสิกขาเพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะ
จานวน 5 ข้อ
3. ด้านแนวคิดการพัฒนาโปรแกรมเพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะนักศึกษา
ปริญญาบัณฑิต จานวน 5 ข้อ
4. ด้านวิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อการสร้างเสริมจิตสาธารณะนักศึกษา
ปริญญาบัณฑิต จานวน 2 ข้อ
3. แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม สาหรับการกาหนดแนวทางและรูปแบบการจัดกิจกรรมและ
โครงการสร้างเสริมจิตสาธารณะ
3.1 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ แนวคิด แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม สาหรับการกาหนดแนวทาง
และรูปแบบการจัดกิจกรรมและโครงการสร้างเสริมจิตสาธารณะ
3.2 สร้างเครื่องมือ แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม และนาเสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อพิจารณา
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ความถูกต้องเหมาะสม การใช้ภาษา ความครอบคลุมของข้อมูล
และปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
2.3 ได้ประเด็นคาถามเพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับ การกาหนดแนวทางและรูปแบบการ
จัดกิจกรรมและโครงการสร้างเสริมจิตสาธารณะนักศึกษาปริญญาบัณฑิตดังนี้
1. แนวทางการพัฒนาโปรแกรมสร้างเสริมจิตสาธารณะ
2. รูปแบบการจัดกิจกรรมและโครงการสร้างเสริมจิตสาธารณะนักศึกษาปริญญา
บัณฑิต
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4. แบบประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องของโปรแกรมฉบับร่าง ซึ่งแบบประเมิน
ความเหมาะสมมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง
น้ อ ย และน้ อ ยที่ สุ ด เพื่ อ ให้ ผู้ เ ชี่ ย วชาญพิ จ ารณาว่ า ในแต่ ล ะองค์ ป ระกอบของโปรแกรมมี ค วาม
เหมาะสมในระดับใด ส่วนแบบประเมินความสอดคล้อง มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 3
ระดับ ได้แก่ เห็นด้วย ไม่แน่ใจ และไม่เห็นด้วย เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความสอดคล้องในแต่ละ
องค์ประกอบ มีวิธีดาเนินการดังนี้
4.1 ศึกษารายละเอียดต่างๆ ขององค์ประกอบโปรแกรม แล้วกาหนดประเด็นสาคัญที่ต้อง
ประเมิน นามาเขียนข้อคาถามให้ครอบคลุมทุกประเด็น
4.2 น าเสนออาจารย์ ที่ป รึกษา เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา พิ จารณาความ
เหมาะสม และความชัดเจนของข้อคาถาม ปรับปรุงข้อคาถามตามข้อเสนอแนะ
5. แบบประเมินคุณลักษณะจิตสาธารณะ ใช้ประเมินตนเองของกลุ่มเป้าหมายชนิดมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ก่อน- หลังทดลองการใช้โปรแกรม มีวิธีดาเนินการดังนี้
5.1 ศึ ก ษาเอกสารและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การสร้ า งเครื่ อ งมื อ วั ด จิ ต พิ สั ย
องค์ประกอบและคุณลักษณะของจิตสาธารณะ ครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการรู้คิด ด้า นเจตคติ
และด้านพฤติกรรม
5.2 สร้างเครื่องมือ โดยศึกษาแบบประเมินจิตสาธารณะ และสร้างข้อคาถาม ซึ่ง
เป็นแบบวัดที่ผู้วิจัยได้ดัดแปลงมาจากแบบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมของ ดวงเดือน พันธุมนาวิน ; โกศล
มีคุณ (2545 ) และจากการวิเคราะห์ แนวคิด องค์ประกอบ การน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและหลักพุทธธรรมไตรสิกขาที่สอดคล้องกับสร้างเสริมจิตสาธารณะนักศึกษาปริญญาบัณฑิต
ตามแบบของลิเคิร์ต (Likert) (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ ,2539 ) ซึ่งเป็นมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ นาเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพิจารณา ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม การใช้ภาษา
ความครอบคลุมของข้อมูลและปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
5.3 ได้ แบบประเมินคุณลักษณะจิตสาธารณะ เป็น ข้อคาถาม จานวน 51 ข้อ
สอดคล้องกับนิยามและครอบคลุม คุณลักษณะจิตสาธารณะในองค์ประกอบ 4 ด้าน ดังนี้
1. ด้านตระหนัก รับรู้ถึงปัญหาสังคม ร่วมวิเคราะห์ ยึดหลักธรรมทางสายกลาง
พอประมาณ ในการดาเนินชีวิต แบบห่วงใยสังคม (การรับรู้และการรู้คิด) จานวน 13 ข้อ
2. ด้านคานึงถึงผู้อื่นที่มีปฏิสัมพันธ์ สามัคคี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เมตตา เกื้อกูล
ช่วยเหลือ และให้โอกาส (เจตคติ) จานวน 12 ข้อ
3. ด้านการพัฒนาตนเอง เกี่ยวกับพฤติกรรม (ศีล) จิตใจ (สมาธิ) ความรู้ความคิด
(ปัญญา) และการมีวิธีคิดเป็น คิดถูกต้องตามหลักเหตุผล เพื่ออุทิศตนให้ส่วนรวม (พฤติกรรมระดับ
บุคคล) จานวน 13 ข้อ
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4. ด้านการมีส่วนร่วม สร้างเครือข่าย ช่วยแก้ปัญหา ลงมือปฏิบัติ สร้างสรรค์ให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่สังคม และการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ อย่าง
เหมาะสม (พฤติกรรมระดับส่วนรวม) จานวน 13 ข้อ
เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
5
ระดับคุณลั กษณะจิตสาธารณะที่ปฏิบัติ จริงที่สุด หรือ ปฏิบัติ
ตรงกับข้อความนั้นทุกครั้งเป็นประจาสม่าเสมอ
4
ระดับคุณลักษณะจิตสาธารณะที่ปฏิบัติ จริง หรือ ปฏิบัติตรงกับ
ข้อความนั้นบ่อยครั้งหรือเกือบทุกครั้ง
3
ระดั บ คุ ณ ลั ก ษณะจิ ต สาธารณะที่ ป ฏิ บั ติ ค่ อ นข้ า งจริ ง หรื อ
ปฏิบัติตรงกับข้อความนั้นเป็นบางครั้ง
2
ระดั บ คุ ณลั กษณะจิ ตสาธารณะที่ ปฏิ บัติ ค่ อนข้า งไม่ จริ ง หรื อ
ปฏิบัติตรงกับข้อความนั้นนานครั้ง
1
ระดั บ คุ ณ ลั ก ษณะจิ ต สาธารณะที่ ป ฏิ บั ติ ไ ม่ จ ริ ง หรื อ ไม่ เ คย
ปฏิบัติตรงกับข้อความนั้น
การแปลความหมายค่าเฉลี่ย แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ
4.50-5.00
หมายถึง
ระดับคุณลักษณะจิตสาธารณะมากที่สุด
3.50-4.49
หมายถึง
ระดับคุณลักษณะจิตสาธารณะมาก
2.50-3.49
หมายถึง
ระดับคุณลักษณะจิตสาธารณปานกลาง
1.50-2.49
หมายถึง
ระดับคุณลักษณะจิตสาธารณะน้อย
1.00-1.49
หมายถึง
ระดับคุณลักษณะจิตสาธารณะน้อยที่สุด
5.4 นาแบบประเมินคุณลักษณะจิตสาธารณะให้ผู้ เชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน ตรวจสอบ
ความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อ หาและความเหมาะสมด้ า นภาษา รวมถึ ง ความสอดคล้ อ งกั บ นิ ย ามและ
จิตสาธารณะที่ต้องการสร้างเสริม แล้วปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
5.5 น าแบบประเมินคุณลั กษณะจิตสาธารณะไปทดลองใช้กับ นักศึกษามหาวิทยาลั ย
ราชภัฏนครปฐม (มรน.) ที่มีลักษณะเหมือนกลุ่มทดลอง จานวน 30 คน เพื่อหาคุณภาพของแบบ
ประเมินคุณลั กษณะจิ ตสาธารณะทั้งฉบับ โดยคานวณหาค่า ความเชื่อมั่น (Reliability) ด้วยสูตร
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-Coefficient) ของครอนบาค (วรรณี แกมเกตุ,2551) ได้ค่าความเที่ยงตรง
โดยรวมทั้งฉบับ 0.86
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6. แบบสังเกตพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย ระหว่าง-หลังการเข้าร่วมโปรแกรม สร้างเสริม
จิตสาธารณะนักศึกษาปริญญาบัณฑิต โดยการน้อมนาหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลัก
พุทธธรรมไตรสิกขา มีวิธีการดาเนินการดังนี้
6 . 1 ศึ ก ษ า ก า ร ส ร้ า ง แ บ บ สั ง เ ก ต แ ล ะ บั น ทึ ก พ ฤ ติ ก ร ร ม จ า ก ( พิ ช า ภ ร ณ์
จันทนกุล,2554) จากนั้นสร้างแบบสังเกตและบันทึกพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย ระหว่าง-หลังการ
เข้าร่วมโปรแกรม นาเสนออาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน เพื่อพิจารณา ตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและความถูกต้องเหมาะสม การใช้ภาษา ความครอบคลุมของข้อมูล และ
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
6.2 ได้แบบสังเกตเพื่อบันทึกพฤติกรรม โดยภาพรวมของกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับ ข้อมูล
คุณลักษณะจิตสาธารณะ 4 ด้าน รวมจานวน 4 ข้อ แบ่งเป็น
1. ด้านตระหนัก รับรู้ถึงปัญหาสังคม ร่วมวิเคราะห์ ยึดหลักธรรมทางสายกลาง
พอประมาณ ในการดาเนินชีวิต แบบห่วงใยสังคม (การรับรู้และการรู้คิด) จานวน 1 ข้อ
2. ด้านคานึงถึงผู้อื่นที่มีปฏิสัมพันธ์ สามัคคี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เมตตา เกื้อกูล
ช่วยเหลือ และให้โอกาส (เจตคติ) จานวน 1 ข้อ
3. ด้านการพัฒนาตนเอง เกี่ยวกับพฤติกรรม (ศีล) จิตใจ (สมาธิ) ความรู้ความคิด
(ปัญญา) และการมีวิธีคิดเป็น คิดถูกต้องตามหลักเหตุผล เพื่ออุทิศตนให้ส่วนรวม (พฤติกรรมระดับ
บุคคล) จานวน 1 ข้อ
4. ด้านการมีส่วนร่วม สร้างเครือข่าย ช่วยแก้ปัญหา ลงมือปฏิบัติ สร้างสรรค์ให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่สังคม และการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ อย่าง
เหมาะสม (พฤติกรรมระดับส่วนรวม) จานวน 1 ข้อ
7. แบบประเมินผลการปฏิบัติโครงการสร้างเสริมจิตสาธารณะนักศึกษาปริญญาบัณฑิต
7.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเครื่องมือแบบประเมินผลการ
ปฏิบัติโครงการ
7.2
สร้ า งแบบประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ โ ครงการสร้ า งเสริ ม จิ ต สาธารณะของ
กลุ่มเป้าหมาย ระหว่าง-หลังการเข้าร่วมโปรแกรม นาเสนออาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ จานวน
5 คน เพื่อพิจารณา ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและความถูกต้องเหมาะสม การใช้ภาษา
ความครอบคลุมของข้อมูล และปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
7.3 ได้แบบประเมินผลการปฏิบัติโครงการสร้างเสริมจิตสาธารณะเกี่ยวกับ ข้อมูล 5
ด้าน คือ 1) การสารวจและคัดเลือกปัญหา มีการใช้หลักเหตุผล และมีการใช้ขั้นปัญญา 2) การ
วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา มีการใช้หลักเหตุผล และมีการใช้ขั้นปัญญา 3) การวางแผนการ
พัฒนาหรือแนวทางการแก้ปัญหา มีการสร้างภูมิคุ้มกัน มีการใช้สมาธิ 4) การลงมือปฏิบัติโครงการ
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ภาคสนาม มีการใช้วัสดุอุปกรณ์ให้เหมาะสมพอดี ไม่เบียดเบียนใครเป็นขั้นศีล และ 5) การสรุปผล
และประเมินโครงการ มีการใช้หลักเหตุผล ใช้ขั้นสมาธิและปัญญาในการลาดับสรุปกิจกรรม
8. แบบประเมินความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายต่อโปรแกรม ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5
ระดับ ตามแบบของลิเกิร์ต (Likert) (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2538 ) ใช้ ประเมินความ
พึงพอใจต่อโปรแกรมสร้างเสริมจิตสาธารณะ หลังจากทดลองใช้ มีวิธีการดาเนินการดังนี้
8.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการสร้างเครื่องมือประเมินความพึงพอใจ
ที่สอดคล้องกับนิยามของโปรแกรมการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักพุทธธรรม
ไตรสิกขาเพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะนักศึกษาปริญญาบัณฑิต
8.2 สร้างเครื่องมือเป็นข้อคาถามตามแบบของลิเคิร์ต (Likert) (ล้วน สายยศ และอังคณา
สายยศ ,2539 ) ซึ่งเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ นาเสนออาจารย์ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญ
จานวน 5 คน เพื่อพิจารณาความเที่ยงตรง ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม การใช้ภาษา ความ
ครอบคลุมของข้อมูล และปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
8.3 ได้แบบประเมินความพึงพอใจต่อ โปรแกรม เป็นข้อคาถามจานวน 24 ข้อ ใน
องค์ประกอบ 6 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านคู่มือฝึกอบรม จานวน 4 ข้อ 2) ด้านกิจกรรมฝึกอบรม จานวน 6
ข้อ 3) ด้านความสามารถของวิทยากรที่ดาเนินการ จานวน 5 ข้อ 4) ด้านสื่อและอุปกรณ์ จานวน 3
ข้อ 5) ด้านการวัดและการประเมินผล จานวน 3 ข้อ และ6) ด้านสถานที่ จานวน 3 ข้อ
เกณฑ์การให้คะแนนและแปลผลคะแนน ดังนี้
เกณฑ์การให้คะแนน
5 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
4 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก
3 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง
2 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย
1 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด
การแปลความหมายค่าเฉลี่ย
4.50-5.00 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
3.50-4.49 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจในระดับมาก
2.50-3.49 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจในระดับปานกลาง
1.50-2.49 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจในระดับน้อย
1.00-1.49 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้
1.แบบสอบถามเกี่ยวกับแนวคิดและแนวทางการพัฒนาสร้างเสริมจิตสาธารณะนักศึกษา
ปริญญาบัณฑิต สาหรับอาจารย์ผู้สอน ผู้วิจัยหรือทางานด้านการพัฒนานักศึกษาในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ 40 แห่ง แห่งละ 3 คน รวม 120 คน ผู้วิจัยดาเนินการรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองและจากการจัดส่ง
กลับคืนทางไปรษณีย์ รวมแบบสอบถาม ที่ได้รับกลับคืนมา จานวน 91 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 75.83
ดังในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 จานวนร้อยละของแบบสอบถามเกี่ยวกับแนวคิดการสร้างเสริมจิตสาธารณะสาหรับ
นักศึกษาปริญญาบัณฑิต สาหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่ได้รับกลับคืน
จานวน
จานวน
จานวน
กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ
แบบสอบถาม
ร้อยละ
แห่ง
ผู้ให้ข้อมูล
ที่ได้รับกลับคืนมา
กลุ่มรัตนโกสินทร์
6
18
13
10.83
กลุ่มภาคเหนือ
8
24
19
15.83
กลุ่มภาค
12
36
28
23.33
ตะวันออกเฉียงเหนือ
กลุ่มภาคกลาง
9
27
20
16.67
กลุ่มภาคใต้
5
15
11
9.17
รวม
40
120
91
75.83
2. การสัมภาษณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 18 คน ดาเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง รวบรวม
ข้อมูล โดยการจับประเด็นการสนทนาที่ผู้ให้ข้อมูลมีการกล่าวถึงซ้าๆ ในประเด็นเดียวกัน มาจดบันทึก
ในแต่ละประเด็น
3. การสนทนากลุ่ม ดาเนินการรวบรวมข้อมูลและสรุปตามประเด็นบันทึกด้วยตนเองและ
ผู้ช่วยวิจัย
4. แบบประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องของโปรแกรมฉบับร่าง ดาเนินการ
รวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
5.การประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะจิ ต สาธารณะ เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล โดยผู้ วิ จั ย ด าเนิ น การให้
กลุ่มเป้าหมายประเมินตนเอง
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6. แบบสังเกตและบันทึกพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย ระหว่าง-หลังการเข้าร่วมโปรแกรม
ผู้วิจัยได้ดาเนินการรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองและผู้ช่วยวิจัย
7. แบบประเมินผลการปฏิบัติโครงการสร้างเสริมจิตสาธารณะนักศึกษาปริญญาบัณฑิตผู้วิจัย
ได้ดาเนินการรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองและผู้ช่วยวิจัย
8. การประเมิ น ความพึงพอใจของกลุ่ มเป้าหมายที่ ต่ อโปรแกรมสร้า งเสริม จิตสาธารณะ
นักศึกษาปริญญาบัณฑิต ผู้วิจัยดาเนินการรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการรวบรวมจากเครื่องมือวัดเชิงปริมาณมาวิเคราะห์สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย
( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ส่วนการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) พิจารณาข้อมูลที่
ความคิดเห็นที่สอดคล้องกันหรือมีทิศทางเดียวกันมาสร้างข้อสรุปที่สอดคล้อง หรือสนับสนุนตรงกัน
โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์สาระ (Content Analysis) ของ สุภางค์ จันทวานิช (2549)
1. ข้อมูลแบบสอบถาม สาหรับอาจารย์ผู้สอน ผู้วิจัยหรือทางานด้านการพัฒนานักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 40 แห่ง วิเคราะห์สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)
2. ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 18 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการจับประเด็น
การสนทนาที่ผู้ ให้ข้อมูลมีการกล่ าวถึงซ้าๆ ในประเด็นเดียวกันมาจดบันทึก ในแต่ล ะ
ประเด็ น

ผู้ วิ จั ย น ามาวิ เ คราะห์ เ นื้ อ หา (Content

Analysis) และตี ค วาม

(Interpretation) โดยพิจารณาข้อมูลที่มีความคิดเห็นที่สอดคล้ อง หรือสนับสนุนตรงกัน
ไม่น้อยกว่า 80 % เพื่อสร้างข้อสรุปแนวทางการพัฒนาโปรแกรมสร้างเสริมจิตสาธารณะ
3. ข้อมูลการสนทนากลุ่ม ดาเนินการระดมสมองและอภิปรายตามประเด็น แล้วสรุป บันทึก
ด้วยตนเองเป็นความคิดเห็นตามประเด็น นาข้อสรุปที่ได้นาไปดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล
โดยผู้วิจัยทาการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) พิจารณาข้อมูลที่ความคิดเห็นที่
สอดคล้องกัน หรือมีทิศทางเดียวกันมาสร้างข้อสรุป สภาพการดาเนินโครงการ หรือ
กิจกรรมสร้างเสริมจิตสาธารณะ
4. ข้อมูลแบบประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องของโปรแกรมฉบับร่าง วิเคราะห์
สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

90
5. ข้อ มู ล การประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะจิต สาธารณะ การวิ เ คราะห์ ข้อ มู ล สถิติ พื้ น ฐาน ได้ แ ก่
ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
ค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ ม กรณีกลุ่ มตัวอย่างไม่เป็นอิสระแก่กัน (t-test for dependent
samples)
6. ข้อมูลจากแบบสังเกตและบันทึกพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย ระหว่าง-หลังการเข้าร่วม
โปรแกรม สร้างเสริมจิตสาธารณะนักศึกษาปริญญาบัณฑิต โดยนาผลการบันทึกการเข้า
ร่วมกิจกรรมของกลุ่มเป้าหมาย โดยวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสังเกต โดย
การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
7. ข้อมูลแบบประเมินผลการปฏิบัติโครงการสร้างเสริมจิตสาธารณะนักศึกษาปริญญาบัณฑิต
ดาเนินการมาวิเคราะห์สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
8. ข้อมูลประเมินความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่ ต่อโปรแกรมสร้างเสริมจิตสาธารณะ
นักศึกษาปริญญาบัณฑิต ดาเนินการมาวิเคราะห์สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ขั้นตอนการดาเนินการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน
นาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเพื่อมาจัดทาเป็นร่างโปรแกรม โดย
มีข้อมูล ต่อไปนี้
1. ข้อมูลที่ ศึกษาและวิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับจิตสาธารณะ หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง หลักพุทธธรรมไตรสิกขา การพัฒนาโปรแกรม และกระบวนการเรียนรู้
2. ข้อมูลจากแบบสอบถามเกี่ยวกับแนวคิดและแนวทางการสร้างเสริมจิตสาธารณะจาก
อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 40 แห่ง จากการจัดส่งแบบสอบถามไปจานวน 120
ฉบับ ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา จานวน 91 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 75.83
3. น าข้ อ มู ล ที่ ศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ านวน 18 คน เกี่ ย วกั บ
การมีจิตสาธารณะของกลุ่มเป้าหมายและแนวทางการสร้างเสริมจิตสาธารณะ
4. ข้อมูล จากการสนทนากลุ่ มที่ส รุปประเด็นรูปแบบการทากิจกรรมหรือโครงการ
จิตสาธารณะในการปฏิบัติภาคสนาม
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ข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วน าประเด็ น หลั ก มาจั ด ท าร่ า งโปรแกรมเพื่ อ สร้ า งเสริ ม จิ ต สาธารณะ
นักศึกษาปริญญาบัณฑิต โดยมีข้อมูล 4 ด้าน คือ
1. ด้านการประยุกต์ใช้การน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้าง
เสริมจิตสาธารณะ
2. ด้านการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมไตรสิกขาเพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะ
3. ด้านแนวคิดการพัฒนาโปรแกรมเพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะนักศึกษา
ปริญญาบัณฑิต
4. ด้านวิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อการสร้างเสริมจิตสาธารณะนักศึกษา
ปริญญาบัณฑิต
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาและสร้างโปรแกรม
1. การร่างโปรแกรม
นาผลการศึกษาที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 มากาหนดเป็นรายละเอียดต่างๆ ของโปรแกรมฉบับร่าง
ดังนี้
1.1 หลักการและเหตุผล คือ ระบบทุนนิยมทาให้มนุษย์ซึมซับความเห็นแก่ตัวมาไว้ในตัวเอง
ไม่มีความพอเพีย ง สั งคมมีแต่การเอารัดเอาเปรียบ หาแต่ ผ ลประโยชน์ใส่ ตัว เอง ความส านึกต่ อ
ส่วนรวมจึงน้อยลงทุกวัน ขาดความพอดี พอประมาณ ไม่สนใจใคร มุ่งแต่ธุระและผลประโยชน์ของ
ตนเอง ไม่สนใจปัญหาของคนอื่น และกิจการที่เป็นสาธารณะประโยชน์ของชุมชน สังคม เป็นสาเหตุที่
ทาให้ เกิด ปั ญหาต่างๆ ดังนั้ น โปรแกรมมุ่งการพัฒ นาส่ งเสริม ให้ กลุ่ มเป้าหมายบาเพ็ญตนให้ เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม อย่างหลากหลายรูปแบบ แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
1.2 วัตถุประสงค์ คือ ปลูกฝังและสร้างจิตสานึก คุณลักษณะจิตสาธารณะ 3 ด้าน ได้แก่
ด้านการรู้คิด ด้านเจตคติ และด้านพฤติกรรม มีองค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่
1. ด้านตระหนัก รับรู้ถึงปัญหาสังคม ร่วมวิเคราะห์ ยึดหลักธรรมทางสายกลาง
พอประมาณ ในการดาเนินชีวิต มีความห่วงใยสังคม (ด้านการรู้คิด)
2. ด้านคานึงถึงผู้อื่นที่มีปฏิสัมพันธ์ สามัคคี เมตตา แบ่งปัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เกื้อกูล
ช่วยเหลือ และให้โอกาส (ด้านเจตคติ)
3. ด้านการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับพฤติกรรม (ศีล) ด้านจิตใจ (สมาธิ) ด้านความรู้
ความคิด (ปัญญา) และการมีวิธีคิดเป็น คิดถูกต้องตามหลักเหตุผล เพื่ออุทิศตนให้ส่วนรวม (ด้าน
พฤติกรรมส่วนบุคคล)
4. ด้านการมีส่วนร่วม สร้างเครือข่าย ช่วยแก้ปัญหา ลงมือปฏิบัติ สร้างสรรค์ให้เกิด
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ประโยชน์สุขแก่สังคม และการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสม (ด้านพฤติกรรมส่วนรวม)
1.3 แนวคิดสาคัญ คือ การน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักพุทธธรรม
ไตรสิกขาที่สอดคล้องกับการสร้างเสริมจิตสาธารณะมาช่วยพัฒนาเป็นโครงสร้างโปรแกรมโดยกาหนด
เพื่อ เป็ น แนวทางในการจั ด กระบวนการเรีย นรู้ เพื่อ ประยุ กต์ ในขั้น การจั ดกิ จกรรมต่ างๆเป็น การ
สนับสนุนเพื่อให้เกิดการสร้างเสริมจิตสาธารณะ
องค์ประกอบส่วนของการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือด้านการดาเนินการ
จัดกิจกรรม ต้องยึดหลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข คือ
1. พอประมาณ คือ เลือกใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เหมาะสมพอดี ในทุกๆ
ด้านในแต่ละการจัดกิจกรรมและดาเนินโครงการจิตสาธารณะ
2. การมีเหตุผล คือ พิจารณา ใช้เหตุผลในการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์และทรัพยากร ในแต่ละ
กิจกรรมและยึดหลักความมีเหตุผลในการทาโครงการจิตสาธารณะ
3. การมีภูมิคุ้มกันที่ดี คือ วางแผนการเตรียมตัวไม่ให้บกพร่องในแต่ละกิจกรรม รู้จักปรับตัว
ให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม สังคม
เงื่อนไข การตัดสินใจการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่
ความรู้ มี ค วามรอบรู้ ร อบด้ า น ความรอบคอบ เพื่ อ ประกอบการวางแผน และความ
ระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ สามารถปฏิบัติกิจกรรมโครงการจิตสาธารณะได้อย่างถูกต้อง
คุณธรรม มีความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต ความอดทน ความเพียร ใช้สติปัญญาใน
การร่วมทากิจกรรม มุ่งมั่นตั้งใจในการทาโครงการจิตสาธารณะ
องค์ประกอบของหลักพุทธธรรมไตรสิกขาในกระบวนการจัดการเรียนรู้ มี 3 ขั้นตอน คือ
1. ขั้นจัดหาและสร้างปัจจัยแห่งสัมมาทิฐิ ให้มี ความพร้อม คือการใช้ทรัพยากรต่างๆ
ที่จาเป็นต่อการดาเนินกิจกรรม
2. ขั้นการจัดการเรียนรู้ โดยใช้หลัก คือ ขั้นศีล คือ การควบคุมอยู่ในสภาพเรียบร้อย
ขั้นสมาธิ คือให้รวมจิตใจความคิดแน่วแน่ ตัดสิ่งรบกวนอื่นๆ และขั้นปัญญาคือการให้พิจารณาผลที่
เกิดขึ้น เกิดความรู้แจ้งเข้าใจ และแก้ปัญหาได้
3. ขั้นการวัดผลและประเมินผล คือด้านการพัฒนาทาง กาย ศีล จิตใจ และปัญญา
1.4 โครงสร้างโปรแกรม สร้างเสริมจิตสาธารณะโดยกาหนดในลักษณะของหน่วยการเรียนรู้
โดยประกอบด้วย 3 ระยะ จานวน 8 วัน 48 ชัว่ โมง ดังนี้
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1. ระยะที่ 1 อบรมตามหน่วยการเรียนรู้ ตามแผนการสร้างเสริมจิตสาธารณะจานวน 5 วัน
30 ชั่วโมง มี 3 หน่วย คือ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จิตสาธารณะกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และหลักพุทธธรรมไตรสิกขา หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 คนรุ่นใหม่ใส่ใจจิตสาธารณะ หน่วยการเรียนรู้ที่
3 พอเพียง แบ่งปัน ใส่ใจ ห่วงใยสังคมและสิ่งแวดล้อม แต่ละหน่วยประกอบด้วยสาระสาคัญ
จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรม แผนการจัดกิจกรรม วิธีการประเมินผลการเรียนรู้
2. ระยะที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 โครงการจิตสาธารณะกับการลงมือปฏิบัติ เป็นการ
ปฏิบัติภาคสนามเพื่อปฏิบัติโครงการจิตสาธารณะ 2 วัน จานวน 12 ชั่วโมง 4 โครงการ
3. ระยะที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 คนทาดี สานเครือข่ายขยายความรู้ เป็นการถอด
บทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความสาเร็จจากปฏิบัติจริงในพื้นที่ จานวน 1 วัน 6 ชัว่ โมง
1.5 วิธีการฝึกอบรม
ใช้กระบวนการพัฒนาจิตสาธารณะ 3 ขั้นตอนคือ คือ ขั้นที่ 1 ขั้นการรับรู้ ตระหนักให้
ความสนใจในเรื่องการมีจิตสาธารณะ โดยการสังเกตเรียนรู้จากบุคคลต้นแบบและจากการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์เชิ งประจั กษ์เ พื่อ ให้ ต ระหนัก ถึงการทาประโยชน์ต่อ ส่ ว นรวม ขั้นที่ 2 ขั้ นการแสดง
พฤติกรรมตอบสนองและเห็นคุณค่าต่อสิ่งที่สนใจในกิจกรรมเพื่อสร้างสรรค์สังคม โดยให้มีการร่วมใน
การอภิปราย สัมภาษณ์ ซักถาม วิพากษ์วิจารณ์ จดบันทึก และการสนทนากลุ่มกับเพื่อนๆ และขั้นที่
3 ขั้น การจั ดระบบคุณค่าและสร้ างแนวคิดจิตสาธารณะสู่ การลงมือปฏิบัติทาให้เกิ ดประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมโดยให้วิเคราะห์จากสภาพปัญหาจริงและดาเนินกิจกรรมทาโครงการจิตสาธารณะ
1.6 ระยะเวลา
ระยะที่ 1 รวม 5 วัน 30 ชม. ระยะที่ 2 รวม 2 วัน 12 ชม. และ ระยะที่ 3 1 วัน 6 ชม.
รวมตลอดโปรแกรม 3 ระยะ จานวน 8 วัน รวม 48 ชั่วโมง
1.7 สถานที่ฝึกอบรม
การอบรมภาคทฤษฎีใช้ห้องเรียน และภาคสนามใช้สถานที่ต่างๆภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อ
ปฏิบัติโครงการสร้างเสริมจิตสาธารณะ ตามบริบทของกิจกรรมนั้น ๆ
1.8 การวัดและประเมินผล
การวัดและประเมินผลโปรแกรมใช้หลักการประเมินพฤติกรรมด้านจิตพิสัย ประเมินตาม
สภาพจริง ตามหลักไตรสิกขา กาย ศีล จิต ปัญญา วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามจุดประสงค์
ระหว่างจัดกิจกรรม มีการสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม ประเมินระดับคุณลักษณะจิตสาธารณะก่อน
และหลังการทดลอง รวมทั้ง ประเมินความพึงพอใจต่อโปรแกรม เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของ
โปรแกรม และใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนาโปรแกรมให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
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2. การประเมินโปรแกรมฉบับร่าง
ประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องของโปรแกรมฉบับร่าง โดยผู้เชี่ยวชาญจานวน
10 คน แล้ ว ท าการแก้ไ ขปรั บ ปรุ งตามข้อเสนอแนะก่อ นน าโปรแกรมไปทดลองใช้ ผู้ วิ จัยศึ กษา
รายละเอียดต่างๆ ขององค์ประกอบโปรแกรม แล้วกาหนดประเด็นสาคัญที่ต้องประเมิน นามาเขียน
ข้อคาถามให้ครอบคลุมทุกประเด็น ซึ่งมี 2 ตอน
ตอนที่ 1 แบบประเมินความเหมาะสมของโปรแกรมฉบับร่าง มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา
ว่าในแต่ละองค์ประกอบของโปรแกรมมีความเหมาะสมในระดับใด
ตอนที่ 2 แบบประเมินความสอดคล้องของโปรแกรมฉบับร่าง มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 3 ระดับ ได้แก่ เห็ นด้วย ไม่ เห็นด้วย และไม่แน่ใจ เพื่อให้ผู้ เชี่ยวชาญพิจารณาความ
สอดคล้องในแต่ละองค์ประกอบในโปรแกรมฉบับร่าง
ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้โปรแกรม
วิธีดาเนินการ คือนาผลการสร้างและพัฒนาโปรแกรมที่ได้จากขั้นตอนที่ 2 ไปทดลองใช้
กับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อประเมินผลการพัฒนาโปรแกรม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. แบบแผนในการทดลอง
การวิจัยครั้งนี้ ใช้แบบแผนการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Design) แบบกลุ่ม
เดียว มีการวัดก่อนและหลังการทดลอง (One Group Pretest-Posttest Design) (Campbell and
Stanley. 1963: 7) ดังนี้
ทดสอบก่อน
ทดลอง
ทดสอบหลัง
T1
X
T2
เมื่อ T1 หมายถึง การวัดระดับคุณลักษณะจิตสาธารณะก่อนการทดลอง
X หมายถึง การจั ด ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ ต ามโปรแกรมสร้ า งเสริ ม
จิตสาธารณะให้แก่กลุ่มเป้าหมายตามกาหนด
T2
หมายถึง การวัดระดับคุณลักษณะจิตสาธารณะหลังการทดลอง
สาหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ จะเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างการทากิจกรรมร่วมด้วย ได้แก่ การ
สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการทากิจกรรม การสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ และการศึกษา
จากเอกสารใบงาน เพื่อให้ได้ข้อมูล เชิงลึกด้านพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะ

95
2. กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการทดลอง จานวน 30 คน
3. การเตรียมการ
ทบทวนรายละเอี ย ดกิ จ กรรมต่ า งๆ พิ จ ารณาคั ด เลื อ กสื่ อ ประกอบ จั ด เตรี ย มวั ส ดุ
อุปกรณ์ สื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดทากาหนดการจัดโปรแกรม และดาเนินการตามระยะเวลา
ที่กาหนด
4. ระยะเวลาการทดลองโปรแกรม (ตุลาคม-ธันวาคม 2556) ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 กาหนดการจัดโปรแกรมการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลัก
พุทธธรรมไตรสิกขาเพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะนักศึกษาปริญญาบัณฑิต
ครั้งที่
วันที่
เวลา
กิจกรรม
1
10 ตุลาคม-18 ตุลาคม
9.00-16.00 น. - รับสมัครกลุ่มเป้าหมาย
2556
- สัมภาษณ์และคัดเลือก
2
21 ตุลาคม 2556
9.00-16.00 น. - แนะนาผู้วิจัย ชี้แจงกาหนดการ และ
รายละเอียดโปรแกรม
- ป ร ะ เ มิ น ร ะ ดั บ คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ จิ ต
สาธารณะ
-หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จิตสาธารณะกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
หลักพุทธธรรมไตรสิกขา
ชื่อกิจกรรม
1.1 ตามรอยพ่อหลวง (3 ชั่วโมง)
1.2 ไตรสิกขาสร้างคนดี (3 ชั่วโมง)
3
22 ตุลาคม 2556
9.00-16.00 น. -หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จิตสาธารณะกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
หลักพุทธธรรมไตรสิกขา
ชื่อกิจกรรม
1.3 จิตสาธารณะสร้างได้ (3 ชั่วโมง)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 คนรุ่นใหม่ ใส่ใจ
จิตสาธารณะ
2.1 ความตระหนักในปัญหาสังคม
(3 ชั่วโมง)
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ครั้งที่
วันที่
4
24 ตุลาคม 2556

เวลา
9.00-16.00 น.

5

25 ตุลาคม 2556

9.00-16.00 น.

6

26 ตุลาคม 2556

9.00-16.00 น.

7

11 -12 พฤศจิกายน
2556

9.00-16.00 น.

กิจกรรม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 คนรุ่นใหม่ ใส่ใจ
จิตสาธารณะ
ชื่อกิจกรรม
2.2 การวิเคราะห์ วิจารณ์ ปัญหาสังคม
(3 ชั่วโมง)
2.3 การรับรู้ความสามารถของตนเอง
ในการแก้ปัญหาสังคม (3 ชั่วโมง)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พอเพียง
แบ่งปัน ใส่ใจ ห่วงใย สังคมและ
สิ่งแวดล้อม
ชื่อกิจกรรม
3.1 ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ (3 ชัว่ โมง)
3.2 หลากหลายคนทาดีสร้างสรรค์
สังคม
(3 ชั่วโมง)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
พอเพียง แบ่งปัน ใส่ ใจ ห่ ว งใย สั งคม
และสิ่งแวดล้อม
ชื่อกิจกรรม
3.3 เครือข่ายพัฒนาสังคม (3 ชั่วโมง)
3.4 ร่วมด้วยช่วยกัน โครงการ
จิตสาธารณะ (3 ชั่วโมง)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 โครงการ
จิตสาธารณะกับการลงมือปฏิบัติ
ชื่อกิจกรรม
4.1ปฏิบัติโครงการสร้างเสริม
จิตสาธารณะ (12 ชั่วโมง)
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ครั้งที่
วันที่
8
16 พฤศจิกายน 2556

เวลา
9.00-16.00 น.

กิจกรรม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
คนทาดี สานเครือข่าย ขยายความรู้
ชื่อกิจกรรม
5.1 เรียนรู้ ประสบการณ์คนทาดี
(3 ชั่วโมง)
5.2 สร้างแรงบันดาลใจ ความท้าทาย
พัฒนางานสร้างสรรค์สังคม
- ประเมินระดับคุณลักษณะ
จิตสาธารณะ
- ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อ
โปรแกรม
(3 ชั่วโมง)

ขั้นตอนที่ 4 การประเมิน แก้ไข และปรับปรุงโปรแกรม
วิธีดาเนินการในขั้นตอนนี้เป็นการนาผลที่ได้จากการทดลองใช้โปรแกรมในขั้นตอนที่ 3 มา
แก้ไขปรับปรุงเพื่อให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยดาเนินการดังนี้
ประเมินประสิทธิผลของ
โปรแกรม โดยนาข้อมูลที่ได้จากการทดลองมาพิจารณาถึงข้อดีและข้อจากัด หลั ง จากการน าไป
ทดลองใช้โดยผู้วิจัยนาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดต่างๆ
เพื่อให้โปรแกรมมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
สรุปขั้นตอนการดาเนินการวิจัย
รายละเอียดการพัฒนาโปรแกรมสร้ างเสริมจิตสาธารณะนักศึกษาปริญญาบัณฑิตโดยการ
น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักพุทธธรรมไตรสิกขาตามกระบวนการวิจัย ดังกล่าว
ข้างต้น สรุปได้ดังแสดงในตาราง 4

ผู้ให้ข้อมูล
1. ข้อมูลเกี่ยวกับ
จิตสาธารณะ ของ
นักวิชาการจากเอกสาร
จานวน 10 คน
2. อาจารย์ผสู้ อน ผู้วิจัย
หรือทางานการพัฒนา
นักศึกษาอย่างน้อย 2 ปีใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 40
แห่ง แห่งละ 3 คน รวม
120 คน
3. ความคิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 18
คน
4. การสนทนากลุ่มมี
อาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต และ
นักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
จานวน 20 คน

ขั้นตอนและวิธีการ

ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์แนวคิด องค์ประกอบ
1.รวบรวมและวิเคราะห์เอกสารหลักการเกีย่ วกับ
แนวคิด องค์ประกอบ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง หลักพุทธธรรมไตรสิกขาการพัฒนา
โปรแกรม การสร้างเสริมจิตสาธารณะ
2. วิเคราะห์แบบสอบถามอาจารย์ผู้สอน ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 40 แห่ง เกี่ยวกับแนวทางการ
พัฒนาโปรแกรมสร้างเสริมจิตสาธารณะนักศึกษา
ปริญญาบัณฑิต
3. ศึกษาความคิดเห็นของ ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านจิต
สาธารณะ และแนวทางการสร้างเสริมจิตสาธารณะ
4. ศึกษารูปแบบการจัดโครงการ หรือ กิจกรรมที่
เกี่ยวกับการสร้างเสริมจิตสาธารณะ โดยการสนทนา
กลุม่
5. นาข้อมูล ที่วิเคราะห์ เสนออาจารย์ทปี่ รึกษา
ตรวจสอบยืนยันข้อมูลทีไ่ ด้จากการศึกษา
6.นาข้อเสนอแนะมาพัฒนาและปรับปรุง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อวิเคราะห์แนวคิด
องค์ประกอบ การน้อม
นาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและ
หลักพุทธธรรมไตรสิกขา
ในการพัฒนาโปรแกรม
สร้างเสริมจิตสาธารณะ
นักศึกษาปริญญาบัณฑิต

ตารางที่ 4 สรุปขั้นตอนการดาเนินการวิจัย
- แบบวิเคราะห์เอกสารโดยใช้
เทคนิคการวิเคราะห์สาระ
(Content Analysis) ของ
สุภางค์ จันทวานิช (2549)
-แบบสอบถามอาจารย์
ผู้สอน ในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ
-แบบสัมภาษณ์กึ่ง
โครงสร้าง สาหรับ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
-แบบบันทึกการสนทนา
กลุ่ม เพื่อศึกษารูปแบบการ
จัดโครงการ

เครื่องมือ
- แนวคิด องค์ประกอบ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและหลักพุทธ
ธรรมไตรสิกขาที่สอดคล้อง
กับการสร้างเสริมจิต
สาธารณะ
- แนวคิด องค์ประกอบการ
มีจิตสาธารณะ ด้านการรู้
คิด เจตคติและพฤติกรรม
จาแนกตามพฤติกรรมการ
เรียนรู้ของบลูม (Bloom.
1986)
-แนวทางการจัดกิจกรรม
และโครงการสร้างเสริมจิต
สาธารณะ

การวิเคราะห์

- แนวคิด
องค์ประกอบการ
น้อมนาหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียงและหลัก
พุทธธรรมไตรสิกขา
เพื่อนาไปพัฒนา
โปรแกรมสร้างเสริม
จิตสาธารณะ
นักศึกษาปริญญา
บัณฑิต

ผลลัพธ์
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ผู้ให้ข้อมูล
- ผู้เชี่ยวชาญประเมิน
ความเหมาะสมและ
ความสอดคล้องของ
โปรแกรมฉบับร่าง
จานวน 10 คน

ขั้นตอนและวิธีการ

ขั้นตอนที่ 2 สร้างโปรแกรมโดยการน้อมนาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักพุทธธรรม
ไตรสิกขา เพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะนักศึกษา
ปริญญาบัณฑิต
1. นาข้อมูลจากการศึกษา วิเคราะห์แนวคิด
องค์ประกอบ ในขั้นตอนที่ 1 มาเป็นแนวทางเพื่อ
จัดทาเป็น ร่างโปรแกรมสร้างเสริมจิตสาธารณะ
นักศึกษาปริญญาบัณฑิต
2.การร่างโปรแกรม โดยนาผลการศึกษา มากาหนด
เป็นรายละเอียด ของโปรแกรมฉบับร่าง
3. นาผลการร่างโปรแกรม ให้อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ ตรวจสอบ และนาข้อเสนอแนะเพื่อ
ปรับปรุง
4.ประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องของ
โปรแกรมฉบับร่าง โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
5.นาข้อเสนอแนะมาพัฒนาและปรับปรุง

วัตถุประสงค์

2. เพื่อพัฒนา
โปรแกรมโดยการน้อม
นาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและ
หลักพุทธธรรม
ไตรสิกขา เพื่อสร้าง
เสริมจิตสาธารณะ
นักศึกษาปริญญา
บัณฑิต

ตารางที่ 4 (ต่อ) สรุปขั้นตอนการดาเนินการวิจัย
- แบบประเมิน
ความเหมาะสมและ
ความสอดคล้องของ
โปรแกรมฉบับร่าง

เครื่องมือ
- รายละเอียดของโปรแกรมฉบับ
ร่าง
-แผนการดาเนินงานในการ
ฝึกอบรม
-แนวคิดสาคัญคือ น้อมนาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
หลักพุทธธรรมไตรสิกขา
-ส่วนประกอบของโปรแกรม ดังนี้
1. หลักการและเหตุผล
2. วัตถุประสงค์
3. แนวคิดสาคัญ
4. โครงสร้างโปรแกรม
5. วิธีการฝึกอบรม
6. ระยะเวลา
7. สถานที่
8. การวัดและประเมินผล

การวิเคราะห์

- โปรแกรมฉบับ
ร่าง โดยการ
น้อมนาหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียงและ
หลักพุทธธรรม
ไตรสิกขา เพื่อ
สร้างเสริมจิต
สาธารณะ
นักศึกษา
ปริญญาบัณฑิต

ผลลัพธ์
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3. เพื่อประเมินผล
การพัฒนาโปรแกรม
โดยการน้อมนาหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
และหลักพุทธธรรม
ไตรสิกขา เพื่อสร้าง
เสริม
จิตสาธารณะ
นักศึกษาปริญญา
บัณฑิต

วัตถุประสงค์

ผู้ให้ข้อมูล

3.นาข้อมูลที่ได้และข้อค้นพบต่างๆ มาพิจารณา
ข้อดีและข้อจากัด
4.แก้ไขและปรับปรุงโปรแกรม โดยนาปัญหา
อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไข
รายละเอียดต่างๆ

ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้โปรแกรม โดยนาผล
การสร้างที่ได้จากขั้นตอนที่ 2 ไปทดลองใช้กับ
กลุ่มเป้าหมาย จานวน 30 คน
ขั้นตอนที่ 4 ประเมินผลการพัฒนาโปรแกรม
1.นาข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่ 3 ประเมินผลการ
พัฒนาโปรแกรม ด้านระดับคุณลักษณะ
จิตสาธารณะหลังการทดลอง ประเมินผลการ
ปฏิบัติโครงการจิตสาธารณะ และประเมินความ

- กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ใน
การทดลองได้แก่
นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2556
ภาคเรียนที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
จานวน 30 คน ซึ่ง
พึงพอใจต่อโปรแกรม
2.เก็บรวบรวมข้อมูลแต่ละประเด็น ระหว่างการทา ได้มาด้วยวิธีการรับ
กิจกรรม ได้แก่ การสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม สมัครและคัดเลือก
ตามเกณฑ์ที่กาหนด
การสัมภาษณ์ และจากเอกสารใบงาน

ขั้นตอนและวิธีการ

ตารางที่ 4 (ต่อ) สรุปขั้นตอนการดาเนินการวิจัย

-แผนการสร้างเสริม จิต
สาธารณะนักศึกษาปริญญา
บัณฑิต
-แบบสังเกตพฤติกรรมของ
กลุ่มเป้าหมา
-แบบวัดคุณลักษณะ
จิตสาธารณะ
แบบประเมินผลการปฏิบัติ
โครงการสร้างเสริมจิต
สาธารณะ
-แบบประเมินความพึง
พอใจของกลุ่มเป้าหมายที่ที
ต่อโปรแกรม ชนิดมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
ตามแบบของ
ลิเคิรต์ (Likert)

เครื่องมือ

จิตสาธารณะ
-ความพึงพอใจต่อ
โปรแกรม

-คุณลักษณะจิต
สาธารณะ
-การปฏิบัติโครงการ

การวิเคราะห์

-ระดับความพึง
พอใจต่อโปรแกรม
- โปรแกรมสร้าง
เสริมจิตสาธารณะ
นักศึกษาปริญญา
บัณฑิต ฉบับ
สมบูรณ์

โครงการสร้าง
เสริมจิต
สาธารณะ

-ระดับคุณลักษณะ
จิตสาธารณะก่อน
และหลังการ
ทดลอง
-ผลการปฏิบัติ

ผลลัพธ์
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเรื่องการพัฒนาโปรแกรมโดยการน้อมนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและหลักพุทธธรรมไตรสิกขาเพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะนักศึกษาปริญญาบัณฑิต
ผู้วิจัยนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน และแนวคิด องค์ประกอบการน้อมนาหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและหลัก พุทธธรรมไตรสิกขา เพื่อสร้างเสริม จิตสาธารณะนักศึกษาปริญญา
บัณฑิต
ส่วนที่ 2 การพัฒนาโปรแกรมโดยการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลัก
พุทธธรรมไตรสิกขาเพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะนักศึกษาปริญญาบัณฑิต
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การประเมินผลการพัฒนาโปรแกรมโดยการน้อมนาหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ พอเพียงและหลัก พุทธธรรมไตรสิ กขาเพื่อสร้างเสริม จิตสาธารณะนักศึกษาปริญญา
บัณฑิต
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน และแนวคิด องค์ประกอบการน้อมนาหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและหลัก พุทธธรรมไตรสิกขา เพื่อสร้างเสริม จิตสาธารณะนักศึกษาปริญญา
บัณฑิต มีดังนี้
1.1 การวิเคราะห์ความหมายจิตสาธารณะ จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1.2 การวิ เ คราะห์ แ นวคิ ด องค์ ป ระกอบ หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งและหลั ก
พุทธธรรมไตรสิกขาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมจิตสาธารณะ จากเอกสาร จากแบบสอบถาม และ
จากศึกษาความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ใน 4 ด้านหลักคือ 1) ด้านการประยุกต์ใช้การน้อมนาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะ 2) ด้านการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรม
ไตรสิกขาเพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะ 3) ด้านแนวคิดการพัฒนาโปรแกรมเพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะ
นักศึกษาปริญญาบัณฑิต และ4)ด้านวิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อการสร้างเสริมจิตสาธารณะ
นักศึกษาปริญญาบัณฑิต
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1.3 การวิเคราะห์รูปแบบการจัดกิจกรรมหรือโครงการสร้างเสริมจิตสาธารณะ
สนทนากลุ่ม ผู้ที่เกี่ยวข้องด้านกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม

จากการ

1.1 การวิเคราะห์ความหมายจิตสาธารณะ
ผลการวิเคราะห์ ความหมายจิตสาธารณะ พบว่า จิตสาธารณะ หมายถึง ความ
ตระหนักรู้ของบุคคล ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม และพร้อมที่จะช่วยเหลือช่วยแก้ปัญหาให้แก่ผู้อื่น
หรือสังคม รับผิดชอบที่จะสร้างสรรค์สังคมส่วนรวมโดยใช้หลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ
การอยู่ร่วมกันแบบเกื้อกูล มองโลกในแง่ดีตามหลักไตรสิกขา โดยรับรู้ถึงสิทธิตนควบคู่ไปกับหน้าที่
อย่างเหมาะสมพอดี ช่วยดูแลรักษา แบ่งปัน สมบัติของส่วนรวม ภาคภูมิใจในพลังของตนในการสร้าง
ประโยชน์แก่ส่วนรวมและลงมือปฏิบัติโดยมีการวางแผน ใช้ความรู้ ความรอบคอบ กระทาเพื่อให้เกิด
การแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่าง ๆ ร่วมกันกับคนในสังคมอย่างมีประชาธิปไตย
1.2 การวิเคราะห์แนวคิด องค์ประกอบหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลัก
พุทธธรรมไตรสิกขาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมจิตสาธารณะ จากเอกสาร จากแบบสอบถาม และ
จากศึกษาความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ใน 4 ด้านหลักคือ 1) ด้านการประยุกต์ใช้การน้อมนาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะ 2) ด้านการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรม
ไตรสิกขาเพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะ 3) ด้านแนวคิดการพัฒนาโปรแกรมเพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะ
นักศึกษาปริญญาบัณฑิต และ4) ด้านวิธีการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะ
นักศึกษาปริญญาบัณฑิต
1.2.1 ผลการวิ เ คราะห์ เ อกสาร จากเอกสารและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ด้ า นการ
ประยุกต์ใช้การน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะ พบว่า หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ยึด หลักทางสายกลาง มีความพอประมาณ และมีความ
พร้ อมที่จ ะจั ดการต่อผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลง ซึ่งจะต้องอาศัยความรอบรู้ รอบคอบ และ
ระมัดระวัง ในการวางแผนและดาเนินการทุกขั้นตอน ช่วยให้ผู้ปฏิบัติดาเนินชีวิตอย่างสมดุล มั่นคง
สามารถอยู่ได้ในโลกยุคโลกาภิวัตน์ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จะช่วยเป็นทางเลือกให้เกิด
ความยั่งยืน มั่นคง และสมดุลในระยะยาว โดยมีประเด็นสาคัญดังนี้
1.ประเด็นการจัดกิจกรรมหรือโครงการตามแนวทางของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะของกลุ่มเป้าหมาย ควรยึดหลัก ความพอประมาณ พอเหมาะกับ
สภาพ อัตภาพของตน ซึ่งเป็นปัจจัยภายใน พอควรกับภูมิสังคมซึ่งเป็นปัจจัยภายนอก ความมีเหตุมี
ผล คือรู้สาเหตุ รู้ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง วิชาการ กฎหมาย ความเชื่อ ประเพณี รู้ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นใน
ด้านต่างๆ โดยใช้ความรอบรู้ สติ ปัญญา มีภูมิคุ้มกันที่ดี คานึงถึงการเปลี่ยนแปลง อย่างรู้เท่าทันและ

103
เตรี ย มความพร้ อม โดยมีการวางแผน อย่างรอบคอบ ให้ เรียนรู้พัฒ นาตน รักษ์สิ่ ง แวดล้ อม จั ด
กิจกรรมที่สอดคล้องกับสภาพสังคม ให้บรรลุตามที่กาหนด ใช้หลักเหตุผล มีทักษะในการดาเนินตาม
แผน เลือกใช้สิ่งต่างๆ ให้เหมาะสมกับกิจกรรมและศักยภาพ รู้จักใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์
และเหมาะสมสูงสุด
2.ประเด็นที่เชื่อมโยงด้านสังคม คือ เป็นหลักปรัชญาที่สอนให้มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
รู้รักสามัคคี สร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวและชุมชน ส่วนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้รู้จักใช้และจัดการอย่างฉลาดและรอบคอบ เลือกใช้ ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์
สูงสุด ฟื้นฟูทรัพยากรที่มีอยู่นามาใช้ให้เป็นประโยชน์ เกิดความยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับการสร้างเสริม
การทาให้คนในสังคมมีจิตสาธารณะร่วมกันทาประโยชน์เพื่อส่วนรวม
3.ประเด็นประยุกต์ใช้ คือการใช้ความรู้อย่างมีเหตุผลและมีคุณธรรมจะช่วยให้ ลดความ
ขัดแย้ง ความกดดันซึ่งกันและกัน ซึ่งจะช่วยสร้างความสมานฉันท์ ความกลมเกลียว ความสามัคคีใน
สังคม มีสติปัญญาในการดาเนินชีวิตอย่างซื่อสัตย์สุจริต ไม่เบียดเบียนกัน พึ่งตนเอง มีความเมตตา
กรุณา ช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เกื้อกูล เสียสละเพื่อส่วนรวม
แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สอนให้มีการเสียสละ แบ่งปันซึ่งกันและกัน จะยุติ
การแข่งขัน กดดัน และการเบียดเบียนกัน จะเน้นการสร้างความสุขทางใจ การให้อย่างสมดุลและเป็น
ธรรมชาติผู้ปฏิบัติจะได้รับประโยชน์ร่วมกันด้วย อยู่ร่วมกันอย่างสันติ ดังนั้นการประยุกต์ใช้กับการจัด
กิจกรรมและโครงการเพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะ มีองค์ประกอบดังนี้
1.หลักความพอประมาณ
หลักความพอประมาณ คือ พอประมาณกับเวลาที่เหมาะสมตามที่โปรแกรมได้กาหนดไว้
พอประมาณกั บ ก าลั ง ทรั พย์ ที่ จ ะต้ องใช้ จ่ า ยในแต่ ล ะกิ จ กรรม พอประมาณกับ ก าลั ง สติ ปั ญ ญาที่
เหมาะสมกับปัจจัยต่างๆ พอประมาณกับสถานที่ดาเนินกิจกรรมหรือโครงการ ความเหมาะสมของ
กิจกรรมกับสภาพร่างกาย อายุ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเหมาะสมของกิจกรรม กับ
วัส ดุ อุ ป กรณ์ที่ มีอ ยู่ โดยไม่ เบี ย ดเบียนตนเองและผู้ อื่น ไม่ทาให้ สั ง คมเดือ ดร้อน และไม่ ทาลาย
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
2.หลักความมีเหตุผล
หลักความมีเหตุผล คือการทากิจกรรมหรือโครงการใดๆ กลุ่มเป้าหมายต้องคิดพิจารณา ต้อง
ทากิจกรรมหรือโครงการนั้นๆ เพื่อแก้ปัญหาสังคม มีผลต่อส่วนรวมอย่างไร เป็นผลดีอย่างไร เกิด
ประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัวสังคมไหม ถ้าไม่ทาแล้วเกิดผลเสียอย่างไร โดยให้กลุ่มเป้าหมายใช้
เหตุผลพิจารณา ว่าการทากิจกรรมเพื่อสังคมเป็นพื้นฐานสาหรับสอนการดารงชีวิตแบบเกื้อกูล การทา
เพื่อส่วนรวมเป็นพื้นฐานสาหรับการประกอบอาชีพที่ไม่เอาเปรียบและเบียดเบียนผู้อื่นในอนาคต ใช้
หลักเหตุผลเลือกเพื่อให้ได้วัสดุและอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมที่มีคุณภาพ
ตรงกับความต้องการที่
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แท้จริง การตัดสินใจดาเนินการเรื่องต่างๆ บนพื้นฐานของความถูกต้อง คานึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นจาก
การกระทานั้นๆ ทั้งต่อตนเองต่อผู้อื่นและส่วนรวม พิจารณาแยกแยะ ทาอะไรอย่างสมเหตุสมผล
เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์และทรัพยากรที่มีอยู่ในทางที่ถูก ไม่ทาให้ผู้อื่นเดือดร้อนและสังคมเสียหาย
3.หลักภูมิคุ้มกันที่ดี
หลักภูมิคุ้มกันที่ดี คือ การปฏิบัติอย่างไรกิจกรรมและโครงการนั้นๆจึงจะสาเร็จ ไม่ทาให้เกิด
ความเสียหาย ทั้งทรัพย์สิน ชื่อเสียง กับตนเองและผู้อื่น ถ้ากิจกรรมนั้นๆล้มเหลว มี แผนการอย่างไรที่
จะไม่ให้เสียหายมาก หรือการมีสิ่งอื่นมาชดเชย ต้องมีใจรัก เกิดการใฝ่รู้ใฝ่ศึกษาเพื่อให้การดาเนินแต่
ละกิจ กรรมหรื อโครงการไม่ผิดพลาดบกพร่อง การเตรียมตัว ให้ พร้อมรับต่อผลกระทบต่อการทา
กิจ กรรมใดๆ คื อ ไม่ เ สี่ ย งเกิ น ไป ไม่ ป ระมาท เตรี ย มวิ ธี ก ารท างาน เพื่อ ไม่ ใ ห้ บ กพร่ อ งหรื อ ต้ อ ง
หยุดชะงัก โดยรู้จักวางแผน รู้จักปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม สังคม และนามาซึ่งผลประโยชน์ใน
ระยะยาว และความสุขของคนส่วนรวมที่ยั่งยืน
เงื่อนไขความรู้
เงื่อนไขความรู้ คือ ก่อนการปฏิบัติกิจกรรมใดๆ ต้องพิจารณาว่าควรมีความรู้ในเรื่องใดบ้าง
ที่จะส่งผลให้การทากิจกรรมบรรลุตามเป้าหมาย ใช้ความรอบรู้ ประสบการณ์ ขณะทากิจกรรมเพื่อให้
สาเร็จ ใช้เทคนิคการดาเนินแต่ละกิจกรรมให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม การสืบค้นความรู้ที่เกี่ยวข้อง
กับกิจกรรมที่ดาเนินการอยู่ มีความรอบรู้ดาเนินกิจกรรมไปตามขอบข่ายที่กาหนดของโปรแกรม นา
ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคมส่วนรวม
เงื่อนไขคุณธรรม
เงื่อนไขคุณธรรม คือ การปฏิบัติกิจกรรมนั้นๆได้ให้คุณธรรม แง่คิดอะไรกับผู้ดาเนินกิจกรรม
และมีส่วนช่วยเหลือบุคคลอื่นหรือสังคมในด้านใด มีความขยัน อดทน ความมุ่งมั่นตั้งใจในการทาแต่
ละกิจกรรมเพื่อส่วนรวม ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ในแต่ละกิจกรรมหรือโครงการ
มีความซื่อสัตย์ สุจริต ตรงต่อเวลา การส่งงานแต่ละโครงการในเวลาที่กาหนด การมีสติ ระลึกได้
ไตร่ตรองในเรื่องที่กาลังทาแต่ละกิจกรรมหรือโครงการให้ถูกต้อง ตระหนักรู้ผิดชอบ ด้านการกระทา
หมั่นเพียร ไม่โลภ ไม่ตระหนี่ รู้จักแบ่งปัน เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ เกื้อกูล และรับผิดชอบในการอยู่ ร่วมกับ
ผู้อื่นในสังคม
1.2.2 การวิเคราะห์ ด้านการประยุกต์การน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
สร้างเสริมจิตสาธารณะ จากแบบสอบถามที่ได้รับคืนมา จานวน 91 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 75.83
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ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพ ของผู้ให้ข้อมูล ด้านแนวคิดและ
แนวทางการสร้ างเสริมจิ ตสาธารณะ คืออาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่ทางานด้านการพัฒ นา
นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 40 แห่ง แห่งละ 3 คน รวม 120 ได้รับแบบสอบถาม
กลับคืนมา จานวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 75.83 เกี่ยวกับ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ใน
การทางาน ดังแสดงในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 จานวนและร้อยละของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ทางานด้านการพัฒนานักศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ (n=91)
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ
อายุ

วุฒิการศึกษา

ประสบการณ์

ชาย
หญิง
ไม่เกิน 30 ปี
31 – 40 ปี
41 – 50 ปี
51 ปีขึ้นไป

จานวน
(n=91)
68
23
15
30
40
6

ร้อยละ
74.72
25.27
16.48
32.97
43.96
6.59

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
อื่น ๆ (โปรดระบุ)
ไม่เกิน 10 ปี

7
66
18
32

7.69
72.52
19.78
35.16

11 – 20 ปี
21 – 30 ปี
31 ปีขึ้นไป

54
5
-

59.34
5.49
-
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จากตารางที่ 5 พบว่า อาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ทางานด้านการพัฒนานักศึกษา จาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย (ร้อยละ 74.72) มีอายุ 41-50 ปี (ร้อยละ 43.96)
มีวุฒิการศึกษาปริญญาโท (ร้อยละ 72.52) และมีประสบการณ์ 11-20 ปี (ร้อยละ 59.34)
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ ด้านการประยุกต์การน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะ
จากแบบสอบถาม ผู้ให้ข้อมูล คืออาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ทางานด้านการ
พัฒนานักศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 40 แห่ง แห่งละ 3 คน รวม 120 ได้รับ
แบบสอบถามกลับคืนมา จานวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 75.83 ดังแสดงในตารางที่ 6
ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ ด้านการประยุกต์การน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
สร้างเสริมจิตสาธารณะ จากแบบสอบถาม (n=91)
ลาดับ
1

2

3

4

ด้านการประยุกต์การน้อมนาหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
หลักพอประมาณจะช่วยให้ การจัดกิจกรรมเพื่อ
ส่วนรวม เช่นการใช้สื่อ / แหล่งเรียนรู้ / ทรัพยากรที่มี
อยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เหมาะสมทุกด้าน
หลักเหตุผลจะช่วยให้ มีความรอบรู้ สามารถคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ใช้เหตุผลในการเลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์และทรัพยากรให้เหมาะสมกับกิจกรรมและ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวัน
ได้และทาประโยชน์เพื่อส่วนรวม
การมีภมู ิคุ้มกันที่ดีจะช่วยกล้าเผชิญปัญหาและพร้อม
แก้ไขปัญหา รูจ้ ักปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม พร้อม
ยอมรับการเปลีย่ นแปลง และมีการแสดงออกถึงความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
ความรู้และคุณธรรมจะช่วยให้ลดความขัดแย้ง ความ
กดดันซึ่งกันและกัน ซึ่งจะช่วยสร้างความสมานฉันท์
ความกลมเกลียว ความสามัคคีในสังคม มีสติปัญญาใน
การดาเนินชีวิตอย่างซื่อสัตย์สุจริต ไม่เบียดเบียนเอา
เปรียบสิ่งใดๆ

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การแปลผล
X
S.D.
4.53

0.85

เห็นด้วยมากทีส่ ุด

4.51

0.78

เห็นด้วยมากทีส่ ุด

4.20

0.75

เห็นด้วยมาก

4.25

0.81

เห็นด้วยมาก
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ลาดับ
5

ด้านการประยุกต์การน้อมนาหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
การประยุกต์ใช้จะช่วยให้ รู้คิดถึงประโยชน์ของการ
พึ่งพาตนเองพึ่งพาซึ่งกันและกัน เมตตา กรุณา
ช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อเกื้อกูล เสียสละ โดยคานึงถึง
ทรัพยากรที่มีจากัด และแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติ
ในท้องถิ่นที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อส่วนรวม
รวม

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การแปลผล
X
S.D.
4.24

0.76

เห็นด้วยมาก

4.35

0.80

เห็นด้วยมาก

จากตารางที่ 6 แนวคิด องค์ประกอบ ด้านการประยุกต์ใช้การน้อมนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะจากแบบสอบถาม พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็น
ด้วยมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ย 4.35 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า หลักพอประมาณจะช่วยให้ การจัด
กิ จ กรรมเพื่ อ ส่ ว นรวม เช่ น การใช้ สื่ อ / แหล่ ง เรี ย นรู้ / ทรั พ ยากรที่ มี อ ยู่ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด
เหมาะสมทุกด้าน มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ 4.53 อยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด รองลงมาคือ หลัก
เหตุผลจะช่วยให้ มีความรอบรู้ สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ใช้เหตุผลในการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์
และทรัพยากรให้เหมาะสมกับกิจกรรมและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวันได้
และทาประโยชน์เพื่อส่วนรวม มีคะแนนเฉลี่ย คือ 4.51 อยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด สาหรับรายข้อที่
มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด แต่ยังอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก คือ การมีภูมิคุ้มกันที่ดีจะช่วยกล้าเผชิญปัญหา
และพร้อมแก้ไขปัญหา รู้จักปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม พร้อมยอมรับการเปลี่ยนแปลง และมีการ
แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีคะแนนเฉลี่ย 4.20
1.2.3 การวิเคราะห์ แนวคิด องค์ประกอบ ด้านการประยุกต์การน้อมนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะ จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ดังแสดงในตารางที่ 7
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ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์ ด้านการประยุกต์การน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
สร้างเสริมจิตสาธารณะ จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ (n=18)
ลาดับ

ประยุกต์การน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1

การใช้หลักพอประมาณ จะทาให้มีการการเสียสละ การ
แบ่งปัน ซึ่งกันและกัน
เป็นแนวคิด ด้านคุณธรรม จะยุติการแข่งขัน กดดัน และ
การเบียดเบียนกัน อยู่ร่วมกันอย่างสันติแบบเกื้อกูล
เมื่อนาไปใช้เป็นการสร้างความสุขทางใจ มากกว่าการ
สร้างความสุขจากการเสพวัตถุ
เป็นหลักปฏิบัติที่มีการให้อย่างสมดุล เห็นแก่ส่วนรวม
เพื่อให้ได้รับประโยชน์ร่วมกัน และไม่มีการทาร้ายซึ่งกัน
และกัน
ควรให้องค์ความรู้ว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมี
ส่วนประกอบและความหมายอย่างไร
ควรให้กลุ่มเป้าหมายวิเคราะห์เพื่อประยุกต์ให้เห็น
คุณประโยชน์ของการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
ควรส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้จริงด้วยความสมัครใจในแต่ละกิจกรรมตาม
โปรแกรม
ให้พอประมาณกับเวลา กาลังทรัพย์กาลังสติปัญญา
สถานที่ ตามความเหมาะสมของกิจกรรมและโครงการ

2
3
4

5
6

7

8
9

10

ให้มีความพอดี ต่อความจาเป็นการใช้ทรัพยากรในการดาเนินการ
ใดๆ ก็ต้องให้พอประมาณ เป็นทางสายกลาง ไม่มากเกิน
ศักยภาพ และก็ต้องไม่น้อยเกินไป
ให้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยไม่
เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น ไม่ทาให้สังคมเดือดร้อน และไม่
ทาลายธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

ผลการวิเคราะห์
ความถี่
ร้อยละ

17

94.44

18

100

17

94.44

18

100

17

94.44

17

94.44

17

94.44

17

94.44

17

94.44

18

100
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ลาดับ

ประยุกต์การน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

11

การใช้หลักเหตุผลพิจารณา ต้องทากิจกรรมหรือโครงการ
นั้นๆ เพื่อแก้ปัญหาอะไร มีผลต่อส่วนรวมอย่างไร
ใช้หลักเหตุผลเลือกเพื่อให้ได้วัสดุและอุปกรณ์ในการจัด
กิจกรรมที่มีคุณภาพ ตรงกับความต้องการที่แท้จริง การ

12

18

100

17

94.44

18

100

หลักภูมิคุ้มกันที่ดี ทาอย่างไรกิจกรรมและโครงการนั้นๆ
จึงจะสาเร็จ และไม่ให้เกิดความเสียหาย ทั้งทรัพย์สิน
ชื่อเสียง

17

94.44

การเตรียมตัวให้พร้อมรับต่อผลกระทบต่อการทากิจกรรมใด ๆ คือ
ไม่เสี่ยงเกินไป ไม่ประมาท เตรียมวิธีการทางาน เพื่อไม่ให้
บกพร่องต้องหยุดชะงัก โดยรู้จักวางแผน

18

100

17

94.44

17

94.44

18

100

ตระหนัก รู้ผิดชอบชั่วดี ด้านการกระทา หมั่นเพียร ไม่โลภ ไม่
ตระหนี่ รู้จักแบ่งปัน เอื้อเฟื้อ เกื้อกูล และรับผิดชอบในการอยู่

18

100

ร่วมกับผู้อื่นในสังคม
ก่อนทากิจกรรมใดๆ ต้องพิจารณาว่าควรมีความรู้ในเรื่อง
ใดบ้าง ที่จะส่งผลให้การทากิจกรรมบรรลุตามเป้าหมาย

17

94.44

ตัดสินใจดาเนินการเรื่องต่างๆ อย่างมีเหตุผล บนพื้นฐานของความ
ถูกต้อง
13

ผลการวิเคราะห์
ความถี่
ร้อยละ

พิจารณาใช้เหตุผลในการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์และ
ทรัพยากรที่มีอยู่ โดยใช้สติ ปัญญา ในทางที่ถูกไม่ทาให้ผู้อื่น
เดือดร้อนและสังคมเสียหาย

14

15

16

ให้รู้จักปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม สังคม และนามาซึ่ง
ผลประโยชน์ในระยะยาว และความสุขของคนส่วนรวมทีย่ ั่งยืน

17

18

19

20

การทากิจกรรมนั้นๆได้ให้คุณธรรม แง่คิดอะไรกับผู้ดาเนิน
กิจกรรม และมีส่วนช่วยเหลือบุคคลอื่นหรือสังคมในด้าน
ใด
มีความขยัน อดทน ความมุ่งมั่นตั้งใจในการทาแต่ละ
กิจกรรมเพื่อส่วนรวม ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความ
ซื่อสัตย์ สุจริต ตรงต่อเวลา ตามเวลาของโปรแกรม
กาหนด

110
ผลการวิเคราะห์
ความถี่
ร้อยละ

ลาดับ

ประยุกต์การน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

21

มีความรอบรู้ดาเนินกิจกรรมไปตามขอบข่ายที่กาหนดของ
โปรแกรม นาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ต่อ
ผู้อื่นและสังคมส่วนรวม

16

88.88

มีความรอบคอบและความระมัดระวังที่จะนาความรูต้ ่างๆ
เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและ
ในขั้นปฏิบัติกิจกรรมเพื่อส่วนรวม

17

94.44

22

จากตารางที่ 7 ด้านการประยุกต์ใช้การน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้าง
เสริมจิ ตสาธารณะ จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า ประเด็นที่มีความถี่สู งสุด ได้แก่ เป็น
แนวคิด ด้านคุณธรรม จะยุติการแข่งขัน กดดัน และการเบียดเบียนกัน อยู่ร่วมกันอย่างสันติ แบบ
เกื้อกูล เป็นหลักปฏิบัติที่มีการให้อย่างสมดุล เห็นแก่ส่วนรวม เพื่อให้ได้รับประโยชน์ร่วมกัน และไม่มี
การทาร้ายซึ่งกันและกัน ให้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยไม่เบียดเบียนตนเองและ
ผู้อื่น ไม่ทาให้สังคมเดือดร้อน และไม่ทาลายธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม การใช้หลักเหตุผลพิจารณา
ต้องทากิจกรรมหรือโครงการนั้นๆ เพื่อแก้ปัญหาอะไร มีผลต่อส่วนรวมอย่างไร พิจารณาใช้เหตุผล
ในการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์และทรัพยากรที่มีอยู่ โดยใช้สติ ปัญญา ในทางที่ถูกไม่ทาให้ ผู้อื่นเดือดร้อน
และสังคมเสียหาย การเตรียมตัวให้พร้อมรับต่อผลกระทบต่อการทากิจกรรมใด ๆ คือ ไม่เสี่ยงเกินไป
ไม่ประมาท เตรียมวิธีการทางาน เพื่อไม่ให้ บกพร่องต้องหยุดชะงัก โดยรู้จักวางแผน มีความขยัน
อดทน ความมุ่งมั่น ตั้งใจในการทาแต่ล ะกิจกรรมเพื่อส่ว นรวม ความรับผิ ดชอบต่อหน้าที่ มีความ
ซื่อสัตย์ สุจริต ตรงต่อเวลา ตามเวลาของโปรแกรมกาหนด และตระหนัก รู้ผิดชอบชั่วดี ด้านการ
กระทา หมั่นเพียร ไม่โลภ ไม่ตระหนี่ รู้จั กแบ่งปัน เอื้อเฟื้อ เกื้อกูล และรับผิดชอบในการอยู่ ร่วมกับ
ผู้อื่นในสังคม โดยมีความถี่ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และประเด็นที่มีความถี่น้อยที่สุดมี 1 ข้อ
ได้แก่ คือ มีความรอบรู้ดาเนินกิจกรรมไปตามขอบข่ายที่กาหนดของโปรแกรม นาความรู้ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคมส่วนรวม โดยมีความถี่ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 88.88
1.2.4 การศึกษาวิเคราะห์เอกสาร จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ด้านการประยุกต์
หลักพุทธธรรมไตรสิกขาเพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะ พบว่า
หลักพุทธธรรมไตรสิกขา นาไปประยุกต์ใช้เป็นหลักในการพัฒนาบุคคลให้เป็นผู้มีคุณภาพ
ปลูกฝังให้คนเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อก่อให้เกิดความสงบสุขในสังคม เนื่องจากเป็น
กระบวนการในการฝึกฝน อบรม ฝึกหัดเพื่อพัฒนาคนในองค์ประกอบ 3 ด้านคือ
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1) ศีล คือการพัฒนาด้านพฤติกรรมทางกาย และวาจา ให้มีระบบถูกต้องดีงาม เพื่อทาให้
สังคมมีความสงบเรียบร้อยอยู่ร่วมกันอย่างผาสุก มีความเกื้อหนุนกัน ไม่เบียดเบียน ไม่เอาเปรียบกัน
มีส่วนร่วมรับผิดชอบ พร้อมเพรียงสามัคคี ป้องกันความคิดชั่วและความเสื่อมเสียหาย สังคมส่วนรวม
ก็สงบสุข
2) สมาธิ คือการพัฒนาด้านจิตใจ ให้มีคุณธรรมซึ่งเป็นคุณภาพของจิตใจทีด่ ีงาม เป็นจิตใจที่
สูง ประณีต และประเสริฐ เช่น มีความรัก เมตตา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความปรารถนาและเจตคติที่ดี เป็น
มิตร อยากให้ผู้อื่นและสังคมส่วนรวมมีความสุข
3) ปัญญา คือ เป็นการพัฒนาด้านปัญญาให้มีการคิด การวินิจฉัยที่ถูกต้องชัดเจนและ
เที่ยงตรง รู้จักแยกแยะ วิเคราะห์วิจัยสืบสาวเหตุปัจจัยของเรื่องต่างๆ ทาให้สามารถแก้ไขปัญหา หรือ
บริหารจัดการกิจกรรมต่างๆ เช่นปัญหาสังคม ให้สาเร็จ ส่วนรวมก็ได้รับประโยชน์
หลักไตรสิกขาเป็นแนวปฏิบัติเพื่อให้บุคคลมีการดาเนินชีวิตไปในวิถีที่ถูกต้องดีงาม นาไปสู่
สังคมที่ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เกื้อกูล ช่วยเหลือ แบ่งปัน สอดคล้องกับแนวคิดการสร้างเสริมให้บุคคลมี
จิตสาธารณะซึ่งเป็นการให้ความสาคัญต่อส่วนรวม สาหรับงานวิจัยนี้จะใช้หลักพุทธธรรมไตรสิกขาใน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแผนการสร้างเสริมจิตสาธารณะ มี 3 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นจัดหาและ
สร้างปัจจัย คือจัดหาทรัพยากรต่างๆ ที่จาเป็นต่อการดาเนินกิจกรรมหรือการทาโครงการที่สร้างสรรค์
สังคม เพื่อให้มีพร้อมก่อนการเรียนรู้หรือทากิจกรรม 2) ขั้นการจัดการเรียนรู้ โดยใช้หลัก คือขั้นศีล
สมาธิ และปัญญา 3) ขั้น การวัด และประเมินผลคือการประเมิน ผล ที่เกิดกับตัว ผู้ เข้าอบรมคือ
กลุ่มเป้าหมาย ด้านการพัฒนาทางกาย ศีล จิตใจ และปัญญา
สาหรับในขั้นการจัดการเรียนรู้ มีขั้นตอน 3 ขั้นตอน ได้แก่
1. ขั้นศีล เป็นขั้นที่กลุ่มเป้าหมายควบคุมกายและวาจาให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยมีระเบียบ
วินัย เป็นปกติพร้อมที่จะเรียนรู้ พร้อมที่จะปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะให้เกิดแก่ตน
2. ขั้นสมาธิ เป็นขั้นทีก่ ลุ่มเป้าหมายมีจิตมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องอยู่กับสิ่งที่ได้รับมอบหมาย รวม
จิตใจความคิดแน่วแน่ ตัดสิ่งรบกวนอื่นๆ ออกจากความคิดและจิตใจ ในขณะเรียนรู้มีจิตใจมุ่งมั่นที่จะ
ปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะให้เกิดแก่ตน
3. ขั้นปัญญา เป็นขั้นที่กระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายได้ฝึกคิดอย่างมีเหตุผล เกิดความรู้เข้าใจสิ่ง
ต่างๆ โดยใช้สติในการควบคุม พิจารณาเรื่องใดๆ จนเกิดความรู้แจ้งเข้าใจ และแก้ปัญหาได้ถูกต้อง
ตามความเป็นจริง ใช้ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ในการทากิจกรรมหรือโครงการเพื่อสร้างเสริม
จิตสาธารณะให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
ทุกขั้นตอนสามารถเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการจัดการเรียนรู้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเนื้อหาของ
บทเรียนและกิจกรรมต่างๆ
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1.2.5 การวิเคราะห์ ด้านการประยุกต์หลักพุทธธรรมไตรสิกขาเพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะ
จากแบบสอบถาม ที่ได้รับคืนมา จานวน 91 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 75.83 ดังแสดงในตารางที่ 8
ตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์ ด้านการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมไตรสิกขาเพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะ
จากแบบสอบถาม (n=91)
ลาดับ

ด้านการประยุกต์หลักพุทธธรรมไตรสิกขา

1

ศีลจะช่วยให้การควบคุมตนเองให้อยู่ในระเบียบวินัยทั้ง
ทางกาย ทางวาจาและใจ โดยไม่เอาเปรียบหรือ
เบียดเบียนผู้อื่นและสิ่งแวดล้อมประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี โดยไม่เพิกเฉยต่อความสูญเสียต่อสิ่งของ
สาธารณะ เช่นช่วยปิดน้า ปิดไฟเมื่อเลิกใช้งาน
สมาธิ จะช่วยให้รวบรวมจิตใจ ความคิดให้แน่วแน่โดย
ใช้สติในการทากิจกรรมเพื่อส่วนรวมให้สาเร็จ สร้างพลัง
จิตใจทาความเข้าใจปัญหา แก้ปัญหาจนเกิดความรู้แจ้ง
เกิดการเรียนรู้ เกิดปัญญาขึ้นในตนเอง
ปัญญาจะช่วยให้ มีหลักเหตุผลพิจารณาเรื่องและ
เหตุการณ์ตา่ งๆอย่างรู้เท่าทัน ช่วยให้เป็นผู้นาในการ
พัฒนาสิ่งต่างๆ เพื่อสร้างสรรค์สังคมมีความเชื่อมั่นใน
ความสามารถของตนเองว่ามีเป็นผู้ที่มีประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม
การพัฒนาบุคคล เกีย่ วกับพฤติกรรม (ศีล) จิตใจ
(สมาธิ) ความรู้ความคิด (ปัญญา) จะทาให้มีวิธีคิดเป็น
คิดถูกต้อง และ เมื่อเกิดปัญหาขึ้น จะค้นหาสาเหตุ
แก้ปัญหาโดยใช้เหตุผล สังคมจะสงบสุข
ประยุกต์ใช้เพื่อจัดการเรียนรู้ ขั้นที1) ขั้นสร้างปัจจัย
คือจัดหาทรัพยากรที่จาเป็นต้องใช้ ขั้นที2) ขั้น
กระบวนการ คือใช้ ศีล สมาธิ และปัญญา ขั้นที3) ขั้น
การประเมินผล ( กาย ศีล จิต ปัญญา )
รวม

2

3

4

5

X

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การแปลผล
S.D.

4.52

0.82

เห็นด้วยมากทีส่ ุด

4.22

0.77

เห็นด้วยมาก

4.51

0.76

เห็นด้วยมากทีส่ ุด

4.21

0.80

เห็นด้วยมาก

4.23

0.75

เห็นด้วยมาก

4.34

0.78

เห็นด้วยมาก

จากตารางที่ 8 แนวคิด องค์ประกอบ ด้านการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมไตรสิกขาเพื่อสร้าง
เสริมจิตสาธารณะ จากแบบสอบถาม พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ย
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4.34 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ศีลจะช่วยให้ การควบคุมตนเองให้อยู่ในระเบียบวินัยทั้งทางกาย
ทางวาจาและใจ โดยไม่เอาเปรียบหรือเบียดเบียนผู้อื่นและสิ่งแวดล้อมประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
โดยไม่เพิกเฉยต่อความสูญเสียต่อสิ่งของสาธารณะ เช่นช่วยปิดน้า ปิดไฟเมื่อเลิกใช้งาน มีคะแนน
เฉลี่ยสูงสุด 4.52 อยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด รองลงมาคือ ปัญญาจะช่วยให้ มีหลักเหตุผลพิจารณา
เรื่องและเหตุการณ์ต่างๆอย่างรู้เท่าทัน ช่วยให้เป็นผู้นาในการพัฒนาสิ่งต่างๆ เพื่อสร้างสรรค์สังคมมี
ความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองว่ามีเป็นผู้ที่มีประโยชน์ต่อส่วนรวม มีคะแนนเฉลี่ย 4.51 อยู่
ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด สาหรับรายข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด แต่ยังอยู่ในระดับเห็นด้วยมากคือ
การพัฒนาบุคคล เกี่ยวกับพฤติกรรม (ศีล) จิตใจ (สมาธิ) ความรู้ความคิด (ปัญญา) จะทาให้มีวิธีคิด
เป็น คิดถูกต้อง และ เมื่อเกิดปัญหาขึ้น จะค้นหาสาเหตุ แก้ปัญหาโดยใช้เหตุผล สังคมจะสงบสุข มี
คะแนนเฉลี่ย 4.21
1.2.6 การวิเคราะห์ ด้านการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมไตรสิกขาเพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะ
จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ดังแสดงในตารางที่ 9
ตารางที่ 9 ผลการวิเคราะห์ ด้านการประยุกต์ใช้ หลักพุทธธรรมไตรสิกขาเพื่อสร้างเสริมจิต
สาธารณะจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ (n=18)
ลาดับ

ประยุกต์ใช้ หลักพุทธธรรมไตรสิกขา

1

ควรใช้เป็นหลักในการพัฒนาบุคคลให้เป็นผู้มีคุณภาพ
ปลูกฝังให้คนเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อ
ก่อให้เกิดความสงบสุขในสังคมโดยมี ศีล เป็นสิ่งที่กากับ
พฤติกรรมที่ดีงาม
ควรใช้เป็นกระบวนการในการฝึกฝน อบรม ฝึกหัดเพื่อ
พัฒนาคนในองค์ประกอบ 3 ด้าน ศีล สมาธิ ปัญญา
เพื่อให้ดาเนินชีวิตที่ดีงามไม่เบียดเบียนกัน
ควรใช้ฝึกฝนพัฒนาด้านพฤติกรรมทางกาย ใจ และ
สติปัญญา ให้มีระบบถูกต้องดีงาม เพื่อความสงบ
เรียบร้อยอยู่ร่วมกันอย่างผาสุก
ใช้เป็นหลักของการพัฒนาด้านจิตใจ ให้มีคุณธรรมซึ่งเป็น
คุณภาพของจิตใจ ให้เป็นจิตใจที่สูงมีการคิดที่ถูกต้องเห็น
ความสาคัญของส่วนรวม

2

3

4

ผลการวิเคราะห์
ความถี่
ร้อยละ

18

100

18

100

18

100

18

100
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ลาดับ

ประยุกต์ใช้ หลักพุทธธรรมไตรสิกขา

5

การประยุกต์ใช้ มี 3 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นจัดหาและสร้าง
ปัจจัยแห่งสัมมาทิฐิ ให้มีพร้อม คือทรัพยากรต่าง ๆ 2) ขั้น
การจัดการเรียนรู้ โดยใช้หลัก คือขั้น ศีล สมาธิ และ
ปัญญา 3) ขั้นการวัดผลประเมินผล ด้านการพัฒนาทาง
กาย ศีล จิตใจ และปัญญา
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นขั้ น การจั ด การเรี ย นรู้ ขั้ น ศี ล คื อ การ
ควบคุมให้ผู้เรียน ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ขั้นสมาธิ คือให้
ผู้เรีย นรวมจิตใจความคิดแน่วแน่ตัดสิ่งรบกวนอื่นๆ ขั้น
ปัญญา คือพิจารณาผลที่เกิดขึ้นจนเกิดความรู้แจ้งเข้าใจ
และแก้ปัญหาได้ ถูกต้อง

6

ผลการวิเคราะห์
ความถี่
ร้อยละ

17

94.44

17

94.44

จากตารางที่ 9 การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมไตรสิกขาเพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะ จาก
การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า ประเด็นที่มีความถี่สูงสุด ได้แก่ ควรใช้เป็นหลักในการพัฒนาบุคคล
ให้เป็นผู้มีคุณภาพ ปลูกฝังให้คนเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อก่อให้เกิดความสงบสุ ขใน
สังคมโดยมี ศีล เป็นสิ่งที่กากับพฤติกรรมที่ดีงาม ควรใช้เป็นกระบวนการในการฝึกฝน อบรม ฝึกหัด
เพื่อพัฒนาคนในองค์ประกอบ 3 ด้าน ศีล สมาธิ ปัญญา เพื่อให้ดาเนินชีวิตที่ดีงามไม่เบียดเบียนกัน
ใช้เป็นหลักของการพัฒนาด้านจิตใจ ให้มีคุณธรรมซึ่งเป็นคุณภาพของจิตใจ ให้เป็นจิตใจที่สูงมีการคิด
ที่ถูกต้องเห็นความสาคัญของส่วนรวม โดยมีความถี่ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และประเด็นที่มี
ความถี่รองลงมา ได้แก่ การประยุกต์ใช้ มี 3 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นจัดหาและสร้างปัจจัยแห่งสัมมาทิฐิ
ให้มีพร้อม คือทรัพยากรต่าง ๆ 2) ขั้นการจัดการเรียนรู้ โดยใช้หลัก คือขั้น ศีล สมาธิ และปัญญา
3) ขั้นการวัดผลประเมินผล ด้านการพัฒนาทางกาย ศีล จิตใจ ปัญญา และประยุกต์ใช้ในขั้นการ
จัดการเรียนรู้ ขั้นศีล คือ การควบคุมให้ผู้เรียน ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ขั้นสมาธิ คือให้ผู้เรียนรวม
จิตใจความคิดแน่วแน่ตัดสิ่งรบกวนอื่นๆ ขั้นปัญญา คือพิจารณาผลที่เกิดขึ้นจนเกิดความรู้แจ้งเข้าใจ
และแก้ปัญหาได้ ถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ 94.44
1.2.7 ผลการศึกษาวิเคราะห์เอกสาร จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ด้านแนวคิดการ
พัฒนาโปรแกรมเพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะนักศึกษาปริญญาบัณฑิต พบว่า
โปรแกรม เป็นแนวการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ได้รับการพัฒนา
ไปตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ได้มากที่สุด เป็น แผนลาดับขั้นตอนของกระบวนการและรายละเอียดของ
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แนวทางการจัดการเรียนรู้ เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาไปตามจุดมุ่งหมายหรือลักษณะของ
โปรแกรมที่ตั้งไว้
กระบวนการในการพัฒนาโปรแกรม ต้องมีการการประเมินผลกลุ่มเป้าหมาย ก่อนเข้า
ร่วมโปรแกรม จากการสัมภาษณ์ สอบถามอาจเก็บข้อมูลจากการทดสอบหรือการสังเกต เพื่อนามา
เป็ นข้อมูล พื้น ฐานส าหรั บการบริห ารจัดการโปรแกรม สาหรับการสร้างจุดประสงค์ในการเรียนรู้
ขั้นตอนนี้คือ เป็นการกาหนดเป้าหมายที่เหมาะสมกับผู้เรียน กาหนดจุดมุ่งหมายเป็นข้อความที่แสดง
ถึงพฤติกรรมที่คาดหวังว่าจะเกิดกับผู้เรียนที่เฉพาะเจาะจงลงไป ในขั้นการวิเคราะห์ลาดับงานเป็น
การตีความทักษะเบื้องต้นของการเรียนออกมาเป็นขั้นตอนย่อยๆจัดเรียงตามลาดับความยากง่าย ขั้น
การเลือกใช้กลยุทธ์ในการจั ดการเรียนรู้ คือการกาหนดว่าผู้สอนจะสอนอย่างไร การเตรียมวัส ดุ
อุปกรณ์ให้เหมาะสม และขั้นการประเมินผลโปรแกรม นั่นคือผู้เรียนเกิดพฤติกรรมตามที่กาหนดไว้
หรือไม่ ซึ่งถ้าไม่เกิดก็จาเป็นต้องตรวจสอบข้อบกพร่องของโปรแกรมในส่วนต่างๆ เพื่อทาการปรับปรุง
ต่อไป
โปรแกรมควรมีองค์ประกอบ ซึ่งต้องมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับเรื่องที่จัดอบรม
ได้แก่ 1) หลักการและเหตุผล2) วัตถุประสงค์3) แนวคิดสาคัญ 4) โครงสร้างโปรแกรม 5) วิธีการ
ฝึกอบรม 6) ระยะเวลา 7) สถานที่ และ8) การประเมินผล และสาหรับแนวคิดการพัฒนาโปรแกรม
เพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะนักศึกษาปริญญาบัณฑิต ควรมีหลักการพัฒนาให้กลุ่มเป้าหมายมีแนว
ทางการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้บาเพ็ญตนให้ เป็นประโยชน์ต่อสังคม อย่างหลากหลายรูปแบบ
แสดงถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ค วรปลู ก ฝั ง และสร้ า งจิ ต ส านึ ก ในการท า
ประโยชน์ต่อ ชุมชน สังคม เน้นมีคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักพุทธธรรมไตรสิกขาที่สอดคล้องกับการสร้างเสริม
จิตสาธารณะมาช่วยพัฒนาเป็นโครงสร้างโปรแกรม โดยมีแนวทางการจัดการเรียนรู้เน้นให้ร่วมกัน
วิเคราะห์ การออกแบบการจัดกิจกรรม วางแผน มีการปฏิบัติภาคสนามทากิจกรรมเพื่อสังคม แบบ
อาสาสมัครโดยไม่มีค่าตอบแทน ควรจัดให้มีนาเสนอผลงานมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลังจากเสร็จสิ้น
กิจกรรมโครงการสร้างเสริมจิตสาธารณะเพื่อถอดบทเรียน สาหรับวิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
โดย มีการอบรมตามหน่วยเรียนรู้ภาคทฤษฎี มีปฏิบัติภาคสนามโดยทาโครงการจิตสาธารณะ และ
ถอดบทเรี ย น รวมเวลาไม่ เ กิ น 50 ชม. ควรมี ก ารประเมิ น ผลก่ อ น ระหว่ า ง และหลั ง การจั ด
ประสบการณ์เรียนรู้โดยประเมินผลตามสภาพจริง มีการประเมินโครงการ ประเมินตนเอง และการ
ประเมินความพึงพอใจต่อโปรแกรม เป็นกระบวนการเปรียบเทียบความแตกต่ างของพฤติกรรมการ
เรียนรู้ของ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมว่ า มีความรู้ ทักษะ และมีทัศนคติที่ดีขึ้นอย่างไร เพื่อตัดสินใจว่า
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมนั้นประสบผลสาเร็จหรือไม่ ถ้าส่วนใดไม่ประสบผลสาเร็จจะได้ปรับปรุงแก้ไข
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เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ได้ตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ได้มากที่สุด โดยมีการสังเกต การสัมภาษณ์ ร่วมกับการ
ประเมินแบบต่างๆ เพื่อติดตามการมีจิตสาธารณะของกลุ่มเป้าหมาย
1.2.8 การวิเคราะห์ แนวคิด องค์ประกอบ ด้านแนวคิดการพัฒนาโปรแกรมเพื่อสร้างเสริม
จิตสาธารณะนักศึกษาปริญญาบัณฑิต จากแบบสอบถาม ที่ได้รับคืนมา จานวน 91 ฉบับ คิดเป็น
ร้อยละ 75.83 ดังแสดงในตารางที่ 10
ตารางที่ 10 ผลการวิเคราะห์ ด้านแนวคิดการพัฒนาโปรแกรมเพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะนักศึกษา
ปริญญาบัณฑิต จากแบบสอบถาม (n=91)

ลาดับ
1

2

3

4

5

การสร้างเสริมจิตสาธารณะนักศึกษาปริญญา
บัณฑิต
หลักการควรมุ่งมั่นพัฒนาให้กลุม่ เป้าหมายมีแนว
ทางการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้บาเพ็ญตนให้เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม อย่างหลากหลายรูปแบบ แสดงถึง
ความรับผิดชอบต่อสังคม
วัตถุประสงค์ควรปลูกฝังและสร้างจิตสานึกในการ
บาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อ ชุมชน สังคม เน้นมี
คุณธรรม จริยธรรม โดยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม
แนวคิดสาคัญควรน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและหลักพุทธธรรมไตรสิกขาที่สอดคล้องกับการ
สร้างเสริมจิตสาธารณะมาช่วยพัฒนาเป็นโครงสร้าง
โปรแกรม
แนวทางการจัดการเรียนรู้ควรเน้นให้ร่วมกันวิเคราะห์
การออกแบบการจัดกิจกรรม วางแผน มีการปฏิบัติ
ภาคสนามทากิจกรรมเพื่อสังคม อาสาสมัครโดยไม่มี
ค่าตอบแทน
ควรจัดให้มีนาเสนอผลงานมีการแลกเปลีย่ นเรียนรู้
หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมโครงการสร้างเสริมจิต
สาธารณะเพื่อถอดบทเรียน

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
S.D. การแปลผล
X
4.34

0.84

เห็นด้วยมาก

4.54

0.77

เห็นด้วยมาก
ที่สุด

4.52

0.75

เห็นด้วยมาก

4.51

0.85

เห็นด้วยมาก
ที่สุด

4.25

0.74

เห็นด้วยมาก
ที่สุด
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ลาดับ
6

7

8

การสร้างเสริมจิตสาธารณะนักศึกษาปริญญา
บัณฑิต
ควรจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของโปรแกรม 3 ระยะ
โดย มีการอบรมหน่วยเรียนรู้ ปฏิบัติภาคสนามโดยทา
โครงการจิตสาธารณะ และถอดบทเรียน รวมเวลาไม่
เกิน 50 ชม.
ควรมีการประเมินผลก่อน ระหว่าง และหลังการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้โดยประเมินผลตามสภาพจริง
ประเมินโครงการ ประเมินตนเอง และการประเมิน
ความพึงพอใจต่อโปรแกรม
ควรมีการประเมินผลโดยมีการสังเกต การสัมภาษณ์
ร่วมกับการประเมินแบบต่างๆ เพื่อติดตามความคงทน
การมีจิตสาธารณะ
รวม

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
S.D. การแปลผล
X
4.24

0.75

เห็นด้วยมาก

4.26

0.81

เห็นด้วยมาก

4.27

0.76

เห็นด้วยมาก

4.37

0.78

เห็นด้วยมาก

จากตารางที่ 10 แนวคิดการพัฒนาโปรแกรมเพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะนักศึกษาปริญญา
บัณฑิต จากแบบสอบถาม พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ย 4.37 เมื่อ
พิจ ารณาเป็ น รายข้อพบว่า วัต ถุป ระสงค์ควรปลู กฝั ง และสร้า งจิต ส านึ กในการบาเพ็ญตนให้ เป็ น
ประโยชน์ต่อ ชุมชน สังคม เน้นมีคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม มี
คะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ 4.54 อยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด รองลงมาคือ แนวคิดสาคัญควรน้อมนา
หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งและหลั ก พุ ท ธธรรมไตรสิ ก ขาที่ ส อดคล้ อ งกั บ การสร้ า งเสริ ม
จิตสาธารณะมาช่วยพัฒนาเป็นโครงสร้างโปรแกรม มีคะแนนเฉลี่ย 4.52 อยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด
สาหรับรายข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดแต่ยังอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก คือ ควรจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ของโปรแกรม 3 ระยะ โดย มีการอบรมหน่วยเรียนรู้ ปฏิบัติภาคสนามโดยทาโครงการจิต
สาธารณะ และถอดบทเรียน รวมเวลาไม่เกิน 50 ชม. มีคะแนนเฉลี่ย 4.24
1.2.9 การวิเคราะห์ แนวคิด องค์ประกอบ ด้านแนวคิดการพัฒนาโปรแกรมเพื่อสร้างเสริมจิต
สาธารณะนักศึกษาปริญญาบัณฑิต จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ดังแสดงในตารางที่ 11
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ตารางที่ 11 ผลการวิเคราะห์ ด้านแนวคิดการพัฒนาโปรแกรมเพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะนักศึกษา
ปริญญาบัณฑิต จากสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ (n=18)
ลาดับ

การสร้างเสริมจิตสาธารณะนักศึกษาปริญญาบัณฑิต

1

หลักการควรส่งเสริมให้นักศึกษาจัดกิจกรรมเพื่อบาเพ็ญตนให้เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม
วัตถุประสงค์ควรปลูกฝังและสร้างจิตสานึกในการบาเพ็ญตนให้
เป็นประโยชน์ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
แนวคิดสาคัญควรน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
หลักพุทธธรรมไตรสิกขาทีส่ อดคล้องกับการสร้างเสริมจิต
สาธารณะมาช่วยพัฒนาเป็นโครงสร้างโปรแกรม
กิจกรรมให้นักศึกษาร่วมกันวิเคราะห์ การออกแบบการจัด
กิจกรรม วางแผน มีการปฏิบัติโครงการภาคสนาม อาสาสมัคร
โดยไม่มีค่าตอบแทน ควรจัดให้มีนาเสนอผลงานมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูห้ ลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมโครงการสร้างเสริมจิตสาธารณะ
ควรจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของโปรแกรม โดย มีการอบรม
หน่วยเรียนรู้ ปฏิบัตภิ าคสนามโดยทาโครงการจิตสาธารณะ และ
ถอดบทเรียน
ควรมีการประเมินผลก่อน ระหว่าง และหลังการจัดประสบการณ์
เรียนรูโ้ ดยประเมินผลตามสภาพจริง และมีการประเมินผลโดยมี
การสังเกต การสัมภาษณ์ ร่วมกับการประเมินแบบต่างๆ

2
3

4

5

6

ผลการวิเคราะห์
ความถี่
ร้อยละ
18

100

18

100

18

100

17

94.44

17

94.44

17

94.44

จากตารางที่ 11 แนวคิดการพัฒนาโปรแกรมเพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะนักศึกษาปริญญา
บัณฑิต จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า ประเด็นที่มีความถี่สูงสุด ได้แก่ หลักการควรส่งเสริมให้
นักศึกษาจัดกิจกรรมเพื่อบาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม วัตถุประสงค์ควรปลูกฝังและสร้าง
จิตสานึกในการบาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม แนวคิด สาคัญ
ควรน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักพุทธธรรมไตรสิกขาที่สอดคล้องกับการสร้าง
เสริมจิตสาธารณะมาช่วยพัฒนาเป็นโครงสร้างโปรแกรม โดยมีความถี่ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 100
และประเด็นที่มีความถี่รองลงมา ได้แก่ กิจกรรมให้นักศึกษาร่วมกันวิเคราะห์ การออกแบบการจัด
กิจกรรม วางแผน มีการปฏิบัติ โ ครงการภาคสนาม อาสาสมัครโดยไม่มีค่าตอบแทน ควรจัดให้ มี
นาเสนอผลงานมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมโครงการสร้างเสริมจิตสาธารณะ
ควรจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของโปรแกรม โดย มีการอบรมหน่วยเรียนรู้ ปฏิบัติภาคสนามโดยทา
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โครงการจิตสาธารณะ และถอดบทเรียน และควรมีการประเมินผลก่อน ระหว่าง และหลังการจัด
ประสบการณ์เ รี ย นรู้ โ ดยประเมิ น ผลตามสภาพจริง และมี ก ารประเมิ น ผลโดยมี ก ารสั ง เกต การ
สัมภาษณ์ ร่วมกับการประเมินแบบต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 94.44
1.2.10 ผลการศึกษาวิเคราะห์เอกสาร จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ด้านวิธีการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อการสร้างเสริมจิตสาธารณะนักศึกษาปริญญาบัณฑิต พบว่า
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะนักศึกษาปริญญาบัณฑิต
โดยมีหลักการคือต้องจัดให้สอดคล้องกับความถนัดความสนใจและพัฒนาการของกลุ่มเป้าหมาย เน้น
ฝึ ก ทั ก ษะกระบวนการคิ ด การเผชิ ญ สถานการณ์ ก าร ประยุ ก ต์ ค วามรู้ เ พื่ อ ใช้ ใ นชี วิ ต ประจ าวั น
นอกจากนีต้ ้องการปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ซึ่งการจัดบรรยากาศแห่งการ
เรียนรู้เป็นสิ่งที่สาคัญยิ่ง ควรมีความเป็นพลวัตร คือ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งในด้าน การ
จัดกิจกรรม การสร้างบรรยากาศ สาระการเรียนรู้ รูปแบบเทคนิค และวิธีการ ควรคานึ งถึง ประเด็ น
ดังนี้ 1) ควรศึกษาคู่มือโปรแกรมเพื่อรู้และเข้าใจอย่างชัดเจน 2) ควรวางแผนเพื่อ ดาเนินการให้
เป็นไปตามแผน 3) ควรเลือกใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ใหม่ๆและเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ 4 ) ค ว ร ใ ช้
หลั กสร้ างแรงจู งใจให้ ถู กวิธีเพื่ อดึงความสนใจ 5) ควรสร้างบรรยากาศให้ เอื้อ ต่อการเรีย นรู้และ
สนุกสนานเพื่อทาให้รู้สึกเป็นกันเอง 6) ควรมีการประเมินการจัดการเรียนรู้และพัฒนาการของผู้เข้า
โปรแกรม เพื่อเป็นการตรวจสอบตนเอง สื่ อ กระบวนการ เพื่อปรับปรุงการพัฒนาให้ดีขึ้นต่อไป
วิธีการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้เพื่อการสร้างเสริมจิตสาธารณะนักศึกษาปริญญาบัณฑิต ควรมี
กระบวนการพัฒนาการรับรู้และรู้คิด เจตคติ และพฤติกรรม เกี่ยวกับการมีจิตสาธารณะ มีขั้นให้
ตระหนักให้ความสนใจในเรื่องการมีจิตสาธารณะ โดยการสังเกตเรียนรู้จากบุคลต้นแบบ และจาก
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์เชิงประจักษ์ ในการทาประโยชน์ต่อส่วนรวม มีขั้นให้นักศึกษาแสดง
พฤติกรรมต่อสิ่ งที่ส นใจในกิจ กรรมสร้างสรรค์สั งคม โดยให้ มีก ารร่ว มในการอภิปราย สั มภาษณ์
ซักถาม วิพากษ์วิจารณ์ จดบันทึก และการสนทนากลุ่มกับเพื่อนๆ มีการสร้างแนวคิดจิตสาธารณะสู่
การลงมือปฏิบัติทาให้เกิดผล โดยให้วิเคราะห์จากสภาพปัญหาจริงและทาโครงการจิตสาธารณะ และ
น าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นชี วิ ต ประจ าวั น ให้ เ กิ ด เป็ น นิ สั ย โดยจั ด ท าเป็ น ขั้ น ๆ เริ่ ม ตั้ ง แต่ ให้ มี ก ารรู้ คิ ด
ตระหนั ก รั บ รู้ ถึ ง ปั ญ หาสั ง คม เน้ นมี เ จตคติ ที่ ดี ค านึ ง ถึง ผู้ อื่ น เมตตา แบ่ง ปั น เอื้ อ เฟื้ อ เผื่ อ แผ่
ช่วยเหลือ มีการควบคุมมีพฤติกรรม ด้านจิตใจ คิดตามหลักเหตุผล อุทิศตนให้ส่วนรวม มีส่วนร่วม มี
การสร้างเครือข่าย ลงมือปฏิบัติเพื่อ สังคม มีการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ อย่างเหมาะสม
โปรแกรมต้องจัดการเรียนรู้เพื่อสอนให้กลุ่มเป้าหมาย ตระหนักรู้ สนใจปัญหาต่างๆ ของส่วนรวม ให้
ความสาคัญต่อสิ่งแวดล้อม หาข้อเท็จจริง ประเมินข้อมูลสารสนเทศและแนวคิดจากแหล่งข้อมูล ที่เป็น
จริง ประยุกต์ใช้หลักธรรม ซื่อสัตย์สุจริต พึ่งพาตนเอง สามารถเสาะแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติที่มี
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อยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีกิจกรรมการร่วมป้องกันไม่ให้สิ่งของเสียหาย ทางานเป็นทีม เป็นมิตร
กับผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน สอนให้รับรู้ความรู้สึกของผู้อื่น มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีความเกื้อกูล
บุคคลในสังคม เคารพสิทธิเสรีภาพ มีความเมตตา กรุณา ช่วยเหลือ แบ่งปัน เสียสละเพื่อผู้อื่น เมื่อมี
โอกาส ให้สามารถแนะนาเพื่อนๆในเรื่องต่างๆ ในทางถูกต้อง ช่วยบริจาคเหลือผู้อื่นตามกาลัง
ฐานะ ช่วยดูแลรักษาสาธารณสมบัติ และนาองค์ความรู้ ที่มีอยู่ เข้าร่วมในการแก้ปัญหาของสังคม
สามารถควบคุมตนเองให้อยู่ในระเบียบวินัยไม่เบียดเบียนผู้อื่น สิ่งแวดล้อม เป็นแบบอย่างที่ดีไม่ดูดาย
ต่อความสูญเสียต่อสิ่งของสาธารณะ และควรมีกิจกรรมที่ส่งเสริมเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถสื่อสาร
ประสานกั บ ผู้ อื่ น เพื่ อ ท ากิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คม มี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ ให้ มี ค วามรู้ ทั น ต่ อ เทคโนโลยี
สารสนเทศในปัจจุบันและนามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับ การทางานเพื่อส่วนรวม และขยายความรู้ ที่
สร้างเสริมให้ผู้อื่นมีจิตสานึกที่ดีต่อสังคม
1.2.11 การวิเคราะห์แนวคิด องค์ประกอบ ด้านวิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อการ
สร้างเสริมจิตสาธารณะนักศึกษาปริญญาบัณฑิต จากแบบสอบถาม ที่ได้รับคืนมา จานวน 91 ฉบับ
คิดเป็นร้อยละ 75.83 ดังแสดงในตารางที่ 12
ตารางที่ 12 ผลการวิเคราะห์ ด้านวิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อการสร้างเสริมจิตสาธารณะ
นักศึกษาปริญญาบัณฑิต จากแบบสอบถาม (n=91)
ลาดับ
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1

ควรมีกระบวนการพัฒนาสร้าง การรับรู้และรู้คิด เจต
คติ และพฤติกรรม เกี่ยวกับการมีจิตสาธารณะ
สาระการเรียนรูค้ วรมีกิจกรรมเรื่องการแบ่งปัน เปิด
โอกาสให้ผู้อื่นใช้ สิ่งของส่วนรวม และช่วยดูแลรักษาสา
ธารณสมบัติของสังคม
ควรเปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมาย มีส่วนช่วยเหลือกิจการ
เพื่อส่วนรวม โดยการเสียสละในหลากหลายรูปแบบเช่น
แรงกายหรือบริจาค
ควรมีกิจกรรมทีส่ ่งเสริมการเคารพสิทธิเสรีภาพ ศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ของตนเองและบุคคลอื่น ให้รู้จักมีความ
เมตตา กรุณา ช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อเกื้อกูล เสียสละเพื่อ
ผู้อื่น

2

3

4

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การแปลผล
X
S.D.
4.54

0.83

เห็นด้วยมาก
ที่สุด
เห็นด้วยมาก
ที่สุด

4.52

0.77

4.25

0.76

เห็นด้วยมาก

4.26

0.80

เห็นด้วยมาก
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5

ควรเปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายนาองค์ความรู้ และ
ความสามารถในการแสวงหาความรู้ เข้าร่วมในการ
แก้ปัญหาให้กับหน่วยงานต่างๆ ที่มุ่งพัฒนาสังคม
ควรส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการวางแผน
กาหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการปฏิบัติงานเพื่อ
สังคม
ควรมีกิกรรมเพื่อส่งเสริมการมีระเบียบวินัยในการดาเนิน
ชีวิต เช่นเมื่อปฏิบัติกิจกรรมต่างๆเสร็จแล้ว เก็บของ
หรือสถานที่ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ควรส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายมีการสร้างเครือข่ายการ
ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆที่เป็นการช่วยเหลือและพัฒนา
สังคม
ควรมีกิจกรรมทีส่ ่งเสริมเพื่อให้กลุม่ เป้าหมายสามารถ
สื่อสารประสานกับผู้อื่นเพื่อทากิจกรรมสร้างสรรค์สังคม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ควรมีกิจกรรม ที่ส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายมีการ
ประชาสัมพันธ์ ขยายความรู้ ที่สร้างเสริมให้ผู้อื่นมี
จิตสานึกที่ดตี ่อสังคม
ควรมีกิจกรรมทีส่ ่งเสริมการเรียนรูต้ ลอดชีวิตและฝึกฝน
ตนเองให้มีความรู้ทันต่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน
ปัจจุบันและนามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับการทางานเพื่อ
ส่วนรวม
ควรมีกิจกรรม ที่ส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกันโดยมีการ
เตรียมความพร้อมในการรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ โดยคานึงถึงสถานการณ์อย่าง
เหมาะสม
รวม

6

7

8

9

10

11

12

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การแปลผล
X
S.D.
4.53

0.82

เห็นด้วยมาก
ที่สุด

4.52

0.74

เห็นด้วยมาก
ที่สุด

4.25

0.77

เห็นด้วยมาก

4.51

0.80

เห็นด้วยมาก
ที่สุด

4.34

0.71

เห็นด้วยมาก

4.23

0.77

เห็นด้วยมาก

4.35

0.78

เห็นด้วยมาก

4.29

0.77

เห็นด้วยมาก

4.38

0.78

เห็นด้วยมาก

จากตารางที่ 12 วิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อการสร้างเสริมจิตสาธารณะนักศึกษา
ปริญญาบัณฑิต จากแบบสอบถาม พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ย
4.38 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ควรมีกระบวนการพัฒนาสร้าง การรับรู้และรู้คิด เจตคติ และ
พฤติกรรม เกี่ ย วกับ การมีจิ ตสาธารณะมีค ะแนนเฉลี่ ยสู งสุ ด 4.54 อยู่ในระดับเห็ นด้ว ยมากที่สุ ด
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รองลงมาคือ ควรเปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายนาองค์ความรู้ และความสามารถในการแสวงหาความรู้
เข้าร่วมในการแก้ปัญหาให้กับหน่วยงานต่างๆ ที่มุ่งพัฒนาสังคม มีคะแนนเฉลี่ย 4.53 อยู่ในระดับเห็น
ด้วยมากที่สุด สาหรับรายข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด แต่ยังอยู่ในระดับมาก คือ ควรมีกิจกรรม ที่
ส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายมีการประชาสัมพันธ์ ขยายความรู้ ที่สร้างเสริมให้ผู้อื่นมีจิตสานึกที่ดีต่อสังคม
มีคะแนนเฉลี่ย 4.23
1.2.12 การวิเคราะห์ แนวคิด องค์ประกอบ ด้านวิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อการ
สร้างเสริมจิตสาธารณะนักศึกษาปริญญาบัณฑิต จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ดังแสดงใน
ตารางที่ 13
ตารางที่ 13 ผลการวิเคราะห์ ด้านวิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อการสร้างเสริมจิตสาธารณะ
นักศึกษาปริญญาบัณฑิต จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ (n=18)
ลาดับ
1
2

3

4

5
6
7
8

วิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อการสร้างเสริมจิตสาธารณะ
ควรมีกระบวนการพัฒนาสร้าง การรับรู้และรู้คิด เจตคติ และพฤติกรรม
เกี่ยวกับการมีจิตสาธารณะ
ควรมีขั้นให้ตระหนักให้ความสนใจในเรื่องการมีจิตสาธารณะ โดยการ
สังเกตเรียนรูจ้ ากบุคลต้นแบบ และจากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เชิง
ประจักษ์ ในการทาประโยชน์ต่อส่วนรวม
ควรมีขั้นให้นักศึกษาแสดงพฤติกรรมต่อสิ่งที่สนใจในกิจกรรมสร้างสรรค์
สังคม โดยให้มีการร่วมในการอภิปราย สัมภาษณ์ ซักถาม วิพากษ์วิจารณ์
จดบันทึก และการสนทนากลุ่มกับเพื่อน ๆ
มีการสร้างแนวคิดจิตสาธารณะสูก่ ารลงมือปฏิบตั ิทาให้เกิดผล โดยให้
วิเคราะห์จากสภาพปัญหาจริงและทาโครงการจิตสาธารณะ และนาไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันให้เกิดเป็นนิสยั
ให้มีการรู้คดิ ตระหนัก รับรู้ถึงปัญหาสังคม ใช้ทางสายกลางในการดาเนิน
ชีวิต ห่วงใยสังคม
เน้นมีเจตคติที่ดี คานึงถึงผู้อื่น สามัคคี เผื่อแผ่ เมตตา แบ่งปัน เอื้อเฟื้อ
เกื้อกูล ช่วยเหลือ และให้โอกาส
ให้มีการควบคุมมีพฤติกรรม (ศีล) ด้านจิตใจ (สมาธิ) ด้านความรู้ (ปัญญา)
คิดถูกต้องตามหลักเหตุผล อุทิศตนให้ส่วนรวม
สอนให้มีส่วนร่วม มีการสร้างเครือข่าย ช่วยแก้ปัญหา ลงมือปฏิบตั ิ เพื่อ
สังคม มีการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ อย่างเหมาะสม

ผลการวิเคราะห์
ความถี่ ร้อยละ
18

100

18

100

18

100

18

100

18

100

17

94.44

18

100

17

94.44
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9

สอนให้ตระหนักรู้ สนใจปัญหาต่างๆ ของส่วนรวม ติดตามข่าวสารให้
ความสาคัญต่อสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม
สอนให้รอบรู้ คิดวิเคราะห์ เรื่องต่าง ๆของสังคม หาข้อเท็จจริง ประเมิน
ข้อมูลสารสนเทศและแนวคิดจากแหล่งข้อมูล เข้าร่วมกิจกรรมกับสังคม
สอนใช้หลักธรรม ประหยัดอดออม ซื่อสัตย์สุจริต พึ่งพาตนเอง .
ปฏิบัติงาน มีความเพียร พยายาม และความอดทน สามารถเสาะแสวงหา
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูม่ าใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
มีกิจกรรมการร่วมป้องกันไม่ให้สิ่งของเสียหาย ทางานเป็นทีม สามัคคี เป็น
มิตรกับผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน
สอนให้รับรู้ความรูส้ ึกของผู้อื่น มีวฒ
ุ ิภาวะทางอารมณ์ มีความเกื้อกูล
บุคคลในสังคม เคารพสิทธิเสรีภาพ มีความเมตตา กรุณา ช่วยเหลือ แบ่งปัน
เสียสละเพื่อผู้อื่น เมื่อมีโอกาส
ให้สามารถแนะนาเพื่อนๆในเรื่องต่างๆ ในทางถูกต้อง ช่วยบริจาคเหลือ
ผู้อื่นตามกาลัง ฐานะ ช่วยดูแลรักษาสาธารณสมบัติ และนาองค์ความรู้ เข้า
ร่วมในการแก้ปัญหาสังคม
ให้สามารถควบคุมตนเองให้อยู่ในระเบียบวินยั ไม่เบียดเบียนผู้อื่น
สิ่งแวดล้อม เป็นแบบอย่างที่ดีไม่ดดู ายต่อความสูญเสียต่อสิ่งของสาธารณะ
ให้สามารถรวบรวมจิตใจ โดยใช้สติในการทากิจกรรมใด ๆ มีความตั้งใจแน่ว
แน่ในการนาความรูต้ นไปใช้เพื่อประโยชน์ต่อสังคม มุ่งมั่นในการพัฒนา
ตนเอง
ใช้หลักเหตุผลตัดสินใจหรือกระทาการใดๆ ในประโยชน์ส่วนรวม
เชื่อมั่นตนเอง พิจารณาเลือกใช้ วัสดุ สิ่งของ ที่เหมาะสมกับงาน หรือ
กิจกรรมต่างๆ และนาองค์ความรูไ้ ปใช้ในทางที่ถูกต้อง
ให้มีการริเริ่มสร้างเครือข่ายพัฒนาสังคมมีแนวทางประชาสัมพันธ์ ขยาย
ความรู้ ประสานงาน มีส่วนร่วมกับหน่วยงานอื่นจัดกิจกรรมเพื่อส่วนรวม
ต้องแนะนาการทากิจกรรมเพื่อส่วนรวม ต้องปฏิบัตโิ ดยไม่หวังผลตอบแทน
ให้สาเร็จตามเวลา และเมื่อเกิดปัญหา ต้องไม่ท้อถอย ลงมือปฏิบัติ เพื่อ
แก้ปัญหาหรือลดระดับของปัญหาให้ได้
ต้องให้มีการวางแผนที่ชัดเจนในการทากิจกรรม ยอมรับผลที่เกิดจากการ
กระทา มีความรู้ทันต่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ยอมรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ อย่างเหมาะสม
การเรียนรู้ควรมีกิจกรรมเรื่องการแบ่งปัน เปิดโอกาสให้ผู้อื่นใช้ สิ่งของ
ส่วนรวม และช่วยดูแลรักษาสาธารณสมบัติของสังคม

10
11

12
13

14

15
16

17

18
19

20

21

ผลการวิเคราะห์
ความถี่ ร้อยละ
17

94.44

17

94.44

17

94.44

17

94.44

17

94.44

17

94.44

18

100

16

88.88

18

100

18

100

17

94.44

18

100

17

94.44
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ลาดับ
22

วิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อการสร้างเสริมจิตสาธารณะ
ควรเปิดโอกาสให้นักศึกษา มีส่วนช่วยเหลือกิจการเพื่อส่วนรวม โดยการ
เสียสละในหลากหลายรูปแบบเช่น แรงกายหรือบริจาค

ผลการวิเคราะห์
ความถี่ ร้อยละ
17

94.44

จากตารางที่ 13 วิธีการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้เพื่อการสร้างเสริมจิตสาธารณะ
นักศึกษาปริญญาบัณฑิต จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า ประเด็นที่มีความถี่สูงสุด ได้แก่ ควรมี
กระบวนการพัฒนาสร้าง การรับรู้และรู้คิด เจตคติ และพฤติกรรม เกี่ยวกับการมีจิตสาธารณะ ควรมี
ขั้นให้ตระหนักให้ความสนใจในเรื่องการมีจิตสาธารณะ โดยการสังเกตเรียนรู้จากบุคลต้นแบบ และ
จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เชิงประจักษ์ ในการทาประโยชน์ต่อส่วนรวม ควรมีขั้นให้นักศึกษา
แสดงพฤติกรรมต่อสิ่งที่สนใจในกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม โดยให้มีการร่วมในการอภิปราย สัมภาษณ์
ซักถาม วิพากษ์วิจารณ์ จดบันทึก และการสนทนากลุ่มกับเพื่อน ๆ มีการสร้างแนวคิดจิตสาธารณะสู่
การลงมือปฏิบัติทาให้เกิดผล โดยให้วิเคราะห์จากสภาพปัญหาจริงและทาโครงการจิตสาธารณะ และ
นาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันให้เกิดเป็นนิสัย ให้มีการรู้คิด ตระหนัก รับรู้ถึงปัญหาสังคม ใช้ทาง
สายกลางในการดาเนินชีวิต ห่วงใยสังคม ให้มีการควบคุมมีพฤติกรรม (ศีล) ด้านจิตใจ (สมาธิ) ด้าน
ความรู้ (ปัญญา) คิดถูกต้องตามหลักเหตุผล อุทิศตนให้ส่วนรวม ให้สามารถควบคุมตนเองให้อยู่ใน
ระเบียบวินัย ไม่เบียดเบียนผู้ อื่น สิ่งแวดล้ อม เป็นแบบอย่างที่ดี ไม่ดูดายต่อความสูญเสียต่อสิ่งของ
สาธารณะ ใช้หลักเหตุผลตัดสินใจหรือกระทาการใดๆในประโยชน์ส่วนรวม เชื่อมั่นตนเอง พิจารณา
เลือกใช้ วัสดุ สิ่งของ ที่เหมาะสมกับงาน หรือกิจกรรมต่างๆ และนาองค์ความรู้ไปใช้ในทางที่ถูกต้อง
ให้มีการริเริ่มสร้างเครือข่ายพัฒนาสังคมมีแนวทางประชาสัมพันธ์ ขยายความรู้ ประสานงาน มีส่วน
ร่วมกับหน่วยงานอื่นจัดกิจกรรมเพื่อส่วนรวม และต้องให้มีการวางแผนที่ชัดเจนในการทากิจกรรม
ยอมรับผลที่เกิดจากการกระทา มีความรู้ทันต่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ยอมรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ อย่างเหมาะสม โดยมีความถี่ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และประเด็นที่มี
ความถี่น้อยที่สุดมี 1 ข้อได้แก่ ให้สามารถรวบรวมจิตใจ โดยใช้สติในการทากิจกรรมใด ๆ มีความ
ตั้งใจ แน่วแน่ในการนาความรู้ตนไปใช้เพื่อประโยชน์ต่อสังคม มุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง โดยมีความถี่
16 คน คิดเป็นร้อยละ 88.88
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1.2.13 การวิเคราะห์ ด้านการประยุกต์การน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
หลักพุทธธรรมไตรสิกขา ที่สอดคล้องกับสร้างเสริมจิตสาธารณะ
ผลการวิเคราะห์ด้านการประยุกต์การน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้อง
กับสร้างเสริมจิตสาธารณะ ดังแสดงในตารางที่ 14

แบบสอบถาม

แนวคิดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เน้น
คุณธรรมจะช่วยให้ลด
ความขัดแย้ง ความกดดัน
ซึ่งกันและกัน ช่วยสร้าง
ความสมานฉันท์ ความ
กลมเกลียว ความสามัคคี
ในสังคม ดาเนินชีวิตอย่าง
ซื่อสัตย์สุจริต ไม่
เบียดเบียน พึ่งพาตนเอง
พึ่งพาซึ่งกันและกัน
เมตตา กรุณา ช่วยเหลือ
เอื้อเฟื้อ เกื้อกูล เสียสละ

เอกสาร

แนวคิดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เน้น
ความพอประมาณ ให้
เสียสละ การแบ่งปัน ไม่
เบียดเบียนกัน จะสร้าง
ความสุขทางใจ เน้นการ
ให้ อย่างสมดุลและเป็น
ธรรมชาติ ผูป้ ฏิบัติตาม
แนวทางจะได้รับ
ประโยชน์ร่วมกันด้วย
เพราะไม่มีการทาร้ายกัน
แข่งขัน มีแต่การแบ่งปัน
เห็นประโยชน์ของ
ส่วนรวม ให้อยู่ร่วมกัน
อย่างสันติ โดยคานึงถึง
ทรัพยากรที่มีจากัด ใช้ให้
เกิดประโยชน์แก่คน
ส่วนรวม

แนวคิดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เป็น
แนวคิด ด้านคุณธรรม ให้
พอประมาณ ให้อยู่
ร่วมกันอย่างสันติแบบ
เกื้อกูล เป็นหลักปฏิบัติที่
มีการให้อย่างสมดุล เห็น
แก่ส่วนรวม เพื่อให้ได้รับ
ประโยชน์ร่วมกันไม่มีการ
ทาร้ายกัน ให้ใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์สงู สุด โดยไม่
เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น
ไม่ทาให้สังคมเดือดร้อน
และไม่ทาลายธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

ผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็นหลักปรัชญาที่ ช่วยสร้างความ
มั่นคง ความสงบสุข จะสร้าง
ความสุขทางกายและจิตใจ จาก
การให้ การแบ่งปันการเสียสละ
เป็นผู้มีสติปัญญา มีเหตุผล รู้จัก
ควบคุม ยับยั้งความโลภ ช่วยลด
ช่องว่างระหว่างคนจนและคน
ร่ารวย มีฐานะความเป็นมนุษย์เท่า
เทียมกัน คนร่ารวยมีฐานะดี จะ
เห็นอกเห็นใจ และช่วยเหลือ
แบ่งปัน คนแข็งแรงจะช่วยเหลือ
คนอ่อนแอและอยู่ร่วมกันกันอย่าง
สันติสุข แบบไม่เอาเปรียบและ
พึ่งพากันและกัน

ประเด็นสรุป 3 แนวคิด

แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง จะเห็นว่าเป็นระบบแบบ
ธรรมชาติ เป็น สายกลาง ไม่ตึง ไม่
หย่อน ไม่กดดัน ฝ่าฝืน ไม่เอาเปรียบ
ธรรมชาติ ไม่ได้ทาร้ายใครทั้งตนเอง
และผู้อื่น แล้ว เน้น ให้ความมี
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เกื้อกูล ช่วยเหลือ เน้น
การให้อย่างสมดุลได้รบั ประโยชน์
ร่วมกัน ไม่มีการทาร้ายซึ่งกันและกัน
มีแต่การแบ่งปัน เห็นประโยชน์ของ
การพึ่งพาตนเองพึ่งพาซึ่งกันและกัน
เมตตา กรุณา ให้เสียสละเพื่อสังคม
ส่วนรวม ช่วยสร้างความสมานฉันท์
สามัคคีในสังคม ดาเนินชีวิตอย่าง
ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เบียดเบียนเอาเปรียบ
สิ่งใดๆ

ผลวิเคราะห์ประเด็นด้านจิต
สาธารณะ

ตารางที่ 14 ผลการวิเคราะห์ ด้านการประยุกต์การน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับสร้างเสริมจิตสาธารณะ
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จากตารางที่ 14 การวิเคราะห์แนวคิด องค์ประกอบ ส่วนของการน้อมนาหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ และ
แบบสอบถามความคิดเห็นจากอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ด้านการประยุกต์ พบว่า
แนวคิดสาคัญในการน้อมนาประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาโปรแกรมสร้าง
เสริมจิตสาธารณะนักศึกษา พบว่า
1. สรุปจาก 3 แนวคิด พบว่า เป็นหลักปรัชญาที่ ช่วยสร้างความมั่นคง ความสงบสุข จะ
สร้างความสุขทางกายและจิตใจ จากการให้ การแบ่งปันการเสียสละ เป็นผู้มีสติปัญญา มีเหตุผล รู้จัก
ควบคุม ยับยั้งความโลภ ช่วยลดช่องว่างระหว่างคนจนและคนร่ารวย มีฐานะความเป็นมนุษย์เท่า
เทียมกัน คนร่ ารวยมีฐานะดี จะเห็นอกเห็ นใจ และช่ว ยเหลือแบ่งปัน คนแข็งแรงจะช่วยเหลือคน
อ่อนแอและอยู่ร่วมกันกันอย่างสันติสุข แบบไม่เอาเปรียบและพึ่งพากันและกัน
2.การเชื่อมโยงประเด็นที่สอดคล้องด้านจิตสาธารณะ คือ แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง จะเห็นว่าเป็น ระบบแบบธรรมชาติ เป็น สายกลาง ไม่ตึ ง ไม่หย่อน ไม่กดดัน ฝ่าฝืน ไม่ เอา
เปรียบ ธรรมชาติ ไม่ได้ทาร้ายใครทั้งตนเองและผู้อื่น แล้ว เน้น ให้ความมีเอื้อเฟื้อเผื่ อแผ่ เกื้อกูล
ช่ว ยเหลื อ เน้ นการให้อย่างสมดุล ได้รับประโยชน์ร่ว มกัน ไม่มีการทาร้ายซึ่งกันและกัน มีแต่การ
แบ่งปัน เห็นประโยชน์ของการพึ่งพาตนเองพึ่งพาซึ่งกันและกัน เมตตา กรุ ณา ให้เสียสละเพื่อสังคม
ส่วนรวม ช่วยสร้างความสมานฉันท์ สามัคคีในสังคม ดาเนินชีวิตอย่างซื่อสัตย์สุจริต ไม่เบียดเบียนเอา
เปรียบสิ่งใดๆ
3.ประเด็นหลักที่สอดคล้องกับการสร้างเสริมจิตสาธารณะ ดังนี้ สอนให้รู้จักพอ ไม่
กอบโกยผลประโยชน์ ไม่คดโกง รู้จักการเห็นอกเห็นใจเข้าใจคนอื่น รู้จักการใช้เหตุผล สอนให้ไม่มี
การทาร้ายธรรมชาติ ไม่ทาร้ายซึ่งกันและกัน แบ่งปัน สิ่งที่มีมากเกินความจาเป็นของตนเองให้ผู้อื่น
เกื้ อ กู ล และอยู่ ร่ ว มกั น อย่ า งสั น ติ แ บบเห็ น ความส าคั ญ ของส่ ว นรวม ช่ ว ยดู แ ล สิ่ ง ของส่ ว นรวม
สิ่งแวดล้อม อยู่กับธรรมชาติ ตระหนักรู้ถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม ใช้เหตุผลช่วยเหลือช่วย
แก้ปัญหาให้แก่ผู้อื่นหรือสังคม โดยใช้ ความรู้ และคุณธรรม
ผลการวิเคราะห์ ด้านการประยุกต์หลักพุทธธรรมไตรสิกขาที่สอดคล้องกับสร้างเสริม
จิตสาธารณะ ดังแสดงในตารางที่ 15

ศีล เป็นการฝึกศึกษาในด้าน
ความประพฤติทางกาย
วาจา และอาชีพ ให้มีชีวิต
สุจริตและเกื้อกูล ด้วยการ
รักษาศีล เพื่อให้สังคมอยู่
ร่วมกันอย่างสงบสุข เพราะ
ต่างไม่เบียดเบียนกัน ต่าง
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แบ่งปัน
ให้แก่กันด้วยธรรม เมตตา
กรุณา การฝึกด้านสมาธิ
หรือพัฒนาจิตใจให้เจริญ มี
ปัญญา คืออบรมตนให้เกิด
ปัญญาแจ่มแจ้ง คิดอย่างมี
เหตุผลถูกต้องเพื่อความ
สงบต่อส่วนรวม

แนวคิดจากเอกสาร

หลักพุทธธรรมไตรสิกขา
สอนให้มีการประพฤติดี
ดาเนินชีวิตโดยสุจริต
มั่นใจในความบริสุทธิ์ของ
ตน จิตใจก็เอิบอิ่ม ชื่นบาน
เป็นสุข ปลอดโปร่ง สงบ
พิจารณามอง เห็นและ
เข้าใจสิ่งต่างๆ ตรงตาม
จริง เป็นผลดีในทาง
ปัญญา เมื่อมีปัญญาก็ไม่
เห็นแก่ตัว ไม่เห็นแก่พวก
พร้องประโยชน์ก็เป็นของ
ส่วนรวม

แนวคิดจาก
แบบสอบถาม
หลักพุทธธรรมไตรสิกขา
สอนให้สร้างสติได้เมื่อเรามี
ศีล จิตใจก็สงบดี เป็นผล
ให้กิเลสหยุด จิตไม่หลง
ตามกิเลสไป ย่อมอยู่เป็น
สุข การฝึกศึกษาในปัญญา
ทาให้เรารู้คิดเข้าใจ สิ่งต่าง
ๆ มองเห็นตามเป็นจริง
ปัญญาจะทาให้เราคิดได้วา่
สังคมเป็นสุข ตัวเรา
ครอบครัวเรา สิ่งที่อยู่
ใกล้ชิดเราก็สงบสุขด้วย
นั่นคือประโยชน์ของ
ส่วนรวม

แนวคิดจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ
หลักพุทธธรรมไตรสิกขา เป็น
หลักการพัฒนาคน ให้เป็นผู้มี
คุณภาพ ปลูกฝังให้คนเป็น
พลเมืองดี มีคุณธรรมจริยธรรม
เพื่อก่อให้เกิดความสงบสุขใน
สังคม หลักไตรสิกขา เป็น
กระบวนการในการฝึกฝน อบรม
ฝึกหัดเพื่อพัฒนาคนใน 3 ด้าน
คือ พัฒนา ด้านพฤติกรรม
เรียกว่า ศีล พัฒนา ด้านจิตใจ
เรียกว่า สมาธิ พัฒนา ด้าน
ปัญญา เรียกว่า ปัญญา
ทั้งนี้ก็เพื่อให้บุคคลมีการดาเนิน
ชีวิตไปในวิถีที่ถูกต้องดีงามสังคม
ส่วนรวมก็จะมีความสงบสุข

สรุป 3 แนวคิด

ตารางที่ 15 ผลการวิเคราะห์ ด้านการประยุกต์หลักพุทธธรรมไตรสิกขาที่สอดคล้องกับสร้างเสริมจิตสาธารณะ

หลักไตรสิกขาเป็นกระบวนการพัฒนา
มนุษย์เพื่อการดาเนินชีวิตที่ถูกต้อง ที่ดี
และประเสริฐ เป็นกระบวนการพัฒนา
คนใน 3 ด้านคือ ด้านพฤติกรรม
เรียกว่า ศีล ด้านจิตใจ เรียกว่า สมาธิ
ด้านปัญญา เรียกว่า ปัญญา เมือ่ มี
ปัญญาก็ไม่เห็นแก่ตัว ไม่เห็นแก่พวก
พร้องประโยชน์ก็เป็นของส่วนรวม
นาไปสูส่ ังคมที่เกื้อกูล ช่วยเหลือ
แบ่งปันกัน สังคมก็อยู่ร่วมกันอย่างสงบ
สุข เพราะไม่เบียดเบียนกัน
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แบ่งปันให้แก่กันด้วย
ธรรม เมตตากรุณา ส่วนรวมก็เป็นปกติ
สุข

ผลวิเคราะห์ ประเด็นด้านจิต
สาธารณะ
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จากตารางที่ 15 การวิเคราะห์แนวคิด องค์ประกอบ ส่วนของหลักพุทธธรรมไตรสิกขา
เพื่อพัฒ นาโปรแกรมสร้างเสริมจิ ตสาธารณะนักศึกษาปริญญาบัณฑิต จากเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ย วข้ อง ข้ อมูล จากการสั ม ภาษณ์ ผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ และแบบสอบถามความคิด เห็ นจากอาจารย์ใ น
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ด้านการประยุกต์ ที่สอดคล้องกับสร้างเสริมจิตสาธารณะ พบว่า
1. ผลวิเคราะห์ 3 แนวคิด คือ หลักพุทธธรรมไตรสิกขา เป็นหลักการพัฒนาคน ให้เป็นผู้มี
คุณภาพ ปลูกฝังให้คนเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อก่อให้เกิดความสงบสุขในสังคม หลัก
ไตรสิ กขา เป็ น กระบวนการในการฝึ กฝน อบรม ฝึ กหัดเพื่อพัฒนาคนใน 3 ด้านคือ พัฒนา ด้าน
พฤติกรรม เรี ย กว่า ศีล พัฒ นา ด้านจิ ตใจ เรี ยกว่า สมาธิ พัฒ นา ด้านปัญ ญา เรียกว่า ปัญญา
ทั้งนี้ก็เพื่อให้บุคคลมีการดาเนินชีวิตไปในวิถีที่ถูกต้องดีงามสังคมส่วนรวมก็จะมีความสงบสุข
2. ผลวิ เ คราะห์ การเชื่ อมโยงประเด็น ที่ ส อดคล้ องด้า นจิต สาธารณะ หลั กไตรสิ กขาเป็ น
กระบวนการพัฒนามนุษย์เพื่อการดาเนินชีวิตที่ถูกต้อง ที่ดีและประเสริฐ เป็นกระบวนการพัฒนาคน
ใน 3 ด้านคือ ด้านพฤติกรรม เรียกว่า ศีล ด้านจิตใจ เรียกว่า สมาธิ ด้านปัญญา เรียกว่า ปัญญา
เมื่อมีปัญญาก็ไม่เห็นแก่ตัว ไม่เห็นแก่พวกพร้องประโยชน์ก็เป็ นของส่วนรวม นาไปสู่สังคมที่เกื้อกูล
ช่วยเหลือ แบ่งปันกัน สังคมก็อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข เพราะไม่เบียดเบียนกัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แบ่งปัน
ให้แก่กันด้วยธรรม เมตตากรุณา ส่วนรวมก็เป็นปกติสุข
การวิเคราะห์แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักพุทธธรรมไตรสิกขาที่
เชื่อมโยงกับการสร้างเสริมจิตสาธารณะ ดังแสดงในตารางที่ 16

การเชื่อมโยงหลักไตรสิกขาประเด็นที่ สรุปแนวคิดร่วมด้านจิตสาธารณะโดยการ
สอดคล้องด้านจิตสาธารณะ
เชื่อมโยงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และหลักพุทธธรรมไตรสิกขา

ผลการวิเคราะห์ สอดคล้องการมีจิต
สาธารณะ แยกตามองค์ประกอบ การ
ตระหนักรับรู้ เจตคติ และด้านพฤติกรรม
ตามทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม
แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักไตรสิกขาเป็น
แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
1. ด้านตระหนัก รับรู้ถึงปัญหาสังคม ร่วม
จะเห็นว่าเป็นระบบแบบธรรมชาติ เป็น
กระบวนการพัฒนามนุษย์เพื่อการ
พอเพียง และหลักพุทธธรรมไตรสิกขา เป็น วิเคราะห์ ยึดหลักธรรมทางสายกลางในการ
สายกลาง ไม่ตึง ไม่หย่อน ไม่กดดัน ฝ่าฝืน ดาเนินชีวิตที่ถูกต้อง ทีด่ ีและ
หลักที่ใช้พัฒนาคนให้มีความตระหนักรู้คิด ดาเนินชีวิต แบบห่วงใยสังคม
ไม่เอาเปรียบ ธรรมชาติ ไม่ได้ทาร้ายใคร ประเสริฐ เป็นกระบวนการพัฒนาคน ที่ไม่เห็นแก่ตัวดาเนินชีวิตที่ถูกต้องมี
2. ด้านคานึงถึงผู้อื่นทีม่ ีปฏิสมั พันธ์ สามัคคี
ทั้งตนเองและผู้อื่น แล้ว เน้น ให้ความมี ใน 3 ด้านคือ ด้านพฤติกรรม
คุณธรรม จริยธรรม มีชีวิตที่ดีและประเสริฐ มีการแสดงออก เอื้อเฟือ้ เผื่อแผ่ เมตตา
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เกื้อกูล ช่วยเหลือ เน้นการ เรียกว่า ศีล ด้านจิตใจ เรียกว่า
มีจิตใจที่ดี รู้จักพอประมาณ แบ่งปัน
แบ่งปัน เกื้อกูล ช่วยเหลือ และให้โอกาส
ให้อย่างสมดุลได้รับประโยชน์ร่วมกัน ไม่ สมาธิ ด้านปัญญา เรียกว่า ปัญญา พยายามพัฒนาตนเองด้านพฤติกรรม (ศีล) 3. ด้านพัฒนาตนเองด้านพฤติกรรม (ศีล)
มีการทาร้ายซึ่งกันและกัน มีแต่การ
เมื่อมีปัญญาก็ไม่เห็นแก่ตัว ไม่เห็นแก่ ด้านจิตใจ (สมาธิ) ด้านความรู้ความคิด
ด้านจิตใจ (สมาธิ) ด้านความรู้ความคิด
แบ่งปัน เห็นประโยชน์ของการพึ่งพา
พวกพร้องประโยชน์ก็เป็นของ
(ปัญญา) และการมีวิธีคดิ เป็นคิดถูกต้อง
(ปัญญา) และการมีวิธีคดิ เป็น คิดถูกต้องตาม
ตนเองพึ่งพาซึ่งกันและกัน เมตตา กรุณา ส่วนรวม นาไปสูส่ ังคมที่เกื้อกูล
ตามเหตุผลยึดทางสายกลาง รับรูถ้ ึงปัญหา หลักเหตุผล เพื่ออุทิศตนให้ส่วนรวม
ให้เสียสละเพื่อสังคมส่วนรวม ช่วยสร้าง ช่วยเหลือ แบ่งปันกัน สังคมก็อยู่
ที่เกิดขึ้นในสังคม ปรารถนาที่จะช่วยเหลือ 4. ด้านการมีส่วนร่วม สร้างเครือข่าย ช่วย
ความสมานฉันท์ สามัคคีในสังคม ดาเนิน ร่วมกันอย่างสงบสุข เพราะไม่
ช่วยแก้ปัญหา รับผิดชอบต่อสังคม
แก้ปัญหา ลงมือปฏิบัติ สร้างสรรค์ให้เกิด
ชีวิตอย่างซื่อสัตย์สุจริต ไม่เบียดเบียนเอา เบียดเบียนกัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
สิ่งแวดล้อม และช่วยดูแลสิ่งของส่วนรวม ประโยชน์สุขแก่สังคม และการเตรียมตัวให้
เปรียบสิ่งใดๆ
แบ่งปันให้แก่กันด้วยธรรม เมตตา
ลงมือกระทาสร้างเครือข่ายเพื่อให้เกิดการ พร้อมรับผลกระทบการเปลี่ยนแปลงด้าน
กรุณา ส่วนรวมก็เป็นปกติสุข
แก้ปัญหาร่วมกัน
ต่างๆ

การเชื่อมโยงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงประเด็นทีส่ อดคล้องด้านจิต
สาธารณะ

ตารางที่ 16 ผลการวิเคราะห์แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักพุทธธรรมไตรสิกขาทีเ่ ชื่อมโยงกับการสร้างเสริมจิตสาธารณะ
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จากตารางที่ 16 พบว่า แนวคิด องค์ประกอบ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลัก
พุทธธรรมไตรสิ กขาที่เชื่อมโยงกับ การสร้างเสริมจิตสาธารณะนักศึกษาปริญญาบัณฑิตจากข้อมูล
เอกสาร แบบสอบถาม และจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ คือ
1. แนวคิดร่วมด้านจิตสาธารณะโดยการเชื่อมโยงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
หลักพุทธธรรมไตรสิกขาของผู้วิจัยจิตสาธารณะ เป็นการนาแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และหลักพุทธธรรมไตรสิกขา ซึ่งเป็นหลักที่ใช้พัฒนาคนให้มีความตระหนักรู้ คิดที่ไม่เห็นแก่ตัวดาเนิน
ชีวิตที่ถูกต้องมีคุณธรรม จริย ธรรม มีชีวิตที่ดีและประเสริฐ มีจิตใจที่ดี รู้จักพอประมาณ แบ่งปัน
พยายามพัฒนาตนเองด้านพฤติกรรม (ศีล) ด้านจิตใจ (สมาธิ) ด้านความรู้ความคิด (ปัญญา) และการ
มีวิธีคิดเป็นคิดถูกต้องตามเหตุผลยึดทางสายกลาง รับรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม ปรารถนาที่จะ
ช่วยเหลือ ช่วยแก้ปัญหา รับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และช่วยดูแลสิ่งของส่วนรวม ลงมือกระทา
สร้างเครือข่ายเพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาร่วมกัน
2. คุณลักษณะจิตสาธารณะ แยกตามองค์ประกอบ การตระหนักรับรู้ เจตคติ และ
ด้านพฤติกรรม ตามทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม มีดังนี้
1. ด้านตระหนัก รับรู้ถึงปัญหาสังคม ร่วมวิเคราะห์ ยึดหลักธรรมทางสายกลางใน
การดาเนินชีวิต แบบห่วงใยสังคม (ตระหนักและรับรู้)
2. ด้านคานึงถึงผู้อื่นทีม่ ีปฏิสัมพันธ์ สามัคคี มีการแสดงออก เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เมตตา
แบ่งปัน เกื้อกูล ช่วยเหลือ และให้โอกาส (เจตคติ)
3. ด้านพัฒนาตนเองด้านพฤติกรรม (ศีล) ด้านจิตใจ (สมาธิ) ด้านความรู้ความคิด
(ปัญญา) และการมีวิธีคิดเป็น คิดถูกต้องตามหลักเหตุผล เพื่ออุทิศตนให้ส่วนรวม (พฤติกรรมระดับ
บุคคล)
4. ด้านการมีส่วนร่วม สร้างเครือข่าย ช่วยแก้ปัญหา ลงมือปฏิบัติ สร้างสรรค์ให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่สังคม และการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ (พฤติกรรม
ระดับส่วนรวม)
1.2.14 การวิเคราะห์ แนวคิด องค์ประกอบ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลัก
พุทธธรรมไตรสิกขา ด้านแนวทางการสร้างเสริมจิตสาธารณะนักศึกษาปริญญาบัณฑิต และวิธีการจัด
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ประสบการณ์การเรี ยนรู้ ที่มีความสอดคล้องกัน จากข้อมูลเอกสาร แบบสอบถาม และจากการ
สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า
1. กระบวนการพัฒนาจิตสาธารณะ 3 ขั้นตอนคือ คือ ขั้นที่ 1 ขั้นการรับรู้ ตระหนักให้ความ
สนใจในเรื่องการมีจิตสาธารณะ โดยการสังเกตเรียนรู้จากบุคคลต้นแบบและจากการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์เชิ งประจั กษ์เ พื่อ ให้ ต ระหนัก ถึงการทาประโยชน์ต่ อ ส่ ว นรวม ขั้นที่ 2 ขั้ นการแสดง
พฤติกรรมตอบสนองและเห็นคุณค่าต่อสิ่งที่สนใจในกิจกรรมเพื่อสร้างสรรค์สังคม โดยให้มีการร่วมใน
การอภิปราย สัมภาษณ์ ซักถาม วิพากษ์วิจารณ์ จดบันทึก และการสนทนากลุ่มกับเพื่อนๆ และขั้นที่
3 ขั้น การจั ดระบบคุณค่าและสร้ างแนวคิดจิตสาธารณะสู่ การลงมือปฏิบัติทาให้เกิด ประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมโดยให้วิเคราะห์จากสภาพปัญหาจริงและดาเนินกิจกรรมทาโครงการจิตสาธารณะ เริ่มจาก
การคัดเลือกปัญหา ตามลาดับความสาคัญ การกาหนดวัตถุประสงค์ การวางแผนโครงการ การ
ดาเนินตามแผน การประเมิน และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันให้เกิดเป็นนิสัย
2. หลักการมุ่งมั่นพัฒนาให้กลุ่มเป้าหมายมีแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้บาเพ็ญตน
ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม อย่างหลากหลายรูปแบบ แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
3. วัตถุประสงค์ปลูกฝังและสร้างจิตสานึกให้เป็นประโยชน์ต่อ ชุมชน สังคม เน้น มีคุณธรรม
จริยธรรม โดยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
4. แนวคิดสาคัญน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักพุทธธรรมไตรสิกขาที่
สอดคล้องกับการสร้างเสริมจิตสาธารณะมาช่วยพัฒนาเป็นโครงสร้างโปรแกรม
5. แนวทางการจัดการเรียนรู้เน้นให้ร่วมกันวิเคราะห์ การออกแบบการจัดกิจกรรม วางแผน
มีการปฏิบัติภาคสนามทากิจกรรมเพื่อสังคม อาสาสมัครโดยไม่มีค่าตอบแทน
6. จัดให้มีนาเสนอผลงานมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมโครงการสร้าง
เสริมจิตสาธารณะเพื่อถอดบทเรียน
7. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ของโปรแกรม 3 ระยะ โดย มีการอบรมหน่วยเรียนรู้ ตาม
แผนการสร้างเสริมจิตสาธารณะ มีปฏิบัติภาคสนามโดยทาโครงการจิตสาธารณะ และถอดบทเรียน
รวมเวลาไม่เกิน 50 ชม.
8. มีการประเมินผลก่อน ระหว่าง และหลังการจัดประสบการณ์เรียนรู้โดยประเมินผลตาม
สภาพจริง ประเมินโครงการ ประเมินตนเอง และการประเมินความพึงพอใจต่อโปรแกรม มีการ
ประเมิ น ผลโดยการสั ง เกต การสั ม ภาษณ์ ร่ ว มกั บ การประเมิ น แบบต่ า งๆ เพื่ อ ติ ด ตามการมี
จิตสาธารณะ
9. องค์ประกอบการมีจิตสาธารณะ พบว่า มี 1) ด้านตระหนัก รับรู้ถึงปัญหาสังคม ร่ว ม
วิเคราะห์ ยึดหลักธรรมทางสายกลางในการ ดาเนินชีวิต มีความห่วงใยสังคม (การรับรู้และการรู้
คิด) 2) ด้านคานึงถึงผู้อื่นที่ปฏิสัมพันธ์ สามัคคี เมตตา แบ่งปัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เกื้อกูล ช่วยเหลือ
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และให้ โอกาส (เจตคติ) 3) ด้านการพัฒนาตนเองด้านพฤติกรรม (ศีล) ด้านจิตใจ (สมาธิ) ด้าน
ความรู้ ค วามคิ ด (ปั ญ ญา) การมี วิ ธี คิ ด เป็ น คิ ด ถู ก ต้ อ งตามหลั ก เหตุ ผ ล และอุ ทิ ศ ตนให้ ส่ ว นรวม
(พฤติ ก รรมระดั บ บุ ค คล) 4) ด้ า นการมี ส่ ว นร่ ว ม สร้ า งเครื อ ข่ า ย ช่ ว ยแก้ ปั ญ หา ลงมื อ ปฏิ บั ติ
สร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์สุขแก่สังคมและการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบการเปลี่ยนแปลงด้าน
ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม (พฤติกรรมระดับส่วนรวม)
10. การรับรู้และการรู้คิด คือตระหนักรู้ สนใจปัญหาต่างๆ ของส่วนรวม ติดตามข่าวสารให้
ความสาคัญต่อสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม รอบรู้ คิดวิเคราะห์ เรื่องต่าง ๆของสังคม
หาข้ อเท็จ จริ ง ประเมิน ข้อ มูล สารสนเทศและแนวคิ ดจากแหล่ งข้ อมูล เข้า ร่ว มกิจ กรรมในสั งคม
ใช้หลักธรรมในการดาเนินชีวิต ประหยัดอดออม ซื่อสัตย์สุจริต พึ่งพาตนเอง ปฏิบัติงาน หรือกิจกรรม
ด้วยความเพียร พยายาม และความอดทน สามารถเสาะแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด สามารถแยกแต่ละองค์ประกอบย่อยดังนี้
10.1 ด้านตระหนักถึงปัญหาสังคม
1) ตระหนักรู้ มีความสนใจในปัญหาต่างๆ โดยคานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นสาคัญ
2) ตระหนักและให้ความสาคัญต่อสิ่งแวดล้อมรอบตัว 3) มีการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง และสังคมติดตามข่าวสารด้านการพัฒนาและการจัดกิจกรรมทางสังคมในสื่อต่างๆ
10.2 ด้านร่วมวิเคราะห์ปัญหาสังคม
1) มีความรอบรู้ สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ในเรื่องต่าง ๆของสังคมและสามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ในการชีวิตประจาวันได้ 2) คิดค้นวิเคราะห์ หาข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจและ
ประเมินข้อมูลสารสนเทศและแนวคิดจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 3) แสดงความคิดเห็นในเชิง
วิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์ในการเข้าร่วมกิจกรรมกับสังคม
10.3 ด้านยึดหลักธรรมในการดาเนินชีวิต
1) กล้ าเผชิญปั ญ หาและพร้อ มแก้ไ ขปัญหา โดยใช้ห ลั กธรรม และหลั ก เหตุผ ล
2) ประพฤติตนเหมาะสมกับฐานะ ประหยัดอดออมใช้จ่ายในสิ่งจาเป็น 3) มีความตระหนักใน
คุณธรรม ใช้สติปัญญาในการดาเนินชีวิต ซื่อสัตย์สุจริต 4) การปฏิบัติงานหรือกิจกรรมต่างๆเน้น
หลักการพึ่งพาตนเองมากกว่าพึ่งพาผู้อื่น 5. มีการให้เกียรติผู้อื่นอยู่เสมอปฏิบัติงานโดยยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม 6)ปฏิบัติงานหรือกิจกรรมด้วยความเพียรพยายามและความอดทน7)พึ่งตนเองได้
ทางทรัพยากรธรรมชาติ สามารถเสาะแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด
11. องค์ประกอบการมีจิตสาธารณะ ด้านเจตคติ คือการร่วมป้องกันไม่ให้สิ่งของเสียหาย
ทางานเป็นทีม สามัคคี เป็นมิตรกับผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน รับรู้ความรู้สึกของผู้อื่น มีวุฒิภาวะทาง
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อารมณ์ เกื้อกูลบุคคลในสังคม เคารพสิทธิเสรีภาพ มีความเมตตา กรุณา ช่วยเหลือ แบ่งปัน เสียสละ
เพื่อผู้อื่นเมื่อมีโอกาส แนะนาเพื่อนๆ ในเรื่องต่างๆ ในทางถูกต้อง บริจาคเหลือผู้อื่นตามกาลังฐานะ
ช่วยดูแลรักษาสาธารณสมบัติ นาองค์ความรู้เข้าร่วมในการแก้ปัญหาเมื่อมีโอกาส สามารถแยกแต่ละ
องค์ประกอบย่อยดังนี้
11.1 ด้านสัมพันธ์สามัคคีเป็นกลุ่มเดียวกัน
1) มีการร่วมกับเพื่อนในการป้องกันไม่ให้สิ่งของและสถานที่ต่างๆในสังคมเสียหาย
2)สามารถทางานหรือปฏิบัติกิจกรรมเป็นทีมร่วมกับเพื่อนด้วยความสามัคคีและมีความปรองดอง 3) มี
สัมพันธภาพที่เป็นมิตรกับผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน
11.2 ด้านการแสดงออกต่อเพื่อนมนุษย์
1) มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่น เข้าใจผู้อื่น มุมมองเชิงบวก มีวุฒิภาวะ
ทางอารมณ์ 2) มีความเอาใจใส่ มีส่วนช่วยเหลือและเกื้อกูลบุคคลในสังคม 3) แสดงออกโดย เคารพ
สิทธิเสรีภาพ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของตนเองและบุคคลอื่นอย่างเท่าเทียมกัน 4) มีความเมตตา
กรุณา ช่วยเหลือ แบ่งปัน เสียสละเพื่อผู้อื่น เมื่อมีโอกาส
11.3 ด้านการช่วยเหลือและให้โอกาสผู้อื่น
1) สามารถให้ ก าลั ง ใจและให้ ค าแนะน าเพื่ อ นๆในเรื่ อ งต่ า งๆ ในทางถู ก ต้ อ ง
2) บริจาคสิ่งของ หรือเงินเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นตามกาลัง ฐานะ 3) สามารถให้ความช่วยเหลือผู้อื่นได้
เต็มตามศักยภาพของตนเอง 4) แบ่งปัน เปิดโอกาสให้ผู้อื่นใช้ สิ่งของส่วนรวม และช่วยดูแลรักษาสา
ธารณสมบัติของสังคมให้อยู่ในสภาพดี 5) ตั้งใจเข้าช่วยเหลือกิจการเพื่อส่วนรวมโดยนาองค์ความรู้
และความสามารถในการแสวงหาความรู้ เข้าร่วมในการแก้ปัญหาให้กับหน่วยงานต่างๆเมื่อมีโอกาส
12. องค์ประกอบการมีจิตสาธารณะด้านพฤติกรรมระดับบุคคล คือการควบคุมตนเองให้อยู่
ในระเบียบวินัยไม่เบียดเบียนผู้อื่น สิ่งแวดล้อม เป็นแบบอย่างที่ดีไม่ดูดายต่อความสูญเสียต่อสิ่งของ
สาธารณะรวบรวมจิตใจ โดยใช้สติในการทากิจกรรมใด ๆ มีความตั้งใจแน่วแน่ในการนาความรู้ตนไป
ใช้เพื่อประโยชน์ต่อสังคม มุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองใช้หลักเหตุผลตั ดสินใจหรือกระทาการใดๆ ใน
ประโยชน์ส่วนรวม เชื่อมั่นตนเอง พิจารณาเลือกใช้ วัสดุ สิ่งของ ที่เหมาะสมกับงาน หรือกิจกรรม
ต่างๆ และนาองค์ความรู้ไปใช้ในทางที่ถูกต้อง สามารถแยกแต่ละองค์ประกอบย่อยดังนี้
12.1 ด้านการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับด้านพฤติกรรม (ศีล)
1) การควบคุมตนเองให้อยู่ในระเบียบวินัยทั้งทางกาย ทางวาจาและใจ โดยไม่
เอาเปรียบหรือเบียดเบียนผู้อื่นและสิ่งแวดล้อม 2) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเพื่อน หรือรุ่น
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น้อง โดยไม่ดูดายต่อความสูญเสียต่อสิ่งของสาธารณะ เช่นปิดน้า ปิดไฟเมื่อไม่ได้ใช้ 3) มีระเบียบ
วินัยในการดาเนินชีวิต เมื่อปฏิบัติกิจกรรมต่างๆเสร็จแล้ว เก็บของ หรือสถานที่ให้มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย
12.2 ด้านการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับจิตใจ (สมาธิ)
1) รวบรวมจิตใจ ความคิดให้แน่วแน่โดยใช้สติในการทากิจกรรมใด ๆให้ สาเร็จ
2) มีพลังจิตใจแน่วแน่ทาความเข้าใจปัญหา แก้ปัญหาจนเกิดความรู้แจ้ง เกิดการเรียนรู้ เกิดปัญญาขึ้น
ในตนเอง 3) มีความตั้งใจแน่วแน่ในการนาความรู้ตนไปใช้เพื่อประโยชน์ต่อสังคม 4) มีจิตใจมุ่งมั่น
ในการพัฒนาตนเองและเรียนรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง
12.3 ด้านการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับความรู้ความคิด (ปัญญา)
1) สามารถใช้หลักเหตุผลพิจารณาเหตุการณ์ต่างๆอย่างรู้เท่าทัน 2) ก่อนที่จะ
ตัดสินใจหรือกระทาการใดๆ จะยึดมั่นในประโยชน์ส่วนรวมเป็นสาคัญ 3) มีความเป็นผู้นาทางปัญญา
ในการพัฒนาสิ่งต่างๆ เพื่อสร้างสรรค์สังคม 4) มีความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองว่ามีเป็นผู้ที่มี
ประโยชน์ต่อส่วนรวม 5) เมื่อเกิดปัญหาขึ้นกับตนเอง พยายามค้นหาสาเหตุและวิธีการแก้ปัญหาโดย
ใช้เหตุผล 6) พิจารณาเลือกใช้ วัสดุ สิ่งของ ที่เหมาะสมกับงาน หรือกิจกรรมต่างๆ และนาองค์
ความรู้ไปใช้ในทางที่ถูกต้อง
13. องค์ประกอบการมีจิตสาธารณะพฤติกรรมระดับส่วนรวม คือ การริเริ่มสร้างเครือข่าย
พัฒนาสังคมมีแนวทางประชาสัมพันธ์ ขยายความรู้ประสานงานมีส่วนร่วมกับหน่วยงานอื่นจัด
กิจกรรมเพื่อส่วนรวมร่วมกัน ในกิจกรรมเพื่อส่วนรวม จะปฏิบัติโดยไม่หวังผลตอบแทนให้สาเร็จตาม
เวลา เมื่อเกิดปัญหา ไม่ท้อถอย ลงมือปฏิบัติ เพื่อแก้ปัญหาหรือลดระดับของปัญหามีการวางแผนที่
ชัดเจน ยอมรับผลที่เกิดจากการกระทา มีความรู้ทันต่อเทคโนโลยีสารสนเทศ รับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงด้านต่างๆอย่างเหมาะสม สามารถแยกแต่ละองค์ประกอบย่อยดังนี้
13.1 ด้านการมีส่วนร่วม สร้างเครือข่ายช่วยปัญหา
1) ริเริ่มสร้างเครือข่ายการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆที่เป็นการช่วยเหลือและพัฒนา
สังคมมีความสามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2) เชิญชวนเพื่อนในการร่วมคิด ร่วม
ปฏิบัติกิจกรรม หรือมีแนวทางประชาสัมพันธ์ ขยายความรู้ที่เสริมสร้างให้เพื่อนมีจิตสานึกที่ดีต่อสังคม
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3)ประสานงานมีส่วนร่วมกับหน่วยงานอื่นในสังคมในการกาหนดทิศทางในการดาเนินงานจัด กิจกรรม
เพื่อส่วนรวมร่วมกัน
13.2 ด้านการลงมือปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขสังคม
1) ในกิจกรรมเพื่อส่วนรวม จะปฏิบัติด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน
2) ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้สาเร็จตามเวลาที่กาหนดและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 3) ในการ
ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ เมื่อเกิดปัญหา หรืออุปสรรค ไม่ท้อถอยกับสิ่งที่เกิดขึ้น 4) อาสาเข้าไปมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 5) ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ ในการขอความ
ช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ 6) อุทิศตนในการลงมือปฏิบัติ ช่วยเหลือกิจกรรมที่เป็นปัญหาสังคม เพื่อ
แก้ปัญหา
13.3 ด้านการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบอย่างเหมาะสม 1) มีการวางแผน
กาหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการปฏิบัติงานกิจกรรมเพื่อสังคมที่ชัดเจน 2) มีการยอมรับผลที่เกิด
จากการกระทาหรือการปฏิบัติงานของตนเอง 3) มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตและฝึกฝนตนเองให้มีความ
รู้ทันต่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 4) มีการเตรียมความพร้อมในการรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ด้านต่างๆ โดยคานึงถึงความเป็นไปของสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม
1.3 ผลการวิเคราะห์ รูปแบบโปรแกรมและการจัดโครงการที่เกี่ยวกับการสร้างเสริม
จิตสาธารณะ โดยการสนทนากลุ่ม ผู้ที่ให้ข้อมูล คือผู้ที่เกี่ยวข้อง ด้านกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ และ
กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม ได้แก่ อาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต และนักศึกษา รวมจานวน 20 คน โดยวิเคราะห์
เนื้อหาเพื่อสรุปรูปแบบการดาเนินโครงการ ผลการศึกษาวิเคราะห์แยกเป็นประเด็นสาคัญได้ดังนี้
ประเด็นที่ 1 องค์ประกอบของโปรแกรม สรุปได้ดังนี้ โปรแกรมเป็นรายละเอียดของแนวการ
จัดประสบการณ์การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เข้าโปรแกรมให้ได้รับการพัฒนาไปตามจุดมุ่งหมายที่ตั้ง
ไว้ โปรแกรมเป็นลาดับขั้นตอนของกระบวนการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาให้กบั ผู้เข้ารับการอบรม จาก
ความสามารถหรือพฤติกรรมในระดับกว้างๆ ในตอนต้นไปสู่ความสามารถหรือพฤติกรรมที่มีความ
เฉพาะเจาะจงในตอนท้าย โดยมีกระบวนการที่สาคัญ คือ การประเมินผลผู้เรียน ก่อนและหลังเข้าร่วม
โปรแกรม และมีการประเมินผลของโปรแกรมหลังจากใช้ เพื่อตรวจสอบข้อบกพร่ อง และทาการ
ปรับปรุงให้สมบูรณ์ต่อไป
โปรแกรมเพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะนักศึกษา โดยใช้แนวคิดของหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและหลักพุทธธรรมไตรสิกขามาช่วยพัฒนา ควรมีองค์ประกอบของโปรแกรม 8
องค์ประกอบ ซึ่งต้องมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับเรื่องที่จัดอบรม ได้แก่
1) หลักการและเหตุผล
2) วัตถุประสงค์
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3) แนวคิดสาคัญ
4) โครงสร้างของโปรแกรม
5) วิธีการฝึกอบรม
6) ระยะเวลา
7) สถานที่
8) การวัดและประเมินผล
ประเด็นที่ 2 รูปแบบของโปรแกรมสร้างเสริมจิตสาธารณะนั กศึกษา สรุปได้ดังนี้ โปรแกรม
ต้องมีการใช้แนวคิดโดยปรับเปลี่ยนกระบวนการทางปัญญา ทาให้เกิดความศรัทธาในการทาความดี
เพื่อผู้อื่น มีการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงด้วยการกระทาของตนเอง เน้นการปรับเปลี่ยน ด้านจิตใจ
ความคิ ด เจตคติ เพื่ อ ท าให้ เ กิ ด การปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรม โดยใช้ แ นวคิ ด ของหลั ก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและหลักพุทธธรรมไตรสิกขาซึ่งทั้ง 2 แนวคิดนี้ เน้นกระบวนการคิดให้บุคคลมีจิตใจ
ที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เกื้อกูลสังคม อยู่อย่างเหมาะสม พอประมาณ ไม่เบียดเบียนกัน ซึ่งเป็นแนวทางการ
ดาเนินชีวิตที่ถูกต้องดีงามทาให้สังคมส่วนรวมอยู่อย่างสงบสุข
ประเด็นที่ 3 รูปแบบกิจกรรมหรือโครงการสร้างเสริมจิตสาธารณะที่ปฏิบัติภาคสนาม สรุป
แนวทางได้ดังนี้ 1) การจัดโครงการหรือกิจกรรมต้องส่งเสริมให้นักศึกษาบาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์
ต่อ สั ง คม อย่ างหลากหลายรู ป แบบ แสดงถึ งความรับ ผิ ด ชอบต่อ สั ง คม 2) ส่ งเสริ มให้ นัก ศึก ษา
กลุ่ ม เป้ า หมายสามารถพั ฒ นาตนเองเต็ ม ตามศั ก ยภาพ โดยค านึ ง ถึ ง ความแตกต่ า งระหว่ า ง
บุคคล 3) ต้องเป็นกิจกรรมที่สร้างประสบการณ์ ให้ ความรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ และให้ ออกแบบ
กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวมร่วมกัน มีกิจกรรมพัฒนาต่างๆ เช่นทาความสะอาดศาสน
สถาน โรงเรียน ชุมชน หมู่บ้าน พัฒนาสิ่งแวดล้อม แม่น้าลาคลอง รณรงค์ประหยัดน้า ประหยัดไฟ
ให้ความรู้กับนักเรียนในโรงเรียนชุมชนต่างๆ การซ่อมแซมปรับปรุงสถานที่ที่เป็นของส่วนรวม และมี
หลักการจัดกิจกรรมหรือโครงการใดๆ ต้องนาแนวคิดการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และหลักพุทธธรรมไตรสิกขาประยุกต์ใช้ เพื่อให้แต่ละกิจกรรมมีความเหมาะสม พอประมาณ ไม่
เบียดเบียนสิ่งใดๆ และมีขั้นตอนการวางแผนอย่างเป็นระบบ ซึ่งสะท้อนความคิดเห็นจากการสนทนา
กลุ่มมีประเด็นมีดังนี้
“การจัดกิจกรรมและโครงการ เพื่อสังคมต้องจัดตามความถนัดและความสนใจในลักษณะ
อาสาสมัคร ไม่มีค่าตอบแทนใด ๆ”
“การจัดโครงการหรือกิจกรรมต้องส่งเสริมให้นักศึกษาบาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม
อย่างหลากหลายรูปแบบ แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม”
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“เน้นให้ร่วมกันวิเคราะห์ ร่วมกันร่วมออกแบบการจัดกิจกรรม วางแผนกิจกรรม ปฏิบัติ
กิจกรรมตามแผนร่วมกันสรุปและประเมินผลกิจกรรม รายงานผล”
“เน้นกิจกรรมที่สร้างเสริมด้าน คุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะและใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์”
ความคิดเห็นอาจารย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
7 ตุลาคม 2556
“เน้นการจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสานึกในการบาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อ
ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน สังคม”
“ส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถ พัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ โดยคานึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล”
“เป็นกิจกรรมและโครงการที่บาเพ็ญประโยชน์ เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม
ความเสียสละต่อสังคม”
“ต้องร่วมกันประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรม และต้องเป็นกิจกรรมแบบเรียนรู้ร่วมกัน
การทากิจกรรมต้องอาสาสมัครโดยไม่มีค่าตอบแทนปฏิบัติด้วยความสมัครใจ”
ความคิดเห็นผู้ใช้บัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
7 ตุลาคม 2556
“เป็นกิจกรรมที่สร้างประสบการณ์ ให้ความรู้ มีความคิดสร้างสรรค์และให้ออกแบบกิจกรรม
เพื่อสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวมร่วมกัน”
“ต้องเป็นกิจกรรมที่สร้างประสบการณ์ ให้ความรู้ มีความคิดสร้างสรรค์และให้ออกแบบ
กิจกรรม เพื่อสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวมร่วมกัน”
“ต้องมีการสารวจเพื่อศึกษาสภาพปัญหาต่างๆมีการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาต่างๆ
วางแผนกิจกรรม ร่วมกัน ในการลงปฏิบัติภาคสนาม”
“ต้องเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมเสนอแนวคิดและตั้งใจร่วมวิพากษ์”
ความคิดเห็นนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
7 ตุลาคม 2556
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ส่วนที่2 การพัฒนาโปรแกรมโดยการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลัก
พุทธธรรมไตรสิกขาเพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะนักศึกษาปริญญาบัณฑิต ดาเนินการดังนี้
2.1 การประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องของโปรแกรมฉบับร่างโดยการน้อมนา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักพุทธธรรมไตรสิกขาเพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะนักศึกษา
ปริญญาบัณฑิตโดยผู้เชี่ยวชาญ จานวน 10 คน
2.2
การพัฒนาโปรแกรมโดยการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลัก
พุทธธรรมไตรสิกขาเพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะนักศึกษาปริญญาบัณฑิต
2.1 ผลการประเมินความเหมาะสมของโปรแกรมฉบับร่ างโดยการน้อมนาหลั ก
ปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพีย งและหลัก พุทธธรรมไตรสิกขาเพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะนักศึกษา
ปริญญาบัณฑิตโดยผู้เชี่ยวชาญ จานวน 10 คน ดังแสดงในตารางที่ 17
ตารางที่ 17 ผลการประเมินความเหมาะสมของโปรแกรมฉบับร่างโดยการน้อมนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและหลักพุทธธรรมไตรสิกขาเพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะนักศึกษา
ปริญญาบัณฑิตโดยผู้เชี่ยวชาญ (n=10)
ระดับความ
X
S.D.
ลาดับ
รายการประเมิน
เหมาะสม
1 ด้านปัญหาและความจาเป็นของการพัฒนา
4.53 0.82 เหมาะสมมาก
โปรแกรม มีเหตุผลสาหรับสังคมยุคปัจจุบันที่
ที่สุด
ต้องพัฒนาโปรแกรม
2 ด้านแนวคิดสาคัญ การน้อมนาหลักปรัชญาของ 4.53 0.79 เหมาะสมมาก
เศรษฐกิจพอเพียงและหลักพุทธ
ที่สุด
ธรรมไตรสิกขามาประยุกต์ มีประโยชน์และ
คุณค่ามีความเหมาะสมกับกลุ่มที่เข้ารับการ
พัฒนา
3 ด้านหลักการและเหตุผลของโปรแกรมฝึกอบรม 4.52 0.78 เหมาะสมมาก
มีความเป็นไปได้สมเหตุผล
ที่สุด
4 วัต ถุป ระสงค์ ของโปรแกรมชั ดเจนครอบคลุ ม 4.51 0.77 เหมาะสมมาก
เนื้อหาและกิจกรรม
ที่สุด
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ลาดับ

รายการประเมิน

X

S.D.

5

โครงสร้างของโปรแกรมฝึกอบรมสอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้มีการจัดเรียงลาดับเนื้อหา
วิธีการฝึกอบรม มีลาดับขั้นตอนมีกระบวนการที่
ชัดเจนสามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ด้านสื่อประกอบการอบรมช่วยส่งเสริมให้
กิจกรรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ความเหมาะสมของระยะเวลาที่ใช้ในการ
ฝึกอบรม 3 ระยะ รวม 8 วัน 48 ชม.
ความเหมาะสมของสถานที่ฝึกอบรม
ประกอบด้วยห้องอบรมภาคทฤษฎี และลง
ปฏิบัติพื้นที่ภาคสนาม
ด้านการวัดและประเมินผล ครอบคลุมสามารถ
ตรวจสอบตามวัตถุประสงค์ได้ตามลาดับ

4.51

0.79

4.49

0.81

ระดับความ
เหมาะสม
เหมาะสมมาก
ที่สุด
เหมาะสมมาก

4.45

0.80

เหมาะสมมาก

4.44

0.77

เหมาะสมมาก

4.48

0.78

เหมาะสมมาก

4.52

0.79

4.51

0.79

เหมาะสมมาก
ที่สุด
เหมาะสมมาก
ที่สุด

6
7
8
9

10

รวม

จากตารางที่ 17 ผลการประเมินความเหมาะสมของโปรแกรมฉบับร่างโดยการน้อมนาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักพุทธธรรมไตรสิกขาเพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะนักศึกษา
ปริญญาบัณฑิต โดยผู้เชี่ยวชาญจานวน 10 คน พบว่า โดยภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย 4.51 อยู่ในระดับ
เหมาะสมมากที่สุ ด เมื่อพิ จ ารณาเป็นรายข้ อ พบว่า ด้านปัญ หาและความจาเป็นของการพัฒ นา
โปรแกรม มีเหตุผลสาหรับสังคมยุคปัจจุบันที่ต้องพัฒนาโปรแกรม ด้านแนวคิดสาคัญการน้อมนาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักพุทธธรรมไตรสิกขามาประยุกต์ มีประโยชน์และคุณค่ามีความ
เหมาะสมกับกลุ่มที่เข้ารับการพัฒนา มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 4.53 อยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด และ
รายข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดมี 1 ข้อ แต่ยังอยู่ในระดับมาก คือ ความเหมาะสมของระยะเวลาที่ใช้
ในการ ฝึกอบรม 3 ระยะ รวม 8 วัน 48 ชม. มีคะแนนเฉลี่ย 4.44
การวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างองค์ประกอบของโปรแกรมสร้างเสริมจิต
สาธารณะและองค์ประกอบต่างๆของแผนการสร้างเสริมจิตสาธารณะตามความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 10 คน
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ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างองค์ประกอบของโปรแกรม พบว่า มีค่า
ดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1 ทุกข้อ สรุปได้ว่า โปรแกรมที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีองค์ประกอบครบถ้วน
เหมาะสม มีความสอดคล้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดสามารถนาไปใช้ในการสร้างเสริมจิตสาธารณะ
ให้กับนักศึกษาปริญญาบัณฑิตได้ (รายละเอียดภาคผนวก ข)
2.2 การพัฒนาโปรแกรมโดยการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลัก
พุทธธรรมไตรสิกขาเพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะนักศึกษาปริญญาบัณฑิต
ผลการพัฒนาโปรแกรมโดยการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
หลักพุทธธรรมไตรสิกขาเพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะนักศึกษาปริญญาบัณฑิต
พบว่าโปรแกรม
ประกอบด้วย 1) หลักการและเหตุผล 2) วัตถุประสงค์ 3) แนวคิดสาคัญ 4) โครงสร้างโปรแกรม 5)
วิธีการฝึกอบรม 6) ระยะเวลา 7) สถานที่ 8) การวัดและการประเมินผล ผู้วิจัยนาเสนอผล ตามลาดับ
ดังนี้
1. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ นาไปสู่สังคมโลกยุคโลกาภิวัตน์ เป็นระบบทุนนิยม โดย
เน้นเศรษฐกิจเป็นตัววัดปัจจัยของการเจริญเติบโต สภาพสังคมในปัจจุบันที่กาลังมุ่งพัฒนาประเทศให้
เจริญก้าวหน้าในทุกด้านและมีการแข่งขันกันมากขึ้น ประกอบกับระบบทุนนิยมทาให้มนุษย์ซึมซับเอา
ความเห็นแก่ตัวมาไว้ในตัวเอง ไม่มีความพอเพียง สังคมจึงมีแต่การแก่งแย่ง เอารัดเอาเปรียบ คิดแต่
จะหาผลประโยชน์ ใส่ ตัว เอง และครอบครัว ความส านึกต่อส่ วนรวม จึงน้อยลงทุกวัน นั่นก็คือมี
จิตสานึกแบบปัจเจก (Individual mind) ไม่สนใจปัญหาของคนอื่น และไม่สนใจต่อกิจการที่เป็น
สาธารณะประโยชน์ของชุมชนสังคม ดังนั้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.
2555–2559) จึงให้ความสาคัญด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เป็นพลเมืองดีของสังคมมีคุณธรรม
และจริยธรรมในการดาเนินชีวิตมีจิตสาธารณะและกระตือรือร้นที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา
ของชุมชนและสังคม จะเห็นได้ว่าจิตสาธารณะมีความจาเป็นต่อสังคมส่วนรวม ซึ่งมีผลต่อการพัฒนา
สังคมในทุกๆด้าน เพื่อพัฒนาให้นักศึกษามีจิตสานึกที่ดีต่อส่วนรวม สิ่งหนึ่งที่กระทรวงศึกษาธิการให้
เป็นนโยบายชัดเจนคือให้น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้เป็นหลักในการพัฒนา
ผู้เรียน และนอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้นาหลักพุทธธรรมไตรสิกขา ซึ่งมี หลักการพัฒนามนุษย์ ให้
บุคคลได้พัฒนาอย่างมีบูรณาการและมีดุลยภาพ เพราะสอนให้มนุษย์ให้ดาเนินชีวิตทางสายกลางมี
ชีวิต ดีงามถูกต้อง เมื่อน ามาปฏิบัติ จะเป็นการสร้างเสริมให้ ผู้ นั้นมีลั กษณะเป็นผู้ มีจิตสาธารณะ
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นาไปสู่สังคมที่เกื้อกูล ช่วยเหลือ แบ่งปัน ซึ่งนักศึกษาเป็นพลังผลักดันให้สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลง
ไปในทิศทางที่ดี นักศึกษาจึงต้องบาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม แสดงถึงความรับผิดชอบต่อ
สังคม โดยสามารถนาองค์ความรู้ สร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขต่อไป
2.วัตถุประสงค์ของโปรแกรม
เพื่อพัฒนากลุ่มเป้าหมายให้มีคุณลักษณะจิตสาธารณะ ในองค์ประกอบ 4 ด้าน ดังนี้
1. ด้านตระหนัก รับรู้ถึงปัญหาสังคม ร่วมวิเคราะห์ ยึดหลักธรรมทางสายกลางในการ
ดาเนินชีวิต มีความห่วงใยสังคม (การรับรู้และการรู้คิด)
2. ด้านคานึงถึงผู้อื่นที่ปฏิสัมพันธ์ สามัคคี เมตตา แบ่งปัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เกื้อกูล ช่วยเหลือ
และให้โอกาส (เจตคติ)
3. ด้านการพัฒนาตนเองด้านพฤติกรรม (ศีล) ด้านจิตใจ (สมาธิ) ด้านความรู้ความคิด
(ปัญญา) การมีวิธีคิดเป็นคิดถูกต้องตามหลักเหตุผล และอุทิศตนให้ส่วนรวม (พฤติกรรมระดับบุคคล)
4. ด้านการมีส่วนร่วม สร้างเครือข่าย ช่วยแก้ปัญหา ลงมือปฏิบัติ สร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์
สุขแก่สังคมและการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
(พฤติกรรมระดับส่วนรวม)
3. แนวคิดสาคัญ
ประยุกต์การน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหลัก พุทธธรรมไตรสิกขาช่วย
พัฒนาสร้างเสริมจิตสาธารณะ ดังนี้
3.1 องค์ประกอบส่วนของการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือด้านการ
ดาเนินการจัดกิจกรรม ต้องยึดหลัก 3 ห่วง คือ 1) พอประมาณ 2) มีเหตุผล และ 3) มีภูมิคุ้มกันในตัว
ที่ดี มี 2 เงื่อนไข คือ 1) ความรู้ 2) คุณธรรม มีดังนี้ พอประมาน ให้ ใ ช้ ท รั พ ยากรที่ มี อ ยู่ ใ ห้ เ กิ ด
ประโยชน์สูงสุด เหมาะสมพอดี ในทุกๆ ด้าน การมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ใช้
เหตุผลในการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์และทรัพยากร และ การมีภูมิคุ้มกันที่ดี โดยรู้จักวางแผนการเตรียม
ตัว ไม่ให้ บ กพร่ อง รู้ จั กปรั บ ตัว ให้ เข้า กับสิ่ งแวดล้ อ ม สั งคม พร้ อมยอมรับการเปลี่ ย นแปลงอย่า ง
เหมาะสม
3.2 องค์ประกอบของหลักพุทธธรรมไตรสิ กขาในกระบวนการจัดการเรียนรู้ มี 3
ขั้นตอน คือ 1) ขั้นจัดหาและสร้างปัจจัยแห่งสัมมาทิฐิ ให้มีพร้อมก่อนการเรียนรู้หรือทากิจกรรม คือ
ทรัพยากรต่าง ๆ ที่จาเป็นต่อการดาเนินกิจกรรม 2) ขั้นกระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้หลัก คือขั้น
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ศีล สมาธิ และปัญญา 3) ขั้นการวัดผลประเมินผล คือประเมินผลที่เกิดกับตัวผู้เข้าอบรม ด้านการ
พัฒนาทางกาย ศีล จิตใจ และปัญญา
การประยุ กต์หลั กพุทธธรรมไตรสิ กขา ในขึ้นการจัดการเรียนรู้คือ ขั้นศีล คือ การ
ควบคุ ม ให้ ก ลุ่ ม เป้ า หมาย ให้ อ ยู่ ใ นสภาพเรี ย บร้ อ ยเป็ น ปกติ พ ร้ อ มที่ จ ะเรี ย น ขั้ น สมาธิ คื อ ให้
กลุ่มเป้าหมายรวมจิตใจความคิดแน่วแน่เป็นจุดเดียวตัดสิ่งรบกวนอื่นๆ ออกจากความคิดและจิต ใจ
ในขณะเรียนรู้ ขั้นปัญญา คือพิจารณาผลที่เกิดขึ้นจนเกิดความรู้แจ้งเข้าใจ และแก้ปัญหาได้ มีมโน
ทัศน์ในเรื่องนั้นได้ถูกต้องตามความเป็นจริง โดยหลักไตรสิกขา ศีล เป็นความประพฤติ คือความ
รับผิดชอบ เสียสละ ตรงต่อเวลา และมีระเบียบวินัย สมาธิ คือความตั้งมั่นตั้งใจ เอาใจใส่ มีใจจดจ่อ
ต่องานหรือกิจกรรมที่กระทา ปัญญา คือการจัดการความรู้ การคิด วิเคราะห์เรื่องต่างๆ อย่างเป็น
ระบบอย่างถูกต้อง
4. โครงสร้างโปรแกรม
ประกอบด้วย 3 ระยะ ดังนี้ 1) ระยะที่ 1 อบรมตามหน่วยการเรียนรู้ตามแผนการสร้าง
เสริมจิตสาธารณะ จานวน 5 วัน 30 ชั่วโมง มี 3 หน่วย คือ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จิตสาธารณะกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักพุทธธรรมไตรสิกขา หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 คนรุ่นใหม่ใส่
ใจจิตสาธารณะ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พอเพียง แบ่งปัน ใส่ใจ ห่วงใย สังคมและสิ่งแวดล้อม แต่ ละ
หน่วยประกอบด้วย สาระสาคัญ จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรม แผนการจัดกิจกรรม วิธีการ
ประเมินผลการเรียนรู้ 2) ระยะที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 โครงการจิตสาธารณะกับการลงมือ
ปฏิบัติ เป็นการลงภาคสนามเพื่อปฏิบัติโครงการจิตสาธารณะ 2 วัน จานวน 12 ชั่วโมง 4 โครงการ
และ 3) ระยะที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 คนทาดี สานเครือข่ายขยายความรู้ เป็นการถอดบทเรียน
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ความส าเร็ จ จากปฏิ บัติ จริ งในพื้ นที่ จ านวน 1 วั น 6 ชั่ ว โมง รวมโครงสร้า ง
โปรแกรมทั้ง 3 ระยะ มี 5 หน่วยการเรียนรู้ จานวน 8 วัน รวม 48 ชั่วโมง ดังแสดงในตารางที่ 18

ชื่อกิจกรรม

1.1 ตามรอยพ่อหลวง
1.2 ไตรสิกขาสร้างคน
ดี
1.3 จิตสาธารณะสร้าง
ได้

หน่วยการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
จิตสาธารณะกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและหลักพุทธ
ธรรมไตรสิกขา

3

3
3

เวลา
(ชั่วโมง)
-บรรยายประกอบสื่อ
-วีดิทัศน์ ที่เกี่ยวข้อง
-ปฏิบัติกิจกรรม
-อภิปรายแลกเปลีย่ น

การจัดการเรียนรู้

ตารางที่ 18 โครงสร้างโปรแกรมสร้างเสริมจิตสาธารณะนักศึกษาปริญญาบัณฑิต

1.ขั้นศีล คือ การควบคุมให้
ผู้เรียน ให้อยู่ในสภาพ
เรียบร้อยเป็นปกติพร้อมที่จะ
เรียน
2.ขั้นสมาธิ คือให้ผู้เรียนรวม
จิตใจความคิดแน่วแน่เป็นจุด
เดียวตัดสิ่งรบกวนอื่นๆ ออก
จากความคิดและจิตใจขณะ
เรียนรู้
3.ขั้นปัญญา คือพิจารณาจน
เกิดความรู้แจ้งเข้าใจ ในเรื่อง
ตามรอยพ่อหลวง ไตรสิกขา
สร้างคนดี จิตสาธารณะ
สร้างได้

ขั้นหลักพุทธธรรม
ไตรสิกขา
ช่วยจัดการเรียนรู้
1.พอประมาน โดยใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด เหมาะสม
พอดี
2.มีเหตุผล โดยพิจารณา
จากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ใช้เหตุผลในการเลือกใช้
วัสดุ อุปกรณ์ในการทา
กิจกรรม
3.มีภูมิคุ้มกันที่ดี โดย
วางแผนการเตรียมตัว ใน
การทากิจกรรม สร้าง
ต้นแบบ ตามรอยพ่อหลวง
และไตรสิกขาสร้างคนดี

หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ดาเนินการจัดการ
เรียนรู้

-แบบสังเกต
พฤติกรรม
-แบบประเมินผล
การปฏิบัติใบงาน

การวัดและ
ประเมินผล
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
คนรุ่นใหม่ ใส่ใจ
จิตสาธารณะ

หน่วยการเรียนรู้

ปัญหาสังคม
2.2 การวิเคราะห์
วิจารณ์ ปัญหาสังคม
2.3 1 การรับรู้
ความสามารถของ
ตนเองในการ
แก้ปัญหาสังคม

2.1 ความตระหนักใน

ชื่อกิจกรรม

3

3

3

เวลา
(ชั่วโมง)

-บรรยายประกอบสื่อ
-วีดิทัศน์ ที่เกี่ยวข้อง
-ปฏิบัติกิจกรรม
-อภิปรายแลกเปลี่ยน

การจัดการเรียนรู้

ตารางที่ 18 (ต่อ) โครงสร้างโปรแกรมสร้างเสริมจิตสาธารณะนักศึกษาปริญญา

1.ขั้นศีล คือ ประพฤต
ดี การรับรู้
ความสามารถของ
ตนเองในการแก้ปัญหา
สังคม
2.ขั้นสมาธิ คือ จิตใจที่
ดีความตระหนักใน
ปัญหาสังคม
3.ขั้นปัญญา คือ
พิจารณาใช้ปัญญาการ
วิเคราะห์ วิจารณ์
ปัญหาสังคม ใส่ใจเรื่อง
ของสาธารณะ

ขั้นหลักพุทธธรรม
ไตรสิกขา
ช่วยจัดการเรียนรู้

ทรัพยากร เหมาะสม
พอดี ทาโครงการจิต
สาธารณะ
2.มีเหตุผล โดย
พิจารณาในการ
เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์
และทรัพยากรในทา
โครงการจิตสาธารณะ
3.มีภูมิคุ้มกันที่ดี โดย
วางแผนการเตรียมตัว
ไม่ให้บกพร่อง ในการ
ทาโครงการจิต
สาธารณะ

1.พอประมาน โดยใช้

หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ช่วยจัดการเรียนรู้

-แบบสังเกตพฤติกรรม
-แบบประเมินผลการ
ปฏิบัติใบงาน

การวัดและประเมินผล
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3
3
3

3

ชื่อกิจกรรม

3.1 ความเอื้อเฟื้อ
เผื่อแผ่

3.2 หลากหลายคน
ทาดีสร้างสรรค์สังคม

3.3 เครือข่าย
พัฒนาสังคม

3.4 ร่วมด้วยช่วยกัน
โครงการจิตสาธารณะ

หน่วยการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
พอเพียง แบ่งปัน ใส่
ใจ ห่วงใย สังคมและ
สิ่งแวดล้อม

เวลา
(ชั่วโมง)

-บรรยายประกอบสื่อ
-วีดิทัศน์ ที่เกี่ยวข้อง
-อภิปรายระดมสมอง
-อภิปรายแลกเปลี่ยน
เรียนรู้
-วิพากษ์ วิจารณ์
-ปฏิบัติกิจกรรม
-ระดมความคิดสารวจ
ปัญหา

การจัดการเรียนรู้

ขั้นหลักพุทธธรรม
ไตรสิกขา
ช่วยจัดการเรียนรู้

1.ขั้นศีล คือ ประพฤต
ดี เป็นคนดี ใส่ใจ
ห่วงใย สังคมและ
สิ่งแวดล้อม
2.ขั้นสมาธิ คือ จิตใจที่
ดีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
พอเพียง แบ่งปัน
3.ขั้นปัญญา คือ
พิจารณาใช้ปัญญา ให้
เกิดความรู้แจ้งเข้าใจ
และแก้ปัญหาร่วมด้วย
ช่วยกันทาโครงการจิต
สาธารณะ

ตารางที่ 18 (ต่อ) โครงสร้างโปรแกรมสร้างเสริมจิตสาธารณะนักศึกษาปริญญาบัณฑิต

ทรัพยากร เหมาะสม
พอดี ทาโครงการจิต
สาธารณะ
2.มีเหตุผล โดย
พิจารณาในการ
เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์
และทรัพยากรในทา
โครงการจิตสาธารณะ
3.มีภูมิคุ้มกันที่ดี โดย
วางแผนการเตรียมตัว
ไม่ให้บกพร่อง ในการ
ทาโครงการจิต
สาธารณะ

1.พอประมาน โดยใช้

หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ช่วยจัดการเรียนรู้

-แบบสังเกตพฤติกรรม
-การโต้ตอบ อภิปราย
ซักถาม
-แบบประเมินผลการ
ปฏิบัติใบงาน

การวัดและประเมินผล
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ชื่อกิจกรรม

4.1ปฏิบัติโครงการ
สร้างเสริม
จิตสาธารณะ

หน่วยการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
โครงการจิตสาธารณะ
กับการลงมือปฏิบัติ
12

เวลา
(ชั่วโมง)

ขั้นหลักพุทธธรรม
ไตรสิกขา
ช่วยจัดการเรียนรู้

-ลงภาคสนามดาเนินการ 1.ขั้นศีล คือ ประพฤต
ตามแผนที่กาหนดไว้
ดี เป็นคนดี เป็น
แบบอย่างของคนรุ่น
ใหม่ในการช่วยเหลือ
สังคม
2.ขั้นสมาธิ คือ จิตใจที่
ดีชอบที่จะช่วยเหลือ
สังคมส่วนรวม
3.ขั้นปัญญา คือ
พิจารณาใช้ปัญญา
ร่วมคิดและแก้ปัญหา
ช่วยกันทาโครงการจิต
สาธารณะ และลง
ปฏิบัติให้เป็นจริง

การจัดการเรียนรู้

ตารางที่ 18 (ต่อ) โครงสร้างโปรแกรมสร้างเสริมจิตสาธารณะนักศึกษาปริญญาบัณฑิต

-แบบประเมินผลการ

ทรัพยากร เหมาะสม
พอดี ทาโครงการจิต
สาธารณะ
2.มีเหตุผล โดย
พิจารณาในการ
เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์
และทรัพยากรในทา
โครงการจิตสาธารณะ
3.มีภูมิคุ้มกันที่ดี โดย
วางแผนการเตรียมตัว
ไม่ให้บกพร่อง ในการ
ทาโครงการจิต
สาธารณะ

ปฏิบัติงาน
-นิเทศติดตามผล
-แบบประเมิน
ความสาเร็จของ
โครงการ
-แบบประเมินความ
คิดเห็นของผู้ที่
เกี่ยวข้อง

-แบบสังเกตพฤติกรรม

การวัดและประเมินผล

1.พอประมาน โดยใช้

หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ช่วยจัดการเรียนรู้
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48

รวมตลอดโปรแกรม

ชื่อกิจกรรม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 5.1 เรียนรู้
คนทาดี สานเครือข่าย ประสบการณ์คนทาดี
ขยายความรู้
5.2 สร้างแรงบันดาล
ใจ ความท้าทาย
พัฒนางานสร้างสรรค์
สังคม

หน่วยการเรียนรู้

เวลา
(ชั่วโมง)

หลักปรัชญาของ
การจัดการเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง
ช่วยจัดการเรียนรู้
-ถอดบทเรียน
1.ขั้นศีล คือ ประพฤตดี เป็น 1.พอประมาน โดยใช้
-เวทีแลกเปลีย่ นเรียนรู้
คนดี ใส่ใจ ห่วงใย สังคมและ
ทรัพยากร เหมาะสมพอดี
-จัดนิทรรศการความสาเร็จ สิ่งแวดล้อมเรียนรู้
ในการจัดเวทีแลกเปลีย่ น
ของโครงการ
ประสบการณ์คนทาดี เพื่อสร้าง เรียนรูจ้ ัดนิทรรศการ
-วีดิทัศน์ ที่เกี่ยวข้อง
พฤติกรรมให้ดียิ่งขึ้น
ความสาเร็จของโครงการ
-อภิปรายระดมสมอง
2.ขั้นสมาธิ คือ จิตใจที่ดสี ร้าง จิตสาธารณะ
-อภิปรายแลกเปลีย่ น
แรงบันดาลใจ ความท้าทาย
2.มีเหตุผล โดยพิจารณา
เรียนรู้
พัฒนางานสร้างสรรค์สังคม
ในการเลือกใช้วัสดุ
-วิพากษ์ วิจารณ์ กิจกรรม 3.ขั้นปัญญา คือ ใช้ปัญญา ให้ อุปกรณ์ ในการจัดเวที
ที่ได้ปฏิบตั ิมาแล้ว
เกิดความรู้แจ้งเข้าใจ คิดพัฒนา แลกเปลีย่ นเรียนรู้จดั
งานสร้างสรรค์สังคม ให้เป็น
นิทรรศการความสาเร็จ
ประโยชน์ต่อคนส่วนรวม
ของโครงการจิตสาธารณะ
3.มีภูมิคุ้มกันที่ดี โดย
วางแผนการเตรียมตัวไม่ให้
บกพร่อง ในการจัดเวที
แลกเปลีย่ นเรียนรู้จดั
นิทรรศการความสาเร็จ
ของโครงการจิตสาธารณะ

ขั้นหลักพุทธธรรมไตรสิกขา
ช่วยจัดการเรียนรู้

ตารางที่ 18 (ต่อ) โครงสร้างโปรแกรมสร้างเสริมจิตสาธารณะนักศึกษาปริญญาบัณฑิต

-สังเกตถอดบทเรียนจาก
การทาโครงการ
-แบบสังเกตพฤติกรรมการ
นาเสนอประสบการณ์
-การโต้ตอบ อภิปราย
ซักถาม
-แบบวัดพฤติกรรม
จิตสาธารณะ
-แบบประเมินความพึง
พอใจต่อโปรแกรม

การวัดและประเมินผล
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5. วิธีการฝึกอบรม
โดยใช้กระบวนการพัฒนาจิตสาธารณะ 3 ขั้นตอนคือ ขั้นที่ 1 ขั้นการรับรู้ ตระหนักให้ความ
สนใจในเรื่องการมีจิตสาธารณะ โดยการสังเกตเรียนรู้จากบุคคลต้นแบบและจากการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์เชิ งประจั กษ์เ พื่อ ให้ ต ระหนัก ถึงการทาประโยชน์ต่อ ส่ ว นรวม ขั้นที่ 2 ขั้ น การแสดง
พฤติกรรมตอบสนองและเห็นคุณค่าต่อสิ่งที่สนใจในกิจกรรมเพื่อสร้างสรรค์สังคม โดยให้มีการร่วมใน
การอภิปราย สัมภาษณ์ ซักถาม วิพากษ์วิจารณ์ จดบันทึก และการสนทนากลุ่มกับเพื่อนๆ และขั้นที่
3 ขั้น การจั ดระบบคุณค่าและสร้ างแนวคิดจิตสาธารณะสู่ การลงมือปฏิบัติทาให้เ กิดประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมโดยให้วิเคราะห์จากสภาพปัญหาจริงและดาเนินกิจกรรมทาโครงการจิตสาธารณะ
วิธีการจัดการเรียนรู้แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน
1. ขั้นนา
1.1 จัดสถานที่ สิ่งแวดล้อม และกลุ่มเป้าหมายให้มีระเบียบ เพื่อเกื้อหนุนให้เกิด
การเรียนรู้
1.2 ให้ผู้เข้าโปรแกรมทาสมาธิ ก่อนนาเข้าสู่บทเรียน โดยผู้นากลุ่ม เป็นต้นแบบ
อาจนั่งที่พื้นห้องเรียนหรือนั่งบนเก้าอี้ด้วยอาการสงบเพื่อเป็นการเตรียมตัวเตรียมใจ ใช้เวลาประมาน
5-10 นาที ก่อนเข้ากิจกรรม
1.3 เมื่อจะออกจากสมาธิ แล้วหายใจยาวๆ ลึก สัก 3 รอบ ถอนสมาธิช้าๆ ค่อยๆ
ลืมตาขึ้น
2. ขั้นจัดการเรียนรู้
2.1 ผู้เข้าโปรแกรม มีระเบียบ มีสมาธิ ศึกษาสาระอย่างตั้งใจ
2.2 ผู้นากลุ่มจัดกิจกรรมที่กระตุ้นให้ผู้เข้าโปรแกรม คิด มีส่วนร่วม ลงมือค้นคว้า
ซักถาม คิดวิเคราะห์
2.3 ทากิจกรรมร่วมกัน ฝึกปฏิบัติ โดยเน้นให้ รู้จักรับผิดชอบและความเสียสละ
3. ขั้นสรุป ทบทวนใช้ปัญญาและเหตุผล
3.1 กิจกรรมกลุ่ม สรุปสาระที่ได้ศึกษาเรียนรู้
3.2 นาเสนอผลงาน
3.1 ผู้นากลุ่มสรุป ประเด็นตามสาระ และสิ่งที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
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ลักษณะกิจกรรม
1) เน้นกระบวนการกลุ่มเรียนรู้ไปด้วยกัน 2) เรี ย นรู้ จ ากกรณี ศึ ก ษาและการฝึ ก
ปฏิบัติจริงในพื้นที่ 3) การถอดบทเรียน เป็นการสะท้อนคุณค่า (Reflection) ของผู้เข้าร่วมโปรแกรม
หลังจากการปฏิบัติโครงการจิตสาธารณะ ดังแสดงในตารางที่ 19

1

ระยะที่

2. ด้านคานึงถึงผู้อื่นที่ร่วม
สัมพันธ์ สามัคคีเป็นกลุ่ม
เดียวกัน มีการแสดงออก
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เมตตา
แบ่งปัน เกื้อกูล ช่วยเหลือ
และให้โอกาส
(เจตคติ)

คุณลักษณะ
จิตสาธารณะด้าน
1. ด้านตระหนัก ร่วม
วิเคราะห์ รับรู้ถึงปัญหา
สังคม ยึดหลักธรรมทางสาย
กลาง พอประมาณ ในการ
ดาเนินชีวิต แบบห่วงใย
สังคม
(การรับรู้การรู้คิด)
ชื่อกิจกรรม
1.1 ตามรอยพ่อหลวง
1.2 ไตรสิกขาสร้างคนดี
1.3 จิตสาธารณะ สร้างได้

หน่วยการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
จิตสาธารณะกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและหลัก
พุทธธรรมไตรสิกขา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
คนรุ่นใหม่ ใส่ใจ
จิตสาธารณะ

2.1 ความตระหนักในปัญหา
สังคม
2.2 การวิเคราะห์ วิจารณ์
ปัญหาสังคม
2.3 การรับรู้ความสามารถของ
ตนเองในการแก้ปัญหาสังคม
ขั้นที่ 1 ขั้นการตระหนัก หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 3.1ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
ให้ความสนใจในเรื่อง พอเพียง แบ่งปัน ใส่ใจ 3.2 หลากหลายคนทาดี
การมี จิตสาธารณะ
ห่วงใย สังคมและ
สร้างสรรค์สังคม
ขั้นที่ 2 ขั้นการแสดง
สิ่งแวดล้อม
3.3 เครือข่ายเพื่อ
พฤติกรรมต่อสิ่งทีส่ นใจใน
พัฒนาสังคม
กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม
3.4 ร่วมด้วยช่วยกัน โครงการ
จิตสาธารณะ

กระบวนการพัฒนา จิต
สาธารณะ
ขั้นที่ 1 ขั้นการ
ตระหนักให้ความสนใจ
ในเรื่องการมีจิต
สาธารณะ
ขั้นที่ 2 ขั้นการแสดง
พฤติกรรมต่อสิ่งที่สนใจ
ในกิจกรรมสร้างสรรค์
สังคม

-แบบสังเกตพฤติกรรม
-แบบประเมินผลการ
ปฏิบัติใบงาน

-แบบสังเกตพฤติกรรม
-การโต้ตอบ อภิปราย
ซักถาม
-แบบประเมินผลการ
ปฏิบัติใบงาน

-บรรยายประกอบสื่อ
-วีดิทัศน์ ที่เกี่ยวข้อง
-อภิปรายระดมสมอง
-อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้
-วิพากษ์ วิจารณ์
-ปฏิบัติกิจกรรม
-ระดมความคิดสารวจปัญหา

-แบบสังเกตพฤติกรรม
-แบบประเมินผลการ
ปฏิบัติใบงาน

การวัดและประเมินผล

-บรรยายประกอบสื่อ
-วีดิทัศน์ ที่เกี่ยวข้อง
-ปฏิบัติกิจกรรม
-อภิปรายแลกเปลีย่ น

-บรรยายประกอบสื่อ
-วีดิทัศน์ ที่เกี่ยวข้อง
-ปฏิบัติกิจกรรม
-อภิปรายแลกเปลีย่ น

การจัดการเรียนรู้

ตารางที่ 19 วิธีการฝึกอบรมตามกระบวนการพัฒนาจิตสาธารณะกับหน่วยการเรียนรู้ โปรแกรมสร้างเสริมจิตสาธารณะนักศึกษาปริญญา

151

2

ระยะที่

คุณลักษณะ
จิตสาธารณะด้าน
3. ด้านพัฒนาตนเองด้าน
พฤติกรรม (ศีล) ด้านจิตใจ
(สมาธิ) ด้านความรู้ความคิด
(ปัญญา) การมีวิธีคดิ เป็นคิด
ถูกต้องตามหลักเหตุผล และ
อุทิศตนให้ส่วนรวม
(พฤติกรรมระดับบุคคล)
4) ด้านการมีส่วนร่วม สร้าง
เครือข่าย ช่วยแก้ปัญหา ลง
มือปฎิบัติ สร้างสรรค์ให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่สังคมและการ
เตรียมตัวให้พร้อมรับ
ผลกระทบการเปลี่ยนแปลง
ด้านต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
(พฤติกรรมระดับส่วนรวม)

กระบวนการพัฒนา
หน่วยการเรียนรู้
จิตสาธารณะ
ขั้นที่ 3 ขั้นการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
จัดระบบคุณค่าและ โครงการจิตสาธารณะกับ
การสร้างแนวคิด
การลงมือปฏิบตั ิ
จิตสาธารณะสู่การ
ลงมือปฏิบัติทาให้
เกิดผล
การจัดการเรียนรู้

การวัดและประเมินผล

4.1ปฏิบัติโครงการ -ลงปฏิบัติ
-แบบสังเกตพฤติกรรม
สร้างเสริม
ภาคสนาม
-แบบประเมินผลการ
จิตสาธารณะ
ดาเนินการตามแผน ปฏิบัติงาน
-แบบประเมิน
ความสาเร็จของ
โครงการ
-นิเทศติดตามผล

ชื่อกิจกรรม

ตารางที่ 19 (ต่อ) วิธีการฝึกอบรมตามกระบวนการพัฒนาจิตสาธารณะกับหน่วยการเรียนรู้ โปรแกรมสร้างเสริมจิตสาธารณะนักศึกษาปริญญาบัณฑิต
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3

ระยะที่

คุณลักษณะ
จิตสาธารณะด้าน
3. ด้านพัฒนาตนเองด้านพฤติกรรม
(ศีล) ด้านจิตใจ (สมาธิ) ด้านความรู้
ความคิด (ปัญญา) การมีวิธีคดิ เป็น
คิดถูกต้องตามหลักเหตุผล และอุทิศ
ตนให้ส่วนรวม
(พฤติกรรมระดับบุคคล)
4. ด้านการมีส่วนร่วม สร้าง
เครือข่าย ช่วยแก้ปัญหา ลงมือ
ปฎิบัติ สร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์
สุขแก่สังคมและการเตรียมตัวให้
พร้อมรับผลกระทบการเปลี่ยนแปลง
ด้านต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
(พฤติกรรมระดับส่วนรวม)

กระบวนการพัฒนา
จิตสาธารณะ
ขั้นที่ 3 ขั้นการ
จัดระบบคุณค่าและ
การสร้างแนวคิด
จิตสาธารณะสู่การ
ลงมือปฏิบัติทาให้
เกิดผล
ชื่อกิจกรรม

5.1 เรียนรู้
ประสบการณ์คน
ทาดี
5.2 สร้างแรง
บันดาลใจ ความ
ท้าทาย พัฒนางาน
สร้างสรรค์สังคม

หน่วยการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
คนทาดี สาน
เครือข่าย ขยาย
ความรู้

-ถอดบทเรียน
-เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
-จัดนิทรรศการ
ความสาเร็จของ
โครงการ
-วีดิทัศน์ ที่เกี่ยวข้อง
-อภิปรายระดมสมอง
-อภิปรายแลกเปลี่ยน
เรียนรู้
-วิพากษ์ วิจารณ์

การจัดการเรียนรู้

-แบบสังเกตพฤติกรรม
การนาเสนอ
ประสบการณ์
-การโต้ตอบ อภิปราย
ซักถาม
-แบบวัดพฤติกรรม
คุณลักษณะจิต
สาธารณะ
-แบบประเมินความพึง
พอใจต่อโปรแกรม

การวัดและประเมินผล

ตารางที่ 19 (ต่อ) วิธีการฝึกอบรมตามกระบวนการพัฒนาจิตสาธารณะกับหน่วยการเรียนรู้ โปรแกรมสร้างเสริมจิตสาธารณะนักศึกษาปริญญาบัณฑิต
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6) ระยะเวลา
ระยะที่ 1 รวม 5 วัน 30 ชม. ระยะที่ 2 รวม 2 วัน 12 ชม. และ ระยะที่ 3 1 วัน 6 ชม.
รวมตลอดโปรแกรม 3 ระยะ จานวน 8 วัน รวม 48 ชั่วโมง
7) สถานที่ฝึกอบรม
ห้องอบรมภาคทฤษฎี สาหรับจานวนผู้เข้าอบรม 30 คน ตามความเหมาะสม และลงพื้นที่
ภาคสนามเพื่อปฏิบัติโครงการจิตสาธารณะ ตามบริบทของกิจกรรมนั้น ๆ
8) การวัดและประเมินผล
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตลอดโปรแกรม ใช้หลักการวัดพฤติกรรมด้านจิตพิสัยและ
การประเมินตามสภาพจริง เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหน่วยการเรียนรู้และเพื่อ
ประเมินประสิทธิผลของโปรแกรม โดยมีเป้าหมายเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนา
โปรแกรมสร้างเสริมจิตสาธารณะให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีการดาเนินการดังนี้
8.1 มีการประเมินผลก่อนการอบรมโดยทาแบบประเมินคุณลักษณะจิตสาธารณะ
8.2 มีการประเมินผลระหว่างการอบรม มีการประเมินผลตามสภาพจริง การประเมินตนเอง
การสังเกต การสัมภาษณ์
8.3 มีการประเมินผล หลังการอบรม โดยทาแบบประเมินคุณลักษณะจิตสาธารณะ ประเมิน
โครงการ และการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อโปรแกรม
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์การประเมินผลการพัฒนาโปรแกรมโดยการน้อมนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและหลักพุทธธรรมไตรสิกขาเพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะนักศึกษาปริญญา
บัณฑิต
3.1 การเปรียบเทียบระดับคุณลักษณะจิตสาธารณะก่อนและหลังการทดลองโปรแกรม
โดยการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักพุทธธรรมไตรสิกขาเพื่อสร้างเสริม
จิตสาธารณะนักศึกษาปริญญาบัณฑิต
3.2 การประเมินการปฏิบัติโครงการจิตสาธารณะจากการประเมินคุณภาพการ
ปฏิบัติงานใน 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การสารวจและคัดเลือกปัญหา 2) การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา 3)
การวางแผนการพัฒนาหรือแนวทางการแก้ปัญหา 4) การลงมือปฏิบัติโครงการภาคสนาม 5) การ
สรุปผลและประเมินโครงการ
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3.3 การประเมินสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมหน่วยการเรียนรู้ ของ
กลุ่มทดลองที่ได้จากการประเมินตามสภาพจริงของโปรแกรมสร้างเสริมจิตสาธารณะโดยการน้อมนา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักพุทธธรรมไตรสิกขา
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสังเกตพฤติกรรมคุณลักษณะจิตสาธารณะ
นักศึกษาปริญญาบัณฑิต ระหว่างการเข้าร่วมโปรแกรมการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และหลักพุทธธรรมไตรสิกขา
3.5 การประเมิน แก้ไข และการปรับปรุงโปรแกรมสร้างเสริมจิตสาธารณะนักศึกษา
ปริญญาบัณฑิต โดยการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักพุทธธรรมไตรสิกขามา
ช่วยพัฒนา
3.1 การเปรียบเทียบระดับคุณลักษณะจิตสาธารณะก่อนและหลังการทดลองโปรแกรม
โดยการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักพุทธธรรมไตรสิกขาเพื่อสร้างเสริม
จิตสาธารณะนักศึกษาปริญญาบัณฑิต
3.1.1 ผลการเปรียบเทียบระดับจิตสาธารณะก่อนและหลังการทดลองโปรแกรมโดย
การน้ อ มน าหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งและหลั ก พุ ท ธธรรมไตรสิ ก ขาเพื่ อ สร้ า งเสริ ม จิ ต
สาธารณะนักศึกษาปริญญาบัณฑิต ปรากฏผลดังแสดงในตารางที่ 20
ตารางที่ 20 ผลการเปรียบเทียบระดับจิตสาธารณะก่อนและหลังการทดลองโปรแกรมโดยการน้อม
นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักพุทธธรรมไตรสิกขาเพื่อสร้างเสริมจิต
สาธารณะนักศึกษาปริญญาบัณฑิต รวมทุกคุณลักษณะ (n=30)
พฤติกรรมคุณลักษณะจิตสาธารณะ
โดยภาพรวม (n=30)

ระยะเวลา
หลังการทดลอง
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง

1. ด้านตระหนัก ร่วมวิเคราะห์ รับรู้ถึง
ปัญหาสังคม ยึดหลักธรรมทางสายกลาง
พอประมาณในการดาเนินชีวิต แบบ
ก่อนการทดลอง
ห่วงใยสังคม
2. ด้านคานึงถึงผู้อื่นที่ร่วมสัมพันธ์ สามัคคี หลังการทดลอง
มีการแสดงออก เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เมตตา
ก่อนการทดลอง
แบ่งปัน เกื้อกูล ช่วยเหลือ และให้โอกาส

4.48
3.79
4.37

(S.D.)
0.63
0.51
0.60

3.62

0.51

4.55

0.62

3.84

0.46

(̅)

t

Sig

5.852

.000*

6.243

.000*

5.241

.001*
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พฤติกรรมคุณลักษณะจิตสาธารณะ

ระยะเวลา

(̅)

(S.D.)

3. ด้านพัฒนาตนเองด้านพฤติกรรม (ศีล)
ด้านจิตใจ (สมาธิ) ด้านความรู้ความคิด
(ปัญญา) การมีวิธีคดิ เป็น คิดถูกต้องตาม
หลักเหตุผล และอุทิศตนให้ส่วนรวม
4. ด้านการมีส่วนร่วม สร้างเครือข่าย
ช่วยแก้ปัญหา ลงมือปฏิบตั ิ สร้างสรรค์ให้
เกิดประโยชน์สุขแก่สังคมและการเตรียม
ตัวให้พร้อมรับผลกระทบการเปลีย่ นแปลง
ด้านต่าง ๆ อย่างเหมาะสม

หลังการทดลอง

4.47

0.67

ก่อนการทดลอง

3.97

0.54

หลังการทดลอง

4.52

0.61

ก่อนการทดลอง

3.74

0.52

t

Sig

6.231

.000*

5.504

.000*

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 20 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมด้านคุณลักษณะจิตสาธารณะนักศึกษา
ปริญญาบัณฑิตโดยการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักพุทธธรรมไตรสิกขา พบว่า
ทุกคุณลั กษณะมีค่าเฉลี่ ยเพิ่มสู งขึ้น โดยภาพรวมก่อนการทดลอง มีค่าเฉลี่ย 3.79 และหลังการ
ทดลอง มีค่าเฉลี่ย 4.48 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านคานึงถึงผู้อื่นที่ปฏิสัมพันธ์ สามัคคี มีการ
แสดงออก เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เมตตา แบ่งปัน เกื้อกูล ช่วยเหลื อ และให้โ อกาส หลังการทดลอง มี
ค่าเฉลี่ ย สู งกว่ าด้านอื่ น คือ 4.55 ส่ ว นรายด้ านที่ ได้ ค่าเฉลี่ ยน้อยที่ สุ ดหลั ง การทดลองคือ ด้า น
ตระหนัก ร่วมวิเคราะห์ รับรู้ถึงปัญหาสังคม ยึดหลักธรรมทางสายกลาง พอประมาณในการดาเนิน
ชีวิต แบบห่วงใยสังคม มีค่าเฉลี่ย 4.37 โดยภาพรวมพฤติกรรมคุณลักษณะจิตสาธารณะนักศึกษา
ปริญญาบัณฑิต มีค่าเฉลี่ย หลั งการทดลองเพิ่มสูงขึ้ นกว่าก่อนการทดลอง ซึ่งแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3.1.2 การเปรียบเทียบระดับคุณลักษณะจิตสาธารณะก่อนและหลังการทดลอง แยกเป็นราย
ข้อของโปรแกรมโดยการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักพุทธธรรมไตรสิกขาเพื่อ
สร้างเสริมจิตสาธารณะนักศึกษาปริญญาบัณฑิต
ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมคุณลักษณะจิตสาธารณะนักศึกษาปริญญาบัณฑิต ด้านตระหนัก
รับรู้ถึงปัญหาสังคม ร่วมวิเคราะห์ ยึดหลักธรรมทางสายกลาง พอประมาณ ในการดาเนินชีวิต แบบ
ห่วงใยสังคม ก่อนและหลังการทดลอง แยกเป็นรายข้อ ดังแสดงในตารางที่ 21
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ตารางที่ 21 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมคุณลักษณะจิตสาธารณะนักศึกษาปริญญาบัณฑิตด้าน
ตระหนัก รับรู้ถึงปัญหาสังคม ร่วมวิเคราะห์ ยึดหลักธรรมทางสายกลาง พอประมาณ
ในการดาเนินชีวิต แบบห่วงใยสังคม (การรับรู้และการรู้คิด n=30)
ผลวิเคราะห์
ลาดับ

1

2

3

4

5

6

7

ก่อนทดลอง

รายการ
ตระหนักและรับรู้ มีความสนใจใน
ปัญหาต่างๆ โดยคานึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นสาคัญ
ตระหนักและให้ความสาคัญต่อ
สิ่งแวดล้อมรอบตัว มีการ
แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง และสังคม
ติดตามข่าวสารด้านการพัฒนา
และการจัดกิจกรรม เช่น ด้าน
สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและ
สิ่งแวดล้อม
มีความรอบรู้ สามารถคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์ ในเรื่องต่าง ๆของ
สังคมและสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในการดาเนิน
ชีวิตประจาวันได้
คิดวิเคราะห์หาข้อเท็จจริง ทา
ความเข้าใจและประเมินข้อมูล
สารสนเทศและแนวคิดจาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
แสดงความคิดเห็นในเชิงวิพากษ์
อย่างสร้างสรรค์ในการเข้าร่วม
กิจกรรมกับสังคม
กล้าเผชิญปัญหาและพร้อมแก้ไข
ปัญหา โดยใช้หลักธรรมทางสาย
กลาง หลักเหตุผล และมีความ
ห่วงใยสังคม

หลังทดลอง
แปลผล

X

S.D.

แปลผล

X

S.D.

3.75

0.61

มาก

4.55 0.61

มากที่สุด

3.70

0.52

มาก

4.19 0.52

มาก

3.42

0.41

มาก

4.25 0.58

มาก

3.60

0.51

มาก

4.38 0.51

มาก

3.61

0.57

มาก

4.18 0.57

มาก

3.62

0.51

มาก

4.35 0.51

มาก

3.50

0.42

มาก

4.58 0.67

มากที่สุด

158
ผลวิเคราะห์
ลาดับ

8

9

10

11

12

13

ก่อนทดลอง

รายการ
ประพฤติตนเหมาะสมกับฐานะ
ประหยัดอดออมใช้จ่ายใน
สิ่งจาเป็นต่อการดารงชีวิต
มีสติปญ
ั ญาในการดาเนินชีวิต
อย่างซื่อสัตย์สุจริต ไม่เบียดเบียน
เอาเปรียบสิ่งใดๆ
การปฏิบัติงานหรือกิจกรรมต่างๆ
เน้นหลักการพึ่งพาตนเองมากกว่า
พึ่งพาผู้อื่น
การให้เกียรติผู้อื่นอยูเ่ สมอ
ปฏิบัติงานโดยยึดหลักคุณธรรม
จริยธรรม
ปฏิบัติโครงการ หรือกิจกรรมเพื่อ
ส่วนรวมด้วยความเพียร พยายาม
และความอดทน
พึ่งพาตนเองโดยคานึงถึง
ทรัพยากรธรรมชาติ สามารถเสาะ
แสวงหาทรัพยากรธรรมชาติใน
ท้องถิ่นที่มีอยู่มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด
รวม

หลังทดลอง
แปลผล

S.D.

3.68

0.53

มาก

4.24 0.53

มาก

3.60

0.52

มาก

4.32 0.65

มาก

3.60

0.51

มาก

4.44 0.78

มาก

3.72

0.59

มาก

4.51 0.59

มากที่สุด

3.52

0.44

มาก

4.21 0.68

มาก

3.61

0.52

มาก

4.62 0.65

มากที่สุด

3.62

0.51

มาก

X

4.37

S.D.

แปลผล

X

0.60

มาก

จากตารางที่ 21 คุณลักษณะจิตสาธารณะนักศึกษาปริญญาบัณฑิต ด้านตระหนัก รับรู้ถึง
ปัญหาสังคม ร่วมวิเคราะห์ ยึดหลักธรรมทางสายกลาง พอประมาณ ในการดาเนินชีวิต แบบห่วงใย
สังคม พบว่า โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก โดยก่อนการทดลองมีค่าเฉลี่ย 3.62 และหลังการทดลอง
มีค่าเฉลี่ย 4.37 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีคะแนนสูงสุดหลังการทดลอง มีค่าเฉลี่ย 4.62
อยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด คื อ พึ่ ง พาตนเองโดยค านึ ง ถึ ง ทรั พ ยากรธรรมชาติ สามารถเสาะแสวงหา
ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รองลงมาคือ กล้าเผชิญปัญหาและ
พร้อมแก้ไขปัญหา โดยใช้หลักธรรมทางสายกลาง หลักเหตุผล และมีความห่วงใยสังคม มีค่าค่าเฉลี่ย
4.58 อยู่ในระดับมากที่สุด สาหรับข้อที่มีคะแนนน้อยที่สุดแต่ยังอยู่ในระดับมาก คือ ตระหนักและให้
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ความสาคัญต่อสิ่งแวดล้อมรอบตัว มีการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีค่าเฉลี่ย
4.19
ผลวิเคราะห์พฤติกรรมคุณลักษณะจิตสาธารณะนักศึกษาปริญญาบัณฑิต ด้านคานึงถึง
ผู้อื่นที่มีปฏิสัมพันธ์ สามัคคี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เมตตา เกื้อกูล ช่วยเหลือ และให้โอกาส ดังแสดงใน
ตารางที่ 22
ตารางที่ 22 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมคุณลักษณะจิตสาธารณะนักศึกษาปริญญาบัณฑิต
ด้านคานึงถึงผู้อื่นที่มีปฏิสัมพันธ์ สามัคคี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เมตตา เกื้อกูล ช่วยเหลือ
และให้โอกาส (เจตคติ n=30)
ผลวิเคราะห์
ลาดับ

1

2

3

4

5

6

ก่อนทดลอง

รายการ
คานึงถึงผู้อื่นและร่วมมือกันในการ
ป้องกันไม่ให้สิ่งของและสถานที่
ต่างๆในสังคมเสียหาย
สามารถทางาน หรือปฏิบัติ
กิจกรรมเป็นทีมร่วมกับเพื่อนด้วย
ความสามัคคี และมีความ
ปรองดอง
มีสัมพันธภาพที่เป็นมิตรกับผู้อื่น
อย่างเท่าเทียมกัน
มีความไวในการรับรู้ความรูส้ ึกของ
ผู้อื่น เข้าใจผู้อื่น มีมมุ มองเชิงบวก
และมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ ที่
เหมาะสมกับวัยวุฒิและคุณวุฒิ
มีความเอาใจใส่ มีส่วนช่วยเหลือ
และเกื้อกูลบุคคลในสังคม
เคารพสิทธิเสรีภาพ ศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ของตนเองและบุคคล
อื่นอย่างเท่าเทียมกัน

แปลผล

X

หลังทดลอง
แปลผล
S.D.

X

S.D.

4.50

0.42

มาก

4.58 0.75

มากที่สุด

3.88

0.54

มาก

4.62 0.68

มากที่สุด

3.23

0.62

ปานกลาง 4.50 0.52

มาก

3.82

0.44

มาก

4.51 0.71

มากที่สุด

3.88

0.52

มาก

4.69 0.56

มากที่สุด

3.97

0.42

มาก

4.36 0.58

มาก
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ผลวิเคราะห์
ลาดับ

7

8
9
10

11

12

ก่อนทดลอง

รายการ
มีความเมตตา กรุณา ช่วยเหลือ
เอื้อเฟื้อเกื้อกูล เสียสละเพื่อผู้อื่น
เมื่อมีโอกาส
ให้กาลังใจและให้คาแนะนา
เพื่อนๆในเรื่องต่างๆ ในทางที่
ถูกต้อง
บริจาคสิ่งของ หรือเงินเพื่อ
ช่วยเหลือผู้อื่นตามกาลัง ฐานะ
ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยแรงกายแรงใจ
เต็มตามศักยภาพของตนเอง
แบ่งปัน เปิดโอกาสให้ผู้อื่นใช้
สิ่งของส่วนรวม และช่วยดูแล
รักษาสาธารณสมบัติของสังคมให้
อยู่ในสภาพดี
ตั้งใจเข้าไปมีส่วนช่วยเหลือกิจการ
เพื่อส่วนรวมโดยนาองค์ความรู้
และความสามารถในการแสวงหา
ความรู้ เข้าร่วมในการแก้ปญ
ั หา
ให้กับหน่วยงานต่างๆเมื่อมีโอกาส
รวม

แปลผล

X

หลังทดลอง
แปลผล
S.D.

X

S.D.

4.21

0.41

มาก

4.70 0.74

มากที่สุด

4.35

0.52

มาก

4.15 0.81

มาก

4.45

0.65

มาก

4.60 0.59

มากที่สุด

4.41

0.40

มาก

4.58 0.49

มากที่สุด

4.52

0.58

มากที่สุด

4.56 0.46

มากที่สุด

4.60

0.44

มากที่สุด

4.64 0.59

มากที่สุด

3.84

0.46

มาก

4.55 0.62

มากที่สุด

จากตารางที่ 22 คุณลักษณะจิตสาธารณะนักศึกษาปริญญาบัณฑิตด้านคานึงถึงผู้อื่นที่มี
ปฏิสัมพันธ์ สามัคคี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เมตตา เกื้อกูล ช่วยเหลือ และให้โอกาส พบว่า โดยภาพรวม
โดยก่อนการทดลองมีค่าเฉลี่ย 3.84 อยู่ในระดับมาก และหลังการทดลอง มีค่าเฉลี่ย 4.55 อยู่ใน
ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีคะแนนสูงสุดหลังการทดลอง มีค่าเฉลี่ย 4.70
อยู่ในระดับมากที่สุด คือ มีความเมตตา กรุณา ช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อเกื้อกูล เสียสละเพื่อผู้อื่น เมื่อมี
โอกาส รองลงมาคือ มีความเอาใจใส่ มีส่วนช่วยเหลือและเกื้ อกูลบุคคลในสังคม มีค่าค่าเฉลี่ย 4.69
อยู่ ในระดับ มากที่สุ ด ส าหรั บ ข้อที่มีคะแนนน้อยที่สุ ดแต่ยังอยู่ในระดับมากคือ ให้ กาลั งใจและให้
คาแนะนาเพื่อนๆในเรื่องต่างๆ ในทางที่ถูกต้อง มีค่าเฉลี่ย 4.15
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ผลวิเคราะห์ พฤติกรรมคุณลั กษณะจิตสาธารณะนักศึ กษาปริญญาบัณฑิต ด้านการ
พัฒนาตนเอง เกี่ยวกับพฤติกรรม (ศีล) จิตใจ (สมาธิ) ความรู้ความคิด (ปัญญา) และการมีวิธีคิดเป็น
คิดถูกต้องตามหลักเหตุผล เพื่ออุทิศตนให้ส่วนรวม ดังแสดงในตารางที่ 23
ตารางที่ 21 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมคุณลักษณะจิตสาธารณะนักศึกษาปริญญาบัณฑิต ด้านการ
พัฒนาตนเอง เกี่ยวกับพฤติกรรม (ศีล) จิตใจ (สมาธิ) ความรู้ความคิด (ปัญญา) และ
การมีวิธีคิดเป็น คิดถูกต้องตามหลักเหตุผล เพื่ออุทิศตนให้ส่วนรวม (พฤติกรรมระดับ
บุคคล n=30)
ผลวิเคราะห์
ลาดับ

1

2

3

4

5

ก่อนทดลอง

รายการ
การควบคุมตนเองให้อยู่ใน
ระเบียบวินยั ทั้งทางกาย ทางวาจา
และใจ โดยไม่เอาเปรียบหรือ
เบียดเบียนผู้อื่นและสิ่งแวดล้อม
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
ให้กับเพื่อน หรือรุ่นน้อง โดยไม่
เพิกเฉยต่อความสูญเสียต่อสิ่งของ
สาธารณะ เช่นช่วยปิดน้า ปิดไฟ
เมื่อเลิกใช้งาน
มีระเบียบวินัยในการดาเนินชีวิต
เมื่อปฏิบัติกจิ กรรมต่างๆเสร็จแล้ว
เก็บของ หรือสถานที่ให้มีความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย
รวบรวมจิตใจ ความคิดให้แน่วแน่
โดยใช้สติในการทากิจกรรมใด ๆ
ให้สาเร็จ
มีพลังจิตใจแน่วแน่ทาความเข้าใจ
ปัญหา แก้ปัญหาจนเกิดความรู้
แจ้ง เกิดการเรียนรู้ เกิดปัญญาขึ้น
ในตนเอง

หลังทดลอง
แปลผล

X

แปลผล

X

S.D.

3.62

0.59

มาก

4.25 0.68

มาก

3.36

0.65

มาก

4.28 0.56

มาก

4.15

0.52

มาก

4.61 0.63

มาก
ที่สุด

4.21

0.58

มาก

4.21 0.57

มาก

3.65

0.63

มาก

4.65 0.75

มาก
ที่สุด

S.D.
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ผลวิเคราะห์
ลาดับ

6

7
8
9

10

11

12

13

ก่อนทดลอง

รายการ
มีความตั้งใจแน่วแน่ในการนา
ความรู้ของตนไปใช้เพื่อประโยชน์
ต่อสังคม
มีจิตใจมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง
ใฝ่เรียนรู้และเรียนรู้เพิม่ เติมอย่าง
ต่อเนื่อง
มีหลักเหตุผลพิจารณาเหตุการณ์
ต่างๆอย่างรู้เท่าทัน
การปฏิบัตสิ ิ่งต่างๆ โดยมีการ
ตัดสินใจที่ยดึ มั่นในประโยชน์
ส่วนรวมเป็นสาคัญ
มีความเป็นผู้นาทางปัญญาในการ
พัฒนาสิ่งต่างๆ เพื่อสร้างสรรค์
สังคม
มีความเชื่อมั่นในความสามารถ
ของตนเองว่ามีเป็นผู้ที่มีประโยชน์
ต่อส่วนรวม
เมื่อเกิดปัญหาขึ้น พยายามค้นหา
สาเหตุและวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้
เหตุผล
พิจารณาเลือกใช้ วัสดุ สิ่งของ ที่
เหมาะสมกับงาน หรือกิจกรรม
ต่างๆ และนาองค์ความรูไ้ ปใช้
ในทางที่ถูกต้องเหมาะสม
รวม

หลังทดลอง
แปลผล

X

S.D.

แปลผล

X

S.D.

3.75

0.46

มาก

4.28 0.68

มาก

4.25

0.57

มาก

4.39 0.74

มาก

4.21

0.58

มาก

4.38 0.65

มาก

3.65

0.52

มาก

4.56 0.69

มาก

3.52

0.51

มาก

4.52 0.74

มาก
ที่สุด

3.45

0.47

มาก

4.70 0.56

มาก
ที่สุด

3.42

0.48

มาก

4.61 0.68

มาก
ที่สุด

4.15

0.47

มาก

4.65 0.74

มาก
ที่สุด

3.97

0.54

มาก

4.47 0.67

มาก

จากตารางที่ 23 คุณลักษณะจิตสาธารณะนักศึกษาปริญญาบัณฑิต ด้านการพัฒนาตนเอง
เกี่ยวกับพฤติกรรม (ศีล) จิตใจ (สมาธิ) ความรู้ความคิด (ปัญญา) และการมีวิธีคิดเป็น คิดถูกต้อง
ตามหลักเหตุผล เพื่ออุทิศตนให้ส่วนรวม พบว่า โดยภาพรวม โดยก่อนการทดลองมีค่าเฉลี่ย 3.97
อยู่ในระดับ มาก และหลังการทดลอง มีค่าเฉลี่ย 4.47 อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
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พบว่า ข้อที่มีคะแนนสูงสุด หลังการทดลองมีค่าเฉลี่ย 4.70 อยู่ในระดับมากที่สุด คือ มีความเชื่อมั่นใน
ความสามารถของตนเองว่ามีเป็น ผู้ที่มีประโยชน์ต่อส่ว นรวม รองลงมาคือ พิจารณาเลือกใช้ วัส ดุ
สิ่งของ ที่เหมาะสมกับงาน หรือกิจกรรมต่างๆ และนาองค์ความรู้ไปใช้ในทางที่ถูกต้องเหมาะสม มีค่า
ค่าเฉลี่ย 4.65 อยู่ในระดับมากที่สุด สาหรับข้อที่มีคะแนนน้อยแต่ยังอยู่ในระดับมาก คือ รวบรวม
จิตใจ ความคิดให้แน่วแน่โดยใช้สติในการทากิจกรรมใดๆให้สาเร็จ มีค่าเฉลี่ย 4.21
ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมคุณลักษณะจิตสาธารณะนักศึกษาปริญญาบัณฑิต ด้านการมี
ส่วนร่วม สร้างเครือข่าย ช่วยแก้ปัญหา ลงมือปฏิบัติ สร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์สุขแก่สังคม และการ
เตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ อย่างเหมาะสม ดังแสดงในตารางที่ 24
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ตารางที่ 224 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมคุณลักษณะจิตสาธารณะนักศึกษาปริญญาบัณฑิต
ด้านการ มีส่วนร่วม สร้างเครือข่าย ช่วยแก้ปัญหา ลงมือปฏิบัติ สร้างสรรค์ให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่ สังคม และการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบการเปลี่ยนแปลง
ด้านต่างๆ อย่างเหมาะสม (พฤติกรรมระดับส่วนรวม n=30)
ผลวิเคราะห์
ลาดับ

1

2

3

4

5

6

ก่อนทดลอง

รายการ
การเป็นผูร้ ิเริ่มสร้างเครือข่ายการ
ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆที่เป็นการ
ช่วยเหลือและพัฒนาสังคมและ
สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
เชิญชวนเพื่อนในการร่วมคิด ร่วม
ปฏิบัติกิจกรรม หรือมีแนวทาง
ประชาสัมพันธ์ ขยายความรู้ ที่
เสริมสร้างให้เพื่อนมีจิตสานึกที่ดี
ต่อสังคม
ประสานงาน มีส่วนร่วมกับ
หน่วยงานอื่นในสังคมในการ
กาหนดทิศทางในการดาเนินงาน
จัดกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกัน
ปฏิบัติงานหรือกิจกรรมเพื่อ
ส่วนรวม เมื่อได้รับมอบหมายด้วย
ความเต็มใจโดยไม่หวัง
ผลตอบแทน
ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้
สาเร็จตามเวลาที่กาหนดและเป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม
การปฏิบัติงานหรือกิจกรรมต่างๆ
เมื่อเกิดปัญหา หรืออุปสรรค ไม่
ท้อถอยกับสิ่งที่เกิดขึ้น และค้นหา
วิธีการแก้ปัญหา

หลังทดลอง
แปลผล

X

แปลผล

X

S.D.

3.54

0.59

มาก

4.57 0.58

มากที่สุด

3.69

0.58

มาก

4.71 0.68

มากที่สุด

3.58

0.45

มาก

4.63 0.52

มากที่สุด

4.25

0.53

มาก

4.41 0.62

มาก

3.82

0.56

มาก

4.25 0.71

มาก

3.69

0.54

มาก

4.61 0.52

มากที่สุด

S.D.
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ผลวิเคราะห์
ลาดับ

7

8

9

10

11

12

ก่อนทดลอง

รายการ

หลังทดลอง
แปลผล

X

S.D.

แปลผล

X

S.D.

อาสาสมัครเข้าไปมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อ
สังคม

4.21

0.42

มาก

4.44 0.63

มาก

ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐบาลและภาคเอกชน ที่ขอ
ความช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ เพื่อ
สังคม
อุทิศตนในการลงมือปฏิบตั ิ
ช่วยเหลือกิจกรรมที่เป็นปัญหา
สังคม เพื่อช่วยแก้ปัญหาหรือลด
ระดับของปัญหา
มีการวางแผนกาหนดหลักเกณฑ์
และขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
กิจกรรมเพื่อสังคมอย่างเป็นระบบ
การยอมรับผลที่เกิดจากการ
กระทาหรือการปฏิบตั ิกิจกรรม
เพื่อสังคมที่ตนเองมีส่วนร่วม
การเรียนรู้ตลอดชีวิตและฝึกฝน
ตนเองให้มีความรู้ทันต่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในปัจจุบันและ
นามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับงาน
ส่วนรวม
รวม

4.26

0.51

มาก

4.56 0.58

มากที่สุด

3.23

0.45

ปาน
กลาง

4.53 0.64

มากที่สุด

3.36

0.54

ปาน
กลาง

4.51 0.67

มากที่สุด

3.56

0.51

มาก

4.54 0.65

มากที่สุด

3.72

0.53

มาก

4.46 0.64

มากที่สุด

3.74

0.52

มาก

4.52 0.61

มากที่สุด

จากตารางที่ 24 คุณลักษณะจิตสาธารณะนักศึกษาปริญญาบัณฑิต ด้านการมีส่ว นร่ว ม
สร้างเครือข่าย ช่วยแก้ปัญหา ลงมือปฏิบัติ สร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์สุขแก่สังคม และการเตรียมตัว
ให้พร้อมรับผลกระทบการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ อย่างเหมาะสม พบว่า โดยภาพรวม โดยก่อนการ
ทดลองมีค่าเฉลี่ย 3.74 อยู่ในระดับมาก และหลังการทดลอง มีค่าเฉลี่ ย 4.52 อยู่ในระดับมากที่สุด
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีคะแนนสูงสุด หลังการทดลอง มีค่าเฉลี่ย 4.71 อยู่ในระดับมาก
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ที่สุด คือ เชิญชวนเพื่อนในการร่วมคิด ร่วมปฏิบัติกิจกรรม หรือมีแนวทางประชาสัมพันธ์ ขยายความรู้
ที่เสริมสร้างให้เพื่อนมีจิตสานึกที่ดีต่อสังคม รองลงมาคือ ประสานงาน มีส่วนร่วมกับหน่วยงานอื่นใน
สังคมในการกาหนดทิศทางในการดาเนินงานจัดกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกัน มีค่าค่าเฉลี่ย 4.63 อยู่ใน
ระดับมากที่สุด สาหรับข้อที่มีคะแนนน้อยที่สุดแต่ยังอยู่ในระดับมาก คือ ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
ให้สาเร็จตามเวลาที่กาหนดและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม มีค่าเฉลี่ย 4.25
3.2 การประเมินการปฏิบัติโครงการจิตสาธารณะจากการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานใน
5 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การสารวจและคัดเลือกปัญหา 2) การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา 3) การวางแผน
การพัฒนาหรือแนวทางการแก้ปัญหา 4) การลงมือปฏิบัติโครงการภาคสนาม 5) การสรุปผลและ
ประเมินโครงการ โดยกาหนดเกณฑ์การผ่านการประเมินไว้ที่ค่าเฉลี่ย 10 ขึ้นไป จากคะแนนเต็ม 15
มีจานวน 4 โครงการ ดังนี้ 1) พี่เพื่อน้องร่วมใจเรียนรู้สร้างสรรค์ 2) พัฒนาศาสนสถานเพื่อชุมชน 3)
แหล่งน้าสะอาดหมู่บ้านน่าอยู่ และ4) พี่อาสาพาน้องรักษ์สะอาดโรงเรียนน่าอยู่ ทั้ง 4 โครงการลง
ปฏิบัติภาคสนาม วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2556
ผลการประเมินการปฏิบัติโครงการจิตสาธารณะ โดยการน้อมนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและหลักพุทธธรรมไตรสิกขามาช่วยพัฒนาสร้างเสริม แสดงในตารางที่ 25

4) การลงมือปฏิบัตโิ ครงการภาคสนาม(คะแนนเต็ม 3)การ
ลงมือทากิจกรรมต้องต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ให้เหมาะสมพอดี
คุ้มค่าต้องยึดกฎระเบียบมีวินยั ไม่เบียดเบียนใครเป็นขั้นศีล
ในการทางานกิจกรรม

3
3
3
2
2
13
ผ่าน

3
2
3
3
3
14
ผ่าน

3
2
3
3
3
14
ผ่าน

3

3

3

3

2

14

ผ่าน

คะแนนเฉลี่ย (คะแนนเต็ม 15)
ผลการประเมิน กาหนดเกณฑ์การผ่านการ
ประเมินไว้ที่ค่าเฉลี่ย 10 ขึ้นไป จากคะแนน
เต็ม 15

5) การสรุปผลและประเมินโครงการ (คะแนนเต็ม 3)ใช้เหตุผล
ใช้ความรู้แยกแยะลาดับการทาใช้สมาธิและปัญญาในการลาดับ
สรุปกิจกรรม

ั หา
3) การวางแผนการพัฒนาหรือแนวทางการแก้ปญ
(คะแนนเต็ม 3)การวางแผนเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีมีการ
ใช้สมาธิ ความคิดที่เป็นจริงถูกต้องในการวางแผน

ชื่อโครงการ
พี่เพื่อน้อง
ร่วมใจ
เรียนรู้
สร้างสรรค์
พัฒนาศาสน
สถานเพื่อ
ชุมชน
แหล่งน้า
สะอาด
หมู่บ้านน่า
อยู่
พี่อาสาพา
น้องรักษ์
สะอาด
โรงเรียนน่า
อยู่
2) การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา (คะแนนเต็ม 3)มีการใช้
หลักเหตุผลวิเคราะห์สาเหตุของปัญหามีการใช้ขั้นปัญญา
ในการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา

ตารางที่ 23 แสดงผลการประเมินการปฏิบัติโครงการจิตสาธารณะ โดยการน้อมนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและหลักพุทธธรรมไตรสิกขามาช่วยพัฒนาสร้างเสริม
รายการ
ประเมิน
1) การสารวจและคัดเลือกปัญหา (คะแนนเต็ม 3) มีการ
ใช้หลักเหตุผลคัดเลือกลาดับความสาคัญของปัญหามีการใช้
ขั้นปัญญา ในการคัดเลือกลาดับความสาคัญของปัญหา
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จากตารางที่ 25 พบว่า ผลการประเมินการปฏิบัติโครงการจิตสาธารณะโดยการน้อมนาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักพุทธธรรมไตรสิกขามาช่วยพัฒนาสร้างเสริมจากการประเมิน
คุณภาพการปฏิบัติงานใน 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การสารวจและคัดเลือกปัญหา 2) การวิเคราะห์สาเหตุ
ของปัญหา3)การวางแผนการพัฒนาหรือแนวทางการแก้ปัญหา 4)การลงมือปฏิบัติโครงการภาคสนาม
5) การสรุปผลและประเมินโครงการ ผ่านเกณฑ์การผ่านการประเมินตามที่กาหนดไว้ทุกโครงการ
3.3 การประเมินสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมหน่วยการเรียนรู้ ของกลุ่ม
ทดลองที่ได้จากการประเมินตามสภาพจริงของโปรแกรมสร้างเสริมจิตสาธารณะโดยการน้อมนาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักพุทธธรรมไตรสิกขา โดยกาหนดเกณฑ์ประเมินระดับคุณภาพ
ไว้ 3 ระดับ มีคะแนน 15 คะแนน ใช้เกณฑ์ตัดสินดังนี้ 0-5 = ปรับปรุง , 6-10 = ปานกลาง, และ
11-15 = ดี
ผลการประเมินสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมหน่วยการเรียนรู้ ของกลุ่ม
ทดลองที่ได้จากการประเมินตามสภาพจริงของโปรแกรมสร้างเสริมจิต ดังแสดงในตารางที่ 26
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ตารางที่ 246 ผลการประเมินพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมประจาหน่วยการเรียนรู้
ของโปรแกรมสร้างเสริมจิตสาธารณะ

พอประมาณ

มีภูมิคุ้มกัน
ที่ดี

มีภูมิคุ้มกัน
ที่ดี

มีเหตุผล

มีเหตุผล

ค่าเฉลี่ย
แต่ละหน่วย

ระดับคุณภาพ

ปัญญา

มั่นใจกล้าแสดงออกมีความคิดรวบยอดเป็น
ขั้นตอนที่ถูกต้อง

ปัญญา

ความคิดรอบคอบ มีเหตุผล แยกแยะแก้ปัญหา
ได้

จิต

ความเอื้ออาทร และมีมนุษยสัมพันธ์ มีสมาธิ
มั่นคง สามารถควบคุมอารมณ์ได้

ศึล

กระตือรือร้นรู้จักหน้าที่ มีวินัยเคารพผู้อนื่ ทา
กิจกรรมมีการวางแผนเตรียมการ

กาย

มุ่งมั่นตั้งใจเลือกใช้วัตถุสิ่งแวดล้อมอย่างเห็น
คุณค่า เหมาะสมพอดี

หน่วยการเรียนรู้ที่

การเมินผลตามหลักไตรสิกขาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

(̅) (S.D.) (̅) (S.D.) (̅) (S.D.) (̅) (S.D.) (̅) (S.D.)

( ̅)

(S.D
.)

แปล
ผล

1

1.95

0.62

1.98

0.65

2.11

0.67

2.50

0.74

2.59

0.78

11.13

0.71

ดี

2

1.96

0.72

2.11

0.67

2.13

0.84

2.55

0.85

2.60

0.67

11.35

0.74

ดี

3

2.43

0.81

2.53

0.75

2.57

0.82

2.59

0.77

2.62

0.71

12.74

0.76

ดี

4

2.51

0.84

2.61

0.78

2.63

0.86

2.65

0.82

2.68

0.75

13.08

0.81

ดี

5

2.74

0.76

2.81

0.79

2.82

0.72

2.93

0.83

2.94

0.82

14.24

0.79

ดี

12.50

0.76

ดี

รวม

จากตารางที่ 26 ผลการประเมินพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมประจาหน่วยการ
เรี ย นรู้ ของโปรแกรมสร้ างเสริ มจิ ตสาธารณะ พบว่า นักศึกษากลุ่ มเป้าหมายมีส่ ว นร่ว มในการทา
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กิจกรรมประจาหน่วยการเรียนรู้ตามโครงสร้างโปรแกรมสร้างเสริมจิตสาธารณะโดยการน้อมนาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักพุทธธรรมไตรสิกขามาช่วยพัฒนาสร้างเสริม โดยภาพรวม มี
ค่าเฉลี่ย 12.50 อยู่ในระดับดี และเมื่อพิจารณาเป็นหน่วยการเรียนรู้ พบว่าหน่วยการเรียนรู้ที่ 5 มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 14.24 รองลงมาคือ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 มีค่าเฉลี่ย 13.08 อยู่ในระดับดี
3.5 การประเมินความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อโปรแกรมโดยการน้อมนาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักพุทธธรรมไตรสิกขาเพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะนักศึกษา
ปริญญาบัณฑิต
ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อโปรแกรมโดยการน้อมนา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักพุทธธรรมไตรสิกขาเพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะนักศึกษา
ปริญญาบัณฑิต ดังแสดงในตารางที่ 27
ตารางที่ 27 ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อโปรแกรม (n=30)
ลาดับ

รายการ

(̅ )

ผลการวิเคราะห์
ระดับความพึง
(S.D.)
พอใจ

ด้านคู่มือฝึกอบรม
1
2
3
4

มีจุดประสงค์ชัดเจน
รายละเอียดคาชี้แจงแต่ละเรื่องชัดเจน
การจัดเรียงลาดับเนื้อหาและกิจกรรม เหมาะสม
กิจกรรมกับระยะเวลาเหมาะสม
รวม
ด้านกิจกรรมการฝึกอบรม

4.61
4.34
4.59
4.56
4.52

0.78
0.77
0.76
0.74
0.76

มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

5
6
7

กิจกรรมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
กิจกรรมเหมาะสมกับกลุ่มทีเ่ ข้ารับการพัฒนา
ผู้เข้ารับการพัฒนามีส่วนร่วมในแต่ละกิจกรรมเป็น
อย่างมาก
เสริมสร้างปฎิสมั พันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ด้วยกันและเรียนรู้อย่างมีความสุข
กิจกรรมหลากหลายเน้นให้คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
กล้าคิดกล้าแสดงออก

4.59
4.58
4.54

0.81
0.78
0.77

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.57

0.75

มากที่สุด

4.44

0.82

มาก

8
9
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ลาดับ

รายการ

(̅ )

ผลการวิเคราะห์
ระดับความพึง
(S.D.)
พอใจ
0.77
มากที่สุด
0.78
มากที่สุด

10

เน้นการประยุกต์องค์ความรู้สู่การปฏิบัติ
รวม
ด้านความสามารถของวิทยากรที่ดาเนินการ

4.56
4.55

11
12

การเตรียมความพร้อมในการดาเนินการ
มีทักษะการนาเสนอเนื้อหาในแต่ละกิจกรรมเข้าใจได้
ง่าย
ดาเนินแต่ละกิจกรรมบรรลุจุดประสงค์
เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึงในแต่ละ
กิจกรรม
มีความสามารถในการวัดและประเมินผลในแต่ละ
กิจกรรม
รวม
ด้านสื่อและอุปกรณ์เอกสาร

4.58
4.57

0.76
0.78

มากที่สุด
มากที่สุด

4.48
4.57

0.79
0.75

มาก
มากที่สุด

4.39

0.78

มาก

4.52

0.77

มากที่สุด

16
17
18

โสตทัศนูปกรณ์เหมาะสม หลากหลายเพียงพอ
ใบความรู้ ใบงานเหมาะสม
เน้นให้ค้นคว้าความรู้จากแหล่งต่างๆ ที่หลากหลาย
รวม
ด้านการวัดการประเมินผล

4.55
4.61
4.43
4.53

0.77
0.83
0.79
0.78

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด

19
20
21

การวัดและประเมินผลสอดคล้องกับจุดประสงค์
ความชัดเจนของวิธีการวัดและประเมินผล
การนิเทศ ติดตามกากับและเสนอแนะด้านต่างๆ ที่
เหมาะสม
รวม
ด้านสถานที่
การจัดสถานที่เหมาะสมในแต่ละกิจกรรม
การจัดบรรยากาศที่เอื้ออานวยต่อการเรียนรู้
สถานที่การลงปฏิบัติภาคสนามเหมาะสม
รวม
โดยภาพรวม

4.52
4.53
4.54

0.78
0.82
0.81

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.53

0.80

มากที่สุด

4.50
4.43
4.53
4.49
4.52

0.77
0.79
0.76
0.77
0.78

มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด

13
14
15

22
23
24
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จากตารางที่ 27 พบว่าผลการประเมินความพึงพอใจ ต่อรูปแบบโปรแกรมโดยการน้อมนา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักพุทธธรรมไตรสิกขา เพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะนักศึกษา
ปริญญาบัณฑิต โดยรวมมีค่าเฉลี่ย 4.52 อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน
กิจกรรมการฝึกอบรม มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.55 รองลงมาคือด้าน ด้านการวัด
การประเมินผล และ ด้านสื่อและอุปกรณ์เอกสาร มีค่าเฉลี่ย 4.53 และรายด้านที่มีความพึงพอใจน้อย
ที่สุดคือ ด้านสถานที่ มีค่าเฉลี่ย 4.49
3.4 การวิเคราะห์จากการสังเกตพฤติกรรมคุณลักษณะจิตสาธารณะนักศึกษาปริญญาบัณฑิต
ระหว่างและหลังการเข้าร่วมโปรแกรมการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักพุทธ
ธรรมไตรสิกขา โดยกาหนดเกณฑ์ประเมินระดับคุณภาพ 5 ระดับ คะแนนรวม 20 คะแนน กาหนด
เกณฑ์ตัดสินดังนี้ คือ 18 – 20 = ระดับดีมาก, 15 – 17 = ระดับดี, 12 – 14 =ระดับพอใช้, 9 – 11
ระดับน้อย, ต่ากว่า 9 ระดับควรปรับปรุง
ผลการวิเคราะห์จากการสังเกตพฤติกรรมคุณลักษณะจิตสาธารณะนักศึกษาปริญญาบัณฑิต
ระหว่างและหลังการเข้าร่วมโปรแกรมการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักพุทธ
ธรรมไตรสิกขา สรุปตามองค์ประกอบจิตสาธารณะ 4 ด้าน ดังนี้
1.ด้านตระหนัก รับรู้ถึงปัญหาสังคม ร่วมวิเคราะห์ ยึดหลักธรรมทางสายกลาง
พอประมาณ ในการดาเนินชีวิต ห่วงใยสังคม (การรับรู้และการรู้คิด)
2.ด้านคานึงถึงผู้อื่นที่มีปฏิสัมพันธ์ สามัคคี เมตตา เอื้อเฟื้อเกื้อกูล ช่วยเหลือ และ
ให้โอกาส (เจตคติ)
3.ด้านการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับพฤติกรรม (ศีล) ด้านจิตใจ (สมาธิ) ด้านความรู้
ความคิด (ปัญญา) และการมีวิธีคิดเป็น คิดถูกต้องตามหลักเหตุผล เพื่ออุทิศตนให้ส่วนรวม
(พฤติกรรมระดับบุคคล)
4.ด้านการมีส่วนร่วม สร้างเครือข่าย ช่วยแก้ปัญหา ลงมือปฏิบัติ สร้างสรรค์ให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่สังคม และการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสม (พฤติกรรมระดับส่วนรวม) ดังแสดงในตารางที่ 28
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ตารางที่ 258 ผลการวิเคราะห์ การสังเกตพฤติกรรมคุณลักษณะจิตสาธารณะนักศึกษาปริญญา
บัณฑิต ระหว่างและหลังการเข้าร่วมโปรแกรม
การรับรู้
พฤติกรรม
พฤติกรรม
รวม
เจตคติ
แปลผล
คนที่ และการรู้คิด
ระดับบุคคล
ระดับ
(5)
(20)
(5)
(5)
ส่วนรวม (5)
1
5
5
5
4
19
ดีมาก
2
4
5
5
3
17
ดี
3
4
4
4
5
17
ดี
4
4
4
18
5
5
ดีมาก
5
4
4
4
4
16
ดี
6
4
4
18
5
5
ดีมาก
7
4
4
18
5
5
ดีมาก
8
4
5
4
5
18
ดีมาก
9
4
4
5
4
17
ดี
10
4
5
5
5
19
ดีมาก
11
5
5
4
4
18
ดีมาก
12
4
5
5
5
19
ดีมาก
13
3
5
5
5
18
ดีมาก
14
4
4
4
4
16
ดี
15
4
4
18
5
5
ดีมาก
16
4
3
17
5
5
ดี
17
19
5
5
5
4
ดีมาก
18
18
5
5
4
4
ดีมาก
19
19
5
5
4
5
ดีมาก
20
17
5
4
4
4
ดี
21
17
5
4
4
4
ดี
22
18
5
5
4
4
ดีมาก
23
17
5
4
4
4
ดี
24
16
5
4
4
3
ดี
25
18
5
4
4
5
ดีมาก
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การรับรู้
คนที่ และการรู้คิด
(5)
26
5
27
5
28
5
29
5
30
4

4

พฤติกรรม
ระดับบุคคล
(5)
5
4
4
4

4

5

เจตคติ
(5)

3
5
5

พฤติกรรม
ระดับ
ส่วนรวม (5)
5
5

รวม
(20)

แปลผล

18

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก

19

4

18

4
5

17
18

จากตารางที่ 28 จากการสังเกตพฤติกรรมคุณลักษณะจิตสาธารณะนักศึกษาปริญญาบัณฑิต
ระหว่างและหลังการเข้าร่ว มโปรแกรม พบว่า กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่โดยภาพรวมมีคุณลักษณะ
จิตสาธารณะในระดับดีมาก จานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 63.33 รองลงมาคือระดับดี จานวน 11
คน คิดเป็นร้อยละ 36.66
ผลวิเคราะห์จากการสังเกตพฤติกรรมคุณลักษณะจิตสาธารณะนักศึกษาปริญญาบัณฑิต
ระหว่างและหลังการเข้าร่วมโปรแกรมการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักพุทธ
ธรรมไตรสิกขา สรุปตามองค์ประกอบจิตสาธารณะ 4 ด้าน ดังนี้
1. ด้ า นตระหนั ก รั บ รู้ ถึ ง ปั ญ หาสั ง คม ร่ ว มวิ เ คราะห์ ยึ ด หลั ก ธรรมทางสายกลาง
พอประมาณ ในการดาเนินชีวิต ห่ว งใยสังคม (การรับรู้และการรู้ คิด) พบว่า นักศึกษาที่เข้าร่ว ม
โปรแกรมส่วนใหญ่ มีการแสดงออกถึงการตระหนัก รับรู้ และสนใจในปัญหาต่างๆ ที่วิทยากรนามา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งนักศึกษามีการซักถาม อภิปราย แสดงความคิดเห็น เพื่อหาแนวทางการแก้ไข
ปัญหา เพื่อทาให้สังคมเกิดประโยชน์ นักศึกษานาข่าว และเหตุการณ์ในปัจจุบัน ที่เป็นประเด็นที่
น่าสนใจในสังคม ทั้งข่าวเศรษฐกิจ การเมือง ข่าวสิ่งแวดล้อมและข่าวสังคม มานาเสนอกับเพื่อนๆ
ร่วมกันคิด วิเคราะห์ถึงผลกระทบกับสังคมทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ รวมทั้งมีการค้นคว้าข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น อินเตอร์เน็ต คลิปวิดีโอ งานวิจัย มาสนับสนุนการวิพากษ์ นักศึกษาส่วนใหญ่มี
การแสดงออกที่บ่งบอกว่า มีความห่วงใยสังคม ทั้งการแสดงทางสีหน้า แววตา และการพูด นักศึกษา
รู้จักการใช้สื่อ อุปกรณ์ที่วิทยากรมอบให้ในการร่วมกิจกรรม อย่างประหยัด ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า มี
การนาเศษวัสดุที่เป็ นวัสดุธรรมชาติ และวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้ในการทากิจกรรมกลุ่ม นักศึกษา
แสดงออกถึงการให้เกียรติผู้อื่น ในขณะที่เพื่อนคนอื่นๆอภิปราย หรือพูดนาเสนอหน้าชั้น ส่วนใหญ่จะ
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ฟัง ไม่ พูด คุย กั น มีก ารยกมื อเพื่อ ซัก ถาม แลกเปลี่ ย นเรี ยนรู้กั บเพื่อ นอย่ างสุ ภ าพ รวมทั้ง เมื่ อ
นักศึกษาได้รับมอบหมายให้ร่วมกิจกรรมหรือทาโครงการ จะมีความพยายามทากิจกรรมให้สาเร็จตาม
ระยะเวลาที่วิทยากรกาหนด
2. ด้านคานึงถึงผู้อื่นที่มีปฏิสัมพันธ์ สามัคคี เมตตา เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ เกื้อกูล ช่วยเหลือ
และให้โอกาส (เจตคติ) พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ ร่วมมือกันในการรักษาสิ่งของ สถานที่ต่างๆ ทั้ง
ในห้องเรียน ในมหาวิทยาลัย และสถานที่ต่างๆในชุมชน ท้องถิ่น เช่น โรงเรียน วัด โบราณสถาน
แม่น้า คูคลอง ที่นั กศึกษาไปดาเนิ นโครงการ ซึ่งแสดงออกพฤติกรรมโดยมีการทาความสะอาด
สถานที่ที่ร่วมกิจกรรมและดาเนินโครงการ ใช้สิ่ งของ อุปกรณ์อย่างระมัดระวัง ช่วยกันดูแลรักษา
สาธารณสมบัติของชุมชน ท้องถิ่นให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย นักศึกษาปฏิบัติ กิจกรรมและโครงการ
ร่วมกันเป็นทีมกับเพื่อนที่เรียนต่างสาขาวิชาได้ มีความสามัคคีในการปฏิบัติ กิจกรรมกลุ่ม อภิปราย
แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นมิตร ทั้งทางสีหน้า แววตา และการกระทากับเพื่อน เมื่อเกิดข้อขัดแย้ง
ทางความคิด มีการใช้เหตุผลในการปรึกษาหารืออย่างมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ คือ ไม่ทะเลาะกันกับ
เพื่อนคนอื่นๆ เคารพและยอมรับฟัง ให้เกียรติบุคคลอื่นๆ ในการไปดาเนินโครงการกับชุมชน ท้องถิ่น
นักศึกษามีพฤติกรรมเมตตา กรุณา แบ่งปันสิ่งของ เสียสละกาลังกาย ในการช่วยเหลือชุมชนท้องถิ่น
และศึกษาค้นคว้าความรู้ใหม่ๆเพื่อนาไปให้ความรู้ แนะนา และช่วยกิจกรรมต่างๆเพื่อพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น
3. ด้านการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับพฤติกรรม (ศีล) ด้านจิตใจ (สมาธิ) ด้านความรู้ความคิด
(ปัญญา) และการมีวิธีคิดเป็น คิดถูกต้องตามหลักเหตุผล เพื่ออุทิศตนให้ส่วนรวม (พฤติกรรมระดับ
บุคคล) พบว่า นักศึกษามีการแสดงพฤติกรรมที่มีการใช้หลักธรรมไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา
โดย การควบคุมตนเองให้มีระเบียบวินัยในการเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งการพูดที่สุภาพเรียบร้อย และการ
แสดงออกที่สุภาพ ไม่ก่อให้เกิดความวุ่นวายในการร่วมกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรมอย่างมีสติ คิดก่อนจึง
พูด และปฏิ บั ติ มี การพู ดน าเสนอและแสดงออกถึง ความเชื่อ มั่ นในตนเองว่ าเป็ นผู้ ที่ส ามารถท า
ประโยชน์ให้กับผู้อื่นได้ แสดงออกถึงตั้งใจที่แน่วแน่ของตนเองในการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์กับ
บุคคลอื่นๆและชุมชน ท้องถิ่น โดยการศึกษา ค้นคว้าความรู้ใหม่ๆ จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ และเมื่อ
เกิดปัญหาในการปฏิบัติกิจกรรรมหรือโครงการ จะมีการค้นคว้าหาสาเหตุของปัญหา อุปสรรค และ
วิธีการแก้ไขปัญหาโดยใช้หลักเหตุผลมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนาเสนอ ในการปฏิบัติกิจกรรมจะไม่
เบียดเบียนหรือเอาเปรียบผู้อื่น และมีการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ในการปฏิบัติกิจกรรมอย่างเหมาะสม
4. ด้านการมีส่ วนร่ว ม สร้างเครือข่าย ช่วยแก้ปัญหา ลงมือปฏิบัติ สร้างสรรค์ให้เกิด
ประโยชน์สุ ขแก่สังคม และการเตรียมตั ว ให้พร้อมรับผลกระทบการเปลี่ ยนแปลงด้านต่างๆ อย่าง
เหมาะสม (พฤติกรรมระดับส่วนรวม) พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่แสดงออกถึงการเป็นผู้ที่มีความคิด

176
ริเริ่มในการสร้างเครือข่ายการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น โดยการเชิญชวนเพื่อน
ที่เรียนในสาขาวิชาอื่นๆ เพื่อ นที่อยู่ต่างมหาวิทยาลัย และบุคคลที่อยู่ในหน่วยงานอื่นๆ มาเข้าร่วม
กิจ กรรม และสั งคม ซึ่งมีการประชาสั มพัน ธ์ และการประสานงานขอความร่ว มมือด้ ว ยวิธีการที่
หลากหลาย ปฏิบัติกิจกรรม และโครงการด้วยความเต็มใจ ไม่มุ่งหวังผลตอบแทน อาสาเข้าร่ว ม
กิจกรรมในมหาวิทยาลัย และกิจ กรรมในชุมชน ท้องถิ่น และเมื่อมีหน่วยงานต่างๆในชุมชนขอให้เข้า
ร่วมกิจกรรมการหรือช่วยเหลือ ก็มีการแสดงออกถึงความกระตือรือร้น ในการเข้าร่วมกิจกรรมนั้นๆ
โดยร่วมกันวางแผนการดาเนินงานทุกขั้นตอน และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุน คานึงถึง
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งผลเชิงบวกและผลเชิงลบ โดยมีการเตรียมความพร้อมในการรับ
ผลกระทบต่างๆอย่างรอบคอบและเรียนรู้ ฝึกฝนตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อการปฏิบัติกิจกรรมในสังคม
อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้และการปฏิบัติกิจกรรมสร้างเสริม
จิตสาธารณะ และการประเมินผลการปฏิบัติใบงานแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ระหว่างการทดลองใช้
โปรแกรม แสดงให้เห็นว่า กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโปรแกรม มีการรู้คิด มีเจตคติ และมีพฤติกรรม ที่
เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น มีการพัฒนาด้าน กาย ศีล จิต ปัญญา ตามหลักของไตรสิกขา มี 4 ประเด็น
ดังนี้
1. นักศึกษาส่วนใหญ่จะเลือกใช้วัตถุและสิ่งแวดล้อมรอบตัวรวมถึงเทคโนโลยีต่างๆ อย่างเห็น
คุณค่า เกิดประโยชน์และเหมาะสมพอดี พอประมาณ โดยรู้จักพึ่งตนเองเห็นคุณค่าให้ความสาคั ญใน
ตนเอง ไม่เบียดเบียนผู้อื่น สอดคล้องกับมีการพัฒนาด้าน กาย ตามหลักไตรสิกขา
2. นักศึกษาส่วนใหญ่มีพฤติกรรมที่เกื้อกูลสังคมมากขึ้น มีระเบียบวินัย เสียสละเพื่อส่วนรวม
มากขึ้น รู้จักหน้าที่ของตน เคารพผู้อื่น ลดการกระทา และไม่มีพฤติกรรมไปตามสิ่งชักจูงที่ไม่ ถูกต้อง
แสดงว่ามีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี สอดคล้องกับการพัฒนาด้าน ศีล ตามหลักไตรสิกขา
3. นักศึกษาส่วนใหญ่มีการพัฒนาด้านจิตใจให้เจริญงอกงาม ไม่หวั่นไหวต่อสิ่งที่มากระทบ มี
ความสงบ มั่นคง มีสมาธิในการทางาน มีความเมตตา กรุณาต่อผู้อื่นมากขึ้น ตรงกับเงื่อนไข คุ ณธรรม
ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาด้าน จิต ตามหลักไตรสิกขา
4. นักศึกษาส่วนใหญ่ มีความรู้ รู้จักคิด รู้จักพิจารณา รู้จักแยกแยะแก้ปัญญาตามลาดับ
ความสาคัญ มีความคิดรวบยอด เป็นขั้นตอนที่ถูกต้องมากขึ้น ตรงกับหลักการมีเหตุผล และเงื่อนไข
การมีความรู้สอดคล้องกับการพัฒนาด้าน ปัญญา ตามหลักไตรสิกขา
ประเด็นต่างๆ ดังกล่าว เป็นการสร้างเสริมการมีจิตสาธารณะของกลุ่มเป้าหมายที่เปลี่ยนไป
ในทางที่ดีขึ้น ซึ่งสะท้อนจากข้อคิดเห็นดังนี้
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“…พวกเราเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อม จะเลือกใช้ทรัพยากร และวัสดุ อุปกรณ์ อย่างเห็น
คุณค่า เกิดประโยชน์มากที่สุด และเหมาะสมพอดี พอประมาณ โดยไม่เบียดเบียนผู้อื่น...”
“…ภาคภูมิใจที่ทากิจกรรมเพื่อสังคม ทาให้เราพัฒนาการมีระเบียบวินัย รู้จักเสียสละ เพื่อ
ส่วนรวม รู้จักหน้าที่ของตน เคารพผู้อื่น เข้าใจคนอื่นมากขึ้น...”
“…การเรียนรู้ การทากิจกรรมต่าง ๆทาให้พวกเรา มีจิตใจที่เข้มแข็งขึ้นไม่หวั่นไหวต่อสิ่งที่มา
กระทบ มีความสงบ มั่นคง มีสมาธิ มีความเมตตา กรุณา เข้าใจเพื่อนร่วมสังคมมากขึ้น...”
“…การได้ทางานเพื่อสั งคม ได้ออกแบบเอง วางแผนกันเองทาให้ พวกเรา รู้จักคิด รู้จั ก
พิจารณา รู้จักแยกแยะแก้ปัญญา ตามลาดับความสาคัญ เป็นขั้นตอน เราสามารถจะนาประสบการณ์
เหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้อีกด้วย...”
“…เข้าใจเห็นความสาคัญของการมีจิตสาธารณะ จริง ๆแล้วเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวเรา
โดยตรง และต้องถือเป็นหน้าที่ของทุกคนร่วมกัน..”
“…ทุกคนมีสิ่งที่ดีในตนเองทั้งสิ้น สามารถทาประโยชน์ให้สังคมได้แตกต่างกันไป จะเป็น
ผลดียิ่งทั้งต่อตัวเอง ครอบครัว หน้าที่การงาน สังคม และประเทศชาติ..”
“…ถ้าเราตระหนักร่วมมือกันทากิจการงานต่างๆเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ งานใหญ่จะ
เป็นงานเล็ก งานยากจะเป็นงานง่าย ปัญหาใหญ่จะเป็นปัญหาเล็กหรือหมดปัญหา..”
“….การร่วมวิเคราะห์ รับรู้ถึงปัญหาสังคม ด้านต่างๆ ทาให้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของเรา ทา
ให้เกิดการปรับปรุงตนเองด้วย สามารถดึงเอาพลังแห่งศักยภาพของตนมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้
..”
“….การทากิจกรรมเพื่อสร้ างสรรค์สังคม ทาให้ตัวเรามีบุคลิกภาพดี เป็นที่รักแก่บุคคลทั่วไป
และทาให้เกิดความร่วมมือซึ่งกันและกันในภาระกิจการ ซึ่งการทาอะไรเพื่อสังคมก็เหมือนช่วยพัฒนา
ตัวเราเองนั่นเอง..”
“…การทาสิ่งดีๆเพื่อสังคม โดยยึดหลักธรรมทางสายกลางสอนให้เราทาสิ่งใด ๆแต่พอเหมาะ
พอดี ถูกต้อง เช่นหลักไตรสิกขา เป็นการสั่งสมประสบการณ์ในชีวิตที่ดี ซึมซับสิ่งที่เป็นคุณงามความดี
..”
“…ทาสิ่งที่ดีๆ ก็มีประสบการณ์ในการกระทาความดี มองโลกในแง่ดี จะพบว่าทุกสิ่งทุก
อย่างล้วนมีแง่มุมของความดีแฝงอยู่ สามารถปรับปรุง แก้ไข พัฒนาไปสู่สิ่งที่ดีกว่าได้เสมอ ..”
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“…เราควรรู้จักเสียสละและสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน เพื่อเราจะได้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข โดย
เสียสละความสุขและประโยชน์ส่วนตน รู้จักแบ่งปันให้บุคคลอื่นที่ด้อยกว่าเราก็มีความสุขได้..”
“….การอยู่ร่ วมกันในสั งคมจาเป็นต้องพึ่งพาอาศัยกัน การช่วยเหลื อผู้ ขาดแคลนเป็ นการ
แสดงออกถึงความรักที่มีต่อเพื่อนมนุษย์ การแบ่งปันเป็นสิ่งที่ดี...”
“…พวกเราสามารถจัดระบบความคิด/ประมวลความคิดสู่การพัฒนาโครงงานที่ร่วมกันคิด
ออกแบบเองอย่างเป็นระบบมากขึ้น...”
“…สามารถ บู ร ณาการทางความคิ ด สู่ ก ารท างานเป็ น ที ม การปรั บ ตั ว เข้ า กั บ ที ม การ
ปฏิบัติงานเพื่อสร้างสรรค์สังคมรู้สึกว่าตัวเองก็สาคัญช่วยสังคมได้...”
“…มั่นใจในตัวเองมากขึ้น และสามารถให้คาปรึกษาแก่เพื่อน ๆ เพื่อจัดกิจกรรมสร้างสรรค์
สังคมต่อไปได้ ...”
“…สามารถเรียนรู้วิธี สร้างเครือข่าย สร้างทีม ที่มีอุดมการณ์เดียวกันเพื่อทาประโยชน์ต่ อ
ส่วนรวม นั่นก็คือประโยชน์ของเราเองเหมือนกัน...”
“…สามารถจัดระบบความคิด รู้ความถนัดตัวเอง มีโอกาสเสนอมุมมองความคิด และร่วมกัน
คิด โครงการที่เป็ น ประโยชน์ต่อสั งคม กับเพื่อน ๆ และลงปฏิ บัติซึ่งก็ ถูกผิ ด บ้างแต่ก็ได้บทเรียน
ประสบการณ์และพร้อมจะปรับปรุงการทางานหรือทากิจกรรม ในครั้งต่อ ๆ ไปให้ดียิ่งขึ้น ...”
สัมภาษณ์นักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
16 พฤศจิกายน 2556
3.5 การประเมิน แก้ไข และการปรับปรุงโปรแกรมสร้างเสริม จิตสาธารณะนักศึกษาปริญญา
บัณฑิต โดยการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักพุทธธรรมไตรสิกขา
ผลจากการทดลองใช้โ ปรแกรม ผู้ วิจัย จะนาข้อสรุป ความคิดเห็ น ทั้งหมดจากผู้ ที่
เกี่ยวข้องได้แก่ นักศึกษากลุ่มเป้าหมาย และคาแนะนาเพิ่มเติมจากผู้ทรงคุณวุฒิ มาดาเนินการแก้ไข
ปรับปรุง เพื่อให้ได้ โปรแกรมโดยการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักพุทธธรรม
ไตรสิกขาเพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะนักศึกษาปริญญาบัณฑิต ที่สมบูรณ์ ซึ่งได้ดาเนินการปรับแก้ไข
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ดังรายละเอียดในคู่มือภาคผนวก ค โดยมีประเด็นข้อคิดเห็นที่สะท้อนเพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุง
ตามองค์ประกอบที่สาคัญดังนี้
1. หลักการและเหตุผล ปรับการเขียนลาดับความสาคัญ ปรับภาษาการเขียนให้มีความ
สอดคล้องชัดเจนในแต่ละประเด็น ควรเน้นย้าให้เป็นการพัฒนาผู้เข้าโปรแกรมให้มีความคิดสร้างสรรค์
ทากิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ ได้ด้วยตนเอง
2. แนวคิดสาคัญ องค์ประกอบส่วนของการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ
นาประยุกต์สร้างเสริมจิตสาธารณะนักศึกษา คือด้านการดาเนินการจัดกิจกรรม ต้องยึดหลัก 3 ห่วง
คือ 1) พอประมาณ 2) มี เหตุผ ล และ 3) มี ภูมิคุ้มกั นในตัว ที่ดี มี 2 เงื่อนไข คือ 1) ความรู้ 2)
คุณธรรม ส่วนองค์ประกอบของหลักพุทธธรรมไตรสิกขาในการจัดการเรียนรู้ มี 3 ขั้นตอน คือขั้น ศีล
สมาธิ และปัญญา จากการประยุกต์ใช้แล้ว ควรมีแบบประเมิน ติดตาม สังเกตการนาหลักการทั้ง 2
นี้มาประยุกต์ในมุมมอง มติด้านต่างๆ ให้ครอบคลุม
3. วัตถุประสงค์ ด้านการมีส่วนร่วม สร้างเครือข่าย ช่วยแก้ปัญหา ลงมือปฏิบัติ
สร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์สุขแก่สังคมและการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบการเปลี่ยนแปลงด้าน
ต่างๆ อย่างเหมาะสม ในข้อนี้ การจัดกิจกรรม ใดๆ ต้องเกิดจาก ตามความถนัดและความสนใจใน
ลักษณะอาสาสมัคร และต้องมีการนิเทศติดตามการทาโครงการอย่างเป็นระบบโดยมีระยะเวลาที่
ชัดเจน ซึ่งได้ดาเนินการปรับ ให้มีกิจกรรมออกแบบวางแผนร่วมกันในการทาโครงการมากขึ้น
4. โครงสร้างโปรแกรม ประกอบด้วย 3 ระยะ ดังนี้ 1) ระยะที่ 1 อบรมตามหน่วย
การเรียนรู้ จานวน 5 วัน 30 ชั่วโมง มี 3 หน่วย คือ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จิตสาธารณะกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักพุทธธรรมไตรสิกขา หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 คนรุ่นใหม่ใส่ใจจิต
สาธารณะ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พอเพียง แบ่งปัน ใส่ใจ ห่วงใย สังคมและสิ่งแวดล้อม แต่ละหน่วย
ประกอบด้ ว ย สาระส าคั ญ จุ ด ประสงค์ ก ารเรี ย นรู้ กิ จ กรรม แผนการจั ด กิ จ กรรม วิ ธี ก าร
ประเมินผลการเรียนรู้ 2) ระยะที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 โครงการจิตสาธารณะกับการลงมือ
ปฏิบัติ เป็นการลงภาคสนามเพื่อปฏิบัติโครงการจิตสาธารณะ 2 วัน จานวน 12 ชั่วโมง 4 โครงการ
และ 3) ระยะที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 คนทาดี สานเครื อข่ายขยายความรู้ เป็นการถอดบทเรียน
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ความส าเร็ จ จากปฏิ บัติ จริ งในพื้ นที่ จ านวน 1 วั น 6 ชั่ ว โมง รวมโครงสร้า ง
โปรแกรมทั้ ง 3 ระยะ จ านวน 8 วั น 48 ชั่ ว โมง ในแต่ ล ะหน่ ว ยการเรี ย นรู้ ควรปรั บ การเขี ย น
จุดประสงค์การเรียนรู้ให้เป็นเชิงพฤติกรรมให้ครอบคลุมเพื่อสามารถตรวจสอบได้โดยง่าย
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5. วิธีการฝึกอบรม โดยใช้กระบวนการพัฒนาจิตสาธารณะ 3 ขั้นตอนคือ ขั้นที่ 1 ขั้นการ
ตระหนักให้ความสนใจในเรื่องการมีจิตสาธารณะ ขั้นที่ 2 ขั้นการแสดงพฤติกรรมต่อสิ่งที่สนใจใน
กิจกรรมเพื่อสร้างสรรค์สังคม ขั้นที่ 3 ขั้นการสร้างแนวคิดจิตสาธารณะสู่การลงมือปฏิบัติทาให้เกิดผล
ลักษณะกิจกรรม ควรปรับโดยเน้นย้าต่อไปนี้ 1) เน้นกระบวนการกลุ่มเรียนรู้ไปด้วยกัน 2) เรียนรู้จาก
กรณีศึกษาและการฝึกปฏิบัติจริงในพื้นที่ 3) การถอดบทเรียนเป็นการสะท้อนคุณค่า (Reflection)
ของผู้เข้าร่วมโปรแกรมหลังจากการปฏิบัติโครงการจิตสาธารณะ
6. ระยะเวลา ระยะที่ 1 รวม 5 วัน 30 ชม. ระยะที่ 2 รวม 2 วัน 12 ชม. และ ระยะที่ 3
1 วัน 6 ชม. รวมตลอดโปรแกรม 3 ระยะ จานวน 8 วัน รวม 48 ชั่วโมง ระยะเวลาที่ใช้ในการ
ฝึ ก อบรมตามโปรแกรม เหมาะสม แต่ เ น้ น ย้ าให้ ด าเนิ น กิ จ กรรมให้ เ ป็ น ไปตามแผนของเวลา
ปรับเปลี่ยน ตามบริบทของสถานศึกษาแต่ต้องยึดแนวคิดสาคัญแบบเดิม
7. สถานที่ ห้องอบรมภาคทฤษฎี ขนาดพื้นที่ จานวนผู้เข้าอบรม 30 คน ตามความเหมาะสม
และลงพื้นที่ภาคสนามเพื่อปฏิบัติโครงการจิตสาธารณะตามบริบทของกิจกรรมนั้นๆ เหมาะสมแล้วแต่
เน้นย้าการเลือกใช้ สถานที่ ให้ปรับและเลือกให้เป็นไปตามบริบทของกิจกรรมให้มากที่สุด
8. การวั ด และการประเมิ น ผล มี ก ารประเมิ น ผลก่ อ นการอบรมโดยท าแบบ ประเมิ น
คุณลักษณะจิตสาธารณะ มีการประเมินผลระหว่างการอบรม มีการประเมินผลตามสภาพจริง การ
ประเมินตนเอง การสังเกต การสัมภาษณ์ มีการประเมินผล หลังการอบรม โดยทาแบบทาแบบ
ประเมินคุณลักษณะจิตสาธารณะ และการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อโปรแกรม ให้เพิ่มการประเมิน
โดยใช้แฟ้มสะสมผลงานและมีการประเมินติดตามการเปลี่ยนแปลงการมีจิตสาธารณะระยะยาว โดย
ใช้แบบประเมินให้ครอบคลุมหลากหลายมิติ
การสะท้อนความคิดเห็นดังนี้
“…ถ้ามหาวิทยาลัยกาหนดนโยบาย เป้าหมาย ชัดเจนและถ่ายทอดไปสู่คณะ หลักสูตร และ
ติดตามผล ช่วยเผยแพร่ให้ประชาคมรับรู้ มีคนรับผิดชอบ เพื่อขับเคลื่อนให้โปรแกรมการสร้างเสริม
จิตสาธารณะ เดินหน้าไปสู่เป้าหมาย จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนานักศึกษาและสังคมอย่างมาก..”
“… โปรแกรมนี้ เป็นกระบวนการทาให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดความรู้ ความเข้ าใจ ทัศนคติ
และเปลี่ยนพฤติกรรม ไปตามวัตถุประสงค์ การฝึกอบรมจะบังเกิดผลดีต่อเมื่อผู้รับผิดชอบดาเนินการ
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อย่างมีระบบ ซึ่งจะเกิดขึ้น ได้หากผู้รับผิดชอบจัดการฝึกอบรมมีความเข้าใจถึงกระบวนการฝึกอบรม
และวิธีดาเนินการในแต่ละขั้นตอนอย่างเหมาะสม..”
“ …การจัดกิจกรรมอาจปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ แต่ควรน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและหลักพุทธธรรมไตรสิกขามาช่วยพัฒนาเหมือนเดิม เพราะหลักการทั้งสองนี้สอดคล้องและ
สอนให้ทุกคนอยู่อย่างเกื้อกูลไม่เบียดเบียนผู้อื่นหรือเบียดเบียนสังคม
โดยออกแบบให้นักศึกษา
ดาเนินการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมด้วยตนเองในลักษณะอาสาสมัครเพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ ความ
ดีงาม
ความเสียสละต่อสังคม..”
สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
20 พฤศจิกายน 2556

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมโดยการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
หลักพุทธธรรมไตรสิกขาเพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะนักศึกษาปริญญาบัณฑิต ครั้งนี้ ผู้วิจัยดาเนินการ
พัฒนาโปรแกรมด้วยกระบวนการโดยใช้แบบแผนการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Design)
แบบกลุ่มเดียว มีการวัดก่อนการทดลอง หลังการทดลอง (One Group Pretest-Posttest Design)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อวิเคราะห์แนวคิด องค์ประกอบการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและหลักพุทธธรรมไตรสิกขาในการพัฒนาโปรแกรมสร้างเสริมจิตสาธารณะนักศึกษาปริญญา
บัณฑิต 2) เพื่อพัฒนาโปรแกรมโดยการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักพุทธธรรม
ไตรสิกขา เพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะนักศึกษาปริญญาบัณฑิต และ 3) เพื่อประเมินผลการพัฒนา
โปรแกรมโดยการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักพุทธธรรมไตรสิกขา เพื่อสร้าง
เสริมจิตสาธารณะนักศึกษาปริญญาบัณฑิต มีวิธีดาเนินการวิจัยตามขั้นตอนต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน ด้านแนวคิด องค์ประกอบ การ
น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักพุทธธรรมไตรสิกขา การสร้างเสริมจิตสาธารณะ
เป็นการศึกษา และรวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่จาเป็น เพื่อนามาพัฒนาโปรแกรม
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาโปรแกรม โดยการร่างโปรแกรมเป็นการนาผลการศึกษาที่ได้
จากขั้นตอนที่ 1 มากาหนดเป็นรายละเอียดต่างๆของโปรแกรมฉบับร่าง และการประเมินโปรแกรม
ฉบับร่าง
ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้ โปรแกรม เป็นการนาผลการสร้างที่ได้จากขั้นตอนที่ 2
ไปทดลองใช้ กั บ กลุ่ ม เป้ า หมายซึ่ ง เป็ น นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 2 จานวน 30 คน
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลการพัฒนาโปรแกรม เพื่อแก้ไขและปรับปรุงโปรแกรม
เป็นการนาผลที่ได้จากการทดลองใช้ในขั้นตอนที่ 3 มาแก้ไขปรับปรุง เพื่อให้โปรแกรมมีความสมบูรณ์
มากยิ่งขึ้น
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ผู้ให้ข้อมูลและกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการทดลอง
1. ผู้ให้ข้อมูลในการตอบแบบสอบถามแนวคิดและแนวทางการสร้างเสริมจิตสาธารณะ คือ
อาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 40 แห่ง แห่งละ 3 คน รวม 120
คน
2. ผู้ให้ข้อมูลที่ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีจิตสาธารณะของนักศึกษาและแนวทางการ
สร้ า งเสริ มจิ ต สาธารณะ โดยการน้อ มน าหลั กปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพีย งและหลั ก พุท ธธรรม
ไตรสิกขา ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 18 คน โดยการสัมภาษณ์ ซึ่งมีรายละเอียดการดาเนินการ
คัดเลือก ดังนี้ คือ ผู้ทรงคุณวุฒิดา้ นพัฒนาจิตสาธารณะ จานวน 4 คน ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง จานวน 4 คน ด้านหลักพุทธธรรมไตรสิกขา จานวน 4 คน ด้านพัฒนาโปรแกรม จานวน 3
คน และด้านการพัฒนานักศึกษาจานวน 3 คน รวมจานวน 18 คน
3. ผู้ ให้ ข้อมูล ที่ใช้ ศึกษารู ปแบบการจัดโครงการ หรื อกิจกรรมที่เกี่ยวกับการสร้างเสริ ม
จิตสาธารณะ โดยการสนทนากลุ่ม ซึ่งได้แก่ อาจารย์ประจามหาวิทยาลัยราชภัฏ ผู้ใช้บัณฑิต และ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่ทางานเกี่ยวข้องกับ กิจกรรมชมรมบาเพ็ญประโยชน์ โดยมี อาจารย์
จานวน 3 คน ผู้ใช้บัณฑิต จานวน 3 คน นักศึกษาจานวน 14 คน รวมจานวน 20 คน
4. กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา
2556 ภาคเรียนที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธ ยา จานวน 30 คน ผู้ช าย 16 คน และ
ผู้หญิง 14 คน
เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
1. แบบสอบถาม สาหรับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 40 แห่ง ชนิดมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามแบบของลิเกิร์ต (Likert) เกี่ยวกับแนวคิดและแนวทางการสร้างเสริม
จิตสาธารณะของนักศึกษาปริญญาบัณฑิต
2. แบบสั ม ภาษณ์ กึ่ง โครงสร้ า ง ส าหรั บ ผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ โดยสั ม ภาษณ์ เกี่ ย วกั บ แนวคิ ด
องค์ประกอบ การมีจิตสาธารณะ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักพุทธธรรมไตรสิกขา
เพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะนักศึกษาปริญญาบัณฑิต
3. แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม สาหรับการกาหนดแนวทางและรูปแบบการจัดกิจกรรมและ
โครงการสร้างเสริมจิตสาธารณะ
4. แบบประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องของโปรแกรมฉบับร่าง
5. แบบประเมินคุณลักษณะจิตสาธารณะ ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามแบบ
ของ ลิเกิร์ต (Likert) ใช้ประเมินระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับคุณลักษณะจิตสาธารณะ ทั้งก่อนและหลัง
ทดลองใช้โปรแกรม

184
6. แบบสังเกตพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย ระหว่าง-หลังการเข้าร่วมโปรแกรม สร้างเสริม
จิตสาธารณะนักศึกษาปริญญาบัณฑิต โดยการน้อมนาหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลัก
พุทธธรรมไตรสิกขา
7 .แบบประเมินผลการปฏิบัติโครงการสร้างเสริมจิตสาธารณะนักศึกษาปริญญาบัณฑิต
8. แบบประเมินความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อโปรแกรม ชนิดมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ ตามแบบของลิเกิร์ต (Likert)
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. แบบสอบถามเกี่ยวกับแนวคิดและแนวทางการพัฒนาสร้างเสริมจิตสาธารณะนักศึกษา
ปริญญาบัณฑิต สาหรับอาจารย์ผู้สอน ผู้วิจั ยหรือทางานด้านการพัฒนานักศึกษาในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ 40 แห่ง แห่งละ 3 คน รวม 120 คน ผู้วิจัยดาเนินการรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองและจากการจัดส่ง
กลับคืนทางไปรษณีย์ รวมแบบสอบถาม ที่ได้รับกลับคืนมา จานวน 91 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 75.83
2. การสัมภาษณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 18 คน ดาเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง รวบรวม
ข้อมูล โดยการจับประเด็นการสนทนาที่ผู้ให้ข้อมูลมีการกล่าวถึงซ้าๆ ในประเด็นเดียวกัน มาจดบันทึก
ในแต่ละประเด็น
3. การสนทนากลุ่ม ดาเนินการรวบรวมข้อมูลและสรุปตามประเด็นบันทึกด้วยตนเองและ
ผู้ช่วยวิจัย
4. แบบประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องของโปรแกรมฉบับร่าง ดาเนินการ
รวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
5. การประเมิน คุณลั กษณะจิตสาธารณะ เก็บรวบรวมข้อมูล โดยผู้ วิจัย ดาเนินการให้
กลุ่มเป้าหมายประเมินตนเอง
6. แบบสังเกตและบันทึกพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย ระหว่าง-หลังการเข้าร่วมโปรแกรม
ผู้วิจัยได้ดาเนินการรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองและผู้ช่วยวิจัย
7. แบบประเมินผลการปฏิบัติโครงการสร้างเสริมจิตสาธารณะนักศึกษาปริญญาบัณฑิตผู้วิจัย
ได้ดาเนินการรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองและผู้ช่วยวิจัย
8. การประเมิ น ความพึงพอใจของกลุ่ มเป้าหมายที่ ต่ อโปรแกรมสร้า งเสริม จิตสาธารณะ
นักศึกษาปริญญาบัณฑิต ผู้วิจัยดาเนินการรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการรวบรวมจากเครื่องมือวัดเชิงปริมาณมาวิเคราะห์สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย
( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ส่วนการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) พิจารณาข้อมูลที่
ความคิดเห็นที่สอดคล้องกัน หรือมีทิศทางเดียวกันมาสร้างข้อสรุป ที่สอดคล้อง หรือสนับสนุนตรงกัน
โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์สาระ (Content Analysis) ของ สุภางค์ จันทวานิช (2549)
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1.ข้อมูลแบบสอบถาม สาหรับอาจารย์ผู้สอน ผู้วิจัยหรือทางานด้านการพัฒนานักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 40 แห่ง วิเคราะห์สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.)
2.ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 18 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการจับประเด็น
การสนทนาที่ผู้ให้ข้อมูลมีการกล่าวถึงซ้าๆ ในประเด็นเดียวกันมาจดบันทึก ในแต่ละประเด็น ผู้วิจัย
นามาวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และตีความ (Interpretation) โดยพิจารณาข้อมูลที่มี
ความคิดเห็นที่สอดคล้อง หรือสนับสนุนตรงกัน ไม่น้อยกว่า 80 % เพื่อสร้างข้อสรุปแนวทางการ
พัฒนาโปรแกรมสร้างเสริมจิตสาธารณะ
3.ข้อมูลการสนทนากลุ่ม ดาเนินการระดมสมองและอภิปรายตามประเด็น แล้วสรุป บันทึก
ด้วยตนเองเป็นความคิดเห็นตามประเด็น นาข้อสรุปที่ได้นาไปดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยผู้วิจัยทา
การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) พิจารณาข้อมูล ที่ความคิดเห็นที่สอดคล้ องกัน หรือมี
ทิศทางเดียวกันมาสร้างข้อสรุป สภาพการดาเนินโครงการ หรือกิจกรรมสร้างเสริมจิตสาธารณะ
4.ข้อมูลแบบประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องของโปรแกรมฉบับร่าง วิเคราะห์
สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
5.ข้อมูลการประเมินคุณลักษณะจิตสาธารณะ การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย
( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม กรณี
กลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระแก่กัน (t-test for dependent samples)
6.ข้อมูลจากแบบสังเกตและบันทึกพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย ระหว่าง-หลังการเข้าร่วม
โปรแกรม สร้างเสริมจิตสาธารณะนักศึกษาปริญญาบัณฑิต โดยนาผลการบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม
ของกลุ่ มเป้ าหมาย โดยวิเคราะห์ ข้อมูล เชิงคุณภาพที่ได้จากการสั งเกต โดยการวิเคราะห์ เนื้อหา
(Content Analysis)
7.ข้อมูลแบบประเมินผลการปฏิบัติโครงการสร้างเสริมจิตสาธารณะนักศึกษาปริญญาบัณฑิต
ดาเนินการมาวิเคราะห์สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
8.ข้อมูล ประเมินความพึงพอใจของกลุ่ มเป้าหมายที่ ต่อโปรแกรมสร้างเสริมจิตสาธารณะ
นักศึกษาปริญญาบัณฑิต ดาเนินการมาวิเคราะห์สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)
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ขั้นตอนการดาเนินการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน
นาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเพื่อมาจัดทาเป็นร่างโปรแกรม
โดยมีข้อมูล ต่อไปนี้
1. ข้อมูลที่ศึกษาและวิเคราะห์ แนวคิด องค์ประกอบ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หลักพุทธธรรมไตรสิกขา ทฤษฎีเกี่ยวกับจิตสาธารณะ การพัฒนาโปรแกรม และกระบวนการเรียนรู้
2. ข้อมูลจากแบบสอบถามเกี่ยวกับแนวคิดและแนวทางการสร้างเสริมจิตสาธารณะจาก
อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 40 แห่ง จากการจัดส่งแบบสอบถามไปจานวน 120
ฉบับ ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา จานวน 91 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 75.83
3. น าข้ อ มู ล ที่ ศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ านวน 18 คน เกี่ ย วกั บ
การมีจิตสาธารณะของกลุ่มเป้าหมายและแนวทางการสร้างเสริมจิตสาธารณะ
4. ข้อมูล จากการสนทนากลุ่ มที่ส รุปประเด็นรูปแบบการทากิจกรรมหรือโครงการ
จิตสาธารณะในการปฏิบัติภาคสนาม
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาและสร้างโปรแกรม
1. การร่างโปรแกรม นาผลการศึกษาที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 มากาหนดเป็นรายละเอียด
ต่างๆ ของโปรแกรมฉบับร่าง มีส่วนประกอบดังนี้ 1) หลักการและเหตุผล
2) วัตถุประสงค์
3) แนวคิดสาคัญ 4) โครงสร้างโปรแกรม 5) วิธีการฝึกอบรม 6) ระยะเวลา 8 วัน 48 ชั่วโมง
7) สถานที่ 8) การวัดและประเมินผล โดยมีวัตถุประสงค์ต้องการสร้างเสริมคุณลักษณะจิตสาธารณะ
4 ด้า น ได้ แก่ 1) ด้า นตระหนั ก รับ รู้ถึ งปั ญหาสั งคม ร่ว มวิ เคราะห์ ยึ ดหลั ก ธรรมทางสายกลาง
พอประมาณในการดาเนินชีวิต แบบห่วงใยสังคม (การรับรู้และการรู้คิด) 2) ด้านคานึงถึงผู้อื่นที่มี
ปฏิสัมพันธ์ สามัคคี เมตตา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เกื้อกูล ช่วยเหลือ และให้โอกาส (เจตคติ) 3) ด้านการ
พัฒนาตนเองเกี่ยวกับพฤติกรรม (ศีล) ด้านจิตใจ (สมาธิ) ด้านความรู้ความคิด (ปัญญา) และการมีวิธี
คิดเป็น คิดถูกต้องตามหลักเหตุผล เพื่ออุทิศตนให้ส่วนรวม (พฤติกรรมระดับบุคคล) และ4) ด้านการ
มีส่วนร่วม สร้างเครือข่าย ช่วยแก้ปัญหา ลงมือปฏิบัติ สร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์สุขแก่สังคม และ
การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ อย่างเหมาะสม (พฤติกรรมระดับ
ส่วนรวม)
2. การประเมินโปรแกรมฉบับร่าง ด้านความเหมาะสมและความสอดคล้องของโปรแกรม
ฉบั บ ร่ า ง โดยผู้ เ ชี่ย วชาญจ านวน 10 คน แล้ ว ท าการแก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง ตามข้ อ เสนอแนะก่ อ นน า
โปรแกรมไปทดลองใช้
ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้โปรแกรม
วิธีดาเนินการ คือนาผลการสร้างและพัฒนาโปรแกรมที่ได้จากขั้นตอนที่ 2 ไปทดลองใช้
กับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 2
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มหาวิ ทยาลั ย ราชภัฏ พระนครศรี อ ยุธ ยา จานวน 30 คน ผู้ ช าย 16 คน และผู้ ห ญิง 14 คนเพื่ อ
ประเมิน ผลการพั ฒ นาโปรแกรม ซึ่ งมีรายละเอียดการวิจัยครั้งนี้ ใช้ แบบแผนการวิจัย กึ่งทดลอง
(Quasi-Experimental Design) แบบกลุ่มเดียว มีการวัดก่อนและหลังการทดลอง (One Group
Pretest-Posttest Design) สาหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ จะเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างการทากิจกรรม
ร่วมด้วย ได้แก่ การสังเกตพฤติกรรมการมีส่ว นร่ว มในการทากิจกรรม การสัมภาษณ์ อย่างไม่เป็น
ทางการ และการศึกษาจากเอกสารใบงาน เพื่อให้ได้ข้อมูล เชิงลึกด้านพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะ
ขั้นตอนที่ 4 การประเมิน แก้ไข และปรับปรุงโปรแกรม
วิธีดาเนินการในขั้นตอนนี้เป็นการนาผลที่ได้จากการทดลองใช้โปรแกรมในขั้นตอนที่ 3 มา
แก้ไขปรับปรุงเพื่อให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยดาเนินการดังนี้
ประเมินประสิทธิผลของ
โปรแกรม โดยนาข้อมูล ที่ได้จ ากการทดลองมาพิจารณาในส่ ว นที่ดีและส่ ว นที่ควรได้รับการแก้ไข
หลังจากการนาไปทดลองใช้ โดยผู้วิจัยนาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่างๆจากผู้ที่เกี่ยวข้อง มา
ปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดในส่วนต่างๆ เพื่อให้โปรแกรมมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
สรุปผลการวิจัย
การพัฒนาโปรแกรมโดยการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลัก พุทธธรรม
ไตรสิกขา เพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะนักศึกษาปริญญาบัณฑิต สรุปผลได้ ดังนี้
1. การวิเคราะห์แนวคิด องค์ประกอบการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
หลักพุทธธรรมไตรสิกขาในการพัฒนาโปรแกรมสร้างเสริมจิตสาธารณะนักศึกษาปริญญาบัณฑิต
1.1 ผลการวิเคราะห์ แนวคิด องค์ประกอบของโปรแกรม พบว่ามีแนวคิดสาคัญ คือ
องค์ประกอบส่วนของการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนาประยุกต์ใช้สร้างเสริม
จิตสาธารณะนักศึกษา คือด้านการดาเนินการจัดกิจกรรมหรือโครงการ ต้องยึดหลัก 3 ห่วง คือ 1)
พอประมาณ 2) มีเหตุผล และ 3) มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี มี 2 เงื่อนไข คือ 1) ความรู้ 2) คุณธรรม ส่วน
องค์ประกอบของหลักพุทธธรรมไตรสิกขาในการจัดการเรียนรู้ มี 3 ขั้นตอน คือขั้น ศีล สมาธิ และ
ปัญญา
1.2 แนวคิดร่วมด้านจิตสาธารณะโดยการเชื่อมโยงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
หลักพุทธธรรมไตรสิกขา พบว่า แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักพุทธธรรม
ไตรสิกขา เป็นหลักที่ใช้พัฒนาคนให้มีความตระหนักรู้คิดที่ไม่เห็นแก่ตัวดาเนินชีวิตที่ถูกต้องมีคุณธรรม
จริยธรรม มีชีวิตที่ดีและประเสริฐ มีจิตใจที่ดี รู้จักพอประมาณ แบ่งปัน พยายามพัฒนาตนเองด้าน
พฤติกรรม (ศีล) ด้านจิตใจ (สมาธิ) ด้านความรู้ความคิด (ปัญญา) และการมีวิธีคิดเป็นคิดถูกต้องตาม
เหตุผล ยึดทางสายกลาง ตระหนักรับรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม ปรารถนาที่จะช่วยเหลือ ช่วย
แก้ปัญหา ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และช่วยดูแลสิ่งของส่วนรวม ลงมือกระทาสร้าง
เครือข่ายเพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาร่วมกัน
1.3 คุณลักษณะจิตสาธารณะจากการ น้อมนาแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และหลักพุทธธรรมไตรสิกขา แยกตาม การตระหนักรับรู้ เจตคติ และด้านพฤติกรรม ตามทฤษฎีการ
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เรียนรู้ของบลูม มีองค์ประกอบ 4 ด้าน ดังนี้
1) ด้านตระหนัก รับรู้ถึงปัญหาสังคม ร่วมวิเคราะห์ ยึดหลักธรรมทางสายกลางในการ
ดาเนินชีวิต แบบห่วงใยสังคม (ตระหนักและรับรู้)
2) ด้านคานึงถึงผู้อื่นทีม่ ีปฏิสัมพันธ์ สามัคคี มีการแสดงออก เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เมตตา
แบ่งปัน เกื้อกูล ช่วยเหลือ และให้โอกาส (เจตคติ)
3) ด้านพัฒนาตนเองด้านพฤติกรรม (ศีล) ด้านจิตใจ (สมาธิ) ด้านความรู้ความคิด
(ปัญญา) และการมีวิธีคิดเป็น คิดถูกต้องตามหลักเหตุผล เพื่ออุทิศตนให้ส่วนรวม (พฤติกรรมระดับ
บุคคล)
4) ด้านการมีส่วนร่วม สร้างเครือข่าย ช่วยแก้ปัญหา ลงมือปฏิบัติ สร้างสรรค์ให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่สังคม และการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ (พฤติกรรม
ระดับส่วนรวม)
2. การพัฒนาโปรแกรมโดยการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักพุทธ
ธรรมไตรสิกขา เพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะนักศึกษาปริญญาบัณฑิต
2.1 ผลการพัฒนาโปรแกรมประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มากที่สุด และแผนการสร้างเสริมจิตสาธารณะมีองค์ประกอบเหมาะสม สามารถนาไปใช้สร้างเสริม
จิตสาธารณะนักศึกษาปริญญาบัณฑิตได้
2.2 ผลการพัฒนาโปรแกรมโดยการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลัก
พุทธธรรมไตรสิกขาเพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะนักศึกษาปริญญาบัณฑิต พบว่าโปรแกรมประกอบด้วย
1) หลักการและเหตุผล 2) วัตถุประสงค์ 3) แนวคิดสาคัญ 4) โครงสร้างโปรแกรม 5) วิธีการ
ฝึกอบรม 6) ระยะเวลา 7) สถานที่ 8) การวัดและการประเมินผล ผู้วิจัยนาเสนอผลการพัฒนา
ตามลาดับดังนี้
1.หลักการและเหตุผล
สภาพสังคมในปัจจุบันที่กาลังมุ่งพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าในทุกด้านและมีการแข่งขัน
กันมากขึ้น ประกอบกับระบบทุนนิยมทาให้มนุษย์ซึมซับเอาความเห็นแก่ตัวมาไว้ในตัวเอง ไม่มีความ
พอเพียง สังคมจึงมีแต่การแก่งแย่ง เอารัดเอาเปรียบ คิดแต่จะหาผลประโยชน์ใส่ตั วเอง ซึ่งนักศึกษา
เป็นพลังผลักดันให้สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีได้ นักศึกษาจึงต้องบาเพ็ญตนให้เป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยสามารถนาองค์ความรู้ สร้างเครือข่าย
เพื่อพัฒนาสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขต่อไป
2.วัตถุประสงค์ของโปรแกรม
เพื่อพัฒนากลุ่มเป้าหมายให้มีคุณลักษณะจิตสาธารณะ ในองค์ประกอบ 4 ด้าน ดังนี้
1. ด้านตระหนัก รับรู้ถึงปัญหาสังคม ร่วมวิเคราะห์ ยึดหลักธรรมทางสายกลางในการ
ดาเนินชีวิต มีความห่วงใยสังคม (การรับรู้และการรู้คิด)
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2. ด้านคานึงถึงผู้อื่นที่ปฏิสัมพันธ์ สามัคคี เมตตา แบ่งปัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เกื้อกูล ช่วยเหลือ
และให้โอกาส (เจตคติ)
3. ด้านการพัฒนาตนเองด้านพฤติกรรม (ศีล) ด้านจิตใจ (สมาธิ) ด้านความรู้ความคิด
(ปัญญา) การมีวิธีคิดเป็นคิดถูกต้องตามหลักเหตุผล และอุทิศตนให้ส่วนรวม (พฤติกรรมระดับบุคคล)
4. ด้านการมีส่วนร่วม สร้างเครือข่าย ช่วยแก้ปัญหา ลงมือปฏิบัติ สร้างสรรค์ให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่สังคมและการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสม (พฤติกรรมระดับส่วนรวม)
3. แนวคิดสาคัญ
ประยุกต์การน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหลักพุทธธรรมไตรสิกขาช่วย
พัฒนาสร้างเสริมจิตสาธารณะ ดังนี้
1) องค์ประกอบส่วนของการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือด้านการ
ดาเนินการจัดกิจกรรม ต้องยึดหลัก 3 ห่วง คือ 1) พอประมาณ 2) มีเหตุผล และ 3) มีภูมิคุ้มกันในตัว
ที่ดี มี 2 เงื่อนไข คือ 1) ความรู้ 2) คุณธรรม มีดังนี้ พอประมาน ให้ ใช้ ท รัพ ยากรที่ มีอยู่ ให้ เกิ ด
ประโยชน์สูงสุด เหมาะสมพอดี ในทุกๆ ด้าน การมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ใช้
เหตุผลในการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์และทรัพยากร และ การมีภูมิคุ้มกันที่ดี โดยรู้จักวางแผนการเตรียม
ตัว ไม่ให้ บ กพร่ อง รู้ จั กปรั บ ตัว ให้ เข้า กับสิ่ งแวดล้ อ ม สั งคม พร้ อมยอมรับการเปลี่ ย นแปลงอย่า ง
เหมาะสม
2) องค์ประกอบของหลักพุทธธรรมไตรสิกขาในกระบวนการจัดการเรียนรู้ มี 3
ขั้นตอน คือ 1) ขั้นจัดหาและสร้างปัจจัยแห่งสัมมาทิฐิ ให้มีพร้อมก่อนการเรียนรู้หรือทากิจกรรม คือ
จัดทรัพยากรต่างๆ ที่จาเป็นต่อการดาเนินกิจกรรม 2) ขั้นกระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ ขั้นศีล
ขั้นสมาธิ และขั้นปัญญา 3) ขั้นการวัดผลประเมินผล คือประเมินผลที่เกิดกับตัวผู้เข้าอบรม ด้านการ
พัฒนาทางกาย ศีล จิตใจ และปัญญา
4. โครงสร้างโปรแกรม
ประกอบด้วย 3 ระยะ ดังนี้ 1) ระยะที่ 1 อบรมตามหน่วยการเรียนรู้ ตามแผนการสร้าง
เสริมจิตสาธารณะ จานวน 5 วัน 30 ชั่วโมง มี 3 หน่วย คือ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จิตสาธารณะกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักพุทธธรรมไตรสิกขา หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 คนรุ่นใหม่ใส่
ใจจิตสาธารณะ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พอเพียง แบ่งปัน ใส่ใจ ห่วงใย สังคมและสิ่ งแวดล้อม แต่ละ
หน่วยประกอบด้วย สาระสาคัญ จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรม แผนการจัดกิจกรรม วิธีการ
ประเมินผลการเรียนรู้ 2) ระยะที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 โครงการจิตสาธารณะกับการลงมือ
ปฏิบัติ เป็นการลงภาคสนามเพื่อปฏิบัติโครงการจิตสาธารณะ 2 วัน จานวน 12 ชั่วโมง 4 โครงการ
และ 3) ระยะที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 คนทาดี สานเครือข่ายขยายความรู้ เป็นการถอดบทเรียน
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ความส าเร็ จ จากปฏิ บัติ จริ งในพื้ นที่ จ านวน 1 วั น 6 ชั่ ว โมง รวมโครงสร้า ง
โปรแกรมทั้ง 3 ระยะ มี 5 หน่วยการเรียนรู้ จานวน 8 วัน รวม 48 ชั่วโมง
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5. วิธีการฝึกอบรม
โดยใช้กระบวนการพัฒนาจิตสาธารณะ 3 ขั้นตอนคือ ขั้นที่ 1 ขั้นการรับรู้ ตระหนักให้
ความสนใจในเรื่องการมีจิตสาธารณะ โดยการสังเกตเรียนรู้จากบุคคลต้นแบบและจากการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์เชิ งประจั กษ์เ พื่อ ให้ ต ระหนัก ถึงการทาประโยชน์ต่อ ส่ ว นรวม ขั้นที่ 2 ขั้ นการแสดง
พฤติกรรมตอบสนองและเห็นคุณค่าต่อสิ่งที่สนใจในกิจกรรมเพื่อสร้างสรรค์สังคม โดยให้มีการร่วมใน
การอภิปราย สัมภาษณ์ ซักถาม วิพากษ์วิจารณ์ จดบันทึก และการสนทนากลุ่มกับเพื่อนๆ และขั้นที่
3 ขั้น การจั ดระบบคุณค่าและสร้ างแนวคิดจิตสาธารณะสู่ การลงมือปฏิบัติทาให้เกิดประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมโดยให้วิเคราะห์จากสภาพปัญหาจริงและดาเนินกิจกรรมทาโครงการจิตสาธารณะ
6. ระยะเวลา
ระยะที่ 1 รวม 5 วัน 30 ชม. ระยะที่ 2 รวม 2 วัน 12 ชม. และ ระยะที่ 3 1 วัน 6 ชม.
รวมตลอดโปรแกรม 3 ระยะ จานวน 8 วัน รวม 48 ชั่วโมง
7. สถานที่ฝึกอบรม
ห้องอบรมภาคทฤษฎี สาหรับจานวนผู้เข้าอบรม 30 คน และพื้นที่ภาคสนามเพื่อปฏิบัติ
โครงการจิตสาธารณะ ตามบริบทของกิจกรรมและโครงการ
8. การวัดและประเมินผล
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตลอดโปรแกรม ใช้หลักการวัดพฤติกรรมด้านจิตพิสัยและ
การประเมินตามสภาพจริง เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหน่วยการเรียนรู้และเพื่อ
ประเมินประสิทธิผลของโปรแกรม โดยมีเป้าหมายเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนา
โปรแกรมสร้างเสริมจิตสาธารณะให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีการดาเนินการดังนี้
1) มีการประเมินผลก่อนการอบรมโดยทาแบบประเมินคุณลักษณะจิตสาธารณะ
2) มีการประเมินผลระหว่างการอบรม มีการประเมินผลตามสภาพจริง การประเมินตนเอง
การสังเกต การสัมภาษณ์
3) มีการประเมินผล หลังการอบรม โดยทาแบบประเมินคุณลักษณะจิตสาธารณะ ประเมิน
โครงการ และการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อโปรแกรม
3. การประเมิน ผลการพัฒ นาโปรแกรมโดยการน้อมนาหลั กปรัช ญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและหลักพุทธธรรมไตรสิกขา เพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะนักศึกษาปริญญาบัณฑิต
3.1 ผลการประเมิน ผลการพัฒนาโปรแกรม พบว่า ผลการเปรียบเทียบด้าน
คุณลักษณะจิตสาธารณะนักศึกษาปริญญาบัณฑิตโดยการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และหลักพุทธธรรมไตรสิกขา พบว่าทุกคุณลักษณะมีค่าเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้น โดยภาพรวมก่อนการทดลอง
มีค่าเฉลี่ย 3.79 และหลังการทดลอง มีค่าเฉลี่ย 4.48 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านคานึงถึง
ผู้อื่นทีป่ ฏิสัมพันธ์ สามัคคี มีการแสดงออก เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เมตตา แบ่งปัน เกื้อกูล ช่วยเหลือ และให้
โอกาส หลังการทดลอง มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าด้านอื่น คือ 4.55 รองลงมาคือ ด้านการมีส่วนร่วม สร้าง
เครือข่าย ช่วยแก้ปัญหา ลงมือปฏิบัติ สร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์สุขแก่สังคมและการเตรียมตัวให้
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พร้อมรับผลกระทบการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆอย่างเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย 4.52 ส่วนรายด้านที่ได้
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดหลังการทดลอง คือ ด้านตระหนัก ร่วมวิเคราะห์ รับรู้ถึงปัญหาสังคม ยึดหลักธรรม
ทางสายกลาง พอประมาณในการดาเนินชีวิต แบบห่ว งใยสังคม มีค่าเฉลี่ย 4.37 โดยภาพรวม
พฤติกรรมคุณลักษณะจิตสาธารณะนักศึกษาปริญญาบัณฑิต มีค่าเฉลี่ยหลังการทดลองเพิ่มสูงขึ้นกว่า
ก่อนการทดลอง ซึ่งแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3.2 ผลการเปรียบเทียบระดับ คุณลักษณะจิตสาธารณะก่อนและหลังการทดลอง
แยกเป็น รายข้อ ในด้านตระหนัก รับรู้ถึงปัญหาสั งคม ร่ว มวิเคราะห์ ยึดหลักธรรมทางสายกลาง
พอประมาณ ในการดาเนินชีวิต แบบห่วงใยสังคม พบว่า โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก โดยก่อนการ
ทดลองมีค่าเฉลี่ย 3.62 และหลังการทดลอง มีค่าเฉลี่ย 4.37 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มี
คะแนนสูงสุดหลังการทดลอง มีค่าเฉลี่ย 4.62 อยู่ในระดับมากที่สุด คือ พึ่งพาตนเองโดยคานึงถึง
ทรัพยากรธรรมชาติ สามารถเสาะแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด รองลงมาคือ กล้าเผชิญปั ญหาและพร้อมแก้ไขปัญหา โดยใช้หลั กธรรมทางสายกลาง หลั ก
เหตุผล และมีความห่วงใยสังคม มีค่าค่าเฉลี่ย 4.58 อยู่ในระดับมากที่สุด สาหรับข้อที่มีคะแนนน้อยที่
สุดแต่ยังอยู่ในระดับมาก คือ ตระหนักและให้ความสาคัญต่อสิ่งแวดล้อมรอบตัว มีการแสดงออกถึง
ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีค่าเฉลี่ย 4.19
3.3 ผลการเปรียบเทียบระดับ คุณลักษณะจิตสาธารณะก่อนและหลังการทดลอง
แยกเป็ น รายข้อ ในด้ านคานึงถึงผู้ อื่นที่มีปฏิสั มพันธ์ สามัคคี เอื้อเฟื้อเผื่ อแผ่ เมตตา เกื้อกูล
ช่วยเหลือ และให้โอกาส พบว่า โดยภาพรวม โดยก่อนการทดลองมีค่าเฉลี่ย 3.84 อยู่ในระดับมาก
และหลังการทดลอง มีค่าเฉลี่ย 4.55 อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มี
คะแนนสู งสุ ดหลั งการทดลอง มี ค่าเฉลี่ ย 4.70 อยู่ในระดับมากที่สุ ด คือ มีความเมตตา กรุณ า
ช่ว ยเหลื อ เอื้ อ เฟื้ อเกื้ อกู ล เสี ย สละเพื่อ ผู้ อื่น เมื่ อมี โ อกาส รองลงมาคื อ มี ค วามเอาใจใส่ มีส่ ว น
ช่วยเหลือและเกื้อกูลบุคคลในสังคม มีค่าค่าเฉลี่ย 4.69 อยู่ในระดับมากที่สุด สาหรับข้อที่มีคะแนน
น้อยทีส่ ุดแต่ยังอยู่ในระดับมากคือ ให้กาลังใจและให้คาแนะนาเพื่อนๆในเรื่องต่างๆ ในทางที่ถูกต้อง มี
ค่าเฉลี่ย 4.15
3.4 ผลการเปรียบเทียบระดับ คุณลักษณะจิตสาธารณะก่อนและหลังการทดลอง
แยกเป็นรายข้อ ในด้านการพัฒนาตนเอง เกี่ยวกับพฤติกรรม (ศีล) จิตใจ (สมาธิ) ความรู้ความคิด
(ปัญญา) และการมีวิธีคิดเป็น คิดถูกต้องตามหลักเหตุผล เพื่ออุทิศตนให้ส่วนรวม พบว่า โดยภาพรวม
โดยก่อนการทดลองมีค่าเฉลี่ย 3.97 อยู่ในระดับมาก และหลังการทดลอง มีค่าเฉลี่ย 4.47 อยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีคะแนนสูงสุด หลังการทดลองมีค่าเฉลี่ย 4.70 อยู่ใน
ระดับมากที่สุ ด คือมีความเชื่อมั่น ในความสามารถของตนเองว่ามีเป็นผู้ ที่มีประโยชน์ต่อส่ ว นรวม
รองลงมาคือ พิจารณาเลือกใช้ วัสดุ สิ่งของ ที่เหมาะสมกับงาน หรือกิจกรรมต่างๆ และนาองค์ความรู้
ไปใช้ในทางที่ถูกต้องเหมาะสม มีค่าค่าเฉลี่ย 4.65 อยู่ในระดับมากที่สุด สาหรับข้อที่มีคะแนนน้อยแต่
ยังอยู่ในระดับมาก คือ รวบรวมจิตใจ ความคิดให้แน่วแน่โดยใช้สติในการทากิจกรรมใดๆให้สาเร็จ มี
ค่าเฉลี่ย 4.21
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3.5 ผลการเปรียบเทียบระดับ คุณลักษณะจิตสาธารณะก่อนและหลังการทดลอง
แยกเป็นรายข้อ ในด้านการมีส่วนร่วม สร้างเครือข่าย ช่วยแก้ปัญหา ลงมือปฏิบัติ สร้างสรรค์ให้เกิด
ประโยชน์สุ ขแก่สังคม และการเตรียมตัว ให้พร้อมรับผลกระทบการเปลี่ ยนแปลงด้านต่างๆ อย่าง
เหมาะสม พบว่า โดยภาพรวม โดยก่อนการทดลองมีค่าเฉลี่ย 3.74 อยู่ในระดับมาก และหลังการ
ทดลอง มีค่าเฉลี่ย 4.52 อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีคะแนนสูงสุด
หลังการทดลอง มีค่าเฉลี่ย 4.71 อยู่ในระดับมากที่สุด คือ เชิญชวนเพื่อนในการร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ
กิจกรรม หรือมีแนวทางประชาสัมพันธ์ ขยายความรู้ ที่เสริมสร้างให้เพื่อนมี จิตสานึกที่ดีต่อสังคม
รองลงมาคือ ประสานงาน มีส่วนร่วมกับหน่วยงานอื่นในสังคมในการกาหนดทิศทางในการดาเนินงาน
จัดกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกัน มีค่าค่าเฉลี่ย 4.63 อยู่ในระดับมากที่สุด สาหรับข้อที่มีคะแนนน้อยที่
สุ ด แต่ ยั ง อยู่ ใ นระดั บ มาก คื อ ปฏิ บั ติ ง านที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายให้ ส าเร็ จ ตามเวลาที่ ก าหนดและเป็ น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม มีค่าเฉลี่ย 4.25
3.6 ผลวิเคราะห์จากการสังเกตพฤติกรรมคุณลักษณะจิตสาธารณะนักศึกษาปริญญา
บัณฑิต ระหว่างและหลังการเข้าร่วมโปรแกรมการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลัก
พุทธธรรมไตรสิกขาโดยผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัย สรุปตามองค์ประกอบคุณลักษณะจิตสาธารณะ 4 ด้าน
ดังนี้
1) ด้านตระหนั ก รับรู้ถึงปัญหาสังคม ร่ว มวิเคราะห์ ยึดหลั กธรรมทางสายกลาง
พอประมาณ ในการดาเนินชีวิต ห่วงใยสังคม (การรับรู้และการรู้คิด) พบว่า นักศึกษาที่เข้าร่วม
โปรแกรมส่วนใหญ่ มีการแสดงออกถึงการตระหนัก รับรู้ และสนใจในปัญหาต่างๆ ที่วิทยากรนามา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งนักศึกษามีการซักถาม อภิปราย แสดงความคิดเห็น เพื่อหาแนวทางการแก้ไข
ปัญหา เพื่อทาให้สังคมเกิดประโยชน์ นักศึกษานาข่าว และเหตุการณ์ในปัจจุบัน ที่เป็นประเด็นที่
น่าสนใจในสังคม ทั้งข่าวเศรษฐกิจ การเมือง ข่าวสิ่งแวดล้อมและข่าวสังคม มานาเสนอกับเพื่อนๆ
ร่วมกันคิด วิเคราะห์ถึงผลกระทบกับสังคมทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ รวมทั้งมีการค้นคว้าข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น อินเตอร์เน็ต คลิปวิดีโอ งานวิจัย มาสนับสนุนการวิ พากษ์ นักศึกษาส่วนใหญ่มี
การแสดงออกที่บ่งบอกว่า มีความห่วงใยสังคม ทั้งการแสดงทางสีหน้า แววตา และการพูด นักศึกษา
รู้จักการใช้สื่อ อุปกรณ์ที่วิทยากรมอบให้ในการร่วมกิจกรรม อย่างประหยัด ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า มี
การนาเศษวัสดุที่เป็นวัสดุธรรมชาติ และวัสดุที่มีอยู่ ในท้องถิ่นมาใช้ในการทากิจกรรมกลุ่ม นักศึกษา
แสดงออกถึงการให้เกียรติผู้อื่น ในขณะที่เพื่อนคนอื่นๆอภิปราย หรือพูดนาเสนอหน้าชั้น ส่วนใหญ่จะ
ฟัง ไม่ พูด คุย กั น มีก ารยกมื อเพื่อ ซัก ถาม แลกเปลี่ ย นเรี ยนรู้กั บเพื่อ นอย่ างสุ ภ าพ รวมทั้ง เมื่ อ
นักศึกษาได้รับมอบหมายให้ร่วมกิจกรรมหรือทาโครงการ จะมีความพยายามทากิจกรรมให้สาเร็จตาม
ระยะเวลาที่วิทยากรกาหนด
2) ด้านคานึงถึงผู้อื่นที่มีปฏิสัมพันธ์ สามัคคี เมตตา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เกื้อกูล ช่วยเหลือ
และให้โอกาส (เจตคติ) พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ ร่วมมือกันในการรักษาสิ่งของ สถานที่ต่างๆ ทั้ง
ในห้องเรียน ในมหาวิทยาลัย และสถานที่ต่างๆในชุมชน ท้องถิ่น เช่น โรงเรียน วัด โบราณสถาน
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แม่น้า คูคลอง ที่นักศึกษาไปดาเนินโครงการ ซึ่งแสดงออกพฤติกรรมโดยมีการทาความสะอาด
สถานที่ที่ร่วมกิจกรรมและดาเนินโครงการ ใช้สิ่งของ อุปกรณ์อย่างระมัดระวัง ช่วยกันดูแลรักษา
สาธารณสมบัติของชุมชน ท้องถิ่นให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย นักศึกษาปฏิบัติกิจกรรมและโครงการ
ร่วมกันเป็นทีมกับเพื่อนที่เรียนต่างสาขาวิชาได้ มีความสามัคคีในการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม อภิปราย
แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นมิตร ทั้งทางสีหน้า แววตา และการกระทากับเพื่อน เมื่อเกิดข้อขัดแย้ง
ทางความคิด มีการใช้เหตุผลในการปรึกษาหารืออย่างมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ คือ ไม่ทะเลาะกันกับ
เพื่อนคนอื่นๆ เคารพและยอมรับฟัง ให้เกียรติบุคคลอื่นๆ ในการไปดาเนินโครงการกับชุมชน ท้องถิ่น
นักศึกษามีพฤติกรรมเมตตา กรุณา แบ่งปันสิ่งของ เสียสละกาลังกาย ในการช่วยเหลือชุมชนท้องถิ่น
และศึกษาค้นคว้าความรู้ใหม่ๆเพื่อนาไปให้ความรู้ แนะนา และช่วยกิจกรรมต่างๆเพื่อพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น
3) ด้านการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับพฤติกรรม (ศีล) ด้านจิตใจ (สมาธิ) ด้านความรู้
ความคิ ด (ปั ญญา) และการมี วิธี คิ ดเป็น คิด ถู กต้ อ งตามหลั ก เหตุ ผ ล เพื่อ อุทิ ศ ตนให้ ส่ ว นรวม
(พฤติกรรมระดับบุคคล) พบว่า นักศึกษามีการแสดงพฤติกรรมที่มีการใช้หลักธรรมไตรสิกขา คือ ศีล
สมาธิ ปัญญา โดยการควบคุมตนเองให้มีระเบียบวินัยในการเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งการพูดที่สุภาพ
เรียบร้อย และการแสดงออกที่สุภาพ ไม่ก่อให้เกิดความวุ่นวายในการร่วมกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรม
อย่างมีสติ คิดก่อนจึงพูดและปฏิบัติ มีการพูดนาเสนอและแสดงออกถึงความเชื่อมั่นในตนเองว่าเป็นผู้
ที่สามารถทาประโยชน์ให้กับผู้อื่นได้ แสดงออกถึงตั้งใจที่แน่วแน่ของตนเองในการนาความรู้ไปใช้
ประโยชน์กับบุคคลอื่นๆและชุมชน ท้องถิ่น โดยการศึกษา ค้นคว้าความรู้ใหม่ๆ จากแหล่งการเรียนรู้
ต่างๆ และเมื่อเกิดปัญหาในการปฏิบัติ กิจกรรรมหรือโครงการ จะมีการค้นคว้าหาสาเหตุของปัญหา
อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหาโดยใช้หลักเหตุผลมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนาเสนอ ในการปฏิบัติ
กิจกรรมจะไม่เบียดเบียนหรือเอาเปรียบผู้อื่น และมีการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ในการปฏิบัติ กิจกรรม
อย่างเหมาะสม
4) ด้านการมีส่วนร่วม สร้างเครือข่าย ช่วยแก้ปัญหา ลงมือปฏิบัติ สร้างสรรค์ให้เกิด
ประโยชน์สุ ขแก่สังคม และการเตรียมตัว ให้พร้อมรับผลกระทบการเปลี่ ยนแปลงด้านต่างๆ อย่าง
เหมาะสม (พฤติกรรมระดับส่วนรวม) พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่แสดงออกถึงการเป็นผู้ที่มีความคิด
ริเริ่มในการสร้างเครือข่ายการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น โดยการเชิญชวนเพื่อน
ที่เรียนในสาขาวิชาอื่นๆ เพื่อนที่อยู่ต่างมหาวิทยาลัย และบุคคลที่อยู่ในหน่วยงานอื่นๆ มาเข้าร่วม
กิจ กรรม และสั งคม ซึ่งมีการประชาสั มพัน ธ์ และการประสานงานขอความร่ว มมือด้ ว ยวิธีการที่
หลากหลาย ปฏิบัติกิจกรรม และโครงการด้วยความเต็มใจ ไม่มุ่งหวังผลตอบแทน อาสาเข้าร่ว ม
กิจกรรมในมหาวิทยาลัย และกิจกรรมในชุมชน ท้องถิ่น และเมื่อมีหน่วยงานต่างๆในชุมชนขอให้เข้า
ร่วมกิจกรรมการหรือช่วยเหลือ ก็มีการแสดงออกถึงความกระตือรือร้น ในการเข้าร่วมกิจกรรมนั้ นๆ
โดยร่วมกันวางแผนการดาเนินงานทุกขั้นตอน และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุน คานึงถึง
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งผลเชิงบวกและผลเชิงลบ โดยมีการเตรียมความพร้อมในการรับ
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ผลกระทบต่างๆอย่างรอบคอบและเรียนรู้ ฝึกฝนตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อการปฏิบัติกิจกรรมในสัง คม
อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์
3.7 ผลการประเมินโครงการสร้างเสริมจิตสาธารณะ การปฏิบัติโครงการจิตสาธารณะ
จากการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานใน 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การสารวจและคัดเลือกปัญหา 2) การ
วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา 3) การวางแผนการพัฒนาหรือแนวทางการแก้ปั ญหา 4) การลงมือปฏิบัติ
โครงการภาคสนาม 5) การสรุปผลและประเมินโครงการ มีจานวน 4 โครงการ ดังนี้ 1) พี่เพื่อน้องร่วม
ใจเรียนรู้สร้างสรรค์ 2) พัฒนาศาสนสถานเพื่อชุมชน 3) แหล่งน้าสะอาดหมู่บ้านน่าอยู่ และ4) พี่อาสา
พาน้องรักษ์สะอาดโรงเรียนน่าอยู่ ทั้ง 4 โครงการลงปฏิบัติภาคสนาม วันที่ 11-12 พฤศจิกายน
2556 ทุกโครงการผ่านตามเกณฑ์ และผลการประเมินพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการทากิจกรรม
ประจาหน่วยการเรียนรู้ พบว่า นักศึกษากลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมประจาหน่วยการ
เรียนรู้ตามโครงสร้างโปรแกรมสร้างเสริมจิตสาธารณะ โดยภาพรวม อยู่ในระดับดี
3.8 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อโปรแกรมสร้างเสริมจิตสาธารณะนักศึกษา
ปริญญาบัณฑิต ที่น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักพุทธธรรมไตรสิกขามาช่วย
พัฒนา พบว่า โดยรวมมีค่าเฉลี่ย 4.52 อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน
กิจกรรมการฝึกอบรม มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.55 รองลงมาคือด้าน ด้านการวัด
การประเมินผล และ ด้านสื่อและอุปกรณ์ มีค่าเฉลี่ย 4.53 และรายด้านที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุดคือ
ด้านสถานที่ มีค่าเฉลี่ย 4.49
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการพัฒนาโปรแกรมโดยการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
หลักพุทธธรรมไตรสิกขาเพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะนักศึกษาปริญญาบัณฑิตในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้
อภิปรายให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์ แนวคิด องค์ประกอบ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลัก
พุทธธรรมไตรสิกขาเพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะนักศึกษาปริญญาบัณฑิต พบว่า องค์ประกอบส่วนของ
การน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนาประยุกต์ใช้สร้างเสริมจิตสาธารณะนักศึกษา คือ
ด้านการดาเนิน การจั ดกิจกรรม ต้องยึดหลัก 3 ห่ว ง คือ 1) พอประมาณ 2) มีเหตุผ ล และ 3) มี
ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี มี 2 เงื่อนไข คือ 1) ความรู้ 2) คุณธรรม ส่วนองค์ประกอบของหลักพุทธธรรม
ไตรสิกขาในการจัดการเรียนรู้ มี 3 ขั้นตอน คือขั้น ศีล สมาธิ และปัญญา ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของ เพ็ญพรรณ ชูติวิศุทธิ (2553) ได้สรุปว่า ต้องให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ถึงแนวคิดและประยุกต์ใช้
หลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจาวัน จะทาให้บุคคล มีการดาเนิน
ชีวิตที่เป็นระบบ มีหลักเหตุผล ทาสิ่งใดๆอย่างพอเหมาะสม เป็นผลดีต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม
ส่วนรวม และสอดคล้องกับ ปรียานุช พิบูลสราวุธ (2551) ที่สรุปว่าการประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงโดยพื้นฐานก็คือ การต้องทาอะไรอย่างเป็นขั้นเป็นตอน รอบคอบ ระมัดระวัง
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พิจารณาถึงความพอดี พอเหมาะ เอื้อเฟื้อ แบ่งปัน อย่างสมเหตุสมผล อีกทั้งโปรแกรมยังนา แนวคิด
การเรียนรู้ตามหลักพุทธธรรมไตรสิกขา มาจัดการเรียนรู้ ตามขั้น ศีล สมาธิ ปัญญา เน้นให้ผู้อบรม มี
ความพร้อมก่อนเรียนรู้ มีสมาธิแน่วแน่ขณะเรียนรู้ ใช้ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็นขั้น เป็นระบบ
จึงช่วยลดการกระทาที่ผิดพลาดเสียหายเพราะเข้าใจหลักการและความมุ่งหมายเรื่องใดๆ ได้ถูกต้อง
สามารถ ถามได้ ตอบได้ว่าทาอะไร เพื่ออะไร หรือทาอะไรแล้วจะได้รับผลอย่างไร สอดคล้องกับ
แนวคิดของ พระเทพโสภณ ประยูร ธมฺมจิตฺโต (2546) ที่สรุปว่าหลักของไตรสิกขา คือการเรียนรู้เพื่อ
เป็นมนุษย์ที่เต็มบริบูรณ์ เพราะได้รับการพัฒนาทั้งทางกายและทางจิตใจที่เปี่ยมด้วยปัญญา ถ้านา
แนวทางนี้มาประยุกต์ใช้จัดการเรียนรู้ อย่างเป็นขั้นตอน จะทาให้ผู้เรียนเกิดการคิดอย่างเป็นระบบ
เข้าใจตนเองและเข้าใจผู้อื่น เห็นความสาคัญของการทาประโยชน์เพื่อส่วนรวม สังคมก็จะเกิดสันติสุข
เพราะเป็ น การสร้ า งเสริ มให้ บุ ค คลในสั ง คมมีลั กษณะเป็ นผู้ มีจิ ต สาธารณะ และยั งสอดคล้ องกั บ
ปรียานุช พิบูลสราวุธ (2549) สรุปว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เน้นความสมดุลในแต่ละ
สัดส่วนแต่ล ะระดับซึ่งครอบคลุมทั้งทางด้านจิตใจ ด้านสังคม เทคโนโลยี ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมรวมถึงเศรษฐกิจ สามารถประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ ดังนี้ ด้านจิตใจ มีจิตใจเข้มแข็ง ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รู้จักใช้และจัดการอย่างฉลาดรอบคอบ เลือกใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ฟื้นฟูทรัพยากรเพื่อให้เกิดความยั่งยืนสูงสุด ด้านเทคโนโลยี รู้จัก
ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการและสภาพแวดล้อม พัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิ
ปัญญาชาวบ้านเองก่อนก่อให้เกิดประโยชน์กับคนหมู่มาก
ทั้ ง นี้ จ ากการที่ โ ปรแกรมน าแนวคิ ด องค์ ป ระกอบ การน้ อ มน าหลั ก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มาวางแผนดาเนินการจัดกิจกรรม โดยยึดหลัก พอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึง
ต้องมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี โดยมีเงื่อนไข ความรู้และคุณธรรม ทาให้การจัดแต่ละกิจกรรมประยุกต์และ
ใช้ทรัพยากร ด้านต่างๆ อย่างมีเหตุผล ได้เหมาะสม พอประมานกับลักษณะงานจึงทาให้เกิดประโยชน์
สู ง สุ ด ท าให้ ก ารด าเนิ น กิ จ กรรมตามโปรแกรมเป็ น ระบบ จึ ง เป็ น จุ ด เริ่ ม ต้ น ที่ ดี ข องการพั ฒ นา
กลุ่มเป้าหมายให้รู้จักคุณค่าของสิ่งต่างๆ ซึ่งผู้วิจัยให้ความสาคัญในขั้นกิจกรรม เปิดโอกาสให้เรียนรู้ มี
โอกาสวิเคราะห์ พฤติกรรมทางกาย วาจา ใจ ของตนเอง และดึงศักยภาพ พลัง ของตนเองออกมาให้
มากที่สุดในการทากิจกรรมกับกลุ่มหรือทีม สอดคล้องตามหลักไตรสิกขา คือ ด้านศีล เป็นเรื่องการ
ฝึกพฤติกรรม ด้านวินัย ปลูกฝังให้ไม่เบียดเบียนกันทางสังคมด้วยการที่ไม่ละเมิดต่อกัน ไม่ทาร้าย
ร่ างกาย ไม่ลั กขโมย ไม่ใช้ ว าจาประทุ ษร้าย สร้า งความมีส ติ สั มปชั ญญะ เห็ นโทษของสิ่ งเสพติ ด
นอกจากนี้ ยังพัฒนาในเรื่องความสัมพันธ์ทางสังคมในลักษณะเกื้อกูล สร้างสรรค์และส่งเสริมสันติสุข
ให้เกิดขึ้นผ่านการทาโครงการจิตสาธารณะ โดยสร้างพฤติกรรมเคยชินที่ดีงามให้สะสมขึ้นในตัว และ
ปฏิบัติติดต่อกันไปก็จะส่งผลไปที่จิตใจ ให้เกิดความชื่ นชมและยึดถือด้วย ด้านสมาธิ เป็นเรื่องการฝึก
ในด้านจิตหรือระดับจิตใจ ในลักษณะต่างๆ ให้สมบูรณ์ด้วย เช่นคุณภาพจิต เน้นคุณธรรมให้มีความ
เมตตากรุณา ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความเคารพนบนอบ ความอ่อนน้อมถ่อมตัน ความเห็นอกเห็นใจ
ผู้ อื่ น ความมี น้ าใจ ความกตั ญ ญู ก ตเวที สมรรถภาพจิ ต คื อ การท าจิ ต ใจให้ เ ข้ ม แข็ ง มี ค วาม
ขยันหมั่นเพียร มีความอดทน ไม่ย่อท้อมีความรับผิดชอบ มีความแน่วแน่มั่นคง มีความกระตือรือร้น มี
นิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีสติ ในการทากิจกรรม และสุขภาพจิต คือ การส่งเสริมให้มีจิตใจร่าเริงเบิกบาน มี
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ความสดชื่นผ่องใส มีความพอใจอิ่มเอมใจและสงบสุข มีความสุขในการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อประโยชน์
สังคม ด้านปัญญา เป็นเรื่องของการฝึกหรือพัฒนาในด้านการรู้ความจริง ในทางที่ถูกที่ควรในเรื่อง
ความเชื่อความเห็น ความรู้ความเข้าใจ การรู้จักคิด รู้จักพิจารณา รู้จักวินิจฉัย ไตร่ตรองรู้จักแก้ปัญหา
รู้จั กดาเนิ นการในกิจกรรมและโครงการสร้างเสริมจิตสาธารณะต่างๆ อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเน้นการรู้ตรงตามความเป็นจริงของสิ่งทั้งหลาย อีกทั้งกิจกรรมต่างๆในโปรแกรม
สร้างเสริมจิตสาธารระ ยังฝึกหัดให้กลุ่มเป้าหมาย รู้จักการตรวจสอบตนเอง จึงช่วยให้การปฏิบัติ ศีล
สมาธิ ปั ญญา ก้าวหน้ ายิ่ งขึ้น นั่ น คือเมื่อทาอะไรในแต่ล ะกิจกรรมมีการฝึ กให้ กลุ่ มเป้าหมายต้อง
พิจารณาดูว่า การกระทาของตนต้องไม่ทาให้เกิดการเบียดเบียน เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้หนึ่งผู้ใด
หรือว่าการกระทานั้นเป็นไปเพื่อความสนับสนุนเกื้อกูล ช่วยเหลือและสร้ างสรรค์ (ศีล) ในการกระทา
เดียวกันนี้ ทาสิ่งนั้นไปด้วยจิตใจที่ ไม่เห็นแก่ตัวหรือคิดร้ายต่อใคร ทาด้วยความรักความเมตตา ความ
ปรารถนาดีต่อกัน ทาด้วยความขยันหมั่นเพียร ความรับผิดชอบ ความศรัทธา ความมีสติ ในขณะที่ทา
มีสุขภาพจิตใจไม่กระวนกระวาย เศร้าหมอง ขุ่นมัว หรือว่ามีจิตใจที่ร่าเริง ผ่องใส อิ่มเอมใจ สุข สงบ
(สมาธิ) การกระทาด้วยความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่ทา มีกฎเกณฑ์และความมุ่งหมาย ทาโดยมีการคิด
พิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบ มองเห็นถึงผลดี ผลเสียและมีวิธีการปรับปรุงแก้ไข (ปัญญา) ซึ่ง
ทั้งหมดนี้ผ่านการทากิจกรรมสร้างเสริมจิตสาธารณะตามกระบวนการและเป็นขั้นตอน
2. ผลการประเมิน การพัฒนาโปรแกรม โดยผู้เชี่ยวชาญพบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มากที่สุด และแผนการเสริมสร้างจิตสาธารณะมีองค์ประกอบ เหมาะสมสาหรับนาไปใช้สร้างเสริม
จิตสาธารณะนักศึกษาปริญญาบัณฑิต ใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านตระหนัก รับรู้ถึงปัญหาสังคม ร่วม
วิเคราะห์ ยึดหลักธรรมทางสายกลาง พอประมาณ ในการดาเนินชีวิต แบบห่วงใยสังคม 2) ด้าน
คานึ งถึงผู้ อื่น ที่ร่ ว มสั มพัน ธ์ สามัค คี เป็นกลุ่ มเดียวกัน มีการแสดงออก เอื้อเฟื้อ เผื่ อแผ่ เมตตา
แบ่งปัน เกื้อกูล ช่วยเหลือ และให้โอกาส 3) ด้านพัฒนาทักษะฝึกฝนอบรมตนเองด้านพฤติกรรม (ศีล)
ด้านจิตใจ (สมาธิ) ด้านความรู้ความคิด (ปัญญา) และการมีวิธีคิดเป็น คิดถูกต้องตามหลักเหตุผล เพื่อ
อุทิศตนให้ส่วนรวม และ4) ด้านการมีส่วนร่วม สร้างเครือข่าย ช่วยแก้ปัญหา ลงมือปฏิบัติ สร้างสรรค์
ให้เกิดประโยชน์สุ ขแก่ สังคม และการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบการเปลี่ ยนแปลงด้านต่างๆ
อย่ า งเหมาะสม โดยทั้ง 4 ด้านนี้ เ น้นการพัฒ นาด้ านจิ ตใจ ซึ่ง สอดคล้ องกั บ ทฤษฎี ปัญ ญาสั งคม
(Bandura, 1986) และสอดคล้องกับแนวคิดหลักพุทธธรรมไตรสิกขาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพีย ง ที่ มุ่ ง พัฒ นาคนให้ มี จิ ตใจที่ดี ใช้ ปั ญ ญาด าเนิ น ชีวิ ต ให้ ส มบู ร ณ์ ให้ มีก ารท ากิ จกรรมเพื่ อ
สร้ า งสรรค์ สั ง คม โดยให้ เ ข้ า ใจผู้ อื่ น มี ค วามรั ก ความเมตตาต่ อ เพื่ อ นร่ ว มสั ง คมและธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และยังสอดคล้องกับ จิรัฐกาล พงศ์ภคเธียร (2550) ที่ สรุปว่าการจัดกิจกรรมใด ๆ ที่ทา
ให้ผู้เข้ารับการพัฒนามี สมาธิ และกระบวนการคิดที่เป็นระบบ จะสามารถพัฒนาจิตใจ ให้มีความ
เมตตากรุ ณ า มี ค วามตระหนั ก รู้ คุ ณ ค่ า ความเป็ น มนุ ษ ย์ และจะส่ ง ผลให้ เ กิ ด จิ ต สาธารณะอาสา
ช่วยเหลือผู้อื่นและสังคมด้วยความเต็มใจ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของคมสัน สุขมาก และ
วรรัตน์ ปทุมเจริญวัฒนา (2554 ) ที่พบว่า การใช้วิธีสนทนาแลกเปลี่ยนความคิด การฝึกสมาธิ
การอ่ า นชี ว ประวั ติ บุ ค คลส าคั ญ ที่ ท าความดี เ พื่ อ สั ง คม และการท างานช่ ว ยเหลื อ สั ง คม เป็ น
กระบวนการสร้างเสริมมโนทัศน์เชิงจิตสานึกสาธารณะได้
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ทั้งนี้จากการที่ผลการประเมินการพัฒนาโปรแกรม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด
สามารถนาไปใช้สร้างเสริมจิตสาธารณะได้ อาจเป็นเพราะผู้วิจัยดาเนินการพัฒนาโปรแกรมตามหลัก
วิช าการ โดยศึกษาความคิดเห็น ของผู้ที่เกี่ยวข้อง ทาให้ได้แนวคิดพื้นฐาน รวมทั้งหลักการและ
เหตุผลของโปรแกรมที่ชัดเจน เห็นถึงความจาเป็น ของการพัฒนาโปรแกรม ซึ่งผู้วิจัยมุ่งที่จะพัฒนา
ให้เป็นทางเลือกหรือวิธีการใหม่ๆ เพื่อใช้ในการยกระดับ คุณลักษณะจิตสาธารณะนักศึกษาปริญญา
บัณฑิต โดยใช้กระบวนการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักพุทธธรรมไตรสิกขาที่
สอดคล้องกับการสร้างเสริมจิตสาธารณะมาเป็นแนวคิด โดยผู้วิจัยดาเนินการพัฒนาอย่ างเป็นระบบ
4 ขั้น ตอน เริ่ มจาก 1) การศึกษาและวิเคราะห์ ข้อมูลพื้นฐาน 2) การสร้างโปรแกรม ซึ่ง
ประกอบด้วยการร่างโปรแกรม การตรวจสอบคุณภาพของโปรแกรมก่อนนาไปใช้ 3) การทดลองใช้
โปรแกรม และ 4) การประเมิน แก้ไขและปรับปรุงโปรแกรม นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังใช้ หลักพุทธธรรม
ไตรสิกขาในกระบวนการ 3 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นจัดหาและสร้างปัจจัย คือจัดหาทรัพยากรต่างๆ ที่
จาเป็นต่อการดาเนินกิจกรรม เพื่อให้มีพร้อมก่อนการเรียนรู้หรือทากิจกรรม 2) ขั้นการจัดการเรียนรู้
โดยใช้หลัก คือขั้น ศีล สมาธิ และปัญญา 3) ขั้นการวัดผลประเมินผล คือประเมินผลที่เกิดกับ
กลุ่มเป้าหมาย ด้านการพัฒนาทางกาย ศีล จิตใจ และปัญญา สาหรับในขั้นการจัดการเรียนรู้ มี
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบไตรสิกขา 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นศีล เป็นขั้นที่ผู้เรียนควบคุมกายและ
วาจาให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยมีระเบียบ วินัย เป็นปกติพร้อมที่จะปฏิบัติกิจกรรม ขั้นสมาธิ เป็นขั้นที่
ผู้เรียนมีจิตมุ่งมั่นและจดจาอย่างต่อเนื่องอยู่กับสิ่งที่ได้รับมอบหมาย รวมจิตใจความคิดแน่วแน่ ตัด
สิ่ ง รบกวนอื่ น ๆ ออกจากความคิ ด และจิ ต ใจ ในขณะเรี ย นรู้ ขั้ น ปั ญ ญา เป็ น ขั้ น ที่ ก ระตุ้ น ให้
กลุ่มเป้าหมายได้ฝึกคิดอย่างมีเหตุผล เกิดความรู้เข้าใจสิ่งต่างๆ โดยใช้สติในการควบคุม ให้พิจารณา
เรื่องใดๆ จนเกิดความรู้แจ้งเข้าใจ และแก้ปัญหาได้ ถูกต้องตามความเป็นจริง จึงทาให้โปรแกรมมี
องค์ประกอบครบถ้วน เหมาะสม เป็นระบบ และโปรแกรมยังใช้กระบวนการพัฒนาจิตสาธารณะมี 3
ขั้นตอน ขั้นที่ 1 ขั้นการตระหนักให้ความสนใจในเรื่องการมีจิตสาธารณะ โดยให้สังเกตเรียนรู้จาก
บุ ค คลต้ น แบบ และจากการแลกเปลี่ ย นประสบการณ์ เชิ ง ประจัก ษ์ เพื่ อ ให้ ต ระหนั ก ถึง การท า
ประโยชน์ต่อส่วนรวม ขั้นที่ 2 ขั้นการแสดงพฤติกรรมต่อสิ่งที่สนใจในกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม โดย
ให้มีการร่วมในการอภิปราย สัมภาษณ์ ซักถาม วิพากษ์วิจารณ์ จดบันทึก และการสนทนากลุ่มกับ
เพื่อนๆ ขั้นที่ 3 ขั้นจัดระบบคุณค่าและการสร้างแนวคิดจิตสาธารณะสู่การลงมือปฏิบัติทาให้เกิดผล
โดยให้วิเคราะห์จากสภาพปั ญหาจริง และทาโครงการจิตสาธารณะ เริ่มจากการคัดเลื อกปัญหา
ตามลาดับความสาคัญ การกาหนดวัตถุประสงค์ การวางแผนโครงการ การดาเนินตามแผน การ
ประเมิน และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันให้เกิดเป็นนิสัย อีกทั้งโปรแกรมยัง มีการ
สร้ างเสริ มการรั บ รู้ ความสามารถของตนโดยผ่ า นการทาโครงการสร้างเสริมจิตสาธารณะเพื่อให้
กลุ่มเป้าหมายมีความมั่นใจ เชื่อมั่น ในการเข้ามีส่วนร่วมแก้ปัญหาสังคม
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3. ผลการประเมินผลการพัฒนาโปรแกรมอภิปรายได้ดังนี้
3.1 การที่ ร ะดั บ คุ ณ ลั ก ษณะจิ ต สาธารณะในภาพรวม สู ง กว่ า ก่ อ นการทดลอง
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พบว่า คุณลักษณะจิตสาธารณะในภาพรวม มี
ค่าเฉลี่ย 4.48 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านคานึงถึงผู้อื่นที่มี
ปฏิสัมพันธ์ สามัคคี เมตตา เอื้อเฟื้อเกื้อกูล ช่วยเหลือและให้โอกาส มีค่าเฉลี่ย 4.55 รองลงมาคือ
ด้านการมีส่วนร่วม สร้างเครือข่าย ช่วยแก้ปัญหา ลงมือปฏิบัติ สร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์สุขแก่สังคม
และการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆอย่างเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย 4.52
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด (Haynes, 2004; Bush, 2006) ที่สรุปว่า การพัฒนาด้านในของมนุษย์
สามารถเข้าใจจิตของตนเอง และเข้าใจผู้อื่น เกิดความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของสิ่งต่าง ๆ เกิดความรัก
ต่อธรรมชาติ มีจิตสานึกที่ดีต่อส่วนรวม อีกทั้งเนื้อหากิจกรรมก็เน้นให้ความสาคัญของการ มี ความ
เมตตา กรุ ณา สามัคคีในกลุ่ม เห็น การช่วยเหลื อผู้ อื่น ช่วยเหลือสังคมเป็นสิ่งที่ควรกระทา มีการ
สนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้วยใจที่เปิดกว้าง มีความสุข รู้สึกเป็นมิตรในการเรียนรู้ ประการสาคัญ
กลุ่มเป้าหมายยังได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงของเพื่อนๆ ในการอาสาช่วยเหลือสังคมในแง่มุมต่าง
ๆ ทาให้เกิดแรงบันดาลใจในการทาความดีและอยากมีส่วนร่วมช่วยเหลือผู้อื่น สอดคล้องกับ ดวง
เดือน พันธุมนาวิน (2538) สรุปว่าการปลูกฝังและส่งเสริมจริยธรรม เยาวชนจาเป็นอย่างยิ่ง เพราะยัง
เป็น “ไม้อ่อน ที่ดัดง่าย” และควรปฏิบัติอย่างเหมาะสมกับพัฒนาการ ทั้งร่างกาย และจิตใจ และ
ผลการวิจัยยังพบว่านักศึกษากลุ่มเป้าหมายมีคุณลักษณะจิตสาธารณะหลังการทดลองเพิ่มสูงขึ้น อาจ
เป็นเพราะรูปแบบโปรแกรมใช้แนวคิดการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาพัฒนาให้มี
หลั กปฏิบั ติในการดาเนิน ชีวิต โดยใช้คุณธรรมนาความรู้ เพื่อพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน ให้
สามารถพึ่งตนเองได้แ ละก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุล กิจกรรมใน โปรแกรมฝึกให้คิด พูด ทา
อย่างพอดีพอเหมาะบนหลักเหตุผล ใช้สติและปัญญาในทางที่ถูกต้อง ผ่านกิจกรรมและโครงการสร้าง
เสริมจิตสาธารณะ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจาวัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ
ลัดดาวัลย์ เกษมเนตรและคณะ (2547) ซึ่งพบว่า ในการพัฒนาจิตสาธารณะต้องผ่านการทากิจกรรม
สร้างสรรค์ต่างๆ โดยมีกิจกรรมที่เน้นการไม่เบียดเบียนกัน และอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างสงบสุข
รู้รักสามัคคี อยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างสมดุลและยั่งยืน และมีค่านิยมที่ดีงาม ร่วมรักษาคุณค่าของ
ความเป็นไทย มีจิตใจที่ดี เกื้อกูล เมตตา ในการช่วยเหลือผู้อื่นและสังคมด้วยความสมัครใจโดยไม่หวัง
ผลตอบแทน
คุณลักษณะจิตสาธารณะของนักศึกษากลุ่มเป้าหมาย พบว่า ด้านการมีส่วนร่วม สร้าง
เครือข่าย ช่วยแก้ปัญหา ลงมือปฏิบัติ สร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์สุขแก่สังคมและการเตรียมตัวให้
พร้อมรับผลกระทบการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆอย่างเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย 4.52 เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านย่อย พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การเชิญชวนเพื่อนในการร่วมคิด ร่วมปฏิบัติกิจกรรม หรือ
มีแนวทางประชาสัมพันธ์ ขยายความรู้ที่เสริมสร้างให้เพื่อนมีจิตสานึกที่ดีต่อสังคม ซึ่งสอดคล้องกับ
ทิพย์รัตน์ สีเพชรเหลือง (2551) สรุปว่า การสร้างเสริมจิตสาธารณะนั้นจะต้องเป็นการบูรณาการทั้ง
แนวคิด หลั ก การ และเทคนิ ควิ ธีการต่า งๆ เช่ น การอบรมให้ ความรู้ เพื่อ ให้ เ กิดความเข้ าใจและ
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ความรู้สึกที่ดีการจัดกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการปฏิบัติที่ดี การจัดกิจกรรมพัฒนา เพื่อให้ปฏิบัติและ
เกิ ด ความผู ก พั น สร้ า งตั ว แบบหรื อ แบบอย่ า งที่ ดี ที่ ไ ด้ รั บ การยกย่ อ งและยอมรั บ การจั ด การ
ประชาสัมพันธ์ด้วยรูปแบบต่างๆ เช่น จดหมายข่าว ป้ายประกาศ คาขวัญ เสียงตามสาย นิทรรศการ
ให้ได้รับความรู้ ข่าวสาร และกิจกรรมที่จัดทาขึ้น และสอดคล้องกับแนวคิดของ กระทรวงศึกษาธิการ
(2550) ซึ่งได้ส รุป แนวทางในการพัฒ นาผู้ เรียนตามคุณลั กษณะอันพึงประสงค์ โ ดยมีแนวทาง
ดาเนินการ ดังนี้ จัดอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมที่เน้นความร่มรื่น ประโยชน์ใช้ สอย เป็นแหล่ง
เรี ย นรู้ และอนุ รั กษ์สื บ สานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่ งแวดล้ อม ศิล ปวัฒ นธรรม สถาปัตยกรรมของ
ท้องถิ่น และภูมิปั ญ ญาไทย ก าหนดระเบียบ ธรรมเนียมปฏิบัติในสถานศึกษา ที่ส่ งเสริมความมี
ระเบียบวินัย เคารพธรรมเนียมปฏิบัติ กฎกติกาของสังคมส่วนรวม เช่น การมีวินัย การเข้าคิว การ
รั บ ประทานอาหาร การแต่ งกาย การใช้ ท รัพ ยากรร่ ว มกั น ส่ งเสริ ม และพัฒ นาบรรยากาศด้ า น
คุณธรรม เช่น การทาบุญ การบริจาค การปฏิบัติ กิจการศาสนา การฝึกอบรมจิต การเข้าร่วมกิจกรรม
ทางศาสนา การยกย่องส่งเสริมผู้กระทาความดี การส่งเสริมการแบ่งปัน การช่วยเหลือกันและกัน
ส่งเสริมการแสวงหาความรู้ และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การจัด
นิทรรศการ การจัดการประกวดในรูปแบบต่าง ๆ จัดโครงการและกิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติตนและ
การดาเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
คุณลักษณะจิตสาธารณะด้านการพั ฒ นาตนเองเกี่ยวกับพฤติกรรม(ศีล ) ด้านจิตใจ
(สมาธิ) ด้านความรู้ ความคิด (ปัญญา) การคิดเป็น คิดถูกต้องตามหลักเหตุผล และอุทิศตนให้ส่วนรวม
มีค่าเฉลี่ย 4.47 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านย่อย พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การมีความเชื่อมั่นใน
การพัฒนาตนเอง ใฝ่เรียนรู้และเรียนรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับ เซบาเธอร์ (Chebater
: 1995) ทาการศึกษาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมกับผลการพัฒนานิสิตนักศึก ษาจากโปรแกรมกิจกรรม
เสริมหลักสูตรที่มีต่อการพัฒนานิสิตนักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกาหนดความสัมพันธ์ระหว่าง
การมีส่ ว นร่ ว มในโปรแกรมเสริ มหลั กสู ตร ผลการวิจัย พบว่า มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ
ระหว่างลั กษณะทางภูมิหลั งประสบการณ์ในมหาวิ ทยาลั ย ระหว่างนักศึกษาสองกลุ่ มที่จะศึกษา
ปรากฏว่านิสิตนักศึกษาที่มีส่วนร่วมกิจกรรมมีความมั่นใจในตัวเองสูงกว่า สามารถจัดการกับอารมณ์
ได้ดีกว่า นักศึกษาที่ไม่มีส่วนร่วม ผลการวิจัยครั้งนี้จึงช่วยสนับสนุนทฤษฎีว่า ความสัมพันธ์ใกล้ชิด
ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยรวมทั้งการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยจัดให้ นั้นมีผลด้านบวกต่อการพัฒนานิสิ ตนักศึกษา และยังสอดคล้องกับ
วิทยพัฒน์ สีหา และคณะ (2551) ได้ศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับจิตสาธารณะของนิสิตระดับปริญญา
ตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อสร้างสมการพยากรณ์จิตสาธารณะของนิสิตระดับปริญญาตรี
ผลการวิจัยพบว่า จิตสาธารณะของนิสิตระดับปริญญาตรีสัมพันธ์กับการเห็นคุณค่าในตนเอง อัตมโน
ทัศน์ ค่านิยมบุคลทางครอบครัว การขัดเกลาทางสังคม และ เหตุผลเชิงจริยธรรมอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิตที่ระดับ .01
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คุณลักษณะด้านตระหนัก รับรู้ถึงปัญหาสังคม ร่ว มวิเคราะห์ ยึดหลักธรรมทางสาย
กลางในการดาเนินชีวิต มีความห่วงใยสังคม มีค่าเฉลี่ย 4.37 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านย่อย พบว่า
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การรู้คิดถึงประโยชน์ของการพึ่งพาตนเองโดยคานึงถึงทรัพยากรที่มีจากัด
สามารถเสาะแสวงหาทรั พยากรธรรมชาติในท้องถิ่นที่มีอยู่มาใช้ให้ เกิดประโยชน์ให้ มากสูงสุ ด ซึ่ง
สอดคล้องกับ กระทรวงศึกษาธิการ (2550) การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง เช่นชุมชนพอเพียง
ประกอบด้วย บุคคลครอบครัวต่างๆ ที่มีความพอเพียง คือมีความรู้และคุณธรรมเป็นกรอบในการ
ดาเนินชีวิต จนสามารถพึ่งตนเองได้ บุคคลเหล่านี้มารวมกลุ่มกันทากิจกรรมต่างๆ ที่สอดคล้อง
เหมาะสมกับสถานภาพ ภูมิสังคมของแต่ละชุมชน โดยพยายามใช้ทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่ในชุมชนให้
เกิดประโยชน์สูงสุด ผ่านการร่วมแรงร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมทา แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลหลาย
สถานภาพ ในสิ่งที่จะสร้างประโยชน์สุขของคนส่วนรวมและความก้าวหน้าของชุมชน อย่างมีเหตุผล
โดยอาศัยสติ ปัญญา ความสามารถของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต อด
กลั้นต่อการกระทบกระทั่ง ขยันหมั่นเพียร และมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือแบ่งปันกันระหว่าง
สมาชิกชุมชน จนนาไปสู่ความสามัคคีของคนในชุมชน ซึ่งเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีของชุมชน จนนาไปสู่การ
พัฒนาของชุมชนที่สมดุลและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ จนกระทั่งสามารถพัฒนาไปสู่
เครือข่ายระหว่างชุมชนต่างๆเป้าหมายสาคัญของการจัดการศึกษาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง คือ
การปลูกฝังให้เยาวชนรู้จักการใช้ชีวิตที่พอเพียง เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่าง ๆ ฝึกการอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นอย่างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปันมีจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อมซึ่งสอดคล้องกับ กระทรวงศึกษาธิการ
(2551) ได้สรุปว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบุคคลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ คน
ที่มีความพอเพียง ซึ่งหมายถึง บุคคลนั้นจะต้องมีคุณลักษณะ 3 ประการ คือ ความพอประมาณ ความ
มีเ หตุ ผ ลและมี ภูมิ คุ้ม กัน ในตัว ที่ดี ซึ่ งเกิด ขึ้น บนพื้ นฐานของเงื่อ นไข 2 ประการ คื อ ความรู้แ ละ
คุณธรรม
คุณลักษณะด้านคานึงถึงผู้อื่นที่มีปฏิสัมพันธ์ สามัคคี เมตตา เอื้อเฟื้อเกื้อกูล ช่วยเหลื อ
และให้โอกาส มีค่าเฉลี่ย 4.55 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านย่อย พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มี
เมตตา กรุ ณ า ช่ ว ยเหลื อ เอื้ อ เฟื้ อ เกื้ อ กู ล เสี ย สละเพื่ อ ผู้ อื่ น เมื่ อ มี โ อกาส ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง (2549) ได้กล่าวถึงเศรษฐกิจพอเพียงว่า เป็นปรัชญาที่
เป็ น ทั้ งแนวคิด หลั กการและแนวทางปฏิบัติ ตนของแต่ล ะบุคคล และองค์กร โดยคานึ งถึง ความ
พอประมาณ กับศักยภาพของตนเองและสภาวะแวดล้อม ความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีใน
ตัว เอง โดยใช้ความรู้ อย่ างถูกหลั กวิช าการด้ว ยความรอบคอบและระมัดระวัง ควบคู่ไปกับการมี
คุณธรรม ไม่เบียดเบียนกัน แบ่งปัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และร่วมมือปรองดองกันในสังคม ซึ่งจะ
ช่วยเสริมสร้างสายใยเชื่อมโยงคนในภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคมเข้าด้วยกัน สร้างสรรค์พลังในทางบวก
นาไปสู่ความสามัคคี การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนพร้ อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงภายใต้กระแสโลกยุค
โลกาภิวัตน์ได้ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของเรียม นามรักษ์ (2552) ได้ศึกษาองค์ประกอบของ
จิตสาธารณะของนักศึกษาในองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคาแหง ซึ่งจัดลาดับจิตสาธารณะที่
นักศึกษาในองค์กรนักศึกษาให้ความสาคัญมากที่สุด คือ การมีวิสัยทัศน์ร่วมกันตระหนักถึงปัญหาที่
เกิดขึ้น ความรัก ความเอื้ออาทรและความสามัคคี การมีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม ความรับผิดชอบ
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ต่อสาธารณะ ยกย่ อ งและให้ เ กีย รติ ผู้ อื่น มีมาตรฐานในการปฏิบัติ งาน มีการติด ต่อสื่ อ สารอย่า ง
ต่อเนื่องและเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมื อ มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม มีองค์ความรู้ และความสามารถ
ในการแสวงหาความรู้ ตามลาดับ
ทั้งนี้จากการที่ระดับคุณลักษณะจิตสาธารณะในภาพรวม สูงกว่าก่อนการทดลอง แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักศึกษากลุ่มเป้าหมายมีการพัฒนาด้าน กาย ศีล จิต
ปัญญา ตามหลักไตรสิกขา โดยด้ านกาย (กายภาพ) นักศึก ษากลุ่ มเป้า หมาย มี ก ารบริ โ ภคใช้ส อย
ปัจจัย 4 อย่างเหมาะสม ดูแลร่างกายให้แข็งแรง สะอาด แต่งกายเรียบร้อย ถูกระเบียบ มากขึ้นและ
ดารงชีวิตอย่างเกื้อกูลสิ่ งแวดล้อม ด้านศีล (สังคม) นักศึกษากลุ่มเป้าหมาย มีศีล พื้นฐานในการ
ดาเนินชีวิต ประเมินจากการ เป็นคนมีระเบียบ มีวินัย มีความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
สามารถพึ่งตนเองได้ เลี้ยงชีพอย่างสุจริต ไม่เบียดเบียนหรือก่อความเดือดร้อนเสียหายให้กับสังคม
ด้านจิต (จิต / อารมณ์) นักศึกษากลุ่มเป้าหมาย เป็นผู้มีจิตเข้มแข็งมั่นคงด้วยคุณธรรม มีสมรรถภาพ
จิต คุณภาพจิต และสุขภาพจิตที่ดี วัดและประเมินจากการ มีความกตัญญู รู้คุณตอบแทนคุณสังคม มี
จิ ต ใจ เมตตากรุ ณ า แบ่ ง ปั น เอื้ อ เฟื้ อ เผื่ อ แผ่ ต่ อ กั น ท างานและเรี ย นรู้ อ ย่ า งตั้ ง ใจ อดทน
ขยันหมั่นเพียร มีจิตใจแจ่มใส ร่าเริง เบิกบาน และด้านปัญญา นักศึกษากลุ่มเป้าหมาย เป็นผู้มี
ความรู้เข้าใจ ในเหตุผล วัดและประเมิน จากรู้เข้าใจสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง รู้เท่าทัน โลกและ
ชีวิตตามสภาวะ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยปัญญา วัดและประเมินจาก เป็นผู้เข้าใจถูกต้อง ใฝ่รู้ ใฝ่
ศึกษา สร้างสรรค์ พัฒนาตนเองอยู่เสมอ และรู้เท่าทัน โดยแก้ไขปัญหาได้ด้วยสติปัญญา ในการทา
กิ จ กรรมจิ ต สาธารณะ มี ก ารพั ฒ นาเป็ น ไปตามหลั ก ไตรสิ ก ขา ทั้ ง นี้ อ าจเป็ น เพราะ การจั ด
ประสบการณ์การเรียนรู้เน้นกิจกรรมที่ให้ได้ลงมือปฏิบัติจริง เรียนรู้ด้วยตนเอง มีการพัฒนาอย่าง
เป็นระบบ เป็นขั้นตอน และต่อเนื่อง ผ่านการเรียนรู้ 3 ระยะ ตามโครงสร้างโปรแกรม ที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ มีกระบวนการพัฒนา ให้มีการคิดไตร่ตรองตามหลักเหตุผล และยึด
มั่นในหลักคุณธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักพุทธธรรมไตรสิกขา โดย
หลักการทั้งสองนี้ จะทาให้นักศึกษากลุ่มเป้าหมายมีการเตรียมตัว เตรียมจิตใจ ให้มีความคิดอย่างเป็น
ระบบ มีความพร้อม
มีความสามารถในการบริหารจัดการ รู้จักคิด มีความขยันอดทนไม่ท้อถ้อย
ในการทากิจกรรม มีความสามัคคีแสวงหาความร่วมมือ มีการรวมกลุ่ม สามารถในการทางานร่วมกันเป็น
กลุ่ม เป็นคณะ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม และมีการศึกษาข้อมูล นาความรู้มาปฏิบัติ รู้จักการ
อยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูล รู้จักพัฒนาตนเองขึ้นตามลาดับ นาหลักการ แนวคิดหรือทฤษฎีไปประยุกต์ใช้
อย่างเหมาะสม ซึ่งเห็นได้จากการร่วมมือร่วมใจกันทาโครงการสร้างเสริมจิตสาธารณะ
3.2 ผลการประเมินโครงการสร้างเสริมจิตสาธารณะ ทุกโครงการผ่ านตามเกณฑ์ที่
กาหนด สอดคล้องกับ กับทฤษฎีพัฒนานิสิตนักศึกษาของชิกเคอริ่ง ที่กล่าวว่านิสิตนักศึกษา รู้จัก
วิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีความคิดมีวิจารณญาณในการรับรู้ การเชื่อ และการปฏิบัติสิ่งต่างๆ ด้วย
ตนเอง แต่ก็ยังยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเพื่อนามาวิเคราะห์ประกอบกับประสบการณ์และ
ความรู้ความคิดเห็นของตนด้วย เพื่อทากิจกรรมสร้างสรรค์สังคม (Chickering & Reisser,1993) และ
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ เบญจวรรณ รอดแก้ว (2553) ที่ศึ กษาการพัฒนาจิตสาธารณะของ
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นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ผ่านการทาโครงการหรือกิจกรรม พบว่า การให้นักศึกษาลง
มือปฏิบัติโครงการพัฒนาสังคมเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย สามารถทาให้นักศึกษามีจิตสาธารณะที่สูงขึ้น
ด้วยการที่นักศึกษาผ่านกระบวนการเรียนรู้ และระดมความคิดมี ส่วนร่วมในการเลือกโครงการด้วย
ตนเองจึงทาให้การดาเนินโครงการต่างๆ มีความเป็นระบบ และเป็นขั้นตอน
ทั้งนี้จากการที่ผลการประเมินโครงการสร้างเสริมจิตสาธารณะ ทุกโครงการผ่านตาม
เกณฑ์ที่กาหนด และนักศึกษาสามารถเขียนโครงการตามแบบฟอร์มที่กาหนดได้ถูกต้องตามหลักการ
เขียนโครงการ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวิทยากร สามารถถ่ายทอดความรู้เรื่องการเขียนโครงการได้ดี จึง
ทาให้นักศึกษาเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เริ่มตั้งแต่กระบวนการสารวจและคัดเลือกปัญหาที่มี
ลาดับความสาคัญก่อนหลัง การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา การวางแผนหาแนวทางพัฒนาหรือแก้ไข
ปัญหา การลงมือปฏิบัติจริง การสรุปผลและการประเมินโครงการ ซึ่งหลังจากการทาโครงการจาก
การสังเกตและสัมภาษณ์ของผู้วิจัย พบว่านักศึกษารู้สึกภูมิใจ อยากทาสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
มากขึ้น มีการพัฒนาพฤติกรรมด้านการมีจิตสาธารณะ ที่เกิ ดจากการประยุกต์ใช้หลัก ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เช่นจะเลือกใช้วัสดุหรือวัตถุและสิ่งแวดล้อมรอบตัว อย่างเห็นคุณค่า เหมาะสม
พอดี พอประมาณ มี พ ฤติ ก รรมที่ มี ลั ก ษณะของบุ ค คลที่ มี จิ ต สาธารณะ แสดงถึ ง ความสามั ค คี
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เกื้อกูลสังคมมากขึ้น มีระเบียบวินัย รู้จักหน้าที่ ตระหนักว่าตนมีความสาคัญต่อสังคม
เคารพและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีสมาธิในการทางานดีขึ้น มีความเมตตา กรุณาต่อผู้อื่นมากขึ้น
รู้จักคิด รู้จักพิจารณา รู้จักแยกแยะแก้ปัญหา ตามลาดับความสาคัญ มีความคิดรวบยอด มีระบบ
ความคิดเป็นขั้นตอน เสียสละทางานเพื่อส่วนรวมมากขึ้น และจากการทากิจกรรมและโครงการสร้าง
เสริมจิตสาธารณะ นักศึกษากลุ่มเป้าหมาย รู้จักศักยภาพของตนที่มีอยู่และรู้จักสภาพแวดล้อมของ
ชุมชน สังคม ที่อาศัยอยู่ ปฏิบัติตนอย่างมีเหตุผล บนพื้นฐานของความถูกต้อง โดยใช้สติ ปัญญา มาก
ขึ้น มีความรอบรู้ และรอบคอบในการคิด พูด ทา โดยยึดทางสายกลางในการปฏิบัติ มีภูมิคุ้มกันที่ดี
โดยมีการวางแผนการทางานต่างๆ ดีขึ้น มีความรอบรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมและโครงการ
สามารถคิดวิเคราะห์และปฏิบัติ โครงการสร้างเสริมจิตสาธารณะด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และ
จากการสั งเกตปฏิบั ติตนของนักศึกษา ส่ ว นใหญ่มีการดาเนินชีวิตตามแนวปรัช ญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มีความซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน อดทน ขยันหมั่นเพียร แบ่งปัน มีสติ ปัญญา มีวินัย พึ่งตนเอง
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เกื้อกูล มีความรับผิดชอบและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มากขึ้น แสดงให้เห็น
ถึงมีการพัฒนาด้าน กาย ศีล จิต และปัญญา ตามหลั กไตรสิกขา และแสดงให้เห็นถึงลักษณะของ
บุคคลที่มีจิตสาธารณะมากขึ้น
3.3 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อโปรแกรมสร้างเสริมจิตสาธารณะ โดยการน้อม
นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักพุทธธรรมไตรสิกขาโดยรวมมีค่าเฉลี่ย 4.52 อยู่ใน
ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านกิจกรรมการฝึกอบรม มีระดับความพึงพอใจมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.55 ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจัยของ อานวย พิรุณสาร (2549) ซึง่ พบว่า สิ่งที่สามารถ
ประยุกต์ คาสอนที่เกี่ยวกับจุดหมายของชีวิต และแนวทางการดาเนินชีวิตที่ดี ประกอบด้วย ศีล สมาธิ
ปัญญา คือหลักไตรสิกขา มาช่วยดาเนินพัฒนาด้านกิจกรรมฝึกอบรมจะช่วยพัฒนาด้านคุณธรรมของ
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บุคคล และสอดคล้องกับ บุญประเสริฐ สังข์เงิน (2550) ได้ศึกษาคุณภาพการศึกษาที่บูรณาการ
หลักไตรสิกขา ด้านพัฒนา กาย ศีล จิตและปัญญา พบว่า สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความคิ ด
สร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าทา กล้าซักถาม กล้าแสดงออก รู้จักคิดหลากหลาย ทาให้การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ต่าง ๆไม่น่าเบื่อ และจากการที่โปรแกรมได้น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลัก
พุทธธรรมไตรสิกขาเข้ามาพัฒนาจัดระบบ ผ่านกระบวนการพัฒนาจิตสาธารณะ อย่างเป็นระบบ ทา
ให้ นั กศึกษาแต่ละกลุ่ มสามารถทากิจกรรมการแก้ปัญหาตามขั้นตอน มีระเบียบวินัย มีความ
รับผิดชอบต่องานที่มอบหมาย เป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน มีความสามัคคีในกลุ่ม
เห็นได้จากการช่วยเหลือกัน ภายในกลุ่ม และขยายผลโดยร่วมกันคิด ออกแบบ การทาโครงการเพื่อ
สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อส่วนรวม ซึ่งเป็นการสร้างเสริมจิตสาธารณะให้กับนักศึกษาได้ ยังสอดคล้องกับ
ทิพย์รัตน์ สีเพชรเหลือง (2551) ที่กล่าวว่า การพัฒนาจิตสาธารณะ จะต้องพัฒนาสร้างให้บุคคล
เกิดความรู้ความเข้าใจ มีเจตคติที่ดีต่อการมีจิตสาธารณะและสนับสนุนให้ มีการทากิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ ต่อส่ ว นรวม ด้ว ยการใช้กระบวนการอย่างเป็นระบบ จะทาให้ นักศึกษาสามารถปฏิบัติ
กิจกรรมการเรียนรู้แต่ละหน่วย และปฏิบัติภาคสนามเพื่อทากิจกรรมสร้างสรรค์สังคม ได้อย่างเป็น
ขั้นตอนและรู้สึกภาคภูมิใจในการทาประโยชน์เพื่อส่วนรวม
ทั้ ง นี้ จ ากการที่ นั ก ศึ ก ษามี ค วามพึ ง พอใจในโปรแกรมสร้ า งเสริ ม จิ ต สาธารณะ ใน
ภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด อาจเป็นเพราะการเรียนรู้แต่ละหน่วย ได้ น้อมนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและหลักพุทธธรรมไตรสิกขา มาออกแบบกิจกรรมเพื่อให้ได้เรียนรู้คู่กับการปฏิบัติ
จริง และให้นักศึกษามีส่วนร่วมทุกกิจกรรม เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยน มีการทา
กิจกรรมใช้การเคลื่อนไหว สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ให้รู้สึกเป็นกันเอง มีกิจกรรมแตกต่างจาก
ชั้ น เรี ย นปกติ รู้ สึ ก ผ่ อ นคลาย มี ก ารวิ เ คราะห์ ผู้ เ ข้ า โปรแกรม โดยการจั ด กลุ่ ม ตามความรู้
ความสามารถ ความสนใจ และความถนัด เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีการกาหนดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
หลากหลาย มีการบูรณาการ เน้นทักษะกระบวนการคิด การฝึกทักษะ การปฏิบัติจริง และการสร้าง
องค์ความรู้ด้วยตนเอง มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เน้นให้ มีความคิดริเริ่ มสร้างสรรค์ ทาให้ผู้เข้า
โปรแกรม ได้พัฒนาด้านความรู้ และเจตคติที่ดีต่อการทาประโยชน์เพื่อส่วนรวม อีกทั้งโปรแกรมยัง มี
แผนการจัดกิจกรรม เป็นพลวัต (Dynamic) คือ มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เป็น
การเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมให้เกิดความรู้ และเจตคติ และทักษะ ด้วยการออกแบบ
กิจกรรมเน้นการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยพื้นฐานก็คือการพึ่งตนเองเป็น
หลัก การทาอย่างเป็นขั้นเป็นตอน รอบคอบ ระมัดระวัง พิจารณาถึงความพอดี พอเหมาะ พอควร
ความสมเหตุสมผล ยอมรับการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ เน้นการสร้างสามัคคีให้เกิดขึ้น ในกลุ่ม
ทางานเป็ นทีม บนพื้นฐานของความสมดุล ซึ่ง ครอบคลุ มทั้งทางด้านจิตใจ ด้านสั งคม เทคโนโลยี
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงเศรษฐกิจ โดยด้านเศรษฐกิจ นักศึกษากลุ่มเป้าหมาย
สามารถลดรายจ่ายในการเลือกใช้ทรัพยากร เข้าใจการใช้ชีวิตอย่างพอควร คิดและวางแผนกิจกรรม
ต่าง ๆ อย่างรอบคอบ ไม่เสี่ยงเกินไป เผื่อทางเลือกสารอง ในการทากิจกรรมเพื่อสร้างสรรค์สังคม
ด้านจิตใจ นักศึกษากลุ่มเป้าหมายมีจิตใจเข้มแข็งขึ้นกล้าคิดกล้าแสดงออก มีจิตสานึกที่ดี เอื้ออาทร
ประนีประนอม นึกถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากขึ้น ด้านสังคม สามารถช่วยเหลือเกื้อกูล รู้รักสามัคคี
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สร้ างความเข้ มแข็ งให้ ครอบครั ว และชุ มชน ด้ านทรัพ ยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล้ อ ม นั ก ศึก ษา
กลุ่มเป้าหมายรู้จักใช้และจัดการอย่างฉลาดรอบคอบมากขึ้น เลือกใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและ
เกิดประโยชน์ สูงสุ ด ฟื้นฟู ทรั พยากรเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ในการทากิจกรรมเพื่อชุมชน และด้าน
เทคโนโลยี นักศึกษากลุ่มเป้าหมาย รู้จักใช้ที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการและสภาพแวดล้อม
(ภูมิสังคม) พัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปัญญา ก่อให้เกิดประโยชน์กับคนหมู่มาก อีกทั้งโปรแกรมยังนาวิธี
การเรียนรู้แบบไตรสิกขา เน้นกระบวนการคิดอย่างมีขั้นตอน มีการฝึกคิดจากขั้นสมาธิและปัญญา ฝึก
การวิเคราะห์ แก้ปัญหาเป็นขั้นตอน
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลวิจัยไปใช้
1.1 จากผลการวิจัย ด้านความตระหนักรู้ รับรู้ถึงปัญหาสังคม ร่วมวิเคราะห์ ยึด
หลั กธรรมทางสายกลาง พอประมาณ ในการดาเนินชีวิตแบบห่ วงใยสั งคม พบว่าในประเด็นการ
ส่งเสริมให้นักศึกษามีความรอบรอบ คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ในเรื่องต่างๆของสังคม ระดับปฏิบัติมี
ค่าเฉลี่ยยังอยู่ในระดับน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏควรมีการจัดทาแผนปฏิบัติการระยะสั้นและระยะ
ยาวเป็นโครงการ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความตระหนักมากขึ้นเพราะเป็นขั้นเริ่มต้นของการสร้าง
เสริมจิตสาธารณะ
1.2
จากผลการวิ จั ย ด้ า นการค านึ ง ถึ ง ผู้ อื่ น ที่ มี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ สามั ค คี เมตตา
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เกื้อกูล ช่วยเหลือและให้โอกาส พบว่า ประเด็นทักษะการให้กาลังใจและให้คาแนะนา
เพื่อนในเรื่องต่างๆในทางที่ถูกต้อง มีระดับปฏิบัติมีค่าเฉลี่ยยังอยู่ในระดับน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ควรจัดให้มีการพัฒนาหลักสูตรอบรมนักศึกษาในประเด็นดังกล่าวเพิ่มเติม เพื่อสามารถนาความรู้มา
ช่วยเหลือเพื่อนและรุ่นน้องในมหาวิทยาลัยต่อไป
1.3 จากผลการวิจัย ด้านการพัฒนาตนเอง เกี่ยวกับพฤติกรรม (ศีล) จิตใจ (สมาธิ)
ความรู้ความคิด (ปัญญา) และการมีวิธีคิดเป็น คิดถูกต้องตามหลักเหตุผล เพื่ออุทิศตนให้ ส่วนรวม
พบว่า ในประเด็น การรวบรวมจิตใจ ความคิดให้แน่วแน่โดยใช้สติในการทากิจกรรมใดๆให้สาเร็จ มี
ระดับปฏิบัติมีค่าเฉลี่ยยังอยู่ในระดับน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏควรมีระบบติดตามและประเมินผล โดย
ประเมินจากสมุดบันทึกการปฏิบัติตน หรือการปฏิบัติงานของนักศึกษาและจัดอบรมเพิ่มเติม
1.4 จากผลการวิจัย ด้านการมีส่วนร่วม สร้างเครือข่าย ช่วยแก้ปัญหา ลงมือปฏิบัติ
สร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์สุขแก่สังคม และการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบการเปลี่ยนแปลงด้าน
ต่างๆ อย่างเหมาะสม พบว่า ประเด็นที่มี มีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมากที่สุด คือ เชิญชวนเพื่อนในการ
ร่ ว มคิ ด ร่ ว มปฏิบั ติกิจ กรรม หรื อมี แนวทางประชาสั มพัน ธ์ ขยายความรู้ ที่เสริ มสร้า งให้ เ พื่อนมี
จิตสานึกที่ดีต่อสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏควรส่งเสริมประเด็นดังกล่าวให้มากยิ่งขึ้นโดยให้นักศึกษามี
วิธีการเรียนรู้ตลอดชีวิตและฝึกฝนตนเองให้มีความรู้เท่าทันต่อเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีการบูรณา
การโครงการและกิจกรรมในรายวิชาการศึกษาทั่วไปตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี
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2. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 จากการวิจัย การพัฒนาสร้างเสริมจิตสาธารณะ มีข้อจากัด โดยใช้แนวคิดการ
น้ อ มน าหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งและหลั ก พุ ท ธธรรมไตรสิ ก ขา มาช่ ว ยตาม
กระบวนการพัฒนาจิตสาธารณะ ด้านการดาเนินการจัดกิจกรรมและโครงการ อาจไม่ครบมิติด้าน
อื่นๆ อย่างไรก็ตาม การวิจัยครั้งต่อไปการสร้างเสริมจิตสาธารณะ ต้องใช้แนวคิด หรือแนวทางหลายๆ
อย่างมาบูรณาการ
2.2 จากการวิจัย มีข้อจากัดด้วยระยะเวลา ควรมีการวิจัยด้านการติดตามประเมิน
คุณลักษณะจิตสาธารณะที่คงทนของนักศึกษาโดยใช้วิธีการประเมินที่หลากหลายมิติ ใช้
กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพที่มีการศึกษาติดตามผลของพฤติกรรมด้านการมีจิตสาธารณะของ
นักศึกษากลุ่มเป้าหมายระยะยาว
2.3 ควรมีการวิจัยติดตามพฤติกรรมของนักศึกษาปริญญาบัณฑิต จากการที่ได้เข้า
ร่วมโปรแกรมสร้างเสริมจิตสาธารณะแล้ว มีการนาองค์ความรู้ เจตคติ และคุณลักษณะจิตสาธารณะที่
ได้รับไปถ่ายทอดและพัฒนานักศึกษารุ่นน้องและบุคคลอื่นๆได้ระดับใด
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ภาคผนวก ก
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แบบประเมินคุณลักษณะจิตสาธารณะนักศึกษาปริญญาบัณฑิตเพื่อการวิจัยเรื่อง
การพัฒนาโปรแกรมโดยการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักพุทธธรรม
ไตรสิกขาเพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะนักศึกษาปริญญาบัณฑิต
คาชี้แจง
1. แบบประเมินฉบับนี้โดย มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับคุณลักษณะจิตสาธารณะของ
นักศึกษาปริญญาบัณฑิตซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาอุดมศึกษาภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นาทางการศึกษา คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. แบบประเมินนี้แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน จานวน 2 ข้อ
ตอนที่ 2 ข้อมูลระดับคุณลักษณะจิตสาธารณะนักศึกษาปริญญาบัณฑิต 4 ด้าน
จานวนทั้งสิ้น 51 ข้อ แบ่งเป็น
1. ด้านตระหนัก รับรู้ถึงปัญหาสังคม ร่วมวิเคราะห์ ยึดหลักธรรมทางสายกลาง
พอประมาณ ในการดาเนินชีวิต แบบห่วงใยสังคม (การรับรู้และการรู้คิด)
จานวน 13 ข้อ
2. ด้านคานึงถึงผู้อื่นที่มีปฏิสัมพันธ์ สามัคคี เผื่อแผ่ เมตตา เอื้อเฟื้อเกื้อกูล
ช่วยเหลือ และให้โอกาส (เจตคติ) จานวน 12 ข้อ
3. ด้านการพัฒนาตนเอง เกี่ยวกับพฤติกรรม (ศีล) จิตใจ (สมาธิ) ความรู้ความคิด
(ปัญญา) และการมีวิธีคิดเป็น คิดถูกต้องตามหลักเหตุผล เพื่ออุทิศตนให้ส่วนรวม (พฤติกรรมระดับ
บุคคล) จานวน 13 ข้อ
4. ด้านการมีส่วนร่วม สร้างเครือข่าย ช่วยแก้ปัญหา ลงมือปฏิบัติ สร้างสรรค์ให้
เกิดประโยชน์สุขแก่สังคม และการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสม (พฤติกรรมระดับส่วนรวม) จานวน 13 ข้อ
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
3. ผู้ตอบแบบประเมินคือ นักศึกษาที่เข้าร่วมโปรแกรมโดยการน้อมนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและหลักพุทธธรรมไตรสิกขาเพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะนักศึกษาปริญญาบัณฑิต
4. ข้อมูลที่ได้ในครั้งนี้ ผู้วิจัยจะนาไปวิเคราะห์ภาพรวมเท่านั้น โดยไม่มีผลกระทบต่อตัว
นักศึกษาแต่ประการใด
5. ผู้วิจัยขอความอนุเคราะห์ผู้ตอบแบบประเมินฉบับนี้ ได้โปรดตอบให้ครบทุกข้อตามความ
เป็นจริงมากที่ปฏิบัติ
ผู้วิจัยขอขอบคุณ
นายชัยยศ เดชสุระ
สาขาวิชาอุดมศึกษา
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

216
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน
คาชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย ลงใน ( ) ที่ตรงกับสภาพจริงของนักศึกษา
1. เพศ
( ) ชาย
( ) หญิง
2.ระดับชั้นปีของการศึกษา
(
(
(
(

) ชั้นปีที่ 1
) ชั้นปีที่ 2
) ชั้นปีที่ 3
) ชั้นปีที่ 4

ตอนที่ 2 ข้อมูลระดับคุณลักษณะจิตสาธารณะนักศึกษาปริญญาบัณฑิต 4 ด้านจานวนทั้งสิ้น 51 ข้อ
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย ลงในช่องด้านขวามือโดยกาหนดเกณฑ์ การให้คะแนนดังนี้
5
4
3
2
1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ระดับปฏิบัติ มากที่สุด
ระดับปฏิบัติ มาก
ระดับปฏิบัติ ปานกลาง
ระดับปฏิบัติ น้อย
ระดับปฏิบัติ น้อยที่สุด
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ด้านตระหนัก รับรู้ถึงปัญหาสังคม ร่วมวิเคราะห์ ยึดหลักธรรมทางสายกลางในการดาเนิน
ชีวิต แบบห่วงใยสังคม (การรับรู้และการรู้คิด)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ตระหนักและรับรู้ มีความสนใจในปัญหาต่างๆ โดย
คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นสาคัญ
ตระหนักและให้ความสาคัญต่อสิ่งแวดล้อมรอบตัว มีการ
แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
ติดตามข่าวสารด้านการพัฒนาและการจัดกิจกรรม เช่น
ด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและสิ่งแวดล้อม
มีความรอบรู้ สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ในเรื่องต่าง
ๆของสังคมและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนิน
ชีวิตประจาวันได้
คิดวิเคราะห์หาข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจและประเมิน
ข้อมูลสารสนเทศและแนวคิดจากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลาย
แสดงความคิดเห็นในเชิงวิพากษ์อย่างสร้างสรรค์ในการ
เข้าร่วมกิจกรรมกับสังคม
กล้าเผชิญปัญหาและพร้อมแก้ไขปัญหา โดยใช้หลักธรรม
ทางสายกลาง หลักเหตุผลและมีความห่วงใยสังคม
รับรู้และประพฤติตนให้เหมาะสมกับฐานะ ประหยัดอด
ออมใช้จ่ายในสิ่งจาเป็นต่อการดารงชีวิต
มีสติปัญญาในการดาเนินชีวิตอย่างซื่อสัตย์สุจริต ไม่
เบียดเบียนเอาเปรียบสิ่งใดๆ
การปฏิบัติงานหรือกิจกรรมต่างๆเน้นหลักการพึ่งพา
ตนเองมากกว่าพึ่งพาผู้อื่น
การให้เกียรติผู้อื่นอยู่เสมอ ปฏิบัติงานโดยยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรมในการดาเนินชีวิต
ตระหนักรู้ถึงการปฏิบัติงาน หรือกิจกรรมทาด้วยความ
เพียร พยายาม และความอดทน
รู้คิดถึงประโยชน์ของการพึ่งพาตนเองโดยคานึงถึง
ทรัพยากรที่มีจากัด สามารถเสาะแสวงหา
ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด
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ด้านคานึงถึงผู้อื่นที่มีปฏิสัมพันธ์ สามัคคี เผื่อแผ่ เมตตา เอื้อเฟื้อเกื้อกูล ช่วยเหลือ และให้
โอกาส (เจตคติ)
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

คานึงถึงผู้อื่นและร่วมมือกันในการป้องกันไม่ให้สิ่งของและ
สถานที่ต่างๆในสังคมเสียหาย
สามารถทางาน หรือปฏิบัติกิจกรรมเป็นทีมร่วมกับเพื่อน
ด้วยความสามัคคี และมีความปรองดอง
มีสัมพันธภาพที่เป็นมิตรกับผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน
มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่น เข้าใจผู้อื่น มี
มุมมองเชิงบวก และมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ ที่เหมาะสม
กับวัยวุฒิ
มีความเอาใจใส่ มีส่วนช่วยเหลือและเกื้อกูลบุคคลในสังคม
เคารพสิทธิเสรีภาพ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของตนเอง
และบุคคลอื่นอย่างเท่าเทียมกัน
มีความเมตตา กรุณา ช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อเกื้อกูล เสียสละ
เพื่อผู้อื่นเมื่อมีโอกาส
ให้กาลังใจและให้คาแนะนาผู้อื่นในเรื่องต่างๆ ในทางที่
ถูกต้อง
มีเจตคติที่ดีและบริจาคสิ่งของหรือเงินเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น
ตามกาลังฐานะ
มีมุมมองเชิงบวกและให้การช่วยเหลือผู้อื่นเต็มตาม
ศักยภาพของตนเอง
เห็นด้วยกับการแบ่งปัน เปิดโอกาสให้ผู้อื่นใช้ สิ่งของ
ส่วนรวม และช่วยดูแลรักษาสาธารณสมบัติของสังคมให้
อยู่ในสภาพดี
ตั้งใจเข้าไปมีส่วนช่วยเหลือกิจการเพื่อส่วนรวมโดยนาองค์
ความรู้ และความสามารถในการแสวงหาความรู้ เข้าร่วม
ในการแก้ปัญหาให้กับหน่วยงานต่างๆเมื่อมีโอกาส

ด้านการพัฒนาตนเอง เกี่ยวกับพฤติกรรม (ศีล) จิตใจ (สมาธิ) ความรู้ความคิด (ปัญญา)
และการมีวิธีคิดเป็น คิดถูกต้องตามหลักเหตุผล เพื่ออุทิศตนให้ส่วนรวม (พฤติกรรมระดับ
บุคคล)
26 การควบคุมตนเองให้อยู่ในระเบียบวินัยทั้งทางกาย ทาง
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วาจาและใจ โดยไม่เอาเปรียบหรือเบียดเบียนผู้อื่นและ
สิ่งแวดล้อม
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี โดยไม่เพิกเฉยต่อความสูญเสีย
ต่อสิ่งของสาธารณะ เช่นช่วยปิดน้า ปิดไฟเมื่อเลิกใช้งาน
มีระเบียบวินัยในการดาเนินชีวติ เมื่อปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ
เสร็จแล้ว เก็บของ หรือสถานทีใ่ ห้มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย
รวบรวมจิตใจ ความคิดให้แน่วแน่โดยใช้สติในการทา
กิจกรรมใด ๆให้สาเร็จ
สร้างพลังจิตใจแน่วแน่ทาความเข้าใจปัญหา แก้ปัญหาจน
เกิดความรู้แจ้ง เกิดการเรียนรู้ เกิดปัญญาขึ้นในตนเอง

ด้านการพัฒนาตนเอง เกี่ยวกับพฤติกรรม (ศีล) จิตใจ (สมาธิ) ความรู้ความคิด (ปัญญา)
และการมีวิธีคิดเป็น คิดถูกต้องตามหลักเหตุผล เพื่ออุทิศตนให้ส่วนรวม (พฤติกรรมระดับ
บุคคล)
31
32
33
34
35
36
37
38

มีความตั้งใจแน่วแน่ในการนาความรู้ของตนไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ต่อสังคม
มีจิตใจมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง ใฝ่เรียนรู้และเรียนรู้
เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง
มีหลักเหตุผลพิจารณาเรื่องและเหตุการณ์ต่างๆอย่างรู้เท่าทัน
การปฏิบัติสิ่งต่างๆ โดยตัดสินใจที่ยึดมั่นในประโยชน์
ส่วนรวมเป็นสาคัญ
เป็นผู้นาทางปัญญาในการพัฒนาสิ่งต่างๆ เพื่อสร้างสรรค์
สังคม
มีความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองว่ามีเป็นผู้ที่มี
ประโยชน์ต่อส่วนรวม
เมื่อเกิดปัญหาขึ้น พยายามค้นหาสาเหตุและวิธีการ
แก้ปัญหาโดยใช้เหตุผล
พิจารณาเลือกใช้ วัสดุ สิ่งของ ที่เหมาะสมกับงาน หรือ
กิจกรรมต่างๆ โดยนาองค์ความรู้นี้ไปใช้ในทางที่ถูกต้อง
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ด้านการมีส่วนร่วม สร้างเครือข่าย ช่วยแก้ปัญหา ลงมือปฏิบัติ สร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์
สุขแก่สังคม และการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสม (พฤติกรรมระดับส่วนรวม)
39
40
41
42
43
44

การเป็นผู้ริเริ่มสร้างเครือข่ายการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆที่
เป็นการช่วยเหลือและพัฒนาสังคมและสามารถสื่อสารกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เชิญชวนเพื่อนในการร่วมคิด ร่วมปฏิบัติกิจกรรม หรือมี
แนวทางประชาสัมพันธ์ ขยายความรู้ ที่เสริมสร้างให้เพื่อน
มีจิตสานึกที่ดีต่อสังคม
ประสานงาน มีส่วนร่วมกับหน่วยงานอื่นในสังคมในการ
กาหนดทิศทางในการดาเนินงานจัดกิจกรรมเพื่อสังคม
ร่วมกัน
ปฏิบัติงานหรือกิจกรรมเพื่อส่วนรวม เมื่อได้รับมอบหมาย
ด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน
ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายสาเร็จตามเวลาที่กาหนด
การปฏิบัติงานหรือกิจกรรมต่างๆ เมื่อเกิดปัญหา หรือ
อุปสรรค ไม่ท้อถอยกับสิ่งที่เกิดขึ้น และค้นหาวิธีการ
แก้ปัญหา

ด้านการมีส่วนร่วม สร้างเครือข่าย ช่วยแก้ปัญหา ลงมือปฏิบัติ สร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์
สุขแก่สังคม และการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสม (พฤติกรรมระดับส่วนรวม)
อาสาสมัครเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม
ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐบาลและ
46 ภาคเอกชน ที่ขอความช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ เพื่อ
สังคม
อุทิศตนในการลงมือปฏิบัติช่วยเหลือกิจกรรมที่เป็น
47
ปัญหาสังคม เพื่อช่วยแก้ปัญหาหรือลดระดับของปัญหา
การวางแผนกาหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการ
48 ปฏิบัติงานกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างเป็นระบบ
45

1
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รายการ

5

ระดับปฏิบัติ
4 3 2

1

การยอมรับผลที่เกิดจากการกระทาหรือการปฏิบัติ
กิจกรรมเพื่อสังคมของตนเองโดยยึดมั่นหลักเหตุผล
การเรียนรู้ตลอดชีวิตและฝึกฝนตนเองให้มีความรู้ทันต่อ
50 เทคโนโลยีสารสนเทศ ในปัจจุบันและนามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์กับงานส่วนรวม
การเตรียมความพร้อมในการรับผลกระทบจากการ
51 เปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ โดยคานึงถึงความเป็นไปของ
สถานการณ์อย่างเหมาะสม
49

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัยเรื่อง
การพัฒนาโปรแกรมโดยการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักพุทธธรรม
ไตรสิกขาเพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะนักศึกษาปริญญาบัณฑิต
คาชี้แจง
1. แบบสอบถามนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาความคิดเห็นของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ซึง่ ในการวิจัยครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
อุดมศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นาทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย จึงขอความกรุณาจากท่านโปรดตอบคาถามตามความเป็นจริง
2. แบบสอบถามนี้แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 4 ข้อ
ตอนที่ 2 ข้อมูล เพื่อศึกษาความคิดเห็น เกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมเพื่อสร้างเสริม
จิตสาธารณะนักศึกษาปริญญาบัณฑิต 4 ด้าน จานวนทั้งสิ้น 30 ข้อ แบ่งเป็น
1. ด้านการประยุกต์ใช้การน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้าง
เสริมจิตสาธารณะ จานวน 5 ข้อ
2. ด้านการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมไตรสิกขาเพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะ
จานวน 5 ข้อ
3. ด้านแนวคิดการพัฒนาโปรแกรมเพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะนักศึกษา
ปริญญาบัณฑิต จานวน 8 ข้อ
4. ด้านวิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อการสร้างเสริมจิตสาธารณะ
นักศึกษาปริญญาบัณฑิต จานวน 12 ข้อ
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
3. ผู้ตอบแบบสอบถามคือ อาจารย์ผู้สอน ผู้วิจัยหรือด้านการพัฒนานักศึกษาในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ หรือมีประสบการณ์การทางานด้านกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม อย่างน้อย 2 ปี
4. ข้อมูลที่ได้ในครั้งนี้ ผู้วิจัยจะนาไปวิเคราะห์ภาพรวมเท่านั้น โดยไม่มีผลกระทบต่อตัว ท่าน
แต่ประการใด
5. ผู้วิจัยขอความอนุเคราะห์ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้โปรดตอบให้ครบทุกข้อ ตามความเป็น
จริงมากที่สุด และขอขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาให้ความร่วมมือ
นายชัยยศ เดชสุระ
สาขาวิชาอุดมศึกษา
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงใน ( ) ที่ตรงกับสถานภาพของท่าน
1. เพศ
( ) ชาย
( ) หญิง
2. อายุ
( ) ไม่เกิน 30 ปี
( ) 31 – 40 ปี
( ) 41 – 50 ปี
( ) 51 ปีขึ้นไป
3. วุฒิการศึกษา
( ) ปริญญาตรี
( ) ปริญญาโท
( ) ปริญญาเอก
( ) อื่น ๆ (โปรดระบุ...................)
4. ประสบการณ์
( ) ไม่เกิน 10 ปี
( ) 11 – 20 ปี
( ) 21 – 30 ปี
( ) 31 ปีขึ้นไป
ตอนที่ 2 ข้อมูลเพื่อศึกษาความคิดเห็น เกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมเพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะ
นักศึกษาปริญญาบัณฑิต 4 ด้าน จานวน 30 ข้อ
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องด้านขวามือโดยกาหนดเกณฑ์ การให้คะแนนดังนี้
5
หมายถึง
ระดับความคิดเห็น มากที่สุด
4
หมายถึง
ระดับความคิดเห็น มาก
3
หมายถึง
ระดับความคิดเห็น ปานกลาง
2
หมายถึง
ระดับความคิดเห็น น้อย
1
หมายถึง
ระดับความคิดเห็น น้อยที่สุด
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รายการ

ระดับความคิดเห็น
5
4 3 2 1

ด้านการประยุกต์การน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างเสริมจิต
สาธารณะ
1

2

3

4

5

หลักพอประมาณจะช่วยให้ การจัดกิจกรรมเพื่อส่วนรวม
เช่นการใช้สื่อ / แหล่งเรียนรู้ / ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด เหมาะสมทุกด้าน
หลักเหตุผลจะช่วยให้ มีความรอบรู้ สามารถคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์ ใช้เหตุผลในการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์และ
ทรัพยากรให้เหมาะสมกับกิจกรรมและสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวันและทาประโยชน์
เพื่อส่วนรวมได้
การมีภูมิคุ้มกันที่ดีจะช่วยกล้าเผชิญปัญหาและพร้อมแก้ไข
ปัญหา รู้จักปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม แสดงออกถึง
ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมพร้อมยอมรับการ
เปลี่ยนแปลง
ความรู้และคุณธรรมจะช่วยให้ลดความขัดแย้ง ความกดดัน
ซึ่งกันและกัน จะช่วยสร้างความสมานฉันท์ ความกลม
เกลียว ความสามัคคีในสังคม มีสติปัญญาในการดาเนินชีวิต
อย่างซื่อสัตย์สุจริต ไม่เบียดเบียนเอาเปรียบสิ่งใดๆ
การประยุกต์ใช้จะช่วยให้ รู้คิดถึงประโยชน์ของการพึ่งพา
ตนเองพึ่งพาซึ่งกันและกัน เมตตา กรุณา ช่วยเหลือ
เอื้อเฟื้อเกื้อกูล เสียสละ โดยคานึงถึงทรัพยากรที่มีจากัด
และแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นที่มีอยู่มาใช้ให้
เกิดประโยชน์เพื่อส่วนรวม
ด้านการประยุกต์หลักพุทธธรรมไตรสิกขาเพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะ

ศีลจะช่วยให้ การควบคุมตนเองให้อยู่ในระเบียบวินัยทั้ง
ทางกาย ทางวาจาและใจ โดยไม่เอาเปรียบหรือเบียดเบียน
ผู้อื่นและสิ่งแวดล้อมประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี โดยไม่
เพิกเฉยต่อความสูญเสียต่อสิ่งของสาธารณะ เช่นช่วยปิดน้า
6
ปิดไฟเมื่อเลิกใช้งาน
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ระดับความคิดเห็น
5
4 3 2 1

สมาธิ จะช่วยให้รวบรวมจิตใจ ความคิดให้แน่วแน่โดยใช้
สติในการทากิจกรรมเพื่อส่วนรวมให้สาเร็จ สร้างพลังจิตใจ
ทาความเข้าใจปัญหา แก้ปัญหาจนเกิดความรู้แจ้ง เกิดการ
เรียนรู้ เกิดปัญญาขึ้นในตนเอง
ปัญญาจะช่วยให้ มีหลักเหตุผลพิจารณาเรื่องและเหตุการณ์
ต่างๆอย่างรู้เท่าทัน ช่วยให้เป็นผู้นาในการพัฒนาสิ่งต่างๆ
เพื่อสร้างสรรค์สังคมมีความเชื่อมั่นในความสามารถของ
ตนเองว่ามีเป็นผู้ที่มีประโยชน์ต่อส่วนรวม
การพัฒนาบุคคล เกี่ยวกับพฤติกรรม (ศีล) จิตใจ (สมาธิ)
ความรู้ความคิด (ปัญญา) จะทาให้มีวิธีคิดเป็น คิดถูกต้อง
และ เมื่อเกิดปัญหาขึ้น จะค้นหาสาเหตุ แก้ปัญหาโดยใช้
เหตุผล สังคมจะสงบสุข
ประยุกต์ใช้เพื่อจัดการเรียนรู้ ขั้นที1) ขั้นสร้างปัจจัย คือ
จัดหาทรัพยากรที่จาเป็นต้องใช้ ขั้นที2) ขั้นกระบวนการ
คือใช้ ศีล สมาธิ และปัญญา ขั้นที3) ขั้นการประเมินผล (
กาย ศีล จิต ปัญญา )
ด้านแนวคิดการพัฒนาโปรแกรมเพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะนักศึกษาปริญญาบัณฑิต

11

12

13

14

หลักการควรมุ่งมั่นพัฒนาให้กลุ่มเป้าหมายมีแนวทางการ
จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้บาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อ
สังคม อย่างหลากหลายรูปแบบ แสดงถึงความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
วัตถุประสงค์ควรปลูกฝังและสร้างจิตสานึกในการบาเพ็ญ
ตนให้เป็นประโยชน์ตอ่ ชุมชน สังคม เน้นมีคุณธรรม
จริยธรรม โดยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
แนวคิดสาคัญควรน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและหลักพุทธธรรมไตรสิกขาที่สอดคล้องกับการ
สร้างเสริมจิตสาธารณะมาช่วยพัฒนาเป็นโครงสร้าง
โปรแกรม
แนวทางการจัดการเรียนรู้ควรเน้นให้ร่วมกันวิเคราะห์ การ
ออกแบบการจัดกิจกรรม วางแผน มีการปฏิบัติภาคสนาม
ทากิจกรรมเพื่อสังคม อาสาสมัครโดยไม่มีค่าตอบแทน
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ระดับความคิดเห็น
5
4 3 2 1

ควรจัดให้มีนาเสนอผลงานมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลังจาก
เสร็จสิ้นกิจกรรมโครงการสร้างเสริมจิตสาธารณะเพื่อถอด
บทเรียน
ควรจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของโปรแกรม 3 ระยะ โดย มี
การอบรมภาคทฤษฎี ปฏิบัติภาคสนามโดยทาโครงการจิต
สาธารณะ และถอดบทเรียน รวมเวลาไม่เกิน 50 ชม.
ควรมีการประเมินผลก่อน ระหว่าง และหลังการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้โดยประเมินผลตามสภาพจริง ประเมิน
โครงการ ประเมินตนเอง และการประเมินความพึงพอใจ
ต่อโปรแกรม
ควรมีการประเมินผลโดยมีการสังเกต การสัมภาษณ์
ร่วมกับการประเมินแบบต่างๆ เพื่อติดตามการมีจิต
สาธารณะ
ด้านวิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อการสร้างเสริมจิตสาธารณะนักศึกษาปริญญา
บัณฑิต

19
20
21
22
23
24

ควรมีกระบวนการพัฒนาสร้าง การรับรู้และรู้คิด เจตคติ
และพฤติกรรม เกี่ยวกับการมีจิตสาธารณะ
สาระการเรียนรู้ควรมีกิจกรรมเรื่องการแบ่งปัน เปิดโอกาส
ให้ผู้อื่นใช้ สิ่งของส่วนรวม และช่วยดูแลรักษาสาธารณ
สมบัติของสังคม
ควรเปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมาย มีส่วนช่วยเหลือกิจการ
เพื่อส่วนรวม โดยการเสียสละในหลากหลายรูปแบบเช่น
แรงกายหรือบริจาค
ควรมีกิจกรรมที่ส่งเสริมการเคารพสิทธิเสรีภาพ ศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ของตนเองและบุคคลอื่น ให้รู้จักมีความ
เมตตา กรุณา ช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อเกื้อกูล เสียสละเพื่อผู้อื่น
ควรเปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายนาองค์ความรู้ และ
ความสามารถในการแสวงหาความรู้ เข้าร่วมในการ
แก้ปัญหาให้กับหน่วยงานต่างๆ ที่มุ่งพัฒนาสังคม
ควรส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการวางแผน
กาหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการปฏิบัติงานกิจกรรม
เพื่อสังคม
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ข้อ
25
26
27
28
29
30

รายการ

ระดับความคิดเห็น
5
4 3 2 1

ควรมีกิกรรมเพื่อส่งเสริมการมีระเบียบวินัยในการดาเนิน
ชีวิต เช่นเมื่อปฏิบัติกิจกรรมต่างๆเสร็จแล้ว เก็บของ หรือ
สถานที่ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ควรส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายมีการสร้างเครือข่ายการ
ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆที่เป็นการช่วยเหลือและพัฒนาสังคม
ควรมีกิจกรรมที่ส่งเสริมเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถ
สื่อสารประสานกับผู้อื่นเพื่อทากิจกรรมสร้างสรรค์สังคมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
ควรมีกิจกรรม ที่ส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายมีการ
ประชาสัมพันธ์ ขยายความรู้ ที่สร้างเสริมให้ผู้อื่นมีจิตสานึก
ที่ดีต่อสังคม
ควรมีกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนา
ตนเองให้มีความรู้ทันต่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ในปัจจุบัน
และนามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับการทางานเพื่อส่วนรวม
ควรมีกิจกรรม ที่ส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกัน มีการเตรียม
ความพร้อมในการรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงด้าน
ต่างๆ โดยคานึงถึงสถานการณ์อย่างเหมาะสม

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ขอขอบคุณ
นายชัยยศ เดชสุระ
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แบบสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อการเก็บข้อมูลการวิจัย
เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมโดยการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักพุทธธรรม
ไตรสิกขาเพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะนักศึกษาปริญญาบัณฑิต
มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. เพื่อวิเคราะห์แนวคิด องค์ประกอบ การน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
หลักพุทธธรรมไตรสิกขาเพื่อพัฒนาโปรแกรมสร้างเสริมจิตสาธารณะนักศึกษาปริญญาบัณฑิต
2. เพื่อพัฒนาโปรแกรมโดยการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักพุทธธรรม
ไตรสิกขา เพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะนักศึกษาปริญญาบัณฑิต
3. เพื่อประเมินผลการพัฒนาโปรแกรมโดยการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และหลักพุทธธรรมไตรสิกขา เพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะนักศึกษาปริญญาบัณฑิต
ข้อมูลพื้นฐานของผู้รับการสัมภาษณ์
ชื่อ.................................................................ตาแหน่ง................................................. .............
หน่วยงาน................................................................................................................................
วันที่สัมภาษณ์................................................เวลา……………………………………………………………
ด้านที่ 1 การประยุกต์ใช้การน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างเสริม
จิตสาธารณะนักศึกษาปริญญาบัณฑิต
1. หลักการประยุกต์การน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการส่งเสริม
จิตสาธารณะนักศึกษาปริญญาบัณฑิต ควรมีลักษณะเป็นอย่างไร
2. การนาหลักพอประมาณ มาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเสริมจิตสาธารณะ จะส่งผลดีต่อ
นักศึกษาปริญญาบัณฑิตอย่างไรบาง
3. การนาหลักเหตุผล มาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเสริมจิตสาธารณะ จะส่งผลดีต่อนักศึกษา
ปริญญาบัณฑิตอย่างไรบ้าง
4. การนาหลักการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตนเอง มาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเสริมจิตสาธารณะ จะ
ส่งผลดีต่อนักศึกษาปริญญาบัณฑิตอย่างไรบ้าง
การนาเงื่อนไขด้านความรู้และเงื่อนไขด้านคุณธรรม มาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเสริม
จิตสาธารณะ จะส่งผลดีต่อนักศึกษาปริญญาบัณฑิตอย่างไรบ้าง
ด้านที่ 2 การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมไตรสิกขาเพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะนักศึกษาปริญญาบัณฑิต
5. หลักการประยุกต์หลักพุทธธรรมไตรสิกขาเพื่อการส่งเสริมจิตสาธารณะนักศึกษาปริญญา
บัณฑิต ควรมีลักษณะเป็นอย่างไร
6. การประยุกต์หลักศีล มาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเสริมจิตสาธารณะ จะส่งผลดีต่อนักศึกษา
ปริญญาบัณฑิตอย่างไรบ้าง
7. การประยุกต์หลักสมาธิ มาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเสริมจิตสาธารณะ จะส่งผลดีต่อนักศึกษา
ปริญญาบัณฑิตอย่างไรบ้าง
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8. การประยุกต์หลักปัญญา มาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเสริมจิตสาธารณะ จะส่งผลดีต่อ
นักศึกษาปริญญาบัณฑิตอย่างไรบ้าง
9. แนวคิดในการพัฒนาโปรแกรมเพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะสาหรับนักศึกษาปริญญาบัณฑิต
ควรมีลักษณะเป็นอย่างไร
ด้านที่ 3 แนวคิดการพัฒนาโปรแกรมเพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะนักศึกษาปริญญาบัณฑิต
10. หลักการ ของโปรแกรมการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักพุทธธรรม
ไตรสิกขา เพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะนักศึกษาปริญญาบัณฑิต ควรมีลักษณะเป็นอย่างไร
11. วัตถุประสงค์ ของโปรแกรมการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักพุทธธรรม
ไตรสิกขา เพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะนักศึกษาปริญญาบัณฑิต ควรมีลักษณะเป็นอย่างไร
12. แนวคิดสาคัญ และสาระการเรียนรู้ของโปรแกรมการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและหลักพุทธธรรมไตรสิกขา เพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะนักศึกษาปริญญาบัณฑิต
ควรมีลักษณะเป็นอย่างไร
13. แนวทางการประเมินคุณลักษณะจิตสาธารณะ นักศึกษาปริญญาบัณฑิต ควรมีลักษณะเป็น
อย่างไร
ด้านที่ 4 วิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะนักศึกษาปริญญาบัณฑิต
14. การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะที่เหมาะสมกับนักศึกษาปริญญา
บัณฑิต ควรเป็นอย่างไร
แนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะนักศึกษาปริญญาบัณฑิต ควร
มีลักษณะเป็นอย่างไร
15. กระบวนการ เพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะนักศึกษาปริญญาบัณฑิต โดยการน้อมนาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักพุทธธรรมไตรสิกขา ควรมีลักษณะเป็นอย่างไร
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แบบประเมินโครงร่างโปรแกรม
โดยการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักพุทธธรรมไตรสิกขา
เพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะนักศึกษาปริญญาบัณฑิต
คาชี้แจง
แบบสอบประเมินโครงร่างโปรแกรม โดยการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
หลักพุทธธรรมไตรสิกขาเพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะนักศึกษาปริญญาบัณฑิตใช้ประเมินความ
เหมาะสมและความสอดคล้องขององค์ประกอบโปรแกรม
ขอให้ท่านผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความ
เหมาะสมและความสอดคล้องขององค์ประกอบต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วย 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 แบบประเมินความเหมาะสมของโครงร่างรูปแบบโปรแกรม
ตอนที่ 2 แบบประเมินความสอดคล้องของโครงร่างรูปแบบโปรแกรม
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้ความร่วมมือ มา ณ โอกาสนี้
นายชัยยศ เดชสุระ
สาขาวิชาอุดมศึกษา
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตอนที่ 1 แบบประเมินความเหมาะสมของโครงร่างรูปแบบโปรแกรม
คาชี้แจง โปรดพิจารณารายการประเมินแต่ละข้อความ อยู่ในระดับใดแล้วทาเครื่องหมาย  ลงใน
 ที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
ระดับ 3 หมายถึง มีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง มีความเหมาะสมอยู่ในระดับน้อย
ระดับ 1 หมายถึง มีความเหมาะสมอยู่ในระดับน้อยที่สุด
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ข้อ
1

ข้อความ

ด้านปัญหาและความจาเป็นของการพัฒนาโปรแกรม มี
เหตุผลสาหรับสังคมยุคปัจจุบันที่ต้องพัฒนาโปรแกรม
2 ด้านแนวคิดสาคัญ การน้อมนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและหลักพุทธธรรมไตรสิกขามาประยุกต์
มีประโยชน์และคุณค่ามีความเหมาะสมกับกลุ่มที่เข้ารับการ
พัฒนา
3 ด้านหลักการและเหตุผลของโปรแกรมฝึกอบรม มีความ
เป็นไปได้สมเหตุผล
4 วัต ถุ ป ระสงค์ข องโปรแกรมชั ด เจนครอบคลุ ม เนื้ อหาและ
กิจกรรม
5 โครงสร้างของโปรแกรมฝึกอบรมสอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู้มีการจัดเรียงลาดับเนื้อหา
6 วิธีการฝึกอบรม มีลาดับขั้นตอนมีกระบวนการที่ชัดเจน
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
7 ด้านสื่อประกอบการอบรมช่วยส่งเสริมให้กิจกรรมเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์
8 ความเหมาะสมของระยะเวลาที่ใช้ในการ ฝึกอบรม 3 ระยะ
รวม 8 วัน 48 ชม.
9 ความเหมาะสมของสถานที่ฝึกอบรม ประกอบด้วยห้อง
อบรมภาคทฤษฎี และลงปฏิบัติพื้นที่ภาคสนาม
10 ด้านการวัดและประเมินผล ครอบคลุมสามารถตรวจสอบ
ตามวัตถุประสงค์ได้ตามลาดับ
ข้อเสนอแนะอื่นๆ

ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1
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ตอนที่ 2 แบบประเมินความสอดคล้องของโครงร่างรูปแบบโปรแกรม
คาชี้แจง โปรดพิจารณารายการประเมินแต่ละข้อความ อยู่ในระดับใดแล้วทาเครื่องหมาย  ลงใน
 ที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน
ข้อที่

รายการ

1
2
3
4
5
6
7
8

หลักการกับวัตถุประสงค์ของโปรแกรม
วัตถุประสงค์กับโครงสร้างของโปรแกรม
วัตถุประสงค์กับกิจกรรมการเรียนรู้
วัตถุประสงค์กับการวัดและประเมินผล
กิจกรรมการเรียนรู้กับเวลาที่ใช้ในการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้กับเนื้อหาของโปรแกรม
เนื้อหากับการประเมินผลโปรแกรม
องค์ประกอบต่างๆของแผนการจัดการเรียนรู้แต่ละ
หน่วยการเรียนรู้มีความสอดคล้องสัมพันธ์กัน
จุดประสงค์การเรียนรู้กับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
กิจกรรมการเรียนรู้กับการวัดและประเมินผล

9
10

ข้อเสนอแนะอื่นๆ

สอดคล้อง(1) ไม่แน่ใจ ไม่สอดคล้อง
(0)
(-1)
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แบบประเมินความพึงพอใจ
การพัฒนาโปรแกรมโดยการน้อมนาหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักพุทธธรรม
ไตรสิกขาเพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะนักศึกษาปริญญาบัณฑิต
คาชี้แจง
แบบสอบประเมินความพึงพอใจของโปรแกรม โดยการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและหลักพุทธธรรมไตรสิกขาเพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะนักศึกษาปริญญาบัณฑิต ขอให้
นักศึกษาพิจารณาระดับความพึงพอใจ
โปรดพิจารณาข้อความแต่ละข้อกับความเป็นจริงว่าท่านมีระดับ ความพึงพอใจอยู่ในระดับใดและทา
เครื่องหมาย  ลงใน
ที่ตรงกับความเป็นจริง โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง
มีความพึงพอใจมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง
มีความพึงพอใจมาก
ระดับ 3 หมายถึง
มีความพึงพอใจปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง
มีความพึงพอใจน้อย
ระดับ 1 หมายถึง
มีความพึงพอใจน้อยที่สุด
ระดับความพึงพอใจ
ข้อ
ข้อความ
5 4 3 2 1
ด้านคู่มือฝึกอบรม
1 มีจุดประสงค์ชัดเจน
2 รายละเอียดคาชี้แจงแต่ละเรื่องชัดเจน
3 การจัดเรียงลาดับเนื้อหาและกิจกรรม เหมาะสม
4 กิจกรรมกับระยะเวลาเหมาะสม
ด้านกิจกรรมการฝึกอบรม
5 กิจกรรมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
6 กิจกรรมเหมาะสมกับกลุ่มที่เข้ารับการพัฒนา
7 ผู้เข้ารับการพัฒนามีส่วนร่วมในแต่ละกิจกรรมเป็นอย่าง
มาก
8 เสริมสร้างปฎิสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ด้วยกันและเรียนรู้อย่างมีความสุข
9 กิจกรรมหลากหลายเน้นให้คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
กล้าคิดกล้าแสดงออก
10 เน้นการประยุกต์องค์ความรู้สู่การปฏิบัติ
11 มีการเตรียมความพร้อมในการดาเนินการ
12 มีทักษะในการนาเสนอเนื้อหาในแต่ละกิจกรรมเข้าใจได้
ง่าย
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ข้อ

ข้อความ

ระดับความพึงพอใจ
5 4 3 2 1

13 ดาเนินแต่ละกิจกรรมบรรลุจุดประสงค์
14 เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึงในแต่ละ
กิจกรรม
15 มีความสามารถในการวัดและประเมินผลในแต่ละ
กิจกรรม
ด้านสื่อและอุปกรณ์เอกสาร
16 โสตทัศนูปกรณ์เหมาะสม หลากหลายเพียงพอ
17 ใบความรู้ ใบงานเหมาะสม
18 เน้นให้ค้นคว้าความรู้จากแหล่งต่างๆ ที่หลากหลาย
ด้านการวัดการประเมินผล
19 การวัดและประเมินผลสอดคล้องกับจุดประสงค์
20 ความชัดเจนของวิธีการวัดและประเมินผล
21 การนิ เทศ ติดตามกากับ และเสนอแนะด้านต่างๆ ที่
เหมาะสม
ด้านสถานที่
22 การจัดสถานที่เหมาะสมในแต่ละกิจกรรม
23 การจัดบรรยากาศที่เอื้ออานวยต่อการเรียนรู้
24 สถานที่การลงปฏิบัติภาคสยามเหมาะสม
ข้อเสนอแนะอื่นๆ .........................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
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แบบสังเกตคุณลักษณะจิตสาธารณะนักศึกษาปริญญาบัณฑิต
คาชี้แจง
1. แบบสังเกตคุณลักษณะจิตสาธารณะนักศึกษาปริญญาบัณฑิตระหว่างการเข้าร่วมโปรแกรม
สาหรับวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร
2. แบบสังเกตคุณลักษณะจิตสาธารณะนักศึกษาปริญญาบัณฑิต ประกอบด้วยองค์ประกอบ
จิตสาธารณะ 4 ด้าน
3. โปรดเครื่องหมาย ลงในตารางสังเกตคุณลักษณะจิตสาธารณะนักศึกษาปริญญาบัณฑิต
ระหว่างการเข้าร่วมโปรแกรมตามความเป็นจริง
องค์ประกอบคุณลักษณะจิตสาธารณะ
ผลการวิเคราะห์
พฤติกรรม พฤติกรรม
คนที่ การรับรู้
เจตคติ
รวม
และการรู้คิด (5) ระดับบุคคล ระดับส่วนรวม (20) แปลผล รายละเอียด
(5)

(5)

(5)
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ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ 5 คะแนน
18 – 20
ระดับดีมาก
ระดับคุณภาพ 4 คะแนน
15 – 17
ระดับดี
ระดับคุณภาพ 3 คะแนน
12 – 14
ระดับพอใช้
ระดับคุณภาพ 2 คะแนน
9 – 11
ระดับน้อย
ระดับคุณภาพ 5 คะแนน
ต่ากว่า 9
ระดับควรปรับปรุง
เกณฑ์การให้คะแนน ปรับประยุกต์ (วัลลยา ธรรมอภิบาล,2555)
เกณฑ์การให้คะแนน
ลาดับที่ รายการประเมิน
5
4
3
2
1
1 ตระหนัก รับรู้ถึง มีความ
มีความ
มีความตระหนัก มีความ
ไม่ตระหนัก
ปัญหาสังคม ร่วม ตระหนัก รับรูตระหนั
้
ก รับรู้ รับรู้ถึงปัญหา ตระหนัก รับรู้ถึงปัญหา
วิเคราะห์ ยึด ถึงปัญหา ถึงปัญหา สังคม ร่วม รับรู้ถึงปัญหาสังคม ร่วม
หลักธรรมทางสาย สังคม ร่วม สังคม ร่วม วิเคราะห์ ยึด สังคม ร่วม วิเคราะห์ ยึด
กลาง พอประมาณ วิเคราะห์ ยึดวิเคราะห์ ยึด หลักธรรมทาง วิเคราะห์ หลักธรรมทาง
ในการดาเนินชีวิต หลักธรรม หลักธรรมทาง สายกลางในการ ยึดหลักธรรม สายกลางใน
แบบห่วงใยสังคม ทางสายกลาง สายกลางใน ดาเนินชีวิต ทางสาย การดาเนินชีวิต
(การรับรู้และการรู้ ในการดาเนิน การดาเนิน ห่วงใยสังคม กลางในการ ห่วงใยสังคม
คิด)
ชีวิต ห่วงใย ชีวิต ห่วงใย (การรับรู้และ ดาเนินชีวิต (การรับรู้และ
สังคม (การ สังคม (การ การรู้คิด) เป็น ห่วงใยสังคม การรู้คิด)
รับรู้และการรู้รับรู้และการรู้ บางครั้ง
(การรับรู้และ
คิด)สม่าเสมอ คิด) บ่อยครั้ง
การรู้คิด)
น้อยที่สุด
2

คานึงถึงผู้อื่นที่มี คานึงถึงผู้อื่น คานึงถึงผู้อื่นทีค่ านึงถึงผู้อื่นที่มี คานึงถึงผู้อื่น ไม่คานึงถึงผู้อื่น
ปฏิสัมพันธ์ สามัคคีที่มี
มีปฏิสัมพันธ์ ปฏิสัมพันธ์ ที่มี
ที่มีปฏิสัมพันธ์
เมตตา เอื้อเฟื้อ ปฏิสัมพันธ์ สามัคคี
สามัคคี
ปฏิสัมพันธ์ สามัคคี
เกื้อกูล ช่วยเหลือ สามัคคี
เมตตา
เมตตา เอื้อเฟื้อ สามัคคี
เมตตา
และให้โอกาส เมตตา
เอื้อเฟื้อ
เกื้อกูล
เมตตา
เอื้อเฟื้อเกื้อกูล
(เจตคติ)
เอื้อเฟื้อ
เกื้อกูล
ช่วยเหลือ และ เอื้อเฟื้อ ช่วยเหลือ และ
เกื้อกูล
ช่วยเหลือ ให้โอกาส
เกื้อกูล
ให้โอกาส
ช่วยเหลือ และให้โอกาส (เจตคติ) เป็น ช่วยเหลือ (เจตคติ)
และให้โอกาส (เจตคติ)
บางครั้ง
และให้
(เจตคติ)
บ่อยครั้ง
โอกาส
สม่าเสมอ
(เจตคติ)
น้อยที่สุด
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เกณฑ์การให้คะแนน
5
4
3
2
1
3 การพัฒนาตนเอง การพัฒนา การพัฒนา การพัฒนา
การพัฒนา ไม่มีการพัฒนา
เกี่ยวกับพฤติกรรม ตนเอง
ตนเอง
ตนเองเกี่ยวกับ ตนเอง
ตนเองเกี่ยวกับ
(ศีล) ด้านจิตใจ เกี่ยวกับ
เกี่ยวกับ
พฤติกรรม (ศีล) เกี่ยวกับ พฤติกรรม (ศีล)
(สมาธิ) ด้านความรู้ พฤติกรรม พฤติกรรม ด้านจิตใจ
พฤติกรรม ด้านจิตใจ
ความคิด (ปัญญา) (ศีล) ด้าน (ศีล) ด้าน (สมาธิ) ด้าน (ศีล) ด้าน (สมาธิ) ด้าน
และการมีวิธีคิด จิตใจ (สมาธิ) จิตใจ (สมาธิ) ความรู้ความคิด จิตใจ (สมาธิ)ความรู้ความคิด
เป็น คิดถูกต้องตามด้านความรู้ ด้านความรู้ (ปัญญา) และ ด้านความรู้ (ปัญญา) และ
หลักเหตุผล เพื่อ ความคิด ความคิด การมีวิธีคิดเป็น ความคิด การมีวิธีคิดเป็น
อุทิศตนให้ส่วนรวม (ปัญญา) และ (ปัญญา) และ คิดถูกต้องตาม (ปัญญา) และคิดถูกต้องตาม
(พฤติกรรมระดับ การมีวิธีคิด การมีวิธีคิด หลักเหตุผล เพื่อการมีวิธีคิด หลักเหตุผล
บุคคล)
เป็น คิด เป็น คิด
อุทิศตนให้
เป็น คิด เพื่ออุทิศตนให้
ถูกต้องตาม ถูกต้องตาม ส่วนรวม เป็น ถูกต้องตาม ส่วนรวม
หลักเหตุผล หลักเหตุผล บางครั้ง
หลักเหตุผล
เพื่ออุทิศตน เพื่ออุทิศตนให้
เพื่ออุทิศตน
ให้ส่วนรวม ส่วนรวม
ให้ส่วนรวม
สม่าเสมอ บ่อยครั้ง
น้อยที่สุด

ลาดับที่ รายการประเมิน

4

การมีส่วนร่วม
สร้างเครือข่าย
ช่วยแก้ปัญหา ลง
มือปฏิบัติ
สร้างสรรค์ให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่
สังคม และการ
เตรียมตัวให้พร้อม
รับผลกระทบการ
เปลี่ยนแปลงด้าน
ต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสม
(พฤติกรรมระดับ
ส่วนรวม)

การมีส่วน การมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วม การมีส่วน ไม่มีส่วนร่วม
ร่วม สร้าง สร้างเครือข่ายสร้างเครือข่าย ร่วม สร้าง สร้างเครือข่าย
เครือข่าย ช่วยแก้ปัญหา ช่วยแก้ปัญหา เครือข่าย ช่วยแก้ปัญหา
ช่วยแก้ปัญหาลงมือปฏิบัติ ลงมือปฏิบัติ ช่วย
ลงมือปฏิบัติ
ลงมือปฏิบัติ สร้างสรรค์ให้ สร้างสรรค์ให้ แก้ปัญหา ลง สร้างสรรค์ให้
สร้างสรรค์ให้ เกิดประโยชน์ เกิดประโยชน์สุขมือปฏิบัติ เกิดประโยชน์
เกิดประโยชน์ สุขแก่สังคม แก่สังคม และ สร้างสรรค์ให้สุขแก่สังคม
สุขแก่สังคม และการ
การเตรียมตัวให้ เกิด
และการเตรียม
และการ เตรียมตัวให้ พร้อมรับ
ประโยชน์สุข ตัวให้พร้อมรับ
เตรียมตัวให้ พร้อมรับ ผลกระทบการ แก่สังคม ผลกระทบการ
พร้อมรับ ผลกระทบการเปลี่ยนแปลง และการ เปลี่ยนแปลง
ผลกระทบ เปลี่ยนแปลง ด้านต่าง ๆ เตรียมตัวให้ ด้านต่าง ๆ
การ
ด้านต่าง ๆ อย่างเหมาะสม พร้อมรับ อย่างเหมาะสม
เปลี่ยนแปลง อย่าง
ทาบางครั้ง ผลกระทบ
ด้านต่าง ๆ เหมาะสมทา
การ
อย่าง
บ่อยครั้ง
เปลี่ยนแปลง
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ลาดับที่ รายการประเมิน

5
เหมาะสม ทา
สม่าเสมอ

4

เกณฑ์การให้คะแนน
3
2
ด้านต่าง ๆ
อย่าง
เหมาะสม
ทาน้อยที่สุด

1

แบบประเมินโครงการการปฏิบัติโครงการจิตสาธารณะโดยการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและหลักพุทธธรรมไตรสิกขาเพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะนักศึกษาปริญญาบัณฑิต
มีรายข้อการประเมินต่อไปนี้
1. การสารวจและคัดเลือกปัญหา มีการใช้หลักเหตุผลคัดเลือกลาดับความสาคัญของปัญหามี
การใช้ขั้นปัญญา ในการคัดเลือกลาดับความสาคัญของปัญหา
2. การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา มีการใช้หลักเหตุผลวิเคราะห์สาเหตุของปัญหามีการใช้ขั้น
ปัญญา ในการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
3. การวางแผนการพัฒนาหรือแนวทางการแก้ปัญหา การวางแผนเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีมี
การใช้สมาธิ ความคิดที่เป็นจริงถูกต้องในการวางแผน
4. การลงมือปฏิบัติโครงการภาคสนามการลงมือทากิจกรรมต้องต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ให้เหมาะสม
พอดี คุ้มค่าต้องยึดกฎระเบียบมีวินัย ไม่เบียดเบียนใครเป็นขั้นศีลในการทางานกิจกรรม
5. การสรุปผลและประเมินโครงการ ใช้เหตุผลใช้ความรู้แยกแยะลาดับการทาใช้สมาธิและ
ปัญญาในการลาดับสรุปกิจกรรม
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ผลการประเมิน กาหนดเกณฑ์การผ่านการประเมินไว้ที่ค่าเฉลี่ย 10 ขึ้นไป
จากคะแนนเต็ม 15 (วัลลยา ธรรมอภิบาล,2555)
การ
การสารวจ การวิเคราะห์
การลงมือ การสรุปผล
วางแผน
และคัดเลือก สาเหตุของ
ปฏิบัติ และประเมิน รวม แปลผล
การ
ปัญหา
ปัญหา
โครงการ โครงการ ( 15)
พั
ฒ
นา
( 3)
( 3)
(3)
( 3)
( 3)

พี่เพื่อน้องร่วม
ใจเรียนรู้
สร้างสรรค์
พัฒนาศาสน
สถานเพื่อ
ชุมชน
แหล่งน้า
สะอาด
หมู่บ้านน่าอยู่
พี่อาสาพาน้อง
รักษ์สะอาด
โรงเรียนน่าอยู่
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ลาดับที่

รายการประเมิน

1

การสารวจและคัดเลือก
ปัญหา มีการใช้หลัก
เหตุผลคัดเลือกลาดับ
ความสาคัญของปัญหามี
การใช้ขั้นปัญญา ในการ
คัดเลือกลาดับ
ความสาคัญของปัญหา

2

การวิเคราะห์สาเหตุของ
ปัญหา มีการใช้หลัก
เหตุผลวิเคราะห์สาเหตุ
ของปัญหามีการใช้ขั้น
ปัญญา ในการวิเคราะห์
สาเหตุของปัญหา

3

การวางแผนการพัฒนา
หรือแนวทางการ
แก้ปัญหา การวางแผน
เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่
ดีมีการใช้สมาธิ ความคิด
ที่เป็นจริงถูกต้องในการ
วางแผน

เกณฑ์การประเมิน
เกณฑ์การให้คะแนน
3
2
มีการสารวจและ มีการสารวจและ
คัดเลือกปัญหา มี คัดเลือกปัญหา มี
การใช้หลัก
การใช้หลัก
เหตุผลคัดเลือก เหตุผลคัดเลือก
ลาดับความสาคัญ ลาดับความสาคัญ
ของปัญหามีการ ของปัญหามีการ
ใช้ขั้นปัญญา ใน ใช้ขั้นปัญญา ใน
การคัดเลือก
การคัดเลือก
ลาดับความสาคัญ ลาดับความสาคัญ
ของปัญหาได้
ของปัญหาได้
อย่างถูกต้อง
อย่างถูกต้อง
ครบถ้วนทุก
ครอบถ้วนเป็น
ประเด็น
บางประเด็น
มีการวิเคราะห์ มีการวิเคราะห์
สาเหตุของปัญหา สาเหตุของปัญหา
มีการใช้หลัก
มีการใช้หลัก
เหตุผลวิเคราะห์ เหตุผลวิเคราะห์
สาเหตุของปัญหา สาเหตุของปัญหา
มีการใช้ขั้น
มีการใช้ขั้น
ปัญญา ในการ
ปัญญา ในการ
วิเคราะห์สาเหตุ วิเคราะห์สาเหตุ
ของปัญหาได้
ของปัญหาได้
อย่างถูกต้อง
ถูกต้อง ครบถ้วน
ครบถ้วนทุก
เป็นบางประเด็น
ประเด็น
มีการวางแผนการ มีการวางแผนการ
พัฒนาหรือแนว พัฒนาหรือแนว
ทางการแก้ปัญหา ทางการแก้ปัญหา
การวางแผนเป็น การวางแผนเป็น
การสร้าง
การสร้าง
ภูมิคุ้มกันที่ดีมี
ภูมิคุ้มกันที่ดีมี
การใช้สมาธิ
การใช้สมาธิ
ความคิดที่เป็น
ความคิดที่เป็น

1
ไม่มีการสารวจ
และคัดเลือก
ปัญหา มีการใช้
หลักเหตุผล
คัดเลือกลาดับ
ความสาคัญของ
ปัญหามีการใช้ขั้น
ปัญญา ในการ
คัดเลือกลาดับ
ความสาคัญของ
ปัญหา
ไม่มีการวิเคราะห์
สาเหตุของปัญหา
มีการใช้หลัก
เหตุผลวิเคราะห์
สาเหตุของปัญหา
มีการใช้ขั้น
ปัญญา ในการ
วิเคราะห์สาเหตุ
ของปัญหาในทุก
ประเด็น
ไม่มีการวาง
แผนการพัฒนา
หรือแนวทางการ
แก้ปัญหา การ
วางแผนเป็นการ
สร้างภูมิคุ้มกันที่ดี
มีการใช้สมาธิ
ความคิดที่เป็น
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ลาดับที่

4

เกณฑ์การให้คะแนน
3
2
จริงถูกต้องในการ จริงถูกต้องในการ
วางแผนทุก
วางแผนบาง
ขั้นตอนของการ ขั้นตอนในการ
ดาเนินงาน
ดาเนินงาน
การลงมือปฏิบัติโครงการ การลงมือปฏิบัติ การลงมือปฏิบัติ
ภาคสนามการลงมือทา โครงการ
โครงการ
กิจกรรมต้องใช้วัสดุ
ภาคสนามการลง ภาคสนามการลง
อุปกรณ์ให้เหมาะสม
มือทากิจกรรมมี มือทากิจกรรมมี
พอดี คุ้มค่าต้องยึด
การใช้วัสดุ
การใช้วัสดุ
กฎระเบียบมีวินัย ไม่
อุปกรณ์ให้
อุปกรณ์ให้
เบียดเบียนใคร เป็นขั้น เหมาะสมพอดี
เหมาะสมพอดี
ศีลในการทางานกิจกรรม คุ้มค่าต้องยึด
คุ้มค่าต้องยึด
กฎระเบียบมีวินัย กฎระเบียบมีวินัย
ไม่เบียดเบียนใคร ไม่เบียดเบียนใคร
เป็นขั้นศีลในการ เป็นขั้นศีลในการ
ทางานกิจกรรม ทางานกิจกรรม
ทุกครั้ง
เป็นบางครั้ง
รายการประเมิน

1
จริงถูกต้องในการ
วางแผน
การลงมือปฏิบัติ
โครงการ
ภาคสนามการลง
มือทากิจกรรมใช้
วัสดุอุปกรณ์ไม่
เหมาะสมพอดี ไม่
คุ้มค่า ไม่มีการยึด
กฎระเบียบมีวินัย
การไม่เบียดเบียน
ใคร เป็นขั้นศีลใน
การทางาน
กิจกรรม
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แบบประเมินพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมประจาหน่วยการเรียนรู้
ของโปรแกรมการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักพุทธธรรมไตรสิกขา
เพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะนักศึกษาปริญญาบัณฑิต
มีรายการประเมินพฤติกรรมการมีส่วนร่วมดังนี้
1. มุ่งมั่นตั้งใจเลือกใช้วัตถุสิ่งแวดล้อมอย่างเห็นคุณเหมาะสมพอดี
2. กระตือรือร้นรู้จักหน้าที่ มีวินัยเคารพผู้อื่นทากิจกรรมมีการวางแผนเตรียมการ
3. ความเอื้ออาทร และมีมนุษยสัมพันธ์ มีสมาธิ มั่นคง สามารถควบคุมอารมณ์ได้
4. ความคิดรอบคอบ มีเหตุผล แยกแยะแก้ปัญหาได้
5. มั่นใจกล้าแสดงออกมีความคิดรวบยอดเป็นขั้นตอนที่ถูกต้อง
โดยกาหนดเกณฑ์ประเมินระดับคุณภาพไว้ 3 ระดับ มีคะแนน 15 คะแนน ใช้เกณฑ์ตัดสิน
ดังนี้ 0-5 = ปรับปรุง , 6-10 = ปานกลาง, และ 11-15 = ดี (วัลลยา ธรรมอภิบาล,2555)

1

2

3

4

5
พอประมาณ
มีภูมิคุ้มกัน มีภูมิคุ้มกัน
มีเหตุผล
ที่ดี
ที่ดี
มีเหตุผล

(3)
(3)

จิต

(3)
(3)

ค่าเฉลี่ย
แต่ละ
หน่วย
ระดับคุณภาพ

ปัญญา

ศึล

มั่นใจกล้าแสดงออกมีความคิด
รวบยอดเป็นขั้นตอนที่ถูกต้อง

ปัญญา

กระตือรือร้นรู้จักหน้าที่ มีวินัย
เคารพผู้อื่นทากิจกรรมมีการ
วางแผนเตรียมการ
ความเอื้ออาทร และมีมนุษย
สัมพันธ์ มีสมาธิ มั่นคง สามารถ
ควบคุมอารมณ์ได้
ความคิดรอบคอบ มีเหตุผล
แยกแยะแก้ปัญหาได้

กาย

มุ่งมั่นตั้งใจเลือกใช้วัตถุ
สิ่งแวดล้อมอย่างเห็นคุณ
เหมาะสมพอดี

หน่วยการเรียนรู้ที่
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การเมินผลตามหลักไตรสิกขาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

(3)
(15)
แปล
ผล
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ลาดับ
ที่

รายการประเมิน

1

เกณฑ์การประเมิน
เกณฑ์การให้คะแนน
3

2

1

มุ่งมั่นตั้งใจเลือกใช้วัตถุ
และสิ่งแวดล้อมอย่าง
เห็นคุณค่าเหมาะสม
พอดี

มีความมุ่งมั่นตั้งใจ
เลือกใช้วัสดุและ
สิ่งแวดล้อมอย่าง
เห็นคุณเหมาะสม
พอดีทุกครั้ง

มีความมุ่งมั่นตั้งใจ
เลือกใช้วัสดุและ
สิ่งแวดล้อมอย่าง
เห็นคุณเหมาะสม
พอดีเป็นบางครั้ง

2

กระตือรือร้นรู้จักหน้าที่
มีวินัยเคารพผู้อื่นทา
กิจกรรมมีการวางแผน
เตรียมการ

3

ความเอื้ออาทร และมี
มนุษยสัมพันธ์ มีสมาธิ
มั่นคง สามารถควบคุม
อารมณ์ได้

มีความ
กระตือรือร้นรู้จัก
หน้าที่ มีวินัย
เคารพผู้อื่นทา
กิจกรรมมีการ
วางแผน
เตรียมการ
สม่าเสมอ
มีความเอื้ออาทร
และมีมนุษย
สัมพันธ์ มีสมาธิ
มั่นคง สามารถ
ควบคุมอารมณ์ได้
ตลอดเวลา

มีความ
กระตือรือร้นรู้จัก
หน้าที่ มีวินัย
เคารพผู้อื่นทา
กิจกรรมมีการ
วางแผน
เตรียมการเป็น
บางครั้ง
มีความเอื้ออาทร
และมีมนุษย
สัมพันธ์ มีสมาธิ
มั่นคง สามารถ
ควบคุมอารมณ์ได้
เป็นบางครั้ง

ไม่มีความมุ่งมั่น
ตั้งใจเลือกใช้
วัสดุและ
สิ่งแวดล้อม
อย่างเห็นคุณ
เหมาะสมพอดี
ไม่มีความ
กระตือรือร้น
รู้จักหน้าที่ มี
วินัยเคารพผู้อื่น
ทากิจกรรมมี
การวางแผน
เตรียมการ

4

ความคิดรอบคอบ มี
เหตุผล แยกแยะ
แก้ปัญหาได้

5

มั่นใจ กล้าแสดงออกมี
ความคิดรวบยอดเป็น
ขั้นตอนที่ถูกต้อง

ความคิดรอบคอบ
มีเหตุผล แยกแยะ
แก้ปัญหาได้ทุก
ครั้ง
มีความมั่นใจ กล้า
แสดงออก มี
ความคิดรวบยอด
เป็นขั้นตอนที่
ถูกต้องทุกครั้ง

ความคิดรอบคอบ
มีเหตุผล แยกแยะ
แก้ปัญหาได้แป็น
บางครั้ง
มีความมั่นใจ กล้า
แสดงออก มี
ความคิดรวบยอด
เป็นขั้นตอนที่
ถูกต้องเป็น
บางครั้ง

ไม่มีการ
แสดงออกความ
เอื้ออาทร และมี
มนุษยสัมพันธ์ มี
สมาธิ มั่นคง
สามารถควบคุม
อารมณ์ได้
ไม่มีความคิด
รอบคอบ มี
เหตุผล แยกแยะ
แก้ปัญหาได้
ไม่มีความมั่นใจ
กล้าแสดงออก
มีความคิดรวบ
ยอดเป็นขั้นตอน
ที่ถูกต้อง
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ภาคผนวก ข
การหาคุณภาพเครื่องมือ
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ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องและความตรงเชิงเนื้อหา
แบบประเมินคุณลักษณะจิตสาธารณะ
เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมโดยการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักพุทธธรรม
ไตรสิกขาเพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะนักศึกษาปริญญาบัณฑิต
ความหมาย

ค่า IOC

คนที่ 5

คนที่ 4

คนที่ 3

คนที่ 2

ระดับความคิดเห็น

คนที่1

ที่

การพัฒนาโปรแกรมโดยการน้อมนาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักพุทธ
ธรรมไตรสิกขาเพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะ
นักศึกษาปริญญาบัณฑิต

ด้านตระหนัก รับรู้ถึงปัญหาสังคม ร่วมวิเคราะห์ ยึดหลักธรรมทางสายกลางในการดาเนินชีวิต แบบห่วงใย
สังคม (การรับรู้และการรู้คิด)
1
ตระหนักและรับรู้ มีความสนใจในปัญหาต่างๆ
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้
โดยคานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นสาคัญ
2 ตระหนักและให้ความสาคัญต่อสิ่งแวดล้อม
รอบตัว มีการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อ
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้
ตนเอง และสังคม
3 ติดตามข่าวสารด้านการพัฒนาและการจัด
กิจกรรม เช่น ด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง
+1 +1 +1 0 +1 0.80 ใช้ได้
และสิ่งแวดล้อม
4 มีความรอบรู้ สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
ในเรื่องต่าง ๆของสังคมและสามารถนาไป
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้
ประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวันได้
5 คิดวิเคราะห์หาข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจและ
ประเมินข้อมูลสารสนเทศและแนวคิดจาก
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
6 แสดงความคิดเห็นในเชิงวิพากษ์อย่างสร้างสรรค์
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้
ในการเข้าร่วมกิจกรรมกับสังคม
7 กล้าเผชิญปัญหาและพร้อมแก้ไขปัญหา โดยใช้
หลักธรรมทางสายกลาง หลักเหตุผล และมี
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้
ความห่วงใยสังคม
8 ประพฤติตนเหมาะสมกับฐานะ ประหยัดอดออม
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้
ใช้จ่ายในสิ่งจาเป็นต่อการดารงชีวติ
9 มีสติปญ
ั ญาในการดาเนินชีวิตอย่างซื่อสัตย์สจุ ริต
+1 +1 +1 +1 +1
1.00 ใช้ได้
ไม่เบียดเบียนเอาเปรียบสิ่งใดๆ
10 การปฏิบัติงานหรือกิจกรรมต่างๆเน้นหลักการ
+1 +1 +1 +1 +1
1.00 ใช้ได้
พึ่งพาตนเองมากกว่าพึ่งพาผู้อื่น
11 การให้เกียรติผู้อื่นอยูเ่ สมอ ปฏิบัตงิ านโดยยึด
+1 0
+1 +1 +1
0.80 ใช้ได้
หลักคุณธรรม จริยธรรม
12 ปฏิบัติโครงการ หรือกิจกรรมเพื่อส่วนรวมด้วย +1 +1 +1 +1 +1
1.00 ใช้ได้
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คนที่ 5

+1 +1
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+1

คนที่ 4

คนที่ 3

คนที่ 2

+1 +1

ค่า IOC

13

ความเพียร พยายาม และความอดทน
พึ่งพาตนเองโดยคานึงถึงทรัพยากรธรรมชาติ
สามารถเสาะแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติใน
ท้องถิ่นที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ระดับความคิดเห็น

คนที่1

ที่

การพัฒนาโปรแกรมโดยการน้อมนาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักพุทธ
ธรรมไตรสิกขาเพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะ
นักศึกษาปริญญาบัณฑิต

1.00

ใช้ได้

ด้านคานึงถึงผู้อื่นที่มีปฏิสัมพันธ์ สามัคคี เผื่อแผ่ เมตตา เอื้อเฟื้อเกื้อกูล ช่วยเหลือ และให้
โอกาส (เจตคติ)
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

คานึงถึงผู้อื่นและร่วมมือกันในการป้องกันไม่ให้
สิ่งของและสถานที่ตา่ งๆในสังคมเสียหาย
สามารถทางาน หรือปฏิบัติกจิ กรรมเป็นทีม
ร่วมกับเพื่อนด้วยความสามัคคี และมีความ
ปรองดอง
มีสัมพันธภาพที่เป็นมิตรกับผู้อื่นอย่างเท่าเทียม
กัน
มีความไวในการรับรู้ความรูส้ ึกของผู้อื่น เข้าใจ
ผู้อื่น มีมุมมองเชิงบวก และมีวุฒิภาวะทาง
อารมณ์ ที่เหมาะสมกับวัยวุฒิและคุณวุฒิ
มีความเอาใจใส่ มีส่วนช่วยเหลือและเกื้อกูล
บุคคลในสังคม
เคารพสิทธิเสรีภาพ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของ
ตนเองและบุคคลอื่นอย่างเท่าเทียมกัน
มีความเมตตา กรุณา ช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อเกื้อกูล
เสียสละเพื่อผู้อื่น เมื่อมีโอกาส
ให้กาลังใจและให้คาแนะนาเพื่อนๆในเรื่องต่างๆ
ในทางที่ถูกต้อง
บริจาคสิ่งของ หรือเงินเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นตาม
กาลัง ฐานะ
ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยแรงกายแรงใจเต็มตาม
ศักยภาพของตนเอง
แบ่งปัน เปิดโอกาสให้ผู้อื่นใช้ สิ่งของส่วนรวม
และช่วยดูแลรักษาสาธารณสมบัตขิ องสังคมให้
อยู่ในสภาพดี
ตั้งใจเข้าไปมีส่วนช่วยเหลือกิจการเพื่อส่วนรวม
โดยนาองค์ความรู้ และความสามารถในการ

+1

+1

+1 +1 +1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1 +1 +1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1 +1 +1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1 +1 +1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1 +1 +1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1 +1 +1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1 +1 +1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1 +1 +1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1 +1 +1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1 +1 +1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1 +1

0

0.80

ใช้ได้

+1

+1

+1 +1 +1

1.00

ใช้ได้
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ค่า IOC

คนที่ 5

คนที่ 4

คนที่ 3

คนที่ 2

ระดับความคิดเห็น

คนที่1

ที่

การพัฒนาโปรแกรมโดยการน้อมนาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักพุทธ
ธรรมไตรสิกขาเพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะ
นักศึกษาปริญญาบัณฑิต
แสวงหาความรู้ เข้าร่วมในการแก้ปัญหาให้กับ
หน่วยงานต่างๆเมื่อมีโอกาส

ด้านการพัฒนาตนเอง เกี่ยวกับพฤติกรรม (ศีล) จิตใจ (สมาธิ) ความรู้ความคิด (ปัญญา)
และการมีวิธีคิดเป็น คิดถูกต้องตามหลักเหตุผล เพื่ออุทิศตนให้ส่วนรวม (พฤติกรรมระดับ
บุคคล)
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

การควบคุมตนเองให้อยู่ในระเบียบวินัยทั้งทาง
กาย ทางวาจาและใจ โดยไม่เอาเปรียบหรือ
เบียดเบียนผู้อื่นและสิ่งแวดล้อม
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กบั เพื่อน หรือ
รุ่นน้อง โดยไม่เพิกเฉยต่อความสูญเสียต่อสิ่งของ
สาธารณะ เช่นช่วยปิดน้า ปิดไฟเมื่อเลิกใช้งาน
มีระเบียบวินัยในการดาเนินชีวิต เมื่อปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆเสร็จแล้ว เก็บของ หรือสถานที่ให้
มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
รวบรวมจิตใจ ความคิดให้แน่วแน่โดยใช้สติใน
การทากิจกรรมใด ๆให้สาเร็จ
มีพลังจิตใจแน่วแน่ทาความเข้าใจปัญหา
แก้ปัญหาจนเกิดความรู้แจ้ง เกิดการเรียนรู้ เกิด
ปัญญาขึ้นในตนเอง
มีความตั้งใจแน่วแน่ในการนาความรู้ของตนไป
ใช้เพื่อประโยชน์ต่อสังคม
มีจิตใจมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง ใฝ่เรียนรู้และ
เรียนรูเ้ พิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง
มีหลักเหตุผลพิจารณาเหตุการณ์ตา่ งๆอย่างรู้เท่า
ทัน
การปฏิบัตสิ ิ่งต่างๆ โดยมีการตัดสินใจที่ยึดมั่นใน
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นสาคัญ
มีความเป็นผู้นาทางปัญญาในการพัฒนาสิ่งต่างๆ
เพื่อสร้างสรรค์สังคม
มีความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองว่ามี
เป็นผู้ที่มีประโยชน์ต่อส่วนรวม
เมื่อเกิดปัญหาขึ้น พยายามค้นหาสาเหตุและ

+1

+1

+1 +1 +1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1 +1 +1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1 +1 +1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1 +1 +1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1 +1 +1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1 +1 +1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1 +1 +1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1 +1 +1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1 +1 +1

1.00

ใช้ได้

+1

0

+1 +1 +1

0.80

ใช้ได้

+1

+1

+1 +1 +1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1 +1 +1

1.00

ใช้ได้
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+1

ค่า IOC

คนที่ 5

คนที่ 3

คนที่ 4

คนที่ 2

38

วิธีการแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผล
พิจารณาเลือกใช้ วัสดุ สิ่งของ ที่เหมาะสมกับ
งาน หรือกิจกรรมต่างๆ และนาองค์ความรูไ้ ปใช้
ในทางที่ถูกต้องเหมาะสม

ระดับความคิดเห็น

คนที่1

ที่

การพัฒนาโปรแกรมโดยการน้อมนาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักพุทธ
ธรรมไตรสิกขาเพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะ
นักศึกษาปริญญาบัณฑิต

1.00

ใช้ได้

ด้านการมีส่วนร่วม สร้างเครือข่าย ช่วยแก้ปัญหา ลงมือปฏิบัติ สร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์สุข
แก่สังคม และการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
(พฤติกรรมระดับส่วนรวม)
39
40
41
42
43
44
45
46
47

การเป็นผูร้ ิเริ่มสร้างเครือข่ายการปฏิบัติกิจกรรม
ต่างๆที่เป็นการช่วยเหลือและพัฒนาสังคมและ
สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เชิญชวนเพื่อนในการร่วมคิด ร่วมปฏิบัติกิจกรรม
หรือมีแนวทางประชาสัมพันธ์ ขยายความรู้ ที่
เสริมสร้างให้เพื่อนมีจิตสานึกที่ดตี อ่ สังคม
ประสานงาน มีส่วนร่วมกับหน่วยงานอื่นในสังคม
ในการกาหนดทิศทางในการดาเนินงานจัด
กิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกัน
ปฏิบัติงานหรือกิจกรรมเพื่อส่วนรวม เมื่อได้รับ
มอบหมายด้วยความเต็มใจโดยไม่หวัง
ผลตอบแทน
ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้สาเร็จตามเวลาที่
กาหนดและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
การปฏิบัติงานหรือกิจกรรมต่างๆ เมื่อเกิดปัญหา
หรืออุปสรรค ไม่ท้อถอยกับสิ่งที่เกิดขึ้น และ
ค้นหาวิธีการแก้ปัญหา
อาสาสมัครเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่
เป็นประโยชน์ต่อสังคม
ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐบาลและ
ภาคเอกชน ที่ขอความช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ
เพื่อสังคม
อุทิศตนในการลงมือปฏิบตั ิช่วยเหลือกิจกรรมที่
เป็นปัญหาสังคม เพื่อช่วยแก้ปัญหาหรือลด
ระดับของปัญหา
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1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1 +1 +1

1.00

ใช้ได้
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ใช้ได้

0

+1

+1 +1 +1

0.80

ใช้ได้
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+1 +1 +1

1.00

ใช้ได้
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ใช้ได้
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ใช้ได้
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1.00

ใช้ได้
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1.00

ใช้ได้
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คนที่ 4
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51

ค่า IOC

50

คนที่ 3

49

มีการวางแผนกาหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนใน
การปฏิบัติงานกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างเป็นระบบ
การยอมรับผลที่เกิดจากการกระทาหรือการ
ปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมที่ตนเองมีส่วนร่วม
การเรียนรู้ตลอดชีวิตและฝึกฝนตนเองให้มีความ
รู้ทันต่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ในปัจจุบันและ
นามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับงานส่วนรวม
การเตรียมความพร้อมในการรับผลกระทบจาก
การเปลีย่ นแปลงด้านต่างๆ โดยคานึงถึงความ
เป็นไปของสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม

คนที่ 2

48

ระดับความคิดเห็น

คนที่1

ที่

การพัฒนาโปรแกรมโดยการน้อมนาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักพุทธ
ธรรมไตรสิกขาเพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะ
นักศึกษาปริญญาบัณฑิต

251
ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องและความตรงเชิงเนื้อหา
แบบสอบถามเพื่อศึกษาความคิดเห็น เกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรม
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ความหมาย

ค่า IOC

คนที่ 5

คนที่ 4

คนที่ 3

คนที่ 2

ระดับความคิดเห็น

คนที่1

ที่

การพัฒนาโปรแกรมโดยการน้อมนาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักพุทธ
ธรรมไตรสิกขาเพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะ
นักศึกษาปริญญาบัณฑิต

ด้านการประยุกต์ใช้การน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะ
1

2

3

4

5

หลักพอประมาณจะช่วยให้ การจัดกิจกรรมเพื่อ
ส่วนรวม เช่นการใช้สื่อ / แหล่งเรียนรู้ /
ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สงู สุด เหมาะสม
ทุกด้าน
หลักเหตุผลจะช่วยให้ มีความรอบรู้ สามารถคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ใช้เหตุผลในการเลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์และทรัพยากรให้เหมาะสมกับกิจกรรม
และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนิน
ชีวิตประจาวันและทาประโยชน์เพือ่ ส่วนรวมได้
การมีภมู ิคุ้มกันที่ดีจะช่วยกล้าเผชิญปัญหาและ
พร้อมแก้ไขปัญหา รู้จักปรับตัวให้เข้ากับ
สิ่งแวดล้อม แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคมพร้อมยอมรับการเปลี่ยนแปลง
ความรู้และคุณธรรมจะช่วยให้ลดความขัดแย้ง
ความกดดันซึ่งกันและกัน จะช่วยสร้างความ
สมานฉันท์ ความกลมเกลียว ความสามัคคีใน
สังคม มีสติปัญญาในการดาเนินชีวิตอย่างซื่อสัตย์
สุจริต ไม่เบียดเบียนเอาเปรียบสิ่งใดๆ
การประยุกต์ใช้จะช่วยให้ รู้คิดถึงประโยชน์ของ
การพึ่งพาตนเองพึ่งพาซึ่งกันและกัน เมตตา
กรุณา ช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อเกื้อกูล เสียสละ โดย
คานึงถึงทรัพยากรที่มีจากัด และแสวงหา
ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นที่มีอยู่มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์เพื่อส่วนรวม

+1

+1

+1 +1 +1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1 +1 +1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

+1

0.80

ใช้ได้

+1

+1

+1 +1 +1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1 +1 +1

1.00

ใช้ได้

0
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+1

0.80

ใช้ได้

+1

+1

+1 +1 +1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1 +1 +1

1.00

ใช้ได้

0

+1

+1 +1 +1

0.80

ใช้ได้

+1

+1

+1 +1 +1

1.00

ใช้ได้

คนที่ 5

+1

คนที่ 4

+1

คนที่ 3

+1

คนที่ 2

ค่า IOC

ระดับความคิดเห็น

คนที่1

ที่

การพัฒนาโปรแกรมโดยการน้อมนาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักพุทธ
ธรรมไตรสิกขาเพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะ
นักศึกษาปริญญาบัณฑิต

ด้านการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมไตรสิกขาเพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะ

6

7

8

9

10

ศีลจะช่วยให้ การควบคุมตนเองให้อยู่ในระเบียบ
วินัยทั้งทางกาย ทางวาจาและใจ โดยไม่เอา
เปรียบหรือเบียดเบียนผู้อื่นและสิ่งแวดล้อม
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี โดยไม่เพิกเฉยต่อ
ความสูญเสียต่อสิ่งของสาธารณะ เช่นช่วยปิดน้า
ปิดไฟเมื่อเลิกใช้งาน
สมาธิ จะช่วยให้รวบรวมจิตใจ ความคิดให้แน่ว
แน่โดยใช้สติในการทากิจกรรมเพือ่ ส่วนรวมให้
สาเร็จ สร้างพลังจิตใจทาความเข้าใจปัญหา
แก้ปัญหาจนเกิดความรู้แจ้ง เกิดการเรียนรู้ เกิด
ปัญญาขึ้นในตนเอง
ปัญญาจะช่วยให้ มีหลักเหตุผลพิจารณาเรื่อง
และเหตุการณ์ต่างๆอย่างรู้เท่าทัน ช่วยให้เป็น
ผู้นาในการพัฒนาสิ่งต่างๆ เพื่อสร้างสรรค์สังคม
มีความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองว่ามี
เป็นผู้ที่มีประโยชน์ต่อส่วนรวม
การพัฒนาบุคคล เกีย่ วกับพฤติกรรม (ศีล)
จิตใจ (สมาธิ) ความรูค้ วามคิด (ปัญญา) จะทา
ให้มีวิธีคิดเป็น คิดถูกต้อง และ เมื่อเกิดปัญหา
ขึ้น จะค้นหาสาเหตุ แก้ปญ
ั หาโดยใช้เหตุผล
สังคมจะสงบสุข
ประยุกต์ใช้เพื่อจัดการเรียนรู้ ขั้นที1) ขั้นสร้าง
ปัจจัย คือจัดหาทรัพยากรที่จาเป็นต้องใช้ ขั้นที2)
ขั้นกระบวนการ คือใช้ ศีล สมาธิ และปัญญา
ขั้นที3) ขั้นการประเมินผล ( กาย ศีล จิต ปัญญา )

0

ด้านแนวคิดการพัฒนาโปรแกรมเพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะนักศึกษาปริญญาบัณฑิต
11
12

หลักการควรมุ่งมั่นพัฒนาให้กลุม่ เป้าหมายมีแนว
ทางการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้บาเพ็ญตนให้
+1
เป็นประโยชน์ต่อสังคม อย่างหลากหลายรูปแบบ
แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
วัตถุประสงค์ควรปลูกฝังและสร้างจิตสานึกในการ +1

0

+1 +1 +1

0.80

ใช้ได้

+1

+1 +1 +1

1.00

ใช้ได้
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+1

+1 +1 +1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1 +1 +1

1.00

ใช้ได้

0

+1

+1 +1 +1

0.80

ใช้ได้

+1

+1

+1 +1 +1

1.00

ใช้ได้

+1

0

+1 +1 +1

0.80

ใช้ได้

+1

+1

+1 +1 +1

1.00

ใช้ได้

คนที่ 5

+1

คนที่ 4

ความหมาย

16

ค่า IOC

15

คนที่ 3

14

คนที่ 2

13

บาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อ ชุมชน สังคม เน้น
มีคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม
แนวคิดสาคัญควรน้อมนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและหลักพุทธธรรมไตรสิกขาที่
สอดคล้องกับการสร้างเสริมจิตสาธารณะมาช่วย
พัฒนาเป็นโครงสร้างโปรแกรม
แนวทางการจัดการเรียนรู้ควรเน้นให้ร่วมกัน
วิเคราะห์ การออกแบบการจัดกิจกรรม วางแผน
มีการปฏิบตั ิภาคสนามทากิจกรรมเพื่อสังคม
อาสาสมัครโดยไม่มีคา่ ตอบแทน
ควรจัดให้มีนาเสนอผลงานมีการแลกเปลีย่ น
เรียนรูห้ ลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมโครงการสร้าง
เสริมจิตสาธารณะเพื่อถอดบทเรียน
ควรจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของโปรแกรม 3
ระยะ โดย มีการอบรมภาคทฤษฎี ปฏิบัติ
ภาคสนามโดยทาโครงการจิตสาธารณะ และถอด
บทเรียน รวมเวลาไม่เกิน 50 ชม.
ควรมีการประเมินผลก่อน ระหว่าง และหลังการ
จัดประสบการณ์เรียนรู้โดยประเมินผลตามสภาพ
จริง ประเมินโครงการ ประเมินตนเอง และการ
ประเมินความพึงพอใจต่อโปรแกรม
ควรมีการประเมินผลโดยมีการสังเกต การ
สัมภาษณ์ ร่วมกับการประเมินแบบต่างๆ เพื่อ
ติดตามการมีจิตสาธารณะ

ระดับความคิดเห็น

คนที่1

ที่

การพัฒนาโปรแกรมโดยการน้อมนาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักพุทธ
ธรรมไตรสิกขาเพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะ
นักศึกษาปริญญาบัณฑิต

ด้านวิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อการสร้างเสริมจิตสาธารณะนักศึกษาปริญญาบัณฑิต
19

20

ควรมีกระบวนการพัฒนาสร้าง การรับรู้และรู้คิด
เจตคติ และพฤติกรรม เกี่ยวกับการมีจิต
สาธารณะ
สาระการเรียนรูค้ วรมีกิจกรรมเรื่องการแบ่งปัน
เปิดโอกาสให้ผู้อื่นใช้ สิ่งของส่วนรวม และช่วย
ดูแลรักษาสาธารณสมบัติของสังคม

+1

+1

+1 +1 +1

1.00

ใช้ได้

+1

0

+1 +1 +1

0.80

ใช้ได้
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+1

+1 +1 +1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1 +1 +1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1 +1 +1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1 +1 +1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1 +1 +1

1.00

ใช้ได้

ควรส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายมีการสร้าง
26 เครือข่ายการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆที่เป็นการ +1
ช่วยเหลือและพัฒนาสังคม

+1

+1 +1 +1

1.00

ใช้ได้

+1

0

+1 +1 +1

0.80

ใช้ได้

+1

+1

+1 +1 +1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1 +1 +1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1 +1 +1

1.00

ใช้ได้

21

22

23

24

25

27
28

29

30

ควรเปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมาย มีส่วนช่วยเหลือ
กิจการเพื่อส่วนรวม เสียสละในหลากหลาย
รูปแบบเช่น แรงกายหรือบริจาค
ควรมีกิจกรรมทีส่ ่งเสริมการเคารพสิทธิเสรีภาพ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของตนเองและบุคคลอื่น
ให้รู้จักมีความเมตตา กรุณา ช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อ
เกื้อกูล เสียสละเพื่อผู้อื่น
ควรเปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายนาองค์ความรู้ และ
ความสามารถในการแสวงหาความรู้ เข้าร่วมในการ
แก้ปัญหาให้กับหน่วยงานต่างๆ ที่มุ่งพัฒนาสังคม
ควรส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการ
วางแผนกาหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงานกิจกรรมเพื่อสังคม
ควรมีกิกรรมเพื่อส่งเสริมการมีระเบียบวินัยในการ
ดาเนินชีวิต เช่นเมื่อปฏิบัติกิจกรรมต่างๆเสร็จแล้ว
เก็บของ หรือสถานที่ให้มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย

ควรมีกิจกรรมทีส่ ่งเสริมเพื่อให้กลุม่ เป้าหมาย
สามารถสื่อสารประสานกับผู้อื่นเพื่อสร้างสรรค์
สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ควรมีกิจกรรม ที่ส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายมีการ
ประชาสัมพันธ์ ขยายความรู้ ที่สร้างเสริมให้ผู้อื่นมี
จิตสานึกที่ดตี ่อสังคม
ควรมีกิจกรรมทีส่ ่งเสริมการเรียนรูต้ ลอดชีวิตและ
พัฒนาตนเองให้มีความรู้ทันต่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในปัจจุบันและนามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์กับการทางานเพื่อส่วนรวม
ควรมีกิจกรรม ที่ส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกัน มีการ
เตรียมความพร้อมในการรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ โดยคานึงถึงสถานการณ์

คนที่ 5

คนที่ 3

+1

ที่

คนที่ 4

คนที่ 2

ระดับความคิดเห็น

คนที่1

การพัฒนาโปรแกรมโดยการน้อมนาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักพุทธ
ธรรมไตรสิกขาเพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะ
นักศึกษาปริญญาบัณฑิต
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ค่า IOC

คนที่ 5

คนที่ 4

คนที่ 3

คนที่ 2

ระดับความคิดเห็น

คนที่1

ที่

การพัฒนาโปรแกรมโดยการน้อมนาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักพุทธ
ธรรมไตรสิกขาเพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะ
นักศึกษาปริญญาบัณฑิต
อย่างเหมาะสม

การวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องแต่ละองค์ประกอบของโปรแกรมฉบับร่าง
โดยการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักพุทธธรรมไตรสิกขา
เพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะนักศึกษาปริญญาบัณฑิต
ค่าดัชนีความสอดคล้องของร่างโปรแกรมฉบับร่างตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ จานวน 10 คน
ผู้เชี่ยวชาญ (คนที่)
6 7 8

ลาดับ

รายการประเมิน

1

2

3

4

1

หลักการกับวัตถุประสงค์ของ
โปรแกรม
วัตถุประสงค์กับโครงสร้างของ
โปรแกรม
วัตถุประสงค์กับกิจกรรมการ
เรียนรู้
วัตถุประสงค์กับการวัดและ
ประเมินผล
กิจกรรมการเรียนรู้กบั เวลาที่
ใช้ในการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้กับเนื้อหาของ
โปรแกรม
เนื้อหากับการประเมินผล
โปรแกรม
องค์ประกอบต่างๆของ
แผนการจัดการเรียนรู้แต่ละ
หน่วยการเรียนรู้มีความ
สอดคล้องสัมพันธ์กัน
จุดประสงค์การเรียนรู้กับ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
กิจกรรมการเรียนรู้กับการ
วัดและประเมินผล

+1

+1

+1

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1

+1

+1

+1

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1

+1

+1

+1

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1

+1

+1

+1

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1

+1

+1

+1

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1

+1

+1

+1

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1

+1

+1

+1

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1

+1

+1

+1

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดค
ล้อง
+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดค
ล้อง

2
3
4
5
6
7
8

9
10

5

9

10

IOC แปล
ผล
1.00 สอดค
ล้อง
1.00 สอดค
ล้อง
1.00 สอดค
ล้อง
1.00 สอดค
ล้อง
1.00 สอดค
ล้อง
1.00 สอดค
ล้อง
1.00 สอดค
ล้อง
1.00 สอดค
ล้อง
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แสดงค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างองค์ประกอบต่างๆของโปรแกรมสร้างเสริมจิตสาธารณะ
ฉบับร่างและองค์ประกอบต่างๆของแผนการจัดการเรียนรู้ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมี ดัชนี
ความสอดคล้ อ งเท่ า กั บ 1 ทุ ก ข้ อ ดั ง นั้ น จึ ง สรุ ป ได้ ว่ า โปรแกรมฉบั บ ร่ า งที่ ผู้ วิ จั ย พั ฒ นาขึ้ น มี
องค์ประกอบครบถ้วนเหมาะสมเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดมีความสอดคล้องสามารถนาไปใช้ในการ
สร้างเสริมจิตสาธารณะให้กับนักศึกษาปริญญาบัณฑิตได้
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การวิเคราะห์องค์ประกอบการมีจิตสาธารณะ ด้านการรู้คิด เจตคติและพฤติกรรม ซึ่ง
จาแนกตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของบลูม (Bloom. 1986)
การรู้คิด
เจตคติ พฤติกรรม
นักวิชาการ/
(พุทธิพิสัย) (จิตพิสัย) (ทักษะ
องค์ประกอบการมีจิตสาธารณะ
นักวิจัย
พิสัย)
ผู้วิจัย (2556)
แนวคิดหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
จะเห็นว่าเป็นระบบ
แบบธรรมชาติ เป็น
สายกลาง ไม่ตึง ไม่
หย่อน ไม่กดดัน ฝ่า
ฝืน ไม่เอาเปรียบ
ธรรมชาติ ไม่ได้ทา
ร้ายใครทั้งตนเอง
และผู้อื่น เน้น ให้
ความมี
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
เกื้อกูล ช่วยเหลือ
เน้นการให้อย่าง
สมดุลได้รับ
ประโยชน์ร่วมกัน
ไม่มีการทาร้ายซึ่ง
กันและกัน มีแต่
การแบ่งปัน เห็น
ประโยชน์ของการ
พึ่งพาตนเองพึ่งพา
ซึ่งกันและกัน
เมตตา กรุณา ให้
เสียสละเพื่อสังคม
ส่วนรวม ช่วยสร้าง
ความสมานฉันท์
สามัคคีในสังคม
ดาเนินชีวิตอย่าง
ซื่อสัตย์สุจริต ไม่
เบียดเบียนเอา
เปรียบสิ่งใดๆ

1. พอประมาณ หมายถึง มีความพอดี ต่อความ
จาเป็นการใช้ทรัพยากรในการดาเนินการใดๆ ก็ต้อง
ให้พอประมาณ เป็น ทางสายกลาง ไม่มากเกิน
ศักยภาพ และก็ต้องไม่น้อยเกินไป ให้ใช้ทรัพยากรใน
การจัดกิจกรรมและโครงการเพื่อสร้างเสริม จิต
สาธารณะ ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยไม่
เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น ไม่ทาให้สังคมเดือดร้อน
และไม่ทาลายธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
2. มีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจดาเนินการเรื่อง
ต่างๆ อย่างมีเหตุผล บนพื้นฐานของความถูกต้อง
คานึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นจากการกระทานั้นๆ ทั้งต่อ
ตนเอง ต่อผู้อื่นและส่วนรวม การคิดพิจารณาแยกแยะ
ดาเนินการ หรือจะทาอะไรอย่างสมเหตุสมผล
พิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ใช้เหตุผลในการ
เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์และทรัพยากรที่มีอยู่ ในการจัด
กิจกรรมและโครงการเพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะ โดย
ใช้สติ ปัญญา ในทางที่ถูกไม่ทาให้สังคมเสียหาย
3. มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี หมายถึง การเตรียมตัวให้
พร้อมรับต่อผลกระทบต่อการทากิจกรรมใดๆ คือ ไม่
เสี่ยงเกินไป ไม่ประมาท เตรียมวิธีการทางาน เพื่อ
ไม่ให้บกพร่องต้องหยุดชะงัก โดยรู้จักวางแผน รู้จัก
ปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม สังคม และนามาซึ่ง
ผลประโยชน์ในระยะยาว และความสุขของคน
ส่วนรวมที่ยั่งยืน
-ความรู้ คือรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้อง
อย่างรอบด้าน มีความรอบคอบและความระมัดระวัง
ที่จะนาความรู้ต่างๆ เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยง
กัน เพื่อประกอบการวางแผนในขั้นปฏิบัติกิจกรรม
และโครงการเพื่อส่วนรวม
-คุณธรรม คือการตระหนักในคุณธรรม รู้ผิดชอบชั่วดี
ซื่อสัตย์สุจริต ด้านการกระทาคือ มีความ
ขยันหมั่นเพียร อดทน ไม่โลภ ไม่ตระหนี่ รู้จักแบ่งปัน
เอื้อเฟื้อ เกื้อกูล และรับผิดชอบในการ กิจกรรมและ
โครงการเพื่อส่วนรวมและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม































259
นักวิชาการ/นักวิจัย

องค์ประกอบการมีจิตสาธารณะ

การรู้คิด
(พุทธิพิสัย)

ผู้วิจัย (2556)
หลักไตรสิกขาเป็น
กระบวนการพัฒนา
มนุษย์เพื่อการดาเนิน
ชีวิตที่ถูกต้อง ทีด่ ีและ
ประเสริฐ เป็น
กระบวนการพัฒนา
คนใน 3 ด้านคือ
ด้านพฤติกรรม
เรียกว่า ศีล ด้าน
จิตใจ เรียกว่า สมาธิ
ด้านปัญญา เรียกว่า
ปัญญา เมื่อมีปัญญา
ก็ไม่เห็นแก่ตัว ไม่เห็น
แก่พวกพร้อง
ประโยชน์ก็เป็นของ
ส่วนรวม นาไปสูส่ ังคม
ที่เกื้อกูล ช่วยเหลือ
แบ่งปันกัน สังคมก็อยู่
ร่วมกันอย่างสงบ เป็น
ปกติสุข

1) ศีล คือการพัฒนาด้านพฤติกรรม การ
ฝึกฝนพัฒนาด้านพฤติกรรมทางกาย และวาจา
ให้มีระบบถูกต้องดีงาม เพื่อความสงบ
เรียบร้อยอยู่ร่วมกันผาสุก สอดคล้องประสาน
กลมกลืน เพื่อความเกื้อหนุนกัน โดยไม่
เบียดเบียน ไม่เอาเปรียบกัน มีส่วนร่วมและ
ร่วมรับผิดชอบ เพื่อความพร้อมเพรียงสามัคคี
เพื่อป้องกันความชั่วและความเสื่อมเสียหาย
สังคมก็สงบสุข
2) สมาธิ คือการพัฒนาด้านจิตใจ ให้มี
คุณธรรมซึ่งเป็นคุณภาพของจิตใจ กล่าวคือ
คุณสมบัติที่เสริมสร้าง จิตใจให้ดีงาม ให้เป็น
จิตใจที่สูง ประณีต และประเสริฐ เช่น ความรัก
เมตตา เอื้อเฟื้อ ความปรารถนาเจตคติที่ดี
เป็นมิตร อยากให้ผู้อื่นและสังคมส่วนรวมมี
ความสุข
3) ปัญญา คือ พัฒนาด้านปัญญา ให้มีการคิด
การวินิจฉัยที่ถูกต้องชัดเจนและเทีย่ งตรง
ความรู้จักแยกแยะวิเคราะห์วจิ ัยสืบสาวเหตุ
ปัจจัยของเรื่องราวต่างๆ ที่จะทาให้สามารถ
แก้ไขปัญหา หรือบริหารจัดการกิจกรรมต่างๆ
เช่นปัญหาสังคม ให้สาเร็จตามที่มงุ่ หมาย
ส่วนรวมก็ได้รบั ประโยชน์
1. ด้านความตระหนักถึงปัญหาทีเ่ กิดขึ้นใน
สังคมปัจจุบัน
2. ด้านการวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ปญ
ั หาที่
เกิดขึ้นในสังคม
3. ด้านความรัก ความเอื้ออาทร และความ
สามัคคี
4. ด้านการรับรู้ความสามารถในการผลักดัน
เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม
5. ด้านการปฏิบตั ิในการแก้ไขปัญหาสังคม
6. ด้านการมีเครือข่ายในการทากิจกรรมทาง
สังคม



หฤทัย อาจปรุ
(2544 : 46)

เจตคติ
(จิตพิสัย)

พฤติกรรม
(ทักษะพิสัย)
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นักวิชาการ/นักวิจัย
เรียม นมรักษ์
(2552)

จิรวัฒน์ วีรังกร
(2549)

องค์ประกอบการมีจติ สาธารณะ
1. การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน ตระหนักถึงปัญหาที่
เกิดขึ้น
2. การมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง
3. มีองค์ความรู้และความสามารถในการแสวงหา
ความรู้
4. มีความรับผิดชอบต่อสาธารณะในฐานพลเมือง
5. มีการติดต่อสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเชื่อมโยง
เครือข่ายความร่วมมือ
6. การวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ สภาพสังคม
เศรษฐกิจ การเมือง
7. ความรัก ความเอื้ออาทร ความสามัคคี
5. ความร่วมมือ (Cooperativeness)
1. การมีทัศนคติที่รับรู้ว่าตนมีคุณค่าเพียงพอ และ
รู้สึกว่าเป็นหน้าที่ของตนที่จะต้องกระทาหรือไม่
กระทา หรืองดเว้นการกระทา คิดเห็นได้ด้วย
ตนเองว่าเป็นส่วนหนึ่งที่มผี ลต่อความสาเร็จหรือไม่
สาเร็จของส่วนรวม
2. การมีความยินดีที่ได้ทาในสิ่งที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อส่วนรวม เชื่อมั่นว่าตนทาได้ ไม่เห็น
ว่าเป็นการภาระของตนเองที่มากจนเกินไป
3. เป็นผู้เห็นคุณค่าในสิ่งที่ตนทา ทาอย่างมี
ความสุข ไม่รสู้ ึกเหน็ดเหนื่อย และไม่คิดหวังสิ่ง
ตอบแทนใดๆ ในสิ่งที่ตนได้ทา
4. รู้สึกทนไม่ได้ที่ตนเองมองข้ามผ่านไปโดยไม่ให้
ความร่วมมือ
5. มองประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง

การรู้คิด
(พุทธิ
พิสัย)


เจตคติ พฤติกรรม
(จิตพิสัย) (ทักษะ
พิสัย)

































องค์ประกอบการมีจิตสาธารณะ มี 1) การรู้คิด คือ ตระหนัก รับรู้ถึงปัญหาสังคม ใช้
ทางสายกลาง พอประมาณ ในการดาเนินชีวิต แบบห่วงใยสังคม 2) เจตคติ คือ คานึงถึงผู้อื่น สามัคคี
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เมตตา แบ่งปัน เกื้อกูล ช่วยเหลือ และให้โอกาส 3) พฤติกรรม คือ มีพฤติกรรมที่ดี
(ศีล) ด้านจิตใจ (สมาธิ) ด้านความรู้ (ปัญญา) คิดถูกต้องตามหลักเหตุผล อุทิศตนให้ส่วนรวม มีส่วน
ร่วม สร้างเครือข่ายช่วยแก้ปัญหา ลงมือปฏิบัติกิจกรรมและโครงการเพื่อสังคมมีการเตรียมตัวให้
พร้อมรับผลกระทบอย่างเหมาะสม
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ภาคผนวก ง
คู่มือการใช้โปรแกรม
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คานา
คู่มือการใช้โปรแกรมสร้างเสริมจิตสาธารณะสาหรับนักศึกษาปริญญาบัณฑิต โดยการน้อมนา
หลักปรัชญาขอเศรษฐกิจพอเพียงและหลักพุทธธรรมไตรสิกขานี้ จัดทาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการสร้าง
เสริมและพัฒนาคุณลักษณะจิตสาธารณะนักศึกษาปริญญาบัณฑิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายถึง
ลาดับขั้นตอนในการใช้โปรแกรม ให้กับผู้ที่จะนาไปทดลองใช้ ได้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถ
นาไปใช้ได้อย่างถูกต้องตามวิธีการและขั้นตอนที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพผู้วิจัยหวังว่าคู่มือเล่มนี้
จะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรทางด้านการพัฒนาสร้างเสริมจิตสาธารณะนักศึกษา ให้เป็นผู้ที่มีจิตสานึก
ที่ดีต่อส่วนรวม รู้จักพัฒนาตนเองให้เป็นพลเมืองที่ดีช่วยสร้างสรรค์สังคมต่อไป
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คาชี้แจง
คู่มือการใช้ โปรแกรมสร้างเสริมจิตสาธารณะสาหรับนักศึกษาปริญญาบัณฑิตนี้น้อมนาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักพุทธธรรมไตรสิกขามาช่วยพัฒนามีข้อควรศึกษาดังนี้
1. โปรแกรมนี้ ใช้เพื่อพัฒนาสร้างเสริมจิตสาธารณะของนักศึกษาปริญญาบัณฑิตเป็น
โปรแกรมเสริมหลักสูตรปกติ ใช้นอกชั้นเรียน
2. วิทยากร ควรมีทักษะและความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมกลุ่ม
3. วิทยากรควรศึกษาวัตถุประสงค์และวิธีดาเนินการของกิจกรรมทุกขั้นตอน
4. วิทยากร ควรคานึงถึงสัมพันธภาพและบรรยากาศภายในกลุ่มระหว่างการดาเนินกิจกรรม
ให้มีความเป็นกันเอง มีความอบอุ่น เป็นกัลยาณมิตร
5. การใช้โปรแกรม ให้ผู้เข้าร่วมพัฒนาประเมินคุณลักษณะจิตสาธารณะก่อนและหลังการเข้า
ร่วมโปรแกรม
6. หลังจากการที่ได้มีการฝึกกิจกรรมตามโปรแกรมแล้ว ควรมีการติดตามผลนักศึกษาที่เข้า
ร่วมโปรแกรมเป็นระยะๆ เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะจิตสาธารณะ
องค์ประกอบของโปรแกรม
โปรแกรมโดยการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ หลักพุทธธรรมไตรสิกขา
เพื่ อ สร้ า งเสริ ม จิ ต สาธารณะนั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาบั ณ ฑิ ต ประกอบด้ ว ย 1) หลั ก การและเหตุ ผ ล
2) วัตถุประสงค์ 3) แนวคิดสาคัญ 4) โครงสร้างโปรแกรม 5) วิธีการฝึกอบรม 6) ระยะเวลา 7)
สถานที่ 8) การวัดและการประเมินผล ตามลาดับดังนี้
1.หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ นาไปสู่สังคมโลกยุคโลกาภิวัตน์ เป็นระบบทุนนิยม โดย
เน้นเศรษฐกิจเป็นตัววัดปัจจัยของการเจริญเติบโต สภาพสังคมในปัจจุบันที่กาลังมุ่งพัฒนาประเทศให้
เจริญก้าวหน้าในทุกด้านและมีการแข่งขันกันมากขึ้น ประกอบกับระบบทุนนิยมทาให้มนุษย์ซึมซับเอา
ความเห็นแก่ตัวมาไว้ในตัวเอง ไม่มีความพอเพียง สังคมจึงมีแต่การแก่งแย่ง เอารัดเอาเปรียบ คิดแต่
จะหาผลประโยชน์ ใส่ ตัว เอง และครอบครัว ความส านึกต่อส่ วนรวม จึงน้อยลงทุกวัน นั่นก็คือมี
จิตสานึกแบบปัจเจก (Individual mind) ไม่สนใจปัญหาของคนอื่น และไม่สนใจต่อกิจการที่เป็น
สาธารณะประโยชน์ของชุมชนสังคม ดังนั้นแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555–2559) จึงให้ความสาคัญด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เป็นพลเมืองดีของสังคมมี
คุณธรรมและจริยธรรมในการดาเนินชีวิตมีจิตสาธารณะและกระตือรือร้นที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการ

264
แก้ปัญหาของชุมชนและสังคม จะเห็นได้ว่าจิตสาธารณะมีความจาเป็นต่อสังคมส่วนรวม ซึ่งมีผลต่อ
การพัฒนาสังคมในทุกๆด้าน ดังนั้นเพื่อพัฒนาให้นักศึกษามีจิตสานึกที่ดีต่อส่วนรวม สิ่งหนึ่งที่
กระทรวงศึกษาธิการให้เป็นนโยบายชัดเจนคือให้น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้เป็น
หลักในการพัฒนาผู้เรียน และนอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้นาหลักพุทธธรรมไตรสิกขา ซึ่งมี หลักการ
พัฒนามนุษย์ ให้บุคคลได้พัฒนาอย่างมีบูรณาการและมีดุลยภาพ เพราะสอนให้มนุษย์ให้ดาเนินชีวิต
ทางสายกลางมีชีวิตดีงามถูกต้อง เมื่อนามาปฏิบัติ จะเป็นการสร้างเสริมให้ผู้นั้นมีลักษณะเป็นผู้มี
จิตสาธารณะ นาไปสู่สังคมที่เกื้อกูล ช่วยเหลือ แบ่งปัน ซึ่งนักศึกษาเป็นพลังผลักดันให้สังคมเกิด
การเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีได้ นักศึกษาจึงต้องบาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม แสดงถึง
ความรับผิดชอบต่อสังคม โดยสามารถนาองค์ความรู้ สร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาสังคมให้อยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุขต่อไป
2.วัตถุประสงค์ของโปรแกรม
เพื่อพัฒนากลุ่มเป้าหมายให้มีคุณลักษณะจิตสาธารณะ ในองค์ประกอบ 4 ด้าน ดังนี้
1. ด้านตระหนัก รับรู้ถึงปัญหาสังคม ร่วมวิเคราะห์ ยึดหลักธรรมทางสายกลางในการ
ดาเนินชีวิต มีความห่วงใยสังคม (การรับรู้และการรู้คิด)
2. ด้านคานึงถึงผู้อื่นที่ปฏิสัมพันธ์ สามัคคี เมตตา แบ่งปัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เกื้อกูล ช่วยเหลือ
และให้โอกาส (เจตคติ)
3. ด้านการพัฒนาตนเองด้านพฤติกรรม (ศีล) ด้านจิตใจ (สมาธิ) ด้านความรู้ความคิด
(ปัญญา) การมีวิธีคิดเป็นคิดถูกต้องตามหลักเหตุผล และอุทิศตนให้ส่วนรวม (พฤติกรรมระดับบุคคล)
4. ด้านการมีส่วนร่วม สร้างเครือข่าย ช่วยแก้ปัญหา ลงมือปฏิบัติ สร้างสรรค์ให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่สังคมและการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ อย่าง
เหมาะสม (พฤติกรรมระดับส่วนรวม)
3. แนวคิดสาคัญ
ประยุกต์การน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหลัก พุทธธรรมไตรสิกขาช่วย
พัฒนาสร้างเสริมจิตสาธารณะ ดังนี้
3.1 องค์ประกอบส่วนของการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือด้านการ
ดาเนินการจัดกิจกรรม ต้องยึดหลัก 3 ห่วง คือ 1) พอประมาณ 2) มีเหตุผล และ 3) มีภูมิคุ้มกันในตัว
ที่ดี มี 2 เงื่อนไข คือ 1) ความรู้ 2) คุณธรรม มีดงั นี้ พอประมาน ให้ ใช้ ท รัพ ยากรที่ มีอยู่ ให้ เกิ ด
ประโยชน์สูงสุด เหมาะสมพอดี ในทุกๆ ด้าน การมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ใช้
เหตุผลในการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์และทรัพยากร และ การมีภูมิคุ้มกันที่ดี โดยรู้จักวางแผนการเตรียม
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ตัว ไม่ให้ บ กพร่ อง รู้ จั กปรั บ ตัว ให้ เข้า กับสิ่ งแวดล้ อ ม สั งคม พร้ อมยอมรับการเปลี่ ย นแปลงอย่า ง
เหมาะสม
3.2 องค์ประกอบของหลักพุทธธรรมไตรสิกขาในกระบวนการจัดการเรียนรู้ มี 3
ขั้นตอน คือ 1) ขั้นจัดหาและสร้างปัจจัยแห่งสัมมาทิฐิ ให้มีพร้อมก่อนการเรียนรู้หรือทากิจกรรม คือ
ทรัพยากรต่าง ๆ ที่จาเป็นต่อการดาเนินกิจกรรม 2) ขั้นกระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้หลัก คือขั้น
ศีล สมาธิ และปัญญา 3) ขั้นการวัดผลประเมินผล คือประเมินผลที่เกิดกับตัวผู้เข้าอบรม ด้านการ
พัฒนาทางกาย ศีล จิตใจ และปัญญา
การประยุกต์หลักพุทธธรรมไตรสิกขา ในขึ้นการจัดการเรียนรู้คือ ขั้นศีล คือ การ
ควบคุมให้กลุ่มเป้าหมาย ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยเป็นปกติพร้อมที่จะเรียน ขั้นสมาธิ คือให้
กลุ่มเป้าหมายรวมจิตใจความคิดแน่วแน่เป็นจุดเดียวตัดสิ่งรบกวนอื่นๆ ออกจากความคิดและจิตใจ
ในขณะเรียนรู้ ขั้นปัญญา คือพิจารณาผลที่เกิดขึ้นจนเกิดความรู้แจ้งเข้าใจ และแก้ปัญหาได้ มีมโน
ทัศน์ในเรื่องนั้นได้ถูกต้องตามความเป็นจริง โดยหลักไตรสิกขา ศีล เป็นความประพฤติ คือความ
รับผิดชอบ เสียสละ ตรงต่อเวลา และมีระเบียบวินัย สมาธิ คือความตั้งมั่นตั้งใจ เอาใจใส่ มีใจจดจ่อ
ต่องานหรือกิจกรรมที่กระทา ปัญญา คือการจัดการความรู้ การคิดวิเคราะห์เรื่องต่างๆ อย่างเป็น
ระบบอย่างถูกต้อง
4. โครงสร้างโปรแกรม
ประกอบด้วย 3 ระยะ ดังนี้ 1) ระยะที่ 1 อบรมตามหน่วยการเรียนรู้ตามแผนการสร้าง
เสริมจิตสาธารณะ จานวน 5 วัน 30 ชั่วโมง มี 3 หน่วย คือ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จิตสาธารณะกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักพุทธธรรมไตรสิกขา หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 คนรุ่นใหม่ใส่
ใจจิตสาธารณะ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พอเพียง แบ่งปัน ใส่ใจ ห่วงใย สังคมและสิ่งแวดล้อม แต่ละ
หน่วยประกอบด้วย สาระสาคัญ จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรม แผนการจัดกิจกรรม วิธีการ
ประเมินผลการเรียนรู้ 2) ระยะที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 โครงการจิตสาธารณะกับการลงมือ
ปฏิบัติ เป็นการลงภาคสนามเพื่อปฏิบัติโครงการจิตสาธารณะ 2 วัน จานวน 12 ชั่วโมง 4 โครงการ
และ 3) ระยะที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 คนทาดี สานเครือข่ายขยายความรู้ เป็นการถอดบทเรียน
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ความส าเร็ จ จากปฏิ บัติ จริ งในพื้ นที่ จ านวน 1 วั น 6 ชั่ ว โมง รวมโครงสร้า ง
โปรแกรมทั้ง 3 ระยะ มี 5 หน่วยการเรียนรู้ จานวน 8 วัน รวม 48 ชั่วโมง ดังแสดงในตารางที่ 1

ชื่อกิจกรรม

1.1 ตามรอยพ่อหลวง
1.2 ไตรสิกขาสร้างคนดี
1.3 จิตสาธารณะสร้าง
ได้

หน่วยการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
จิตสาธารณะกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและหลักพุทธ
ธรรมไตรสิกขา
3

3
3

เวลา
(ชั่วโมง)
-บรรยายประกอบสื่อ
-วีดิทัศน์ ที่เกี่ยวข้อง
-ปฏิบัติกิจกรรมใบงาน
-อภิปรายแลกเปลีย่ น

การจัดการเรียนรู้

หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
การจัดการเรียนรู้
1.ขั้นศีล คือ การควบคุมให้ 1.พอประมาน โดยใช้
ผู้เรียน ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิด
เป็นปกติพร้อมที่จะเรียน
ประโยชน์สูงสุด เหมาะสม
2.ขั้นสมาธิ คือให้ผู้เรียนรวม พอดี
จิตใจความคิดแน่วแน่เป็นจุด 2.มีเหตุผล โดยพิจารณา
เดียวตัดสิ่งรบกวนอื่นๆ ออก จากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
จากความคิดและจิตใจขณะ
ใช้เหตุผลในการเลือกใช้วัสดุ
เรียนรู้
อุปกรณ์ในการทากิจกรรม
3.ขั้นปัญญา คือพิจารณาจน 3.มีภูมิคุ้มกันที่ดี โดย
เกิดความรู้แจ้งเข้าใจ ในเรื่อง วางแผนการเตรียมตัว ใน
ตามรอยพ่อหลวง ไตรสิกขา
การทากิจกรรม สร้าง
สร้างคนดี จิตสาธารณะสร้างได้ ต้นแบบ ตามรอยพ่อหลวง
และไตรสิกขาสร้างคนดี

ขั้นหลักพุทธธรรมไตรสิกขา
การจัดการเรียนรู้

ตารางที่ 26 โครงสร้างโปรแกรมสร้างเสริมจิตสาธารณะนักศึกษาปริญญาบัณฑิต

-ประเมินคุณลักษณะ
จิตสาธารณะก่อนเรียน
-สังเกตพฤติกรรมการมี
ส่วนร่วม
-ประเมินการอภิปราย
-ประเมินผลการปฏิบตั ิ
ใบงานจิตสาธารณะกับ
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและ
หลักพุทธธรรมไตรสิกขา
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
คนรุ่นใหม่ ใส่ใจ
จิตสาธารณะ

หน่วยการเรียนรู้

2.1 ความตระหนักใน
ปัญหาสังคม
2.2 การวิเคราะห์
วิจารณ์ ปัญหาสังคม
2.3 1 การรับรู้
ความสามารถของ
ตนเองในการแก้ปัญหา
สังคม

ชื่อกิจกรรม

3

3

3

เวลา
(ชั่วโมง)
-บรรยายประกอบสื่อ
-วีดิทัศน์ ที่เกี่ยวข้อง
-ปฏิบัติกิจกรรมใบงาน
-อภิปรายแลกเปลีย่ น

การจัดการเรียนรู้

ขั้นหลักพุทธธรรม
ไตรสิกขา
การจัดการเรียนรู้
1.ขั้นศีล คือ ประพฤตดี
การรับรูค้ วามสามารถของ
ตนเองในการแก้ปัญหา
สังคม
2.ขั้นสมาธิ คือ จิตใจที่ดี
ความตระหนักในปัญหา
สังคม
3.ขั้นปัญญา คือ พิจารณา
ใช้ปัญญาการวิเคราะห์
วิจารณ์ ปัญหาสังคม ใส่ใจ
เรื่องของสาธารณะ

ตารางที่ 28 (ต่อ) โครงสร้างโปรแกรมสร้างเสริมจิตสาธารณะนักศึกษาปริญญาบัณฑิต
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
การจัดการเรียนรู้
1.พอประมาน โดยใช้
ทรัพยากร เหมาะสมพอดี
ทาโครงการจิตสาธารณะ
2.มีเหตุผล โดยพิจารณาใน
การเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์
และทรัพยากรในทา
โครงการจิตสาธารณะ
3.มีภูมิคุ้มกันที่ดี โดย
วางแผนการเตรียมตัวไม่ให้
บกพร่อง ในการทาโครงการ
จิตสาธารณะ

-สังเกตพฤติกรรมการมีส่วน
ร่วม
-ประเมินการอภิปราย
-ประเมินผลการปฏิบตั ิ ใบ
งานคนรุ่นใหม่ ใส่ใจ
จิตสาธารณะ
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ชื่อกิจกรรม

3.1 ความเอื้อเฟื้อ
เผื่อแผ่
3.2 หลากหลายคนทาดี
สร้างสรรค์สังคม
3.3 เครือข่าย
พัฒนาสังคม
3.4 ร่วมด้วยช่วยกัน
โครงการจิตสาธารณะ

หน่วยการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
พอเพียง แบ่งปัน ใส่ใจ
ห่วงใย สังคมและ
สิ่งแวดล้อม

3

3

3

3

เวลา
(ชั่วโมง)

หลักปรัชญาของ
การจัดการเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง
การจัดการเรียนรู้
-บรรยายประกอบสื่อ
1.ขั้นศีล คือ ประพฤตดี 1.พอประมาน โดยใช้
-วีดิทัศน์ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นคนดี ใส่ใจ ห่วงใย
ทรัพยากร เหมาะสมพอดี
-อภิปรายระดมสมอง
สังคมและสิ่งแวดล้อม
ทาโครงการจิตสาธารณะ
-อภิปรายแลกเปลีย่ นเรียนรู้ 2.ขั้นสมาธิ คือ จิตใจที่ดี 2.มีเหตุผล โดยพิจารณาใน
-วิพากษ์ วิจารณ์
ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
การเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์
-ปฏิบัติกิจกรรมใบงาน
พอเพียง แบ่งปัน
และทรัพยากรในทา
-ระดมความคิดสารวจปัญหา 3.ขั้นปัญญา คือ พิจารณา โครงการจิตสาธารณะ
ใช้ปัญญา ให้เกิดความรู้แจ้ง 3.มีภูมิคุ้มกันที่ดี โดย
เข้าใจ และแก้ปัญหาร่วม วางแผนการเตรียมตัวไม่ให้
ด้วยช่วยกันทาโครงการจิต บกพร่อง ในการทาโครงการ
สาธารณะ
จิตสาธารณะ

ขั้นหลักพุทธธรรมไตรสิกขา
การจัดการเรียนรู้

ตารางที่ 28 (ต่อ) โครงสร้างโปรแกรมสร้างเสริมจิตสาธารณะนักศึกษาปริญญาบัณฑิต

-สังเกตพฤติกรรมการมี
ส่วนร่วม
-ประเมินการอภิปราย
-ประเมินผลการปฏิบตั ิ
ใบงานพอเพียง แบ่งปัน
ใส่ใจ ห่วงใย สังคมและ
สิ่งแวดล้อม
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ชื่อกิจกรรม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
4.1ปฏิบัติโครงการ
โครงการจิตสาธารณะกับ สร้างเสริม
การลงมือปฏิบตั ิ
จิตสาธารณะ

หน่วยการเรียนรู้
12

เวลา
(ชั่วโมง)
-ลงภาคสนามดาเนินการ
ตามแผนที่กาหนดไว้
ปฏิบัติโครงการสร้างเสริม
จิตสาธารณะ

การจัดการเรียนรู้

หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
การจัดการเรียนรู้
1.ขั้นศีล คือ ประพฤตดี เป็นคน 1.พอประมาน โดยใช้
ดี เป็นแบบอย่างของคนรุ่นใหม่ใน ทรัพยากร เหมาะสมพอดี
การช่วยเหลือสังคม
ทาโครงการจิตสาธารณะ
2.ขั้นสมาธิ คือ จิตใจที่ดีชอบที่ 2.มีเหตุผล โดยพิจารณาใน
จะช่วยเหลือสังคมส่วนรวม
การเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์
3.ขั้นปัญญา คือ พิจารณาใช้
และทรัพยากรในทา
ปัญญา ร่วมคิดและแก้ปัญหา
โครงการจิตสาธารณะ
ช่วยกันทาโครงการจิตสาธารณะ 3.มีภูมิคุ้มกันที่ดี โดย
และลงปฏิบัติให้เป็นจริง
วางแผนการเตรียมตัวไม่ให้
บกพร่อง ในการทาโครงการ
จิตสาธารณะ

ขั้นหลักพุทธธรรมไตรสิกขา
การจัดการเรียนรู้

ตารางที่ 28 (ต่อ) โครงสร้างโปรแกรมสร้างเสริมจิตสาธารณะนักศึกษาปริญญาบัณฑิต

-สังเกตพฤติกรรม
-ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
-นิเทศติดตามผล
-ประเมินความสาเร็จ
ของโครงการ
-ประเมินความคิดเห็น
ของผู้ที่เกี่ยวข้องการ
ปฏิบัติโครงการสร้าง
จิต
เสริม
สาธารณะ
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6

48

รวมระยะเวลาตลอดโปรแกรม

ชื่อกิจกรรม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 5.1 เรียนรู้
คนทาดี สานเครือข่าย ประสบการณ์คน
ขยายความรู้
ทาดี
5.2 สร้างแรง
บันดาลใจ ความ
ท้าทาย พัฒนา
งานสร้างสรรค์
สังคม

หน่วยการเรียนรู้

เวลา
(ชั่วโมง)

-ถอดบทเรียน
-เวทีแลกเปลีย่ นเรียนรู้
-จัดนิทรรศการ
ความสาเร็จของโครงการ
-วีดิทัศน์ ที่เกี่ยวข้อง
-อภิปรายระดมสมอง
-อภิปรายแลกเปลีย่ น
เรียนรู้
-วิพากษ์ วิจารณ์ กิจกรรม
ที่ได้ปฏิบตั ิมาแล้ว

การจัดการเรียนรู้

1.ขั้นศีล คือ ประพฤตดี
เป็นคนดี ใส่ใจ ห่วงใย สังคม
และสิ่งแวดล้อมเรียนรู้
ประสบการณ์คนทาดี เพื่อ
สร้างพฤติกรรมให้ดยี ิ่งขึ้น
2.ขัน้ สมาธิ คือ จิตใจที่ดสี ร้าง
แรงบันดาลใจ ความท้าทาย
พัฒนางานสร้างสรรค์สังคม
3.ขั้นปัญญา คือ ใช้ปัญญา
ให้เกิดความรู้แจ้งเข้าใจ คิด
พัฒนางานสร้างสรรค์สังคม
ให้เป็นประโยชน์ต่อคน
ส่วนรวม

ขั้นหลักพุทธธรรมไตรสิกขา
การจัดการเรียนรู้

ตารางที่ 28 (ต่อ) โครงสร้างโปรแกรมสร้างเสริมจิตสาธารณะนักศึกษาปริญญาบัณฑิต
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
การจัดการเรียนรู้
1.พอประมาน โดยใช้ทรัพยากร
เหมาะสมพอดี ในการจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรูจ้ ัดนิทรรศการความสาเร็จของ
โครงการ
จิตสาธารณะ
2.มีเหตุผล โดยพิจารณาในการเลือกใช้
วัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรูจ้ ัดนิทรรศการความสาเร็จของ
โครงการจิตสาธารณะ
3.มีภูมิคุ้มกันที่ดี โดยวางแผนการเตรียม
ตัวไม่ให้บกพร่อง ในการจัดเวที
แลกเปลีย่ นเรียนรู้จดั นิทรรศการ
ความสาเร็จของโครงการจิตสาธารณะ

-สังเกตถอดบทเรียนจาก
การทาโครงการ
-สังเกตพฤติกรรมการ
นาเสนอประสบการณ์
-ประเมินการโต้ตอบ
อภิปราย ซักถาม เรื่อง คน
ทาดี สานเครือข่าย ขยาย
ความรู้
-แบบประเมินความพึง
พอใจต่อโปรแกรม
-ประเมินคุณลักษณะ
จิตสาธารณะหลังการเข้า
โปรแกรม
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5. วิธีการฝึกอบรม
โดยใช้กระบวนการพัฒนาจิตสาธารณะ 3 ขั้นตอนคือ ขั้นที่ 1 ขั้นการรับรู้ ตระหนักให้ความ
สนใจในเรื่องการมีจิตสาธารณะ
โดยการสังเกตเรียนรู้จากบุคคลต้นแบบและจากการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์เชิงประจักษ์เพื่อให้ตระหนักถึงการทาประโยชน์ต่อส่วนรวม ขั้นที่2 ขั้นการแสดง
พฤติกรรมตอบสนองและเห็นคุณค่าต่อสิ่งที่สนใจในกิจกรรมเพื่อสร้างสรรค์สังคม โดยให้มีการร่วมใน
การอภิปราย สัมภาษณ์ ซักถาม วิพากษ์วิจารณ์ จดบันทึก และการสนทนากลุ่มกับเพื่อนๆ และขั้นที่
3
ขัน้ การจัดระบบคุณค่าและสร้างแนวคิดจิตสาธารณะสู่การลงมือปฏิบัติทาให้เกิดประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมโดยให้วิเคราะห์จากสภาพปัญหาจริงและดาเนินกิจกรรมทาโครงการจิตสาธารณะ
วิธีการจัดการเรียนรู้แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน
1. ขั้นนา
1.1 จัดสถานที่ สิ่งแวดล้อม และกลุ่มเป้าหมายให้มีระเบียบ เพื่อเกื้อหนุนให้เกิด
การเรียนรู้
1.2 ให้ผู้เข้าโปรแกรมทาสมาธิ ก่อนนาเข้าสู่บทเรียน โดยผู้นากลุ่มเป็นต้นแบบ
อาจนั่งที่พื้นห้องเรียนหรือนั่งบนเก้าอี้ด้วยอาการสงบเพื่อเป็นการเตรียมตัวเตรียมใจ ใช้เวลาประมาน
5-10 นาที ก่อนเข้ากิจกรรม
1.3 เมื่อจะออกจากสมาธิ แล้วหายใจยาวๆ ลึก สัก 3 รอบ ถอนสมาธิช้าๆ
ค่อยๆ ลืมตาขึ้น
2. ขั้นจัดการเรียนรู้
2.1 ผู้เข้าโปรแกรม มีระเบียบ มีสมาธิ ศึกษาสาระอย่างตั้งใจ
2.2 ผู้นากลุ่มจัดกิจกรรมที่กระตุ้นให้ผู้เข้าโปรแกรม คิด มีส่วนร่วม ลงมือค้นคว้า
ซักถาม คิดวิเคราะห์
2.3 ทากิจกรรมร่วมกัน ฝึกปฏิบัติ โดยเน้นให้ รู้จักรับผิดชอบและความเสียสละ
3. ขั้นสรุป ทบทวนใช้ปัญญาและเหตุผล
3.1 กิจกรรมกลุ่ม สรุปสาระที่ได้ศึกษาเรียนรู้
3.2 นาเสนอผลงาน
3.1 ผู้นากลุ่มสรุป ประเด็นตามสาระ และสิ่งที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
ลักษณะกิจกรรม
1) เน้นกระบวนการกลุ่มเรียนรู้ไปด้วยกัน 2) เรียนรู้จากกรณีศึกษาและการฝึกปฏิบัติจริง
ในพื้นที่ 3) การถอดบทเรียน เป็นการสะท้อนคุณค่า (Reflection) ของผู้เข้าร่วมโปรแกรมหลังจาก
การปฏิบัติโครงการจิตสาธารณะ ดังแสดงในตารางที่ 2

1

ระยะที่

คุณลักษณะ
จิตสาธารณะด้าน
1. ด้านตระหนัก ร่วม
วิเคราะห์ รับรู้ถึงปัญหา
สังคม ยึดหลักธรรมทาง
สายกลาง พอประมาณ
ในการดาเนินชีวิต แบบ
ห่วงใยสังคม
(การรับรู้การรู้คิด)

กระบวนการพัฒนา จิต
สาธารณะ
ขั้นที่ 1 ขั้นการตระหนักให้
ความสนใจในเรื่องการมีจิต
สาธารณะ
ขั้นที่ 2 ขั้นการแสดง
พฤติกรรมต่อสิ่งที่สนใจใน
กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม
1.4 ตามรอยพ่อหลวง
1.5 ไตรสิกขาสร้างคนดี
1.6 จิตสาธารณะ สร้างได้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
จิตสาธารณะกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและหลัก
พุทธธรรมไตรสิกขา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
คนรุ่นใหม่ ใส่ใจ
จิตสาธารณะ
2.1 ความตระหนักใน
ปัญหาสังคม
2.2 การวิเคราะห์ วิจารณ์
ปัญหาสังคม
2.3 การรับรู้ความสามารถ
ของตนเองในการแก้ปัญหา
สังคม

ชื่อกิจกรรม

หน่วยการเรียนรู้

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล
-เอกสารประกอบการจัดการ -แบบสังเกตพฤติกรรม
เรียนรู้ ใบความรู้ ใบงาน
การมีส่วนร่วม
-วีดิทัศน์ ที่เกี่ยวข้อง
-แบบประเมินผลการ
-เครื่องฉาย Projector
ปฏิบัติใบงาน
-ปากกาเคมี กระดาษสี
-เอกสารประกอบการจัดการ -แบบสังเกต
เรียนรู้ ใบความรู้ ใบงาน
พฤติกรรมการมีส่วน
-วีดิทัศน์ ที่เกี่ยวข้อง
ร่วม
-เครื่องฉาย Projector
-แบบประเมินผลการ
-ปากกาเคมี กระดาษสี
ปฏิบัติใบงาน
สื่อการจัดการเรียนรู้

ตารางที่ 27 วิธีการฝึกอบรมตามกระบวนการพัฒนาจิตสาธารณะกับหน่วยการเรียนรู้ โปรแกรมสร้างเสริมจิตสาธารณะนักศึกษาปริญญาบัณฑิต

272

ระยะที่

คุณลักษณะ
จิตสาธารณะด้าน
2. ด้านคานึงถึงผู้อื่นที่ร่วม
สัมพันธ์ สามัคคีเป็นกลุ่ม
เดียวกัน มีการแสดงออก
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เมตตา
แบ่งปัน เกื้อกูล ช่วยเหลือ
และให้โอกาส
(เจตคติ)

กระบวนการพัฒนา จิต
สาธารณะ
ขั้นที่ 1 ขั้นการตระหนัก
ให้ความสนใจในเรื่อง
การมี จิตสาธารณะ
ขั้นที่ 2 ขั้นการแสดง
พฤติกรรมต่อสิ่งที่สนใจ
ในกิจกรรมสร้างสรรค์
สังคม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
พอเพียง แบ่งปัน ใส่ใจ
ห่วงใย สังคมและ
สิ่งแวดล้อม

หน่วยการเรียนรู้

สื่อการจัดการเรียนรู้

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล
3.1ความเอื้อเฟื้อ
-เอกสารประกอบการจัดการ -แบบสังเกตพฤติกรรม
เผื่อแผ่
เรียนรู้ ใบความรู้ ใบงาน
การมีส่วนร่วม
3.2 หลากหลายคนทา -วีดิทัศน์ ที่เกี่ยวข้อง
-แบบประเมินผลการ
ดีสร้างสรรค์สังคม
-เครื่องฉาย Projector
ปฏิบัติใบงาน
3.3 เครือข่ายเพื่อ
-ปากกาเคมี กระดาษสี
พัฒนาสังคม
3.4 ร่วมด้วยช่วยกัน
โครงการจิตสาธารณะ
ชื่อกิจกรรม

ตารางที่ 29 (ต่อ) วิธีการฝึกอบรมตามกระบวนการพัฒนาจิตสาธารณะกับหน่วยการเรียนรู้ โปรแกรมสร้างเสริมจิตสาธารณะนักศึกษาปริญญา
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2

ระยะที่

กระบวนการพัฒนา จิต
สาธารณะ
ขั้นที่ 3 ขั้นการจัดระบบ
คุณค่าและการสร้าง
แนวคิด จิตสาธารณะสู่
การลงมือปฏิบตั ิทาให้
เกิดผล

คุณลักษณะ
จิตสาธารณะด้าน

3. ด้านพัฒนาตนเองด้านพฤติกรรม
(ศีล) ด้านจิตใจ (สมาธิ) ด้านความรู้
ความคิด (ปัญญา) การมีวิธีคดิ เป็นคิด
ถูกต้องตามหลักเหตุผล และอุทิศตน
ให้ส่วนรวม
(พฤติกรรมระดับบุคคล)
4) ด้านการมีส่วนร่วม สร้างเครือข่าย
ช่วยแก้ปัญหา ลงมือปฎิบตั ิ
สร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์สุขแก่
สังคมและการเตรียมตัวให้พร้อมรับ
ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ
อย่างเหมาะสม
(พฤติกรรมระดับส่วนรวม)

ชื่อกิจกรรม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4.1ปฏิบัติโครงการ
โครงการจิต สร้างเสริม
4
สาธารณะกับการ จิตสาธารณะ
ลงมือปฏิบัติ

หน่วยการเรียนรู้
-อุปกรณ์ วัสดุ ลงปฏิบัติ
ภาคสนามดาเนินการตาม
แผน ปฏิบัตโิ ครงการสร้าง
เสริม
จิต
สาธารณะ

สื่อการจัดการเรียนรู้

ตารางที่ 29 (ต่อ) วิธีการฝึกอบรมตามกระบวนการพัฒนาจิตสาธารณะกับหน่วยการเรียนรู้ โปรแกรมสร้างเสริมจิตสาธารณะนักศึกษาปริญญา

-แบบสังเกต
พฤติกรรม
-แบบประเมินผล
การปฏิบัติงาน
-แบบประเมิน
ความสาเร็จของ
โครงการ
-แบบนิเทศติดตาม
ผล

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล
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คุณลักษณะ
จิตสาธารณะด้าน

กระบวนการพั
ระยะที่
ฒนา จิต
หน่วยการเรียนรู้
สาธารณะ
3
3. ด้านพัฒนาตนเองด้านพฤติกรรม (ศีล) ขั้นที่ 3 ขั้นการ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
ด้านจิตใจ (สมาธิ) ด้านความรู้ความคิด
จัดระบบคุณค่า คนทาดี สานเครือข่าย
(ปัญญา) การมีวิธีคิดเป็นคิดถูกต้องตาม
และ การสร้าง ขยายความรู้
หลักเหตุผล และอุทิศตนให้ส่วนรวม
แนวคิด จิต
(พฤติกรรมระดับบุคคล)
สาธารณะสู่การ
4. ด้านการมีส่วนร่วม สร้างเครือข่าย ช่วย ลงมือปฏิบัติทา
แก้ปัญหา ลงมือปฎิบัติ สร้างสรรค์ให้เกิด ให้เกิดผล
ประโยชน์สุขแก่สังคมและการเตรียมตัวให้
พร้อมรับผลกระทบการเปลี่ยนแปลงด้าน
ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
(พฤติกรรมระดับส่วนรวม)
สื่อการจัดการเรียนรู้
-เอกสารประกอบการจัดการ
เรียนรู้
-วีดิทัศน์ ที่เกี่ยวข้อง
-เครื่องฉาย Projector
-ปากกาเคมี กระดาษสี
- อุปกรณ์ วัสดุ สาหรับ
ถอดบทเรียน
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
จัดนิทรรศการความสาเร็จ
ของโครงการ

ชื่อกิจกรรม
5.1 เรียนรู้
ประสบการณ์คนทาดี
5.2 สร้างแรงบันดาล
ใจ ความท้าทาย
พัฒนางานสร้างสรรค์
สังคม

ตารางที่ 29 (ต่อ) วิธีการฝึกอบรมตามกระบวนการพัฒนาจิตสาธารณะกับหน่วยการเรียนรู้ โปรแกรมสร้างเสริมจิตสาธารณะนักศึกษาปริญญา

-แบบสังเกต
พฤติกรรมการ
นาเสนอ
ประสบการณ์
การโต้ตอบ
อภิปราย ซักถาม
-แบบประเมิน
ความพึงพอใจต่อ
โปรแกรม
-แบบประเมิน
คุณลักษณะจิต
สาธารณะ

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล
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6) ระยะเวลา
ระยะที่ 1 รวม 5 วัน 30 ชม. ระยะที่ 2 รวม 2 วัน 12 ชม. และ ระยะที่ 3 1 วัน 6 ชม.
รวมตลอดโปรแกรม 3 ระยะ จานวน 8 วัน รวม 48 ชั่วโมง
7) สถานที่ฝึกอบรม
ห้องอบรมภาคทฤษฎี สาหรับจานวนผู้เข้าอบรม 30 คน ตามความเหมาะสม และลงพื้นที่
ภาคสนามเพื่อปฏิบัติโครงการจิตสาธารณะ ตามบริบทของกิจกรรมนั้น ๆ
8) การวัดและประเมินผล
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตลอดโปรแกรม ใช้หลักการวัดพฤติกรรมด้านจิตพิสัยและ
การประเมินตามสภาพจริง เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหน่วยการเรียนรู้และเพื่อ
ประเมินประสิทธิผลของโปรแกรม โดยมีเป้าหมายเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนา
โปรแกรมสร้างเสริมจิตสาธารณะให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีการดาเนินการดังนี้
8.1 มีการประเมินผลก่อนการอบรมโดยทาแบบประเมินคุณลักษณะจิตสาธารณะ
8.2 มีการประเมินผลระหว่างการอบรม มีการประเมินผลตามสภาพจริง การประเมินตนเอง
การสังเกต การสัมภาษณ์
8.3 มีการประเมินผล หลังการอบรม โดยทาแบบประเมินคุณลักษณะจิตสาธารณะ ประเมิน
โครงการ และการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อโปรแกรม
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
จิตสาธารณะกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักพุทธธรรมไตรสิกขา
ระยะเวลา 12 ชั่วโมง
กระบวนการสร้างเสริมจิตสาธารณะ ใช้
ขั้นที่ 1 ขั้นการรับรู้ ตระหนักให้ความสนใจในเรื่องการมีจิตสาธารณะ โดยการสังเกตเรียนรู้
จากบุคคลต้นแบบและจากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เชิงประจักษ์เพื่อให้ตระหนักถึงการทา
ประโยชน์ต่อส่วนรวม
ขั้นที่2 ขั้นการแสดงพฤติกรรมตอบสนองและเห็นคุณค่าต่อสิ่งที่สนใจในกิจกรรมเพื่อ
สร้างสรรค์สังคม โดยให้มีการร่วมในการอภิปราย สัมภาษณ์ ซักถาม วิพากษ์วิจารณ์ จดบันทึก และ
การสนทนากลุ่มกับเพื่อนๆ และขั้นที่
คุณลักษณะจิตสาธารณะด้าน
1) ด้านตระหนัก ร่วมวิเคราะห์ รับรู้ถึงปัญหาสังคม ยึดหลักธรรมทางสายกลาง พอประมาณ
ในการดาเนินชีวิต แบบห่วงใยสังคม (สร้างการรับรู้การรู้คิด)
กิจกรรม
1.1 ตามรอยพ่อหลวง
(ระยะเวลา 3 ชั่วโมง)
1.2 ไตรสิกขาสร้างคนดี
(ระยะเวลา 3 ชั่วโมง)
1.3 จิตสาธารณะสร้างได้
(ระยะเวลา 3 ชั่วโมง)
- หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในจัดการเรียนรู้
โดยให้คานึงถึง 1.พอประมาน โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เหมาะสมพอดี 2.มี
เหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ใช้เหตุผลในการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ในการทา
กิจกรรม 3.มีภูมิคุ้มกันที่ดี โดยวางแผนการเตรียมตัว ในการทากิจกรรม สร้างต้นแบบ ตามรอยพ่อ
หลวงและไตรสิกขาสร้างคนดี
- ขั้นหลักพุทธธรรมไตรสิกขา ในการจัดการเรียนรู้
คือ1.ขั้นศีล คือ การควบคุมให้ผู้เรียน ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยเป็นปกติพร้อมที่จะเรียน2.
ขั้นสมาธิ คือให้ผู้เรียนรวมจิตใจความคิดแน่วแน่เป็นจุดเดียวตัดสิ่งรบกวนอื่นๆ ออกจากความคิดและ
จิตใจขณะเรียนรู้ 3.ขั้นปัญญา คือพิจารณาจนเกิดความรู้แจ้งเข้าใจ ในเรื่อง ตามรอยพ่อหลวง
ไตรสิกขาสร้างคนดี จิตสาธารณะสร้างได้
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- ก่อนเริ่มกิจกรรม
1.ให้ผู้เข้าโปรแกรมทาสมาธิ ก่อนเข้าสู่บทเรียน โดยผู้นากลุ่ม เป็นต้นแบบ อาจนั่ง
ที่พื้นห้องเรียนหรือนั่งบนเก้าอี้ด้วยอาการสงบเพื่อเป็นการเตรียมตัวเตรียมใจ ใช้เวลาประมาน 5-10
นาที ก่อนเข้ากิจกรรม
2. เมื่อจะออกจากสมาธิ แล้วหายใจยาวๆ ลึก สัก 3 รอบ ถอนสมาธิช้าๆ ค่อยๆ ลืมตาขึ้น
แผนการจัดกิจกรรม
กิจกรรมที่ 1.1 ตามรอยพ่อหลวง
(ระยะเวลา 3 ชั่วโมง)
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
1. สาระสาคัญ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนามาประยุกต์ โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จากัดได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า เพื่อการดารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ และเผื่อแผ่ แบ่งปัน
2. จุดประสงค์การเรียนรู้
1. วิเคราะห์หลักการและเป้าหมายปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (K)
2. ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม (P)
3. ตระหนักถึงความสาคัญในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (A)
3. สาระการเรียนรู้
1.หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการประยุกต์ใช้
2.การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
3.การดารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ เผื่อแผ่ แบ่งปัน เกื้อกูลสังคม
4. ใบงาน
1. ใบงานที่ 1 เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง
2. ใบงานที่ 2 สรุป เรื่อง แนวทางการดาเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. กิจกรรมการเรียนรู้
1) ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน
(มีกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มหน่วยการเรียนรู้)
1.1 ชม VCD ชุด “พอเพียงตามแนวคิดของ พ่อ”
1.2 สนทนาซักถามเกี่ยวกับเรื่องที่ชม โดยตั้งประเด็นคาถามให้นักศึกษาตอบ ดังนี้
- เรื่องที่ชม เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร
- ข้อคิดที่ได้จากเรื่อง
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2) ขั้นการจัดการเรียนรู้
1. นักศึกษาแบ่งเป็นกลุ่ม ชี้แจงการดาเนินงานโดยใช้กระบวนการกลุ่มให้นักศึกษาทราบ
2. ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มศึกษาความหมาย แนวคิด
หลัก เป้าหมาย หลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. วิเคราะห์แนวทางการดาเนินชีวิตให้สอดคล้องกับแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แล้วเขียนสรุปผลการวิเคราะห์ลงในใบงานที่ 1
4. VCD. ชุด “วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นเรื่องที่ 2
5. ร่วมกันสนทนาซักถาม เกี่ยวกับเนื้อหาใน VCD. โดยตั้งประเด็นคาถาม ดังนี้
- วิถีชีวิตของบุคคลใน VCD. มีอะไร
- บุคคลในเรื่อง ยึดหลักการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเรื่อง
ใดบ้าง และจะส่งผลอย่างไรต่อการทาประโยชน์ของส่วนรวม
6. สรุปแผนผังความคิด (Mind Mapping) เรื่อง แนวทางการดาเนินชีวิตตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ในใบงานที่ 2
7. นาเสนอทีละกลุ่ม
3) ขั้นสรุป
1. ร่วมกันสรุป เรื่อง หลักการและเป้าหมายปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกิจกรรมเพื่อการทาประโยชน์เพื่อส่วนรวม
6. สื่อ / แหล่งเรียนรู้
1. VCD. ชุด “พอเพียงตามแนวคิดของ พ่อ”
2. VCD. ชุด “วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง”
3. ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง
4. ใบงานที่ 1 เรื่อง การวิเคราะห์แนวทางการดาเนินชีวิตให้สอดคล้องกับแนวคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
5. ใบงานที่ 2 สรุป เรื่อง แนวทางการดาเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7. การวัดและประเมินผล
-สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
-ประเมินการอภิปราย
-ประเมินผลการปฏิบัติ ใบงานจิตสาธารณะกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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กิจกรรมที่ 1.2 ไตรสิกขาสร้างคนดี
(ระยะเวลา 3 ชั่วโมง)
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
1. สาระสาคัญ
ไตรสิกขาเป็นหลักการพัฒนามนุษย์ให้ดาเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกัน ซึ่งสาระที่สาคัญของ
ไตรสิกขานั้นได้สอดแทรกอยู่ในหลักธรรมเพื่อการดารงชีวิตที่ดีงาม ทางสายกลาง เผื่อแผ่ แบ่งปัน
เกื้อกูลสังคม
2. จุดประสงค์การเรียนรู้
1. วิเคราะห์หลักการและเป้าหมายไตรสิกขา (K)
2. ประยุกต์ใช้ หลักไตรสิกขา ในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม (P)
3. ตระหนักถึงความสาคัญในหลักไตรสิกขา (A)
3. สาระการเรียนรู้
1.ไตรสิกขานั้นเป็นกระบวนการในการพัฒนามนุษย์คือการจัดตั้งระบบระเบียบแบบแผน
เกี่ยวกับการดาเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกันของมนุษย์
2.สาระที่สาคัญของหลักไตรสิกขาได้สอดแทรกอยู่ในหลักธรรมต่างๆ เพื่อการดารงชีวิตที่ดี
งาม ทางสายกลาง เผื่อแผ่ แบ่งปัน เกื้อกูลสังคม
4. ใบงาน
1. ใบงานที่ 1 เรื่อง ไตรสิกขา
2. ใบงานที่ 2 เรื่อง ความสัมพันธ์ของไตรสิกขา
5. กิจกรรมการเรียนรู้
1) ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน
(มีกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มหน่วยการเรียนรู้)
1.1 ชม VCD ชุด “ไตรสิกขาสร้างคนดี”
1.2 สนทนาซักถามเกี่ยวกับเรื่องที่ชม โดยตั้งประเด็นคาถามให้นักศึกษาตอบ ดังนี้
- เรื่องที่ชม เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร
- ข้อคิดที่ได้จากเรื่อง
2) ขั้นการจัดการเรียนรู้
1. ตั้งประเด็น ถาม ตอบ บุคคลที่ประสบความสาเร็จในการแก้ปัญหาได้ ให้ช่วยกันวิเคราะห์
สาเหตุของปัญหา และวิธีการแก้ไขปัญหาของบุคคลเหล่านั้น
2. เปลี่ยนกันเล่าประสบการณ์ของตนเองที่มีปัญหา และสามารถแก้ปัญหาได้สาเร็จ แล้วให้
ช่วยกันวิเคราะห์ว่า ได้นาหลักธรรมไตรสิกขาแนวทางใดมาใช้ในการแก้ปัญหา
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3. แบ่งกลุ่ม ช่วยกันแสวงหาความรู้ระดมความคิด เกี่ยวกับหลักธรรมไตรสิกขา
4. สมาชิกในแต่ละกลุ่มสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ที่ได้มาเกี่ยวกับหลักธรรมไตรสิกขา และ
ช่วยกันสรุปในประเด็น
- ความหมาย
- ความสาคัญและคุณค่า
- แนวทางการปฏิบัติตนตามหลักธรรมไตรสิกขา
5. แต่ละกลุ่มช่วยกันหาข่าวการกระทาของบุคคลที่มีการกระทาตามหลักไตรสิกขา
6. นาเสนอทีละกลุ่ม
3) ขั้นสรุป
1. ร่วมกันสรุป เรื่อง หลักหลักธรรมไตรสิกขา และประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตที่
เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่นและสังคมส่วนรวม
6.. สื่อ / แหล่งเรียนรู้
1. VCD. ชุด “ไตรสิกขาสร้างคนดี”
2. ใบความรู้ที่ 1 เรื่องไตรสิกขา
4. ใบงานที่ 1 เรื่อง การวิเคราะห์แนวทางการดาเนินชีวิตให้สอดคล้องกับ หลักหลักธรรม
ไตรสิกขา
5. ใบงานที่ 2 สรุป เรื่อง แนวทางการดาเนินชีวิตตามหลักหลักธรรมไตรสิกขา
7. การวัดและประเมินผล
-สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
-ประเมินการอภิปราย
-ประเมินผลการปฏิบัติ ใบงานจิตสาธารณะกับหลักพุทธธรรมไตรสิกขา
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แผนการจัดกิจกรรม
กิจกรรมที่ 1.3 จิตสาธารณะสร้างได้
(ระยะเวลา 3 ชั่วโมง)
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
1. สาระสาคัญ
"จิตสาธารณะ" เป็นสิ่งหนึ่งที่มีความสาคัญในการปลูกจิตสานึกให้คนรู้จักเสียสละ ร่วมแรง
ร่วมใจ มีความร่วมมือในการทาประโยชน์เพื่อส่วนรวม ช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม และสร้างสรรค์
ให้เกิดประโยชน์สุขแก่สังคม
2. จุดประสงค์การเรียนรู้
1. วิเคราะห์ ความสาคัญ องค์ประกอบ จิตสาธารณะ (K)
2. สร้างความเชื่อมั่นในตนเองในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม (P)
3. ตระหนักถึงความสาคัญของการทาประโยชน์เพื่อส่วนรวม (A)
3. สาระการเรียนรู้
1.การปลูกฝังจิตใจให้บุคคลรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
2.เป็นการสร้างคุณธรรมจริยธรรมซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดจากภายใน"จิตสาธารณะ"
3.หลักการในการดาเนินชีวิต ช่วยแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์สุขแก่สังคม
4.บุคคลที่มีจิตสาธารณะ
4. ใบงาน
1. ใบงานที่ 1 เรื่อง จิตสาธารณะ
2. ใบงานที่ 2 เรื่อง จิตสาธารณะสร้างได้
5. กิจกรรมการเรียนรู้
1) ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน
(มีกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มหน่วยการเรียนรู้)
1.1 ชม VCD ชุด “คนดีของสังคม”
1.2 สนทนาซักถามเกี่ยวกับเรื่องที่ชม โดยตั้งประเด็นคาถามให้นักศึกษาตอบ
2) ขั้นการจัดการเรียนรู้
1. ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง จิตสาธารณะ ให้แต่ละกลุ่มศึกษา ความหมาย แนวคิดหลัก
ความสาคัญ
2. วิเคราะห์ ประเด็นจิตสาธารณะ แล้วเขียนสรุปผลการวิเคราะห์ลงในใบงานที่ 1
3. สรุปแผนผังความคิด (Mind Mapping) ในใบงานที่ 2
4. นาเสนอทีละกลุ่ม
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3) ขั้นสรุป
1. ร่วมกันสรุป เรื่อง จิตสาธารณะ และ ประยุกต์ใช้ ในการจัดกิจกรรมเพื่อการทาประโยชน์
เพื่อส่วนรวม
6.. สื่อ / แหล่งเรียนรู้
1. VCD. ชุด “คนดีของสังคม
”
3. ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง จิตสาธารณะ
4. ใบงานที่ 1 เรื่อง จิตสาธารณะ
5. ใบงานที่ 2 เรื่อง จิตสาธารณะสร้างได้
7. การวัดและประเมินผล
-สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
-ประเมินการอภิปราย
-ประเมินผลการปฏิบัติ ใบงาน จิตสาธารณะสร้างได้
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
คนรุ่นใหม่ ใส่ใจจิตสาธารณะ
ระยะเวลา 12 ชั่วโมง
กระบวนการสร้างเสริมจิตสาธารณะ ใช้
ขั้นที่ 1 ขั้นการรับรู้ ตระหนักให้ความสนใจในเรื่องการมีจิตสาธารณะ โดยการสังเกตเรียนรู้
จากบุคคลต้นแบบและจากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เชิงประจักษ์เพื่อให้ตระหนักถึงการทา
ประโยชน์ต่อส่วนรวม
ขั้นที่2 ขั้นการแสดงพฤติกรรมตอบสนองและเห็นคุณค่าต่อสิ่งที่สนใจในกิจกรรมเพื่อ
สร้างสรรค์สังคม โดยให้มีการร่วมในการอภิปราย สัมภาษณ์ ซักถาม วิพากษ์วิจารณ์ จดบันทึก และ
การสนทนากลุ่มกับเพื่อนๆ
คุณลักษณะจิตสาธารณะด้าน
1) ด้านตระหนัก ร่วมวิเคราะห์ รับรู้ถึงปัญหาสังคม ยึดหลักธรรมทางสายกลางในการดาเนิน
ชีวิต แบบห่วงใยสังคม (สร้างการรับรู้การรู้คิด)
กิจกรรม
2.1 ความตระหนักในปัญหาสังคม
(ระยะเวลา 3 ชั่วโมง)
2.2 การวิเคราะห์ วิจารณ์ ปัญหาสังคม
(ระยะเวลา 3 ชั่วโมง)
2.3 การรับรู้ความสามารถของตนเองในการแก้ปัญหาสังคม (ระยะเวลา 3 ชั่วโมง)
- หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงช่วยจัดการเรียนรู้
โดยให้คานึงถึง 1.พอประมาน โดยใช้ทรัพยากร เหมาะสมพอดี ทาโครงการจิตสาธารณะ
2.มีเหตุผล โดยพิจารณาในการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์และทรัพยากรในทาโครงการจิตสาธารณะ
3.มีภูมิคุ้มกันที่ดี โดยวางแผนการเตรียมตัวไม่ให้บกพร่อง ในการทาโครงการจิตสาธารณะ
- ขั้นหลักพุทธธรรมไตรสิกขาในการจัดการเรียนรู้
คือ ขั้นศีล คือ ประพฤตดี การรับรู้ความสามารถของตนเองในการแก้ปัญหาสังคม
2.ขั้นสมาธิ คือ จิตใจที่ดีความตระหนักในปัญหาสังคม 3.ขั้นปัญญา คือ พิจารณาใช้ปัญญาการ
วิเคราะห์ วิจารณ์ ปัญหาสังคม ใส่ใจเรื่องของสาธารณะ
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- ก่อนเริ่มกิจกรรม
1. ให้ผู้เข้าโปรแกรมทาสมาธิ ก่อนเข้าสู่บทเรียน โดยผู้นากลุ่ม เป็นต้นแบบ อาจนั่งที่พื้น
ห้องเรียนหรือนั่งบนเก้าอี้ด้วยอาการสงบเพื่อเป็นการเตรียมตัวเตรียมใจ ใช้เวลาประมาน 5-10 นาที
ก่อนเข้ากิจกรรม
2. เมื่อจะออกจากสมาธิ แล้วหายใจยาว ๆ ลึก สัก 3 รอบ ก่อนค่อย ๆ ถอนสมาธิ ช้าๆ
ค่อย ๆ ลืมตาขึ้น
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แผนการจัดกิจกรรม
กิจกรรมที่ 2.1 ความตระหนักในปัญหาสังคม
(ระยะเวลา 3 ชั่วโมง)
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
1. สาระสาคัญ
สังคมมีลักษณะที่สาคัญคือ มีวัฒนธรรมและวิถีทางดาเนินชีวิตเป็นของตนเอง มีกฏเกณฑ์
ข้อบังคับของหมู่คณะ ปัญหาสังคมเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วจะเป็นอันตรายต่อสังคม
2. จุดประสงค์การเรียนรู้
1. วิเคราะห์ สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันได้ (K)
2. สร้างผังความคิดสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมได้ (P)
3. ตระหนักถึงผลกระทบสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมได้ (A)
3. สาระการเรียนรู้
1.สังคมมีลักษณะที่สาคัญ มีวัฒนธรรมและวิถีทางดาเนินชีวิตเป็นของตนเอง มีกฏเกณฑ์
ข้อบังคับของหมู่คณะ
2.การไม่ปฏิบัติตามกฏเกณฑ์จะทาให้เกิดปัญหา ปัญหาสังคมเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วจะเป็นอันตรายต่อส่วนรวม
3.ความตระหนักในปัญหาต่อสังคมซึ่งมีสาเหตุจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมความไม่
เป็นระเบียบของสังคม
4. ใบงาน
1. ใบงานที่ 1 เรื่อง ความตระหนักในปัญหาสังคม
2. ใบงานที่ 2 เรื่อง ปัญหาสังคม
5. กิจกรรมการเรียนรู้
1) ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน
(มีกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มหน่วยการเรียนรู้)
1.1 ชม VCD ชุด “สังคมไทย”
1.2 สนทนาซักถามเกี่ยวกับเรื่องที่ชม โดยตั้งประเด็นคาถามให้นักศึกษาตอบ
2) ขั้นการจัดการเรียนรู้
1. ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง สังคมไทยให้แต่ละกลุ่มศึกษา ประเด็นสาคัญ
2. วิเคราะห์ ประเด็น สังคมไทย แล้วเขียนสรุปผลการวิเคราะห์ลงในใบงานที่ 1
3. สรุปแผนผังความคิด (Mind Mapping) สถานการณ์สงั คมไทย ในใบงานที่ 2

288
4. นาเสนอทีละกลุ่ม
3) ขั้นสรุป
1. ร่วมกันสรุป เรื่อง ความตระหนักในปัญหาสังคม และ แนวทางจัดกิจกรรมเพื่อ
การแก้ปัญหาและทาประโยชน์เพื่อส่วนรวม
6.. สื่อ / แหล่งเรียนรู้
1. VCD. ชุด “สังคมไทย”
2. ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง สถานการณ์สังคมไทย
3. ใบงานที่ 1 เรื่อง สังคมไทย
7. การวัดและประเมินผล
-สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
-ประเมินการอภิปราย
-ประเมินผลการปฏิบัติ ใบงานคนรุ่นใหม่ ใส่ใจจิตสาธารณะ ด้านความตระหนักในปัญหา
สังคม
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แผนการจัดกิจกรรม
กิจกรรมที่ 2.2 การวิเคราะห์ วิจารณ์ ปัญหาสังคม
(ระยะเวลา 3 ชั่วโมง)
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
1. สาระสาคัญ
การวิเคราะห์ หมายถึง การใคร่ครวญ เช่น วิเคราะห์เหตุการณ์ แยกออกเป็นส่วน ๆ
ส่วนการวิพากษ์ วิจารณ์ หมายถึงการให้คาตัดสิน การวิเคราะห์ เป็นสิทธิของบุคคลทุกคนย่อมกระทา
ได้แต่การวิพากษ์วิจารณ์นั้นควรอยู่ในกรอบของกฎหมาย การวิเคราะห์ปัญหาสังคม คือ เป็นแนวทาง
ในแก้ไขปัญหาแต่ละปัญหา
2. จุดประสงค์การเรียนรู้
1. วิเคราะห์ สาเหตุปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมได้ (K)
2. สร้างผังความคิดเพื่อเป็นแนวทางในแก้ปัญหาสังคมได้ (P)
3. ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากปัญหาสังคม (A)
3. สาระการเรียนรู้
1. การวิเคราะห์ การใคร่ครวญ เช่น วิเคราะห์เหตุการณ์ วิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ
วิเคราะห์ข่าว ส่วนการวิพากษ์ วิจารณ์ปัญหาสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
2.การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม เป็นการพัฒนาสังคมนั่นเอง การวิเคราะห์ปัญหา
สังคมจึงเป็นขั้นตอนสาคัญอีกขั้นตอนหนึ่งที่ต้องกระทา
3.ประโยชน์ของการวิเคราะห์ปัญหาสังคม แนวทางในการพิจารณาแก้ไขปัญหา
4. ใบงาน
1. ใบงาน เรื่อง การวิเคราะห์ วิจารณ์ ปัญหาสังคม
5. กิจกรรมการเรียนรู้
1) ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน
(มีกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มหน่วยการเรียนรู้)
1.1 ชม VCD ชุด “ปัญหาสังคม”
1.2 สนทนาซักถามเกี่ยวกับเรื่องที่ชม โดยตั้งประเด็นคาถามให้นักศึกษาตอบ
2) ขั้นการจัดการเรียนรู้
1. ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง ปัญหาสังคมให้แต่ละกลุ่มศึกษา ประเด็นสาคัญ
2. วิเคราะห์ ประเด็น ปัญหาสังคม แล้วเขียนสรุปผลการวิเคราะห์ลงในใบงานที่ 1
3. สรุปแผนผังความคิด (Mind Mapping) ปัญหาสังคม ในใบงานที่ 2
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4. นาเสนอทีละกลุ่ม
3) ขั้นสรุป
1. ร่วมกันสรุป เรื่อง การวิเคราะห์ วิจารณ์ ปัญหาสังคมและ แนวทางจัดกิจกรรมเพื่อการ
แก้ปัญหาและทาประโยชน์เพื่อส่วนรวม
6.. สื่อ / แหล่งเรียนรู้
1. VCD. ชุด “ปัญหาสังคม”
3. ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง ปัญหาสังคม
4. ใบงานที่ 1 เรื่อง ปัญหาสังคม
5. ใบงานที่ 2 เรื่อง ปัญหาสังคมแก้ได้
7. การวัดและประเมินผล
-สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
-ประเมินการอภิปราย
-ประเมินผลการปฏิบัติ ใบงานคนรุ่นใหม่ ใส่ใจจิตสาธารณะ การวิเคราะห์ วิจารณ์ ปัญหา
สังคม
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แผนการจัดกิจกรรม
กิจกรรมที่ 2.3 การรับรู้ความสามารถของตนเองในการแก้ปัญหาสังคม (ระยะเวลา 3 ชั่วโมง)
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
1. สาระสาคัญ
การสร้างให้เกิดการรับรู้ความสามารถตนเอง (Self-efficacy) โดยใช้กระบวนการกลุ่มเป็น
แนวคิดที่ให้บุคคลแต่ละคนมาพบปะและมีปฏิสัมพันธ์กัน เพื่อเรียนรู้ซึ่งกันและกัน การทาประโยชน์
ต่อสังคมนั้นสามารถทาได้ทุกเพศ ทุกวัย ควรต้องเผื่อแผ่ ดูแลสังคมไทย ดูแลสิ่งแวดล้อม ชุมชน
ตลอดจนปัญหาต่าง ๆ
2. จุดประสงค์การเรียนรู้
1. วิเคราะห์ การสร้างให้เกิดการรับรู้ความสามารถตนเอง (K)
2. สร้างผังความคิดเพื่อเป็นแนวทางการสร้างให้เกิดการรับรู้ความสามารถตนเอง(P)
3. ตระหนักถึงการรับรู้ความสามารถตนเอง ในการช่วยแก้ปัญหาสังคม (A)
3. สาระการเรียนรู้
1.การสร้างให้เกิดการรับรู้ความสามารถตนเอง (Self-efficacy) โดยใช้กระบวนการกลุ่ม
2.บุคคลรับรู้ว่าตนมีความสามารถสูงก็จะเป็นสิ่งสนับสนุนที่จะทาให้บุคคลนั้นมีความสามารถ
แก้ปัญหา การทาประโยชน์ต่อสังคมนั้น
3.การร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ควรต้องออกมามีส่วนร่วมรับผิดชอบด้วยกัน
4. ใบงาน
1. ใบงาน เรื่อง การรับรู้ความสามารถของตนเองในการแก้ปัญหาสังคม
5. กิจกรรมการเรียนรู้
1) ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน
(มีกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มหน่วยการเรียนรู้)
1.1 ชม VCD ชุด “ดารา ตัวอย่างที่ทางานสร้างสรรค์สังคม”
1.2 สนทนาซักถามเกี่ยวกับเรื่องที่ชม โดยตั้งประเด็นคาถาม
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2) ขั้นการจัดการเรียนรู้
1. ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง การรับรู้ความสามารถของตนเองในการแก้ปัญหาสังคม ให้แต่ละกลุ่ม
ศึกษา ประเด็นสาคัญ
2. วิเคราะห์ ประเด็น แล้วเขียนสรุปผลการวิเคราะห์ลงในใบงานที่ 1
3. สรุปแผนผังความคิด (Mind Mapping) ในใบงานที่ 2
4. นาเสนอทีละกลุ่ม
3) ขั้นสรุป
1. ร่วมกันสรุป เรื่อง การรับรู้ความสามารถของตนเองในการแก้ปัญหาสังคมและ แนวทางจัด
กิจกรรมเพื่อการแก้ปัญหาและทาประโยชน์เพื่อส่วนรวม
6.. สื่อ / แหล่งเรียนรู้
1. VCD ชุด “ดารา ตัวอย่างที่ทางานสร้างสรรค์สังคม”
2. ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง การรับรู้ความสามารถของตนเองในการแก้ปัญหาสังคม
3. ใบงาน เรื่อง การรับรู้ความสามารถของตนเองในการแก้ปัญหาสังคม
7. การวัดและประเมินผล
-สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
-ประเมินการอภิปราย
-ประเมินผลการปฏิบัติ ใบงานคนรุ่นใหม่ ใส่ใจจิตสาธารณะ การรับรู้ความสามารถของ
ตนเองในการแก้ปัญหาสังคม
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
พอเพียง แบ่งปัน ใส่ใจ ห่วงใย สังคมและสิ่งแวดล้อม
ระยะเวลา 12 ชั่วโมง
กระบวนการสร้างเสริมจิตสาธารณะ ใช้
ขั้นที่ 1 ขั้นการรับรู้ ตระหนักให้ความสนใจในเรื่องการมีจิตสาธารณะ โดยการสังเกตเรียนรู้
จากบุคคลต้นแบบและจากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เชิงประจักษ์เพื่อให้ตระหนักถึงการทา
ประโยชน์ต่อส่วนรวม
ขั้นที่2 ขั้นการแสดงพฤติกรรมตอบสนองและเห็นคุณค่าต่อสิ่งที่สนใจในกิจกรรมเพื่อ
สร้างสรรค์สังคม โดยให้มีการร่วมในการอภิปราย สัมภาษณ์ ซักถาม วิพากษ์วิจารณ์ จดบันทึก และ
การสนทนากลุ่มกับเพื่อนๆ
คุณลักษณะจิตสาธารณะด้าน
2) ด้านคานึงถึงผู้อื่นที่ร่วมสัมพันธ์ สามัคคีเป็นกลุ่มเดียวกัน มีการแสดงออก เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
เมตตา แบ่งปัน เกื้อกูล ช่วยเหลือ และให้โอกาส (สร้างเจตคติ)
กิจกรรม
3.1 ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
(ระยะเวลา 3 ชั่วโมง)
3.2 หลากหลายคนทาดีสร้างสรรค์สังคม
(ระยะเวลา 3 ชั่วโมง)
3.3 เครือข่ายเพื่อพัฒนาสังคม
(ระยะเวลา 3 ชั่วโมง)
3.4 ร่วมด้วยช่วยกัน โครงการจิตสาธารณะ
(ระยะเวลา 3 ชั่วโมง)
- หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงช่วยจัดการเรียนรู้
โดยให้คานึงถึง 1.พอประมาน โดยใช้ทรัพยากร เหมาะสมพอดี ทาโครงการจิตสาธารณะ
2.มีเหตุผล โดยพิจารณาในการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์และทรัพยากรในทาโครงการจิตสาธารณะ
3.มีภูมิคุ้มกันที่ดี โดยวางแผนการเตรียมตัวไม่ให้บกพร่อง ในการทาโครงการจิตสาธารณะ
- ขั้นหลักพุทธธรรมไตรสิกขาในการจัดการเรียนรู้
คือ 1.ขั้นศีล คือ ประพฤตดี เป็นคนดี ใส่ใจ ห่วงใย สังคมและสิ่งแวดล้อม2.ขั้นสมาธิ คือ
จิตใจที่ดคี วามเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ พอเพียง แบ่งปัน3.ขั้นปัญญา คือ พิจารณาใช้ปัญญา ให้เกิดความรู้แจ้ง
เข้าใจ และแก้ปัญหาร่วมด้วยช่วยกันทาโครงการจิตสาธารณะ
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- ก่อนเริ่มกิจกรรม
1. ให้ผู้เข้าโปรแกรมทาสมาธิ ก่อนนาเข้าสู่บทเรียน โดยผู้นากลุ่ม เป็นต้นแบบ อาจนั่งที่พื้น
ห้องเรียนหรือนั่งบนเก้าอี้ด้วยอาการสงบเพื่อเป็นการเตรียมตัวเตรียมใจ ใช้เวลาประมาน 5-10 นาที
ก่อนเข้ากิจกรรม
2. เมื่อจะออกจากสมาธิ แล้วหายใจยาว ๆ ลึก สัก 3 รอบ ก่อนค่อย ๆ ถอนสมาธิ ช้าๆ
ค่อย ๆ ลืมตาขึ้น
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แผนการจัดกิจกรรม
กิจกรรมที่ 3.1 ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
(ระยะเวลา 3 ชั่วโมง)
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
1. สาระสาคัญ
ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เป็นการกระทาที่แสดงออกถึงการเสียสละ หรือการกระทาเพื่อผู้อื่น ซึง่
มีลักษณะสาคัญคือการเสียสละ มีน้าใจ โอบอ้อมอารีทาให้มนุษย์รักใคร่ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน แบ่งปัน
ไม่เบียดเบียนผู้อื่น
2. จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกความสาคัญ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ (K)
2. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีน้าใจ เอื้อเฟื้อ แบ่งปันต่อผู้อื่น (P)
3. ตระหนักถึงประโยชน์ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ที่เกิดขึ้นในสังคม (A)
3. สาระการเรียนรู้
1.ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เป็นการกระทาที่แสดงออกถึงการเสียสละ หรือการกระทาเพื่อ
ผู้อื่นโดยไม่คานึงถึงความลาบาก
2.ลักษณะสาคัญของการเสียสละ ความมีน้าใจโอบอ้อมอารี เห็นใจและเข้าใจถึงความ
ยากลาบากของผู้อื่น
4. ใบงาน
1. ใบงาน เรื่อง ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
5. กิจกรรมการเรียนรู้
1) ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน
(มีกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มหน่วยการเรียนรู้)
1. ร่วมกันร้องเพลง “การแบ่งปัน”
2. สนทนาเกี่ยวกับการแบ่งปัน โดยให้ช่วยกัน ยกตัวอย่างเรื่องที่ตนเองเคย
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แบ่งปันต่อผู้อื่น
2) ขั้นการจัดการเรียนรู้
1. แบ่งกลุ่มตามความสมัครใจ จากนั้นให้แต่ละกลุ่มแสดงบทบาทสมมุติเรื่อง การแบ่งปัน
จากประสบการณ์ โดยให้แต่ละกลุ่มร่วมกันฝึกซ้อมแสดงและแสดงกลุ่มละ 5 นาที
2. แต่ละกลุ่มช่วยกันวิพากย์และสรุปข้อคิดที่ได้รับประโยชน์จากการชมการแสดงบทบาท
สมมุติของเพื่อนในแต่ละเรื่อง เช่น
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- การแบ่งปันมีประโยชน์อย่างไร / การเห็นแก่ตัวมีโทษอย่างไร
- ได้ข้อคิดอะไรบ้าง
3. ช่วยกันเขียนสรุปข้อคิดที่ได้รับจากการชมการแสดง
3) ขั้นสรุป
ร่วมกันสรุปความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ ดังนี้
1.การรู้จักสารวจตนเอง การรู้จักตนเองทาให้ประมาณตนเองได้ว่าตนเองมีความ
พร้อมที่จะช่วยเหลือแบ่งปันผู้อื่นได้อย่างไร
2. การที่แต่ละคนเห็นแก่ตัว ทาให้สังคมแตกแยก
3.การรู้จักแบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่น และการช่วยเหลือเกื้อกูลแบ่งปันซึ่งกันและกัน ทา
ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันในสังคมมีความสงบสุข
4.การมีความรู้และประสบการณ์เรื่องการแบ่งปันทาให้เห็นคุณค่าของการแบ่งปันต่อ
ผู้อื่น และควรฝึกเป็นนิสัยเป็นประจา
ร่วมกันสรุป ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และแนวทางจัดกิจกรรมเพื่อการทาประโยชน์เพื่อส่วนรวม
6.. สื่อ / แหล่งเรียนรู้
1. เพลง “การแบ่งปัน”
2. ใบความรู้ เรื่อง ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
3. ใบงาน เรื่อง ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
7. การวัดและประเมินผล
-สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
-ประเมินการอภิปราย
-ประเมินผลการปฏิบัติ ใบงาน ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
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แผนการจัดกิจกรรม
กิจกรรมที่ 3.2 หลากหลายคนทาดี
(ระยะเวลา 3 ชั่วโมง)
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
1. สาระสาคัญ
สังคมจะน่าอยู่ได้ ถ้าหากคนบนโลกใบนี้ รู้จัก "ให้" มากกว่า "รับ" ตัวอย่าง คนทาดี สิ่งดี ๆ
ที่พวกเขาสร้างขึ้น ภาคภูมิใจที่มีพวกเขาอยู่ร่วมในสังคม และคงเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนได้ทาดี
เพื่อผู้อื่น
2. จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกประโยชน์ คนทาดี เพื่อสังคม (K)
2. ปฏิบัติตนเป็น ตามแนวทางคนทาดี ผู้มีน้าใจ แบ่งปันต่อผู้อื่น (P)
3. ตระหนักถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้นในถ้าสังคมมีหลากหลายคนทาดี (A)
3. สาระการเรียนรู้
1. สังคมของเราจะน่าอยู่ได้ ถ้าหากคนบนโลกใบนี้ รู้จัก "ให้" มากกว่า "รับ"
2.เรื่องที่ทาให้เรารู้สึกประทับใจ และซาบซึ้งไปกับสิ่งดีๆ ที่พวกเขาสร้างขึ้น
3.แรงบันดาลใจให้ทุกคนได้ทาดี เพื่อผู้อื่น
4. ใบงาน
1. ใบงาน เรื่อง หลากหลายคนทาดี
5. กิจกรรมการเรียนรู้
1) ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน
(มีกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มหน่วยการเรียนรู้)
1.1 ชม VCD ชุด “หลาหลายคนทาดี”
1.2 สนทนาซักถามเกี่ยวกับเรื่องที่ชม โดยตั้งประเด็นคาถาม
2) ขั้นการจัดการเรียนรู้
1. ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง หลาหลายคนทาดี ให้แต่ละกลุ่มศึกษา ประเด็นสาคัญ
2. วิเคราะห์ ประเด็น แล้วเขียนสรุปผลการวิเคราะห์ลงในใบงานที่ 1
3. สรุปแผนผังความคิด (Mind Mapping) ในใบงานที่ 2
4. นาเสนอทีละกลุ่ม

298
3) ขั้นสรุป
1. ร่วมกันสรุป เรื่อง หลาหลายคนทาดี และ แนวทางจัดกิจกรรมเพื่อการแก้ปัญหา
และทาประโยชน์เพื่อส่วนรวม
6.. สื่อ / แหล่งเรียนรู้
1. VCD ชุด “หลาหลายคนทาดีของสังคม”
2. ใบความรู้ เรื่อง หลาหลายคนทาดี
3. ใบงาน เรื่อง หลาหลายคนทาดี
7. การวัดและประเมินผล
-สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
-ประเมินการอภิปราย
-ประเมินผลการปฏิบัติ ใบงาน หลาหลายคนทาดี
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แผนการจัดกิจกรรม
กิจกรรมที่ 3.3 เครือข่ายพัฒนาสังคม
(ระยะเวลา 3 ชั่วโมง)
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
1. สาระสาคัญ
เครือข่าย คือกลุ่มหรือระบบที่เชื่อมโยงถึงกัน ให้เกิดประโยชน์ เครือข่ายในการทา
กิจกรรมทางสังคมคือ การรวมตัวกันของกลุ่ม องค์กรต่าง ๆ เพื่อประสานงาน ช่วยเหลือ กระตุ้นให้
เกิดการพัฒนาและแก้ไขปัญหาสังคม
2. จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกประโยชน์ เครือข่ายในการทากิจกรรมทางสังคม (K)
2. สร้างเครือข่ายในการทากิจกรรมทางสังคม (P)
3. ตระหนักถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้น ถ้าสังคมมีเครือข่ายทากิจกรรมทางสังคม (A)
3. สาระการเรียนรู้
1.เครือข่ายคือกระบวนการของการใช้เครือข่ายหรือกลุ่มที่เชื่อมโยงถึงกันให้เกิด
ประโยชน์ การรวมตัวกันของกลุ่ม องค์กรต่าง ๆ เพื่อประสานงาน ช่วยเหลือ กระตุ้นให้เกิดการพัฒนา
และแก้ไขปัญหาสังคม
2.ความสามัคคีในหมู่คณะและการทางานเป็นทีม จะช่วยให้การขับเคลื่อนเครือข่าย
การทากิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
3.องค์กรที่ได้ทากิจกรรมดีๆ เพื่อสังคม เสียสละเพื่อส่วนรวม ย่อมจะส่งผลทาให้ทุก
ๆ ส่วนในสังคมไทยน่าอยู่ยิ่งขึ้น
4. ใบงาน
1. ใบงาน เรื่อง เครือข่ายในการทากิจกรรมทางสังคม
5. กิจกรรมการเรียนรู้
1) ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน
(มีกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มหน่วยการเรียนรู้)
1.1 ชม VCD ชุด “เครือข่ายคนของสังคม”
1.2 สนทนาซักถามเกี่ยวกับเรื่องที่ชม โดยตั้งประเด็นคาถาม
2) ขั้นการจัดการเรียนรู้
1. ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง เครือข่ายในการทากิจกรรมทางสังคม ให้แต่ละกลุ่มศึกษา ประเด็น
สาคัญ
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2. วิเคราะห์ ประเด็น แล้วเขียนสรุปผลการวิเคราะห์ลงในใบงานที่ 1
3. สรุปแผนผังความคิด (Mind Mapping) ในใบงานที่ 2
4. นาเสนอทีละกลุ่ม
3) ขั้นสรุป
1. ร่วมกันสรุป เรื่อง เครือข่ายในการทากิจกรรมทางสังคม และแนวทางจัดกิจกรรมเพื่อการ
แก้ปัญหาและทาประโยชน์เพื่อส่วนรวม
6.. สื่อ / แหล่งเรียนรู้
1. VCD ชุด “เครือข่ายคนของสังคม”
2. ใบความรู้ เรื่อง เครือข่ายคนของสังคม
3. ใบงาน เรื่อง เครือข่ายคนของสังคม
7. การวัดและประเมินผล
-สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
-ประเมินการอภิปราย
-ประเมินผลการปฏิบัติ ใบงาน เครือข่ายคนของสังคม
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แผนการจัดกิจกรรม
กิจกรรมที่ 3.4 ร่วมด้วยช่วยกันโครงการจิตสาธารณะ
(ระยะเวลา 3 ชั่วโมง)
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
1. สาระสาคัญ
คาว่า “โครงการ” ภาษาอังกฤษใช้คาว่า “Project” ซึ่งหมายถึง แผนงานย่อยที่ประกอบด้วย
กิจกรรม หรืองานหลายงานที่ระบุรายละเอียดชัดเจน อาทิ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระยะเวลา
ดาเนินการวิธีการหรือขั้นตอนในการดาเนินงาน พื้นที่ในการดาเนินงาน งบประมาณที่ใช้ในการ
ดาเนินงานตลอดจนผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ และง่ายต่อการติดตามและประเมินผล
2. จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกประโยชน์ โครงการจิตสาธารณะ (K)
2. เขียนเสนอ โครงการจิตสาธารณะได้ (P)
3. ตระหนักถึงประโยชน์ โครงการจิตสาธารณะ เพื่อสร้างสรรค์สังคม (A)
3. สาระการเรียนรู้
1. “โครงการ” แผนงานย่อยที่ประกอบด้วยกิจกรรม หรืองานหลายงานที่ระบุรายละเอียด
ชัดเจน อาทิ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระยะเวลาดาเนินการวิธีการหรือขั้นตอนในการดาเนินงาน พื้นที่
ในการดาเนินงาน งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินงานตลอดจนผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ และง่ายต่อ
การติดตามและประเมินผล
2.โครงการที่ดีจะต้องมีลักษณะ
1. สามารถแก้ไขปัญหาของหน่วยงานหรือองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. สามารถสนองตอบต่อความต้องการของกลุ่ม ชุมชน นโยบายของหน่วยงาน และนโยบาย
ของประเทศชาติได้ดี
3. รายละเอียดของโครงการต้องเข้าใจง่ายมีการใช้ภาษาที่เข้าใจกันทั่วไป
4. มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจน และมีลักษณะเฉพาะเจาะจง
5. รายละเอียดของโครงการต้องเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน ตั้งแต่ประเด็นแรกถึงประเด็นสุดท้าย
6. กาหนดการใช้ทรัพยากรอย่างชัดเจนและเหมาะสม
7. มีวิธีการติดตามและประเมินผลที่ชัดเจน
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4. ใบงาน
1. ใบงาน เรื่อง โครงการจิตสาธารณะและการเขียนโครงการ
5. กิจกรรมการเรียนรู้
1) ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน
(มีกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มหน่วยการเรียนรู้)
1.1 ชม VCD ชุด “โครงการจิตสาธารณะ”
1.2 สนทนาซักถามเกี่ยวกับเรื่องที่ชม โดยตั้งประเด็นคาถาม
2) ขั้นการจัดการเรียนรู้
1. ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง โครงการจิตสาธารณะและการเขียนโครงการ ให้แต่ละกลุ่มศึกษา
ประเด็นสาคัญ
2. วิเคราะห์ ประเด็น แล้วเขียนสรุปผลการวิเคราะห์ลงในใบงานที่ 1
3. สรุปแผนผังความคิด (Mind Mapping) ในใบงานที่ 2
4. นาเสนอทีละกลุ่ม
3) ขั้นสรุป
1. ร่วมกันสรุป เรื่อง โครงการจิตสาธารณะและการเขียนโครงการ และแนวทางจัด
กิจกรรมเพื่อการแก้ปัญหาและทาประโยชน์เพื่อส่วนรวม
6.. สื่อ / แหล่งเรียนรู้
1. VCD ชุด “โครงการจิตสาธารณะ”
2. ใบความรู้ เรื่อง โครงการจิตสาธารณะและการเขียนโครงการ
3. ใบงาน เรื่อง โครงการจิตสาธารณะและการเขียนโครงการ
7. การวัดและประเมินผล
-สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
-ประเมินการอภิปราย
-ประเมินผลการปฏิบัติ ใบงาน โครงการจิตสาธารณะและการเขียนโครงการ
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ตัวอย่างกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม
ตารางที่ 28 กิจกรรม/โครงงาน/โครงการที่แสดงให้เห็น องค์ประกอบของกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม
หัวข้อ
รายละเอียด
1. นักศึกษาสร้างโครงงานปลูกป่า
สร้างสรรค์โครงงาน : โครงงานปลูกป่า
(เกิดจากความรู้ที่เรียน สังคมศึกษาฯ) การปฏิบัติ : ปลูกป่า
การบริการสังคม : การมีส่วนร่วมในการป้องกันความ
เสียหายที่เกิดจากการกัดเซาะของน้า
2. นักศึกษาสร้างโครงการจัดวัน
สร้างสรรค์โครงการ : โครงการจัดวันดนตรีใน
ดนตรีในมหาวิทยาลัย (เกิดจากผล
มหาวิทยาลัย
การเรียนรู้ดนตรี)
การปฏิบัติ : จัดวันดนตรีสากล
การบริการสังคม : สร้างความบันเทิงให้เพื่อนร่วม
มหาวิทยาลัย
ตารางที่ 29 แสดงกิจกรรมเพื่อสร้างสรรค์สังคม
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมปลูกป่า/อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
กิจกรรมเดินรณรงค์ในโอกาสต่างๆ
จิตอาสาช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส/พิการ/คนชรา
จิตอาสาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์/ชุมชน กิจกรรมชุมนุม
กิจกรรม อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้าน
กิจกรรมอาสาพัฒนาโรงเรียน/วัด ในชุมชน
กิจกรรม Big cleaning
กิจกรรมกีฬาสี
เพื่อนช่วยเพื่อน/พี่ดูแลน้อง
กิจกรรมอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม / อบรมค่ายพุทธศาสนา /อบรมค่ายแกนนา
กิจกรรมพิเศษอื่นๆที่กรรมการเพื่อสังคมฯพิจารณาเห็นว่าเกิดประโยชน์ต่อสังคม
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กิจกรรมสร้างสรรค์ประโยชน์ เป็นกิจกรรมพัฒนาเพื่อส่งเสริมให้พัฒนาตนเองและพัฒนาซึ่ง
กันและกันโดยเรียนรู้จากประสบการณ์ในการจัดกิจกรรม กิจกรรมสร้างสรรค์ มุ่งหวังให้ฝึกทักษะการ
คิดสร้างสรรค์ และทักษะการคิดวิเคราะห์ การปฏิบัติ มุ่งหวังให้ลงมือปฏิบัติที่เกิดจากความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ของตนเอง การบริการ เป็นกิจกรรมจิตอาสาที่ไม่มีค่าจ้างตอบแทนมุ่งหวังให้มีความ
ตระหนักรู้ มีสานึกความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อสังคม

305
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
โครงการจิตสาธารณะกับการลงมือปฏิบัติ
ระยะเวลา 12 ชั่วโมง
กระบวนการสร้างเสริมจิตสาธารณะ ใช้
ขั้นที่ 3 ขั้นการจัดระบบคุณค่าและสร้างแนวคิดจิตสาธารณะสู่การลงมือปฏิบัติทาให้เกิด
ประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยให้วิเคราะห์จากสภาพปัญหาจริงและดาเนินกิจกรรมทาโครงการจิต
สาธารณะ
คุณลักษณะจิตสาธารณะด้าน
3) ด้านพัฒนาทักษะฝึกฝนอบรมตนเองด้านพฤติกรรม (ศีล) ด้านจิตใจ (สมาธิ) ด้านความรู้
ความคิด (ปัญญา) การมีวิธีคิดเป็นคิดถูกต้องตามหลักเหตุผล และอุทิศตนให้ส่วนรวม
(สร้างพฤติกรรมระดับบุคคล)
4) ด้านการมีส่วนร่วม สร้างเครือข่าย ช่วยแก้ปัญหา ลงมือปฏิบัติ สร้างสรรค์ให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่สังคมและการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสม (สร้างพฤติกรรมระดับส่วนรวม)
กิจกรรม
4.1 ปฏิบัติโครงการสร้างเสริมจิตสาธารณะ (ระยะเวลา 12 ชั่วโมง)
- หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงช่วยจัดการเรียนรู้
โดยให้คานึงถึง 1.พอประมาน โดยใช้ทรัพยากร เหมาะสมพอดี ทาโครงการจิตสาธารณะ 2.
มีเหตุผล โดยพิจารณาในการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์และทรัพยากรในทาโครงการจิตสาธารณะ 3.มี
ภูมิคุ้มกันที่ดี โดยวางแผนการเตรียมตัวไม่ให้บกพร่อง ในการทาโครงการจิตสาธารณะ
- ขั้นหลักพุทธธรรมไตรสิกขาในการจัดการเรียนรู้
คือ 1.ขั้นศีล คือ ประพฤตดี เป็นคนดี เป็นแบบอย่างของคนรุ่นใหม่ในการช่วยเหลือ
สังคม2.ขั้นสมาธิ คือ จิตใจที่ดีชอบที่จะช่วยเหลือสังคมส่วนรวม 3.ขั้นปัญญา คือ พิจารณาใช้
ปัญญา ร่วมคิดและแก้ปัญหาช่วยกันทาโครงการจิตสาธารณะ และลงปฏิบัติให้เป็นจริง
- ก่อนเริ่มกิจกรรม
1. ให้ผู้เข้าโปรแกรมทาสมาธิ ก่อนลงภาคสนามปฏิบัติกิจกรรม โดยผู้นากลุ่ม เป็นต้นแบบ
เพื่อเป็นการเตรียมตัวเตรียมใจ ใช้เวลาประมาน 5-10 นาที
2. เมื่อจะออกจากสมาธิ แล้วหายใจยาว ๆ ลึก สัก 3 รอบ ก่อนค่อย ๆ ถอนสมาธิ ช้าๆ
ค่อย ๆ ลืมตาขึ้น

ลักษณะของกิจกรรม

แนวการจัดกิจกรรม

ขอบข่าย

รายการ

รายละเอียด
นักศึกษาเมื่อผ่านการอบรม จะเสนอโครงการปฏิบตั ิกิจกรรม Mini Project อาสาสร้างสรรค์สังคม ซึ่งเป็นกระบวนการจัดกิจกรรมใน
ลักษณะกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมอาสาพัฒนา หรือกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม โดยนักศึกษาดาเนินการด้วยตนเองในลักษณะอาสาสมัคร
เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละต่อสังคม และมีจิตสาธารณะ
การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม เน้นให้นักศึกษาร่วมกันสารวจ และวิเคราะห์ สภาพปัญหา ร่วมกันออกแบบการจัดกิจกรรม วางแผนกิจกรรม
ปฏิบัติกิจกรรมตามแผน ร่วมสรุปและประเมินผลกิจกรรม รายงานผล พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่กิจกรรม
การจัดกิจกรรมสามารถเลือกจัดกิจกรรมหรือเข้า ร่วมกิจกรรมได้ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ดังนี้
1. จัดกิจกรรมในลักษณะบูรณาการประสบการณ์ของนักศึกษาเองโดยนักศึกษาสามารถจัดกิจกรรมตามองค์ความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้
และประสบการณ์
2. จัดกิจกรรมลักษณะโครงการ โครงงาน หรือกิจกรรม ที่นักศึกษานาเสนอการจัดกิจกรรมเพื่อขอความเห็นชอบในการ ทาโครงการ
โครงงานหรือกิจกรรม ซึ่งมีระยะเวลาเริม่ ต้นและสิ้นสุดที่ชัดเจน
3. จัดกิจกรรมร่วมกับองค์กรอื่น หมายถึง กิจกรรมที่นักศึกษาอาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่นๆที่ จัดกิจกรรมใน
ลักษณะ เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ โดยนักศึกษาสามารถเข้าร่วมกิจกรรม
1. เป็นกิจกรรมทีผ่ ู้ปฏิบตั ิกิจกรรม ปฏิบัติด้วยความสมัครใจ
2. เป็นกิจกรรมที่ทาเพื่อผู้อื่น / สังคม
3. เป็นกิจกรรมที่นักศึกษาคิด / ออกแบบเอง

ตารางที่ 30 แผนบทเรียนภาคสนามลงพื้นที่ปฏิบัติกิจกรรม Project อาสาสร้างสรรค์สังคม
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ขั้นตอนที่ 1 การสารวจเพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาต่างๆ ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและชุมชน
ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาต่างๆ และจัดลาดับปัญหาตามความสาคัญ จาเป็นและเร่งด่วนจากมากไปหาน้อย
ขั้นตอนที่ 3 วางแผน ออกแบบกิจกรรม และจัดทาปฏิทินการปฏิบัตกิ ิจกรรม
ขั้นตอนที่ 4 ปฏิบัติกิจกรรมตามแผนที่วางไว้
ขั้นตอนที่ 5 แลกเปลี่ยนเรียนรูห้ ลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติกจิ กรรมเพื่อถอดบทเรียนและสะท้อน ในประเด็นดังนี้ คือ ผลที่เกิดกับ
ผู้ปฎิบัติกจิ กรรมและผลที่เกิดแก่สงั คมภายหลังจากการปฏิบัติกิจกรรม จากนั้นนาไปสรุป รายงานและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การปฏิบตั ิ
กิจกรรม
***นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม เน้นให้นักศึกษาเป็นผู้จดั กิจกรรมด้วยตนเองทุกขั้นตอนและต่อเนื่อง โดยมีที่ปรึกษา
กิจกรรม***

เป็นกิจกรรมที่ต้อง ค้นคว้าและพัฒนาสร้างสรรค์ กิจกรรมหรือแผนงานหรือโครงงานต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
สาธารณะ หรือบริการสังคม มหาวิทยาลัย ชุมชน การเริ่มต้นโครงการ การเลือก และวิเคราะห์หัวข้อ การเขียนเค้าโครง
โครงงานและแผนปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามแผนและตรวจสอบความก้าวหน้า แนวทางการเขียนรายงานและการเขียน
รายงาน โครงงาน การนาเสนอผลงานและวิจารณ์ โดยใช้กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม

รูปแบบของกิจกรรม

รายละเอียด

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม

รายการ
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หลักคิด

รายการ
ผลที่คาดหวัง

รายละเอียด
ต้องรู้จักวางแผนการเริ่มต้นโครงการ เลือกและวิเคราะห์หัวข้อโครงงาน เขียนเค้าโครงโครงงานและแผนปฏิบัติงาน
ปฏิบัติตามแผนและตรวจสอบความก้าวหน้า กาหนดแนวทางการเขียนรายงานและเขียนรายงาน และนาเสนอผลงานและ
วิจารณ์ผลงานในทางที่สร้างสรรค์ ผลงานของนักศึกษาเป็นผลที่จากการดาเนินโครงงานหรือกิจกรรมที่ให้ประสบการณ์ตรง
เน้นการนาความรู้ไปใช้ในการพัฒนาสังคม
แสดงให้เห็นถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กระบวนการดาเนินงาน คุณค่าของผลงานเป็นประโยชน์ต่อสังคม การ
สะท้อนผลที่ได้จากการทากิจกรรม/โครงงาน/โครงการ (เช่น การดาเนินการ การแก้ปัญหา ความรู้สึกต่องานที่ทา) และ
ความสมบูรณ์ถูกต้องของเอกสารสรุปผลการดาเนินงาน ผลงานมีการเผยแพร่ และ นาเสนอผลงาน
ต้องเป็นกิจกรรมที่ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนและได้คะแนน ไม่มีค่าตอบแทน ค่าจ้างหรือเป็นการหารายได้
พิเศษหรือรายได้ประจา ไม่เป็นงานที่นักศึกษาทาเป็นงานประจา เช่น การจัดเก็บหนังสือเข้าที่ในห้องสมุด ไม่ใช่การเยี่ยมชม
สถานที่ต่างๆ เช่น ชมพิพิธภัณฑ์ ดูหนัง ดูละครดูกีฬา เป็นต้น ต้องไม่เป็น กิจกรรมที่ก่อให้เกิดความแตกแยก ต้องไม่เป็น
กิจกรรมระดมทุนที่ไม่มีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายชัดเจน และต้องเป็นกิจกรรมที่ผู้สอน/ที่ปรึกษารับรู้
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รายการ
รายละเอียด
เป้าหมายของโปรแกรมที่มี
1. ตระหนักรู้ในความสามารถของตนเอง ค้นพบศักยภาพ สิ่งที่ตัวเองมีความรู้ความชานาญและมีความต้องการที่
ต่อ ผู้ที่เข้ารับการพัฒนา จะพัฒนาตนเอง
2. รู้จักการวางแผนและริเริ่มกิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่การเขียนโครงการ ดาเนินงานตามโครงการซึ่งอาจทาร่วมกับผู้อื่น
หรือทาคนเดียว
4. สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นเป็นทีมได้ โดยร่วมงานได้กับหลายๆ ทีม มีโอกาสทากิจกรรมที่ท้าทายใหม่ๆ
5. นักศึกษาแสดงความมุมานะ ขยันหมั่นเพียร แสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน (โดยดูจากการทางานอย่าง
สม่าเสมอ ร่วมแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการทากิจกรรม)
6. นักศึกษาได้เรียนรู้คุณธรรมจริยธรรมจากการทากิจกรรม
7. พัฒนาทักษะและเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ ทาให้นักศึกษามีความรู้ความชานาญในการกิจกรรม
8. นักศึกษามีความรู้สึกรับผิดชอบเหตุการณ์สาคัญๆ ที่เกิดขึ้นโดยอาสาเข้าร่วมโครงการ/โครงงาน/กิจกรรม
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
คนทาดี สานเครือข่าย ขยายความรู้
ระยะเวลา 6 ชั่วโมง
กระบวนการสร้างเสริมจิตสาธารณะ ใช้
ขั้นที่ 3 ขั้นการจัดระบบคุณค่าและสร้างแนวคิดจิตสาธารณะสู่การลงมือปฏิบัติทาให้เกิด
ประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยให้วิเคราะห์จากสภาพปัญหาจริงและดาเนินกิจกรรมทาโครงการ
จิตสาธารณะ
คุณลักษณะจิตสาธารณะด้าน
3) ด้านพัฒนาทักษะฝึกฝนอบรมตนเองด้านพฤติกรรม (ศีล) ด้านจิตใจ (สมาธิ) ด้านความรู้
ความคิด (ปัญญา) การมีวิธีคิดเป็นคิดถูกต้องตามหลักเหตุผล และอุทิศตนให้ส่วนรวม
(สร้างพฤติกรรมระดับบุคคล)
4) ด้านการมีส่วนร่วม สร้างเครือข่าย ช่วยแก้ปัญหา ลงมือปฎิบัติ สร้างสรรค์ให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่สังคมและการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสม (สร้างพฤติกรรมระดับส่วนรวม)
กิจกรรม
5.1 เรียนรู้ประสบการณ์คนทาดี
(ระยะเวลา 3 ชั่วโมง)
5.2 สร้างแรงบันดาลใจ ความท้าทาย พัฒนางานสร้างสรรค์สังคม (ระยะเวลา 3 ชั่วโมง)หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงช่วยจัดการเรียนรู้
โดยให้คานึงถึง 1.พอประมาน โดยใช้ทรัพยากร เหมาะสมพอดี ในการจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้จัดนิทรรศการความสาเร็จของโครงการจิตสาธารณะ2.มีเหตุผล โดยพิจารณาในการเลือกใช้
วัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จัดนิทรรศการความสาเร็จของโครงการจิตสาธารณะ3.มี
ภูมิคุ้มกันที่ดี โดยวางแผนการเตรียมตัวไม่ให้บกพร่อง ในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จัดนิทรรศการ
ความสาเร็จของโครงการจิตสาธารณะ
- ขั้นหลักพุทธธรรมไตรสิกขาในการจัดการเรียนรู้
คือ 1.ขั้นศีล คือ ประพฤตดี เป็นคนดี ใส่ใจ ห่วงใย สังคมและสิ่งแวดล้อมเรียนรู้
ประสบการณ์คนทาดี เพื่อสร้างพฤติกรรมให้ดียิ่งขึ้น2.ขั้นสมาธิ คือ จิตใจที่ดีสร้างแรงบันดาลใจ
ความท้าทาย พัฒนางานสร้างสรรค์สังคม3.ขั้นปัญญา คือ ใช้ปัญญา ให้เกิดความรู้แจ้งเข้าใจ คิด
พัฒนางานสร้างสรรค์สังคม ให้เป็นประโยชน์ต่อคนส่วนรวม
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- ก่อนเริ่มกิจกรรม
1. ให้ผู้เข้าโปรแกรมทาสมาธิ ก่อนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยผู้นากลุ่ม เป็นต้นแบบ
อาจนั่งที่พื้นห้องเรียนหรือนั่งบนเก้าอี้ด้วยอาการสงบเพื่อเป็นการเตรียมตัวเตรียมใจ ใช้เวลาประมาน
5-10 นาที ก่อนเข้ากิจกรรม
2. เมื่อจะออกจากสมาธิ แล้วหายใจยาว ๆ ลึก สัก 3 รอบ ก่อนค่อย ๆ ถอนสมาธิ ช้าๆ
ค่อย ๆ ลืมตาขึ้น
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แผนการจัดกิจกรรม
กิจกรรมถอดบทเรียน
5.1 เรียนรู้ประสบการณ์คนทาดี
(ระยะเวลา 3 ชั่วโมง)
5.2 สร้างแรงบันดาลใจ ความท้าทาย พัฒนางานสร้างสรรค์สังคม (ระยะเวลา 3 ชั่วโมง)
………………………………………………………………………………………………………………………………….
1. สาระสาคัญ
กิจกรรมถอดบทเรียน เทคนิคการจัดการความรู้รูปแบบหนึ่งที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ในกลุ่มที่
เป็นระบบเพื่อสกัดความรู้ฝังลึกในตัวตนคนและองค์ความรู้ของท้องถิ่นออกมาเป็นบทเรียนที่สามารถ
นาไปสรุปและสังเคราะห์เป็นเอกสารชุดความรู้ คู่มือ ตารา ฯลฯ ที่บุคคลอื่นสามารถเรียนรู้และนาไป
ปรับใช้ให้การปฏิบัติงานมีคุณภาพยิ่งขึ้น
2. จุดประสงค์การเรียนรู้
1. วิเคราะห์หลักการและเป้าหมายปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (K)
2. ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม (P)
3. ตระหนักถึงความสาคัญในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (A)
3. สาระการเรียนรู้
1.การสืบค้นความรู้จากการทางาน โดยสกัดเอาความรู้สาคั ญที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียด
ขั้น ตอนการท างาน ผลการท างาน ความรู้ใ หม่ ๆ ที่ เ กิด ขึ้ น ระหว่ างการท างาน ทั้ ง ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
ความสาเร็จ หรือความล้มเหลว
2.เป็นแนวทางในการปรับปรุงการทางานให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้
5. กิจกรรมการเรียนรู้
1) ขั้นนา
(มีกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มการแลกเปลี่ยนเรียนรู้)
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2) ขั้นการจัดการเรียนรู้
1. แบ่งออกเป็นกลุ่ม ชี้แจงการดาเนินงานโดยใช้กระบวนการกลุ่มให้นักศึกษาทราบ
-เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
-จัดนิทรรศการความสาเร็จของโครงการ
- วีดิทัศน์ ที่เกี่ยวข้อง
-อภิปรายระดมสมอง-อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้-วิพากษ์ วิจารณ์
3) ขั้นสรุป
1. ร่วมกันสรุป ความสาเร็จ ปัญหา อุปสรรค ในการจัดกิจกรรมเพื่อการทา
ประโยชน์เพื่อส่วนรวม
6. สื่อ / แหล่งเรียนรู้
1. วีดิทัศน์ การทาโครงการสร้างสรรค์สังคม
2. ภาพถ่าย การจัดนิทรรศการ
7. การวัดและประเมินผล
-สังเกตถอดบทเรียนจากการทาโครงการ
-สังเกตพฤติกรรมการนาเสนอประสบการณ์
-ประเมินการโต้ตอบ อภิปราย ซักถาม เรื่อง คนทาดี สานเครือข่าย ขยายความรู้
-แบบประเมินความพึงพอใจต่อโปรแกรม
-ประเมินคุณลักษณะจิตสาธารณะหลังการเข้าโปรแกรม
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ตัวอย่าง
เครื่องมือแบบประเมิน
วิธีการประเมินผลการเรียนรู้
วิธีการวัดและประเมินผล
1. สังเกตการณ์มีส่วนร่วม ใน
การทากิจกรรมและการสรุปผล
การอภิปรายกลุ่ม
2. ตรวจผลงานการปฏิบัติ
กิจกรรมตามใบงานและ การ
สรุปข้อคิดจากกิจกรรม
3.การประเมินการปฏิบัติทาใบ
งาน กิจกรรม กลุ่ม

เครื่องมือการวัด
- แบบสังเกตพฤติกรรมการมี
ส่วนร่วมในการทากิจกรรม
ประจาหน่วยการเรียนรู้
- แบบประเมินผลการปฏิบัติ
กิจกรรมตามใบงาน

เกณฑ์การประเมิน
ได้คะแนนรวม 10 คะแนนขึ้น
ไปถือว่าผ่านเกณฑ์
ได้คุณภาพระดับ 2 ขึ้นไป ถือว่า
ผ่านเกณฑ์

- แบบประเมินการปฏิบัติทาใบ ได้คะแนนรวม 10 คะแนนขึ้น
งาน กิจกรรม กลุ่ม
ไปถือว่าผ่านเกณฑ์
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แบบสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการทากิจกรรม
หน่วยการเรียนรู้ที่ .......... เรื่อง..................................................
คาชี้แจง
1. ผู้ประเมินสังเกตพฤติกรรมของนิสิตแต่ละคนขณะปฏิบัติกิจกรรมโดยบันทึกตัวเลข
คะแนนลงในช่องรายการตามเกณฑ์ที่กาหนดให้ตามความเป็นจริง
2. สรุประดับคุณภาพพฤติกรรมที่นิสิตแสดงออกโดยทาเครื่องหมาย  ลงในช่องผลการ
ประเมินโดยพิจารณาคะแนนตามเกณฑ์การตัดสินที่กาหนดให้
เกณฑ์การตัดสิน

ความกระตือรือร้นในการทากิจกรรม

ความมั่นใจและกล้าแสดงออก

ความคิดรอบคอบ มีเหตุผล

ความเอื้ออาทร และมีมนุษยสัมพันธ์

รวมคะแนน

ที่

ความมุ่งมั่นตั้งใจ

0 – 5 คะแนน = ปรับปรุง
6 – 10 คะแนน = พอใช้
11 – 15 คะแนน = ดี

3

3

3

3

3

15

ชื่อ-สกุล

ดี พอใช้ ปรับปรุง

1.
2.
3.
4.
5.
ลงชื่อ.............................................ผู้ประเมิน
(............................................)
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เกณฑ์การให้คะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
2 คะแนน
สนใจในการฟังเป็น
บางครั้ง ทากิจกรรม
สาเร็จเป็นบางกิจกรรม
ตรงต่อเวลาเป็นบางครั้ง
กระตือรือร้นในการทา
กิจกรรม แสดงความ
คิดเห็นเป็นบางครั้ง
แสดงความคิดเห็นเมื่อ
เจาะจงเป็นรายบุคคล
และตอบเป็นบางครั้ง
แสดงความคิดเห็นโดย
อ้างอิงเหตุผลเป็น
บางครั้ง
ความเอื้ออาทร
ให้ความร่วมมือกับ
ให้ความร่วมมือกับ
และมีมนุษยสัมพันธ์ สมาชิกในกลุ่ม
สมาชิกในกลุ่มเป็น
สม่าเสมอ แสดงออกถึง บางครั้ง ยอมรับฟังความ
การมีน้าใจ เป็นผู้ฟัง ผู้ คิดเห็นของผู้อื่นบางครั้ง
ตามที่ดี
ประเด็นการสังเกต
พฤติกรรม
3 คะแนน
มุ่งมั่นตั้งใจ
ตั้งใจในการฟังบรรยาย
ทากิจกรรมจนสาเร็จ
ครบทุกกิจกรรมและ
ตรงต่อเวลาทุกครั้ง
กระตือรือร้นในการ กระตือรือร้นในการทา
ทากิจกรรม
กิจกรรม แสดงความ
คิดเห็นอย่างสม่าเสมอ
มั่นใจและกล้า
กล้าแสดงความคิดเห็น
แสดงออก
และตอบคาถาม
ฉะฉานมั่นใจทุกครั้ง
คิดรอบคอบ มี
แสดงความคิดเห็นโดย
เหตุผล
อ้างอิงเหตุผลทุกครั้ง

1 คะแนน
ไม่ค่อยให้ความสนใจใน
การฟัง ทากิจกรรมไม่
สาเร็จเลยและไม่ตรงต่อ
เวลา
ไม่มีความกระตือรือร้น
เฉยชา นิ่งเฉย ขณะทา
กิจกรรม
ไม่กล้าแสดงความ
คิดเห็นและไม่ตอบ
คาถาม
แสดงความคิดเห็นบ้าง
แต่ไม่ได้อ้างอิงเหตุผล
ไม่ให้ความร่วมมือกับ
สมาชิกในกลุ่ม พูดจาไม่
สุภาพ ไม่ยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น
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แบบประเมินการปฏิบัติใบงาน กิจกรรม กลุ่ม
หน่วยการเรียนรู้ที่ .......... เรื่อง..................................................
คาชี้แจง
1. ผู้ประเมิน ประเมินผลงานการสรุปประเด็นระดมความคิดของ กลุ่ม จากกระดาษฟลิป
ชาร์ตประกอบการนาเสนอหน้าชั้นเรียน โดยพิจารณาตามเกณฑ์การให้คะแนนที่กาหนด
2. สรุปผลการประเมินตามเกณฑ์การตัดสินผลงานที่กาหนดให้ โดยทาเครื่องหมาย  ลง
ในช่องสรุปผลการประเมิน

กลุ่มที่

ชื่อกลุ่ม

เกณฑ์การประเมิน
ระดับคุณภาพ
3

2
1
0

ระดับคุณภาพกลุ่ม
ระดมความคิด ทาใบงาน
3
2
1
0

สรุปผลการ
ประเมิน
ผ่าน ไม่ผ่าน

เกณฑ์การประเมิน
ทาใบงานและสรุปผลอภิปรายครบ ประเด็น สื่อถึงความหมาย ความสาคัญ
ประเด็นในใบงาน ได้อย่างถูกต้อง มีความเป็นไปได้ การอธิบายนาเสนอ
เข้าใจได้ง่าย
ทาใบงานและสรุปผล ประเด็นบางส่วนบางประเด็น ที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม ยัง
ไม่ชัดเจน การอธิบายนาเสนอยังไม่ค่อยเข้าใจบางประเด็น
ทาใบงานและสรุปผลอภิปรายครบ ประเด็น แต่ทุกประเด็นยังไม่ค่อยถูกต้อง
ชัดเจน การอธิบายนาเสนอไม่ชัดเจน
ทาใบงานสรุปผลอภิปรายไม่ครบ ประเด็น และไม่ถูกต้อง

เกณฑ์การตัดสิน
ได้คุณภาพระดับ 2 ขึ้นไป ถือว่า ผ่านเกณฑ์
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แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม
หน่วยการเรียนรู้ที่ ...........เรื่อง............................................................
คาชี้แจง
1. ผู้ประเมินประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมโดยบันทึกตัวเลขคะแนนลงในช่องรายการตาม
เกณฑ์ที่กาหนดให้ตามความเป็นจริง
2. สรุประดับคุณภาพพฤติกรรมแสดงออกโดยทาเครื่องหมาย  ลงในช่องผลการประเมิน
โดยพิจารณาคะแนนตามเกณฑ์การตัดสินที่กาหนดให้
เกณฑ์การตัดสิน

การช่วยกันแก้ปัญหา

การตรงต่อเวลา

ความซื่อสัตย์

ช่วยกันสรุปกิจกรรมการเรียนรู้

รวมคะแนน

ที่

การทางานเป็นทีม

0 – 5 คะแนน = ปรับปรุง
6 – 10 คะแนน = พอใช้
11 – 15 คะแนน = ดี

3

3

3

3

3

15

ชื่อกลุ่ม

ดี

พอใช้ ปรับปรุง

1.
2.
3.
4.
5.
ลงชื่อ.............................................ผู้ประเมิน
(............................................)
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เกณฑ์การให้คะแนน
รายการประเมิน

เกณฑ์การให้คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
การทางานเป็นทีม แสดงออกถึงความ
แสดงออกถึงความ
สามัคคีภายในกลุ่มอย่าง สามัคคีภายในกลุ่ม
ชัดเจน ทุกคนให้ความ ค่อนข้างชัดมีสมาชิก
ร่วมมือ มีผู้นา ผู้ตามที่ดี บางคนไม่ให้ความ
วางแผนก่อนเริ่มทา
ร่วมมือ วางแผนเป็น
กิจกรรมทุกครั้ง
บางกิจกรรม
การช่วยกัน
สมาชิกส่วนใหญ่มี
สมาชิกบางคน
แก้ปัญหา
ปฏิภาณไหวพริบดี
สามารถคิดหาวิธีการ
สามารถคิดหาวิธีการที่ ดาเนินกิจกรรมได้จน
แตกต่างจากกลุ่มอื่น
บรรลุผลสาเร็จ แต่ใช้
บรรลุผลสาเร็จภายใน
เวลาเกินที่กาหนด
ระยะเวลาที่กาหนด
การตรงต่อเวลา
ปฏิบัติกิจกรรมได้สาเร็จ ปฏิบัติกิจกรรมได้
เสร็จสิ้นตรงเวลาที่
สาเร็จเสร็จสิ้น แต่ใช้
กาหนดหรือก่อนกาหนด ระยะเวลามากกว่าที่
กาหนด
ความซื่อสัตย์
ปฏิบัติตามกฎกติกา
ปฏิบัติตามกฎกติกา
อย่างเคร่งครัด
บ้างเป็นบางครั้ง
ช่วยกันสรุป
สามารถสรุปได้ตรงตาม
กิจกรรมการเรียนรู้ จุดมุ่งหมายอย่าง
ครบถ้วนทุกประเด็น

สรุปกิจกรรมได้
ค่อนข้างตรงตาม
จุดมุ่งหมาย

1 คะแนน
มีการถกเถียงขัดแย้ง
กันภายในกลุ่ม
สมาชิกไม่ค่อยให้
ความร่วมมือ ไม่มีการ
วางแผนในการทา
กิจกรรม
แก้ปัญหาโจทย์ของ
กิจกรรมได้ไม่สาเร็จ
และใช้ระยะเวลาเกิน
กว่าที่กาหนด

ปฏิบัติกิจกรรมได้ไม่
สาเร็จและใช้
ระยะเวลาเกินที่
กาหนด
ไม่ปฏิบัติตามกฎกติกา
หาวิธีการเพื่อให้เสร็จ
สิ้นกิจกรรมโดยเร็ว
สรุปกิจกรรมไม่ตรง
จุดมุ่งหมายหรือไม่
สรุป
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ภาคผนวก จ
รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ และกลุ่มทดลองโปรแกรม

321

ลาดับที่

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัยจานวน 5 คน
รายชื่อ
สถานที่ทางาน

1

ดร.พระมหาไกรวรรณ ชิตตปัญโญ

2

อาจารย์ ดร.รวีวัตร์ สิริภูบาล

3

รองศาสตราจารย์ ดร.วิชา ทรวงแสวง

4

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา เวชมี

5

อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี

ประธานหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
วิทยาเขตศาลายา
จังหวัดนครปฐม
ผู้อานวยการสานักงานบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ที่ปรึกษาคณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏลพบุรี
รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่ให้สัมภาษณ์ข้อมูลการวิจัยจานวน 18 คน
ลาดับที่

รายชื่อ

1

พระมหาโชควรรธน์
อาภากโร

2

พระครูสังฆรักษ์ปัญญาพล
ปญญาพโล
รองศาสตราจารย์
วนิช สุธารัตน์

3
4

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อุทิศ นวลเจริญ

5

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
จรูญ รัตนกาล

6

ดร.วันเพ็ญ บุรีสูงเนิน

7

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อนันต์ รัตนภานุศร

8

รองศาสตราจารย์
ดร.วิชา ทรวงแสวง

9

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สุวัฒน์ ทับทิมเจือ

สถานที่ทางาน

ความเชี่ยวชาญ

ผู้อานวยการสานักงานวิทยา
เขต มหามกุฏราชวิทยาลัย
วิทยาเขตวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เจ้าอาวาสวัดอโยธยา
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
ที่ปรึกษา คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
ที่ปรึกษา คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
อาจารย์คณะมนุษย์ศาสตร์
และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
ผู้อานวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนวอนนภาศัพท์
จังหวัดชลบุรี
อาจารย์คณะมนุษย์ศาสตร์
และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
อาจารย์ คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

หลักพุทธธรรมไตรสิกขา

หลักพุทธธรรมไตรสิกขา
หลักพุทธธรรมไตรสิกขา
หลักพุทธธรรมไตรสิกขา
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
จิตสาธารณะ
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ลาดับที่
10
11
12
13
14

15
16

17

18

รายชื่อ

สถานที่ทางาน

อาจารย์ ดร.อนงค์ สระบัว อาจารย์คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองอธิการบดี
จินตนา เวชมี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณบดีคณะเทคโนโลยี
ดร.สัมฤทธิ์ เสนากาศ
สารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลพบุรี
รองศาสตราจารย์
อาจารย์คณะครุศาสตร์
นันทิยา น้อยจันทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์
อาจารย์ ดร.สมชัย พุทธา อาจารย์ประจาคณะ
ศึกษาศาสตร์
มหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยา
เขตวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
อาจารย์ ดร.ชวน ภารังกูล อาจารย์คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง
อาจารย์ ดร.ชวนพิศ วิมุตศรี อาจารย์ฝ่ายกิจการนักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม
อาจารย์ธีรยุทธ จันทร์เขียว รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์
อาจารย์ ดร.ธีรวุธ ชมใจ
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ความเชี่ยวชาญ
จิตสาธารณะ
จิตสาธารณะ
จิตสาธารณะ
การพัฒนาโปรแกรม
การพัฒนาโปรแกรม

การพัฒนาโปรแกรม
การพัฒนานักศึกษา

การพัฒนานักศึกษา

การพัฒนานักศึกษา
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ลาดับที่

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินรูปแบบโปรแกรม จานวน 10 คน
รายชื่อ
สถานที่ทางาน

1

ดร.พระมหาไกรวรรณ ชิตตปัญโญ

2

พระครูสังฆรักษ์ปัญญาพล ปญญาพโล

3

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิยม ฉิมตระกูล

4

ผู้ช่วยศาสตราจารย์คา พาหอม

5

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทร โภชน์ฌงค์

6

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันต์ รัตนภานุศร

7

อาจารย์ ดร.ขัตติยา ด้วงสาราญ

8

อาจารย์ธีรยุทธ จันทร์เขียว

9

อาจารย์ ดร.สิริชัย นามบุรี

10

อาจารย์ ดร.ธีรวุธ ชมใจ

ประธานหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
วิทยาเขตศาลายา
จังหวัดนครปฐม
เจ้าอาวาสวัดอโยธยา
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
ที่ปรึกษา คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ที่ปรึกษา คณะมนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
อาจารย์คณะมนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
อาจารย์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตศาลายา
จังหวัดนครปฐม
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์
รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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รายชื่อผู้ให้ข้อมูลในการสนทนากลุ่มจานวน 20 คน
ลาดับที่
รายชื่อ
สถานที่ทางาน
ความเชี่ยวชาญ
1
อาจารย์ ดร.ชวนพิศ วิมุตศรี อาจารย์ฝ่ายกิจการนักศึกษา การพัฒนานักศึกษาและ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม
ด้านบาเพ็ญประโยชน์
2
อาจารย์บริบูรณ์ ชอบทาดี อาจารย์ฝ่ายกิจการนักศึกษา การพัฒนานักศึกษาและ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม
พระนครศรีอยุธยา
ด้านบาเพ็ญประโยชน์
3
อาจารย์ธีรยุทธ จันทร์เขียว รองคณบดีฝ่ายกิจการ
การพัฒนานักศึกษาและ
นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ด้านบาเพ็ญประโยชน์
ราชนครินทร์
4
นายสุเทพ ไทยประยูร
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดยม
ผู้อานวยการสถานศึกษา
ผู้ใช้บัณฑิต
5
นางจุไรรัตน์ เอิบกมล
ผู้อานวยการโรงเรียน
ผู้อานวยการสถานศึกษา
ชลประทานอนุเคราะห์
ผู้ใช้บัณฑิต
6
นางสุรีรัตน์ จันทร์ลอย
ผู้อานวยการโรงเรียน
ผู้อานวยการสถานศึกษา
วัดหันตรา
ผู้ใช้บัณฑิต
7
นายกฤษดา นราดิลก
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ทางานด้าน
พระนครศรีอยุธยา
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
8
นายกันต์นิภัทธิ์ บัวเผื่อน
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ทางานด้าน
พระนครศรีอยุธยา
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
9
นายกิตติพร ภาคผล
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ทางานด้าน
พระนครศรีอยุธยา
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
10 นายณัฐพล คุ่ยจาด
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ทางานด้าน
พระนครศรีอยุธยา
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
11 นางสาวกนกศรี พรวิริยะกิจ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ทางานด้าน
พระนครศรีอยุธยา
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
12 นางสาวดลพร ใจโต
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ทางานด้าน
พระนครศรีอยุธยา
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
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ลาดับที่
รายชื่อ
13 นางสาวธนวรรณ ชูปั้น
14
15
16
17
18
19
20

สถานที่ทางาน
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
นางสาวมาริษา ดีประเสริฐ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
นางสาวชลลดา
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ทรัพย์ประเสริฐ
พระนครศรีอยุธยา
นายณัฐวุฒิ พุ่มพวง
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
นางสาวพิมพ์พร ไทรพรหม นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
นางสาวอาภรณ์ พรรณจริต นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
นางสาวกมลชนก
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุญประคอง
พระนครศรีอยุธยา
นางสาวพัชราภรณ์ งามวงษ์ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

ความเชี่ยวชาญ
ทางานด้าน
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
ทางานด้าน
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
ทางานด้าน
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
ทางานด้าน
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
ทางานด้าน
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
ทางานด้าน
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
ทางานด้าน
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
ทางานด้าน
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
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รายชื่อนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่เข้าร่วมโปรแกรมการน้อมนาหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักพุทธธรรมไตรสิกขาเพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะ
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

รายชื่อ
นายกฤษณพงษ์ ปั ญญายงค์
นางสาวจริญญา สอนวรรณ์
นางสาวชิดชนก รื่ นพิทกั ษ์
นายคมสันต์ ธนะวิทย์
นายธนวัฒน์ เสนาะคา
นายชนบดี ขาวิจิตร
นางสาวธนพร ดุเหว่าดา
นางสาวนภสร กาลึกสม
นายวิชัย พูลสาริกิจ
นางสาวนันทริ กา ครุธามาศ
นายนาเรศ สว่างดาว
นางสาวบัวหอม วงศ์สกุลมงคล
นางสาวพัชริตา อยูภ่ ู่
นางสาวพัทธมล จิตอุทยั
นายพิชิต สีดาว
นางสาวพิมพ์ชนก เพ็ชรศรี
นางสาวพิมพ์พรรษา จาปาเงิน
นางสาวราณี หะรี เมา
นายวรพงษ์ มีกลิ่นหอม
นายวัชรพล พฤฒากรณ์
นายนที กฤษทิพย์
นางสาววาสิตา พรามนัส
นายศกานต์ คชชะ
นายศิรสิทธิ์ โพธิ์ทอง
นางสาวแก้ วตา การสมกล้ า
นางสาวสินธุ์นภา วนสินธุ์
นายสุกิต ขันธและ

328
28
29
30

นายอมรภิวฒ
ั น์ ยอดประดิษฐ์
นายธนากร ไตรพิจารณ์
นายเด่นพงศ์ คงจันทร์
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ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์

ประวัติผู้เ ขียนวิทยา นิพ นธ์

นายชัยยศ เดชสุระ เกิดวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2511 สาเร็จการศึกษาหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เมื่อปีการศึกษา 2535 และสาเร็จการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เมื่อ
ปี ก ารศึ ก ษา 2542 และเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ในหลั ก สู ต รปริ ญ ญาครุ ศ าสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
อุ ด มศึ ก ษา ภาควิ ช านโยบาย การจั ด การและความเป็ น ผู้ น าทางการศึ ก ษา คณะครุ ศ าสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2552 ปัจจุบันรับ ราชการ ตาแหน่งอาจารย์ประจา
คณะครุ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา อ าเภอพระนครศรี อ ยุ ธ ยา จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา
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