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 การศึกษาครั้งน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาผลของการใชโปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะดวย
เทคนิคเสนอตัวแบบผานภาพการตูนรวมกับการชี้แนะทางวาจา ที่มีตอจิตสาธารณะของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 และศึกษาปฏิสัมพันธระหวางผลของการใชโปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะดวย
เทคนิคการเสนอตัวแบบผานภาพการตูนรวมกับการชี้แนะทางวาจากับการอบรมเลี้ยงดูของนักเรียน
ที่มีตอจิตสาธารณะ 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3  ของ
โรงเรียนพิชญชนก ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549 จํานวน 2 หองเรียน โดยจับฉลากเปนนักเรียน
กลุมทดลอง 1 หอง และเปนนักเรียนกลุมควบคุม 1 หอง จํานวนหองละ 36 คน ในแตละหองจะมี
การแบงนักเรียนออกเปน 2 กลุมโดยการวัดการอบรมเลี้ยงดูแบงเปนการอบรมเลี้ยงดูแบบ
ประชาธิปไตยมาก และการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยนอย ไดกลุมตัวอยางทั้งหมด 4 กลุม 
จํานวนกลุมละ 18 คน รวมทั้งสิ้น 72 คน การทดลองครั้งน้ีผูวิจัยใชเวลาในการทดลองทั้งหมด 12 
ครั้ง ครั้งละ 50 นาที เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ โปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะดวยเทคนิค
เสนอตัวแบบผานภาพการตูนรวมกับการชี้แนะทางวาจา จํานวน 12 ภาพ สําหรับกลุมทดลอง และ
ภาพการตูนที่ไมมีเน้ือหาเกี่ยวของกับจิตสาธารณะจํานวน 12 ภาพสําหรับกลุมควบคุม 
 แบบแผนการวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi – experimental research) ใช
แบบแผนการทดลองแบบแฟคทอเรียล 2 องคประกอบ (2X2 Factorial Design) สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล คือ การวิเคราะหความแปรปรวนรวมแบบสองทาง (Two-Way Analysis of 
Covariance) โดยนําคะแนนกอนการทดลองมาเปนตัวแปรรวม (Covariate) 
 
 ผลของการวิจัยพบวา  
 1. นักเรียนที่ไดรับโปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะดวยเทคนิคเสนอตัวแบบผานภาพการตูน
รวมกับการชี้แนะทางวาจามีจิตสาธารณะสูงกวา นักเรียนที่ไมไดรับโปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะดวย
เทคนิคเสนอตัวแบบผานภาพการตูนรวมกับการชี้แนะทางวาจา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2. ไมพบปฏิสัมพันธระหวางการใชโปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะดวยเทคนิคเสนอตัวแบบผาน
ภาพการตูนรวมกับการชี้แนะทางวาจา กับการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย ที่มีตอจิตสาธารณะของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 นั่นคือโปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะดวย
เทคนิคเสนอตัวแบบผานภาพการตูนรวมกับการชี้แนะทางวาจาสามารถใชพัฒนานักเรียนไดทั้ง 2 กลุม
คือนักเรียนที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยมากและนอย 
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 The purposes of this research were to study result of the application of public mind 
development program through symbolic model by cartoon and verbal prompting technique 
of Prathom Suksa 3 students. And The interaction study between administering public mind 
development program by symbolic model through cartoon and verbal prompting technique 
and child - rearing practice type democratic of student on public mind. 
 The sample used in this study were 2 classroom which had 32 students in prathom 
suksa 3 of the 2nd semester year 2006. In each classroom were devide into 2 groups were 
stratified by Democratic Child - rearing practice level as high and low with 18 students by 
experimental group and control group. The experimental group received public mind 
development program while the students in control group did not. Both groups were taught 
by the researcher  for 12 times in each 50 minutes in each period.  

The research design in this study was Quasi – experimental research, with 2x2 
factorial design. The data were analized by using the Two – way analysis of covariance, 
with pretest as a covariate.  

 
The result of this study indicated that : 
1. The students in the experimental group get more scores on public mind at the 

end of the treatment phase than students in the control group at .05 significant level. 
2. There were not interaction between administering the public mind development 

program through symbolic model by cartoon and verbal prompting technique and 
democratic child - rearing practice on public mind of students. Describe that the application 
of public mind development program through symbolic model by cartoon and verbal 
prompting technique can be developed of the both group’s students of democratic Child - 
rearing practice level as high and low 
 
 



 

ปริญญานิพนธ 
เรื่อง  

 
ผลของการใชโปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะดวยเทคนคิเสนอตวัแบบผานภาพการตูนรวมกับ              

การชี้แนะทางวาจา ที่มีตอจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 
 

ของ 
สุคนธรส  หุตะวัฒนะ 

 
ไดรับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยใหนับเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร                             
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต 

ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

......................................................................คณบดีบัณฑิตวทิยาลยั 
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.เพ็ญสิริ จีระเดชากุล) 
วันที่          เดือน กันยายน  พ.ศ. 2550 

 
คณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ  คณะกรรมการสอบปากเปลา 
 
....................................................ประธาน ........................................................ประธาน 
(รองศาสตราจารยลัดดาวัลย เกษมเนตร)  (อาจารย ดร.พรรณี  บุญประกอบ) 
 
.....................................................กรรมการ ........................................................กรรมการ 
(ผูชวยศาสตราจารยประทีป จินง่ี)  (รองศาสตราจารยลัดดาวัลย เกษมเนตร) 
 

........................................................กรรมการ  
(ผูชวยศาสตราจารยประทีป จินง่ี) 
 
.......................................................กรรมการ 
(ผูชวยศาสตราจารยประณต เคาฉิม) 

 
 
 



ประกาศคุณูปการ 
 
 ปริญญานิพนธฉบับน้ีสําเร็จลุลวงลงไดดวยดี เพราะไดรับความอนุเคราะหและความกรุณา
อยางยิ่งจาก รองศาสตราจารยลัดดาวัลย เกษมเนตร ประธานกรรมการที่ปรึกษา และผูชวย
ศาสตราจารยประทีป จินง่ี กรรมการที่ปรึกษา ที่กรุณาใหคําปรึกษา ใหความรู ขอคิดเห็น ตรวจสอบ
แกไขขอบกพรองตางๆ ในการทําวิจัยดวยความเอาใจใสและความกรุณา รวมถึงใหการอบรมชี้แนะ
และสอนใหมีวิธีคิดอยางเปนระบบมากขึ้น ซึ่งผูวิจัยจะยืดถือเปนแนวปฏิบัติในการทํางานตอไปใน
อนาคต  จึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้  
 กราบขอบพระคุณ อาจาราย ดร.พรรณี บุญประกอบ ผูชวยศาสตราจารย ประณต เคาฉิม    
ที่ไดสละเวลามาเปนกรรมการสอบปากเปลาปริญญานิพนธ รวมถึงรับเปนผูเชี่ยวชาญในการตรวจ
เครื่องมือ นอกจากนี้ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ดร.อรพินทร ชูชม อาจารยทัศนา ทองภักดี 
อาจารยอุษา ศรีจินดารัตน และอาจารยชลาศัย กันมินทร ที่ใหความอนุเคราะหเปนผูเชี่ยวชาญ     
ในการตรวจแกเครื่องมือที่ใชในการวิจัย พรอมทั้งกรุณาใหคําแนะนําที่เปนประโยชนตองานวิจัยและ
ผูวิจัย 
 ขอขอบคุณ โครงการ รูปแบบการพัฒนานักเรียนระดับประถมศึกษาใหมีจิตสาธารณะ : 
การศึกษาระยะยาว ที่ใหการสนับสนุนการสรางโปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะ และขอขอบคุณ               
คุณชนิศรา เคาฉิม ที่สละเวลาวาดรูปการตูนจิตสาธารณะที่สวยงามทั้ง 12 ภาพเพื่อใชในการวิจัยครั้งนี้  
 กราบขอบพระคุณ อาจารยกรรณิการ จารึกจารีต อาจารยใหญ คุณครูแนงนอย โกวะประดิษฐ 
คุณครูกันตญาภา วองวิการณ และคณะครูอาจารยของโรงเรียนพิชญชนกทุกทานที่ใหความรวมมือ
และอํานวยความสะดวกในการดําเนินการเก็บขอมูลเปนอยางดี รวมทั้งขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ให
ความรวมมือเปนอยางดีในการดําเนินการทดลองครั้งนี้  
 ขอขอบคุณคุณธรรมนันทิกา แจงสวาง ที่ใหความรูและใหคําแนะนําในการทําปริญญานิพนธ 
ขอขอบคุณ คุณปรางคทอง อภิพุทธิกุล คุณสิริลักษณ ตรัยตรึงตรีคูณ ที่ใหความชวยเหลือตลอด   
การทําวิจัย ขอบคุณเพ่ือนๆ และ นองๆ ภาคพิเศษรุน 3 ทุกคนสําหรับน้ําใจที่มีใหดวยดีเสมอมา 

ขอบคุณ คุณอรนุช กันสิทธิ์ เพ่ือนที่คอยชวยเหลือและเปนกําลังใจรวมถึงการไปชวยเก็บ
ขอมูล และขอบคุณ คุณสุธิดา กิติศรีวรพันธุ นองภาคพิเศษรุน 5 และนองๆวังหญิงทุกคน ที่สละ
เวลามาชวยเก็บขอมูล และเปนผูชวยสังเกตในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  
 สุดทายนี้ ขอกราบขอบพระคุณและระลึกถึงพระคุณของคุณพอซ่ึงไดจากไปในขณะที่ผูวิจัย
กําลังศึกษาอยู กราบขอบพระคุณคุณแม ขอบคุณนองสาว ที่ใหความรัก ความหวงใย และใหทุน
สนับสนุนใหผูวิจัยไดรับการศึกษาตามที่ตั้งใจไวดวยความเสียสละสูงสุด ขอบคุณนองชาย คุณอุษาวดี 
ฤทธิ์ดิเรกและ ญาติพ่ีนองทุกคนที่ใหกําลังใจมาโดยตลอดระยะเวลาที่ศึกษาและทํางานวิจัย 
 
        สุคนธรส  หุตะวัฒนะ 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 สังคมคุณภาพ คือ สังคมที่ยึดหลักความสมดุลพอดีและพึ่งตนเองได ทุกคนควรมีโอกาส
และความเสมอภาคที่จะพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ เพื่อเปนคนดีคนเกงพรอมดวยคุณธรรม   
จริยธรรมมีวินัยมีความรับผิดชอบ มีจิตสํานึกสาธารณะและมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยูในสภาพแวดลอม  
ที่ดีมีเมืองและชุมชนนาอยู (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ.2545:1–2)   
จิตสาธารณะเปนลักษณะสําคัญของการเปนพลเมืองดีของประเทศ เพราะบุคคลที่มีจิตสาธารณะจะ
เปนผูที่ตระหนักในหนาที่และความรับผิดชอบที่จะตองดูแลรักษาทรัพยสมบัติสวนรวมของสังคม 
และตระหนักในสิทธิของตนเองไมลวงล้ําสิทธิของผูอ่ืน (ลัดดาวัลย เกษมเนตร; ประทีป จินง่ี; และ
ทัศนา ทองภักดี. 2547: 1) การสงเสริมใหบุคคลมีจิตสาธารณะจึงเปนสิ่งสําคัญที่ทําใหบุคคล
ตระหนักในคุณคาของตนเองและสวนรวม 
 ในปจจุบันนี้พบวาจิตสาธารณะของคนในสังคมนั้นยังไมพัฒนาไปในแนวทางที่พึงประสงค
เน่ืองจากคนในสังคมยังเห็นแกประโยชนสวนตนมากกวาประโยชนสวนรวม (ประเวศ วะสี.2542: 2) 
ทั้งน้ีเปนเพราะความเจริญทางดานเทคโนโลยีมีผลกระทบตอทุกระบบในสังคม ทําใหผูคนในสังคม
สนใจแตการดํารงชีวิตของตนเองเพื่อสนองความตองการพื้นฐาน ทําใหเกิดการแขงขันเกิดความเห็น
แกตัวไมเสียสละเพื่อสวนรวมขาดจิตสํานึกสาธารณะมีผลทําใหสังคมออนแอ (หฤทัย อาจปรุ.
2544:1) สมบัติสาธารณะอยางโทรศัพทสาธารณะ สวนสาธารณะ หองสมุดสาธารณะ สวมสาธารณะ 
ธรรมชาติสิ่งแวดลอม  น้ํา ไฟฟา ที่เปนสาธารณะทั้งหลายจึงมักเสียหาย บานเมืองกลายเปน
สาธารณะไมมีใครรูสึกเปนเจาของและรวมดูแลรักษา (สุชาดา จักรพิสุทธิ์. 2544: 22 -23) จาก
การศึกษาขอมูลเบื้องตน ของคนที่เขาไปใชสวนสาธารณะในกรุงเทพมหานคร ไดมีบางคนเขาไป
ทําลายตนไมทั้งไมดอกและไมประดับที่ปลูกไวทั้งโดยตั้งใจและไมตั้งใจ มีการทิ้งของเสียหรือของที่
ใชแลวลงที่โคนตนไม แอบเด็ดดอกไม  สิ่งกอสรางตางๆ เชน ศาลาที่พัก มานั่ง ซุม เกิดความชํารุด
เสียหายจากการ  ขีด เขียน หรือกระทบกระแทกใหแตกหักเสียหาย มีการทิ้งเศษขยะมูลฝอย 
พลาสติก ลงบนพื้นถนนไมพยายามทิ้งในที่ที่กําหนดไว  มีบางคนฝาฝนเขาไปในสวนที่ยังไมอนุญาต
ใหเขา เชน เดินลัดสนามหญา (ธรรมนูญรัฐ ทวีกูล.  2530: 83) จากการสํารวจขอมูลการทิ้งขยะของ
คนกรุงเทพมหานคร พบวาปริมาณขยะมูลฝอยของกรุงเทพฯ ในป พ.ศ. 2540 มีปริมาณเฉลี่ย 
6,802 ตันตอวัน และในป พ.ศ. 2545 ปริมาณขยะมูลฝอยเพ่ิมขึ้นประมาณ 9,173 ตันตอวัน 
(สํานักงานนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร: 2540-2545) ขอมูลดังกลาวนี้แสดงใหเห็นถึงการใช
ทรัพยากรอยางไมรูคุณคา ซึ่งชี้ใหเห็นวา ถาบุคคลไมไดรับการพัฒนาใหมีจิตใจที่เปนสาธารณะ คือ
การมองเห็นคุณคาและประโยชนของสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน บุคคลนั้นก็จะมีพฤติกรรม
ทําลายสิ่งแวดลอมและสาธารณสมบัติโดยไมรูตัว (พรรณี บุญประกอบ.2546:15) ในงานวิจัยของ
หฤทัย อาจปรุ (2544: 136) ไดศึกษาจิตสํานึกสาธารณะของคนกรุงเทพฯ พบวา คะแนน                   
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จิตสาธารณะของคนสวนใหญคอนไปทางต่ํากวาคาเฉลี่ยของกลุม นอกจากนี้สิริลักษณ สุรการ 
(2538) ไดศึกษาจิตสาธารณะของเยาวชนในดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม พบวา นักเรียนสวนใหญมี
พฤติกรรมการอนุรักษสิ่งแวดลอมอยูในระดับต่ํา และอักษร สวัสดี(2542) พบวานักเรียนมีความ
ตระหนักในการอนุรักษสิ่งแวดลอมภาพรวมอยูในระดับปานกลาง มีงานวิจัยที่สํารวจในกลุมเยาวชน
ซึ่งพบผลสํารวจไปในลักษณะเดียวกันอีกไดแกงานวิจัยของรัชนี จันทรทรงกรด (2541) ชัชชัย              
ศิลปสุนทร (2540)  จากการสํารวจขอมูลชี้ใหเห็นวา เยาวชนไทยสวนใหญยังขาดจิตสาธารณะ        
อยูมาก นักเรียนสวนใหญแสดงความสนใจและเนนการเลือกปฏิบัติที่สงผลประโยชนตอตนเอง       
มีความตระหนักในผลที่จะเกิดตอสังคมและสิ่งแวดลอมนอยมาก  ดังน้ันผูวิจัยจึงใหความสําคัญตอ
การปลูกฝงจิตสาธารณะใหเกิดขึ้นกับบุคคลโดยเฉพาะในเยาวชน เพราะเยาวชนเปนวัยที่สามารถ
ปลูกฝงลักษณะอันดีงามใหเกิดขึ้นไดงายกวาทําในวัยผูใหญ ดังคําพังเพยที่วา “ไมออนดัดงาย          

ไมแกดัดยาก” เพราะวัยเด็กเปนวัยที่นิสัยตางๆเกิดไดงายและเมื่อเกิดขึ้นแลวก็จะฝงแนนติดตัวไป
จนโตเปนผูใหญ ยากแกการลบเลือนหายไปได (วันเพ็ญ พิศาลพงศ. 2540: 64) โดยเฉพาะเด็กใน
วัย 8 – 9 ป เปนวัยที่มีพ้ืนฐานทางภาษา คิดหาเหตุผล และรูจักตัดสินใจ โดยลักษณะแหงวัย 
สามารถที่จะขยายประสบการณของเด็กไดดี และเปนโอกาสที่เหมาะที่จะสงเสริมใหเด็กไดเรียนรูเปน
อยางดี (บันลือ พฤกษะวัน. 2523) 
 การเสริมสรางใหเยาวชนมีพฤติกรรมจิตสาธารณะนั้น สามารถกระทําไดโดยการปรับ    
พฤติกรรม คาลิช (สมโภชน เอ่ียมสุภาษิต. 2543 : 3; อางอิงจาก H. Kalish. 1981) กลาววา การ
ปลูกฝงพฤติกรรม ที่พึงประสงคมีหลายวิธี แตวิธีที่เปนระบบและสามารถนํามาใชในการเสริมสราง
พฤติกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพคือ การปรับพฤติกรรม ( Behavior Modification )  ซึ่งการปรับ
พฤติกรรมสามารถแบงได 2 กลุม คือ การควบคุมจากภายนอกบุคคล และ การควบคุมจากภายใน
บุคคล (ประทีป จินง่ี. 2540) วิธีการควบคุมจากภายนอก (External control) นั้นเปนกระบวนการ
วางเงื่อนไขโดยบุคคลอ่ืน เชน นักวิจัย ครู เพ่ือใหบุคคลที่ถูกปรับพฤติกรรมกรรมนั้น แสดง
พฤติกรรมไปในทางที่พ่ึงปรารถนา โดยใชวิธีการควบคุมสิ่งเราหรือผลกรรม ดวยการใหการเสรมิแรง
หรือลงโทษตอพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่ง การใชวิธีการควบคุมภายนอกนั้น สามารถทําไดถา
ผูวิจัยจัดสภาพการณที่เหมาะสมได และถาตองการเพิ่มความถี่ของพฤติกรรมสามารถทําไดโดยการ
วางเงื่อนไขการเสริมแรง แตการเสริมแรงนั้นไมไดเนนกระบวนการในการฝกใหเกิดพฤติกรรม
เปาหมายดวยตนเอง แตเปนการฝกใหเกิดพฤติกรรมเปาหมายดวยการควบคุมจากภายนอก ดังน้ัน
เม่ือถอดถอนการเสริมแรงแลวจึงทําใหพฤติกรรมเปาหมายลดลงได  (โสภิดา ลิ้มวัฒนาพันธ.  2538) 
ดังนั้นอีกวิธีการหนึ่งที่เหมาะสมคือ วิธีการควบคุมจากภายใน (Internal Control)  โดยวิธีการพัฒนา
ที่กระบวนการทางปญญา โดยการเสนอตัวแบบก็เปนการปรับพฤติกรรมดวยวิธีการควบคุมจาก
ภายในวิธีหน่ึง การเรียนรูโดยผานตัวแบบเปนการเรียนรูที่บุคคลสังเกตจากพฤติกรรมของตัวแบบ 
ซึ่งอาจจะเปนบุคคลในครอบครัว ในสังคม หรือตัวแบบที่เปนสัญลักษณแทนบุคคล เชน นิทาน 
รูปภาพ วีดิทัศน หุนมือ หรือ การตูน โดยเฉพาะอยางยิ่ง เม่ือเห็นตัวแบบแสดงพฤติกรรมบางอยาง 
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แลวไดรับผลกรรมที่พึงพอใจ ทําใหมีแนวโนมที่จะลอกเลี่ยนแบบพฤติกรรมของตัวแบบนั้นจะมีสูงขึน้ 
(ดาราวรรณ ตะปนตา. 2528 : 8 ; อางอิงจาก Bandura.1977: 9 - 10)  
 สําหรับงานวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยตองการพัฒนาใหเยาวชนมีจิตสาธารณะเพิ่มขึ้นดวยวิธีการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการทางปญญาเพื่อใหสงผลตองการเพิ่มพฤติกรรมที่แสดงถึงจิตสาธารณะ       
โดยใชวิธีการเสนอตัวแบบผานภาพการตูน ทั้งน้ีเพราะตัวแบบที่เปนภาพการตูนสามารถดึงดูดความ
สนใจของเด็กได  (Wittich and Schuller. 1962 : 139) การตูนทําใหเด็กไมเบื่องาย สามารถสรุป
ประเด็นใหเขาใจงายและจําไดนาน มีคํากลาววาถาเราตองการเขียนขอความบางอยางใหเด็กอาน
โดยเปลี่ยนมาเปนการวาดภาพการตูน จะทําใหเด็กสนใจและเขาใจไดดีกวา (สุมิตรา ทรงสัตย. 2530 
: 81) เน่ืองจากการตูนมีเน้ือหาไมซับซอนเหมาะสมกับเด็กในชวงวัย 8 – 9 ป (ไกรรงค หม่ืนเดช : 
44) นอกจากนี้ภาพการตูนสามารถจัดสภาพการณในเหตุการณที่ตัวแบบแสดงนั้นใหมีลักษณะ
คลายคลึงกับสภาพในเหตุการณที่เปนจริงของผูสังเกตได จากการประมวลเอกสารยังไมพบงานวิจัย
ที่ใชเทคนิคการเสนอตัวแบบผานภาพการตูนมาพัฒนาจิตสาธารณะโดยตรง แตมีงานวิจัยที่ใชตัว
แบบผานภาพการตูนเพ่ือเพ่ิมพฤติกรรมที่พึงประสงคตางๆ เชนงานวิจัยของ กรุณา ศรีแสน (2546: 
54) พบวาหลังจากที่เด็กไดดูตัวแบบที่แสดงพฤติกรรมความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความ
ขยันหม่ันเพียร ความสามัคคี และความเสียสละผานภาพการตูนแลว ทําใหเด็กมีพฤติกรรมที่กลาว
มาขางตนสูงขึ้น เชนเดียวกับงานวิจัยของ สุพจน พันธนียะ (2535) ขจรศักดิ์  จอมหงษ (2535) และ 
ศศิธร บรรลือสินธุ (2530) ที่ใชเทคนิคการเสนอตัวแบบผานภาพการตูนเพื่อเพ่ิมพฤติกรรมที่พึง
ประสงคทําใหเด็กมีพฤติกรรมที่พึงประสงคเพ่ิมขึ้น นอกจากนี้หากตองการพัฒนาจิตสาธารณะโดย
เทคนิคการเสนอตัวแบบใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นน้ัน ควรใหตัวแบบควบคูไปกับการชี้แนะทางวาจา 
เชนการตั้งคําถาม การถามนํา เพราะการชี้แนะทําใหบุคคลไดตระหนักวาพฤติกรรมใดเปน
พฤติกรรมเปาหมาย (สุวรรณา วิริยะประยูร. 2529) ดังน้ันการชี้แนะจะเปนการ แนะแนวทางใหเด็ก
สามารถแสดงพฤติกรรมจิตสาธารณะตามตัวแบบไดถูกตองเหมาะสม  
 เน่ืองจากนักเรียนมาจากครอบครัวที่แตกตางกัน และแตละครอบครัวก็มีการดําเนินชีวิต 
เฉพาะของตนการอบรมเลี้ยงดูที่ไดรับจากบิดามารดาบรรยากาศและความสัมพันธภายในครอบครัว
ที่ไมเหมือนกัน เหลานี้เปนปจจัยที่สําคัญในการหลอหลอมความคิดและพฤติกรรมของเด็ก (อัจฉรา 
สุขารมณ. 2528) การอบรมเลี้ยงดูของบิดามารดาหรือผูปกครอง จึงเปนตัวแปรสําคัญที่นักวิจัย
เกี่ยวกับเด็กใหความสนใจมาก โดยเฉพาะเด็กวัย 8-9 ป ยังเปนวัยที่ใกลชิดกับบิดามารดาหรือ
ผูปกครองทางบานอิทธิพลของการอบรมเลี้ยงดูยังมีอยูมาก ลัดดาวัลย เกษมเนตรและคณะ (2539: 
105) ไดศึกษาปจจัยสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมที่พึงประสงคของเยาวชนพบวาการ
อบรมเลี้ยงดูเปนตัวแปรปจจัยภายนอกที่สําคัญในการทํานายพฤติกรรมมากวาตัวแปรอ่ืนๆ และการ
อบรมเลี้ยงดูมีอิทธิพลตอการการพัฒนาพฤติกรรมของบุคคล จึงเปนที่นาสนใจวาการอบรมเลี้ยงดูใน
แบบใด เม่ือนํามาศึกษารวมกับเทคนิคการเสนอตัวแบบและการชี้แนะทางวาจาแลว จะพัฒนาจิต
สาธารณะของเด็กไดมากที่สุด ดังน้ันผูวิจัยจึงสนใจกระบวนการที่จะปลูกฝงจิตสาธารณะเพื่อให
เยาวชนตระหนักถึงประโยชนตอสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน โดยใชเทคนิคการเสนอตัวแบบ
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ผานภาพการตูน และมีการใชคําถามเพื่อการชี้แนะใหเด็กไดเกิดการเรียนรูจากสังเกตพฤติกรรมตาม
ตัวแบบ ทําใหเกิดการใสใจและเก็บจําจิตสาธารณะไวเพ่ือที่ตนเองจะไดกระทําตาม และเม่ือเห็นวา
ตัวแบบกระทําพฤติกรรมที่แสดงถึงการมีจิตแลวไดรับผลที่ดีตอบแทนอยางไร ก็จะเปนการจูงใจให
เด็กเลียนแบบพฤติกรรมที่แสดงถึงการมีจิตสาธารณะในที่สุด  และผูวิจัยไดนําวิธีการอบรมเลี้ยงดู
เขามารวมอธิบายเพื่อใหโปรแกรมการพัฒนาจิตสาธารณะในครั้งนี้มีประสิทธิภาพสําหรับใชใน                 
การปลูกฝงจิตสาธารณะใหคงอยูในเยาวชนตอไป 
  

ความมุงหมายของการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไวดังนี้  

1. เพ่ือศึกษาผลของการใชโปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะดวยเทคนิคการเสนอตัวแบบ
ผานภาพการตูนรวมกับการชี้แนะทางวาจาที่มีตอจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  

2. เพ่ือศึกษาปฏิสัมพันธระหวางผลของการใชโปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะดวย
เทคนิคการเสนอตัวแบบผานภาพการตูนรวมกับการชี้แนะทางวาจากับการอบรมเลี้ยงดูของนักเรียน
ที่มีตอจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 
 

ความสําคัญของการวิจัย 

1. ไดโปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะดวยเทคนิคการเสนอตัวแบบผานภาพการตูนรวมกับ
การชี้แนะทางวาจา เพ่ือใชในการพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 

2. ไดแนวทางสําหรับผูที่ศึกษาผลของการใชโปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะรวมกับการ
อบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  

3. ไดแนวทางการพัฒนาจิตสาธารณะใหเกิดขึ้นกับนักเรียนโดยใชแนวคิดของการปรับ
พฤติกรรมทางปญญา 

4. ไดแนวทางสําหรับบิดามารดา ครู และผูที่เกี่ยวของในการศึกษาวิธีในการจัดกิจกรรม
เพ่ือพัฒนาจิตสาธารณะสําหรับเยาวชนอยางมีประสิทธิภาพ 
 

ขอบเขตการวิจัย 

 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 
3 ของโรงเรียนพิชญชนก ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549 จํานวน 3 หองเรียน รวมจํานวนนักเรียน
ทั้งสิ้น 110 คน 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นประถมศึกษา
ปที่ 3 ของโรงเรียนพิชญชนก ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549 จํานวน 2 หองเรียน ที่ไดมาจาก 
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การสุมอยางงายจากจํานวนหองเรียนทั้งหมด โดยวิธีจับฉลากเลือกมาจํานวน 2 หองเรียน          
โดยเลือกนักเรียน 1หองเรียนเปนกลุมทดลอง และนักเรียน 1 หองเรียนเปนกลุมควบคุม 
 
 ตัวแปรที่ศึกษา 
 1. ตัวแปรตน แบงเปนดังนี้ 
 1.1 ตัวแปรจัดกระทํา  ไดแก การใชโปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะดวยเทคนิคการเสนอ
ตัวแบบผานภาพการตูนรวมกับการชี้แนะทางวาจา แบงเปน 
   1.1.1 ไดรับโปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะ 
   1.1.2 ไมไดรับโปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะ 
 1.2 ตัวแปรแบงกลุม ไดแก ปริมาณการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย แบงเปน 
   1.2.1 การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยมาก 
   1.2.2 การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยนอย 
 2. ตัวแปรตาม ไดแก  จิตสาธารณะ 
 
 นิยามศัพทเฉพาะ  

1. โปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะดวยเทคนิคการเสนอตัวแบบผานภาพการตูน
รวมกับการชี้แนะทางวาจา หมายถึง กระบวนการที่เสนอตัวแบบผานภาพการตูนเกี่ยวกับ
พฤติกรรมที่แสดงถึงการมีจิตสาธารณะ ใหนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ไดเปนผูสังเกต พรอมทั้ง
ไดชี้แนะโดยการถามคําถามเพื่อใหผูสังเกตสนใจและตระหนักถึงจิตสาธารณะ มีขั้นตอนดังนี้ 
 

1. ขั้นเตรียมการ  เปนขั้นเตรียมความพรอมภายในหองเรียนกอนที่จะดําเนินการ
ในขั้นตอไป ใชเวลาประมาณ 5 นาที 

2. ขั้นการเสนอตัวแบบผานภาพการตูนรวมกับการชี้แนะทางวาจา ใชเวลา
ประมาณ 15 นาที แบงเปน 

2.1 ขั้นเสนอตัวแบบผานภาพการตูน ผูเรียนดูภาพของตัวแบบที่มีพฤติกรรมที่
แสดงถึงการมีจิตสาธารณะ ที่เปนภาพการตูนที่มีสีสัน ขนาด A4  

2.2 ขั้นชี้แนะทางวาจา ในขั้นน้ีผูวิจัยตั้งคําถาม ถามผูเรียนดังนี้  
2.2.1 ตัวการตูนในภาพกําลังทําอะไร  
2.2.2 ผลของการกระทําพฤติกรรมของตัวการตูนเปนอยางไร  

2.3 ขั้นเลาเรื่องจากภาพ  ผูวิจัยใหผูเรียนเขียนเลาเรื่องจากภาพลงในกระดาษ  
3. ขั้นปฏิบัติ ผูเรียนรวมกันทํากิจกรรมเพื่อสวนรวม และใหผูเรียนมีโอกาสใชของ

สวนรวมรวมกัน ใชเวลาประมาณ 15 นาที 
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4. ขั้นการใหขอมูลยอนกลับ เม่ือผูเรียนทํากิจกรรมเสร็จสิ้นผูวิจัยไดใหขอมูล
ยอนกลับ (Feedback)ที่เกี่ยวกับของกับจิตสาธารณะ ที่ไดจากการที่ผูเรียนกระทําพฤติกรรมที่แสดง
ถึงการมีจิตสาธารณะตามดัชนีที่ปลูกฝง ใชเวลาประมาณ 10 นาที  

2. ตัวแบบ (Modeling) หมายถึง ภาพการตูนจิตสาธารณะที่ตัวแบบหรือตัวการตูนใน
ภาพกระทําพฤติกรรมที่แสดงถึงการมีจิตสาธารณะ และตัวแบบในภาพการตูนจะไดรับผลกรรมที่
เปนตัวเสริมแรงทางบวกตอจิตสาธารณะ ไดแกคําชมจากครู หรือผูที่มีอิทธิพลตอผูสังเกต 

3. ภาพการตูนจิตสาธารณะ  หมายถึง ภาพวาดการตูนเลียนแบบธรรมชาติ ที่เปน
เด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา โดยเนนลักษณะเดนที่การกระทําพฤติกรรมที่แสดงถึงการมี             
จิตสาธารณะ และไดรับผลกรรมที่เปนตัวเสริมแรงทางบวกตอพฤติกรรมที่แสดงถึงจิตสาธารณะ 

4. การชี้แนะทางวาจา (Verbal Prompting) หมายถึง คําถามของผูวิจัยที่ถามขึ้น 
เพ่ือชี้แนะใหผูสังเกตไดสนใจและใสใจในพฤติกรรมของตัวแบบ รวมไปถึงการชี้แนะเพ่ือใหผูสังเกต
ไดตระหนักถึงผลกรรมทางบวกที่ตัวแบบไดรับจากการกระทําพฤติกรรมที่แสดงถึงจิตสาธารณะ 
 
 นิยามปฏิบัติการ 

 1. จิตสาธารณะ (Public mind) หมายถึง การรูจักเอาใจใสเปนธุระและเขารวมในเรื่อง
ของสวนรวมที่ใชประโยชนรวมกันของกลุม โดยพิจารณาจากความรูความเขาใจหรือพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงการมีจิตสาธารณะใน 3 ลักษณะดังนี้ 

1. การหลีกเลี่ยงการใชหรือการกระทําที่จะทําใหเกิดความชํารุดเสียหายตอสวนรวม          
ที่ใชประโยชนรวมกันของกลุม วัดจาก 
  1.1 การดูแลรักษา หลังจากใชของสวนรวมเสร็จแลวตองเก็บเขาที ่
   1.2 ลักษณะการใช รูจักใชของสวนรวมอยางประหยัด 

2. การถือเปนหนาที่ที่จะมีสวนรวมในการดูแลรักษาของสวนรวมในวิสัยที่ตนสามารถ
ทําได วัดจาก 
  2.1 การทําตามหนาที่ทีไ่ดรับหมอบหมายเพ่ือสวนรวม 
  2.2 การรับอาสาทําบางสิ่งบางอยางเพ่ือสวนรวม 

3. การเคารพสิทธิในการใชของสวนรวมที่เปนประโยชนรวมกันของกลุม วัดจาก 
   3.1 การแบงปน โดยการใชของสวนรวมรวมกัน 
   3.2 การเปดโอกาสใหผูอ่ืนไดใชของสวนรวม 
 
  จิตสาธารณะวัดโดยการใชแบบสังเกตและบันทึกพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะจากการทํา
กิจกรรม โดยแบงกิจกรรม ออกเปน 3 ฐาน ใหคะแนนเปนมาตราสวนประเมินคา 0-4 ระดับ โดย
นักเรียนที่ไดคะแนนรวมจากการกระทําพฤติกรรมที่แสดงออกถึงจิตสาธารณะสูง แสดงวามีจิต
สาธารณะสูงกวานักเรียนที่มีคะแนนรวมจากการกระทําพฤติกรรมที่แสดงออกถึงจิตสาธารณะต่ํา 
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 2. การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย หมายถึง ลักษณะการอบรมเลี้ยงดูที่บิดามารดา
ยอมรับ ชื่นชม ใหความสนับสนุน สนใจใกลชิดกับบุตร พรอมกับใหคําอธิบายประกอบการสนับสนุน
และหามปรามบุตรในการทํากิจกรรมตางๆ และมีความสม่ําเสมอเหมาะสมในการใหรางวัลหรือ
ลงโทษตอบุตร 
 การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย วัดไดจากแบบสอบถามการอบรมเลี้ยงดูแบบ
ประชาธิปไตย ซึ่งมีลักษณะเปนแบบมาตรประเมินคา 5 ระดับ โดยนักเรียนที่ไดคะแนนสูงกวา
คาเฉลี่ยแสดงวาเปนผูที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยมาก สวนนักเรียนที่ไดคะแนนต่ํา
กวาคาเฉลี่ยแสดงวาเปนผูที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยนอย 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัยคร้ังนี้ 
 
 การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยตองการพัฒนาใหกลุมตัวอยางมีจิตสาธารณะสูงขึ้น ผูวิจัยไดใชหลักแหง
พฤติกรรมในลักษณะของการเปลี่ยนกระบวนการทางปญญา (Cognitive)  เพ่ือใหสงผลตอการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (จิตสาธารณะ) โดยใชแนวคิดการปรับพฤติกรรมปญญานิยม (Cognitive 
Behavioral Approach) ที่เสนอวา กระบวนการทางปญญาน้ันมีผลตอพฤติกรรม กระบวนการทาง
ปญญาสามารถจัดกระทําใหมีขึ้นและเปลี่ยนแปลงได ซึ่งพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นเปนผล
เน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทางปญญา ทั้งน้ีเพราะ กระบวนการทางปญญา 
พฤติกรรม และผลกรรม มีความสัมพันธซึ่งกันและกัน (Interaction) กลาวคือ บุคคลแสดงพฤติกรรม
ภายนอกก็มีอิทธิพลตอกระบวนการทางปญญาดวย  
 วิธีการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางปญญาที่ผูวิจัยใชในครั้งน้ีไดแก การเสนอตัวแบบผาน
ภาพการตูน ซึ่งมีพ้ืนฐานมาจากทฤษฎีทางปญญาสังคม (Social Cognitive Theory) โดย แบนดูรา 
(Albert Bandura) ไดเสนอวิธีการหนึ่งที่สามารถใชปรับเปลี่ยนกระบวนการทางปญญา ไดแก
กระบวนการเรียนรูจากการสังเกต (Observational Learning) โดยใหนักเรียนสังเกตตัวแบบที่
กระทําพฤติกรรมที่แสดงถึงการมีจิตสาธารณะ นอกจากนี้ ผูวิจัยไดใชวิธีการชี้แนะทางวาจาเขารวม
อธิบายเพื่อใหผูสังเกตที่เปนกลุมตัวอยางเขาใจถึงพฤติกรรมที่แสดงถึงการมีจิตสาธารณะของ           
ตัวแบบผานภาพการตูนไดเร็วขึ้น และจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของพบวาระหวางเด็กที่มี            
การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยตางกันหากใชเทคนิคการพัฒนาเชนน้ีจะทําใหมีแนวโนมของ
พฤติกรรมที่แสดงถึงการมีจิตสาธารณะที่ตางกัน  

ดังน้ันการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยจึงไดนําเทคนิคการเสนอตัวแบบผานภาพการตูนรวมกับการ
ชี้แนะทางวาจา มาใชรวมกันในการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทางปญญาเพื่อใหสงผลตอจิต
สาธารณะ และนําตัวแปรปริมาณการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย เขามารวมศึกษาความแตกตาง
ของกระบวนการพัฒนาจิตสาธารณะของกลุมตัวอยางดวย ตามภาพกรอบแนวคิดดังนี้ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัยคร้ังนี้ (ตอ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

จิตสาธารณะ 
1. การหลีกเล่ียงการใช 
2. การถือเปนหนาที่ 
3. การเคารพสิทธิ 

การใชโปรแกรมพัฒนา
จิตสาธารณะดวย
เทคนิคการเสนอ         

ตัวแบบผานภาพการตูน
รวมกับ 

การชี้แนะทางวาจา 

การเปลี่ยนกระบวนการ        
ทางปญญา ดวยกระบวนการ

เรียนรูจากการสังเกต 
1. กระบวนการใสใจ 
2. กระบวนการเก็บจํา 
3. กระบวนการกระทํา 
4. กระบวนการจูงใจ 

การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย 
แบงเปน 1.การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยมาก 
 2.การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยนอย 

ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

สมมติฐานในการวิจัย 
 1. นักเรียนที่ไดรับโปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะดวยเทคนิคเสนอตัวแบบผานภาพการตูน
รวมกับการชี้แนะทางวาจามีจิตสาธารณะสูงกวานักเรียนที่ไมไดรับโปรแกรม 

2. มีปฏิสัมพันธระหวางการใชโปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะดวยเทคนิคเสนอตัวแบบผาน
ภาพการตูนรวมกับการชี้แนะทางวาจา กับการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย โดยนักเรียนที่ไดรับ
การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยมาก เม่ือไดรับโปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะดวยเทคนิคเสนอตัว
แบบผานภาพการตูนรวมกับการชี้แนะทางวาจา จะมีคะแนนจิตสาธารณะสูงกวานักเรียนที่ไดรับการ
อบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยนอย 

 
 
 
 
 
 

จิตสาธารณะ 
1.การหลีกเล่ียงการใช 
2.การถือเปนหนาที่ 
3.การเคารพสิทธิ 

การใชโปรแกรมพัฒนาจิต
สาธารณะดวยเทคนิค         

การเสนอตัวแบบผานภาพ
การตูนรวมกับ 

การชี้แนะทางวาจา 

การอบรมเลีย้งดู       
แบบประชาธิปไตย 

1. มาก  
2. นอย 

 
ภาพประกอบ 2  กรอบแนวคิดในการวิจัยแสดงปฏิสัมพันธ 
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 
 
 ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ และไดนําเสนอตามหัวขอ
ตอไปน้ี 

1. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับจิตสาธารณะ (Public Mind) 
2. แนวคิดทฤษฎีที่ใชในงานวิจัย  

2.1 แนวคิดการปรับพฤติกรรมทางปญญา (Cognitive Behavior Modification) 
2.2 การเสนอตัวแบบ (Modeling) 
2.3 ความหมาย ลักษณะ และจุดมุงหมายของการเสนอตัวแบบผานภาพการตูน 
2.4 การเสนอตัวแบบผานภาพการตนูรวมกับการชี้แนะ (Prompting) 

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการอบรมเลี้ยงดู 
4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
  

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวกับจิตสาธารณะ (Public Mind) 
 ความหมายของจิตสาธารณะ 
 ในการศึกษารวบรวมความหมายของจิตสาธารณะ จากเอกสารตางๆ ที่มีผูใหความหมาย             
ไวน้ัน พบวา มีการใชคําที่แตกตางกันออกไป ไดแก การเห็นประโยชนสวนรวม จิตสํานึกตอสังคม 
จิตสํานึกตอสวนรวม หรือจิตสํานึกตอสาธารณะสมบัติ คําเหลานี้มีความหมายใกลเคียงกันดังน้ี 
 หฤทัย  อาจปรุ (2544 : 3) ใหความหมายจิตสํานึกสาธารณะวา หมายถึง ความตระหนัก
ของบุคคลถึงปญหาที่เกิดขึ้นในสังคม ทําใหเกิดความรูสึกปรารถนาที่จะชวยเหลือสังคม ตองการ        
ที่จะเขาไปแกวิกฤติการณโดยรับรูถึงสิทธิควบคูไปกับหนาที่ และความรับผิดชอบ สํานึกถึงพลัง          
ของตนวาสามารถแกปญหาได เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ (2543 : 17) ไดใหความหมายของคําวา
จิตสาธารณะหมายถึง ความคิดที่ไมเห็นแกตัว มีความปรารถนาที่จะชวยเหลือ ชวยแกปญหาใหผูอ่ืน
หรือสังคม พยายามฉวยโอกาสที่จะชวยเหลืออยางจริงจัง ในความหมายของ ศักดิ์ชัย นิรัญทวี 
(2541 : 57) กลาววาการมีจิตสาธารณะ คือการมีจิตใจที่คํานึงถึงประโยชนของสวนรวม คํานึง
ความสําคัญของสิ่งอันเปนของที่ตองใชหรือมีผลกระทบรวมกันในชุมชน และในปเดียวกัน มัลลิกา 
มัติโก (2541 : 5) ไดใหความหมายของจิตสํานึกทางสังคมวา เปนการตระหนักรูและคํานึงถึง
สวนรวมรวมกัน หรือคํานึงถึงผูอ่ืนที่รวมความสัมพันธเปนกลุมเดียวกับตน จิตสาธารณะยังมี
ความหมายใกลเคียงกับการเห็นแกประโยชนสวนรวม ซ่ึงบรรทม มณีโชติ (2530) ไดใหความหมาย
ของการเห็นแกประโยชนสวนรวมในเชิงพฤติกรรมวา การอุทิศตนทํางานเพื่อสังคมสวนรวม            
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จากการประมวลเอกสารตางๆ ผูวิจัยไดสรุปความหมายของจิตสาธารณะวา การรูจักเอาใจใสเปน
ธุระในเรื่องของสวนรวมที่เปนประโยชนรวมกันของกลุม โดยการการหลีกเลี่ยงการใชหรือการกระทํา
ที่ทําใหเกิดความชํารุดเสียหายตอสวนรวม รวมไปถึงการถือเปนหนาที่ที่จะดูแลรักษาของสวนรวม 
และเคารพสิทธิในการใชของสวนรวมที่เปนประโยชนรวมกันของกลุม 
 กรมวิชาการ (2542) ไดระบุลักษณะพื้นฐานที่จําเปนตอการพัฒนาศักยภาพของเด็กไทย           
ไวสามประการ  ประการแรกคือ พฤติกรรมชวยเหลือผูอ่ืน ประกอบดวย ชวยเหลือแนะนําสิ่งที่ถูกที่
ควรแกผูอ่ืน ใหความรวมมือกับผูอ่ืนในการพัฒนาสังคม โดยอํานวยความสะดวกใหกับผูอ่ืน และ 
แบงปนสิ่งของใหกับผูอ่ืน ประการที่สองคือพฤติกรรมเสียสละตอสังคม จะเปนผูที่สามารถสละ             
กําลังกาย กําลังทรัพย และเวลาชวยเหลือผูอ่ืนและสังคม  มีการเห็นประโยชนสวนรวมมากวา
ประโยชนสวนตน และรูจักเปนผูใหมากกวาผูรับ เปนผูเสียสละประโยชนที่ตนพึงไดรับแลกกับ
ประโยชนของคนหมูมากหรือคนที่ออนแอกวา สามารถใชเวลาวางใหเปนประโยชนตอสังคมได                 
ในประการสุดทายคือ พฤติกรรมมุงม่ันพัฒนาสังคมนั้น บุคคลจะตองสนใจปญหาและการ
เปลี่ยนแปลง พรอมทั้งเสนอความคิดเห็นที่จะพัฒนาสังคม มีความตั้งใจทํางานอยางใดอยางหนึ่ง ให
สําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดและเปนประโยชนตอสังคม ริเริ่มสิ่งใหมๆเพ่ือพัฒนาสังคมจนสําเร็จ   
 ศูนยแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (2539 : 1-2) ไดศึกษาการปลูกฝงใหเยาวชนใหทําตนให
เปนประโยชนเพ่ือสังคมจากบุคคลในอาชีพตางๆ ไดใหความหมายของการทําประโยชนเพ่ือสังคม   
ซ่ึงสอดคลองกับจิตสาธารณะไววา คือการทําสิ่งที่ดีงามจนเปนนิสัย เพ่ือความสุขความสงบของ
ตนเองและสังคมสวนรวม ตลอดจนการกระทําเพื่อปองกันปญหาหรือการสรางสรรคเพ่ือประโยชน
ของสังคม จะตองประกอบดวยคุณลักษณะ 7 ดาน ไดแก 1) มีความรับผิดชอบ หมายถึง การเอาใจ
ใสปฏิบัติภารกิจตามบทบาทหนาที่และตามที่ไดรีบมอบหมาย ทั้งของตนเอง และของกลุมใหสําเร็จ
ลุลวงอยางไดผลดี รวมทั้งยอมรับผลของการกระทํานั้น 2) มีวินัย หมายถึง การปฏิบัติตามกฏ
ระเบียบ หรือบรรทัดฐานของสังคม ทั้งน้ีเพ่ือการอยูรวมกันอยางสงบหรือเพ่ือความสําเร็จของการ
ปฏิบัติภารกิจ 3) รักษาสุขภาพอนามัย หมายถึง การกระทําที่ทําใหตนเองและผูอ่ืนมีรางกายและ
จิตใจแข็งแรง ปราศจากโรคภัย 4) เคารพสิทธิของผูอ่ืน หมายถึง ไมกาวกายในเรื่องสวนตัวของผูอ่ืน 
ไมทําใหผูอ่ืนสูญเสียประโยชนอันพึงมีพึงไดไมเบียดเบียนใหผูอ่ืนไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย
ทางดานรางกายและจิตใจ 5)มีนํ้าใจชวยเหลือเกื้อกูล หมายถึง การชวยกระทําสิ่งใดๆ เทาที่ตนเอง
สามารถทําไดดวยความเต็มใจ โดยไมตองรอใหผูอ่ืนขอรอง 6) มีความสามัคคีรวมมือ หมายถึง การ
รวมมือดวยความเต็มใจเพื่อความพรอมเพรียง และประสานสัมพันธกันในการทํากิจกรรมที่ดีงาม
ของหมูคณะ 7) รักษาผลประโยชนของสวนรวม หมายถึง การกระทําหรือพฤติกรรมที่แสดงออกถึง
การทํานุบํารุง รักษา ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณะสมบัติ และปกปองผลประโยชนของสวนรวม จะ
เห็นไดวาในองคกรระดับประเทศนั้น ใหความสําคัญตอการปลูกฝงใหเยาวชนมีคุณลักษณะที่ทําตน
ใหเปนประโยชนเพ่ือสังคม เพราะการพัฒนาคุณภาพของบุคคลเปนสิ่งที่จําเปนอยางยิ่งตอการ
พัฒนาประเทศชาติ  
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 ในงานวิจัยของ ชาย โพธิสิตา (2540) ที่ศึกษาจิตสํานึกตอสาธารณสมบัติ : ศึกษากรณี
กรุงเทพมหานคร ไดใหความหมายของจิตสาธารณะวา คือการใชสาธารณะสมบัติอยางรับผิดชอบ 
หรือ การรับผิดชอบตอสาธารณะสมบัติ ซ่ึงมีนัยอยูสองประการ ไดแก 1) รับผิดชอบตอ                     
สาธารณสมบัติ ดวยการหลีกเลี่ยงการใชและการกระทําที่จะกอใหเกิดความชํารุดเสียหายตอ        
สาธารณสมบัติน้ันๆ รวมไปถึงการถือเปนหนาที่ที่จะมีสวนรวมในการดูแลสาธารณสมบัติในวิสัยที่
ตนสามารถทําได 2) การเคารพสิทธิในการใชสาธารณสมบัติของผูอ่ืน โดยการคํานึงวาคนอ่ืนก็มี
สิทธิในการใชเชนเดียวกัน จะตองไมยึดสาธารณสมบัติน้ันไวเปนสวนตัว และไมปดกั้นโอกาสการใช
ประโยชนของผู อ่ืน ชาย โพธิสิตา ไดสรุปความเขาใจของจิตสํานึกตอสาธารณสมบัติหรือ             
จิตสาธารณะไวสองระดับ คือระดับที่ 1 เปนจิตสํานึกแบบ Passive  คือจิตสํานึกแบบที่บุคคลไมตอง
ทําอะไรมาก เพียงแตไมกอใหเกิดความเสียหายหรือไมทําลายสาธารณสมบัติที่ตนใชก็พอ ซ่ึงเปน
การแสดงออกวาบุคคลมีความเขาใจวาควรหรือไมควรปฏิบัติอยางไรกับสาธารณสมบัติ ระดับที่ 2 
จิตสํานึกแบบ Active เปนระดับที่บุคคลกระทําการอันแสดงวาเขามีความรับผิดชอบตอสาธารณะ
สมบัติ ไมวาจะไดใชหรือไมไดใชสาธารณะสมบัติน้ันก็ตาม เชน การมีสวนรวมในการบํารุงรักษา   
สาธารณสมบัติที่ชํารุดเสียหาย  
 จากการประมวลเอกสารที่เกี่ยวของกับจิตสาธารณะในหลายดาน ไดสรุปความหมายของ        
จิตสาธารณะ หมายถึง การรูจักเอาใจใสเปนธุระและเขารวมในเรื่องของสวนรวมที่ใชประโยชน
รวมกันของกลุม โดยพิจารณาจากความรูความเขาใจหรือพฤติกรรมที่แสดงออกใน 3 องคประกอบ
ดังน้ี (นันทวัฒน ชุนชี. 2546 : 4 และ ธรรมนันทิกา แจงสวาง. 2547 : 8) 
 องคประกอบที่ 1 คือการหลีกเลี่ยงการใชหรือการกระทําที่จะทําใหเกิดความชํารุดเสียหาย
ตอสวนรวมที่ใชประโยชนรวมกันของกลุม กําหนดตัวชี้วัดจาก 
  1. การดูแลรักษาของสวนรวม ใชของสวนรวมแลวเก็บเขาที่  
   2. ลักษณะการใชของสวนรวม รูจักใชของสวนรวมอยางประหยัดและทนุถนอม 
 องคประกอบที่ 2 คือการถือเปนหนาที่ที่จะมีสวนรวมในการดูแลรักษาของสวนรวมในวิสัย         
ที่ตนสามารถทําได กําหนดตัวชี้วัดจาก 
   3. การทําตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายเพื่อสวนรวม 
   4. การรับอาสาที่จะทําบางอยางเพื่อสวนรวม 
 องคประกอบที่ 3 การเคารพสิทธิในการใชของสวนรวมที่เปนประโยชนรวมกันของกลุม  
กําหนดตัวชี้วัดจาก 

 5. การไมยึดครองของสวนรวมนั้นมาเปนของตนเอง 
 6. การเปดโอกาสใหผูอ่ืนไดสามารถใชของสวนรวมนั้น 
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 งานวิจัยที่เก่ียวของกับจิตสาธารณะ 
 ผูวิจัยไดศึกษาในประเด็นตางๆ หลายประการ ที่เกี่ยวของกับจิตสาธารณะ ปรากฏวา 
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับจิตสาธารณะโดยตรงมีอยูนอยมาก และสวนใหญจะเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ 
เชนงานวิจัยของ ชาย โพธิสิตา (2540) ไดศึกษาจิตสํานึกตอสาธารณสมบัติ : ศึกษากรณี
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบวา ประชากรในกลุมตัวอยางสวนใหญเขาใจวา สาธารณสมบัติ  
คือของที่เปนสมบัติสวนรวมไมมีปจเจกชนคนหนึ่งคนใดเปนเจาของ แตทุกคนในชุมชนหรือสังคมมี
สวนเปนเจาของ มีสิทธิใชประโยชน และมีหนาที่พึงดูแลรักษา ไมวาจะเปนผูไดรับประโยชนโดยตรง
จากสาธารณสมบัติน้ันหรือไมก็ตาม สาธารณสมบัติเหลานี้ ไดแก ถนน ไฟฟา นํ้าประปา โทรศัพท 
แมนํ้าลําคลอง สวนสาธารณะ ขอมูลที่ไดจากการสํารวจแสดงวา กลุมตัวอยางที่ตอบวาตนมีสวนเปน
เจาของสาธารณสมบัติทุกอยางั้น มีเพียงรอยละ 40 และที่เห็นวาเปนเจาของเพียงบางอยางมีสัดสวน
มากกวา รอยละ 46 สวนที่ไมคิดวาตนมีสวนเปนเจาของสาธารณสมบัติเลย มีสัดสวนนอยรอยละ 14 
อาจสรุปไดวา ความเขาใจเกี่ยวกับจิตสํานึกตอสาธารณสมบัติเปนสองระดับ ระดับหน่ึงเปนจิตสํานึก
แบบที่บุคคลไมตองทําอะไรมาก เพียงแตไมกอใหเกิดความเสียหายหรือไมทําลายสาธารณสมบัติที่
ตนใชก็พอ ซ่ึงเปนการแสดงออกวาบุคคลมีความเขาใจวาควรหรือไมควรปฏิบัติอยางไรกับ            
สาธารณสมบัติ โดยเรียกจิตสํานึกแบบนี้วา แบบ Passive ระดับสอง เปนระดับที่บุคคลกระทําการ
อันแสดงวาเขามีความรับผิดชอบตอสาธารณะสมบัติ ไมวาจะไดใชหรือไมไดใชสาธารณะสมบัติน้ัน   
ก็ตาม เชน การมีสวนรวมในการบํารุงรักษาสาธารณสมบัติที่ชํารุดเสียหาย โดยเรียกจิตสํานึกแบบนี้
วาแบบ Active   

ในงานวิจัยของหฤทัย อาจปรุ (2544) ที่ศึกษาปจจัยที่สามารถพยากรณการมีจิตสํานึก
สาธารณะของนักศึกษาพยาบาล ชั้นที่ปที่ 1,2,3 และ 4 จากสถาบันการศึกษาพยาบาลในเขต
กรุงเทพมหานคร เปนการศึกษานักศึกษาพยาบาล จํานวน 510 คน ลักษณะการศึกษาแบงเปน 2 
สวน สวนแรก คือ จิตสํานึกสาธารณะดานความคิดเห็น 1) ดานความตระหนักที่เกิดขึ้นในสังคม    
2) ดานการวิเคราะห วิพากษ วิจารณปญหาที่เกิดขึ้นในสังคม 3) ดานความรัก ความอื้ออาทร และ
ความสามัคคี 4) ดานการรับรูความสามารถของตนในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในสังคม  สวนที่สอง 
ดานพฤติกรรมที่แสดงถึงการมีจิตสาธารณะ ไดแก  5) ดานการปฏิบัติในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นใน
สังคม 6)ดานการมีเครือขายในการทํากิจกรรมชวยเหลือสังคม เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูลประกอบดวย แบบสอบถามภาวะผูนํา แบบสอบถามรูปแบบการดําเนินชีวิต แบบสอบถาม
ความสามารถในการเรียนรูดวยตนเอง และแบบสอบถามการมีจิตสํานึกสาธารณะของนักศึกษา
พยาบาล  โดยใชมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ จากผลการวิจัยพบวา คะแนนการมีจิตสํานึก
สาธารณะโดยรวมของนักศึกษาพยาบาล สวนใหญคอนไปทางต่ํากวาคาเฉลี่ยของกลุม สวนภาวะ
ผูนํา รูปแบบการดําเนินชีวิตกลุมวิชาการ กลุมวิชาชีพ กลุมกาวหนา กลุมกิจกรรม กลุมสังคม 
ความสามารถในการเรียนรูดวยตนเองละสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ มีความสัมพันธทางบวกกับ
การมีจิตสํานึกสาธารณะของนักศึกษาพยาบาล และรูปแบบการดําเนินชีวิตกลุมเก็บตัว                     
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มีความสัมพันธทางลบการมีจิตสํานึกสาธารณะของนักศึกษาพยาบาล ที่ระดับ .05  และตัวแปร           
ที่รวมกันพยากรณการมีจิตสาธารณะของนักศึกษาพยาบาล ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ไดแก ภาวะผูนํา รูปแบบการดําเนินชีวิตกลุมกาวหนา รูปแบบการดําเนินชีวิต กลุมกิจกรรม และ
ความสามารถในการเรียนรูดวยตนเอง ตามลําดับ โดยรวมกันพยากรณไดรอยละ 45.60 (R2 = 
.456) 
 งานวิจัยเชิงสํารวจที่เกี่ยวของกับจิตสาธารณะสวนใหญจะเปนงานดานจิตสํานึกตอสวนรวม
ดานการอนุรักษทรัพยากร ธรรมชาติ และ สาธารณูปโภคตางๆ ซ่ึงผูวิจัยศึกษาในความหมายที่
เกี่ยวของกับการรูจักเอาใจใส เปนธุระและเขารวมในเรื่องของสวนรวม ที่ใชประโยชนรวมกันของ
กลุม จากการศึกษาจิตสาธารณะของเยาวชนในดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม ของสิริลักษณ สุรการ 
(2538 :บทคัดยอ) ที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการอนุรักษสิ่งแวดลอมของนักเรียนโรงเรียน             
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี การดําเนินการวิจัยไดใชแบบสอบถามกับนักเรียน จํานวน 239 คน 
ผลการวิจัยพบวา นักเรียนสวนใหญมีพฤติกรรมการอนุรักษสิ่งแวดลอมอยูในระดับต่ํา เชนเดียวกับ 
อักษร สวัสดี (2542 :บทคัดยอ) ที่ศึกษาความรูความเขาใจและความตระหนักในการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กรณีศึกษาในเขตบางกะป กรุงเทพมหานคร  
ผลการศึกษา ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และเม่ือแยกพิจารณาตามคะแนนจากมากไปหานอย 
ไดแก ความตระหนักในการอนุรักษสิ่งแวดลอมดานมลพิษทางน้ํา มลพิษทางอากาศ มลพิษ             
ทางเสียง มลพิษทางขยะมูลฝอย และดานพลังงาน ตามลําดับ ซ่ึงปญหาอุปสรรคในการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมสวนใหญเกิดจากมนุษยทั้งสิ้นไมวาจะเปนการไมใหความรวมมือ ความมักงาย และ 
งานวิจัยของรัชนี จันทรทรงกรด (2541) ที่ศึกษาระดับการมีสวนรวม ปจจัยที่มีผล และรูปแบบการ
ดําเนินงานในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย โรงเรียน
สารวิทยา  จํ านวน  280  คน  ผลการศึกษาพบว า  ระ ดับการมีส วนร วมในการอนุ รักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของนักเรียนเพศหญิงมีสวนรวมมากกวาเพศชาย โดยภาพรวมมี
สวนรวมในกิจกรรมตางๆของการอนุรักษอยูในระดับปานกลาง มีงานวิจัยซ่ึงผลสํารวจไปในลักษณะ
เดียวกันอีก คือ ชัชชัย ศิลปสุนทร (2540) สบสุข ลีละบุตร (2541) ที่ศึกษาเกี่ยวกับระดับการมีสวน
รวมและความสัมพันธตางๆที่เกี่ยวของตอการอนุรักษสิ่งแวดลอม ซ่ึงผลการวิจัยพบวาระดับการ
อนุรักษสิ่งแวดลอมของคนทั่วไปอยูในระดับปานกลาง  
  จากผลการศึกษาไดชี้ใหเห็นวา เยาวชนไทยสวนใหญยังขาดจิตสาธารณะอยูมาก นักเรียน
สวนใหญแสดงความสนใจและเนนการเลือกปฏิบัติที่สงผลประโยชนตอตนเอง มีความตระหนักในผล
ที่จะเกิดตอสังคมและสิ่งแวดลอมอยูในระดับปานกลางคอนขางต่ํา  ดังน้ัน การพัฒนาจิตสาธารณะให
เกิดขึ้นจึงเปนสิ่งที่ดี โดยการปลูกฝงจิตสาธารณะดวยการเปลี่ยนที่กระบวนการทางปญญา เพ่ือให
ติดตัวไปกระทั่งพัฒนาเปนผูใหญที่มีคุณภาพตอไป  
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แนวคิดทฤษฎีที่ใชในงานวิจัย  
 แนวคิดการปรับพฤติกรรมทางปญญา (Cognitive Behavior Modification) 
 แคลิช (สมโภชน เอ่ียมสุภาษิต. 2543 : 3 ; อางอิงจาก H. Kalish : 1981) กลาววา          
การปลูกฝงพฤติกรรมที่ พึงประสงค มีหลายวิธี แตวิธีที่ เปนระบบและสามารถนํามาใชใน                     
การเสริมสรางพฤติกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพคือ การปรับพฤติกรรม ( Behavior Modification )  
เพราะเปนหลักการที่คลอบคลุมทั้งแนวคิดของทฤษฎีการเรียนรู การวางเงื่อนไข และแนวคิดทาง
จิตวิทยาตางๆที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษยที่สามารถนํามาประยุกตใชได แนวคิดของการ
ใชหลักการพฤติกรรมมาเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาพฤติกรรมนั้น มีอยูดวยกัน 2 วิธี (สมโภชน                
เอ่ียมสุภาษิต.2543)  วิธีแรกคือ วิธีการควบคุมจากภายนอก (External Control) เปนวิธีการพัฒนา
พฤติกรรมของบุคคลอื่นในกรณที่สามารถควบคุมสภาพแวดลอมได ก็สามารถพัฒนาพฤติกรรมของ
บุคคลนั้นไดโดยใชทฤษฎีการเรียนรูการวางเงื่อนไขจัดการกระทํากับพฤติกรรมโดยตรง ดวยการ
ควบคุมสภาพแวดลอมตางๆใหได เชน การเสริมแรงดวยรางวัลหรือสิ่งของเพ่ือเพ่ิมพฤติกรรมที่พึง
ประสงค แตยังมีขอจํากัดของวิธีการควบคุมจากภายนอก ซ่ึงเห็นไดจากงานของ อิลลอนและแอซริน 
(สมโภชน เอ่ียมสุภาษิต. 2543 : 201 ; อางอิงจาก Ayllon & Azrin : 1965) ไดศึกษาวา หลังจากที่
ใหการเสริมแรงดวยเบี้ยอรรถกรบุคคลจะแสดงพฤติกรรมเปาหมายเพิ่มขึ้น แตหลังจากที่ถอดถอน
เบี้ยอรรถกรออกแลวจะสงผลใหพฤติกรรมลดลง ทั้งน้ีเปนเพราะเบี้ยอรรถกรเปนตัวเสริมแรงที่มี
ประสิทธิภาพมากในการเพิ่มพฤติกรรม แตเน่ืองจากการเสริมแรงไมไดเนนที่กระบวนการฝกใหเกิด
พฤติกรรมเปาหมายดวยตนเอง แตเปนการฝกใหเกิดพฤติกรรมเปาหมายดวยการควบคุมจาก
ภายนอก ทําใหบุคคลไมตระหนักถึงพฤติกรรมที่เปนปญหาของตนเอง (โสภิดา  ลิ้มวัฒนาพันธ. 
2538 : 82) ดังน้ันอีกวิธีหน่ึงที่มีประสิทธิภาพในการเพิ่มพฤติกรรมเปาหมายคือ วิธีการควบคุมจาก
ภายใน (Internal Control) หากตองการจะพัฒนาพฤติกรรมซึ่งไมสามารถควบคุมสภาพแวดลอม
ของบุคคลที่จะพัฒนาไดโดยตรงอาจเลือกวิธีการเปลี่ยนที่ความรูสึก (Feeling) หรือที่กระบวนการ
ทางปญญา (Cognitive) เพ่ือใหสงผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  

แคซดิน (สมโภชน เอ่ียมสุภาษิต. 2543 : 308 ; อางอิงจาก H. Kazdin : 1978) ไดเสนอ
หลักการพื้นฐานของแนวคิดการปรับพฤติกรรมทางปญญาไววา เปนกระบวนที่เปลี่ยนความคิด การ
ตีความ การตั้งขอสันนิษฐาน ใหสงผลไปสูการเปลี่ยนพฤติกรรมภายนอก โดยนักปรับพฤติกรรมทาง
ปญญามีความเชื่อดังน้ี 

1) กระบวนการทางปญญานั้นมีผลตอพฤติกรรม  
2) กระบวนการทางปญญาสามารถจัดใหมีขึ้นและเปลี่ยนแปลงได  
3) พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป อาจจะเปนผลเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางปญญา 
ดังน้ันจุดมุงหมายของนักปรับพฤติกรรมทางปญญาจึงมุงที่การเปลี่ยนแปลงทางปญญาเพื่อ

สงผลใหพฤติกรรมภายนอกเปลี่ยนแปลง (สมโภชน เอ่ียมสุภาษิต. 2543 : 308 ; อางอิงจาก
Mahoney.1974)  ทั้งน้ีเพราะ การะบวนการทางปญญาและพฤติกรรมมีความสัมพันธกัน โดยคาลิช 
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(Kalish. 1981) ไดเสนอความสัมพันธของสิ่งเรา กระบวนการทางปญญา พฤติกรรมและผลกรรม วา
มีลักษณะแบบปฏิสัมพันธกัน (Interaction) กลาวคือ บุคคลแสดงพฤติกรรมภายนอกดวยการชี้แนะ 
(Prompting) จากกระบวนการทางปญญา และในขณะเดียวกันพฤติกรรมภายนอกก็มีอิทธิพลตอ
กระบวนการทางปญญา  ดังแสดงใหเห็นถึงภาพสรุปความสัมพันธของสิ่งเรา กระบวนการทาง
ปญญา พฤติกรรมและผลกรรม ดังน้ี 
 
  
       S       B1 กระบวนการทางปญญา            B2 

 
 
 
 องคประกอบเสริม 
 ประสบการณในอดีต 
 ตัวแบบ       เปนขอมูลยอนกลับสู B1 B2 
 สภาวะทางสรีระวิทยา 
 สัมพันธภาพกับผูอื่น 

 
 

ภาพประกอบ 3 ความสัมพันธในลักษณะ Interaction 
 

ที่มา: แคลิช (ดาราวรรณ ตะปนตา. 2534 ; อางอิงจาก Kalish. 1981) 
 
 จากภาพแสดงจะเห็นไดวา ตัวแปรภายในบุคคลมีผลตอพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออก           
การปรับพฤติกรรมดังกลาวจึงเรียกไดวา การปรับพฤติกรรมทางปญญา (Cognitive Behavior 
Modification หรือ CBM) ซ่ึงแนวคิดนี้บูรณาการมาจากแนวคิดของนักจิตวิทยากลุมพฤติกรรม
ปญญานิยม และแนวคิดของนักจิตวิทยากลุมปญญานิยมมีความเชื่อวา พฤติกรรมภายนอกของ
บุคคลที่เปลี่ยนแปลงไปนั้น เปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางปญญาภายใน ดังน้ันแนวคิด
พฤติกรรมปญญานิยม จึงเชื่อวามีสิ่งที่อยูระหวางสิ่งเรา (S) กับพฤติกรรมภายนอก (B2) ซ่ึงไดแก
ความคิดความเชื่อ ทัศนคติ ความคาดหวัง ที่เปนพฤติกรรมภายใน (B1) โดยที่กระบวนการทาง
ปญญาเปนตัวเชื่อมโยงระหวางสิ่งเรากับพฤติกรรมภายนอกของบุคคล ดังนั้น ถาสามารถเปลี่ยน
กระบวนการทางปญญาได พฤติกรรมภายนอกของบุคคลยอมเปลี่ยนแปลง และพฤติกรรมจะพัฒนา
ไปมากนอยเพียงใดนั้นยังขึ้นกับผลกรรมที่บุคคลนั้นไดรับตอการแสดงพฤติกรรมนั้นๆ ดวย (ประทีป 
จินง่ี : 2540)    
 
 

ส่ิงเราที่เขามา 
กระทบ 

กระบวนการทางปญญา  
เชน ความคิด ความรูสึก 

พฤติกรรมที่แสดงออก ผลกรรม 
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การเปลี่ยนกระบวนการทางปญญาของบุคคลกระทําไดหลายวิธี ไดมีผูเสนอแนวคิดไว    
หลายทานเชน การฝกสอนตนเอง (Self – Instruction Training) ของมิชเชนบวมม 
(Meichenbaum.1971) ที่ใชวิธีพูดภายในใจตนเอง หรือ SRR (Systematic Rational 
Restructuring) เปนการเปลี่ยนโครงสรางพิจารณาเหตุผลอยางเปนระบบ ของโกลดไฟรด 
(Goldfried. 1973) และแนวคิด RET (Rational Emotive Therapy) ของ อิลลิส (Ellis.1979) ที่เชื่อ
วา อารมณของบุคคลเปลี่ยนไดโดยใชความคิดที่มีเหตุผล ซ่ึงในเวลาตอมาก็มีการเรียนรูจากการ
สังเกตตามแนวคิดของแบนดูรา (Bandura.1986) ที่เชื่อวา พฤติกรรมของบคคลเกิดขึ้นจากการ
เรียนรูจากการสังเกตผานตัวแบบ ดังนั้นตามแนวคิดนี้ วิธีการเปลี่ยนพฤติกรรมภายในจึงเปดกวาง 
เพราะถาทําใหกระบวนการทางปญญาเปลี่ยนแลว ก็จะสงผลถึงพฤติกรรมภายนอกในที่สุด (ประทีป 
จินง่ี. 2540 : 233 - 238)  

 
กระบวนการการเสนอตัวแบบ (Modeling) 
 1. แนวคิดพื้นฐานของการเสนอตัวแบบ 
 สําหรับงานวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยสนใจที่จะเปลี่ยนกระบวนการทางปญญาเพื่อใหสงผลตอ                   

จิตสาธารณะโดยใชแนวคิดจากทฤษฎีทางปญญาสังคม (Social Cognitive Theory) ของ แบนดูรา 
(Albrert Bandura. 1986) ไดเสนอความหมายของการเรียนรู (Learning) ไววา การเรียนรูน้ันไม
จําเปนตองพิจารณาในแงของการแสดงออก (Performance) หากเพียงแตการไดมาซึ่งความรูใหม 
(Acquired) ก็ถือวา การเรียนรูเกิดขึ้นแลว แมวาจะไมแสดงออกก็ตาม ดังน้ันการเรียนรูตามแนวของ 
แบนดูราจะเนนที่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมภายในโดยไมจําเปนตองมีการแสดงออก แนวคิด
พ้ืนฐานของ แบนดูรา เชื่อวาพฤติกรรมของมนุษย มีปฏิสัมพันธกับปจจัยหลัก 2 ปจจัย คือ ปจจัย
สวนบุคคล (Personal Factor หรือ P) ซ่ึงไดแก ความคิด ความเชื่อ ความคาดหวัง ฯลฯ ของบุคคล  
กับปจจัยสภาพแวดลอม (Environmental Factor หรือ E) ซ่ึงตัวแปรทั้ง 3 ตัวน้ีจะมีลักษณะที่มี
อิทธิพลเชิงเหตุ – ผล ซ่ึงกันและกัน ดังน้ี 
 
 
      B = พฤติกรรม (Behahavior) 
      P = ปจจัยสวนบุคคล (Personal Factor) 
      E = สภาพแวดลอม (Environmental Factor) 

 
 

ภาพประกอบ 4 ปฏิสัมพันธระหวางพฤติกรรม กับปจจัยสวนบุคคล และสภาพแวดลอม  
 

ที่มา: แบนดูรา (สมโภชน เอ่ียมสุภาษิต. 2543 : 48 ; อางอิงจาก Bandura. 1989) 

 B 

E P 
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 การเสนอตัวแบบนั้น เปนเทคนิคที่พัฒนามาจากแนวคิดทฤษฎีการเรียนรูทางปญญา
สังคมของแบนดูรา ที่มีความเชื่อวาการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของคนเรานั้นไมไดเปนผลมาจาก
การที่คนเรามีปฏิสัมพันธกับสภาพแวดลอมที่เขาอยูเทานั้น หากแตยังขึ้นอยูกับปจจัยสวนบุคคลที่
ประกอบดวยความคิดและความรูสึกอีกดวย ซ่ึงปจจัยทั้ง 3 น้ี (พฤติกรรม สภาพแวดลอม                
สวนบุคคล) จะมีลักษณะของการกําหนดซึ่งกันและกัน ถาปจจัยใดเปลี่ยนแปลงไป อีกสองปจจัยที่
เหลือก็จะเปลี่ยนแปลงตามไปดวย การเสนอตัวแบบนี้จะพิจารณาในการจัดสภาพแวดลอมเพื่อให
บุคคลเกิดความคาดหวังถือผลที่จะเกิดขึ้นบางอยาง ซ่ึงความคาดวังถึงผลที่จะเกิดขึ้นนี้จะสงผลให
บุคคลแสดงพฤติกรรมหรือมแสดงพฤติกรรม  ลักษณะของกระบวนการการเสนอตัวแบบ ดูไดจาก
ภาพดังน้ี 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 5  แสดงถึงลักษณะของกระบวนการเสนอตัวแบบ 
 

 โดยที่  A = การเสนอตัวแบบ 
  B1 = ความคิดหรือความรูสึกของผูสังเกตตัวแบบ 
  B = พฤติกรรมที่แสดงออก 
  C = ผลกรรม 
 
 จากกระบวนการแสดงตัวแบบนั้น จะตองมีการเสนอตัแบบ (A) ที่ทําใหผูสังเกตเกิด
ความสนใจและคิดอยากจะทําตาม (B1) เม่ือบุคคลแสดงพฤติกรรม (B) ตามตัวแบบแลวสิ่งที่ตามมา
คือผลกรรม (C) ที่เกิดขึ้นตอพฤติกรรมนั้น ถาพฤติกรรมที่ทําตามตัวแบบนั้นไดรับการเสริมแรง
ทางบวกพฤติกรรมนั้นก็จะเกิดบอยครั้งขึ้น แตถาพฤติกรรมที่ทําตามตัวแบบนั้นไดรับการลงโทษ
พฤติกรรมนั้นก็จะไมเกิดขึ้นอีก (สมโภชน เอ่ียมสุภาษิต. 2543 : 254) แบนดูรา (Bandura.1969) 
ไดกลาววาตัวแบบมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคคล 3 ดาน ดังน้ี 
 1. ชวยใหบุคคลเรียนรูพฤติกรรมใหมๆ หรือทักษะใหมๆ ซ่ึงจากผลของตัวแบบ
ในลักษณะเชนนี้ทําใหเราสามารถนําเอาวิธีการเสนอตัวแบบไปสรางพฤติกรรมใหมๆ ใหกับบุคคลที่
ยังไมเคยกระทําพฤติกรรมดังกลาวนั้น 
 2. มีผลทําใหเกิดการระงับ (Inhibition) หรือการยุติการระงับ (Disinhibition) การ
แสดงพฤติกรรมของผูสังเกตตัวแบบด ทั้งน้ียอมขึ้นอยูกับวาเม่ือตัวแบบแสดงพฤติกรรมแลวไดรับ
ผลกรรมเชนใด ถาตัวแบบแสดงพฤติกรรมแลวไดรับผลกรรมเปนที่ไมพึงพอใจ แนวโนมที่ผูสังเกต
ตัวแบบจะไมแสดงพฤติกรรมตามตัวแบบนั้นมีสูงมาก เทากับวาตัวแบบทําหนาที่ระงับการเกิด
พฤติกรรม 

A B C B1 
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 3. ชวยใหพฤติกรรมที่เคยไดรับการเรียนรูมาแลวไดมีโอกาสแสดงออก หรือถา
เคยแสดงออกแลวแตไมคอยไดแสดงออกมากนัก ใหแสดงออกมากขึ้น ผลของตัวแบบในลักษณะ
เชนนี้ก็จะทําหนาที่เปนสัญญาณกระตุนใหบุคคลแสดงพฤติกรรมนั้นออกมา 
 
 จากแนวคิดพื้นฐานที่แบนดูรานําเสนอนั้นเนนวา พฤติกรรมของบุคคลเปลี่ยนแปลง                 
ไมไดเปนผลมาจากสภาพแวดลอมเพียงอยางเดียว หากแตมีผลมาจากกระบวนการทางปญญาดวย 
กลาวคือ ถากระบวนการทางปญญาเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลก็จะเปลี่ยนแปลงไปดวย ซ่ึง         
แบนดูรา ไดเสนอวิธีการหนึ่งที่สามารถใชเปลี่ยนแปลงกระบวนการทางปญญาหรือพฤติกรรมภายใน
ไวคือ กระบวนการเรียนรูจาการสังเกต (Observational Learning) ที่วาพฤติกรรมของบุคคลเกิดขึ้น
ไดจากการเรียนรูจากการสังเกต เปนการเรียนรูที่บุคคลสังเกตจากพฤติกรรมของตัวแบบ จะเปน
บุคคลในครอบครัว สังคม สื่อหรือสัญลักษณตางๆ แบนดูราไดเสนอกระบวนการเรียนรูจาการสังเกต
ตัวแบบวามีดวยกัน 4 กระบวนการ ซ่ึงสามารถเขียนเปนภาพไดดังน้ี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 6  กระบวนการในการเรียนรูจากการสังเกต 
 

ที่มา: แบนดูรา (ประทีป  จินง่ี. 2540 : 95 ; อางอิงจาก Bandura. 1986) 

กระบวนการใสใจ 
 

เหตุการณที่เปนตัว
แบบความเดนชัด 
-ทิศทางอารมณ 
ความรูสึก 
- ความซบัซอน 
- จํานวนตัวแบบ 
- คุณคาในการใช
ประโยชน 

 
 

ลักษณะ           
ของผูสังเกต 

-ความสามรถในการ
รับรู 
-ชุดการรับรู 
-ความสามารถทาง
ปญญา 
-ระดับความตื่นตัว 
-ความชอบมากกวาที่
มีมาแลว 

เหตุการณ
ที่เปน 
ตัวแบบ 

กระบวนการเกบ็จํา 
 

การเก็บจําเปน
สัญลักษณ 
การจัดระบบ             
ทางปญญา 
การทบทวนทาง
ปญญา 
การทบทวนการ
กระทํา 

 
 

ลักษณะ           
ของผูสังเกต 

 
-ทักษะทางปญญา 
-โครงสรางของ
ปญญา 
 

กระบวนการกระทาํ 
 
การระลึกภาพจาก
ปญญา 
การสังเกตการกระทํา 
ขาวสารปอนกลับ 
การเทียบเคียงการ
กระทํากับภาพจาก
ปญญา 
 
 
 

ลักษณะ           
ของผูสังเกต 

 
-ความสามรถทาง
กาย 
-ทักษะของพฤติกรรม
ยอย 
 

กระบวนการจูงใจ 
 
ตัวจูงใจภายนอก 
-ส่ิงที่จับตองได 
-การกระตุนประสาทรับรู 
-ปฏิกิริยาจากผูอื่น 
-การควบคุมสถานการณ
ตั วจู งใจที่ เห็นคนอื่ น
ไดรับตัวจูงใจตนเอง 
-สงที่จับตองได 
-การประเมินตนเอง 
 

ลักษณะ           
ของผูสังเกต 

 
-กา รชอบตั ว จู ง ใ จ
ตางๆมากกวากัน 
-ความลํา เอียงจาก
การเปรียบเทียบทาง
สังคม 
-มาตรฐานภายใน 
 

แบบแผน   
การทํา     

ใหเหมือน
ตัวแบบ 



 19 

 การเรียนรูจากการสังเกตโดยผานตัวแบบดังกลาว  มีกระบวนการที่สําคัญ 4 
กระบวนการ คือกระบวนการใสใจ (Attention Process) กระบวนการเก็บจํา (Retention  Process) 
กระบวนการกระทํา (Production Process) กระบวนการจูงใจ (Motivational Process) กระบวนการ
ทั้ง 4 น้ี จําเปนตอการเรียนรูจากการสังเกต หรือการเรียนรูจากตัวแบบ โดยทุกกระบวนการมี
ความสําคัญ ถาขาดกระบวนการใดไปการกระทําตามตัวแบบยอมไมสมบูรณ กระบวนการเรียนรู
จากการสังเกตตัวแบบจําเปนตองประกอบไปดวยกระบวนการที่สําคัญ 4 ประการ ดังน้ี 
 1. กระบวนการใสใจ (Attentional Processes)  คนจะไมสามารถเรียนรูไดเลยถา
ขาดความใสใจและขาดการรับรูพฤติกรรมที่ตัวแบบแสดงออกมา สิ่งที่มีอิทธิพลตอกระบวนการใสใจ
น้ีมีอยู 2 ประการ คือ 
 1.1 ลักษณะของตัวแบบ  ตัวแบบที่มีความเดนชัด จดจําไดงาย มีความดึงดูดใจ
สูง มีความซับซอนของพฤติกรรมนอย จะมีโอกาสทําใหผูสังเกตใสใจไดมาก นอกจากนี้พฤติกรรมที่
ตัวแบบแสดงออกมาหากมีประโยชนตอผูสังเกต จะโนมนาวจิตใจผูสังเกตใหใสใจไดมาก 
 1.2  ลักษณะของผูสังเกต  ผูสังเกตจะตองมีประสาทการรับรูการกระทําของตัว
แบบที่ดี มีระดับความตื่นตัวในการใสใจพฤติกรรมของตัวแบบนั้น 

 2. กระบวนการเก็บจํา (Retention Processes) ในการเรียนรูโดยการสังเกต คนเรา
ไมสามารถจะเรียนรูไดมากถาปราศจากการเก็บจํา เพราะกระบวนการจํานั้นเปนการรวบรวม
รูปแบบพฤติกรรมของตัวแบบที่ไดสังเกตเห็นทุกครั้งแลวนํามาวางรูปแบบของพฤติกรรมที่แนนชัด            
การเก็บจําจะเปนในรูปแบบของสัญลักษณ ซ่ึงเปนมโนภาพ (Imaginal) หรือภาษา (Verbal) การจํา
ในลักษณะนี้จะชวยใหการจดจําทําไดงายกวาและคงทนกวาสวนการฝกฝนโดยการทบทวนในใจหรือ
โดยกระทําจริงจะสงเสริมใหผูเห็นจําพฤติกรรมของตัวแบบไดดียิ่งขึ้น 

 3. กระบวนกระทํา (Production Processes) เปนกระบวนการที่ผูสังเกตดัดแปลง
สัญลักษณจากการเก็บจํามาเปนการกระทําที่เหมาะสม กระบวนการนี้จะเนนถึงความสามารถ และ
ความพรอมทางรางกายในการกระทําตามตัวแบบ อุปสรรคของกระบวนกระทําก็คือ การดัดแปลง
สัญลักษณใหมาเปนการกระทําที่เหมาะสมนั้นทําไดยากมากในระยะแรก แตเม่ือทราบถึงขอบกพรอง
ระหวางสัญลักษณกับการดัดแปลงใหเปนพฤติกรรมจะชวยใหการกระทําตามตัวแบบในคราวตอไป
ถูกตองมากยิ่งขึ้น นอกจากจะมีการสังเกตการณกระทําตามตัวแบบไดดีแลว จะตองมีการติดตาม
การกระทําซึ่งการติดตามนี้จะตองเปนขอมูลยอนกลับที่แมนยําดวยจึงจะชวยใหการกระทําตามตัว
แบบไดดียิ่งขึ้น 

 4.  กระบวนการจูงใจ (Motivatioal Processes) ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมแสดงให
เห็นความแตกตางระหวางสิ่งที่ไดเรียนรูมา (Acquisition) กับการแสดงออก (Performance) เพราะ
ในชีวิตจริงแลวมนุษยไมสามารถจะกระทําตามตัวแบบไดทั้งหมด มนุษยจึงเลือกที่จะกระทําตามตัว
แบบเมื่อการกระทํานั้นใหผลกรรมทางบวกมากกวาจะเลือกทําตามการกระทําที่ใหผลกรรมทางลบ 
ดังน้ันกระบวนการจูงใจจึงมีบทบาทที่สําคัญในกระบวนการเรียนรูจากการสังเกตตัวแบบ 
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 ดังน้ันองคประกอบทั้ง 4 น้ีจึงมีความจําเปนในการเรียนรูจากการสังเกตตัวแบบ ถาขาด
ขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งการกระทําตามตัวแบบยอมไมสมบูรณเพราะการจัดองคประกอบกระบวนการ
เรียนรูจากการสังเกตตัวแบบนี้ เกิดจากการกระตุนใหผูสังเกตใสใจกับตัวแบบอยางแทจริง จน
สามารถจดจําและนํามาสรางสัญลักษณได ตลอดจนสามารถดัดแปลงสัญลักษณน้ันและนําออกมา
ใชไดในภายหลัง โดยมีองคประกอบสุดทายคือ แรงจูงใจที่ทําใหผูสังเกตแสดงการตอบสนองออกมา
โดยเม่ือบุคคลสังเกตเห็นตัวแบบแสดงพฤติกรรมบางอยางแลวไดรับผลกรรมที่พึงพอใจ แนวโนมที่
จะเลียนแบบพฤติกรรมของตัวแบบนั้นจะมีสูงขึ้น แตเม่ือตัวแบบแสดงพฤติกรรมบางอยางแลวไดรับ
ผลกรรมที่ไมพึงพอใจ บุคคลก็จะไมเลียนแบบพฤติกรรมนั้น 

 ปจจัยที่เอ้ืออํานวยตอกระบวนการใสใจ ไดแกลักษณะของตัวแบบที่ใกลเคียงกับผูสังเกต 
เชน อายุ เพศ เชื้อชาติ ทัศนคติ ซ่ึงทําใหผูสังเกตรูสึกวาเหมาะสมกับตนและทําใหเกิดความคาดหวังวา 
ถาตนแสดงพฤติกรรมตามตัวแบบนั้นก็จะไดรับผลกรรมในทํานองเดียวกัน (สุวรรณา  วิริยะประยูร. 
2529 : 13) นอกจากนี้ตัวแบบตองมีลักษณะเดนชัดเปนพิเศษ ตัวแบบที่มีความเดนชัดยอมดึงดูดใหผู
สังเกตสนใจไดมากกวาตัวแบบที่ไมเดนชัด ควรคํานึงถึงทิศทางของอารมณและความรูสึกที่ผูสังเกตมี
ตอตัวแบบ หากผูสังเกตชอบตัวแบบก็จะใหการใสใจกับตัวแบบมากกวาผูสังเกตที่ไมชอบตัวแบบ            
ซ่ึงเหตุการณที่เปนตัวแบบถามีความซับซอนนอยจะทําใหผูสังเกตมีความสนใจมากกวาเหตุการณที่
เปนตัวแบบมีความซับซอนมาก จํานวนตัวแบบในพฤติกรรมหน่ึงๆ หากมีตัวแบบแสดงหลายคน
หรือกระทําซ้ําๆ จะเรียกความใสใจจากผูสังเกตไดมากกวา ประกอบกับตัวแบบที่มีความหลากหลาย
ก็สามารถทําใหบุคคลใสใจไดเชนกัน (ประทีป  จินง่ี. 2540 : 97 – 98) สวนกระบวนการเก็บจํา            
ตัวแบบที่แสดงพฤติกรรมแลวเกิดผลกรรมบางอยางที่เปนประโยชนตอผูสังเกตก็จะทําใหระลึกถึงตัว
แบบไดงายขึ้น ตอมาคือกระบวนการกระทํา ผูสังเกตจะแสดงพฤติกรรมเลียนแบบตัวแบบไดถูกตอง
เพียงใด ขึ้นอยูกับปริมาณการเรียนรูที่ไดจากการสังเกต  และสําหรับกระบวนการจูงใจ ผูสังเกตจะ
ไดรับการจูงใจดวยผลกรรมที่ไดรับจากการแสดงพฤติกรรมตามตัวแบบ  ถาพฤติกรรมของตัวแบบ
ไดรับผลกรรมที่พึงพอใจหรือหลีกหนีสิ่งที่ไมพึงพอใจได ผูสังเกตก็มีแนวโนมสูงที่จะเลียนแบบ
พฤติกรรมของตัวแบบนั้น เพราะเกิดความคาดหวังวาจะไดรับผลกรรมตามที่ตัวแบบไดรับ (อังสนา 
ภัทรายุตวรรตน. 2533 : 7)  
 
 2. ประเภทของตัวแบบ 
 ตัวแบบแบงออกเปน 2 ประเภท ดังน้ี 

 1. ตัวแบบที่มีชีวิตจริง (Live Model) การเสนอตัวแบบวิธีน้ีเปนการใหผูสังเกตไดเห็นตัว
แบบในสภาพการณจริง ซ่ึงมีขอดีคือ ตัวแบบสามารถเพิ่มเติมหรือปรับปรุงพฤติกรรม เพ่ือใหแสดง
พฤติกรรมไดชัดเจน หรือเหมาะสมกับสภาพการณมากยิ่งขึ้น การเสนอตัวแบบโดยวิธีน้ี ทําใหผู
สังเกตสนใจในตัวแบบ และเลียนแบบพฤติกรรมตามตัวแบบดดีกวาการเสนอตัวแบบดวยวิธีอ่ืน 
(Bandura. 1969 : 178-186) แตการเสนอตัวแบบดวยวิธีน้ีตองคํานึงถึงผลกรรมเพราะอาจเกิด
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เหตุการณที่ไมคาดไวลวงหนาเกิดขึ้น ทําใหตัวแบบไมไดรับผลกรรมที่พึงพอใจตามที่ควรไดรับ ตัว
แบบที่มีชีวิตซ่ึงผูสังเกตสามารถปฏิสัมพันธโดยตรง เชน พอ แม คนในครอบครัว ครู และเพื่อน 

 2.  ตัวแบบสัญลักษณ (Symbolic Model) เปนตัวแบบที่เสนอผานสื่อตางๆ เชน ภาพ
การตูน หนังสือ วิทยุ โทรทัศนเปนตน สําหรับการวิจัยครั้งน้ีไดเลือกใช ตัวแบบสัญลักษณ เน่ืองจาก
การเสนอตัวแบบเพียงอยางเดียว สามารถกอใหเกิดการเลียนแบบพฤติกรรมแกบุคคลจํานวนมาก
อยางพรอมเพรียงกันในหลายๆสถานการณไดอยางกวางขวาง (Bandura. 1977: 40) สามารถจัด
กระบวนการเสนอตัวแบบใหเหมาะสมตามความตองการกอนนําไปใชได สามารถเก็บตัวแบบ
สัญลักษณไวใชในกรณีที่ตองการใหบุคคลเลียนแบบในทํานองเดียวกัน (Thelen, et al. 1979 : 701 
- 720) และตัวแบบสัญลักษณที่มีประสิทธิภาพจะดึงดูดความสนใจสูง และกําหนดสภาพการณใหอยู
ในสภาพแวดลอมของบุคคลไดตลอดเวลา (สุวรรณา  วิริยะประยูร. 2529) 

 ในงานของ นันทวัฒน ชุนชี (2546 : 42) ไดใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมวา การใชตัวแบบ
สัญลักษณผานสื่อหนังสือเรียนเลมเล็กเชิงวรรณกรรมนั้น นักเรียนมีความสนใจในภาพการตูน
มากกวาเนื้อหา ภาพการตูนทําใหเด็กใสใจในพฤติกรรมตามตัวแบบไดมากขึ้น ทั้งน้ีเพราะการตูนมี
รูปแบบที่สามารถดึงดูดความสนใจ  เขาใจไดงาย  และเหมาะสมกับเด็กวัย 8 – 9 ป ที่สนใจสิ่ง
แปลกๆ ใหมๆ สีสันที่สะดุดตา (สุชา จันทรเอม. 2542 : 130) 
  
 3. จุดมุงหมายของการเสนอตัวแบบสัญลักษณผานภาพการตูน 
 การตูนเปนสื่อที่ไดรับความนิยมตั้งแตเด็กจนถึงผูใหญ และยังเปนที่รูจักของทุกชนชาติ 
การตูนเปนเสมือนสื่ออเนกประสงค นิคม ทาแดง (2523 : 266 -267) ไดอธิบายถึงประโยชนของ
การตูนไวหลายลักษณะ  คือใชแสดงกิจกรรมทาทางและอารมณของสิ่งที่กลาวถึงประกอบการเลา
เร่ืองราวหรือนิทาน ทําใหการสอนมีชีวิตชีวา เราความสนใจ การตูนสามารถสรุปประเด็น ปญหา 
หรือความคิดหลัก ทําใหเขาใจไดงาย และจําไดนาน  เชนเดียวกับการตูนในหนังสือพิมพรายวันที่
สรุปประเด็นสําคัญไดอยางกะทัดรัด เขาใจงาย คนที่ไมมีเวลาพออาจจะดูการตูนแทนการอาน
บทความก็ได  คินเดอร (อัศวิน นันทะแสง. 2542 : 23 ; อางอิงจาก Kinder. 1965 : 152) ไดแบง
การตูน ไวสองประเภท ประเภทแรกคือ การตูนธรรมดา (Cartoon) หมายถึงภาพวาดสัญลักษณ 
หรือภาพลอเลียนบุคคล สถานที่ หรือเรื่องราวที่หนาสนใจทั่วไป  ประเภทที่สองคือ การตูนเรื่อง 
(Comics) หมายถึงการตูนธรรมดาหลายๆภาพ ซึ่งจัดลําดับเร่ืองราวใหสัมพันธตอเน่ืองกันไปเปน
เรื่องราวอยางสมบูรณ  ในงานวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยเลือกใช การตูนธรรมดา (Cartoon) เพียงภาพเดียว
เพ่ือใหตัวแบบในภาพการตูนมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการมีจิตสาธารณะอยางเดนชัด ลักษณะของ
ภาพการตูนสามารถแบงไดหลากหลายลักษณะ เชน การตูนลอเลียนตลกขบขัน การตูน
ภาพประกอบ การตูนเลียนแบบธรรมชาติ  เปนตน ในการสรางภาพการตูนเลียนแบบธรรมชาติ 
(Natural Cartoon) น้ัน แบงออกเปนลักษณะยอยคือ การตูนรูปสัตว ที่เปนรูปสัตวเหมือนจริง คือ 
การเขียนเลียนแบบลักษณะ กริยา ทาทางของสัตวประเภทนั้น หรือ การตูนรูปสัตวทาทางคน คือ 
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การเขียนรูปสัตวตางๆ แตมีกริยาทาทางการแตงตัวเลียนแบบคน เชน มิกกี้เมาท โดนัลดักซ กุฟฟ 
สวนภาพการตูนที่เลียนแบบธรรมชาติอีกลักษณะหนึ่งคือ การตูนรูปคน ลักษณะการเขียนจะ
เลียนแบบคนจริงหรือลดทอนของจริง โดยเนนเฉพาะลักษณะเดนๆ ของคนก็ได (อัศวิน นันทะแสง. 
2542 : 23 - 25) จากความหมายและประเภทของการตูน จะเห็นไดถึงคุณลักษณะของการตูนที่
สามารถดัดแปลงนําไปใชประโยชนไดหลายดาน ทั้งน้ีขึ้นอยูกับจุดมุงหมายของผูนําไปใช ดังที่            
วิชทิชและสคูลเลอร  (สุวลักษณ สินทรัพย. 2543 : 15; อางอิงจาก Wittich and Schuller. 1967) 
กระตุนความสนใจของเด็ก เพราะโดยธรรมชาติของการตูนที่ดียอมเราใจผูดูอยูแลว การเขียนการตูน
งายๆประกอบคําอธิบายจะชวยใหเด็กเขาใจเรื่องราวไดดียิ่งขึ้น 
 ถึงแมวา จะมีงานวิจัยที่สงเสริมพฤติกรรมเด็ก โดยผานตัวแบบการตูนมากมาย แตจาก
การศึกษาขอมูลแลว ยังไมพบงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการนําเสนอภาพการตูนเพียงภาพเดียว แลว
สงผลตอการเกิดพฤติกรรมอยางไร ผูวิจัยจึงเลือกใชวิธีการเสนอตัวแบบผานภาพการตูนเพียงภาพ
เดียว โดยที่ตัวแบบในภาพการตูนจะแสดงพฤติกรรมที่แสดงถึงการมีจิตสาธารณะ โดยกําหนดใหมี
สภาพการณหรือเหตุการณที่เกิดขึ้นในภาพ ทําใหตัวแบบที่เปนตัวการตูนแสดงพฤติกรรมที่แสดงถึง
การมีจิตสาธารณะ เม่ือตัวแบบในภาพแสดงพฤติกรรมที่แสดงถึงการมีจิตสาธารณะแลวจะไดรับ         
ผลกรรมบางอยางตามหลังพฤติกรรม และผลกรรมหรือสิ่งที่เกิดตามหลังพฤติกรรมนั้นจะตองเปน           
ตัวเสริมแรงหรือสิ่งที่ตัวแบบพึงพอใจ เชน คําชมจากครู หรือของรางวัลจากผูที่มีอิทธิพลตอเด็ก 
เขียนเปนภาพไดดังน้ี  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 A (Antecedent)    หมายถึง สถานการณหรือเหตุการณที่เกิดขึ้น 
 B (Behavior)       หมายถึง พฤติกรรมของตัวแบบที่แสดงถึงจิตสาธารณะ 
 C (Consequence) หมายถึง  ผลกรรมที่เปนตัวเสริมแรงตอจิตสาธารณะ 
 

 
ภาพประกอบ 7  องคประกอบของภาพการตูนที่เปนตวัแบบ 

 
 

 
องคประกอบของภาพการตูนที่เปนตัวแบบ 

A B C+

(การเสริมแรงทางบวก) 

เพ่ิมขึ้น 
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 เม่ือผูวิจัยไดเสนอตัวแบบผานภาพการตูน ตัวแบบในภาพการตูนจะไปกระตุนกระบวนการ
ทางปญญาของเด็ก ทําใหเด็กเกิดการใสใจและสังเกตการกระทําของตัวแบบ และเก็บจําไวเพ่ือ
ตนเองจะไดกระทําตามตัวแบบ และเม่ือเห็นวาตัวแบบกระทําพฤติกรรมนั้นแลวไดรับผลดีตอบแทน
อยางไร ก็จะเปนการจูงใจใหอยากทําพฤติกรรมนั้นได ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของหลักแหง
พฤติกรรมที่วา กระบวนการทางปญญามีผลตอพฤติกรรม โดยเชื่อวากระบวนการทางปญญานั้น
สามารถเปลี่ยนแปลงได พฤติกรรมของบุคคลที่เปลี่ยนแปลงไปก็เปนผลมาจากกระบวนการทาง
ปญญา  ขอดีของการแสดงพฤติกรรมที่แสดงถึงการมีจิตสาธารณะของตัวแบบผานภาพการตูนนั้น 
จะชวยลดระยะเวลาในการเรียนรูของบุคคลโดยเฉพาะอยางยิ่งในเด็ก เน่ืองจากเด็กไมตองเรียนรู
พฤติกรรมทุกอยางผานประสบการณตรง และเพิ่มความสะดวกในการนําไปใชได เพราะสามารถ
เลือกตัวแบบลักษณะตางๆ ตามความมุงหมายและยังควบคุมหรือจัดรูปแบบวิธีการเสนอให
เหมาะสมตามความตองการได  เชนเดียวกับงานวิจัยของศศิธร บรรลือสินธุ (2530) ที่ใชตัวแบบ
ผานสไลดการตูนตอการเพิ่มความกตัญูกตเวทีของนักเรียน และสุวลักษณ สินทรัพย (2542) ที่
พบวานักเรียนมีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงยาเสพติดเพิ่มขึ้นหลังจากไดรับการใชตัวแบบการตูน แตการ
เสนอตัวแบบก็มีขอจํากัด ถาตัวแบบสัญลักษณไมสมจริง หรือขัดแยงกับพฤติกรรมของตัวแบบที่มี
ชีวิตจริงในสังคม อาจจะทําใหผูสังเกตเกิดความสับสน ไมเชื่อ และไมเลียนแบบพฤติกรรมของตัว
แบบนั้น  ดังน้ันการเสนอตัวแบบรวมกับการชี้แนะขอมูลบางอยางแกผูสังเกต ในกรณีที่ยังไม
สามารถเลียนแบบพฤติกรรมไดอยางเหมาะสม ก็จะชวยเพิ่มพฤติกรรมที่ตองการไดรวดเร็วขึ้น  
 
 4.  งานวิจัยที่เก่ียวของกับตัวแบบ 
 ผูวิจัยไดประมวลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนกระบวนการทางปญญาเพ่ือสงผลตอ
พฤติกรรมโดยใชทฤษฎีการเรียนรูจากการสังเกตโดยผานตัวแบบ มีงานวิจัยที่เกี่ยวของกับจิต
สาธารณะไดแก งานของนันทวัฒน ชุนชี.(2546) ที่ศึกษาการใชตัวแบบสัญลักษณผานสื่อหนังสือ
เรียนเลมเล็กเชิงวรรณกรรมเพื่อพัฒนาจิตสาธารณะในนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียน
วัดประยุรวงศาวาส จํานวน 60 คน จุดมุงหมายเพ่ือศึกษาปฏิสัมพันธระหวางการไดรับตัวแบบ
สัญลักษณ รวมกับเพศ ที่มีตอจิตสาธารณะของนักเรียน โดยแบงกลุมตัวอยางออกเปน 2 กลุม ใน
กลุมทดลองไดรับตัวแบบสัญลักษณผานสื่อหนังสือเรียนเลมเล็กเชิงวรรณกรรม และไมไดรับตัวแบบ
ในกลุมควบคุม ในแตละกลุมใชเวลาในการศึกษา 24 ครั้ง ครั้งละ 50 นาที วัดจิตสาธารณะกอนและ
หลังการทดลองดวยแบบวัดจิตสาธารณะที่ใหเลือกคําตอบเปนแบบมาตรประเมินคา 3 ระดับ การ
ทดลองพบวา ไมพบปฏิสัมพันธระหวางการไดรับตัวแบบสัญลักษณ ผานสื่อหนังสือเรียนเลมเล็กเชิง
วรรณกรรมกับเพศ นักเรียนที่ไดรับตัวแบบสัญลักษณผานสื่อหนังสือเรียนเลมเล็กเชิงวรรณกรรมมี
จิตสาธารณะสูงกวานักเรียนที่ไมไดรับตัวแบบ เชนเดียวกับงานของธรรมนันทิกา  แจงสวาง (2547) 
ที่ศึกษาผลของการใชโปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะดวยบทบาทสมมติกับตัวแบบของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 และศึกษาปฏิสัมพันธการไดรับโปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะดวยบทบาทสมมติ
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กับตัวแบบกับเพศของนักเรียนที่มีตอจิตสาธารณะของนักเรียน แบงออกเปน 2 กลุม คือกลุมที่ไดรับ
โปรแกรม และไมไดรับโปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะ มีนักเรียนจํานวน 68 คน ใชเวลาในการทดลอง
ทั้งหมด 12 ครั้ง ครั้งละ 50 นาที เครื่องมือคือโปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะดวยบทบาทสมมติกับตัว
แบบ วัดจิตสาธารณะดวยแบบวัดจิตสาธารณะแบงเปนมาตรประเมิน 3 ระดับ ผลการวิจัยพบวา
นักเรียนที่ไดรับโปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะดวยบทบาทสมมติกับตัวแบบมีจิตสาธารณะสูงกวา
นักเรียนที่ไมไดรับโปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะดวยบทบาทสมมติกับตัวแบบมีจิตสาธารณะ และไม
พบปฏิสัมพันธระหวางการไดรับโปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะดวยบทบาทสมมติกับตัวแบบกับเพศ 
 จากงานวิจัยที่กลาวมาจะเห็นวา ในงานวิจัยครั้งน้ีใชไดเลือกใชแนวคิดการปรับพฤติกรรม
ทางปญญาโดยเทคนิคการเสนอตัวแบบ เชนเดียวกับงานวิ จัยของ นันทวัฒน ชุนชี และ                
ธรรมนันทธิกา แจงสวาง ซ่ึงงานวิจัยครั้งน้ีเปนงานวิจัยที่ตอยอดมาจากงานวิจัยทั้ง 2  ในงานนี้ผูวิจัย
เลือกใชการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมจากพฤติกรรมที่แสดงถึงการมีจิตสาธารณะของกลุมตัวอยาง 
เพราะการสังเกตนั้นชวยใหไดขอเท็จจริงของเหตุการณน้ันอยางแทจริง ทําใหขอมูลมีความเชื่อถือสูง 
และมีความสมบูรณมากกวาเพราะเปนขอมูลที่ไดโดยบุคคลไมมีโอกาสนึกคิดเปลี่ยนแปลง ใน
งานวิจัยของ อังสนา ภัทรายุตวรรตน (2533) ที่ศึกษาผลของการใชกิจกรรมฝกใหคิดและการ
เสริมแรงพฤติกรรมเอ้ือเฟอที่มีตอการเพิ่มพฤติกรรมเอื้อเฟอของเด็กกอนวัยเรียน ไดใชแบบบันทึก
พฤติกรรมเอ้ือเฟอสําหรับผูสังเกตเพื่อใชบันทึกพฤติกรรมของนักเรียนในสภาพการบริจาคของเด็ก
แบบชวงเวลา ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมเอ้ือเฟอเพ่ิมขึ้นในสภาพการณบริจาค และ
งานของ โสภิดา ลิ้มวัฒนาพันธ (2538) ไดเก็บรวบรวมขอมูล โดยใชวิธีการสังเกตและบันทึก
พฤติกรรมตั้งใจทํางานที่ไดรับมอบหมาย  แบบบันทึกความถี่การทํางานเสร็จสิ้นและสงงานตาม
กําหนดเวลา และแบบบันทึกผลคะแนนการปรับปรุงแกไขงานในวิชาการเขียนแบบเทคนิค การคิด
คะแนนโดยคํานวณจากการรวมคะแนนรอยละของทั้ง 3 พฤติกรรมยอย โดยศึกษาตลอดระยะการ
ทดลอง คือ ระยะเสนฐาน ระยะการทดลอง และระยะติดตามผล ผลการวิจัยพบวานักเรียนมี
พฤติกรรมความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมายสูงขึ้น 
 เด็กในชวงอายุ 8-9 ป จัดเปนวัยเด็กตอนกลาง ซ่ึงกําลังเรียนอยูในระดับประถมศึกษาปที่ 3 
เด็กวัยน้ีถือไดวาเปนวัยจับกลุม หรือ Gang age  เพราะชอบจับกลุมเลนดวยกันหลายๆคน ซ่ึงเปน
เพศเดียวกันรุนเดียวกัน เพ่ือมีกิจกรรมที่สนุกสนานในชวงเวลาหนึ่งๆเทานั้น และเนื่องจากเด็กเริ่ม
คลายจากการยึดตัวเองเปนศูนยกลางไปสูความสําคัญของหมูคณะ เด็กวัยน้ีจึงทําตามความเห็นชอบ
ของสมาชิกเปนสวนใหญและคลอยตามมาตรฐานของกลุม ไดเรียนรูถึงการเปนสมาชิกของกลุม 
(จรรจา สุวรรณทัต. 2524 : 149) พัฒนาการที่สําคัญของเด็กวัยน้ีคือ ตองการเปนอิสระจากผูใหญ 
ตองการพึ่งตนเองได ความตองการเหลานี้ทําใหเด็กพยายามที่จะเสาะแสวงหากิจกรรมใหมๆ 
แปลกๆ ทําอยูเรื่อยไป และสนใจกิจกรรมที่ผูใหญทํา พยายามเขารวมดวย เพ่ือใหมีประสบการณ 
เด็กจะมีความสํานึกไดวา การอยูรวมกับผูอ่ืนนั้นตองไมทําความลําบากหรือความเดือดรอน และรูวา
แตละคนมีความสามารถไมเทากัน ความเขาใจเชนน้ีทําใหเด็กสามารถควบคุมความรูสึกไดดีเม่ือตน
ทําสิ่งใดพลาดพลั้ง และขณะเดียวกันก็มีความรูสึกเห็นใจผูอ่ืน (สุชา จันทรเอม. 2542 : 123,130) 
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สําหรับวัยเด็กตอนกลาง เปนวัยที่มีพ้ืนฐานทางภาษา คิดหาเหตุผล และรูจักตัดสินใจ โดยลักษณะ
แหงวัย สามารถที่จะขยายประสบการณของเด็กไดดี และเปนโอกาสที่เหมาะที่จะสงเสริมใหเด็กได
เรียนรูเปนอยางดี (บันลือ  พฤกษะวัน : 2523) ผูวิจัยไดประมวลงานวิจัยที่ใชวิธีการการเสนอตัว
แบบมาใชในเด็กนักเรียนชั้นประถมปที่ 3 เพ่ือเพ่ิมพฤติกรรมที่พึงประสงค เชนงานวิจัย ศศิธร  
บรรลือสินธุ (2530) ไดศึกษาตัวแบบที่มีผลตอคุณธรรมดานความกตัญูกตเวทีของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 กลุมตัวอยางจํานวน 40 คน โดยกลุมทดลอง 20 คน ใชแมแบบสไลดการตูน 
และกลุมควบคุม 20 คน ไดรับการสอนแบบปกติใชเวลาในสอน 12 ครั้ง ครั้งละ 30นาที และใช
แบบสอบถามความความกตัญูกตเวที พบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชตัวแบบมีคะแนน
คุณธรรมดานความกตัญูกตเวทีสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกติ  เชนเดียวกับกัลยา  
ประสงคเจริญ (2526 : 33) ไดทําการศึกษาผลการใชเทคนิคแมแบบนิทานประกอบหุนมือ เพ่ือ
พัฒนาวินัยแหงตนดานความรูสึกรับผิดชอบ กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นประถมปที่ 3 จํานวน 40 
คน กลุมทดลอง 20 คน และกลุมควบคุม 20 คน แมแบบเปนนิทานประกอบหุนจํานวน 7 เร่ือง 
เน้ือหาเกี่ยวกับการมีวินัยแหงตนดานความรูสึกรับผิดชอบใชเวลาทดลองครั้งละ 30 นาที แตละครั้ง
ใชเวลาหางกัน 1 วัน หลังการทดลองทดสอบพบวา การใหแมแบบมีผลทําใหผูรับมีวินัยแหงตนดาน
ความรูสึกรับผิดชอบมากกวากลุมที่ไมไดรับแมแบบ 

 

การชี้แนะ (Prompting) 
 การชี้แนะ เปนการใหสิ่งเราที่เปนตัวชี้นําใหบุคคลแสดงพฤติกรรมเปาหมายอยางถูกตอง
รวดเร็ว (Kazdin.1980 : 44 ; Wilson and O’Leary,1980 : 115) การชี้แนะเพ่ือใหไดผลดีและมี
ประสิทธิภาพนั้นจะตองมีการกําหนดพฤติกรรมในการชี้แนะอยางชัดเจน และเปนพฤติกรรมที่
สามารถทําได และมีการสรางระบบขั้นตอนการชี้แนะอยางเหมาะสม ตลอดจนผูใหการชี้แนะตอง
เปนบุคคลที่มีความสําคัญตอผูที่ไดรับการชี้แนะดวย (รัศมี ดินประเสริฐสัตย. 2531) การชี้แนะมี 3 
รูปแบบ คือ การชี้แนะทางวาจา (Verbal Prompting) เปนการชี้แนะโดยใชทําพูดตางๆ เพ่ือใหบุคคล
แสดงพฤติกรรมเปาหมาย การชี้แนะโดยการใชทาทาง (Physical Guidance) เปนการแสดงสีหนา 
ทาทางตางๆ เชน การชี้น้ิวการพยักหนา การจับมือใหทํา การชี้แนะโดยการใชสิ่งของ (Material  
Prompting) คือการชี้แนะโดยการใชสิ่งของหรือวัตถุ เชนปายสัญญาณจราจร  
 

1. ประเภทของการชี้แนะ 
 1. การชี้แนะโดยใชวาจา (Verbal Prompting) ไดแก การชี้แนะโดยการใชคําพูดตางๆ 

เพ่ือใหบุคคลแสดงพฤติกรรมเปาหมาย  เชน คุณแมบอกลูกชายวาถึงเวลารับประทานอาหารแลว  
 2. การชี้แนะโดยการใชทาทาง (Physical Guidance) ไดแก การชี้แนะโดยการแสดง    

สีหนาทาทางตางๆ เชนการชี้น้ิว การพยักหนา การกวักมือ เปนตน เพ่ือใหบุคคลแสดงพฤติกรรม
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เปาหมาย เชน คุณแมกวักมือเรียกลูกชายวัย 2 ขวบเม่ือลูกชายเดินมาใกล คุณแมชี้ไปที่ลูกบอลซึ่ง
วางอยูที่พ้ืน ลูกชายเก็บลูกบอลขึ้นมา คุณแมพยักหนาใหลูกชายเดินมาหา 

 3. การชี้แนะโดยการใชสิ่งของ (Material Prompting) ไดแกการชี้แนะโดยการใชวัตถุ
สิ่งของ หรือสัญลักษณตางๆ เชนปายประกาศ ลูกศรชี้บอกทาง เพ่ือใหบุคคลแสดงพฤติกรรม
เปาหมาย เชน ปายสัญญาณจราจรตามถนน หรือปายหามสงเสียงดังที่อยูในหองสมุด หรือกระดาษ
ทิชชูที่อยูในหองน้ํา เม่ือเขาหองน้ําก็สามารถหยิบใชได 

 
2. หลักในการใชการชี้แนะอยางมีประสิทธิภาพ 
 1. พิจารณาวาในสภาพการณน้ันควรจะใชการชี้แนะประเภทไหน เพราะแตละ

สภาพการณมีความจําเปนในการใชการชี้แนะในลักษณะที่ตางกันไป และสวนมากจะนิยมใชการ
ชี้แนะหลายประเภทผสมผสานกันไป การชี้แนะหลายประเภทควบคูกันไปจะใหผลดีกวาการชี้แนะ
เพียงประเภทหนึ่งประเภทใด และในสภาพการณจริงบุคคลทั่วไปมักจะใชการชี้แนะหลายประเภท
รวมกัน 

 2. ควรใชการชี้แนะอยางเปนขั้นตอน ไมรวบรัดจนเกินไป เพราะการรวบรัดจนเกินไป ฃ
อาจทําใหบุคคลสับสน ไมทราบวาพฤติกรรมใดเปนพฤติกรรมเปาหมาย หรือไมสามารถแสดง
พฤติกรรมเปาหมายได เพราะลําดับขั้นพฤติกรรมไมถูกตอง (Catania ; Brigham. 1978 : 342) 

 3. ควรใหการเสริมแรงทันทีที่บุคคลแสดงพฤติกรรมเปาหมาย เพราะทําใหบุคคล
แยกแยะหรือรับรูไดวาการแสดงพฤติกรรมตามขั้นชี้แนะน้ันจะนําไปสูผลที่บุคคลพึงพอใจ 
(Craighead; Kazdin; Mahoney. 1976 : 128)  
 4. ควรคอยๆถอดถอน (Fading) การชี้แนะหลังจากที่บุคคลมีพฤติกรรมเปาหมาย
สมํ่าเสมอแลว เพราะพฤติกรรมที่พึงประสงคควรอยูภายใตเง่ือนไขของตัวแนะ (Cue) ที่อยูใน
สภาพการณจริง ในบางกรณีไมจําเปนตองถอดถอนการชี้แนะออกทั้งหมด เชนการชี้แนะที่มีผลตอ
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในชีวิตประจําวัน (Kazdin.1980: 45) 

สําหรับงานวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยเลือกใชการเสนอตัวแบบผานภาพการตูนรวมกับการชี้แนะทาง
วาจา (Verbal Prompting) การชี้แนะจะชวยใหผูเรียนรูทราบวาตองกระทําพฤติกรรมแบบใด (สุรีย 
กสิวิทยอํานวย. 2537) การชี้แนะสามารถนํามาใชในการสรางพฤติกรรม เพ่ิมหรือลดพฤติกรรมได 
โดยจะจะมีประสิทธิภาพเม่ือใชรวมกับวิธีอ่ืนๆ เชนการแตงพฤติกรรม (Shaping) การเสริมแรง 
(Reinforcement) และการเสนอตัวแบบ (Modeling) 

 
 3. งานวิจัยที่เก่ียวของกับการชี้แนะทางวาจา 

 
ในงานวิจัยของสุวรรณ วิริยะประยูร (2529) ไดเปรียบเทียบความแตกตางระหวางการใหตัว

แบบสัญลักษณ และการใหตัวแบบสัญลักษณรวมกับการชี้แนะ ตอการเพิ่มการปฏิสัมพันธทางสังคม
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ของเด็กพิการเนื่องจากสมอง กลุมตัวอยางเปนเด็กพิการเนื่องจากสมอง อายุ 5 – 13 ปในศูนยฟนฟู
เด็กพิการ โรงพยาบาลเลิดสิน จํานวน 10 คน แบงเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุมกลุมละ 5 คน  
พบวา เด็กที่ไดตัวแบบสัญลักษณรวมกับการชี้แนะมีพฤติกรรมการปฏิสัมพันธทางสังคมเพิ่ม
มากกวาเด็กที่ไดตัวแบบสัญลักษณเพียงอยางเดียว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

งานวิจัยของสุภาวดี ธนะศรี (2531) ที่ศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการชี้แนะ การ
เสริมแรงทางบวกและการคอยถอดถอนตอการเพิ่มและคงอยูของพฤติกรรมเขารวมกิจกรรมในชั้น
เรียน กลุมตัวอยางเปนนักเรียน จํานวน 3 หองเรียน เปนกลุมทดลอง 2 หองเรียน ศึกษา
เปรียบเทียบระหวาง การดรบการเสริมแรงอยางเดียว การไดรับการเสริมแรงรวมกับการชี้แนะทาง
วาจา และการไดรับการสอบแบบปกติ โดยแบงการทดลองออกเปน 5 ระยะ ผลการศึกษาพบวา 
นักเรียนที่ไดรับการเสริมแรงทางบวกควบคูกับการชี้แนะ มีพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมในชั้น
เรียนมากกวานักเรียนที่ไดรับการเสริมแรงทางบวกเพียงอยางเดียวและเม่ือถอดถอนการชี้แนะ และ
การเสริมแรงทางบวกออกแลว พบวามีพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมมากกวาการเสริมแรงทางบวก
เพียงอยางเดียว 

งานวิจัยของสุรีย  กสิวิทยอํานวย. (2537). ที่ศึกษาผลของการใชเทคนิคตัวแบบ การชี้แนะ 
และการเสริมแรงทางบวกในการเรียรูคําศัพทใหมของเด็กดาวนซิมโดรม ที่มีอายุระกวาง 3-4 ป ของ
โรงเรียนราชานุกุล พบวาเด็กที่ไดรับการเสนอตัวแบบ และการชี้แนะมีการเรียรูคําศัพทใหมเพ่ิมขึ้น 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการอบรมเลี้ยงดู 
 การถายทอดทางสังคมคือกระบวนการที่บุคคลเรียนรูวิถีทางของสังคมที่บุคคลนั้นอยู 
กระบวนการนี้เกิดขึ้นอยางตอเน่ือง โดยมีผูที่ทําการถายทอดทางสังคมที่สําคัญ คือ ครอบครัว 
โรงเรียน กลุมเพ่ือน สื่อมวลชน ฯลฯ  ในกลุมผูที่ทําหนาที่การถายทอดทางสังคมเหลานี้  ครอบครัว
เปนหนวยแรกของการถายทอดทางสังคมที่สําคัญที่สุด โดยผานวิธีการอบรมเลี้ยงดู ทั้งนี้การอบรม
เลี้ยงดูเปนการสอนใหเด็กรูจักความสัมพันธระหวางสมาชิกในครอบครัวและการปฏิบัติตอบุคคลอ่ืน 
สิ่งเหลานี้เปนปจจัยสําคัญในการหลอหลอมความคิดและพฤติกรรมดานตางๆ ของเด็ก ถึงแมวาเด็ก
ในวัย 8-9 ป จะมีพัฒนาการทางสังคมกวางขวางขึ้น แตพอแมยังคงมีบทบาทสําคัญในการอบรม
ดูแลบุตรอยูมาก  ลัดดาวัลย เกษมเนตรและคณะ (2539: 105) ไดศึกษาปจจัยสภาพแวดลอมของ
เยาวชนพบวา การอบรมเลี้ยงดู เปนตัวแปรปจจัยภายนอกที่สําคัญในการทํานายพฤติกรรมมากวา
ตัวแปรอ่ืนๆ  

ดวงเดือน พันธุมนาวิน และเพ็ญแข ประจนปจจนึก (2520 : 7-11) กลาววาการอบรมเลี้ยงดู
แบบประชาธิปไตยเปนบอเกิดของจริยธรรมและลักษณะมุงอนาคตของบุคคลและอิทธิพลของการ
อบรมเลี้ยงดูน้ีมีผลตอ จริยธรรมของบุคคลคงทนไป ถึงวัยผูใหญตอนตนดวย การอบรมเลี้ยงดูจึงมี
ความสําคัญมากและเปนขอปฏิบัติขั้นแรกในการวางพื้นฐานทางจริยธรรมบุคคล ถาการอบรมเลี้ยงดู
น้ีไมเหมาะสมแลวการแกไขปรับปรุงจิตใจของบุคคลในภายหลังอาจทําไดยาก การถูกอบรมเลี้ยงดู
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ในครอบครัวน้ัน มีสวนเกี่ยวของกับจริยธรรมของบุคคลเปนอยางมาก และอิทธิพลของครอบครัวที่
เกี่ยวของกับลักษณะทางจริยธรรมของบุคคลนี้มีความคงทนไปถึงวัยผูใหญตอนตนดวย การถูก
อบรมเลี้ยงดูแบบรักมากและใชเหตุผลมากมีความสัมพันธกับการมีเหตุผลเชิงจริยธรรมสูงของผูถูก
ศึกษาทุกระดับอายุ สวนการถูกอบรมเลี้ยงดูแบบรักมาก  ใชเหตุผลมากและลงโทษทางจิตมากกวา
ทางกายนั้น สัมพันธกับการมีลักษณะมุงอนาคตสูงอยางเห็นไดชัด  การอบรมเลี้ยงดูทั้งสามแบบนี้
เปนลักษณะของการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยมี
องคประกอบ 3 ประการ  ไดแก 1.การเลี้ยงดูแบบรักมาก หมายถึงการที่บิดามารดากระทําตนสนิท
สนมกับบุตร ใหความรักความสําคัญแกบุตร เคารพในสิทธิและความคิดเห็นที่ถูกตองของบุตร ทําให
บุตรรูสึกวาตนเปนที่ภาคภูมิใจของบิดาดวย 2.การอบรมเลี้ยงดูแบบใชเหตุผล  คือการที่บิดามารดา
ชี้แจงเหตุผลในการสนับสนุน หรือขัดขวางพฤติกรรมตาง ๆ ของบุตรเสมอ ไมใชอํานาจเขาขมโดย
ออกคําสั่งเพียงอยางเดียว นอกจากนี้บิดามารดายังควรปฏิบัติตอบุตรอยางสม่ําเสมอในการชมเชย
ใหรางวัลหรือแสดงความพอใจเมื่อบุตรทําความดีและลงโทษวากลาวตักเตือนหรือแสดงวาเสียใจเม่ือ
บุตรกระทําผิด 3.การเลี้ยงลูกแบบลงโทษทางจิตมากกวาทางกาย  คือการใชวิธีการวากลาวตักเตือน 
ตัดสิทธิ ทํามึนตึงเพิกเฉยกับบุตรที่กระทําผิดจนบุตรกระทําตนเปนคนดี ไมลงโทษใหบุตรเจ็บกาย
โดยไมจําเปน  

 
 การอบรมเลีย้งดูแบบรักสนับสนุน    

การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุน เปนการปฏิบัติของบิดามารดาตอบุตรดวยการใหความรัก  
เอาใจใสดูแลทุกขสุข  และชวยแกปญหาแกลูกแลว  การอบรมเลี้ยงดูวิธีน้ียังรวมถึงการใชเหตุผล  
และการขูจะไมรัก  เม่ือเด็กไมเชื่อฟง  ในการเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนนั้น  บางครั้งบิดามารดาอาจ
แสดงอากัปกิริยาบางอยางที่ทําใหเด็กเกิดความรูสึกวาบิดามารดามีความเกี่ยวของกับบุตรอยาง
แทจริง  ซ่ึงเปนการวางพื้นฐานทางจริยธรรมแกเด็กไดดังที่โรเจอรส  (Rogers.1977)  ไดยกตัวอยาง
บันทึกของเด็กชายคนหนึ่ง  ที่เลาถึงการอบรมเลี้ยงดูที่ตนไดรับจากบิดามารดาวา  ตนมักจะได
รับคําชมเชยจากบิดามารดาอยูเสมอ และถูกดุนอย  ถาเม่ือใดประพฤติตนไมดี บิดามารดาจะใช  
“การมองดวยสายตา”  จนกระทั่งตนคิดวา  อยากใหบิดามารดาติมากกวาจะมองดวยสายตาเชนนั้น  
แตในที่สุดเด็กชายผูน้ันก็รูสึกดีใจที่บิดามารดาอบรมเลี้ยงดูตนดวยวิธีน้ีมาโดยตลอด 
 มีการวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศเกี่ยวกันการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนที่ชวย
ปลูกฝงจิตลักษณะที่ดีงาม  ใหเกิดขึ้นในตัวเด็ก  เชน  ดวงเดือน  พันธุมนาวิน  (2523)  ไดรวบรวม
งานวิจัยในประเทศเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูแบบรักมาก  ซ่ึงเกี่ยวของกับลักษณะทางจริยธรรม  
รายงานวาเด็กและวัยรุนไทยที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบรักมาก  เปนบุคคลที่มีความรับผิดชอบ  มี
วินัยทางสังคมละมีความเอื้อเฟอเผื่อแผ  สูงกวาเด็กที่ไดรับการเลี้ยงดูแบบรักนอย  จากบิดารดาหรือ
ผูปกครอง  ดวงเดือน  พันธุมนาวิน  และ  เพ็ญแข  ประจนปจจนึก  (2520)  พบวาวัยรุนที่รายงาน
วาไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบรักมาก  มีสุขภาพจิตดีกวาวัยรุนที่ไดรับรายงานวาไดรับการอบรมแบบ
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รักนอย  สวนผลงานวิจัยของ วารินทร  มวงสุวรรณ  (2517)  ปรากฏวาวัยรุนที่ไดรับการเลี้ยงดูแบบ
รักมาก  มีวินัยทางสังคมสูงกวาวัยรุนที่ไดรัยการเลี้ยงดูแบบรักนอย เสริมเกียรติ พรหมผุย  (2522) 
พบความสัมพันธทางบวกระหวางการอบรมเลี้ยงดูแบบรักกับคุณธรรมแหงความเปนพลเมืองดีของ
นักเรียนชั้นประถมปที่ 5  กลุมตัวอยางในจังหวัดรอยเอ็ด  โกศล  มีคุณ  (2524) รายงานวาการ
อบรมเลี้ยงดูแบบใหความรัก  ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย  เปนตัวแปร
สําคัญที่ใชทํานายคะแนนการใชเหตุผลเชิงจริยธรรมไดเปนอยางดี 

สําหรับผลการวิจัยในตางประเทศเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางการอบรมเลี้ยงดูแบบให
ความรักกับจิตลักษณะทางจริยธรรม  ไดแก  ผลงานวิจัยของ เซอรส  และคณะ  (Sears,et  al.  
1957)  ซ่ึงพบวา  มารดาที่ยอมรับบุตรและใชการอบรมเลี้ยงดูเด็กแบบใหความรัก  บุตรจะเปนผูมี
มโนธรรมสูงกวาเด็กที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูดวยการใหรางวัลเปนสิ่งของหรือใชการลงโทษทางกาย  
สวน  เซคคอรด  และ  แบคแมน  (Secord & Backman. 1964 ; 588) ไดประมวลผลการวิจัยจาก
หลายสาขาวิชารวมทั้งการวิจัยแบบขามวัฒนธรรมของ ไวติ้ง และ ไชลด (Secord & 
Backman.1964: 125; อางอิงจาก Whiting & Child. 1953) ซ่ึงสนับสนุนทรรศนะที่วา การอบรม
เลี้ยงดูแบบรักใหผลดีในการพัฒนามโนธรรมแกเด็ก มากกวาการอบรมเลี้ยงดูดวยวิธีการลงโทษทาง
กาย หรือการขูจะลงโทษ 

 
 การอบรมเลีย้งดูแบบใชเหตุผล   

การอบรมเลี้ยงดูแบบใชเหตุผล เปนวิธีอบรมเด็กโดยการอธิบายพรอมทั้งชี้แจงเหตุผลให
เด็กเขาใจวา พฤติกรรมใดเด็กควรกระทํา และพฤติกรรมใดเด็กไมควรกระทํา ดังน้ันจุดมุงหมายที่
สําคัญของการใชเหตุผล ก็เพ่ือเปนการชี้แนะใหเด็กประพฤติตนใหเหมาะสม และเขาใจถึงผลของ
การกระทําของตนวาจะเกิดผลดีหรือเกิดผลเสียหายตอตนเองและตอผูอ่ืนอยางไรรวมทั้งมีการ
ลงโทษและใหรางวัลที่เหมาะสมกับพฤติกรรมของเด็ก (ดวงเดือน พันธุมนาวินและคณะ.  2528)    
การใหเหตุผลดังกลาว จะชวยใหเด็กไดเรียนรูหลักปฏิบัติตอไปในอนาคต เชน เม่ือมีเหตุการณใด
เกิดขึ้น เด็กก็จะนําไปเทียบเคียงกับหลักเกณฑที่ไดเรียนรูมา และสามารถคาดการณลวงหนาไดวา 
ผลของการกระทําตางๆ ที่เกิดขึ้นในสถานการณตางๆ ที่คลายคลึงกันนั้นจะเปนอยางไร โดยปกติ
การอธิบายเหตุผลมักจะกระทําภายหลังที่พฤติกรรมอันไมเหมาะสมไดเกิดขึ้นแลว ซ่ึงความจริงการ
ใหเหตุผลแกเด็กควรจะกระทําลวงหนาเพื่อจะชี้ใหเด็กเห็นคุณและโทษ จากผลของการกระทําตางๆ 
ที่เกิดจากสิ่งแวดลอมรอบตัว โดยที่เด็กอาจไมไดคาดคิดมากอน การใหเหตุผลแกเด็กดวยวิธีหลังนี้ 
นับเปนวิธีการที่เหมาะสม เปนการกระตุนเด็กวิธีหน่ึง (Sears.1957) เพ่ือใหเด็กรูจักคิดหาเหตุผล
เสียกอนลงมือกระทํา 
 การอบรมแบบใชเหตุผลเปนวิธีที่เหมาะสมที่บิดามารดาหรือผูปกครองจําเปนตองใชเวลา 
และตองมีความอดทนมาก ถาเด็กไดรับการอบรมดวยวิธีใชเหตุผลอยางสม่ําเสมอยอมจะเปนผลดี
ตอเด็ก เพราะจะทําใหเด็กรูวาการที่บิดามารดาสงเสริมหรือขัดขวางพฤติกรรมบางอยางนั้นวางอยู
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บนรากฐานของเหตุผล และความรักความหวังดีตอตน แตบิดามารดาหรือผูปกครองบางคนไมมี
ความอดทนพอที่จะอบรมเด็กโดยใชเหตุผลหรือบางคนอาจใชอารมณมากกวาใชเหตุผล ซ่ึงจะทําให
การอบรมเด็กแบบไมคงเสนคงวาเกิดขึ้น ผลก็คือเด็กไมอาจตัดสินใจไดวาพฤติกรรมใดควรหรือไม
ควรกระทํา ในที่สุดเด็กจะเกิดความคับของใจ ทําใหกลายเปนเด็กที่มีนิสัยกาวราวได(ดวงเดือน  
พันธุมนาวิน  และ เพ็ญแข ประจนปจจนึก. 2520)  มีการวิจัยในประเทศและตางประเทศเปนจํานวน
มากที่พบความสัมพันธระหวางการอบรมเลี้ยงดูแบบใชเหตุผลกับการพัฒนาจริยธรรมของเด็ก และ
ไดมีผูประมวลผลการวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธดังกลาว และไดขอสรุปผลงานวิจัยทั้งในประเทศและ
ตางประเทศที่สอดคลองกันวา การอบรมเลี้ยงดูแบบใชเหตุผลมากมีความสัมพันธอยางเดนชัดกับ
ความสามารถในการใชเหตุผลเชิงจริยธรรมของเด็ก สําหรับงานวิจัยในประเทศเรื่อง "จริยธรรมของ
เยาวชน" (ดวงเดือน พันธุมนาวิน และคณะ.2520) และงานวิจัยเรื่อง"ความสัมพันธภายในครอบครัว
กับสุขภาพจิตและจริยธรรมของนักเรียนวัยรุน"(ดวงเดือน พันธุมนาวิน และคณะ. 2524) พบ
ผลการวิจัยทํานองเดียวกันคือ การอบรมเลี้ยงดูแบบใชเหตุผล เปนตัวแปรสําคัญที่สุดที่สามารถ
ทํานายความสามารถในการใชเหตุผลเชิงจริยธรรมของเด็กที่มาจากครอบครัวที่มีระดับเศรษฐกิจและ
สังคมต่ํา 

ยังมีงานวิจัยในประเทศอีกหลายเรื่อง ซ่ึงศึกษาการอบรมเลี้ยงดูแบบใชเหตุผลที่เกี่ยวของ
กับจิตลักษณะทางสังคมของเด็ก เชน การอบรมเลี้ยงดูแบบใชเหตุผลมีความสัมพันธทางบวกกับ
ความซื่อสัตยอยางเดนชัด (อุบลรัตน  โพธิโกสุม. 2523) การอบรมเลี้ยงดูแบบใชเหตุผลมาก 
ผลงานวิจัยของ ทัศนา ทองภักดี (2528) ก็ปรากฏอยางเดนชัดวาเด็กที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบใช
เหตุผลมาก มีความเชื่ออํานาจภายในตนมากกวา เด็กวัยรุนที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบใชเหตุผล
นอย สําหรับงานวิจัยในตางประเทศที่ควรนํามากลาว ณ ที่น้ีก็คืองานของ ฮอฟฟแมน(Hoffman. 
1970) ผูซ่ึงไดประมวลผลงานที่วิจัยเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูแบบใชเหตุผลซึ่งเกี่ยวของกับการ
พัฒนาจริยธรรมของเด็ก และสรุปผลไววา การอบรมเลี้ยงดูเด็กดวยการใชเหตุผลยอมชวยพัฒนาจิต
ลักษณะทางจริยธรรมของเด็กในดานความสามารถตอตานสิ่งยั่วยุใจ เม่ือทําผิดแลวเด็กรูจักละอาย
และยอมรับผิด (ดวงเดือน พันธุมนาวิน.2528: 28; อางอิงจาก Hoffman.1970) 
 ดังน้ันจะเห็นวา การอบรมเลี้ยงดูแบบใชเหตุผลเปนอีกปจจัยหน่ึงทางครอบครัวที่สําคัญยิ่ง
ซ่ึงนักจิตวิทยาและผูเชี่ยวชาญในดานการอบรมเลี้ยงดูเด็กไดใหทรรศนะวา การอบรมเลี้ยงดูแบบใช
เหตุผล มีความสัมพันธกับการพัฒนาจริยธรรมและการพัฒนาจิตลักษณะทางสังคมที่พึงประสงคแก
เยาวชน 
 

การอบรมเลีย้งดูแบบลงโทษทางจติและทางกาย  
การอบรมเลี้ยงดูแบบลงโทษทางจิตและทางกาย  เกือบจะกลาวไดวา บิดามารดาหรือ

ผูปกครองไมวาสังคมใด มักจะเขาใจวา การลงโทษเปนวิธีอบรมเลี้ยงดูเด็กที่ไดผลดีในการควบคุม
พฤติกรรมอันไมพึงประสงค เชน พฤติกรรมกาวราว ไมเชื่อฟงผูใหญ ฯลฯ ดังคําพังเพยที่วา"รักวัว
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ใหผูก รักลูกใหตี" การลงโทษที่ผูเลี้ยงดูเด็กใชมี 2 วิธี วิธีแรกก็คือการลงโทษทางกายหมายถึงการที่
ผูใหญใชกําลังกายลงโทษเด็กใหเจ็บกายดวยการ เฆี่ยน ตี หยิก ทุบ ฯลฯ การลงโทษดวยวิธีน้ี
สามารถยับยั้งพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคของเด็กไดเพียงชั่วคราวเทานั้น โดยบิดามารดามิได
ตระหนักวา ผลของการลงโทษทางกายที่ตามมาสลับซับซอนเพียงใด  การลงโทษทางจิต เปนวิธี
ลงโทษอีกวิธีหน่ึงที่บิดามารดามีวิธีการหลายอยางที่จะแสดงใหเด็กทราบวาพฤติกรรมของเด็กไม
เปนที่ยอมรับ เชน ขูจะไมใหรางวัล ขูจะไมรัก ขูจะใหไปอยูที่อ่ืน มองดวยสายตาเชิงตําหนิ บอกให
เด็กทราบวาเด็กโตจะไมแสดงพฤติกรรมเชนนั้น ฮอฟฟแมน (ดวงเดือน พันธุมนาวิน และคณะ.
2528: 24; อางจาก Hoffman. 1970) ไดสรุปขอเปรียบเทียบระหวางการลงโทษทางกายและการ
ลงโทษทางจิตไดวา การลงโทษทางกายใหผลดีในแงที่สามารถยับยั้งพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคได
เพียงชั่วคราวเทานั้น แตผลเสียที่ตามมามีมากกวา เชน สอนใหเด็กเปนคนกาวราว ชอบรังแกและ
ขมเหงผูที่ออนแอกวา นอกจากนี้ยังทําใหเด็กเกลียดกลัวผูลงโทษ และจะทําใหเด็กหลีกเลี่ยง
สถานการณที่เกี่ยวของกับการลงโทษทางกายซึ่งจะทําใหเกิดความสัมพันธที่ไมดีระหวางเด็กและ
ผูปกครองได สวนการลงโทษทางจิต ยอมใหผลดีในการชวยพัฒนาจริยธรรมของเด็กไดบางสรุปได
วาการอบรมเลี้ยงดูดวยวิธีลงโทษทางจิตเหมาะสมกวาการลงโทษทางกาย 

เน่ืองจากการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย มีองคประกอบที่สําคัญอยู 3 ประการ ประการ
แรกการที่บิดามารดาหรือผูเลี้ยงดู แสดงความรัก ใหการยอมรับ ชื่นชม สนับสนุน สนใจใกลชิดกับ
บุตร ประการที่สองมีการใหเหตุผลอธิบายประกอบการสนับสนุนและหามปรามบุตรในการทํา
กิจกรรมตางๆ และประการที่สามมีความสม่ําเสมอเหมาะสมในการใหรางวัลหรือลงโทษตอบุตร เม่ือ
เด็กไดรับอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยจากบิดามารดามาก จึงเปนการสงเสริมใหเด็กมีพฤติกรรม
ที่พึงประสงคตางๆ ซ่ึงดวงเดือน พันธุมนาวิน (2520) ไดอธิบายเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูที่สงเสริม
พฤติกรรมพึงประสงคตางๆ ไดแก ความรูสึกรับผิดชอบตอหนาที่ การทําตามหนาที่ เคราพสิทธิของ
ผูอ่ืน มีวินัยทางสังคม และมีลักษณะของความเปนพลเมืองดี ฯลฯ ประการแรก การอบรมเลี้ยงดู
แบบประชาธิปไตยเปนลักษณะของการอบรมของบิดามารดาที่ใหการยอมรับ ชื่นชม สนับสนุน 
สนใจใกลชิดกับบุตร ดวงเดือน พันธุมนาวิน (ดวงเดือน พันธุมนาวิน.252: 5; อางอิงจาก 
Erikson.1968) กลาววา เม่ือเด็กไดรับความรักเพียงพอจากบิดามารดาเด็กจะมีความรูสึกรักใคร
ไววางใจ และจะแผขยายความรูสึกเหลานี้ไปยังบุคคลอื่น สิ่งอ่ืนและสภาพแวดลอมที่แปลกใหม จึง
สอดคลองกับจิตสาธารณะในองคประกอบที่เกี่ยวกับการรูจักเอาใจใสเปนธุระและเขารวมในเรื่องของ
สวนรวม รวมไปถึงการดูแลและใชของสวนรวมอยางทนุถนอม ประการที่สอง การที่ผูเลี้ยงดูไดให
คําอธิบายประกอบการสนับสนุนและหามปรามบุตรในการทํากิจกรรมตางๆนั้น จะเปนการสงเสริม
ใหเด็กมีความรับผิดชอบรับอาสาและทําตามหนาที่เพ่ือสวนรวม 
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งานวิจัยที่เก่ียวของกับการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย 
การอบรมเลี้ยงดูมีอิทธิพลตอการพัฒนาพฤติกรรมของบุคคล ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ 

ไพโรจน หวังใจชื่น (2525) ที่ศึกษาองคประกอบที่สัมพันธกับทัศนะความเปนพลเมืองดีของนักเรียน 
มีผูตอบแบบสอบถามจํานวน 379 คน  ซ่ึงถามเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูของบิดามารดาและความ
คิดเห็นเกี่ยวกับความเปนพลเมืองดี ผลการวิจัยพบวา นักเรียนสวนใหญไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบ
ประชาธิปไตย ซ่ึงหมายถึง ลักษณะการอบรมที่บิดามารดาปฏิบัติตอบุตรดวยความยุติธรรม ไม
ตามใจหรือเขมงวดจนเกินไป ยอมรับความสามารถและความคิดเห็นของบุตร ใหความรวมมือตาม
โอกาสอันเหมาะสม ซ่ึงลักษณะการอบรมเลี้ยงดูแบบน้ี เปนลักษณะสําคัญที่จะสงเสริมใหเยาวชน
เปนพลเมืองดีของชาติตอไป และเม่ือคนหาตัวพยากรณที่ดีในการเปนพลเมืองดี พบวา การอบรม
เลี้ยงดูของบิดามารดาเปนตัวพยากรณที่ดีที่สุด น่ันก็คือครอบครัวจะเปนสถาบันที่มีบทบาทในการ
ปลูกฝงความเขาใจเกี่ยวกับความเปนพลเมืองดี สอดคลองกับงานของจินตนา เสถียรวิริยคุณ 
(2536) พบวาการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยมีความสัมพันธทางบวกกับเจตคติในการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม เชนเดียวกับ ยุวดี อ่ิมใจ (2529) พบวา การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยมี
ความสัมพันธกับความตั้งใจในการรักษาความสะอาดของบานเมืองของเยาวชน  

หลักฐานงานวิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการสงเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงคของบุคคล
หลายฉบับที่ศึกษาเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดู ดุษฎี โยเหลา (2535) ยุวดี อ่ิมใจ (2529) ไพโรจน            
หวังใจชื่น (2525) สมาน กําเนิด (2520) พบวาการอบรมเลี้ยงดูที่สงเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงคที่
เกี่ยวของกับจิตสาธารณะของนักเรียนคือการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย ซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจัยของ สมาน กําเนิด (2520:36-37)  ที่ศึกษาการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยในลักษณะ
ยอมรับฟงความคิดเห็นของลูก พบวาลูกปรับตัวไดและใหความรวมมือกับผูอ่ืน ประการที่สามเมื่อ
บิดามารดาหรือผูเลี้ยงดูมีความสม่ําเสมอเหมาะสมในการใหรางวัลหรือลงโทษตอบุตร สิ่งเหลานี้จะ
ทําใหเด็กรูจักเคารพสิทธิในการใชของสวนรวมไปดวย สอดคลองกับ สุนารี เตชะโชควิวัฒน 
(2527:60) ที่ศึกษาการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยในลักษณะที่บิดามารดาใหความยุติธรรม ใช
เหตุผลในการลงโทษ จะทําใหเด็กมีวินัยในตนเองเคารพในสิทธิของตนเองและผูอ่ืน นอกจากนี้ 
ทวีวัฒน บุญชิต (2546) ไดศึกษาพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักเรียนที่เกี่ยวกับ การเปดโอกาสให
สมาชิกไดอภิปราย พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน สงเสริมใหรูจักเรื่องของสิทธิ ตลอดจนการ
แบงหนาที่กันทําภายในบาน พบวานักเรียนที่มีจิตประชาธิปไตยสูง เปนผูที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดู
แบบรักสนับสนุนและแบบใชเหตุผลมาก และนักเรียนที่มีจิตประชาธิปไตยต่ํา จะเปนผูที่ไดรับการ
อบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและแบบใชเหตุผลต่ําดวย  นอกจากนี้  สุรพงษ  ชูเดช (2542) ศึกษา
เกี่ยวกับ นักเรียนที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบรักมาก ควบคุมนอย เม่ือไดรับการฝกอบรมวินัยใน
ตนเองตามแนวไตรสิกขาแลวมีการพัฒนาวินัยในตนเองไมแตกตางกับนักเรียนที่ไดรับการอบรม
เลี้ยงดูแบบรักนอยควบคุมนอย  

 



บทที่ 3 
วิธีการดําเนินการศึกษาคนควา 

 
 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลองเพื่อศึกษาผลของการใชโปรแกรมจิตสาธารณะผาน
ภาพการตูนรวมกับการชี้แนะทางวาจาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ผูวิจัยดําเนินตามขั้นตอน
ดังน้ี 

1. การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
2. แบบแผนการวิจัย 
3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
4. วิธีการดําเนินการทดลอง 
5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นประถมศึกษา           
ปที่ 3 ของพิชญชนก สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ภาคเรียนที่ 2 
ปการศึกษา 2549 จํานวน 3 หองเรียน รวมจํานวนนักเรียนทั้งสิ้น 110 คน 
 การเลือกกลุมตัวอยาง 
  กลุมตัวอยางที่ ใช ในการวิ จัยครั้ ง น้ี เปนนักเรียนที่กํ าลังศึกษาอยู ในระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 ของโรงเรียนพิชญชนก ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549 ทําการสุมอยางงายได
นักเรียนมาจํานวน 2 หองเรียน โดยจับฉลากเปนนักเรียนกลุมทดลอง 1 หอง และเปนนักเรียนกลุม
ควบคุม 1 หอง จํานวนหองละ 36 คน ในแตละหองจะมีการแบงนักเรียนออกเปน 2 กลุมโดยการวัด
การอบรมเลี้ยงดูแบงเปนการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยมาก และการอบรมเลี้ยงดูแบบ
ประชาธิปไตยนอย ไดกลุมตัวอยางทั้งหมด 4 กลุม จํานวนกลุมละ 18 คน รวมทั้งสิ้น 72 คน 
 

แบบแผนการวิจัย 
การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi – experimental research) ใชแบบแผนการ

ทดลองแบบแฟคทอเรียล 2 องคประกอบ (2X2 Factorial Design) ซ่ึงองคประกอบแรกคือ การใช
โปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะผานภาพการตูนรวมกับการชี้แนะทางวาจา องคประกอบที่ 2 คือ                     
การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย มีการวัดจิตสาธารณะ แบงเปนการวัดกอนการทดลอง (Pretest) 
และวัดหลังการทดลอง (Postest) มีลักษณะของแบบการวิจัยเปนดังน้ี 
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ตาราง 1 แบบแผนการวิจัยของการไดรับและไมไดรับโปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะผานภาพการตูน
รวมกับการชี้แนะทางวาจาจําแนกตามการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย 

 

การใชโปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะผานภาพการตูน          
รวมกับการชีแ้นะทางวาจา 

การอบรมเลี้ยงดู 
แบบประชาธปิไตย 

การไดรับโปรแกรมฯ การไมไดรับโปรแกรมฯ 
สูง 18 18 
ต่ํา 18 18 

 

 
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย  
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก 

1. โปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะดวยเทคนิคการเสนอตัวแบบผานภาพการตูนรวมกับการ
ชี้แนะทางวาจา  

2. แบบสังเกตและบันทึกพฤติกรรมที่แสดงถึงการมีจิตสาธารณะจากการทํากิจกรรม 
3. แบบวัดการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย    
 

 1. โปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะดวยเทคนิคการเสนอตัวแบบผานภาพการตูน
รวมกับการชี้แนะทางวาจา  
 ในการทดลองครั้งนี้ผูวิจัยไดใชเทคนิคการเสนอตัวแบบผานภาพการตูน เปนเครื่องมือ
ในการวิจัย โดยสรางเปนภาพการตูนที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับองคประกอบของจิตสาธารณะทั้ง 3 ดาน คือ 
การหลีกเลี่ยงการใชหรือการกระทําที่ทําใหเกิดการชํารุดเสียหายตอของสวนรวม การถือเปนหนาที่
ที่จะมีสวนรวมในการดูแลของสวนรวม  และการเคารพสิทธิในการใชของสวนรวม ตามขั้นตอน
ตอไปน้ี  

1.1. ศึกษาเทคนิคการเสนอตัวแบบ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพ่ือเปนแนวทางในการ
วางแผนและสรางพฤติกรรมจิตสาธารณะของตัวแบบผานภาพการตูน 

1.2. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับจิตสาธารณะ เพ่ือนํามาสรางนิยาม
ปฏิบัติการของจิตสาธารณะ 

1.3. ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางภาพการตูน เพ่ือหาเทคนิคและ
วิธีการเสนอตัวแบบผานภาพการตูน ผูวิจัยใชเทคนิคการเสนอตัวแบบผานภาพการตูน โดยมี
ขั้นตอนดังน้ี 

1)  กําหนดใหมีสภาพการณ หรือเหตุการณที่เกิดขึ้นในภาพ เปนเง่ือนไขนําที่ทําให
เกิดพฤติกรรมเปาหมาย 
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2)  ใหตัวแบบแสดงพฤติกรรมที่แสดงถึงการมีจิตสาธารณะ  
3)  เม่ือตัวแบบในภาพแสดงพฤติกรรมที่แสดงถึงการมีจิตสาธารณะแลวจะไดรับผล

กรรมบางอยางตามหลังพฤติกรรม ผลกรรมหรือสิ่งที่เกิดตามหลังพฤติกรรมนั้นจะตองเปน           
ตัวเสริมแรงหรือสิ่งที่ตัวแบบพึงพอใจ ในครั้งนี้ใชคําชมจากครู (ดูรายละเอียดที่ภาคผนวก 
หนา 74 – 85) 

1.4.  สรางและคัดเลือกภาพการตูน สําหรับใชเปนตัวแบบ ตามแนวทางที่กําหนดไวตาม
นิยามปฏิบัติการ  

1.5.  กําหนดวิธีการชี้แนะทางวาจาโดยการตั้งคําถาม ใหสอดคลองกับจิตสาธารณะ         
3 องคประกอบ องคประกอบละ 2 ตัวชี้วัด รวม 6 ตัวชี้วัด (ดูรายละเอียดที่ภาคผนวก หนา 95 – 
133)  

1.6.  นําเทคนิคการเสนอตัวแบบผานภาพการตูนรวมกับการชี้แนะทางวาจา เสนอตอ
ประธานกรรมการและผูเชี่ยวชาญ เพ่ือตรวจพิจารณารูปแบบ เน้ือหา ความเหมาะสม  ตามที่ผูวิจัย
สรางขึ้นใหม วารูปแบบครอบคลุมตามนิยามปฏิบัติการ และเนื้อหาเหมาะสมกับกลุมตัวอยางหรือไม 

1.7. ทําการปรับปรุง ตัวแบบผานภาพการตูน และนํามาระบายสี เพ่ือใหกลุมตัวอยาง
เห็นลักษณะพฤติกรรมไดชัดเจน  

1.8. นําตัวแบบผานภาพการตูนที่ปรับปรุงแกไข ไปทดลองใชกอนนําไปใชจริง โดย
นําไปทดลองกับนักเรียนชั้นประถมปที่ 3 ที่ไมเปนกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน เพ่ือหาขอบกพรอง
และปรับปรุงแกไขใหสมบูรณ 

1.9. นําตัวแบบผานภาพการตูนที่ปรับปรุงแกไข ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ รวม
ทั้งหมด 12 ภาพ ไปใชกับกลุมตัวอยางที่เปนกลุมทดลอง 

 
 2. แบบสังเกตและบันทึกพฤติกรรมที่แสดงถึงการมีจิตสาธารณะจากการทํากิจกรรม 
 แบบสังเกตที่ใชในครั้งนี้ ผูวิจัยสรางกิจกรรมเพื่อวัดพฤติกรรมที่แสดงถึงการมีจิตสาธารณะ
สําหรับกอนและหลังการทดลอง กิจกรรมที่จัดขึ้นแบงเปน 3 ฐาน ในแตละฐานมีวัสดุประจําฐานไม
ซํ้ากัน เพ่ือใหนักเรียนในกลุมตัวอยางทุกคนไดหมุนเวียนไปทํากิจกรรม ผูวิจัยเลือกกิจกรรมที่
เหมาะสมกับสภาพความเปนจริง สามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนละปฏิบัติในโรงเรียนได ใชไดกับ
กลุมตัวอยางที่เปนกลุมทดลองและกลุมควบคุมทั้ง 2 กลุม สังเกตและบันทึกผลที่ไดในแบบสังเกต
พฤติกรรม ใชเวลาในการทํากิจกรรมแตละฐานรวมทั้งการเก็บของประมาณ 15 -20 นาที  ในแตละ
ฐานแบงออกไดดังน้ี 
 ฐานที่ 1  กิจกรรมปะติดรูปจากกระดาษสา  เปนกิ จกรรมที่ ใหนัก เรี ยนทุกคนใช                 
กระดาษสาแชกาวสีตางๆ นํามาปะติดลงบนภาพที่เตรียมไวให โดยผูวิจัยเตรียมกระดาษสา ปากคีบ
วางไวบนโตะใหนักเรียนรวมกันใช นักเรียนตองนําผลงานของตนเองไปติดโชวไวที่บอรดเปนของ
สวนรวม  
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ฐานที่ 2 กิจกรรมประกอบชอดอกไม กิจกรรมในฐานนี้ผูวิจัยเตรียมกานดอกไม และดอกไม
หลายชนิดไวใหนักเรียนใชรวมกัน นักเรียนตองประกอบดอกไมคนละ 2 ชอ จากนั้นนําชอดอกไม
ของตนเองมาประกอบเปนดอกไมชอใหญรวมกันเปนของสวนรวม 

ฐานที่ 3 กิจกรรมประกอบรถไฟของเลนจากเศษวัสดุ เปนกิจกรรมที่ผูวิจัยเตรียม               
แกนกระดาษทิชชูเจาะรูไวสําหรับเสียบแกนไม 2 อันเขาดวยกัน แลวนํากระดาษวงกลมเจาะรูไว     
ตรงกลางมาประกอบเปนลอรถทั้ง 4 ดาน จะไดรถไฟ 1 ตู นักเรียนตองนําตูรถไฟทั้งหมดมา
ประกอบรวมกัน เปนของเลนของสวนรวม  

 
เกณฑการใหคะแนนในแตละตัวชี้วัดจิตสาธารณะ  

 ผูวิจัยและผูชวยสังเกตไดใชแบบสังเกตและบันทึกพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะจากการทํา
กิจกรรม เปนแบบสังเกตที่สรางขึ้นเพ่ือใชในการบันทึกผลการสังเกตและประเมินผล โดยใชมาตร
ประเมิน 0 ถึง 4 ระดับ แบบสังเกตนี้จะใชบันทึกผลการสังเกตรายละเอียดของพฤติกรรมที่เกิดขึ้นใน
การทํากิจกรรม กอนและหลังการทดลอง ตามตัวชี้วัด ทั้ง 6 ขอ ดังน้ี 
 ตัวชี้วัดที่ 1 การดูแลรักษา  ประเมินไดจากการใชแลวเก็บเขาที่ หลังจากที่ใชอุปกรณ
แตละชิ้นเสร็จแลวจะตองเก็บไวในกลองหรือภาชนะที่เตรียมไวให ไมวางทิ้งไวขางนอก ถาตกพื้น
แลวตองเก็บลงกลองหรือภาชนะใหเรียบรอย หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมในแตละฐานแลว ตองชวยกัน
เก็บอุปกรณประจําในแตละฐานลงกลองหรือภาชนะอยางเปนระเบียบ มีเกณฑการใหคะแนนดังน้ี  

 1.1 หลังจากที่ใชอุปกรณแตละชิ้นเสร็จแลวจะตองเก็บไวในกลองหรือภาชนะที่
เตรียมไวให ไมวางทิ้งไวขางนอก ถาตกพื้นแลวตองเก็บลงกลองหรือภาชนะให
เรียบรอย ไดคนละ 2 คะแนน  
 1.2 หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม นักเรียนตองชวยกันเก็บอุปกรณลงกลองหรือ
ภาชนะอยางเปนระเบียบ ไดคะแนนกลุม 2 คะแนน โดยมีเกณฑดังน้ี 
  นักเรียนรวมกันเก็บ 1 – 3  คน   ได  0.5 คะแนน 
  นักเรียนรวมกันเก็บ 4 – 6  คน   ได   1  คะแนน 
  นักเรียนรวมกันเก็บ 7 - 9   คน   ได  1.5 คะแนน 
  นักเรียนรวมกันเก็บ 10 คนขึ้นไป ได   2  คะแนน    

 ตัวชี้วัดที่ 2 ลักษณะการใช ประเมินไดจากการใชอยางประหยัด ไมทําใหเกิดการ
ชํารุดเสียหาย แบงเปนขอยอยตามรายละเอียดของกิจกรรม โดยมีหลักการใหคะแนนแบงตาม
กิจกรรมดังน้ี 
    2.1 ฐานปะตดิรูปจากระดาษสา 
  1) หนีบกระดาษสาไปใชใหอยูในกรอบของรูปภาพได 4 คะแนน  
  2) กรณีที่ไมประหยัดกระดาษใหพิจารณาดังนี้ 
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   - ถาเกินออกนอกกรอบไดไมเกิน ½ cm ถาเกินหัก 0.5 คะแนนตอ ½ cm  
  ไปจนครบ 2 คะแนน 

    - ปะกระดาษสาหนาประมาณ ½ cm ถาเกินหัก 0.5 คะแนนตอ ½ cm                     
ไปจนครบ 2 คะแนน 

    2.2 ฐานประกอบชอดอกไม 
    1) นําชอดอกไมมาผูกรวมกัน โดยใชริบบิ้นผูกเปนโบวยาวไมเกิน 4 น้ิว         

เหลือปลายยาวไมเกิน 4 น้ิว ได 2 คะแนน  
     - ถาเกินหัก 0.5 คะแนนตอ 1 น้ิว  
    2) ใชริบบิ้น 1 เสน ถุง 1 ใบ ได 2 คะแนน      

  - ถาใชริบบิ้นหรือถุงชิ้นแรกเสียหายและเปลี่ยนชิ้นใหมหัก ชิ้นละ 1 คะแนน 
    2.3 ฐานประกอบรถไฟของเลนจากเศษวสัดุ 

1) ใชเชือกผูกรถไฟของตนเองใหติดกับคันอ่ืน ยาวไมเกิน 2 น้ิวได 2 คะแนน  
- ถาเกินหัก 0.5 คะแนนตอ 1 น้ิว  

    2) ใชยางมัดลอ 4 ดานรวม 4 เสน และใชเชือก 1 เสน ได 2 คะแนน  
  - ถาใชยางเกิน 4 เสน และเปลี่ยนเชือกเสนใหม หักชิ้นละ 1 คะแนน 
 ตัวชี้วัดที่ 3 การทําตามหนาที่ที่ไดรับหมอบหมายเพ่ือสวนรวม มีหลักการใหคะแนน 
ดังน้ี 

1) ทํากิจกรรมแตละฐานสําเร็จตามที่กําหนด ไดคนละ 2 คะแนน 
2) ในกลุมนําชิ้นงานของตนเองมาประกอบกันครบไดกลุมละ 2 คะแนน                

ใชเกณฑแบงดังน้ี 
- ถานักเรียนสง 1 – 3  คน   ได  0.5 คะแนน 
- ถานักเรียนสง 4 – 6  คน   ได   1  คะแนน 
- ถานักเรียนสง 7 - 9   คน   ได  1.5 คะแนน 
- ถานักเรียนสง 10 คนขึ้นไป ได   2  คะแนน    

  ตัวชี้วัดที่ 4 การรับอาสาทําบางสิ่งบางอยางเพ่ือสวนรวม ประเมินไดจากการรับ
อาสาและไดทําตามที่นักเรียนไดรับอาสา ไดแก เก็บอุปกรณทุกชนิด เช็ดโตะ จัดโตะ ดูแลความ
สะอาดเรียบรอยของแตละฐาน ดูแลความเรียบรอยของหอง มีหลักการใหคะแนน ดังน้ี 
 1) นักเรียนที่รับอาสาดูแลความเรียบรอยได 2 คะแนน      
 2) นักเรียนที่ไมรับอาสาดูแลความเรียบรอยได 0 คะแนน 
 3) นักเรียนที่รับอาสาได 2 คะแนนถาไดทําตามที่รับอาสาจะไดอีก 2 คะแนน      
 4) นักเรียนที่ไมรับอาสา แตชวยเพื่อนดูแลความเรียบรอยได 2 คะแนน 
  ตัวชี้วัดที่ 5 การแบงปน โดยการใชของสวนรวมรวมกัน ประเมินไดจาก  
 1) การหยิบอุปกรณประจําฐานมาใชครั้งละ 1 ชิ้น ได 4 คะแนน 
  - ถาเกินหักชิน้ละ 0.5 คะแนน 
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  ตัวชี้วัดที่ 6 การเปดโอกาสใหผูอ่ืนไดใชของสวนรวม ประเมินไดจาก การที่นักเรียน
ใหเพ่ือนใชวัสดุประจําฐานครบทุกสี มีเกณฑดังน้ี 

1) ใชวัสดุประกอบครบ 4 สี ได 4 คะแนน 

2) ใชวัสดุประกอบ 3 สี ได 3 คะแนน 

3) ใชวัสดุประกอบ 2 สี ได 2 คะแนน 
4) ใชวัสดุประกอบ 1 สี ได 1 คะแนน 

 
 

การคิดคะแนนจิตสาธารณะ  
 ผูวิจัยนําแบบสังเกตและบันทึกพฤติกรรมที่แสดงถึงการมีจิตสาธารณะจากการทํากิจกรรมนี้ 
ไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 หองอ่ืนที่ไมใชกลุมตัวอยาง ของโรงเรียนพิชญชนก 
เพ่ือหาคุณภาพของเครื่องมือ และปรับแกตามความเหมาะสมกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 
เน่ืองจากการทดลองครั้งน้ีใชนักเรียนทั้งหองในการเขารวมกิจกรรม  ผูวิจัยกําหนดใหผูชวยสังเกต 3 
คนอยูประจํากิจกรรมในแตละฐาน ดังนั้นผูวิจัยจึงฝกผูชวยสังเกตทั้งจํานวน 3 คน และไดอธิบาย
วัตถุประสงคและหลักการคิดคะแนนเพื่อการประเมินผลใหผูชวยสังเกตทราบ และฝกอบรมใหผูชวย
สังเกตรูจักวิธีสังเกตการบันทึกผลการสังเกตรายละเอียดพฤติกรรมที่เกิดขึ้น ผูวิจัยและผูชวยสังเกต
รวมกันสังเกตและบันทึกพฤติกรรมจากกิจกรรมในแตละฐาน เพ่ือหาคาความสอดคลองของผูสังเกต
แตละคนกับผูวิจัย ในแตละตัวชี้วัดไดไมต่ํากวา รอยละ 80 ของการสังเกตแตละครั้ง โดยทดลองใช
กับนักเรียนกลุมอ่ืนที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง จากนั้นจึงนําแบบสังเกตและบันทึก
พฤติกรรมที่แสดงถึงการมีจิตสาธารณะจากการทํากิจกรรมนี้ไปใชกับกลุมตวัอยาง 

การคิดคะแนนพฤติกรรมที่แสดงถึงการมีจิตสาธารณะจากการทํากิจกรรมนั้น คํานวณจาก
คะแนนของรายบุคคลที่ไดจากการทํากิจกรรมในแตละฐานมารวมกันแลวหารดวย 3 จึงจะไดคะแนน
เฉลี่ยรายบุคคล จากนั้นนําคะแนนเฉลี่ยรายบุคคลมารวมกันแลวหารดวยจํานวนของนักเรียนในแต
ละกลุม จึงจะไดคะแนนจิตสาธารณะของนักเรียนกลุมทดลอง และกลุมควบคุม การหาคะแนนเฉลี่ย
ของจิตสาธารณะมีวิธีการคํานวณดังน้ี 
 
คะแนนเฉลี่ยจิตสาธารณะ = คะแนนรวมของฐาน1 + คะแนนรวมของฐาน2 + คะแนนรวมของฐาน 3 
         รายบุคคล        3 
 
  คะแนนเฉลี่ยจิตสาธารณะ    =     คะแนนจิตสาธารณะคนที่ 1 + คนที่ 2 +...คนที่ n 
           ของกลุม                          n 
    

เม่ือ  n เทากับ จํานวนนักเรียนในกลุม  
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 3. แบบวัดการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย 
3.1. ศึกษานิยามและเอกสารที่เกี่ยวของกับการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย 
3.2. สรางขอคําถาม การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย มีเน้ือหาที่สอบวัดถึงเรื่องที่

บิดามารดาหรือผูปกครองปฏิบัติตอนักเรียน ในลักษณะที่ยอมรับชื่นชมใหความสนใจใกลชิดกับบุตร 
พรอมกับใหคําอธิบายประกอบการสนับสนุนและหามปรามบุตรในการทํากิจกรรมตางๆ และมีความ
สมํ่าเสมอเหมาะสมในการใหรางวัลหรือลงโทษตอบุตร ในแตละขอประกอบไปดวย มาตราสวน
ประเมินคา (Rating Scale)  5 ระดับตั้งแต จริงที่สุด จนถึง ไมจริงเลย  
 
ตัวอยางแบบวัดปริมาณการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย 

(0) ในวันหยุดพอแมชวนฉันทํากิจกรรมตางๆ เชนวาดรูป ปลูกตนไม และพอแมรวมทํากิจกรรม
น้ันดวย 

 
 ...........  .............    ..............       ..............  .............. 
 จริงที่สุด     จริง      ไมแนใจ        ไมจริง  ไมจริงเลย 
 
(00)  เม่ือฉันเขาบานและถอดรองเทาเก็บเขาที่วางรองเทา พอแมจะชื่นชมฉันเสมอ 
 
 ...........  .............    ..............       ..............  .............. 
 จริงที่สุด     จริง      ไมแนใจ        ไมจริง  ไมจริงเลย 

 
3.3. ตรวจหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบวัดการอบรมเลี้ยงดู โดยผูเชี่ยวชาญ 3 

ทาน เพ่ือตรวจสอบความสอดคลองของขอคําถามกับนิยามปฏิบัติการ และตรวจสอบภาษา แลว
นํามาปรับปรุงในเรื่องความเหมาะสมของภาษาที่ใช การใชขอความใหกระชับ และแกไขความ
ซับซอนของขอคําถาม ตามขอเสนอแนะ  

3.4. หลังจากนั้นนําแบบวัดที่ปรับปรุงแกไขแลว จํานวน 25 ขอ ไปทดลองใชกับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 หองอ่ืนที่ไมใชกลุมตัวอยาง ของโรงเรียนพิชญชนก รวม 30 คน 

3.5. นําแบบวัดที่ไดมาหาคาอํานาจจําแนกรายขอแตละฉบับดวยการหาคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม( Item - total Correlation ) โดยใชสูตรสหสัมพันธ
ของเพียรสัน (Pearson product moment correlation) และเลือกขอคําถามที่มีคานัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ไดขอคําถามจํานวน 15 ขอ ซ่ึงมีคา r ระหวาง .228 - .750  

3.6. หาคาความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบวัดทั้งฉบับ โดยใชคาสัมประสิทธิ์แอลฟา 
(Alpha Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) คาความเชื่อม่ันเทากับ .746  
 



 40 

วิธีการดําเนินการทดลอง 
 ผูวิจัยแบงการดําเนินการทดลองออกเปน 3 ขั้นตอน  
 ขั้นที่ 1 ระยะกอนการทดลอง  
 ขั้นที่ 2 ระยะการทดลอง 
 ขั้นที่ 3 ระยะหลังการทดลอง 
 
ข้ันที่ 1 ระยะกอนการทดลอง 
 ผูวิจัยวางแผนจัดเตรียมสิ่งตางๆเพื่อใหพรอมกอนการทดลอง ไดแก  

1. ใหนักเรียนทั้งหมดทําแบบวัดการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย ซ่ึงในแตละหอง
จะมีการแบงนักเรียนออกเปน 2 กลุมโดยการวัดอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยมาก และการอบรม
เลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยนอย 

2. การฝกผูชวยสังเกต เน่ืองจากการทดลองนี้ใชนักเรียนทั้งหองในการเขารวม
กิจกรรม ดังน้ันผูวิจัยจึงฝกผูชวยสังเกตในงานวิจัยจํานวน 3 คน ผูวิจัยไดอธิบายวัตถุประสงคและ
หลักการคิดคะแนนเพื่อการประเมินผล ใหผูชวยสังเกตทราบ และฝกอบรมใหผูชวยสังเกตรูจักวิธี
สังเกตการบันทึกผลการสังเกตรายละเอียดพฤติกรรมที่เกิดขึ้น ผูวิจัยและผูชวยสังเกตรวมกันสังเกต
และบันทึกพฤติกรรมรวมกัน เพ่ือหาคาความสอดคลองของผูสังเกต ในแตละตัวชี้วัดได ไมต่ํากวา 
รอยละ 80 ของการสังเกตแตละครั้ง โดยทดลองใชกับนักเรียนกลุมอ่ืนที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุม
ตัวอยาง  

3. แบงกลุมยอยในกลุมทดลองและกลุมควบคุมเพ่ือการทํากิจกรรม ผูวิจัยไดแบง
นักเรียนในกลุมทดลองและกลุมควบคุมแตละกลุมออกเปน 3 กลุมยอยใหมีจํานวนเทาๆกัน ใช
วิธีการแบงกลุมจากบัญชีรายชื่อนักเรียนแตละหองเรียนที่ทางโรงเรียนไดทําไวแลว และกําหนดสีให
แตละกลุมเพ่ือความสะดวกในการดําเนินการทดลอง และทําปายชื่อโดยใชกระดาษแข็งมีสีตามสี
ประจํากลุมใหกับนักเรียนทั้งสองกลุม เพ่ือใหนักเรียนทุกคนอยูประจําสีไปตลอดระยะเวลาที่ทําการ
ทดลอง 

4. การวัดจิตสาธารณะกอนการทดลอง ทําการวัดระดับจิตสาธารณะในนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 โดยใชแบบสังเกตและบันทึกพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะจากการทํากิจกรรม 
โดยมีกิจกรรม 3 ฐาน นักเรียนตองทํากิจกรรมใหครบทั้ง 3 ฐาน โดยเริ่มใหกลุม 1 เร่ิมทํากิจกรรม
ฐาน 1 กลุม 2 เร่ิมทํากิจกรรมฐาน 2 ละ กลุม 3 เร่ิมทํากิจกรรมฐาน 3 แตละกลุมมีผูชวยวิจัยเปน
ผูดูแลการทํากิจกรรมและบันทึกผลการสังเกต เม่ือทําเสร็จแลวจึงหมุนเวียนทําฐานอื่นตอไปจนครบ
ทุกฐาน 

5. ผูวิจัยไดทําการบันทึกคะแนนผลของการทดสอบไวเปนคะแนนกอนการทดลอง
สําหรับทําการวิเคราะหขอมูล 
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ข้ันที่ 2 ระยะการทดลอง  
 ดําเนินการทดลองโดยผูวิจัยทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุม โดยใชเทคนิคการเสนอตัวแบบ
ผานภาพการตูนรวมกับการชี้แนะทางวาจา กลุมละ 12 ภาพ ใชเวลา 50 นาที ในกลุมทดลอง ผูวิจัย
กําหนดแผนการดําเนินการทดลองในแตละครั้ง ดังน้ี 

1. ขั้นเตรียมการ ผูวิจัยสนทนากับนักเรียนในเรื่องทั่วๆไป เพ่ือเตรียมความพรอม
กอนที่จะดําเนินการในขั้นตอไป ใชเวลาประมาณ 5 นาที 

2. ขั้นการเสนอตัวแบบรวมกับการชี้แนะทางวาจา ใชเวลาประมาณ 5 นาที แบงเปน 
2.1 ขั้นเสนอตัวแบบ ผูชวยวิจัยแจกภาพการตูนที่แสดงถึงการมีจิตสาธารณะ

ขนาด A4 ใหกับนักเรียนทุกคน ที่หนาชั้นเรียนผูวิจัยใหนักเรียนดูภาพของตัว
แบบที่มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการมีจิตสาธารณะที่เปนภาพการตูน  

2.2 ขั้นชี้แนะทางวาจา ในขั้นนี้ผูวิจัยตั้งคําถาม ถามนักเรียนดังน้ี  
2.2.1 ภาพนี้เปนภาพของใคร 
2.2.2 ตัวการตูนในภาพกําลังทําอะไร  
2.2.3 ตัวการตูนในภาพอยูที่ไหน 
2.2.4 ผลของการกระทําพฤติกรรมของตัวการตูนเปนอยางไร  

3. ขั้นเลาเรื่องจากภาพ  ผูวิจัยแจกกระดาษ ขนาด A4 ใหกับนักเรียนทุกคน 
กําหนดใหนักเรียนเขียนเลาเรื่องจากภาพลงในกระดาษที่แจกให ใชเวลาประมาณ             
10 นาที หลังจากนั้นจะเก็บกระดาษและภาพการตูนจิตสาธารณะ 

4. ขั้นปฏิบัติ ผูวิจัยจัดกิจกรรมใหนักเรียนรวมกันปฏิบัติเพ่ือสังเกตพรอมทั้งบันทึกผล
การสังเกตและประเมินจิตสาธารณะของนักเรียน ในแตละดัชนีที่สอดคลองกับการ
ทดลองในแตละครั้ง ใชเวลาประมาณ 15 นาที   

5. ขั้นการใหขอมูลยอนกลับ เม่ือนักเรียนทํากิจกรรมเสร็จสิ้น ผูวิจัยไดใหขอมูล
ยอนกลับ (Feedback) ที่เกี่ยวกับของกับจิตสาธารณะ ที่ไดจากการที่นักเรียน
กระทําพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีจิตสาธารณะ ในการทํากิจกรรมแตละครั้ง             
ใชเวลาประมาณ 10 นาที  

 การดําเนินการในกลุมควบคุม ดําเนินการตามขั้นตอนเชนเดียวกับกลุมทดลองเพียงแต
ผูวิจัยจะใหกลุมควบคุมดูภาพการตูนที่ไมมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีจิตสาธารณะ แตจะแสดง
พฤติกรรมดานสวนตัวตางๆ เชน การรักษาสุขภาพ การรักษาสุขอนามัย เปนตน ในขั้นตอนของ    
การใหขอมูลยอนกลับน้ัน ผูวิจัยจะใหขอมูลที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมดานสวนตัวตางๆ ที่ไม
เกี่ยวของกับพฤติกรรมจิตสาธารณะ 
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ข้ันที่ 3 ระยะหลังการทดลอง  
 หลังจากเสร็จสิ้นระยะการทดลอง ผูวิจัยดําเนินการวัดจิตสาธารณะของนักเรียนทั้งกลุม
ทดลองและกลุมควบคุม ดวยแบบสังเกตและบันทึกพฤติกรรมที่แสดงถึงการมีจิตสาธารณะจากการ
ทํากิจกรรม บันทึกคะแนนผลของการทดสอบไวเปนคะแนนหลังการทดลองสําหรับทําการวิเคราะห
ขอมูลตอไป 
 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิเคราะหขอมูลผูวิ จัยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปสําหรับการวิจัยทาง
สังคมศาสตร SPSS (Statistical Package for The Social Science/Personal Computer : 
SPSS/PC+ version 12) 

1. หาคาสถิติพ้ืนฐานไดแกคาเฉลี่ยคาเบี่ยงเบนมาตรฐานจากคะแนนจิตสาธารณะ              
ของกลุมทดลอง กลุมควบคุม จากคะแนนการวัดกอนการทดลอง และวัดหลังการทดลอง 

2. ใชการวิเคราะหความแปรปรวนรวมแบบสองทาง (Two-Way Analysis of Covariance)   
โดยนําคะแนนการทดสอบกอน (Pre-test) มาเปนตัวแปรรวม (Covariate) เพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
และจะดูผลจาก Main effect 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาปฏิสัมพันธระหวางการใช
โปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะผานภาพการตูนรวมกับการชี้แนะทางวาจา กับการอบรมเลี้ยงดูที่มีตอ               
จิตสาธารณะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ของโรงเรียนพิชญชนก โดยผูวิจัยทําการสุม          
อยางงายเพ่ือเลือกหองเรียนเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม ในแตละกลุมทําการสุมนักเรียนแบบ
แบงชั้นโดยใชตัวแปรการอบรมเลี้ยงดูเปนเกณฑในการแบงกลุม จากนั้นทําการทดสอบกอนและหลงั
การทดลองดวยแบบสังเกตและบันทึกผลที่ไดในแบบสังเกตพฤติกรรม ในการวิเคราะหขอมูลผูวิจัย
ใชโปรแกรม SPSS for Windows เพ่ือหาความแปรปรวนรวมแบบสองทาง (Two-Way Analysis of 
Covariance) โดยนําคะแนนการทดสอบกอน (Pre-test) มาเปนตัวแปรรวม 
 
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
     สัญลักษณและอักษรยอที่ใชในการวิจัยมีดังน้ี 
 df แทน ขั้นของความเปนอิสระ 
 Ms แทน ความแปรปรวน 
 F แทน คาสถิติที่คํานวณได 
 Sig แทน ระดับนัยสําคัญของการทดสอบ 
 A แทน การไดรับโปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะผานภาพการตูนรวมกับการชี้แนะทางวาจา 
 B แทน  การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย 
 

การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล แบงเปน 2 ตอนดังน้ี 
 ตอนที่ 1 คาสถิติพ้ืนฐานของคะแนนจิตสาธารณะกอนและหลังการทดลอง ของนักเรียนที่
ไดรับ (กลุมทดลอง) และไมไดรับ (กลุมควบคุม) โปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะผานภาพการตูน
รวมกับการชี้แนะทางวาจา จําแนกตามการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย เม่ือใชคะแนนการ
ทดสอบกอน (Pre-test) มาเปนตัวแปรรวม (Covariate variable) 
 ตอนที่ 2 การเสนอผลการวิเคราะหความแปรปรวนรวมของคะแนนจิตสาธารณะภายหลัง
การทดลอง ของนักเรียนที่ไดรับ (กลุมทดลอง) และไมไดรับ (กลุมควบคุม)โปรแกรมพัฒนาจิต
สาธารณะผานภาพการตูนรวมกับการชี้แนะทางวาจา จําแนกตามนักเรียนที่มีการอบรมเลี้ยงดูแบบ
ประชาธิปไตยเมื่อเม่ือใชคะแนนการทดสอบกอน (Pre-test) มาเปนตัวแปรรวม (Covariate 
variable) 
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ผลการวิเคราะหขอมูล 
 ตอนที่ 1 คาสถิติพ้ืนฐานของคะแนนจิตสาธารณะกอนและหลังการทดลอง ของนักเรียนที่
ไดรับ (กลุมทดลอง) และไมไดรับ (กลุมควบคุม) โปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะผานภาพการตูน
รวมกับการชี้แนะทางวาจา จําแนกตามการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย เม่ือใชคะแนน          
การทดสอบกอน (Pre-test) มาเปนตัวแปรรวม (Covariate variable) 
 
ตาราง 2 แสดงคาสถิติพ้ืนฐานของคะแนนจิตสาธารณะกอนและหลังการทดลอง ของนักเรียนที่ไดรับ 

และไมไดรับโปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะผานภาพการตูนรวมกับการชี้แนะทางวาจา จําแนก
ตามการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย  

 

กอนการทดลอง หลังการทดลอง กลุม การอบรมเลี้ยงดู
แบบประชาธิปไตย 

จํานวน(คน) 
X  SD. X  SD. 

กลุมทดลอง มาก 18 32.157 3.596 42.703 4.459 
 นอย 18 29.278 3.325 39.731 3.742 
 รวม 36 30.717 3.712 41.217 4.328 

กลุมควบคุม มาก 18 34.027 4.243 35.638 3.950 
 นอย 18 31.324 3.997 32.815 5.168 
 รวม 36 32.675 4.288 34.226 4.754 

รวม มาก 18 33.092 3.990 39.171 5.484 
 นอย 18 30.301 3.769 36.273 5.663 
 รวม 36 31.696 4.102 37.722 5.724 

 
 จากตาราง 1 พบวา คะแนนจิตสาธารณะเฉลี่ยรวมกอนการทดลองของกลุมทดลอง 
(30.717) มีคะแนนนอยกวากลุมควบคุม (32.675) หลังการทดลองพบวา คะแนนจิตสาธารณะเฉลี่ย
รวมของกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุม โดยคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนที่มีการอบรมเลี้ยงดูแบบ
ประชาธิปไตยมากในกลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด (42.703) นักเรียนที่มีการอบรมเลี้ยงดูแบบ
ประชาธิปไตยนอยในกลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยรองลงมา (39.731) และในกลุมควบคุมคะแนนเฉลี่ย
ของนักเรียนที่มีการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยมากในกลุมควบคุม (35.638) มีคะแนน           
จิตสาธารณะสูงกวานักเรียนที่มีการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยนอย (32.815) 
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ตาราง 3 แสดงคาสถิติพ้ืนฐานของคะแนนจิตสาธารณะที่มีการปรับคะแนนหลังการทดสอบ                
ของนักเรียนที่ไดรับ และไมไดรับโปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะผานภาพการตูนรวมกับ         
การชี้แนะทางวาจา  จําแนกตามการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย เ ม่ือใชคะแนน                
การทดสอบกอน (Pre-test) เปนตัวแปรรวม (Covariate variable) 

 

กลุม 
การอบรมเลี้ยงดูแบบ

ประชาธิปไตย 
จํานวน
(คน) 

คะแนนเฉลี่ย 
สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐานของความ
คลาดเคลื่อน 

กลุมทดลอง มาก 18 42.602 1.019 
 นอย 18 40.264 1.070 
 รวม 36 41.433 1.044 

กลุมควบคุม มาก 18 35.126 1.066 
 นอย 18 32.897 1.019 
 รวม 36 34.011 1.042 

รวม มาก 18 38.864 1.042 
 นอย 18 36.580 1.030 
 รวม 36 37.722 0.509 

 
 จากตาราง 2 พบวา คะแนนจิตสาธารณะที่ปรับแกแลว มีคะแนนเฉลี่ยรวมหลังการทดลอง 
ของกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุม โดยคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนที่ มีการอบรมเลี้ยงดู                     
แบบประชาธิปไตยมากในกลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด (42.602) นักเรียนที่มีการอบรม                
เลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยนอยในกลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยรองลงมา (40.264) และในกลุมควบคุม
คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนที่ มีการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยมาก (35.126) มีคะแนน                  
จิตสาธารณะสูงกวา นักเรียนที่มีการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยนอย (32.897) 
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 ตอนที่ 2 การเสนอผลการวิเคราะหความแปรปรวนรวมของคะแนนจิตสาธารณะภายหลัง
การทดลอง ของนักเรียนที่ไดรับ (กลุมทดลอง) และไมไดรับ(กลุมควบคุม) โปรแกรมพัฒนา                
จิตสาธารณะผานภาพการตูนรวมกับการชี้แนะทางวาจา จําแนกตามนักเรียนที่มีการอบรมเลี้ยงดู
แบบประชาธิปไตยเม่ือเม่ือใชคะแนนการทดสอบกอน (Pre-test) มาเปนตัวแปรรวม (Covariate 
variable) 
 
ตาราง 4  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนรวมของคะแนนจิตสาธารณะภายหลังการทดลอง               

ของนักเรียนที่ได รับและไมไดรับโปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะผานภาพการตูนรวมกับ           
การชี้แนะทางวาจา  จําแนกตามการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย เ ม่ือใชคะแนน                
การทดสอบกอน (Pre-test) เปนตัวแปรรวม (Covariate variable) 

 

แหลงความแปรปรวน df Ms F Sig. 
A 1 926.574 49.749* .000 
B 1 82.168 4.412* .039 
A x B 1 5.427 .003 .957 
สวนที่เหลือ 67 18.625   
ตัวแปรรวม  1    
รวม 71    

 * P < .05 
 
 จากตาราง 3  แสดงวาไมพบปฏิสัมพันธระหวางการไดรับการไดรับโปรแกรมพัฒนา              
จิตสาธารณะผานภาพการตูนรวมกับการชี้แนะทางวาจา กับการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยที่มี
ตอจิตสาธารณะ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จากการศึกษาผลการไดรับโปรแกรมพัฒนา
จิตสาธารณะผานภาพการตูนรวมกับการชี้แนะทางวาจา พบวานักเรียนที่ไดรับโปรแกรมพัฒนา        
จิตสาธารณะผานภาพการตูนรวมกับการชี้แนะทางวาจา มีคะแนนจิตสาธารณะสูงกวานักเรียนที่
ไมไดรับโปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะผานภาพการตูนรวมกับการชี้แนะทางวาจา อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนที่มีการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยมากมีคะแนนจิตสาธารณะ
สูงกวานักเรียนที่มีการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยนอย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 



 
บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลองเพื่อศึกษาผลของการใชโปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะ
ผานภาพการตูนรวมกับการชี้แนะทางวาจาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 สามารถสรุปผล
การศึกษาคนควาไดดังน้ี 
 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาผลของการใชโปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะดวยเทคนิคการเสนอตัวแบบผาน
ภาพการตูนรวมกับการชี้แนะทางวาจาที่มีตอจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 
 2. เพ่ือศึกษาปฏิสัมพันธระหวางผลของการใชโปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะดวยเทคนิค          
การเสนอตัวแบบผานภาพการตูนรวมกับการชี้แนะทางวาจากับการอบรมเลี้ยงดูของนักเรียนที่มีตอ               
จิตสาธารณะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 
 

สมมติฐานในการวิจัย 
 1. นักเรียนที่ไดรับโปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะดวยเทคนิคเสนอตัวแบบผานภาพการตูน
รวมกับการชี้แนะทางวาจามีจิตสาธารณะสูงกวานักเรียนที่ไมไดรับโปรแกรม 

2. มีปฏิสัมพันธระหวางการใชโปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะดวยเทคนิคเสนอตัวแบบผาน
ภาพการตูนรวมกับการชี้แนะทางวาจา กับการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย โดยนักเรียนที่ไดรับ
การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยมาก เม่ือไดรับโปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะดวยเทคนิคเสนอตัว
แบบผานภาพการตูนรวมกับการชี้แนะทางวาจา จะมีคะแนนจิตสาธารณะสูงกวานักเรียนที่ไดรับการ
อบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยนอย 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. กลุมตัวอยาง 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 ของโรงเรียนพิชญชนก สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษา
เอกชน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549 จํานวน 72 คน โดยสุมเลือก 1 หองเปนกลุมทดลอง และ    
1 หองเปนกลุมควบคุม โดยวิธีการสุมอยางงาย ไดจํานวนกลุมละ 36 คน ในแตละหองทําการสุม
นักเรียนแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling) โดยใชการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย
เปนตัวแบง ในแตละหองจะมีการแบงนักเรียนออกเปน 2 กลุมโดยการวัดการอบรมเลี้ยงดูแบงเปน
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การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยมาก และการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยนอย ไดกลุม
ตัวอยางทั้งหมด 4 กลุม จํานวนกลุมละ 18 คน  
 
 2. วิธีดําเนินการทดลอง 
 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi – experimental research) มีแบบ
แผนการทดลองเปนแบบแฟคทอเรียล 2 องคประกอบ (2 x 2 Factorial Design) องคประกอบแรก
คือ โปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะดวยเทคนิคการเสนอตัวแบบผานภาพการตูนรวมกับการชี้แนะ       
ทางวาจา ซ่ึงแบงออกเปน การไดรับโปรแกรม กับ ไมไดรับโปรแกรม และองคประกอบที่ 2 คือ   
การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยจําแนกเปนกลุมมากและกลุมนอย โดยมีการวัดครั้งแรกกับครั้ง
หลัง (Pretest – Posttest control group design)  
 
 3. เครื่องมือที่ใชในการทดลอง   
 1. โปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะดวยเทคนิคการเสนอตัวแบบผานภาพการตูนรวมกับ
การชี้แนะทางวาจา  
 2. แบบสังเกตและบันทึกพฤติกรรมที่แสดงถึงการมีจิตสาธารณะจากการทํากิจกรรม 
 3. แบบวัดการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย มีคาความเชื่อม่ันโดยใชสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบัค ไดคาความเชื่อม่ันของแบบวัดทั้งฉบับ  
เทากับ .720 
 
 4.  ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง 
 กลุมตัวอยางแตละกลุมใชเวลาในการทดลอง 6 สัปดาห จํานวน 12 คาบ คาบละ 50 นาที 
ตามตารางเวลาเก็บขอมูลในภาคผนวก 
 
 5. ข้ันตอนการดําเนินการทดลอง 
 ขั้นที่ 1 ระยะกอนการทดลอง  
 ขั้นที่ 2 ระยะการทดลอง 
 ขั้นที่ 3 ระยะหลังการทดลอง 
 
 ข้ันที่ 1 ระยะกอนการทดลอง  

(1) กอนดําเนินการทดลอง ผูวิจัยใหนักเรียนทั้งหมดทําแบบวัดการอบรมเลี้ยงดู
แบบประชาธิปไตย ในแตละหองจะมีการแบงนักเรียนออกเปน 2 กลุมโดยการวัดอบรมเลี้ยงดูแบบ
ประชาธิปไตยมาก และการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยนอย 



 49 

(2) การฝกผูชวยสังเกต เน่ืองจากการทดลองนี้ใชนักเรียนทั้งหองในการเขารวม
กิจกรรม ดังน้ันผูวิจัยจึงฝกผูชวยสังเกตในงานวิจัยจํานวน 3 คน ผูวิจัยไดอธิบายวัตถุประสงคและ
หลักการคิดคะแนนเพื่อการประเมินผล ใหผูชวยสังเกตทราบ และฝกอบรมใหผูชวยสังเกตรูจักวิธี
สังเกตการบันทึกผลการสังเกตรายละเอียดพฤติกรรมที่เกิดขึ้น ผูวิจัยและผูชวยสังเกตรวมกันสังเกต
และบันทึกพฤติกรรมรวมกัน เพ่ือหาคาความสอดคลองของผูสังเกต ในแตละตัวชี้วัดได ไมต่ํากวา 
รอยละ 80 ของการสังเกต โดยทดลองใชกับนักเรียนของโรงเรียนพิชญชนก หองอ่ืนที่ไมใชกลุม
ตัวอยาง  

(3) แบงกลุมยอยในกลุมทดลองและกลุมควบคุมเพ่ือการทํากิจกรรม ไดแบง
นักเรียนในกลุมทดลองและกลุมควบคุมแตละกลุมออกเปน 3 กลุมยอยใหมีจํานวนเทาๆกัน วิธีการ
แบงกลุมตามบัญชีรายชื่อนักเรียน แตละหองเรียน ที่ทางโรงเรียนไดทําไวแลว และกําหนดสีใหแตละ
กลุมเพ่ือความสะดวกในการดําเนินการทดลอง และทําปายชื่อโดยใชกระดาษแข็งมีสีตามสีประจํา
กลุมใหกับนักเรียนทั้งสองกลุม เพ่ือใหนักเรียนทุกคนอยูประจําสีไปตลอดระยะเวลาที่ทําการทดลอง 

(4) การวัดจิตสาธารณะกอนการทดลอง ทําการวัดระดับจิตสาธารณะในนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยใชแบบสังเกตและบันทึกพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะจากการทํากจิกรรม 
โดยมีกิจกรรม 3 ฐาน นักเรียนตองทํากิจกรรมใหครบทั้ง 3 ฐาน โดยเริ่มใหกลุม 1 เร่ิมทํากิจกรรม
ฐาน 1 กลุม 2 เร่ิมทํากิจกรรมฐาน 2 ละ กลุม 3 เร่ิมทํากิจกรรมฐาน 3 แตละกลุมมีผูชวยวิจัยเปน
ผูดูแลการทํากิจกรรมและบันทึกผลการสังเกต เม่ือทําเสร็จแลวจึงหมุนเวียนทําฐานอื่นตอไปจนครบ
ทุกฐาน (กิจกรรม 3 ฐานแสดงในภาคผนวก)  

(5) ผูวิจัยไดทําการบันทึกคะแนนผลของการทดสอบไวเปนคะแนนกอนการ
ทดลองสําหรับทําการวิเคราะหขอมูล 
 
 ข้ันที่ 2 ระยะการทดลอง  
 ดําเนินการทดลองโดยผูวิจัยทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุม โดยใชเทคนิคการเสนอ
ตัวแบบผานภาพการตูนรวมกับการชี้แนะทางวาจา กลุมละ 12 ภาพ ใชเวลา 50 นาที ในกลุม
ทดลอง ผูวิจัยกําหนดแผนการดําเนินการทดลองในแตละครั้ง ดังน้ี 

(1) ขั้นเตรียมการ ผูวิจัยสนทนากับนักเรียนในเรื่องทั่วๆไป เพ่ือเตรียมความ
พรอมกอนที่จะดําเนินการในขั้นตอไป ใชเวลาประมาณ 5 นาท ี

(2) ขั้นการเสนอตัวแบบรวมกับการชี้แนะทางวาจา ใชเวลาประมาณ 5 นาที 
แบงเปน 

 2.1 ขั้นเสนอตัวแบบ ผูชวยวิจัยแจกภาพการตูนที่แสดงถึงการมีจิต
สาธารณะขนาด A4 ใหกับนักเรียนทุกคน ที่หนาชั้นเรียนผูวิจัยใหนักเรียนดูภาพ
ของตัวแบบที่มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการมีจิตสาธารณะ ที่เปนภาพการตูนที่มีสีสัน
สดใส  
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 2.2 ขั้นชี้แนะทางวาจา ในขั้นนี้ผูวิจัยตั้งคําถาม ถามนักเรียนดังน้ี  
  2.2.1  ภาพนี้เปนภาพของใคร 
  2.2.2  ตัวการตูนในภาพกําลังทําอะไร  
  2.2.3  ตัวการตูนในภาพอยูที่ไหน 
  2.2.4  ผลของการกระทําพฤติกรรมของตัวการตูนเปนอยางไร  

(3) ขั้นเลาเรื่องจากภาพ  ผูวิจัยแจกกระดาษ ขนาด A4 ใหกับนักเรียนทุกคน     
ใหนักเรียนเขียนเลาเรื่องจากภาพลงในกระดาษที่แจกให ใชเวลาประมาณ 10 นาที 
หลังจากนั้นจะเก็บกระดาษและภาพการตูนแสดงถึงการมีจิตสาธารณะ 

(4) ขั้นปฏิบัติ ผูวิจัยจัดกิจกรรมใหนักเรียนรวมกันปฏิบัติเพ่ือสังเกตพรอมทั้ง
บันทึกผลการสังเกตและประเมินจิตสาธารณะของนักเรียน ในแตละดัชนีที่สอดคลอง
กับการทดลองในแตละครั้ง ใชเวลาประมาณ 15 นาที   

(5) ขั้นการใหขอมูลยอนกลับ เม่ือนักเรียนทํากิจกรรมเสร็จสิ้น ผูวิจัยไดให
ขอมูลยอนกลับ (Feedback) ที่เกี่ยวกับของกับจิตสาธารณะ ที่ไดจากการที่นักเรียน
กระทําพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีจิตสาธารณะ ในการทํากิจกรรมแตละครั้ง ใช
เวลาประมาณ 10 นาที  
 การดําเนินการในกลุมควบคุม ดําเนินการตามขั้นตอนเชนเดียวกับกลุมทดลอง
เพียงแตผูวิจัยจะใหกลุมควบคุมดูภาพการตูนที่ไมมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีจิต
สาธารณะ แตจะแสดงพฤติกรรมดานสวนตัวตางๆ เชน การรักษาสุขภาพ การรักษา
สุขอนามัย เปนตนในขั้นตอนของการใหขอมูลยอนกลับน้ัน ผูวิจัยจะใหขอมูลที่
เกี่ยวของกับพฤติกรรมดานสวนตัวตางๆ ที่ไมเกี่ยวของกับพฤติกรรมจิตสาธารณะ 
 

 ข้ันที่ 3 ระยะหลังการทดลอง  
(1) เม่ือสิ้นสุดการทดลอง ผูวิจัยดําเนินการวัดจิตสาธารณะของนักเรียนทั้งกลุม

ทดลองและกลุมควบคุม ดวยแบบสังเกตและบันทึกพฤติกรรมที่แสดงถึงการมีจิตสาธารณะจากการ
ทํากิจกรรม  

(2) ตรวจผลการทดสอบ โดยการนําคะแนนที่ได กอนและหลังการทดลองมา
วิเคราะหโดยวิธีการทางสถิติเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 

(3) เปรียบเทียบคาเฉลี่ยที่ไดจากการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมของกลุมทดลอง
และกลุมควบคุมวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญหรือไม 
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สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิเคราะหขอมูลผูวิ จัยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปสําหรับการวิจัยทาง
สังคมศาสตร SPSS (Statistical Package for The Social Science/Personal Computer : 
SPSS/PC+ version 12) 
 1. สถิติที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ  
 สําหรับแบบวัดการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย  

(1) การวิเคราะหรายขอ นําแบบวัดที่ไดมาหาคาอํานาจจําแนกรายขอแตละฉบับ
ดวยการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม(Item-total 
Correlation) โดยใชสูตรของ เพียรสัน (Pearson product moment correlation) และเลือก
ขอคําถามที่มีคาอํานาจจําแนกสูง (r > .20) ซ่ึงอยูระหวาง .228 - .750 ไดจํานวน 15 ขอ 
นักเรียนที่ ไดคะแนนสูงกวาคา เฉลี่ยแสดงวาเปนผูที่ ได รับการอบรมเลี้ยงดูแบบ
ประชาธิปไตยมาก สวนนักเรียนที่ไดคะแนนต่ํากวาคาเฉลี่ยแสดงวาเปนผูที่ไดรับการอบรม
เลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยนอย พิสัยของคะแนนอยูระหวาง 15 – 75 คะแนน 

(2) หาคาความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบวัดทั้งฉบับ โดยใชคาสัมประสิทธิ์
แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) คาความเชื่อม่ันอยูที่ระดับ .746 
คาเฉลี่ยของแบบวัดการการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยที่ใชในครั้งนี้เทากับ 56.71 มี
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 8.20 และมีพิสัยของคะแนนระหวาง 39 – 72 คะแนน 

 2. สถิติที่ใชในการตรวจสอบสมมติฐาน 
(1) หาคาสถิติ พ้ืนฐานไดแกคาเฉลี่ยคา เบี่ยงเบนมาตรฐานจากคะแนน                     

จิตสาธารณะของกลุมทดลองกลุมควบคุม จากคะแนนการวัดกอนการทดลองและวัดหลัง
การทดลอง 

(2) ใชการวิเคราะหความแปรปรวนรวมแบบสองทาง (Two-Way Analysis of 
Covariance) โดยนําคะแนนการทดสอบกอน (Pre-test) มาเปนตัวแปรรวม (Covariate) 
เพ่ือทดสอบสมมติฐาน และจะดูผลจาก Main effect 

 
สรุปผลการศึกษาคนควา 
 1. นักเรียนที่ไดรับโปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะดวยเทคนิคเสนอตัวแบบผานภาพการตูน
รวมกับการชี้แนะทางวาจามีจิตสาธารณะสูงกวา นักเรียนที่ไมไดรับโปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะ
ดวยเทคนิคเสนอตัวแบบผานภาพการตูนรวมกับการชี้แนะทางวาจา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 

2. ไมพบปฏิสัมพันธระหวางการใชโปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะดวยเทคนิคเสนอตัวแบบ
ผานภาพการตูนรวมกับการชี้แนะทางวาจา กับการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย โดยนักเรียนที่
ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยมาก เม่ือไดรับโปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะดวยเทคนิค
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เสนอตัวแบบผานภาพการตูนรวมกับการชี้แนะทางวาจา มีคะแนนจิตสาธารณะสูงกวานักเรียนที่
ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยนอย อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 3. นักเรียนที่มีการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยมากมีจิตสาธารณะสูงกวา นักเรียนที่มี
การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยนอย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

อภิปรายผล 

จากสมมติฐานขอ 1 ที่วาที่ไดรับโปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะดวยเทคนิคเสนอตัวแบบผาน
ภาพการตูนรวมกับการชี้แนะทางวาจามีจิตสาธารณะสูงกวา นักเรียนที่ไมไดรับโปรแกรมพัฒนาจิต
สาธารณะดวยเทคนิคเสนอตัวแบบผานภาพการตูนรวมกับการชี้แนะทางวาจา จาการวิเคราะห
ขอมูลพบวานักเรียนที่ไดรับโปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะดวยเทคนิคเสนอตัวแบบผานภาพการตูน
รวมกับการชี้แนะทางวาจามีจิตสาธารณะสูงกวา นักเรียนที่ไมไดรับโปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะ
ดวยเทคนิคเสนอตัวแบบผานภาพการตูนรวมกับการชี้แนะทางวาจาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 การที่นักเรียนในกลุมทดลองมีจิตสาธารณะสูงขึ้นทั้งน้ีเปนผลเนื่องมาจากการใชโปรแกรม
พัฒนาจิตสาธารณะดวยเทคนิคเสนอตัวแบบผานภาพการตูนรวมกับการชี้แนะทางวาจา (โปรแกรม
พัฒนาจิตสาธารณะฯ) น่ันเปนเพราะวาผูวิจัยสรางโปรแกรมพัฒฯจิตสาธารณะฯ โดยใชหลักการ
พ้ืนฐานของแนวคิดพฤติกรรมปญญานิยมของ Dobson (1988) ที่วา กระบวนการทางปญญามีผล
ตอพฤติกรรม สามารถจัดกระทําใหมีขึ้นและเปลี่ยนแปลงได และเม่ือกระบวนการทางปญญา
เปลี่ยนแปลงไป เปนผลทําใหพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปดวย ผูวิจัยเลือกใชทฤษฎีการเรียนรูจากการ
สังเกต ของแบนดูรา (Bandura:1986) ในการเปลี่ยนกระบวนการทางปญญาเพื่อใหสงผลตอ
พฤติกรรม เพราะเชื่อวาการเปลี่ยนแปลงความคิดของบุคคลคนสวนใหญเกิดขึ้นจากการสังเกต         
ตัวแบบ  

โดยเร่ิมจากใหกลุมตัวอยางสังเกตตัวแบบที่เปนภาพการตูน ซ่ึงภาพการตูนที่ใชครั้งน้ีเปน
เด็กนักเรียนชั้นประถมที่มีวัยใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง ทั้งนี้เพราะ ตัวแบบการตูนที่มีลักษณะ
ใกลเคียงกับผูสังเกต จะทําใหเด็กรูสึกคุนเคย และใหความสนใจการตูนมากขึ้น (จินตนา ใบกาซูยี. 
2535 : 64) เม่ือตัวการตูนกระทําพฤติกรรมที่แสดงถึงการมีจิตสาธารณะแลว จะไดรับคําชมจากครู 

ทั้งนี้เพราะคําชมของครูคือผลกรรมที่ทําหนาที่เปนตัวเสริมแรงตอพฤติกรรมจิตสาธารณะของ         
ตัวแบบ (Kazdin,1980 ; Rimm and Masters,1974) โดยเฉพาะอยางยิ่งเด็กในชวงวัยน้ีครูมีอิทธิพล
กับเด็กมาก เด็กมักแสดงพฤติกรรมตางๆเพื่อใหครูพอใจและชมเชยตนเอง (ประดินันท อุปรมัย. 
2543 : 224) ดังน้ันเม่ือกลุมตัวอยางดูตัวแบบที่เปนภาพการตูนแลว จะเกิดกระบวนการเรียนรูจาก
การสังเกตตัวแบบตามทฤษฎีของแบนดูรา (Bandura:1986)  

เม่ือผูวิจัยใหกลุมตัวอยางสังเกตพฤติกรรมที่แสดงถึงจิตสาธารณะจากภาพการตูนที่นํามา
เปนตัวแบบจํานวน 12 ครั้ง ซ่ึงในขณะที่เด็กพิจารณาตัวแบบ ก็จะเกิดกระบวนการใสใจตอตัวแบบ 
ที่เปนเชนนี้เพราะ ตัวแบบภาพการตูนน้ีมีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยางซึ่งเปนเด็กนักเรียนชั้น
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ประถมศึกษา ในขั้นตอนของการเกิดกระบวนการใสใจนี้ ผูวิจัยไดใหการชี้แนะทางวาจา โดยการ
ถามคําถามเพื่อใหเด็กไดคิดตาม โดยตั้งคําถามวาตัวการตูนในภาพกําลังทําอะไร เด็กก็จะเกิดความ
สนใจดูตัวแบบที่กระทําพฤติกรรมที่เกี่ยวขัองกับจิตสาธารณะ ตอจากนั้นผูวิจัยไดชี้แนะโดยการถาม
คําถามตอวา หลังจากตัวการตูนในภาพทําพฤติกรรมแลวไดรับผลอยางไร เพ่ือเปนการชี้แนะใหกลุม
ตัวอยางเห็นถึงผลดีที่ตามมาหลังจากกระทําพฤติกรรมจิตสาธารณะ ในที่ น้ีคือคําชมของครู 
เน่ืองจากคําชมของครูมีผลตอการเพิ่มพฤติกรรมของเด็กในวัย 8 – 9 ป และนอกจากนี้คําชมของครู
จะทําใหนักเรียนเก็บจําพฤติกรรมไดงายขึ้น เพราะหวังวาถากระทําพฤติกรรมจิตสาธารณะตามตัว
แบบแลวจะไดรับคําชมเชนเดียวกับตัวแบบ จึงทําใหเด็กเกิดกระบวนการเก็บจําพฤติกรรมไดดีขึ้น 
และการเปลี่ยนกระบวนการเก็บจํามาเปนการกระทําโดยวิธีการใหกลุมตัวอยางเขียนเลาเรื่องจาก
ภาพที่ผูวิจัยเสนอในแตละคร้ัง ขั้นตอนนี้จะทําใหกลุมตัวอยางระรึกถึงจิตสาธารณะที่นักเรียนเก็บจํา
ไวนําออกมาเขียน ซ่ึงนักเรียนจะเขียนอธิบายพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับจิตสาธารณะตามที่ตัวแบบ
กระทําในภาพการตูน และเปนกระบวนการจูงใจใหกลุมตัวอยางไดมีโอกาสแสดงพฤติกรรม                  
จิตสาธารรณะตามตัวแบบในที่สุด และเพ่ือใหเกิดกระบวนการจูงใจ ผูวิจัยใหกลุมตัวอยางทุกคนไดมี
โอกาสแสดงพฤติกรรมตามตัวแบบไดน้ัน ผูวิจัยจัดกิจกรรมในขั้นปฏิบัติใหกับนักเรียน เชน การทํา
โมบายจากหลอด โดยเตรียมอุปกรณตางๆ ไดแก หลอด กรรไกร ดาย เข็มฯ ไวเปนของสวนรวมให
นักเรียนไดใชรวมกัน เพ่ือเปนการจูงใจใหนักเรียนทุกคนไดมีโอกาสแสดงพฤติกรรมตามตัวแบบได
เทาๆกัน ในการทดลองแตละครั้ง นักเรียนมีการแสดงพฤติกรรมใกลเคียงกับตัวแบบในภาพการตูน
แตในบางครั้ง ในบางคนยังแสดงพฤติกรรมไมถูกตองเหมาะสม ผูวิจัยจึงใหขอมูลยอนกลับเพ่ือชวย
ใหกลุมตัวอยางปรับปรุงแกไขพฤติกรรมของตนเองได   

เม่ือเสร็จสิ้นการใหโปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะดวยเทคนิคเสนอตัวแบบผานภาพการตูน
รวมกับการชี้แนะทางวาจาแลว ผูวิจัยไดวัดจิตสาธารณะของกลุมตัวอยางดวยแบบสังเกตและบันทึก
พฤติกรรมที่แสดงถึงการมีจิตสาธารณะจากการทํากิจกรรม และพบวานักเรียนที่ไดรับโปรแกรม
พัฒนาจิตสาธารณะดวยเทคนิคเสนอตัวแบบผานภาพการตูนรวมกับการชี้แนะทางวาจามี           
จิตสาธารณะสูงกวานักเรียนที่ไมไดรับโปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะดวยเทคนิคเสนอตัวแบบผาน
ภาพการตูนรวมกับการชี้แนะทางวาจา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับงานวิจัย
ของ นันทวัฒน ชุนชี (2546) ที่ศึกษาการใชตัวแบบสัญลักษณผานหนังสือเรียนเลมเล็กเชิง
วรรณกรรมเพื่อพัฒนาจิตสาธารณะในนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2 พบวานักเรียนที่ไดรับตัว
แบบสัญลักษณผานหนังสือเรียนเลมเล็กเชิงวรรณกรรม มีจิตสาธารณะสูงกวานักเรียนที่ไมไดรับตัว
แบบ และในงานวิจัยของธรรมนันธิกา แจงสวาง (2547) ที่ศึกษาผลของการใชโปรแกรมพัฒนาจิต
สาธารณะดวยบทบาทสมมติกับตัวแบบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 พบวานักเรียนที่         
ไดรับโปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะดวยบทบาทสมมติกับตัวแบบมีจิตสาธารณะสูงกวานักเรียนที่
ไมไดรับโปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะดวยบทบาทสมมติกับตัวแบบมีจิตสาธารณะ  

 



 54 

จากสมมติฐานขอ 2 ที่วามีปฏิสัมพันธระหวางการใชโปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะดวย
เทคนิคเสนอตัวแบบผานภาพการตูนรวมกับการชี้แนะทางวาจา กับการอบรมเลี้ยงดูแบบ
ประชาธิปไตย แตจากการวิจัยไมพบปฏิสัมพันธระหวางการใชโปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะดวย
เทคนิคเสนอตัวแบบผานภาพการตูนรวมกับการชี้แนะทางวาจา กับการอบรมเลี้ยงดูแบบ
ประชาธิปไตย ที่เปนเชนน้ีสามารถอธิบายไดวา โปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะดวยเทคนิคเสนอตัว
แบบผานภาพการตูนรวมกับการชี้แนะทางวาจา สามารถใชไดดีกับนักเรียนที่มีการอบรมเลี้ยงดูแบบ
ประชาธิปไตยทั้ง 2 กลุม ที่เปนเชนนี้เน่ืองมาจากกระบวนการของการปรับพฤติกรรมจะเนนที่การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมโดยตรง โดยวิธีการใหการเสริมแรงตอพฤติกรรมเปาหมายที่ผูวิจัยกําหนดไว
อยางชัดเจนวา ตัวแบบทําอะไรแลวจะไดรับผลกรรมอยางไรตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
เปาหมายนั้น รวมทั้งตัวเสริมแรงที่กลุมตัวอยางไดเห็นตัวแบบไดรับน้ันมีอิทธิพลตอเด็กเปนอยาง
มาก เพราะเด็กวัย 8 – 9 ป ยังเปนวัยที่ตองการไดรับคําชมจากครูอยูมาก ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย
ของ สุนิสา กิติสกล (2548) ไดศึกษาผลของการเสริมแรงทางสังคมและการใหเบี้ยอรรถกรที่มีตอ
พฤติกรรมดานความรับผิดชอบของนักเรียน พบวา นักเรียนที่ไดรับการเสริมแรงที่เปนคําชมของครู 
มีพฤติกรรมความรับผิดชอบสูงขึ้น ดังนั้นอาจกลาวไดวา การที่ผูวิจัยใชกระบวนการของการปรับ
พฤติกรรมทางปญญาเพื่อใหสงผลตอพฤติกรรม คอนขางมีประสิทธิภาพจึงทําใหเด็กในกลุมทดลอง
ที่ไดรับโปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะดวยเทคนิคเสนอตัวแบบผานภาพการตูนรวมกับการชี้แนะทาง
วาจาจึงมีจิตสาธารณะสูงขึ้น ดวยเหตุผลดังกลาวการที่ นักเรียนที่ได รับโปรแกรมพัฒนา                     
จิตสาธารณะฯ มีพฤติกรรมที่แสดงถึงจิตสาธารณะเปลี่ยนแปลงไปจึงไมขึ้นอยูกับการอบรมเลี้ยงดู    
ในอดีต เชนเดียวกับงานวิจัยของ  สุรพงษ  ชูเดช (2542) ที่ศึกษาเกี่ยวกับ นักเรียนที่ไดรับการ
อบรมเลี้ยงดูแบบรักมาก ควบคุมนอย เม่ือไดรับการฝกอบรมวินัยในตนเองตามแนวไตรสิกขาแลว มี
การพัฒนาวินัยในตนเองไมแตกตางกับนักเรียนที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบรักนอยควบคุมนอย  

นอกจากนี้จาการวิจัยยังพบวา นักเรียนที่มีการอบรมเลี้ยงดูแบบบประชาธิปไตยมากมี            
จิตสาธารณะสูงกวา นักเรียนที่มีการอบรมเลี้ยงดูแบบบประชาธิปไตยนอย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยนั้นมีความสอดคลองกับ
จิตสาธารณะ 3 ประการ ซ่ึงประการแรก ไดแก การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยเปนลักษณะของ
การอบรมของบิดามารดาที่ใหการยอมรับ ชื่นชม สนับสนุน สนใจใกลชิดกับบุตร ดวงเดือน            
พันธุมนาวิน (ดวงเดือน พันธุมนาวิน . 2528 : 5;  อางถึง Erikson, 1968) กลาววา เม่ือเด็กไดรับ
ความรักเพียงพอจากบิดามารดาเด็กจะมีความรูสึกรักใครไววางใจในความดีงามในโลกนี้ ซ่ึงจะเปน
รากฐานของการอาทร จะทําใหเด็กมีความเชื่อถือเอาใจใสบุคคลอ่ืนตอไป จึงอาจจะสอดคลองกับ                
จิตสาธารณะในองคประกอบที่เกี่ยวกับการรูจักเอาใจใสเปนธุระและเขารวมในเรื่องของสวนรวม 
เพราะวา เม่ือเด็กไดรับการเลี้ยงดูดวยความรักและไดรับความเอาใจใสจากบิดามารดา จะทําใหเด็ก
มีความเชื่อใจและรูจักเอาใจใสบุคคลอื่น รวมถึงสามารถเผื่อแผความเอาใจใสไปสูสวนรวมตอไป 
ประการที่สอง การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยมีองคประกอบที่เกี่ยวของกับการชี้แจงใหเหตุผล
ในการสนับสนุนหรือขัดขวางพฤติกรรมตางๆของบุตร เคารพในสิทธิและความเห็นที่ถูกตองของบุตร 
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ทําใหบุตรรูสึกวาตนเปนที่ภาคภูมิใจของบิดามารดา (ดวงเดือน พันธุมนาวิน และเพ็ญแข ประ
จนปจจนึก. 2520 : 10) เม่ือเด็กไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยจากบิดามารดาในดาน
เคารพสิทธิแลว และไดรับการปลูกฝงดานการเคารพสิทธิอยางเพียงพอ อาจจะใหเด็กรูจักเคารพ
สิทธิของตนเองและเคารพสิทธิหนาที่ตอสวนรวมตอไป เม่ือผูวิจัยวัดจิตสาธารณะของเด็กใน
องคประกอบการเคารพสิทธิในการใชของสวนรวม จึงทําใหเด็กไดแสดงพฤติกรรมเปดโอกาสและ
แบงปนของสวนรวมได ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ สมาน กําเนิด (2520:36-37) ที่ศึกษา                 
การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยในลักษณะยอมรับฟงความคิดเห็นของลูก พบวาลูกปรับตัวได มี
เหตุผลและใหความรวมมือกับผูอ่ืน  ประการที่สาม การที่เด็กถูกอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยใน
รูปแบบรักมากและใชเหตุผลมากนั้นมีความสัมพันธกับการมีเหตุผลเชิงจริยธรรมสูง ซ่ึงการใช
เหตุผลเชิงจริยธรรมในขั้นที่ 3 คือหลักการทําตามผูอ่ืนเห็นชอบ และขั้นที่ 4 คือหลักการทําตาม
หนาที่ทางสังคม เม่ือมาดูจิตสาธารณะที่ผูวิจัยศึกษาในครั้งน้ี ไดศึกษาในดานการทําตามหนาที่ที่
ไดรับหมอบหมายเพื่อสวนรวม ซ่ึงอาจสอดคลองและสงเสริมกัน เม่ือผูวิจัยวัดจิตสาธารณะจึงทําให
เ ด็กที่ ได รับการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยมากสามารถแสดงพฤติกรรมที่แสดงถึง               
การมีจิตสาธารณะไดมากกวาเด็กที่มีการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยนอย สอดคลองกับ สุนารี 
เตชะโชควิวัฒน (2527:60) ที่ศึกษาการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยในลักษณะที่บิดามารดาให
ความยุติธรรม   ใชเหตุผลในการลงโทษ จะทําใหเด็กมีวินัยในตนเองเคารพในสิทธิของตนเองและ
ผูอ่ืน จึงสอดคลองกับงานวิจัยครั้งนี้ที่พบวา เด็กที่มีการอบเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยจากบิดาและ
มารดามาก มีจิตสาธารณะสูงกวาเด็กที่มีการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยนอย  
 
 

ขอเสนอแนะ 
 1.ขอเสนอแนะการนําไปปฏิบัติ  
 การผลการวิจัยครั้งน้ี แสดงใหเห็นวา โปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะดวยตัวแบบผานภาพ
การตูนรวมกับการชี้แนะทางวาจา สามารถใชพัฒนานักเรียนใหมีจิตสาธารณะสูงขึ้นได ดังน้ันจาก
ผลการวิจัยในครั้งน้ีผูที่สนใจสามารถนําไปเปนแนวทางในการพัฒนาพฤติกรรมจิตสาธารณะ หรือ
พฤติกรรมที่เหมาะสมอื่นๆได โดยมีขอควรคํานึงดังตอไปน้ี  

  1.1 ครู อาจารย และผูที่เกี่ยวของควรนําโปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะไปใชเพ่ือพัฒนาให
เยาวชนใหมีจิตสาธารณะสูงขึ้น โดยเลือกใชวิธีการที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก โดยใชตัวแบบที่เปน
ภาพการตูน 

ภาพการตูนรวมกับการชี้แนะทางวาจา  
 
1.1 ครู และ บิดา-มารดา ที่ตองการนําโปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะผานภาพการตูนรวมกับ

การชี้แนะทางวาจาไปใช ควรตองคํานึงถึงตัวแบบที่ใชวามีความเหมาะสมกับผูสังเกตในแตละชวงวยั
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มากนอยเพียงใด รวมไปถึงทักษะการอาน การเขียน และการตีความของผูสังเกตดวย นอกจากนี้
ควรใชตัวแบบควบคูกับการชี้แนะ ควรตั้งคําถามใหสอดคลองกับพฤติกรรมเปาหมาย เพราะจะชวย
ใหผูสังเกตเขาใจในพฤติกรรมเปาหมายไดถูกตองและชัดเจนขึ้น  
   1.2 การใชโปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะผานภาพการตูนรวมกับการชี้แนะทางวาจา 
ผูนําไปใชจําเปนตองมีความเขาใจในแนวคิดเกี่ยวกับการปรับพฤติกรรมทางปญญา กระบวนการ
เรียนรูจากการสังเกตใหถองแทเสียกอน เพ่ือสามารถนําไปใชใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว 
   1.3 ในการใชโปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะผานภาพการตูนรวมกับการชี้แนะทางวาจา 
ตองมีความเขาใจในขั้นตอนดําเนินการตางๆ ควรคํานึงถึงการออกแบบภาพการตูนตองมีครบทั้ง 3 
องคประกอบ ไดแก สภาพการณที่เกิดขึ้นในภาพการตูน ตัวแบบในภาพการตูนตองแสดงพฤติกรรม
ใหชัดเจนตรงเปาหมาย เม่ือตัวแบบกระทําพฤติกรรมแลวตองไดรับผลกรรมทางบวก 
   1.4 การสรางแบบวัดหรือแบบสังเกตและบันทึกพฤติกรรมที่แสดงถึงการมีจิตสาธารณะ
จากการทํากิจกรรม ควรศึกษาเอกสารใหถองแท และทดลองใชจริงเสียกอน เพ่ือที่จะสรางเครื่องมือ
วัดไดอยางมีประสิทธิภาพ 
   1.5 ในการใชโปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะผานภาพการตูนรวมกับการชี้แนะทางวาจา 
หากตองการใหเกิดผลดียิ่งขึ้น ควรมีการพัฒนาพฤติกรรมอยางตอเน่ือง โดยอาจใชจํานวนครั้งใน
การพัฒนามากขึ้น เชน มากกวาสัปดาหละครั้งขึ้นไป  
 
 2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป   
   2.1 ในงานวิจัยครั้งน้ีใชวิธีการเปลี่ยนกระบวนการทางปญญาเพื่อใหสงผลตอจิตสาธารณะ
ของกลุมตัวอยาง ควรมีการศึกษาถึงวิธีการเพิ่มจิตสาธารณะโดยตรงโดยไมผานกระบวนการทาง
ปญญา  
   2.2 ควรมีการเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคงทนของการใชโปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะผาน
ภาพการตูนรวมกับการชี้แนะทางวาจา 
   2.3 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบระหวางกลุมทดลอง 2 กลุม ไดแกกลุมที่ไดรับเทคนิค
เสนอตัวแบบอยางเดียว กับกลุมทดลองที่ไดรับการเสนอตัวแบบรวมกับการชี้แนะทางวาจา เพ่ือ
ศึกษาดูวา 2 กลุมแตกตางกันหรือไม อยางไร  
     2.4 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการเสนอตัวแบบ ระหวางการเสนอตัว
แบบภาพการตูนที่แสดงพฤติกรรม และ เสนอตัวแบบภาพการตูนและไดรับผลกรรมทางบวก เพ่ือ
ศึกษาดูวา ทั้ง 2 วิธีมีประสิทธิภาพเหมือนหรือแตกตางกันหรือไม อยางไร 
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ภาคผนวก 
 

1. กําหนดการดําเนินการในกลุมทดลอง 
2. กําหนดการดําเนินการในกลุมควบคุม 
3. แบบสังเกตและบันทึกพฤติกรรมที่แสดงถึงการมีจิตสาธารณะจากการทํากิจกรรมสําหรับ

กอนและหลังการทดลอง (Pretest - Posttest) 
4. ตารางวิเคราะหองคประกอบและตัวชี้วัดโปรแกรมการพัฒนาจิตสาธารณะดวยเทคนิค     

การเสนอตัวแบบผานภาพการตูนรวมกับการชี้แนะทางวาจา 
5. ภาพการตูนของกลุมทดลองและกลุมควบคุม ที่ใชในการทดลองจํานวน 12 ครั้ง  
6. โปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะดวยเทคนิคการเสนอตัวแบบผานภาพการตูนรวมกับการชีแ้นะ

ทางวาจา คูมือการดําเนินการทดลองในแตละครั้ง 
7. แบบสอบถามการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย 
8. ตารางแสดงคาอํานาจจําแนกรายขอของแบบสอบถามการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย 
9. รายนามผูเชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
10. หนังสือขอความอนุเคราะหจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 
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กําหนดการดําเนินการในกลุมทดลอง 
 
 กําหนดการดําเนินการทดลองของกลุมทดลอง ใชเวลาวิชาจริยธรรมจํานวน 6 คาบ             
(ทุกวันพุธ คาบที่ 5 เวลา 13.30 – 14.20 น.)  และวิชากิจกรรมจํานวน 6 คาบ ( ทุกวันศุกร คาบที่ 6 
เวลา 14.30 –15.20 น.) 
 

วัน/เดือน/ป รายการ คาบที ่
15 พฤศจิกายน 2549 สังเกตและบันทึกพฤติกรรมกอนทดลอง (Pre-test) คาบที่ 5 
22 พฤศจิกายน 2549 ครั้งที่ 1 แอนกับคิงเก็บอุปกรณ คาบที่ 5 
24 พฤศจิกายน 2549 ครั้งที่ 2 นุนประหยัดน้ํา คาบที่ 6 
29 พฤศจิกายน 2549 ครั้งที่ 3 เมษและมีนทําตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย คาบที่ 5 
  1 ธันวาคม 2549 ครั้งที่ 4 ปุกและปอมรับอาสา คาบที่ 6 
  6 ธันวาคม 2549 ครั้งที่ 5 เพชรพลอยแบงปนเครื่องเลน คาบที่ 5 
  8 ธันวาคม 2549 ครั้งที่ 6 เปลเปดโอกาส คาบที่ 6 
 13 ธันวาคม 2549 ครั้งที่ 7 เมนและแฟมดูแลอุปกรณ คาบที่ 5 
 15 ธันวาคม 2549 ครั้งที่ 8 เกงกับโจประหยัดไฟ คาบที่ 6 
 20 ธันวาคม 2549 ครั้งที่ 9 ตุก ติก๊ ตอม ทําตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย คาบที่ 5 
 22 ธันวาคม 2549 ครั้งที่ 10 กลุมอาสากําจัดลูกน้ํายุงลาย คาบที่ 6 
 27 ธันวาคม 2549 ครั้งที่ 11 ตองกับตาร แบงปนที่นั่ง คาบที่ 5 
 28 ธันวาคม 2549 ครั้งที่ 12 ตูนเปดโอกาสใหใชหองน้ํา คาบที่ 5 
  5 มกราคม 2550 สังเกตและบันทึกพฤติกรรมหลังทดลอง (Post-test) คาบที่ 5 
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กําหนดการดําเนินการในกลุมทดลอง 
 
 กําหนดการดําเนินการทดลองของกลุมทดลอง ใชเวลาวิชาลูกเสือจํานวน 6 คาบ             
(ทุกวันพุธ คาบที่ 6 เวลา 13.30 – 14.20 น.)  และวิชาการงานพื้นฐานอาชีพจํานวน 6 คาบ       
(ทุกวันศุกร คาบที่ 5 เวลา 14.30 –15.20 น.) 
 

วัน/เดือน/ป รายการ คาบที ่
15 พฤศจิกายน 2549 สังเกตและบันทึกพฤติกรรมกอนทดลอง (Pre-test) คาบที่ 6 
22 พฤศจิกายน 2549 ครั้งที่ 1 แอนกับคิงเก็บอุปกรณ คาบที่ 6 
24 พฤศจิกายน 2549 ครั้งที่ 2 นุนประหยัดน้ํา คาบที่ 5 
29 พฤศจิกายน 2549 ครั้งที่ 3 เมษและมีนทําตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย คาบที่ 6 
  1 ธันวาคม 2549 ครั้งที่ 4 ปุกและปอมรับอาสา คาบที่ 5 
  6 ธันวาคม 2549 ครั้งที่ 5 เพชรพลอยแบงปนเครื่องเลน คาบที่ 6 
  8 ธันวาคม 2549 ครั้งที่ 6 เปลเปดโอกาส คาบที่ 5 
 13 ธันวาคม 2549 ครั้งที่ 7 เมนและแฟมดูแลอุปกรณ คาบที่ 6 
 15 ธันวาคม 2549 ครั้งที่ 8 เกงกับโจประหยัดไฟ คาบที่ 5 
 20 ธันวาคม 2549 ครั้งที่ 9 ตุก ติก๊ ตอม ทําตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย คาบที่ 6 
 22 ธันวาคม 2549 ครั้งที่ 10 กลุมอาสากําจัดลูกน้ํายุงลาย คาบที่ 5 
 27 ธันวาคม 2549 ครั้งที่ 11 ตองกับตาร แบงปนที่นั่ง คาบที่ 6 
 28 ธันวาคม 2549 ครั้งที่ 12 ตูนเปดโอกาสใหใชหองน้ํา คาบที่ 6 
  5 มกราคม 2550 สังเกตและบันทึกพฤติกรรมหลังทดลอง (Post-test) คาบที่ 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 
 

แบบสังเกตและบันทึกพฤติกรรมที่แสดงถึงการมีจิตสาธารณะจากการทํากิจกรรม 
สําหรับกอนและหลังการทดลอง (Pretest - Posttest) 
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แบบสังเกตและบันทึกพฤติกรรมที่แสดงถึงการมีจิตสาธารณะจากการทํากิจกรรม 
สําหรับกอนและหลังการทดลอง (Pretest - Posttest) 

 

ฐานที่ 1     
ปะติดรูปจากกระดาษสา 

 
วัสดุ    

1. กระดาษสาแชน้ําจนเปอยนํามาผสมกาว จํานวน 6 สี สีละ 2 ขวด รวม 12 ขวด 
2. ภาพการตูนรูปบานและตนไม ขนาด 5 x 8 นิ้ว เทาจํานวนคนในกลุม 
3. กระดาษโปสเตอร กลุมละ 1 แผนใหญ 

อุปกรณ 
1. ปากคีบ เทาจํานวนคนในกลุม 
2. ไมยาว เทาจํานวนคนในกลุม 
3. กรรไกร 4 เลม 
4. กาว 2 ขวด 
5. ผาเช็ดโตะ  2 ผืน 

ข้ันกิจกรรม 
    1) ใหนักเรียนแตละคนปะติดภาพการตูนใหมีสีสันสวยงามดวยกระดาษสาสีตางๆ คนละ 1 ภาพ 
    2) หลังจากที่นักเรียนทําภาพการตูนของตนเองเสร็จแลว  ใหทากาวดานหลังภาพการตูนของ
ตนเอง แลวนํามาติดรวมกันบนกระดาษแผนใหญ 
เวลาในการดําเนินกิจกรรม  
 15 นาที 
วิธีการดําเนินกิจกรรม 

1. แบงนักเรียนออกเปน 3 กลุม กลุมละ 12 คน และกําหนดสีใหแตละกลุมทําปายชื่อโดยใช
กระดาษแข็งมีสีตามสีประจํากลุมใหกับนักเรียน โดยนักเรียนแตละกลุมเขาประจําฐานดังนี้  

ครั้งที่ 1  สีเขียว  เขาฐานที่ 1  สีเหลือง เขาฐานที่ 2  สีชมพู   เขาฐานที่ 3 
ครั้งที่ 2  สีเหลือง เขาฐานที่ 1  สีชมพู  เขาฐานที่ 2  สีเขียว   เขาฐานที่ 3 
ครั้งที่ 3  สีชมพู   เขาฐานที่ 1  สีเขียว  เขาฐานที่ 2  สีเหลือง เขาฐานที่ 3 

 2. เม่ือนักเรียนเขาประจําแตละฐาน ผูชวยวิจัยถามนักเรียนวา นักเรียนคนใดรับอาสาเก็บ
อุปกรณ เช็ดโตะ จัดโตะ ปดไฟ ปดพัดลม ปดแอร กอนออกจากหองเรียน 
 3. ดําเนินกิจกรรมในฐานเสร็จตามเวลาที่กําหนด 
 4. ผูวิจัยเตรียมอุปกรณตางๆไวใหบนโตะ สําหรับนักเรียนรวมกันใชอุปกรณ 
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แบบสังเกตละบันทึกพฤติกรรม  
สําหรับกอนและหลังการทดลอง (Pretest - Posttest) 

 
ฐานที่1    ปะติดรูปการตูนจากกระดาษสา                   (แผนที่ 1) 

การปฏิบัต ิ

ตัวชี้วัด 
คนที่ 

คะ
แน

นร
วม

 

     
1  2   
3  4   
5  6   
7  8   
9  10   

1.1 การดูแลรักษาใชแลวเก็บเขาที ่( คะแนน 0 – 4) 
โดยมีหลักการสังเกต ดังนี้ 

1) หลังจากที่ใชขวดกระดาษสาแตละขวดเสร็จแลวจะตองเก็บไว
ในภาชนะที่เตรียมไวให ไมวางทิ้งไวขางนอก ถาตกพื้นตองกมเก็บลง
กลองหรือภาชนะใหเรียบรอย หลังจากปะติดภาพจากกระดาษสา
เสร็จสิ้นแลว แตละคนตองเก็บปากคีบ และไมจ้ิมฟนลงกลองให
เรียบรอย ไดคนละ 2 คะแนน 11  12   

     
1  2   
3  4   
5  6   
7  8   
9  10   

2) หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม นักเรียนตองชวยกันเก็บขวด  
กระดาษสา กรรไกร กาวลงกลองหรือภาชนะอยางเปนระเบียบ  
ไดคะแนนกลุม 2 คะแนน โดยมีเกณฑดังนี้   
  ถานักเรียนรวมกันเก็บ 1 – 3  คน   ได  0.5 คะแนน 
  ถานักเรียนรวมกันเก็บ 4 – 6  คน   ได   1  คะแนน 
  ถานักเรียนรวมกันเก็บ 7 - 9   คน   ได  1.5 คะแนน 
  ถานักเรียนรวมกันเก็บ 10 คนขึ้นไป ได   2  คะแนน    11  12   
หมายเหตุ      

     
1  2   
3  4   
5  6   
7  8   
9  10   

1.2 ลักษณะการใช ใชอยางประหยัด ( คะแนน 0 – 4) 
โดยมีหลักการใหคะแนน ดังนี้ 
      หนีบกระดาษสาไปใชใหอยูในกรอบของรูปภาพได 4 คะแนน  
      - เกินออกนอกกรอบไดไมเกิน ½ cm ถาเกินหัก 0.5 คะแนน ตอ 
½ cm แตไมเกิน 2 คะแนน       
      - ปะกระดาษสาหนาประมาณ ½ cm ถาเกินหัก 0.5 คะแนน ตอ 
½ cm แตไมเกิน 2 คะแนน   11  12   
หมายเหตุ      
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ฐานที่1    ปะติดรูปการตูนจากกระดาษสา                       (แผนที่ 2) 
 

การปฏิบัต ิ

ตัวชี้วัด 
คนที่ 

คะ
แน

นร
วม

 

     
1  2   
3  4   
5  6   
7  8   
9  10   

2.1 การทําตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ( คะแนน 0 – 4) 
โดยมีหลักการสังเกต ดังนี้ 
  1) ปะติดภาพสวนตวัเสร็จเรียบรอย ไดคนละ 2 คะแนน   
  2) ในกลุมนําภาพมาติดบนกระดาษโปสเตอรครบทกุภาพไดคะแนน
กลุม 2 คะแนน โดยมีเกณฑดังนี้   
  ถานักเรียนสง 1 – 3  คน   ได  0.5 คะแนน 
  ถานักเรียนสง 4 – 6  คน   ได   1  คะแนน 
  ถานักเรียนสง 7 - 9   คน   ได  1.5 คะแนน 
  ถานักเรียนสง 10 คนขึ้นไป ได   2  คะแนน    

11  12   

     หมายเหตุ 
     
     
1  2   
3  4   
5  6   
7  8   
9  10   

2.2 การรับอาสา  ( คะแนน 0 – 4) 
     การรับอาสาและไดทําตามที่นักเรียนไดรับอาสา ไดแก เช็ดโตะ 
จัดโตะ เก็บเกาอ้ี ดูแลความสะอาดเรียบรอยของฐาน  โดยมีหลักการ
ใหคะแนน ดังนี้ 
1) นักเรียนที่รับอาสาได 2 คะแนน      
2) นักเรียนที่ไมรับอาสาได 0 คะแนน 
3) นักเรียนที่รับอาสาได 2 คะแนนถาไดทําตามที่รับอาสาจะไดอีก 2 คะแนน  
4) นักเรียนที่ไมรับอาสา แตชวยเพ่ือนได 2 คะแนน 

11  12   

หมายเหตุ 
 

     

 
 
 
 
 
 



 74 

 
ฐานที่1    ปะติดรูปการตูนจากกระดาษสา                   (แผนที่ 3) 

 

การปฏิบัต ิ

ตัวชี้วัด 
คนที่ 

คะ
แน

นร
วม

 

     
1  2   
3  4   
5  6   
7  8   
9  10   

3.1  การแบงปนใหผูอ่ืนไดใชของสวนรวมรวมกัน (คะแนน 0–4) 
มีหลักการใหคะแนนดังนี้ 
        - หยิบขวดกระดาษสามาใชไดครั้งละ 1 ขวด ได 4 คะแนน  
ถาในแตละครั้งหยิบขวดกระดาษสาเกิน 1 ขวดหัก 0.5 คะแนน/ครั้ง 
 

11  12   
หมายเหตุ      

1  2   
3  4   
5  6   
7  8   
9  10   
11  12   

3.2 การเปดโอกาส ใหผูอ่ืนไดใชของสวนรวมในวิสยัที่ตนเอง
สามารถทําได  (คะแนน 0–4)  โดยมีหลักการสังเกต ดังนี้ 
       การที่นักเรียนไดเปดโอกาสใหเพ่ือนใชอุปกรณในแตละฐาน 
จะตองสับเปลี่ยนหมุนเวียนใหเพ่ือนๆไดใชอุปกรณรวมกัน ประเมิน
ไดจากผลของงานที่ไดในแตละกิจกรรม โดยประเมินดังนี้ 

1) ใชกระดาษสามากกวา 4 สี ได 4 คะแนน 
2) ใชกระดาษสา 3 สี ได 3 คะแนน 
3) ใชกระดาษสา 2 สี ได 2 คะแนน 
4) ใชกระดาษสา 1 สี ได 1 คะแนน 
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ฐานที่ 2    

ประกอบชอดอกไม 
 
วัสดุ   

1. ดอกไมผา มี 6 สี  สีละ 20 ดอก รวม 120 ดอก 
2. ใบไม จํานวน 40 ใบ  
3. กานดอกไม 1 กานมี 5 กิ่ง จํานวน 15 กาน 
4. ถุงแกว จํานวน 15 ใบ 

อุปกรณ 
1. ริบบิ้นขนาดใหญ 1 มวนเล็ก 
2. ริบบิ้นขนาดเล็ก 2 มวนเล็ก 
3. กรรไกร  4 เลม 
4. ผาเช็ดโตะ 2 ผืน 

ข้ันกิจกรรม 
1) ใหนักเรียนประกอบชอดอกไมหลายสีคนละ 2 ชอ  
2) นําถุงแกวมาตัดปลายออก จากนั้นนําถุงมาหุมชอดอกไม ทั้ง 2 ชอรวมกัน แลวใชริบบิ้น

ขนาดเล็กที่เตรียมไวใหผูกเปนโบว เสร็จแลวตัดปลายริบบิ้นใหเรียบรอย  
 3) หลังจากนักเรียนทุกคนทําชอดอกไมของตนเองเสร็จแลว ใหนําชอดอกไมของทุกคนใน
กลุมมาผูกโบวรวมกันอีกครั้งหนึ่ง โดยใชริบบิ้นขนาดใหญเสร็จแลวตัดปลายริบบิ้นใหเรียบรอย 
เวลาในการดําเนินกิจกรรม  
 15 นาที 
วิธีการดําเนินกิจกรรม 

1. แบงนักเรียนออกเปน 3 กลุม กลุมละ 12 คน และกําหนดสีใหแตละกลุมทําปายชื่อโดยใช
กระดาษแข็งมีสีตามสีประจํากลุมใหกับนักเรียน โดยนักเรียนแตละกลุมเขาประจําฐานดังนี้  

ครั้งที่ 1  สีเขียว  เขาฐานที่ 1  สีเหลือง เขาฐานที่ 2  สีชมพู   เขาฐานที่ 3 
ครั้งที่ 2  สีเหลือง เขาฐานที่ 1  สีชมพู  เขาฐานที่ 2  สีเขียว   เขาฐานที่ 3 
ครั้งที่ 3  สีชมพู   เขาฐานที่ 1  สีเขียว  เขาฐานที่ 2  สีเหลือง เขาฐานที่ 3 

 2. เม่ือนักเรียนเขาประจําแตละฐาน ผูชวยวิจัยถามนักเรียนวา นักเรียนคนใดรับอาสาเก็บ
อุปกรณ เช็ดโตะ จัดโตะ ปดไฟ ปดพัดลม ปดแอร กอนออกจากหองเรียน 
 3. ดําเนินกิจกรรมในฐานเสร็จตามเวลาที่กําหนด 
 4. ผูวิจัยเตรียมอุปกรณตางๆไวใหบนโตะ สําหรับนักเรียนรวมกันใชอุปกรณ 
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แบบสังเกตละบันทึกพฤติกรรม 
สําหรับกอนและหลังการทดลอง (Pretest - Posttest) 

 
ฐานที่ 2  ประกอบชอดอกไม     (แผนที่ 1) 

การปฏิบัต ิ

ตัวชี้วัด 
คนที่ 

คะ
แน

นร
วม

 

     
1  2   
3  4   
5  6   
7  8   
9  10   

1.1 การดูแลรักษาใชแลวเก็บเขาที่ (คะแนน 0–4)   
โดยมีหลักการใหคะแนน ดังนี้ 

1) หลังจากใชริบบิ้นและกรรไกรเสร็จแลวจะตองเก็บไวในกลอง 
หรือภาชนะที่เตรียมไวให ถาตกพื้นตองกมเก็บลงกลองหรือภาชนะ
ใหเรียบรอย ไดคนละ 2 คะแนน 

2) ถาวางดอกไมทิ้งไวขางนอกภาชนะ ขยํา บีบ โยน หรือขวาง
ปาดอกไม หักคนละ 2 คะแนน 11  12   

     
1  2   
3  4   
5  6   
7  8   
9  10   

3) หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมแลว ตองชวยกันเก็บอุปกรณประจํา
ฐานลงกลองหรือภาชนะอยางเปนระเบียบ ไดกลุมละ 2 คะแนน โดย
มีเกณฑดังนี้   
  ถานักเรียนรวมกันเก็บ 1 – 3  คน   ได  0.5 คะแนน 
  ถานักเรียนรวมกันเก็บ 4 – 6  คน   ได   1  คะแนน 
  ถานักเรียนรวมกันเก็บ 7 - 9   คน   ได  1.5 คะแนน 
  ถานักเรียนรวมกันเก็บ 10 คนขึ้นไป ได   2  คะแนน    11  12   
หมายเหตุ      

     
1  2   
3  4   
5  6   
7  8   
9  10   

1.2 ลักษณะการใช ใชอยางประหยัด ( คะแนน 0 – 4) 
โดยมีหลักการใหคะแนน ดังนี้ 
   นําชอดอกไมมาผูกรวมกัน โดยใชริบบิ้นผูกเปนโบวยาวไมเกิน  
4 นิ้ว เหลือปลายยาวไมเกิน 4 นิ้ว ได 2 คะแนน ถาเกินหัก 0.5 
คะแนนตอ 1 นิ้ว แตหักไมเกิน 2 คะแนน 
   นักเรียนใชริบบิ้นและถุงไดคนละ 1 ชิ้น ได 2 คะแนน ถาใชริบบิ้น
และถุงชิ้นแรกเสียหายและเปลี่ยนชิ้นใหมหัก ชิ้นละ 1 คะแนน  11  12   
หมายเหตุ      
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ฐานที่ 2  ประกอบชอดอกไม     (แผนที่ 2) 
 

การปฏิบัต ิ

ตัวชี้วัด 
คนที่ 

คะ
แน

นร
วม

 

     
1  2   
3  4   
5  6   
7  8   
9  10   
11  12   

     

2.1 การทําตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ( คะแนน 0 – 4) 
โดยมีหลักการใหคะแนน ดังนี้ 
  1) ทําชอดอกไมไดครบตามที่กําหนดคนละ  2 ชอ ไดคนละ  
2 คะแนน 
   2) ในกลุมนําชอดอกไมทุกชอมาผูกริบบิ้นรวมกัน ไดกลุมละ 2 
คะแนน โดยใชเกณฑ ดังนี้ 
  ถานักเรียนสง 1 – 3  คน   ได  0.5 คะแนน 
  ถานักเรียนสง 4 – 6  คน   ได   1  คะแนน 
  ถานักเรียนสง 7 - 9   คน   ได  1.5 คะแนน 
  ถานักเรียนสง 10 คนขึ้นไป ได   2  คะแนน         

หมายเหตุ 
 

     

     
1  2   
3  4   
5  6   
7  8   
9  10   
11  12   

2.2 การรับอาสา  ( คะแนน 0 – 4) 
     การรับอาสาและไดทําตามที่นักเรียนไดรับอาสา ไดแก เช็ดโตะ 
จัดโตะ เก็บเกาอ้ี ดูแลความสะอาดเรียบรอยของฐาน  โดยมีหลักการ
ใหคะแนน ดังนี้ 
1) นักเรียนที่รับอาสาได 2 คะแนน      
2) นักเรียนที่ไมรับอาสาได 0 คะแนน 
3) นักเรียนที่รับอาสาได 2 คะแนนถาไดทําตามที่รับอาสาจะไดอีก 2 คะแนน  
4) นักเรียนที่ไมรับอาสา แตชวยเพ่ือนได 2 คะแนน 

     
หมายเหตุ 
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ฐานที่ 2  ประกอบชอดอกไม     (แผนที่ 3) 
 

การปฏิบัต ิ

ตัวชี้วัด 
คนที่ 

คะ
แน

นร
วม

 

     
1  2   
3  4   
5  6   
7  8   
9  10   

3.1  การแบงปนใหผูอ่ืนไดใชของสวนรวมรวมกัน (คะแนน 0–4) 
มีหลักการใหคะแนนดังนี้ 
     - หยิบดอกไมมาใชไดครั้งละ 1 ดอก ได 2 คะแนน ถาในแตละ
ครั้งหยิบดอกไมเกิน 1 ดอกหัก 0.5 คะแนนตอครั้ง 

11  12   
หมายเหตุ      

1  2   
3  4   
5  6   
7  8   
9  10   
11  12   

3.2 การเปดโอกาส ใหผูอ่ืนไดใชของสวนรวมในวิสัยที่ตนเอง
สามารถทําได  (คะแนน 0–4)        
    การที่นักเรียนไดเปดโอกาสใหเพ่ือนใชอุปกรณในแตละฐาน 
จะตองสับเปลี่ยนหมุนเวียนใหเพ่ือนๆไดใชอุปกรณรวมกัน ประเมิน
ไดจากผลของงานที่ไดในแตละกิจกรรม มีหลักการสังเกต ดังนี้ 

1) ชอดอกไม ประกอบไปดวยดอกไมครบ 4 สี ได 4 คะแนน 
2) ชอดอกไม ประกอบไปดวยดอกไม 3 สี ได 3 คะแนน 

3)  ชอดอกไม ประกอบไปดวยดอกไม 2 สี ได 2 คะแนน 

4)  ชอดอกไม ประกอบไปดวยดอกไม 1 สี ได 1 คะแนน 
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ฐานที่ 3    
รถไฟของเลนจากเศษวัสดุ 

 
วัสดุ   

1. แกนกระดาษทิชชูเจาะรู จํานวน 15 อัน 
2. ไมยาว จํานวน 30 อัน 
3. กระดาษตัดวงกลมเจาะรู ทําเปนลอรถไฟ มี 5 สี สีละ 15 อัน รวม 75 อัน  

อุปกรณ 
1. ยางเสนเล็ก 
2. เชือก 2 มวน  
3. กรรไกร 4 เลม 
4. ผาเช็ดโตะ 2 ผืน 

ข้ันทํากิจกรรม  
 1) ใหนักเรียนประกอบรถไฟจากวัสดุที่เตรียมไวให คนละ 1 คัน รถไฟ 1 คันประกอบดวย
แกนกระดาษทิชชู 1 อัน  ไมยาว 2 ไม  และลอรถ 4 อัน  
 2) ใชยางรัดที่ไม สําหรับยึดลอใหติดกับตัวรถไฟทั้ง 4 ดาน  
 3) หลังจากที่นักเรียนทํารถไฟของตนเองเสร็จแลว ใหใชเชือกผูกรถไฟของตนเองใหติดกับ
รถไฟของเพื่อน นักเรียนตองผูกเชือกดวยตนเอง 1 ดาน โดยเหลืออีกดานหนึ่งไวใหเพ่ือนคนตอไป   
 4) ทุกคนในกลุมรวมกันประดิษฐรถไฟ 1 ขบวน 
เวลาในการดําเนินกิจกรรม  
 15 นาที 
วิธีการดําเนินกิจกรรม 

1. แบงนักเรียนออกเปน 3 กลุม กลุมละ 12 คน และกําหนดสีใหแตละกลุมทําปายชื่อโดยใช
กระดาษแข็งมีสีตามสีประจํากลุมใหกับนักเรียน โดยนักเรียนแตละกลุมเขาประจําฐานดังนี้  

ครั้งที่ 1  สีเขียว  เขาฐานที่ 1  สีเหลือง เขาฐานที่ 2  สีชมพู   เขาฐานที่ 3 
ครั้งที่ 2  สีเหลือง เขาฐานที่ 1  สีชมพู  เขาฐานที่ 2  สีเขียว   เขาฐานที่ 3 
ครั้งที่ 3  สีชมพู   เขาฐานที่ 1  สีเขียว  เขาฐานที่ 2  สีเหลือง เขาฐานที่ 3 

 2. เม่ือนักเรียนเขาประจําแตละฐาน ผูชวยวิจัยถามนักเรียนวา นักเรียนคนใดรับอาสาเก็บ
อุปกรณ เช็ดโตะ จัดโตะ ปดไฟ ปดพัดลม ปดแอร กอนออกจากหองเรียน 
 3. ดําเนินกิจกรรมในฐานเสร็จตามเวลาที่กําหนด 
 4. ผูวิจัยเตรียมอุปกรณตางๆไวใหบนโตะ สําหรับนักเรียนรวมกันใชอุปกรณ 
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แบบสังเกตละบันทึกพฤติกรรม 

สําหรับกอนและหลังการทดลอง (Pretest - Posttest) 
 

ฐานที่ 3    รถไฟของเลนจากเศษวัสดุ     (แผนที่ 1) 

การปฏิบัต ิ

ตัวชี้วัด 
คนที่ 

คะ
แน

นร
วม

 

     
1  2   
3  4   
5  6   
7  8   
9  10   

1.1 การดูแลรักษาใชแลวเก็บเขาที่ (คะแนน 0–4)   
โดยมีหลักการใหคะแนน ดังนี้ 

1) หลังจากใชหนังยาง เชือก กรรไกร เสร็จแลวจะตองเก็บไวใน
กลองหรือภาชนะที่เตรียมไวให ไมวางทิ้งไวขางนอก ถาตกพื้นตอง
กมเก็บลงกลองหรือภาชนะใหเรียบรอย ไดคนละ 2 คะแนน 

2) ถาวางหนังยาง เชือก กรรไกรทิ้งไวขางนอกภาชนะ ขยํา บีบ 
โยน หรือขวางปาอุปกรณ หักคนละ 2 คะแนน 11  12   

     
1  2   
3  4   
5  6   
7  8   
9  10   

     3) หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมแลว ตองชวยกันเก็บอุปกรณประจํา
ฐานลงกลองหรือภาชนะอยางเปนระเบียบ ไดกลุมละ 2 คะแนน  
โดยมีเกณฑดังนี้   
  ถานักเรียนรวมกันเก็บ 1 – 3  คน   ได  0.5 คะแนน 
  ถานักเรียนรวมกันเก็บ 4 – 6  คน   ได   1  คะแนน 
  ถานักเรียนรวมกันเก็บ 7 - 9   คน   ได  1.5 คะแนน 
  ถานักเรียนรวมกันเก็บ 10 คนขึ้นไป ได   2  คะแนน    11  12   

     
1  2   
3  4   
5  6   
7  8   
9  10   

1.2 ลักษณะการใช ใชอยางประหยัด ( คะแนน 0 – 4) 
โดยมีหลักการใหคะแนน ดังนี้ 
   - ใชเชือกผูกรถไฟของตนเองใหติดกับคันอ่ืน ยาวไมเกิน 2 นิ้ว  
ได 2 คะแนน ถาเกินหัก 0.5 คะแนนตอ 1 นิ้ว แตหักไม เกิน  
2 คะแนน 
   - ใชยางมัดลอดานละ 1 เสนรวม 4 เสน และใชเชือก 1 เสน  
ได 2 คะแนน ถาใชยางเกินดานละ 1 เสน และเปลี่ยนเชือกเสนใหม 
หักชิ้นละ 1 คะแนน  

11  12   
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ฐานที่ 3   รถไฟของเลนจากเศษวัสดุ    (แผนที่ 2) 

 

การปฏิบัต ิ

ตัวชี้วัด 
คนที่ 

คะ
แน

นร
วม

 

     
1  2   
3  4   
5  6   
7  8   
9  10   
11  12   

     

2.1 การทําตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ( คะแนน 0 – 4) 
โดยมีหลักการใหคะแนน ดังนี้ 
     1) ประกอบตูรถไฟไดครบตามที่กําหนดคนละ 1 ตู ไดคนละ  
2 คะแนน 
     2) ในกลุมนํารถไฟทั้งหมดมาผูกรวมกันเปนรถไฟยาว ไดกลุมละ 
2 คะแนน โดยใชเกณฑ ดังน้ี 
  ถานักเรียนสง 1 – 3  คน   ได  0.5 คะแนน 
  ถานักเรียนสง 4 – 6  คน   ได   1  คะแนน 
  ถานักเรียนสง 7 - 9   คน   ได  1.5 คะแนน 
  ถานักเรียนสง 10 คนขึ้นไป ได   2  คะแนน         

หมายเหตุ 
 

     

     
1  2   
3  4   
5  6   
7  8   
9  10   
11  12   

2.3 การรับอาสา  ( คะแนน 0 – 4) 
     การรับอาสาและไดทําตามที่นักเรียนไดรับอาสา ไดแก เช็ดโตะ 
จัดโตะ เก็บเกาอ้ี ดูแลความสะอาดเรียบรอยของฐาน  โดยมีหลักการ
ใหคะแนน ดังนี้ 
1) นักเรียนที่รับอาสาได 2 คะแนน      
2) นักเรียนที่ไมรับอาสาได 0 คะแนน 
3) นักเรียนที่รับอาสาได 2 คะแนนถาไดทําตามที่รับอาสาจะไดอีก 2 คะแนน  
4) นักเรียนที่ไมรับอาสา แตชวยเพ่ือนได 2 คะแนน 

     
หมายเหตุ 
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ฐานที่ 3   รถไฟของเลนจากเศษวัสดุ    (แผนที่ 3) 

 

การปฏิบัต ิ

ตัวชี้วัด 
คนที่ 

คะ
แน

นร
วม

 

     
1  2   
3  4   
5  6   
7  8   
9  10   

3.1  การแบงปนใหผูอ่ืนไดใชของสวนรวมรวมกัน (คะแนน 0–4) 
มีหลักการใหคะแนนดังนี้ 
 หยิบแกนกระดาษทิชชู ไมยาว ลอรถมาประกอบ ครั้งละ 1 ชิ้น ไมนํา
สิ่งของมากองไวขางหนาตนเอง ได 2 คะแนน ถาในแตละครั้งหยิบ
อุปกรณเเกิน 1 ดอก หัก 0.5 คะแนนตอครั้ง  

11  12   
     
1  2   
3  4   
5  6   
7  8   
9  10   
11  12   

3.2 การเปดโอกาส ใหผูอ่ืนไดใชของสวนรวมในวิสัยที่ตนเอง
สามารถทําได  (คะแนน 0–4)        
    การที่นักเรียนไดเปดโอกาสใหเพ่ือนใชอุปกรณในแตละฐาน 
จะตองสับเปลี่ยนหมุนเวียนใหเพ่ือนๆไดใชอุปกรณรวมกัน ประเมิน
ไดจากผลของงานที่ไดในแตละกิจกรรม มีหลักการสังเกต ดังนี้ 

1) ตูรถไฟ ประกอบไปดวยลอรถครบ 4 สี ได 4 คะแนน 
2) ตูรถไฟ ประกอบไปดวยลอรถครบ 3 สี ได 3 คะแนน 
3) ตูรถไฟ ประกอบไปดวยลอรถครบ 2 สี ได 2 คะแนน 
4) ตูรถไฟ ประกอบไปดวยลอรถครบ 1 สี ได 1 คะแนน 

     

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค  
 
 

ตารางวิเคราะหองคประกอบและตัวชี้วัดโปรแกรมการพัฒนาจิตสาธารณะ 
ดวยเทคนคิการเสนอตัวแบบผานภาพการตูนรวมกับการชี้แนะทางวาจา 
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ตารางวเิคราะหองคประกอบและตวัชีว้ัด 

โปรแกรมการพัฒนาจิตสาธารณะ 
ดวยเทคนิคการเสนอตัวแบบผานภาพการตูนรวมกับการชี้แนะทางวาจา 

 
องคประกอบที่ 1 องคประกอบที่ 2 องคประกอบที่ 3 

ภาพที่ 
ตัวชี้วัดท่ี 1 ตัวชี้วัดท่ี 2 ตัวชี้วัดท่ี 3 ตัวชี้วัดท่ี 4 ตัวชี้วัดท่ี 5 ตัวชี้วัดท่ี 6 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       
11       
12       

 
องคประกอบที่ 1  การหลีกเลี่ยงการใชหรือการกระทําที่ทําใหเกิดการชํารุดเสียหาย                        

ตอของสวนรวม 
องคประกอบที่ 2  การถือเปนหนาที่ที่จะมีสวนรวมในการดูแลรักษา 
องคประกอบที่ 3  การเคารพสิทธิในการใชของสวนรวม 
 ตัวชี้วัด 1  การดูแลรักษา หลังจากใชของสวนรวมเสร็จแลวตองเก็บเขาที่  
 ตัวชี้วัด 2  ลักษณะการใช รูจักใชของสวนรวมอยางประหยัด 
 ตัวชี้วัด 3  การทําตามหนาที่ทีไ่ดรับหมอบหมายเพ่ือสวนรวม 
 ตัวชี้วัด 4  การรับอาสาทําบางสิ่งบางอยางเพ่ือสวนรวม 
 ตัวชี้วัด 5  การแบงปน โดยการใชของสวนรวมรวมกัน 
 ตัวชี้วัด 6  การเปดโอกาสใหผูอ่ืนไดใชของสวนรวม 
  
 



 
 
 

วิเคราะหตัวแบบผานภาพการตูนจิตสาธารณะ 
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   C หมายถึง  ผลที่เกิดขึ้นตามหลังแลวทาํใหพฤติกรรมเพิ่มขึ้น 
 
องคประกอบที่ 1  การหลีกเลี่ยงการใชหรือการกระทําที่ทําใหเกิดความชํารุดเสียหายตอสวนรวม 
ตัวชี้วัด 1  การดูแลรักษา หลังจากใชของสวนรวมเสร็จแลวตองเก็บเขาที่         
ครั้งที่ 1 
 
 

A B C +
 
 

ที่หองเก็บอุปกรณการเกษตร     
ของโรงเรียน มีสอมพรวน ชอน
ปลูก ฝกบวัรดน้ํา แขวนอยู       
บนกําแพงอยางเปนระเบียบ  
หลังจากที่แอนกับคิง เลิกเรียน
วิชาเกษตร จึงนําสอมพรวนและ
ฝกบัวรดน้ําเขามาเก็บในหอง 

แอนแขวนสอมพรวน        
ไวที่ราวแขวนอุปกรณบน

กําแพง คิงแขวนฝกบวัรดน้าํ
ไวอยางเปนระเบียบ 

คุณครูกลาวชมเชยแอนกับคิง     
ในเรื่องของการรูจักใชของ
สวนรวมแลวเก็บเขาที ่         

“ อุปกรณของโรงเรียนเปนของ
สวนรวมเมื่อนักเรียนใชเสร็จแลว 

ควรเกบ็อุปกรณเขาที่เดิม        
ครูขอบใจมาก ” 
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วิเคราะหตัวแบบผานภาพการตูนจิตสาธารณะ 
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   C หมายถึง  ผลที่เกิดขึ้นตามหลังแลวทาํใหพฤติกรรมเพิ่มขึ้น 
 
องคประกอบที่ 1  การหลีกเลี่ยงการใชหรือการกระทําที่ทําใหเกิดความชํารุดเสียหายตอสวนรวม 
ตัวชี้วัด 2    ลักษณะการใช รูจักใชของสวนรวมอยางประหยัด          
ครั้งที่ 2 
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      นุนปดกอกน้ําที่ตูน้ําดื่มใหสนิท คุณครูกลาวชมเชยนุน           

ที่ชวยกันใชของสวนรวม          
อยางประหยัด  “ ครูขอบใจนุนที่
ชวยประหยัดน้ํา นอกจากชวย
โรงเรียนประหยัดน้ําแลว ยังชวย

ชาติไดอีกดวยนะ ” 

ที่โรงอาหารมีรานคา            
โตะอาหาร และดานหนามีตูน้ําดื่ม    

ที่น้ํากําลังหยดตลอดเวลา         
เพราะกอกน้ําปดไมสนิท 
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   C หมายถึง  ผลที่เกิดขึ้นตามหลังแลวทาํใหพฤติกรรมเพิ่มขึ้น 
 
องคประกอบที ่2   การถือเปนหนาที่ที่จะมีสวนรวมในการดูแลรักษา 
ตัวชี้วัด 3    การทําตามหนาที่ทีไ่ดรับหมอบหมายเพื่อสวนรวม 
ครั้งที่ 3 
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      ครูบรรณารักษกลาวชมเชย 
“ครูขอบใจเมษและมีนที่รวมกันดูแล
ชั้นหนังสือของสวนรวมตามที่ครู
มอบหมาย” 

      เมษและมีนไดรับหมอบ
หมายจากครูบรรณารักษใหเก็บ
หนังสือขึ้นชั้น 

    เมษและมีนชวยกันเกบ็
หนังสือขึ้นชั้นตางๆดวยความ
ตั้งใจ 
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วิเคราะหตัวแบบผานภาพการตูนจิตสาธารณะ 
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   C หมายถึง  ผลที่เกิดขึ้นตามหลังแลวทาํใหพฤติกรรมเพิ่มขึ้น 
 
องคประกอบที ่2   การถือเปนหนาที่ที่จะมีสวนรวมในการดูแลรักษา 
ตัวชี้วัด 4    การรับอาสาทําบางสิ่งบางอยางเพื่อสวนรวม 
ครั้งที่ 4 
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หนาโรงเรียนมีคนเดินขาม       
ทางมาลายมากมาย           

แตทางมาลายไมมีสัญญาณไฟ
จราจรสําหรับหยุดรถ          
ที่กําลังแลนผานไป-มา 

คุณครูใหญเห็นการกระทํา       
ของปุกและปอม จึงกลาวยกยอง

ปุกและปอม “ดีมากครับที่
นักเรียนไดอาสาชวยเหลือนองๆ” 

ปุกและปอมรบัอาสายื่นโบก
ธงใหสัญญาณหยุด เพื่อหยุด
รถที่กําลังวิ่งผานไป – มา 

และฝงตรงขามมีเด็กกําลังเดิน
ขามทางมาลาย 
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   C หมายถึง  ผลที่เกิดขึ้นตามหลังแลวทาํใหพฤติกรรมเพิ่มขึ้น 
 
องคประกอบที ่3   การเคารพสิทธิในการใชของสวนรวมทีใ่ชประโยชนรวมกัน 
ตัวชี้วัด 5    แบงปนโดยการไมยึดครองของสวนรวมมาเปนของตน 
ครั้งที่ 5 
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พงษกับพิมเดินเขามา       
ขอพลอยกับเพชรเลนมาหมุน  
พลอยกับเพชรจึงแบงมาหมุน
ใหพงษกับพิมเลนดวยกัน 

ครูกลาวชมเชย           
พลอยกับเพชร            

ที่รูจักแบงปนของเลนให
เพื่อนเลน 

   พลอยกับเพชรเลนมาหมุนอยู
ที่สนามเด็กเลนของโรงเรียน  
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องคประกอบที ่3   การเคารพสิทธิในการใชของสวนรวมทีใ่ชประโยชนรวมกัน 
ตัวชี้วัด 6    แบงปนโดยการไมยึดครองของสวนรวมมาเปนของตน 
ครั้งที่ 6 
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    เปลกําลังใชโทรศัพท แต
ปลายทางสายไมวาง จึงเปด
โอกาสใหคุณลุงที่รอเขาแถว
อยูดานหลัง ใชโทรศัทพกอน 

 
   ที่ตูโทรศัพทมีคนเขาแถวรอ
เพื่อที่จะใชโทรศัพท 

   เปลไดรับคาํชมและคําขอบใจ
จากคุณลุง 
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วิเคราะหตัวแบบผานภาพการตูนจิตสาธารณะ 
 
การวิเคราะห   A หมายถึง  เงื่อนไขนําที่ทาํใหเกิดพฤตกิรรมเปาหมาย 
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องคประกอบที่ 1  การหลีกเลี่ยงการใชหรือการกระทําที่ทําใหเกิดความชํารุดเสียหายตอสวนรวม 
ตัวชี้วัด 1  การดูแลรักษา หลังจากใชของสวนรวมเสร็จแลวตองเก็บเขาที่         
ครั้งที่ 7 
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      ที่หองเก็บอุปกรณกีฬา ดานหลังหองมี
ชั้นเก็บอุปกรณมีลูกบาส ลกูฟุตบอลวาง
เรียงอยูบนชัน้ และมีที่สูบลบยางวางเรยีงที่
ขางกําแพงของหอง หลังเลิกเรียนวิชาพละ
เมนและแฟมนําลูกฟุตบอลเขามาเก็บในหอง 

     เมนใชที่สูบลมยาง สูบลมเขาลูก
ฟุตบอล สวนแฟมใชที่สูบลมยางสูบลม
เขาลูกบาส 

       คุณครูกลาวชมเชยเมนกับแฟมในเรื่อง
ของการรูจักดูแลรักษาของสวนรวม   
“ ดีมากเมนกับแฟม ที่ชวยสูบลมยางลูก
ฟุตบอลและลกูบาส หลังจากที่เลิกเลนแลว 
เราจะไดมีลูกฟุตบอลไวใชนานๆ” 

 

 
 
 

 



 
 
 

วิเคราะหตัวแบบผานภาพการตูนจิตสาธารณะ 
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   B หมายถึง  พฤติกรรมเปาหมาย 
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องคประกอบที่ 1  การหลีกเลี่ยงการใชหรือการกระทําที่ทําใหเกิดความชํารุดเสียหายตอสวนรวม 
ตัวชี้วัด 2    ลักษณะการใช รูจักใชของสวนรวมอยางประหยัด          
ครั้งที่ 8 
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    ที่หองโสตทัศนศึกษาของโรงเรียน 
หลังจากเลิกเรียนแลว เกงกับโจมองเห็น
โทรทัศน ซึ่งเสียบปลั๊กอยู 

    เกงกับโจ ชวยกันถอดปลั๊กโทรทศัน
ออก  

       คุณครูกลาวชมเชยเกงกับโจ         
” ขอบใจนะจะ ที่ชวยกันถอดปลั๊กไฟ
ออก ชวยโรงเรียนประหยัดไฟไดมาก
ทีเดียว ” 
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องคประกอบที ่2   การถือเปนหนาที่ที่จะมีสวนรวมในการดูแลรักษา 
ตัวชี้วัด 3    การทําตามหนาที่ทีไ่ดรับหมอบหมายเพื่อสวนรวม 
ครั้งที่ 9 
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     คุณครูพยาบาลมอบหมายให

ทุกคนมีหนาที่ทําความสะอาดหอง
พยาบาล 

ตุกกําลังปดเตยีงนอน        
ติ๊กใชผาเช็ดตูยา ตอมกําลัง
กวาดพื้นหองพยาบาล 

ครูยืนอยูที่หนาประตูกลาวชมเชย    
“ ดีมากคะ ตุก ติ๊ก ตอม ที่ชวยกัน
ทําตามหนาทีท่ี่ครูมอบหมาย” 
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   B หมายถึง  พฤติกรรมเปาหมาย 
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องคประกอบที ่2   การถือเปนหนาที่ที่จะมีสวนรวมในการดูแลรักษา 
ตัวชี้วัด 4    การรับอาสาทําบางสิ่งบางอยางเพื่อสวนรวม 
ครั้งที่ 10 
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    บริเวณดานหลังโรงเรียนมีกระถางตนไม 
ถังน้ําเกา ชิงชาหวงยางทีม่ีน้ําขัง เปนแหลง
เพาะพันธุลูกน้ํายุงลาย 

      มิ้น แมนและมุก รับอาสากําจัด
แหลงเพาะพนัธุลูกน้ํายุงลาย มิ้นเทน้ําที่
กระถางตนไม แมนเทน้ําในถังน้ําออก 
มุกเทน้ําออกจากชิงชาหวงยาง 

คุณครูใหญกลาวชมเชย          
“ ดีมาก ครูขอบใจพวกเด็กๆ       
ที่อาสาชวยกนักําจัดแหลง
เพาะพันธุลูกน้ํายุงลาย 
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องคประกอบที ่3   การเคารพสิทธิในการใชของสวนรวมทีใ่ชประโยชนรวมกัน 
ตัวชี้วัด 5    แบงปนโดยการไมยึดครองของสวนรวมมาเปนของตน 
ครั้งที่ 11 
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ในโรงอาหารมีนักเรียนนั่งรับประทานอาหาร
มากมาย โตะอาหารไมเพียงพอกับเด็ก

นักเรียน ตองกับตาร นั่งรับประทานอาหาร
ที่มุมโตะตวัหนึ่ง 

กองกําลังมองหาที่นั่งอยู ตองกับตาร จึง
ชวนกองมานั่งรับประทานที่โตะ และ

แบงเกาอี้ที่ใหกองนั่ง 

คุณครูใหญเห็นจึงกลาวชมเชย     
“ ดีมากที่นักเรียนรูจักแบงที่นั่ง     

ใหเพื่อนๆ 
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วิเคราะหตัวแบบผานภาพการตูนจิตสาธารณะ 
 
การวิเคราะห   A หมายถึง  เงื่อนไขนําที่ทาํใหเกิดพฤตกิรรมเปาหมาย 
   B หมายถึง  พฤติกรรมเปาหมาย 
   C หมายถึง  ผลที่เกิดขึ้นตามหลังแลวทาํใหพฤติกรรมเพิ่มขึ้น 
 
องคประกอบที ่3   การเคารพสิทธิในการใชของสวนรวมทีใ่ชประโยชนรวมกัน 
ตัวชี้วัด 6    แบงปนโดยการไมยึดครองของสวนรวมมาเปนของตน 
ครั้งที่ 12 
 
 A B C +

 
 

ครูและเพื่อนกลาวชมเชย       
และขอบใจตนูที่ใหมอน         

ใชหองน้ํากอน 

   ที่หองน้ําของโรงเรียนมีคนเขาแถว
เพื่อที่จะใชทําธุระสวนตวั 

    ตูนที่กําลังจะเขาหองน้ํามองเห็นมอน
ที่มีอาการทองเสียปวดทองมาก ยืนบิด
อยูหนาประตหูองน้ํา ตูนจึงกลาววา 
“นายใชหองน้ํากอนก็ได เรายังทนไหว” 
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ภาคผนวก  ง 
 

ภาพการตูนที่ใชกับกลุมทดลอง 12 คร้ัง 
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ครูขอบใจนุนมากที่ชวยปดน้ํา นอกจากนุนชวยโรงเรียน     
ประหยัดน้ําแลว ยังชวยชาติไดอีกดวยนะ 

อุปกรณของโรงเรียนเปนของสวนรวม                       
นักเรียนใชเสร็จแลวควรเก็บอุปกรณเขาที่เดิม ดีมากคะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครั้งที่ 1         ครั้งที่ 2 
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ครั้งที่ 5          ครั้งที่ 6 ครูขอบใจเมษและมีน ที่ร

ดีมากครับนักเรียนที่อาสาชวยเหลือนองๆ  
ใหขามถนนไดสะดวก วมกันดูแลชั้นหนังสือของสวนรวม ตามที่ครูมอบหมาย 

 
ครั้งที่ 3         ครั้งที่ 4 

 
 
 

 



 

 

ดีจังเลยลุงมีธุระดวนซะดวย ลุงขอบใจหนูมาก      
ที่ใหลุงใชโทรศัพทกอน 

ปลายทางสายไมวาง           
คุณลุงใชโทรศัพทกอนก็ไดคะ 

ครขอบใจเพชรกับพลอยมากที่แบงปนเครื่องเลนใหพงษกับพิมเลน

มาเลนดวยกันสิ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครั้งที่ 5          ครงที่ 6  
 

ครูขอบใจนะเกงกับโจ ที่ชวยกันถอดปลั๊กไฟออก         
หลังจากเลิกเรียน ชวยโรงเรียนประหยัดไฟไดมากเลย 
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หลังจากที่เลิกเลนแลว เราตองตรวจดูลมในลูกบาสดวย ครูขอบใจ       
เมนและแฟมทีช่วยกันดูแลอุปกรณ เราจะไดมีไวใชนานๆ 

ครั้งที่ 7         ครั้งที่ 8 
 
 
 

 



 

ดีมาก ตุก ติ๊ก ตอม ครูขอบใจที่พวกเราชวยกันทําตามหนาที่ที่ครูมอบหมาย 
ครูขอบใจเด็กๆที่อาสาชวยกันกําจัดแหลงเพาะพันธุลูกน้ํายุงลาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครั้งที่ 9          ครั้งที่ 10 
 

ดีมากตองกับตาร ที่รูจักแบงปนที่นั่งใหเพื่อนๆ 

กองหาที่นั่งอยูเหรอ     
มานั่งกับพวกเราก็ได 
กลางวันคนเยอะ        
ที่นั่งไมพอหรอก 

มอนทองเสียครูเลยรีบพามาเขาหองน้ํา ครูขอบใจตูนมาก ทีใ่หมอนเขาไปทําธุระกอน 

นายใชหองน้ํากอนก็ไดเรายงัทนไหว  
 
 
 
 
 
 
 

ครั้งที่ 11         ครั้งที่ 12 

 
 
 

100



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพการตูนที่ใชกับกลุมควบคุม 12 ครั้ง 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 102 

 
  คร้ังที่ 1       คร้ังที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  คร้ังที่ 3       คร้ังที่ 4 
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  คร้ังที่ 5       คร้ังที่ 6 
 

 
 คร้ังที่ 7       คร้ังที่ 8 
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  คร้ังที่ 9      คร้ังที่ 10 

 คร้ังที่ 11     คร้ังที่ 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โปรแกรมพฒันาจิตสาธารณะดวยเทคนิคการเสนอตัวแบบผานภาพการตูนรวมกับการชี้แนะทางวาจา คูมือการดําเนินการทดลองในแตละครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

105 

ภาคผนวก  จ 

 
โปรแกรมพัฒ

นาจิตสาธารณ
ะ 

ดวยเทคนคิเสนอตัวแบบผานภาพการตูนรวมกับการชี้แนะทางวาจา 

คูมือดําเนนิการทดลองในแตละครั้ง 



 
 

โปรแกรมพฒันาจิตสาธารณะดวยเทคนิคการเสนอตัวแบบผานภาพการตูนรวมกับการชี้แนะทางวาจา คูมือการดําเนินการทดลองในแตละครั้ง 
 
องคประกอบที่ 1 การหลีกเลี่ยงการใชหรือการกระทําที่ทําใหเกิดความชํารุดเสียหายตอสวนรวม  ตัวชี้วัด   การดูแลรักษา ใชของสวนรวมแลวเกบ็เขาที่ 
ครั้งที่ 1 (แผนที่ 1)           ภาพ      แอนกับคิงเก็บอุปกรณ 

 
เวลาใน 
แตละขั้น 

ขั้นตอนกิจกรรม วัตถุประสงค การสนทนาของผูวิจัยกบัผูเรียน ผลที่คาดหวงัวาผูเรยีนจะกระทํา 

5 นาที 

1. ขั้นเตรียมความพรอม  
    - ผูวิจัยสนทนากับผูเรียนในเรื่อง
ทั่วๆไป 

 
- เพื่อเตรียมความพรอมให
ผูเรียน 

 
- สวัสดีคะนักเรียนทุกคน ใหนักเรียนดู
เพื่อนๆ วาวันนี้มาครบหรือไม ขาดใคร
บาง ?  
- วันนี้วันอะไร ใครรูบางวาสปีระจําวันพุธ 
คือสีอะไร ? (สีเขียว) 
- พูดถึงเรื่องสีวันนี้ครูมีภาพการตูนสวยๆ
มาใหนักเรียนดู ทุกคนพรอมหรือไม ? 

 
 - ผูเรียนนับจํานวนเพื่อน แลวบอก
ครู 
 
 - ผูเรียนตอบคําถามคร ู
 
 - ผูเรียนตอบคําถามคร ู

10 นาที 

2. ขั้นเสนอตัวแบบรวมกบัการชี้แนะทาง
วาจา    
   2.1 ขั้นเสนอตัวแบบ - ที่หนาชั้นเรียน
ผูวิจัยยกตวัแบบภาพการตนูใหผูเรียน
สังเกต  
   2.2 ขั้นชี้แนะทางวาจา - ในขั้นนี้
ผูวิจัยตั้งคําถามถามผูเรียน 

 
- เพื่อนําเสนอตัวแบบผาน
ภาพการตูนทีม่ีพฤติกรรมที่
แสดงถึงการมีจิตสาธารณะ    
- เพื่อชี้แนะใหผูเรียนเขาใจ
ถึงพฤติกรรมที่แสดงถึงการ
มีจิตสาธารณะของตัวแบบ   

   
   1) นักเรียนมองเห็นอะไรในภาพบาง 
   2) ภาพนี้เปนภาพของ ”แอน กับ คิง”   
แอน กับ คิง กําลังทําอะไร ? 
   3) แอนกับคิง อยูที่ไหน ?   
   4) อุปกรณการเกษตรเปนของใคร ? 
   5) แอนกับคิงไดรับผลอยางไรหลังจาก
การกระทํานี ้

 
- ผูเรียนตอบคําถามคร ู
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โปรแกรมพฒันาจิตสาธารณะดวยเทคนิคการเสนอตัวแบบผานภาพการตูนรวมกับการชี้แนะทางวาจา คูมือการดําเนินการทดลองในแตละครั้ง 
 
องคประกอบที่ 1 การหลีกเลี่ยงการใชหรือการกระทําที่ทําใหเกิดความชํารุดเสียหายตอสวนรวม  ตัวชี้วัด   การดูแลรักษา ใชของสวนรวมแลวเกบ็เขาที่ 
ครั้งที่ 1 (แผนที่ 2)           ภาพ      แอนกับคิงเก็บอุปกรณ 
 
เวลาใน 
แตละขั้น 

ขั้นตอนกิจกรรม วัตถุประสงค การสนทนาของผูวิจัยกบัผูเรียน ผลที่คาดหวงัวาผูเรยีนจะกระทํา 

15 นาที 

3. ขั้นเขียนเลาเรื่องจากภาพ 
  ผูวิจัยแจกกระดาษใหกับผูเรียนทุกคน 
เพื่อใหผูเรียนเขียนเลาเรื่องจากภาพลง
ในกระดาษทีแ่จกให 

 
 - เพื่อย้ําใหผูเรียนเขาใจถึง
พฤติกรรมที่แสดงถึงการมี
จิตสาธารณะ 

 
- ใหนักเรียนเขียนเลาเรื่องจากภาพ
การตูนที่ผูเรียนดูแลว ผูเรียนสามารถเลา
เรื่องจากภาพการตูนที่เห็นนี้ ใหเวลาใน
การเขียน 15 นาที ความยาวไมต่ํากวา 5 
บรรทัด 

  
 - ผูเรยีนเขียนเลาเรื่องจากภาพ  

15 นาที 

4. ขั้นกิจกรรม 
    แบงผูเรียนออกเปนกลุม ผูวิจัยแจก
หลอดใหผูเรียนรวมกันพับ เพื่อสังเกต
พรอมทั้ งบันทึกผลการสั ง เกตและ
ประเมินจิตสาธารณะของผูเรียน ตาม
ดัชนีที่ปลูกฝงในการทดลองแตละครั้ง 

 
 - เพื่อประเมินพฤติกรรมที่
แสดงถึงการมีจิตสาธารณะ
ตามดัชนีที่ปลกูฝง 
“การดูแลรักษา ใชของ
สวนรวมแลวเก็บเขาที”่ 

 
- ใหผูเรียนทกุคนรวมกันทาํโมบายไว
ประดับหองเรียนจากหลอด  
- ใหนักเรียนแบงกลุม และนัง่รวมกันเปน
กลุม เมื่อกลุมไหนพรอมครูจะเดินไปแจก
อุปกรณใหที่โตะ 
- วิธีทําคือ พับหลอดเปนรูปสามเหลี่ยม
หมุนสามเหลี่ยมไปเรื่อยๆจนกวาจะสุด
หลอดเหลือปลายหลอด สอดเก็บปลาย
หลอดเขาดานใน 

 
 - ผูเรียนในกลุมรวมกันพับหลอด 
 - เกณฑการประเมนิ  
 1) เก็บกรรไกรที่ใชเสร็จแลวลง
กลอง ไมวางทิ้งไวขางนอก ถาตก
พื้นตองกมเก็บลงกลองใหเรียบรอย 
 2) หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมแลว 
ผูเรียนชวยกนัเก็บวัสดลุงกลองอยาง
เปนระเบยีบ 
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โปรแกรมพฒันาจิตสาธารณะดวยเทคนิคการเสนอตัวแบบผานภาพการตูนรวมกับการชี้แนะทางวาจา คูมือการดําเนินการทดลองในแตละครั้ง 
 
 
องคประกอบที่ 1 การหลีกเลี่ยงการใชหรือการกระทําที่ทําใหเกิดความชํารุดเสียหายตอสวนรวม  ตัวชี้วัด   การดูแลรักษา ใชของสวนรวมแลวเกบ็เขาที่ 
ครั้งที่ 1 (แผนที่ 3)           ภาพ      แอนกับคิงเก็บอุปกรณ 

 
เวลาใน 
แตละขั้น 

ขั้นตอนกิจกรรม วัตถุประสงค การสนทนาของผูวิจัยกบัผูเรียน ผลที่คาดหวงัวาผูเรยีนจะกระทํา 

5 นาที 

5.ขั้นการใหขอมูลยอนกลับ  
     เมื่อผูเรียนทํากิจกรรมเสร็จสิ้น 
ผูวิจัยไดใหขอมูลยอนกลับ (Feedback) 
ที่เกี่ยวกบัของกับจิตสาธารณะ ที่ไดจาก
การที่ผูเรียนกระทําพฤติกรรมที่แสดง 
ออกถึงการมีจิตสาธารณะ ตามดัชนีที่
ปลูกฝง 

 
- สรุปผลเพื่อใหผูเรียน
ตระหนักในพฤติกรรมที่

แสดงถึงการมีจิตสาธารณะ
ตามดัชนีที่ปลกูฝงคือ      
การดูแลรักษา ใชของ
สวนรวมแลวเก็บเขาที ่

 
- จากการที่นักเรียนดูภาพการตูนและ
เขียนเลาเรื่องแลวใคร ไดอะไร อยางไร
บาง ? 
-  ผูวิจัยใหขอมูลยอนกลับเกี่ยวกับการใช
อุปกรณของโรงเรียนเสร็จแลวตองนําไป
เก็บไวที่เดิม อยางเปนระเบียบ 
 

 
- การเก็บอุปกรณ หลังจากใชเสร็จ
แลวควรเกบ็เขาที ่
- การเขียนเลาเรื่อง จะตองมีเรื่อง
การเก็บอุปกรณ หลังจากใชเสร็จ
แลวควรเกบ็เขาที ่
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โปรแกรมพฒันาจิตสาธารณะดวยเทคนิคการเสนอตัวแบบผานภาพการตูนรวมกับการชี้แนะทางวาจา คูมือการดําเนินการทดลองในแตละครั้ง 
 
 
องคประกอบที่ 1 การหลีกเลี่ยงการใชหรือการกระทําที่ทําใหเกิดความชํารุดเสียหายตอสวนรวม  ตัวชี้วัด   ลักษณะการใช การใชของสวนรวมอยางประหยัด 
ครั้งที่ 2 (แผนที่ 1)           ภาพ    นุนประหยัดน้ํา 

 
เวลาใน 
แตละขั้น 

ขั้นตอนกิจกรรม วัตถุประสงค การสนทนาของผูวิจัยกบัผูเรียน ผลที่คาดหวงัวาผูเรยีนจะกระทํา 

5 นาที 

1. ขั้นเตรียมความพรอม  
    - ผูวิจัยสนทนากับผูเรียนในเรื่อง
ทั่วๆไป 

 
- เพื่อเตรียมความพรอมให
ผูเรียน 

 
- สวัสดีคะนักเรียนทุกคน ใหนักเรียนดู
เพื่อนๆ วาวันนี้มาครบหรือไม ขาดใคร
บาง ?  
- วันนี้วันอะไร ใครรูบางวาสปีระจําวัน
ศุกร คือสีอะไร ? (สีฟา) 
- พูดถึงเรื่องสีวันนี้ครูมีภาพการตูนมาให
นักเรียนดู ทุกคนพรอมหรือไม ? 

 
 - ผูเรียนนับจํานวนเพื่อน แลวบอก
ครู 
 
 - ผูเรียนตอบคําถามคร ู
 
 - ผูเรียนตอบคําถามคร ู

10 นาที 

2. ขั้นเสนอตัวแบบรวมกบัการชี้แนะทาง
วาจา    
   2.1 ขั้นเสนอตัวแบบ - ที่หนาชั้นเรียน
ผูวิจัยยกตวัแบบภาพการตนูใหผูเรียน
สังเกต  
   2.2 ขั้นชี้แนะทางวาจา - ในขั้นนี้
ผูวิจัยตั้งคําถามถามผูเรียน 

 
- เพื่อนําเสนอตัวแบบผาน
ภาพการตูนทีม่ีพฤติกรรมที่
แสดงถึงการมีจิตสาธารณะ    
- เพื่อชี้แนะใหผูเรียนเขาใจ
ถึงพฤติกรรมที่แสดงถึงการ
มีจิตสาธารณะของตัวแบบ   

   
   1) นักเรียนมองเห็นอะไรในภาพบาง 
   2) ภาพนี้เปนภาพของ ”นุน” นุนกําลังทํา
อะไร ? 
   3) อยูที่ไหน ?   
   4) ตูน้ําดื่มเปนของใคร ? 
   5) นุนไดรับผลอยางไรหลังจากการ 

 
- ผูเรียนตอบคําถามคร ู
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โปรแกรมพฒันาจิตสาธารณะดวยเทคนิคการเสนอตัวแบบผานภาพการตูนรวมกับการชี้แนะทางวาจา คูมือการดําเนินการทดลองในแตละครั้ง 
 
องคประกอบที่ 1 การหลีกเลี่ยงการใชหรือการกระทําที่ทําใหเกิดความชํารุดเสียหายตอสวนรวม  ตัวชี้วัด   ลักษณะการใช การใชของสวนรวมอยางประหยัด 
ครั้งที่ 2 (แผนที่ 2)           ภาพ    นุนประหยัดน้ํา 

 
เวลาใน 
แตละขั้น 

ขั้นตอนกิจกรรม วัตถุประสงค การสนทนาของผูวิจัยกบัผูเรียน ผลที่คาดหวงัวาผูเรยีนจะกระทํา 

15 นาที 

3. ขั้นเขียนเลาเรื่องจากภาพ 
  ผูวิจัยแจกกระดาษใหกับผูเรียนทุกคน 
เพื่อใหผูเรียนเขียนเลาเรื่องจากภาพลง
ในกระดาษทีแ่จกให 

 
- เพื่อย้ําใหผูเรียนเขาใจถึง

พฤติกรรมที่แสดงถึง       
การมีจิตสาธารณะ 

 
- ใหนักเรียนเขียนเลาเรื่องจากภาพ
การตูนที่นักเรยีนดูแลว นักเรียนสามารถ
เลาเรื่องจากภาพการตูนที่เห็นนี้ ใหเวลา
ในการเขียน 15 นาที ความยาวไมต่ํา
กวา 5 บรรทดั 

  
 - ผูเรียนเขียนเลาเรื่องจากภาพ  

15 นาที 

4. ขั้นกิจกรรม 
   แบงผูเรียนออกเปนกลุม ผูวิจัยแจก
หลอดใหผูเรียนรวมกันพับ เพื่อสังเกต
พรอมทั้งบันทึกผลการสังเกตและ
ประเมินจิตสาธารณะของผูเรียน ตาม
ดัชนีที่ปลูกฝงในการทดลองแตละครั้ง 

 
 - เพื่อประเมินพฤติกรรมที่
แสดงถึงการมีจิตสาธารณะ
ตามดัชนีที่ปลกูฝง 
“ลักษณะการใช การใชของ
สวนรวมอยางประหยัด” 

 
- ใหนักเรียนทุกคนรวมกันทําโมบายไว
ประดับหองเรียนจากหลอด  
- ใหนักเรียนแบงกลุม และนัง่รวมกันเปน
กลุม เมื่อกลุมไหนพรอมครูจะเดินไปแจก
อุปกรณใหที่โตะ 
- วิธีทําคือ พับหลอดเปนรูปสามเหลี่ยม
หมุนสามเหลี่ยมไปเรื่อยๆจนกวาจะสุด
หลอดเหลือปลายหลอด สอดเก็บปลาย
หลอดเขาดานใน 

 
 - ผูเรียนในกลุมรวมกันพับหลอด 
 - เกณฑการประเมิน ไดแก 
 1) จากการตัดปลายหลอดทิ้ง     
ความยาวไมเกิน 1 ซม.  
 2) ตองพับหลอดใหสําเร็จที่ละอัน 
ไมขยําหรือทิ้งขวางหลอดที่ชํารุด 
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โปรแกรมพฒันาจิตสาธารณะดวยเทคนิคการเสนอตัวแบบผานภาพการตูนรวมกับการชี้แนะทางวาจา คูมือการดําเนินการทดลองในแตละครั้ง 
 
 
องคประกอบที่ 1 การหลีกเลี่ยงการใชหรือการกระทําที่ทําใหเกิดความชํารุดเสียหายตอสวนรวม  ตัวชี้วัด   ลักษณะการใช การใชของสวนรวมอยางประหยัด 
ครั้งที่ 2 (แผนที่ 3)           ภาพ    นุนประหยัดน้ํา 
 
เวลาใน 
แตละขั้น 

ขั้นตอนกิจกรรม วัตถุประสงค การสนทนาของผูวิจัยกบัผูเรียน ผลที่คาดหวงัวาผูเรยีนจะกระทํา 

5 นาที 

5.ขั้นการใหขอมูลยอนกลับ  
     เมื่อผูเรียนทํากิจกรรมเสร็จสิ้น 
ผูวิจัยไดใหขอมูลยอนกลับ (Feedback) 
ที่เกี่ยวกบัของกับจิตสาธารณะ ที่ไดจาก
การที่ผูเรียนกระทําพฤติกรรมที่แสดง 
ถึงการมีจิตสาธารณะ ตามดัชนีที่ปลูกฝง 

 
- สรุปผลเพื่อใหผูเรียน
ตระหนักในพฤติกรรมที่

แสดงถึงการมีจิตสาธารณะ
คือ การใชของสวนรวม     

อยางประหยัด 

 
- จากการที่นักเรียนดูภาพการตูนและ
เขียนเลาเรื่องแลวใคร ไดอะไร อยางไร
บาง? 
- ผูวิจัยใหขอมูลยอนกลับเกี่ยวกับการใช
ประโยชนจากของสวนรวมดวยความ
ประหยัด 
 

 
 - ลักษณะการใช ใชของสวนรวม
อยางประหยัด 
 - เมื่อหยิบหลอดขึ้นมาพับแลวตอง
พับใหสําเร็จทีล่ะอัน ไมทิ้งหรือขยํา
หลอด 
 - การเขียนเลาเรื่อง จะตองมีเรื่อง
การใชของสวนรวมอยางประหยัด 
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โปรแกรมพฒันาจิตสาธารณะดวยเทคนิคการเสนอตัวแบบผานภาพการตูนรวมกับการชี้แนะทางวาจา คูมือการดําเนินการทดลองในแตละครั้ง 
 
องคประกอบที ่2  การถือเปนหนาที่ที่จะมีสวนรวมในการดูแลรักษา    ตัวชี้วัด   การทําตามหนาที่ทีไ่ดรับมอบหมายเพื่อสวนรวม 
ครั้งที่ 3 (แผนที่ 1)          ภาพ    เมษและมีนทําตามหนาทีท่ี่ไดรับมอบหมาย 

 
เวลาใน 
แตละขั้น 

ขั้นตอนกิจกรรม วัตถุประสงค การสนทนาของผูวิจัยกบัผูเรียน ผลที่คาดหวงัวาผูเรยีนจะกระทํา 

5 นาที 

1. ขั้นเตรียมความพรอม  
    - ผูวิจัยสนทนากับผูเรียนในเรื่อง
ทั่วๆไป 

 
- เพื่อเตรียมความพรอมให
ผูเรียน 

 
- สวัสดีคะนักเรียนทุกคน ใหนักเรียนดู
เพื่อนๆ วาวันนี้มาครบหรือไม ขาดใคร
บาง ?  
- วันนี้ครูมีภาพการตูนมาใหนักเรียนดู 
ทุกคนพรอมหรือไม ? 

 
 - ผูเรียนนับจํานวนเพื่อน แลวบอก
ครู 
 
 - ผูเรียนตอบคําถามคร ู

10 นาที 

2. ขั้นเสนอตัวแบบรวมกบัการชี้แนะทาง
วาจา    
   2.1 ขั้นเสนอตัวแบบ - ที่หนาชั้นเรียน
ผูวิจัยยกตวัแบบภาพการตนูใหผูเรียน
สังเกต  
   2.2 ขั้นชี้แนะทางวาจา - ในขั้นนี้
ผูวิจัยตั้งคําถามถามผูเรียน 

 
 
- เพื่อนําเสนอตัวแบบผาน
ภาพการตูนทีม่ีพฤติกรรมที่
แสดงถึงการมีจิตสาธารณะ    
- เพื่อชี้แนะใหผูเรียนเขาใจ
ถึงพฤติกรรมที่แสดงถึงการ
มีจิตสาธารณะของตัวแบบ   

   
 
   1) นักเรียนมองเห็นอะไรในภาพบาง 
   2) ภาพนี้เปนภาพของ ”เมษและมีน”     
       กําลังทําอะไร ? 
   3) อยูที่ไหน ?   
   4) ชั้นหนังสือเปนของใคร ? 
   5)เมษและมีนไดรับผลอยางไร               
     หลังจากการกระทํานี ้? 

 
 
- ผูเรียนตอบคําถามคร ู
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โปรแกรมพฒันาจิตสาธารณะดวยเทคนิคการเสนอตัวแบบผานภาพการตูนรวมกับการชี้แนะทางวาจา คูมือการดําเนินการทดลองในแตละครั้ง 
 
องคประกอบที ่2  การถือเปนหนาที่ที่จะมีสวนรวมในการดูแลรักษา    ตัวชี้วัด   การทําตามหนาที่ทีไ่ดรับมอบหมายเพื่อสวนรวม 
ครั้งที่ 3 (แผนที่ 2)          ภาพ    เมษและมีนทําตามหนาทีท่ี่ไดรับมอบหมาย 

 
เวลาใน 
แตละขั้น 

ขั้นตอนกิจกรรม วัตถุประสงค การสนทนาของผูวิจัยกบัผูเรียน ผลที่คาดหวงัวาผูเรยีนจะกระทํา 

15 นาที 

3. ขั้นเขียนเลาเรื่องจากภาพ 
  ผูวิจัยแจกกระดาษใหกับผูเรียนทุกคน 
เพื่อใหผูเรียนเขียนเลาเรื่องจากภาพลง
ในกระดาษทีแ่จกให 

 
- เพื่อย้ําใหผูเรียนเขาใจถึง

พฤติกรรมที่แสดงถึง       
การมีจิตสาธารณะ 

 
- ใหนักเรียนเขียนเลาเรื่องจากภาพ
การตูนที่นักเรยีนดูแลว นักเรียนสามารถ
เลาเรื่องจากภาพการตูนที่เห็นนี้ ใหเวลา
ในการเขียน 15 นาที ความยาวไมต่ํา
กวา 5 บรรทดั 

  
 - ผูเรียนเขียนเลาเรื่องจากภาพ  

15 นาที 

4. ขั้นกิจกรรม 
   แบงผูเรียนออกเปนกลุม ผูวิจัยแจก
หลอดใหผูเรียนรวมกันพับ เพื่อสังเกต
พรอมทั้งบันทึกผลการสังเกตและ
ประเมินจิตสาธารณะของผูเรียน ตาม
ดัชนีที่ปลูกฝงในการทดลองแตละครั้ง 

 
 - เพื่อประเมินพฤติกรรมที่
แสดงถึงการมีจิตสาธารณะ
ตามดัชนีที่ปลกูฝง 
“การทําตามหนาที่ทีไ่ดรับ
มอบหมายเพื่อสวนรวม” 

 
- ครูมอบหมายใหนักเรียนทุกคนรวมกัน
ทําโมบายไวประดับหองเรียนจากหลอด
โดยรอยหลอดใหเปนเสนอยางนอยคนละ 
1 เสน และนํามาประกอบเปนโมบาย
กลุมละ 1 อัน 
 - ใหนักเรียนแบงกลุม และนั่งรวมกัน
เปนกลุม เมื่อกลุมไหนพรอมครูจะเดินไป
แจกอุปกรณใหที่โตะ 

 
 - ผูเรียนในกลุมรวมกันพับหลอด 
 - เกณฑการประเมิน ไดแก 
 1) รอยหลอดใหเปนเสนอยางนอย
คนละ 1 เสน  
 2) ในกลุมรวมกันประกอบโมบาย 
กลุมละ 1 อัน 
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โปรแกรมพฒันาจิตสาธารณะดวยเทคนิคการเสนอตัวแบบผานภาพการตูนรวมกับการชี้แนะทางวาจา คูมือการดําเนินการทดลองในแตละครั้ง 
 
องคประกอบที ่2  การถือเปนหนาที่ที่จะมีสวนรวมในการดูแลรักษา    ตัวชี้วัด   การทําตามหนาที่ทีไ่ดรับมอบหมายเพื่อสวนรวม 
ครั้งที่ 3 (แผนที่ 3)          ภาพ    เมษและมีนทําตามหนาทีท่ี่ไดรับมอบหมาย 
 
เวลาใน 
แตละขั้น 

ขั้นตอนกิจกรรม วัตถุประสงค การสนทนาของผูวิจัยกบัผูเรียน ผลที่คาดหวงัวาผูเรยีนจะกระทํา 

5 นาที 

5.ขั้นการใหขอมูลยอนกลับ  
     เมื่อผูเรียนทํากิจกรรมเสร็จสิ้น 
ผูวิจัยไดใหขอมูลยอนกลับ (Feedback) 
ที่เกี่ยวกบัของกับจิตสาธารณะ ที่ไดจาก
การที่ผูเรียนกระทําพฤติกรรมที่แสดง 
ถึงการมีจิตสาธารณะ ตามดัชนีที่ปลูกฝง 

 
- สรุปผลเพื่อใหผูเรียน
ตระหนักในพฤติกรรมที่

แสดงถึงการมีจิตสาธารณะ
คือ การทําตามหนาที่      
ที่ไดรับมอบหมาย        
เพื่อสวนรวม 

 

 
- จากการที่นักเรียนดูภาพการตูนและ
เขียนเลาเรื่องแลวใคร ไดอะไร อยางไร
บาง? 
- ผูวิจัยใหขอมูลยอนกลับเกี่ยวกับ       
การทําตามหนาที่ทีไ่ดรับมอบหมาย       
ใหสําเร็จเพื่อสวนรวม 

 
 - การทําตามหนาที่ทีไ่ดรับ
มอบหมายเพื่อสวนรวม 
 - รอยหลอดและนํามาประกอบเปน
โมบายใหสําเร็จ 
 - การเขียนเลาเรื่อง จะตองมีเรื่อง 
การทําตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
เพื่อสวนรวม 
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โปรแกรมพฒันาจิตสาธารณะดวยเทคนิคการเสนอตัวแบบผานภาพการตูนรวมกับการชี้แนะทางวาจา คูมือการดําเนินการทดลองในแตละครั้ง 
 
องคประกอบที ่2  การถือเปนหนาที่ที่จะมีสวนรวมในการดูแลรักษา    ตัวชี้วัด   การรับอาสาทําบางสิ่งบางอยางเพื่อสวนรวม 
ครั้งที่ 4 (แผนที่ 1)          ภาพ   ปุกและปอมรับอาสา 

 
เวลาใน 
แตละขั้น 

ขั้นตอนกิจกรรม วัตถุประสงค การสนทนาของผูวิจัยกบัผูเรียน ผลที่คาดหวงัวาผูเรยีนจะกระทํา 

5 นาที 

1. ขั้นเตรียมความพรอม  
    - ผูวิจัยสนทนากับผูเรียนในเรื่อง
ทั่วๆไป 

 
- เพื่อเตรียมความพรอมให
ผูเรียน 

 
- สวัสดีคะนักเรียนทุกคน ใหนักเรียนดู
เพื่อนๆ วาวันนี้มาครบหรือไม ขาดใคร
บาง ?  
- วันนี้ครูมีภาพการตูนมาใหนักเรียนดู 
ทุกคนพรอมหรือไม ? 

 
 - ผูเรียนนับจํานวนเพื่อน แลวบอก
ครู 
 
 - ผูเรียนตอบคําถามคร ู

10 นาที 

2. ขั้นเสนอตัวแบบรวมกบัการชี้แนะทาง
วาจา    
   2.1 ขั้นเสนอตัวแบบ - ที่หนาชั้นเรียน
ผูวิจัยยกตวัแบบภาพการตนูใหผูเรียน
สังเกต  
   2.2 ขั้นชี้แนะทางวาจา - ในขั้นนี้
ผูวิจัยตั้งคําถามถามผูเรียน 

 
 
- เพื่อนําเสนอตัวแบบผาน
ภาพการตูนทีม่ีพฤติกรรมที่
แสดงถึงการมีจิตสาธารณะ    
- เพื่อชี้แนะใหผูเรียนเขาใจ
ถึงพฤติกรรมที่แสดงถึงการ
มีจิตสาธารณะของตัวแบบ   

   
 
   1) นักเรียนมองเห็นอะไรในภาพบาง 
   2) ภาพนี้เปนภาพของ ”ปุกและปอม        
      รับอาสา” ใคร ? 
   3) อยูที่ไหน ?   
   4) ปุกและปอมรับอาสาทําอะไร ? 
   5) ปุกและปอมไดรับผลอยางไร             
     หลังจากการกระทํานี ้? 

 
 
- ผูเรียนตอบคําถามคร ู
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โปรแกรมพฒันาจิตสาธารณะดวยเทคนิคการเสนอตัวแบบผานภาพการตูนรวมกับการชี้แนะทางวาจา คูมือการดําเนินการทดลองในแตละครั้ง 
 
องคประกอบที ่2  การถือเปนหนาที่ที่จะมีสวนรวมในการดูแลรักษา    ตัวชี้วัด   การรับอาสาทําบางสิ่งบางอยางเพื่อสวนรวม 
ครั้งที่ 4 (แผนที่ 2)          ภาพ   ปุกและปอมรับอาสา 

 
เวลาใน 
แตละขั้น 

ขั้นตอนกิจกรรม วัตถุประสงค การสนทนาของผูวิจัยกบัผูเรียน ผลที่คาดหวงัวาผูเรยีนจะกระทํา 

15 นาที 

3. ขั้นเขียนเลาเรื่องจากภาพ 
  ผูวิจัยแจกกระดาษใหกับผูเรียนทุกคน 
เพื่อใหผูเรียนเขียนเลาเรื่องจากภาพลง
ในกระดาษทีแ่จกให 

 
- เพื่อย้ําใหผูเรียนเขาใจถึง

พฤติกรรมที่แสดงถึง       
การมีจิตสาธารณะ 

 
- ใหนักเรียนเขียนเลาเรื่องจากภาพ
การตูนที่นักเรยีนดูแลว นักเรียนสามารถ
เลาเรื่องจากภาพการตูนที่เห็นนี้ ใหเวลา
ในการเขียน 15 นาที ความยาวไมต่ํา
กวา 5 บรรทดั 

  
 - ผูเรียนเขียนเลาเรื่องจากภาพ  

15 นาที 

4. ขั้นกิจกรรม 
   แบงผูเรียนออกเปนกลุม ผูวิจัยแจก
หลอดใหผูเรียนรวมกันพับ เพื่อสังเกต
พรอมทั้งบันทึกผลการสังเกตและ
ประเมินจิตสาธารณะของผูเรียน ตาม
ดัชนีที่ปลูกฝงในการทดลองแตละครั้ง 

 
 - เพื่อประเมินพฤติกรรมที่
แสดงถึงการมีจิตสาธารณะ
ตามดัชนีที่ปลกูฝง 
“การรับอาสาทําบางสิ่ง
บางอยางเพื่อสวนรวม” 

 
- ผูวิจัยถามนักเรียนวา ใครรับอาสาจัดโตะ 
เก็บอุปกรณ เก็บเกาอี้ ดูแลความสะอาดบาง 
- ครูมอบหมายใหนักเรียนทุกคนรวมกันทําโม
บายไวประดับหองเรียนจากหลอดโดยรอย
หลอดใหเปนเสนอยางนอยคนละ 1 เสน และ
นํามาประกอบเปนโมบายกลุมละ 1 อัน 
- ใหนักเรียนจัดโตะ และนั่งรวมกันเปนกลุม 
เมื่อกลุมไหนพรอมครูจะเดินไปแจกอุปกรณให
ที่โตะ 

 
 - ผูเรียนในกลุมรวมกันพับหลอด 
 - เกณฑการประเมิน ไดแก 
 1) ผูเรียนรับอาสาและไดทาํตามที่
ไดรับอาสา 
 2) หลังจากทํากิจกรรมเสร็จแลว 
ผูเรียนรวมกันเก็บอุปกรณ จัดโตะ 
เก็บเกาอี้ ดูแลความสะอาด 
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โปรแกรมพฒันาจิตสาธารณะดวยเทคนิคการเสนอตัวแบบผานภาพการตูนรวมกับการชี้แนะทางวาจา คูมือการดําเนินการทดลองในแตละครั้ง 
 
 
องคประกอบที ่2  การถือเปนหนาที่ที่จะมีสวนรวมในการดูแลรักษา    ตัวชี้วัด   การรับอาสาทําบางสิ่งบางอยางเพื่อสวนรวม 
ครั้งที่ 4 (แผนที่ 3)          ภาพ   ปุกและปอมรับอาสา 
 
เวลาใน 
แตละขั้น 

ขั้นตอนกิจกรรม วัตถุประสงค การสนทนาของผูวิจัยกบัผูเรียน ผลที่คาดหวงัวาผูเรยีนจะกระทํา 

5 นาที 

5.ขั้นการใหขอมูลยอนกลับ  
     เมื่อผูเรียนทํากิจกรรมเสร็จสิ้น 
ผูวิจัยไดใหขอมูลยอนกลับ (Feedback) 
ที่เกี่ยวกบัของกับจิตสาธารณะ ที่ไดจาก
การที่ผูเรียนกระทําพฤติกรรมที่แสดง 
ถึงการมีจิตสาธารณะ ตามดัชนีที่ปลูกฝง 

 
- สรุปผลเพื่อใหผูเรียน
ตระหนักในพฤติกรรมที่

แสดงถึงการมีจิตสาธารณะ
คือ การรับอาสาทําบางสิ่ง
บางอยางเพื่อสวนรวม 

 
- จากการที่นักเรียนดูภาพการตูนและ
เขียนเลาเรื่องแลวใคร ไดอะไร อยางไร
บาง? 
- ผูวิจัยใหขอมูลยอนกลับเกี่ยวกับ       
การรับอาสาทําบางสิ่งบางอยางเพื่อ
สวนรวม 

 
 - ผูเรียนรับอาสาและไดทําตามที่
ไดรับอาสา 
 - หลังจากทํากิจกรรมเสร็จแลว 
ผูเรียนรวมกันเก็บอุปกรณ จัดโตะ 
เก็บเกาอี้ ดูแล   ความสะอาด 
 - การเขียนเลาเรื่อง จะตองมีเรื่อง 
การรับอาสาทําบางสิ่งบางอยางเพื่อ
สวนรวม 
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โปรแกรมพฒันาจิตสาธารณะดวยเทคนิคการเสนอตัวแบบผานภาพการตูนรวมกับการชี้แนะทางวาจา คูมือการดําเนินการทดลองในแตละครั้ง 
 
 
องคประกอบที่ 3  การเคารพสิทธิในการใชของสวนรวม     ตัวชี้วัด   การแบงปนโดยการไมเอาของสวนรวมมาเปนของตน 
ครั้งที่ 5 (แผนที่ 1)          ภาพ   เพชรพลอยแบงปนเครื่องเลน 

 
เวลาใน 
แตละขั้น 

ขั้นตอนกิจกรรม วัตถุประสงค การสนทนาของผูวิจัยกบัผูเรียน ผลที่คาดหวงัวาผูเรยีนจะกระทํา 

5 นาที 

1. ขั้นเตรียมความพรอม  
    - ผูวิจัยสนทนากับผูเรียนในเรื่อง
ทั่วๆไป 

 
- เพื่อเตรียมความพรอมให
ผูเรียน 

 
- สวัสดีคะนักเรียนทุกคน ใหนักเรียนดู
เพื่อนๆ วาวันนี้มาครบหรือไม ขาดใคร
บาง ?  
- วันนี้ครูมีภาพการตูนมาใหนักเรียนดู 
ทุกคนพรอมหรือไม ? 

 
 - ผูเรียนนับจํานวนเพื่อน แลวบอก
ครู 
 
 - ผูเรียนตอบคําถามคร ู

10 นาที 

2. ขั้นเสนอตัวแบบรวมกบัการชี้แนะทาง
วาจา    
   2.1 ขั้นเสนอตัวแบบ - ที่หนาชั้นเรียน
ผูวิจัยยกตวัแบบภาพการตนูใหผูเรียน
สังเกต  
   2.2 ขั้นชี้แนะทางวาจา - ในขั้นนี้
ผูวิจัยตั้งคําถามถามผูเรียน 

 
 
- เพื่อนําเสนอตัวแบบผาน
ภาพการตูนทีม่ีพฤติกรรมที่
แสดงถึงการมีจิตสาธารณะ    
- เพื่อชี้แนะใหผูเรียนเขาใจ
ถึงพฤติกรรมที่แสดงถึงการ
มีจิตสาธารณะของตัวแบบ   

   
 
 1) นักเรียนมองเห็นอะไรในภาพบาง 
 2) ภาพนี้เปนภาพของ เพชร พลอย   
    พงษ พิม กําลังทําอะไร 
 3) อยูที่ไหน ?   
 4) เพชรกับพลอยทําอะไรใหพงษกับพิม ? 
 5) เพชรกับพลอยไดรับผลอยางไร            
    หลังจากการกระทํานี ้? 

 
 
- ผูเรียนตอบคําถามคร ู
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โปรแกรมพฒันาจิตสาธารณะดวยเทคนิคการเสนอตัวแบบผานภาพการตูนรวมกับการชี้แนะทางวาจา คูมือการดําเนินการทดลองในแตละครั้ง 
 
องคประกอบที่ 3  การเคารพสิทธิในการใชของสวนรวม     ตัวชี้วัด   การแบงปนโดยการไมเอาของสวนรวมมาเปนของตน 
ครั้งที่ 5 (แผนที่ 2)          ภาพ   เพชรพลอยแบงปนเครื่องเลน 

 
เวลาใน 
แตละขั้น 

ขั้นตอนกิจกรรม วัตถุประสงค การสนทนาของผูวิจัยกบัผูเรียน ผลที่คาดหวงัวาผูเรยีนจะกระทํา 

15 นาที 

3. ขั้นเขียนเลาเรื่องจากภาพ 
  ผูวิจัยแจกกระดาษใหกับผูเรียนทุกคน 
เพื่อใหผูเรียนเขียนเลาเรื่องจากภาพลง
ในกระดาษทีแ่จกให 

 
- เพื่อย้ําใหผูเรียนเขาใจถึง

พฤติกรรมที่แสดงถึง       
การมีจิตสาธารณะ 

 
- ใหนักเรียนเขียนเลาเรื่องจากภาพ
การตูนที่นักเรยีนดูแลว นักเรียนสามารถ
เลาเรื่องจากภาพการตูนที่เห็นนี้ ใหเวลา
ในการเขียน 15 นาที ความยาวไมต่ํา
กวา 5 บรรทดั 

  
 - ผูเรียนเขียนเลาเรื่องจากภาพ  

15 นาที 

4. ขั้นกิจกรรม 
   แบงผูเรียนออกเปนกลุม ผูวิจัยแจก
หลอดใหผูเรียนรวมกันพับ เพื่อสังเกต
พรอมทั้งบันทึกผลการสังเกตและ
ประเมินจิตสาธารณะของผูเรียน ตาม
ดัชนีที่ปลูกฝงในการทดลองแตละครั้ง 

 
 - เพื่อประเมินพฤติกรรมที่
แสดงถึงการมีจิตสาธารณะ
ตามดัชนีที่ปลกูฝง 
“การแบงปนโดยการไมเอา
ของสวนรวมมาเปนของตน” 

 
- ผูวิจัยถามนักเรียนวา ใครรับอาสาจัดโตะ 
เก็บอุปกรณ เก็บเกาอี้ ดูแลความสะอาดบาง 
- ครูมอบหมายใหนักเรียนทุกคนรวมกันทํา     
โมบายไวประดับหองเรียนจากหลอดโดยรอย
หลอดใหเปนเสนอยางนอยคนละ 1 เสน และ
นํามาประกอบเปนโมบายกลุมละ 1 อัน 
- ใหนักเรียนจัดโตะ และนั่งรวมกันเปนกลุม 
เมื่อกลุมไหนพรอมครูจะเดินไปแจกอุปกรณให
ที่โตะ 

 
 - ผูเรียนในกลุมรวมกันทําโมบาย 
 - เกณฑการประเมิน ไดแก 
 1) ในขณะทีจ่ัดโตะ ผูเรียนไมยื้อ
แยงเกาอี้กันเอง 
 2) หยิบหลอดมาพับครั้งละ 1 อัน 
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โปรแกรมพฒันาจิตสาธารณะดวยเทคนิคการเสนอตัวแบบผานภาพการตูนรวมกับการชี้แนะทางวาจา คูมือการดําเนินการทดลองในแตละครั้ง 
 
 
องคประกอบที่ 3  การเคารพสิทธิในการใชของสวนรวม     ตัวชี้วัด   การแบงปนโดยการไมเอาของสวนรวมมาเปนของตน 
ครั้งที่ 5 (แผนที่ 3)          ภาพ   เพชรพลอยแบงปนเครื่องเลน 
 
เวลาใน 
แตละขั้น 

ขั้นตอนกิจกรรม วัตถุประสงค การสนทนาของผูวิจัยกบัผูเรียน ผลที่คาดหวงัวาผูเรยีนจะกระทํา 

5 นาที 

5.ขั้นการใหขอมูลยอนกลับ  
     เมื่อผูเรียนทํากิจกรรมเสร็จสิ้น 
ผูวิจัยไดใหขอมูลยอนกลับ (Feedback) 
ที่เกี่ยวกบัของกับจิตสาธารณะ ที่ไดจาก
การที่ผูเรียนกระทําพฤติกรรมที่แสดง 
ถึงการมีจิตสาธารณะ ตามดัชนีที่ปลูกฝง 

 
- สรุปผลเพื่อใหผูเรียน
ตระหนักในพฤติกรรมที่

แสดงถึงการมีจิตสาธารณะ
คือ การแบงปนโดยการ     
ไมเอาของสวนรวม        
มาเปนของตน 

 
- จากการที่นักเรียนดูภาพการตูนและ
เขียนเลาเรื่องแลวใคร ไดอะไร อยางไร
บาง? 
- ผูวิจัยใหขอมูลยอนกลับเกี่ยวกับ       
การแบงปนโดยการไมเอาของสวนรวม
มาเปนของตน 

 
 - ในขณะที่จัดโตะ ผูเรียนไมยื้อแยง
เกาอี้กันเอง 
 - หยิบหลอดมาพับครั้งละ 1 อัน 
 - การเขียนเลาเรื่อง จะตองมีเรื่อง 
การแบ งปนโดยการไม เอาของ
สวนรวมมาเปนของตน 
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โปรแกรมพฒันาจิตสาธารณะดวยเทคนิคการเสนอตัวแบบผานภาพการตูนรวมกับการชี้แนะทางวาจา คูมือการดําเนินการทดลองในแตละครั้ง 
 
องคประกอบที่ 3  การเคารพสิทธิในการใชของสวนรวม     ตัวชี้วัด   การเปดโอกาสใหผูอื่นไดใชของสวนรวม 
ครั้งที่ 6 (แผนที่ 1)          ภาพ  เปลเปดโอกาส 

 
เวลาใน 
แตละขั้น 

ขั้นตอนกิจกรรม วัตถุประสงค การสนทนาของผูวิจัยกบัผูเรียน ผลที่คาดหวงัวาผูเรยีนจะกระทํา 

5 นาที 

1. ขั้นเตรียมความพรอม  
    - ผูวิจัยสนทนากับผูเรียนในเรื่อง
ทั่วๆไป 

 
- เพื่อเตรียมความพรอมให
ผูเรียน 

 
- สวัสดีคะนักเรียนทุกคน ใหนักเรียนดู
เพื่อนๆ วาวันนี้มาครบหรือไม ขาดใคร
บาง ?  
- วันนี้ครูมีภาพการตูนมาใหนักเรียนดู 
ทุกคนพรอมหรือไม ? 

 
 - ผูเรียนนับจํานวนเพื่อน แลวบอก
ครู 
 
 - ผูเรียนตอบคําถามคร ู

10 นาที 

2. ขั้นเสนอตัวแบบรวมกบัการชี้แนะทาง
วาจา    
   2.1 ขั้นเสนอตัวแบบ - ที่หนาชั้นเรียน
ผูวิจัยยกตวัแบบภาพการตนูใหผูเรียน
สังเกต  
   2.2 ขั้นชี้แนะทางวาจา - ในขั้นนี้
ผูวิจัยตั้งคําถามถามผูเรียน 

 
 
- เพื่อนําเสนอตัวแบบผาน
ภาพการตูนทีม่ีพฤติกรรมที่
แสดงถึงการมีจิตสาธารณะ    
- เพื่อชี้แนะใหผูเรียนเขาใจ
ถึงพฤติกรรมที่แสดงถึงการ
มีจิตสาธารณะของตัวแบบ   

   
 
 1) นักเรียนมองเห็นอะไรในภาพบาง 
 2) ภาพนี้เปนภาพของเปล  
     เปลใชโทรศัพทอยูที่ไหน ? 
 3)  โทรศัพทเปนของใคร ? 
 4)  เปลกําลังทําอะไร 
 5)  เปลไดรับผลอยางไร               
     หลังจากการกระทํานี ้? 

 
 
- ผูเรียนตอบคําถามคร ู
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โปรแกรมพฒันาจิตสาธารณะดวยเทคนิคการเสนอตัวแบบผานภาพการตูนรวมกับการชี้แนะทางวาจา คูมือการดําเนินการทดลองในแตละครั้ง 
 
องคประกอบที่ 3  การเคารพสิทธิในการใชของสวนรวม     ตัวชี้วัด   การเปดโอกาสใหผูอื่นไดใชของสวนรวม 
ครั้งที่ 6 (แผนที่ 2)          ภาพ  เปลเปดโอกาส 

 
เวลาใน 
แตละขั้น 

ขั้นตอนกิจกรรม วัตถุประสงค การสนทนาของผูวิจัยกบัผูเรียน ผลที่คาดหวงัวาผูเรยีนจะกระทํา 

15 นาที 

3. ขั้นเขียนเลาเรื่องจากภาพ 
  ผูวิจัยแจกกระดาษใหกับผูเรียนทุกคน 
เพื่อใหผูเรียนเขียนเลาเรื่องจากภาพลง
ในกระดาษทีแ่จกให 

 
- เพื่อย้ําใหผูเรียนเขาใจถึง

พฤติกรรมที่แสดงถึง       
การมีจิตสาธารณะ 

 
- ใหนักเรียนเขียนเลาเรื่องจากภาพ
การตูนที่นักเรยีนดูแลว นักเรียนสามารถ
เลาเรื่องจากภาพการตูนที่เห็นนี้ ใหเวลา
ในการเขียน 15 นาที ความยาวไมต่ํา
กวา 5 บรรทดั 

  
 - ผูเรียนเขียนเลาเรื่องจากภาพ  

15 นาที 

4. ขั้นกิจกรรม 
   แบงผูเรียนออกเปนกลุม ผูวิจัยแจก
หลอดใหผูเรียนรวมกันพับ เพื่อสังเกต
พรอมทั้งบันทึกผลการสังเกตและ
ประเมินจิตสาธารณะของผูเรียน ตาม
ดัชนีที่ปลูกฝงในการทดลองแตละครั้ง 

 
 - เพื่อประเมินพฤติกรรมที่
แสดงถึงการมีจิตสาธารณะ
ตามดัชนีที่ปลกูฝง 
“การเปดโอกาสใหผูอื่นไดใช
ของสวนรวม” 

 
- ผูวิจัยถามนักเรียนวา ใครรับอาสาจัดโตะ 
เก็บอุปกรณ เก็บเกาอี้ ดูแลความสะอาดบาง 
- ครูมอบหมายใหนักเรียนทุกคนรวมกันทําโม
บายไวประดับหองเรียนจากหลอดโดยรอย
หลอดใหเปนเสนอยางนอยคนละ 1 เสน และ
นํามาประกอบเปนโมบายกลุมละ 1 อัน 
- ใหนักเรียนจัดโตะ และนั่งรวมกันเปนกลุม 
เมื่อกลุมไหนพรอมครูจะเดินไปแจกอุปกรณให
ที่โตะ 

 
 - ผูเรียนในกลุมรวมกันทําโมบาย 
 - เกณฑการประเมิน ไดแก 
 1) ผูเรียนเปดโอกาสใหเพื่อนในกลุม
ไดใชหลอดสีตางๆกัน โดยไมยึดไว
คนเดียวสีเดียว 
 2) ผูเรียนเปดโอกาสใหเพื่อนคนอื่น
ไดนั่งเกาอี้ของตนเองโดยไมตําหนิ
เพื่อนคนที่มานั่งเกาอี้ของตนเอง 
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โปรแกรมพฒันาจิตสาธารณะดวยเทคนิคการเสนอตัวแบบผานภาพการตูนรวมกับการชี้แนะทางวาจา คูมือการดําเนินการทดลองในแตละครั้ง 
 
องคประกอบที่ 3  การเคารพสิทธิในการใชของสวนรวม     ตัวชี้วัด   การเปดโอกาสใหผูอื่นไดใชของสวนรวม 
ครั้งที่ 6 (แผนที่ 3)          ภาพ  เปลเปดโอกาส 
 
เวลาใน 
แตละขั้น 

ขั้นตอนกิจกรรม วัตถุประสงค การสนทนาของผูวิจัยกบัผูเรียน ผลที่คาดหวงัวาผูเรยีนจะกระทํา 

5 นาที 

5.ขั้นการใหขอมูลยอนกลับ  
     เมื่อผูเรียนทํากิจกรรมเสร็จสิ้น 
ผูวิจัยไดใหขอมูลยอนกลับ (Feedback) 
ที่เกี่ยวกบัของกับจิตสาธารณะ ที่ไดจาก
การที่ผูเรียนกระทําพฤติกรรมที่แสดง 
ถึงการมีจิตสาธารณะ ตามดัชนีที่ปลูกฝง 

 
- สรุปผลเพื่อใหผูเรียน
ตระหนักในพฤติกรรมที่
แสดงถึงการมีจิตสาธารณะ
คือ การเปดโอกาสใหผูอื่นได
ใชของสวนรวม 

 

 
- จากการที่นักเรียนดูภาพการตูนและ
เขียนเลาเรื่องแลวใคร ไดอะไร อยางไร
บาง? 
- ผูวิจัยใหขอมูลยอนกลับเกี่ยวกับ       
การเปดโอกาสใหผูอื่นไดใชของสวนรวม 
 

 
 - ผูเรียนเปดโอกาสใหเพื่อนในกลุม
ไดใชหลอดสีตางๆกัน โดยไมยึดไว
คนเดียวสีเดียว 
 - ผูเรียนเปดโอกาสใหเพื่อนคนอื่น
ไดนั่งเกาอี้ของตนเองโดยไมตําหนิ
เพื่อนคนที่มานั่งเกาอี้ของตนเอง  
- การเขียนเลาเรื่อง จะตองมีเรื่อง 
การเปดโอกาสใหผู อื่นได ใชของ
สวนรวม 
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โปรแกรมพฒันาจิตสาธารณะดวยเทคนิคการเสนอตัวแบบผานภาพการตูนรวมกับการชี้แนะทางวาจา คูมือการดําเนินการทดลองในแตละครั้ง 
 
องคประกอบที่ 1 การหลีกเลี่ยงการใชหรือการกระทําที่ทําใหเกิดความชํารุดเสียหายตอสวนรวม  ตัวชี้วัด   การดูแลรักษา ใชของสวนรวมแลวเกบ็เขาที่ 
ครั้งที่ 7 (แผนที่ 1)           ภาพ      เมนและแฟมดูแลอุปกรณ 

 
เวลาใน 
แตละขั้น 

ขั้นตอนกิจกรรม วัตถุประสงค การสนทนาของผูวิจัยกบัผูเรียน ผลที่คาดหวงัวาผูเรยีนจะกระทํา 

5 นาที 

1. ขั้นเตรียมความพรอม  
    - ผูวิจัยสนทนากับผูเรียนในเรื่อง
ทั่วๆไป 

 
- เพื่อเตรียมความพรอมให
ผูเรียน 

 
- สวัสดีคะนักเรียนทุกคน ใหนักเรียนดู
เพื่อนๆ วาวันนี้มาครบหรือไม ขาดใคร
บาง ?  
- วันนี้ครูมีภาพการตูนสวยๆมาให
นักเรียนดู ทุกคนพรอมหรือไม ? 

 
 - ผูเรียนนับจํานวนเพื่อน แลวบอก
ครู 
 
 - ผูเรียนตอบคําถามคร ู
 

10 นาที 

2. ขั้นเสนอตัวแบบรวมกับการชี้แนะทางวาจา   

   2.1 ขั้นเสนอตัวแบบ - ที่หนาชั้นเรียน
ผูวิจัยยกตวัแบบภาพการตนูใหผูเรียน
สังเกต  
   2.2 ขั้นชี้แนะทางวาจา - ในขั้นนี้
ผูวิจัยตั้งคําถามถามผูเรียน 

 
- เพื่อนําเสนอตัวแบบผาน
ภาพการตูนทีม่ีพฤติกรรมที่
แสดงถึงการมีจิตสาธารณะ    
- เพื่อชี้แนะใหผูเรียนเขาใจ
ถึงพฤติกรรมที่แสดงถึงการ
มีจิตสาธารณะของตัวแบบ   

   
   1) นักเรียนมองเห็นอะไรในภาพบาง 
   2) ภาพนี้เปนภาพของ ”เมนและแฟม”    
      เมนและแฟมกําลังทําอะไร ? 
   3) เมนและแฟม อยูที่ไหน ?   
   4) อุปกรณกีฬาเปนของใคร ? 
   5) เมนและแฟมไดรับผลอยางไร 
      หลังจากการกระทํานี ้

 
- ผูเรียนตอบคําถามคร ู
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โปรแกรมพฒันาจิตสาธารณะดวยเทคนิคการเสนอตัวแบบผานภาพการตูนรวมกับการชี้แนะทางวาจา คูมือการดําเนินการทดลองในแตละครั้ง 
 
องคประกอบที่ 1 การหลีกเลี่ยงการใชหรือการกระทําที่ทําใหเกิดความชํารุดเสียหายตอสวนรวม  ตัวชี้วัด   การดูแลรักษา ใชของสวนรวมแลวเกบ็เขาที่ 
ครั้งที่ 7 (แผนที่ 2)           ภาพ      เมนและแฟมดูแลอุปกรณ 
 
เวลาใน 
แตละขั้น 

ขั้นตอนกิจกรรม วัตถุประสงค การสนทนาของผูวิจัยกบัผูเรียน ผลที่คาดหวงัวาผูเรยีนจะกระทํา 

15 นาที 

3. ขั้นเขียนเลาเรื่องจากภาพ 
  ผูวิจัยแจกกระดาษใหกับผูเรียนทุกคน 
เพื่อใหผูเรียนเขียนเลาเรื่องจากภาพลง
ในกระดาษทีแ่จกให 

 
 - เพื่อย้ําใหผูเรียนเขาใจถึง
พฤติกรรมที่แสดงถึงการมี
จิตสาธารณะ 

 
- ใหนักเรียนเขียนเลาเรื่องจากภาพ
การตูนที่นักเรยีนดูแลว นักเรียนสามารถ
เลาเรื่องจากภาพการตูนที่เห็นนี้ ใหเวลา
ในการเขียน 15 นาที ความยาวไมต่ํา
กวา 5 บรรทดั 

  
 - ผูเรียนเขียนเลาเรื่องจากภาพ  

15 นาที 

4. ขั้นกิจกรรม 
    แบงผูเรียนออกเปนกลุม ผูวิจัยแจก
ก ร ะ ด า ษ สี ใ ห ผู เ รี ย น ร ว ม กั น พั บ  
เพื่อสังเกตพรอมทั้งบันทึกผลการสังเกต
และประเมินจิตสาธารณะของผูเรียน  
ตามดั ช นีที่ ป ลู กฝ ง ใ นกา รทดลอง  
แตละครั้ง 

 
 - เพื่อประเมินพฤติกรรมที่
แสดงถึงการมีจิตสาธารณะ
ตามดัชนีที่ปลกูฝง 
“การดูแลรักษา ใชของ
สวนรวมแลวเก็บเขาที”่ 

 
- ใหนักเรียนจัดโตะ และนั่งรวมกันเปน
กลุม เมื่อกลุมไหนพรอมครูจะเดินไปแจก
อุปกรณใหที่โตะ 
- ผูวิจัยถามนักเรียนวา ใครรับอาสา         
จัดโตะ เก็บอุปกรณ เก็บเกาอี้  
ดูแลความสะอาดบาง 
- ครูมอบหมายใหนักเรียนทุกคนรวมกัน
ทําการดวันปใหมเพื่อตกแตงหองเรียน
อยางนอยกลุมละ 1 แผน 

 
  - ผูเรียนในกลุมรวมกันทาํการด 
 - เกณฑการประเมิน  
 1) เก็บกรรไกรที่ใชเสร็จแลวลง
กลอง ไมวางทิ้งไวขางนอก ถาตก
พื้นตองกมเก็บลงกลองใหเรียบรอย 
 2) หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมแลว 
ผูเรยีนชวยกนัเก็บวัสดลุงกลองอยาง
เปนระเบยีบ 
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โปรแกรมพฒันาจิตสาธารณะดวยเทคนิคการเสนอตัวแบบผานภาพการตูนรวมกับการชี้แนะทางวาจา คูมือการดําเนินการทดลองในแตละครั้ง 
 
 
องคประกอบที่ 1 การหลีกเลี่ยงการใชหรือการกระทําที่ทําใหเกิดความชํารุดเสียหายตอสวนรวม  ตัวชี้วัด   การดูแลรักษา ใชของสวนรวมแลวเกบ็เขาที่ 
ครั้งที่ 7 (แผนที่ 3)           ภาพ      เมนและแฟมดูแลอุปกรณ 

 
เวลาใน 
แตละขั้น 

ขั้นตอนกิจกรรม วัตถุประสงค การสนทนาของผูวิจัยกบัผูเรียน ผลที่คาดหวงัวาผูเรยีนจะกระทํา 

 

4. ขั้นกิจกรรม (ตอ)  - วิธีทําคือ พับกระดาษใหเปนรูป
สามเหลี่ยมหมุนสามเหลี่ยมไปเรื่อยๆจน
สุดปลายกระดาษเก็บปลาย และกดตรง
กลาง จะไดรูปหัวใจ 

 

5 นาที 

5.ขั้นการใหขอมูลยอนกลับ  
     เมื่อผูเรียนทํากิจกรรมเสร็จสิ้น 
ผูวิจัยไดใหขอมูลยอนกลับ (Feedback) 
ที่เกี่ยวกบัของกับจิตสาธารณะ ที่ไดจาก
การที่ผูเรียนกระทําพฤติกรรมที่แสดง 
ออกถึงการมีจิตสาธารณะ ตามดัชนีที่
ปลูกฝง 

 
- สรุปผลเพื่อใหผูเรียน
ตระหนักในพฤติกรรมที่

แสดงถึงการมีจิตสาธารณะ
ตามดัชนีที่ปลกูฝงคือ      
การดูแลรักษา ใชของ
สวนรวมแลวเก็บเขาที ่

 
- จากการที่นักเรียนดูภาพการตูนและ
เขียนเลาเรื่องแลวใคร ไดอะไร อยางไร
บาง ? 
-  ผูวิจัยใหขอมูลยอนกลับเกี่ยวกับ       
การดูแลรักษา ใชของสวนรวมแลวเก็บ
เขาที่อยางเปนระเบียบ 
 

 
- การดูแลรักษาอุปกรณ หลังจากใช
เสร็จแลวควรเก็บเขาที ่
- การเขียนเลาเรื่อง จะตองมีเรื่อง
การดูแลรักษาอุปกรณ ควรเก็บ
อุปกรณ เขาที่หลังจากใชเสร็จแลว 
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โปรแกรมพฒันาจิตสาธารณะดวยเทคนิคการเสนอตัวแบบผานภาพการตูนรวมกับการชี้แนะทางวาจา คูมือการดําเนินการทดลองในแตละครั้ง 
 
 
องคประกอบที่ 1 การหลีกเลี่ยงการใชหรือการกระทําที่ทําใหเกิดความชํารุดเสียหายตอสวนรวม  ตัวชี้วัด   ลักษณะการใช การใชของสวนรวมอยางประหยัด 
ครั้งที่ 8 (แผนที่ 1)           ภาพ    เกงกับโจประหยัดไฟ 

 
เวลาใน 
แตละขั้น 

ขั้นตอนกิจกรรม วัตถุประสงค การสนทนาของผูวิจัยกบัผูเรียน ผลที่คาดหวงัวาผูเรยีนจะกระทํา 

5 นาที 

1. ขั้นเตรียมความพรอม  
    - ผูวิจัยสนทนากับผูเรียนในเรื่อง
ทั่วๆไป 

 
- เพื่อเตรียมความพรอมให
ผูเรียน 

 
- สวัสดีคะนักเรียนทุกคน ใหนักเรียนดู
เพื่อนๆ วาวันนี้มาครบหรือไม ขาดใคร
บาง ?  
- วันนี้วันอะไร ใครรูบางวาสปีระจําวัน
ศุกร คือสีอะไร ? (สีฟา) 
- พูดถึงเรื่องสีวันนี้ครูมีภาพการตูนมาให
นักเรียนดู ทุกคนพรอมหรือไม ? 

 
 - ผูเรียนนับจํานวนเพื่อน แลวบอก
ครู 
 
 - ผูเรียนตอบคําถามคร ู
 
 - ผูเรียนตอบคําถามคร ู

10 นาที 

2. ขั้นเสนอตัวแบบรวมกับการชี้แนะทางวาจา   

   2.1 ขั้นเสนอตัวแบบ - ที่หนาชั้นเรียน
ผูวิจัยยกตวัแบบภาพการตนูใหผูเรียน
สังเกต  
   2.2 ขั้นชี้แนะทางวาจา - ในขั้นนี้
ผูวิจัยตั้งคําถามถามผูเรียน 

 
- เพื่อนําเสนอตัวแบบผาน
ภาพการตูนทีม่ีพฤติกรรมที่
แสดงถึงการมีจิตสาธารณะ    
- เพื่อชี้แนะใหผูเรียนเขาใจ
ถึงพฤติกรรมที่แสดงถึงการ
มีจิตสาธารณะของตัวแบบ   

1) นักเรียนมองเห็นอะไรในภาพบาง 
2) ภาพนี้เปนภาพของ ”เกงกับโจ”  
   เกงกับโจกําลังทําอะไร ? 
3) อยูที่ไหน ?   
4) โทรทัศนเปนของใคร  
5) เกงกับโจไดรับผลอยางไรหลังจาก 
   การกระทํานี้ ? 

 
- ผูเรียนตอบคําถามคร ู
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โปรแกรมพฒันาจิตสาธารณะดวยเทคนิคการเสนอตัวแบบผานภาพการตูนรวมกับการชี้แนะทางวาจา คูมือการดําเนินการทดลองในแตละครั้ง 
 
องคประกอบที่ 1 การหลีกเลี่ยงการใชหรือการกระทําที่ทําใหเกิดความชํารุดเสียหายตอสวนรวม  ตัวชี้วัด   ลักษณะการใช การใชของสวนรวมอยางประหยัด 
ครั้งที่ 8 (แผนที่ 2)           ภาพ    เกงกับโจประหยัดไฟ 

 
เวลาใน 
แตละขั้น 

ขั้นตอนกิจกรรม วัตถุประสงค การสนทนาของผูวิจัยกบัผูเรียน ผลที่คาดหวงัวาผูเรยีนจะกระทํา 

15 นาที 

3. ขั้นเขียนเลาเรื่องจากภาพ 
  ผูวิจัยแจกกระดาษใหกับผูเรียนทุกคน 
เพื่อใหผูเรียนเขียนเลาเรื่องจากภาพลง
ในกระดาษทีแ่จกให 

 
- เพื่อย้ําใหผูเรียนเขาใจถึง

พฤติกรรมที่แสดงถึง       
การมีจิตสาธารณะ 

 
- ใหนักเรียนเขียนเลาเรื่องจากภาพ
การตูนที่นักเรยีนดูแลว นักเรียนสามารถ
เลาเรื่องจากภาพการตูนที่เห็นนี้ ใหเวลา
ในการเขียน 15 นาที ความยาวไมต่ํา
กวา 5 บรรทดั 

  
 - ผูเรียนเขียนเลาเรื่องจากภาพ  

15 นาที 

4. ขั้นกิจกรรม 
   แบงผูเรียนออกเปนกลุม ผูวิจัยแจก
หลอดใหผูเรียนรวมกันพับ เพื่อสังเกต
พรอมทั้งบันทึกผลการสังเกตและ
ประเมินจิตสาธารณะของผูเรียน ตาม
ดัชนีที่ปลูกฝงในการทดลองแตละครั้ง 

 
 - เพื่อประเมินพฤติกรรมที่
แสดงถึงการมีจิตสาธารณะ
ตามดัชนีที่ปลกูฝง 
“ลักษณะการใช การใชของ
สวนรวมอยางประหยัด” 

 
- ใหนักเรียนจัดโตะ และนั่งรวมกันเปน
กลุม เมื่อกลุมไหนพรอมครูจะเดินไปแจก
อุปกรณใหที่โตะ 
- ผูวิจัยถามนักเรียนวา ใครรับอาสา         
จัดโตะ เก็บอุปกรณ เก็บเกาอี้  
ดูแลความสะอาดบาง 
- ครูมอบหมายใหนักเรียนทุกคนรวมกัน
ทําการดวันปใหมเพื่อตกแตงหองเรียน
อยางนอยกลุมละ 1 แผน 

 
 - ผูเรียนในกลุมรวมกันทําการด 
 - เกณฑการประเมิน ไดแก 
 1) จากการตัดปลายกระดาษทิ้ง     
ความยาวไมเกิน 1 ซม.  
 2) ตองพับกระดาษใหสําเร็จที่ละอัน 
ไมขยํา หรือทิ้งขวางของที่ชาํรุด 
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โปรแกรมพฒันาจิตสาธารณะดวยเทคนิคการเสนอตัวแบบผานภาพการตูนรวมกับการชี้แนะทางวาจา คูมือการดําเนินการทดลองในแตละครั้ง 
 
องคประกอบที่ 1 การหลีกเลี่ยงการใชหรือการกระทําที่ทําใหเกิดความชํารุดเสียหายตอสวนรวม  ตัวชี้วัด   ลักษณะการใช การใชของสวนรวมอยางประหยัด 
ครั้งที่ 8 (แผนที่ 3)           ภาพ    เกงกับโจประหยัดไฟ 
 
เวลาใน 
แตละขั้น 

ขั้นตอนกิจกรรม วัตถุประสงค การสนทนาของผูวิจัยกบัผูเรียน ผลที่คาดหวงัวาผูเรยีนจะกระทํา 

 

4. ขั้นกิจกรรม (ตอ)  - วิธีทําคือ พับกระดาษใหเปนรูป
สามเหลี่ยมหมุนสามเหลี่ยมไปเรื่อยๆจน
สุดปลายกระดาษเก็บปลาย และกดตรง
กลาง จะไดรูปหัวใจ 

 

5 นาที 

5.ขั้นการใหขอมูลยอนกลับ  
     เมื่อผูเรียนทํากิจกรรมเสร็จสิ้น 
ผูวิจัยไดใหขอมูลยอนกลับ (Feedback) 
ที่เกี่ยวกบัของกับจิตสาธารณะ ที่ไดจาก
การที่ผูเรียนกระทําพฤติกรรมที่แสดง 
ถึงการมีจิตสาธารณะ ตามดัชนีที่ปลูกฝง 

 
- สรุปผลเพื่อใหผูเรียน
ตระหนักในพฤติกรรมที่

แสดงถึงการมีจิตสาธารณะ
คือ การใชของสวนรวม     

อยางประหยัด 

 
- จากการที่นักเรียนดูภาพการตูนและ
เขียนเลาเรื่องแลวใคร ไดอะไร อยางไร
บาง? 
- ผูวิจัยใหขอมูลยอนกลับเกี่ยวกับการใช
ประโยชนจากของสวนรวมดวยความ
ประหยัด 
 

 
 - ลักษณะการใช ใชของสวนรวม
อยางประหยัด 
 - เมื่อหยิบกระดาษขึ้นมาพบัแลว
ตองพับใหสําเร็จที่ละอัน ไมขยํา
กระดาษทิ้ง 
 - การเขียนเลาเรื่อง จะตองมีเรื่อง
การใชของสวนรวมอยางประหยัด 
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โปรแกรมพฒันาจิตสาธารณะดวยเทคนิคการเสนอตัวแบบผานภาพการตูนรวมกับการชี้แนะทางวาจา คูมือการดําเนินการทดลองในแตละครั้ง 
 
องคประกอบที ่2  การถือเปนหนาที่ที่จะมีสวนรวมในการดูแลรักษา    ตัวชี้วัด   การทําตามหนาที่ทีไ่ดรับมอบหมายเพื่อสวนรวม 
ครั้งที่ 9 (แผนที่ 1)          ภาพ    ตุก ติ๊ก ตอม ทําตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 

 
เวลาใน 
แตละขั้น 

ขั้นตอนกิจกรรม วัตถุประสงค การสนทนาของผูวิจัยกบัผูเรียน ผลที่คาดหวงัวาผูเรยีนจะกระทํา 

5 นาที 

1. ขั้นเตรียมความพรอม  
    - ผูวิจัยสนทนากับผูเรียนในเรื่อง
ทั่วๆไป 

 
- เพื่อเตรียมความพรอมให
ผูเรียน 

 
- สวัสดีคะนักเรียนทุกคน ใหนักเรียนดู
เพื่อนๆ วาวันนี้มาครบหรือไม ขาดใคร
บาง ?  
- วันนี้ครูมีภาพการตูนมาใหนักเรียนดู 
ทุกคนพรอมหรือไม ? 

 
 - ผูเรียนนับจํานวนเพื่อน แลวบอก
ครู 
 
 - ผูเรียนตอบคําถามคร ู

10 นาที 

2. ขั้นเสนอตัวแบบรวมกับการชี้แนะทางวาจา   

   2.1 ขั้นเสนอตัวแบบ - ที่หนาชั้นเรียน
ผูวิจัยยกตวัแบบภาพการตนูใหผูเรียน
สังเกต  
   2.2 ขั้นชี้แนะทางวาจา - ในขั้นนี้
ผูวิจัยตั้งคําถามถามผูเรียน 

 
- เพื่อนําเสนอตัวแบบผาน
ภาพการตูนทีม่ีพฤติกรรมที่
แสดงถึงการมีจิตสาธารณะ    
- เพื่อชี้แนะใหผูเรียนเขาใจ
ถึงพฤติกรรมที่แสดงถึงการ
มีจิตสาธารณะของตัวแบบ   

   
 1) นักเรียนมองเห็นอะไรในภาพบาง 
 2) ภาพนี้เปนภาพของ ”ตุก ติ๊ก ตอม”     
    ครูมอบหมายใหตุก ติ๊ก ตอม ทําอะไร ? 
 3) อยูที่ไหน ?  
 4) หองพยาบาลเปนของใคร ? 
 5) ตุก ติ๊ก ตอมไดรับผลอยางไร               
     หลังจากการกระทํานี ้? 

 
- ผูเรียนตอบคําถามคร ู
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โปรแกรมพฒันาจิตสาธารณะดวยเทคนิคการเสนอตัวแบบผานภาพการตูนรวมกับการชี้แนะทางวาจา คูมือการดําเนินการทดลองในแตละครั้ง 
 
องคประกอบที ่2  การถือเปนหนาที่ที่จะมีสวนรวมในการดูแลรักษา    ตัวชี้วัด   การทําตามหนาที่ทีไ่ดรับมอบหมายเพื่อสวนรวม 
ครั้งที่ 9 (แผนที่ 2)          ภาพ    ตุก ติ๊ก ตอม ทําตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 

 
เวลาใน 
แตละขั้น 

ขั้นตอนกิจกรรม วัตถุประสงค การสนทนาของผูวิจัยกบัผูเรียน ผลที่คาดหวงัวาผูเรยีนจะกระทํา 

15 นาที 

3. ขั้นเขียนเลาเรื่องจากภาพ 
  ผูวิจัยแจกกระดาษใหกับผูเรียนทุกคน 
เพื่อใหผูเรียนเขียนเลาเรื่องจากภาพลง
ในกระดาษทีแ่จกให 

 
- เพื่อย้ําใหผูเรียนเขาใจถึง

พฤติกรรมที่แสดงถึง       
การมีจิตสาธารณะ 

 
- ใหนักเรียนเขียนเลาเรื่องจากภาพ
การตูนที่นักเรยีนดูแลว นักเรียนสามารถ
เลาเรื่องจากภาพการตูนที่เห็นนี้ ใหเวลา
ในการเขียน 15 นาที ความยาวไมต่ํา
กวา 5 บรรทดั 

  
 - ผูเรียนเขียนเลาเรื่องจากภาพ  

15 นาที 

4. ขั้นกิจกรรม 
   แบงผูเรียนออกเปนกลุม ผูวิจัยแจก
หลอดใหผูเรียนรวมกันพับ เพื่อสังเกต
พรอมทั้งบันทึกผลการสังเกตและ
ประเมินจิตสาธารณะของผูเรียน ตาม
ดัชนีที่ปลูกฝงในการทดลองแตละครั้ง 

 
 - เพื่อประเมินพฤติกรรมที่
แสดงถึงการมีจิตสาธารณะ
ตามดัชนีที่ปลกูฝง 
“การทําตามหนาที่ทีไ่ดรับ
มอบหมายเพื่อสวนรวม” 

 
- ใหนักเรียนจัดโตะ และนั่งรวมกันเปน
กลุม เมื่อกลุมไหนพรอมครูจะเดินไปแจก
อุปกรณใหที่โตะ 
- ครูมอบหมายใหนักเรียนทุกคนรวมกัน
ทําการดวันปใหมเพื่อตกแตงหองเรียน
อยางนอยกลุมละ 1 แผน 

 
 - ผูเรียนในกลุมรวมกันทําการด 
 - เกณฑการประเมิน ไดแก 
 1) ประดิษฐการดผลงานมาสงคนละ 
1 แผน 
 2) ในกลุมรวมกันนําการดมาติดที่
บอรดกลุมละ 1 อัน 
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โปรแกรมพฒันาจิตสาธารณะดวยเทคนิคการเสนอตัวแบบผานภาพการตูนรวมกับการชี้แนะทางวาจา คูมือการดําเนินการทดลองในแตละครั้ง 
 
องคประกอบที ่2  การถือเปนหนาที่ที่จะมีสวนรวมในการดูแลรักษา    ตัวชี้วัด   การทําตามหนาที่ทีไ่ดรับมอบหมายเพื่อสวนรวม 
ครั้งที่ 9 (แผนที่ 3)          ภาพ    ตุก ติ๊ก ตอม ทําตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 
 
เวลาใน 
แตละขั้น 

ขั้นตอนกิจกรรม วัตถุประสงค การสนทนาของผูวิจัยกบัผูเรียน ผลที่คาดหวงัวาผูเรยีนจะกระทํา 

5 นาที 

5.ขั้นการใหขอมูลยอนกลับ  
     เมื่อผูเรียนทํากิจกรรมเสร็จสิ้น 
ผูวิจัยไดใหขอมูลยอนกลับ (Feedback) 
ที่เกี่ยวกบัของกับจิตสาธารณะ ที่ไดจาก
การที่ผูเรียนกระทําพฤติกรรมที่แสดง 
ถึงการมีจิตสาธารณะ ตามดัชนีที่ปลูกฝง 

 
- สรุปผลเพื่อใหผูเรียน
ตระหนักในพฤติกรรมที่

แสดงถึงการมีจิตสาธารณะ
คือ การทําตามหนาที่      
ที่ไดรับมอบหมาย        
เพื่อสวนรวม 

 

 
- จากการที่นักเรียนดูภาพการตูนและ
เขียนเลาเรื่องแลวใคร ไดอะไร อยางไร
บาง? 
- ผูวิจัยใหขอมูลยอนกลับเกี่ยวกับ       
การทําตามหนาที่ทีไ่ดรับมอบหมาย       
ใหสําเร็จเพื่อสวนรวม 

 
 - ประดิษฐการดมาสงคนละ 1 แผน 
 - ในกลุมรวมกันนําการดมาติดที่
บอรดกลุมละ 1 อัน  
- การเขียนเลาเรื่อง จะตองมีเรื่อง 
การทําตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
เพื่อสวนรวม 
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โปรแกรมพฒันาจิตสาธารณะดวยเทคนิคการเสนอตัวแบบผานภาพการตูนรวมกับการชี้แนะทางวาจา คูมือการดําเนินการทดลองในแตละครั้ง 
 
องคประกอบที ่2  การถือเปนหนาที่ที่จะมีสวนรวมในการดูแลรักษา    ตัวชี้วัด   การรับอาสาทําบางสิ่งบางอยางเพื่อสวนรวม 
ครั้งที่ 10 (แผนที่ 1)          ภาพ   กลุมอาสากําจัดลูกน้ํายุงลาย 

 
เวลาใน 
แตละขั้น 

ขั้นตอนกิจกรรม วัตถุประสงค การสนทนาของผูวิจัยกบัผูเรียน ผลที่คาดหวงัวาผูเรยีนจะกระทํา 

5 นาที 

1. ขั้นเตรียมความพรอม  
    - ผูวิจัยสนทนากับผูเรียนในเรื่อง
ทั่วๆไป 

 
- เพื่อเตรียมความพรอมให
ผูเรียน 

 
- สวัสดีคะนักเรียนทุกคน ใหนักเรียนดู
เพื่อนๆ วาวันนี้มาครบหรือไม ขาดใคร
บาง ?  
- วันนี้ครูมีภาพการตูนมาใหนักเรียนดู 
ทุกคนพรอมหรือไม ? 

 
 - ผูเรียนนับจํานวนเพื่อน แลวบอก
ครู 
 
 - ผูเรียนตอบคําถามคร ู

10 นาที 

2. ขั้นเสนอตัวแบบรวมกบัการชี้แนะทาง
วาจา    
   2.1 ขั้นเสนอตัวแบบ - ที่หนาชั้นเรียน
ผูวิจัยยกตวัแบบภาพการตนูใหผูเรียน
สังเกต  
   2.2 ขั้นชี้แนะทางวาจา - ในขั้นนี้
ผูวิจัยตั้งคําถามถามผูเรียน 

 
 
- เพื่อนําเสนอตัวแบบผาน
ภาพการตูนทีม่ีพฤติกรรมที่
แสดงถึงการมีจิตสาธารณะ    
- เพื่อชี้แนะใหผูเรียนเขาใจ
ถึงพฤติกรรมที่แสดงถึงการ
มีจิตสาธารณะของตัวแบบ   

   
 
   1) นักเรียนมองเห็นอะไรในภาพบาง 
   2) ภาพนี้เปนภาพของ ”กลุมอาสา”  
       กลุมอาสากําลังทําอะไร ? 
   3) อยูที่ไหน ?   
   4) รับอาสาใคร ? 
   5) กลุมอาสาไดรับผลอยางไร               
     หลังจากการกระทํานี ้? 

 
 
- ผูเรียนตอบคําถามคร ู
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โปรแกรมพฒันาจิตสาธารณะดวยเทคนิคการเสนอตัวแบบผานภาพการตูนรวมกับการชี้แนะทางวาจา คูมือการดําเนินการทดลองในแตละครั้ง 
 
องคประกอบที ่2  การถือเปนหนาที่ที่จะมีสวนรวมในการดูแลรักษา    ตัวชี้วัด   การรับอาสาทําบางสิ่งบางอยางเพื่อสวนรวม 
ครั้งที่ 10 (แผนที่ 2)          ภาพ   กลุมอาสากําจัดลูกน้ํายุงลาย 

 
เวลาใน 
แตละขั้น 

ขั้นตอนกิจกรรม วัตถุประสงค การสนทนาของผูวิจัยกบัผูเรียน ผลที่คาดหวงัวาผูเรยีนจะกระทํา 

15 นาที 

3. ขั้นเขียนเลาเรื่องจากภาพ 
  ผูวิจัยแจกกระดาษใหกับผูเรียนทุกคน 
เพื่อใหผูเรียนเขียนเลาเรื่องจากภาพลง
ในกระดาษทีแ่จกให 

 
- เพื่อย้ําใหผูเรียนเขาใจถึง

พฤติกรรมที่แสดงถึง       
การมีจิตสาธารณะ 

 
- ใหนักเรียนเขียนเลาเรื่องจากภาพ
การตูนที่นักเรยีนดูแลว นักเรียนสามารถ
เลาเรื่องจากภาพการตูนที่เห็นนี้ ใหเวลา
ในการเขียน 15 นาที ความยาวไมต่ํา
กวา 5 บรรทดั 

  
 - ผูเรียนเขียนเลาเรื่องจากภาพ  

15 นาที 

4. ขั้นกิจกรรม 
   แบงผูเรียนออกเปนกลุม ผูวิจัยแจก
หลอดใหผูเรียนรวมกันพับ เพื่อสังเกต
พรอมทั้งบันทึกผลการสังเกตและ
ประเมินจิตสาธารณะของผูเรียน ตาม
ดัชนีที่ปลูกฝงในการทดลองแตละครั้ง 

 
 - เพื่อประเมินพฤติกรรมที่
แสดงถึงการมีจิตสาธารณะ
ตามดัชนีที่ปลกูฝง 
“การรับอาสาทําบางสิ่ง
บางอยางเพื่อสวนรวม” 

 
- ใหนักเรียนจัดโตะ และนั่งรวมกันเปน
กลุม เมื่อกลุมไหนพรอมครูจะเดินไปแจก
อุปกรณใหที่โตะ 
- ผูวิจัยถามนักเรียนวา ใครรับอาสาจัด
โตะ เก็บอุปกรณ เก็บเกาอี้ ดูแลความ
สะอาดบาง 
- ครูมอบหมายใหนักเรียนทุกคนรวมกัน
ทําการดวันปใหมเพื่อตกแตงหองเรียน
อยางนอยกลุมละ 1 แผน 

 
 - ผูเรียนในกลุมรวมกันพับหลอด 
 - เกณฑการประเมิน ไดแก 
 1) ผูเรียนรับอาสาและไดทาํตามที่
ไดรับอาสา 
 2) หลงัจากทํากิจกรรมเสร็จแลว 
ผูเรียนรวมกันเก็บอุปกรณ จัดโตะ 
เก็บเกาอี้ ดูแลความสะอาด 
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โปรแกรมพฒันาจิตสาธารณะดวยเทคนิคการเสนอตัวแบบผานภาพการตูนรวมกับการชี้แนะทางวาจา คูมือการดําเนินการทดลองในแตละครั้ง 
 
องคประกอบที ่2  การถือเปนหนาที่ที่จะมีสวนรวมในการดูแลรักษา    ตัวชี้วัด   การรับอาสาทําบางสิ่งบางอยางเพื่อสวนรวม 
ครั้งที่ 10 (แผนที่ 3)          ภาพ   กลุมอาสากําจัดลูกน้ํายุงลาย 
 
เวลาใน 
แตละขั้น 

ขั้นตอนกิจกรรม วัตถุประสงค การสนทนาของผูวิจัยกบัผูเรียน ผลที่คาดหวงัวาผูเรยีนจะกระทํา 

5 นาที 

5.ขั้นการใหขอมูลยอนกลับ  
     เมื่อผูเรียนทํากิจกรรมเสร็จสิ้น 
ผูวิจัยไดใหขอมูลยอนกลับ (Feedback) 
ที่เกี่ยวกบัของกับจิตสาธารณะ ที่ไดจาก
การที่ผูเรียนกระทําพฤติกรรมที่แสดง 
ถึงการมีจิตสาธารณะ ตามดัชนีที่ปลูกฝง 

 
- สรุปผลเพื่อใหผูเรียน
ตระหนักในพฤติกรรมที่

แสดงถึงการมีจิตสาธารณะ
คือ การรับอาสาทําบางสิ่ง
บางอยางเพื่อสวนรวม 

 
- จากการที่นักเรียนดูภาพการตูนและ
เขียนเลาเรื่องแลวใคร ไดอะไร อยางไร
บาง? 
- ผูวิจัยใหขอมูลยอนกลับเกี่ยวกับ       
การรับอาสาทําบางสิ่งบางอยางเพื่อ
สวนรวม 

 
 - ผูเรียนรับอาสาและไดทําตามที่
ไดรับอาสา 
 - หลังจากทํากิจกรรมเสร็จแลว 
ผูเรียนรวมกันเก็บอุปกรณ จัดโตะ 
เก็บเกาอี้ ดูแล   ความสะอาด 
 - การเขียนเลาเรื่อง จะตองมีเรื่อง 
การรับอาสาทําบางสิ่ งบางอยาง  
เพื่อสวนรวม 
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โปรแกรมพฒันาจิตสาธารณะดวยเทคนิคการเสนอตัวแบบผานภาพการตูนรวมกับการชี้แนะทางวาจา คูมือการดําเนินการทดลองในแตละครั้ง 
 
องคประกอบที่ 3  การเคารพสิทธิในการใชของสวนรวม     ตัวชี้วัด   การแบงปนโดยการไมเอาของสวนรวมมาเปนของตน 
ครั้งที่ 11 (แผนที่ 1)          ภาพ   ตองกับตาร แบงปนที่นั่ง 

 
เวลาใน 
แตละขั้น 

ขั้นตอนกิจกรรม วัตถุประสงค การสนทนาของผูวิจัยกบัผูเรียน ผลที่คาดหวงัวาผูเรยีนจะกระทํา 

5 นาที 

1. ขั้นเตรียมความพรอม  
    - ผูวิจัยสนทนากับผูเรียนในเรื่อง
ทั่วๆไป 

 
- เพื่อเตรียมความพรอมให
ผูเรียน 

 
- สวัสดีคะนักเรียนทุกคน ใหนักเรียนดู
เพื่อนๆ วาวันนี้มาครบหรือไม ขาดใคร
บาง ?  
- วันนี้ครูมีภาพการตูนมาใหนักเรียนดู 
ทุกคนพรอมหรือไม ? 

 
 - ผูเรียนนับจํานวนเพื่อน แลวบอก
ครู 
 
 - ผูเรียนตอบคําถามคร ู

10 นาที 

2. ขั้นเสนอตัวแบบรวมกบัการชี้แนะทาง
วาจา    
   2.1 ขั้นเสนอตัวแบบ - ที่หนาชั้นเรียน
ผูวิจัยยกตวัแบบภาพการตนูใหผูเรียน
สังเกต  
   2.2 ขั้นชี้แนะทางวาจา - ในขั้นนี้
ผูวิจัยตั้งคําถามถามผูเรียน 

 
 
- เพื่อนําเสนอตัวแบบผาน
ภาพการตูนทีม่ีพฤติกรรมที่
แสดงถึงการมีจิตสาธารณะ    
- เพื่อชี้แนะใหผูเรียนเขาใจ
ถึงพฤติกรรมที่แสดงถึงการ
มีจิตสาธารณะของตัวแบบ   

   
 
 1) นักเรียนมองเห็นอะไรในภาพบาง 
 2) ภาพนี้เปนภาพของ เพชร พลอย   
    พงษ พิม กําลังทําอะไร 
 3) อยูที่ไหน ?   
 4) เพชรกับพลอยทําอะไรใหพงษกับพิม ? 
 5) เพชรกับพลอยไดรับผลอยางไร            
    หลังจากการกระทํานี ้? 

 
 
- ผูเรียนตอบคําถามคร ู
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โปรแกรมพฒันาจิตสาธารณะดวยเทคนิคการเสนอตัวแบบผานภาพการตูนรวมกับการชี้แนะทางวาจา คูมือการดําเนินการทดลองในแตละครั้ง 
 
องคประกอบที่ 3  การเคารพสิทธิในการใชของสวนรวม     ตัวชี้วัด   การแบงปนโดยการไมเอาของสวนรวมมาเปนของตน 
ครั้งที่ 11 (แผนที่ 2)          ภาพ   ตองกับตาร แบงปนที่นั่ง 

 
เวลาใน 
แตละขั้น 

ขั้นตอนกิจกรรม วัตถุประสงค การสนทนาของผูวิจัยกบัผูเรียน ผลที่คาดหวงัวาผูเรยีนจะกระทํา 

15 นาที 

3. ขั้นเขียนเลาเรื่องจากภาพ 
  ผูวิจัยแจกกระดาษใหกับผูเรียนทุกคน 
เพื่อใหผูเรียนเขียนเลาเรื่องจากภาพลง
ในกระดาษทีแ่จกให 

 
- เพื่อย้ําใหผูเรียนเขาใจถึง

พฤติกรรมที่แสดงถึง       
การมีจิตสาธารณะ 

 
- ใหนักเรียนเขียนเลาเรื่องจากภาพ
การตูนที่นักเรยีนดูแลว นักเรียนสามารถ
เลาเรื่องจากภาพการตูนที่เห็นนี้ ใหเวลา
ในการเขียน 15 นาที ความยาวไมต่ํา
กวา 5 บรรทดั 

  
 - ผูเรียนเขียนเลาเรื่องจากภาพ  

15 นาที 

4. ขั้นกิจกรรม 
   แบงผูเรียนออกเปนกลุม ผูวิจัยแจก
หลอดใหผูเรียนรวมกันพับ เพื่อสังเกต
พรอมทั้งบันทึกผลการสังเกตและ
ประเมินจิตสาธารณะของผูเรียน ตาม
ดัชนีที่ปลูกฝงในการทดลองแตละครั้ง 

 
 - เพื่อประเมินพฤติกรรมที่
แสดงถึงการมีจิตสาธารณะ
ตามดัชนีที่ปลกูฝง 
“การแบงปนโดยการไมเอา
ของสวนรวมมาเปนของตน” 

 
- ใหนักเรียนจัดโตะ และนั่งรวมกันเปน
กลุม เมื่อกลุมไหนพรอมครูจะเดินไปแจก
อุปกรณใหที่โตะ 
- ผูวิจัยถามนักเรียนวา ใครรับอาสาจัด
โตะ เก็บอุปกรณ เก็บเกาอี้ ดูแลความ
สะอาดบาง 
- ครูมอบหมายใหนักเรียนทุกคนรวมกัน
ทําการดวันปใหมเพื่อตกแตงหองเรียน
อยางนอยกลุมละ 1 แผน 

 
 - ผูเรียนในกลุมรวมกันทําโมบาย 
 - เกณฑการประเมิน ไดแก 
หยิบกระดาษมาพับครั้งละ 1 แผน  
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โปรแกรมพฒันาจิตสาธารณะดวยเทคนิคการเสนอตัวแบบผานภาพการตูนรวมกับการชี้แนะทางวาจา คูมือการดําเนินการทดลองในแตละครั้ง 
 
องคประกอบที่ 3  การเคารพสิทธิในการใชของสวนรวม     ตัวชี้วัด   การแบงปนโดยการใชของสวนรวมรวมกัน 
ครั้งที่ 11 (แผนที่ 3)          ภาพ   ตองกับตาร แบงปนที่นั่ง 
 
เวลาใน 
แตละขั้น 

ขั้นตอนกิจกรรม วัตถุประสงค การสนทนาของผูวิจัยกบัผูเรียน ผลที่คาดหวงัวาผูเรยีนจะกระทํา 

5 นาที 

5.ขั้นการใหขอมูลยอนกลับ  
     เมื่อผูเรียนทํากิจกรรมเสร็จสิ้น 
ผูวิจัยไดใหขอมูลยอนกลับ (Feedback) 
ที่เกี่ยวกบัของกับจิตสาธารณะ ที่ไดจาก
การที่ผูเรียนกระทําพฤติกรรมที่แสดง 
ถึงการมีจิตสาธารณะ ตามดัชนีที่ปลูกฝง 

 
- สรุปผลเพื่อใหผูเรียน
ตระหนักในพฤติกรรมที่

แสดงถึงการมีจิตสาธารณะ
ดานการแบงปน          

โดยการใชของสวนรวม
รวมกัน 

 
- จากการที่ผูเรียนดูภาพการตูนและเขียน
เลาเรื่องแลวใคร ไดอะไร อยางไรบาง? 
- ผูวิจัยใหขอมูลยอนกลับเกี่ยวกับ       
การแบงปน โดยการใชของสวนรวม
รวมกัน 

 
- หยิบกระดาษมาพับครั้งละ 1 แผน 
 - การเขียนเลาเรื่อง จะตองมีเรื่อง 
การแบ งปนโดยการไม เอาของ
สวนรวมมาเปนของตน 
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โปรแกรมพฒันาจิตสาธารณะดวยเทคนิคการเสนอตัวแบบผานภาพการตูนรวมกับการชี้แนะทางวาจา คูมือการดําเนินการทดลองในแตละครั้ง 
 
องคประกอบที่ 3  การเคารพสิทธิในการใชของสวนรวม     ตัวชี้วัด   การเปดโอกาสใหผูอื่นไดใชของสวนรวม 
ครั้งที่ 12 (แผนที่ 1)          ภาพ   ตูนเปดโอกาสใหใชหองน้ํา 

 
เวลาใน 
แตละขั้น 

ขั้นตอนกิจกรรม วัตถุประสงค การสนทนาของผูวิจัยกบัผูเรียน ผลที่คาดหวงัวาผูเรยีนจะกระทํา 

5 นาที 

1. ขั้นเตรียมความพรอม  
    - ผูวิจัยสนทนากับผูเรียนในเรื่อง
ทั่วๆไป 

 
- เพื่อเตรียมความพรอมให
ผูเรียน 

 
- สวัสดีคะนักเรียนทุกคน ใหนักเรียนดู
เพื่อนๆ วาวันนี้มาครบหรือไม ขาดใคร
บาง ?  
- วันนี้ครูมีภาพการตูนมาใหนักเรียนดู 
ทุกคนพรอมหรือไม ? 

 
 - ผูเรียนนับจํานวนเพื่อน แลวบอก
ครู 
 
 - ผูเรียนตอบคําถามคร ู

10 นาที 

2. ขั้นเสนอตัวแบบรวมกบัการชี้แนะทาง
วาจา    
   2.1 ขั้นเสนอตัวแบบ - ที่หนาชั้นเรียน
ผูวิจัยยกตวัแบบภาพการตนูใหผูเรียน
สังเกต  
   2.2 ขั้นชี้แนะทางวาจา - ในขั้นนี้
ผูวิจัยตั้งคําถามถามผูเรียน 

 
 
- เพื่อนําเสนอตัวแบบผาน
ภาพการตูนทีม่ีพฤติกรรมที่
แสดงถึงการมีจิตสาธารณะ    
- เพื่อชี้แนะใหผูเรียนเขาใจ
ถึงพฤติกรรมที่แสดงถึงการ
มีจิตสาธารณะของตัวแบบ   

   
 
 1) นักเรียนมองเห็นอะไรในภาพบาง 
 2) ภาพนี้เปนภาพของเปล  
     เปลใชโทรศัพทอยูที่ไหน ? 
 3)  โทรศัพทเปนของใคร ? 
 4)  เปลกําลังทําอะไร 
 5)  เปลไดรับผลอยางไร               
     หลังจากการกระทํานี ้? 

 
 
- ผูเรียนตอบคําถามคร ู
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โปรแกรมพฒันาจิตสาธารณะดวยเทคนิคการเสนอตัวแบบผานภาพการตูนรวมกับการชี้แนะทางวาจา คูมือการดําเนินการทดลองในแตละครั้ง 
 
องคประกอบที่ 3  การเคารพสิทธิในการใชของสวนรวม     ตัวชี้วัด   การเปดโอกาสใหผูอื่นไดใชของสวนรวม 
ครั้งที่ 12 (แผนที่ 2)          ภาพ   ตูนเปดโอกาสใหใชหองน้ํา 
เวลาใน 
แตละขั้น 

ขั้นตอนกิจกรรม วัตถุประสงค การสนทนาของผูวิจัยกบัผูเรียน ผลที่คาดหวงัวาผูเรยีนจะกระทํา 

15 นาที 

3. ขั้นเขียนเลาเรื่องจากภาพ 
  ผูวิจัยแจกกระดาษใหกับผูเรียนทุกคน 
เพื่อใหผูเรียนเขียนเลาเรื่องจากภาพลง
ในกระดาษทีแ่จกให 

 
- เพื่อย้ําใหผูเรียนเขาใจถึง

พฤติกรรมที่แสดงถึง       
การมีจิตสาธารณะ 

 
- ใหนักเรียนเขียนเลาเรื่องจากภาพ
การตูนที่นักเรยีนดูแลว นักเรียนสามารถ
เลาเรื่องจากภาพการตูนที่เห็นนี้ ใหเวลา
ในการเขียน 15 นาที ความยาวไมต่ํา
กวา 5 บรรทดั 

  
 - ผูเรียนเขียนเลาเรื่องจากภาพ  

15 นาที 

4. ขั้นกิจกรรม 
   แบงผูเรียนออกเปนกลุม ผูวิจัยแจก
หลอดใหผูเรียนรวมกันพับ เพื่อสังเกต
พรอมทั้งบันทึกผลการสังเกตและ
ประเมินจิตสาธารณะของผูเรียน ตาม
ดัชนีที่ปลูกฝงในการทดลองแตละครั้ง 

 
 - เพื่อประเมินพฤติกรรมที่
แสดงถึงการมีจิตสาธารณะ
ตามดัชนีที่ปลกูฝง 
“การเปดโอกาสใหผูอื่นไดใช
ของสวนรวม” 

 
- ใหนักเรียนจัดโตะ และนั่งรวมกันเปน
กลุม เมื่อกลุมไหนพรอมครูจะเดินไปแจก
อุปกรณใหที่โตะ 
- ผูวิจัยถามนักเรียนวา ใครรับอาสา         
จัดโตะ เก็บอุปกรณ เก็บเกาอี้  
ดูแลความสะอาดบาง 
- ครูมอบหมายใหนักเรียนทุกคนรวมกัน
ทําการดวันปใหมเพื่อตกแตงหองเรียน
อยางนอยกลุมละ 1 แผน 

 
 - ผูเรียนในกลุมรวมกันทําการด
แสดงผลงาน 
 - เกณฑการประเมิน ไดแก 
 1) ผูเรียนเปดโอกาสใหเพื่อนในกลุม
ไดใชกระดาษสีตางๆกัน โดยไมยึด
ไวคนเดียวสีเดียว 
 2) ผูเรียนเปดโอกาสใหเพื่อนคนอื่น
ไดนั่งเกาอี้ของตนเองโดยไมตําหนิ
เพื่อนคนที่มานั่งเกาอี้ของตนเอง 
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โปรแกรมพฒันาจิตสาธารณะดวยเทคนิคการเสนอตัวแบบผานภาพการตูนรวมกับการชี้แนะทางวาจา คูมือการดําเนินการทดลองในแตละครั้ง 
 
องคประกอบที่ 3  การเคารพสิทธิในการใชของสวนรวม     ตัวชี้วัด   การเปดโอกาสใหผูอื่นไดใชของสวนรวม 
ครั้งที่ 12 (แผนที่ 3)          ภาพ   ตูนเปดโอกาสใหใชหองน้ํา 
 
เวลาใน 
แตละขั้น 

ขั้นตอนกิจกรรม วัตถุประสงค การสนทนาของผูวิจัยกบัผูเรียน ผลที่คาดหวงัวาผูเรยีนจะกระทํา 

5 นาที 

5.ขั้นการใหขอมูลยอนกลับ  
     เมื่อผูเรียนทํากิจกรรมเสร็จสิ้น 
ผูวิจัยไดใหขอมูลยอนกลับ (Feedback) 
ที่เกี่ยวกบัของกับจิตสาธารณะ ที่ไดจาก
การที่ผูเรียนกระทําพฤติกรรมที่แสดง 
ถึงการมีจิตสาธารณะ ตามดัชนีที่ปลูกฝง 

 
- สรุปผลเพื่อใหผูเรียน
ตระหนักในพฤติกรรมที่
แสดงถึงการมีจิตสาธารณะ
คือ การเปดโอกาสใหผูอื่นได
ใชของสวนรวม 

 

 
- จากการที่นักเรียนดูภาพการตูนและ
เขียนเลาเรื่องแลวใคร ไดอะไร อยางไร
บาง? 
- ผูวิจัยใหขอมูลยอนกลับเกี่ยวกับ       
การเปดโอกาสใหผูอื่นไดใชของสวนรวม 
 

 
 - ผูเรียนเปดโอกาสใหเพื่อนในกลุม
ไดใชกระดาษสีตางๆกัน โดยไมยึด
ไวคนเดียวสีเดียว 
 - ผูเรียนเปดโอกาสใหเพื่อนคนอื่น
ไดนั่งเกาอี้ของตนเองโดยไมตําหนิ
เพื่อนคนที่มานั่งเกาอี้ของตนเอง  
- การเขียนเลาเรื่อง จะตองมีเรื่อง 
การเปดโอกาสใหผู อื่นได ใชของ
สวนรวม 
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คูมือการดําเนินการทดลองในแตละคร้ัง  ของกลุมควบคุม  



คูมือการดําเนินการทดลองในแตละครั้ง  ของกลุมควบคุม (แผนที่ 1) 
 
เวลาใน 
แตละขั้น 

ขั้นตอนกิจกรรม วัตถุประสงค การสนทนาของผูวิจัยกบัผูเรียน ผลที่คาดหวงัวาผูเรยีนจะกระทํา 

5 นาที 

1. ขั้นเตรียมความพรอม  
    - ผูวิจัยสนทนากับผูเรียนในเรื่อง
ทั่วๆไป 

 
- เพื่อเตรียมความพรอมให
ผูเรียน 

 
- สวัสดีคะผูเรยีนทุกคน ใหผูเรียนดู
เพื่อนๆ วาวันนี้มาครบหรือไม ขาดใคร
บาง ?  
- วันนี้ครูมีภาพการตูนมาใหผูเรียนดู ทุก
คนพรอมหรือไม ? 

 
 - ผูเรียนนับจํานวนเพื่อน แลวบอก
ครู 
 
 - ผูเรียนตอบคําถามคร ู

10 นาที 

2. ขั้นเสนอภาพการตูน 
   2.1 ที่หนาชั้นเรียนผูวิจัยยกตวัแบบ
ภาพการตูนใหผูเรียนสังเกต  
    
   2.2 ขั้นชี้แนะทางวาจา - ในขั้นนี้
ผูวิจัยตั้งคําถามถามผูเรียน 

 
- เพื่อนําเสนอภาพการตูนที่
เกี่ยวของกับการสรางเสริม
สุขอนามัยหรือมารยาท   
- เพื่อชี้แนะใหผูเรียนเขาใจ
ถึงพฤติกรรมที่แสดงถึง
สุขอนามัยและมารยาท  

   
 1) ผูเรียนมองเห็นอะไรในภาพบาง 
 2) ภาพนี้เปนภาพของจุมจิ้ม 
 3) จุมจิ้มกําลังทําอะไร 
 4) อยูที่ไหน 
 5)  ไดรับผลอยางไรหลังจากการกระทํานี้  

 
- ผูเรียนตอบคําถามคร ู
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คูมือการดําเนินการทดลองในแตละครั้ง  ของกลุมควบคุม (แผนที่ 2) 
 

 
เวลาใน 
แตละขั้น 

ขั้นตอนกิจกรรม วัตถุประสงค การสนทนาของผูวิจัยกบัผูเรียน ผลที่คาดหวงัวาผูเรยีนจะกระทํา 

15 นาที 

3. ขั้นเขียนเลาเรื่องจากภาพ 
  ผูวิจัยแจกกระดาษใหกับผูเรียนทุกคน 
เพื่อใหผูเรียนเขียนเลาเรื่องจากภาพลง
ในกระดาษทีแ่จกให 

 
- เพื่อใหผูเรียนเขาใจถึง
พฤติกรรมเกีย่วกับ

สุขอนามัยหรือมารยาท     
ตามภาพการตูน 

 
- ใหผูเรียนเขยีนเลาเรื่องจากภาพการตูน
ที่ผูเรียนดูแลว ผูเรียนสามารถเลาเรื่อง
จากภาพการตูนที่เห็นนี้ ใหเวลาในการ
เขียน 15 นาที ความยาวไมต่ํากวา 5 
บรรทัด 

  
 - ผูเรียนเขียนเลาเรื่องจากภาพ  

15 นาที 

4. ขั้นกิจกรรม 
   แบงผูเรียนออกเปนกลุม ผูวิจัยแจก
หลอดใหผูเรียนรวมกันพับ เพื่อสังเกต
พรอมทั้งบันทึกผลการสังเกต 

 
 - เพื่อประเมินพฤติกรรม 

 
- ผูวิจัยถามผูเรียนวา ใครรบัอาสาจัดโตะ 
เก็บอุปกรณ เก็บเกาอี้ ดูแลความสะอาด
บาง 
- ใหผูเรียนจัดโตะ และนั่งรวมกันเปน
กลุม เมื่อกลุมไหนพรอมครูจะเดินไปแจก
อุปกรณใหที่โตะ 
- ครูมอบหมายใหผูเรียนทกุคนรวมกัน
ทําโมบายประดับหองเรียน 

 
 - ผูเรียนในกลุมรวมกันทําโมบาย 
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คูมือการดําเนินการทดลองในแตละครั้ง  ของกลุมควบคุม (แผนที่ 3) 
 
 
เวลาใน 
แตละขั้น 

ขั้นตอนกิจกรรม วัตถุประสงค การสนทนาของผูวิจัยกบัผูเรียน ผลที่คาดหวงัวาผูเรยีนจะกระทํา 

5 นาที 

5.ขั้นสรุป 
     เมื่อผูเรียนทํากิจกรรมเสร็จสิ้น 
ผูวิจัยกับผูเรยีนรวมกันสรุปสิ่งที่ไดจาก
การสังเกตภาพการตูนในแตละครั้ง 

 
- สรุปเนื้อหาเกี่ยวกับ
พฤติกรรมสขุอนามัยหรือ
มารยาทที่เกี่ยวของกับภาพ
การตูนในแตละครั้ง 

 

 
- จากการที่ผูเรียนดูภาพการตูนและเขียน
เลาเรื่องแลวใคร ไดอะไร อยางไรบาง? 
- ผูวิจัยใหขอมูลยอนกลับเกี่ยวกับ
สุขอนามัยหรือมารยาทที่เกี่ยวของกับ
ภาพการตูนในแตละครั้ง        
 

 
- การเขียนเลาเรื่อง  
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ภาคผนวก  ฉ 
 

แบบสอบถามการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย 
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แบบสอบถามการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย 
 
คําชี้แจง 

1. แบบสอบถามฉบับนี้ตองการถามเกี่ยวกับวิธีการที่บิดา มารดา หรือผูปกครองปฏิบัติ           
ตอนักเรียน ขอใหนักเรียนตอบคําถามทุกขอตามสภาพความเปนจริง เพ่ือเปนประโยชนในการ
คนควาตอไป คําตอบของนักเรียนทุกขอจะเปนความลับ  

2. ขอใหนักเรียนพิจารณาวา ขอความนั้นเปนจริงสําหรับตัวนักเรียนมากนอยเพียงใด แลว
ใสเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับความเปนจริงมากที่สุด 

 ตัวอยาง 
00. พอแมมักแสดงใหเห็นวาฉันยังเด็กไมสามารถตัดสินปญหาดวยตนเอง   
 
 _______   _______     _______      _______          _______  

 จริงที่สุด      จริง       ไมแนใจ        ไมจริง          ไมจริงเลย 
 
 
 ขอใหนักเรียนพิจารณาวา ขอความนั้นเปนจริงสําหรับตัวนักเรียนมากนอยเพียงใด 

แลวใสเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับความเปนจริงมากที่สุด 
 
1. ในวันหยุดพอแมจะชวนฉันทํากิจกรรมตางๆ เชนวาดรูป ปลูกตนไม และพอแมก็รวมทํากิจกรรม
 เหลานั้นดวยกัน (+) 
 
 _______   _______     _______      _______          _______ 
 จริงที่สุด      จริง       ไมแนใจ        ไมจริง          ไมจริงเลย 
 
2. ในแตละวันพอแมมีเวลาพูดคุยกับฉันนอยมาก เพราะทานงานยุงมากไมมีเวลาคุยกับฉัน (-) 
 
 _______   _______     _______      _______          _______ 
 จริงที่สุด      จริง       ไมแนใจ        ไมจริง          ไมจริงเลย 
 
3. เวลาพอแมคุยกับเพ่ือนของทาน พวกทานมักตําหนิฉันใหเพ่ือนทานฟงเสมอ (-) 
 
 _______   _______     _______      _______          _______ 
 จริงที่สุด      จริง       ไมแนใจ        ไมจริง          ไมจริงเลย 
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4. วันน้ีคุณครูชมฉัน ฉันกลับมาเลาใหพอแมฟง พอแมฟงฉันแลวชมวาฉันเกง (+) 
 
 _______   _______     _______      _______          _______ 
 จริงที่สุด      จริง       ไมแนใจ        ไมจริง          ไมจริงเลย 
  
5. พอแมใชฉันใหหยิบของให หลังจากนั้นพอแมชมฉันวาเปนเด็กดีใชงาย (+) 
 
 _______   _______     _______      _______          _______ 
 จริงที่สุด      จริง       ไมแนใจ        ไมจริง          ไมจริงเลย 
 
6. ฉันอยากไดมือถือรุนถายรูปและเลนเกมสได  พอแมบอกฉันยังเล็กอยูถาทําหายฉันจะเสียดาย  
 ไวรอใหโตกอนแลวคอยซื้อ (+) 
 
 _______   _______     _______      _______          _______ 
 จริงที่สุด      จริง       ไมแนใจ        ไมจริง          ไมจริงเลย 
 
7. พอแมจะสนับสนุนใหฉันทํางานรวมกับเพ่ือนๆ ทานบอกวาเปนเพื่อนกันตองรูจักชวยเหลือกัน  (+) 

 
 _______   _______     _______      _______          _______ 
 จริงที่สุด      จริง       ไมแนใจ        ไมจริง          ไมจริงเลย 
 
8. พอแมจะสงเสริมใหฉันเรียนในดานที่ถนัด ทานวาสิ่งไหนที่ฉันชอบเรียนจะสิ่งน้ันจะเปน 
 ประโยชนสําหรับฉัน (+) 
 
 _______   _______     _______      _______          _______ 
 จริงที่สุด      จริง       ไมแนใจ        ไมจริง          ไมจริงเลย 
 
9. ถาฉันเรียนไดคะแนนไมดีฉันไมกลาบอกพอแม เพราะพอแมจะดุฉันทุกครั้ง (-) 
 
 _______   _______     _______      _______          _______ 
 จริงที่สุด      จริง       ไมแนใจ        ไมจริง          ไมจริงเลย 
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10. ในการเลือกทํากิจกรรมที่โรงเรียน พอแมมักจะตัดสินใจใหฉัน (-) 
 
 _______   _______     _______      _______          _______ 
 จริงที่สุด      จริง       ไมแนใจ        ไมจริง          ไมจริงเลย 
 
11. เม่ือฉันทําผิด พอแมจะฟงเหตุผลจากฉันกอนที่จะลงโทษฉัน (+) 
 
 _______   _______     _______      _______          _______ 
 จริงที่สุด      จริง       ไมแนใจ        ไมจริง          ไมจริงเลย 
 
12. บางครั้งที่ฉันทําเรื่องดีๆเชนไดคะแนนสอบดีขึ้น ไดเปนหัวหนาหอง พอแมมักจะใหรางวัลกับฉัน (+) 
 
 _______   _______     _______      _______          _______ 
 จริงที่สุด      จริง       ไมแนใจ        ไมจริง          ไมจริงเลย 
 
13. เม่ือฉันทําผิดพอแมจะลงโทษฉัน โดยไมฟงเหตุผลของฉัน (-) 
 
 _______   _______     _______      _______          _______ 
 จริงที่สุด      จริง       ไมแนใจ        ไมจริง          ไมจริงเลย 
 
14. มีบอยครั้งที่ฉันแสดงกริยากาวราวตอพอแมไดโดยไมถูกตําหนิหรือลงโทษ (-) 
 
 _______   _______     _______      _______          _______ 
 จริงที่สุด      จริง       ไมแนใจ        ไมจริง          ไมจริงเลย 
 
15. เม่ือฉันทําคะแนนสอบไดดี พอแมจะใหรางวัลฉัน (+) 
 
 _______   _______     _______      _______          _______ 
 จริงที่สุด      จริง       ไมแนใจ        ไมจริง          ไมจริงเลย 
 

 
  ขอขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ใหความรวมมือ   
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ตารางแสดงคาอํานาจจําแนกรายขอและคาความเชื่อมั่นของแบบวัดทัง้ฉบบั 
ของการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย 

 
 

ลําดับขอ คาอํานาจจําแนก (r) 

1. .23 
2. .34 
3. .75 
4. .40 
5. .49 
6. .37 
7. .35 
8. .37 
9. .25 
10. .23 
11. .29 
12. .23 
13. .48 
14. .25 
15. .49 

 
 
 

คาความเชื่อม่ันของแบบวัดทั้งฉบับเทากบั .7465 



 151  151 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



 152 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 150 

รายนามผูเช่ียวชาญตรวจเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 
 

รายนามผูเชีย่วชาญตรวจโปรแกรมการพัฒนาจิตสาธารณะ 
ดวยเทคนิคการเสนอตัวแบบผานภาพการตูนรวมกับการชี้แนะทางวาจา  

และ แบบสังเกตและบันทึกพฤติกรรมที่แสดงถึงการมีจิตสาธารณะจากการทํากิจกรรม 
 

1. ผูชวยศาสตราจารย ประณต เคาฉิม    ภาควิชาจิตวทิยา คณะมนุษยศาสตร 
       มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2. อาจารยชลาศัย กันมินทร    ภาควิชามนุษยศาสตร คณะมนุษยศาสตร 
       มหาวิทยาลัยรังสิต 
3. อาจารยทัศนา ทองภักดี    สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร 
       มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 

รายนามผูเชีย่วชาญตรวจการอบรมเลี้ยงดแูบบประชาธิปไตย 
 
1. รองศาสตราจารย ดร.อรพินทร ชูชม   สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร 
       มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2. อาจาราย ดร.พรรณี  บุญประกอบ   สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร 
       มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
3. อาจารยอุษา ศรีจินดารัตน    สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร 
       มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ประวัติยอผูวิจัย 
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ประวัติยอผูวิจัย 

 
ชื่อ-ชื่อสกุล   นางสาวสุคนธรส  หุตะวัฒนะ 
วันเดือนปเกิด   6  พฤศจิกายน  2514 
สถานที่เกิด   กรุงเทพฯ 
สถานที่อยูปจจุบัน 66/9  ถ.เทอดไท  ซ.เทอดไท 33  แขวง ตลาดพลู  เขต ธนบรีุ  

กรุงเทพฯ  10600 
 
ประวตัิการศึกษา       2537  ปริญญาตรีวทิยาศาสตรบณัฑิต (คหกรรมศาสตรทัว่ไป) 
        มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี        

2550  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิจัยพฤติกรรมศาสตร) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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