รูปแบบการพัฒนาจิตสาธารณะเชิงพุทธบูรณาการ
ส�ำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓
A Model of Public Mind Development on Integrated
Buddhist for Junior Secondary School Students
in the Education Service Area Office 3
ไพโรจน์ อักษรเสือ*
พระครูภาวนาโพธิคุณ, ผศ.ดร., รศ.ดร.โสวิทย์ บ�ำรุงภักดิ์, ดร.สัมฤทธิ์ กางเพ็ง**

บทคัดย่อ
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เหล่านี้จะค่อยๆโน้มน�ำใจของบุคคลให้เกิดจิตส�ำนึกที่ถูกต้องและการสร้างจิตสาธารณะให้เกิดขึ้นจ�ำต้อง
อาศัยสถาบันทางสังคมหลายส่วนเข้ามาร่วมมือกันเริ่มจากการสร้างความตระหนัก การวิเคราะห์วิพากษ์
วิจารณ์ปญ
ั หาในสังคม การสร้างความรักเอือ้ อาทรต่อกัน การรับรูเ้ ข้าใจในศักยภาพตนเอง การร่วมมือกัน
และการมีเครือข่ายร่วมมือในการแก้ปัญหาต่างๆ ร่วมกัน
๒. บริบทและวิธีการจัดกิจกรรมเชิงจิตสาธารณะในสถานศึกษาพบว่า การพัฒนาจิตสาธารณะ
เน้นการใช้กจิ กรรมพัฒนาผูเ้ รียนเป็นหลักโดยครูผรู้ บั ผิดชอบในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร่วมกันวิเคราะห์
และสร้างเป็นหลักสูตรเฉพาะของโรงเรียนและมีคมู่ อื ในการจัดกิจกรรมพัฒนาจิตสาธารณะโดยตรงมีการ
วัดและประเมินผลทุกภาคเรียน แล้วน�ำผลในแต่ละภาคเรียนสรุปผลการประเมินแต่ละปี ในการจัดกิจกรรม
นั้นเน้นที่กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นหลัก นอกจากนี้ ยังได้จัดท�ำเป็นโครงการ/กิจกรรม และสอดแทรกใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระโดยครูผู้สอนเป็นผู้รับผิดชอบเป็นผู้ประเมินร่วมกับผู้ปกครองนักเรียน
หลังสิ้นปีการศึกษาสรุปผล เพื่อน�ำไปรวมกับผลการประเมินในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๓. รูปแบบการพัฒนาจิตสาธารณะเชิงพุทธบูรณามี ๖ ขั้นตอน คือ การเตรียมการ (Preparation) การประเมินก่อนด�ำเนินการ (Assessment) การพัฒนา (Treatment) การฝึกปฏิบัติ (Practice)
การประเมินผลหลังด�ำเนินการ (Evaluation) และการวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงาน (Feedback) ผลการ
ทดลองใช้และประเมินรูปแบบพบว่า ๑) ประสิทธิภาพของชุดฝึกจิตสาธารณะมีค่าประสิทธิภาพของ
กระบวนการเท่ากับ ๘๑.๐๒ และประสิทธิภาพของผลลัพธ์เท่ากับ ๘๓.๙๔ แสดงว่า ประสิทธิภาพของชุด
ฝึกจิตสาธารณะเชิงพุทธบูรณาการของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ช่วยในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
นักเรียนด้านกระบวนการและผลลัพธ์ได้เท่ากับร้อยละ ๘๑.๐๒ และ ๘๓.๙๔ ตามล�ำดับ ๒) ดัชนี
ประสิทธิผลของชุดฝึกจิตสาธารณะเชิงพุทธบูรณาการของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น มีคา่ เท่ากับ ๐.๕๑
แสดงว่านักเรียนมีคะแนนจิตสาธารณะเพิม่ ขึน้ ร้อยละ ๕๑.๐๒ และ ๓) นักเรียนมีคะแนนจิตสาธารณะเชิง
พุทธบูรณาการหลังใช้ชุดฝึกสูงขึ้นกว่าก่อนใช้ชุดฝึกอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑
ค�ำส�ำคัญ: การพัฒนาจิตสาธารณะเชิงพุทธบูรณาการ, นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น

Abstract
The objective of this research were to 1) study the current principles, concepts,
and elements of public mind, 2) study the context and method for managing public mind
activities in school, and 3) create and evaluate the models for developing public mind
through integrated Buddhist approach of junior secondary school students under the
KhonKaen Primary Educational Service Area Office 3. Sequential mixed method research
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was employed through the exploratory sequential design. Three phases of this design
included 1) qualitative research conducted by documentary research, multi-case study,
and interview, 2) quantitative research conducted for creating and implementing the
model, and 3) evaluation of the model for public mind development on integrated
Buddhist approach for junior secondary school students.
The findings could be summarized as follows:
1. The current principles, concepts, and elements of public mind revealed the
reinforcement of public mind both in school or society which relied on being familiar
with the rightness, cultivation, training, practicing, and impression of good role model.
These factors gradually persuaded anyone to initiate the right good sense. Related social
institutions were required to cooperatively create the public mind. This could start by
building the awareness, analysis and criticism of problems in society, creating love and
generosity, perceiving and understanding in self potential, cooperation, and forming
networks for solving problems together.
2. Context and method of managing and developing public mind activities in
school mainly focused on developing students. Teachers who were in charge of junior
secondary level jointly analyzed and created the unique curriculum for the school. The
manual of managing public mind development activity was prepared. This student-based
activity was measured and evaluated at the end of each semester and each year.
Moreover, these kinds of activities and projects were also included in classroom of all
subjects which were cooperatively evaluated by teachers and parents at the end of each
academic year before summarizing and including in the evaluation result of student
development activity.
3. Model of developing Buddhist-integrated public mind consisted of six steps
including preparation, pre-assessment, treatment, practice, post-evaluation, and feedback.
After implementing and evaluating the model it is found that: 1) Effectiveness of the
process of the exercise for practicing public mind was at 81.02 while the effectiveness
of the result was ๘๓.๙๔. This represented the exercise for practicing public mind through
integrated Buddhist approach of junior secondary school students help changing their
behavior in term of process and result at 81.02% and 83.94% respectively. 2) Efficiency
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Index of the exercise for practicing public mind through integrated Buddhist approach of
the students was at 0.5102. This represented the 51.02% increase of students’ public
mind score. 3) The score of students’ Buddhist-integrated public mind after using the
exercise was higher than before using the exercise with statistical significance at .01
level.
Keywords: A Model of Public Mind Development on Integrated Buddhist, Junior
Secondary School

๑. บทน�ำ

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๔๒ ฉบับแก้ไขเพิม่ เติม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้กล่าวไว้
ในมาตราที่ ๒๓, ๒๔ และ ๒๖ เกี่ยวกับการจัดการ
ศึกษา สรุปได้ว่า ต้องเน้นความส�ำคัญทั้งความรู้
และคุณธรรม การจัดกระบวนการเรียนรูต้ อ้ งบูรณา
การด้านต่างๆ เช่น ความรู้เกี่ยวกับตนอง ทักษะ
ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ศาสนา ศิลปะ
และวั ฒ นธรรม ภู มิ ป ั ญ ญาไทย ทั ก ษะในการ
ประกอบอาชีพ และการด�ำรงชีวิตอย่างมีความสุข
โดยต้องผสมผสานสาระความรู้เหล่านั้น ให้ได้
สัดส่วนสมดุลกัน รวมทัง้ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
ค่ า นิ ย มที่ ดี ง าม และคุ ณ ลั ก ษณะที่ ดี ง าม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ไว้ในทุกวิชา และให้
สถานศึกษาจัดการประเมินผู้เรียน โดยพิจารณา
การประเมินของผูเ้ รียน ความประพฤติ การสังเกต
พฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรมการทดสอบ

ควบคู่ไปกับกระบวนการเรียนการสอน ตามความ
เหมาะสมในแต่ละระดับและรูปแบบการศึกษา ได้
อย่างมีความสุข ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการมีโยบาย
ปฏิรูปการศึกษาโดยยึดหลักคุณธรรมน�ำความรู้มุ่ง
มัน่ ขยายโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนได้รบั การ
ศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพอย่ า งกว้ า งขวางทั่ ว ถึ ง ๑ จิ ต
สาธารณะเป็ น คุ ณ ลั ก ษณะส� ำ คั ญ ของการเป็ น
พลเมืองดีของประเทศและพลเมืองโลก เพราะ
บุคคลทีม่ จี ติ สาธารณะจะเป็นผูท้ ตี่ ระหนักในหน้าที่
และความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมที่จะเสียสละ
และอุทิศตน เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมโดยการ
ช่วยเหลือผู้อื่น การมีส่วนร่วมในการท�ำกิจกรรมที่
เป็นประโยชน์ตอ่ สังคม ด้วยความเต็มใจ โดยไม่หวัง
ผลตอบแทน
ส�ำหรับจิตสาธารณะในทางพุทธศาสนา
นั้น มีหลักธรรมส�ำหรับพุทธศาสนิกชนพึงยึดถือ
ปฏิบัติ ซึ่งพระพรหมคุณาภรณ์๒ ได้กล่าวถึงปัจจัย

ส�ำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร
: คุรุสภาลาดพร้าว, ๒๕๕๘), หน้า ๒๗.
๒
พระพรหมคุณาภรณ์, พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทเอส อาร์
พริ้นติ้งแมสโปรดักส์, ๒๕๔๘), หน้า ๑๙๖-๒๐๘.
๑
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ภายในเกี่ยวกับการคิดความรู้สึกที่ส่งผลให้แต่ละ
คนแสดงพฤติกรรมจิตสาธารณะ ได้แก่ พรหมวิหาร
๔ และสังคหวัตถุ ๔ โดยสรุปว่า การลงมือท�ำ
สาธารณประโยชน์จะได้ผลสมบูรณ์ต้องมีรากฐาน
ที่เกิดจากความคิด ความระลึก ซึ่งเป็นคุณธรรมใน
ใจที่แต่ละคนยึดถือ ได้แก่ พรหมวิหาร ๔ ซึ่งเป็น
คุณธรรมที่รากฐานของพฤติกรรมที่แสดงออกมา
เป็นพฤติกรรมการท�ำ  เพื่อสาธารณประโยชน์จะ
เข้มแข็งพรหมวิหาร ๔ ประกอบด้วย เมตตา เป็น
ความรักความปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์อย่าง
แท้จริง กรุณา เป็นความคิดทีจ่ ะช่วยเหลือต้องการ
ให้ผู้อื่นมีความสุขหรือส่วนรวมได้ประโยชน์ มุทิตา
เป็นความยินดีทเี่ ห็นผูอ้ นื่ มีความสุขหรือส่วนรวมได้
ประโยชน์ มุทิตา จะน�ำไปสู่การแสดงพฤติกรรมที่
จะท�ำให้สาธารณประโยชน์นนั้ คงอยูต่ อ่ ไป อุเบกขา
เป็นการวางใจเป็นกลางรู้จักรอโอกาส รอจังหวะ
รอเวลา รอความพร้อมการท�ำ เพือ่ สาธารณประโยชน์
ให้เกิดผลอย่างแท้จริงต้องใช้ปญ
ั ญาพิจารณาปัจจัย
ต่างๆ ให้เหมาะสม ทั้งด้านวัสดุอุปกรณ์ ความร่วม
มือของคนในชุมชน ส่วนสังคหวัตถุ ๔ จิตสาธารณะ
เป็ น คุ ณ ลั ก ษณะของผู ้ ที่ ค� ำ นึ ง ถึ ง ส่ ว นรวมมุ ่ ง
ประโยชน์ของส่วนรวม ดังนัน้ ผูท้ มี่ จี ติ สาธารณะจะ
ต้องแสดงออกด้วยการลงมือท�ำให้สังคมที่ตนเอง
อาศัยอยู่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น หลัก
ธรรมทีเ่ ป็นหลักแห่งการยึดเหนีย่ วจิตใจคน และยึด
เหนี่ยวสังคมไว้ให้อยู่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันช่วย
กันสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่ประกอบด้วยทาน
๓
๔
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เป็นการให้ทรัพย์สงิ่ ของทีเ่ กิดจากเจตนาดีปยิ วาจา
เป็นถ้อยค�ำหรือค�ำพูดทีเ่ กิดจากจิตใจทีป่ รารถนาดี
อัตถจริยาเป็นการบ�ำเพ็ญตนให้เป็นคนมีประโยชน์
ต่ อ ผู ้ อื่ น โดยการให้ แ รงกาย และสมานั ต ตตา
เป็นการวางตัวให้เหมาะสมการปฏิบตั ติ นสม�ำ่ เสมอ
ไม่ ถื อ ตั ว จะท� ำ ให้ เ กิ ด ความร่ ว มมื อ กั น ในการ
สร้างสรรค์สาธารณประโยชน์ ซึ่งสอดคล้องกับ
ว.วชิรเมธี๓ ที่กล่าวไว้ในหนังสือ “เธอคือโพธิสัตว์”
ว่าจิตสาธารณะถือเป็นลักษณะส�ำคัญประการหนึง่
ของการแสดงออกถึงภาวะผูน้ ำ 
� จะเห็นได้จากความ
เสียสละของพญาวานรเมือ่ พระโพธิสตั ว์ของเรานัน้
เสวยพระชาติเป็นพญาวานรทีเ่ ปีย่ มไปด้วยจิตอาสา
มีความเสียสละในการรับใช้ฝูงลิงของตัวเองแล้ว
ตัดสินใจอุทิศตนเป็นส่วนหนึ่งของเถาวัลย์นั้นด้วย
โดยใช้ ๒ ขาหลังเกาะกิ่งไม้ของอีกฝั่งหนึ่ง ส่วน ๒
มือข้างหน้า ถือปลายของเถาวัลย์ไว้อย่างมัน่ คงแล้ว
ก็ผูกเถาวัลย์นั้นเข้ากับตัว ดึงจนมั่นใจว่าแน่นหนา
แล้วตะโกนให้บริวารของตัวเองไต่เถาวัลย์ข้ามมา
ลิงหลายร้อยตัวไต่เถาวัลย์ข้ามมาจากหน้าผาฝั่ง
หนึ่งไปยังอีกฝั่งหนึ่ง พอถึงจุดที่พญาวานรอุทิศตน
เป็นเถาวัลย์ บริวารไม่อยากจะเหยียบแต่พระ
โพธิสัตว์บอกว่าให้เหยียบไปเลย อย่าไปคิดอะไร
มาก สิ่งส�ำคัญที่สุดของเราตอนนี้คือ ท�ำอย่างไรจะ
ท�ำให้เรารอด เหล่าวานรก็ได้ไต่เถาวัลย์ข้ามฝั่งไป
โดยเหยียบบนหลัง บนหัว บนไหล่ ของพญาวานร
เอาชีวิตรอดได้ทั้งหมด
ชายโพธิสติ า และคณะ๔ อธิบายพฤติกรรม

ว.วชิรเมธี, เธอคือโพธิสัตว์, (กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, ๒๕๕๔), หน้า ๖๐-๖๒.
เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๘ - ๓๙.
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จิตสาธารณะไว้ว่าแบ่งได้เป็น ๒ ระดับ ระดับหนึ่ง
เป็นพฤติกรรมแบบที่บุคคลไม่ต้องท�ำอะไรมาก
เพียงแต่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ส่วนรวม ซึ่ง
เป็นการแสดงออกว่าบุคคลมีความเข้าใจว่าควร
หรือไม่ควรปฏิบัติอย่างไร โดยเรียกจิตสาธารณะ
แบบนี้ว่า แบบ Passive ระดับสอง เป็นระดับที่
บุคคลมีพฤติกรรมที่แสดงว่าเขามีความรับผิดชอบ
ต่อส่วนรวม เช่น การมีส่วนร่วมในการบ�ำรุงรักษา
สาธารณสมบั ติ ที่ ช� ำ รุ ด เสี ย หาย โดยเรี ย กจิ ต
สาธารณะแบบนี้ว่า แบบ Active เมื่อพิจารณา
ระดับของพฤติกรรมจิตสาธารณะตามที่ชายโพธิสิ
ตาและคณะ ได้แบ่งไว้วา่ มี ๒ ระดับดังกล่าว จะพบ
ว่าพฤติกรรมระดับที่ ๒ เป็นพฤติกรรมทีม่ ปี ระโยชน์
ต่อสังคมมากกว่าพฤติกรรมระดับที่ ๑ เพราะไม่ใช่
เพียงไม่กอ่ ให้เกิดความเดือดร้อนเท่านัน้ แต่ตอ้ งเข้า
ร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมปัญหาที่
เกิ ด จากการขาดจิ ต สาธารณะของคนในสั ง คม
แสดงออกทางพฤติกรรม ในหลายลักษณะแต่ทเี่ ป็น
ปัญหามากทีส่ ดุ คือ พฤติกรรมทีน่ กึ ถึงแต่ประโยชน์
ส่วนตน และสร้างความเดือดร้อนเสียหายให้ส่วน
รวมดังปัญหาที่พบเห็นได้ในชีวิตประจ�ำวัน เช่น
การจั บ จองเป็ น เจ้ า ของทางเท้ า ของร้ า นค้ า ที่ มี
ทางเท้าอยู่หน้าร้าน หรือการที่แม่ค้ามาตั้งหาบเร่
แผงลอยขายสินค้าบริเวณทางเท้า โดยไม่ค�ำนึงถึง
คนอืน่ ทีต่ อ้ งลงไปเดินริมถนน เพราะทางเท้าไม่มที ี่
เหลือให้เดิน รวมทัง้ การใช้หอ้ งน�ำ้ สาธารณะแล้วทิง้
กระดาษช�ำระและวัสดุต่างๆ ลงโถส้วม ขึ้นไป
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เหยียบบนโถส้วม ชักโครกหรือไม่ราดน�้ำหลังใช้
ส้วม ท�ำให้ห้องน�้ำสาธารณะช�ำรุดเสียหายสกปรก
ผูอ้ นื่ ได้รบั ความเดือดร้อน เพราะไม่สามารถใช้สว้ ม
สาธารณะได้ ส� ำ หรั บ การใช้ ร ถ ใช้ ถ นน ก็ พ บ
พฤติกรรมการขับรถสวนทางจราจรหรือการชุมนุม
เรียกร้องสิ่งต่างๆ โดยอ้างแต่เพียงสิทธิของตนเอง
แต่ไม่มคี วามส�ำนึกว่าตนเองก�ำลังละเมิดสิทธิของผู้
อื่น และสร้างความเดือดร้อนให้กับสังคมส่วนรวม
ปัญหาทีเ่ กีย่ วกับจิตสาธารณะอีกลักษณะคือการไม่
สร้างความเดือดร้อนเสียหาย แต่กไ็ ม่คดิ จะท�ำอะไร
ให้ส่วนรวมพฤติกรรม ลักษณะเช่นนี้แม้ไม่สร้าง
ความเดื อ ดร้ อ นเสี ย หายก็ จ ริ ง แต่ ก็ ไ ม่ ไ ด้ ช ่ ว ย
สร้างสรรค์ หรือพัฒนาส่วนรวมแต่อย่างใดคนที่
แสดงพฤติกรรมเช่นนี้มีอยู่มากในสังคม ซึ่งมักมี
แนวคิดในการปฏิบัติตนว่าฉันไม่ท�ำให้ใครเดือด
ร้อนก็แล้วกัน แต่กไ็ ม่คดิ จะออกแรงลงมือช่วยเหลือ
พัฒนาส่วนรวมให้ดีขึ้น ซึ่งมักคิดว่าการไม่ท�ำให้
ส่วนรวมเดือดร้อนเสียหายก็เรียกว่ามีจติ สาธารณะ
แล้ว๕
นอกจากนี้ เนื่องจากสังคมโลกปัจจุบันมี
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อันเนื่องมา จาก
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการสือ่ สารต่างๆ
ท�ำให้ประเทศไทยต้องเร่งพัฒนาประเทศ เพื่อให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสามารถแข่งขันกับ
ประเทศต่ า งๆ ได้ การเร่ ง การพั ฒ นาและการ
แข่งขันทางเศรษฐกิจนี้ ได้ส่งผลต่อวิถีชีวิตของ
คนในสังคมเกิดการแข่งขันเอารัดเอาเปรียบกัน

ชาย โพธิสติ า และคณะ, “การศึกษาจิตส�ำนึกของคนไทยต่อสาธารณสมบัติ : กรณีศกึ ษากรุงเทพมหานคร”,
รายงานการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล), ๒๕๔๓.
๕
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เห็ น ผลประโยชน์ ข องตนเองมากกว่ า ส่ ว นรวม
คนในสังคมมีค่านิยมสูงแสวงหาวัตถุเงินทอง และ
อ�ำนาจมากกว่าจิตใจละเลยการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมอย่างต่อเนื่อง เกิดภาวะขาดความสมดุล
ทั้งทางด้านจิตใจ และวัตถุ ดังนั้นความส�ำนึกต่อ
ส่วนรวมจึงลดน้อยลงทุกวัน จึงท�ำให้เกิดปัญหา
สังคมตามมาอย่างมากมาย เช่น ๑) ปัญหายาเสพ
ติดเป็นปัญหาของทุกประเทศในโลกต่างกัน แต่
เพียงระดับความรุนแรงและประเภทของยาเสพติด
เท่านั้น ๒) ปัญหาความปลอดภัยในชีวิต และ
ทรัพย์สนิ ในปัจจุบนั มีขา่ วปัญหาความวุน่ วายต่างๆ
เกิดขึ้นในสังคมไทยไม่เว้นแต่ละวัน และนับวันจะ
ทวีความรุนแรงขึ้นทุกขณะทั้งปัญหาการกลับมา
ของยาเสพติดปัญหาอาชญากรรมในรูปแบบต่างๆ
อาทิ การยกพวกตีกันของกลุ่มวัยรุ่น นักเรียน
นักศึกษา การล่วงละเมิดทางเพศ ปัญหาการลักพา
ตัวรวมถึงปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ปัญหา
เหล่านีเ้ ป็นดัชนีหนึง่ ทีช่ ใี้ ห้เห็นถึงความปลอดภัยใน
ชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนในสังคมไทยทุก
วันนี้ ๓) ปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลพิษสิ่งแวดล้อม
เกิดขึ้นจากการใช้ทรัพยากรของมนุษย์อย่างไม่
ประหยัด และขาดความรับผิดชอบก่อให้เกิดปัญหา
มลพิ ษ ปั ญ หาเสื่ อ มโทรมของสิ่ ง แวดล้ อ มทาง
ธรรมชาติ ทั้งที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ป่าไม้
ดิน แร่ธาตุ สัตว์และพืช รวมไปถึงปัญหาความ
เสือ่ มโทรมของระบบนิเวศตามธรรมชาติ ตลอดจน
ปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางด้านสิ่งแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจ และสังคมอันมีสาเหตุมาจากการกระท�ำ
ของมนุษย์ทขี่ าดจิตสาธารณะ ๔) ปัญหาคอร์รปั ชัน่
(Corruption) ซึ่งเกิดจากความโลภไม่รู้จักพอหา
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ช่องทางในการทุจริตด้วยวิธกี ารต่างๆ เป็นการบ่อน
ท�ำลายความเจริญของสังคม ขาดการเสียสละอย่าง
แท้จริง ๕) ปัญหาความขัดแย้งทางสังคม เกิดจาก
การแบ่งพรรคแบ่งพวก ถือเอาความคิดเห็นของตัว
เองเป็นส�ำคัญ โดยไม่ใส่ใจกับความคิดเห็นของคน
อื่น และพยายามท�ำลายผู้ที่มีความเห็นที่ต่างกับ
พวกของตน ด้วยวิธกี ารต่างๆ โดยไม่คำ� นึงถึงความ
เป็นคนไทยเหมือนกัน การที่มนุษย์มาอยู่รวมกัน
เป็นสังคมย่อมต้องมีความสัมพันธ์กันพึ่งพาอาศัย
กันซึ่งสมาชิกในสังคม
จากปัญหาและผลกระทบทีต่ ามมาข้างต้น
แสดงให้เห็นว่ามีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี
การส่งเสริมและพัฒนาจิตสาธารณะให้เกิดขึ้นกับ
สมาชิกในสังคม หากสังคมใดสามารถปลูกฝังส่ง
เสริมหรือพัฒนาให้สมาชิกในสังคมมีจิตสาธารณะ
ได้ จะท� ำ ให้ สั ง คมนั้ น มี ส มาชิ ก ที่ มี จิ ต ใจที่ เ ห็ น
ประโยชน์ส่วนรวม ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน
อาสาดูแลรับผิดชอบสมบัติส่วนรวม ใช้สมบัติของ
ส่วนรวมอย่างทะนุถนอม รู้จักการแบ่งปันโอกาส
ในการใช้ของส่วนรวมให้แก่ผอู้ นื่ ซึง่ จะท�ำให้ปญ
ั หา
ที่เกิดจากการเอารัดเอาเปรียบคนอื่น ปัญหาการ
ท�ำลายสาธารณะสมบัตติ า่ งๆ ลดน้อยลง และหมด
ไปในที่สุด รวมไปถึงการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน
และประโยชน์พวกพ้องก็จะลดน้อยลงจะน�ำมาสู่
สังคมที่พัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป ดังนั้น จากเหตุผล
และความจ�ำเป็นดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะเป็นผู้รับ
ผิดชอบดูแลโรงเรียนวิถีพุทธ และโครงการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมนักเรียนในสังกัด ซึ่งมีหน้าที่
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่
หลักสูตรก�ำหนด และสนองกลยุทธ์ของกระทรวง
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ศึกษาธิการ โดยเฉพาะการพัฒนาจิตสาธารณะของ
นั ก เรี ย น เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาสั ง คมไทยใน
ปัจจุบัน และใช้เป็นหลักธรรมยึดเหนี่ยวจิตใจให้
แต่ละคนแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม หรือเป็น
แนวทางปฏิบตั ิ เพือ่ น�ำไปสูค่ วามสามัคคี เพือ่ น�ำพา
สังคมและประเทศชาติไปสูค่ วามเจริญรุง่ เรืองต่อไป
นอกจากนี้ การมีรปู แบบการพัฒนาจิตสาธารณะที่
เหมาะสมส�ำหรับเยาวชน ย่อมน�ำไปสู่การพัฒนา
สังคมที่มีคุณภาพอันจะน�ำไปสู่การพัฒนาสังคมใน
ภาพรวมของประเทศชาติ และใช้เป็นแนวทางใน
การปลูกฝังให้พทุ ธศาสนิกชนน�ำไปฝึกปฏิบตั เิ ติบโต
เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ สามารถน�ำความรู้ความ
สามารถมาพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

๑. เพื่อศึกษาหลักการแนวคิด และรูป
แบบจิตสาธารณะในโลกปัจจุบัน
๒. เพื่ อ ศึ ก ษาบริ บ ทและวิ ธี ก ารจั ด
กิจกรรมเชิงจิตสาธารณะในสถานศึกษา สังกัด
ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
ขอนแก่น เขต ๓
๓. เพื่ อ สร้ า งรู ป แบบการพั ฒ นาจิ ต
สาธารณะเชิ ง พุ ท ธบู ร ณาการ ส� ำ หรั บ นั ก เรี ย น
มัธยมศึกษาตอนต้น ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓
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๓. วิธีด�ำเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกใช้การวิจัย
แบบผสมวิธแี บบล�ำดับเวลา โดยใช้ลกั ษณะของการ
ออกแบบการส� ำ รวจเริ่ ม ต้ น ด้ ว ยการวิ จั ย เชิ ง
คุณภาพ โดยท�ำการวิจยั เอกสาร และการสัมภาษณ์
เพื่ อ ศึ ก ษารู ป แบบการพั ฒ นาจิ ต สาธารณะเชิ ง
บูรณาการ ส�ำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
และน�ำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนากรอบแนวคิด
ในการวิจัย และพัฒนาข้อค�ำถามในการวิจัยเชิง
ปริ ม าณ หลั ง จากนั้ น เป็ น การวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ
ประชากรทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ
ได้แก่ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ในโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓ ปีการ
ศึกษา ๒๕๕๘ จ�ำนวน ๔๖ โรงเรียน จาก ๔ อ�ำเภอ
คือ อ�ำเภอพล อ�ำเภอแวงใหญ่ อ�ำเภอแวงน้อย และ
อ�ำเภอหนองสองห้องเพือ่ สร้างและประเมินรูปแบบ
การพัฒนาจิตสาธารณะเชิงบูรณาการ ส�ำหรับ
นั ก เรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น ซึ่ ง การศึ ก ษาใน
ลักษณะนี้๖ เรียกว่า การวิจัยแบบผสมวิธี รูปแบบ
การออกแบบการส�ำรวจ โดยเน้นทั้งการวิจัยเชิง
คุณภาพ และการวิจยั เชิงปริมาณ เหตุผลส�ำคัญของ
การเลือกใช้การวิจัยแบบผสมวิธี เนื่องจากผลจาก
การทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ไม่
สามารถน�ำเสนอรายละเอียดที่เพียงพอ ในการ

Creswell, J, W, & Plano Clark, V, L, Designing and Conducting Mixed Methods Research,
2 ed, (Thousand Oaks, CA : Sage, 2011), p. 54.
๖
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พัฒนากรอบแนวคิดในการวิจัยเชิงปริมาณได้ โดย
การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยด�ำเนินการศึกษาและน�ำ
เสนอรายละเอียดดังนี้
ระยะที่ ๑ การวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบ
ด้วย วิจัยเอกสาร โดยศึกษาแนวคิด และรูปแบบ
จิตสาธารณะเกีย่ วกับลักษณะ แนวคิด และรูปแบบ
การจัดกิจกรรมพัฒนาจิตสาธารณะในตะวันตก
ศึกษาหลักการแนวคิด และรูปแบบจิตสาธารณะ
เกี่ ย วกั บ ลั ก ษณะ แนวคิ ด และรู ป แบบการจั ด
กิจกรรมพัฒนาจิตสาธารณะเชิงพุทธบูรณาการ
ส� ำ หรั บ นั ก เรี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น
ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
ขอนแก่น เขต ๓
ระยะที่ ๒ การวิจัยเชิงปริมาณ ประกอบ
ด้วย การประเมินจิตสาธารณะเชิงพุทธบูรณาการ
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓
ก่อนพัฒนา และทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาจิต
สาธารณะเชิงพุทธบูรณาการ และประเมินหลังการ
ทดลองใช้
ระยะที่ ๓ การประเมินรูปแบบการพัฒนา
จิตสาธารณะเชิงพุทธบูรณาการโดยการสนทนา
กลุ ่ ม และปรั บ ปรุ ง รู ป แบบและจั ด ท� ำ คู ่ มื อ การ
พัฒนาจิตสาธารณะเชิงพุทธบูรณาการ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มี ๒ ชนิด ได้แก่
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการทดลอง ได้ แ ก่ ชุ ด ฝึ ก จิ ต
สาธารณะ จ�ำนวน ๑๓ ครั้ง มีความเหมาะสมใน
๗

หน้า ๕.
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ระดั บ มาก ค่ า เฉลี่ ย ๔.๒๕ มี ลั ก ษณะเป็ น ชุ ด
กิจกรรมกลุ่ม เพื่อจัดประสบการณ์ให้แก่นักเรียน
ได้เรียนรู้ และมีปฏิสมั พันธ์กนั ภายในกลุม่ มีการท�ำ
กิจกรรมร่วมกันแลกเปลีย่ นประสบการณ์ และสรุป
สิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรม และเครื่องมือที่ใช้ใน
การวัดจิตสาธารณะ ได้แก่ แบบวัดจิตสาธารณะ
จ�ำนวน ๖๐ ข้อ ซึง่ มีคา่ อ�ำนาจจ�ำแนก ตัง้ แต่ ๐.๒๘๐.๗๘ ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ
เท่ากับ ๐.๙๕ ส�ำหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้ อ มู ล ในการตรวจสอบคุ ณ ภาพของเครื่ อ งมื อ
เป็นการหาค่าความเทีย่ งตรงเชิงเนือ้ หาของแบบวัด
และชุ ด ฝึ ก จิ ต สาธารณะค� ำ นวณหาดั ช นี ค วาม
สอดคล้องโดยใช้ IOC (IOC : Index of Congruence)๗

๔. สรุปผลการวิจัย

๑. ผลการศึกษาหลักการแนวคิด และ
องค์ประกอบจิตสาธารณะในโลกปัจจุบันพบว่า
หลักการและแนวคิดในการเสริมสร้างจิตสาธารณะ
ของคนไม่วา่ จะเป็นในสถานศึกษา หรือในสังคมว่า
จะต้องเกิดขึ้นได้จากการคลุกคลีอยู่กับความถูก
ต้อง การปลูกฝัง อบรมการฝึกปฏิบัติการได้เห็น
ตัวอย่างที่ชวนให้ประทับใจ ปัจจัยเหล่านี้จะค่อยๆ
โน้มน�ำใจของบุคคลให้เกิดจิตส�ำนึกที่ถูกต้องและ
การสร้ า งจิ ต สาธารณะให้ เ กิ ด ขึ้ น จ� ำ ต้ อ งอาศั ย
สถาบันทางสังคมหลายส่วนเข้ามาร่วมมือกันเริ่ม
จากการสร้างความตระหนัก การวิเคราะห์วิพากษ์

ทรงศักดิ์ ภูสอี อ่ น, การประยุกต์ใช้ SPSS วิเคราะห์ขอ้ มูลงานวิจยั , (กาฬสินธุ์ : ประสานการพิมพ์, ๒๕๕๑),
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ั หาในสังคม การสร้างความรักเอือ้ อาทร
ต่อกัน การรับรู้เข้าใจในศักยภาพตนเอง การร่วม
มือกันและการมีเครือข่ายร่วมมือในการแก้ปัญหา
ต่างๆ ร่วมกัน ดังนี้
๑.๑ สถาบั น การศึ ก ษาการศึ ก ษา
เป็นรากฐานของการพัฒนาเป็นสิง่ ทีป่ ฏิเสธกันไม่ได้
ไม่วา่ จะเป็นการพัฒนาในรูปแบบใด จ�ำต้องเริม่ ต้น
ด้วยการศึกษาจนมีการศึกษามากพอแก่สถานะ
แห่งตนทีจ่ ะสามารถปฏิบตั งิ าน หรือด�ำเนินชีวติ ไป
สู่ทิศทางที่ประสงค์การก�ำหนดเป้าหมายของการ
ศึกษาให้ถูกต้องโดยธรรมชาติ เพื่อน�ำไปสู่การ
พั ฒ นาที่ แ ท้ จ ริ ง จึ ง เป็ น สิ่ ง ที่ ส� ำ คั ญ ที่ สุ ด ที่ มี ผู ้ มี
อ�ำนาจในการบริหารการศึกษาพึงพิจารณาให้ลึก
ซึ้ง ให้ถ่องแท้ ให้รอบคอบ ให้ถูกต้องด้วยทัศนะที่
กว้างไกล โดยมีจุดหมายรวบยอดว่าต้องจัดการ
ศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้มีจิตส�ำนึกเป็นมนุษย์ที่เต็ม
ที่ การจัดการศึกษาควรมุง่ เน้นทีก่ ารสร้างจิตส�ำนึก
ภายใน คือการพัฒนาจิตส�ำนึกภายใน คือการ
พัฒนาจิตใจที่เป็นรากฐานของความเป็นมนุษย์ไม่
ควรเน้นที่การพัฒนา เพื่อความส�ำเร็จในวิชาชีพที่
ปราศจากพื้ น ฐานทางจริ ย ธรรมเพราะอาจจะ
เป็นการส่งเสริมให้บุคคลออกไปประกอบวิชาชีพ
ด้วยจิตส�ำนึกผิดพลาดแล้วก็ไปสร้างระบบการ
ท�ำงานที่ผิดมีการเอาเปรียบผู้อื่นกอบโกย ความ
หลงตัวเอง ความมัวเมาวนเวียนแต่ในวังวนวัตถุที่
อาจก่อให้เกิดการประหัตประหารกันในทุกวงการ
การให้การศึกษาแก่เยาวชน ควรหยุดสร้างจิตส�ำนึก
ที่ นิ ย มในวั ต ถุ แ ต่ เ น้ น การสร้ า งจิ ต ส� ำ นึ ก ในทาง
จริยธรรมให้หนักแน่นเข้มแข็งยิ่งขึ้นทุกระดับการ
ศึกษาตั้งแต่อนุบาลศึกษาจนถึงอุดมศึกษา เพื่อให้
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เป็นจิตที่สามารถช่วยสร้างระบบถูกต้องเพื่อการ
ด�ำรงอยู่ของสังคมโดยธรรมโดยเฉพาะการด�ำรง
เน้นการฝึกอบรมให้รจู้ กั ท�ำหน้าทีเ่ พือ่ หน้าทีอ่ ย่างดี
ที่สุดฝีมือในทุกหน้าที่ในฐานะที่เกิดมาเป็นมนุษย์
ด้วยความส�ำนึกว่าทุกหน้าที่มีคุณค่าและความ
ส�ำคัญเท่าเทียมกัน
๑.๒ สถาบั น ศาสนาสถาบั น ทาง
ศาสนา ต้องเป็นผู้น�ำในการสร้างจิตสาธารณะให้
เกิ ด ขึ้ น ต้ อ งน� ำ ประชาชนกลั บ ไปสู ่ ค� ำ สอนของ
พระพุทธองค์ ทีท่ รงเน้นให้เห็นแก่ประโยชน์สขุ ของ
สังคมเป็นใหญ่ ไม่บริโภคเกินความจ�ำเป็น หรือ
เพราะความอยากมีความสันโดษ พอใจที่จะมีกินมี
อยูม่ ใี ช้เท่าทีจ่ ำ� เป็น รูจ้ กั เอือ้ เฟือ้ เผือ่ แผ่เจือจานแก่
ผูอ้ นื่ มีความเมตตาอาทรต่อกัน เห็นแก่ผอู้ นื่ เสมือน
เห็นแก่ตนเอง รู้จักหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้อง
สถาบันทางศาสนาจึงมีความส�ำคัญอย่างยิง่ เพราะ
เป็นสถาบันที่ได้รับการเคารพบูชาแต่โบราณกาล
จวบจนปัจจุบนั เป็นสถาบันทีม่ อี ทิ ธิพลอย่างสูงต่อ
จิตใจของประชาชน เพราะต่างได้ยึดถือสถาบันนี้
เป็นทีพ่ งึ่ ทางใจมาอย่างเนิน่ นาน ฉะนัน้ สถาบันทาง
ศาสนาจึงอยู่ในฐานะที่จะช่วยสร้างสรรค์ และ
พัฒนาจิตใจของคนในสังคมให้หันเข้ามาอยู่ความ
ถูกต้องตามท�ำนองคลองธรรม และวิธีการพัฒนา
จิตส�ำนึกให้เกิดขึน้ ได้อย่างดีทสี่ ดุ ก็คอื การสอนด้วย
ตัวเอง อันหมายถึง การที่ผู้อยู่ในสถาบัน องค์การ
ทางศาสนาพึ ง ต้ อ งประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต นให้ เ ป็ น
ตั ว อย่ า งแก่ ค นในสั ง คมในด้ า นการช่ ว ยเหลื อ
ส่วนรวม
๑.๓ สถาบันครอบครัว ความอบอุน่
ของสถาบันครอบครัวมีความส�ำคัญเป็นอันดับแรก
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เพราะเป็นจุดเริ่มต้นที่ช่วยให้เด็กเกิดจิตส�ำนึกเห็น
ความส�ำคัญของส่วนรวม ความใกล้ชิดระหว่างพ่อ
แม่กับลูก จึงเป็นสิ่งจ�ำเป็นอย่างยิ่งในการเลี้ยง
อบรมลูก เพราะความใกล้ชดิ จะเป็นสือ่ ทีท่ ำ� ให้เกิด
ความเข้าใจซึ่งกันและกันและกลายเป็นเกิดความ
เห็นใจซึ่งกันและกัน สถาบันครอบครัวจึงเป็นพื้น
ฐานของสังคม ถ้าครอบครัวมีแต่ความคลอนแคลน
สังคมก็พลอยคลอนแคลนไปด้วย และเด็กทีเ่ ติบโต
จากครอบครัวที่คลอนแคลนจะมีจิตส�ำนึกที่คลาด
เคลื่ อ นการสอน และการอบรมของสถาบั น
ครอบครัว ควรด�ำเนินการให้สอดคล้องประสานไป
ในจุ ด หมายเดี ย วกั น กั บ การสอนการอบรมของ
สถาบันการศึกษา และสถาบันทางศาสนา เพื่อปู
พืน้ ฐานหรือฝังรากให้เด็กมีจติ ส�ำนึกทีเ่ ป็นสัมมาทิฐิ
เสียตั้งแต่ยังเด็ก เพื่อที่เด็กจะได้เป็นก�ำลังในการ
สร้างสรรค์สังคมที่มีความร่มเย็นเป็นสุข
๑.๔ สื่อมวลชน เป็นสถาบันที่ทรง
อิทธิพลอย่างยิ่งในการกระจายความคิดความรู้
หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งสู่การรับรู้ของประชาชน ความ
ร่วมมือจากสือ่ มวลชนจะช่วยสร้างความเข้าใจ ช่วย
สร้างจิตส�ำนึกทีถ่ กู ต้องให้แก่คนในสังคม เนือ่ งจาก
สือ่ มวลชนนัน้ มีบทบาทและอิทธิพลอย่างยิง่ ต่อการ
เสริมสร้างการรับรู้ ที่จะสั่งสมกลายเป็นจิตส�ำนึก
ของคนในสังคม การจัดการศึกษา เพื่อความเป็น
พลเมืองจึงเป็นเงื่อนไขเบื้องต้นที่จะช่วยให้คนใน
สังคมมีจิตสาธารณะที่จะน�ำไปสู่การก่อตัวของ
ประชาสั ง คม การจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ ความเป็ น
พลเมืองนี้มิได้หมายถึงกระบวนการจัดการเรียน
การสอนในห้องเรียน ส�ำหรับประชากรวัยเรียนหรือ
การจัดการศึกษาแบบเป็นทางการในรูปแบบอื่นๆ
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แต่ยังหมายถึงกระบวนการเสริมสร้างการเรียนรู้
ทางตรงอย่ า งไม่ เ ป็ น ทางการในชี วิ ต ประจ� ำ วั น
ซึ่งจ�ำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับเครือข่ายสถาบันและ
กระบวนการทางสังคมทีหลากหลายและต่อเนื่อง
ทั้งในส่วนของสถาบันการศึกษาสถาบันครอบครัว
องค์การเอกชน และองค์กรประชาสังคม ฯลฯ
สรุปได้วา่ หลักการและแนวคิดส�ำคัญ
ในการพัฒนาจิตสาธารณะอยู่พื้นฐานของการมี
ส่วนร่วมของสังคมทุกภาคส่วน ได้แก่ สถาบันการ
ศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันครอบครัว และ
สือ่ มวลชนในการสร้างความเข้าใจเกีย่ วกับจิตส�ำนึก
ที่ถูกต้องให้แก่คนในสังคม โดยมีองค์ประกอบที่
ครอบคลุมทั้งกระบวนการ ได้แก่ การสร้างความ
ตระหนัก การวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์ปัญหาใน
สังคม การสร้างความรักเอื้ออาทรต่อกัน การรับรู้
เข้าใจในศักยภาพตนเอง การร่วมมือกัน และการมี
เครือข่ายร่วมมือในการแก้ปัญหาต่างๆ ร่วมกัน
๒. รู ป แบบ วิ ธี ก ารหรื อ แนวทางการ
พัฒนาจิตสาธารณะ มีหลากหลายแนวทางแต่ควร
มีการด�ำเนินการอย่างต่อเนือ่ งและสม�ำ่ เสมอ ซึง่ วิธี
การส�ำคัญควรน�ำเข้าสู่ระบบการศึกษาในสถาน
ศึกษาอาจบูรณาการ โดยสอดแทรกในกลุ่มสาระ
การเรียนรูท้ กุ กลุม่ สาระ และจัดกิจกรรมเสริมสร้าง
จิ ต สาธารณะในกิ จ กรรมพั ฒ นาผู ้ เ รี ย นโดยใช้
นวั ต กรรมที่ เ น้ น การมี ส ่ ว นร่ ว มของทุ ก ฝ่ า ยที่
เกี่ยวข้อง เช่น แบบฝึกหรือชุดฝึก และมีชั่วโมงใน
การฝึกปฏิบัติจริงของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง โดย
โรงเรี ย นก� ำ หนดเกณฑ์ ก ารประเมิ น ของแต่ ล ะ
โรงเรี ย นให้ ส อดคล้ อ งกั บ สภาพและบริ บ ทของ
แต่ละแห่ง โดยผู้ประเมินควรประกอบด้วยมุมมอง

114 ธรรมทรรศน์
หลากหลายมิติ ได้แก่ การประเมินตนเอง การ
ประเมินโดยครู การประเมินโดยผู้ปกครอง หรือ
ผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ผลการให้สัมภาษณ์สรุปได้ ๓
ลักษณะดังต่อไปนี้
๒.๑ การบูรณาการการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน เป็นการสอดแทรกในเนื้อหา
สาระการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูใน
กลุม่ สาระการเรียนรูต้ า่ งๆ แต่ขอ้ จ�ำกัดคือ ความไม่
เป็นระบบในการสอดแทรกกิจกรรมอาจเห็นผลไม่
ชัดเจนและยุ่งยากล�ำบากในการประเมินผล หรือ
อาจประเมินไม่สอดคล้องกับกิจกรรมที่สอดแทรก
๒.๒ การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ลักษณะดังกล่าวสถานศึกษาสามารถด�ำเนินการได้
ง่าย เช่น แบบฝึก หรือกิจกรรมเสริมหรือโครงการ
ซึ่งมีจุดเด่นคือ มีความเป็นระบบชัดเจนในทาง
ปฏิบัติ สามารถน�ำกิจกรรมเสริมหลักสูตรไปสอน
ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และวัดประเมินผลได้
อย่างชัดเจน
๒.๓ การจัดกิจกรรมพิเศษ เป็นการ
จัดกิจกรรมพิเศษเพือ่ ให้ผเู้ รียนได้ปฏิบตั ใิ นกิจกรรม
หรือวันส�ำคัญต่างๆ โดยครูน�ำผู้เรียนไปร่วมปฏิบัติ
โดยตรง แต่ยงั มีขอ้ จ�ำกัดเกีย่ วกับวิธกี ารน�ำนักเรียน
เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งอาจยุ่งยากและล�ำบากในการ
เดินทางหรือการควบคุมความปลอดภัยของนักเรียน
สรุ ป การพั ฒ นาจิ ต สาธารณะของ
นักเรียนต้องปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และสร้าง
จิตส�ำนึกสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัด
กิจกรรมให้กับครูผู้สอน สถานศึกษาต้องก�ำหนด
เป็นนโยบายในเรื่องการพัฒนาจิตสาธารณะให้
ชัดเจน การจัดกิจกรรมสามารถจัดกิจกรรมได้ใน ๓
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ลักษณะ คือ การบูรณาการการจัดกิจกรรมเข้าไป
กับเนื้อหาวิชาทุกกลุ่มสาระ การจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตร และการจัดกิจกรรมพิเศษ โดยกิจกรรม
ที่จัดต้องหลากหลายเป็นธรรมชาติเป็นประโยชน์
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน และยืดหยุ่น
ปรับเปลีย่ นได้ทสี่ ำ� คัญนักเรียนและผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
ต้องมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
๓. ผลการศึกษาบริบท และวิธีการจัด
กิจกรรมจิตสาธารณะเชิงพุทธบูรณาการในสถาน
ศึกษาพบว่า การพัฒนาจิตสาธารณะ เน้นการใช้
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนเป็นหลัก โดยครูผรู้ บั ผิดชอบ
ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร่วมกันวิเคราะห์และ
สร้างเป็นหลักสูตรเฉพาะของโรงเรียน และมีคู่มือ
ในการจัดกิจกรรมพัฒนาจิตสาธารณะโดยตรงมี
การวัดและประเมินผลทุกภาคเรียน แล้วน�ำผลใน
แต่ละภาคเรียนสรุปผลการประเมินแต่ละปี ในการ
จัดกิจกรรมนั้นเน้นที่กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็น
หลัก นอกจากนี้ ยังได้จดั ท�ำเป็นโครงการ กิจกรรม
และสอดแทรกในกลุม่ สาระการเรียนรูท้ กุ กลุม่ สาระ
โดยครูผสู้ อนเป็นผูร้ บั ผิดชอบเป็นผูป้ ระเมินร่วมกับ
ผูป้ กครองนักเรียนหลังสิน้ ปีการศึกษา สรุปผลเพือ่
น�ำไปรวมกับผลการประเมินในกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน
๔. ผลการทดลองใช้และประเมินรูปแบบ
การพัฒนาจิตสาธารณะเชิงพุทธบูรณาการของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓ พบว่า
๔.๑ ประสิ ท ธิ ภ าพของชุ ด ฝึ ก จิ ต
สาธารณะมี ค ่ า ประสิ ท ธิ ภ าพของกระบวนการ
เท่ากับ ๘๑.๐๒ และประสิทธิภาพของผลลัพธ์
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เท่ากับ ๘๓.๙๔ แสดงว่า ประสิทธิภาพของชุดฝึก
จิตสาธารณะเชิงพุทธบูรณาการของนักเรียนมัธยม
ศึกษาตอนต้น ช่วยในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
นักเรียนด้านกระบวนการและผลลัพธ์ ได้เท่ากับ
ร้อยละ ๘๑.๐๒ และ ๘๓.๙๔ ตามล�ำดับ
๔.๒ ดัชนีประสิทธิผลของชุดฝึกจิต
สาธารณะเชิงพุทธบูรณาการของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนต้น มีค่าเท่ากับ ๐.๕๑ แสดงว่า นักเรียนมี
คะแนนจิตสาธารณะเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๕๑.๐๒
๔.๓ นักเรียนมีคะแนนจิตสาธารณะ
เชิงพุทธบูรณาการหลังใช้ชุดฝึกสูงขึ้นกว่าก่อนใช้
ชุดฝึกอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑
สรุปผลการใช้ชุดฝึกจิตสาธารณะเชิง
พุทธบูรณาการพบว่า นักเรียนที่ได้รับการฝึกจิต
สาธารณะตระหนักถึงปัญหาสังคม รู้จักวิเคราะห์
วิพากษ์วิจารณ์ปัญหาที่ควรแก้ไขเห็นประโยชน์
และปฏิบัติตามหลักความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความ
กตัญญูกตเวทีรู้ จักตนเอง และรูจ้ กั เห็นใจผูอ้ นื่ รูจ้ กั
วิ ธี ก ารควบคุ ม อารมณ์ รั บ รู ้ ค วามสามารถของ
ตนเองในการแก้ไขปัญหาสังคม เห็นความส�ำคัญ
และผลดีของการมีระเบียบวินยั และการมีความรับ
ผิ ด ชอบต่ อ ตนเองและสั ง คมระบุ ส ภาพปั ญ หา
พร้อมแนวทางแก้ไขในโรงเรียนของตนได้รู้จักการ
ช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่างๆ และเครือข่ายใน
การท�ำกิจกรรมช่วยเหลือสังคม

๕. ข้อเสนอแนะ

๑. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน�ำไปใช้
๑. ก่อนจะพัฒนาจิตสาธารณะควร
สร้างความตระหนักในคุณธรรมพืน้ ฐาน ๑๒ ประการ
เนื่องจากเป็นรากฐานของการพัฒนาเยาวชน
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๒. ในการแสดงบทบาทสมมุติและ
สถานการณ์จำ� ลอง ครูควรจัดให้นกั เรียนได้ทดลอง
ซ้อมการแสดงตามบท โดยไม่ให้สมาชิกในกลุ่มรู้
เห็นก่อนการแสดงจริงในกิจกรรม เพือ่ ให้เกิดความ
สมจริงเป็นที่สนใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
๓. ควรจั ด กลุ ่ ม นั ก เรี ย นที่ มี ค วาม
สนใจแต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเข้าร่วมกิจกรรมด้วย
๔. ควรจัดบรรยากาศให้ผู้ฝึกรู้สึก
ผ่อนคลายเป็นกันเองไม่เคร่งเครียด และมีการให้
รางวัล เช่น ขนมสมุด ปากกา หรือสิ่งที่วัยรุ่นชื่น
ชอบ เพื่อเป็นแรงจูงใจ
๕. การพัฒนาจิตสาธารณะเป็นสิง่ ที่
ควรพัฒนาบุคคลทุกเพศทุกวัย เพื่อการอยู่ร่วมกัน
ในสั ง คมอย่ า งเป็ น สุ ข บุ ค คลหรื อ หน่ ว ยงานที่
เกีย่ วข้องควรมีการพัฒนาและติดตามผลอย่างจริงจัง
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด
๒. ข้อเสนอแนะในการวิจัย
๑. ควรมีการบูรณาการรูปแบบ และ
เทคนิคตลอดจนการฝึกให้นกั เรียนลงมือปฏิบตั จิ ริง
เพื่อสร้างผลให้เกิดขึ้นมากกว่าความตระหนัก
๒. ควรมีการทดลองระยะยาว เพื่อ
ติดตามผลและความคงทนของการเรียนรู้
๓. ควรพั ฒ นาจิ ต สาธารณะด้ า น
ต่างๆ ตามวัย และการเรียนรู้ของบุคคลเพื่อความ
ต่อเนื่อง
๔. ควรทดลองใช้ชดุ ฝึกจิตสาธารณะ
กับนักเรียนกลุ่มอื่นๆ เช่น นักเรียนระดับมัธยม
ศึกษาตอนปลาย หรือระดับอุดมศึกษา เพือ่ เปรียบ
เทียบผลที่ได้ว่าแตกต่างกันอย่างไร เป็นการขยาย
ผลการวิจัยไปสู่กลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างกัน
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