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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพชุดการเรียนรู้จิต
สาธารณะของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2. เพื่อเปรียบเทียบจิตสาธารณะของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 4 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ระหว่างหลังกับก่อนการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้จิตสาธารณะ
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
สกลราชวิทยานุกูล อาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ปีการศึกษา 2561 จานวน 1 ห้องเรียน จานวน
นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 38 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย แบบแผนการทดลองใช้ แบบกลุ่ม
เดียววัดก่อนและหลังการทดลอง เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ประกอบด้วย ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้จิตสาธารณะ และแบบทดสอบจิตสาธารณะของนักเรียน จานวน 40 ข้อ ซึ่งมีค่า
ความยาก ระหว่าง 0.20 - 0.80 ค่าอานาจจาแนก ตั้งแต่ 0.2 ขึ้นไป และค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ
0.92 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที
ผลการวิจัยพบว่า
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้จิตสาธารณะของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิภาพที่ 86.96 /81.91
สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
2. นักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ผ่านการทากิจกรรมการเรียนรู้ตามชุดการเรียนรู้ พบว่า
ค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนเรียนรู้ เท่ากับ 15.89 ค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียนรู้ เท่ากับ 32.76 ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มทดลอง เท่ากับ 2.89 เมื่อตรวจสอบค่าทางสถิติได้ ค่า t-test เท่ากับ
36.97 แสดงว่า หลังทากิจกรรม การเรียนรู้สูงกว่าก่อนทากิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ จิตสาธารณะ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้จิตสาธารณะ

กิตติกรรมประกาศ
รายงานวิจัยการพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้จิตสาธารณะ ฉบับนี้สาเร็จได้ด้วยดี
เพราะได้รับคาแนะนาช่วยเหลือจาก
1. รศ.ดร.เดช วัฒนชัยยิ่งเจริญ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนา คณะ
เกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร
2. รศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์ ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนา คณะ
คุรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
3. ผศ.ดร. อัมรา เขียวรักษา ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนสังคมศึกษา คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
4. ผศ.ดร.วิชาญ เลิศลบ ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอน คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
5. ผศ.ดร. ชาตรี เกิดธรรม ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี คณะ
คุรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยลงกรฬ์
ที่ให้ความช่วยเหลือแนะนาให้คาปรึกษาในเรื่องของการสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรม
การเรียนรู้จิตสาธารณะ การใช้สถิติในการวิจัยและการดาเนินการจัดทารายงานการวิจัย ที่สาคัญ
คือทีมผู้บริหารโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ครูผู้สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 คณะครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ทุกคน ที่ให้ความช่วยเหลือ พร้อมทั้งอานวยความสะดวกใน
การนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้จติ สาธารณะและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 ที่ให้ความร่วมมือ
ในการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้จิตสาธารณะทาให้ผู้วิจัยเกิดความมั่นใจ สามารถพัฒนา
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้จิตสาธารณะและเป็นต้นแบบของการสร้างนวัตกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ ต่อไป จึงขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้
วิโรจน์ เฉลยสุข และคณะ

คานิยม
รายงานการวิจัย การพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้จิตสาธารณะ โดย นายวิโรจน์ เฉลยสุข
ครูชานาญการพิเศษและคณะ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ฉบับนี้ เป็นเอกสารที่มีความสมบูรณ์
ทั้งรูปแบบเนื้อหา เกิดจากการศึกษาค้นคว้าการปฏิบัติจริงอย่างต่อเนื่องและมีผ ลการ
ดาเนิ นการที่เกิดกับนั กเรียนเป็นที่ประจักษ์ชัดเจน ซึง่ นายวิโรจน์ เฉลยสุข รับผิดชอบสอน
ประจาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เป็นเวลา 28 ปี จึงสามารถคิดค้นวิธีการสอน สร้างสื่อและนวัตกรรมใหม่ๆ ประกอบการจัด
การเรียนรู้ อยู่เสมอ เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีความชานาญการ
พิเศษทางด้านการสอนที่เน้ นกิจ กรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการ นายวิโรจน์ เฉลยสุข เป็นผู้
ที่มีความมานะพยายาม มีความมุ่งมั่นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีคุณธรรมจริยธรรมและ
ประพฤติตนได้ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู จึงส่ งผลให้นักเรียน มีคุณลั กษณะอันพึง
ประสงค์ มีพฤติกรรมตามผลการเรี ยนรู้ที่คาดหวัง มีความกระตือรือร้น ในการเรียน มี
ความรับผิดชอบ รักการเรียนรู้ ช่วยเหลือตนเองได้ มีความซื่อสัตย์และมีความสามัคคี สามารถ
ดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และนักเรียนมีคุณลักษณะด้านจิตสาธารณะ มากขึ้น
ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความช่วยเหลื อและขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ นายวิโรจน์ เฉลยสุข
และคณะที่มีความมุมานะ เอาใจใส่ในหน้าที่ ทุ่มเทในการจัดการเรียนการสอน และช่วยเหลือใน
การบริหารงานโรงเรียน จนทาให้ผลการดาเนินงานเป็นที่ประจักษ์ต่อนักเรียน ผู้ปกครอง
ผู้บริหาร และเพื่อนร่วมงาน นับว่าเป็นครูมืออาชีพที่ควรยกย่องและเป็นแบบอย่างแก่
ผู้ประกอบวิชาชีพครู ขอให้ประสบผลสาเร็จและมีความก้าวหน้าในการรับราชการต่อไป
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