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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของการใชชุดกิจกรรมแนะแนวที่มีตอการพัฒนาจิตสํานึก
สาธารณะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนธิดาแมพระ จังหวัดสุราษฎรธานี เปรียบเทียบจิตสํานึก
สาธารณะของนักเรียนกอนและหลังที่ไดรับการใชชุดกิจกรรมแนะแนว  เพื่อเปรียบเทียบจิตสํานึกสาธารณะ
ระหวางกลุมที่ไดรับการใชชุดกิจกรรมแนะแนว  กับกลุมที่ไดรับขอสนเทศและเพื่อเปรียบเทียบจิตสํานึกสาธารณะ
ของกลุมทดลองภายหลังการทดลองกับชวงระยะ เวลาติดตามผล  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยไดมาอยางเจาะจง  
2  หองเรียน จํานวน 100 คน  มีลักษณะที่เปนตัวแทนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที ่ 2  สุมนักเรียนแตละ
คนเขากลุมวิจัย 2  กลุม  กลุมละ 50  คน   สุมกลุมเพื่อจัดเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุมกลุมทดลองไดรับ
โปรแกรมการใชชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาจิตสํานึกสาธารณะ  กลุมควบคุมไดรับโปรแกรมการขอสนเทศ 
จํานวน 10 ครั้งเชนกัน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย มีแบบวัดความรูความเขาใจเกี่ยวกับจิตสํานึกสาธารณะ  มีคา
ความเที่ยง 0.98 , แบบประเมินพฤติกรรมเชิงจิตสํานึกสาธารณะของนักเรียน (นักเรียนประเมินตัวเอง) มีคาความ
เที่ยง 0.90 , แบบสังเกตและบันทึกพฤติกรรมจิตสํานึกสาธารณะ (ครูเปนผูสังเกต) มีคาความเที่ยง 0.93 ,  
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนตอกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาจิตสํานึกสาธารณะของนักเรียน มีความ
เที่ยง 0.98   ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาจิตสํานึกสาธารณะและชุดขอสนเทศ จํานวน 10 กิจกรรม สถิติที่ใชใน
การวิเคราะหขอมูลไดแก สถิติพื้นฐาน การทดสอบคาที ผลการวิจัยพบวาภายหลังการใชชุดกิจกรรมแนะแนว
พัฒนาจิตสํานึกสาธารณะนักเรียนมีจิตสํานึกสาธารณะเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .01, ภายหลัง
การใชชุดกิจกรรมแนะแนวพัฒนาจิตสํานึกสาธารณะนักเรียนกลุมทดลองมีจิตสํานึกสาธารณะสูง ขึ้น กวากอนที่
ไดรับการใชชุดกิจกรรมแนะแนวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  ภายหลังการใชชุดกิจกรรมแนะแนว
พัฒนาจิตสํานึกสาธารณะนักเรียนกลุมทดลองมีจิตสํานึกสาธารณะสูง ขึ้นกวานักเรียนกลุมควบคุมที่ใชขอสนเทศ  
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที ่ระดับ  .01 และการ วิจัยพบวา ภายหลังการทดลอง 1 เดือน นักเรียนกลุมทดลองที่ใช
ชุดกิจกรรมแนะแนวพัฒนาจิตสํานึกสาธารณะ  ยังคงมีจิตสํานึกสาธารณะคงทนอยูไมแตกตางจากชวงเสร็จสิ้น
การทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที ่ระดับ  .01      
  
คําสําคัญ :  ชุดกิจกรรมแนะแนว  จิตสํานึกสาธารณะ 
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Abstract 
  The purposes of this research  were to study the effects of using a guidance activities in the 
public mindedness development of Prathom Suksa  II students at  Thida Mae Phra School in Surat 
Thani Province,   to compare the public mindedness of the students before and after implementing the  
guidance activities. to compare between the public mindedness has been the guidance  activities  
package  with those who received information and to compare the public mindedness in the 
experimental group after the experiment with the length of time follow-up samples used in this study 
was to specifically two classes of 100 appear to represent the students in primary school. of two years 
each student randomly into two groups research groups 50 people randomly to groups classified as 
experimental group and control group. The experimental group   was given the program using a 
guidance activities to develop public mindedness. whereas the control group was given the 
information of the program within 10 times  as  well device used in this study. Is a measure of 
understanding about the public mindedness. Reliability 0.98, assessment of student behavior and 
public mindedness. (Student self-assessment) with reliability 0.90, the behavior observed and 
recorded public mindedness. (Teachers as observers) reliability 0.93, the query satisfaction of 
students on learning activities to develop public mindedness of the student's reliability .98 activity sets 
guidelines to develop a public consciousness and set the information of 10 events the statistics used. 
in data analysis, including statistical test at The results showed that after receiving the guidelines set 
activity students develop public awareness of increased public awareness. Statistical significance at 
0.01, set after the events guide for developing public mindedness of those experiments increased 
public mindedness than before has been a guidance activities of statistical significance at 0.01, later. 
The activity sets guide students in the experimental development of public mindedness has increased 
public mindedness than the control group students used the information. Statistically significant at the 
.01 The research result  also revealed that a month after the trial ,the experimental group students 
remained robust in the public consciousness the same as they had after the completion of the trial with 
statistically significant at the .01 level. 
 
Keywords : Guidance  Activity package,  Public  Mindedness 
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คํานํา 
จากสภาพการณปจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  เนื่องมาจากความกาวหนาของเทคโนโลยี

ตางๆ สงผลใหประเทศไทยตองเรงพัฒนาตนเองเพื่อใหทันกับการเปลี่ยนแปลง  และสามารถแขงขันกับนานา
ประเทศได  ซึ่งกระแสการเรงพัฒนา  และสภาพเศรษฐกิจที่บีบรัด     ไดสงผลกระทบตอวิถีชีวิตของคนใน
สังคมไทยใหเกิดการแขงขัน มีคานิยมทางวัตถุสูง เกิดการเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน มุงแสวงหาผลประโยชน 
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ใหกับตนเองมากกวาสวนรวม คนไทยสวนใหญหันไปสนใจในเรื่องปากเรื่องทองของตนเองมากยิ่งขึ้น ขาดการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมอยางจริงจังและตอเนื่อง  ทําใหเกิดภาวะขาดสมดุลทั้งทางจิตใจและวัตถุ  ความคิดที่
เกี่ยวของกับสังคมสวนรวมและสิ่งแวดลอมตาง ๆ ลดนอยลง สภาพของสังคมที่มีความสับสนและความขัดแยงกัน
ระหวางสิ่งเกากับสิ่งใหมปรากฏใหเห็นอยางเดนชัดมาก  ไมวาจะเปนดานวัตถุหรือดานความรูสึกนึกคิด  ทัศนคติ
หรือคานิยม (วิโรจน สารรัตนะ .2548)  การเรงพัฒนาทางดานเศรษฐกิจทําใหคนในสังคมสวนใหญยังตกอยูใน
กระแสวัตถุนิยม  และบริโภคนิยม  เนนประโยชนสวนตนมากกวาสวนรวม  ทําใหคนขาดความรับผิดชอบตอ
สวนรวม  และขาดจิตสํานึกสาธารณะจึงนําไปสูการเกิดปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกระดับ   (ชาวิวัฒน  
ศรีแกว .2545 : 21 – 42 )   สังคมที่ยึดหลักความสมดุลพอดีและพึ่งตนเองได  ทุกคนควรมีโอกาสและความเสมอ
ภาคที่จะพัฒนาตนเองอยางเต็มศักยภาพ  เพื่อเปนคนดีคนเกงแตขาดความพรอมดวยคุณธรรม  จริยธรรมมีวินัยมี
ความรับผิดชอบ  ดังนั้น  ความสํานึกตอสวนรวมจึงลดนอยลงไปทุกวัน   

การปลูกฝงจิตใจใหบุคคลมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม เปนการสรางคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเปน
เรื่องที่เกิดจากภายใน   "จิตสาธารณะ"   เปนสิ่งหนึ่งที่มีความสําคัญในการปลูกจิตสํานึกใหคนรูจักเสียสละ  รวม
แรงรวมใจ  มีความรวมมือในการทําประโยชนเพื่อสวนรวม ชวยลดปญหาที่เกิดขึ้นในสังคม ชวย กันพัฒนา
คุณภาพชีวิต     เพื่อเปนหลักการในการดําเนินชีวิต ชวยแกปญหาและสรางสรรคใหเกิดประโยชนสุขแกสังคม    
และโรงเรียนธิดาแมพระไดจัดมาตรฐานดานคุณภาพของผูเรียน  มาตรฐานที่  1  ผูเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและ
คานิยมที่พึงประสงค  ตรงตัวบงชี้ที่  4  ผูเรียนมีความเมตตากรุณา เอื้อเฟอ เผื่อแผ   โอบออมอารี   ไมเห็นแกตัว
และเสียสละเพื่อสวนรวม   และตัวบงชี้ที่  5    ผูเรียนมี  ความประหยัด  รูจักใชทรัพยากร  ทรัพยสิ่งของสวนตน
และสวนรวมอยางคุมคา ถาสามารถปลูกฝง สงเสริม หรือพัฒนาใหเด็กมีจิตสํานึกสาธารณะ ดวยวิธีการตาง ๆ จะ
ทําใหเด็กมีจิตใจที่เห็นแกประโยชนสวนรวม ไมเห็นแกประโยชนสวนตน อาสาดูแลรับผิดชอบสมบัติสวนรวม มีการ
ใชอยางสมบัติของสวนรวมอยางเห็นคุณคา ใชอยางทะนุถนอม รูจักการแบงปนโอกาสในการใชของสวนรวมให
ผูอื่น เมื่อเจริญเติบโตเปนผูใหญ ปญหาที่เกิดการเอารัดเอาเปรียบคนอื่น ปญหาการทําลายสาธารณะสมบัติตาง ๆ 
จะลดลง การเห็นแกประโยชนสวนตน และประโยชนพวกพองก็จะลดนอยลง และจะนํามาสูสังคมที่พฒันาขึ้น 

จากการที่ผูวิจัยเปนครูผูสอนนักเรียน  พบวานักเรียนของโรงเรียนธิดาแมพระขาดจิตสํานึกสาธารณะ
หลายดาน  เชน  ไมใหความรวมมือในการทํางานเพื่อสวนรวม  ไมใหความชวยเหลือเพื่อน  ทําลายสาธารณะ
สมบัติ  นําสิ่งของที่เปนสาธารณะสมบัติไปเปนของตัวเอง  ขาดระเบียบวินัยในตนเอง  ขาดความมีน้ําใจ
เอื้อเฟอเผื่อแผตอผูอื่น มีความเสียสละประโยชนสวนตนเพื่อสวนรวมนอย ขาดจิตอาสาในการจะชวยเหลือผูอื่น
อยางเต็มใจ  เปนตน ผูวิจัยจึงใหความสําคัญตอการปลูกฝงจิตสํานึกสาธารณะใหเกิดขึ้นกับบุคคลโดยเฉพาะกับ
เยาวชน เพราะเยาวชนเปนวัยที่สามารถปลูกฝงลักษณะอันดีงามใหเกิดขึ้นไดงายกวาทําในวัยผูใหญดังคํา พังเพย
ที่วา “ไมออนดัดงายไมแกดัดยาก”  เพราะวัยเด็กเปนวัยที่มีนิสัยตาง ๆ เกิดไดงายและเมื่อเกิดขึ้นแลวก็จะฝงแนน
ติดตัวไปจนโตเปนผูใหญ   ยากแกการลบเลือนหายไปได โดยเฉพาะเด็กในวัย 8 – 9   ป  เปนวัยที่มีพื้นฐานทาง
ภาษา คิดหาเหตุผล และรูจัก จึงควรจะพัฒนาจิตสํานึกสาธารณะของเด็กไดมากที่สุด  จากความสําคัญของ
จิตสํานึกสาธารณะดังกลาว  เปนคุณลักษณะที่พึงประสงคที่สังคมไทยตองปลูกฝง  สงเสริม   และพัฒนาให
เกิดขึ้นในเด็กและเยาวชนไทยในปจจุบันเปนอยางมาก   ในการปลูกจิตสํานึกดานตาง ๆ  ที่ไดผลนั้น   ดวงเดือน   
พันธุมนาวิน  (2538 :  77  )      ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชกลุมตัวอยางที่กําลังเรียนอยูในระดับชั้นประถมศึกษาปที ่  
2 ซึ่งมีอายุระหวาง  7 – 8  ป เปนวัยที่เหมาะสมในการปลูกฝงและพัฒนาจิตสํานึกสาธารณะเปนอยางยิ่ง จากการ
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ประมวลเอกสารทางดานพัฒนาการของวัยเด็กตอนตน พบวา  เด็กวัยนี้จะสามารถเห็นความแตกตางสามารถคิด
เปรียบเทียบ  คิดแยกแยะวัตถุออกเปนหมวดหมูขั้นตอน  รูสึกคิดโดยใชการสรางความสัมพันธเชื่อมโยงได  เด็กจะ
เริ่มสนใจสิ่งแวดลอมรอบตัว   แทนการสนใจตนเองตองการมีความสัมพันธกับเพื่อนในวัยและเพศเดียวกัน  (ชาติ
ชาย  พิทักษธนาคม  2544 :  34 – 46 )    

กิจกรรมแนะแนวเปนกิจกรรมที่มุงพัฒนา สรางเสริม ปองกันและแกไขปญหาใหกับทุกกลุมคนทั้งเด็ก 
วัยรุน และวัยผูใหญ  ในขอบขายดานการศึกษา อาชีพ สวนตัวและสังคมโดยมีรูปแบบและเทคนิคหลาก หลาย 
อาจเปนกิจกรรมแนะแนวโดยตรงหรือผสมผสานในการเรียน  การสอน การฝกอบรม ประชุมสัมมนา ทั้งรายบุคคล
และกลุมดังที่ สมร ทองดี และ ปราณี รามสูต (2545: 8-10) กลาววา การดําเนินกิจกรรมแนะแนวหากกระทํา ได
เหมาะสม จะสงผลดีตอผูรับบริการในการแกปญหา เชน การทะเลาะวิวาท พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ ปญหา
ยาเสพติด การขาดความมีระเบียบวินัย  ขาดคุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบ  ซึ่งหากบุคคลเหลานี้ไดรับ
การชวยเหลือที่เหมาะสม   โดยใชกระบวนการทางการแนะแนวก็นาจะเปนทางเลือกหนึ่งที่แกปญหาไดซึ่งจะสงผล
ดีตอผูเกี่ยวของ ชุมชน สังคม  นอกจากชวยใหผูรับบริการไดพัฒนาตนเองแลวยังสามารถสรางคุณประโยชนแก
สังคมไดชวยใหอยูรวมกับ ผูอื่นไดอยางมีความสุข  ซึ่งเปนเปาหมายที่สังคมปจจุบันปรารถนาใหเกิดขึ้น   ดังนั้น
ผูวิจัยจึงใชชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาจิตสํานึกสาธารณะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่2     โดยการเสริม 
สรางจิตสํานึกสาธารณะใหเกิดขึ้น  มีการปลูกฝงอบรม  ฝกปฏิบัต ิ ชี้แจงใหเห็นตัวอยางที่ชวนใหประทับใจ  ปจจัย
เหลานี้จะคอย ๆ โนมนําจิตใจของเด็กใหเกิดจิตสํานึกที่ดทีี่ถูกตอง  และเกิดจิตสํานึกตอสวนรวม 
 

อุปกรณและวิธีการ 
การพัฒนาจิตสํานึกสาธารณะโดยใชชุดกิจกรรมแนะแนว (1) กอนการทดลองจัดเตรียมเครื่องมือและ

อุปกรณในการทดลอง  ใหครบถวนตามรายละเอียดของแตละกิจกรรมทั้งของกลุมทดลองและกลุมควบคุมจัด 
เตรียมสถานที่ในการทดลองโดยใชหองเรียนภายในโรงเรียนเปนสถานที่ในการทดลอง  กําหนดกลุมตัวอยาง เปน
นักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นประถมศึกษาปที ่  2 โรงเรียนธิดาแมพระ  จังหวัดสุราษฎรธาน ี ภาคเรียนที่  1  
ปการศึกษา  2553   ที่ไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง  2  หองเรียน  แลวจึงสุมอยางงายเปนกลุมทดลองและกลุม
ควบคุม กลุมละ 1 หองเรียน และไดกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการปฐมนิเทศเพื่ออธิบายรายละเอียดในการอบรม  
หลังจากนั้นใหทั้ง 2 กลุม  ตอบแบบทดสอบความรูความเขาใจเชิงจิตสํานึกสาธารณะ  และใชเปนคะแนนกอนการ
ทดลอง (Pretest) นักเรียนกลุมทดลองทําแบบประเมินพฤติกรรมเชิงจิตสํานึกสาธารณะของนักเรียนและครูสังเกต 
พรอมบันทึกพฤติกรรมจิตสํานึกสาธารณะครั้งที ่1กอนการทดลองเมื่อวันที ่14 มิถุนายน 53 (2) ดําเนินการทดลอง   
ผูวิจัยจัดกิจกรรมแนะแนวใหกลุมทดลอง  โดยใชชุดกิจกรรมแนะแนวกลุมเพื่อพัฒนาจิตสํานึกสาธารณะ จํานวน  
12  กิจกรรม  และจัดกิจกรรมแนะแนวใหกลุมควบคุมโดยใชชุดการใหขอสนเทศเพื่อพัฒนากลุมควบคุม จํานวน  
12  กิจกรรม ระหวางวันที ่ 14  มิถุนายน 53 ถึง วันที ่ 9  กรกฎาคม 53 (3) หลังการทดลอง    นักเรียนกลุมทดลอง
และกลุมควบคุมทําแบบตอบแบบทดสอบความรูความเขาใจเชิงจิตสํานึกสาธารณะ  เปนคะแนนหลังการทดลอง  
(Posttest) ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของการรวมกิจกรรม   นักเรียนกลุมทดลองทําแบบประเมินพฤติกรรม
เชิงจิตสํานึกสาธารณะของนักเรียน และครูสังเกตพรอมบันทึกพฤติกรรมจิตสํานึกสาธารณะครั้งที่ 2 หลังการ
ทดลอง ในวันที่ 9 กรกฎาคม 53  และนักเรียนกลุมทดลองทําแบบประเมินพฤติกรรมเชิงจิตสํานึกสาธารณะของ
นักเรียน และครูสังเกตพรอมบันทึกพฤติกรรมจิตสํานึกสาธารณะครั้งที ่3 หลังการทดลอง ในวันที ่10 สิงหาคม 53 
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ผลการทดลองและวิจารณ 
 
1. เปรียบเทียบจิตสํานึกสาธารณะของนักเรียนกลุมทดลอง กอนและหลังการจัดกิจกรรมแนะแนวกลุม
โดยใชชุดกิจกรรมแนะแนวพัฒนาจิตสํานึกสาธารณะ 

ผลการวิเคราะหคะแนนจิตสํานึกสาธารณะของนักเรียนกลุมทดลอง   กอนและหลังการจัดกิจกรรม 
แนะแนวโดยใชชุดกิจกรรมแนะแนวพัฒนาจิตสํานึกสาธารณะ  แสดงใหเห็นวา  จิตสํานึกสาธารณะของนักเรียน
กลุมทดลอง  ภายหลังการทดลองสูงขึ้นกวากอนการทดลองใชชุดกิจกรรมแนะแนวพัฒนาจิตสํานึกสาธารณะ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว 
 

การทดลอง N X S.D. df t 
กอนการทดลอง 50 69.70 14.219 
หลังการทดลอง 50 93.74 11.709 

49 
 

.000 
 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
 
2. เปรียบเทียบจิตสํานึกสาธารณะของนักเรียนกลุมทดลองภายหลังการจัดกิจกรรมแนะแนวโดยใชชุด
กิจกรรมแนะแนวพัฒนาจิตสํานึกสาธารณะ  และกลุมควบคุมภายหลังการใหขอสนเทศ    

แสดงผลการวิเคราะหคะแนนจิตสํานึกสาธารณะของนักเรียนกลุมทดลอง     ภายหลังการจัดกิจกรรม
แนะแนวโดยใชชุดกิจกรรมแนะแนวพัฒนาจิตสํานึกสาธารณะ  และกลุมควบคุมภายหลังการใหขอสนเทศ   พบวา 
นักเรียนกลุมทดลองที่ไดรับการใชชุดกิจกรรมแนะแนว   มีจิตสํานึกสาธารณะมากกวานักเรียนกลุมควบคุมที่ไดรับ
การใหขอสนเทศอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที ่ .01  ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว 
 

การทดลอง N X S.D. df t 
นักเรียนกลุมทดลอง 50 93.74 11.709 
นักเรียนกลุมควบคุม 50 64.74 11.818 

49 
 

.000 
 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
 

3. เปรียบเทียบพฤติกรรมจิตสํานึกสาธารณะของนักเรียนกลุมทดลองภายหลังการจัดกิจกรรมแนะแนว
โดยใชชุดกิจกรรมแนะแนวพัฒนาจิตสํานึกสาธารณะ  และหลังหยุดการทดลอง 1 เดือน    

การแสดงผลการวิเคราะหคะแนนจิตสํานึกสาธารณะของนักเรียนกลุมทดลองภายหลังการจัดกิจกรรม
แนะแนวโดยใชชุดกิจกรรมแนะแนวพัฒนาจิตสํานึกสาธารณะ  และหลังหยุดการทดลอง 1 เดือน  แสดงใหเห็นวา  
พฤติกรรมจิตสํานึกสาธารณะของนักเรียนกลุมทดลอง  ภายหลังหยุดการทดลองในระยะติดตามผล 1 เดือน ไมมี
การเปลี่ยนแปลงมาก  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01   
 

การทดลองกลุมทดลอง N X S.D. df t 
หลังการทดลอง 50 93.74 11.709 
ระยะติดตามผล 1 เดือน 50 92.32 10.826 

49 
 

.002 
 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
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4. เปรียบเทียบความรูความเขาใจในเรื่องจิตสํานึกสาธารณะของนักเรียนกลุมทดลองกอน และหลังการ
จัดกิจกรรมแนะแนวโดยใชชุดกิจกรรมแนะแนวพัฒนาจิตสํานึก 

แสดงผลการเปรียบเทียบความรูความเขาใจในเรื่องจิตสํานึกสาธารณะของนักเรียนกลุมทดลองกอนและ
หลังการจัดกิจกรรมแนะแนวโดยใชชุดกิจกรรมแนะแนวพัฒนาจิตสํานึกสาธารณะ  แสดงใหเห็นวาคาเฉลี่ยของ
ความรูความเขาใจในเรื่องจิตสํานึกสาธารณะของนักเรียนกลุมทดลองภายหลังที่ไดรับการใชชุดกิจกรรมแนะแนว
มีความรูความเขาใจสูงกวากอนไดรับการใชชุดกิจกรรมแนะแนว  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที ่ .01   
 

การทดลอง N X S.D. df t 
กอนการทดลอง 50 39.82 1.650 
หลังการทดลอง 50 69.98 1.778 

49 
 

.000 
 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
 
5. เปรียบเทียบความรูความเขาใจในเรื่องจิตสํานึกสาธารณะของนักเรียนกลุมทดลองภายหลังการจัด
กิจกรรมแนะแนวโดยใชชุดกิจกรรมแนะแนวพัฒนาจิตสํานึกสาธารณะ  และกลุมควบคุมภายหลังการ
ใหขอสนเทศ  

แสดงผลการเปรียบเทียบความรูความเขาใจในเรื่องจิตสํานึกสาธารณะของนักเรียนกลุมทดลองภายหลัง
การจัดกิจกรรมแนะแนวโดยใชชุดกิจกรรมแนะแนวพัฒนาจิตสํานึกสาธารณะ  และกลุมควบคุมภายหลังการให
ขอสนเทศ  พบวานักเรียนกลุมทดลองและที่ไดรับการใชชุดกิจกรรมแนะแนวพัฒนาจิตสํานึกสาธารณะ  มีความรู
ความเขาใจในเรื่องจิตสํานึกสาธารณะมากกวานักเรียนกลุมควบคุมที่ไดรับการใหขอสนเทศอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที ่ .01   
 

การทดลอง N X S.D. df t 
นักเรียนกลุมทดลอง 50 69.98 1.778 
นักเรียนกลุมควบคุม 50 60.86 4.371 

49 
 

.000 
 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
 
6. เปรียบเทียบความรูความเขาใจในเรื่องจิตสํานึกสาธารณะของนักเรียนกลุมทดลองภายหลังการจัด
กิจกรรมแนะแนวโดยใชชุดกิจกรรมแนะแนวพัฒนาจิตสํานึกสาธารณะ และหลังหยุดการทดลอง 1 เดือน    
 แสดงผลการเปรียบเทียบความรูความเขาใจในเรื่องจิตสํานึกสาธารณะของนักเรียนกลุมทดลองภายหลัง
การจัดกิจกรรมแนะแนวโดยใชชุดกิจกรรมแนะแนวพัฒนาจิตสํานึกสาธารณะ  และหลังหยุดการทดลอง 1 เดือน
แสดงใหเห็นวาคาเฉลี่ยของความรูความเขาใจในเรื่องจิตสํานึกสาธารณะของนักเรียนกลุมทดลอง  ภายหลังหยุด
การทดลองระยะติดตามผล 1 เดือน ไมมีการเปลี่ยนแปลงมาก  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01   
 

การทดลอง N X S.D. df t 
หลังการทดลอง 50 69.98 1.778 
ระยะติดตามผล 1 เดือน 50 70.58 1.162 

49 .008 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
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8. เปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียนกลุมทดลอง ภายหลังการจัดกิจกรรมแนะแนวโดยใชชุด
กิจกรรมแนะแนวพัฒนาจิตสํานึกสาธารณะ  และกลุมควบคุมภายหลังการใหขอสนเทศ    
 แสดงผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียนกลุมทดลองภายหลังการจัดกิจกรรมแนะแนวโดยใช
ชุดกิจกรรมแนะแนวพัฒนาจิตสํานึกสาธารณะและกลุมควบคุมภายหลังการใหขอสนเทศ  แสดงใหเห็นวาคาเฉลี่ย
ของความพึงพอใจของนักเรียนกลุมทดลอง  มีความพึงพอใจมากกวานักเรียนกลุมควบคุม อยางมีนยัสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ  .01   
 

X S.D 
ความพึงพอใจ ก ลุ ม

ทดลอง 
ก ลุ ม
ควบคุม 

ก ลุ ม
ทดลอง 

ก ลุ ม
ควบคุม 

t Sig 

1.นักเรียนไดรับความรูความเขาใจจากการเขารวม
กิจกรรม 

3.00 2.90 .000 .303 2.333 .024 

2.ความนาสนใจของกิจกรรม 2.88 1.92 .328 .752 8.687 .000 
3.กิจกรรมนี้ชวยพัฒนาความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
สิทธิหนาที่ของตนเองและผูอื่นในการใชทรัพยสิน
สวนรวม 

3.00 2.86 .000 .351 2.824 .007 

4.กิจกรรมนี้ชวยทําใหนักเรียนไดพัฒนาความมี
สํานึกในการใชของสวนรวม 

3.00 2.84 .000 .510 2.221 .031 

5.กิจกรรมนี้ชวยพัฒนาใหนักเรียนมีเหตุผลในการ
ตัดสินใจเชิงจิตสํานึกสาธารณะมากขึ้น 

3.00 2.88 .000 .328 2.585 .013 

6.กิจกรรมนี้ชวยพัฒนาใหนักเรียนรูจักการดูแล
รักษาของสวนรวมรูจักใชอยางประหยัดและถนอม 

3.00 2.72 .000 .536 3.694 .001 

7.กิจกรรมนี้ช วยพัฒนาพฤติกรรมการเคารพ
กฎระเบียบที่กําหนด 

3.00 2.46 .000 .613 6.228 .000 

8.กิจกรรมนี้ชวยพัฒนาพฤติกรรมการไมยึดครอง
ของสวนรวมมาเปนของตน 

3.00 2.46 .000 .579 6.596 .000 

9.นักเรียนสามารถนําประโยชนที่ไดจากกิจกรรมไป
ใชในชีวิตประจําวัน 

3.00 2.84 .000 .422 2.682 .010 

10.นักเรียนไดขอสรุปที่ชัดเจนจากกิจกรรม 3.00 2.72 .000 .536 3.694 .001 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
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ผลของการวิจัยพบวา จิตสํานึกสาธารณะของนักเรียนกลุมทดลอง  ภายหลังการทดลองสูงขึ้นกวากอน

การทดลองใชชุดกิจกรรมแนะแนวพัฒนาจิตสํานึกสาธารณะอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  ซึ่งเปนไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว และหลังหยุดการทดลอง 1 เดือน  พบวา พฤติกรรมจิตสํานึกสาธารณะของนักเรียนกลุมทดลอง  
ภายหลังหยุดการทดลองในระยะติดตามผล 1 เดือน ไมมีการเปลี่ยนแปลงมาก  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  
.01 และพบวาความรูความเขาใจในเรื่องจิตสํานึกสาธารณะของนักเรียนกลุมทดลองภายหลังที่ไดรับการใชชุด
กิจกรรมแนะแนวมีความรูความเขาใจสูงกวากอนไดรับการใชชุดกิจกรรมแนะแนว  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที ่ 
.01   
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ผลของการวิจัยพบวานักเรียนกลุมทดลองที่ไดรับการใชชุดกิจกรรมแนะแนวพัฒนาจิตสํานึกสาธารณะ  มี

จิตสํานึกสาธารณะมากกวานักเรียนกลุมควบคุมที่ไดรับการใหขอสนเทศอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที ่ .01  ซึ่ง
เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว  และพบวานักเรียนกลุมทดลองที่ไดรับการใชชุดกิจกรรมแนะแนวพัฒนาจิตสํานึก
สาธารณะ  มีความรูความเขาใจในเรื่องจิตสํานึกสาธารณะมากกวานักเรียนกลุมควบคุมที่ไดรับการใหขอสนเทศ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที ่ .01 

จากการศึกษาในครั้งนี้  แสดงใหเห็นวาผลของการใชชุดกิจกรรมแนะแนวพัฒนาจิตสํานึกสาธารณะ
สามารถเสริมสราง  กระตุนใหเกิดพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีจิตสํานึกสาธารณะ และสามารถสรางใหอยู
คงทนถาวรได ซึ่งสอดคลองกับผลการวิเคราะหเพิ่มเติม  ชุดกิจกรรมแนะแนวเปนกิจกรรมที่มุงเนนนักเรียนเปน
ศูนยกลางการเรียนรูโดยการนําเอาเทคนิคตาง ๆ มาสอดแทรกในกระบวนเรียนรูของนักเรียนในแตละวิชา  จะชวย
ใหนักเรียนเกิดจิตสํานึกสาธารณะในทางที่ดี  ชวยเหลือ  แบงปน  มีน้ําใจกับผูอื่นโดยไมหวังสิ่งตอบแทน  เกิด
ความสุขในการเรียนรู  และเมื่อนักเรียนไมรูสึกเบื่อหนายในการเรียนรู  ไมทอแทในการเรียนมีความมุงมานะ
นักเรียนก็จะมีความสุข  สามารถเรียนรูไดดียิ่งขึ้น   
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จากการวิจัยครั้งนี้  พบวา  ผลของการใชชุดกิจกรรมแนะแนวที่มีตอการพัฒนาจิตสํานึกสาธารณะของ
นักเรียนสามารถสงเสริมใหนักเรียนมีจิตสํานึกสาธารณะเพิ่มขึ้น  ผูวิจัยมีขอเสนอแนะสําหรับครู  อาจารยที่ทํา
หนาที่แนะแนวในโรงเรียน  ดังนี ้

1.  ควรนําชุดกิจกรรมแนะแนวไปประยุกตใชในการเรียนการสอนกับนักเรียนในโรงเรียนเพื่อใหเกิดการ
พัฒนาอยางตอเนื่องและเกิดเปนพฤติกรรมที่พึงประสงคที่คงทนถาวร 

2.  ชุดกิจกรรมแนะแนวมีกระบวนการ  ขั้นตอน  และอุปกรณที่หลากหลาย  ผูที่จะนําไปใชจึงควรได
ศึกษารายละเอียดอยางถี่ถวน  และฝกหัดทดลองใชกอนนําไปใชจริง  

 
เอกสารอางอิง 

“หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544”  กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ (2545)  กรุงเทพมหานคร 
“แผนพัฒนาการแนะแนวในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิฉบับที ่9 (พ.ศ. 2545 – 2549)”  

กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ (2545)   กรุงเทพมหานคร  โรงพิมพคุรุสภา  ลาดพราว 
“แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน” กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ  (2546)  กรุงเทพมหานคร  

โรงพิมพคุรุสภา  ลาดพราว 
“หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544” กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ (2545พิมพครั้งที ่ 2 

กรุงเทพมหานคร  โรงพิมพองคการรับสงสินคาและภัสดุภัณฑ (ร.ส.พ.) 
เกียรติศักดิ ์ แสงอรุณ (2551)  “แนวทางการพัฒนาจิตสํานึกสาธารณะสําหรับเยาวชนไทย : กรณีศึกษากลุม 

และเครือขายเยาวชนที่ทํางานดานจิตสํานึกสาธารณะ” วิทยานิพนธ  ปริญญาคุรุศาสตรมหาบัณฑิต  
ภาควิชานโยบายการจัดการและความเปนผูนําทางการศึกษา  สาขาวิชาพัฒนศึกษา  จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

โกศล  มีความด ี(2547)  “ปจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวของกับการมีจิตสํานึกสาธารณะของขาราชการตํารวจ”  
ปริญญานิพนธ  ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต กรุงเทพฯ 
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ดวงเดือน  พันธุมนาวิน  (2538)  ทฤษฎีตนไมจริยธรรม การวิจัยและพัฒนาบุคคล  กรุงเทพมหานคร โรงพิมพ 
จุฬาฯ 

ดารัตน  ยินดีพบ (2548) “การสรางชุดการสอนกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียน
ชวงชั้นที ่2”  วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต  สาขามนุษยดุริยางควิทยา  มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

นิตยา  กฤษเจริญ (2550)  “การพัฒนาชุดกิจกรรมแนะแนวตามกระบวนการทําคานิยมใหกระจางเพื่อเพิ่ม
พฤติกรรมการประหยัดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่5 โรงเรียนอรุณวิทยา จังหวัดประจวบคีรีขันธ “ 
วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการแนะแนว สาขาวิชาศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
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วรรณรา  พงษสิน (2550)  “ผลของการใชชุดกิจกรรมแนะแนวตามหลกัการของทฤษฎีพฤติกรรมนิยมที่มีผลตอ
ความมีวินัยในตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่2 โรงเรียนบานบักดอง จังหวัดศรีสะเกษ  
วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการแนะแนว สาขาวิชาศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

อรณัฏฐา  โยธะกา (2551) “ผลการใชชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพฒันาพฤติกรรมรับผิดชอบตอสังคมของนักเรียน
วัยรุนตอนตน”    วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต    แขนงวิชาการแนะแนว สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 


