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บทคดัย่อ 
 การวจิยัน้ีเพื่อพฒันากจิกรรมเสรมิสรา้งจติสาธารณะส าหรบันักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น 
มจีุดมุ่งหมาย 4 ข้อ คือ 1) ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางในการสร้างกิจกรรม 2) สร้างและตรวจสอบ
คุณภาพกจิกรรม 3) ศกึษาผลการใชก้จิกรรม 4) ศกึษาความคดิเหน็ต่อการใชก้จิกรรม  โดยม ี4 ข ัน้ตอนในการ
ด าเนินการวิจยั ได้แก่ 1) การศึกษาเอกสาร งานวิจยัและแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสมัภาษณ์
ผูท้รงคุณวุฒ ิจ านวน 4 คน และสอบถามผูบ้รหิารสถานศกึษา ครหูวัหน้าฝ่ายวชิาการและครหูวัหน้ากลุ่มสาระ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ านวน 160 คน  2) สร้างและตรวจสอบคุณภาพความเหมาะสมของกิจกรรม          
โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 7 คน  3) ศกึษาผลการใช้กจิกรรม โดยน ากจิกรรมที่สร้างขึ้นไปทดลองใช้กบันักเรียน
ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1  จ านวน 30 คน ที่ก าลงัศกึษาอยู่ในปีการศึกษา 2559 โรงเรยีนวดับ้านดง สงักดั
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพษิณุโลก เขต 1 โดยการเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  
และประเมนิพฤติกรรมจติสาธารณะ โดยการสงัเกตจากครู 4) ศกึษาความคิดเห็นต่อการใช้กจิกรรม โดย
ครูผู้สอนกลุ่มสาระกจิกรรมพฒันาผู้เรยีน สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาพษิณุโลก เขต 1  
จ านวน 15 คน  

 ผลการวจิยั 1) สภาพจติสาธารณะปัจจุบนั พบว่า โรงเรยีน ผูบ้รหิาร ครแูละชุมชนขาดการปลูกฝัง
เรื่องจติสาธารณะอย่างจรงิจงั รวมถึงหลกัสูตรสถานศกึษาไม่ก าหนดการจดักจิกรรมจติสาธารณะที่ชดัเจน    
จงึเกดิปัญหาท าให้นักเรยีนไม่สนใจกบัปัญหาสิง่แวดล้อม ไม่สนใจทรพัยากรของโรงเรยีนที่มกีารใช้ร่วมกนั
นักเรยีนขาดความรบัผดิชอบ ท าให้เกดิมลภาวะต่างๆ และจากการสอบถามแนวทางในการสร้างกจิกรรม 
พบว่าหลกัการจดักจิกรรม, แนวการจดักจิกรรมและการวดัผลประเมนิผลมคีวามส าคญัมากทีสุ่ด 2) การสรา้ง
และตรวจสอบคุณภาพกิจกรรม ดงัน้ี 2.1)  ก ิจกรรมมี 7 องค์ประกอบ คือ หลกัการและเหตุผล, แนวคิด
พื้นฐาน, วธิกีารจดัการเรยีนรู้, วตัถุประสงค์, โครงสร้าง, เน้ือหาและการวดัผลประเมนิผล รวม 3 หน่วยการ
เรียนรู้ 6  แผนการจดักิจกรรมทีเ่สรมิสรา้งจติสาธารณะใน 3 ดา้น คอื การมจีติสาธารณะในตนเอง ต่อผูอ้ื่น
และต่อสงัคม  2.2) คุณภาพความเหมาะสมของกจิกรรมอยู่ในระดบัดมีาก (    = 4.66)  3) ผลการใช้กจิกรรม 
พบว่า นักเรยีนมพีฤติกรรมด้านจติสาธารณะสูงขึ้น ซึ่งนักเรยีนมพีฤติกรรมอยู่ในระดบัขัน้การพฒันาเป็น
ลกัษณะนิสยั  (   = 4.45) เมื่อพจิารณา เป็นรายดา้น พบว่า นกัเรยีนมจีติสาธารณะเพิม่ขึน้ทุกด้าน  4) ความ
คดิเหน็ต่อการใชก้จิกรรม พบว่า ความคดิเหน็ต่อการใชก้จิกรรม ในภาพรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด (    = 4.69)  

 
หลกัสูตรหลกัสูตรปรชัญาดุษฎบีณัฑติ ลายมอืชือ่นกัศกึษา................................................... 
สาขาการวจิยัและพฒันาทางการศกึษา  ลายมอืชือ่ประธานทีป่รกึษา...................................... 
ปีการศกึษา 2559    ลายมอืชือ่กรรมการทีป่รกึษา..................................... 



 

 

Title   The Activity Development to Enhance Service Mind for Lower  
 Secondary School Students under the Office of Basic Education Commission 

Author  Ms. Oranit Phukhieo 
Advisors  Dr. Adul  Wangsrikoon 

 Assoc.Prof. Dr. Chaiwat Sutthirat 
 

Abstract 

The objectives of this research were 1) to study the problems and guidelines for creating 
activities by studying the documents, research and related theories including interview 4 experts and 
inquire the 160 administrators, heads of academic affairs and heads of activity development for 
learners, 2) to construct and test the quality of activities to enhance service mind by 7 experts to 
evaluate the propriety of the activities, 3) to study the result of the activities to enhance service mind 
by trying out with  30 students grade 7 in the academic year of 2016 of Wat Barndong School under 
the Office of Basic Education Commission Area 1 Phitsanulok by purposive sampling and evaluate 
the behavior by observing teachers and interviewing students’ guardians, 4) to study opinions on how 
to use the activity by giving the activities along with the questionnaire to enhance the service mind to 
15 teachers of activity development for learners to assess them.   

          The findings were as follows: 1) current service mind found that schools, directors, teachers 
and communities lack the cultivation on consciousness; school curriculum do not define clear activities 
of service mind; students are not interested in environmental issues, irresponsible for the shared 
resources which result to pollution, and by asking for guidelines to create such activities and found 
that the principles of activities, activities and assessment were the most important. 2) To construct 
and test the quality of activities were as follows: 2.1) the activity has 7 elements comprising of principle 
and reason, concepts, learning process, objective, structure, content and evaluation comprising 
including 3 learning units, 6 lesson plans to reinforce service mind in 3 facets as follows: service mind 
to self, service mind to others, service mind to society, 2.2) the quality of the activities was very good 
(  = 4.66). 3) The results of the activities found that students have a higher service mind which is 
developed habitually (  = 4.45). When considering by facet, it was found that the students had 
increased service mind in every facet. 4) The opinions on how to use the activity found that activities 
were at the highest levels (   = 4.69). 
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 วทิยานิพนธฉ์บบันี้ส าเรจ็ลุล่วงไดด้ว้ยดดีว้ยความกรุณาจาก อาจารย ์ดร.อดุลย ์วงัศรคีูณ 
ประธานที่ปรึกษาวทิยานิพนธ์  รองศาสตราจารย์ ดร.ชยัวฒัน์ สุทธิรตัน์ กรรมการที่ปรึกษา
วทิยานิพนธ์ ที่ได้กรุณาให้ค าแนะน า ปรกึษา ตลอดจนช่วยตรวจสอบแก้ไขขอ้บกพร่อง ท าให้
วทิยานิพนธฉ์บบันี้ส าเรจ็ลุล่วงไดอ้ย่างสมบูรณ์ 
 ผู้วจิยัขอกราบขอบพระคุณ พระมหาวุฒชิยั วชริเมธี ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา     
ดร.รงัสรรค ์มณีเลก็ และดร.พษิณุ  ตุลสุข ที่ได้กรุณาเป็นผูท้รงคุณวุฒใินการสมัภาษณ์ รวมถงึ
ผูเ้ชีย่วชาญทุกท่านในการให้ขอ้มูลและค าปรกึษาในการสรา้งและพฒันากจิกรรมเพื่อเสรมิสรา้ง
จิตสาธารณะส าหรบันักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
 ขอขอบคุณผูบ้รหิาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภัฏ
พิบูลสงคราม ที่ให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ รวมไปถึงผู้บริหาร
สถานศกึษาในสงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาพษิณุโลก เขต 1 โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง นายพงษ์จิตร เฟ่ืองจร ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบ้านดง ครูและนักเรียนระดับ
มธัยมศกึษาตอนต้น ปีการศกึษา 2559 โรงเรียนวดับ้านดง ที่ได้ให้ความร่วมมือและอ านวย
ความสะดวกอย่างดียิ่งในการทดลองใช้กิจกรรมการพฒันาคุณลกัษณะในงานวจิยัทัง้หมด 
ตลอดจนเพื่อน พีแ่ละน้องทีใ่หค้วามชว่ยเหลอืและเป็นก าลงัใจในการท าวจิยัครัง้นี้ 
 เหนือสิง่อื่นใดขอกราบขอบพระคุณบดิา มารดาทีไ่ดก้่อก าเนิด ครูอาจารยท์ีไ่ดป้ระสทิธิ ์
ประสาทความรู้ ญาติพี่น้องและเพื่อนนิสิตปริญญาเอกสาขาการวิจัยและการพัฒนาทาง
การศกึษา รุ่นที่ 2 ที่ให้ก าลงัใจและความเอือ้อาทรอบอุ่นตลอดระยะเวลาในการศกึษา จนท าให้
ผูว้จิยัประสบความส าเรจ็ในชวีติวนันี้ 
 คุณประโยชน์อนัพงึมจีากวทิยานิพนธ์ฉบบันี้  ผูว้จิยัขอมอบแด่ผูม้พีระคุณทุกๆ ท่าน     
ผู้วจิยัหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าวทิยานิพนธ์ฉบบันี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาจิตสาธารณะของ
นกัเรยีนต่อไป 
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