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  บทท่ี 1 

บทน ำ 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

 สงัคมปัจจุบนัเป็นสงัคมแห่งบรโิภคนิยม ซึ่งเน้นถงึความส าคญัของวตัถุเป็นหลกั      
ให้ความส าคัญแก่ มู ลค่ ามากกว่ าคุณค่ า  มุ่ งการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติและ
ทรพัยากรธรรมชาต ิเพื่อน ามาดดัแปลงเป็นเทคโนโลยทีี่อ านวยความสะดวกสบายให้แก่ตน 
เป็นสงัคมที่ไหลไปตามกระแสโลกาภิวฒัน์ของความเป็นวตัถุนิยมเป็นสงัคมที่เชื่อในลทัธ ิ   
เอาอย่างและการแขง่ขนั เพื่อสร้างปรมิาณมากกว่าคุณภาพเป็นสงัคมที่วดักนัที่ความมัง่คัง่
แห่งการมผีลผลติทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยทีีเ่หนือกวา่กนั ไม่วา่จะเป็นการสื่อสารดา้น
การคมนาคม ด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ท าให้โลกมีความใกล้ชดิและไปมาหาสู่       
กนัสะดวก ตดิต่อสื่อสารกนัไดต้ลอดเวลาด้วยอาศยัเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์ที่น ามาสร้างหรอื
ประดิษฐ์เป็นนวตักรรมต่างๆ ที่อ านวยความสะดวกสบายให้กบัการด ารงชวีติ แต่ก็ท าให้
มนุษย์ต้องเร่งแรงกายในการเสาะแสวงหาวตัถุต่างๆ เหล่านัน้มาบ ารุงตน จนต้องยดึระบบ
เงินตราเป็นเครื่องวดัความเป็นอยู่และไม่ว่าจะเป็นฐานะทางสงัคม เศรษฐกิจและการเมอืง 
สภาพแวดล้อมของสงัคมในปัจจุบนัเป็นปัญหาใหญ่ของโลก ที่ส าคญัคอืเกดิมลพษิของระบบ
นิเวศอนัเนื่องมาจากการท าลายและการใชป้ระโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาตทิัง้ที่ทดแทนได้
เช่น ป่าไม้และที่ทดแทนไม่ได้  เช่น พลงังาน ท าให้หลายพื้นที่ของโลกต้องประสบภยัแล้ง 
ไฟป่า ที่ท าให้ชวีติและทรพัย์สนิสูญหายไป  

       จากสภาวการณ์ดงักล่าวทีป่รากฏในสงัคมปัจจุบนั ท าใหม้ผีลต่อสภาพจติใจของคน
ในสงัคมจะเหน็ได้ว่าส่วนใหญ่ของสมาชกิสงัคมโลกจะวนเวยีนอยู่ในวงจรของสภาพจติใจที่
คลา้ยคลงึกนัคอืเป็นสงัคมทีจ่ติใจของคนมคีวามทะเยอทะยานฟุ้งเฟ้อ มุ่งแต่การแสวงหาวตัถุ
มาเป็นองคป์ระกอบส าคญัในการด าเนินชวีติ จงึเป็นจติใจทีมุ่่งท าลายธรรมชาต ิมุ่งท าลายลา้ง
ซึ่งกนัและกนั เพื่อเอาชนะแขง่ขนัทางเศรษฐกจิ มจีติใจที่ตดิยดึกบัความเชื่อในประสทิธภิาพ
ของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยมีุ่งแสวงหาความพยายามเอาชนะเวลาของธรรมชาติ มี
ความหลงในวตัถุทีเ่ชือ่วา่จะท าใหอ้ยู่นิรนัดร ดว้ยคตทิีว่า่เงนิตราจะบนัดาลใหทุ้กอย่างและมุ่ง
แข่งขนัในด้านวตัถุมากกว่าการสร้างคุณภาพให้แก่ชวีติ  นัน่ซึ่งหมายถึงการขาดจิตส านึก
สาธารณะของคนในยุคปัจจุบนั ซึ่งสุชาดา จกัรพิสุทธิ ์(2547 : 22 – 23) กล่าวว่าการขาด      
จิตสาธารณะของคนไทยส่วนหนึ่งเพราะคนไทยยงัคงฝังแน่นอยู่กบัแนวคดิ คนเป็นของรฐั      
รฐัต่างหากที่เป็นเจ้าของประเทศเป็นเจ้าของสถานที่เป็นเจ้าของสมบตัสิาธารณะ ประชาชน
เป็นผูพ้ึง่พาหรอืกล่าวไดว้า่คนไทยไม่มจีติส านึกสาธารณะ ดงันัน้สมบตัสิาธารณะเกอืบทุกอย่าง 
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รวมถงึธรรมชาตสิิง่แวดลอ้ม ดนิ น ้า ป่า ที่เป็นสาธารณะทัง้หลายจงึมกัเสยีหาย ไม่มใีครรู้สกึ
เป็นเจ้าของทีจ่ะดูแลรกัษา เราจงึพบสมบตัทิีเ่ป็นสาธารณะต่างๆ อยู่ในสภาพที่ช ารุดเสยีหาย 
ปัญหาสิง่แวดล้อมถูกท าลายกนัมากขึน้ ส่วนหนึ่งเกดิจากความเคยชนิในการใชท้รพัยากรใน
อดีตของคนไทยที่มีทรพัยากรมาก ท าให้คนไทยประมาท ใช้ของฟุ่มเฟือย เมื่อทรพัยากร
เปลี่ยนไปแต่นิสยัเดมิยงัคงอยู่จ ึงเกดิการแก่งแย่งทรพัยากรท าให้คนเหน็แก่ตวัเหน็แก่
พรรคเหน็แก่พวก มกีารหลบหลกีการเอาตวัรอดของแต่ละคนขาดจติใจสาธารณะ (Public 
Mind) ขาดความรบัผดิชอบต่อสงัคมส่วนรวม (ประเวศ วะส.ี 2541 : 21–25) ปัญหาดงักล่าว
ชีใ้ห้เหน็ว่าคนไทยส่วนใหญ่ยงัขาดจติสาธารณะอยู่มาก ดงันัน้ควรปลูกฝังส่งเสรมิและพฒันา
จติสาธารณะใหม้มีากขึน้ในสงัคมไทย เพราะจติสาธารณะเป็นเรื่องของจติใจเป็นความรู้สกึนึก
คดิของบุคคลที่เกดิขึน้ โดยการเรียนรู้จติส านึกที่เกดิขึน้แล้วยากที่จะหยุดหรอืหมดหายไป   
คนที่มีจิตส านึกที่ดีด้านใดจะประพฤติปฏิบัติอย่างเหมาะสมกับจิตส านึกของตนและ              
ใช้จิตส านึกด้านนัน้ๆ  ของตนเพื่อประโยชน์ต่อสิง่ต่างๆ ตามมา ซึ่ง พรทพิย์ มนตรวีงษ์  
(2554 : 26) กล่าวว่า บุคคลที่มลีกัษณะมีจติสาธารณะจะตระหนักถงึการมสี่วนร่วมในสงัคมรู้
ถงึขอบเขตของสทิธเิสรภีาพหน้าที่ ความรบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคม ให้ความส าคญัต่อ
สิง่แวดล้อม ตระหนักเสมอว่าตนเองคอืส่วนหนึ่งของสงัคม มีความรบัผดิชอบในการรกัษา
สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นเรื่องของส่วนรวมทัง้ต่อประเทศชาตแิละโลก ตระหนักถึงปัญหาและ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นกบัสงัคมให้ถือว่าเป็นปัญหาของตนเองเช่นกนัอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ต้องช่วยกนัแก้ไข รวมถึงการแสดงออกถึงการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยความเต็มใจ  
 ดงันัน้จติสาธารณะจงึเป็นลกัษณะส าคญัของการเป็นพลเมอืงดขีองประเทศ บุคคลที่
มีจิตสาธารณะจะเป็นผู้ซึ่งที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม เคารพกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ
ข้อบงัคบัต่างๆ ของสงัคมโดยรวม (พรทรพัย์ ชื่นในเมอืง. 2550 : 17) การปลูกฝังความ
ส านึกให้กบับุคคลเพื่อให้มคีวามรบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคมจึงควรบงัเกดิขึน้ในสงัคม  
ด้วยเหตุนี้ ปัจจุบนัจงึมกีารกล่าวถงึค าว่า จติสาธารณะมากขึน้ ซึ่งจติสาธารณะนัน้หมายถึง
ความตระหนักของบุคคลถงึปัญหาทีเ่กดิขึ้นในสงัคม ท าให้เกิดความปรารถนาที่จะเขา้ไป
ช่วยเหลอืสงัคม ต้องการเขา้ไปแก้ปัญหาหรอืวกิฤตการณ์รวมทัง้ความผดิปกตทิี่เกดิขึ้นใน
สังคม (พรทพิย์  มนตรีวงษ์. 2554 : 15) เพื่อให้ผู้คนได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อ
สาธารณะมากกวา่ตนเอง นัน่หมายถงึวา่ทุกคนตอ้งมกีารใหม้ากกว่าการรบัเพราะสิง่เหล่านี้ถ้า
ปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนัก สังคมย่อมได้รับแต่ความสุขอย่างแน่นอน ค าว่า         
จิตสาธารณะจงึมคีวามส าคญัต่อชวีติและความเป็นอยู่ของมนุษย์โดยส่วนรวม การปลกูฝัง
ความส านึกกบับุคคลต่างๆ ให้มคีวามรบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคมหรอืสาธารณะจะเป็นการ
สร้างคุณธรรมจริยธรรมให้เกดิขึน้กบับุคคลโดยทัว่ไป โดยเฉพาะเดก็และเยาวชนรวมทัง้
ประชาชนทัว่ไป สิ่งเหล่านี้ เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจากภายในกายของคน “จิตสาธารณะ ”                 
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มคีวามส าคญั ในการปลูกจติส านึกใหผู้ค้นรู้จกัการเสยีสละ การร่วมแรงร่วมใจ ร่วมมอืในการ
ท าประโยชน์เพื่อสงัคมและส่วนรวม ในการปลูกฝังจติสาธารณะให้เกดิขึน้กบับุคคลในชาติ  
โดยเฉพาะในเดก็เพราะเดก็เป็นวยัที่ผูใ้หญ่สามารถปลูกฝังลกัษณะอนัดงีามให้เกดิขึน้       
ได้ง่ายกว่าท าในวยัผูใ้หญ่ (ลดัดาวลัย ์เกษมเนตรและคณะ,  2547 : 1) 

 โรงเรยีนในฐานะสถาบนัการศกึษาที่มหีน้าที่โดยตรงในการให้การศกึษา การอบรม
เยาวชนของชาตใิห้เป็นพลเมอืงดีเพื่อเป็นก าลงัของสงัคม นอกจากจะให้ความรู้ทางวชิาการ
และฝึกทกัษะความสามารถในด้านต่างๆ แล้ว โรงเรยีนยงัมหีน้าที่พฒันาค่านิยมที่ดงีามให้แก่
เดก็และเยาวชน ช่วยปรบัพฤตกิรรมหรอืพฒันานกัเรยีนให้มพีฤตกิรรมที่ดี รบัผดิชอบต่อสงัคม
เอื้อต่อการพฒันาประเทศ ดงัที่พระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 4 มาตรา 6 และมาตรา 7 ได้ก าหนดแนวการจัด
การศกึษาเพื่อให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน ตามมาตรา 6 “การจดัการศกึษาต้องเป็นไปเพื่อ
พฒันาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทัง้ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรมมี
จรยิธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชวีติ สามารถอยู่ร่วมกบัผูอ้ ื่นไดอ้ย่างมคีวามสุข” และมาตรา 
7  “กระบวนการเรยีนรู้ตอ้งมุ่งปลูกฝังจติส านึกที่ถูกตอ้งเกีย่วกบัการเมอืงการปกครอง ระบอบ
ประชาธปิไตยอนัมีพระมหากษตัรยิ์เป็นประมุข รู้จกัรกัษาและส่งเสรมิสทิธิ หน้าที่ เสรภีาพ 
ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาคและศกัดิศ์รี ความเป็นมนุษย์ ความภูมิใจในความ
เป็นไทยรู้จกัรกัษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมทัง้ส่งเสรมิศาสนา ศลิปะ 
วฒันธรรมของชาต ิอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม มคีวามสามารถในการ
ประกอบอาชพี รู ้จกัพึ่งตนเองมคีวามคดิรเิริม่สร้างสรรค์ใฝ่รู ้และเรยีนรู ้ด ้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง” (กระทรวงศกึษาธกิาร. 2545ก : 5) จึงได้ก าหนดหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้
พื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ทีใ่ห้ความส าคญักบั “จติสาธารณะ” โดยก าหนดใหจ้ติสาธารณะ
เป็นหนึ่งในคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูเ้รยีน โดยที่สถานศกึษาจะต้องมชี ัว่โมงใหเ้ดก็ท า
กจิกรรมสาธารณะ รวม 165 ชัว่โมง โดยใน ป.1–6 นัน้ จะต้องท ากจิกรรม 60 ชัว่โมง ระดบั
มธัยมศกึษาตอนต้น 45 ชัว่โมง ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 60 ชัว่โมง นับว่าเป็นสิง่ที่ดียิ่ง
เพราะเป็นการช่วยให้ผูเ้รยีนได้ท ากจิกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์มากขึน้  

การก าหนดจติสาธารณะเป็นคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ของผูเ้รยีนนบัเป็นแนวทางที่ถูกตอ้ง
เพราะการปลูกฝังจติสาธารณะนัน้ควรปลูกฝังใหเ้กดิขึน้ตัง้แต่วยัเดก็เพราะเป็นชว่งทีเ่ดก็ 
มคีวามไวต่อการปลูกฝังและส่งเสรมิจรยิธรรมอย่างยิง่ เพราะเดก็ยงัเป็นไมอ้่อนทีด่ดัง่าย
การปฏบิตัติ่อเดก็อย่างเหมาะสมกบัพฒันาการของเดก็ทัง้ร่างกายและจติใจ โดยเฉพาะ
ความเหมาะสมด้านพัฒนาการทางจิตใจของเด็กจะเป็นการป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้น       
เมื่อเข้าสู่วยัรุ่นและวยัผู้ใหญ่ เพราะในวยัเด็กจะสามารถเห็นความแตกต่างสามารถ        
คิดเปรียบเทียบคิดแยกแยะเชื่อมโยงได้ เด็กจะเริ่มสนใจสิ่งแวดล้อมรอบตวัเองซึ่งถ้า     



4 
 

เดก็ได้รบัการปลูกฝังจติสาธารณะให้เป็นไปในทางที่ถูกต้องและเหมาะสม เมื่อเตบิโตขึน้
จะท าให้สามารถเผชญิกบัความเปลีย่นแปลงของกระแสเศรษฐกจิและวฒันธรรมต่างชาติ
ได ้อนัจะส่งผลใหส้ามารถอยู่ร่วมกบัคนในสงัคมไดอ้ย่างมคีวามสุขตลอดจนเป็นประชาชน
ที่ดทีี่เหมาะสมของครอบครวั สงัคมและประเทศชาตสิบืเนื่องต่อไป (ชยัวฒัน์ สุทธริตัน์, 
2555 : 7 - 8) 

          แนวทางในการพัฒนาจิตสาธารณะที่มีผู้พฒันาและสร้างขึ้นมีหลากหลายแนวทาง     
เช่น การก าหนดเป็นนโยบายเรื่องจิตสาธารณะในโรงเรียน การจัดฝึกอบรมนักเรียน                 
การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพฒันาผู้เรียน การจัดค่ายอาสา การเข้าค่ายคุณธรรม      
หรอืการก าหนดให้มกีารบูรณาการเรื่องจติสาธารณะในเรยีนการสอน เป็นต้น แต่เนื่องด้วย    
ในการพฒันาจติสาธารณะมขีอ้จ ากดัในเรื่องเนื้อหาที่ค่อนขา้งเป็นนามธรรม จงึท าให้ผูว้จิยั
เลอืกใชเ้ป็นกจิกรรมในการเสรมิสรา้งจติสาธารณะ เนื่องจากการใชก้จิกรรมสามารถใชว้ธิกีาร
กลยุทธ์ที่หลากหลาย เช่น การใชบ้ทบาทของผูน้ า การใชก้ระบวนการศกึษาเรยีนรู้ การใช้
สถานการณ์จ าลองผสานกบัเทคนิคการประเมนิผลจากสภาพจรงิ การใชว้ธิกีารจดัการเรยีนรู้  
ที่ดีอื่นๆ รวมทัง้การใชต้วัแบบที่เป็นตวัอย่างที่ดใีนสงัคม (ชยัวฒัน์  สุทธิรตัน์, 2555 : 96 - 
98) ซึ่งเป็นการส่งเสรมิให้ผูเ้รยีนสามารถพฒันาตนเองตามธรรมชาติและเตม็ตามศกัยภาพ 
โดยค านึงถงึความแตกต่างระหวา่งบุคคล เน้นใหค้วามส าคญัทัง้ความรูแ้ละคุณธรรมจรยิธรรม 
ให้ผู้เรียนได้คิดสร้างสรรค์และแสดงถึงความรบัผดิชอบต่อสังคมในลกัษณะจิตสาธารณะ      
ซึ่งพูลสวสัดิ ์วรรณลา (2557 : 44 - 45) สรุปแนวทางการพฒันาจิตสาธารณะว่าการที่จะ
พฒันาบุคคลใหเ้กดิจติสาธารณะนัน้ จะตอ้งใชว้ธิกีารและแนวทางอย่างหลากหลายผสมผสาน
กนัจงึจะประสบความส าเรจ็ได ้

 จากสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ก าหนดให้คุณธรรมจริยธรรมด้าน        
จติสาธารณะเป็นหนึ่งในคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ของผูเ้รยีนตามแนวทางการจดัการศกึษา
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐานนัน้         
ผูว้จิยัเหน็ว่าในปัจจุบนัสถานศกึษายงัไม่มกีจิกรรมเพื่อเสรมิสร้างจติสาธารณะที่เป็นรูปธรรม 
ดงันัน้ผูว้จิยัจงึพฒันากจิกรรมเพื่อเสรมิสรา้งจติสาธารณะ ส าหรบันกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษา
ตอนต้น สงักดัส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานขึน้ เพื่อให้สถานศกึษาอื่นๆ ได้ใช้
เป็นแนวทางในการเสรมิสร้างจติสาธารณะส าหรบันกัเรยีน ซึ่งผูว้จิยัสร้างขึน้จากการวเิคราะห์
สภาพ ปัญหาเรื่องจติสาธารณะในปัจจุบนัและพฒันาตามขัน้ตอนการวจิยั โดยการศกึษา
ทฤษฏีและแนวคิดที่เกี่ยวข้องในการเสริมสร้างจิตสาธารณะ รวมไปถึงการศกึษาแนวทาง    
การสร้างและพฒันากิจกรรม และจากการน ากจิกรรมเพื่อเสรมิสรา้งจติสาธารณะไปใช้ 
นักเรยีนมกีารพฒันาพฤตกิรรมด้านจติสาธารณะเพิม่ขึน้ จงึแสดงให้เหน็ว่ากจิกรรมเพื่อ
เสรมิสร้างจติสาธารณะทีจ่ดัท าขึน้นี้สามารถน าไปใชพ้ฒันานกัเรยีนดา้นจติสาธารณะไดต้่อไป 
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จดุมุ่งหมำยของกำรวิจยั 

 1. เพื่อศกึษาสภาพ ปัญหาและแนวทางในการสร้างกจิกรรมเพื่อเสรมิสร้างจิตสาธารณะ
ส าหรบันกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน        
 2. เพื่อสร้างและตรวจสอบคุณภาพกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะ ส าหรบั
นกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  
 3. เพื่อศึกษาผลการใช้กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะ ส าหรับนักเรียนระดบั         
ชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน          
 4. เพื่อศกึษาความคิดเห็นต่อการใช้กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะ ส าหรบั
นกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  
 
ขอบเขตของกำรวิจยั 

 การวจิยัเรื่องการพฒันากจิกรรมเพื่อเสรมิสร้างจติสาธารณะส าหรบันักเรยีนระดบั          
ชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานครัง้นี้ ผูว้จิยัได้ 
ก าหนดขอบเขตของการวจิยัตามขัน้ตอนการวจิยัเป็น 4 ขัน้ตอน ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 
 
 ขัน้ตอนท่ี 1  กำรศึกษำสภำพ ปัญหำและแนวทำงในกำรสร้ำงกิจกรรมเสริมสร้ำง
จิตสำธำรณะส ำหรับนักเรียนสังกัดระดับชั ้นมัธยมศึกษำตอนต้น ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้พื้นฐำน 
   ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ 
             1. สภาพและปัญหาพฤตกิรรมดา้นจติสาธารณะของนกัเรยีนในปัจจุบนั 
             2. แนวทางการสร้างกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะส าหรบันักเรยีน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน 
  ขอบเขตด้ำนแหล่งข้อมูล 
     1. ข้อมูลพื้นฐานจากแหล่งข้อมูลเอกสาร ประกอบด้วยต ารา เอกสารและ
งานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งประกอบด้วยแนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกบัจิตสาธารณะ แนวคดิและทฤษฎี
เกีย่วกบักจิกรรมกระบวนการสอนและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเสรมิสรา้งจติสาธารณะ  
    2. ข้อมูลพื้นฐานจากแหล่งข้อมูลบุคคล โดยการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ใน
ประเดน็เรื่องสภาพ ปัญหาและแนวทางในการสร้างกจิกรรมเพื่อเสรมิสร้างจติสาธารณะ และ
จากการสอบถามผูบ้รหิารและครู ที่ก าหนดแนวค าถามไวเ้รื่องแนวทางในการสร้างกจิกรรมเพื่อ
เสรมิสรา้งจติสาธารณะ ส าหรบันกัเรยีนสงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
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         ขอบเขตด้ำนตวัแปร 
   1. สภาพจติสาธารณะ 
   2. ปัญหาดา้นจติสาธารณะ 
   3. แนวทางในการสร้างกจิกรรมเพื่อเสรมิสร้างจิตสาธารณะส าหรบันักเรยีน
สงักดัส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน 
 
ขัน้ตอนท่ี 2  กำรสร้ำงและตรวจสอบคณุภำพกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้ำงจิตสำธำรณะ  ส ำหรบั
นักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษำตอนต้น  สังกดัส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ         
ขัน้พื้นฐำน 
                                                      ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ 
                 แนวคดิและทฤษฎี งานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งกบัจิตสาธารณะ การส่งเสริมคุณธรรม
จรยิธรรมดา้นจติสาธารณะแนวทางเกีย่วกบักระบวนการจดัการเรยีนรูแ้ละวธิกีารสอน การวดัและ
ประเมนิผลกจิกรรมเพื่อเสรมิสร้างจติสาธารณะ ส าหรบันักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น 
สงักดัส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน 
            ขอบเขตด้ำนแหล่งข้อมูล 
              1. ผูเ้ชีย่วชาญทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ที่เกีย่วขอ้งกบัการสรา้งกจิกรรมเพื่อ
เสริมสร้างจิตสาธารณะ ส าหรับนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน โดยเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  
       2. กจิกรรมเพื่อเสรมิสร้างจติสาธารณะ ส าหรบันักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษา
ตอนตน้ สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
               ขอบเขตด้ำนตวัแปร 
             ความเหมาะสมของกจิกรรมเพื่อเสรมิสรา้งจติสาธารณะ  ส าหรบันกัเรยีนระดบั       
ชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้  สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
ขัน้ตอนท่ี 3  กำรศึกษำผลกำรใช้กิจกรรมเพ่ือเสริมสร้ำงจิตสำธำรณะ ส ำหรบันักเรียน
ระดบัชัน้มธัยมศึกษำตอนต้น  สงักดัส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้พืน้ฐำน 
          ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ 
             1. พฒันาการดา้นจติสาธารณะของนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้   
      2. ระดบัพฤตกิรรมจติสาธารณะของนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ 
          ขอบเขตด้ำนแหล่งข้อมูล 
            นกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 โรงเรยีนวดับา้นดง สงักดัส านกังานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศกึษาพษิณุโลก เขต 1 จ านวน 30 คน 
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         ขอบเขตด้ำนตวัแปร 
            จติสาธารณะ 
 
ขัน้ตอนท่ี 4  กำรศึกษำควำมคิดเหน็ต่อกำรใช้กิจกรรมเพ่ือเสริมสร้ำงจิตสำธำรณะ 
ส ำหรบันักเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษำตอนต้น สงักดัส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขัน้พืน้ฐำน 
  ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ   
             ความคดิเหน็ต่อการใช้ของกจิกรรมเพื่อเสรมิสร้างจติสาธารณะส าหรบันักเรียน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ในประเดน็
ที่ก าหนดหัวข้อไว้ 4 ด้าน คือ ด้านความสะดวกในการน าไปใช้ ด้านความชัดเจนและ
ความหมาย ดา้นการบรรลุวตัถุประสงคแ์ละดา้นประโยชน์และความคุม้ค่า 
    ขอบเขตด้ำนแหล่งข้อมูล 

   ครูผู้ด าเนินการสอนกจิกรรมพฒันาผูเ้รียน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา 
สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาพิษณุโลก เขต 1 ที่สอนโดยใช้กิจกรรมเพื่อ
เสรมิสร้างจติสาธารณะส าหรบันักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น  สงักดัส าน ักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน จ านวน 15  คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) 
   ขอบเขตด้ำนตวัแปร 

   ความคดิเหน็ต่อการใช้ของกจิกรรมเพื่อเสรมิสร้างจติสาธารณะส าหรบันักเรยีน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน  

 
นิยำมศพัทเ์ฉพำะ 

  กำรพฒันำกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้ำงจิตสำธำรณะ หมายถงึ แบบแผนทีใ่ชใ้นการ
ด าเนินกิจกรรมที่จดัขึน้อย่างเป็นระบบ สมัพนัธ์สอดคล้องกบัทฤษฎี หลกัการเรียนรู้ เพื่อ
ส่งเสรมิใหน้กัเรยีนมคีณุลกัษณะทีพ่งึประสงคใ์นเรื่องจติสาธารณะ โดยมกีารด าเนินการพฒันา 
คอื 1) การศกึษาสภาพปัญหาและแนวทางในการสร้างกจิกรรมเพื่อเสรมิสร้างจติสาธารณะ
ส าหรบันกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ 2) การสรา้งและตรวจสอบคุณภาพกจิกรรมเพื่อ
เสรมิสรา้งจติสาธารณะส าหรบันกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษา  
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     กิจกรรมเพ่ือเสริมสร้ำงจิตสำธำรณะ หมายถึง มวลประสบการณ์ที่ผู้วจิยัพฒันาขึน้  
โดยสร้างจากหลกัการตามแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลจากผู้มีส่วนเกี่ยงข้อง        
เพื่อเสรมิสรา้งจติสาธารณะ 3 ดา้น คอืดา้นการมจีติสาธารณะในตนเอง ดา้นการมจีติสาธารณะ
ต่อผูอ้ ื่นและดา้นการมจีติสาธารณะต่อสงัคม ใหแ้ก่นกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ สงักดั
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ซึ่งมอีงคป์ระกอบดงันี้  
     1. หลกัการและเหตุผล คอื เหตุผลทีน่ าไปสู่การเสรมิสรา้งจติสาธารณะ ไดแ้ก่ 
การเปลีย่นแปลงจากกระแสโลกาภวิฒัน์ ปัญหาการขาดจติสาธารณะของเยาวชนและแนวทาง 
การเสริมสร้างจติสาธารณะในสถานศกึษาร่วมกบัการพิจารณาข้อมูลที่ได้จากเอกสารและ
งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ความคดิเหน็ของผูเ้กีย่วขอ้งและสภาพปัญหาในการด าเนินการกจิกรรม 
    2. แนวคิดพื้นฐาน คือ ความหมายของพฤติกรรม ประเภทของพฤติกรรม 
องค์ประกอบของพฤตกิรรม วธิกีารศกึษาพฤตกิรรม เป้าหมายและความส าคญัของการศกึษา
พฤตกิรรม และแนวทศันะของกลุ่มจติวทิยาเกีย่วกบัพฤตกิรรมมนุษย์ อนัจะเป็นพืน้ฐานในการ
ท าความเขา้ใจและน าไปสู่การพฒันาพฤตกิรรมจติสาธารณะต่อไป 
    3. วธิกีารจดัการเรยีนรู้ คอื การจดักจิกรรมทีท่ าใหบุ้คคลเกดิการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม การพฒันาความคิดและความสามารถโดยอาศยัประสบการณ์และปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้เรียนและสิง่แวดล้อม ผู้วจิยัจดักจิกรรมการเรยีนรู้โดยใช้วธิสีอนที่เน้นผู้เรยีนเป็น
ส าคญั ซึ่งมีวธิีการสอนที่หลากหลาย และสอดคล้องกบัข้อมูลที่ได้จากขัน้ตอนที่ 1 เพื่อให้
นกัเรยีนมกีารพฒันาจติพสิยัตามล าดบัข ัน้ของ Bloom คอื ข ัน้การรบัรู ้(Perceiving or Receiving) 
ขัน้ตอบสนอง (Responding) ขัน้การเหน็คุณค่า (Valuing) และขัน้การจดัระบบ (Organizing) 
ขัน้การสรา้งลกัษณะนิสยั (Characterization) 
            4. วตัถุประสงค ์คอื เพื่อเสรมิสรา้งพฤตกิรรมดา้นจติสาธารณะส าหรบันกัเรยีน  
       5. โครงสร้างกิจกรรม ผู้วจิยัก าหนดกิจกรรมเสริมสร้างจิตสาธารณะส าหรับ
นักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐานใน
ลกัษณะของหน่วยการเรียนรู้ จ านวน 3 หน่วย 6 แผนการจดักิจกรรม ดงันี้   

             5.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จิตผ่องใส ใจสาธารณะ ประกอบดว้ย   
                     1) แผนการจดักจิกรรมที ่1 จติสาธารณะ พาสะอาด    
                    2) แผนการจดักจิกรรมที ่2 ชืน่ชม นิยมคนจติสาธารณะ     
              5.2 หน่วยการเรยีนรูท้ี ่2 ชมุชนสวยดว้ยจติสาธารณะ ประกอบดว้ย   
                   1) แผนการจดักจิกรรมที ่1 โรงเรยีนสวย ดว้ยมอืเรา    
                   2) แผนการจดักจิกรรมที ่2 อาสาผูอ้ื่น สรรสรา้งชมุชน    
              5.3 หน่วยการเรยีนรูท้ี ่3 จติสาธารณะ จติแห่งความด ีประกอบดว้ย  
                   1) แผนการจดักจิกรรมที ่1 แบ่งปัน ประสบการณ์ จติสาธารณะ       
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                   2) แผนการจดักจิกรรมที ่2 ตน้แบบความด ีวถิจีติสาธารณะ  
โดยใชเ้วลาตลอดการจดักจิกรรม 32  ชัว่โมง 
    6. เนื้อหา คือ สาระส าคญัที่เรียบเรียงขึ้นเพื่อเสริมเสริมสร้างจิตสาธารณะ
ส าหรับนักเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษา       
ข ัน้พื้นฐาน       
      7. การวดัและประเมินผล ใช้หลักการประเมินตามสภาพจริง (Authentic 
Assessment) เป็นแนวทางในการวดัและประเมนิประสทิธผิลของกจิกรรมตลอดระยะเวลาใน
การจดักจิกรรม โดยใชก้ารสงัเกตคุณลกัษณะเชงิพฤตกิรรมด้านจติสาธารณะ โดยให้ครูเป็น       
ผูป้ระเมนิ โดยใชแ้บบสงัเกตพฤตกิรรมดา้นจติสาธารณะ เป็นการประเมนิหลงัการจดักจิกรรม
แต่ละหน่วยการเรยีนรู ้ทัง้หมด 3 หน่วยการเรยีนรู ้
 จิตสำธำรณะ หมายถงึ พฤตกิรรมของนักเรยีนที่กระท าการอนัเป็นประโยชน์แก่
สว่นรวม รบัรูถ้งึปัญหาทีเ่กดิขึน้และมสี่วนร่วมในการหาแนวทางแก้ไข โดยวดัจากการสงัเกต
พฤติกรรมด้านจิตสาธารณะ โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมด้านจิตสาธารณะ ที่เป็นแบบ       
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั คอื มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อยและน้อยทีสุ่ด และน าผล
ของพฤติกรรมจิตสาธารณะมาเปรียบเทียบกบัการพฒันาจิตพิสยัตามล าดบัข ัน้ของ Bloom      
คือ ข ัน้การรับรู้ (Perceiving or Receiving) ขัน้ตอบสนอง (Responding) ขัน้การเห็นคุณค่า 
(Valuing) และขัน้การจดัระบบ (Organizing) ขัน้การสร้างลกัษณะนิสยั (Characterization)                      
ซึ่งมพีฤตกิรรมจติสาธารณะ 3 ดา้น  คอื 
    1. ดา้นการมจีติสาธารณะในตนเอง หมายถงึลกัษณะพฤตกิรรมของนกัเรยีนในการ
ใช้ของส่วนรวมเมื่อใช้แล้วมีการเก็บรกัษา การรกัษาทรพัย์สิน การดูแลรกัษาความสะอาด          
มคีวามรบัผดิชอบ  
   2. ด้านการมีจิตสาธารณะต่อผู้อื่น  หมายถึงลักษณะพฤติกรรมของนักเรียน             
ที่ช่วยเหลอื แบ่งปันผูอ้ื่นด้วยความเตม็ใจ อาสาในการท างานโดยไม่หวงัสิง่ตอบแทน ยกย่อง   
ใหเ้กยีรตผิูอ้ ื่นและใหค้วามเคารพสทิธผิูอ้ ื่น 
   3. ด้านการมีจิตสาธารณะต่อสังคม หมายถึงลักษณะพฤติกรรมของนักเรียน          
ในการดูแลรักษาสาธารณะประโยชน์ การอาสาเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ของ
โรงเรยีน ชุมชนหรอืสงัคม การเสยีสละช่วยเหลอืสงัคมโดยไม่หวงัสิ่งตอบแทน ดูแลสาธารณะ
ประโยชน์ดว้ยความเตม็ใจ ปฏบิตัติามกฎ ระเบยีบของสงัคม 
   สภำพจิตสำธำรณะของนักเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษำตอนต้น  หมายถงึ ความ
เป็นจริงของสภาวการณ์ทัว่ไปในปัจจุบัน ของเรื่องจิตสาธารณะของนักเรียนระดับชัน้
มธัยมศกึษาตอนตน้ตามการรบัรูแ้ละเขา้ใจของกลุ่มตวัอย่าง   
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 ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคดิการวจิยั 

 ปัญหำจิตสำธำรณะของนักเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษำตอนต้น  หมายถงึ สิง่ที่
ไม่พึงปรารถนาให้เกิดขึ้นจากพฤติกรรมที่ขาดความมีจิตสาธารณะของนักเรียนระดบัชัน้
มธัยมศกึษาตอนตน้ในปัจจุบนั 
 แนวทำงในกำรสร้ำงกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้ำงจิตสำธำรณะของนักเรียน
ระดบัชัน้มธัยมศึกษำตอนต้น หมายถงึ ขอ้เสนอแนะหรอืขอ้คดิเหน็เกี่ยวกบัวธิกีารจดัการ
เรยีนการสอนทีใ่ชใ้นการพฒันาจติสาธารณะของนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ 
 ผลกำรใช้กิจกรรมเพ่ือเสริมสร้ำงจิตสำธำรณะ ส ำหรบันักเรียนระดบัชัน้มธัยม      
ศึกษำตอนต้น หมายถงึ ระดบัคะแนนการพฒันาพฤตกิรรมด้านจติสาธารณะใน 3 ด้าน คอื
ด้านการมจีติสาธารณะในตนเอง ด้านการมจีติสาธารณะต่อผูอ้ ื่นและด้านการมจีิตสาธารณะ    
ต่อสงัคมของนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ โดยไดจ้ากการสงัเกตพฤตกิรรมหลงัการจดั
กจิกรรมแต่ละหน่วยการเรยีนรู ้ 
 ควำมคิดเหน็ต่อกำรจดักิจกรรมเพ่ือเสริมสร้ำงจิตสำธำรณะ ส ำหรบันักเรียน
ระดบัชัน้มธัยมศึกษำตอนต้น  หมายถึง ความรู้สึกของครูที่มีต่อการจดัการเรียน การสอน       
โดยใช้กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะ ส าหรับนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น            
ใน 4 ด้าน คอื ด้านความสะดวกในการน าไปใช ้ด้านความชดัเจนและความเหมาะสม ด้านการ
บรรลวุตัถุประสงคแ์ละดา้นประโยชน์และความคุม้ค่า  
 
กรอบแนวคิดกำรวิจยั 

  

 

 

 

 

 

 

  

          ข้อมูลพืน้ฐำนในกำรพฒันำกิจกรรมเพ่ือ

เสริมสร้ำงจิตสำธำรณะส ำหรบันักเรียนระดบัชัน้

มธัยมศึกษำตอนต้น  สงักดัส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้พืน้ฐำน 

1. ทฤษฎีและแนวคดิเกี่ยวกบัจติสาธารณะ 

2. ทฤษฎีและแนวคดิเกี่ยวกบัการส่งเสรมิคณุธรรม

จรยิธรรม 

     2.1 ทฤษฎีพฒันาการทางจรยิธรรม ของ 

Kolhberg (1969). 

     2.2 ทฤษฎีการเรยีนรูท้างปัญญาสงัคม ของ 

Bandura (1977). 

     2.3 ทฤษฎีพฒันาการทางจรยิธรรม ของ Pieget 

(1976). 

 2.4 แนวคดิดา้นการพฒันาจติพสิยัของ Bloom 

(1981).  

กิจกรรมเพ่ือเสริมสร้ำง 
จิตสำธำรณะส ำหรบั
นักเรียนระดบัชัน้

มธัยมศึกษำตอนต้น 
ประกอบดว้ย 
1.หลกัการและเหตุผล 
2.แนวคดิพื้นฐาน 
3.วตัถุประสงค ์
4.โครงสรา้งกจิกรรม 
5. วธิกีารจดัการเรยีนรู ้
6. เน้ือหา 
7.การวดัและประเมนิผล 

จิตสำธำรณะ 
 3 ด้ำน  

 

1) จติสาธารณะในตนเอง  
2) จติสาธารณะต่อผูอ้ืน่ 
3) จติสาธารณะต่อสงัคม 


