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การวิจยั นี้เพื่อพัฒนากิจกรรมเสริมสร้างจิตสาธารณะสาหรับนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น
มีจุดมุ่ง หมาย 4 ข้อ คือ 1) ศึกษาสภาพปั ญหาและแนวทางในการสร้างกิจ กรรม 2) สร้างและตรวจสอบ
คุณภาพกิจกรรม 3) ศึกษาผลการใช้กจิ กรรม 4) ศึกษาความคิดเห็นต่อการใช้กจิ กรรม โดยมี 4 ขัน้ ตอนในการ
ดาเนินการวิจยั ได้แก่ 1) การศึกษาเอกสาร งานวิจยั และแนวคิดทฤษฎีท่เี กี่ยวข้อง รวมถึงการสัมภาษณ์
ผูท้ รงคุณวุฒ ิ จานวน 4 คน และสอบถามผูบ้ ริหารสถานศึกษา ครูหวั หน้าฝ่ ายวิชาการและครูหวั หน้ากลุ่มสาระ
กิจ กรรมพัฒ นาผู้เ รีย น จ านวน 160 คน 2) สร้า งและตรวจสอบคุ ณ ภาพความเหมาะสมของกิจ กรรม
โดยผู้เชี่ยวชาญ จานวน 7 คน 3) ศึกษาผลการใช้กจิ กรรม โดยนากิจกรรมที่สร้างขึ้นไปทดลองใช้กบั นักเรียน
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 จานวน 30 คน ที่กาลังศึกษาอยู่ในปี การศึกษา 2559 โรงเรียนวัดบ้านดง สังกัด
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
และประเมินพฤติกรรมจิตสาธารณะ โดยการสังเกตจากครู 4) ศึกษาความคิดเห็นต่อ การใช้ กจิ กรรม โดย
ครูผู้สอนกลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
จานวน 15 คน
ผลการวิจยั 1) สภาพจิตสาธารณะปัจจุบนั พบว่า โรงเรียน ผูบ้ ริหาร ครูและชุมชนขาดการปลูกฝั ง
เรื่องจิตสาธารณะอย่างจริงจัง รวมถึงหลักสูตรสถานศึกษาไม่กาหนดการจัดกิจกรรมจิตสาธารณะที่ชดั เจน
จึงเกิดปั ญหาทาให้นักเรียนไม่สนใจกับปั ญหาสิง่ แวดล้อม ไม่สนใจทรัพยากรของโรงเรียนที่มกี ารใช้ร่วมกัน
นักเรียนขาดความรับผิดชอบ ทาให้เกิดมลภาวะต่างๆ และจากการสอบถามแนวทางในการสร้างกิจ กรรม
พบว่าหลักการจัดกิจกรรม, แนวการจัดกิจกรรมและการวัดผลประเมินผลมีความสาคัญมากทีส่ ุด 2) การสร้าง
และตรวจสอบคุณ ภาพกิจกรรม ดัง นี้ 2.1) กิจ กรรมมี 7 องค์ป ระกอบ คือ หลักการและเหตุ ผล, แนวคิด
พื้นฐาน, วิธกี ารจัดการเรียนรู้, วัตถุประสงค์, โครงสร้าง, เนื้อหาและการวัดผลประเมินผล รวม 3 หน่ ว ยการ
เรีย นรู้ 6 แผนการจัดกิจกรรมทีเ่ สริมสร้างจิตสาธารณะใน 3 ด้าน คือ การมีจติ สาธารณะในตนเอง ต่อผูอ้ ่นื
และต่อสังคม 2.2) คุณภาพความเหมาะสมของกิจกรรมอยู่ในระดับดีมาก ( = 4.66) 3) ผลการใช้กจิ กรรม
พบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมด้านจิตสาธารณะสูงขึ้น ซึ่งนักเรียนมีพฤติกรรมอยู่ในระดับขัน้ การพัฒ นาเป็ น
ลักษณะนิสยั ( = 4.45) เมื่อพิจารณา เป็ นรายด้าน พบว่า นักเรียนมีจติ สาธารณะเพิม่ ขึน้ ทุกด้าน 4) ความ
คิดเห็นต่อการใช้กจิ กรรม พบว่า ความคิดเห็นต่อการใช้กจิ กรรม ในภาพรวมอยู่ในระดับมากทีส่ ุด ( = 4.69)

หลักสูตรหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต ลายมือชือ่ นักศึกษา...................................................
สาขาการวิจยั และพัฒนาทางการศึกษา ลายมือชือ่ ประธานทีป่ รึกษา......................................
ปี การศึกษา 2559
ลายมือชือ่ กรรมการทีป่ รึกษา.....................................

Title
Author
Advisors

The Activity Development to Enhance Service Mind for Lower
Secondary School Students under the Office of Basic Education Commission
Ms. Oranit Phukhieo
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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ดร.รังสรรค์ มณีเล็ก และดร.พิษณุ ตุลสุข ที่ได้กรุณาเป็ นผูท้ รงคุณวุฒใิ นการสัมภาษณ์ รวมถึง
ผูเ้ ชีย่ วชาญทุกท่านในการให้ขอ้ มูลและคาปรึกษาในการสร้างและพัฒนากิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง
จิต สาธารณะสาหรับ นักเรียนระดับ ชัน้ มัธยมศึก ษาตอนต้น สัง กัด ส านัก งานคณะกรรมการ
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ขอขอบคุณผูบ้ ริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม ที่ให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ รวมไปถึงผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุ โลก เขต 1 โดยเฉพาะ
อย่ า งยิ่ง นายพงษ์ จิต ร เฟื่ องจร ผู้อ านวยการโรงเรีย นวัด บ้ า นดง ครู แ ละนั ก เรีย นระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ปี การศึกษา 2559 โรงเรียนวัดบ้านดง ที่ได้ให้ค วามร่วมมือและอานวย
ความสะดวกอย่ างดียิ่ง ในการทดลองใช้กิจกรรมการพัฒ นาคุ ณ ลักษณะในงานวิจยั ทั ง้ หมด
ตลอดจนเพื่อน พีแ่ ละน้องทีใ่ ห้ความช่วยเหลือและเป็ นกาลังใจในการทาวิจยั ครัง้ นี้
เหนือสิง่ อื่นใดขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดาทีไ่ ด้ก่อกาเนิด ครูอาจารย์ทไ่ี ด้ประสิทธิ ์
ประสาทความรู้ ญาติพ่ีน้ อ งและเพื่อ นนิ สิต ปริญ ญาเอกสาขาการวิจ ัย และการพัฒ นาทาง
การศึกษา รุ่นที่ 2 ที่ให้กาลังใจและความเอือ้ อาทรอบอุ่นตลอดระยะเวลาในการศึกษา จนทาให้
ผูว้ จิ ยั ประสบความสาเร็จในชีวติ วันนี้
คุณประโยชน์อนั พึงมีจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผูว้ จิ ยั ขอมอบแด่ผมู้ พี ระคุณทุกๆ ท่าน
ผู้วจิ ยั หวังเป็ นอย่างยิ่งว่าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาจิตสาธารณะของ
นักเรียนต่อไป
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