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บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
สังคมปั จจุบนั เป็ นสังคมแห่งบริโภคนิยม ซึ่งเน้นถึงความสาคัญของวัตถุเป็ นหลัก
ให้ ค วามส าคั ญ แก่ มู ล ค่ า มากกว่ า คุ ณ ค่ า มุ่ ง การใช้ ป ระโยชน์ จ ากธรรมชาติ แ ละ
ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อนามาดัดแปลงเป็ นเทคโนโลยีท่อี านวยความสะดวกสบายให้แก่ตน
เป็ นสังคมที่ไหลไปตามกระแสโลกาภิว ฒ
ั น์ของความเป็ นวัต ถุนิยมเป็ นสังคมที่เชื่อในลัท ธิ
เอาอย่างและการแข่งขัน เพื่อสร้างปริมาณมากกว่าคุณภาพเป็ นสังคมที่วดั กันที่ความมังคั
่ ง่
แห่งการมีผลผลิตทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทเ่ี หนือกว่ากัน ไม่วา่ จะเป็ นการสื่อสารด้าน
การคมนาคม ด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ทาให้โลกมีค วามใกล้ชดิ และไปมาหาสู่
กันสะดวก ติดต่อสื่อสารกันได้ตลอดเวลาด้วยอาศัยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ท่นี ามาสร้างหรือ
ประดิษฐ์เป็ นนวัตกรรมต่างๆ ที่อานวยความสะดวกสบายให้กบั การดารงชีวติ แต่ก็ทาให้
มนุ ษย์ต้องเร่งแรงกายในการเสาะแสวงหาวัตถุต่างๆ เหล่านัน้ มาบารุงตน จนต้องยึดระบบ
เงินตราเป็ นเครื่องวัดความเป็ นอยู่และไม่ว่าจะเป็ นฐานะทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง
สภาพแวดล้อมของสังคมในปั จจุบนั เป็ นปั ญหาใหญ่ของโลก ที่สาคัญคือเกิดมลพิษของระบบ
นิเวศอันเนื่องมาจากการทาลายและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติทงั ้ ที่ทดแทนได้
เช่น ป่ าไม้และที่ทดแทนไม่ได้ เช่น พลังงาน ทาให้หลายพื้นที่ของโลกต้องประสบภัยแล้ง
ไฟป่ า ที่ทาให้ชวี ติ และทรัพย์สนิ สูญหายไป
จากสภาวการณ์ดงั กล่าวทีป่ รากฏในสังคมปั จจุบนั ทาให้มผี ลต่อสภาพจิตใจของคน
ในสังคมจะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่ของสมาชิกสังคมโลกจะวนเวียนอยู่ในวงจรของสภาพจิตใจที่
คล้ายคลึงกันคือเป็ นสังคมทีจ่ ติ ใจของคนมีความทะเยอทะยานฟุ้งเฟ้ อ มุ่งแต่การแสวงหาวัตถุ
มาเป็ นองค์ประกอบสาคัญในการดาเนินชีวติ จึงเป็ นจิตใจทีม่ ุ่งทาลายธรรมชาติ มุ่งทาลายล้าง
ซึ่งกันและกัน เพื่อเอาชนะแข่งขันทางเศรษฐกิจ มีจติ ใจที่ตดิ ยึดกับความเชื่อในประสิทธิภาพ
ของความก้าวหน้ าทางเทคโนโลยีมุ่งแสวงหาความพยายามเอาชนะเวลาของธรรมชาติ มี
ความหลงในวัตถุทเ่ี ชือ่ ว่าจะทาให้อยู่นิรนั ดร ด้วยคติทว่ี า่ เงินตราจะบันดาลให้ทุกอย่างและมุ่ง
แข่งขันในด้านวัตถุมากกว่าการสร้างคุณภาพให้แก่ชวี ติ นัน่ ซึ่งหมายถึงการขาดจิตสานึก
สาธารณะของคนในยุคปั จจุบนั ซึ่งสุชาดา จัก รพิสุทธิ ์ (2547 : 22 – 23) กล่าวว่าการขาด
จิตสาธารณะของคนไทยส่วนหนึ่งเพราะคนไทยยัง คงฝั งแน่ นอยู่กบั แนวคิด คนเป็ น ของรัฐ
รัฐต่างหากที่เป็ นเจ้าของประเทศเป็ นเจ้าของสถานที่เป็ นเจ้าของสมบัตสิ าธารณะ ประชาชน
เป็ นผูพ้ ง่ึ พาหรือกล่าวได้วา่ คนไทยไม่มจี ติ สานึกสาธารณะ ดังนัน้ สมบัตสิ าธารณะเกือบทุกอย่าง
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รวมถึงธรรมชาติสงิ่ แวดล้อม ดิน น้ า ป่ า ที่เป็ นสาธารณะทัง้ หลายจึงมักเสียหาย ไม่มใี ครรู้สกึ
เป็ นเจ้าของทีจ่ ะดูแลรักษา เราจึงพบสมบัตทิ เ่ี ป็ นสาธารณะต่างๆ อยู่ในสภาพที่ชารุดเสียหาย
ปั ญหาสิง่ แวดล้อมถูกทาลายกันมากขึน้ ส่วนหนึ่งเกิดจากความเคยชินในการใช้ทรัพยากรใน
อดีตของคนไทยที่มีทรัพยากรมาก ทาให้คนไทยประมาท ใช้ของฟุ่ มเฟื อย เมื่อทรัพ ยากร
เปลี่ย นไปแต่นิส ยั เดิม ยัง คงอยู่ จ ึง เกิด การแก่ง แย่ง ทรัพ ยากรทาให้ค นเห็นแก่ต วั เห็นแก่
พรรคเห็นแก่พวก มีการหลบหลีกการเอาตัวรอดของแต่ละคนขาดจิตใจสาธารณะ (Public
Mind) ขาดความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม (ประเวศ วะสี. 2541 : 21–25) ปั ญหาดังกล่าว
ชีใ้ ห้เห็นว่าคนไทยส่วนใหญ่ยงั ขาดจิตสาธารณะอยู่มาก ดังนัน้ ควรปลูกฝั งส่งเสริมและพัฒนา
จิตสาธารณะให้มมี ากขึน้ ในสังคมไทย เพราะจิตสาธารณะเป็ นเรื่องของจิตใจเป็ นความรู้สกึ นึก
คิด ของบุคคลที่เกิดขึน้ โดยการเรียนรู้จติ สานึกที่เกิดขึน้ แล้วยากที่จะหยุดหรือหมดหายไป
คนที่มีจิต ส านึ ก ที่ดีด้ า นใดจะประพฤติป ฏิ บ ัติอ ย่ า งเหมาะสมกับ จิ ต ส านึ ก ของตนและ
ใช้จิตสานึกด้านนัน้ ๆ ของตนเพื่อ ประโยชน์ต่อ สิง่ ต่างๆ ตามมา ซึ่ง พรทิพ ย์ มนตรีว งษ์
(2554 : 26) กล่าวว่า บุคคลที่มลี กั ษณะมีจติ สาธารณะจะตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในสังคมรู้
ถึงขอบเขตของสิทธิเสรีภาพหน้าที่ ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ให้ค วามสาคัญต่อ
สิง่ แวดล้อม ตระหนักเสมอว่าตนเองคือส่วนหนึ่งของสังคม มีค วามรับผิดชอบในการรักษา
สิ่ง แวดล้อม ซึ่ง เป็ น เรื่องของส่วนรวมทัง้ ต่อประเทศชาติแ ละโลก ตระหนักถึงปั ญหาและ
ผลกระทบที่เ กิด ขึ้นกับ สัง คมให้ถ ือ ว่าเป็ น ปั ญ หาของตนเองเช่น กัน อย่า งหลีกเลี่ยงไม่ได้
ต้องช่วยกันแก้ไข รวมถึงการแสดงออกถึงการแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นด้วยความเต็มใจ
ดังนัน้ จิตสาธารณะจึงเป็ นลักษณะสาคัญของการเป็ นพลเมืองดีของประเทศ บุคคลที่
มีจิตสาธารณะจะเป็ นผู้ซ่ึงที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม เคารพกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ
ข้อบังคับต่า งๆ ของสัง คมโดยรวม (พรทรัพ ย์ ชื่น ในเมือง. 2550 : 17) การปลูก ฝั ง ความ
สานึกให้กบั บุคคลเพื่อให้มคี วามรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมจึงควรบังเกิดขึน้ ในสังคม
ด้ว ยเหตุนี้ ปัจจุบนั จึงมีการกล่าวถึงคาว่า จิตสาธารณะมากขึน้ ซึ่งจิตสาธารณะนัน้ หมายถึง
ความตระหนักของบุคคลถึงปั ญหาทีเ่ กิด ขึ้นในสัง คม ทาให้เ กิดความปรารถนาที่จะเข้าไป
ช่ว ยเหลือสังคม ต้องการเข้าไปแก้ปัญหาหรือวิกฤตการณ์รวมทัง้ ความผิดปกติท่เี กิดขึ้น ใน
สัง คม (พรทิพ ย์ มนตรีว งษ์ . 2554 : 15) เพื่อ ให้ผู้ค นได้ต ระหนัก ถึง ความรับ ผิด ชอบต่ อ
สาธารณะมากกว่าตนเอง นันหมายถึ
่
งว่าทุกคนต้องมีการให้มากกว่าการรับเพราะสิง่ เหล่านี้ถ้า
ปลู กฝั งให้เด็กและเยาวชนได้ต ระหนัก สัง คมย่ อ มได้ร ับ แต่ ค วามสุ ข อย่ า งแน่ น อน ค าว่า
จิตสาธารณะจึงมีความสาคัญต่อชีวติ และความเป็ นอยู่ของมนุ ษย์โดยส่วนรวม การปลูกฝั ง
ความสานึกกับ บุคคลต่างๆ ให้มคี วามรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมหรือสาธารณะจะเป็ นการ
สร้างคุณธรรมจริยธรรมให้เกิด ขึน้ กับ บุค คลโดยทั ่วไป โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนรวมทัง้
ประชาชนทัว่ ไป สิ่ง เหล่ า นี้ เ ป็ น เรื่ อ งที่เ กิด ขึ้น จากภายในกายของคน “จิต สาธารณะ”
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มีความสาคัญ ในการปลูกจิตสานึกให้ผคู้ นรู้จกั การเสียสละ การร่วมแรงร่วมใจ ร่วมมือในการ
ทาประโยชน์ เพื่อสังคมและส่วนรวม ในการปลูกฝั งจิตสาธารณะให้เกิดขึน้ กับบุคคลในชาติ
โดยเฉพาะในเด็ก เพราะเด็ก เป็ น วัย ที่ผูใ้ หญ่ส ามารถปลูก ฝั ง ลัก ษณะอัน ดีง ามให้เ กิด ขึน้
ได้ง่ายกว่าทาในวัยผูใ้ หญ่ (ลัดดาวัลย์ เกษมเนตรและคณะ, 2547 : 1)
โรงเรียนในฐานะสถาบันการศึกษาที่มหี น้าที่โดยตรงในการให้การศึกษา การอบรม
เยาวชนของชาติให้เป็ นพลเมืองดีเพื่อเป็ นกาลังของสังคม นอกจากจะให้ความรู้ทางวิชาการ
และฝึ กทักษะความสามารถในด้านต่างๆ แล้ว โรงเรียนยังมีหน้าที่พฒ
ั นาค่านิยมที่ดงี ามให้แก่
เด็กและเยาวชน ช่วยปรับพฤติกรรมหรือพัฒนานักเรียนให้มพี ฤติกรรมที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม
เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ ดังที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่ม เติม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 4 มาตรา 6 และมาตรา 7 ได้ ก าหนดแนวการจัด
การศึกษาเพื่อให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน ตามมาตรา 6 “การจัดการศึกษาต้องเป็ นไปเพื่อ
พัฒนาคนไทยให้เป็ นมนุ ษย์ท่สี มบูร ณ์ท งั ้ ร่า งกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรมมี
จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวติ สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ ่นื ได้อย่างมีความสุข” และมาตรา
7 “กระบวนการเรียนรู้ตอ้ งมุ่งปลูกฝั งจิตสานึกที่ถูกต้องเกีย่ วกับการเมืองการปกครอง ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็ นประมุข รู้จกั รักษาและส่งเสริมสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ
ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาคและศัก ดิ ์ศรี ความเป็ น มนุ ษ ย์ ความภู ม ิใ จในความ
เป็ นไทยรู้จกั รักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมทัง้ ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ
วัฒ นธรรมของชาติ อนุ ร กั ษ์ท รัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิง่ แวดล้อ ม มีค วามสามารถในการ
ประกอบอาชีพ รู ้จ กั พึ่ง ตนเองมีค วามคิด ริเ ริม่ สร้า งสรรค์ใ ฝ่ รู ้แ ละเรีย นรู ้ด ้ว ยตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง” (กระทรวงศึกษาธิการ. 2545ก : 5) จึงได้กาหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ทีใ่ ห้ค วามสาคัญกับ “จิตสาธารณะ” โดยกาหนดให้จติ สาธารณะ
เป็ นหนึ่งในคุณลักษณะอันพึง ประสงค์ของผูเ้ รียน โดยที่สถานศึกษาจะต้องมีชวโมงให้
ั่
เด็กทา
กิจกรรมสาธารณะ รวม 165 ชัวโมง
่
โดยใน ป.1–6 นัน้ จะต้องทากิจกรรม 60 ชัวโมง
่
ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 45 ชัวโมง
่
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 60 ชัวโมง
่
นับว่าเป็ นสิง่ ที่ดียิ่ง
เพราะเป็ นการช่วยให้ผเู้ รียนได้ทากิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์มากขึน้
การกาหนดจิตสาธารณะเป็ นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้ รียนนับเป็ นแนวทางที่ถูกต้อง
เพราะการปลูกฝั งจิตสาธารณะนัน้ ควรปลูกฝั งให้เกิดขึน้ ตัง้ แต่วยั เด็ก เพราะเป็ นช่วงทีเ่ ด็ก
มีความไวต่อการปลูกฝั งและส่งเสริมจริยธรรมอย่างยิง่ เพราะเด็กยังเป็ นไม้อ่อนทีด่ ดั ง่าย
การปฏิบตั ติ ่อเด็กอย่างเหมาะสมกับ พัฒนาการของเด็กทัง้ ร่างกายและจิตใจ โดยเฉพาะ
ความเหมาะสมด้า นพัฒ นาการทางจิต ใจของเด็กจะเป็ น การป้ อ งกันปั ญ หาที่เกิดขึ้น
เมื่อ เข้า สู่ ว ยั รุ่ น และวัย ผู้ใหญ่ เพราะในวัย เด็ก จะสามารถเห็น ความแตกต่ างสามารถ
คิดเปรียบเทียบคิดแยกแยะเชื่อมโยงได้ เด็กจะเริ่มสนใจสิ่งแวดล้อมรอบตัวเองซึ่งถ้า
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เด็กได้รบั การปลูกฝั งจิตสาธารณะให้เป็ นไปในทางที่ถูกต้องและเหมาะสม เมื่อเติบโตขึน้
จะทาให้สามารถเผชิญกับความเปลีย่ นแปลงของกระแสเศรษฐกิจและวัฒนธรรมต่างชาติ
ได้ อันจะส่งผลให้สามารถอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้อย่างมีความสุขตลอดจนเป็ นประชาชน
ที่ดที ่เี หมาะสมของครอบครัว สังคมและประเทศชาติสบื เนื่องต่อไป (ชัยวัฒน์ สุทธิรตั น์ ,
2555 : 7 - 8)
แนวทางในการพัฒนาจิตสาธารณะที่ม ีผู้พฒ
ั นาและสร้างขึ้นมีหลากหลายแนวทาง
เช่ น การก าหนดเป็ นนโยบายเรื่ อ งจิ ต สาธารณะในโรงเรี ย น การจัด ฝึ ก อบรมนั ก เรี ย น
การจัด กิจกรรมเสริมหลักสู ตรเพื่อพัฒ นาผู้เ รียน การจัดค่ ายอาสา การเข้าค่า ยคุณธรรม
หรือการกาหนดให้มกี ารบูรณาการเรื่องจิตสาธารณะในเรียนการสอน เป็ นต้น แต่เนื่องด้วย
ในการพัฒนาจิตสาธารณะมีขอ้ จากัดในเรื่องเนื้อหาที่ค่อนข้างเป็ นนามธรรม จึงทาให้ผวู้ จิ ยั
เลือกใช้เป็ นกิจกรรมในการเสริมสร้างจิตสาธารณะ เนื่องจากการใช้กจิ กรรมสามารถใช้วธิ กี าร
กลยุทธ์ท่หี ลากหลาย เช่น การใช้บทบาทของผูน้ า การใช้กระบวนการศึกษาเรียนรู้ การใช้
สถานการณ์จาลองผสานกับเทคนิคการประเมินผลจากสภาพจริง การใช้วธิ กี ารจัดการเรียนรู้
ที่ดีอ่นื ๆ รวมทัง้ การใช้ตวั แบบที่เป็ น ตัวอย่างที่ดใี นสังคม (ชัยวัฒน์ สุทธิรตั น์, 2555 : 96 98) ซึ่งเป็ นการส่งเสริมให้ผูเ้ รียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
โดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล เน้นให้ความสาคัญทัง้ ความรูแ้ ละคุณธรรมจริยธรรม
ให้ผู้เรียนได้คิดสร้างสรรค์และแสดงถึงความรับ ผิดชอบต่อ สังคมในลักษณะจิตสาธารณะ
ซึ่ง พู ล สวัส ดิ ์ วรรณลา (2557 : 44 - 45) สรุ ป แนวทางการพัฒ นาจิต สาธารณะว่า การที่จะ
พัฒนาบุคคลให้เกิดจิตสาธารณะนัน้ จะต้องใช้วธิ กี ารและแนวทางอย่างหลากหลายผสมผสาน
กันจึงจะประสบความสาเร็จได้
จากสาระการเรีย นรู้ กิจ กรรมพัฒ นาผู้เ รีย นที่ก าหนดให้คุ ณ ธรรมจริย ธรรมด้ า น
จิตสาธารณะเป็ นหนึ่งในคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้ รียนตามแนวทางการจัดการศึกษา
ตามพระราชบัญ ญัติก ารศึก ษาแห่ ง ชาติแ ละหลัก สู ต รแกนกลางการศึก ษาขัน้ พื้น ฐานนั น้
ผูว้ จิ ยั เห็นว่าในปั จจุบนั สถานศึกษายังไม่มกี จิ กรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะที่เป็ นรูปธรรม
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงพัฒนากิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะ สาหรับนักเรียนระดับชันมั
้ ธยมศึกษา
ตอนต้น สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ น้ ฐานขึน้ เพื่อให้สถานศึกษาอื่นๆ ได้ใช้
เป็ นแนวทางในการเสริมสร้างจิตสาธารณะสาหรับนักเรียน ซึ่งผูว้ จิ ยั สร้างขึน้ จากการวิเคราะห์
สภาพ ปั ญ หาเรื่อ งจิต สาธารณะในปั จจุบ นั และพัฒนาตามขัน้ ตอนการวิจยั โดยการศึกษา
ทฤษฏีและแนวคิดที่เกี่ยวข้องในการเสริมสร้างจิตสาธารณะ รวมไปถึงการศึกษาแนวทาง
การสร้า งและพัฒ นากิจกรรม และจากการนากิจ กรรมเพื่อ เสริม สร้า งจิต สาธารณะไปใช้
นัก เรีย นมีการพัฒ นาพฤติก รรมด้านจิต สาธารณะเพิม่ ขึน้ จึง แสดงให้เ ห็นว่า กิจ กรรมเพื่อ
เสริมสร้างจิตสาธารณะทีจ่ ดั ทาขึน้ นี้สามารถนาไปใช้พฒ
ั นานักเรียนด้านจิตสาธารณะได้ต่อไป
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จุดมุ่งหมำยของกำรวิ จยั
1. เพื่อศึกษาสภาพ ปั ญหาและแนวทางในการสร้างกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะ
สาหรับนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ น้ ฐาน
2. เพื่อ สร้างและตรวจสอบคุณ ภาพกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิต สาธารณะ ส าหรับ
นักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ น้ ฐาน
3. เพื่อศึกษาผลการใช้กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะ ส าหรับนักเรียนระดับ
ชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ น้ ฐาน
4. เพื่อ ศึกษาความคิดเห็น ต่อการใช้กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะ สาหรับ
นักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ น้ ฐาน
ขอบเขตของกำรวิ จยั
การวิจยั เรื่องการพัฒนากิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะสาหรับนักเรียนระดับ
ชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ น้ ฐานครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้
กาหนดขอบเขตของการวิจยั ตามขันตอนการวิ
้
จยั เป็ น 4 ขันตอน
้
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 กำรศึกษำสภำพ ปัญหำและแนวทำงในกำรสร้ำงกิ จกรรมเสริ มสร้ำง
จิ ตสำธำรณะส ำหรับ นั กเรี ย นสั ง กัด ระดั บ ชั ้น มั ธ ยมศึ กษำตอนต้ น ส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้ พื้นฐำน
ขอบเขตด้ำนเนื้ อหำ
1. สภาพและปั ญหาพฤติกรรมด้านจิตสาธารณะของนักเรียนในปั จจุบนั
2. แนวทางการสร้างกิจกรรมเพื่อเสริมสร้า งจิตสาธารณะสาหรับ นัก เรีย น
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
ขอบเขตด้ำนแหล่งข้อมูล
1. ข้อมูลพื้นฐานจากแหล่งข้อ มูลเอกสาร ประกอบด้วยตารา เอกสารและ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับจิตสาธารณะ แนวคิดและทฤษฎี
เกีย่ วกับกิจกรรมกระบวนการสอนและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการเสริมสร้างจิตสาธารณะ
2. ข้อมู ลพื้นฐานจากแหล่ งข้อมู ลบุ ค คล โดยการสัมภาษณ์ ผู้ทรงคุ ณ วุฒ ิ ใน
ประเด็นเรื่องสภาพ ปั ญหาและแนวทางในการสร้างกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะ และ
จากการสอบถามผูบ้ ริหารและครู ที่กาหนดแนวคาถามไว้เรื่องแนวทางในการสร้างกิจกรรมเพื่อ
เสริมสร้างจิตสาธารณะ สาหรับนักเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ น้ ฐาน
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ขอบเขตด้ำนตัวแปร
1. สภาพจิตสาธารณะ
2. ปั ญหาด้านจิตสาธารณะ
3. แนวทางในการสร้างกิจกรรมเพื่อ เสริมสร้างจิตสาธารณะสาหรับ นักเรียน
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
ขัน้ ตอนที่ 2 กำรสร้ำงและตรวจสอบคุณภำพกิ จกรรมเพื่อเสริ มสร้ำงจิ ตสำธำรณะ สำหรับ
นั กเรี ยนระดับชัน้ มัธยมศึ ก ษำตอนต้ น สังกัดส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรศึ ก ษำ
ขัน้ พื้นฐำน
ขอบเขตด้ำนเนื้ อหำ
แนวคิดและทฤษฎี งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับจิตสาธารณะ การส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมด้านจิตสาธารณะแนวทางเกีย่ วกับกระบวนการจัดการเรียนรูแ้ ละวิธกี ารสอน การวัดและ
ประเมินผลกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะ สาหรับนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
ขอบเขตด้ำนแหล่งข้อมูล
1. ผูเ้ ชีย่ วชาญทีม่ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์ท่เี กีย่ วข้องกับการสร้างกิจกรรมเพื่อ
เสริม สร้า งจิต สาธารณะ ส าหรับ นัก เรีย นระดับ ชัน้ มัธ ยมศึก ษาตอนต้น สัง กัด ส านัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน โดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
2. กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะ สาหรับนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษา
ตอนต้น สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ น้ ฐาน
ขอบเขตด้ำนตัวแปร
ความเหมาะสมของกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะ สาหรับนักเรียนระดับ
ชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ น้ ฐาน
ขัน้ ตอนที่ 3 กำรศึกษำผลกำรใช้กิจกรรมเพื่อเสริ มสร้ำงจิ ตสำธำรณะ สำหรับนักเรียน
ระดับชัน้ มัธยมศึกษำตอนต้น สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขันพื
้ น้ ฐำน
ขอบเขตด้ำนเนื้ อหำ
1. พัฒนาการด้านจิตสาธารณะของนักเรียนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้น
2. ระดับพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักเรียนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้น
ขอบเขตด้ำนแหล่งข้อมูล
นักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 โรงเรียนวัดบ้านดง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จานวน 30 คน

7
ขอบเขตด้ำนตัวแปร
จิตสาธารณะ
ขัน้ ตอนที่ 4 กำรศึกษำควำมคิ ดเห็นต่อกำรใช้กิจกรรมเพื่อเสริ มสร้ำงจิ ตสำธำรณะ
สำหรับนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษำตอนต้น สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน
ขอบเขตด้ำนเนื้ อหำ
ความคิดเห็นต่อการใช้ของกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะสาหรับนั กเรียน
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ น้ ฐาน ในประเด็น
ที่ก าหนดหัว ข้อ ไว้ 4 ด้ า น คือ ด้ า นความสะดวกในการน าไปใช้ ด้ า นความชัด เจนและ
ความหมาย ด้านการบรรลุวตั ถุประสงค์และด้านประโยชน์และความคุม้ ค่า
ขอบเขตด้ำนแหล่งข้อมูล
ครูผู้ดาเนินการสอนกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุ โลก เขต 1 ที่สอนโดยใช้กิจกรรมเพื่อ
เสริม สร้า งจิต สาธารณะส าหรับ นัก เรีย นระดับ ชัน้ มัธ ยมศึก ษาตอนต้น สัง กัด ส านัก งาน
คณะกรรมการการศึก ษาขัน้ พื้น ฐาน จานวน 15 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive
Sampling)
ขอบเขตด้ำนตัวแปร
ความคิดเห็นต่อการใช้ของกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะสาหรับนักเรียน
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
นิ ยำมศัพท์เฉพำะ
กำรพัฒนำกิ จกรรมเพื่อเสริ มสร้ำงจิ ตสำธำรณะ หมายถึง แบบแผนทีใ่ ช้ในการ
ดาเนิน กิจกรรมที่จดั ขึน้ อย่างเป็ นระบบ สัมพัน ธ์สอดคล้องกับทฤษฎี หลักการเรียนรู้ เพื่อ
ส่งเสริมให้นกั เรียนมีคณ
ุ ลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ในเรื่องจิตสาธารณะ โดยมีการดาเนินการพัฒนา
คือ 1) การศึกษาสภาพปั ญหาและแนวทางในการสร้างกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะ
สาหรับนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น 2) การสร้างและตรวจสอบคุณภาพกิจกรรมเพื่อ
เสริมสร้างจิตสาธารณะสาหรับนักเรียนระดับชันมั
้ ธยมศึกษา
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กิ จกรรมเพื่อเสริ มสร้ำงจิ ตสำธำรณะ หมายถึง มวลประสบการณ์ท่ผี ู้วจิ ยั พัฒนาขึน้
โดยสร้า งจากหลัก การตามแนวคิด และทฤษฎีท่ีเกี่ย วข้อง และข้อ มู ลจากผู้มีส่ วนเกี่ยงข้อง
เพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะ 3 ด้าน คือด้านการมีจติ สาธารณะในตนเอง ด้านการมีจติ สาธารณะ
ต่อผูอ้ ่นื และด้านการมีจติ สาธารณะต่อสังคม ให้แก่นกั เรียนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้น สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ น้ ฐาน ซึ่งมีองค์ประกอบดังนี้
1. หลักการและเหตุผล คือ เหตุผลทีน่ าไปสู่การเสริมสร้างจิตสาธารณะ ได้แก่
การเปลีย่ นแปลงจากกระแสโลกาภิวฒ
ั น์ ปั ญหาการขาดจิตสาธารณะของเยาวชนและแนวทาง
การเสริมสร้างจิตสาธารณะในสถานศึกษาร่วมกับการพิจารณาข้อมูลที่ได้จากเอกสารและ
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง ความคิดเห็นของผูเ้ กีย่ วข้องและสภาพปั ญหาในการดาเนินการกิจกรรม
2. แนวคิด พื้นฐาน คือ ความหมายของพฤติกรรม ประเภทของพฤติกรรม
องค์ประกอบของพฤติกรรม วิธกี ารศึกษาพฤติกรรม เป้ าหมายและความสาคัญของการศึกษา
พฤติกรรม และแนวทัศนะของกลุ่มจิตวิทยาเกีย่ วกับพฤติกรรมมนุษย์ อันจะเป็ นพืน้ ฐานในการ
ทาความเข้าใจและนาไปสู่การพัฒนาพฤติกรรมจิตสาธารณะต่อไป
3. วิธกี ารจัดการเรียนรู้ คือ การจัดกิจกรรมทีท่ าให้บุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม การพัฒนาความคิดและความสามารถโดยอาศัย ประสบการณ์ และปฏิส ัม พัน ธ์
ระหว่างผู้เรียนและสิง่ แวดล้ อม ผู้วจิ ยั จัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้วธิ สี อนที่เน้ นผู้เรียนเป็ น
สาคัญ ซึ่งมีวธิ ีการสอนที่หลากหลาย และสอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากขัน้ ตอนที่ 1 เพื่อให้
นักเรียนมีการพัฒนาจิตพิสยั ตามลาดับขันของ
้
Bloom คือ ขันการรั
้
บรู้ (Perceiving or Receiving)
ขัน้ ตอบสนอง (Responding) ขัน้ การเห็นคุณค่า (Valuing) และขัน้ การจัดระบบ (Organizing)
ขัน้ การสร้างลักษณะนิสยั (Characterization)
4. วัตถุประสงค์ คือ เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมด้านจิตสาธารณะสาหรับนักเรียน
5. โครงสร้างกิจกรรม ผู้วจิ ยั กาหนดกิจกรรมเสริมสร้างจิตสาธารณะส าหรับ
นักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐานใน
ลักษณะของหน่ วยการเรียนรู้ จานวน 3 หน่ วย 6 แผนการจัดกิจกรรม ดังนี้
5.1 หน่ วยการเรียนรู้ท่ี 1 จิตผ่องใส ใจสาธารณะ ประกอบด้วย
1) แผนการจัดกิจกรรมที่ 1 จิตสาธารณะ พาสะอาด
2) แผนการจัดกิจกรรมที่ 2 ชืน่ ชม นิยมคนจิตสาธารณะ
5.2 หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2 ชุมชนสวยด้วยจิตสาธารณะ ประกอบด้วย
1) แผนการจัดกิจกรรมที่ 1 โรงเรียนสวย ด้วยมือเรา
2) แผนการจัดกิจกรรมที่ 2 อาสาผูอ้ ่นื สรรสร้างชุมชน
5.3 หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 3 จิตสาธารณะ จิตแห่งความดี ประกอบด้วย
1) แผนการจัดกิจกรรมที่ 1 แบ่งปั น ประสบการณ์ จิตสาธารณะ
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2) แผนการจัดกิจกรรมที่ 2 ต้นแบบความดี วิถจี ติ สาธารณะ
โดยใช้เวลาตลอดการจัดกิจกรรม 32 ชัวโมง
่
6. เนื้อหา คือ สาระสาคัญที่เรียบเรียงขึ้นเพื่อเสริม เสริมสร้างจิตสาธารณะ
ส าหรับ นัก เรีย นระดับ ชัน้ มัธยมศึก ษาตอนต้น สัง กัด ส านัก งานคณะกรรมการการศึก ษา
ขัน้ พื้นฐาน
7. การวัด และประเมิน ผล ใช้ห ลัก การประเมิน ตามสภาพจริง (Authentic
Assessment) เป็ นแนวทางในการวัดและประเมินประสิทธิผลของกิจกรรมตลอดระยะเวลาใน
การจัดกิจกรรม โดยใช้การสังเกตคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมด้านจิตสาธารณะ โดยให้ครูเป็ น
ผูป้ ระเมิน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมด้านจิตสาธารณะ เป็ นการประเมินหลังการจัดกิจกรรม
แต่ละหน่วยการเรียนรู้ ทัง้ หมด 3 หน่วยการเรียนรู้
จิ ตสำธำรณะ หมายถึง พฤติกรรมของนักเรียนที่กระทาการอันเป็ นประโยชน์ แก่
ส่วนรวม รับรูถ้ งึ ปั ญหาทีเ่ กิดขึน้ และมีส่วนร่วมในการหาแนวทางแก้ไข โดยวัดจากการสังเกต
พฤติก รรมด้า นจิต สาธารณะ โดยใช้แ บบสัง เกตพฤติกรรมด้านจิต สาธารณะ ที่เ ป็ น แบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อยและน้อยทีส่ ุด และนาผล
ของพฤติกรรมจิตสาธารณะมาเปรียบเทียบกับการพัฒนาจิตพิสยั ตามลาดับขัน้ ของ Bloom
คือ ขัน้ การรับรู้ (Perceiving or Receiving) ขัน้ ตอบสนอง (Responding) ขัน้ การเห็น คุ ณ ค่ า
(Valuing) และขัน้ การจัดระบบ (Organizing) ขัน้ การสร้างลักษณะนิสยั (Characterization)
ซึ่งมีพฤติกรรมจิตสาธารณะ 3 ด้าน คือ
1. ด้านการมีจติ สาธารณะในตนเอง หมายถึงลักษณะพฤติกรรมของนักเรียนในการ
ใช้ข องส่วนรวมเมื่อใช้แล้วมีการเก็บรักษา การรักษาทรัพย์สิน การดูแลรักษาความสะอาด
มีความรับผิดชอบ
2. ด้ า นการมีจิต สาธารณะต่ อ ผู้อ่ืน หมายถึง ลัก ษณะพฤติก รรมของนั ก เรีย น
ที่ช่วยเหลือ แบ่งปั นผูอ้ ่นื ด้วยความเต็มใจ อาสาในการทางานโดยไม่หวังสิง่ ตอบแทน ยกย่อง
ให้เกียรติผอู้ ่นื และให้ความเคารพสิทธิผอู้ ่นื
3. ด้ า นการมีจิต สาธารณะต่ อ สัง คม หมายถึง ลัก ษณะพฤติก รรมของนัก เรีย น
ในการดู แ ลรัก ษาสาธารณะประโยชน์ การอาสาเข้าร่ ว มกิจ กรรมสาธารณะประโยชน์ ของ
โรงเรียน ชุมชนหรือสังคม การเสียสละช่วยเหลือสังคมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ดูแลสาธารณะ
ประโยชน์ดว้ ยความเต็มใจ ปฏิบตั ติ ามกฎ ระเบียบของสังคม
สภำพจิ ตสำธำรณะของนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษำตอนต้น หมายถึง ความ
เป็ น จริง ของสภาวการณ์ ท ัว่ ไปในปั จ จุ บ ัน ของเรื่อ งจิต สาธารณะของนั ก เรีย นระดับ ชัน้
มัธยมศึกษาตอนต้นตามการรับรูแ้ ละเข้าใจของกลุ่มตัวอย่าง

10
ปั ญหำจิ ตสำธำรณะของนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษำตอนต้ น หมายถึง สิง่ ที่
ไม่ พึง ปรารถนาให้ เกิดขึ้น จากพฤติก รรมที่ขาดความมีจิต สาธารณะของนักเรียนระดับชัน้
มัธยมศึกษาตอนต้นในปั จจุบนั
แนวทำงในกำรสร้ ำ งกิ จ กรรมเพื่ อ เสริ ม สร้ ำ งจิ ต สำธำรณะของนั ก เรี ย น
ระดับชัน้ มัธยมศึกษำตอนต้ น หมายถึง ข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวิธกี ารจัดการ
เรียนการสอนทีใ่ ช้ในการพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้น
ผลกำรใช้กิจกรรมเพื่อเสริ มสร้ำงจิ ตสำธำรณะ สำหรับนักเรียนระดับชัน้ มัธยม
ศึกษำตอนต้ น หมายถึง ระดับคะแนนการพัฒนาพฤติกรรมด้านจิตสาธารณะใน 3 ด้าน คือ
ด้านการมีจติ สาธารณะในตนเอง ด้านการมีจติ สาธารณะต่อผูอ้ ่นื และด้านการมีจิตสาธารณะ
ต่อสังคมของนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น โดยได้จากการสังเกตพฤติกรรมหลังการจัด
กิจกรรมแต่ละหน่วยการเรียนรู้
ควำมคิ ดเห็นต่ อกำรจัดกิ จกรรมเพื่อเสริ มสร้ำงจิ ตสำธำรณะ สำหรับนักเรียน
ระดับชัน้ มัธยมศึ กษำตอนต้ น หมายถึง ความรู้สึกของครูท่มี ีต่อการจัดการเรียน การสอน
โดยใช้กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะ ส าหรับ นัก เรีย นระดับ ชัน้ มัธ ยมศึก ษาตอนต้น
ใน 4 ด้าน คือ ด้านความสะดวกในการนาไปใช้ ด้านความชัดเจนและความเหมาะสม ด้านการ
บรรลุวตั ถุประสงค์และด้านประโยชน์และความคุม้ ค่า
กรอบแนวคิ ดกำรวิ จยั
ข้อมูลพืน้ ฐำนในกำรพัฒนำกิ จกรรมเพื่อ
เสริ มสร้ำงจิ ตสำธำรณะสำหรับนักเรียนระดับชัน้
มัธยมศึกษำตอนต้น สังกัดสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน
1. ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับจิตสาธารณะ
2. ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม
2.1 ทฤษฎีพฒ
ั นาการทางจริยธรรม ของ
Kolhberg (1969).
2.2 ทฤษฎีการเรียนรูท้ างปั ญญาสังคม ของ
Bandura (1977).
2.3 ทฤษฎีพฒ
ั นาการทางจริยธรรม ของ Pieget
(1976).
2.4 แนวคิดด้านการพัฒนาจิตพิสยั ของ Bloom
(1981).

กิ จกรรมเพื่อเสริ มสร้ำง
จิ ตสำธำรณะสำหรับ
นักเรียนระดับชัน้
มัธยมศึกษำตอนต้น
ประกอบด้วย
1.หลักการและเหตุผล
2.แนวคิดพื้นฐาน
3.วัตถุประสงค์
4.โครงสร้างกิจกรรม
5. วิธกี ารจัดการเรียนรู้
6. เนื้อหา
7.การวัดและประเมินผล

ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจยั

จิ ตสำธำรณะ
3 ด้ำน
1) จิตสาธารณะในตนเอง
2) จิตสาธารณะต่อผูอ้ น่ื
3) จิตสาธารณะต่อสังคม

