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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหข้์อมูล 

 
 การวิจัยครัง้นี้มีวตัถุประสงค์เพื่อพัฒนากิจกรรมเสริมสร้างจิตสาธารณะส าหรับ
นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน โดยผูว้จิยั
ด าเนินการวจิยัเป็น 4 ตอน ไดแ้ก่ ตอนที ่1 ศกึษาสภาพปัญหาและแนวทางในการสรา้งกจิกรรม
เพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะ ตอนที่ 2 สร้างและตรวจสอบคุณภาพกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง          
จติสาธารณะ ตอนที ่3  ศกึษาผลการใชก้จิกรรมเพื่อเสรมิสรา้งจติสาธารณะและตอนที ่4 ศกึษา
ความคดิเหน็ต่อการใชก้จิกรรมเพื่อเสรมิสรา้งจติสาธารณะ ส าหรบันกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษา
ตอนตน้ สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน โดยผูว้จิยัน าเสนอผลการวจิยัตาม
วตัถุประสงคก์ารวจิยั ดงันี้ 
 ตอนท่ี   1 ผลศึกษาสภาพ ปัญหาและแนวทางในการสร้างกิจกรรมเพ่ือ
เสริมสร้างจิตสาธารณะ ส าหรบันักเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น  
 ผูว้จิยัก าหนดการศกึษาออกเป็น 2 ส่วน คอื 1) การศกึษาเอกสาร งานวจิยัและแนวคดิ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกบัการพฒันากิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะ  2) การสมัภาษณ์และ
สอบถามขอ้มูลเกี่ยวกบัสภาพ ปัญหาจติสาธารณะของนักเรยีนในปัจจุบนั รวมถงึแนวทางการ
จดักจิกรรมเพื่อเสรมิสร้างจติสาธารณะส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านกังาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน ซึ่ง กลุ่มผู้ให้สมัภาษณ์ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒทิี่เป็น
ผูบ้รหิารระดบัสูงในสงักดัส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานและผูม้ปีระสบการณ์ดา้น
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ส่วนในด้านกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย 1) ผู้บริหาร
สถานศึกษา 2) รองผู้อ านวยการหรือผู้ช่วยผู้อ านวยการ 3) ครูหัวหน้างานวิชาการ 4) ครู
ผูร้บัผดิชอบกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน ซึ่งอยู่โรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา สงักดัส านักงาน
เขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาพษิณุโลก เขต 1 ผู้วจิยัน าเสนอผลการศกึษาและวเิคราะห์
ขอ้มูลเป็น 2 ตอนย่อยไดแ้ก่ 
 ตอนที ่1.1 ผลการศกึษาเอกสาร งานวจิยัและแนวคดิทฤษฎีทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันา
กจิกรรมเพื่อเสรมิสรา้งจติสาธารณะ ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ 
         ผูว้จิยัได ้ท าการพฒันากจิกรรมเพื่อเสรมิสร้างจติสาธารณะ ส าหรบั
นักเรยีนชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน  โดย
ประยุกต์ ทฤษฎีและแนวคดิเกี่ยวกบัการส่งเสรมิคุณธรรมจรยิธรรมดา้นจติสาธารณะ เพื่อใหไ้ด้
กรอบแนวคดิทีเ่หมาะสมในการก าหนดขัน้ตอนในกจิกรรม รายละเอยีดดงันี้  
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ตาราง 3 สรุปแนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการสง่เสรมิจติสาธารณะ     
แนวคิดและทฤษฎี สาระส าคญั 

ทฤษฎกีารเรยีนรูท้าง
ปัญญาสงัคม  
ของ Bandura 

เป็นทฤษฎีการเรยีนรู้ทางปัญญาสงัคม (Social Cognitive Learning 
Theory)  เน้นการเปลีย่นแปลงทีพ่ฤตกิรรมภายในไดเ้น้นแนวคดิ 3 
ประการ คือ แนวคิดการเรียนรู้โดยการสังเกต (Observational 
Learning) แนวคดิของการก ากบัตน (Self-Regulation) แนวคดิของ
การรบัรู้ความสามารถของตน (Self-Efficacy) ซึ่งในการเสรมิสรา้ง
พฤติกรรมด้านการมีจิตสาธารณะโดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ทาง
ปัญญาสงัคมสามารถทีจ่ะท าไดโ้ดยใหผู้เ้รยีนสงัเกตจากตวัแบบจูง
ใจให้ผู้เรียนเกดิความรบัรู้และเห็นคุณค่า พร้อมที่จะลงมอืปฏบิตัิ
ตามอย่างเตม็ความสามารถ 

ทฤษฎพีฒันาการ      
ทางจรยิธรรม 
ของ Kolhberg 

เป็นทฤษฎีที่เชื่อว่าพัฒนาการทางจริยธรรมเป็นผลจากการ
พัฒนาการของโครงสร้างทางความคิดความเข้าใจเกี่ยวกับ
จรยิธรรมการพฒันาทางจรยิธรรมของเดก็จะไม่ถงึข ัน้สูงสุดในอายุ 
10  ปี แต่จะมีการพัฒนาขึ้นอีกหลายขัน้จากอายุ  11 - 25  ปี        
ซึ่งจะมกีารใชเ้หตุผลเพื่อการตดัสนิใจที่จะเลอืกกระท าอย่างใดอยา่ง
หนึ่ง แสดงใหเ้หน็ถงึความเจรญิของจติใจของบุคคล การใชเ้หตุผล
เชงิจรยิธรรมไม่ได้ขึน้อยู่กบัเกณฑ์ของสงัคมใดสงัคมหนึ่งโดยเฉพาะ 
แต่เป็นการใชเ้หตุผลที่ลกึซึ้งยากแก่การเขา้ใจยิง่ขึน้ตามล าดบัของ
วฒุภิาวะทางปัญญา 

ทฤษฎพีฒันาการ     
ทางจรยิธรรมของ 
Piaget 

เป็นทฤษฎเีกีย่วกบัพฒันาการทางดา้นความคดิของเดก็วา่มขี ัน้ตอน
หรือกระบวนการอย่างไร ซึ่งข ัน้ปฏิบัติการคิดด้วยนามธรรม 
(Formal Operational Stage) เริ่มจากอายุ 11-15 ปี นัน่หมายถึง
เด็กในวยันี้จะเริ่มคิดแบบผู้ใหญ่ ความคิดแบบเด็กจะสิ้นสุดลง     
เดก็จะสามารถทีจ่ะคดิหาเหตุผลนอกเหนือไปจากขอ้มูลทีม่อียู่ 

ทฤษฎพีฒันาดา้น      
จติพสิยัของ Bloom 

การพฒันาจติพสิยัเป็นการพฒันาคุณภาพทางจติใจ เพือ่โน้มน้าว
ใหเ้กดิพฤตกิรรมทีพ่งึประสงคโ์ดยม ีจุดมุ่งหมายใหเ้ป็นพฤตกิรรม
ทีถ่าวรต่อเนื่องในระยะยาว ไมใ่ชเ่ป็นการพฒันาชัว่คราว ล าดบัข ัน้
การพฒันาจติพสิยัตามแนวคดิของ Bloom คอื ขัน้การรบัรู ้
(Perceiving or Receiving) ขัน้การตอบสนอง (Responding)         
ขัน้การเหน็คุณค่า (Valuing) ขัน้การจดัระบบ (Organizing)         
และขัน้การพฒันาเป็นลกัษณะนสิยั (Characterization) 
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  นอกจากนี้ผูว้จิยัศกึษาเอกสารแนวทางเกีย่วกบักระบวนการจดัการเรยีนรู้และวธิกีารสอน
เพื่อพฒันาคุณธรรมจรยิธรรมด้านจติสาธารณะ รวมถึงแนวทางการวดัและประเมนิผลคุณธรรม
จรยิธรรมดา้นจติสาธารณะ เพื่อใหไ้ดก้รอบในการสรา้งกระบวนการจดัการเรยีนรู้เพื่อเสรมิสร้าง
จติสาธารณะ  รายละเอยีดดงันี้ 
  แนวทางในการจดักจิกรรมเพื่อพฒันาจติสาธารณะส าหรบันกัเรยีน มแีนวทางทีห่ลากหลาย 
แต่ควรเน้นกระบวนการของการจดักจิกรรมเพื่อปลูกฝังการเรยีนรู้จากการปฏบิตัจิรงิ ซึ่งแนว
การจดัการเรยีนรูท้ี่เน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั เป็นการจดักจิกรรมทีส่อดคล้องกบัการด ารงชวีติเหมาะสม
กบัความสามารถและความสนใจของผูเ้รยีน โดยให้ผูเ้รยีนมสี่วนร่วมและลงมือปฏิบตัิจริง      
ทุกข ัน้ตอน จนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งหลกัในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั             
มหีลกัการทีส่ าคญัดงันี้    

1. ใหผู้เ้รยีนเป็นผูส้รา้งความรูด้ว้ยตนเอง เชน่ 
           1.1 แสวงหาขอ้มูล  
           1.2 ศกึษาท าความเขา้ใจ 
           1.3 คดิวเิคราะห ์
           1.4 ตคีวาม 
           1.5 แปลความ  
           1.6 สรา้งความหมายแก่ตนเอง  
           1.7 สงัเคราะหข์อ้มูล  
           1.8 สรุปขอ้ความรู ้
 2. ใหผู้เ้รยีนมบีทบาทและมสี่วนร่วมในกระบวนการเรยีนรูใ้หม้ากทีสุ่ด 

   3. ให้ผู้ เ รียนมีปฏิสัมพันธ์ซึ่ งกันและกัน  และได้ เรียนรู้จากกันและกัน                
ไดแ้ลกเปลีย่นขอ้มูล ความรู ้ความคดิและประสบการณ์แก่กนัและกนัใหม้ากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะท าได้ 

 4. ใหเ้รยีนไดเ้รยีนรู้ "กระบวนการ" ควบคู่ไปกบั "ผลงาน/ขอ้ความรูท้ีส่รุปได"้ 
 5. ใหผู้เ้รยีนน าความรูท้ีไ่ดร้บัไปใชใ้นชวีติประจ าวนั 
การเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคญัเป็นแนวทางการจดัการเรียนรู้อย่างมีความสุข          

เป็นสภาพการจดัการเรยีนรูใ้นบรรยากาศที่ผ่อนคลาย เป็นอสิระ ยอมรบัความแตกต่างของบุคคล         
มีความหลากหลาย ในวธิีการเรียนของผู้เรียนและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนพฒันาตนเองให้เตม็
ศกัยภาพซึ่งจะท าใหผู้เ้รยีนเกดิการพฒันาอย่างรอบดา้น รกัการเรยีนรูอ้นัจะส่งผลใหผู้เ้รยีนเหน็
ความส าคญัของการเรยีนรู ้และตอ้งการเรยีนรูส้ิง่ต่างๆ อย่างต่อเนื่องตลอดชวีติ  
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แนวทางจดัการเรียนรู้ที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุขและสามารถ
เปลีย่นแปลงพฤตกิรรมเพื่อการเรยีนรู้มแีนวทางทีส่ าคญัคอื 

1. สิง่ที่เรยีนต้องเป็นเรื่องใกล้ตวั มคีวามหมาย สอดคล้องกบัการด ารงชวีติของผูเ้รยีน
บทเรยีนควรจะเริม่จากง่ายไปหายากและมคีวามต่อเนื่องในเนื้อหาวชิา 

2. กิจกรรมการเรียนต้องมีความหลากหลาย น่าสนใจ เร้าใจที่จะปฏิบัติเปิดโอกาส       
ใหผู้เ้รยีนทุกคนมสี่วนร่วมในกจิกรรม ไดล้งมอืปฏบิตั ิสมัผสัจบัตอ้งดว้ยตนเองและเป็นกจิกรรม
ทีมุ่่งพฒันากระบวนการคดิ ตลอดจนพฒันาทกัษะชวีติและสงัคม 

3. ปฏสิมัพนัธ์ระหว่างครูกบัผูเ้รยีน ควรแสดงออกด้วยความรกั ความเมตตา มคีวาม
อาทรซึ่งกนัและกนั ยอมรบัในความแตกต่างซึ่งกนัและกนั เชื่อมัน่ในศกัยภาพของกนัและกนั 
เปิดโอกาสใหไ้ดแ้สดงความสามารถและพฒันาตนเองอย่างเตม็ทีต่ามแบบของตนเอง 

4. ครูควรให้การเสริมแรงและสนับสนุนให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จ ซึ่งจะส่งผลให้
ผูเ้รยีนเกดิความสุข เกดิการยอมรบัและเหน็คุณค่าของตนเอง มคีวามกลา้ทีจ่ะเผชญิกบัปัญหา 
กลา้ทีจ่ะเรยีนรูส้ิง่ใหม่ มเีจตคตทิีด่ตี่อตนเอง บุคคลอื่นและสิง่ต่าง ๆ รอบตวั 

5. ครูไม่ควรใชอ้ านาจกบัผูเ้รยีน ไม่เขม้งวดจนผูเ้รยีนเกดิความเครยีด ซึ่งจะเป็นการ
สกดักัน้ความคดิรเิริม่สรา้งสรรค์ และการกลา้แสดงออกทีห่ลากหลายของผูเ้รยีน 

สรุปได้ว่าการเรยีนรู้อย่างมคีวามสุขนัน้ ครูผูส้อนจ าเป็นตอ้งจดัใหเ้กดิขึน้ตลอดเวลาทัง้
ในระหว่างการเรยีนรู้ และหลงัการเรยีนรู้แล้ว การที่ครูจะจดัการเรยีนรู้ใหผู้เ้รยีนมคีวามสุขนัน้        
ทีส่ าคญัครูจะตอ้งมคีวามสุขในการจดัการเรยีนรูด้ว้ย ยอมรบัในความส าคญัของผูเ้รยีน พรอ้มที่
จะเปิดโอกาสที่เหมาะสมใหก้บัผูเ้รยีนทุกคน และพร้อมที่จะเรยีนรู้สิง่ต่าง ๆ ร่วมกนักบัผูเ้รยีน 
ซึ่งครูและนกัเรยีนควรจะมกีารปรบัปรุงบทบาทของตนเองตามแนวทางการจดัการเรยีนการสอน
ทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั 

ในส่วนของแนวทางการวดัและประเมนิผล ซึ่งเป็นการวดัทางดา้นจติพสิยั  มวีธิกีารวดั
ไดด้งันี้  

1) การสังเกตจากครู (Teacher observation) เป็นการสังเกตพฤติกรรมต่างๆ ของ
นกัเรยีนโดยครูเป็นผูส้งัเกต ซึ่งจะไดข้อ้มูลทีเ่ป็นปฐมภูม ิคอืไดจ้ากแหล่งขอ้มูลจรงิๆ การสงัเกต
ไม่ไดร้บกวนหรอืก่อความร าคาญใหผู้ถู้กสงัเกตมากนกั ขอ้มูลทีไ่ดม้กัจะเป็นขอ้มูลทีแ่ทจ้รงิ และ 
ผูส้งัเกตสามารถบนัทกึเหตุการณ์ หรอืพฤตกิรรมต่างๆ ในขณะสงัเกตไดท้นัท่วงท ี

2) การรายงานตนเองของนักเรียน (Student self-report) วธิีการนี้จะให้นักเรียนเป็น      
ผู้ประเมินตนเอง การประเมินตนเองมีหลายวธิี แต่วธิีที่ให้ผลได้ตรงมากที่สุด คือการพูดคุย     
กับนัก เรียนหรือการสัมภาษณ์  ( Interview) และการ เขียนตอบการใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaires)  
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  3) การประเมินโดยเพื่อน (Peer ratings) เป็นวิธีการประเมินที่น ามาใช้ในการ
ประเมนิด้านจติพสิยัวธิหีนึ่ง ไม่ค่อยนิยมมากนัก เนื่องจากมตีวัแปรหลายตวัที่ท าให้เกดิความ
คลาดเคลื่อน เชน่ความสมัพนัธร์ะหวา่งนกัเรยีนดว้ยกนัอาจจะไม่ลกึซึ้ง ซึ่งมผีลต่อการใหค้ะแนน
และการแปลผลจากการประเมนิ 
 จากการวเิคราะห์ ผูว้จิยัจงึสรุปแนวคดิและทฤษฎีรวมถงึแนวทางเกี่ยวกบักระบวนการ
จดัการเรียนรู้และแนวทางการวดัและประเมินผล และได้น าข้อมูลมาสร้างเป็นแบบสอบถามเพื่อ
สอบถามผู้บริหารและครูในการน ามาเป็นข้อมูลในการสร้างกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะ
ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานต่อไป 
 
 ตอนที่ 1.2  ผลการสมัภาษณ์และสอบถามข้อมูลพฤติกรรมด้านจิตสาธารณะและ    
แนวทางการจดักจิกรรมเพื่อเสรมิสร้างจติสาธารณะส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น 
สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
          1.2.1 ผลการสมัภาษณ์ ผู้วจิยัได้สมัภาษณ์ในประเด็นหัวข้อ สภาพของ             
จติสาธารณะ ปัญหาปัจจุบนัและแนวทางการจดักจิกรรมเพื่อเสรมิสรา้งจติสาธารณะส าหรบันกัเรยีน
ชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ซึ่งผูว้จิยัไดท้ าการ
สมัภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒ ิซึ่งเป็นผู้มปีระสบการณ์ด้านพฒันาคุณธรรมจริยธรรม และมีความรู้ 
ความสามารถ ในเรื่องแนวทางหรอืกระบวนการจดัการเรยีนการสอน จ านวน 4 คน ซึ่งไดข้อ้มูล
ในการสมัภาษณ์ดงันี้ 
 
ตาราง 4 ผลสงัเคราะหข์อ้มูลพืน้ฐาน ของผูท้รงคุณวฒุ ิ 

 
 
 
 
 

สภาพจิตสาธารณะ ปัญหาด้านจิตสาธารณะ แนวทางการสร้างกิจกรรม 

1. โรงเรยีนขาดการปลูกฝัง 

เรื่องจติสาธารณะอย่างจรงิจงั 

 

1. นกัเรยีนไม่สนใจกบัปัญหา

สิง่แวดลอ้ม ไม่รกัษาสภาพ

สิง่แวดลอ้มใหค้งอยู่  

ไม่ค านึงถงึผูอ้ ื่นหรอืผลกระทบ 

ทีจ่ะเกดิขึน้ภายหลงั 

1. ส่งเสรมิใหน้กัเรยีนรูจ้กัคดิ

แบบมององคร์วม 

2. สรา้งบทเรยีนใหน้กัเรยีน      

คดิแบบเชือ่มโยงแบบองคร์วม  
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ตาราง 4  (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภาพจิตสาธารณะ ปัญหาด้านจิตสาธารณะ แนวทางการสร้างกิจกรรม 

2. หลกัสูตรสถานศกึษา  

ไม่ก าหนดการจดักจิกรรม 

จติสาธารณะทีช่ดัเจน  

3. ผูบ้รหิารโรงเรยีนและ

ครู รวมไปถงึบุคลากร

ภายในโรงเรยีน ไม่ท า 

เป็นตวัอย่างของเรื่อง 

จติสาธารณะ ขาดความ

รบัผดิชอบต่อสงัคม ขาด

การพฒันาดา้นคุณธรรม

จรยิธรรม  

4. ชมุชนเพกิเฉยต่อเรื่อง

ความส าคญัของ 

จติสาธารณะ ไม่มสี่วน

เกีย่วขอ้งทีจ่ะพฒันา

นกัเรยีนในเรื่อง 

จติสาธารณะอยา่งจรงิจงั 

2. นกัเรยีนไม่เหน็ความส าคญั
ของการขาดจติสาธารณะ ไม่
สนใจทรพัยากรของโรงเรยีนที่
มกีารใชร้่วมกนั 
3. นกัเรยีนขาดความ
รบัผดิชอบ ขาดระเบยีบ 
วนิยัในการใชข้องส่วนรวม  
4. การท าลาย
ทรพัยากรธรรมชาต ิไม่
รกัษาสิง่แวดลอ้ม ท าใหเ้กดิ
มลภาวะต่างๆ เชน่มลภาวะ
ทางอากาศ มลภาวะทางน ้า
เป็นตน้ 

3. กจิกรรมทีท่ าใหน้กัเรยีน
รูจ้กัจติส านึกสาธารณะคอื
การไปเรยีนในสถานที่จรงิ 
หรอืสรา้งสถานการณ์จ าลอง 
4. สรา้งกระบวนการใหเ้หน็

เป็นตวัอย่าง 

5. กจิกรรมจะตอ้งค านึง  

ถงึจติวทิยา 

6. กจิกรรมสมมารถใชใ้น

กจิกรรมลกูเสอืเนตรนาร ี     

ยุวกาชาด ผูบ้ าเพญ็

ประโยชน์ทีม่อียู่  

7. กจิกรรมควรใชแ้บบ

กจิกรรมกลุ่ม เป็นผูน้ ากลุม่

เป็นผูต้าม 

8. การมสี่วนร่วม 
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  1.2.2 ผลการสอบถามขอ้มูลในด้านแนวทางการจดักจิกรรมเพื่อเสรมิสร้างจติสาธารณะ

ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

      ผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วยผู้อ านวยการโรงเรียน รอง/ผู้ช่วย
ผูอ้ านวยการโรงเรียน ครูหวัหน้าฝ่ายวชิาการ และครูหวัหน้ากลุ่มสาระกจิกรรมพฒันาผู้เรียน
โรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพษิณุโลก  
เขต 1 จ านวน 40 โรงเรยีน รวมแบบสอบถาม 160 ฉบบั โดยแบ่งเป็น 3 หวัขอ้ ไดแ้ก่ หลกัการ
จัดกิจกรรมเสริมสร้างนักเรียนให้มีจิตสาธารณะ แนวการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง               
จติสาธารณะและการวดัผลและประเมินผล ปรากฏผลดงันี้ 
ตาราง 5  จ านวนและรอ้ยละขอ้มูลของประชากร จ าแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 

เพศ 
       ชาย  
       หญงิ 

รวม 

 
53 
107 
160 

 
33.10 
69.90 

100.00 
วฒิุการศึกษา 
       ปรญิญาตร ี
       ปรญิญาโท 

รวม 

 
84 
76 
160 

 
52.50 
47.50 

100.00 
สถานะ 
       ผูอ้ านวยการโรงเรยีน 
       รอง/ผูช้่วยผูอ้ านวยการโรงเรยีน 
       ครูหวัหน้าฝ่ายวชิาการ 
       ครูหวัหน้ากลุม่สาระกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 

 
40 
40 
40 
40 

 
25.00 
25.00 
25.00 
25.00 

รวม 160 100.00 
   จากตาราง 5 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง จ านวน 107 คน       
คดิเป็นร้อยละ 66.90 และเป็นเพศชาย จ านวน 53 คน คดิเป็นร้อยละ 33.10 มวีุฒกิารศกึษา
ปรญิญาโท จ านวน 76 คน คดิเป็นร้อยละ 47.50 และวุฒปิรญิญาตรี จ านวน 84 คน คดิเป็น
ร้อยละ 52.50 และเป็นผูอ้ านวยการโรงเรียน จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 รองหรอื
ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 ครูหัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
จ านวน 40 คน คดิเป็นร้อยละ 25.00 และครูหวัหน้ากลุ่มสาระกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน จ านวน 
40 คน คดิเป็นรอ้ยละ 25.00 
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ตาราง 6  ค่าเฉลีย่ (�̅�) และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) แนวทางในเรื่องหลกัการ 
  จดักจิกรรมเสรมิสรา้งจติสาธารณะส าหรบันกัเรยีน  

ข้อ รายการ �̅� S.D. 
ระดบั 

ความส าคญั 

1 โรงเรยีนควรมกีารก าหนดจดุประสงคแ์ละแนว
ปฏบิตัใินการจดักจิกรรมเพื่อเสรมิสรา้งจติสาธารณะ
อย่างชดัเจนเป็นรูปธรรม 

4.64 0.50 มากทีสุ่ด 

2 การจดักจิกรรมควรจดัใหเ้หมาะสมกบัวยัและวฒุิ
ภาวะของผูเ้รยีน 

4.59 0.51 มากทีสุ่ด 

3 การจดักจิกรรมควรใหผู้เ้รยีนเขา้ร่วมกจิกรรมตาม
ความสนใจ ความถนดัและความสามารถของผูเ้รยีน 

4.45 0.51 มาก 

4 ควรมกีารบูรณาการดา้นวชิาการในแต่ละกจิกรรมที่
สามารถน ามาใชใ้นชวีติจรงิ 

4.42 0.51 มาก 
 

5 กจิกรรมควรเน้นความส าคญัในการใชก้ระบวนการ 
กลุ่ม ฝึกใหค้ดิวเิคราะห ์สรา้งสรรคจ์นิตนาการทีเ่ป็น
ประโยชน์ 

4.54 0.51 มากทีสุ่ด 

6 ควรค านึงถงึจ านวนสมาชกิใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะ
ของกจิกรรม 

4.42 0.51 มาก 
 

7 ควรก าหนดเวลาในการจดักจิกรรมใหเ้หมาะสม 4.56 0.51 มากทีสุ่ด 

8 การจดักจิกรรมควรใหผู้เ้รยีนเป็นผูด้ าเนนิการ  
โดยมคีรูเป็นทีป่รกึษา 

4.70 0.47 มากทีสุ่ด 

9 ในการจดักจิกรรมควรยดึหลกัการมสี่วนร่วม        
โดยเปิดโอกาสใหค้รู ผูป้กครอง ชมุชน มสี่วนรว่ม 

4.53 0.51 มากทีสุ่ด 

10 มกีารประเมนิผลการปฏบิตักิจิกรรมควรใชว้ธิทีี่
หลากหลายและสอดคลอ้งกบักจิกรรมอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง 

4.45 0.52 มาก 

เฉล่ียรวม 4.53 0.15 มากท่ีสดุ 
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 จากตาราง 6 แสดงใหเ้หน็วา่แนวทางในเรื่องหลกัการจดักจิกรรมเสรมิสรา้งนกัเรยีนให้
มจีติสาธารณะในภาพรวมอยู่ในระดบัความส าคญัมากทีสุ่ด (�̅�= 4.53) เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ 
พบวา่ขอ้ทีม่รีะดบัความส าคญัมากทีสุ่ด คอื การจดักจิกรรมควรใหผู้เ้รยีนเป็นผูด้ าเนนิการ โดยมี
ครูเป็นที่ปรกึษา (�̅�= 4.70) รองลงมาคอืโรงเรยีนควรมกีารก าหนดจุดประสงคแ์ละแนวปฏบิตัใิน
การจดักจิกรรมเพื่อเสรมิสร้างจติสาธารณะอย่างชดัเจนเป็นรูปธรรม (�̅�= 4.64) การจดักจิกรรม
ควรให้เหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะของผู้เรียน  (�̅�= 4.59) ตามล าดับ และข้อที่มีระดับ
ความส าคญัน้อยทีสุ่ด คอื ควรมกีารบูรณาการดา้นวชิาการในแต่ละกจิกรรมที่สามารถน ามาใช้
ในชวีติจรงิและควรค านึงถงึจ านวนสมาชกิใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะของกจิกรรม (�̅�= 4.42) 
 
ตาราง 7  ค่าเฉลีย่ (�̅�) และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) แนวทางในเรื่องแนวการจดักจิกรรม 
            เสรมิสรา้งจติสาธารณะส าหรบันกัเรยีน  

ข้อท่ี รายการ �̅� S.D. 
    ระดบั 
ความส าคญั 

1 สถานศกึษาควรมกีารด าเนนิการร่วมกบัชมุชนเพื่อ
ก าหนดคุณลกัษณะของนกัเรยีนทีม่จีติสาธารณะไวใ้น
หลกัสูตรสถานศกึษา 

4.41 0.52 มาก 

2 ครูควรใหค้วามส าคญัตามความสนใจและความถนดั 
ตามธรรมชาตแิละความสามารถผูเ้รยีน 

4.66 0.49 มากทีสุ่ด 

3 การจดักจิกรรมควรเน้นเกือ้กูลส่งเสรมิการเรยีนรู้ 
ตามกลุ่มสาระและสอดแทรกเรื่องจติสาธารณะ 

4.56 0.51 มากทีสุ่ด 

4 การจดักจิกรรมควรค านึงถงึการปลูกฝังและ 
สรา้งจติส านึกในการท าประโยชน์ตอ่สงัคม 

4.53 0.53 มากทีสุ่ด 

5 การจดักจิกรรมควรมกีารค านึงถงึการสรา้งเสรมิ
ความรูส้กึและเหน็คุณคา่ในตวัเองของผูเ้รยีน 

4.68 0.48  มากทีสุ่ด 

6 การจดักจิกรรมควรเน้นการพฒันาวฒุภิาวะทางอารมณ์  
ศลีธรรม จรยิธรรมใหผู้เ้รยีนมคีวามสมดุลทัง้ทาง
ร่างกาย อารมณ์และสงัคม 

4.43 0.53 มาก 
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ตาราง 7 (ต่อ) 

ข้อท่ี รายการ  

�̅� S.D. 
     ระดบั 
  ความส าคญั 

7 การจดักจิกรรมควรเน้นพฒันาทกัษะชวีติทีส่รา้ง
ภูมคิุม้กนัใหผู้เ้รยีนแสวงหาการใชข้อ้มูล การคดิ       
การวางแผน การตดัสนิใจแกปั้ญหาอย่างมเีป้าหมาย 

4.39 0.50 มาก 
 

8 การจดักจิกรรมควรใชท้กัษะการท างานเป็นทมีการ
สรา้งความสมัพนักบัผูอ้ ืน่ ทกัษะการปรบัตวัอยูร่่วม 
กบัผูอ้ ื่นในสงัคมไดอ้ย่างมคีวามสุข 

4.54 0.52 มากทีสุ่ด 

9 การจดักจิกรรมควรมุ่งสรา้งเสรมินิสยัรกัการท างาน        
เพื่อใหรู้แ้ละเขา้ใจตนเอง โดยมุ่งมัน่ทีจ่ะท างานให้     
ส าเรจ็และมคีวามภูมใิจในผลงานตนเอง 

4.63 0.51 มากทีสุ่ด 

10 การจดักจิกรรมควรมุ่งสรา้งนิสยัรกัทอ้งถิน่ 4.38 0.51 มาก 

11  การจดักจิกรรมควรส่งเสรมิความจงรกัภกัดตี่อสถาบนั
ชาต ิศาสนา พระมหากษตัรยิ ์เลื่อมใสในการปกครอง
ระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิเ์ป็นประมุข 

4.42 0.54  มาก 
 

12 การจดักจิกรรมควรส่งเสรมิใหใ้ชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ 4.38 0.51 มาก 

13 การจดักจิกรรมควรส่งเสรมิใหรู้จ้กัเลอืกฟัง ดู อา่น 
สารสนเทศ ซึ่งมบีทบาทตอ่การด ารงชวีติของผูเ้รยีน 

4.46 0.52 มาก 
 

เฉล่ียรวม 4.50 0.13 มากท่ีสดุ 

  จากตาราง 7 แสดงใหเ้หน็วา่แนวทางในเรื่องแนวการจดักจิกรรมเพื่อเสรมิสร้าง
จิตสาธารณะส าหรับนักเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับความส าคัญมากที่สุด (�̅�= 4.50) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีระดบัความส าคญัมากที่สุด คือ การจดักิจกรรมควรมีการ
ค านึงถงึการสรา้งเสรมิความรูส้กึและเหน็คุณค่าในตวัเองของผูเ้รยีน (�̅�= 4.68) รองลงมาคอื ครู
ใหค้วามส าคญัตามความสนใจและความถนดั ตามธรรมชาตแิละความสามารถผูเ้รยีน (�̅�= 4.66) 
และการจดักจิกรรมควรมุ่งสรา้งเสรมินิสยัรกัการท างานเพื่อใหรู้แ้ละเขา้ใจตนเอง โดยมุ่งมัน่ทีจ่ะ
ท างานให้ส าเร็จและมีความภูมิใจในผลงานตนเอง  (�̅�= 4.63) ตามล าดับ และข้อที่มีระดับ
ความส าคัญน้อยที่สุด คือ การจัดกิจกรรมควรมุ่งสร้างนิสยัรักท้องถิ่นและการจัดกิจกรรม        
ควรส่งเสรมิใหใ้ชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ (�̅� = 4.38) 
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   ตาราง 8 ค่าเฉลีย่ (�̅�) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) ของแนวทางการวดัผล 
     และประเมนิผลจติสาธารณะส าหรบันกัเรยีน  

  ข้อ รายการ �̅� S.D. 
ระดบั 

ความส าคญั 

1 ควรมกีารด าเนินการประเมนิผลในเรื่องการเขา้ร่วม
กจิกรรมดว้ยวธิกีารทีห่ลากหลายตามสภาพจรงิ 

4.57 0.52  มากทีสุ่ด 

2 ครูทีป่รกึษาท าหน้าทีดู่แลพฒันาผูเ้รยีนใหเ้กดิคณุลกัษณะ  
ตามวตัถุประสงคข์องกจิกรรม 

4.66 0.49  มากทีสุ่ด 

3 ครูที่ปรกึษากจิกรรมได้ท าหน้าที่รายงานเวลาและ
พฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมของผูเ้รยีน โดยจดัท า
เป็นเอกสารหลกัฐาน 

4.40 0.52 มาก 

4 ครูทีป่รกึษาไดท้ าหน้าทีต่ดิตามและพฒันาผูเ้รยีนใน
กรณทีีผู่เ้รยีนไม่เขา้ร่วมกจิกรรม 

4.64 0.51 มากทีสุ่ด 

5 จดัใหผู้เ้รยีนมหีลกัฐานการเขา้ร่วมกจิกรรมพรอ้มทัง้
แบบแสดงผลการปฏบิตักิจิกรรมและพฒันาการดา้น        
จติสาธารณะ 

4.44 0.52 มาก 

6 นกัเรยีนมกีารประเมนิตนเองและเพื่อนในการร่วมกจิกรรม 4.45 0.51 มาก 

7 ควรมกีารก าหนดให้ผูป้กครองมสี่วนร่วมในการ
ตดิตามพฒันาการของผูเ้รยีนเป็นระยะโดยบนัทกึ
ความเหน็สรุปพฒันาการและการปฏบิตักิจิกรรม 
ของผูเ้รยีน 

4.66 0.49 มากทีสุ่ด 

8 ควรมกีารก าหนดเกณฑก์ารผา่นกจิกรรม 4.57 0.52 มากทีสุ่ด 

9 มกีารก าหนดเกณฑก์ารผา่นจุดประสงคท์ีส่ าคญัให้   
ผูเ้รยีนตอ้งผา่นแต่ละกจิกรรม 

4.53 0.53 มากทีสุ่ด 

10 มกีารประเมนิผลความแตกตา่งระหวา่งบคุคลเพื่อ       
ใหผู้เ้รยีนพฒันาตนเองตามศกัยภาพ 

4.41 0.52 มาก 

เฉล่ียรวม 4.53 0.18 มากท่ีสดุ 
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 จากตาราง 8 แสดงให้เหน็ว่าแนวทางการวดัผลประเมนิผลในภาพรวมอยู่ในระดบั
ความส าคญัมากที่สุด (�̅�= 4.53) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีระดบัความส าคญั     
มากที่สุด คือ ครูที่ปรึกษาท าหน้าที่ดูแลพฒันาผู้เรียนให้เกิดคุณลกัษณะตามวตัถุประสงค์       
ของกจิกรรม และการก าหนดให้ผูป้กครองมสี่วนร่วมในการตดิตามพฒันาการของผูเ้รยีนเป็น
ระยะโดยบันทึกความเห็น สรุปพัฒนาการและการปฏิบัติกิจกรรมของผู้เรียน (�̅�= 4.66) 
รองลงมา คือ ครูที่ปรึกษาได้ท าหน้าที่ติดตามและพฒันาผู้เรียนในกรณีที่ผู้เรียนไม่เขา้ร่วม
กจิกรรม (�̅�= 4.64) และขอ้ทีม่รีะดบัความส าคญัน้อยทีสุ่ด คอื ครูทีป่รกึษากจิกรรมไดท้ าหน้าที่
รายงานเวลาและพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมของผู้เรียน โดยจดัท าเป็นเอกสารหลกัฐาน    
(�̅�= 4.40) 
   
ตาราง 9 ผลวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหข์อ้มูลพืน้ฐาน 

เอกสาร ผูท้รงคณุวฒิุ ผูบ้ริหารและคร ู
กระบวนการสรา้งจติสาธารณะ
ตอ้งใชก้ลยุทธท์ีห่ลากหลาย  
และควรเน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั  
ซึ่งมวีธิกีารสอนในลกัษณะ 
ต่างๆ เชน่   
1. การใชบ้ทบาทของผูน้ า           
2.การใชก้ารสื่อสารแบบรวม
ศนูย ์
3. การใชส้ถานการณ์จ าลอง
ผสานกบัเทคนิคการ
ประเมนิผลจากสภาพจรงิ    
4. การใชต้วัแบบสญัลกัษณ์ 
ผา่นสื่อ    
5. การใชต้วัแบบทีเ่ป็น
ตวัอย่างทีด่ใีนสงัคม   
6. เหมาะสมกบักลุ่มวยัและ
ห้วงเวลา 
7. เน้นการใชเ้หตุผลเชงิ
จรยิธรรมการพฒันา 

1. ส่งเสรมิใหน้กัเรยีนรูจ้กัคดิ
แบบมององคร์วม 
2. สรา้งบทเรยีนใหน้กัเรยีน  
คดิแบบเชือ่มโยงแบบองคร์วม 
3. กจิกรรมทีท่ าใหน้กัเรยีน
รูจ้กัจติส านึกสาธารณะคอื
การไปเรยีนในสถานทีจ่รงิ   
หรอืสรา้งสถานการณ์จ าลอง 
4. สรา้งกระบวนการใหเ้หน็
เป็นตวัอย่าง 
5. กจิกรรมจะตอ้งค านึงถงึ
จติวทิยา 
6. กจิกรรมสมมารถใชใ้น
กจิกรรมลกูเสอืเนตรนาร ี     
ยุวกาชาด ผูบ้ าเพญ็ประโยชน์  
ทีม่อียู ่ 
 

1. การจดักจิกรรมควรให้
ผูเ้รยีนเป็นผูด้ าเนนิการ   
โดยมคีรูเป็นทีป่รกึษา  
2. การจดักจิกรรมควร
เหมาะสมกบัวยัและวฒุภิาวะ
ของผูเ้รยีน 
3. โรงเรยีนควรมกีารก าหนด
จุดประสงคแ์ละแนวปฏบิตั ิ  
ในการจดักจิกรรมเพือ่
เสรมิสรา้งจติสาธารณะ 
อย่างชดัเจนเป็นรูปธรรม  
4. การจดักจิกรรมควรมกีาร
ค านงึถงึการสรา้งเสรมิความ    
รูส้กึและเหน็คุณคา่ในตวัเอง     
ของผูเ้รยีน  
5. ครใูหค้วามส าคญัตามความ
สนใจและความถนดั และ
ความสามารถผูเ้รยีน  
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ตาราง 9 (ต่อ) 

เอกสาร ผูท้รงคณุวฒิุ ผูบ้ริหารและคร ู
8. ผูเ้รยีนไดม้โีอกาส
ประเมนิค่าและใชเ้หตุผล
ประกอบการพฒันา 
9. เชือ่มโยงกบัความเป็น
จรงิของสงัคม 
10. ควรใหผู้เ้รยีนไดย้อ้น    
คดิเชือ่มโยงกบัชวีติจรงิ        
ทีส่มัผสัได ้โดยเฉพาะกบั    
ความเป็นจรงิทีผู่เ้รยีน      
เผชญิอยู่     
  

7. กจิกรรมควรใชแ้บบกจิกรรม 
กลุ่มเป็นผูน้ ากลุ่มเป็นผูต้าม 
8. การมสี่วนร่วม 

6. การจดักจิกรรมควรมุง่
สรา้งเสรมินิสยัรกัการท างาน
เพื่อใหรู้แ้ละเขา้ใจตนเอง  
โดยมุ่งมัน่ทีจ่ะท างานให้
ส าเรจ็และม ีความภูมใิจใน
ผลงานตนเอง  
7. ครูทีป่รกึษาท าหน้าทีดู่แล
พฒันาผูเ้รยีนใหเ้กดิ
คุณลกัษณะตามวตัถุประสงค์
ของกจิกรรม  
8. ครูทีป่รกึษาไดท้ าหน้าที่
ตดิตามและพฒันาผูเ้รยีน       
ในกรณทีีผู่เ้รยีนไม่เขา้ร่วม
กจิกรรม 
9. มกีารด าเนินการประเมนิผล
การเขา้ร่วมกจิกรรมด้วย
วธิกีาร ทีห่ลากหลายตาม
สภาพจรงิ 
10. มกีารก าหนดเกณฑก์าร
ผา่นกจิกรรม  

 
 จากตาราง 9 ผูว้จิยัไดน้ าขอ้มูลพืน้ฐานจากเอกสาร ผูท้รงคุณวฒุ ิผูอ้ านวยการโรงเรยีน
ครูหัวหน้าฝ่ายวชิาการและครูหัวหน้ากลุ่มสาระกิจกรรมพฒันาผู้เรียน โดยเลือกข้อมูลที่มี
ลักษณะในแนวทางเดียวกนัเดียวกนั มาใช้เป็นแนวทางในการร่างกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง             
จิตสาธารณะส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น  ซึ่งข้อมูลที่ได้คือ กระบวนการสร้าง                 
จิตสาธารณะต้องใช้กลยุทธ์ที่หลากหลายและควรเน้นผู้เรียนเป็นส าคญั กิจกรรมควรใชแ้บบ
กิจกรรมกลุ่ม ใช้ตวัแบบที่เป็นตวัอย่างที่ดใีนสงัคม ให้ผู้เรียนได้ย้อนคดิเชื่อมโยงกบัชวีติจรงิ     
ที่สมัผสัได้ โดยเฉพาะกบัความเป็นจรงิทีผู่เ้รยีนเผชญิอยู่  การเรยีนรู้จากสถานทีจ่รงิและครูให้
ความส าคญัตามความสนใจและความถนัดและความสามารถผูเ้รยีน รวมไปถงึการด าเนินการ
ประเมนิผลดว้ยวธิกีารทีห่ลากหลายตามสภาพจรงิ เป็นตน้               
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 ตอนท่ี  2  ผลการสร้างและตรวจสอบคุณภาพกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง                 
จิตสาธารณะส าหรบันักเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น สงักดัส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน  
      จากผลการศึกษาข้อมูลในตอนที่ 1 ผู้วิจ ัยได้แนวทางที่มาสร้างกิจกรรมเพื่อ
เสรมิสร้างจติสาธารณะ ดงันี้ กระบวนการสร้างจติสาธารณะต้องใชก้ลยุทธ์ที่หลากหลายและ
ควรเน้นผู้เรียนเป็นส าคญั กิจกรรมควรใช้แบบกจิกรรมกลุ่ม ใช้ตวัแบบที่เป็นตวัอย่างที่ดใีน
สงัคม ใหผู้เ้รยีนไดย้อ้นคดิเชือ่มโยงกบัชวีติจรงิทีส่มัผสัได้โดยเฉพาะกับความเป็นจรงิที่ผูเ้รยีน
เผชญิอยู่ ครูให้ความส าคญัตามความสนใจและความถนัดและความสามารถผู้เรียน มีการ
ประเมนิผลด้วยวธิกีารที่หลากหลายตามสภาพจรงิ รวมถงึเครื่องมอืวดัและประเมนิผลต่างๆ 
โดยใชว้ธิกีารเชงิคุณภาพเป็นหลกัและใชว้ธิกีารเชงิปรมิาณเป็นส่วนยนืยนัความเหมาะสมของ
กจิกรรม ผูว้จิยัน าเสนอผลการศกึษาเป็น 2 ตอน โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
    ตอนที่ 2.1 ผลการสร้างกิจกรรมกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะ ส าหรับ
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
    จากผลการศกึษาขอ้มูลในขัน้ตอนที่ 1 ผูว้จิยัไดน้ าแนวคดิ ทฤษฏ ีรวมถงึแนวทาง
การสรา้งกจิกรรม น ามาร่างกจิกรรมเพื่อเสรมิสรา้งจติสาธารณะส าหรบันกัเรยีน สงักดัส านกังาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ซึ่งไดอ้งคป์ระกอบดงันี้ 
   1. หลกัการและเหตุผล คอื เหตุผลที่น าไปสู่การเสรมิสรา้งจติสาธารณะ ไดแ้ก่ 
การเปลี่ยนแปลงจากกระแสโลกาภวิตัน์ ปัญหาการขาดจติสาธารณะของเยาวชนและแนวทาง 
การเสริมสร้างจิตสาธารณะในสถานศกึษาร่วมกบัการพิจารณาข้อมูลที่ได้จากเอกสารและ
งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ความคดิเหน็ของผูเ้กีย่วขอ้งและสภาพปัญหาในการด าเนินการกจิกรรม 
    2. แนวคิดพื้นฐาน คือ ความหมายของพฤติกรรม ประเภทของพฤติกรรม 
องค์ประกอบของพฤตกิรรม วธิกีารศกึษาพฤตกิรรม เป้าหมายและความส าคญัของการศกึษา
พฤตกิรรม และแนวทศันะของกลุ่มจติวทิยาเกีย่วกบัพฤตกิรรมมนุษย์ อนัจะเป็นพืน้ฐานในการ
ท าความเขา้ใจและน าไปสู่การพฒันาพฤตกิรรมจติสาธารณะต่อไป 
    3. วธิกีารจดัการเรยีนรู้ คอื การจดักจิกรรมที่ท าให้บุคคลเกดิการเปลีย่นแปลง
พฤตกิรรม การพฒันาความคดิและความสามารถโดยอาศยัประสบการณ์และปฏสิมัพนัธร์ะหวา่ง
ผูเ้รยีนและสิง่แวดล้อม ผูว้จิยัจดักจิกรรมการเรยีนรู้โดยใชว้ธิสีอนที่เน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั ซึ่งมี
วธิีการสอนที่หลากหลาย และสอดคล้องกบัขอ้มูลที่ได้จากขัน้ตอนที่ 1 เพื่อให้นักเรียนมกีาร
พฒันาจติพสิยัตามล าดบัข ัน้ของ Bloom คอื ข ัน้การรบัรู้ (Perceiving or Receiving) ขัน้ตอบสนอง 
(Responding) ขัน้การเห็นคุณค่า (Valuing) และขัน้การจดัระบบ (Organizing) ขัน้การสร้าง
ลกัษณะนิสยั (Characterization) 
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           4. วตัถุประสงค ์คอื เพื่อเสรมิสรา้งพฤตกิรรมดา้นจติสาธารณะส าหรบันกัเรยีน  
     5. โครงสร้างกิจกรรม ผู้วิจ ัยก าหนดกิจกรรมเสริมสร้างจิตสาธารณะส าหรบั
นักเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน      
ในลกัษณะของหน่วยการเรียนรู้ 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       
                   2) แผนการจดักจิกรรมที ่2 ตน้แบบความด ีวถิจีติสาธารณะ  

โดยใชเ้วลาตลอดการจดักจิกรรม 32  ชัว่โมง 
  6. เนื้อหา คอื สาระส าคญัทีเ่รยีบเรยีงขึน้เพื่อเสรมิเสรมิสรา้งจติสาธารณะ
ส าหรบันกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้
พื้นฐาน       
      7. การวัดและประเมินผล ใช้หลักการประเมินตามสภาพจริง  (Authentic 
Assessment) เป็นแนวทางในการวดัและประเมนิประสทิธผิลของกจิกรรมตลอดระยะเวลาใน
การจดักจิกรรม โดยใชก้ารสงัเกตคุณลกัษณะเชงิพฤตกิรรมด้านจิตสาธารณะ โดยให้ครูเป็น       
ผูป้ระเมนิ โดยใชแ้บบสงัเกตพฤตกิรรมดา้นจติสาธารณะ เป็นการประเมนิหลงัการจดักจิกรรม
แต่ละหน่วยการเรยีนรู ้ทัง้หมด 3 หน่วยการเรยีนรู ้
   ตอนที่ 2.2 ผลการประเมินคุณภาพกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจติสาธารณะ ส าหรบั
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
                    ผู้วิจ ัยน ากิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะส าหรับนักเรียน            
ชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน ไปให้ผูเ้ชีย่วชาญ 
จ านวน 7 ท่าน ประเมินคุณภาพและพิจารณาความเหมาะสมของกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง         
จิตสาธารณะนักเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พืน้ฐาน ปรากฏผลดงันี้ 
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ตาราง  10  ค่าเฉลีย่ ( �̅�)  และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) คุณภาพความเหมาะสมของ 
             กจิกรรมเพือ่เสรมิสรา้งจติสาธารณะ ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้  
   ของผูเ้ชีย่วชาญ  

ขอ้ รายการประเมินกิจกรรม �̅� S.D. 
       ระดบั 
 ความเหมาะสม 

 
1. 
 

2. 
3. 

 หลกัการและแนวคิดขัน้พืน้ฐาน 
 มกีารน าหลกัการและเหตุผลมาก าหนดจุดประสงคแ์ละ 
 แนวปฏบิตัใินการจดักจิกรรมเพื่อเสรมิสรา้งจติสาธารณะ 
  กจิกรรมมคีวามเหมาะสมกบัวยัและวฒุภิาวะของผูเ้รยีน 
 การจดักจิกรรมมกีารค านึงถงึการสรา้งเสรมิความรูส้กึ 
 และเหน็คุณค่าในตวัเองของผูเ้รยีน 

 
4.86 
 
4.71 
5.00 

 
0.38 
 
0.76 
0.00 

 
มากทีสุ่ด 

 
มาก 

มากทีสุ่ด 

 
4. 
5. 
 

6. 
 

 วตัถปุระสงค ์
 วตัถุประสงคม์คีวามเหมาะสมกบัหน่วยการเรยีนรู ้
 การจดักจิกรรมค านึงถงึการปลูกฝังและสรา้งจติส านึก 
 ในการท าประโยชน์ต่อผูอ้ ื่นและสงัคม 
 การจดักจิกรรมมุ่งสรา้งเสรมินิสยัรกัการท างานเพื่อ 
 ใหรู้แ้ละเขา้ใจตนเอง โดยมุง่มัน่ทีจ่ะท างานใหส้ าเรจ็ 
 และมคีวามภูมใิจในผลงานตนเอง 

 
3.86 
4.29 

 
4.71 

 
0.69 
0.76 

 
0.49 

 
มากทีสุ่ด 
มากทีสุ่ด 

 
มากทีสุ่ด 

 

 
7. 
 
 

8. 
 

9. 
 

10. 
 
 

11. 
 

 ด้านโครงสร้าง เน้ือหาและกระบวนการจดัการเรียนรู้ 
 กจิกรรมเน้นความส าคญัในการใชก้ระบวนการกลุ่ม 
 ฝึกใหค้ดิวเิคราะห ์สรา้งสรรคจ์นิตนาการทีเ่ป็น 
 ประโยชน์ 
 ในการจดักจิกรรม ใชก้ารยดึหลกัการมสี่วนร่วม โดยเปิด 
 โอกาสใหค้รู ผูป้กครอง ชมุชน มสี่วนร่วม 
 การจดักิจกรรมก าหนดเนื้อหา ชิ้นงาน/ภาระงาน 
 อย่างเหมาะสม 
 การจดักจิกรรมใชท้กัษะการท างานเป็นทมีการสรา้ง 
 ความสมัพนัธก์บัผูอ้ ื่น ทกัษะการปรบัตวัอยู่ร่วมกบั 
 ผูอ้ ื่นในสงัคมไดอ้ย่างมคีวามสุข  
 กจิกรรมมคีวามหลากหลายและสามารถปฏบิตัไิดจ้รงิ 
 

 
4.85 

 
 

4.71 
 

5.00 
 
4.71 
 
 
4.71 
 

 
0.38 

 
 

0.49 
 

0.00 
 

0.49 
 
 

0.49 
 

 
 มากทีสุ่ด 

 
 

มาก 
 

 มากทีสุ่ด 
 

มากทีสุ่ด 
 
 

มากทีสุ่ด 
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ตาราง  10  (ต่อ)  

ข้อ 
 

รายการประเมินกิจกรรม �̅� S.D. 
ระดบั 

 ความเหมาะสม 

 
 

12. 
 

13. 
 

14. 
 
 

15. 
 

 ด้านโครงสร้าง เน้ือหาและกระบวนการจดั 
 การเรียนรู้ 
 ก าหนดเวลาในโครงสรา้งการจดักจิกรรมมคีวาม 
 เหมาะสม 
 ครูทีป่รกึษาท าหน้าทีดู่แลพฒันาผูเ้รยีนใหเ้กดิ 
 คุณลกัษณะตามวตัถุประสงคข์องกจิกรรม 
 ครูทีป่รกึษากจิกรรมไดท้ าหน้าทีร่ายงานเวลาและ 
 พฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมของผูเ้รยีน โดยจดัท า    
 เป็นเอกสารหลกัฐาน 
 ครูทีป่รกึษาไดท้ าหน้าทีต่ดิตามและพฒันาผูเ้รยีน 
 ในกรณทีีผู่เ้รยีนไม่เขา้ร่วมกจิกรรม 

 
 
4.43 
 
4.71 

 
4.57 
 
 
4.43 

 
 

0.53 
 

0.49 
 

0.53 
 
 

0.79 

 
 

มาก 
 

มากทีสุ่ด 
 

มากทีสุ่ด 
 
 

มาก 

 ด้านการวดัผลและประเมินผล    

16. 
 
 

 มกีารก าหนดใหผู้ป้กครองมสี่วนร่วมในการตดิตาม 
 พฒันาการ ของผูเ้รยีนเป็นระยะโดยบนัทกึความเหน็ 
 สรุปพฒันาการและการปฏบิตักิจิกรรมของผูเ้รยีน 

4.43 
 

 

0.79 มาก 

  17. 
 

 การวดัและประเมนิผลระบุเครื่องมอืวดัและประเมนิไว ้  
 อย่างชดัเจน 

4.86 0.38 มากทีสุ่ด 

18.  การวดัและประเมนิผลสอดคลอ้งกบัตวัชีว้ดัหรอื 
 จุดประสงคก์ารเรยีนรู ้

4.86 0.38 มากทีสุ่ด 

19.  มกีารก าหนดเกณฑก์ารผา่นจดุประสงคท์ีส่ าคญัให้ 
 ผูเ้รยีนตอ้งผา่นแต่ละกจิกรรม 

4.86 0.38 มากทีสุ่ด 

20.  มกีารประเมนิผลการปฏบิตักิจิกรรมโดยวธิทีี ่
 หลากหลายและสอดคลอ้งกบักจิกรรมอย่างเป็นระบบ 

4.71 0.76 มากทีสุ่ด 

เฉล่ียรวม 4.66 0.34 มากท่ีสดุ 
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 จากตาราง 10  พบว่ากิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะส าหรับนักเรียน               
ชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น มคีุณภาพความเหมาะสมในภาพรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด (�̅�= 4.66)      
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีความเหมาะสมมากที่สุด คือ การจัดกิจกรรมมีการ
ค านึงถงึการสรา้งเสรมิความรู้สกึและเหน็คุณค่าในตวัเองของผูเ้รยีน, การจดักจิกรรมก าหนด
ชิ้นงาน /ภาระงานอย่างเหมาะสม  (�̅�= 5.00) รองลงมาคือ มีการน าหลักการและเหตุผล       
มาก าหนดจุดประสงคแ์ละแนวปฏบิตัใินการจดักจิกรรมเพื่อเสรมิสรา้งจติสาธารณะ, การวดัและ
ประเมนิผลระบุเครื่องมอืวดัและประเมนิไวอ้ย่างชดัเจน, การวดัและประเมินผลสอดคล้องกับ
ตวัชีว้ดัหรอืจุดประสงค์การเรยีนรู้, มกีารก าหนดเกณฑ์การผ่านจุดประสงค์ที่ส าคญัให้ผูเ้รียน
ต้องผ่านแต่ละกิจกรรม (�̅�= 4.86) และข้อที่มีความเหมาะสมน้อยที่สุด คือ วตัถุประสงค์            
มคีวามเหมาะสมกบัหน่วยการเรยีนรู้ (�̅�= 3.86) 
 
 
     ตอนท่ี  3  ผลการใช้กิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างจิตสาธารณะ ส าหรบันักเรียน
ระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น สงักดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
     การศึกษาผลการใช้กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะ ส าหรับนักเรียนระดบั        
ชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ผูว้จิยัท าการทดลอง    
กบันักเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 ปีการศกึษา 2559  โรงเรียนวดับ้านดง สงักดัส านักงาน     
เขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาพิษณุโลก เขต 1 จ านวน 30 คน ท าการทดลองระหว่างวนัที่               
1 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 ถงึ 15 มนีาคม พ.ศ. 2560  โดยใชเ้วลาในชัว่โมงกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน
และกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์  รวมทัง้สิ้น 32 ชัว่โมง ผู้วจิยัได้วเิคราะห์ผลคุณลกัษณะ         
ที่พึงประสงค์ด ้านจิตสาธารณะของนักเรียน โดยใช้การสังเกตเพื่อดูพัฒนาการหรือการ
เปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมด้านจิตสาธารณะที่เกดิขึน้หลงัจากการจดักจิกรรมในแต่ละหน่วยการ
เรยีนรู ้จ านวน 3 ครัง้ โดยใหค้รูเป็นผูส้งัเกต จ านวน 3 คน ประกอบดว้ย ครูทีป่รกึษา ครูผูส้อน
กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนและผูว้จิยั ซึ่งมผีลดงันี้ 
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ตาราง 11  ค่าเฉลีย่ (�̅�) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) ขอ้มูลดา้นการมจีติสาธารณะ 
     หลงัการเรยีนรูห้น่วยที ่1  

ข้อ รายการ �̅� S.D. 
ระดบั 

ขัน้พฤติกรรม 

 
1 

ด้านการมีจิตสาธารณะในตนเอง 
นกัเรยีนใชส้ิง่ของต่าง ๆ ของโรงเรยีนอย่างประหยดั  
ใชแ้ค่เพยีงพอกบัการใชง้านเท่านัน้ 

 
3.39 

 
0.66 

 
การเหน็คุณค่า 

2 นกัเรยีนแจง้ใหค้รหูรอืภารโรงทราบเมือ่พบสมบตั ิ 
ต่างๆ ของส่วนรวมช ารดุเสยีหายเพื่อจะไดซ่้อมแซม 

3.71 0.76 การจดัระบบ 

3 เมื่อรบัประทานอาหารกลางวนัเสรจ็นกัเรยีนจะ                                  
เกบ็ลา้งหรอืเกบ็ภาชนะของโรงเรยีนใหเ้รยีบรอ้ย 

3.20 0.53 การเหน็คุณค่า 

4 นกัเรยีนทิง้ขยะลงถงัขยะหรอืในทีท่ีร่องรบั 3.40 0.63 การเหน็คุณค่า 

5 นกัเรยีนท าหน้าทีเ่วรหรอืเขตรบัผดิชอบ 3.42 0.60 การเหน็คุณค่า 

6 นกัเรยีนร่วมท างานกลุ่มดว้ยความเตม็ใจ 3.42 0.63 การเหน็คุณค่า 

7 นกัเรยีนไมข่ดีเขยีนโต๊ะหรอืเกา้อีน้กัเรยีน 3.31 0.56 การเหน็คุณค่า 

8 นกัเรยีนไมฉ่ีกหรอืขดีเขยีนหนงัสอืทีย่มืเรยีนหรอื
หนงัสอืหอ้งสมุด 

3.36 0.50 
 

การเหน็คุณค่า 

 
9 

ด้านการมีจิตสาธารณะต่อผูอ่ื้น 
 

นกัเรยีนชว่ยแบ่งปันสิง่ของใหก้บัเพื่อนทีข่าดแคลน 
เชน่ กระดาษ ปากกา ยางลบ เป็นตน้ 

 
3.37 

 
0.80 

 
การเหน็คุณค่า 

10 นกัเรยีนน าสิง่ของหรอืเงนิมาบรจิาค เมื่อโรงเรยีน 
รอ้งขอ 

3.80 0.64 การจดัระบบ 

11 เมื่อครูตอ้งการความช่วยเหลอื นกัเรยีนจะรบัอาสา
ชว่ยเหลอืงานครูทนัท ี

3.27 0.65 การเหน็คุณค่า 

12 นกัเรยีนรบัอาสาเพื่อนในการเกบ็หรอืรวบรวมงานส่งครู 3.33 0.62 การเหน็คุณค่า 

13 นกัเรยีนชืน่ชมยนิดเีมือ่เพื่อนไดร้บัรางวลั 3.48 0.57 การเหน็คุณค่า 
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ตาราง 11 (ต่อ) 

ข้อ รายการ �̅� S.D. 
ระดบั 

ขัน้พฤติกรรม 

 ด้านการมีจิตสาธารณะต่อผูอ่ื้น    

14 นกัเรยีนไม่โกรธหรอืต่อวา่เพื่อน ทีเ่พื่อนท างานกลุ่ม
ผดิพลาด 

3.32 0.74 การเหน็คุณค่า 

15 นกัเรยีนเขา้แถวเป็นระเบยีบ รูล้ าดบัก่อนหลงั  
เชน่ ส่งงานครู ซือ้อาหารหรอืขนม เป็นตน้ 

3.53 0.49 การเหน็คุณค่า 

 
16 

ด้านการมีจิตสาธารณะต่อสงัคม 
 

นกัเรยีนใชไ้ฟฟ้าเท่าทีจ่ าเป็น และปิดทุกครัง้เมื่อเลกิใช ้
 
3.51 

 
0.57 

 
การเหน็คุณค่า 

17 เมื่อนกัเรยีนรบัประทานอาหารกลางวนัเสรจ็แล้ว  
 

นกัเรยีนจะท าความสะอาดโต๊ะรบัประทานอาหาร 

3.63 0.65  การเหน็คุณค่า 

18 นกัเรยีนเขา้ร่วมกจิกรรมสาธารณะประโยชน์ของ
โรงเรยีนหรอืชมุชน  

3.59 0.69      การเหน็คุณค่า  

19 นกัเรยีนอาสากวาดหรอืท าความสะอาดหอ้งพเิศษ
ต่างๆ ทีไ่ม่ใชห่น้าทีท่ีร่บัผดิชอบ 

3.59 0.66 การเหน็คุณค่า 

20 นกัเรยีนยอมรบัและปฏบิตัติามกฎของโรงเรยีน 3.38 0.51 การเหน็คุณค่า 

เฉล่ียรวม 3.45 0.08 การเหน็คณุค่า 

  จากตาราง 11  พบวา่นกัเรยีนมพีฤตกิรรมจติสาธารณะหลงัการจดักจิกรรมการเรยีนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จิตผ่องใส ใจสาธารณะ ในภาพรวมมีพฤติกรรมอยู่ในระดบัข ัน้การเหน็
คุณค่า (�̅�= 3.45) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่นักเรียนมีระดบัคะแนนมากที่สุด คือ 
นักเรยีนน าสิง่ของมาบรจิาค เมื่อโรงเรยีนร้องขอ (�̅�= 3.80) รองลงมา คอื นักเรยีนแจ้งให้ครู
หรอืภารโรงทราบเมื่อพบสมบตัติ่างๆ ของส่วนรวมช ารุดเสยีหายเพื่อจะไดซ่้อมแซม (�̅�= 3.71) 
และข้อที่มีระดบัคะแนนน้อยที่สุด คือ เมื่อรบัประทานอาหารกลางวนัเสร็จนักเรียนจะเก็บล้าง
ภาชนะของโรงเรยีน (�̅�= 3.20) 
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ตาราง 12 ค่าเฉลีย่ (�̅�) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) ขอ้มูลดา้นการมจีติสาธารณะ 
    หลงัการเรยีนรูห้น่วยที ่2  

ข้อ รายการ �̅� S.D. 
ระดบั 

ขัน้พฤติกรรม 

 
1 

ด้านการมีจิตสาธารณะในตนเอง 
นกัเรยีนใชส้ิง่ของต่าง ๆ ของโรงเรยีนอย่างประหยดั  
ใชแ้ค่เพยีงพอกบัการใชง้านเท่านัน้ 

 
4.01 
 

 
0.52 

 
การจดัระบบ 

2 นกัเรยีนแจง้ใหค้รหูรอืภารโรงทราบเมือ่พบสมบตั ิ 
ต่างๆ ของส่วนรวมช ารดุเสยีหายเพื่อจะไดซ่้อมแซม 

3.98 0.55 การจดัระบบ 

3 เมื่อรบัประทานอาหารกลางวนัเสรจ็นกัเรยีนจะ                                  
เกบ็ลา้งหรอืเกบ็ภาชนะของโรงเรยีนใหเ้รยีบรอ้ย 

4.07 0.43 การจดัระบบ 

4 นกัเรยีนทิง้ขยะลงถงัขยะหรอืในทีท่ีร่องรบั 3.99 0.55 การจดัระบบ 

5 นกัเรยีนท าหน้าทีเ่วรหรอืเขตรบัผดิชอบ 3.98 0.49 การจดัระบบ 

6 นกัเรยีนร่วมท างานกลุ่มดว้ยความเตม็ใจ 3.42 0.63 การจดัระบบ 

7 นกัเรยีนไมข่ดีเขยีนโต๊ะหรอืเกา้อีน้กัเรยีน 4.02 0.52 การจดัระบบ 

8 นกัเรยีนไมฉ่ีกหรอืขดีเขยีนหนงัสอืทีย่มืเรยีนหรอื
หนงัสอืหอ้งสมุด 

4.08 0.47 การจดัระบบ 

 
9 
 

10 

ด้านการมีจิตสาธารณะต่อผูอ่ื้น 
นกัเรยีนชว่ยแบ่งปันสิง่ของใหก้บัเพื่อนทีข่าดแคลน  
เชน่ กระดาษ ปากกา ยางลบ เป็นตน้ 
นกัเรยีนน าสิง่ของหรอืเงนิมาบรจิาค เมื่อโรงเรยีนรอ้งขอ 

 
3.90 
 
3.97 

 
0.45 
 
0.38 

 
การจดัระบบ 

 
การจดัระบบ 

11 เมื่อครูตอ้งการความช่วยเหลอื นกัเรยีนจะรบัอาสา
ชว่ยเหลอืงานครูทนัท ี

4.14 0.44 การจดัระบบ 

12 นกัเรยีนรบัอาสาเพื่อนในการเกบ็หรอืรวบรวมงานส่งคร ู 4.09 0.49 การจดัระบบ 

13 นกัเรยีนชืน่ชมยนิดเีมือ่เพื่อนไดร้บัรางวลั 3.98 0.34 การจดัระบบ 
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ตาราง 12 (ต่อ) 

ข้อท่ี รายการ �̅� S.D. 
ระดบั 

ขัน้พฤติกรรม 

 
14 
 

15 

ด้านการมีจิตสาธารณะต่อผูอ่ื้น 
นกัเรยีนไม่โกรธหรอืต่อวา่เพื่อน ทีเ่พื่อนท างานกลุ่ม
ผดิพลาด 
นกัเรยีนเขา้แถวเป็นระเบยีบ รูล้ าดบัก่อนหลงั เชน่   
ส่งงานครู ซื้ออาหารหรอืขนม เป็นตน้ 

 
3.98 
 
3.91 

 
0.48 
 
0.47 

 
การจดัระบบ 

 
การจดัระบบ 

 
16 

ด้านการมีจิตสาธารณะต่อสงัคม 
 

นกัเรยีนใชไ้ฟฟ้าเท่าทีจ่ าเป็น และปิดทุกครัง้เมื่อเลกิใช ้
 
3.97 

 
0.52 

 
การจดัระบบ 

17 เมื่อนกัเรยีนรบัประทานอาหารกลางวนัเสรจ็แล้ว  
 

นกัเรยีนจะท าความสะอาดโต๊ะรบัประทานอาหาร 

3.83 0.46 การจดัระบบ 

18 นกัเรยีนเขา้ร่วมกจิกรรมสาธารณะประโยชน์ของ
โรงเรยีนหรอืชมุชน เชน่ ท าความสะอาดบรเิวณโรงเรยีน 
วดั อนามยัหรอืชมุชนบรเิวณรอบๆ โรงเรยีน 

4.13 0.48 การจดัระบบ 

19 นกัเรยีนอาสากวาดหรอืท าความสะอาดหอ้งพเิศษ
ต่างๆ ทีไ่ม่ใชห่น้าทีท่ีร่บัผดิชอบ 

3.96 0.59 การจดัระบบ 

20 นกัเรยีนยอมรบัและปฏบิตัติามกฎของโรงเรยีน 3.92 0.37 การจดัระบบ 

เฉล่ียรวม 3.97 0.07 การจดัระบบ 

  จากตาราง 12 พบวา่นกัเรยีนมพีฤตกิรรมจติสาธารณะหลงัการจดักจิกรรมการเรยีนรู้
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 2 ชุมชนสวยด้วยจติสาธารณะ ในภาพรวมมพีฤตกิรรมอยู่ในระดบัข ัน้การ
จดัระบบ (�̅�= 3.97) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าข้อที่มีระดบัคะแนนมากที่สุด คือ เมื่อครู
ต้องการความช่วยเหลือ นักเรียนจะรบัอาสาช่วยเหลืองานครูทนัที   (�̅�= 4.14) รองลงมา คอื 
นักเรยีนเขา้ร่วมกจิกรรมสาธารณะประโยชน์ของโรงเรยีนหรอืชุมชน เช่น ท าความสะอาดบรเิวณ
โรงเรยีน วดั อนามยัหรอืชมุชนบรเิวณรอบๆ โรงเรยีน (�̅�= 4.13) ขอ้ทีม่รีะดบัคะแนนน้อยทีสุ่ด คอื 
นกัเรยีนร่วมท างานกลุ่มดว้ยความเตม็ใจ (�̅�= 3.42) 
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ตาราง 13 ค่าเฉลีย่ (�̅�) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) ขอ้มูลดา้นการมจีติสาธารณะ 
    หลงัการเรยีนรูห้น่วยที ่3  

ข้อ
ท่ี รายการ �̅� S.D. ระดบั 

ขัน้พฤติกรรม 

 
1 

ด้านการมีจิตสาธารณะในตนเอง 
นกัเรยีนใชส้ิง่ของต่าง ๆ ของโรงเรยีนอย่างประหยดั  
ใชแ้ค่เพยีงพอกบัการใชง้านเท่านัน้ 

 
4.57 

 
0.31 

 
 พฒันาเป็นลกัษณะนิสยั 

2 นกัเรยีนแจง้ใหค้รหูรอืภารโรงทราบเมือ่พบสมบตั ิ 
ต่างๆ ของส่วนรวมช ารดุเสยีหายเพื่อจะไดซ่้อมแซม 

4.59 0.25  พฒันาเป็นลกัษณะนิสยั 

3 เมื่อรบัประทานอาหารกลางวนัเสรจ็นกัเรยีนจะ                                  
เกบ็ลา้งหรอืเกบ็ภาชนะของโรงเรยีนใหเ้รยีบรอ้ย 

4.68 0.33  พฒันาเป็นลกัษณะนิสยั 

4 นกัเรยีนทิง้ขยะลงถงัขยะหรอืในทีท่ีร่องรบั 4.66 0.25  พฒันาเป็นลกัษณะนิสยั 

5 นกัเรยีนท าหน้าทีเ่วรหรอืเขตรบัผดิชอบ 4.49 0.33 การจดัระบบ 

6 นกัเรยีนร่วมท างานกลุ่มดว้ยความเตม็ใจ 4.56 0.31  พฒันาเป็นลกัษณะนิสยั 

7 นกัเรยีนไมข่ดีเขยีนโต๊ะหรอืเกา้อีน้กัเรยีน 4.61 0.33  พฒันาเป็นลกัษณะนิสยั 

8 นกัเรยีนไมฉ่ีกหรอืขดีเขยีนหนงัสอืทีย่มืเรยีนหรอื
หนงัสอืหอ้งสมุด 

4.48 0.29 การจดัระบบ 

 
9 

ด้านการมีจิตสาธารณะต่อผูอ่ื้น 
 

นกัเรยีนชว่ยแบ่งปันสิง่ของใหก้บัเพื่อนทีข่าดแคลน 
เชน่ กระดาษ ปากกา ยางลบ เป็นตน้ 

 
4.52 

 
0.32 

 
พฒันาเป็นลกัษณะนิสยั 

10 นกัเรยีนน าสิง่ของหรอืเงนิมาบรจิาค เมื่อโรงเรยีนรอ้งขอ 4.46 0.29      การจดัระบบ 

11 เมื่อครูตอ้งการความช่วยเหลอื นกัเรยีนจะรบัอาสา
ชว่ยเหลอืงานครูทนัท ี

4.58 0.30 พฒันาเป็นลกัษณะนิสยั 

12 นกัเรยีนรบัอาสาเพื่อนในการเกบ็หรอืรวบรวมงาน    
ส่งครู 

4.63 0.31 พฒันาเป็นลกัษณะนิสยั 

13 นกัเรยีนชืน่ชมยนิดเีมือ่เพื่อนไดร้บัรางวลั 4.52 0.29 พฒันาเป็นลกัษณะนิสยั 
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ตาราง 13 (ต่อ) 

ข้อท่ี รายการ �̅� S.D. 
ระดบั 

ขัน้พฤติกรรม 

 ด้านการมีจิตสาธารณะต่อผูอ่ื้น    

14 
 

15 

นกัเรยีนไม่โกรธหรอืต่อวา่เพื่อน ทีเ่พื่อนท างานกลุ่ม
ผดิพลาด 
นกัเรยีนเขา้แถวเป็นระเบยีบ รูล้ าดบัก่อนหลงั เชน่   
ส่งงานครู ซื้ออาหารหรอืขนม เป็นตน้ 

4.63 
 
4.50 

0.23 
 
0.32 

พฒันาเป็นลกัษณะนิสยั 

 
การจดัระบบ 

 
16 

ด้านการมีจิตสาธารณะต่อสงัคม 
 

นกัเรยีนใชไ้ฟฟ้าเท่าทีจ่ าเป็น และปิดทุกครัง้เมื่อเลกิใช ้
 
4.49 

 
0.31 

 
การจดัระบบ 

17 เมื่อนกัเรยีนรบัประทานอาหารกลางวนัเสรจ็แล้ว  
 

นกัเรยีนจะท าความสะอาดโต๊ะรบัประทานอาหาร 

4.44 0.28 การจดัระบบ 

18 นกัเรยีนเขา้ร่วมกจิกรรมสาธารณะประโยชน์ของ
โรงเรยีนหรอืชมุชน เชน่ ท าความสะอาดบรเิวณ
โรงเรยีน วดั อนามยัหรอืชมุชนบรเิวณรอบๆ โรงเรยีน 

4.53 0.29 พฒันาเป็นลกัษณะนิสยั 

19 นกัเรยีนอาสากวาดหรอืท าความสะอาดหอ้งพเิศษ
ต่างๆ ทีไ่ม่ใชห่น้าทีท่ีร่บัผดิชอบ 

4.61 0.26 พฒันาเป็นลกัษณะนิสยั 

20 นกัเรยีนยอมรบัและปฏบิตัติามกฎของโรงเรยีน 4.54 0.28 พฒันาเป็นลกัษณะนิสยั 

เฉล่ียรวม 4.55 0.03    พฒันาเป็นลกัษณะนิสยั 

 จากตาราง 13  พบวา่นกัเรยีนมจีติสาธารณะหลงัการจดักจิกรรมการเรยีนรูห้น่วยการ
เรยีนรู้ที่ 3 จติสาธารณะ จติแห่งความด ีในภาพรวมมพีฤตกิรรมอยู่ในระดบัข ัน้การพฒันาเป็น
ลกัษณะนิสยั (�̅�= 4.55) เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ที่นักเรยีนมรีะดบัคะแนนมากทีสุ่ด 
คือ เมื่อรบัประทานอาหารกลางวนัเสร็จนักเรียนจะเก็บล้างหรือเก็บภาชนะของโรงเรียนให้
เรยีบร้อย (�̅�= 4.68)  รองลงมา คอื นักเรยีนทิง้ขยะลงถงัขยะหรอืในทีท่ีร่องรบั (�̅�= 4.66) และ
ขอ้ที่มรีะดบัคะแนนน้อยที่สุด คอื เมื่อนักเรยีนรบัประทานอาหารกลางวนัเสรจ็แล้ว นักเรยีนจะท า
ความสะอาดโต๊ะรบัประทานอาหาร (�̅�= 4.44) 
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ภาพ  3  แสดงพฒันาการดา้นพฤตกิรรมการมจีติสาธารณะ 
 

  จากภาพ 3  พบวา่ ในภาพรวมนกัเรยีนมพีฤตกิรรมจติสาธารณะหลงัการจดักจิกรรม
เพื่อเสรมิสร้างจติสาธารณะเพิม่ขึน้ตามล าดบั ซึ่งจากการจดัการเรยีนรู้ในหน่วยที่ 1 ถงึหน่วย
การเรยีนรู้ที่ 3 พบว่านักเรยีนพฒันาพฤตกิรรมจติสาธารณะ จากขัน้การเหน็คุณค่า (�̅�= 3.45) 
มาเป็นขัน้การจดัระบบ (�̅�= 3.97) และสามารถเป็นขัน้พฒันาเป็นนิสยั (�̅�= 4.55)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3

พฒันาการจติสาธารณะ 3.45 3.97 4.55

3.45
3.97

4.55

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

พฒันาการพฤติกรรมด้านจิตสาธารณะ
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ตาราง 14  ค่าเฉลีย่ (�̅�) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) พฒันาการดา้นการมจีติสาธารณะ 
   ทัง้ 3 ดา้น  

พฤติกรรม 
จิตสาธารณะ 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี  
รวม 

1 2 3 

�̅� S.D. ระดบั �̅� S.D. ระดบั �̅� S.D. ระดบั �̅� S.D. ระดบั 

ในตนเอง 3.40 0.20 เหน็ 
คณุคา่ 3.96 0.25 การ 

จดัระบบ 4.58 0.12 พฒันา 
เป็นนิสยั 3.98 0.07 การ 

จดัระบบ 

ต่อผูอ้ ื่น 3.44 0.25 เหน็ 
คณุคา่ 4.00 0.16 การ 

จดัระบบ 4.55 0.13 พฒันา 
เป็นนิสยั 4.00 0.06 การ 

จดัระบบ 

ต่อสงัคม 3.54 0.33 เหน็ 
คณุคา่ 3.96 0.25 การ 

จดัระบบ 4.52 0.11 พฒันา 
เป็นนิสยั 4.01 0.11 การ 

จดัระบบ 

 
 จากตาราง  14  แสดงให้เหน็ว่านักเรยีนมพีฒันาการด้านจติสาธารณะทัง้ 3 ด้าน         
คอืจติสาธารณะในตนเอง จติสาธารณะต่อผูอ้ ื่นและจติสาธารณะต่อสงัคมหลงัการจดักจิกรรม
การเรยีนรูห้น่วยการเรยีนรูจ้ านวน 3 หน่วยการเรยีนรู ้เพิม่ขึน้ตามล าดบั  
 
 ในส่วนข้อมูลเชงิคุณภาพ ผู้วจิยัได้เก็บข้อมูลในการพฒันาพฤติกรรมจิตสาธารณะ  
โดยการใชก้จิกรรมเพื่อเสรมิสร้างจิตสาธารณะ ส าหรบันักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น   
ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลระหว่างการทดลอง จากบันทึกหลงัการสอนของครูผู้สอน ข้อมูลการ
สะท้อนความคิดเห็นของนักเรียนต่อกิจกรรม  ข้อมูลในบันทึกการเรียนรู้ของนักเรียน ได้
รายละเอยีดดงันี้ 
 1. นักเรียนมีการท างานเป็นกลุ่ม สามารถรู้บทบาทของการเป็นผู้น า ผู้ตาม ท าให้
นกัเรยีนมคีุณธรรม มคีุณลกัษณะเป็นผูน้ าและมพีฤตกิรรมดา้นจติสาธารณะ  
 2. นักเรียนทุกคนได้ฝึกกิจกรรมจิตสาธารณะและเป็นผู้มีพฤติกรรมจิตสาธารณะ 
สามารถปฏบิตัไิดจ้รงิ  
 3. นักเรียนเกิดจิตสาธารณะในการมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาโรงเรียน มีจิตอาสา
สอดคลอ้งกบัแผนการจดัการเรยีนรู ้ 
 4. นกัเรยีนแต่ละกลุ่มไดร้่วมมอืกนัปฏบิตัแิละเรยีนรูต้ามความสมคัรใจ  
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  ตอนท่ี 4 เพื่อศึกษาความคิดเหน็ต่อการใช้กิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างจิตสาธารณะ 
ส าหรบันักเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น สงักดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษา      
ขัน้พืน้ฐาน 
 ผู้วจิยัได้ท าการประเมนิความคดิเหน็ต่อการใช้กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจติสาธารณะ
ส าหรบันักเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน        
ซึ่งถามความคดิเหน็ในประเดน็ทัง้หมด 4 ด้าน คอื 1) ด้านความสะดวกในการน าไปใช้  2) ด้าน
ความชดัเจนและความเหมาะสม 3) ดา้นการบรรลุวตัถุประสงค ์และ 4) ดา้นประโยชน์และความ
คุม้ค่า โดยผูว้จิยัไดส้อบถามครูผูด้ าเนินการสอนกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน โรงเรยีนขยายโอกาสทาง
การศกึษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน จ านวน 15 คน ปรากฏผลดงันี้  
ตาราง 15  จ านวนและรอ้ยละขอ้มูลของกลุ่มตวัอย่าง จ าแนกตามสถานภาพ จ านวน 15 คน 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 

เพศ 

       ชาย  

       หญงิ 

รวม 

 

7 

8 

15 

 

46.7 

53.3 

100.0 

วฒิุการศึกษา 

       ปรญิญาตร ี

       ปรญิญาโท 

รวม 

 

6 

9 

15 

 

40.0 

60.0 

100.0 

ประสบการณ์สอน 

       ประสบการณ์สอนน้อยกวา่ 10 ปี 

       ประสบการณ์สอน 10-20 ปี 

       ประสบการณ์สอนมากกวา่ 20 ปี 

 

4 

7 

4 

 

26.7 

46.7 

26.7 

รวม 15 100.0 

  จากตาราง 15 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญงิ จ านวน 8 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 
53.30 และเป็นเพศชาย จ านวน 7 คน คดิเป็นรอ้ยละ 46.70 มวีุฒกิารศกึษาปรญิญาโท จ านวน 
9 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 และวุฒิปริญญาตรี จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 และ            
มปีระสบการณ์สอนมากกวา่ 20 ปี จ านวน 4 คน คดิเป็นรอ้ยละ 26.70 ประสบการณ์สอน 10-20 ปี 
จ านวน 7 คน คดิเป็นร้อยละ 46.70 และประสบการณ์สอนน้อยกว่า 10 ปี จ านวน 4 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 26.70 
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ตาราง  16  ค่าเฉลีย่ (�̅�) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) ขอ้มูลความคดิเหน็ของครูผูส้อน 
      กลุม่สาระกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนต่อการใชก้จิกรรมเพือ่เสรมิสรา้งจติสาธารณะ 

ข้อ รายการ �̅� S.D. 
ระดบั 

ความคิดเหน็ 

  ด้านความสะดวกในการน าไปใช้    

1. 
 
 กจิกรรมเพื่อเสรมิสรา้งจติสาธารณะมคีูม่อืในการใช ้ 
 ท าใหม้คีวามสะดวกสามารถน าไปใช ้

4.87 0.35 มากทีสุ่ด 

2.  องค์ประกอบต่างๆ ในกิจกรรมมคีรบถ้วนสามารถ 
 น ามาใชโ้ดยไม่ต้องไปหาเพิม่เตมิจากแหล่งอื่นๆ 

4.60 0.51 มากทีสุ่ด 

3.  กจิกรรมเพื่อเสรมิสรา้งจติสาธารณะสามารถเลอืก 
 น าไปจดักจิกรรมไดใ้นหลายกลุม่สาระการเรยีนรู ้

4.53 0.52 มากทีสุ่ด 

รวม 4.67 0.09     มากท่ีสดุ 

 
4. 

 ด้านความชดัเจนและความเหมาะสม 
 กจิกรรมเสรมิสรา้งจติสาธารณะมขี ัน้ตอนการจดั 
 กจิกรรมทีช่ดัเจน 

 
4.67 

 
0.49 

 
มากทีสุ่ด 

5.  กจิกรรมเสรมิสรา้งจติสาธารณะมคีวามยากง่าย 
 เหมาะสมกบัผูเ้รยีน 

4.47 0.52 มาก 
 

6.  ในแต่ละหน่วยการเรยีนรูม้กีารวดัผลและประเมนิผล 
 ทีช่ดัเจนและเหมาะสม 

4.73 0.46 มากทีสุ่ด 

รวม 4.62 0.03     มากท่ีสดุ 

 
7. 

 ด้านการบรรลุวตัถปุระสงค ์
 นกัเรยีนทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชก้จิกรรม  
 เสรมิสรา้งจติสาธารณะ มกีารเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม 

 
4.60 

 
0.51 

 
มากทีสุ่ด 

8.  กจิกรรมการเรยีนรูใ้นแต่ละหน่วยการเรยีนรูท้ าให ้
 ผูเ้รยีนบรรลุวตัถุประสงคท์ีป่รากฏในหน่วยการ 
 เรยีนรู ้

4.60 0.51 มากทีสุ่ด 
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  ตาราง 16 (ต่อ) 

ข้อ รายการ �̅� S.D. 
ระดบั 

ความคิดเหน็ 

9.  การจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้นแต่ละหน่วยการเรยีนรู้  
 ท าใหน้กัเรยีนมพีฤตกิรรมกอ่นและหลงัแตกตา่งกนั 

4.60 0.51 มากทีสุ่ด 

รวม 4.60 0.00 มากท่ีสดุ 

 
10. 

 ด้านประโยชน์และความคุ้มค่า 
 การจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชก้จิกรรมเสรมิสรา้ง      
 จติสาธารณะชว่ยใหน้กัเรยีนมคีุณลกัษณะดงักล่าว 
 เพิม่ขึน้ 

 
4.87 

 
0.35 

 
มากทีสุ่ด 

11.  นอกจากนกัเรยีนไดเ้สรมิสรา้งจติสาธารณะแลว้  
 การใชก้จิกรรมเสรมิสรา้งจติสาธารณะยงัสามารถ 
 ส่งเสรมิคุณลกัษณะอนัพงึประสงคด์า้นอื่นดว้ย 

4.80 0.41 มากทีสุ่ด 

12.  หอ้งเรยีนอื่นๆ ในโรงเรยีนของท่านสามารถจดั 
 กจิกรรมโดยใชห้น่วยการเรยีนรูใ้นกจิกรรมเสรมิสรา้ง 
 จติสาธารณะได ้

4.93 0.29 มากทีสุ่ด 
 

รวม 4.87 0.08 มากท่ีสดุ 

เฉล่ียรวม 4.69 0.04    มากท่ีสดุ 

 
 จากตาราง 16  แสดงให้เห็นว่าความคิดเห็นต่อการใช้กิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง             
จติสาธารณะส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านักงานคณะกรรมการการศกึษา
ขัน้พื้นฐาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅�= 4.69) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า         
ด้านที่มรีะดบัคะแนนเฉลี่ยมากทีสุ่ด คอื ด้านประโยชน์และความคุม้ค่า (�̅�= 4.87) รองลงมาคอื    
ดา้นความสะดวกในการน าไปใช ้(�̅�= 4.67) และดา้นทีม่รีะดบัคะแนนเฉลีย่น้อยทีสุ่ด คอืดา้นการ
บรรลุวตัถุประสงค ์(�̅�= 4.60) 
 


