
บทที่  1 
 

บทนํา 
 
ความเปนมาของปญหา 

การอยูรวมกันในสังคมมนุษย  ควรมีการชวยเหลือซ่ึงกันและกันยามมีภัยหรือมีทุกข       

ซึ่งลักษณะของบุคคลที่เปนผูมีน้ําใจ  เอ้ือเฟอเผ่ือแผ  เสียสละ  ไมเห็นแกตัว  สอดคลองกับลักษณะ

อุปนิสัยของคนไทยในสังคมดั้งเดิม  ไดแก  รักอิสรภาพ  เปนตัวของตัวเอง  ไมชอบความโออา  รัก

สงบ  เชื่อฟงผูอาวุโส  มีความกตัญู  มีความเมตตา  กรุณา  และมีน้ําใจ   ในปจจุบันจะเห็นวา

ประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว  ทั้งดานเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม  และ

สภาพแวดลอมตาง ๆ  นํามาซ่ึงความเจริญกาวหนาของประเทศในหลาย ๆ ดาน  ขณะเดียวกันก็

สงผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรมของสังคมไทย  นําไปสูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

และการดําเนินชีวิตของคนทั่ว ๆ ไป  โดยเปลี่ยนจากสังคมที่เปนชนบท  มีประชาชนจํานวนไมมาก  

มีกลไกไมซับซอน เปนสังคมที่มีความเปนอยูแบบตัวใครตัวมันมากข้ึน  มีลักษณะวัตถุนิยมมากข้ึน

อยางรวดเร็วเพราะการหล่ังไหลทางเทคโนโลยีและส่ิงประดิษฐตาง ๆ เขามามีอิทธิพลตอวิถีชีวิต

ความรูสึกความเช่ือและคานิยม  

ภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน  ทําใหผูปกครองจะตองทุมเทเวลาสวนใหญใหกับการประกอบ

อาชีพ  เพื่อใหครอบครัวมีชีวิตที่ดีข้ึน  จึงเปนสาเหตุประการหนึ่ง  ที่ทําใหผูปกครองไมคอยมีเวลาที่

จะดูแลบุตรธิดาอยางใกลชิด  ตลอดจนการเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรมที่มีผลใหคนไทยขาดความ

มีน้ําใจสงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตของเยาวชนใหมีสังคมในลักษณะตางคนตางอยู  ตางคน

ตางฉวยโอกาส  อิจฉาริษยา  และเห็นแกตัว  จนกระทั่งทําใหความมีน้ําใจของนักเรียนที่มีตอเพื่อน  

ตอครูอาจารย  ตลอดทั้งตอโรงเรียนและสังคมลดลง  ผูศึกษาคนควาไดสังเกตพฤติกรรมของ

นักเรียนเห็นวานักเรียนสวนใหญ มีสังคมลักษณะตางคนตางอยู  ไมเอ้ือเฟอเผ่ือแผ  ไมสนใจใคร  

โดยมีพฤติกรรมที่แสดงถึง 

1.  เห็นประโยชนสวนตนมากกวาสวนรวมเชน  ไมชวยกันทํางานที่ไดรับมอบหมาย  

แยงกันซื้ออาหาร  เกี่ยงกันเก็บของใชเมื่อเลิกงานแลว 

2.   ไมเอ้ือเฟอ  ไมชวยเหลือกัน  เชน  ไมชวยเพื่อนถือของยกของ  ไมใหเพื่อนยืมอุปกรณ 

การเรียน 

            3.   ไมเห็นอกเห็นใจกัน  เชน  หัวเราะเยาะเม่ือเพื่อนทําผิดพลาด  ไมชวยปลอบใจ 
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หรือใหกําลังใจเมื่อเพื่อนไมสบายใจ  สงเสียงดังรบกวนขณะที่เพื่อนอานหนังสือ  หรือทํางานอยู 

พฤติกรรมดังกลาวนี้อาจจะเปนเพราะ  นักเรียนไมมีน้ําใจใหแกกัน  จากสภาพดังกลาว

ขางตนจะเห็นไดวา  ความมีน้ําใจมีความสําคัญตอสังคมไทยในปจจุบัน  โดยเฉพาะอยางยิ่ง

นักเรียนซ่ึงเปนเยาวชนของชาติ  และจะเปนกําลังสําคัญของสังคมไทยในอนาคต  ถาขาดความมี

น้ําใจใหแกกันก็จะเปนบุคคลที่ขาดคุณคาตอสังคม  ขาดความจริงใจ  และจะเปนผูที่กําลังเดินไปสู

เสนทางของความลมเหลวในที่สุด  ดังนั้น  ควรจะตองศึกษาหาวิธีที่จะสรางความมีน้ําใจใหเกิด

ข้ึนกับเยาวชนใหได 

              กระทรวงศึกษาธิการไดเล็งเห็นความสําคัญของการปลูกฝงพฤติกรรมที่พึงปรารถนา

สําหรับเยาวชนจึงกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคที่ตองการเนนในการสรางเสริมเพื่อใหเกิดข้ึน

แกเยาวชน  ในพระราชบัญญัติการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พ.ศ. 2551  ไวดังตอไปนี้ 

1.  รักชาติ  ศาสน  กษัตริย  คือผูที่มีลักษณะซึ่งแสดงออกถึงการเปนพลเมืองดีของชาติ  

มีความสามัคคีปรองดอง  ภูมิใจ  เชิดชูความเปนชาติไทย  ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ

และแสดงความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย 

2.  ซื่อสัตยสุจริต  คือผูที่ประพฤติตรงตามความเปนจริงทั้งทางกาย  วาจา  ใจและยึดหลัก

ความจริง  ความถูกตองในการดําเนินชีวิต  มีความละอายและเกรงกลัวตอการกระทําผิด 

3.  มีวินัย  คือผูที่ปฏิบัติตนตามขอตกลง  กฎเกณฑ  ระเบียบ  ขอบังคับของครอบครัว  

โรงเรียน  และสังคมเปนปกติวิสัย  ไมละเมิดสิทธิของผูอ่ืน 

4.  ใฝเรียนรู  คือผูที่มีลักษณะซ่ึงแสดงออกถึงความต้ังใจ  เพียรพยายามในการเรียนและ

เขารวมกิจกรรมการเรียนรู  แสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนอยาง

สม่ําเสมอ  ดวยการเลือกใชส่ืออยางเหมาะสม  บันทึกความรู  วิเคราะห  สรุปเปนองคความรู

แลกเปล่ียนเรียนรู  ถายทอด  เผยแพร  และนําไปใชในชีวิตประจําวันได 

5.  อยูอยางพอเพียง  คือผูที่ดําเนินชีวิตอยางประมาณตน  มีเหตุผล  รอบคอบ  ระมัดระวัง  

อยูรวมกับผูอ่ืนดวยความรับผิดชอบ  ไมเบียดเบียนผูอ่ืน  เห็นคุณคาของทรัพยากรตางๆ  มีการ

วางแผนปองกันความเสี่ยงและพรอมรับการเปล่ียนแปลง 

6.  มุงมั่นในการทํางาน  คือผูที่มีลักษณะซ่ึงแสดงออกถึงความต้ังใจปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับ

มอบหมายดวยความเพียรพยายาม  ทุมเทกําลังกาย  กําลังใจ  ในการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ  ให

สําเร็จลุลวง  ตามเปาหมายที่กําหนดดวยความรับผิดชอบ  และมีความภาคภูมิใจในผลงาน   

7.  รักความเปนไทย  คือผูที่มีความภาคภูมิใจ  เห็นคุณคา  ชื่นชม  มีสวนรวมในการ

อนุรักษ สืบทอด  เผยแพรภูมิปญญาไทย  ขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปะและวัฒนธรรมไทย   
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มีความกตัญูกตเวที  ใชภาษาไทยในการส่ือสารอยางถูกตองเหมาะสม         

8.  มีจิตสาธารณะ  คือผูที่ลักษณะเปนผูใหและชวยเหลือผูอ่ืน  แบงปนความสุขสวนตน

เพื่อทําประโยชนแกสวนรวม  เขาใจ  เห็นใจผูที่มีความเดือดรอน  อาสาชวยเหลือสังคม  อนุรักษ

ส่ิงแวดลอมดวยแรงกาย  สติปญญา  ลงมือปฏิบัติเพื่อแกปญหา  หรือรวมสรางสรรคส่ิงที่ดีงามให

เกิดในชุมชน  โดยไมหวังส่ิงตอบแทน 

ถาเยาวชนไทยรุนใหมมีคุณสมบัติตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาข้ันพื้นฐาน กําหนด  

ก็จะทําใหชาติของเราเปนชาติที่เขมแข็ง  มีความสามัคคีเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันเกิดความสงบสุข  

ไมวาความเปล่ียนแปลงในวันขางหนาจะมีมาอยางไร  เราก็จะสามารถอยูรวมกันไดอยางมี

ความสุข ซึ่งจะเห็นไดวาการปลูกฝงความมีน้ําใจเปนเร่ืองที่มีความสําคัญยิ่ง ที่ควรพัฒนาไป

พรอมๆ กับการปลูกฝงคุณลักษณะอันพึงประสงคดานอ่ืน ๆ  

              ปญหานักเรียนขาดความมีน้ําใจเปนปญหาที่มีมานาน  และนับวันจะทวีเพิ่มมากข้ึน  

โดยเฉพาะในเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษาซ่ึงเปนวัยที่กําลังจดจํา  เลียนแบบและเปนชวงวัยหัว

เล้ียวหัวตอ  เนื่องมาจากการพัฒนาทางรางกาย  และสื่อตางๆที่เขามาสูนักเรียน  ทําใหนักเรียน

ปฏิบัติตามแบบอยางที่ไดพบเห็นจากส่ือเทคโนโลยี 

พฤติกรรมดานความมีน้ําใจ  จึงมีความสําคัญตอการพัฒนาการของเด็ก  มีผลกระทบ

ตอเด็ก  ถาไมไดรับการแกไขหรือเสริมสรางต้ังแตเร่ิมแรกเมื่อเติบโตเปนผูใหญในอนาคตมีโอการที่

จะประสบปญหาในการดําเนินชีวิตสูงมาก  ครู  และผูที่เกี่ยวของตองตระหนักในภาระหนาที่ในการ

อบรมส่ังสอนหารูปแบบและวิธีการปลูกจิตสํานึกใหแกนักเรียนในดานความมีน้ําใจ  หากปลอย

ปละละเลยจะกลายเปนภาระของสังคมในที่สุด  

ในการที่จะปลูกฝง  หรือเสริมสรางความมีน้ําใจใหไดผลนั้น  การเรียนการสอนแบบ

บรรยายไมสามารถแกไขปญหาพฤติกรรมดานความไมมีน้ําใจไดโดยตรง  เพราะการถายทอด

ความรูอยางเดียวไมเพียงพอตอการดําเนินชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  ผูศึกษา

คนควา  คาดวากิจกรรมกลุมเปนวิธีการที่มีความเหมาะสมในการเสริมสรางความมีน้ําใจของ

นักเรียน  จากการศึกษาตํารา  และเอกสารตาง ๆเกี่ยวกับกิจกรรมกลุมทําใหทราบวา  กจิกรรมกลุม  

มีผลทําใหบุคคลที่เปนสมาชิกกลุมเกิดการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึนในดานตาง ๆ คือ  เกิดการ

พัฒนาทางสติปญญา  ดวยสมาชิกกลุมจะเกิดการเรียนรูกระบวนการแกปญหา  การตัดสินใจ  อัน

จะเปน ประโยชนในการนําไปใชในชีวิตประจําวันไดดี  และเกิดการพัฒนาทางดานทักษะไดแก  

ทักษะทางสังคม  เชน  การเปนผูรับและผูให รูจักปรับตัวใหเขากับส่ิงแวดลอม  มีทักษะในการ

ทํางานกลุมและพัฒนาทางดานเจตคติ  ผลของกิจกรรมกลุมทําใหเกิดพัฒนาการทางบุคลิกภาพ
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จากเหตุผลดังกลาวผูวิจัยมีความคิดวากิจกรรมกลุมนาจะเปนวิธีการหนึ่งที่สามารถทํา

ใหนักเรียนมองเห็นความสําคัญของการมีน้ําใจ  และนําไปใชในชีวิตประจําวันได  ผูวิจัยจึงสนใจที่

จะศึกษาผลของการใชกิจกรรมกลุมเพื่อเสริมสรางความมีน้ําใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1  

โรงเรียนวัดปรือกระเทียม  อําเภอบางระกํา  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก  

เขต 1 

 
จุดมุงหมายของการวิจัย 

1. เพื่อเปรียบเทียบความมีน้ําใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 กอนและหลังเขารวม

กิจกรรมกลุม   

               2. เพื่อประเมินการจัดกิจกรรมกลุมที่มีตอความมีน้าํใจชองนกัเรียนนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 1  

 
สมมุติฐานของการวจิัย 

1. นกัเรียนมีน้าํใจสูงข้ึนหลังการเขารวมกิจกรรมกลุมทีม่ตีอความมนี้ําใจของนักเรียน 

2. นักเรียนประเมินการจัดกจิกรรมกลุมทีม่ีตอความมนี้าํใจอยูในระดับดี 

 
ความสําคัญของการวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้เปนการกระตุนและเสริมสรางใหนักเรียนไดเรียนรู  และมีการพัฒนาความ

มีน้ําใจเพิ่มมากข้ึนอยางเหมาะสม  โดยใชกิจกรรมกลุม  ซึ่งผลของการวิจัยจะเปนแนวทางให

ผูบริหาร  ครู  ครูผูสอน  ครูแนะแนวและผูที่เกี่ยวของ  ในการนํากิจกรรมกลุมไปประยุกตใชในการ

เสริมสรางพฤติกรรมความมีน้ําใจที่ดีใหแกผูเรียนหรือพัฒนาทักษะดานอ่ืนๆ ตอไป     
 
ขอบเขตของงานวิจัย 

1.  กลุมประชากร  ไดแก  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  โรงเรียนวัดปรือกระเทียม         

ปการศึกษา 2553 อําเภอบางระกํา  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก  เขต 1   

2.  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  

โรงเรียนวัดปรือกระเทียม  อําเภอบางระกํา  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก  

เขต 1  ปการศึกษา  2553   จํานวน  24  คน   
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3.  ตัวแปรที่ศึกษา 

3.1  ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรตน  (Independent Variable) ไดแก  กิจกรรมกลุม 

3.2  ตัวแปรตาม  (Dependent  Variable)  ไดแก 

-  ความมีน้ําใจ  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  ในดาน 

                -  การใหความชวยเหลือ 

                -  การไมเห็นแกตัว 

                -  การเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน 

          -  ความพึงพอใจของนักเรียนตอกิจกรรมกลุมทีม่ตีอความมนี้ําใจของนักเรียน 

4.  ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย 

        ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยกําหนดเวลาการทดลองไว  12 คร้ังๆ ละ 60 นาที  โดยการ

ทดลองสัปดาหละ 3 คร้ัง  ตอเนื่องกันเปนเวลา  4 สัปดาห             

 
นิยามศัพทเฉพาะ 

1.  กิจกรรมกลุม  หมายถึง  วิธีการที่ผูวิจัยจัดประสบการณใหนักเรียน  เพื่อใหนักเรียนมี

ปฏิสัมพันธกันภายในกลุม  เรียนรูที่จะกระทําสิ่งหนึ่งส่ิงใดรวมกัน  ตลอดทั้งมีสวนรวมในการ

แกปญหาของสมาชิกในกลุม  ซึ่งจะชวยใหนักเรียนมีการพัฒนาในดานตางๆ ตามจุดมุงหมายท่ี

กําหนดไว  มีจํานวน  12  กิจกรรมสวนเทคนิคที่นํามาใชในการจัดกิจกรรมกลุมไดแก  การเลนเกม  

การแสดงบทบาทสมมุติ  กรณีตัวอยาง  สถานการณจําลอง  โดยมีลําดับข้ันดังนี้ 

1.1  ข้ันนํา  ไดแก   การสนทนานําเขาสูเร่ือง 

   1.2  ข้ันดําเนินการ  ไดแก  การชี้แจงกฎเกณฑ  กติกา  วิธีปฏิบัติกิจกรรมการมี

ปฏิสัมพันธภายในกลุม  การปฏิบัติกิจกรรมตางๆ  การวิเคราะหพฤติกรรมที่เนนปญหา  และการมี

สวนรวมในการแกไขปญหาของสมาชิกาภายในกลุม 

1.3  ข้ันสรุป  ไดแก  การใหนักเรียนอภิปรายแสดงความคิดเห็น  และสรุปถึง

ประโยชนที่ไดรับ 

2.  ความมีน้ําใจ หมายถึง พฤติกรรมของนักเรียนที่แสดงออกถึงความเอ้ือเฟอเผ่ือแผ

และใหความชวยเหลือดวยความเต็มใจและเหมาะสม  ในที่นี้ผูวิจัยแบงเปน  3  ดาน  คือ 

2.1  การใหความชวยเหลือ  โดยชวยในส่ิงที่ถูกตอง  และการทําตามความสามารถ

ที่มีอยู  ไดแก  ชวยเพื่อนถือของ  ใหเพื่อนยืมอุปกรณการเรียน  ชวยอธิบายเนื้อหาวิชาที่เพื่อน 

ไมเขาใจ 
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2.2  การไมเห็นแกตัว  โดยคํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตน  ไดแก  

ชวยกันทํางานที่ไดรับมอบหมาย  ไมแยงกันเขาแถวเมื่อจะไปซ้ืออาหาร  ไมเกี่ยงกันเก็บอุปกรณเขา

ที่หลังจากใชงานแลว 

2.3  การเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน โดยเอาใจเขามาใสใจเรา ไดแก ไมหัวเราะเยาะเมือ่เพือ่น

ทําผิดพลาด  ใหกําลังใจเพื่อนเมื่อเพื่อนไมสบายใจ  ไมทําเสียงดังรบกวนขณะเพื่อนอานหนังสือ  

3.  นักเรียน  หมายถึง  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1  โรงเรียนวัดปรือกระเทียม  อําเภอ

บางระกํา  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก  เขต  1  ที่เปนกลุมทดลอง  

จํานวน  24  คน 

 

 

 

 

 


