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บทคัดย่อ
การวิจยัครัง้นี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาองค์ประกอบและตัวชีว้ัดจติสาธารณะของนกัเรยีน

ระดบัมธัยมศกึษา สงักดัสำานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสรุนิทร ์เขต 2 2) ศกึษาสภาพปจัจบุนั 
และสภาพที่พึงประสงค์ในการพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานเขต
พืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสรุนิทร์ เขต 2 และ 3) พฒันาโปรแกรมเสรมิสรา้งจติสาธารณะของนกัเรยีน
ระดบัมธัยมศึกษา สงักดัสำานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสรุนิทร ์เขต 2 โดยมกีระบวนการวิจยั
และพัฒนา ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบและตัวชี้วัดจิตสาธารณะ
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ระยะที่ 2 การศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ในการพัฒนา
จิตสาธารณะของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ระยะที่ 3 การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างจิตสาธารณะของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) แบบประเมินองค์ประกอบและตัวชี้วัดของ
จิตสาธารณะนักเรียน 2) แบบสอบถามเพื่อการวิจัย เพื่อศึกษากับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นครูผู้สอนที่สอน
อยู่ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 
2 3) พัฒนาโปรแกรมการเสริมสร้างจิตสาธารณะของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 และ 4) แบบประเมินการพัฒนาโปรแกรมการเสริมสร้างจิต
สาธารณะของนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษา สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสรุนิทร ์เขต 2  
สถิติที่ใช้ในวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าฐานนิยม ค่าพิสัย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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ผลการวิจัยพบว่า

1. องค์ประกอบและตัวช้ีวัดในการเสริมสร้างจิตสาธารณะของนักเรียน ประกอบด้วย 3 องค์
ประกอบจำานวน 13 ตัวชี้วัด ประกอบด้วยดังนี้ องค์ประกอบที่ 1 จิตสาธารณะด้านความรู้ความเข้าใจ
และตระหนกัถงึจำานวน 4 ตัวช้ีวัด องคป์ระกอบที ่2 จิตสาธารณะดา้นความรูส้กึถงึคณุคา่ในตนเองจำานวน 
5 ตัวชี้วัด และองค์ประกอบที่ 3 จิตสาธารณะด้านการปฏิบัติตนจำานวน 4 ตัวชี้วัด ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิได้
ประเมินมีความเหมาะสมในทุกด้าน

2 .  สภาพปัจจุบันในการเส ริมสร้ างจิตสาธารณะของนัก เรียนระดับมัธยมศึกษา  
สงักัดสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศกึษาสรุนิทร ์เขต 2 ซึง่องคป์ระกอบทัง้ 3 ดา้นตามผลการวิจยั
ในข้อ 1 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เรียงลำาดับสภาพปัจจุบันจากมากไปหาน้อย ได้แก่ จิตสาธารณะ
ดา้นความรูส้กึถึงคณุค่าในตนเอง จิตสาธารณะด้านความรูค้วามเขา้ใจและตระหนกัถงึ และจติสาธารณะ
ด้านการปฏิบัติตน ตามลำาดับ ส่วนสภาพที่พึงประสงค์ในการเสริมสร้างจิตสาธารณะของนักเรียนระดับ
มธัยมศกึษา สงักัดสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสรุนิทร ์เขต 2 โดยรวมอยูใ่นระดับมากทีส่ดุ 
เรียงลำาดับสภาพที่พึงประสงค์จากมากไปหาน้อย ได้แก่ จิตสาธารณะด้านความรู้สึกถึงคุณค่าในตนเอง 
จิตสาธารณะด้านการปฏิบัติตน และจิตสาธารณะด้านความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึง ตามลำาดับ 

3. โปรแกรมการเสริมสร้างจิตสาธารณะของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 แบ่งออกเป็น Module 3 Module ประกอบด้วย Module 1  
จิตสาธารณะด้านความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึง Module 2 จิตสาธารณะด้านความรู้สึกถึงคุณค่า
ในตนเองและ Module 3 จิตสาธารณะด้านการปฏิบัติตน

ในการเสริมสร้างจิตสาธารณะของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 เรียงลำาดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ จิตสาธารณะด้านการปฏิบัติตน  
จติสาธารณะดา้นความรูค้วามเขา้ใจและตระหนกัถงึ และจติสาธารณะดา้นความรูส้กึถงึคณุคา่ในตนเอง 
ตามลำาดับ ซึ่งประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ 1) การส่งเสริมและพัฒนาพฤติกรรม 2) การยับยั้งพฤติกรรม 
และ 3) การเสริมสร้างให้พฤติกรรมคงอยู่ ซึ่งผลการประเมินมีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ใน
การนำาไปใช้โดยผู้เชี่ยวชาญมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก

คำ�สำ�คัญ: การพัฒนาโปรแกรม เสริมสร้างจิตสาธารณะ นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 

Abstract
The purposes of this research were 1) to study the components and indicators 

of public mind of secondary school students ; Under the jurisdiction of the Office of Surin 
Educational Service Area Office 2. 2) to study current condition Desirable condition public 
spirit of secondary school students Under the jurisdiction of the Office of Surin Educational  
Service Area Office 2 and 3) to develop a public mind reinforcement program for  
secondary school students under Surin Primary Educational Service Area Office 2. The  
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research and development process it is divided into 3 phases: Phase 1: the study of 
public mind components and indicators of secondary school students. Phase 2: study of 
current condition Desirable condition Public spirit of secondary school students. Phase 3:  
development of public mind reinforcement program for secondary school students. The 
instruments for this research were 1) Formative assessment and indicators of public mind 
students. 2) Research questionnaire using the sample of teachers who taught in the school, 
expanding the educational opportunities under Surin Primary Educational Service Area  
Office 2. 3) Public mental reinforcement program of secondary school students under Surin 
Primary Educational Service Area Office 2. And 4) A model for assessing the development 
of the public mind reinforcement program of secondary school students under Surin Primary 
Educational Service Area Office 2. The statistics uses for data analysis included the value, 
rang, percentage, mean, and standard deviation. 

The research findings were as follows:

1. The composition and metrics for enhancing the student’s public mind image  
consist of 3 elements, 13 indicators consists of composition 1: public insight and cognition  
of 4 indicators. Composition 2: public feeling of self-esteem of 5 indicators. And  
Composition 3: Public mind aspect of self-practice of 4 indicators. And elements of public 
mind of secondary school students under Surin Primary Educational Service Area Office 2 
the experts assessed the suitability in all aspects.

2. Current situation in public mind reinforcement of secondary school students under 
Surin Primary Educational Service Area Office 2 the 3 components according to the results 
of the research in No. 1 the overall rating is moderate current conditions from the most to 
the least of public feeling of self-esteem public insight and cognition and the public mind 
on their respective actions respectively. Desirable condition in public mind reinforcement of 
secondary school students under Surin Primary Educational Service Area Office 2 overall 
at the highest level Sort desirable conditions from the most to the least of public feeling 
of self-esteem public mind on their respective actions and the public insight and cognition 
respectively. 

3. Public mind reinforcement program for secondary school students under Surin 
Primary Educational Service Area Office 2 include Module 1: Public insight and cognition 
Module 2: public feeling of self-esteem and Module 3: public mind on their respective actions. 
To enhance the public mind of secondary school students under Surin Primary Educational 
Service Area Office 2 the most to the least of public mind on their respective actions public 
insight and cognition and the public feeling of self-esteem respectively. Consists of 3 steps 
1) promotion and development of behavior. 2) Behavioral inhibition. And 3) strengthening 
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บทนำา
จิตสาธารณะเป็นพ้ืนฐานทางสังคมที่

จะทำาให้คนเราอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข และเป็น
พื้นฐานของการเป็นพลเมืองดีของประเทศ โดย
บุคคลที่จะมีจิตสาธารณะจะเป็นผู้ที่ตระหนักใน
หน้าที่และความรับผิดชอบที่จะต้องดูแลรักษา
ทรัพย์สมบัติส่วนรวมของสังคม และตระหนัก
ในสิทธิของตนเอง ไม่ล่วงล้ำาสิทธิของผู้อื่น ใน
ภาวะวิกฤติสังคมไทยในปัจจุบันที่คนส่วนใหญ่
มักดิ้นรนต่อสู้เพื่อตนเอง ไม่สนใจว่าจะเกิดอะไร
ขึ้นกับส่วนรวมสิ่งที่เป็นของส่วนรวม เช่น สวน
สาธารณะ ตู้โทรศัพท์ น้ำาประปาสาธารณะ ไฟ 
ถนน ฯลฯ จะหาผู้ดูแลรักษาได้ยาก ทุกคนรู้จักแต่
จะใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองเท่านั้น (ลัดดาวัลย์  
เกษมเนตร และคณะ, 2547: 1) การจัดการ
ศกึษาเพือ่มุง่พัฒนาจติสาธารณะให้เกดิกบัผู้เรยีน
มีความจำาเปน็และสำาคัญเปน็อยา่งยิง่เพราะปจัจยั
แหง่พลงัอำานาจทีส่ำาคัญของชาตทิีส่ดุประการหนึง่ 
คอื ทรพัยากรมนุษย ์ซึง่ในการพัฒนาประเทศชาติ
ให้เจริญรุ่งเรืองในทุกๆ ด้านนั้น จำาเป็นต้องมีการ
พฒันาดา้นศกัยภาพควบคู่กบัการปลกูฝงัคุณธรรม
จรยิธรรมใหก้บัเดก็และเยาวชนของประเทศ เพราะ
ผู้ใหญ่จะมีคุณภาพดีจะต้องมีรากฐานมาจาก
กระบวนการหล่อหลอมทางสงัคมท่ีมปีระสทิธิภาพ
จากสถาบนัทางสังคม อนัได้แก ่สถาบนัครอบครวั 
สถาบนัการศกึษาและสถาบนัศาสนาในการพัฒนา
ทางด้านจิตสาธารณะ (นวัตกร หอมสิน, 2556: 

2) ซึ่งจะเห็นได้ว่าการพัฒนาจิตสาธารณะที่ดีต้อง
อาศยัการมสีว่นรว่มของทกุฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้จาก
บ้าน โรงเรียน และสังคม โดยเฉพาะสังคมหรือ
ชุมชน (สุวิมล ว่องวานิช และคณะ, 2553: 1)  
ดังนั้นการปลูกฝังจิตสาธารณะให้เกิดขึ้นในตัว
บุคคล ซึ่งควรได้รับการปลูกฝังตั้งแต่วัยเด็ก ซ่ึง
จะต้องเริ่มต้นจากครอบครัว สถานศึกษาและผู้ท่ี
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของเด็ก คือ บิดามารดา 
ครู และเพื่อนร่วมวัย รวมทั้งสื่อมวลชนด้วย หาก
บุคคลเหล่านี้ได้ถ่ายทอดความมีจิตสำานึกที่ดี มี
จิตสำานึกต่อสาธารณะสมบัติส่วนรวมให้แก่เด็ก
อย่างสม่ำาเสมอก็จะซึมซับคุณลักษณะที่ดีติดตัว
ไป (พรพรหม พรรคพวก, 2550: 2) และหาก
สังคมใดประชาชนขาดจิตสำานึก เช่น จิตสำานึกใน
ความรับผิดชอบต่อสังคมจิตสำานึกที่จะช่วยรักษา
ผลประโยชน์ส่วนรวม จิตสำานึกในการต่อสู้ต่อ
ความไม่ถูกต้องและจิตสำานึกที่มีต่อความรักชาติ
รักแผ่นดิน สังคมนั้นจะเป็นสังคมที่เป็นอันตราย 
คนที่ไม่มีจิตสำานึกรับผิดชอบต่อสังคมจะทำาอะไร
ตามใจชอบ เอาแต่ได้ เห็นแก่ตัว สามารถทำาได้
ทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของตน โดยไม่คำานึงความ
เดือดร้อนความเสียหายที่จะเกิดต่อส่วนรวม ใน
ทางกลบักนั ถา้คนในสงัคมมคีวามรูค้วามสามารถ 
มีจิตวิเคราะห์ มีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ  
มีจิตสำานึกของความเป็นเสรีชน เคารพกติกา  
รักแผ่นดิน เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เห็นแก่
อนาคตของลูกหลาน การพัฒนาประเทศจะ

behavior. The experts have evaluated the suitability and feasibility of the application very high.

In conclusion, the public mind reinforcement program of secondary school students 
under Surin Primary Educational Service Area Office 2 the researcher develops effectively, 
Appropriate, It can be used to enhance the public mind of secondary school students in 
other schools as well.

Keywords: Development the Program, Build the Public Mind, secondary school students
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สามารถบรรลุเป้าหมายได้ตามที่มุ่งหวังไว้ (ลิขิต 
ธรีเวคนิ, 2548: 107-111) ซึง่ในปจัจุบันมปีจัจยั
หลายประการที่ส่งผลให้ผู้เรียนขาดความรับผิด
ชอบต่อตนเองและผู้อื่น และการเกิดปัญหาทาง
สงัคมดา้นอาชญากรรมตา่งๆ ไมว่า่จะเปน็ การลกั
ขโมย การฉกชงิวิง่ราว การเหน็แกต่วั นอกจากนัน้
สถานการณภ์ายในประเทศซึง่ในปจัจบัุนท่ีมกีารแก้
ปญัหาโดยการใชค้วามรนุแรง และประชาชนได้รับรู้ 
ข่าวสารมากมาย ซึ่งขาดการกลั่นกลองท่ีเหมาะ
สม โดยเฉพาะจากสื่อสังคมและเครือข่ายสังคม 
ที่มีอิทธิพลต่อจิตใจและพฤติกรรมเด็กอย่างมาก 
ส่งผลให้เด็กและเยาวชนมีปัญหาเร่ืองการควบคุม
อารมณ์ การใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา ไม่
เคารพกฎหมายและกติกาสังคม ขาดความเมตตา
ต่อเพื่อนมนุษย์ ขาดความมีจิตอาสา ขาดความ
ไว้วางใจกัน และมองโลกในแง่ร้าย รวมทั้งมีเหตุ
ปจัจยัและพฤตกิรรมเสีย่งในการใช้ชีวติ และการใช้
เวลาของเดก็และเยาวชนเอง ไดแ้ก ่ครอบครวัขาด
ความรกัความอบอุน่ มคีวามรกัหรอืมเีพศสมัพันธ์
ก่อนวัยอันควร การเข้าถึงอบายมุขได้ง่ายและการ
ขาดแบบอยา่งทีด่ ีทีเ่ปน็อปุสรรคต่อการพัฒนาการ
เรยีนรู ้พฒันาทางด้านอารมณแ์ละจติใจ (อมรวชิญ ์ 
นาครทรรพ, 2551) ซึ่งปัญหาของนักเรียนใน
ระดับมัธยมศึกษา พบว่ายังมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าว 
รวมกลุ่มแข่งรถมอเตอร์ไซค์ ใช้ความรุนแรง 
ทะเลาะวิวาท ดื่มสุราและเสพยาเสพติด มีปัญหา
ออกจากโรงเรียนกลางคัน ตลอดจนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ำา ซึ่งส่งผลให้เด็กและเยาวชน
ซึ่งเป็นกำาลังของชาติในอนาคตขาดคุณภาพทั้ง
ทักษะความรู้ ขาดวินัยและมีพฤติกรรมรุนแรง 
รวมทั้งขาดจริยธรรมคุณธรรมได้ (สำานักงานคณะ
กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 
2553: 17-18) 

จากสภาพปัญหาดังกล่าว หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเกิดการเรียกร้องให้ปลูกฝังจิตสาธารณะ

ขึ้นในสังคมโดยเฉพาะในด้านการจัดการศึกษา
โดยมีความมุ่งหมายและกระบวนการในการ
เรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตสำานึกที่ถูกต้องในด้าน
ต่างๆ ให้กับผู้ เรียน (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2546: 5) สถานศึกษาจะต้องพัฒนาผู้เรียนให้มี
คณุลกัษณะอนัพงึประสงค ์โดยการกำาหนดใหห้นึง่
ในกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนคอืกจิกรรมเพือ่สงัคมและ
สาธารณประโยชน ์เปน็กิจกรรมท่ีสง่เสรมิใหผู้้เรยีน
บำาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และ
ท้องถิ่น ตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร 
เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความ
เสียสละต่อสังคม มีจิตสาธารณะ เช่น กิจกรรม
อาสาพัฒนาต่างๆ กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 17: 21) 

ผู้วิจัยซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในสถานศึกษาซึ่งมีความ
สนใจทีจ่ะพฒันาโปรแกรมเสรมิสรา้งจติสาธารณะ
ของนักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษา ในโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา เพื่อนำามาใช้ในการ
พัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียนซึ่งสอดคล้องกับ
คณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์ตามทีห่ลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขึน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ทีก่ำาหนด
ให้สถานศึกษาประเมินผู้เรียน โดยพิจารณาจาก
การพัฒนาการของผู้เรียน ความประพฤติ การ
สังเกตพฤติกรรมการเรียนการเข้าร่วมกิจกรรม 
และการค้นพบระบวนการพัฒนาที่เหมาะสมกับ
บริบทของสถานศึกษา เพื่อใช้เป็นเครื่องมือให้ผู้
ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาจิตสาธารณะของผู้เรียน
ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบและตัวชี้วัด 

จติสาธารณะของนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษา สงักดั
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสรุนิทร ์
เขต 2
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2. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่
พงึประสงคใ์นการพัฒนาจติสาธารณะของนักเรยีน
ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

3. เพื่อพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างจิต
สาธารณะของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัด
สำานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสรุนิทร ์
เขต 2

ขอบเขตการวิจัย
โดยดำาเนินการ 3 ระยะ ดังนี้

ระยะที ่1 การศกึษาองค์ประกอบและตวั
ชี้วัดจิตสาธารณะของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สรุนิทร ์เขต 2 โดยการตรวจสอบจากผูท้รงคุณวฒิุ 
จำานวน 5 คน

ระยะที่ 2 การศึกษาสภาพปัจจุบัน และ
สภาพที่พึงประสงค์ ในการพัฒนาจิตสาธารณะ
ของนกัเรยีนระดับมธัยมศึกษา สงักดัสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

2.1 ประชากรได้แก่ ครูผู้สอน โรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ปีการ
ศึกษา 2560 ซึ่งมีจำานวนครูผู้สอนทั้งสิ้นจำานวน 
930 คน จากโรงเรียนทั้งหมด 56 โรง 

2.2 กลุม่ตวัอยา่ง ไดแ้ก ่ครผููส้อน โรงเรยีน
ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ปีการ
ศึกษา 2560 ซ่ึงกำาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

โดยใช้ตารางของเครจซ่ีและมอร์แกน Krejcie 
and Morgan (บุญชม ศรีสะอาด, 2545: 43) ได้
กลุ่มตัวอย่าง จำานวน 280 คน ได้มาโดยการสุ่ม
ตัวอย่างโดยการใช้เทคนิคการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
จากกลุ่มขนาดโรงเรียนโดยใช้เทคนิคแบบแบ่งชั้น
ภูมิ (Stratified Random Sampilng) 

ระยะที ่3 การพฒันาโปรแกรมเสรมิสรา้ง
จติสาธารณะของนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษา สงักดั
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสรุนิทร ์
เขต 2 โดยการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิจำานวน 
5 คน

วิธีดำาเนินการวิจัย 
โดยดำาเนินการ 3 ระยะ ดังนี้

ระยะที ่1 การศกึษาองคป์ระกอบและตวั
ชี้วัดจิตสาธารณะของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์ เขต 2 

ระยะที่ 2 การศึกษาสภาพปัจจุบัน และ
สภาพที่พึงประสงค์ ในการพัฒนาจิตสาธารณะ
ของนกัเรยีนระดับมธัยมศึกษา สงักัดสำานกังานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

ระยะที่ 3 การพัฒนาโปรแกรมเสริม
สร้างจิตสาธารณะของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์ เขต 2

ระยะการวิจัย ขั้นตอนในการดำาเนินการ
การวิจัย แสดงโดยแผนภาพดังภาพที่ 1
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ขั้นตอนก�รดำ�เนินก�รวิจัย

ศึกษาเอกสาร ตำารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ประกอบและตัวชี้วัด
จิตสาธารณะ โดยประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบและตัวชี้วัด

จากผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 5 คน

ได้องค์ประกอบและตัวชี้วัดจิตสาธารณะ

ระยะที่ 1 ศึกษ�องค์ประกอบและตัวชี้วัดจิตส�ธ�รณะ

สำารวจสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ในการพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 

โดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง 
และวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ทราบสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ในการพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
โรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

ระยะที่ 2 ก�รศึกษ�สภ�พปัจจุบันและสภ�พที่พึงประสงค์ในก�รพัฒน�จิตส�ธ�รณะของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษ� สังกัดสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�สุรินทร์ เขต 2
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ภ�พที่ 1 ขั้นตอนในการดำาเนินการการวิจัย การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างจิตสาธารณะของนักเรียน 
ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

วิเคราะห์หาค่าดัชนีความต้องการจำาเป็นและจัดลำาดับความต้องการ 
ในการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างจิตสาธารณะของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

ศึกษา Best Practices จากหน่วยงาน ที่มีวิธีที่ดีในการพัฒนาเสริมสร้างจิตสาธารณะ
ของนักเรียน จำานวน 3 แห่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์

ร่างโปรแกรมเสริมสร้างจิตสาธารณะของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

ได้โปรแกรมเสริมสร้างจิตสาธารณะของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

ประเมินโปรแกรมโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 5 คน

ทดลองใช้โปรแกรมเสริมสร้างจิตสาธารณะของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

สรุปผลการประเมินการทดลองใช้โปรแกรม
โดยใช้แบบบันทึกผลหลังการปฏิบัติ (AAR) 

ระยะที่ 3 การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างจิตสาธารณะของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 

ฐานนิยม ค่าพิสัย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย
การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้ างจิต

สาธารณะของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัด
สำานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสรุนิทร ์
เขต 2 สรุปผลได้ดังนี้

1. องค์ประกอบและตัวชี้วัดในการเสริม
สร้างจิตสาธารณะของนักเรียน ประกอบด้วย 3 
องค์ประกอบจำานวน 13 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย
ดังนี้ องค์ประกอบที่ 1 จิตสาธารณะด้านความรู้
ความเขา้ใจและตระหนักถงึ จำานวน 4 ตัวช้ีวดั องค์
ประกอบที ่2 จติสาธารณะด้านความรูส้กึถงึคุณค่า
ในตนเองจำานวน 5 ตัวชี้วัด และองค์ประกอบที่ 3 
จติสาธารณะดา้นการปฏิบติัตน จำานวน 4 ตวัช้ีวดั 
และองค์ประกอบของจิตสาธารณะของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศกึษาสรุนิทร ์เขต 2 โดยรวมและราย
ด้านทุกด้านมีความเหมาะสมสอดคล้อง

2. สภาพปัจจุบันในการเสริมสร้างจิต
สาธารณะของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัด
สำานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสรุนิทร ์
เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เรียงลำาดับ
สภาพปัจจุบันจากมากไปหาน้อย ได้แก่ จิต
สาธารณะด้านความรู้สึกถึงคุณค่าในตนเอง จิต
สาธารณะด้านความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึง 
และจิตสาธารณะด้านการปฏิบัติตน ตามลำาดับ 
สว่นสภาพท่ีพงึประสงคใ์นเสรมิสรา้งจติสาธารณะ
ของนกัเรยีนระดับมธัยมศึกษา สงักดัสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โดย
รวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เรียงลำาดับสภาพท่ีพึง

ประสงค์จากมากไปหาน้อย ได้แก่ จิตสาธารณะ
ด้านความรู้สึกถึงคุณค่าในตนเอง จิตสาธารณะ
ด้านการปฏิบัติตน และจิตสาธารณะด้านความรู้ 
ความเข้าใจและตระหนักถึง ตามลำาดับและผล
การวิเคราะห์ ค่าดัชนีความต้องการ PNI

Modified
 

ในการเสริมสร้างจิตสาธารณะของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 เรียงลำาดับจากมาก
ไปหาน้อย ได้แก่ จิตสาธารณะด้านการปฏิบัติตน  
จติสาธารณะดา้นความรูค้วามเขา้ใจและตระหนกั
ถึง และจิตสาธารณะด้านความรู้สึกถึงคุณค่าใน
ตนเอง ตามลำาดับ

3. การพัฒนาโปรแกรมการเสริมสร้าง 
จติสาธารณะของนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษา สงักดั
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสรุนิทร ์
เขต 2 ประกอบดว้ย 3 ข้ันตอน คอื 1) การสง่เสรมิ
และพฒันาพฤตกิรรม 2) การยบัยัง้พฤตกิรรม และ 
3) การเสริมสร้างให้พฤติกรรมคงอยู่ และผลการ
ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของ
โปรแกรมการเสรมิสรา้งจติสาธารณะของนกัเรยีน
ของนกัเรยีนระดับมธัยมศึกษา สงักัดสำานกังานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โดย
รวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และความ
เป็นไปได้อยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกัน

อภิปรายผล
จากผลวิ เคราะห์ ข้ อมูลการพัฒนา

โปรแกรมการเสรมิสรา้งจติสาธารณะของนกัเรยีน
ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 อภิปรายผล
ได้ดังนี้

1. องค์ประกอบและตัวช้ีวัดในการเสริม
สร้างจิตสาธารณะของนักเรียน ประกอบด้วย 3 
องคป์ระกอบจำานวน 13 ตวัชีวั้ด ทัง้นีเ้ปน็เพราะวา่  
ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารที่
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เกี่ยวข้อง จากน้ันสังเคราะห์ข้อมูลเพ่ือให้ได้
องค์ประกอบและตัวช้ีวัดของจิตสาธารณะของ
นักเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา แล้วนำา
องค์ประกอบและตัวช้ีวัดที่ได้ไปตรวจสอบความ
เหมาะสม และยืนยันองค์ประกอบและตัวช้ีวัด
ของจิตสาธารณะของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่
สังเคราะห์ขึ้นโดยผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า ทุกด้านมี
ความสอดคลอ้งกบัองค์ประกอบของจติสาธารณะ
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่ผู้วิจัยได้สรุป
ว่า องค์ประกอบจิตสาธารณะของนักเรียน มี 3 
องค์ประกอบ ดังนี้ คือ จิตสาธารณะด้านความ
รู้ความเข้าใจและตระหนักถึง จิตสาธารณะด้าน
ความรู้สึกถึงคุณค่าในตนเอง และจิตสาธารณะ
ด้านการปฏิบัติตน และตัวชี้วัดของจิตสาธารณะ
ของนักเรียนทั้ง 13 ตัวช้ีวัด มีความเหมาะสม
สอดคล้องเช่นเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการ
ศึกษาของ ศิริ แคนสา (2551: 16) พบว่า องค์
ประกอบของจิตสาธารณะ ประกอบด้วย 3 
ด้าน คือ 1) ด้านความรู้ความเข้าใจเชิงจิตสำานึก
สาธารณะ 2) ดา้นความคดิเชิงจติสำานกึสาธารณะ 
3) ด้านการปฏิบัติตนของบุคคลเชิงจิตสำานึก
สาธารณะ 

2. สภาพปจัจบุนัในการพัฒนาเสรมิสรา้ง
จติสาธารณะของนกัเรยีนระดับมธัยมศกึษา สงักดั
สำานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสรุนิทร ์
เขต 2 โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับ
ปานกลาง ท้ังนี้เป็นเพราะว่าในการพัฒนาเสริม
สร้างจิตสาธารณะของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
นั้น ซึ่งประสบปัญหาที่เกี่ยวข้องหลายประการ 
เช่น การตระหนักรู้ว่าควรดูแลรักษาสาธารณ
สมบัติของโรงเรียน ชุมชน นักเรียนจะไม่คำานึง
ถึงความรับผิดชอบต่อสาธารณสมบัติ เกิดความ
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ไม่ตระหนักถึงการดูแล
รักษาสาธารณสมบัติ การไม่ใส่ใจถึงการใช้ของ
ส่วนร่วม ซึ่งส่งผลทำาให้การพัฒนาเสริมสร้างจิต

สาธารณะของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาอยู่ใน
ระดบัปานกลาง ซึง่ผลการศกึษาสอดคลอ้งกบัทรง
ศลิป ์ธรรมวิภารตัน ์(2552: 80-81) ไดพ้ฒันาการ
เสริมสร้างจิตสำานึกสาธารณะของนักเรียนให้พึง
มีในกรอบการดำาเนินงาน 2 ด้าน คือ ด้านความ
สะอาดรอบบริเวณโรงเรียน และการดูแลบำารุง
รักษาสภาพแวดล้อมภายในบริเวณโรงเรียน โดย
ใช้หลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการ และยังสอดคล้อง
กบักลุทพิย ์ศาสตระรจิุ (2551: 26-27) ทีส่รปุวา่  
จิตสาธารณะเป็นความรู้สึกนึกถึงการเป็นเจ้าของ
ในสิ่งที่เป็นสาธารณะในสิทธิและหน้าที่ที่จะดูแล
และบำารุงรักษาร่วมกัน เช่น การดูแลรักษาสิ่ง
แวดล้อม การรักษาสาธารณะสมบัติที่เป็นของ
ส่วนรวม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้
ยาก หรือผู้ท่ีร้องขอความช่วยเหลือเท่าท่ีจะทำาได้ 
ตลอดจนลงมอืกระทำาเพือ่ไมใ่หเ้กิดปญัหาและเพือ่
รกัษาผลประโยชนต์อ่ส่วนรวมสภาพทีพ่งึประสงค์
ในการพัฒนาเสริมสร้างจิตสาธารณะของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด คือ จิตสาธารณะด้านการปฏิบัติ
ตน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการปฏิบัติตนเป็นสิ่งที่
สำาคัญอย่างยิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงการรู้จัก การ
ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ตนได้รับมอบหมายและการก
ระทำาที่หลีกเลี่ยงการใช้สาธารณะสมบัติหรือ
การกระทำาที่จะทำาให้เกิดความชำารุดเสียหายต่อ
ของส่วนรวมที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันของกลุ่ม การ
ถือเป็นหน้าที่ที่จะมีส่วนรวมในการดูแลรักษาของ
ส่วนรวมในวิสัยที่ตนสามารถทำาได้และการเคารพ
สิทธิในการใช้ของส่วนรวมที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน
ของกลุ่ม ซึ่งสอดคล้องกับที่กระทรวงศึกษาธิการ 
(2551: 17: 21) ได้สรุป การพัฒนาผู้เรียนให้มี
คณุลกัษณะอนัพงึประสงคโ์ดยการกำาหนดใหห้นึง่
ในกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนคอืกจิกรรมเพือ่สงัคมและ
สาธารณประโยชนเ์ปน็กจิกรรมทีส่ง่เสรมิใหผู้เ้รยีน
บำาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และ
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ท้องถิ่น ตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร 
เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความ
เสียสละต่อสังคม มีจิตสาธารณะ เช่น กิจกรรม
อาสาพัฒนาต่างๆ กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม 
ด้วยเหตุนี้เองจึงทำาให้ สภาพที่พึงประสงค์ในการ
พัฒนาเสริมสร้างจิตสาธารณะของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โดยรวมและรายด้าน
ทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด 

3. การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างจิต
สาธารณะของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัด
สำานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสรุนิทร ์
เขต 2 พบว่าลำาดับความต้องการจำาเป็นใน
การเสริมสร้างจิตสาธารณะของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 เรียงลำาดับความ
ต้องการจำาเป็นจากมากไปหาน้อย ได้แก่ จิต
สาธารณะด้านการปฏิบัติตน จิตสาธารณะด้าน
ความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึง และจิต
สาธารณะด้านความรู้สึกถึงคุณค่าในตนเอง ตาม
ลำาดับ ซ่ึงมีหลักการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้าง
จิตสาธารณะของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
ดังน้ี 1) การส่งเสริมและพัฒนาพฤติกรรม 2) 
การยับยั้งพฤติกรรม และ 3) การเสริมสร้างให้
พฤติกรรมคงอยู่ โดยการเสริมสร้างจิตสาธารณะ
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้ 
1) การกำาหนดแนวทางการปฏบิตัเิพ่ือพัฒนาเสรมิ
สร้างจิตสาธารณะของนักเรียน 2) การกำาหนดวิธี
การพัฒนาเสริมสร้างจิตสาธารณะของนักเรียน 
และ 3) การนิเทศติดตามการปฏิบัติกิจกรรมที่
ได้ดำาเนินการ ซ่ึงสอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ 
ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญา (Social Cognitive  
Learning Theory) ของ Bandura (1977 อ้างอิง
มาจาก ทิศนา แขมมณ.ี 2546: 20 -21) สรปุไวว้า่ 
กระบวนการเรียนรู้เป็นกระบวนการเปล่ียนแปลง

พฤติกรรม และเขาเชื่อว่าการเรียนรู้ส่วนใหญ่ของ
คนเกิดจากการสังเกตจากตัวแบบ ซึ่งจะสามารถ
ถ่ายทอดความคิดและการแสดงออกได้พร้อมๆ 
กัน และตัวแบบจะทำาหน้าที่ 3 ลักษณะ คือ 1) 
ส่งเสริมการเกิดพฤติกรรม 2) ยับยั้งการเกิด
พฤติกรรม และ 3) ช่วยให้พฤติกรรมนั้นคงอยู่ 
ซึ่งประกอบด้วย ขั้นตอน 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอน
ที่ 1 การกำาหนดแนวทางการปฏิบัติเพื่อพัฒนา
เสริมสร้างจิตสาธารณะของนักเรียน ขั้นตอนที่ 2 
การกำาหนดวิธีการพัฒนาเสริมสร้างจิตสาธารณะ
ของนักเรียน และขั้นตอนที่ 3 การนิเทศติดตาม
การปฏิบัติกิจกรรมที่ได้ดำาเนินการ ที่ผลการ
ศึกษาเป็นเช่นนี้เพราะในการพัฒนาเสริมสร้างจิต
สาธารณะของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จะต้อง
พัฒนาพฤติกรรมโดยส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรม
นั้นๆ ในเชิงบวกแล้วควบคุมยับยั้งพฤติกรรมเชิง
ลบ พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมเชิงบวกให้
ยงัคงปฏบิตัอิยูเ่ปน็ประจำา ซึง่สอดคลอ้งกบัสรุางค์ 
โคว้ตระกลู (2552: 308-312) สรปุถงึทฤษฎกีาร
เรยีนรูก้ารวางเงือ่นไขแบบการกระทำาของ Skinner  
(Operant Conditioning Theory) ไว้ว่า สิ่งสำาคัญ
ในการสอนคือ การเสริมแรง มีดังนี้ 1) การกระ
ทำาใดๆ ถ้าได้รับการเสริมแรงจะมีแนวโน้มเกิดขึ้น
อีกส่วนการกระทำาที่ไม่มี การเสริมแรงแนวโน้มท่ี
ความถี่ของการกระทำานั้นจะลดลงและหายไปใน
ที่สุด 2) การเสริมแรงที่แปรเปลี่ยนทำาให้เกิดการ
ตอบสนองกว่า การเสริมแรงที่ตายตัว 3) การ
ลงโทษทำาให้เรียนรู้ได้เร็วและลืมเร็ว 4) การให้
แรงเสริมหรือให้รางวัลเมื่อมีการแสดงพฤติกรรม
ที่ต้องการสามารถช่วยปรับหรือปลูกฝังนิสัยที่
ต้องการได้ ทั้งนี้นักเรียนสามารถปฏิบัติตาม
กิจกรรมที่ได้กำาหนดไว้ในโปรแกรมเสริมสร้างจิต
สาธารณะของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัด
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสรุนิทร ์
เขต 2 อย่างถูกต้องและเหมาะสม นักเรียนมี 
จิตสาธารณะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัด
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กจิกรรมโดยพฒันาเสรมิสรา้งใหม้จิีตสาธารณะทัง้ 
3 ดา้น สอดคลอ้งกับผลการศกึษาของ กฤษณพงษ์ 
รักษาภักดี (2554: 126) พบว่า การพัฒนาการ
ดำาเนินงานเสริมสร้างจิตสาธารณะของนักเรียน 
โดยใช้กลยุทธ์ในการพัฒนาคือ การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ การใช้ชุดกิจกรรมในลักษณะโครงการ 
และการนิเทศ ติดตาม ทำาให้นักเรียนมีพฤติกรรม
เปน็ผู้มีจิตสาธารณะด้านการเสยีสละเพ่ือสว่นรวม
ในการชว่ยพฒันาสาธารณสมบตัขิองโรงเรยีนและ
การรกัษาทรพัย์สมบัติของสว่นรวมในวสัิยทีต่นเอง
สามารถกระทำาได้มากยิ่งขึ้น 

จากการทดลองใช้โปรแกรมเสริมสรา้งจติ
สาธารณะของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัด
สำานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสรุนิทร ์
เขต 2 โดยมเีปา้หมายเพ่ือให้ผูว้จิยั กลุม่เปา้หมาย
ไดเ้ขา้ใจสภาพปจัจบุนัและสภาพทีพึ่งประสงค์ของ
โรงเรียนในการพฒันาเสรมิสรา้งจติสาธารณะ โดย
การกำาหนดกิจกรรมในการพัฒนาจิตสาธารณะ
ของนักเรียน การจัดทำาคู่มือในการดำาเนินงานตา
มกิจรรมต่างๆ ในแต่ละกิจกรรม ทำาให้ได้คู่มือ
ในการดำาเนินงาน 1 เล่ม ในคู่มือมีกิจกรรมและ
วิธีการดำาเนินงาน พร้อมการประเมินกิจกรรม
ทั้งหมด แบ่งเป็น 3 Module ในระหว่างการจัด
กิจกรรมจัดทำาคู่มือ นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความร่วมมือกระตือรือร้นในการทำากิจกรรม และ
ร่วมกันคิดสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ เป็นอย่าง
ดี จึงน่าจะเป็นไปได้ว่านักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
ในโปรแกรมเสริมสร้างจิตสาธารณะของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ในครั้ง
นี้สามารถพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีจิตสาธารณะ
และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้ในระดับหนึ่ง
ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของจิราวรรณ  
กองทุ่งมน (2553: 74-77) พบวา่ นกัเรยีนทีไ่ด้รบั
การพัฒนาจิตสาธารณะโดยเข้าร่วมโปรแกรมเพื่อ
พัฒนาจิตสาธารณะมีระดับจิตสาธารณะสูงกว่า

ก่อนเข้าร่วมโปรแกรม อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 และนักเรียนที่เข้าร่วมโปรแกรมเพื่อ
พัฒนาจิตสาธารณะมีความพึงพอใจต่อกิจกรรม
ในโปรแกรมโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

  

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ไปใช้

1.1 ในการพัฒนาจิตสาธารณะของ
นกัเรยีนนัน้ ตอ้งไดร้บัการพฒันามาตัง้แต่เดก็ โดย
ปลูกฝังในด้านของคุณธรรม เพื่อก่อให้เกิดเป็น
นิสัยและเกิดความเคยชิน 

1.2 ในการพัฒนาจิตสาธารณะของ
นักเรียน ต้องได้รับการพัฒนาความร่วมมือจาก
ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น ผู้ปกครอง 
ครู สถานศึกษา เพื่อน ชุมชน สังคม และตัวเอง

1.3 ในการสร้างจิตสาธารณะของ
นักเรียน โดยครูผู้สอนควรวางแผนในการจัด
กจิกรรม เนือ่งจากตอ้งใชร้ะยะเวลานาน และตอ้ง
พัฒนาเกิดอย่างต่อเนื่อง สม่ำาเสมอ เพื่อก่อให้เกิด
เป็นนิสัยและติดตัวนักเรียนอย่างถาวร

1.4 การนำาโปรแกรมการพัฒนาเสริม
สร้างจิตสาธารณะนี้สามารถประยุกต์ใช้หรือ
บูรณาการกับรายวิชาอื่นๆ ในรูปแบบของการจัด
กิจกรรม โดยบูรณาการให้เหมาะสมกับรายวิชา
นั้นๆ นอกจากนี้ควรนำาไปใช้ในการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน และกิจวัตรประจำาวันเพื่อให้มีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องในการปลูกฝังคุณลักษณะ
ด้านจิตสาธารณะให้แก่ผู้เรียน 

2. ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป 

2.1 ควรมีการทำาการวิจัยการพัฒนา
โปรแกรมเสริมสร้างจิตสาธารณะของนักเรียนใน
ระดบัชว่งวัยอ่ืนๆ เชน่ นกัเรยีนระดับประถมศกึษา 
นกัเรยีนมธัยมศึกษาตอนปลาย เปน็ตน้ เพือ่ใหก้าร
พัฒนาเหมาะสมกับวัยมากยิ่งขึ้น
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2.2 ควรมีการทำาการวิจัยเกี่ยวกับการ
พฒันาจติสาธารณะ ศกึษาการใช้สือ่และนวตักรรม
รูปแบบการสอน กิจกรรมที่แปลกใหม่ เพื่อดึงดูด
ความสนใจ

2.3 ควรมีการศึกษาเพื่อตรวจสอบซ้ำา 
และพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างจิตสาธารณะของ
นักเรียนให้เกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
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