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บทคัดย่อ
การวจิยัครัง้น้ีมคีวามมุง่หมายเพ่ือศกึษาสภาพปจัจุบนั และสภาพทีพ่งึประสงคจิ์ตสาธารณะ และ

เพือ่พฒันาโปรแกรมพัฒนาครดู้านการจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้พือ่เสรมิสรา้งจติสาธารณะของนกัเรยีน โดย
ทำาการวจิยั 2 ระยะ คอื ระยะที ่1 ศกึษาสภาพปจัจบุนั และสภาพทีพ่งึประสงคจ์ติสาธารณะของนกัเรยีน 
ระยะที่ 2 การพัฒนาโปรแกรมพัฒนาครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะของ
นักเรียน สำาหรับสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 กลุ่ม
ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี คือ ผูบ้รหิารสถานศกึษา หรอืครผููร้บัผดิชอบงานสง่เสรมิคณุธรรม จรยิธรรม
ของโรงเรยีนสงักัดสำานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศกึษากาฬสนิธุ ์เขต 1 ปกีารศกึษา 2560 จำานวน 
254 คน โดยเทคนคิการสุม่แบบแบ่งช้ันภมู ิเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นีไ้ดแ้ก ่แบบประเมนิองคป์ระกอบ
และตัวชี้วัดจิตสาธารณะ แบบสอบถามสภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ แบบสัมภาษณ์ และแบบ
ประเมินโปรแกรม ฯ สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ และค่าความ
ต้องการจำาเป็น (PNI

modified
)

ผลการวิจัย พบว่า

1. สภาพปัจจุบันของจิตสาธารณะของนักเรียน สำาหรับสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และสภาพที่พึงประสงค์ของจิต
สาธารณะของนักเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนวิธีการเสริมสร้างจิตสาธารณะของนักเรียน
ประกอบด้วย 3 วิธีการ คือ การเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง การทำากิจกรรม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
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2. โปรแกรมพัฒนาครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะของนักเรียน 
สำาหรับสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ที่พัฒนาขึ้น 
ประกอบด้วย 9 ส่วน ได้แก่ 1) ที่มาและความสำาคัญ 2)  วัตถุประสงค์ 3) เป้าหมาย 4) ระยะเวลา  
5) วธิกีารเสริมสร้าง 6) เนือ้หาสาระ 7) แนวการจดักจิกรรม 8) เทคนคิและเครือ่งมอื และ 9) การวดัและ
ประเมินผล โดยมีขอบข่ายเนื้อหาของโปรแกรมฯ แบ่งออกเป็น 3 ชุด ได้แก่ ชุดกิจกรรม 1 การเสริมสร้าง 
การมีส่วนร่วม ชุดกิจกรรม 2 การเสริมสร้างการเคารพสิทธิ และชุดกิจกรรม 3 การเสริมสร้างความ 
รับผิดชอบ สำาหรับเทคนิคและเครื่องมือ ได้แก่ เอกสารประกอบโปรแกรม ใบกิจกรรม และแบบประเมิน 
ผลการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 7 คน พบว่า โปรแกรมฯ มีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ระดับมากที่สุด 
และมีความเป็นไปได้โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

คำ�สำ�คัญ: จิตสาธารณะของนักเรียน การมีส่วนร่วม การเคารพสิทธิ ความรับผิดชอบ

Abstract
The objectives of the research were to study present condition, desirable condition 

public mind of students and develop the teachers for activities arrangement to enhance 
public mind in students for schools under Kalasin Primary Educational Service Area Office. 
1. The research was set by doing 2 phases. The first phase educated the present condition, 
desirable condition public mind of students for schools Kalasin primary educational service 
area office 1 though the questionnaire by 254 administrators or teachers who response  
arrangement the moral for students in the academic year 2560. The second phase designed 
a program developed the teachers for activities arrangement to enhance public mind in 
students for schools under Kalasin Primary Educational Service Area Office. 1. This phase 
educated three best practices and assessed the suitability and feasibility by 7 experts. The 
instruments used for gathering data were a questionnaire, interview form and an assessment 
form. The statistics used for analyzing the collected data were mean, Standard deviation, 
Percentage, and Modified Priority Needs Index (PNI

modified
). 

The research results were as follow:

1. The present condition, desirable condition and how to strengthen public mind of 
students for schools under Kalasin primary educational service area office 1 revealed that 
the present condition public mind was at the average level and the desirable condition public 
mind was at the highest level. Enhancing were 3 steps; 1) learning by doing, 2) activities, 
and 3) knowledge sharing for building participation, respect, and accountability.

2.  A program developed the teachers for activities arrangement to enhance public 
mind in students for schools under Kalasin primary educational service area office 1: The  
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program consists of 9 parts; 1) background, 2) objectives, 3) aims, 4) times, 5) methodologies,  
6) content, 7) orientation activities, 8) tools and techniques and 9) evaluation then the scope 
of the program was classified to 3 sets. The first was enhanced participation, the second 
was enhanced respect, and the third was enhanced accountability. For techniques and tools 
were program materials, work sheets, and assessment forms and the program is assessed 
by 7 experts showed that it was suitable as a whole at the highest level and was possible 
as a whole at the high level.

Keywords: Public mind, participation, respect, accountability

บทนำา
ในสังคมยุคโลกาภิวัตน์ทุกประเทศมี

ความเจรญิก้าวหนา้ด้วยเทคโนโลย ีและนวตักรรม
ต่างๆ ที่มีความทันสมัย กระแสความเจริญนี้ได้ 
สง่ผลกระทบต่อวถิกีารดำาเนนิชีวติของคนในสงัคม 
และการดำาเนนิชวีติของแต่ละคนได้เปลีย่นแปลงไป
จากยคุสมยักอ่น เกดิการแขง่ขนัในหลายมติ ิคนใน
ชาตเิกดิการเหน็ประโยชน์สว่นตนมากกวา่สว่นรวม 
มีจิตใจโน้มเอียงไปนิยมวัตถุนิยมมากกว่าคุณงาม
ความดีทางด้านจิตใจ การสร้างจิตสาธารณะให้ 
มีในตัวบุคคลเพื่อปลุกจิตวิญญาณที่มีความรัก  
ความห่วงใย ความเอื้ออาทร ต่อคนอื่นและสังคม
ส่วนรวม การมีคุณธรรมจริยธรรม การมีจิตที่
คิดสร้างสรรค์เป็นกุศล และมุ่งทำาสิ่งดีๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม คิดในทางที่ดีไม่ทำาลาย
เบียดเบียนบุคคล สังคมวัฒนธรรม ประเทศชาติ
และสิ่งแวดล้อม กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบาย
ปฏริปูการศกึษา โดยยดึคุณธรรมนำาความรู ้มุง่มัน่ 
ขยายโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนได้รับการ
ศึกษาที่มีคุณภาพอย่างกว้างขวางและทั่วถึง 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2553: 6-7) โดยคำานึงถึง
การพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้านครอบคลุมด้าน
พฤติกรรม จิตใจ และปัญญาที่นอกเหนือจากการ
ยก ระดบัคณุภาพและมาตรฐาน และเพือ่เปน็การ
เตรียมพร้อมในการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 เป็นการ

เรยีนเพือ่ใหไ้ดท้กัษะเพือ่นำาไปใช ้โดยเฉพาะทกัษะ
ในการสรา้งแรงบนัดาลใจ และทกัษะในการเรยีนรู ้
อา่นออกเขยีนไดไ้มพ่อตอ้งกลอ่มเกลาฝกึฝนสำานกึ
ความเป็นคนดีเป็นมนุษย์ที่แท้ (วิจารณ์ พานิช, 
2556: 11) การพัฒนาเด็กให้มีจิตสาธารณะมี
ความ สำาคญัยิง่ตอ่องคก์ร สงัคม และประเทศชาต ิ
ถ้าเราช่วยกันปลูกฝัง ส่งเสริมหรือพัฒนาให้เด็กมี
จติสาธารณะดว้ยวิธกีารตา่งๆ จะทำาใหเ้ดก็มจีติใจ
ทีเ่หน็แกป่ระโยชนส์ว่นรวมลดการเหน็แกป่ระโยชน์
ส่วนตน อาสาดูแลรับผิดชอบสมบัติส่วนรวม ใช้
อย่างเห็นคุณค่า รู้จักการแบ่งปันโอกาสในการใช้
ของส่วนรวมให้ผู้อ่ืน การทำาลายสาธารณะสมบัติ
ต่างๆ การเห็นประโยชน์แก่พวกพ้องลดน้อยลง 
ซึ่งจะนำาไปสู่ชุมชนสังคมที่เข้มแข็งสามารถพัฒนา
ประเทศใหเ้จรญิทดัเทยีมอารยประเทศได ้(ชยัวฒัน ์
สุทธิรัตน์, 2552: 11) ดังนั้นในการเสริมสร้าง 
จิตสาธารณะควรทำาการปลูกฝังให้เกิดขึ้นตั้งแต่
วัยเด็กเพราะเป็นช่วงที่เด็กมีความไวต่อการปลูก
ฝังและส่งเสริมจริยธรรม วัฒนธรรมเป็นอย่างยิ่ง 
ซึ่งถ้าเด็กได้รับการปลูกฝังจิตสาธารณะให้เป็น
ไปในทาง ที่ถูกต้องเหมาะสม เมื่อเติบโตขึ้นจะ
ทำาใหส้ามารถเผชญิความเปลีย่นแปลงของกระแส
เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม อันจะส่งผลให้สามารถ
อยู่ร่วมกับคนในสังคมได้อย่างมีความสุข ตลอด
จนเป็นบุคลากรที่ดีของสังคม และประเทศชาติ
สืบเนื่องต่อไป
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จากรายงานสรุปการติดตามการจัด
กิจกรรมปลูกฝังค่านิยมไทย 12 ประการ ของ 
สถานศกึษาในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 1 ในปีการ ศึกษา 
2560 ได้มีการดำาเนินงานเกี่ยวกับการประกวด
การดำาเนินโครงงานคุณธรรมระดับเขตพ้ืนท่ีการ
ศึกษา และการดำาเนินการประเมินโรงเรียนสุจริต 
มีข้อมูลเบื้องต้นว่าเกี่ยวกับการดำาเนินกิจกรรมดัง
กล่าวคือมีการบูรณาการในกิจกรรมต่างๆ ของ
โรงเรยีน มกีารประเมนิด้านคุณธรรมและจรยิธรรม 
นอกจากคณุลกัษณะทีพึ่งประสงค์และค่านิยมไทย 
12 ประการ สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษากาฬสินธุ์เขต 1 มีนโยบายพัฒนาสังคมและ
คณุภาพชวีติ ซึง่มุง่เนน้พัฒนาผูเ้รยีนใหม้คีณุธรรม
นำาความรู้ มีความรับผิดชอบ สามัคคี และจิต
อาสา (สำานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศกึษา
กาฬสินธุ์ เขต 1, 2561: 5) 

ผู้วิจัยในฐานะครูผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียน
กาฬสินธ์ุพิทยาสัย สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศกึษากาฬสนิธุเ์ขต 1 ซึง่เปน็โรงเรยีน
มาตรฐานสากลต้นแบบที่ได้รับการประเมิน
โรงเรียนสุจริต และเข้าร่วมโครงการโรงเรียน
คณุธรรมประจำาปกีารศกึษา 2560 ทีม่กีารดำาเนนิ
งานใหบ้รรลวุตัถปุระสงค์ใหผู้เ้รยีนเกดิคุณลกัษณะ 
5 ประการ คือ ทักษะการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต 
อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ และผู้วิจัย
ได้รับมอบหมายงานพิเศษของโรงเรียนให้ปฏิบัติ
หนา้ทีเ่ก่ียวกับงานสง่เสรมิคุณธรรม จรยิธรรมของ
โรงเรียน ทำาให้ทราบถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับ
เยาวชนอย่างหลกีเลีย่งไมไ่ด้ และเหน็ความสำาคญั
ของจิตสาธารณะที่สามารถปลูกฝังให้นักเรียน
มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม จึงสนใจ
ศึกษาวิธีการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โดยเน้น
การพัฒนาครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ

เสริมสร้างจิตสาธารณะที่ต้องใช้โปรแกรมในการ
พัฒนาครูดังกล่าว เพื่อให้ส่งเสริมให้ครูได้จัดการ
เรยีนรูเ้พือ่พฒันานกัเรยีนไดรู้จ้กัคา่นยิมทีด่รีกัการ
เสียสละความสุขส่วนตน และเล็งเห็นประโยชน์
ของส่วนรวมเป็นหลัก

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน และสภาพ

ที่พึงประสงค์จิตสาธารณะของนักเรียน สำาหรับ
สถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1

2. เพือ่พฒันาโปรแกรมพฒันาครดูา้นการ
จดักจิกรรมการเรยีนรูเ้พือ่เสรมิสรา้งจติสาธารณะ
ของนักเรียน สำาหรับสถานศึกษา สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1

วิธีดำาเนินการวิจัย
ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง 

ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา 
หรอืครผููร้บัผดิชอบงานสง่เสรมิคณุธรรมจรยิธรรม 
ของโรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 จำานวน 182 
โรงเรียน โรงเรียนละ 2 คน รวมจำานวน 364 คน 

กลุม่ตวัอยา่ง ไดแ้ก ่ผูบ้รหิารสถานศกึษา 
หรอืครผููร้บัผดิชอบงานสง่เสรมิคณุธรรมจรยิธรรม 
จำานวน 127 โรงเรยีน ในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษากาฬสนิธุ ์เขต 1 โรงเรยีนละ  
2 คน รวมจำานวน 254 คน โดยการเทียบจำานวน
ประชากรทั้งหมดกับตารางกำาหนดขนาดกลุ่ม
ตวัอยา่งของ เครซี ่และมอรแ์กน (Krejcie, 1970:  
608) และใช้เทคนิคการสุ่มแบบแบ่งช้ันภูมิ  
(Stratified Random Sampling technique) 
จำาแนกตามขนาดของสถาน ศึกษา นำามาคำานวณ
หาจำานวนกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนของประชากร
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ในแต่ละชั้นภูมิ  แล้วสุ่มแบบง่าย (Simple  
Random Sampling) 

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

1. แบบประเมนิองค์ประกอบและตวัชีว้ดั 
จิตสาธารณะของนักเรียนสำาหรับสถานศึกษา  
มีค่าความเหมาะสมเฉลี่ย คือ 4.81 มีระดับความ
เหมาะสมมากที่สุด 

2. แบบสอบถามขอ้คำาถามสภาพปจัจบุนั 
และสภาพที่พึงประสงค์จิตสาธารณะของนักเรียน 
สำาหรับสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 เพื่อสำารวจ
ความคิดเห็น มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ มีค่า
ความเชื่อมั่นใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha 
coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ของ
แบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.88 

3. แบบสัมภาษณ์ มีลักษณะเป็นแบบ
สมัภาษณแ์บบมโีครงสรา้ง เพ่ือสมัภาษณผ์ูบ้รหิาร
หรอืครูผู้รบัผิดชอบงานสง่เสรมิคุณธรรมจรยิธรรม
ของโรงเรียนที่มีการปฏิบัติที่ เป็นเลิศ (Best  
Practice)

4. แบบประเมินโปรแกรมพัฒนาครูด้าน
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้าง
จิตสาธารณะของนักเรียน พบว่าโปรแกรมพัฒนา
ครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้าง
จิตสาธารณะของนักเรียน สำาหรับสถานศึกษา 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 1 มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับตามแบบของลิเคิร์ท (Likert 
type) เพื่อประเมินความเหมาะสม และความเป็น
ไปได้ของโปรแกรม โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 7 คน 

ก�รดำ�เนินก�รวิจัย

การดำาเนินการวจิยัแบง่ออกเปน็ 2 ระยะ
ตามจุดมุ่งหมายของการวิจัย ดังนี้ ระยะที่ 1 

ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพท่ีพึงประสงค์
จิตสาธารณะของนักเรียน สำาหรับสถานศึกษา 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 1 โดยใช้แบบสอบถามข้อคำาถาม
เก่ียวกับสภาพปัจจุบันและสภาพท่ีพึงประสงค์จิต
สาธารณะของนักเรียน

ระยะที่ 2 การพัฒนาโปรแกรมพัฒนา
ครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้าง
จิตสาธารณะของนักเรียน สำาหรับสถานศึกษา 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 1 ประเมินความเหมาะสม และ
ความเป็นไปได้ของโปรแกรมฯ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
7 คน

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

1. การวเิคราะหส์ภาพปจัจบุนัและสภาพ
ที่พึงประสงค์จิตสาธารณะของนักเรียน สำาหรับ
สถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 วิเคราะห์โดยหา
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วนำาค่า
เฉลี่ยมาแปลความหมายตามเกณฑ์ของบุญชม  
ศรสีะอาด (บญุชม ศรสีะอาด, 2553: 121) ไดค้า่
เฉลีย่สภาพปจัจบุนัจติสาธารณะของนกัเรยีน โดย
รวมทัง้หมด ( =3.41) และ สภาพทีพ่งึประสงคจ์ติ
สาธารณะของนกัเรยีน โดยรวมทัง้หมด ( =4.77)

 4.51-5.00 หมายความว่า สภาพ
ปัจจุบัน/สภาพที่พึงประสงค์ระดับมากที่สุด

 3.51-4.50 หมายความว่า สภาพ
ปัจจุบัน/สภาพที่พึงประสงค์ระดับมาก

 2.51-3.50 หมายความว่า สภาพ
ปัจจุบัน/สภาพที่พึงประสงค์ระดับปานกลาง

 1.51-2.50 หมายความว่า สภาพ
ปัจจุบัน/สภาพที่พึงประสงค์ระดับน้อย

 1.00-1.50 หมายความว่า สภาพ
ปัจจุบัน/สภาพที่พึงประสงค์ระดับน้อยที่สุด
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2. การวิเคราะห์การพัฒนาโปรแกรม
พัฒนาครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริม
สร้างจิตสาธารณะของนักเรียน สำาหรับสถาน
ศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 โดยวิเคราะห์ค่าดัชนีความ
ต้องการจำาเป็น (PNI

modified
) 

วิเคราะห์ความเหมาะสมและความเป็น
ไปได้ของโปรแกรม โดยการใช้สถิติพ้ืนฐาน คือ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อหา
ระดับความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของ
โปรแกรม แลว้นำาคา่เฉลีย่มาแปลความหมาย โดย
ใชเ้กณฑก์ารแปลคา่ความหมายค่าเฉลีย่ของบุญชม  
ศรีสะอาด (บุญชม ศรีสะอาด, 2554: 121) 

 4.51-5.00 หมายความว่า มีความ
เหมาะสม/ความเป็นไปได้ระดับมากที่สุด

 3.51-4.50 หมายความว่า มีความ
เหมาะสม/ความเป็นไปได้ระดับมาก

 2.51-3.50 หมายความว่า มีความ
เหมาะสม/ความเป็นไปได้ระดับปานกลาง

 1.51-2.50 หมายความว่า มีความ
เหมาะสม/ความเป็นไปได้ระดับน้อย

 1.00-1.50 หมายความว่า มีความ
เหมาะสม/ความเป็นไปได้ระดับน้อยที่สุด

ผลการวิจัย
 1. สภาพปัจจุบันจิตสาธารณะของ

นักเรียน โดยรวมทั้งหมด ( =3.41) และรายองค์
ประกอบอยู่ในระดับปานกลาง แต่องค์ประกอบ 
2 การเคารพสิทธิ อยู่ในระดับมาก สภาพที่พึง
ประสงคจ์ติสาธารณะของนกัเรยีน โดยรวมทัง้หมด 
( =4.77) และรายองค์ประกอบอยู่ในระดับมาก
ที่สุด 

2. ผลการประเมินโปรแกรมพัฒนาครู
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้าง
จิตสาธารณะของนักเรียน สำาหรับสถานศึกษา 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 1 ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 7 คน 
ดังตาราง 1

ต�ร�ง 1 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไป
ได้ของโปรแกรมพัฒนาครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะของ
นักเรยีน สำาหรบัสถานศกึษา สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษากาฬสนิธุ ์เขต 
1 จำาแนกตามองค์ประกอบของโปรแกรมตามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ

องค์ประกอบของโปรแกรม
คว�มเหม�ะสม คว�มเป็นไปได้

S.D. ระดับ S.D. ระดับ

ที่มาและความสำาคัญ  4.29  0.53 มาก 4.21 0.79 มาก
วัตถุประสงค์ 4.50 0.82 มากที่สุด 4.43 0.90 มาก
เป้าหมาย 4.36 0.95 มาก 4.29 1.40 มาก
ระยะเวลา 4.50 0.82 มากที่สุด 4.57 0.69 มากที่สุด
วิธีการเสริมสร้าง  4.71  0.53 มากที่สุด 4.64 0.76 มากที่สุด

เนื้อหาสาระ 4.24 1.51 มาก 4.38 1.98 มาก
แนวการจัดกิจกรรม 4.71 0.53 มากที่สุด 4.36 0.49 มาก
เทคนิคและเครื่องมือ 4.43 1.07 มาก 4.43 0.90 มาก
การวัดและประเมินผล 4.79 0.79 มากที่สุด 4.86 0.76 มากที่สุด

รวมทั้งหมด 4.50 0.84 ม�กที่สุด 4.46 0.96 ม�ก
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จากตาราง 1 พบว่าโปรแกรมมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนความเป็น
ไปได้โดยรวมทั้งหมดอยู่ในระดับมาก ขอบข่าย
เนื้อหาของโปรแกรมฯ แบ่งออกเป็น 3 ชุด ได้แก่ 
ชุดกิจกรรม 1  การเสริมสร้างการมีส่วนร่วม ชุด
กิจกรรม 2 การเสริมสร้างการเคารพสิทธิ และชุด
กิจกรรม 3 การเสรมิสรา้งความรบัผดิชอบ สำาหรบั
เทคนิคและเครื่องมือ ได้แก่ เอกสารประกอบ
โปรแกรม ใบกิจกรรม และแบบประเมิน

อภิปรายผล
การวิจัยเพื่อการพัฒนาโปรแกรมพัฒนา

ครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้าง
จิตสาธารณะของนักเรียน สำาหรับสถานศึกษา 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 1 สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้

1. การศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพ
ที่พึงประสงค์จิตสาธารณะของนักเรียนสำาหรับ
สถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 โดยได้มีการ 
ศึกษาองค์ประกอบและตัวชี้วัดจิตสาธารณะของ
นักเรียน มีองค์ประกอบ 3 คือ องค์ประกอบที่ 1 
การมีส่วนร่วม องค์ประกอบที่ 2 การเคารพสิทธิ  
และองค์ประกอบท่ี 3 ความรับผิดชอบ เมื่อ
พิจารณาเปรียบเทียบกับแนวคิดทฤษฎีที่ผู้วิจัย
นำามาใช้เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยพบว่า องค์
ประกอบทั้ง 3 สอดคล้องกับแนวคิดของยุทธนา 
วรุณปิติกุล (2542: 181-183) ได้กล่าวถึงองค์
ประกอบของจิตสาธารณะ ต้องมีองค์ประกอบ 
4 ด้าน ดังน้ี องค์ประกอบที่ 1 การทุ่มเทอุทิศ
ตนมีความรับผิดชอบต่อสังคม องค์ประกอบที่ 
2 การเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล องค์
ประกอบที่ 3 คำานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมและ
องค์ประกอบท่ี 4 การลงมือทำา สอดคล้องกับ 
Sigelman, C.K. and Rider E.A. (2003: 23) 

ไดแ้บง่องคป์ระกอบจติสาธารณะของผู้เรยีนไว้ดงันี ้
องค์ประกอบ 1 ด้านการได้รู้ (Cognition) องค์
ประกอบ 2 ด้านเจตคติ (Attitude) องค์ประกอบ 
3 ด้านพฤติกรรม (Behavior) สอดคล้องกับ
แนวคดิของสำานกัวชิาการและมาตรฐานการศกึษา 
กระทรวงศึกษาธิการ (2551: 50-55) ได้อธิบาย
ถึงจิตสาธารณะว่ามี 2 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์
ประกอบที่ 1 ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจ โดย
ไมห่วงัผลตอบแทน และองคป์ระกอบที ่2 เขา้รว่ม
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และ
สังคม สอดคล้องกับแนวคิดของชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ 
(2552: 20) ได้อธิบายว่ามี 3 องค์ประกอบ ดังนี้ 
องคป์ระกอบที ่1 การใช ้องคป์ระกอบที ่2 การถอื
เป็นหน้าที่ และองค์ ประกอบที่ 3 การเคารพสิทธิ  
สอดคลอ้งกับแนวคดิของเกรยีงศกัดิ ์เจรญิวงศศ์กัดิ ์
(2556: 12-18) ได้อธิบายว่าการมีจิตสาธารณะ
ที่แท้จริงต้องพิจารณาจากองค์ประกอบหลัก
สำาคัญ 3 ประการ ดังนี้ องค์ประกอบที่ 1 การมี
จิตสาธารณะเห็นคุณค่าส่วนรวม องค์ประกอบที่ 
2 การมีจิตสาธารณะรับผิดชอบต่อส่วนรวม และ
องคป์ระกอบที ่3 การมจีติสาธารณะเพือ่ประโยชน์
สว่นรวม Gardner, Haward (2010: 56) ไดแ้บง่
องคป์ระกอบของจติสาธารณะ ดงันี ้องคป์ระกอบ
ด้านที่ 1 จิตเชี่ยวชาญ (Disciplined Mind) องค์ 
ประกอบด้านท่ี 2 จิตสังเคราะห์ (Synthesizing  
Mind) องค์ประกอบด้านที่ 3 จิตสร้างสรรค์ 
(Creative Mind) องคป์ระกอบดา้นที ่4 จติเคารพ 
(Respectful Mind) องค์ประกอบด้านที่ 5 จิต
จริยธรรม (Ethical Mind) และสอดคล้องกับกรร
ยา พรรณนา (2559: 13-14) ทีไ่ดอ้ธบิายวา่การมี
จติสาธารณะนัน้จะตอ้งพจิารณาองคป์ระกอบจาก
ความรูค้วามเขา้ใจ แบง่ออกเปน็ 4 ดา้น ดงันี ้องค์
ประกอบที ่1 ดา้นการใช ้องคป์ระกอบที ่2 การถอื
เป็นหน้าที่ องค์ประกอบที่ 3 ด้านการเคารพสิทธิ 
และองค์ประกอบที่ 4 ด้านการปฏิบัติกิจกรรมที่
เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยสังเคราะห์จากนัก
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วชิาการดงักล่าวสามารถ แยกเปน็ 3 องค์ประกอบ
ดงันี ้องคป์ระกอบ 1 การมสีว่นรว่ม องคป์ระกอบ 
2 การเคารพสิทธิ และ องค์ประกอบ 3 ความ 
รับผิดชอบ

จากการศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพ
ที่พึงประสงค์จิตสาธารณะของนักเรียน สำาหรับ
สถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 พบว่าสภาพ
ปัจจบุนัจติสาธารณะของนักเรยีน โดยรวมและราย 
องค์ประกอบอยู่ ในระดับปานกลาง แต่องค์
ประกอบ 2 การเคารพสิทธิ อยู่ในระดับมาก 
สภาพทีพ่งึประสงค์จติสาธารณะของนกัเรยีน โดย
รวมและรายองค์ประกอบอยู่ในระดับมากที่สุด  
และวิธีการเสริมสร้างจิตสาธารณะของนักเรียน 
สำาหรับสถานศึกษา ควรใช้ 3 อันดับแรก คือ การ
เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง การทำากิจกรรมร่วม กัน  
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ส่วนระดับความ
ต้องการจำาเป็นเรียงลำาดับจากมากไปน้อย คือ 
ความรบัผดิชอบ การมสีว่นร่วมและการเคารพสทิธ ิ 
มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของวิจิตรพรรณ 
ลาภะ (2557: 216) ที่มีการวิจัยเรื่องการพัฒนา
หลักสูตรเสริมสร้างจิตสาธารณะพบว่า นักเรียน
ท่ีได้รับการสอนโดยใช้หลักสูตร มีคะแนนจาก
การทำาแบบวัดจิตสาธารณะหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรยีน สอดคล้องกับศริธิร ศรจีำานงค์ (2557: 178) 
ได้พัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะ
สำาหรบันักเรยีนมัธยมศกึษาตอนตน้ ตามแนวจติต
ปัญญาศึกษา ผลการใช้หลักสูตรพบว่านักเรียน
ที่เรียนตามหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมีพฤติกรรมจิต
สาธารณะต่อครอบครัว โรงเรียน และสังคมจาก
การวัด 4 ครั้งสูงขึ้น สอดคล้องกับจิตรฐิกานต์ 
สบายจิตร (2558: 195) ทำาการวิจัยรูปแบบการ
จดักจิกรรมการเรยีนรูเ้พ่ือเสรมิสรา้งจติสาธารณะ 
พบว่าพฤติกรรมของผู้เรียนทั้งในโรงเรียนและ
นอกโรงเรียน ในด้านการช่วยเหลือผู้อื่น และด้าน

การเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน 
และสังคม โดยจัดจัดกิจกรรมส่งเสริมในบริบทที่
หลากหลายและเหมาะสม งานวจิยัของเกยีรตศิกัดิ ์ 
นิพวงลา (2559: 87-88) พบว่า แนวการจัด
กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะของนักเรียน 
คือ การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองการเรียนรู้
ร่วมกันโดยการทำากิจกรรมกลุ่ม การระดมสมอง
และเน้นการเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง ส่วนงาน
วิจัยของศรีสมร หล้าสา (2559: 122) พบว่า
แนวทางในการเสริมสร้างจิตสาธารณะของผู้เรียน 
ประกอบด้วย 5 แนวทาง ได้แก่ 1) แนวทางใน
การพฒันาจติสาธารณะของผูเ้รยีนโดยการจดัการ
เรยีนการสอน 2) แนวทางการพฒันาจติสาธารณะ
ของผู้เรียนด้วยกิจกรรม 3) แนวทางการพัฒนา
จิตสาธารณะของผู้เรียนโดยใช้สิ่งแวดล้อมการจัด
บรรยากาศ 4) แนวทางการพัฒนาจิตสาธารณะ
ของผู้เรียนโดยใช้ผู้ปกครองและผู้นำาชุมชน และ 
5) แนวทางการพัฒนาจิตสาธารณะของผู้เรียน
ด้วยการใช้แบบที่ดี จิราภรณ์ ไชยกมล (2561) 
ในกาการเสริมสร้างจิตสาธารณะของนักเรียน
เรยีง ลำาดบัจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก ่จติสาธารณะ
ด้านการปฏิบัติตน จิตสาธารณะด้านความรู้ความ
เขา้ใจและตระหนกัถงึ และจติสาธารณะดา้นความ 
รู้สึกถึงคุณค่าในตนเอง Pardun-Johannsen 
(2004: 1184-A) พบว่าการพัฒนาจิตสำานึก
สาธารณะของนักเรียนในลักษณะของความ เห็น
อกเห็นใจผู้อื่น การเคลื่อนไหวสู่ปฏิบัติการทาง
สังคมได้ Balderson (2007: unpaged) พบ
ว่าการส่งเสริมด้านการมีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองเป็นกลุ่มที่มีพฤติกรรมเป็นไปทางบวกและ
มีผลสัมฤทธิ์ดีขึ้น และรูป แบบดังกล่าวยังมีผลต่อ
การพัฒนาพฤติกรรมที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น  
Champagne (2007: unpaged) พบว่าวิธกีารสอน
ที่ครูไม่มีการเตรียมความพร้อม รู้สึกตอบสนอง 
ต่อความซับซ้อนของการทำางานร่วมกับเยาวชน
เผ่าบอริจินและครอบครัวของเยาวชน Castillo-
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Montoya (2013: unpaged) พบว่าจิตสำานึก
ดา้นสังคมและการเมอืงของนกัเรยีนมคีวามรนุแรง
ขึ้นและในบางคร้ังก็เปลี่ยนไปเมื่อนักเรียนพบ
เรื่องทางสังคมวิทยาสองด้านของห้องเรียนอาจมี
ส่วนช่วยในการพัฒนาจิตสำานึกทางการเมืองของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี Hongying (2015: 
unpaged) พบวา่ในการปลกูจติสำานึกสาธารณะใน
นักศึกษาระดับอาชีวศึกษาที่สูงขึ้นสม่ำาเสมอและ
ให้ความคิดสร้างสรรค์และสร้างสรรค์ในการสร้าง
จิตสำานึก จิตสาธารณะประเด็นที่มีการวิเคราะห์
และผลของการวิเคราะห์กลยุทธ์การแก้ปัญหาที่
ถูกนำามาใช้ให้มีความสอดคล้องกัน

2. โปรแกรมพัฒนาครู ด้านการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างจิตสาธารณะ
ของนักเรียน สำาหรับสถานศึกษา สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 
มีทั้งหมด 9 องค์ประกอบ ประกอบด้วย 1) ที่มา
และความสำาคัญ 2) วัตถุประสงค์ 3) เป้าหมาย 
4) ระยะเวลา 5) วิธีการเสริมสร้าง 6) เนื้อหา
สาระ 7) แนวทางการจัดกิจกรรม 8) เทคนิค
และเครื่องมือ และ 9) การวัดและประเมินผล 
ปริญญา มีสุข (2552: 18) ได้สรุปว่าโปรแกรม มี 
9 องค์ประกอบประกอบด้วย 1) สภาพปัญหา 2) 
วัตถุประสงค์ 3) โครงสร้าง 4) เวลา 5) คุณสมบัติ
ของผู้เข้าร่วมโปรแกรม 6) เนื้อหาที่ใช้ 7) เอกสาร
ทีใ่ช ้8) การจัดการเรยีนรูใ้นโปรแกรม และ 9) การ
ประเมินผลโปรแกรม จักรี ต้นเชื้อ (2555: 64) 
ได้ศึกษาองค์ ประกอบของโปรแกรม ประกอบ
ด้วย 1) คำาชี้แจงในการใช้โปรแกรม 2) ความเป็น
มาและความสำาคัญ 3) แนวคิดทฤษฎีพื้นฐาน 4) 
หลักการ 5) วัตถุประสงค์ 6) เนื้อหา 7) ลำาดับขั้น
ในการดำาเนินกิจกรรม 8) เทคนิคที่ใช้ในโปรแกรม 
9) สื่อที่ใช้ในโปรแกรม 10) การวัดและประเมิน
ผล 11) ตารางโปรแกรมและ 12) รายละเอียด
กิจกรรม เกียรติศักดิ์ นิพวงลา (2559: 50) องค์

ประกอบของโปรแกรม ม ี9 องคป์ระกอบ ประกอบ
ด้วย 1) ที่มาและความ สำาคัญ 2) วัตถุประสงค์  
3) เป้าหมาย 4) เวลา 5) วิธีการเสริมสร้าง 6) 
เนื้อหาสาระ 7) แนวการจัดกิจกรรม 8) เทคนิค
และเครื่องมือและ 9) การวัดและประเมินผล 
Kanaya (2005: 56) ได้ศึกษาองค์ประกอบของ
โปรแกรม ประกอบด้วย 1) รูปแบบ 2) ระยะเวลา 
3) การเป็นกลุ่มผู้เข้าอบรมที่อยู่ในบริบทเดียวกัน 
4) การเรียนรู้เชิงรุก 5) การเน้นที่เนื้อหาความรู้ 
และ 6) มีความต่อเนื่องเชื่อมโยง

2.1 ขอบข่ายเนื้อหาของโปรแกรมเสริม
สร้างจิตสาธารณะของนักเรียน สำาหรับสถาน
ศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ประกอบด้วยชุดกิจกรรม 
3 ชุด คือ ชุดกิจกรรม 1 การเสริมสร้างการมีส่วน
รว่ม ชดุกจิกรรม 2 การเสรมิ สรา้งการเคารพสทิธ ิ
และชุดกิจกรรม 3 การเสริมสร้างความรับผิดชอบ 
ระยะ เวลาการเสริม สร้าง จำานวน 68 ชั่วโมง 
รูปแบบในการเสริมสร้างการเรียนรู้ ด้วยการ
ปฏิบัติจริง การเรียนรู้ร่วมกันด้วยการทำากิจกรรม
กลุ่ม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำาหรับเทคนิค
และเครื่องมือ ได้แก่ เอกสารประกอบโปรแกรม 
ใบกิจกรรม และแบบประเมิน ส่วนการประเมิน
ประกอบ ดว้ย การประเมนิกอ่น ระหว่าง และหลงั
การพัฒนา โดยการประเมินตนเอง ซึ่งสอดคล้อง
กบัแนวคดิของกระทรวงศกึษาธกิาร (2551ข: 8-9) 
หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาพืน้ฐาน พทุธศกัราช 
2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ทั้ง 8 ประการ ดำาเนิน การพัฒนาด้วย
วิธีการ ดังนี้ 1) บูรณาการในกลุ่มสาระการเรียน
รู้ 8 กลุ่มสาระ 2) จัดในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3) 
จดัโครงการเพือ่พฒันาคณุลกัษณะอนัพงึประสงค ์
และ4) ปลกูฝงัคณุลกัษณะอนัพงึประสงคโ์ดยสอด
แทรกในกิจวัตรประจำาวัน กระทรวงศึกษาธิการ 
(2551ก: 3-4) อธิบายว่า ผู้เรียนที่เป็นเด็กและ
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เยาวชนเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของกิจกรรมการ
เรียนรู้ ผ่านเทคนิควิธีการเรียนรู้แบบโครงงาน 
(Project Approach) เกิดจากความสนใจและ
ความ คิดริเริ่มของผู้เรียนเอง เน้นการเรียนรู้ผ่าน
การปฏิบัติงานจริงด้วยความพากเพียรพยายาม 

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบ�ย

โปรแกรมพัฒนาครูด้านการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะ ของ
นักเรียน สำาหรับสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 จะ
ประสบความสำาเรจ็ได้มากน้อยเพียงใดน้ัน มปีจัจยั
ที่เอ้ือต่อความสำาเร็จของการพัฒนาคือนักเรียน 
และการพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียนต้องได้
รับความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง คือ ครู  
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษา

2. ข้อเสนอแนะในก�รนำ�โปรแกรมฯ 
ไปใช้

สามารถนำาไปใช้ได้ในสถานศึกษาทุก
ประเภท และการปฏิบัติกิจกรรมควรให้มีความ
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษานั้น เพื่อให้
โปรแกรมฯ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก
ยิ่งขึ้น ต้องใช้เวลาในการทำากิจกรรมต่อเนื่อง เพื่อ
ให้ได้บรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีกำาหนดไว้ในโปร
แกรมฯ ดังนั้น ควรจัดให้มีการสร้างความเข้าใจ 
ความตระหนักร่วมกันตลอดระยะเวลาในการ
ทำากิจกรรม และส่งผลให้โปรแกรมเสริมสร้าง 
จิตสาธารณะ ของนักเรียน สำาหรับสถานศึกษา 
ได้ผลดียิ่งขึ้น

3. ข้อเสนอแนะเพื่อก�รวิจัยในอน�คต

ควรศึกษาการเสริมสร้างจิตสาธารณะ
ของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาชพี วิธกีารเสรมิสรา้งจติสาธารณะของผู้บรหิาร
ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาสถานศึกษา และควรมี
การศึกษาเพื่อตรวจสอบซ้ำา และพัฒนาโปรแกรม
พัฒนาครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อ 
เสริมสร้างจิตสาธารณะของนักเรียน สำาหรับ 
สถานศึกษา เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
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