
 

 
บทท่ี 5 

สรปุ อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การวจิยัครัง้นี้มจีุดมุ่งหมายเพื่อพฒันากจิกรรมเสรมิสร้างจติสาธารณะส าหรบันักเรยีน
ชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน โดยมจีุดมุ่งหมาย
การวจิยัเฉพาะดงันี้  1) ศกึษาสภาพปัญหาและแนวทางในการสร้างกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง        
จติสาธารณะ 2) สร้างและตรวจสอบคุณภาพกจิกรรมเพื่อเสรมิสร้างจติสาธารณะ 3) ศกึษาผล
การใช้กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะและ4) ศึกษาความคิดเห็นต่อการใช้กิจกรรม
เสรมิสร้างจติสาธารณะ ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ สงักดัส านักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน  
การด าเนินการวิจยั  
 การด าเนินการวิจัย แบ่งออกเป็น 4 ขัน้ตอน ตามจุดมุ่งหมายของการวิจัย ดังนี้
 ขัน้ตอนท่ี 1 ศึกษาสภาพ ปัญหาและแนวทางในการสร้างกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้าง        
จิตสาธารณะ ส าหรบันักเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น สงักดัส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พื้นฐาน ในขัน้ตอนนี้ผู้วจิยัศกึษาข้อมูลพื้นฐาน ในเรื่องสภาพ ปัญหาและแนว
ทางการเสริมสร้างจิตสาธารณะส าหรบันักเรียน จากเอกสาร/งานวจิัยและแนวคิดทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกบัจิตสาธารณะ รวมถึงการสมัภาษณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิระดบัสูง ในสังกัดส านักงาน
การศกึษาขัน้พืน้ฐานและผูท้รงคุณวุฒทิีเ่ป็นทีย่อมรบัระดบัประเทศในเรื่องการส่งเสรมิคุณธรรม 
จริยธรรม จ านวน 4 ท่าน และสอบถามผู้บริหารสถานศกึษา ครูหวัหน้าฝ่ายวชิาการและครู
หวัหน้ากลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่สงักดัโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สงักดั
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพษิณุโลก เขต 1 จ านวน160 คน ผูว้จิยัน าขอ้มูลทีไ่ดม้า
วเิคราะหเ์นื้อหา เรยีบเรยีงและจดัล าดบัความส าคญั เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการสรา้งและพฒันา
กจิกรรมเพื่อเสรมิสรา้งจติสาธารณะส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ 

ขัน้ตอนท่ี 2 สร้างและตรวจสอบคุณภาพกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างจิตสาธารณะ 
ส าหรบันักเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น สงักดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้    
พื้นฐาน ในการวจิยัตามขัน้ตอนนี้ ผูว้จิยัน าขอ้มูลในขัน้ตอนที่ 1 มาก าหนดและสร้างกจิกรรม
เพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะ จ านวน 3 หน่วยการเรียนรู้  6 แผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งมี
องค์ประกอบของกจิกรรม ได้แก่ หลกัการและเหตุผล, แนวคดิพื้นฐาน, วธิกีารจดัการเรียนรู้, 
วตัถุประสงค์, โครงสร้าง, เนื้อหาและการวดัผลประเมนิผล ตรวจสอบคุณภาพความเหมาะสม
ของกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะ ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 7 ท่าน รวมทัง้แบบ



120 
 

สงัเกตพฤตกิรรมด้านจติสาธารณะของนกัเรยีน จ านวน 20 ขอ้ โดยผ่านการตรวจสอบคุณภาพ
ของแบบสงัเกตจากผูเ้ชีย่วชาญ จ านวน  5 คน มคี่าดชันีความสอดคลอ้ง มากกว่า  0.5 ทุกขอ้ 
และมคี่าความสอดคลอ้งระหวา่งผูป้ระเมนิ 0.96 

ขัน้ตอนท่ี 3 ศึกษาผลการใช้กิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างจิตสาธารณะ ส าหรบันักเรียน
ชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น สงักดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ในการวจิยั
ตามขัน้ตอนนี้  ผู้ว ิจ ัยศึกษาผลการใช้กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะส าหรับนักเรียน        
ชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ โดยใชเ้ป็นแบบสงัเกตพฤตกิรรมดา้นจติสาธารณะส าหรบันกัเรยีนทีเ่ป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั โดยสงัเกตพฤตกิรรมการมจีติสาธารณะใน 3 ดา้น คอืดา้น
มจีติสาธารณะในตนเอง ดา้นการมจีติสาธารณะต่อผูอ้ ื่นและดา้นการมจีติสาธารณะต่อสงัคม  
 ผู้วจิยัด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยด าเนินการทดลองกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง      
จิตสาธารณะส าหรับนักเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พื้นฐาน กบันักเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 โรงเรียนวดับ้านดง สงักดัส านักงาน        
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพษิณุโลก เขต 1 ปีการศกึษา 2559 จ านวน 30 คน โดยทดลอง
ระหว่างวนัที่ 1 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 ถึง 15 มีนาคม พ.ศ. 2560 ใช้เวลาในชัว่โมงกิจกรรม
พฒันาผูเ้รยีนและกจิกรรมลดเวลาเรยีนเพิม่เวลารู้ รวมทัง้สิน้ 32  ชัว่โมง  

ขัน้ตอนท่ี 4 การศึกษาความคิดเหน็ต่อการใช้กิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างจิตสาธารณะ  
ส าหรบันักเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น สงักดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษา   
ขัน้พื้นฐาน ผู้วจิยัศกึษาความคดิเห็นต่อการใช้กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะส าหรบั
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ซึ่งมหีวัขอ้
ในการประเมนิ จ านวน 4 ดา้น คอื 1) ดา้นความสะดวกในการน าไปใช ้2) ดา้นความชดัเจนและ
ความเหมาะสม 3) ดา้นการบรรลุวตัถุประสงคแ์ละ 4) ดา้นประโยชน์และความคุม้ค่า โดย ผูว้จิยั
ได้น ากิจกรรมเสริมสร้างจิตสาธารณะส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น  พร้อม
แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการใช้กิจกรรมเสริมสร้างจิตสาธารณะส าหรับนักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาตอนต้น ให้ครูผูส้อนกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน โรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา 
สังกัดส านักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก  เขต 1 จ านวน 15 คน                  
เป็นผูป้ระเมนิ   
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สรปุผลการวิจยั 
 ผลการด าเนินงานตามขัน้ตอนการวิจัย สรุปผลเพื่อตอบจุดมุ่งโดยของการวิจัย 
ปรากฏผล ดงันี้  

 1.  ผลการศึกษาสภาพ ปัญหาและแนวทางในการสร้างกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง               
จติสาธารณะ ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษา
ขัน้พื้นฐาน ผูว้จิยัได้ศกึษาจากเอกสารและงานวจิยั รวมถงึการสมัภาษณ์และสอบถามผูม้สี่วน
เกีย่วขอ้ง คอื ผูท้รงคุณวฒุ ิผูอ้ านวยการโรงเรยีนและครูผูม้สี่วนเกีย่วขอ้ง ซึ่งมผีลการวจิยัดงันี้ 

      1.1  ผลจากการศกึษาเอกสารและงานวจิยัเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างกจิกรรม
เพื่อเสรมิสรา้งจติสาธารณะ ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ มรีายละเอยีดดงันี้ 
               1.1.1  แนวคดิและทฤษฎทีี่น ามาเป็นพืน้ฐานในการสรา้งเสรมิจติสาธารณะ คอื 
1) ทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคม ของ Bandura โดยให้ผู้เรียนสังเกตจากตวัแบบจูงใจ         
ให้ผู้เรียนเกิดความรับรู้และเห็นคุณค่า พร้อมที่จะลงมือปฏิบตัิตามอย่างเต็มความสามารถ          
2) ทฤษฎพีฒันาการทางจรยิธรรมของ Kolhberg ซึ่งจะมกีารใชเ้หตุผลเพื่อการตดัสนิใจที่จะเลอืก
กระท าอย่างใดอย่างหนึ่ง แสดงให้เห็นถึงความเจริญของจิตใจของบุคคล การใช้เหตุผลเชิง
จรยิธรรมไม่ได้ขึน้อยู่กบัเกณฑ์ของสงัคมใดสงัคมหนึ่งโดยเฉพาะแต่เป็นการใชเ้หตุผลทีล่กึซึ้งยาก
แก่การเข้าใจยิ่งขึ้นตามล าดบัของวุฒภิาวะทางปัญญา 3)ทฤษฎีพฒันาการทางจริยธรรมของ 
Piaget เป็นทฤษฎีเกี่ยวกบัพฒันาการทางด้านความคิดของเด็กว่ามขี ัน้ตอนหรือกระบวนการ
อย่างไร ซึ่งข ัน้ปฏบิตักิารคดิดว้ยนามธรรม (Formal Operational Stage) เริม่จากอายุ 11-15 ปี 
และ 4) ทฤษฎีพฒันาด้านจติพสิยัของ Bloom เป็นการพฒันาจติพสิยั โดยมจีุดมุ่งหมายให้เป็น
พฤตกิรรมที่ถาวรต่อเนื่องในระยะยาว ไม่ใช่เป็นการพฒันาชัว่คราว ล าดบัข ัน้การพฒันาจติพสิยั
ตามแนวคิดขอ ง  Bloom ค อื  ขัน้การรับรู้  (Perceiving or Receiving) ขัน้การตอบสนอง 
(Responding) ขัน้การเห็นคุณค่า (Valuing) ขัน้การจดัระบบ (Organizing) และขัน้การพฒันา
เป็นลกัษณะนิสยั (Characterization) 

  1.1.2  แนวทางเกีย่วกบักระบวนการจดัการเรยีนรู้และวธิกีารสอนเพื่อพฒันาคุณธรรม
จริยธรรมด้านจิตสาธารณะ รวมถึงแนวทางการวดัและประเมินผลคุณธรรมจริยธรรมด้าน            
จติสาธารณะ เพื่อใหไ้ดก้รอบในการสรา้งกระบวนการจดัการเรยีนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งจติสาธารณะ  
มแีนวทางทีห่ลากหลาย แต่ควรเน้นกระบวนการของการจดักจิกรรมเพื่อปลูกฝังการเรยีนรู้จาก
การปฏบิตัจิรงิ ซึ่งแนวการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั เป็นการจดักจิกรรมทีส่อดคลอ้งกบั
การด ารงชวีติเหมาะสมกบัความสามารถและความสนใจของผูเ้รยีน โดยให้ผูเ้รยีนมสี่วนร่วมและ
ลงมือปฏิบัติจริงทุกข ัน้ตอน จนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองครูผู้สอนจ าเป็นต้องจัดให้เกิดขึ้น
ตลอดเวลาทัง้ในระหวา่งการเรยีนรู้ และหลงัการเรยีนรู ้  
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 1.2   ผลจากสมัภาษณ์ผูท้รงคุณวฒุ ิจ านวน 4 คน มรีายละเอยีดดงันี้  

                   1.2.1  สภาพจติสาธารณะในปัจจุบนั 1) โรงเรยีนขาดการปลูกฝังเรื่องจติสาธารณะ
อย่างจรงิจงั 2) หลกัสูตรสถานศกึษาไม่ก าหนดการจดักจิกรรมจติสาธารณะที่ชดัเจน 3) ผูบ้รหิาร
โรงเรียนและครู รวมไปถึงบุคลากรภายในโรงเรียน ไม่ท าเป็นตวัอย่างของเรื่องจติสาธารณะ 
ขาดความรบัผดิชอบต่อสงัคม ขาดการพฒันาดา้นคุณธรรมจรยิธรรม 4) ชมุชนเพกิเฉยต่อเรื่อง
ความส าคญัของจติสาธารณะ ไม่มสี่วนเกี่ยวขอ้งทีจ่ะพฒันานกัเรยีนในเรื่องจติสาธารณะอย่าง
จรงิจงั             
        1.2.2  ปัญหาจิตสาธารณะในปัจจุบัน นักเรียนไม่สนใจกับปัญหาสิ่งแวดล้อม       
ไม่รกัษาสภาพสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่  ไม่ค านึงถึงผู้อื่นหรือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นภายหลงั ไม่เห็น
ความส าคญัของการขาดจติสาธารณะ ไม่สนใจทรพัยากรของโรงเรยีนที่มกีารใชร้่วมกนั ขาดความ
รบัผดิชอบ ขาดระเบยีบวนิัยในการใชข้องส่วนรวม การท าลายทรพัยากรธรรมชาติ ไม่รกัษา
สิง่แวดลอ้ม ท าใหเ้กดิมลภาวะต่างๆ เชน่มลภาวะทางอากาศ มลภาวะทางน ้าเป็นตน้ 
      1.2.3  แนวทางในการสร้างกจิกรรมเพื่อเสรมิสร้างจติสาธารณะ ส าหรบันกัเรยีน      

ชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น ได้ขอ้มูลดงันี้ 1) ส่งเสรมิให้นักเรยีนรู้จกัคดิแบบมององค์รวม  2) สร้าง

บทเรียนให้นักเรียนคิดแบบเชื่อมโยงแบบองค์รวม 3) กิจกรรมที่ท าให้นักเรียนรู้จ ักจิตส านึก

สาธารณะคอืการไปเรยีนในสถานที่จรงิ หรอืสร้างสถานการณ์จ าลอง 4) สร้างกระบวนการให้เห็น

เป็นตวัอย่าง 5) กิจกรรมจะต้องค านึงถึงจิตวทิยา 6) กิจกรรมสมมารถใช้ในกิจกรรมลูกเสือ   

เนตรนาร ียุวกาชาด ผูบ้ าเพญ็ประโยชน์ที่มอียู่ 7) กจิกรรมควรใชแ้บบกจิกรรมกลุ่ม เป็นผูน้ า

และเป็นผูต้าม 8) การมสี่วนร่วม 

   1.3   ผลจากแบบสอบถามในเรื่องแนวทางในการสร้างกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง               
จิตสาธารณะ ส าหรบันักเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น จากผู้บริหารและครู จ านวน 160 คน 
ผูว้จิยัสรุปไดด้งันี้  

       1.3.1  หลกัการจดักจิกรรมเสรมิสร้างนักเรยีนให้มจีติสาธารณะ ขอ้ที่มรีะดบั     
ความส าคญัที่สุด คือ การจดักิจกรรมควรให้ผู้เรียนเป็นผู้ด าเนินการ โดยมีครูเป็นที่ปรึกษา          
(�̅�= 4.70) รองลงมาคอืโรงเรยีนควรมกีารก าหนดจุดประสงคแ์ละแนวปฏบิตัใินการจดักจิกรรมเพือ่
เสรมิสร้างจติสาธารณะอย่างชดัเจนเป็นรูปธรรม (�̅�= 4.64) การจดักจิกรรมควรใหเ้หมาะสมกบั
วยัและวฒุภิาวะของผูเ้รยีน (�̅�= 4.59) 

       1.3.2  แนวการจดักจิกรรมเพื่อเสรมิสร้างจติสาธารณะส าหรบันักเรยีน ขอ้ที่มี
ระดบัความส าคญัมากที่สุด คอื การจดักจิกรรมควรมกีารค านึงถงึการสร้างเสรมิความรู้สกึและ
เหน็คุณค่าในตวัเองของผูเ้รยีน (�̅�= 4.68) รองลงมาคอื ครูให้ความส าคญัตามความสนใจและ
ความถนัด ตามธรรมชาตแิละความสามารถผูเ้รยีน (�̅�= 4.66) และการจดักจิกรรมควรมุ่งสรา้ง
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เสริมนิสยัรกัการท างานเพื่อให้รู้และเขา้ใจตนเอง โดยมุ่งมัน่ที่จะท างานให้ส าเรจ็และมคีวาม
ภูมใิจในผลงานตนเอง (�̅� = 4.63)  

        1.3.3  แนวทางการวดัผลประเมินผล ข้อที่มีระดบัความส าคญัมากที่สุด คอื          
ครูที่ปรกึษาท าหน้าที่ดูแลพฒันาผูเ้รยีนให้เกดิคุณลกัษณะตามวตัถุประสงค์ของกจิกรรม และ
การก าหนดให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการติดตามพฒันาการของผู้เรียนเป็นระยะโดยบนัทกึ
ความเห็น สรุปพฒันาการและการปฏิบตัิกิจกรรมของผู้เรียน (�̅� = 4.66) รองลงมา คือ ครู         
ที่ปรกึษาได้ท าหน้าที่ตดิตามและพฒันาผูเ้รยีนในกรณีที่ผูเ้รยีนไม่เขา้ร่วมกจิกรรม (�̅� = 4.64)
 2.  ผลการสร้างและตรวจสอบคุณภาพกิจกรรมเพื่อเสรมิสร้างจิตสาธารณะ ส าหรบั
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  

      ผู้วิจ ัยได้สร้างและพฒันากิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะส าหรับนักเรียน        
ชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ จากการศกึษาในขัน้ตอนที่ 1 ซึ่งไดก้จิกรรมเพื่อเสรมิสรา้งจติสาธารณะ 
ที่มี 7 องค์ประกอบ คือหลักการและเหตุผล, แนวคิดพื้นฐาน, กระบวนการจัดการเรียนรู้, 
วตัถุประสงค์, โครงสร้าง, เนื้อหา, การวดัผลประเมินผล โดยกิจกรรมม ี3 หน่วยการเรยีนรู้         
6  แผนการจดักจิกรรมที่เสริมสร้างจิตสาธารณะใน 3 ด้าน คือ การมีจิตสาธารณะในตนเอง    
ต่อผู้อื่นและต่อสงัคม และตรวจสอบคุณภาพความเหมาะสม จากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 7 คน  
พบว่า คุณภาพความเหมาะสมของกิจกรรมอยู่ในระดบัมากที่สุด (�̅�= 4.66) ซึ่งเป็นกิจกรรม   
เน้นความส าคญัในการใช้กระบวนการกลุ่มฝึกให้คิดวเิคราะห์ สร้างสรรค์จินตนาการที่เป็น
ประโยชน์การจดักจิกรรมใชท้กัษะการท างานเป็นทมีการสร้างความสมัพนัธก์บัผูอ้ ื่น ทกัษะการ
ปรบัตวัอยู่ร่วมกบัผูอ้ ื่นในสงัคมได้อย่างมคีวามสุข มกีารก าหนดจุดประสงค์และแนวปฏบิตัิใน
การจดักจิกรรมเพื่อเสรมิสรา้งจติสาธารณะอย่างชดัเจน การจดักจิกรรมค านึงถงึการปลูกฝังและ
สร้างจติส านึกในการท าประโยชน์ต่อผูอ้ ื่นและสงัคม การวดัและประเมนิผลระบุเครื่องมอืวดัและ
ประเมนิไวอ้ย่างชดัเจน การวดัและประเมนิผลสอดคล้องกบัตวัชีว้ดัหรอืจุดประสงค์การเรยีนรู้ 
และมกีารก าหนดเกณฑก์ารผา่นจุดประสงคท์ีส่ าคญัใหผู้เ้รยีนตอ้งผา่นแต่ละกจิกรรม  

        3.  ผลการใชก้จิกรรมเพื่อเสรมิสร้างจติสาธารณะ ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ตอนตน้ สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  
            ผู้วจิยัท าการทดลองกบันักเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 ที่ก าลงัศกึษา     
อยู่ในปีการศกึษา 2559  โรงเรยีนวดับ้านดง สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษา
พิษณุโลก เขต 1 จ านวน 30 คน ท าการทดลองระหว่างวนัที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ถึง      
15 มนีาคม พ.ศ. 2560 โดยใชเ้วลาในชัว่โมงกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนและกจิกรรมเพื่อสาธารณะ
ประโยชน์ รวมทัง้สิ้น 32 ชัว่โมง ปรากฏว่า ในภาพรวมนักเรียนมีการพฒันาพฤตกิรรมด้าน     
จิตสาธารณะเพิม่ขึ้นจากพฤติกรรมในขัน้การเหน็คุณค่า (�̅� = 3.45) มาเป็นขัน้การจดัระบบ     
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(�̅� = 3.97) และสามารถพฒันาพฤตกิรรมอยู่ในระดบัข ัน้การพฒันาเป็นลกัษณะนิสยั (�̅� = 4.55)   
เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่ นกัเรยีนมจีติสาธารณะเพิม่ขึน้ทุกดา้น 
  ระหว่างการทดลองผูว้จิยัเกบ็รวบรวมขอ้มูลด้วยการบนัทกึภาคสนาม (Filed note)    
ได้รายละเอยีดดงันี้  นักเรยีนมกีารท างานเป็นกลุ่ม สามารถรู้บทบาทของการเป็นผูน้ า ผูต้าม           
ท าให้นกัเรยีนมคีุณธรรมมคีุณลกัษณะเป็นผูน้ าและมพีฤตกิรรมดา้นจติสาธารณะ  นักเรยีนเกดิ
จติสาธารณะในการมสี่วนร่วมต่อการพฒันาโรงเรยีน มจีติอาสาสอดคล้องกบัแผนการจดัการ
เรยีนรู ้  
 4. ผลการศึกษาความคิดเห็นต่อการใช้กิจกรรมเสริมสร้างจิตสาธารณะ ส าหรับ
นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ผูว้จิยัท าการ
สอบถามจากครูทีด่ าเนินสอนกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน จ านวน 15 คน ในหวัขอ้ ดงันี้ 1) ดา้นความ
สะดวกในการน าไปใช้ 2) ด้านความชดัเจนและความเหมาะสม  3) ด้านการบรรลุวตัถุประสงค์ 
และ 4) ด้านประโยชน์และความคุ้มค่า พบว่า ความคิดเหน็ต่อการใช้กจิกรรมเพื่อเสรมิสร้าง     
จติสาธารณะส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นสงักดัส านักงานคณะกรรมการการศกึษา  
ข ัน้พื้นฐาน ในภาพรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด (�̅�= 4.69) เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้าน    
ทีม่รีะดบัคะแนนเฉลีย่มากทีส่ดุ คอื ดา้นประโยชน์และความคุม้ค่า (�̅�= 4.87)  รองลงมาคอื ดา้น
ความสะดวกในการน าไปใช้ (�̅�= 4.67) และด้านที่มรีะดบัคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด คอื ด้านการ
บรรลุวตัถุประสงค ์(�̅�= 4.60) 
 
อภิปรายผลการวิจยั 

จากการด าเนินการจดักจิกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะ ส าหรบันักเรียนระดบัชัน้
มธัยมศกึษาตอนต้น มผีลการวจิยัที่พบว่านักเรยีนได้มพีฤตกิรรมด้านจติสาธารณะสูงขึ้นเป็น
ล าดบันัน้ ผูว้จิยัพบประเดน็ส าคญัทีส่ามารถน ามาอธปิรายไดด้งันี้ 

  1. ผลการศึกษาสภาพ ปัญหาและแนวทางในการสร้างกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง               
จติสาธารณะ ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษา
ขัน้พื้นฐาน ผู้วจิยัได้เริ่มจากการศกึษาทฤษฎีและแนวคิด เอกสารและงานวจิยัที่เกี่ยวข้อง 
รวมถงึการสมัภาษณ์และสอบถามผูท้รงคุณวุฒิ ผูอ้ านวยการโรงเรยีนและครูผูม้สี่วนเกีย่วขอ้ง 
น ามาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการสร้างกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะส าหรับนักเรียน             
ท าให้ได้วิธีการและแนวทางที่มีส่วนท าให้นักเรียนมีการพัฒนาด้านจิตสาธารณะเพิ่มขึ้น 
เนื่องจากแนวทางการสร้างและพฒันากิจกรรมมีความสอดคล้องตามหลกัวธิีการที่ถูกต้อง 
สามารถน ามาใชเ้สรมิสรา้งจติสาธารณะไดเ้ป็นอย่างดี  แนวทางแกไ้ขปัญหาแต่ละแนวทางต้อง
เกดิจากการระดมสมองเพื่อหาเหตุผลสนบัสนุน บนัเทงิ  พาพจิติร (2547) 
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  2.  ผลการสร้างและตรวจสอบคุณภาพกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะส าหรบั
นกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  

     ผู้วจิยัได้น าขอ้มูลจากการวเิคราะห์ในขัน้ตอนที่  1 มาสร้างกิจกรรมและผ่านการ
ตรวจสอบคุณภาพความเหมาะสม โดยผูเ้ชีย่วชาญ จะพบวา่กจิกรรมเพื่อเสรมิสรา้งจติสาธารณะ 
มคีวามเหมาะสมมากทีสุ่ด ทัง้นี้เนื่องจากกจิกรรมเริม่ต้นจากการใหน้ักเรยีนเกดิการเรยีนรูด้ว้ย
ตวัเองใหม้ปีระสบการณ์ตรงกบัสิง่ต่างๆ ทัง้ที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม เช่น ให้นักเรยีนศกึษา
จากสภาพแวดล้อมในห้องเรยีน บรเิวณโรงเรยีนหรอืแม้กระทัง่บรเิวณบ้าน รวมไปถงึชุมชนที่
เกิดจากการกระท าที่ขาดจติสาธารณะ หาสาเหตุที่เป็นปัญหาและเสนอวธิแีก้ไขปัญหาว่าท า
อย่างไรเพื่อที่พฒันาหรอืด าเนินการแก้ไข ซึ่งเป็นการเรยีนรู้จากการปฏบิตัจิรงิ ท าให้นักเรยีน
เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากภายใน ผู้วจิยัเป็นผู้กระตุ้นทัง้ค าถามให้คิดวเิคราะห์และ     
ให้นักเรยีนเขยีนสะทอ้นความคดิเพื่อแสดงความคดิเหน็ ซึ่งวธิดีงักล่าวตรงกบักระบวนการการ
จัดการเรียนรู้ของ Bloom (อ้างใน  ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ , 2552: 77) กระบวนการเรียนรู้มี
องคป์ระกอบส าคญั 3 ขอ้คอืคุณลกัษณะดา้นพุทธพิสิยั คุณลกัษณะดา้นจติพสิยัและคุณลกัษณะ
ด้านทกัษะพสิยั ซึ่งจิตส านึกเกดิขึน้ภายหลงัจากการได้รบัรู้จากประสบการณ์ตรง เกิดความ
สนใจเห็นคุณค่าขึ้นในจิตใจจนก่อให้เกิดพฤติกรรมเป็นคุณลักษณะทางจิตที่ก่อรูปผ่าน
กระบวนการทางปัญญา ท าให้นักเรียนเกิดความตระหนักถึงความส าคัญของจิตสาธารณะ
ช่วยกนัดูแลรกัษาของส่วนรวมเกดิการปรบัเปลี่ยนพฤตกิรรมน าไปสู่การด าเนินกจิกรรม และ
ตรงกบังานวจิยั ของอญัชล ี ยิง่รกัพนัธุ ์(2550) ไดศ้กึษาเรื่องผลการใชส้ถานการณ์จ าลองผสาน
กบัเทคนิคการประเมนิผลจากสภาพจรงิเพื่อพฒันาจติสาธารณะ 3 องค์ประกอบ คอื ด้านการ
เคารพสทิธใินการใชข้องส่วนรวม ด้านการหลกีเลี่ยงการใชห้รอืการกระท าที่จะท าให้เกดิความ
ช ารุดเสียหายต่อสมบตัิของส่วนรวมและด้านการถือเป็นหน้าที่ที่จะมสี่วนร่วม  ผลการศกึษา
พบว่า นักเรยีนชัน้ที่ได้รบัการใชส้ถานการณ์จ าลองผสานกบัเทคนิคการประเมนิผลจากสภาพ
จรงิมกีารเปลี่ยนแปลงของคะแนนจติสาธารณะเฉลี่ยโดยรวมก่อนทดลองหลงัทดลองและหลงั
ทดลอง 1 สปัดาห ์สูงขึน้ 
 3.  ผลการใชก้จิกรรมเพื่อเสรมิสรา้งจติสาธารณะส าหรบันกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษา
ตอนตน้ สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

      จากการจัดกิจกรรมตามขัน้ตอนของกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะ               
ที่พัฒนาขึ้น พบว่านักเรียนมีพฤติกรรมจิตสาธารณะสูงขึ้นนัน้  ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากผู้วจิยั         
จดักิจกรรมโดยการให้นักเรียนได้ลงมือกระท าหรือปฏิบตัิกิจกรรมโดยใช้กระบวนการกลุ่ม         
เป็นหลกั เป็นการเรยีนการสอนโดยเน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั เน้นการเรยีนการสอนแบบปฏบิตัจิรงิ 
โดยการศกึษาปัญหาและหาวธิกีารแก้ไขด้วยตวัเอง โดยให้ชุมชนมสี่วนร่วม มกีารเรยีนรู้จาก
ต้นแบบที่มีจิตสาธารณะ นักเรียนสามารถสร้างความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องต่อการมี                
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จติสาธารณะ นักเรยีนได้แลกเปลี่ยนความคดิเหน็ระหว่างนกัเรยีนดว้ยกนั การปฏบิตักิจิกรรม
เป็นกลุ่มเพื่อให้มีการสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เรียน  ซึ่งสอดคล้องกับ        
พูลสวสัดิ ์วรรณลา (2557) ที่สรุปว่า แนวทางการพฒันาจิตสาธารณะจะต้องใช้วิธีการและ
แนวทางอย่างหลากหลายผสมผสานกนัจงึจะประสบความส าเรจ็ และเกรยีงศกัดิ ์เจรญิวงศศ์กัดิ ์
(2551) กล่าวในเรื่องแนวทางสร้างและพฒันาเดก็ให้มทีกัษะทางสงัคมคอื การสร้างมติรภาพ 
โดยการริเริ่มผูกมิตรและหยิบยื่นไมตรีจิตให้กบัผู้อื่นก่อนเสมอ ทัง้ต่อเพื่อนฝูง ครู อาจารย์  
เรยีนรูจ้กักจิกรรมและท างานเป็นทมี กจิกรรมในการสอนเดก็ใหม้ทีกัษะทางสงัคม มหีลากหลาย
รูปแบบ ซึ่งแตกต่างกนัไปในแต่ละช่วงวยั ครูต้องเลอืกให้เหมาะสม และกจิกรรมส าหรบัวยัรุ่น 
(Teenage- Challenge) ที่มอีายุ 13-17 ปี เป็นช่วงวยัที่เริม่เขา้สงัคมมากขึน้ รวมถงึการเรยีนรู้
เกี่ยวกบัผูอ้ ื่นและชุมชน ควรส่งเสรมิใหเ้ดก็ไดใ้ชเ้วลาว่างหรอืท ากจิกรรมของโรงเรยีนผ่านการ
เขา้ร่วมโครงงานพฒันาชุมชนหรอืช่วยเหลอืผูด้้อยโอกาส อนัเป็นการเรยีนรู้จากประสบการณ์
จรงิ ปลูกฝังการเป็นผูท้ีเ่หน็อกเหน็ใจผูอ้ ื่น มสี่วนหล่อหลวมการมจีติสาธารณะ ไม่ไปขอ้งแวะกบั
การใชเ้วลาไม่เหมาะสมทีก่่อให้เกดิปัญหา อกีทัง้ส่งเสรมิการใชเ้วลาว่างใหเ้กดิประโยชน์ทัง้ต่อ
ตนเองและสงัคม และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ มณฑล ี เนื้อทอง (2556)  ทีศ่กึษาวจิยัเกีย่วกบั
การหล่อหลอมจติอาสาผ่านการอบรมขดัเกลาทางสงัคมในครอบครวั ผลการศกึษา พบว่า การ
หล่อหลอมจติอาสาด าเนินผา่นองคป์ระกอบส าคญัของการอบรมขดัเกลาทางสงัคมในครอบครวั 
3 ส่วน ได้แก่ 1) การตระหนกัและเขา้ใจคุณค่าของจติอาสาเพื่อถ่ายทอดแก่บุตรผ่านการเขา้ถงึ
ความหมายทีแ่ท้จรงิของชวีติการเขา้ใจคุณค่าของคุณธรรมจรยิธรรมและการให้คุณค่าของการ
ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่น 2) การให้โอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์ด้วยตนเองในครอบครวัผ่าน
แบบอย่างการด าเนินชวีติของบดิามารดาการใหอ้สิระและเปิดโอกาสใหล้งมอืปฏบิตัดิว้ยตนเอง 
รวมทัง้การเลอืกและสนับสนุนให้อยู่ในบรรยากาศหรอืสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรยีนรู้ และ   
3) การสนบัสนุนใหม้สี่วนร่วมกบักจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ต่อตนเอง ผูอ้ ื่น และสงัคม ผา่นการเขา้
ร่วมกจิกรรม สาธารณประโยชน์การมสี่วนร่วมในเหตุการณ์ทางการเมอืงและสงัคมต่างๆ 
 4.  จากความคดิเห็นต่อการใช้กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะส าหรบันักเรยีน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  ของครูผูส้อน
กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนที่มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัมากที่สุดนัน้ ทัง้นี้เนื่องจากผูว้จิยัได้ก าหนด
และสร้างกจิกรรมจากพื้นฐานของแนวคดิ ทฤษฏทีี่เหมาะสมกบันักเรยีนในระดบัมธัยมศกึษา
ตอนต้น ทัง้นี้อาจรวมถงึผูว้จิยัไดส้มัภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒทิีม่คีวามรู้ ความสามารถในเรื่องคุณธรรม
จริยธรรมและความรู้ความสามารถในเรื่องแนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาจิตสาธารณะ       
พรอ้มดว้ยการสอบถามผูบ้รหิารและครูผูท้ีม่สี่วนเกี่ยวขอ้งทีม่สี่วนในการจดักระบวนการเรยีนรู้เพื่อ
พฒันาจติสาธารณะ ซึ่งจะเหน็ได้ว่ากจิกรรมมคีวามชดัเจนเหมาะสม สามารถบรรลุวตัถุประสงค ์            
มคีวามสะดวกในการน าไปใช้รวมถงึกจิกรรมมปีระโยชน์และความคุ้มค่า สามารถน าไปเพื่อ
พฒันาพฤตกิรรมจติสาธารณะส าหรบันกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ได้ 
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ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
     1.1  ผลจากการน ากิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะ ส าหรบันักเรียนระดับ            
ชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นไปใช้ ปรากฏว่าเป็นที่น่าพอใจสามารถพฒันาพฤตกิรรมจติสาธารณะ
ของนักเรยีนได้ จงึนับว่ากจิกรรมนี้เป็นกจิกรรมอกีรูปแบบหนึ่งที่เป็นทางเลอืกให้ครูสามารถ
น าไปใชใ้นการจดักจิกรรมและสามารถน าไปประยุกตห์รอืปรบัใชไ้ดต้ามความเหมาะสม      
    1.2  โรงเรยีนควรก าหนดแนวทางการด าเนินงานเป็นนโยบายและแผนปฏบิตักิาร 
ไว้อย่างชดัเจนเกี่ยวกบัการพฒันานักเรยีนด้านจิตสาธารณะ เพื่อให้ครูได้น าไปสู่การปฏบิตัิ
อย่างเป็นรูปธรรม 
    1.3  ควรมกีารตดิตามความต่อเนื่องเพื่อจะไดท้ราบผลการพฒันาและน าขอ้มูลไปสู่
การพฒันานกัเรยีนดา้นจติสาธารณะทีย่ ัง่ยนืใหเ้กดิขึน้กบันกัเรยีนทุกคน 
 
 2.  ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
       2.1  ควรศกึษาความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตขุองพฤตกิรรมจติสาธารณะของนกัเรยีน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ หรอืในระดบัชัน้อืน่ๆ 
        2.2  ควรศกึษากจิกรรมเพื่อเสรมิสรา้งจติสาธารณะดว้ยกระบวนการจดัการเรยีนรู้
หรอืวธิกีารจดัการเรยีนรูอ้ ืน่ๆ 

      2.3  ควรมกีารศกึษาวจิยัเชงิคุณภาพ โดยวธิกีารสมัภาษณ์แบบเจาะลกึหรอืเฉพาะ
กรณเีพื่อใหไ้ดข้อ้มูลทีม่คีวามละเอยีดยิง่ขึน้ 


