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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวตัถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาจติสาธารณะของเยาวชนในสถานศึกษาในจงัหวัด
ก าแพงเพชรและตาก  โดยแบ่งการวิจัยเป็น 2 ขั้นตอน คือ 1. สร้างรูปแบบการพัฒนาจติสาธารณะของเยาวชน
ในสถานศึกษาในจังหวัดก าแพงเพชรและตาก โดยแบ่งเป็น 3 ขั้นตอนย่อย ดังนี้ 1.1 การศึกษาองค์ประกอบของ
รูปแบบฯ รวบรวมข้อมลูจากการวเิคราะห์เอกสาร และการสัมภาษณ์ผู้ทรงคณุวุฒิ จ านวน 5 คน วิเคราะห์ข้อมลู
ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา 1.2 การยกร่างรูปแบบฯ รวบรวมข้อมลูจากเอกสาร การสัมภาษณผ์ู้ทรงคณุวุฒิ จ านวน 
20 คน และการประชุมเชิงปฏิบัตกิารกับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน จ านวน 22 คน วิเคราะหข์้อมูลด้วย
การวิเคราะห์เนื้อหา 1.3 การตรวจสอบรูปแบบฯ โดยจัดการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ มีผูเ้ข้าร่วมการสมัมนา 
จ านวน 10 คน  วิเคราะห์ข้อมูลดว้ยการวิเคราะห์เนื้อหา 2. การประเมินรูปแบบฯ รวบรวมข้อมลูโดยใช้
แบบสอบถามกับผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 21 คน  วิเคราะห์ข้อมลูด้วยการหาค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชนในสถานศึกษาในจังหวัดก าแพงเพชรและตาก 
ประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 ด้าน ได้แก่  หลักการของรูปแบบการพัฒนาจิตสาธารณะ วัตถุประสงคข์องรูปแบบ
การพัฒนาจิตสาธารณะ  จิตสาธารณะที่ควรพัฒนา  การจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมพัฒนา    
จิตสาธารณะ  และกระบวนการพฒันาจิตสาธารณะ ผลการประเมินรูปแบบฯ พบว่า รูปแบบฯมีความเหมาะสม 
เป็นไปได้ และเป็นประโยชน์ในระดับมากท่ีสดุ 
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ABSTRACT 
 

The purpose of this research was to develop a public mind development model for school 
youth in Kamphaeng Phet and Tak. The research procedure was divided into 2 steps. The first 
step was to develop a public mind development model including 1) studying components of 
the model and the data was collected through the use of document analysis and an interview  
with 5 experts, then the data was analyzed by using content analysis, 2) drafting the model 
through the use of document analysis, an interview with 20 experts and two workshops with 
22 school administrators and teachers, then the data was analyzed by using content analysis, 
and 3) holding a connoisseurship by 10 experts and the data was analyzed by using content 
analysis. The second step was to assess the model by using questionnaires completed by 21 
experts. The research findings found were as follows:  The five components of the model 
consisted of 1) the model principle, 2) the objectives of the model, 3) the target public mind, 
4) the environment management conducive to public mind development, and 5) the process 
of public mind development. The model was appropriate, feasible and useful at the highest 
level.  
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
ในปัจจุบันสภาพสังคมไทยไดม้ีการเปลีย่นแปลงอย่างรวดเร็ว สืบเนือ่งมาจากความก้าวหน้าทางด้าน

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยตี่างๆ และสังคมข่าวสาร ส่งผลให้ประเทศไทยต้องเร่งพัฒนาตนเอง  เพื่อให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงและสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ ซึ่งกระแสการเร่งพัฒนาและสภาพเศรษฐกิจท่ีต้องแข่งขัน  
ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนในสังคมไทย ท าให้เกดิการปรับตัวเพือ่การแข่งขัน มีค่านิยมทางวัตถุสูงขึ้น  เกิด
การเอารดัเอาเปรียบซึ่งกันและกัน ฉกฉวยโอกาสโดยไม่ค านึงถึงความเดือดร้อนของผู้อื่น ขาดความรับผิดชอบ 
มุ่งแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองมากกว่าส่วนรวม ขาดคณุธรรมจริยธรรม ขาดสมดลุทั้งทางจิตใจและวัตถุ  
โดยมีความโนม้เอียงไปนิยมวัตถุ มากกว่าจิตใจมากขึ้นทุกขณะ (ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน,์ 2555, หน้า 1) สังคมจึงขาด
ความสงบสุข เกดิปัญหาต่างๆ เชน่ ปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ ปัญหาแหล่ง
อบายมุข ปัญหาเกีย่วกับเยาวชน เป็นต้น  

นอกจากน้ี (ประเวศ วะสี, 2541, หน้า 21-25) กล่าวว่า ปัญหาสิ่งสาธารณะสมบัติถูกท าลายกันมากขึน้ 
ส่วนหน่ึงเกิดจากความเคยชินในการใช้ทรัพยากรในอดีตของคนไทย ท่ีมีทรัพยากรมาก อันตรายจากธรรมชาตมิี
น้อย ท าให้คนไทยประมาท ใช้ของฟุุมเฟือย เมื่อทรัพยากรเปลี่ยนไปแต่นิสัยเดิมยังคงอยู่ จึงเกิดการแก่งแย่ง
ทรัพยากร และขณะเดียวกับสังคมไทยรับเอาวัตถุนิยมมาเป็นทิศทางในการพัฒนาประเทศ ท าให้คนไทย       
เห็นแก่ตัว เห็นแก่พรรค เห็นแก่พวก มีการหลบหลีกการเอาตัวรอดของแต่ละคนในสังคม ขาดจิตใจสาธารณะ  
จึงคดโกงกันได้ง่าย ขาดความรับผดิชอบต่อสังคมส่วนรวม ซึ่งสอดคล้องกับสุชาดา จักรพสิุทธ์ิ (2544, หน้า 22-
23) ทีก่ล่าวว่าการขาดจิตสาธารณะของคนไทยส่วนหน่ึงเพราะคนไทยยังคงฝังแน่นอยู่กับแนวคิดคนเป็นของรัฐ 
รัฐเป็นเจ้าของประเทศ เป็นเจ้าของสถานท่ีราชการ เป็นเจ้าของสมบตัิสาธารณะ ประชาชนเป็นผู้พึ่งพา หรือ
กล่าวได้วา่คนไทยไม่มจีิตส านึกสาธารณะ ดังนั้นสมบตัิสาธารณะเกือบทุกอย่าง รวมถึงธรรมชาตสิิ่งแวดล้อม   
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ดิน น้ า ปุาท่ีเป็นสาธารณะทั้งหลายจึงมักเสยีหาย ไม่มีใครรู้สึกเป็นเจ้าของที่จะดูแลรักษา จึงพบว่าสมบัติที่เป็น
สาธารณะต่างๆ อยู่ในสภาพท่ีช ารุดเสียหาย ปัญหาสิ่งสาธารณะสมบัติถูกท าลายกันมากข้ึน  

จากสภาพปญัหาดังกล่าวข้างต้น จึงควรมีการปลูกฝัง ส่งเสรมิและพัฒนาจิตสาธารณะของประชาชนให้
มีมากข้ึนในสังคมไทย การสร้างความรู้คู่คณุธรรมจึงเป็นประเด็นที่ถูกน ามาพิจารณากันอย่างกว้างขวางใน
ปัจจุบัน เพราะเป็นแนวทางหนึ่งที่จะน ามาเป็นตัวช่วยในการก าหนดพฤติกรรมให้คนไทยได้ส านึกความเป็นไทย 
ส านึกต่อประเทศและสังคม แนวคดิการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มคีุณภาพและอยู่ในสังคมอย่างมีความสงบสุข
ได้นั้น จึงเกิดแนวคดิว่าจะต้องพัฒนาร่างกายให้แข็งแรง ควบคู่กับการพัฒนาจิตใจให้เข้มแข็ง มั่นคง ไมห่วั่นไหว 
พร้อมท้ังพัฒนาสมองให้มีวิชาความรู้ มีสติปัญญา มีคณุธรรม จริยธรรมที่ดีงามจึงจะอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข  

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ. 2553 ได้ก าหนดจุดมุ่งหมายและหลักการจดัการศึกษาว่า ต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ ท้ังทางร่างกาย จิตใจ สตปิัญญา ความรู้และคณุธรรม มีจรยิธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อยา่งมีความสุข และมาตรฐานการศึกษาของชาติซึ่งประกาศใช้เมื่อ ปี พ.ศ 2547 ได้ก าหนดคณุลักษณะ
ของคนไทยที่พึงประสงค์ ท้ังในฐานะพลเมืองไทย และพลโลกไว้ในมาตรฐานท่ี 1 พร้อมท้ังก าหนดตัวบง่ช้ี 5 ด้าน
ได้แก ่1) ก าลังกาย ก าลังใจที่สมบรูณ ์2) ความรู้และทักษะที่จ าเป็นและเพียงพอในการด ารงชีวิตและการพัฒนา
สังคม 3) ทักษะการเรียนรู้และการปรับตัว 4) ทักษะทางสังคม 5) คุณธรรม จิตสาธารณะ และจติส านกึความ
เป็นพลเมืองไทยและพลโลก โดยมุ่งปลูกฝังจิตส านึกท่ีถูกต้องด้านตา่งๆ ให้กับผู้เรยีน รวมถึงการรู้จักรักษา
ผลประโยชน์ส่วนรวม และของประเทศชาติ (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2548, หน้า 3-4) 

นอกจากน้ีแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2545-2559) ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ คือ มุ่งพัฒนาคน และ
สังคมไทย สร้างสังคมไทยใหเ้ป็นสงัคมคุณธรรม ภมูิปัญญาและการเรียนรู้ โดยมุ่งพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ 
เพื่อสร้างเสริมความรู้ ความคิด ความประพฤติ และคณุธรรมของคน ส่งเสรมิการวิจยัและพัฒนาเพื่อเพ่ิมพูน
ความรู้และการเรียนรู้ของสังคมไทย และก าหนดแนวนโยบายเพื่อด าเนินการ 3 ประการ คือ การปลูกฝังและ
เสรมิสร้างศีลธรรม คณุธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในระบบวิถีชีวิตที่ดีงาม โดย
กระบวนการเรียนรู้และการจดัการศึกษาต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนและคนไทยทุกคนให้มีความสมบรูณ์พรอ้มท้ัง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จรยิธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยูร่่วมกบัผู้อื่น 
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีความสุข (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาต,ิ 2545, หน้า 50) 

หลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ให้ความส าคญักับการมีจิตสาธารณะ   
ที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม การรูจ้ักดูแลของส่วนรวม รวมถึงรู้จักการรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของ
ประเทศชาติ  มุ่งพัฒนาผูเ้รียนใหเ้ป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ 
ซึ่งได้ก าหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกับผู้เรียนเมื่อจบการศึกษาข้ันพื้นฐานไว้ 5 ข้อ โดยในข้อ 5  ก าหนดไว้ว่า 
“มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปญัญาไทย การอนรุักษแ์ละพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีจติสาธารณะทีมุ่่ง
ท าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอยา่งมีความสุข” (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, 
หน้า 5) นอกจากน้ีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  ยังมุ่งพัฒนาผู้เรียนใหม้ี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมไดอ้ย่างมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทย
และพลโลก ซึ่งได้ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ 8 ข้อ ประกอบด้วย 1) รักชาติศาสน์กษัตริย ์2) ซื่อสัตย์
สุจรติ 3) มีวินัย 4) ใฝุเรยีนรู ้5) อยู่อย่างพอเพียง 6) มุ่งมั่นในการท างาน 7) รักความเป็นไทย และ               
8) มีจิตสาธารณะ โดยสถานศึกษาต้องมีชั่วโมงให้เด็กท ากิจกรรมสาธารณะ โดยหวังให้นักเรียนได้ซึมซบัสิ่งดีๆ 
จากการท ากิจกรรมและเป็นนิสัยตดิตัวไปจนโต เพราะถ้าสังคม มีความเห็นอกเห็นใจกันจะอยู่ร่วมกันอย่างมี
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ความสุขเหมาะสม เมื่อเติบโตขึ้นจะท าให้เขาสามารถเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงของกระแสเศรษฐกิจและ
วัฒนธรรมต่างชาติ อันจะส่งผลใหส้ามารถอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้อย่างมีความสุขกาย สบายใจ ตลอดจนเป็น
ประชาชนท่ีดีที่เหมาะสมของครอบครัว สังคม และประเทศชาติ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หน้า 7)  

จากสภาพดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าทุกฝุายต่างเห็นความส าคัญกบัการมีจิตสาธารณะ การปลูก
จิตส านึกให้คนรู้จักเสียสละ ร่วมแรงร่วมใจ  มีความร่วมมือในการท าประโยชน์เพื่อส่วนรวม  ช่วยลดปัญหาที่
เกิดขึ้นในสังคม ช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิต ช่วยแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์สุขแก่สังคมโดยรวม 
แต่การที่จะพัฒนาให้เด็กมีจติสาธารณะ ด้วยวิธีการต่างๆ ท่ีจะท าใหเ้ยาวชนมีจิตใจท่ีเห็นแก่ประโยชนส์่วนรวม 
ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน อาสาดูแลรับผิดชอบสมบัตสิ่วนรวม มีการใช้สมบัติของส่วนรวมอย่างเห็นคุณค่า     
ใช้อย่างทะนุถนอม รู้จักการแบ่งปันโอกาสในการใช้ของส่วนรวมให้ผู้อื่น เมื่อเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ปัญหาการเอารัด
เอาเปรียบบุคคลอื่น ปัญหาการท าลายสาธารณสมบัติต่างๆ จะลดลง การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ของ
พวกพ้องก็จะลดน้อยลง ซึ่งจะน าไปสู่สังคมที่ดีขึ้น ด้วยเหตผุลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะท าการวิจัยเรื่อง
รูปแบบการพัฒนาจติสาธารณะของเยาวชนในสถานศึกษาในจังหวัดก าแพงเพชรและตาก เพื่อให้ไดร้ปูแบบการ
พัฒนาจิตสาธารณะที่มีความเหมาะสม เป็นไปได้และเป็นประโยชน์ในการน าไปปฏิบัติ ซึ่งสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาในจังหวัดก าแพงเพชรและตาก สามารถน าผลการวจิัยไปใช้ในการ
พัฒนาจิตสาธารณะนักเรยีนในสถานศึกษา เพื่อท่ีนักเรียนจะไดม้ีคณุลักษณะที่พึงประสงค์และเป็นพลเมืองที่ดี
ของสังคมต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชนในสถานศึกษาในจังหวัดก าแพงเพชรและตาก 
2. เพื่อประเมินรูปแบบการพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชนในสถานศึกษาในจังหวัดก าแพงเพชรและ

ตาก 
 

วิธดี าเนินการวิจัย  
การวิจัยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นตอนท่ี 1 สร้างรูปแบบการพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชนในสถานศึกษาในจังหวัดก าแพงเพชรและ

ตาก 
 ในขั้นตอนการสรา้งรูปแบบการพฒันาจิตสาธารณะของเยาวชนในสถานศึกษาในจังหวัดก าแพงเพชร
และตาก แบ่งออกเป็น 3 ข้ันตอนย่อยดังนี้ 
    1.1 การศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการพัฒนาจติสาธารณะของเยาวชนในสถานศึกษาในจังหวัด
ก าแพงเพชรและตาก แหล่งข้อมูลในการศึกษาประกอบด้วย เอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวข้อง ผู้ทรงคณุวุฒิที่
เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาคณุลักษณะนักเรียน การพัฒนาจติสาธารณะ และการวิจยัเกี่ยวกับรปูแบบการพัฒนา
คุณลักษณะของนักเรยีน จ านวน 5 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา 
    1.2 การยกร่างรูปแบบการพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชนในสถานศึกษาในจังหวัดก าแพงเพชรและ
ตาก  แหล่งข้อมูลในการศึกษาประกอบด้วย เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วข้อง  ผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์ เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิที่เช่ียวชาญด้านการพฒันาคุณลักษณะของนักเรยีน การพัฒนาจิตสาธารณะ และการวิจัยเกี่ยวกับ
รูปแบบการพัฒนาคณุลักษณะของนักเรียน จ านวน 20 คน และผู้ให้ข้อมูลในการประชุมเชิงปฏิบตัิการเพื่อ
พิจารณาปรับปรุงร่างรูปแบบฯ ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดก าแพงเพชร 
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จ านวน 5 คน และครผูู้สอน จ านวน 7 คน ผู้บริหารในโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดตาก จ านวน 6 คน และ
ครูผูส้อน จ านวน  4 คน รวมผู้ใหข้้อมูลทั้งสิ้น 22 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวเิคราะห์เนื้อหา 

   1.3 การตรวจสอบร่างรูปแบบการพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชนในสถานศึกษาในจังหวัด
ก าแพงเพชรและตาก ผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้เช่ียวชาญที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาจิตสาธารณะ
นักเรียนและคณุลักษณะของนักเรยีน และการวจิัยเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียน จ านวน 
10 คน   

ขั้นตอนท่ี 2 การประเมินรูปแบบการพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชนในสถานศึกษาในจังหวัด
ก าแพงเพชรและตาก 
             ผู้ใหข้้อมูลในการประเมินรูปแบบการพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชนในสถานศึกษาในจังหวัด
ก าแพงเพชรและตาก ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาจติลักษณะและคณุลักษณะของผู้เรียน  
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนารูปแบบ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา จ านวน 21 คน  เครื่องมือท่ีใช้เป็น
แบบประเมิน วิเคราะห์ข้อมลูโดยการหาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  แล้วน าไปเปรียบเทียบกบัเกณฑ์
เพื่อแปลความหมายของค่าเฉลี่ย        
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สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลการสร้างรูปแบบการพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชนในสถานศึกษาในจังหวัดก าแพงเพชรและ
ตาก   สรุปเป็นแผนภาพรูปแบบดังนี้ 
 

   รูปแบบการพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชนในสถานศกึษาในจังหวัดก าแพงเพชรและตาก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการจดักิจกรรมพัฒนาจิตสาธารณะ 

 

เป้าหมาย 
จิตสาธารณะที่ควรพัฒนา 

1. การช่วยเหลือผู้อื่น 
2. ความเสียสละต่อสังคม 

3. ความมุ่งมั่นในการพัฒนา
ตนเองและสังคม 

 

กระบวนการพัฒนาจิตสาธารณะ 
P 

การวาง
แผนพัฒนา    

จิตสาธารณะ 

A 
การปรับปรุงและ

พัฒนางานกิจกรรม
พัฒนาจิตสาธารณะ 

C 
การประเมนิ

กิจกรรมพัฒนา     
จิตสาธารณะ 

D 
การด าเนิน

กิจกรรมพัฒนา
จิตสาธารณะ 

หลักการของรูปแบบการพัฒนา             
จิตสาธารณะ 

     -   

 

วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 
การพัฒนาจิตสาธารณะ 

     -   
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2. ผลการประเมินรูปแบบการพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชนในสถานศึกษาในจังหวัดก าแพงเพชร
และตาก พบว่า รูปแบบฯมีความเหมาะสม เป็นไปได้ และเป็นประโยชน์ในระดับมากท่ีสุด 
 

อภิปรายผลการวิจัย          
 1. จากการศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชนในสถานศึกษาในจังหวัด
ก าแพงเพชรและตาก ได้องค์ประกอบ 5 ด้าน ได้แก่ 1) หลักการของรูปแบบการพัฒนาจิตสาธารณะ              
2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบการพฒันาจิตสาธารณะ 3) จิตสาธารณะที่ควรพัฒนา 4) การจัดสภาพแวดล้อมให้
เอื้อต่อการจัดกิจกรรมพัฒนาจิตสาธารณะ และ 5) กระบวนการพัฒนาจิตสาธารณะ ซึ่งอภิปรายผลแตล่ะ
องค์ประกอบไดด้ังนี ้

      1.1 หลักการของรูปแบบการพัฒนาจิตสาธารณะ โดยสรุปจากการวิจัยคือ การพัฒนา            
จิตสาธารณะมุ่งเน้นการส่งเสริมใหน้ักเรียนสามารถพัฒนาตนเองตามศักยภาพ โดยค านึงถึงความแตกตา่ง
ระหว่างบุคคล  ให้ความส าคัญทั้งความรู้ และคุณธรรม จริยธรรม โดยให้นักเรยีนบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 
ชุมชน และท้องถิ่น คิดสร้างสรรคก์ิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ เพื่อแสดงถึงความรับผดิชอบ ความดี
งาม ความเสยีสละต่อสังคม และการมีจิตสาธารณะ โดยกจิกรรมเพือ่สังคมและสาธารณะประโยชน์ควรมาจาก
ความร่วมมือของผู้มีส่วนเกีย่วข้อง และก าหนดเป็นนโยบายของสถานศึกษา โดยลักษณะส าคญัของกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาจิตสาธารณะคือ เป็นกิจกรรมที่นักเรยีนปฏิบัตดิ้วยความสมคัรใจ นักเรียนท าเพื่อผู้อื่นหรือสังคม นักเรียน
คิดและออกแบบเอง รวมทั้งเป็นกิจกรรมทีผู่้ปกครองและ/หรือชุมชนมีส่วนร่วมกจิกรรม  ซึ่งหลักการของรูปแบบ
จากการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับหลักการพัฒนาผูเ้รียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2553, หน้า 4, 7) ที่ได้ก าหนดหลักการส าคญัคือ การจดักิจกรรม
มีเปูาหมายที่ชัดเจน เป็นรูปธรรมและครอบคลุมผู้เรียนทุกคน เป็นกิจกรรมทีผู่้เรยีนได้พัฒนาตนเองอย่างรอบ
ด้าน เต็มตามศักยภาพ ตามความสนใจ ความถนัด ความต้องการ เหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะ เป็นกิจกรรมที่
ปลูกฝังและส่งเสรมิจิตส านึกในการบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมในลักษณะต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต 
ประเพณี และวัฒนธรรม อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ รวมทั้งเป็นกิจกรรมที่ยดึหลักการมสี่วนร่วม โดยเปิดโอกาส
ให้ครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้น าชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน องค์กร และหน่วยงานอ่ืน มีส่วนร่วมในกิจกรรม และ
หลักการจดักิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หน้า 20) ที่ระบุว่า กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนมุ่งให้ผูเ้รียนได้พัฒนาตนเองตาม
ศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้าน เพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ท้ังรา่งกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม 
เสรมิสร้างให้เป็นผูม้ีศีลธรรม จริยธรรม มรีะเบยีบวินัย ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพื่อสังคม 
สามารถจัดการตนเองได้ และอยู่รว่มกับผู้อื่นอย่างมีความสุข  
      1.2 วัตถุประสงค์ของรูปแบบการพัฒนาจิตสาธารณะ ประกอบดว้ย 1) ส่งเสริมการจัดกิจกรรม 
การเรยีนรู้เพื่อปลูกฝังให้นักเรยีนตระหนักในความส าคัญของจิตสาธารณะและบ าเพญ็ประโยชน์ต่อครอบครัว 
โรงเรียน สังคม และชุมชน 2) ส่งเสริมการจัดกจิกรรมที่เน้นทักษะกระบวนการคดิและกระบวนการกลุ่มเพื่อ 
สร้างความร่วมมือในการจัดกิจกรรมพัฒนาจิตสาธารณะ โดยใหน้ักเรียนเป็นผู้ด าเนินการเอง 3) สง่เสรมิกิจกรรม 
เพื่อพัฒนาจิตส านึกและสร้างแรงจูงใจในการบ าเพ็ญตนใหเ้ป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน โดยให้อยูบ่นฐาน 
ของวิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง 4) ส่งเสริมให้มีเครือข่ายความร่วมมือในการจัดกิจกรรม 
พัฒนาจิตสาธารณะระหว่าง บ้าน วัด สถานศึกษา ชุมชน รวมทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชน  วัตถุประสงค์ของ 
รูปแบบฯดังกล่าว สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์ตามหลักสูตร 
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แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2550 (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2553, หน้า 56) คือ 
1) เพื่อปลูกฝังและสร้างจติส านึกให้แก่ผู้เรยีนในการบ าเพ็ญตนให้เปน็ประโยชน์ต่อครอบครัว โรงเรยีน ชุมชน 
สังคม และประเทศชาติ 2) เพื่อให้ผู้เรยีนมีความคิดรเิริ่มสรา้งสรรค์ในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและ 
สาธารณประโยชน์ ตามความถนัดและความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร 3) เพื่อให้ผู้เรยีนมีความรู้ คณุธรรม 
จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ 4) เพื่อให้ผู้เรยีนมีจติสาธารณะและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
 นอกจากน้ียังสอดคล้องกับจุดหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หน้า 5) ข้อ 5 ท่ีมุ่งให้ผู้เรียนมีจติส านักในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภมูิปัญญา 
ไทย อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะที่มุ่งท าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกัน 
ในสังคมอย่างมีความสุข รวมทั้งสอดคล้องกับผลการวิจัยของสริิรฏัฐ ์กาญจนโพธ์ิ (2558, หน้า 134) ที่ได้ศึกษา 
รูปแบบการจดัการเรียนรู้เพื่อเสรมิสร้างคณุลักษณะจิตสาธารณะของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่า 
วัตถุประสงค์ของรูปแบบฯ คือ เพือ่ปลูกฝังให้นักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นเอาใจใส่และเป็นธุระ และเข้าร่วมใน
เรื่องของส่วนรวม ท่ีเป็นประโยชน์ร่วมกัน น าไปสู่การปฏิบัตตินต่อสงัคมจนมีคุณลักษณะจิตสาธารณะ 

   1.3 จิตสาธารณะท่ีควรพัฒนา ประกอบด้วย 1) การช่วยเหลือผู้อืน่ ซึ่งมีตัวช้ีวัดคือ ช่วยแนะน าสิ่งท่ี
ถูกที่ควรแก่เพื่อนและผู้อื่น แบ่งปันความรู้หรือสิ่งของให้กับเพื่อนและผู้อื่น มีส่วนร่วมในการพัฒนาบ้าน วัด 
โรงเรียน ชุมชน และสังคม อ านวยความสะดวกให้กับเพื่อน ครูอาจารย์และผู้อื่น 2) การเสียสละต่อสงัคม ซึ่งมี
ตัวช้ีวัดคือ สละก าลังกาย ก าลังทรพัย์ และเวลาในการช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม ค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม
มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง  สงเคราะห์ผู้อื่นด้วยความเต็มใจ รูจ้ักเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ  ใช้เวลาวา่งให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม และ 3) ความมุ่งมั่นพัฒนา  ในการพัฒนาตนเองและสังคมซึ่งมีตัวชี้วัดคือ มีความรบัผิดชอบ
ต่อตนเอง และมีจิตส านึกสาธารณะสนใจในปัญหาและการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งเสนอความคดิที่จะพัฒนาสังคม  
ตั้งใจที่จะท างานเพื่อส่วนรวมใหส้ าเร็จตามเปูาหมายที่ก าหนด และเป็นประโยชน์ต่อสังคม  ริเริ่ม สร้างสรรคส์ิ่ง
ใหม่ๆ เพื่อพัฒนาสังคม  ผลการวจิัยสอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2554, หน้า 45) 
ที่เสนอว่า จิตสาธารณะเป็นคุณลักษณะที่แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือสถานการณ์ที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ผู้อื่นชุมชนและสังคมด้วยความเต็มใจกระตือรือร้นโดยไม่หวังผลตอบแทน โดยได้ขยายความว่า 
ตัวช้ีวัดการช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจและพึงพอใจ โดยไม่หวังผลตอบแทน พฤติกรรมบ่งช้ีคือ ช่วยพ่อแม่ 
ผู้ปกครอง ครู ท างานด้วยความเตม็ใจ อาสาท างานให้ผู้อื่นด้วยก าลังกาย ก าลังใจ และก าลังสติปญัญา โดยไม่
หวังผลตอบแทน ส่วนตัวช้ีวัด การเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ตอ่โรงเรียน ชุมชนและสังคม พฤติกรรมบ่งช้ี
คือ ดูแล รักษาสาธารณสมบัติและสิ่งแวดล้อมด้วยความเต็มใจ เข้ารว่มกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน 
ชุมชน และสังคม เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือร่วมสร้างสิ่งท่ีดงีามของส่วนรวมตามสถานการณท์ี่เกิดขึ้น
ด้วยความกระตือรือร้น นอกจากน้ียังสอดคล้องกับแนวคิดของพระไพศาล วิสาโล (2544, หน้า 46) ทีก่ล่าวว่า 
จิตสาธารณะเป็นความส านึกใส่ใจและพร้อมท่ีจะมสี่วนร่วมในกิจสาธารณะ รวมถึงความเคารพและความหวง
แหนสมบตัิส่วนรวม ซึ่งมิใช่เฉพาะครอบครัว ญาติมิตร คนรอบข้างละแวกบ้านเท่านั้น หากคลมุไปถึงบคุคลอื่นที่
ไม่รู้จัก ไม่เคยพบ แต่ก็รู้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ตนสังกัดอยู่ และสอดคล้องกับแนวคิดของวิษณุ เครืองาม 
(2555) ทีก่ล่าวว่า จิตสาธารณะหมายถึงการมีจติส านึกต่อสังคม การมีจิตวญิญาณเสียสละ รับผดิชอบ ให้บริการ 
รู้จักแบ่งปันความสุขกับผู้อื่นและเฉลี่ยความทุกข์จากผู้อื่น การท างานให้สังคม บางครั้งจึงเรยีกว่าจิตอาสา รวม
ความแล้วก็คือการมีพรหมวิหารสี่โดยเฉพาะเมตตา การอยากเห็นผู้อืน่เป็นสุข กรณุา การอยากเห็นผู้อืน่พ้นทุกข์ 
และมุทิตา การอยากเห็นผู้อื่นเป็นสุขและไดด้ียิ่งๆ ขึ้น  
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      1.4 การจัดสภาพแวดล้อมใหเ้อื้อต่อการจัดกิจกรรมพัฒนาจิตสาธารณะ การจัดสภาพแวดล้อมท่ีดี
เป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียน เนื่องจากสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและทาง
สังคมเป็นสิ่งที่นักเรียนสามารถสัมผัสได้ทั้งทางด้านกายและใจ เมื่อนักเรียนอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีดีและไดเ้ห็น
แบบอย่างท่ีดีก็ย่อมจะท าให้นักเรยีนมีจิตส านึกท่ีดี ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของสุนทรี จูงวงค์สุข (2548, หน้า 
48) ทีไ่ด้ท าการวิจัยเรื่อง การใช้กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อสร้างเสริมลักษณะนิสยัจิตสาธารณะของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการสิ่งแวดล้อม
ศึกษาสามารถเสริมสร้างลักษณะนิสัยจิตสาธารณะของนักเรียนได้ คือ มีความช่างสังเกต ไม่เห็นแก่ตวั และรักษา
ผลประโยชน์ของส่วนรวม นักเรยีนมีทักษะการมสี่วนร่วมในกระบวนการทางสิ่งแวดล้อม คือ ทักษะการมีอิทธิพล
ต่อนโยบาย ทักษะการเป็นผู้ตัดสนิใจหลักและผู้จดัท านโยบาย ทักษะการสร้างความร่วมมือ ต่อรอง 
ประนีประนอม และแสวงหาข้อตกลงร่วมกัน และทักษะการจดัการความขัดแย้ง  ส าหรับการสร้างบรรยากาศ
หรือสภาพแวดล้อมใหเ้อื้อต่อการแสดงพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักเรียนท่ีได้จากการวิจัยครั้งนี้มีการ
ด าเนินการดังนี ้1) จัดให้มีแหล่งเรยีนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนทีเ่อื้อต่อการพัฒนาจิตสาธารณะ เช่น จดัให้มีปูาย
นิเทศ ปูายค าขวัญ หรือข้อความที่เป็นคติสอนใจเกี่ยวกับจิตสาธารณะ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และน าไปปฏิบตัิ
ได้ รวมทั้งจัดนิทรรศการแสดงผลงานกิจกรรมพัฒนาจติสาธารณะอย่างต่อเนื่อง 2) จัดให้มีการใช้แหลง่เรียนรู้ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนเพื่อเสรมิสร้างการพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียน และ 3) ผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ในสถานศึกษาตระหนักในความส าคัญของจิตสาธารณะ และประพฤติปฏิบัตตินให้เป็นแบบอย่างที่ดแีก่นักเรียน 
เพื่อเป็นแรงบันดาลใจท่ีจะให้นักเรียนท าความดีและมีจิตสาธารณะต่อไป ผลการวิจยัดังกล่าวสอดคลอ้งกับ
ผลการวิจัยของสากล เกตุทอง (2545, หน้า 111-112) ที่ได้ท าการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการส่งเสริม
จริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ พบ
องค์ประกอบของรูปแบบด้านหนึ่งคือ ด้านการจัดสภาพแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วย 1) จัดบริเวณโรงเรียนให้
สะอาด รม่รื่นไปด้วยต้นไม้ และมกีารจัดตกแต่งให้สวยงาม ดูให้เป็นธรรมชาติ 2) จัดตกแต่งบริเวณด้วยปูาย    
ค าขวัญ หรือข้อความที่เป็นคติสอนใจ เพื่อให้นักเรียนได้เรยีนรู้และน าไปปฏิบตัิได้ 3) จัดบริเวณส าหรบัการ
ปฏิบัติธรรม หรือจดัพื้นท่ีให้การประดิษฐานพระพุทธรูป เพื่อให้นักเรียนสักการะบูชา 4) จัดห้องอบรมจริยธรรม
นักเรียนท่ีมีวสัดุอุปกรณ์ประกอบการอบรม 5) จัดปูายนเิทศมุมจริยธรรมในห้องเรยีน 6) จัดเอกสาร ต าราและ
แบบเรียนเกีย่วกับการส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนไว้บริการอย่างเพียงพอ 7) จัดปูายนิเทศแสดงประวัตแิละผลงาน
ดีเด่นดา้นจริยธรรมของผู้น าท้องถิ่นหรือผู้ปกครองนักเรียน 8) จัดนทิรรศการแสดงความส าคญัในวันส าคัญทาง
ศาสนาอย่างสม่ าเสมอ 9) จัดตั้งใหม้ีชุมนุมส่งเสรมิจริยธรรมในโรงเรยีน และ 10) ผู้บริหาร ครู และชุมชน 
ร่วมกันจัดสภาพแวดล้อมภายนอกโรงเรียนให้ปลอดจากแหล่งอบายมุขและสิ่งเสพตดิ และสอดคล้องกบั
ผลการวิจัยของสมศรี ฐานะวุฒิกุล (2555, หน้า 186) ที่ได้ท าการวิจยัเรื่อง กลยุทธ์การพัฒนาจติสาธารณะของ
นักเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับประถมศึกษา พบว่า กลยุทธ์หนึ่งคือ การจัดสภาพแวดล้อมภายในให้เอื้อ
ต่อการจัดกิจกรรมจิตสาธารณะ ซึง่ประกอบด้วยกลวิธีย่อยคือ 1) จัดให้มีอาคารสถานท่ีที่ร่มรื่น สวยงาม และใช้
เป็นแหล่งเรียนรู้ ควบคู่กับการพัฒนาจิตสาธารณะ 2) จัดให้มีสภาพแวดล้อม อาคารสถานท่ีให้เป็นสัดส่วน 
สะดวกต่อการจัดกจิกรรมจิตสาธารณะ จดัปูายนเิทศ ปูายค าขวัญเกีย่วกับจิตสาธารณะไว้ในสถานศึกษา 3) จัด
ให้มีแหล่งเรยีนรู้ทั้งภายในห้องเรียน นอกห้องเรียน และทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา 4) จัดให้มีการใช้
แหล่งเรียนรู้/ภูมิปญัญาท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียน  
    1.5 กระบวนการพัฒนาจิตสาธารณะ ซึ่งประกอบด้วย การวางแผนการพัฒนาจติสาธารณะ (Plan) 
การด าเนินกิจกรรมพัฒนาจิตสาธารณะ (Do) การประเมินกิจกรรมพัฒนาจิตสาธารณะ (Check) การปรับปรุง
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และพัฒนางานกิจกรรมพัฒนาจิตสาธารณะ (Act) การด าเนินการพฒันาจิตสาธารณะของนักเรียนเปน็
กระบวนการ PDCA ทั้งนี้เนื่องจากว่า ในการด าเนินการนั้นจ าเป็นตอ้งเริ่มจากการก าหนดนโยบาย การก าหนด
เปูาหมาย การวางแผน การด าเนนิงาน การประเมินผลการด าเนินการ รวมถึงการปรับปรุงและพัฒนางาน ซึ่ง
วงจร PDCA ของเดมมิ่ง (Deming) เป็นการด าเนินการพัฒนากิจกรรมที่มีความต่อเนื่อง ครบทุกขั้นตอน และ
ด าเนินการไปอย่างไม่หยดุนิ่ง ท าให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนางานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง (ASQ, 2015, p.1)
ผลการวิจัยสอดคล้องกับผลการวจิัยของโฉมฉาย กาศโอสถ (2554, หน้า 268) ที่ได้ท าการวิจัยเรื่อง รปูแบบการ
บริหารกิจการนักเรียนแบบมสี่วนร่วมในสถานศึกษาระดับประถมศกึษา สังกัดนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานท่ีพบองค์ประกอบหนึ่งคือ กระบวนการบริหารกิจการนักเรียนของคณะกรรมการด าเนินงานกิจการ
นักเรียน ซึ่งประกอบด้วย การตัดสินใจ การวางแผน การปฏิบัตติามแผน การประเมินผล การปรับปรุงและ
พัฒนางาน และการรายงานผล นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการวจิัยของสุระ อ่อนแพง (2556) ที่ได้ท าการวิจัย
เรื่อง รูปแบบการบริหารเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนระดับประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา พบองค์ประกอบด้านหนึ่งคือ กระบวนการบริหารเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
ซึ่งประกอบด้วย การทบทวนพันธกิจ การวางแผน การด าเนินงาน การติดตามประเมินผล และการรายงานผล 

      1.5.1 การวางแผนการพัฒนาจิตสาธารณะ  เป็นด้านที่มคีวามส าคัญในกระบวนการพัฒนา      
จิตสาธารณะของนักเรียนเนื่องจากเป็นการก าหนดเปูาหมาย การวิเคราะห์ข้อมลูพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนา    
จิตสาธารณะ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อก าหนดประเด็นในการพัฒนาจิตสาธารณะ การก าหนดแผนงาน 
โครงการ เกี่ยวกับการพัฒนาจิตสาธารณะ และการก าหนดวิธีปฏิบตัิตามแผนงานกิจกรรมพัฒนาจิตสาธารณะ 
เพื่อให้บรรลผุลในการพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียน ผลการวจิัยนี้สอดคล้องกับสุระ อ่อนแพง (2556, หน้า 
122) ที่ท าการวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารเพื่อพัฒนาคณุธรรมจริยธรรมนักเรียนระดับประถมศึกษาใน
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา ซึ่งพบองค์ประกอบหนึ่งคือ กระบวนการบริหารเพื่อ
พัฒนาคุณธรรมจรยิธรรม ซึ่งในขั้นตอนนี้ประกอบด้วย การทบทวนพันธกิจ การวางแผน การด าเนินงาน       
การติดตามประเมินผล การรายงานผล โดยการวางแผนประกอบด้วย การเตรียมการก่อนการวางแผน         
การวิเคราะห์ข้อมลูตามทีไ่ด้ทบทวนพันธกิจ การก าหนดแผนงานและโครงการ และการจัดท าแผนงาน โครงการ 
นอกจากน้ียังสอดคล้องกับผลการวิจัยของของบุญเรือง กันกรด (2556, หน้า 167) ที่ได้ศึกษาเรื่อง รูปแบบ    
การบริหารกิจกรรมจติสาธารณะในโรงเรียนเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา พบว่า องค์ประกอบหนึ่งของรูปแบบ
คือ การวางแผนบริหารกิจกรรมจติสาธารณะ ซึ่งประกอบด้วย การมีนโยบายเกี่ยวกับกิจกรรมจติสาธารณะ    
การมีแผนพัฒนาการบรหิารกิจการนักเรียนทีส่อดคล้องกับวิสัยทัศน ์พันธกิจ เปูาประสงค์ การมีคณะกรรมการ
การบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน และการจัดให้มีการวางแผนก ากับ ติดตามกจิกรรมจิตสาธารณะตามสภาพจริง 
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
      1.5.2 การด าเนินกิจกรรมพัฒนาจิตสาธารณะ  เป็นการด าเนินการตามแผนพัฒนาจิตสาธารณะ
คือ จัดให้มีกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการกับกลุม่สาระการเรยีนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรยีนรู้ จัดให้มีการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ในกิจกรรมพัฒนานักเรียนทั้ง 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรยีน และ
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ รวมทั้งจัดให้มีกิจกรรมพัฒนาจิตสาธารณะตามวิถีชีวิต ประเพณี และ
วัฒนธรรมของชุมชนที่หลากหลาย ผลการวจิัยสอดคล้องกับผลการวจิัยของสุระ อ่อนแพง (2556, หน้า 121-
122) ที่ท าการวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารเพื่อพัฒนาคณุธรรมจริยธรรมนักเรียนระดับประถมศึกษาใน
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา ซึ่งพบองค์ประกอบหนึ่งคือ วิธีการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียน ซึ่งประกอบด้วย 1) การบูรณาการในการจดัการเรียนรู้ 2) การจัดกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่ง
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ประกอบด้วย กิจกรรมตามวิถีชีวิตในโรงเรียน กิจกรรมเสริมหลักสตูร กิจกรรมในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
3) การจัดกิจกรรมโดยผู้ปกครองมสี่วนร่วม และ 4) กิจกรรมพัฒนาตามวิถีชีวิตในชุมชน นอกจากนี้ยังสอดคล้อง
กับผลการวิจัยของของบุญเรือง กันกรด (2556, หน้า 168-170) ท่ีได้ศึกษาเรื่อง รูปแบบการบริหารกจิกรรม    
จิตสาธารณะในโรงเรียนเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา พบว่า องค์ประกอบหนึ่งของรูปแบบคือ กระบวนการ
บริหารกิจกรรมจิตสาธารณะ ซึ่งมขีั้นตอนการด าเนินการจดักิจกรรมจิตสาธารณะซึ่งประกอบด้วยการด าเนินการ
ดังนี้ 1) จัดการประชุมชี้แจงให้คณะกรรมการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีนเข้าใจบทบาทหน้าท่ีของงาน          
2) ส่งเสริมการจัดกจิกรรมโดยให้ผูเ้รียนเป็นผู้ด าเนินการ 3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาจิต
สาธารณะ โดยสอดแทรกในรายวิชาที่สอน 4) จัดกิจกรรมผ่านประสบการณ์ที่หลากหลาย ฝึกการท างานท่ี
สอดคล้องกับชีวิตจริง 5) จัดสารสนเทศและจดักิจกรรมส่งเสริมจิตส านึกในการบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อ
สังคม วิถีชีวิต และวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 6) จัดกิจกรรมให้นักเรียนปฏิบัติตามหลักธรรมทาง
ศาสนา 7) ส่งเสริมให้มีการจัดกจิกรรมจติสาธารณะที่สอดแทรกคณุธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม 8) จัด
คณะกรรมการชั้นเรียนและสภานกัเรียน 9) ส่งเสริมให้มีกิจกรรมจิตสาธารณะเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียน
ทุกคน 10) จัดให้มีเครือข่ายความร่วมมือกิจกรรมจติสาธารณะกับสถานศึกษาและหน่วยงานของรัฐและเอกชน 
11) จัดให้ผู้เรียนท ากิจกรรมตามความต้องการ โดยมีครูเป็นท่ีปรึกษากิจกรรม 12) มีการจดักิจกรรมพฒันา
ผู้เรยีน 13) มีการจัดกิจกรรมการรณรงค์ในเรื่องต่างๆ 14) จัดกิจกรรมการช่วยท างานเพื่อสังคม 15) จัดกิจกรรม
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบตัิ และ 16) จัดกิจกรรมการให้ก าลังใจผู้เสยีสละเพื่อสังคม รวมทั้งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของสมศรี ฐานะวุฒิกุล (2556, หน้า 188-189) ที่ท าการวิจัยเรื่องกลยุทธ์การพัฒนาจิตสาธารณะของ
นักเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับประถมศึกษา ผลการวิจัยพบกลยุทธ์หนึ่งคือ สร้างเสรมิการจดักิจกรรม
สาธารณะประโยชน์ ได้แก่ 1) จัดประชุมชี้แจงเรื่องการจดักิจกรรมจิตสาธารณะให้ผูม้ีส่วนร่วมทุกภาคส่วนได้รับ
ทราบ พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการในการจัดกจิกรรมสาธารณะประโยชน์ 2) จัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์
ร่วมกับชุมชน เช่น กิจกรรมพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมทางศาสนา ประเพณีท้องถิ่น หรืองานพิธีต่างๆ เพื่อให้เด็กมี
จิตสาธารณะ 3) จัดค่ายอาสาเพื่อพัฒนาสาธารณะประโยชน์ให้กับนกัเรียน 4) ส่งเสริมให้นักเรียนบ าเพ็ญ
ประโยชน์โดยเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ท้ังในและนอกโรงเรียน และ 5) ประสานความร่วมมอืกับ
หน่วยงานต่างๆ ในการจัดกจิกรรมสาธารณะประโยชน ์
       1.5.3 การประเมินกิจกรรมพฒันาจิตสาธารณะ เป็นการก าหนดตัวช้ีวัดและเครื่องมือประเมิน
กิจกรรมพัฒนาจติสาธารณะ การก าหนดเกณฑ์การประเมินกิจกรรมพัฒนาจิตสาธารณะ การก าหนดแผนการ
ประเมินกจิกรรมพัฒนาจิตสาธารณะ  ผลการวิจยัดังกล่าวสอดคล้องกับผลการวิจยัของสากล เกตุทอง (2545, 
หน้า 111-112) ที่ได้ท าการวิจัยเรือ่ง การพัฒนารูปแบบการส่งเสรมิจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ พบองค์ประกอบของรูปแบบด้านหนึ่งคือ ด้านการ
ประเมินผลทางจริยธรรม ซึ่งประกอบด้วย 1) ให้ทุกฝุายเข้ามามสี่วนร่วมในการประเมินผลทางจริยธรรมนักเรียน 
2) ก าหนดเปูาหมายของการประเมินผลทางจริยธรรมของนักเรียน ควรเน้นท่ีผลการประเมินที่สามารถน าไปใช้ใน
การแก้ไขพฤติกรรมของนักเรยีนได้ 3) ก าหนดเกณฑ์ในการประเมินผลทางจรยิธรรม 4) ก าหนดแนวทางในการ
ประเมินผลทางจริยธรรมนักเรียน 5) ก าหนดให้มีเครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินผลทางจรยิธรรมนักเรยีนท่ี
หลากหลาย 6) ก าหนดระยะเวลาในการประเมินผลทางจริยธรรมนักเรียน 7) จัดท าสรุปและรายงานผลการ
ประเมินใหผู้้มสี่วนเกี่ยวข้องทราบอย่างละเอียด 8) น าผลของการประเมินมาใช้เป็นข้อมูลในการจัดกจิกรรมคราว
ต่อไป และสอดคล้องกับผลการวิจยัของสุระ อ่อนแพง (2556, หน้า 118) ที่ท าการวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหาร
เพื่อพัฒนาคุณธรรมจรยิธรรมนักเรียนระดับประถมศึกษาในสถานศกึษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
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ประถมศึกษา ซึ่งพบองค์ประกอบหนึ่งคือ การติดตามประเมินผล ซึง่ประกอบด้วย 1) การก าหนดวตัถปุระสงค์
ของการประเมิน 2) การก าหนดตวัช้ีวัดและเครื่องมือท่ีจะใช้วัด 3) การก าหนดเกณฑม์าตรฐานหรือตวั
เปรียบเทยีบส าหรับตัวช้ีวัด 4) การด าเนินการตรวจสอบการประเมนิผล 
             1.5.4 การปรับปรุงและพัฒนางานกิจกรรมพัฒนาจติสาธารณะ เป็นการแก้ไขปรับปรุงกิจกรรม
พัฒนาจิตสาธารณะ รวมทั้งการตดิตามผลของการปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมพัฒนาจิตสาธารณะ โดย
ด าเนินการดังนี้ รวบรวมข้อมลูจากผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาจติสาธารณะและข้อมูลอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อ
การปรับปรุงและพัฒนางานกิจกรรมพัฒนาจิตสาธารณะ  เลือกแนวทางการปรับปรุงและพัฒนางานกจิกรรม
พัฒนาจิตสาธารณะ ด าเนินการปรับปรุงและพัฒนางานกิจกรรมพัฒนาจิตสาธารณะ ติดตามผลของการปรับปรุง
และพัฒนางานกิจกรรมพัฒนาจิตสาธารณะ รวมทั้งเผยแพร่ผลการปรับปรุงและพัฒนางานกิจกรรมพัฒนา      
จิตสาธารณะ ให้นักเรียน บุคลากรในสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคมไดร้ับทราบ  ผลการวิจยันี้
สอดคล้องกับผลการวิจัยของของบุญเรือง กันกรด (2556, หน้า 168-170) ท่ีได้ศึกษาเรื่อง รูปแบบการบริหาร
กิจกรรมจติสาธารณะในโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พบว่า องค์ประกอบหนึ่งของรูปแบบคือ 
กระบวนการบริหารกจิกรรมจิตสาธารณะ ซึ่งมีขั้นตอนการปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมจติสาธารณะ ซึ่ง
ประกอบด้วยการด าเนินการดังนี้ ปรับปรุงและพัฒนางานนโยบายและแผนพัฒนากจิกรรมสาธารณะของ
สถานศึกษา แผนการจัดกิจกรรมประจ าปี ดา้นกิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ การจดักิจกรรมจิตสาธารณะดา้นพัฒนาแนวคิด ระดมสมอง เพื่อให้นักเรยีนรู้จักคดิริเริ่มและ
สร้างสรรค์ การปลูกฝัง/บ่มเพาะคณุลักษณะที่พึงประสงค์ ให้เหมาะสมกับสาระการเรียนรูต้่างๆ  การเรียนการ
สอนและกิจกรรมจิตสาธารณะด้วยวิธีท่ีหลากหลาย  งานสารสนเทศและจดักิจกรรมส่งเสรมิจิตส านึกในการ
บ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม วิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ การจัด
กิจกรรมให้นักเรียนปฏิบัตตินตามหลักธรรมทางศาสนา การจัดกิจกรรมจติสาธารณะที่สอดแทรกคณุธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณธรรม 8 ประการ การจดักิจกรรมที่ฝึกให้นักเรียนมีส่วนร่วมในคณะกรรมการ
ช้ันเรียนและสภานักเรยีน กิจกรรมจิตสาธารณะเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนทุกคน ความร่วมมือในการจัด
กิจกรรมจติสาธารระของสถานศึกษากับหน่วยงานของรัฐและเอกชน การก ากับ ติดตาม วัดผล ประเมนิผล
กิจกรรมจติสาธารณะตามสภาพจริง รวมทั้งสอดคล้องกับผลการวิจยัของโฉมฉาย กาศโอสถ (2554, หน้า 255-
256) ที่ได้ท าการวิจยัเรื่อง รูปแบบการบริหารกิจการนักเรียนแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่พบองค์ประกอบหนึ่งคือ การมีส่วนร่วมในการปรบัปรุงและ
พัฒนางาน ซึ่งประกอบด้วย การก าหนดวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงและพัฒนางาน การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
การปรับปรุงและพัฒนางาน การเลือกแนวทางการปรับปรุงและพัฒนางาน การลงมือปฏิบตัิเพื่อปรับปรุงและ
พัฒนางาน การติดตามผลของการปรับปรุงและพัฒนางานกิจกรรมทักษะชีวิต กิจกรรมพัฒนาคณุธรรม กิจกรรม
สภานักเรียน กิจกรรมสหกรณ์ กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียน และกจิกรรมส่งเสรมิความเปน็         
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา  
 2. จากผลการประเมินรปูแบบการพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชนในสถานศึกษาในจังหวัด
ก าแพงเพชรและตาก พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินรูปแบบว่ามีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็น
ประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่า การพัฒนารูปแบบการพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชนใน
สถานศึกษาในจังหวัดก าแพงเพชรและตาก ได้ด าเนินการอย่างเป็นข้ันตอนและเป็นระบบ และมีการตรวจสอบ
อย่างดี โดยมีการศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชนในสถานศึกษาในจังหวัด
ก าแพงเพชรและตาก โดยรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เป็นเอกสาร  และแหล่งข้อมูลทีเ่ป็นผู้ทรงคณุวุฒิที่
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เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาคณุลักษณะผู้เรยีน การพัฒนาจิตสาธารณะ และการวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนา
คุณลักษณะของผูเ้รียน เมื่อได้องคป์ระกอบและรายละเอียดขององค์ประกอบแล้วจึงยกร่างรูปแบบการพัฒนาจิต
สาธารณะของเยาวชนในสถานศึกษาในจังหวัดก าแพงเพชรและตาก จากนั้นด าเนินการสัมภาษณผ์ู้ทรงคุณวุฒิที่
เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาคณุลักษณะผู้เรยีน การพัฒนาจิตสาธารณะ และการวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนา
คุณลักษณะของผูเ้รียน เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของรูปแบบฯ  และปรับปรุงร่างรูปแบบ  โดยการจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการ 2 ครั้ง โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บรหิารและครูของสถานศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในจังหวัดก าแพงเพชร รวมทั้งตรวจสอบรูปแบบฯโดยจัดการสมัมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ  และประเมินรูปแบบโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาจติลักษณะและคณุลักษณะของผู้เรียน  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนารูปแบบ 
ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บรหิารการศึกษา 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจยัไมไ่ด้ท าการทดลองใช้รูปแบบ แต่มีการประเมินรูปแบบ ซึ่งสอดคล้องกับไอส์เนอร์ 
(Eisner, 1976, pp. 192-193) ทีไ่ด้เสนอแนวคิดการตรวจสอบโดยการใช้ผู้ทรงคุณวุฒิ ทางเลือกหนึ่งคือให้ถือว่า 
ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นเครื่องมือในการประเมิน โดยให้ความเช่ือถือว่าผู้ทรงคุณวุฒิ นั้นเที่ยงธรรมและมีดลุพินิจที่ดี ท้ังนี้
มาตรฐานและเกณฑ์พิจารณาต่าง ๆ นั้น จะเกิดขึ้นจากประสบการณแ์ละความช านาญของผู้ทรงคณุวุฒินั่นเอง 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
    1. สถานศึกษาควรจัดประชุมช้ีแจงและสร้างความเข้าใจให้กับผู้เกี่ยวข้องในการน ารูปแบบการ
พัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชนในสถานศึกษาในจังหวัดก าแพงเพชรและตาก ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาจิต
สาธารณะของนักเรยีน และควรให้ผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองของนักเรียนมี
ส่วนร่วมในการประเมินผลการประยุกต์ใช้รูปแบบการพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียนด้วย 
    2. สถานศึกษาควรก าหนดนโยบายและวตัถุประสงค์ของการพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียนอย่าง
ชัดเจน  
    3. สถานศึกษาควรจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรยีน
ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น 
    4. ผู้บริหาร หัวหน้ากิจกรรมพฒันาผู้เรยีน ครผูู้สอน นักเรยีน คณะกรรมการสถานศึกษา  
ผู้ปกครอง/เครือข่ายผู้ปกครอง/ชุมชน ควรศึกษารายละเอยีดของบทบาทของตนในการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
จิตสาธารณะของนักเรียนท่ีได้ระบไุว้ในผลการวิจัยครั้งนี้ เพื่อให้การด าเนินการพัฒนาจติสาธารณะของนักเรียน
ตามรูปแบบบรรลุเปูาหมาย 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
    1. การวิจัยครั้งนี้ท าให้ได้รปูแบบการพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชนในสถานศึกษาในจังหวัด
ก าแพงเพชรและตาก ซึ่งมี 5 องค์ประกอบ แต่ยังไม่ได้มีการทดลองใช้ ดังนั้นจึงควรมีการวิจัยการน ารปูแบบท่ีได้
จากผลการวิจัยครั้งนี้ไปทดลองใช้ในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดก าแพงเพชรและตาก 
    2. ควรมีการศึกษารูปแบบการพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชนในสถานศึกษาที่มีความพร้อมปัจจยั
เกื้อหนุน และบริบทท่ีแตกต่างกัน  
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