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บทคัดย่อ 
	 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบคุณลักษณะด้านจิตสาธารณะของนักเรียน												

ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจ�าแนกตามเพศและระดับช้ัน	 ประกอบด้วยด้านการใช้	 ด้านการถือเป็นหน้าที่																

และด้านการเคารพสิทธิ	 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1-3	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา	 เขต	31	 ในปีการศึกษา	2559	จ�านวน	387	คน	 ได้มาโดยการสุ่มอย่างเป็นระบบ	 เครื่องมือที่ใช้									

ในการเก็บรวบรวมข้อมลูเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า	5	ระดบั	มค่ีาความเทีย่งทัง้ฉบบัเท่ากบั	0.85	

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่	 ค่าเฉลี่ย	 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	 และการวิเคราะห์ความแปรปรวน												

สองทาง	ผลการวจิยัพบว่า	นกัเรยีนมคีณุลกัษณะด้านจติสาธารณะในภาพรวมอยูใ่นระดบัค่อนข้างด	ีและ	นกัเรยีน

ที่มีเพศและระดับชั้นต่างกัน	 มีคุณลักษณะด้านจิตสาธารณะไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 แสดงว่า	

เพศและระดับชั้นไม่ส่งผลต่อคุณลักษณะด้านจิตสาธารณะของนักเรียน

ค�าส�าคัญ :	คุณลักษณะ,	จิตสาธารณะ	

ABSTRACT
	 The	purposes	of	 this	 research	were	 to	 study	 and	 compare	 the	public-mind	of	 the													

students	in	basic	education	schools	which	examine	three	different	aspects	were	found;	usage,	

respect	other’s	rights,	and	responsibility	awareness.	The	samples	were	the	systematic	random	

sampling	consisting	of	387	grade	7	to	9	students	in	basic	education	schools	Office	of	Education	

Mattayomsuksa	Area	31,	in	academic	year	2016.	The	instrument	used	for	the	data	collection	

was	 5	 rating	 scales	questionnaire	with	 the	whole	 reliability	 at	 0.85.	 The	 statistic	 used	 for									

analyzing	the	data	was	mean,	standard	deviation	and	Two	Way	ANOVA.		The	findings	were	as	
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follows:	The	public	mind	of	the	students	in	basic	education	schools	as	a	whole	and	each	

aspect	at	a	pretty	 good	 level	and	The	public-mind	comparative	 study	of	 the	 students	 in								

different	gender	and	grade	levels	in	basic	education	schools	were	not	significantly	as	a	whole	

and	each	aspect.	The	gender	and	grade	 levels	were	not	affecting	 the	public-mind	of	 the	

students.

Kywords :	Attribute,	Public	mind	

บทน�า
	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงให้ความส�าคัญต่อการท�างานเพื่อส่วนรวม																					

งานจิตสาธารณะเช่นเดียวกัน	 โดยพระองค์พระราชทานพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร										

ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 วันท่ี	 10	 กรกฎาคม	 2513	 ความตอนหนึ่งว่า	 “...ความเจริญของประเทศชาติ							

เป็นความเจริญส่วนรวมซึ่งเกิดจากผลงานหรือของการกระท�าของคนทั้งชาติ	 ถือได้ว่าทุกคนแบ่งหน้าที	่																		

กันท�าประโยชน์ให้แก่ชาติตามความถนัดและความสามารถ	 และเกื้อกูลกัน	 ไม่มีผู้ใดจะอยู่ได้และท�างานให้แก่

ประเทศชาติได้โดยล�าพัง...	 ”	 (เปรี่ยมศรี	 เศรษฐพรรค์,	 2553)	 นอกจากน้ียังทรงเน้นย�้าเรื่องการท�างาน																	

เพื่อส่วนรวมอีกครั้งในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและอนุปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	วันที่	12	

กรกฎาคม	 2518	 ซึ่งมีความว่า	 “...ความสุขความเจริญท่ีแท้จริงอันควรหวังนั้น	 เกิดข้ึนได้จากการกระท�า														

และความประพฤติที่เป็นธรรม	มีลักษณะสร้างสรรค์	คืออ�านวยผลที่เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตัว	แก่ผู้อื่น	ตลอดถึง

ประเทศชาติโดยส่วนรวมด้วย...”	 (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง,	

2555)

	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกล่าวถึงเรื่องเดียวกันถึงสองครั้งแก่บัณฑิตใหม่จากข้อความดังกล่าว

ผูว้จิยัมคีวามคดิเหน็ว่า	พระองค์ทรงมีพระเมตตาทีป่รารถนาจะช่วยให้คนไทยอยูอ่ย่างมคีวามสขุโดยการให้ผูค้น

รู ้จักการให้การเสียสละต่อส่วนรวม	 ลดความเห็นแก่ตัว	 มีน�้าใจ	 ช่วยเหลือผู ้อื่นท�าประโยชน์เพื่อสังคม																					

และประเทศชาติ	จากจดุเริม่ต้นดงักล่าว	ก่อให้เกดิการเปลีย่นแปลงในสงัคมไทยอย่างต่อเนือ่ง	ทัง้ในด้านความคิด	

ความเชื่อ	 และวิถีชีวิตที่เปล่ียนแปลงไปผลกระทบเชิงลบที่ส�าคัญอย่างหนึ่ง	 พบคือ	 พฤติกรรมอันเกิดจาก										

ความเสื่อมของจิตใจคน	ที่ก�าลังเกิดขึ้นกับสังคมไทย	ในภาวะที่ต้องเผชิญกับปัญหารอบด้าน	ทั้งความไม่มั่นคง

ทางเศรษฐกิจ	 ความเสื่อมโทรมของสังคมและจิตใจที่เปลี่ยนแปลงไป	 กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม												

ที่ด�าเนินการมาโดยต่อเนื่องได้กล่อมเกลาให้คนไทยส่วนใหญ่มีความรู้สึกนึกคิดเปลี่ยนแปลงไป	ไม่ใส่ใจต่อเรื่อง

ของส่วนรวมมากเหมือนกับคนไทยในสมัยก่อน	 และเพราะไม่ได้เตรียมด้านบุคลากรให้มีความพร้อมในการรับ

กับสิ่งเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น	 จึงส่งผลให้เด็กและเยาวชนไม่น้อยขาดวิจารณญาณในการเลือกบริโภคสิ่งที่มากับ

ความเปลี่ยนแปลง	 โดยเฉพาะในจิตส�านึกสาธารณะท่ีเคยมีมาในอดีต	 เด็กและเยาวชนปัจจุบันไม่ค่อยได้น�าไป

ปฏิบัติและปล่อยให้สูญสลายไปตามกาลเวลา	 โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนอันเป็นทรัพยากรที่ส�าคัญของชาต	ิ							

ได้มีจิตใจที่เป็นผู้ให้โดยเกิดข้ึนจากส�านึกภายใน	 ซึ่งดูเหมือนว่าท�าได้ยาก	 แต่ถ้าทุกฝ่ายร่วมมือกันอย่างจริงจัง									

เชื่อว่าความดีงามความเป็นตัวตนของคนไทยที่แท้จริงจะกลับคืนมา	(กลิ่น	สระทองเนียม,	2552)	

	 ความส�าคัญของจิตอสาธารณะ	 ได้ระบุไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2542	 และแก้ไข

เพิ่มเติม	 (ฉบับที่	 2)	 พ.ศ.	 2545	 ได้ก�าหนดการศึกษาของชาติในมาตรฐานที่	 1	 ซึ่งระบุถึงจิตสาธารณะ	 ไว้ว่า	

คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ทั้งในฐานะพลเมือง	 และพลโลก	 โดยคนไทยต้องเป็นคนเก่ง	 คนด	ี																		
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และมคีวามสขุ	โดยมตีวับ่งชี	้คอื	ก�าลงักาย	ก�าลงัใจทีส่มบรูณ์	มคีวามรู	้ทกัษะทีจ่�าเป็นและเพยีงพอในการด�ารงชีวติ

และการพฒันาสงัคม	ทกัษะทางสงัคมคณุธรรม	จติสาธารณะและจติส�านกึในความเป็นพลเมอืงไทยและพลโลก	

โดยมุ่งปลูกฝังจิตสาธารณะที่ถูกต้องด้านต่าง	ๆ	ให้กับผู้เรียนถึงการรู้จักรักษาผลประโยชน์ของโรงเรียน	สังคม	

ส่วนร่วม	และประเทศชาติ	ท�าให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังกล่าว	(มณีรัตน์	นุชชาติ,	2553)	หมวด	4	

แนวการจัดการศึกษา	 มาตรา	 23	 และมาตรา	 24	 ก�าหนดให้การจัดการสอนทุกรูปแบบเน้นให้ความส�าคัญ												

ในการผสมผสานความรู้ต่าง	 ๆ	 อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน	 รวมท้ังให้มีการปลูกฝังคุณธรรม	 ค่านิยมท่ีดีงาม												

และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในทุกรายวิชา	 มีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดา	 ผู้ปกครอง	 และบุคคล	

ในชมุชนทกุฝ่ายเพือ่ร่วมกนัพฒันาผูเ้รยีนตามศกัยภาพในการด�าเนนิงานด้านการจดัการศกึษา	และการจดักจิกรรม									

เพื่อสังคม	 โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ก�าหนดจิตสาธารณะไว้เป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน																	

อีกข้อหนึ่ง	โดยที่สถานศึกษาต้องมีชั่วโมงให้เด็กท�ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะโดยระดับมัธยมศึกษา					

ตอนปลาย	60	ชัว่โมง	ในระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานจดักจิกรรมเสรมิหลักสตูร	2	ชัว่โมงต่อสปัดาห์	ซึง่สอดคล้อง

กับพระราชบัญญัติการศึกษาขั้นพื้นฐาน	พ.ศ.	2551	มาตรา	6	เน้นการจัดการศึกษาในด้านวิชาชีพที่สอดคล้อง

กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในการผลิตก�าลังคนในด้านวิชาชีพให้มีความรู้ความสามารถในการ

ปฏิบัติการฝึกอบรมวิชาชีพเน้นการท�างานแบบมีส่วนร่วมรวมทั้งให้ความส�าคัญกับการมีจิตสาธารณะ	 เห็นแก่

ประโยชน์ส่วนรวมท�าเพื่อสังคมและประเทศชาติ

	 ปัจจุบันเยาวชนยังขาดความส�านึกต่อส่วนรวมเป็นลักษณะหน่ึงของการขาดจิตสาธารณะ	 ซ่ึงปัญหา								

การขาดจิตสาธารณะในสังคมไทยมีอยู่มากมายเป็นการก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สิน	 จ�านวนมาก																	

ต่อส่วนรวมและสร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชนและสังคม	 ดังจะเห็นได้จากข่าวและเหตุการณ์ประจ�าวัน																

ที่ได้มีการน�าเสนอผ่านสื่อต่าง	 ๆ	 ที่ทวีความรุนแรง	 มากขึ้น	 เช่น	 ปัญหายาเสพติดที่เกิดจากความเห็นแก่ตัว									

ของผู้ขาย	 ปัญหาการท�าลายสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน	 เกิดการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก	

ท�าให้เกดิแผ่นดนิไหว	ภเูขาไฟระเบดิ	การเกิดคลืน่ยกัษ์สนึาม	ิเกดิน�า้ท่วม	สอดคล้องกับ	สรุยิเดว	ทรปีาต	ี(2551)	

ที่ได้กล่าวถึงการวิจัยเรื่อง	 คุณภาพวัยรุ่น:	 กรณีศึกษา	 นักเรียนสายสามัญและสายอาชีพ	 พบว่า	 เยาวชนไทย

ประเมินตนเองว่ามีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนน้อยที่สุด	 จากความส�าคัญดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา

คณุลกัษณะด้านจติสาธารณะของนกัเรยีนในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน	เพือ่การน�าไปใช้เป็นข้อมลูประกอบแนวทาง

การพัฒนาคุณลักษณะด้านจิตสาธารณะของนักเรียนในโรงเรียนสักงัดสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้	

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
	 1.	 เพื่อศึกษาระดับคุณลักษณะจิตสาธารณะของนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

	 2.	 เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะด้านจิตสาธารณะของนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 จ�าแนก													

ตามเพศและระดับชั้น

ประโยชน์ของการวิจัย 
	 1.	 ทราบระดับคุณลักษณะจิตสาธารณะของนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	

	 2.	 ทราบถึงการเปรียบเทียบคุณลักษณะจิตสาธารณะของนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	จ�าแนก

ตามเพศและระดับชั้น
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วิธีด�าเนินการวิจัย
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

	 	 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย	คือ	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1-3	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา	 เขต	 31	 ในปีการศึกษา	 2559	 จ�านวน	 11,742	 คน	 (ส�านักงานมัธยมศึกษาตอนปลาย,	 2559)										

และกลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยั	โดยการค�านวณขนาดของกลุม่ตวัอย่างจากสตูรของ	Yamane	โดยการสุ่มอย่าง	

เป็นระบบ	(Systematic	random	sampling)	ท�าให้ได้กลุม่ตวัอย่างจ�านวนทัง้ส้ิน	387	คน	ทีร่ะดับความเช่ือมัน่	

ร้อยละ	95	และค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ	5	(บุญชม	ศรีสะอาด,	2553)

 2. ตัวแปรที่ศึกษา 

	 	 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย	ประกอบด้วย	ตัวแปรต้น	ได้แก่	เพศ	และ	ระดับชั้น	และ	ตัวแปรตาม	

ได้แก่	คุณลักษณะด้านจิตสาธารณะ	

 3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

	 	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะจิตสาธารณะของนักเรียน																		

แบบมาตราส่วนประมาณค่า	(Rating	scale)	5	ระดับ	ของ	Likert	(1976)	แบ่งออกเป็น	2	ตอน	คือ	ตอนที่	1	

ข้อมลูเกีย่วกบัสถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม	ได้แก่	เพศ	และระดบัชัน้	มลัีกษณะเป็นแบบตรวจสอบ

รายการ	(Check	list)	และ	ตอนที่	2	สอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะจิตสาธารณะของนักเรียน	จ�านวน	3	ด้าน	

ได้แก่	 ด้านการใช้	 ด้านการถือเป็นหน้าที่	 และด้านการเคารพสิทธิ	 (ศศิธร	 รอดย้อย,	 2558)	 มีค่าความเที่ยง										

ของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ	 0.85	 โดยมีด้านการใช้มีค่าความเที่ยง	 เท่ากับ	 0.88	 ด้านถือเป็นหน้าที	่																	

มีค่าความเที่ยง	เท่ากับ	0.87	และด้านการเคารพสิทธิมีค่าความเที่ยง	เท่ากับ	0.86	

 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

	 	 ผู้วิจัยท�าบันทึกข้อความถึงผู้อ�านวยการโรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	

เขต	31	เพือ่ขอความอนเุคราะห์ในการเกบ็รวบรวมข้อมลูกบักลุม่ตวัอย่างในการวจิยั	จากนัน้ผูว้จิยัประสานงาน

กับผู้อ�านวยการโรงเรียน	เพื่อขอเข้าไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง	ในภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	2559	ซึ่งได้รับ

แบบสอบถามกลับคืนมาจ�านวน	387	ฉบับ	คิดเป็นร้อยละ	100	

 5. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย 

	 	 วิเคราะห์ข้อมูลคุณลักษณะจิตสาธารณะ	 โดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน																			

เป็นรายด้านและจ�าแนกตามเพศและระดับชั้น	 มีเกณฑ์ในการแปลความหมายของคะแนน	 ดังน้ี	 (บุญชม																	

ศรีสะอาด,	2553)

	 	 4.50-5.00	 หมายถึง		จิตสาธารณะอยู่ในระดับดี

	 	 3.50-4.49	 หมายถึง		จิตสาธารณะอยู่ในระดับค่อนข้างดี

	 	 2.50-3.49	 หมายถึง		จิตสาธารณะอยู่ในระดับปานกลาง

	 	 1.50-2.49	 หมายถึง		จิตสาธารณะอยู่ในระดับค่อนข้างต�่า

	 	 1.00-1.49	 หมายถึง		จิตสาธารณะอยู่ในระดับต�่า

	 	 วเิคราะห์ความแตกต่างของคณุลกัษณะจิตสาธารณะจ�าแนกตามเพศและระดบัชัน้	โดยการวเิคราะห์

ความแปรปรวนสองทาง	(Two	Way	ANOVA)	
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ผลการวิจัย 
	 1.	 ผลการศึกษาระดับคุณลักษณะด้านจิตสาธารณะของนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน																				

แสดงดังตารางที่	1

	 	 จากตารางที	่1	พบว่า	คณุลกัษณะด้านจติสาธารณะของนกัเรยีนในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน	ภาพรวม
อยู ่ในระดับค่อนข้างดี	 (X=4.08,	 S.D.=0.50)	 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า	 มีค่าเฉล่ียอยู ่ในระดับ																							
ค่อนข้างดีทุกด้าน	เรียงล�าดับจากมากไปหาน้อยดังนี้	ด้านการใช้	(X=4.24,	S.D.=0.53)	ด้านการถือเป็นหน้าที่	

(X=4.05,	S.D.=0.34)	และ	ด้านการเคารพสิทธิ	(X=3.95,	S.D.=0.88)	ตามล�าดับ

ตารางที่ 1	 ระดับคุณลักษณะด้านจิตสาธารณะของนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

	 ด้าน	 	 จิตสาธารณะ	

	 	 X		 S.D.	 ระดับ

การใช้	 	 4.24	 0.53	 ค่อนข้างดี

การถือเป็นหน้าที่	 4.05	 0.34	 ค่อนข้างดี

การเคารพสิทธิ	 3.95	 0.88	 ค่อนข้างดี

	 ภาพรวม	 4.08	 0.50	 ค่อนข้างดี

ตารางที่ 2	 ระดับคุณลักษณะด้านจิตสาธารณะของนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	จ�าแนกตามเพศ

	 เพศ	 	 	 จิตสาธารณะ

	 	 	 การใช้	 การถือเป็นหน้าที่	 การเคารพสิทธิ	 รวม

	 ชาย	 X	 	4.26	 4.07	 3.90	 4.08

	 (n=170)	 S.D.	 0.54	 0.33	 0.87	 0.50

	 	 ระดับ	 ค่อนข้างดี	 ค่อนข้างดี	 ค่อนข้างดี	 ค่อนข้างดี

 หญิง	 X		 4.22	 4.04	 3.99	 4.09

	 (n=217)	 S.D.	 0.52	 0.34	 0.88	 0.49

	 	 ระดับ	 ค่อนข้างดี	 ค่อนข้างดี	 ค่อนข้างดี	 ค่อนข้างดี

	 รวม	 	X	 4.24	 4.05	 3.95	 4.08

	 (n=387)	 S.D.	 0.53	 0.34	 0.88	 0.50

	 	 ระดับ	 ค่อนข้างดี	 ค่อนข้างดี	 ค่อนข้างดี	 ค่อนข้างดี

	 	 จากตารางที่	2	พบว่า	คุณลักษณะด้านจิตสาธารณะของนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	จ�าแนก
ตามเพศ	โดยภาพรวมอยู่ในระดับค่อนข้างดี	(X=4.08,	S.D.=0.50)	พิจารณาจ�าแนกตามเพศ	พบว่า	อยู่ในระดับ
ค่อนข้างดีทั้งหมด	เรียงล�าดับจากมากไปหาน้อย	ดังนี้	 เพศหญิง	(X=4.09,	S.D.=0.49)	รองลงมาคือ	เพศชาย	
(X=4.08,	S.D.=0.50)	ส�าหรับการจ�าแนกเป็นรายด้าน	พบว่า	อยู่ในระดับค่อนข้างดีทุกด้าน	เรียงล�าดับจากมาก
ไปหาน้อย	 อันดับที่หนึ่ง	 ด้านการใช้	 เพศชาย	 (X=4.26,	 S.D.=0.54)	 รองลงมาคือ	 เพศหญิง	 (X=4.22,																		
S.D.=0.52)	 อันดับท่ีสอง	 ด้านการถือเป็นหน้าท่ี	 เพศชาย	 (X=4.07,	 S.D.=0.33)	 รองลงมาคือ	 เพศหญิง																						
(X=4.04,	 S.D.=0.34)	 และอันดับที่สาม	 ด้านการเคารพสิทธิ	 เพศหญิง	 (X=3.99,	 S.D.=0.88)	 รองลงมาคือ										

เพศชาย	(X=3.90,	S.D.=0.87)	
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	 	 จากตารางที่	 3	ระดับคุณลักษณะด้านจิตสาธารณะของนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	จ�าแนก

ตามระดับชั้น	 พบว่า	 ภาพรวมอยู่ในระดับค่อนข้างดี	 (X=4.08,	 S.D.=0.50)	 พิจารณาจ�าแนกเป็นระดับชั้น												

พบว่า	 ภาพรวมอยู่ในระดับค่อนข้างดีท้ังหมด	 เรียงล�าดับจากมากไปหาน้อย	 ดังนี้	 อันดับที่หนึ่ง	 ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่	 2	 (X=4.08,	 S.D.=0.51)	 อันดับที่สอง	 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 (X=4.06,	 S.D.=0.52)													

และ	 อันดับที่สาม	 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี	 1	 (X=4.02,	 S.D.=0.52)	 และพิจารณาจ�าแนกเป็นรายด้าน																		

พบว่า	อยู่ในระดับค่อนข้างดีทุกด้าน	 เรียงล�าดับจากมากไปหาน้อย	ดังนี้	 อันดับที่หนึ่ง	 ด้านการใช้	 คือ	 ระดับ							

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2	 (X=4.26,	 S.D.=0.55)	 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 (X=4.26,	 S.D.=0.52)																								

รองลงมาคือ	ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	(X=4.22,	S.D.=0.52)	อันดับที่สอง	ด้านการถือเป็นหน้าที่	คือ	ระดับ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2	 (X=4.07,	 S.D.=0.33)	 รองลงมาคือ	 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 3	 (X=4.04,																															

S.D.=0.37)	 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	 (X=3.85,	 S.D.=0.43)	 และ	 อันดับที่สาม	 ด้านการเคารพสิทธิ	 คือ													

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	 (X=4.01,	 S.D.=0.87)	 รองลงมาคือ	 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2	 (X=3.91,																					

S.D.=0.87)	และ	ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	(X=3.89,	S.D.=0.89)	ตามล�าดับ

	 2.	 ผลการเปรยีบเทียบคณุลกัษณะด้านจติสาธารณะของนกัเรยีนในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน	จ�าแนกตาม

เพศและระดับชั้น	แสดงดังตารางที่	4	

ตารางที่ 3	 ระดับคุณลักษณะด้านจิตสาธารณะของนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	จ�าแนกตามระดับชั้น

  ระดับชั้น	 	 	 จิตสาธารณะ

 	 มัธยมศึกษา	 	 การใช้	 การถือเป็นหน้าที่	 การเคารพสิทธิ	 รวมเฉลี่ย

	 ปีที่	1	 		 X	 4.22	 3.85	 4.01	 4.02

	(n=135)	 	 S.D.	 0.52	 0.43	 0.87	 0.52

	 	 	 ระดับ	 ค่อนข้างดี	 ค่อนข้างดี	 ค่อนข้างดี	 ค่อนข้างดี

	 ปีที่	2	 		 X	 4.26	 4.07	 3.91	 4.08

	(n=129)	 	 S.D.	 0.55	 0.33	 0.87	 0.51

	 	 	 ระดับ	 ค่อนข้างดี	 ค่อนข้างดี	 ค่อนข้างดี	 ค่อนข้างดี

	 ปีที่	3	 		 X	 4.26	 4.04	 3.89	 4.06

	(n=123)	 	 S.D.	 0.52	 0.37	 0.89	 0.52

	 	 	 ระดับ	 ค่อนข้างดี	 ค่อนข้างดี	 ค่อนข้างดี	 ค่อนข้างดี

	รวมเฉลี่ย	 		 X	 4.24	 4.05	 3.95	 4.08

	(n=387)	 	 S.D.	 0.53	 0.34	 0.88	 0.50

	 	 	 ระดับ	 ค่อนข้างดี	 ค่อนข้างดี	 ค่อนข้างดี	 ค่อนข้างดี
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	 	 จากตารางที่	4	พบว่า	เพศ	(F=0.04,	Sig=0.83)	และระดับชั้น	(F=0.23,	Sig=0.78)	ที่แตกต่างกัน	

ส่งผลให้คุณลักษณะด้านจิตสาธารณะไม่แตกต่างกัน	 ส�าหรับปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพศและระดับช้ัน	 (F=1.51,							

Sig=0.22)	ไม่ส่งผลต่อคุณลักษณะด้านจิตสาธารณะ	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.01	และ	0.05	

อภิปรายผล 
	 การศึกษาคุณลักษณะด้านจิตสาธารณะของนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 สามารถอภิปรายผล							

การวิจัยได้ดังนี้	

	 1.	 คณุลกัษณะด้านจติสาธารณะของนกัเรยีนในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานโดยภาพรวมทัง้หมดอยูใ่นระดบั

ค่อนข้างดี	 อาจเนื่องมาจากนักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์จากการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง													

การศึกษาขั้นพื้นฐาน	 2551	 ในการจัดการเรียนรู้ของครูในชั้นเรียนที่เสริมสร้างคุณลักษณะด้านจิตสาธารณะ							

ในทุกระดับชั้น	 (กระทรวงศึกษาธิการ,	 2551)	 ท�าให้นักเรียนมีพื้นฐานทางด้านคุณลักษะด้านจิตสาธารณะ											

เป็นพื้นฐานในการปฏิบัติตนเป็นอย่างดี	 ดังนั้น	 แนวทางการพัฒนานักเรียนให้มีจิตสาธารณะได้น้ัน	 ต้องเน้น								

ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยวิธีที่หลากหลาย	โดยได้เรียนรู้จากการกระท�า	และได้กระท�าซ�้า	ๆ 	อย่างต่อเนื่องไม่เร่งรีบ	

(ชัยวัฒน์	สุทธิรัตน์,	2553)

	 2.	 คุณลักษณะด้านจิตสาธารณะของนักเรียนที่มีเพศและระดับชั้นที่แตกต่างกัน	 ในภาพรวม																						

ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 แสดงให้เห็นว่าเพศและระดับช้ันที่แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อคุณลักษณะ

จิตสาธารณะของนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานแต่อย่างใด	 อาจเน่ืองจากการจัดหลักสูตรสถานศึกษา															

ในส่วนการจัดการเรยีนการสอนของทกุกลุม่สาระการเรยีนรูต้ามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	2551	

ได้มีการบูรณาการและเสริมสร้างคุณลักษณะด้านจิตสาธารณะแก่นักเรียนตั้งแต่ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 1									

ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 ซ่ึงมีระดับความลึกซ้ึงของเนื้อหาไม่แตกต่างกันมากนัก	 สอดคล้องกับงานวิจัย						

ของ	สคุนธ์ธา	เสง็เจรญิ	(2556)	ทีไ่ด้ท�าการเปรยีบเทยีบคุณลักษณะด้านจิตสาธารณะจติสาธารณะของนกัศกึษา

ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 พบว่านักศึกษาที่มีเพศและระดับการศึกษา	

ทีต่่างกนั	มคีณุลกัษณะด้านจติสาธารณะไม่ต่างกนั	และเมือ่พจิารณาตามตวัแปรเพศและระดบัชัน้ทีแ่ตกต่างกนั

ตารางท่ี 4	 การเปรยีบเทยีบคุณลกัษณะด้านจิตสาธารณะของนกัเรยีนในสถานศกึษาขัน้พ้ืนฐาน	จ�าแนกตามเพศ

	 	 และระดับชั้น

	แหล่งความแปรปรวน	 SS	 df	 MS	 F	 Sig

เพศ	 	 0.01	 1	 0.01	 0.04	 0.83

ระดับชั้น	 	 0.12	 2	 0.06	 0.23	 0.78

เพศ	x	ระดับชั้น	 0.76	 2	 0.38	 1.51	 0.22

ความคลาดเคลื่อน	 78.82	 381	 0.25	 	

	 รวม	 5371.68	 387	 	 	

**p<.01	;	*p<.05
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ส่งผลให้คุณลักษณะด้านจิตสาธารณะไม่แตกต่างกันทั้งในภาพรวมและรายด้าน	แสดงว่าให้เห็นว่านักเรียนชาย

และนกัเรยีนหญงิในโรงเรยีนสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา	เขต	31	ตัง้แต่ระดับชัน้มธัยมศกึษา

ปีที่	1	ถึงมัธยมศึกษาปีที่	3	มีคุณลักษณะด้านจิตสาธารณะไม่แตกต่างกัน	สอดคล้องกับ	นะดา	ศศิรพา	(2553)	

ได้ท�าการศึกษาจิตสาธารณะและความสนใจในการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	 ส�านักงาน											

เขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี	 เขต	 1	 พบว่า	 จิตสาธารณะของนักเรียนชายและนักเรียนหญิงมีจิตสาธารณะ																	

ไม่แตกต่างกัน	นักเรียนที่สังกัดโรงเรียนต่างกัน	มีจิตสาธารณะไม่แตกต่างกัน	และ	ศิริพิมล	รักษามิตร์	(2555)	

ได้ท�าการวิจัยเรื่องการศึกษาจิตสาธารณะของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่	 4-6	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที	่													

การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา	เขต	2	พบว่า	นักเรียนมีจิตสาธารณะโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน										

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05		

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 

	 จากผลการวิจัย	ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้	

	 1.	 คุณลักษณะด้านจิตสาธารณะของนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในภาพรวมอยู่ในระดับ															

ค่อนข้างดี	 แต่ค่าเฉลี่ยน้ันไม่ได้สูงมากท้ังในภาพรวมและรายด้าน	 ควรมีการส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะ		

ด้านจิตสาธารณะเพิ่มขึ้น	

	 2.	 คุณลักษณะด้านจิตสาธารณะของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	มีค่าเฉลี่ยต�่าที่สุด	ซึ่งเป็นสิ่งที่

ควรมีการพัฒนาอย่างเร่งด่วน	 เน่ืองจากนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	 มีความจ�าเป็นต้องน�าพื้นฐาน							

ในการพัฒนาคุณลักษณะด้านจิตสาธารณะเพื่อนักเรียนที่ดีมีคุณภาพและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข	

 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

	 1.	 ควรมีการศึกษาเพื่อหาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณลักษณะด้านจิตสาธารณะของนักเรียนในสถานศึกษา						

ขั้นพื้นฐาน	

	 2.	 ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะด้านจิตสาธารณะกับผลลัพธ์ทางการศึกษา	
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