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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะของนักเรียน

โรงเรียนประถมศึกษา อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อคุณลักษณะที่ 

พงึประสงค์ด้านจติสาธารณะของนักเรยีนโรงเรียนประถมศกึษา อ�าเภอธวชับุร ีจังหวดัร้อยเอด็ จ�าแนกตาม

เพศ อาย ุและระดับการศึกษา และเพือ่ศึกษาข้อเสนอแนะเกีย่วกบัคณุลกัษณะท่ีพึงประสงค์ด้านจติสาธารณะ

ของนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครู และผู้ปกครอง

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนประถมศึกษา อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัด

ร้อยเอ็ด จ�านวน 317 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า ได้ค่าอ�านาจ

จ�าแนกระหว่าง .27-.94 ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .84 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบโดยการทดสอบค่าที (t-test) และค่าความแปรปรวนทางเดียว  

(One-way ANOVA) หรือ F-test

ผลการวิจัย พบว่า

1)  ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะของนักเรียนโรงเรียนประถม

ศึกษา อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  

ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ย

ต�่าสุด คือ ด้านเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม

2)  ผลการเปรียบเทียบ พบว่า ครู และผู้ปกครองนักเรียนที่มีอายุ และระดับการศึกษาต่างกัน  

มคีวามคิดเหน็เก่ียวกบัคณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์ด้านจติสาธารณะของนกัเรยีนโรงเรยีนประถมศึกษา อ�าเภอ

ธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งโดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนครู

และผู้ปกครองนักเรียนที่มีเพศ ต่างกัน มีความคิดเก่ียวกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะของ

นักเรียน ไม่แตกต่างกัน

1	 นักศึกษาปริญญาโท	 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา,	 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	 วิทยาเขต

ร้อยเอ็ด.



Vol.4 No.1 January - June 2015174

Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus

3) ข้อเสนอแนะของบุคลากรเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะของนักเรียน

โรงเรียนประถมศึกษา อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ล�าดับตามความถี่จากมากไปหาน้อย สามล�าดับแรก 

คือ ครูควรสร้างกิจกรรมเพื่อให้เด็กเกิดจิตสาธารณะ โดยสอดแทรกเข้าไปในรายวิชาพื้นฐาน รายวิชาเพิ่มเติม  

หรือในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้ ควรปลูกฝัง สร้างความตระหนักให้เด็กเกิดการซึมซับจากการปฏิบัติที่เป็น

จิตสาธารณะของพ่อแม่ ครูและผู้ใหญ่ที่ใกล้ชิด และครูและผู้ปกครองควรเป็นผู้ฝึกฝนพัฒนาการให้แก่เด็ก

เกิดความตระหนักและเห็นความส�าคัญของจิตสาธารณะ

ABSTRACT

The objectives of this research were to: study desirable, civic-minded attributes of 

elementary school students in Roi Et province’s Thawatburi district, to compare teachers’ 

and student guardians’ opinions on students’ desirable, civic-minded attributes in the 

preceding district with variables of the former’s genders, ages, and educational backgrounds, 

and make the study on the latter’s desirable, civic-minded attributes here. The sampling 

group comprised teachers and Grade 4- 6 elementary school students’ guardians in the 

above district, totaling 317 individuals in numbers. The tool used for conducting the research 

was rating scale questionnaires. The statistics utilized for data analyses encompassed  

percentage, mean and standard deviation, comparing pair differences by making use of  

t-test and F-test (One-way ANOVA).

Results of the research manifested the following findings:

1)  Teachers’ and student guardians’ opinions on students’ desirable, civic-mind-

ed attributesin the aforesaid district was rated ‘high’ in both the overall aspect and a 

single one. With a single aspect taking into consideration, the aspect with the highest mean 

was that of helping others with willing mind without hoping to get anything in return while 

the lowest one was participating in activities benefiting schools, communities and society.

2)  The comparative results indicated that variables of teachers’ and students 

guardians’ ages and educational levels showed significant differences in students’ desirable, 

civic minded attributes, with the statistical significance at .05 in both the overall aspect 

and the single one; whereas those of their genders had no different opinions on the latter’s 

desirable, civic-minded attributes at all.

3) Personnel’s suggestions on civic-minded attributes of elementary school  

students in Roi Et province’s Thawatburi districtwere recommended in descending order 

of three frequencies. First, teachers should create activities so as to have students absorb 

civic mind by integrating it into core subjects, additional ones or learner development-

oriented activities. Secondly, parents, teachers and close adults should implant and raise 
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awareness to have their children/students absorb in practising civic mind-oriented role 

models. Finally, teachers and student guardians should train and develop students to have 

them realize awareness and importance of civic mind.

1. ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

ในโลกปัจจบุนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ เนือ่งมากจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยต่ีาง ๆ  

ส่งผลให้ประเทศไทยต้องเร่งพัฒนาตนเองเพ่ือให้ทันกับการเปล่ียนแปลง และสามารถแข่งขันกับนานา

ประเทศได้ ซึง่กระแสการเร่งพัฒนา และสภาพเศรษฐกจิทีบ่บีรดั ได้ส่งผลกระทบต่อวถิชีวีติของคนในสงัคม

ไทยให้เกิดการแข่งขัน มีค่านิยมทางวัตถุสูง เกิดการเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน มุ่งแสวงหาผลประโยชน์

ให้กับตนเองมากกว่าส่วนรวม ขาดการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ท�าให้เกิดภาวะ

ขาดสมดุลทั้งทางจิตใจและวัตถุ ดังนั้น ความส�านึกต่อส่วนรวมจึงลดน้อยลงทุกวัน ความส�านึกต่อส่วนรวม

เป็นลักษณะหนึ่งของจิตสาธารณะ ซึ่งในปัจจุบันก�าลังได้รับความสนใจอย่างยิ่ง เพราะจิตสาธารณะเป็น

แนวทางหนึง่ในการพฒันาจติใจให้เจรญิตามทนัเทคโนโลย ีจติสาธารณะ คอื การแสดงออกถงึความรบัผดิชอบ 

ต่อส่วนรวม (ยุทธนา วรุณปิติกุล, 2542, หน้า 181-183) พร้อมท่ีจะเสียสละและอุทิศตนเพื่อประโยชน์ 

ส่วนรวม มีความปรารถนาที่จะช่วยแก้ปัญหาให้แก่ผู้อื่นหรือสังคม (หฤทัย อาจปรุ, 2544, หน้า 103-104) 

ด้วยความเต็มใจ โดยพิจารณาจากความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึกหรือพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงลักษณะ 

ดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นด้านการรับผิดชอบต่อสาธารณะสมบัติ และทรัพยากรธรรมชาติ ด้านการท�ากิจกรรม

เพื่อสงัคม เขา้รว่มในเรื่องสว่นรวมทีเ่ป็นประโยชน์รว่มกนัของกลุม่ ด้านการรบัรูแ้ละตระหนกัถึงปญัหาที่เกดิขึน้ 

และมีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมร่วมกัน ซึ่งจะเห็นได้ว่า จิตสาธารณะเป็นคุณลักษณะที่ส�าคัญอย่าง

ยิง่ในการยกระดับจติใจของมนษุย์ ให้หนัมามองถงึประโยชน์ส่วนรวมช่วยเหลอืซึง่กันและกนั รวมทัง้ร่วมมอื

กนัพัฒนาสงัคมและประเทศชาติ ให้มคีวามสงบสขุ และความพยายามในการปลกูฝังจติสาธารณะให้เกดิขึน้

ในสังคมไทยในปัจจุบัน ได้ก�าหนดไว้ในมาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของคนไทย

ที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก โดยคนไทยต้องเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข ตัวบ่งชี้ คือ 

ก�าลังกาย ก�าลังใจที่สมบูรณ์ 

ความรู้และทักษะที่จ�าเป็นและเพียงพอในการด�ารงชีวิต และการพัฒนาสังคม ทักษะการเรียนรู้

และการปรับตัว ทักษะทางสังคม คุณธรรม จิตสาธารณะและจิตส�านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 

โดยมุ่งปลูกฝังจิตส�านึกที่ถูกต้องด้านต่าง ๆ ให้กับผู้เรียน รวมถึงการรู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม และ

ของประเทศชาติ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542, หน้า 45) และเพื่อความมั่นใจว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์

ดงักล่าวได้เกดิขึน้กบัผูเ้รยีนในระดับสถานศกึษา จงึก�าหนดไว้ในมาตรฐานการประกนัคณุภาพการศกึษาทัง้

ภายในและภายนอกสถานศกึษา ซึง่จะเหน็ได้ว่า พระราชบญัญตักิารศกึษา หลกัสตูรสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

ได้ให้ความส�าคัญกับการมีจิตสาธารณะ ที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม การรู้จักดูแลของส่วนรวม รวมถึงรู้จัก

การรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ ถ้าบุคคลมีจิตสาธารณะบกพร่อง มีน้อยหรือขาดไป 

จะส่งผลกระทบต่อหลายระดับ ทั้งต่อตนเอง ครอบครัว องค์กร ชุมชนประเทศชาติ และมีผลต่อระดับโลก

ตามมา (ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม, 2543, หน้า 21) 
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ในการปลูกฝังจิตสาธารณะนั้น ควรท�าการปลูกฝังให้เกิดขึ้นตั้งแต่วัยเด็ก เพราะเป็นช่วงที่เด็กมี

ความไวต่อการปลูกฝังและส่งเสริมจริยธรรม วัฒนธรรมเป็นอย่างยิ่ง เพราะเด็กยังเป็น “ไม้อ่อน ที่ดัดง่าย” 

การปฏิบัติต่อเด็กอย่างเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กทั้งร่างกาย และโดยเฉพาะความเหมาะสมด้าน

พัฒนาการทางจิตใจของเด็ก จะเป็นการป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น และวัยผู้ใหญ่ได้มาก เพราะ

ในวัยเด็กจะสามารถเห็นความแตกต่าง สามารถคิดเปรียบเทียบ คิดแยกแยะวัตถุออกเป็นหมวดหมู่ขั้นตอน 

รู้สึกคิดโดยใช้การสร้างความสัมพันธ์เชื่อมโยงได้ เด็กจะเริ่มสนใจสิ่งแวดล้อมรอบตัวแทนการสนใจตนเอง 

(ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2538 หน้า 77) ซึ่งถ้าเด็กได้รับการปลูกฝังจิตสาธารณะให้เป็นไปในทางที่ถูกต้อง

เหมาะสม เมื่อเติบโตขึ้น จะท�าให้สามารถเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงของกระแสเศรษฐกิจ และวัฒนธรรม 

อันจะส่งผลให้สามารถอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้อย่างมีความสุขกาย สบายใจ ตลอดจนเป็นบุคลากรที่ดี 

ที่เหมาะสม ของครอบครัว สังคม และประเทศชาติสืบเนื่องต่อไป

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ด้านจิต

สาธารณะของนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยหวังว่าผลการวิจัยครั้งนี้จะ

เป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย และใช้เป็นผลการพัฒนาและส่งเสริมความมีจิตสาธารณะของนักเรียนต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพือ่ศึกษาคุณลกัษณะทีพึ่งประสงค์ด้านจติสาธารณะของนกัเรยีนโรงเรยีนประถมศกึษา อ�าเภอ

ธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครู และผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีต่อคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์

ด้านจิตสาธารณะของนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด จ�าแนกตาม เพศ อายุ 

และระดับการศึกษา

3. เพือ่ศึกษาข้อเสนอแนะเกีย่วกบัคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ด้านจติสาธารณะของนกัเรยีนโรงเรยีน

ประถมศึกษา อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

3. สมมติฐานการวิจัย

1. ครู และผู้ปกครองนักเรียนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านจิต

สาธารณะโรงเรียนประถมศึกษา อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

2. ครู และผู้ปกครองนักเรียนที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านจิต

สาธารณะโรงเรียนประถมศึกษา อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

3. ครู และผู ้ปกครองนักเรียนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะ 

ที่พึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะโรงเรียนประถมศึกษา อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

4. ขอบเขตของการวิจัย

1. ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ คร ูและผูป้กครองนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 ถึง ชัน้ประถม

ศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนประถมศึกษา อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด จ�านวน 1,539 คน 
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

2. ขอบเขตด้านเนื้อหา ได้แก่ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะของนักเรียนโรงเรียน

ประถมศึกษา อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด จ�าแนกเป็น 2 ด้าน ดังนี้คือ (ส�านักวิชาการและมาตรฐานการ

ศึกษา, 2551, หน้า 50)

 1)  ด้านช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน

 2)  ด้านเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม

3. ขอบเขตด้านพื้นที่ ได้แก่ โรงเรียนประถมศึกษา อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ท�าให้ทราบคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะของนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา 

อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

2. ท�าให้ทราบผลการเปรยีบเทยีบความคิดเหน็ของคร ูและผูป้กครองนกัเรยีนทีม่ต่ีอคณุลกัษณะ

ที่พึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะของนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด จ�าแนก

ตาม เพศ อายุ และระดับการศึกษา

3. ท�าให้ทราบข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะของนักเรียน

โรงเรียนประถมศึกษา อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

4. ท�าให้สามารถน�าผลการวิจัยครั้งนี้ไปใช้เป็นสารสนเทศในการพัฒนาและส่งเสริมความมี 

จิตสาธารณะของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

6. วิธีด�าเนินการวิจัย

1. ประชากร ได้แก่ ครู และผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

โรงเรียนประถมศึกษา อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด จ�านวน 1,539 คน

2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครู และผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง ชั้นประถมศึกษา 

ปีที่ 6 โรงเรียนประถมศึกษา อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด จ�านวน 317 คน ซึ่งได้จากการก�าหนดขนาด

กลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) โดยใช้สูตรของ ยามาเน (Taro Yamane) (ยุทธ ไกยวรรณ์, 2545, หน้า 107) 

และสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling)

3. เครือ่งมอืท่ีใช้ในการวจิยัเป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัคณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์ด้านจิตสาธารณะ

ของนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้

 ตอนที ่1 ข้อมลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามมลีกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)

 ตอนที ่2 ข้อมลูเกีย่วกับคุณลกัษณะท่ีพงึประสงค์ด้านจติสาธารณะของนกัเรยีนโรงเรยีนประถม

ศึกษา อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับของ Likert 

 ตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปิด (Open-ended) เพื่อสอบถามข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ

คณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์ด้านจติสาธารณะของนกัเรยีนโรงเรยีนประถมศกึษา อ�าเภอธวชับรุ ีจงัหวดัร้อยเอด็

4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา คือ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน และสถติเิชงิอนมุาน คอื การทดสอบค่าท ี(t-test) และการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดยีว 
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(One-way ANOVA)

7. ผลการวิจัย

1. ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะของนักเรียนโรงเรียนประถม

ศึกษา อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 

 ผลการวจัิยพบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกับคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ด้านจติสาธารณะของนกัเรยีน

โรงเรียนประถมศึกษา อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา

เป็นรายด้าน ด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่สงูสดุ คอื ด้านช่วยเหลอืผูอ้ืน่ด้วยความเตม็ใจโดยไม่หวงัผลตอบแทน ส่วนด้าน

ที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด คือ ด้านเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม 

 เมื่อแยกออกเป็นรายด้านพบว่า มีผลการวิจัยดังต่อไปนี้

 1) ด้านช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับ

คณุลกัษณะทีพึ่งประสงค์ด้านจิตสาธารณะของนกัเรยีนโรงเรยีนประถมศกึษา อ�าเภอธวชับรุ ีจงัหวดัร้อยเอด็ 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ นักเรียนแบ่งปันสิ่งของ

ทรัพย์สินและอื่น ๆ และช่วยแก้ปัญหาหรือสร้างความสุขให้กับผู้อื่น ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด คือ นักเรียน

ให้ความช่วยเหลือ ให้ค�าแนะน�า ไม่เอาเปรียบเพื่อนและเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน

 2)  ด้านเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม พบว่า ความคิดเห็น

เก่ียวกับคณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์ด้านจติสาธารณะของนกัเรยีนโรงเรยีนประถมศกึษา อ�าเภอธวชับรุ ีจงัหวดั

ร้อยเอด็ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณาเป็นรายข้อ ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่สงูสดุ คอื นกัเรยีนเข้าร่วมกจิกรรม

บ�าเพ็ญประโยชน์ที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด คือ นักเรียนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และอาสา

พัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน

2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะของ

นักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 

 สมมติฐานที่ 1 ครู และผู้ปกครองนักเรียนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะท่ี 

พึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะโรงเรียนประถมศึกษา อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

 ผลการวิจัยพบว่า ครู และผู้ปกครองนักเรียนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะที่

พึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะโรงเรียนประถมศึกษา อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมไม่แตกต่างกัน 

 สมมติฐานที่ 2 ครู และผู้ปกครองนักเรียนที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะที ่

พึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะโรงเรียนประถมศึกษา อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

 ผลการวจัิยพบว่า คร ูและผูป้กครองนกัเรยีนท่ีมอีายตุ่างกัน มคีวามคดิเหน็เกีย่วกับคณุลกัษณะ

ทีพึ่งประสงค์ด้านจติสาธารณะของนกัเรยีนโรงเรยีนประถมศกึษา อ�าเภอธวชับรุ ีจงัหวดัร้อยเอด็ ทัง้โดยรวม

และรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 สมมติฐานท่ี 3 ครู และผู้ปกครองนักเรียนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะโรงเรียนประถมศึกษา อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่าง

กัน
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 ผลการวจิยัพบว่า คร ูและผูป้กครองนกัเรียนทีมี่ระดบัการศกึษาต่างกนั มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบั 

คณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์ด้านจติสาธารณะของนกัเรยีนโรงเรยีนประถมศกึษา อ�าเภอธวชับรุ ีจงัหวดัร้อยเอด็ 

โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านเข้าร่วม

กจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ต่อโรงเรยีน ชุมชน และสงัคม คร ูและผูป้กครองนกัเรยีนมคีวามคดิเหน็แตกต่างกัน

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอื่นๆ ไม่แตกต่างกัน

 

8. อภิปรายผล

จากการสรุปผลการวิจัยความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะของ

นกัเรยีนโรงเรยีนประถมศกึษา อ�าเภอธวชับรุ ีจงัหวัดร้อยเอด็ มผีลการวจิยัทีน่่าสนใจและน�ามาอภปิรายผล

เพิ่มเติมตามประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

1. การวเิคราะห์ความคดิเห็นเกีย่วกบัคณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์ด้านจติสาธารณะของนกัเรยีน

โรงเรียนประถมศึกษา อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 

 ผลการวจัิยพบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกับคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ด้านจติสาธารณะของนกัเรยีน

โรงเรียนประถมศึกษา อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า 

จิตสาธารณะ ถูกก�าหนดขึ้นโดยหลักสูตรการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ของกระทรวง

ศกึษาธกิารว่า นกัเรยีนจะต้องมคีณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์ด้านจติสาธารณะ จดัอยูใ่นข้อ 8 อนัเป็นข้อสดุท้าย 

ซ่ึงโรงเรียนประถมศกึษา อ�าเภอธวัชบรุ ีจงัหวดัร้อยเอด็ ได้จดักจิกรรมด้านจติสาธารณะ ซึง่จะท�าให้นกัเรยีน

มีความเสียสละ มีน�้าใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แสดงออกด้วยใจจริง ไม่เห็นแก่ตัว การสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อ

ช่วยเหลือ และหรือท�าประโยชน์ให้แก่บุคคลอื่นหรือสังคม โดยการสละก�าลังกาย ทรัพย์สิ่งของ สติปัญญา 

เวลาและความสุขสบายส่วนตัวซึง่สอดคล้องกับงานวจิยัของ อ้อมใจ วงษ์มณฑา และ ประเสรฐิ บณัฑศิกัดิ์ 

(2554) ได้ท�าการวิจัยเร่ือง จิตสาธารณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  

ผลการวจิยัพบว่า ระดับจติสาธารณะของทัง้ภาพรวมและรายข้อ อยูใ่นระดบัมาก และสอดคล้องกบังานวจัิย

ของ อริยา คูหา และสุวิมล นราองอาจ (2554) ได้ท�าการวิจัยเรื่อง จิตสาธารณะและรูปแบบการด�าเนินชีวิต 

ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ผลการวิจัยพบว่า จิตสาธารณะของนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อยู่ในระดับมาก

 ด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่สงูสดุ ซึง่มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัมาก คอื ด้านช่วยเหลอืผูอ้ืน่ด้วยความเตม็ใจ

โดยไม่หวังผลตอบแทน ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า การท�าสิ่งที่ดีงานแก่ผู้อื่น โดยไม่คาดหวังผล ตอบแทน

เป็นเรื่องง่ายและท�าให้เกิดความรู้สึกที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขัน้พ้ืนฐาน (2551) ได้ให้นิยามว่า จิตสาธารณะ หมายถึง คณุลกัษณะท่ีแสดงออกถึงการมส่ีวนร่วมในกจิกรรม

หรือสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่น ชุมชน และสังคม ด้วยความเต็มใจ กระตือรือร้น โดยไม่หวัง

ผลตอบแทน ผู้ที่มีจิตสาธารณะ คือ ผู้ที่มีลักษณะเป็นผู้ให้และช่วยเหลือผู้อื่น แบ่งปันความสุขส่วนตนเพื่อ

ท�าประโยชน์แก่ส่วนรวม เข้าใจ เห็นใจผู้ที่มีความเดือดร้อน อาสาช่วยเหลือสังคมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วย

แรงกาย สติปัญญา ลงมือปฏิบัติเพ่ือแก้ปัญหา หรือร่วมสร้างสรรค์สิ่งท่ีดีงามให้เกิดในชุมชน โดยไม่หวัง 

สิง่ตอบแทน นอกจากน้ี ยังได้ก�าหนด ตัวชีว้ดัคุณลักษณะของบุคคลท่ีมจิีตสาธารณะว่าประกอบด้วย ลกัษณะ
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คือ เป็นผู้ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทนและเข้าร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อ

โรงเรียน ชุมชน และสังคม 

 ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียต�า่สดุ ซึง่มีค่าแปลผลอยูใ่นระดบัมาก คอื ด้านเข้าร่วมกจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์

ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์เป็น

กจิกรรมทีส่่งเสรมิให้ผูเ้รียนบ�าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครวั ชมุชน สงัคมและประเทศชาตใินลกัษณะ

อาสาสมคัรเพือ่ช่วยขดัเกลาจิตใจของผูเ้รยีนให้มคีวามเมตตากรณุา มคีวามเสยีสละและมจีติสาธารณะ เพือ่

ช่วยสร้างสรรค์สงัคมให้อยูร่่วมกนัอย่างมคีวามสขุ ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของ จนัทริา ธนสงวนวงศ์ (2554) 

ให้ความหมาย จติสารธารณะ (Public mind) ว่า หมายถงึ จิตส�านึกเพือ่ส่วนรวม เพราะค�าว่า “สาธารณะ” 

คือ สิ่งท่ีมิได้เป็นของผู้หน่ึงผู้ใด จิตสาธารณะจึงเป็นความรู้สึกถึงการเป็นเจ้าของในสิ่งท่ีเป็นสาธารณะ  

ในสทิธิและหน้าทีท่ีจ่ะดูแลและบ�ารุงรกัษาร่วมกนั เช่น การช่วยกนัดูแลรักษาสิง่แวดล้อม โดยการไม่ทิง้ ขยะ

ลงในแหล่งน�้า การดูแลรักษาสาธารณะสมบัติ เช่น โทรศัพท์สาธารณะ หลอดไฟที่ให้แสงสว่างตามถนน

หนทาง แม้แต่การประหยัดน�้าประปา หรือไฟฟ้า ที่เป็นของส่วนรวม โดยให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าตลอดจน

ช่วยดแูลรกัษาให้ความช่วยเหลอืผูท้กุข์ได้ยาก หรอืผูท้ีร้่องขอความช่วยเหลอืเท่าทีจ่ะท�าได้ ตลอดจนร่วมมอื

กระท�าเพื่อให้เกิดปัญหาหรือช่วยกันแก้ปัญหา แต่ต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม

2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะของ

นักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 

 1)  ครู และผูป้กครองนักเรยีนทีม่เีพศต่างกนั มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัคณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์

ด้านจิตสาธารณะของนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมไม่แตกต่างกัน 

ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยครั้งนี้ อาจเป็นเพราะว่า การจัดกิจกรรมพัฒนาจิตสาธารณะต้องเน้น 

ผู้เรียนเป็นส�าคัญ การฝึกให้ท�าซ�้าๆ ผ่านการปฏิบัติจริง โดยมีผู้ใหญ่ท่ีเป็นแบบอย่างในการมีจิตสาธารณะ 

เริ่มที่พ่อ ก่อที่แม่ แก้ที่ครูอาจารย์ ผสานความเข้มแข็งของชุมชน ผู้ใหญ่จึงจุดไฟ ใส่เชื้อจิตสาธารณะให้เกิด

จิตส�านึกในใจเด็กได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ นวรินทร์ ตาก้อนทอง (2550) ให้ความหมายของ  

จิตสาธารณะว่า คือ คุณลักษณะทางจิตใจของบุคคลเกี่ยวกับการมองเห็นคุณค่าหรือการให้คุณค่าแก่การมี

ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมรวมทั้งสิ่งต่างๆ ที่เป็นสาธารณะที่ไม่มีผู้ใดผู้หนึ่งเป็นเจ้าของหรือเป็นสิ่งที่คนในสังคม

เป็นเจ้าของร่วมกัน

  2)  ครู และผูป้กครองนกัเรียนทีม่อีายตุ่างกนั มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัคณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์

ด้านจิตสาธารณะของนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม แตกต่างกัน

อย่างมนียัส�าคญัทางสถติิทีร่ะดับ .05 ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานการวิจยัครัง้นี ้อาจเป็นเพราะว่า แต่ละโรงเรยีน

มีกระบวนการจัดกิจกรรมด้านจิตสาธารณะ เป็นไปตามแต่ละสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ซ่ึงมีทิศทาง

หลัก มีแนวทางเพื่อพัฒนานักเรียนที่แตกต่างกัน เพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ คุณลักษณ์ที ่

พงึประสงค์ ธรรมชาติและความสนใจของนกัเรยีน จงึส่งเสรมิการจดักจิกรรมด้านจติสาธารณะของโรงเรยีน

นั้นๆ ให้มีรูปแบบการด�าเนินชีวิตที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ นวรินทร์ ตาก้อนทอง (2550) 

ให้ความหมายของ จติสาธารณะว่า คอื คุณลกัษณะทางจิตใจของบคุคลเกีย่วกบัการมองเหน็คณุค่าหรอืการ

ให้คณุค่าแก่การมปีฏสิมัพนัธ์ทางสงัคมรวมทัง้สิง่ต่างๆ ทีเ่ป็นสาธารณะทีไ่ม่มผีูใ้ดผูห้นึง่เป็นเจ้าของหรอืเป็น
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

สิ่งที่คนในสังคมเป็นเจ้าของร่วมกัน

 3)  คร ูและผูป้กครองนกัเรยีนทีม่รีะดบัการศกึษาต่างกนั มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัคณุลกัษณะ

ที่พึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะของนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยครั้งนี้ อาจเป็นเพราะ

โรงเรียนส่วนใหญ่มคีวามเหน็ว่าการจัดกจิกรรมเพ่ือพฒันาจติสาธารณะของนักเรยีนในโรงเรยีนระดบัประถม

ศึกษา ต้องมีนโยบายและแผนการด�าเนินงาน โดยก�าหนดภาระหน้าที่ที่ชัดเจน จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อ

การจดักจิกรรม ทีส่�าคญัครตู้องมคีวามเสยีสละมุง่มัน่และทุม่เทให้กบัการท�างาน และทีส่�าคญัต้องมกีจิกรรม

ทีห่ลากหลาย และนักเรยีนต้องมส่ีวนร่วมในการจดักิจกรรมโดยการจดักจิกรรมต้องบรูณาการกจิกรรมเข้าไป

ในเนื้อหาวิชาทุกกลุ่มสาระ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและจัดกิจกรรมพิเศษ การส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นสิ่งที่ส�าคัญเป็นการพัฒนาให้เป็นผู้มีความพร้อมและความสามารถในการเป็น

คนทีส่มบูรณ์และมจิีตสาธารณะทีย่ัง่ยนื ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของ จนัทริา ธนสงวนวงศ์ (2554) ให้ความ

หมาย จิตสารธารณะ (Public mind) ว่า หมายถึง จิตส�านึกเพื่อส่วนรวม เพราะค�าว่า “สาธารณะ” คือ สิ่ง

ที่มิได้เป็นของผู้หนึ่งผู้ใด จิตสาธารณะจึงเป็นความรู้สึกถึงการเป็นเจ้าของในสิ่งทีเป็นสาธารณะ ในสิทธิและ

หน้าทีที่จ่ะดูแลและบ�ารงุรกัษาร่วมกนั เช่น การช่วยกนัดแูลรกัษาสิง่แวดล้อม โดยการไม่ทิง้ ขยะลงในแหล่ง

น�้า การดูแลรักษาสาธารณะสมบัติ เช่น โทรศัพท์สาธารณะ หลอดไฟที่ให้แสงสว่างตามถนนหนทาง แม้แต่

การประหยดัน�า้ประปา หรอืไฟฟ้า ทีเ่ป็นของส่วนรวม โดยให้เกดิประโยชน์คุม้ค่าตลอดจนช่วยดแูลรกัษาให้

ความช่วยเหลอืผูท้กุข์ได้ยาก หรอืผูท้ีร้่องขอความช่วยเหลอืเท่าทีจ่ะท�าได้ ตลอดจนร่วมมอืกระท�าเพือ่ให้เกดิ

ปัญหาหรือช่วยกันแก้ปัญหา แต่ต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนร่วม

9. ข้อเสนอแนะ

จากการวิจัยเรื่องคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะของนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา 

อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้วิจัยได้พบประเด็นที่น่าสนใจและน�ามาเป็นข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. ข้อเสนอแนะน�าไปใช้

 1)  ควรน�ากลยทุธ์การพฒันาจิตสาธารณะของนกัเรยีนในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานระดบัประถม

ศึกษาไปใช้ โดยจัดล�าดับความส�าคัญ ควรให้ครูและผู้เกี่ยวข้องร่วมกันก�าหนดเป้าหมายและประชาสัมพันธ์

ให้ทั่วถึง โดยก�าหนดลงในเป้าหมายของโรงเรียนจะท�าให้ผ่านนโยบายลงสู่การปฏิบัติได้เร็ว

 2)  ควรปลูกจิตส�านึก ส่งเสริม การปฏิบัติดีของผู้เรียนที่มีความเสียสละ ยินดีช่วยเหลือผู้อื่น 

โดยไม่หวังผลตอบแทน ส่งผลให้มีสุขภาพจิตและชีวิตที่อิ่มเอิบ มีความสุขทั้งกายและใจ จากการเป็นผู้ให้

และผู้รับ โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างครู นักเรียน โรงเรียน และชุมชนมาร่วมท�างานด้านเสริมสร้าง

คุณธรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียนบนพื้นฐาน การพึ่งพาอาศัยกัน

 3)  ควรสร้างความเข้าใจกับครูผู้สอน เพื่อให้ทุกคนมองเห็นทิศทางในการพัฒนาการจัด

กิจกรรมจิตสาธารณะให้เป็นรูปธรรม เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีจิตสาธารณะ

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย

 ในการวจิยัเรือ่ง คณุลกัษณะทีพึ่งประสงค์ด้านจิตสาธารณะของนกัเรยีนโรงเรียนประถมศกึษา 
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อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้วิจัยไม่สามารถเขียนงานให้ครอบคลุมปัญหาทุกประเด็นที่น่าสนใจ ดังนั้น 

จึงขอเสนอให้ผู้ที่สนใจท�าวิจัยในประเด็นที่น่าสนใจอีก ดังนี้

 1)  ควรมกีารศึกษาเกีย่วกับกลยทุธ์การพฒันาจิตสาธารณะของนกัเรยีนในระดบัประถมศกึษา

เพื่อน�าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาจิตสาธารณะให้ตรงเฉพาะกลุ่มมากยิ่งขึ้น

 2)  ควรศึกษากลยุทธ์และสร้างรูปแบบการพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียนในเชิงลึกเป็น

ลักษณะของการวิจัยแบบมีส่วนร่วม (PAR Research) เพื่อให้เกิดการพัฒนาจิตสาธารณะอย่างแท้จริง
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

11. ค�าขอบคุณ

วิทยานิพนธ์เล่มน้ีส�าเร็จลงได้ด้วยดีเพราะความอนุเคราะห์จากทางมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช

วิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด และคณาจารย์ ทุกท่านท่ีได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ตลอดจนเจ้าหน้าท่ี 

ทกุท่านทีใ่ห้ค�าแนะน�าเป็นอย่างดมีาโดยตลอด ขอกราบขอบพระคณุ พระครวูจิติรปัญญาภรณ์,ดร. อาจารย์

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และขออนุโมทนาขอบคุณ ดร.จ�านง กมลศิลป์ อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม ท่ีให้ความรู ้ 

ค�าแนะน�า ค�าปรึกษา และตรวจแก้ไข อันเป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัย ขออนุโมทนาขอบคุณ ดร.สัมฤทธิ์  

แก้วสมบัติ ประธานกรรมการ ดร.กฤตยากร ลดาวัลย์ และดร.วิมลพร สุวรรณแสนทวี กรรมการ ที่กรุณา  

ให้ความรู้ ค�าแนะน�า ข้อคิดเห็น ตรวจสอบ แก้ไข รูปแบบ และรูปเล่ม เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

ขออนุโมทนาขอบคุณ ดร.ประพิศ โบราณมูล เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตร้อยเอ็ด นายเอี่ยม อามาตย์มุลตรี อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต

ร้อยเอ็ด และ ดร.ลัดดาวัลย์ สืบจิต ครูช�านาญการพิเศษ ท่ีให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ

เครื่องมือเพื่อการวิจัย จนท�าให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้ส�าเร็จลงได้อย่างสมบูรณ์ ขออนุโมทนาขอบคุณ ผู้บริหาร 

คณะครู และนักเรียน โรงเรียนประถมศึกษา อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด และผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน 

ที่ให้ความช่วยเหลือในด้านการให้ข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูล จนท�าให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้ส�าเร็จลงได้

อย่างสมบูรณ์ คุณประโยชน์อันพึงมีแก่การศึกษาค้นคว้าวิทยานิพนธ์เล่มนี้ ผู้วิจัยขอมอบความดีในส่วนของ

การศึกษาค้นคว้านี้แก่บุพการีชน ผู้มีพระคุณทั้งมวล อุปัชฌาย์ ครู-อาจารย์ผู้เคยอบรมสั่งสอนแก่ผู้วิจัย 

ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ขอท่านทั้งหลายจงมีความสุข ความเจริญยิ่งในคุณงามความดีด้วยเทอญ


