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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการบริหารงานกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  

2) เปรยีบเทยีบการบรหิารงานกจิกรรมเพือ่สงัคมและสาธารณประโยชน์ และ 3) ศึกษาปัญหาและแนวทางการพฒันาการบรหิาร

งานกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  

เขต 2  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนคัดเลือกโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือ

ที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ�านวน 50 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 

ทั้งฉบับเท่ากับ .95 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า t   

การทดสอบค่า F และท�าการทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีของ Scheffe ́
 ผลการวิจัยพบว่า

 1. สภาพการบริหารงานกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ กิจกรรมจิตอาสาสร้างความตระหนักการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อยู่ใน

ระดับมาก รองลงมาคือ กิจกรรมจิตอาสาส่งเสริมประชาธิปไตย อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านที่มีค่าเฉล่ียต�่าที่สุดคือ กิจกรรม 

จิตอาสาเสริมสร้างภาวะผู้น�า 

 2. ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์

ของสถานศึกษา โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 รวมทั้งการบริหารกิจกรรมหลายด้าน ได้แก่  

ด้านการบริหารกิจกรรมจิตอาสาเสริมสร้างคุณธรรมและวัฒนธรรมไทย ด้านกิจกรรมจิตอาสาสร้างความตระหนักการอนุรักษ ์

สิ่งแวดล้อม และด้านกิจกรรมจิตอาสาส่งเสริมประชาธิปไตย ส่วนด้านกิจกรรมจิตอาสาเสริมสร้างภาวะผู้น�า และด้านกิจกรรม

จิตอาสาสร้างสรรค์สุนทรียภาพทางดนตรี กีฬา และศิลปะมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มี

ประสบการณ์ในการท�างานต่างกัน มีความคิดเห็นโดยภาพรวมไม่แตกต่างแต่ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่ปฏิบัติหน้าท่ี 

ในโรงเรยีนทีม่ขีนาดต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อการบรหิารงานกจิกรรมเพือ่สงัคมและสาธารณประโยชน์ โดยภาพรวมแตกต่างกัน

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 3. ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์มีอยู่หลายประการ ได้แก่  

1) นักเรียนยังไม่มีความกล้าคิด กล้าแสดงออกมากนักสถานศึกษาทุกแห่งต้องเน้นการสร้างเยาวชนที่มีความสมดุลของลูกศิษย์

ต้องเป็นคนเก่ง เป็นคนดี มีคุณลักษณะและมีสมรรถนะตามที่หลักสูตรก�าหนด 2) สถานศึกษาขาดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียน

มจีติอาสาสร้างสรรค์สนุทรยีภาพทางดนตร ีกฬีา และศลิปะ จงึท�าให้นกัเรยีนขาดความเข้าใจในการท�ากจิกรรมนัน้ เช่น กจิกรรม

ส่งเสริมดนตรีพื้นบ้าน สถานศึกษาควรจัดให้มีบุคลากรหรือวิทยาการที่มีความรู้ทางด้านดนตรีพื้นบ้าน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน 

มคีวามเข้าใจมากขึน้ในการท�ากจิกรรมนัน้ๆ ได้อย่างเตม็ศักยภาพ 3) ในการจดักจิกรรมจติอาสาเสรมิสร้างคุณธรรมและวฒันธรรม

ไทยนั้นสถานศึกษายังขาดการส่งเสริมในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาไทยในการแก้ไขปัญหา สถานศึกษาควรม ี

การพฒันาแหล่งเรยีนรูแ้ละภมูปัิญญาไทยในชมุชนให้มคีวามหลากหลายเพือ่ให้นกัเรยีนได้เรยีนรูจ้ากชมุชนของตนเอง 4) ในการ

จัดกิจกรรมจิตอาสาสร้างความตระหนักการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมนั้นสถานศึกษายังขาดการส่งเสริมในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา 
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สิ่งแวดล้อม สถานศึกษาจึงควรส่งเสริมให้นักเรียนได้มีการท�ากิจกรรมจิตอาสาพัฒนาส่ิงแวดล้อม และ 5) ในการจัดกิจกรรม 

จิตอาสาส่งเสริมประชาธิปไตยของสถานศึกษานั้นยังขาดการส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและ

ชมุชน สถานศกึษาจงึควรส่งเสรมิให้นกัเรยีนมคีวามรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัประชาธปิไตยในโรงเรยีนและชมุชน โดยการจดักจิกรรม

ที่ส่งเสริมประชาธิปไตยอย่างหลากหลาย 

ค�าส�าคัญ: การบริหาร  งานกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

Abstract
 The research aimed to 1) study the state of the administration of  the social and public services,  

2) compare the state of the administration,  and 3) investigate the problems of and guidelines for the  

development of the social and public services in the schools under Ubon Ratchathani Educational Service 

Area 2.  The samples used in the research were the school administrators and teachers, obtained by a 

stratified random sampling method. The research instrument was a five-point rating scale questionnaire of 

50 items with a confidence value of .95. Statistics used in data analysis were percentage, mean, standard 

deviation, t-test, F-test, and Scheffe’s paired method. 

 The research findings were as follows:

 1. The overall state of social and public service administration of the schools under Ubon  

Ratchathani Primary Educational Service Area Office 2 was differently viewed at a high level. Considering the 

individual aspects, the voluntary creation of environmental preservation awareness yielded the highest mean 

score followed by the voluntary democracy promotion while the voluntary leadership promotion gained 

the lowest mean score.

 2. The school administrators and teachers were found to be different in their views on the overall 

social and public service administration at level .01 of significance as well as particular individual aspects 

namely the service-minded and Thai cultural and moral promotion, voluntary creation of environmental 

preservation awareness, and voluntary democracy promotion. No significant different views were found on 

voluntary leadership promotion and voluntary music, sports, and art creation. However, those who worked 

in large-, medium-, and small-sized schools differently viewed the social and public service administration 

at level .05 of significance of the overall and certain individual aspects.

 3. For the problems and solutions, several aspects were found. 1) The students were afraid to  

express their views,  all the schools had to focus on the students’ balance in the sense of being good,  

intelligent and having desirable characteristics. 2)  The school did not have the activities to encourage the 

students to be more public-minded  and  creative in  music, sports and arts. 3)  The school lacked learning 

sources, so the student should be promoted to be public-minded, to have virtues and appreciate Thai 

culture; the schools were required to develop a variety of learning sources. Importantly, the students should 

be able to learn by themselves.  4) The school lacked the promotion of public-minded of the student.  

Indeed, the students should be made aware of the importance of the environment.  5) The school lacked 

the promotion of democratize activitic. the schools had to promote the activities consistent with the contexts 

and the community.  The students should be taught democracy through the activities, the public forum, 

the students’ activities and other the democratic activities for the community. 

Keywords:  The Administration, Social Activities and Public
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บทน�า

 ความเจรญิรุง่เรอืงด้านวตัถใุนปัจจบุนั เป็นสาเหตุ

ที่ท�าให้สังคมโดยท่ัวไป มีค่านิยมท่ีให้ความส�าคัญ ในการ

แสวงหาเงินทอง แสวงหาอ�านาจ บารมี มากกว่าที่จะให้

ความส�าคัญด้านจิตใจ สังคมในปัจจุบันจึงกลับเสื่อมโทรม

ลงอย่างเหน็ได้ชัดเจน ปัญหาต่างๆ ทีม่มีากมาย แผนพฒันา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท้ัง 9 ฉบับท่ีผ่านมา คนไทย 

มีชีวิตที่เป็นอยู่ที่สะดวกสบายมากขึ้น ทรัพยากรธรรมชาติ

น้อยลงอย่างมาก การพึ่งพาทุนเทคโนโลยีจากต่างประเทศ

ในขณะที่มีข ้อจ�ากัดทางด้านการพัฒนาศักยภาพคน  

การเสริมสร ้างฐานทางวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี  

ทางด้านสังคมสะท้อนให้เห็นปัญหาสังคมไทยที่ชัดเจนขึ้น 

ปัญหาหนึง่ทีเ่กดิขึน้ในปัจจบุนัคอื ระบบความดงีามในอดตี

เริ่มเสื่อมถอยลงโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน ทั้งเรื่อง

จิตสาธารณะ ความเอื้ออาทร การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

(ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม 

แห่งชาติ 2549) การปลูกฝังความส�านึกให้กับบุคคล  

เพื่อให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมจึงควรที่จะ 

เกิดขึ้นในสังคม ด้วยเหตุนี้ในปัจจุบันจึงมีการกล่าวถึงค�าว่า 

จิตสาธารณะจึงมีความส�าคัญต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของ

มนุษย์ โดยรวมการปลูกฝังจิตส�านึก กับบุคคลต่างๆ  

ให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมหรือสาธารณะ  

จะเป็นการสร้าง คุณธรรม จริยธรรม สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่อง 

ที่เกิดขึ้นจากภายในของคน จิตสาธารณะ เป็นความส�าคัญ

ในการปลูกฝ ั งจิตส�า นึกให ้ผู ้ คนรู ้ จัก  การเสียสละ  

การร่วมแรงร่วมใจร่วมมอืในการท�าประโยชน์ เพือ่สงัคมและ

ส่วนร่วม 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2551 มาตรา 7 ได้แสดงถึงความพยายาม 

ในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคน โดยระบุไว้อย่างชัดเจน

ว่าในกระบวบการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตส�านึกที่ถูกต้อง

เกี่ยวกับการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู ้จักรักษา และ 

ส ่งเสริมสิทธิหน้าที่  เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย  

ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความรู้รัก

สามัคคี ปลูกจิตส�านึกความเป็นไทย มีระเบียบวินัย รู้จัก

รักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของชาติ รวมท้ังส่งเสริม 

และสนับสนุนศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม

ประเพณีของชาติ ตลอดจนค่านิยมอันดีงาม ภูมิปัญญา 

ท้องถิ่น การกีฬา ภูมิปัญญาไทย และความรู้อันเป็นสากล 

ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม 

มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู ้จักพึ่งตนเอง  

มีความริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่าง 

ต่อเนื่อง (ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  

2545) และมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ ได้ก�าหนด

มาตรฐานตัวบ ่งชี้จิตสาธารณะอยู ่ ในมาตรฐานที่  1 

คุณลักษณะของคนไทยที่พึ่งประสงค์ทั้งในฐานะพลเมือง 

และพลโลก (ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2548)  

โดยให้ความส�าคัญกับการมีจิตส�านึกที่เห็นแก่ประโยชน์ 

ส่วนรวม และของประเทศชาติ

 สภาพการณ์ดังกล่าวจะเห็นได้ว่า เยาวชนก�าลัง

อยู่ในสภาพสังคมแห่งความเสี่ยงโดยเฉพาะการใช้ชีวิตใน 

แง่มมุต่างๆ ซึง่ความเสีย่เหล่านีห้ากไม่ได้รบัการควบคมุหรอื

แก้ไข ย่อมส่งผลเสียแก่อนาคตของเยาวชนในฐานะที่เป็น

ทรัพยากรบุคคลที่มีค่าของสังคมอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้  

โดยผลอันเป็นรูปธรรมที่มองเห็นได้ประการหนึ่ง คือเรื่อง

คุณภาพการเรียนรู ้ และความเอาใจใส่ในการเรียนรู ้ 

ของเยาวชนลดลงอย่างเห็นได้ชัด เพราะความอ่อนแอทาง

ความคิด ซึ่งอาจจะท�าให้เยาวชนไม่มีภูมิคุ้มกันแล้ว ยังเป็น

จดุอ่อนทีท่�าให้เข้าใจสังคมผิด ไม่เหน็ความส�าคัญต่อการอยู่

ร่วมกนัในสงัคม หรอืเรยีกว่า ขาดจติสาธารณะ ต่อต่อสงัคม

ทีพ่วกเขาอาศยัอยู ่จากรายงานการประเมนิการจดัการเรียน

รู้ที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนในสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน โดยการศึกษาเปรียบเทียบพบว่าโรงเรียน 

เน้นการพัฒนาเรื่องจิตคุณธรรมและจิตสังคม มากกว่าเรื่อง

จิตสาธารณะ (ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2550) 

 การปลกูฝังจติสาธารณะควรปลกูฝังตัง้แต่วยัเดก็

เพราะเป็นช่วงทีเ่ดก็ไวต่อการปลกูฝังและส่งเสรมิจรยิธรรม

วัฒนธรรมเป็นอย่างยิ่ง เด็กเป็นไม้อ่อนที่ดัดง่าย การปฏิบัติ

ต่อเด็กที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก ทั้งร่างกาย จิตใจ 

และโดยเฉพาะความเหมาะสมด้านพฒันาการทางจติใจของ

เด็กจะเป็นการป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นเม่ือเข้าสู่วัยรุ่นและ 

วัย ผู ้ ใหญ ่ ได ้มาก เพราะในวัยเด็กจะสามารถเห็น 

ความแตกต่าง สามารถเปรียบเทียบ คิดแยกแยะวัตถุออก

เป็นหมวดหมู่ขั้นตอน รู้สึกคิดโดยใช้การสร้างความสัมพันธ์

เช่ือมโยงได้ เด็กจะเริ่มสนใจส่ิงแวดล้อมรอบตัวแทนการ

สนใจตนเอง (ดวงเดือน พันธุมนาวิน 2538) จิตอาสา  

เป็นคุณธรรม จริยธรรม ประการหนึ่งที่ต้องการมี หรือให้

เกิดขึ้นในสังคมไทย เนื่องจากความเป็นนามธรรมของ
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คุณธรรมของจิตอาสามีน้อย เข้าใจและปฏิบัติได้ไม่ยาก 

เพยีงแค่ออกแรง หรอืบรจิาคทรพัย์กไ็ด้ถอืเป็นจติอาสาแล้ว 

(ศูนย์คุณธรรมสถาบันรักลูก 2550) 

 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ซึ่งจะ

เริ่มใช้ในทุกโรงเรียนในปีการศึกษา 2553 นี้ ตามหลักสูตร

นอกจากการเรยีนรูใ้น 8 กลุม่สาระแล้ว ในส่วนกจิกรรมของ

นักเรียนก็ถือเป็นสิ่งส�าคัญอย่างยิ่ง ซึ่งหลักสูตร ได้จ�าแนก

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็น 3 ลักษณะ คือ 1. กิจกรรม

แนะแนว 2. กิจกรรมนักเรียน และ 3. กิจกรรมเพื่อสังคม

และสาธารณประโยชน์ ซึ่งเป็นหน้าที่ของสถานศึกษา 

ทกุแห่งต้องเน้นการสร้างเยาวชนทีม่คีวามสมดลุของลกูศษิย์

ต้องเป็นคนเก่ง เป็นคนดี มีคุณลักษณะและมีสมรรถนะ 

ตามทีห่ลกัสตูรก�าหนด การให้นกัเรยีนท�ากจิกรรมเพือ่สังคม

และสาธารณประโยชน์ เป ็นความมุ ่งหวังที่จะสร ้าง  

จิตสาธารณะ และคุณลักษณะแฝงอื่นๆ อีกมากมาย  

ผ่านกิจกรรมนี้ ในการสร้างจิตสาธารณะคงมีหลายทาง 

สถานศึกษาจะต้องคิดกิจกรรม ที่มีความเป็นไปได้ง่าย และ

สะดวกในการปฏิบัติ แต่ให้ได้ผลดี 

 ผู ้วิจัยได ้ เล็งเห็นความส�าคัญในการพัฒนา 

จิตสาธารณะให้กับนักเรียน เพื่อให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มี

ความสมบรูณ์ทั้งทางร่างกาย และจิตใจ ที่เห็นแก่ประโยชน์

ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน อนัเป็นคณุลกัษณะของ

มนุษย์ที่ประเทศและโลกต้องการ โดยการวิจัยในครั้งนี้มี

แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานกิจกรรมเพื่อ

สังคมและสาธารณประโยชน์ของสถานศึกษา สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  

เขต 2  

 2. เพ่ือเปรยีบเทยีบสภาพการบรหิารงานกจิกรรม

เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของสถานศึกษา จ�าแนก

ตาม ต�าแหน่ง ประสบการณ์การท�างาน และขนาดของ

โรงเรียน 

 3.  เพือ่ศกึษาปัญหาและแนวทางการพฒันาสถาน

ศึกษา 

 

วิธีด�าเนินการวิจัย

 ประชากร

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถาน

ศึกษาจ�านวน 215 คน และครูผู ้สอนในสถานศึกษา 

สั งกัดส� า นักงานเขตพื้ นที่ การ ศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต2 ปีการศึกษา 2555 จ�านวน 1,660 คน 

รวมทั้งสิ้น 1,875 คน

 กลุ่มตัวอย่าง

 กลุ ่มตัวอย่าง คือ ผู ้บริหารสถานศึกษาและ 

ครูผู ้สอน  ในาราชการครูในสถานศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 2 ประจ�าปีการศึกษา 2555 ได้มาจาก 

การสุม่แบบแบ่งชัน้และก�าหนดขนาดของกลุม่ตวัอย่างตาม 

ตารางเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan 1970) 

ได้กลุ่มตัวอย่างรวมทั้งส้ิน  449 คน  โดยจ�าแนกเป็น  

ผู้บริหารสถานศึกษา 138 คน ครูผู้สอน จ�านวน 311 คน 

 ตัวแปรที่ศึกษา

 ตัวแปรอิสระ คือ ต�าแหน่ง ประสบการณ์ของ 

ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน และขนาดของสถาน

ศึกษาขัน้พืน้ฐาน สังกดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถม

ศึกษาอุบลราชธานี เขต 2  

 ตัวแปรตาม  ได้แก่  ความคิดเห็นของผู้บริหาร

สถานศึกษา และครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2  

ต่อสภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนา การบริหารงาน

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์โดยก�าหนด 

เป็น 5 กิจกรรมหลัก ได้แก่  

 1. กิจกรรมจิตอาสาเสริมสร ้างภาวะผู ้น�า:  

งานคณะกรรมการนักเรียน  

 2. กิจกรรมจิตอาสาสร้างสรรค์สุนทรียภาพทาง

ดนตรี กีฬา และศิลปะ ได้หลอมรวมอยู่ในกิจกรรมกีฬา

นกัเรยีนประจ�าปี ด้านดนตรไีด้แก่การเข้าร่วมขบวนพาเหรด 

ด้านกีฬาได้แก่การเป็นนักกรีฑา/นักกีฬาตัวจริงที่ส่งลง

แข่งขัน ด้านศิลปะได้แก่การร่วมกิจกรรมเชียร์ และมีความ

ต่อเนื่องมาจากกิจกรรมกีฬาภายในของโรงเรียนเป็นต้น 

 3. กิจกรรมจิตอาสาเสริมสร้างคุณธรรมและ

วัฒนธรรมไทย: การอาสาเข้าร่วมกิจกรรมตามเทศกาล

ประจ�าปี/ประเพณี   
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 4. กิจกรรมจิตอาสาสร้างความตระหนักการ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม: การมีส่วนร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

 5. กิจกรรมจิตอาสาส่งเสริมประชาธิปไตย:  

การเข้าร่วมกิจกรรมในลักษณะเดียวกัน

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

 เป็นแบบสอบถามท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นเองมีลักษณะ

เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ก�าหนด

ให้คะแนนเป็น 5 ระดับ  มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 

.95 และค�าถามปลายเปิดที่สอบถามเกี่ยวกับปัญหาและ

แนวทางการพัฒนาในการบรหิารงานกจิกรรมเพือ่สงัคมและ

สาธารณประโยชน์ของสถานศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2

การวิเคราะห์ข้อมูล

 1. ตรวจสอบแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาทั้งหมด

แล้วคัดเลือกเฉพาะฉบับที่สมบูรณ์ 

 2. ผู้วิจัยน�าแบบสอบถามที่รวบรวมได้มาท�าการ

วิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูป  SPSS/FW (Statistical 

Package for the Social Science/For Window ) ตาม

กรอบ แนวคิด วัตถุประสงค์ และสมมติฐานการวิจัยแล้ว

แปรผลข้อมูลตามเกณฑ์  บุญชม ศรีสะอาด (2535)

 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

 1. สถิติพื้นฐาน การค�านวณค่าสถิติพื้นฐานของ

คะแนนมีดังนี้ (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ 2536)

  1.1 ค่าร้อยละ 1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) 1.3  

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

 2. สถิติเพื่อการศึกษาเปรียบเทียบ

  2.1 การทดสอบค่า t โดยใช้สูตร (บุญชม  

ศรีสะอาด 2535)   

  2.2 การทดสอบค่า F  โดยใช้สตูร ถ้าพบความ

แตกต่างจะทดสอบรายคู่ด้วยวิธีของ Scheffe  ́
 3. สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบเครื่องมือ

  3.1 หาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของ

แบบสอบถาม โดยใช้สูตรดัชนีค่าความสอดคล้อง IOC   

(Index of Item-object Congruence) 

  3.2 วิเคราะห์หาความเช่ือม่ัน (Reliability)   

ของแบบสอบถาม โดยการหาค่าสมัประสทิธิอ์ลัฟา (Alpha 

Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach)

สรุปผลการวิจัย

 1. สภาพบริหารงานกิจกรรมเพื่อสังคมและ

สาธารณประโยชน์ของสถานศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ี

การศึกษาประถมศึกษาอบุลราชธาน ีเขต 2 พบว่าสภาพการ

บริหารงานกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของ

สถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด 

คือ กิจกรรมจิตอาสาสร้างความตระหนักการอนุรักษ์ 

สิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับมาก 

 2. การเปรียบเทียบการบริหารงานกิจกรรมเพื่อ

สังคมและสาธารณประโยชน์ของสถานศึกษา สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  

เขต 2 จ�าแนกตามต�าแหน่ง ประสบการณ์ในการท�างานและ

ขนาดของโรงเรยีน  โดยพจิารณาเป็นภาพรวมและรายด้าน

ดังนี้ 

  2.1 ผู ้บริหารสถานศึกษาและครูผู ้สอนม ี

การบริหารงานกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

ของสถานศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม

ศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 

พบว่า ด้านกิจกรรมจิตอาสาเสริมสร้างคุณธรรมและ

วัฒนธรรมไทย ด้านกิจกรรมจิตอาสาสร้างความตระหนัก

การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม และด้านกิจกรรมจิตอาสาส่งเสริม

ประชาธปิไตย แตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 

.01 ส่วนด้านกิจกรรมจิตอาสาเสริมสร้างภาวะผู้น�า และ 

ด้านกจิกรรมจติอาสาสร้างสรรค์สุนทรยีภาพทางดนตร ีกฬีา 

และศิลปะ ไม่แตกต่างกัน 

  2.2 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มี

ประสบการณ์ในการท�างานต่างกัน มีการบริหารงาน

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของสถานศึกษา 

สั งกัดส� านักงานเขตพื้ นที่ การ ศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 2 โดยภาพรวมไม่แตกต่าง และเมื่อ

พจิารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านกจิกรรมจติอาสาสร้างสรรค์

สุนทรียภาพทางดนตรี กีฬา และศิลปะแตกต่างกันอย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านกิจกรรมจิตอาสา

เสริมสร้างภาวะผู้น�า ด้านกิจกรรมจิตอาสาเสริมสร้าง

คุณธรรมและวัฒนธรรมไทย ด้านกิจกรรมจิตอาสาสร้าง
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ความตระหนักการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและด้านกิจกรรมจิต

อาสาส่งเสริมประชาธิปไตยไม่แตกต่างกัน

 2.3 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่ปฏิบัติ

หน้าทีใ่นโรงเรียนทีม่ขีนาดต่างกนั  มกีารบรหิารงานกจิกรรม

เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของสถานศึกษา สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  

เขต 2 โดยภาพรวม ระหว่างโรงเรียนขนาดใหญ่กับโรงเรียน

ขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดใหญ่กับโรงเรียนขนาดกลางแตก

ต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อ

พจิารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านกจิกรรมจติอาสาเสรมิสร้าง

ภาวะผูน้�า ระหว่างโรงเรยีนขนาดเลก็กบัโรงเรยีนขนาดกลาง 

โรงเรยีนขนาดเลก็กบัโรงเรยีนขนาดใหญ่แตกต่างกนัอย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และด้านกิจกรรมจิตอาสา

สร้างความตระหนักการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ระหว่าง

โรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียนขนาดกลาง  โรงเรียนขนาด

เล็กกับโรงเรียนขนาดใหญ่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05

 3. ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงาน

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของสถานศึกษา 

สั งกั ดส� านักงานเขตพื้ นที่ การศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 2 

  3.1 ด้านกจิกรรมจติอาสาเสรมิสร้างภาวะผู้น�า 

ในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างภาวะผู้น�าของสถานศึกษานั้น

นักเรียนยังไม่มีความกล้าคิด กล้าแสดงออกมากนัก สถาน

ศึกษาควรจัดให้นักเรียนมีกิจกรรมที่ส่งเสริมความกล้าคิด 

กล้าแสดงออกและมีจิตสาธารณประโยชน์ท่ีช่วยเหลือผู้อื่น

มากขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

พ.ศ. 2551 ซึ่งเป็นหน้าที่ของสถานศึกษาทุกแห่งที่ต้องเน้น

การสร้างเยาวชนทีม่คีวามสมดลุของลกูศษิย์ต้อง เป็นคนเก่ง 

เป็นคนดี มีคุณลักษณะและมีสมรรถนะตามท่ีหลักสูตร

ก�าหนด

  3.2 ด ้ านกิจกรรมจิตอาสาสร ้ างสรรค ์

สุนทรียภาพทางดนตรี กีฬา และศิลปะ ในการจัดกิจกรรม

จิตอาสาสร้างสรรค์สุนทรียภาพทางดนตรี กีฬา และศิลปะ 

นั้นสถานศึกษาอาจจะขาดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมี

จิตอาสาสร้างสรรค์สุนทรียภาพทางดนตรี กีฬา และศิลปะ 

จึงท�าให้นักเรียนขาดความเข้าใจในการท�ากิจกรรมนั้น เช่น 

กิจกรรมส่งเสริมดนตรีพื้นบ้าน สถานศึกษาควรจัดให้มี

บคุลากรหรอืวทิยากรทีม่คีวามรูท้างด้านดนตรพีืน้บ้าน เพือ่

ส่งเสริมให้นักเรียนมีความเข้าใจมากขึ้นในการท�ากิจกรรม

นั้นๆได้อย่างเต็มศักยภาพ 

  3.3 ด้านกจิกรรมจติอาสาเสรมิสร้างคณุธรรม

และวัฒนธรรมไทย ในการจัดกิจกรรมจิตอาสาเสริมสร้าง

คุณธรรมและวัฒนธรรมไทยนั้นสถานศึกษายังขาดการ 

ส่งเสริมในการพัฒนาแหล่งเรียนรู ้และภูมิปัญญาไทย  

เพือ่ให้นกัเรยีนได้เรยีนรูจ้ากแหล่งเรยีนรูแ้ละภูมปัิญญาไทย

ในชุมชนสถานศึกษาควรมีการพัฒนาแหล่งเรียนรู ้และ

ภมูปัิญญาไทยในชมุชนให้มคีวามหลากหลายเพือ่ให้นกัเรียน

ได้เรียนรู้จากชุมชนของตนเอง 

  3.4 ด้านกจิกรรมจติอาสาสร้างความตระหนกั

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในการจัดกิจกรรมจิตอาสาสร้าง

ความตระหนกัการอนรุกัษ์สิง่แวดล้อมนัน้สถานศกึษายงัขาด

การส่งเสริมในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาส่ิงแวดล้อม สถาน

ศึกษาจงึควรส่งเสรมิให้นกัเรยีนได้มกีารท�ากจิกรรมจติอาสา

พัฒนาสิ่งแวดล้อม เช่น ทิ้งขยะให้ถูกที่เพื่อความสะอาด ไม่

เผาขยะเพื่อลดภาวะโลกร้อน และช่วยกันปลูกต้นไม้เพ่ือ

พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น 

  3.5 ด ้ า น กิ จ ก ร ร ม จิ ต อ า ส า ส ่ ง เ ส ริ ม

ประชาธิปไตย ในการจัดกิจกรรมจิตอาสาส ่งเสริม

ประชาธิปไตยของสถานศึกษานั้นยังขาดการส่งเสริมจัด

กิจกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและชุมชน 

สถานศึกษาจึงควรส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับประชาธิปไตยในโรงเรียน และชุมชน โดยการจัด

กิจกรรมที่ส่งเสริมประชาธิปไตย เช่น เวทีแลกเปลี่ยนเรียน

รู้เรื่องประชาธิปไตย กิจกรรมสภานักเรียน และกิจกรรม

ประชาธิปไตยลงสู่ชุมชน

อภิปรายผลการวิจัย

 จากการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการบริหารงาน

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของสถานศึกษา 

สั งกัดส� านักงานเขตพื้ นที่ การ ศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 2 ผู้วิจัยได้อภิปรายผลดังนี้

 1. สภาพการบริหารงานกิจกรรมเพื่อสังคมและ

สาธารณประโยชน์ของสถานศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ี

การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 โดยภาพรวม

พบว่า มีการด�าเนินงานอยู่ในระดับมาก การให้นักเรียนท�า

กจิกรรมเพือ่สงัคมและสาธารณประโยชน์ เป็นความมุง่หวงั

ที่จะสร้าง จิตสาธารณะ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  

ชลัญธร ชินบุตร (2553) ที่ได้ศึกษาการพัฒนาการด�าเนิน

งานเพื่อพัฒนาการด�าเนินงานการปลูกฝังความเป็นผู ้ม ี

จิตสาธารณะของนักเรียนโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ต�าบล
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น�้าอ้อม อ�าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยใช้กลยุทธ์ 

การประชมุเชงิปฏบิตักิาร การอบรมสัง่สอนชีแ้นะด้วยวาจา 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ การนิเทศ

ติดตามแบบมีส่วนร่วม การจัดกิจกรรมประกวดบุคคล

ต้นแบบในดวงใจ ท�าให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักและเห็น

ความส�าคัญของการเป็นผู ้มีจิตสาธารณะการเสียสละ

ประโยชน์ส่วนตน การมีส่วนร่วมรักษาสาธารณะสมบัติ  

และประโยชน์ของส่วนรวม ด้วยการท�ากิจกรรมต่างๆ ทีเ่ป็น

ประโยชน์แก่สงัคมในฐานะทีเ่ป็นสมาชกิทีด่ขีองสงัคมต่อไป 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพระมหาไชยฤทธ์ิ ชยานนฺโท 

(งามแสง) (2557) ทีไ่ด้ศกึษาการศกึษาการส่งเสรมิคณุธรรม

จริยธรรมแก่นักเรียนในสถานศึกษาของพระสงฆ์ตาม

โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จังหวัดอุบลราชธานี 

ว่าควรส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความรับผิดชอบ ซึมซับเอา

หลักค�าสอนแบบฆราวาส มีหลักเกณฑ์ในการประพฤติดี

ปฏิบัติชอบ รวมทั้งปฏิบัติตนที่สังคมต้องการ

 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านกิจกรรม 

จิ ตอาสา เส ริมสร ้ า งคุณธรรมและวัฒนธรรมไทย  

ด้านกิจกรรมจิตอาสาสร้างความตระหนักการอนุรักษ์ 

สิง่แวดล้อม และด้านกจิกรรมจติอาสาส่งเสรมิประชาธปิไตย 

มีการด�าเนินงานอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย

ของมณีรัตน์ นุชชาติ (2553) ได้ศึกษาปัจจัยสภาพแวดล้อม

ในโรงเรียนที่ส่งผลต่อพฤติกรรมด้านจิตสาธารณะของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที ่

การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร พบว่า ปัจจัยสภาพ

แวดล้อมในโรงเรียนด้านอาคารสถานท่ี ด้านพฤติกรรมครู

และด้านระเบียบวินัยของโรงเรียน อยู่ในระดับมากและ

สอดคล้องกับงานวิจัยของภัสวรรณ องอาจ (2554) ที่ได้

ศึกษาการขัดเกลาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับจิตสาธารณะ 

ของนักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานี นอกจากการถ่ายทอดวิชา

ความรู้แล้ว การปลูกฝังและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและ

จรรโลงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย  

ก็เป็นสิ่งส�าคัญที่ต้องควบคู่กันไป 

   ด้านกจิกรรมจติอาสาเสรมิสร้างภาวะผูน้�า มกีาร

ด�าเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากสถานศึกษาได้มี

การจัดกิจกรรมจิตอาสาเสริมสร้างภาวะผู้น�าแต่เน่ืองจาก 

ตัวนักเรียนส่วนมากจะยังไม่มีความกล้าคิด กล้าท�า  

กล้าแสดงออก เนื่องจากอาจยังขาดความเชื่อมั่นในตัวเอง

จึงขาดความมั่นใจที่จะแสดงหรือสื่อสารออกมาซึ่ ง

สอดคล้องกบังานวจิยัของปนดัดา ใจจะนะ (2555) ได้ศกึษา

ความสัมพันธ ์ ระหว ่ างความฉลาดทางอารมณ ์กับ 

จิตสาธารณะของนัก เรียนชั้นมั ธยมศึกษาตอนต ้น  

โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ ส�านักงานเขตหนองจอก 

กรุงเทพมหานคร สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรียน 

การสอนทีเ่หมาะสมตามหลกัสตูรทีก่ระทรวงศกึษาก�าหนด

และจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน ได้แก่ 

ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา

            ด้านกิจกรรมจิตอาสาสร้างสรรค์สุนทรียภาพทาง

ดนตรี กีฬา และศิลปะมีการด�าเนินงานอยู่ในระดับปาน

กลาง สอดคล้องกับงานวิจัยของสุวิมล ชาติช�านิ (2555)  

ที่ได ้ศึกษาปัจจัยบางประการที่ มีความสัมพันธ์ต ่อจิต

สาธารณะของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่  6 โรงเรียน

มธัยมศกึษาในอ�าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร พบว่า 

ป ัจจัยที่สามารถพยากรณ์จิตสาธารณะของนักเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้แก่ การอบรมเล้ียงดูแบบลงโทษ 

ทางจิต การสนับสนุนจากเพื่อน การอบรมเล้ียงดูแบบใช้

เหตผุล และลกัษณะมุง่อนาคต–ควบคมุตน ดงันัน้ผูท้ีม่ส่ีวน

เกี่ยวข้องควรมีการปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยเหล่านี้เพ่ือ

พฒันาจติสาธารณะและเป็นการเพิม่ประสทิธผิลในการมจีติ

สาธารณะในสังคม และสอดคล้องกับงานวิจัยของพรทิพย์ 

มนตรีวงศ์ (2554) ที่ได้ศึกษาการพัฒนาจิตสาธารณะใน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยการให้การปรึกษากลุ่ม

แบบพจิารณาเหตผุล อารมณ์และพฤตกิรรม พบว่านกัเรยีน

กลุ่มที่ได้รับการให้ค�าปรึกษากลุ่มแบบพิจารณาเหตุผล 

อารมณ์และพฤตกิรรม ได้เกดิการพฒันาความคดิ ความเชือ่ 

ที่ไม่สมเหตุสมผล ให้เกิดความคิด ความเชื่อ ในเรื่องของ 

จิตสาธารณะได้สมเหตุสมผลมากขึ้น มีความเข้าใจตนเอง 

และสามารถยอมรับสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้น จนสามารถพัฒนา

จิตสาธารณะได้ดีขึ้น

            ด้านกิจกรรมจิตอาสาเสริมสร้างคุณธรรมและ

วัฒนธรรมไทย มีการด�าเนินงานอยู่ในระดับมาก การจัด

กิจกรรมวันส�าคัญ การบ�าเพ็ญประโยชน์ในวันส�าคัญทาง

พระพทุธศาสนา การจดักจิกรรมเข้าค่ายคณุธรรมจรยิธรรม 

ซึง่ท�ากจิกรรมนีอ้ย่างต่อเนือ่ง ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ

พระสถิต มหาลาโภ (2553) ได้ศึกษาการสอนวิชาพระพุทธ

ศาสนาของพระสอนศลีธรรมในโรงเรยีนวถิพีทุธ:กรณศีกึษา

โรงเรียนบ้านโนนม่วง ต�าบลศิลา อ�าเภอเมือง จังหวัด

ขอนแก่น พบว่าผลการสอนวิชาพระพุทธศาสนาผลการ 

จดักจิกรรมส่งเสรมิการสอน ผลการเรยีนรูสู้ก่ารปฏบิตัแิละ

ผลของกจิกรรมการท�าบญุในวนัส�าคัญทางพระพทุธศาสนา 

กิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ท�าให้นักเรียนได้พัฒนาตามหลัก 

พุทธธรรมต่างๆ อย่างใกล้ชิด
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            ด้านกิจกรรมจิตอาสาสร้างความตระหนักการ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีการด�าเนินงานอยู ่ในระดับมาก       

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของภัทนะ จันทร์เจริญสุข (2554) 

ได้ศึกษาการใช้ภาพยนตร์แบบปฏิสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้าง 

จิตสาธารณะของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียน 

วชิรวิทย์ จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า การใช้ภาพยนตร์เป็นสื่อ

ในการเรียนรู ้มีส่วนช่วยท�าให้นักเรียนสนใจท่ีจะเรียนรู ้ 

เพิ่มขึ้น เนื่องจากสื่อภาพยนตร์มีการเคลื่อนไหว มีภาพ 

มี เสียงที่จะสามารถดึงดูดความสนใจของผู ้ เรียนได ้ 

เป็นอย่างดี

 ด้านกิจกรรมจิตอาสาส่งเสริมประชาธิปไตย  

มกีารด�าเนนิงานอยูใ่นระดบัมาก สอดคล้องกบัผลการศึกษา

ของอภิเชษฐ  จันทนา (2553) ที่ศึกษาผลของการใช้

กระบวนการกลุ ่มเพื่อพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 3 พบว่า นักเรียน

ที่ เข ้าร ่วมโปรแกรมกิจกรรมเพื่อพัฒนาจิตสาธารณะ 

หลังเข้าร่วมกิจกรรมมีคะแนนจิตสาธารณะเพิ่มขึ้นกว่า 

ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม 

 2. การเปรียบเทียบการบริหารงานกิจกรรม 

เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของสถานศึกษา สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  

เขต 2 จ�าแนกตามต�าแหน่ง ประสบการณ์ในการท�างาน 

และขนาดของโรงเรียน โดยพิจารณาเป ็นภาพรวม 

และรายด้านดังนี้ 2.1 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน 

มีการบริหารงานกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

ของสถานศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม

ศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 

พบว่า ด้านกิจกรรมจิตอาสาเสริมสร้างคุณธรรมและ

วัฒนธรรมไทย ด้านกิจกรรมจิตอาสาสร้างความตระหนัก

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และด้านกิจกรรมจิตอาสาส่งเสริม

ประชาธิปไตย แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .01 การให้นักเรียนท�ากิจกรรมเพื่อสังคมและ

สาธารณประโยชน์ เป็นความมุง่หวงัทีจ่ะสร้าง จติสาธารณะ  

ซึ่งสอดคล้องงานวิจัยของ ชลัญธร ชินบุตร (2553) ซึ่งได้

ศึกษาการพัฒนาการด�าเนินงานเพื่อปลูกฝังความเป็นผู้มี 

จิตสาธารณะของนักเรียน พบว่าการพัฒนาการด�าเนินงาน

เพื่อพัฒนาการด�าเนินงานการปลูกฝังความเป็นผู ้มีจิต

สาธารณะของนักเรียน และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ

จันทร์พิมพ์ สุขเสริม (2553) พบว่าผลของการใช้โปรแกรม

กระบวนการกลุ ่มเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียน 

กลุ่มเสี่ยงติดเกมคอมพิวเตอร์ หลังจากเข้าร่วมโปรแกรม

กระบวนการกลุ่มเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนกลุ่ม

เส่ียงติดเกมคอมพิวเตอร์ นักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนน

ทักษะชีวิตสูงกว่าก่อนเข้าร่วมการทดลอง และสูงกว่ากลุ่ม

ควบคุมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2.2 ผู้บริหาร

สถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการท�างาน 

ต่างกัน มีสภาพการบริหารงานกิจกรรมเพื่อสังคมและ

สาธารณประโยชน์ของสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขต 

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 โดย 

ภาพรวมไม่แตกต่าง และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า

ด้านกิจกรรมจิตอาสาสร้างสรรค์สุนทรียภาพทางดนตรี  

กีฬา และศิลปะแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

ทีร่ะดบั .05 ส่วนด้านกจิกรรมจติอาสาเสรมิสร้างภาวะผู้น�า 

ด้านกจิกรรมจติอาสาเสรมิสร้างคณุธรรมและวฒันธรรมไทย 

ด้านกิจกรรมจิตอาสาสร้างความตระหนักการอนุรักษ ์

สิง่แวดล้อมและด้านกจิกรรมจติอาสาส่งเสรมิประชาธปิไตย

ไม่แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของสุทิน แสงสุข 

(2555) ได้ศึกษาพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักเรียน

โรงเรียน ศรีส�าโรงชินูปถัมภ์ พบว่าพฤติกรรมจิตสาธารณะ

ของนักเรียนโรงเรียนศรีส�าโรงชินูปถัมภ์ โดยภาพรวมและ

รายด้านทกุด้านอยูใ่นระดบัด ี2.3 ผูบ้รหิารสถานศกึษาและ

ครูผู ้สอนที่ปฏิบัติหน้าที่ ในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน   

มีการบริหารงานกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

ของสถานศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม

ศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อพิจารณาเป็นราย

ด้านพบว่าด้านกิจกรรมจิตอาสาเสริมสร้างภาวะผู้น�า และ

ด้านกิจกรรมจิตอาสาสร้างความตระหนักการอนุรักษ ์

สิง่แวดล้อมแตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

ส่วนด้านกจิกรรมจติอาสาสร้างสรรค์สนุทรยีภาพทางดนตรี 

กีฬา และศิลปะ ด้านกิจกรรมจิตอาสาเสริมสร้างคุณธรรม

และวัฒนธรรมไทยและด้านกิจกรรมจิตอาสาส่งเสริม

ประชาธิปไตยไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ

โกวิทย์ พงษ์ภักดี (2553) ได้ศึกษาการใช้โปรแกรมฝึกการ

คิดแบบโยนโิสมนสิการเพือ่พฒันาจติสาธารณะของนกัเรยีน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า โปรแกรมฝึกการคิดแบบ 

โยนิโสมนสิการเพื่อพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนที่ได้รับฝึกการคิดแบบ

โยนิโสมนสิการเพื่อพัฒนาจิตสาธารณะ มีคะแนน  

จิตสาธารณะสูงกว่าก่อนได้รับฝึกการคิดแบบโยนิโส
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มนสิการเพื่อพัฒนาจิตสาธารณะ และสูงกว่ากลุ่มควบคุม 

และสอดคล้องกับงานวิจัยของสุภะรัฐ ยอดระบ�า (2554)  

ได้ศกึษาปัจจยัด้านครอบครวั และจติลกัษณะทีเ่กีย่วข้องกบั

การเกิดจิตสาธารณะของนักศึกษาชั้นท่ี 1 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครศรีธรรมราช ผลการศึกษาพบว่าการอบรม 

เลี้ยงดูแบบรัก สนับสนุนใช้เหตุผล การเห็นแบบอย่างจาก

บิดามารดา สุขภาพจิตที่ดี และทัศนคติที่ดี มีความสัมพันธ์

กับพฤติกรรมการทประโยชน์เพื่อส่วนรวม (จิตสาธารณะ) 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 3. ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงาน

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของสถานศึกษา 

สั งกั ดส� านักงานเขตพื้ นที่ การศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 2 

  3.1 สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมเสริมสร้าง

ภาวะผู้น�า เช่น กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ 

  3.2 สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมส่งเสริม 

การเขียนเรื่องจากภาพ เรียงความ แต่งนิทาน เพื่อให้

นักเรียนมีความกล้าคิดกล้าแสดงออกมากขึ้น 

  3.3 สถานศึกษาควรมีวิทยากรภายนอก 

มาสอนดนตรีพื้นบ ้ านและจัดกิจกรรมสร ้ างสรรค ์

สุนทรียภาพทางดนตรี กีฬา และศิลปะ เช่น กิจกรรม 

ส่งเสริมดนตรีพื้นบ้าน เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ให้

สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชนโดยให้

ชุมชนมีส่วนรวมในการจัดกิจกรรม 

  3.4 สถานศึกษาควรมีการจัดให้มีกิจกรรม

เสริมสร้างคุณธรรมและวัฒนธรรม เช่น กิจกรรมพัฒนา

แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาไทย ควรมีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้

ผู้เรียนได้มีส่วนรวมในการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้

และภูมิปัญญาไทยในชุมชนของตนเอง

 3.5 สถานศึกษาควรมีการด�าเนินการในการจัด

กิจกรรมสร้างความตระหนักการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น 

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม โดยการจัดกิจกรรมที่

ส่งเสรมิให้นกัเรยีนได้มส่ีวนรวมในการพฒันาสิง่แวดล้อมใน

โรงเรียน เช่น ปลูกดอกไม้ ปลูกต้นไม้ และทิ้งขยะลงถัง เพื่อ

ความสะอาดของโรงเรียน และให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชนด้วย โดยการปลูกต้นไม้ในวัน

ส�าคญัทางพระพทุธศาสนา และช่วยบ�าเพญ็ประโยชน์ให้กบั

ชมุชนโดยการช่วยกนัเกบ็ขยะในชมุชน 3.6 สถานศกึษาควร

จดักจิกรรมเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรูท้ีส่อดคล้องกบับรบิทของ

สถานศึกษาและชุมชน โดยจัดให้ชุมชุนได้มีส่วนร่วมใน 

การจัดกิจกรรมด้วยทุกครั้ง 3.7 สถานศึกษาควรมีการจัด

กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย เช่นกิจกรรมรณรงค์ 

การเลือกตั้งในชุมชน โดยจัดให้มีการอบรมนักเรียน 

ให ้ มีความรู ้ เ กี่ ยวกับการ เ ลือกตั้ งและให ้นั ก เรี ยน

ประชาสัมพันธ์ให้บุคคลในครอบครัวไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 3.8 

สถานศึกษาควรมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย  

เช่นกจิกรรมประชาธปิไตยลงสูช่มุชน โดยจดัให้มกีารอบรม

นักเรียนให้มีความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและให้นักเรียน

ประชาสัมพันธ์เรื่องประชาธิปไตยแก่ชุมชนของตน

ข้อเสนอแนะ

 1. จากผลการวิจัยพบว่า สภาพการบริหารงาน

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของสถานศึกษา 

สั งกัดส� านักงานเขตพื้ นที่ การ ศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 2 มีการด�าเนินงานอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้

อาจเป็นเพราะว่าสถานศึกษาได้มกีารจดักจิกรรมเพือ่สังคม

และสาธารณะประโยชน์เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตร 

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2551 ตามหลกัสตูร ซึง่เป็นหน้าท่ี

ของสถานศึกษาทุกแห่งต้องเน้นการสร้างเยาวชนที่ม ี

ความสมดุลของลูกศิษย์ต ้อง เป ็นคนเก ่ง เป ็นคนดี  

มีคุณลักษณะและมีสมรรถนะตามที่หลักสูตรก�าหนด  

การให้นกัเรยีนท�ากจิกรรมเพือ่สงัคมและสาธารณประโยชน์ 

เป็นความมุ่งหวังที่จะสร้าง จิตสาธารณะ 

 2. จากผลการวิจัยพบว่า การเปรียบเทียบ 

การบริหารงานกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

ของสถานศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม

ศกึษาอบุลราชธาน ีเขต 2  จ�าแนกตามต�าแหน่ง ประสบการณ์

ในการท�างานและขนาดของโรงเรียน แตกต่างกันอย่างมี 

นัยส�าคัญทางสถิติ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารสถาน

ศึกษาได้ให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ

ประโยชน์เพือ่ให้สอดคล้องกบัหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

พ.ศ. 2551 ตามหลักสูตร ซึ่งเป็นหน้าที่ของสถานศึกษา 

ทกุแห่งต้องเน้นการสร้างเยาวชนทีม่คีวามสมดลุของลกูศิษย์

ต้องเป็นคนเก่ง เป็นคนดี มีคุณลักษณะและมีสมรรถนะ 

ตามทีห่ลักสูตรก�าหนด การให้นกัเรยีนท�ากจิกรรมเพือ่สังคม

และสาธารณประโยชน์ เป ็นความมุ ่งหวังที่จะสร ้าง  

จิตสาธารณะ 

  3.  จากผลการวิจัยพบว่า ด้านกิจกรรมจิตอาสา

เสรมิสร้างภาวะผู้น�า สถานศึกษาควรจดักจิกรรมเสรมิสร้าง

ภาวะผู ้น�า เช ่น กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ  

เขียนเรื่องจากภาพ เรียงความ แต่งนิทาน เพื่อให้นักเรียน 



วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ 10(2): ก.ค.-ธ.ค. 2558114

มีความกล้าคิดกล้าแสดงออกมากขึ้น และด้านกิจกรรม 

จิตอาสาสร้างสรรค์สุนทรียภาพทางดนตรี กีฬา และศิลปะ 

สถานศึกษาควรมีวิทยากรภายนอกมาสอนดนตรีพื้นบ้าน

และจดักจิกรรมสร้างสรรค์สนุทรยีภาพทางดนตร ีกฬีา และ

ศิลปะ เช่น กิจกรรมส่งเสริมดนตรีพื้นบ้าน เพื่อจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและ

ชุมชนโดยให้ชุมชนมีส่วนรวมในการจัดกิจกรรมในการจัด

กิจกรรมนี้ด้วย

 ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยครั้งต่อไป

 1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการบริหารงาน

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของสถานศึกษา 

สั งกั ดส� านักงานเขตพื้ นที่ การศึกษาประถมศึกษา

อบุลราชธาน ีเขต 2 จ�าแนกเป็น เพศ และวฒุทิางการศกึษา  

 2. ควรศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริหารงาน

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของสถานศึกษา 

สั งกั ดส� านักงานเขตพื้ นที่ การศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 2 

กิตติกรรมประกาศ

 งานวิจัยนี้ส�าเร็จได้ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ 

อาจารย์ ดร.สุวิมล โพธิ์กลิ่น ที่ได้ให้ค�าแนะน�าตรวจสอบ

แก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ พร้อมชี้แนวทางการวิจัยตลอดมา

ขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิณณวัตร ปะโคทัง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุศักดิ์ เกตุศิริ อาจารย์ ดร.พงษ์ธร 

สิงห์พันธ์ นายคารม ช่วยสุข ผู ้อ�านวยการโรงเรียน 

บ้านนาพิน นายบรรพต แก่นลา ผู้อ�านวยการโรงเรียน 

บ้านดอนใหญ่ ผูเ้ชีย่วชาญทีก่รณุาให้ค�าแนะน�าและพจิารณา

แก้ไขเครือ่งมอืในการท�าวจิยัครัง้นี ้ขอขอบพระคณุผูบ้รหิาร

โรงเรียนและคณะครูส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ทุกท่าน ที่อ�านวยความสะดวก

และตอบแบบสอบถามในการวิจัย 

เอกสารอ้างอิง

การศึกษาแห่งชาติ, ส�านักคณะกรรมการ.  การมีส่วนร่วม 

 ของชมุชนในการจดัการศกึษาของสถานศกึษา. 

  กรุงเทพฯ: ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

 แห่งชาต ิและส�านกังานเลขาธกิาร สภาการศกึษา,  

 2545.

โกวิทย์  พงษ์ภักดี.  การใช้โปรแกรมฝึกการคิดแบบ 

 โยนิโสมนสิการเพื่อพัฒนาจิตสาธารณะของ  

 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.  วิทยานิพนธ์      

 ศกึษาศาสตรมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัขอนแก่น,     

 2553.

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ส�านักงานคณะ 

 กรรมการ.  ชวีติพอเพยีง รวมเรือ่งราวนวตักรรม 

 การสร ้างสุขภาพที่ด�าเนินชีวิตด ้วย หลัก 

 เศรษฐกิจพอเพียง.  นทบุรี: ส�านักงานคณะ 

 กรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต,ิ  

 2549. 

จันทร ์พิมพ ์  สุขเสริม .   ผลของการใช ้ โปรแกรม          

 กระบวนการกลุ ่มเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของ  

 นัก เรียนกลุ ่ม เสี่ ยงติด เกมคอมพิวเตอร ์ .   

 วิ ท ย า นิ พ น ธ ์ ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร ม ห า บั ณ ฑิ ต  

 มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553.

ชลัญธร ชินบุตร.  การพัฒนาการด�าเนินงานเพื่อปลูกฝัง 

 ความเป็นผูม้จีติสาธารณะของนกัเรยีนโรงเรยีน 

 กนัทรลกัษณ์วทิยา อ�าเภอกนัทรลกัษณ์ จงัหวดั 

 ศรีสะเกษ.  วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต 

 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2553.

ดวงเดือน พันธุมนาวิน.  ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม การวิจัย 

 และการพฒันาบคุคล.  กรงุเทพฯ: สถาบนับณัฑติ 

 พัฒนบริหารศาสตร์, 2538.

บุญชม ศรีสะอาด.  การวิจัยเบื้องต้น.  พิมพ์ครั้งที่ 6. 

 กรุงเทพฯ: สุวีริยสาส์น, 2543.

ปนัดดา ใจจะนะ.  ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทาง   

 อ า รมณ ์ กั บ จิ ต ส า ธ า รณะของนั ก เรี ย น 

 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนหนองจอก 

 พิทยานุสรณ ์  ส� านักงานเขตหนองจอก  

 กรุงเทพมหานคร.  วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร 

 มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�าแหง, 2555.

พรทิพย์ มนตรีวงศ์.  การพัฒนาจิตสาธารณะในนักเรียน 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยการให้การปรึกษา 

 กลุ ่มแบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์และ 

 พฤติกรรม.  วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต  

 มหาวิทยาลัยมหาลัยบูรพา, 2554.

พระมหาไชยฤทธ์ิ ชยานนฺโท (งามแสง).  การศึกษาการ 

 ส ่ง เสริมคุณธรรมจริยธรรมแก ่นักเรียนใน  

 สถานศึกษาของพระสงฆ์ตามโครงการพระสอน 
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 ศีลธรรมในโรงเรียน จังหวัดอุบลราชธานี.   

 วารสาร บัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศ.  9, 1 

  (มกราคม-มิถุนายน 2557): 51-58.

พระสถิต มหาลาโภ.  การสอนวิชาพระพุทธศาสนาของ 

 พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนวิถีพุทธ: กรณี 

 ศึกษาโรงเรียนบ ้านโนนม ่วง ต�าบลศิลา  

 อ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น.  วิทยานิพนธ ์

 พุทธศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬา 

 ลงกรณราชวิทยาลัย, 2553.

ภัทนะ  จันทร์เจริญสุข.  การใช้ภาพยนตร์แบบปฏิสัมพันธ์ 

 เพื่อเสริมสร ้างจิตสาธารณะของนักเรียน 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวชิรวิทย์ จังหวัด 

 เชียงใหม.่  วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ  

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554.

ภัสวรรณ องอาจ.  การขัดเกลาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับ 

 จิตสาธารณะของนักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานี.   

 วิ ท ย า นิ พ น ธ ์ ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร ม ห า บั ณ ฑิ ต 

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง, 2554.

มณีรัตน์ นุชชาติ.  ปัจจัยสภาพแวดล้อมในโรงเรียน 

 ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมด้านจิตสาธารณะของ 

 นกัเรยีน ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 สงักดัส�านกังาน 

 เขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร.   

 วิ ท ย านิ พนธ ์  ศึ กษาศาสตรมหาบัณฑิ ต 

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง, 2553.

เลขาธิการสภาการศึกษา, ส�านักงาน.  แผนยุทธศาสตร ์

 การพัฒนาข้าราชการ พ.ศ. 2548-2551.  

 กรุงเทพฯ: ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,  

 2548.  

ล้วน สายยศ และองัคณา สายยศ.  เทคนคิการวจิยัทางการ 

 ศึกษา.  กรุงเทพฯ: ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ, 2536.

ศูนย์คุณธรรมสถาบันรักลูก.  เราจะกอดคอกันสรรค์สร้าง 

 ความดี.  กรุงเทพฯ: ศูนย์คุณธรรมและโครงการ 

 ครอบครัวเข้มแข็งสถาบันรักลูก, 2550.

สภาการศึกษา.  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ข้าราชการ 

  พ.ศ.2548-2551. กรุงเทพฯ: สภาการศึกษา,  

 2548.

 .  ยทุธศาสตร์การพฒันาคณุภาพการศกึษาของ  

 กระทรวงศึกษาธิการ.  กรุงเทพฯ: ส�านักงาน 

 เลขาธิการสภาการศึกษา, 2550. 

สุทิน แสงสุข.  พฤติกรรมจิตสาธารณะของนักเรียน 

  โรงเรียนศรีส�าโรงชนูปถัมภ์.  วิทยานิพนธ์ศึกษา 

 ศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�าแหง,  

 2555.
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