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Abstract 

Code of project     :   Uni  004/2557 
Project name        :   Factors that affected Students’ Public Mind Behavior, 

                                Faculty of Liberal Arts, Rajamangala University of Technology 

                                Rattanakosin 
Researchers name  :   Miss Sirisuk  Nakasaney, Miss Chulee  Panjaplinkul and 

                                 Mrs. Sasiwimon  Mo-on 

 The purpose of this research were to study 1. Public mind behavior  2. Factors 

that affected to the students’ public mind behavior 3. Comparison of public mind 

behavior according to different personal factors (genders, majors, class levels) 4. 

Relationship between internal factors, external factors and the students’ public mind 

behavior. The sample group of 230 students selected by cluster random sampling 

method were studying in the second semester of academic year 2013 at the Faculty of 

Liberal Arts. 

 The instrument used for collecting data were questionnaires. Data were 

analyzed by using the percentage, mean, standard deviation, t-test, the analysis of 

variance and Person’s Product Moment Correlation Coefficient. 

 The research findings were as follows: 

 1. The level of samples’ behavior in public mind overall were at a much level. 

 2. The internal factor of moral reasoning and the external factor of family 

support were found having influences upon the public mind behavior at the most 

level. 

 3. Different genders, majors and class levels did not have an effect in public 

mind behavior overall significantly at statistic level of 0.05. 

 4. The internal factors of moral reasoning and motivation and the external 

factors of family support, university support, community support and peer support 

were positive relationship with the students’ public mind behavior at the 0.01 level of 

significance. 

Keywords:  Students, Public Mind, Factors 
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บทที่ 1 

บทนํา 

1.  ความสําคัญและความเป�นมาของป�ญหา 
การศึกษานับว�ามีบทบาทสําคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศในทุกระดับ    โดยเฉพาะการศึกษาใน

ระดับปริญญาตรี  ซ่ึงสถาบันการศึกษาแต�ละแห�งจะมีการจัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตท่ีมี
คุณภาพ เพ่ือตอบสนองความต/องการของตลาดแรงงาน  ในการเลือกศึกษาต�อระดับปริญญาตรีของ
นักศึกษาในป1จจุบันนี้ จึงมีสถาบันการศึกษาให/เลือกมากมายหลายสถาบัน  ซ่ึงในแต�ละสถาบันจะมี
ความแตกต�างกันท้ังในเรื่องหลักสูตร วิธีการจัดการเรียนการสอน  ค�าใช/จ�ายในการเรียน  รวมถึงความมี
ชื่อเสียงของแต�ละสถาบัน   

สําหรับคณะศิลปศาสตร6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร6นั้น ได/จัดการเรียนการ
สอนในสาขาวิชาภาษาต�างประเทศ จํานวน 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาภาษาจีน  สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ9น 
และสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล  โดยสาขาวิชาภาษาจีน และสาขาวิชาภาษาญ่ีปุ9นนั้นได/
ทําการเป;ดสอนมาต้ังแต�ป<การศึกษา 2545  ส�วนสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากลได/เป;ดสอน 
ในป<การศึกษา 2548  ซ่ึงการจัดการศึกษาของคณะศิลปศาสตร6นั้น มีวัตถุประสงค6ให/นักศึกษามีความรู/
ความสามารถในการใช/ภาษาต�างประเทศ เพ่ือนําความรู/ไปใช/ในการประกอบอาชีพในด/านธุรกิจและใน
หน�วยงานราชการ  รวมท้ังเปAนแนวทางในการศึกษาต�อในข้ันท่ีสูงกว�า  คณะกรรมการการอุดมศึกษาได/
กําหนดป1จจัยสู�ความสําเร็จท่ีจําเปAนต�อการพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู/ในด/านต�างๆ โดยเฉพาะด/าน
การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โดยจะมีการผสมผสานความรู/เก่ียวกับพฤติกรรมท่ีเหมาะสมและปฏิบัติ
ตนอย�างถูกต/องตามกาลเทศะ ทัศนคติ และวุฒิภาวะในการตัดสินใจ ซ่ึงจะช�วยให/นักศึกษาได/เห็นถึง
ค�านิยมของตนเองอย�างชัดเจน  เพ่ือเปAนแนวทางในการกําหนดพฤติกรรมของตน สามารถอภิปราย
เก่ียวกับสถานการณ6ท่ีเปAนไปได/ รวมถึงสถานการณ6ท่ีนักศึกษาจะต/องเผชิญในชีวิตภายหน/าและในการ
ทํางาน(คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552) นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการได/จัดทําแผนพัฒนา
การศึกษา ฉบับท่ี 11 (2555–2559) ภายใต/กรอบทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ 
ฉบับท่ี 11 (2555–2559) โดยกําหนดยุทธศาสตร6ในการพัฒนา 5 ยุทธศาสตร6 และแนวทางการ
ดําเนินการตามยุทธศาสตร6ท่ีมุ�งหวังจะพัฒนาคนไทยทุกกลุ�มวัยให/มีความพร/อมท้ังกายใจ สติป1ญญา มี
จิตสํานึก วัฒนธรรมท่ีดีงามและรู/คุณค�าความเปAนไทย มีโอกาสและสามารถเรียนรู/ตลอดชีวิต มีภูมิคุ/มกัน
ต�อการเปลี่ยนแปลงและตอบสนองต�อทิศทางการพัฒนาของประเทศ โดยเฉพาะยุทธศาสตร6ท่ี 1 ด/วย
การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของผู/เรียน ครู อาจารย6 บุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา ใน
การดําเนินงานท่ีจะส�งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเปAนพลเมืองในระบบการศึกษา ด/วยการสร/าง
กระบวนการเรียนรู/ ปลูกจิตสํานึกให/ผู/เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค�านิยมและมีความภาคภูมิใจในความ
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เปAนไทย มีจิตสาธารณะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(กระทรวงศึกษาธิการ, 2554)  ดังนั้น 
การจัดการเรียนการสอนในกลุ�มวิชามนุษยศาสตร6 และสังคมศาสตร6 ก็ควรจะจัดเนื้อหา และกิจกรรม
ต�างๆ ให/สอดคล/องกับความสนใจและความถนัดของนักศึกษา เพ่ือส�งเสริมให/นักศึกษาทุกคนได/มีโอกาส
แสดงความสามารถในการเรียนรู/และสามารถพัฒนาตนเองได/  โดยเฉพาะ การมีจิตสาธารณะในการ
ช�วยเหลือสังคมตามแต�โอกาสของนักศึกษา  อันเปAนการสร/างฐานทางป1ญญาในการเปAนภูมิคุ/มกันให/กับ
นักศึกษา  ตลอดจนครอบครัว ชุมชน และสังคมในระดับประเทศต�อไป  การท่ีนักศึกษาจะมีคุณลักษณะ
ท่ีเหมาะสมสําหรับสังคมแห�งการเรียนรู/  มีความรับผิดชอบ มีจิตสํานึกท่ีดี มีความเสียสละต�อส�วนรวม   
และสามารถพัฒนาตัวเองให/มีชีวิตอยู�ในสังคมได/อย�างมีความสุข จึงเปAนสิ่งท่ีสําคัญและจําเปAนอย�างยิ่ง 

ด/วยเหตุผลดังกล�าวข/างต/น  คณะผู/วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงพฤติกรรมจิตสาธารณะของ
นักศึกษาคณะศิลปศาสตร6ว�าอยู�ในระดับใด  มีป1จจัยใดบ/างท่ีมีอิทธิพลต�อพฤติกรรมจิตสาธารณะของ
นักศึกษา  ทําการเปรียบเทียบความแตกต�างของพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักศึกษาโดยจําแนกตาม
เพศ สาขาวิชา และชั้นป<ท่ีศึกษา  และวิเคราะห6ความสัมพันธ6ระหว�างป1จจัยภายในและป1จจัยภายนอก
กับพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักศึกษา  เพ่ือนําผลท่ีได/จากงานวิจัยนี้ไปใช/ในการปรับปรุงการจัด
กิจกรรม และการเรียนการสอนในกลุ�มวิชามนุษยศาสตร6 และสังคมศาสตร6 รวมท้ังในกลุ�มวิชาอ่ืน ๆ ท่ีมี
ความสัมพันธ6เก่ียวข/องกันของคณะศิลปศาสตร6ให/มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ตลอดจนการเสริมสร/าง
ความตระหนักและจิตสํานึกให/แก�นักศึกษาของคณะศิลปศาสตร6ในการรับผิดชอบต�อสังคมส�วนรวม ซ่ึง
เปAนสิ่งท่ีสําคัญและจําเปAนอย�างยิ่งต�อการเปAนสมาชิกของสังคม อันเปAนกําลังสําคัญในการพัฒนา
ประเทศชาติต�อไปในอนาคต 

2.  ป�ญหานําการวิจัย 
2.1  นักศึกษาคณะศิลปศาสตร6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร6มีพฤติกรรมจิต

สาธารณะอยู�ในระดับใด 
2.2  มีป1จจัยใดบ/างท่ีมีอิทธิพลต�อพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร6 
2.3 นักศึกษาคณะศิลปศาสตร6ท่ีมีเพศ สาขาวิชา และชั้นป<ท่ีศึกษาแตกต�างกัน มีพฤติกรรมจิต

สาธารณะแตกต�างกันหรือไม� 
2.4 ป1จจัยภายใน และป1จจัยภายนอก มีความสัมพันธ6กับพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักศึกษา

คณะศิลปศาตร6หรือไม� อย�างไร 

3.  วัตถุประสงค&ของการวิจัย 
3.1  เพ่ือศึกษาพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลรัตนโกสินทร6 
3.2  เพ่ือศึกษาป1จจัยท่ีมีอิทธิพลต�อพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร6 
3.3  เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร6 จําแนกตาม เพศ 

สาขาวิชา และชั้นป<ท่ีศึกษา 
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3.4 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ6ระหว�างป1จจัยภายใน และป1จจัยภายนอก กับพฤติกรรมจิต
สาธารณะของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร6 

4.  สมมติฐานการวิจัย 

 4.1  นักศึกษาท่ีมีลักษณะทางประชากรแตกต�างกัน มีพฤติกรรมจิตสาธารณะแตกต�างกัน 
 4.2  ป1จจัยภายในมีความสัมพันธ6กับพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักศึกษา 
 4.3  ป1จจัยภายนอกมีความสัมพันธ6กับพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักศึกษา 

5.  ขอบเขตของการวิจัย 

     5.1  ขอบเขตด/านประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 
                ประชากร ได/แก� นักศึกษาคณะศิลปศาสตร6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร6  
ชั้นป<ท่ี 1- 4 ท่ีลงทะเบียนเรียน ในภาคเรียนท่ี 2  ป<การศึกษา  2556  จํานวน 549 คน (ข/อมูลจาก
ฐานข/อมูล งานทะเบียน ณ วันท่ี 28 มกราคม  2556) 
        กลุ�มตัวอย�าง  ได/แก�  นักศึกษาคณะศิลปศาสตร6  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร6 ชั้นป<ท่ี 1-4  ท่ีลงทะเบียนเรียน ในภาคเรียนท่ี 2 ป<การศึกษา 2556 จํานวน 230  คน โดย
ใช/วิธีสุ�มตัวอย�างแบบชั้นภูมิ                

5.2  ขอบเขตด/านเนื้อหา 
 - ความหมายและความสําคัญของจิตสาธารณะ 
 - ระดับของจิตสาธารณะ 

- องค6ประกอบของจิตสาธารณะ 
 - การพัฒนาจิตสาธารณะ 
 - สถาบันท่ีมีส�วนร�วมในการพัฒนาจิตสาธารณะ 
       - ป1จจัยท่ีเก่ียวข/องกับจิตสาธารณะ          

5.3  ขอบเขตด/านตัวแปรท่ีศึกษา 
ตัวแปรอิสระ  ได/แก�  เพศ  สาขาวิชา  ชั้นป<ท่ีศึกษา ป1จจัยภายใน และป1จจัยภายนอก 

  ตัวแปรตาม    ได/แก�  พฤติกรรมจิตสาธารณะของนักศึกษา               

6.  นิยามศัพท&เฉพาะ 

 นักศึกษา  หมายถึง นักศึกษาคณะศิลปศาสตร6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร6  
ซ่ึงลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนท่ี 2  ป<การศึกษา 2556 
           จิตสาธารณะ  หมายถึง  การมีจิตสํานึกในการให/ความช�วยเหลือ การแบ�งป1น ความร�วมมือ 
เพ่ือประโยชน6สุขของสังคมส�วนรวม 
 ป1จจัยภายใน  หมายถึง  เหตุผลเชิงจริยธรรม และแรงจูงใจของนักศึกษาในการมีจิตสํานึกท่ีจะ
ให/ความช�วยเหลือสังคม 
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 ป1จจัยภายนอก  หมายถึง  การได/รับการสนับสนุนจากครอบครัว  จากมหาวิทยาลัย  จาก
ชุมชน และจากเพ่ือนของนักศึกษาในการมีจิตสํานึกท่ีจะให/ความช�วยเหลือสังคม 

7.  ผลการวิจัยท่ีคาดว1าจะได3รับ   

  7.1  ทําให/ทราบถึงพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักศึกษา และป1จจัยท่ีมีอิทธิพลต�อพฤติกรรมจิต 
สาธารณะของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร6 
      7.2  ทําให/ทราบถึงความสัมพันธ6ระหว�างป1จจัยภายในและป1จจัยภายนอกกับพฤติกรรมจิต
สาธารณะของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร6 
      7.3  เปAนแนวทางสําหรับคณะศิลปศาสตร6ในการส�งเสริม และรณรงค6ให/นักศึกษามีจิตสํานึกใน
การช�วยเหลือสังคม รวมท้ังเพ่ือสร/างจิตสาธารณะท่ีดี มีบุคลิกภาพ ตลอดจนพฤติกรรมและค�านิยมท่ี
ถูกต/อง และเหมาะสม 
      7.4  ข/อมูลท่ีได/รับจากการวิจัยนี้  สามารถนําไปใช/เปAนแนวทางในการปรับปรุง  และพัฒนาใน 
การจัดกิจกรรม และการจัดการเรียนการสอนของคณะศิลปศาสตร6ให/มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

8.  แนวทางในการนําผลการวิจัยไปใช3ประโยชน& 
 นําเสนอผลการวิจัยต�อคณะศิลปศาสตร6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร6ใน

เรื่อง พฤติกรรมจิตสาธารณะของนักศึกษา  และป1จจัยท่ีมีอิทธิพลต�อพฤติกรรมจิตสาธารณะของ
นักศึกษาคณะศิลปศาสตร6 เพ่ือเปAนแนวทางในการปรับปรุง ส�งเสริม หรือเปAนการรณรงค6ให/นักศึกษา
ของคณะศิลปศาสตร6 มีจิตสาธารณะในการช�วยเหลือสังคมส�วนรวมเพ่ิมมากข้ึน  และจะช�วยในการ
พัฒนาในด/านการเรียนการสอนให/แก�นักศึกษาของคณะศิลปศาสตร6  รวมท้ังเปAนการพัฒนาให/นักศึกษา
ของคณะศิลปศาสตร6สามารถเปAนบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค6ของสังคม และเปAนการเตรียม
ความพร/อมท่ีจะก/าวออกสู�สถานประกอบการในอนาคตต�อไป 
 

 



 

 

บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข�อง 

 ในการวิจัย  เรื่อง ป�จจัยท่ีมีอิทธิพลต�อพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร$ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร$  คณะผู*วิจัยได*ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวข*อง  
เพ่ือกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 
 1.  แนวคิดเก่ียวกับจิตสาธารณะ 
 2.  แนวคิดเก่ียวกับทฤษฎีท่ีเก่ียวข*องกับการพัฒนาจิตสาธารณะ 
 3.  แนวคิดเก่ียวกับป�จจัยท่ีเก่ียวข*องกับจิตสาธารณะ 
 4.  งานวิจัยท่ีเก่ียวข*อง 

5.  กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

1.  แนวคิดเก่ียวกับจิตสาธารณะ 

 1.1  ความหมายของจิตสาธารณะ 
       ชัยวัฒน$  สุทธิรัตน$ (2553)  ได*ให*ความหมายของจิตสาธารณะ  หมายถึง  การรู*จักเอาใจ
ใส�เป=นธุระ และเข*าร�วมในเรื่องของส�วนรวมท่ีเป=นประโยชน$ต�อประเทศชาติ มีความสํานึกและยึดม่ันใน
ระบบคุณธรรม และจริยธรรมท่ีดีงาม ละอายต�อสิ่งผิด เน*นความเรียบร*อย ประหยัดและมีความสมดุล
ระหว�างมนุษย$กับธรรมชาติ 

       อริสา  สุขสม (2553) ได*ให*ความหมายของ จิตสํานึกสาธารณะ หมายถึง การตระหนักรู*
ตนท่ีจะทําสิ่งใดเพ่ือเห็นแก�ประโยชน$ส�วนรวม เป=นจิตท่ีคิดสร*างสรรค$ คือ คิดในทางท่ีดี ไม�ทําลายบุคคล 
สังคม วัฒนธรรม ประเทศชาติและสิ่งแวดล*อม เป=นกุศลและมุ�งทํากรรมดีท่ีเป=นประโยชน$ต�อส�วนรวม 

     เกรียงศักด์ิ  เจริญวงศ$ศักด์ิ (2556) ได*ให*ความหมายของจิตสาธารณะ คือ ความคิดท่ีไม�
เห็นแก�ตัว มีความปรารถนาท่ีจะช�วยเหลือ ช�วยแก*ป�ญหาให*แก�ผู*อ่ืนหรือสังคม พยายามฉวยโอกาสท่ีจะ
ช�วยเหลืออย�างจริงจังและมองโลกในแง�ดีบนพ้ืนฐานของความเป=นจริง 

     สรุปได*ว�า จิตสาธารณะ หมายถึง  การมีจิตสํานึกของบุคคลในการให*ความช�วยเหลือ  การ
แบ�งป�น  และการให*ความร�วมมือเพ่ือสร*างประโยชน$สุขแก�สังคมส�วนรวม 
 1.2  ความสําคัญของจิตสาธารณะ 
       ไพบูลย$  วัฒนศิริธรรม และ สังคม  สัญจร (2543) ได*กล�าวถึงความสําคัญของการมีจิต
สาธารณะ สรุปได*ว�า การท่ีคนมาอยู�รวมกันเป=นสังคม ย�อมต*องมีความสัมพันธ$ในรูปแบบของการพ่ึงพา
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กัน  การท่ีคนในสังคมขาดจิตสาธารณะ ย�อมมีผลกระทบต�อบุคคล ครอบครัว องค$กร และยังมี
ผลกระทบต�อระดับชุมชน ประเทศ และโลก ซ่ึงจะส�งผลกระทบ ดังนี้ 
     ผลกระทบระดับครอบครัว ทําให*เกิดป�ญหา คือ 

1. ความสามัคคีในครอบครัวลดน*อยลง 
2. การแก�งแย�ง ทะเลาะเบาะแว*งภายในครอบครัว 
ผลกระทบระดับองค$กร ทําให*เกิดป�ญหา คือ 
1.  การแบ�งพรรคแบ�งพวกภายในองค$กร 
2.  ความเห็นแก�ตัว แก�งแย�งชิงดีชิงเด�น 
3.  การเบียดเบียนสมบัติขององค$กรเป=นสมบัติส�วนตน 
4.  องค$กรไม�ก*าวหน*า ประสิทธิภาพและคุณภาพของงานลดลง 
ผลกระทบระดับชุมชน ทําให*เกิดป�ญหา คือ 

                     1.  ชุมชนอ�อนแอ ขาดการพัฒนา เพราะต�างคนต�างอยู�  ไม�เกิดการพัฒนาและ
ก�อให*เกิดการเสื่อมโทรมลง 
                     2.  อาชญากรรมในชุมชนอยู�ในระดับสูง 
                     3.  ขาดศูนย$รวมจิตใจ ขาดผู*นําในการแก*ป�ญหา ขาดคนอาสาในการพัฒนา เพราะ
กลัวเสียทรัพย$ เสียเวลา หรือกลัวเป=นท่ีครหาจากบุคคลอ่ืน 
                     ผลกระทบระดับชาติ  ทําให*เกิดป�ญหา คือ 
  1.  วิกฤตการณ$ภายในประเทศบ�อยครั้ง และแก*ป�ญหาไม�ได* เกิดการเบียดเบียนทําลาย
ทรัพยากรและสมบัติท่ีเป=นของส�วนรวม 
  2. ประเทศชาติอยู�ในสภาพล*าหลัง  เนื่องจากขาดพลังของคนในสังคม เม่ือผู*นํา
ประเทศนํามาตรการใดออกมาใช* ก็จะไม�ได*ผล เพราะไม�ได*รับความร�วมมือจากประชาชน 
  3.  เกิดการแบ�งพรรคแบ�งพวก เกิดการแก�งแย�งแข�งขัน เห็นแก�ประโยชน$กลุ�มของตน
และพวกพ*อง เกิดการทุจริตคอรัปชั่น  
                    จะเห็นได*ว�า หากสมาชิกในสังคมขาดจิตสํานึกในการทําประโยชน$เพ่ือสังคม ย�อมส�งผล
กระทบในสังคมทุกระดับ  ดังนั้น สมาชิกในสังคมควรจะต*องมีจิตสาธารณะในการทําประโยชน$เพ่ือ
ส�วนรวม 
 1.3  ระดับของจิตสาธารณะ 
       ใจสะคราญ  หิรัญพฤกษ$ และคณะ (อ*างถึงใน ชัยวัฒน$  สุทธิรัตน$, 2553) ได*กล�าวถึงการ
แบ�งจิตสาธารณะ ออกเป=น 3 ระดับ คือ 
                     1. จิตสาธารณะระดับครอบครัว  ได*แก� ความพอมีพอกิน ความสัมพันธ$ระหว�างญาติพ่ี
น*อง ความขยัน มีท่ีอยู�อาศัย มีท่ีทํากิน และการแบ�งความรับผิดชอบ 
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                     2. จิตสาธารณะระดับหมู�บ*าน ได*แก� คนดี ความดี การแบ�งป�น การอาศัยไหว*วาน การ
ช�วยเหลือเก้ือกูล และการแลกเปลี่ยนข�าวสาร 
                     3. จิตสาธารณะระดับสังคม ได*แก� ความร�วมมือ ร�วมใจ สามัคคี การมีส�วนร�วมทาง
สังคม งานบุญ งานประเพณี และปฏิบัติตามโครงการต�างๆ  
                    สรุปได*ว�า  บุคคลในสังคมจะต*องมีจิตสํานึกในการทําประโยชน$เพ่ือสังคมส�วนรวมในทุก
ระดับ 

1.4  องค$ประกอบของจิตสาธารณะ 
       ชาย  โพธิสิตา และคณะ  และลัดดาวัลย$  เกษมเนตร (อ*างถึงใน ชัยวัฒน$  สุทธิรัตน$ , 
2553) ได*กล�าวถึงจิตสาธารณะมี 3 องค$ประกอบ ดังนี้ 
  องค$ประกอบท่ี 1 คือ การหลีกเลี่ยงการใช*หรือการกระทําท่ีจะทําให*เกิดความชํารุด
เสียหายต�อส�วนรวมท่ีใช*ประโยชน$ร�วมกันของกลุ�ม กําหนดตัวชี้วัดจาก 

1.  การดูแลรักษาของส�วนรวม ใช*ของส�วนรวมแล*วเก็บเข*าท่ี 
2.  การรู*จักใช*ของส�วนรวมอย�างประหยัดและทะนุถนอม 

                     องค$ประกอบท่ี 2 คือ การถือเป=นหน*าท่ีท่ีจะมีส�วนรวมในการดูแลรักษาของส�วนรวมใน
วิสัยท่ีตนสามารถทําได*  กําหนดตัวชี้วัดจาก 

 1.  การทําตามหน*าท่ีท่ีได*รับมอบหมายเพ่ือส�วนรวม 
 2.  การรับอาสาท่ีจะทําบางอย�างเพ่ือส�วนรวม 
องค$ประกอบท่ี 3 คือ การเคารพสิทธิในการใช*ของส�วนรวมท่ีเป=นประโยชน$ร�วมกันของ

กลุ�ม  กําหนดตัวชี้วัดจาก 
 1.  การไม�ยึดครองของส�วนรวมนั้นมาเป=นของตนเอง 
 2.  การเปJดโอกาสให*ผู*อ่ืนๆ ได*สามารถใช*ของส�วนรวมนั้น 
ส�วน เกรียงศักด์ิ  เจริญวงศ$ศักด์ิ (2556) ได*กล�าวถึงองค$ประกอบของการมีจิต

สาธารณะ ต*องพิจารณาจากหลัก 3 ประการ คือ  
 1. การมีจิตสํานึกเห็นคุณค�าส�วนรวม มีความรู*สึกนึกคิดถึงการเป=นเจ*าของใน

สิ่งท่ีเป=นสาธารณะ 
 2. การมีจิตสํานึกรับผิดชอบต�อส�วนรวม การมีส�วนร�วมรับผิดชอบต�อสังคม ไม�

ทําให*ผู*อ่ืนหรือสังคมเดือดร*อน เสียหาย ยินดีช�วยเหลือสังคม โดยจะต*องมีความรับผิดชอบต�อครอบครัว 
มีความรับผิดชอบต�อโรงเรียน/ครูอาจารย$ มีความรับผิดชอบต�อองค$กร/ท่ีทํางาน มีความรับผิดชอบต�อ
ชุมชน และต�อประเทศชาติ 
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 3. การมีจิตสํานึกอาสาเพ่ือประโยชน$ส�วนรวม ต*องการช�วยเหลือผู*อ่ืนและ
ส�วนรวม ไม�เห็นแก�ตัว อุทิศตัว อุทิศเวลา อุทิศทรัพยากรเพ่ือสร*างประโยชน$แก�ส�วนรวม  แสดงออกด*วย
การอาสาตัวไม�มีใครบังคับ สมัครใจ เสียสละร�วมมือร�วมใจในการทําประโยชน$เพ่ือส�วนรวม 

สรุปได*ว�า  จิตสาธารณะมี 3 องค$ประกอบ คือ การมีจิตสํานึกในการเห็นคุณค�าของ
ส�วนรวม  การมีจิตสํานึกรับผิดชอบต�อส�วนรวม  และการมีจิตสํานึกในการทํางานเพ่ือประโยชน$ของ
สังคมส�วนรวม 

1.5  การพัฒนาจิตสาธารณะ 
       ชัยวัฒน$  สุทธิรัตน$ (2553) ได*สรุปถึงการพัฒนาจิตสาธารณะว�า อาจใช*แนวคิดท่ี
หลากหลาย ท้ังแนวคิดจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ*าอยู�หัว ท่ีสอนให*คนมี
ความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ*มกันท่ีดีในตัว  โดยตัวคนนั้นต*องมีท้ังความรู* และคุณธรรม 
ประกอบกัน หรืออาจใช*หลักคําสอนทางศาสนามาช�วย  ซ่ึงทุกศาสนาสอนให*คนเป=นคนดี มีความ
เสียสละ แบ�งป�น ทําประโยชน$เพ่ือส�วนรวม มีความรักต�อเพ่ือนมนุษย$มากกว�ารักตนเอง และรักความ
สันติ 

      ดังนั้น ในการสร*างจิตสาธารณะ จึงเป=นการสร*างความรับผิดชอบต�อตนเองและสังคม ซ่ึงมี
แนวทางท่ีสําคัญ คือ  

1.  สร*างวินัยให*ตัวเอง ศึกษาให*เข*าใจถึงการมีส�วนร�วมในระบอบประชาธิปไตยและ
ขอบเขตสิทธิ เสรีภาพ หน*าท่ี ความรับผิดชอบของตนต�อสังคม 

          2.  ยึดหลักธรรมในการดําเนินชีวิต เพราะคําสั่งสอนของทุกศาสนามุ�งให*เกิดประโยชน$
สุขในสังคม ดังนั้นควรปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือ เพ่ือให*เราสามารถอยู�ในสังคมได*อย�าง
มีความสุข 

          3.  ตระหนักและให*ความสําคัญต�อสิ่งแวดล*อมรอบตัว ช�วยกันรักษาสิ่งแวดล*อมเพราะ
ถือว�าเป=นหน*าท่ีของเราในการมีส�วนร�วมในการรักษาสมบัติของสาธารณะ  

          4.  ตระหนักถึงป�ญหาและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในสังคม ในฐานะท่ีเราเป=นส�วนหนึ่งของ
สังคมย�อมได*รับผลกระทบจากป�ญหาท่ีเกิดข้ึนอย�างหลีกเลี่ยงไม�ได*  
(http://www.raneenoi.com/superpage8/page8.html, สืบค*น 22 กุมภาพันธ$  2556) 
               ดังนั้นในการพัฒนาจิตสาธารณะของบุคคลจึงควรสร*างวินัยให*ตนเอง มีความรับผิดชอบ
ต�อสังคม  เพ่ือให*สมาชิกในสังคมอยู�ร�วมกันได*อย�างมีความสุข 
 1.6  บทบาทหน*าท่ีของผู*สอนเพ่ือให*ผู*เรียนเกิดจิตสาํนึก 
       อุ�นตา  นพคุณ (2527) ได*กล�าวถึงผู*สอนว�าควรมีบทบาทหน*าที่ในการสร*างจิตสํานึก
ให*แก�ผู*เรียน สรุปได*ดังนี้ 
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  1.  ผู*สอนกระตุ*นให*ผู*เรียนเข*าใจตนเองในทางที่สัมพันธ$กับสภาพสิ่งแวดล*อมและ
สังคม  ด*วยวิธีการศึกษาแบบปลดปล�อย 
  2.  ไม�ควรสอนแบบระบบธนาคาร คือ การสะสมความรู* โดยครูผู*สอนเอาความรู*ไป
ฝากไว*ในสมองของผู*เรียน  
  3.  ผู*สอนควรยึดหลักการท่ีว�า ไม�มีใครสอนใครได* ไม�มีใครเรียนรู*ตามลําพังได* และ
บุคคลเรียนรู*ร�วมกันโดยการปฏิสัมพันธ$กับโลกของตน 
  4.  ผู*สอนต*องช�วยเหลือและอํานวยความสะดวกให*ผู*เรียนได*ใช*ศักยภาพของตนด*าน
สติป�ญญา ร�างกายและจิตใจ 

               ในการสร*างจิตสํานึกให*แก�นักศึกษาในฐานะที่จะเป=นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ
นั้น  อาจารย$ผู*สอนนับว�า มีบทบาทสําคัญในการสร*างจิตสํานึกเพ่ือสังคมส�วนรวม  

2.  ทฤษฎีท่ีเก่ียวข�องกับการพัฒนาจิตสาธารณะ 

 ในการพัฒนาจิตสาธารณะให*แก�นักศึกษานั้น มีทฤษฎีท่ีเก่ียวข*อง ดังนี้ 
1. ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรม(Moral Development Theory) 

      ทิศนา  แขมมณี (อ*างถึงใน ชัยวัฒน$  สุทธิรัตน$, 2553) กล�าวถึงทฤษฎีพัฒนาการทาง
จริยธรรมของโคลเบอร$ก โดยแบ�งการพัฒนาการทางจริยธรรมออกเป=น 6 ข้ัน คือ 
  ขั้นที่ 1  ขั้นการหลบหลีกการลงโทษ (อายุ 2-7 ปf) เป=นการตัดสินใจโดยมุ�งที่จะ
หลบหลีกไม�ให*ตนเองถูกลงโทษ 
  ข้ันท่ี 2  ข้ันการแสวงหารางวัล (อายุ 7-10 ปf) เป=นการตัดสินใจโดยมีความมุ�งหมาย
ท่ีจะได*ผลตอบแทนท่ีตนพอใจหรือต*องการ 
  ขั้นที่ 3  ขั้นการทําตามที่ผู*อื่นเห็นชอบ (อายุ 10-13 ปf) เป=นการตัดสินใจโดยการ
คล*อยตามความเห็นชอบหรือการชักจูงของผู*อ่ืนโดยเฉพาะเพ่ือน 
  ข้ันท่ี 4  ข้ันการทําตามหน*าท่ีทางสังคม (อายุ 13-16 ปf) เป=นการตัดสินใจโดยถือว�า
ตนมีหน*าที่ที่จะทําสิ่งนั้น ในฐานะที่ตนเป=นหน�วยหนึ่งของสังคมนั้น และสังคมนั้นคาดหมายที่จะให*
ตนทําหน*าท่ีตามกฎเกณฑ$ต�างๆ  
  ขั้นที่ 5  ขั้นการทําตามคํามั่นสัญญา (อายุ 16 ปfขึ้นไป)  เป=นการตัดสินใจโดยเห็น
แก�ประโยชน$ของคนหมู�มาก ไม�ทําตนให*ขัดต�อสิทธิอันพึงมีพึงได*ของผู*อื่น บุคคลที่มีจริยธรรมในขั้นนี้
จะสามารถควบคุมบังคับใจตนเองได* 
  ข้ันท่ี 6  ข้ันการยึดอุดมคติสากล (ผู*ใหญ�) เป=นการตัดสินใจเพื่ออุดมคติอันยิ่งใหญ�ท่ี
เป=นหลักประจําใจของตน บุคคลท่ีมีจริยธรรมในข้ันนี้นับว�าเป=นผู*มีจริยธรรมในข้ันสูงสุด 
  นอกจากนี ้ ปรีดาพร  วงค$อนุตรโรจน$ (2551) ได*กล�าวถึงทฤษฎีพัฒนาการทาง
จริยธรรมของเพียเจต$ ซึ่งพบว�า ความสามารถในการทําความเข*าใจกฎเกณฑ$ และความถูกผิดของ
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การกระทําจะข้ึนอยู�กับวุฒิภาวะทางสมอง และสติป�ญญาของบุคคล โดยแบ�งการพัฒนาการออกเป=น 
2 ข้ันตอน สรุปได*ดังนี้ 
  1. ขั้นการมีจริยธรรมโดยการบังคับ จะพบในเด็กที่อายุตํ่ากว�า 8 ปf จะเชื่อฟ�งคํา
สอนและปฏิบัติตามกฎเกณฑ$ของผู*ใหญ� ลักษณะความคิดความเข*าใจเชิงจริยธรรม เชื่อว�าดีเลว 
ถูกผิดของการกระทําอยู�ที่ความเสียหายที่เป=นรูปธรรม ซึ่งเป=นผลของการกระทํา โดยไม�ใส�ใจกับ
เจตนาของผู*กระทํา ถ*ากระทําผิดจะได*รับการลงโทษเพ่ือชดใช*ความผิด 
  2.  ข้ันการมีจริยธรรมด*วยตนเอง เป=นการพัฒนาของเด็กที่มีวัยสูงกว�า 8 ปf ความรู*
ความเข*าใจของเด็กจะมีการพัฒนามากขึ้น เข*าใจนามธรรม และเหตุผลมากขึ้น  ให*ความร�วมมือ มี
การตอบแทน การยอมรับนับถือกันและกัน รู*จักการพิจารณาความถูกผิดด*วยการกระทํา รู *จักใช*
เหตุผล ความยุติธรรม ในการตัดสินมากข้ึน 
 2.  ทฤษฎีการเรียนรู*ทางป�ญญาเชิงสังคม(Social Cognitive Theory)       

      แบนดูรา (อ*างถึงใน ชัยวัฒน$  สุทธิรัตน$, 2553) ได*พัฒนาทฤษฎีการเรียนรู*ทางป�ญญา
เชิงสังคม โดยมองว�ากระบวนการเรียนรู*เป=นกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ซึ่งการเรียนรู*ส�วน
ใหญ�เกิดจากการสังเกตจากตัวแบบ และตัวแบบจะทําหน*าที่ 3 ลักษณะ คือ ส�งเสริมการเกิด
พฤติกรรม  ยับยั้งการเกิดพฤติกรรม และช�วยให*พฤติกรรมนั้นคงอยู� 
 3.  ทฤษฎีลําดับข้ันความต*องการ(Theory of Need Gratification) 
      จุมพล  หนิมพานิช (2543) และอารี  พันธ$มณี (2546) ได*กล�าวถึงทฤษฎีลําดับขั้นความ
ต*องการของมาสโลว$ มี 5 ข้ัน ดังนี้ 
  ข้ันท่ี 1  ความต*องการทางด*านร�างกาย  เป=นความต*องการขั้นพื้นฐานที่สําคัญที่สุด
ในการดํารงชีวิต เช�น อาหาร น้ํา ยา เสื ้อผ*า และที่อยู �อาศัย บุคคลโดยทั่วไปจะใช*เวลาในการ
แสวงหาสิ่งเหล�านี้  หากได*รับการตอบสนองก็จะมีความต*องการด*านอ่ืนๆ ตามมา 
  ขั้นที่ 2  ความต*องการทางด*านความมั่นคงปลอดภัย เป=นความต*องการความรู*สึก
ม่ันคงและปลอดภัย ความต*องการความคุ*มครอง ปกปpอง ความรู*สึกปลอดภัยจากการคุกคาม ปลอด
จากความวิตกกังวล ตลอดจนการหลีกเลี่ยงจากอันตรายหรือความเจ็บปวดต�างๆ 
  ข้ันท่ี 3  ความต*องการทางด*านความรักและเป=นเจ*าของ เป=นความต*องการความรัก
อยากให*ตนเป=นท่ีรัก การยอมรับจากกลุ�ม ต*องการมีส�วนร�วมในกลุ�มให*ยอมรับตน 
  ข้ันท่ี 4  ความต*องการทางด*านชื่อเสียงหรือความต*องการที่จะได*รับการยกย�องจาก
ผู*อ่ืน เป=นความต*องการจะให*ผู*อื่นยกย�องตนเอง ยอมรับในความสามารถหรือประสบความสําเร็จใน
ความต*องการนี้จะมีความรู*สึกว�าตนมีคุณค�า มีความสามารถและมีความเชื่อมั่นในตนเอง เป=นความ
ปรารถนาของบุคคลท่ีจะทําให*เกิดพฤติกรรมต�างๆ ข้ึนได*เป=นอันมาก 
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  ขั้นที่ 5  ความต*องการความสําเร็จสมหวังในชีวิต หรือบรรลุถึงความต*องการของ
ตนเองอย�างแท*จริง เป=นความต*องการสูงสุดของบุคคลที่จะต*องพยายามกระทําสิ่งต�างๆ ตามความ
เหมาะสม และความสามารถของตนเอง 
 4.  ทฤษฎีการเรียนรู*การวางเง่ือนไขแบบการกระทํา(Operant conditioning theory) 
       ชัยวัฒน$  สุทธิรัตน$ (2553) ได*กล�าวถึงทฤษฎีการเรียนรู*การวางเงื่อนไขแบบการกระทํา
ของ สกินเนอร$ สามารถนําไปประยุกต$ใช*ในการพัฒนาจิตสาธารณะไว*ดังนี้ 
  1. การเสริมแรงทางบวก เมื่อมีการแสดงออกเกี่ยวกับพฤติกรรมจิตสาธารณะ อาจ
ใช*ตัวเสริมแรง ได*แก� ตัวเสริมแรงที่เป=นสิ่งของ เช�น อาหาร ของเล�น  ตัวเสริมแรงทางสังคม เช�น 
คําพูด คําชมเชย หรือการแสดงออกทางท�าทาง เช�น การยิ้ม มองอย�างสนใจ ตัวเสริมแรงที่เป=น
กิจกรรม โดยใช*กิจกรรมที่ชอบไปเสริมแรงกิจกรรมที่ไม�ชอบ  และตัวเสริมแรงที่เป=นเบี้ยอรรถกร 
โดยนําเบี้ยอรรถกรไปแลกเป=นคะแนน คูปอง หรือโบนัส เป=นต*น 
  2. การเสริมแรงทางลบ เป=นการทําให*ความถ่ีของพฤติกรรมคงท่ีหรือเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึง
การเสริมแรงทางลบควรปฏิบัติทันทีเมื ่อพฤติกรรมที่ไม�ต*องการเกิดขึ ้น ควรให*มีความรุนแรง
พอเหมาะไม�มากหรือน*อยเกินไป ควรใช*เหตุผลไม�ใช*อารมณ$ และควรใช*การลงโทษควบคู�กับการ
เสริมแรงทางบวก 
          จากทฤษฎีที่เกี่ยวข*องกับจิตสาธารณะ สรุปได*ว�า  ในการสร*างจิตสาธารณะและพัฒนาจิต
สาธารณะให*แก�บุคคลในสังคมนั้น  ควรให*บุคคลในสังคมได*มีการตัดสินใจที่จะทําหน*าที่ของตนใน
ฐานะสมาชิกของสังคมตามความสามารถ และเห็นคุณค�าในการทําประโยชน$แก�สังคมส�วนรวม 

3.  แนวคิดเก่ียวกับป'จจัยท่ีเก่ียวข�องกับพฤติกรรมจิตสาธารณะ 

 ในการศึกษาเกี่ยวกับป�จจัยต�างๆ ที่เกี่ยวข*องกับพฤติกรรมจิตสาธารณะนั้น คณะผู*วิจัยได*
ศึกษาพบว�า มีป�จจัยท่ีสําคัญท่ีมีความเก่ียวข*อง หรือมีอิทธิพลต�อพฤติกรรมจิตสาธารณะ ดังนี้ 

จุมพล  หนิมพานิช (2543) ได*กล�าวถึงป�จจัยต�างๆ ท่ีกําหนดพฤติกรรมมนุษย$ สรุปได*ดังนี้ 
 1.  ป�จจัยทางชีวภาพที่มีอิทธิพลต�อพฤติกรรมของบุคคล ได*แก�  ป�จจัยทางด*านพันธุกรรม 
และป�จจัยเก่ียวกับระบบการทํางานของอวัยวะต�างๆ  เช�น ระบบประสาทและระบบต�อม 

2. ป�จจัยทางจิตวิทยาที่มีอิทธิพลต�อพฤติกรรมของบุคคล ได*แก� ป�จจัยทางด*านความ
แตกต�างระหว�างบุคคล เช�น พันธุกรรม สติป�ญญา อารมณ$ สังคม ป�จจัยทางด*านความต*องการ เช�น 
ความต*องการทางกาย  ความต*องการทางจิต  ป�จจัยทางด*านสติป�ญญา เช�น อวัยวะรับความรู*สึก 
กล*ามเนื้อ สมองและระบบประสาทส�วนกลาง  และป�จจัยทางด*านแรงจูงใจ  เช�น แรงจูงใจทาง
ร�างกาย แรงจูงใจทางจิตวิทยา แรงจูงใจทางสังคม เป=นต*น 

3.  ป�จจัยทางสังคมวิทยาที่มีอิทธิพลต�อพฤติกรรมของบุคคล ได*แก� ป�จจัยกลุ�ม  ป�จจัยทาง 
ด*านบรรทัดฐานและค�านิยม  ป�จจัยทางด*านสถานภาพและบทบาท  ป�จจัยทางด*านการจัดช�วงชั้น
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ทางสังคม และป�จจัยทางสถาบันสังคม  เช�น การติดต�อระหว�างบุคคล  สถาบันทางสังคมที่เป=น
พื้นฐานของบุคคลในสังคม คือ สถาบันครอบครัว สถาบันเศรษฐกิจ สถาบันการศึกษา สถาบัน
ศาสนา เป=นต*น 

4.  ป�จจัยทางวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต�อพฤติกรรมของบุคคล  ได*แก�  ป�จจัยทางวัฒนธรรมท่ี
เกี่ยวข*องกับวัตถุ เช�น งานทางด*านสถาป�ตยกรรมโดยเฉพาะการสร*างที่อยู�อาศัย และป�จจัยทาง
วัฒนธรรมไม�เก่ียวข*องกับวัตถุ เช�น ภาษา ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี เป=นต*น  

ไพบูลย$  วัฒนศิริธรรม และสังคม  สัญจร (2543) ได*กล�าวถึงจิตสํานึกสาธารณะ หรือสํานึก
ของสังคมอยู�ภายใต*อิทธิพลของป�จจัยแวดล*อมท้ังภายในและภายนอก สรุปได*ดังนี้ 

1.  ป�จจัยภายในเป=นการคิดวิเคราะห$ของบุคคลในการพิจารณาตัดสินคุณค�าและความดีงาม 
ซึ่งส�งผลต�อพฤติกรรมและการปฏิบัติทางจิตใจเพื่อขัดเกลาตนเอง โดยเกิดจากการรับรู*  การเรียนรู*  
การมองเห็น และการคิด  นํามาพิจารณาตัดสินใจว�าต*องการจะสร*างสํานึกแบบใด 

2.  ป�จจัยภายนอก เป=นภาวะแวดล*อมของบุคคล ได*แก� พ�อแม� ญาติพ่ีน*อง เพ่ือน สื่อมวลชน 
บุคคล ตลอดจนระดับองค$กร วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ กฎหมาย ศาสนา 

วิศัลย$  โฆษิตานนท$ (อ*างถึงใน พิมภา  กําเนิดผล, 2552) ได*กล�าวถึงป�จจัยที่มีผลต�อความ
สํานึกของบุคคล มี 2 ประเภท คือ 

1.  ป�จจัยท่ีเป=นส�วนประกอบภายใน เป=นลักษณะเฉพาะของแต�ละบุคคลที่ทําให*ความสํานึก
ของบุคคลแตกต�างกัน เช�น ลักษณะทางกายภาพ ความสามารถท่ัวไป สมรรถภาพและผลงาน ภาวะ
ทางอารมณ$ ค�านิยมส�วนบุคคล ความปรารถนา และเพศ 

2. ป�จจัยที่เป=นส�วนประกอบภายนอก เป=นลักษณะสภาพแวดล*อมภายนอกที่บุคคลมี
ปฏิสัมพันธ$ด*วย และจะส�งผลในการเกิดความสํานึกในแต�ละคนให*แตกต�างกัน เช�น ความสัมพันธ$
ภายในครอบครัว โรงเรียนและการศึกษา สถานภาพทางสังคม และกลุ�มเพ่ือน 

สรุปได*ว�า  มีป�จจัยที่เกี่ยวข*องหรือมีอิทธิพลต�อพฤติกรรมจิตสาธารณะหลายป�จจัยด*วยกัน  
ในการทําวิจัยครั้งนี้  คณะผู*วิจัยได*แบ�งป�จจัยหลักที่จะใช*ในการวิจัยออกเป=น 2 ป�จจัย  คือ  ป�จจัย
ภายใน และป�จจัยภายนอก  โดยแต�ละป�จจัยหลักจะมีป�จจัยย�อยๆ ดังนี้ 

1.  ป�จจัยภายใน  ได*แก�  เหตุผลเชิงจริยธรรม  และแรงจูงใจของบุคคลต�อการมีจิตสํานึกท่ี
จะให*ความช�วยเหลือแก�สังคม 

2.  ป�จจัยภายนอก  ได*แก�  การได*รับการสนับสนุนจากครอบครัว  การได*รับการสนับสนุน
จากมหาวิทยาลัย  การได*รับการสนับสนุนจากชุมชน  และการได*รับการสนับสนุนจากเพ่ือน ในการมี
จิตสํานึกท่ีจะให*ความช�วยเหลือแก�สังคม 
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4.  งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
ณัฐณิชากร ศรีบริบูรณ$ (2550) ได*ทําวิจัยเรื่อง การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของจิตอาสาของ

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พบว�า
องค$ประกอบของจิตอาสา มี 3 องค$ประกอบ คือ 1) การช�วยเหลือผู*อ่ืน 2) การเสียสละต�อสังคม และ 3) 
ความมุ�งม่ันพัฒนา โดยมีตัวชี้วัดในแต�ละองค$ประกอบดังนี้คือ ด*านการช�วยเหลือผู*อ่ืน ประกอบด*วย
ตัวชี้วัด 3 ตัว ได*แก� 1) การช�วยแนะนําสิ่งท่ีถูกท่ีควรแก�ผู*อ่ืน 2) การอํานวยความสะดวกให*กับผู*อ่ืน และ 
3) การแบ�งป�นสิ่งของให*กับผู*อ่ืน ด*านการเสียสละต�อสังคม ประกอบด*วยตัวชี้วัด 2 ตัว ได*แก� 1) การสละ
เงิน แรงกาย เพ่ือผู*อ่ืนและสังคม 2) การสละเวลา และการใช*เวลาว�างให*เกิดประโยชน$ต�อสังคม ด*าน
ความมุ�งม่ันพัฒนา ประกอบด*วยตัวชี้วัด 2 ตัว ได*แก� 1) การสนใจในป�ญหาและการเปลี่ยนแปลงพร*อม
ท้ังเสนอความคิดท่ีจะพัฒนาสังคม และ 2) การร�วมพัฒนากิจกรรมการเสริมสร*างจิตอาสาเพ่ือสังคม
อย�างสร*างสรรค$และหลากหลาย รวมมีตัวชี้วัดท้ังหมด 7 ตัว ผลการวิเคราะห$องค$ประกอบเชิงยืนยัน
อันดับท่ีสอง เพ่ือตรวจสอบความตรงของตัวชี้วัดจิตอาสา พบว�า 1. โมเดลมีความสอดคล*องกับข*อมูลเชิง
ประจักษ$ 2. สภาพจิตอาสาของนักเรียน และป�จจัยท่ีส�งผลต�อจิตอาสาของนักเรียนโดยภาพรวมแล*ว
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีจิตอาสา
อยู�ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาในแต�ละองค$ประกอบสรุปได*ว�า องค$ประกอบด*านการช�วยเหลือผู*อ่ืน
อยู�ในระดับสูงมาก การเสียสละต�อสังคมอยู�ในระดับปานกลาง และด*านความมุ�งม่ันพัฒนาอยู�ในระดับ
ปานกลาง สําหรับด*านตัวชี้วัดท้ัง 7 ตัว ตัวชี้วัดท่ีอยู�ในระดับสูงในแต�ละองค$ประกอบท่ีมีคะแนนสูงสุด 
คือ การแนะนําสิ่งท่ีถูกท่ีควรแก�ผู*อ่ืน การสละเวลาและการใช*เวลาว�างให*เกิดประโยชน$ต�อสังคม และการ
ร�วมพัฒนากิจกรรมการเสริมสร*างจิตอาสาเพ่ือสังคมอย�างสร*างสรรค$และหลากหลาย โดยมีป�จจัยท่ีส�งผล
ต�อจิตอาสา คือ ป�จจัยด*านสังคม/ชุมชน ครอบครัว เพ่ือน สื่อมวลชน โรงเรียน/ครู และป�จจัยด*าน
นักเรียน 3. ผลการพัฒนาและตรวจสอบความตรงของโมเดลเชิงสาเหตุของจิตอาสาของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผลการวิเคราะห$
โมเดลเชิงสาเหตุของจิตอาสาของนักเรียน พบว�าโมเดลมีความสอดคล*องกับข*อมูลเชิงประจักษ$ โดยตัว
แปรจิตอาสาได*รับอิทธิพลทางตรงอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ 0.05 จากตัวแปรป�จจัย
จํานวน 2 ตัว คือ ป�จจัยด*านสังคม/ชุมชน และป�จจัยด*านครอบครัว มีค�าอิทธิพลเท�ากับ 0.400 และ 
0.135 ตามลําดับ และได*รับอิทธิพลทางตรงจากป�จจัยด*านเพ่ือน มีขนาดอิทธิพลเท�ากับ 0.088 ป�จจัย
ด*านสื่อมวลชน มีขนาดอิทธิพลเท�ากับ 0.063 ป�จจัยด*านโรงเรียน/ครูและป�จจัยด*านนักเรียน มีขนาด
อิทธิพล เท�ากับ 0.048 และ 0.042 ตามลําดับ ตัวแปรจิตอาสาได*รับอิทธิพลทางอ*อมจากตัวแปรป�จจัย
ด*านครอบครัว ป�จจัยด*านเพ่ือน มีขนาดอิทธิพลเท�ากันคือ เท�ากับ 0.008 ป�จจัยด*านโรงเรียน/ครู มี
ขนาดอิทธิพลเท�ากับ 0.007 ป�จจัยด*านสังคม/ชุมชน และป�จจัยด*านสื่อมวลชน มีขนาดอิทธิพลเท�ากัน 
คือ เท�ากับ 0.001 โดยส�งผ�านตัวแปรป�จจัยด*านนักเรียน สําหรับป�จจัยท่ีมีอิทธิพลรวมสูงสุดต�อจิตอาสา 
คือ ป�จจัยด*านสังคม/ชุมชน โดยมีขนาดอิทธิพลเท�ากับ 0.401 รองลงมาคือป�จจัยด*านครอบครัว มีขนาด
อิทธิพลเท�ากับ 0.143 ป�จจัยด*านเพ่ือนมีขนาดอิทธิพลเท�ากับ 0.097 ป�จจัยด*านสื่อมวลชน มีขนาด
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อิทธิพลเท�ากับ 0.064 ป�จจัยด*านโรงเรียน/ครู และป�จจัยด*านนักเรียนโดยมีขนาดอิทธิพลเท�ากับ 0.055 
และ 0.042 ตามลําดับ โมเดลท่ีพัฒนาข้ึนสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรจิตอาสาของ
นักเรียนได*ร*อยละ 38.60 

กัลยกร  วรกุลลัฎฐานีย$ (2551) ได*ทําวิจัยเรื่อง การรับรู*  พฤติกรรมท่ีมีต�อจิตสํานึกสาธารณะ  
และการสื่อสารการตลาดท่ีมีประสิทธิผลต�อการมีส�วนร�วมในกิจกรรมท่ีเก่ียวกับจิตสํานึกสาธารณะของ
เยาวชน  พบว�า  เยาวชนส�วนใหญ�ไม�เคยได*ยินคําว�าจิตสํานึกสาธารณะ  แต�เคยเข*าร�วมกิจกรรมท่ี
โรงเรียนจัดข้ึนเป=นส�วนหนึ่งของการเรียนการสอน และมีกิจกรรมท่ีเน*นอาสาสมัครโดยให*เยาวชนริเริ่ม
เอง  กิจกรรมท่ีเยาวชนต*องการมีส�วนร�วมเป=นกิจกรรมเก่ียวกับการพัฒนาชุมชน ศิลปะและดนตรี  เด็ก
และเยาวชน และสิ่งแวดล*อม  ในการรณรงค$ให*เยาวชนเข*าร�วมกิจกรรม ควรจะเป=นบุคคลท่ีมีชื่อเสียง
มากท่ีสุด รองลงมา เป=นบุคคลท่ีมีประสบการณ$ในด*านนั้นๆ 

โกวิทย$  พงษ$ภักดี (2552) ได*ทําวิจัยเรื่อง  การใช*โปรแกรมฝsกการคิดแบบโยนิโสมนสิการเพ่ือ
พัฒนาจิตสาธารณะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปfท่ี 3 พบว�า นักเรียนท่ีร�วมโปรแกรมฝsกการคิดแบบ
โยนิโสมนสิการเพ่ือพัฒนาจิตสาธารณะ หลังการทดลองมีคะแนนจิตสาธารณะสูงกว�าก�อนทดลองและมี
คะแนนจิตสาธารณะสูงกว�ากลุ�มควบคุมอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
          ปJยะนาถ  สรวิสูตร (2552) ได*ทําวิจัยเรื่อง แรงจูงใจของผู*นําเยาวชนท่ีมีจิตอาสาในการทํา
กิจกรรมเพ่ือสังคม กรณีศึกษา สภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร  พบว�า  ผู*นําเยาวชนท่ีมีจิตอาสาในสภา
เยาวชนกรุงเทพมหานครเกือบท้ังหมดมีตําแหน�งเป=นสมาชิก ผู* ท่ีเป=นตัวแทนกลุ�มเยาวชนและ
ประธานสภาเยาวชนเขตมีจํานวนท่ีใกล*เคียงกัน กิจกรรมท่ีเข*าร�วมมากท่ีสุด คือ การเข*าประชุมสภา
เยาวชนกรุงเทพมหานคร โดยมีแรงจูงใจภายในอยู�ในระดับสูง ส�วนแรงจูงใจภายนอกอยู�ในระดับปาน
กลาง  ป�จจัยด*านศาสนาของผู*นําเยาวชนท่ีมีจิตอาสาท่ีแตกต�างกัน มีแรงจูงใจโดยรวมในการทํากิจกรรม
เพ่ือสังคมแตกต�างกัน สําหรับผู*นําเยาวชนท่ีมีจิตอาสาท่ีทําและไม�ทํากิจกรรม การพัฒนามาตรการและ
การดูแลเยาวชนมีแรงจูงใจภายในแตกต�างกัน  ผู*นําเยาวชนท่ีมีจิตอาสามีข*อเสนอว�า หน�วยงานท้ัง
ภาครัฐ  เอกชน และภาคประชาชนควรสนับสนุนให* เ กิดการขับเคลื่ อนกิจกรรมเ พ่ือสั งคม 
สถาบันการศึกษาและครอบครัวควรสนับสนุนให*ทํากิจกรรมเพ่ือเป=นประโยชน$ต�อส�วนรวมอย�างเป=น
รูปธรรม 

วิทยพัฒนท  สีหา และคณะ (2552)  ได*ทําวิจัยเรื่อง  ป�จจัยท่ีสัมพันธ$กับจิตสาธารณะของนิสิต
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  พบว�า จิตสาธารณะของนิสิตระดับปริญญาตรีสัมพันธ$กับ
การเห็นคุณค�าในตนเอง  อัตมโนทัศน$  ค�านิยมบุคคลทางครอบครัว  การขัดเกลาทางสังคม  และเหตุผล
เชิงจริยธรรมอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  ป�จจัยท่ีสามารถพยากรณ$จิตสาธารณะของนิสิต
ระดับปริญญาตรี คือ เหตุผลเชิงจริยธรรม อัตมโนทัศน$  ค�านิยมบุคคลทางครอบครัว มีค�าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ$เท�ากับ .302 มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 มีอํานาจจําแนกในการพยากรณ$ได*ร*อยละ 
8.80 



 15 

ฉวีวรรณ  ศรีวงศ$ (2552) ได*ทําวิจัยเรื่อง ป�จจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต�อจิตสาธารณะของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงรายเขต 4 พบว�า ความสัมพันธ$ของ
ป�จจัยท่ีมีผลต�อจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ค�าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ$ภายใน
ระหว�างตัวแปรภายนอกและตัวแปรภายในมีค�าสัมประสิทธิ์เป=นบวก อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01  ตัวแปรท่ีมีอิทธิพลทางตรงและทางอ*อมรวมสูงสุดต�อจิตสาธารณะของนักเรียน ได*แก� การคล*อย
ตามผู*อ่ืน รองลงมาคือ สัมพันธภาพระหว�างนักเรียนกับครู อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  ตัว
แปรท่ีมีอิทธิพลเฉพาะทางตรงต�อจิตสาธารณะ ได*แก� การคล*อยตามผู*อ่ืน รองลงมา คือ การรับรู*
ความสามารถของตนเอง สัมพันธภาพระหว�างนักเรียนกับเพ่ือน สัมพันธภาพระหว�างนักเรียนกับครู การ
อบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ส�วนตัวแปรท่ีมีอิทธิพลเฉพาะ
ทางอ*อมต�อจิตสาธารณะ ได*แก� สัมพันธภาพระหว�างนักเรียนกับครู และการควบคุมตนเอง รองลงมาคือ 
สัมพันธภาพระหว�างนักเรียนกับเพ่ือนและการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.01 

พิมภา  กําเนิดผล (2552) ได*ทําวิจัยเรื่อง ป�จจัยบางประการท่ีสัมพันธ$กับจิตสาธารณะของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปfท่ี 1 ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสงขลาเขต 1 จังหวัดสงขลา พบว�า ความสัมพันธ$
ระหว�างป�จจัยภายในและป�จจัยสภาพแวดล*อมโดยรวม มีความสัมพันธ$ทางบวกกับจิตสาธารณะ อย�างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ความสัมพันธ$ระหว�างป�จจัยภายในท้ัง 6 ป�จจัย ได*แก� เจตคติต�อจิต
สาธารณะ การรับรู*ความสามารถของตน การมองโลกในแง�ดี ความรับผิดชอบ ความเมตตากรุณา 
ลักษณะมุ�งอนาคตและควบคุมตน  และป�จจัยสภาพแวดล*อม 3 ป�จจัยได*แก� การถ�ายทอดจิตสาธารณะ
จากครอบครัว การถ�ายทอดจิตสาธารณะจากสถานศึกษา และการถ�ายทอดจิตสาธารณะจากสื่อมวลชน 
มีความสัมพันธ$ทางบวกกับจิตสาธารณะ อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

อ*อมใจ วงษ$มณฑา (2552) ได*ทําวิจัยเรื่อง ป�จจัยท่ีส�งผลต�อจิตสาธารณะของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร$  พบว�า  ระดับจิตสาธารณะของนักศึกษาโดยรวมอยู�ในระดับมาก  ป�จจัย
สภาพแวดล*อมทางสังคม ได*แก�  การสนับสนุนจากครอบครัว  การสนับสนุนจากอาจารย$และเพ่ือน การ
เรียนรู*ด*วยตนเองและเรียนรู*ร�วมกับผู*อ่ืน เป=นป�จจัยท่ีส�งผลต�อจิตสาธารณะของนักศึกษาอยู�ในระดับมาก 
ส�วนแนวทางการเสริมสร*างจิตสาธารณะให*แก�นักศึกษา โดยถือเป=นการทําตามพระปณิธานของพระราช
บิดาท่ีเน*นให*นักศึกษาทําเพ่ือประโยชน$ส�วนตนเป=นท่ีสอง ประโยชน$ของเพ่ือนมนุษย$เป=นกิจท่ีหนึ่ง 

ชุติมา  ไชยสิทธิ์ (2553) ได*ทําวิจัยเรื่อง การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของความรับผิดชอบต�อ
สังคมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย  พบว�า ความรับผิดชอบต�อสังคมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลาย มี 4 องค$ประกอบ คือ ความรับผิดชอบต�อครอบครัว ความรับผิดชอบต�อเพ่ือน ความรับผิดชอบ
ต�อโรงเรียน และความรับผิดชอบต�อชุมชน นักเรียนในเมืองและนักเรียนนอกเมืองมีระดับความ
รับผิดชอบต�อสังคมไม�แตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โมเดลเชิงสาเหตุของความ
รับผิดชอบต�อสังคมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีพัฒนาข้ึนมีความสอดคล*องกับข*อมูลเชิง
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ประจักษ$ (χ2= 42.54 df = 51 p = 0.79 GFI = 99 AGFI = 98 RMSEA = 0.000 RMR = 0.004) ตัว
แปรในโมเดลอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรความรับผิดชอบต�อสังคมได*ร*อยละ 82 ป�จจัยท่ีมี
อิทธิพลทางตรงต�อความรับผิดชอบต�อสังคมมากท่ีสุดคือ ป�จจัยด*านนักเรียน มีขนาดอิทธิพลเท�ากับ 
0.80 ส�วนป�จจัยด*านสังคมและสื่อมวลชนมีอิทธิพลทางอ*อมต�อความรับผิดชอบต�อสังคมโดยส�งผ�าน
ป�จจัยด*านนักเรียนด*วยขนาดอิทธิพล 0.48 

นงลักษณ$  เขียนงาม และสมพร  เมธีวัฒนากุล (2553)  ได*ทําวิจัยเรื่อง  ป�จจัยท่ีเก่ียวข*องกับ
จิตสาธารณะของนักศึกษามหาวิทยาลัย พบว�า  นักศึกษามีจิตสาธารณะอยู�ในระดับดี ร*อยละ 75.30 มี
ความรับผิดชอบต�อครอบครัว ร*อยละ 98.30 มีความรับผิดชอบต�อสังคมร*อยละ 94.50 และมีความ
รับผิดชอบต�อตนเอง ร*อยละ 78.10  สถาบันครอบครัวเป=นป�จจัยท่ีเก่ียวข*องกับการมีจิตสาธารณะท้ัง
ด*านความรับผิดชอบต�อตนเอง ด*านความรับผิดชอบต�อครอบครัว และด*านความรับผิดชอบต�อสังคม
อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ 0.01 

นันทรัตน$  ปริวัติธรรม (2553)  ได*ทําวิจัยเรื่อง การศึกษาป�จจัยท่ีส�งผลต�อพฤติกรรมจิตอาสา
ของเด็กและเยาวชนท่ีรับทุนการศึกษาสํานักงานทรัพย$สินส�วนพระมหากษัตริย$  พบว�า  ส�วนใหญ�เข*า
ร�วมกิจกรรมกับสํานักงานทรัพย$สินฯ หรือกิจกรรมท่ีทําประโยชน$ต�อสังคมเป=นครั้งคราว  ด*านป�จจัย
ภายในคือ ทัศนคติเชิงจริยธรรม อยู�ในระดับมาก  ป�จจัยภายนอก คือ การสนับสนุนทางสังคมจากคนใน
ครอบครัว สถานศึกษา ชุมชน และเพ่ือน ได*รับการสนับสนุนทางสังคมอยู�ในระดับมาก  การศึกษา
พฤติกรรมจิตอาสา ประกอบด*วย การช�วยเหลือผู*อ่ืน การเสียสละต�อสังคม การมุ�งม่ันพัฒนาสังคม และ
จิตสํานึกสาธารณะอยู�ในระดับปฏิบัติบ�อยครั้ง  ผลการทดสอบสมมติฐานพบว�า ประสบการณ$การเข*า
ร�วมกิจกรรมแตกต�างกัน มีระดับพฤติกรรมจิตอาสาแตกต�างกันอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
ป�จจัยภายใน และป�จจัยภายนอกมีความสัมพันธ$ทางบวกกับระดับพฤติกรรมจิตอาสา และการวิเคราะห$
ถดถอยพหุคูณ ป�จจัยภายในและป�จจัยภายนอกสามารถร�วมกันอธิบายพฤติกรรมจิตอาสาได*ในเชิงบวก
อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยป�จจัยภายนอกการสนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือนสามารถ
อธิบายพฤติกรรมจิตอาสาได*ดีท่ีสุด 

ปJ{นกนก  วงศ$ปJ{นเพ็ชร และคณะ (2553) ได*ทําวิจัยเรื่อง ป�จจัยท่ีเก่ียวข*องกับจิตอาสาของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล*าพระนครเหนือ พบว�า จิตอาสาของนักศึกษาอยู�ใน
ระดับสูง มีเจตคติต�อจิตอาสาอยู�ในระดับดี แรงจูงใจในการทํากิจกรรมจิตอาสาอยู�ในระดับสูง และการ
ได*รับการสนับสนุนทางสังคมอยู�ในระดับสูงเช�นกัน ป�จจัยด*านบุคคลทุกตัวมีความสัมพันธ$ทางบวกกับจิต
อาสาของนักศึกษาฯอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และยังสามารถร�วมกันอธิบายความแปรปรวน
ของจิตอาสาได* ร*อยละ 48.8 อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.001 โดยแรงจูงใจในการทํากิจกรรมจิต
อาสา มีค�าสัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวพยากรณ$สูงท่ีสุด รองลงมาคือ การได*รับการสนับสนุนทางสังคม
และเจตคติต�อจิตอาสา ตามลําดับ 



 17 

พัชราภรณ$  อนุกูล (2553)  ได*ทําวิจัยเรื่อง  การจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาการคิดและจิต
สาธารณะในวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปfท่ี 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม�  
พบว�า  นักเรียนมีพฤติกรรมจิตสาธารณะต�อส�วนรวมอยู�ในระดับดีมาก  เกิดความตระหนักในการดูแล
รักษาสาธารณะสมบัติของส�วนรวมมากข้ึน  มีความรับผิดชอบ มีน้ําใจ มีระเบียบวินัยในตนเองเพ่ิมข้ึน  
นักเรียนร�วมกันคิด วางแผน และปฏิบัติจริง ท้ังนี้การพัฒนาจิตสาธารณะมีผลทําให*นักเรียนมีความ
รับผิดชอบต�องานท่ีได*รับมอบหมาย ทํางานเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 

พรสุดา  ศรีป�ญญา (2553) ได*ทําวิจัยเรื่อง  ป�จจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต�อจิตสาธารณะของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปfท่ี 6 จังหวัดร*อยเอ็ด: การวิเคราะห$พหุระดับ  พบว�า ตัวแปรท่ีระดับนักเรียนท่ีมี
อิทธิพลต�อจิตสาธารณะ ได*แก� อัตมโนทัศน$  ความฉลาดทางอารมณ$  เจตคติต�อจิตสาธารณะ  คุณธรรม
จริยธรรมด*านความรับผิดชอบ  คุณธรรมจริยธรรมด*านความเอ้ือเฟ|}อเผื่อแผ� และคุณธรรมจริยธรรมด*าน
ความกตัญ~ู สามารถร�วมกันอธิบายความแปรปรวนของจิตสาธารณะได*ร*อยละ 66.80  ตัวแปรระดับ
ชุมชนท่ีมีอิทธิพลต�อจิตสาธารณะ ได*แก� การได*รับแบบอย�างจากครอบครัวและชุมชน สามารถอธิบาย
ความแปรปรวนของค�าเฉลี่ยจิตสาธารณะ ได*ร*อยละ 60 มีปฏิสัมพันธ$ระหว�างตัวแปรระดับชุมชนกับตัว
แปรระดับนักเรียน ได*แก� การเลี้ยงดูแบบรักตามใจ มีความสัมพันธ$กับสัมประสิทธิ์การถดถอยของ
คุณธรรมจริยธรรมด*านความกตัญ~ู 

อริสา  สุขสม (2553) ได*ทําวิจัยเรื่อง  การพัฒนาจิตสํานึกสาธารณะเพ่ือชุมชน  พบว�า  การ
พัฒนาค�านิยมเรื่องจิตสํานึกสาธารณะของมนุษย$เป=นเรื่องสําคัญ โดยเฉพาะในกลุ�มเยาวชน   ซ่ึงถือเป=น
ทรัพยากรบุคคลท่ีมีค�าของสังคม ซ่ึงกําลังเผชิญกับการใช*ชีวิตภายใต*สังคมความเสี่ยงหลายรูปแบบ  
ดังนั้นเพ่ือเป=นการส�งเสริมการเรียนรู*ท้ังเชิงวิชาการในชั้นเรียนและประสบการณ$เชิงชุมชนท่ีอยู�โดยรอบ 
เป=นการเรียนรู*ท่ีบูรณาการระหว�างภาคทฤษฎี การฝsกปฏิบัติ และเสริมสร*างคุณธรรมจริยธรรมให*แก�
นักศึกษาในฐานะเป=นเยาวชนกลุ�มหนึ่งของสังคมไทย การพัฒนาจิตสํานึกสาธารณะเพ่ือชุมชนของ
นักศึกษา  จึงเป=นตัวอย�างการพัฒนาทุนมนุษย$ท่ีสําคัญและมีคุณค�ายิ่งในยุคป�จจุบัน 

อริยา  คูหา  และ สุวิมล  นราองอาจ (2553)  ได*ทําวิจัยเรื่อง จิตสาธารณะและรูปแบบการ
ดําเนินชีวิตของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร$ วิทยาเขตป�ตตานี  พบว�า  จิตสาธารณะของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร$ วิทยาเขตป�ตตานี อยู�ในระดับมาก มีรูปแบบการดําเนินชีวิตกลุ�ม
ก*าวหน*าและกลุ�มวิชาชีพมากท่ีสุด และน*อยท่ีสุดคือ กลุ�มเก็บตัว  ส�วนจิตสาธารณะและรูปแบบการ
ดําเนินชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร$ วิทยาเขตป�ตตานี มีความสัมพันธ$ทางบวกอย�างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

ชูศิลป�  นาราหนองแวง (2554)  ได*ทําวิจัยเรื่อง  การพัฒนาเครื่องมือวัดจิตสาธารณะของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 
พบว�า เครื่องมือวัดจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 มีลักษณะเป=นข*อคําถามปลายปJดแบบมาตรประมาณค�า 4 ระดับ ท่ี
พัฒนาข้ึนมี 3 ฉบับ ได*แก� ฉบับท่ี 1 แบบประเมินตนเองของนักเรียน จํานวน 40 ข*อ ฉบับท่ี 2 แบบ
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สังเกตพฤติกรรมนักเรียนโดยครู จํานวน 30 ข*อ ฉบับท่ี 3 แบบประเมินนักเรียนโดยผู*ปกครอง จํานวน 
25 ข*อ และ (2) ผลการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดจิตสาธารณะ พบว�า ฉบับท่ี 1 แบบประเมิน
ตนเองของนักเรียน มีความตรงเชิงเนื้อหาโดยค�าดัชนีความสอดคล*องมีค�าระหว�าง .50 ถึง 1.00 มีความ
ตรงตามโครงสร*างระหว�าง .44 ถึง .68 มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ความตรงตามสภาพ โดยหา
ความสัมพันธ$ระหว�างแบบประเมินตนเองของนักเรียนกับแบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียนโดยครูมีค�า
เท�ากับ .75 มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 มีค�าอํานาจจําแนกระหว�าง 8.26 ถึง 14.79 มีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 และมีค�าความเท่ียง .95 ฉบับท่ี 2 แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียนโดยครูมีความตรง
เชิงเนื้อหาโดยมีค�าดัชนีความสอดคล*องระหว�าง .67 ถึง 1.00 มีความตรงตามโครงสร*างระหว�าง .41 ถึง 
.85 มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และ 0.01 มีค�าความเท่ียง .98 และฉบับท่ี 3 แบบประเมิน
นักเรียนโดยผู*ปกครอง มีความตรงเชิงเนื้อหาโดยค�าดัชนีความสอดคล*องระหว�าง .50 ถึง 1.00 มีความ
ตรงตามโครงสร*างระหว�าง .50 ถึง .90 มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และมีค�าความเท่ียง .96 

ณัฐดาว  คชพลายุกต$ (2554) ได*ทําวิจัยเรื่อง การทําหน*าท่ีของครอบครัว บุคลิกภาพ การเห็น
คุณค�าในตนเอง และพฤติกรรมการช�วยเหลือของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในอําเภอบางสะพาน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ$ พบว�า 1. การทําหน*าท่ีของครอบครัว ได*แก� การแก*ป�ญหา การสื่อสาร บทบาท 
การตอบสนองทางอารมณ$ ความผูกพันทางอารมณ$ และการควบคุมพฤติกรรมอยู�ในระดับสูง 2. 
บุคลิกภาพด*านการเปJดกว*าง การยอมรับผู*อ่ืน และการแสดงออกอยู�ในระดับสูง ส�วนด*านการมีสติและ
ความหวั่นไหวอยู�ในระดับปานกลาง 3. การเห็นคุณค�าในตนเอง ได*แก� ความรู*สึกว�าตนมีความสําคัญ 
ความรู*สึกว�าตนมีอํานาจ ความรู*สึกว�าตนมีความสามารถ และความรู*สึกว�าตนมีคุณความดีอยู�ในระดับสูง 
4. พฤติกรรมการช�วยเหลือ ได*แก� ทางกาย ทางวาจา ทางสติป�ญญา และทางใจอยู�ในระดับสูง 5. 
นักเรียนท่ีมีป�จจัยส�วนบุคคลแตกต�างกัน ได*แก� เพศ อายุ ระดับการศึกษา ผลการเรียน ลําดับการเกิด 
รายได*ของครอบครัว อาชีพของบิดาและมารดามีผลต�อพฤติกรรมการช�วยเหลือไม�แตกต�างกัน 6. การทํา
หน*าท่ีของครอบครัวมีความสัมพันธ$ทางบวกกับพฤติกรรมการช�วยเหลืออย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.001  7. บุคลิกภาพด*านการแสดงออก ความเปJดกว*าง การยอมรับผู*อ่ืน และการมีสติมีความสัมพันธ$
ทางบวกกับพฤติกรรมการช�วยเหลืออย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001  8. การเห็นคุณค�าในตนเอง
มีความสัมพันธ$ทางบวกกับพฤติกรรมการช�วยเหลืออย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001   

วลัยรัตน$ ยิ่งดํานุ�น(2554)  ได*ทําวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของโครงการจิตอาสา : 
กรณีศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ$” พบว�า
ระดับผลสัมฤทธิ์ของโครงการจิตอาสาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนบางมดวิทยา 
“สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ$” โดยรวม อยู�ในระดับมาก  เม่ือพิจารณาเป=นรายด*าน เรียงลําดับจากมากไป
น*อย คือ ด*านการทํางานเป=นทีม รองลงมาด*านความสามัคคี ด*านความมีน้ําใจ ด*านความเสียสละ และ
ด*านความรับผิดชอบ อยู�ในระดับมาก นักเรียนท่ีมีเพศ อายุ แผนการเรียนป�จจุบัน มีผลต�อระดับ
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการจิตอาสาไม�แตกต�างกัน ส�วนนักเรียนท่ีมีระดับการศึกษา อาชีพของผู*ปกครอง ท่ี
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แตกต�างกันมีผลต�อระดับผลสัมฤทธิ์ของโครงการจิตอาสาท่ีแตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญท่ี 0.05 
นักเรียนท่ีเข*าร�วมกิจกรรมพัฒนาผู*เรียนของโรงเรียนต�างกัน มีระดับผลสัมฤทธิ์ของโครงการจิตอาสา
โดยรวมไม�แตกต�างกัน นักเรียนท่ีเข*าร�วมกิจกรรมส�งเสริมความสัมพันธ$ระหว�าง วัด บ*าน โรงเรียน 
ต�างกันมีระดับผลสัมฤทธิ์ของโครงการจิตอาสาโดยรวมแตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 นักเรียนท่ีเข*าร�วมกิจกรรมโครงการ 1 ห*องเรียน 1 โครงงานบูรณาการต�างกัน มีระดับผลสัมฤทธิ์
ของโครงการจิตอาสาแตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

วิเชียร อินทรสมพันธ$ (2554)  ได*ทําวิจัยเรื่อง ป�จจัยท่ีส�งผลต�อจิตสาธารณะของนิสิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ*านสมเด็จเจ*าพระยาพบว�า 1. ป�จจัยท่ีส�งผลต�อจิตสาธารณะของนิสิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ*านสมเด็จเจ*าพระยาโดยรวมอยู�ในระดับมาก 2. นิสิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ*านสมเด็จเจ*าพระยา 
ร*อยละ 85.83 มีระดับจิตสาธารณะอยู�ในระดับปานกลาง ร*อยละ 10.17 อยู�ในระดับมาก และร*อยละ 
4.00 อยู�ในระดับน*อย  3. ป�จจัยกับจิตสาธารณะของนิสิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ*านสมเด็จเจ*าพระยามี
ความสัมพันธ$กันอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  4. ป�จจัยภายในด*านอัตมโนทัศน$ การเห็น
คุณค�าในตนเอง และป�จจัยภายนอกด*านการสนับสนุนจากครอบครัวการสนับสนุนจากอาจารย$และ
เพ่ือน การเรียนรู*ด*วยตนเองและร�วมกับผู*อ่ืน สามารถร�วมกันทํานายจิตสาธารณะของนิสิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ*านสมเด็จเจ*าพระยาได*ร*อยละ 47.10 อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
 วีรชัย  คําธร (2554) ได*ทําวิจัยเรื่อง ป�จจัยเชิงบูรณาการตามประสบการณ$และลักษณะทางจิต
ท่ีมีอิทธิพลต�อจิตสาธารณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พบว�า ระดับจิตสาธารณะของ
นักศึกษาด*านการใช*สาธารณสมบัติ ด*านการถือเป=นหน*าท่ี และด*านเคารพสิทธิผู*อ่ืน อยู�ในระดับมาก 
ส�วนการศึกษาความสัมพันธ$เปรียบเทียบ พบว�า นักศึกษาท่ีมีประสบการณ$ทางสังคมดีมาก และมี
ลักษณะมุ�งอนาคตควบคุมตนมาก จะมีจิตสาธารณะด*านการใช*สาธารณสมบัติมาก นักศึกษาท่ีมีลักษณะ
มุ�งอนาคตควบคุมตนมาก จะมีจิตสาธารณะด*านการถือเป=นหน*าท่ีมาก  นักศึกษาท่ีมีลักษณะมุ�งอนาคต
ควบคุมตนมาก มีประสบการณ$ทางสังคมท่ีดีมาก มีจิตสาธารณะด*านการเคารพสิทธิผู*อ่ืนมาก ในกลุ�ม
นักศึกษาท่ีเรียนคณะมนุษยศาสตร$และสังคมศาสตร$  ผู*ท่ีมีการเห็นแบบอย�างจากบุคคลรอบข*างท่ีดีมาก 
และมีเหตุผลเชิงจริยธรรมมาก มีจิตสาธารณะด*านการใช*สาธารณะสมบัติมาก จะปรากฏในกลุ�ม
นักศึกษาท่ีมีสมาชิกครอบครัวน*อย  ผู*ท่ีมีเหตุผลเชิงจริยธรรมมาก และมีการเห็นแบบอย�างจากบุคคล
รอบข*างดีมาก มีจิตสาธารณะด*านการถือเป=นหน*าท่ีมาก จะปรากฏในกลุ�มนักศึกษาท่ีบิดามารดามีระดับ
การศึกษามาก  และสําหรับผู*ท่ีมีการเห็นแบบอย�างจากบุคคลรอบข*างดีมาก จิตสาธารณะด*านเคารพ
สิทธิผู*อ่ืนมาก จะปรากฏอยู�ในนักศึกษากลุ�มรวม 

ศุภโชค  เสือทอง (2554) ได*ทําวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรเสริมเพ่ือพัฒนาจิตสาธารณะของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต*น พบว�า การพัฒนาหลักสูตรเสริมเพ่ือพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต*น มีองค$ประกอบ 3 ด*าน คือ การมีจิตสาธารณะเก่ียวกับตนเอง  การมีจิต
สาธารณะเก่ียวกับผู*อ่ืน และการมีจิตสาธารณะเก่ียวกับสังคม ส�วนหลักสูตรประกอบด*วย หลักการและ
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เหตุผลแนวคิดพ้ืนฐานในการพัฒนาหลักสูตร วัตถุประสงค$หลักสูตร โครงสร*างหลักสูตรเสริม กิจกรรม
การเรียนรู* สื่อการเรียนรู*  การวัดผลประเมินผล มีแผนดําเนินกิจกรรม 5 แผน กิจกรรมการเรียนรู* 13 
กิจกรรม ใช*เวลา 30 ชั่วโมง ผลการสร*างหลักสูตรพบว�ามีคุณภาพตามเกณฑ$ท่ีกําหนดอยู�ในระดับดี 
เหมาะท่ีจะนําไปใช*กับนักเรียนระดับอ่ืนๆ และปรับปรุงกิจกรรมให*เหมาะสมกับวัย 

สุภะรัฐ  ยอดระบํา (2554) ได*ทําวิจัยเรื่อง ป�จจัยด*านครอบครัว และจิตลักษณะท่ีเก่ียวข*องกับ
การเกิดจิตสาธารณะของนักศึกษาชั้นปfท่ี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  พบว�า กลุ�มตัวอย�างมี
พฤติกรรมการทําประโยชน$เพ่ือส�วนรวม(จิตสาธารณะ) ในภาพรวมอยู�ในระดับปานกลาง โดยพฤติกรรม
การทําประโยชน$เพ่ือส�วนรวมสูงสุด คือการรักษาความสะอาดในการใช*ห*องน้ําทุกครั้ง และพฤติกรรม
การทําประโยชน$เพ่ือส�วนรวมตํ่าสุด คือ การขีดเขียนข*อความต�างๆ ท่ีโต�ะ เก*าอ้ี และผนังของอาคาร 
ส�วนป�จจัยท่ีมีความสัมพันธ$อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติกับพฤติกรรมการทําประโยชน$เพ่ือส�วนรวม(จิต
สาธารณะ) คือ การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนใช*เหตุผล การเห็นแบบอย�างจากบิดามารดา 
สุขภาพจิตดี และทัศนคติท่ีดีต�อพฤติกรรมการทําประโยชน$เพ่ือส�วนรวม 

อารีย$  วงศ$แดง (2554) ได*ทําวิจัยเรื่อง ทัศนคติและพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต*น โรงเรียนแห�งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร พบว�า  นักเรียนมีพฤติกรรมจิตสาธารณะ
ระดับปานกลางใกล*เคียงกับระดับดี  นักเรียนส�วนใหญ�มีทัศนคติต�อจิตสาธารณะระดับปานกลาง  การ
อบรมเลี้ยงดูด*านจิตสาธารณะของพ�อแม� การเป=นแบบอย�างด*านจิตสาธารณะของพ�อแม� และการคล*อย
ตามกลุ�มเพ่ือนด*านจิตสาธารณะมีความสัมพันธ$กับทัศนคติต�อจิตสาธารณะ และพฤติกรรมจิตสาธารณะ
อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

อัญชลิกา  ผิวเพชร (2554) ได*ทําวิจัยเรื่อง  ป�จจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต�อจิตสาธารณะของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปfท่ี 4 ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พบว�า ป�จจัยท่ีมีอิทธิพลทางตรง
ต�อจิตสาธารณะของนักเรียน คือ คุณธรรมจริยธรรม  ป�จจัยท่ีมีอิทธิพลท้ังทางตรงและทางอ*อมต�อจิต
สาธารณะของนักเรียนต�อความสามารถในการแก*โจทย$ป�ญหา ได*แก� พฤติกรรมการสอนของครูและการ
อบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย  ป�จจัยท่ีมีอิทธิพลทางอ*อมต�อจิตสาธารณะของนักเรียนได*แก� ความ
ฉลาดทางอารมณ$ 

ดวงทิพย$  อันประสิทธิ์ และสุพรรณี  ไชยอําพร (2555)  ได*ทําวิจัยเรื่อง รูปแบบการขัดเกลา
ทางสังคมเพ่ือเสริมสร*างจิตอาสาในชุมชน  กรณีศึกษาชุมชนบางน้ําหวาน อําเภอพระประแดง  จังหวัด
สมุทรปราการ  พบว�า 1. ชาวชุมชนได*ให*ความหมายจิตอาสา คือ การกระทําด*วยใจจริง ช�วยเหลือด*วย
ความบริสุทธิ์ใจ ทําประโยชน$ให*ผู*อ่ืนได*เท�าท่ีตนทําได* อย�างไม�อยู�นิ่งเฉยเพ่ือท่ีจะนําชุมชนไปสู�ความ
เข*มแข็งด*วยการท่ีเป=นผู*ให*มากกว�าผู*รับ และในด*านองค$ประกอบ/คุณลักษณะของผู*มีจิตอาสา คือ เป=นผู*
ท่ีพร*อมจะเสียสละเพ่ือส�วนรวมท้ังแรงกาย แรงใจ รวมท้ังด*านเวลา และเป=นผู*ท่ีมีความเมตตา มีความ
ซ่ือสัตย$ โดยประพฤติตนเป=นบุคคลตัวอย�างให*กับผู*อ่ืนด*วยการยึดคุณธรรม จริยธรรม พร*อมกับมีความ
ขยัน อดทน และเป=นผู*มีอัธยาศัยดี เข*ากับคนอ่ืนได*ง�าย เป=นท่ีปรึกษาให*ผู* อ่ืนได* ถ�ายทอดความรู* 
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ความสามารถของตนให*กับผู*อ่ืน และมีภาวะความเป=นผู*นําและมีความกระตือรือร*น 2. การขัดเกลาทาง
สังคมผ�านสถาบันต�างๆ คือ ครอบครัว ได*แก� การอบรมสั่งสอนด*วยวาจา การทําตนให*เห็นเป=นแบบอย�าง 
การลงโทษ การสร*างแรงจูงใจด*วยการให*รางวัล สร*างกฎเกณฑ$ข*อตกลงร�วมกัน โรงเรียนได*แก� การ
อบรมสั่งสอนด*วยวาจา การลงโทษ การให*รางวัล การทําให*เห็นเป=นแบบอย�าง 3. การเปรียบเทียบ
รูปแบบการเลี้ยงดู ทุกสถาบันให*ความสําคัญในการเลี้ยงดูโดยการอบรมสั่งสอนด*วยวาจา และวิธีการทํา
ให*เห็นเป=นแบบอย�าง ส�วนวิธีการลงโทษและวิธีการจูงใจให*รางวัลนั้น สถาบันท่ีนํามาใช*คือ ครอบครัว
และโรงเรียน ในขณะท่ีวิธีการให*เรียนรู*ด*วยตนเอง สถาบันท่ีใช*มากท่ีสุดคือครอบครัว และศาสนา 

ศักด์ิชาย  เรืองฤทธิ์ (2555) ได*ทําวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ$ระหว�างแรงจูงใจกับจิตสาธารณะใน
การเข*าร�วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน$ของนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ พบว�า แรงจูงใจในการเข*าร�วม
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน$ของนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณอยู�ในระดับมากท้ังภาพรวมและรายด*าน ในขณะ
ท่ีจิตสาธารณะในการเข*าร�วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน$ในภาพรวมอยู�ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณา
รายด*าน พบว�า ด*านการตระหนักรู*และแก*ป�ญหาให*ผู*อ่ืน มีคะแนนอยู�ในระดับมาก ด*านการคํานึงถึง
ส�วนรวม ด*านการสร*างความสัมพันธ$เป=นกลุ�มเดียวกัน ด*านการรับผิดชอบต�อสาธารณะและสังคม ด*าน
ความรัก เอ้ืออาทร สามัคคี และด*านการสร*างเครือข�ายความร�วมมืออยู�ในระดับปานกลาง  โดยนิสิตท่ี
ศึกษาอยู�ในคณะท่ีต�างกัน มีแรงจูงใจในการเข*าร�วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน$ภาพรวมและรายด*านไม�
แตกต�างกัน แต�มีจิตสาธารณะภาพรวมแตกต�างกันอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 สําหรับ
ความสัมพันธ$ด*านแรงจูงใจกับจิตสาธารณะในการเข*าร�วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน$ของนิสิต
มหาวิทยาลัยทักษิณ ไม�มีความสัมพันธ$กัน หากพิจารณารายด*านจะพบว�า แรงจูงใจด*านความต*องการ
ความเจริญเติบโตทางสังคมมีความสัมพันธ$เชิงลบตํ่ากับจิตสาธารณะด*านความรับผิดชอบต�อสาธารณะ
และสังคม และจิตสาธารณะด*านความรัก เอ้ืออาทร สามัคคี อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

สุวิมล  ชาติชํานิ (2555) ได*ทําวิจัยเรื่อง  ป�จจัยบางประการท่ีมีความสัมพันธ$ต�อจิตสาธารณะ
ของนักเรียนมัธยมศึกษาปfท่ี 6 โรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร พบว�า  1. การอบรม
เลี้ยงดูแบบลงโทษทางจิต  การสนับสนุนจากเพ่ือน การอบรมเลี้ยงดูแบบใช*เหตุผล  การสนับสนุน
อาจารย$  และลักษณะมุ�งอนาคต-ควบคุมตน อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ค�าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ$พหุคูณ (R) เท�ากับ .797 ค�าสัมประสิทธิ์การพยากรณ$ (R2adj) เท�ากับ .632 ค�าความคลาด
เคลื่อนมาตรฐาน (SEest) เท�ากับ .277 ตามลําดับ 2. การอบรมเลี้ยงดูแบบลงโทษทางจิต  การ
สนับสนุนจากเพ่ือน การอบรมเลี้ยงดูแบบใช*เหตุผล  การสนับสนุนจากเพ่ือน  และลักษณะมุ�งอนาคต-
ควบคุมตน  มีค�าสัมประสิทธิ์การพยากรณ$ในรูปคะแนนดิบเท�ากับ .324, .136, .103, .175 และ .028 
ตามลําดับ มีค�าสัมประสิทธิ์การพยากรณ$ในรูปคะแนนมาตรฐานเท�ากับ .396, .194, .166, .203 และ 
.073 ตามลําดับ อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และมีค�าคงท่ีของสมการในรูปคะแนนดิบเท�ากับ 
.901 ป�จจัยท่ีสามารถพยากรณ$จิตสาธารณะของนักเรียนมัธยมศึกษาปfท่ี 6 ได*แก� การอบรมเลี้ยงดูแบบ
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ลงโทษทางจิต การสนับสนุนจากเพ่ือน การอบรมเลี้ยงดูแบบใช*เหตุผล การสนับสนุนจากเพ่ือน และ
ลักษณะมุ�งอนาคต-ควบคุมตน  

เอมอร  แสนภูวา (2555) ได*ทําวิจัยเรื่อง จิตคํานึงถึงส�วนรวมร�วมกันของนักศึกษา ระดับ
ปริญญาตรีโปรแกรมวิชาพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏลาวกาว พบว�า จิตคํานึงถึงส�วนรวมร�วมกัน
ของนักศึกษาโปรแกรมวิชาพัฒนาชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฏลาวกาว คือ การสร*างจิตใจแห�งการให* 
เสียสละ เอ้ืออาทร แบ�งป�น จิตสํานึกท่ีมีต�อส�วนรวม คือ ต*องการให*สังคมเกิดสันติสุข การทําความดี
บําเพ็ญตนให*เป=นประโยชน$โดยไม�หวังสิ่งตอบแทน เง่ือนไขทางจิตสังคมท่ีเก่ียวข*องกับจิตคํานึงถึง
ส�วนรวมร�วมกันของนักศึกษาแบ�งเป=น 2 ด*าน คือ เง่ือนไขภายใน และเง่ือนไขภายนอก จากการศึกษา
พบว�า เง่ือนไขภายในประกอบด*วย 1) การเห็นคุณค�าในตนเอง 2) เหตุผลเชิงจริยธรรม 3) ระบบค�านิยม 
4) ทัศนะต�อการจัดการสมบัติสาธารณะ ได*แก� ทัศนะต�อการดูแลสมบัติสาธารณะ ทัศนะต�อการจัดการ
การอยู�ร�วมกัน เช�น กฎระเบียบ ทัศนะต�อการมีส�วนร�วมดูแลจัดการแก*ไขทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล*อม และทัศนะต�อบทบาทของรัฐบาลท*องถ่ินและรัฐบาลกลางในการส�งเสริมจิตคํานึงถึงส�วนรวม
ร�วมกัน เง่ือนไขภายนอก ประกอบด*วย การขัดเกลาทางสังคม ประกอบด*วย 1) ครอบครัว 2) 
สภาพแวดล*อมทางสังคม ได*แก� เพ่ือน สื่อ ครูอาจารย$ สถานศึกษา และสถาบันศาสนา เง่ือนไขท้ัง 2 
ด*านข*างต*นเป=นกระบวนการขับเคลื่อนสู�จิตคํานึงถึงส�วนรวมร�วมกัน ท่ีเกิดกับจิตใจและแสดงออกเป=น
พฤติกรรมของนักศึกษาในการมีจิตคํานึงถึงส�วนรวมร�วมกัน อีกท้ังในแนวทางดําเนินการขับเคลื่อนของ
นักศึกษาได*รับแรงหนุนเสริมจากแรงบันดาลใจ สิ่งท่ีประทับใจ และความภาคภูมิใจท่ีเก่ียวข*องกับจิต
คํานึงถึงส�วนรวมร�วมกันของนักศึกษา ภายใต*นโยบายมหาวิทยาลัยและส�งผลให*เกิดสังคมท่ีพึงปรารถนา 
ท้ังระดับโปรแกรมวิชา มหาวิทยาลัย และชุมชน สังคม ประเทศชาติต�อไป 

อัศรา  ประเสริฐสิน (2555) ได*ทําวิจัยเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการบําเพ็ญประโยชน$ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี:  การวิจัยแบบผสม พบว�า เพศหญิงมีคะแนนมากกว�าเพศชายในทุกด*านของ
พฤติกรรมการบําเพ็ญประโยชน$ โดยท้ังเพศหญิงและเพศชายจะมีคะแนนด*านการไม�เอาเปรียบผู*อ่ืนสูง
ท่ีสุด รองลงมาคือ ด*านการใช*ทรัพย$สินส�วนรวมอย�างคุ*มค�าและมีประสิทธิภาพ และด*านการปฏิบัติ
กิจกรรมท่ีเป=นประโยชน$ต�อส�วนรวม  ส�วนด*านการอนุรักษ$สิ่งแวดล*อมมีค�าคะแนนตํ่าท่ีสุด ด*านกิจกรรม
บําเพ็ญประโยชน$ต�อสังคม มีท้ังการบําเพ็ญประโยชน$กับทางมหาวิทยาลัย/สถานศึกษา  การทํากิจกรรม
กับครอบครัว สําหรับผลของการบําเพ็ญประโยชน$เพ่ือสังคมท่ีมีต�อตัวนักศึกษาเองท้ังด*านบวกและลบ 
ด*านบวก เช�น การได*รับความไว*วางใจ คําชมเชย ยกย�องนับถือจากคนอ่ืน การเกิดความสุขทางจิตใจ
และผู*อ่ืนได*รับความสุข  การได*เรียนรู*สิ่งใหม�ๆ ได*รับประสบการณ$ต�างๆ ได*เรียนรู*ทักษะและวิธีการ
แก*ป�ญหาต�างๆ  ส�วนด*านลบ ได*แก� ความเหน็ดเหนื่อย ต*องสละเวลา เสียสละทรัพย$ ทํางานหนัก ใช*เงิน
ส�วนตัวในการทํางาน เกิดความขัดแย*งกับเพ่ือนๆ ต*องทุ�มเทท้ังแรงกายและแรงใจในการทํางาน ไม�มีใคร
เห็นค�า ไม�ได*ผลตอบแทนกลับมา   



 23 

บุญเลี้ยง  ทุมทอง (2556) ได*ทําวิจัยเรื่อง การสังเคราะห$รูปแบบการจัดกิจกรรมในการ
เสริมสร*างจิตสาธารณะของนักเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ พบว�า รูปแบบการจัดกิจกรรมในการเสริมสร*างจิต
สาธารณะของนักเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ สรุปได* 6 ข้ันตอน คือ ข้ันท่ี 1 ร�วมกันจัดต้ังกลุ�มครูท่ีสอนใน
สถานศึกษา  ข้ันท่ี 2 สร*างความตระหนักในตัวผู*เรียนในการทํากิจกรรม  ข้ันท่ี 3 วางแผนการจัด
กิจกรรมและลงพ้ืนท่ีร�วมทํากิจกรรมการมีจิตสาธารณะ  ข้ันท่ี 4 จัดกิจกรรมตามแผนงานและ
สังเกตการณ$กิจกรรมร�วมกัน ข้ันท่ี 5 อภิปรายและวิเคราะห$ผลการจัดกิจกรรมเพ่ือนํามาใช*ในการซ�อม
เสริมและพัฒนาผู*เรียน และข้ันท่ี 6 สะท*อนผลและวางแผนในเนื้อหาแต�ละสัปดาห$ต�อไป  ผลการใช*
รูปแบบการจัดกิจกรรม พบว�า การสังเกตคุณลักษณะของนักเรียนอยู�ในระดับมาก จากการทดสอบค�าที
พบว�า คะแนนเฉลี่ยคุณลักษณะพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะหลังจัดกิจกรรมสูงกว�าก�อนจัดกิจกรรม
อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

บุญธิดา  ยอดสุวรรณ (2557) ได*ทําวิจัยเรื่อง ระดับความมีจิตสาธารณะของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยแม�ฟpาหลวง  พบว�า  นักศึกษามหาวิทยาลัยแม�ฟpาหลวงมีระดับจิตสาธารณะในภาพรวมอยู�
ในระดับมาก  และเม่ือพิจารณาในแต�ละด*านพบว�า นักศึกษามหาวิทยาลัยแม�ฟpาหลวงมีระดับจิต
สาธารณะในทุกๆ ด*านอยู�ในระดับมาก โดยนักศึกษามีระดับจิตสาธารณะด*านยกย�องและให*เกียรติผู*อ่ืน
มีค�าเฉลี่ยสูงท่ีสุด  รองลงมาคือ ด*านความรัก ความอาทรและความสามัคคี และด*านมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน ซ่ึงมีค�าเฉลี่ยเท�ากัน จากการศึกษาระดับความมีจิตสาธารณะของนักศึกษาพบว�า กลุ�ม
ตัวอย�างเพศชายมีระดับความมีจิตสาธารณะสูงกว�ากลุ�มตัวอย�างเพศหญิง หากจําแนกตามชั้นปfของ
นักศึกษาพบว�า นักศึกษาชั้นปfท่ี 4 มีระดับความมีจิตสาธารณะสูงสุด รองลงมาคือ นักศึกษาชั้นปfท่ี 2 
ชั้นปfท่ี 1 และชั้นปf ท่ี 3 ตามลําดับ และจําแนกตามสายวิชาของนักศึกษาพบว�า นักศึกษาสาย
สังคมศาสตร$มีระดับความมีจิตสาธารณะสูงกว�านักศึกษาสายวิทยาศาสตร$ 
         จากงานวิจัยที่เกี่ยวข*องดังกล�าวสรุปได*ว�า กลุ�มตัวอย�างมีพฤติกรรมจิตสาธารณะโดยรวมอยู�
ในระดับมาก ซึ่งประกอบด*วย การช�วยเหลือผู*อื่น  การเสียสละต�อสังคม  การมุ�งมั่นพัฒนาสังคม  
การใช*สาธารณสมบัติ และการเคารพสิทธิผู*อื่น ป�จจัยที่ส�งผลต�อพฤติกรรมจิตสาธารณะ ได*แก� การ
สนับสนุนจากครอบครัว  การสนับสนุนจากอาจารย$และเพ่ือน การเรียนรู*ด*วยตนเอง และเรียนรู*ร�วมกับ
ผู*อ่ืน  ป�จจัยส�วนบุคคลแตกต�างกัน มีผลต�อพฤติกรรมจิตสาธารณะไม�แตกต�างกัน  โดยป�จจัยภายในและ
ป�จจัยภายนอกมีความสัมพันธ$ทางบวกกับพฤติกรรมจิตสาธารณะ นอกจากนี้ กิจกรรมเก่ียวกับจิต
สาธารณะนั้น หน�วยงานท้ังภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน ควรมีการสนับสนุนให*เกิดการขับเคลื่อน
กิจกรรมเพ่ือสังคม สถาบันการศึกษาและครอบครัว เพ่ือเป=นประโยชน$ต�อส�วนรวมอย�างเป=นรูปธรรม 
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5.  กรอบแนวคิดการวิจัย 

ตัวแปรอิสระ                                                     ตัวแปรตาม                                   

 
ภาพท่ี 1   กรอบแนวคิดการวิจัย 

1. พฤติกรรมจิตสาธารณะของนักศึกษา 
 

 

1. ลักษณะทางประชากร ได*แก� 
   1.1  เพศ 
   1.2  สาขาวิชา 
   1.3  ชั้นปfท่ีศึกษา 

2. ป�จจัยภายใน และป�จจัยภายนอก 

    2.1  ป�จจัยภายใน ได*แก�  
          -เหตุผลเชิงจริยธรรม     
          -แรงจูงใจ 

    2.2  ป�จจัยภายนอก  ได*แก�  
          -การสนับสนุนจากครอบครัว      
          -การสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย   
          -การสนับสนุนจากชุมชน 
          -การสนับสนุนจากเพ่ือน 



 

 

 

 

บทที่ 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 ในการวิจัยเรื่อง ป�จจัยท่ีมีอิทธิพลต�อพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร$ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร$ คณะผู*วิจัยได*ดําเนินการวิจัย  โดยมีข้ันตอน ดังนี้ 

1.  ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 
 ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง ได*แก�  นักศึกษาคณะศิลปศาสตร$ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร$ ภาคเรียนท่ี 2 ป3การศึกษา 2556 จํานวน 3 สาขาวิชา ได*แก� สาขาวิชาภาษาจีน  สาขาวิชา
ภาษาญ่ีปุ8น และสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล จํานวน 549 คน 

กลุ�มตัวอย�าง ได*แก�  นักศึกษาคณะศิลปศาสตร$ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร$ 
ภาคเรียนท่ี 2 ป3การศึกษา 2556 จํานวน 230 คน (จากการประมาณขนาดกลุ�มตัวอย�างของ Krejcie  
and Morgan, 1970)  โดยใช*วิธีสุ�มตัวอย�างแบบชั้นภูมิ  ได*แก� นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน  จํานวน 71 
คน  นักศึกษาสาขาวิชาภาษาญ่ีปุ8น จํานวน 66  คน และนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
สากล จํานวน 93 คน    

2.  เครื่องมือท่ีใช%ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช*ในการวิจัยครั้งนี้เปNนแบบสอบถาม   คณะผู*วิจัยได*สร*างเครื่องมือข้ึนโดยยึด
วัตถุประสงค$ของการวิจัยเปNนหลัก   โดยได*ทําการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยต�างๆ ท่ี
เก่ียวข*อง เพ่ือเปNนแนวทางในการสร*างเครื่องมือดังกล�าว 

3.  การสร%างเครื่องมือท่ีใช%ในการวิจัย 
  เครื่องมือท่ีใช*ในการเก็บรวบรวมข*อมูลครั้งนี้ คณะผู*วิจัยได*สร*างข้ึนโดยยึดตามวัตถุประสงค$
ของการวิจัย   มีข้ันตอนในการสร*างเครื่องมือ ดังนี้ 
 1.  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยต�างๆ ท่ีเก่ียวข*อง โดยคณะผู*วิจัยได*ศึกษาและ
วิเคราะห$ตามวัตถุประสงค$ของการวิจัย  เพ่ือเปNนแนวทางในการสร*างแบบสอบถาม 
  2.  กําหนดขอบเขตเนื้อหาของเครื่องมือท่ีใช*ในการวิจัย ประกอบด*วยเนื้อหา 3 ส�วน คือ 
  ส�วนท่ี 1 เปNนข*อมูลส�วนบุคคลของนักศึกษา มีลักษณะเปNนคําถามปลายปTด ให*
เลือกตอบเพียง 1 ข*อ มีจํานวน 3 ข*อ ได*แก� เพศ  สาขาวิชา  และชั้นป3ท่ีศึกษา 
  ส�วนท่ี 2 เปNนคําถามเก่ียวกับพฤติกรรมจิตสาธารณะ  มีลักษณะเปNนคําถามปลายปTด  

โดยใช*ระดับการวัดข*อมูลประเภทเรียงอันดับ (Ordinal Scale) มีจํานวนท้ังหมด 32 ข*อ ใช*มาตราส�วน
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ประมาณค�าของลิเคิต (Likert Scale)  เปNนการวัดระดับของพฤติกรรมจิตสาธารณะ มี 5 ระดับ โดย
กําหนดคะแนนระดับการปฏิบัติ ดังนี้ 

   ปฏิบัติทุกครั้ง หมายถึง  มีการปฏิบัติจิตสาธารณะ ทุกวัน/เกือบทุกวัน  
                                                        มีค�าเท�ากับ  5 คะแนน 
  บ�อยครั้ง  หมายถึง  มีการปฏิบัติจิตสาธารณะ สัปดาห$ละ 3-4 ครั้ง             
       มีค�าเท�ากับ  4 คะแนน 
  บางครั้ง    หมายถึง  มีการปฏิบัติจิตสาธารณะ สัปดาห$ละ 1-2 ครั้ง                 

                                                          มีค�าเท�ากับ  3 คะแนน 
  นานๆ ครั้ง      หมายถึง  มีการปฏิบัติจิตสาธารณะ เดือนละครั้ง/น*อยกว�านั้น 
                                             มีค�าเท�ากับ  2 คะแนน 

   ไม�เคยเลย หมายถึง  ไม�เคยมีการปฏิบัติจิตสาธารณะเลย 
                                                    มีค�าเท�ากับ  1 คะแนน 

 ส�วนท่ี 3 เปNนคําถามเก่ียวกับป�จจัยท่ีมีอิทธิพลต�อพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักศึกษา 
ลักษณะเปNนคําถามปลายปTด โดยใช*ระดับการวัดข*อมูลประเภทเรียงอันดับ (Ordinal Scale) แบ�งป�จจัย
เปNน 2 ลักษณะ คือ ป�จจัยภายใน ได*แก� ด*านเหตุผลเชิงจริยธรรม มีจํานวน 5 ข*อ ด*านแรงจูงใจ มี
จํานวน 7 ข*อ  และป�จจัยภายนอก ได*แก� ด*านการสนับสนุนจากครอบครัว มีจํานวน 6 ข*อ ด*านการ
สนับสนุนจากมหาวิทยาลัย มีจํานวน 5 ข*อ ด*านการสนับสนุนจากชุมชน มีจํานวน 3 ข*อ และด*านการ
สนับสนุนจากเพ่ือน มีจํานวน 6 ข*อ ใช*มาตราส�วนประมาณค�าของลิเคิต (Likert) เปNนการวัดระดับ
ความสําคัญของป�จจัยท่ีมีต�อพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักศึกษา มี 5 ระดับ โดยกําหนดคะแนน ดังนี้ 

   สําคัญมากท่ีสุด  เท�ากับ 5 คะแนน 

   สําคัญมาก  เท�ากับ 4 คะแนน 

   สําคัญปานกลาง  เท�ากับ 3 คะแนน 

   สําคัญน*อย  เท�ากับ 2 คะแนน 

   สําคัญน*อยท่ีสุด  เท�ากับ 1 คะแนน  

3.  การตรวจสอบเครื่องมือ คณะผู*วิจัยได*นําเครื่องมือท่ีใช*ในการวิจัยท่ีผ�านการปรับปรุงแก*ไข
แล*วไปทดลองใช*กับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล คณะศิลปศาสตร$ ท่ีไม�ใช�กลุ�ม
ตัวอย�าง จํานวน 30 ชุด และนําไปทดสอบเพ่ือหาค�าความเชื่อม่ันของเครื่องมือท่ีใช*ในการวิจัย  ได*ค�า
ความเชื่อม่ัน ดังนี้ 

3.1 แบบสอบถามส�วนท่ี 2 เก่ียวกับพฤติกรรมจิตสาธารณะ ค�าความเชื่อม่ันเท�ากับ  
0.908 
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 3.2 แบบสอบถามส�วนท่ี 3 เก่ียวกับป�จจัยท่ีมีอิทธิพลต�อพฤติกรรมจิตสาธารณะของ
นักศึกษา ค�าความเชื่อม่ันเท�ากัน 0.915 

4.  การเก็บรวบรวมข%อมูล 
 คณะผู*วิจัยได*ทําการศึกษาและเก็บรวบรวมข*อมูลจากแหล�งข*อมูล 2 ประเภท  ดังนี้ 
 1.  ข*อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปNนข*อมูลท่ีได*มาจากการรวบรวมข*อมูลจากหนังสือ 
ตํารา บทความ อินเทอร$เน็ต และรายงานวิจัยท่ีเก่ียวข*อง 
 2.  ข*อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปNนข*อมูลท่ีได*มาจากกลุ�มตัวอย�าง ซ่ึงเปNนนักศึกษาคณะ
ศิลปศาสตร$    คณะผู*วิจัยได*ดําเนินการแจกแบบสอบถาม ในระหว�างวันท่ี 10 – 13 กุมภาพันธ$  2557  
จํานวน 230  ชุด ได*รับแบบสอบถามกลับคืนมา และมีความสมบูรณ$ สามารถนําไปวิเคราะห$ข*อมูล 
จํานวน 230  ชุด คิดเปNนร*อยละ 100 

5.  การวิเคราะห-ข%อมูล 
คณะผู*วิจัยได*ทําการวิเคราะห$ข*อมูล โดยใช*โปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะห$ค�าความเชื่อม่ัน

ของแบบสอบถาม วิเคราะห$ค�าร*อยละ  ค�าเฉลี่ย ส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบค�าที (t-test) การ
วิเคราะห$ความแปรปรวนทางเดียว การเปรียบเทียบความแตกต�างเปNนรายคู�ด*วยวิธี Scheffe และการ
ทดสอบความสัมพันธ$ด*วยค�าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ$ของเพียร$สัน (Pearson’s Product Moment 
Correlation Coefficient) 

ในการแปลความหมายค�าเฉลี่ย ใช*เกณฑ$  ดังนี้ 
ค�าเฉลี่ย  4.21-5.00 หมายถึง  มากท่ีสุด 
ค�าเฉลี่ย  3.41-4.20 หมายถึง  มาก 
ค�าเฉลี่ย  2.61-3.40 หมายถึง  ปานกลาง 
ค�าเฉลี่ย  1.81-2.60 หมายถึง  น*อย 

       ค�าเฉลี่ย  1.00-1.80 หมายถึง  น*อยท่ีสุด  



 
 

บทที่ 4 

ผลการวิจัย 

 ในการวิจัยเรื่อง ป�จจัยท่ีมีอิทธิพลต�อพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร$ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร$    คณะผู*วิจัยได*จําแนกการนําเสนอผลการวิจัยออกเป/น 
4  ตอน  ดังนี้ 

ตอนท่ี 1  ผลการวิเคราะห$ข*อมูลลักษณะทางประชากรของกลุ�มตัวอย�าง 
ตอนท่ี 2  ผลการวิเคราะห$ข*อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมจิตสาธารณะ  
ตอนท่ี 3  ผลการวิเคราะห$ข*อมูลเก่ียวกับป�จจัยท่ีมีอิทธิพลต�อพฤติกรรมจิตสาธารณะ  
ตอนท่ี 4  ผลการวิเคราะห$การทดสอบสมมติฐาน 

 
ตอนท่ี 1  ผลการวิเคราะห�ข�อมูลลักษณะทางประชากรของกลุ$มตัวอย$าง 

 ข*อมูลเก่ียวกับลักษณะทางประชากรของกลุ�มตัวอย�าง มีรายละเอียด ดังนี้ 

ตารางท่ี 1   จํานวนและร*อยละของกลุ�มตัวอย�าง จําแนกตามเพศ  
เพศ จํานวน ร*อยละ 

      ชาย 
      หญิง  

58 
172 

25.20 
74.80 

รวม 230 100.00 
  

จากตารางท่ี 1 พบว�า กลุ�มตัวอย�างส�วนใหญ�เป/นเพศหญิง จํานวน 172 คน คิดเป/นร*อยละ 
74.80 เป/นเพศชาย จํานวน 58 คน คิดเป/นร*อยละ 25.20   

ตารางท่ี 2   จํานวนและร*อยละของกลุ�มตัวอย�าง จําแนกตามสาขาวิชา  
สาขาวิชา จํานวน ร*อยละ 

      ภาษาจีน 
      ภาษาญ่ีปุ?น 
     ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 

71 
66 
93 

30.90 
28.70 
40.40 

รวม 230 100.00 
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จากตารางท่ี 2 พบว�า กลุ�มตัวอย�างส�วนใหญ�ศึกษาในสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
สากล จํานวน 93 คน คิดเป/นร*อยละ 40.40 สาขาวิชาภาษาจีน จํานวน 71 คน คิดเป/นร*อยละ 30.90 
และสาขาวิชาภาษาญ่ีปุ?น จํานวน 66 คน คิดเป/นร*อยละ 28.70   

ตารางท่ี 3   จํานวนและร*อยละของกลุ�มตัวอย�าง จําแนกตามชั้นปBท่ีศึกษา  
ชั้นปBท่ีศึกษา จํานวน ร*อยละ 

     ปBท่ี 1 
     ปBท่ี 2 
     ปBท่ี 3  
     ปBท่ี 4    

75 
51 
53 
51 

32.60 
22.20 
23.00 
22.20 

รวม 230 100.00 
 
จากตารางท่ี 3 พบว�ากลุ�มตัวอย�างส�วนใหญ�กําลังศึกษาชั้นปBท่ี 1 จํานวน 75 คน คิดเป/นร*อยละ 

32.60 ชั้นปBท่ี 3 จํานวน 53 คน คิดเป/นร*อยละ 23.00 ชั้นปBท่ี 2 และชั้นปBท่ี 4 มีจํานวน 51 คนเท�ากัน 
คิดเป/นร*อยละ 22.20 ตามลําดับ 

ตอนท่ี 2  ผลการวิเคราะห�ข�อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมจิตสาธารณะ  

ตารางท่ี 4  ค�าเฉลี่ยและส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมจิตสาธารณะ 
พฤติกรรมจิตสาธารณะ X S.D. ความหมาย 

1. ข*าพเจ*าจะเปGดปGดประตูห*องเรียนด*วยความระมัด 
ระวัง 

4.15 0.750 มาก 

2. ข*าพเจ*าจะไม�ขีดเขียนโตHะ เก*าอ้ีหรือผนังห*องเรียน 4.01 1.165 มาก 
3. ข*าพเจ*าจะแบ�งป�นอุปกรณ$การเรียนให*แก�เพ่ือนท่ี 
ไม�มีอุปกรณ$การเรียนใช* 

4.12 0.803 มาก 

4. ข*าพเจ*าจะให*คําปรึกษาเพ่ือนเก่ียวกับป�ญหา     
การเรียน 

3.73 0.839 มาก 

5. ข*าพเจ*าจะแบ�งหนังสือให*เพ่ือนๆ อ�าน 3.75 0.875 มาก 
6. ข*าพเจ*าจะให*คําแนะนําแก�เพ่ือนท่ีทําผิดให*ปฏิบัติ
ตนถูกต*อง 

3.72 0.778 มาก 

7. ข*าพเจ*าจะช�วยเหลืออาจารย$ และเพ่ือน โดยไม�หวัง
ผลตอบแทน 

4.03 0.784 มาก 
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ตารางท่ี 4  (ต$อ) 

พฤติกรรมจิตสาธารณะ X S.D. ความหมาย 
8. หากพบขยะตกอยู�ตามพ้ืน ข*าพเจ*าจะเก็บขยะไปท้ิง
ทันที 

3.23 0.742 ปานกลาง 

9. หากพบคนตาบอดต*องการข*ามถนน ข*าพเจ*าจะพา
เขาข*ามถนนอย�างปลอดภัย 

3.52 1.048 มาก 

10. ข*าพเจ*าจะช�วยเหลือเพ่ือนทํางานส�วนรวมให*เสร็จ
ก�อนทํางานส�วนตัว 

3.70 0.777 มาก 

11. ข*าพเจ*าจะสละเวลาช�วยสอนการบ*าน หรือติว
หนังสือให*แก�เพ่ือน 

3.24 0.891 ปานกลาง 

12. หลังเวลาเลิกเรียน ข*าพเจ*าจะไปช�วยบิดามารดา
ทํางานบ*าน 

3.80 0.879 มาก 

13. ข*าพเจ*าจะซ้ืออาหาร และขนมเลี้ยงเพ่ือนท่ี      
ไม�มีเงิน 

3.21 0.950 ปานกลาง 

14. ข*าพเจ*าจะเข*าแถวตามลําดับในการซ้ืออาหาร 4.39 0.790 มากท่ีสุด 
15. ข*าพเจ*าจะสละท่ีนั่งบนรถประจําทางให*แก�เด็ก  
คนพิการ สตรีมีครรภ$ และผู*สูงอายุ 

4.04 0.873 มาก 

16. ข*าพเจ*าจะใช*เวลาว�างเข*าร�วมกิจกรรมเก่ียวกับ 
การช�วยเหลือสังคมท่ีคณะ หรือมหาวิทยาลัย จัดข้ึน 

3.36 0.903 ปานกลาง 

17. ข*าพเจ*าจะบริจาคเงิน หรือสิ่งของ เพ่ือช�วยเหลือ
คนท่ีเดือดร*อน 

3.75 0.833 มาก 

18. ข*าพเจ*าจะช�วยหาแนวทางในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยหรือชุมชนให*สะอาดข้ึน 

3.18 0.934 ปานกลาง 

19. ข*าพเจ*าสนใจป�ญหาต�างๆ ท่ีเกิดข้ึนในครอบครัว 
สังคม หรือชุมชน 

3.76 0.868 มาก 

20. ข*าพเจ*าจะเป/นผู*นําเพ่ือนๆ ไปทํากิจกรรมท่ีเป/น
ประโยชน$ต�อสังคม 

3.29 1.017 ปานกลาง 

21. ข*าพเจ*าจะใช*ทรัพย$สินท่ีเป/นของส�วนรวมด*วย
ความระมัดระวัง 

4.15 0.792 มาก 

22. หากพบกHอกน้ําเปGดท้ิงไว* หรือปGดไม�สนิท ข*าพเจ*า
จะเข*าไปปGดกHอกน้ําให*สนิททันที 

4.32 0.799 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 4  (ต$อ) 

พฤติกรรมจิตสาธารณะ X S.D. ความหมาย 
23. เม่ือรับประทานอาหารท่ีโรงอาหารเสร็จเรียบร*อย 
ข*าพเจ*าจะนําภาชนะท่ีรับประทานไปเก็บในท่ีท่ีจัดไว*  

4.59 0.729 มากท่ีสุด 

24. หากข*าพเจ*านําโตHะ เก*าอ้ีของห*องเรียนไปใช*ใน
การทํากิจกรรม เม่ือเสร็จงานแล*ว ข*าพเจ*าจะนําไป
เก็บท่ีเดิม 

4.07 0.894 มาก 

25. ข*าพเจ*าจะสมัครเข*าร�วมกิจกรรมเก่ียวกับการทํา
ประโยชน$แก�สังคมท่ีคณะ หรือมหาวิทยาลัยจัด 

3.39 0.981 ปานกลาง 

26. ข*าพเจ*าจะแต�งกายถูกระเบียบของมหาวิทยาลัย 3.87 0.884 มาก 
27. ข*าพเจ*าจะร�วมมือกับเพ่ือนๆ คิดกิจกรรม เพ่ือให*
เพ่ือนมีจิตสํานึกท่ีดีต�อสังคมส�วนรวม 

3.48 0.900 มาก 

28. ข*าพเจ*าจะช�วยดูแลรักษาความสะอาดของ
ห*องเรียน 

3.73 0.787 มาก 

29. ข*าพเจ*าจะช�วยดูแลรักษาความสะอาดของห*องน้ํา 3.57 0.826 มาก 
30. ข*าพเจ*าจะแจ*งอาจารย$ หรือนักการภารโรงทราบ 
หากพบว�าทรัพย$สินของมหาวิทยาลัยชํารุดหรือ
เสียหาย 

3.03 1.089 ปานกลาง 

31. หากมีการเลือกต้ังในคณะ ข*าพเจ*าจะไปใช*สิทธิ
เลือกต้ัง 

3.96 1.017 มาก 

32. ข*าพเจ*าจะอ�านหนังสือของห*องสมุดอย�าง
ระมัดระวัง และเก็บหนังสือไว*ในท่ีท่ีจัดไว* เม่ืออ�าน
เสร็จแล*ว 

4.11 0.794 มาก 

เฉลี่ยรวม 3.76 0.411 มาก 
 

จากตารางท่ี 4  พบว�า กลุ�มตัวอย�างมีพฤติกรรมจิตสาธารณะโดยรวมอยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ย
เท�ากับ 3.76  เม่ือพิจารณารายข*อพบว�า กลุ�มตัวอย�างมีพฤติกรรมจิตสาธารณะเม่ือรับประทานอาหาร
เสร็จเรียบร*อยจะนําภาชนะท่ีรับประทานไปเก็บในท่ีท่ีจัดไว*  จะเข*าแถวตามลําดับในการซ้ืออาหาร   
และหากพบกHอกน้ําเปGดท้ิงไว*หรือปGดไม�สนิทจะเข*าไปปGดกHอกน้ําให*สนิททันที อยู�ในระดับมากท่ีสุด มี
ค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.59, 4.39 และ 4.32 ตามลําดับ  กลุ�มตัวอย�างมีพฤติกรรมจิตสาธารณะโดยจะเปGดปGด
ประตูห*องเรียนด*วยความระมัดระวัง  ใช*ทรัพย$สินท่ีเป/นของส�วนรวมด*วยความระมัดระวัง  จะแบ�งป�น
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อุปกรณ$การเรียนให*แก�เพ่ือนท่ีไม�มีอุปกรณ$การเรียนใช*  จะอ�านหนังสือของห*องสมุดอย�างระมัดระวัง
และเก็บหนังสือไว*ในท่ีท่ีจัดไว*เม่ืออ�านเสร็จแล*ว  หากนําโตHะเก*าอ้ีของห*องเรียนไปใช*ในการทํากิจกรรม
เม่ือเสร็จงานแล*วจะนําไปเก็บท่ีเดิม  จะสละท่ีนั่งบนรถประจําทางให*แก�เด็ก คนพิการ สตรีมีครรภ$และ
ผู*สูงอายุ จะช�วยเหลืออาจารย$ และเพ่ือนโดยไม�หวังผลตอบแทน จะไม�ขีดเขียนโตHะเก*าอ้ีหรือผนัง
ห*องเรียน  หากมีการเลือกต้ังในคณะจะไปใช*สิทธิเลือกต้ัง จะแต�งกายถูกระเบียบของมหาวิทยาลัย หลัง
เวลาเลิกเรียนจะไปช�วยบิดามารดาทํางานบ*าน  สนใจป�ญหาต�างๆ ท่ีเกิดข้ึนในครอบครัว สังคม หรือ
ชุมชน จะแบ�งหนังสือให*เพ่ือนๆ อ�าน จะบริจาคเงินหรือสิ่งของเพ่ือช�วยเหลือคนท่ีเดือดร*อน จะให*
คําปรึกษาเพ่ือนเก่ียวกับป�ญหาการเรียน จะช�วยดูแลรักษาความสะอาดของห*องเรียน จะให*คําแนะนํา
แก�เพ่ือนท่ีทําผิดให*ปฏิบัติตนถูกต*อง จะช�วยเหลือเพ่ือนทํางานส�วนรวมให*เสร็จก�อนทํางานส�วนตัว จะ
ช�วยดูแลรักษาความสะอาดของห*องน้ํา หากพบคนตาบอดต*องการข*ามถนนจะพาข*ามอย�างปลอดภัย 
และจะร�วมมือกับเพ่ือนๆ คิดกิจกรรมเพ่ือให*เพ่ือนมีจิตสํานึกท่ีดีต�อสังคมส�วนรวม อยู�ในระดับมาก โดยมี
ค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.15, 4.15, 4.12, 4.11, 4.07, 4.04, 4.03, 4.01, 3.96, 3.87, 3.80, 3.76, 3.75, 3.75, 
3.73, 3.73, 3.72, 3.70, 3.57, 3.52 และ 3.48 ตามลําดับ 
 
ตอนท่ี 3  ผลการวิเคราะห�ข�อมูลเก่ียวกับป-จจัยรวมท่ีมีอิทธิพลต$อจิตสาธารณะของนักศึกษา  
 
ตารางท่ี 5  ค�าเฉลี่ยและส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของป�จจัยรวมท่ีมีอิทธิพลต�อจิตสาธารณะของนักศึกษา  

ป�จจัย  X S.D. ความหมาย 
ป-จจัยภายใน 
        ด*านเหตุผลเชิงจริยธรรม 
        ด*านแรงจูงใจ 

4.26 
4.49 
4.03 

0.523 
0.464 
0.582 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

มาก 
ป-จจัยภายนอก 
        ด*านการสนับสนุนจากครอบครัว 
        ด*านการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย 
        ด*านการสนับสนุนจากชุมชน 
  ด*านการสนับสนุนจากเพ่ือน 

3.91 
4.24 
3.91 
3.65 
3.84 

0.661 
0.546 
0.644 
0.780 
0.672 

มาก 
มากท่ีสุด 

มาก 
มาก 
มาก 

 
จากตารางท่ี 5  พบว�า ป�จจัยภายในมีอิทธิพลต�อพฤติกรรมจิตสาธารณะโดยรวมอยู�ในระดับ

มากท่ีสุด มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4. 26  เม่ือพิจารณารายด*านพบว�า ป�จจัยภายในด*านเหตุผลเชิงจริยธรรมมี
อิทธิพลต�อพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักศึกษาอยู�ในระดับมากท่ีสุด มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.49 ส�วน ป� จ จั ย
ภายในด*านแรงจูงใจมีอิทธิพลต�อพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักศึกษา อยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 
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4.03  สําหรับป�จจัยภายนอกด*านการสนับสนุนจากครอบครัวมีอิทธิพลต�อพฤติกรรมจิตสาธารณะของ
นักศึกษา อยู�ในระดับมากท่ีสุด มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.24  ส�วนป�จจัยภายนอกด*านการสนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัย ด*านการสนับสนุนจากเพ่ือน และด*านการสนับสนุนจากชุมชน มีอิทธิพลต�อพฤติกรรมจิต
สาธารณะของนักศึกษา อยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 3.91, 3.84 และ 3.65 ตามลําดับ 
 
 3.1 ผลการวิเคราะห�ข�อมูลเก่ียวกับป-จจัยภายในรายด�านท่ีมีอิทธิพลต$อจิตสาธารณะของ
นักศึกษา  

ตารางท่ี 6  ค�าเฉลี่ยและส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของป�จจัยภายในด*านเหตุผลเชิงจริยธรรมท่ีมีอิทธิพลต�อ
จิตสาธารณะของนักศึกษา  
 

ป-จจัยภายใน X S.D. ความหมาย 

ด�านเหตุผลเชิงจริยธรรม 

1. การทําดีย�อมได*ดี การทําชั่วย�อมได*ชั่ว 4.53 0.691 มากท่ีสุด 
2. การบําเพ็ญประโยชน$ต�อสังคม จะทําให*ได*รับผลบุญ 4.26 0.770 มากท่ีสุด 
3. บุคคลท่ีเสียสละต�อผู*อ่ืน ย�อมเป/นคนท่ีน�ายกย�อง 4.45 0.671 มากท่ีสุด 
4. ความขยันหม่ันเพียร ทําให*คนประสบความสําเร็จ 4.67 0.573 มากท่ีสุด 
5. การเอ้ือเฟQRอเผื่อแผ�ต�อผู*อ่ืน ทําให*สังคมน�าอยู� 4.55 0.623 มากท่ีสุด 

เฉลี่ยรวม 4.49 0.464 มากท่ีสุด 
 
 จากตารางท่ี 6  พบว�า ป�จจัยภายในด*านเหตุผลเชิงจริยธรรมโดยรวมมีอิทธิพลต�อพฤติกรรมจิต
สาธารณะของนักศึกษาอยู�ในระดับมากท่ีสุด มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.49  เม่ือพิจารณารายข*อพบว�า ความ
ขยันหม่ันเพียรทําให*คนประสบความสําเร็จ  การเอ้ือเฟQRอเผื่อแผ�ต�อผู*อ่ืนทําให*สังคมน�าอยู�  การทําดีย�อม
ได*ดี การทําชั่วย�อมได*ชั่ว  บุคคลท่ีเสียสละต�อผู*อ่ืน ย�อมเป/นคนท่ีน�ายกย�อง และการบําเพ็ญประโยชน$ต�อ
สังคม จะทําให*ได*รับผลบุญ  มีอิทธิพลต�อพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักศึกษาอยู�ในระดับมากท่ีสุด มี
ค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.67, 4.55, 4.53, 4.45  และ 4.26  ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 7  ค�าเฉลี่ยและส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของป�จจัยภายในด*านแรงจูงใจท่ีมีอิทธิพลต�อจิต
สาธารณะของนักศึกษา  
 

ป-จจัยภายใน      X S.D. ความหมาย 

ด�านแรงจูงใจ 

1. ต*องการได*รับประสบการณ$ในการทํากิจกรรมเพ่ือสังคม 4.15 0.702 มาก 
2. ต*องการความรู* เพ่ือใช*ในการแก*ป�ญหาสังคม 4.13 0.706 มาก 
3. ต*องการส�งเสริมทักษะในการเป/นผู*นํา 4.15 0.775 มาก 
4. ต*องการความภาคภูมิใจในการทํากิจกรรมเพ่ือสังคม 4.20 0.767 มาก 
5. ต*องการการยอมรับจากเพ่ือนในการทํากิจกรรมเพ่ือ
สังคม 

4.04 0.843 มาก 

6. ต*องการการยอมรับจากอาจารย$ในการทํากิจกรรมเพ่ือ
สังคม 

3.99 0.859 มาก 

7. ต*องการได*รับรางวัลจากการทํากิจกรรมเพ่ือสังคม 3.57 1.126 มาก 
เฉลี่ยรวม 4.03 0.582 มาก 

 
 จากตารางท่ี 7  พบว�า ป�จจัยภายในด*านแรงจูงใจโดยรวมมีอิทธิพลต�อพฤติกรรมจิตสาธารณะ
ของนักศึกษาอยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.03  เม่ือพิจารณารายข*อพบว�า ต*องการความ
ภาคภูมิใจในการทํากิจกรรมเพ่ือสังคม  ต*องการได*รับประสบการณ$ในการทํากิจกรรมเพ่ือสังคม ต*องการ
ส�งเสริมทักษะในการเป/นผู*นํา ต*องการความรู* เพ่ือใช*ในการแก*ป�ญหาสังคม  ต*องการการยอมรับจาก
เพ่ือนในการทํากิจกรรมเพ่ือสังคม  ต*องการการยอมรับจากอาจารย$ในการทํากิจกรรมเพ่ือสังคม  และ 
ต*องการได*รับรางวัลจากการทํากิจกรรมเพ่ือสังคม มีอิทธิพลต�อพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักศึกษา อยู�
ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ  4.20, 4.15, 4.15, 4.13, 4.04, 3.99 และ 3.57 ตามลําดับ 
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 3.2 ผลการวิเคราะห�ข�อมูลเก่ียวกับป-จจัยภายนอกรายด�านท่ีมีอิทธิพลต$อจิตสาธารณะของ
นักศึกษา 
ตารางท่ี 8  ค�าเฉลี่ยและส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของป�จจัยภายนอกด*านการสนับสนุนจากครอบครัวท่ีมี
อิทธิพลต�อจิตสาธารณะของนักศึกษา  
 

ป-จจัยภายนอก X S.D. ความหมาย 

ด�านการสนับสนุนจากครอบครัว 

1. บิดามารดาจะให*อภัย เม่ือข*าพเจ*าทําความผิด 4.27 0.670 มากท่ีสุด 
2. บิดามารดาจะชมเชย เม่ือข*าพเจ*าทําความดี 4.00 0.943 มาก 
3. บิดามารดาแนะนําให*ข*าพเจ*าแบ�งป�นสิ่งของให*แก�ผู*อ่ืน 4.35 0.736 มากท่ีสุด 
4. บิดามารดาบอกให*ข*าพเจ*าใช*ของส�วนรวมอย�าง
ระมัดระวัง 

4.38 0.736 มากท่ีสุด 

5. บิดามารดาอนุญาตให*ข*าพเจ*าไปทํากิจกรรมเพ่ือสังคม 4.23 0.817 มากท่ีสุด 
6. บิดามารดาร�วมบริจาคเงิน/สิ่งของ เม่ือข*าพเจ*าไปทํา
กิจกรรมเพ่ือสังคม 

4.23 0.784 มากท่ีสุด 

เฉลี่ยรวม 4.24 0.576 มากท่ีสุด 
  
 จากตารางท่ี 8  พบว�า ป�จจัยภายนอกด*านการสนับสนุนจากครอบครัวโดยรวมมีอิทธิพลต�อ
พฤติกรรมจิตสาธารณะของนักศึกษาอยู�ในระดับมากท่ีสุด มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.24  เม่ือพิจารณารายข*อ
พบว�า บิดามารดาบอกให*ข*าพเจ*าใช*ของส�วนรวมอย�างระมัดระวัง  แนะนําให*ข*าพเจ*าแบ�งป�นสิ่งของ
ให*แก�ผู*อ่ืน  จะให*อภัยเม่ือข*าพเจ*าทําความผิด  อนุญาตให*ข*าพเจ*าไปทํากิจกรรมเพ่ือสังคม ร�วมบริจาค
เงิน/สิ่งของเม่ือข*าพเจ*าไปทํากิจกรรมเพ่ือสังคม มีอิทธิพลต�อพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักศึกษา อยู�ใน
ระดับมากท่ีสุด มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.38 , 4.35, 4.27, 4.23, และ 4.23  ตามลําดับ  ส�วนบิดามารดาจะ
ชมเชยเม่ือข*าพเจ*าทําความดีมีอิทธิพลต�อพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักศึกษา อยู�ในระดับมาก มี
ค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.00 
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ตารางท่ี 9  ค�าเฉลี่ยและส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของป�จจัยภายนอกด*านการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
ท่ีมีอิทธิพลต�อจิตสาธารณะของนักศึกษา  
 

ป-จจัยภายนอก X S.D. ความหมาย 

ด�านการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย 

1. มหาวิทยาลัยสนับสนุนให*ข*าพเจ*าทํากิจกรรมเพ่ือสงัคม 3.89 0.815 มาก 
2. มหาวิทยาลัยอนุญาตให*ข*าพเจ*าใช*สถานท่ี/อุปกรณ$ใน
การทํากิจกรรมเพ่ือสังคม 

3.73 0.830 มาก 

3. อาจารย$แนะนําให*ข*าพเจ*าเข*าร�วมกิจกรรมเพ่ือสังคม 3.97 0.795 มาก 
4. อาจารย$กล�าวชมเชยเม่ือข*าพเจ*าทําความดีเพ่ือสังคม 3.86 0.839 มาก 
5. อาจารย$ชี้ให*เห็นว�าการเสียสละต�อผู*อ่ืนเป/นสิ่งท่ีควร
ปฏิบัติ 

4.09 0.762 มาก 

เฉลี่ยรวม 3.91 0.644 มาก 
 
 จากตารางท่ี 9  พบว�า ป�จจัยภายนอกด*านการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยโดยรวมมีอิทธิพลต�อ
พฤติกรรมจิตสาธารณะของนักศึกษาอยู�ในระดับมาก  มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 3.91  เม่ือพิจารณารายข*อพบว�า 
อาจารย$ชี้ให*เห็นว�าการเสียสละต�อผู*อ่ืนเป/นสิ่งท่ีควรปฏิบัติ  แนะนําให*ข*าพเจ*าเข*าร�วมกิจกรรมเพ่ือสังคม   
มหาวิทยาลัยสนับสนุนให*ข*าพเจ*าทํากิจกรรมเพ่ือสังคม อาจารย$กล�าวชมเชยเม่ือข*าพเจ*าทําความดีเพ่ือ
สังคม  มหาวิทยาลัยอนุญาตให*ข*าพเจ*าใช*สถานท่ี/อุปกรณ$ในการทํากิจกรรมเพ่ือสังคมมีอิทธิพลต�อ
พฤติกรรมจิตสาธารณะของนักศึกษา อยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.09, 3.97, 3.89, 3.86  และ  
3.73 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 10  ค�าเฉลี่ยและส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของป�จจัยภายนอกด*านการสนับสนุนจากชุมชนท่ีมี
อิทธิพลต�อจิตสาธารณะของนักศึกษา  
 

ป-จจัยภายนอก X S.D. ความหมาย 

ด�านการสนับสนุนจากชุมชน 

1. เพ่ือนบ*านจะช�วยกันดูแลรักษาทรัพย$สินของชุมชน 3.73 0.908 มาก 
2. ชุมชนจะมอบเงิน/สถานท่ีในการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคม 3.58 0.856 มาก 
3. ผู*นําชุมชนจะนําสมาชิกในชุมชนไปทํากิจกรรมเพ่ือ
สังคม 

3.63 0.928 มาก 

เฉลี่ยรวม 3.65 0.780 มาก 
 
 จากตารางท่ี 10  พบว�า ป�จจัยภายนอกด*านการสนับสนุนจากชุมชนโดยรวมมีอิทธิพลต�อ
พฤติกรรมจิตสาธารณะของนักศึกษาอยู�ในระดับมาก  มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 3.65  เม่ือพิจารณารายข*อพบว�า  
เพ่ือนบ*านจะช�วยกันดูแลรักษาทรัพย$สินของชุมชน  ผู*นําชุมชนจะนําสมาชิกในชุมชนไปทํากิจกรรมเพ่ือ
สังคม และชุมชนจะมอบเงิน/สถานท่ีในการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคม มีอิทธิพลต�อพฤติกรรมจิตสาธารณะ
ของนักศึกษาอยู�ในระดับมาก  มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 3.73, 3.63  และ 3.58  ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 11  ค�าเฉลี่ยและส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของป�จจัยภายนอกด*านการสนับสนุนจากเพ่ือนท่ีมี
อิทธิพลต�อจิตสาธารณะของนักศึกษา  
 

ป-จจัยภายนอก     X S.D. ความหมาย 

ด�านการสนับสนุนจากเพ่ือน 

1. เพ่ือนให*ข*าพเจ*ายืมอุปกรณ$ในการทํากิจกรรมเพ่ือ
สังคม 

3.89 0.875 มาก 

2. เพ่ือนจะร�วมบริจาคเงิน/สิ่งของ แก�ข*าพเจ*าในการทํา
กิจกรรมเพ่ือสังคม 

3.95 0.813 มาก 

3. เพ่ือนจะช�วยแบ�งเบางาน เพ่ือให*ข*าพเจ*าทํากิจกรรม
เพ่ือสังคม 

3.97 0.792 มาก 

4. เพ่ือนจะชักชวนข*าพเจ*าไปทํากิจกรรมเพ่ือสังคม 3.80 0.858 มาก 
5. เพ่ือนจะชมเชยเม่ือข*าพเจ*าทําประโยชน$แก�ผู*อ่ืน 3.75 0.850 มาก 
6. เพ่ือนจะยกย�องให*ข*าพเจ*าเป/นผู*นําในการทํากิจกรรม
เพ่ือสังคม 

3.70 0.891 มาก 

เฉลี่ยรวม 3.84 0.672 มาก 
  
 จากตารางท่ี 11  พบว�า ป�จจัยภายนอกด*านการสนับสนุนจากเพ่ือนโดยรวมมีอิทธิพลต�อ
พฤติกรรมจิตสาธารณะของนักศึกษาอยู�ในระดับมาก  มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 3.84  เม่ือพิจารณารายข*อพบว�า  
เพ่ือนจะช�วยแบ�งเบางานเพ่ือให*ข*าพเจ*าทํากิจกรรมเพ่ือสังคม   จะร�วมบริจาคเงิน/สิ่งของแก�ข*าพเจ*าใน
การทํากิจกรรมเพ่ือสังคม   ให*ข*าพเจ*ายืมอุปกรณ$ในการทํากิจกรรมเพ่ือสังคม  จะชักชวนข*าพเจ*าไปทํา
กิจกรรมเพ่ือสังคม   จะชมเชยเม่ือข*าพเจ*าทําประโยชน$แก�ผู*อ่ืน  และจะยกย�องให*ข*าพเจ*าเป/นผู*นําใน
การทํากิจกรรมเพ่ือสังคม มีอิทธิพลต�อพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักศึกษาอยู�ในระดับมาก  มีค�าเฉลี่ย
เท�ากับ 3.97, 3.95, 3.89, 3.80, 3.75 และ 3.70 ตามลําดับ 
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ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะห�การทดสอบสมมติฐาน 
 4.1  การวิเคราะห�ข�อมูลเปรียบเทียบระหว$างลักษณะทางประชากรของนักศึกษากับ
พฤติกรรมจิตสาธารณะของนักศึกษา 
 1. นักศึกษาท่ีมีเพศแตกต�างกัน มีพฤติกรรมจิตสาธารณะแตกต�างกัน 
  Ho:  นักศึกษาท่ีมีเพศแตกต�างกัน มีพฤติกรรมจิตสาธารณะไม�แตกต�างกัน 
  H1:  นักศึกษาท่ีมีเพศแตกต�างกัน มีพฤติกรรมจิตสาธารณะแตกต�างกัน 
 
 ตารางท่ี 12  การเปรียบเทียบความแตกต�างของพฤติกรรมจิตสาธารณะ จําแนกตามเพศ 
 

พฤติกรรมจิตสาธารณะ เพศชาย เพศหญิง t p 
    X S.D.     X S.D. 

พฤติกรรมจิตสาธารณะโดย
ภาพรวม 

3.81 0.404 3.74 0.413 1.032 0.303 

ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 
 จากตารางท่ี 12 พบว�า  เพศกับพฤติกรรมจิตสาธารณะโดยภาพรวม ไม�มีความแตกต�างกัน
อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 2. นักศึกษาท่ีเรียนสาขาวิชาแตกต�างกัน มีพฤติกรรมจิตสาธารณะแตกต�างกัน 
  Ho:  นักศึกษาท่ีเรียนสาขาวิชาแตกต�างกัน มีพฤติกรรมจิตสาธารณะไม�แตกต�างกัน 
  H1:  นักศึกษาท่ีเรียนสาขาวิชาแตกต�างกัน มีพฤติกรรมจิตสาธารณะแตกต�างกัน 
 
ตารางท่ี 13  การเปรียบเทียบความแตกต�างของพฤติกรรมจิตสาธารณะ จําแนกตามสาขาวิชา 
 

แหล�งความแปรปรวน 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F P 

ระหว�างกลุ�ม 
ภายในกลุ�ม 

       .532 
38.188 

        2 
227 

.266 

.168 
1.581 

 
0.208 

 
รวม     38.720 229    

ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 
 จากตารางท่ี 13 พบว�า  สาขาวิชากับพฤติกรรมจิตสาธารณะโดยภาพรวม ไม�มีความแตกต�าง
กันอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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 3. นักศึกษาท่ีมีชั้นปBท่ีศึกษาแตกต�างกัน มีพฤติกรรมจิตสาธารณะแตกต�างกัน 
  Ho:  นักศึกษาท่ีมีชั้นปBท่ีศึกษาแตกต�างกัน มีพฤติกรรมจิตสาธารณะไม�แตกต�างกัน 
  H1:  นักศึกษาท่ีมีชั้นปBท่ีศึกษาแตกต�างกัน มีพฤติกรรมจิตสาธารณะแตกต�างกัน 
 
ตารางท่ี 14  การเปรียบเทียบความแตกต�างของพฤติกรรมจิตสาธารณะ จําแนกตามชั้นปBท่ีศึกษา 
 

แหล�งความแปรปรวน 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F P 

ระหว�างกลุ�ม 
ภายในกลุ�ม 

.421 
38.299 

3 
226 

.140 

.169 
.829 0.479 

รวม 38.720 229    
ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 
 จากตารางท่ี 14 พบว�า  ชั้นปBท่ีศึกษากับพฤติกรรมจิตสาธารณะโดยภาพรวม ไม�มีความ
แตกต�างกันอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 4.2  การวิเคราะห�ข�อมูลความสัมพันธ�ระหว$างป-จจัยภายในกับพฤติกรรมจิตสาธารณะของ
นักศึกษา 
  Ho:  ป�จจัยภายในไม�มีความสัมพันธ$กับพฤติกรรมจิตสาธารณะ 
  H1:  ป�จจัยภายในมีความสัมพันธ$กับพฤติกรรมจิตสาธารณะ 
 
ตารางท่ี 15  ความสัมพันธ$ระหว�างป�จจัยภายในกับพฤติกรรมจิตสาธารณะ  
 

ตัวแปร ค�าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ$ 
ป�จจัยภายใน 
     -  ด*านเหตุผลเชิงจริยธรรม 
     -  ด*านแรงจูงใจ 

 
.352** 
.389** 

** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
 จากตารางท่ี 15  พบว�า ป�จจัยภายในด*านเหตุผลเชิงจริยธรรม และด*านแรงจูงใจมี
ความสัมพันธ$ทางบวกกับพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักศึกษา อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
(r=.352 และ .389 ตามลําดับ) 
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 4.3.  การวิเคราะห�ข�อมูลความสัมพันธ�ระหว$างป-จจัยภายนอกมีความสัมพันธ�กับพฤติกรรม
จิตสาธารณะของนักศึกษา 
  Ho:  ป�จจัยภายนอกไม�มีความสัมพันธ$กับพฤติกรรมจิตสาธารณะ 
  H1:  ป�จจัยภายนอกมีความสัมพันธ$กับพฤติกรรมจิตสาธารณะ 
 
ตารางท่ี 16  ความสัมพันธ$ระหว�างป�จจัยภายนอกกับพฤติกรรมจิตสาธารณะ 

 

ตัวแปร ค�าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ$ 
ป�จจัยภายนอก 
      -  ด*านการสนับสนุนจากครอบครัว 
      -  ด*านการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย 
      -  ด*านการสนับสนุนจากชุมชน 
      -  ด*านการสนับสนุนจากเพ่ือน 

 
.348** 
.396** 
.323** 
.484** 

** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
 จากตารางท่ี 16  พบว�า ป�จจัยภายนอกด*านการสนับสนุนจากครอบครัว ด*านการสนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัย  ด*านการสนับสนุนจากชุมชน และด*านการสนับสนุนจากเพ่ือน มีความสัมพันธ$ทางบวกกับ
พฤติกรรมจิตสาธารณะของนักศึกษา อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 (r= .348, .396, .323 และ 
.484 ตามลําดับ) 
 



 
 

บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข�อเสนอแนะ 

 ในการวิจัยเรื่อง ป�จจัยท่ีมีอิทธิพลต�อพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร$ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร$  คณะผู*วิจัยขอนําเสนอสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และ
ข*อเสนอแนะ  ดังนี้   

1. สรุปผลการวิจัย 
 ตอนท่ี 1  ผลการวิเคราะห$ข*อมูลลักษณะทางประชากรของกลุ�มตัวอย�าง 

กลุ�มตัวอย�างส�วนใหญ�เป2นเพศหญิง ศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล ชั้นป3ท่ี 1 

ตอนท่ี 2  ผลการวิเคราะห$ข*อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมจิตสาธารณะ 
กลุ�มตัวอย�างมีพฤติกรรมจิตสาธารณะโดยรวมอยู�ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายข*อพบว�า กลุ�ม

ตัวอย�างมีพฤติกรรมจิตสาธารณะเม่ือรับประทานอาหารเสร็จเรียบร*อยจะนําภาชนะท่ีรับประทานไปเก็บ
ในท่ีท่ีจัดไว*  จะเข*าแถวตามลําดับในการซ้ืออาหาร   และหากพบก:อกน้ําเป;ดท้ิงไว*หรือป;ดไม�สนิทจะเข*า
ไปป;ดก:อกน้ําให*สนิททันที อยู�ในระดับมากท่ีสุด  

ตอนท่ี 3  ผลการวิเคราะห$ข*อมูลเก่ียวกับป�จจัยท่ีมีอิทธิพลต�อพฤติกรรมจิตสาธารณะ 
ป�จจัยภายในมีอิทธิพลต�อพฤติกรรมจิตสาธารณะโดยรวมอยู�ในระดับมากท่ีสุด   เม่ือพิจารณา

รายด*านพบว�า ป�จจัยภายในด*านเหตุผลเชิงจริยธรรมมีอิทธิพลต�อพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักศึกษา
อยู�ในระดับมากท่ีสุด ส�วนป�จจัยภายในด*านแรงจูงใจมีอิทธิพลต�อพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักศึกษา 
อยู�ในระดับมาก   สําหรับป�จจัยภายนอกด*านการสนับสนุนจากครอบครัวมีอิทธิพลต�อพฤติกรรมจิต
สาธารณะของนักศึกษา อยู�ในระดับมากท่ีสุด   ส�วนป�จจัยภายนอกด*านการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย 
ด*านการสนับสนุนจากเพ่ือน และด*านการสนับสนุนจากชุมชน มีอิทธิพลต�อพฤติกรรมจิตสาธารณะของ
นักศึกษา อยู�ในระดับมาก  

ตอนท่ี 4 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
กลุ�มตัวอย�างท่ีมีเพศ สาขาวิชา และชั้นป3ท่ีศึกษา แตกต�างกัน มีพฤติกรรมจิตสาธารณะโดย

ภาพรวม ไม�มีความแตกต�างกันอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
ป�จจัยภายในด*านเหตุผลเชิงจริยธรรม และด*านแรงจูงใจ และป�จจัยภายนอกด*านการสนับสนุน

จากครอบครัว ด*านการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย  ด*านการสนับสนุนจากชุมชน และด*านการสนับสนุน
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จากเพ่ือน มีความสัมพันธ$ทางบวกกับพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักศึกษา อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01   

2. อภิปรายผล 
1. พฤติกรรมจิตสาธารณะ 
กลุ�มตัวอย�างมีพฤติกรรมจิตสาธารณะโดยรวมอยู�ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายข*อพบว�า กลุ�ม

ตัวอย�างมีพฤติกรรมจิตสาธารณะเม่ือรับประทานอาหารเสร็จเรียบร*อยจะนําภาชนะท่ีรับประทานไปเก็บ
ในท่ีท่ีจัดไว*  จะเข*าแถวตามลําดับในการซ้ืออาหาร   และหากพบก:อกน้ําเป;ดท้ิงไว*หรือป;ดไม�สนิทจะเข*า
ไปป;ดก:อกน้ําให*สนิททันที อยู�ในระดับมากท่ีสุด สอดคล*องกับงานวิจัยของอ*อมใจ  วงษ$มณฑา (2552) 
ได*ทําวิจัยเรื่อง ป�จจัยท่ีส�งผลต�อจิตสาธารณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร$ พบว�า ระดับจิต
สาธารณะของนักศึกษาโดยรวมอยู�ในระดับมาก  สอดคล*องกับงานวิจัยของ นงลักษณ$  เขียนงาม และ
สมพร  เมธีวัฒนากุล (2553) ได*ทําวิจัยเรื่อง  ป�จจัยท่ีเก่ียวข*องกับจิตสาธารณะของนักศึกษา
มหาวิทยาลัย พบว�า  นักศึกษามีจิตสาธารณะอยู�ในระดับดี  นอกจากนี้ยังพบว�า งานวิจัยของ อริยา  
คูหา  และ สุวิมล  นราองอาจ (2553) ซ่ึงได*ทําวิจัยเรื่อง จิตสาธารณะและรูปแบบการดําเนินชีวิตของ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร$ วิทยาเขตป�ตตานี  ก็พบว�า  จิตสาธารณะของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร$ วิทยาเขตป�ตตานี อยู�ในระดับมาก  เช�นเดียวกันกับงานวิจัยของป;Gนกนก  
วงศ$ป;Gนเพ็ชร และคณะ (2553) ได*ทําวิจัยเรื่อง ป�จจัยท่ีเก่ียวข*องกับจิตอาสาของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล*าพระนครเหนือ พบว�า จิตอาสาของนักศึกษาอยู�ในระดับสูง มีเจตคติต�อจิตอาสา
อยู�ในระดับดี และงานวิจัยของ วีรชัย  คําธร (2554) ได*ทําวิจัยเรื่อง ป�จจัยเชิงบูรณาการตาม
ประสบการณ$และลักษณะทางจิตท่ีมีอิทธิพลต�อจิตสาธารณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
พบว�า ระดับจิตสาธารณะของนักศึกษาด*านการใช*สาธารณสมบัติ ด*านการถือเป2นหน*าท่ี และด*านเคารพ
สิทธิผู*อ่ืน อยู�ในระดับมาก  ซ่ึงสอดคล*องกับงานวิจัยของบุญธิดา  ยอดสุวรรณ (2557) เรื่อง ระดับความ
มีจิตสาธารณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม�ฟKาหลวง  พบว�า  นักศึกษามหาวิทยาลัยแม�ฟKาหลวงมีระดับ
จิตสาธารณะในภาพรวมอยู�ในระดับมาก  และเม่ือพิจารณาในแต�ละด*านพบว�า นักศึกษามหาวิทยาลัย
แม�ฟKาหลวงมีระดับจิตสาธารณะในทุกๆ ด*านอยู�ในระดับมาก โดยนักศึกษามีระดับจิตสาธารณะด*านยก
ย�องและให*เกียรติผู*อ่ืนมีค�าเฉลี่ยสูงท่ีสุด  รองลงมาคือ ด*านความรัก ความอาทรและความสามัคคี และ
ด*านมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ซ่ึงมีค�าเฉลี่ยเท�ากัน โดยคณะผู*วิจัยมีความคิดว�า การท่ีนักศึกษามี
พฤติกรรมจิตสาธารณะอยู�ในระดับมาก น�าจะเป2นผลมาจากการท่ีนักศึกษาได*รับการปลูกฝ�งเก่ียวกับการ
มีจิตสาธารณะมาจากครอบครัว มีการฝOกความรับผิดชอบให*รู*จักหน*าท่ี มีความเมตตาและมีความ
เอ้ือเฟPQอเผื่อแผ�ต�อผู*อ่ืน  ทําให*นักศึกษาได*รับการหล�อหลอมความมีจิตสาธารณะมาต้ังแต�ในวัยเด็ก
ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา จนมาถึงการเรียนระดับมหาวิทยาลัยนั้น โรงเรียนและมหาวิทยาลัยมักจะมี
การจัดกิจกรรมให*นักเรียน นักศึกษาได*ทํากิจกรรมต�างๆ ทางสังคม หรือกิจกรรมท่ีเป2นประโยชน$ต�อ
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สังคม  ดังท่ี ชาย  โพธิสิตา และคณะ และลัดดาวัลย$  เกษมเนตร (อ*างถึงใน ชัยวัฒน$  สุทธิรัตน$, 2553) 
กล�าวถึงองค$ประกอบของจิตสาธารณะในการหลีกเลี่ยงการใช*หรือกระทําท่ีจะทําให*เกิดความชํารุด
เสียหายต�อส�วนรวมท่ีใช*ประโยชน$ร�วมกันของกลุ�ม โดยพิจารณาจากการดูแลรักษาของส�วนรวม ใช*ของ
ส�วนรวมแล*วต*องเก็บเข*าท่ี  การรู*จักใช*ของส�วนรวมอย�างประหยัดและทะนุถนอม ตลอดจนการเคารพ
สิทธิในการใช*ของส�วนรวมท่ีเป2นประโยชน$ร�วมกัน โดยพิจารณาจากการไม�ยึดครองของส�วนรวมนั้นเป2น
ของตนเอง และการเป;ดโอกาสให*ผู*อ่ืนๆ ได*สามารถใช*ของส�วนรวมนั้น ทําให*นักเรียนนักศึกษาได*รับการ
ส�งเสริมให*รู*จักตนเองมากข้ึน  รู*จักการเสียสละเพ่ือส�วนรวม มีความกระตือรือร*นท่ีจะเรียนรู*สิ่งใหม�ๆ  ซ่ึง
จะเป2นผลดีต�อการพัฒนาด*านการเรียน ร�างกาย จิตใจ บุคลิกภาพ และวุฒิภาวะในการก*าวสู�ความเป2น
ผู*ใหญ�ต�อไปในอนาคต  
 นอกจากนี้ นโยบายของประเทศในทศวรรษท่ีผ�านมาได*ให*ความสําคัญต�อ  “การพัฒนาคน” 
เพ่ือให*เป2นคนดีท่ีเก�งและมีสุข  ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ*าอยู�หัวท่ีได*
ทรงเน*นแนวทางพัฒนาตามหลักแนวคิดการพ่ึงตนเอง โดยใช*หลักพอประมาณ การคํานึงถึงความมี
เหตุผล การสร*างภูมิคุ*มกันท่ีดีในตนเอง ให*ความสําคัญกับการสร*างภูมิคุ*มกันทางจิตใจ การพัฒนาอย�าง
เป2นลําดับข้ันตอนท่ีใช*ความรู* คุณธรรม และความเพียรในการปฏิบัติและการดํารงชีวิต  อันเป2นผลทําให*
ความมีจิตสาธารณะเป2นประเด็นสําคัญท่ีได*รับการกล�าวถึงอย�างต�อเนื่องมา ดังจะเห็นได*จากแผนพัฒนา
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 11 (2555–2559) ซ่ึงจัดทําข้ึนภายใต*กรอบทิศทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี 11 (2555–2559) ได*กําหนดยุทธศาสตร$ในการพัฒนา 5 
ยุทธศาสตร$ และแนวทางการดําเนินการตามยุทธศาสตร$ท่ีมุ�งหวังจะพัฒนาคนไทยทุกกลุ�มวัยให*มีความ
พร*อมท้ังกายใจ สติป�ญญา มีจิตสํานึก วัฒนธรรมท่ีดีงามและรู*คุณค�าความเป2นไทย มีโอกาสและสามารถ
เรียนรู*ตลอดชีวิต มีภูมิคุ*มกันต�อการเปลี่ยนแปลงและตอบสนองต�อทิศทางการพัฒนาของประเทศ 
ภายใต*ยุทธศาสตร$ท่ี 1 ด*วยการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของผู*เรียน ครู อาจารย$ บุคลากรทางการ
ศึกษาและสถานศึกษา ในการดําเนินงานท่ีจะส�งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเป2นพลเมืองใน
ระบบการศึกษาโดยการสร*างกระบวนการเรียนรู* ปลูกฝ�งจิตสํานึกให*ผู*เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค�านิยม
และมีความภาคภูมิใจในความเป2นไทย มีจิตสาธารณะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2554) ส�งผลให*สถานศึกษาในทุกระดับชั้นได*สร*างกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนให*สอดคล*องกับยุทธศาสตร$ดังกล�าว  จึงทําให*นักศึกษาได*ผ�านการอบรมสั่งสอน และสอดแทรกให*
ได*รับการปลูกฝ�งความมีจิตสาธารณะจากการจัดการศึกษาในสถานศึกษาอย�างต�อเนื่องมาจนถึงป�จจุบัน 
  ผลการวิจัยจากการศึกษาในครั้งนี้  นับเป2นเรื่องท่ีน�าชื่นชมและยินดีท่ีพบว�า นักศึกษามี
พฤติกรรมจิตสาธารณะโดยรวมอยู�ในระดับมาก สะท*อนให*เห็นถึงระบบการศึกษาไทยในแง�คุณธรรมและ
จริยธรรมท่ียังนับได*ว�าประสบความสําเร็จ เพราะหากเรามุ�งท่ีจะสร*างคนให*มีแต�ความรู*เป2นเลิศ แต�ขาด
ซ่ึงความมีจิตสาธารณะก็คงไม�อาจพัฒนาประเทศได*อย�างแท*จริง  หากทุกภาคส�วนและทุกฝWายท่ีมีส�วน
เก่ียวข*องได*ให*ความสําคัญและสนับสนุนการปลูกฝ�งและพัฒนาความมีจิตสาธารณะอย�างเป2นรูปธรรม 
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ต�อเนื่องและจริงจัง ย�อมจะส�งผลให*อนาคตของชาติท่ีจะก*าวไปในโลกแห�งการเปลี่ยนแปลงจะนําพา
ประเทศชาติให*เจริญรุ�งเรื่องได*อย�างม่ันคงและยั่งยืน 

 
2.  ป'จจัยท่ีมีอิทธิพลต(อพฤติกรรมจิตสาธารณะ 
ป�จจัยภายในมีอิทธิพลต�อพฤติกรรมจิตสาธารณะโดยรวมอยู�ในระดับมากท่ีสุด   เม่ือพิจารณา

รายด*านพบว�า ป�จจัยภายในด*านเหตุผลเชิงจริยธรรมมีอิทธิพลต�อพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักศึกษา
อยู�ในระดับมากท่ีสุด ส�วนป�จจัยภายในด*านแรงจูงใจมีอิทธิพลต�อพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักศึกษา 
อยู�ในระดับมาก   สําหรับป�จจัยภายนอกด*านการสนับสนุนจากครอบครัวมีอิทธิพลต�อพฤติกรรมจิต
สาธารณะของนักศึกษา อยู�ในระดับมากท่ีสุด   ส�วนป�จจัยภายนอกด*านการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย 
ด*านการสนับสนุนจากเพ่ือน และด*านการสนับสนุนจากชุมชน มีอิทธิพลต�อพฤติกรรมจิตสาธารณะของ
นักศึกษา อยู�ในระดับมาก  สอดคล*องกับงานวิจัยของ อ*อมใจ วงษ$มณฑา (2552) ได*ทําวิจัยเรื่อง ป�จจัย
ท่ีส�งผลต�อจิตสาธารณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร$  พบว�า ป�จจัยสภาพแวดล*อมทาง
สังคม ได*แก�  การสนับสนุนจากครอบครัว  การสนับสนุนจากอาจารย$และเพ่ือน การเรียนรู*ด*วยตนเอง
และเรียนรู*ร�วมกับผู*อ่ืน เป2นป�จจัยท่ีส�งผลต�อจิตสาธารณะของนักศึกษาอยู�ในระดับมาก สอดคล*องกับ
งานวิจัยของ นันทรัตน$  ปริวัติธรรม (2553)  ได*ทําวิจัยเรื่อง การศึกษาป�จจัยท่ีส�งผลต�อพฤติกรรมจิต
อาสาของเด็กและเยาวชนท่ีรับทุนการศึกษาสํานักงานทรัพย$สินส�วนพระมหากษัตริย$  พบว�า  ด*านป�จจัย
ภายในคือ ทัศนคติเชิงจริยธรรม ป�จจัยภายนอก คือ การสนับสนุนทางสังคมจากคนในครอบครัว 
สถานศึกษา ชุมชน และเพ่ือน ได*รับการสนับสนุนทางสังคม ส�งผลต�อพฤติกรรมจิตอาสาอยู�ในระดับมาก 
นอกจากนี้ยังสอดคล*องกับงานวิจัยของ วิเชียร อินทรสมพันธ$ (2554) ได*ทําวิจัยเรื่อง ป�จจัยท่ีส�งผลต�อ
จิตสาธารณะของนิสิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ*านสมเด็จเจ*าพระยา พบว�า ป�จจัยท่ีส�งผลต�อจิตสาธารณะ
ของนิสิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ*านสมเด็จเจ*าพระยาโดยรวม อยู�ในระดับมาก  โดยป�จจัยภายในด*านอัต
มโนทัศน$ การเห็นคุณค�าในตนเอง และป�จจัยภายนอกด*านการสนับสนุนจากครอบครัว การสนับสนุน
จากอาจารย$และเพ่ือน การเรียนรู*ด*วยตนเองและร�วมกับผู*อ่ืน สามารถร�วมกันทํานายจิตสาธารณะของ
นิสิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ*านสมเด็จเจ*าพระยาได*ร*อยละ 47.10 อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  
  จากผลการวิจัยท่ีพบว�า ป�จจัยภายในด*านเหตุผลเชิงจริยธรรมมีอิทธิพลต�อพฤติกรรมจิต
สาธารณะของนักศึกษาอยู�ในระดับมากท่ีสุด  คณะผู*วิจัยมีความเห็นว�า นักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย
นั้นเป2นบุคคลท่ีมีวุฒิภาวะ สามารถท่ีจะวิเคราะห$สิ่งต�างๆ ด*วยตนเอง พร*อมท่ีจะมีการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม ซ่ึงตรงกับ ทิศนา  แขมมณี (อ*างถึงใน ชัยวัฒน$  สุทธิรัตน$, 2553) ได*กล�าวถึงการพัฒนาการ
ทางจริยธรรมข้ันท่ี 5 ข้ันการทําตามคําม่ันสัญญาของเด็กต้ังแต�อายุ 16 ป3ข้ึนไป ว�าจะมีการตัดสินใจโดย
เห็นแก�ประโยชน$ของคนหมู�มาก ไม�ทําตนให*ขัดต�อสิทธิอันพึงมีพึงได*ของผู*อ่ืน สามารถควบคุมบังคับใจ
ตนเองได* นอกจากนี้ ไพบูลย$ วัฒนศิริธรรม และ สังคม สัญจร (2543) ยังได*กล�าวถึง ป�จจัยภายในเป2น
การคิดวิเคราะห$ของบุคคลในการพิจารณาตัดสินคุณค�าและความดีงามซ่ึงส�งผลต�อพฤติกรรมและการ
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ปฏิบัติทางจิตใจเพ่ือขัดเกลาตนเอง  อันสะท*อนให*เห็นว�านักศึกษาได*ใช*ความมีเหตุผลเชิงจริยธรรมซ่ึง
เป2นลักษณะภายในจิตใจ เป2นกระบวนการคิดในระดับต�าง ๆ ในการตัดสินใจว�าจะกระทําหรือไม�กระทํา
อย�างใดอย�างหนึ่งเก่ียวกับเรื่องถูกหรือผิด  เม่ือพิจารณาควบคู�กับทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรม
ของเพียเจท$ (ปรีดาพร  วงค$อนุตรโรจน$, 2551) ได*ชี้ให*เห็นว�าพัฒนาการทางจริยธรรมเป2นผลมาจากการ
พัฒนาการของสติป�ญญาและการมีปฏิสัมพันธ$กับผู* อ่ืนหรือประสบการณ$ทางสังคม ซ่ึงเหตุผลเชิง
จริยธรรมนั้นจําเป2นอย�างยิ่งท่ีจะต*องสร*างให*มีในตัวบุคคล เพราะพฤติกรรมของบุคคลส�วนใหญ�มักจะ
เป2นไปตามหรือคล*อยตามการรับรู*ของบุคคลนั้นๆ ด*วย และหากผู*คนในสังคมมีการรับรู*ร�วมกันไป
ทิศทางเดียวกันท่ีถูกต*องได* สังคมก็ย�อมปราศจากความขัดแย*งหรือมีความขัดแย*งลดน*อยลงได*  ดังนั้น
หากนักศึกษาได*รับการส�งเสริมให*สามารถใช*เหตุผลเชิงจริยธรรมมากข้ึน  ย�อมส�งผลให*นักศึกษามีการ
พัฒนาจิตสาธารณะท่ีดียิ่งข้ึนด*วย   
   ส�วนป�จจัยภายในด*านแรงจูงใจมีอิทธิพลต�อพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักศึกษาอยู�ในระดับ
มาก  ซ่ึงสอดคล*องกับธรรมชาติของมนุษย$ตามทฤษฎีลําดับข้ันความต*องการของมาสโลว$ (จุมพล  หนิม
พานิช, 2543 และอารี  พันธ$มณี, 2546) ท่ีได*นําเสนอลําดับข้ันความต*องการของมนุษย$ว�า เม่ือความ
ต*องการเบื้องต*นได*รับการสนองตอบครบถ*วนแล*ว  ย�อมมีความต*องการข้ันสูงคือ ความต*องการทางด*าน
ความรัก และความต*องการทางด*านชื่อเสียง หรือการได*รับการยกย�องจากผู*อ่ืนตามมาด*วย จึงสามารถ
อธิบายได*ว�า ป�จจัยด*านแรงจูงใจส�งผลต�อพฤติกรรมสาธารณะนั้น  มีผลทําให*นักศึกษาประพฤติตนให*
ถูกต*องตามหน*าท่ีท่ีถูกกําหนด และพยายามแสดงพฤติกรรมต�างๆ ให*เป2นท่ียอมรับของผู*อ่ืน ด*วยการใช*
ของส�วนรวมอย�างเอาใจใส�ไม�ทําให*เกิดความชํารุดเสียหายต�อส�วนรวม โดยพยายามไม�ให*ขัดต�อความรู*สึก
ของผู*อ่ืน หรือผิดต�อระเบียบของสังคม ดังนั้นหากมีการส�งเสริมให*เกิดสังคมแห�งความมีจิตสาธารณะ 
การยกย�อง เชิดชู ชื่นชมนักศึกษาท่ีเป2นแบบอย�างท่ีดีในการทํากิจกรรมสาธารณประโยชน$ต�างๆ ย�อมจะ
ส�งผลให*เกิดเป2นตัวอย�าง หรือต*นแบบให*กับนักศึกษารุ�นต�อไป สืบเนื่องเสมือนเป2นวัฒนธรรมหรือค�านิยม
ท่ีนักศึกษาสมควรเลือกท่ีจะปฏิบัติ 
  สําหรับป�จจัยภายนอกด*านการสนับสนุนจากครอบครัวมีอิทธิพลต�อพฤติกรรมจิตสาธารณะของ
นักศึกษาอยู�ในระดับมากท่ีสุด เป2นผลมากจากครอบครัวได*มีการปลูกฝ�งการมีจิตสํานึกให*แก�นักศึกษา
ต้ังแต�วัยเด็ก  บิดามารดาจะเป2นต*นแบบท่ีดีในการสร*างจิตสํานึกเพ่ือช�วยเหลือบุคคล และสังคมส�วนรวม  
โดยนักศึกษาจะมีการสังเกตและซึมซับพฤติกรรมจิตสาธารณะจากบิดามารดา ดังท่ี แบนดูรา (อ*างถึงใน 
ชัยวัฒน$  สุทธิรัตน$, 2553) ได*กล�าวถึงกระบวนการเรียนรู*เป2นกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ซ่ึง
การเรียนรู*ส�วนใหญ�เกิดจากการสังเกตจากตัวแบบ ได*แก� บิดา มารดา โดยตัวแบบจะทําหน*าท่ีส�งเสริม
การเกิดพฤติกรรม  ยับยั้งการเกิดพฤติกรรม และช�วยให*พฤติกรรมนั้นคงอยู�  ดังจะเห็นได*จากงานวิจัยท่ี
ผ�านมาจํานวนมากท่ีมุ�งศึกษารูปแบบการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัวท่ีเก่ียวข*องกับพฤติกรรมต�าง ๆ โดย
เชื่อว�าพฤติกรรมท่ีพึงประสงค$ของบุตรนั้น  สืบเนื่องมาจากการได*รับการปลูกฝ�งลักษณะท่ีพึงประสงค$มา
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ต้ังแต�ในวัยเด็ก ถ*าหากบิดามารดา หรือผู*ปกครองเลี้ยงดูด*วยความรัก ความเอาใจใส� มีเหตุผล ให*การ
สนับสนุนอย�างเหมาะสมในการกระทําท่ีถูกต*อง ย�อมทําให*บุตรมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค$ได*  

ในส�วนป�จจัยภายนอกด*านการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย ด*านการสนับสนุนจากเพ่ือน และ
ด*านการสนับสนุนจากชุมชน มีอิทธิพลต�อพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักศึกษาอยู�ในระดับมาก  ซ่ึงถือได*
ว�าเป2นในส�วนของสิ่งแวดล*อมรอบๆ ตัวของนักศึกษานั้น  เป2นผลมาจากการท่ีนักศึกษาได*เข*าร�วมทํา
กิจกรรมต�างๆ ท่ีคณะ และมหาวิทยาลัย จัดข้ึนต้ังแต�ชั้นป3ท่ี 1 มีโอกาสได*ร�วมกันคิด วางแผน และลงมือ
ปฏิบัติงานจริง ทําให*มีความรับผิดชอบต�องานท่ีได*รับมอบหมาย และจากการท่ีคณะผู*วิจัยได*รับ
มอบหมายให*เป2นอาจารย$ท่ีปรึกษาโครงการต�างๆ ของนักศึกษา ได*สังเกตเห็นการทํางานของนักศึกษา 
พบว�า นักศึกษามีการเรียนรู*และมีการปรับตัวท่ีจะทํางานร�วมกับผู*อ่ืน ไม�ว�าจะเป2นเพ่ือนในสาขาวิชา
เดียวกัน  หรือเพ่ือนต�างสาขาวิชา  ทําให*เกิดความรู*สึกม่ันคงในสถานภาพภายในกลุ�มเพ่ือน  ไม�รู*สึก
แตกแยก รู*สึกว�าตนเป2นส�วนหนึ่งของกลุ�มเพ่ือน/คณะ/มหาวิทยาลัย  พฤติกรรมท่ีแสดงออกจึงจะ
สอดคล*องกับสัมพันธภาพระหว�างกลุ�ม ทําให*นักศึกษามีความภาคภูมิใจ เห็นคุณค�าในความสามารถของ
ตนเอง มีความสุข สนุกกับการทํางาน และสนใจท่ีจะทํากิจกรรมจิตสาธารณะมากยิ่งข้ึน ดังนั้น
มหาวิทยาลัยจึงควรเข*าไปมีส�วนร�วมและช�วยในการเชื่อมโยงความมีจิตสาธารณะของนักศึกษาไปสู�
ชุมชนให*เป2นรูปธรรมและเห็นผลได*อย�างชัดเจนยิ่งข้ึน 

 
 3. เปรียบเทียบระหว(างลักษณะทางประชากรของนักศึกษากับพฤติกรรมจิตสาธารณะของ
นักศึกษา 

 กลุ�มตัวอย�างท่ีมีเพศ สาขาวิชา และชั้นป3ท่ีศึกษาแตกต�างกัน มีพฤติกรรมจิตสาธารณะโดย
ภาพรวม ไม�แตกต�างกันอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สอดคล*องกับงานวิจัยของ ศักด์ิชาย  
เรืองฤทธิ์ (2555) ได*ทําวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ$ระหว�างแรงจูงใจกับจิตสาธารณะในการเข*าร�วมกิจกรรม
บําเพ็ญประโยชน$ของนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ พบว�า นิสิตท่ีศึกษาอยู�ในคณะท่ีต�างกัน มีแรงจูงใจในการ
เข*าร�วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน$ภาพรวมและรายด*านไม�แตกต�างกัน สอดคล*องกับงานวิจัยของณัฐดาว  
คชพลายุกต$ (2554) ได*ทําวิจัยเรื่อง การทําหน*าท่ีของครอบครัว บุคลิกภาพ การเห็นคุณค�าในตนเอง 
และพฤติกรรมการช�วยเหลือของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในอําเภอบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ$  พบว�า นักเรียนท่ีมีป�จจัยส�วนบุคคลแตกต�างกัน ได*แก� เพศ อายุ ระดับการศึกษา ผล
การเรียน ลําดับการเกิด รายได*ของครอบครัว อาชีพของบิดาและมารดามีผลต�อพฤติกรรมการช�วยเหลือ
ไม�แตกต�างกัน  นอกจากนี้ยังสอดคล*องกับงานวิจัยของ วลัยรัตน$  ยิ่งดํานุ�น(2554) ซ่ึงทําวิจัยเรื่อง 
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของโครงการจิตอาสา : กรณีศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบาง
มดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ$” พบว�า นักเรียนท่ีมีเพศ อายุ แผนการเรียนป�จจุบัน มีผลต�อระดับ
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการจิตอาสาไม�แตกต�างกัน  คณะผู*วิจัยมีความคิดเห็นว�า การท่ีกลุ�มตัวอย�างท่ีมีเพศ 
สาขาวิชา และชั้นป3ท่ีศึกษาแตกต�างกัน มีพฤติกรรมจิตสาธารณะโดยภาพรวม ไม�แตกต�างกันนั้น เป2น
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เพราะคณะและมหาวิทยาลัยมีนโยบายท่ีจะให*การสนับสนุนนักศึกษาทุกคณะในการทํากิจกรรมในด*าน
ต�างๆ เพ่ือเป2นการแสดงออกซ่ึงศักยภาพและความพร*อมของนักศึกษาในการเข*าร�วมกิจกรรม โดยเริ่ม
ต้ังแต�สโมสรนักศึกษาในแต�ละคณะ ได*มีการจัดทําโครงการต�างๆ เพ่ือเสนอของบประมาณในการ
ดําเนินงานกิจกรรมให*แก�นักศึกษาของคณะ  ทําให*นักศึกษาไม�ว�าจะเป2นเพศชาย หรือเพศหญิง กําลัง
ศึกษาอยู�ในสาขาวิชาใดๆ และศึกษาอยู�ในระดับชั้นป3ใดก็ตาม หากมีความสามารถ มีความสนใจท่ีจะเข*า
ร�วมกิจกรรมต�างๆ ก็สามารถทําได*  และจากการสังเกตของคณะผู*วิจัยพบว�า หากกิจกรรมท่ีคณะหรือ
สาขาวิชาจัดเป2นกิจกรรมเก่ียวกับการบําเพ็ญประโยชน$ การช�วยเหลือสังคมส�วนรวม นักศึกษาจะให*
ความสนใจเข*าร�วมกิจกรรมค�อนข*างมาก 
  ผลการวิจัยจากการศึกษาครั้งนี้ชี้ให*เห็นว�า นักศึกษาแม*จะต�างเพศ ต�างสาขาวิชาและต�างชั้นป3
กัน  แต�ทุกกลุ�มก็มีระดับพฤติกรรมจิตสาธารณะอยู�ในระดับมาก  ดังนั้น คณะและมหาวิทยาลัยจึงควรมี
การกระตุ*นให*นักศึกษาได*มีโอกาสแสดงออกหรือมีส�วนร�วมในกิจกรรมดังกล�าวอย�างต�อเนื่อง  เนื่องจาก
นักศึกษาทุกคนมีความพร*อมท่ีจะให*ความร�วมมือในการทํากิจกรรม แต�ท้ังนี้ การดําเนินการควรจัดให*
เหมาะสมกับช�วงเวลา อีกท้ังสอดคล*องกับความต*องการและความสนใจของนักศึกษาด*วย เพ่ือท่ีจะให*
เป2นประโยชน$กับตัวนักศึกษาและสังคมต�อไป 

 
4.  ความสัมพันธ0ระหว(างป'จจัยภายใน และป'จจัยภายนอกกับพฤติกรรมจิตสาธารณะของ

นักศึกษา 
ป�จจัยภายในด*านเหตุผลเชิงจริยธรรม และด*านแรงจูงใจ และป�จจัยภายนอกด*านการสนับสนุน

จากครอบครัว ด*านการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย  ด*านการสนับสนุนจากชุมชน และด*านการสนับสนุน
จากเพ่ือน มีความสัมพันธ$ทางบวกกับพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักศึกษา อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 สอดคล*องกับงานวิจัยของ พิมภา  กําเนิดผล (2552) ได*ทําวิจัยเรื่อง ป�จจัยบางประการท่ี
สัมพันธ$กับจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป3ท่ี 1 ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสงขลาเขต 1 จังหวัด
สงขลา พบว�า ความสัมพันธ$ระหว�างป�จจัยภายในและป�จจัยสภาพแวดล*อมโดยรวม มีความสัมพันธ$
ทางบวกกับจิตสาธารณะ อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ความสัมพันธ$ระหว�างป�จจัยภายในท้ัง 
6 ป�จจัย ได*แก� เจตคติต�อจิตสาธารณะ การรับรู*ความสามารถของตน การมองโลกในแง�ดี ความ
รับผิดชอบ ความเมตตากรุณา ลักษณะมุ�งอนาคตและควบคุมตน  และป�จจัยสภาพแวดล*อม 3 ป�จจัย
ได*แก� การถ�ายทอดจิตสาธารณะจากครอบครัว การถ�ายทอดจิตสาธารณะจากสถานศึกษา และการ
ถ�ายทอดจิตสาธารณะจากสื่อมวลชน มีความสัมพันธ$ทางบวกกับจิตสาธารณะ อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.01 เช�นเดียวกับงานวิจัยของ นงลักษณ$  เขียนงาม และสมพร  เมธีวัฒนากุล (2553)  ซ่ึงได*ทํา
วิจัยเรื่อง  ป�จจัยท่ีเก่ียวข*องกับจิตสาธารณะของนักศึกษามหาวิทยาลัย พบว�า สถาบันครอบครัวเป2น
ป�จจัยท่ีเก่ียวข*องกับการมีจิตสาธารณะท้ังด*านความรับผิดชอบต�อตนเอง ด*านความรับผิดชอบต�อ
ครอบครัว และด*านความรับผิดชอบต�อสังคมอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ 0.01  นอกจากนี้ยัง
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สอดคล*องกับงานวิจัยของ นันทรัตน$  ปริวัติธรรม (2553) ทําวิจัยเรื่อง การศึกษาป�จจัยท่ีส�งผลต�อ
พฤติกรรมจิตอาสาของเด็กและเยาวชนท่ีรับทุนการศึกษาสํานักงานทรัพย$สินส�วนพระมหากษัตริย$  
พบว�า ป�จจัยภายใน และป�จจัยภายนอกมีความสัมพันธ$ทางบวกกับระดับพฤติกรรมจิตอาสา โดยป�จจัย
ภายนอกการสนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือนสามารถอธิบายพฤติกรรมจิตอาสาได*ดีท่ีสุด  งานวิจัยของ
วิเชียร  อินทรสมพันธ$ (2554) เรื่อง ป�จจัยท่ีส�งผลต�อจิตสาธารณะของนิสิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ*าน
สมเด็จเจ*าพระยา  พบว�า ป�จจัย กับ จิตสาธารณะของนิสิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ*านสมเด็จเจ*าพระยามี
ความสัมพันธ$กันอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  และงานวิจัยของ อารีย$  วงศ$แดง (2554)  เรื่อง 
ทัศนคติและพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต*น โรงเรียนแห�งหนึ่งในเขต
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงพบว�า  การอบรมเลี้ยงดูด*านจิตสาธารณะของพ�อแม� การเป2นแบบอย�างด*านจิต
สาธารณะของพ�อแม� และการคล*อยตามกลุ�มเพ่ือนด*านจิตสาธารณะมีความสัมพันธ$กับทัศนคติต�อจิต
สาธารณะ และพฤติกรรมจิตสาธารณะอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติ   
  การท่ีผลการวิจัยระบุให*เห็นว�าป�จจัยภายในด*านเหตุผลเชิงจริยธรรม และด*านแรงจูงใจ และ
ป�จจัยภายนอกด*านการสนับสนุนจากครอบครัว ด*านการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย ด*านการสนับสนุน
จากชุมชน และด*านการสนับสนุนจากเพ่ือน มีความสัมพันธ$ทางบวกกับพฤติกรรมจิตสาธารณะของ
นักศึกษา สามารถอภิปรายผลของแต�ละป�จจัยได*ดังนี้  
  ป�จจัยภายในด*านเหตุผลเชิงจริยธรรมมีความสัมพันธ$ทางบวกกับพฤติกรรมจิตสาธารณะของ
นักศึกษาแสดงให*เห็นว�า การท่ีนักศึกษาเป2นบุคคลท่ีมีเหตุผลเชิงจริยธรรมมากข้ึนเท�าใดย�อมส�งผลให*
นักศึกษามีพฤติกรรมจิตสาธารณะมากยิ่งข้ึนตามไปด*วย   การใช*เหตุผลเชิงจริยธรรมจะมีการพัฒนาใน
ระดับท่ีสูงข้ึนได*ต*องอาศัยระดับสติป�ญญา และวุฒิภาวะทางอารมณ$ของบุคคลเป2นสําคัญ  สอดคล*องกับ
ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบอร$ก (ชัยวัฒน$  สุทธิรัตน$, 2553) ท่ีกล�าวว�าการพัฒนาในข้ันท่ี 
5  เม่ือบุคคลได*ตัดสินใจโดยเห็นแก�ประโยชน$ของคนหมู�มากแล*ว  ย�อมต*องมีการพัฒนาไปสู�ข้ันท่ี 6 โดย
จะมีการตัดสินใจเพ่ืออุดมคติในการทํางานเพ่ือส�วนรวม  และทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของเพียเจต$ 
(ปรีดาพร  วงค$อนุตรโรจน$, 2551) กล�าวว�า เด็กท่ีมีอายุสูงข้ึนจะมีการพัฒนาเพ่ิมมากข้ึน  โดยเฉพาะ
การให*ความร�วมมือ  การตอบแทน  การยอมรับนับถือ การรู*จักใช*เหตุผลในการตัดสินใจทําสิ่งต�างๆ 
  ป�จจัยภายในด*านแรงจูงใจมีความสัมพันธ$ทางบวกกับพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักศึกษา
แสดงให*เห็นว�า การท่ีนักศึกษาได*รับแรงจูงใจสูงย�อมส�งผลให*เกิดพฤติกรรมจิตสาธารณะสูงตามไปด*วย 
สอดคล*องกับทฤษฎีการเรียนรู*การวางเงื่อนไขแบบการกระทําของสกินเนอร$ (ชัยวัฒน$  สุทธิรัตน$, 
2553) ท่ีกล�าวว�า เม่ือบุคคลแสดงพฤติกรรมใดแล*วได*รับการเสริมแรงทางบวก บุคคลนั้นก็จะทํา
พฤติกรรมนั้นซํ้าอีก แต�ถ*าพฤติกรรมนั้นไม�ได*รับการเสริมแรง การกระทํานั้น ๆ ก็จะลดลง ในการ
เสริมแรงทางบวกมีหลายรูปแบบ การจะเลือกใช*ตัวเสริมแรงใดเพ่ือให*เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากท่ีสุดนั้น ผู*ใช*จะต*องเลือกใช*ให*เหมาะสม โดยการสังเกตว�าตัวเสริมแรงใดใช*ได*ผลดีท่ีสุด เนื่องจากแต�
ละคนมีแรงจูงใจท่ีแตกต�างกัน รวมถึงวัยก็เป2นอีกตัวแปรหนึ่งในการเลือกใช*การเสริมแรงซ่ึงในวัยของ
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นักศึกษา การเสริมแรงจูงใจด*วยกิจกรรมและตัวเสริมแรงทางสังคม โดยการกล�าวคํายกย�อง ชมเชยจะใช*
ได*ผลดีกว�า   
  ป�จจัยภายนอกด*านการสนับสนุนจากครอบครัวมีความสัมพันธ$ทางบวกกับพฤติกรรมจิต
สาธารณะของนักศึกษา กล�าวคือ นักศึกษาท่ีได*รับการถ�ายทอดจิตสาธารณะจากครอบครัวสูง ย�อมส�งผล
ให*เกิดพฤติกรรมจิตสาธารณะสูงด*วย  เนื่องจากครอบครัวซ่ึงนับเป2นจุดเริ่มต*นแรกในการทําหน*าท่ีถ�าย 
ทอดพฤติกรรมทางสังคมผ�านการอบรมเลี้ยงดู  เป2นการสอนให*นักศึกษารู*จักความสัมพันธ$ระหว�าง
สมาชิกในครอบครัว  และการปฏิบัติต�อผู*อ่ืนผ�านการอบรมเลี้ยงดู จะมีผลต�อพัฒนาการหลายๆ ด*านของ
นักศึกษา ท้ังด*านอารมณ$และจิตใจ ได*รับความรัก ความอบอุ�น ความเอาใจใส� และกําลังใจในการทํางาน 
เม่ือนักศึกษาได*รับการหล�อหลอมปลูกฝ�งภายใต*บุคคลในครอบครัวท่ีเป2นแบบอย�างท่ีดีย�อมส�งผลให*
นักศึกษามีทิศทางของการมีจิตสาธารณะท่ีดีด*วยเช�นกัน  
  ป�จจัยภายนอกด*านการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย มีความสัมพันธ$ทางบวกกับพฤติกรรมจิต
สาธารณะของนักศึกษา กล�าวคือ นักศึกษาได*รับการสนับสนุนในการทํากิจกรรมจากมหาวิทยาลัยสูง 
ย�อมส�งผลให*นักศึกษาเกิดพฤติกรรมจิตสาธารณะสูงด*วย ท้ังนี้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยถือเป2น
สถาบันการศึกษาในการอบรมปลูกฝ�งความรู*และส�งเสริมด*านอารมณ$ จิตใจและคุณธรรมจริยธรรมให*กับ
นักศึกษา ตลอดจนการจัดสิ่งแวดล*อมท่ีจะปลูกฝ�งนิสัยแห�งพฤติกรรมจิตสาธารณะ ดังนั้นหาก
มหาวิทยาลัยมีการเชื่อมโยงสถาบันทางสังคมต�าง ๆ ให*ร�วมมือช�วยกันในการจัดโครงการท่ีช�วยพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมให*แก�นักศึกษามากข้ึน  เพ่ือให*นักศึกษา ได*เรียนรู*ถึงคุณธรรมท่ีถูกต*อง และสามารถ
นํามาเป2นแนวทางปฏิบัติในชีวิตประจําวันได* โดยคํานึงถึงความสนใจของนักศึกษาร�วมด*วย ย�อมส�งผลให*
นักศึกษาเกิดพฤติกรรมจิตสาธารณะมากข้ึน 
  ป�จจัยภายนอกด*านการสนับสนุนจากชุมชนมีความสัมพันธ$ทางบวกกับพฤติกรรมจิตสาธารณะ
ของนักศึกษา แสดงให*เห็นว�า การท่ีชุมชนเข*ามามีส�วนร�วมให*การสนับสนุนการทํากิจกรรมต�างๆ สูงย�อม
ส�งผลให*นักศึกษาเกิดพฤติกรรมสาธารณะสูงด*วย ท้ังนี้เนื่องจากป�จจัยทางด*านชุมชนถือเป2นตัวเสริมแรง
ทางสังคม  หากสังคมหรือชุมชนให*การยกย�อง สนับสนุน ย�อมส�งผลให*นักศึกษาเกิดแรงจูงใจ เห็นถึง
ประโยชน$และคุณค�าแห�งพฤติกรรมจิตสาธารณะของตนเองมากยิ่งข้ึน 
  ป�จจัยภายนอกด*านการสนับสนุนจากเพ่ือนมีความสัมพันธ$ทางบวกกับพฤติกรรมจิตสาธารณะ
ของนักศึกษา ท้ังนี้เนื่องจากเพ่ือนมีอิทธิพลต�อนักศึกษาสูงในช�วงวัยรุ�น มีลักษณะเป2นการถ�ายทอดทาง
สังคมและการชักจูง หรือการยอมรับให*ปฏิบัติตามค�านิยมของกลุ�ม เพ่ือนให*ความรู*ท่ีครอบครัวไม�
สามารถให*ได* เพ่ือนทําให*นักศึกษาได*สัมผัสกับค�านิยมและประสบการณ$ของครอบครัวอ่ืน และเพ่ือน
สามารถเป2นแบบอย�างแก�นักศึกษาได*  หากเพ่ือนมีพฤติกรรมหรือค�านิยมในการท่ีจะชักจูง สนับสนุนให*
เกิดการกระทําท่ีเป2นประโยชน$ต�อผู*อ่ืนหรือส�วนรวมมากข้ึนเท�าใด  ย�อมทําให*นักศึกษาเกิดพฤติกรรมจิต
สาธารณะมากข้ึนตามไปด*วย 
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  จากท่ีกล�าวมาแล*วจะเห็นได*ว�า  การเกิดพฤติกรรมของบุคคลนั้นเป2นสาเหตุท่ีมาจากป�จจัย
ภายในตัวบุคคลท่ีเป2นลักษณะทางจิต และป�จจัยภายนอกตัวบุคคลท่ีเป2นส�วนของสภาพแวดล*อม ดังนั้น
ป�จจัยภายในบุคคลและป�จจัยภายนอกเพียงด*านใดด*านหนึ่ง จึงไม�สามารถเป2นตัวบ�งชี้พฤติกรรมของ
บุคคลได*  การพัฒนาพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักศึกษาจึงต*องกระทําควบคู�กันไปท้ังป�จจัยภายในและ
ภายนอก โดยมีการประสานและเชื่อมโยงในแต�ละป�จจัยให*เกิดการปฏิสัมพันธ$ มีการสนับสนุนและ 
เก้ือกูลกัน เพ่ือให*นักศึกษาของคณะ/มหาวิทยาลัยสามารถท่ีจะก*าวไปสู�การเป2นบัณฑิตท่ีพึงประสงค$ของ
สังคม และการเป2นอนาคตท่ีดีของประเทศชาติสืบไป 

 
3. ข�อเสนอแนะ 

ข�อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช� 
 1.  คณะศิลปศาสตร$สามารถนําผลการวิจัยไปใช*ในการเสริมสร*างความตระหนักและจิตสํานึก
ให*แก�นักศึกษาของคณะศิลปศาสตร$ในการรับผิดชอบต�อสังคมส�วนรวม ซ่ึงเป2นสิ่งท่ีสําคัญและจําเป2น
อย�างยิ่งต�อการเป2นสมาชิกของสังคม อันเป2นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติต�อไปในอนาคต 
 2.  คณะศิลปศาสตร$สามารถนําผลการวิจัยไปใช*เป2นแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอน
ของคณะศิลปศาสตร$ได*อย�างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพต�อไป  

3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร$ สามารถนําผลการวิจัยไปใช*ในการวาง
แผนการดําเนินงานในการจัดกิจกรรม หรือรณรงค$ให*นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมีจิตสาธารณะเพ่ือใช*
เวลาว�างให*เป2นประโยชน$ต�อชุมชนรอบมหาวิทยาลัย หรือสังคมส�วนรวมต�อไป 

ข�อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต(อไป 
1.  ควรทําการศึกษาเก่ียวกับการมีส�วนร�วมในกิจกรรมจิตสาธารณะของนักศึกษามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร$ 
2.  ควรทําการศึกษาเก่ียวกับแรงจูงใจต�อจิตสาธารณะในการทํากิจกรรมเพ่ือสังคมของนักศึกษา    

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร$  
3.  ควรทําการศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมจิตสาธารณะของบุคลากร  ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลรัตนโกสินทร$ 
 4.  ควรทําการศึกษาเก่ียวกับรูปแบบการจัดกิจกรรมเพ่ือส�งเสริมการมีจิตสาธารณะของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร$ 
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          กรุงเทพมหานคร:  อรุณการพิมพ�. 
ฉวีวรรณ  ศรีวงศ�.  2552.  ปAจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต,อจิตสาธารณะของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
          ตอนปลาย สังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงรายเขต 4.  วิทยานิพนธ�ครุศาสตรมหาบัณฑิต    
           สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. 
ชุติมา  ไชยสิทธิ์.  2553.  การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของความรับผิดชอบต;อสังคมของนักเรียน 
          มัธยมศึกษาตอนปลาย .   OJED. 7(1)  2012: 1693 – 1707. 
ชูศิลปI นาราหนองแวง.  2554.  การพัฒนาเครื่องมือวัดจิตสาธารณะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน 
           ปลายโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 31.  รายงานการประชุม 
          เสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งท่ี 2:  1-15. 
ชัยวัฒน�  สุทธิรัตน�.  2552.  80 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู)ท่ีเน)นนักเรียนเปIนสําคัญ. 

กรุงเทพมหานคร:  แดเน็กซ�อินเตอร�คอร�ปอเรชั่น. 
__________.  2553.  สอนเด็กให)มีจิตสาธารณะ.  พิมพ�ครั้งท่ี 3.  กรุงเทพมหานคร:  วี พริ้นท�  
   (1991). 
ณัฐณิชากร ศรีบริบูรณ�.  2550.   การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของจิตอาสาของนักเรียนมัธยมศึกษา   
          ตอนปลาย ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน. วิทยานิพนธ� 

          ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยการศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
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บรรณานุกรม (ต,อ) 

ณัฐดาว  คชพลายุกต�.  2554.  การทําหน าท่ีของครอบครัว บุคลิกภาพ การเห็นคุณค;าในตนเอง และ 
           พฤติกรรมการช;วยเหลือของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในอําเภอบางสะพาน จังหวัด 
           ประจวบคีรีขันธ�.  วารสารสังคมศาสตร?และมนุษยศาสตร? มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร? 38(2)  
           กรกฎาคม – ธันวาคม  2555: 125-138. 
ดวงทิพย�  อันประสิทธิ์ และ สุพรรณี  ไชยอําพร.  2555.   รูปแบบการขัดเกลาทางสังคมเพ่ือเสริมสร าง 
          จิตอาสาในชุมชน  กรณีศึกษาชุมชนบางน้ําหวาน อําเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ.   
         วารสารวิจัยรําไพพรรณ ี7(2) กุมภาพันธ� – พฤษภาคม  2556: 50-58. 
นงลักษณ�  เขียนงาม และ สมพร  เมธีวัฒนากุล.  2553.  วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 5 (1)  
          มกราคม –มิถุนายน  2553: 101. 
นันทรัตน�  ปริวัติธรรม.  2553.  การศึกษาปAจจัยท่ีส,งผลต,อพฤติกรรมจิตอาสาของเด็กและเยาวชนท่ี 

รับทุนการศึกษาสํานักงานทรัพย?สินส,วนพระมหากษัตริย?.  วิทยานิพนธ�สังคมสงเคราะห� 
ศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�. 

แนวทางการเสริมสร างจิตสาธารณะ.  เข าถึงได จาก 
http://www.raneenoi.com/superpage8/page8.html, สืบค น 22 กุมภาพันธ�  2556. 

บุญธิดา  ยอดสุวรรณ.  2557.  ระดับความมีจิตสาธารณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม,ฟOาหลวง. 
          วิทยานิพนธ�รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม;ฟeาหลวง.   
บุญเลี้ยง ทุมทอง.  2556.  การสังเคราะห�รูปแบบการจัดกิจกรรมในการเสริมสร างจิตสาธารณะของ 
          นักเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ. วารสารพฤติกรรมศาสตร?เพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
         วิโรฒ 6(1) มกราคม  2557: 178-188. 
ปรีดาพร  วงค�อนุตรโรจน�.  2551.  จิตวิทยาการศึกษา.  กรุงเทพมหานคร:  ศูนย�สื่อเสริมกรุงเทพ. 
ปfยะนาถ  สรวิสูตร.  2552.  แรงจูงใจของผู)นําเยาวชนท่ีมีจิตอาสาในการทํากิจกรรมเพ่ือสังคม  
   กรณีศึกษา สภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร.  วิทยานิพนธ�สังคมสงเคราะห�ศาสตรมหาบัณฑิต 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�.   
ปfgนกนก  วงศ�ปfgนเพ็ชร และคณะ.  2553.  ปhจจัยท่ีเก่ียวข องกับจิตอาสาของนักศึกษามหาวิทยาลัย  
          เทคโนโลยีพระจอมเกล าพระนครเหนือ.  วารสารวิชาการศิลปศาสตร?ประยุกต?  3(1)  
          มกราคม - มิถุนายน  2553 :  9-16. 
พรสุดา  ศรีปhญญา.  2553.  รายงานวิจัยเรื่อง ปAจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต,อจิตสาธารณะของ 
         นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป;ท่ี 6 จังหวัดร)อยเอ็ด: การวิเคราะห?พหุระดับ.  เข าถึงได จาก 
           http://sites.google.com/site/pornsudateacher/, สืบค น 15 กุมภาพันธ�  2556. 
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บรรณานุกรม (ต,อ) 

พิมภา  กําเนิดผล.  2552.  ปAจจัยบางประการท่ีสัมพันธ?กับจิตสาธารณะของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
          ป;ท่ี 1 ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสงขลาเขต 1 จังหวัดสงขลา. วิทยานิพนธ�การศึกษามหาบัณฑิต  
           สาขาวิชาการวิจัยและประเมิน มหาวิทยาลัยทักษิณ. 
พัชราภรณ�  อนุกูล.  2553.  การจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาการคิดและจิตสาธารณะในวิชา 

สังคมศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป;ท่ี 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม,.    
วิทยานิพนธ�ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเชียงใหม;. 

ไพบูลย�  วัฒนศิริธรรม และสังคม  สัญจร.  2543.  สํานึกไทยท่ีพึงปรารถนา.  กรุงเทพมหานคร: 
  มูลนิธิบูรณะชนบทแห;งประเทศไทย. 
วลัยรัตน� ยิ่งดํานุ;น.  2554.  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของโครงการจิตอาสา : กรณีศึกษานกัเรียนช้ัน   
          มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบางมดวิทยา“สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ?.” ปริญญาพุทธศาสตร 
           มหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
วิทยพัฒนท  สีหา และคณะ.  2552.  ปhจจัยท่ีสัมพันธ�กับจิตสาธารณะของนิสิตระดับปริญญาตรี  
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.  วารสารพฤติกรรมศาสตร?เพ่ือการพัฒนา 1 (1) มกราคม  2552:  

170-171.  
วิเชียร อินทรสมพันธ�.   2554.  ปhจจัยท่ีส;งผลต;อจิตสาธารณะของนิสิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ านสมเด็จ 
           เจ าพระยา.  วารสารครุศาสตร?สาร 6(2) กรกฎาคม – ธันวาคม  2555:  19-25. 
วีรชัย  คําธร.  2554.  รายงานวิจัยเรื่อง ปAจจัยเชิงบูรณาการตามประสบการณ?และลักษณะทางจิตท่ี 
          มีอิทธิพลต,อจิตสาธารณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.  มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
           ธนบุรี. 
ศุภโชค  เสือทอง.  2554.  การพัฒนาหลักสูตรเสริมเพ่ือพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียนระดับ 
          มัธยมศึกษาตอนต น.   วารสารศึกษาศาสตร? มหาวิทยาลัยทักษิณ 13(1) มกราคม – มิถุนายน   
          2556:  78-87. 
ศักด์ิชาย  เรืองฤทธิ์.  2555.  ความสัมพันธ?ระหว,างแรงจูงใจกับจิตสาธารณะในการเข)าร,วมกิจกรรม 
         บําเพ็ญประโยชน?ของนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ. วทิยานิพนธ�การศึกษามหาบัณฑิตสาขาวิชา 
          การศึกษาเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย� มหาวิทยาลัยทักษิณ. 
สุภะรัฐ  ยอดระบํา.  2554.  รายงานวิจัยเรื่อง ปAจจัยด)านครอบครัว และจิตลักษณะท่ีเก่ียวข)องกับ 

การเกิดจิตสาธารณะของนักศึกษาช้ันป;ท่ี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช.  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช.  
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บรรณานุกรม (ต,อ) 

สุวิมล ชาติชํานิ.  2555.  ปAจจัยบางประการท่ีมีความสัมพันธ?ต,อจิตสาธารณะของนักเรียน 
         มัธยมศึกษาป;ท่ี 6 โรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
         สกลนคร.  วิทยานิพนธ�ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัย 
         ราชภฏัสกลนคร. 
อัญชลิกา  ผิวเพชร.  2554.   ปhจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต;อจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
         ปjท่ี 4 ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน.  วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัย   
         มหาสารคาม  17(1) กรกฎาคม  2555:  331-342. 
อัศรา  ประเสริฐสิน.  2555.  การศึกษาพฤติกรรมการบําเพ็ญประโยชน�ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี:   
         การวิจัยแบบผสม.  วารสารศรีปทุมปริทัศน?  ฉบับมนุษยศาสตร?และสังคมศาสตร? 13(1)  
         มกราคม – มิถุนายน  2556:  75-85. 
เอมอร แสนภูวา.  2555.  จิตคํานึงถึงส,วนรวมร,วมกันของนักศึกษาระดับปริญญาตรีโปรแกรมวิชา 
         พัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏลาวกาว.  วิทยานิพนธ�ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหาร 
          การพัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�. 
อ อมใจ  วงษ�มณฑา.  2552.  ปAจจัยท่ีส,งผลต,อจิตสาธารณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลา 
          นครินทร?.  วิทยานิพนธ�ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�. 
อริยา  คูหา  และ สุวิมล  นราองอาจ.  2553.  จิตสาธารณะและรูปแบบการดําเนินชีวิตของนักศึกษา  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� วิทยาเขตปhตตานี.  วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร? 
3(2)  พฤษภาคม – สิงหาคม  2554:  81.   

อริสา  สุขสม.  2553.  รายงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาจิตสํานึกสาธารณะเพ่ือชุมชน.  มหาวิทยาลัย 
ธุรกิจบัณฑิตย�. 

อารี  พันธ�มณี.  2546.  จิตวิทยาสร)างสรรค?การเรียนการสอน.  กรุงเทพมหานคร:  ใยไหมเอดดูเคท.  
อารีย�  วงศ�แดง.  2554.  ทัศนคติและพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต น   
          โรงเรียนแห;งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร.  วารสารวิชาการศิลปศาสตร?ประยุกต? กรกฎาคม- 
          ธันวาคม  2554:  11-18. 
อุ;นตา  นพคุณ.  2527.  การเรียนการสอนผู)ใหญ,เพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย?.  กรุงเทพมหานคร: 
 กรุงสยามการพิมพ�. 
ภาษาอังกฤษ 
Krejcie, R. V. and Morgan, D. M.  1970.  “Determining Sample Size for Research  
          Activities”.  Educational and Psychological Measurement. 30: 608.        
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

เรื่อง    ป�จจัยท่ีมีอิทธิพลต อพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร( 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร( 

********************************************************************************************* 
คําช้ีแจง แบบสอบถามนี้แบ�งเป�น 3 ส�วน ดังนี้ 
 ส�วนท่ี 1  เป�นคําถามเก่ียวกับข!อมูลส�วนบุคคลของนักศึกษา 
 ส�วนท่ี 2  เป�นคําถามเก่ียวกับพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักศึกษา 
 ส�วนท่ี 3  เป�นคําถามเก่ียวกับป2จจัยท่ีมีอิทธิพลต�อพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักศึกษา 
  

 
 แบบสอบถามฉบับนี้ต!องการทราบถึง พฤติกรรมจิตสาธารณะ และป2จจัยท่ีมีอิทธิพลต�อ

พฤติกรรมจิตสาธารณะของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร4 
ซ่ึงนักศึกษาสามารถแสดงความรู!สึก หรือแสดงความคิดเห็นในการตอบได!อย�างอิสระ คําตอบของ
นักศึกษาไม�มีข!อถูกหรือผิด  และจะไม�มีผลกระทบต�อการเรียนของนักศึกษาแต�อย�างใด   ดังนั้นขอให!
นักศึกษาตอบแบบสอบถามทุกข!อ ให!ตรงกับความรู!สึก  และความคิดเห็น  เพ่ือความสมบูรณ4ของ
แบบสอบถามนี้ 
 

 ขอขอบคุณนักศึกษาทุกคนท่ีให!ความร�วมมือในการตอบแบบสอบถามนี้ 
 
 
     อาจารย4ศิริสุข    นาคะเสนีย4 
     อาจารย4ชุลี       ป2ญจะผลินกุล 
                                                 อาจารย4ศศิวิมล  โมอ�อน 
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ส วนท่ี 1  ข/อมูลส วนบุคคลของนักศึกษา 

คําชี้แจง  โปรดกาเครื่องหมาย  �  ลงในช�อง (     ) ท่ีตรงกับความเป�นจริงของนักศึกษา  

1.  เพศ 
  (     ) 1. ชาย   (     ) 2. หญิง 

2.  สาขาวิชา 
 (     ) 1. ภาษาจีน  (     ) 2. ภาษาญ่ีปุDน  

(     ) 3. ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 

3.  ชั้นปEท่ีศึกษา 
 (     ) 1. ปEท่ี 1   (     ) 2. ปEท่ี 2 
 (     ) 3. ปEท่ี 3   (     ) 4. ปEท่ี 4 

 

ส วนท่ี 2 พฤติกรรมจิตสาธารณะของนักศึกษา 

คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย �ลงในช�องว�างทางขวาท่ีตรงกับการปฏิบัติของนักศึกษาข!อละ 1 ระดับ 
 

พฤติกรรม 
ระดับการปฏิบัติ 

ทุกครั้ง บ�อยครั้ง บางครั้ง นานๆ
ครั้ง 

ไม�เคย
เลย 

1. ข!าพเจ!าจะเปIดปIดประตูห!องเรียนด!วยความ
ระมัดระวัง 

     

2. ข!าพเจ!าจะไม�ขีดเขียนโตJะ เก!าอ้ีหรือผนังห!องเรียน      
3. ข!าพเจ!าจะแบ�งป2นอุปกรณ4การเรียนให!แก�เพ่ือนท่ี  
ไม�มีอุปกรณ4การเรียนใช! 

     

4. ข!าพเจ!าจะให!คําปรึกษาเพ่ือนเก่ียวกับป2ญหา      
การเรียน 

     

5. ข!าพเจ!าจะแบ�งหนังสือให!เพ่ือนๆ อ�าน      
6. ข!าพเจ!าจะให!คําแนะนําแก�เพ่ือนท่ีทําผิดให!ปฏิบัติตน
ถูกต!อง 

     

7. ข!าพเจ!าจะช�วยเหลืออาจารย4 และเพ่ือน โดยไม�หวัง
ผลตอบแทน 
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พฤติกรรม 

ระดับการปฏิบัติ 
ทุกครั้ง บ�อยครั้ง บางครั้ง นานๆ

ครั้ง 
ไม�เคย
เลย 

8. หากพบขยะตกอยู�ตามพ้ืน ข!าพเจ!าจะเก็บขยะไปท้ิง
ทันที 

     

9. หากพบคนตาบอดต!องการข!ามถนน ข!าพเจ!าจะพา
เขาข!ามถนนอย�างปลอดภัย 

     

10. ข!าพเจ!าจะช�วยเหลือเพ่ือนทํางานส�วนรวมให!เสร็จ
ก�อนทํางานส�วนตัว 

     

11. ข!าพเจ!าจะสละเวลาช�วยสอนการบ!าน หรือติว
หนังสือให!แก�เพ่ือน 

     

12. หลังเวลาเลิกเรียน ข!าพเจ!าจะไปช�วยบิดามารดา
ทํางานบ!าน 

     

13. ข!าพเจ!าจะซ้ืออาหาร และขนมเลี้ยงเพ่ือนท่ีไม�มีเงิน      
14. ข!าพเจ!าจะเข!าแถวตามลําดับในการซ้ืออาหาร      
15. ข!าพเจ!าจะสละท่ีนั่งบนรถประจําทางให!แก�เด็ก   
คนพิการ สตรีมีครรภ4 และผู!สูงอายุ 

     

16. ข!าพเจ!าจะใช!เวลาว�างเข!าร�วมกิจกรรมเก่ียวกับ  
การช�วยเหลือสังคมท่ีคณะ หรือมหาวิทยาลัย จัดข้ึน 

     

17. ข!าพเจ!าจะบริจาคเงิน หรือสิ่งของ เพ่ือช�วยเหลือ
คนท่ีเดือดร!อน 

     

18. ข!าพเจ!าจะช�วยหาแนวทางในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยหรือชุมชนให!สะอาดข้ึน 

     

19. ข!าพเจ!าสนใจป2ญหาต�างๆ ท่ีเกิดข้ึนในครอบครัว 
สังคม หรือชุมชน 

     

20. ข!าพเจ!าจะเป�นผู!นําเพ่ือนๆ ไปทํากิจกรรมท่ีเป�น
ประโยชน4ต�อสังคม 

     

21. ข!าพเจ!าจะใช!ทรัพย4สินท่ีเป�นของส�วนรวมด!วย 
ความระมัดระวัง 

     

22. หากพบกJอกน้ําเปIดท้ิงไว! หรือปIดไม�สนิท ข!าพเจ!า
จะเข!าไปปIดกJอกน้ําให!สนิททันที 
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พฤติกรรม 

ระดับการปฏิบัติ 
ทุกครั้ง บ�อยครั้ง บางครั้ง นานๆ

ครั้ง 
ไม�เคย
เลย 

23. เม่ือรับประทานอาหารท่ีโรงอาหารเสร็จเรียบร!อย 
ข!าพเจ!าจะนําภาชนะท่ีรับประทานไปเก็บในท่ีท่ีจัดไว!  

     

24. หากข!าพเจ!านําโตJะ เก!าอ้ีของห!องเรียนไปใช!ในการ
ทํากิจกรรม เม่ือเสร็จงานแล!ว ข!าพเจ!าจะนําไปเก็บ    
ท่ีเดิม 

     

25. ข!าพเจ!าจะสมัครเข!าร�วมกิจกรรมเก่ียวกับการทํา
ประโยชน4แก�สังคมท่ีคณะ หรือมหาวิทยาลัยจัด 

     

26. ข!าพเจ!าจะแต�งกายถูกระเบียบของมหาวิทยาลัย      
27. ข!าพเจ!าจะร�วมมือกับเพ่ือนๆ คิดกิจกรรม เพ่ือให!
เพ่ือนมีจิตสํานึกท่ีดีต�อสังคมส�วนรวม 

     

28. ข!าพเจ!าจะช�วยดูแลรักษาความสะอาดของ
ห!องเรียน 

     

29. ข!าพเจ!าจะช�วยดูแลรักษาความสะอาดของห!องน้ํา      
30. ข!าพเจ!าจะแจ!งอาจารย4 หรือนักการภารโรงทราบ 
หากพบว�าทรัพย4สินของมหาวิทยาลัยชํารุดหรือเสียหาย 

     

31. หากมีการเลือกต้ังในคณะ ข!าพเจ!าจะไปใช!สิทธิ
เลือกต้ัง 

     

32. ข!าพเจ!าจะอ�านหนังสือของห!องสมุดอย�าง
ระมัดระวัง และเก็บหนังสือไว!ในท่ีท่ีจัดไว! เม่ืออ�าน 
เสร็จแล!ว 
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ส วนท่ี 3 ป�จจัยท่ีมีอิทธิพลต อพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักศึกษา 

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย �ลงในช�องว�างทางขวาท่ีตรงกับระดับความสําคัญของป2จจัย 
           ข!อละ 1 ระดับ 

ป2จจัย ระดับความสําคัญ 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น!อย น!อย

ท่ีสุด 

เหตุผลเชิงจริยธรรม 
1. การทําดีย�อมได!ดี การทําชั่วย�อมได!ชั่ว      
2. การบําเพ็ญประโยชน4ต�อสังคม จะทําให!ได!รับผลบุญ      
3. บุคคลท่ีเสียสละต�อผู!อ่ืน ย�อมเป�นคนท่ีน�ายกย�อง      
4. ความขยันหม่ันเพียร ทําให!คนประสบความสําเร็จ      
5. การเอ้ือเฟOPอเผื่อแผ�ต�อผู!อ่ืน ทําให!สังคมน�าอยู�      
แรงจูงใจ 
6. ต!องการได!รับประสบการณ4ในการทํากิจกรรมเพ่ือ
สังคม 

     

7. ต!องการความรู! เพ่ือใช!ในการแก!ป2ญหาสังคม      
8. ต!องการส�งเสริมทักษะในการเป�นผู!นํา      
9. ต!องการความภาคภูมิใจในการทํากิจกรรมเพ่ือ
สังคม 

     

10. ต!องการการยอมรับจากเพ่ือนในการทํากิจกรรม
เพ่ือสังคม 

     

11. ต!องการการยอมรับจากอาจารย4ในการทํา
กิจกรรมเพ่ือสังคม 

     

12. ต!องการได!รับรางวัลจากการทํากิจกรรมเพ่ือสังคม      
การสนับสนุนจากครอบครัว 
13. บิดามารดาจะให!อภัย เม่ือข!าพเจ!าทําความผิด      
14. บิดามารดาจะชมเชย เม่ือข!าพเจ!าทําความดี      
15. บิดามารดาแนะนําให!ข!าพเจ!าแบ�งป2นสิ่งของให!แก�
ผู!อ่ืน 

     

16. บิดามารดาบอกให!ข!าพเจ!าใช!ของส�วนรวมอย�าง
ระมัดระวัง 
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ป2จจัย ระดับความสําคัญ 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น!อย น!อย

ท่ีสุด 
17. บิดามารดาอนุญาตให!ข!าพเจ!าไปทํากิจกรรมเพ่ือ
สังคม 

     

18. บิดามารดาร�วมบริจาคเงิน/สิ่งของ เม่ือข!าพเจ!าไป
ทํากิจกรรมเพ่ือสังคม 

     

การสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย 
19. มหาวิทยาลัยสนับสนุนให!ข!าพเจ!าทํากิจกรรมเพ่ือ
สังคม 

     

20. มหาวิทยาลัยอนุญาตให!ข!าพเจ!าใช!สถานท่ี/
อุปกรณ4ในการทํากิจกรรมเพ่ือสังคม 

     

21. อาจารย4แนะนําให!ข!าพเจ!าเข!าร�วมกิจกรรมเพ่ือ
สังคม 

     

22. อาจารย4กล�าวชมเชยเม่ือข!าพเจ!าทําความดีเพ่ือ
สังคม 

     

23. อาจารย4ชี้ให!เห็นว�าการเสียสละต�อผู!อ่ืนเป�นสิ่งท่ี
ควรปฏิบัติ 

     

การสนับสนุนจากชุมชน 
24. เพ่ือนบ!านจะช�วยกันดูแลรักษาทรัพย4สินของ
ชุมชน 

     

25. ชุมชนจะมอบเงิน/สถานท่ีในการจัดกิจกรรมเพ่ือ
สังคม 

     

26. ผู!นําชุมชนจะนําสมาชิกในชุมชนไปทํากิจกรรม
เพ่ือสังคม 

     

การสนับสนุนจากเพ่ือน 
27. เพ่ือนให!ข!าพเจ!ายืมอุปกรณ4ในการทํากิจกรรมเพ่ือ
สังคม 

     

28. เพ่ือนจะร�วมบริจาคเงิน/สิ่งของ แก�ข!าพเจ!าในการ
ทํากิจกรรมเพ่ือสังคม 
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ป2จจัย ระดับความสําคัญ 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น!อย น!อย

ท่ีสุด 
29. เพ่ือนจะช�วยแบ�งเบางาน เพ่ือให!ข!าพเจ!าทํา
กิจกรรมเพ่ือสังคม 

     

30. เพ่ือนจะชักชวนข!าพเจ!าไปทํากิจกรรมเพ่ือสังคม      
31. เพ่ือนจะชมเชยเม่ือข!าพเจ!าทําประโยชน4แก�ผู!อ่ืน      
32. เพ่ือนจะยกย�องให!ข!าพเจ!าเป�นผู!นําในการทํา
กิจกรรมเพ่ือสังคม 

     

 
☺☺☺☺☺☺☺☺ขอขอบคุณนักศึกษาทุกคนท่ีให/ความร วมมือตอบแบบสอบถามนี้☺☺☺☺☺☺☺☺ 
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ประวัติผู/วิจัย 
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1.  ช่ือ – นามสกุล (ภาษาไทย) นางสาวศิริสุข นาคะเสนีย4 
   (ภาษาอังกฤษ) Miss  Sirisuk Nakasaney 

2.  ตําแหน งป�จจุบัน อาจารย4   

3.  หน วยงานท่ีสามารถติดต อได/ 
 คณะศิลปศาสตร4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร4 

264  ถนนจักรวรรดิ  แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ4  กรุงเทพฯ 10100 
โทร.  02 2212896   e-mail:  sirisuk_naka@hotmail.com 

4.  ประวัติการศึกษา 
 ปริญญาตรี กศ.บ. (สังคมศึกษา)           มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พลศึกษา 
 ปริญญาโท ค.ม. (การสอนสังคมศึกษา)  จุฬาลงกรณ4มหาวิทยาลัย 

5.  สาขาวิชาการท่ีมีความชํานาญพิเศษ  
 สังคมวิทยา  และ การศึกษา 

6.  ประสบการณ(ท่ีเก่ียวข/องกับการบริหารงานวิจัย  
 หัวหน!าโครงการวิจัย 
 1.  แรงจูงใจในการเลือกศึกษาต�อระดับปริญญาตรีของนักศึกษา 
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร4 ปEท่ีทําวิจัย 2549    
 2.  พฤติกรรมการเปIดรับข�าวสาร  ความรู!  ความตระหนัก  และการมีส�วนร�วมในการประหยัด 
      พลังงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร4    ปEท่ีทําวิจัย 2551 
 3.  ป2จจัยท่ีมีอิทธิพลต�อการตัดสินใจเลือกสถานท่ีฝkกงานของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร4  
               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร4    ปEท่ีทําวิจัย 2552 

4.  พฤติกรรมการท�องเท่ียวเชิงส�งเสริมสุขภาพของประชาชนในการท�องเท่ียวตลาดน้ํา 
    วัดลําพญา  อําเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม    ปEท่ีทําวิจัย 2554 
5.  รูปแบบการเรียนรู!ของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
    รัตนโกสินทร4  ปEท่ีทําวิจัย 2555 
6.  ผลการเรียนรู!จากการจัดการเรียนการสอนวิชามนุษย4กับสังคมท่ีเน!นผู!เรียนให!มี 
    จิตสาธารณะ  ปEท่ีทําวิจัย  2556 

  ผู!วิจัยร�วม 
 1.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร4ท่ีเข!าเรียนโดย 
               วิธีโควตากับนักศึกษาท่ีเข!าเรียนโดยวิธีสอบคัดเลือก  ปEท่ีทําวิจัย 2552 
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1.  ช่ือ – นามสกุล (ภาษาไทย) นางสาวชุลี     ป2ญจะผลินกุล 
   (ภาษาอังกฤษ) Miss Chulee  Panjaplinkul 

2.  ตําแหน งป�จจุบัน อาจารย4   

3.  หน วยงานท่ีสามารถติดต อได/ 
คณะศิลปศาสตร4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร4 
264 ถนนจักรวรรดิ  แขวงจักรวรรดิ  เขตสัมพันธวงศ4  กรุงเทพฯ 10100 

  โทร.  02 2212896   e-mail:  pchulee5@gmail.com 

4.  ประวัติการศึกษา 
ปริญญาตรี อ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)          มหาวิทยาลัยศิลปากร 

    ปริญญาโท M.S. Ed. (Teaching English as a Second Language) 
                                                                         Long Island University, U.S.A. 

5.  สาขาวิชาการท่ีมีความชํานาญพิเศษ  
  ภาษาอังกฤษ 

6.  ประสบการณ(ท่ีเก่ียวข/องกับการบริหารงานวิจัย  
 หัวหน!าโครงการวิจัย 
 1.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร4ท่ีเข!าเรียนโดย 
               วิธีโควตากับนักศึกษาท่ีเข!าเรียนโดยวิธีสอบคัดเลือก  ปEท่ีทําวิจัย 2552 
 ผู!วิจัยร�วม 

1. คุณลักษณะท่ีพึงประสงค4ของบัณฑิตคณะศิลปศาสตร4ตามทัศนะของหัวหน!างานและ 
ผู!ร�วมงานในสถานประกอบการ   ปEท่ีทําวิจัย 2554  

2. การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร4   ปEท่ีทําวิจัย 2555 
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1.  ช่ือ – นามสกุล (ภาษาไทย) นางศศิวิมล         โมอ�อน 
   (ภาษาอังกฤษ) Mrs. Sasiwimon  Mo-on 

2.  ตําแหน งป�จจุบัน อาจารย4   

3.  หน วยงานท่ีสามารถติดต อได/ 
คณะศิลปศาสตร4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร4 
264 ถนนจักรวรรดิ  แขวงจักรวรรดิ  เขตสัมพันธวงศ4  กรุงเทพฯ 10100 
โทร.  02 2212896   e-mail:  sasi_rmutr@hotmail.com 

4.  ประวัติการศึกษา 
 ปริญญาตรี ค.บ.(มัธยมวิทย4)       จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 ปริญญาโท ค.ม.(สถิติการศึกษา)  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

5.  สาขาวิชาการท่ีมีความชํานาญพิเศษ  
 สถิติทางการศึกษา 

6.  ประสบการณ(ท่ีเก่ียวข/องกับการบริหารงานวิจัย  
 หัวหน!าโครงการวิจัย 

1. ศักยภาพและความพร!อมเพ่ือก!าวสู�ประชาคมอาเซียนของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร4  
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร4    ปEท่ีทําวิจัย 2555 
2. ทัศนคติและความตระหนักรู!ในประชาคมอาเซียนของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร4 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร4   ปEท่ีทําวิจัย 2556 
 ผู!วิจัยร�วม 

1.  การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุDน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
      ราชมงคลรัตนโกสินทร4  ปEท่ีทําวิจัย 2552 
2.  ภาพลักษณ4การท�องเท่ียวย�านเยาวราช จากมุมมองนักท�องเท่ียวกับชุมชน  ปEท่ีทําวิจัย 
      2554 
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