
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
รายงานผลการวิจัย 

 
เรื่อง 

 
ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเรียนรู้ รูปแบบการด าเนินชีวิต และ 
จิตสาธารณะของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

 
 
 
 
 

โดย 
 

นางสาวกังสดาร แตงน้อย 
นางสาวสุจนิันท์ จงอาร ี
นายอภิรตัน์  เนาว์สุวรรณ 
ว่าที่ร้อยตรีอรรถพล เทิดขวัญชัย 

 
 
 
 
 

ได้รับทุนอุดหนุนจากมหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนันทาการพัฒนางานประจ า 
สู่งานวิจัย : Routine to Research (R2R)  

ประจ าปีงบประมาณ  2561 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 



 
 

  

รายงานผลการวิจัย 
 

เรื่อง 
 

ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเรียนรู้ รูปแบบการด าเนินชีวิต และ 
จิตสาธารณะของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
 

คณะผู้วิจัย      สังกัด 
1.นางสาวกังสดาร  แตงน้อย  กองพัฒนานักศึกษา 
2.นางสาวสจุินันท์  จงอาร ี  กองพัฒนานักศึกษา 
3.นายอภิรตัน ์   เนาว์สุวรรณ  กองพัฒนานักศึกษา 
4.ว่าที่ร้อยตรีอรรถพล  เทิดขวัญชัย  กองพัฒนานักศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 

ได้รับทุนอุดหนุนจากมหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 
การพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย : Routine to Research (R2R)  

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 



 
 

  

กิตติกรรมประกาศ 

 

 รายงานการศึกษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเรียนรู้ รูปแบบการด าเนินชีวิต และ 
จิตสาธารณะของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา  ซึ่งรายงานการศึกษาเรื่องนี้ได้รับได้รับ
ทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย : Routine to Research 
(R2R)  ประจ าปีงบประมาณ  2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งคณะผู้วิจัย
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 คณะผู้วิจัยขอขอบคุณ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.มนัสนันท์ หัตถศักดิ์ ที่ได้ให้ค าปรึกษา  ชี้แนะข้อมูล   
อันเป็นประโยชน์  ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน  นักศึกษาผู้ตอบแบบสอบถาม จนการวิจัยส าเร็จ
เรียบร้อยสมบูรณ์ 

 คณะผู้วิจัยหวังว่างานวิจัยฉบับนี้จะเป็นประโยชน์กับนักวิชาการ นักศึกษา ประชาชนทั่วไป สืบไป 

 

        นางสาวกังสดาร แตงน้อย  
        นางสาวสุจินันท์ จงอาร ี  
        นายอภิรัตน์  เนาว์สุวรรณ  
        ว่าที่ร้อยตรอีรรถพล เทิดขวัญชัย 
        10  กรกฎาคม  2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

บทคัดย่อ 
 
ชื่อรายงานการวิจัย  :    ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเรียนรู้ รูปแบบการด าเนินชีวิต และจิตสาธารณะ 
    ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 
ชื่อผู้วิจัย   :    นางสาวกังสดาร แตงน้อย 

นางสาวสุจินันท์ จงอาร ี
นายอภิรัตน์  เนาว์สุวรรณ 
ว่าที่ร้อยตรอีรรถพล  เทิดขวัญชัย 

ปีที่ท าการวิจัย   :   2561 
.................................................................................................... 

 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับรูปแบบการเรียนรู้ รูปแบบการด าเนินชีวิต และจิต
สาธารณะของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 2) เพื่อเปรียบเทียบระหว่างลักษณะส่วน
บุคคล รูปแบบการเรียนรู้ รูปแบบการด าเนินชีวิต และจิตสาธารณะของนักศึกษา3) เพื่อศึกษาอ านาจการ
ท านายของลักษณะส่วนบุคคล รูปแบบการเรียนรู้ รูปแบบการด าเนินชีวิต และจิตสาธารณะของนักศึกษา โดย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา  
2560  จ านวน  9,180  คน  กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คนได้มาจากการสุ่มตัวอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยคือแบบสอบถาม  การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์
เพียร์สัน One Way ANOVA การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณด้วยวิธี  Stepwise  

ผลการวิเคราะห์พบว่า 1)นักศึกษาที่มีรูปแบบการเรียนรู้แบบการแข่งขันมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงที่สุด 
4.26  ส าหรับรูปแบบการด าเนินชีวิตแบบการมีส่วนร่วมในกิจกรรมมีค่าเฉลี่ยสูงทีสุด 4.32 และจิตสาธารณะ
ด้านเต็มใจช่วยเหลือสังคมมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด 3.93 2) นักศึกษาที่มีเพศ ภูมิล าเนาแตกต่างกันมีจิต
สาธารณะแตกต่างกัน 3) มีตัวแปร9  ตัวที่ร่วมกันท านาย จิตสาธารณะ ได้แก่รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
รูปแบบการด าเนินชีวิตแบบเก็บตัว รูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม รูปแบบการเรียนรู้แบบอิสระ รูปแบบ
การเรียนรู้แบบแข่งขัน รูปแบบการด าเนินชีวิตแบบวิชาการ รูปแบบการด าเนินชีวิตแบบวิชาชีพ เพศ และ
รูปแบบการด าเนินชีวิตแบบบ าเพ็ญประโยชน์ สามารถพยากรณ์จิตสาธารณะของนักศึกษาได้ร้อยละ 80  มีค่า
ความคลาดเคลื่อนเท่ากับ .13  

 

ค าส าคัญ:   นักศึกษา รูปแบบการเรียนรู้  รูปแบบการด าเนินชีวิต  จิตสาธารณะ      
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................................................................................................. 
 

This survey research aimed to 1) study the level of learning style, lifestyle, and public 
mind of Suan Sunandha Rajabhat University’s freshmen, 2) compare personal characteristics 
of the students with learning style, lifestyle, and public mind and 3) study the predictability 
of personal characteristics, learning style, lifestyle, and public mind of the students. The 
population of this survey research were 9,180 freshmen in the academic year of 2560 with the 
total of 400 random samples. The data were obtained from a questionnaire and analyzed by 
using statistics, i.e. mean, standard deviation, correlation coefficient, One way ANOVA, and 
Stepwise multiple regression analysis. The findings are as follow:  

1) the students with teams games tournaments have the highest mean score at 4.26, 
the ones with participation in activity lifestyle have the highest mean score at 4.32, and public 
mind with service mind get the highest mean score at 3.93. 2) gender differences and native 
habitats affect public mind also 3) there were 9 variables predicted public mind : cooperative 
learning style, alienated lifestyle, participatory learning style, independent learning style, 
competitive learning style, academic lifestyle, vocational lifestyle, and public service lifestyle. 
These predictors predicted students’ public mind  at 80 percent with the deviation at .13 

 

Keywords: Student. Learning styles, lifestyle, public mind 
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บทที่ 1 
บทน า 

 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของประเด็นที่ศึกษา 

การศึกษามีเป้าหมายอยู่ที่การพัฒนาคนไทยในสังคมให้เป็น “คนดี คนเก่ง และมีความสุข” โดยพัฒนา
ให้เหมาะสมกับช่วงวัย พัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ ตรงตามความต้องการทั้งในด้านสุขภาพจิต
ใจร่างกาย สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม และให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข  การศึกษาในแต่ละระดับจึง
ต้องช่วยส่งเสริมเพื่อให้บุคคลเกิดความสุข เป็นพลเมืองที่ดีทั้ งในรูปแบบของพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาจึงมีความจะเป็นอย่างยิ่งที่บ่มเพาะให้นักศึกษาในสถาบันมีความสามารถ มีทักษะ
ต่างๆ ในการเป็นพลเมืองที่ดี แต่การที่สถาบันอุดมศึกษาจะมีความเข้าใจในตัวนักศึกษา ก็ต้องมีความรู้ในเรื่อง
การจัดการศึกษา และจ าเป็นต้องรู้ข้อมูลต่างๆ ของนักศึกษาเพ่ือให้สามารถน าไปเป็นข้อมูลในการจัดการศึกษา
ได้  การที่สถาบันอุดมศึกษาได้มีการศึกษาเรื่องรูปแบบการด าเนินชีวิต และรูปแบบการเรียนของนักศึกษา
เพื่อให้ทราบข้อมูลของนักศึกษาที่อยู่ในสถาบัน  

ในปัจจุบันแต่ละสถาบันจัดการเรียนการสอนทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน รวมทั้งยังมีกิจกรรม
เสริมหลักสูตรต่างๆ  เพื่อสร้างเสริม และพัฒนาให้นักศึกษาในสถาบันนั้นเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ซึ่งการที่สถาบัน
รับรู้ถึงรูปแบบการด าเนินชีวิต และรูปแบบการเรียนของนักศึกษา ก็จะช่วยให้การจัดการศึกษาและการจัด
กิจกรรมนักศึกษานั้นประสบความส าเร็จ และน าไปสู่การมีจิตสาธารณะ ซึ่งก็เป็นเป็นอัตลักษณ์ที่ส าคัญของ
มหาวิทยาลัย  สถาบันการศึกษาจะมีหน้าที่อบรมสั่งสอนในด้านวิชาการแล้วนั้น ยังจะต้อง อบรมด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนรู้จักการเสียสละ การให้มากกว่าการรับ ซึ่งจะเป็นการท าให้นักศึกษา
สามารถพัฒนาจิตใจตนเองในการช่วยเหลือผู้อื่น มีความอ่อนน้อมถ่อมตน เตรียมเข้าสู่การพัฒนาจิตใจตนเองสู่
จิตสาธารณะต่อไปในอนาคตได้มากขึ้นดังนั้นการผลิตคน ที่มีความสมบูรณ์ทั้งในด้านจริยธรรม ความรู้ 
สติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และจิตใจเพื่อ ออกไปรับใช้สังคม และเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ 
ซึ่งการที่จะพัฒนานักศึกษาให้มีความสมบูรณ์ดังกล่าว ต้องอาศัยองค์ประกอบหลายประการ นับตั้งแต่การ
บริหาร การจัดการเรียนการสอนและงานกิจกรรมนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ได้ให้ความส าคัญในส่วนของกิจกรรมนอกห้องเรียนเพื่อพัฒนา
นักศึกษา ให้เป็นบุคคลที่สมบูรณ์แบบ เพื่อจะได้ออกไปรับใช้สังคม เป็นผู้ที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยคือ เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด  มีจิต
สาธารณะ ส่วนหนึ่งของการจะมีความเข้าใจพื้นฐาน ของนักศึกษาที่เข้ามาศึกษา และน าข้อมูลเพื่อไปเป็น
ข้อมูลพื้นฐานหลักที่ส าคัญในการสรรค์สร้างกิจกรรม และจัดบริบทต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเพื่อให้เอื้ออ านวย
ต่อการพัฒนานักศึกษา 



 
 

  

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้จึงสนใจที่จะศึกษาในประเด็นรูปแบบการด าเนินชีวิต รูปแบบการเรียน และจิต
สาธารณะของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เพื่อที่จะให้เป็นข้อมูลพื้นฐานส าหรับ  
ผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้ที่เกี่ยวข้องในส่วนต่างๆ ได้น าข้อมูลนี้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน การจัด
กิจกรรม และการส่งเสริมให้เกิดจิตสาธารณะอันเป็นอัตลักษณ์ที่ส าค าประการหนึ่งให้กับนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยต่อไป 

1.2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.เพื่อศึกษาระดับของรูปแบบการด าเนินชีวิต รูปแบบการเรียน และจิตสาธารณะ ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

2.เพื่อเปรียบเทียบระหว่าง ข้อมูลเบื้องต้นกับรูปแบบการด าเนินชีวิต รูปแบบการเ รียน และ 
จิตสาธารณะ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

3.เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลเบื้องต้นกับ รูปแบบการด าเนินชีวิต รูปแบบการเรียน และ  
จิตสาธารณะ ของนักศึกษา ราชภัฎสวนสุนันทา 

1.3.ขอบเขตของโครงการวิจัย  

ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

นักศึกษามหาวทิยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาช้ันปีที่ 1  ประจ าปีการศึกษา  2560  จ านวน  9,180 คน 

กลุ่มตัวอย่างได้จากการใช้ตารางการสุ่มประชากรที่ความคลาดเคลื่อน 95% ได้กลุ่มตัวอย่าง 400 คน 

1.4.นิยามศัพท์เฉพาะ 

 รูปแบบการด าเนินชีวิต หมายถึง แบบแผน พฤติกรรมในการด าเนินชีวิตของนักศึกษา ชั้นปีที่1 รวมถึง
การมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้าง แบ่งออกเป็น 6 แบบคือ 

1.กลุ่มกิจกรรม ลักษณะหรือพฤติกรรมของนักศึกษากลุ่มนี้ จะให้ความสนใจต่อการใช้ชีวิตอยู่กับ
กิจกรรมด้านสังคมตามความพอใจของตนเองหรือของกลุ่มเพื่อนเป็นหลัก เช่นกิจกรรมรับน้อง หรือกิจกรรม
ต่างๆ ในมหาวิทยาลัย 

2.กลุ่มเก็บตัว ลักษณะหรือพฤติกรรมของนักศึกษากลุ่มนี้ ชอบใช้ชีวิตอยู่อย่างสันโดษเป็นลักษณะที่
ชอบอยู่คนเดียว ไม่ชอบการเข้าสมาคมหรือสังสรรค์กับเพื่อนฝูง ชอบแก้ไขปัญหาต่างๆ ด้วยตนเอง 

3.กลุ่มสมาคม ลักษณะหรือพฤติกรรมของนักศึกษากลุ่มนี้ ชอบใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อน ชอบการสมาคม 
สังสรรค์สนุกสนานบันเทิงมากกว่ากิจกรรมด้านอ่ืน ๆ จัดกิจกรรมเพื่อความสนุกสนาน 



 
 

  

4.กลุ่มบ าเพ็ญประโยชน์ ลักษณะหรือพฤติกรรมของนักศึกษากลุ่มนี้ ให้ความส าคัญต่อสังคม ส่วนรวม
และมีความพร้อมเสมอที่จะเสียสละเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมช่วยเหลือสั งคมด้านต่างๆ  ที่เป็นกิจกรรมที่
เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม 

5.กลุ่มวิชาการ ลักษณะหรือพฤติกรรมของนักศึกษากลุ่มนี้ ให้ความส าคัญกับเนื้อหาวิชาที่เรียนและมี
ความพร้อมที่จะศึกษาหาความรู้ตามที่อาจารย์สอน หรือชี้แนะ ชอบเข้าห้องสมุด เตรียมความพร้อมในการ
สอบ และมีความคาดหวังที่จะให้ผลสอบออกมาดี มีเป้าหมายมีอนาคตที่จะศึกษาในระดับสูง 

6.กลุ่มวิชาชีพ ลักษณะหรือพฤติกรรมของนักศึกษากลุ่มนี้มีเป้าหมายที่จะจบการศึกษาออกไปท างาน
เป็นหลัก จึงให้ความสนใจเฉพาะวิชาที่เรียนในสาขาหรือคณะของตนเองเท่านั้น และสนใจว่าอะไรจะเอาไปใช้
ในการประกอบอาชีพได้ และมีความต้องการที่จะพยายามเรียนให้จบโดยเร็วเพื่อจะออกไปท างานประกอบ
อาชีพ 

 รูปแบบในการเรียน แบบแผน วิถีชีวิต ลักษณะหรือวิธีการของพฤติกรรมต่างๆที่นักศึกษามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาใช้ในการเรียนรวมทั้งการมีปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์สิ่งแวดล้อมทางการเรียน
และสัมพันธภาพกับเพื่อนแบ่งออกเป็น 6 แบบคือ 

1.แบบอิสระ ( Independent) ลักษณะของนักศึกษาแบบนี้จะเป็นบุคคลที่มีความเชื่อมั่นใน
ความสามารถของตนเองสามารถคิดและกระท าสิ่งต่างๆได้ด้วยตนเอง 

2.แบบหลีกเลี่ยง (Avoidance) นักศึกษาแบบนี้ไม่สนใจในเนื้อหาวิชาไม่ชอบที่จะมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียนการสอนและไม่สนใจสิ่งที่เกิดขึ้นในห้องเรียน 

3.แบบร่วมมือ (Competitive) นักศึกษาแบบนี้มีรู้สึกว่าการเรียนได้ดีที่สุดต้องเกิดจากการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นสติปัญญาและความสามารถซึ่งกันและกันผู้เรียนจะร่วมมือกับอาจารย์กลุ่มเพื่อนและชอบที่จะ
ท างานร่วมกับผู้อื่น 

4.แบบพึ่งพา (Dependent) ลักษณะของนักศึกษาแบบนี้จะเรียนรู้เฉพาะสิ่งที่ก าหนดให้เรียนเท่านั้น
โดยมีความคิดเห็นว่าอาจารย์และเพื่อนๆคือแหล่งสนับสนุนช่วยเหลือตนเองได้ 

5.แบบแข่งขัน (Competitive) นักศึกษาแบบนี้จะเรียนรู้ด้วยการพยายามกระท าสิ่งต่างๆให้ดีกว่าคน
อื่นๆในชั้นเรียนและจะต้องพยายามแข่งขันกับเพื่อนๆเพื่อเอาชนะหรือหวังรางวัลเช่นค าชมจากอาจารย์ความ
สนใจหรือเกรดและมักมีความรู้สึกว่าตนเองเป็นผู้ชนะเสมอ 

6.แบบมีส่วนร่วม (Participant) นักศึกษาแบบนี้ต้องการเรียนรู้เนื้อหาวิชาและชอบที่จะเข้าชั้นเรียน
โดยมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนให้มากที่สุด 

 



 
 

  

จิตสาธารณะ หมายถึง พฤติกรรมหรือลักษณะของนักศึกษาในการมองเห็นคุณค่าหรือการให้คุณค่าแก่
การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและสิ่งต่างๆ ที่เป็นสิ่งสาธารณะที่ไม่มีผู้ใดผู้หนึ่งเป็นเจ้าของหรือเป็นสิ่งที่คนในสังคม
เป็นเจ้าของร่วมกัน การรู้จักเอาใจใส่เป็นธุระและเข้าร่วมในเรื่องของส่วนรวมที่เป็นประโยชน์ ปรารถนาที่จะ
ช่วยเหลือผู้อื่น มีความคิดที่ไม่เห็นแก่ตัว  แบ่งออกเป็น 4 ด้านดังต่อไปนี ้

การรับรู้สิทธิและหน้าที่ พฤติกรรมหรือลักษณะของนักศึกษาในการใช้ของส่วนรวมที่เป็นประโยชน์
ร่วมกันของกลุ่ม การไม่ยึดครองของส่วนรวมนั้นมาเป็นของตนเอง การเปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้สามารถใช้ของ
ส่วนรวมนั้นการถือเป็นหน้าที่ ที่จะมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาของส่วนรวมในวิสัยที่ตนสามารถท าได้  
การท าตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเพื่อส่วนรวม การรับอาสาที่จะท าบางอย่างเพื่อส่วนรวม 

การเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ พฤติกรรมหรือลักษณะของนักศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรมอันเป็น
กิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับคนในสังคมหมู่มาก เช่นการบริจาคโลหิต หรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรม
สาธารณะกุศลต่างๆ  

การตระหนักรู้และการช่วยแก้ปัญหา พฤติกรรมหรือลักษณะของนักศึกษา ที่ตระหนักรู้คุณค่าของ
ส่วนรวม การใช้หรือการหลีกเลี่ยงการกระท าที่จะท าให้เกิดความช ารุดเสียหายต่อสิ่งของส่วนรวมที่ใช้
ประโยชน์ร่วมกันของกลุ่ม การดูแลรักษาของส่วนรวม ใช้ของส่วนรวมแล้วเก็บเข้าที่ลักษณะการใช้ของ
ส่วนรวม รู้จักใช้ของส่วนรวมอย่างประหยัดและทะนุถนอม 

เต็มใจช่วยเหลือสังคม พฤติกรรมหรือลักษณะของนักศึกษา ที่มีการแสดงออกในการเข้าไปช่วยใน
ภาระกิจต่างๆ หรือเข้าไปช่วยในกิจกรรม การงานต่างๆ ที่เป็นงานส่วนรวมของสังคม รวมถึงการการไม่เพิกเฉย
สิ่งต่างๆ ที่เป็นปัญหาของสังคม แม้เรื่องนั้นจะเล็กน้อยก็ตามจะมีความเต็มใจเข้าไปช่วยเหลือ 

นักศึกษา  หมายถึง  นักศึกษาระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาชั้นปีที่ 1    

1.5.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

เป็นข้อมูลพื้นฐานส าหรับผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเพื่อน ามาปรับกิจกรรม  
การเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนในการพัฒนานักศึกษาให้มี
คุณลักษณะที่พิงประสงค์ดังกล่าวคือ มีจิตสาธารณะ 

 

 

 

 



 
 

  

บทที่ 2 

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้ง 

 การวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเรียนรู้ รูปแบบการด าเนินชีวิต และจิตสาธารณะของ
นักศึกษาช้ันปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา  มีกรอบแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องรูปแบบ
การเรียนรู้ รูปแบบการด าเนินชีวิต และจิตสาธารณะ  ดังนี ้

2.1. ทฤษฎีรูปแบบการเรียนรู ้

การเรียนรู้ (อังกฤษ: learning theory) การเรียนรู้คือกระบวนการที่ท าให้คนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
ความคิด คนสามารถเรียนได้จากการได้ยินการสัมผัส การอ่าน การใช้เทคโนโลยี การเรียนรู้ของเด็กและผู้ใหญ่
จะต่างกัน เด็กจะเรียนรู้ด้วยการเรียนในห้อง การซักถาม ผู้ใหญ่มักเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ที่มีอยู่ แต่การ
เรียนรู้จะเกิดขึ้นจากประสบการณ์ที่ผู้สอนน าเสนอ โดยการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน ผู้สอนจะเป็น
ผู้ที่สร้างบรรยากาศทางจิตวิทยาที่เอื้ออ านวยต่อการเรียนรู้ ที่จะให้เกิดขึ้นเป็นรูปแบบใดก็ได้เช่น ความเป็น
กันเอง ความเข้มงวดกวดขัน หรือความไม่มีระเบียบวินัย สิ่งเหล่านี้ผู้สอนจะเป็นผู้สร้างเงื่อนไข และ
สถานการณ์เรียนรู้ให้กับผู้เรียน ดังนั้น ผู้สอนจะต้องพิจารณาเลือกรูปแบบการสอน รวมทั้งการสร้างปฏิสัมพันธ์
กับผู้เรียน.  ดังทฤษฏีของผู้ที่เกี่ยวข้องได้กล่าวไว้ดังนี ้

การเรียนรู้ตามทฤษฎีของ Bloom (Bloom's Taxonomy)   

Bloom ได้แบ่งการเรยีนรู้เป็น 6 ระดับ 

ความรู้ที่เกิดจากความจ า (knowledge) ซึ่งเป็นระดับล่างสุด 

ความเข้าใจ (Comprehend) 

การประยุกต์ (Application) 

การวิเคราะห์ (Analysis) สามารถแก้ปัญหา ตรวจสอบได ้

การสังเคราะห์ (Synthesis) สามารถน าส่วนต่างๆ มาประกอบเป็นรูปแบบใหม่ได้ให้แตกต่างจาก 
รูปเดิม เน้นโครงสร้างใหม่ 

การประเมินค่า (Evaluation) วัดได้ และตัดสินได้ว่าอะไรถูกหรือผิด ประกอบการตัดสินใจบนพื้นฐาน
ของเหตุผลและเกณฑ์ที่แน่ชัด 

การเรียนรู้ตามทฤษฎีของบรูเนอร์ (Bruner) 

ความรู้ถูกสร้างหรือหล่อหลอมโดยประสบการณ ์



 
 

  

ผู้เรียนมีบทบาทรับผิดชอบในการเรียน 

ผู้เรียนเป็นผู้สรา้งความหมายขึ้นมาจากแง่มุมต่างๆ 

ผู้เรียนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นจริง 

ผู้เรียนเลือกเน้ือหาและกิจกรรมเอง 

เนื้อหาควรถูกสร้างในภาพรวม 

การเรียนรู้ตามทฤษฎีของไทเลอร์ (Tylor) 

ความต่อเนื่อง (continuity) หมายถึง ในวิชาทักษะ ต้องเปิดโอกาสให้มีการฝึกทักษะในกิจกรรมและ
ประสบการณ์บ่อยๆ และต่อเนื่องกัน 

การจัดช่วงล าดับ (sequence) หมายถึง หรือการจัดสิ่งที่มีความง่าย ไปสู่สิ่งที่มีความยาก ดังนั้นการ
จัดกิจกรรมและประสบการณ์ ให้มีการเรียงล าดับก่อนหลัง เพ่ือให้ได้เรียนเนื้อหาที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น 

บูรณาการ (integration) หมายถึง การจัดประสบการณ์จึงควรเป็นในลักษณะที่ช่วยให้ผู้เรียน ได้
เพิ่มพูนความคิดเห็นและได้แสดงพฤติกรรมที่สอดคล้องกัน เนื้อหาที่เรียนเป็นการเพิ่มความสามารถทั้งหมด 
ของผู้เรียนที่จะได้ใช้ประสบการณ์ได้ในสถานการณ์ต่างๆ กัน ประสบการณ์การเรียนรู้ จึงเป็นแบบแผนของ
ปฏิสัมพันธ์ (interaction) ระหว่างผู้เรียนกับสถานการณ์ที่แวดล้อม 

ทฤษฎีการเรียนรู้ 8 ขั้น ของกาเย่ (Gagne) 

การจูงใจ (Motivation Phase) การคาดหวังของผู้เรียนเป็นแรงจูงใจในการเรียนรู้ 

การรับรู้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ (Apprehending Phase) ผู้เรียนจะรับรูส้ิ่งที่สอดคล้องกับความตั้งใจ 

การปรุงแต่งสิ่งที่รับรู้ไว้เป็นความจ า (Acquisition Phase) เพื่อให้เกิดความจ าระยะสั้นและระยะยาว 

ความสามารถในการจ า (Retention Phase) 

ความสามารถในการระลึกถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปแล้ว (Recall Phase ) 

การน าไปประยุกต์ใช้กับสิ่งที่เรยีนรู้ไปแลว้ (Generalization Phase) 

การแสดงออกพฤติกรรมที่เรียนรู้ ( Performance Phase) 

การแสดงผลการเรียนรู้กลับไปยังผู้เรียน ( Feedback Phase) ผู้เรียนได้รับทราบผลเร็วจะท าให้มีผลดี
และประสิทธิภาพสูง 



 
 

  

องค์ประกอบที่ส าคัญที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ จากแนวคิดนักการศึ กษา กาเย่ (Gagne)  ผู้เรียน 
(Learner) มีระบบสัมผัสและ ระบบประสาทในการรับรู้  สิ่งเร้า (Stimulus) คือ สถานการณ์ต่างๆ ที่เป็นสิ่งเร้า
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้การตอบสนอง (Response) คือ พฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้การสอนด้วยสื่อตาม
แนวคิดของกาเย่ (Gagne) เร้าความสนใจ มีโปรแกรมที่กระตุ้นความสนใจของผู้เรียน เช่น ใช้ การ์ตูน หรือ 
กราฟิกที่ดึงดูดสายตาความอยากรู้อยากเห็นจะเป็นแรงจูงใจให้ผู้เรียนสนใจในบทเรียน การตั้งค าถามก็เป็นอีก
สิ่งหนึ่งบอกวัตถุประสงค์ ผู้เรียนควรทราบถึงวัตถุประสงค์ ให้ผู้เรียนสนใจในบทเรียนเพื่อให้ทราบว่าบทเรียน
เกี่ยวกับอะไรกระตุ้นความจ าผู้เรียน สร้างความสัมพันธ์ในการโยงข้อมูลกับความรู้ที่มีอยู่ก่อน เพราะสิ่งนี้
สามารถท าให้เกิดความทรงจ าในระยะยาวได้เมื่อได้โยงถึงประสบการณ์ผู้เรียน โดยการตั้งค าถาม เกี่ยวกับ
แนวคิด หรือเนื้อหานั้นๆเสนอเนื้อหา ขั้นตอนนี้จะเป็นการอธิบายเนื้อหาให้กับผู้เรียน โดยใช้สื่อชนิดต่างๆ ใน
รูป กราฟิก หรือ เสียง วิดีโอการยกตัวอย่าง การยกตัวอย่างสามารถท าได้โดยยกกรณีศึกษา การเปรียบเทียบ 
เพื่อให้เข้าใจได้ซาบซึ้งการฝึกปฏิบัติ เพื่อให้เกิดทักษะหรือพฤติกรรม เป็นการวัดความเข้าใจว่าผู้เรี ยนได้เรียน
ถูกต้อง เพื่อให้เกิดการอธิบายซ้ าเมื่อรับสิ่งที่ผิดการให้ค าแนะน าเพิ่มเติม เช่น การท าแบบฝึกหัด โดยมี
ค าแนะน าการสอบ เพื่อวัดระดับความเข้าใจการน าไปใช้กับงานที่ท าในการท าสื่อควรมี เนื้อหาเพิ่มเติม หรือ
หัวข้อต่างๆ ที่ควรจะรู้เพิ่มเติม   

2.2. แนวคิดและทฤษฎีรูปแบบการด าเนินชีวิต 

2.2.1 ความหมายของรูปแบบการด าเนินชีวิต 

Assael (1995) ได้ให้ค านิยามของรูปแบบการด าเนินชีวิตว่า “รูปการด าเนินชีวิตจะดูได้จากการใช้
เวลาในการท ากิจกรรมอย่างไรให้ความส าคัญกับสิ่งใดและความคิดของตนเองกับสิ่งรอบตัวและ (Engel, 
Blackwell & Miniard, 1993) ได้ให้ความหมายของรูปแบบการด าเนินชีวิตไว้ว่า“รูปแบบที่ผู้คนจะด าเนินชีวิต
รวมทั้งการใช้เงินและเวลา” โดยรูปแบบการด าเนินชีวิตจะสะท้อนได้จากกิจกรรม (Activities) ความสนใจ 
(Interests) และความคิดเห็น (Opinions) ของผู้คน 

การศึกษาลักษณะทางจิตวิทยาและรูปแบบการด าเนินชีวิตคือความเกี่ยวเนื่องกันโดยตรงแต่จะมีความ
แตกต่างในเรื่องตัวแปรบางตัวคือ บุคลิกภาพ (Personality) เช่นความสามารถซึ่งเป็นที่ยอมรับในสังคมและ
ความมั่นใจในตัวเองจะเห็นได้จากสิ่งต่าง ๆ ที่แสดงออกทางความสนใจ ในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งท าให้เห็นถึงข้อมู ล
เกี่ยวกับผู้บริโภคที่ละเอียดแม่นย ายิ่งขึ้น (Gunter & Furnham, 1992)ในความเป็นจริงลักษณะและรูปแบบ
การด าเนินชีวิตมักใช้แทนกันอยู่เสมอการวิเคราะห์ลักษณะทางจิตวิทยาจะเน้นไปที่กิจกรรม (Activities) ต่าง 
ๆ ของแต่ละบุคคลความสนใจ (Interests) และความคิดเห็น (Opinions) เครื่องมือวัดประกอบด้วยค าถาม
จ านวนหนึ่งเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นที่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยที่แสดงออกมา Assael (1995) 

2.2.2 การวัดรูปแบบการด าเนินชีวิตโดยการใช้การวัด AIOs (Activities, Interestsand 
Opinions) 



 
 

  

วิธีการวัดและแบ่งกลุ่มการตลาดตามลักษณะรูปแบบการด าเนินชีวิตได้ถูกสร้างขึ้นเป็นผลของลักษณะ
ต่าง ๆ ของพฤติกรรม และทัศนคติต่าง ๆ ทั้งที่มีความขัดแยงและไม่แน่นอนในชีวิตของแต่ละบุคคลดังนั้น  
จึงเป็นไปได้ที่จะวัดลักษณะของกลุ่มคนจากการศึกษารูปแบบพฤติกรรมที่ต่างกันของกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ที่
เรียกว่าการศึกษาแบ่งกลุ่มตามลักษณะรูปแบบการด าเนินชีวิต ซึ่งเป็นการวัดองค์ประกอบสามประการที่ส าคัญ
คือ กิจกรรม (Activities) ความสนใจ (Interests) และความคิดเห็น  (Opinions) ในลักษณะกว้าง ๆ จนถึง
ลักษณะเฉพาะเจาะจงของสินค้า ซึ่งเป็นพฤติกรรมของรูปแบบการด าเนินชีวิตนั่นเอง องค์ประกอบสาม
ประการมีความหมายดังนี้ (Antonides & Raaij, 1998) 

กิจกรรม (Activities) หมายถึงการแสดงออกอย่างเด่นชัด เป็นส่วนที่ก าหนดว่าบุคคลใช้เวลาของเขา
ท าอะไรเขาท างานอดิเรกอะไร มีสันทนาการอะไร และกีฬาชนิดไหนที่เขาฝึกฝน มีการซื้อสินค้ามากน้อย  
แค่ไหน และที่ใด มีการออกไปนอกบ้านมากน้อยแค่ไหน หรืออยู่บ้านมากน้อยเพียงใดเรื่องของส่วนลดการพบ
เพื่อนพบญาติกิจกรรมมีวัตถุประสงค์อะไรและคุณค่าที่เป็นจริงคืออะไร 

ความสนใจ (Interests) หมายถึงความต้องการที่จะเข้าใจและเรียนรู้ในสิ่งต่างๆ ด้วยความพอใจและ
ให้ความส าคัญในสิ่งนั้นเป็นระดับความตื่นเต้นที่ เกิดขึ้น พร้อมกับความเอาใจใส่เป็นพิเศษหรือใส่ใจ
แบบต่อเนื่องกับสิ่งต่าง ๆ ความสนใจเป็นตัวบ่งชี้ให้เห็นกิจกรรมต่าง ๆ ของบุคคลที่เขาชอบกระท าบุคคลจะ
สนใจในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่เขาชอบ สื่อมักจะได้มีการแบ่งกลุ่มเพื่อให้ตรงกับลักษณะความสนใจของ
ผู้บริโภค เช่นเรื่องการเมืองกีฬางานอดิเรกการท่องเที่ยวดนตรี 

ความคิดเห็น (Opinions) หมายถึงการแสดงออกทางความคิดบนพื้นฐานของค่านิยมที่มีต่อตนเอง
และสภาพแวดล้อมเป็นค าตอบของแต่ละบุคคล ในการตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่เกิดขึ้นเปรียบเสมือนเป็นค าถาม
ในลักษณะการตีความ การคาดหวัง และการประเมินผลดีผลเสีย เช่นความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่าง ๆ 
บุคคลต่าง ๆ สินค้าต่าง ๆ รัฐบาลนักการเมืองประเทศหนังสือพิมพ์ซึ่งจะสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

การแบ่งส่วนตลาดเรื่องจิตนิสัยจิตวิทยา หรือตามรูปแบบการด าเนินชีวิตเป็นที่นิยมมากขึ้นเนื่องจาก
ชี้ให้เห็นถึงลักษณะของผู้บริโภค และอธิบายลักษณะทางจิตวิทยาที่ละเอียด และแม่นย ากว่าการแบ่งส่วนตลาด
เรื่องประชากรศาสตร์ส่วนลักษณะทางจิตวิทยา (Psychographics) เป็นเทคนิคหนึ่งที่ใช้อธิบายหรือวัดรูปแบบ
การด าเนินชีวิต เทคนิคดังกล่าวสามารถวัดในเชิงปริมาณและใช้กับตัวอย่างที่มีจ านวนมากได้ (Engel et al., 
1993, pp. 370-373) โดยเทคนิคนี้จะใช้การวัด AIOs(Activities, Interests and Opinions) ประกอบด้วย
กิจกรรม (Activities) ความสนใจ (Interests)และความคิดเห็น (Opinions) มาใช้ในการวัดรูปแบบการด าเนิน
ชีวิตตัวอยา่งของ AIOs รูปแบบการด าเนินชีวิตมีดังตาราง ที่ 1 

 

 



 
 

  

ตารางที่ 1 : ตวัอย่างการวัดรูปแบบการด าเนินชีวิต AIOs ประกอบด้วยกิจกรรม (Activities)  
ความสนใจ (Interests) ความคิดเห็น (Opinions) และสถิตประชากร 

กิจกรรม 

(Activities:A) 

ความสนใจ 

(Interests: I) 

ความคิดเห็น 

(Opinions: O) 

สถิตประชากร 

ท างาน ครอบครัว ความสัมพันธ์ อายุ 

งานอดิเรก บ้าน ปัญหาสังคม การศึกษา 

เหตุการณ์ทางสังคม งาน อาชีพ การเมือง รายได ้

วันหยุดพักผ่อน ชุมชน ธุรกิจ อาชีพ 

การบันเทิง สันทนาการ เศรษฐศาสตร์ ขนาดของครอบครัว 

สมาชิกสโมสร แฟชั่น การศึกษา ที่อยู่อาศัย 

ชุมชน อาหาร ผลิตภัณฑ์ ภูมิประเทศ 

การซื้อสินค้า สื่อต่างๆ อนาคต ขนาดเมือง 

การเล่นกีฬา ความส าเร็จ วัฒนธรรม ช่วงชีวิต 

 

ที่มา: Engel, J. F., Blackwell, R. D. & Miniard, P. W. (1993). Consumer behavior. Fort 

Worth, TX: The Dryden. 

2.3  แนวคิดและทฤษฎีทีเกีย่วข้องกบัจิตสาธารณะ 

 ความหมายของจิตสาธารณะค าว่า จิตสาธารณะ (Pubic Mind) ได้มีผู้ใช้ค านี้แตกต่างกันออกไป เช่น 
จิตส านึก(Consciousness) (พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว, 2541: 10) จิตส านึกทางสังคม (อัจฉรา โฉมแฉล้ม, 2544: 5)
หรือ จิตส านึกสาธารณะ (หฤทัย อาจปร,ุ 2544: 9) เป็นต้น ซึ่งผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  ดังนี ้

 ชัยสิทธิ์ เฉลิมมีประเสริฐ และคณะ (2540 : 13) ได้ให้ความหมายว่า จิตส านึกสาธารณะหมายถึง 
คุณลักษณะทางจิตใจของบุคคลเกี่ยวกับการมองเห็นคุณค่าหรือการให้คุณค่าแก่การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 
และสิ่งต่าง ๆ ที่มีอยู่ในสังคมที่ไม่มีผู้ใดผู้หนึ่งเป็นเจ้าของหรือเป็นสิ่งที่คนในสังคมเป็นเจ้าของร่วมกัน เป็นสิ่งที่
สามารถสังเกตได้จากความรู้สานึกหรือพฤติกรรมการกระท าที่แสดงออกมา 

 พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว (2541 : 10) ใช้ค าว่า จิตส านึก (Consciousness) เป็นสภาวะจิตใจที่เกี่ยวกับ
ความรู้สึก ความคิด ความปรารถนาต่าง ๆ สภาวะจิตใจดังกล่าวเกิดการรับรู้ ซึ่งมีความหมายเหมือนกับการ
รู้ตัว (awareness) อันเป็นผลจากการประเมินค่า การเห็นความส าคัญ ซึ่งเป็นสิ่งที่ได้มาจากทัศนคติ 
(attitude) ความเชื่อ (beliefs) ค่านิยม (values) ความเห็น (opinion) ความสนใจ(interests) ของบุคคล ค า



 
 

  

ว่า จิตส านึก มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับค าว่า ความเชื่อ (beliefs) ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดจากการรวบรวมและ
สัมพันธ์กันของประสบการณ์ของคนท าหน้าที่ประเมินค่าของจิตใจว่าสิ่งใดเป็นสิ่งส าคัญ หากปราศจากความ
เชื่อประสบการณ์ต่างๆ ที่คนมีอยู่นั้น ก็จะอยู่เพียงในความทรงจ า ไม่มีส่วนใดมีความส าคัญเด่นชัดขึ้นมา แต่
หากว่าประเมินค่าแล้วตระหนักถึงความส าคัญที่มีต่อสิ่งนั้นแสดงว่าจิตส านึกสิ่งนั้น ๆ ของบุคคลได้เกิดขึ้นแล้ว
จิตสานึกของบุคคลเป็นภาวะที่จิตใจก่อนการแสดงออกเชิงพฤติกรรมทางกายภาพของบุคคล การมีจิตส านึกที่
ดีต่อสิ่งหนึ่งไม่ท าให้คนต้องแสดงออกตามจิตส านึกเสมอไปพฤติกรรมแสดงออกใด ๆ ของมนุษย์นั้นเป็นผลมา
จาก (1) ทัศนคติ (2) บรรทัดฐานของสังคม (3) นิสัย (4) ผลที่คาดว่าจะได้รับหลังจากการทาพฤติกรรมนั้น ๆ 
แล้ว 

 หฤทัย อาจปรุ (2544 : 9) ให้ความหมายจิตส านึกสาธารณะว่า หมายถึง ความตระหนักของบุคคลถึง
ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม ท าให้เกิดความรู้สึกปรารถนาที่จะช่วยเหลือสังคมต้องการเข้าไปแก้ไขโดยรับรู้ถึงสิทธิ
ควบคู่ไปกับหน้าที่ และความรับผิดชอบส านึกพลังของตนว่าสามารถร่วมแก้ไขปัญหาได้และลงมือกระท า
เพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาด้านวิธีการต่าง ๆ โดยการเรียนรู้และแก้ไขปัญหาร่วมกับคนในสังคมนั้น 

 เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2546 : 21) ได้ให้ความหมายจิตสาธารณะว่า การมีจิตส านึกเพื่อผู้อื่นและ
ส่วนรวม เป็นการแสดงออกถึงการไม่ยึดเอาประโยชน์ของตนเองเป็นที่ตั้งไม่ใช่เพียงแค่ตนเองอยู่รอดเท่านั้ น 
แต่เป็นผู้ที่มีน้าใจชอบช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอมีความตระหนักถึงประโยชน์ของส่วนรวมพร้อมกับมีความเต็มใจ
และยินดีที่จะเสียสละสิทธิ์ของตนออกไปถ้าสิ่งนั้นส่งผลให้ภาพรวมออกมาดีขึ้นจิตส านึกเพื่อส่วนรวมนั้น
สามารถกระท าได้ 2 ลักษณะดังนี้คือ 

 1. โดยการกระท าของตนเองต้องมีความรับผิดชอบต่อตนเองเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบและเกิดความ
เสียหายต่อส่วนรวม  
 2. มีบทบาทช่วยสังคมในการรักษาประโยชน์ของส่วนรวมเพื่อแก้ปัญหาสร้างสรรค์สังคมซึ่งถือว่าเป็น
ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

 จิตสาธารณะ (Public Consciousness) 

 ราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้ความหมายของจิตส านึกทางสังคมหรือจิตส านึกสาธารณะว่าคือการตระหนัก
รู้และค านึงถึงส่วนรวมร่วมกันหรือการค านึงถึงผู้อื่นที่ร่วมสัมพันธ์เป็นกลุ่มเดียวกันส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติได้ให้ความหมายว่าการรู้จักเอาใจใส่เป็นธุระและเข้าร่วมในเรื่องของส่วนรวมที่เป็นประโยชน์ต่อ
ประเทศชาติมีความส านึกและยึดมั่นในระบบคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงามละอายต่อสิ่งผิดเน้นความเรียบร้อย
ประหยัดและมีความสมดุลระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ 

 จิตสาธารณะ คือจิตส านึก (Conscious) เป็นการตระหนักรู้ตัวหรือเป็นจิตส่วนที่รู้ตัวรู้ว่าท าอะไรอยู่ที่
ไหนเป็นอย่างไรขณะที่ตื่นอยู่นั่นเองส่วนค าว่าสาธารณะ (Public) เป็นการแสดงออกเพื่อสังคมส่วนรวมท า
ประโยชน์เพื่อสังคมถ้าเป็นสิ่งของก็ต้องใช้ประโยชน์ร่วมกันเมื่อน าสองค ามารวมหมายถึงการตระหนักรู้ตนที่จะ



 
 

  

ท าสิ่งใดเพื่อเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมจิตส านึกสาธารณะเป็นก้าวแรกของเส้นทางสู่“ความเป็นพลเมือง”ใน
ความหมายที่แท้จริงคือพลเมืองผู้ตื่นรู้และตระหนักในสิทธิและความรับผิดชอบที่จะสร้างสรรค์สังคมส่วนรวม
ของคนสามัญพลเมืองที่รุกเรียกร้องการมีส่วนร่วมและต้องการที่จะจัดการดูแลก าหนดชะตากรรมของตนเอง
และชุมชนซึ่งถือว่าเป็นรากฐานของแนวคิดสังคมเขม้แข็งหรือประชาสังคม 

 ชาย โพธิสิตา และคณะ (2540 : 14) ใช้ค าว่าจิตส านึกต่อสาธารณสมบัติและให้ความหมายในเชิง
พฤติกรรมไว้ว่าคือการใช้สาธารณสมบัติอย่างรับผิดชอบหรือการรับผิดชอบต่อสาธารณสมบัติซึ่งมีนัยสอง
ประการได้แก่ 

 1. รับผิดชอบต่อสาธารณสมบัติด้วยการหลีกเลี่ยงการใช้และการกระท าที่จะก่อให้เกิดความช ารุด
เสียหายต่อสาธารณสมบัตินั้นๆรวมไปถึงการถือเป็นหน้าที่ที่จะมีส่วนร่วมในการดูแลสาธารณสมบัติในวิสัยที่ตน
สามารถท าได้เช่นการแจ้งผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องเมื่อได้พบความเสียหายเกิดขึ้นเป็นต้น 

 2. การเคารพสิทธิในการใช้สาธารณสมบัติของผู้อื่นเพราะสาธารณสมบัติคือของที่คนทั่วไปมีสิทธิ์ใน
การเข้าถึงและใช้ประโยชน์ดังนั้นการใช้สาธารณสมบัติอย่างรับผิดชอบในแง่นี้จึงหมายถึงการค านึงว่าคนอื่นก็มี
สิทธิในการใช้เช่นเดียวกันจะต้องไม่ยึดสาธารณสมบัตินั้นไว้เป็นของส่วนตัวและไม่ปิดกั้นโอกาสการใช้
ประโยชน์ของผู้อื่น 

 ในงานวิจัยของชาย โพธิสิตา และคณะ (2540 : 112) ที่ท าการศึกษาจิตส านึกต่อสาธารณสมบัติ : 
ศึกษากรณีกรุงเทพมหานครได้สรุปความเข้าใจของจิตส านึกต่อสาธารณสมบัติหรือจิตส านึกสาธารณะไว้เป็น
สองระดับ คือ 

 ระดับที่ 1 เป็นจิตส านึกแบบที่บุคคลไม่ต้องท าอะไรมากเพียงแต่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือไม่
ท าลายสาธารณสมบัติที่ตนใช้ก็พอซึ่งเป็นการแสดงออกว่าบุคคลมีความเข้าใจว่าควรหรือไม่ควรปฏิบัติอย่างไร
กับสาธารณสมบัต ิ

 ระดับที่ 2 เป็นระดับที่บุคคลกระท าการอันแสดงว่าเขามีความรับผิดชอบที่ดีต่อสาธารณสมบัติไม่ว่าจะ
ได้ใช้หรือไม่ใช้สาธารณสมบัตินั้นก็ตามเช่นการมีส่วนในการบ ารุงรักษาสาธารณสมบัติที่ช ารุดเสียหาย 

 ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (2542 : 14) ได้ให้ความหมายจิตส านึกสาธารณะว่าเป็นการ
รู้จักเอาใจใส่เป็นธุระและเข้าร่วมในเรื่องของส่วนรวมที่เป็นประโยชน์ต่อชาต ิ

 นวรินทร์ ค าก้อนทอง (ออนไลน์ : 2557) (จิตสาธารณะ : คุณลักษณะของเด็กไทยที่พึงประสงค์) ให้
ความหมายของจิตสาธารณะว่าคือคุณลักษณะทางจิตใจของบุคคลเกี่ยวกับการมองเห็นคุณค่าหรือการให้
คุณค่าแก่การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมรวมทั้งสิ่งต่างๆที่เป็นสาธารณะที่ไม่มีผู้ใดผู้หนึ่งเป็นเจ้าของหรือเป็นสิ่งที่คน
ในสังคมเป็นเจ้าของร่วมกัน 



 
 

  

 เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2543 : 17) ได้ให้ความหมายของจิตส านึกสาธารณะว่าหมายถึงความคิดที่
ไม่เห็นแก่ตัวมีความปรารถนาที่จะช่วยเหลือช่วยแก้ปัญหาให้แก่ผู้อื่นหรือสังคมพยายามฉวยโอกาสที่จะ
ช่วยเหลืออย่างจริงจังและมองโลกในแง่ดีบนพ้ืนฐานของความเป็นจริง 

 หฤทัย อาจปรุ (2544 : 3) ให้ความหมายจิตส านึกสาธารณะว่าหมายถึงความตระหนักของบุคคลถึง
ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมท าให้เกิดความรู้สึกปรารถนาที่จะช่วยเหลือสังคมต้องการเข้าไปแก้วิกฤติการณ์โดยรับรู้
ถึงสิทธิควบคู่ไปกับหน้าที่และความรับผิดชอบส านึกถึงพลังของตนว่าสามารถร่วมแก้ไขปัญหาได้และลงมือ
กระท าเพ่ือให้เกิดการแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่างๆโดยการเรียนรู้และแก้ไขปัญหาร่วมกันกับคนในสังคม 

 พระไพศาล วิสาโล (2544 : 15) ให้ความหมายจิตส านึกสาธารณะหมายถึงความส านึกใส่ใจและพร้อม
จะมีส่วนร่วมในกิจการสาธารณะรวมถึงความเคารพและหวงแหนในสมบัติส่วนรวมทั้งนี้โดยตระหนักถึง
ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นทั้งตนเองและส่วนรวมในจิตส านึกดังกล่าวมิใช่ครอบครัวญาติมิตรคนรอบข้างหรือชุมชน
ละแวกบ้านตนเท่านั้นหากคลุมไปถึงคนอื่นๆอีกมากมายซึ่งอยู่ห่างไกลออกไปแม้จะตนไม่รู้จักและไม่เคยเห็นแต่
ก็รู้อยู่ว่าเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ตนสังกัด 

 วิรัตน์ ค าศรีจันทร์ (2544 : 6) ให้ความหมายว่าจิตส านึกสาธารณะหมายถึงกระบวนการคิดและ
ลักษณะของบุคคลที่มีการปฏิบัติโดยมีกระบวนการในระดับบุคคลไปสู่สาธารณะมีความรักและรู้สึกเป็นเจ้าของ
สาธารณะต้องการที่จะท าประโยชน์มากกว่าที่จะรับจากสาธารณะ 

 นันทวัฒน์ ชุนชี (2546 : 4) ให้ความหมายว่าจิตส านึกสาธารณะหมายถึงการรู้จักเอาใจใส่เป็นธุระและ
เข้าร่วมในเรื่องของส่วนรวมที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันของกลุ่มธรรมนันทิกาแจ้งสว่าง (2547 :8) ให้ความหมายว่า
จิตส านึกสาธารณะหมายถึงการรู้จักเอาใจใส่เป็นธุระและเข้าร่วมในเรื่องของส่วนรวมที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันของ
กลุ่ม 

 มุทิตา หวังคิด (2547 : 7) ให้ความหมายจิตส านึกสาธารณะหมายถึงการรู้จักเอาใจใส่เป็นธุระและเข้า
ร่วมในเรื่องของส่วนรวมที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันของกลุ่ม 

 ลัลธริมา เกื้อสกุล (2547 : 15) ให้ความหมายจติส านึกสาธารณะหมายถึงสภาวะที่จิตสามารถรู้ตัว
และสามารถตอบสนองต่อสิ่งเร้าจากประสาทสัมผสัทั้ง 5 คือรูปเสียงกลิ่นรสและสิ่งที่สัมผัสได้ด้วยกายที่เป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยผ่านทางความคิดและพฤติกรรมการแสดงออกซึ่งหมายถึงพลเมืองผู้รู้ตื่นและตระหนัก
ในสิทธิและความรับผิดชอบที่จะสร้างสรรค์สังคมส่วนรวมของคนสามญัเป็นพลเมืองที่รุกเรียกร้องการมีส่วน
ร่วมและต้องการที่จะจัดการดูแลก าหนดชะตากรรมของทรัพยากรและสิง่แวดล้อมของตนและชุมชนร่วมกัน
โดยเริ่มจากศรัทธาในการอุทิศตนและเสียสละแก่ผู้อื่นในสงัคม 

 ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร และคณะ (2549 : 84) ให้ความหมายจิตส านึกสาธารณะหมายถึงการรู้จักเอา
ใจใส่เป็นธุระและเข้าร่วมในเรื่องของส่วนรวมที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันของกลุ่ม 



 
 

  

 ในไตรมาสแรก พ.ศ.2550 ว่ากลุ่มนักศึกษามีคุณธรรมต่ ากว่ากลุ่มอาชีพอ่ืนๆและกลุ่มนักศึกษามีระดับ
คุณธรรมด้านความมีสติสัมปชัญญะความซื่อสัตย์สุจริตและความมีวินัยต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยภาพรวมของ
คุณธรรมแต่ละด้านเครื่องแบบนักศึกษาเป็นสัญลักษณ์ของอภิสิทธ์อิทธิพลผลประโยชน์แสดงความไม่เสมอภาค
เลยส่งผลให้ระดับคุณธรรมต่ าเมื่อเป็นเช่นนี้ย่อมขาดจิตอาสาและจิตส านึกสาธารณะขาดทานและอาสาสมัคร
มหาวิทยาลัยทั่วประเทศต้องทบทวนเครื่องแบบและคุณภาพการศึกษาอย่างเอาจริงเอาจังหากได้สังเกตสื่อที่
คนดูกันทั่วประเทศคือสื่อโทรทัศน์ของรายการละครแสดงภาพที่ดีงามเพิ่มขึ้นเป็นเวลาที่เด็กและเยาวชนยังไม่
นอนนักแสดงควรแต่งตัวสุภาพพูดและแสดงกิริยาที่สุภาพมีบรรยากาศบ้านเรือนและสถานที่สะอาดสื่อโฆษณา
แสดงต่อสิ่งที่ดีงามและไม่น่าอนุญาตให้มีการโฆษณาสิ่งที่เป็นพิษเหล้าเบียร์ไวน์หรือดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือสิ่ง
เสพติดที่มีอันตรายไม่ควรโฆษณาในช่วงเวลาที่เยาวชนดูละครช่วงเวลากลางวันและตอนค่ าไม่น่ามีการดื่มเหล้า
จะเกิดอุบัติเหตุง่ายอันตรายบนท้องถนนเกิดจากคนดื่มเหล้าแล้วขับรถตนเองบาดเจ็บหรือตายยังไม่พอยังต้อง
เสียทรัพย์สินเสียเวลาท าให้เกิดความทุกข์แก่คนใกล้ตัวอีกด้วยเยาวชนไทยยังขาดความรู้สึกรับผิดชอบต่อสังคม
การสร้างนิสัยและต้องเริ่มต้นจากในบ้านและในโรงเรียนเมื่อเห็นสิ่งไม่ถูกต้องผู้ใหญ่จะต้องบอกเด็กทันทีโดย
ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีต้องไม่อายที่จะท าความดีและช่วยกันชมเชยคนท าความดีมาช่วยสร้างจิตส านึกสาธารณะ
ให้เกิดขึ้นเป็นนิสัยรายงานการประเมินการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนใน 

 ความส าคัญของการมีจิตสาธารณะ 

 มนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่ต้องอยู่ร่วมกันการอยู่ร่วมกันในสังคมย่อมต้องมีความสัมพันธ์ในรูปแบบการ
พึ่งพากัน ซึ่งหากคนในสังคมขาดจิตสาธารณะจะมีผลกระทบต่อบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน ประเทศชาติ 
และระดับโลก ดังนี้ (ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, 2552 : 45) 

 ผลกระทบต่อบุคคล ท าให้เกดิปัญหา ได้แก ่

 1. สร้างความเดือดร้อนให้กบัตนเอง คือ ตนเองในฐานะเป็นศูนย์กลางทุกอย่างในร่างกายและ
จิตส านึกเบื้องต้น การตระหนักต่อตนเองอาจน าไปสู่พฤติกรรมบางประการที่จะให้เกิดความเดือดร้อนแก่
ตนเองได้ในเด็กเราจะเห็นได้คือการเอาแต่ใจหรือการกระทาที่เลยไปถึงขั้นการกระทาความผิดอื่นๆ ตามปกติ
ในระดับน้ีในแง่ของความเป็นปัจเจกบุคคลเราอาจจะยอมรับได้แต่ในภาพรวมแล้วอาจจะเป็นความเดือดร้อนที่
จะมีผลต่อผู้ทีอ่ยู่ในบริบทของชีวิตได้ 

 2. สร้างความเดือดร้อนให้กับคนอ่ืนซึ่งเป็นการต่อเนื่องจากการสร้างความเดือดร้อนให้กับตนเอง คือ
การไม่เคารพตนเองนั้นเอง มันอาจจะนาไปสู่การไม่เคารพผู้อื่นได้เพราะในการกระท าทุกครั้งทุกกรณีเป็นการ
ท าซ้ าหรือประทับซ้ า (Reproduce) บางอย่างลงไปในจิตส านึกหากการกระทานั้นเป็นความดีผลที่ตามมาคือ 
จิตจะมีความละเอียดและสุขมุขึ้น แต่หากเป็นการกระทาที่ตรงข้ามจิตจะกระด้างขึ้นน าไปสู่การท าผิดอื่นๆ ท า
ให้เกิดความเดอืดร้อนให้กับคนอื่นตามมา 

 ผลกระทบระดับครอบครัว ท าให้เกิดปัญหา ได้แก ่



 
 

  

 1. ความสามัคคีในครอบครัวลดน้อยลง คือ เมื่อการกระท าอันใดน าไปสู่ความผิด ความผิดก็น าไปสู่
ความไว้ใจ ความเชื่อถือที่ลดลง ผู้ทาผิดอาจจะละอายที่จะแสดงตัวในการท ากิจกรรมกลุ่มในครอบครัว และ
แ ยกตั ว ออ ก ไปล าพั ง  เ ช่ น  ไ ม่ รั บ ป ร ะท านอ าห า ร ร่ ว ม กั น  แ ล ะน า ไ ป สู่ ก า ร ขั ด แ ย้ ง ต ามม า 
 2. การแก่งแย่งทะเลาะเบาะแว้งภายในครอบครัว คือ การกระท าต่อต้าน หรือการปลีกตัวออกไป ซึ่ง
เป็นการไม่ให้ความร่วมมือ ทาให้น าไปสู่คาถามที่จะเกิดแก่สังคม และเกิดการโต้แย้งปราศจากเหตุผล และหาก
รุนแรงขึ้นก็เป็นการทะเลาะและแตกแยกในท่ีสดุ 

 สาเหตุที่ต้องปลูกฝังจิตสาธารณะ 

 คนไทยในอนาคตควรมีจิตสาธารณะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า จิตส านึกเพื่อผู้อื่นและส่วนรวมดังนี้ 
(เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักดิ,์ 2546 : 25) 

 1. สภาพการแข่งขันที่รุนแรงในสังคมโลก 

 สภาพการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น ท าให้ผู้คนจ านวนมากต่างมุ่งกอบโกยผลประโยชน์ อย่างเห็นแก่ตัวไม่
สนใจว่าผู้อื่นจะได้รับความเดือดร้อนหรือไม่ รวมทั้งขาดความสนใจในภาพรวมของประเทศเนื่องจากคิดว่า
ตนเองไม่ได้รับส่วนรับผิดชอบโดยตรงกับเรื่องนั้น ๆ แม้จะรู้ว่าจะเกิดผลเสียหายอย่างมากมายตามมาก็ตาม
หากการไม่ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกเพื่อส่วนรวมให้เกิดขึ้นกับคนรุ่นใหม่แล้วย่อมน่าเป็นห่วงสังคมไทยใน
อนาคตที่จะเต็มไปด้วยการแก่งแย่งและความเห็นแก่ตัวอย่างรุนแรง 

 2. กระแสโลกเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 จากภาวการณ์เสื่อมโทรมด้านสิ่งแวดล้อม อาทิ การท าลายสิ่งแวดล้อมการเกิด ภาวะเรือนกระจก การ
ตัดไม้ทาลายป่า จนเกิดปัญหาวิกฤตทางธรรมชาติ หรือการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลืองฯลฯ น าไปสู่กระแสการ
เรียกร้องอย่างเข้มข้นในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไม่เพียงเท่านั้น ยังถูกน าไปใช้เป็นประเด็นส าคัญในการ
ก าหนดเป็นกติกาเง่ือนไขสากลในการด าเนินการทางเศรษฐกิจ ธุรกิจการค้า และการเมืองให้เราต้องปฏิบัติตาม 

 3. วิกฤตทางคุณธรรมจริยธรรม 

 วิกฤตการณ์เสื่อมถอยทางคุณธรรมจริยธรรมและปัญหาสังคมต่างๆ ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นอาทิ 
ปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม การลักขโมย การคอรัปชั่น การขาดจรรยาบรรณในวิชาชีพฯลฯ โดยเรา
ไม่สามารถที่จะบอกปัดได้เลยว่าไม่เกี่ยวข้องกับเรา เนื่องจากโลกที่มีการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายถึงกันอย่างแน่น
แฟ้น ส่งผลให้ทุกฝ่ายได้รับผลกระทบเชื่อมโยงถึงกันหมด แม้ว่าตนจะไม่ได้เป็นผู้ก่อก็ตาม และปัญหามากมาย
เหล่านี้กาลังรอการช่วยเหลือและแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยการร่วมมือจากประชาชนทุกคน ไม่ใช่รอคอยแต่เพียง
การช่วยเหลือจากรัฐเท่านั้น 

 4. สังคมชุมชนวิถี 



 
 

  

 กระแสของการรวมกลุ่มของประชาสังคม (Civil Society) ที่ประชาชนจากกลุ่มต่างๆ จะเข้ามามี
บทบาทในการเรียกร้องการดูแล การตรวจสอบ รวมถึงการเข้ามาพัฒนาชุมชนและสังคมส่วนรวมมากขึ้นสิ่ง
ส าคัญคือคนเหล่านี้จ าเป็นต้องมีจิตส านึกเพื่อส่วนรวมจึงจะท าให้การรวมกลุ่มนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์ และ
พัฒนาประเทศอย่างแท้จริง มิใช่เป็นการใช้ช่องทางน้ีในการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเอง 

 ด้วยสาเหตุนี้ จึงควรสร้างการมีจิตสาธารณะหรือจิตสานึกเพื่อผู้อื่นและส่วนรวมให้เกิดขึ้นในสังคมไทย 
เพื่อให้เกิดการแสดงออกถึงการไม่ยึดเอาประโยชน์ของตนเองเป็นที่ตั้งไม่ใช่เพียงแค่ตนเองอยู่รอดเท่านั้น แต่
เป็นผู้ที่มีน้ าใจชอบช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอมีความตระหนักถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม พร้อมกับมีความเต็มใจ
และยินดีที่จะเสียสละสิทธิ์ของตนออกไปถ้าสิ่งนั้นส่งผลให้ภาพรวมออกมาดีขึ้น 

 การที่คนเรามาอยู่รวมกันเป็นสังคมย่อมต้องมีความสัมพันธ์ในรูปแบบการพึ่งพากันคนในสังคมซึ่งมี
บทบาทหน้าที่แตกต่างกันไปถ้าคนในสังคมขาดจิตส านึกสาธารณะก็จะมีผลกระทบต่อบุคคลครอบครัวองค์กร
และการขาดจิตส านึกสาธารณะยังมีผลกระทบต่อชุมชน (ไชยา ยิ้มวิไล, 2550 : 15)กล่าวถึงผู้ที่มีจิตสาธารณะ
นั้นจะมีความรับผิดชอบต่อสังคมเคารพกฎหมายกฎเกณฑ์ระเบียบข้อบังคับต่างๆของสังคมโดยรวมและ
หน่วยงานองค์กรที่ตนเองเป็นสมาชิกสังกัดอยู่โดยพยายามยึดมั่นต่อกฎเกณฑ์และกฎหมายอย่าง เคร่งครัด
พยายามหลีกเลี่ยงการละเมิดให้น้อยที่สุดด้วยการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมบุคคลที่มีจิตส านกึ
สาธารณะสูงนั้นแม้แต่การทิ้งเศษขยะหรือขับรถผิดกฎจราจรยังไม่กล้าที่จะกระท าเพราะรู้สึกละอายแก่ใจ
นอกเหนือจากนั้นเมื่อประสบพบเจออะไรที่ผิดปกติผิดระเบียบผิดกฎหมายก็จะแจ้งความทันทีส่วนบุคคลที่ไร้
จิตส านึกสาธารณะจะมีวิถีชีวิตด ารงชีพไปวันๆมักง่ายสะเพร่าเอาตัวรอดโดยไม่ได้คิดถึงความเสียหายที่จะ
เกิดขึ้นแก่ผู้คน 

 เดวิด ไรส์แมน (ณรงค์ อุ้ยนอง, 2546 : 13) ได้จ าแนกจิตส านึกสาธารณะของบุคคลไว้เป็น 3  แบบคือ 

 1. จิตส านกึแบบประเพณีน าหมายถึงจิตส านึกที่ยึดถือเอาขนบธรรมเนียมประเพณีความเป็นเครือญาติ
ความอาวุโสเป็นเครื่องช้ีน าวิถีปฏิบัติจิตส านึกแบบนี้มีอยู่ทั่วไปโดยเฉพาะในสังคมชนบทของไทย 

 2. จิตส านึกแบบหลักการน าเป็นจิตส านึกที่ยึดถือหลักปฏิบัติงานให้บรรลุจุดหมายปลายทางโดยละทิ้ง
ความอาวุโสและขนบประเพณีที่เห็นว่าเป็นเครื่องกีดขวางการบรรลุเป้าหมายของชีวิต 

 3. จิตส านึกแบบผู้อื่นน าเป็นจิตส านึกแบบพึ่งพิงโดยบุคคลจะต้องประพฤติปฏิบัติตามกลุ่มหรือตาม
ผู้น าของกลุ่มด้วยมุ่งหวังจะให้ตนเองได้รับการยอมรับจากกลุ่มจิตส านึกสาธารณะของบุคคลมีพื้นฐานมา
จากอัตมโนทัศน์ (Self-concept) ซึ่งหมายถึงการมองเห็นคุณค่าในตนเองประกอบกับความเชื่อ (Belief) 
ค่านิยม (Values) และเจตคติ ( Attitude) ซึ่งมีความหมายรวมกันว่าคือท่าทีหรือความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่ง
ต่างๆรอบตัวเกิดเป็นปรากฏการณ์ที่บุคคลแสดงออกในลักษณะของอารมณ์ความรู้สึก( Affective) สติปัญญา
(Cognitive) และพฤติกรรม(Behavior) ซึ่งมีทั้งผลดีและผลเสียต่อตนเองและสังคมที่ตนเองเป็นสมาชิกอยู่การ
สร้างจิตส านึกสาธารณะเป็นความรับผิดชอบในตนเองแม้ว่าจะได้รับการอบรมสั่งสอนถ้าใจตนเองไม่ยอมรับ



 
 

  

จิตส านึกสาธารณะก็ไม่เกิดฉะนั้นค าว่า "ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน"จึงมีความส าคัญส่วนหนึ่งในการสร้างจิตส านึก
สาธารณะถ้าตนเองไม่เห็นความส าคัญแล้วก็คงไม่มีใครบังคับได้นอกจากใจของตนเองแล้วแนวทางที่ส าคัญใน
การสร้างจิตส านึกสาธารณะยังมีอีกหลายประการถ้าปฏิบัติได้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมดังนี้ 

 1. สร้างวินัยในตนเองตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยรู้ถึงขอบเขตของสิทธิเสรีภาพ
หน้าที่ความรับผิดชอบต่อจนเองและต่อสังคม 

 2. ใหค้วามส าคัญต่อสิ่งแวดล้อมตระหนังเสมอว่าตนเองคือส่วนหนึ่งของสังคมต้องมีความรับผิดชอบ
ในการรักษาสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นเรื่องของส่วนรวมทั้งต่อประเทศชาติและโลกใบนี ้

 3. ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสังคมให้ถอืว่าเป็นปัญหาของตนเองเช่นกันอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องช่วยกันแก้ไขเช่นช่วยกันด าเนินการโรงงานอุตสาหกรรมสร้างบ่อพักน้ าทิ้งก่อนปล่อยลงสู่
แหล่งน้ าสาธารณะ 

 4. ยึดหลักธรรมในการด าเนินชีวิตเพราะหลักธรรมหรือค าสั่งสอนในทุกศาสนาที่คนนับถือสอนให้คน
ท าความดีทั้งสิ้นถ้าปฏิบัติได้จะท าให้ตนเองมีความสุขนอกจากนี้ยังก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมด้วยท าให้เรา
สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเช่นหลักพุทธศาสนามีหลักค าสอนในการช่วยเหลือหรือพึ่งพาตนเองที่
พุทธศาสนิกชนได้ยินจากพุทธภาษิตอยู่เสมอคืออัตตาหิอัตตโนนาโถหรือตนเป็นที่พึ่งแห่งตนหรือหลักค าสอนใน
คริสต์ศาสนาคือต้องรู้จักช่วยเหลือตนเองก่อนแล้วพระเจ้าจะช่วยท่านของศาสนาอิสลามหลักค าสอนจะคล้าย
กับคริสต์ศาสนาก็คือให้รู้จักช่วยตนเองและรู้จักเปลี่ยนแปลงตนไปในทางที่ดีเสียก่อนแล้วพระเจ้าจึงจะช่วยท่าน
 จากลักษณะของผู้ที่มีจิตส านึกสาธารณะในข้างต้นตามความคิดของบุคคลต่างๆท าให้เราเห็น
ความส าคัญของการมีจิตส านึกสาธารณะว่ามีความส าคัญมากต่อการที่คนมาอยู่รวมกันเป็นสังคมเพราะการที่
คนมาอยู่รวมกันย่อมต้องมีความสัมพันธ์กันในรูปแบบการพึ่งพากันการที่คนในสังคมขาดจิตส านึกสาธารณะนั้น
จะมีผลกระทบต่อตนเองบุคคลรอบข้างครอบครัวองค์กรรวมถึงประเทศชาติและสังคมโลกท าให้เกิดความ
เดือดร้อนในรูปแบบต่างๆเช่นขาดความสามัคคีเกิดการแก่งแย่งทะเลาะเบาะแว้งภายในครอบครัวแบ่งพรรค
แบ่งพวกเกิดการเบียดเบียนสมบัติของส่วนรวมเป็นสมบัติของตนเององค์กรไม่ก้าวหน้าคุณภาพงานลดลงรวม
ไปถึงสามารถท าให้ความเข้มแข็งในชุมชนลดน้อยลงขาดการพัฒนาเพราะต่างคนต่างอยู่และท าให้เกิด
อาชญากรรมขึ้นได้ง่ายและรวดเร็วจากความส าคัญของการจะต้องมีจิตส านึกสาธารณะถ้าเราสามารถปลูกฝัง
ส่งเสริมหรือพัฒนาให้เด็กมีจิตส านึกสาธารณะด้วยวิธีการต่างๆจะท าให้เด็กมีจิตใจที่เห็นแก่ประโยชน์ของ
ส่วนรวมไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนอาสาดูแลรับผิดชอบสมบัติส่วนรวมมีการใช้สมบัติของส่วนรวมอย่างเห็น
คุณค่าใช้อย่างทะนุถนอมรู้จักการแบ่งปันโอกาสในการใช้ของส่วนรวมให้ผู้อื่นเมื่อเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ปัญหา
ที่เกิดจากการเอารัดเอาเปรียบคนอื่นปัญหาการท าลายสาธารณะสมบัติต่างๆจะลดลงการเห็นแก่ประโยชน์ส่วน
ตนและพวกพ้องก็จะลดน้อยลงสังคมก็จะพัฒนาขึ้นได้ 

 



 
 

  

2.4.  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีจิตสาธารณะ มีความแตกต่างกันระหว่างต่างประเทศและในประเทศไทย 
ในต่างประเทศเป็นการวิจัยที่มีลักษณะเป็นการส ารวจความคิดเห็นในเรื่องที่เป็นปัญหาของประเทศนั้น แต่ใน
ประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อค้นหาลักษณะการมีจิตสาธารณะของคนไทยว่าเป็นไปใน
ลักษณะใด ความแตกต่างนี้เนื่องมาจากความแตกต่างในด้านพื้นฐานของระบอบการปกครอง เศรษฐกิจ 
การเมือง การศึกษาและวัฒนธรรม ประกอบกับเรื่องของการมีจิตสาธารณะเป็นเรื่องใหม่ส าหรับคนไทย จึงเริ่ม
ด้วยการศึกษาเชิงคุณภาพ แต่มีการวิจัยที่เกี่ยวข้องในลักษณะการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง ความ
รับผิดชอบต่อสังคม โดยการเข้าร่วมกิจกรรมและศึกษาจิตส านึกในด้านอื่น ซึ่งจ าแนกชี้เฉพาะเป็นบางส่วน เช่น 
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง สิ่งแวดล้อมการศึกษา พลังงาน งานวิจัยที่สัมพันธ์กับจิตสาธารณะ ดังนี้ 

 ชาย โพธิสิตา และคณะ (2541 : บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่องจิตส านึกต่อสาธารณสมบัติ : ศึกษากรณีศึกษา
กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างเป็นประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครจากประชากรหลัก 3 กลุ่ม
อาชีพ คือ กลุ่มท างานราชการ รัฐวิสาหกิจหรืองานส านักงาน กลุ่มที่ท างานรับจ้าง งานค้าขายเล็กๆ น้อยๆ 
ส่วนตัว และกลุ่มนักศึกษาที่สูงกว่าระดับมัธยม ผลการศึกษาพบว่าในด้านความเข้าใจเกี่ยวกับสาธารณสมบัติ 
กลุ่มตัวอย่างมีความเข้าใจเกี่ยวกับจิตส านึกต่อสาธารณสมบัติแบ่งเป็นสองระดับ ระดับหนึ่งเป็นจิตส านึกแบบที่
บุคคลไม่ต้องท าอะไรมากเพียงแต่ไม่ท าให้เกิดความเสียหายหรือไม่ท าลายสาธารณสมบัติที่ตนใช้ก็พอ อีกระดับ
หนึ่งเป็นจิตส านึกแบบบุคคลลงมือกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งอันแสดงว่าเขามีความรับผิดชอบที่ดีต่อสาธารณ
สมบัติ ไม่ว่าจะใช้หรือไม่ใช้มันก็ตาม เช่น การมีส่วนร่วมในการบ ารุงรักษาสาธารณสมบัติที่ช ารุดเสียหายการ
ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลรักษาสาธารณสมบัติ ในด้านภาพสะท้อนจิตส านึกต่อสาธารณสมบัติ
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ คิดว่าคนกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่ใช้สาธารณสมบัติด้วยความรับผิดชอบน้อยหรือแทบไม่มี
ความรับผิดชอบเลย ผู้ตอบส่วนใหญ่มักมีแนวโน้มที่แสดงให้เห็นว่าตนมีพฤติกรรมที่พึงปรารถนา ไม่ได้
เบี่ยงเบนไปจากบรรทัดฐานของสังคม ในด้านมาตรการเสริมสร้างจิตส านึกต่อสาธารณสมบัติ กลุ่มตัวอย่างเห็น
ว่าการศึกษานอกระบบสถานศึกษาโดยสถาบันครอบครัวมีความส าคัญมากที่สุด ในขณะที่การศึกษาในระบบ
สถานศึกษามีความส าคัญน้อย การรณรงค์ทางสื่อควรจะต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องและมีกลุ่มเป้าหมายที่
เจาะจง มาตรการทางกฎหมายต้องเข้มงวด และถ้ามีโทษจะต้องลงโทษอย่างรุนแรง ส่วนด้านนโยบายและการ
บริหารจัดการ กลุ่มตัวอย่างเห็นว่ามีความส าคัญน้อย 

 วิรัตน์ ค าศรีจันทร์ (2544 : บทคัดย่อ) ท าการศึกษาจิตส านึกพลเมืองหรือจิตส านึกสาธารณะในบริบท
ประชาสังคมไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเงื่อนไขการก่อเกิดและปัจจัยเกื้อหนุนหรือเป็นอุปสรรคต่อการมี
จิตส านึกพลเมืองหรือจิตส านึกสาธารณะในบริบทประชาสังคมไทย เป็นกา รวิจัยเชิงพัฒนาการและ
สังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องใน 2 ชุมชน คือ ชมรมชีวเกษม ประชาคมสุขภาพองค์รวมพุทธ
มณฑล จังหวัดนครปฐม ส าหรับชุมชนเมือง และชุมชนบ้านหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 
ส าหรับชุมชนชนบท และได้ท าการวิจัยเชิงส ารวจกับกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศที่เลือกสรรว่าเป็นผู้ที่มีจิตส านึก
พลเมือง และ/หรืออยู่ในกระบวนการพัฒนาสังคมในแนวทางประชาสังคมอย่างต่อเนื่อง จ านวน 127 คน ผล



 
 

  

การศึกษาพบว่า คุณลักษณะของการมีจิตส านึกพลเมืองหรือจิตส านึกสาธารณะมีหลายมิติ ได้แก่ การมีวินัยใน
ตน ทั้งในเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมเคารพกติกาที่ร่วมกันสร้างสิทธิและหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยจิตใจ
อาสาให้ความส าคัญต่อผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ใส่ใจกิจสาธารณะ การมีส่วนร่วมและให้
ความร่วมมือเพื่อประโยชน์สุขของชุมชน ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง การมีความกล้าหาญทาง
จริยธรรม ปกป้องความถูกต้องเพื่อความดี ความยุติธรรมและสันติภาพของสังคม การมีความผูกพันยึดมั่นใน
อุดมการณ์ประชาธิปไตย ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างเท่าเทียม เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เงื่อนไขการก่อเกิดจิตส านึกพลเมืองคือ
การมีชีวิตของชุมชนที่ท าให้สมาชิกมีความสัมพันธ์กันในฐานะที่เท่าเทียม การปฏิบัติส านึกพลเมืองอยู่ในวิถีชีวิต 
ความเป็นชุมชนที่สมาชิกเชื่อมโยงกันในฐานะพลเมือง มีความเท่าเทียมและเสมอภาคในเชิงการเมือง มีความ
เป็นเอกภาพและสมานสามัคคี เชื่อถือและไว้วางใจกัน ผูกมัดตนเองกับหมู่คณะ การมีทุนทางสังคม การมีส่วน
ร่วมทางการเมือง และกระบวนการหล่อหลอมทางการเมือง 

 อัจฉรา โฉมแฉล้ม (2544 : บทคัดย่อ) ศึกษาจิตส านึกของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต่อการ
รวมกลุ่มกิจกรรมเพื่อสังคม มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะกิจกรรมที่ท าเพื่อสังคม ซึ่งนักศึกษาปฏิบัติใน
ปัจจุบัน เหตุผลที่นักศึกษาเข้าร่วมกลุ่มกิจกรรมเพื่อสังคม หน้าที่ที่ปฏิบัติในกลุ่มกิจกรรมเพื่อสังคม ปัจจัย
ผลักดันให้เกิดจิตส านึก ปัญหาอุปสรรคและความต้องการแรงเสริมในการด าเนินกิจกรรมเพื่อสังคม กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่เข้ารวมกลุ่มกิจกรรมเพื่อสังคมของ
มหาวิทยาลัยและของคณะต่างๆ จ านวน 344 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
พบว่า ปัจจัยด้านความรักที่มีต่อผู้อื่น กลุ่มเพื่อนและสภาพแวดล้อมเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดจิตส านึกของ
นักศึกษาไม่แตกต่างกัน เพศและคะแนนเฉลี่ยสะสมมีความสัมพันธ์กับความต้องการแรงเสริมในการท า
กิจกรรมเพื่อสังคม คณะมีความสัมพันธ์กับลักษณะกิจกรรมเพื่อสังคม 

 ธรรมนันทิกา แจ้งสว่าง (2547 : 48) ได้ศึกษาเรื่องผลของการใช้โปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะด้วย
บทบาทสมมติกับตัวแบบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้รับโปรแกรมพัฒนา
จิตสาธารณะด้วยบทบาทสมมติกับตัวแบบมีจิตสาธารณะสูงกว่านักเรียนที่ไม่ได้รับโปรแกรมพัฒนาจิต
สาธารณะด้วยบทบาทสมมติกับตัวแบบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05และไม่พบปฏิสัมพันธ์ระหว่างการ
ได้รับโปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะด้วยบทบาทสมมติกับตัวแบบ กับเพศที่มีต่อจิตสาธารณะของนักเรียนอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 พรพรหม พรรคพวก (2550 : 81-82) ได้ศึกษาปัจจัยบางประการที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะของนักเรียน
ช่วงชั้นที่ 4 ในสหวิทยาเขตกรุงเทพตะวันออก กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ตัวแปรปัจจัยทั้ง 5 ตัวคือ 
การรับรู้ความสามารถของตน การคล้อยตามผู้อื่น สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู สัมพันธภาพระหว่าง
นักเรียนกับเพื่อน และการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยกับจิตสาธารณะโดยรวม มีความสัมพันธ์กัน (R = 
.695) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสามารถอธิบายผลร่วมกันได้ 48.20% และค่าน้ าหนัก
ความส าคัญของตัวแปรปัจจัยที่ส่งผลต่อ จิตสาธารณะโดยรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คือ การ
รับรู้ความสามารถของตน .633 และสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู .153 ตัวแปรปัจจัยทั้ง 5 ตัวกับจิต



 
 

  

สาธารณะรายด้านทั้ง 3 ด้านได้แก่ ด้านการหลีกเลี่ยงการใช้ ด้านการถือเป็นหน้าที่ และด้านการเคารพสิทธิ
การใช้ที่วิเคราะห์แบบตัวแปรพหุนามมีความสัมพันธ์กัน (Wilks’ = .498) และ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
พหุคูณที่วิเคราะห์แบบตัวแปรเอกนามระหว่างตัวแปรปัจจัยกับจิตสาธารณะรายด้านมีค่า .560, .506 และ 
.619ตามล าดับ ซึ่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่าและค่าน้ าหนักความส าคัญของตัวแปรปัจจัยที่ส่งผล
ต่อจิตสาธารณะรายด้านทั้ง 3 ด้านมากที่สุดคือ การรับรู้ความสามารถของตน ซึ่งมีค่าเท่ากับ.441 , .483 และ 
.604 ตามล าดับ โดยส่งผลทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับ
ครูส่งผลทางบวกต่อจิตสาธารณะ ด้านการหลีกเลี่ยงการใช้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และส่งผล
ทางบวกต่อด้านการถือเป็นหน้าที่และด้านการเคารพสิทธิการใช้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมี ค่า
น้ าหนักความส าคัญเท่ากับ .152, .113 และ.102 ตามล าดับ และในด้านการเคารพสิทธิการใช้ยังพบว่า การ
คล้อยตามผู้อื่นส่งผลทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าน้ าหนักความส าคัญเท่ากับ .104 

 โกศล มีความดี (2546 : 52-61) ได้ศึกษาปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับการมีจิตส านึกสาธารณะ
ของข้าราชการต ารวจผลการศึกษาพบว่าข้าราชการต ารวจที่มีจิตลักษณะแตกต่างกันมีจิตส านึกสาธารณะตก
ต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ.05ข้าราชการต ารวจที่เจตคติจิตสาธารณะที่ดีมีการรับรู้ความสามารถ
ของตนสูงมีลักษณะมุ่งอนาคต–ควบคุมตนเองสูงมีจิตส านึกสาธารณะสูงกว่าข้าราชการต ารวจที่มีเจตคติต่อจิต
สาธารณะที่ไม่ดีมกีารรับรู้ความสามารถของตนเองต่ ามีลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตนเองต่ า 

 อุไรวรรณ คุ้มวงษ์ (2551 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาจิตสาธารณะของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรม
เสริมประสบการณ์เรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมตามโครงการพระราชด าริ มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบจิต
สาธารณะของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์เรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมตามโครงการพระ
ราชด าริก่อนและหลังการทดลองผลการวิจัยพบว่านักเรียนที่ได้ท ากิจกรรมเสริมประสบการณ์เรื่องปัญหา
สิ่งแวดล้อมตามโครงการพระราชด าริมีจิตสาธารณะสูงขึ้นกว่าก่อนท ากิจกรรมเสริมประสบการณ์เรื่ องปัญหา
สิ่งแวดล้อมตามโครงการพระราชด าริอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 เกียรติศักดิ์ แสงอรุณ (2551 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาจิตส านึกสาธารณะส าหรับ
เยาวชนไทย : กรณีศึกษากลุ่มและเครือข่ายเยาวชนที่ท างานด้านจิตส านึกสาธารณะผลการศึกษาพบว่า
กรณีศึกษามีกระบวนการจัดกิจกรรมที่เป็นไปในแนวทางเดียวกันคือเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมการอาสาการ
ช่วยเหลือด้านการเงินเพื่อการด าเนินงานการให้ค าปรึกษาและการจัดการความรู้ซึ่งในระบบกระบวนการใน
การจัดกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ต่างเป็นส่วนหนึ่งที่สอดคล้องและเป็นไปตามกระบวนการบริหารคุณภาพวงจรเด
มิ่งซึ่งจะเป็นส่วนส าคัญในการท าให้เกิดผลตอบแทนที่มีคุณค่านั่นคือการท าให้เยาวชนเกิดการพัฒนาจิตส านึก
สาธารณะอย่างยั่งยืนจากที่กล่าวมาจะเห็นว่าการปลูกฝังจิตส านึกสาธารณะให้แก่เด็กนั้นเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่าง
ยิ่งซึ่งต้องปลูกฝังหรือเสริมสร้างให้เกิดขึ้นตั้งแต่ในวัยเด็กเพื่อให้เขาได้มีพื้นฐานที่ดีที่สามารถพัฒนาตนเองโดย
ในการปลูกฝังนั้นควรให้เด็กได้มีความรู้ความเข้าใจความรู้สึกรับผิดชอบและตระหนักถึงความส าคัญของ
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนรวมทั้งฝึกฝนให้เด็กได้ปฏิบัติจริงเพื่อให้เด็กเกิดการกระท าเกี่ยวกับความ
รับผิดชอบอย่างแท้จริงจนเกิดเป็นนิสัยและควรท าให้เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการตามระดับ 



 
 

  

 โคลเบอร์กและเครเมอร์ (Kohlberg and Kramer, 1969 : 102) ได้ศึกษาพัฒนาการทางจริยธรรม
ของเด็กชายและเด็กหญิงพบว่าในวัยเด็กเด็กชายและเด็กหญิงจะมีพัฒนาการทางจริยธรรมไม่แตกต่างกันแต่ใน
วัยรุ่นจะมีพัฒนาการทางจริยธรรมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ

 ชไนเดอร์ (Schneider, 1979 : 498) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ของพัฒนาการทางจริยธรรมขอเด็กใน
เรื่องเหตุผลเชิงจริยธรรมผลการวิจัยพบว่าเหตุผลเชิงจริยธรรมและพฤติกรรมทางจริยธรรมของเด็กไม่ได้ขึ้นอยู่
กับลักษณะการเลี้ยงดูแบบให้ความรักแบบออกค าสั่งบังคับและลงโทษของบิดามารดาแต่ขึ้นอยู่กับระดับ
สติปัญญาของเด็กและไม่มีความแตกต่างกันระหว่างเด็กชายและเด็กหญิงนอกจากนั้นพบว่าพัฒนาการทาง
จริยธรรม 3 ประการคือการมีเหตุผลเชิงจริยธรรมหน้าที่และพฤติกรรมทางจริยธรรมอยู่ในระดับที่ต่ ามาก
ผลการวิจัยพบว่าพฤติกรรมและเหตุผลเชิงจริยธรรมของเด็กขึ้นอยู่กับระดับสติปัญญาของเด็ก 

 แบร์ (Bear, 1980 : 147) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับพัฒนาการทางจริยธรรมปัญหาทาง
ความประพฤติและระดับสติปัญญาโดยใช้ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของKohlbergกลุ่มตัวอย่างเป็น
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เมืองไอโอวาจ านวน 60 คนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบสอบถาม 
3 ฉบับแบบสัมภาษณ์จรรยาวิพากษ์ของ Kohlberg แบบวัดระดับสติปัญญาของแสตนฟอร์ดและแบบวัด
ปัญหาทางความประพฤติผลการวิจัยพบว่าคะแนนของเหตุผลเชิงจริยธรรมมีความสัมพันธ์เป็นเส้ นตรงกับ
ระดับสติปัญญาดังนั้นเด็กที่มีระดับสติปัญญาสูงจะมีพัฒนาการทางจริยธรรมในขั้นสูงและเด็กที่มีระดับ
สติปัญญาต่ าจะมีพัฒนาการทางจริยธรรมในขั้นต่ า 

 อัคคาร์ (Akkar, 2003 : 2141) ได้ศึกษาจิตส านึกสาธารณะของคนนิวคาสเทิลสหราชอาณาจักร
อังกฤษในช่วง 10 ปีตั้งแต่ค.ศ. 1990-2000 จากการศึกษาประวัติศาสตร์สังคมการเมืองเศรษฐกิจของคนนิว
คาสเทิลพบว่ามีการพัฒนาจิตส านึกสาธารณะด้วยการเปิดให้มีพื้นที่สาธารณะหรือเวทีส าหรับคนในชุมชนมี
ส่วนร่วมทุกขั้นตอนดังนี้ 1) การวางแผนและการออกแบบกิจกรรม 2) การลงมือปฏิบัติ 3) การจัดการและดูแล
รักษาและ 4) การใช้ส่วนต่างๆ ด้วยความเคารพปฏิบัติกฎเกณฑ์และยังพบว่าภายใต้ความเป็นโลกาภิวัตน์มีผล
ให้พื้นที่สาธารณะดังกล่าวมีแนวโน้มลดลง 

 ชินิชิ (Shinichi, 2007 : 3217-A) ได้ศึกษาจิตส านึกสาธารณะและการน าความรู้เข้าไปใช้ในชุมชน
กรณีศึกษาการใช้พื้นที่สาธารณะในชนบทไทยพบว่าการขาดจิตส านึกสาธารณะเป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหา
ชีวิตประจ าวันของคนในสังคมชนบทไทยพฤติกรรมความร่วมมือและปฏิสัมพันธ์ประจ าวันของคนในสังคมจะ
เกิดขึ้นเมื่อความรู้ที่น าไปใช้ในชุมชนมีเหตุผลสอดคล้องกับวัฒนธรรมจารีตประเพณีและความต้องการปัจจุบัน
ของเขา 

 จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องสรุปได้ว่า การท าให้นักศึกษาเกิดการพัฒนาจิตส านึกสาธารณะอย่างยั่งยืน 
ควรที่จะปลูกฝังจิตส านึกสาธารณะให้แก่นักศึกษาซึ่งเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างยิ่งจะต้องปลูกฝังหรือเสริมสร้างให้
เกิดขึ้นตั้งแต่ในวัยเด็กเพื่อให้เขาได้มีพื้นฐานที่ดีที่สามารถพัฒนาตนเองโดยในการปลูกฝังนั้นควรให้ได้มีความรู้
ความเข้าใจความรู้สึกรับผิดชอบและตระหนักถึงความส าคัญของประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนรวมทั้ง



 
 

  

ฝึกฝนให้ได้ปฏิบัติจริงเพื่อให้เกิดการกระท าเกี่ยวกับความรับผิดชอบอย่างแท้จริงจนเกิดเป็นนิสัยและควรท าให้
เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการตามระดับ และการมีจิตส านึกสาธารณะ ซึ่งมีองค์ประกอบดังนี้ 1) องค์ประกอบ
ในส่วนจิตส านึกสาธารณะ แบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ 1.1) ด้านความตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน 
1.2) ด้านการวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม 1.3) ด้านความรักความเอื้ออาทรและความ
สามัคคีและ 1.4) ด้านการรับรู้ความสามารถในการผลักดันเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม 2) องค์ประกอบใน
ส่วนพฤติกรรมที่แสดงการมีจิตส านึกสาธารณะ แบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ 2.1) ด้านการปฏิบัติในการแก้ปัญหา
ในสังคม และ 2.2) ด้านการมีเครือข่ายในการท ากิจกรรมทางสังคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

บทที่  3 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 

 ในการวิจัย  เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเรียนรู้ รูปแบบการด าเนินชีวิต และจิตสาธารณะ
ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ มีวัตถุประสงค์ 1) ศึกษาระดับ
รูปแบบการเรียนรู้ รูปแบบการด าเนินชีวิต และจิตสาธารณะของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวน
สุนันทา 2) เพื่อเปรียบเทียบระหว่างลักษณะส่วนบุคคล รูปแบบการเรียนรู้  รูปแบบการด าเนินชีวิต และจิต
สาธารณะของนักศึกษา 3) เพื่อศึกษาอ านาจการท านายของลักษณะส่วนบุคคล รูปแบบการเรียนรู้ รูปแบบการ
ด าเนินชีวิต และจิตสาธารณะของนักศึกษา โดยการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ ประชากรที่ใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้ คือนักศึกษาช้ันปีที่ 1 ปีการศึกษา  2560   โดยมีวิธีด าเนินการวิจัยดังนี้ 

 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอยา่ง 

 2.  เครื่องมือทีใ่ช้ในการเก็บขอ้มูล 

 3.  การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 4.   การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 5.   การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย 

3.1.  ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักศึกษาชั้นปีที่   1   และ ระดับปริญญาตรี  ภาคปกติ   
ปีการศึกษา  2560 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ซึ่งประกอบด้วย 6 คณะได้แก่  คณะครุศาสตร์   
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์  คณะวิทยาการจัดการ  คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  คณะศิลปกรรมศาสตร์  และ  3   วิทยาลัย  คือ  วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ  วิทยาลัย
นวัตกรรมและการจัดการและวิทยาลัยสถาปัยกรรมศาสตร์ ที่เคยเข้าร่วมกิจกรรม  

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  มีจ านวน  388  คน  ได้มาจากการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตาม
ตาราง Yamane 1967 ผู้วิจัยปรับขนาดกลุ่มตัวอย่างเป็น 400  คน  เพื่อทดแทนกรณีการได้แบบสอบถาม
กลับมาไม่ครบ  

3.2.  วิธีด าเนินการวิจัย 

 1.  ศึกษาแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการด าเนินชีวิต รูปแบบการเรียน และ  
จิตสาธารณะ  



 
 

  

 2.  ปรับปรุงแบบสอบถามรูปแบบการด าเนินชีวิตและแบบวัดรูปแบบการเรียน และจิตสาธารณะ 
ฉบับร่างเพื่อให้เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของนักศึกษามหาวทิยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา  

 3.  แบบสอบถามมี 4 ส่วน ประกอบด้วยส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 
รูปแบบการด าเนินชีวิต มีจ านวนทั้งหมด  40 ข้อ ส่วนที่ 3 รูปแบบการเรียน มีจ านวนทั้งหมด 42 ข้อ  ส่วนที่ 4 
แบบสอบถามจิตสาธารณะ มีจ านวนทั้งหมด  26 ข้อ   

3.3.  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามมี 4 ส่วน ประกอบด้วยส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 รูปแบบการด าเนินชีวิต มีจ านวนทั้งหมด  40 ข้อ ส่วนที่ 3 
รูปแบบการเรียน มีจ านวนทั้งหมด 42 ข้อ  ส่วนที่ 4 แบบสอบถามจิตสาธารณะ มีจ านวนทั้งหมด  26 ข้อ  
ฉบับ  โดยมีรายละเอียดดังนี ้

ตอนที่  1  ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ  จ านวน  4  ข้อ  ประกอบด้วย  
เพศ  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  คณะที่ก าลังศึกษา  และ ภูมิล าเนาก่อนมาศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
ตอนที่  2  แบบสอบถามรูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษา      
ตอนที่  3  แบบสอบถามรูปแบบการด าเนินชีวิต 
ตอนที่  4  แบบสอบถามจิตสาธารณะ 

 ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ มีจ านวนทั้งหมด  108 
ข้อ  โดยมีเกณฑ์ในการแปลความหมายดังนี้   

  ค่าเฉลี่ย 5  หมายถึง  ท่านมีพฤติกรรมตรงกับข้อความนั้น ๆ มากที่สุด 

  ค่าเฉลี่ย 4  หมายถึง  ท่านมีพฤติกรรมตรงกับข้อความนั้น ๆ มาก 

  ค่าเฉลี่ย 3  หมายถึง  ท่านมีพฤติกรรมตรงกับข้อความนั้น ๆ ปานกลาง 

  ค่าเฉลี่ย 2  หมายถึง  ท่านมีพฤติกรรมตรงกบัข้อความนั้น ๆ น้อย 

  ค่าเฉลี่ย 1  หมายถึง  ท่านมพีฤติกรรมตรงกับข้อความนั้น ๆ น้อยที่สุด 

3.4.  การเก็บรวบรวมข้อมลู 

 การเก็บรวมรวมข้อมูลผุ้วิจัยจัดท าแบบสอบถาม และด าเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเองกับนักศึกษาชั้น
ปีที่  1  และ ระดับปริญญาตรี  ภาคปกติ ปีการศึกษา  2560 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จ านวน
ตามกลุ่มตัวอย่าง 400 คน 

 



 
 

  

3.5.  การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูลโดย วิเคราะห์ดังต่อไปน้ี 

 การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อศึกษาลักษณะ
ทั่วไปของข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง และรปูแบบการด าเนินชีวิต รูปแบบการเรียน และจิตสาธารณะ 

 การวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างกับรูปแบบการด าเนินชีวิต รูปแบบการ
เรียน และจิตสาธารณะโดยใช้ t-test  

 การวิเคราะห์หาค่าความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทั่วไปกับรูปแบบการด าเนินชีวิต รูปแบบการเรียน และ
จิตสาธารณะโดยใช้ ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ (correlation) 

 การสร้างสมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน เพื่อพยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผลจิต
สาธารณะ โดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน เพื่อหาตัวพยากรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

บทที่ 4 

ผลการวิจัย 

 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเรียนรู้ รูปแบบการด าเนินชีวิต และจิต
สาธารณะของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปเป็น  3  ส่วน
ดังนี้  

  ส่วนที่   1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย   จ านวน  4  ข้อ  
ประกอบด้วย  เพศ  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  คณะที่ก าลังศึกษา  และ ภูมิล าเนาก่อนมาศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฎสวนสุนันทา 

  ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับค่าคะแนนของ ตัวแปรรูปแบบการด าเนินชีวิต รูปแบบการเรียน และ 
จิตสาธารณะ           
 ส่วนที่  3  ผลการวิ เคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน Stepwise Multiple Regression 
Analysis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

ส่วนที่  1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย   ที่ตอบแบบสอบถาม ซึ่ง
ประกอบด้วย ข้อมูลส่วนตวัของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน  4  ข้อ  ประกอบด้วย  เพศ  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  
คณะที่ก าลังศึกษา  และ ภูมิล าเนาก่อนมาศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา  ดังรายละเอียด  

ตารางที่  2  ข้อมูลพื้นฐาน  ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่ตอบแบบสอบถาม 

 สภานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ   
 ชาย 124 31.00 
 หญิง 276 69.00 

รวม 400 100.00 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน   
 ต่ ากว่า 5,000 บาท 30 7.5 
 5,000-10,000 79 19.8 
 10,001-20,000 265 66.3 
 20,001-30,000 15 3.8 
 30,001-40,000 4 1.0 
 40,001 ขึ้นไป 7 1.8 
  400 100.00 
คณะทีก่ าลังศึกษา     
 คณะครุศาสตร์ 105 26.3 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 44 11.11 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 52 13.0 
 คณะวิทยาการจัดการ 48 12.0 
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 48 12.0 
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 42 10.5 
 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 30 7.5 
 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 27 6.0 
            วิทยาลัยสถาปัยกรรมศาสตร์ 7 1.8 

รวม 400 100.00 
ภูมิล าเนาก่อนมาศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา   
            กรุงเทพมหานคร 224 56.0 
            ปริมณทล (ปทุมธานี/ นนทบุรี /  
            สมุทรปราการ/สมุทรสาคร) 

110 27.5 

            ต่างจังหวัด 66 16.6 
รวม 400 100.00 

 



 
 

  

 จากการวิเคราะห์ส่วนที่  1  พบว่า  นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากลุ่มตัวอย่างมี
จ านวน  400  คน  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  ร้อยละ  69.00  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 เป็นร้อยละ  
6 6 . 3   
คณะที่ศึกษาของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คือคณะครุศาสตร์ ร้อยละ 26.3  และอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครส่วน
ใหญ่ร้อยละ 56   

ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับค่าคะแนนของ ตัวรูปแบบการด าเนินชีวิต รูปแบบการเรียน 
และจิตสาธารณะ 

ตารางที่  3 แสดงค่าเฉลี่ยของระดับค่าคะแนนของ ตัวแปรรูปแบบการด าเนินชีวิต รูปแบบการเรียน และจิต
สาธารณะ 

ตัวแปร Mean SD. การแปลความหมาย 
รูปแบบการเรียนรู้ 
  แบบอิสระ 3.26 .43 ปานกลาง 
  แบบหลีกเลี่ยง 3.02 .47 ปานกลาง 
  แบบร่วมมือ 3.22 .43 ปานกลาง 
  แบบพึ่งพา 3.67 .38 มาก 
  แบบแข่งขัน 4.26 .36 มากที่สุด 
  แบบมีส่วนร่วม 3.76 .355 มาก 
รูปแบบการด าเนินชีวิต 
แบบกิจกรรม 4.32 .36 มากที่สุด 
แบบเก็บตัว 3.07 .94 ปานกลาง 
แบบสมาคม 4.17 .44 มาก 
แบบบ าเพ็ญประโยชน ์ 4.19 .47 มาก 

ตัวแปร Mean SD. การแปลความหมาย 
แบบวิชาการ 4.01 .39 มาก 
แบบวิชาชีพ 4.03 .36 มาก 
จิตสาธารณะ 
  การรับรู้สทิธิและหน้าที ่ 3.93 .45 มาก 
  การเข้าร่วมกิจกรรมที่ประโยชน ์ 3.24 .57 ปานกลาง 
   ตระหนักรู้และแก้ปัญหา 3.22 .37 ปานกลาง 
  เต็มใจช่วยเหลือสังคม 3.44 .42 มาก 

 

 จากตารางที่ 3  พบว่ารูปแบบการด าเนินชีวิตแบบกิจกรรมมีค่าเฉลี่ยมาที่สุดคือ 4.32 รองลงมาคือ 
รูปแบบการเรียนรู้แบบแข่งขัน 4.26 และรูปแบบการเรียนรู้แบบหลีกเลี่ยงมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 3.02  



 
 

  

 รูปแบบการเรียนรู้ แบบแข่งขันได้ค่าเฉลี่ยมากที่สุด  4.26 รูปแบบการเรียนรู้แบบพึ่งพา 3.67 และมี
ส่วนร่วม 3.76 ได้ค่าเฉลี่ยในระดับมาก  นอกนั้นได้ในระดับปานกลาง 

 รูปแบบการด าเนินชีวิต แบบกิจกรรมมีค่าเฉลี่ยมาที่สุดคือ 4.32 รูปแบบการด าเนินชีวิต แบบเก็บตัว
ได้ค่าเฉลี่ยในระดับปานกลาง 3.07 

 สาธารณะด้านการรับรู้สิทธิและหน้าที่  3.93 และ เต็มใจช่วยเหลือสังคม 3.44 อยู่ในระดับมาก 
นอกนั้นอยู่ในระดับปานกลาง 

ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน Stepwise Multiple Regression 
Analysis 

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์พหุคูณ ก าลังสองของค่าสหสัมพันธ์พหุคูณ ก าลังสองของค่าสหสัมพันธ์
พหุคูณที่ปรับแก้ และค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 

Model R R square Adjusted R 
square 

Std. Error of 
the Estimate 

1 .806   .650   .649   .171 

2 .862   .743   .742   .146 

3 .872   .760   .758   .142 

4 .880   .774   .772   .138 

5 .887   .786   .783   .134 

6 .893   .798   .795   .130 

7 .897   .805   .802   .128 

8 .900   .809   .805   .127 

9 .901   .811   .807   .127 

  จากตารางที่ 4  พบว่าค่าสหสัมพันธ์พหุคูณมีค่า เท่ากับ .901 และก าลังสองของค่าสหสัมพันธ์พหุคูณ
ที่ปรับแก้มีค่าเท่ากับ . 811 แสดงว่าตัวแปรพยากรณ์ทั้งหมด 9 ตัว ได้แก่รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
รูปแบบการด าเนินชีวิตแบบเก็บตัว รูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม รูปแบบการเรียนรู้แบบอิสระ รูปแบบ
การเรียนรู้แบบแข่งขัน รูปแบบการด าเนินชีวิตแบบวิชาการ รูปแบบการด าเนินชีวิตแบบวิชาชีพ เพศ และ



 
 

  

รูปแบบการด าเนินชีวิตแบบบ าเพ็ญประโยชน์ สามารถพยากรณ์จิตสาธารณะของนักศึกษาได้ร้อยละ 81  มีค่า
ความคลาดเคลื่อนเท่ากับ .127 

ตารางที่ 5 แสดงความแปรปรวนที่ได้จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนStepwise Multiple 
Regression Analysis 

ตัวแปร b SEb ß t Sig. 

รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

รูปแบบการด าเนินชีวิตแบบเก็บตัว 

รูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

 รูปแบบการเรียนรู้แบบอิสระ 

รูปแบบการเรียนรู้แบบแข่งขัน  

รูปแบบการด าเนินชีวิตแบบวิชาการ 

รูปแบบการด าเนินชีวิตแบบวิชาชีพ 

เพศ  

รูปแบบการด าเนินชีวิตแบบบ าเพ็ญ
ประโยชน ์

.45 

.10 

.06 

.11 

.22 

.08 

.07 

.04 

.04 

.02 

.00 

.02 

.01 

.03 

.02 

.01 

.01 

.02 

.68 

.33 

.07 

.16 

.27 

.11 

.09 

.07 

.06 

22.23 

14.75 

2.45 

6.54 

7.26 

3.20 

3.94 

3.03 

2.07 

.00 

.00 

.01 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.03 

 

 จากตารางที่  5  พบว่าในการสร้างสมการพยากรณ์ผู้วิจัยเลือกโมเดลที่ 9 มาใช้มีตัวแปรพยากรณ์ที่ดี
ที่สุดที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 จ านวน 9 ตัวได้แก่รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
รูปแบบการด าเนินชีวิตแบบเก็บตัว รูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม รูปแบบการเรียนรู้แบบอิสระ รูปแบบ
การเรียนรู้แบบแข่งขัน รูปแบบการด าเนินชีวิตแบบวิชาการ รูปแบบการด าเนินชีวิตแบบวิชาชีพ เพศ และ
รูปแบบการด าเนินชีวิตแบบบ าเพ็ญประโยชน์ 

 

 

 

 



 
 

  

บทที่ 5 

สรุปผลการวิจยั  อภิปรายผลการศึกษาวจิยั และข้อเสนอแนะ 

 

 การวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเรียนรู้ รูปแบบการด าเนินชีวิต และจิตสาธารณะของ
นักศึกษาช้ันปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา  มีวัตถุประสงค์ดังนี ้

 1. เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  จ านวน  4  ข้อ  ประกอบด้วย  เพศ  
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  คณะที่ก าลังศึกษา  และ ภูมิล าเนาก่อนมาศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

 2.เพื่อวิเคราะห์ระดับค่าคะแนนของ ตัวแปรรูปแบบการด าเนินชีวิต รูปแบบการเรียน และจิต
สาธารณะ  

 3.เพื่อวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน Stepwise Multiple Regression Analysis 

5.1.  การสรุปผลการวิจัย 

สร้างสมการพยากรณ์จิตสาธารณะของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคล รูปแบบการเรียนรู้ รูปแบบการด าเนินชีวิต  และจิตสาธารณะ ของ
นักศึกษา  ก่อนการสร้างสมการได้มีการศึกษาพบว่าความสัมพันธ์ส าหรับตัวแปรอิสระและตัวแปรตามพบว่า
เกือบทุกคู่ และมีคะแนนอยู่ในระดับสูงอยู่หลายคู่ ซึ่งมีตัวแปรที่ได้เลือกเข้ามาในสมการณ์อยู่ 9 ตัวแปรคือ
รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ รูปแบบการด าเนินชีวิตแบบเก็บตัว รูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม รูปแบบ
การเรียนรู้แบบอิสระ รูปแบบการเรียนรู้แบบแข่งขัน รูปแบบการด าเนินชีวิตแบบวิชาการ รูปแบบการด าเนิน
ชีวิตแบบวิชาชีพ เพศ และรูปแบบการด าเนินชีวิตแบบบ าเพ็ญประโยชน์ซึ่งส่งผล ทั้ง 9   ตัวแปรสามารถ
ร่วมกันพยากรณ์จิตสาธารณะอย่างมีนัยส าคัญที่ .05 สิ่งที่มหาวิทยาลัยควรให้ความส าคัญในการพัฒนาจิต
สาธารณะของนักศึกษา รูปแบบการเรียนรู้ แบบมีส่วนร่วม แบบอิสระ แบบร่วมมือ แบบแข่งขัน รูปแบบการ
เรียนรู้ทั้ง 4 รูปแบบนั้นเป็นสิ่งที่จะช่วยให้นักศึกษานั้นเกิดพฤติกรรมที่เป็นการแสดงออกถึงการมีจิตสาธารณะ 
นอกจากนี้รูปแบบการด าเนินชีวิต แบบวิชาการ แบบวิชาชีพ   แบบบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ แบบเก็บตัว มี
ส่วนส าคัญเป็นลักษณะที่ส าคัญในการท าให้เกิดจิตสาธารณะส าหรับนักศึกษาด้วยเช่นเดียวกัน นอกจากยังมี
เพศ ที่เป็นตัวแปรที่ส าคัญอีก 1 ตัวแปรที่จะช่วยให้นักศึกษาเกิดคุณลักษณะจิตสาธารณะ  

มหาวิทยาลัยควรจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลาย และ
สนองตอบรูปแบบการเรียนรู้ที่มีแตกต่างกันออกไป ร่วมทั้งรูปแบบการด าเนินชีวิตที่แตกต่างกันออกไปด้วย
เช่นเดียวกัน สอดคล้องกับ อ้อมใจ วงษ์มณฑา (2555) ฉะนั้นในการที่นักศึกษากลุ่มนี้จะมีจิตสาธารณะนั้นเป็น
สิ่งที่เกิดขึ้นได้จากตัวบุคคลของนักศึกษาเพราะนักศึกษากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีความเชื่อมั่นในตนเองในการท า
กิจกรรมต่างๆ กิจกรรมนอกชั้นเรียนจึงเป็นส่วนส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาคุณลักษณะที่ส าคัญของนักศึกษา



 
 

  

เรื่องจิตสาธารณะร่วมทั้งยังเป็นส่วนเอื้อกับกิจกรรมในชั้นเรียนที่ผู้สอนได้จัดประสบการณ์ในห้องเรียนในด้าน
ต่างๆ ให้นักศึกษา ส่วนกิจกรรมนอกห้องเรียนหรือกิจกรรมที่เสริมหลักสูตรก็ช่วยท าให้นักศึกษาเป็นบุคคลที่
สมบูณ์แบบมากยิ่งขึ้น  เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกับรูปแบบการเรียนแบบร่วมมือก็จะช่วยให้เขาประสบ
ความส าเร็จทั้งทางด้านการเรียนและกิจกรรมนอกห้องเรียน และเมื่อเขาได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ กับเพื่อนๆ 
เขาก็จะค านึงถึงเรื่องของสาธารณะประโยชน์เรื่องของส่วนรวมเป็นหลักเพิ่มมากยิ่งขึ้นซึ่งสอดคล้องกับ อริยา 
คูหา และ สุวิมล นราองอาจ (2554)   

5.2.  ข้อเสนอแนะ 

5.2.1.  ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 

1.การพัฒนาจิตสาธารณะของนักศึกษานั้นผู้บริหารควรมีความเข้าใจในรูปแบบการเรียนรู้แบบ
แตกต่างของนักศึกษาและส่งเสริมและจัดกิจกรรมทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนให้กับนักศึกษาให้มีรูปแบบ
การเรียนรู้ในรูปแบบดังต่อไปนี้รูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  รูปแบบการเรียนรู้แบบอิสระ   รูปแบบการ
เรียนรู้แบบพ่ึงพาและรูปแบบการเรียนรู้ร่วมมือ เพื่อน าไปสู่การมีจิตสาธารณะในนักศึกษา 

2. การพัฒนาจิตสาธารณะให้กับนักศึกษาในองค์ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ซึ่งเป็น
ลักษณะของนักศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรมอันก่อให้เกิดประโยชน์กับคนในสังคมหมู่มาก เช่นการบริจาคโลหิต 
หรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะกุศลต่างๆสถาบันอุดมศึกษาอาจจะมีรูปแบบการเชิญชวน หรือ
การประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มช่วงวัยของนักศึกษามากขึ้น และจัดกิจกรรมให้มีรูปแบบที่เข้าถึงกลุ่มของ
นักศึกษาเพ่ิมมากยิ่งขึ้นข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

5.2.2.  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

1.  ควรมีการศึกษาตัวแปรอิสระตัวแปรอื่นๆ ที่มีความสัมพันธ์กับจิตสาธารณะเช่นความฉลาดทาง
อารมณ์ หรือ รูปแบบการอบรมเลี้ยงดู เป็นต้น 

2.  ควรมีการวิจัยในลักษณะดังกล่าวนี้โดยใช้รูปแบบการวิเคราะห์แบบอื่นเช่น การวิเคราะห์เส้นทาง 
Path Analysis  หรือการวิเคราะห์องค์ประกอบ Factor Analysis หรือโมเดลเชิงสาเหตุ  

3.  ควรน าข้อมูลที่ได้ไปสู่การพัฒนาเป็นวิจัยกึ่งทดลองเพื่อสร้างโปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะให้กับ
นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
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แบบสอบถาม 
เรื่อง “ความสัมพันธร์ะหว่างรูปแบบการเรยีนรู้ รูปแบบการด าเนินชีวิต และจิตสาธารณะ 

ของนักศึกษาชั้นปีที1่ มหาวิทยาลัยราชภฎัสวนสุนันทา” 
ค าชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม 

 
 แบบสอบถามฉบับนี้ต้องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการด าเนินชีวิต รูปแบบการเรียนรู้
และ จิตสาธารณะ ของศึกษาชั้นปีที่1 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เพื่อให้การวิจัยมีคุณค่าแท้จริงผู้วิจัย
ใคร่ขอความร่วมมือจากนักศึกษาในการตอบแบบสอบถามฉบับนี้ให้ครบทุกข้อ ความคิดเห็นและค าตอบในการ
ตอบแบบสอบถามในครั้งจะไม่มีผลกระทบกับท่านหรือผู้อื่นแต่อย่างใด จึงไม่มีค าตอบที่ถูกหรือผิด สิ่งที่ส าคัญ
ขอให้นักศึกษาตอบตามความจริงมากที่สุดแบบสอบถามประกอบด้วย 4 ตอนดังต่อไปนี้ 
 
 ตอนที่ 1   ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2   รูปแบบการเรียนรู ้
 ตอนที่ 3  รูปแบบการด าเนินชีวิต 
 ตอนที่ 4  จิตสาธารณะ 

ขอขอบคุณนักศึกษาทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ 
 

ตอนที่ 1  ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงใน         ว่างตรงกับความเป็นจริง 
1. เพศ                            ชาย                    หญิง 

 
2. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน □ ต่ ากว่า 5,000 บาท □ 5,000-10,000  
 □ 10,001-20,000 □ 20,001-30,000 □ 30,001-40,000 □ 40,001 ขึ้นไป 
3. คณะที่ก าลังศึกษา................................................................................... 
4. ภูมิล าเนาก่อนมาศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 
                    กรุงเทพมหานคร  ปริมณทล    (ปทุมธานี/ นนทบุรี /สมุทรปราการ/สมุทรสาคร) 
       
                   ต่างจังหวัด 
 

 
ตอนที่ 2  แบบสอบถามรูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษา 
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงใน       ว่างตรงกับคุณลักษณะที่เป็นจริงของนักศึกษาในการเรียนมาก
ที่สุด 
 5 หมายถึง    ท่านมีพฤติกรรมตรงกับข้อความนั้น ๆ มากทีสุ่ด 
 4 หมายถึง    ท่านมีพฤติกรรมตรงกับข้อความนั้น ๆ มาก 
 3 หมายถึง    ท่านมีพฤติกรรมตรงกับข้อความนั้น ๆ ปานกลาง 
 2 หมายถึง    ทา่นมีพฤติกรรมตรงกับข้อความนั้น ๆ น้อย 
 1 หมายถึง    ท่านมีพฤติกรรมตรงกับข้อความนั้น ๆ น้อยทีสุ่ด 



 
 

  

ข้อ ข้อความ 
ความคิดเหน็ 

1 2 3 4 5 

1.  ข้าพเจ้าใจการเรียนในลักษณะที่ต้องค้นคว้าด้วยตนเองมากกว่าการนั่งฟังในชั้นเรียน      

2.  ข้าพเจ้าพบว่าความคิดเห็นของเพื่อน ช่วยให้ข้าพเจ้าเข้าใจเนื้อหาวิชาที่เรียนได้ดียิ่งขึ้น      

3.  ข้าพเจ้าพยายามเข้าไปมีส่วนร่วมในการเรียนวิชาต่าง ๆ ให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้      

4.  ข้าพเจ้าชอบให้เพื่อนคนอื่น ๆ ทราบเมื่อข้าพเจ้าท างานหรือเรียนได้ดี      

5.  ข้าพเจ้าสนใจศึกษาในสิ่งที่ข้าพเจ้าเห็นว่าส าคัญโดยไม่จ าเป็นต้องให้อาจารย์คอยบอก      

6.  ข้าพเจ้าชอบข้อสอบที่ออกตรงตามเนื้อหาในต ารา      

7.  ข้าพเจ้าคิดว่าได้รับความรู้มากมายจากการเข้าเรียน มากกว่าการเรียนตามล าพังนอก
ห้องเรียน 

     

8.  ข้าพเจ้ามีความมั่นใจในความสามารถของตนเอง ที่จะเรียนรู้เนื้อหาสาระที่ส าคัญของแต่ละ
วิชาได้ 

     

9.  ข้าพเจ้าคิดว่า ข้อมูลและเนื้อหาสาระที่น าเสนอในต าราและค าบรรยายของอาจารย์เป็นสิ่งที่
ถูกต้อง 

     

10.  ที่จริงแล้ว ข้าพเจ้าไม่ได้สนใจการเรียนในห้องเรียนมากนัก      

11.  ข้าพเจ้าชอบอ่านหนังสือร่วมกับเพื่อน ๆมากกว่าอ่านคนเดียวเงียบ ๆ      

12.  ข้าพเจ้ารู้สึกว่ากิจกรรมต่าง ๆในชั้นเรียนโดยทั่วไปน่าสนใจ      

13.  ข้าพเจ้ารู้สึกว่ากิจกรรมในห้องเรียนโดยทั่วไปน่าเบื่อ      

14.  ข้าพเจ้าคิดว่าผู้เรียนควรได้รับการสนับสนุนจากอาจารย์ให้ท างานร่วมกันมากขึ้น      

15.  ข้าพเจ้าใจการเรียนในลักษณะที่ต้องค้นคว้าด้วยตนเองมากกว่าการนั่งฟังในชั้นเรียน      

16.  ข้าพเจ้าจะท างานที่ได้รับมอบหมายให้เรียบร้อยก่อนที่จะคิดท าเรื่องอื่น ๆ ที่ข้าพเจ้าสนใจ      

17.  ข้าพเจ้าชอบให้อาจารย์สนใจตนเองมากกว่าคนอ่ืน ๆ      

18.  ข้าพเจ้าไม่ชอบลักษณะฉันเรียนที่มีก าหนดกฎเกณฑ์ซับซ้อนมากนัก      

19.  ข้าพเจ้าคิดว่าอาจารย์เป็นผู้ตัดสินได้ดีที่สุดว่าอะไรเป็นสิ่งส าคัญทีสุ่ด      

20.  ข้าพเจ้ารู้สึกเฉย ๆ ถ้าไม่ได้เข้าเรียน      

21.  ข้าพเจ้าชอบท างานในช้ันเรียนด้วยตนเองตามล าพัง      

22.  ข้าพเจ้าพยายามท างานที่ได้รับมอบหมายอย่างดีที่สุดตามวิธีการที่อาจารย์บอก      



 
 

  

ข้อความ 
ความคิดเหน็ 

1 2 3 4 5 

23.  ข้าพเจ้าชอบท ารายงานเป็นกลุ่มมากกว่าจะท ารายงานตามล าพัง      

24.  ข้าพเจ้าท างานที่ได้รับมอบหมายในวิชาที่เรียนไม่ว่างานนั้นจะน่าสนใจหรือไม่      

25.  ระหว่างการอภิปรายในชั้นเรียนข้าพเจ้ารู้สึกว่าต้องแข่งขันกับคนอืน่ ๆ เพื่อให้ทุกคนยอมรับ
ความคิดเห็นของข้าพเจ้า 

     

26.  ข้าพเจ้ารู้สึกว่าสามารถที่จะเรียนรู้สิ่งที่เป็นสาระส าคัญได้โดยการปฏิบัติตามที่อาจารย์บอก      

27.  ข้าพเจ้าชอบเลือกที่นั่งที่อาจารย์ไม่สามารถสังเกตเห็นข้าพเจ้าได้ง่ายนัก      

28.  ข้าพเจ้ารู้สึกว่าผู้เรียนควรพัฒนาความสัมพันธ์กับอาจารย์ให้มากพอที่จะบอกอาจารย์ได้ถึง
ข้อบกพร่องของการเรียนการสอนในรายวิชาก าลังเรียนอยู่ 

     

29.  ข้าพเจ้ารู้สึกว่าได้รับประโยชน์จากการเข้าชั้นเรียน      

30.  ข้าพเจ้าชอบที่สามารถตอบค าถามได้แก้ปัญหาได้ก่อนคนอื่น ๆ ในชั้นเรียน      

31.  ข้าพเจ้าใจการเรียนในลักษณะที่ต้องค้นคว้าด้วยตนเองมากกว่าการนั่งฟังในชั้นเรียน      

32.  ข้าพเจ้ารู้สึกว่าการที่อาจารย์ให้งานมากเกินจะท าใหถู้กปิดกั้นการพัฒนาความคิดของตนเอง      

33.  ข้าพเจ้าไม่พยายามเรียนรู้สิ่งใด ๆ เพิ่มเติมในรายวิชานอกเหนือไปจากต ารา      

34.  ข้าพเจ้าไม่ชอบแค่จะเรียกให้ข้าพเจ้าตอบค าถาม      

35.  ข้าพเจ้าชอบวิชาท่ีเปิดโอกาสให้มีการอภิปรายเนื้อหาสาระวิชาได้      

36.  ข้าพเจ้าคิดว่าจะต้องเสียใจภายหลังถ้ายินยอมให้เพื่อนยืมสมุดจดงาน      

37.  ข้าพเจ้าชอบรายวิชาที่อาจารย์อนุญาตให้เลือกหัวข้อท างานที่ผู้เรียนสนใจได้เอง      

38.  ข้าพเจ้าคิดว่าอาจารย์ควรเน้นเนื้อหาสาระที่ผู้เรียนต้องรู้      

39.  ข้าพเจ้าคิดสิ่งที่ส าคัญที่สุดเกี่ยวกับการเรียนก็คือจะท าอย่างไรให้ได้คะแนนดี ๆ ก็พอ      

40.  ข้าพเจ้าพอใจที่รู้ว่าการเรียนได้ดีกว่าคนอื่น ๆ ในชั้น      

41.  ข้าพเจ้ารู้สึกว่าความรู้ที่เรียนมานั้นไม่ตรงกับงานที่ต้องการท าเมื่อส าเร็จการศึกษาแล้ว      

42.  ข้าพเจ้าพยายามช่วยคนอื่น ๆ เมื่อเห็นว่าเค้ามีปัญหาไม่เข้าใจเนื้อหาที่เรียน      

43.  ข้าพเจ้าจะท างานที่ได้รับมอบหมายทันทีที่อาจารย์สั่ง      

44.  ข้าพเจ้าจะพยายามท างานที่ได้รับมอบหมายให้ดีกว่าคนอื่น ๆ เสมอ      



 
 

  

ตอนที่ 3 แบบสอบถามรูปแบบการด าเนินชีวิต 
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงใน         ว่างตรงกับคุณลักษณะที่เป็นจริงของนักศึกษาในการกระท า
มากที่สุด 
 5 หมายถึง    ท่านมีพฤติกรรมตรงกับข้อความนั้น ๆ มากทีสุ่ด 
 4 หมายถึง    ท่านมีพฤติกรรมตรงกับข้อความนั้น ๆ มาก 
 3 หมายถึง    ท่านมีพฤติกรรมตรงกับข้อความนั้น ๆ ปานกลาง 
 2 หมายถึง    ท่านมีพฤติกรรมตรงกับข้อความนั้น ๆ น้อย 
 1 หมายถึง    ท่านมีพฤติกรรมตรงกับข้อความนั้น ๆ น้อยทีสุ่ด 
 

ข้อ ข้อความ 
ความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 

1. ข้าพเจ้าคิดว่ากิจกรรมเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการศึกษาที่ดีของมหาวิทยาลัย      

2. ข้าพเจ้าชอบท ากิจกรรมต่างๆในมหาวิทยาลัย      

3 เมื่อมีการขอความร่วมมือให้ท ากิจกรรมในมหาวิทยาลัยข้าพเจ้าจะให้ความร่วมถึงแม้ว่าจะมี
งานต่างๆ ที่ยังท าไม่เสร็จ 

     

4. การท ากิจกรรมในมหาวิทยาลัยเป็นการพัฒนาทักษะชีวิตที่เอาไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้      

5. ข้าพเจ้ามีความสุขทุกครั้งที่ได้ท ากิจกรรมทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย      

6.  กิจกรรมท าให้ข้าพเจ้าได้แสดงความสามารถที่มีอยู่      

7.  กิจกรรมจะช่วยให้ข้าพเจ้ามีเพื่อนมาก      

8.  ข้าพเจ้าชอบใช้ความคิดอยู่คนเดียวเงียบๆ      

9. ข้าพเจ้าชอบอ่านหนังสือในห้องสมุดคนเดียว      

10. ข้าพเจ้าไม่ชอบท างานกลุ่ม      

11.  ข้าพเจ้าไม่ชอบน าเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน      

12. เมื่อสงสัยในบทเรียนหรือการท างานข้าพเจ้าจะไม่ถามเพื่อน      

13. ข้าพเจ้าชอบแก้ปัญหาด้วยตนเองมากกว่าที่จะปรึกษาใคร      

14. ข้าพเจ้าชอบมากที่การสอบแบบออนไลน์ที่ไม่ต้องเข้าชั้นเรียนในมหาวิทยาลัย      

15. เมื่อเรียนเสร็จข้าพเจ้าชอบจับกลุม่สังสรรค์กับเพื่อน      

16. ข้าพเจ้าชอบชีวิตการเรียนในมหาวิทยาลัยเพราะมีเพื่อนมาก      

17. ข้าพเจ้ามีเพื่อนหลากหลายคณะ      

18. เมื่อมีเวลาว่างข้าพเจ้ามักจะอยู่กับกลุ่มเพื่อนในมหาวิทยาลัย      



 
 

  

ข้อ ข้อความ ความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 

19. ข้าพเจ้ามีเพื่อนมากในคณะ      

20. เมื่อเพื่อนชวนท ากิจกรรมใดๆ ข้าพเจ้าจะไม่ปฏิเสธ      

21. เพื่อนเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้การเรียนประสบความส าเร็จ      

22. ข้าพเจ้ารักษาสมบัติสาธารณะของมหาวิทยาลัย      

23. ข้าพเจ้าคิดว่าความรู้ที่เรียนมาจะไปช่วยเหลือสังคมได้      

24. เมื่อมีโอกาสข้าพเจ้าจะใช้ความรู้ในการท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์แก่ผู้ด้อยโอกาส      

25. ข้าพเจ้ามีความสุขเมื่อได้ช่วยเหลือผู้อื่น      

26. ข้าพเจ้ารู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าเมื่อได้ท าตนให้เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย      

27. ข้าพเจ้าเต็มใจช่วยเหลือกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ของคณะ ของมหาวิทยาลัย      

28. กิจกรรมจิตอาสาควรเป็นกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดให้นักศึกษาทุกคนได้เข้าร่วม      

29. ข้าพเจ้าตั้งใจเรียนในทุกวิชา      

30. ข้าพเจ้าเตรียมพร้อมในการเรียนทุกครั้งก่อนเข้าห้องเรียน      

31. ในการสอบทุกครั้งข้าพเจ้าจะมีการเตรียมอย่างดี      

32. ข้าพเจ้ามีเป้าหมายในชีวิตที่จะส าเร็จการศึกษาในเวลาที่หลักสูตรก าหนด      

33. เมื่อไม่เข้าใจในบทเรียนข้าพเจ้าจะถามเพื่อนหรืออาจารย์      

34.  เมื่อได้รับงานที่มอบหมายข้าพเจ้าจะกระตือรือร้นที่จะท าให้ส าเร็จ      

35. ข้าพเจ้าใช้เวลาว่างในการทบทวนบทเรียนอยู่เสมอ      

36. ข้าพเจ้าให้ความส าคัญกับการเรียนจบปริญญาตรีเพราะเป็นสิ่งส าคญัในการประกอบอาชีพ      

37. ข้าพเจ้าสนใจในอาชีพที่ตนเองจะออกไปท าในอนาคต      

38. ข้าพเจ้าวางแผนเกี่ยวกับชีวิตและอาชีพในอนาคต      

39. เมื่ออาจารย์กล่าวถึงอาชีพในสาขาวิชาที่ข้าพเจ้าเรียนท าให้ข้าพเจ้ามองเห็นแนวทางในการ
ท างานในอนาคต 

     

40. ถ้ามีโอกาสข้าพเจ้าจะไปฝึกงานในวิชาชีพที่ข้าพเจ้าเรียน      

41. ข้าพเจ้าเลือกสนใจในวิชาที่ข้าพเจ้าจะไปใช้ในการประกอบอาชีพ      

42. ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับวิชาชีพองข้าพเจ้าอยู่เสมอ      



 
 

  

ตอนที่ 4 แบบสอบถามจิตสาธารณะ  
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงใน        ว่างตรงกับคุณลักษณะที่เป็นจริงของนักศึกษาในการกระท า
มากที่สุด 
 5 หมายถึง    ท่านมีพฤติกรรมตรงกับข้อความนั้น ๆ มากทีสุ่ด 
 4 หมายถึง    ท่านมีพฤติกรรมตรงกับข้อความนั้น ๆ มาก 
 3 หมายถึง    ท่านมีพฤติกรรมตรงกับข้อความนั้น ๆ ปานกลาง 
 2 หมายถึง    ท่านมีพฤติกรรมตรงกับข้อความนั้น ๆ น้อย 
 1 หมายถึง    ท่านมีพฤติกรรมตรงกับข้อความนั้น ๆ น้อยทีสุ่ด 
 

ข้อ ข้อความ 
ความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 

1.  ข้าพเจ้ารู้ว่าตนเองมีความสามารถความถนัดด้านมดก็จะใช้ความสามารถด้านนั่นท า
ประโยชน์ช่วยเหลือสังคมส่วนรวม 

     

2.  แ ข้าพเจ้าเต็มใจช่วยเหลือเพื่อนๆ      

3.  ข้าพเจ้ามีความพร้อมและยินดีที่จะเสียสละเพื่อส่วนรวม      

4.  ข้าพเจ้าแบ่งปันสิ่งของให้กับเพื่อน และรุ่นน้องที่ต้องการความช่วยเหลือ      

5.  ข้าพเจ้าบริจาคเงนิหรือสิ่งของให้แก่องค์กรสาธารณะทางสังคมอยู่เสมอ      

6.  ข้าพเจ้าช่วยเหลือบุคคลที่ด้อยโอกาสทางสังคม      

7.  ข้าพเจ้าตระหนักรู้การใช้หรือกระท าที่จะท าให้เกิดความช ารุดเสียหายต่อสังคม      

8.  ข้าพเจ้าทราบว่าทรัพยากรทุกอย่างใช้แล้วหมดไปควรใช้อย่างประหยัดและทนุถนอม      

9.  ข้าพเจ้าใจกว้างเปิดรับฟังความคิดที่แตกต่างและหลาหลายเพื่อช่วยแก้ไขปัญหา
สังคมส่วนรวม 

     

10.  เมื่อเกิดวิกฤติในสังคมข้าพเจ้าจะร่วมเข้าไปช่วย      

11.  การรักษาสิ่งแวดล้อมในสังคมที่อยู่อาศัยเป็นเรื่องจ าเป็น      

12.  ข้าพเจ้ารู้ว่าตนเองมีความสามารถความถนัดด้านมดก็จะใช้ความสามารถด้านนั่นท า
ประโยชน์ช่วยเหลือสังคมส่วนรวม 

     

13.  เมื่อข้าพเจ้าเห็นใครเปิดไฟ เปิดน้ าทิ้งไว้ข้าพเจ้าจะเข้าไปปิด      

14.  ข้าพเจ้ารู้สึกสนุกที่จะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนอื่นในการท ากิจกรรม
บ าเพ็ญประโยชน์ 

     

15.  ข้าพเจ้าคิดว่าตนเองมีความสามารรถที่จะท าประโยชน์หรือสังคม      

16.  ข้าพเจ้าเข้าร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น      



 
 

  

ข้อ ข้อความ 
ความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 

17.  การที่ได้มีส่วนร่วมในการท างานกลุ่มในมหาวิทยาลัยเป็นสิ่งที่มีคุณค่า      

18.  กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์น่าเบื่อหน่าย      

19.  ข้าพเจ้าเห็นว่าการเข้าคิวในการท าสิ่งต่าง ๆ เป็นเรื่องเสียเวลา      

20.  ข้าพเจ้าเห็นว่าสิ่งของเครื่องใช้ที่เป็นของส่วนรวมในมหาวิทยาลัยไมใช่เป็นหน้าที่ของ
นักศึกษาที่ต้องช่วยกันดูแล 

     

21.  ข้าพเจ้าคิดว่าควรท ากิจกรรมส่วนตัวให้เสร็จก่อนที่ไปช่วยเหลือผู้อื่น      

22.  นักศึกษาทุกคนควรรู้สิทธิของตนเอง      

23.  ข้าพเจ้าเคารพสิทธิในการใช้ของส่วนรวมในมหาวิทยาลัย      

24.  ข้าพเจ้าไม่รบกวนผู้อื่นเมื่อเข้าไปใช้ห้องสมุด      

25.  ข้าพเจ้าทราบถึงหน้าที่ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย      

 
 

 

ขอขอบคุณนกัศึกษาที่ตอบแบบสอบถามจนครบทุกข้อ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

ประวัตนิักวิจัย 
 
ชื่อ-นามสกุล     นางสาวกังสดาร  แตงน้อย 
 
ประวัติการศึกษา   ปริญญาตรี  ศิลปศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์
    สาขาวิชาภาษาไทย  สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา 
    ปริญญาโท  การศึกษามหาบัณฑิต   (การบริหารการศึกษา) 
    คณะศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 
  
ต าแหน่งและสถานที่ท างานปัจจุบัน 
    นักวิชาการศึกษา  กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
    อาคาร  38  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เลขที่  1  ถนนอู่ทองนอก 
    เขตดุสิต  กรุงเทพฯ  10300 
    E-Mail : kangsadrn.ta@ssru.ac.th 
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ประวัตนิักวิจัย 
 
ชื่อ-นามสกุล     นางสาวสุจินันท์ จงอาร ี
 
ประวัติการศึกษา   ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ  
    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
      
ต าแหน่งและสถานที่ท างานปัจจุบัน 
    นักวิชาการศึกษา  กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
    อาคาร  38  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เลขที่  1  ถนนอู่ทองนอก 
    เขตดุสิต  กรุงเทพฯ  10300 
    E-Mail : sujinun.jo@ssru.ac.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

ประวัตนิักวิจัย 
 
ชื่อ-นามสกุล     นายอภิรัตน์ เนาว์สุวรรณ 
 
ประวัติการศึกษา   ปริญญาตรี  ศิลปศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์
    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
      
  
ต าแหน่งและสถานที่ท างานปัจจุบัน 
    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
    กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
    อาคาร  38  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เลขที่  1  ถนนอู่ทองนอก 
    เขตดุสิต  กรุงเทพฯ  10300 
    E-Mail :  apirat.no@ssru.ac.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

ประวัตนิักวิจัย 
 
ชื่อ-นามสกุล     ว่าที่ร้อยตรีอรรถพล เทิดขวัญชัย 
 
ประวัติการศึกษา   ปริญญาตรี  ศิลปศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ์
    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
      
  
ต าแหน่งและสถานที่ท างานปัจจุบัน 
    นักวิชาการศึกษา  กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
    อาคาร  38  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เลขที่  1  ถนนอู่ทองนอก 
    เขตดุสิต  กรุงเทพฯ  10300 
    E-Mail : Attapol.Th@ssru.ac.th 
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