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บทคัดย่อ 

การศึกษามูลเหตุจูงใจในการมีจิตสาธารณะของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในจังหวัดระยองในครั้ง
นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการมีจิตสาธารณะของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในจังหวัดระยองและเพ่ือศึกษา
ความสัมพันธ์การมีจิตสาธารณะของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในจังหวัดระยอง  โดยมีประชากรคือ 
นักศึกษาระดับอุดมศึกษาในจังหวัดระยอง จ านวน 350 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ และค่าสถิติที่
ใช้คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson 
Correlation Coefficient) 

ผลการศึกษาการมีจิตสาธารณะของนักศึกษา พบว่า ภายนอกมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
( x  = 4.00, SD = 0.339) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า การสนับสนุนจากครอบครัวมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด และ
ปัจจัยภายในมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ( x  = 3.31, S.D. = 0.206) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าการ
รับรู้ด้านคุณธรรมมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ผลการศึกษาความสัมพันธ์การมีจิตสาธารณะ พบว่า ปัจจัยภายใน 
(R = -0.272) มีความสัมพันธ์กับการมีจิตสาธารณะ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยด้านที่
เหมาะสมในการน ามาพิจารณาให้เกิดจิตสาธารณะ คือ การรับรู้ความสามารถของตนเอง และการรับรู้ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม 
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Abstract 
This research aims to study undergraduate students public consciousness and 

their relationship in Rayong province. The demographics undergraduate students in 
Rayong province, 350 people using stratified sampling and the statistics used were 
percentage, mean, standard deviation and the correlation coefficient of Pearson. 

The study of public consciousness found that external factor the average value 
was high ( x  = 4.00, SD = 0.339) when the item was found. Family support with the 
highest average. And internal factors averaged moderate ( x  = 3.31, SD = 0.206) 
Considering the item was found that the perception of morality has the highest average. 
Results of the study of the relationship of public consciousness found that the internal 
factors within the (R = -0.272) is associated with the public consciousness. Statistically 
significant at the 0.01 level. The right side in the public mind is taken into account. Their 
efficacy and recognition of moral.  
Keywords: Public Consciousness, Undergraduate students, Rayong Province 
 
บทน า 

ในโลกปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเนื่องมาจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีต่าง ๆ 
ส่งผลให้ประเทศไทยต้องเร่งพัฒนาตนเองเพ่ือให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงและสามารถแข่งขันกับนานา
ประเทศได้ ซึ่งกระแสการเร่งพัฒนา และสภาพเศรษฐกิจที่บีบรัดได้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิ ตของคนใน
สังคมไทยให้เกิดการแข่งขัน มีค่านิยมทางวัตถุสูงเกิดการเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกันมุ่งแสวงหา
ผลประโยชน์ให้กับตนเองมากกว่าส่วนรวมขาดการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมอย่างจริงจังและต่อเนื่องท าให้
เกิดภาวะขาดสมดุลทั้งทางจิตใจและวัตถุ ดังนั้น ความส านึกต่อส่วนรวมจึงลดน้อยลงทุกวัน (เรียม นมรักษ์
, 2552) 

ในปัจจุบันจิตสาธารณะ ได้เป็นประเด็นที่ส าคัญและเป็นเรื่องที่สังคมให้ความสนใจ และต้องการ
ให้เกิดการปลูกฝังตั้งในทุกระดับการศึกษา การสร้างให้เยาวชนเป็นทั้งคนดี คนเก่ง และมีความสุข ปลูกฝัง
ค่านิยมด้านคุณธรรมและจริยธรรมที่ดี ให้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ มากกว่าสร้าง
ค่านิยมการแข่งขันเพ่ือเอาตัวรอดในสังคมแค่เพียงเท่านั้น หากเยาวชนได้รับการเรียนรู้และปลูกฝังจิต
สาธารณะอย่างสม่ าเสมอ การมีจิตสาธารณะจะซึมซับคุณลักษณะที่ดีเหล่านี้ติดตัวไป สังคมไทยจะพัฒนา
ไปได้อย่างยงัยืนและกลับมาเป็นสังคมที่เต็มไปด้วยความ โอบอ้อมอารี เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เหมือนดังในอดีตที่
ผ่านมา โดยสามารถสังเกตได้จาก ค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ได้แสดงให้เห็นว่าจิตสาธารณะควรต้องส่งเสริมให้เกิดขึ้นกับเยาวชน ดังปรากฏในข้อที่ 12 
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“ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และต่อชาติ มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง” (ส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, 2557)  

จากสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป ท าให้เกิดปัญหาระดับชาติมากมาย เช่น ปัญหาคนไทยไม่มีจิต
สาธารณะ ส่งผลต่อสิ่งที่ เป็นสาธารณะ เช่น โทรศัพท์สาธารณะ สวนสาธารณะ ห้องน้ าสาธารณะ 
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ดิน น้ า ปุาที่เป็นสาธารณะทั้งหลายจึงมักเสียหาย ถูกท าลาย ไม่มีใครรู้สึกเป็น
เจ้าของที่จะดูแลรักษา และแม้แต่ถนนสาธารณะยังถูกท าลาย การทิ้งขยะมูลฝอยในที่สาธารณะ การใช้
น้ าประปา การใช้ไฟฟูาอย่างฟุุมเฟือย เนื่องมาจากบุคคลที่ขาดจิตสาธารณะ ไม่มีความรู้สึกเป็นเจ้าของผูก
ผันแต่อย่างใด (ณัฐยา ลือชากิตติกุล, 2546) จากที่ผู้วิจัยได้ปฏิบัติงานสอนในระดับปริญญาตรี ซึ่งถือว่า
เป็นเยาวชนช่วงระยะที่ส าคัญ และพบว่านักศึกษายังขาดการมีจิตสาธารณะ และในพ้ืนที่อุดมศึกษาใน
จังหวัดระยอง ถือเป็นพื้นที่ท่ีน่าศึกษาเก่ียวกับจิตสาธารณะ เพราะการมีจิตสาธารณะนั้นควรปลูกฝังให้กับ
เยาวชนได้เข้าใจและเห็นความส าคัญเพ่ือน าไปสู่การเรียนรู้และเกิดความตระหนักเม่ือเติบโตเป็นผู้ใหญ่  

ดังนั้นผู้วิจัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในระบบการศึกษาไทยในระดับอุดมศึกษา ได้เห็นความส าคัญและมี
ความสนใจที่จะศึกษา มูลเหตุจูงใจในการมีจิตสาธารณะของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในจังหวัดระยอง ใน
การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งเน้นศึกษาการมีจิตสาธารณะของนักศึกษาและศึกษาความสัมพันธ์การมีจิต
สาธารณะของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในจังหวัดระยอง  การศึกษาปัจจัยภายใน คือ การรับรู้
ความสามารถของตนเอง การคล้อยตามคนอ่ืน และการรับรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม ปัจจัยภายนอก คือ 
การสนับสนุนจากครอบครัว การสนับสนุนจากสถาบันการศึกษา และการสนับสนุนจากเพ่ือน โดยศึกษา
ว่าปัจจัยดังกล่าวนี้จะส่งผลต่อจิตสาธารณะหรือไม่ ทั้งนี้เพ่ือเป็นแนวทางในการเสริมสร้างจิตสาธารณะ
ให้กับเยาวชนในปัจจุบันและอนาคตต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการมีจิตสาธารณะของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในจังหวัดระยอง 
2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์การมีจิตสาธารณะของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในจังหวัดระยอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
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ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม   

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
ทฤษฎีและแนวความคิดในการวิจัย 

ความหมายของจิตสาธารณะ 
จิตสาธารณะ หมายถึง การเห็นประโยชน์ส่วนรวม โดยการอุทิศตนท างานเพ่ือสังคมและส่วนรวม 

การรู้จักมีน้ าใจ แบ่งปันช่วยเหลือผู้อ่ืนทั้ง ด้านทรัพย์ สิ่งของ ความรู้และแรงงาน รวมถึงการตระหนักถึง
ปัญหาที่เกิดข้ึนในสังคม และมีความปรารถนาที่จะเข้าไปกระท าการช่วยเหลือปูองกัน แก้ไขปัญหาในสังคม 
(บุญญานนท์ ศรีโท, 2554) 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการมีจิตสาธารณะ 
งานวิจัยที่เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะได้มีผู้ที่ศึกษาไว้หลายท่าน ดังนี้ ไพบูลย์ วัฒนศิริ

ธรรม และสังคม สัญจร (2543: 13) ได้สรุปว่าจิตสาธารณะ หรือจิตส านึกทางสังคม อยู่ภายใต้อิทธิพลของ
ปัจจัยสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกดังนี้ 

ปัจจัยภายนอกเป็นปัจจัยที่เกี่ยวกับภาวะทางสัมพันธ์ภาพของมนุษย์ ภาวะทางสังคมเป็นภาวะที่
ลึกซึ้งที่มีผลต่อจิตส านึกด้านต่าง ๆ ของมนุษย์ เป็นภาวะที่ได้อบรมกล่อมเกลาและสะสมอยู่ในส่วนของ
การรับรู้ทีละเล็กทีละน้อย ท าให้เกิดส านึกที่มีรูปแบบหลากหลายภาวะแวดล้อมทางสังคมนี้เริ่มตั้งแต่พ่อ
แม่ พ่ีน้อง ญาติ เพ่ือน ครู สื่อมวลชน บุคคลทั่วไป ตลอดจนระดับองค์กร วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ 

ปัจจัยภายนอก 

- การสนับสนุนจาก
ครอบครัว 

- การสนับสนุนจาก
สถาบันการศึกษา 

- การสนับสนุนจากเพื่อน 
 

จิตสาธารณะ 

- ด้านความตระหนักถึงปัญหา 
ในสังคม 

- ด้านความรัก ความเอื้ออาทร 
และความสามคัค ี

- ด้านการมสี่วนร่วมในกิจกรรม
สังคม 

- ด้านความรบัผิดชอบต่อ
สาธารณะ 

 

ปัจจัยภายใน 

- การรับรูค้วามสามารถ
ของตนเอง 

- การคล้อยตามผู้อื่น 

- การรับรูด้้านคณุธรรม
จริยธรรม 
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กฎหมาย ศาสนา รวมทั้งภาวะแวดล้อมด้านสื่อสารมวลชน และส่วนที่ก ากับส านึกของบุคคล คือ การได้
สัมผัสจากการใช้ชีวิตที่มีพลังต่อการเกิดส านึก อาทิ การไปโรงเรียน ไปท างาน ดูละคร ฟังผู้คนสนทนากัน 
เป็นต้น 

ปัจจัยภายใน ส านึกที่เกิดจากปัจจัยภายใน หมายถึง การคิดวิเคราะห์ของแต่ละบุคคลในการ
พิจารณาตัดสินคุณค่าและความดีงาม ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมและการประพฤติปฏิบัติโดยเฉพาะการปฏิบัติ
ทางจิตใจ เพ่ือขัดเกลาตนเองให้เป็นไปทางใดทางหนึ่ง โดยเกิดจากการรับรู้ จากการเรียนรู้ การมองเห็น 
การคิด แล้วน ามาเพ่ือตัดสินใจว่าต้องการสร้างส านึกแบบใด ก็จะมีการฝึกฝนและสร้างส านึกเหล่านั้น การ
เกิดจิตส านึกไม่สามารถสรุปแยกแยะได้ว่าเกิดจากปัจจัยภายในหรือภายนอกเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง 
เพราะทุกสรรพสิ่งมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน จิตส านึกที่มาจากภายนอกเป็นการเข้ามาโดยธรรมชาติ 
กระทบต่อความรู้สึกของบุคคลแล้วกลายเป็นจิตส านึกโดยธรรมชาติ และมักไม่รู้ตัว แต่จิตส านึกที่เกิดจาก
ปัจจัยภายในเป็นความจงใจเลือกสรร บุคคลระลึกรู้ตนเองเป็นอย่างดี เป็นส านึกที่สร้างขึ้นเอง ระหว่าง
ปัจจัยภายในและภายนอก เป็นปฏิสัมพันธ์ที่มีความต่อเนื่องกัน ดังนั้นการพัฒนาจิตส านึกจึงต้องกระท า
ควบคู่กันไปทั้งปัจจัยภายในและภายนอก 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้  คือ นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาในจังหวัดระยองระดับ

ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1-4 จ านวน 2,241 คน โดยใช้สูตรของ Yamane (1967) ได้กลุ่มตัวอย่าง 345 คน แต่
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้กลุ่มตัวอย่างที่ 350 คนโดยวิธีการเลือกตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified 
Sampling Design) ซึ่งประกอบไปด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขต
ระยอง จ านวน 234 คน วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง จ านวน 75 คน และหน่วยวิทยบริการคณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย จังหวัดระยอง จ านวน 41 คน  

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ประกอบด้วย 
1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ประกอบด้วย ปัจจัยภายใน ได้แก่ การรับรู้

ความสามารถของตนเอง การคล้อยตามผู้อ่ืน และการรับรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม ปัจจัยภายนอก ได้แก่ 
การสนับสนุนจากครอบครัว การสนับสนุนจากสถาบันการศึกษา และการสนับสนุนจากเพ่ือน 

2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ จิตสาธารณะ ประกอบด้วยด้านความตระหนักถึง
ปัญหาในสังคม ด้านความรัก ความเอ้ืออาทร และความสามัคคี ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม และ
ด้านความรับผิดชอบต่อสาธารณะ 

 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการวิจัย 
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การศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล  
ซึ่งเป็นแบบปลายปิด โดยการศึกษาเอกสารและงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ท าให้เกิดจิต
สาธารณะ โดยน าแบบสอบถามของ บุญญานนท์ ศรีโท (2554), พรพรหม พรรคพวก (2550),  
บุญธิดา ยอดสุวรรณ (2556) และอ้อมใจ วงษ์มณฑา (2554) มาพิจารณาปรับปรุงด้วยโดยแบ่งออกเป็น 4 
ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 แบบสอบถามปัจจัยภายใน ตอนที่ 
3 แบบสอบถามปัจจัยภายนอกและตอนที่ 4 แบบสอบถามจิตสาธารณะ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูล และตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละรายการ

จากนั้นใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ โดยแบ่งการ
วิเคราะห์ ดังนี้ วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลบุคคลของนักศึกษา โดยใช้สถิติเชิงบรรยาย (Descriptive 
Statistic) โดยการหาค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
อิสระ โดยใช้สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Correlation Coefficient)  
 
ผลการวิจัย  
 1. การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล 

1.1 การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล จ าแนกตามเพศ พบว่า ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิงจ านวน 183 
คน คิดเป็นร้อยละ 52.3 เพศชาย จ านวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 47.7 

1.2 การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล จ าแนกตามคณะ/สถาบัน พบว่า ส่วนใหญ่ เป็นนักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จ านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 29.7 คณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 20.9 คณะบริหารธุรกิจ จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 
14.9 (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง) คณะสังคมศาสตร์ จ านวน 
41 คน คิดเป็นร้อยละ 11.7 (หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย จังหวัดระยอง) คณะรัฐศาสตร์ จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ10.9 คณะนิติศาสตร์ จ านวน 24 
คิดเป็นร้อยละ 6.9 และคณะบริหารศาสตร์ จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 5.1 (วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
ระยอง) 

1.3 การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล จ าแนกตามระดับชั้นปี  พบว่า ส่วนใหญ่ เป็นนักศึกษา
ปริญญาตรีปีที่ 2 จ านวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 36.0 ปริญญาตรีปีที่ 3 จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 
30.3 ปริญญาตรีปีที่ 4 จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 21.4  และปริญญาตรีปีที่ 1 จ านวน 43 คน คิดเป็น
ร้อยละ 12.3  

 
 

2. การวิเคราะห์การมีจิตสาธารณะของนักศึกษา  
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สรุปผลปัจจัยภายใน โดยภาพรวม พบว่า ค่าเฉลี่ยอยู่ระดับปานกลาง ( x  = 3.31) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) = 0.206 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าการรับรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด ( x = 3.46) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.266  รองลงมาคือ การคล้อยตามคนอ่ืน ค่าเฉลี่ย 
( x = 3.39) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.324 และการรับรู้ความสามารถของตนเอง ค่าเฉลี่ย ( x  = 
3.08) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.352 และปัจจัยภายนอก โดยภาพรวม พบว่าค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก ( x = 4.00) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.339 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าการสนับสนุน
จากครอบครัว มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( x  = 4.28) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) =  0.333 รองลงมาคือ การ
สนับสุนนจากเพ่ือน ค่าเฉลี่ย ( x  = 4.01 ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.930 และการสนับสนุนจาก
สถาบันการศึกษา ค่าเฉลี่ย ( x  = 3.71) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.359 

3. การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก กับการมี
จิตสาธารณะของนักศึกษา  

ความสัมพันธ์กับการมีจิตสาธารณะ โดยรวมปัจจัยภายใน (R = -0.272) และเมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ การรับรู้ความสามารถของตนเอง (R = -0.234) การคล้อยตามผู้อ่ืน (R =-0.124) การรับรู้ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม (R = 0.171) ความสัมพันธ์กับการมีจิตสาธารณะ โดยรวมปัจจัยภายนอก (R = 0.200) 
การสนับสนุนจากครอบครัว (R = 0. 594) การสนับสนุนจากสถาบันการศึกษา (R = -0.106) การ
สนับสนุนจากเพ่ือน (R = 0. 151) 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

1. ผลการศึกษาการมีจิตสาธารณะของนักศึกษา พบว่า ปัจจัยภายนอกมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
( x = 4.00) โดยด้านที่เหมาะสมในการน ามาพิจารณาให้เกิดจิตสาธารณะคือ การสนับสนุนจากครอบครัว 
ซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( x  = 4.28) ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ สุพัตรา สุภาพ (2534: 59) ซึ่งมีแนวคิดว่าการ
อบรมที่ใกล้ชิดและความผูกพันอย่างลึกซ้ึงกับพ่อและแม่ มีอิทธิพลต่ออารมณ์ ทัศนคติ และแบบของความ
ประพฤติแก่เด็กเป็นอย่างยิ่ง สอดคล้องกับณัฐพงศ์ ดีไพร และศักดิ์สายันต์ ใยสามเสน (2553) พบว่า 
ปัจจัยทางสังคม ได้แก่ การสนับสนุนจากครอบครัว และการสนับสนุนจากเพ่ือน มีความสัมพันธ์ทางบวก
กับการมีจิตสาธารณะของนักศึกษา 

2. ผลการศึกษาความสัมพันธ์การมีจิตสาธารณะ พบว่า ปัจจัยภายใน (R= -0.272) มีความสัมพันธ์กับ
การมีจิตสาธารณะ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยด้านที่เหมาะสมในการน ามาพิจารณาให้เกิด
จิตสาธารณะคือ การรับรู้ความสามารถของตนเอง (R= -0.234) และการรับรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
(R= 0.171) ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ ป.อ. ปยุตโต (2528) ซึ่งกล่าวว่า ปัจจัยภายใน เป็นคุณลักษณะ
ภายในตัวบุคคล คือ หมายถึง การคิดเป็นการรู้จักคิดอย่างถูกวิธี มีความรู้ความเห็นที่ถูกต้องดีงาม รู้จัก
แยกแยะ รู้ถูกรู้ผิด รู้ดีรู้ชั่ว จนเกิดปัญญารู้แจ้งสามารถด าเนินชีวิตอย่างถูกต้อง ปฏิบัติตามหลักศาสนาและ
จริยธรรม สอดคล้องกับ บุญญานนท์ ศรีโท (2554) พบว่า ปัจจัยด้านการรับรู้ในตนเอง ซึ่งประกอบด้วย 
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การรับรู้ความสามารถของตนเอง และการรับรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม มีความสัมพันธ์กับระดับจิตสาธารณะ
ของสมาชิกครอบครัวอาสามูลนิธิเครือข่ายครอบครัว อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ครอบครัวและสถาบันการศึกษาควรให้ความเข้าใจและสร้างการตระหนักถึงผลกระทบถ้าหาก
พฤติกรรมของเพ่ือนเป็นไปในทางที่ไม่ดี ต้องกล้าที่จะทักท้วงตักเตือน เป็นจิตส านึกความรับผิดชอบต่อ
สาธารณะ อันจะน าไปสู่การมีจิตสาธารณะที่เพ่ิมมากข้ึน 

2. ครอบครัวและสถาบันการศึกษาควรให้การปลูกฝังให้เข้าใจ ว่าหากไม่เห็นความส าคัญก็จะ
น าไปสู่ความเสียหายและเกิดผลกระทบในวงกว้าง เพ่ือให้นักศึกษาเกิดความตระหนักและพัฒนาน าไปสู่
การมีระดับจิตสาธารณะที่ดีข้ึน 

3. จัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้พัฒนาให้เกิดเจตคติที่ดีต่อการมีจิตสาธารณะ ให้รางวัล    ยกย่อง
ชมเชย ตักเตือนเมื่อเกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม รวมทั้งหาแนวทางแก้ไขเพ่ือพัฒนาระดับการมีจิต
สาธารณะให้สูงขึ้น 

4. ควรศึกษาจิตสาธารณะของนักศึกษา โดยการเพ่ิมกลุ่มที่ตอบแบบสอบถาม เช่น อาจารย์ 
เจ้าหน้าที่ บุคลากรต่าง ๆ ผู้บริหารสถานศึกษา ส าหรับประเมินนักศึกษา เพ่ือเพ่ิมความเชื่อมั่นของผล
การศึกษาให้มากขึ้น 

5. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการมีจิตสาธารณะของกลุ่มตัวอย่างอ่ืนที่หลากหลายเช่น ชุมชน กลุ่ม
อาชีพ หน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาให้น าไปสู่การเกิดจิตสาธารณะที่สูงขึ้น 
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