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บทคัดยอ 

คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปนคณะท่ีใหบริการดานสุขภาพ

ประชาชน นักศึกษาจําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองมีจิตสาธารณะในการบริการประชาชน มีความรูความชํานาญ

ท้ังในทฤษฎีและปฏิบัติ รวมท้ังการมีมนุษยสัมพันธท่ีดี และมีความเสียสละตอเพื่อนมนุษย หากขาด

คุณสมบัติเหลาน้ีไป จะกอใหเกิดความเสียหายตอชีวิตของประชาชนตอตนเอง และองคกรของนักศึกษาได 

ฉะน้ันวัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อศึกษาระดับจิตสาธารณะของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีชั้นปท่ี 1-4 จํานวน 246 คน สถิติท่ีใชไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบไคสแควร (Chi-square tests) 

ผลการวิจัยพบวาการสนับสนุนทางสังคมของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร คาเฉล่ียโดย

ภาพรวมอยูในระดับมาก ( = 4.19) ซึ่งการสนับสนุนทางสังคมน้ัน แบงออกเปน 3 ประเภท ดังน้ี การ

สนับสนุนจากครอบครัวมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก  ( = 4.29) สําหรับการสนับสนุนจากอาจารยและเพื่อนมี

คาเฉล่ีย ( = 4.1) และการสนับสนุนจากสื่อมวลชนมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก ( = 4.182)สําหรับจิต

สาธารณะของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตรคาเฉล่ียอยูในระดับมาก ( = 3.87) 

ความสัมพันธระหวางการสนับสนุนจากสังคมกับจิตสาธารณะของนักศึกษา  พบวาการ

สนับสนุนจากสังคมทั้ง 3 ประเภท (การสนับสนุนจากครอบครัว การสนับสนุนจากอาจารยและเพื่อน และ

การสนับสนุนจากสื่อมวลชน) มีความสัมพันธกับจิตสาธารณะของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.01) 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไปควรศึกษาการมีจิตสาธารณะในกลุมประชากรอ่ืนในสาย

วิทยาศาสตรสุขภาพ เชน คณะพยาบาล และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬาและควรมีการศึกษา

และการวิเคราะหขอมูลในรูปแบบอ่ืนๆ เชน การวิจัยเพื่อศึกษาความสัมพันธเปรียบเทียบ (Correlation-

study) และการวิเคราะหแบบถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis) 

 

คําสําคัญ: จิตสาธารณะการสนับสนุนจากสังคมการสนับสนุนจากครอบครัว การสนับสนุนจากอาจารยและ

เพื่อน การสนับสนุนจากสื่อมวลชน 

_______________________ 
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Abstract 

Faculty of public health in Bangkokthonburi University is a health services for people. 

The students should have the public mind in people services. There are expertise in both 

theoretical and practical section, including good relationship and sacrifice. If any properties 

loss, it will be cause damage to people’s life, their own-self and the organization of students. 

The purpose of the research is to study the public mind level 1-4 of bachelor degree student of 

faculty of public health in Bangkokthonburi University, year 1-4 or 246 persons. Statistics in 

frequency, percentage, mean, standard deviation and chi-squared test are analyzed. 

The result found that the average of social support overview was in high level ( =4.19). 

The social support is divided into 3 categories. There are family support, teacher and friend 

support, and mass communication support. The average were in high level as =4.29, =4.1 

and =4.182, respectively. Finally, public mind level average of public health students was in 

high level ( =3.87). 

Analysis result of relationship between the social support and public mind level of public 

health students found that the three categories of social support related with the public mind 

level of public health students statistically significant (p-value <0.001). 

Suggestions for further research should be study public mind in other health science 

population such as faculty of nursing or faculty of sports science and technology. Analyzing 

data method in other formats such as correlation-study and multiple regression analysis will be 

studied 

Keywords: public mind, social support, family support, teacher and friend support, mass 

communication support 

 

บทนํา 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 ในสังคมปจจุบันมีการวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีไดกาวไกลซึ่งแตกตางจากสังคมสมัยกอน 

วัฒนธรรมตางประเทศและสื่อไดเขามามีบทบาทในสังคมไทยมากข้ึน ทําใหไทยพบปญหาความเสื่อมถอย

ดานคุณธรรมและจริยธรรม ใหความสําคัญกับคานิยมในดานเงินทอง อํานาจ บารมีมากกวาที่จะให

ความสําคัญทางดานจิตใจจนมองขามความดีงาม จนลืมพื้นฐานของสังคมไทยที่ตองพึ่งพาอาศัยชวยเหลือซึ่ง

กันและกัน ทุกคนตางมุงแสวงหาความสุขและสรางอัตลักษณสวนตัวกันมากข้ึน เพื่อพัฒนาตนเองใหทันตอ

การเปล่ียนแปลงทั้งดานเศรษฐกิจและสังคม มีการคํานึงถึงประโยชนสวนตนและพวกพองมากกวาสวนรวม 

แสดงใหเห็นถึงการขาดจิตสาธารณะของสังคมไทยอยางชัดเจน  



3 
 

ดวยเหตุน้ีในปจจุบัน จึงมีการกลาวถึงคําวา “จิตสาธารณะ” มากข้ึน เพื่อใหผูคนไดตระหนักถึง

ความรับผิดชอบตอสาธารณะมากกวาตนเอง น่ันหมายถึงวาทุกคนตองมีการใหมากกวาการรับเพราะสิ่ง

เหลาน้ีตองเร่ิมตนสรางกับเด็กและเยาวชน เพราะเด็กสามารถเรียนรูและรับรูในสิ่งตางๆที่ไดรับจากพอแม

คนในครอบครัว และยังสามารถเรียนรูไดในระดับชุมชนและสังคมที่สูงข้ึน เชน สถาบันการศึกษาก็ถือเปน

สถานที่มีหนาที่อบรมสั่งสอนในดานวิชาการและยังตองอบรมดานคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝงใหเด็กและ

เยาวชนรูจักการเสียสละชวยเหลือผูอ่ืน ออนนอมถอมตน เตรียมเขาสูการพัฒนาจิตใจตนเองสูจิตสํานึก

สาธารณะตอไปในอนาคตไดมากข้ึน เพื่อออกไปรับใชสังคม และเพื่อประโยชนในการพัฒนาประเทศ ตรง

ดังแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) กลาวถึงใหประชาชนมีบทบาทสําคัญใน

กระบวนการพัฒนา สามารถรักษาและใชสิทธิหนาที่ความเปนพลเมืองอยางถูกตองเหมาะสม เปนพลเมืองดี

ของสังคม มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดําเนินชีวิต ตระหนักถึงบทบาทหนาที่ที่จะตองปฏิบัติดวยความ

รับผิดชอบอยางเต็มที่ตามบทบาททางสังคมที่ตนดํารงอยู มีจิตสาธารณะในการแกไขปญหาของชุมชนและ

สังคม (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ,2554) ซึ่งสอดคลองกับแผนการ

ศึกษาแหงชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559)  ในขอเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (2552-

2561) คือ ภายในป 2561 มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูอยางเปนระบบ โดยเนนประเด็นหลัก 3 

ประการ ซึ่งขอ 3 กลาวถึงสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนของสังคม สงผลใหคนไทยยุคใหม 

สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง และมีนิสัยใฝรูตลอดชีวิต มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถคิดวิเคราะห 

แกปญหา คิดริเร่ิมสรางสรรค มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย เห็นแกประโยชนสวนรวม สามารถทํางานเปน

กลุม มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม คานิยม มีจิตสํานึกและความภูมิใจในความไทย และสามารถกาวทัน

โลกได (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553) 

การที่จะพัฒนาประเทศใหเขมแข็งและมีพลังเพียงพอในการขับเคล่ือนกระบวนการพัฒนา

ประเทศน้ัน ตองใหความสําคัญกับคนหรือมนุษย ซึ่งถือเปนทรัพยากรที่มีคุณคาและเปนเคร่ืองมือในการ

พัฒนาประเทศ และการทีจ่ะพัฒนาคนใหมีศักยภาพน้ันจึงจําเปนตองใชการศึกษาเปนกรอบมาตรฐานในการ

สรางและพัฒนา (ทัศนีย ทองสวาง, 2549) ในขณะเดียวกันตองมีการจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพครูและ

บุคลากรทางการศึกษาใหกาวหนาทันการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก รวมทั้งปลูกฝงใหผูเรียนมีจิตสํานึก

ของ ความเปนไทย มีระเบียบวินัย คํานึงถึงประโยชน (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553) ตาม

คุณลักษณะอังพึงประสงคของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ขอที่ 8 คือ การมี

จิตสาธารณะเพื่อสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุขในฐานะเปนพลเมืองไทยและพลโลก 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) การจัดการศึกษาน้ันควรมุงเนนที่การสรางจิตสํานึกภายใน คือ การพัฒนาจิตใจ

ที่เปนรากฐานของความเปนมนุษย ไมควรเนนที่การพัฒนาเพื่อความสําเร็จในวิชาชีพที่ปราศจากพื้นฐานทาง

จริยธรรม การใหการศึกษาแกเยาวชน ควรหยุดสรางจิตสํานึกที่นิยมในวัตถุ แตเนนการสรางจิตสํานึกในทาง

จริยธรรมใหนักแนนเขมแข็งย่ิงข้ึน (สุพจน ทรายแกว, 2546) 

นักศึกษาในคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปนคณะที่ใหบริการดาน

สุขภาพประชาชน จําเปนอยางย่ิงที่จะตองมีจิตสาธารณะในการบริการผูปวย มีความรูความชํานาญทั้งใน
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ทฤษฎีและปฏิบัติ รวมทั้งการมีมนุษยสัมพันธที่ดี และมีความเสียสละตอเพื่อนมนุษย ตามแนวทางแหงพระ

ราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก “ขอใหถือประโยชนสวนตน

เปนที่สอง ประโยชนของเพื่อนมนุษยเปนกิจที่หน่ึง ลาภ ทรัพยและเกียรติยศจะตกมาแกทานเอง ถาทานทรง

ธรรมะแหงวิชาชีพไวใหบริสุทธ์ิ” (กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร, สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ

เจาฟา. 2539) หากนักศึกษาในคณะสาธารณสุขศาสตรจบการศึกษาแลวแตขาดคุณสมบัติเหลาน้ีไป จะ

กอใหเกิดความเสียหายตอชีวิตของผูปวยและนักศึกษาเองได นอกจากน้ีคณะสาธารณสุขศาสตรไดผลิต

บัณฑิตตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเร่ือง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ที่

กําหนดคุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชาตางๆใหเปนไปตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่

คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดและตองครอบคลุมอยางนอย 5 ดาน หน่ึงในน้ันคือ ดานคุณธรรม 

จริยธรรม บัณฑิตตองตามมาตรฐานผลการเรียนรู มีการพัฒนานิสัยในการประพฤติอยางมีคุณธรรม 

จริยธรรมและดวยความรับผิดชอบ ความสามารถในการปรับวิถีชีวิตในความขัดแยงทางคานิยมกับการ

พัฒนานิสยัและการปฏิบัติตนตามศีลธรรม ทั้งในสวนตนและสวนรวม (สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 

,2554)  

ดวยเหตุน้ีผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาจิตสาธารณะของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ซึ่งสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 

ดานคุณธรรม จริยธรรม ดังน้ันขอมูลที่ไดจากการศึกษาจะเปนประโยชนตอภาระงานของผูศึกษาและผูที่

เก่ียวของในการนําผลการศึกษาไปใชเพื่อวางแผนในการจัดกิจกรรมหรือสอดแทรกในแตละวิชาได เพื่อให

นักศึกษาเปนบุคคลที่มีคุณภาพ มีจิตสาธารณะ สามารถดํารงชีวิตในสังคมสวนรวม และใหเกิดการ

สรางสรรคที่ดีงามตอสังคมตอไป   

 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษาระดับจิตสาธารณะของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ธนบุรี 

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยดานตางๆกับจิตสาธารณะของนักศึกษาคณะ

สาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจภาคตัดขวาง (Cross-sectional survey)ประชากรที่ศึกษา

คือ นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ช้ันปที่ 1-4 จํานวน 246 คนเคร่ืองมือที่ใช

ในการเก็บรวบรวมขอมูลการศึกษาคร้ังน้ีเปนแบบทดสอบชนิดตอบดวยตนเองที่ผูวิจัยสรางข้ึนจากการ

ทบทวนวรรณกรรม โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 3 สวนคือสวนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลทั่วไป

สวนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับการสนับสนุนทางสังคมแบงออกเปน 3 ประเภท (1.การสนับสนุนจาก

ครอบครัว 2.การสนับสนุนจากอาจารยและเพื่อน และ3.การสนับสนุนจากสื่อมวลชน) และสวนที่ 3 
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แบบทดสอบเก่ียวกับจิตสาธารณะของนักศึกษาการหาความเช่ือม่ันของเคร่ืองมือจากแบบสอบถามเก่ียวกับ

การสนับสนุนทางสังคม มีคาความเช่ือม่ันเทากับ 0.881 และแบบสอบถามเก่ียวกับจิตสาธารณะของ

นักศึกษา คาความเช่ือม่ันเทากับ 0.837การวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

ขอมูลลักษณะทั่วไปของประชากรวิเคราะหดวยสถิติ ความถ่ีและรอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

และใชสถิติวิเคราะห (Analytical statistics) ทดสอบความสัมพันธเก่ียวกับการสนับสนุนทางสังคม และจิต

สาธารณะของนักศึกษาโดยใชการทดสอบดวยสถิติไคสแควร (Chi-square test) 

 

ผลการวิจัย 

ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยดานตางๆกับจิตสาธารณะของนักศึกษาคณะสาธารณสุข

ศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีจากประชากรที่ศึกษาคือ นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัย

กรุงเทพธนบุรี ช้ันปที่ 1-4 จํานวน 246 คน วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร สถิติที่ใชไดแก 

ความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบไคสแควร (Chi-square tests) ผลการวิจัย

สรุปไดดังน้ี 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตรสวนใหญเปนเพศหญิงจํานวน 228 คน คิดเปนรอยละ 92.7 

และเพศชายจํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 7.3 อายุของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตรสวนใหญอายุ 21 ป

จํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 26.4 รองลงมาคือ อายุ 20 ป จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 25.2 สวนใหญนับ

ถือศาสนาพุทธ จํานวน 217 คน คิดเปนรอยละ 88.2 รองลงมานับถือศาสนาอิสลาม จํานวน 26 คน คิดเปน

รอยละ  10.6 และนับถือศาสนาคริสต จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 1.2 นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร

เรียนช้ันปที่ 1 มีจํานวน 70 คน คิดเปนรอยละ 28.5 ช้ันปที่ 2 มีจํานวน 57 คน คิดเปนรอยละ 23.2 ช้ันปที่ 3 มี

จํานวน 74 คน คิดเปนรอยละ 30.1 และช้ันปที่ 4 มีจํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 18.3 

สวนที่ 2 ขอมูลเก่ียวกับการการสนับสนุนทางสังคม 

การสนับสนุนทางสังคมของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร คาเฉล่ียโดยภาพรวมอยูใน

ระดับมาก ( = 4.19) ซึ่งการสนับสนุนทางสังคมน้ัน แบงออกเปน 3 ประเภท ดังน้ี 1.การสนับสนุนจาก

ครอบครัวมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก ( = 4.29) สําหรับการสนับสนุนจากอาจารยและเพื่อนมีคาเฉล่ีย ( = 

4.1) และการสนับสนุนจากสื่อมวลชนมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก ( = 4.182) 

สวนที่ 3 ขอมูลเก่ียวกับจิตสาธารณะของนักศึกษา 

จิตสาธารณะของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตรคาเฉล่ียอยูในระดับมาก ( = 3.87) 

สวนที่ 4 ความสัมพันธเก่ียวกับการสนับสนุนทางสังคม และจิตสาธารณะของนักศึกษา 

ความสัมพันธระหวางการสนับสนุนจากสังคมกับจิตสาธารณะของนักศึกษา  พบวา  

การสนับสนุนจากครอบครัว มีความสัมพันธกับจิตสาธารณะของนักศึกษาคณะสาธารณสุข

ศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.01)  
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การสนับสนุนจากอาจารยและเพื่อน มีความสัมพันธกับจิตสาธารณะของนักศึกษาคณะ

สาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.01)  

การสนับสนุนจากสื่อมวลชนมีความสัมพันธกับจิตสาธารณะของนักศึกษาคณะสาธารณสุข

ศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.01)  

การสนับสนุนจากสังคมโดยภาพรวม มีความสัมพันธกับจิตสาธารณะของนักศึกษาคณะ

สาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.01) 

 

การอภิปรายผล 

จากการวิเคราะหหาความสัมพันธพบวา การสนับสนุนจากสังคมโดยภาพรวม มีความสัมพันธ

กับจิตสาธารณะของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

(P<0.01)สามารถอภิปรายผลตามสมมติฐานการวิจัยดังน้ี 

1. การสนับสนุนจากครอบครัว มีความสัมพันธกับจิตสาธารณะของนักศึกษาคณะสาธารณสุข

ศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.01) และยอมรับสมมติฐานขอที่ 1 

สอดคลองกับงานวิจัยของ ชูศรี หลักเพชร (2517) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางการอบรมเล้ียงดูกับความ

เช่ือม่ันในตนเองและคุณธรรมแหงพลเมืองดี โดยกลุมตัวอยางคือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาตอนตนจํานวน 

350 คน พบวา เด็กที่ไดรับการอบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตย ซึ่งมีองคประกอบที่สําคัญคือ การเล้ียงดูแบบ

รักสนับสนุน สงผลตอพฤติกรรมการปฏิบัติของเด็กไปในทางที่สังคมยอมรับ กลาวคือ นักเรียนมีความ

คิดเห็นเก่ียวกับคุณธรรมแหงพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ รูจักเหตุผลในการกระทําตางๆ มีการไตรตรอง 

และปฏิบัติตนไปในทางที่สังคมยอมรับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของชาย โพธิสิตา และคณะ (2541) ศึกษา

เร่ืองจิตสํานึกตอสาธารณสมบัติ : ศึกษากรณีศึกษากรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางเปนประชากรที่อาศัยอยูใน

เขตกรุงเทพมหานคร จากประชากรหลัก 3 กลุมอาชีพ คือ กลุมทํางานราชการ รัฐวิสาหกิจหรืองาน

สํานักงาน กลุมที่ทํางานรับจาง งานคาขายเล็กๆ นอยๆ สวนตัว และกลุมนักศึกษาที่สูงกวาระดับมัธยม กลุม

ตัวอยางเห็นวาการศึกษานอกระบบสถานศึกษาโดย สถาบันครอบครัวมีความสําคัญมากที่สุด และสอดคลอง

กับงานวิจัยของภัสวรรณ องอาจ (2554) ไดศึกษาการขัดเกลาทางสังคมที่เก่ียวของกับจิตสาธารณะของ

นักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานี และศึกษาเพื่อหาตัวทํานายที่ดีที่สามารถพยากรณจิตสาธารณะของนักศึกษา ตัว

แปรของการขัดเกลาประกอบดวย การขัดเกลาทางครอบครัว การขัดเกลาทางสถาบันการศึกษา การขัดเกลา

ทางกลุมเพื่อน และการขัดเกลาทางสื่อมวลชน กลุมตัวอยางจํานวน 400 คน ผลการวิจัยพบวา การขัดเกลา

ทางสังคมของนักศึกษาดานการขัดเกลาทางครอบครัวกับจิตสาธารณะของนักศึกษา มีคาสัมประสิทธ์ิสูงสุด

คือ .668 

2. การสนับสนุนจากอาจารยและเพื่อน มีความสัมพันธกับจิตสาธารณะของนักศึกษาคณะ

สาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.01) และยอมรับสมมติฐาน

ขอที่ 2 สอดคลองกับงานวิจัยของสุภัทรา ภูษิตรัตนาวลี (2547) ศึกษาระดับจิตสํานึกตอสังคมของนิสิต

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และวิเคราะหปจจัยและกระบวนการที่เอ้ือตอการพัฒนาจิตสํานึกตอสังคมของนิสิต
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จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย การดําเนินการวิจัยประกอบดวยการวิจัยเชิงสํารวจและการศึกษาเชิงคุณภาพ กลุม

ตัวอยางในการสํารวจคือนิสิตระดับปริญญาตรีของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รุนปการศึกษา 2547 จํานวน 

342 คน ผลการวิจัยพบวากระบวนการพัฒนาจิตสํานึกตอสังคมจากเพื่อนเปนปจจัยที่เอ้ือตอการพัฒนา

จิตสํานึกตอสังคมของนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยที่สําคัญอันดับ 1 จากปจจัยอ่ืนๆ 9 ตัวและยังสอดคลอง

กับงานวิจัยของพรพรหม พรรคพวก (2550) ที่ศึกษาปจจัยบางประการที่สงผลตอจิตสาธารณะของนักเรียน

ในชวงช้ันที่ 4 ในสหวิทยาเขตกรุงเทพตะวันออก พบวาสัมพันธภาพระหวางเพื่อนกับนักเรียนสงผลตอจิต

สาธารณะโดยรวมอยางมีนัยสัมพันธทางสถิติที่ระดับ .01 เม่ือพิจารณาจิตสาธารณะรายดาน พบวาการคลอย

ตามผูอ่ืนสงผลทางบวกตอจิตสาธารณะดานการเคารพสิทธิการใชอยางมีนัยสัมพันธทางสถิติที่ระดับ .05 ใน

การสนับสนุนจากอาจารยน้ันมีความสอดคลองกับงานวิจัยของ Champagne (2007) ไดศึกษาเพื่อสํารวจ

รูปแบบตางๆของจิตสํานึกทางสังคม เก่ียวกับความสามารถของครูพละศึกษาที่มีผลตอเยาวชนพื้นเมือง ใน

การศึกษาไดพัฒนากรอบทฤษฎีใหเปนวิธีการ เพื่อใหเกิดความเปนอันหน่ึงอันเดียวกันของคนในชุมชน โดย

ใชการวิจัยเชิงคุณภาพ สัมภาษณครูพละศึกษาจํานวน 8 คน ผลการศึกษาพบวา จิตสํานึกทางสังคมของครู

พละศึกษามีความสอดคลองกับวิธีการสอนของครู และสงผลตอความต้ังใจในการปฏิบัติงานของครูพละ

ศึกษาตอเยาวชนพื้นเมืองอยางเห็นไดชัด โดยเห็นไดชัดวาผูสอนน้ันมีความสัมพันธทางบวกใหเกิดจิตสํานึก

ทางสังคม 

3. การสนับสนุนจากสื่อมวลชนมีความสัมพันธกับจิตสาธารณะของนักศึกษาคณะสาธารณสุข

ศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.01) และยอมรับสมมติฐานขอที่ 3 

สอดคลองกับงานวิจัยของสุภัทรา ภูษิตรัตนาวลี (2547) ศึกษาระดับจิตสํานึกตอสังคมของนิสิตจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย และวิเคราะหปจจัยและกระบวนการที่เอ้ือตอการพัฒนาจิตสํานึกตอสังคมของนิสิตจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย การดําเนินการวิจัยประกอบดวยการวิจัยเชิงสํารวจและการศึกษาเชิงคุณภาพ กลุมตัวอยางใน

การสํารวจคือนิสิตระดับปริญญาตรีของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รุนปการศึกษา2547 จํานวน 342 คน 

ผลการวิจัยพบวากระบวนการพัฒนาจิตสํานึกตอสังคมจากสื่อมวลชนเปนปจจัยที่เอ้ือตอการพัฒนาจิตสํานึก

ตอสังคมของนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยที่สําคัญอันดับ 4 รองจากกระบวนการพัฒนาจิตสํานึกตอสังคม

จากครอบครัวการสนับสนุนจากสื่อมวลชนน้ันหากเด็กทําการฝกทักษะใหแกปญหาโดยนําเสนอ

สถานการณผานสื่อคอมพิวเตอรเพื่อพัฒนาจิตสาธารณะก็จะสามารถสรางจิตสาธารณะไวเปนทักษะพื้นฐาน

ไดซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของภัสวรรณ องอาจ (2554) ไดศึกษาการขัดเกลาทางสังคมที่เก่ียวของกับจิต

สาธารณะของนักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานี และศึกษาเพื่อหาตัวทํานายที่ดีที่สามารถพยากรณจิตสาธารณะของ

นักศึกษา ตัวแปรของการขัดเกลาประกอบดวย การขัดเกลาทางครอบครัว การขัดเกลาทางสถาบันการศึกษา 

การขัดเกลาทางกลุมเพื่อน และการขัดเกลาทางสื่อมวลชน กลุมตัวอยางจํานวน 400 คน ผลการวิจัยพบวา 

การขัดเกลาทางสื่อมวลชน มีคาสัมประสิทธ์ิ .660 รองจากการขัดเกลาทางครอบครัว ในปจจุบันสื่อน้ันมี

มากมายตามยุคเทคโนโลยี เด็กปจจุบันก็สามารถรูตระหนักขอเท็จจริงที่ปรากฎในขาวโทรทัศนและสามารถ

แยกแยะการกระทําและคําพูดที่เหมาะสมหรือไมเหมาะสมได ยังมีงานวิจัยที่ไมสอดคลองคืองานวิจัยของ

ชาย โพธิสิตา และคณะ (2541) ศึกษาเร่ืองจิตสํานึกตอสาธารณสมบัติ : ศึกษากรณีศึกษากรุงเทพมหานคร 
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กลุมตัวอยางเปนประชากรที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร จากประชากรหลัก 3 กลุมอาชีพ คือ กลุม

ทํางานราชการ รัฐวิสาหกิจหรืองานสํานักงาน กลุมที่ทํางานรับจาง งานคาขายเล็กๆ นอยๆ สวนตัว และกลุม

นักศึกษาที่สูงกวาระดับมัธยม กลุมตัวอยางเห็นวาสื่อมีความสําคัญนอย ดังน้ันควรมีการรณรงคใหสื่อ

ดําเนินการอยางตอเน่ืองและมีกลุมเปาหมายที่เจาะจง มาตรการ ทางกฎหมายตองเขมงวด และถามีโทษ

จะตองลงโทษอยางรุนแรง 

 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรศึกษาการมีจิตสาธารณะในกลุมประชากรอ่ืนในสายวิทยาศาสตรสุขภาพ เชน คณะพยาบาล 

และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา 

2. ควรศึกษาปจจัยอ่ืนที่มีผลตอจิตสาธารณะของนักศึกษา เชน รูปแบบการอบมรมเล้ียงดู การ

สนับสนุนของสถาบันการศึกษา เจตคติ แรงจูงใจ ความฉลาดทางอารมณ การรับรู ความสามารถของตน 

ภาวะสุขภาพจิตดี เปนตน 

3. ควรมีการพัฒนาโปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะเปนรูปธรรมหรือมาตรฐานย่ิงข้ึน เพื่อสะดวกตอการ

นําไปประยุกตใชในการพัฒนานักศึกษาตอไป   

4. ควรศึกษาเพื่อหาเกณฑในการอางอิงระดับของการมีจิตสาธารณะในกลุมตัวอยางที่ มีจํานวนมากข้ึน 

เพื่อใชเปนเกณฑมาตรฐานสําหรับการวัดการมีจิตสาธารณะ 

5. ควรศึกษาเชิงคุณภาพโดยใชแบบสัมภาษณมาเปนเคร่ืองมือทางการศึกษารวมกับการสังเกต

พฤติกรรมของนักศึกษา 

6. ควรมีการศึกษาและการวิเคราะหขอมูลในรูปแบบอ่ืนๆ เชน การวิจัยเพื่อศึกษาความสัมพันธ

เปรียบเทียบ (Correlation-study) และการวิเคราะหแบบถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis) 
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