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บทคัดย่อ
การวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึ กษาความคิดเห็นเกี่ยวกับจิตสาธารณะของนิสิตปริญญาตรี
มหาวิท ยาลัย เกษตรศาสตร์ 2) เปรี ย บเทีย บความคิ ด เห็น เกี่ ย วกับ จิต สาธารณะ ของนิ สิต ปริ ญ ญาตรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำแนกตามเพศ ชัน้ ปี และกลุม่ สาขา 3) ศึกษาแนวทางการเสริมสร้างจิตสาธารณะ
ของนิสติ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กลุม่ ตัวอย่างคือนิสติ ปริญญาตรีจำ� นวน 417 คน ใช้วธิ กี ารสุ่ม
แบบแบ่งชัน้ ตามสัดส่วน และกลุ่มเป้ าหมายในการสนทนากลุ่มจ�ำนวน 6 คน เครื่องมือคือแบบสอบถาม
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ แบบบันทึก เอกสารและข ้อค�ำถามในการสนทนากลุม่ สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์
ข ้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
และการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการศึ ก ษาพบว่ า นิ สิต มีค วามคิ ด เห็น ต่ อ จิต สาธารณะโดยรวมและรายด้า นอยู่ ใ นระดับ มาก
เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้านเรียงล�ำดับสู งสุดไปต�ำ่ สุดตามล�ำดับ คือ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม รองลงมา
ด้านความรับผิดชอบต่ อสาธารณสมบัติ ด้านความรับผิดชอบต่ อตนเอง และด้านการอนุ รกั ษ์ส่ิงแวดลอ้ ม
ตามล�ำดับ นิสติ ทีม่ เี พศต่างกันมีความคิดเห็นต่อจิตสาธารณะแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
นิสติ ทีเ่ รียนอยูช่ นั้ ปี และกลุม่ สาขาต่างกันมีความคิดเห็นต่อจิตสาธารณะไม่แตกต่างกัน แนวทางในการเสริมสร้าง
จิตสาธารณะนัน้ ฝ่ ายผู ้บริหารควรก�ำหนดนโยบายการสร้างความเข ้มแข็งจากภายในสู่ภายนอก อาทิ จัดตัง้ ศูนย์
กิจกรรมรวมทัง้ สร้างเครือข่ายทางสังคม ส่งเสริมการจัดกิจกรรมจิตสาธารณะโดยบูรณาการในรายวิชาต่าง ๆ
ส่ ง เสริ ม การใช้ถุง ผ า้ เพื่อ ลดขยะ อาจารย์ค วรสอนนิ สิต เกี่ ย วกับ แนวคิ ด และมุม มองต่ อ โลกและสัง คม
อย่างเหมาะสม การสร้างแรงบันดาลใจ และการฝึ กอบรมโดยแลกเปลีย่ นประสบการณ์และการสัมภาษณ์
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ผูท้ เ่ี ป็ นแบบอย่าง นิสติ ควรมีโอกาสเรียนรูผ้ ่านการกระท�ำ  การระดมสมองในการพัฒนากิจกรรมจิตสาธารณะ
การสร้า งสัม พัน ธภาพที่ดีก บั ผู อ้ ่ืน และการเคารพกฎระเบีย บและสัง คม ผู ป้ กครองควรเลี้ย งดู ลู ก วัย รุ่ น
ด้วยความรัก สอนบุตรหลานใหใ้ ช้เหตุผล มีความรับผิดชอบ มุง่ อนาคต และเป็ นส่วนส�ำคัญในการเสริมสร้าง
เครือข่ายครอบครัว
ค�ำส�ำคัญ: จิตสาธารณะ, นิสติ ปริญญาตรี, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Abstract
The objectives of this research were to 1) study the public minds of undergraduate
students at Kasetsart University 2) compare the opinions toward public minds of undergraduate
students at Kasetsart University classified by gender, class, and field of study and 3) study
guideline of strengthening public minds of undergraduate students at Kasetsart University.
The sample was 417 undergraduate students with the proportional stratified random sampling
procedure and six persons were involved in a focus group discussion. The instrument used in
data collection was a five-rating scale questionnaire and the reliability was 0.91, and field notes
during the focus group discussion. The statistics employed in data analysis were percentage,
mean, standard deviation, t-test and one way ANOVA and content analysis.
The results were found that the opinions of public minds of undergraduate students
was at overall and all aspect the high level. Considering in an individual aspect, it was
found that the highest to the lowest respectively was social responsibility, public domain
responsibility, self-responsibility, and environment conservation. In comparison, it was found
that the difference of gender affected the public minds statistically significant at the 0.05 level,
the difference of classes and fields of study had no significance difference. The guidelines for
strengthening public minds of students appeared the followings. The administrators should
launch inside-to-outside strengthening policy such as setting of students’ activity center as well
as social networking. Promotion of public minds activities integrated in various subjects.
Promotion of using canvas bags for waste reduction. The teachers should teach their students
regarding appropriate views on the globe and society, inspire and train them by using experience
sharing and role model interviewing. The students should have chance on learning by doing,
brainstorming for public minds activity development, having good relationship with others,
and being respectful to social rules and laws. The guardians were suggested to treat their
descendant with love, teach them on using rationale, being responsible, future-oriented,
and being important part on strengthening family network.
Keywords: public minds, undergraduate students, Kasetsart University
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บทน� ำ
กรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) (ส�ำนักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2552) ก�ำหนดให ้คนไทยยุคใหม่มจี ติ สาธารณะ (Public Mind) โดยให ้ค�ำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม
มีจติ ส�ำนึกและความภูมใิ จในความเป็ นไทย และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
(ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2556) ระบุวา่ ใหส้ ถาบันอุดมศึกษาผลิตบัณฑิตใหม้ คี วามรับผิดชอบ
ต่อสังคม ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในตัวผูเ้ รียน รวมทัง้ นโยบายการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย ทีเ่ น้นใหน้ ิสติ
เป็ นผูท้ ม่ี จี ริยธรรมและค่านิยมทีด่ งี ามอยู่ในพื้นฐานของจิตใจ คือ การมีจติ อาสา มีความรับผิดชอบต่อสังคม
เพิม่ เติมกิจกรรมจิตอาสาหรือจิตสาธารณะ เพือ่ ให ้มหาวิทยาลัยขับเคลือ่ นไปสูก่ ารจัดการเรียนการสอนทีม่ งุ่ เน้น
กิจกรรมต่าง ๆ ทีต่ อบสนองแผนและนโยบายทีเ่ กี่ยวข ้องกับจิตสาธารณะ
มหาวิทยาลัยเป็ นส่วนหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษาที่ม่งุ เน้นในการตอบสนองต่ อทิศทางการพัฒนา
นักศึกษาตามนโยบายของส�ำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา โดยสร้างฐานคิดใหแ้ ก่นกั ศึกษามีจติ สาธารณะ
มีสว่ นร่วมรับผิดชอบต่อสังคม มุง่ เน้นให ้เกิดการเปลีย่ นแปลงเชิงบวกต่อสาธารณะหรือสะท ้อนความรับผิดชอบ
ต่อสังคม กระตุน้ ใหเ้ ห็นคุณค่า เพือ่ น�ำไปสู่ความรับผิดชอบ และรับอาสาเพือ่ ประโยชน์ส่วนรวม (เกรียงศักดิ์
เจริญวงศ์ศกั ดิ์, 2559) การปลูกฝังฐานคิดจิตสาธารณะแก่ นกั ศึกษา จึงเป็ นการพัฒนาจิตใจของนักศึกษา
ให ต้ ระหนัก ถึง วิถีแ ห่ ง การอยู่ ร่ ว มกัน ทัง้ ในระดับ ตนเอง ครอบครัว และสัง คม อัน เป็ น นัย ยะส�ำ คัญ ต่ อ
การขับเคลือ่ นของสังคมในอนาคต (จิราภรณ์ เกตุแก้ว, 2559) รวมทัง้ เป็ นการสร้างคุณธรรมจริยธรรมให ้เกิดขึ้น
จากภายในด้วยการรู จ้ กั เสียสละ ใหค้ วามร่ วมมือ ร่ วมแรงร่ วมใจ ช่ วยเหลือผู อ้ ่ืนและสังคม โดยค�ำนึงถึง
ประโยชน์และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม สิง่ แวดล ้อม สาธารณสมบัติ ก่อให ้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวติ
และมีหลักการด�ำเนินชีวติ เพือ่ การสร้างสรรค์ให ้เกิดประโยชน์สขุ แก่สงั คม ส่งผลดีต่อประเทศชาติ ในการช่วยลด
ปัญหาทีเ่ กิดขึ้นในสังคม (อัญชลี ยิง่ รักพันธุ,์ 2550)
ปัญหาในสถานการณ์ของสังคมไทย พบว่า นักศึกษามีจติ ส�ำนึกความรับผิดชอบต่อสาธารณะสมบัติ
น้อยทีส่ ุด (สุวรรณ ขันตี และพรพิมล ประวัตริ ุ่งเรือง, 2558) และจิตส�ำนึกสาธารณะด้านสังคมค่อนข ้างอ่อนแอ
เนื่องจากโครงสร้างของสังคมหลายด้านมีปญ
ั หา ส่งผลกระทบต่อบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร ประเทศ และโลก
โดยผลกระทบทีเ่ กิดในตนเองและก่อให ้เกิดปัญหาคือ การสร้างความเดือดร้อนให ้แก่ตนเองและผู ้อืน่ ผลกระทบ
ต่อครอบครัวคือ การท�ำให ้ความสามัคคีในครอบครัวลดน้อยลง การแก่งแย่ง ทะเลาะเบาะแว ้งภายในครอบครัว
ผลกระทบต่อชุมชนคือ การท�ำใหช้ ุมชนอ่อนแอ ขาดการพัฒนาเพราะต่างคนต่างอยู่หรือสภาพแวดล ้อมของ
ชุมชนไม่ก่อใหเ้ กิดการพัฒนา ขาดผูน้ ำ� ทีน่ ำ� ไปสู่การแก้ปญ
ั หาหรือขาดคนอาสาน�ำพาการพัฒนา ผลกระทบต่อ
องค์กรคือ การท�ำให ้เกิดการแบ่งพรรคแบ่งพวกภายในองค์กร ความเห็นแก่ตวั แก่งแย่งชิงดีชงิ เด่น การเบียดเบียน
สมบัตอิ งค์กรเป็ นสมบัตสิ ่วนตน และองค์กรไม่กา้ วหน้า ประสิทธิภาพและคุณภาพลดลง ผลกระทบต่อประเทศ
คือ การท�ำให ้เกิดวิกฤตการณ์ภายในประเทศบ่อยครัง้ และแก้ปญ
ั หาไม่ได้ เกิดการเบียดเบียนท�ำลายทรัพยากร
และสมบัตทิ เ่ี ป็ นของส่วนรวม รวมทัง้ ประเทศอยูใ่ นสภาพล ้าหลัง ผลกระทบระดับโลกคือ การขาดความไว ้วางใจ
ซึง่ กันและกัน การกลันแกล
่
้งแก่งแย่งหรือครอบง�ำทางการค้าระหว่างประเทศ การรังเกียจเหยียดหยามคนต่างชาติ
(ไพบูลย์ วัฒนศิรธิ รรม และสังคม สัญจร, 2543) ซึง่ ในการแก้ไขปัญหาต้องมุง่ เน้นไปทีก่ ารแก้ปญ
ั หาคนใหม้ ี
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คุณลักษณะที่ช่วยในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาสังคมได้ ควรเป็ นคนที่มจี ิตสาธารณะและมีเป้ าหมายใน
การปลดปล่อยสังคมออกจากปัญหาต่าง ๆ คนทีม่ จี ติ สาธารณะเป็ นคนทีก่ ระท�ำด้วยความเต็มใจหรือสมัครใจ
เสนอตัวเข ้าท�ำภารกิจใด ๆ รวมถึงเอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่ เมตตากรุณา มีจติ อาสา ช่วยเหลือเกื้อกูล และให ้หรือแบ่งปัน
(ส�ำนักบัณฑิตอาสาสมัคร, 2552) ตระหนักรู ้ตนในการท�ำสิง่ ใดเพือ่ เห็นแก่ประโยชน์สว่ นรวม เป็ นจิตทีค่ ดิ สร้างสรรค์
คือ คิดในทางทีด่ ี ไม่ทำ� ลายบุคคล สังคม วัฒนธรรม ประเทศชาติและสิง่ แวดล ้อม คิดกุศลและมุง่ ท�ำกรรมดี
ทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อส่วนรวม (อริสา สุขสม, 2552) โดยร่วมกันแก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึ้นในสังคมด้วยวิธกี ารทีไ่ ม่ขดั
ต่อกฎหมาย ให ้ความช่วยเหลือผู ้ทีร่ อ้ งขอความช่วยเหลือเท่าทีจ่ ะท�ำได้ ใช้พลังงานให ้เกิดประโยชน์สูงสุด รูค้ ณ
ุ ค่า
ของพลังงาน และมีความประหยัดรู จ้ กั ความพอดี ไม่ประพฤติตนที่ก่อใหเ้ กิดความเสื่อมเสีย สามารถพึง่ พา
ตนเองได้ มีความประหยัด รูจ้ กั ความพอดี และความตรงต่อเวลา (สุวรรณ ขันตี และพรพิมล ประวัตริ ่งุ เรือง, 2558)
จากความส�ำคัญและที่มาของปัญหาดังกล่าว ผูว้ จิ ยั จึงศึกษาว่า นิสติ ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์มจี ติ สาธารณะในระดับใด นิสติ ทีม่ เี พศ ชัน้ ปี และกลุม่ สาขาต่างกันมีจติ สาธารณะแตกต่างกันหรือ
ไม่ และมีแนวทางเสริมสร้างจิตสาธารณะของนิสติ ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างไร ผลการศึกษา
สามารถน�ำไปใช้เป็ นแนวทางการเสริมสร้างจิตสาธารณะ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การพัฒนาศักยภาพ
นิ สิต ตามพื้น ฐานที่เ ป็ น จริ ง และมีล กั ษณะตามบัณ ฑิต อุด มคติ ไ ทย รวมทัง้ เตรี ย มนิ สิต ให พ้ ร้อ มต่ อ การมี
จิตสาธารณะภายใต้สงั คมพหุวฒ
ั นธรรมในโลกของการเปลีย่ นแปลงต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพือ่ ศึกษาระดับจิตสาธารณะของนิสติ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. เพือ่ เปรียบเทียบจิตสาธารณะของนิสติ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำแนกตาม เพศ
ชัน้ ปี และกลุม่ สาขา
3. เพือ่ ศึกษาแนวทางการเสริมสร้างจิตสาธารณะของนิสติ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์

ขอบเขตของการวิจยั
ผูว้ จิ ยั ศึกษาแนวทางการเสริมสร้างจิตสาธารณะของนิสติ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์
4 ด้าน คือ 1) ด้านความรับผิดชอบต่อตนเอง 2) ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 3) ด้านการอนุรกั ษ์สง่ิ แวดล ้อม
4) ด้านความรับผิดชอบต่อสาธารณสมบัติ

สมมติฐานการวิจยั
นิสติ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท่มี เี พศ ชัน้ ปี และกลุ่มสาขาต่ างกัน มีจิตสาธารณะ
แตกต่างกัน
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การตรวจเอกสาร
จิตสาธารณะหมายถึงการกระท�ำด้วยจิตวิญญาณความรัก ความเอื้ออาทรต่อคนอืน่ และสังคมรอบ ๆ ตัว
รวมถึงประเทศชาติ มนัสสา ชินูปการณ์พงศ์ (2551) และ ชัยวัฒน์ สุทธิรตั น์ (2553) ระบุวา่ จิตสาธารณะ หมายถึง
การมุง่ ท�ำกรรมดีทเ่ี ป็ นประโยชน์ต่อส่วนรวมด้วยความรักความห่วงใยต่อคนอืน่ และสังคมโดยรวม ด้วยความรูส้ กึ
เป็ นเจ้าของในสิง่ ทีเ่ ป็ นสาธารณะ ในสิทธิและหน้าทีต่ ่อการดูแลและบ�ำรุงรักษาร่วมกัน เกิดความรับผิดชอบภายใน
หรือความรูส้ กึ นึกคิดส่งผลสูก่ ารกระท�ำภายนอก จากความหมายดังกล่าว จิตสาธารณะจึงมีความส�ำคัญต่อบุคคล
ในการให ้ความส�ำคัญต่อสิง่ แวดล ้อม อาทิ การรักษาสิง่ แวดล ้อม รวมไปถึงรูถ้ งึ ขอบเขตของสิทธิ เสรีภาพ หน้าที่
ความรับผิดชอบ ต่อตนเองและต่อสังคม มีจติ ใจทีเ่ ห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวม ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน
อาสาดูแล รับผิดชอบสมบัตสิ ว่ นรวม อาทิ ใช้สมบัตขิ องส่วนรวมอย่างเห็นคุณค่า ใช้อย่างทะนุถนอม รู ้จักการแบ่งปัน
โอกาสในการใช้ของส่วนรวมให ้ผู ้อืน่ (ไชยา ยิ้มวิไล, 2550)
ลักษณะของบุคคลทีม่ จี ติ สาธารณะ คือ มีความรูส้ กึ นึกคิดและการกระท�ำทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อส่วนรวม
ได้แก่ การเสียสละท�ำงานเพือ่ สังคมรับผิดชอบต่อสาธารณสมบัติเอาใจใส่ดูแลเป็ นธุ ระ มีส่วนร่วมในการหา
แนวทางป้ องกันแก้ไขเพือ่ ส่วนรวม เคารพสิทธิในการใช้สาธารณสมบัตขิ องผู ้อืน่ ไม่ปิดกัน้ ในการใช้ของบุคคลอืน่
มีการแบ่งปันหรือเปิ ดโอกาสใหผ้ ูอ้ ่นื ได้ใช้ของส่วนรวม ไม่ยดึ ครองของส่วนรวมมาเป็ นของตนเอง (ทิพมาศ
เศวตวรโชติ, 2559; จิราภรณ์ เกตุแก้ว, 2559) นอกจากนัน้ ณัฐวุฒิ ประทีปลัดดา และคณะ (2559) ระบุวา่
บุคคลที่มจี ิตสาธารณะมีลกั ษณะเป็ นผู ม้ คี วามรับผิดชอบต่ อหน้าที่ของตนเองโดยท�ำงานที่ได้รบั มอบหมาย
ให ้ดีทส่ี ุด ผ่านการวางแผนการท�ำงาน รักษาสัญญาหรือค�ำพูดของตนเอง รักษาระเบียบวินยั และการตรงต่อเวลา
รวมไปถึงไม่สร้างความเดือดร้อนใหผ้ ูอ้ ่นื หรือมีความรับผิดชอบทางสังคม อาทิ เคารพกฎหมาย มีมารยาท
โดยค�ำนึงถึงความรูส้ กึ และสิทธิของผู ้อืน่ เป็ นต้น ส่วน ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์ (2546) กล่าวว่า บุคคลทีม่ จี ติ สาธารณะ
เป็ นผู ท้ ่ีมกี ารอนุ รกั ษ์ส่ิงแวดลอ้ มถูกต้องตามกาลเทศะ โดยใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาดใหเ้ ป็ นประโยชน์
ต่อส่วนรวมและเป็ นเวลายาวนานทีส่ ุด สอดคล ้องกับ ชาย โพธิสติ า และคณะ (2540) กล่าวว่า ผู ้ทีม่ จี ติ สาธารณ
สมบัติ เป็ นบุคคลทีม่ กี ารอนุรกั ษ์สาธารณะสมบัตติ ่าง ๆ สิง่ ทีอ่ ยู่บริเวณรอบ ๆ ตนเอง ส่วน วิชยั ภู่โยธิน และ
คณะ (2551) ระบุว่าการใช้ประโยชน์ การไม่ทำ� ลาย การดูแลความปลอดภัย การสร้างและท�ำนุบำ� รุงรักษาการอนุรกั ษ์
โบราณวัตถุ และโบราณสถานถือเป็ นลักษณะของบุคคลทีม่ จี ติ สาธารณะ
จากการทบทวนเอกสาร ผู ว้ จิ ยั จึงศึกษาแนวทางการเสริมสร้างจิตสาธารณะของนิสติ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสังเคราะห์จติ สาธารณะออกเป็ น 4 ด้าน คือ 1) ด้านความรับผิดชอบต่อตนเอง
ได้แก่ การวางแผนการท�ำงาน การปฏิบตั งิ านในหน้าทีท่ ไ่ี ด้รับมอบหมาย การปฏิบตั งิ านร่วมกับผู ้อืน่ ตรงตามเวลา
การยอมรับผลการกระท�ำของตนเอง การรูข้ อบเขตของสิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ การมีวนิ ยั และการรักษาระเบียบวินยั
ของตนเอง 2) ด้านความรับผิดชอบต่ อสังคม ได้แก่ การปฏิบตั ิตนตามกฎระเบียบของสังคม มีความรัก
ความเอื้ออาทรต่อคนอืน่ เอาใจใส่หรือเป็ นธุระในเรื่องส่วนรวม มีความเสียสละแก่ผู ้อืน่ ให ้ความช่วยเหลือผู ้อืน่
อาสาหรือ เข า้ ร่ ว มท�ำ กิจ กรรม มีก ารเรีย นรู ใ้ นการแก้ไ ขปัญ หาและมีส่ ว นร่ ว มในการดู แ ลรัก ษาทรัพ ย์สิน
3) ด้านความรับผิดชอบต่ อสิ่งแวดลอ้ ม ได้แก่ ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบในการรักษาสิ่งแวดลอ้ ม
การอนุ รกั ษ์หรือรักษาสิ่งแวดลอ้ มใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด น�ำสิ่งของที่ใช้แลว้ กลับมาใช้ใหม่ ใช้ส่ิงของ
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ทดแทนกัน ซ่อมแซมสิง่ ของ และไม่ทำ� ลายสิง่ แวดล ้อม และ 4) ด้านความรับผิดชอบต่อสาธารณสมบัติ ได้แก่
เห็นคุณค่าและความส�ำคัญของสาธารณสมบัติ ใช้อย่างทะนุถนอม ใช้อย่างประหยัด ไม่หยิบสิง่ ของมาเป็ นของตนเอง
ไม่ทำ� ลายสิง่ ของ เปิ ดโอกาสให ้ผู ้อืน่ ใช้ของทีเ่ ป็ นสาธารณสมบัติ และมีส่วนร่วมในการดูแลสาธารณสมบัติ
จากการทบทวนเอกสาร ผู ้วิจยั สังเคราะห์เป็ นกรอบแนวคิดในการวิจยั ดังนี้
ตัวแปรอิสระ
สถานภาพส่วนบุคคล
- เพศ
- ชั้นปี
- กลุ่มสาขา

ตัวแปรตาม
-

แนวทางการเสริมสร้างจิตสาธารณะ
ด้านความรับผิดชอบต่อตนเอง
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ด้านการอนุรักษ์ส่งิ แวดล้อม
ด้านความรับผิดชอบต่อสาธารณสมบัติ

วิธกี ารด�ำเนิ นวิจยั
ผู ้วิจยั ด�ำเนินการวิจยั โดยแบ่งออกเป็ น 2 ส่วนจ�ำแนกตามวิธกี ารเก็บข ้อมูล ดังนี้
ส่วนที่ 1 การใช้แบบสอบถาม
1. ประชากร กลุม่ ตัวอย่าง
1) ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษาคือ นิสติ ปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
บางเขน จ�ำนวน 27,228 คน จ�ำแนกเป็ น 2 กลุม่ คือ 1) กลุม่ สาขาวิทยาศาสตร์ จ�ำนวน 14,650 คน ประกอบด้วย
9 คณะ คือ คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยสิ่งแวดลอ้ ม คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตร คณะวนศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์และเทคนิคการสัตวแพทยศาสตร์
คณะประมง 2) กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุ ษยศาสตร์ จ�ำนวน 12,513 คน ประกอบด้วย 5 คณะ คือ
คณะมนุ ษ ยศาสตร์ คณะสัง คมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะบริห ารธุ ร กิจ และ คณะศึ ก ษาศาสตร์
(ส�ำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์, 2559)
2) กลุม่ ตัวอย่าง คือ นิสติ ปริญญาตรีภาคปกติ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
ในกลุม่ สาขาวิทยาศาสตร์และกลุม่ สาขาสังคมศาสตร์และมนุ ษยศาสตร์ ก�ำหนดขนาดของกลุม่ ตัวอย่างโดยใช้
ตารางส�ำเร็จรูปของ เครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970) ทีค่ ่าความเชื่อมันร้
่ อยละ 95 ได้กลุม่
ตัวอย่างรวมจ�ำนวน 379 คน ในการวิจยั นี้ผู ้วิจยั เก็บเพิม่ อีก ร้อยละ 10 คิดเป็ น 38 คน รวมกลุม่ ตัวอย่างทัง้ หมด
จ�ำนวน 417 คน โดยใช้การสุ่มแบบแบ่งชัน้ ตามสัดส่วน (Proportional Stratified Random Sampling)
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2. เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 สถานภาพส่วนบุคคล
ประกอบด้วย เพศ ชัน้ ปี และกลุม่ สาขา เป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) และตอนที่ 2 แบบสอบถาม
จิตสาธารณะ เป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคิรท์ (Best and Kahn, 2005) หาคุณภาพ
ของแบบสอบถามด้วยการหาความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) (Payne, 2003) ด้วยการหาดัชนี
ความสอดคล ้อง (Indexes of congruence) ของเทอร์เนอร์และคาร์ลสัน (Turner and Carlson, 2003)
โดยผู ้เชี่ยวชาญจ�ำนวน 3 คน แบบสอบถามฉบับนี้ได้ค่า IOC อยู่ระหว่าง .67 - 1.00 ซึง่ สูงกว่า .50 ยอมรับได้
ตามเกณฑ์ของเทอร์เนอร์และคาร์ลสัน และหาความเทีย่ ง (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยน�ำไปทดลองใช้
(Try-out) กับผูท้ ่ไี ม่ใช่กลุ่มตัวอย่างแต่มลี กั ษณะเหมือนกลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 30 คน โดยหาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาค (Cronbach Alpha Coefficient) (Burke and Larry, 2004) ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
ทัง้ ฉบับเท่ากับ .926 ซึง่ ค่าความเทีย่ งสูงกว่า .70 เป็ นทีย่ อมรับได้ (พรรณี ลีกจิ วัฒนะ, 2557)
3. การเก็บรวบรวมข ้อมูล เก็บรวบรวมข ้อมูลด้วยตนเอง โดยแจกแบบสอบถามใหแ้ ก่นิสติ ปริญญา
ตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำนวน 417 ฉบับ ได้รบั กลับคืนมาจ�ำนวน 417 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 100
4. การวิเคราะห์ข ้อมูลสถานภาพส่วนบุคคล วิเคราะห์ด ้วยค่าร้อยละ (Percentage) การศึกษาจิตสาธารณะ
วิเคราะห์ดว้ ย ค่าเฉลีย่ (Mean) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ส่วนการเปรียบเทียบ
ความแตกต่ าง ใช้การทดสอบค่ าที (Independent t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
(One-way Analysis of Variances)
ส่วนที่ 2 การสนทนากลุม่
1. กลุม่ เป้ าหมาย คือ ผู ้ทรงคุณวุฒิ จ�ำนวน 6 คน ซึง่ ครูเกอร์และเคซี (Krueger and Casey, 2014)
ระบุไว ้ว่าจ�ำนวนผู ้เข ้าร่วมสนทนากลุม่ ทีเ่ หมาะสมอยูร่ ะหว่าง 6 - 8 คน ผู ้วิจยั ก�ำหนดวิธกี ารคัดเลือกผู ้ทรงคุณวุฒิ
คือ 1) อาจารย์จำ� นวน 3 คน ก�ำหนดคุณสมบัตคิ อื เป็ นผู ้ทีท่ ำ� งานเกี่ยวข ้องกับกิจกรรมการพัฒนานิสติ ทัง้ ภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย 2) ผู ป้ กครองนิสิตที่เป็ นศิ ษย์เก่ ามหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ได้เขา้ ร่ วมและ
ช่วยกิจกรรมพัฒนานิสติ อย่างต่อเนื่อง จ�ำนวน 1 คน และ 3) นิสติ ที่เป็ นกรรมการฝ่ ายกิจกรรมนิสติ ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำนวน 2 คน
2. เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั มี 3 ชนิด คือ 1) แบบบันทึกการสนทนากลุม่ 2) เอกสารสรุปผลการวิจยั
ในขัน้ ตอนที่ 1 และ 3) ข ้อค�ำถามเกี่ยวกับแนวทางการเสริมสร้างจิตสาธารณะ ในประเด็น ผูบ้ ริหาร อาจารย์
นิสติ และผู ้ปกครอง มีแนวทางในการเสริมสร้างจิตสาธารณะให ้แก่นิสติ อย่างไร
3. การเก็บรวบรวมข ้อมูล โดยการสนทนากลุม่ กับผู ้ทรงคุณวุฒิ
4. การวิเคราะห์ข ้อมูล โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) การลงรหัสข ้อมูล การตรวจสอบ
ความถูกต้องของข ้อมูลซ�ำ ้ ด้วยการเปรียบเทียบค�ำตอบทีค่ ล ้ายกันหรือเหมือนกัน หรือเกีย่ วข ้องกัน จัดหมวดหมู่
เนื้อหาของข ้อมูลตามประเด็นค�ำถาม
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ผลของการวิจยั
นิสติ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงคิดเป็ นร้อยละ 63.55 เรียนอยู่
ชัน้ ปี ท่ี 1 คิดเป็ นร้อยละ 26.38 เรียนอยู่ในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ คิดเป็ นร้อยละ 53.96 และกลุ่มสาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คิดเป็ นร้อยละ 46.04
ผลการศึกษาจิตสาธารณะของนิ สติ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พบว่า นิสติ มีจติ สาธารณะโดยรวมมีคะแนนเฉลีย่ อยูใ่ นระดับมาก (x = 4.01) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่านิสติ มีความคิดเห็นในจิตสาธารณะอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านทีม่ คี ะแนนเฉลีย่ สูงสุดเป็ นล�ำดับแรก
คือ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (x = 4.06) รองลงมา คือ ด้านความรับผิดชอบต่อสาธารณสมบัติ (x = 4.03)
ด้านความรับผิดชอบต่อตนเอง (x = 3.98) และด้านการอนุรกั ษ์สง่ิ แวดล ้อม (x = 3.95) ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 คะแนนเฉลีย่ ความเบีย่ งเบนมาตรฐาน ระดับ และอันดับการมีจติ สาธารณะของนิสติ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยรวมและรายด้าน
(n = 417)
จิตสาธารณะ
X
S.D.
ระดับ
อันดับ
1. ด้านความรับผิดชอบต่อตนเอง
3.98
0.42
มาก
3
2. ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
4.06
0.48
มาก
1
3. ด้านการอนุรกั ษ์สง่ิ แวดล ้อม
3.95
0.65
มาก
4
4. ด้านความรับผิดชอบต่อสาธารณสมบัติ
4.03
0.48
มาก
2
รวม
4.01
0.43
มาก
ผลการเปรียบเทียบจิตสาธารณะของนิ สติ ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำแนกตาม เพศ ชัน้ ปี และ
กลุม่ สาขา
พบว่า 1) นิสติ ทีม่ เี พศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อจิตสาธารณะโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า เพศหญิงมีคะแนนเฉลีย่ ด้านอนุรกั ษ์สง่ิ แวดล ้อมต�ำ่ กว่า
เพศชาย ส่วนอีก 3 ด้าน เพศหญิงมีคะแนนเฉลีย่ สู งกว่าเพศชาย และเพศหญิงมีคะแนนเฉลีย่ สู งสุด คือ
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ส่วนเพศชายมีคะแนนเฉลีย่ สูงสุด คือ ด้านความรับผิดชอบต่อสาธารณสมบัติ
2) นิสิตที่เรียนอยู่ ชนั้ ปี ต่างกัน มีความคิดเห็นต่ อจิตสาธารณะโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่ างกัน และ
3) นิสิตที่เรียนอยู่ กลุ่มสาขาต่ างกันมีความคิดเห็นต่ อจิตสาธารณะ โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่ างกัน
ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวเกี่ยวกับความคิดเห็นของนิสติ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ทม่ี ตี ่อจิตสาธารณะจ�ำแนกตามชัน้ ปี โดยรวมและรายด้าน
แหล่งความแปรปรวน
SS
df
MS
F
Sig
ด้านความรับผิดชอบ
ระหว่างกลุม่
.892
3
.297 1.619 .184
ต่อตนเอง
ภายในกลุม่
75.793
413
.184
รวม
76.684
416
ด้านความรับผิดชอบ
ระหว่างกลุม่
1.040
3
.347 1.476 .220
ต่อสังคม
ภายในกลุม่
96.995
413
.235
รวม
98.035
416
ด้านการอนุรกั ษ์สง่ิ แวดล ้อม
ระหว่างกลุม่
2.754
3
.918 2.143 .094
ภายในกลุม่
176.943
413
.428
รวม
179.698
416
ด้านความรับผิดชอบ
ระหว่างกลุม่
1.268
3
.423 1.831 .141
ต่อสาธารณะสมบัติ
ภายในกลุม่
95.381
413
.231
รวม
96.649
416
รวม
1.227
3
.409 2.218 .085
76.171
413
.184
77.398
416
แนวทางการเสริมสร้างจิตสาธารณะของนิ สติ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1. ผูบ้ ริหารควรก�ำหนดนโยบายทีส่ ามารถสร้างทัศนคติ ปรับความคิด หรือพฤติกรรมจิตสาธารณะ
ให ้แก่นิสติ ผ่านอาจารย์ดว้ ยการสร้างสภาพแวดล ้อมมาเป็ นตัวช่วย จาก Inside Part ผ่านการใช้เงินงบประมาณ
สู่ Outside Part ผ่านการใช้เงินของสังคม ควรจัดตัง้ ศูนย์กจิ กรรม มีผู ้รับผิดชอบศูนย์ 1 คน โดยเป็ นศูนย์รวม
ของกิจกรรมจิตสาธารณะ หรือกิจกรรมอืน่ ๆ และขยายพื้นทีท่ ำ� กิจกรรมจิตสาธารณะให ้มากขึ้น รวมถึงมีกลุม่
Social Network เกี่ยวกับกิจกรรมจิตสาธารณะ โดยใช้สอ่ื เป็ นตัวเชื่อมหรือตัวกลางในการสือ่ สาร ส่วนรายวิชา
Art of Living ควรจัดให ้มีกจิ กรรมทีเ่ กี่ยวกับจิตสาธารณะอย่างน้อย 1 กิจกรรม รวมทัง้ มีนโยบายการใช้ถงุ ผ ้า
การลดขยะ เป็ นต้น
2. อาจารย์ควรสร้างเจตคติหรือทัศนคติ บุคลิกภาพ และการรับรู ใ้ หแ้ ก่นิสติ เพื่อใหน้ ิสติ มีแนวคิด
และมุมมองต่อโลกและสังคมทางด้านจิตใจหรือจิตสาธารณะ ผ่านการท�ำกิจกรรมทีก่ ำ� หนดกรอบและเงือ่ นไข
ควรสร้างแรงจูงใจให ้นิสติ แสดงพฤติกรรมจิตสาธารณะด้วยความกระตือรือร้นและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
ทัง้ นี้ ควรให ้นิสติ มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างจิตสาธารณะร่วมกับคณะ ผ่านการฝึ กอบรมจิตสาธารณะเพือ่ สร้าง
ประสบการณ์ทางจิตสาธารณะ และผ่านการเล่าประสบการณ์ชีวติ ของนิสติ และของผูอ้ ่นื ที่นิสติ ประสบมาเล่า
ให ้เพือ่ น ๆ หรือผ่านทางสือ่ สารมวลชน เพือ่ ให ้นิสติ มีความหยังลึ
่ กในจิตสาธารณะ ควรสอดแทรกจิตสาธารณะ
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ในการสอนรายวิชาต่าง ๆ ก่อนออกจากห ้องเรียน และมอบหมายให ้นิสติ ศึกษาค้นคว ้าความรูใ้ หม่จากการสัมภาษณ์
บุคคลทีเ่ ป็ นแบบอย่างของการมีจติ สาธารณะ
3. นิสติ ควรมีการเรียนรู ผ้ ่านการกระท�ำ  (learning by Doing) ด้วยการท�ำกิจกรรมจิตสาธารณะ
ทีห่ ลากหลายและท�ำอย่างต่อเนื่อง ทัง้ ในระดับครอบครัว ระดับสถาบันการศึกษา และระดับสถาบันทางสังคม
ควรให ้นิสติ ระดมความคิดเห็นและเสนอกิจกรรมจิตสาธารณะต่อมหาวิทยาลัย มีสมั พันธภาพทีด่ กี บั พี่ ๆ เพือ่ น ๆ
และน้อง ๆ ผ่านการใหค้ ำ� แนะน�ำดูแลหรือส่งเสริมใหท้ ุกคนปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย รวมทัง้
ช่วยเหลือเพือ่ นทีไ่ ม่มอี ปุ กรณ์การเรียน จูงใจ โน้มน้าว กระตุน้ หรือชักชวนเพือ่ น ๆ เข ้าร่วมโครงการเสริมสร้าง
จิตสาธารณะ ด้วยกระบวนการกลุม่
4. ผูป้ กครองควรอบรมเลี้ยงดูนิสติ ด้วยความรัก ความเอาใจใส่ ใหน้ ิสติ มีเหตุผลเชิงจริยธรรมสู ง
มีความรับผิดชอบส�ำนึกในหน้าทีข่ องตนเอง ส่งเสริมใหน้ ิสติ มุง่ อนาคตเห็นผลดี ผลเสียทีจ่ ะเกิดขึ้นในอนาคต
จากการกระท�ำเพื่อสังคม และควรสร้างเครือข่ายครอบครัวหรือชมรมพ่อแม่ โดยการรวมกลุ่มของพ่อแม่
ในการน�ำนิสติ มาร่วมกันแก้ไขปัญหาหรือช่วยเหลือครอบครัวของแต่ละครอบครัวของนิสติ ช่วยเหลือสังคม
สิง่ แวดล ้อม และสาธารณะสมบัติ

บทสรุป
ผลการศึ ก ษาพบว่า นิ สิต มีค วามคิด เห็น ต่ อ จิต สาธารณะโดยรวมและรายด้า นอยู่ ใ นระดับ มาก
เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่าด้านทีม่ คี ะแนนเฉลีย่ สูงสุดเป็ นล�ำดับแรก คือ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
รองลงมา คือ ด้านความรับผิดชอบต่อสาธารณสมบัติ ด้านความรับผิดชอบต่อตนเอง และด้านการอนุ รกั ษ์
สิ่งแวดลอ้ ม ตามล�ำดับ นิสิตที่มีเพศต่ างกันมีความคิดเห็นต่ อจิตสาธารณะแตกต่ างกันอย่ างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 โดยด้านความรับผิดชอบต่อตนเองแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
นิสติ ทีเ่ รียนอยู่ชนั้ ปี และกลุม่ สาขาต่างกันมีความคิดเห็นต่อจิตสาธารณะไม่แตกต่างกัน
ผลการสนทนากลุม่ ได้แนวทางการเสริมสร้างจิตสาธารณะของนิสติ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
แบ่งออกเป็ น 4 ระดับ คือ 1) ผูบ้ ริหาร ควรก�ำหนดนโยบายจาก Inside Part ผ่านการใช้เงินงบประมาณ
สู่ Outside Part ผ่านการใช้เงินของสังคม ควรจัดตัง้ ศู นย์กิจกรรมและมีกลุ่ม Social Network รวมถึง
มีกิจกรรมทีเ่ กี่ยวกับจิตสาธารณะในรายวิชา Art of Living มีนโยบายการใช้ถงุ ผา้ การลดขยะ 2) อาจารย์
ควรสร้างใหน้ ิสติ มีแนวคิดและมุมมองต่อโลกและสังคม สร้างแรงจูงใจ ใหน้ ิสติ มีส่วนร่วมกับคณะ มีการฝึ ก
อบรมจิตสาธารณะ การเล่าประสบการณ์ใหเ้ พื่อน ๆ หรือผ่านทางสื่อสารมวลชน สอดแทรกจิตสาธารณะ
ในการสอนรายวิชาต่าง ๆ การสัมภาษณ์บคุ คลทีเ่ ป็ นแบบอย่างของการมีจติ สาธารณะ 3) นิ สติ ควรมีการเรียนรู ้
ผ่านการกระท�ำในกิจกรรมจิตสาธารณะ ระดมความคิดเห็นและเสนอกิจกรรมจิตสาธารณะต่อมหาวิทยาลัย
ควรสร้างสัมพันธภาพทีด่ กี บั ทุกคน ปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบช่วยเหลือผู ้อืน่ 4) ผูป้ กครอง ควรอบรมเลี้ยงดูนิสติ
ด้วยความรัก มีเหตุผลเชิงจริยธรรมสูง มีความรับผิดชอบ มุง่ อนาคต สร้างเครือข่ายครอบครัว หรือชมรมพ่อแม่
ในการช่วยเหลือครอบครัว สังคม สิง่ แวดล ้อม และสาธารณะสมบัติ
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วิจารณ์
นิสติ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความคิดเห็นต่อจิตสาธารณะโดยรวมมีคะแนนเฉลีย่
อยู่ในระดับมาก ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะว่า นิสติ ส่วนใหญ่มภี ูมลิ ำ� เนาอยู่ต่างจังหวัด จึงมีจติ วิญญาณของความรัก
ความห่วงใย ความเอื้ออาทรต่อคนอื่นและสังคมโดยรวม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีจติ อาสา
หรือเข ้าร่วมท�ำกิจกรรมทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อสังคมทัง้ กิจกรรมภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และร่วมกับอาจารย์
ในการแก้ไขปัญหาสังคม ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย เคารพสิทธิ์ของแต่ละคนทัง้ การมาเรียน
หรือท�ำงานร่วมกับผูอ้ ่นื ผลการศึกษาสอดคลอ้ งกับ อ้อมใจ วงษ์มณฑา (2555) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
จิตสาธารณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พบว่าระดับจิตสาธารณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลา
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ผลการศึกษาจิตสาธารณะของนิ สติ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้านพบว่านิสติ มีความคิดเห็นต่อจิตสาธารณะทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้าน
ที่มคี ะแนนเฉลีย่ สู งสุดเป็ นล�ำดับแรก ด้านความรับผิดชอบต่ อสังคม รองลงมา คือ ด้านความรับผิดชอบ
ต่อสาธารณสมบัติ ด้านความรับผิดชอบต่อตนเอง และด้านการอนุรกั ษ์สง่ิ แวดล ้อม ตามล�ำดับ
นิสติ มีความคิดเห็นต่อจิตสาธารณะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมมีคะแนนเฉลีย่ อยู่ในระดับมาก
มีคะแนนเฉลีย่ สู งสุดเป็ นล�ำดับแรก เพราะว่านิสติ ส่วนใหญ่มรี ะเบียบวินยั เคารพและปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ
และข ้อบังคับของมหาวิทยาลัย และการรักษาระเบียบวินยั การเข ้าคิวหรือต่อแถวขึ้นรถและซื้อของหรืออาหาร
ของร้านค้าภายในมหาวิทยาลัย เคารพกฎในการใช้ทางรถจักรยานภายในมหาวิทยาลัย ค�ำนึงถึงประโยชน์สว่ นรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน โดยเขา้ ร่วมกิจกรรมภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย มีความเสียสละใหแ้ ก่ผูอ้ ่นื
เช่น ดู แลและช่วยเหลือเพื่อนที่เดือดร้อน และคอยตักเตือนแนะน�ำเมื่อเพื่อนกระท�ำผิด ช่วยกันดู แลรักษา
ทรัพย์สนิ ของมหาวิทยาลัย เป็ นต้น ผลการศึกษาสอดคล ้องกับผลการศึกษาของ สมชาย ศรีสุนทรโวหาร (2556)
เรื่อง จิตสาธารณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยปทุมธานี พบว่า พฤติกรรมจิตสาธารณะของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ปทุมธานี ด้านจิตสาธารณะต่อสังคมอยู่ในระดับสูง
นิสติ มีความคิดเห็นต่อจิตสาธารณะด้านความรับผิดชอบต่อสาธารณสมบัติ มีคะแนนเฉลีย่ อยู่ใน
ระดับมาก เนือ่ งจาก นิสติ ช่วยกันดูแลรักษาต้นไม ้ ทางเดินเท ้าเก็บของทีเ่ ป็ นสิง่ กีดขวางทางสัญจรทีอ่ ยูบ่ ริเวณรอบ ๆ
ภาควิชาฯ คณะ และมหาวิทยาลัย การร่ วมกันปลูกต้นไมแ้ ละท�ำความสะอาดอาคารเรียนในวันปลูกต้นไม ้
ของมหาวิทยาลัย เมือ่ ออกจากหอ้ งเรียนในช่วงพักกลางวันหรือช่วงเย็นก็ช่วยกันปิ ดเครื่องปรับอากาศ ปิ ดไฟ
ปิ ดเครื่องคอมพิวเตอร์ประจ�ำห ้อง เมือ่ เข ้าห ้องน�ำ้ ก็ใช้กระดาษช�ำระอย่างประหยัด ปิ ดน�ำ้ หลังใช้ เมือ่ พบก๊อกน�ำ้
รัว่ ก็แจ้งอาจารย์เพื่อแจ้งต่ อไปที่ผูร้ บั ผิดชอบใหร้ ีบด�ำเนินการ นิสติ ช่ วยกันดู แลและขออนุ ญาตผู เ้ กี่ยวขอ้ ง
ในหน่ วยงานของมหาวิทยาลัยในการใช้อปุ กรณ์กีฬาและสระว่ายน�ำ ้ ผลการศึกษาสอดคล ้องกับผลการศึกษา
ของ สุวรรณ ขันตี และพรพิมล ประวัตริ ่งุ เรือง (2558) เกีย่ วกับ จิตส�ำนึกสาธารณะของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ในเขตอ�ำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ผลการศึกษาพบว่าระดับจิตส�ำนึกสาธารณะของนักศึกษาปริญญาตรี
ด้านความรับผิดชอบต่อสาธารณสมบัตอิ ยู่ในระดับมาก
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นิสติ มีความคิดเห็นต่อจิตสาธารณะด้านความรับผิดชอบต่อตนเองมีคะแนนเฉลีย่ อยู่ในระดับมาก
ทัง้ นี้เพราะนิสติ อาจมีความรับผิดชอบต่อหน้าทีข่ องตนเองในการมาเรียน การเข ้าเรียน การปรับตัวในการวางแผน
การท�ำงานทีไ่ ด้รับมอบหมายจากอาจารย์ เมือ่ นิสติ พบกับสถานการณ์ตา่ ง ๆ จากการปฏิบตั งิ านตามทีไ่ ด้รับมอบหมาย
จากอาจารย์ เช่น อุปกรณ์ในการทดลองเสียหาย นิสติ สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ส่งผลให ้การส่งงานหรือท�ำงาน
ของนิสติ ส�ำเร็จตามเป้ าหมายหรือระยะเวลาทีอ่ าจารย์กำ� หนดไว ้ผลการศึกษาสอดคล ้องกับ นงลักษณ์ เขียนงาม
และสมพร เมธีวฒ
ั นกุล (2553) ศึกษาเกี่ยวกับ ปัจจัยทีเ่ กี่ยวขอ้ งกับจิตสาธารณะของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ผลการศึกษาพบว่า จิตสาธารณะของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีความรับผิดชอบต่อตนเองอยู่ในระดับดี
นิสิตมีความคิดเห็นต่ อจิตสาธารณะ ด้านการอนุ รกั ษ์ส่ิงแวดลอ้ มมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
เป็ นล�ำดับสุดทา้ ย ทัง้ นี้อาจมาเนื่องจาก นิสติ มีความรูค้ วามเข ้าใจการสร้างกรอบความคิดอันมีเจตคติทด่ี ี และ
มีทกั ษะในการฝึ กใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและเป็ นประโยชน์สูงสุด จากการมีแรงจูงใจที่รา้ นค้าลดราคา
ค่าน�ำ้ ใหใ้ นกรณีทน่ี ิสติ น�ำกระบอกน�ำ้ มาเอง และการแยกขยะเนื่องจากมหาวิทยาลัยจัดถังใส่ขยะแยกประเภท
ของขยะไวใ้ นโรงอาหาร เป็ นต้น เพื่อการอนุ รกั ษ์ส่งิ แวดลอ้ ม อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาไม่สอดคลอ้ งกับ
ผลการศึกษาของ สุวรรณ ขันตี และพรพิมล ประวัตริ ุ่งเรือง (2558) ทีไ่ ด้ศึกษาเกี่ยวกับ จิตส�ำนึกสาธารณะ
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในเขตอ�ำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ผลการศึกษาพบว่า ระดับจิตส�ำนึกสาธารณะ
ของนักศึกษาปริญญาตรี ด้านการอนุรกั ษ์สง่ิ แวดล ้อม อยู่ในระดับปานกลาง
ผลการเปรียบเทียบจิตสาธารณะของนิ สติ ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำแนกตาม เพศ ชัน้ ปี และ
กลุม่ สาขา
ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนิสติ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทม่ี ตี ่อจิตสาธารณะ
จ�ำแนกตามเพศ พบว่า นิสติ ทีม่ เี พศต่างกันมีความคิดเห็นต่อจิตสาธารณะโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 และด้านความรับผิดชอบต่อตนเองแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
โดยนิสิตหญิงมีคะแนนเฉลี่ยสู งกว่านิสิตชาย ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะว่านิสิตหญิงมีความรับผิดชอบต่ อหน้าที่
ของตนเองมากกว่านิสติ ชาย โดยวางแผนการเรียน การใช้ชวี ติ ประจ�ำวันในการมาเข ้าเรียนให ้ทันเวลา การส่งงาน
หรือส่งการบา้ นที่ได้รบั มอบหมายใหท้ นั เวลา มีการจัดล�ำดับความส�ำคัญของงานหรือการบา้ น ปฏิบตั ิหน้าที่
ที่ได้รบั มอบหมายได้ดี ท�ำงานด้วยความตัง้ ใจ เพื่อใหง้ านออกมาดีท่สี ุดหรือท�ำงานใหส้ ำ� เร็จอย่างมีคุณภาพ
ผลการศึกษาสอดคล ้องกับผลการศึกษาของ สุวรรณ ขันตี และพรพิมล ประวัตริ ่งุ เรือง (2558) เกีย่ วกับ จิตส�ำนึก
สาธารณะของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในเขตอ�ำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี พบว่านักศึกษาปริญญาตรีทม่ี เี พศ
ต่างกันมีระดับจิตส�ำนึกสาธารณะแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนิสติ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ทม่ี ตี ่อจิตสาธารณะ
จ�ำแนกตามชัน้ ปี พบว่า นิสติ ทีเ่ รียนอยูช่ นั้ ปีตา่ งกัน มีความคิดเห็นต่อจิตสาธารณะ โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
ทัง้ นี้อาจเนื่องมาจาก นิสติ ในแต่ละชัน้ ปี มคี วามคิดคล ้าย ๆ กัน ในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
มีความรับผิดชอบและท�ำประโยชน์เพือ่ ส่วนรวม รู ้สึกว่าตนเองเป็ นส่วนหนึง่ ของสังคม นิสติ อยูร่ ว่ มกันอย่างกลมกลืน
เกื้อกูล รักผูอ้ ่นื เมตตาต่อผูอ้ ่นื มีมนุ ษยสัมพันธ์ท่ดี ีกบั ผูอ้ ่นื ท�ำตนใหเ้ ป็ นประโยชน์ต่อผูอ้ ่นื และสาธารณะ
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เอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่ซง่ึ กันและกัน มีการแบ่งปันสิง่ ของใหผ้ ูอ้ น่ื เข ้าใจและรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ น่ื รับฟังข ้อมูล
และแสวงหาความรูใ้ หม่อยู่เสมอ ผลการศึกษาสอดคล ้องกับผลการศึกษาของ สมชาย ศรีสุนทรโวหาร (2556)
เกีย่ วกับ จิตสาธารณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยปทุมธานี พบว่า นักศึกษาทีศ่ กึ ษาในชัน้ ปีทแ่ี ตกต่างกันมีพฤติกรรม
จิตสาธารณะ โดยรวมไม่แตกต่างกัน
ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนิสติ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ทม่ี ตี ่อจิตสาธารณะ
จ�ำแนกตามกลุ่มสาขา พบว่า นิสติ ที่เรียนอยู่กลุ่มสาขาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อจิตสาธารณะ โดยรวมและ
รายด้านไม่แตกต่างกัน อาจเพราะนิสติ กลุม่ สาขาวิทยาศาสตร์ และกลุม่ สาขามนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มีความคิดในแนวเดียวกัน โดยนิสติ เป็ นผู ้ทีม่ จี ติ สาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อสังคม เคารพกฎหมาย กฎเกณฑ์
ระเบียบข ้อบังคับต่าง ๆ ของสังคมโดยรวมและของมหาวิทยาลัย ยึดมันในกฎเกณฑ์
่
เช่น แต่งกายถูกระเบียบ
ต่อแถวเมือ่ ติดต่องานในฝ่ ายต่าง ๆ ต่อแถวในการรับสิง่ ของในการท�ำกิจกรรม และต่อแถวซื้ออาหารในโรงอาหาร
เป็ นต้น ไม่ละเมิดผู ้อืน่ มีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรม ค�ำนึงถึงความเสียหายทีจ่ ะเกิดขึ้นแก่ตนเองและผู ้อืน่ ผลการศึกษา
ไม่สอดคล ้องกับผลการศึกษาของ สมชาย ศรีสุนทรโวหาร (2556) ศึกษาเกี่ยวกับ จิตสาธารณะของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยปทุมธานี พบว่า นักศึกษาที่กำ� ลังศึกษาคณะที่ต่างกันมีพฤติกรรมจิตสาธารณะ โดยรวมและ
รายด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ.05
แนวทางการเสริมสร้างจิตสาธารณะของนิ สติ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์
ผูบ้ ริหารควรก�ำหนดนโยบาย ทีส่ ามารถสร้าง ปรับความคิด หรือพฤติกรรมจิตสาธารณะใหแ้ ก่นิสติ
ผ่านอาจารย์ จาก Inside Part สู่ Outside Part จัดตัง้ และมีผู ้รับผิดชอบศูนย์รวมกิจกรรมจิตสาธารณะ หรือ
กิจกรรมอืน่ ๆ เปิ ดพื้นทีท่ ำ� กิจกรรมโดยมีกลุม่ Social Network และใช้สือ่ เป็ นตัวเชือ่ มในการสือ่ สาร แทรกเนื้อหา
จิตสาธารณะในรายวิชา Art of Living จัดให ้มีกจิ กรรมจิตสาธารณะอย่างน้อย 1 กิจกรรม การใช้ถุงผ ้า การลดขยะ
ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะว่าผู ้บริหารต้องสร้างความรูส้ กึ ในการให ้ความช่วยเหลือผู ้อืน่ อย่างต่อเนื่อง ต้องเสียสละ และ
มุง่ มันในการให
่
้อาจารย์ นิสติ และผู ้ปกครองร่วมกันด�ำเนินการเกีย่ วกับจิตสาธารณะทีใ่ ห ้นิสติ มีความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง สังคม การอนุรกั ษ์สง่ิ แวดล ้อม และความรับผิดชอบต่อสาธารณสมบัติ การจัดกิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์
ที่เป็ นหมู่คณะมากขึ้นทัง้ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จัดหลักสู ตรการเรียนการสอนที่แทรกเนื้อหาและ
สือ่ สารให ้นิสติ รับรู ้ กระตุน้ จิตส�ำนึก หรือสร้างกระแสให ้นิสติ ใส่ใจและซึมซับกับจิตสาธารณะ ทีส่ ร้างผลกระทบ
เชิงบวกแก่สงั คม สอดคล ้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) เน้นการมี
จิตสาธารณะทีจ่ ะน�ำไปสูก่ ารสรรค์สร้างสังคมทีพ่ งึ ปรารถนา (ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2560)
อาจารย์ควรสร้างเจตคติ บุคลิกภาพ การรับรูแ้ นวคิดและมุมมองจิตสาธารณะ ผ่านการท�ำกิจกรรม
โดยสร้างแรงจูงใจด้วยความกระตือรือร้น เสริมสร้างจิตสาธารณะร่ วมกับคณะ มีการฝึ กอบรมและสร้าง
ประสบการณ์ ผ่านการเล่าประสบการณ์ชีวิตของนิสิตและของผู อ้ ่ืนผ่านทางสื่อสารมวลชน แทรกเนื้อหา
จิตสาธารณะด้านต่าง ๆ ในการสอนรายวิชาต่าง ๆ การค้นควา้ หาความรู ใ้ หม่จากการสัมภาษณ์บุคคลที่เป็ น
แบบอย่างของการมีจิตสาธารณะ เพราะการสร้างจิตสาธารณะแนวทางหนึ่งคือ อาจารย์ตอ้ งจัดการเรียนรู ้
จากประสบการณ์การมีจติ สาธารณะของบุคคลทีเ่ ป็ นแบบอย่างหรือนิสติ แบบอย่าง เพือ่ ช่วยใหน้ ิสติ คนอื่น ๆ
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ได้เขา้ ไปรับรู แ้ ละเรียนรู ป้ ระสบการณ์จิตสาธารณะ สามารถสะทอ้ นความคิดจากประสบการณ์ท่ีได้รบั นัน้
แลว้ สรุปเป็ นหลักการหรือกรอบของการสร้างจิตสาธารณะ เมื่อนิสติ มีแรงบันดาลใจในการสร้างเจตคติท่ดี ี
จึงน�ำความรูจ้ ากประสบการณ์เหล่านัน้ ไปสร้างประโยชน์ใหแ้ ก่สงั คม ทัง้ นี้ อาจารย์ตอ้ งสร้างภูมคิ ุม้ กันใหน้ ิสติ
โดยการสนับสนุนการมีสว่ นร่วมของนิสติ ตัง้ แต่ระดับมหาวิทยาลัยถึงระดับชาติ หรือส่งเสริมให ้นิสติ มีจติ สาธารณะ
ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่อง และจัดกิจกรรมทีส่ ร้างสรรค์เพือ่ สร้างคุณค่าต่อตนเองและสังคม ตามแผนพัฒนาเด็ก
และเยาวชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 - 2564 (คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์, 2560) ระบุไว ้ว่าต้องมีการเสริมสร้างจิตส�ำนึกทีเ่ ป็ นมิตร
ต่อสิง่ แวดล ้อม มีพฤติกรรมการใช้ทรัพยากรอย่างรูค้ ุณค่า และมีส่วนร่วมในการอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
อาจารย์จงึ ต้องมีการขับเคลือ่ นใหน้ ิสติ เป็ นส่วนหนึ่งในการสร้างจิตสาธารณะเพือ่ การพัฒนาสังคม โดยอาจารย์
เป็ นผูท้ ส่ี นับสนุ นกิจกรรมอย่างง่ายผ่านโครงการขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ เพือ่ ใหก้ ารจัดกิจกรรมจิตสาธารณะ
เป็ นองค์ประกอบส�ำคัญเทียบเท่าความรูท้ างวิทยาการเฉพาะด้าน
นิสติ ควรมีการเรียนรู ้ผ่านการกระท�ำ (learning by Doing) ด้วยการท�ำกิจกรรมจิตสาธารณะทีห่ ลากหลาย
และท�ำอย่างต่อเนื่อง ทัง้ ในระดับครอบครัว ระดับสถาบันการศึกษา และระดับสถาบันทางสังคม โดยระดม
ความคิดเห็นและเสนอกิจกรรมจิตสาธารณะต่อมหาวิทยาลัย สร้างสัมพันธภาพใหค้ ำ� แนะน�ำดูแลที่ดกี บั พี่ ๆ
เพือ่ น ๆ และน้อง ๆ ส่งเสริมให ้ทุกคนปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย การช่วยเหลือ การจูงใจ โน้มน้าว
กระตุน้ หรือชักชวนเพือ่ น ๆ เข ้าร่วมโครงการเสริมสร้างจิตสาธารณะ เพราะการเข ้าร่วมกิจกรรมจิตสาธารณะ
จะท�ำให ้นิสติ มีความรู ้ ทัศนคติทด่ี ี และพร้อมทีจ่ ะปฏิบตั กิ จิ กรรมผ่านการเข ้าไปมีสว่ นร่วมรับผิดชอบแก้ไขปัญหา
ตามสถานการณ์ทเ่ี กิดขึ้นจริง สอดคล ้องกับ ชัยวัฒน์ สุทธิรตั น์ (2553) ระบุวา่ การเข ้าร่วมโครงการหรือกิจกรรม
จิตสาธารณะเป็ นการสร้างการมีสว่ นร่วมโดยการลงมือกระท�ำ ในรูปแบบของโครงการหรือกิจกรรมทีอ่ ยูบ่ นพื้นฐาน
ของความก้าวหน้าของการท�ำกิจกรรมอย่างค่อยเป็ นค่อยไปตามธรรมชาติ ด้วยการจัดกิจกรรมจิตสาธารณะ
ด้านความรู ้ เจตคติ เพือ่ ให ้มีพฤติกรรมทีส่ ะท ้อนตัวตนของนิสติ ทัง้ ด้านอารมณ์ ความรูส้ กึ ค่านิยม จากการลงมือ
ปฏิบตั กิ จิ กรรม
ผู ้ปกครอง ควรอบรมเลีย้ งดูนสิ ติ ด้วยความรัก ความเอาใจใส่ มีเหตุผลเชิงจริยธรรมสูง มีความรับผิดชอบ
ส�ำนึกในหน้าทีข่ องตนเอง เห็นผลดี ผลเสียทีจ่ ะเกิดขึ้นในอนาคตของการกระท�ำเพือ่ สังคม สร้างเครือข่ายครอบครัว
หรือชมรมพ่อแม่ ในการร่ วมกันแก้ไขปัญหาหรือช่ วยเหลือครอบครัวของนิสิตแต่ ละคน ช่ วยเหลือสังคม
สิ่งแวดลอ้ ม และสาธารณะสมบัติ เพราะผู ป้ กครองต้องเห็นความส�ำคัญของการมีจิตสาธารณะ เสียสละ
เขา้ มามีส่วนร่ วมกับมหาวิทยาลัยในการประชุมหรือพูดคุยกับอาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อร่ วมกันปลู กจิตส�ำนึก
การมีจติ สาธารณะของนิสติ และร่วมกันลดปัญหาของสังคม สอดคล ้องกับชัยวัฒน์ สุทธิรตั น์ (2553) และ
กรรยา พรรณนา (2559) ทีร่ ะบุวา่ ให ้ผู ้ปกครองต้องเป็ นแบบอย่างทีด่ ใี นการเข ้าประชุมกับมหาวิทยาลัย พูดคุย
กับอาจารย์ท่ปี รึกษา และอนุ ญาตใหน้ ิสติ เขา้ ร่ วมกิจกรรมจิตสาธารณะ ด้วยความตระหนักถึงความส�ำคัญ
ของส่วนรวม สร้างการรับรูใ้ นจิตสาธารณะอย่างสม�ำ่ เสมอ และการมีเครือข่ายผูป้ กครองทีร่ ่วมแรงร่วมใจกัน
สร้างนิสติ ใหเ้ ป็ นผูท้ ม่ี คี วามเสียสละ ร่วมมือกันท�ำประโยชน์เพือ่ ส่วนรวม ช่วยกันลดปัญหาทีเ่ กิดขึ้นในสังคม
มีการแก้ปญ
ั หาอย่างสร้างสรรค์ เพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ ของสังคม
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการน� ำผลการวิจยั ไปใช้
จากผลการศึ ก ษาจิต สาธารณะของนิ สิต ปริญ ญาตรี มหาวิท ยาลัย เกษตรศาสตร์ พบว่า นิ สิต มี
จิตสาธารณะด้านการอนุ รกั ษ์ส่งิ แวดลอ้ มมีคะแนนเฉลีย่ อยู่ในระดับมาก แต่เป็ นด้านที่มคี ะแนนเฉลีย่ ต�ำ่ สุด
ผู ้วิจยั จึงมีข ้อเสนอแนะดังนี้
1. ผู บ้ ริหารควรก�ำหนดนโยบายการอนุ รกั ษ์ส่ิงแวดลอ้ ม และจัดท�ำไวใ้ นแผนงาน หรือโครงการ
ของมหาวิทยาลัย เพือ่ น�ำลงสู่การปฏิบตั ทิ งั้ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
2. อาจารย์ควรบูรณาการเกี่ยวกับการอนุรกั ษ์สง่ิ แวดล ้อมไว ้ในการจัดการเรียนการสอน เช่น รายวิชา
ศึกษาทัวไป
่ (Gen.Ed.) หรือรายวิชาอืน่ ๆ โดยสอนแทรกเนื้อหาในหัวเรือ่ งทีส่ อน อาจใช้สือ่ จากวีดโิ อ อินเทอร์เน็ต
ยูทปู หรือสือ่ อืน่ ๆ และควรให ้นิสติ ไปศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู ้ทางธรรมชาติทงั้ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น
องค์กรกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล มูลนิธสิ บื นาคะเสถียร Greenpeace มูลนิธโิ ลกสีเขียว เป็ นต้น หรือการอบรม
โดยแทรกเข ้าไปในโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ โดยใหค้ วามรูแ้ ละจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง รวมทัง้ อาจารย์
ควรปฏิบตั ติ นเป็ นตัวเป็ นแบบอย่างในการอนุรกั ษ์สง่ิ แวดล ้อม
3. ควรให ้นิสติ แสดงความคิดเห็นและระดมสมองเกี่ยวกับการอนุรกั ษ์สง่ิ แวดล ้อม เพือ่ น�ำไปสู่การจัด
กิจกรรม เช่น การน�ำวัสดุเหลือใช้มาใช้ซ�ำ ้ การปลูกพืชสมุนไพร การจัดตัง้ ชมรมอนุรกั ษ์สง่ิ แวดล ้อม การท�ำกิจกรรม
รณรงค์การอนุรกั ษ์สง่ิ แวดล ้อม เป็ นต้น การจัดกิจกรรมการอนุรกั ษ์สง่ิ แวดล ้อมควรจัดทัง้ ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย
จากผลการศึกษาแนวทางการเสริมสร้างจิตสาธารณะของนิสติ ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มีข ้อเสนอแนะดังนี้
1. ผูบ้ ริหารควรสร้างปรัชญา Mindset และกระบวนทัศน์ สู่การปรับความคิดและพฤติกรรมการมี
จิตสาธารณะผ่านอาจารย์ต่อนิสติ ในการสร้างสภาพแวดล ้อมมาเป็ นตัวช่วย เช่น การจัด/ดูแลรักษาหอ้ งเรียน
การจัดสวนสาธารณะ การดูแลหรือปรับปรุงสภาพแวดล ้อมในภาควิชาฯ คณะ มหาวิทยาลัย การจัดตัง้ ศูนย์กจิ กรรม
การจัดท�ำ  Big Data ของอาจารย์และนิสติ จ�ำแนกตามความสนใจและประเภทกิจกรรม แล ้วจัดกลุม่ ดูแลนิสติ
เปิ ดพื้นที่ทำ� กิจกรรมหรือการใช้ส่อื ในการสื่อสารใหน้ ิสติ ร่วมกิจกรรม เช่น เฟสบุก๊ ไลน์ การจัดท�ำกิจกรรม
1 กิจกรรมทุกสัปดาห์ การจัดกิจกรรมลดความฟุ่มเฟื อย กิจกรรม DIY เป็ นต้น
2. อาจารย์ควรสร้างเจตคติหรือทัศนคติใหน้ ิสิตผ่านการท�ำกิจกรรมที่กำ� หนดกรอบและเงื่อนไข
การสร้างแรงจูงใจใหน้ ิสิตร่ วมประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม การก�ำหนดและจัดโครงการ การฝึ กอบรม
จิตสาธารณะด้วยวิธกี ารทีห่ ลากหลาย เช่น การใช้กรณีศกึ ษา สถานการณ์จำ� ลอง การแก้ปญ
ั หา การอภิปรายกลุม่
การใหน้ ิสติ คิด สังเกต ฟังเหตุผล ตัดสินปัญหา ผ่านการเล่าประสบการณ์ชีวติ ของนิสติ และของผูอ้ ่นื เช่น
ผ่านทางหนังสือพิมพ์ สิ่งตีพมิ พ์ วิทยุ โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต วิดีโอ เพลง การเล่นบทบาทสมมติ เป็ นต้น
การสัมภาษณ์บุคคลที่เป็ นแบบอย่ างของการมีจิตสาธารณะ เช่ น พนักงานเก็บขยะของกรุงเทพมหานคร
ต�ำรวจจราจร พนักงานดับเพลิง หน่วยกูภ้ ยั และรุ่นพีท่ เ่ี ป็ นนักกิจกรรมของคณะ เป็ นต้น
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3. นิสติ ควรมีการเรียนรูผ้ ่านการกระท�ำ  (learning by doing) อย่างต่อเนื่อง ทัง้ ในระดับครอบครัว
ระดับสถาบันการศึกษา และระดับสถาบันทางสังคม มีจุดร่วมในการท�ำกิจกรรม การท�ำงานในสโมสรนิสติ
การเป็ นแกนน�ำระดมความคิดเห็นและเสนอกิจกรรมต่อมหาวิทยาลัย การแสดงพฤติกรรมช่วยเหลือผูอ้ ่ืน
การเขา้ ร่ วมกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ เช่ น การบริจาคสิ่งของใหก้ บั หน่ วยงานหรือองค์กรที่ท ำ� งานเกี่ยวกับ
การช่วยเหลือผูอ้ ่นื และสังคม การบริจาคเพื่อช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยต่าง ๆ การมีสมั พันธภาพที่ดีกบั ทุกคน
การปฏิบ ตั ิต ามกฎระเบีย บของสัง คม การจู ง ใจด้ว ยกระบวนการกลุ่ม ในการเข า้ ร่ ว มโครงการเสริม สร้า ง
จิตสาธารณะ
4. ผูป้ กครองควรอบรมเลี้ยงดู นิสติ ด้วยความรักและมีเหตุผลเชิงจริยธรรมสู ง มีความรับผิดชอบ
ส�ำนึกในหน้าทีข่ องตนเอง ใหร้ างวัลเมือ่ มีพฤติกรรมจิตสาธารณะ การเห็นคุณค่าของการมีจติ สาธารณะ เช่น
การส่งเสริมใหน้ ิสติ ท�ำกิจกรรมเพื่อส่วนรวม เป็ นต้น การสร้างเครือข่ายครอบครัว หรือชมรมพ่อแม่ โดย
การรวมกลุ่มของพ่อแม่ในการน�ำนิสิตมาร่ วมกันแก้ไขปัญหาหรือช่ วยเหลือครอบครัวของแต่ ละครอบครัว
ของนิสติ ช่วยเหลือตัวนิสติ สังคม สิง่ แวดล ้อม และสาธารณะสมบัติ เป็ นต้น
ข้อเสนอแนะเพือ่ การวิจยั ครัง้ ต่อไป
1. ควรศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการเสริมสร้างจิตสาธารณะของนิสิตปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. ควรศึกษาปัจจัยทีส่ ่งผลต่อการมีจติ สาธารณะของนิสติ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. ควรศึ ก ษาการสร้า งและประเมิน เครื่ อ งมือ วัด พฤติก รรมจิต สาธารณะของนิ สิต ปริ ญ ญาตรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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