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 การวจิยันี้มคีวามมุง่หมายเพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความมจีติสาธารณะในการใช้
หอ้งสมดุของนิสติระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ โดยจ าแนกตามตวัแปรเพศ 
ระดบัชัน้ปี และกลุ่มสาขาวชิา กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ คอื นิสติระดบัปรญิญาตรชีัน้ปีที ่
1 - 4 จ านวน 597 คน เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู คอื แบบวดัระดบัความมจีติสาธารณะ
ในการใชห้อ้งสมดุ สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
และทดสอบสมมตฐิาน โดยใชก้ารค านวนค่าสถติ ิt-test แบบ Independent และคา่สถติ ิF-test 
ผลการวจิยัพบว่า 
 1. นิสติมจีติสาธารณะในการใชห้อ้งสมดุโดยรวมและรายดา้นในระดบัสงู ซึง่ขอ้ทีน่ิสติมจีติ
สาธารณะในระดบัสงูมาก ม ี3 ขอ้ คอื นิสติ(ไม)่ขดีเขยีนขอ้ความหรอืวาดรปูลงบนโต๊ะอ่านหนงัสอื
และจดุบรกิารต่างๆ ในหอ้งสมดุ เมือ่นิสติใชท้างเดนิขึน้ลงบนัไดระหว่างหอ้งอ่านแต่ละชัน้ นิสติมกั 
จะ(ไม)่เปิดประตูทิง้ไว ้ และนิสติยมืหนงัสอืเล่มทีต่อ้งการ ก่อนน าหนงัสอืออกจากหอ้งสมดุ ส่วนขอ้
ทีน่ิสติมจีติสาธารณะในระดบัต ่า คอื เมือ่นิสติพบเหน็เกา้อีบ้างตวัในหอ้งสมดุอยูใ่นสภาพทีช่ ารดุ 
นิสติจะแจง้แก่บุคลากรหอ้งสมดุ ซึง่จติสาธารณะขอ้นี้มคีวามแตกต่างในความคดิเหน็ของนิสติ
ค่อนขา้งมาก 
 2. เปรยีบเทยีบความมจีติสาธารณะในการใชห้อ้งสมดุของนิสติ จ าแนกตามตวัแปรเพศ 
พบว่า นิสติทีม่เีพศต่างกนั มจีติสาธารณะในการใชห้อ้งสมดุโดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยนิสติเพศหญงิมจีติสาธารณะสงูกว่านิสติเพศชาย 
 3. เปรยีบเทยีบความมจีติสาธารณะในการใชห้อ้งสมดุของนิสติ จ าแนกตามตวัแปร
ระดบัชัน้ปี พบว่า นิสติทีม่ชี ัน้ปีต่างกนั มจีติสาธารณะในการใชห้อ้งสมดุโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยนิสติชัน้ปีที ่3 และ 4 มจีติสาธารณะสงูกว่านิสติชัน้ปีที่ 1 ส่วนราย
ดา้น พบว่า นิสติมจีติสาธารณะในดา้นการใชข้องส่วนรวมในหอ้งสมดุและดา้นการถอืเป็นหน้าทีท่ี่
ปฏบิตัเิพื่อส่วนรวมในการเขา้ใชห้อ้งสมดุแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยนิสติ
ชัน้ปีที ่4 มจีติสาธารณะสงูกว่านิสติชัน้ปีที ่1 และ 2  และนิสติชัน้ปีที ่3 มจีติสาธารณะสงูกว่านิสติ
ชัน้ปีที ่1 
 4. เปรยีบเทยีบความมจีติสาธารณะในการใชห้อ้งสมดุของนิสติ จ าแนกตามตวัแปรกลุ่ม
สาขาวชิา พบว่า นิสติทีม่กีลุ่มสาขาวชิาต่างกนั มจีติสาธารณะในการใชห้อ้งสมุดโดยรวมและราย
ดา้นไมแ่ตกต่างกนั 
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 This research is aimed to study and compare public mindedness in using library 
of the undergraduate students, Srinakharinwirot University by classifying the alteration of 
gender, class level and group of subject branch.  Sample groups used in this study are 597 
undergraduate students from the first up to the forth year.  Instrument used for data 
collection is the form for measuring level of public mindedness in using library.  Statistics 
used in data analysis are percentage, average, standard deviation and assumption test 
using t-test statistic value independent evaluation and F-test statistic value.  The analysis 
results were found that: 
 1.  Undergraduate students have high mutual and sectional public mindedness in 
using library.  There are 3 very high points on their public mindedness in using library; 
undergraduate students (do not) write text nor draw picture on reading table and other 
service points in the library, they (do not) leave open doors when they walk up or down 
stairs between each reading floor and they would borrow books they need prior to taking 
them out of the library.  But the low level of undergraduate students on public mindedness 
in using library is when in when they find some damaged chairs they would notify the library 
official.  This public mindedness is rather different among undergraduate students. 
 2. Comparing public mindedness in using library classifying by gender alteration, 
it was found that different gender students have different public mindedness in both mutual 
and sectional levels.  The significant statistic difference is at .05 which indicated female 
students have higher public mindedness than male students. 
  3.  Comparing public mindedness in using library classifying by alteration of class 
level, it was found that students in different class levels have significant statistic difference 
at .05 which indicates that students in the third and forth years have higher public 
mindedness that those in the first year.  For the sectional level, it was found that public 
mindedness in using public utilities in the library has significant statistic difference at .05 
level which indicates that forth year students have higher public mindedness than those in 
the first year and second year and third year students have higher public mindedness than 
those in the first year. 



 4.  Comparing public mindedness in using library classifying by alteration of subject 
branches, it was found that there is no difference between students in different subject 
branches. 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
ภมิูหลงั 
 การพฒันาประเทศภายใตแ้นวคดิทุนนิยม ตลอดระยะเวลาหลายสบิปีทีผ่่านมา ไมเ่พยีง
ก่อใหเ้กดิความเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิเท่านัน้ แต่ยงัส่งผลถงึค่านิยมของคนในสงัคมทีเ่ปลีย่นไป 
โดยมกีารใหค้วามส าคญัแก่ความส าเรจ็ทางวตัถุมากขึน้ การแขง่ขนัทางสงัคมจงึพุ่งสงูขึน้ตามการ
ขยายตวัของเศรษฐกจิ ท าใหผู้ค้นเหน็ใจกนัน้อยลงและค านึงถงึผลประโยชน์ของส่วนรวมน้อยลงเป็น
ล าดบั 
 ภาวะดงักล่าวน าไปสู่การขาดหายของสิง่ทีเ่รยีกว่า “จติสาธารณะ” ซึง่ในภาษาไทยค าว่า       
“จติสาธารณะ” เป็นศพัทใ์หมท่ีเ่กดิขึน้ในทศวรรษทีผ่่านมา นอกจากจะใชว้่าจติสาธารณะแลว้ ยงัมี
ค าอื่นๆ ทีใ่ชเ้ป็นความหมายนยัเดยีวกนั  เช่น ส านึกสาธารณะ, จติส านึกสาธารณะ, จติอาสา, 
จติส านึกทางสงัคม  ค าเหล่านี้มทีีม่าจากค าภาษาองักฤษว่า Public Consciousness, Public Mind 
(นเรศวรวชิาการ NU Academic.  2553: ออนไลน์) ซึง่ค าทัง้หมดมคีวามหมายในทศิทางเดยีวกนั
คอื    การทีค่นในสงัคมมคีวามรูส้กึรว่มเป็นส่วนหนึ่งของสงัคม  มคีวามเตม็ใจทีจ่ะท าประโยชน์เพื่อ
ชุมชน  ความเตม็ใจทีจ่ะแสดงบทบาทพลเมอืงดอีย่างจรงิจงัและขยนัขนัแขง็ ความเอาใจใส่ต่อสวสัดิ
ภาพของผูอ้ื่น  เหมอืนกบัเอาใจใส่ตนเอง หลกีเลีย่งการใชห้รอืการกระท าทีเ่สยีหายต่อสิง่ทีใ่ช้
ประโยชน์รว่มกนัของกลุ่ม  ซึง่ถอืเป็นหน้าทีท่ีจ่ะมสี่วนร่วมในการดแูลรกัษาของส่วนรวม และการ
เคารพสทิธใินการใชส้ิง่ของส่วนรวม  (ฉนัทนา จนัทรบ์รรจง; จติราภรณ์ ใยศลิป์; และสุภาภรณ์ กติิ
รชัดานนท.์ 2554: 76)  
 ดว้ยเหตุนี้ “จติสาธารณะ” จงึกลายเป็นประเดน็ส าคญัระดบัชาตทิีร่ฐับาลไทยให้ความ 
ส าคญัเสมอมา ดงัจะเหน็ไดจ้ากการบรรจคุ าว่า “จติสาธารณะ” ในค าขวญัวนัเดก็แห่งชาติ
พุทธศกัราช 2554 สมยันายอภสิทิธิ ์เวชชาชวีะเป็นนายกรฐัมนตรวี่า “รอบคอบ รูค้ดิ มจีติ-
สาธารณะ” (วนัเดก็แห่งชาติ.  2554: ออนไลน์) และการทุ่มงบประมาณประชาสมัพนัธใ์นเรือ่งจติ
สาธารณะดงัจะสงัเกตไดจ้ากจ านวนป้ายขอ้ความเชญิชวนในลกัษณะต่างๆ เช่น “งบประมาณมี
จ ากดั โปรดใชอ้ย่างประหยดั” “โปรดรกัษาความสะอาด” “หา้มสบูบุหรี”่ “โปรดท าความสะอาดก่อน
ออกจากหอ้งน ้า” “กรณุาอย่าทิง้ผา้อนามยัลงโถสว้ม” “ปิดเครือ่งปรบัอากาศก่อนออกจากหอ้ง” และ 
“ขึน้ลงชัน้เดยีวโปรดใชบ้นัได” ทีส่ามารถพบเหน็ไดต้ามสถานทีต่่างๆ โดยทัว่ไป 
 ถงึแมว้่าในแต่ละปีรฐับาลจะใหค้วามส าคญัและจดัสรรงบประมาณเพื่อปลกูฝงัใหป้ระชาชน 
มจีติสาธารณะ แต่จากการศกึษาขอ้มลูเบื้องตน้พบว่า ระดบัความมจีติสาธารณะของประชาชนส่วน
ใหญ่ยงัไมเ่ป็นไปในทศิทางทีพ่งึประสงคเ์ท่าทีค่วร ดงัที ่สุชาดา จกัรพสิุทธิ ์ (2554: 22-23) ศกึษา
พบว่า สมบตัสิาธารณะ เช่น โทรศพัทส์าธารณะ สวนสาธารณะ หอ้งสมดุประชาชน  สุขาสาธารณะ 
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สนามกฬีา ศาลาพกัรอ้นรมิทาง มกัอยูใ่นสภาพทรดุโทรมหรอืช ารดุเสยีหาย เพราะผูใ้ชบ้รกิารขาด
ส านึกในเรือ่งการดแูลรกัษาหรอืการเป็นเจา้ของรว่ม 
 ปญัหาการขาดจติสาธารณะดงักล่าวน้ี  ชยัวฒัน์ สุทธริตัน์ (2552:  6-7) เสนอว่า เป็นเรือ่ง
ทีต่อ้งปลกูฝงักนัตัง้แต่วยัเดก็ซึง่เป็นวยัทีม่คีวามไวต่อการปลกูฝงัและส่งเสรมิจรยิธรรมเป็นอยา่งยิง่ 
โดยยกกรณศีกึษาหนึ่งขึน้มาเป็นขอ้สงัเกตว่า “ท่านจะท าอยา่งไรเมือ่พาลกูเขา้หอ้งสมดุแลว้หยบิ
หนงัสอืในหอ้งสมดุมาอ่าน พอลกูอ่านเสรจ็แลว้ท่านจะบอกกบัลกูอยา่งไรระหว่าง “หนูอ่านหนงัสอื
เสรจ็แลว้ตอ้งเกบ็เขา้ทีน่ะคะ คนอื่นจะไดห้ยบิไปอ่านต่อได ้ ทัง้ยงัเป็นการช่วยเจา้หน้าทีด่ว้ย  
เพราะนี่คอืหอ้งสมดุ ตอ้งช่วยกนัรกัษาสมบตัสิ่วนรวม มคีนมาใชบ้รกิารเยอะ ตอ้งช่วยกนัดแูล 
นะจ๊ะ” หรอืเลอืกทีจ่ะบอกกบัลกูว่า “ไมเ่ป็นไรไมต่อ้งเกบ็หรอกนะ ปล่อยใหเ้ป็นหน้าทีข่อง
บรรณารกัษ์เท่านัน้” หากผูป้กครองเลอืกใชว้ธิแีรกจะเป็นการชีแ้นะใหล้กูแสดงออกถงึพฤตกิรรม
ความมจีติสาธารณะในเชงิบวก ในทางกลบักนัหากผูป้กครองเลอืกใชว้ธิทีีส่อง ซึง่ลกูอาจมี
พฤตกิรรมความมจีติสาธารณะในเชงิลบกบักรณดีงักล่าว ไมว่่าผูป้กครองจะแนะน าใหล้กูประพฤติ
อยา่งไรกต็าม สิง่นัน้กค็อืการปลกูฝงัความมจีติสาธารณะทีจ่ะส่งผลต่อความคดิ นิสยัใจคอและ
พฤตกิรรมของเดก็ต่อไปในอนาคตอยา่งไมอ่าจหลกีเลีย่งได้ 
 นอกจากผูป้กครองแลว้ โรงเรยีนเป็นอกีสถาบนัหน่ึงทีม่คีวามส าคญัในการปลกูฝงัเรื่อง 
จติสาธารณะใหก้บัเยาวชนของชาต ิในแวดวงการศกึษาจติสาธารณะจงึเป็นเรือ่งทีอ่ยูใ่นความสนใจ
ของนกัการศกึษาและผูเ้กีย่วขอ้งอยา่งมาก ดงัจะเหน็ไดจ้ากการบรรจเุรือ่ง “จติสาธารณะ” ไวใ้น
พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิ พ.ศ. 2542 มาตรฐานที ่1 ว่าดว้ยคุณลกัษณะของคนไทยที่ 
พงึประสงคท์ัง้ในฐานะพลเมอืงและพลโลก โดยพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาตฉิบบัน้ี มุง่เน้น 
การปลกูฝงัจติส านึกทีถู่กตอ้งดา้นต่างๆ ใหก้บัผูเ้รยีน  รวมถงึการรูจ้กัรกัษาผลประโยชน์ของ
ประเทศชาต ิ ต่อมากระทรวงศกึษาธกิารจงึประกาศใชห้ลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
พุทธศกัราช 2551 ใหส้ถานศกึษาตอ้งจดัชัว่โมงใหเ้ดก็ท ากจิกรรมสาธารณะรวม 165 ชัว่โมง ไดแ้ก่  
ระดบัประถมศกึษาปีที ่1 ถงึประถมศกึษาปีที ่6 จะตอ้งท ากจิกรรม 60 ชัว่โมง มธัยมศกึษาตอนตน้ 
45 ชัว่โมง และมธัยมศกึษาตอนปลาย 60 ชัว่โมง  ทัง้นี้หวงัใหน้กัเรยีนไดซ้มึซบัสิง่ดีๆ  จากการ 
ท ากจิกรรมและเป็นนิสยัตดิตวัไปจนโต  กระทัง่การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนในระดบัอุดมศกึษา 
เพราะการศกึษาในระดบัอุดมศกึษานัน้เป็นขัน้ตอนสุดทา้ยทีม่คีวามส าคญัยิง่ในการปลกูฝงั 
จติสาธารณะใหก้บัเยาวชน นโยบายการศกึษาในช่วงเวลานี้จงึเน้นเรือ่งการสรา้งจติส านึกทาง
จรยิธรรมใหห้นกัแน่นเขม้แขง็ยิง่ขึน้ได ้ ไมว่่าจะเป็นการเปิดโอกาส การส่งเสรมิและสนบัสนุนให้
นิสติแสดงออกหรอืมสี่วนในกจิกรรมเพื่อส่วนรวมหรอืทอ้งถิน่  
 กระบวนการพฒันาคนควบคู่ไปกบัปลกูฝงัจติสาธารณะในทางทีถู่กตอ้งและเหมาะสมอยา่ง
ต่อเนื่องในลกัษณะน้ียงัคงเป็นนโยบายส าคญัในการใหก้ารศกึษาทุกระดบัการศกึษาตัง้แต่ระดบั
อนุบาล ประถมศกึษา มธัยมศกึษา จนถงึอุดมศกึษาเรื่อยมา  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ
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ตระหนกัดถีงึบทบาทของสถาบนัในฐานะ “ผูจ้ดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา” ซึง่เป็นหว้งสุดทา้ยทีม่ ี
ความส าคญัยิง่ในการปลกูฝงัจติสาธารณะใหก้บัเยาวชน 
 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒจงึมนีโยบาย  เพื่อเน้นถงึการปลกูฝงัเรือ่งคุณธรรม 
จรยิธรรมและจติส านึกต่อส่วนรวมใหก้บันิสติของสถาบนัอยา่งจรงิจงั โดยก าหนดใหบ้รรจเุรือ่ง    
“จติสาธารณะ” ไวเ้ป็นหน่ึงในอตัลกัษณ์ 9 ประการ ทีพ่งึมขีองนิสติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ
ทีว่่า “ใฝรู่ต้ลอดชวีติ คดิเป็นท าเป็น หนกัเอาเบาสู ้รูก้าลเทศะ เป่ียมจติส านึกสาธารณะ มทีกัษะ
สื่อสาร อ่อนน้อมถ่อมตน งามดว้ยบุคลกิ พรอ้มดว้ยศาสตรแ์ละศลิป์” (อตัลกัษณ์นิสิต มศว. 2554: 
45-46) พรอ้มกนันัน้กไ็ดส้่งเสรมิ สนบัสนุน และเปิดโอกาสใหน้ิสติไดแ้สดงออกหรอืมสี่วนรว่มในการ
ท ากจิกรรมต่างๆ เพื่อส่วนรวมหรอืทอ้งถิน่อย่างต่อเนื่องโดยตลอด  ดว้ยความมุง่หวงัใหค้วามมจีติ
สาธารณะจะซมึซบัอยูใ่นตวัของนิสติไปจนกระทัง่ถงึวนัทีส่ าเรจ็การศกึษา สามารถเรยีกตนเองว่า 
“บณัฑติ” ไดอ้ยา่งสมบรูณ์  และพรอ้มทีจ่ะก้าวออกจากรัว้มหาวทิยาลยัไปอย่างบุคคลคุณภาพทีม่ี
ความรูคู้่คุณธรรม   
 ส าหรบัหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัหรอืหอ้งสมดุสถาบนัอุดมศกึษา  เป็นหอ้งสมดุทีจ่ดัตัง้อยูใ่น
สถาบนัอุดมศกึษาต่างๆ ใหบ้รกิารสารสนเทศแก่นิสตินักศกึษาคณาจารยแ์ละบุคลากรทุกระดบั 
เพื่อใหม้หาวทิยาลยัสามารถด าเนินภารกจิหลกัอนัไดแ้ก่ การสอนการวจิยั การบรกิารชุมชน และ
การส่งเสรมิศลิปวฒันธรรมไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ดว้ยการจดัหาทรพัยากรสารสนเทศทีท่นัสมยัให้
สอดคลอ้งกบัหลกัสตูรการเรยีนการสอนและภารกจิของสถาบนั  (พวงผกา คงอุทยักุล; และ  
เทอดศกัดิ ์ไมเ้ทา้ทอง.  2548: 7) ดงันัน้  หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัเป็นองคก์รทีใ่หบ้รกิารทางวชิาการ 
โดยจดัอาคารหอ้งสมดุและสภาพแวดลอ้มทีเ่อื้อต่อการเขา้ใชบ้รกิาร มทีรพัยากรหอ้งสมดุทีม่คีุณค่า
ตรงต่อความตอ้งการของผูใ้ช ้ และมกีารจดัไวอ้ยา่งเป็นระบบสะดวกในการคน้หาสิง่ทีต่อ้งการ   
และมบีุคลากรทีเ่หมาะสมในวชิาชพีหอ้งสมดุ  เพื่อท าหน้าทีใ่หบ้รกิารผูใ้ชด้ว้ยความมัน่ใจและอยา่ง
กระตอืรอืรน้ (ผกายวรรณ เจยีมเจรญิ. 2532: 46)  
 หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ เป็นแหล่งวชิาการทีส่ าคญั รวมความรูทุ้กประเภท  
เพื่อช่วยใหน้ิสติรูจ้กัพฒันาความรูค้วามคดิ รวมทัง้หอ้งสมดุยงัเป็นศูนยก์ลางในการบรกิารข่าวสาร
ขอ้มลูความรูต่้างๆ แก่ชุมชนในมหาวทิยาลยั และเป็นขุมทรพัยท์างปญัญาของชาต ิโดยเน้น
สาขาวชิาการศกึษาและสาขาวชิาทีเ่กี่ยวขอ้ง เพื่อสนบัสนุนการเรยีนการสอน  และส่งเสรมิ 
การคน้ควา้วจิยัของมหาวทิยาลยั โดยมบีรกิารต่างๆ มากมาย  เพราะหอ้งสมดุเป็นหน่วยงาน 
สายสนับสนุน  ช่วยอ านวยความสะดวกใหก้ารศกึษาคน้ควา้วจิยัเกดิขึน้ในสถาบนัการศกึษา 
หอ้งสมดุจงึเป็นสาธารณสมบตัขิองสถาบนัทีน่ิสติสามารถเขา้ใชบ้รกิารไดอ้ยา่งเสรแีละเท่าเทยีมกนั  
เพื่อคน้ควา้ขอ้มลูประกอบการศกึษานบัตัง้แต่เริม่เขา้ศกึษาจนกระทัง่จบการศกึษา พฤตกิรรม 
การใชบ้รกิารหอ้งสมุดจงึเป็นดชันีชีว้ดัทีด่ใีนการวดัระดบัความมจีติสาธารณะของนิสติมหาวทิยาลยั-
ศรนีครนิทรวโิรฒต่อการใชส้าธารณสมบตั ิ ในปจัจุบนัมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒมหีอ้งสมดุทีอ่ยู่
ในสงักดัรวมทัง้สิน้ 3 แห่ง ประกอบดว้ย ส านกัหอสมดุกลาง, หอสมดุ มศว องครกัษ์ และหอ้งสมดุ
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คณะแพทยศาสตร ์ซึง่ทัง้ 3 แห่ง เป็นสถานทีท่ีน่ิสติใชบ้รกิารเพื่อศกึษาคน้ควา้หาขอ้มลูเพิม่เตมิ   
แต่ในบางครัง้นิสติทีเ่ขา้ใชบ้รกิารอาจพบกบัปญัหาในการเขา้ใชห้อ้งสมดุทีแ่ตกต่างกนัไป จากการ
ศกึษาวจิยัทีผ่่านมาของ เฉลมิศกัดิ ์ชุปวา (2534: บทคดัยอ่) พบว่า ปญัหาส าคญัในการใชบ้รกิาร
หอ้งสมดุกค็อื การทีผู่ใ้ชบ้รกิารไมเ่กบ็หนงัสอืทีไ่มใ่ชห้รอือ่านเสรจ็แลว้ใหเ้รยีบรอ้ย  แต่วางทิง้ไวบ้น
โต๊ะเป็นกองๆ แทนทีจ่ะน าไปวางบนชัน้พกัหนงัสอื ท าใหผู้ใ้ชบ้รกิารรายอื่นไมส่ะดวกในการคน้ควา้ 
และอกีปญัหาหน่ึงคอืการส่งเสยีงดงัรบกวนผูอ้ื่นจากผูใ้ชบ้รกิารขา้งเคยีงบางราย  ซึง่ปญัหาเหล่าน้ี
เป็นปญัหาที ่ นิรมล ชอุ่ม (2544: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาเพิม่เตมิจนพบว่าเป็นปญัหาทีก่่อใหเ้กดิ
ความเครยีดในการใชบ้รกิารหอ้งสมดุ ซึง่เป็นอุปสรรคส าคญัต่อการศกึษาคน้ควา้ของนิสติอยา่งมี
นยัส าคญัประการหน่ึง ปญัหาทีก่ล่าวมาขา้งตน้น้ี  อาจเป็นสาเหตุเบือ้งตน้ในการสรา้งความ
เดอืดรอ้นใหก้บัสงัคมผูใ้ชบ้รกิาร  ซึง่เมือ่พจิารณาแลว้อาจส่งผลดกีเ็ป็นไดห้ากปญัหาดงักล่าว
สามารถช่วยท าใหต้วันิสติเองตระหนกัถงึพฤตกิรรมการใชห้อ้งสมดุทีเ่คยปฏบิตัผิ่านมาของตนเองใน
แต่ละครัง้นัน้มคีวามเหมาะสมแลว้หรอืไม่ 
 อยา่งไรกต็ามการไดร้บัการปลกูฝงัในวยัเดก็และประสบการณ์ส่วนตวัของนิสติแต่ละคน 
ความแตกต่างกนัตามสภาพแวดลอ้มในการด าเนินชวีติของบุคคลทีห่ลากหลายในเรื่องพืน้ฐาน 
ทางสงัคม  ครอบครวั  การอบรมเลีย้งด ูการสัง่สอนของผูป้กครอง การเรยีนรู้จากสถานศกึษาและ 
การปลกูฝงัในเรือ่งของจติสาธารณะทีแ่ตกต่างกนัในช่วงวยัทีผ่่านมา กอ็าจเป็นตวัแปรส าคญัท าให้
ระดบัของจติสาธารณะของนิสติแต่ละคนมคีวามแตกต่างกนั และอาจเบีย่งเบนไปจากความคาดหวงั
ของสถาบนัได ้ ผูว้จิยัจงึสนใจเลอืกทีจ่ะศกึษาถงึระดบัความมจีติสาธารณะดงักล่าวผ่านพฤตกิรรม
ในการใชบ้รกิารหอ้งสมดุนิสติทีก่ าลงัศกึษาอยูใ่นระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  
เพราะนิสติแต่ละคนผ่านการไดร้บัการศกึษาขัน้พืน้ฐานมาแลว้ รวมถงึยอ่มไดร้บัการปลกูฝงัในเรือ่ง
จติสาธารณะมาอย่างต่อเนื่อง จะมรีะดบัความมจีติสาธารณะในการใช้สาธารณสมบตัสิ่วนรวมมาก
น้อยอยา่งไร โดยผูว้จิยัเลอืกใชห้อ้งสมดุมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒทัง้ 3 แห่ง  เป็นตวัชีว้ดัความ
มจีติสาธารณะของนิสติในครัง้นี้ ดงันัน้จงึเป็นเรือ่งทีน่่าสนใจศกึษาว่า ท่ามกลางความหลากหลาย
ทางภมูหิลงัของนิสติแต่ละคน เมือ่นิสติเหล่านี้จ าเป็นตอ้งใชห้อ้งสมดุของสถาบนัอุดมศกึษาแห่ง
เดยีวกนัน้ี นิสติจะแสดงระดบัของความมจีติสาธารณะร่วมกนัอยา่งไร 
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 1. เพื่อศกึษาความมจีติสาธารณะในการใชห้อ้งสมุดของนิสติระดบัปรญิญาตร ี 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
  2. เพื่อเปรยีบเทยีบความมจีติสาธารณะในการใชห้อ้งสมุดของนิสติระดบัปรญิญาตร ี  
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ตามตวัแปรเพศ ระดบัชัน้ปี และกลุ่มสาขาวชิา 
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ความส าคญัของการวิจยั 
 การศกึษาความมจีติสาธารณะในการใชห้อ้งสมุดของนิสติระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยั- 
ศรนีครนิทรวโิรฒครัง้นี้ ท าใหท้ราบถงึระดบัความมจีติสาธารณะว่ามมีากน้อยเพยีงใด ผลการวจิยั
สามารถใชเ้ป็นขอ้มลูในการพจิารณาก าหนดแนวทางและวางนโยบายการด าเนินงานหอ้งสมดุใน
ส่วนของการส่งเสรมิและพฒันาความมจีติสาธารณะต่อการใชห้อ้งสมดุ และสามารถเป็นแนวทางใน
การน าผลการวจิยัไปประยกุตใ์ช ้ตามความเหมาะสมกบัหอ้งสมดุระดบัอุดมศกึษาในสถาบนั-
อุดมศกึษาอื่นๆ ได ้
 
ขอบเขตของการวิจยั 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
  ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้  ไดแ้ก่ นิสติระดบัปรญิญาตร ีชัน้ปีที ่1 - 4 
ของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2554 จ านวน 15,209 คน  
(สรปุจ านวนนิสิตระดบัปริญญาตรีปีการศึกษา 2554.  2554: 6) 
  
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
  กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยัครัง้นี้  ไดแ้ก่  นิสติระดบัปรญิญาตร ีชัน้ปีที ่1 - 4  
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒทีสุ่่มตวัอยา่งมาจากประชากรขา้งต้นใหไ้ดไ้มต่ ่ากว่า 375 คน ตามที่
ก าหนดไวใ้นตารางก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งของเครจซีแ่ละมอรแ์กน (Krejcie; & Morgan. 1970: 
607-610) โดยก าหนดระดบัความเชื่อมัน่ที ่95% โดยใชว้ธิกีารสุ่มแบบแบ่งชัน้ (Stratified Random 
Sampling) ตามกลุ่มสาขาวชิา ระดบัชัน้ปี และเพศ 
 
 ตวัแปรท่ีใช้ในการศึกษา 
  1. ตวัแปรอสิระ (Independent Variables) 
   1.1 เพศ  แบ่งเป็น 
   1.1.1 ชาย 
   1.1.2 หญงิ 
   1.2 ระดบัชัน้ปี  แบ่งเป็น 
    1.2.1 ชัน้ปีที ่1 
   1.2.2 ชัน้ปีที ่2 
   1.2.3 ชัน้ปีที ่3 
   1.2.4 ชัน้ปีที ่4 
   1.3 กลุ่มสาขาวชิา แบ่งเป็น 3 กลุ่ม  ดงันี้ 
    1.3.1 กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
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    1.3.2 กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ุขภาพ 
    1.3.3 กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ 
  2. ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ไดแ้ก่ ความมจีติสาธารณะในการใชห้อ้งสมดุ 
 
 นิยามศพัทเ์ฉพาะ 
  1.  ความมีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมดุ หมายถงึ การทีผู่ใ้ชห้อ้งสมดุมี
พฤตกิรรมการใชแ้ละดแูลรกัษาสาธารณสมบตัภิายในหอ้งสมดุโดยถอืเป็นหน้าทีท่ีต่อ้งปฏบิตั ิเพื่อ
เป็นการเคารพสทิธขิองผูอ้ื่นในการใชป้ระโยชน์รว่มกนัของกลุ่มผูใ้ชบ้รกิารหอ้งสมดุจากสิง่ต่างๆ 
รอบตวั ซึง่ถูกจดัไวส้ าหรบัใหบ้รกิารและช่วยอ านวยความสะดวกแก่ผูใ้ชบ้รกิารภายในหอ้งสมดุ 
ไดแ้ก่ ทรพัยากรสารสนเทศ อาคารสถานที ่และวสัดุครุภณัฑ ์ผูว้จิยัพจิารณาเลอืกใชบ้างรายการทีม่ ี
ปรมิาณการใชอ้ย่างทัว่ถงึ ส าหรบัเป็นตวัแทนในการสรา้งขอ้ค าถามวดัความมจีติสาธารณะ โดย
พจิารณาจากความรูค้วามเขา้ใจหรอืพฤตกิรรมทีแ่สดงออกถงึความมจีติสาธารณะในการใชบ้รกิาร
หอ้งสมดุ 
  2. แบบวดัความมีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมดุ หมายถงึ เครือ่งมอืทีผู่ว้จิยั
สรา้งขึน้เพื่อพจิารณาระดบัความมจีติสาธารณะของนิสติในการใชห้อ้งสมดุ มลีกัษณะเป็นขอ้ค าถาม
ทีเ่กีย่วกบัการแสดงออกถงึพฤตกิรรมความมจีติสาธารณะโดยครอบคลุมนิยามจติสาธารณะทัง้         
3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ การใชข้องส่วนรวม การถอืเป็นหน้าทีใ่นการดแูลรกัษาของส่วนรวม และการ
เคารพสทิธใินการใชข้องส่วนรวม โดยใหน้ิสติตอบว่าไดป้ฏบิตัริะดบัใดในแบบมาตรประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดบั คอื ทุกครัง้ (5) บ่อยครัง้ (4) บางครัง้ (3) นานๆครัง้ (2) และไมเ่คยเลย (1) 
  3.  ห้องสมดุมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หมายถงึ หอ้งสมดุในสงักดัของ
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  ซึง่ครอบคลุมหอ้งสมดุรวม 3 แห่ง ไดแ้ก่ ส านกัหอสมดุกลาง, 
หอสมดุ มศว องครกัษ์ และหอ้งสมดุคณะแพทยศาสตร์ 
  4.  นิสิต หมายถงึ ผูท้ีก่ าลงัศกึษาอยูใ่นระดบัปรญิญาตร ีชัน้ปีที ่1 - 4 ของ
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2554 
  5.  ระดบัชัน้ปี หมายถงึ ระดบัชัน้ทีน่ิสติก าลงัศกึษาอยูใ่นมหาวทิยาลยัศรนีครนิทร-
วโิรฒประสานมติร  และองครกัษ์  ปีการศกึษา 2554  ในหลกัสตูรไม่น้อยกว่า 4 ปี คอื ชัน้ปีที ่1, 2, 
3 และ 4 
  6. กลุ่มสาขาวิชา หมายถงึ สาขาวชิาทีน่ิสติศกึษาอยูใ่นมหาวทิยาลยัศรนีครนิทร-
วโิรฒโดยจดักลุ่มตามคณะวชิาแบ่งเป็น 3 กลุ่มสาขาวชิา ดงันี้   
   6.1 กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีไดแ้ก่ สาขาวชิาทีเ่ปิดด าเนินการ
สอนอยูใ่นคณะวทิยาศาสตร ์คณะวศิวกรรมศาสตร ์และวทิยาลยันวตักรรมสื่อสารสงัคม 
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   6.2 กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ุขภาพ ไดแ้ก่ สาขาวชิาทีเ่ปิดด าเนินการสอนอยู่
ในคณะพลศกึษา  คณะพยาบาลศาสตร ์ คณะแพทยศาสตร ์คณะทนัตแพทยศาสตร ์คณะเภสชั-
ศาสตร ์และคณะสหเวชศาสตร ์
   6.3 กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ไดแ้ก่ สาขาวชิาทีเ่ปิด
ด าเนินการสอนอยูใ่นคณะมนุษยศาสตรค์ณะสงัคมศาสตร ์คณะศกึษาศาสตร ์คณะศลิปกรรมศาสตร ์
และส านกัวชิาเศรษฐศาสตรแ์ละนโยบายสาธารณะ 
 
กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 
 ตวัแปรอิสระ   ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
สมมติฐานในการวิจยั 
 1.  นิสติทีม่เีพศต่างกนัมจีติสาธารณะในการใชห้อ้งสมดุแตกต่างกนั 
 2.  นิสติทีศ่กึษาอยูใ่นระดบัชัน้ปีต่างกนัมจีติสาธารณะในการใชห้อ้งสมดุแตกต่างกนั 
 3.  นิสติทีศ่กึษาอยูใ่นกลุ่มสาขาวชิาต่างกนัมจีติสาธารณะในการใชห้อ้งสมุดแตกต่างกนั 
 
    
 

นิสิตระดบัปริญญาตรี 
1. เพศ 
2. ระดบัชัน้ปี 
3. กลุ่มสาขาวชิา 

ความมจีติสาธารณะในการใชห้อ้งสมดุ 
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บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
 ในการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัไดศ้กึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง และไดน้ าเสนอตามหวัขอ้
ต่อไปนี้ 
 1. จติสาธารณะ 
  1.1 ความหมายของจติสาธารณะ 
  1.2 ความส าคญัของความมจีติสาธารณะ 
  1.3 คุณลกัษณะของความมจีติสาธารณะ 
  1.4 องคป์ระกอบของจติสาธารณะ 
  1.5 การวดัจติสาธารณะ 
 2. ทฤษฎทีางจติวทิยาทีเ่กี่ยวขอ้งกบัความแตกต่างของบุคคล 
  2.1 เพศ 
  2.2 วยั 
  2.3 การศกึษา 
 3. อตัลกัษณ์นิสติ มศว 
  3.1 อตัลกัษณ์ของนิสติ มศว 9 ประการ 
  3.2 ค่ายเสรมิสรา้งอตัลกัษณ์นิสติ มศว 
 4. ความมจีติสาธารณะในการใชห้อ้งสมดุ 
  4.1 การใชข้องส่วนรวมในหอ้งสมดุ 
  4.2 การถอืเป็นหน้าทีป่ฏบิตัเิพื่อส่วนรวมในการเขา้ใชห้อ้งสมดุ 
  4.3 การเคารพสทิธเิพื่อส่วนรวมในการเขา้ใชห้อ้งสมุด 
 5. ส านกัหอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

 5.1 การแบ่งส่วนราชการ 
 5.2 วตัถุประสงคข์องการด าเนินงาน 
 5.3 ขอ้ปฏบิตัใินการใชบ้รกิาร 

 6. งานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง 
  6.1 งานวจิยัในต่างประเทศ 
  6.2 งานวจิยัในประเทศ 
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จิตสาธารณะ 
 จากการศกึษาเอกสารพบว่ามกีารใชค้ าทีเ่กีย่วขอ้งกบัจติสาธารณะหลายค า ไดแ้ก่ ส านึก-
สาธารณะ จติส านึกสาธารณะ จติอาสา จติส านึกทางสงัคม จติส านึกต่อสงัคม จติส านึกต่อส่วนรวม 
และจติส านึกต่อสาธารณสมบตั ิซึง่ในงานวจิยันี้ใชค้ าว่า “จติสาธารณะ” เพราะเป็นค าทีใ่ชก้นัอยา่ง
แพรห่ลายและมคีวามเหมาะสมกบัการน ามาใชใ้นบรบิททีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชห้อ้งสมุด โดยการ
ก าหนดความหมายของจติสาธารณะมผีูน้ิยามไวด้งันี้ 
 ความหมายของจิตสาธารณะ 
  ชยัสทิธิ ์เฉลมิมปีระเสรฐิ และคนอื่นๆ (2540) ไดใ้หค้วามหมาย จติส านึกสาธารณะ
หรอื จติส านึกต่อส่วนรวมไวว้่า หมายถงึ คุณลกัษณะทางจติใจของบุคคลเกีย่วกบัการมองเหน็
คุณค่า หรอืการใหคุ้ณค่าแก่การมปีฏสิมัพนัธท์างสงัคม และสิง่ต่างๆ ทีม่อียูใ่นสงัคมทีไ่ม่มผีูใ้ดผูห้นึ่ง
เป็นเจา้ของหรอืสิง่ทีค่นในสงัคมเป็นเจา้ของรว่มกนัเป็นสิง่ทีส่ามารถสงัเกตไดจ้ากความรูส้กึนึกคดิ
หรอืพฤตกิรรมการกระท าทีแ่สดงออกมา  
  ชาย โพธสิติา และคนอื่นๆ (2540: 14 -15) ใชค้ าว่า จติส านึกต่อสาธารณสมบตั ิและ
ใหค้วามหมายในเชงิพฤตกิรรมไวว้่า คอืการใชส้าธารณสมบตัอิยา่งรบัผดิชอบ หรอื การรบัผดิชอบ
ต่อสาธารณสมบตั ิซึง่มนียัสองประการไดแ้ก่ 1) รบัผดิชอบต่อสาธารณสมบตั ิดว้ยการหลกีเลีย่งการ
ใชแ้ละการกระท าทีจ่ะก่อใหเ้กดิความช ารดุเสยีหายต่อสาธารณสมบตันิัน้ๆ รวมไปถงึการถอืเป็น
หน้าทีท่ีจ่ะมสี่วนรว่มในการดแูลรกัษาสาธารณสมบตัใินวสิยัทีส่ามารถท าได้ 2) การเคารพสทิธใิน
การใชส้าธารณสมบตัขิองคนอื่นโดยการค านึงว่าคนอื่นกม็สีทิธใินการใชเ้ช่นเดยีวกนั จะตอ้งไม่ยดึ 
สาธารณสมบตันิัน้ไวเ้ป็นของส่วนตวั และไมปิ่ดกัน้โอกาสการใชป้ระโยชน์ของผูอ้ื่น 
  งานวจิยัของ ชาย โพธสิติา และคนอื่นๆ (2540: สรปุสาระส าคญั) ไดว้จิยัเรือ่ง 
“จติส านึกต่อสาธารณสมบตั:ิ ศกึษากรณกีรงุเทพมหานคร” ไดส้รปุความเขา้ใจของจติสาธารณสมบตั ิ
หรอืจติสาธารณะไวเ้ป็นสองระดบั คอืระดบัที ่1 เป็นจติส านึกแบบทีบุ่คคลไมต่อ้งท าอะไรมาก 
เพยีงแต่ไมก่่อใหเ้กดิความเสยีหายหรอืไม่ท าลายสาธารณสมบตัทิีต่นใชก้พ็อ ซึง่เป็นการแสดงออก
ว่าบุคคลมคีวามเขา้ใจว่าควรหรอืไมค่วรปฏบิตัอิย่างไรกบัสาธารณสมบตั ิและระดบัที ่2 เป็นระดบัที่
บุคคลกระท าการอนัแสดงว่าเขามคีวามรบัผดิชอบทีด่ต่ีอสาธารณสมบตัไิมว่่าจะไดใ้ชห้รอืไมใ่ชส้า
ธารณ-สมบตันิัน้กต็าม เช่น การมสี่วนรว่มในการบ ารงุรกัษาสาธารณสมบตัทิีช่ ารดุเสยีหาย   
  มลัลกิา มตัโิก (2541: 5) ไดใ้หค้วามหมายของจติส านึกทางสงัคมว่า เป็นการ
ตระหนกัรูแ้ละค านึงถงึส่วนรวมรว่มกนั หรอืค านึงถงึผูอ้ื่นทีร่ว่มความสมัพนัธเ์ป็นกลุ่มเดยีวกบัตน 
จติสาธารณะยงัมคีวามหมายใกลเ้คยีงกบัการเหน็แก่ประโยชน์ส่วนรวม  
  ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ(2542: 1) ไดใ้หค้วามหมายจติสาธารณะว่า
เป็นการรูจ้กัเอาใจใส่เป็นธุระและเขา้รว่มในเรือ่งของส่วนรวมทีเ่ป็นประโยชน์ต่อชาติ 
  เกรยีงศกัดิ ์เจรญิวงศศ์กัดิ ์(2543: 17) ไดใ้หค้วามหมายของค าว่า  จติสาธารณะว่า 
หมายถงึ ความคดิทีไ่มเ่หน็แก่ตวั มคีวามปรารถนาทีจ่ะช่วยเหลอื ช่วยแกป้ญัหาใหแ้ก่ผูอ้ื่นหรอื
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สงัคม พยายามฉวยโอกาสทีจ่ะช่วยเหลอือยา่งจรงิจงัและมองโลกหรอืสงัคม ในแง่ดบีนพืน้ฐานของ
ความเป็นจรงิ 
  หฤทยั อาจปร ุ(2544 : 37) ใหค้วามหมายของจติส านึกสาธารณะ คอื ความตระหนัก
ของบุคคลถงึปญัหาทีเ่กดิขึน้ในสงัคม ท าใหเ้กดิความรูส้กึปรารถนาทีจ่ะช่วยเหลอืสงัคม ตอ้งการเขา้
ไปแกว้กิฤตกิารณ์ โดยรบัรูถ้งึสทิธคิวบคู่ไปกบัหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ ส านึกถงึพลงัของตนว่า
สามารถรว่มแกไ้ขปญัหาไดแ้ละลงมอืกระท า เพื่อใหเ้กดิการแกป้ญัหาดว้ยวธิกีารต่างๆ โดยการ
เรยีนรูแ้ละแกไ้ขปญัหารว่มกนักบัคนในสงัคม 
  วริตัน์ ค าศรจีนัทร ์(2544 : 6) ใหค้วามหมายว่า จติส านึกสาธารณะ หมายถงึ 
กระบวนการคดิและลกัษณะของบุคคลทีม่กีารปฏบิตัโิดยมกีระบวนการในระดบับุคคลไปสู่สาธารณะ 
มคีวามรกัและรูส้กึเป็นเจา้ของสาธารณะ ตอ้งการทีจ่ะท าประโยชน์มากกว่าทีจ่ะรบัจากสาธารณะ 
  สุพจน์ ทรายแกว้ (2546 : 49) ไดใ้หค้วามหมายของจติส านึกต่อส่วนรวม หรอื
จติส านึกสาธารณะว่าหมายถงึ คุณลกัษณะทางจติใจของบุคคลเกีย่วกบัการมองเหน็คุณค่าแก่การมี
ปฏสิมัพนัธท์างสงัคมและสิง่ต่างๆ ทีม่อียูใ่นสงัคมทีไ่มม่ผีูใ้ดผูห้นึ่งเป็นเจา้ของ หรอืเป็นสิง่ทีค่นใน
สงัคมเป็นเจา้ของรว่มกนั เป็นสิง่ทีส่ามารถสงัเกตไดจ้ากความรูส้กึนึกคดิ หรอืการกระท าทีแ่สดง
ออกมา 
  ลดัดาวลัย ์เกษมเนตร และคนอื่นๆ (2547 :1-3) ใหค้วามหมายของจติสาธารณะ 
หมายถงึ การรูจ้กัเอาใจใส่เป็นธุระและเขา้รว่มในเรือ่งของส่วนรวมทีใ่ชป้ระโยชน์รว่มกนัของกลุ่ม 
โดยพจิารณาจากความรูค้วามเขา้ใจหรอืพฤตกิรรมทีแ่สดงออกถงึลกัษณะดงันี้ 
   1. การหลกีเลีย่งการใชห้รอืการกระท าทีจ่ะท าใหเ้กดิความช ารดุเสยีหายต่อของ
ส่วนรวมทีใ่ชป้ระโยชน์รว่มกนัของกลุ่ม และการถอืเป็นหน้าทีท่ีจ่ะมสี่วนรว่มในการดูแลรกัษาของ
ส่วนรวมในวสิยัทีต่นสามารถท าได้ 
   2. การเคารพสทิธใินการใชข้องส่วนรวมทีใ่ชป้ระโยชน์ร่วมกนัของกลุ่ม โดยไม่ยดึ
ครองของส่วนรวมนัน้เป็นของตนเอง ตลอดจนไม่ปิดกัน้โอกาสของบุคคลอื่นทีจ่ะใชข้องส่วนรวมนัน้ 
  จากความหมายของจติสาธารณะ ตามทีไ่ดก้ล่าวมาขา้งต้น มสี่วนทีค่ลา้ยคลงึกนั 
ไดแ้ก่ การมจีติส านึกรว่มกนัในสาธารณสมบตั ิความรบัผดิชอบต่อสงัคม การเหน็แก่ประโยชน์
ส่วนรวม เป็นต้น ดงันัน้ ผูว้จิยัไดส้รปุความหมายของจติสาธารณะว่าหมายถงึ คุณลกัษณะทางจติใจ
และความรูส้กึทีแ่สดงออกทางพฤตกิรรมโดยปรารถนาทีจ่ะช่วยเหลอืสงัคมและการรูจ้กัเอาใจใส่เป็น
ธุระเขา้รว่มในเรือ่งของส่วนรวม รวมถงึการรบัรูส้ทิธขิองตนเองและเคารพสทิธขิองผูอ้ื่นควบคู่ไปกบั
หน้าทีค่วามรบัผดิชอบในการใชส้าธารณสมบตัทิี่ไม่มผีูใ้ดผูห้นึ่งเป็นเจา้ของ หรอืสิง่ทีค่นในสงัคมเป็น
เจา้ของรว่มกนั 
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 ความส าคญัของความมีจิตสาธารณะ 
  จติสาธารณะเป็นสิง่ทีเ่กดิจากการฝึกอบรมตัง้แต่วยัเดก็และจะพฒันาไปเรือ่ยๆ จนถงึ
วยัรุน่จนกระทัง่เป็นผูใ้หญ่ ผูใ้หญ่จงึตอ้งเขา้ใจธรรมชาตขิองเดก็ แนะน าส่งเสรมิเขาในสิง่ทีถู่กทีค่วร
คอยชีแ้นะและปลกูฝงัจติสาธารณะใหแ้ก่เดก็ โดยมนีกัวชิาการหลายท่านกล่าวถงึความมจีติ-
สาธารณะไวด้งันี้ 
  วราพร ศรสีุพรรณ (2536 : 73-74) ไดก้ล่าวว่าจติส านึกเป็นคุณสมบตัทิีส่ าคญัของคน
ทีจ่ะมสี่วนรว่มในการแก้ปญัหาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มการสรา้งจติส านึกทางสิง่แวดลอ้ม
จะตอ้งสรา้งทศันะใหมท่ีเ่หน็ว่ามนุษยท์ุกคนเป็นผูใ้ชท้รพัยากรรว่มกนั เป็นเจา้ของรว่มกนั มองเหน็
สทิธขิองผูอ้ื่นทีจ่ะเกดิมาในยคุสมยัต่อไป ทีจ่ะด ารงชวีติอยูโ่ดยพึง่พาทรพัยากรทีม่ใีนวนัน้ี รวมทัง้
จติส านึกทางสิง่แวดลอ้มยงัตอ้งประกอบดว้ยระบบการคดิหรอืค่านิยมทีจ่ะสรา้งความเป็นธรรมใน
การจดัสรรทรพัยากรดว้ยระบบคุณค่าทางสงัคมและคุณค่าของการด ารงชวีติอยู ่ซึง่ระบบการคดิหรอื
ค่านิยมนี้เรยีกว่า คุณธรรมทางสิง่แวดลอ้ม การสรา้งจติส านึกดงักล่าวจะตอ้งอาศยัการศกึษาเป็น
ส าคญัทีจ่ะสรา้งทศันะความคดิและค่านิยมทีจ่ะท าใหม้นุษยแ์สดงถงึความรบัผดิชอบต่อธรรมชาต ิ
ในระบบการศกึษาจงึตอ้งปรบัตนเองโดยขยายความรูท้างสิง่แวดลอ้ม เพื่อใหบุ้คคลเขา้ใจธรรมชาต ิ
เขา้ใจขดีจ ากดัในการด ารงอยูข่องมนุษย ์ขยายประสบการณ์ทางสงัคมใหแ้ก่เยาวชน และเปิดโอกาส
ใหเ้กดิการคดิเพื่อแสวงหาคุณค่าของชวีติ เพื่อใหเ้ยาวชนเกดิวุฒภิาวะในตน เขา้ใจสงัคมและเพื่อน
มนุษย ์และพฒันาระบบการคดิทีม่คีุณธรรมในตนเอง เพื่อเขาจะไดเ้ป็นบุคคลทีม่จีติส านึกอย่างเตม็
เป่ียมทีจ่ะมสี่วนรว่มในการแกป้ญัหาสิง่แวดลอ้มต่อไป 
  สมพงษ์ สงิหะพล (2542 :16) กล่าวว่า จติส านึกเป็นความรูส้กึนึกคดิภายในบุคคล
และเป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้ไดโ้ดยการเรยีนรู ้จติส านึกเมือ่เกดิขึน้แลว้ยากนกัทีจ่ะหยดุหรอืหมดหายไป  
คนทีม่จีติส านึกทีด่จีะประพฤตปิฏบิตัอิยา่งเหมาะสมกบัจติส านึกนัน้ และใชจ้ติส านึกของตน 
เพื่อประโยชน์ต่อสิง่ต่างๆ ตามมา เช่น บุคคลทีม่จีติส านึกดา้นระเบยีบวนิัยจะไมข่บัรถผดิกฎจราจร 
บุคคลทีม่จีติส านึกสาธารณะจะไมข่ดีเขยีนในสถานทีส่าธารณะ เป็นตน้ 
  ไพบลูย ์วฒันศริธิรรม และสงัคม สญัจร (2543 : 22-29) กล่าวว่าการทีค่นมาอยู่
รวมกนัเป็นสงัคมยอ่มตอ้งมคีวามสมัพนัธใ์นรปูแบบการพึง่พากนั คนในสงัคมซึง่มบีทบาทหน้าที่
แตกต่างกนัไป ถา้คนในสงัคมขาดจติส านึกสาธารณะ ซึง่นอกจากจะมผีลกระทบต่อบุคคล ครอบครวั 
องคก์รแลว้ การขาดจติส านึกสาธารณะยงัมผีลกระทบต่อชุมชน ระดบัประเทศ และระดบัโลก โดย
ผลกระทบต่อบุคคลท าใหเ้กดิปญัหา คอืสรา้งความเดอืดรอ้นใหก้บัตนเองและสรา้งความเดอืดรอ้น
ใหก้บัคนอื่น  ผลกระทบระดบัครอบครวัท าใหเ้กดิปญัหา คอืความสามคัคใีนครอบครวัลดน้อยลง 
และการแก่งแยง่ ทะเลาะเบาะแวง้ภายในครอบครวั  ผลกระทบระดบัองคก์รท าใหเ้กดิปญัหา คอืการ
แบ่งพรรคแบ่งพวกภายในองคก์ร ความเหน็แก่ตวั แก่งแยง่ชงิดชีงิเด่น  การเบยีดเบยีนสมบตัขิอง
องคก์รเป็นสมบตัสิ่วนตน  และองคก์รไมก่า้วหน้า ประสทิธภิาพและคุณภาพของงานลดลง 
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  วริณุ  ตัง้เจรญิ (2547 : 2-3) กล่าวว่า การเป็นผูบ้รหิารต้องมคีุณสมบตัหิลายประการ 
คุณสมบตัทิีส่ าคญัประการหนึ่งคอื การมจีติส านึกสาธารณะ ผูบ้รหิารควรเป็นผูท้ีเ่สยีสละเพื่อผูอ้ื่น 
เพื่อสงัคม เอาสงัคมเป็นตวัตัง้ เสยีสละทัง้ก าลงักาย ก าลงัใจ ก าลงัศรทัธา หรอืแมแ้ต่การเสยีสละ 
ในเชงิวตัถุระดบัหนึ่ง ถา้ผูบ้รหิารขาดจติส านึกสาธารณะจนกลายเป็นคนเหน็แก่ประโยชน์ส่วนตนจะ
เกดิการเอาเปรยีบองคก์ร เหน็แก่ประโยชน์ของกลุ่มและพวกพอ้ง องคก์รคงมปีญัหาอื่นๆ ตามมา 
ซึง่ความส าคญัของความมจีติสาธารณะในแต่ละประเดน็มดีงันี้ 
   1. ระดบัชุมชน ท าใหเ้กดิปญัหา คอืชุมชนอ่อนแอขาดการพฒันา เพราะต่างคน
ต่างอยู ่สภาพชุมชนมสีภาพเช่นไรกย็งัคงเป็นเช่นนัน้ ไมเ่กดิการพฒันาและยิง่นานไปกม็แีต่ 
เสื่อมทรดุ อาชญากรรมในชุมชนอยูใ่นระดบัสงู ขาดศูนยร์วมจติใจ ขาดผูน้ าทีน่ าไปสู่การแกป้ญัหา 
เพราะคนในชุมชนมองปญัหาของตวัเองเป็นเรือ่งใหญ่ และขาดคนอาสาน าพาการพฒันา เพราะกลวั
เสยีทรพัยก์ลวัเสยีเวลา หรอืกลวัเป็นทีค่รหาจากบุคคลอื่น 
   2. ระดบัชาต ิ ถา้บุคคลในชาตขิาดจติส านึกสาธารณะจะท าใหเ้กดิวกิฤตการณ์
ภายในประเทศบ่อยครัง้และแกป้ญัหาไมไ่ด ้เกดิการเบยีดเบยีนท าลายทรพัยากรและสมบตัทิีเ่ป็น
ของส่วนรวม  ประเทศชาตอิยูใ่นสภาพลา้หลงั เนื่องจากขาดพลงัของคนในสงัคม เมือ่ผูน้ าประเทศ
น ามาตรการใดออกมาใช ้กจ็ะไมไ่ดผ้ลเพราะไมไ่ดร้บัความรว่มมอืจากประชาชน เกดิการแบ่งพรรค
แบ่งพวก และเกดิการแก่งแยง่แขง่ขนั เหน็แก่ประโยชน์กลุ่มของตนและพวกพอ้ง เกดิการทุจรติ
คอรปัชัน่ 
   3. ระดบัโลก ถา้บุคคลขาดจติส านึก จะท าใหเ้กดิการเอารดัเอาเปรยีบระหว่าง
ประเทศ ท าใหเ้กดิปญัหาในระดบัต่างๆ เกดิการสะสมอาวุธกนัระหว่างประเทศ เพราะขาดความ
ไวว้างใจซึง่กนัและกนั กลวัประเทศอื่นจะโจมต ีจงึตอ้งมอีาวุธทีรุ่นแรง มอีานุภาพในการท าลายสงูไว้
ในครอบครอง เพื่อขม่ขู่ประเทศอื่น และเมือ่มปีญัหาเกดิขึน้กม็กัมแีนวโน้มในการใชค้วามรุนแรงของ
แสนยานุภาพทางการสงคราม ในการตดัสนิปญัหาเกดิการกลัน่แกลง้ แก่งแยง่หรอืครอบง าทาง
การคา้ระหว่างประเทศ พยายามทุกวถิทีางเพื่อใหเ้กดิการไดเ้ปรยีบทางการคา้ และเกดิการรงัเกยีจ
เหยยีดหยามคนต่างเชือ้ชาต ิต่างเผ่าพนัธุ ์หรอืต่างทอ้งถิน่ มองชนชาตอิื่นๆ เผ่าพนัธุอ์ื่นว่ามคีวาม
เจรญิหรอืศกัดิศ์รดีอ้ยกว่าเชือ้ชาตแิละเผ่าพนัธุข์องตนเอง ดถููกหรอืเป็นปฏปิกัษ์ต่อชาตอิื่น 
 คณุลกัษณะของความมีจิตสาธารณะ 
  คุณลกัษณะของความมจีติสาธารณะในแต่ละบุคคลยอ่มแตกต่างกนัอยา่งแน่นอน  
ขึน้อยูก่บัสงัคมและสภาพแวดลอ้มรวมถงึระยะเวลาทีไ่ดร้บัการสัง่สมในเรือ่งของความมจีติสาธารณะ 
ดงันัน้เยาวชนทีก่ าลงัศกึษาในระดบัอุดมศกึษาอยูใ่นช่วงอายรุะหว่าง 18-22 ปี ซึง่ไดร้บัการพฒันา
และปลกูฝงั เพื่อเสรมิสรา้งจติสาธารณะไวต้ัง้แต่ในวยัเดก็ เพื่อใหเ้ขามปีระสบการณ์ทีเ่พยีงพอเป็น
พืน้ฐานทีส่ามารถน าไปพฒันาตนเอง โดยในการปลกูฝงันัน้ควรใหเ้ดก็ไดม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ
ตระหนกัถงึความส าคญัของจติสาธารณะ รวมทัง้มกีารฝึกฝนและใหเ้ดก็ไดป้ฏบิตัจิรงิ เพื่อใหเ้กดิการ
กระท าทีเ่กีย่วกบัการพฒันาจติสาธารณะอย่างแทจ้รงิจนเกดิเป็นลกัษณะนิสยัและควรท าให้
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เหมาะสมกบัวยั เพื่อใหเ้กดิการเรยีนรูท้ีเ่หมาะสมตามวยัและเกดิการพฒันาตามล าดบัส าหรบัใชเ้ป็น
แนวทางในการปฏบิตัทิีถู่กตอ้ง   
  ดวงเดอืน พนัธุมนาวนิ (2538: 77) กล่าวถงึการปลกูฝงัคุณธรรมจรยิธรรมว่า เดก็
ช่วงแรกเกดิจนถงึก่อน 10 ขวบ เป็นช่วงทีเ่ดก็มคีวามไวต่อการรบัการปลกูฝงัและส่งเสรมิจรยิธรรม 
และวฒันธรรมเป็นอย่างยิง่ เพราะเดก็ยงัเป็น “ไมอ่้อนทีด่ดังา่ย” ฉะนัน้ การปฏบิตัต่ิอเดก็อยา่ง
เหมาะสมกบัพฒันาการทางรา่งกาย และโดยเฉพาะเหมาะสมกบัพฒันาการทางจติใจของเดก็จะเป็น
การป้องกนัปญัหาทีจ่ะเกดิขึน้ เมือ่เขา้สู่วยัรุน่และวยัผูใ้หญ่ไดม้าก 
  จากการศกึษาเอกสารพบว่า ยทุธนา วรณุปิตกุิล (2542: 181-183)  ไดก้ล่าวถงึ 
บุคคลทีม่จีติส านึกสาธารณะว่าตอ้งมคีุณลกัษณะ ดงันี้ 
   1. การทุ่มเทและอุทศิตน มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม บุคคลไมเ่พยีงแต่ปฏบิตัติาม
สทิธเิท่านัน้ แต่ตอ้งปฏบิตัเิพื่อช่วยเหลอืใหบ้รกิารแก่บุคคลอื่นเพื่อพฒันาสงัคมดว้ย อาท ิถา้ตอ้ง 
การใหผู้แ้ทนราษฎรมคีวามรบัผดิชอบต่อความตอ้งการและประโยชน์ของประชาชน ประชาชนกต็อ้ง
ใหค้วามใส่ใจและตดิตาม ไม่เพยีงท าการหยอ่นบตัรเลอืกตัง้เท่านัน้ ตอ้งเสยีสละเวลาใหใ้นการเขา้ไป
มสี่วนรว่มกบัการเมอืงระดบัทอ้งถิน่และในสถาบนัต่างๆ 
   2. เคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล จากกระแสปจัเจกชนนิยม ส่งผลใหค้นใน
สงัคมมลีกัษณะปิดกัน้ตนเอง ไมไ่วว้างใจผูอ้ื่น เลอืกคบเฉพาะกลุ่มทีม่คีวามเหมอืนกนั ไมส่นใจ
การเมอืง ท าใหไ้มส่ามารถปฏบิตัภิารกจิของสงัคมเพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวม เกดิขอ้ขดัแยง้  
การยตุขิอ้ขดัแยง้โดยการฟงัเสยีงขา้งมากไม่น าไปสู่ประโยชน์ของส่วนรวม ดงันัน้ ผูม้จีติส านึก
สาธารณะตอ้งเป็นพลเมอืงในฐานะทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ทางการเมอืงสมยัใหม ่มคีวามอดทน ตระหนกั
ว่าการมสี่วนรว่มไม่ท าใหไ้ดอ้ยา่งทีต่อ้งการเสมอไป ตอ้งเคารพและยอมรบัความแตกต่างที่
หลากหลาย และหาวธิอียูร่ว่มกบัความขดัแยง้ โดยการแสวงหาทางออกรว่มกนั การจ าแนกประเดน็
ปญัหา การใชเ้หตุผลในการแลกเปลีย่นความคดิ การตดัสนิใจ ตอ้งมกีารพดูแลกเปลีย่นความคดิเหน็
ระหว่างกนัใหม้ากทีสุ่ด เพื่อหาขอ้ยตุ ิสรา้งการเขา้รว่มรบัรู ้ตดัสนิใจ และผนึกก าลงั เพื่อใหเ้กดิการ
ยอมรบัจากทุกฝา่ย 
   3. ค านึงถงึผลประโยชน์ส่วนรวม คนในสงัคมตอ้งค านึงถงึการเมอืงในฐานะกจิการ
เพื่อส่วนรวมและเพื่อคุณธรรมมากขึน้ 
   4. การลงมอืกระท า การวพิากษ์วจิารณ์ปญัหาทีเ่กดิขึน้เพยีงอยา่งเดยีวไมส่ามารถ
ท าใหส้ถานการณ์ดขีึน้ตอ้งลงมอืท า โดยเริม่จากครอบครวัในการวางพืน้ฐานใหก้ารอบรมดา้น
จรยิธรรมของพลเมอืง สถาบนัการศกึษาไมเ่พยีงเป็นสถานทีฝึ่กทกัษะและใหค้วามรู ้ตอ้งรบัช่วงต่อ
ในการสรา้งค่านิยมทีเ่หมาะสมต่อจากครอบครวั รวมทัง้เครอืขา่ยสงัคมทีเ่กดิขึน้ระหว่างเพื่อนบา้น 
ทีท่ างาน สโมสร สมาคมต่างๆ เชื่อมโยงบุคคลทีส่นใจเรื่องของตนเขา้เป็นกลุ่มทีใ่ส่ใจผูอ้ื่น ช่วยด ารง
รกัษาประชาคม สงัคม และกฎจรยิธรรม รวมทัง้สถาบนัทีม่อีทิธพิลสงูต่อสงัคม คอื สถาบนัศาสนา 
และสื่อมวลชนนบัว่ามบีทบาทส าคญัในการรว่มสรา้งสงัคมใหเ้ขม้แขง็ 
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 องคป์ระกอบของจิตสาธารณะ 
  องคป์ระกอบของจติสาธารณะมกีารแบ่งองคป์ระกอบทีแ่ตกต่างกนัไปดงันี้ 
  ชาย โพธสิติา และคนอื่นๆ (2540: 14) ศกึษาจติส านึกต่อสาธารณสมบตั:ิ ศกึษากรณี
กรงุเทพมหานคร โดยศกึษาจากกลุ่มตวัอยา่งหลายกลุ่ม คอื กลุ่มท างานราชการ รฐัวสิาหกจิ หรอื
ท างานส านกังาน กลุ่มทีท่ างานรบัจา้ง งานคา้ขาย และธุรกจิส่วนตวั กลุ่มนกัศกึษาทีส่งูกว่ามธัยม 
กลุ่มผูท้รงคุณวุฒ ิโดยไดจ้ดัองคป์ระกอบของจติส านึกต่อสาธารณสมบตั ิ4 ดา้น คอื ดา้นความเขา้ใจ
เกีย่วกบัสาธารณสมบตั ิดา้นภาพสะทอ้นจติส านึกต่อสาธารณสมบตั ิดา้นมาตรการเสรมิสรา้ง
จติส านึกต่อสาธารณสมบตั ิและดา้นนโยบายและการบรหิารจดัการ 
  หลวงวเิชยีรแพทยาคม (2505) ไดก้ล่าวถงึความส านึกว่ามอีงคป์ระกอบดงันี้ 
   1. ส่วนทีเ่ป็นองคป์ระกอบดา้นความคดิ (Cognition) เป็นส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ความคดิทีเ่ป็นส่วนของการรบัรู ้หรอืเกดิความส านึกเป็นหลกั เช่น การรบัรู ้(Perception)  
ความทรงจ า (Memory) ความมเีหตุผล (Resoning) และการใชป้ญัญา (Intellect) 
   2. ส่วนทีเ่ป็นองคป์ระกอบดา้นท่าทคีวามรูส้กึ (Affection) เป็นส่วนประกอบ
ทางดา้นอารมณ์ ความรูส้กึ ซึง่จะเป็นสิง่ทีก่ระตุน้ “ความคดิ” อกีต่อหนึ่ง เป็นส่วนของความรูส้กึทาง
ใจของความส านึกทีร่วมเอาความรูส้กึของบุคคลในดา้นบวกหรอืดา้นลบ 
   3. ส่วนทีเ่ป็นองคป์ระกอบทางดา้นการปฏบิตัหิรอืการกระท า (Psycho-Motor)  
เป็นองคป์ระกอบทีก่่อใหเ้กดิแนวโน้มในทางปฏบิตัหิรอืปฏกิริยิาตอบสนองเมือ่มสีิง่เรา้ทีเ่หมาะสม 
ซึง่ส่วนน้ีตอ้งอาศยัความเขา้ใจหรอืความคดิรวบยอด (Concept) เกีย่วกบัสิง่นัน้เป็นฐาน 
  หฤทยั อาจปร ุ(2544: 46) ไดว้เิคราะหอ์งคป์ระกอบของการมจีติส านึกสาธารณะจาก
เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งน ามาสรปุเป็นองคป์ระกอบของจติส านึกสาธารณะทีใ่ชใ้นการวจิยั
ดา้นต่างๆ ดงันี้ 
   1. ดา้นความตระหนกัถงึปญัหาทีเ่กดิขึน้ในสงัคม บุคคลเกดิการรบัรูว้่าสภาพ
สงัคม เศรษฐกจิ และการเมอืงอยูใ่นภาวะไมป่กต ิซึง่มผีลกระทบต่อตนเอง ครอบครวั ประเทศชาต ิ
เป็นภาวะทีจ่ าเป็นตอ้งแกป้ญัหาใหอ้ยูใ่นภาวะปกตสิุข 
   2. ดา้นการวเิคราะห ์วพิากษ์ วจิารณ์สภาพสงัคม เศรษฐกจิ การเมอืง รวมถงึการ
คดิจ าแนกสาเหตุและกระบวนการ  ท าใหเ้กดิปญัหาสงัคม เศรษฐกจิ การเมอืง ท าใหอ้ยูใ่นภาวะ    
ไมป่กต ิรวมถงึผลกระทบของปญัหาในดา้นต่างๆ ว่ามคีวามสมัพนัธก์นัอย่างไร และรว่มกนัพดูคุย
แลกเปลีย่นความคดิเหน็กบับุคคลอื่นถงึสภาพปญัหา แนวทางป้องกนัและแกไ้ข 
   3. ดา้นความรกั ความเอือ้อาทร และความสามคัค ีการรวมกลุ่มของบุคคลในสงัคม
มคีวามหลากหลาย จงึจ าเป็นตอ้งสรา้งขึน้บนฐานแห่งความรกั ความเมตตา ความเอือ้อาทร และ
ความสามคัค ี
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   4. ดา้นการรบัรูค้วามสามารถของตนในการผลกัดนัเพื่อแกไ้ขปญัหาสงัคม
เศรษฐกจิ การเมอืง มัน่ใจในความสามารถของตนในการทีจ่ะช่วยเหลอื แกไ้ขปญัหาเศรษฐกจิ สงัคม 
การเมอืง กระตอืรอืรน้ในการหาวธิ ีแนวทางและทรพัยากรในการแกป้ญัหา 
   5. ดา้นการลงมอืปฏบิตั ิหรอืรว่มมอืในการแกไ้ขปญัหาสงัคม เศรษฐกจิ การเมอืง 
เขา้รว่มในกจิกรรมต่างๆ โดยการรเิริม่ของตนเอง หรอืเขา้รว่มในกลุ่มต่างๆ เพื่อช่วยเหลอืสงัคมโดย
การใหทุ้นทรพัย ์การช่วยในการจดักจิกรรมต่างๆ ช่วยเสนอความคดิ แนวทางแกไ้ขปญัหา หรอืการ
กระท าอื่นๆ ทีก่ระท าแลว้มผีลท าใหเ้กดิการผลกัดนั และการเคลื่อนไหวในทางพฒันาสงัคมตาม
ความรูค้วามสามารถของตน 
   6. ดา้นการมเีครอืข่ายในการท ากจิกรรมเพื่อช่วยเหลอืสงัคม ตอ้งมกีารประสาน 
เพื่อด าเนินการตามแนวทางในการช่วยเหลอืสงัคม โดยการจดัตัง้กลุ่มชมรมช่วยเหลอืสงัคม และ
รว่มกนักบัองคก์รของรฐับาลและเอกชนในการกระท าเพื่อช่วยเหลอืสงัคม 
  ศกัดิ ์สุนทรเสณ ี(2531: 117) ไดก้ล่าวถงึจติส านึกว่าเป็นมติดิา้นหนึ่งของเจตคต ิ 
ซึง่ตามมตินิี้จะถูกมองว่า เจตคตนิัน้อยูใ่นสภาวะจติส านึกหรอืจติไรส้ านึก หรอือยูใ่นส านึกเพยีง
บางส่วนหรอืไมอ่ย่างไร จงึอาจกล่าวไดว้่า จติส านึกเป็นส่วนหน่ึงของการรบัรูท้างจติใจซึง่เกดิขึน้
ก่อนการเกดิพฤตกิรรม โดยมอีงคป์ระกอบ 3 ประการ คอื การรู ้ความรูส้กึทางจติใจ และพฤตกิรรม 
ซึง่สอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบของเจตคตทิีม่อียู ่3 ประการ คอื 
   1. องคป์ระกอบดา้นความรู ้(Cognitive Component) เป็นเรือ่งของการรูข้อง
บุคคลในเรือ่งใดเรือ่งหนึ่ง อาจเป็นการรบัรูเ้กี่ยวกบัวตัถุ สิง่ของ บุคคล หรอืเหตุการณ์ต่างๆ ว่ารูส้ ิง่
ต่างๆ ดงักล่าวนัน้ไดอ้ย่างไร รูใ้นทางทีด่หีรอืไมด่ ีทางบวกหรอืทางลบ ซึง่จะก่อใหเ้กดิเจตคตขิึน้  
ถา้เรารูส้ ิง่หนึ่งในทางทีด่เีรากจ็ะมเีจตคตต่ิอสิง่นัน้ในทางทีด่ ีและถา้รูส้ ิง่หนึ่งสิง่ใดในทางไมด่ ีเรากจ็ะ
มเีจตคตทิีไ่มด่ต่ีอสิง่นัน้ดว้ย ถา้เราไม่รูจ้กัสิง่ใด เจตคตกิจ็ะไมเ่กดิ 
   2. องคป์ระกอบทางดา้นความรูส้กึ (Affective Component or Feeling 
Component) เป็นองคป์ระกอบทางดา้นอารมณ์ ความรูส้กึ ซึง่ถูกเรา้ขึน้จากการรูน้ัน้ และความรูส้กึ
นี้ท าใหเ้กดิเจตคตใินทางใดทางหนึ่ง คอืชอบหรอืไมช่อบ ความรูส้กึนี้เมือ่เกดิขึน้แลว้จะเปลีย่นแปลง
ไดย้าก 
   3. องคป์ระกอบทางดา้นแนวโน้มเชงิพฤตกิรรมหรอืการกระท า (Action 
Tendency Component of Behavioral Component) เป็นความพรอ้มทีจ่ะตอบสนองต่อสิง่นัน้ๆ 
ในทางใดทางหนึ่ง คอื พรอ้มทีจ่ะสนับสนุน ส่งเสรมิ ช่วยเหลอื หรอืในทางท าลาย ขดัขวาง ต่อสู้ 
  จากการศกึษาองคป์ระกอบของจติส านึกสาธารณะในเอกสารและงานวจิยัดงักล่าว 
พบว่า มกีารศกึษาจติสาธารณะในองคป์ระกอบทีแ่ตกต่างกนัไป จงึสรปุไดว้่าองคป์ระกอบของ     
การมจีติส านึกสาธารณะนัน้ สามารถแบ่งองคป์ระกอบของจติสาธารณะออกเป็น 3 องคป์ระกอบ    
6 ตวัชีว้ดั คอื 
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   1. การใช ้หมายถงึ การใชข้องส่วนรวม  การรกัษาทรพัยส์นิ  การดแูลรกัษาความ
สะอาด การไมท่ าลายทรพัยส์นิทีเ่ป็นสาธารณสมบตั ิใหเ้กดิความช ารดุเสยีหายต่อส่วนรวม  โดยวดั
จากพฤตกิรรมการแสดงออกดงันี้  
    1.1 การดแูลรกัษา เมือ่ใชเ้สรจ็แลว้มกีารเกบ็เขา้ทีแ่ละรกัษาใหค้งอยูใ่นสภาพดี 
    1.2 ลกัษณะการใช ้รูจ้กัใชข้องส่วนรวมอยา่งประหยดัและทะนุถนอม 
   2. การถอืเป็นหน้าที ่หมายถงึ การมุง่ปฏบิตัเิพื่อส่วนรวมในการดแูลรกัษาของ
ส่วนรวมในวสิยัทีต่นสามารถท าได ้โดยวดัจากพฤตกิรรมการแสดงออกดงันี้  
    2.1 การท าตามหน้าทีเ่พื่อส่วนรวมและเคารพกฎระเบยีบทีก่ าหนด  
    2.2 การรบัอาสาท าบางสิง่บางอยา่งเพื่อส่วนรวม  คอยสอดส่องดแูลสาธารณ
สมบตัขิองส่วนรวม  
   3. การเคารพสทิธ ิหมายถงึ การเคารพสทิธใินการใชข้องส่วนรวมทีเ่ป็นประโยชน์
รว่มกนัของกลุ่ม การไมย่ดึครองของส่วนรวมมาเป็นของตน  ตลอดจนไมปิ่ดกัน้โอกาสของบุคคลอื่น
ทีจ่ะใชข้องส่วนรวม โดยวดัจากพฤตกิรรมการแสดงออกดงันี้ 
    3.1 ไมน่ าของส่วนรวมมาเป็นของตนเอง  
    3.2 การแบ่งปนัและเปิดโอกาสใหผู้อ้ื่นไดใ้ชข้องส่วนรวม 
 การวดัจิตสาธารณะ 
  วธิกีารวดัทางจติวทิยาในปจัจบุนัมวีธิกีารวดัหลายวธิ ีไดแ้ก่ การสงัเกต การรายงาน
ตนเอง การสมัภาษณ์ การใชแ้บบสอบถาม และการใชแ้บบทดสอบ มรีายละเอยีดดงันี้  
(ม.ร.ว.สมพร สุทศันีย.์  2544: 22-30) 
   1. การสงัเกต เป็นวธิกีารศกึษาพฤตกิรรมทีใ่ชไ้ดง้่าย สะดวก และใชก้นัมากใน 
การศกึษาวจิยั เราสามารถควบคุมใหก้ารสงัเกตมรีะบบและเป็นปรนัยได ้ถา้ผูศ้กึษาวจิยัใชก้าร
สงัเกตอยา่งมรีะบบและเป็นปรนัยแลว้จะท าให้เกดิประโยชน์หลายประการ เช่น ศกึษาพฒันาการ
ของบุคคล ความแตกต่างระหว่างบุคคล และสาเหตุของพฤตกิรรมเพื่อเขา้ใจบุคคลได ้โดยประเภท
ของการสงัเกตทีส่ าคญัสามารถแบ่งออกเป็น 2 เรือ่ง คอื 
    1.1 การสงัเกตตามสภาพธรรมชาต ิแบ่งออกเป็น การสงัเกตแบบไมเ่ป็น
ทางการ เป็นการสงัเกตทีเ่กดิขึน้ในชวีติประจ าวนั และการสงัเกตอยา่งมวีตัถุประสงคโ์ดยจะก าหนด
วตัถุประสงคใ์นการสงัเกตว่าจะสงัเกตพฤตกิรรมอะไรบา้ง และจะสงัเกตเฉพาะพฤตกิรรมทีต่อ้งการ
เท่านัน้ ซึง่พฤตกิรรมดงักล่าว ไดแ้ก่ พฤตกิรรมทางกาย พฤตกิรรมทางเชาวน์ปญัญา และ
พฤตกิรรมทางอารมณ์และสงัคม 
    1.2 สงัเกตในหอ้งทดลอง เมือ่ตอ้งการศกึษาพฤตกิรรมใดพฤตกิรรมหนึ่งทีย่าก
แก่การสงัเกตไดใ้นสภาพการณ์ธรรมดา จะตอ้งจดัสถานการณ์ในหอ้งทดลองโดยมสีถานการณ์
เฉพาะทีต่อ้งการศกึษารว่มกบัสถานการณ์อื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง แลว้ลองสงัเกตพฤตกิรรมทางกระจก
ทางเดยีวโดยไมใ่หผู้ถู้กสงัเกตรูต้วั 



17 

 

 

   2. การรายงานตนเอง หรอืการสงัเกตตนเอง เป็นวธิศีกึษาพฤตกิรรมภายในทีเ่ป็น
ขอ้มลูส่วนตวั เช่น ความคดิ ความรูส้กึ ทศันคต ิค่านิยมทีถู่กตอ้ง มกัจะมขีอ้จ ากดัตรงทีม่อีคติ
ส่วนตวัเขา้มาเกี่ยวขอ้งมากกว่าการสงัเกตจากผูอ้ื่น แต่บุคคลสามารถฝึกฝนการสงัเกตดว้ยตนเอง
ใหถู้กตอ้งและมรีะบบยิง่ขึน้ได ้ท าใหบุ้คคลสามารถจ าแนกสิง่ทีเ่ขารูส้กึ คดิ หรอืกระท าจากสิง่ทีเ่ขา
ควรจะรูส้กึ คดิหรอืกระท าแลว้รายงานดว้ยตนเอง การรายงานตนเองนัน้ จะมแีบบสงัเกตทีเ่ป็น
ลกัษณะการเตมิค าในช่องว่าง หรอืมาตรประมาณค่าทีบุ่คคลสามารถบนัทกึได้ตามความเหมาะสม 
   3. การสมัภาษณ์ เป็นวธิกีารวดัพฤตกิรรมทีใ่ชก้นัมานานและเป็นวธิปีระเมนิ
บุคลกิภาพวธิหีนึ่ง การสมัภาษณ์เป็นการไดร้บัขอ้มลูจากค าพดูของผูร้บัการสมัภาษณ์ถงึการกระท า
ของตนเอง และท าใหผู้ส้มัภาษณ์สงัเกตเหน็กรยิาท่าทางการเคลื่อนไหว ค าพดูของผูร้บัการ
สมัภาษณ์ ผูส้มัภาษณ์ควรจดบนัทกึสิง่เหล่านี้ไวด้ว้ย การสมัภาษณ์มกัจะใชใ้นการสบืคน้ขอ้มลูที่
ลกึซึง้ เช่น ในการจา้ง การคดัเลอืกและกลัน่กรอง ประเมนิผลงาน และในการใหค้ าปรกึษา เป็นตน้ 
   4. การใชแ้บบสอบถาม เป็นเครือ่งมอืทีใ่ชป้ระเมนิพฤตกิรรมในโรงเรยีน และ
สถานทีอ่ื่นๆ ทีต่อ้งการใหผู้ป้ระเมนิประเมนิคุณค่าเป็นระดบัทีต่่อเนื่องกนั สามารถใชเ้กบ็รวบรวม
พฤตกิรรมไดร้วดเรว็และประหยดักว่าการสงัเกตและการสมัภาษณ์ และสามารถเกบ็ขอ้มลูทลีะ
มากๆ เสยีเวลาและค่าใชจ้่ายน้อย 
   5. การใชแ้บบทดสอบ แบบทดสอบทางจติวทิยามกัเป็นแบบทดสอบความ 
สามารถทีม่คี าตอบถูกและผดิ แบบทดสอบเชาวน์ปญัญา ความถนดัและผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
 
ทฤษฎีทางจิตวิทยาท่ีเก่ียวข้องกบัความแตกต่างของบคุคล 
 ความแตกต่างของบุคคลเป็นส่วนส าคญัทีส่่งผลต่อการแสดงออกทางพฤตกิรรมของบุคคล 
โดยปจัจยัทางจติวทิยาทีเ่กี่ยวขอ้งกบัความมจีติสาธารณะในการศกึษาวจิยัครัง้นี้มดีงันี้ 
 เพศ   
  เพศชายและเพศหญงิมคีวามแตกต่างกนัในหลายๆ ดา้น โดยธรรมชาตแิละสงัคม
ก าหนดใหเ้พศชายและเพศหญงิมลีกัษณะบุคลกิภาพทีแ่ตกต่างกนั (อมรรตัน์ เนตรมกุดา.  2545: 
66 ; รววิงศ ์ศรทีองรุง่.  2543: 9) นอกเหนือจากสภาพทางกายภาพแลว้ การทีบุ่คคลมคีวาม
แตกต่างกนัทางเพศ จงึส่งผลใหม้อุีปนิสยับางประการทีแ่ตกต่างกนัตามเพศ ดว้ยเหตุนี้เองเพศจงึ
กลายเป็นสิง่บ่งบอกถงึความแตกต่างของแต่ละบุคคล ซึง่มคีวามชดัเจนว่าโดยทัว่ไปเพศชายจะมี
ความแขง็แรง มัน่คง และหยาบกระดา้งกว่าเพศหญงิ ในขณะทีเ่พศหญงิจะมคีวามอ่อนโยน 
ละเอยีดอ่อน และเรยีบรอ้ยกว่าเพศชาย  รวมถงึความแตกต่างในดา้นสถานภาพและบทบาททาง
สงัคม ตลอดจนอทิธพิลของวฒันธรรมในแต่ละสงัคมยงัก าหนดใหเ้พศชายและเพศหญงิเรยีนรูแ้ละ
ประพฤตปิฏบิตัตินตามบทบาททีแ่ตกต่างกนั (กาญจนา ด าสุวรรณ; & นิตยา เสารมัณี.  2524: 48; 
พมิลพรรณ เชือ้บางแกว้.  2553: 35) ซึง่ อมรรตัน์ เนตรมกุดา (2545: 66) กล่าวว่าสงัคมตะวนัออก
ถอืว่าผูช้ายมลีกัษณะเป็นผูน้ า มลีกัษณะก้าวรา้ว พึง่ตนเอง และตรงไปตรงมา เป็นผูป้กป้องคุม้ครอง
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และใหค้วามปลอดภยัแก่สตร ีเดก็ และคนชรา เป็นผูท้ีก่ลา้หาญและเสยีสละแก่ผูอ้ื่น ขณะที่
คาดหมายใหผู้ห้ญงิเป็นผูท้ีม่ศีลีธรรมและคุณธรรมสงู เป็นผูท้ีเ่ชื่อฟงัและโอนอ่อนผ่อนตามมากกว่า
ผูช้าย 
 วยัหรืออายุ 

  วยัหรอือายขุองบุคคลมกีารพฒันาปรบัเปลีย่นลกัษณะนิสยัตามการเจรญิวยัของแต่ละ
บุคคล ดงันัน้ ผูใ้หญ่ซึง่เป็นผูท้ีม่ปีระสบการณ์ชวีติ โดยผ่านเหตุการณ์ทัง้ดแีละไมด่หีลากหลาย
เหตุการณ์ และไดร้บัผลจากการกระท าหรอืการด าเนินชวีติมาแลว้ในสถานการณ์ต่างๆ จงึอาจมกีาร
ปรบัเปลีย่นลกัษณะนิสยัใจคอ ทีเ่คยเป็นคนใจรอ้นหุนหนัพลนัแล่นในวยัรุ่น กลายเป็นคนทีม่คีวาม
สุขมุเยอืกเยน็และใชเ้หตุผลในการพจิารณาเรือ่งราวต่างๆ มากขึน้ (พมิลพรรณ เชือ้บางแกว้.  
2553: 35) ซึง่นกัจติวทิยายอมรบัว่าความแตกต่างระหว่างวยั ท าใหบุ้คคลมพีฤตกิรรมแตกต่างกนั 
ทัง้ทางดา้นร่างกายอารมณ์ พฒันาการทางดา้นสงัคมและ จติใจ ความแตกต่างในดา้นอายุนี้เป็นการ
เปลีย่นแปลงตามกฎธรรมชาตเิพราะยิง่คนมอีายเุพิม่มากขึน้ยอ่มสัง่สมประสบการณ์มากเป็นเงาตาม
ตวั ซึง่เกดิประโยชน์และโทษในการปรบัตวัและแกป้ญัหาในการด ารงชวีติในสงัคม อายจุงึเป็น
องคป์ระกอบทีเ่ด่นชดัทีสุ่ดในดา้นความแตกต่างระหว่างบุคคล เพราะท าใหบุ้คคลมบีุคลกิภาพ
ต่างกนัในดา้นความสุขุม รอบรู ้ความช านาญ ความรบัผดิชอบ ความสนใจ ความสามารถในการ
แกป้ญัหาและความจ า เป็นตน้ ซึง่อายขุองบุคคลแต่ละช่วงชวีติจงึมพีฒันาการของบุคลกิภาพ
แตกต่างกนั (กนัยา สุวรรณแสง.  2533: 29) โดย อมรรตัน์ เนตรมกุดา (2545: 66) กล่าวว่า วยัหรอื
อายทุีแ่ตกต่างกนันัน้ เป็นสาเหตุทีท่ าใหค้วามสนใจของคนเราต่างกนั เช่น วยัเดก็สนใจท ากจิกรรมที่
สนุกสนานตามประสาเดก็ อกีทัง้ไมช่อบฟงัเรือ่งทีซ่บัซอ้นและยาวเกนิไป วยัรุ่นส่วนใหญ่สนใจท า
กจิกรรมทีเ่น้นความเพลดิเพลนิสนุกสนานและเรา้อารมณ์ โดยจะเน้นในเรือ่งการเรยีน การกนิ การ
คบหาเพื่อนต่างเพศ การเทีย่วท่องผจญภยั การแต่งกายตามสมยันิยม การชมภาพยนตร ์การฟงั
วทิย ุการเล่นเกมสค์อมพวิเตอร ์และการเล่นอนิเทอรเ์น็ต วยัหนุ่มสาวสนใจเรือ่งการสรา้งครอบครวั
และการมบีุตรสบืสกุล วยัผูใ้หญ่สนใจเรือ่งความมัน่คงใหแ้ก่ชวีติ การแสวงหาชื่อเสยีงและเกยีรตยิศ 
ส่วนวยัชราสนใจเรือ่งศาสนา ปรชัญาและเรือ่งทีเ่ป็นนามธรรมมากขึน้ เริม่ปลงกบัชวีติ ใชช้วีติในบัน้
ปลายดว้ยการใหค้ าแนะน า อบรมสัง่สอนและถ่ายทอดประสบการณ์ต่างๆ ใหแ้ก่คนรุ่นหลงั เป็นตน้  
 การศึกษา 
  การศกึษาอบรมยอ่มส่งผลต่อแนวความคดิ ทศันคตสิ่วนตวั และอุปนิสยัใจคอของแต่
ละคนใหแ้ตกต่างกนั บุคคลทีไ่ดร้บัการฝึกฝนอบรมสัง่สอนมาเป็นอย่างด ีกม็กัจะไดร้บัการฝึกหดั
กริยิามารยาทและขดัเกลานิสยัใจคอใหด้ขีึน้กว่าผูท้ีไ่ดร้บัการฝึกฝนมาน้อย การศกึษามากหรอืน้อย
และในระดบัการศกึษาทีต่่างกนัท าใหค้นเรามบีุคลกิภาพ ความคดิ ทศันคต ิการแสดงออก ความ
สนใจ และการใชเ้หตุผลในการพจิารณาสิง่ต่างๆ แตกต่างกนัไป คนทีม่กีารศกึษาสงูมกัใชเ้หตุผล
มากกว่าอารมณ์ ส่วนคนทีม่กีารศกึษาต ่ามกัใชอ้ารมณ์มากกว่าเหตุผล รวมถงึการศกึษายอ่มส่งผล
ถงึความนิยมส่วนบุคคลทีต่่างกนัออกไป เช่น แมค่า้จะสนใจรายการเพลงลกูทุ่ง ส่วนผูท้ีไ่ดร้บั



19 

 

 

การศกึษากจ็ะนิยมฟงัเพลงอกีระดบัหน่ึง เช่น เพลงสากลภรณ์หรอืเพลงสุนทราภรณ์ (พมิลพรรณ 
เชือ้บางแกว้.  2553:11) นอกจากนี้ ผลการศกึษาของ พรชุล ีอาชวอ ารงุ (2525: 249) ยงัพบความ
แตกต่างในดา้นการศกึษาของนิสติทีเ่รยีนแต่ละสาขาวชิาจะไดร้บัความรูแ้ละประสบการณ์ทาง
วชิาการเฉพาะดา้นต่างกนั และความแตกต่างของประสบการณ์ทางวชิาการของแต่ละสาขาวชิาจะ
ท าใหน้ิสติต่างสาขาวชิา มบีุคลกิภาพและความสนใจต่างกนัดว้ย ซึง่ตรงขา้มกบันิสติในสาขาวชิา
เดยีวกนั จะมคีวามเหมอืนกนัมากขึน้เมือ่ศกึษาในชัน้ปีทีส่งูขึน้ 
 
อตัลกัษณ์นิสิต มศว 
 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒไดใ้หค้วามส าคญัในการสรา้งอตัลกัษณ์ใหเ้กดิขึน้กบันิสติ
ทุกคน โดยในปี พ.ศ. 2549 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒเริม่ก าหนดจดุมุง่หมายและรเิริม่นโยบาย
เกีย่วกบัการก าหนดอตัลกัษณ์ของนิสติขึน้อย่างจรงิจงั ดว้ยมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒมคีวาม
เชื่อมัน่ว่านิสติและบณัฑติ มศว คอื อนาคตของประเทศ คอื เจา้ของสงัคมเจา้ของโลกใบน้ี ในวนั
ขา้งหน้าถา้มหาวทิยาลยัสรา้งนิสตินกัศกึษาทีไ่รคุ้ณภาพ โลกและสงัคมในอนาคตย่อมไรคุ้ณภาพ
ดว้ย  ในทางกลบักนัหากนิสตินกัศกึษามคีวามดงีาม โลกและสงัคมยอ่มดงีามดว้ยคุณภาพและ 
ความด ี นกัศกึษาตอ้งหลอมรวมไวใ้นทุกศาสตร ์ทุกคณะ สถาบนั ส านกั ทุกรายวชิา และทุก
กจิกรรม อาจารยท์ุกคนตอ้งรบัผดิชอบอย่างเตม็ก าลงัความสามารถ หากมหาวทิยาลยัผลติคนเก่ง
วชิาออกไป แต่เหน็แก่ตวั สรา้งปญัหา สรา้งสงัคมใหเ้ลวรา้ย มหาวทิยาลยัตอ้งรบัผดิชอบใน
กระบวนการทางการศกึษาดว้ย (อตัลกัษณ์นิสิต มศว.  2554: 45-46) 
 อตัลกัษณ์ของนิสิต มศว 9 ประการ 
  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒไดใ้หค้วามส าคญัของการมสี่วนรว่มในสงัคม จงึได้
ก าหนดเป็นเป้าหมายและนโยบายทีช่ดัเจน  ส าหรบัมุง่เน้นกระบวนการพฒันานิสติควบคู่ไปพรอ้ม
กบัการปลกูฝงัจติสาธารณะในแนวทางทีถู่กตอ้งและเหมาะสมกบันิสติ มศว ทุกคน ดว้ยเหตุนี้  
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒจงึเน้นเรือ่ง “จติสาธารณะ” ซึง่ถอืเป็นคุณลกัษณะของนิสติทีพ่งึ
ประสงคใ์หห้นกัแน่นยิง่ขึน้ โดยอตัลกัษณ์ทัง้ 9 ประการ มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ (อตัลกัษณ์นิสิต 
มศว.  2554: 45-46) 
   1. ใฝรู่ต้ลอดชวีติ คอื การใฝรู่ทุ้กลมหายใจเขา้ออก ยอ่มช่วยใหเ้ราฉลาด รอบรู ้ 
เป็นคนด ีและปรบัตวัได้ 
   2. คดิเป็นท าเป็น  คอื ช่วยใหเ้ราคดิ พดู และท า เป็นสิง่เดยีวกนั ไมใ่ช่ดแีต่พดู 
   3. หนกัเอาเบาสู ้ คอื  ชวีติตอ้งท างานหนกั รบัผดิชอบ ทุมเทเสยีสละ เราจะ
ประสบผลส าเรจ็อยา่งแน่นอน   
   4. รูก้าลเทศะ คอื เป็นหนึ่งในวฒันธรรมของความเป็นคนไทย กาละใด เทศะใด  
ทีเ่ราควรกระท า ควรพดู ควรแสดงออกอยา่งเหมาะสม 
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   5. เป่ียมจติส านึกสาธารณะ  คอื “มศว คอืผูใ้ห ้เราจงึภาคภมูใิจในความเป็น มศว” 
จาคะ ยอ่มเป็นหน่ึงปจัจยัของความเจรญิงอกงามในชวีติ 
   6. มทีกัษะสื่อสาร  คอื  กลา้คดิ กลา้ท า กลา้แสดงออก มศีกัยภาพในการถ่ายทอด
ความรูค้วามสามารถ   
   7. อ่อนน้อมถ่อมตน คอื อกีหน่ึงปจัจยัทีส่ าคญัยิง่ของ “ความเป็นไทย” รวงขา้วทีม่ ี
เมลด็เตม็เต่งยอ่มโน้มลงสู่ดนิ รวงขา้วลบียอ่มชคูอสู่ทอ้งฟ้า 
   8. งามดว้ยบุคลกิ คอื บุคลกิภาพทีส่ง่างามทัง้ร่างกาย พฤตกิรรม จติใจ ยอ่มเป็น
เสน่หแ์ละบอกความเป็นตวัตนของเรา   
   9. พรอ้มดว้ยศาสตรแ์ละศลิป์ คอื พฒันาสมองใหเ้ตม็ศกัยภาพทัง้สองดา้น 
การวนเวยีนอยูใ่นศาสตรข์องตนเองเท่านัน้ยอ่มอุดตนัทางปญัญา 
  จากอตัลกัษณ์ทัง้ 9 ประการทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้นัน้ จะสงัเกตไดว้่ามทีัง้อตัลกัษณ์ที่
มุง่เน้นในเรือ่งของการพฒันาบุคลกิลกัษณะส่วนบุคคลและมุง่เน้นลกัษณะทางสงัคม ซึง่ความมจีติ
สาธารณะเป็นอตัลกัษณ์ประการที่ 5 ทีม่หาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒใหค้วามส าคญัในกระบวนการ 
พฒันานิสติ เพื่อใหเ้ป็นบณัฑติทีเ่ป่ียมดว้ยจติส านึกสาธารณะ อย่างไรกต็าม การพฒันานิสติใหม้ี
คุณลกัษณะดงักล่าว มหาวทิยาลยัจงึตอ้งมกีลไกในการสรา้งอตัลกัษณ์ โดยใชโ้ครงการค่าย
เสรมิสรา้งอตัลกัษณ์นิสติ มศว เป็นกลไกส าคญัในการพฒันานิสติใหม้อีตัลกัษณ์ทัง้ 9 ประการ 
 ค่ายเสริมสร้างอตัลกัษณ์นิสิต มศว 
  โครงการค่ายเสรมิสรา้งอตัลกัษณ์นิสติ มศว มทีีม่าสบืเนื่องมาจากมตกิารประชุมของ
คณะกรรมการบรหิารยุทธศาสตร ์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ไดก้ าหนดว่า นิสติของ มศว ควร
มอีตัลกัษณ์ของนิสติ มศว เมือ่ใครไดร้บันิสติเขา้ท างานหรอืมกีารท างานรว่มกบันิสติ มศว กจ็ะทราบ
ว่า นี่คอื ลกัษณะเฉพาะของนิสติ มศว แสดงออกมา อตัลกัษณ์นิสติทีค่ณะกรรมการบรหิาร
ยทุธศาสตรอ์ยากเหน็ใหม้อียูใ่นตวันิสติ ไดแ้ก่ ใฝรู่ต้ลอดชวีติ คดิเป็นท าเป็น หนกัเอาเบาสู ้ 
รูก้าลเทศะ เป่ียมจติส านึกสาธารณะ มทีกัษะสื่อสาร อ่อนน้อมถ่อมตน งามดว้ยบุคลกิ พรอ้มดว้ย
ศาสตรแ์ละศลิป์ ทัง้หมด 9 ประการดว้ยกนั ท าอยา่งไรจะท าใหบ้รรลุเป้าหมายได ้การเรยีนในชัน้
เรยีนเพยีงอยา่งเดยีวคงไมส่ามารถพฒันานิสติใหเ้ขา้สู่เป้าหมาย ดงันัน้ การจดักจิกรรมในรปูแบบ
ต่างๆ ใหน้ิสติไดเ้ขา้สู่อตัลกัษณ์ดงักล่าวใหไ้ดจ้งึมคีวามส าคญัอยา่งยิง่ และเป็นทีม่าของกจิกรรม
ต่างๆ ทีม่หาวทิยาลยัไดใ้ชเ้งนิรายไดข้องมหาวทิยาลยัจดัใหก้บันิสติชัน้ปีที ่1 และยงัใหอ้งคก์รนิสติ
ไดท้ราบและจดักจิกรรมทีจ่ะท าใหนิ้สติเขา้สู่เป้าหมายน้ีใหไ้ดด้ว้ย (อตัลกัษณ์นิสิต มศว.  2554: 5) 
  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒจงึรเิริม่ใหม้กีารจดัค่ายใหน้ิสติเขา้ท ากจิกรรมรว่มกนั 
อยูร่ว่มกนัในระยะเวลาหนึ่งที ่มศว องครกัษ์ ตามยทุธศาสตรก์ารพฒันานิสติของมหาวทิยาลยั โดย
ในปีการศกึษา 2549 เป็นตน้ไป นิสติชัน้ปีที ่1 ทุกคน ทุกคณะ วทิยาลยัและส านกัวชิาการตอ้งเขา้
รว่มกจิกรรมการปฐมนิเทศตอ้นรบันิสติใหมแ่ละโครงการค่ายเสรมิสร้างอตัลกัษณ์นิสติมหาวทิยาลยั- 
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ศรนีครนิทรวโิรฒ เนื่องจากเป็นกจิกรรมบงัคบัตามหลกัสตูร การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีซึง่โครงการ
ค่ายเสรมิสรา้งอตัลกัษณ์นิสติเพื่อพฒันาบณัฑติในอุดมคตไิทย ประจ าปีการศกึษา 2549 เป็น
กจิกรรมทีมุ่ง่พฒันาศกัยภาพนิสติตามยุทธศาสตรก์ารพฒันาศกัยภาพนิสติ เพื่อใหน้ิสติม ี                    
อตัลกัษณ์ครบทัง้ 9 ประการ ฝา่ยพฒันาศกัยภาพนิสติจงึไดจ้ดัโครงการค่ายเสรมิสรา้งอตัลกัษณ์
นิสติ มศว ขึน้ โดยมวีตัถุประสงค ์3 ประการคอื 1) เพื่อพฒันาศกัยภาพนิสติมหาวทิยาลยั- 
ศรนีครนิทรวโิรฒ ใหเ้ป็นผูท้ีม่อีตัลกัษณ์ครบทัง้ 9 ประการ 2) เพื่อสรา้งความรกั ความสามคัคใีนหมู่
นิสติของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ และ 3) เพื่อสรา้งความรกัความผกูพนั และมคีวาม
ภาคภมูใิจทีน่ิสติมต่ีอสถาบนั 
  ส าหรบัรปูแบบของกจิกรรมทีจ่ดัขึน้เป็นกจิกรรมพฒันาศกัยภาพนิสติ เพื่อให้
ครอบคลุมอตัลกัษณ์นิสติทัง้ 9 ประการ โดยกจิกรรมทีจ่ดัจะแบ่งเป็นทางดา้นกฬีา บ าเพญ็
สาธารณประโยชน์ ส่งเสรมิศลิปวฒันธรรม และดา้นวชิาการดงันี้ 
   1) กจิกรรมบรรยายพเิศษเรื่อง  “อตัลกัษณ์นิสติ มศว กบัการพฒันาบณัฑติอุดม
คตไิทย” ซึง่เป็นการบรรยายทีน่ิสติไม่รูส้กึว่าถูกใหก้ารอบรม เนื่องจากมสีาระ ความรู ้และความ
บนัเทงิ ผสมผสานกนัอยา่งลงตวั 
   2) กจิกรรมเรยีนรูน้อกสถานที ่โดยทมีงานโรงเรยีนนายรอ้ยพระจลุจอมเกลา้ โดย
สบัเปลีย่นหมนุเวยีนเดนิทางไปท ากจิกรรมวนัละ 1 กลุม่ รวม 3 วนั  รปูแบบกจิกรรมจะเน้นใหน้ิสติ
เกดิการท างานเป็นทมี  ส่งเสรมิความรกัความสามคัค ี ความมรีะเบยีบวนิัยและการมสีมัมาคารวะ 
   3) กจิกรรมสวนสวย มศว งาม กจิกรรมหอ้งเรยีนสิง่แวดลอ้ม กจิกรรมปลกูตน้ไม้
สายสมัพนัธ ์และกจิกรรม มศว สวยดว้ยสองมอืเรา เป็นกจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน์เสรมิสรา้ง
จติส านึกสาธารณะโดยใชน้ิสติเป็นแบบอย่างทีด่ใีนการกลา้แสดงออกในทางสรา้งสรรค์ 
   4) กจิกรรมหอ้งเรยีนมารยาทไทย จดัอบรมบรรยายเชงิปฏบิตักิารโดยวทิยากร
ผูท้รงคุณวุฒ ิ3 ครัง้ ครัง้ละ 3 ชัว่โมง 
   5) กจิกรรมหอ้งเรยีนธรรมะบนัเทงิ รื่นเรงิอย่างมสีตฯิ วทิยากรบรรยายเกี่ยวกบั
สาระ ประสบการณ์ แก่นแทข้องการเป็นคนดแีละแลกเปลีย่นทศันคตกิบันิสติเกีย่วกบัการท าความดี 
   6) กจิกรรมหอ้งเรยีนคดิเป็น - ท าเป็น วทิยากรบรรยายเกีย่วกบัสาระ 
ประสบการณ์ แก่นแทข้องการเป็นคนดแีละแลกเปลีย่นทศันคตกิบันิสติเกีย่วกบัการท าความดี 
   7) กจิกรรมคนดศีรสีงัคม แบ่งนิสติเป็นกลุ่มจ านวน 8 กลุ่ม มอีาจารยเ์ป็นวทิยากร
ประจ ากลุ่ม รว่มอภปิรายรว่มกนั วเิคราะหจ์รยิธรรมทีด่งีามเกี่ยวกบัความดทีีน่่ายกยอ่ง และน่าเอา
เป็นแบบอยา่ง จากสารคด ีวดีทีศัน์ ประวตับิุคคลส าคญัทีส่งัคมยอมรบัว่าเป็นคนดี 
   8) กจิกรรมหอ้งเรยีนอุดมการณ์ประชาธปิไตย เป็นการจดักจิกรรมเสรมิสรา้ง
จติส านึกสาธารณะและปลกูฝงัค่านิยมทางความคดิ ทศันคตเิกีย่วกบัสงัคมในลกัษณะของการ
ส่งเสรมิอุดมการณ์ทีส่อดคลอ้งกบัระบอบการเมอืงการปกครองแบบประชาธปิไตยตามหลกัสทิธิ
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เสรภีาพและความเสมอภาคในสทิธมินุษยชนโดยใชง้านศลิปะและกลไกเป็นสื่อกลางและใชใ้นการ
ด าเนินงาน 
   9) กจิกรรมหอ้งเรยีนบุคลกิภาพ เป็นการอบรมบรรยายพเิศษโดยวทิยากร
ผูท้รงคุณวุฒเิกี่ยวกบัทกัษะ การพฒันาบุคลกิภาพทีด่สี าหรบันิสติ มกีารอภปิรายสรุปความคดิ
รว่มกนัระหว่างนิสติ เกีย่วกบับุคลกิภาพผูน้ านิสติในอุดมคตไิทย 
   10) กจิกรรมการบรรยายพเิศษโดยวทิยากรผูท้รงคุณวุฒเิกีย่วกบัการน้อมน าแนว
พระราชด ารเิศรษฐกจิพอเพยีงและประกวดแนวคดิการปฏบิตัตินตามแนวพระราชด ารปิรชัญา
เศรษฐกจิพอเพยีง 
   11) กจิกรรมคนืวนัอ าลาน้องใหม ่เป็นการจดัเวทกีารแสดงมกีารแสดงทาง
วฒันธรรมทีอ่ญัเชญิบทเพลงพระราชนิพนธม์าประกอบการแสดงบนเวท ีมกีารแสดงดนตรสีากล  
มกีารประกวดความคดิสรา้งสรรคด์า้นการจดัการแสดงของนิสติ นิสติแต่ละกลุ่มออกมาแสดงความ
คดิเหน็บนเวท ีสรุปสาระทีไ่ดร้บัประโยชน์ มติรภาพ ประสบการณ์ทีไ่ดเ้รยีนรูจ้ากการเขา้รว่ม
กจิกรรมครัง้นี้ตัง้แต่วนัแรกจนวนัสุดทา้ย มกีารถ่ายทอดประสบการณ์การท างานเพื่อส่วนรวมในรัว้
มหาวทิยาลยัของอดตีผูน้ าองคก์รนิสติทีส่ าเรจ็การศกึษาไปแลว้ 
    
ความมีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมดุ 
 หอ้งสมดุเป็นสถานทีส่าธารณะทีเ่ปิดโอกาสใหทุ้กคนสามารถเขา้ใชไ้ดอ้ยา่งเสรทีัง้บุคคล
ภายในและบุคคลภายนอก ซึง่ผูเ้ขา้ใชบ้รกิารแต่ละคนต่างกม็คีวามหลากหลายทางดา้นลกัษณะนิสยั
ส่วนตวัตามสภาพแวดลอ้มทีถู่กปลกูฝงัมา อย่างไรกต็าม ไมว่่าผูเ้ขา้ใชบ้รกิารจะมคีวามแตกต่างกนั
เพยีงใด เมือ่มโีอกาสหรอืมคีวามจ าเป็นในการใชส้ถานทีห่รอืสาธารณสมบตัซิึง่ในทีน่ี้ หมายถงึ
หอ้งสมดุ  ผูใ้ชบ้รกิารควรทีจ่ะตอ้งใชห้อ้งสมดุอย่างมจีติสาธารณะ เพื่อช่วยกนัรกัษาสาธารณสมบตัิ
ต่างๆ ทีห่อ้งสมดุจดัเตรยีมไวส้ าหรบัใหบ้รกิาร ไมว่่าจะเป็นทรพัยากรสารสนเทศ อาคารสถานที ่
และวสัดุครภุณัฑ ์เพื่อใหม้อีายกุารใชง้านไดอ้ย่างยาวนาน ส าหรบัประเดน็ในการบ่งชีถ้งึความมี 
จติสาธารณะในการใชห้อ้งสมดุ  สามารถแบ่งออกได ้3 ประเดน็ ดงัต่อไปนี้ 
 การใช้ของส่วนรวมในห้องสมดุ 
  การใชข้องส่วนรวม  หมายถงึ ลกัษณะพฤตกิรรมของนิสติในการใชข้องส่วนรวม  
การหลกีเลีย่งการใชห้รอืการกระท าทีจ่ะท าใหเ้กดิความเสยีหายต่อสมบตัขิองส่วนรวมในหอ้งสมดุ  
การรกัษาทรพัยส์นิ การดแูลรกัษาความสะอาด การไม่ท าลายทรพัยส์นิทีเ่ป็นสาธารณสมบตัภิายใน
หอ้งสมดุ ใหเ้กดิความช ารดุเสยีหายต่อส่วนรวม  โดยวดัจากพฤตกิรรมการแสดงออก 2 ประเดน็  
ไดแ้ก่  การดแูลรกัษา เมือ่ใชเ้สรจ็แลว้มกีารเกบ็เขา้ทีแ่ละรกัษาใหค้งอยูใ่นสภาพด ีและลกัษณะการ
ใช ้รูจ้กัใชข้องส่วนรวมอย่างประหยดัและทะนุถนอม ซึง่ประกอบดว้ย 2 ตวัชีว้ดั คอื 1) การดแูล
รกัษาสมบตัขิองส่วนรวมในหอ้งสมดุ คอื เมือ่มกีารใชแ้ลว้ มกีารเกบ็รกัษา ใชแ้ลว้เกบ็เขา้ทีเ่ดมิ การ
ไมท่ิง้เศษขยะในหอ้งสมดุและบรเิวณหอ้งสมดุ ไม่ขดีเขยีนหรอืท าลายวสัดุและอุปกรณ์ในหอ้งสมดุ 
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เพื่อใหข้องส่วนรวมอยูใ่นสภาพด ีเป็นตน้ และ 2) ลกัษณะของการใชข้องส่วนรวม คอื การใชข้อง
ส่วนรวมในหอ้งสมดุอยา่งประหยดั ใชอ้ย่างทะนุถนอม ใชอ้ยา่งระมดัระวงั เพื่อใหข้องส่วนรวมมี
ความคงทนใชไ้ดน้าน เช่น การเปิดอ่านหนงัสอืเบาๆ การปิดไฟและพดัลมก่อนออกจากหอ้งน ้า การ
ใชเ้ครือ่งคอมพวิเตอรเ์บาๆ เป็นตน้ ส าหรบังานวจิยัทีน่ าเสนอผลเกีย่วกบัประเดน็การใชข้อง
ส่วนรวมในหอ้งสมดุ  ไดแ้ก่ หอ้งน ้าในหอ้งสมดุสกปรก แมใ้นปจัจบุนัหอ้งน ้าเพิง่ไดร้บัการปรบัปรงุ
ซ่อมแซมใหมก่ย็งัส่งกลิน่และไมส่ะอาด  และแมจ้ะมเีจา้หน้าทีส่ าหรบัท าความสะอาดหอ้งน ้า
โดยเฉพาะแลว้กต็าม 
  จากการสงัเกตพฤตกิรรมการใชห้อ้งสมดุของผูใ้ชบ้รกิารโดยภาพรวม ผูว้จิยัพบ
ประเดน็ทีส่นใจศกึษาวจิยัดงัต่อไปนี้  
   1. การปฏบิตัต่ิอการใชอ้าคารสถานที ่ไดแ้ก่ การใชท้างเดนิขึน้ลงบนัไดระหว่างชัน้ 
การประหยดัพลงังานในการใชบ้นัไดแทนการใชล้ฟิต ์การใชห้อ้งศกึษาคน้ควา้กลุ่ม การรกัษาความ
สะอาดภายในอาคารหอ้งสมุด และการทิง้ขยะลงในถงัขยะทีห่อ้งสมดุจดัเตรยีมไวใ้ห้  
   2. การปฏบิตัต่ิอการใชท้รพัยากรสารสนเทศ  ไดแ้ก่ การเปิดอ่านหนงัสอืของ
หอ้งสมดุอยา่งทะนุถนอม การใชห้นงัสอืปดัสิง่สกปรกบนโต๊ะเกา้อีอ่้านหนงัสอืในหอ้งสมดุ การ
ปฏบิตัเิมือ่ตอ้งการขอ้ความและรปูภาพจากหนงัสอืหรอืวารสาร การใชด้นิสอหรอืปากกาขดีเสน้ใต้
ขอ้ความส าคญัในหนงัสอื การปฏบิตัต่ิอทรพัยากรสารสนเทศหลงัเลกิใชห้นงัสอืหรอืวารสารทีอ่่าน
เสรจ็แลว้ และการปฏบิตัเิมื่อพบว่าหนงัสอือยูใ่นสภาพช ารดุ  
   3. การปฏบิตัต่ิอการใชว้สัดุครภุณัฑ ์ ไดแ้ก่ การเคลื่อนยา้ยโต๊ะเกา้อีแ้ละทีน่ัง่อ่าน
หนงัสอืในหอ้งสมดุตามความสะดวกของตนเอง และหลงัเลกิใชง้านจะเกบ็เขา้ทีใ่หเ้หมอืนเดมิ การ
ขดีเขยีนขอ้ความหรอืวาดรปูลงบนโต๊ะอ่านหนงัสอื การใชค้ตัเตอรก์รดีกระดาษบนโต๊ะในหอ้งสมดุ
โดยไม่มแีผ่นรอง การปฏบิตัต่ิอการใชค้อมพวิเตอรแ์ละอุปกรณ์เสรมิดว้ยความระมดัระวงั การปฏบิตัิ
เมือ่พบว่าคอมพวิเตอรท์ีใ่หบ้รกิารในหอ้งสมดุมสีภาพช ารดุเสยีหาย และการตรวจสอบวสัดุอุปกรณ์
ของหอ้งสมดุหลงัจากใชง้านเสรจ็แลว้ใหอ้ยูใ่นสภาพสมบูรณ์เรยีบรอ้ยเหมอืนก่อนการใชง้าน 
 การถือเป็นหน้าท่ีท่ีปฏิบติัเพ่ือส่วนรวมในการเข้าใช้ห้องสมดุ 
  การถอืเป็นหน้าที ่หมายถงึ ลกัษณะพฤตกิรรมของนิสติทีแ่สดงออกถงึการมุ่งปฏบิตัิ
เพื่อส่วนรวมในการดแูลรกัษาของส่วนรวมในหอ้งสมดุในวสิยัทีต่นสามารถท าได ้โดยวดัจาก
พฤตกิรรมการแสดงออก 2 ประเดน็  ไดแ้ก่ การท าตามหน้าทีเ่พื่อส่วนรวมและเคารพกฎระเบยีบที่
ก าหนด  และการรบัอาสาท าบางสิง่บางอยา่งเพื่อส่วนรวม  คอยสอดส่องดแูลสาธารณสมบตัขิอง
ส่วนรวม ซึง่ประกอบดว้ย 2 ตวัชีว้ดั คอื 1) การปฏบิตัติามหน้าทีท่ีถู่กก าหนดในการดแูลรกัษา
สมบตัขิองส่วนรวมในหอ้งสมดุ คอืการท าตามหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมายในการดแูลรกัษาสมบตัขิอง
หอ้งสมดุ เช่น ไม่น าอาหารและเครือ่งดื่มเขา้ไปรบัประทานในหอ้งสมดุ การปิดเครื่องคอมพวิเตอร์
เมือ่เลกิใชง้านแลว้ เป็นตน้ และ 2) การอาสาปฏบิตัหิน้าทีบ่างอยา่งเพื่อส่วนรวมในหอ้งสมดุ คอืการ
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ช่วยท าหน้าทีอ่ื่นทีไ่มใ่ช่หน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมายในวสิยัทีต่นสามารถท าได ้เช่น การแนะน าการ
สบืคน้สารสนเทศใหก้บับุคคลอื่น  การบอกแหล่งทีจ่ดัเกบ็ทรพัยากรสารสนเทศแก่บุคคลอื่น เป็นตน้  
การถอืเป็นหน้าทีท่ีป่ฏบิตัเิพื่อส่วนรวมในการเขา้ใชห้อ้งสมดุ ไดแ้ก่ เมือ่ผูใ้ชบ้รกิารมปีญัหาทาง
วชิาการทีจ่ะตอ้งถกเถยีงกนั ผูใ้ชบ้รกิารจะตอ้งออกนอกหอ้งสมดุ เพื่อไมใ่หเ้สยีงรบกวนสมาธิ
ผูใ้ชบ้รกิารคนอื่นๆ เสยีงรบกวนจากผูใ้ชบ้รกิารขา้งเคยีงเป็นสาเหตุทีท่ าใหน้ิสติเกดิความเครยีดใน
การใชห้อ้งสมดุ การจดัเรยีงวารสารบนชัน้ไมต่รงตามป้ายชื่อทีต่ดิไวอ้าจเป็นเพราะเมือ่นิสติใชเ้สรจ็
แลว้อาจจะจดัเรยีงขึน้ชัน้เองโดยไมไ่ดดู้ป้ายชื่อทีต่ดิไว ้
  จากการสงัเกตพฤตกิรรมการใชห้อ้งสมดุของผูใ้ชบ้รกิารโดยภาพรวม ผูว้จิยัพบ
ประเดน็ทีส่นใจศกึษาวจิยัดงัต่อไปนี้ 
   1. การถอืเป็นหน้าทีท่ีค่วรปฏบิตัอิยา่งเหมาะสมในการใชอ้าคารสถานที่ ไดแ้ก่ 
การสนทนาในหอ้งสมดุอาจท าใหร้บกวนสมาธใินการอ่านของผูอ้ื่น เมือ่จ าเป็นตอ้งคุยโทรศพัทค์วร
ใชใ้นบรเิวณทีห่อ้งสมดุก าหนดใหห้รอืปิดโทรศพัทม์อืถอืหรอืตัง้ระบบสัน่ก่อนเขา้ใชห้อ้งสมดุ การน า
อาหาร ขนมหรอืน ้าเขา้มารบัประทานภายในหอ้งสมดุ การขึน้ลฟิตพ์รอ้มกนัครัง้ละหลายๆ คน  
การแจง้ใหเ้จา้หน้าทีท่ราบเมือ่พบความผดิพลาดบนป้ายต่างๆ และการแนะน าเกี่ยวกบัสถานที่
จดัเกบ็หนังสอืและช่วยสบืคน้ขอ้มลูแก่บุคคลอื่นทีเ่ขา้มาซกัถาม 
   2. การถอืเป็นหน้าทีท่ีค่วรปฏบิตัอิย่างเหมาะสมในการใชท้รพัยากรสารสนเทศ 
ไดแ้ก่ การไดร้บัอนุญาตใหน้ าหนงัสอืออกจากหอ้งสมดุโดยผ่านขัน้ตอนการยมือย่างถูกตอ้ง การ
รกัษาหนงัสอืทีย่มืออกจากหอ้งสมดุไมใ่หเ้กดิความช ารุดหรอืเสยีหาย การน าหนงัสอืไปถ่ายเอกสาร
เสรจ็แลว้น าไปส่งคนืทีเ่ดมิ และการช่วยสอดส่องดแูลความเรยีบรอ้ยบรเิวณชัน้จดัเกบ็หนงัสอืใน
ความสามารถทีท่ าได ้
   3. การถอืเป็นหน้าทีท่ีค่วรปฏบิตัอิยา่งเหมาะสมในการใชว้สัดุครภุณัฑ ์ไดแ้ก่ การ
ดแูลความสะอาดเรยีบรอ้ยบรเิวณโต๊ะเกา้อีแ้ละทีอ่่านหนังสอืหลงัเลกิใชง้าน การยมือุปกรณ์ไปใช้
แลว้น ามาส่งคนืหลงัเลกิใชง้านในสภาพสมบูรณ์ครบถว้น การช่วยสอดส่องดแูลความเรยีบรอ้ยและ
แจง้ใหเ้จา้หน้าทีห่อ้งสมดุทราบหากพบความผดิปกต ิหรอืการช ารดุเสยีหายของวสัดุอุปกรณ์ภายใน
หอ้งสมดุ และการขดีเขยีนขอ้ความเพิม่เตมิบนป้ายประชาสมัพนัธห์รอืป้ายทีต่ดิอยู่ตามจุดบรกิาร
ต่างๆ 
   4. การถอืเป็นหน้าทีท่ีค่วรปฏบิตัอิยา่งเหมาะสมในประเดน็อื่นๆ ไดแ้ก่ การให้
เจา้หน้าทีต่รวจสิง่ของก่อนออกจากหอ้งสมดุ การคน้หาหนงัสอืทีต่อ้งการดว้ยตนเองก่อนทีจ่ะขอ
ความช่วยเหลอืจากเจา้หน้าทีห่อ้งสมดุ และการเขา้แถวเพื่อรอรบับรกิาร 

 การเคารพสิทธิเพ่ือส่วนรวมในการเข้าใช้ห้องสมดุ 
  การเคารพสทิธเิพื่อส่วนรวม หมายถงึ ลกัษณะพฤตกิรรมของนิสติทีแ่สดงออกถงึการ
เคารพสทิธใินการใชข้องส่วนรวมทีเ่ป็นประโยชน์รว่มกนัของกลุ่ม การไม่ยดึครองของส่วนรวมมา
เป็นของตนเอง ตลอดจนไม่ปิดกัน้โอกาสของบุคคลอื่นทีจ่ะใชข้องส่วนรวม โดยวดัจากพฤตกิรรม
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การแสดงออก 2 ประเดน็ ไดแ้ก่ ไมน่ าของส่วนรวมมาเป็นของตนเอง และการแบ่งปนัและเปิด
โอกาสใหผู้อ้ื่นไดใ้ชข้องส่วนรวม ซึง่ประกอบดว้ย 2 ตวัชีว้ดั คอื 1) การไมย่ดึครองของส่วนรวมใน
หอ้งสมดุมาเป็นสมบตัขิองตนเอง คอื การไมน่ าสมบตัขิองหอ้งสมดุมาเกบ็ไวท้ีต่น เช่น การคนื
หนงัสอืตามก าหนดส่ง การขโมยหนงัสอื การน าหนงัสอืไปซ่อนไวท้ีใ่ดทีห่นึ่ง การน าหนงัสอืจ านวน
มากมาวางไวบ้นโต๊ะ เป็นตน้ และ 2) การแบ่งปนัหรอืการเปิดโอกาสใหผู้อ้ื่นไดใ้ชข้องส่วนรวมใน
หอ้งสมดุ คอื การแบ่งปนัสิง่ของกบัผูอ้ื่น การไมแ่สดงอาการหงึหวงสมบตัขิองส่วนรวม เช่น การไม่
น าหนงัสอืหอ้งสมดุมาเกบ็ไวท้ีต่นหลายๆ เล่ม การเปลีย่นใหเ้พื่อนใชค้อมพวิเตอรเ์มือ่ตนใชเ้สรจ็  
การแบ่งทีใ่หผู้อ้ ื่นนัง่รว่มโต๊ะ เป็นตน้ ส าหรบังานวจิยัทีน่ าเสนอผลเกีย่วกบัประเดน็การเคารพสทิธิ
เพื่อส่วนรวมในการเขา้ใชห้อ้งสมดุ ไดแ้ก่ ชัน้หนงัสอืไม่มคีวามเป็นระเบยีบเน่ืองจากผูใ้ชบ้รกิารส่วน
ใหญ่มกัหยบิหนงัสอืจากชัน้ครัง้ละหลายเล่ม โดยไมไ่ดม้กีารพจิารณาว่าเป็นหนงัสอืเล่มทีต่อ้งการ
หรอืไม ่และเมือ่ไมใ่ช่หนงัสอืเล่มทีต่อ้งการ กจ็ะน ามาวางกองไวท้ีบ่รเิวณโต๊ะพกัหนงัสอื และเมือ่ผูใ้ช้
หยบิหนงัสอืออกจากชัน้มาดแูลว้ ไมใ่ช่หนงัสอืเล่มทีต่อ้งการกม็กัจะวางหนงัสอืกองไวบ้นชัน้ ท าให้
ชัน้หนังสอืเกดิความสบัสนและไมเ่ป็นระเบยีบ 
  จากการสงัเกตพฤตกิรรมการใชห้อ้งสมดุของผูใ้ชบ้รกิารโดยภาพรวม ผูว้จิยัพบ
ประเดน็ทีส่นใจศกึษาวจิยัดงัต่อไปนี้ 
   1. การปฏบิตัต่ิอการเคารพสทิธสิ่วนรวมในการใชอ้าคารสถานที ่ไดแ้ก่ การน า
คอมพวิเตอรแ์บบพกพาเขา้มาใชง้านในหอ้งสมดุ การหยบิสิง่ของทีใ่ชต้กแต่งภายในอาคารหอ้งสมดุ
และการเปิดโอกาสใหผู้ใ้ชค้นอื่นใชล้ฟิต์ 
   2. การปฏบิตัต่ิอการเคารพสทิธสิ่วนรวมในการใชท้รพัยากรสารสนเทศ ไดแ้ก่ การ
น าหนงัสอืทีย่มืมาส่งคนืตามก าหนด การหยบิหนงัสอืออกมาศกึษาคน้ควา้แต่ละครัง้เท่าทีจ่ าเป็น 
และการน าหนงัสอืทีต่นสนใจอ่านไปซ่อนไวท้ีช่ ัน้หนงัสอือื่นเพื่อจะไดม้าอ่านต่อในวนัหลงั 
   3. การปฏบิตัต่ิอการเคารพสทิธสิ่วนรวมในการใช้วสัดุครภุณัฑ ์ไดแ้ก่ การจบัจอง
ทีน่ัง่อ่านหนงัสอืขณะยงัไมไ่ดใ้ชง้าน การวางสิง่ของของตนเองไวเ้ตม็โต๊ะท าใหผู้อ้ื่นไมส่ามารถนัง่
รว่มโต๊ะได ้และการใชเ้ครือ่งคอมพวิเตอรส์บืคน้ขอ้มลูเป็นเวลานานโดยไมส่นใจผูใ้ชค้นอื่นทีย่นืรอ
อยู ่
   4. การปฏบิตัต่ิอการเคารพสทิธสิ่วนรวมในประเดน็อื่นๆ ได้แก่ การพบเหน็สิง่ของ
ของผูใ้ชค้นอื่นลมืทิง้ไวใ้นหอ้งสมดุ 

 
ส านักหอสมดุกลาง มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
 การแบ่งส่วนราชการ 
  ส านกัหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ เป็นสถาบนัหลกัทีส่่งเสรมิและ
สนบัสนุนงานวชิาการของมหาวทิยาลยั โดยมกีารน าเทคโนโลยมีาใชใ้นการปฏบิตังิานและการ
ใหบ้รกิารสารสนเทศในรปูแบบต่างๆ ซึง่เป็นการสนับสนุนการใชส้ารสนเทศเพื่อการศกึษาคน้ควา้
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และวจิยัในสถาบนั โดยจดัใหบ้รกิารสารสนเทศในสาขาวชิาการศกึษาและสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การเรยีนการสอนของมหาวทิยาลยั อกีทัง้ยงัเป็นศูนยก์ลางในการบรกิารขา่วสารข้อมลูความรูต่้างๆ 
แก่ชุมชนในมหาวทิยาลยั ทัง้นี้มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒมหีอ้งสมดุในสงักดั 3 แห่ง ไดแ้ก่ 
ส านกัหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ (ประสานมติร) หอสมดุมหาวทิยาลยั-               
ศรนีครนิทรวโิรฒ องครกัษ์ และหอ้งสมดุคณะแพทยศาสตร ์(องครกัษ์) โดยมโีครงสรา้งการแบ่งส่วน
ราชการ แบ่งเป็น 9 หน่วยงาน ดงันี้ (มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ.  2553: 6-8) 
   1. ส านกังานผูอ้ านวยการ 
   2. งานพฒันาทรพัยากรสารสนเทศ 
   3. งานวเิคราะหแ์ละจดัท าฐานขอ้มลูทรพัยากรสารสนเทศ 
   4. งานบรกิารทรพัยากรสารสนเทศ 
   5. งานส่งเสรมิผูใ้ช้ 
   6. งานเทคโนโลยกีารศกึษา 
   7. งานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
   8. หอสมดุ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ องครกัษ์ 
   9. หอ้งสมดุคณะแพทยศาสตร ์
 วตัถปุระสงคข์องการด าเนินงาน 
  ส านกัหอสมดุกลางมกีารก าหนดวตัถุประสงคข์องการด าเนินงานเพื่อใหเ้ป็นไปใน
ทศิทางทีส่อดคลอ้งกบัมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ทัง้นี้เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานทีม่ ี
ความชดัเจนยิง่ขึน้ ส านกัหอสมดุกลางจงึไดก้ าหนดวตัถุประสงคข์องการด าเนินงานไวด้งันี้ 
   1. เพื่อพฒันาทรพัยากรสารสนเทศใหท้นัสมยัสอดคลอ้งกบัหลกัสตูรและการวจิยั
ของมหาวทิยาลยั 
   2. เพื่อพฒันาการบรกิารใหม้ปีระสทิธภิาพ มคีวามทนัสมยัรวดเรว็ และสอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของผูใ้ช้ 
   3. ส่งเสรมิทกัษะการสบืคน้สารสนเทศใหก้บัผูใ้ชบ้รกิาร 
   4. น าเทคโนโลยสีารสนเทศทีเ่หมาะสมและทนัสมยัมาใชใ้นการเชื่อมโยงเครอืข่าย
ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
   5. เพื่อพฒันาเป็นหอ้งสมดุอเิลก็ทรอนิกส ์(E-Library) ทีผู่ใ้ชบ้รกิารสามารถเขา้ถงึ
สารสนเทศไดต้ลอดเวลา 
   6. เพื่อพฒันาเครอืขา่ยความรว่มมอืและการใชส้ารสนเทศรว่มกนัอย่างมี
ประสทิธภิาพ 
   7. เพื่อพฒันาใหบุ้คลากรมคีวามรูค้วามสามารถในการปฏบิตังิานและสรา้งองค์
ความรูจ้ากการวจิยั 
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   8. เพื่อพฒันาหอ้งสมดุและแหล่งการเรยีนรูข้องชุมชน และสรา้งความเขม้แขง็ใน
การรกัการอ่าน 
 ข้อปฏิบติัในการใช้บริการ 
  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒไดก้ าหนดระเบยีบว่าดว้ยการใชห้อสมดุ พ.ศ. 2540   
ทีร่ะบุถงึขอ้ปฏบิตั ิหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการใชห้อสมดุไวด้งันี้ 
   1. แต่งกายสุภาพและแสดงบตัรประจ าตวัหรอืบตัรอนุญาตเขา้ใชห้อ้งสมดุต่อ
เจา้หน้าทีท่ีบ่รเิวณทางเขา้  
   2. เมือ่จะเขา้หอสมุดใหว้างกระเป๋าใส่หนงัสอืหรอืเอกสาร ย่าม ถุงกระดาษ หรอื
หบีห่อไวท้ีช่ ัน้วางของ 
   3. ไมน่ าอาหาร ขนม และเครือ่งดื่มเขา้ไปในบรเิวณหอสมดุ 
   4. ขณะทีอ่ยูใ่นหอสมดุใหส้ ารวมกริยิาวาจา ไมส่่งเสยีงดงัและกระท าการใดที่
รบกวนผูอ้ื่น 
   5. ไมส่บูบุหรี ่สิง่เสพตดิใดๆ ภายในบรเิวณหอสมดุ 
    6. ไมท่ าสกปรกภายในหอสมดุ 
   7. ไมน่ าของมคีมเขา้ไปในหอสมดุ 
   8. การตดัหรอืฉีกสิง่พมิพข์องหอสมดุถอืว่าเป็นการท าลายทรพัยส์นิของทาง 
ราชการ ผูก้ระท าจกัตอ้งไดร้บัการพจิารณาโทษและอาจตอ้งรบัผดิทางอาญาดว้ย 
   9. อนุญาตใหใ้ชโ้น้ตบุ๊คคอมพวิเตอรใ์นบรเิวณทีก่ าหนด 
            10. ใชเ้ครือ่งมอืสื่อสารในบรเิวณทีก่ าหนด 
           11. ไมส่วมใส่เครือ่งประดบัทีส่่งเสยีงดงัรบกวน 
             12. ไมน่ าหนงัสอื สิง่พมิพ ์และโสตทศันวสัดุออกนอกหอสมดุ โดยมไิดย้มืตาม
ระเบยีบ ผูท้ีฝ่า่ฝืนจกัตอ้งไดร้บัการพจิารณาโทษและอาจตอ้งรบัผดิทางอาญา 
   13. เมือ่จะออกจากหอสมดุใหเ้จา้หน้าทีต่รวจกระเป๋าถอื สิง่พมิพ ์หรอืวสัดุอื่นใดที ่
น าออกไปดว้ยทุกครัง้ 
 
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 ผูว้จิยัไดศ้กึษาในประเดน็ต่างๆ หลายประการทีเ่กีย่วขอ้งกบัจติสาธารณะ ปรากฏว่า
งานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัจติสาธารณะโดยตรงมอียูค่่อนขา้งน้อย  และทีพ่บส่วนใหญ่จะเป็นการวจิยัใน
เชงิส ารวจและเชงิคุณภาพทีเ่กีย่วกบัปจัจยัทีส่่งผลถงึพฤตกิรรมจติส านึกทีม่ต่ีอส่วนรวมและสาธารณ
สมบตัทิีศ่กึษากบันกัเรยีนนิสติและนกัศกึษา ดงันี้ 
 งานวิจยัในต่างประเทศ 
  เชง และค ู(Cheng; & Khoo.  2011: 3-8) วจิยัเรือ่งความมจีติสาธารณะในดา้น
องคป์ระกอบ ความสมัพนัธแ์ละการน าไปใชเ้พื่อการบรกิารสารสนเทศ โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อใหเ้กดิ
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ความรูค้วามเขา้ใจปจัจยัต่างๆ ทีม่อีทิธพิลต่อการมจีติส านึกสาธารณะ และเพื่อน าไปประเมนิและ
พฒันางานบรกิารสาธารณะในล าดบัต่อไป การวจิยัครัง้นี้ศกึษากบักลุ่มผูป้ระกอบอาชพีทีใ่หบ้รกิาร
ดา้นสาธารณะ เครือ่งมอืในการวจิยัครัง้นี้ประกอบดว้ยแบบสอบถามและแบบสมัภาษณ์  ผลการวจิยั
พบว่า การมจีติสาธารณะของแต่ละบุคคลนัน้ขึน้อยูก่บัลกัษณะพืน้ฐานทางครอบครวั  ทศันคตขิอง
แต่ละบุคคล ลกัษณะนิสยัส่วนตวั ความเชื่อ และความรูส้กึมสี่วนรว่มในการไดเ้ป็นส่วนหนึ่งของ
สงัคม 
  สมารท์ และคนอื่นๆ (Smart; et al.  2000: 4-9)  วจิยัเรื่องการพฒันาความมจีติ
สาธารณะของวยัรุ่นชาวออสเตรเลยี โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาลกัษณะของความมจีติสาธารณะ
ของวยัรุน่ออสเตรเลยี ศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างรูปแบบทีต่่างกนัของความมจีติสาธารณะ ศกึษา
เพศทีแ่ตกต่างกนัในความมจีติสาธารณะและระบุสิง่ทีส่ามารถท านายเกีย่วกบัความมจีติสาธารณะ
ของวยัรุน่ กลุ่มตวัอยา่งคอืวยัรุน่ชาวออสเตรเลยี จ านวน 1,650 คน เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัคอื
แบบสอบถาม  ผลการศกึษาวจิยัพบว่า ปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัความมจีติสาธาณะของวยัรุน่  ไดแ้ก่ 
การปรบัตวัในโรงเรยีน ทกัษะทางสงัคม (เช่นความเอาใจใส่และความรบัผดิชอบ) และความผกูพนั
ต่อครอบครวั 
  มกุเคอจ ี(Mukherjee.  2010:  Abstract) วจิยัเรือ่งทศันคตขิองความมจีติสาธารณะ
ก่อนและหลงัของนกัศกึษาทีไ่ดร้บัการศกึษาต่อในต่างประเทศ โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาความ
เปลีย่นแปลงดา้นทศันคตต่ิอการมจีติสาธารณะของนกัศกึษาทัง้ก่อนเขา้รบัการศกึษาและหลงัจาก
ส าเรจ็การศกึษาต่อในต่างประเทศ กุล่มตวัอยา่งในการวจิยัครัง้นี้ คอื นกัศกึษา 2 กลุ่ม ของ
มหาวทิยาลยัเอกชนแห่งสหรฐัอเมรกิา ซึง่เป็นนกัศกึษาในโครงการศกึษาต่อต่างประเทศ เครือ่งมอื 
ทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มลู ไดแ้ก่ แบบส ารวจและแบบสอบถาม โดยผลการวจิยัพบว่า นกัศกึษาใน
โครงการศกึษาต่อต่างประเทศทัง้ 2 กลุ่มนี้ พบความแตกต่างในระดบัน้อยทางดา้นทศันคตทิัง้ก่อน
เขา้รบัการศกึษาและหลงัจากส าเรจ็การศกึษา ทัง้นี้เนื่องจากเหตุผลดา้นลกัษณะพืน้ฐานทาง
ครอบครวัและสงัคมทีไ่กลเ้คยีงกนัของนกัศกึษาทัง้ 2 กลุม่ 
  
 งานวิจยัในประเทศ 
  รุง่รตัน์ ชยัส าเรจ็ (2549: บทคดัยอ่) วจิยัเรือ่งการท านายพฤตกิรรมการรไีซเคลิ
กระดาษของนกัศกึษาไทยโดยอาศยัแนวคดิจติสาธารณะ โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสรมิการรไีซเคลิ
กระดาษของนกัศกึษาไทยโดยอาศยัแนวคดิจากแบบจ าลองจติสาธารณะของชวอรท์ซ ์(Schwartz’s 
Altruism Model) ซึง่เกีย่วขอ้งกบัหลกัการปฏบิตัทิีเ่หน็แก่ประโยชน์ของผูอ้ื่นหรอืการเหน็แก่ส่วนรวม
เป็นทีต่ ัง้  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถามเชงิส ารวจ  กลุ่มตวัอยา่งในการวจิยั คอื 
นกัศกึษามหาวทิยาลยั จ านวน 10 คน ผลการวจิยัพบว่า บรรทดัฐานส่วนบุคคล  (Personal  
Norms) เป็นปจัจยัทีท่ านายความตัง้ใจในการรไีซเคลิกระดาษของเยาวชนอย่างมนีัยส าคญั และ
พบว่าทัง้ปจัจยัเกีย่วกบัการตระหนกัรูผ้ลลพัธข์องการรไีซเคลิกระดาษ (Awareness  of 
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Consequences)  และปจัจยัเกีย่วกบัการใหเ้หตุผลในการแสดงความรบัผดิชอบ (Ascription of 
Responsibility) ไมม่บีทบาทเป็นตวัแปรแทรกของความสมัพนัธร์ะหว่างบรรทดัฐานส่วนบุคคลและ
ความตัง้ใจในการรไีซเคลิ อย่างไรกต็าม ผลการวจิยับ่งชีอ้ทิธพิลโดยตรงของปจัจยัเกีย่วกบัการ
ตระหนกัรูผ้ลลพัธข์องการรไีซเคลิ ขอ้คน้พบจากการวจิยันี้สามารถใชเ้ป็นแนวทางส าหรบัการสื่อสาร
เพื่อรณรงคก์ารรไีซเคลิกระดาษ โดยควรมุง่เน้นการออกแบบสื่อทีก่ระตุ้นส่งเสรมิปจัจยั 
อนัเกีย่วเนื่องกบับรรทดัฐานส่วนบุคคลและปจัจยัเกีย่วกบัการตระหนกัรูผ้ลลพัธข์องการรไีซเคลิ
กระดาษ 
  ธนิดา ทองมเีหลอื และคนอื่นๆ (2550: บทคดัยอ่) วจิยัเรือ่งปจัจยัทางจติสงัคมทีม่ผีล
ต่อจติส านึกสาธารณะของนิสติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาความ 
สมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัจติสงัคมกบัการมจีติส านึกสาธารณะของนิสติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทร-วโิรฒ 
และศกึษาความสามารถของปจัจยัทางจติสงัคมในการพยากรณ์การมจีติส านึกสาธารณะของนิสติ
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นวจิยัเป็นนิสติในระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยั
ศรนีครนิทรวโิรฒ ทีก่ าลงัศกึษาอยูใ่นปีการศกึษา 2549 จ านวน 421 คน เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
คอื แบบสอบถาม ไดแ้ก่ แบบสอบถามขอ้มลูส่วนตวั แบบวดัจติสาธารณะ แบบวดัเอก-ลกัษณ์แห่ง
ตน แบบวดัลกัษณะมุง่อนาคต แบบสอบถามการอบรมเลีย้งด ูและแบบวดัสมัพนัธภาพระหว่าง
เพื่อน  ผลการวจิยัพบว่า  
  1) ปจัจยัทางจติ  ประกอบดว้ย เอกลกัษณ์แห่งตน ลกัษณะมุง่อนาคต และปจัจยัทาง
สงัคม ไดแ้ก่ การอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุน การอบรมเลีย้งดแูบบใชเ้หตุผล และสมัพนัธภาพ
ระหว่างเพื่อน มคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัจติส านึกสาธารณะของนิสติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ
อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  
  2) การอบรมเลีย้งดแูบบลงโทษทางกายมากกว่าทางจติ มคีวามสมัพนัธท์างลบกบั
จติส านึกสาธารณะของนิสติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  
แต่การอบรมเลีย้งดแูบบควบคุมไมพ่บว่ามคีวามสมัพนัธก์บัจติสาธารณะอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ
  3) ตวัแปรทางจติสงัคมทีส่ามารถรว่มกนัท านายจติสาธารณะของนิสติ มหาวทิยาลยั- 
ศรนีครนิทรวโิรฒ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ไดแ้ก่ ลกัษณะมุง่อนาคต สมัพนัธภาพ
ระหว่างเพื่อน และเอกลกัษณ์แห่งตน โดยสามารถรว่มกนัท านายจติสาธารณะของนิสติ 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ไดร้อ้ยละ 38.1  
  4) ตวัแปรทางจติสงัคมทีส่ามารถรว่มกนัท านายจติสาธารณะของนิสติเพศชาย 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ไดแ้ก่ ลกัษณะมุง่อนาคตและ
สมัพนัธภาพระหว่างเพื่อน โดยสามารถรว่มกนัท านายจติสาธารณะของนิสติชาย มหาวทิยาลยั- 
ศรนีครนิทรวโิรฒไดร้อ้ยละ 43.1 
  5) ตวัแปรทางจติสงัคมทีส่ามารถรว่มกนัท านายจติสาธารณะของนิสติเพศหญงิ 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ไดแ้ก่ ลกัษณะมุง่อนาคต  
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เอกลกัษณ์แห่งตน การอบรมเลีย้งดแูบบรฐัสนบัสนุน โดยสามารถรว่มกนัท านายจติสาธารณะของ
นิสติหญงิ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ไดร้อ้ยละ 34.1 
  สุดาพรรณ บนินอก (2551: บทคดัยอ่) วจิยัเรือ่งโมเดลเชงิสาเหตุของจติอาสาของ
นิสติระดบัปรญิญาบณัฑติจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบ
ระดบัของจติอาสาของนิสติระดบัปรญิญาบณัฑติจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จ าแนกตามสาขาที่เรยีน 
เพื่อพฒันาโมเดลเชงิสาเหตุของจติอาสาของนิสติระดบัปรญิญาบณัฑติจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
และเพื่อตรวจสอบความสอดคลอ้งของโมเดลเชงิสาเหตุของจติอาสาของนิสติระดบัปรญิญาบณัฑติ
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ทีพ่ฒันาขึน้กบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ กลุ่มตวัอยา่งในการวจิยั คอื นิสติระดบั
ปรญิญาบณัฑติในจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จ านวน 720 คน เครือ่งมอืในการวจิยัเป็นแบบสอบถาม
ปจัจยัทีส่่งผลต่อจติอาสาและแบบวดัจติอาสาของนิสติ  ผลการวจิยัพบว่า   
   1) นิสติระดบัปรญิญาบณัฑติจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยัมคี่าเฉลีย่ของคะแนนจติ
อาสาอยูใ่นระดบัปานกลางค่อนขา้งสงู ปจัจยัทีส่่งผลต่อจติอาสาของนิสติม ี3 ดา้น คอื ปจัจยัจติ
ลกัษณะ ปจัจยัดา้นสงัคม และปจัจยัสื่อมวลชน  
   2) โมเดลเชงิสาเหตุของจติอาสาของนิสติระดบัปรญิญาบณัฑติจฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยัทีพ่ฒันาขึน้ มตีวัแปรแฝง 5 ตวั และตวัแปรสงัเกตได ้13 ตวั โมเดลทีพ่ฒันาขึน้มคีวาม
สอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์  ทัง้นี้ตวัแปรในโมเดลสามารถอธบิายความแปรปรวนของระดบั 
จติอาสาไดร้อ้ยละ 72.10 
  วรรณ ีเจตจ านงนุช (2552: บทคดัยอ่)  วจิยัเรือ่งปจัจยัทีส่่งผลต่อจติส านึกสาธารณะ
ต่อสถาบนั สิง่แวดลอ้มและวชิาชพีคร ูส าหรบันิสติระดบัปรญิญาบณัฑติ คณะครศุาสตร ์จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาลกัษณะส่วนบุคคลทีเ่กีย่วกบัการมจีติส านึกสาธารณะต่อ
สถาบนั สิง่แวดลอ้ม และวชิาชพีคร ูและเพื่อศกึษาปรมิาณการเขา้รว่มกจิกรรมทีเ่กี่ยวกบัการมี
จติส านึกสาธารณะต่อสถาบนั สิง่แวดลอ้ม และวชิาชพีคร ูกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยั คอื นิสติระดบั
ปรญิญาบณัฑติ คณะครศุาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ทีก่ าลงัศกึษาในปีการศกึษา 2550 จ านวน 
447 คน เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถาม จ านวน 60 ขอ้ มคี่าความเทีย่งเชงิสอดคลอ้ง
ภายใน ผลการวจิยัสรุปไดว้่าการมจีติส านึกสาธารณะต่อสถาบนัสิง่แวดลอ้ม และวชิาชพีคร ูไม่มี
ความแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ตามตวัแปรเพศ เกรดเฉลีย่สะสม และ
สถานภาพครอบครวั แต่มคีวามแตกต่างกนัอยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  ตามตวัแปรชัน้ปี 
สาขาวชิาทีศ่กึษา ภูมลิ าเนา ประสบการณ์ในการเขา้รว่มกจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ในอดตี และความถี่
ในการเขา้รว่มกจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ ดงันี้ 
   1) นิสติชัน้ปีที ่1 มคี่าเฉลีย่จติส านึกสาธารณะต่อวชิาชพีครสููงกว่านิสติชัน้ปีที ่3  
   2) นิสติสาขาวชิามธัยมศกึษา (มนุษย/์สงัคม) มคี่าเฉลีย่การมจีติส านึกสาธารณะ 
ต่อสถาบนัสงูกว่านิสติสาขาวชิาศลิปศกึษาและการศกึษาปฐมวยั  มคี่าเฉลีย่จติส านึกสาธารณะ 
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ต่อวชิาชพีครสูงูกว่านิสติวชิาศลิปศกึษา และมคี่าเฉลีย่จติส านึกสาธารณะต่อสิง่แวดลอ้มสงูกว่านิสติ
สาขาวชิาศลิปศกึษา และมธัยมศกึษา (วทิยาศาสตร)์  
   3) นิสติสาขาวชิามธัยมศกึษา (วทิยาศาสตร)์ และการศกึษานอกระบบโรงเรยีน   
มคี่าเฉลีย่จติส านึกสาธารณะต่อสถาบนัและจติส านึกสาธารณะต่อวชิาชพีครสูงูกว่านิสติสาขาวชิา
ศลิปศกึษา และนิสติสาขาวชิาการศกึษานอกระบบโรงเรยีนมคี่าเฉลีย่จติส านึกสาธารณะต่อ
สิง่แวดลอ้มสงูกว่านิสติสาขาวชิาศลิปศกึษา 
   4) นิสติทีม่ภีมูลิ าเนาในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  มคี่าเฉลีย่จติส านึกสาธารณะต่อ
สิง่แวดลอ้มสงูกว่านิสติทีม่ภีูมลิ าเนาในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล  
   5) นิสติทีเ่คยมปีระสบการณ์ในการเขา้รว่มกจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ทัง้ 3 ดา้น มี
ค่าเฉลีย่จติส านึกสาธารณะต่อสถาบนัและวชิาชพีครสูงูกว่านิสติทีไ่มเ่คยมปีระสบการณ์ในการเขา้
รว่มท ากจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ 
   6) นิสติทีม่คีวามถีใ่นการเขา้รว่มท ากจิกรรมในปจัจุบนัอยา่งสม ่าเสมอ มคี่าเฉลีย่
จติส านึกสาธารณะต่อสถาบนัและวชิาชพีครสูงูกว่านิสติทีเ่ขา้รว่มกจิกรรมในปจัจบุนัแต่ไมบ่่อยครัง้  
และนิสติทีไ่มไ่ดเ้ขา้รว่มกจิกรรม นอกจากน้ี นิสติทีเ่ขา้ร่วมท ากจิกรรมในปจัจุบนัแต่ไมบ่่อยครัง้   
มคี่าเฉลีย่จติส านึกสาธารณะต่อสถาบนัและวชิาชพีครสููงกว่านิสติทีไ่มไ่ดเ้ขา้รว่มท ากจิกรรมใน
ปจัจบุนั 
   7) นิสติทีม่คีวามถีใ่นการเขา้รว่มท ากจิกรรมในปจัจุบนัอยา่งสม ่าเสมอและไม่
บ่อยครัง้  มคี่าเฉลีย่จติส านึกสาธารณะต่อสิง่แวดลอ้มสงูกว่านิสติทีไ่มไ่ดเ้ขา้รว่มท ากจิกรรมใน
ปจัจบุนั จากการวเิคราะหป์จัจยัทีส่่งผลต่อจติส านึกสาธารณะพบว่า ตวัแปรอสิระทีม่อีทิธพิลต่อ
จติส านึกสาธารณะต่อสถาบนั จติส านึกสาธารณะต่อวชิาชพีคร ูและจติส านึกสาธารณะต่อ
สิง่แวดลอ้มมจี านวน 2 ตวัแปรทีม่อีทิธพิลในเชงิบวก ไดแ้ก่ การเขา้รว่มท ากจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์
ในปจัจบุนั การเขา้รว่มท ากจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ในอดตี และมจี านวน 1 ตวัแปรทีม่อีทิธพิลเชงิลบ 
ไดแ้ก่ ภมูลิ าเนา  
  วทิยพฒันท สหีา (2552: บทคดัยอ่) วจิยัเรือ่งปจัจยัทีส่มัพนัธก์บัจติสาธารณะของ
นิสติระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัมหาสารคาม โดยมคีวามมุ่งหมายเพื่อศกึษาปจัจยัทีส่มัพนัธก์บั
จติสาธารณะของนิสติระดบัปรญิญาตร ีและเพื่อสรา้งสมการพยากรณ์จติสาธารณะของนิสติระดบั
ปรญิญาตร ีกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัครัง้นี้เป็นนิสติระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัมหาสารคาม   
ภาคปกต ิภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2550 จ านวน 1,068 คน เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่   
แบบวดัจติสาธารณะของนิสติปรญิญาตร ีแบบวดัการเหน็คุณค่าในตนเอง แบบวดัอตัมโนทศัน์   
แบบวดัค่านิยมบุคคลทางครอบครวั แบบวดัการขดัเกลาทางสงัคม และแบบวดัเหตุผลเชงิจรยิธรรม 
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   ผลการวจิยัพบว่า 
   1) จติสาธารณะของนิสติปรญิญาตรสีมัพนัธก์บัการเหน็คุณค่าในตนเองอตัมโน-
ทศัน์ ค่านิยมบุคคลทางครอบครวั การขดัเกลาทางสงัคม และเหตุผลเชงิจรยิธรรม อยา่งมนียัส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .01 
   2) ปจัจยัทีส่ามารถพยากรณ์จติสาธารณะของนิสติปรญิญาตร ีคอื เหตุผลเชงิ
จรยิธรรม อตัมโนทศัน์  ค่านิยมบุคคลทางครอบครวั มคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธเ์ท่ากบั .302 มี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 มอี านาจจ าแนกในการพยากรณ์ไดร้อ้ยละ 9.10 
  นวลละออ แสงสุข (2553 : บทคดัยอ่) ศกึษาจติส านึกสาธารณะในเยาวชน : 
กรณศีกึษานกัศกึษามหาวทิยาลยัรามค าแหง การศกึษาครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาพฤตกิรรมที่
แสดงออกดา้นจติส านึกสาธารณะของนกัศกึษามหาวทิยาลยัรามค าแหง และเพื่อเปรยีบเทยีบ
พฤตกิรรมทีแ่สดงออกดา้นจติส านึกสาธารณะระหว่างนักศกึษามหาวทิยาลยัรามค าแหงทีม่ ี
สถานภาพต่างกนั ดา้นเพศ ชัน้ปี ภูมลิ าเนา สถานภาพครอบครวั การเขา้รว่มกจิกรรม และบุคคลที่
มอีทิธพิลในการเขา้รว่มกจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคม กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัเป็นนกัศกึษา
ชัน้ปีที ่1- 4 ปีการศกึษา 2552 มหาวทิยาลยัรามค าแหง หวัหมาก บางกะปิ กรงุเทพมหานคร 
เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูเป็นแบบสอบถามม ี2 ส่วน คอื ส่วนที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปของ
ผูต้อบแบบสอบถาม  และส่วนที ่2 พฤตกิรรมทีแ่สดงออกในจติส านึกสาธารณะใน 5 มติ ิ 
   ผลการวจิยัพบว่า นกัศกึษามหาวทิยาลยัรามค าแหงทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่
เป็นเพศหญงิ นบัถอืศาสนาพุทธ  ก าลงัศกึษาในชัน้ปีที ่1 - 4 เป็นสดัส่วนใกลเ้คยีงกนั ส่วนใหญ่
ศกึษาคณะนิตศิาสตร ์มภีมูลิ าเนาเดมิอยู่ภาคใต ้บดิามารดาอยูร่ว่มกนั ไมเ่คยเขา้ร่วมกจิกรรมของ
มหาวทิยาลยั และบุคคลทีม่อีทิธพิลในการเขา้รว่มกจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคมมากทีสุ่ด คอื 
ตนเอง มพีฤตกิรรมทีแ่สดงออกดา้นจติส านึกสาธารณะในภาพรวมและทุกมติอิยูใ่นระดบัปานกลาง  
   ผลการเปรยีบเทยีบทีแ่สดงออกดา้นจติส านึกสาธารณะทีร่ะดบันัยส าคญัทาง
สถติ ิ.05 พบว่า นกัศกึษามหาวทิยาลยัรามค าแหงทีก่ าลงัศกึษาในชัน้ปีต่างกนัและมบีุคคลทีม่ ี
อทิธพิลในการเขา้รว่มกจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคมต่างกนั มพีฤตกิรรมทีแ่สดงออก ดา้น
จติส านึก-สาธารณะโดยภาพรวมแตกต่างกนั ส่วนกลุ่มตวัอยา่งทีม่เีพศ ภูมลิ าเนาเดมิ สถานภาพ
ครอบครวั และการเขา้รว่มกจิกรรมของมหาวทิยาลยัทีต่่างกนั มพีฤตกิรรมทีแ่สดงออกดา้นจติส านึก
สาธารณะโดยภาพรวมไมแ่ตกต่างกนั  
   หากพจิารณาทัง้ 5 มติ ิ พบว่าในมติทิี ่1 การตระหนกัรูแ้ละค านึงถงึส่วนรวม
รว่มกนั นกัศกึษามหาวทิยาลยัรามค าแหงทีม่เีพศและมบีุคคลทีม่อีทิธพิลในการรว่มกจิกรรมทีเ่ป็น
ประโยชน์ต่อสงัคมต่างกนั มพีฤตกิรรมทีแ่สดงออกดา้นจติส านึกสาธารณะในการตระหนกัรูแ้ละ
ค านึงถงึส่วนรวมรว่มกนัแตกต่างกนั ส่วนนกัศกึษามหาวทิยาลยัรามค าแหงทีก่ าลงัศกึษาในชัน้ปี 
ภมูลิ าเนาเดมิ สถานภาพครอบครวั และการเขา้รว่มกจิกรรมของมหาวทิยาลยัทีต่่างกนั มพีฤตกิรรม
ที ่แสดงออกไมแ่ตกต่างกนั มติทิี ่2 การค านึงถงึผูอ้ื่นทีร่่วมสมัพนัธเ์ป็นกลุ่มเดยีวกนั นกัศกึษา
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มหาวทิยาลยัรามค าแหงทีม่เีพศ ชัน้ปีทีก่ าลงัศกึษา ภูมลิ าเนาเดมิ สถานภาพครอบครวั การเขา้รว่ม
กจิกรรมของมหาวทิยาลยั และมบีุคคลทีม่อีทิธพิลในการเขา้รว่มกจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคมที่
ต่างกนั มพีฤตกิรรมทีแ่สดงออกดา้นจติส านึกสาธารณะการค านึงถงึผูอ้ื่นทีร่ว่มสมัพนัธเ์ป็นกลุ่ม
เดยีวกนัไมแ่ตกต่างกนั มติทิี ่3 การเอาใจใส่เป็นธุระและเขา้รว่มในเรือ่งของส่วนรวม นกัศกึษา 
มหาวทิยาลยัรามค าแหงทีม่เีพศ ชัน้ปีทีศ่กึษา และมบีุคคลทีม่อีทิธพิลในการรว่มกจิกรรมทีเ่ป็น
ประโยชน์ต่อสงัคมทีต่่างกนั มพีฤตกิรรมทีแ่สดงออกดา้นจติส านึกสาธารณะการเอาใจใส่เป็นธุระและ
เขา้รว่มในเรือ่งของส่วนรวมแตกต่างกนั ส่วนนกัศกึษามหาวทิยาลยัรามค าแหงทีภู่มลิ าเนาเดมิ 
สถานภาพครอบครวั และการเขา้รว่มกจิกรรมของมหาวทิยาลยัทีต่่างกนั มพีฤตกิรรมทีแ่สดงออก
ดา้นจติส านึกสาธารณะ  การเอาใจใส่เป็นธุระและการเขา้รว่มในเรือ่งของส่วนรวมไม่แตกต่างกนั  
มติทิี ่4 ความส านึกและยดึมัน่ในระบบคุณธรรมและจรยิธรรม นกัศกึษามหาวทิยาลยัรามค าแหงทีม่ ี
เพศ ชัน้ปีทีก่ าลงัศกึษา และมบีุคคลทีม่อีทิธพิลในการรว่มกจิกรรมดา้นทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคมที่
ต่างกนั มพีฤตกิรรมทีแ่สดงออกดา้นจติส านึกสาธารณะ ความส านึกและยดึมัน่ในระบบคุณธรรมและ
จรยิธรรมแตกต่างกนั  ส่วนนกัศกึษามหาวทิยาลยัรามค าแหงทีม่ภีูมลิ าเนา สถานภาพครอบครวั 
และการเขา้รว่มกจิกรรมของมหาวทิยาลยัทีต่่างกนั มพีฤตกิรรมทีแ่สดงออกดา้นจติส านึกสาธารณะ 
ความส านึกและยดึมัน่ในระบบคุณธรรมและจรยิธรรมไมแ่ตกต่างกนั และมติทิี ่5 ความละอายต่อ
ความประพฤตใินสิง่ทีผ่ดิ นักศกึษามหาวทิยาลยัรามค าแหงที่มเีพศ ระดบัชัน้ปี บุคคลทีม่อีทิธพิลใน
การรว่มกจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคมทีต่่างกนั มพีฤตกิรรมทีแ่สดงออกดา้นจติส านึกสาธารณะ 
ความละอายต่อการประพฤตใินสิง่ทีผ่ดิแตกต่างกนั ส่วนนกัศกึษามหาวทิยาลยัรามค าแหงทีม่ ี
ภมูลิ าเนา สถานภาพครอบครวั การเขา้รว่มกจิกรรมทีแ่ตกต่างกนั มพีฤตกิรรมทีแ่สดงออกดา้น
จติส านึกสาธารณะความละอายต่อความประพฤตใินสิง่ทีผ่ดิไมแ่ตกต่างกนั 
  เบญจวรรณ รอดแกว้ (2553: บทคดัยอ่) วจิยัเรือ่งการพฒันาจติสาธารณะของ
นกัศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนครจากการท าโครงการกจิกรรมพฒันาสงัคม โดยมวีตัถุประสงค์
เพื่อพฒันาจติสาธารณะของนกัศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนครจากการท าโครงการกจิกรรม
พฒันาสงัคม กลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัประกอบดว้ยนกัศกึษาจ านวน 31 คน ทีศ่กึษาวชิาเอกเทคนิค
การสตัวแพทยช์ัน้ปีที ่2 คณะเทคโนโลยกีารเกษตร จ านวน 15 คน และวชิาเอกคณติศาสตร ์คณะ
วทิยาศาสตร ์จ านวน 16 คน ในปีการศกึษา 2552 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ โครงการพฒันา
สงัคมเพื่อช่วยแกป้ญัหาในมหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร และแบบวดัจติสาธารณะ 
   ผลการวจิยัพบว่า 
    1) หลงัด าเนินโครงการพฒันาสงัคม นกัศกึษามจีติสาธารณะสูงกว่าก่อนการ
ด าเนินโครงการอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05  
    2) นกัศกึษารูส้กึภมูใิจในผลงานทีม่สี่วนช่วยเหลอืพฒันามหาวทิยาลยัและอยาก
ท าสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมากยิง่ขึน้ 
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  อรยิา คหูา และสุวมิล นราองอาจ (2554: บทคดัยอ่) วจิยัเรือ่งจติสาธารณะและ
รปูแบบการด าเนินชวีติของนกัศกึษามหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตปตัตานี โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาจติสาธารณะและรปูแบบการด าเนินชวีติของนกัศกึษมหาวทิยาลยัสงขลา-
นครนิทร ์วทิยาเขตปตัตานี  จ าแนกตามเพศ  คณะ ประเภทของโรงเรยีนทีส่ าเรจ็การศกึษาระดบั
มธัยมศกึษาตอนปลาย  ชัน้ปี  และผลสมัฤทธิท์างการเรยีน และศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างจติ
สาธารณะและรปูแบบการด าเนินชวีติของนกัศกึษามหาวทิยาลยั- สงขลานครนิทร ์วทิยาเขตปตัตานี 
กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื นกัศกึษาชัน้ปีที ่1, 2, 3 และ 4 ปีการศกึษา 2553  จ านวน 
716 คน จาก 7คณะ คอื คณะศกึษาศาสตร ์คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีคณะรฐัศาสตร ์ คณะ
วทิยาการสื่อสาร  คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์คณะ-ศลิปกรรมศาสตร ์และวทิยาลยัอสิลาม
ศกึษา เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถามจติ-สาธารณะและรปูแบบการด าเนินชวีติของ
นกัศกึษา ผลการวจิยัพบว่า  จติสาธารณะของนกัศกึษามหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขต
ปตัตานีอยูใ่นระดบัมาก โดยนิสติทีม่เีพศ คณะวชิาและชัน้ปีทีศ่กึษาต่างกนั มจีติสาธารณะแตกต่าง
กนั นกัศกึษามรีปูแบบการด าเนินชวีติกลุ่มกา้วหน้าและกลุ่มวชิาชพีมากทีสุ่ด และมรีปูแบบการ
ด าเนินชวีติกลุ่มเกบ็ตวัน้อยทีสุ่ด และพบว่าจติสาธารณะและรปูแบบการด าเนินชวีติของนกัศกึษา
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตปตัตานี มคีวามสมัพนัธ์ ทางบวกอยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั .01 
   จากการศกึษางานวจิยัทัง้ในประเทศและต่างประเทศ สามารถสรปุไดว้่า งานวจิยั
สว่นใหญ่ศกึษาในหวัขอ้ทีเ่กีย่วกบัความมจีติสาธารณะ ซึง่ครอบคลุมในเรือ่งต่างๆ คอื  พฤตกิรรม
ความมจีติสาธารณะของนิสติในระดบัปรญิญาตร ีปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธแ์ละส่งผลต่อการแสดง 
จติสาธารณะของนิสติ รวมถงึการพฒันาความมจีติสาธารณะของนิสติโดยใชก้ารเขา้รว่มกจิกรรม  
จากการศกึษาพบว่า นิสติส่วนใหญ่เลอืกทีจ่ะปฏบิตัใินสิง่ทีส่่งผลต่อตนเอง โดยตระหนกัในผลทีจ่ะ
เกดิต่อสงัคมส่วนรวม ดงันัน้ สถาบนัการศกึษาในระดบัอุดมศกึษาหลายแห่ง จงึไดม้กีารก าหนด
แนวทางในการปฏบิตัตินของนิสติ เพื่อพฒันาและปลกูฝงัความมจีติสาธารณะไวอ้ย่างชดัเจน       
ซึง่นบัว่าเป็นการด าเนินการทีเ่หมาะสมในการพฒันาจติสาธารณะทีถู่กตอ้งใหเ้กดิขึน้ เพราะการ
ปลกูฝงัจติสาธารณะดว้ยการเปลีย่นทีก่ระบวนการทางปญัญา จะสามารถท าใหค้วามมจีติสาธารณะ
ตดิตวัไปกระทัง่พฒันาเป็นผูใ้หญ่ทีม่คีุณภาพต่อไป 
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บทท่ี 3 
วิธีด าเนินการวิจยั 

 
ในการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามขัน้ตอนดงันี้ 
 1. การก าหนดประชากรและการเลอืกกลุ่มตวัอยา่ง 
 2. การสรา้งเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
 3. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
 4. การจดักระท าและการวเิคราะหข์อ้มลู 
 
การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากร 
  ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้  ไดแ้ก่ นิสติระดบัปรญิญาตร ีชัน้ปีที ่1 - 4 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2554  จ านวน 15,209 คน   
ดงัรายละเอยีดในตาราง 1 
 
ตาราง 1 แสดงจ านวนประชากร จ าแนกตามคณะวชิา  ระดบัชัน้ปี  และเพศ 
 

คณะวิชา/วิทยาลยั 
จ านวนประชากร 

ชัน้ปีท่ี 1 ชัน้ปีท่ี 2 ชัน้ปีท่ี 3 ชัน้ปีท่ี 4 รวม 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง รวม 

มนุษยศาสตร ์ 130 460 129 470 111 395 74 314 444 1,639 2,083 
วทิยาศาสตร ์ 248 498 203 452 153 483 143 457 747 1,890 2,637 
สงัคมศาสตร ์ 168 374 164 311 116 275 91 249 539 1,209 1,748 
พลศกึษา 240 184 228 218 209 125 184 118 861 645 1,506 
ศกึษาศาสตร ์ 39 131 43 128 33 165 42 86 157 510 667 
พยาบาลศาสตร ์ 6 96 6 109 2 101 4 97 18 403 421 
แพทยศาสตร ์ 74 89 57 73 53 75 51 81 235 318 553 
วศิวกรรมศาสตร ์ 329 177 140 100 194 122 168 101 831 500 1,331 
ศลิปกรรมศาสตร ์ 178 254 154 236 125 309 103 230 560 1,029 1,589 
ทนัตแพทยศาสตร ์ 15 52 19 38 14 44 19 44 67 178 245 
เภสชัศาสตร ์ 21 64 7 70 16 76 12 62 56 272 328 
สหเวชศาสตร ์ 26 90 18 97 7 44 8 43 59 274 333 
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ตาราง 1 (ต่อ)  
 

คณะวิชา/วิทยาลยั 
จ านวนประชากร 

ชัน้ปีท่ี 1 ชัน้ปีท่ี 2 ชัน้ปีท่ี 3 ชัน้ปีท่ี 4 รวม 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง รวม 

วทิยาลยันวตักรรม- 
สือ่สารสงัคม 

196 351 96 103 107 110 76 103 475 667 1,142 

ส านกัวชิาเศรษฐศาสตร์
และนโยบายสาธารณะ  

107 120 58 87 43 112 43 56 251 375 626 

รวม 1,777 2,940 1,322 2,492 1,183 2,436 1,018 2,041 5,300 9,909 15,209 

 
 ทีม่า: มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. กองบรกิารการศกึษา. (2554). สรปุจ านวนนิสิต
ระดบัปริญญาตรีปีการศึกษา 2554. หน้า 6. 
 
 หมายเหตุ: เนื่องจากการวจิยัในครัง้นี้มกีารศกึษาตวัแปรระดบัชัน้ปี ผูว้จิยัจงึไมไ่ดศ้กึษากลุ่มตวัอย่างทีศ่กึษาอยู่ใน
วทิยาลยัโพธวิชิชาลยั เพราะมนีิสติไมค่รบทัง้ 4 ชัน้ปี 

  
 การเลือกกลุ่มตวัอย่าง 
  กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยัครัง้นี้  ไดแ้ก่  นิสติระดบัปรญิญาตร ีชัน้ปีที ่1 - 4  
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒทีสุ่่มตวัอยา่งมาจากประชากรขา้งต้นใหไ้ดไ้มต่ ่ากว่า 375 คน ตามที่
ก าหนดไวใ้นตารางก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งของเครจซีแ่ละมอรแ์กน (Krejcie; & Morgan. 1970: 
607-610) โดยก าหนดระดบัความเชื่อมัน่ที ่95% โดยใชว้ธิกีารสุ่มแบบแบ่งชัน้ (Stratified Random 
Sampling) ตามคณะวชิา ระดบัชัน้ปี และเพศ 
 
การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื แบบวดัความมจีติสาธารณะในการใชห้อ้งสมุดของนิสติ
ระดบัปรญิญาตร ีซึง่ผูว้จิยัสรา้งขึน้ตามขัน้ตอนดงันี้ 
  1. ศกึษาคน้ควา้เอกสารและผลงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัจติสาธารณะ ตลอดจนงานวจิยั
เกีย่วกบัส านกัหอสมดุกลาง หอสมดุ มศว องครกัษ์ และหอ้งสมดุคณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลัย-
ศรนีครนิทรวโิรฒ เพื่อเป็นกรอบในการสรา้งแบบสอบถาม 
  2. ศกึษาวธิกีารและหลกัเกณฑก์ารสรา้งแบบสอบถาม  
  3. สงัเกตตพฤตกิรรมการใชห้อ้งสมดุของนิสติและศกึษากฎระเบยีบของหอ้งสมดุ 
เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูในการสรา้งขอ้ค าถามรว่มกบัศกึษาเอกสารทีเ่กี่ยวขอ้ง โดยขอ้ค าถามทีส่รา้งขึน้
แบ่งเป็น 2 ตอน ดงันี้ 
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   ตอนที ่1 สถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ ระดบัชัน้ปี   
และคณะวชิา โดยมขีอ้ค าถามเป็นแบบใหเ้ลอืกตอบ 
   ตอนที ่2 แบบวดัความมจีติสาธารณะในการใชห้อ้งสมดุใหน้ิสติตอบว่าไดป้ฏบิตัิ
ระดบัใดในแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั คอื ทุกครัง้ (5) บ่อยครัง้ (4) บางครัง้ (3) 
นานๆครัง้ (2) และไมเ่คยเลย (1) ซึง่มขีอ้ค าถามในเชงิบวกและเชงิลบครอบคลุมทัง้ 3 ดา้น ไดแ้ก่ 
ดา้นอาคารสถานที ่ดา้นทรพัยากรสารสนเทศ ดา้นวสัดุครภุณัฑ ์ โดยพจิารณาจากความรูค้วาม
เขา้ใจหรอืพฤตกิรรมทีแ่สดงออกถงึความมจีติสาธารณะใน 3 ลกัษณะ ไดแ้ก่  
    1) การใช ้หมายถงึ ลกัษณะพฤตกิรรมของนิสติในการใชข้องส่วนรวมการ
รกัษาทรพัยส์นิ การดแูลรกัษาความสะอาด การไมท่ าลายทรพัยส์นิทีเ่ป็นสาธารณสมบตัภิายใน
หอ้งสมดุใหเ้กดิความช ารดุเสยีหาย (ขอ้ 1 - 22) 
    2) การถอืเป็นหน้าที ่หมายถงึ ลกัษณะพฤตกิรรมของนิสติทีแ่สดงออกถงึการ
มุง่ปฏบิตัเิพื่อส่วนรวมในการดแูลรกัษาของส่วนรวมในหอ้งสมดุในวสิยัทีต่นสามารถท าได ้ 
(ขอ้ 23 - 44) 
    3) การเคารพสทิธ ิหมายถงึ ลกัษณะพฤตกิรรมของนิสติทีแ่สดงออกถงึการ
เคารพสทิธใินการใชข้องส่วนรวมทีเ่ป็นประโยชน์รว่มกนัของกลุ่ม การไม่ยดึครองของส่วนรวมมา
เป็นของตน  ตลอดจนไม่ปิดกัน้โอกาสของบุคคลอื่นทีจ่ะใชข้องส่วนรวม (ขอ้ 45 - 55) 
  4. น าแบบสอบถามทีส่รา้งเสรจ็แลว้เสนอต่ออาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธ์ 
เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งของเนื้อหา ภาษา และความชดัเจนในค าถาม จากนัน้จงึน าแบบสอบถาม
มาปรบัปรงุแกไ้ขตามค าแนะน าของอาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธ์ ในเรือ่งของขอ้ค าถามใหม้คีวาม
ชดัเจนยิง่ขึน้ 
  5. น าแบบวดัความมจีติสาธารณะทีผู่ว้จิยัปรบัปรงุแกไ้ขตามค าแนะน าของอาจารยท์ี่
ปรกึษาปรญิญานิพนธ ์ซึง่มจี านวนขอ้ค าถามทัง้หมด 54 ขอ้ เสนอต่อผูเ้ชีย่วชาญจ านวน 3 ท่าน 
เพื่อตรวจสอบความตรง (Validity)  แลว้น ามาหาค่า IOC (Index of Objective Congruence) โดย
ตัง้เกณฑผ์่านที ่0.5 ขึน้ไป ซึง่ขอ้ค าถามทัง้ 54 ขอ้ มคี่า IOC อยูร่ะหว่าง 0.78-1.00 โดยใชไ้ด้
ทัง้หมด มขีอ้ค าถามบางขอ้ทีต่อ้งปรบัปรงุแกไ้ขส านวนภาษาและความชดัเจนของขอ้ค าถามตาม
ขอ้เสนอแนะของผูเ้ชีย่วชาญ 
  6. น าแบบสอบถามทีผ่่านการหาค่าความตรงไปทดลองใชก้บันิสติระดบัปรญิญาตร ี
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ จ านวน 58 คน ในระหว่างวนัที ่13-17 กุมภาพนัธ ์2555 รวมระยะเวลา 
5 วนั แลว้น ามาค านวณหาค่าความเทีย่ง (Reliability) โดยใชค้่าสมัประสทิธิแ์อลฟ่าของครอนบาค 
(Cronbach α - Coefficient) และตัง้เกณฑผ์่านที ่0.75 โดยแบบสอบถามไดค้่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 
0.79 ซึง่ถอืว่ามคี่าความเทีย่งสงูและเป็นแบบสอบถามทีส่ามารถน าไปใชเ้ป็นแบบสอบถามในการ
เกบ็ขอ้มลูจรงิต่อไป 
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  7. น าผลการหาค่าความเทีย่งรายงานใหค้ณะกรรมการควบคุมปรญิญานิพนธ์ 
ทราบ ท าส าเนา 650 ชุด น าไปเกบ็รวบรวมขอ้มลูต่อไป 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 1. ผูว้จิยัตดิต่อขอหนงัสอืรบัรองจากบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒถงึ
ผูอ้ านวยการส านกัหอสมดุกลาง และผูอ้ านวยการ ส านกังานบรกิารกจิการหอพกั มหาวทิยาลบัศรี
นครนิทรวโิรฒ เพื่อขอความอนุเคราะหใ์นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากนิสติระดบัปรญิญาตรี
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
 2. ผูว้จิยัด าเนินการแจกแบบวดัความมจีติสาธารณะ ทัง้หมด 650 ชุด ตัง้แต่วนัที ่1 -  30 
มนีาคม 2555 
 3. แบบสอบถามทีไ่ดร้บักลบัคนืมาจ านวน 650 ชุด เป็นแบบสอบถามทีไ่มส่มบรูณ์ 
จ านวน 53 ชุด ดงันัน้ จงึเหลอืแบบสอบถามทีส่มบูรณ์จ านวน 597 ชุด ซึง่มากกว่าจ านวนขัน้ต ่า 
ทีก่ าหนดไวต้ามตารางก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างของเครจซีแ่ละมอรแ์กน (Krejcie & Morgan. 
1970: 607-610) ทีก่ าหนดไว ้375 คน 
 
การจดักระท าและการวิเคราะหข้์อมลู 
 1. น าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากแบบวดัความมจีติสาธารณะทีส่มบรูณ์ บนัทกึลงในโปรแกรม 
ค านวณส าเรจ็จนครบทุกฉบบั 
 2. ใชค้่าความถีแ่ละค่ารอ้ยละในวเิคราะหข์อ้มลูตอนที่ 1 ซึง่เป็นขอ้มลูเกีย่วกบั 
รายละเอยีดส่วนตวัของนิสติ ไดแ้ก่ เพศ ระดบัชัน้ปี และกลุ่มสาขาวชิา 
 3. ใชค้่าเฉลีย่ (X ) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) วเิคราะหข์อ้มลูจากแบบวดั 
ความมจีติสาธารณะในตอนที ่2 โดยก าหนดค่าน ้าหนกัในการตอบดงันี้ 
  ขอ้ค าถามเชงิบวก  
   ปฏบิตัทิุกครัง้  ใหค้่าน ้าหนกัเป็น 5 
   ปฏบิตับิ่อยครัง้  ใหค้่าน ้าหนกัเป็น 4  
   ปฏบิตับิางครัง้  ใหค้่าน ้าหนกัเป็น 3 
   ปฏบิตันิานๆ ครัง้ ใหค้่าน ้าหนกัเป็น 2 
   ไมเ่คยปฏบิตั ิ  ใหค้่าน ้าหนกัเป็น 1 
  ขอ้ค าถามเชงิลบ 
   ไมเ่คยปฏบิตั ิ  ใหค้่าน ้าหนกัเป็น 5 
   ปฏบิตันิานๆ ครัง้ ใหค้่าน ้าหนกัเป็น 4  
   ปฏบิตับิางครัง้  ใหค้่าน ้าหนกัเป็น 3 
   ปฏบิตับิ่อยครัง้  ใหค้่าน ้าหนกัเป็น 2 
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   ปฏบิตัทิุกครัง้  ใหค้่าน ้าหนกัเป็น 1   
  โดยวเิคราะหเ์ป็นภาพรวม รายดา้นและรายขอ้ ใชเ้กณฑก์ารแปลความหมาย 
ค่าเฉลีย่แบบองิเกณฑ ์5 ระดบั (วเิชยีร เกตุสงิห.์ 2538: 9) ดงันี้ 
   ค่าเฉลีย่ระหว่าง 4.50 – 5.00  หมายความว่า มจีติสาธารณะระดบัสงูมาก 
   ค่าเฉลีย่ระหว่าง 3.50 – 4.49  หมายความว่า มจีติสาธารณะระดบัสงู 
   ค่าเฉลีย่ระหว่าง   2.50 – 3.49  หมายความว่า มจีติสาธารณะระดบัปานกลาง   
   ค่าเฉลีย่ระหว่าง 1.50 – 2.49  หมายความว่า มจีติสาธารณะระดบัต ่า 
   ค่าเฉลีย่ระหว่าง 1.00 – 1.49  หมายความว่า มจีติสาธารณะระดบัต ่ามาก 
 4. ใชก้ารทดสอบค่าสถติ ิt-test แบบ Independent วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบความมจีติ-
สาธารณะในการใชห้อ้งสมดุ ตามตวัแปรเพศ   
 5. ใชก้ารทดสอบค่าสถติ ิF-test วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบความมจีติสาธารณะในการใช้
หอ้งสมดุ ตามตวัแปรระดบัชัน้ปีและกลุ่มสาขาวชิา กรณทีีพ่บความแตกต่างอยา่งมนีัยส าคญัทาง
สถติจิะใชก้ารเปรยีบเทยีบรายคู่ดว้ยวธิกีารของ LSD 
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหข้์อมูล 

 

สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 
 เพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจตรงกนัในการน าเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลู ผูว้จิยัไดใ้ชส้ญัลกัษณ์ 
ต่าง ๆ ในการแปลความหมายทีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ดงันี้ 
 N   แทน   จ านวนคนในกลุ่มตวัอยา่ง 
 X   แทน   คะแนนเฉลีย่ 
 S.D.  แทน   ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 t   แทน   ค่าสถติทิีใ่ชพ้จิารณา t-distribution 
 F   แทน   ค่าสถติทิีใ่ชพ้จิารณา F-distribution 
 *   แทน   มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 a   คอื   สญัลกัษณ์ก ากบัค่าเฉลีย่ทีม่คี่ามากกว่าค่าเฉลีย่ทีม่ ีb ก ากบั 
      อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 b   คอื   สญัลกัษณ์ก ากบัค่าเฉลีย่ทีม่คี่าน้อยกว่าค่าเฉลีย่ทีม่ ีa ก ากบั 
      อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 c   คอื   สญัลกัษณ์ก ากบัค่าเฉลีย่ทีม่คี่ามากกว่าค่าเฉลีย่ทีม่ ีd ก ากบั 
      อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 d   คอื   สญัลกัษณ์ก ากบัค่าเฉลีย่ทีม่คี่าน้อยกว่าค่าเฉลีย่ทีม่ ีc ก ากบั 
      อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 วท.   คอื   กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 
 วส.   คอื   กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ุขภาพ  
 มส.   คอื   กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์
 
การเสนอผลการวิเคราะหข้์อมลู 
 ผูว้จิยัไดเ้สนอผลการวเิคราะหข์อ้มลูและการแปลความหมายตามล าดบั ดงันี้ 
  1. สถานภาพส่วนตวัของนิสติ 
  2. ความมจีติสาธารณะในการใชห้อ้งสมดุของนิสติระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยั- 
ศรนีครนิทรวโิรฒ 
  3. เปรยีบเทยีบความมจีติสาธารณะในการใชห้อ้งสมดุของนิสติระดบัปรญิญาตรี 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ จ าแนกตามตวัแปร เพศ ระดบัชัน้ปี และกลุ่มสาขาวชิา 
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  3.1 เปรยีบเทยีบความมจีติสาธารณะในการใชห้อ้งสมดุของนิสติระดบัปรญิญาตร ี
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ จ าแนกตามตวัแปร เพศ 
  3.2 เปรยีบเทยีบความมจีติสาธารณะในการใชห้อ้งสมดุของนิสติระดบัปรญิญาตร ี
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ จ าแนกตามตวัแปร ระดบัชัน้ปี 
  3.3 เปรยีบเทยีบความมจีติสาธารณะในการใชห้อ้งสมดุของนิสติระดบัปรญิญาตร ี
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ จ าแนกตามตวัแปร กลุ่มสาขาวชิา 

 
ผลการวิเคราะหข้์อมลู 
 1. สถานภาพส่วนตวัของนิสิต 
  สถานภาพส่วนตวัของนิสติ ปรากฏผลดงัตาราง 2 
 
ตาราง 2 จ านวนและค่ารอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามตวัแปร เพศ ระดบัชัน้ปี  
 และกลุ่มสาขาวชิา 
 

 

สถานภาพ 
ชาย หญงิ รวม 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 
1. ระดบัชัน้ปี 
   1.1 ชัน้ปีที ่1 
   1.2 ชัน้ปีที ่2 
   1.3 ชัน้ปีที ่3 
   1.4 ชัน้ปีที ่4 

 
84 
78 
65 
56 

 
29.7 
27.6 
23.0 
19.8 

 
84 
85 
68 
77 

 
26.8 
27.1 
21.7 
24.5 

 
168 
163 
133 
133 

 
28.1 
27.3 
22.3 
22.3 

รวม 283 47.7 314 52.6 597 100 
2. กลุ่มสาขาวชิา 
   2.1 กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
        2.1.1 คณะวศิวกรรมศาสตร ์
        2.1.2 คณะวทิยาศาสตร ์
        2.1.3 วทิยาลยันวตักรรมสือ่สารสงัคม 
   2.2 กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 
        2.2.1 คณะพยาบาลศาสตร ์
        2.2.2 คณะเภสชัศาสตร ์
        3.2.3 คณะสหเวชศาสตร ์
        2.2.4 คณะแพทยศาสตร ์
        2.2.5 คณะทนัตแพทยศาสตร ์
        2.2.6 คณะพลศกึษา 

 
102 
36 
49 
17 
88 
5 
8 
12 
8 
5 
50 

 
36.0 
12.7 
17.3 
6.0 
31.1 
1.8 
2.8 
4.2 
2.8 
1.8 
17.7 

 
100 
33 
52 
15 
118 
14 
21 
12 
19 
14 
38 

 
31.8 
10.5 
16.6 
4.8 
37.6 
4.5 
6.7 
3.8 
6.1 
4.5 
12.1 

 
202 
69 
101 
32 
206 
19 
29 
24 
27 
19 
88 

 
33.8 
11.6 
16.9 
5.4 
34.5 
3.2 
4.9 
4.0 
4.5 
3.2 
14.7 
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ตาราง 2 (ต่อ)  
 

สถานภาพ 
ชาย หญงิ รวม 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 
3. กลุ่มสาขาวชิา 
   3.3 กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร ์
        และสงัคมศาสตร ์
        3.2.1 คณะสงัคมศาสตร ์
        3.2.2 คณะมนุษยศาสตร ์
        3.2.3 คณะศกึษาศาสตร ์
        3.2.4 คณะศลิปกรรมศาสตร ์
        3.2.5 ส านกัวชิาเศรษฐศาสตร ์
               และนโยบายสาธารณะ 

 
93 
 

18 
27 
15 
20 
13 

 
32.9 

 
6.4 
9.5 
5.3 
7.1 
4.6 

 

 
96 
 

26 
18 
19 
22 
11 

 
30.6 

 
8.3 
5.7 
6.1 
7.0 
3.5 

 
189 

 
44 
45 
34 
42 
24 
 

 
31.7 

 
7.4 
7.5 
5.7 
7.0 
4.0 

รวม 283 47.7 314 52.6 597 100 

 
 จากตาราง 2 แสดงว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นนิสติเพศหญงิ (รอ้ยละ 52.6) ซึง่เป็นนิสติ
ศกึษาอยูใ่นชัน้ปีที่ 1 (รอ้ยละ 28.1)  สงักดักลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ุขภาพ (รอ้ยละ 34.5) โดย
เป็นนิสติทีศ่กึษาในกลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ุขภาพ รอ้ยละ 34.5 
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 2. ความมีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมดุของนิสิตระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยั- 
ศรีนครินทรวิโรฒ  
  ความมจีติสาธารณะในการใชห้อ้งสมดุของนิสติระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยั-             
ศรนีครนิทรวโิรฒ ปรากฏผลดงัตาราง 3 
 
ตาราง 3 ความมจีติสาธารณะในการใชห้อ้งสมุดของนิสติระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยั- 
 ศรนีครนิทรวโิรฒ โดยรวม รายดา้น และรายขอ้ 
 

ความมจีติสาธารณะในการใชห้อ้งสมดุ X  S.D. แปลผล 
 
การใชข้องส่วนรวมในหอ้งสมดุ 
1.  เมือ่นิสติใชห้นงัสอืทีต่อ้งการอ่านเสรจ็แลว้นิสติจะน า

หนงัสอืไปวางไวท้ีช่ ัน้พกัหนังสอื 
2.  เมือ่นิสติตอ้งการขอ้ความหรอืรปูภาพจากหนงัสอืหรอื

วารสารนิสติกจ็ะน าไปถ่ายเอกสาร 
3.  เมือ่นิสติเคลื่อนยา้ยโต๊ะเกา้อีใ้นหอ้งสมดุ หลงัเลกิใชง้าน

แลว้นิสติจะเกบ็เขา้ทีใ่หเ้หมอืนเดมิ 
4.  นิสติ(ไม)่ขดีเขยีนขอ้ความหรอืวาดรปูลงบนโต๊ะอ่านหนงัสอื

และจดุบรกิารต่างๆ ในหอ้งสมดุ 
5.  เมือ่นิสติพบแป้นพมิพข์องคอมพวิเตอรท์ีใ่ชส้บืคน้ขอ้มลูมี

สภาพช ารุดเสยีหาย นิสติจะ(ไม)่เปลีย่นไปใชเ้ครือ่งใหม่
โดยไมแ่จง้ใหเ้จา้หน้าทีท่ราบ 

6.  เมือ่นิสติใชค้อมพวิเตอรใ์นหอ้งบรกิารอนิเทอรเ์น็ต นิสติ
(ไม)่กดแป้นพมิพแ์ละเลื่อนเมาสไ์ปมาอยา่งรนุแรง ซึง่อาจ
ท าใหช้ ารดุเสยีหายได้ 

7.  เมือ่นิสติพบเหน็เกา้อีบ้างตวัในหอ้งสมดุอยูใ่นสภาพทีช่ ารดุ 
นิสติจะแจง้แก่บุคลากรหอ้งสมดุ 

8.  นิสติ(ไม)่ใชค้ตัเตอรก์รดีกระดาษ เพื่อท างานส่งอาจารยบ์น
โต๊ะในหอ้งสมดุโดยไม่มแีผ่นรอง 

9.  เมือ่นิสติใชท้างเดนิขึน้ลงบนัไดระหว่างหอ้งอ่านแต่ละชัน้ 
นิสติมกัจะ(ไม)่เปิดประตูทิง้ไว ้

10. เมือ่นิสติยมืหนงัสอืไปอ่านแลว้พบว่าหนงัสอือยูใ่นสภาพ
ช ารดุ นิสติจะแจง้ใหเ้จา้หน้าทีห่อ้งสมดุทราบ 

 
 

4.01 
 

3.65 
 

4.30 
 

4.63 
 

3.46 
 
 

4.44 
 
 

2.22 
 

4.49 
 

4.53 
 

2.72 
 

 
 

1.06 
 

1.25 
 

0.89 
 

0.97 
 

1.37 
 
 

1.00 
 
 

1.25 
 

1.00 
 

0.94 
 

1.37 
 

 
 
สงู 
 
สงู 
 
สงู 
 

สงูมาก 
 

ปานกลาง 
 
 
สงู 
 
 

ต ่า 
 
สงู 
 

สงูมาก 
 

ปานกลาง 
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ตาราง 3 (ต่อ) 
 

ความมจีติสาธารณะในการใชห้อ้งสมดุ X  S.D. แปลผล 
 
การใชข้องส่วนรวมในหอ้งสมดุ (ต่อ)   
11.  นิสติ(ไม)่ใชด้นิสอหรอืปากกาขดีเสน้ใตข้อ้ความส าคญัใน

หนงัสอืทีน่ิสติหยบิมาใชห้รอืยมืออกจากหอ้งสมดุ 
12.  นิสติเปิดอ่านหนงัสอืของหอ้งสมดุอยา่งทะนุถนอม 
13.  เมือ่นิสติใชว้ารสารทีห่ยบิมาจากชัน้วางวารสารเสรจ็แลว้  
      นิสติจะ(ไม)่วางวารสารไวบ้นชัน้ โดยไมส่งัเกตว่าจะตรง

กบัป้ายชื่อหรอืไม่ 
14.  หากนิสติสงัเกตว่าโต๊ะเกา้อีใ้นหอ้งสมดุทีน่ิสติจะใชน้ัง่อ่าน

หนงัสอืมฝีุน่เกาะ นิสติจะ(ไม)่ใชป้กหนงัสอืมาปดัฝุ่น 
15.  เมือ่นิสติใชค้อมพวิเตอรใ์นหอ้งบรกิารอนิเทอรเ์น็ตเสรจ็

แลว้ นิสติตรวจความเรยีบรอ้ยของเครือ่งคอมพวิเตอรใ์ห้
อยูใ่นสภาพเหมอืนก่อนใชง้าน 

16.  นิสติ(ไม)่เคลื่อนยา้ยโต๊ะเกา้อีใ้นหอ้งสมดุตามความสะดวก
ของตนเอง 

17.  ในขณะทีน่ิสตินัง่อ่านหนงัสอืในหอ้งสมดุ นิสติ(ไม)่ชอบนัง่
โยกเกา้อีไ้ปมา 

18.  นิสติใชค้อมพวิเตอรท์ีใ่หบ้รกิารในหอ้งสมดุดว้ยความ
ระมดัระวงั เพราะเกรงว่าจะช ารดุเสยีหายได้ 

19.  นิสติทิง้ขยะลงในถงัขยะทีห่อ้งสมดุจดัเตรยีมไวใ้ห้ 
20.  เมือ่นิสติตอ้งการขึน้ลงอาคารหอ้งสมดุ 1-2 ชัน้ นิสติจะใช้

บนัไดแทนการใชล้ฟิต์ 
21.  เมือ่นิสติใชห้อ้งศกึษาคน้ควา้กลุ่มเรยีบรอ้ยแลว้ นิสติจะ

ปิดไฟและเครือ่งปรบัอากาศก่อนออกจากหอ้ง 
 

 
 

4.37 
 

4.16 
 

3.74 
 

4.25 
 

3.80 
 
 

3.26 
 

4.04 
 

4.00 
 

4.49 
4.11 

 
4.11 

 

 
 

1.04 
 

0.89 
 

1.25 
  

1.12 
 

1.10 
 
 

1.23 
 

1.11 
 

1.03 
 

0.96 
1.14 

 
1.21 

 
 
สงู 
 
สงู 
 
สงู 
 
สงู 
 
สงู 
 
 

ปานกลาง 
 
สงู 
 
สงู 
 
สงู 
สงู 
 
สงู 

 

รวม 3.94 0.46 สงู   
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ตาราง 3 (ต่อ) 
 

ความมจีติสาธารณะในการใชห้อ้งสมดุ X  S.D. แปลผล 
 
การถอืเป็นหน้าทีท่ีป่ฏบิตัเิพื่อส่วนรวมในการเขา้ใชห้อ้งสมดุ 
1.  นิสติแจง้เจา้หน้าที ่เมือ่พบปญัหาเรือ่งการใช้

เครือ่งปรบัอากาศ 
2.  นิสติรกัษาหนงัสอืทีย่มืออกจากหอ้งสมดุ โดยไมใ่หเ้กดิความ

ช ารดุหรอืเสยีหาย 
3.  เมือ่อ่านหนงัสอืในหอ้งสมดุเสรจ็แลว้ ก่อนทีน่ิสติจะออกจาก

หอ้งสมดุ นิสติจะ(ไม)่วางหนงัสอืไวท้ีโ่ต๊ะอ่านหนงัสอืนัน้ 
4.  นิสติยมืหนงัสอืเล่มทีต่อ้งการ ก่อนน าหนงัสอืออกจาก

หอ้งสมดุ 
5.  นิสติดแูลความสะอาดเรยีบรอ้ยบรเิวณโต๊ะอ่านหนงัสอืหลงั

เลกิใชง้าน 
6.  นิสติ(ไม)่ทิง้ขยะไวต้ามทีน่ัง่อ่านหนงัสอืหรอืตามซอกชัน้

หนงัสอื 
7.  นิสติส่งกระเป๋าใหเ้จา้หน้าทีต่รวจสิง่ของก่อนออกจาก

หอ้งสมดุ โดยไมต่อ้งใหเ้จา้หน้าทีร่อ้งขอ 
8.  เมือ่นิสติน าหนงัสอืไปถ่ายเอกสารเสรจ็แลว้ นิสติจะ(ไม)่วาง

หนงัสอืเล่มนัน้ไวบ้นโต๊ะบรเิวณหน้าหอ้งถ่ายเอกสาร 
9.  เมือ่นิสติจ าเป็นตอ้งคุยโทรศพัทห์รอืมกีารสนทนาใน

หอ้งสมดุ นิสติจะไปใชใ้นบรเิวณทีห่อ้งสมดุก าหนดให้ 
10. นิสติ(ไม)่น าอาหาร ขนมหรอืน ้าเขา้มารบัประทานภายใน

หอ้งสมดุ 
11. นิสติไมคุ่ยกนัเสยีงดงัจนรบกวนสมาธใินการอ่านของผูอ้ื่น 
12. นิสติปิดโทรศพัทม์อืถอืหรอืตัง้ระบบสัน่ก่อนเขา้ใชห้อ้งสมดุ  
13. นิสติบอกสถานทีจ่ดัเกบ็หนงัสอืใหก้บับุคคลทีเ่ขา้มาซกัถาม 
 

 
 

3.48 
 

4.34 
 

3.52 
 

4.56 
 

4.13 
 

4.47 
 

2.92 
 

4.28 
 

3.36 
 

3.81 
 

3.69 
3.42 
3.43 

 
 

1.45 
 

0.85 
 

1.41 
 

0.84 
 

0.94 
 

1.07 
 

1.55 
 

1.16 
 

1.30 
 

1.16 
 

1.17 
1.37 
1.20 

 
 
สงู 
 
สงู 
 
สงู 
 

สงูมาก 
 
สงู 
 
สงู 
 

ปานกลาง 
 
สงู 
 

ปานกลาง 
 
สงู 
 
สงู 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
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ตาราง 3 (ต่อ) 
 

ความมจีติสาธารณะในการใชห้อ้งสมดุ X  S.D. แปลผล 
 
การถอืเป็นหน้าทีท่ีป่ฏบิตัเิพื่อส่วนรวมในการเขา้ใชห้อ้งสมดุ (ต่อ) 
14. นิสติ(ไม)่ปฏเิสธทีจ่ะใหค้วามช่วยเหลอืแก่บุคคลอื่นในการให้

ค าแนะน าเกี่ยวกบัการสบืคน้ขอ้มลู 
15. เมือ่นิสติเหน็หนงัสอืตกอยูบ่นพืน้หอ้งสมดุ นิสติจะหยบิขึน้

วางบนโต๊ะหรอืบนชัน้หนงัสอืทีอ่ยูใ่กล้ 
16. เมือ่นิสติอ่านหนงัสอืยงัไมจ่บ นิสติจะ(ไม)่พบัมมุหนังสอืหน้าที่

อ่านคา้งไว ้
17. เมือ่นิสติยมือุปกรณ์ของฝา่ยโสตทศันวสัดุจากเจา้หน้าที่

หอ้งสมดุ หลงัเลกิใชแ้ลว้นิสติจะน ามาส่งคนือย่างครบถ้วน 
18. เมือ่นิสติพบวสัดุอุปกรณ์ภายในหอ้งสมุดช ารดุเสยีหาย              

นิสติรบีแจง้ใหเ้จา้หน้าทีห่อ้งสมดุทราบ 
19. นิสติ(ไม)่ขดีเขยีนขอ้ความเพิม่เตมิบนป้ายประชาสมัพนัธห์รอื

ป้ายทีต่ดิอยูต่ามจดุบรกิารต่างๆ 
20. นิสติคน้หาหนงัสอืทีต่อ้งการดว้ยตนเอง ก่อนทีจ่ะขอความ

ช่วยเหลอืจากเจา้หน้าทีห่อ้งสมดุ 
21. เมือ่นิสติตอ้งการยมื-คนืหนงัสอืในขณะทีม่ผีูใ้ชบ้รกิารเป็น

จ านวนมาก นิสติจะเขา้แถวเพื่อรอรบับรกิารอย่างเป็นระเบยีบ 
22. เมือ่นิสติใชล้ฟิตใ์นหอ้งสมดุ หากมนีิสติคนอื่นก าลงัเดนิมา 

นิสติจะกดลฟิตเ์พื่อรอขึน้พรอ้มกนั 
23. เมือ่นิสติพบป้ายทีห่อ้งสมดุตอ้งการสื่อสารกบัผูใ้ชแ้ต่บนป้ายมี

ขอ้ความผดิพลาด นิสติจะแจง้ใหเ้จา้หน้าทีท่ราบ 
 

 
 

4.12 
 

3.70 
 

4.02 
 

4.36 
 

3.42 
 

4.43 
 

4.36 
 

4.40 
 

4.41 
 

2.65 

 
 

4.12 
 

1.16 
 

1.22 
 

1.03 
 

1.24 
 

1.06 
 

0.93 
 

0.92 
 

0.94 
 

1.40 

 
 
สงู 
 
สงู 
 
สงู 
 
สงู 
 

ปานกลาง 
 
สงู 
 
สงู 
 
สงู 
 
สงู 
 

ปานกลาง 
 

รวม 3.88 0.51 สงู   
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ตาราง 3 (ต่อ) 
 

ความมจีติสาธารณะในการใชห้อ้งสมดุ X  S.D. แปลผล 
 
การเคารพสทิธเิพื่อส่วนรวมในการเขา้ใชห้อ้งสมดุ 
1.  นิสติน าหนงัสอืทีย่มืจากหอ้งสมดุมาส่งคนืไดท้นัตาม

ก าหนด 
2.  เมือ่นิสติพบเหน็โทรศพัท ์กระเป๋าหรอืสิง่ของของผูอ้ื่นลมื

ทิง้ไวใ้นหอ้งสมดุ นิสติจะน าส่งคนืเจา้หน้าทีห่อ้งสมดุทนัท ี
3.  นิสติ(ไม)่จบัจองทีน่ัง่อ่านหนงัสอืภายในหอ้งสมดุ ในขณะที่

ยงัไมไ่ดใ้ชง้าน 
4.  เมือ่นิสติน าคอมพวิเตอรแ์บบพกพาเขา้มาใชใ้นหอ้งสมดุ 

หลงัจากชารต์แบตเตอรร์ีจ่นเตม็แลว้ นิสติถอดปลัก๊ออก
ทนัท ี

5.  นิสติ(ไม)่หยบิสิง่ของทีใ่ชต้กแต่งภายในอาคารหอ้งสมดุไป
เป็นสมบตัสิ่วนตวั 

6.  ในการใชห้นงัสอืแต่ละครัง้ นิสติจะหยบิหนงัสอืออกจากชัน้
หนงัสอืเท่าทีจ่ าเป็น 

7.  นิสติ(ไม)่น าหนงัสอืในหอ้งสมดุทีต่นสนใจอ่าน แต่ยงัอ่านไม่
จบไปซ่อนไวท้ีช่ ัน้หนงัสอือื่น เพื่อจะไดม้าอ่านต่อในวนัหลงั 

8.  นิสติ(ไม)่ใชเ้ครือ่งคอมพวิเตอรส์ าหรบัสบืคน้ขอ้มลูของ
หอ้งสมดุอยา่งต่อเนื่องเป็นเวลานาน โดยไมส่นใจว่าใครจะ
มาต่อควิ 

9.  นิสติ(ไม)่วางสิง่ของของตนเองไวเ้ตม็โต๊ะอ่านหนงัสอื ท าให้
ผูอ้ื่นไมส่ามารถนัง่รว่มโต๊ะได ้

10. เมือ่นิสติเขา้ใชล้ฟิตใ์นหอ้งสมดุ นิสติจะเดนิชดิดา้นในเพื่อ
เปิดโอกาสใหค้นขา้งหลงัเขา้ใชไ้ดโ้ดยงา่ย 

 

 
 

4.05 
 

4.26 
 

3.33 
 

3.18 
 
 

4.34 
 

4.02 
 

4.15 
 

4.14 
 
 

4.04 
 

4.30 

 
 

0.95 
 

1.11 
 

1.32 
 

1.39 
 
 

1.19 
 

1.07 
 

1.21 
 

1.20 
 
 

1.21 
 

1.03 

 
 
สงู 
 
สงู 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
 
 
สงู 
 
สงู 
 
สงู 
 
สงู 
 
 
สงู 
 
สงู 

รวม 3.98 0.64 สงู   
รวมทุกด้าน 3.94 0.48 สงู   

 
หมายเหตุ : (ไม)่ หมายถงึ ขอ้ค าถามเชงิลบทีต่อ้งการใหม้คีวามหมายในเชงิบวก 
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 จากตาราง 3 แสดงว่า นิสติมจีติสาธารณะในการใชห้อ้งสมดุโดยรวมอยูใ่นระดบัสงู  
(X = 3.94) เมือ่พจิารณารายดา้น พบว่า นิสติมจีติสาธารณะในการใชห้อ้งสมุดทัง้ 3 ดา้น คอื  
การใชข้องส่วนรวมในหอ้งสมดุ การถอืเป็นหน้าทีท่ีป่ฏบิตัเิพื่อส่วนรวมในการเขา้ใชห้อ้งสมดุและการ
เคารพสทิธเิพื่อส่วนรวมในการเขา้ใชห้อ้งสมดุอยูใ่นระดบัสงู   
 เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า นิสติมจีติสาธารณะในการใชห้อ้งสมดุอยูใ่นระดบัสงูมาก  
3 ขอ้ ไดแ้ก่ นิสติ(ไม)่ขดีเขยีนขอ้ความหรอืวาดรปูลงบนโต๊ะอ่านหนงัสอืและจุดบรกิารต่างๆ ใน
หอ้งสมดุ เมือ่นิสติใชท้างเดนิขึน้ลงบนัไดระหว่างหอ้งอ่านแต่ละชัน้ นิสติมกัจะ(ไม)่เปิดประตูทิง้ไว ้
และนิสติยมืหนงัสอืเล่มทีต่อ้งการ ก่อนน าหนงัสอืออกจากหอ้งสมดุ  
 ส าหรบัขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่ระดบัปานกลาง ม ี11 ขอ้ และทุกขอ้มคี่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน
ค่อนขา้งสงู (1.20 ขึน้ไป) X  คอื นิสติความคดิเหน็ต่างกนัค่อนขา้งสงู ดงันี้ เมือ่นิสติพบแป้นพมิพ์
ของคอมพวิเตอรท์ีใ่ชส้บืคน้ขอ้มลูมสีภาพช ารุดเสยีหาย นิสติจะ(ไม)่เปลีย่นไปใชเ้ครือ่งใหมโ่ดยไม่
แจง้ใหเ้จา้หน้าทีท่ราบ (X = 3.46, S.D. = 1.37) เมือ่นิสติยมืหนงัสอืไปอ่านแลว้พบว่าหนงัสอือยูใ่น
สภาพช ารุด นิสติจะแจง้ใหเ้จา้หน้าทีห่อ้งสมดุทราบ (X = 2.72, S.D. = 1.37) นิสติ(ไม)่เคลื่อนยา้ย
โต๊ะเกา้อีใ้นหอ้งสมดุตามความสะดวกของตนเอง (X = 3.26, S.D. = 1.23) นิสติส่งกระเป๋าให้
เจา้หน้าทีต่รวจสิง่ของก่อนออกจากหอ้งสมดุ โดยไมต่อ้งใหเ้จา้หน้าทีร่้องขอ (X = 2.92, S.D. = 
1.55) เมือ่นิสติจ าเป็นตอ้งคุยโทรศพัทห์รอืมกีารสนทนาในหอ้งสมดุ นิสติจะไปใชใ้นบรเิวณที่
หอ้งสมดุก าหนดให ้(X = 3.36, S.D.= 1.30) นิสติปิดโทรศพัทม์อืถอืหรอืตัง้ระบบสัน่ก่อนเขา้ใช้
หอ้งสมดุ (X = 3.42, S.D. = 1.37) นิสติบอกสถานทีจ่ดัเกบ็หนงัสอืใหก้บับุคคลทีเ่ขา้มาซกัถาม 
(X = 3.43, S.D. = 1.20) เมือ่นิสติพบวสัดุอุปกรณ์ภายในหอ้งสมดุช ารดุเสยีหาย นิสติรบีแจง้ให้
เจา้หน้าทีห่อ้งสมดุทราบ (X = 3.42, S.D.= 1.24) เมือ่นิสติพบป้ายทีห่อ้งสมุดตอ้งการสื่อสารกบัผูใ้ช้
แต่บนป้ายมขีอ้ความผดิพลาด นิสติจะแจง้ใหเ้จา้หน้าทีท่ราบ (X = 2.65, S.D.= 1.40) นิสติ(ไม)่จบั
จองทีน่ัง่อ่านหนงัสอืภายในหอ้งสมดุ ในขณะทีย่งัไมไ่ดใ้ชง้าน (X = 3.33, S.D. = 1.32) เมือ่นิสติน า
คอมพวิเตอรแ์บบพกพาเขา้มาใชใ้นหอ้งสมดุ หลงัจากชารต์แบตเตอรร์ีจ่นเตม็แลว้ นิสติถอดปลัก๊
ออกทนัท ี(X = 3.18, S.D. = 1.39)  
 ส่วนขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่อยูใ่นระดบัต ่ามเีพยีง 1 ขอ้ คอื เมือ่นิสติพบเหน็เกา้อีบ้างตวัในหอ้งสมดุ
อยูใ่นสภาพทีช่ ารดุ นิสติจะแจง้แก่บุคลากรหอ้งสมดุ แต่จติสาธารณะขอ้นี้มคีวามแตกต่างใน
ความคดิเหน็ของนิสติค่อนขา้งสงู (X = 2.22, S.D. = 1.25) 
 
 
 
 
 
 3. เปรียบเทียบความมีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมดุของนิสิตระดบั 
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ปริญญาตรี มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จ าแนกตามตวัแปร เพศ ระดบัชัน้ปี และกลุ่ม
สาขาวิชา 
  3.1 เปรยีบเทยีบความมจีติสาธารณะในการใชห้อ้งสมดุของนิสติระดบัปรญิญาตร ี
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒโดยรวมและรายดา้น จ าแนกตามเพศ ปรากฏผลดงัตาราง 4 
 
ตาราง 4 เปรยีบเทยีบความมจีติสาธารณะในการใชห้อ้งสมดุของนิสติระดบัปรญิญาตร ี
 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒโดยรวมและรายดา้น จ าแนกตามเพศ 
 

ความมีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมดุ 
ชาย หญิง 

t 
X  S.D. X  S.D. 

 

1. ดา้นการใชข้องส่วนรวมในหอ้งสมดุ 
 

 

3.81 
 

0.48 
 

4.07 
 

0.41 
 

-7.08* 

2. ดา้นการถอืเป็นหน้าทีท่ีป่ฏบิตัเิพื่อส่วนรวม 
    ในการเขา้ใชห้อ้งสมดุ 
 

3.70 0.53 4.05 0.42 -8.73* 

3. ดา้นการเคารพสทิธเิพื่อส่วนรวม 
    ในการเขา้ใชห้อ้งสมดุ 
 

3.77 0.67 4.17 0.54 -7.99* 

รวมทัง้หมด 3.76 0.50 4.95 0.40 -9.03* 

 

t(.05) = 1.96 
 

 จากตาราง 4 แสดงว่า นิสติทีม่เีพศต่างกนั มจีติสาธารณะในการใชห้อ้งสมุดโดยรวม
แตกต่างกนัอยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานการวจิยัขอ้ที่ 1 โดย
นิสติเพศหญงิมจีติสาธารณะสงูกว่านิสติเพศชาย  
 เมือ่พจิารณาเปรยีบเทยีบความมจีติสาธารณะในการใชห้อ้งสมดุของนิสติเป็นรายดา้น 
พบว่า นิสติทีม่เีพศต่างกนัมจีติสาธารณะในการใชห้อ้งสมดุทัง้ 3 ดา้นแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยนิสติเพศหญงิมจีติสาธารณะในการใชห้อ้งสมดุทัง้ 3 ดา้นสูงกว่านิสติ 
เพศชาย 
 
 
 
   3.2 เปรยีบเทยีบความมจีติสาธารณะในการใชห้อ้งสมดุของนิสติระดบัปรญิญาตร ี
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มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒโดยรวมและรายดา้น จ าแนกตามระดบัชัน้ปี ปรากฏผลดงัตาราง 5 
 
ตาราง 5  เปรยีบเทยีบความมจีติสาธารณะในการใชห้อ้งสมดุของนิสติระดบัปรญิญาตร ี
 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒโดยรวมและรายดา้น จ าแนกตามระดบัชัน้ปี 

 

ความมีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมดุ 
ระดบัชัน้ปี 

F 
ชัน้ปีท่ี 1 ชัน้ปีท่ี 2 ชัน้ปีท่ี 3 ชัน้ปีท่ี 4 

 

1. ดา้นการใชข้องส่วนรวมใน 
หอ้งสมดุ 

 

X
 

 

3.86
b,d 

 

 

3.92
b 

 

3.98
c 

 

4.04
a 

 

4.57* 
 

2. ดา้นการถอืเป็นหน้าทีท่ีป่ฏบิตัเิพื่อ   
   ส่วนรวมในการเขา้ใชห้อ้งสมดุ 

 

X

 

 

3.79
b,d

 
 

3.85
b
 

 

3.93
c
 

 

3.99
a
 

 

4.63* 

3. ดา้นการเคารพสทิธเิพื่อส่วนรวม 
   ในการเขา้ใชห้อ้งสมดุ 

 

X

 

 

3.88 
 

4.01 
 

4.03 
 

4.03 
 

1.88 

รวมทัง้หมด 
 

X
 

3.84b 3.93 3.98a 4.02a 3.94* 

 

F(0.5; df 3, 593) = 3.02 
 

 จากตาราง 5 แสดงว่า นิสติทีม่ชี ัน้ปีต่างกนั มจีติสาธารณะในการใชห้อ้งสมุดโดยรวม
แตกต่างกนัอยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานการวจิยัขอ้ที่ 2 โดย
นิสติชัน้ปีที ่3 และชัน้ปีที ่4 มจีติสาธารณะสงูกว่านิสติชัน้ปีที่ 1  
 เมือ่พจิารณาเปรยีบเทยีบความมจีติสาธารณะในการใชห้อ้งสมดุของนิสติเป็นรายดา้น 
พบว่า นิสติชัน้ปีที ่4 มจีติสาธารณะดา้นการใชข้องส่วนรวมในหอ้งสมดุและดา้นการถอืเป็นหน้าทีท่ี่
ปฏบิตัเิพื่อส่วนรวมในการเขา้ใชห้อ้งสมดุสงูกว่านิสติชัน้ปีที่ 1 และชัน้ปีที ่2 ขณะทีน่ิสติชัน้ปีที่ 3 มี
จติสาธารณะดา้นการใชข้องส่วนรวมในหอ้งสมดุและดา้นการถอืเป็นหน้าทีท่ีป่ฏบิตัเิพื่อส่วนรวมใน
การเขา้ใชห้อ้งสมดุสงูกว่านิสติชัน้ปีที่ 1 
 
 
 
 
  3.3 เปรยีบเทยีบความมจีติสาธารณะในการใชห้อ้งสมดุของนิสติระดบัปรญิญาตร ี
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒโดยรวมและรายดา้น จ าแนกตามกลุ่มสาขาวชิา ปรากฏผล 
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ดงัตาราง 6 
 
ตาราง 6  เปรยีบเทยีบความมจีติสาธารณะในการใชห้อ้งสมดุของนิสติระดบัปรญิญาตร ี
 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒโดยรวมและรายดา้น จ าแนกตามกลุ่มสาขาวชิา 

 

ความมีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมดุ 
กลุ่มสาขาวิชา 

F 
วท. วส. มส. 

1. ดา้นการใชข้องส่วนรวมในหอ้งสมดุ 
 

X

 
3.92 3.99 3.92 1.53 

2. ดา้นการถอืเป็นหน้าทีท่ีป่ฏบิตัเิพื่อ 
   ส่วนรวมในการเขา้ใชห้อ้งสมดุ 

X

 
3.85 3.93 3.87 1.28 

 

3. ดา้นการเคารพสทิธเิพื่อส่วนรวม 
   ในการเขา้ใชห้อ้งสมดุ 
 

X

 

 

3.97 
 

4.03 
 

3.94 
 

1.06 

รวมทัง้หมด 
 

X
 

3.91 3.98 3.91 1.43 

 

F(0.5; df 2, 594) = 3.02 
 

 จากตาราง 6 แสดงว่า นิสติทีม่กีลุ่มสาขาวชิาต่างกนั มจีติสาธารณะในการใชห้อ้งสมดุ
โดยรวมไมแ่ตกต่างกนั ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานการวจิยัทีต่ ัง้ไวใ้นขอ้ที่ 3  
 เมือ่พจิารณาเปรยีบเทยีบความมจีติสาธารณะในการใชห้อ้งสมดุของนิสติเป็นรายดา้น 
พบว่า นิสติทีม่กีลุ่มสาขาวชิาต่างกนัมจีติสาธารณะในการใชห้อ้งสมดุทัง้ 3 ดา้นไมแ่ตกต่างกนั 
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บทท่ี 5 
สรปุผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวจิยัครัง้นี้เป็นการวจิยัเกีย่วกบัความมจีติสาธารณะในการใชห้อ้งสมดุของนิสติระดบั
ปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 1.  เพื่อศกึษาความมจีติสาธารณะในการใชห้อ้งสมุดของนิสติระดบัปรญิญาตร ี
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
 2.  เพื่อเปรยีบเทยีบความมจีติสาธารณะในการใชห้อ้งสมดุของนิสติระดบัปรญิญาตร ี  
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ตามตวัแปรเพศ ระดบัชัน้ปี และกลุ่มสาขาวชิา 
 
ความส าคญัของการวิจยั 
 การศกึษาความมจีติสาธารณะในการใชห้อ้งสมุดของนิสติระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒครัง้นี้ ท าใหท้ราบถงึระดบัความมจีติสาธารณะว่ามมีากน้อยเพยีงใด  ผลการวจิยั
สามารถใชเ้ป็นขอ้มลูในการพจิารณาก าหนดแนวทางและวางนโยบายการด าเนินงานหอ้งสมดุใน
ส่วนของการส่งเสรมิและพฒันาความมจีติสาธารณะต่อการใชห้อ้งสมดุ และสามารถเป็นแนวทางใน
การน าผลการวจิยัไปประยกุตใ์ช ้ ตามความเหมาะสมกบัหอ้งสมดุระดบัอุดมศกึษาใน
สถาบนัอุดมศกึษาอื่นๆ ได ้
 
สมมติฐานในการวิจยั 
 1.  นิสติทีม่เีพศต่างกนัมจีติสาธารณะในการใชห้อ้งสมดุแตกต่างกนั 
 2.  นิสติทีศ่กึษาอยูใ่นระดบัชัน้ปีต่างกนัมจีติสาธารณะในการใชห้อ้งสมดุแตกต่างกนั 
 3.  นิสติทีศ่กึษาอยูใ่นกลุ่มสาขาวชิาต่างกนัมจีติสาธารณะในการใชห้อ้งสมุดแตกต่างกนั 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื นิสติระดบัปรญิญาตร ีชัน้ปีที ่1 - 4 มหาวทิยาลยั-             
ศรนีครนิทรวโิรฒ ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2554 จ านวน 15,209 คน โดยสุ่มกลุ่มตวัอยา่งจาก
ประชากรใหไ้ดไ้มต่ ่ากว่า 375 คน ตามทีก่ าหนดไวใ้นตารางก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างของ เครจซี่
และมอรแ์กน (Krejcie; & Morgan. 1970: 607-610) ทีก่ าหนดระดบัความเชื่อมัน่ที ่95% โดยใช้
วธิกีารสุ่มแบบแบ่งชัน้ (Stratified Random Sampling) ตามคณะวชิา ระดบัชัน้ปี และเพศ เครือ่งมอื
ทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื แบบวดัความมจีติสาธารณะในการใชห้อ้งสมดุของนิสติระดบัปรญิญาตร ีโดยขอ้



53 

 

 

ค าถามทีส่รา้งขึน้ แบ่งเป็น 2 ตอน คอื ตอนที ่1 สถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ 
เพศ ระดบัชัน้ปี และคณะวชิา โดยมขีอ้ค าถามเป็นแบบใหเ้ลอืกตอบ และตอนที ่2 แบบวดัความมจีติ
สาธารณะในการใชห้อ้งสมดุใหน้ิสติตอบว่าไดป้ฏบิตัริะดบัใดในแบบมาตรประมาณค่า (Rating 
Scale) 5 ระดบั คอื ทุกครัง้ (5) บ่อยครัง้ (4) บางครัง้ (3) นานๆ ครัง้ (2) และไมเ่คยเลย (1) ซึง่ม ี
ขอ้ค าถามในเชงิบวกและเชงิลบทีค่รอบคลุมในดา้นอาคารสถานที่ ดา้นทรพัยากรสารสนเทศ      
ดา้นวสัดุครุภณัฑ ์และดา้นอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยพจิารณาจากความรูค้วามเขา้ใจหรอืพฤตกิรรมที่
แสดงออกถงึความมจีติสาธารณะของนิสติ โดยผูว้จิยัน าแบบวดัความมจีติสาธารณะซึง่มจี านวนขอ้
ค าถามทัง้หมด 54 ขอ้ เสนอต่อผูเ้ชีย่วชาญเพื่อตรวจสอบความตรง (Validity) แลว้น ามาหาค่า IOC 
(Index of Objective Congruence) โดยตัง้เกณฑผ์่านที ่0.5 ขึน้ไป ซึง่ขอ้ค าถามทัง้ 54 ขอ้ มคี่า 
IOC อยูร่ะหว่าง 0.78-1.00 โดยใชไ้ดท้ัง้หมด มขีอ้ค าถามบางขอ้ทีต่อ้งปรบัปรุงแกไ้ขส านวนภาษา
และความชดัเจนของขอ้ค าถามตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชีย่วชาญ จากนัน้จงึน าแบบสอบถามทีผ่่าน
การหาค่าความตรงไปทดลองใชก้บันิสติระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์จ านวน 58 
คน แลว้น ามาค านวณหาค่าความเทีย่ง (Reliability) โดยใชค้่าสมัประสทิธิแ์อลฟ่าของครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) และตัง้เกณฑผ์่านที ่0.75 โดยแบบสอบถามไดค้่าความเชื่อมัน่
เท่ากบั 0.79 ซึง่ถอืว่ามคี่าความเทีย่งสงูและเป็นแบบสอบถามทีส่ามารถน าไปใชเ้กบ็ขอ้มลูไดจ้รงิ 
 ผูว้จิยัเกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยตนเอง โดยแจกแบบสอบถามใหก้ลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 650 
ชุด ไดร้บัแบบสอบถามกลบัคนืและตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบ พบว่า มแีบบสอบถามที่
สมบรูณ์ทัง้สิน้จ านวน 597 ชุด ซึง่มากกว่าจ านวนขัน้ต ่าทีก่ าหนดไวต้ามตารางก าหนดขนาดกลุ่ม
ตวัอยา่งแลว้น าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากแบบวดัความมจีติสาธารณะทีส่มบรูณ์ บนัทกึลงในโปรแกรมค านวณ
ส าเรจ็จนครบทุกฉบบั จากนัน้จงึวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชค้่าความถีแ่ละค่ารอ้ยละในการวเิคราะหข์อ้มลู
เกีย่วกบัรายละเอยีดส่วนตวัของนิสติ ไดแ้ก่ เพศ ระดบัชัน้ปี และกลุ่มสาขาวชิา     ใชค้่าเฉลีย่ และ
ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน วเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัความมจีติสาธารณะ  ในการใชห้อ้งสมุดของนิสติ 
โดยรวม รายดา้น และรายขอ้ ใชค้่าสถติ ิt-test แบบ Independent วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบความมจีติ
สาธารณะในการใชห้อ้งสมดุ ตามตวัแปรเพศ และใชค้่าสถติ ิF-test วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบความมจีติ
สาธารณะในการใชห้อ้งสมดุ ตามตวัแปรระดบัชัน้ปีและกลุ่มสาขาวชิา กรณีทีพ่บความแตกต่างอย่าง
มนีัยส าคญัทางสถติจิะใชก้ารเปรยีบเทยีบรายคู่ดว้ยวธิกีารของ LSD 
 
สรปุผลการวิจยั 
 1. นิสติมจีติสาธารณะในการใชห้อ้งสมดุโดยรวมอยูใ่นระดบัสงู เมือ่พจิารณารายดา้น 
พบว่า ทัง้ 3 ดา้น คอื การใชข้องส่วนรวมในหอ้งสมดุ  การถอืเป็นหน้าทีท่ีป่ฏบิตัเิพื่อส่วนรวมในการ
เขา้ใชห้อ้งสมดุ และการเคารพสทิธเิพื่อส่วนรวมในการเขา้ใชห้อ้งสมุดอยูใ่นระดบัสงูเช่นกนั   
 เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า จติสาธารณะในการใชห้อ้งสมดุทีม่คี่าเฉลีย่อยูใ่นระดบัสงู
มาก 3 ขอ้ ไดแ้ก่   นิสติ(ไม)่ขดีเขยีนขอ้ความหรอืวาดรปูลงบนโต๊ะอ่านหนงัสอืและจดุบรกิารต่างๆ 
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ในหอ้งสมดุ   เมือ่นิสติใชท้างเดนิขึน้ลงบนัไดระหว่างหอ้งอ่านแต่ละชัน้ นิสติมกัจะ(ไม)่เปิดประตูทิง้
ไว ้  และนิสติยมืหนังสอืเล่มทีต่อ้งการ ก่อนน าหนงัสอืออกจากหอ้งสมดุ  
 ส าหรบัขอ้ทีค่่าเฉลีย่ระดบัปานกลาง ม ี11 ขอ้ ซึง่จติสาธารณะทุกขอ้มคีวามแตกต่างใน
ความคดิเหน็ของนิสติค่อนขา้งสงู ไดแ้ก่   เมือ่นิสติพบแป้นพมิพข์องคอมพวิเตอรท์ีใ่ชส้บืคน้ขอ้มลูมี
สภาพช ารุดเสยีหาย นิสติจะ(ไม)่เปลีย่นไปใชเ้ครือ่งใหมโ่ดยไมแ่จง้ใหเ้จา้หน้าทีท่ราบ    เมือ่นิสติยมื
หนงัสอืไปอ่านแลว้พบว่าหนังสอือยูใ่นสภาพช ารดุ นิสติจะแจง้ใหเ้จา้หน้าทีห่อ้งสมดุทราบ   นิสติ
(ไม)่เคลื่อนยา้ยโต๊ะเกา้อีใ้นหอ้งสมดุตามความสะดวกของตนเอง   นิสติส่งกระเป๋าใหเ้จา้หน้าทีต่รวจ
สิง่ของก่อนออกจากหอ้งสมุด โดยไมต่อ้งใหเ้จา้หน้าทีร่อ้งขอ   เมือ่นิสติจ าเป็นตอ้งคุยโทรศพัทห์รอื
มกีารสนทนาในหอ้งสมดุ นิสติจะไปใชใ้นบรเิวณทีห่อ้งสมดุก าหนดให้    นิสติปิดโทรศพัทม์อืถอืหรอื
ตัง้ระบบสัน่ก่อนเขา้ใชห้อ้งสมดุ    นิสติบอกสถานทีจ่ดัเกบ็หนงัสอืใหก้บับุคคลทีเ่ขา้มาซกัถาม   
เมือ่นิสติพบวสัดุอุปกรณ์ภายในหอ้งสมดุช ารดุเสยีหาย นิสติรบีแจง้ใหเ้จา้หน้าทีห่อ้งสมดุทราบ   
เมือ่นิสติพบป้ายทีห่อ้งสมดุตอ้งการสื่อสารกบัผูใ้ชแ้ต่บนป้ายมขีอ้ความผดิพลาด นิสติจะแจง้ให้
เจา้หน้าทีท่ราบ   นิสติ(ไม)่จบัจองทีน่ัง่อ่านหนงัสอืภายในหอ้งสมดุ ในขณะทีย่งัไมไ่ดใ้ชง้าน   และ
เมือ่นิสติน าคอมพวิเตอรแ์บบพกพาเขา้มาใชใ้นหอ้งสมุด หลงัจากชารต์แบตเตอรร์ีจ่นเตม็แลว้ นิสติ
ถอดปลัก๊ออกทนัท ี
 ส่วนขอ้ขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่ระดบัต ่ามเีพยีง 1 ขอ้ คอื   เมือ่นิสติพบเหน็เกา้อีบ้างตวัในหอ้งสมดุ
อยูใ่นสภาพทีช่ ารดุ นิสติจะแจง้แก่บุคลากรหอ้งสมดุ ซึง่ขอ้นี้มคีวามแตกต่างในความคดิเหน็ของ
นิสติค่อนขา้งสงูเช่นกนั  
 2. เปรยีบเทยีบความมจีติสาธารณะในการใชห้อ้งสมดุของนิสติระดบัปรญิญาตรี 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ จ าแนกตามตวัแปร เพศ ระดบัชัน้ปี และกลุ่มสาขาวชิา 
  2.1 เปรยีบเทยีบความมจีติสาธารณะในการใชห้อ้งสมดุของนิสติระดบัปรญิญาตร ี
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ จ าแนกตามตวัแปรเพศ จากการวจิยัพบว่า นิสติทีม่เีพศต่างกนั  
มจีติสาธารณะในการใชห้อ้งสมดุโดยรวมแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานการวจิยัขอ้ที่ 1 โดยนิสติเพศหญงิมจีติสาธารณะสงูกว่านิสติเพศชาย  
เมือ่พจิารณาเปรยีบเทยีบความมจีติสาธารณะในการใชห้อ้งสมดุของนิสติเป็นรายดา้น พบว่า นิสติที่
มเีพศต่างกนัมจีติสาธารณะในการใชห้อ้งสมดุทัง้ 3 ดา้นแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั .05 โดยนิสติเพศหญงิมจีติสาธารณะในการใชห้อ้งสมดุทัง้ 3 ดา้นสงูกว่านิสติเพศชาย 
  2.2 เปรยีบเทยีบความมจีติสาธารณะในการใชห้อ้งสมดุของนิสติระดบัปรญิญาตร ี
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ จ าแนกตามตวัแปรระดบัชัน้ปี จากการวจิยัพบว่า นิสติทีม่ชี ัน้ปี
ต่างกนั มจีติสาธารณะในการใชห้อ้งสมดุโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานการวจิยัขอ้ที่ 2 โดยนิสติชัน้ปีที ่3 และชัน้ปีที ่4 มจีติสาธารณะสงูกว่า
นิสติชัน้ปีที ่1 เมือ่พจิารณาเปรยีบเทยีบความมจีติสาธารณะในการใชห้อ้งสมดุของนิสติเป็นรายดา้น 
พบว่า นิสติชัน้ปีที ่4 มจีติสาธารณะดา้นการใชข้องส่วนรวมในหอ้งสมดุและดา้นการถือเป็นหน้าที ่ 
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ทีป่ฏบิตัเิพื่อส่วนรวมในการเขา้ใชห้อ้งสมดุสงูกว่านิสติชัน้ปีที่ 1 และชัน้ปีที ่2 ขณะทีน่ิสติชัน้ปีที่ 3  
มจีติสาธารณะดา้นการใชข้องส่วนรวมในหอ้งสมดุและดา้นการถอืเป็นหน้าทีท่ีป่ฏบิตัเิพื่อส่วนรวมใน
การเขา้ใชห้อ้งสมดุสงูกว่านิสติชัน้ปีที่ 1 
  2.3 เปรยีบเทยีบความมจีติสาธารณะในการใชห้อ้งสมดุของนิสติระดบัปรญิญาตร ี
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ จ าแนกตามตวัแปรกลุ่มสาขาวชิา จากการวจิยัพบว่า นิสติทีม่กีลุ่ม
สาขาวชิาต่างกนั มจีติสาธารณะในการใชห้อ้งสมดุโดยรวมไมแ่ตกต่างกนั ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบั
สมมตฐิานการวจิยัขอ้ที่ 3 เมือ่พจิารณาเปรยีบเทยีบความมจีติสาธารณะในการใชห้อ้งสมดุของนิสติ
เป็นรายดา้น พบว่า นิสติทีม่กีลุ่มสาขาวชิาต่างกนัมจีติสาธารณะในการใชห้อ้งสมดุทัง้ 3 ดา้นไม่
แตกต่างกนั 
 
อภิปรายผลการวิจยั 
 ผลการวจิยัครัง้นี้มปีระเดน็ส าคญัทีค่วรน ามาอภปิราย ดงันี้ 
 1. ความมจีติสาธารณะในการใชห้อ้งสมดุของนิสติระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒ 
  จากการวจิยัพบว่า นิสติมจีติสาธารณะในการใชห้อ้งสมุดโดยรวมและรายดา้นอยูใ่น
ระดบัสงู  ทัง้นี้อาจเป็นเพราะจากการทีม่หาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ไดก้ าหนดใหจ้ติสาธารณะ
เป็นคุณลกัษณะทีพ่งึประสงคป์ระการหนึ่งของอตัลกัษณ์นิสติ มศว ทีก่ล่าวว่า “มศว คอืผูใ้ห ้เราจงึ
ภาคภมูใิจในความเป็น มศว” ในอตัลกัษณ์เป่ียมจติส านึกสาธารณะ ซึง่มหาวทิยาลยัศรนีครนิทร-
วโิรฒ มกีลไกส าคญัในการสรา้งอตัลกัษณ์ดงักล่าวใหเ้กดิขึน้โดยผ่านโครงการค่ายเสรมิสรา้ง 
อตัลกัษณ์นิสติ มศว ทีจ่ดัใหก้บันิสติชัน้ปีที ่1 ทุกคนและทุกคณะในระหว่างการเขา้ร่วมกจิกรรมการ
ปฐมนิเทศตอ้นรบันิสติใหมแ่ละโครงการค่ายเสรมิสรา้งอตัลกัษณ์นิสติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
โดยมกีจิกรรมต่างๆ ทีมุ่ง่พฒันานิสติใหม้จีติสาธารณะ เช่น กจิกรรมสวนสวย มศว งาม กจิกรรม
หอ้งเรยีนสิง่แวดลอ้ม กจิกรรมปลกูตน้ไมส้ายสมัพนัธ ์และกจิกรรม มศว สวยดว้ยสองมอืเราทีเ่ป็น
กจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน์เสรมิสรา้งจติส านึกสาธารณะโดยใชน้ิสติเป็นแบบอย่างทีด่ใีนการกลา้
แสดงออกในทางสรา้งสรรค ์กจิกรรมการวเิคราะหจ์รยิธรรมทีด่งีามเกีย่วกบัความดทีีน่่ายกยอ่งและ
น่าเอาเป็นแบบอยา่ง และกจิกรรมหอ้งเรยีนอุดมการณ์ประชาธปิไตยทีเ่ป็นกจิกรรมเสรมิสรา้ง
จติส านึกสาธารณะและปลกูฝงัค่านิยมทางความคดิใหแ้ก่นิสติ เป็นตน้ ซึง่ผลการวจิยัดงักล่าว
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อรยิา คหูา และสุวมิล นราองอาจ (2554: บทคดัยอ่) ทีศ่กึษาจติสาธารณะ
และรปูแบบการด าเนินชวีติของนกัศกึษมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตปตัตานี พบว่า
นกัศกึษามจีติสาธารณะในระดบัมาก โดยเป็นการศกึษาจติสาธารณะในดา้นการเตม็ใจช่วยเหลอื
สงัคม ดา้นการตระหนกัรูแ้ละช่วยแกป้ญัหา ดา้นการเขา้รว่มกจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์และดา้นการ
รบัรูใ้นสทิธแิละหน้าที่ 
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 ส าหรบัผลการวจิยัความมจีติสาธารณะในการใชห้อ้งสมุดของนิสติทีพ่จิารณาเป็นรายขอ้
พบว่า ขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่ระดบัสงูมาก 3 ขอ้ ไดแ้ก่   นิสติ(ไม)่ขดีเขยีนขอ้ความหรอืวาดรปูลงบนโต๊ะ
อ่านหนงัสอืและจดุบรกิารต่างๆ ในหอ้งสมดุ   เมือ่นิสติใชท้างเดนิขึน้ลงบนัไดระหว่างหอ้งอ่านแต่ละ
ชัน้   นิสติมกัจะ(ไม)่เปิดประตูทิง้ไว ้และนิสติยมืหนงัสอืเล่มทีต่อ้งการ ก่อนน าหนงัสอืออกจาก
หอ้งสมดุ แสดงใหเ้หน็ว่านิสติตระหนกัในการใชข้องส่วนรวมและการถอืเป็นหน้าทีท่ีป่ฏบิตัเิพื่อ
ส่วนรวมในการเขา้ใชห้อ้งสมุดทีจ่ะตอ้งช่วยกนัดแูลรกัษาทรพัยส์นิส่วนรวมรว่มกนัเพื่อใหส้ามารถ
ใชไ้ดใ้นระยะเวลาทีย่าวนาน ซึง่การทีห่อ้งสมดุมกีารรณรงคป์ระหยดัไฟฟ้าจงึอาจส่งผลใหนิ้สติไม่
เปิดประตูทิง้ไวเ้มือ่เดนิขึน้ลงบนัไดระหว่างหอ้งอ่านแต่ละชัน้ และการปฏบิตัติามระเบยีบ
มหาวทิยาลยัศรนีครทิรวโิรฒว่าดว้ยการใชห้อสมดุ ท าใหน้ิสติตอ้งยมืหนงัสอืก่อนน าออกจาก
หอ้งสมดุ เพราะถ้านิสติฝา่ฝืนจะไดร้บัการพจิารณาโทษและอาจตอ้งบัผดิทางอาญา  
 ส าหรบัขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่ระดบัปานกลาง 11 ขอ้ ทุกขอ้มคีวามแตกต่างในความคดิเหน็
ค่อนขา้งสงู ไดแ้ก่   เมือ่นิสติพบแป้นพมิพข์องคอมพวิเตอรท์ีใ่ชส้บืคน้ขอ้มลูมสีภาพช ารุดเสยีหาย   
นิสติจะ(ไม)่เปลีย่นไปใชเ้ครื่องใหมโ่ดยไมแ่จง้ใหเ้จา้หน้าทีท่ราบ    เมือ่นิสติยมืหนงัสอืไปอ่านแลว้
พบว่าหนงัสอือยูใ่นสภาพช ารดุ นิสติจะแจง้ใหเ้จา้หน้าทีห่อ้งสมดุทราบ    นิสติ(ไม)่เคลื่อนยา้ยโต๊ะ
เกา้อีใ้นหอ้งสมดุตามความสะดวกของตนเอง   นิสติส่งกระเป๋าใหเ้จา้หน้าทีต่รวจสิง่ของก่อนออก
จากหอ้งสมดุ โดยไมต่อ้งใหเ้จา้หน้าทีร่อ้งขอ   เมือ่นิสติจ าเป็นตอ้งคุยโทรศพัทห์รอืมกีารสนทนาใน
หอ้งสมดุ นิสติจะไปใชใ้นบรเิวณทีห่อ้งสมดุก าหนดให้   นิสติปิดโทรศพัทม์อืถอืหรอืตัง้ระบบสัน่ก่อน
เขา้ใชห้อ้งสมดุ   นิสติบอกสถานทีจ่ดัเกบ็หนงัสอืใหก้บับุคคลทีเ่ขา้มาซกัถาม เมือ่นิสติพบวสัดุ
อุปกรณ์ภายในหอ้งสมดุช ารุดเสยีหาย นิสติรบีแจง้ใหเ้จา้หน้าทีห่อ้งสมดุทราบ   เมือ่นิสติพบป้ายที่
หอ้งสมดุตอ้งการสื่อสารกบัผูใ้ชแ้ต่บนป้ายมขีอ้ความผดิพลาด นิสติจะแจง้ใหเ้จา้หน้าทีท่ราบ   นิสติ
(ไม)่จบัจองทีน่ัง่อ่านหนงัสอืภายในหอ้งสมดุ ในขณะทีย่งัไมไ่ดใ้ชง้าน   และเมือ่นิสติน าคอมพวิเตอร์
แบบพกพาเขา้มาใชใ้นหอ้งสมดุ หลงัจากชารต์แบตเตอรร์ีจ่นเตม็แลว้ นิสติถอดปลัก๊ออกทนัที 
 ซึง่ผูว้จิยัไดพ้จิารณาแลว้ทัง้ 11 ขอ้ พบว่าผลการวจิยัดงักล่าวสามารถจ าแนกพฤตกิรรม
ความมจีติสาธารณนะในการใชห้อ้งสมดุของนิสติไดเ้ป็น 4 กลุ่ม ดงันี้ 
  กลุ่มที ่1 การทีผ่ลการวจิยัขา้งตน้พบว่านิสติจะแจง้ใหเ้จา้หน้าทีห่อ้งสมุดทราบ ใน
กรณทีีพ่บเหน็หนงัสอื วสัดุ อุปกรณ์ เครือ่งคอมพวิเตอร ์และป้ายประชาสมัพนัธ ์มสีภาพช ารุด
เสยีหาย แสดงใหเ้หน็ว่านิสติบางคนเหน็ว่าเป็นหน้าทีท่ีบ่รรณารกัษ์หรอืเจา้หน้าทีข่องหอ้งสมดุเป็น
ผูด้แูล ในขณะทีน่ิสติบางคนเหน็ว่าตนเองสามารถช่วยดูแลได ้ 
  กลุ่มที ่2 ส าหรบัความมจีติสาธารณะของนิสติในกรณกีารเคลื่อนยา้ยโต๊ะเกา้อี ้การจบั
จองทีน่ัง่อ่านหนงัสอื และการชารต์แบตเตอรร์ีข่องคอมพวิเตอรแ์บบพกพา แสดงใหเ้หน็ว่านิสติบาง
คนไดค้ านึงถงึการใชข้องส่วนรวมทีจ่ะตอ้งเปิดโอกาสใหผู้อ้ื่นไดใ้ช ้ขณะทีน่ิสติบางคนเหน็ว่าการ
กระท าของตนเองไมส่่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น  
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  กลุ่มที ่3 ส าหรบัในกรณกีารใหเ้จา้หน้าทีต่รวจสิง่ของก่อนออกจากหอ้งสมุดและการ
คุยโทรศพัทห์รอืสนทนาในบรเิวณทีห่อ้งสมดุก าหนด แสดงใหเ้หน็ว่านิสติบางคนทราบการปฏบิตัิ
ตามระเบยีบมหาวทิยาลยัศรนีครทิรวโิรฒว่าดว้ยการใชห้อสมดุ จงึท าใหน้ิสติปฏบิตัใินเรือ่งดงักล่าว
อยา่งเครง่ครดั ขณะทีน่ิสติบางคนไมท่ราบระเบยีบหรอืทราบแต่ไมป่ฏบิตัิตาม  
  กลุ่มที ่4 ส่วนในกรณกีารบอกสถานทีจ่ดัเกบ็หนงัสอืใหก้บับุคคลทีเ่ขา้มาซกัถาม 
แสดงใหเ้หน็ว่านิสติบางคนเคยมปีระสบการณ์ในสถานการณ์ดงักล่าว ขณะทีน่ิสติบางคนไมเ่คยพบ
สถานการณ์นี้ จงึไมส่ามารถทีจ่ะระบุความมจีติสาธารณะได้ 
 ส่วนขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่อยูใ่นระดบัต ่า คอื เมือ่นิสติพบเหน็เกา้อีบ้างตวัในหอ้งสมดุอยูใ่นสภาพ
ทีช่ ารดุ นิสติจะแจง้แก่บุคลากรหอ้งสมดุ  ซึง่ขอ้นี้มคีวามแตกต่างในความคดิเหน็ของนิสติค่อนขา้ง
สงู ทัง้นี้อาจเป็นเพราะนิสติบางคนเหน็ว่าการดแูลสภาพของโต๊ะเกา้อีใ้นหอ้งสมดุเป็นหน้าทีค่วาม
รบัผดิชอบของบรรณารกัษ์หรอืเจา้หน้าทีห่อ้งสมดุทีจ่ะตรวจดคูวามเรยีบรอ้ยของโต๊ะเกา้อีท้ีใ่ชน้ัง่
อ่านหนงัสอืมากกว่าทีจ่ะเป็นหน้าทีข่องนิสติ  ในขณะทีน่ิสติบางคนเหน็ว่าตนเองสามารถช่วยดแูล
ความเรยีบรอ้ยในเรือ่งดงักล่าวได ้
 2. เปรยีบเทยีบความมจีติสาธารณะในการใชห้อ้งสมดุของนิสติระดบัปรญิญาตรี 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ จ าแนกตามตวัแปร เพศ ระดบัชัน้ปี และกลุ่มสาขาวชิา 
  2.1 เปรยีบเทยีบความมจีติสาธารณะในการใชห้อ้งสมดุของนิสติระดบัปรญิญาตร ี
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ จ าแนกตามตวัแปรเพศ   
   จากการวจิยัพบว่า นิสติทีม่เีพศต่างกนั มจีติสาธารณะในการใชห้อ้งสมดุโดยรวม
และรายดา้นแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานการวจิยั
ทีต่ ัง้ไวใ้นขอ้ที ่1 โดยนิสติเพศหญงิมจีติสาธารณะสงูกว่านิสติเพศชาย ส าหรบัผลการวจิยัทีพ่บว่า
นิสติเพศหญงิมจีติสาธารณะสงูกว่านิสติเพศชาย ทัง้นี้อาจเป็นเพราะนิสติเพศหญงิมคีวามอ่อนโยน  
ละเอยีดอ่อน และเรยีบรอ้ยกว่าเพศชาย (กาญจนา ด าสุวรรณ; และนิตยา เสารมัณี.  2524: 48 ; 
พมิลพรรณ เชือ้บางแกว้.  2553: 35) จงึอาจส่งผลต่อการแสดงพฤตกิรรมความมจีติสาธารณะใน
การใชห้อ้งสมดุทีจ่ะตอ้งปฏบิตัติามระเบยีบอยา่งเครง่ครดัและค านึงถงึส่วนรวมเป็นส าคญั 
นอกจากนี้ปจัจยัทางจติสงัคมในดา้นเอกลกัษณ์แห่งตนและดา้นการอบบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุน 
สามารถท านายจติสาธารณะของนิสติเพศหญงิได ้ซึง่ ธนิดา ทองมเีหลอื และคนอื่นๆ (2550 : 
บทคดัยอ่) ไดอ้ธบิายว่า เอกลกัษณ์แห่งตน คอื การทีบุ่คคลเขา้ใจบทบาทหน้าทีข่องตนตามทีส่งัคม
และวฒันธรรมก าหนดไว ้และมองเหน็ว่าลกัษณะความรูค้วามสามารถและความตอ้งการของตนนัน้
สามารถท าทุกอย่างไดด้ตีามมาตรฐานของตนเองและของสงัคมไปพรอ้มกนั ส่วนการอบรมเลีย้งดู
แบบรกัสนบัสนุน คอื การอบรมเลีย้งดเูป็นพืน้ฐานของการปลกูฝงัพฤตกิรรมของแต่ละบุคคลในการ
แสดงพฤตกิรรมทีพ่งึประสงค ์ ซึง่ปจัจยัทางจติสงัคมดงักล่าวสามารถท านายคุณลกัษณะจติ
สาธารณะของนิสติเพศหญงิได ้จงึอาจส่งผลใหน้ิสติเพศหญงิแสดงออกซึง่ความมจีติสาธารณะได้
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มากกว่านิสติเพศชาย โดยประเดน็การอบรมณ์เลีย้งดทูีส่่งผลต่อความมจีติสาธารณะของนิสติ 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
สมารท์ และคนอื่นๆ (Smart; et al.  2000: 4-9)  มกุเคอจ ี(Mukherjee.  2010:  Abstract) และ  
เชง และค ู(Cheng; & Khoo.  2011: 3-8) ทีพ่บว่าลกัษณะพืน้ฐานทางครบครวัมผีลต่อความมจีติ
สาธารณะของนิสติ ซึง่ผลการวจิยัขา้งตน้สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อรยิา คหูา และสุวมิล         
นราองอาจ (2554: บทคดัย่อ) ทีศ่กึษาจติสาธารณะและรปูแบบการด าเนินชวีติของนกัศกึษา
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตปตัตานี พบว่านักศกึษาทีม่เีพศต่างกนัมจีติสาธารณะ
แตกต่างกนั 
  2.2 เปรยีบเทยีบความมจีติสาธารณะในการใชห้อ้งสมดุของนิสติระดบัปรญิญาตร ี
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ จ าแนกตามตวัแปรระดบัชัน้ปี 
   จากการวจิยัพบว่า นิสติทีม่ชี ัน้ปีต่างกนั มจีติสาธารณะในการใชห้อ้งสมดุโดยรวม
แตกต่างกนัอยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานการวจิยัขอ้ที่ 2 โดย
นิสติชัน้ปีที ่3 และชัน้ปีที ่4 มจีติสาธารณะสงูกว่านิสติชัน้ปีที่ 1 เมือ่พจิารณาเปรยีบเทยีบความมจีติ
สาธารณะในการใชห้อ้งสมดุของนิสติเป็นรายดา้น พบว่า นิสติชัน้ปีที ่4 มจีติสาธารณะดา้นการใช้
ของส่วนรวมในหอ้งสมดุและดา้นการถอืเป็นหน้าทีท่ีป่ฏบิตัเิพื่อส่วนรวมในการเขา้ใชห้อ้งสมดุสงูกว่า
นิสติชัน้ปีที ่1 และชัน้ปีที ่2 ขณะทีน่ิสติชัน้ปีที่ 3 มจีติสาธารณะดา้นการใชข้องส่วนรวมในหอ้งสมดุ
และดา้นการถอืเป็นหน้าทีท่ีป่ฏบิตัเิพื่อส่วนรวมในการเขา้ใชห้อ้งสมดุสงูกว่านิสติชัน้ปีที่ 1ทัง้นี้อาจ
เป็นเพราะนิสติชัน้ปีที ่3 และชัน้ปีที ่4 มปีระสบการณ์ในการใชแ้ละการเรยีนรูใ้นหอ้งสมดุมาเป็น
ระยะเวลาทีม่ากกว่าจงึท าใหม้จีติสาธารณะในการเขา้ใชห้อ้งสมดุและการถอืเป็นหน้าทีท่ีป่ฏบิตัเิพื่อ
ส่วนรวมในการเขา้ใชห้อ้งสมดุสงูกว่านิสติชัน้ปีที่ 1 และชัน้ปีที ่2 ซึง่ผลการวจิยัดงักล่าวสอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ นวลละออ แสงสุข (2553 : บทคดัยอ่) ทีศ่กึษาจติส านึกสาธารณะในเยาวชนของ
นกัศกึษามหาวทิยาลยัรามค าแหง และ อรยิา คหูา และสุวมิล นราองอาจ (2554: บทคดัยอ่) ทีศ่กึษา
จติสาธารณะและรปูแบบการด าเนินชวีติของนกัศกึษามหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขต
ปตัตานี พบว่า นกัศกึษาทีศ่กึษาชัน้ปีต่างกนั มจีติสาธารณะแตกต่างกนั โดยผลการศกึษาของ     
อรยิา คหูา และสุวมิล นราองอาจ ยงัพบว่านกัศกึษาชัน้ปีที่ 3 และชัน้ปีที ่4 มจีติสาธารณะสงูกว่า
นกัศกึษาชัน้ปีที่ 1 และชัน้ปี 2 
  2.3 เปรยีบเทยีบความมจีติสาธารณะในการใชห้อ้งสมดุของนิสติระดบัปรญิญาตร ี
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ จ าแนกตามตวัแปร กลุ่มสาขาวชิา  
   จากการวจิยัพบว่า นิสติทีม่กีลุ่มสาขาวชิาต่างกนั มจีติสาธารณะในการใชห้อ้งสมดุ
โดยรวมและรายดา้นไมแ่ตกต่างกนั ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานการวจิยัทีต่ ัง้ไวใ้นขอ้ที่ 3 ทัง้นี้อาจ
เป็นเพราะการทีนิ่สติทุกคณะทีศ่กึษาในมหาวทิยาลยัศรนีครทิรวโิรฒ ไดร้บัการปลกูฝงัความมจีติสา
ธาราณะจากการเขา้ค่ายเสรมิสรา้งอตัลกัษณ์ ซึง่เป็นกจิกรรมทีมุ่ง่พฒันาศกัยภาพนิสติใหเ้ป็นผูท้ี่
มอีตัลกัษณ์ ซึง่รวมถงึความมจีติสาธารณะ การสรา้งความรกัความสามคัคใีนหมู่นิสติ ตลอดจนความ
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รกัความผกูพนัและความภาคภมูใิจทีน่ิสติมต่ีอสถาบนั นอกจากกจิกรรมดงักล่าวแลว้นิสติชัน้ปีที่ 1 
ทุกคณะวชิา ตอ้งเรยีนรายวชิาศกึษาทัว่ไปทีมุ่ง่เน้นการพฒันาความเป็นมนุษยท์ีส่มบรูณ์และการ
สรา้งอตัลกัษณ์ใหเ้กดิขึน้ในตวันิสติ ซึง่ประเดน็เกีย่วกบัจติสาธารณะหรอืจติอาสาเป็นประเดน็หนึ่งที่
รายวชิาศกึษาทัว่ไปไดใ้หค้วามส าคญั โดยเฉพาะการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนในรายวชิา มศว 
151 การศกึษาทัว่ไปเพื่อพฒันามนุษย ์ทีมุ่ง่พฒันานิสติใหม้จีติสาธารณะ ซึง่เป็นอตัลกัษณ์ประการ
หนึ่งของนิสติ มศว 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช้ 
  1.1 จากผลการวจิยัทีพ่บว่านิสติมจีติสาธารณะในการใชห้อ้งสมดุบางขอ้อยูใ่นระดบั  
ปานกลางและต ่า ซึง่เกี่ยวขอ้งกบัการพบเหน็ของส่วนรวมในหอ้งสมดุมสีภาพช ารดุหรอืเกดิความ
ผดิพลาด เช่น การช ารดุของอุปกรณ์คอมพวิเตอร ์เกา้อีท้ีน่ัง่อ่านหนงัสอื ตวัเล่มของหนงัสอื วสัดุ
อุปกรณ์ภายในหอ้งสมดุและป้ายประชาสมัพนัธท์ีม่ขีอ้ผดิพลาด นิสติจะแจง้ใหเ้จา้หน้าทีห่อ้งสมดุ
ทราบ ดงันัน้ เพื่อส่งเสรมิความมจีติสาธารณะในเรือ่งดงักล่าวใหส้งูขึน้ หอ้งสมดุควรขอความรว่มมอื
จากนิสติเกีย่วกบัการใชข้องส่วนรว่มในหอ้งสมดุ  
  1.2 จากผลการวจิยัทีพ่บว่านิสติมจีติสาธารณะในการใชห้อ้งสมดุอยูใ่นระดบัปานกลาง  
ซึง่เกีย่วขอ้งกบัขอ้ปฏบิตัแิละมารยาทในการเขา้ใชห้อ้งสมดุ เช่น การไมเ่คลื่อนยา้ยโต๊ะเกา้อี ้ 
การไมจ่บัจองทีน่ัง่อ่านหนงัสอื การปิดโทรศพัทก่์อนการเขา้ใชห้อ้งสมดุหรอืใชโ้ทรศพัทใ์นบรเิวณ 
ทีห่อ้งสมดุก าหนดให ้และการส่งกระเป๋าใหเ้จา้หน้าทีต่รวจ เป็นตน้ ดงันัน้ เพื่อส่งเสรมิความม ี
จติสาธารณะในเรือ่งดงักล่าวใหส้งูขึน้ หอ้งสมดุควรประชาสมัพนัธแ์ละชีแ้จง้เกีย่วกบัขอ้ปฏบิตัแิละ
มารยาทในการเขา้ใชห้อ้งสมดุอยา่งต่อเนื่อง 
  1.3 จากผลการวจิยัทีพ่บว่านิสติชัน้ปีที ่1 และชัน้ปีที ่2 มจีติสาธารณะในการใชห้อ้งสมดุ
อยูใ่นระดบัต ่ากว่านิสติชัน้ปีที่ 3 และชัน้ปีที ่4 ดงันัน้ หอ้งสมดุควรขอความรว่มมอืจากผูส้อนใน
รายวชิาศกึษาทัว่ไป เพื่อใหค้ าแนะน าเกี่ยวกบัการปฏบิตัตินในการเขา้ใชห้อ้งสมดุของนิสติ 
 2.ขอ้เสนอแนะส าหรบัการวจิยัครัง้ต่อไป 
  2.1 ควรศกึษาความมจีติสาธารณะในการใชห้อ้งสมดุของนิสตินกัศกึษาในมหาวทิยาลยั
ของรฐัในส่วนภมูภิาคและมหาวทิยาลยัเอกชน 
  2.2 ควรศกึษาความมจีติสาธารณะในการใชห้อ้งสมดุของผูใ้ชบ้รกิารกลุ่มอื่นในหอ้งสมดุ
โรงเรยีนและหอ้งสมดุประชาชน 
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แบบวัดการปฏิบัตตินในการใช้ห้องสมุด 

 

 
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลของผู้ตอบ 
 ขอให้นิสิตท ำเคร่ืองหมำย    ลงใน    หน้ำข้อควำมท่ีตรงกบัควำมเป็นจริงของตวันิสิต 

 

1. เพศ 
 ชำย     หญิง 
 

2. ชัน้ปีท่ีศกึษำ 
 ชัน้ปีท่ี 1    ชัน้ปีท่ี 2   ชัน้ปีท่ี 3   ชัน้ปีท่ี 4    
 

3. คณะวิชำหรือหน่วยงำนเทียบเทำ่คณะวิชำ 
   คณะวิศวกรรมศำสตร์    คณะสงัคมศำสตร์ 

 คณะวิทยำศำสตร์     คณะมนษุยศำสตร์   
 วิทยำลยันวตักรรมส่ือสำรสงัคม  คณะศกึษำศำสตร์  

   คณะพยำบำลศำสตร์    คณะศลิปกรรมศำสตร์    
 คณะเภสชัศำสตร์      ส ำนกัวิชำเศรษฐศำสตร์และ 
 คณะสหเวชศำสตร์     นโยบำยสำธำรณะ 

   คณะแพทยศำสตร์  
   คณะทนัตแพทยศำสตร์ 
   คณะพลศกึษำ 
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ตอนที่ 2 แบบวัดการปฏิบัตตินในการใช้ห้องสมุด 
 ขอให้นิสิตพิจำรณำกำรปฏิบตัตินในกำรใช้ห้องสมดุแตล่ะข้อตอ่ไปนี ้ แล้วตอบวำ่นิสิตได้
ปฏิบตัแิตล่ะข้อในระดบัใด  โดยท ำเคร่ืองหมำย    ลงในชอ่งขวำมือให้ตรงตำมควำมเป็นจริง 
ของตวันิสิต 

ข้อค าถาม 
ระดับของการปฏิบัต ิ

ทกุครัง้ บอ่ยครัง้ บำงครัง้ นำนๆ ครัง้ ไมเ่คย 
1.   เมื่อนิสติใช้หนงัสอืที่ต้องกำรอำ่นเสร็จแล้ว นิสติจะน ำ

หนงัสอืไปวำงไว้ทีช่ัน้พกัหนงัสอื 
     

2.   เมื่อนิสติต้องกำรข้อควำมหรือรูปภำพจำกหนงัสอืหรือ
วำรสำรนิสติก็จะน ำไปถำ่ยเอกสำร 

     

3.   เมื่อนิสติเคลือ่นย้ำยโต๊ะเก้ำอีใ้นห้องสมดุ หลงัเลกิใช้งำน
แล้วนิสติจะเก็บเข้ำที่ให้เหมือนเดมิ 

     

4.   นิสติขีดเขียนข้อควำมหรือวำดรูปลงบนโต๊ะอำ่นหนงัสอืและ
จดุบริกำรตำ่งๆ ในห้องสมดุ 

     

5.   เมื่อนิสติพบแป้นพิมพ์ของคอมพิวเตอร์ที่ใช้สบืค้นข้อมลูมี
สภำพช ำรุดเสยีหำย นิสติจะเปลีย่นไปใช้เคร่ืองใหมโ่ดยไม่
แจ้งให้เจ้ำหน้ำที่ทรำบ 

     

6.   เมื่อนิสติใช้คอมพวิเตอร์ในห้องบริกำรอินเทอร์เน็ต นิสติกด
แป้นพิมพ์และเลือ่นเมำส์ไปมำอยำ่งรุนแรง ซึง่อำจท ำให้
ช ำรุดเสยีหำยได้ 

     

7.   เมื่อนิสติพบเห็นเก้ำอีบ้ำงตวัในห้องสมดุอยูใ่นสภำพท่ีช ำรุด 
นิสติจะแจ้งแก่บคุลำกรห้องสมดุ 

     

8.   นิสติใช้คตัเตอร์กรีดกระดำษ เพื่อท ำงำนสง่อำจำรย์บนโต๊ะ
ในห้องสมดุโดยไมม่ีแผน่รอง 

     

9.   เมื่อนิสติใช้ทำงเดินขึน้ลงบนัไดระหวำ่งห้องอำ่นแตล่ะชัน้ 
นิสติมกัจะเปิดประตทูิง้ไว้ 

     

10.  เมื่อนิสติยมืหนงัสอืไปอำ่นแล้วพบวำ่หนงัสอือยูใ่นสภำพ
ช ำรุด นิสติจะแจ้งให้เจ้ำหน้ำที่ห้องสมดุทรำบ 

     

11.  นิสติใช้ดินสอหรือปำกกำขีดเส้นใต้ข้อควำมส ำคญัใน
หนงัสอืที่นิสติหยิบมำใช้หรือยมืออกจำกห้องสมดุ 

     

12.  นิสติเปิดอำ่นหนงัสอืของห้องสมดุอยำ่งทะนถุนอม      
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ข้อค าถาม 
ระดับของการปฏิบัต ิ

ทกุครัง้ บอ่ยครัง้ บำงครัง้ นำนๆ ครัง้ ไมเ่คย 
13.  เมื่อนิสติใช้วำรสำรท่ีหยิบมำจำกชัน้วำงวำรสำรเสร็จแล้ว 

นิสติจะวำงวำรสำรไว้บนชัน้ โดยไมส่งัเกตวำ่จะตรงกบัป้ำย
ช่ือหรือไม ่

     

14.  หำกนิสติสงัเกตวำ่โต๊ะเก้ำอีใ้นห้องสมดุที่นิสติจะใช้นัง่อำ่น
หนงัสอืมีฝุ่ นเกำะ นิสติจะใช้ปกหนงัสอืมำปัดฝุ่ น 

     

15.  เมื่อนิสติใช้คอมพิวเตอร์ในห้องบริกำรอินเทอร์เน็ตเสร็จแล้ว 
นิสติตรวจควำมเรียบร้อยของเคร่ืองคอมพวิเตอร์ให้อยูใ่น
สภำพเหมือนก่อนใช้งำน 

     

16.  นิสติเคลือ่นย้ำยโต๊ะเก้ำอีใ้นห้องสมดุตำมควำมสะดวกของ
ตนเอง 

     

17.  ในขณะที่นิสตินัง่อำ่นหนงัสอืในห้องสมดุ นิสติชอบนัง่โยก
เก้ำอีไ้ปมำ 

     

18.  นิสติใช้คอมพิวเตอร์ทีใ่ห้บริกำรในห้องสมดุด้วยควำม
ระมดัระวงั เพรำะเกรงวำ่จะช ำรุดเสยีหำยได้ 

     

19.  นิสติทิง้ขยะลงในถงัขยะที่ห้องสมดุจดัเตรียมไว้ให้      
20.  เมื่อนิสติต้องกำรขึน้ลงอำคำรห้องสมดุ 1-2 ชัน้ นิสติจะใช้

บนัไดแทนกำรใช้ลฟิต์ 
     

21.  เมื่อนิสติใช้ห้องศกึษำค้นคว้ำกลุม่เรียบร้อยแล้ว  นิสติจะ
ปิดไฟและเคร่ืองปรับอำกำศก่อนออกจำกห้อง 

     

22.  นิสติแจ้งเจ้ำหน้ำที่ เมื่อพบปัญหำเร่ืองกำรใช้
เคร่ืองปรับอำกำศ 

     

23.  นิสติรักษำหนงัสอืที่ยืมออกจำกห้องสมดุ โดยไมใ่ห้เกิด
ควำมช ำรุดหรือเสยีหำย 

     

24.  เมื่ออำ่นหนงัสอืในห้องสมดุเสร็จแล้ว ก่อนที่นิสติจะออก
จำกห้องสมดุ นิสติจะวำงหนงัสอืไว้ที่โต๊ะอำ่นหนงัสอืนัน้ 

     

25.  นิสติยืมหนงัสอืเลม่ที่ต้องกำร ก่อนน ำหนงัสอืออกจำก
ห้องสมดุ 

     

26.  นิสติดแูลควำมสะอำดเรียบร้อยบริเวณโต๊ะอำ่นหนงัสอืหลงั
เลกิใช้งำน 

     

27.  นิสติทิง้ขยะไว้ตำมที่นัง่อำ่นหนงัสอืหรือตำมซอกชัน้หนงัสอื      
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ข้อค าถาม 
ระดับของการปฏิบัต ิ

ทกุครัง้ บอ่ยครัง้ บำงครัง้ นำนๆ ครัง้ ไมเ่คย 
28.  นิสติสง่กระเป๋ำให้เจ้ำหน้ำทีต่รวจสิง่ของก่อนออกจำก

ห้องสมดุ โดยไมต้่องให้เจ้ำหน้ำทีร้่องขอ 
     

29.  เมื่อนิสติน ำหนงัสอืไปถ่ำยเอกสำรเสร็จแล้ว นิสติจะวำง
หนงัสอืเลม่นัน้ไว้บนโต๊ะบริเวณหน้ำห้องถำ่ยเอกสำร 

     

30.  เมื่อนิสติจ ำเป็นต้องคยุโทรศพัท์หรือมีกำรสนทนำใน
ห้องสมดุ นิสติจะไปใช้ในบริเวณที่ห้องสมดุก ำหนดให้ 

     

31.  นิสติน ำอำหำร ขนมหรือน ำ้เข้ำมำรับประทำนภำยใน
ห้องสมดุ 

     

32.  นิสติไมค่ยุกนัเสยีงดงัจนรบกวนสมำธิในกำรอำ่นของผู้อื่น      
33.  นิสติปิดโทรศพัท์มือถือหรือตัง้ระบบสัน่ก่อนเข้ำใช้ห้องสมดุ       
34.  นิสติบอกสถำนที่จดัเก็บหนงัสอืให้กบับคุคลท่ีเข้ำมำ

ซกัถำม 
     

35. นิสติปฏิเสธที่จะให้ควำมช่วยเหลอืแก่บคุคลอื่นในกำรให้
ค ำแนะน ำเก่ียวกบักำรสบืค้นข้อมลู 

     

36.  เมื่อนิสติเห็นหนงัสอืตกอยูบ่นพืน้ห้องสมดุ นิสติจะหยิบขึน้
วำงบนโต๊ะหรือบนชัน้หนงัสอืที่อยูใ่กล้ 

     

37.  เมื่อนิสติอำ่นหนงัสอืยงัไมจ่บ นิสติจะพบัมมุหนงัสอืหน้ำที่
อำ่นค้ำงไว้ 

     

38.  เมื่อนิสติยืมอปุกรณ์ของฝ่ำยโสตทศันวสัดจุำกเจ้ำหน้ำที่
ห้องสมดุ หลงัเลกิใช้แล้วนิสติจะน ำมำสง่คืนอยำ่งครบถ้วน 

     

39.  เมื่อนิสติพบวสัดอุปุกรณ์ภำยในห้องสมดุช ำรุดเสยีหำย 
นิสติไมรี่บแจ้งให้เจ้ำหน้ำที่ห้องสมดุทรำบ 

     

40.  นิสติขีดเขียนข้อควำมเพิ่มเตมิบนป้ำยประชำสมัพนัธ์หรือ
ป้ำยที่ติดอยูต่ำมจดุบริกำรตำ่งๆ 

     

41.  นิสติค้นหำหนงัสอืที่ต้องกำรด้วยตนเอง ก่อนที่จะขอควำม
ช่วยเหลอืจำกเจ้ำหน้ำที่ห้องสมดุ 

     

42.  เมื่อนิสติต้องกำรยืม-คืนหนงัสอืในขณะท่ีมีผู้ใช้บริกำรเป็น
จ ำนวนมำก นิสติจะเข้ำแถวเพื่อรอรับบริกำรอยำ่งเป็น
ระเบียบ 

     

43.  เมื่อนิสติใช้ลฟิต์ในห้องสมดุ หำกมีนิสติคนอื่นก ำลงัเดินมำ 
นิสติจะกดลฟิต์เพื่อรอขึน้พร้อมกนั 
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ข้อค าถาม 
ระดับของการปฏิบัต ิ

ทกุครัง้ บอ่ยครัง้ บำงครัง้ นำนๆ ครัง้ ไมเ่คย 
44.  เมื่อนิสติพบป้ำยที่ห้องสมดุต้องกำรสือ่สำรกบัผู้ใช้ แตบ่น

ป้ำยมีข้อควำมผิดพลำด นิสติจะแจ้งให้เจ้ำหน้ำที่ทรำบ 
     

45.  นิสติน ำหนงัสอืที่ยมืจำกห้องสมดุมำสง่คืนได้ทนัตำม
ก ำหนด 

     

46.  เมื่อนิสติพบเห็นโทรศพัท์ กระเป๋ำหรือสิง่ของของผู้อื่นลมืทิง้
ไว้ในห้องสมดุ นิสติจะน ำสง่คืนเจ้ำหน้ำที่ห้องสมดุทนัที 

     

47.  นิสติจบัจองที่นัง่อำ่นหนงัสอืภำยในห้องสมดุ ในขณะที่ยงั
ไมไ่ด้ใช้งำน 

     

48.  เมื่อนิสติน ำคอมพวิเตอร์แบบพกพำเข้ำมำใช้ในห้องสมดุ 
หลงัจำกชำร์ตแบตเตอร์ร่ีจนเต็มแล้ว นิสติถอดปลัก๊ออก
ทนัที 

     

49.  นิสติหยิบสิง่ของที่ใช้ตกแตง่ภำยในอำคำรห้องสมดุไปเป็น
สมบตัิสว่นตวั 

     

50.  ในกำรใช้หนงัสอืแตล่ะครัง้ นิสติจะหยิบหนงัสอืออกจำกชัน้
หนงัสอืเทำ่ที่จ ำเป็น 

     

51.  นิสติน ำหนงัสอืในห้องสมดุที่ตนสนใจอำ่น แตย่งัอำ่นไมจ่บ
ไปซอ่นไว้ที่ชัน้หนงัสอือื่น เพื่อจะได้มำอำ่นตอ่ในวนัหลงั 

     

52.  นิสติใช้เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส ำหรับสบืค้นข้อมลูของห้องสมดุ
อยำ่งตอ่เนื่องเป็นเวลำนำน โดยไมส่นใจวำ่ใครจะมำตอ่ควิ 

     

53.  นิสติวำงสิง่ของของตนเองไว้เตม็โต๊ะอำ่นหนงัสอื ท ำให้ผู้อื่น
ไมส่ำมำรถนัง่ร่วมโต๊ะได้ 

     

54.  เมื่อนิสติเข้ำใช้ลฟิต์ในห้องสมดุ นิสติจะเดินชิดด้ำนในเพื่อ
เปิดโอกำสให้คนข้ำงหลงัเข้ำใช้ได้โดยงำ่ย 
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ภาคผนวก ข 
รายนามผูเ้ช่ียวชาญ 
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รายนามผู้เช่ียวชาญ 
 

 1.  อาจารย ์ดร.มณฑริา จารเุพง็ อาจารย ์ภาควชิาการแนะแนวและจติวทิยการศกึษา   
คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครทิรวโิรฒ 
 2.  อาจารย ์พมิล เมฆสวสัด ์รองผูอ้ านวยการฝา่ยส่งเสรมิผูใ้ชแ้ละวจิยัการศกึษา  
ส านกัหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  
 3.  อาจารยว์ธิญัญา วณัโณ ภาควชิาจติวทิยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยั-                
ศรนีครนิทรวโิรฒ 
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ภาคผนวก ค 
หน่วยงานท่ีให้ความอนุเคราะหใ์นการวิจยั 
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