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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการให้ความหมายจิตสาธารณะ และที่มาของความหมายของ
นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2) ศึกษารูปแบบกิจกรรม จิตสาธารณะของ
นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ 3) ศึกษาแนวทางในการเสริมสร้างจิต
สาธารณะของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อ
หาข้อสรุป เชิ งทฤษฎี ที่จะนาไปสู่การสร้างทฤษฎีจากฐานราก โดยการศึกษาปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น ณ คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้ให้ข้อมูลหลักในการวิจัย จานวน 27 คนใช้การเลือกแบบ
เจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมการวิจัย ประกอบด้วย การศึกษาข้อมูลเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่ง
โครงสร้าง การสังเกตแบบไม่มีส่วน รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ด้วยการวิเคราะห์แบบทฤษฎีฐานราก
ผลการวิจัยพบว่า (1) นักศึกษาให้ความหมายจิตสาธารณะ 7 หมายหมาย คือ 1) การช่วยเหลือผู้อื่น
และสังคม 2) การควบคุมตนเองและการเคารพสิทธิของผู้อื่น 3) การกระทาโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน 4) การดู แล
รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม 5) การเห็นคุณค่าในตนเอง 6) การกระทาที่เกิดจากการมีเจตนาที่ดี และ 7) การ
มีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคม โดยที่มาของความหมายมาจาก 2 ปัจจัย คือ 1) การขัดเกลาทางสังคม
ถ่ายทอดจากสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา เพื่อน ศาสนา และ 2) ทัศนคติส่วนบุคคล เกิดจากการรับรู้
เรียนรู้ พิจารณาตัดสินใจ และส่งผลออกมาด้วยการปฏิบัติ ซึ่งเป็นสร้างจิตสานึกในตัวเองหรือการขัดเกลาตนเอง
(2) รูปแบบกิจกรรมจิตสาธารณะ 5 ลักษณะ คือ 1) จิตสาธารณะด้านความรับผิดชอบต่อตนเอง 2) จิตสาธารณะ
ด้านความรับผิดชอบต่อผู้อื่น 3) จิตสาธารณะด้านความรับผิดชอบต่อ สังคม 4) จิตสาธารณะด้านรับผิดชอบสา
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ธารณสมบัติของส่วนรวม และ 5) จิตสาธารณะด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ (3) แนว
ทางการเสริมสร้างจิตสาธารณะ 5 แนวทาง คือ 1) ด้านการอบรมเลี้ยงดูจากสถาบันครอบครัว 2) ด้านการจัด
กิจกรรมและการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษา 3) ด้านเหตุผลเชิงคุณธรรมและจริยธรรม 4) ด้านการเรียนรู้
พฤติกรรมด้วยตนเองและจากผู้อื่น และ 5) ด้านการรับรู้ความมีคุณค่าและความสามารถของตนเอง
คําสําคัญ: การให้ความหมาย ที่มาของความหมาย รูปแบบกิจกรรม แนวทางการเสริมสร้างจิตสาธารณะ
Abstract

The purpose of this research was 1) to study the definition and source of meaning of
public mind of students of Faculty of Business Administration Rajamangala University of
Technology Thanyaburi 2) to study the activity format of public mind of students of Faculty of
Business Administration Rajamangala University of Technology Thanyaburi and 3) to study the
guidelines for the creation of public mind of students of Faculty of Business Administration
Rajamangala University of Technology Thanyaburi. It is a qualitative research to find theoretical
conclusions that has led to Grounded Theory. The researcher accessed to study and collected
data to interpret the existence of the phenomena of Faculty of Business Administration
Rajamangala University of Technology Thanyaburi with 27 key informants in the research used
a specific selection. The tools used to collect the research composed of study document
information, In-depth interview, Use semi-structured semi-structure interview, non-participant
observation. Data collection and analysis with Grounded Theory analysis.
The results of this research showed that the students give meaning to public mind
seven meanings: 1) helping others and society 2) self-control and respect for others 3) Action
without hope 4) maintaining the benefits of the community 5) self-esteem, 6) Action with good
intentions, and 7) Participation problem solving and social development. The source of
meaning comes from two factors: 1) socialization received by family institutions. Institutions,
friendships, religions, and 2) personal attitudes born of perception, learning, decision-making
and the results came out with practice. This is a self-consciousness or self-purification. There
are five activity format of public mind: 1) public mind of self-responsibility 2) public mind of
responsibility towards others 3) public mind of social responsibility 4) public mind of public
domain responsibility and 5) public mind of conservation of natural resources and
environment. There are five guidelines for the creation of public mind: 1) family parenting 2)
teaching and educational activities 3) Moral and ethical reasons 4) self-learning behavior and
from others and 5) perception self-esteem and self-efficacy.
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บทนํา

สภาพสั ง คมไทยปั จ จุ บั น มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอย่ า งไม่ ห ยุ ด ยั้ ง ผ่ า นกระแสโลกาภิ วั ต น์ เนื่ อ งจาก
ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ข้อมูลข่าวสารวัฒนธรรมที่หลากหลาย ทาให้ประเทศไทยเร่ง
พัฒนาประเทศให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ผลจากการพัฒนาส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนในสังคมทาให้เกิดการ
ปรับตัวเพื่อความอยู่รอด มี การแข่งขัน สู งขึ้น ขณะเดี ยวกันก็ เผชิญ กับความเสื่อมถอยทางด้า นคุณธรรมและ
จริยธรรม มีค่านิยมและพฤติกรรมที่เน้นวัตถุนิยมและบริโภคนิยมมากขึ้น เกิดความเห็นแก่ตัวแสวงหาแต่ความสุข
ส่วนตัว มุ่งหาประโยชน์เพื่อตนเองเพิกเฉยประโยชน์ต่อ ส่วนรวม และการเบียดเบียนเอารัดเอาเปรียบโดยที่ไม่
คานึงถึงความเดือดร้อนของผู้อื่น (ชลัช สุภาพกุล และคณะ, 2559: 517) สะท้อนจากคนในสังคมมีความถี่การใช้
ความรุน แรงและปั ญ หาที่ เกิด ขึ้ น เช่ น การลั ก ทรั พ ย์ อาชญากรรม การก่อการร้า ย แหล่ ง อบายมุ ข มลพิ ษ
สิ่งแวดล้อม การรุกรานธรรมชาติ ปัญหาเกี่ยวกับเยาวชน ปัญหาครอบครัว (จิตติยา วาจี, 2559: 1)
ปัญหาของการใช้ความรุนแรงที่เกิดขึ้น ทาให้เห็นว่าคนไทยมีคุณธรรมและจริยธรรมน้อยลง มักเกิด
จากการขาดความยับยั้งชั่งใจ อาจเกิดจากการอบรมเลี้ยงดูจากวัยเด็กและพฤติกรรมการเลียนแบบ เพราะเด็ก
สามารถรับรู้สิ่งดีงามผ่านกระบวนการขัดเกลาทางสังคมได้จากสถาบันครอบครัว ชุมชน สถาบันศาสนา และ
สถาบันการศึกษา (ดวงทิพย์ อันประสิทธิ์, 2555) จิตสาธารณะจึงเป็นคุณลักษณะที่สาคัญของการเป็นพลเมืองที่ดี
ของสังคม เพราะเป็นตัวสะท้อนถึงจิตสานึกการเป็นส่วนหนึ่งของการรับผิดชอบต่อสังคมหรือมีส่วนคานึงถึงผู้อื่นที่
อยู่ร่วมกันในสังคม ซึ่งการอยู่ร่วมกันในสังคมต้องรู้จักหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง มีน้าใจ แบ่งปัน ต้องรู้จัก
การเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ เคารพในสิทธิไม่ทาให้ผู้อื่นเดือนร้อน ดูแลทรัพย์สมบัติของส่วนรวม และปรารถนาจะมี
ส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนที่เกิดขึ้น ทาให้ปัญหาความรุนแรงในสังคมลดน้อยลง ยกระดับ
คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ทาให้ทุกคนเรียนรู้ที่จะดาเนินชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและมีระเบียบแบบแผน อันส่ง
ประโยชน์ที่ดีต่อสังคม ชุมชน สังคม และประเทศชาติ (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2556)
ความสาคัญเกี่ยวกับจิตสาธารณะเป็นคุณลักษณะของมนุษย์ หรือพลเมืองดีที่ประเทศกาลังต้องการ
กล่าวไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ในประเด็นการเตรียมพร้อม
ด้านกาลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากรในทุกช่วงวัย มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของ
ประเทศ โดยพัฒนาคนให้เหมาะสมตามช่วงวัย เพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ การหล่อหลอมให้มีค่านิยมตาม
บรรทัดฐานที่ดีทางสังคม เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีจิตสานึกที่ดีต่อสังคม
ส่วนรวม การพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการในตลาดแรงงานและทักษะที่จาเป็นต่อการดารงชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21 ของคนในแต่ละช่วงวัยตามความเหมาะสม การเตรียมความพร้อมของกาลังคนด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ สร้างเสริมให้คนมีสุขภาพดี เน้นปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ทางสุขภาพ และลดปัจจั ยเสี่ ยงด้ านสภาพแวดล้อมที่ ส่งผลต่อสุขภาพ (ส านักงานคณะกรรมการการพั ฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2560: 15-16) และจากการที่รัฐบาลได้ประกาศค่านิยมหลักของคนไทย 12
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ประการ พ.ศ. 2557 ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่มีความเกี่ยวข้องกับจิตสาธารณะ เช่น
ความเสียสละ รักษาความสัตย์ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่หวังดีต่อผู้อื่น การคานึงถึงประโยชน์ของส่วนร่วมมากกว่า
ประโยชน์ของตนเอง แสดงให้เห็นว่าเรื่องจิตสาธารณะเป็นค่านิยมของชาติที่ควรปลูกฝัง ให้ขึ้นแก่คนไทยรุ่นใหม่
เพราะการส่งเสริมอย่างจริงจังจะทาให้นักศึกษามีพฤติกรรมที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีน้าใจในการแบ่งปันแก่ผู้อื่น
(กระทรวงศึกษาธิการ, สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, 2557)
จากการศึกษาเอกสารข้างต้น จิตสาธารณะมีความจาเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบันและเป็นคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของนักศึกษา สถาบันการศึกษามีหน้าที่โดยตรงในการขัดเกลาและพัฒนาให้นักศึกษาได้มีคุณธรรมและ
จริยธรรม ปลูกฝังค่านิยมและจิตสานึกที่ดี งามในการทาจิตสาธารณะ นอกเหนือจากความรู้ ทักษะทางด้าน
วิชาการมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี เป็นสถาบันแห่งหนึ่งที่มองเห็นความสาคัญในเรื่องการเกิดมหาวิทยาลัยเพื่อ
สังคม อีกทั้งผู้วิจัยได้ปฏิบัติงานและมีภาระหน้าที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา จึง สนใจศึกษาการให้ความหมาย ที่มา
ของความหมาย รูป แบบกิจกรรม และแนวทางการเสริมสร้า งจิ ตสาธารณะของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีโดยข้อมูลที่ได้จากการศึกษาจะเป็นประโยชน์ ต่อการวางแผนในการจัด
กิจกรรมและแนวทางการพัฒนาแก่นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีต่อไป เพื่อ
พัฒนาเป็นบุคคลที่มีคุณภาพรู้จักเสียสละ ร่วมมือทาประโยชน์เพื่อส่วนร่วมออกไปอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
มีความสุข เป็นพลเมืองที่ดี สามารถถ่ายทอดแบบอย่างที่ดีแก่คนอื่นและมีความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ที่
ดีงามให้เกิดขึ้นแก่สังคมและประเทศชาติ
วัตถุประสงค์การวิจัย
ฟ1. เพื่อศึกษารูปแบบกิจกรรมจิตสาธารณะของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี
2. เพื่ อศึกษาแนวทางการเสริมสร้างจิ ตสาธารณะของนั กศึกษาคณะบริหารธุ รกิจ มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทาง
เริ่มต้นความคิดเกี่ยวกับจิตสาธารณะ ได้ดังนี้
ความหมายของจิตสาธารณะ
จิตติยา วาจี (2559: 17) กล่าวว่า การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ช่วยเหลื อ ให้ความร่ว มมือในการทาประโยชน์ และแก้ไขปัญหาที่เกิด ขึ้นในสั งคม ในขณะที่ ภัทรภร สีทองดี
(2559: 22) ให้ความหมายจิตสาธารณะ คือ ความรู้สึก พฤติกรรมสานึกและความรับผิดชอบต่อปัญหาที่เกิดขึ้นใน
สังคม ผ่านกระบวนการแสวงหาความรู้และรับรู้อย่างต่อเนื่องทาให้เกิดความรัก ความสามัคคี รู้จัก เสียสละ
แบ่งปัน มีคุณธรรมและจริยธรรม เห็นคุณค่าของตนเอง มีความปรารถนาจะแก้ไขปัญหา ช่วยเหลือ และให้ความ
ร่วมมือกิจกรรมต่าง ๆ ของสังคม และกระทรวงศึกษาธิการ (2553: 220) ให้คานิยามว่าจิตสาธารณะว่าเป็น
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คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่น ชุมชุน และสังคมด้วยความ
เต็มใจ โดยไม่หวังผลตอบแทน แบ่งปันความสุขส่วนตนทาประโยชน์แก่ส่วนรวม เห็นใจผู้ที่มีความเดือดร้อน
อาสาช่ วยเหลื อสั งคม อนุ รักษ์สิ่ ง แวดล้ อม ด้ว ยแรงกาย สติปั ญญา และลงมื อปฏิบัติ เพื่อแก้ปั ญหาหรือร่ว ม
สร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้เกิดขึ้น สรุปได้ว่า จิตสาธารณะ หมายถึง จิตสานึกที่ไม่เห็นแก่ตัว ไม่เห็นประโยชน์ส่วนตน
มากกว่าของส่วนรวม ยึดมั่ นในคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงาม มีความเสียสละ รู้จักแบ่งปันแก่ผู้ ที่เดือนร้อน
มีความปรารถนาในที่จะช่วยเหลือหรือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทน และเข้าไปมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และประเทศชาติ
ความสําคัญของจิตสาธารณะ
ปัจจุบันเรื่องจิตสาธารณะเป็นเรื่องที่ถูกให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ซึ่งจากการที่ รัฐบาลได้ประกาศ
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ พ.ศ. 2557 ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จากค่านิยม
12 ประการนั้น มีข้อที่เกี่ยวข้องกับเรื่องจิตสาธารณะ ได้แก่ 2) ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงาม
เพื่อส่วนรวม 6) มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน และ12) คานึงถึงผลประโยชน์ของ
ส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ข องตนเอง แสดงให้เห็นว่าเรื่องจิตสาธารณะเป็นค่านิยมของชาติที่
ควรปลู ก ฝั ง ให้ เ กิ ด จิ ต ส านึ ก ท าให้ ค นไทยมี คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม เพื่ อ สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ เ กิ ด ขึ้ น แก่
ประเทศชาติ (กระทรวงศึกษาธิการ, สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย , 2557)
สาระสาคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มีการมุ่งเน้นให้ “คนเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนา” โดยการพัฒนาคนทุกวัยเป็นคนดี คนเก่ง มีศักยภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ มีคุณธรรมและ
จริยธรรม มีจิตสานึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม รวมถึ งมีจิตอนุรักษ์ ฟื้นฟู ใช้ประโยชน์ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาสังคมและประเทศชาติสู่ความสมดุล เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน (สานักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560)
องค์ประกอบและตัวชี้วัดคุณลักษณะจิตสาธารณะ
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2556); ศิริสุข นาคเสนีย์ , ชุลี ปัญจะผลินกุล และศศิวิมล โมอ่อน
(2557: 7-8) พบว่า องค์ประกอบจิตสาธารณะมี 3 ประการ คือ1) จิตสานึกเห็นคุณค่าส่วนรวม ความรู้สึกถึง
ความเป็นเจ้าของในสิ่งของที่เป็นสาธารณะ 2) จิตสานึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม รับผิดชอบต่อครอบครัว โรงเรียน
อาจารย์ ชุมชน และประเทศชาติ มีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคม ไม่เบียดเบียนให้คนอื่นเดือดร้อน และ 3) จิตสานึก
อาสาเพื่อประโยชน์ส่วนร่วม ช่วยเหลือแบ่งปันผู้อื่นด้วยความสมัครใจ ไม่เห็นแก่ตัว ให้ความร่วมมือในการทา
ประโยชน์แก่ส่วนรวม ขณะที่งานวิจัยของธิดาชนก วงค์พิทักษ์ (2556: 15); ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์ (2558: 61);
จิตติยา วาจี (2559: 17-18) กล่าวว่า ตัวชี้วัดจิตสารธารณะมี 3 องค์ประกอบ คือ 1) การช่วยเหลือผู้อื่น ด้วยการ
แนะนา และแบ่งปันแก่ผู้อื่น 2) การเสียสละต่อสังคม เสียสละแรงกาย เงิน และเวลา เพื่อประโยชน์แก่สังคม และ
3) ด้านการมุ่งมั่นพัฒนา แนวคิดพัฒนากิจกรรมสังคมอย่างสร้างสรรค์ ส่วนงานวิจัยของภัคนุช หมากผิน, อ้อมธ
จิต แป้นศรี และปกรณ์ ประจันบาน (2557: 90) พบว่า องค์ประกอบมี 6 ประการ คือ 1) การดูแลรักษา
ผลประโยชน์ส่วนร่วม 2) การเคารพสิทธิผู้อื่นและสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวม 3) ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 4)
ความมีน้าใจและเอาใจใส่ต่อผู้อื่น 5) การมีส่วนร่วมต่อกิจกรรมสาธารณประโยชน์ และ 6) ความซื่อสัตย์ต่อตนเอง
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และผู้อื่น และงานวิจัยภัทรภร สีทองดี (2559: 30-31) แบ่งองค์ประกอบไว้ 11 ด้าน คือ 1) การมีส่วนร่วม 2)
การติดต่อสื่อสาร 3) การวิเคราะห์ วิพากษ์ และวิจารณ์ 4) การเห็นคุณค่าในตนเอง 5) ความรับผิดชอบทางสังคม
6) ความสามารถในการแก้ปัญหา 7) ความรักและความสามัคคี 8) ค่านิยม 9) จริยธรรม 10) มุ่งอนาคต และ 11)
เอกลักษณ์แห่งตน
ปัจจัยที่ทําให้เกิดพฤติกรรมจิตสาธารณะ
ธิดาชนก วงค์พิทักษ์ (2556: 18); ศิริสุข นาคเสนีย์, ชุลี ปัญจะผลินกุล และศศิวิมล โมอ่อน (2557:
12)สรุปปัจจัยทาให้เกิดพฤติกรรมจิตสาธารณะ 2 ปัจจัย ได้แก่ 1) ปัจจัยภายใน เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องภายในตัว
บุคคล โดยเกิดจากรับรู้ เรียนรู้ คิดวิเคราะห์ และนามาพิจารณาตัดสิน ในคุณค่าความดีงาม และส่งผลต่อการ
ปฏิบัติโดยเฉพาะทางจิตใจว่าต้องการสร้างจิตสานึกรูปแบบใด เช่น การรับรู้พฤติกรรมของตนเอง การเห็นคุณค่า
ในตนเอง เหตุผลเชิงจริยธรรม 2) ปัจจัยภายนอก เป็นปัจจัยจากการอบรมขัดเกลาทางสังคมที่สะสมรับรู้มาทีละ
เล็กทีละน้อย ทาให้บุคคลเกิดจิตสานึกในรูปแบบหลากหลาย เช่น สถาบันครอบครัว เพื่อน สถานศึกษา ความ
เชื่อ ศาสนา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี กฎหมาย และสภาวะแวดล้อม ในการมีจิตสานึกที่จะช่วยเหลือ
สังคม
แนวทางสร้างจิตสาธารณะ
ศิริสุข นาคเสนีย์, ชุลี ปัญจะผลินกุล และศศิวิมล โมอ่อน, (2557: 11) กล่าวถึงแนวทางการสร้างจิต
สาธารณะว่ า ควรให้บุคคลในสัง คมได้มี การตั ดสิ นใจที่ จะทาหน้ าที่ ของตนเองในฐานะสมาชิกของสั งคมตาม
ความสามารถของตนเอง และเห็นคุณค่าในการทาประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม ในขณะที่ กับ สุคนธ์ธา เส็ งเจริญ
(2556: 21) ให้แนวทางในการสร้างจิตสาธารณะว่าสามารถกระทาได้ 2 แนวทาง ได้แก่ 1) การกระทาของตนเอง
ต้ องรั บ ผิ ด ชอบต่ อตนเองไม่ ใ ห้เกิ ด ผลกระทบแก่ ส่ ว นรวม เช่ น ตั้ ง ใจศึ กษา ใช้ เ วลาว่ า งให้เกิ ด ประโยชน์ มี
พฤติกรรมที่เหมาะสม 2) บทบาทช่วยสังคมในการรักษาประโยชน์ของส่วนรวม เพื่อแก้ปัญหา สร้างสรรค์สังคม
ไม่ทาให้ผู้อื่นหรือสังคมเดือดร้อนได้รับความเสียหายทั้งกายและจิตใจ เช่น รับผิดชอบต่อครอบครัว รับผิดชอบต่อ
สถาบันการศึกษา และรับผิดชอบในฐานะการเป็นพลเมืองดี
วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการเชิงคุณภาพ โดยศึกษาเชิงปรากฏการณ์วิทยา (Phenomenology Study)
เคราะห์ด้ ว ยทฤษฎีฐ านราก (Grounded Theory) มุ่ งศึกษาและท าความเข้า ใจความหมายของชีวิ ต และ
ปรากฏการณ์ในรูปแบบต่าง ๆ (lived experiences) จากทัศนะของผู้ที่ได้ประสบกับสถานการณ์นั้ นโดยตรงว่า
แท้จริงแล้วบุคคลรับรู้และให้ความหมายกับประสบการณ์ที่กระทาอย่างไร (Holloway, 1997; ชาย โพธิสิตา,
2556: 193) ทั้งข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ ด้วยเหตุนี้จึงได้เลือกใช้วิธีวิทยานี้และนาข้อมูลมาสร้างเป็นมโนทัศน์
โดยใช้หลักการ Concept-Indicator Model ซึ่งถือเป็นขั้นตอนสาคัญของการสร้างทฤษฎีฐานราก (Strauss
and Leonard, 1990) มีรายละเอียดการดาเนินการวิจัย ดังนี้ ผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จานวน 27 ใช้การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) ร่วมกับ
เทคนิคลูกบอลหิมะ (Snowball technique) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย วิธีการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth
interview) แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Conversation) ร่วมกับการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม วิธีการ
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เก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยตัวผู้วิจัยเอง และใช้การควบคุมคุณภาพหรือการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล
ด้วยการตรวจสอบแบบสามเส้า (Triangulation) (Denzin,1970; Graneheim, 2004) ได้แก่ 1) ด้านข้อมูล
(Data Triangulation) เน้นการตรวจสอบข้อมูลที่มาจากแหล่งต่าง ๆ มีความเหมือนกันหรือไม่ ถ้าทุกแหล่งข้อมูล
พบว่าได้ข้อค้นพบมาไม่แตกต่างกัน แสดงว่าข้อมูลที่ผู้วิจัยได้มามีความถูกต้อง 2) ด้านผู้วิจัย (Investigator
Triangulation) ทาการเปลี่ยนตัวผู้เก็บข้อมูลหลายคน เพื่อลดความลาเอียงด้านทัศนคติและความไม่แน่ใจใน
คุณภาพขอผู้รวบรวมข้อมูล และ 3) ด้านวิธีการรวบรวม (Methodological Triangulation) การเก็บรวบรวม
ข้อมูลภาคสนาม ด้วยตนเองจนข้อมูลอิ่มตัว (Data Saturation) การวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยการวิเคราะห์แบบ
ทฤษฎีฐานราก (Grounded Theory)
ผลการวิจัย
1. การให้ ความหมายจิ ตสาธารณะ และที่ มาของความหมายของนักศึกษาคณะบริห ารธุรกิ จ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จากการศึกษาผู้ให้ข้อมูลหลักได้ให้คานิยามความหมายจิตสาธารณะ
แตกต่างกันตามความรู้ความเข้าใจของแต่ละบุคคล ซึ่งที่มาของความหมายเกิดจาก 2 ปัจจัย ได้แก่ 1) การขัด
เกลาทางสังคม ได้รับการถ่ายทอดจากสถาบัน ครอบครัว สถาบันการศึกษา เพื่อน ศาสนา และ 2) ทัศนคติส่วน
บุคคล เกิดจากการรับรู้ เรียนรู้ คิดวิเคราะห์ พิจารณาตัดสินใจ และส่งผลออกมาด้วยการปฏิบัติ ซึ่งเป็นสร้าง
จิตสานึกในตัวเอง เช่น การรับรู้ความสามารถของตนเอง การเห็นคุณค่าในตนเอง การควบคุมตนเอง ตระหนักถึง
คุณธรรมจริยธรรม จากที่กล่าวมาสามารถอธิบายความหมายของจิตสาธารณะได้ 7 ลักษณะ ดังนี้ 1.1 การ
ช่วยเหลือผู้อื่นและส่วนรวม มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละสิ่งของ ทรัพย์ กาลังกาย สติปัญญา และเวลาของ
ตนเองเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เดือนร้อน เป็นการเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 1.2 การควบคุม
ตนเองและการเคารพสิทธิของผู้อื่น รู้จักยับยั้งอารมณ์ มีการแสดงออกที่เหมาะสม ไม่ทาให้ผู้อื่นได้รับผลกระทบ
ในการกระทาของตนเอง เพราะถ้าทาแล้วทาให้ผู้อื่น เกิดความเดือนร้อนถือว่าไม่ถูกต้อง 1.3 การกระทําโดยไม่
หวังสิ่งตอบแทน การกระทาที่ต้องการให้ผู้อื่นมีความสุข เพราะเมื่อทาแล้วก่อให้เกิดความรู้สึกภูมิใจ อิ่มเอิบใจ
และได้ทาในสิ่งที่ดีงาม 1.4 การดูแลรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม หลีกเลี่ยงการกระทาที่จะทาให้เกิดความ
เสียหาย ดูแลรักษาให้อยู่สภาพที่ดี ไม่ยึดครองเป็นของตนเอง ช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รณรงค์เพื่อ
สิ่งแวดล้อมให้รู้จักใช้อย่างรู้คุณค่า 1.5 การเห็นคุณค่าในตนเอง การกระทาที่เกิดจากความตั้งใจ ความสมัครใจ
และรู้จักใช้เวลาว่างในให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม เนื่องจากนักศึกษามีความรู้สึกว่าตนเองมีความรู้ความสามารถ
และทุนทรัพย์ที่จะสร้างประโยชน์หรือแก้ปัญหาต่อผู้อื่นและสังคมได้ โดยที่ตนเองไม่เดือนร้อนอะไร 1.6 การ
กระทําที่เกิดจากการมีเจตนาที่ ดี ยึดมั่นในระบบคุณธรรมและจริยธรรมในการดารงชีวิต คิดทางบวก ตั้งใจทา
ความดี เพราะการทาจิตสาธารณะเป็นการขจัดความเห็นแก่ตัวในตนเอง ทาให้รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น ช่วยฝึกการมี
ระเบียบวินัย รู้จักหน้าที่ ความรับผิดชอบ เคารพในกฎระเบียบของสังคม 1.7 การมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาสังคม มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ และสามารถเสนอแนวคิดอย่างสร้างสรรค์ในการแก้ไขและพัฒนาสังคม
ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยนักศึกษาเห็นว่า ก่อนจะพัฒนาประเทศชาติต้องเริ่มจากการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มี
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ความประพฤติที่คิดดี ทาดีก่อน แล้วจึงเป็นพื้นฐานนาไปสู่การมีจิตสานึกสาธารณะที่จะบาเพ็ญประโยชน์ เพื่อ
ส่วนรวม เพื่อจะอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างสงบสุขและพัฒนาประเทศชาติให้ดียิ่งขึ้นไป
2. รูปแบบกิจกรรมจิตสาธารณะของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี จากการศึกษา พบว่า นักศึกษามีรูปแบบกิจกรรมจิตสาธารณะ 5 รูปแบบ ดังนี้ 2.1 จิตสาธารณะด้าน
ความรั บผิด ชอบต่ อตนเอง เป็น ความรับผิ ดชอบของนักศึกษาที่มี ต่อตนเองในด้านต่า ง ๆ การปฏิบั ติต นให้
เหมาะสมกับสังคมและวัฒนธรรมในปัจจุบัน โดยไม่ก่อให้เกิด ผลกระทบต่อส่วนรวม เพราะความรับผิดชอบต่อ
ตนเองจะเป็นพื้นฐานนาไปสู่ความรับผิดชอบต่อสังคมต่อไป เช่น การประพฤติตัวที่ไม่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสีย
รู้จักพอเพียง ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนค้นคว้าหาความรูเ้ สมอ การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สามารถพึ่งพาตนเองได้
มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ตรงต่อเวลาในการส่งงานแก่อาจารย์ ไม่ทุจริตในการสอบ กล้าแสดง
ความคิดเห็นในสิ่งไม่ถูกต้อง 2.2 จิตสาธารณะด้านความรับผิดชอบต่อผู้อื่น เป็นความรับผิดชอบของนักศึกษาที่
มีต่อครอบครัว ครูอาจารย์ การให้ความช่วยเหลือคนในสังคมด้วยการรู้จักเสียสละ แบ่งปัน เคารพในสิทธิความ
เท่าเทียม ไม่เบียดเบียนทาให้ผู้อื่น ได้รับความเดื อนร้อนทั้ง กายและใจ เช่น เชื่อฟั งคาสั่ งสอนของพ่อแม่ ครู
อาจารย์ การแบ่งเบาภาระของครอบครัวด้วยการช่วยเหลืองานบ้านหรือการทางานหารายได้พิเศษ การไม่ชักจูง
ผู้อื่นไปในทางที่ผิด การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น การไม่ทับถมซ้าเติมผู้อื่นเมื่อพลาดพลั้ง การบริจาคเงินหรือ
สิ่งของให้ผู้ที่กาลังเดือนร้อน 2.3 จิตสาธารณะด้านความรับผิดชอบต่อสังคม คือ ความตระหนักถึงคุณธรรม
และจริยธรรม การปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี เคารพกฎหมายบ้านเมือง การเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม
รวมทั้งมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ให้แก่สังคมและประเทศชาติ เช่น กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท การใช้
สิทธิเลือกตั้งตัวแทนของมหาวิทยาลัย/จังหวัด/ประเทศ ให้ความร่วมมือกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ร่วมกิจกรรม
พัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชน การปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุด ห้องน้าแก่วัด/โรงเรียน และสนามเด็กเล่นแก่โรงเรียน
2.4 จิตสาธารณะด้านรับผิดชอบสาธารณสมบัติของส่วนรวม เป็นความรับผิดชอบต่อสาธารณสมบัติซึ่งถือว่า
เป็นทรัพย์สินของส่วนรวม ควรใช้อย่างเหมาะสม มีส่วนร่วมในการทะนุบารุง ดูแลรักษาสาธารณสมบัติของ
ท้องถิ่นและประเทศ เช่น ไม่ขีดเขียนและทาลายทรัพย์สินของส่วนร่วม ไม่ติดประกาศตามโทรศัพท์สาธารณะ
การประหยัดไฟฟ้าและน้าประปา พบผู้ใดสร้างความเสียหายรีบแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 2.5 จิตสาธารณะ
ด้ า นอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม เป็ น การเห็ น คุ ณ ค่ า และใช้ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ ใ น
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่มี อยู่อย่ างจ ากัด ดูแลรักษาใช้ส อยอย่างประหยัด ไม่เห็นแก่ตัวในการ
ครอบครองมาเป็นของตน หาแนวทางช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการสงวนรักษาไว้
ฟื้นฟู ลดปริมาณการใช้ ลดมลภาวะ หาสิ่งอื่นมาใช้ทดแทน เช่น การตั้งชมรม กิจกรรมอาสาพัฒนา นาจักรยาน
มาใช้ในมหาวิทยาลัย กิจกรรมธนาคารขยะ การปลูกต้นไม้เพื่อคืนชีวิตแก่ผืนป่า การสร้างฝายชะลอน้า การปลูก
ปะการัง การอนุรักษ์ปล่อยพันธุ์ปลาและเต่าคืนสู่ทะล
3. แนวทางการเสริมสร้างจิตสาธารณะของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี การเก็บรวบรวมข้อมูลมีแนวทางเสริมสร้างจิตสาธารณะให้สูงขึ้น 5 แนวทาง ดังนี้ 3.1 ด้านการ
อบรมเลี้ยงดูจากสถาบันครอบครัว คือ การพัฒนาจิตสาธารณะของนักศึกษาต้องได้รับความร่วมมือจากสถาบัน
ครอบครัว เพราะความอบอุ่นจากครอบครัว จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ช่วยให้เกิดจิตสานึกเห็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
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ความใกล้ชิดระหว่างพ่อแม่กับลูก ครอบครัว มีพฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดี แนะนาปลูกฝังให้รู้จักการแบ่งปัน
ช่วยเหลือผู้อื่น มีเวลาว่างควรมีกิจกรรมจิตสาธารณะร่วมกันบ่อย ๆ การอบรมสั่งสอนควรเป็นแบบใช้หลักเหตุผล
เมื่อลูกทาผิดต้องตักเตือน แนะนาให้ปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับสังคมวัฒนธรรมในปัจจุบัน ชื่นชมให้กาลังเมื่อทาสิ่ง
ที่ถูกต้อง เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น และสนับสนุนส่งเสริมได้เรียนรู้ทาสิ่งใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
เนื่องจากการเก็บรวบรวมข้อมูล นักศึกษาส่วนใหญ่ กล่าวว่าครอบครัวทาให้นักศึกษาเกิดความตระหนักถึงจิต
สาธารณะเพราะครอบครัวเป็นแบบอย่างที่ดี เมื่อมีเวลาว่างหรือมีโอกาสจะมีการทากิจกรรมจิตสาธารณะร่วมกัน
อยู่เสมอ ครอบครัวมีการอบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ทาสิ่งที่เหมาะสม รับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง สอนให้
ช่วยเหลือผู้อื่น ไม่เห็นแก่ตัว ไม่ทาให้ผู้อื่นได้รับความเดือนร้อนจากการกระทาของตนเอง และรู้จักอดทนต่อความ
ยากลาบาก รวมทั้งนักศึกษายังกล่าวว่า บุคคลที่ไม่เห็นความสาคัญของจิตสาธารณะอาจมาจากครอบครัวทาแต่
งานไม่มีเวลาให้กับลูก ไม่มีการปลูกฝังพฤติกรรมในเรื่องจิตสาธารณะ การเลี้ยงดูแบบตามใจ ไม่อยากให้ลูก
ล าบาก ท าให้นั กศึ กษามี ความคิด ว่ า ไม่ ใช่ เรื่องของตนเองไม่ ต้ องการเข้า ไปยุ่ ง และมองการท ากิจ กรรมจิ ต
สาธารณะต้องใช้แรงมาก ร้อน เหนื่อย และไม่ได้ค่าตอบแทนใด ๆ 3.2 ด้านการจัดกิจกรรมและการเรียนการ
สอนของสถาบั นการศึก ษา การพั ฒนาจิ ต สาธารณะของนั กศึกษานอกจากได้ รับ ความร่ว มมื อจากสถาบั น
ครอบครัวแล้ว ยังต้องได้รับความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาอีกด้วย สถาบันการศึกษาควรมีอัตลักษณ์มุ่งเน้นใน
เรื่องจิต สาธารณะอย่า งชัด เจน โดยให้ นักศึกษาต้ องผ่านการปฐมนิเทศ มีส มุดกิจกรรมบังคับในการบาเพ็ ญ
ประโยชน์ต่อส่วนรวมและมีการรับรองเป็นตราประทับก่อนสาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย มีการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของนักศึกษาอย่างสม่าเสมอ กระตุ้นให้นักศึกษาได้
เข้าร่วมกิจกรรม เปิ ดโอกาสให้นักศึกษาเสนอโครงการและดาเนินการกิจกรรมด้วยตัวเอง และกล่าวยกย่อง ให้
รางวัล เช่น คาชมเชย โล่ห์ ประกาศนียบัตร เพื่อ เป็นแรงจูงใจและแรงกระตุ้นให้นักศึกษาเห็นคุณค่าในตนเอง
รับรู้ว่าตนเองมีความสามารถ เพื่อพัฒนาจิตสาธารณะอย่างต่อเนื่อง ส่วนด้านหลักสูตรต้องเสริมสร้างให้ มีการ
จัดการเรียนการสอนที่สอดแทรกความรู้เรื่องคุณธรรมและจริยธรรม อาจารย์เป็นแบบอย่างที่ดี แนะนา ว่ากล่าว
ตักเตือน ปลูกฝังระเบียบวินัย อบรมคุณธรรมและจริยธรรม สอนให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มากขึ้น ทาให้
นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ มีประพฤติตนที่เหมาะสม และมีการนาเทคนิคการสอนเข้ามาใช้ เช่น กรณีศึกษา การ
ฝึกสหกิจ การทากิจ กรรมงานเป็น กลุ่ม การฉายวิ ดีทั ศน์ การศึกษาดูง านนอกสถานที่ สอนแบบผู้ เรีย นเป็ น
ศูนย์กลาง เพื่อก้าวไปสู่การเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ ออกไปดารงชีวิตและประกอบอาชีพอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข เป็นพลเมืองที่ดี และสร้างประโยชน์แก่สังคม และประเทศชาติในอนาคต 3.3 ด้านเหตุผลเชิงคุณธรรม
และจริยธรรม สถาบันศาสนาเป็นสถาบันที่คนให้ความเคารพ มีอิทธิพลต่อจิตใจของมนุษย์ เพราะมนุษย์ ต่าง
ยึดถือสถาบันศาสนาเป็นที่พึ่งทางจิตใจมายาวนาน ดังนั้น สถาบันศาสนาควรช่วยถ่ายทอด สอนหลักธรรมในการ
ดารงชีวิต และพัฒนาจิตใจคนในสังคมให้ทาตนอยู่ในทานองคลองธรรม ด้วยการนาคาสอนของพระพุทธเจ้าที่เน้น
ประโยชน์สุขสังคมเป็นใหญ่ ไม่เห็นแก่ตัว เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แก่ผู้อื่น มีความเมตตากรุณาต่อกัน มีความรักความ
สามัคคีเป็น น้าหนึ่งใจเดียวกัน รู้จักการให้อภัย มีความอดทน ซื่ อสัตย์สุจริต และปฏิบั ติหน้าที่ของตนเองให้
เหมาะสม ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งทาให้นักศึกษาตระหนักถึงความสาคัญของการมีจิตสานึกต่อส่วนร่วมให้เกิดขึ้นได้
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3.4 ด้านการเรียนรู้พฤติกรรมด้วยตนเองและจากผู้อื่น เป็นการขัดเกลาจากสังคมจากครอบครัว
สถาบันการศึกษา ศาสนา เพื่อน และสภาวะแวดล้อมที่ได้รับรู้ เรียนรู้ สะสมมาทีละเล็กละน้อย ส่งผลต่อการคิด
วิเคราะห์ พิจารณาตัดสินใจในคุณค่าความดีงามของแต่ละบุคคลและแสดงออกมาในรูปแบบของพฤติกรรม และ
ส่งผลต่อการสร้างจิตสานึกในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งการอบรมขัดเกลาทาให้นักศึกษาเกิดการซึบซับจากคาสั่งสอนและ
มีพฤติกรรมออกมา เช่น การถูกอบรมให้ใช้ความมีเหตุผลในการคิดและกระทาไม่ใช้อารมณ์ในการคิดและกระทา
สอนให้รู้จักอดทนอดกลั้น สอนให้เป็นผู้มีน้าใจรู้จักแบ่งปัน สอนความมีระเบียบวินัย ส่งผลต่อลักษณะนิสัยในการ
ควบคุมตนเองทาให้รจู้ ักยับยั้งช่างใจ มีเหตุมีผลในการกระทาสิ่งต่าง ๆ มีความอดทนต่อ สถานการณ์ที่กดดันหรือ
ยากลาบาก เคารพในกฎระเบียบของสังคม และการเป็นพลเมืองที่ดี หรือการที่ นักศึกษาอยู่ในกลุ่มเพื่อนที่มี
ทัศนคติเกี่ยวกับจิตสาธารณะเหมือนกัน จึงมีการชักชวนในการทาประโยชน์เพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง 3.5 ด้านการ
รับรู้ความมีคุณค่าและความสามารถของตนเอง ชุมชนและบุคคลที่นักศึกษาเข้าไปให้ความช่วยเหลือ มีความสุข
รอยยิ้ม เสียงหัวเราะตอบกลับมา หรือ สถาบันครอบครัวและสถาบันการศึกษาให้รางวัล กล่าวชมเชย ยกย่อง
ยอมรับในความรู้ความสามารถของนักศึกษาเมื่อทากิจกรรมจิตสาธารณะสาเร็จอยู่เสมอ เป็นการสร้างแรงกระตุ้น
ให้นักศึกษาได้เห็นคุณค่าของตนเอง เกิดความมั่นใจ กล้าคิด กล้าแสดงออก เพราะรับรู้ว่าตนเองมีความสามารถ
มีสติปัญญา และกาลังทรัพย์ที่สามารถช่วยเหลือกิจกรรมของสังคมหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของสังคมได้
ทาให้นักศึกษารู้จักเป็นผู้ให้มากกว่าเป็นผู้รับ เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ลดความเห็นแก่ตัว
รู้จักเสียสละ และพยายามหาแนวคิดสร้างสรรค์มาใช้แก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมต่อไป
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จากผลการวิจัย สามารถสังเคราะห์เป็นดังภาพที่ 1 ดังนี้
จิ ตสาธารณะของนักศึกษา
คณะบริหารธุรกิ จ มหาวิ ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ที่มาของความหมาย
การขัดเกลาทางสังคม ทัศนคติ ส่วนบุคคล
การให้ความหมาย
1.การช่วยเหลือผูอ้ ่นื และสังคม
2. การควบคุมตนเองและการเคารพสิทธิของผูอ้ ่นื
3. การกระทาโดยไม่หวังสิง่ ตอบแทน
4. การดูแลรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม
5. การเห็นคุณค่าในตนเอง
6. การกระทาทีเ่ กิดจากการมีเจตนาทีด่ ี
ั
7. การมีสว่ นร่วมแก้ไขปญหาและพั
ฒนาสังคม

รูปแบบกิ จกรรมจิ ตสาธารณะ
ของนักศึกษา
1.จิตสาธารณะด้านความรับผิดชอบต่อตนเอง
2. จิตสาธารณะด้านความรับผิดชอบต่อผูอ้ ่นื
3. จิตสาธารณะด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
4. จิตสาธารณะด้านรับผิดชอบสาธารณสมบัตขิ อง
ส่วนรวม
5. จิตสาธารณะด้านอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม

แนวทางการเสริมสร้างจิ ตสาธารณะของนักศึกษา
1.ด้านการอบรมเลีย้ งดูจากสถาบันครอบครัว
2. ด้านการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษา
3. ด้านเหตุผลเชิงคุณธรรมและจริยธรรม
4. ด้านการเรียนรูพ้ ฤติกรรมด้วยตนเองและจากผูอ้ ่นื
5. ด้านการรับรูค้ วามมีคุณค่าและความสามารถของตนเอง

รูปภาพที่ 1 แบบจาลองสรุปผลการวิจัยจิตสาธารณะของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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อภิปรายผล
จากผลการศึกษาผู้ให้ข้อมูลหลักนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ได้ให้ความหมายและที่มาของความหมายจิตสาธารณะ ประกอบด้วย 7 ลักษณะ ได้แก่ 1) การช่วยเหลือผู้อื่น
และสังคม เป็นการเสียสละทรัพย์ กาลังกาย สติปัญญา และเสียสละเวลาของตนเอง เพื่อช่วยเหลือผู้ที่เดือนร้อน
2) การควบคุมตนเองและการเคารพสิ ทธิ ของผู้ อื่น รู้จั กยั บ ยั้ง ชั่ง ใจ มีเหตุ มีผ ลในการกระท าสิ่ งต่ า ง ๆ ไม่
เบียดเบียนทาให้ผู้อื่น ได้รับผลกระทบจากการกระทาของตน 3) การกระทําโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เป็นการ
กระทาที่ต้องการให้ผู้อื่นมีความสุข หรือรู้สึกดี ต้องการเป็นผู้ให้มากกว่าเป็นผู้รับ ทาแล้วก่อให้เกิดความสบายใจ
อิ่มเอิบใจ และภูมิใจที่ได้สร้างประโยชน์ต่อสังคม 4) การดูแลรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม การเห็นคุณค่า
สิ่งของที่เป็นสาธารณะ ร่วมกันดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดี การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5)
การเห็นคุณค่าในตนเอง การกระทาที่เกิดจากความสมัครใจ รู้จักใช้เวลาว่างในให้เกิดประโยชน์ในการทาจิต
สาธารณะ เพราะรับรู้ว่าตนเองมีความรู้ความสามารถ และกาลังทรัพย์ที่มีสร้างประโยชน์ได้ 6) การกระทําที่เกิด
จากการมีเจตนาที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดารงชีวิต เพราะการทาจิตสาธารณะทาให้ขจัดความเห็นแก่
ตัวในตนเอง มีความรับผิดชอบ มีความประพฤติที่เหมาะสม และ 7) การมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนา
สังคม มีส่วนร่วมในการทากิจกรรมเพื่อส่วนรวม การหาแนวทางป้องกัน แก้ไข และพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
โดยเริ่มพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความประพฤติที่ ดีก่อน เพื่อเป็นพื้นฐานจะอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างสงบสุข
และพัฒนาประเทศชาติดีขึ้นต่อไป สอดคล้องกับงานวิจัยของภัคนุช หมากผิน, อ้อมธจิต แป้นศรี และปกรณ์
ประจันบาน (2557: 90) พบว่า จิตสาธารณะมี 6 องค์ประกอบ คือ 1) การดูแลรักษาผลประโยชน์ส่วนร่วม
2) การเคารพสิทธิผู้อื่นและสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวม 3) ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 4) ความมีน้าใจและเอาใจ
ใส่ต่อผู้อื่น 5) การมีส่วนร่วมต่อกิจกรรมสาธารณประโยชน์ และ 6) ความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ จิตติยา วาจี (2559: 17-18) พบว่า จิตสาธารณะมี 3 องค์ประกอบ คือ 1) การช่วยเหลือผู้อื่น
การแนะนาและแบ่งปันแก่ผู้อื่น 2) การเสียสละต่อสังคม เสียสละแรงกาย เงิน และเวลา เพื่อประโยชน์แก่สังคม
และ 3) ด้านการมุ่งมั่นพัฒนา มีส่วนร่วมพัฒนาสังคมอย่างสร้างสรรค์ สอดคล้องกับงานวิจัยของชลัช สุภาพกุล
(2559: 522) ความหมายของจิตอาสา มี 6 ความหมาย ได้แก่ 1) งานอิสระ 2) อุทิศตน 3) ช่วยเหลือสังคม 4)
ได้รับประโยชน์ 5) คุณค่าในตนเอง และ 6) ไม่หวังผลตอบแทน และสอดคล้องงานวิจัย ภัทรภร สีทองดี (2559:
30-31) องค์ ประกอบจิต สาธารณะมี 11 ด้า น คือ 1) การมีส่ว นร่ว ม 2) การติดต่ อสื่อสาร 3) การวิ เคราะห์
วิพากษ์และวิจารณ์ 4) การเห็นคุณค่าในตนเอง 5) ความรับผิดชอบทางสังคม 6) ความสามารถในการแก้ปัญหา
7) ความรักและความสามัคคี 8) ค่านิยม 9) จริยธรรม 10) มุ่งอนาคต และ 11) เอกลักษณ์แห่งตน
ที่มาของการทําจิตสาธารณะของนักศึกษาเกิดมาจาก 2 ปัจจัย คือ 1) การขัดเกลาทางสังคม ที่ได้รับ
การถ่ายทอดจากสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา เพื่อน ศาสนา และ 2) ทัศนคติส่วนบุคคล เกิดจากการ
เรียนรู้ คิดวิเคราะห์ พิจารณาตัดสินใจ และแสดงพฤติกรรมออกมาเป็นสร้างจิตสานึกหรือการขัดเกลาตนเอง เช่น
การเห็น คุ ณ ค่ า ในตนเอง การรั บ รู้ความสามารถของตนเอง การควบคุม ตนเอง ความมี คุณ ธรรมจริย ธรรม
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธิดาชนก วงค์พิทักษ์ (2556: 18); ศิริสุข นาคเสนีย์, ชุลี ปัญจะผลินกุล และศศิวิมล โม
อ่อน (2557: 12); ปรีชา คามาดี และประสพชัย พสุนนท์ (2558: 90) สรุปปัจจัย ทาให้เกิดพฤติกรรมจิต
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สาธารณะ 2 ปัจจัย ได้แก่1) ปัจจัยภายใน เกี่ยวข้องภายในตัวบุคคลเกิดจากรับรู้ การเรียนรู้ คิดวิเคราะห์ และ
นามาพิจารณาตัดสินใจ และส่งผลต่อการปฏิบัติโดยเฉพาะทางจิตใจในการสร้างจิตสานึก เช่น การรับรู้พฤติกรรม
และคุณค่าในตนเอง เหตุผลเชิงจริยธรรม และแรงจูงใจต่อจิตสาธารณะ และ 2) ปัจจัยภายนอก การขัดเกลาทาง
สัง คมมาจากสถาบัน ครอบครัว เพื่อน สถานศึกษา ความเชื่ อ ศาสนา วัฒ นธรรม ขนบธรรมเนี ยมประเพณี
กฎหมาย และสภาวะแวดล้อม และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดลฤดี จันทร์แก้ว (2558: 129-130) กล่าวว่า
ปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะ ได้แก่ การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้จากบุคคลอื่น/ใกล้ตัว ด้านอาจารย์ ด้าน
เพื่อน ด้านครอบครัว ด้านอัตมโนทัศน์ และด้านการขัดเกลาทางสังคม
วัตถุประสงค์ที่ 1 รูปแบบกิจกรรมจิตสาธารณะของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก พบว่า รูปแบบกิจกรรมจิตสาธารณะได้ 5 ลักษณะ
ได้แก่ 1) จิตสาธารณะด้านความรับ ผิดชอบต่ อตนเอง ความรับผิด ชอบในด้ านต่ าง ๆ ที่ มีต่อตัวเอง มี การ
ประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับสังคมและวัฒนธรรม เช่น การประพฤติตัวเหมาะสมที่ไม่ก่อให้เกิดความเสื่อม
เสีย ประหยัดอดออม ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์
กล้าแสดงความคิดเห็นในสิ่งไม่ถูกต้อง 2) จิตสาธารณะด้านความรับผิดชอบต่อผู้อื่น เชื่อฟังคาสั่งสอนของบิดา
มารดา ครูอาจารย์ ไม่ทาให้บิดามารดาเสียใจ ช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของครอบครัว ไม่เบียดเบียนให้ผู้อื่นได้รับ
ความเดือนร้อน เช่น การบริจาคโลหิต การไม่ชักจูงผู้อื่นไปในทางที่ผิด การรับฟังเสียงส่วนใหญ่ในชั้นเรียน การ
บริจาคเงินสิ่งของแก่ผู้ที่เดือนร้อน 3) จิตสาธารณะด้านความรับผิดชอบต่อสังคม การปฏิบัติตามกฎระเบียบ
กติกาของสังคมและกฎหมาย การเป็นพลเมืองที่ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ให้แก่สังคม 4) จิตสาธารณะ
ด้านรับผิดชอบสาธารณสมบัติ ของส่วนรวม ช่วยดูแลความปลอดภัยของทรัพย์สิน ทะนุบารุงสาธารณสมบัติ
เช่ น โทรศั พ ท์ ส าธารณะ การประหยั ด ไฟฟ้ า และน้ าประปา และ 5) จิ ต สาธารณะด้ า นอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หาแนวทางช่วยกัน
อนุรักษ์ ฟื้นฟู ลดปริมาณการใช้ เช่น รู้คุณค่าของพลังงานและใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด กิจกรรมธนาคาร
ขยะ การปลูกต้นไม้การอนุรักษ์ ปล่อยเต่าคืนสู่ทะล สอดคล้องกับงานวิจัยของสมพงษ์ สิงหะพล (2542 อ้างถึงใน
กรรยา พรรณา, 2553: 59-60) กล่าวไว้ว่า รูปแบบจิตสาธารณะมี 3 ด้าน คือ 1) จิตสานึกเกี่ยวกับตนเอง มุ่ง
พัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่สมบูรณ์แบบ เช่น ความขยัน รับผิดชอบ อดทน 2) จิตสานึกเกี่ยวกับผู้อื่น เป็น
ความสั มพั น ธ์ระหว่ างบุ คคลกับ กลุ่ม ชนหนึ่ง เช่ น ความสามั คคี ความเห็นอกเห็นใจ ความเอื้อเฟื้ อ และ 3)
จิตสานึกเกี่ยวกับสังคม การตระหนักถึงการอยู่ร่วมกัน เช่น ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับงานวิจัย
ของสุคนธ์ธา เส็งเจริญ (2556: 21) พบว่า สามารถกระทาได้ 2 รูปแบบ คือ 1) การกระทาของตนเอง ต้อง
รับผิดชอบต่อตนเองไม่ให้เกิดผลกระทบแก่ส่วนรวม เช่น ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มี
พฤติกรรมที่เหมาะสม และ 2) บทบาทช่วยสังคมในการรักษาประโยชน์ของส่วนรวม เช่น รับผิดชอบต่อครอบครัว
สถาบันการศึกษา ต่อเพื่อน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุวรรณ ขันตี และพรพิมล ประวัติรุ่งเรือง (2557)
พบว่า จิตสานึกสาธารณะประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 1) จิตสานึกสาธารณะในความรับผิดชอบของตนเอง ความ
รับผิดชอบของนักศึกษาด้านต่าง ๆ 2) จิตสานึกสาธารณะทางด้านสังคม ความรับผิดชอบต่อครอบครัว การให้
ความช่วยเหลือสังคม การปฏิบัติตามกฏระเบียบ ประเพณีอย่างเหมาะสม 3) จิตสานึกสาธารณะในการอนุรักษ์
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สิ่งแวดล้อม ตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งแวดล้อมใช้สอยทรัพยากรอย่างประหยัด และ 4) จิตสานึกความรับผิดชอบ
ต่อสาธารณสมบัติ ดูแลรักษาสาธารณสัมบัติไม่เกิดความเสียหาย
วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ 2 แนวทางการเสริ ม สร้ า งจิ ต สาธารณะของนั ก ศึ ก ษาคณะบริ ห ารธุ ร กิ จ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสาคัญและแนวทางการ
เสริมสร้างจิตสาธารณะสามารถสรุปได้ 5 แนวทาง ดังนี้ 1) ด้านการอบรมเลี้ยงดูจากสถาบันครอบครัว ความ
ใกล้ชิดระหว่างคนในครอบครัว การมีพฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดีมีความสาคัญต่อพฤติกรรมการลอกเลียนแบบ
แก่ลูกได้ การอบรมสั่งสอนควรเป็นแบบใช้หลักเหตุผล ชื่นชมและสนับสนุนได้เรียนรู้ทาสิ่งใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์
ต่อสังคม 2) ด้านการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษา การจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับ
ความต้องการและความสนใจของนักศึกษา กระตุ้นให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรม เปิดโอกาสให้นักศึกษาเสนอ
โครงการและดาเนินการกิจกรรมด้วยตัวเอง และกล่าวยกย่อง ให้รางวัลเพื่อเป็นแรงจูงใจให้นักศึกษาเห็นถึงคุณค่า
ในตนเอง ส่วนของหลักสูตรต้องเสริมสร้างให้มีการจัดการเรียนการสอนที่สอดแทรกความรู้ในเรื่องคุณธรรมและ
จริยธรรม และอาจารย์ควรเป็นที่ปรึกษาและแบบอย่างที่ดี มีการนาเทคนิคการสอนเข้ามาใช้ ร่วม 3) ด้านเหตุผล
เชิงคุณธรรมและจริยธรรม สถาบันศาสนาควรสอนหลักธรรมในการดารงชีวิต และพัฒนาจิตใจของคนในสังคม
ให้ทาตนให้อยู่ในทานองคลองธรรม 4) ด้านการเรียนพฤติกรรมด้วยตนเองและจากผู้อื่น การขัดเกลาจากสังคม
ทาให้เกิดการรับรู้ เรียนรู้ สะสมมาทีละเล็กละน้อย ส่งผลต่อ ความคิดพิจารณาตัดสินใจ การแสดงรูปแบบของ
พฤติ ก รรม และส่ ง ผลต่ อ การสร้ า งจิ ต ส านึ ก ในรู ป แบบต่ า ง ๆ และ 5) ด้ า นการรั บ รู้ ค วามมี คุ ณ ค่ า และ
ความสามารถของตนเอง รางวัล การกล่าวยกย่องยอมรับในความรู้ความสามารถของนักศึกษาเมื่อทากิจกรรม
จิตสาธารณะสาเร็จอยู่เสมอ จะเป็นการสร้างแรงกระตุ้นให้นักศึกษาได้เห็น คุณค่าของตนเอง เกิดความมั่นใจ
เพราะรับรู้ถึงตนเองมีความสามารถ กาลังกาย กาลังทรัพย์ที่สามารถช่วยเหลือแก้ไขปัญหาสังคมได้ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของศิริสุข นาคเสนีย์, ชุลี ปัญจะผลินกุล และศศิวิมล โมอ่อน, (2557: 11) กล่าวว่า ควรให้บุคคลในสังคม
ได้มีการตัดสินใจที่จะทาหน้าที่ของตนเองในฐานะสมาชิกของสังคมตามความสามารถของตนเอง และเห็นคุณค่า
ในการจะทาประโยชน์ให้แก่สังคมและส่วนรวม สอดคล้องกับแนวคิดของชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2553) กล่าวไว้ว่า
การสร้างและพัฒนาจิตสาธารณะ มีแนวทางที่สาคัญ ได้แก่ 1) สร้างวินัยในตนเอง 2) ยึดหลักธรรมในการดาเนิน
ชีวิต 3) ตระหนักและให้ความสาคัญต่อสิ่งแวดล้อมรอบตัว และ 4) ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นใน
สังคม สอดคล้องกับงานวิจัยของธิดาชนก วงค์พิทักษ์ (2556: 18); ศิริสุข นาคเสนีย์, ชุลี ปัญจะผลินกุล และ
ศศิวิมล โมอ่อน (2557: 12) สรุปปัจจัยทาให้เกิดพฤติกรรมจิตสาธารณะ 2 ปัจจัย ได้แก่1) ปัจจัยภายใน เกิดจาก
รับรู้ การเรียนรู้ การคิดวิเคราะห์ และนามาพิจารณาตัดสินใจ ส่งผลต่อการปฏิบัติและจิตสานึก เช่น เหตุผลเชิง
จริยธรรม การรับรู้พฤติกรรมของตนเอง การเห็นคุณค่าของตนเอง และแรงจูงใจที่มีต่อจิตสาธารณะ และ2)
ปัจจัยภายนอก การอบรมขัดเกลาทางสังคมที่ มาจากครอบครัว เพื่อน สถาบันการศึกษา ความเชื่อ ศาสนา
ขนบธรรมเนียมประเพณี กฎหมาย และสอดคล้องกับงานวิจัยของเสาวลักษณ์ ยงวานิชจิต (2559: 24-25)
ผลการวิจัย พบว่า องค์การควรมีการวางแผนกิจกรรมเสริมสร้างจิตสาธารณะสาหรับนักศึกษา มีการจัดประชุม
ชี้แจงแก่ผู้เกี่ยวข้องให้เห็นความสาคัญ เนื่องจากจิตสาธารณะเป็นลักษณะสาคัญของการเป็นพลเมืองดีของ
ประเทศชาติ รวมทั้งมีการพัฒนาครูเกี่ยวกับการออกแบบในการจัดการเรียนการสอนที่สอดแทรกวิธีการที่อบรม
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สั่งสอนให้นักศึกษามีตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบและการเคารพในสิทธิของผู้อื่น อันจะส่งผลถึงการมีจิต
สาธารณะของนักศึกได้เป็นอย่างดี
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1. จากผลการวิจัย พบว่า ความอบอุ่นความใกล้ชิด และมีพฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดีจากครอบครัว
มีความสาคัญเป็นจุดเริ่มต้นที่ช่วยให้เกิดจิตสานึกเห็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ดังนั้นสถาบันครอบครัวต้องอบรม
และปลูกฝังให้รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น เมื่อทาผิดต้องว่ากล่าวตักเตือน เอาใจใส่ แนะนาในสิ่งที่ถูกต้องและการปฏิบัติ
ตนให้เหมาะสมกับสังคมวัฒนธรรมในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมสนับสนุนและให้
กาลังใจเมื่อนักศึกษาได้ริเริ่มเรียนรู้ทาสิ่งใหม่ ๆ ที่ดีงามและเกิดประโยชน์ เพื่อทาให้นักศึกษาเกิดความตระหนัก
และพัฒนาสู่ระดับจิตสาธารณะที่ดีขึ้น
2. จากผลการวิจัย พบว่า การกาหนดงาน กิจกรรมการปลูกฝังเจตคติที่ดี และยึดหลักให้ผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ในชั้นเรียนสาหรับแต่ละรายวิชามีผลต่อความคิด ความเข้าใจ และส่งเสริมประสบการณ์
ตรงของนักศึกษามากขึ้น ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ สอดแทรกความรู้ในเรื่องคุณธรรมและ
จริยธรรม รู้จักเสียสละ มีความรับผิดชอบ มีความรักความสามัคคี การเคารพสิทธิของผู้อื่น มีความซื่อสัตย์สุจริต
การปฏิบัติตนที่เหมาะสม โดยใช้เทคนิควิธีการสอนร่วม เช่น ยกตัวอย่างกรณีศึกษา การระดมสมอง กิจกรรมกลุ่ม
ฉายวีดิทัศน์ การฝึกออกมาพูดหน้าห้องเรียน อาจารย์ควรเป็นที่ปรึกษาที่ดี คอยว่ากล่าว ตักเตือน สั่งสอนให้
นักศึกษาปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง สนับสนุนให้รู้จักบาเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เพื่อให้นักศึกษาเกิดความรู้ ความ
เข้ า ใจน าไปสู่ ก ารเกิ ด ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ส ร้ า งนวั ต กรรมใหม่ ๆ ออกมา เพื่ อ เป็ น นั กศึ ก ษาของคณะหรื อ
มหาวิทยาลัยที่จะก้าวไปสู่การเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ ออกไปดารงชีวิตและประกอบอาชีพอยู่ในสังคม รวมทั้ง
สามารถสร้างประโยชน์แก่สังคม และประเทศชาติในอนาคต
3. จากผลการวิจัย พบว่า เมื่อนักศึกษาเข้าสู่วัยเรียนทางสถาบันการศึกษาต้องเน้นการเรียนรู้ และ
ปลู กฝั ง การบ าเพ็ ญ ประโยชน์ ต่ อ สั ง คมเพื่ อให้ นั กศึกษาเป็ น บุ คคลที่ มี จิ ต ส านึ กของการเป็ น พลเมื องที่ ดี และ
สร้างสรรค์กิจ กรรมที่เป็ น ประโยชน์เพื่ อสัง คม ดั งนั้น สถาบันการศึกษาควรให้ความสาคัญ มีการกาหนดแนว
ทางการดาเนินงานเป็นนโยบาย และแผนการดาเนินงานอย่างชัดเจน ในการสนับสนุนด้านการจัดการศึกษาและ
ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยปรับตามบริบทของแต่ละสถาบัน เพื่อให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
มากขึ้น มีความเข้าใจเห็นความสาคัญและเลือกแนวทางปฏิบัติที่ เหมาะสมพัฒนาให้นักศึกษามีจิตสานึกการเป็น
พลเมืองที่ดี สามารถอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข เป็นผู้ใหญ่ ที่มีคุณภาพเป็นแบบอย่างที่ดีและ
สามารถถ่ายทอดสิ่งต่าง ๆ ที่ดีงามให้กับคนรุ่นถัดไป
4. จากผลการวิจัย พบว่า การเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ลงมือปฏิบัติจริง นอกจากจะส่งเสริม
ทักษะทางด้านวิชาการยังนาความรู้ไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงอย่างสร้างสรรค์ และทาให้นักศึกษาได้รับรู้
ในคุณค่าและความสามารถของตนเอง ดังนั้นสถาบันการศึกษาควรกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
และเรียนรูร้ ่วมกับผู้อื่นมากขึ้นโดยให้นักศึกษาเข้าร่วมทากิจกรรมเพื่อสังคม การบริการวิชาการแก่สังคม รวมทั้ง
ให้นักศึกษาเป็นศูนย์กลางตั้งแต่การเสนอโครงการที่เอื้อประโยชน์ต่อ สังคมหรือการออกค่ายอาสา ตั้งแต่การ
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วางแผน ดาเนินกิจกรรม สรุปผลกิจกรรม และควรมีการติดตามประเมินผลการจัดโครงการที่จัดขึ้น ทาให้ทราบ
ลักษณะและระดับ จิตสาธารณะของนักศึกษาที่มี เมื่อนักศึกษาได้แสดงพฤติก รรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมควร
กล่ า วยกย่ องชมเชย ถ้า ท ากิจ กรรมที่ มี ความโดดเด่ น เพื่ อ สั ง คม ควรให้รางวั ล หรื อประกาศเกีย รติ คุณ เพื่ อ
เสริมสร้างพัฒนาด้านจิตสาธารณะของนักศึกษาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนมากขึ้น
5. จากผลการวิจัย พบว่าการขัดเกลาจิตสาธารณะนอกจากเกิดจากครอบครัว อาจารย์ สถานศึกษา
ดังนั้นควรส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามีการพัฒนาทางด้านจิตสาธารณะแล้ว ยังมีผู้เกี่ยวข้องที่ควรให้ความ
ร่วมมืออีกหลาย ๆ ฝ่าย ไม่ว่าจะเป็น ชุมชน ศาสนา ภาครัฐ สื่อมวลชน หน่วยงานต่ าง ๆ เข้ามาช่วยสร้างความ
เข้าใจ สนับ สนุ นกิจ กรรม ช่ว ยรณรงค์ เพื่ อ เสริม สร้า งประสบการณ์ให้นักศึกษาได้เรีย นรู้ที่ หลากหลายและ
ครอบคลุมมากขึ้น
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาจิตสาธารณะในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา เพื่อ
เป็นข้อมูลเชิงเปรียบเทียบระหว่างนักเรียนนักศึกษาที่อยู่สถานศึกษาที่แตกต่างกัน ศาสนาที่แตกต่างกัน และ
ปัจจัยแวดล้อมอื่นแตกต่างกัน ว่ามีจิตสาธารณะเหมือนหรือความแตกต่างกันมากน้อยอย่างไร เพื่อนาข้อมูลที่ได้
เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน และเสริมสร้างจิตสาธารณะที่ดีแก่นักศึกษา ให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ
และเป็นพลเมืองที่ดีตามความต้องการของประเทศชาติต่อไป
2. ควรศึกษาการสร้างเสริมความมีจิตสาธารณะด้วยเทคนิควิธีการวิจัยอื่น ๆ เช่น การวิจัยในชั้นเรียน
(Classroom Research) การวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method Research) การวิจัยและพัฒนา (Research
and Development) การวิจัยเชิงประเมิน (Evaluation Research) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมยิ่งขึ้น
3. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับจิตสาธารณะกับกลุ่มตัวอย่างอื่น เช่น กลุ่มช่วงวัยแตกต่างกัน กลุ่มอาชีพ
อื่น ชุมชนหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลหลายแง่มุม
เอกสารอ้างอิง
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