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นางสาว ภทัรวดี กลีบสุวรรณ์: ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักศึกษา มหาวิทยาลยั
ศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์  : อาจารย ์ดร. นงนุช โรจนเลิศ 

  
การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1. เพื่อศึกษาระดบัพฤติกรรมจิตสาธารณะ การรับรู้ความสามารถของ

ตนเอง การได้รับการสนับสนุนทางสังคมทางสังคม  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมนักศึกษา ของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักศึกษา
มหาวทิยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยจ าแนกตาม เพศ ระดบัชั้นปี คณะวชิา ผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนประสบการณ์การเขา้ร่วมกิจกรรมจิตสาธารณะ 3. เพื่อศึกษาการรับรู้ความสามารถของตนเอง การไดรั้บการ
สนับสนุนทางสังคม การมีส่วนร่วมในกิจกรรมนักศึกษา เป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมจิตสาธารณะของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาเป็นนักศึกษา
มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จ านวน 375 คน ไดม้าโดยการก าหนดขนาดแบบใชว้ธีิการสุ่ม
ตวัอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) ตามสัดส่วนประชากร เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลเป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณตามล าดบัความส าคญัของตวัแปรท่ีน าเขา้สมการ (Stepwise Multiple Regression Analysis) 

ผลการศึกษา พบวา่ 

1. พฤติกรรมจิตสาธารณะ การรับรู้ความสามารถของตนเอง การไดรั้บการสนับสนุนทางสังคม 
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมนกัศึกษา อยูใ่นระดบัมาก 

2. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี เม่ือจ าแนกตามระดับชั้นปี คณะวิชา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พบว่าแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือจ าแนกตาม เพศและประสบการณ์การเขา้ร่วมกิจกรรมจิตสาธารณะภายนอก
มหาวทิยาลยั พบวา่ไม่แตกต่างกนั 

3.  การรับรู้ความสามารถของตนเอง การไดรั้บการสนบัสนุนทางสงัคม การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
นกัศึกษา สามารถร่วมกนัท านายปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมจิตสาธารณะของนกัศึกษามหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยา
เขตสารสนเทศเพชรบุรี ไดร้้อยละ 65.1 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 
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บทคดัย่อภาษาองักฤษ  

58256303 : Major (COMMUNITY PSYCHOLOGY) 
Keyword : public mind behavior, self-efficacy, social support, participation in activities 

MISS PHATTHARAVADEE KLEEBSUWAN : FACTORS CONTRIBUTE TO THE 
PUBLIC MIND BEHAVIORS OF STUDENTS IN SILPAKORN 
UNIVERSITY PHETCHABURI INFORMATION TECHOLOGY CAMPUS THESIS 
ADVISOR :  NONGNUCH ROTJANALERT, Ed.D. 

The objectives of this research were 1) to study public mind behavior, self-efficacy, social 
support, and participation in student activities of students at Silpakorn University Phetchaburi IT Campus, 2) to 
compare public mind behavior of sample students, classified by gender, year of university, faculty, learning 
achievement, participation experience in public mind activities, and 3) to study the influence of self-efficacy, 
social support, and participation in student activities on public mind behavior of sample students. The sample of 
this study was 375 students at Silpakorn University Phetchaburi IT Campus. The sample was selected based on 
Stratified Random Sampling. A questionnaire was used as the research instrument to collect data. Data 
collected were then analyzed using statistics including percentage, mean, standard deviation, t-test, One-way 
ANOVA and Stepwise Multiple Regression Analysis. 

The results of this study indicated as follows: 

1. Public mind behavior, self-efficacy, social support, and participation in student activities of 
the respondents were at a high level. 

2. In terms of factors affecting public mind behavior, the respondents with different year of 
university, faculty, learning achievement had different public mind behavior with a statistical significance level 
of .05. The respondents with gender and participation in public mind activities had indifferent public mind 
behavior. 

3. Self-efficacy, social support, and participation in student activities could jointly predict 65.1% 
of the variation in factors influencing public mind behavior of students at Silpakorn University Phetchaburi IT 
Campus with a statistical significance level of .001 
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บทที่ 1  

บทน ำ 

 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของป็ญหำ 

 เด็กและเยำวชนเปรียบเสมือนต็นกล็ำที่จะเติบโตเป็นอนำคตส ำคัญของชำติขณะที่สังคมไทย
ถูกรำยล็อมด็วยภัยอันตรำยต็ำง ๆ เนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงด็ำนเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง 
วัฒนธรรม เทคโนโลยี และสภำพแวดล็อม ซึ่งกำรรับวัฒนธรรมตะวันตกที่มุ็งแต็ควำมเจริญทำงวัตถุ
เป็นสำเหตุหนึ่งที่ท ำให็สังคมโดยทั่วไปมีค็ำนิยมให็ควำมส ำคัญกับทรัพย็สินเงินทอง อ ำนำจ บำรมี โดย
ขำดกำรพัฒนำทำงด็ำนจิตใจควบคู็กันดังรำยงำนของ United Nations Development Program 
(UNDP) (2007) ที่พบว็ำ ประเทศไทยมุ็งพัฒนำคน เพ่ือตอบสนองทำงด็ำนวัตถุมำกกว็ำกำรพัฒนำ
ด็ำนจิตใจ จึงท ำให็จิตใจของคนเสื่อมถอยลง  Gardner (ชัยวัฒน็ สุทธิรัตน็, 2552) กล็ำวว็ำ บุคคลจะ
สำมำรถเอำตัวรอดและประสบผลส ำเร็จได็ทั้งในด็ำนกำรงำนและกำรด ำเนินชีวิตในโลกยุคศตวรรษที่ 
21 ได็ต็องมีจิตสำธำรณะประกอบอยู็ตัวของคนๆนั้น จิตสำธำรณะจึงเป็นสิ่งที่จ ำเป็นที่มีประโยชน็ต็อ
กำรพัฒนำสังคมและประเทศชำติ จำกรำยงำนผลกำรส ำรวจเกี่ยวกับดัชนีคุณธรรมเชิงพฤติกรรมของ
ประชำชนในสังคมไทย พบว็ำ เยำวชนอำยุ 15 - 19 ป็ ที่เป็นผู็เรียนโดยส็วนใหญ็ มีจ ำนวนครั้งในกำร
ปฏิบัติตนเป็นผู็มีคุณธรรม ด็ำนควำมมีระเบียบวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมซื่อสัตย็สุจริต ควำมมี
สติสัมปชัญญะ ควำมขยันหมั่นเพียร ควำมกตัญ็ูกตเวที ควำมอดทน และจิตสำธำรณะต่ ำกว็ำกลุ็ม
บุคคลอ่ืน ซึ่งเมื่อพิจำรณำเฉพำะด็ำนกำรมีจิตสำธำรณะ พบว็ำ ผู็เรียนมีพฤติกรรมด็ำนนี้ต่ ำสุด เมื่อ
เทียบกับคุณธรรมจริยธรรมด็ำนอ่ืน รวมทั้งพบว็ำ ผู็ที่ถูกให็ออกจำกงำนร็อยละ 17 เนื่องจำกขำด
ทักษะควำมรู็ และประสบกำรณ็ แต็ถูกให็ออกจำกงำนถึงร็อยละ 83 สำเหตุจำกป็ญหำเรื่อง
บุคลิกภำพ และควำมประพฤติและในขณะเดียวกันผู็ประกอบกำรจะรับคนเข็ำท ำงำนเฉพำะผู็ที่มี
ควำมขยัน อดทน ซื่อสัตย็ ประหยัด มีควำมรับผิดชอบ และเสียสละต็อส็วนรวมเท็ำนั้น  ((Kannika, 
2007  ) 

ด็วยเหตุนี้ ในป็จจุบันจึงมีกำรกล็ำวถึงค ำว็ำ “จิตสำธำรณะ” มำกขึ้นเพ่ือให็ผู็คนได็ตระหนัก
ถึงควำมรับผิดชอบต็อสำธำรณะมำกกว็ำตนเอง หมำยควำมว็ำ ทุกคนต็องมีกำรให็มำกกว็ำกำรรับสิ่งที่
เกิดขึ้นเหล็ำนี้กับเด็กและเยำวชน สำมำรถเรียนรู็และรับรู็ในสิ่งต็ำง ๆ ที่ได็รับจำกบิดำ มำรดำคนใน
ครอบครัว ครูอำจำรย็ เพ่ือนและยังสำมำรถเรียนรู็ได็ในระดับชุมชนและสังคมที่สูงขึ้น เช็น 
สถำบันกำรศึกษำก็ถือเป็นสถำบันที่มีหน็ำที่กำรอบรมสั่งสอนในด็ำนวิชำกำรและยังต็องอบรมด็ำน
คุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝ็งให็เด็กและเยำวชนรู็จักกำรเสียสละ ช็วยเหลือ อ็อนน็อมถ็อมตน เตรียม
ตัวเข็ำสู็กำรพัฒนำจิตใจตนเองสู็จิตส ำนึกสำธำรณะต็อไปในอนำคตได็มำกขึ้น เพ่ือออกไปรับใช็สังคม 
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และเพ่ือประโยชน็ในกำรพัฒนำประเทศ ดังแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-
2564) ว็ำด็วยยุทธศำสตร็กำรพัฒนำประเทศ ด็ำนกำรเสริมสร็ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย็ 
กล็ำวคือทุนมนุษย็ของประเทศไทย ยังมีป็ญหำด็ำนคุณภำพของคนในแต็ละช็วงวัย โดยผลลัพธ็ทำง
กำรศึกษำของเด็กวัยเรียนค็อนข็ำงต่ ำ กำรพัฒนำควำมรู็และทักษะของแรงงำนไม็ตรงกับ
ตลำดแรงงำน ขณะที่คนไทยจ ำนวนไม็น็อยยังไม็สำมำรถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมได็อย็ำง
เหมำะสม ซึ่งจะส็งผลต็อวิกฤตค็ำนิยมทัศนคติและพฤติกรรมกำรด ำเนินชีวิตกำรพัฒนำในระยะยำว
ต็อไป จึงต็องให็ควำมส ำคัญต็อกำรวำงรำกฐำนในกำรพัฒนำมนุษย็ให็มีควำมสมบูรณ็ เพ่ือให็คนไทยมี
ทัศนคติและพฤติกรรมตำมบรรทัดฐำนที่ ดีของสังคม ได็รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพสูงตำม
มำตรฐำนสำกล และสำมำรถเรียนรู็ด็วยตนเองอย็ำงต็อเนื่อง มีสุขภำวะที่ดี คนทุกช็วงวัยมีทักษะ 
ควำมรู็ ควำมสำมำรถเพ่ิมขึ้น รวมทั้งสถำบันสังคมมีควำมเข็มแข็งและมีควำมร็วมมือในกำรพัฒนำ
ประเทศเพ่ิมข้ึน แนวทำงกำรพัฒนำนั้นย็อมมีส็วนส ำคัญในกำรพัฒนำ เช็น ปรับเปลี่ยนค็ำนิยมของคน
ไทยให็มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสำธำรณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค็ อำทิ ส็งเสริมให็มี
กิจกรรม กำรเรียน กำรสอนทั้งในและนอกห็องเรียน ที่สอดคล็องและสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 
ควำมมีระเบียบ วินัยและจิตสำธำรณะให็เพ่ิมมำกขึ้น จำกสภำพป็ญหำที่เกิดขึ้นในป็จจุบันนั้น ได็แก็ 
กำรรับรู็ควำมสำมำรถของตนเอง กำรได็รับกำรสนับสนุนทำงสังคมจำกครอบครัว กำรได็รับกำร
สนับสนุนทำงสังคมจำกเพ่ือน กำรได็รับกำรสนับสนุนทำงสังคมจำกมหำวิทยำลัย และกำรมีส็วนร็วม
ในกิจกรรมนักศึกษำ ที่ส็งผลต็อกำรเกิดจำกป็จจัยที่ส็งผลต็อพฤติกรรมจิตสำธำรณะ ซึ่งมีรำยละเอียด
ดังนี้ 

กำรรับรู็ควำมสำมำรถของตนเอง Gordon (1999) ได็กล็ำวถึง กำรรับรู็ควำมสำมำรถของ
ตนเอง ว็ำเป็นกำรรับรู็ของบุคคลว็ำจะสำมำรถปฏิบัติงำนให็ประสบผลส ำเร็จได็หรือไม็ ซึ่งมีผลต็อกำร
รับรู็ควำมยำกของเป็ำหมำยควำมผูกพันต็อเป็ำหมำยเป็นควำมเชื่อมั่นในตนเอง หรือกำรรับรู็
ควำมสำมำรถของตนเองที่จะจัดกำรและด ำเนินกำรกระท ำพฤติกรรมให็บรรลุเป็ำหมำยที่ก ำหนดไว็
(ธัญนิดำ เจริญจันทร็, 2556) และนอกจำกนี้มีกำรท ำกำรศึกษำป็จจัยบำงประกำรที่ส็งผลต็อจิต
สำธำรณะของนักเรียนช็วงชั้นที่ 4 ในสหวิทยำเขตกรุงเทพตะวันออก กรุงเทพมหำนคร กำรรับรู็
ควำมสำมำรถของตนมีควำมสัมพันธ็ทำงบวกกับจิตสำธำรณะ และเป็นตัวแปรที่มี ค็ำน้ ำหนัก
ควำมส ำคัญที่ส็งผลต็อสำธำรณะมำกที่สุด จำกแนวคิดและงำนวิจัยข็ำงต็นนี้จะเห็นว็ำ กำรรับรู็
ควำมสำมำรถของตนเอง เป็นตัวแปรทำงจิตวิทยำที่มีควำมสัมพันธ็กับพฤติกรรมจิตสำธำรณะของ
บุคคล (พรพรหม พรรคพวก, 2550  ) กำรที่นักศึกษำมหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขตสำรสนเทศ
เพชรบุรี มีกำรรับรู็ควำมสำมำรถของตนเองสูงน็ำจะมีควำมสัมพันธ็กับพฤติกรรมจิตสำธำรณะได็ดี
ด็วย และยังมีป็จจัยกำรสนับสนุนทำงสังคมที่ได็จำกครอบครัว เพ่ือนและมหำวิทยำลัยที่ส็งผลต็อ
พฤติกรรมจิตสำธำรณะ ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้ 
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กำรได็รับกำรสนับสนุนทำงสังคมจำกครอบครัว Caplan (1974 อ็ำงถึงในหัทยำ จันทรศรี. 
2556: 25) แบ็งกลุ็มบุคคลซึ่งเป็นแหล็งที่มำของกำรสนับสนุนทำงสังคมตำมลักษณะของกำรจัดกลุ็ม
ไว็ 2 กลุ็ม คือ 1) กลุ็มมีควำมผูกพันกันตำมธรรมชำติ  (spontaneous or natural support  
system) ประกอบด็วยบุคคล 2 ประเภท คือ ประเภทที่แรกเป็นบุคคลในครอบครัวสำยตรง (kin) 
ได็แก็ คู็สมรสและครอบครัว เช็น พ็อ แม็ และญำติพ่ีน็อง และอีกหนึ่งประเภทได็แก็ ครอบครัวใกล็ชิด 
(kith) เช็น เพ่ือฝูง เพ่ือนบ็ำน คนรู็จักคุ็นเคย และเพ่ือนที่ท ำงำน 2) องค็กรหรือสมำคมให็กำร
สนั บ สนุ น ซึ่ ง ไม็ ใช็ กลุ็ ม วิ ช ำชี พท ำงสุ ขภ ำพ  (organized support directed by caregiving 
professional) หมำยถึงกลุ็มบุคคลที่รวมตัวกันเป็นหน็วย เป็นชมรมอย็ำงเป็นรูปแบบโดยอำจเป็น
กลุ็มที่เกิดขึ้นจำกกำรรวมตัวกันเองของคนในชุมชน โดยมีวัตถุประสงค็ร็วมกัน หรือเป็นกลุ็มที่เกิดขึ้น
โดยมีองค็กรของรัฐเป็นผู็ให็กำรสนับสนุน เช็น ชมรมผู็สูงอำยุ สมำคมฌำปนกิจ องค็กำรทำงศำสนำ 
และหน็วยงำนทั่วไปของรัฐ 3) กลุ็มบุคคลทำงวิชำชีพสุขภำพ (professional health care workers) 
หมำยถึงบุคคลที่อยู็ในวิชำชีพที่มีหน็ำที่เกี่ยวกับกำรส็งเสริม ป็องกัน รักษำ และฟ็็นฟูสภำพของ
ประชำชน ได็แก็บุคลำกรทำงกำรแพทย็และสำธำรณสุข (หัทยำ จันทรศรี, 2556   )  ได็ศึกษำ ป็จจัย
ที่ส็งผลต็อจิตสำธำรณะของนักศึกษำมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร็ ผลกำรศึกษำพบว็ำ ด็ำนกำร
สนับสนุนจำกครอบครัว โดยภำพรวมอยู็ในระดับมำก (อ็อมใจ วงศ็มณฑำ, 2553) ป็จจัยที่ส็งผลต็อจิต
สำธำรณะของนักศึกษำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ พบว็ำกำรสนับสนุนทำงสังคมจำก

ครอบครัวมีอิทธิพลต็อจิตสำธำรณะของนักศึกษำเป็นอันดับที่ 2 (β=0.179) กำรสนับสนุนทำงสังคม
จำกครอบครัวเป็นอีกป็จจัยหนึ่งที่ส็งผลต็อจิตสำธำรณะของนักศึกษำ  ทั้งนี้ เนื่องมำจำกกำรสนับสนุน
ทำงสังคมจำกครอบครัว เป็นกำรสนับสนุนทำงสังคมที่อยู็ในระดับแคบ หรือระดับลึก (Micro level)  
กล็ำวคือเป็นกำรสนับสนุนทำงสังคมจำกบุคคลที่มีควำมสัมพันธ็ของบุคคลใกล็ชิดสนิทสนมกันมำก
ที่สุด (จิรำภรณ็ พงษ็ศรีทัศน, 2557 )  จำกแนวคิดและงำนวิจัยข็ำงต็นนี้จะเห็นว็ำ กำรได็รับกำร
สนับสนุนทำงสังคมจำกครอบครัวนั้น หมำยถึง บุคคลที่มีควำมสัมพันธ็กับบุคคลอย็ำงใกล็ชิดสนิทสนม
กันมำกที่สุด  จะมีควำมใกล็ชิดทำงอำรมณ็ คอยให็กำรสนับสนุนทำงจิตใจ แสดงควำมรักและห็วงใย 
นับเป็นสิ่งที่ส ำคัญและเป็นจุดเริ่มต็นของกำรสร็ำงพฤติกรรมจิตสำธำรณะให็กับนักศึกษำ ดังนั้น กำร
สนับสนุนทำงสังคมจำกครอบครัวน็ำจะมีควำมสัมพันธ็กับพฤติกรรมจิตสำธำรณะ 

กำรได็รับกำรสนับสนุนทำงสังคมจำกเพ่ือน ได็กล็ำวว็ำ กำรคบเพ่ือนเป็นเรื่องที่จ ำเป็นส ำหรับ
วัยรุ็น ซึ่งท ำให็วัยรุ็นพยำยำมท ำตนเป็นที่ยอมรับของกลุ็มเพ่ือน ท ำตำมแบบเพ่ือน และได็กล็ำวถึง 
ควำมส ำคัญของกำรคบเพ่ือนไว็ ดังนี้ 1) กำรแบ็งกลุ็ม 2) กำรพัฒนำพ้ืนฐำนทำงอำรมณ็ 3) กำรหำ
ภำพพจน็ตนเอง โดยวัยรุ็นจะเข็ำกลุ็มที่มีลักษณะเหมือนตนเอง 4) ใช็เป็นที่พักพิง วัยรุ็นมักจะ ผ็อน
คลำยควำมผูกพันกับพ็อแม็ลงไป เอำเพ่ือนเป็นที่ปลอบใจ ให็ควำมช็วยเหลือและจะต็องกำร  กำร
ยอมรับจำกเพ่ือน ท ำให็วัยรุ็นยอมรับเอำค็ำนิยม พฤติกรรมต็ำง ๆ ของกลุ็มมำเป็นของตนเพ่ือให็ 
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เป็นไปตำมเอกลักษณ็ประจ ำกลุ็ม เพ่ือนจึงเป็นอีกป็จจัยหนึ่งที่ส็งผลต็อจิตสำธำรณะเช็นกัน ทั้งนี้
เนื่องมำจำกกำรสนับสนุนทำงสังคมจำกเพ่ือนเป็นระดับกำรสนับสนุนทำงสังคมในระดับกลุ็มเครือข็ำย 
(Mezzo level) ซึ่งเป็นกลุ็มบุคคลที่มีควำมสัมพันธ็กันอย็ำงสม่ ำเสมอ และจะให็ค ำแนะน ำ ควำม
ช็วยเหลือ ควำมเป็นมิตรภำพ(สุมน อมรวิวัฒน็, 2542) ป็จจัยที่ส็งผลต็อจิตสำธำรณะของนักศึกษำ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ พบว็ำกำรสนับสนุนทำงสังคมจำกเพ่ือน มีควำมสัมพันธ็
ทำงบวกกับจิตสำธำรณะของนักศึกษำอย็ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 (จิรำภรณ็ พงษ็ศรีทัศน, 
2557 ) จำกแนวคิดและงำนวิจัยข็ำงต็นนี้จะเห็นได็ว็ำ กำรได็รับกำรสนับสนุนทำงสังคมจำกเพ่ือนนั้น 
เป็นอีกป็จจัยหนึ่งที่ส็งผลต็อพฤติกรรมจิตสำธำรณะเช็นกัน กำรที่นักศึกษำได็รับกำรสนับสนุนจำก
เพ่ือนสูงน็ำจะมีควำมสัมพันธ็กับพฤติกรรมจิตสำธำรณะด็วย 

กำรได็รับกำรสนับสนุนทำงสังคมจำกมหำวิทยำลัย กล็ำวคือมหำวิทยำลัยเป็นสถำบันส ำคัญ
แหล็งหนึ่งที่มีหน็ำที่ปลูกฝ็ง อบรมควำมรู็และส็งเสริมพัฒนำกำรด็ำนอำรมณ็  จิตใจ และคุณธรรม
ให็กับเยำวชน และกำรสร็ำงจิตสำธำรณะเพ่ือส็วนรวมแก็เยำวชนของสถำบันกำรศึกษำเป็นสิ่งที่จ ำเป็น
และมีคุณค็ำมำก ต็องสร็ำงควำมรู็แก็ผู็ปฏิบัติให็เชื่อในคุณค็ำที่จะเกิดขึ้น มีท ำกำรศึกษำเกี่ยวกับป็จจัย
ที่มีอิทธิพลต็อพฤติกรรมจิตสำธำรณะของนักศึกษำคณะศิลปะศำสตร็ มหำวิทยำลั ยเทคโนโลยีรำช
มงคลรัตนโกสินทร็ พบว็ำ กำรสนับสนุนทำงสังคมจำกมหำวิทยำลัย มีควำมสัมพันธ็ทำงบวกกับ
พฤติกรรมจิตสำธำรณะของนักศึกษำ(ศิริสุข นำคะเสนีย็ & คณะ, 2557  ) และมีกำรศึกษำป็จจัยที่
ส็งผลต็อกำรมีจิตสำธำรณะของนักศึกษำระดับอุดมศึกษำในจังหวัดระยองสนับสนุนจำก
สถำบันกำรศึกษำมีควำมสัมพันธ็กับกำรมีจิตสำธำรณะอย็ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.01 (ปรีชำ 
ค ำมำดี & ประสพชัย พสุนนท็, 2559 .  ) จำกแนวคิดและงำนวิจัยข็ำงต็นนี้จะเห็นได็ว็ำกำรสนับสนุน
ทำงสังคมจำกมหำวิทยำลัย มหำวิทยำลัยได็ให็ควำมส ำคัญกับนักศึกษำได็ลงมื อปฏิบัติจริง ได็รับ
ประสบกำรณ็กำรเรียนรู็ โดยเน็นนักศึกษำเป็นส ำคัญ ซึ่งได็รับกำรช็วยเหลือโดยตรงหรือโดยอ็อมจำก
ครู อำจำรย็ เน็นกำรส็งเสริมให็นักศึกษำรู็จักคิดอย็ำงมีเหตุผล และให็โอกำสนักศึกษำสำมำรถริเริ่ม
กิจกรรมกำรเรียนรู็ด็วยตนเอง ให็กำรยอมรับและรับฟ็งควำมคิดเห็นจำกนักศึกษำเป็นส ำคัญ กำรที่
นักศึกษำได็รับกำรสนับสนุนทำงสังคมจำกมหำวิทยำลัยสูง น็ำจะมีควำมสัมพันธ็กับพฤติกรรมจิต
สำธำรณะด็วย และป็จจัยสุดท็ำยที่ส็งผลต็อพฤติกรรมจิตสำธำรณะคือกำรมีส็วนร็วมในกิจกรรม
นักศึกษำ ของนักศึกษำในมหำวิทยำลัยซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้  

กำรมีส็วนร็วมในกิจกรรมนักศึกษำ กิจกรรมนักศึกษำเป็นกระบวนกำรทำงกำรศึกษำที่
มหำวิทยำลัยจัดให็มีขึ้น เพ่ือเป็ดโอกำสให็นักศึกษำได็รู็จักสนิทสนม ปรึกษำหำรือ ร็วมกันท ำงำน
กิจกรรม เพ่ือช็วยเหลือกันทำงด็ำนวิชำกำร อันเป็นประโยชน็ต็อกำรศึกษำของนักศึกษำ นอกจำก
กิจกรรมทำงวิชำกำรแล็ว มหำวิทยำลัยยังส็งเสริมและสนับสนุนให็นักศึกษำรู็จักคิดและสร็ำงสรรค็
กิจกรรมในแนวทำงที่เป็นประโยชน็ต็อสังคมอีกด็วย นับว็ำมีคุณค็ำและประโยชน็หลำยอย็ำง(จิรวัฒน็ 
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วีรังกร, 2542) ดังเช็นงำนวิจัยเรื่องควำมคิดเห็นของนักศึกษำต็อกำรเข็ำร็วมกิจกรรมนักศึกษำสถำบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล็ำเจ็ำคุณทหำรลำดกระบัง จุดมุ็งหมำยของงำนวิจัย เพื่อศึกษำและเปรียบเทียบ
ควำมคิดเห็นของนักศึกษำต็อกำรเข็ำร็วมกิจกรรมนักศึกษำสำธำรณะในระดับสูง เมื่อวิเครำะห็แต็ละ
ด็ำนพบว็ำ ด็ำนควำมมุ็งมั่นพัฒนำ อยู็ในระดับปำนกลำง ด็ำนกำรเสียสละเพ่ือสังคม และด็ำนกำร
ช็วยเหลือผู็อ่ืน อยู็ในระดับสูง (พรพิมพ็ สำรักษ็, 2556) ลักษณะของกำรมีส็วนร็วมกิจกรรมนักศึกษำ
กับคุณลักษณะด็ำนจิตอำสำของนิสิตนักศึกษำ ศึกษำกับนิสิตนักศึกษำที่ก ำลังศึกษำอยู็ในระดับ
ปริญญำตรี ในป็กำรศึกษำ 2556 ภำคเรียนที่ 2 จำกมหำวิทยำลัยของรัฐในจังหวัดนครปฐม 4 แห็ง 
ได็แก็ มหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขตพระรำชวังสนำมจันทร็ มหำวิทยำลัยมหิดล วิทยำเขตศำลำยำ 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร็ วิทยำเขตก ำแพงแสน และมหำวิทยำลัยรำชภัฎนครปฐม พบว็ำ กำรมีส็วน
ร็วมในกิจกรรมนักศึกษำ ด็ำนที่มำกที่สุดคือ ระดับกำรมีส็วนร็วมในกิจกรรมด็ำนกำรบ ำเพ็ญประโยชน็
หรืออำสำพัฒนำชนบทโดยอยู็ในระดับมำก รองลงมำคือระดับกำรมีส็วนร็วมในกิจกรรมด็ำนกีฬำ 
ระดับกำรมีส็วนร็วมในกิจกรรมด็ำนจริยธรรม และระดับกำรส็วนร็วมในกิจกรรมด็ำนศิลปวัฒนธรรม 
โดยอยู็ระดับปำนกลำง กำรมีส็วนร็วมในกิจกรรมนักศึกษำในลักษณะที่มีกำรทุ็มเทก ำลังกำย ก ำลังใจ 
เข็ำไปมีส็วนร็วมในกำรคิด แก็ไข พัฒนำ และลงมือปฏิบัติอย็ำงจริงจัง จะท ำให็เกิดกำรพัฒนำ
คุณลักษณะด็ำนจิตอำสำได็ จำกแนวคิดและงำนวิจัยข็ำงต็นนี้จะเห็นได็ว็ำ  กำรเข็ำร็วมกิจกรรม
นักศึกษำ ที่มหำวิทยำลัยจัดขึ้นนั้นมีประโยชน็และคุณค็ำอย็ำงมำก กำรท ำกิจกรรมนักศึกษำช็วยให็
นักศึกษำได็ฝ็กฝนทักษะด็ำนต็ำง ๆ นอกเหนือจำกงำนวิชำกำร อันจะเป็นประโยชน็ต็อกำรท ำงำน 
กำรด ำเนินชีวิตต็อไปในอนำคต (วลัยทิพย็ เปรมทวีธนโชต , 2556  ) ดังนั้น ถ็ำนักศึกษำใน
มหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี เข็ำร็วมกิจกรรมนักศึกษำก็จะส็งผลต็อพฤติกรรม
จิตสำธำรณะได็ 
 พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห็งชำติ พ.ศ. 2542 แก็ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห็งชำติ 2549 มุ็งเน็นกำรปลูกฝ็งจิตสำธำรณะให็กับเยำวชนไทยทุก
ระดับกำรศึกษำ ท ำให็อุดมศึกษำในฐำนะเป็นสถำบันทำงสังคมและมีบทบำทส ำคัญในกำรผลิต
ทรัพยำกรบุคคลของประเทศให็มีคุณภำพ เริ่มตื่นตัวกับบทบำทของมหำวิทยำลัยควำมรับผิดชอบต็อ
สังคม จึงเร็งส็งเสริมให็นักศึกษำตระหนักถึงจะท ำประโยชน็เพ่ือส็วนรวมมำกขึ้น ทั้งนี้เนื่องจำก
นักศึกษำเมื่อประสบควำมส ำเร็จจำกกำรศึกษำแล็ว จะมีบทบำทต็อสังคมส็งมีโอกำสที่จะปรับเปลี่ยน
หรือพัฒนำสังคมไปในรูปแบบที่เหมำะสม และอยู็ในภำวะแวดล็อมที่มีโอกำสดีหรือเหนือกว็ำบุคคล
ทั่วไปในกำรรับรู็เรื่องรำวของสังคม เพรำะอยู็ในระบบกำรศึกษำโดยตรงรวมทั้งยังเป็นพลังส ำคัญและ
เป็นมันสมองของชำติ ซึ่งต็องรับผิดชอบต็อกำรพัฒนำประเทศในอนำคต ดังนั้นสถำบันกำรศึกษำ
ระดับอุดมศึกษำ จึงมีหน็ำที่ที่จะต็องเตรียมกำรทั้งในด็ำนกำรจัดองค็กร หน็วยงำนกิจกรรมและ
ผู็รับผิดชอบ ในกำรดูแลนักนิสิตนักศึกษำ กำรปลูกฝ็งค็ำนิยม คุณธรรม จริยธรรม กำรอบรมสั่งสอน 
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กำรจัดกิจกรรม กำรจัดโครงกำร กำรจัดสิ่งแวดล็อมตลอดจนกำรให็ค ำปรึกษำแนะน ำแก็นิสิต
นักศึกษำเพ่ือเตรียมพัฒนำบัณฑิตที่พึงประสงค็สู็สังคม จำกข็อมูลที่กล็ำวมำ สถำบันอุดมศึกษำเป็น
สถำบันกำรศึกษำชั้นสูง มีภำรกิจที่ส ำคัญ 4 ประกำร คือ กำรผลิตบัณฑิต กำรวิจัย กำรบริกำรทำง
วิชำกำรแก็สังคม และกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ภำรกิจที่ส ำคัญที่สุดคือ กำรผลิตบัณฑิต ซึ่ง
นอกจำกจะท ำให็บัณฑิตเป็นผู็ที่มีควำมรู็ทำงวิชำกำรแล็ว สถำบันอุดมศึกษำจ ำเป็นอย็ำงยิ่งที่จะต็อง
พัฒนำบัณฑิตให็เป็นบุคคลที่สมบูรณ็ ทั้งทำงด็ำนสติป็ญญำ ร็ำงกำย จิตใจ อำรมณ็ สังคม หรืออำจจะ
กล็ำวได็ว็ำบัณฑิตที่จะผลิตออกไปนั้นจะต็องเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค็ 3 ประกำร คือ กำรเป็นผู็ที่มี
คุณธรรม คุณภำพ และคุณค็ำ กำรเรียนกำรสอนในห็องเรียนเพียงอย็ำงเดียว ไม็อำจพัฒนำให็เกิด
ลักษณะดังกล็ำวได็ (วัลลยำ ธรรมอภิบำล, 2555 ) ดังนั้น หน็ำที่ของสถำบันอุดมศึกษำจึงไม็เพียงแต็
จัดกำรเรียนกำรสอนเท็ำนั้น แต็ยังรวมไปถึงกำรพัฒนำนิสิตนักศึกษำให็เป็นบุคคลที่มีควำมสมบูรณ็ใน
ทุก ๆด็ำน อันจะเป็นทรัพยำกรบุคคลที่ส ำคัญในกำรพัฒนำประเทศ โดยกำรพัฒนำนักศึกษำใน
สถำบันอุดมศึกษำนั้น มีป็จจัยหลำยประกำรด็วยกัน เช็น กำรจัดหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน กำร
บริหำรงำนของสถำบัน สภำพแวดล็อมของสถำบัน และงำนกิจกรรมนักศึกษำ โดยเฉพำะกิจกรรม
นักศึกษำต็ำง ๆ เช็น กิจกรรมทำงด็ำนกีฬำ กิจกรรมด็ำนบ ำเพ็ญประโยชน็ กิจกรรมด็ำนจริยธรรม 
กิจกรรมทำงด็ำนศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ ซึ่งเป็นป็จจัยอันส ำคัญในกำรพัฒนำนิสิตนักศึกษำไปสู็เป็ำหมำย
ก ำหนดให็มีระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ โดย
ก ำหนดให็มีกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิอุดมศึกษำแห็งชำติและก ำหนอมำตรฐำนผลกำรเรียนรู็ 5 ด็ำน 
ได็แก็ 1) ด็ำนคุณธรรม จริยธรรม 2) ด็ำนควำมรู็ 3) ด็ำนทักษะทำงป็ญญำ 4) ด็ำนทักษะ
ควำมสัมพันธ็ระหว็ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ 5) ด็ำนทักษะกำรวิเครำะห็เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร
และกำรใช็เทคโนโลยีสำรสนเทศ ซึ่งส็วนใหญ็ส็งเสริมให็นิสิตนักศึกษำมีควำมเก็ง และนิสิตนักศึกษำ
จ ำเป็นต็องได็รับกำรส็งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งสำมำรถเรียนรู็ได็จำกกำรมีส็วนร็วมในกิ จกรรม
นักศึกษำต็ำง ๆ ที่เป็นประสบกำรณ็นอกห็องเรียน (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอุดมศึกษำ, 2552) 

มหำวิทยำลัยศิลปำกร ได็ให็ควำมส ำคัญและกำรพัฒนำจิตสำธำรณะแก็นักศึกษำ ดังขีด
ควำมสำมำรถหลักท่ีกล็ำวว็ำ Silpakorn  มีควำมว็ำ S = Scientific Thinking คิดอย็ำงเป็นระบบเชิง
วิทยำศำสตร็  I = Integrity มีศักดิ์ศรีแห็งตน   L = Love of Wisdom มีสติป็ญญำ  P = Public 
Mind มี จิ ต ส ำธ ำ รณ ะ    A = Art Appreciation ต ระห นั ก ซึ้ ง ใน คุ ณ ค็ ำแ ห็ งศิ ล ป ะ   K = 
Knowledgeable มีควำมรอบรู็  O = Outcomes Oriented Person มุ็งเน็นผลลัพธ็ของงำนที่เป็น
เลิศ  R = Responsible Man เป็นทรัพยำกรมนุษ ย็ที่ มี ควำมรับผิดชอบสู ง  N = Need for 
Achievement เป็นผู็ที่มีแรงจูงใจใฝ็สัมฤทธิ์  มหำวิทยำลัยที่มุ็งให็บัณฑิตเป็นคนเก็ง มีควำมคิดอย็ำง
เป็นระบบเชิงวิทยำศำสตร็ มีศักดิ์ศรีแห็งตน มีสติป็ญญำ  มีจิตสำธำรณะ ตระหนักซึ้งในคุณค็ำแห็ง
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ศิลปะ มีควำมรอบรู็ มุ็งเน็นผลลัพธ็ของงำนที่เป็นเลิศ เป็นทรัพยำกรมนุษย็ที่มีควำมรับผิดชอบสูงและ
เป็นผู็ที่มีแรงจูงใจใฝ็สัมฤทธิ์ 

ทั้งนี้ มหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี  ได็ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมให็กับ
นักศึกษำ เพ่ือเป็ดโอกำสให็นักศึกษำ ได็เข็ำร็วมกิจกรรมต็ำง ๆตำมควำมสมัครใจ โดยตระหนักใน
คุณค็ำของกำรจัดกิจกรรมนักศึกษำว็ำเป็นกำรให็กำรศึกษำทำงอ็อม และสร็ำงสรรค็ประสบกำรณ็
อย็ำงกว็ำงขวำง โดยมีอำจำรย็ที่ปรึกษำเป็นผู็ดูแลให็ค ำปรึกษำ แนะน ำเพ่ือให็กำรจัดกิจกรรมได็บรรลุ
วัตถุประสงค็และเป็ำหมำยที่ก ำหนดไว็ กำรจัดกิจกรรมดังกล็ำวจะได็รับกำรสนับสนุนงบประมำณจำก
เงินรำยได็ของมหำวิทยำลัย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ หรือหน็วยงำนภำครัฐและเอกชน
อ่ืน ตำมประเภทของกิจกรรมนั้น ๆ กำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรมตำมแนวทำงกำรจัดกิจกรรมได็มี
ด ำเนินกำรตำมแนวทำงกำรจัดกิจกรรมของส ำนักงำนคณะกรรมกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) โดยส็งเสริมให็
นักศึกษำจัดกิจกรรมประเภทต็ำง ๆ ตำมที่ก ำหนด ได็แก็ กิจกรรมวิชำกำรที่ส็งเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค็ กิจกรรมกีฬำหรือกำรส็งเสริมสุขภำพ กิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน็หรือรักษำ
สิ่งแวดล็อม กิจกรรมเสริมสร็ำงคุณธรรมและจริยธรรม และกิจกรรมส็งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
มหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี ได็จัดขึ้นเพ่ือส็งเสริมจิตสำธำรณะให็กับนักศึกษำ
ภำยในมหำวิทยำลัย อำทิเช็น อำสำชุบชีวิตทำนตะวัน เพ่ือสร็ำงแหล็งอำหำรให็ชุมชน  นักศึกษำ 
อำสำช็วยงำน ประจ ำป็กำรศึกษำ 2561 ศิลป็ สร็ำงสรรค็ คนอำสำ (SU Project Idea) ป็นน้ ำใจ เพื่อ
น็องเพชรบุรีป็ญญำนุกูล “พ่ีศิลปำกร ให็น็องป็ญญำนุกูล” ศิลปำกรอำสำ เพ่ือมหำวิทยำลัยและชุมชน 
ศิลปำกรอำสำ ตอน “ห็องพยำบำลเพ่ือน็อง” ศิลปำกรอำสำ “ปลูกหน็ำแฝก รักษำหน็ำดิน” 
(มหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี 2561) นอกจำกนี้ยังพบว็ำ ผลกำรส ำรวจควำม
พึงพอใจของบัณฑิตมหำวิทยำลัยศิลปำกร ด็ำนกำรส็งเสริมคุณภำพและศักยภำพของนักศึกษำจิต
สำธำรณะลดลง ร็อยละ 3.69 (มหำวิทยำลัยศิลปำกร , 2559) จิตสำธำรณะของนักศึกษำถือว็ำเป็น
คุณลักษณะที่ พึงประสงค็และเป็นป็จจัยส ำคัญของคุณลักษณะบัณฑิตตำมเจตนำรมณ็ของ
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห็งชำติและกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห็งชำติ  
 จำกควำมส ำคัญของจิตสำธำรณะ และสภำพป็ญหำอันเนื่องมำจำกกำรขำดจิตสำธำรณะ 
ผู็วิจัยมุ็งเน็นกำรศึกษำ ป็จจัยที่ส็งผลต็อพฤติกรรมจิตสำธำรณะของนักศึกษำมหำวิทยำลัยศิลปำกร 
วิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี ในด็ำนกำรรับรู็ควำมสำมำรถของตนเอง กำรได็รับกำรสนับสนุนทำง
สังคมจำกครอบครัว กำรได็รับกำรสนับสนุนทำงสังคมจำกเพ่ือน กำรได็รับกำรสนับสนุนทำงสังคมจำก
มหำวิทยำลัย กำรมีส็วนร็วมในกิจกรรมนักศึกษำ ผู็วิจัยหวังเป็นอย็ำงยิ่งว็ำผลกำรวิจัยครั้งนี้จะเป็น
แนวทำงให็มหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี ส็งเสริม พัฒนำและปลูกฝ็งจิต
สำธำรณะให็นักศึกษำ 
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วัตถุประสงค็กำรวิจัย 

1. เพ่ือศึกษำระดับพฤติกรรมจิตสำธำรณะ กำรรับรู็ควำมสำมำรถของตนเอง กำรได็รับกำร
สนับสนุนทำงสังคมทำงสังคม กำรมีส็วนร็วมในกิจกรรมนักศึกษำ ของนักศึกษำมหำวิทยำลัยศิลปำกร 
วิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี 

2. เพ่ื อเปรียบเที ยบพฤติกรรมจิตสำธำรณะของนักศึกษำมหำวิทยำลัยศิลปำกร  
วิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี โดยจ ำแนกตำม เพศ ระดับชั้นป็ คณะวิชำ ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
ประสบกำรณ็กำรเข็ำร็วมกิจกรรมจิตสำธำรณะ  

3. เพ่ือศึกษำกำรรับรู็ควำมสำมำรถของตนเอง กำรได็รับกำรสนับสนุนทำงสังคม กำรมีส็วน
ร็วมในกิจกรรมนักศึกษำ เป็นป็จจัยที่ส็งผลต็อพฤติกรรมจิตสำธำรณะของนักศึกษำมหำวิทยำลัย
ศิลปำกร วิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี 
 

ป็ญหำของกำรวิจัย 

 1. พฤติกรรมจิตสำธำรณะ กำรรับรู็ควำมสำมำรถของตนเอง กำรได็รับกำรสนับสนุนทำง
สังคม และกำรมีส็วนร็วมในกิจกรรมนักศึกษำ อยู็ในระดับใด 
 2.  พฤติกรรมจิตสำธำรณะของนักศึกษำมหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี 
ที่มี เพศ ระดับชั้นป็ คณะวิชำ ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ประสบกำรณ็กำรเข็ำร็วมกิจกรรมจิต
สำธำรณะ แตกต็ำงกันหรือไม็ อย็ำงไร 
 3. กำรรับรู็ควำมสำมำรถของตนเอง กำรได็รับกำรสนับสนุนทำงสังคม กำรมีส็วนร็วมใน
กิจกรรมนักศึกษำ เป็นป็จจัยที่ส็งผลต็อพฤติกรรมจิตสำธำรณะของนักศึกษำมหำวิทยำลัยศิลปำกร 
วิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี หรือไม็ อย็ำงไร 
 

สมมติฐำนกำรวิจัย 

เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรวิจัยและพ้ืนฐำนกำรวิเครำะห็ข็อมูล ผู็วิจัยจึงตั้งสมมติฐำนของกำร
วิจัย  ดังนี้ 

1. นักศึกษำมหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี ที่มีเพศ ต็ำงกันมีพฤติกรรม
จิตสำธำรณะแตกต็ำงกัน 

2. นักศึกษำมหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี ที่มีระดับชั้นป็ ต็ำงกัน  
มีพฤติกรรมจิตสำธำรณะ แตกต็ำงกัน 
 3. นักศึกษำมหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี ที่มีคณะวิชำ ต็ำงกัน มี
พฤติกรรมจิตสำธำรณะแตกต็ำงกัน 
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 4. นักศึกษำมหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี ที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
ต็ำงกันมีพฤติกรรมจิตสำธำรณะแตกต็ำงกัน 
 5. นักศึกษำมหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี ที่มีประสบกำรณ็กำรเข็ำ
ร็วมกิจกรรมจิตสำธำรณะ ต็ำงกัน มีพฤติกรรมจิตสำธำรณะแตกต็ำงกัน 
 6. กำรรับรู็ควำมสำมำรถของตนเอง กำรได็รับกำรสนับสนุนทำงสังคม และกำรมีส็วนร็วมใน
กิจกรรมนักศึกษำ เป็นป็จจัยที่ส็งผลต็อพฤติกรรมจิตสำธำรณะ ของนักศึกษำมหำวิทยำลัยศิลปำกร 
วิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี 
 

ขอบเขตกำรวิจัย 

ในกำรวิจัยครั้งนี้  ผู็วิจัยสนใจศึกษำป็จจัยที่ส็งผลต็อพฤติกรรมจิตสำธำรณะของนักศึกษำ 
มหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี  จึงได็ก ำหนดขอบเขตกำรวิจัยไว็ดังนี้  

1. ขอบเขตด็ำนประชำกร 
ประชำกรที่ใช็ศึกษำครั้งนี้ ได็แก็ นักศึกษำมหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขตสำรเทศเพชรบุรี 

ที่ศึกษำอยู็ในป็กำรศึกษำ 2561 โดยผู็วิจัยส ำรวจจ ำนวนนักศึกษำ จ ำนวน 3 คณะวิชำ  คือ คณะสัตว
ศำสตร็และเทคโนโลยีกำรเกษตร จ ำนวน 749 คน คณะวิทยำกำรจัดกำร จ ำนวน 3,302 คน คณะ
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร จ ำนวน 1,277 คน มีนักศึกษำรวมทั้งสิ้น 5,157 คน  

2. ขอบเขตด็ำนกลุ็มตัวอย็ำง  
กลุ็มตัวอย็ำงที่ใช็ในกำรศึกษำครั้งนี้ ขนำดกลุ็มตัวอย็ำงได็มำจำกกำรใช็สูตรกำรค ำนวณขนำด

กลุ็มตัวอย็ำงของยำมำเน็ (Yamane)  ที่ระดับควำมเชื่อมั่นร็อยละ 95 โดยยอมให็คลำดเคลื่อนได็ 
ร็อยละ 5 ซึ่งได็มำจำกกำรสุ็มตัวอย็ำงแบบแบ็งชั้น (Stratified Random Sampling) ได็กลุ็มตัวอย็ำง
จ ำนวน 375 คน 

3. ขอบเขตด็ำนตัวแปร  
     ตัวแปรที่ใช็ในกำรศึกษำวิจัยครั้งนี้ แบ็งเป็น 2 ตอน ประกอบด็วย 

3.1 ตัวแปรต็น  
3.1.1 ข็อมูลส็วนบุคคล ได็แก็ เพศ ระดับชั้นป็ คณะวิชำ ผลสัมฤทธิ์

ทำงกำรเรียน ประสบกำรณ็กำรเข็ำร็วมกิจกรรมจิตสำธำรณะ  
3.1.2 กำรรับรู็ควำมสำมำรถของตนเอง 
3.1.3 กำรได็รับกำรสนับสนุนทำงสังคม 
3.1.4 กำรมีส็วนร็วมในกิจกรรมนักศึกษำ 

3.2 ตัวแปรตำม ได็แก็ พฤติกรรมจิตสำธำรณะ 
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นิยำมศัพท็เฉพำะที่ใช็ในกำรวิจัย 

เพ่ือให็เข็ำใจควำมหมำยของตัวแปรที่ใช็ในกำรวิจัยตรงกัน ผู็วิจัยได็นิยำมควำมหมำยของตัว
แปรต็ำง ๆ ไว็ดังนี ้

 1. พฤติกรรมจิตสำธำรณะ หมำยถึง กำรที่นักศึกษำตระหนักรู็ในกำรช็วยเหลือ แบ็งป็น มี
ควำมคิดที่ไม็เห็นแก็ตนเอง รู็จักเอำใจใส็ในเรื่องส็วนรวมเสียสละเพ่ือสำธำรณะประโยชน็ พิจำรณำ
จำกลักษณะ 4 ด็ำน ได็แก็   

1.1 พฤติกรรมกำรตระหนักรู็และมีส็วนร็วมในกำรแก็ไขป็ญหำ หมำยถึง กำรที่
นักศึกษำรับรู็เข็ำใจ สำมำรถวิเครำะห็ป็ญหำสำเหตุ ตระหนักถึงป็ญหำและตระหนักรู็ในกำรกระท ำ
ของตนเอง มีส็วนร็วมแก็ไขและเชื่อมโยงสัมพันธ็ถึงควำมเปลี่ยนแปลง กำรมีทัศนคติและกำรมองโลก
ในแง็ดีและผลกระทบที่เกิดขึ้นต็อตนเองและผู็อ่ืนด็วยเหตุผลตำมควำมเป็นจริง   

1.2 พฤติกรรมกำรอยู็ร็วมกันอย็ำงช็วยเหลือเกื้อกูล หมำยถึง กำรที่นักศึกษำมี
ปฏิสัมพันธ็กับผู็อ่ืนด็วยควำมเคำรพในสิทธิและให็เกียรติซึ่งกันและกัน มีควำมเอ้ืออำทรช็วยเหลือ
ค ำนึงถึงประโยชน็ผู็อ่ืน มีกำรแสดงออกที่ช็วยเหลือแบ็งป็น กำรยอมรับควำมหลำกหลำยและควำม
แตกต็ำงระหว็ำงบุคคลให็ควำมร็วมมือและค ำนึงถึงผู็อ่ืน ไม็ก็อให็เกิดควำมเดือดร็อนเสียหำย หรือ
เบียดเบียนตนเองและผู็อ่ืน มีคุณธรรมจริยธรรม ควำมห็วงใย ควำมเอ้ืออำทรและไม็กระท ำตนให็
เสื่อมเสียหรือเป็นป็ญหำต็อสังคม ประเทศชำติ     

1.3 พฤติกรรมกำรเคำรพหน็ำที่และข็อปฏิบัติทำงสังคม  หมำยถึง  กำรที่นักศึกษำ
ตระหนักถึงกำรท ำหน็ำที่ของตน  มีควำมเข็ำใจและยอมรับถึงควำมจ ำเป็นและควำมส ำคัญของข็อ
ปฏิบัติที่เอ้ือประโยชน็ให็กำรอยู็ร็วมกันเกิดควำมสงบสุข มีควำมรับผิดชอบ เคำรพในสิทธิหน็ำที่ส็วน
บุคคล มีควำมรับผิดชอบ เกิดควำมละอำยในกำรท ำสิ่งที่ไม็ถูกต็อง และสำมำรถควบคุมตนเองให็
ประพฤติปฏิบัติได็เหมำะสม  รวมไปถึงกำรมีปฏิสัมพันธ็ทำงสังคม เข็ำร็วมในกำรท ำงำนที่เป็น
ส็วนรวม มีทัศนคติที่ดีต็อพฤติกรรมกำรท ำประโยชน็เพ่ือส็วนรวม และยังรวมไปถึงกำรแสดงออกที่
เคำรพต็อสิทธิหน็ำที่และค ำนึงถึงผู็อ่ืน โดยท ำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ไม็เห็นแก็ตัว 

1.4 พฤติกรรมกำรอุทิศตนท ำงำนโดยเห็นแก็ประโยชน็ส็วนรวม หมำยถึง กำรที่
นักศึกษำค ำนึงถึงประโยชน็ส็วนรวมมำกกว็ำส็วนตน กำรเข็ำร็วมกิจกรรมต็ำง ๆ โดยไม็เพิกเฉยต็อกำร
กระท ำใด ๆ ที่จะเกิดประโยชน็ต็อส็วนรวมตำมโอกำสและควำมสำมำรถของตน กำรลงมือปฏิบัติอุทิศ
ตนด็วยควำมเสียสละ กระท ำด็วยควำมเสียสละ ท ำงำนโดยไม็มุ็งหวังสิ่งตอบแทน สมัครใจเพ่ือ
ช็วยเหลือหรือตอบแทนสังคม  
 2. กำรรับรู็ควำมสำมำรถของตนเอง หมำยถึง กำรที่นักศึกษำมีควำมเชื่อว็ำ ตนเองมี
ควำมสำมำรถในกำรท ำงำน กำรเรียน กำรคิด ควำมรับผิดชอบ กำรยอมรับในกำรกระท ำและกำร
ตัดสินใจของตนเองและผู็อ่ืน สำมำรถประเมินตนเองในด็ำนกำรจัดกำรและด ำเนินกิจกรรมต็ำง ๆ ให็
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บรรลุตำมเป็ำหมำยที่ตั้งไว็ ท ำทุกทำงเพ่ือให็ตนเองบรรลุผลส ำเร็จ รวมไปถึงมีกำรรับรู็ถึงถึงควำม
พยำยำม อดทน และควำมสำมำรถท่ีเผชิญหน็ำกับอุปสรรคและควำมล็มเหลวได็  

3. กำรได็รับกำรสนับสนุนทำงสังคม หมำยถึง กำรที่นักศึกษำมีปฏิสัมพันธ็ที่เกิดระหว็ำง
บุคคล มีกำรช็วยเหลือ แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น ควำมรู็สึกต็ำง ๆ ซึ่งกันและกัน กำรรับรู็ต็อกำรได็รับ
ควำมช็วยเหลือส็งเสริมในด็ำนกำรเอำใจใส็ ทั้งทำงด็ำนอำรมณ็ ควำมเคำรพนับถือ ควำมสุขสบำย ที่
ส็งผลต็อควำมคิด สนับสนุนให็เกิดควำมภำคภูมิใจในตนเอง ควำมรู็สึกมั่นคง รวมไปถึงกำรสนับสนุน
ด็ำนสังคม วัตถุ ข็ำวสำร ค ำแนะน ำ และกำรสนับสนุนทำงด็ำนเครื่องมือ โดยแบ็งกำรสนับสนุนทำง
สังคมออกเป็น 3 ด็ำน ได็แก็ 

3.1 กำรได็รับกำรสนับสนุนทำงสังคมจำกครอบครัว หมำยถึง กำรที่นักศึกษำรับรู็ต็อ
กำรมีปฏิสัมพันธ็ของครอบครัว เช็น ได็รับกำรชื่นชมจำกบุคคลในครอบครัว มีเวลำอยู็ร็วมกัน ร็วม
เป็นกำรห็วงใยกันและกัน เป็นผู็ฟ็งที่ดี มีควำมไว็วำงใจซึ่งกันและกัน ร็วมรับรู็ควำมรู็สึกของกันและกัน 
พูดคุยให็เกียรติซึ่งกันและกัน และได็รับกำรอบรมสั่งสอนด็ำนควำมมีวินัย ซื่อสัตย็ ประหยัด อดทน 
และมีควำมปรำรถนำที่จะช็วยเหลือผู็อ่ืนและมีควำมเสียสละต็อส็วนรวม รวมไปถึงกำรรับฟ็งป็ญหำ 
และกำรท ำกิจกรรมต็ำง ๆร็วมกัน 

3.2 กำรได็รับกำรสนับสนุนทำงสังคมจำกเพ่ือน หมำยถึง กำรที่นักศึกษำได็รับ  
กำรสนับสนุนเพ่ือน เช็น กำรรับรู็ข็อมูล แนวคิด ค ำแนะน ำ กำรได็รับกำรยอมรับ รวมทั้งกำรให็
ค ำปรึกษำเมื่อเพ่ือนต็องกำร ให็ควำมช็วยเหลือ เอำใจใส็ แสดงควำมห็วงใยเมื่อเพ่ือนมีควำมทุกข็ 
รวมทั้งมีกำรแบ็งป็นกัน ชักชวนจำกเพ่ือนในกำรเข็ำร็วมกิจกรรม 

3.3 กำรได็รับกำรสนับสนุนทำงสังคมจำกมหำวิทยำลัย หมำยถึง กำรที่นักศึกษำรับรู็
เห็นควำมส ำคัญของกำรท ำประโยชน็เพ่ือส็วนรวม ซึ่งมหำวิทยำลัยเป็นผู็จัดส็งเสริม โดยให็นักศึกษำ
รู็จักคิดอย็ำงมีเหตุผล ริเริ่มกิจกรรมด็วยตนเอง มีกำรปลูกฝ็งค็ำนิยม คุณธรรม จริยธรรม กำรอบรมสั่ง
สอน กำรจัดกิจกรรม กำรจัดโครงกำร กำรจัดสิ่ งแวดล็อม กำรให็ค ำปรึกษำแนะน ำทั้งกำรเรียนกำร
สอน กิจกรรมของมหำวิทยำลัย ที่มีต็อนักศึกษำซึ่งใช็วิธีกำรอบรม สั่งสอน ชี้แนะจัดกิจกรรม หรือเห็น
แบบอย็ำงจิตสำธำรณะจำกครู อำจำรย็ บุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัย 
 4. กำรมีส็วนร็วมในกิจกรรมนักศึกษำ หมำยถึง กระบวนกำรที่เป็ดโอกำสให็นักศึกษำมี 
ส็วนร็วมในกำร คิดริเริ่ม กำรพิจำรณำ ตัดสินใจ วิเครำะห็ป็ญหำ/ประเด็นส ำคัญที่ เกี่ยวข็อง  
ร็วมรับผิดชอบในเรื่องอ่ืน ๆ จัดล ำดับควำมส ำคัญของป็ญหำ ด ำเนินกำรตัดสินใจ และตัดสินใจลงมือ
ปฏิบัติ แก็ไข ป็ญหำด็วยตนเอง เน็นกำรมีส็วนร็วมบุคคล มีควำมรับผิดชอบของผลที่เกิดจำกกำรมี
ส็วนร็วมนั้น และนักศึกษำสำมำรถใช็ศักยภำพของตนเองในกำรแก็ไขป็ญหำร็วมกับผู็อ่ืนได็ 
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5. ระดับชั้นป็ หมำยถึง ชั้นป็ที่นักศึกษำก ำลังศึกษำ แบ็งเป็น 4 ชั้นป็ ได็แก็  
1. ชั้นป็ที่ 1  
2. ชั้นป็ที่ 2 
3. ชั้นป็ที่ 3  
4. ชั้นป็ที่ 4 

6. คณะวิชำ หมำยถึง คณะวิชำที่นักศึกษำก ำลังศึกษำชั้นป็ที่ 1-4 ลงทะเบียนเรียนภำคเรียน
ที่ 1 ป็กำรศึกษำ 2561 แบ็งเป็น 3 คณะวิชำ ได็แก็ 

1. คณะสัตวศำสตร็และเทคโนโลยีกำรเกษตร  
2. คณะวิทยำกำรจัดกำร  
3. คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

9. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน หมำยถึง ควำมสำมำรถในกำรเรียนรู็ของนักศึกษำ โดยวัดจำก
คะแนนเฉลี่ยสะสม 

10. นักศึกษำ หมำยถึง นักศึกษำมหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี  
ซึ่งลงทะเบียนเรียนในภำคเรียนที่ 1 ป็กำรศึกษำ 2561 

11. ประสบกำรณ็กำรเข็ำร็วมกิจกรรมจิตสำธำรณะ หมำยถึง กำรที่นักศึกษำมีประสบกำรณ็
เข็ำร็วมกิจกรรมจิตสำธำรณะ จัดขึ้นโดยหน็วยงำนหรือองค็กรอ่ืน ๆ หรือกำรที่นักศึกษำรวมกลุ็มไปท ำ
กิจกรรมจิตสำธำรณะภำยนอกมหำวิทยำลัยด็วยตนเอง ซึ่งไม็เกี่ยวข็องกับมหำวิทยำลัย 

 

ประโยชน็ที่ได็รับ 

 1. ท ำให็ทรำบระดับพฤติกรรมจิตสำธำรณะ กำรรับรู็ควำมสำมำรถของตนเอง กำรได็รับกำร
สนับสนุนทำงสังคมทำงสังคม กำรมีส็วนร็วมในกิจกรรมนักศึกษำ ของนักศึกษำมหำวิทยำลัยศิลปำกร 
วิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี 

2. ท ำให็ทรำบถึงควำมแตกต็ำงของพฤติกรรมจิตสำธำรณะของนักศึกษำมหำวิทยำลัย
ศิลปำกร วิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี โดยจ ำแนกตำม เพศ ระดับชั้นป็ คณะวิชำ ผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนประสบกำรณ็กำรเข็ำร็วมกิจกรรมจิตสำธำรณะ  

3. ท ำให็ทรำบถึงป็จจัยที่ส็งผลต็อพฤติกรรมจิตสำธำรณะของนักศึกษำมหำวิทยำลัยศิลปำกร 
วิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี ด็ำนกำรรับรู็ควำมสำมำรถของตนเอง กำรได็รับกำรสนับสนุนทำงสังคม 
กำรมีส็วนร็วมในกิจกรรมนักศึกษำ  
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บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจัยที่เกี่ยวข็อง 

  
กำรวิจัยครั้งนี้ เป็นกำรศึกษำเกี่ยวกับ “ป็จจัยที่ส็งผลต็อพฤติกรรมจิตสำธำรณะของนักศึกษำ

มหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี” โดยผู็วิจัยได็ศึกษำแนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจัย
ที่เก่ียวข็องและก ำหนดประเด็นในกำรน ำเสนอ ดังนี้ 

1. แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมจิตสำธำรณะ 
1.1 ควำมหมำยของจิตสำธำรณะ 
1.2 ควำมส ำคัญของกำรมีจิตสำธำรณะ 
1.3 องค็ประกอบของจิตสำธำรณะ 
1.4 ป็จจัยทีส็่งผลต็อพฤติกรรมจิตสำธำรณะ 
1.5 รูปแบบของจิตสำธำรณะ 
1.6 ทฤษฎีที่เกี่ยวข็องกับจิตสำธำรณะ 
1.7 คุณลักษณะของบุคคลที่มีคุณลักษณะด็ำนจิตสำธำรณะ 
1.8 งำนวิจัยที่เกี่ยวข็องกับพฤติกรรมจิตสำธำรณะ 

2. แนวคิดเก่ียวกับกำรรับรู็ควำมสำมำรถของตนเอง 
2.1 ควำมหมำยของกำรรับรู็ควำมสำมำรถของตนเอง 
2.2 อิทธิพลของกำรรับรู็ควำมสำมำรถของตนเอง 
2.3 กำรวัดกำรรับรู็ควำมสำมำรถของตนต็อพฤติกรรมจิตสำธำรณะ 
2.4 วิธีกำรพัฒนำกำรรับรู็ควำมสำมำรถของตนเอง 
2.5 แหล็งที่มำของกำรรับรู็ควำมสำมำรถของตนเอง 
2.6 งำนวิจัยที่เกี่ยวข็องกับกำรรับรู็ควำมสำมำรถของตนเองต็อพฤติกรรมจิต

สำธำรณะ 
3. แนวคิดเก่ียวกับกำรได็รับกำรสนับสนุนทำงสังคม 

3.1 แนวคิดเก่ียวกับกำรได็รับกำรสนับสนุนทำงสังคมจำกครอบครัว 
3.1.1 แนวคิดเก่ียวกับควำมสัมพันธ็ภำยในครอบครัว 
3.1.2 งำนวิจัยที่เกี่ยวข็องกับกำรได็รับกำรสนับสนุนจำกครอบครัวต็อ

พฤติกรรมจิตสำธำรณะ   
3.2 แนวคิดเก่ียวกับกำรได็รับกำรสนับสนุนทำงสังคมจำกเพ่ือน 

3.2.1 ควำมหมำยของกำรได็รับกำรสนับสนุนทำงสังคมจำกเพ่ือน 
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3.2.2 งำนวิจัยที่เกี่ยวข็องกับกำรได็รับกำรสนับสนุนทำงสังคมจำกเพ่ือนกับ
พฤติกรรมจิตสำธำรณะ 

3.3 แนวคิดเก่ียวกับกำรได็รับกำรสนับสนุนทำงสังคมจำกมหำวิทยำลัย 
3.3.1 บทบำทของสถำบันกำรศึกษำกับกำรพัฒนำจิตส ำนึกสำธำรณะของ

เยำวชน 
3.3.2 งำนวิจัยที่เกี่ยวข็องกับกำรได็รับกำรสนับสนุนจำกมหำวิทยำลัยต็อ

พฤติกรรมจิตสำธำรณะ 
4.   แนวคิดเก่ียวกับกำรมีส็วนร็วมในกิจกรรม 

4.1 ควำมหมำยของกำรมีส็วนร็วม 
4.2 ลักษณะของกำรมีส็วนร็วม 
4.3 ทฤษฎีกำรมส็ีวนร็วมของนักศึกษำ 

4.4 ควำมหมำยของกิจกรรมนักศึกษำ 
4.5 ควำมส ำคัญของกิจกรรมนักศึกษำ 
4.6 วัตถุประสงค็ของกำรจัดกิจกรรมนักศึกษำ 
4.7 ขอบข็ำยของกำรจัดกิจกรรมนักศึกษำ 

4.8 แนวคิดเก่ียวกับปรัชญำกิจกรรมนักศึกษำ 

4.9 นโยบำยของกำรจัดกิจกรรมนักศึกษำ 

4.10 งำนวิจัยที่เกีย่วข็องกับกำรมีส็วนร็วมในกิจกรรมนักศึกษำต็อพฤติกรรมจิต
สำธำรณะ      

5.   งำนวิจัยที่เกี่ยวข็องกับข็อมูลส็วนบุคคลกับพฤติกรรมจิตสำธำรณะ 
 

1. แนวคิดที่เกี่ยวกับพฤติกรรมจิตสำธำรณะ 

 

1.1 ควำมหมำยของจิตสำธำรณะ 

กำรท ำควำมเข็ำใจเกี่ยวกับจิตส ำนึกสำธำรณะในเบื้องต็น ควรที่จะต็องพิจำรณำ
พฤติกรรมของมนุษย็ในลักษณะองค็รวม (Holistic Approach) คือ พิจำรณำทั้งในด็ำนร็ำงกำย จิตใจ 
และสังคมที่มนุษย็อำศัยอยู็ เนื่องจำกพฤติกรรมของมนุษย็เกิดขึ้นจำกกลไกที่ซับซ็อนและเกิดขึ้นจำก
องค็ประกอบหลำยประกำรที่เกี่ยวข็องสัมพันธ็กัน  พฤติกรรมของมนุษย็ตำมควำมหมำยเชิงจิตวิทยำ 
หมำยถึง กำรกระท ำสิ่งต็ำง ๆ ของมนุษย็ ได็แก็ กำรคิด กำรพูด กำรท ำงำน กำรกิน กำรเที่ยวเตร็ กำร
เล็นกำรพนัน เป็นต็น บุคคลที่มีแรงจูงใจในกำรท ำสิ่งหนึ่งสิ่งใดมักท ำให็มีแนวโน็มที่จะแสดงพฤติกรรม
นั้นให็บรรลุควำมต็องกำรที่เป็นแรงผลักดัน  พฤติกรรมภำยในนี้ อำจวัดประเมินได็โดยกำรสอบถำม
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โดยตรง หรือกำรสอบถำมโดยอ็อมจำกกำรใช็แบบสอบถำม หรือกำรใช็เครื่องมือวัดตำมวัตถุประสงค็
ต็ำง ๆ ของกำรวัดพฤติกรรมนั้น (พวงเพชร สุรัตนกวีกุล & เฌอมำลย็ รำชภัณฑำรักษ็, 2544) 

กำรเข็ำใจพฤติกรรมจิตสำธำรณะ จึงต็องเข็ำใจและสำมำรถวิเครำะห็พฤติกรรมและ
ผลกระทบของพฤติกรรมได็อย็ำงชัดเจนและครอบคลุม ทั้งกำรกระท ำของบุคคล ซึ่งเป็นพฤติกรรม
ภำยนอก และควำมรู็สึกนึกคิดของบุคคลซึ่งเป็นพฤติกรรมภำยในที่เกี่ยวข็องสัมพันธ็กันด็วย  ซึ่งจำก
กำรศึกษำและค็นคว็ำกันอย็ำงกว็ำงขวำงทั้งในเชิงปรัชญำ จิตวิทยำ สังคมศำสตร็ และรัฐศำสตร็ ค ำว็ำ 
จิตส ำนึกสำธำรณะ มีควำมสัมพันธ็ในรูปค ำเกี่ยวข็องกับค ำว็ำจิตส ำนึก และค ำว็ำสำธำรณะ จึงมีกำร
ให็ควำมหมำยที่เกี่ยวเนื่องกันไว็หลำกหลำย มีกำรเรียก ค ำว็ำ “จิตส ำนึกสำธำรณะ” ที่แตกต็ำงกัน
ออกไป เช็น จิตส ำนึกสำธำรณะ จิตส ำนึกต็อส็วนรวม จิตส ำนึกทำงสังคม ควำมส ำนึกทำงสังคม รวม
ไปถึงค ำที่เกี่ยวข็อง เช็น กำรเห็นต็อประโยชน็ส็วนรวม กำรมีจิตส ำนึกร็วมกันในสำธำรณสมบัติ ควำม
รับผิดชอบต็อสังคม เป็นต็น ซึ่งค ำเหล็ำนี้มีควำมหมำยใกล็เคียงกันดังนี้จำกกำรรวบรวมควำมหมำย
ของค ำว็ำจิตสำธำรณะ (Public Mind) ในค ำว็ำจิตสำธำรณะ มีค ำว็ำ สำธำรณะ  (Public) 
ประกอบด็วย P+U+ B+L+I+C ซึ่งประกอบด็วย 

  1. Professional ท ำงำนแบบมืออำชีพ คนไทยทุกคนที่คิดใหม็ ท ำใหม็จะต็องเป็น
มืออำชีพ (Profession) รู็ลึกในหน็ำที่ท่ีรับผิดชอบ รู็รอบในหน็วยงำนที่เกี่ยวข็อง และพัฒนำตนเองอยู็
ตลอดเวลำ หำควำมรู็ใหม็เสมอ 

2. Unity เอกภำพ ค็ำนิยมใหม็ต็องเป็นไปในทิศทำงของควำมสำมัคคีในหมู็คณะ  
ไม็กลัวกำรได็หน็ำ หรืออิจฉำริษยำกัน ควรฝ็กกำรท ำงำนเป็นทีม เพรำะกำรที่คนในองค็กรมีเอกภำพ 
จะช็วยให็กำรขับเคลื่อนภำระงำนเพ่ือมวลประชำเป็นไปด็วยควำมเรียบร็อย มีหลำยองค็กรที่กลัวคน
ในองค็กรได็ดี และไม็มีใครท ำอะไร คนไทยทุกคนก็ไม็ได็อะไรด็วยแต็ในควำมเป็นเอกภำพก็ยอมให็เกิด
ควำมแตกต็ำงได็แต็อย็ำแตกแยก 

3. Believe ควำมเชื่อ คนไทยทุกคนจะต็องท ำงำนด็วยควำมเชื่อ เชื่อค ำสั่งสอนของ
พระพุทธเจ็ำ เชื่อในสิ่งที่ถูกต็อง และยึดให็มั่น ถ็ำคนไทยทุกคนขำดซึ่งควำมเชื่อ กำรท ำงำนก็จะขำด
พลัง 

4. Locally ภูมิป็ญญำท็องถิ่น คนไทยทุกคนจะต็องเป็นผู็ที่เชื่อและศรัทธำในควำม
เป็นพลังที่ยิ่งใหญ็ของภูมิป็ญญำไทย ลดควำมเชื่อสมัยนิยมลง (Modernization) Local wisdom ใน
ด็ำนต็ำง ๆ จนน ำไปสู็กำรแก็ป็ญหำอย็ำงเป็นระบบและเข็ำกับบริบทของสังคมไทย คนไทยทุกคนจะ
เลิกดูถูกภูมิป็ญญำของคนในระดับรำกหญ็ำ และหันไปสู็วิถีของกำรเรียนรู็ร็วมกันเข็ำไปเป็นส็วนหนึ่ง
ของกำรเรียนรู็ในชุมชน 

5. Integrity ควำมซื่อสัตย็ คนไทยทุกคนจะต็องยึดเอำควำมซื่อสัตย็เป็นที่ตั้ง เพ่ือ
เป็นแบบอย็ำงที่ดีในสังคม คิดดี ท ำดี เพ่ือชำติ งำนทุกชิ้นจะต็องตรวจสอบได็ มีควำมโปร็งใส 



  16 

6. Creative สร็ำงสรรค็ คนไทยทุกคนจะต็องคิดและท ำงำนที่สร็ำงสรรค็และพัฒนำ
นวัตกรรม (Innovation) ใหม็ๆให็เกิดขึ้นในสังคม ตองไม็หยุดนิ่ง ต็องมีควำมเป็นพลวัต ทั้งนี้ ก็เพ่ือ
ประชำชนและพัฒนำชำติ และค ำว็ำจิตสำธำรณะนั้น มีควำมหมำยแตกต็ำงกันออกไป ซึ่งได็แก็ กำร
เห็นประโยชน็ส็วนรวม มีจิตส ำนึกต็อส็วนรวม (ชัยวัฒน็ สุทธิรัตน็, 2552) จิตส ำนึกต็อสังคมมีควำม
ส ำนึกในสังคมซึ่งมีควำมหมำยดังนี้ 

จิตสำธำรณะ หมำยถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงกำรมีส็วนร็วมในกิจกรรมหรือ
สถำนกำรณ็ที่ก็อให็เกิดประโยชน็แก็ผู็อ่ืน ชุมชนและสังคม ด็วยควำมเต็มใจ กระตือรือร็น โดยไม็หวัง
ผลตอบแทน (กระทรวงศึกษำธิกำร, 2551) 

จิตสำธำรณะ คือจิตส ำนึกของกำรเป็นพลเมืองที่ด ี(สุดจิต นิมิตกุล, 2554 ) 
จิตสำธำรณะ หมำยถึง กำรที่ได็แสดงถึงควำมรู็สึกและกำรปฏิบัติที่เกี่ยวกับกำร

กระท ำตำมหน็ำที่รับผิดชอบของตนเอง กำรช็วยเหลือดูแลรักษำสิ่ง ต็ำง ๆที่เป็นสิ่งของสำธำรณะ
สมบัติของหน็วยงำน องค็กร หรือสังคม กำรแสดงควำมเอ้ือเฟ็็อเผื่อแผ็เสียสละทรัพย็สินหรือแรงงำน
ของตนเองต็อส็วนรวม (พระสุวรรณ็ ปู็อ็อน, 2556) 

จิตสำธำรณะ หมำยถึง เป็นกำรตระหนักรู็ของบุคคลถึงป็ญหำที่เกิดขึ้นในสังคม
โดยรวม ท ำให็เกิดควำมรู็สึกเป็นเจ็ำของในสิ่งที่เป็นสำธำรณะสมบัติ รู็จักเอำใจใส็เป็นธุระในเรื่องของ
ส็วนรวมปรำรถนำที่จะกระท ำในสิ่งที่ เสื่อมเสียหรือเป็นป็ญหำต็อสังคมและมุ็งกระท ำสิ่งที่ เป็น
ประโยชน็ด็วยควำมเต็มใจ กระตือรือร็นโดยไม็หวังสิ่งตอบแทน (บัญชำพิพัฒน็ โสดำ, 2556) 

จิตสำธำรณะหมำยถึง ควำมคิด ควำมตระหนัก ที่ไม็เห็นแก็ตัวมีควำมปรำรถนำนี่จะ
ช็วยเหลือ ช็วยแก็ป็ญหำให็ผู็อ่ืนและสังคมท็องถิ่นรวมทั้งกำรรู็จักเอำใจใส็เป็นธุระเรื่องของส็วนรวม  
ที่ใช็ประโยชน็ร็วมกันเป็นกลุ็มยินดีน ำควำมรู็ควำมสำมำรถของตนมำช็วยเหลื่อสังคมหรือท็องถิ่ น 
 (ปกเกศ ชนะโยธำ, 2557 ) 

จิตสำธำรณะ กล็ำวคือ คุณลักษณะของบุคคลซึ่งแสดงออกถึงกำรมีส็วนร็วมใน
กิจกรรมหรือสถำนกำรณ็ ที่ก็อให็เกิดประโยชน็แก็ผู็อ่ืน ชุมชน สังคม ด็วยควำมเต็มใจ กระตือรือร็น 
กำรคิดที่สร็ำงสรรค็เป็นกุศลและมุ็งท ำกิจกรรมที่ดีเป็นประโยชน็ต็อส็วนรวม คิดสร็ำงสรรค็ คือ คิด
ในทำงที่ดี ไม็ท ำลำยบุคคล สังคม วัฒนธรรม ประเทศชำติและสิ่งแวดล็อม ทั้งกำรกระท ำ และค ำพูด
ที่มำจำกควำมคิดที่ดีโดยไม็หวังสิ่งตอบแทน (ธิญดำ วงษ็อำชีพ, 2557) 

จิตสำธำรณะ หมำยถึง จิตส ำนึกเพ่ือส็วนรวม ตระหนักรู็ถึงกำรมีส็วนร็วมโดยท ำสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่งเพ่ือเห็นแก็ประโยชน็ส็วนรวม ควำมรู็สึกนึกคิดกำรเป็นเจ็ำของร็วมกันในสิ่งเป็นสำธำรณ
สมบัติ ดูแลรักษำธำรณสมบัติที่ทุกคนใช็ประโยชน็ร็วมกัน โดยไม็ยึดครองมำเป็นของตนเอง กำรมี
ควำมรับผิดชอบต็อสังคม และให็กำรช็วยเหลือผู็ อ่ืนด็วยควำมเต็มใจโดยไม็หวังผลตอบแทน 
 (สุนิสำ คงทอง, 2557 ) 
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จิตสำธำรณะ คือ ควำมสำมำรถของบุคคลในกำรรับรู็ถึงควำมไม็ยุติธรรม และให็
ควำมส ำคัญกับควำมต็องกำรที่หลำกหลำยของบุคคลรวมทั้งกำรกระท ำเพ่ือท ำให็เกิดกำรเปลี่ยนแปลง
สังคม (Kraft, 1992) 

จิตสำธำรณะ เป็นลักษณะที่มีควำมรู็สึกตัวว็ำเป็นผลมำจำกควำมรู็สึก หรือเป็น
ควำมสำมำรถที่เกิดจำกกำรมีประสบกำรณ็ในแต็ละคนในช็วงเวลำที่เกิดขึ้น ที่กระท ำโดยไม็ให็ผู็อ่ืน
เกิดควำมเดือดร็อน (Raymond J, 1999. ) 

จำกควำมหมำยข็ำงต็นของ จิตสำธำรณะ สรุปได็ว็ำ จิตสำธำรณะ หมำยถึง กำร
ตระหนักรู็ในกำรช็วยเหลือ แบ็งป็น มีควำมคิดที่ไม็เห็นแก็ตนเอง รู็จักเอำใจใส็ในเรื่องส็วนรวม 
เสียสละเพ่ือสำธำรณะประโยชน็ กำรแสดงออกท่ีเคำรพต็อสิทธิหน็ำที่และค ำนึงถึงผู็อ่ืน  

 

1.2 ควำมส ำคัญของกำรมีจิตสำธำรณะ 

กำรอยู็ร็วมกันของคนในสังคม ย็อมต็องมีรูปแบบควำมสัมพันธ็อย็ำงเหมำะสม
เพ่ือให็สังคมสงบสุข เกิดกำรเกื้อกูลช็วยเหลือ และมีควำมร็วมมือทำงสังคม เป็นจิตส ำนึกสำธำรณะที่
คนในสังคมควรตระหนัก และมีบทบำทและท ำหน็ำที่แตกต็ำงกันไป หำกบุคคลในสังคมไม็ตระหนัก
และไม็มีส็วนร็วมทำงสังคม ผลกระทบจะเกิดขึ้นทั้งต็อบุคคล ครอบครัว ชุมชนและสังคม มีผลท ำให็
เกิดป็ญหำชุมชนอ็อนแอ ขำดกำรพัฒนำ เพรำะต็ำงคนต็ำงอยู็ มุ็งเอำแต็ประโยชน็ส็วนตน ชุมชนมี
สภำพเช็นไรก็ยังคงเป็นเช็นนั้น ล็ำหลังไม็เกิดกำรพัฒนำ เนื่องจำกขำดพลังของคนในสังคม และยิ่ง
นำนไปก็อำจมีแต็เสื่อมทรุดลง  ก็อให็เกิดป็ญหำอำชญำกรรม ป็ญหำสังคม  ป็ญหำกำรเมืองตำมมำ  
สังคมขำดผู็น ำที่น ำไปสู็กำรแก็ป็ญหำ เพรำะคนในสังคมมองป็ญหำของตัวเองเป็นเรื่องใหญ็ เกิดกำร
เอำรัดเอำเปรียบ มองป็ญหำส็วนรวมเป็นเรื่องนอกตัว ไม็ใส็ใจที่จะมีส็วนร็วม กลัวเสียทรัพย็กลัว
เสียเวลำ หรือกลัวเป็นที่ครหำจำกบุคคลอื่น สังคมจึงขำดคนอำสำน ำพำกำรพัฒนำ   

จิตส ำนึกสำธำรณะจึงเป็นควำมเข็ำใจในควำมควำมสัมพันธ็ของบุคคลในกำรมองสิ่ง
ต็ำง ๆ ที่เขำมีส็วนเกี่ยวข็องอย็ำงประจักษ็เข็ำใจตำมควำมเป็นจริง รู็เท็ำทันสิ่งที่เกิดขึ้นด็วยควำม
คิดเห็นอย็ำงถูกต็อง และน ำตนเองเข็ำไปมีส็วนร็วมตำมเหตุป็จจัยด็วยจิตใจที่สงบเย็นเป็นประโยชน็ 
คุณค็ำของบุคคลที่มีจิตส ำนึกสำธำรณะจึงเป็นพลังในกำรสร็ำงสรรค็สังคมกำรอยู็ร็วมกัน   เมื่อคนใน
สังคมมีจิตส ำนึกสำธำรณะจะท ำให็เกิดประชำสังคมที่เข็มแข็ง น ำไปสู็สังคมกำรอยู็ร็วมกันอย็ำงสงบ
และสันติสุข ผู็วิจัยเล็งเห็นคุณค็ำที่เกิดข้ึนเมื่อบุคคลเกิดจิตส ำนึกสำธำรณะ จึงสนใจพัฒนำควำมเข็ำใจ
ของบุคคลที่สำมำรถช็วยให็บุคคลประจักษ็ถึงสรรพสิ่งต็องอยู็ร็วมกัน  ควำมสัมพันธ็ ทุกอย็ำงในโลก
เป็นเพื่อนร็วมทุกข็ร็วมสุข  และกำรกระท ำของบุคคลล็วนเกี่ยวข็องมีผลกับคนอ่ืน 

ควำมส ำคัญของกำรมีจิตสำธำรณะว็ำ กำรสร็ำงคนให็มีจิตสำธำรณะมีควำมส ำคัญ
ต็อบุคคล องค็กรสังคม และประเทศชำติอย็ำงมำก ถ็ำเรำสำมำรถปลูกฝ็ง ส็งเสริม หรือพัฒนำให็เด็กมี
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จิตสำธำรณะ ด็วยวิธีกำรต็ำง ๆ จะท ำให็เด็กมีจิตใจที่เห็นแก็ประโยชน็ส็วนรวม ไม็เห็นแก็ประโยชน็
ส็วนตน อำสำดูแลรับผิดชอบสมบัติส็วนรวมให็ผู็อ่ืน เมื่อเจริญเติบโตเป็นผู็ใหญ็ ป็ญหำอำชญำกรรม 
ป็ญหำยำเสพติด กำรท ำลำยสำธำรณะสมบัติต็ำง ๆ จะลดลง กำรเห็นแก็ประโยชน็ส็วนตน และ
ประโยชน็พวกพ็องก็จะลดน็อยลง และจ ำน ำมำสู็ชุมชนและสังคมที่ เข็มแข็ง และพัฒนำทัน
อำรยประเทศ รวมทั้งไม็เกิดกำรขัดแย็งกันระหว็ำงประเทศ ซึ่งอำจน ำไปสู็กำรล็มสลำยของชำติต็ำง ๆ
ในโลกนี้ (ชัยวัฒน็ สุทธิรัตน็, 2552) 

อำจกล็ำวโดยสรุปได็ว็ำ ควำมส ำคัญของจิตสำธำรณะคือ กำรอยู็ร็วมกันของคนใน
สังคม ต็องมีรูปแบบควำมสัมพันธ็อย็ำงเหมำะสม สังคมควรตระหนักและมีบทบำทท ำหน็ำที่แตกต็ำง
กันไป โดยสำมำรถปลูกฝ็ง ส็งเสริม ในเด็กให็มีจิตสำธำรณะ ด็วยวิธีกำรต็ำง ๆจะท ำให็เด็กมีจิตใจที่
เห็นแก็ประโยชน็ส็วนรวม ไม็เห็นแก็ประโยชน็ส็วนตนเมื่อคนในสังคมมีจิตสำธำรณะจะท ำให็เกิด
ประชำสังคมที่เข็มแข็ง น ำไปสู็สังคมกำรอยู็ร็วมกันอย็ำงสงบและสันติสุข 

 

1.3 องค็ประกอบของจิตสำธำรณะ 

องค็ประกอบของจิตสำธำรณะนั้น มีกำรแบ็งองค็ประกอบที่แตกต็ำงกันไป ได็แก็ 
หลวงวิเชียรแพทยำคม ได็อธิบำยไว็ว็ำกำรที่บุคคลมีจิตส ำนึก  จะมีองค็ประกอบ

โดยทั่วไปดังนี้ (นิรุทธิ์ วัฒโนภำส, 2553 ) 
1. องค็ประกอบทำงด็ำนควำมคิด (Cognition) เป็นส็วนที่เกี่ยวข็องกับควำมคิดที่

เป็นส็วนของกำรรู็ หรือเกิดควำมรับรู็ของควำมส ำนึกเป็นหลัก เช็น กำรรับรู็ (Perception) ควำมทรง
จ ำ (Memory) ควำมมีเหตุผล (Reasoning) และกำรใช็ป็ญญำ (Intellect) เป็นต็น 

2. องค็ประกอบด็ำนควำมรู็สึก (Affection) เป็นส็วนประกอบทำงด็ำนอำรมณ็ 
ควำมรู็สึก ซึ่งจะเป็นสิ่งกระตุ็นควำมคิดอีกต็อหนึ่ง เป็นส็วนของควำมรู็สึกทำงใจของควำมส ำนึก ที่
รวมเอำควำมรู็สึกของบุคคลในด็ำนบวกหรือด็ำนลบ 

3. องค็ประกอบทำงด็ำนกำรปฏิบัติหรือกำรกระท ำ (Behavior) เป็นองค็ประกอบที่
ก็อให็เกิดแนวโน็มในทำงปฏิบัติหรือปฏิกิริยำตอบสนองเมื่อมีสิ่งเร็ำที่เหมำะสม ส็วนนี้ต็องอำศัยควำม
เข็ำใจ หรือควำมคิดรวบยอด (Concept) เกี่ยวกับสิ่งนั้นเป็นพ้ืนฐำนจำกองค็ประกอบจิตส ำนึก
ดังกล็ำว ได็มีผู็ศึกษำและอธิบำยถึงคุณลักษณะจิตส ำนึกสำธำรณะ 

เมื่อได็พิจำรณำและตัดสินใจ น ำองค็ประกอบดังกล็ำวมำพัฒนำและประยุกต็ใช็
ศึกษำในงำนวิจัยครั้งนี้   ได็สังเครำะห็เป็นองค็ประกอบพฤติกรรมจิตสำธำรณะของนักศึกษำ
มหำวิทยำลัยศิลปำกรบนพ้ืนฐำนกำรวิเครำะห็ควำมต็องกำรจ ำเป็นและบริบทมหำวิทยำลัยศิลปำกร 
ประกอบด็วย  4  องค็ประกอบ (นิรุทธิ์ วัฒโนภำส , 2553 ) ผู็วิจัยจึงของยกองค็ประกอบทั้ง 4 
องค็ประกอบ มำเป็นนิยำมศัพท็เฉพำะ คือ 
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องค็ประกอบที่ 1 พฤติกรรมกำรตระหนักรู็และมีส็วนร็วมในกำรแก็ไขป็ญหำ  หมำยถึง กำรที่
นักศึกษำรับรู็เข็ำใจ สำมำรถวิเครำะห็ป็ญหำสำเหตุ และเชื่อมโยงสัมพันธ็ถึงควำมเปลี่ยนแปลง และ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นต็อตนเองและผู็อ่ืนด็วยเหตุผลตำมควำมเป็นจริง ประกอบด็วย  

  1.1 กำรมีทัศนคติและกำรมองโลกในแง็ดี 
        1.2 กำรตระหนักถึงป็ญหำและและมีส็วนร็วมแก็ไขด็วยเหตุผล 
       1.3 สำมำรถตระหนักรู็ในกำรกระท ำของตนเอง   
องค็ประกอบที่ 2 พฤติกรรมกำรอยู็ร็วมกันอย็ำงเก้ือกูล หมำยถึง กำรที่นักศึกษำมีปฏิสัมพันธ็

กับผู็อ่ืนด็วยควำมเคำรพในสิทธิและให็เกียรติซึ่งกันและกัน มีกำรแสดงออกที่ช็วยเหลือแบ็งป็น ให็
ควำมร็วมมือและค ำนึงถึงผู็อ่ืน ไม็ก็อให็เกิดควำมเดือดร็อนเสียหำย หรือเบียดเบียนตนเองและผู็อ่ืน  
ประกอบด็วย  

  2.1 กำรมีปฏิสัมพันธ็ที่ดีกับผู็อ่ืน 
      2.2 มีควำมเอ้ืออำทรช็วยเหลือค ำนึงถึงประโยชน็ผู็อ่ืน 
       2.3 กำรยอมรับควำมหลำกหลำยและควำมแตกต็ำงระหว็ำงบุคคล 
องค็ประกอบที่ 3 พฤติกรรมกำรเคำรพหน็ำที่และข็อปฏิบัติทำงสังคม  หมำยถึง  กำรที่

นักศึกษำตระหนักถึงกำรท ำหน็ำที่ของตน  มีควำมเข็ำใจและยอมรับถึงควำมจ ำเป็น และควำมส ำคัญ
ของข็อปฏิบัติที่เอ้ือประโยชน็ให็กำรอยู็ร็วมกันเกิดควำมสงบสุข มีควำมรับผิดชอบ และสำมำรถ
ควบคุมตนเองให็ประพฤติปฏิบัติได็เหมำะสม ประกอบด็วย 

  3.1 ใช็สำธำรณะทรัพย็สินอย็ำงรู็คุณค็ำประหยัดและแบ็งป็นกัน 
3.2 เคำรพในสิทธิหน็ำที่ส็วนบุคคล ส็วนรวมและกฎระเบียบทำงสังคม 
3.3 มีควำมรับผิดชอบ เกิดควำมละอำยในกำรท ำสิ่งที่ไม็ถูกต็อง 

องค็ประกอบที่ 4 พฤติกรรมกำรอุทิศตนท ำงำนโดยเห็นแก็ประโยชน็ส็วนรวม หมำยถึง กำรที่
นักศึกษำเข็ำร็วมกิจกรรมต็ำง ๆ โดยไม็เพิกเฉยต็อกำรกระท ำใด ๆ ที่จะเกิดประโยชน็ต็อส็วนรวมตำม
โอกำสและควำมสำมำรถของตน กระท ำด็วยควำมเสียสละ สมัครใจเพ่ือช็วยเหลือหรือตอบแทนสังคม 
ประกอบด็วย  

  4.1 ค ำนึงถึงประโยชน็ส็วนรวมมำกกว็ำส็วนตน 
      4.2 กำรลงมือปฏิบัติอุทิศตนด็วยควำมเสียสละ 

4.3 อำสำที่จะท ำงำนโดยไม็มุ็งหวังสิ่งตอบแทน 
 สรุปได็ว็ำ พฤติกรรมจิตสำธำรณะ หมำยถึง กำรที่นักศึกษำตระหนักรู็ในกำรช็วยเหลือ 
แบ็งป็น มีควำมคิดที่ไม็เห็นแก็ตนเอง รู็จักเอำใจใส็ในเรื่องส็วนรวมเสียสละเพ่ือสำธำรณะประโยชน็ 
พิจำรณำจำกลักษณะ 4 ด็ำน ได็แก็   
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1 พฤติกรรมกำรตระหนักรู็และมีส็วนร็วมในกำรแก็ไขป็ญหำ หมำยถึง กำรที่
นักศึกษำรับรู็เข็ำใจ สำมำรถวิเครำะห็ป็ญหำสำเหตุ ตระหนักถึงป็ญหำและตระหนักรู็ในกำรกระท ำ
ของตนเอง มีส็วนร็วมแก็ไขและเชื่อมโยงสัมพันธ็ถึงควำมเปลี่ยนแปลง กำรมีทัศนคติและกำรมองโลก
ในแง็ดีและผลกระทบที่เกิดขึ้นต็อตนเองและผู็อ่ืนด็วยเหตุผลตำมควำมเป็นจริง   

2. พฤติกรรมกำรอยู็ร็วมกันอย็ำงช็วยเหลือเกื้อกูล หมำยถึง กำรที่นักศึกษำมี
ปฏิสัมพันธ็กับผู็อ่ืนด็วยควำมเคำรพในสิทธิและให็เกียรติซึ่งกันและกัน มีควำมเอ้ืออำทรช็วยเหลือ
ค ำนึงถึงประโยชน็ผู็อ่ืน มีกำรแสดงออกที่ช็วยเหลือแบ็งป็น กำรยอมรับควำมหลำกหลำยและควำม
แตกต็ำงระหว็ำงบุคคลให็ควำมร็วมมือและค ำนึงถึงผู็อ่ืน ไม็ก็อให็เกิดควำมเดือดร็อนเสียหำย หรือ
เบียดเบียนตนเองและผู็อ่ืน มีคุณธรรมจริยธรรม ควำมห็วงใย ควำมเอ้ืออำทรและไม็กระท ำตนให็
เสื่อมเสียหรือเป็นป็ญหำต็อสังคม ประเทศชำติ     

3. พฤติกรรมกำรเคำรพหน็ำที่และข็อปฏิบัติทำงสังคม  หมำยถึง  กำรที่นักศึกษำ
ตระหนักถึงกำรท ำหน็ำที่ของตน  มีควำมเข็ำใจและยอมรับถึงควำมจ ำเป็นและควำมส ำคัญของ  
ข็อปฏิบัติที่เอ้ือประโยชน็ให็กำรอยู็ร็วมกันเกิดควำมสงบสุข มีควำมรับผิดชอบ เคำรพในสิทธิหน็ำที่
ส็วนบุคคล มีควำมรับผิดชอบ เกิดควำมละอำยในกำรท ำสิ่งที่ไม็ถูกต็อง และสำมำรถควบคุมตนเองให็
ประพฤติปฏิบัติได็เหมำะสม  รวมไปถึงกำรมีปฏิสัมพันธ็ทำงสังคม เข็ำร็วมในกำรท ำงำนที่ เป็น
ส็วนรวม มีทัศนคติที่ดีต็อพฤติกรรมกำรท ำประโยชน็เพ่ือส็วนรวม และยังรวมไปถึงกำรแสดงออกที่
เคำรพต็อสิทธิหน็ำที่และค ำนึงถึงผู็อ่ืน โดยท ำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ไม็เห็นแก็ตัว 

4. พฤติกรรมกำรอุทิศตนท ำงำนโดยเห็นแก็ประโยชน็ส็วนรวม หมำยถึง กำรที่
นักศึกษำค ำนึงถึงประโยชน็ส็วนรวมมำกกว็ำส็วนตน กำรเข็ำร็วมกิจกรรมต็ำง ๆ โดยไม็เพิกเฉยต็อกำร
กระท ำใด ๆ ที่จะเกิดประโยชน็ต็อส็วนรวมตำมโอกำสและควำมสำมำรถของตน กำรลงมือปฏิบัติอุทิศ
ตนด็วยควำมเสียสละ กระท ำด็วยควำมเสียสละ ท ำงำนโดยไม็มุ็งหวังสิ่งตอบแทน สมัครใจเพ่ือ
ช็วยเหลือหรือตอบแทนสังคม  
 

1.4 ป็จจัยท่ีส็งผลต็อพฤติกรรมจิตสำธำรณะ 

พฤติกรรมของมนุษย็ สำมำรถแบ็งออกได็ 2 ประเภท คือ 1) พฤติกรรมภำยนอก 
(Overt Behavior) หมำยถึง พฤติกรรมที่แสดงออกให็บุคคลอ่ืนมองเห็นได็ เช็น กำรพูด กำรเขียน
หนังสือ กำรยิ้ม กำรเดิน เป็นต็น และ 2) พฤติกรรมภำยใน (Covert Behavior) หรือกระบวนกำร
ทำงจิต(Mental Processes) หมำยถึง พฤติกรรมที่เกิดขึ้นภำยในตัวบุคคล ซึ่งบุคคลอื่นมองไม็เห็นแต็
สำมำรถวัดได็ พฤติกรรมและกระบวนกำรทำงจิตนี้ ประกอบด็วย (1) กำรคิดกำรเข็ำใจ (Cognition) 
ที่เป็นผลสืบเนื่องมำจำกกำรรับรู็ กำรเรียนรู็ กำรจ ำ กำรคิด กำรแปลควำมหมำย ควำมเชื่อ และกำร
แก็ป็ญหำ  (2) อำรมณ็ (Emotion) คือ ควำมรู็สึกของบุคคลที่มีผลต็อควำมคิด พฤติกรรมและกำร
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ท ำงำนของอวัยวะภำยในของร็ำงกำย อำรมณ็ของมนุษย็มีท้ังอำรมณ็ในเชิงบวก ซึ่งก็อให็เกิดสิ่งที่ดีงำม
สร็ำงสรรค็เป็นสุข สนุกสนำน และอำรมณ็ในเชิงลบ เช็น ควำมโกรธ ควำมกลัว กำรเศร็ำโศกเสียใจ  
อำรมณ็ เป็นสิ่ งที่ ก ำหนดพฤติกรรมในกำรที่ จะเข็ำหำ (Approach) และกำรมีปฏิ สัมพัน ธ็ 
(Interaction) กับผู็ อ่ืน และ 3) แรงจูงใจ (Motivation) หมำยถึง สิ่ งที่กระตุ็นให็บุคคลแสดง
พฤติกรรมออกมำ ซึ่งอำจจะเหมือนหรือแตกต็ำงจำกบุคคลอ่ืนก็ได็ และพฤติกรรมที่คล็ำยคลึงกันก็
อำจเกิดจำกควำมต็องกำรที่แตกต็ำงกันได็เช็นกัน ได็ศึกษำเกี่ยวกับกำรศึกษำป็จจัยที่ก็อให็เกิด
พฤติกรรมนั้น สำมำรถศึกษำได็ 2 แบบ คือ 1. ป็จจัยภำยในตัวบุคคลที่เป็นลักษณะทำงจิต เช็น เจต
คติ หรือทัศนคติ บุคลิกภำพ กำรรับรู็ต็ำง ๆ 2. ป็จจัยภำยนอกตัวบุคคล เช็น สภำพแวดล็อมทำง
สังคมและวัฒนธรรมเป็นต็น โดยป็จจัยทั้ง 2 ที่ใช็ในกำรศึกษำพฤติกรรมต็ำง ๆของมนุษย็ เน็น
ควำมส ำคัญของกำรมีปฏิสัมพันธ็กันระหว็ำงบุคคลซึ่งเป็นลักษณะทำงจิต เป็นสำเหตุภำยในตัวบุคคล
กับสภำพแวดล็อมที่เป็นสำเหตุภำยนอกตัวบุคคล ปฏิกิริยำที่เกิดขึ้นมีควำมเชื่อมโยงและต็อเนื่องกัน 
ทั้งนี้เพรำะป็จจัยภำยในบุคคลหรือป็จจัยที่เกิดจำกภำยนอกบุคคลเพียงอย็ำงใดอย็ำงหนึ่งนั้น ไม็
สำมำรถบ็งชี้พฤติกรรมของบุคคลนั้นได็ เพรำะพฤติกรรมเป็นผลจำกกำรกระท ำของกระบวนกำร
ต็อเนื่องของปฏิสัมพันธ็หรือเป็นผลสะท็อนกลับระหว็ำงบุคคลกับสภำพแวดล็อมที่บุคคลเผชิญอยู็  
(Magnusson, 1977 ) 

จิตส ำนึกสำธำรณะ เป็นผลมำจำกกำรถ็ำยทอดทำงป็ญญำอำรมณ็สังคม และกำร
ปลูกฝ็งพฤติกรรมที่เหมำะสม เป็นสิ่งที่ต็องใช็เวลำและมีกำรกระท ำอย็ำงสม่ ำเสมอเป็นกิจวัตรมี
อิทธิพลมำจำกแบบอย็ำงของคนในสังคม ครอบครัว โรงเรียน เพ่ือน และสภำพแวดล็อมในสังคม มี
ควำมเกี่ยวข็องสัมพันธ็และส็งผลกระทบต็อกำรเกิดจิตส ำนึกสำธำรณะของนักศึกษำ กำรพัฒนำ
จิตส ำนึกสำธำรณะจึงต็องกระท ำควบคู็กันไปกับป็จจัยภำยใน คือกำรมีควำมคิดเห็นถูกต็อง และป็จจัย
ภำยนอก คือกำรมีตัวอย็ำงตัวแบบ หรือสิ่งที่เป็นสื่อกลำง ส็งเสริมกำรเกิดจิตส ำนึกสำธำรณะ จิตส ำนึก
สำธำรณะเป็นคุณค็ำของนักศึกษำอำจกล็ำวได็ว็ำ นักศึกษำที่มีจิตส ำนึกสำธำรณะ จะเป็นบุคคลที่มี
ระบบคิดกำรแก็ไขป็ญหำรับฟ็งควำมคิดเห็นและเรียนรู็จำกอยู็ร็วมกับผู็อ่ืนอย็ำงเกื้อกูล  ค ำนึงถึง
ประโยชน็ของส็วนรวมและมีส็วนร็วมในกิจกรรมทำงสังคม (นิรุทธิ์ วัฒโนภำส, 2553) 

กำรเกิดจิตส ำนักทำงสังคมหรือจิตสำธำรณะ จึงไม็อำจสรุปแยกแยะได็ว็ำ เกิดจำก
ป็จจัย ภำยนอกหรือป็จจัยภำยในเพียงอย็ำงใดอย็ำงหนึ่ง เพรำะทุกป็จจัยต็ำงก็มีควำมสัมพันธ็ และ
เกี่ยวข็องซึ่งกันและกัน  จิตส ำนึกทำงสังคมที่เกิดจำกป็จจัยภำยนอกจะเกิดขึน้โดยธรรมชำติ กล็ำวคือ 
กระทบต็อจิตใจและควำมรู็สึกของบุคคล แล็วกลำยเป็นจิตส ำนึกไปโดยธรรมชำติ และมักไม็รู็ตัว ต็ำง
จำก จิตส ำนึกทำงสังคมที่เกิดจำกป็จจัยภำยใน เป็นกำรจงใจคัดเลือก กล็ำวคือ มีกำรระลึกรู็ตัวเป็น
อย็ำงดี เป็นส ำนึกที่สร็ำงขึ้นมำเอง  ระหว็ำงป็จจัยภำยนอกและป็จจัยภำยใน จึงเป็นปฏิสัมพันธ็ที่มี
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ลักษณะ ต็อเนื่องกัน  ดังนั้นหำกต็องกำรพัฒนำจิตสำธำรณะของบุคคล ควรให็ควำมส ำคัญทั้งป็จจัย
ภำยนอก และป็จจัยภำยในที่ส็งผลต็อจิตนึกทำงสังคมควบคู็กัน (สุนิสำ คงทอง, 2557 ) 

สรุปได็ว็ำป็จจัยที่ก็อให็เกิดกำรมีจิตสำธำรณะนั้น เกิดจำกป็จจัยทั้งภำยในและ
ภำยนอกของแต็ละบุคคลที่แสดงออกมำ เป็นผลมำจำกกำรถ็ำยทอดทำงป็ญญำอำรมณ็สังคม และกำร
ปลูกฝ็งพฤติกรรมที่เหมำะสม จนท ำให็บุคคลนั้นเป็นบุคคลที่มีระบบคิดกำรแก็ไขป็ญหำรับฟ็งควำม
คิดเห็นและเรียนรู็จำกอยู็ร็วมกับผู็อ่ืนอย็ำงเกื้อกูล ค ำนึงถึงประโยชน็ของส็วนรวมและมีส็วนร็วมใน
กิจกรรมทำงสังคม 

 

1.5 รูปแบบของจิตสำธำรณะ 

รูปแบบของจิตสำธำรณะนั้นสำมำรถแบ็งรูปแบบที่แตกต็ำงกันไปตำมอำยุของกลุ็มที่
ศึกษำ ซึ่งแบ็งออก ดังนี้ 

จิตสำธำรณะมีอยู็ด็วยกัน 3 ด็ำนหลักๆ (สมพร สิงหะพล, 2542 ) ได็แก็ 
1. จิตส ำนึกเกี่ยวกับตนเอง (Self-Consciousness) เป็นจิตส ำนึกเพ่ือพัฒนำตนเอง ท ำให็

ตนเองเป็นบุคคลที่สมบูรณ็ยิ่งขึ้น จิตส ำนึกด็ำนนี้กำรศึกษำไทยมุ็งมั่นปลูกฝ็งมำนำน เกิดบ็ำงไม็เกิด
บ็ำงเป็นไปตำมสภำพกำรณ็ เป็นจิตส ำนึกแบบคลำสสิกที่ทุกสังคมพยำยำมเหมือนกันที่จะสร็ำงให็
เกิดขึ้นให็ได็ เช็น ควำมขยัน ควำมรับผิดชอบ ควำมมำนะอดทน เป็นต็น เป็นจิตส ำนึกที่ปลูกฝ็งมำ
เป็นเวลำนำน ตำมสภำพสังคมไทย 

2. จิตส ำนึกเกี่ยวกับสังคม หรือจิตสำธำรณะ (Social or Public Consciousness) เป็น
จิตส ำนึกที่ตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรร็วมกัน หรือค ำนึงถึงผู็อ่ืนที่ร็วมควำมสัมพันธ็เป็นกลุ็ม
เดียวกัน เป็นจิตส ำนึกที่คนไทยยังไม็ค็อยมีและขำดกันอยู็มำกเพรำะพ้ืนฐำนควำมเป็นมำของ
สังคมไทย สมควรที่จะรีบพัฒนำขึ้นโดยเร็ว เช็น จิตส ำนึกด็ำนเศรษฐกิจ จิตส ำนึกด็ำนกำรเมือง 
จิตส ำนึกด็ำนสิ่งแวดล็อม จิตส ำนึกด็ำนสุขภำพ เป็นต็น 

สรุปได็ว็ำ รูปแบบของจิตสำธำรณะนั้นสำมำรถแบ็งรูปแบบที่แตกต็ำงกันไปตำมอำยุของกลุ็ม
ที่ศึกษำ ซึ่งเป็นผลมำจำกจิตส ำนึกเกี่ยวกับตัวบุคคลและจิตส ำนึกเกี่ยวกับสังคมในช็วงอำยุของบุคคล
ในเวลำดังกล็ำว รูปแบบของจิตสำธำรณะจึงไม็สำมำรถเป็นสิ่งที่ตำยตัวได็และควรจะได็รับกำรปลูกฝ็ง
อย็ำงต็อเนื่อง 

 

1.6 ทฤษฎีที่เกี่ยวข็องกับจิตสำธำรณะ 

กำรพัฒนำจิตสำธำรณะนั้น จ ำเป็นต็องประยุกต็ใช็ทฤษฎี แนวคิด และกระบวนกำรพัฒนำที่
มีควำมหลำกหลำยเพ่ือช็วยในกำรพัฒนำ ซึ่งกำรพัฒนำนั้นต็องเป็นไปตำมล ำดับขั้นตอน มีกำรน ำ
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ป็ญหำทำงสังคมมำอธิบำย แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น วิพำกษ็วิจำรณ็อย็ำงต็อเนื่อง พร็อมทั้งให็ก ำลังใจ 
ให็กำรเสริมแรง ให็เห็นตัวแบบในสังคมท่ีดี โดยมีทฤษฎี ดังนี้ 
 

1.6.1 ทฤษฎีกำรเรียนรู็ทำงป็ญญำเชิงสังคม (Social cognitive theory) 
ทฤษฎีกำรเรียนรู็ทำงป็ญญำเชิงสังคม จัดได็ว็ำเป็นทฤษฎีที่มีอิทธิพลอย็ำงมำกต็อ

กำรพัฒนำ เทคนิคกำรปรับพฤติกรรมในป็จจุบัน ทฤษฎีนี้พัฒนำโดย อัลเบิร็ด แบนดูรำ (Albert 
Bandura) ตำมแนวคิดพ้ืนฐำนของทฤษฎีกำรเรียนรู็ทำงสังคมเชิงพุทธิป็ญญำของอัลเบิร็ด แบนดูรำ 
(Albert Bandura)นั้น เชื่อว็ำพฤติกรรมของคนเรำไม็ได็เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจำก
สภำพแวดล็อมอย็ำงเดียว หำกแต็มีป็จจัยส็วนบุคคลร็วมกันในลักษณะและสภำพแวดล็อมดังภำพที่ 1 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 1   ควำมสัมพันธ็ระหว็ำงพฤติกรรม (B) สภำพแวดล็อม (E) และป็จจัยส็วนบุคคล (P) 
ที่มีผลต็อกำรเรียนรู็และกำรกระท ำ  

 
ป็จจัยที่ก ำหนดซึ่งกันและกันทีละคู็ดังนี้ คู็แรกระหว็ำง   P       B แสดงให็เห็นถึง

ปฏิสัมพันธ็ระหว็ำงควำมคิด ควำมรู็สึกและกำรกระท ำ กำรคำดหวัง ควำมเชื่อ กำรรับรู็เกี่ยวกับตนเอง 
เป็ำหมำยและควำมตั้งใจ ซึ่งป็จจัยดังกล็ำวก ำหนดลักษณะและทิศทำงของพฤติกรรม สิ่งที่บุคคลเชื่อ
หรือมีควำมรู็สึกสำมำรถก ำหนดว็ำบุคคลจะแสดงพฤติกรรมเช็นใด 

กำรก ำหนดซึ่งกันและกันของ E        P เป็นกำรปฏิสัมพันธ็ระหว็ำงลักษณะของ
บุคคลและสภำพแวดล็อม ควำมคำดหวัง ควำมเชื่อ อำรมณ็และควำมสำมำรถทำงป็ญญำของบุคคล
นั้นจะพัฒนำและเปลี่ยนแปลงโดยอิทธิพลทำงสังคม 

ในคู็ของ B       E เป็นกำรปฏิสัมพันธ็ระหว็ำงพฤติกรรมและสภำพแวดล็อมในชีวิต
ป็จจุบันของเรำ พฤติกรรมเปลี่ยนเงื่อนไขสภำพแวดล็อม ในขณะเดียวกันเงื่อนไขของสภำพแวดล็อมที่
เปลี่ยนแปลงไปนั้น ก็ท ำให็พฤติกรรมถูกเปลี่ยนไปด็วย สภำพแวดล็อมจะไม็มีอิทธิพลใดๆต็อบุคคล
จนกว็ำจะมีอิทธิพลบำงอย็ำงเกิดขึ้น 

พฤติกรรมของมนุษย็จะเกิดขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงไปนั้นต็องขึ้นอยู็กับองค็ประกอบ
ภำยในของมนุษย็และสิ่งแวดล็อมที่มีอิทธิพลต็อกันและกัน โดยกรพบวนกำรเรียนรู็เป็นกระบวนกำร

P 

E B 
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เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และกำรเรียนรู็ส็วนใหญ็ของคนเกิดจำกกำรสังเกตตัวแบบ ซึ่งสำมำรถ
ถ็ำยทอดควำมคิดและกำรแสดงออกได็พร็อม ๆกัน และตัวแบบจะท ำหน็ำที่ 3 ลักษณะ คือ 

1. ส็งเสริมกำรเกิดพฤติกรรม 
2. ยับยั้งกำรเกิดพฤติกรรม 
3. ช็วยให็พฤติกรรมนั้นคงอยู็ 

แบนดูรำได็แบ็งแม็แบบออกเป็น 2 ชนิด คือ แม็แบบจำกตัวจริงกับแม็แบบที่เป็น
สัญลักษณ็ ซึ่งอำจเป็นค ำพูด เอกสำร วิทยุ โทรทัศน็ สไลด็ หรือวีดีทัศน็ เป็นต็น และได็สรุปอิทธิพล
ของแม็แบบทีม่ีผู็สังเกต ดังนี้ (Bandura, 1997) 

1. กำรสร็ำงพฤติกรรมใหม็ เมื่อผู็สังเกตได็เห็นกำรกระท ำของแม็แบบซึ่งเป็นกำร
กระท ำที่สังเกตไม็เคยได็พบเห็นที่ไหนมำก็อน ผู็สังเกตจะรวบรวมข็อมูลของกำรกระท ำใหม็นี้ในรูป
ของสัญลักษณ็และถ็ำยทอดออกมำเป็นพฤติกรรมใหม็ 

2. กำรสร็ำงกฎเกณฑ็หรือหลักกำรใหม็ จะเกิดขึ้นในสภำพที่มีผู็สังเกตเห็นกำร
กระท ำของแม็แบบในลักษณะต็ำง ๆ เช็น กำรตัดสินใจ รูปแบบทำงภำษำ เป็นต็น จำกนั้นผู็สังเกตจะ
ทดสอบ กำรกระท ำตำมแม็แบบลักษณะต็ำง ๆ ลกำรตอบสนองส็งผลทำงบวก ผู็สังเกตจะรวบรวม
รูปแบบลักษณะของแม็แบบในรูปแบบต็ำง ๆ และน ำมำสร็ำงกฎเกณฑ็ใหม็หรือหลักกำรใหม็ 

3. กำรสอนควำมคิดและพฤติกรรมกำรสร็ำงสรรค็ กำรมีแม็แบบจะช็วยสนับสนุน
กำรพัฒนำเชิงสร็ำงสรรค็ เพรำะเมื่อมนุษย็เห็นแม็แบบกำรกระท ำพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่ง มนุษย็
อำจใช็ประสบกำรณ็ต็ำง ๆ ที่มีอยู็ประกอบกับกำรกระท ำของแม็แบบมำพัฒนำเป็นควำมคิดหรือ
พฤตกิรรมใหม็ขึ้นมำ 

4. กำรยับยั้งกำรกระท ำและลดควำมหวั่นเกรง ที่จะกระท ำกำรที่ได็เห็นแม็แบบถูก
ลงโทษ ผู็สังเกตมีแนวโน็มที่จะไม็กระท ำตำมแม็แบบนั้นและในท ำนองเดียวกันถ็ำได็เห็นแม็แบบท ำ
พฤติกรรมที่ไม็เหมำะสมไม็ถูกต็องและไม็ถูกห็ำมปรำม แล็วไม็มีผลกรรมใด ๆ ตำมมำ ผู็สังเกตก็มี
แนวโน็มท่ีจะกระท ำตำมแม็แบบ 

5. กำรส็งเสริมกรกระท ำ กำรมีแม็แบบที่มีอิทธิพลต็อกำรส็งเสริมกำรกระท ำทั้งที่
เป็นทำงบวกและทำงลบ ถ็ำผู็สังเกตได็เห็นแม็แบบแสดงพฤติกรรมหนึ่งและได็รับรำงวัล ผู็สังเกตจะมี
แนวโน็มที่จะกระท ำตำม ในท ำนองเดียวกันถ็ำผู็สังเกตได็เห็นแม็แบที่แสดงควำมก็ำวร็ำว และได็รับ
กำรยกย็องว็ำเป็นสิ่งดี ผู็สังเกตก็มีแนวโน็มกระท ำตำมมำกขึ้น ดังนั้นกำรเสนอแม็แบบในสังคม
จ ำเป็นต็องมีควนระมัดระวังอย็ำงยิ่ง เพรำะอำจจะมีผลต็อกำรเพ่ิมพฤติกรรมทำงลบได็  

6. ทำงด็ำนอำรมณ็ กำรมีแม็แบบนอกจำกจะส็งผลต็อกำรกระท ำแล็ว ยังมีผลต็อ
อำรมณ็ของผู็สังเกตให็รุนแรงเพิ่มขึ้นและกระตุ็นให็เกิดอำรมณ็คล็อยตนไปด็วย  
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7. กำรเอ้ืออ ำนวยให็เกิดกำรกระท ำตนแม็แบบกำรกระท ำที่ให็คนเห็นคุณค็ำและมี
ควำมชื่นชอบอยู็เสมอ กำรกระท ำของแม็แบบนั้นก็จะท ำให็ผู็สังเกตท ำได็โดยรวดเร็วและกระท ำได็ง็ำย 
นอกจำกนี้เมื่อคนสำมำรถกระท ำตำมแม็แบบได็เร็วจะท ำให็เกิดกำรแผ็ขยำยจำกสังคมหนึ่งได็รวดเร็ว
ด็วย 

แนวทำงกำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมโดยใช็ทฤษฎีกำรเรียนรู็ทำงป็ญญำเชิงสังคม 
มำเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำจิตสำธำรณะ ดังนี้ (ทิศนำ แขมมณ,ี 2541. ) 

1. กระตุ็นให็ผู็เรียนเกิดควำมเอำใจใส็และตั้งใจสังเกตตัวแบบ 
2. กำรเสนอตัวแบบ ตัวแบบจะต็องเด็นชัด ไม็สลับซับซ็อนจนเกินไป เป็นตัวแบบที่มี

คุณค็ำ มีประโยชน็สำมำรถดึงดูดจิตใจและท ำให็ผู็สังเกตพอใจ  
3. กำรช็วยให็ผู็เรียนเก็บจ ำตัวแบบนั้น โดยใช็วิธีกำรต็ำง ๆ เช็นกำรท ำเป็นรหัสกำร

จ ำ กำรซักซ็อมลักษณะตัวแบบในควำมคิดและด็วยกำรกระท ำ  
4. กำรจูงใจให็ผู็เรียนปฏิบัติ โดยกำรช็วยให็ผู็เรียนได็รับรู็เห็นคุณค็ำ รับรู็ควำมสำม

รถของตนเองเรียนรู็วิธีกำรก ำกับตนเองและเห็นผลที่น็ำพึงพอใจของกำรปฏิบัติ 
5. กำรลงมือกระท ำหรือปฏิบัติ โดยช็วยให็ผู็เรียนได็ลงมือท ำ สังเกตกำรณ็กระท ำ

ของตนเอง โดยให็ผู็เรียนได็ข็อมูลป็อนกลับและให็ผู็เรียนได็เทียบเคียงกรกระท ำของตนกับภำพตัว
แบบในควำมคิด 

จำกกำรศึกษำทฤษฎีกำรเรียนรู็ทำงป็ญญำเชิงสังคมของแบนคูรำ  (Bandura 1977) 
สรุปได็ว็ำ เป็นทฤษฎีที่อธิบำยวิธีกำรและกระบวนกำรที่บุคคลได็รับอิทธิพลจำกสังคม โดยมีป็จจัยด็ำน
บุคคลป็จจัยด็ำนสภำพแวดล็อมและป็จจัยด็ำนพฤติกรรมมีควำมสัมพันธ็กัน ซึ่งกำรเรียนรู็พฤติกรรม
และกำรเกิดพฤติกรรมด็ำนบวกเละลบ เกิดขึ้นได็โดยกำรสังเกตหรือเลียนแบบที่เป็นบุคคลจริงและ
จำกตัวแบบสัญลักษณ็ 
 

1 .6 .2  ท ฤษ ฎี ก ำร เรี ยน รู็ ก ำรวำงเงื่ อ น ไขแบบ กำรกระท ำ  (Operant 
conditioning theory) 

ทฤษฎีกำรเรียนรู็กำรวำงเงื่อนไขแบบกรกระท ำ (Operant conditioning theory) 
ของสกินนอร็ สรุปได็ดังนี้ (ชัยวัฒน็ สุทธิรัตน็, 2552) 

1. กระท ำใด ๆ ถ็ำได็รับกำรเสริมแรงจะมีแนวโน็มเกิดขึ้นอีก ส็วนกำรกระท ำที่ไม็มี
กำรเสริมแรงแนวโน็มท่ีควำมถี่ของกำรกระท ำนั้นจะลดลงและหำยไปในที่สุด 

2. กำรเสริมแรงที่แปรเปลี่ยนท ำให็เกิดกำรตอบสนองกว็ำกำรเสริมแรงที่ตำยตัว 
3. กำรลงโทษท ำให็เรียนรู็ได็เร็วและลืมเร็ว  
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4. กำรให็แรงเสริมหรือให็รำงวัล เมื่อมีกำรแสดงพฤติกรรมที่ต็องกำรสำมำรถช็วย
ปรับ หรือปลูกฝ็งนิสัยที่ด็องกำรได็ 

ดังนั้น ในกำรน ำทฤษฎีกำรเรียนรู็กำรวำงเงื่อนไขแบบกำรกระท ำไปประยุกต็ใช็ใน
กำรพัฒนำจิตสำธำรณะนั้นอำจท ำได็ดังนี้  

1 กำรเสริมแรงทำงบวก (Positive reinforcement) เมื่อมีกำรแสดงออกซึ่ ง
พฤติกรรมจิตสำธำรณะซึ่งอำจใช็ตัวเสริมแรงได็ 4 ประเภทคือ  

1.1 ตัวเสริมแรงที่เป็นสิ่งของ (Material reinforce) เป็นตัวเสริมแรงที่ประกอบไป
ด็วยอำหำร ของที่เล็นได็ และสิ่งของต็ำง ๆ เช็น ขนม ของเล็น เสื้อผ็ำ น้ ำหอม รถยนต็เป็นต็น  

1.2 ตัวเสริมแรงทำงสังคม (Social reinforce) ตัวเสริมแรงทำงสังคม เป็นตัว
เสริมแรงที่ไม็ต็องลงทุนซื้อหำ มีอยู็กับตัวเรำและค็อนข็ำงจะมีประสิทธิภำพสูงในกำรปรับพฤติกรรม
แบ็งเป็น 2 ลักษณะคือ ค ำพูด ได็แก็ ค ำชม เช็น ดีมำก น็ำสนใจมำก ชอบมำกเลย ใช็เลย ฉลำดจริง ๆ 
เป็นควำมคิดที่ดี เป็นด็น และกำรแสดงออกท็ำทำง เช็น ยิ้ม มองอย็ำงสนใจ กำรแตะตัวจับมือ เป็น
ต็น  

1.3 ตัวเสริมแรงที่ เป็นกิจกรรม (Activity reinforce) เป็นกำรใช็กิจกรรมหรือ
พฤติกรรมที่ชอบไปเสริมแรงกิจกรรมหรือพฤติกรรมที่ไม็ชอบ  

1.4 ตัวเสริมแรงที่เป็นเบี้ยอรรถกร (Token reinforce) โดยกำรน ำเบี้ยอรรถกร ไป
แลกเป็นตัวเสริมแรงอ่ืน ๆ เช็น ดำว คูปอง โบนัส เงิน คะแนน เป็นต็น  

2. กำรเสริมแรงทำงลบ (Negative reinforcement) 
เป็นกำรท ำให็ควำมถี่ของพฤติกรรมคงที่หรือเพ่ิมมำกขึ้น ซึ่งกำรเสริมแรงทำงลบ

ผู็สอนควรปฏิบัติคือ ท ำทันทีหรือเร็วที่สุดเมื่อพฤติกรรมที่ไม็ต็องกำรเกิดขึ้น ควรให็มีควำมรุนแรง
พอเหมำะไม็มำกหรือน็อยเกินไป ควรให็ผู็ถูกลงโทษรู็ว็ำพฤติกรรมใดที่ถูกลงโทษเพรำะเหตุใด ควรให็
เหตุผลไม็ใช็อำรมณ็ ควรใช็กำรลงโทษควบคู็กับกำรเสริมแรงทำงบวก ผู็ลงโทษต็องเป็นตัวแบบที่ดีใน
ทุก ๆ ด็ำนและกำรลงโทษควรเป็นวิธีสุดท็ำย ถ็ำไม็จ ำเป็นก็ไม็ควรใช็กำรลงโทษ 

กระบวนกำรพัฒนำจิตพิสัยของบลูม (Bloom) 
บลูม ได็สรุปกระบวนกำรพัฒนำจิตพิสัย (Affective domain)  ของคนไว็ดังนี้ 
ขั้นที่ 1 ขั้นกำรรับรู็ (Perceiving or receiving) เป็นกำรสร็ำงควำมสนใจให็บุคคล

ได็รับรู็และใส็ใจในสิ่งเร็ำที่น ำมำกระตุ็นเพ่ือให็บุคคลมีควนรู็สึกที่จะยอมรับสิ่งเร็ำนั้น และเลือกที่จะ
สนใจสิ่งเร็ำนั้น ๆ เช็นกำรให็เห็นด็นแบบ กำรจัดกิจกรรมบริกำรสังคมดี ๆ กำรบริจำคเสื้อผ็ำ
ช็วยเหลือผู็อ่ืนในฤดูหนำว เป็นต็น  

ขั้นที่ 2 ขั้นกำรตอบสนอง (Responding) เมื่อบุคคลสนใจแบบอย็ำงที่ดีในขั้นที่ 1 
แล็วจะเกิดทัศนคติต็อสิ่งเร็ำนั้น แล็วจะตอบสนองซึ่ง ได็แก็ กำรยอมรับสิ่งเร็ำนั้น เกิดควำมรู็สึก อยำก
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ตอบสนอง หรือเกิดควำมพอใจจำกกำรตอบสนองต็อสิ่งเร็ำนั้น ดังนั้นในกำรสอนจึงต็องให็บุคคลได็มี
โอกำสตอบสนองต็อสิ่งเร็ำนั้นและเกิดควำมรู็สึกพึงพอใจ ซึ่งจะช็วยพัฒนำควำมสนใจที่มีอยู็ให็มำกขึ้น 

ขั้นที่ 3 ขั้นกำรเห็นคุณค็ำ (Valuing) เมื่อบุคคลได็ตอบสนองและได็รับควำมพึง
พอใจชื่นชอบและผูกพันต็อสิ่งนั้น บุคคลนั้นจะมีทัศนคติที่ดีและเห็นคุณค็ำของสิ่งนั้น เกิดควำมชื่น
ชอบและผูกพันต็อสิ่งนั้น 

ขั้นที่ 4 ขั้นกำรจัดระบบ (Organizing) เมื่อบุคคลเห็นคุณค็ำของสิ่งนั้นแล็ว เขำจะ
น ำไปเป็นแนวทำงปฏิบัติในระบบชีวิตของตนเองและเชื่อถือในกำรปฏิบัติต็อไป 

ขั้นที่ 5 ขั้นพัฒนำเป็นลักษณะนิสัย (Characterization) เป็นกำรปฏิบัติจนเป็นนิสัย
อย็ำงสม่ ำเสมอ จนพัฒนำเป็นลักษณะนิสัยตนเอง 

ดังนั้น ในกำรพัฒนำคนให็มีจิตพิสัยทีดีหรือมีจิตสำธำรณะ จึงต็องเริ่มจำกกำรจัดสิ่ง
เพ่ือสร็ำงควำมสนใจให็แก็คน โดยวิธีกำรต็ำง ๆ เพ่ือให็คนได็สนใจ พอใจแล็วจึงจัดกิจกรรมให็คนได็
ตอบสนอง เพ่ือให็เกิดทัศนคติที่ดีชื่นชอบพอใจต็อสิ่งนั้นบุคคลก็จะน ำไปเป็นแนวทำงปฏิบัติตนและ
ปฏิบัติจนเป็นนิสัย ในชีวิตประจ ำวันในที่สุด กำรพัฒนำจิตสำธำรณะนั้น อำจต็องประยุกต็ใช็ทฤษฎี 
แนวคิดและกระบวนกำรท ำพัฒนำอย็ำงเป็นขั้นตอน โดยกำรให็ผู็เรียนได็มีโอกำสคิดด็วยตนเอง มีกำร
น ำป็ญหำของสังคมมำขบคิดแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นและวิพำกษ็วิจำรณ็อย็ำงต็อเนื่อง ให็แรงเสริมให็
ก ำลังใจให็เห็นตัวแบบในสังคมที่ดี ซึ่งจะเป็นกำรค็อยๆปลูกฝ็งจิตสำธำรณะให็เกิดขึ้นทีละน็อยอย็ำง
เป็นธรรมชำติและยั่งยืน  

 
1.6.3 ทฤษฎีจิตวิเครำะห็ (Psychoanalysis Theory) 
ฟรอยด็เป็นผู็ก็อตั้งทฤษฎีจิตวิเครำะห็ซึ่งได็สรุปว็ำโครงสร็ำงของบุคลิกภำพของ

บุคคล ม ี3 องค็ประกอบ คืออิด (ID) อีโก(EGO) และซูเปอร็อีโก(Superego) 
1. อิด ตำมควำมคิดของฟรอยด็ มนุษย็เกิดมำพร็อมด็วยสัญชำตญำณ 2 ชนิด ได็แก็

สัญชำตญำณชีวิต (Life Instinct) เป็นสัญชำตญำณที่ผลักดันให็บุคคลกระท ำในสิ่งที่ท ำให็เกิด
ควำมสุขส ำรำญใจโดยเฉพำะควำมสุขทำงกำยเรียกว็ำกำมำรมณ็ (Sex) และสัญชำตญำณควำมตำย 
(Dead Instinct) รวมทั้งกำรท ำลำยชีวิตของตนเองหรือควำมก็ำวร็ำว ฟรอยด็เชื่อว็ำตั้งแต็แรกเกิด
ทำรกจะมีอิด คือ ต็องกำรแสวงหำควำมพึงพอใจในชั่วขณะเวลำนั้น ๆ ถ็ำควำมพอใจไม็ได็รับกำร
ตอบสนองเด็กจะเกิดควำมเครียด วิธีกำรที่อิดใช็ในกำรลดควำมเครียดมี 2 วิธีคือ 1) ปฏิกิริยำสะท็อน 
เป็นกำรตอบสนองต็อสิ่งแวดล็อมด็วยปฏิกิริยำสะท็อน เช็น กำรดูดหรือกำรกลืนของเด็กทำรก 2) 
กระบวนกำรปฐมภูมิคือกำรคิดเพ็อฝ็นเกี่ยวกับสิ่งต็ำง ๆ ที่จะช็วยลดควำมเครียดลงได็  เช็น ทำรก
คิดถึงกำรดูแลจำกแม็กำรคิดฝ็นนี้จะช็วยลดควำมเครียดได็เพียงบำงส็วนไม็สำมำรถลดได็ทั้งหมด 



  28 

2. อีโก็ เป็นโครงสร็ำงสมองที่พัฒนำขึ้นจำกกำรคิดเพ็อฝ็น เป็นกำรคิดหำเหตุผลและ
กำรวำงแผนเพ่ือให็ได็มำยังสิ่งที่ต็องกำรลักษณะส ำคัญของอีโก็คือ พัฒนำขึ้นมำเพ่ือช็วยให็อิดได็รับ
กำรตอบสนองที่เป็นจริงไม็เพียงแต็คิดเพ็อฝ็นไปเท็ำนั้น อีโก็จะใช็กระบวนกำรคิดทุติยภูมิคือกำรคิดที่
มีควำมจริงมำกกว็ำกำรเพ็อฝ็นถึงแม็ว็ำอีโก็จะอิงควำมเป็นจริงมำกกว็ำอิด แต็พลังของอีโก็ก็จะท ำ ไป
เพ่ือกำรตอบสนองควำมต็องกำรของอิด 

3. ซูเปอร็อีโก็ เป็นลักษณะโครงสร็ำงที่ส ำคัญล ำดับที่ 3 ของบุคลิกภำพจะพัฒนำขึ้น
เรียกว็ำ ซูเปอร็อีโก็ หมำยถึง หลักเกณฑ็ทำงสังคมและค็ำนิยมต็ำง ๆ ที่เด็กได็รับกำรสั่งสอนและ
ถ็ำยทอด ปลูกฝ็งจำกพ็อแม็และสังคม ซูเปอร็อีโก็แบ็งได็เป็น 2 ส็วน ส็วนแรกคือ มโนส ำนึกหรือมโน
ธรรม (The Conscience) ประกอบด็วยข็อห็ำมทำงสังคมต็ำง ๆ กำรประพฤติปฏิบัติโดยเฉพำะใน
เรื่องกำรแสดงออกของควำมต็องกำรทำงเพศและควำมก็ำวร็ำว ส็วนที่ 2 คือ ตนในอุดมคติ (The Ego 
Ideal) ซึ่งเป็นภำพพจน็ของบุคคลที่ควรเป็นและควรประพฤติปฏิบัติอย็ำงไร จะเห็นได็ว็ำในส็วนแรก
ของซูเปอร็อีโก็ เป็นข็อห็ำมไม็ให็ประพฤติปฏิบัติแต็ในส็วนที่สองเป็นข็อก ำหนดให็ประพฤติปฏิบัติ 
อำจเปรียบได็ ว็ำ มโนส ำนึก คือ เบญจศีล และตนในอุอมคติคือเบญจธรรม ตำมหลักของ 
พระพุทธศำสนำ 

ทฤษฎีจิตวิเครำะห็ ในกลุ็มนักทฤษฎีจิตวิเครำะห็ส็วนใหญ็เห็นด็วยกับแนวคิดของฟ
รอยด็ในประเด็นที่ว็ำ จริยธรรมของเด็กเกิดจำกกำรซึมซำบหลักจริยธรรมของทั้งพ็อและแม็ หรือกล็ำว
อีกในอีกทัศนะหนึ่งได็ว็ำ จริยธรรมคือผลผลิตของทั้งกำรซึมซำบกฎเกณฑ็ต็ำง ๆ ของซูเปอร็อีโก็ และ
แรงเหนี่ยวรั้งของอีโก็รวมกัน ท ำให็เด็กสำมำรถเชื่อฟ็งกฎเกณฑ็ต็ำง ๆ ได็ กลุ็มจิตวิเครำะห็จึงให็
ควำมส ำคัญแก็ครอบครัว และสังคมที่มีบทบำทในกำรอบรมสั่งสอนขัดเกลำให็บุคคลเป็นสมำชิกที่ดี
ของสังคม โดยเด็กจะเรียนรู็ว็ำอะไรดีอะไรชั่วจำกบุคคลใกล็ชิดที่เป็นบุคคลที่มีอ ำนำจและเป็นบุคคลที่
เด็กรัก เช็น พ็อแม็ ญำติผู็ใหญ็ ครู โรงเรียน เพ่ือน เป็นต็น กลุ็มคนเหล็ำนี้คือตัวแทนของสังคมที่เด็ก
จะเลียนแบบควำมคิด กำรกระท ำของเขำและยอมรับมำเป็นหลักปฏิบัติในชีวิตของเขำโดยอัตโนมัติ 

ในกำรวิจัยครั้งนี้ ผู็วิจัยใช็แนวคิด ทฤษฎี กำรเรียนรู็ทำงป็ญญำเชิงสังคมของเมนดูรำ 
ซึ่งเป็นทฤษฎีที่อธิบำยวิธีกำรกระบวนกำรที่บุคคลได็รับอิทธิพลจำกสังคม โดยมีป็จจัยด็ำนบุคคล 
ป็จจัยด็ำนสภำพแวดล็อม และป็จจัยด็ำนพฤติกรร มำสัมพันธ็กันในกำรเรียนรู็พฤติกรรมและกำรเกิด
พฤติกรรม โดยกำรสังเกตหรือเลียนแบจำกตัวแบบที่เป็นบุคคลจริงและจำกตัวแบบสัญลักษณ็ 

 

1.7 คุณลักษณะของบุคคลที่มีจิตสำธำรณะ 

  องค็ประกอบของกำรมีจิตสำธำรณะ (วิทยพัฒนท สีหำ, 2551) ไว็ดังนี้  
   1. กำรแสดงควำมรู็สึกและกำรปฏิบัติที่เกี่ยวกับกำรกระท ำตำมหน็ำที่ที่

รับผิดชอบต็อตนเอง  
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   2. กำรช็วยเหลือดูแลรักษำสิ่งตำงๆท่ีเป็นสิ่งของสำธำรณะสมบัติ  
   3. กำรแสดงควำมเอ้ือเฟ็็อเผื่อแผ็ เสียสละทรัพย็สินหรือแรงงำนของตนต็อ

ส็วนรวม  
   4. กำรเข็ำร็วมในกำรท ำงำนที่เป็นส็วนรวม  
   5. กำรใช็เหตุผล กำรคิด กำรมีมนุษย็สัมพันธ็ที่ดีกับคนอ่ืน  
   6. กำรมองโลกในแง็ดี  
   7. มีกำรปรับตัวทำงอำรมณ็ให็สำมำรถอยู็ร็วมกับผู็อ่ืนได็ 
   8. มีควำมรู็สึกที่ดีต็อตนเอง เกี่ยวกับบทบำทของตนเองมีกำรแสดงออกที่ดี

เกีย่วกับครอบครัว  
   10. กำรมีระเบียบวินัย  
   11. กำรเชื่อฟ็งค ำสั่งสอนของ พ็อ แม็ ญำติ พ่ี น็อง  
   12. กำรแสดงควำมช็วยเหลืองำนของครอบครัว 
   13. กำรท ำกิจกรรมในครอบครัว และมีกำรเห็นอกเห็นใจช็วยเหลือเกื้อกูล

กัน 
   14. ใช็เหตุผลในกำรแสดงพฤติกรรมอย็ำงใดอย็ำงหนึ่ง  
   15. เคำรพกฎระเบียบของสังคม  
   16. มีกำรยืดถือแบบอย็ำงของคุณธรรมจริยธรรมจำกพ็อแม็ และหลักค ำ

สอนจำกพระพุทธศำสนำ 
  องค็ประกอบของกำรมีจิตสำธำรณะ (เรียม นมรักษ็, 2552) ไว็ดังนี้  
   1. มีกำรติดต็อสื่อสำรอย็ำงต็อเนื่อง  
   2. ควำมรักเอ้ืออำทรและควำมสำมัคคี  
   3. กำรมีส็วนร็วมในกิจกรรมสังคม  
   4. ควำมรับผิดชอบต็อสำธำรณะ  
   5. ยกย็องและให็เกียรติผู็อ่ืน  
   6. กำรมีวิสัยทศัน็ร็วมกันตระหนักถึงป็ญหำที่เกิดขึ้น 
   7. มีมำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำน  
   8. มีองค็วำมรู็และควำมสำมำรถในกำรแสวงหำควำมรู็  
   9. มีปฏิสัมพันธ็ทำงสังคม 
  องค็ประกอบของกำรมีจิตสำธำรณะไว็ (สุภะรัฐ ยอดระบ ำ, 2554) ดังนี้ 
   1. เป็นแบบอย็ำงที่ดีให็กับครอบครัว  
   2. กำรมีพฤติกรรมที่เหมำะสมต็อครอบครัว  
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   3. กำรมีสุขภำพจิตดี  
   4. มีทัศนคติที่ดีต็อพฤติกรรมกำรท ำประโยชน็เพ่ือส็วนรวม 
  องค็ประกอบของกำรมีจิตสำธำรณะไว็ (ภัสวรรณ องอำจ, 2554) ดังนี้  

1. ตระหนักถึงบัญหำที่เกิดขึ้นในสังคม  
2. กำรวิ เครำะห็วิจำรณ็ สภำพสั งคมเศรษฐกิจกำรเมืองและ

กระบวนกำรที่ท ำให็เกิดป็ญหำสังคมเศรษฐกิจกำรเมือง  
3. ด็ำนควำมรักเอ้ืออำทรและควำมสำมัคค ี
4. กำรรับรู็ควำมสมำรถของตนเองเพ่ือแก็ป็ญหำสังคมเศรษฐกิจกำรเมือง

และม่ันใจในควำมสำมำรถของตนเอง  
5. กำรลงมือปฏิบัติ หรือร็วมมือในกำรแก็ป็ญหำสังคม เศรษฐกิจ กำรเมือง

และเข็ำร็วมในกิจกรรมต็ำง ๆ 
6. กำรมีเครือข็ำยในกำรท ำกิจกรรมเพ่ือช็วยเหลือป็ญหำสังคม 

พบสรุปได็ว็ำ พฤติกรรมจิตสำธำรณะ หมำยถึง กำรที่นักศึกษำตระหนักรู็ในกำรช็วยเหลือ 
แบ็งป็น มีควำมคิดที่ไม็เห็นแก็ตนเอง รู็จักเอำใจใส็ในเรื่องส็วนรวม เสียสละเพ่ือสำธำรณะประโยชน็ มี
ระเบียบวินัย กำรแสดงออกที่เคำรพต็อสิทธิหน็ำที่และค ำนึงถึงผู็อ่ืน ปรำรถนำที่จะช็วยเหลือผู็อ่ืนและ
มีควำมเสียสละ มีปฏิสัมพันธ็ทำงสังคม เข็ำร็วมในกำรท ำงำนที่ เป็นส็วนรวม มีทัศนคติที่ดีต็อ
พฤติกรรมกำรท ำประโยชน็เพ่ือส็วนรวม โดยท ำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ไม็เห็นแก็ตัว ควำมปรำรถนำนี่จะ
ช็วยเหลือไม็เห็นแก็ตัว แสดงควำมเอ้ือเฟ็็อเผื่อแผ็เสียสละทรัพย็สินหรือแรงงำนของตนเองต็อสังคม
ส็วนรวม รวมไปถึงกำรมีคุณธรรมจริยธรรม ควำมห็วงใย ควำมเอ้ืออำทรและไม็กระท ำตนให็เสื่อมเสีย
หรือเป็นป็ญหำต็อสังคม ประเทศชำติ 

 

1.8 งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข็องกับพฤติกรรมจิตสำธำรณะ 

จำกกำรศึกษำเอกสำรและงำนวิจัยที่เก่ียวข็องกับจิตสำธำรณะ รำยละเอียดต็อไปนี้ 
 (หฤทัย อำจปรุ, 2554) ศึกษำควำมสัมพันธ็ระหว็ำงป็จจัยส็วนบุคคลภำวะผู็น ำรูปแบบกำร
วำงในชีวิตและควำมสำมำรถในกำรเรียนรู็ด็วยตนเองกับกำรมีจิตรส ำนึกสำธำรณะของนักศึกษำ
พยำบำลกรุงเทพมหำนครกลุ็มตัวอย็ำงคือนักศึกษำพยำบำลชั้น 1,2,3 และ4 สถำบันกำรศึกษำ
พยำบำลเขตกรุงเทพมหำนคร ซึ่งได็จำกกำรสุ็มตัวอย็ำงแบบแบ็งชั้นภูมิจ ำนวน 510 คนเครื่องมือที่ใช็
ในกำรเก็บรวบรวมข็อมูล ประกอบด็วยแบบสอบถำมภำวะผู็น ำ แบบสอบถำมรูปแบบกำรด ำเนินชีวิต 
แบบสอบถำมควำมสำมำรถในกำรเรียนรู็ด็วยตนเอง และแบบสอบถำมกำรมีจิตส ำนึกสำธำรณะของ
นักศึกษำพยำบำลแบบสอบถำมทั้งหมดแบ็งเป็นแบบสอบถำม มำตรำส็วนประเมินค็ำ 5 ระดับ  
ข็อค ำถำมมีทั้งทำงบวกและทำงลบ ถำมควำมคิดเห็นและพฤติกรรมของนักศึกษำ ที่แสดงถึงควำม
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ต็องกำรช็วยเหลือสังคมไม็เห็นแก็ส็วนตัวและลงมือกระท ำเพ่ือแก็ไขป็ญหำตำมควำมสำมำรถของ
ตนเองซึ่งมีองค็ประกอบดังนี้ 

1.องค็ประกอบในส็วนจิตส ำนึกสำธำรณะ 
1.1 ด็ำนควำมตระหนักถึงป็ญหำที่เกิดขึ้นในสังคมป็จจุบัน 
1.2 ด็ำนกำรวิเครำะห็ วิพำกษ็ วิจำรณ็ป็ญหำที่เกิดขึ้นในสังคม 
1.3 ด็ำนควำมรักควำมเอ้ืออำทรและควำมสำมัคคี 
1.4 ด็ำนกำรรับรู็ควำมสำมำรถในกำรพักดันเพื่อแก็ไขป็ญหำที่เกิดขึ้นในสังคม 

 2. องค็ประกอบในส็วนพฤติกรรมที่แสดงกำรมีจิตส ำนึกสำธำรณะ 
  2.1 ด็ำนกำรปฏิบัติในกำรแก็ไขป็ญหำในสังคม  

2.2 ด็ำนกำรมีเครือข็ำยในกำรท ำกิจกรรมทำงสังคม 
 ผลกำรศึกษำพบว็ำ ภำวะผู็น ำรูปแบบกำรด ำเนินชีวิตของกลุ็มวิชำกำรกลุ็มวิชำชีพ กลุ็ม
กิจกรรม กลุ็มก็ำวหน็ำ กลุ็มสังคม ควำมสำมำรถในกำรเรียนรู็ด็วยตนเองและสังกัดส ำนักงำนต ำรวจ
แห็งชำติ  ควำมสัมพันธ็ทำงบวกกับกำรมีจิตส ำนึกสำธำรณะของนักศึกษำพยำบำลสังกัด
ทบวงมหำวิทยำลัย ภูมิล ำเนำในกรุงเทพมหำนคร และรูปแบบกำรชีวิตกลุ็มเก็บตัวมีควำมสัมพันธ็ทำง
ลบกับกำรมีจิตสำธำรณะของนักศึกษำพยำบำลอย็ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ. 05 มีควำมส ำคัญ
ตำมล ำดับดังนี้ ภำวะผู็น ำรูปแบบกำรด ำเนินชีวิตกลุ็มก็ำวหน็ำ รูปแบบกำรด ำเนินชีวิตกลุ็มกิจกรรม
และควำมสำมำรถในกำรเรียนรู็ด็วยตนเอง โดยร็วมกันพยำกรณ็ได็ร็อยละ 45.60 (R2 = .456) 

อัญชลี  ยิ่งรักพันธ็ (2550) ศึกษำผลกำรพัฒนำจิตสำธำรณะของนักเรียนชั้นประถมศึกษำป็ที่ 
5 ที่เกิดจำกกำรใช็สถำนกำรณ็จ ำลองผสำนกับเทคนิคกำรประเมินผลจำกสภำพจริง กลุ็มตัวอย็ำงเป็น
นักเรียนชั้นประถมศึกษำป็ที่ 5 โรงเรียนวัดรำชบพิธ จ ำนวน 40 คน สุ็มแบบกลุ็ม ใช็ระยะเวลำกำร
ทดลอง 6 สัปดำห็ๆ ละ 2 วันๆ ละ 50 นำที เครื่องมือที่ ใช็เก็บข็อมูลได็แก็ โปรแกรมกำรใช็
สถำนกำรณ็จ ำลองผสำนกับเทคนิคกำรประเมินผลจำกสภำพจริง แบบสังเกตพฤติกรรมจิตสำธำรณะ 
แบบบันทึกพฤติกรรมจิตสำธำรณะ แฟ็มสะสมงำน และแบบทดสอบจิตสำธำรณะ ใช็สถิติกำร
วิเครำะห็ควำมแปรปรวนแบบวัดซ้ ำ ผลกำรวิจัยพบว็ำ นักเรียนที่ได็รับกำรใช็สถำนกำรณ็จ ำลองผสำน
กับเทคนิคกำรประเมินผลจำกสภำพจริง มีกำรเปลี่ยนแปลงของคะแนนจิตสำธำรณะเฉลี่ยโดยรวม
ก็อนทดลอง หลังทดลอง และหลังทดลอง 1 สัปดำห็ สูงขึ้นอย็ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01  

นะดำ  ศศิรพำ (2553 : บทคัดย็อ) ได็ท ำกำรศึกษำ จิตสำธำรณะและควำมสนใจในกำรเรียน 
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต็น ส ำนักงำน เขตพ้ืนทีกำรศึกษำป็ตตำนี เขต 1 กลุ็มตัวอย็ำง 
เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต็น ภำคเรียนที 2 ป็กำร ศึกษำ 2552 จ ำนวน  390 คน พบว็ำ
นักเรียน ระดับมัธยมศึกษำตอนต็น ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีกำรศึกษำป็ตตำนี เขต 1 โดยรวมอยู็ในระดับ



  32 

ปำนกลำง และเมื่อวิเครำะห็ในระดับลึก พบว็ำ จิตสำธำรณะของนักเรียนชำยและนักเรียนหญิงมีจิต
สำธำรณะ ไม็แตกต็ำงกัน นักเรียนทีสังกัดโรงเรียนต็ำงกัน มีจิตสำธำรณะไม็แตกต็ำงกัน  

อ็อมใจ  วงษ็มณฑำ (2555 : บทคัดย็อ) ได็ท ำกำรวิจัย เรื่องจิตสำธำรณะของนักศึกษำ 
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร็ วิทยำเขตป็ตตำนี ผลกำรวิจัย พบว็ำ ระดับจิตสำธำรณะของทั้งภำพรวม 
และรำยข็ออยู็ในระดับมำก เมื่อเปรียบเทียบจิตสำธำรณะของนักศึกษำทีมีภูมิล ำเนำ ศำสนำ และ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนต็ำงกัน พบว็ำ มีจิตสำธำรณะแตกต็ำงกันอย็ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ ทีระดับ 
.01 ส็วนนักศึกษำที่อยู็ในคณะวิชำ ชั้นป็ทีศึกษำ อำชีพของบิดำมำรดำหรือผู็ปกครองที่  แตกต็ำงกัน 
พบว็ำ นักศึกษำมีจิตสำธำรณะไม็แตกต็ำงกัน ส ำหรับข็อเสนอแนะมหำวิทยำลัยควรจัด ให็ชมรม
กิจกรรมนักศึกษำทีมีอยู็เป็นหน็วยปฏิบัติกำร เพ่ือให็นักศึกษำทุกคนได็เข็ำร็วมกิจกรรมเพ่ิมมำกขึ้น 
ฝ็ำยกิจกำรนักศึกษำของแต็ละคณะ ควรจัดกิจกรรมสร็ำงจิตสำธำรณะให็เกิดขึ้น ควรจัดกิจกรรม
บ ำเพ็ญประโยชน็ทีส็งเสริมให็นักศึกษำทังไทยพุทธและไทยมุสลิมได็มีกิจกรรมร็วมกัน สร็ำงควำมรัก 
ควำมสำมัคคีร็วมกัน น ำไปสู็ควำมสมำนฉันท็ในสังคมพหุวัฒนธรรม ให็นักศึกษำทีมี ภูมิล ำเนำในสำม
จังหวัดชำยแดนใต็ตระหนักถึงกำรท ำประโยชน็เพ่ือสังคมส็วนรวม มีน้ ำใจเอ้ือเฟ็็อเผื่อแผ็ ช็วยเหลือกัน 
 ธัญศญำ ธรรมิสกุล (2557 : บทคัดย็อ) ได็วิจัยเรื่อง ป็จจัยที่มีผลต็อจิตสำธำรณะของ
นักศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ วิทยำลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย็พำณิชยกำร ผลกำรวิจัยพบว็ำ 
ควำมคิดเห็นของนักศึกษำที่มี ต็อป็จจัยที่มีผลต็อจิตสำธำรณะด็ำนอำคำรและสถำนที่ โดยภำพรวมอยู็
ในระดับมำก ควำมคิดเห็นของนักศึกษำที่มีต็อป็จจัยที่มีผลต็อพฤติกรรมจิตสำธำรณะด็ำนกำร
ให็บริกำรห็องเรียนพิเศษ  รวมโดยภำพรวมอยู็ในระดับมำกควำมคิดเห็นของนักศึกษำที่มีต็อป็จจัยที่มี
ผลต็อพฤติกรรมจิตสำธำรณะด็ำนพฤติกรรมครู โดยภำพรวมอยู็ในระดับมำก ควำมคิดเห็นของ
นักศึกษำที่มีต็อป็จจัยที่มีผลต็อพฤติกรรมจิตสำธำรณะด็ำนกิจกรรมนักศึกษำ โดยภำพรวมอยู็ในระดับ
มำก ควำมคิดเห็นของนักศึกษำที่มีต็อป็จจัยที่มีผลต็อพฤติกรรมจิตสำธำรณะด็ำนระเบียบวินัยใน
มหำวิทยำลัย โดยภำพรวมอยู็ในระดับมำก ควำมคิดเห็นของนักศึกษำที่มีต็อป็จจัยที่มีผลต็อพฤติกรรม
จิตสำธำรณะด็ำนอิทธิพลกลุ็มเพ่ือน โดยภำพรวมอยู็ในระดับมำก ควำมคิดเห็นของนักศึกษำที่มีผลต็อ
พฤติกรรมจิตสำธำรณะด็ำนกำรใช็สิ่งของในมหำวิทยำลัย โดยภำพรวมอยู็ในระดับมำก ระดับควำม
คิดเห็นของนักศึกษำต็อป็จจัยที่มีผลต็อพฤติกรรมจิตสำธำรณะด็ำนหน็ำที่รับผิดชอบ โดยภำพรวมอยู็
ในระดับมำก ควำมคิดเห็นของนักศึกษำที่มีต็อป็จจัยพฤติกรรมจิตสำธำรณะด็ำนกำรเคำรพสิทธิ โดย
ภำพรวมอยู็ในระดับปำนกลำงและด็ำนอิทธิพลกลุ็มเพ่ือน ด็ำนกำรให็บริกำรห็องเรียนพิเศษด็ำน
อำคำรและสถำนที่ ด็ำนกิจกรรมนักศึกษำด็ำนระเบียบวินัยในมหำวิทยำลัย และด็ำนพฤติกรรมครูมี
ควำมสัมพันธ็ทำงบวกกับพฤติกรรมจิตสำธำรณะ อย็ำงมีนัยยะส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ .05 
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2. แนวคิดกำรรับรู็ควำมสำมำรถของตนเอง 

 

2.1 ควำมหมำยของกำรรับรู็ควำมสำมำรถของตนเอง 

  กำรรับรู็ควำมสำมำรถของตนเอง (Self-efficacy) เป็นกำรรับรู็ควำมสำมำรถของ
ตนเองในด็ำนต็ำง ๆ จำกกำรศึกษำงำนวิจัย เอกสำรที่เกี่ยวข็องกับกำรรับรู็ควำมสำมำรถของตนเอง มี
รำยละเอียดดังนี้ 
  กำรรับรู็ควำมสำมำรถของตนเอง หมำยถึง ควำมเชื่อของบุคคลว็ำกำรที่ตนเองมี
ควำมสำมำรถที่จะจัดระบบและด ำเนินกำรเพ่ือให็บรรลุตำมเป็ำหมำยที่ก ำหนดไว็ ถ็ำคนใดที่มีควำม
รับ รู็ ของตน เองสู ง  จ ะ เชื่ อ ว็ ำตนมี ค วำมสำมำรถที่ จ ะป ระสบ ควำมส ำ เร็ จ ในชี วิ ต ด็ วย  
(วรำภรณ็ กุประดิษฐ็, 2551) 

กำรรับรู็ควำมสำมำรถของตนเอง หมำยถึง คุณลักษณะส็วนตัวของบุคคลที่เกี่ยวข็อง
กับควำมเชื่อมั่นในควำมสำมำรถของตนเองว็ำกระท ำกิจกรรมหรืองำนที่ได็รับมอบหมำย ให็ประสบ
ผลส ำเร็จตำมที่คำดหวังอยู็ในระดับใด ซึ่งกำรรับรู็ควำมสำมำรถของตนเองนี้ สำมำรถใช็ท ำนำย
พฤติกรรมของบุคคลได็ (วัชรียำ เขียนนอก, 2554 ) 

กำรรับรู็ควำมสำมำรถของตนเอง หมำยถึง ควำมเชื่อมั่นในตนเอง หรือกำรรับรู็
ควำมสำมำรถของตนเองที่จะจัดกำรและด ำเนินกำรกระท ำพฤติกรรมให็บรรลุเป็ำหมำยที่ก ำหนดไว็  
(ธัญนิดำ เจริญจันทร็, 2556) 

กำรรับรู็ควำมสำมำรถของตนเอง หมำยถึง ควำมเชื่อมั่นในควำมสำมำรถของตนเอง
ต็อกำรด ำเนินกำรกิจกรรมต็ำง ๆ โดยควำมเชื่อนั้นไม็จ ำเป็นต็องถูกต็องแม็นย ำเสมอไป โดยปกติ
บุคคลส็วนใหญ็จะไม็ประเมินค็ำควำมสำมำรถของตนสูงกว็ำควำมเป็นจริงมำกจนเกินไป และควำม
เชื่อในควำมสำมำรถของตนเองจะมีอิทธิพลต็อกำรวำงแผนพัฒนำตนเอง มั่นพำกเพียรท ำทุกวิถีทำงที่
เป็นไปได็เพ่ือให็ตนเองบรรลุผลส ำเร็จ ซึ่งกำรรับรู็ควำมสำมำรถของตนเองนี้จะมีอิทธิพลต็อกำร
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (ณัฐพล แจ็งอักษร, 2557) 

กำรรับรู็ควำมสำมำรถของตนเอง หมำยถึง บุคคลมีกำรตัดสินใจและรับรู็เกี่ยวกับ
ควำมสำมำรถของตนเองที่จะปฏิบัติงำนที่ได็รับมอบหมำยให็มีประสิทธิภำพและบรรลุเป็ำหมำยที่
ก ำหนดไว็ซึ่งส็งผลต็อกำรเปลี่ยนแปลงด็ำนพฤติกรรม กำรเลือกท ำกิจกรรมต็ำง ๆ และควำมพยำยำม
ที่จะกระท ำในกิจกรรมนั้นอย็ำงต็อเนื่อง (จิตพจ ีอุตตรำนนท็, 2558)                                                                           

กำรรับรู็ควำมสำมำรถของตนเอง (Self-efficacy) หมำยถึง กำรที่บุคคลตัดสิน
ควำมสำมำรถของตนเองในกำรประกอบกิจกรรมที่ก ำหนดภำยใต็สถำนกำรณ็ที่จ ำเพำะ โดยอธิบำยถึง
พฤติกรรมของบุคคลว็ำเกิดจำกกำรมีปฏิสัมพันธ็ร็วมกันระหว็ำงป็จจัย 3 ประกำร ได็แก็ พฤติกรรม 
(Behavioral) ป็จจัยส็วนบุคคล  (Personal factor) และป็จจัยด็ำนสิ่งแวดล็อม (Environment 
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factor) ปฏิสัมพันธ็นี้เกิดขึ้นในลักษณะที่ก ำหนดซึ่งกนัและกนั (Reciprocal determinism) ตำมหลัก
ควำมเป็นเหตุผลซึ่ งสำมำรถแสดงควำมสัมพันธ็ของป็จจัยทั้ ง 3 ประกำร (Bandura, 1997) 
ได็ดังภำพที ่2 

 
 
 
 

 
 ภำพที่ 2 แสดงปฏิสัมพันธ็ซึ่งกันและกันระหว็ำงพฤติกรรม (B) ป็จจัยสวนบุคคล (P) และ
ป็จจัยด็ำนสิ่งแวดล็อม (E) ในกำรก ำหนดซึ่งกันและกัน  

 
Bandura (1977: 191-215) อธิบำยว็ำ กำรที่มนุษย็จะรับเอำพฤติกรรมใดไว็ขึ้นอยู็

กับป็จจัยสองประกำรคือกำรรับรู็ควำมสำมำรถของตนเอง (Efficacy expectations) หมำยถึงควำม
มั่นใจของบุคคลว็ำจะสำมำรถแสดงพฤติกรรม เพ่ือน ำไปสู็ผลลัพธ็ที่ต็องกำรเป็นควำมคำดหวังที่
เกิดขึ้นก็อนกระท ำพฤติกรรม และควำมคำดหวังในผลลัพธ็ (Outcome expectations ) หมำยถึง 
กำรคำดคะเนของบุคคลว็ำถ็ำท ำพฤติกรรมนั้นแล็วจะน ำไปสู็ผลลัพธ็ที่ตนคำดหวังไว็ เป็นควำม
คำดหวังในผลที่จะเกิดขึ้นจำกกำรกระท ำพฤติกรรมของตน Bandura (1997) ได็น ำเสนอรูปแบบ
ป็จจัยด็ำนควำมคำดหวังในควำมสำมำรถสัมพันธ็กับพฤติกรรมและผลลัพธ็ ดังภำพที ่3 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภำพที ่3  แสดงควำมสัมพันธ็แบบมีเงื่อนไข และควำมแตกต็ำงระหว็ำงกำรรับรู็ควำมสำมำรถ

ของตนเองและควำมคำดหวังในผลลัพธ็ทีจ่ะเกิดขึ้น  
 

P 

E B 

บุคคล พฤติกรรม ผลที่เกิดขึ้น 

กำรรับรู็ควำมสำมำรถของตนเอง 
-  ระดับ (Magnitude)  
-  ควำมเข็ม (Strength)  
-  กำรแผ็ขยำย (Generality) 

ควำมคำดหวังผลที่จะเกิดขึ้น 
-  กำยภำพ (Physical)  
-  สังคม (Social)  
-  กำรประเมินคุณค็ำของตนเอง       
(Self – Evaluation) 
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กำรรับรู็ควำมสำมำรถของตนเอง ว็ำเป็นกำรรับรู็ของบุคคลว็ำจะสำมำรถปฏิบัติงำน
ให็ประสบผลส ำเร็จได็หรือไม็ ซึ่งมีผลต็อกำรรับรู็ควำมยำกของเป็ำหมำยควำมผูกพันต็อเป็ำหมำย 
(Gordon, 1999) 

จำกควำมหมำยดังกล็ำว ผู็วิจัยสำมำรถสรุปควำมหมำยของกำรรับรู็ควำมสำมำรถ
ของตนเอง หมำยถึง กำรที่ตนนั้นมีควำมเชื่อว็ำ ตนเองมีควำมสำมำรถในกำรท ำงำน กำรเรียน กำรคิด 
กำรตัดสินใจ ควำมรับผิดชอบ กำรยอมรับกำรกระท ำและกำรตัดสินใจของตนเองและผู็อ่ืน สำมำรถ
ประเมินตนเองในด็ำนกำรจัดกำรและด ำเนินกิจกรรมต็ำง ๆ ให็บรรลุตำมเป็ำหมำยที่ตั้งไว็ ท ำทุกทำง
เพ่ือให็ตนเองบรรลุผลส ำเร็จ รวมไปถึงมีกำรรับรู็ถึงถึงควำมพยำยำม อดทน และควำมสำมำรถที่
เผชิญหน็ำกับอุปสรรคและควำมล็มเหลวได็ 

 

2.2  อิทธิพลของกำรรับรู็ควำมสำมำรถของตนเอง 

กำรรับรู็ควำมสำมำรถของตนเองมีอิทธิพลต็อควำมคิดและกำรกระท ำของบุคคล  
4 ประกำร (Bandura, 1997) ดังนี้    

1. กำรเลือกกระท ำพฤติกรรม ในกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวันบุคคลจะต็องคิดตัดสินใจ
อยู็ตลอดเวลำว็ำจะต็องกระท ำพฤติกรรมใด ใช็เวลำนำนเท็ำใด กำรเลือกปฏิบัติตำมกิจกรรมใดใน
สภำพกำรณ็ใดนั้น ส็วนหนึ่งก็เนื่องมำจำกกำรรับรู็ควำมสำมำรถของตนเอง โดยเฉพำะบุคคลจะเลือก
ท ำงำนนั้น ถ็ำเขำเชื่อว็ำเขำสำมำรถที่จะท ำงำนนั้ นให็ส ำเร็จได็ ในขณะที่บุคคลเชื่ อว็ำเขำมี
ควำมสำมำรถไม็พอในกำรท ำงำนนั้นก็จะมีแนวโน็มที่จะเลี่ยงงำน บุคคลที่มีกำรรับรู็ควำมสำมำรถของ
ตนเองสูงมักจะเลือกท ำงำนที่มีควำมท็ำท็ำย มีแรงจูงใจที่จะพัฒนำควำมสำมำรถของตนเองให็สูง
ยิ่งขึ้น ส็วนบุคคลที่มีกำรรับรู็ควำมสำมำรถของตนเองต่ ำมักจะเลี่ยงงำนท็อถอยขำดควำมมั่ นใจใน
ตัวเองเป็นกำรพลำดโอกำสที่จะพัฒนำควำมสำมำรถของตนเอง ถ็ำบุคคลประเมินควำมสำมำรถของ
ตนเองสูงเกินไปและต็องพบกับกำรท ำงำนที่เกินควำมสำมำรถควำมล็มเหลวนั้นจะท ำให็บุคคลนั้นรู็สึก
ทุกข็เครียดผิดหวังและท ำลำยควำมเชื่อในควำมสำมำรถของตนเองลงไปด็วย ส็วนบุคคลที่ประเมิน
ควำมสำมำรถของตนเองต่ ำเกนไป มักจะเลือกงำนพ้ืน ๆ และง็ำย ๆ ซึ่งเป็นกำรจ ำกัดควำมสำมำรถ
ของตนเองและมักสงสัยในควำมสำมำรถของตนเองท ำให็เป็นอุปสรรคต็อกำรท ำงำนท ำให็บุคคลขำด
ควำมพยำยำมในกำรท ำกิจกรรมใด ๆ และในที่สุดก็ขำดกำรพัฒนำควำมสำมำรถของตัวเองให็
ก็ำวหน็ำ 

2. กำรใช็ควำมพยำยำมและควำมอดทนในกำรท ำงำน ควำมสำมำรถของตนเองที่
บุคคลประเมินนั้นจะเป็นตัวก ำหนดว็ำเขำจะต็องใช็ควำมพยำมเท็ำใดและจะต็องอดทนเผชิญต็อ
อุปสรรคต็ำง ๆ ได็นำนเท็ำใดยิ่งบุคคลมีกำรรับรู็ควำมสำมำรถของตนเองสูงเท็ำใดบุคคลนั้นจะยิ่งมี
ควำมพยำยำมและอดทนในกำรท ำงำนมำกกว็ำเท็ำนั่นและมักจะประสบควำมส ำเร็จในงำนที่ท็ำทำย
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ควำมสำมำรถ ส็วนบุคคลที่มีกำรรับรู็ควำมสำมำรถของตนเองต่ ำมักจะสงสัยในควำมสำมำรถของ
ตนเอง เมื่อต็องเผชิญกับอุปสรรคหรือพบกับงำนที่รู็สึกว็ำยำก ท ำให็ขำดควำมพยำยำมและเลิกกระท ำ
ไปในที่สุด 

3. รูปแบบควำมคิดและปฏิกิริยำทำงอำรมณ็ควำมสำมำรถของบุคคลที่มีอิทธิพลต็อ
รูปแบบควำมคิดและปฏิกิริยำทำงอำรมณ็ ในระหว็ำงกำรกระท ำพฤติกรรมและกำรคำดกำรณ็กระท ำ
ภำยหน็ำ ผู็ที่รับรู็ว็ำตนเองมีควำมสำมำรถสูงจะเอำใจใส็และพยำยำมในกำรกระท ำพฤติกรรมต็ำง ๆ
ส ำหรับผู็ที่รับรู็ว็ำตนเองมีควำมสำมำรถต่ ำจะรู็สึกว็ำงำนนั้นยำกล ำบำก ซึ่งมักจะรู็สึกมำกเกินควำม
เป็นจริง มีผลท ำให็บุคคลนั้นเกดิควำมเครยีด และท ำลำยควำมสำมำรถของตนเอง 

4. เป็นผู็ก ำหนดกำรกระท ำพฤติกรรมมำกกว็ำเป็นผู็ท ำนำยพฤติกรรม นั่นคือบุคคล
ที่รับรู็ควำมสำมำรถของตนเองสูง จะคิด รู็สึก และกระท ำพฤติกรรมที่แตกต็ำงไปจำกบุคคลที่รับรู็
ควำมสำมำรถของตนเองต่ ำ โดยบุคคลที่รับรู็ควำมสำมำรถตนเองสูงจะสนใจ และเลือกท ำงำนที่ท็ำ
ทำย หำกยังไม็บรรลุเป็ำหมำยกจะยิ่งพยำยำมมำกขึ้น ถ็ำพบกับควำมล็มเหลวก็จะใช็ควำมล็มเหลว
เป็นตัวกระตุ็นช็วยให็ประสบควำมส ำเร็จ ตรงกันข็ำมกับผู็ที่รับรู็ว็ำตนเองมีควำมสำมำรถต่ ำมักจะเอำ
ควำมสำมำรถเป็นตัวท ำนำยพฤติกรรมในอนำคตของตน เมื่อพบกับอุปสรรคก็จะเลิกล็มกำรกระท ำนั้น 
ท ำให็มีควำมทะเยอทะยำนต่ ำและต็องพบกับควำมเครียดและควำมวิตกกังวลอย็ำงมำก 

ผลกำรรับรู็ควำมสำมำรถของผลต็อกำรเลือกกระท ำพฤติกรรมของบุคคล (Choice 
behavior) กำรรับรู็ควำมสำมำรถของตนเองที่มีผลต็อกำรตัดสินใจที่จะเลือกกระท ำหรือไม็กระท ำ
พฤติกรรม บุคคลมีแนวโน็มที่จะหลีกเลี่ยงงำนและสภำพกำรณ็ที่ เชื่อว็ำยำกเกินควำมสำมำรถของ
ตนเองและบุคคลจะเลือกท ำกิจกรรมที่เขำแน็ใจว็ำมีควำมสำมำรถท่ีจะกระท ำได็ส ำเร็จ 

1. ผลต็อกำรใช็ควำมพยำยำมและกำรใช็ควำมมุมำนะในกำรท ำงำน (effort 
expenditure and persistence) กำรรับรู็ควำมสำมำรถของตนเองนั้นเป็นตัวก ำหนดว็ำต็องใช็ควำม
พยำยำมมำกเท็ำไร และใช็ควำมมุมำนะที่จะเผชิญกับอุปสรรคหรือประสบกำรณ็ที่ไม็พึงพอใจไปอีก
นำนเท็ำใด เมื่อเผชิญกับอุปสรรคบุคคลซึ่งมีกำรรับรู็ในควำมสำมำรถของตนเองสูงจะมีควำม
กระตือรือร็น และใช็ควำมพยำยำม ควำมมุมำนะในกำรท ำงำนนำนกว็ำคนที่มีกำรรับรู็ควำมสำมำรถ
ของตนต่ ำ และควำมพยำยำมและควำมมุมำนะในกำรท ำงำนอย็ำงเต็มที่ตลอดเวลำก็มีแนวโน็มว็ำ
บุคคลนั้นจะท ำงำนได็ประสบควำมส ำเร็จสูง 

2. ผลต็อกำรคิดและปฏิกิริยำทำงอำรมณ็ (thought patterns and emotion 
reaction) กำรรับรู็ควำมสำมำรถของตนเอง จึงมีอิทธิพลต็อกระบวนกำรคิดและปฏิกิริยำทำงอำรมณ็
ของบุคคลในขณะที่ท ำพฤติกรรม และมีผลต็อกำรคำดคะเนเกี่ยวกับกำรจัดกำรเกี่ยวกับ
สภำพแวดล็อมในอนำคตของบุคคล บุคคลที่มีกำรรับรู็ควำมสำมำรถของตนเองสูงจะเพ่ิมควำม
พยำยำม เมื่อพบกับป็ญหำหรืออุปสรรค ส็วนบุคคลที่รับรู็ควำมสำมำรถของตนเองต่ ำมีแนวโน็มที่จะมี
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ปฏิกิริยำทำงอำรมณ็ในทำงลบต็อตนเอง เช็น เกิดควำมหวำดกลัว ไม็มีควำมสุข รู็สึกเครียด และจะ
กระท ำพฤติกรรมได็อย็ำงไม็เต็มควำมสำมำรถ อันจะส็งผลให็บุคคลประสบกับควำมล็มเหลวในกำร
กระท ำพฤติกรรมมำกยิ่งขึ้น เกิดควำมล็มเหลวในกำรท ำงำนในที่สุด 

3. เป็นผู็ก ำกับผลที่เกิดขึ้นจำกกำรกระท ำพฤติกรรมมำกกว็ำเป็นผู็ท ำนำยพฤติกรรม 
(human as producers rather than simple foretellers of behavior) นั่นคือ กำรที่บุคคลที่มี
กำรรับรู็ควำมสำมำรถของตนเองสูง มักจะเป็นคนที่พยำยำมกระท ำพฤติกรรม และยอมรับผลที่
เกิดขึ้นจำกกำรกระท ำของตนเอง และเป็นผู็ที่เลือกกระท ำในสิ่งที่ ท็ำทำยควำมสำมำรถและควำม
พยำยำมอย็ำงมำกเพ่ือให็บรรลุเป็ำหมำย ในทำงกลับกันบุคคลที่มีกำรรับรู็ควำมสำมำรถของตนเองต่ ำ
จะขำดควำมทะเยอทะยำน เกิดควำมวิตกกังวล เครียดและไม็ค็อยท ำพฤติกรรม แต็มักจะรอให็
ควำมส ำเร็จหรือควำมล็มเหลวเป็นไปตำมควำมเชื่อหรือค ำท ำนำย 
 Pajares and Schunk  (จิตพจี อุตตรำนนท็, 2558) ได็อธิบำยเพ่ิมเติมถึงผลของกำรรับรู็
ควำมสำมำรถ ของตนเองมีผลต็อบุคคลว็ำ เมื่อผู็ที่มีกำรรับรู็ควำมสำมำรถของตนเองสูงต็องพบกับ
งำนที่ยำกก็จะคิดว็ำเป็นสิ่งที่น็ำเรียนรู็และต็องท ำให็ได็ในระดับดี ควำมสนใจและแรงจูงใจในกำรตั้ง
เป็ำว็ำจะท ำงำนนั้นให็ดี มีควำมเชี่ยวชำญเป็นตัวผลักดันให็เกิดควำมส ำเร็จ ถึงจะยำกแต็ก็เป็น
เป็ำหมำยที่ก็ำว ไปถึงได็ลักษณะนี้ในแง็วิชำกำร ทำงทฤษฎีโดยมองด็ำนหน็ำที่และลักษณะเฉพำะทำง
สถำนกำรณ็ และในช็วงที่พยำยำมจะไปให็ถึงเป็ำหมำยหรืองำนที่ยำก คนที่มีกำรรับรู็ควำมสำมำรถ
ของตนเอง สูงอำจพบควำมผิดหวังหรือควำมล็มเหลวแต็จะไม็ยอมพ็ำยแพ็ ขณะที่คนที่มีกำรรับรู็
ควำมสำมำรถ ของตนเองต่ ำอำจบอกว็ำงำนนั้นท ำไม็ได็ แต็คนที่มีกำรรับรู็ควำมสำมำรถของตนเองสูง
จะบำกบั่น เพ่ือพัฒนำควำมรู็ให็สูงขึ้นและเพ่ิมควำมพยำยำมเพ่ือเอำชนะควำมล็มเหลวและควำม
ผิดพลำดของตน 
  

2.3 กำรวัดกำรรับรู็ควำมสำมำรถของตนต็อพฤติกรรมจิตสำธำรณะ 

กำรวัดกำรรับรู็ควำมสำมำรถของตนต็อพฤติกรรมจิตสำธำรณะ ตำมมิติของควำม
เชื่อในควำมสำมำรถของตนที่แบนดูรำกล็ำวถึงมี 3 มิติ (จำรุณี จันทร็เจริญ, 2555) คือ  

1) ระดับควำมยำกของงำนหรือกิจกรรมที่บุคคล เชื่อว็ำตนสำมำรถปฏิบัติได็ (level 
of job difficulty)  

2) ควำมมั่นใจของบุคคลที่จะปฏิบัติกิจกรรมที่รับ ควำมยำกหรือเมื่อมีอุปสรรคต็ำง 
ๆ (strength of confidence)  

3) กำรตัดสินว็ำตนมี ควำมสำมำรถในกิจกรรม อ่ืน ๆ ที่ เกี่ยวข็องด็วยหรือมี
ควำมสำมำรถเฉพำะในขอบเขตของกิจกรรม นั้น ๆ (generality of ability)  
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วิธีกำรวัดกำรรับรู็ควำมสำมำรถของตนที่ใช็กันมำกก็คือ กำรวัดควำมมั่นใจ โดยกำร
ถำมว็ำผู็ตอบมีควำมมั่นใจว็ำเขำสำมำรถปฏิบัติงำนในงำนที่ยำกขึ้นหรือไม็ ค ำตอบ มักจะเป็นว็ำ “ไม็มี
ควำมมั่นใจ” (0) จนถึง “มีควำมมั่นใจเต็มที่” (10) หรือใช็สเกลแบบ 0% ถึง 100% ส ำหรับกำรวัด
ระดับควำมยำกของงำนที่คิดว็ำปฏิบัติได็มักเป็นกำรถำมว็ำเขำสำมำรถปฏิบัติงำนที่ ยำกขึ้นหรือไม็ 
ค ำตอบจะเป็นแบบ “ได็” และ “ไม็ได็” กำรวัดแบบที่ 3 คือ กำรวัดแบบผสมคือ มีทั้ง ควำมมั่นใจ
และระดับควำมยำก โดยใช็ข็อค ำถำมเดียวกันว็ำสำมำรถปฏิบัติงำนตำมข็อค ำถำมนั้น ๆ ได็หรือไม็ ใน
กรณีที่ตอบว็ำได็ก็ประเมินตนเองบนสเกลว็ำมีควำมมั่นใจในกำรปฏิบัติมำกน็อย เพียงใด ดังนั้นจึงมี
ค ำตอบให็เลือกทั้ง 2 แบบคือ “ได็” และ “ไม็ได็” และแบบเปอร็เซ็นต็ หรือบนสเกล 11 หน็วย กำร
รวมคะแนน ก็รวมโดยค ำตอบของควำมมั่นใจ เฉพำะข็อที่ผู็ตอบ ตอบ “ได็” ใน สเกลระดับควำมยำก 
ส็วนกำรวัดกำรตัดสินควำมสำมำรถของตนที่แผ็ขยำยไปยังกิจกรรมอ่ืน (generality of ability) อำจ
ท ำได็ 3 ลักษณะ (Maibach; & Murphy. 1995) คอื  

1) กำรวัดภำยใน ขอบเขตกิจกรรมเดียวกัน เช็น กำรรับรู็ควำมสำมำรถของตนใน
กำรปฏิเสธกำรชักชวนของเพ่ือนให็ เสพยำเสพติด กับกำรปฏิเสธกำรชักชวนของผู็อ่ืน  

2) กำรวัดขอบเขตกิจกรรมอ่ืนที่เกี่ยวข็อง เช็น กำรรับรู็ ควำมสำมำรถของตนในกำร
ควบคุมกำรรับประทำนอำหำรกับกำรรับรู็ควำมสำมำรถของตนในกำรเพิ่มกำรออกก ำลังกำย  

3) กำรวัดกำรรับรู็ควำมสำมำรถของตนโดยค ำนึงเรื่องเวลำหรือ สภำพกำรณ็     
นอกจำกนี้ก็มีกำรวัดแบบอ่ืน ๆ ที่ต็ำงไปจำกกำรวัดตำมแนวทำงของแบนดูรำ เช็น 

กำรใช็ ข็อค ำถำมที่เกี่ยวข็องกับด็ำนต็ำง ๆ ของกำรปฏิบัติงำน โดยไม็ได็ให็ตอบในแง็ของควำมยำก
ของกำร ปฏิบัติงำนที่เพ่ิมขึ้น ค ำตอบที่เลือกจะใช็สเกลแบบลิเคอร็ท คือ “เห็นด็วยอย็ำงยิ่ง” ถึง “ไม็
เห็นด็วย อย็ำงยิ่ง” ดังนั้นแบบนี้จึงไม็ได็วัดควำมมั่นใจ ระดับควำมยำกหรือแบบผสม แต็จะเป็นกำร
ประเมิน กำรรับรู็ควำมสำมำรถของตนในลักษณะทั่ว ๆ ไปมำกกว็ำ มีงำนวิจัยที่เปรียบเทียบกำรวัด
กำรรับรู็ ควำมสำมำรถของตนในแบบต็ำง ๆ และกำรหำควำมเที่ยงตรง (validity) ของแบบวัด 
ดังเช็น งำน ของ ลัสท็ และคณะ (Lust, Celuch, & Showers,1993) ได็เปรียบเทียบกำรวัด 4 แบบ
คือ (1) วัดระดับควำมยำก (2) วัดควำมมั่นใจ (3) วัดแบบผสม คือรวมคะแนนควำมมั่นใจ ทุกข็อ
ค ำถำมที่ ผู็ตอบตอบ “ใช็” ในสเกลของระดับควำมยำก และ (4) กำรวัดแบบอ่ืน ที่ไม็ได็ระบุควำม
ยำกของงำน และใช็สเกลแบบลิเคอร็ท นอกจำกนี้ก็มีงำนวิจัยของ ลี และบอบโค (Lee & bobko. 
1994) ที่ท ำกำร เปรียบเทียบกำรวัดกำรรับรู็ควำมสำมำรถของตน 5  แบบ โดยที่ 3 แบบแรก
เหมือนกับกำรวัดใน งำนวิจัยของลัสท็ และคณะ (Lust,Celuch; & Showers, 1993) ใน 3 แบบแรก 
ส็วนแบบที่ 4 คือ กำรวัดแบบผสมที่มีกำรแปลงคะแนนควำมมั่นใจ เป็นคะแนนมำตรฐำนซี (Z-
scores) แล็วจึงรวม คะแนนเฉพำะข็อที่ผู็ตอบตอบ “ใช็” ในสเกลของระดับควำมยำก แบบที่5 คือ 
กำรวัดควำมม่ันใจ โดย ใช็ข็อค ำถำมเดียว 
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  กำรรับรู็ควำมสำมำรถของตนเองจะเป็นตัวก ำหนด หรือมีผลต็อบุคคลในด็ำนต็ำง ๆ  
(Bandura, 1997) ดังต็อไปนี้ 

1. พฤติกรรมกำรเลือก กำรที่บุคคลตัดสินใจว็ำจะแสดงพฤติกรรมใดในสถำนกำรณ็
ใดนั้น ส็วนหนึ่งเป็นผลมำจำกกำรรับรู็ควำมสำมำรถของตนเอง บุคคลที่มีกำรรับรู็ควำมสำมำรถของ
ตนเองสูงจะเลือกท ำงำนที่ท็ำทำย มีแรงจูงใจในกำรพัฒนำควำมสำมำรถของตนเองให็มีควำมก็ำวหน็ำ
มำกยิ่งขึ้น ส็วนบุคคลที่มีกำรรับรู็ควำมสำมำรถของตนเองต่ ำ มักจะหลีกเลี่ยงงำนท็อถอย ขำดควำม
มัน่ใจในตนเอง 

2. กำรใช็ควำมพยำยำมและกำรยืนหยัดในกำรท ำงำน กำรรับรู็ควำมสำมำรถของ
ตนเองของ บุคคลนั้นเป็นตัวก ำหนดว็ำเขำจะต็องใช็ควำมพยำยำมเท็ำไร และจะเผชิญอุปสรรคต็ำง ๆ
ไปได็อีกนำนเท็ำใด เมื่อเผชิญกับอุปสรรคต็ำง ๆ บุคคลก็จะมีกำรรับรู็ควำมสำมำรถของตนเองสูง มี
ควำมกระตือรือร็น และใช็ควำมพยำยำม ควำมมุมำนะในกำรท ำงำนมำกกว็ำ คนทีมีกำรรับรู็ 
ควำมสำมำรถของตนเองต่ ำ และกำรทีบุคคลใช็ควำมพยำยำมและควำมมุมำนะในกำรท ำงำนอย็ำง
เต็มทีต่ลอดเวลำบุคคลนั้นก็จะมีแนวโน็มทีจะท ำงำนได็ประสบควำมส ำเร็จสูง 

3. แบบแผนควำมคิดและกำรตอบสนองทำงอำรมณ็  บุคคลที่ รับรู็ ว็ำตนมี
ควำมสำมำรถสูง จะมีควำมพยำยำมและเอำใจใส็ในกำรกระท ำพฤติกรรมต็ำง ๆมำก และเมื่อพบ
อุปสรรคต็ำง ๆ บุคคล ก็จะกระตุ็นตนเองให็ใช็ควำมพยำยำมมำกยิ่งขึน้ ส็วนบุคคลที่รับรู็ควำมตนเอง
มีควำมสำมำรถต่ ำมีแนวโน็มที่จะมีปฏิกิริยำทำงอำรมณ็ต็อตนเองทำงลบ เช็น ไม็มีควำมสุข มีควำม
หวำดหวั่น มีควำมเครียดสูง และจะกระท ำพฤติกรรมต็ำง ๆ อย็ำงไม็เต็มควำมสำมำรถ และจะส็งผล
ให็บุคคล ประสบควำมล็มเหลวในกำรกระท ำมำกขึน้ 

4. เป็นสิ่งก ำกับผลทีเกิดขึ้นจำกกำรกระท ำพฤติกรรมมำกกว็ำสิงทีท ำนำยพฤติกรรม 
นั้นคือ บุคคลที่มีกำรรับรู็ควำมสำมำรถของตนเอง มักจะเป็นคนทีมีควำมพยำยำมกระท ำพฤติกรรม 
และยอมรับผลต็ำง ๆ ทีเ่กิดขึน้ จำกกำรกระท ำพฤติกรรมของตนเอง และจะเลือกกำรกระท ำทีท็่ำทำย 
และ ใช็ควำมพยำยำมมำก เพ่ือให็กำรกระท ำนั้นบรรลุเป็ำหมำย แม็ว็ำบำงครั้งอำจจะพบควำม
ล็มเหลวบ็ำงก็ตำม แต็บุคคลกจ็ะไม็ท็อถอย และใช็ควำมล็มเหลวทีเกิดขึ้นว็ำเป็นสิ่งทีช็วยสนับสนุนให็
เกิดควำมส ำเร็จต็อไป ซึงแตกต็ำงจำกบุคคลทีมีกำรรับรู็ควำมสำมำรถของตนเองต่ ำ มักจะเป็นคนทีไม็
ค็อยกระท ำพฤติกรรม จะรอให็ควำมส ำเร็จหรือควำมล็มเหลว ในกำรกระท ำเป็นไปตำมควำมเชื่อ 
หรือท ำนำย และมักจะมีหลีกเลียง กำรกระท ำที่มีลักษณะยำกๆ ขำดควำมพยำยำม มีควำม 
ทะเยอทะยำนต่ ำ   
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2.4 วิธีกำรพัฒนำกำรรับรู็ควำมสำมำรถของตนเอง 

  กำรพัฒนำกำรรับรู็ควำมสำมำรถของตนเองนั้น Bandura ได็เสนอแหลงข็อมูลใน
กำรสร็ำงกำรรับรู็ควำมสำมำรถของตนเอง โดยกำรที่คนเรำจะสร็ำงกำรรับรู็ควำมสำมำรถของตนเอง
ต็อเรื่องใดเรื่องหนึ่งนั้น เกิดจำกกำรเรียนรู็ข็อมูลที่ได็จำกแหล็งตำง ๆ 4 แหล็งดังนี้  (Bandura, 
1997)  1. ควำมสำมำรถของตนเองจะถูกสร็ำงขึ้น ถ็ำบุคคลใดได็สร็ำงควำมเชื่ อมั่นใน
ควำมสำมำรถของตนเองขึ้นมำแล็ว ก็มกจะมีควำมพยำยำมในกำรท ำกิจกรรมที่ก ำหนด และถึงแม็
จะต็องเผชิญกับอุปสรรคต็ำง ๆ ก็ไม็ย็อท็อง็ำย ประสบกำรณ็ของกำรได็รบควำมส ำเร็จมำก็อนเป็น
แหล็งทีม่ำท่ีส ำคัญและมีอิทธิพลมำกที่สุดในกำรสร็ำงกำรรับรู็ควำมสำมำรถของตนเอง 

2. กำรเรียนรู็ผ็ำนตัวแบบ (Model) หรือประสบกำรณ็ของผู็ อ่ืน (Vicarious 
experience) ที่ประสบควำมส ำเร็จหรือควำมล็มเหลวจำกกำรกระท ำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งย็อมมีผลต็อ
กำรรับรู็ควำมสำมำรถของผู็สังเกตในเรื่องนั้น ๆ ด็วย โดยเฉพำะอย็ำงยิ่งถ็ำตัวแบบนั้นมีลักษณะหรือ
อยู็ในสถำนกำรณ็ที่คล็ำยคลึงกับผู็สังเกตมำกเท็ำไหร็ก็ยิ่งมีอิทธิพลมำกขึ้นกำรที่ได็สังเกตตัวแบบแสดง
พฤติกรรมที่มีควำมซับซ็อนและได็รับผลกรรมที่พึงพอใจ ก็จะท ำให็ผู็สังเกตรู็สึกวำเขำก็สำมำรถจะ
ประสบควำมส ำเร็จได็ถ็ำเขำพยำยำมจริงและไม็ย็อท็อกำรใช็ตัวแบบประกอบด็วย 4 กระบวนกำรดังนี้     
คือ 

กระบวนกำรที่  1 กระบวนกำรตั้งใจ (Attention processes) บุคคลไม็
สำมำรถเรียนรู็ได็จำกกำรสังเกตถ็ำเขำไม็มีควำมตังใจ และรับรู็อย็ำงแม็นย ำถึงพฤติกรรมที่ตัวแบบ
แสดงออกกระบวนกำรตงใจจะเป็นตัวก ำหนดว็ำ บุคคลจะสังเกตอะไรจำกตัวแบบนั้น องค็ประกอบที่
มีผลต็อกระบวนกำรตงใจแบ็งออกเป็น 2 องค็ประกอบ ได็แก็ องค็ประกอบของตัวแบบเอง ตัวแบบที่
ท ำให็บุคคลมีควำมตั้งใจที่จะสังเกตต็องเป็นตัวแบบที่มีลักษณะเดนชัดเป็นตัวแบบที่ท ำให็ผู็สังเกตเกิด
ควำมพึงพอใจ พฤติกรรมที่แสดงออกไม็ซับซ็อนมำก เข็ำใจง็ำยและพฤติกรรมของตัวแบบที่แสดงออก
ควรมีคุณค็ำในกำรใช็ประโยชน็  นอกจำกนี้ยังมีองค็ประกอบของผู็สังเกตได็แก็ ควำมสำมำรถในกำร
รับรู็ของผู็สังเกต ซึ่งรวมถึงกำรเห็น กำรได็ยิน กำรรับรู็รส กลิ่น และสัมผัส ระดับของกำรรับรู็
ควำมสำมำรถทำงป็ญญำระดับของกำรตื่นตัวและควำมชอบที่เคยเรียนรู็มำกก็อนแล็ว 

กระบวนกำรที่ 2 กระบวนกำรเก็บจ ำ (Retention processes) บุคคลต็อง
จดจ ำลักษณะของตัวแบบแล็วแปลงข็อมูลจำกตัวแบบเป็นรูปของสัญลักษณ็และจัดโครงสร็ำงเพ่ือให็
จดจ ำง็ำย กำรที่บุคคลมีควำมเก็บจ ำจึงสำมำรถแสดงพฤติกรรมเลียนแบบทันที่หรือแสดงพฤติกรรม
เลียนแบบภำยหลังกำรสังเกตพฤติกรรมของตัวแบบผ็ำนไประยะเวลำหนึ่ง 

กระบวนกำรที่  3 กระบวนกำรกระท ำ ( Production processes) เป็น
กระบวนกำรที่ผู็สังเกตแปลงสัญลักษณ็ที่เก็บจ ำไว็นั้น มำเป็นกำรกระท ำกำรได็ข็อมูลย็อนกลับจำกกำร
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กระท ำของตนเองและเทียบเคียงกำรกระท ำกับภำพที่จ ำได็ จะช็วยให็ผู็สังเกตสำมำรถปรับปรุงแก็ไข
พฤติกรรมกำรเลียนแบบของตนจนเป็นที่พอใจ 

กระบวนกำรที่ 4 กระบวนกำรจูงใจ (Motivation processes) พฤติกรรม
ที่ผู็สังเกตเรียนรู็จำกกำรสังเกตตัวแบบอำจแสดงออกมำหรือไม็ก็ได็ขึ้นอยู็กับสิ่งล็อใจภำยนอก ถ็ำ
พฤติกรรมของตัวแบบได็ผลลัพธ็ที่น็ำพอใจ หรือสำมำรถหลีกเลี่ยงผลลัพธ็ที่ไม็พึงพอใจจะมีแนวโน็ม
เลียนแบบสูงเพรำะบุคคลเกิดควำมคำดหวังในผลลัพธ็ เช็นเดี่ยวกับตัวแบบุหรือเกิดควำมรู็สึกแฝงว็ำ
ตน คือผู็ที่ได็รับผลลัพธ็ที่น็ำพอใจนั้น 

ประเภทของตัวแบบแบ็งออกเป็น 2 ประเภทดังนี้   (Bandura, : 80-81)  
ประเภทที่ 1 ตัวแบบที่เป็นบุคคลจริง ๆ (Live modeling) คือตัวแบบที่

บุคคลได็มีโอกำสสังเกตและมีปฏิสัมพันธ็โดยตรง 
ประเภทที่ 2 ตัวแบบที่เป็นสัญลักษณ็ (Symbolic modeling) คือตัวแบบ

ที่เสนอผ็ำนสื่อต็ำง ๆ เช็น วิทยุโทรทัศน็กำร็ตูน หนังสือภำพพลิก ตัวแบบที่ท ำให็บุคคลมีกำรสังเกต
นั้นจะต็องมีลักษณะเด็นชัด ท ำให็ผู็สังเกตเกิดควำมพึงพอใจ พฤติกรรมที่แสดงออกไม็ซับซ็อน มีควำม
เป็นไปได็ดึงดดูใจให็ปฏิบัติตำมและมีคุณค็ำในกำรใช็ประโยชน็  

3) กำรได็รับค ำแนะน ำหรือชักจูงด็วยค ำพูด (Verbal persuasion) หมำยถึงกำรที่
ผู็อ่ืนซึ่งมีควำมส ำคัญหรือเป็นที่เคำรพนับถือของบุคคลนั้นได็แสดงออก โดยคำพูดว็ำเขำมีควำมเชื่อใน
ควำมสำมำรถของบุคคลนั้ น ว็ำจะสำมำรถกระท ำกิจกรรมที่ก ำหนดได็ กำรพูดชักจูงให็เชอ
ควำมสำมำรถของตนเองนี้ ย็อมท ำให็บุคคลนั้นเลิกสงสัยตัวเอง (Self-doubts) แต็เกิดก ำลังใจและมี
ควำมพยำยำมมำกขึน้ทีจ่ะกระท ำให็ส ำเร็จ 

4) สภำวะทำงสรีระและอำรมณ็ (Physiological and affective states)  ในกำร
ตัดสินควำมสำมำรถของตนเองของบุคคล ส็วนหนึ่งอำศัยอำกำรแสดงทำงกำยและสภำพอำรมณ็ที่ถูก
กระตุ็น เมื่อเผชิญกับภำวะเครียดหรือสถำนกำรณ็ที่คุกคำมจะมีผลต็อควำมรู็สึกในทำงลบ เช็น เกิด
ควำมกลัว ควำมวิตกกังวล ท ำให็กำรรับรู็ควำมสำมำรถของตนเองลดลงซึ่งโดยทั่วไปคนเรำมักจะ
ท็อถอยและคิดถึงควำมล็มเหลวมำกกว็ำจะคำดหวังถึงควำมส ำเร็จ เมื่ออยู็ในภำวะเหนื่อยล็ำหรือตึง
เครียด เพรำะมักจะตีควำมหมำยของปฏิกริิยำควำมเครียดว็ำเป็นผลมำจำกกำรมีควำมสำมำรถไม็ดีพอ 
 

2.5 แหล็งท่ีมำของกำรรับรู็ควำมสำมำรถของตนเอง 

ป็จจัยทีเกี่ยวข็องกับกำรรับรู็ควำมสำมำรถของตนเองนั้น Bandura เสนอว็ำมีอยู็
ด็วยกัน 4 ป็จจัย คือ (Bandura, 1997) 

1. ประสบกำรณ็ที่ประสบควำมส ำเร็จ ( Mastery Experiences ) ซ่ึง Bandura 
เชื่อว็ำเป็น วิธีกำรที่ มีประสิทธิภำพมำกที่ สุดในกำรพัฒนำกำรรับรู็ควำมสำมำรถของตนเอง 
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เนื่องจำกว็ำเป็น ประสบกำรณ็โดยตรงควำมส ำเร็จท ำให็เพ่ิมควำมสำมำรถของตนเองบุคคลจะเชื่อว็ำ
เขำสำมำรถทีจะท ำได็ ดังนั้นในกำรที่จะพัฒนำกำรรับรู็ควำมสำมำรถของตนเองนั้นจ ำเป็นที่จะต็องฝ็ก
ให็เขำมี ทักษะเพียงพอที่จะประสบควำมส ำเร็จได็พร็อม ๆกับกำรท ำให็เขำรับรู็ว็ำเขำมีควำมสำมำรถ
จะกระท ำเช็นนั้น จะท ำให็เขำใช็ทักษะที่ได็รับกำรฝ็กได็อย็ำงมีประสิทธิภำพมำกทีสุด บุคคลที่รับรู็ว็ำ 
ตนเองมีควำมสำมำรถนั้น จะไม็ยอมแพ็อะไรง็ำยๆ แต็จะพยำยำมท ำงำนต็ำง ๆ เพ่ือให็บรรลุถึง 
เป็ำหมำยทีต็่องกำร 

2. กำรใช็ตัวแบบ (Modeling) กำรทีได็สังเกตตัวแบบแสดงพฤติกรรมทีมีควำม
ซับซ็อน และได็รบัผลกรรมที่พึงพอใจ ก็จะท ำให็ผู็สังเกตฝ็กควำมรู็สึกว็ำ เขำก็จะสำมำรถที่จะประสบ
ควำมส ำเร็จได็ ถ็ำเขำพยำยำมจริงและไม็ย็อท็อ ลักษณะของกำรใช็ตัวแบบที่ส็งผลต็อควำมรู็สึกว็ำ เขำ
มีควำมสำมำรถที่จะท ำได็นั้นได็แก็ กำรแก็ป็ญหำของบุคคลที่มีควำมกลัวต็อสิ่งต็ำง ๆ โดยที่ให็ดูตัว
แบบทีม่ีลักษณะคล็ำยกับตนเองก็สำมำรถท ำให็ลดควำมกลัวต็ำง ๆ เหล็ำนั้นได็ 

3. กำร ใช็ ค ำ พู ด ชั ก จู ง  (Verbal Persuasion) เป็ น กำรบ อก ว็ ำบุ ค คลนั้ น มี
ควำมสำมำรถที่จะประสบควำมส ำเร็จได็วิธีกำรดังกล็ำวนั้นค็อนข็ำงใช็ง็ำยและใช็กันทั่วไปซึง 
Bandura ได็กล็ำวว็ำ กำรใช็ค ำพูดชักจูงนั้นไม็ค็อยจะได็ผลนัก ในกำรที่จะท ำให็คนเรำสำมำรถที่
พัฒนำกำรรับรู็ ควำมสำมำรถของตนเอง (Evans,1989 ) ซึงถ็ำจะให็ได็ผล ควรจะใช็ร็วมกับกำรท ำให็
บุคคลมี ประสบกำรณ็ของควำมส ำเร็จ ซึ่งอำจจะต็องค็อยๆสร็ำงควำมสำมำรถให็กับบุคคลอย็ำงค็อย
เป็นค็อยไปและให็เกิดควำมส ำเร็จตำมล ำดับขั้นตอนพร็อมทั้งกำรใช็ค ำพูดชักจูงร็วมกัน ก็ย็อมทีจะ
ได็ผลดีในกำรพฒันำกำรรับรู็ควำมสำมำรถของตน  

4. กำรกระตุ็นทำงอำรมณ็ ( Emotional Arousal ) กำรกระตุ็นทำงอำรมณ็มีผลต็อ
กำรรับรู็ ควำมสำมำรถของตน บุคคลทีถูกกระตุ็นอำรมณ็ทำงลบ เช็น กำรอยู็ในสภำพทีถูกข็มขู็จะท ำ
ให็เกิด ควำมวิตกกังวลและควำมเครียด นอกจำกนี้อำจจะท ำให็เกิดควำมกลัวและจะน ำไปสู็กำรรับรู็ 
ควำมสำมำรถของตนเองต่ ำลง ถ็ำอำรมณ็ลักษณะดังกล็ำวเกิดมำกข้ึน ก็จะท ำให็บุคคลไม็สำมำรถทีจะ
แสดงออกได็ดี อันจะน ำไปสู็ประสบกำรณ็ของควำมล็มเหลว ซึ่ งจะท ำให็กำรรับรู็เกี่ยวกับ
ควำมสำมำรถของตนต่ ำลงไปอีก แต็ถ็ำบุคคลสำมำรถลดหรือระงับกำรถูกกระตุ็นทำงอำรมณ็ได็ จะท ำ
ให็กำรรับรู็ควำมสำมำรถของตนดีขึ้น อันจะท ำให็กำรแสดงออกถึงควำมสำมำรถดีขึ้นด็วย กำรวัดกำร
รับรู็ควำมสำมำรถของตนเอง  

จำกกำรทบทวนเอกสำรสรุปได็ว็ำ กำรรับรู็ควำมสำมำรถของตนเอง หมำยถึง กำรที่ตนนั้นมี
ควำมเชื่อว็ำ ตนเองมีควำมสำมำรถในกำรท ำงำน กำรเรียน กำรคิด กำรตัดสินใจ ควำมรับผิดชอบ 
กำรยอมรับกำรกระท ำและกำรตัดสินใจของตนเองและผู็อ่ืน สำมำรถประเมินตนเองในด็ำนกำรจัดกำร
และด ำเนินกิจกรรมต็ำง ๆ ให็บรรลุตำมเป็ำหมำยที่ตั้งไว็ ท ำทุกทำงเพ่ือให็ตนเองบรรลุผลส ำเร็จ รวม
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ไปถึงมีกำรรับรู็ถึงถึงควำมพยำยำม อดทน และควำมสำมำรถที่เผชิญหน็ำกับอุปสรรคและควำม
ล็มเหลวได็ 

 

2.6 งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข็องกับกำรรับรู็ควำมสำมำรถของตนเองต็อพฤติกรรมจิตสำธำรณะ  

 อมรรัตน็ พำนิชยำกุล (2545) ได็ศึกษำกำรรับรู็ควำมสำมำรถของตนเองต็อพฤติกรรมสุขภำพ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย สังกัดกรมสำมัญศึกษำ กรุงเทพมหำนคร โดยศึกษำกับกลุ็ม
ตัวอย็ำงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย โดยศึกษำกับกำรรับรู็ควำมสำมำรถของตนเองมี
ควำมสัมพันธ็กับพฤติกรรมสุขภำพโดยรวมอย็ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 โดยมีระดับ
ควำมสัมพันธ็ .74 
 พรพรหม พรรคพวก (2550: 75-76) ท ำกำรศึกษำป็จจัยบำงประกำรที่ส็งผลต็อจิตสำธำรณะ
ของนักเรียนช็วงชั้นที่ 4 ในสหวิทยำเขตกรุงเทพตะวันออก กรุงเทพมหำนคร ศึกษำนักเรียนจ ำนวน 
412 คน ผลกำรศึกษำ พบว็ำ กำรรับรู็ควำมสำมำรถของตนมีควำมสัมพันธ็ทำงบวกกับจิตสำธำรณะ 
อย็ำงมีนัยส ำคัญทำง สถิติที่ระดับ.01 และเป็นตัวแปรที่มีค็ำน้ ำหนักควำมส ำคัญที่ส็งผลต็อสำธำรณะ
มำกที่สุด 
 พิมภำ ก ำเนิดผล (2552 : 116) ศึกษำป็จจัยบำงประกำรที่สัมพันธ็กับจิตสำธำรณะของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำป็ที่ 1 ในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำสงขลำเขต 1 จังหวัดสงขลำ จ ำนวน 375 คน ผล
กำรศึกษำกำรรับรู็ควำมสำมำรถของตนเอง มีควำมสัมพันธ็ทำงบวกกับจิตสำธำรณะของนักเรียนชั้นป็
ที่ 1 อย็ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01    

จุฑำพร นำครอด (2554: 130 ) ศึกษำป็จจัยเชิงสำเหตุที่ส็งผลต็อกำรมีจิตสำธำรณะ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำที่ 2 ในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 3 จ ำนวน 645 คน ผล
กำรศึกษำพบว็ำกำรรับรู็ควำมสำมำรถของตนเกี่ยวกับจิตสำธำรณะมีอิทธิพลทำงตรงต็อจิตสำธำรณะ
อย็ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 

สรุปกำรกำรรับรู็ควำมสำมำรถของตนเองคือ ควำมสำมำรถของตนในกำรกระท ำหรือ
ปฏิบัติงำนหนึ่งๆ ให็ส ำเร็จลุล็วงตำมที่ได็ตั้งเป็ำหมำยไว็ จนท ำให็มีควำมพยำยำมในกำรปฏิบัติ
พฤติกรรมต็ำง ๆ แม็ว็ำจะประสบกับอุปสรรคหรือพบกับสถำนกำรณ็ที่ไม็เป็นไปตำมควำมคำดหวังก็
ไม็มีผลกระทบมำกนัก เรื่องจำกบุคคลจะไม็ได็มองว็ำควำมล็มเหลวนั้นมำจำกกำรที่ตนขำด
ควำมสำมำรถ แต็เป็นผลจำกป็จจัยอ่ืน ๆ เช็น ยังพยำยำมไม็พอ สถำนกำรณ็ไม็เอ้ืออ ำนวย 
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3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกำรสนับสนุนทำงสังคม 

 
กำรสนับสนุนทำงสังคม หมำยถึง ระดับของควำมต็องกำรพ้ืนฐำนที่จะได็รับ กำรตอบสนอง 

โดยกำรติดต็อสัมพันธ็กับบุคคลอื่นในสังคม ควำมต็องกำรพ้ืนฐำนทำงสังคม ได็แก็ ควำมต็องกำรควำม
รัก กำรยอมรับ ยกย็อง กำรเห็นคุณค็ำ กำรเป็นเจ็ำของ ควำมมีชื่อเสียง และ ควำมปลอดภัย (Thoits, 
1982 )กำรสนับสนุนทำงสังคม เกี่ยวข็องกับควำมเป็นอยู็และ ควำมสัมพันธ็ของมนุษย็ในสังคม มี
ลักษณะเป็นเครือข็ำยที่ต็องกำรกำรพ่ึงพำอำศัยซึ่งกันและกัน มีกำรช็วยเหลือ แลกเปลี่ยนควำม
คิดเห็น ควำมรู็สึกต็ำง ๆ ซึ่งกันและกัน เพ่ือให็บรรลุควำมต็องกำร ของตนในด็ำนสรีระวิทยำ และเกิด
ควำมรู็สึกมั่นคงทำงจิตใจ รู็สึกว็ำตนเป็นที่ยอมรับของบุคคลในสังคม ซึ่งจะท ำให็มีชีวิตอยู็อย็ำงมี
ควำมสุขและมีควำมหมำย นอกจำกนี้กำรสนับสนุนทำงสังคมยัง ช็วยให็บุคคลมีควำมสำมำรถในกำร
เผชิญกับควำมเครียดได็อย็ำงมีประสิทธิภำพ โดยช็วยให็ควำมเหนื่อยหน็ำยและควำมเครียดจำกกำร
ท ำงำนลดลงได็ในลักษณะของกำรพูดคุยแลกเปลี่ยน ควำมคิดเห็นหรือระบำยป็ญหำควำมคับข็องใจ 
และช็วยให็บุคคลมีควำมเข็ำใจป็ญหำหรือ ควำมกดดันที่ก ำลังเผชิญอยู็และพัฒนำกลไกกำรต็อสู็ได็ดี
ขึ้น (ยศวรรณ นิพัฒน็ศิรผล, 2541 ) และกำรสนับสนุนทำงสังคม ยังเป็นกำรที่บุคคลมีกำรติดต็อ
สัมพันธ็กับบุคคลอ่ืนในสังคม ได็รับกำรสนองตอบต็อควำมต็องกำรด็ำนควำมรัก  ควำมเอำใจใส็ 
ควำมเห็นอกเห็นใจ กำรได็รับ ค ำแนะน ำ กำรยอมรับ กำรยกย็องและกำรมองเห็นคุณค็ำ เป็นส็วน
หนึ่งของสังคมและกำรช็วยเหลือต็ำง ๆ เช็น ข็ำวสำรและข็อมูล สิ่งของและอ่ืน ๆ ในสถำนกำรณ็
หนึ่งๆ ที่เพียงพอที่จะบรรเทำหรือลด ควำมรุนแรงของป็ญหำ ลดควำมเครียดและป็องกันมิให็เกิดผล
กระทบต็ำง ๆ ที่ไม็พึงปรำรถนำ (พจน็ จิระบวรกิจ, 2543  ) 

 

3.1 ควำมหมำยของกำรสนับสนุนทำงสังคม 

แคปแลน (Caplan, 1974) มองกำรสนับสนุนทำงสังคมว็ำเป็นแหล็งประโยชน็และ
แหล็งด็ำนควำมเครียด ด็ำนควำมสัมพันธ็ระหว็ำงบุคคล ที่จะส็งเสริมให็มีกำรเผชิญควำมเครียดได็
อย็ำงมีประสิทธิภำพ ช็วยให็บุคคลเผชิญกับวิกฤตได็ง็ำยขึ้น ท ำให็ภำวะวิกฤตลดควำมรุนแรงลงซึ่งมี
ผลทั่งทำงตรงและทำงอ็อมกับควำมรู็สึ กผำสุก แคปแลน ได็ให็ควำมหมำยของกำรเผชิญกับ
ควำมเครียดว็ำ หมำยถึงรูปแบบพฤติกรรมของบุคคล ซึ่งจะเป็นกระบวนกำรที่ได็จำกแหล็งประโยชน็ 
ได็แก็สภำวะสุขภำพ และแหล็งประโยชน็ทำงด็ำนวัตถุ ด็ำนกำรเงิน สิ่งของ รวมทั้งกำรให็บริกำร ต็ำง 
ๆ จะท ำให็เกิดกำรผสมผสำนกันระหว็ำงศักยภำพในกำรเผชิญป็ญหำระยะยำว ซึ่งแคปแลน เรียกว็ำ 
ควำมช ำนำญหรือสมรรถภำพในกำรเผชิญหน็ำ (master of stress) บุคคลที่ได็รับกำรสนับสนุนทำง
สังคม จะมีควำมช ำนำญหรือสมรรถภำพในกำรเผชิญป็ญหำที่เกิดขึ้น ท ำให็สำมำรถปรับตัวเพ่ือเผชิญ
ป็ญหำและควำมเครียดที่เกิดข้ึนได็อย็ำงเหมำะสม 
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กำรสนับสนุนทำงสังคมนั้น เป็นข็อมูลหรือข็ำวสำรที่จัดกระท ำให็บุคคลเข็ำใจว็ำมีคนรัก 
คนสนใจ คนยกย็อง และมองเห็นคุณค็ำและรู็สึกว็ำตนเป็นส็วนหนึ่งของสังคม มีควำมผูกพันซึ่งกัน
และกัน (Cobb, 1976 ) 

กำรสนับสนุนทำงสังคมเป็นปฏิสัมพันธ็ที่เกิดระหว็ำงบุคคล ประกอบไปด็วยกำรได็รับ
กำรสนับสนุนทำงอำรมณ็ที่เกิดจำกควำมใกล็ชิดผูกพัน กำรให็กำรดูแลกำรให็ กำรไว็เนื้อเชื่อใจ ซึ่ง
ทั้งหมดเกิดขึ้นจำกกำรยอมรับนับถือและเห็นควำมมีคุณค็ำ กำรให็ควำมร็วมมือในด็ำน ต็ำง ๆ เช็น 
วัตถุสิ่งของและกำรให็บริกำรต็ำง ๆ ค ำแนะน ำด็ำนข็อมูล ตลอดจนกำรให็ข็อมูลย็อนกลับ และข็อมูล
ด็ำนอ่ืน ๆ เพ่ือกำรเรียนรู็และกำรประเมินตนเอง (House, 1981) 

กำรที่บุคคลที่อยู็ในเครือข็ำยสังคม ได็รับควำมช็วยเหลือในด็ำนต็ำง ๆ เช็น ด็ำนอำรมณ็ 
สิ่งของหรือข็อมูล ซ็องกำรสนับสนุนนี้จะช็วยให็บุคคลสำมำรถเผชิญกับควำมเครียดและตอบสนองต็อ
ควำมเจ็บป็วย หรือควำมเครียดได็ในระยะที่รวดเร็ว  (Thoits, 1982 ) 

กำรสนับสนุนทำงสังคม หมำยถึง กระบวนกำรสร็ำงควำมสัมพันธ็ และกำรรวมตัวเป็น
กลุ็มทำงสังคมเพ่ือให็เกิดกำรช็วยเหลือกันในกำรเผชิญกับป็ญหำ สนับสนุนให็เกิดควำมภำคภูมิใจใน
ตนเอง ควำมรู็สึกมั่นคง และศักยภำพของตนเอง ซึ่งอำจได็รับในรูปแบบของกำรสนับสนุน ทำงด็ำน
วัตถุหรือจิตใจ  (Gottlieb, 1985)  

กำรมีปฏิสัมพันธ็กับสังคมจะท ำให็บุคคลนั้นได็รับกำรช็วยเหลือทำงด็ำนวัตถุ มีควำมรัก
ใคร็ผูกพัน มีควำมเป็นเพ่ือนและมีควำมคิดเห็นแลกเปลี่ยนควำมคิดต็ำง ๆ กำรได็รับกำรสนับสนุนทำง
สังคมจะท ำให็บุคคลมีควำมภำคภูมิใจ และตระหนักถึงกำรมีคุณค็ำในตนเอง ซึ่งจะส็งเสริมให็บุคคล
นั้นสำมำรถที่จะดูแลตนเองให็ดีขึ้น โดยเฉพำะอย็ำงยิ่งควำมสัมพันธ็ที่ดีของผู็สูงอำยุและครอบครั ว 
เพ่ือนฝูง ซึ่งน็ำจะเป็นกำรช็วยเสริมควำมสำมำรถในกำรดูแลตนเองให็ดียิ่งขึ้น ดังนั้นบุคคลที่ได็รับกำร
สนับสนุนทำงสังคมน็ำจะมีควำมสำมำรถในกำรดูแลตนเองได็ดีกว็ำบุคคลที่ได็รับกำรสนับสนุนทำง
สังคมน็อย (Orem, 1985 ) 

กำรสนับสนุนทำงสังคม หมำยถึง ควำมรู็สึกเป็นเจ็ำของกำรได็รับกำรยอมรับยกย็อง 
กำรเป็นที่รักและนับถือ รวมทั้งกำรมีคุณค็ำเป็นที่ต็องกำรส ำหรับผู็อ่ืน โดยได็รับจำกกลุ็ม บุคคลใน
ระดับสังคมนั้น เป็นผู็ใหญ็ ให็กำรสนับสนุนด็ำนสังคม วัตถุ ข็ำวสำร ค ำแนะน ำ ซ่ึงจะท ำให็บุคคลนั้น
สำมำรถด ำรงอยู็ในสังคมได็อย็ำงเหมำะสม (Pender, Murdaugh, & Parsons, 2001) 

กำรสนับสนุนทำงสังคมว็ำ กำรสนับสนุนทำงสังคมได็ว็ำเป็นกำรปฏิสัมพันธ็ระหว็ำง
บุคคล กำรสร็ำงควำมสัมพันธ็ เพ่ือให็เกิดกำรช็วยเหลือกันในกำรเผชิญกับป็ญหำ เกิดควำมภำคภูมิใจ
ในตนเอง และควำมรู็สึกมั่นคงซึ่งอำจได็รับในรูปแบบของกำรสนับสนุน ทำงด็ำนอำรมณ็ กำร
สนับสนุนทำงด็ำนกำรประเมินผล กำรสนับสนุนทำงด็ำนข็อมูลข็ำวสำร และกำรสนับสนุนทำงด็ำน
เครื่องมอื (กฤตภัค แป็นถนอม, 2556) 
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สรุปกำรสนับสนุนทำงสังคมคือ กำรที่บุคคลมีปฏิสัมพันธ็ที่เกิดระหว็ำงบุคคล มีกำร
ช็วยเหลือ แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น ควำมรู็สึกต็ำง ๆ ซึ่งกันและกัน กำรรับรู็ต็อกำรได็รับควำม
ช็วยเหลือส็งเสริมในด็ำนกำรเอำใจใส็ ทั้งทำงด็ำนอำรมณ็ ควำมเคำรพนับถือ ควำมสุขสบำย ที่ส็งผล
ต็อควำมคิด สนับสนุนให็เกิดควำมภำคภูมิใจในตนเอง ควำมรู็สึกมั่นคง รวมไปถึงกำรสนับสนุนด็ำน
สังคม วัตถุ ข็ำวสำร ค ำแนะน ำ และกำรสนับสนุนทำงด็ำนเครื่องมอื 

 

3.2 รูปแบบของกำรสนับสนุนทำงสังคม 

  จำกกำรทบทวนวรรณกรรมพบว็ำ มีลักษณะกำรแบ็งแตกต็ำงกันไปตำมแนวคิดของ
ผู็ท ำกำรศึกษำ แต็ยังมีควำมคล็ำยคลึงกันในรูปแบบของกำรสนับสนุนทำงสังคมที่พบ ดังนี้   
(หัทยำ จันทรศรี, 2556   ) 
 Caplan (Caplan, 1974) แบ็งรูปแบบของกำรสนับสนุนทำงสังคมออกเป็น 3 แบบ 
คือ 
 1. กำรสนับสนุนด็ำนข็อมูลข็ำวสำร (information support) เป็นกำรช็วยเหลือโดย
กำรให็ข็อมูลข็ำวสำร ควำมรู็ กำรให็ค ำแนะน ำ ซึ่งสำมำรถน ำไปใช็ในกำรแก็ไขป็ญหำที่เผชิญอยู็ 
 2. กำรสนับสนุนทำงด็ำนอำรมณ็ (emotional support) เป็นกำรให็ควำมส ำคัญ 
กำรให็กำรยกย็อง กำรยอมรับนับถือ กำรให็ควำมมั่นใจ ควำมรู็สึกที่สำมำรถจะพ่ึงพำและไว็วำงใจ
ผู็อ่ืนท ำให็รู็สึกว็ำได็รับควำมเอำใจใส็ หรือควำมรักควำมผูกพัน 
 3. กำรสนับสนุนทำงด็ำนกำรช็วยเหลือเป็นรูปธรรม (tangible support) เป็นกำร
ให็ควำมช็วยเหลือโดยตรงต็อบุคคล เช็น เงิน แรงงำน สิ่งของ หรือกำรให็บริกำร 
 Cobb (Cobb, 1976 ) ได็แบ็งกำรสนับสนุนทำงสังคมออกเป็น 3 แบบ ได็แก็ 
 1. กำรสนับสนุนด็ำนอำรมณ็ (emotional support) เป็นกำรช็วยเหลือบุคคลอ่ืนท ำ
ให็ทรำบว็ำตนเองนั้นได็รับควำมรัก กำรดูแลเอำใจใส็ ได็รับควำมไว็เนื้อเชื่อใจ สนิทสนม มีควำม
ผูกพันรักใคร็และไว็วำงใจซึ่งกันและกัน 
 2. กำรสนับสนุนด็ำนกำรยอมรับและรู็สึกมีคุณค็ำ (esteem support)เป็นกำร
ช็วยเหลือที่ท ำให็บุคคลรับรู็ว็ำตนเองนั้นมีคุณค็ำ และท ำให็ผู็อ่ืนยอมรับและมองเห็นคุณค็ำของตนเอง 
 3. กำรสนับสนุนด็ำนกำรเป็นส็วนหนึ่งของสังคม จะช็วยให็บุคคลนั้นรู็สึกว็ำตนมีส็วน
ร็วมเป็นเจ็ำของในสังคมของตนเอง 
 Schaefer, Coyne and Lazarus (1981: 381-406) แบ็งรูปแบบกำรสนับสนุนทำง
สังคมออกเป็น 3 รูปแบบได็แก็ 
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 1. กำรสนับสนุนด็ำนอำรมณ็ (emotional support) ได็แก็ ควำมผูกพันใกล็ชิดสนิท
สนม ควำมอบอ็ุน ควำมเชื่อใจและไว็ใจซึ่งกันและกัน ช็วยให็บุคคลรู็สึกว็ำตนเองนั้นได็รับควำมรัก 
และกำรดูแลเอำใจใส็ 
 2. กำรสนับสนุนด็ำนสิ่งของ (tangible support) เป็นกำรช็วยเหลือโดยกำรให็
สิ่งของ เงินทอง หรือกำรให็บริกำรช็วยเหลือ 
 3. กำรสนับสนุนทำงด็ำนข็อมูลข็ำวสำร (information support) เป็นกำรให็ข็อมูล
ค ำแนะน ำในกำรแก็ป็ญหำและกำรให็ข็อมูลกลับเกี่ยวกับพฤติกรรมหรือกำรกระท ำของบุคคลนั้น ๆ 
 

3.3 ประเภทของแรงสนับสนุนทำงสังคม 

 ทอยส็ ได็อธิบำยถึงแรงสนับสนุนทำงสังคมไว็ว็ำ เป็นระดับของควำมต็องกำรพ้ืนฐำน
ทำงสังคมของบุคคล ซึ่งเกิดจำกกำรติดต็อสัมพันธ็กับบุคคลอ่ืนในกลุ็มสังคมและได็แบ็งประเภทกำร
สนับสนุนตำมลักษณะของควำมจ ำเป็นพื้นฐำนของสังคมไว็เป็น 2 ประเภท (Thoits, 1982 ) คือ  

1. กำรช็วยเหลือด็ำนอำรมณ็และสังคม (Socio-emotional aid) ได็แก็ กำรได็รับ
ควำมรัก ควำมใกล็ชิดสนิทสนมผูกพัน กำรได็รับกำรดูแลเอำใจใส็ กำรได็รับกำรยกย็องและเห็นคุณค็ำ 
และมีควำมรู็สึกแห็งกำรเป็นเจ็ำของสังคมส็วนรวมตลอดจนมีควำมรู็สึกปลอดภัย  

2. กำรช็วยเหลือด็ำนสื่อและสิ่งของเครื่องใช็ (Instrumental aid) ได็แก็ กำรได็รับ
ค ำแนะน ำด็ำนข็ำวสำรข็อมูล อันเป็นประโยชน็ ตลอดจนกำรได็รับกำรช็วยเหลือด็ำนสิ่งของ เงินทอง 

บุญเยี่ยม  ตระกูลวงศ็ กล็ำวว็ำหลักกำรส ำคัญของกำรสนับสนุนทำงสังคมจะต็องมี
องค็ประกอบ (นฤศรำ แก็วกูล, 2551) ต็อไปนี้  

1. จะต็องมีกำรสื่อสำรระหว็ำงผู็ให็กับผู็รับกำรสนับสนุนทำงสังคม  
2. ลักษณะของกำรติดต็อสื่อสำรจะต็องประกอบด็วย  

   2.1 ข็อมูลข็ำวสำรมีลักษณะที่ “ผู็รับ” เชื่อว็ำมีคนสนใจเอำใจใส็มี
ควำมรักและมีควำมหวังดีในตนเองอย็ำงจริงจัง  

   2.2 ข็อมูลข็ำวสำรมีลักษณะที่ “ผู็รับ” รู็สึกว็ำตนเองมีคุณค็ำและ
เป็นที่ยอมรับในสังคม 

   2.3 ข็อมูลข็ำวสำรมีลักษณะที่ท ำให็ “ผู็รับ” เชื่อว็ำเขำเป็นส็วน
หนึ่งของสังคมและสำมำรถท ำประโยชน็แก็สังคมได็  

  3. ประโยชน็น ำเข็ำของกำรสนับสนุนอำจอยู็ในรูปของข็อมูลข็ำวสำรวัสดุ
สิ่งของหรือจิตใจ  

4. จะต็องช็วยให็ผู็รับได็บรรลุถึงจุดหมำยที่เขำต็องกำร  
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แรงสนับสนุนทำงสังคมเป็นปฏิสัมพันธ็อย็ำงมีจุดหมำยระหว็ำงบุคคลที่แสดงออกถึง
ควำมสนใจช็วยเหลือซึ่งกันและกันท ำให็เกิดควำมรู็สึกผูกพันเชื่อว็ำมีคนรักและสนใจมีควำมยกย็อง
และมองเห็นคุณค็ำเป็นส็วนหนึ่งของสังคมเป็นที่พอใจต็อควำมจ ำเป็นพ้ืนฐำนของสังคมที่ได็รับกำร
ติดต็อสัมพันธ็กับบุคคลในสังคม (นฤศรำ แก็วกูล, 2551) 

สรุปได็ว็ำ กำรสนับสนุนทำงสังคมนั้นกำรช็วยเหลือทำงด็ำนร็ำงกำยและจิตใจทั้งกำร
ให็ค ำแนะน ำให็ควำมรู็โดยแสดงถึงควำมสนใจช็วยเหลือให็มองเห็นคุณค็ำในตนเองและเป็นส็วนหนึ่ง
ของสังคมกลุ็มสังคมที่ เกี่ยวข็องกับกำรสนับสนุนทำงสังคมมี  2 ส็วนคือส็วนที่ เป็นรูป ร็ำง 
(Morphologic) ประกอบไปด็วย ขนำด ควำมหนำแน็น กำรรู็จักกันของสมำชิกในกลุ็มและขั้นตอนที่
จ ำเป็นในกำรติดต็อกับสมำชิกในกลุ็มซึ่งท ำให็มองเห็นโครงสร็ำงของกลุ็ม สังคมอีกส็วนหนึ่งก็คือ
เกณฑ็หรือคุณสมบัติในกำรติดต็อสัมพันธ็กลุ็มสังคม  
 

3.4 แหล็งท่ีมำของกำรสนับสนุนทำงสังคม   

 จำกกำรศึกษำกำรสนับสนุนทำงสังคมพบว็ำ มีผู็แบ็งแหล็งที่มำของกำรสนับสนุนทำง
สังคมไว็หลำยเดือน ดังนี้ 

House (1981) ได็แบ็งแหล็งที่ให็กำรสนับสนุนทำงสังคมออกเป็น 7 แหล็งด็วยกัน 
คือ คู็ สมรส ญำติ เพอ่ืน เพ่ือนบ็ำน เจ็ำนำย ผู็ร็วมงำน และผู็ให็กำรดูแลหรือผู็บริกำร   

Caplan (1974) แบ็งกลุ็มบุคคลซึ่งเป็นแหล็งที่มำของกำรสนับสนุนทำงสังคมตำม
ลักษณะของกำรจัดกลุ็มไว็ 3 กลุ็ม  (หัทยำ จันทรศรี, 2556   ) คือ 

1. กลุ็มมีควำมผูกพันกันตำมธรรมชำติ (spontaneous or natural support  
system) ประกอบด็วยบุคคล 2ประเภท คือ ประเภทที่แรกเป็นบุคคลในครอบครัวสำยตรง (kin) 
ได็แก็ คู็สมรสและครอบครัว เช็น พ็อ แม็ และญำติพ่ีน็อง และอีกหนึ่งประเภทได็แก็ ครอบครัวใกล็ชิด 
(kith) เช็น เพื่อฝูง เพ่ือนบ็ำน คนรู็จักค็ุนเคย และเพ่ือนที่ท ำงำน 

2. องค็กรหรือสมำคมให็กำรสนับสนุนซึ่งไม็ใช็กลุ็มวิชำชีพทำงสุขภำพ (organized 
support directed by caregiving professional) หมำยถึงกลุ็มบุคคลที่รวมตัวกันเป็นหน็วย เป็น
ชมรมอย็ำงเป็นรูปแบบโดยอำจเป็นกลุ็มที่เกิดขึ้นจำกกำรรวมตัวกันเองของคนในชุมชน โดยมี
วัตถุประสงค็ร็วมกัน หรือเป็นกลุ็มที่เกิดขึ้นโดยมีองค็กรของรัฐเป็นผู็ให็กำรสนับสนุน เช็น ชมรม
ผู็สูงอำยุ สมำคมฌำปนกิจ องค็กำรทำงศำสนำ และหน็วยงำนทั่วไปของรัฐ 

3. กลุ็มบุคคลทำงวิชำชีพสุขภำพ (professional health care workers) หมำยถึง
บุคคลที่อยู็ในวิชำชีพที่มีหน็ำที่เกี่ยวกับกำรส็งเสริม ป็องกัน รักษำ และฟ็็นฟูสภำพของประชำชน 
ได็แก็บุคลำกรทำงกำรแพทย็และสำธำรณสุข 
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Dobrof แบ็งแหล็งของกำรสนับสนุนทำงสังคม ตำมรูปแบบของควำมสัมพันธ็
ออกเป็น 2 รูปแบบ (Dobrof, 1992) คือ 

1. กำรสนับสนุนแบบเป็นทำงกำร (formal support) โดยกำรสนับสนุนจะมำจำก
องค็กร หน็วยงำน หรือสถำบันที่ให็กำรช็วยเหลือแก็บุคคลทั้งของรัฐและเอกชน 

2. กำรสนับสนุนแบบไม็เป็นทำงกำร (informal support) เป็นกำรสนับสนุนที่เกิด
จำกควำมผูกพันเกี่ยวข็อง ควำมรักใคร็ระหว็ำงบุคคล ซึ่งไม็เป็นระบบ และไม็ต็องใช็เงินกำรเป็นและ
เปลี่ยน เช็น กำรสนับสนุนสมำชิกในครอบครัว เพ่ือนบ็ำน และมิตรสหำย 

Philips แบ็งแหล็งกำรสนับสนุนทำงสังคม ตำมควำมเกี่ยวข็องสัมพันธ็ในลักษณะ
เป็น 3 ระบบ (Phillps 1991 )ดังนี้ 

1. กำรสนับสนุนทำงสังคมที่เกิดขึ้นภำยใต็ระบบหรือระบบย็อย (subsystem) เป็น
ควำมสัมพันธ็ระหว็ำงบุคคลกับบุคคลอ่ืน เป็นกำรสนับสนุนทำงสังคมระดับที่เล็กที่สุดที่เกี่ยวข็องกับ
ควำมสัมพันธ็ หรือกำรพ่ึงพำระหว็ำงบุคคลกับสิ่งที่มีควำมหมำยในชีวิต ซึ่งอำจเป็นบุคคล เช็น บุคคล
ใกล็ชิด บุคคลในครอบครัว คู็สมรส คู็สมรส บุตรหลำน หรือผู็ดูแล หรือสิ่งอ่ืนที่อำจไม็ใช็บุคคลก็ได็ 
เช็น สัตว็เลี้ยง สิ่งของ 

2. กำรสนับสนุนทำงสังคมระดับระบบ (system) เป็นควำมสัมพันธ็ระหว็ำงบุคคล
กับกลุ็มบุคคลที่อยู็ในสังคมเดียวกัน หรือระหว็ำงบุคคลกับองค็กรต็ำง ๆ ที่เกี่ยวข็องกับควำมสัมพันธ็
หรือกำรพึ่งพำระหว็ำงบุคคลกับองค็กรทั้งกลุ็มเล็กและกลุ็มใหญ็ ได็แก็ครอบครัว ชุมชน เป็นต็น 

3. กำรสนับสนุนทำงสังคมระดับเหนือระบบ (supersystem) เป็นควำมสัมพันธ็
ระหว็ำงบุคคลกับสังคมอ่ืนที่อยู็ในชุมชนเดียวกัน ที่เกี่ยวข็องกับควำมสัมพันธ็ หรือกำรพ่ึงพำระหว็ำง
บุคคลกับระบบกำรสนับสนุนทำงสังคม ในบริบทของชุมชนขนำดใหญ็ ได็แก็ หน็วยงำนบริกำรทำง
สังคมหรือโครงกำรให็บริกำรในชุมชน เป็นต็น 

 อำจกล็ำวสรุปได็ว็ำ แหล็งที่มำของกำรสนับสนุนทำงสังคมนั้นมีหลำยรูปแบบด็วยกัน 
ซึ่งได็มำจำกบุคคลในกลุ็ม ครอบครัวซึ่งเป็นแหล็งสนับสนุนตำมธรรมชำติเป็นสิ่งที่แสดงถึงควำม
ช็วยเหลือในด็ำนต็ำง ๆ ที่บุคคลต็องกำรได็รับจำกแหล็งสนับสนุนทำงสังคม 

 ในกำรวิจัยครั้งนี้ผู็วิจัยเลือกใช็แนวคิดกำรสนับสนุนทำงสังคมของ แดเนียลแซน เมื่อ
พิจำรณำในบริบทของนักศึกษำ แดเนียลแซน ได็เสนอว็ำอำจำรย็ ครอบครัว และเพ่ือนมีลักษณะเป็น
แหล็งที่ให็สิ่งอ ำนวยทำงสังคมกับนักศึกษำท ำให็มีควำมเป็นอยู็ที่ดีขึ้นและใช็ชีวิตนักศึกษำได็อย็ำงมี
ควำมสุขและมีประสิทธิภำพ กำรสนับสนุนทำงสังคมจึงเป็นหนึ่ งตัวแปรที่ส ำคัญที่ ส็งผลต็อ
ประสิทธิภำพกำรจัดกำรแก็ไขป็ญหำของนักศึกษำ ดังนั้น จึงแบ็งออกเป็น 3 กลุ็ม ได็แก็ 
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 1. ครอบครัว ได็แก็ ผู็ปกครอง หรือญำติพ่ีน็อง 
 2. เพ่ือน ได็แก็ เพ่ือนสนิท เพ่ือนร็วมชั้นเรียน เพ่ือนร็วมกิจกรรม 
 3. มหำวิทยำลัย ได็แก็ จัดให็มีกิจกรรม โครงกำรที่ส็งเสริมด็ำนจิตสำธำรณะ 
 ดังนั้น กำรสนับสนุนทำงสังคมในกลุ็มนักศึกษำ คือ กำรที่นักศึกษำมีปฏิสัมพันธ็ทำง

สังคมในรูปแบบต็ำง ๆ กับแหล็งเอ้ืออ ำนวยต็ำง ๆในสังคมของตนเอง คือ ครอบครัว เพ่ือน 
มหำวิทยำลัย ในช็วงเวลำหนึ่ง และยังช็วยในกำรตัดสินคุณค็ำในเชิงปริมำณของกำรมีปฏิสัมพันธ็ 
ควำมช็วยเหลือ กำรดูแลเอำใจใส็ควำมรัก เคำรพให็เกียรติ รวมทั้งข็อมูลข็ำวสำรที่นักศึกษำได็รับ 
 

3.5 งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข็องกับกำรสนับสนุนทำงสังคมกับพฤติกรรมจิตสำธำรณะ 

ป็็นกนก วงศ็ป็็นเพชรและคณะ (2553 : บทควำม) ได็ศึกษำเรื่อง ป็จจัยที่เกี่ยวข็องกับจิต
อำสำของนักศึกษำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล็ำพระนครเหนือ ที่ใช็เครื่องมือในกำรวิจัยเป็น
แบบวัดจิตอำสำและป็จจัยที่เกี่ยวข็องอันได็แก็ เจตคติต็อจิตอำสำ แรงจูงใจในกำรท ำงำนจิตอำสำ 
กำรได็รับกำรสนับสนุนทำงสังคม โดยกำรวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค็เพ่ือ 1. ศึกษำป็จจัยด็ำนบุคคล 
ป็จจัยด็ำนสภำพแวดล็อมและจิตอำสำของนักศึกษำมหำวิทยำลัยพระจอมเกล็ำพระนครเหนือ 2. 
ศึกษำควำมสัมพันธ็ระหว็ำงป็จจัยต็ำง ๆ กับจิตอำสำของนักศึกษำ และ 3. ศึกษำป็จจัยที่ส็งผลต็อกำร
ท ำนำยจิตอำสำของนักศึกษำ ผลกำรวิจัยในประเด็นของกำรสนับสนุนทำงสังคมนั้น พบว็ำ จิตอำสำ
ของนักศึกษำอยู็ในระดับสูง และกำรได็รับกำรสนับสนุนทำงสังคมอยู็ในระดับสูง รวมทั้งป็จจัยด็ำน
บุคคลทุกตัวมีควำมสัมพันธ็ทำงบวกกับจิตอำสำของนักศึกษำอย็ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.5 
และยังสำมำรถร็วมกันอธิบำยควำมแปรปรวนของจิตอำสำได็ ร็อยละ 48.8 อย็ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ
ที่ระดับ .001 ทั้งนี้ กำรได็รับกำรสนับสนุนทำงสังคมมีค็ำสัมประสิทธิ์ถดถอยของกำรพยำกรณ็รองจำก
แรงจูงใจในกำรท ำงำนกิจกรรมจิตอำสำ 
 ธิดำชนก วงศ็พิทักษ็ (2556) ได็ศึกษำเรื่องป็จจัยจิตสังคมที่ส็งผลต็อพฤติกรรมจิตอำสำของ
นิสิตมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ  พบว็ำ กำรสนับสนุนทำงสังคม มีควำมสัมพันธ็ทำงบวกกับ
พฤติกรรมจิตอำสำ อย็ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.1 

หทัยรัตน็ อ็วมน็อย และคณะ (2559 : บทควำม) ได็ศึกษำเรื่องป็จจัยด็ำนจิตลักษณะและ
ด็ำนสภำพแวดล็อมที่เก่ียวข็องกับพฤติกรรมกำรมีจิตอำสำของนักเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยใน
เขตจังหวัดปทุมธำนี พบว็ำ กำรได็รับกำรสนับสนุนทำงสังคม มีควำมสัมพันธ็ทำงบวกกับพฤติกรรม
กำรมีจิตอำสำของนักเรียนที เป็นเช็นนี้เพรำะกำรมีจิตอำสำของบุคคลส็วนหนึ่งเกี่ยวข็องกับภำวะทำง
สัมพันธภำพของมนุษย็ ภำวะทำงสังคม ภำวะที ได็รับกำรอบรมกล็อมเกลำ และสะสม อยู็ในส็วนของ
กำรรับรู็ทีละน็อยจนท ำให็เกิดส ำนึกที่ มีรูปแบบหลำกหลำย โดยภำวะแวดล็อมทำงสังคมที มีบทบำท
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ในกำรสร็ำงจิตส ำนึกนี้เริ่มตั้งแต็ พ็อแม็ ญำติ  พี น็อง เพ่ือนฝูง บุคคลทั่วไป จนถึงระดับองค็กร 
วัฒนธรรม ประเพณี ควำมเชื่อ กฎหมำย ศำสนำ รวมทั้งสิ่งแวดล็อม 

จำกกำรทบทวนวรรณกรรมและงำนวิจัย ซึ่งพบว็ำ จิตสำธำรณะเป็นควำมส ำคัญมีควำม
เกี่ยวข็องระหว็ำงตนเองกับบุคคลอ่ืนในสังคมและสิ่งแวดล็อม บุคคลนั้นต็องมีควำมตระหนักรู็ รู็จัก
คิดถึงคุณค็ำภำยในตนเองและพร็อมที่จะท ำประโยชน็เพ่ือส็วนร็วม ผู็วิจัยสนใจที่จะน ำกำรสนับสนุน
ทำงสังคมน ำมำเพ่ิมพูนพฤติกรรมจิตสำธำรณะของนักศึกษำมหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขต
สำรสนเทศเพชรบุรี เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรส็งเสริมให็นักศึกษำเกิดพฤติกรรมจิตสำธำรณะที่สมบูรณ็ 
 

3.1  แนวคิดกำรได็รับกำรสนับสนุนจำกครอบครัว 

 
สถำบันครอบครัว มีควำมส ำคัญเป็นอันดับแรก เพรำะครอบครัวเป็นสถำบันที่ให็กำรฝ็กฝน

อบรมแก็สมำชิกในครอบครัว หรือที่เรียกว็ำ Socialization agent  ซึ่งเป็นจุดเริ่มต็นที่จิตส ำนึกกำร
ปลูกฝ็ง ควำมใกล็ชิดระหว็ำงบิดำ มำรดำ และลูกๆเป็นสิ่งที่จ ำเป็นอย็ำงยิ่งในกำรอบรมเลี้ยงดู เพรำะ
ควำมใกล็ชิดเป็นสื่อที่ท ำให็เกิดควำมเข็ำใจกันเป็นอย็ำงดี เกิดควำมเห็นใจซึ่งกันและกัน ส ำหรับ
ครอบครัวนั้นกำรอบรมหรือกำรสอนควรให็มีควำมสอดคล็องกันประสำนกันไปในทิศทำงเดียวกันกับ
กำรสอนและอบรมจำกสถำบันกำรศึกษำและสถำบันทำงศำสนำเพ่ือเป็นกำรปูพ้ืนฐำนหรือฝ็งรำก
ให็กับเด็กและเยำวชนมีจิตสำธำรณะที่ดี 

กำรสนับสนุนจำกครอบครัว โดยกำรอบรมเลี้ยงดูแบบประชำธิปไตย กำรอบรมเลี้ยงดู ยังมี
ควำมส ำคัญของมนุษย็มำก เนื่องจำกมนุษย็มีช็วงเวลำที่เป็นทำรกยำวนำน ท ำให็พ็อแม็ตองคอย 
อบรมเลี้ยงดู นักจิตวิทยำพัฒนำกำรเชื่อว็ำประสบกำรณ็ที่เด็กได็รับจำกวิธีอบรมเลี้ยงดูมีอิทธิพล ต็อ
กำรพัฒนำกำรทำงบุคลิกภำพ ค็ำนิยม ทัศนคติของเด็ก และควำมเชื่อโดยพ็อแม็มีส็วนส ำคัญ ในกำร
ปลูกฝ็งบุคลิกภำพให็แก็เด็ก เพรำะเป็นผู็อบรมให็เด็กรู็จักแสดงพฤติกรรมต็ำง ๆ ที่เหมำะสม ตำม
สิ่งแวดล็อมและวัฒนธรรมนั้น ๆ ดังนี้ 

Hohton and Hun ได็อธิบำยหน็ำที่ของครอบครัว ดังนี้  1) หน็ำที่ควบคุมบ ำบัดควำม
ต็องกำรทำงเพศ 2) หน็ำที่สร็ำงสรรค็สมำชิกใหม็ 3) หน็ำที่อบรม สั่งสอนระเบียบของสังคมในด็ำน
ค็ำนิยม ปทัสถำน วัฒนธรรมและพัฒนำบุคลิกภำพ 4) หน็ำที่ให็ควำมรักควำมอบอุ็น 5) หน็ำที่ก ำหนด
สถำนภำพ 6) หน็ำที่ปกป็องคุ็มครองหรือดูแลผู็เยำว็ 7) หน็ำทีท่ำงเศรษฐกิจ 

Levin กล็ำวว็ำหน็ำที่ของพ็อแม็ที่มีต็อบุตรมี ดังนี้ 1) รักษำสุขภำพและท ำให็ลูกอยู็รอด 
2) ช็วยเหลือทำงด็ำนกำรเงิน 3) สอนค็ำนิยม วัฒนธรรมด็ำนศีลธรรม ศำสนำ ควำมพอใจในตนเอง
และให็เด็กรู็จักตนเอง  
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ในด็ำนกำรจ ำแนกวิธีกำรอบรมเลี้ยงดู นักจิตวิทยำและนักกำรศึกษำได็แยกประเภทของ กำร
อบรมเลี้ยงดูไว็แตกต็ำงกัน ดังนี้ 

มำริสำ รัฐป็ตย็ ได็ท ำกำรแบ็งกำรรอบรมเลี้ยงดู ออกเป็น 4 แบบ อ็ำงถึงใน(อ็อมใจ วงศ็
มณฑำ, 2553) คือ  

1) กำรอบรมเลี้ยงดูแบบประชำธิปไตย หมำยถึง วิธีกำรอบรมเลี้ยงดู ดูที่พ็อแม็ 
ยอมรับฟ็งควำมคิดเห็นและกำรแสดงออกของลูก สมำชิกทุกคนในครอบครัวมีโอกำสเสนอ ควำม
คิดเห็น กำรตัดสินใจใด ๆ เกิดขึ้นจำกควำมเห็นชอบของสมำชิกในครอบครัว ใช็เหตุผล ในกำรที่จะ
ส็งเสริมหรือห็ำมกระท ำในสิ่งต็ำง ๆ ให็ลูกมีส็วนรับรู็กิจกรรมบำงอย็ำงและร็วมมือกับลูก ตำมโอกำส
อันควร โดยเด็กท่ีทำงบ็ำนเลี้ยงดูอบรมแบบประชำธิปไตยจะพัฒนำบุคลิกภำพอย็ำงเต็มที่ เพรำะได็ฟ็ง
ค ำแนะน ำต็ำง ๆ จำกผู็ใหญ็และรู็จักตัดสินใจว็ำอะไรควร อะไรไม็ควร ท ำให็เด็กเป็นตังของตัวเอง หัด
คิดริเริ่ม และตัดสินใจจำกเรื่องเล็กไปสู็เรื่องใหญ็ มีนิสัยเป็นคนอดได็รอดได็ มีควำมอดทน อุตสำหะ
เพียรพยำยำมที่จะท ำให็ได็มำซึ่งสิ่งที่ดีกว็ำในอนำคต มีควำมสำมำรถ ในกำรท ำนำยหรือคำดกำรณ็
ล็วงหน็ำ คือเป็นผู็ที่สำมำรถโยงควำมสัมพันธ็เหตุและผลเข็ำด็วยกัน และสำมำรถมองเห็นสถำนกำรณ็
หรือพฤติกรรมหนึ่งๆ จะส็งผลอย็ำงไรบ็ำง  

2) กำรอบรมเลี้ยงดูแบบเข็มงวดกวดขัน หมำยถึง วิธีกำรอบรมเลี้ยงดูที่พ็อแม็ไม็ให็
อิสระแก็ลูก ควบคุมให็อยู็ในระเบียบวินัย มักจะลงโทษเมื่อท ำผิด โดยเฉพำะไม็ท ำตำมกฎหรือ
ระเบียบวินัยที่ตั้งไว็ พ็อแม็มีอ ำนำจสิทธิขำดในครอบครัว เป็นผู็ตั้งจุดมุ็งหมำยและกฎเกณฑ็ทุกอย็ำง
ลูกเป็นเพียงผู็ปฏิบัติตำม ควำมสัมพันธ็ระหว็ำงพ็อกับแม็กับลูกมีน็อยมำก ลูกจะรู็สึกว็ำขำดควำม
อบอ็ุน ไม็มั่นคงปลอดภัย และกำรที่ต็องปฏิบัติตำมค ำสั่งอยู็ตลอดเวลำ ท ำให็เด็กขำดควำมคิดริเริ่ม 
ไม็มีควำมเชื่อมั่นในตนเอง ไม็กล็ำแสดงควำมคิดเห็น ไม็สำมำรถแก็ป็ญหำที่เกิดขึ้นได็เพรำะขำด
โอกำสฝ็กฝน ใช็วิจำรณญำณและกำรตัดสินใจเรื่องต็ำง ๆ ด็วยตนเอง มักไม็มีควำมรับผิดชอบเป็นคน
เชื่อฟ็งง็ำย และยอมพ็ำยแพ็สิ่งต็ำง ๆง็ำย โดยเฉพำะในสถำนกำรณ็ที่ตนพบว็ำยำกล ำบำก มีมีปมด็อย
ง็ำย ขำดพลังที่จะต็อสู็และเรียนรู็สิ่งที่ยำก  

3) กำรอบรมเลี้ยงดูแบบปล็อยปละละเลย หมำยถึง วิธีกำรอบรมเลี้ยงดูที่พ็อแม็
ทอดทิ้งลูก ไม็ดูแลเอำใจใส็ มักปล็อยให็ลูกท ำตำมใจชอบ ไม็ค็อยช็วยเหลือแนะน ำ มักต ำหนิหรือ
ลงโทษอย็ำงรุนแรง เมื่อลูกกระท ำผิดต็อพ็อแม็  พ็อแม็มักใช็อำรมณ็กับลูกมำกกว็ำเหตุผล ลูกจะรู็สึก
ขำดควำมรักและมักมองโลกในแง็ร็ำย  ไม็ไว็ใจผู็อ่ืน พ็อแม็มักไม็ให็ควำมช็วยเหลือสนับสนุนไม็ว็ำเรื่อง
ใด วิจำรณ็ ต ำหนิ ชอบน ำไปเปรียบเทียบกันคนอ่ืน ท ำให็เด็กขำดระเบียบวินัย ขำดแรงจูงใจใฝ็
สัมฤทธิ์ ไม็มีควำมขยันขันแข็ง ไม็มีควำมสำมำรถในกำรท ำงำนร็วมกับผู็อ่ืน ขำดควำมกระตือรือร็น 
รู็สึกไม็มั่นคง ท ำอะไรขำดหลักกำร พ็อแม็ขำดกำรฝ็กให็เด็กรู็จักพ่ึงตนเองไม็ช็วยเหลือแนะน ำ ท ำให็
ลูกไม็มีแนวทำงชีวิตส ำหรับยึดถือ ไม็รู็จักคิดและไม็รู็จักคุณค็ำของกำรกระท ำสิ่งต็ำง ๆ ครอบครัวที่
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อบรมเลี้ยงดูลูกในลักษณะนี้ มักเป็นครอบครัวที่พ็อแม็ขำดควำมรัก ควำมอบอ็ุน ไม็สำมำรถให็ควำม
รักกับลูกได็ด็วยค ำพูดและกิริยำท็ำทำงที่แสดงถึงควำมรักควำมห็วงใย พ็อแม็ต็ำงแยกไปคนละทำง
ตำมควำมเห็นชอบของตน ไม็สนใจลูกเท็ำที่ควร พ็อแม็เชื่อว็ำ เด็กจะดีก็ดีเอง จะชั่วก็ชั่วเอง ท ำให็คิด
ว็ำตนเองไม็ต็องรับผิดชอบในกำรอบรมสั่งสอนลูก ท ำให็ลูกมีประพฤติในสิ่งที่ควรประพฤติ เวลำเกิด
ป็ญหำเฉพำะหน็ำขึ้นกับลูกก็ไม็ช็วยให็ลูกรู็ว็ำอะไรควรท ำ อะไรไม็ควรท ำ เด็กที่เกิดมำในบรรยำกำศ
เช็นนี้ จะรู็สึกว็ำขำดควำมรักควำมอบอ็ุนจำกพ็อแม็ มักมองโลกในแง็ร็ำย ขำดระเบียบวินัยขำดควำม
ซ่ือสัตย็  

4) กำรอบรมเลี้ยงดูแบบรักและตำมใจ หมำยถึง วิธีกำรอบรมเลี้ยงดูที่พ็อแม็ เอำอก
เอำใจลูกตลอดเวลำ ไม็ขัดใจลูกและยอมตำมลูกทุกอย็ำง แม็ท ำผิดก็ไม็ท ำโทษ มักคอยช็วยเหลือ
ปกป็องคุ็มครองตลอดเวลำ ไม็ยอมให็ลูกตัดสินใจหรือลงมือ ท ำอะไรด็วยตนเอง พ็อแม็จะเป็นผู็ท ำให็
ตลอด ท ำให็เด็กไม็เป็นตัวของตัวเอง ไม็รู็จักคิด ไม็รู็จัก ตัดสินใจจะท ำให็เด็กดื้อดึงและขำดควำม
รับผิดชอบ ขำดระเบียบวินัย ขำดควำมสำมำรถในกำรควบคุมสมำธิให็มั่นคง ไม็มีระเบียบ มักขี้เกียจ
และเฉื่อยชำ มีควำมเชื่อมั่นในตนเองมำกเกินไป ครอบครัวที่รักลูกมำกเกินไปจะท ำให็เด็กถูกท ำลำย
พัฒนำกำรด็ำนควำมคิด อำรมณ็และสังคม ผลที่ตำมมำ คือท ำให็เด็กขำดควำมเชื่อมั่นในตัวเอง ไม็
กล็ำท ำสิ่งใด ไม็รู็จักตนเอง ไม็เข็ำใจ ไม็เป็นตัวของตัวเองต็องพ่ึงพำผู็อ่ืน 
 

3.1.1  แนวคิดเกี่ยวกับควำมสัมพันธ็ภำยในครอบครัว 

ครอบครัวเป็นรำกฐำนที่ส ำคัญในชีวิตของบุคคล ครอบครัวที่มีบรรยำกำศของควำมรัก ควำม
สำมัคคี ควำมเป็นน้ ำหนึ่งใจเดียวกัน มีควำมมั่นคงในอำรมณ็ ย็อมจะช็วยพัฒนำบุคลิกภำพของเด็ก
ในทำงที่ดี คือรู็จักกำรปรับตัว มีควำมภำคภูมิใจในครอบครัว ภูมิใจในตนเอง มีควำมเชื่อมมั่นใน
ตนเองและมองโลกในแง็ดี  

Hurlock (1964: 661) กล็ำวว็ำ พ็อแม็ที่ยอมรับเด็ก คือ ให็ควำมรัก ควำมสนใจและสร็ำง
ควำมอบอ็ุนให็เกิดขึ้นในบ็ำน ผลตำมมำคือ ท ำให็เด็กมีอำรมณ็มั่นคง ร็ำเริง สำมำรถเผชิญชีวิตด็วย
ควำมมั่นใจและปรับตัวได็ดี 

Cronbach, (1970: 112-115) มีแนวคิดว็ำ คุณลักษณะทำงจิตวิทยำในครอบครัว ซึ่ ง
ประกอบด็วยบรรยำกำศทำงป็ญญำและบรรยำกำศทำงอำรมณ็ ส ำหรับบรรยำกำศทำงอำรมณ็นั้น 
เป็นคุณลักษณะหนึ่งของสภำพแวดล็อมภำยในครอบครัวที่บิดำมำรดำสร็ำงขึ้น เด็กที่ประสบ
ควำมส ำเร็จในชีวิตมักมำจำกครอบครัวที่บิดำมำรดำมีเจตคติที่ดีต็อลูก และมีควำมสัมพันธ็อย็ำง
ใกล็ชิด ถ็ำเด็กมีบิดำมำรดำที่เข็ำใจคน ให็ควำมรัก ควำมอบอ็ุนและช็วยเหลือในเวลำที่ต็องกำร เด็ก
ย็อมมีสุขภำพจิตที่ดี 
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Erikson (1950, อ็ำงถึงใน ศรีเรือน แก็วกังวำน, 2551: 57) กล็ำวว็ำ ควำมสัมพันธ็ระหว็ำง
มนุษย็กับครอบครัวเป็นตัวกระตุ็นให็มนุษย็มีพฤติกรรมต็ำง ๆ นำนำประกำร และหล็อหลอม
บุคลิกภำพของมนุษย็ในรูปแบบต็ำง ๆ ตำมลักษณะสัมพันธ็ที่มีต็อบุคคลอ่ืน ดังนั้น ควำมสัมพันธ็ของ
ครอบครัวจึงเป็นพ้ืนฐำนที่ส ำคัญอย็ำงหนึ่งที่จ ำเป็นต็อกำรเอ้ือให็เกิดบุคลิกภำพกำรแสดงออกทำง
อำรมณ็และกำรจัดกำรอำรมณ็ที่เหมำะสม 

สำยสุรี จุติกุล (2546 อ็ำงถึงใน พรพรรณ มำกบุญ, 2555 : 73) ได็รวบรวมแนวคิดของ
นักจิตวิทยำชำวต็ำงชำติในเรื่องสัมพันธภำพและควำมรักในครอบครัวว็ำ คนเรำจะต็องมีควำมรัก 
ควำมอบอ็ุนระหว็ำงกันและกัน ครอบครัวที่มีสัมพันธภำพที่ดี จะต็องมีพฤติกรรมที่แสดงควำมรักและ
ควำมผูกพันในลักษณะดังต็อไปนี้ 

1. ต็องเอำใจใส็ดูแลและเอ้ืออำทรต็อกัน กำรเอำใจใส็ในทีนี้ หมำยถึง กำรดูแล
สุขภำพของกันและกัน อำหำรกำรกิน ชีวิตประจ ำวัน กำรเล็ำเรียนของบุตร ควำมสะอำด กำรใช็
จ็ำยเงินทอง กำรเดินทำงไปท ำงำนหรือไปโรงเรียน ควำมทุกข็หรือควำมสุขที่ต็องกำรระบำย เป็นต็น 
กำรเอำใจใส็ดูแลและควำมห็วงใยที่มีควำมจริงใจไม็เสแสร็งกระท ำ และไม็กระท ำมำกเกินไปจน
กลำยเป็นเรื่องจุกจิกจู็จี้และล็วงล้ ำสิทธิส็วนตัวจนเกิดควำมร ำคำญขึ้นมำ สมำชิกในครอบครัวก็ควรมี
เวลำส็วนตัวได็ ต็องมีควำมสมดุลระหว็ำงพฤติกรรมห็วงใยและกำรเอำใจใส็ดูแลกับกำรมีเวลำส็วนตัว 

2. ต็องรู็จักคนที่เรำรัก หมำยถึง ถ็ำเรำรักใคร เรำจะต็องมีควำมรู็เกี่ยวกับผู็นั้น ถ็ำ
บิดำมำรดำรักลูก ก็ต็องรู็จักและมีควำมรู็เกี่ยวกับลูก มีอะไรที่ชอบและไม็ชอบ วิชำที่เรียนอยู็ถนัดวิชำ
อะไร มีป็ญหำกับวิชำไหน ชอบที่จะมีอำชีพอะไร อุปนิสัยเป็นอย็ำงไร จุดเด็นจุดด็อยเป็นอย็ำงไร เรำ
จะช็วยเหลือได็อย็ำงไร ชี วิตของแต็ละคนเป็นวิวัฒนำกำรจึงเป็นพลวัต คือ เต็มไปด็วยกำร
เปลี่ยนแปลงและไม็อยู็กับที่ กำรมีควำมรู็เกี่ยวกับคนที่เรำรักจึงต็องคอยติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงนี้อยู็
ตลอดเวลำ เพื่อช็วยในกำรที่จะมีพฤติกรรมตอบสนองต็อกันและกัน 

3. ต็องเคำรพกันและกัน หมำยควำมว็ำ ให็ควำมเคำรพนับถือกันและกันให็เกียรติ
กัน กำรเคำรพในควำมคิดเห็นที่แตกต็ำงกัน หรืออีกนัยหนึ่งคือ กำรให็ควำมส ำคัญเรื่องควำมแตกต็ำง
ระหว็ำงบุคคล คนเรำไม็เหมือนกัน มีมุมมองที่ต็ำงกันได็ ซึ่งเป็นเรื่องปกติและซึ่งแท็ที่จริงเป็นรำกฐำน
ของประชำธิปไตยที่จะมีควำมเห็นไม็เหมือนกันภำยในครอบครัว สมำชิกในครอบครัวก็อำจเห็นไม็
เหมือนกันได็ แต็พฤติกรรมที่มีควำมรักนั้น ย็อมเคำรพในควำมเห็นของคนที่เรำรักไม็จ ำเป็นว็ำจะต็อง
มีกำรยอมรับ แต็เป็ดโอกำสให็แสดงควำมคิดเห็นที่ไม็ตรงกันได็ 

4. ต็องมีควำมรับผิดชอบ หมำยรวมไปถึง กำรยอมรับควำมผิดหรือควำมชอบที่เป็น
ป็ญหำมำกในสังคม คือ เมื่อลูกกระท ำผิดบิดำมำรดำก็จะช็วยวิ่งเต็นให็ลูกกลำยเป็นกระท ำถูก 
พฤติกรรมอย็ำงนี้ เรียกว็ำ ไม็รับผิดชอบ กำรไม็รับผิดชอบ รวมไปถึงกำรสอนลูกหรือไม็ชี้แจงเรื่อง
ควำมไม็ถูกต็องและควำมถูกต็อง หรืออำจเรียกว็ำ จริยธรรมในกำรครองตน กำรเป็นต็นแบบที่ไม็ดีก็
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แสดงถึงควำมไม็รับผิดชอบ กำรเมินเฉยละเลยไม็ทักท็วงต็อกำรกระท ำที่ไม็ถูกต็องก็เป็นกำรไม็
รับผิดชอบ 

Petter (1987) ได็กล็ำวว็ำ กลุ็มบุคคลในระบบสนับสนุนทำงสังคมแบ็งเป็น 5 ระบบ  
คือ  

1. ระบบกำรสนับสนุนตำมธรรมชำติ (Natural support system) ได็แก็ แหล็ง
สนับสนุนทำงสังคมจำกครอบครัว ญำติพ่ีน็อง ซึ่งถือว็ำมีควำมส ำคัญมำกที่สุด แต็ครอบครัวมีบทบำท
ส ำคัญตั้งแต็วัยเด็กเพรำะเป็นแหล็งที่ ถ็ำยทอดค็ำนิยม ควำมเชื่อและแบบแผนพฤติกรรม กำร
ปฏิสัมพันธ็และประสบกำรณ็ต็ำง ๆ ในชีวิต อันจะเป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรด ำเนินชีวิต  

2. ระบบสนับสนุนจำกกลุ็มเพ่ือน (Peer support system) เป็นกำรสนับสนุนที่
ได็รับบุคคลผู็มีประสบกำรณ็ มีควำมช ำนำญในกำรที่จะค็นคว็ำหำควำมต็องกำร และควำมสำมำรถใน
กำรติดต็อชักจูงได็โดยง็ำย มีเหตุให็บุคคลซึ่งประสบควำมส ำเร็จ และสำมำรถอยำกได็อย็ำงดี ใน
สถำนกำรณ็ที่เลวร็ำยต็ำง ๆในชีวิต  

3. ระบ บ ศ ำส น ำห รื อ แ ห ล็ ง อุ ป ถั ม ภ็ ต็ ำ ง  ๆ  (Religious organizations or 
denomination) เป็นแหล็งที่ช็วยให็ผู็ป็วย ได็มีกำรพบปะแลกเปลี่ยนควำมเชื่อ ค็ำนิยม ค ำสอน 
ค ำแนะน ำเกี่ยวกับวิธีกำรด ำรงชีวิตและขนบธรรมเนียมประเพณี ต็ำง ๆ ได็แก็ นักบวช หมอ สอน
ศำสนำ และผู็ปฏิบัติธรรม เป็นต็น 

กำรสนับสนุนทำงสังคมแบ็งเป็น 3 ระดับ กำรสนับสนุนทำงสังคมที่อยู็ในระดับเล็ก
ที่สุดคือสนับสนุนทำงสังคมที่ข้ึนภำยใต็ระบบหรือระบบย็อย (Subsystem) เป็นควำมสัมพันธ็ระหว็ำง
บุคคลกับบุคคลอ่ืน กำรสนับสนุนทำงสังคมที่อยู็ระดับถัดมำคือกำรสนับสนุนทำงสังคมที่เกิดขึ้นใน
ระดับระบบ (System) เป็นควำมสัมพันธ็ระหว็ำงบุคคลกับกลุ็มบุคคลที่อยู็ในสังคมเดียวกัน หรือ
ระหว็ำงบุคคลกับองค็กรต็ำง ๆ ที่ท ำหน็ำที่ให็ควำมช็วยเหลือ ส็วนกำรสนับสนุนทำงสังคมที่อยู็ระดับ
ใหญ็ที่สุด (Supra system) คือ กำรสนับสนุนที่เกิดเหนือระบบเป็นควำมสัมพันธ็ระหว็ำงบุคคลกับ
สังคมอ่ืนที่อยู็ในชุมชน กำรสนับสนุนทำงสังคมที่เกิดขึ้นในระบบนั้นจะมีลักษณะไม็เป็นทำงกำรต็ำง
จำกกำรสนับสนุนทำงสังคมที่บุคคลได็รับจำกมีลักษณะไม็เป็นทำงกำร ต็ำงจำกที่บุคคลได็รับจำก
องค็กรต็ำง ๆ หรือกลุ็มบุคคลในสังคมอ่ืน ๆซึ่งจะมีลักษณะที่เป็นทำงกำรแต็ถ็ำแบ็งกำรสนับสนุนทำง
สังคมออกตำมแหล็งที่ใช็ในกำรสนับสนุนจะแบ็งได็ 2 ชนิด คือกำรสนับสนุนทำงสังคมที่มำจำกบุคคล
ภำยในครอบครัวและภำยนอกครอบครัว 

Ken (1988) กล็ำวว็ำ ครอบครัวเป็นระบบเป็ดที่มีกำรเปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ จะมีกำร
ประสำนสัมพันธ็ระหว็ำงบุคคลในครอบครัวด็วยกันและระหว็ำงบุคคลในครอบครัวกับบุคคลภำยนอก
ครอบครัว หรือองค็กรต็ำง ๆอยู็เสมอ กำรสนับสนุนทำงสังคมที่บุคคลในครอบครัวได็รับมำจำกบุคคล
ในครอบครัวตนเองและบุคคลภำยนอกครอบครัว ประกอบไปด็วยกำรช็วยเหลือในด็ำนสิ่งของ และ
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บริกำร กำรสนับสนุนทำงด็ำนอำรมณ็ และกำรให็ข็อมูลข็ำวสำรถ็ำกำรสนับสนุนทำงสังคมที่บุคคล
ได็รับจำกบุคคลอ่ืนในครอบครัวไม็เพียงพอ บุคคลจะมีกำรประสำนสัมพันธ็กับบุคคลภำยนอก
ครอบครัวหรือองค็กรต็ำง ๆ เพ่ือรับกำรสนับสนุนทำงสังคมที่ต็องกำรสอดคล็องกับแนวคิดของ นอร็
เบค (1981, อ็ำงถึงในนฤศรำ แก็วกูล 2551: 41) เชื่อว็ำสังคมและสิ่งแวดล็อมของผู็ป็วยจะเป็นป็จจัย
ส ำคัญในกำรรักษำและส็งเสริมสุขภำพของร็ำงกำย กำรสนับสนุนทำงสังคมของบุคคลหรือกลุ็มคนใน
เครือข็ำยของสังคมที่มีต็อแต็ละบุคคลจะแตกต็ำงกันไป ขึ้นอยู็กับลักษณะของป็ญหำและเงื่อนไขของ
สิ่งแวดล็อม 

กำรสนับสนุนทำงสังคมของครอบครัวขึ้นอยู็กับป็จจัย 2 ประกำร คือลักษณะของครอบครัว
และลักษณะของปฏิสัมพันธ็ของครอบครัว โดยลักษณะของครอบครัวจะเป็นข็อมูลทั่วไปของ
ครอบครัวพิจำรณำได็จำกจ ำนวนสมำชิกในเครือข็ำยสังคมของครอบครัว ชนิดของควำมสัมพันธ็ใน
เครือข็ำยสังคมของครอบครัว ฐำนะเศรษฐกิจของครอบครัว และเครือข็ำยครอบครัว ควำมยืดหยุ็น
ของโครงสร็ำงภำยในครอบครัว ควำมคล็ำยคลึงระหว็ำงครอบครัว และเครือข็ำยสังคมของครอบครัว 
พ้ืนฐำนควำมสัมพันธ็ระหว็ำงครอบครัว และระยะพัฒนำกำรครอบครัว ลักษณะของปฏิสัมพันธ็
ภำยในครอบครัวเป็นองค็ประกอบส ำคัญที่เกี่ยวข็องกับกระบวนกำรและแนวทำงกำรสนับสนุนทำง
สังคมประกอบด็วยควำมถี่ของปฏิสัมพันธ็คุณค็ำของข็ำวสำรที่มีอิทธิพลต็อประสิทธิภำพ ของกำรให็
ค ำแนะน ำและกำรตอบสนองที่บุคคลในครอบครัวอำจได็รับจำกเครือข็ำยสังคมของครอบครัว 
คุณภำพและควำมเชื่อถือของควำมสัมพันธ็ระหว็ำงบุคคลในครอบครัวและระหว็ำงบุคคลในครอบครัว
กับเครือข็ำยทำงสังคมของครอบครัว 

กิตติพัฒน็ นนทป็ทมะดุลย็ (2529) กล็ำวว็ำครอบครัวที่มีคุณภำพในกำรตระหนักถึงคุณค็ำ
ของควำมสัมพันธ็ในสมำชิกครอบครัว ประกอบไปด็วยกำรสนับสนุนทำงสังคม 6 ประกำร (นฤศรำ 
แก็วกูล, 2551) คือ  

1. กำรชื่นชมคุณค็ำของคนในครอบครัว กำรแสดงออกควำมพึงพอใจชื่นชมถึง
คุณค็ำซึ่งกันและกำรเปรียบเสมือนพ้ืนฐำนของควำมอบอ็ุน ควำมมั่นคงในครอบครัว ยิ่ งไปกว็ำนั้นยัง
เป็นกำรหล็อหลอมสมำชิกของสังคม  

2. กำรมีเวลำอยู็ร็วมกันรวม ทั้งกิจกรรมที่ทุกคนพอใจ เช็น กำรรับประทำนอำหำร 
กำรสนุกสนำนรื่นเริง กำรท ำงำน กำรออกก ำลังกำย กำรทัศนำจรร็วมกัน เป็นต็น  

3. กำรมีพันธะต็อควำมสุขและสวัสดิภำพของครอบครัวร็วมกัน คนในครอบครัวรู็สึก
เป็นพันธะ ที่ต็องส็งเสริมให็สมำชิกคนอ่ืนในครอบครัวได็มีควำมสุข และมีประสิทธิภำพที่ดี เป็นกำร
ห็วงใยกันและกันอย็ำงแท็จริง  

4. กำรติดต็อสื่อสำรระหว็ำงกันเป็นอย็ำงดี ครอบครัวโดยทั่วไปมักมีป็ญหำคือไม็
ค็อยมีเวลำพูดคุยกันสมำชิกในครอบครัว ควรเป็นผู็ฟ็งที่ดี  มีควำมไว็วำงใจซึ่งกันและกัน ร็วมรับรู็
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ควำมรู็สึกของกันและกันและพยำยำมหำทำงเลือกทำงแก็ไขที่ดีที่สุดของทุกคน เช็นเดียวกับเบญจพร 
ป็ญญำยง (2537,อ็ำงถึงในนฤศรำ แก็วกูล 2551: 42) กล็ำวว็ำวิธีกำรสื่อสำรมี 2 รูปแบบ คือ กำรพูด
เพ่ือสื่อสำรข็อมูลต็ำง ๆโดยตรงกับกำรใช็ภำษำกำย ภำษำท็ำทำง เช็น กำรประสำนสำยตำ สีหน็ำ 
ท็ำทำง น้ ำเสียง กำรวำงตัวจังหวะกำรพูดที่แสดงกำรให็เกียรติซึ่งกันและกัน และท ำให็เกิดควำมรู็สึก
ผูกพันรักใคร็เอ้ืออำทรต็อกำรช็วยแก็ป็ญหำร็วมกันต็อไป  

5. กำรมีศรัทธำต็อศำสนำอย็ำงแรงกล็ำ กำรมีกิจกรรมทำงศำสนำร็วมกันท ำให็
สมำชิกในครอบครัวมีสติ มีควำมอดทนร็วมกันมีกำรให็อภัยต็อผู็อ่ืนสูง ระงับควำมโกรธได็เร็วและรู็จัก
ที่จะช็วยเหลือผู็อ่ืนในสังคมซึ่งเป็นพื้นฐำนของควำมรับผิดชอบต็อสังคมร็วมกันด็วย  

6. กำรมีสมรรถนะจัดกำรกับวิกฤตในครอบครัวได็เป็นอย็ำงดี เป็นกำรสกัดกั้นและ
กำรป็องกันป็ญหำสังคมได็อย็ำงดีจะท ำให็สมำชิกในครอบครัวเกิดควำมมั่นใจและไว็ใจต็อกัน  

จำกแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกำรสนับสนุนทำงสังคมจำกครอบครัว สรุปได็ว็ำกำรที่บุคคล
รับรู็ต็อกำรมีปฏิสัมพันธ็ของครอบครัว เช็น ได็รับกำรชื่นชมจำกบุคคลในครอบครัว มีเวลำอยู็ร็วมกัน 
ร็วมเป็นกำรห็วงใยกันและกัน เป็นผู็ฟ็งที่ดี มีควำมไว็วำงใจซึ่งกันและกัน ร็วมรับรู็ควำมรู็สึกของกัน
และกัน พูดคุยให็เกียรติซึ่งกันและกัน และได็รับกำรอบรมสั่งสอนด็ำนควำมมีวินัย ซื่อสัตย็ ประหยัด 
อดทน และมีควำมปรำรถนำที่จะช็วยเหลือผู็อ่ืนและมีควำมเสียสละต็อส็วนรวม รวมไปถึงกำรรับฟ็ง
ป็ญหำ และกำรท ำกิจกรรมต็ำง ๆร็วมกัน 
 

3.1.2 งำนวิจัยที่เกี่ยวข็องกับกำรได็รับกำรสนับสนุนทำงสังคมจำกครอบครัวต็อพฤติกรรม 

จิตสำธำรณะ 

อ็อมใจ วงษ็มณฑำ (2553) ได็ศึกษำ ป็จจัยที่ ส็ งผลต็อจิตสำธำรณะของนักศึกษำ
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร็ ผลกำรศึกษำพบว็ำ ด็ำนกำรสนับสนุนจำกครอบครัว โดยภำพรวมอยู็ใน
ระดับมำก เมื่อพิจำรณำ เป็นรำยข็อพบว็ำ ข็อที่มีค็ำเฉลี่ยสูงสุดในระดับมำก คือนักศึกษำได็รับกำร
อบรมสั่งสอนจำก ผู็ปกครองของวินัย ซื่อสัตย็ ประหยัด และอดทน รองลงมำ คือนักศึกษำได็รับควำม
รัก ควำมเอำใจ ใส็และพร็อมให็ก ำลังใจจำกบุคคลในครอบครัว และนักศึกษำมีควำมสัมพันธ็ที่ดี
ระหว็ำงสมำชิกใน ครอบครัว และสร็ำงเสริมควำมสัมพันธ็ที่ดีให็ต็อเนื่อง ส็วนข็อที่มีค็ำเฉลี่ยต่ ำสุดอยู็
ในระดับมำก คือ นักศึกษำได็รบัควำมช็วยเหลือทุนทรัพย็บริจำคเพ่ือกิจสำธำรณะประโยชน็ รองลงมำ
คือนักศึกษำ ได็รับค ำชมชมเชยหรือรำงวัลตอบแทนควำมดีจำกบุคคลในครอบครัว และได็รับกำร
อบรมเลี้ยงดูแบบ ประชำธิปไตยของพ็อแม็หรือผู็ปกครอง 

วรำภรณ็ ขัดทำนและคณะ (2554 : บทควำม) ได็ศึกษำเรื่อง จิตสำธำรณะของนักศึกษำ
สำธำรณสุขศำสตร็ มหำวิทยำลัยกรุงเทพธนบุรี ศึกษำนักศึกษำชั้นป็ที่ 1-4 จ ำนวน 246 คน พบว็ำ
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กำรได็รับสนับสนุนจำกครอบครัว มีควำมสัมพันธ็กับจิตสำธำรณะของนักศึกษำคณะสำธำรณสุข
ศำสตร็ มหำวิทยำลัยกรุงเทพธนบุรีอย็ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ (P<0.01)   

จิรำภรณ็ พงษ็ศรีทัศน (2557 : บทควำม) ได็ศึกษำเรื่อง ป็จจัยที่ส็งผลต็อจิตสำธำรณะของ
นักศึกษำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ พบว็ำกำรสนับสนุนทำงสังคมจำกครอบครัวมี

อิทธิพลต็อจิตสำธำรณะของนักศึกษำเป็นอันดับที่ 2 (β=0.179) กำรสนับสนุนทำงสังคมจำก
ครอบครัวเป็นอีกป็จจัยหนึ่งที่ส็งผลต็อจิตสำธำรณะของนักศึกษำ  ทั้งนี้เนื่องมำจำกกำรสนับสนุนทำง
สังคมจำกครอบครัว เป็นกำรสนับสนุนทำงสังคมที่อยู็ในระดับแคบ หรือระดับลึก (Micro level)  
กล็ำวคือเป็นกำรสนับสนุนทำงสังคมจำกบุคคลที่มีควำมสัมพันธ็ของบุคคลใกล็ชิดสนิทสนมกันมำก
ที่สุด  จะมีควำมใกล็ชิดทำงอำรมณ็ให็กำรสนับสนุนทำงจิตใจ แสดงควำมรักและ ห็วงใย 

สรุปได็ว็ำ กำรได็รับกำรสนับสนุนทำงสังคมจำกครอบครัว หมำยถึง กำรที่นักศึกษำ
ปฏิสัมพันธ็ของครอบครัว มีกำรชื่นชมบุคคลในครอบครัว มีเวลำอยู็ร็วมกันรวม เป็นกำรห็วงใยกันและ
กัน เป็นผู็ฟ็งที่ดี มีควำมไว็วำงใจซึ่งกันและกัน ร็วมรับรู็ควำมรู็สึกของกันและกัน พูดคุยให็เกียรติซึ่งกัน
และกัน และได็รับกำรอบรมสั่งสอนด็ำนควำมมีวินัย ซื่อสัตย็ ประหยัด อดทน และมีควำมปรำรถนำที่
จะช็วยเหลือผู็อ่ืนและมีควำมเสียสละต็อส็วนรวม 

 

3.2 แนวคิดกำรได็รับกำรสนับสนุนทำงสังคมจำกเพื่อน 

 
3.2.1 ควำมหมำยของกำรได็รับกำรสนับสนุนทำงสังคมจำกเพื่อน 
เพ่ือนที่แวดล็อมของผู็เรียนจะส็งผลดีต็อผู็เรียนใน ด็ำนพฤติกรรม ค็ำนิยมและด็ำนเจตคติ

ของผู็เรียน (Frances L. llg & Louise Bates Amers, 1955 ) 
โครงสร็ำงสังคมภำยในห็องเรียน ท ำให็ผู็เรียนได็ เรียนรู็ถึงนิยมของสังคม เจตคติต็อสิ่งต็ำง ๆ 

และเลียนแบบบุคลิกภำพของเพ่ือนซึ่งจะได็รับ เพียงใดก็ขึ้นอยู็กับกำรสนับสนุนจำกเพ่ือน (Hoffman, 
1996  ) 

เมื่อผู็เรียนสนิทกับเพ่ือนมำกขึ้นผู็เรียนจะมีเจตคติและค็ำนิยมที่เหมือนเพ่ือน (Hetherington 
& Parke 1993: 485)  

สัมพันธภำพระหว็ำงนักเรียนกับเพ่ือน หมำยถึง ควำมสัมพันธ็ที่นักเรียนและเพ่ือนปฏิบัติต็อ
กันทั้งในและนอกห็องเรียน ในกำรอยูร็วมกับเพ่ือนนักเรียนด็วยกัน มีควำมห็วงใยซึ่งกันและกัน ให็
ก ำลังใจ แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นในกำรท ำกิจกรรมต็ำง ๆ ร็วมกัน กำรให็ควำมช็วยเหลือพ่ึงพำอำศัย
กันทั้งด็ำนวิชำกำรและด็ำนทั่ว ๆ ไป (พรพรหม พรรคพวก, 2550  ) 
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สัมพันธภำพระหว็ำงเพ่ือน หมำยถึง ควำมผูกพันเกี่ยวข็องกันระหว็ำงบุคคลต็อบุคคลหรือ
บุคคลต็อกลุ็มมีควำมรู็สึกที่ดี และแสดงออกต็อกันในทำงที่ดี เป็นควำมเข็ำใจซึ่งกันและกันทั้งทำงตรง
และทำงอ็อมและท ำกิจกรรมต็ำง ๆร็วมกัน (ธนิดำ ทองมีเหลือ & ฌิธีย็ หล็อเลิศวิทย็, 2550) 

สรุปได็ว็ำกำรสนับสนุนทำงสังคมจำกเพ่ือน คือกำรที่บุคคลได็รับกำรสนับสนุนเพ่ือน เช็น 
กำรรับรู็ข็อมูล แนวคิด ค ำแนะน ำ กำรได็รับกำรยอมรับ รวมทั้งกำรให็ค ำปรึกษำเมื่อเพื่อนต็องกำร ให็
ควำมช็วยเหลือ เอำใจใส็ แสดงควำมห็วงใยเมื่อเพื่อนมีควำมทุกข็ รวมทั้งมีกำรแบ็งป็นกัน ชักชวนจำก
เพ่ือนในกำรเข็ำร็วมกิจกรรม 

 

3.2.2 งำนวิจัยที่ เกี่ยวข็องกับกำรได็รับกำรสนับสนุนทำงสังคมจำกเพื่ อนกับพฤติกรรม 

จิตสำธำรณะ 

ธัญศญำ ธรรมิสกุล (2556 : บทควำม) ได็ศึกษำเกี่ยวกับป็จจัยที่มีผลต็อพฤติกรรมจิต
สำธำรณะของนักศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ วิทยำลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย็พำณิชยกำร พบว็ำ 
ด็ำนอิทธิพลกลุ็มเพ่ือน ด็ำนกำรให็บริกำรห็องเรียนพิเศษ ด็ำนอำคำร และสถำนที่ ด็ำนกิจกรรม
นักศึกษำ ด็ำนระเบียบวินัยในวิทยำลัย และด็ำนพฤติกรรมครูมีควำมสัมพันธ็ทำงบวกกับพฤติกรรมจิต
สำธำรณะ อย็ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 

จิรำภรณ็  พงษ็ศรีทัศน (2557 : บทควำม) ได็ศึกษำเรื่อง ป็จจัยที่ส็งผลต็อจิตสำธำรณะของ
นักศึกษำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ พบว็ำกำรสนับสนุนทำงสังคมจำกเพ่ื อน มี
ควำมสัมพันธ็ทำงบวกกับจิตสำธำรณะของนักศึกษำอย็ำงมีนัยส ำคัญ ทำงสถิติท่ีระดับ .01 

จำกกำรศึกษำเอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข็องเกี่ยวกับกำรสนับสนุนทำงสังคมจำกเพ่ือน 
พบว็ำ กำรปฏิบัติของเพ่ือนและตัวนักศึกษำนั้น มีกำรปฏิบัติร็วมกันทั้งกิจกรรมภำยในและนอก
ห็องเรียนท ำให็เกิดสัมพันธภำพที่ดีต็อกัน พ่ึงพำอำศัยซึ่งกันและกัน และช็วยให็นักศึกษำได็รับกำร
สนับสนุน ส็งเสริม ชักชวนจำกเพ่ือนในกำรเข็ำร็วมกิจกรรม 

 

3.3 แนวคิดกำรได็รับกำรสนับสนุนทำงสังคมจำกมหำวิทยำลัย 

 

3.3.1 บทบำทของสถำบันกำรศึกษำกับกำรพัฒนำจิตสำธำรณะของเยำวชน 

ป็จจุบันสถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำส็งเสริมให็นักศึกษำเห็นควำมส ำคัญของกำรท ำประโยชน็
เพ่ือส็วนรวมมำกขึ้น เนื่องจำกผู็เรียนมีควำมส ำคัญและเป็นสมันสมองของชำติซึ่งต็องรับผิดชอบต็อ
กำรพัฒนำประเทศในอนำคต จึงถือเป็นภำระของสถำบันในกำรเตรียมทรัพยำกรมนุษย็ที่พึงประสงค็สู็
สังคมทั้งในด็ำนกำรจัดองค็กร หน็วยงำน กิจกรรมและผู็รับผิดชอบในกำรดูแลนักศึกษำ ทั้งนี้ตั้งอยู็บน
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ควำมเชื่อที่ว็ำกำรปลูกฝ็งค็ำนิยม คุณธรรม จริยธรรม กำรอบรมสั่งสอน กำรจัดกิจกรรม กำรจัด
โครงกำร กำรจัดสิ่งแวดล็อม กำรให็ค ำปรึกษำแนะน ำแก็นักศึกษำเป็นสิ่งส ำคัญ ผู็เรียนจะมีลักษณะ
อันพึงประสงค็ได็ขึ้นอยู็กับสถำบันที่จะบริหำรจัดกำรพัฒนำให็เกิดลักษณะดังกล็ำว 
 มีนักวิชำกำรหลำยท็ำนได็เสนอกำรสร็ำงจิตส ำนึกสำธำรณะหรือจิตส ำนึกเพ่ือส็วนรวมไว็ 
(จิรวัฒน็ วีรังกร,2549) เช็น รองศำสตรำจำรย็ดร.ศักดิ์ชัย นิรัญทวี เสนอ “รูปแบบกำรเรียนรู็ด็วยกำร
รับใช็สังคม” เพ่ือพัฒนำเยำวชนให็มีทักษะในกำรปฏิบัติงำนเกิดควำมภำคภูมิใจในตัวเอง รวมทั้งสร็ำง
ส ำนึกควำมรับผิดชอบในฐำนะของพลเมืองของประเทศตลอดจนมีผลต็อกำรเพิ่มพูนควำมสำมำรถทำง
วิชำกำรของผู็เรียนไปพร็อมกัน 
 ศำสตรำจำรย็ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ็ศักดิ์ ให็แนวคิดกำรสร็ำงจิตส ำนึกเพ่ือส็วนรวมให็เกิด
แก็ผู็เรียนทุกระดับสำมำรถท ำได็โดย “ก ำหนดหลักสูตรหรือกิจกรรมเสริมหลักสูตร” ที่ครอบคลุม
หัวข็อที่เป็นเรื่องของส็วนรวม หรือเรื่องที่เกี่ยวกับผลกระทบที่จะเกิดกับคนหมู็มำก อำทิ เรื่อง
สิ่งแวดล็อม กำรรู็จักเคำรพกฎระเบียบของกำรอยู็ร็วมกันในสังคม 
 นภดล เฮงเจริญ ให็แนวคิดว็ำกำรปลูกจิตส ำนึกเพ่ือส็วนรวมแก็นักศึกษำ สร็ำงได็โดยกำร
กล็อมเกลำปลูกฝ็งถ็ำยทอดด็วย “กิจกรรมที่หลำกหลำย” ให็เกิดกำรเรียนรู็ด็วยตนเองและตระหนัก
ในคุณค็ำของจิตส ำนึกเพ่ือส็วนรวม พร็อมรักษำคุณค็ำของจิตวิญญำณเพ่ือส็วนรวมด็วยกำรระดับ
ควำมรู็ส ำนึกตระหนักในคุณค็ำให็เป็นภำระหน็ำที่เพ่ือน ำไปสู็กำรปฏิบัติอย็ำงเป็นรูปธรรม 

จำกแนวคิดเบื้องต็นสรุปได็ว็ำ กำรสร็ำงจิตสำธำรณะเพ่ือส็วนรวมแก็เยำวชนของ
สถำบันกำรศึกษำเป็นสิ่งที่จ ำเป็นและมีคุณค็ำมำก กำรบ็มเพำะอำจต็องใช็ระยะเวลำ ควำมอดทน 
ต็องสร็ำงควำมรู็แก็ผู็ปฏิบัติให็เชื่อในคุณค็ำที่จะเกิดขึ้น  โดยอำศัยกิจกรรมด็ำนกำรบริกำรสังคมและ
ชุมชนอันหลำกหลำยเข็ำมำเป็นตัวกระตุ็น กรณีผู็ปฏิบัติอยู็ในระดับอุดมศึกษำต็องเพ่ิมกำรจัดอบรม
หลักสูตรหรือกิจกรรมเสริมหลักสูตร พร็อมกับจัดกิจกรรมบริกำรสังคมเพ่ือกระตุ็นจิตส ำนึกให็เกิดขึ้น 
กำรปลูกฝ็งอบรมจำกมหำวิทยำลัยกับจิตส ำนึกมหำวิทยำลัยเป็นสถำบันส ำคัญแหล็งหนึ่งที่มี หน็ำที่
ปลูกฝ็ง อบรมควำมรู็และส็งเสริมพัฒนำกำรด็ำนอำรมณ็ – จิตใจ และคุณธรรมให็กับเยำวชน เช็น 
โครงกำรพัฒนำเด็ก ที่ส็งเสริมกำรเอ้ือสังคมโยกำรปลูกฝ็งเสริมแรงซึ่งกันและกันของชั้นเรียน โรงเรียน 
และครอบครัว  

จิตส ำนึกของบุคคลจำกกำรเรียนรู็ จึงเกิดขึ้นภำยหลังจำกกำรมีประสบกำรณ็ตรงกับสิ่งเร็ำ 
กำรรับรู็ในส็วนนี้ได็ก็อรูปขึ้นในจิตใจของบุคคลในรูปของควำมเชื่อ ค็ำนิยม ทัศนคติที่ก็อให็เกิด
พฤติกรรมเป็นคุณลักษณะทำงจิตที่ก็อรูปผ็ำนกระบวนทำงป็ญญำ เป็นปฏิกิริยำตอบสนองต็อ
ปรำกฏกำรณ็ทำงสังคมส็วนแนวทำงในกำรเสริมสร็ำงจิตส ำนึกของคนในสังคมว็ำจะต็องเกิดขึ้นจำก
กำรคลุกคลีอยู็กับควำมถูกต็อง กำรปลูกฝ็งอบรม กำรฝ็กปฏิบัติ กำรได็เห็นตัวอย็ำงที่ชวนให็
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ประทับใจ ป็จจัยเหล็ำนี้จะค็อย ๆ โน็มน ำใจของบุคคลให็เกิดจิตส ำนึกท่ีถูกต็อง และกำรสร็ำงจิตส ำนึก
ต็อส็วนรวมให็เกิดข้ึนต็องอำศัยสถำบันทำงสังคมหลำยส็วนร็วมมือกัน ดังนี้  

1. สถำบันทำงกำรศึกษำ กำรก ำหนดเป็ำหมำยของกำรศึกษำให็ถูกต็องโดยธรรมเพื่อ
น ำไปสู็กำรพัฒนำที่แท็จริง สิ่งที่ส ำคัญที่สุดต็องจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคนให็มีจิตส ำนึกให็เป็นมนุษย็ที่
สมบูรณ็ กำรจัดกำรศึกษำควรมุ็งเน็นที่กำรสร็ำงจิตส ำนึกภำยใน คือ กำรพัฒนำจิตใจที่เป็นรำกฐำน
ควำมเป็นมนุษย็ เน็นกำรสร็ำงจิตส ำนึกในทำงจริยธรรมให็หนักแน็นเข็มแข็ง โดยเฉพำะเน็นกำร
ฝ็กอบรมให็รู็จักท ำหน็ำที่เพ่ือหน็ำที่อย็ำงดีที่สุดด็วยควำมส ำนึกว็ำทุกหน็ำที่มีคุณค็ำและควำมส ำคัญ
เท็ำเทียมกัน 

2. สถำบันทำงศำสนำ ต็องเป็นผู็น ำในกำรสร็ำงจิตส ำนึกต็อส็วนรวมให็เกิดขึ้นโดย
น ำกลับไปสู็ค ำสอนของพระพุทธองค็ที่ทรงเน็นให็เห็นแก็ประโยชน็สุขของสังคมเป็นใหญ็ ไม็บริโภค
เกินควำมจ ำเป็นหรือเพรำะควำมอยำก มีควำมสันโดษ พอใจที่จะมีกินมีอยู็มีใช็เท็ำที่จ ำเป็น รู็จัก
เอ้ือเฟ็็อเผื่อแผ็ผู็อ่ืน รู็จักหน็ำที่ ปฏิบัติหน็ำที่ให็ถูกต็อง ช็วยสร็ำงสรรค็และพัฒนำจิตใจของคนใน
สังคมให็หันเข็ำมำอยู็ในควำมถูกต็องตำมท ำนองคลองธรรมโดยกำรประพฤติปฏิบัติตนให็เป็นตัวอย็ำง
แก็คนในสังคม 

3. สถำบันครอบครัว ควำมอบอ็ุนของครอบครัวมีควำมส ำคัญเป็นอันดับแรก เป็น
จุดเริ่มต็นที่ช็วยให็เกิดจิตส ำนึก ควำมใกล็ชิดระหว็ำงพ็อแม็กับลูกจึงเป็นสิ่งจ ำเป็นอย็ำงยิ่งในกำรเลี้ยง
อบรมลูกควำมใกล็ชิดจะเป็นสื่อที่ท ำให็เกิดควำมเข็ำใจซึ่งกันและกัน และกลำยเป็นควำมเห็นใจซึ่งกัน
และกันสถำบันครอบครัวจึงเป็นพ้ืนฐำนของสังคม ถ็ำครอบครัวมีแต็ควำมคลอนแคลน สังคมก็พลอย
คลอนแคลนไปด็วย และเด็กที่เติบโตจำกครอบครัวที่คลอนแคลนจะมีจิตส ำนึกที่คลำดเคลื่อน กำร
สอนและกำรอบรมของสถำบันครอบครัวควรด ำเนินกำรให็สอดคล็องประสำนไปในจุดหมำยเดียวกัน
กับกำรสอนกำรอบรมของสถำบันกำรศึกษำและสถำบันทำงศำสนำ เพ่ือปูพ้ืนฐำนหรือฝ็งรำกให็เด็กมี
จิตส ำนึกท่ีเป็นสัมมำทิฐิเสียแต็ยังเด็ก เพ่ือที่เด็กจะได็เป็นก ำลังในกำรสร็ำงสรรค็สังคมที่มีควำมร็มเย็น
เป็นสุข 

4. สื่อมวลชน เป็นสถำบันที่มีอิทธิพลอย็ำงยิ่งในกำรกระจำยควำมคิด ควำมรู็ หรือ
สิ่งใดสิ่งหนึ่งสู็กำรรับรู็ของประชำชน สื่อมวลชนจะช็วยสร็ำงควำมเข็ำใจ สร็ำงจิตส ำนึกที่ถูกต็องให็แก็
สังคมได็ เนื่องจำกสื่อมวลชนมีบทบำทและอิทธิพลอย็ำงยิ่งต็อกำรเสริมสร็ำงกำรรับรู็ที่จะสั่งสม
กลำยเป็นจิตส ำนึกของคนในสังคม 

สถำบันอุดมศึกษำเป็นสถำบันกำรศึกษำชั้นสูง มีภำรกิจที่ส ำคัญ 4 ประกำร คือ กำรผลิต
บัณฑิต กำรวิจัย กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก็สังคม และกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ภำรกิจที่ส ำคัญ
ที่ สุ ดคือ  กำรผลิตบัณ ฑิ ต  ซึ่ งนอกจำกจะท ำให็บัณ ฑิ ต เป็นผู็ที่ มี ควำมรู็ทำงวิชำกำรแล็ว 
สถำบันอุดมศึกษำจ ำเป็นอย็ำงยิ่งที่จะต็องพัฒนำบัณฑิตให็เป็นบุคคลที่สมบูรณ็ ทั้งทำงด็ำนสติป็ญญำ 
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ร็ำงกำย จิตใจ อำรมณ็ สังคม หรืออำจจะกล็ำวได็ว็ำบัณฑิตท่ีจะผลิตออกไปนั้นจะต็องเป็นบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค็ 3 ประกำร คือ กำรเป็นผู็ที่มีคุณธรรม คุณภำพ และคุณค็ำ กำรเรียนกำรสอนในห็อง เรียน
เพียงอย็ำงเดียว ไม็อำจพัฒนำให็เกิดลักษณะดังกล็ำวได็ ดังนั้น หน็ำที่ของสถำบันอุดมศึกษำจึงไม็
เพียงแต็จัดกำรเรียนกำรสอนเท็ำนั้น แต็ยังรวมไปถึงกำรพัฒนำนิสิตนักศึกษำให็เป็นบุคคลที่มีควำม
สมบูรณ็ในทุก ๆ ด็ำน อันจะเป็นทรัพยำกรบุคคลที่ส ำคัญในกำรพัฒนำประเทศ โดยกำรพัฒนำนิสิต
นักศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำนั้น มีป็จจัยหลำยประกำรด็วยกัน เช็น กำรจัดหลักสูตรกำรเรียนกำร
สอน กำรบริหำรงำนของสถำบัน สภำพแวดล็อมของสถำบัน และงำนกิจกรรมนักศึกษำ โดยเฉพำะ
กิจกรรมนักศึกษำต็ำง ๆ เช็น กิจกรรมทำงด็ำนกีฬำ กิจกรรมด็ำนบ ำเพ็ญประโยชน็ กิจกรรมด็ำน
จริยธรรม กิจกรรมทำงด็ำนศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ ซึ่งเป็นป็จจัยอันส ำคัญในกำรพัฒนำนิสิตนักศึกษำ
ไปสู็เป็ำหมำยดังกล็ำวส ำนักงำนคณะกรรมกำรอุดมศึกษำ (2552) ก ำหนดให็มีระบบกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ โดยก ำหนดให็มีกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
อุดมศึกษำแห็งชำติและก ำหนอมำตรฐำนผลกำรเรียนรู็ 5 ด็ำน ได็แก็ 1. ด็ำนคุณธรรม จริยธรรม 2. 
ด็ำนควำมรู็ 3. ด็ำนทักษะทำงป็ญญำ 4. ด็ำนทักษะควำมสัมพันธ็ระหว็ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ 
5. ด็ำนทักษะกำรวิเครำะห็เชิงตัวเลข กำรสื่อสำรและกำรใช็เทคโนโลยีสำรสนเทศ ซึ่งส็วนใหญ็ส็งเสริม
ให็นิสิตนักศึกษำมีควำมเก็ง และนิสิตนักศึกษำจ ำเป็นต็องได็รับกำรส็งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ซึ่ง
สำมำรถเรียนรู็ได็จำกกำรมีส็วนร็วมในกิจกรรมนักศึกษำต็ำง ๆ ที่เป็นประสบกำรณ็นอกห็องเรียน 

 

3.3.2 งำนวิจัยที่เกี่ยวข็องกับกำรได็รับกำรสนับสนุนจำกมหำวิทยำลัยต็อพฤติกรรมจิตสำธำรณะ 

ศิริสุข นำคะเสนีย็ (2557: 50) ได็ท ำกำรศึกษำเกี่ยวกับป็จจัยที่มีอิทธิพลต็อพฤติกรรมจิต
สำธำรณะของนักศึกษำคณะศิลปะศำสตร็ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร็ พบว็ำ กำร
สนับสนุนทำงสังคมจำกมหำวิทยำลัย มีควำมสัมพันธ็ทำงบวกกับพฤติกรรมจิตสำธำรณะของนักศึกษำ 
อย็ำงมีนัยส ำคัญที่ระดับ 0.01 

ปรีชำ ค ำมำดี และประสพชัย พสุนนท็ (2559: วำรสำร) ท ำกำรศึกษำเรื่องป็จจัยที่ส็งผลต็อ
กำรมีจิตสำธำรณะของนักศึกษำระดับอุดมศึกษำในจังหวัดระยอง พบว็ำ กำรได็รับกำรสนับสนุนจำก
สถำบันกำรศึกษำมีควำมสัมพันธ็กับกำรมีจิตสำธำรณะอย็ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.01 

จำกกำรศึกษำเอกสำรและงำนวิจัยที่ เกี่ยวข็องเกี่ยวกับกำรสนับสนุนทำงสังคมจำก
มหำวิทยำลัย กล็ำวคือ กำรที่นักศึกษำรับรู็เห็นควำมส ำคัญของกำรท ำประโยชน็เพ่ือส็วนรวม โดยให็
กำรปลูกฝ็งค็ำนิยม คุณธรรม จริยธรรม กำรอบรมสั่งสอน กำรจัดกิจกรรม กำรจัดโครงกำร กำรจัด
สิ่งแวดล็อม กำรให็ค ำปรึกษำแนะน ำทั้งกำรเรียนกำรสอน กิจกรรมของมหำวิทยำลัย ที่มีต็อนักศึกษำ
ซึ่งใช็วิธีกำรอบรม สั่งสอน ชี้แนะ จัดกิจกรรม หรือเห็นแบบอย็ำงจิตสำธำรณะจำกครู อำจำรย็ 
บุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัย 
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4. แนวคิดกำรมีส็วนร็วมในกิจกรรมนักศึกษำ 

 

4.1 ควำมหมำยของกำรมีส็วนร็วม 

ควำมหมำยของกำรมีส็วนร็วม คือ กำรมีส็วนร็วม (Participation) คือ เป็นผลมำจำกกำรเห็น 
พ็องกันในเรื่องของควำมต็องกำรและทิศทำง ของกำรเปลี่ยนแปลงและเห็นพ็องต็องกัน จะมีมำกจน
เกิดควำมคิดริเริ่มโครงกำรเพ่ือกำรปฏิบัติ เหตุผลเบื้องแรก ของกำรที่มีคนมำรวมกันได็ จะต็องมีกำร 
ตระหนักว็ำเหตุกำรณ็ปฏิบัติกำรทั้งหมดหรือกำรกระท ำทั้งหมด ที่ท ำโดยกลุ็มหรือในนำมกลุ็ม กระท ำ
ผ็ำนองค็กร (Organization) ดังนั้นองค็กรจะต็องเป็นเสมือนตัวน ำให็บรรลุถึงควำม 

Astin ,1993 อำจำรย็ผู็สอนระดับบัณฑิตศึกษำ คณะศึกษำศำสตร็ มหำวิทยำลัยแคลิฟอเนีย 
ลอสแอนเจลิส ได็ให็ควำมสนใจป็ญหำที่เกี่ยวกับกำรศึกษำที่นักศึกษำออกจำกกำรศึกษำกลำงคัน เขำ
ได็ท ำกำรศึกษำป็จจัย ซึ่ งเป็นสภำพแวดล็อมที่ จะช็วยท ำให็นักศึกษำสำมำรถศึกษำอยู็ใน
สถำบันอุดมศึกษำได็จนส ำเร็จกำรศึกษำ เขำได็พบว็ำ “กำรมีส็วนร็วมของนิสิตนักศึกษำ” เป็นป็จจัยที่
ท ำให็นักศึกษำอยู็ในสถำบันอุดมศึกษำได็ ในทำงตรงกันข็ำมกำรไม็มีส็วนร็วมของนักศึกษำ ก็เป็น
ป็จจัยท ำให็นักศึกษำลำออกจำกกำรศึกษำกลำงคัน เขำได็กล็ำวไว็ว็ำ นโยบำยกำรปฏิบัติกำรของ
สถำบันทุก ๆ อย็ำง เช็น ตำรำงชั้นเรียน กฎเกณฑ็เกี่ยวกับกำรเข็ำชั้นเรียน กำรปฐมนิเทศและกำร
แนะแนวนิสิตนักศึกษำ ตลอดถึงนโยบำยในด็ำนที่ไม็เกี่ยวข็องกับวิชำกำร เช็น กำรจัดอำคำรสถำนที่ 
จ ำนวนและประเภทของกิจกรรมนอกหลักสูตรต็ำง ๆ รวมทั้งกฎเกณฑ็ในกำรเข็ำร็วม ค็ำใช็จ็ำย
ส ำหรับกิจกรรมทำงวัฒนธรรม สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกทำงนันทนำกำร เป็นต็น สำมำรถมีผลกระทบ
ต็อกำรใช็เวลำและพลังงำนของนิสิตนักศึกษำได็ เนื่องจำกเป็นป็จจัยที่เกี่ยวข็องกับกำรเข็ำไปมีส็วน
ร็วมของนักศึกษำ ซึ่งอำจมีหลำยลักษณะที่ส ำคัญได็แก็ กำรศึกษำค็นคว็ำ กำรท ำกิจกรรมหรือกำรเข็ำ
ร็วมกิจกรรมนักศึกษำประเภทต็ำง ๆ กำรท ำงำนร็วมกับอำจำรย็และกำรพักอำศัยในวิทยำเขต ซึ่งจะ
ช็วยให็นักศึกษำมีโอกำสมีส็วนร็วมกับกิจกรรมต็ำง ๆ ของสถำบันอุดมศึกษำ นอกจำกนั้นแอสติน ยัง
ได็ค็นพบอีกว็ำ กำรมีส็วนร็วมทุกอย็ำงดังที่ได็กล็ำวมำแล็วได็ท ำให็นักศึกษำนั้นมีกำรพัฒนำในด็ำน  
ต็ำง ๆ 

Darid & Newstrom (1989, p.232) ได็ให็ควำมหมำยของกำรมีส็วนร็วมว็ำ เป็นเรื่องของ
ควำมเกี่ยวข็องทำงด็ำนจิตใจและควำมรู็สึกนึกคิดของแต็ลงคนที่มีต็อกิจกรรมของกลุ็ม หรือควำม
รับผิดชอบต็อกิจกรรมร็วมกัน โดยกำรเข็ำไปเกี่ยวข็อง ( Involvement), ช็วยเหลือ (Contribution) 
และร็วมรับผิดชอบ (Responsibility) 
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ส ำนักงำนแรงงำนระหว็ำงชำติ (1971, p.7 อ็ำงถึงใน ณัฐนันท็ ยะถำ, 2553, น.14) ได็ให็
ควำมหมำยของกำรมีส็วนร็วมว็ำคือ ควำมร็วมมือหรือกำรมีส็วนในบำงสิ่งบำงอย็ำง ซึ่งรวมไปถึงควำม
รับผิดชอบด็วย 

กำรมีส็วนร็วมหมำยถึง กำรเข็ำไปมีส็วน เกี่ยวข็องกับกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง ทั้งกำรมีหน็ำที่
รับผิดชอบในกิจกรรมนั้น หรือเข็ำร็วมเพียง ส็วนหนึ่งของกิจกรรมนั้นก็ตำม (รักกิจ  ศิริวัฒน็, 2560 ) 

ดังนั้น กำรมีส็วนร็วม หมำยถึง กำรเข็ำไปมีส็วน เกี่ยวข็องกับกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง เป็นผล
มำจำกกำรเห็นพ็องกันในเรื่องของควำมต็องกำรและทิศทำงของกำรเปลี่ยนแปลงและเห็นพ็องต็องกัน 
โดยกำรเข็ ำไป เกี่ ย ว ข็อง ( Involvement), ช็ วย เหลื อ  (Contribution) และร็วมรับผิ ดชอบ 
(Responsibility) ในกำรมีส็วนร็วมดังกล็ำว 

 

4.2 ลักษณะของกำรมีส็วนร็วม 

Cohen & Uphoff (1984, p.219) ได็ ท ำกำรแบ็งชนิดของกำรมีส็วนร็วมออกเป็น 4 ชนิด
ดังนี้ 

1. กำรมีส็วนร็วมในกำรตัดสินใจ (Decision Making) ประกอบด็วย 3 ขั้นตอน คือ 
ริเริ่มตัดสินใจ, ด ำเนินกำรตัดสินใจ และตัดสินใจลงมือปฏิบัติ  

2. กำรมี ส็วนร็วมในกำรปฏิบัติกำร ( Implementation) ประกอบด็วย กำร 
สนับสนุนทรัพยำกร, กำรบริหำร และกำรประสำนขอควำมร็วมมือ  

3. กำรมีส็วนร็วมในผลประโยชน็ (Benefits) ทั้งผลประโยชน็ทำงด็ำนวัตถุ, ทำงด็ำน
สังคม หรือผลประโยชน็ส็วนบุคคล  

4. กำรมีส็วนร็วมในกำรประเมินผล (Evaluation) 
รูปแบบของกำรมีส็วนร็วมที่สมบูรณ็จะประกอบด็วย กำรมีส็วนร็วมในกำรวำงแผน , กำร

วิเครำะห็ ป็ญหำ, กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของป็ญหำ, กำรก ำหนดกำรใช็ทรัพยำกร, กำรก ำหนด
วิธีกำร, กำรติดตำมผลกำรประเมิน และกำรร็วมกันตัดสินใจทุกข้ันตอน กำรมีส็วนร็วมในกิจกรรมต็อง
มีส็วนร็วม ในกำรจัดสรร , ควบคุมกำรเงิน และกำรบริหำรกำรใช็ประโยชน็ ประชำชนต็องมี
ควำมสำมำรถในกำร น ำเอำกิจกรรมมำใช็ให็เกิดประโยชน็ ซึ่งอำจเป็นผลประโยชน็ส็วนตัว , สังคม 
หรือวัตถุ  

แนวคิดว็ำกำรมีส็วนร็วมนั้นไม็ได็มีแค็กำรเปลี่ยนแปลงเฉพำะชนิดและปริมำณกิจกรรม ที่
กระท ำเท็ำนั้น แต็ยังรวมไปถึงควำมเปลี่ยนแปลงในระดับควำมเข็ม (Degree) ของกำรเข็ำไปมีส็วน 
ร็วมในควำมรับผิดชอบผิดชอบที่เกี่ยวข็องกับกำริเริ่มและวำงแผนกิจกรรมด็วยตั้งแต็ระดับกำรยอมรับ 
กำรบริกำรที่จัดไว็แล็ว ไปจนถึงกำรรวมกลุ็มเพ่ือตัดสินใจ ซึ่งระดับควำมเข็มของกำรมีส็วนร็วมตำม 
แนวคิดของสมำคมสำธำรณสุขอเมริกำแบ็งออกเป็น 3 ระดับ คือ (รักกิจ  ศิริวัฒน็, 2560 ) 



  65 

1. ระดับกำรตัดสินใจ (Decision Making)   
2. ระดับควำมร็วมมือ (Cooperation)   
3. ระดับกำรใช็ประโยชน็ (Utilization)  

4.3 ทฤษฎีกำรมีส็วนร็วมของนักศึกษำ (The Theory of Student Involvement) 

 Astin (1984, pp. 297-307) อำจำรย็ผู็สอนระดับบัณฑิ ตศึกษำ คณะศึกษำศำสต ร็ 
มหำวิทยำลัย California Losangelis ได็ให็ควำมสนใจป็ญหำที่เกี่ยวกับนักศึกษำที่ออกจำกกำรศึกษำ
กลำงคัน เขำได็ท ำกำรวิจัยเพ่ือค็นหำป็จจัย ซึ่งเป็นสภำพแวดล็อมที่จะช็วยท ำให็นักศึกษำสำมำรถ
ศึกษำอยู็ได็ในสถำบันอุดมศึกษำได็จนส ำเร็จกำรศึกษำ พบว็ำกำรมีส็วนร็วมของนักศึกษำเป็นป็จจัยที่
ท ำให็นักศึกษำ สำมำรถศึกษำอยู็ในสถำบันกำรศึกษำได็ ในทำงตรงกันข็ำมกำรไม็มีส็วนร็วมของ
นักศึกษำ ก็เป็นป็จจัยที่ส ำคัญที่ท ำให็นักศึกษำออกจำกกำรศึกษำกลำงคัน 
 แนวคิดของ Astin ซึ่งเป็นป็จจัยที่จะท ำให็นักศึกษำคงอยู็ในสถำบันมีส็วนร็วมของนักศึกษำ ที่
อธิบำยและมีพัฒนำกำรในด็ำนต็ำง ๆสูงขึ้น ประกอบด็วยสำระส ำคัญ 5 ประกำร (ส ำเนำ ขจรศิลป็, 
2542 )ดังนี้  
  1.กำรมีส็วนร็วม หมำยถึง กำรใช็พลังกำยพลังจิตเข็ำไปสัมพันธ็หรือท ำงำน ร็วมกับ
คนหรือสิ่งของต็ำง ๆ  
  2. กำรมีส็วนร็วมเกิดขึ้นในลักษณะที่ต็ำงกันคือนักศึกษำแต็ละคนเข็ำไปมีส็วน
ร็วมกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ในปริมำณและคุณภำพที่ต็ำงกัน และนักศึกษำคนเดียวกันก็เข็ำไปมีส็วนร็วมกับ
สิ่งต็ำง ๆในปริมำณและคุณภำพที่ต็ำงกัน 
  3. กำรมีส็วนร็วมนั้นมีทั้งเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ ปริมำณ หมำยถึง เวลำที่
นักศึกษำใช็ในกำรมีส็วนร็วมกับกิจกรรมนั้น ส็วนคุณภำพ หมำยถึง ควำมสนใจ ควำมวำงใจ ควำม
กระตือรือร็น ควำมพยำยำมที่จะท ำให็กิจกรรมนั้นประสบควำมส ำเร็จ 
  4. ผลของกำรเรียนรู็และกำรพัฒนำบุคลิกภำพของนักศึกษำที่เกิดจำกโปรแกรมทำง
กำรศึกษำ (วิชำกำรหรือกิจกรรมนักศึกษำ) นั้นเป็นสัดส็วน โดยตรงกับทั้งปริมำณและคุณภำพของ
กำรมีส็วนร็วม ของนักศึกษำในโปรแกรมทำงกำรศึกษำนั้น  
  5. ประสิทธิภำพของนโยบำยและกำรปฏิบัติใด ๆ ทำงกำรศึกษำนั้นเกี่ยวข็องกับควน
สำมำรถของนโยบำยและกำรปฏิบัติ ที่จะเพ่ิมกำรมีส็วนร็วมของนักศึกษำ  
 จุดเด็นของทฤษฎีกำรมีส็วนร็วมของนักศึกษำมีดังนี้ (ส ำเนำ ขจรศิลป็, 2542 ) 
  1. เป็นทฤษฎีที่ง็ำยไม็มีควำมสลับซับซ็อน  
  2. สอดคล็องกับหลักกำรและทฤษฎีต็ำง ๆ เช็น จิตวิเครำะห็ (psychomlysis) และ
ทฤษฎีกำรเรียนรู็แบบดั้งเดิม (classical leaning theory)  



  66 

  3. สำมำรถอธิบำยให็เห็นสภำพแวดล็อม ที่เกี่ยวกับกำรพัฒนำนักศึกษำได็อย็ำง
ชัดเจน เช็นนักศึกษำซึ่งเป็นประธำนชมรมกิจกรรม ได็ใช็เวลำในกำรวำงแผนและกำรด ำเนินงำน
กิจกรรมของชมรมและได็ท ำงำนอย็ำงมีประสิทธิภำพ ย็อมจะเกิดกำรเรียนรู็ในกำรท ำงำนเป็นอย็ำง
มำก  
  4. สำมำรถน ำไปใช็ในกำรวิจัย เช็น กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรเรียนกำรสอนและกำร 
พัฒนำนักศึกษำเป็นต็น  
  5. สำมำรถน ำไปใช็ในกำรเรียนกำรสอน โดยช็วยให็ผู็สอนเห็นว็ำกำรลดบทบำทของ
ผู็สอนลงและกระตุ็นให็ผู็เรียนมีบทบำทเพ่ิมข้ึน ย็อมท ำให็กำรเรียนกำรสอนได็ผลดียิ่งขึ้น 
 ในกำรมีส็วนร็วมของนักศึกษำวัดได็จำกปริมำณของแรงกำยแรงใจที่นักศึกษำอุทิศให็แก็กำร
หำประสบกำรณ็ทำงวิชำกำร นักศึกษำที่มีส็วนร็วมมำกจะใช็เวลำในสถำบันกำรศึกษำทั้งเรื่องกำร
เรียนกำรมีปฏิสัมพันธ็กับอำจำรย็กับเพ่ือนและกำรเข็ำร็วมกิจกรรมนักศึกษำไม็ว็ำจะในระดับสโมสร
นักศึกษำระดับคณะหรือองค็กำรนักศึกษำ ระดับสถำบัน ในขณะที่นักศึกษำที่ไม็มีส็วนร็วมจะใช็เวลำ
อยู็ในสถำบันกำรศึกษำน็อยอำจจะสนใจกำรเรียนน็อยหรือไม็สนใจจะท ำกิจกรรมต็ำง ๆ ไม็ว็ำจะเป็น
กิจกรรมนักศึกษำหรือกิจกรรมนอกเวลำเรียนอ่ืน ๆ กำรติดต็อกับอำจำรย็และเพ่ือนๆก็น็อยเช็นกัน 
 กำรศึกษำของ Triandis (1971,p.89) เกี่ยวกับทฤษฎีกำรมีส็วนร็วม (active participation 
theory) พบว็ำ ทำงด็ำนจิตวิทยำสังคม ทัศนคติหรือพฤติกรรมจะเปลี่ยนได็ ถ็ำมี ส็วนร็วมใน
สถำนกำรณ็นั้น ๆโดย ได็ศึกษำเกี่ยวกับกำรทดลองของ Lewin เกี่ยวกับกำรบริโภคเครื่องในสัตว็มี
กลุ็มกำรฟ็งบรรยำยและมีกำรอภิปรำยถึงประโยชน็และหลักโภชนำกำรกำรติดตนผล ปรำกฏว็ำกลุ็มที่
มีกำรฟ็งบรรยำยเพียงอย็ำงเดียวปฏิบัติตำมร็อยละสำม ส็วนกลุ็มที่มีกำรอภิปรำยมีกำรกระท ำตำมถึง
ร็อยละสำมสิบสอง จึงเห็นได็ว็ำกำรมีส็วนร็วมจะมีผลต็อทัศนคติของบุคคลมำก และท ำให็มีกำร
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมกำรมีส็วนร็วมโดยตรง (active participation) 
 กำรศึกษำระยะยำวของ Astin (1996, pp. 123-134) พบว็ำนักศึกษำที่เข็ำร็วม กิจกรรม
นักศึกษำประเภทต็ำง ๆ มีแนวโน็มที่จะออกจำกกำรศึกษำกลำงคันน็อยมำก และจำกกำรศึกษำถึงผล
ของกำรมีส็วนร็วมในกิจกรรมนักศึกษำประเภทต็ำง ๆ Astin พบว็ำ กำรมีส็วนร็วมในกิจกรรมองค็กำร
นักศึกษำเกี่ยวกับกำรพัฒนำควำมคิด เสรีนิยมทำงกำรเมือง ควำมสนใจศิลปะ ควำมสุขสมบูรณ็ ควำม
ต็องกำรสถำนภำพเป็นที่ยอมรับว็ำเป็นส็วนหนึ่งของสังคม รวมถึงควำมพอใจที่เพ่ิมข้ึนในด็ำนมิตรภำพ
ในหมู็นักศึกษำด็วยกัน ต็อมำ Astin ได็ท ำกำรศึกษำกำรมีส็วนร็วมของนักศึกษำอีกครั้ง โดยรวบรวม
ข็อมูลตั้งแต็นักศึกษำเข็ำมำเรียนป็ที่1และทดสอบอีกครั้งหลังจำกนั้น 4 ป็ ผลกำรศึกษำสนับสนุน
แนวคิดที่ว็ำกำรมีส็วนร็วม ส็งผลอย็ำงสูงต็อกำรพัฒนำนักศึกษำ ทั้งในด็ำนสติป็ญญำและด็ำนจิตใจ
โดยกำรมีส็วนร็วมกับกลุ็มเพ่ือนนักศึกษำส็งผลต็อกำรพัฒนำด็ำนสติป็ญญำและด็ำนจิตใจมำกที่สุด 
นอกจำกนี้ยังพบว็ำลักษณะของกลุ็มเพ่ือนและปริมำณปฏิสัมพันธ็ระหว็ำงนักศึกษำกับกลุ็มเพ่ือนมี
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อิทธิพลมำกที่สุด ต็อกำรพัฒนำของนักศึกษำในทุก ๆ นอกชั้นเรียน จำกกำรศึกษำของ Asin พบว็ำ 
กำรมีส็วนร็วมในกิจกรรมนักศึกษำเป็นป็จจัยส ำคัญประกำรหนึ่งที่จะช็วยให็นักศึกษำได็พัฒนำตนเอง
ซึ่ งแนวคิด เกี่ ยวกับกำรพัฒ นำตนเองนี้ สอดคล็องกับแนวคิดในกำรพัฒนำนักศึกษำของ 
(ส ำเนำ ขจรศิลป็, 2542 )ได็น ำมำกล็ำวสรุปไว็ว็ำ สภำพแวดล็อมในสถำบันอุดมศึกษำจะช็วยให็
นักศึกษำเจริญเติบโตอย็ำงสมบูรณ็และมั่นคง สำมรถน ำไปใช็เป็นแม็บทในกำรวำงแผนและกำรพัฒนำ
นักศึกษำได็เป็นอย็ำงดี ซึ่งงำนพัฒนำกำรมีทั้งหมด 7 ลักษณะโดยงำนพัฒนำกำร 3 ลักษณะแรก คือ 
กำรพัฒนำควำมสำมำรถ กำรควบคุมอำรมณ็และ กำรพัฒนำควำมเป็นตัวของตัวเอง ส็วนงำน
พัฒนำกำร 4 ลักษณะหลัง คือ กำรเสริมสร็ำงเอกลักษณ็ของตนเอง กำรพัฒนำทักษะในกำรติดต็อ
ระหว็ำงบุคคล กำรพัฒนำเป็ำหมำย และกำรพัฒนำบูรณภำพ 
 

4.3.1 ทฤษฎีพัฒนำกำรทำงสติป็ญญำ (Piaget's theory of intellectual 
development)  

 ท ฤ ษ ฎี พั ฒ น ำ ก ำ ร ท ำ ง ส ติ ป็ ญ ญ ำ  ( Piaget's theory of intellectual 
development) ซึ่งเชื่อว็ำกำรที่คนมีควำมสัมพันธ็กับสิ่งแวดล็อมตั้งแต็แรกเกิด ท ำให็คนรู็จัก "ตัวเอง" 
(self) และได็รับประสบกำรณ็จำกกำรมีปฏิสัมพันธ็กับบุคคลและสิ่งแวดล็อม ท ำให็เกิดพัฒนำกำรทำง
สติป็ญญำอย็ำงต็อเนื่องตลอดชีวิต โดยเริ่มด็วยกำรพัฒนำทำงด็ำนภำษำ ด็ำนกำรคิดอย็ำงมีเหตุผล 
และด็ำนจริยธรรม ซึ่งมนุษย็มีแนวโน็มพ้ืนฐำนที่ติดตัวมำตั้งแต็ก ำเนิด 2 ชนิด คือ กำรจัดและรวบรวม 
และกำรปรับตัว ซึ่งมีรำยละเอียดดังต็อไปนี้ 

  1. กำรจัดและรวบรวม (organization) หมำยถึง กำรจัดและรวมรวบ
กระบวนกำรต็ำง ๆภำยในเข็ำเป็นระบบอย็ำงต็อเนื่องกัน และเป็นระเบียบมีกำรปรับ เปลี่ยนแปลงอยู็
ตลอดเวลำที่มีปฏิสัมพันธ็กับสิ่งแวดล็อม  

  2. กำรปรับตัว (adaptation) หมำยถึง กำรปรับตัวให็เข็ำกับสิ่งแวดล็อม
เพ่ืออยู็ ในสภำพสมดุลกำรปรับตัวประกอบด็วยกระบวนกำร 2 อย็ำงคือ  

   2.1 กำรซึมซำบหรือดูดซึมประสบกำรณ็ (assimilation)  
   2.2 กำรปรับโครงสร็ำงทำงเชำวน็ป็ญญำ (accommodation)  

  
4.3.2 ทฤษฎีกำรเรียนรู็เชิงประสบกำรณ็ (the experiential leaning theory)  

  กล็ำวไว็ว็ำแบบกำรเรียน (Leaning style) (Klob, 1991  )หมำยถึง ผลอันเกิดจำก
ลักษณะนิสัยทำงพันธุกรรมของประสบกำรณ็เดิม และควำมต็องกำรของสภำพแวดล็อมในป็จจุบัน 
ผสมผสำนกันท ำให็เกิดควำมแตกต็ำงระหว็ำงบุคคลในแง็ของควำมสำมำรถในกำรเรียนรู็  4 ประกำร 
ดังต็อไปนี้คือ 
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   1. ประสบกำรณ็เซิงรูปธรรม (concrete experience)  
   2. กำรสังเกตอย็ำงไตร็ตรอง (reflective observation)  
   3. แนวคิดนำมธรรม (abstract conceptualization)  
   4. กำรทดสองปฏิบัติจริง (active experimentation)  
    ขั้นที่ 1 ประสบกำรณ็เชิงรูปธรรม เป็นกำรเข็ำไปมีส็วนร็วมเละ
รับรู็ประสบกำรณ็ใหม็ๆโดยปรำศจำกควำมล ำเอียง เน็นที่ควำมรู็ ควำมสลับซับซ็อนของควำมจริง ใน
ป็จจุบันบุคคลที่มีกำรเรียนในขั้นนี้ จะตัดสินแก็ป็ญหำต็ำง ๆ โดยใช็ควำมรู็สึกนึกคิดของตนเอง 
    ขั้นที่ 2 กำรสังเกตอย็ำงไตร็ตรอง เป็นควำมสำมำรถในกำรสังเกต
ประสบกำรณ็ที่ได็รับอย็ำงรอบครอบบุคคลที่มีกำรเรียนรู็ ในขั้นนี้จะท ำควำมเข็ำใจกับควำมหมำยสิ่ง
ต็ำง ๆ โดยกำรสังเกตและกำรคิดสำมำรถมองสิ่งต็ำง ๆ อย็ำงแยกแยะเป็นหลำยแง็มุม 
    ขั้นที่ 3 แนวคิดนำมธรรม เป็นกำรน ำประสบกำรณ็ที่ได็รับและ
สังเกตได็มำสรุป แนวคิดและทฤษฎีของตนเอง สำมำรถวิเครำะห็เชิงปริมำณและวำงแผนอย็ำงเป็น
ระบบ บุคคลที่มีกำรเรียนรู็ในชั้นนี้จะชอบสร็ำงแนวคิดและแบบแผนในกำรอธิบำยสิ่งต็ำง ๆ และชอบ
ศึกษำแนวคิดทฤษฎี 

ขั้นที่ 4 กำรท ำลองปฏิบัติจริง เป็นกำรน ำแนวคิดหรือทฤษฎีของ
ตนไปใช็ไนกำรตัดสินใจหรือกำรแก็ป็ญหำ บุคคลที่มีกำรเรียนรู็ในขึ้นชอบพบปะกันบุคคลอื่น ชอบกำร
เสี่ยงและน ำแนวคิดใหม็ไปทดลองปฏิบัติ 
 จำกแนวคิดดังกล็ำวได็อธิบำยแบบกำรเรียนของบุคคล 4 แบบคือ 
 1. แบบอเนกนัย (divergent type) มีควำมสำมำรถด็ำนประสบกำรณ็เชิงรูปธรรม 
และกำรสังเกตอย็ำงไตร็ตรองสูง บุคคลที่มีแบบกำรเรียนเช็นนี้ ย็อมสำมำรถสร็ำงจินตนำกำรต็ำง ๆ
ขึ้นเอง จำกสถำนกำรณ็เชิงรูปธรรมที่ตนได็ประสบมำจนสำมำรถมองเห็นภำพโดยรวมได็ 
 2. แบบซึมซับ (assimilative type) มีลักษณะเด็นด็ำนกำรสังเกตอย็ำงไตร็ตรอง 
และค็นหำแนวคิดนำมธรรม บุคคลที่มีแบบกำรเรียนที่มีควำมสำมำรถในกำรสรุปเป็นแนวคิดหรือ
ทฤษฎีต็ำง ๆให็ควำมสนใจต็อบุคคลน็อย และให็ควำมสนใจกับแนวคิดนำมธรรมมำกกว็ำกำรน ำไป
ปฏิบัติจริง  
 3. แ บ บ เอกนั ย  (convergent type) ต ร งกั น ข็ ำม กั บ แ บ บ อ เน ก นั ย  คื อ มี
ควำมสำมำรถสูงด็ำนแนวคิดนำมธรรมและกำรทดลองปฏิบัติจริง เป็นผู็ที่สำมำรถน ำแนวคิดไปปฏิบัติ
จริง  
 4. แบบปฏิบัติ  (executive type) ตรงกัน ข็ำมกับแบบซึมซับ  กล็ำวคือจะมี
ควำมสำมำรถสูงด็ำนประสบกำรณ็ชิงรูปธรรมและกำรทดลองปฏิบัติจริง มักชอบลงมือปฏิบัติชอบ
ทดลอง ต็องกำรมีประสบกำรณ็ใหม็ๆ มักเป็นผู็ทีชอบควำมเสี่ยงมำกกว็ำบุคคล 3 ประเภทข็ำงต็น 
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 สรุปทฤษฎีกำรมีส็วนร็วมของนักศึกษำ เป็นทฤษฎีที่ไม็มีควำมซับซ็อนสอดคล็องกับทฤษฎี
กำรเรียนรู็แบตั้งเดิมสมำรถอธิบำยให็เห็นสภำพแวดล็อมที่เกี่ยวกับมุ็งพัฒนำและเปลี่ยนแปลง
บุคลิกภำพโดยมีควำมต็องกำรเป็นตัวผลักดันให็เกิดแรงจูงใจน ำไปสู็กำรพัฒนำกำรจัดกิจกรรม
นักศึกษำหรือกำรเข็ำร็วมกิจกรรมเน็นก็อให็เกิดพฤติกรรมกำรเปลี่ยนแปลงให็ดียิ่งขึ้นกว็ำเดิม ทั้งทำง
ร็ำงกำยจิตใจอำรมณ็สังคมทักษะควำมรู็และประสบกำรณ็ แม็ว็ำกิจกรรมนักศึกษำจะเป็นที่ยอมรับใน
สถำบันอุดมศึกษำเป็นเวลำนำนว็ำกิจกรรมนักศึกษำมีประโยชน็ สำมำรถน ำไปสู็กำรพัฒนำนิสิต
นักศึกษำได็ แต็ยังไม็มีทฤษฎีที่กล็ำวถึงบทบำทของกิจกรรมนักศึกษำในกำรพัฒนำนิสิตนักศึกษำไว็
อย็ำงชัดเจนนัก  
 สรุปได็ว็ำ กำรมีส็วนร็วมในกิจกรรมนักศึกษำ หมำยถึง กระบวนกำรที่เป็ดโอกำสให็นักศึกษำ
มีส็วนร็วมในกำร ร็วมคิดริเริ่ม กำรพิจำรณำ ตัดสินใจ วิเครำะห็ป็ญหำ/ประเด็นส ำคัญที่เก่ียวข็อง ร็วม
รับผิดชอบในเรื่องอ่ืน ๆ จัดล ำดับควำมส ำคัญของป็ญหำ ด ำเนินกำรตัดสินใจ และตัดสินใจลงมือ
ปฏิบัติ แก็ไข ป็ญหำด็วยตนเอง เน็นกำรมีส็วนร็วมบุคคล มีควำมรับผิดชอบของผลที่เกิดจำกกำรมี
ส็วนร็วมนั้น และนักศึกษำสำมำรถใช็ศักยภำพของตนเองในกำรแก็ไขป็ญหำร็วมกับผู็อ่ืนได็ 
  

4.4 ควำมหมำยของกิจกรรมนักศึกษำ 

 งำนกิจกรรมนักศึกษำ (Student Activities) เป็นส็วนหนึ่ งของงำนกิจกำรนักศึกษำ 
(Student Affairs) ซึ่งมีนักวิชำกำรท้ังชำวไทยลำวต็ำงชำติได็ให็ค ำนิยำมของกิจกรรมนักศึกษำไว็ดังนี้ 
 กิจกรรมนักศึกษำได็มีกำรจัดองค็กรเพ่ือเป็นกำรเป็ดโอกำสและกำรเสริมประสบกำรณ็พิเศษ
ให็นักศึกษำ โดยกำรสร็ำงควำมสัมพันธ็ขั้นพ้ืนฐำนเพ่ือเป็นกำรศึกษำประชำธิปไตย ซึ่งเป็นส็วนหนึ่งใน
กำรสร็ำงประชำกรที่ดีมีคุณค็ำแก็สังคม (Jamias, 1969 )  
 กิจกรรมนักศึกษำ หมำยถึง กำรด ำเนินงำนของสถำบันกำรศึกษำซึ่งนักศึกษำจัดขึ้น เพ่ือเป็น
กำรสร็ำงควำมสนุกสนำน เพ่ิมพูนควำมรู็ และส็งเสริมพัฒนำในด็ำนต็ำง ๆ ซึ่งเป็นกำรเป็ดโอกำสให็
นักศึกษำได็แสดงควำมสำมำรถและเป็นกำรสร็ำงควำมสนใจให็นักศึกษำ ทั้งนี้ต็องอยู็ในควำมดูแลของ
สถำนศึกษำ (Good Carter, 1970) 
 จำคอบสัน (Jacobson, 1993: 272) กล็ำวว็ำ กิจกรรมนักศึกษำนั้นมิใช็ของใหม็เพรำะมีมำ
พร็อม ๆกับกำรจัดกำรศึกษำ แต็ไม็ได็เรียกชื่อดังที่เรียกกันอยู็ในป็จจุบัน 
 กิจกรรมนักศึกษำ เป็นกิจกรรมทั้งหลำยในสถำนศึกษำ ซึ่งนักศึกษำมีควำมสมัครใจที่จะเข็ำ
ร็วมในกิจกรรมนั้น ๆทั้งนี้ สถำนศึกษำจะต็องยอมรับและสนับสนุนกิจกรรมเหล็ำนั้น และกำรเข็ำร็วม
ในกิจกรรมนี้ จะไม็มีผลในกำรนับเป็นส็วนหนึ่งเพ่ือพิจำรณำผลกำรศึกษำ (Frederick, 1959) 
 วัลลภำ เทพหัสดิน ณ อยุธยำ (อ็ำงถึงใน พรสวรรค็ สำธร, 2550: 20) ได็ให็ควำมจ ำกัดควำม
ของกิจกรรมนักศึกษำ (Student Activities) หมำยถึง กิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือกำรพัฒนำนิสิตนักศึกษำ
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ด็ำนต็ำง ๆนอกเหนือไปจำกสิ่งที่บังคับให็ทุกคนต็องเรียนในชั้นเรียน กิจกรรมดังกล็ำวเป็นไปด็วย
ควำมสมัครใจของนิสิตนักศึกษำ และไม็ได็เป็นส็วนหนึ่งของคะแนนในวิชำใดวิชำหนึ่ง กิจกรรมที่มี
จุดมุ็งหมำยในกำรพัฒนำนิสิตนักศึกษำนั้น จึงหมำยรวมถึงกิจกรรมที่หมำวิทยำลัย หรือวิทยำลัยจัดให็
นิสิตนักศึกษำและส็วนที่ส็งเสริมให็นิสิตนักศึกษำได็จัดกันขึ้นเองโดยกำรนิเทศและดูแลจำกอำจำรย็ที่
ปรึกษำชมรมต็ำง ๆ เพื่อให็นิสิตนักศึกษำสัมผัสชีวิตที่ถูกต็องในมหำวิทยำลัย 
 พรรณี ตันสกุล (อ็ำงถึงใน วลัยทิพย็ เปรมทวีธนโชต, 2556 :9) กล็ำวว็ำ กิจกรรมนักศึกษำ 
หมำยถึง กิจกรรมต็ำง ๆที่จัดขึ้นโดยควำมสมัครใจที่จะเข็ำร็วมและด ำเนินกำรกันเองโดยได็รับควำม
เห็นชอบและกำรสนับสนุนจำกอำจำรย็ที่ปรึกษำ โดยไม็มีกำรให็คะแนนและหน็วยกิตใด ๆ แต็เป็น
กิจกรรมที่เป็ดโอกำสให็นิสิตนักศึกษำสร็ำงควำมสนุกสนำน เพ่ิมพูนควำมรู็ และส็งเสริมพัฒนำกำรใน
ด็ำนต็ำง ๆอย็ำงเต็มท่ี ซึ่งกิจกรรมแบ็งออกเป็น 3 รูปแบบ คือ 
  1. กิจกรรมในหลักสูตร (Class Activities) หมำยถึง กำรจัดกิจกรรมเพ่ือประกอบ
ควำมเข็ำใจในเนื้อหำสำระของบทเรียน ซึ่งผู็สอนจะมีกิจกรรมบำงอย็ำงที่เสริมสร็ำงควำมเข็ำใจใน
บทเรียนให็ดียิ่งขึ้น เช็น กำรจัดสัมมนำวิชำกำร กำรจัดกำรดูงำนนอกสถำนที่ เป็นต็น 
  2. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (Extra-Curriculum Activities) หมำยถึ ง กำรจัด
กิจกรรมเพ่ือเสริมสร็ำงประสบกำรณ็ให็ผู็เรียนรู็กว็ำงขวำงทั้งในด็ำนกำรเรียนในชั้นเรียนและนอกชั้น
เรียน ส็วนมำกจัดขึ้นด็วยควำมสมัครใจ และควำมต็องกำรของนักศึกษำ และจะมีผลต็อกิจกรรมใน
หลักสูตรให็ได็รับผลดียิ่งขึ้น 
  3. กิจกรรมนอกหลักสูตร (Extra-Class Activities) หมำยถึง กำรประกอบกิจกรรม
โดยทั่วไปไม็ใช็กิจกรรมที่มีในหลักสูตร แต็ก็มิได็เสริมกิจกรรมในหลักสูตร เป็นกิจกรรมเพื่อเสริมทักษะ
โดยรูปแบบที่เป็นเอกเทศ และมองถึงควำมเหมำะสมในลักษณะงำนที่จะประกอบ มีวัตถุประสงค็เพ่ือ
พัฒนำตนเองและสังคมเป็นหลัก  
 จะเห็นได็ว็ำ กิจกรรมนักศึกษำนั้นมีทั้งนักวิชำกำรทั้งชำวไทยและชำวต็ำงชำติให็ควำมหมำย
ใกล็เคียงกัน คือเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือนักศึกษำ และเป็นกิจกรรมที่มุ็งส็งเสริมและพัฒนำในด็ำน
ต็ำง ๆ เช็น กำรน ำควำมรู็ควำมสำมำรถ ทักษะและประสบกำรณ็ต็ำง ๆของตนเองมำใช็ให็เกิด
ประโยชน็ เพื่อเป็นกำรสร็ำงควำมสนุกสนำน เพ่ิมพูนควำมรู็ และส็งเสริมพัฒนำในด็ำนต็ำง ๆ นับเป็น
กำรสร็ำงนิสิตนักศึกษำที่ดีและมีคุณภำพแก็สังคมต็อไป 
 

4.5 ควำมส ำคัญของกิจกรรมนักศึกษำ   

นักวิชำกำรหลำยท็ำนได็ให็ควำมคิดเห็นถึงควำมส ำคัญและควำมจ ำเป็นของกิจกรรมนักศึกษำ 
ยกตัวอย็ำงเช็น 
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Williamson (1961) กล็ำวว็ำ งำนกิจกำรนักศึกษำเป็นศูนย็กลำงในสถำบันอุดมศึกษำในกำร
พัฒนำนักศึกษำแต็ละคนให็เป็นคนที่สมบูรณ็ 

Taylor (1949) กล็ำวว็ำ กำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ คือ กำรพัฒนำคนในด็ำนสติป็ญญำ 
สังคม ศิลปะ และร็ำงกำย ซึ่งเรำต็องสร็ำงบรรยำกำศในสถำบันอุดมศึกษำในด็ำนกำรเรียน กำรสอน 
กำรกีฬำ ศิลปะ เพ่ือให็นักศึกษำได็รับควำมรู็ควำมช ำนำญในด็ำนต็ำงๆ ตำมควำมต็องกำรของ
นักศึกษำแต็ละคน 

วิจิตร ศรีสะอ็ำน (อ็ำงถึงใน วลัยทิพย็ เปรมทวีธนโชติ 2556 : 10) กล็ำวว็ำ กำรเรียนกำร
สอนทำงวิชำกำรถือเป็นหัวใจหลักของสถำบันอุดมศึกษำ ในขณะเดียวกันกิจกรรมนักศึกษำก็มี
ควำมส ำคัญทัดเทียมกัน โดยเฉพำะบทบำทในกำรสร็ำงเสริมพัฒนำนิสิตนักศึกษำให็มีควำมพร็อมใน
ทุกด็ำน คือ มีจิตวิญญำณเสียสละเพ่ือส็วนรวม มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งมีสุขภำพและ
พลำนำมัยที่แข็งแรง 

ในป็จจุบันที่มีสภำพเศรษฐกิจสังคมและกำรเมืองเปลี่ยนแปลงอยู็ตลอดเวลำ จึงท ำให็เกิดกำร
เปลี่ยนแปลงกับคนในสังคม โดยเฉพำะนักศึกษำนั้นถือว็ำเป็นส็วนหนึ่งของมหำวิทยำลัย ซึ่งนับเป็น
กลุ็มที่สนใจเข็ำร็วมกิจกรรม แต็ป็จจุบันปรำกฏพบว็ำนักศึกษำที่สนใจเข็ำร็วมกิจกรรมลดน็อยลง ทั้งนี้
อำจเป็นเพรำะว็ำกิจกรรมบำงประเภทนั้นไม็น็ำสนใจ ดังนั้นกำรสร็ำงแรงจูงใจหรือกระตุ็นให็นักศึกษำ
หันมำสนใจเข็ำร็วมกิจกรรมให็มำกขึ้น นับว็ำเป็นสิ่งที่ส ำคัญเพรำะจะท ำให็นักศึกษำเห็นคุณค็ำ
ควำมส ำคัญและควำมจ ำเป็นในกำรเข็ำร็วมกิจกรรมกิจกรรมนักศึกษำ และเกิดกระบวนกำรที่เรียนรู็
โดยกำรลงมือปฏิบัติจริง (Learning by doing) สถำบันอุดมศึกษำต็องให็กำรส็งเสริมและสนับสนุนให็
จัดกิจกรรมขึ้นใน สถำนศึกษำ เพรำะกิจกรรมนักศึกษำมีควำมส ำคัญหลำยประกำร ดังนี้ (ส ำเนำว็ 
ขจรศิลป็, 2542)    

1.ควำมส ำคัญต็อนักศึกษำ    
1) กิจกรรมนักศึกษำซึ่งมีหลำยประเภท เช็น กีฬำ ศิลปวัฒนธรรม บ ำเพ็ญ

ประโยชน็ และนันทนำกำร สำมำรถตอบสนองควำมต็องกำรของนักศึกษำ ทำงด็ำนร็ำงกำย และ 
ควำมสนใจ โดยช็วยให็ นักศึกษำได็มีโอกำสใช็พลังร็ำงกำย และควำมคิดกระท ำในสิ่งที่เป็นประโยชน็
ต็อตนเอง และสังคม 

2) ควำมหลำกหลำยของกิจกรรมนักศึกษำช็วยให็นักศึกษำสำมำรถค็นหำ
อำชีพงำน อดิเรก และกิจกรรมกำรพักผ็อนหย็อนใจที่เหมำะสมกับตนเองได็    

3) กิจกรรมนักศึกษำ ท ำให็เกิดควำมสมดุลในด็ำนควำมรู็ และควำมสนใจ
ของ นักศึกษำ เช็นนักศึกษำที่ศึกษำในสำขำวิทยำศำสตร็ สำมำรถท ำกิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรมซึ่ง
ท ำให็ นักศึกษำมีควำมรู็และควำมสนใจทั้งในด็ำนวิทยำศำสตร็ และด็ำนศิลปะและวัฒนธรรม 
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4) กำรท ำกิจกรรมท ำให็นักศึกษำ ได็มีโอกำสเปลี่ยนบรรยำกำศ และ
อิริยำบถท ำให็ นักศึกษำได็ผ็อนคลำยควำมตึงเครียดจำกกำรที่ต็องศึกษำเล็ำเรียนอย็ำงหนัก    

5) กำรท ำกิจกรรมท ำให็นักศึกษำได็มีโอกำสพัฒนำตนเอง ทั้งทำงด็ำน
สติป็ญญำ สังคม อำรมณ็ ร็ำงกำย และจิตใจ    

6) กำรท ำกิจกรรมท ำให็นักศึกษำมีโอกำสเสริมสร็ำงประสบกำรณ็ในกำร
ท ำงำนต็ำง ๆ    

7) กำรท ำกิจกรรมที่เป็นประโยชน็ต็อสังคม ท ำให็นักศึกษำเห็นคุณค็ำของ
ตนเอง และเกิดควำมรู็สึกนึกคิดที่ดีต็อตนเอง 

2. ควำมส ำคัญต็อสถำบันอุดมศึกษำ  
กิจกรรมนักศึกษำเป็นกระบวนกำรใช็พัฒนำ นักศึกษำ ให็เป็นบุคคลที่มีควำม

สมบูรณ็ครบทุกด็ำน ท ำให็สถำบันอุดมศึกษำบรรลุเป็ำหมำยในกำรจัด กำรศึกษำ กำรท ำงำนร็วมกัน
ระหว็ำงอำจำรย็และนักศึกษำ ท ำให็นักศึกษำเกิดควำมอบอ็ุน เกิดกำร เรียนรู็มีควำมเข็ำใจต็ออำจำรย็ 
และสถำบันดียิ่งขึ้น นอกจำกนี้ กิจกรรมนักศึกษำด็ำนกีฬำ ศิลปะและ วัฒนธรรม และบ ำเพ็ญ
ประโยชน็ ยังมีส็วนส ำคัญในกำรเผยแพร็ชื่อเสียง และเกียรติคุณของสถำบันได็ เป็นอย็ำงดี 

3. ควำมส ำคัญต็อประเทศ  
ในแต็ละป็มีนักศึกษำเป็นจ ำนวนมำก ออกค็ำยอำสำพัฒนำ ชนบท ในถิ่น

ทุรกันดำรยำกไร็ ได็สร็ำงถำวรวัตถุหลำยอย็ำง และนักศึกษำ ยังได็ช็วยแนะน ำประชำชน ในชนบท ให็
มีควำมรู็เกี่ยวกับกำรเกษตรกรรมแผนใหม็ กำรสำธำรณสุข และ กำรศึกษำ ช็วยให็ชำวชนบทมีควำม
เป็นอยู็ดีขึ้น กิจกรรมด็ำนศิลปะและวัฒนธรรมของนักศึกษำได็มีบทบำทอันส ำคัญในกำร ท ำนุบ ำรุง 
และเผยแพร็ศิลปะและวัฒนธรรมของชำติ กิจกรรมด็ำนกีฬำได็ช็วยท ำให็นักศึกษำร็ำงกำย แข็งแรง 
และที่ส ำคัญที่สุด คือ กิจกรรมนักศึกษำเป็นกระบวนกำรทำงกำรศึกษำที่ช็วยพัฒนำนักศึกษำ ทั้ง
ทำงด็ำน สติป็ญญำ สังคม อำรมณ็ ร็ำงกำย และจิตใจ ให็เป็นเยำวชนที่มีคุณภำพ สำมำรถที่จะ 
พัฒนำประเทศให็มีควำมเจริญยิ่งขึ้น 
 สรุปได็ว็ำ กิจกรรมนักศึกษำมีควำมส ำคัญต็อนิสิตนักศึกษำเป็นอย็ำงมำก โดยเฉพำะจะช็วย
พัฒนำนักศึกษำทั้งทำงด็ำนสติป็ญญำ สังคม อำรมณ็ ร็ำงกำย และจิตใจ มีควำมเชี่ยวชำญช ำนำญใน
ด็ำนต็ำง ๆ และมีโอกำสที่จะท ำประโยชน็เพ่ือประโยชน็ส็วนรวมให็มำกยิ่งขึ้น 
  

4.6 วัตถุประสงค็ของกำรจัดกิจกรรมนักศึกษำ 

กิจกรรมนักศึกษำเป็นวิธีกำรหนึ่งที่สถำบันอุดมศึกษำน ำมำใช็ในกำรพัฒนำนักศึกษำ กำรจัด
กิจกรรมจะต็องก ำหนดวัตถุประสงค็อย็ำงชัดเจนและครอบคลุม ดังนั้นสถำบันอุคมศึกษำจึงต็องมี
หน็ำที่ในกำรก ำหนดทิศทำงเพ่ือให็นักศึกษำได็พัฒนำไปตำมควำมสำมำรถและควำมถนัดเพ่ือให็
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กิจกรรมที่จัดขึ้นและด ำเนินไปได็ด็วยดีและก็อให็เกิดประโยชน็ตำมควำมมุ็งหมำยในกำรก ำหนด
วัตถุประสงค็ของกำรจัดกิจกรรมนั้น ๆ 

ส ำเนำว็ ขจรศิลป็  (2537 ,หน็ำ 120) กล็ำวว็ำวัตถุประสงค็ของกิจกรรมนักศึกษำ 
สถำบันอุดมศึกษำในประทศไทย มีควำมคล็ำยคลึงกันตังต็อไปนี้  

- เพ่ือเสริมสร็ำงควำมรู็และประสบกำรณ็ทำงด็ำนวิชำกำรให็แก็นักศึกษำ  
- เพ่ือเป็นกำรเตรียมนักศึกษำส ำหรับกำรด ำเนินชีวิตในสังคมประชำธิปไตย  
- เพ่ือพัฒนำนักศึกษำทำงด็ำนสังคมอำรมณ็ร็ำงกำยและจิตใจ  
- เพ่ือเพ่ิมพูนควำมสนใจของนักศึกษำให็กว็ำงขวำงยิ่งขึ้น  
- เพ่ือให็นักศึกษำใช็เวลำว็ำงให็เป็นประโยชน็ 
- เพ่ือพัฒนำควำมสัมพันธ็และกำรท ำงำนร็วมกับผู็อ่ืนให็แก็นักศึกษำ 
- เพ่ือพัฒนำควำมสำมำรถพิเศษของนักศึกษำ 
- เพ่ือส็งเสริมให็นักศึกษำได็น ำควำมรู็ไปประยุกต็ให็เกิดประโยชน็แก็สังคม 
- เพ่ือส็งเสริมให็นักศึกษำได็รู็จักท ำงำนศิลปะและวัฒนธรรมไทย  
- เพ่ือเสริมสร็ำงควำมสำมัคคีในหมู็นักศึกษำ 

ทบวงมหำวิทยำลัย (2542: 7) ได็ไห็กำรส็งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมของนักศึกษำ
มหำวิทยำลัยสถำบันต็ำง ๆโดยมีวัตถุประสงค็และลักษณะของกิจกรรมดังต็อไปนี้คือ  

1. เพ่ือพัฒนำตัวนักศึกษำ 
2. เพ่ือให็นักศึกษำได็ใช็เวลำว็ำงให็เป็นระโยชน็โดยกำรเข็ำร็วมกิจกรรมส็งเสริม 

หลักสูตรทั้งในด็ำนบ ำเพ็ญประโยชน็ ศิลปวัฒนธรรม จริยธรรม กีฬำและสัมมนำกิจกรรม  
3. เพ่ือปลูกฝ็งคุณธรรมจริยธรรมและรักษำไว็ซึ่งค็ำนิยมในตัวนิสิตนักศึกษำ ทำงค็ำน

ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและเอกลักษณ็อันดีงำม 
4. เพ่ือให็นักศึกษำน ำควำมรู็ทำงวิชำกำรไปสร็ำงสรรค็และพัฒนำสังคมให็เกิด

หน็วยงำนที่เกี่ยวข็อง 
5. เพ่ือให็นิสิตนักศึกษำได็เรียนรู็และมีประสบกำรณ็ตรงในสภำพที่เป็นจริงของ

สังคม อันจะก็อให็เกิดควำมรู็ควำมเข็ำใจสำมำรถปรับตัวให็เข็ำกับกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจและ
สังคม มีจิตส ำนึกท่ีถูกต็องดีงำมและตระหนักถึงควำมรับผิดชอบที่มีต็อสังคม 
  6. เพ่ือเสริมสร็ำงค็ำนิยมด็ำนควำมร็วมมือ ควำมสำมัคคี รับผิดชอบและเสียสละ 
เพ่ือส็วนรวมฝ็กกำรเป็นผู็น ำและผู็ตำมท่ีดีรู็จักกำรวำงแผนก ำหนดวิธีกำรและขั้นตอนกำรท ำงนร็วมกัน
เป็นหมู็คณะ  

7. เพ่ือส็งเสริมพลำนำมัยและพัฒนำบุคลิกภำพ  
8. เพ่ือเผยแพร็ชื่อเสียงและเกียรติคุณของมหำวิทยำลัย  
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นอกจำกนี้ยังมีนักวิชำกำรหลำยท็ำนที่แสดงแนวคิด  ทัศนะเกี่ยวกับวัตถุประสงค็ของ
กิจกรรมนักศึกษำไว็อย็ำงครอบคลุมอีกมำก เช็น 

Stroup (1965, p. 14) ได็กล็ำวว็ำ กิจกรรมนิสิตนักศึกษำจัดขึ้นเพ่ือสนับสนุน วัตถุประสงค็
ขั้นพ้ืนฐำนของสถำบันและกิจกรรมนิสิตนักศึกษำเป็นศูนย็กลำงของกระบวนกำรอุดมศึกษำ ในกำร
พัฒนำนิสิตนักศึกษำแต็ละคนให็เป็นบัณฑิตท่ีสมบูรณ็  

Frederick (1959, pp. 51-52) กล็ำวถึงวัตถุประสงค็ของกำรจัดกิจกรรมนักศึกษำ ไว็ 8 
ประกำรคือ 

- เพ่ือตรียมตัวนักศึกษำส ำหรับกำรด ำเนินชีวิตในสังคมประชำธิปไตย  
- เพ่ือส็งเสริมให็นักศึกษำมีระเบียบวินัยในตนเอง  
- เพ่ือให็รู็จักวิธีกำรท ำงำนร็วมกัน 
- เพ่ือเพ่ิมพูนควำมสนใจของนักศึกษำให็กว็ำงข้ึน 
- เพ่ือให็นักศึกษำเกิดควำมส ำนึกในกำรปฏิบัติตำมข็อบังคับระเบียบและ แบบแผน

ต็ำงๆ  
- เพ่ือให็นักศึกษำมีโอกำสพัฒนำควำมสำมำรถพิเศษ  
- เพ่ือส็งเสริมแรงขับพ้ืนฐำนที่ส ำคัญทำงกำรศึกษำของนักศึกษำ  
- เพ่ือพัฒนำควำมสำมัคคีของนักศึกษำในสถำบัน  

Jamias (1969, p 98) ได็กล็ำวถึงวัตถุประสงค็ของกำรจัดกิจกรรมนักศึกษำไว็ ดังนี้  
1. เพ่ือฝ็กกำรมีส็วนร็วมในวิถีชีวิตแห็งประชำธิปไตย 
2. เพ่ือพัฒนำสติป็ญญำและสร็ำงควำมกระตือรือร็นในตัวนิสิตนักศึกษำ 
3. เพ่ือฝ็กนิสิตในด็ำนศิลปะและด็ำนควำมงำมของสังคม 
4. เพ่ือให็นิสิตได็ค็นหำและพัฒนำควำมสำมรถพิเศษของตน 

สรุปนักศึกษำนั้นได็ยึดมั่นในสมบูรณ็ในทุกๆด็ำนอันได็แก็สติป็ญญำอำรมณ็สังคมและ
บุคลิกภำพตลอดจนกำรเตรียมตัวนักศึกษำให็พร็อมที่จะออกไปเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมโดยกำร 
“เสริมสร็ำง” และ “เติมเต็ม” ทักษะควำมรู็ประสบกำรณ็และวิชำกำรจำกที่นักศึกษำได็รับจำกกำร
เรียนวิชำกำรในห็องเรียนและน ำไปประยุกต็ใช็ในชีวิตประจ ำวันได็อย็ำงมีควำมสุข 
  

4.7 ขอบข็ำยของกำรจัดกิจกรรมนักศึกษำ 

 กำรจัดกิจกรรมนักศึกษำนั้น จัดอยู็บนพ้ืนฐำนของแต็ละสถำบันกำรศึกษำที่ก ำหนดไว็ โดย
ด ำเนินกำรไปตำมวัตถุประสงค็และระเบียบข็อบังคับของสถำบันกำรศึกษำ ทบวงมหำวิทยำลัย 
(2521, อ็ำงถึงใน มหำวิทยำลัยศิลปำกร, 2529: 7-8) ได็ก ำหนดขอบข็ำยกำรด ำเนินกำรกิจกรรม
นักศึกษำ ดังนี้ 
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  1. กิจกรรมนักศึกษำต็องเกี่ยวกับกีฬำ ศิลปะ วัฒนธรรม และกำรบ ำเพ็ญประโยชน็ 
ส็วนกิจกรรมด็ำนวิชำกำรจะต็องส็งเสริมด็ำนควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร โดยไม็เกี่ยวข็องกับกำรเมือง
และเป็นกิจกรรมภำยในสถำบันเท็ำนั้น 
  2. กิจกรรมนักศึกษำต็องมีอำจำรย็ที่ปรึกษำให็ค ำแนะน ำอย็ำงใกล็ชิด 
  3. กิจกรรมนักศึกษำต็องท ำในสถำนศึกษำเท็ำนั้น กำรจัดนอกสถำนศึกษำจะต็อง
ได็รับอนุญำตจำกสถำบันก็อน 
  4. กำรไปพัฒนำท็องถิ่นหรือชนบท จะท ำได็ต็อเมื่อเป็นกำรร็วมมือกับหน็วยรำชกำร
หรือเป็นโครงกำรของรำชกำรเท็ำนั้น 
  5. กิจกรรมนักศึกษำจะต็องเป็นกิจกรรมที่สร็ำงเสริมทักษะ ควำมรู็ ประสบกำรณ็
ทำงวิชำกำรอย็ำงแท็จริง โดยให็อยู็ในควำมดูแลรับผิดชอบของคณะของคณะที่จัดสอนวิชำกำรด็ำน
นั้น ๆ 
 อำจกล็ำวสรุปได็ว็ำ ขอบข็ำยหลักของกำรจัดกิจกรรมนักศึกษำนั้น แบ็งอกเป็นประเภทต็ำง ๆ
ที่จะช็วยพัฒนำควำมรู็ควำมสำมำรถนอกเหนือจำกควำมรู็ภำยในห็องเรียน โดยมีอำจำรย็ที่ปรึกษำ
โครงกำรให็ค ำปรึกษำอย็ำงใกล็ชิด ถ็ำหำกมีกิจกรรมภำยนอกมหำวิทยำลัยต็องแจ็งทำงมหำวิทยำลัย
ให็รับทรำบก็อนทุกครั้งและต็องท ำกิจกรรมกับหน็วยงำนของรำชกำรเท็ำนั้น 
  

4.8 แนวคิดเกี่ยวกับปรัชญำกิจกรรมนักศึกษำ 

กิจกรรมนักศึกมีบทบำทอย็ำงมำกในกำรช็วยพัฒนำควำมสำมำรถของนักศึกษำ ดังนั้นกำรจัด
และกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรมนักศึกษำจึงต็องอำศัยหลักปรัชญำแนวคิดและทฤษฎีในกำรวำงแผน
เพ่ือเป็นหลักในกำรด ำเนินงำนซึ่ง Knock (1988,pp.3-19)ได็น ำเสนอ แนวคิดเกี่ยวกับปรัชญำ
กำรศึกษำที่มีอิทธิพลต็อกำรด ำเนินงำนกิจกรรมนักศึกษำไว็ดังนี้  

1. เหตุผลนิยม (rationalism) ปรัชญำนี้เน็นกำรแสวงหำควำมรู็ด็วยใช็เหตุผลและ
สติป็ญญำมำกกว็ำกำรใช็ประสบกำรณ็หรือประสำทสัมผัส เน็นกำรด ำเนินกิจกรรมนักศึกษำใน
แนวทำงเพ่ือควบคุมสภำวะแวดล็อมของสถำบันให็นักศึกษำได็พัฒนำกำรทำงสติป็ญญำ  

2. มนุษย็นิยมใหม็ (ne o-humanism) ปรัชญำนี้จะยึดหลักให็นักศึกษำมีเสรีภำพ 
(liberal education) มี สั จ จ ะแ ห็ งต น  (self-realization) มี ก ำรแส ด งออกซึ่ งต น เอ ง  (self-
expression) ผู็ที่เกี่ยวข็องต็องเข็ำมำเอำใจใส็ในข็อมูลทำงอำรมณ็ควำมรู็สึก กำรรับรู็ และสิ่ง อ่ืน ๆที่
เกี่ยวข็องกับนักศึกษำรวมทั้งกำรพัฒนำในด็ำนควำมรู็ เจตคติ ทักษะ เช็นกำรให็บริกำรค ำปรึกษำ
ปรับปรุงทักษะ กำรเรียนและถือว็ำกิจกรรมนักศึกษำเป็นส็วนหนึ่งในกำรพัฒนำควำมเป็นผู็น ำ  

3.ปฏิบัตินิยม (pragmatism) ปรัชญำที่เน็นกำรปฏิบัติและทดลองแนวคิดเกี่ยวกับ 
กิจกรรมนักศึกษำ อยู็ในรูปของกำรให็บริกำรเพ่ือแก็ไขป็ญหำชีวิตประจ ำวันของนักศึกษำ เช็น กำรให็
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กำรศึกษำเป็นรำยบุคคล (Individualizing education) แก็นักศึกษำและเป็ดโอกำสให็นักศึกษำได็เข็ำ
ร็วมและมีส็วนร็วมในกำรก ำหนดเป็ำหมำยของกำรจัดกิจกรรมนักศึกษำ  

4. อัตถิภำวนิยม (existentialism) เป็นปรัชญำที่เน็นสภำวะที่เกิดขึ้นจริงมำกกว็ำ
สำระส ำคัญ แนวคิดในปรัชญำนี้เน็นกำรมุ็งสร็ำงมนุษย็ให็เป็นคนที่สมบูรณ็มีชีวิตชี วำสร็ำงทุกสิ่งทุก
อย็ำงเน็นเรื่องเสรีภำพ ควำมรักและทัศนคติที่ดีต็อกัน รวมทั้งสนใจในนวัตกรรมใหม็เสมอ นักศึกษำ
จะต็องเป็นผู็ที่ชอบเกี่ยวกับกำรเรียนรู็และพัฒนำตนเองไม็ว็ำจะเป็นหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนหรือ
ประสบกำรณ็ทำงสังคม ครูอำจำรย็จะท ำหน็ำที่เป็นเพียงผู็ช็วยหรือผู็อ ำนวยควำมสะดวกเท็ำนั้น  

Stroup (1965.p.14) ได็กล็ำวว็ำ ในกำรก ำหนดทิศทำงกำรบริหำรกำรจัดกิจกรรม นักศึกษำ
หรือกำรก ำหนดแนวทำงในกำรวำงแผนและกำรด ำเนินงำนกิจกรรมนักศึกษำ สถำบันกำรศึกษำควร
ก ำหนดแนวทำงเพ่ือใช็เป็นหลักแต็ละสถำบันกำรศึกษำ อำจเน็นในเรื่องแนวคิดของกำรจัดกิจกรรม
นักศึกษำที่แตกต็ำงกันไป 

โสภณ อรุณรัตน็ (2542, หน็ำ 6-7) ได็น ำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับงำนกิจกรรมนักศึกษำไว็ 7 
ประกำรดังต็อไปนี้  

1.พัฒนำคนให็สมบูรณ็ งำนบุคลำกรนักศึกษำมีปรัชญำที่จะช็วยพัฒนำนักศึกษำ ให็
เป็นคนที่สมบูรณ็โดยสร็ำงองค็กรต็ำง ๆ เช็น งำนวินัยเพ่ือให็นักศึกษำฝ็กกำรเคำรพกฎเกณฑ็กำรอยู็
ร็วมกันในสังคมกำรปฏิบัติตำมขอบเขตท่ีก ำหนด นอกจำกนั้นยังมีประโยชน็ต็อตนเองทำงด็ำนอื่น เช็น 
งำนกิจกรรมเพ่ือทักษะทำงสังคม ควำมรับผิดชอบต็อตนเองและต็อสังคม รสนิยม ทัศนคติ บุคลิกภำพ 
จริยธรรมตลอดจนกำรด ำรงชีวิตที่เหมำะสม  

2. เสริมควำมพร็อมในกำรศึกษำ โดยที่นิสิตนักศึกษำมีพ้ืนฐำนกำรเรียน ควำมพร็อม
และภูมิหลังแตกต็ำงกัน งำนบุคลำกรนักศึกษำจึงจ ำเป็นต็องจัดข็อมูลหน็วยงำนบุคลำกรเพ่ือช็วย
นักศึกษำโดยกำรจัดกำรปฐมนิเทศ เพ่ือให็เข็ำใจระบบกำรเรียน กำรลงทะเบียน กำรปรับตัวใน
มหำวิทยำลัยจัดพิมพ็คู็มือกำรศึกษำแจกให็ จัดทุนกำรศึกษำให็เพ่ือลดควำมกังวลเรื่องภำระค็ำใช็จ็ำย 
จัดหน็วยให็ค ำปรึกษำในกรณีที่มีควนคับข็องใจด็ำนกำรเรียนหรือด็ำนต็ำงๆ อันเป็นผลกระทบต็อกำร
เรียนเพ่ือให็สุขภำพจิตที่ดี สำมำรถใช็เวลำเรียนอย็ำงมีควำมสุข 

3. อ ำนวยควำมสะดวกทั้งร็ำงกำยและจิตใจนักศึกษำก็เหมือนกับคนทั่วไปที่มีป็ญหำ
ทำงสุขภำพ พลำนำมัยและควำมคับข็องใจ ดังนั้น งำนบุคลำกรนักศึกษำจึงร็วมกันรับผิดชอบในกำร
ช็วยดูแลให็สำมำรถแก็ป็ญหำทำงด็ำนสุขภำพกำย และสุขภำพจิตใจได็โดยจัดหน็วยอนำมัยป็องกัน
รักษำโรคต็ำง ๆ ตลอดจนช็วยเป็นหน็วยงำนติดต็อประสำนส็งสถำนพยำบำล ส็วนทำงด็ำนจิตใจ 
พบว็ำนักศึกษำส็วนใหญ็มีควำมเครียดควำมกังวลค็อนข็ำงสูง สถำบันอุดมศึกษำที่มีควำมพร็อมจึงจัด
หน็วยงำนกำรให็ค ำปรึกษำเพ่ือเป็นแหล็งช็วยรักษำจิตให็นักศึกษำมีควำมสบำยใจ ลดควำมเครียด
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ควำมกังวลลงไปได็ เช็น มีสนำมแบดมินตัน วอลเลย็บอล ฟุตบอล เทนนิส สระว็ำยน้ ำหรือห็องออก
ก ำลังกำย กำรที่นักศึกษำจะมีสุขภำพดีได็ 

4. มหำวิทยำลัยยัง ค ำนึงถึงเรื่องโภชนำกำร อันเป็นผลกระทบต็อกำรพัฒนำกำร
ทำงด็ำนสมองและร็ำงกำยของนักศึกษำอีกด็วย จึงมีมำตรกำรในกำรดูแลร็ำนอำหำรที่สะอำดมี
ประโยชน็ได็บริกำรนักศึกษำตำมที่ท ำ เพ่ือควำมสะดวกสบำย ส็วนผู็ที่มีป็ญหำกำรเงินก็ได็รับควำม
ช็วยเหลือตำมสมควร เช็นสมำคมนิสิตเก็ำจุฬำลงกรณ็มหำวิทยำลัย ได็จัดอำหำรกลำงวันให็แก็
นักศึกษำที่มีป็ญหำ  

5. อ ำนวยควำมสะดวกด็ำนต็ำง ๆ อันจ ำเป็นต็อชีวิตนักศึกษำโดยกำรใช็ทรัพยำกร
อย็ำงเต็มที่ ในกรณีนี้มหำวิทยำลัยอำจบริกำรต็ำง ๆ เช็น บริกำรพิมพ็รำยงำนและกำรรักษำควำม
ปลอดภัย เป็นต็น  

6. สนับสนุนกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย หน็วยงำนบุคลำกรนักศึกษำ 
ส็งเสริมให็นักศึกษำได็คุ็นเคยมีประสบกำรณ็ และกำรเรียนรู็เรื่อง กำรปกครองระบอบประชำธิปไตย
โดยผ็ำนทำงกิจกรรมที่เป็ดโอกำสให็นักศึกษำใช็สิทธิ์ใช็เสียงในกำรเลือกตั้งองค็กำรนักศึกษำ สภำ
นักศึกษำให็รู็จักหน็ำที่รับผิดชอบกำรท ำงำนร็วมกัน กำรฝ็กควำมสำมำรถในกำรประชุม กำรยอมรับ
ทัศนของผู็อ่ืนที่แตกต็ำงกัน กำรปฏิบัติส็วนใหญ็และกำรรักษำสิทธิเสรีภำพของกลุ็มชน  

7. เตรียมบัณฑิตให็มีควำมพร็อมด็ำนวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคมและกำรเมือง 
ป็จจุบันนักศึกษำมีควำมสนใจด็ำนวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคมและกำรเมืองน็อยมำก มีส็วนร็วมใน
กิจกรรมต็ำง ๆดังกล็ำวให็มำกขึ้น  

รังสรรค็ แสงสุขและโฆษิต อินทวงศ็ (2544, หน็ำ3) ได็กล็ำวถึงปรัชญำเกี่ยวกับกิจกรรม
นักศึกษำของมหำวิทยำลัยไว็ พัฒนำนักศึกษำให็เป็นบัณฑิตที่มีควนรู็คู็คุณธรรมบูรณำกำรควำมรู็เข็ำ
กับสภำพควำมเป็นจริงและสำมำรถปฏิบัติได็ 

นิศำ สุวรรณประเทศ  (2544: 35) ได็เสนอเป็ำหมำยในกำรพัฒนำนักศึกษำไว็ 5 ประกำร
เพ่ือใช็ในกำรพัฒนำนักศึกษำให็เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ็แนวคิดต็ำง ๆ เกี่ยวกับกำรพัฒนำนักศึกษำนั้น 
นักศึกษำหลำยคนได็เสนอคุณลักษณะที่นักศึกษำควรได็รับกำรพัฒนำไว็ เพ่ือเป็นแนวท ำงำนให็
สถำบันอุดมศึกษำจัดกิจกรรมต็ำง ๆให็เอ้ือต็อกำรใช็กิจกรรมเพื่อพัฒนำศักยภำพของนักศึกษำ ดังนี้ 

1. กำรพัฒนำเอกลักษณ็ ซึ่งรวมถึงกำรพัฒนำระบบค็ำนิยมกำร พัฒนำคุณธรรม 
กำรพัฒนำเป็ำหมำยด็ำนอำชีพ 

2. กำรพัฒนำทักษะในกำรติดต็อสัมพันธ็กับผู็อ่ืน เช็น ทักษะในกำรสื่อสำร กำร
พัฒนำควำมเข็ำใจและควำมเห็นใจผู็อ่ืนโดยเฉพำะผู็ที่มีควำมแตกต็ำงในด็ำนเชื้อชำติและวัฒนธรรม  

3. กำรพัฒนำทักษะในด็ำนกำรเรียนและสติป็ญญำ ซึ่งจะช็วยให็เป็นบุคคลที่มีควำม
สนใจและท ำกำรศึกษำค็นคว็ำหำควำมรู็ใหม็ๆตลอดชีวิต  
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4. กำรพัฒนำด็ำนสุนทรียภำพคือกำรพัฒนำควำมเข็ำใจเห็นคุณค็ำและเกิดควำม
ซำบซึ้งในธรรมชำติและศิลปะตลอดจนกำรพัฒนำทักษะในกำรสร็ำงสรรค็งำนศิลปะ  

5. กำรพัฒนำด็ำนร็ำงกำยและทักษะในด็ำนนันทนำกำร คือกำรพัฒนำควำมเข็ำใจ 
เห็นคุณค็ำและบูรณำกำรกิจกรรมให็เข็ำกับลักษณะกำรด ำรงชีวิตของตน 

ส ำเนำว็ ขจรศิลป็ (2542 :121-124) ได็สรุปควำมส ำคัญของกิจกรรมนักศึกษำไว็ดังนี้ 
1. ควำมส ำคัญต็อนักศึกษำนักศึกษำโดยทั่วไปเป็นคนหนุ็มสำวที่มีพละก ำลัง ทั้งร็ำงกำยและ

ควำมคิดมีควำมสนใจมีควำมอยำกรู็อยำกเห็น และส็วนใหญ็เป็นผู็ที่มีควำมหวังดีต็อสังคมด็วยควำม
บริสุทธิ์ใจกิจกรรมนักศึกษำสำมำรถตอบสนองควำมสนใจและควำมต็องกำรของนักศึกษำในด็ำน ต็ำง 
ๆได็เป็นอย็ำงดีกิจกรรมนักศึกษำจึงมีควำมส ำคัญต็อนักศึกษำตังต็อไปนี้  

1.1 กิจกรรมนักศึกษำซึ่งมีหลำยประเภทเช็น กีฬำ ศิลปะและวัฒนธรรม ทำงด็ำน
ร็ำงกำยและควำมสนใจ โดยช็วยให็นักศึกษำได็มีโอกำสใช็พลังร็ำงกำยและควำมคิด กระท ำในสิ่งที่
เป็นประโยชน็ต็อตนเองและสังคม  

1.2 ควำมหลำกหลำยของกิจกรรมนักศึกษำ ช็วยให็นักศึกษำสำมำรถค็นหำอำชีพ 
งำนอดิเรกและกิจกรรมกำรพักผ็อนหย็อนใจ ที่เหมำะสมกับตนเองได็  

1.3 กิจกรรมนักศึกษำท ำให็เกิดควำมสมดุล ในด็ำนควำมรู็และควำมสนใจของ
นักศึกษำเช็น นักศึกษำที่ศึกษำในสำขำวิทยำศำสตร็ สำมำรถท ำกิจกรรมเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม จึง
ท ำให็นักศึกษำมีควำมรู็และควำมสนใจ ทั้งในด็ำนวิทยำศำสตร็และด็ำนศิลปวัฒนธรรม  

1.4 กำรท ำกิจกรรมท ำให็นักศึกษำได็มีโอกำสเปลี่ยนบรรยำกำศและเปลี่ยนอิริยำบถ
ท ำให็นักศึกษำได็พักผ็อนคลำยควำมตึงเครียดจำกกำรที่ต็องศึกษำเล็ำเรียนอย็ำงหนัก  

1.5 กำรท ำกิจกรรมท ำให็นักศึกษำได็มีโอกำสพัฒนำศักยภำพของตนเอง ทั้ ง
ทำงด็ำนสติป็ญญำ สังคม อำรมณ็ ร็ำงกำยและจิตใจ 

1.6 กำรท ำกิจกรรมท ำให็นักศึกษำได็มีโอกำสเสริมสร็ำงประสบกำรณ็ในด็ำนกำร
ท ำงำนและด็ำนต็ำง ๆ 

1.7 กำรท ำกิจกรรมที่เป็นประโยชน็ต็อสังคม ท ำให็นักศึกษำเห็นคุณค็ำของตนเอง
และเกิดควำมรู็สึกนึกคิดที่ดีต็อตนเอง 

2. ควำมส ำคัญต็อสถำบันอุดมศึกษำ จำกทัศนะของนักกำรศึกษำที่มีชื่อเสียงหลำยคน 
ตลอดจนผลของกิจกรรมนักศึกษำที่ผ็ำนมำ ท ำให็เห็นได็ชัดเจนว็ำกิจกรรมนักศึกษำเป็นกระบวนกำร
ทำงกำรศึกษำ ที่ส ำคัญของสถำบันอุดมศึกษำที่ใช็พัฒนำศักยภำพนักศึกษำ ให็เป็นบุคคลที่มีควำม
สมบูรณ็ ทั้งทำงด็ำนสติป็ญญำ สังคม อำรมณ็ และจิตใจ ท ำให็สถำบันอุดมศึกษำบรรลุเป็ำหมำยใน
กำรจัดกำรศึกษำ กำรท ำงำนร็วมกันระหว็ำงอำจำรย็และนักศึกษำ ในกำรท ำกิจกรรมของนักศึกษำท ำ
ให็นักศึกษำเกิดควำมอบอุ็นเกิดกำรเรียนรู็ มีควำมเข็ำใจต็ออำจำรย็และสถำบันอุดมศึกษำดียิ่งขึ้น  
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สถำบันอุดมศึกษำที่เน็นด็ำนวิชำชีพหลำยแห็งอำจท ำหน็ำที่ในด็ำนกำรท ำนุ -บ ำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมน็อยมำก กำรจัดกิจกรรมของนักศึกษำทำงด็ำนศิลปะและวัฒนธรรมจัดเป็นกำรช็วยท ำให็
สถำบันอุดมศึกษำได็ท ำหน็ำที่ในด็ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมได็สมบูรณ็ นอกจำกนั้น
กิจกรรมนักศึกษำทำงด็ำนกีฬำ ศิลปะและวัฒนธรรม และบ ำเพ็ญประโยชน็ยังมีส็วนส ำคัญในกำร
เผยแพร็ชื่อเสียงและเกียรติคุณของสถำบันอุดมศึกษำได็เป็นอย็ำงดี  

3. ควำมส ำคัญต็อประเทศตั้งแต็ป็พ.ศ.2500 เป็นต็นมำ ในแต็ละป็มีนักศึกษำ เป็นจ ำนวน
มำกออกค็ำยอำสำพัฒนำชนบทในถิ่นทุรกันดำร ยำกไร็ได็สร็ำงถำวรวัตถุหลำยอย็ำง เช็นโรงเรียน 
สะพำน ฝำยน้ ำล็นและถังเก็บน้ ำฝน เป็นต็น นอกจำกนั้นนักศึกษำยังได็ช็วยแนะน ำประชนในชนบท 
ให็มีควำมรู็เกี่ยวกับกรเกษตรกรรมแผนใหม็ กำรสำธำรณสุขและกำรศึกษำเพ่ือช็วยให็ชำวชนบทมี
ควำมเป็นอยู็ดีขึ้น กิจกรรมด็ำนศิลปะและวัฒนธรรมของนักศึกษำ ได็มีบทบทอันส ำคัญในกำรท ำงำม
พัฒนำและเผยแพร็ศิลปะและวัฒนธรรมของชำติ กิจกรรมด็ำนกีฬำได็ช็วยท ำให็นักศึกษำซึ่งเป็น
เยำวชนของชำติมีร็ำงกำยแข็งแรงและที่ส ำคัญที่สุดคือกิจกรรมนักศึกษำ เป็นกระบวนกำรทำง
กำรศึกษำที่ช็วยพัฒนำนักศึกษำ ทั้งทำงด็ำนสติป็ญญำสังคม อำรมณ็ ให็เป็นเยำวชนที่มีคุณภำพ
สำมำรถที่จะพัฒนำประเทศ ให็มีควำมเจริญยิ่งขึ้นกิจกรรมนักศึกษำจึงนับว็ำมีควำมส ำคัญต็อประเทศ
เป็นอันมำก  
 สรุปกิจกรรมนักศึกษำเป็นกระบวนกำรทำงกรศึกษำที่มหำวิทยำลัยจัดให็มีขึ้นเพ่ือเป็ดโอกำส
ให็นักศึกษำได็รู็จักสนิทสนมปรึกษำหำรือร็วมกันท ำกิจกรรมเพ่ือช็วยเหลือกันทำงด็ำนวิชำกำร อันเป็น
ประโยชน็ต็อกำรศึกษำของนักศึกษำโดยมีอำจำรย็ประจ ำชมรมนักศึกษำคอยแนะน ำและให็ก ำลังใน
และให็กำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรมนอกจำกกิจกรรมทำงด็ำนวิชำกำร แล็วมหำวิทยำลัยยังส็งเสริมและ
สนับสนุนให็นักศึกษำรู็จักคิดและสร็ำงสรรค็กิจกรรมในแนวทำงที่เป็นประโยชน็ต็อสังคมอีกด็วย 
ประสบกำรณ็ต็ำง ๆที่ได็รับจำกกำรท ำกิจกรรมนักศึกษำนั้น เป็นสิ่งจ ำเป็นและเป็นประโยชน็ต็อกำรง
จำกสังคมทุกวันนี้ไม็ต็องวิชำกำรเพียงอย็ำเดียวแต็ต็องกำรคนที่มีควำมสมบูรณ็ทั่งควำมรู็ทำงวิชำกำร
วิชำชีพและวิชำชีวิตจึงจะถือว็ำเป็นบัณฑิตท่ีสมบูรณ็ 
  

4.9 นโยบำยของกำรจัดกิจกรรมนักศึกษำ 

Bloand (1970, pp. 177-178) ไ ด็ เส น อ แ น ว ท ำ ง ใน ก ำ ร ก ำ ห น ด น โย บ ำ ย ข อ ง
สถำบันอุดมศึกษำเก่ียวกับกำรจัดกิจกรรมนักศึกษำไว็ดังนี้  

1.สถำบันอุดมศึกษำควรก ำหนดขอบเขตในกำรใช็อำคำรสถำนที่ของสถำบัน รวมทั้ง
อุปกรณ็และเครื่องใช็ต็ำง ๆให็ชัดเจนทั้งหลำย 

2. สถำบันอุดมศึกษำควรก ำหนดของเขตกำรติดประกำศ แผ็นภำพ แผ็นปลิว
ทั้งหลำยให็ชัดเจน 
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3. กำรจัดกิจกรรมแต็ละประเภทควรจะให็แสดงถึงระเบียบวิธีกำรของกิจกรรมและ
แหล็งสนับสนุนทำงด็ำนกำรสินของกิจกรรมนั้น ๆ  

4. กิจกรรมทุกประเภทที่จัดขึ้นในสถำบันอุดมศึกษำจะต็องได็รับอนุมัติจำกสถำบัน
เสียก็อน ทั้งนี้สถำบันจะต็องเข็ำไปมีส็วนในกำรควบคุมดูแลได็ 

สรุป กำรจัดกิจกรรมเป็นกำรจัดกำรศึกษำทำงอ็อมมีควำมส ำคัญไม็น็อยกว็ำควำมรู็ทำง
วิชำกำรและวิชำชีพ นโยบำยกำรจัดกิจกรรมนักศึกษำช็วยให็นักศึกษำแต็ละคนรู็จักตนเองมำกขึ้นโดย
กำรเข็ำร็วมกิจกรรมต็ำง ๆกิจกรรมนักศึกษำช็วยเหลือและส็งเสริมให็นักศึกษำจัดตั้งกลุ็มหรือขมรม
เป็ดโอกำสให็นักศึกษำได็มีปะสบกำรณ็ด็ำนกำรท ำงำนร็วมกันกับกลุ็มสำมำรถเสนอควำมคิดเห็น
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นรู็จักกำรท ำงำนร็วมกับผู็อ่ืนอย็ำงมีระบบกำรก ำหนดนโยบำยที่แน็นอน
สอดคล็องกับปรัชญำกำรจัดนักศึกษำของสถำบันจะเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำศักยภำพนักศึกษำ
สถำบันกำรศึกษำปำงแห็งคณะผู็บริหำรของสถำบันเป็นผู็ก ำหนดนโยบำยทำงด็ำนกิจกรรมนักศึกษำ
เองและบำงสถำบันถือเป็นข็อตกลงร็วมกันระหว็ำงสถำบันและนักศึกษำจะมีกำรจัดกิจกรรม
งบประมำณนั้น ๆมำกน็อย 

 

4.10 นโยบำยส็งเสริมกิจกรรมนักศึกษำของมหำวิทยำลัยศิลปำกร 

มหำวิทยำลัยศิลปำกร ซึ่งเป็นสถำบันอุดมศึกษำของรัฐ ในก ำกับดูแลของทบวงมหำวิทยำลัย 
จ ำเป็นต็องด ำเนินกิจกรรมและโครงกำรให็สอดคล็องกับสถำบันกำรศึกษำอ่ืน ๆ เพ่ือควำมเท็ำเทียม
และเสมอภำคกัน มหำวิทยำลัยจึงได็ตังปณิธำน คือมุ็งเน็นบริกำรเพ่ือควำมพร็อม จัดสภำพแวดล็อม
เพ่ื อศึ กษำ กิจกรรมส ร็ำงสรรค็ พัฒ นำ ส ร็ำงภู มิ ป็ญ ญ ำเพ่ื อสั งคม กิจกรรมนั กศึ กษำใน
สถำบันอุดมศึกษำ จะต็องด ำเนินไปภำยใต็เป็ำหมำยที่จะเสริมสร็ำงและพัฒนำนักศึกษำ ให็มี
บุคลิกภำพและลักษณะนิสัยที่พึงประสงค็  จึงก ำหนดนโยบำยด็ำนกิจกรรมนักศึกษำไว็ดังนี้ 

 1. สนับสนุนกิจกรรมที่จะมีส็วนช็วยเสริมสร็ำงให็นักศึกษำเป็นคนที่มีคุณธรรม และ 
จริยธรรม รู็จักเสียสละประโยชน็ส็วนตนเพ่ือส็วนรวม มีน้ ำใจนักกีฬำ รู็จักท ำงำนร็วมกับผู็อ่ืน
เสริมสร็ำงรสนิยมที่ดีหรือมีส็วนช็วยเสริมสร็ำงควำมรู็และประสบกำรณ็ในกิจกรรมที่สนเป็นพิเศษ 

2. สนับสนุนและส็งเสริมกิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน็ต็ำง ๆ ที่จะช็วยให็นักศึกษำ
เข็ำใจถึงป็ญหำของสังคมไทย ได็ชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งจะกระตุ็นให็นักศึกษำเกิดแนวคิดที่จะแก็ป็ญหำอัน
เป็นกำรเสริมสร็ำงให็เป็นผู็ที่มีควำมรู็รับผิดชอบทั้งต็อตนเองและสังคมสืบไปในอนำคต 

3. สนับสนุนและส็งเสริมกิจกรรมที่มีส็วนช็วยเสริมสร็ำงทักษะ และประสบกำรณ็
ชีวิตให็กับนักศึกษำ ในลักษณะกำรน ำควำมรู็ในสำขำวิชำที่ศึกษำไปประยุกต็ใช็ 

 ภำรกิจหลักของกิจกำรนักศึกษำ ประกอบด็วย 
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1. ส็งเสริมพัฒนำกำรของนักศึกษำในด็ำนต็ำง ๆ เช็น กำรพัฒนำด็ำนสติป็ญญำ
สังคมอำรมณ็  ร็ำงกำย คุณธรรม จริยธรรม กำรประเมินตนเอง กำรเลือกอำชีพ และทักษะกำรใช็
เทคโนโลยี โดยใช็กิจกรรมนักศึกษำเป็นสื่อในกำรเสริมกำรเรียนรู็และกำรพัฒนำของนักศึกษำ 

2. จัดบริกำรและสวัสดิกำรต็ำง ๆ เพ่ือช็วยให็นักศึกษำมีควำมพร็อมในกำรศึกษำ 
เล็ำเรียน และเพ่ือให็นักศึกษำมหำวิทยำลัยได็ส ำเร็จหลักสูตรอย็ำงมีประสิทธิภำพ โดยจัดให็มีบริกำร 
ด็ำนสุขภำพอนำมัย หอพักนักศึกษำ ดูแลร็ำนอำหำรให็ถูกสุขลักษณะและรำคำประหยัด จัดหำ
ทุนกำรศึกษำ จัดสรรเงินกู็ยืมเพ่ือกำรศึกษำ กำรประกันอุบัติเหตุ กำรประกันสุขภำพ ประสำนงำน
เรื่องกำรศึกษำวิชำทหำร จัดบริกำรเรื่องสถำนที่เล็นและฝ็กซ็อมกีฬำ เป็นต็น 

3. ศึกษำและจัดสภำพแวดล็อมของมหำวิทยำลัยให็เอ้ือต็อกำรศึกษำและกำรพัฒนำ 
นักศึกษำ ตลอดจนด ำเนินกิจกำรที่ ส ำคัญของมหำวิทยำลัย ตำมที่ ได็รับม อบหมำย เช็น 
สภำพแวดล็อมทั่วไปของมหำวิทยำลัย ประสำนงำนเรื่องกำรรักษำควำมปลอดภัย จัดสภำพแวดล็อม
ของหอพักนักศึกษำ สภำพแวดล็อมด็ำนโภชนำกำรกำรส็งเสริมคุณภำพพลำนำมัย เป็นต็น 

4. ด ำเนินกิจกรรมที่ส ำคัญของมหำวิทยำลัยตำมที่ได็รับมอบหมำย 
 กำรจัดกิจกรรมนักศึกษำ มหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี 

กิจกรรมนักศึกษำเป็นกิจกรรมที่นักศึกษำ หรือมหำวิทยำลัย หรือนักศึกษำ
มหำวิทยำลัยร็วมจัดขึ้นเพ่ือเป็ดโอกำสให็นักศึกษำได็เข็ำร็วมกิจกรรมต็ำง ๆ ตำมควำมสมัครใจโดย
ตระหนักในคุณค็ำของกำรจัดกิจกรรมนักศึกษำว็ำ เป็นกำรให็กำรศึกษำทำงอ็อม และสร็ำงสรรค็ 
ประสบกำรณ็อย็ำงกว็ำงขวำง รวมทั้งหวังว็ำนักศึกษำที่จบกำรศึกษำจำกมหำวิทยำลัยศิลปำกร จะ
ส ำเร็จเป็นบัณฑิตอย็ำงสมบูรณ็ กำรจัดกิจกรรมนักศึกษำทุกประเภทต็องได็รับกำรอนุมัติจำกคณบดี
หรือรองอธิกำรบดีฝ็ำยกิจกำรนักศึกษำหรือทบวงมหำวิทยำลัย โดยมีอำจำรย็ที่ปรึกษำเป็นผู็ดูแลให็
ค ำปรึกษำ แนะน ำ เพ่ือให็กำรจัดกิจกรรมได็บรรลุวัตถุประสงค็และเป็ำหมำยที่ก ำหนดไว็กำรจัด
กิจกรรมดังกล็ำว จะได็รับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกเงินค็ำบ ำ รุงกิจกรรมนักศึกษำ หรือ
ทบวงมหำวิทยำลัย หรือหน็วยงำนภำครัฐและเอกชนอื่น ตำมประเภทของกิจกรรมนั้น ๆ 

งำนพัฒนำนักศึกษำ กองงำนวิทยำเขตเพชรบุรี ส็งเสริมให็นักศึกษำจัดกิจกรรมด็ำน
ต็ำง ๆ ได็แก็ 

- ด็ำนบ ำเพ็ญประโยชน็  
- ด็ำนศิลปวัฒนธรรม 
- ด็ำนกีฬำและนันทนำกำร 
- ด็ำนวิชำกำรและจริยธรรม 
- ด็ำนส็งเสริมกำรเรียนรู็เพ่ือป็องกันและแก็ไขป็ญหำเอดส็  
- ด็ำนรณรงค็เพ่ือป็องกันยำเสพติดในสถำบันอุดมศึกษำ 



  82 

โดยมีองค็กรนักศึกษำ คือสโมสรนักศึกษำ คณะกรรมกำรนักศึกษำคณะ และชมรม
เป็นผู็ด ำเนินกำร นอกจำกนั้นนักศึกษำสำมำรถสมัครเข็ำเป็นสมำชิกชมรมต็ำง ๆ ตำมควำมสมัครใจ  
กิจกรรมที่งำนพัฒนำนักศึกษำ กองงำนวิทยำเขตเพชรบุรี จัดขึ้นได็แก็ 

- อำสำชุบชีวิตทำนตะวัน เพ่ือสร็ำงแหล็งอำหำรให็ชุมชน   
- นักศึกษำ อำสำช็วยงำน ประจ ำป็กำรศึกษำ 2561  
- ศิลป็ สร็ำงสรรค็ คนอำสำ (SU Project Idea)  
- ป็นน้ ำใจ เพ่ือน็องเพชรบุรีป็ญญำนุกูล “พ่ีศิลปำกร ให็น็องป็ญญำนุกูล”  
- ศิลปำกรอำสำ เพ่ือมหำวิทยำลัยและชุมชน ศิลปำกรอำสำ ตอน “ห็องพยำบำล

เพ่ือน็อง”  
- ศิลปำกรอำสำ “ปลูกหน็ำแฝก รักษำหน็ำดิน” 

สรุปได็ว็ำ นโยบำยส็งเสริมกิจกรรมนักศึกษำของมหำวิทยำลัยศิลปำกร  เป็นกำรศึกษำ 
กิจกรรมสร็ำงสรรค็พัฒนำ สร็ำงภูมิป็ญญำเพ่ือสังคม และเป็นกิจกรรมนักศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ 
โดยเป็นส็งเสริมให็นักศึกษำตระหนักในคุณค็ำของกำรจัดกิจกรรมนักศึกษำว็ำ เป็นกำรให็กำรศึกษำ
ทำงอ็อม และสร็ำงสรรค็ ประสบกำรณ็อย็ำงกว็ำงขวำง กระตุ็นให็นักศึกษำเกิดแนวคิดที่จะแก็ป็ญหำ
อันเป็นกำรเสริมสร็ำงให็เป็นผู็ที่มีควำมรู็รับผิดชอบทั้งต็อตนเองและสังคมสืบไปในอนำคต 
 

4.11 งำนวิจัยที่เกี่ยวข็องกับกำรมีส็วนร็วมในกิจกรรมนักศึกษำต็อพฤติกรรมจิตสำธำรณะ 

พรพิมพ็ สำรักษ็ (2555:บทคัดย็อ) ได็ศึกษำวิจัยเรื่องควำมคิดเห็นของนักศึกษำต็อกำรเข็ำ
ร็วมกิจกรรมนักศึกษำสถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล็ำเจ็ำคุณทหำรลำดกระบัง จุดมุ็งหมำยของ
งำนวิจัย เพ่ือศึกษำและเปรียบเทียบควำมคิดเห็นของนักศึกษำต็อกำรเข็ำร็วมกิจกรรมนักศึกษำ
สำธำรณะในระดับสูง เมื่อวิเครำะห็แต็ละด็ำนพบว็ำ ด็ำนควำมมุ็งมั่นพัฒนำ อยู็ในระดับปำนกลำง 
ด็ำนกำรเสียสละเพ่ือสังคมและด็ำนกำรช็วยเหลือผู็อ่ืน อยู็ในระดับสูง 

วิชัย ลุนสอน (2555) ได็ศึกษำทัศนคติของนักศึกษำที่มีรูปแบบกำรจัดกิจกรรมของสโมสร
นักศึกษำ พบว็ำ นักศึกษำเห็นว็ำมีป็ญหำในเรื่องกำรจัดสรรงบประมำณ กำรประชำสัมพันธ็ที่ไม็ทั่งถึง
หรือไม็ครอบคลุมหรือไม็ชัดเจนเท็ำที่ควร มีป็ญหำในกำรจัดกิจกรรมโดยเพ่ือนนักศึกษำไม็ค็อยให็
ควำมร็วมมือ ขำดควำมสำมัคคี เกิดควำมขัดแย็งในกำรท ำงำน ตกลงกันไม็ได็ทั้งทำงด็ำนควำมคิดและ
กระบวนกำรท ำงำน เกิดควำมล็ำช็ำไม็ตรงเวลำเมื่อนัดหมำย รวมถึงกำรไม็ได็ออกคำยเพื่อศึกษำดูงำน 
กำรจัดกิจกรรมรับน็องควรมีกระบวนกำรที่ดีกว็ำนี้ และสโมสรนักศึกษำยังขำดควำมพร็อมในหลำยๆ
ด็ำน  ส็วนแนวทำงกำรแก็ไขและข็อเสนอแนะมีดังต็อไปนี้คือ ในกำรท ำงำนต็องมีกำรวำงแผนที่ดี และ
รอบคอบรัดกุมสอดคล็องกับเวลำเรียน ควรมีกำรรับฟ็งควำมคิดเห็นของเพ่ือนและมีกำรปรับควำม
เข็ำใจ และเน็นย้ ำควำมส ำคัญเรื่องกำรตรงต็อเวลำอันมีผลต็อกำรด ำเนินงำนตำมก ำหนดเวลำ ควร
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เพ่ิมควำมเข็มข็นในกำรประชำสัมพันธ็เพ่ือสร็ำงควำมเข็ำใจที่ชัดเจนทั่วถึงมำกยิ่งขึ้น ควรมีกำรจัด
กิจกรรมเชื่อมสัมพันธ็กับรุ็นน็องและเพ่ือนๆ เป็นระยะต็อเนื่อง เช็น กำรออกค็ำยสัมพันธ็ซึ่งจะส็งผล
ต็อควำมร็วมมือกันท ำงำนที่เข็ำใจกันดียิ่งขึ้น 
 วลัยทิพย็ เปรมทวีธนโชติ (2556:บทคัดย็อ) ได็ศึกษำลักษณะของกำรมีส็วนร็วมกิจกรรม
นักศึกษำกับคุณลักษณะด็ำนจิตอำสำของนิสิตนักศึกษำ ศึกษำกับนิสิตนักศึกษำที่ก ำลังศึกษำอยู็ใน
ระดับปริญญำตรี ในป็กำรศึกษำ 2556 ภำคเรียนที่ 2 จำกมหำวิทยำลัยของรัฐในจังหวัดนครปฐม 4 
แห็ง ได็แก็ มหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขตพระรำชวังสนำมจันทร็ มหำวิทยำลัยมหิดล วิทยำเขต
ศำลำยำ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร็ วิทยำเขตก ำแพงแสน และมหำวิทยำลัยรำชภัฎนครปฐม รวม
ทั้งสิ้น 398 คน พบว็ำ กำรมีส็วนร็วมในกิจกรรมนักศึกษำ โดยภำพรวมอยู็ในระดับปำนกลำง เมื่อ
พิจำรณำเป็นรำยด็ำนพบว็ำ ด็ำนที่มำกที่สุดคือ ระดับกำรมีส็วนร็วมในกิจกรรมด็ำนกำรบ ำเพ็ญ
ประโยชน็หรืออำสำพัฒนำชนบทโดยอยู็ในระดับมำก รองลงมำคือระดับกำรมีส็วนร็วมในกิจกรรมด็ำน
กีฬำ ระดับกำรมี ส็วนร็วมในกิจกรรมด็ำนจริยธรรม และระดับกำรส็วนร็วมในกิจกรรมด็ำน
ศิลปวัฒนธรรม โดยอยู็ระดับปำนกลำง กำรมีส็วนร็วมในกิจกรรมนักศึกษำในลักษณะที่มีกำรทุ็มเท
ก ำลังกำย ก ำลังใจ เข็ำไปมีส็วนร็วมในกำรคิด แก็ไข พัฒนำ และลงมือปฏิบัติอย็ำงจริงจัง จะท ำให็เกิด
กำรพัฒนำคุณลักษณะด็ำนจิตอำสำได็ 
 สรุปได็ว็ำ กำรมีส็วนร็วมในกิจกรรมนักศึกษำ คือกระบวนกำรที่เป็ดโอกำสให็นักศึกษำมีส็วน
ร็วมในกำร คิดริเริ่ม กำรพิจำรณำ ตัดสินใจ วิเครำะห็ป็ญหำ/ประเด็นส ำคัญที่ เกี่ยวข็อง ร็วม
รับผิดชอบในเรื่องอ่ืน ๆ จัดล ำดับควำมส ำคัญของป็ญหำ ด ำเนินกำรตัดสินใจ และตัดสินใจลงมือ
ปฏิบัติ แก็ไข ป็ญหำด็วยตนเอง เน็นกำรมีส็วนร็วมบุคคล มีควำมรับผิดชอบของผลที่เกิดจำกกำรมี
ส็วนร็วมนั้น และนักศึกษำสำมำรถใช็ศักยภำพของตนเองในกำรแก็ไขป็ญหำร็วมกับผู็อ่ืนได็ 

 

5.งำนวิจัยที่เกี่ยวข็องกับข็อมูลส็วนบุคคลกับพฤติกรรมจิตสำธำรณะ 

 
1. งำนวิจัยเกี่ยวกับเพศกับพฤติกรรมจิตสำธำรณะ   
 เวคิน วุฒิวงศ็ (2542) ศึกษำควำมรับผิดชอบต็อสังคมของนักศึกษำมหำวิทยำลัยภำคใต็ 
พบว็ำเพศชำยและเพศหญิงมีควำมรับผิดชอบต็อสังคมไม็แตกต็ำงกัน  
 บุญญำนนท็ ศรีโท (2554) พบว็ำ สมำชิกครอบครัวอำสำเพศชำยมีระดับจิตสำธำรณะใน
ระดับมำกท่ีสุด ส็วนเพศหญิงมีระดับจิตสำธำรณะอยู็ในระดับมำก โดยเพศของสมำชิกครอบครัวอำสำ
ต็ำงกัน มีระดับกำรมีจิตสำธำรณะแตกต็ำงกัน ผลกำรวิจัยพบว็ำ เพศชำยและเพศหญิงมีระดับกำรมี
จิตสำธำรณะที่แตกต็ำงกันอย็ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05  
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 ศิริสุข นำคะเสรีย็ และคณะ (2557) ได็ศึกษำเรื่อง ป็จจัยที่มีอิทธิพลต็อพฤติกรรมจิต
สำธำรณะของนักศึกษำคณะศิลปะศำสตร็ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร็ กลุ็ม
ตัวอย็ำงจ ำนวน 230 คน พบว็ำ นักศึกษำที่มีเพศแตกต็ำงกันมีพฤติกรรมจิตสำธำรณะโดยภำพรวม ไม็
มีควำมแตกต็ำงกันอย็ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 
 ผลจำกกำรสืบค็นงำนวิจัย พบว็ำ เพศกับพฤติกรรมจิตสำธำรณะ เนื่องจำกเกิดจำก
ประสบกำรณ็ตรงของบุคคลที่ได็รับอิทธิพลกำรอบรมเลี้ยงดู กำรอบรมสั่งสอน ปลูกฝ็ง สภำพแวดล็อม
ตั้งแต็อดีตที่แตกต็ำงกัน เมื่อนักศึกษำได็เข็ำมำศึกษำในรั้วมหำวิทยำลัย คณะและมหำวิทยำลัยมี
นโยบำยที่จะให็กำรสนับสนุนนักศึกษำทุกคนท ำกิจกรรมจิตสำธำรณะ เพ่ือเป็นกำรแสดงออกซึ่ง
ศักยภำพและควำมพร็อมของนักศึกษำในกำรเข็ำร็วมกิจกรรมที่ส็งเสริมพฤติกรรมจิตสำธำรณะ เมื่อ
เพศที่ต็ำงกัน มุมมองต็อกำรมีจิตสำธำรณะแตกต็ำงกัน ดังนั้นผู็วิจัยจึงตั้งสมมติฐำนว็ำ นักศึกษำ
มหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี ที่มีเพศ ต็ำงกันมีพฤติกรรมจิตสำธำรณะแตกต็ำง
กัน 
 
2. งำนวิจัยเกี่ยวกับระดับช้ันป็กับพฤติกรรมจิตสำธำรณะ  
 ฉวีวรรณ ด ำประไพ (2554 : บทควำม) ได็ศึกษำเรื่องกำรศึกษำเปรียบเทียบจิตสำธำรณะของ
นักเรียนช็วงชั้นที่ 3 ในโรงเรียนกลุ็มกรุงธนใต็ สังกัดกรุงเทพมหำนคร ที่มีควำมสำมำรถในกำรคิด
วิเครำะห็ต็ำงกัน พบว็ำนักเรียนในระดับชั้น มั ธยมศึ กษ ำป็ที่  1,ชั้ น มั ธยมศึ กษ ำป็ที่  2 และชั้ น
มัธยมศึกษำป็ที่ 3 มีจิตสำธำรณะแตกต็ำงกัน อย็ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษำป็ที่ 3 มีจิตสำธำรณะสูงกว็ำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำป็ที่ 1 และ 2 

บุญธิดำ ยอดสุวรรณ (2556) ได็ศึกษำเรื่อง ระดับควำมมีจิตสำธำรณะของนักศึกษำ
มหำวิทยำลัยแม็ฟ็ำหลวง กลุ็มตัวอย็ำงจ ำนวน 230 คน โดยได็ผลกำรศึกษำกล็ำวคือ นักศึกษำที่มีชั้น
ป็ที่ต็ำงกัน ท ำให็มีระดับควำมคิดเห็นเกี่ยวกับควำมส ำคัญในกำรพัฒนำพฤติกรรมจิตสำธำรณะไม็
แตกต็ำงกัน อย็ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 กลุ็มตัวอย็ำงเมื่อจ ำแนกเป็นชั้นป็ของนักศึกษำ
พบว็ำ นักศึกษำชั้นป็ที่ 4 มีระดับควำมมีจิตสำธำรณะสูงสุด นักศึกษำชั้นป็ที่ 2 มีระดับควำมมีจิต
สำธำรณะในล ำดับรองลงมำ ถัดมำคือนักศึกษำชั้นป็ที่ 1 ในขณะที่ชั้นป็ที่ 3 มีระดับควำมมีจิต
สำธำรณะต่ ำสุด 
 สมชำย ศรีสุนทรโวหำร (2556 : บทควำม) ได็ท ำกำรศึกษำเรื่อง จิตสำธำรณะของนักศึกษำ
วิทยำลัยปทุมธำนี พบว็ำนักศึกษำที่ศึกษำในชั้นป็ที่แตกต็ำงกันมีพฤติกรรมจิตสำธำรณะโดยรวมและ
รำยด็ำน แตกต็ำงกันอย็ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ .05 

นฤมล ช็อชนิล และคณะ (2559 : บทควำม) ได็ศึกษำเรื่อง ป็จจัยที่ ส็งผลต็อกำรมี 
จิตสำธำรณะของนักศึกษำเซนต็หลุยส็ พบว็ำ นักศึกษำที่มีชั้นป็แตกต็ำงกันโดยรวม มีจิตสำธำรณะ
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แตกต็ำงกันอย็ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 โดยนักศึกษำชั้นป็ที่ 4 มีจิตสำธำรณะสูงกว็ำชั้นป็ที่ 
3,2 และ 1 
 ผลจำกกำรสืบค็นงำนวิจัย พบว็ำ ระดับชั้นป็กับพฤติกรรมจิตสำธำรณะ ชั้นป็ต็ำงกันมีจิต
สำธำรณะแตกต็ำงกันโดยเฉพำะกำรมีส็วนร็วมในกำรจัดกิจกรรมจิตสำธำรณะ ดังนั้นผู็วิจัยจึง
ตั้งสมมติฐำนว็ำ นักศึกษำมหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี ที่มีระดับชั้นป็ ต็ำงกัน  
มีพฤติกรรมจิตสำธำรณะ แตกต็ำงกัน 
 
3. งำนวิจัยเกี่ยวกับคณะวิชำกับพฤติกรรมจิตสำธำรณะ  

พระมหำไพรสณฑ็  โข็ต็ะ (2554 : 65) ได็ท ำกำรศึกษำเรื่อง กำรศึกษำจิตส ำนึกสำธำรณะ
ของพระนิสิตมหำวิทยำลัย มหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย (วังน็อย) พบว็ำ พระนิสิตที่ศึกษำในคณะ
วิชำต็ำงกัน มีจิตสำธำรณะโดยรวมต็ำงกัน อย็ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจำรณำเป็นรำย
ด็ำนพบว็ำ ด็ำนควำมรับผิดชอบและด็ำนควำมเสียสละแตกต็ำงกัน อย็ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 
.05 ส็วนด็ำนอื่นๆไม็พบควำมแตกต็ำง 

สุวรรณ ขันตี (2555 : บทควำม) ได็ศึกษำเรื่อง จิตส ำนึกสำธำรณะของนักศึกษำระดับ
ปริญญำตรีในเขตอ ำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธำนี พบว็ำ นักศึกษำที่มีสำขำต็ำงกันมีระดับจิตส ำนึก
สำธำรณะของ ปริญญำตรี ในเขตอ ำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธำนีด็ำนควำม รับผิดชอบต็อตนเอง และ
ด็ำนควำมรับผิดชอบต็อสำธำรณะ สมบั ติไม็แตกต็ำงกัน มีเพียงด็ำนสังคม และด็ำนกำรอนุรักษ็ 
สิ่งแวดล็อม ที่มีควำมแตกต็ำงกันอย็ำงมีนยัส ำคัญทำงสถิติที่ .05 

สมชำย ศรีสุนทรโวหำร (2556 : บทควำม) ได็ท ำกำรศึกษำเรื่อง จิตสำธำรณะของนักศึกษำ
วิทยำลัยปทุมธำนี พบว็ำ นักศึกษำมหำวิทยำลัยปทุมธำนีที่ศึกษำคณะต็ำงกันมีพฤติกรรม จิต
สำธำรณะ โดยรวมทุกด็ำนแตกต็ำงกันอย็ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ี  .05 

นพพล ยอดกลำง (2557 : 82 ) ได็ศึกษำเรื่อง กำรศึกษำคุณลักษณะของนักศึกษำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม ศึกษำกับนักศึกษำในมหำวิทยำลัย ทั้ง 7 คณะ จ ำนวน 377 คน 
พบว็ำ ผลกำรเปรียบเทียบคุณลักษณะด็ำนจิตสำธำรณะของนักศึกษำจ ำแนกตำมคณะโดยรวม
แตกต็ำงกันอย็ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่  .05 

ผลจำกกำรสืบค็นงำนวิจัย พบว็ำ คณะวิชำกับพฤติกรรมจิตสำธำรณะ กำรที่นักศึกษำศึกษำ
ต็ำงคณะวิชำกัน ย็อมถูกปลูกฝ็งด็ำนได็รับกำรส็งเสริม กำรให็ควำมร็วมมือ กำรมีส็วนร็วม ผ็ำนกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน หรือกิจกรรมของแต็ละคณะวิชำ ให็นักศึกษำได็เรียนรู็จำกประสบกำรณ็ตรงที่
แตกต็ำงกัน ดังนั้นผู็วิจัยจึงตั้งสมมติฐำนว็ำ นักศึกษำมหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขตสำรสนเทศ
เพชรบุรี ที่มีคณะวิชำ ต็ำงกัน มีพฤติกรรมจิตสำธำรณะแตกต็ำงกัน  
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4. งำนวิจัยเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนกับพฤติกรรมจิตสำธำรณะ 
 พระมหำไพรสณฑ็  โข็ต็ะ (2554 : 65) ได็ท ำกำรศึกษำเรื่อง กำรศึกษำจิตส ำนึกสำธำรณะ
ของพระนิสิตมหำวิทยำลัย มหำจุฬำลงกรณ็รำชวิทยำลัย (วังน็อย) พบว็ำ พระนิสิตที่มีผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนต็ำงกัน มีจิตสำธำรณะโดยรวมแตกต็ำงกัน อย็ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 เมื่อ
พิจำรณำเป็นรำยด็ำนพบว็ำ ด็ำนควำมสำมัคคีและด็ำนกำรอนุรักษ็สิ่งแวดล็อมแตกต็ำงกัน อย็ำงมี
นัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 ส็วนด็ำนอื่นๆไม็พบควำมแตกต็ำง 
 ศักดิ์มงคล เชื้อทอง และคณะ (2555 : บทควำม) ได็ท ำกำรศึกษำเรื่อง ผลของโปรแกรมกำร
พัฒนำจิตสำธำรณะต็อควำมมีจิตสำธำรณะและควำมสุขของนักศึกษำพยำบำล วิทยำลัยพยำบำลบรม
รำชชนนี สระบุรี เป็นงำนวิจัยแบบกึ่งทดลอง เพ่ือเปรียบเทียบควำมมีจิตสำธำรณะของควำมสุขของ
นักศึกษำพยำบำลจ ำนวน 1 กลุ็ม ก็อนและหลังกำรเข็ำร็วมโปรแกรมพัฒนำจิตสำธำรณะ พบว็ำ
นักศึกษำที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต็ำงกัน มีจิตสำธำรณะไม็ต็ำงกัน 
 ผลจำกกำรสืบค็นงำนวิจัย พบว็ำ ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนกับพฤติกรรมจิตสำธำรณะ เป็น
ป็จจัยหนึ่งที่มีผลต็อกำรพฤติกรรมจิตสำธำรณะ ดังนั้นผู็วิจัยจึงตั้งสมมติฐำนว็ำนักศึกษำมหำวิทยำลัย
ศิลปำกร วิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี ที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนต็ำงกันมีพฤติกรรมจิตสำธำรณะ
แตกต็ำงกัน 
 
5. งำนวิจัยเกี่ยวกับประสบกำรณ็กำรเข็ำร็วมกิจกรรมจิตสำธำรณะ 

วัลลภำ เทพหัสดิน ณ อยุธยำ (2538: 59-60) ได็ท ำกำรศึกษำเรื่อง กิจกำรนักศึกษำยุคโลกำ 

ภิวัตน ็ พบว็ำ กำรที่นักศึกษำได็เข็ำร็วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน็ต็อสังคมโดยรวม เป็นกำรส็งเสริมให็
นิสิตนักศึกษำ แต็ละคนรู็จักตนเองมำกขึ้น สำมำรถพัฒนำกำรเรียนวิชำกำร สังคม ร็ำงกำย จิตใจ 
บุคลิกภำพและควำมเป็นผู็ใหญ็ที่สมบูรณ็มำกยิ่งขึ้นและเป็ดโอกำสให็นิสิตนักศึกษำมีประสบกำรณ็
ด็ำนกำรท ำงำนกับผู็อ่ืน สำมำรถเสนอควำมคิดเห็นกล็ำแสดงออก รู็จักฝ็กกำรท ำงำนอย็ำงเป็นระบบ 
และฝ็กควำมคิด ตลอดจนกำรตัดสินใจอย็ำงมีเหตุผล 

ประสบกำรณ็กำรเข็ำร็วมกิจกรรมจิตสำธำรณะ พบว็ำกำรมีประสบกำรณ็ของนักศึกษำในกำร
เข็ำร็วมกิจกรรมนักศึกษำตำมทฤษฎีกำรเรียนรู็แนวป็ญญำนิยม (Cognitive theory) ซึ่งไม็พบ
งำนวิจัยที่ศึกษำประสบกำรณ็กำรเข็ำร็วมกิจกรรมนักศึกษำโดยตรง ที่ผู็วิจัยต็องกำรศึกษำในครั้งนี้  
ประสบกำรณ็กำรเข็ำร็วมกิจกรรมจิตสำธำรณะ เป็นกำรจัดประสบกำรณ็ กำรเรียนรู็ด็ำนจิตสำธำรณะ 
โดยเน็นผู็เรียนเป็นส ำคัญ คือกำรทีเ่ยำวชน ได็รับประสบกำรณ็ตรง จำกกำรเรียนรู็แบบรวมมือกัน ท ำ
ได็โดยกำรจัดกิจกรรมในรูปแบบต็ำง ๆ ได็แก็ กำรแสดงบทบำท สมมุติ กำรวิพำกษ็หรืออภิปรำย
เกี่ยวกับสถำนกำรณ็ต็ำง ๆ ในประเด็นคุณธรรม จริยธรรม จิตสำธำรณะ จัดกิจกรรม ที่ช็วยพัฒนำ
ประสิทธิภำพในตัวเอง และกำรยอมรับตนเอง เช็น ให็เยำวชนได็ก ำหนดสัญญำกับตนเองในกำร
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พัฒนำคุณธรรมต็ำง ๆ รวมทั้งจิต สำธำรณะ หรือจัดกิจกรรมที่ให็ เยำวชนได็เรียนรู็  เพ่ือช็วยเหลือ
หรือรับใช็สังคม เช็น ปลูกป็ำ อนุรักษ็ สิ่งแวดล็อม คัดแยกขยะ เป็นต็น 

ผลจำกกำรสืบค็นงำนวิจัย พบว็ำ ประสบกำรณ็กำรเข็ำร็วมกิจกรรมจิตสำธำรณะภำยนอก
มหำวิทยำลัยกับพฤตกรรมจิตสำธำรณะ เป็นป็จจัยหนึ่งที่มีผลต็อกำรพฤติกรรมจิตสำธำรณะ 
เนื่องมำจำกหำกได็รับประสบกำรณ็ตรง จำกกำรเรียนรู็แบบรวมมือกัน ท ำได็โดยกำรจัดกิจกรรมใน
รูปแบบต็ำง ๆ นักศึกษำจะมีพฤติกรรมจิตสำธำรณะที่มำกกว็ำ ดังนั้นผู็วิจัยจึงตั้งสมมติฐำนว็ำ 
นักศึกษำมหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี ที่มีประสบกำรณ็กำรเข็ำร็วมกิจกรรม
จิตสำธำรณะ ต็ำงกัน มีพฤติกรรมจิตสำธำรณะแตกต็ำงกัน 

 
จำกกำรศึกษำทบทวนแนวคิด วรรณกรรมและงำนวิจัยที่เกี่ยวข็องพบว็ำ ข็อมูลส็วนบุคคล

ของนักศึกษำ มหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี ได็แก็ เพศ ระดับชั้นป็ คณะวิชำ 
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ประสบกำรณ็กำรเข็ำร็วมกิจกรรมจิตสำธำรณะ แตกต็ำงกันน็ำจะส็งผลท ำให็
จิตสำธำรณะของนักศึกษำแตกต็ำงกัน และกำรรับรู็ควำมสำมำรถของตนเอง กำรได็รับกำรสนับสนุน
ทำงสังคมจำกครอบครัว กำรได็รับกำรสนับสนุนทำงสังคมจำกเพ่ือน กำรได็รับกำรสนับสนุนทำงสังคม
จำกมหำวิทยำลัยกำรมีส็วนร็วมในกิจกรรมนักศึกษำ เป็นป็จจัยที่ส็งผลต็อจิตสำธำรณะของนักศึกษำ 
มหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี โดยผลกำรศึกษำครั้งนี้ สำมำรถน ำไปเป็น
แนวทำงในกำรกระตุ็นและเสริมสร็ำงจิตสำธำรณะของนักศึกษำ มหำวิทยำลัยศิลปำกร  วิทยำเขต
สำรสนเทศเพชรบุรี นอกจำกนั้นผลจำกกำรวิจัย จะช็วยให็หน็วยงำนที่เกี่ยวข็องสำมำรถน ำผลวิจัยไป
เป็นแนวทำงในกำรวำงแผนจัดท ำโครงกำรได็อย็ำงเหมำะสมต็อไป จึงได็ก ำหนดกรอบแนวคิดในกำร
วิจัยไว็ดังนี้ 
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กรอบแนวคิดกำรวิจัย  

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เพศ   
- ระดับชั้นป็  
- คณะวิชำ 
- ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
- ประสบกำรณ็กำรเข็ำร็วมกิจกรรม 
  จิตสำธำรณะ 

- กำรรับรู็ควำมสำมำรถของตนเอง 
- กำรได็รับกำรสนับสนุนทำงสังคม 
- กำรมีส็วนร็วมในกิจกรรมนักศึกษำ 

พฤติกรรมจิตสำธำรณะ 
 

ตัวแปรต็น ตัวแปรตำม 
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บทที่ 3 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
กำรวิจัยเรื่อง ป็จจัยที่ส็งผลต็อพฤติกรรมจิตสำธำรณะของนักศึกษำมหำวิทยำลัยศิลปำกร 

วิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี เป็นกำรวิจัยเชิงพรรณนำ (Descriptive Research) โดยมีนักศึกษำ
มหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี เป็นหน็วยวิเครำะห็ (Unit of Analysis) และ
เพ่ือให็กำรวิจัยครั้งนี้มีประสิทธิภำพและบรรลุตำมวัตถุประสงค็ที่ตั้งไว็ ผู็วิจัยจึงได็ก ำหนดระเบียบ
วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัยไว็ ดังนี้ 

1. ประชำกรและกลุ็มตัวอย็ำง 
2. ตัวแปรที่ศึกษำ 
3. เครื่องมือที่ใช็ในกำรวิจัย                     
4. กำรสร็ำงและพัฒนำเครื่องมือ 
5. กำรเก็บรวบรวมข็อมูล 
6. กำรวิเครำะห็ข็อมูล 

 

1.ประชำกรและกลุ็มตัวอย็ำง  

 1.1 ประชำกรที่ศึกษำ  
  ประชำกรที่ใช็ในกำรศึกษำครั้งนี้ คือ นักศึกษำมหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขต
สำรสนเทศเพชรบุรี ซึ่งลงทะเบียนเรียนในภำคเรียนที่ 1 ป็กำรศึกษำ 2561 จ ำนวน 3 คณะวิชำ  
โดยเป็นนักศึกษำชั้นป็ที่  1-4 จ ำนวน 5,157 คน (งำนบริกำรกำรสอน งำนกองงำนวิทยำเขต
สำรสนเทศเพชรบุรี, 2561) 
 1.2 กลุ็มตัวอย็ำงท่ีศึกษำ 
  กลุ็มตัวอย็ำงที่ใช็ในกำรวิจัยครั้งนี้ ได็แก็ นักศึกษำมหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขต
สำรสนเทศเพชรบุรี จ ำนวน  375  คน ก ำหนดขนำดของกลุ็มตัวอย็ำงโดยใช็สูตรกำรค ำนวณของ ยำ
มำเน็ (Yamane, อ็ำงถึงใน พวงรัตน็ ทวีรัตน็ 2543 : 284)  ที่ระดับควำมเชื่อมั่น ร็อยละ 95 และ
ยอมให็เกิดควำมคลำดเคลื่อนร็อยละ 5 ค ำนวณได็ ดังนี้ 
 
 สูตร n   =                N 
                                      1 + N (e) 2  
  n  =   ขนำดของกลุ็มตัวอย็ำง 
  N  =   ขนำดของประชำกร 
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  e  =   ควำมคลำดเคลื่อนทีใ่ห็เกิดข้ึนได็ของกลุ็มตัวอย็ำงมีค็ำเท็ำกับ 5%  
                              =              5,157        
                                                 1+ 5,743 (0.05)2 
  n   =   375 
  จำกกำรค ำนวณจะได็กลุ็มตัวอย็ำงในกำรศึกษำวิจัยครั้งนี้ จ ำนวน 375 คน 
 

1.3 กำรสุ็มกลุ็มตัวอย็ำง 
กำรสุ็มกลุ็มตัวอย็ำงที่ใช็ในกำรวิจัยในครั้งนี้  ผู็วิจัยก ำหนดขนำดของกลุ็มตัวอย็ำงที่ใช็ใน

แบบสอบถำม โดยใช็วิธีกำรสุ็มตัวอย็ำงแบบแบ็งชั้น (Stratified Random Sampling) ตำมสัดส็วน
ประชำกรจ ำแนกตำมคณะวิชำและชั้นป็ มีรำยละเอียดตำมตำรำงที่ 1  ดังนี้ 
 
ตำรำงที่ 1 แสดงจ ำนวนประชำกรและกลุ็มตัวอย็ำงที่ใช็ในกำรวิจัย 

 
คณะวิชำ 

N กลุ็มตัวอย็ำง (n) 

ป็ 1 ป็ 2 ป็3 ป็ 4 รวม 
(N) (n) (N) (n) (N) (n) (N) (n) 

คณะสัตวศำตร็และ
เทคโนโลยีกำรเกษตร 

749 140 10 170 12 231 17 208 15 54 

คณะวิทยำกำรจัดกำร 3,302 998 73 824 60 789 57 691 50 240 

คณะเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำร
สื่อสำร 

1,106 390 28 461 34 255 19 0 0 80 

รวมทั้งหมด 5,157 1,528 111 1,455 106 1,275 93 899 65 375 

 

2. ตัวแปรที่ศึกษำ  

2.1 ตัวแปรอิสระ ได็แก็  
2.1.1 ข็อมูลส็วนบุคคล ได็แก็  

2.1.1.1 เพศ แบ็งเป็น 
เพศชำย 
เพศหญิง 
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2.1.1.2 ระดับชั้นป็ 

ชั้นป็ที่ 1  
ชั้นป็ที ่2 
ชั้นป็ที ่3 
ชั้นป็ที่ 4 

2.1.1.3 คณะวิชำ 
                  คณะสัตวศำสตร็และเทคโนโลยีกำรเกษตร 
    คณะวิทยำกำรจัดกำร 
    คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

2.1.1.4 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
    น็อยกว็ำหรือเท็ำกับ 2.00 

2.01 – 2.50 
2.51 – 3.00 
3.01 – 3.50 
มำกกว็ำ 3.50 

2.1.1.5 นักศึกษำเคยมีประสบกำรณ็เข็ำกิจกรรมจิตสำธำรณะภำยนอก
มหำวิทยำลัย หรือไม็ 

 เคย 
 ไม็เคย  

2.1.2 กำรรับรู็ควำมสำมำรถของตนเอง 
2.1.3 กำรได็รับกำรสนับสนุนทำงสังคม 
2.1.4 กำรมีส็วนร็วมในกิจกรรมนักศึกษำ  

2.2   ตัวแปรตำม  ได็แก็ พฤติกรรมจิตสำธำรณะ 
 

3. เครื่องมือที่ใช็ในกำรวิจัย  

 เครื่องมือที่ใช็ในกำรเก็บรวบรวมข็อมูลส ำหรับกำรวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถำมที่ผู็วิจัยสร็ำง
ขึ้นเอง จำกกำรศึกษำเอกสำร ต ำรำ แล็วน ำมำปรับปรุง สร็ำงเพ่ิมเติมและน ำมำดัดแปลง เป็น
แบบสอบถำม (Questionnaire) จ ำนวน  1 ชุด แบ็งออกเป็น 5 ส็วน ดังนี้ 
 ส็วนที่ 1 แบบสอบถำมข็อมูลพ้ืนฐำนส็วนบุคคลของนักศึกษำมหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำ
เขตสำรสนเทศเพชรบุรี  ได็แก็ เพศ ระดับชั้นป็ คณะวิชำ ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ประสบกำรณ็กำร
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เข็ำร็วมกิจกรรมจิตสำธำรณะ ลักษณะแบบสอบถำมเป็นแบบก ำหนดตัวเลือก (Forced choice) 
จ ำนวน 5 ข็อ 
 ส็วนที่ 2 แบบสอบถำมเกี่ยวกับพฤติกรรมจิตสำธำรณะ ผู็วิจัยสร็ำงและได็พัฒนำเครื่องมือ
จำกนิยำมศัพท็เฉพำะ กำรศึกษำเอกสำรทำงวิชำกำร ทบทวนวรรณกรรมและงำนวิจัยที่เกี่ยวข็อง 
แบ็งเป็น 4 ด็ำน มีข็อค ำถำมทั้งหมดจ ำนวน 43 ข็อ ลักษณะข็อค ำถำมเป็นแบบมำตรำส็วนประมำณ
ค็ำ (Rating Scale) ประกอบด็วย ตัวเลือก 5 ระดับ ดังนี้ 
  

มำกที่สุด หมำยถึง ข็อควำมนั้นตรงกับควำมเป็นจริงของผู็ตอบ
แบบสอบถำมมำกที่สุด 

มำก หมำยถึง ข็อควำมนั้นตรงกับควำมเป็นจริงของผู็ตอบ
แบบสอบถำมมำก 

ปำนกลำง หมำยถึง ข็อควำมนั้นตรงกับควำมเป็นจริงของผู็ตอบ
แบบสอบถำมปำนกลำง 

น็อย หมำยถึง ข็อควำมนั้นตรงกับควำมเป็นจริงของผู็ตอบ
แบบสอบถำมน็อย 

น็อยที่สุด หมำยถึง ข็อควำมนั้นตรงกับควำมเป็นจริงของผู็ตอบ
แบบสอบถำมน็อยที่สุด 

 
โดยให็นักศึกษำเลือกตอบเพียง  1 ตัวเลือก ข็อควำมที่แสดงถึงพฤติกรรมจิตสำธำรณะ จะได็

คะแนน 1 ถึง 5 ส ำหรับค ำตอบน็อยที่สุดจนถึงมำกท่ีสุดตำมล ำดับ ส็วนข็อควำมตรงกันข็ำม ได็แก็ ข็อ
ค ำถำมที่ 8 และ10 จะให็คะแนนกลับกัน ผู็ตอบแบบสอบถำมที่ได็คะแนนมำกจะเป็นผู็ที่มีพฤติกรรม
จิตสำธำรณะ มำกกว็ำผู็ที่ตอบแบบสอบถำมที่ได็คะแนนน็อย โดยมีเกณฑ็ในกำรประเมินระดับของ
พฤติกรรมจิตสำธำรณะ เกณฑ็ของเบสท็ (Best 1981 : 179-184) ดังนี้ 
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ค็ำเฉลี่ย 4.50-5.00    หมำยถึง ผู็ตอบแบบสอบถำมมีพฤติกรรมจิตสำธำรณะ 
อยู็ในระดับมำกท่ีสุด 

ค็ำเฉลี่ย 3.50-4.49    หมำยถึง ผู็ตอบแบบสอบถำมมีพฤติกรรมจิตสำธำรณะ 
อยู็ในระดับมำก 

ค็ำเฉลี่ย 2.50-3.49    หมำยถึง ผู็ตอบแบบสอบถำมมีพฤติกรรมจิตสำธำรณะ 
อยู็ในระดับปำนกลำง 

ค็ำเฉลี่ย 1.50-2.49    หมำยถึง ผู็ตอบแบบสอบถำมมีพฤติกรรมจิตสำธำรณะ 
อยู็ในระดับน็อย 

ค็ำเฉลี่ย 1.00-1.49    หมำยถึง ผู็ตอบแบบสอบถำมมีพฤติกรรมจิตสำธำรณะ 
อยู็ในระดับน็อยที่สุด 

 
 ส็วนที่ 3 แบบสอบถำมเกี่ยวกับกำรรับรู็ควำมสำมำรถของตนเอง ผู็วิจัยสร็ำงและได็พัฒนำ
เครื่องมือจำกนิยำมศัพท็เฉพำะ กำรศึกษำเอกสำรทำงวิชำกำร ทบทวนวรรณกรรมและงำนวิจัยที่
เกี่ยวข็อง มีข็อค ำถำมทั้งหมดจ ำนวน 12 ข็อ ลักษณะข็อค ำถำมเป็นแบบมำตรำส็วนประมำณค็ำ 
(Rating Scale) ประกอบด็วย ตัวเลือก 5 ระดับ ดังนี้  
  

มำกที่สุด หมำยถึง ข็อควำมนั้นตรงกับควำมเป็นจริงของผู็ตอบ
แบบสอบถำมมำกที่สุด 

มำก หมำยถึง ข็อควำมนั้นตรงกับควำมเป็นจริงของผู็ตอบ
แบบสอบถำมมำก 

ปำนกลำง หมำยถึง ข็อควำมนั้นตรงกับควำมเป็นจริงของผู็ตอบ
แบบสอบถำมปำนกลำง 

น็อย หมำยถึง ข็อควำมนั้นตรงกับควำมเป็นจริงของผู็ตอบ
แบบสอบถำมน็อย 

น็อยที่สุด หมำยถึง ข็อควำมนั้นตรงกับควำมเป็นจริงของผู็ตอบ
แบบสอบถำมน็อยที่สุด 

 
โดยให็นักศึกษำเลือกตอบเพียง  1 ตัวเลือก ข็อควำมที่แสดงถึงกำรรับรู็ควำมสำมำรถของ

ตนเอง จะได็คะแนน 1 ถึง 5 ส ำหรับค ำตอบน็อยที่สุดจนถึงมำกที่สุดตำมล ำดับ ส็วนข็อควำมตรงกัน
ข็ำม ได็แก็ ข็อค ำถำมที่ 5 จะให็คะแนนกลับกัน ผู็ตอบแบบสอบถำมที่ได็คะแนนมำกจะเป็นผู็ที่มีกำร
รับรู็ควำมสำมำรถของตนเองมำกกว็ำผู็ที่ตอบแบบสอบถำมที่ได็คะแนนน็อย โดยมีเกณฑ็ในกำร
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ประเมินระดับของกำรรับรู็ควำมสำมำรถของตนเอง ตำมเกณฑ็ของเบสท็ (Best 1981 : 179-184) 
ดังนี้ 
  

ค็ำเฉลี่ย 4.50-5.00    หมำยถึง ผู็ตอบแบบสอบถำมมีกำรรับรู็ควำมสำมำรถ
ของตนเองอยู็ในระดับมำกท่ีสุด 

ค็ำเฉลี่ย 3.50-4.49    หมำยถึง ผู็ตอบแบบสอบถำมมีกำรรับรู็ควำมสำมำรถ
ของตนเองอยู็ในระดับมำก 

ค็ำเฉลี่ย 2.50-3.49    หมำยถึง ผู็ตอบแบบสอบถำมมีกำรรับรู็ควำมสำมำรถ
ของตนเองอยู็ในระดับปำนกลำง 

ค็ำเฉลี่ย 1.50-2.49    หมำยถึง ผู็ตอบแบบสอบถำมมีกำรรับรู็ควำมสำมำรถ
ของตนเองอยู็ในระดับน็อย 

ค็ำเฉลี่ย 1.00-1.49    หมำยถึง ผู็ตอบแบบสอบถำมมีกำรรับรู็ควำมสำมำรถ
ของตนเองอยู็ในระดับน็อยที่สุด 

   
 ส็วนที่ 4 แบบสอบถำมเกี่ยวกับกำรได็รับกำรสนับสนุนทำงสังคม โดยได็แบ็งกำรสนับสนุน
ทำงสังคมออกเป็น 3 ด็ำน ได็แก็  

4.1 กำรได็รับกำรสนับสนุนทำงสังคมจำกครอบครัว ผู็วิจัยสร็ำงและได็พัฒนำ
เครื่องมือจำกนิยำมศัพท็เฉพำะ กำรศึกษำเอกสำรทำงวิชำกำร ทบทวนวรรณกรรมและงำนวิจัยที่
เกี่ยวข็องกำรได็รับกำรสนับสนุนทำงสังคมจำกครอบครัว มีข็อค ำถำมทั้งหมดจ ำนวน 9 ข็อ ลักษณะ
ข็อค ำถำมเป็นแบบวัดแบบมำตรำส็วนประมำณค็ำ (Rating Scale) ประกอบด็วย ตัวเลือก 5 ระดับ 
ดังนี้  
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มำกที่สุด หมำยถึง ข็อควำมนั้นตรงกับควำมเป็นจริงของผู็ตอบ
แบบสอบถำมมำกที่สุด 

มำก หมำยถึง ข็อควำมนั้นตรงกับควำมเป็นจริงของผู็ตอบ
แบบสอบถำมมำก 

ปำนกลำง หมำยถึง ข็อควำมนั้นตรงกับควำมเป็นจริงของผู็ตอบ
แบบสอบถำมปำนกลำง 

น็อย หมำยถึง ข็อควำมนั้นตรงกับควำมเป็นจริงของผู็ตอบ
แบบสอบถำมน็อย 

น็อยที่สุด หมำยถึง ข็อควำมนั้นตรงกับควำมเป็นจริงของผู็ตอบ
แบบสอบถำมน็อยที่สุด 

 
4.2 แบบสอบถำมเกี่ยวกับกำรได็รับกำรได็รับกำรสนับสนุนทำงสังคมจำกเพ่ือน 

ผู็วิจัยสร็ำงและได็พัฒนำเครื่องมือจำกนิยำมศัพท็เฉพำะ กำรศึกษำเอกสำรทำงวิชำกำร ทบทวน
วรรณกรรมและงำนวิจัยที่เกี่ยวข็องกำรได็รับกำรได็รับกำรสนับสนุนทำงสังคมจำกเพ่ือน มีข็อค ำถำม
ทั้งหมดจ ำนวน 11 ข็อ ลักษณะข็อค ำถำมเป็นแบบวัดแบบมำตรำส็วนประมำณค็ำ (Rating Scale) 
ประกอบด็วย ตัวเลือก 5 ระดับ ดังนี้  
 

มำกที่สุด หมำยถึง ข็อควำมนั้นตรงกับควำมเป็นจริงของผู็ตอบ
แบบสอบถำมมำกที่สุด 

มำก หมำยถึง ข็อควำมนั้นตรงกับควำมเป็นจริงของผู็ตอบ
แบบสอบถำมมำก 

ปำนกลำง หมำยถึง ข็อควำมนั้นตรงกับควำมเป็นจริงของผู็ตอบ
แบบสอบถำมปำนกลำง 

น็อย หมำยถึง ข็อควำมนั้นตรงกับควำมเป็นจริงของผู็ตอบ
แบบสอบถำมน็อย 

น็อยที่สุด หมำยถึง ข็อควำมนั้นตรงกับควำมเป็นจริงของผู็ตอบ
แบบสอบถำมน็อยที่สุด 

 
4.3 แบบสอบถำมเกี่ยวกับกำรได็รับกำรสนับสนุนทำงสังคมจำกมหำวิทยำลัย ผู็วิจัย

สร็ำงและได็พัฒนำเครื่องมือจำกนิยำมศัพท็เฉพำะ กำรศึกษำเอกสำรทำงวิชำกำร ทบทวนวรรณกรรม
และงำนวิจัยที่เกี่ยวข็องเกี่ยวกับกำรได็รับกำรสนับสนุนทำงสังคมจำกมหำวิทยำลัย มีข็อค ำถำม
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ทั้งหมดจ ำนวน 9 ข็อ ลักษณะข็อค ำถำมเป็นแบบวัดแบบมำตรำส็วนประมำณค็ำ (Rating Scale) 
ประกอบด็วย ตัวเลือก 5 ระดับ ดังนี้  
  

มำกที่สุด หมำยถึง ข็อควำมนั้นตรงกับควำมเป็นจริงของผู็ตอบ
แบบสอบถำมมำกที่สุด 

มำก หมำยถึง ข็อควำมนั้นตรงกับควำมเป็นจริงของผู็ตอบ
แบบสอบถำมมำก 

ปำนกลำง หมำยถึง ข็อควำมนั้นตรงกับควำมเป็นจริงของผู็ตอบ
แบบสอบถำมปำนกลำง 

น็อย หมำยถึง ข็อควำมนั้นตรงกับควำมเป็นจริงของผู็ตอบ
แบบสอบถำมน็อย 

น็อยที่สุด หมำยถึง ข็อควำมนั้นตรงกับควำมเป็นจริงของผู็ตอบ
แบบสอบถำมน็อยที่สุด 

 
โดยให็นักศึกษำเลือกตอบเพียง  1 ตัวเลือก ข็อควำมที่แสดงถึงกำรได็รับกำรสนับสนุนทำง

สังคมจำกมหำวิทยำลัย จะได็คะแนน 1 ถึง 5 ส ำหรับค ำตอบน็อยที่สุดจนถึงมำกที่สุดตำมล ำดับ ส็วน
ข็อควำมตรงกันข็ำม ได็แก็ ข็อค ำถำมที่ 22 และ 27 จะให็คะแนนกลับกัน ผู็ตอบแบบสอบถำมที่ได็
คะแนนมำกจะเป็นผู็ที่กำรได็รับกำรสนับสนุนทำงสังคมจำกมหำวิทยำลัยมำกกว็ำผู็ที่ตอบ
แบบสอบถำมที่ได็คะแนนน็อย 

โดยมีเกณฑ็ในกำรประเมินระดับของกำรได็รับกำรสนับสนุนทำงสังคมจำกมหำวิทยำลัย  
ตำมเกณฑ็ของเบสท็ (Best 1981 : 179-184) ดังนี้ 
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ค็ำเฉลี่ย 4.50-5.00    หมำยถึง ผู็ตอบแบบสอบถำมได็รับกำรสนับสนุนทำง
สังคมจำกมหำวิทยำลัยอยู็ในระดับมำกท่ีสุด 

ค็ำเฉลี่ย 3.50-4.49    หมำยถึง ผู็ตอบแบบสอบถำมได็รับกำรสนับสนุนทำง
สังคมจำกมหำวิทยำลัยอยู็ในระดับมำก 

ค็ำเฉลี่ย 2.50-3.49    หมำยถึง ผู็ตอบแบบสอบถำมได็รับกำรสนับสนุนทำง
สังคมจำกมหำวิทยำลัยอยู็ในระดับปำนกลำง 

ค็ำเฉลี่ย 1.50-2.49    หมำยถึง ผู็ตอบแบบสอบถำมได็รับกำรสนับสนุนทำง
สังคมจำกมหำวิทยำลัยอยู็ในระดับน็อย 

ค็ำเฉลี่ย 1.00-1.49    หมำยถึง ผู็ตอบแบบสอบถำมได็รับกำรสนับสนุนทำง
สังคมจำกมหำวิทยำลัยอยู็ในระดับน็อยที่สุด 

   
ส็วนที่ 5 แบบสอบถำมเกี่ยวกับกำรมีส็วนร็วมในกิจกรรมนักศึกษำ ผู็วิจัยสร็ำงและได็พัฒนำ

เครื่องมือจำกนิยำมศัพท็เฉพำะ กำรศึกษำเอกสำรทำงวิชำกำร ทบทวนวรรณกรรมและงำนวิจัยที่
เกี่ยวข็องเกี่ยวกับกำรมีส็วนร็วมในกิจกรรมนักศึกษำ มีข็อค ำถำมทั้งหมดจ ำนวน 17 ข็อ ลักษณะข็อ
ค ำถำมเป็นแบบวัดแบบมำตรำส็วนประมำณค็ำ (Rating Scale) ประกอบด็วย ตัวเลือก 5 ระดับ ดังนี้  
  

มำกที่สุด หมำยถึง ข็อควำมนั้นตรงกับควำมเป็นจริงของผู็ตอบ
แบบสอบถำมมำกที่สุด 

มำก หมำยถึง ข็อควำมนั้นตรงกับควำมเป็นจริงของผู็ตอบ
แบบสอบถำมมำก 

ปำนกลำง หมำยถึง ข็อควำมนั้นตรงกับควำมเป็นจริงของผู็ตอบ
แบบสอบถำมปำนกลำง 

น็อย หมำยถึง ข็อควำมนั้นตรงกับควำมเป็นจริงของผู็ตอบ
แบบสอบถำมน็อย 

น็อยที่สุด หมำยถึง ข็อควำมนั้นตรงกับควำมเป็นจริงของผู็ตอบ
แบบสอบถำมน็อยที่สุด 

 
โดยให็นักศึกษำเลือกตอบเพียง  1 ตัวเลือก ข็อควำมที่แสดงถึงกำรมีส็วนร็วมในกิจกรรมจะ

ได็คะแนน 1 ถึง 5 ส ำหรับค ำตอบน็อยที่สุดจนถึงมำกที่สุดตำมล ำดับ ส็วนข็อควำมตรงกันข็ำม ได็แก็
ข็อค ำถำมที่ 2 จะให็คะแนนกลับกัน ผู็ตอบแบบสอบถำมที่ได็คะแนนมำกจะเป็นผู็ที่มีกำรมีส็วนร็วมใน
กิจกรรมนักศึกษำมำกกว็ำผู็ที่ตอบแบบสอบถำมที่ได็คะแนนน็อย 
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โดยมีเกณฑ็ในกำรประเมินระดับของกำรมีส็วนร็วมในกิจกรรมนักศึกษำ ตำมเกณฑ็ของเบสท็ 
(Best 1981 : 179-184) ดังนี้ 
 

ค็ำเฉลี่ย 4.50-5.00    หมำยถึง ผู็ตอบแบบสอบถำมมีส็วนร็วมในกิจกรรม
นักศึกษำ อยู็ในระดับมำกท่ีสุด 

ค็ำเฉลี่ย 3.50-4.49    หมำยถึง ผู็ตอบแบบสอบถำมมีส็วนร็วมในกิจกรรม
นักศึกษำ อยู็ในระดับมำก 

ค็ำเฉลี่ย 2.50-3.49    หมำยถึง ผู็ตอบแบบสอบถำมมีส็วนร็วมในกิจกรรม
นักศึกษำ อยู็ในระดับปำนกลำง 

ค็ำเฉลี่ย 1.50-2.49    หมำยถึง ผู็ตอบแบบสอบถำมมีส็วนร็วมในกิจกรรม
นักศึกษำ อยู็ในระดับน็อย 

ค็ำเฉลี่ย 1.00-1.49    หมำยถึง ผู็ตอบแบบสอบถำมมีส็วนร็วมในกิจกรรม
นักศึกษำ อยู็ในระดับน็อยที่สุด 

  

4. กำรสร็ำงและพัฒนำเครื่องมือ 

 ในกำรวิจัยครั้งนี้ ผู็วิจัยได็สร็ำงและพัฒนำเครื่องมือ โดยด ำเนินกำรตำมขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ผู็วิจัยศึกษำค็นคว็ำเอกสำร งำนวิจัย และทฤษฎีที่เกี่ยวข็องกับกำรรับรู็ควำมสำมำรถของ
ตนเอง กำรได็รับกำรสนับสนุนทำงสังคมจำกครอบครัว กำรได็รับกำรได็รับกำรสนับสนุนทำงสังคม
จำกเพ่ือน กำรได็รับกำรสนับสนุนทำงสังคมจำกมหำวิทยำลัย กำรมีส็วนร็วมในกิจกรรมนักศึกษำและ
พฤติกรรมจิตสำธำรณะ เพ่ือก ำหนดกรอบแนวคิดในกำรวิจัยซึ่งเป็นแนวทำงในกำรสร็ำงแบบสอบถำม
ที่ใช็เป็นเครื่องมือในกำรวิจัย 
 2. สร็ำงแบบสอบถำมที่ใช็ในกำรวิจัย ที่มีเนื้อหำครอบคลุมตำมนิยำมศัพท็เฉพำะ และ
วัตถุประสงค็กำรวิจัย 

3. ตรวจสอบควำมเที่ยงตรงของเนื้อหำ (Content Validity) โดยน ำแบบสอบถำมที่ผ็ำนกำร
ตรวจสอบแก็ไขแล็วจำกอำจำรย็ที่ปรึกษำ ให็ผู็เชี่ยวชำญ จ ำนวน 3 ท็ำน เพ่ือท ำกำรตรวจสอบควำม
ตรงเชิงเนื้อหำ ได็ค็ำดัชนีควำมสอดคล็องอยู็ระหว็ำง 0.67-1.00 

4. น ำแบบสอบถำมที่สร็ำงขึ้นและได็รับกำรปรับปรุงแก็ไขตำมค ำแนะน ำของอำจำรย็ที่
ปรึกษำและผู็ทรงคุณวุฒิ ไปทดลองใช็ (Try out) กับนักศึกษำ มหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขต
สำรสนเทศเพชรบุรี ที่ไม็ใช็กลุ็มตัวอย็ำงจริงในกำรวิจัย จ ำนวน 30 คน  
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5. หำค็ำควำมเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช็สัมประสิทธิ์อัลฟ็ำของครอนบำค (Cronbach’s 
Alpha coefficient) โดยใช็โปรแกรมส ำเร็จรูปเพ่ือกำรวิจัยสังคมศำสตร็ ได็ค็ำควำมเชื่อมั่นของ
แบบสอบถำมแต็ละฉบับ ดังนี้ 

 5.1 พฤติกรรมจิตสำธำรณะ มีข็อค ำถำมจ ำนวน 43 ข็อ มีค็ำควำมเชื่อมั่น .960 
5.2 กำรรับรู็ควำมสำมำรถของตนเอง มีข็อค ำถำมจ ำนวน 12 ข็อ มีค็ำควำมเชื่อมั่น 

.904 
5.3 กำรได็รับกำรสนับสนุนทำงสังคม มีข็อค ำถำมจ ำนวน 29 ข็อ มีค็ำควำมเชื่อมั่น 

.880 
5.4 กำรมีส็วนร็วมในกิจกรรมนักศึกษำ มีข็อค ำถำมจ ำนวน 17 ข็อ มีค็ำควำมเชื่อมั่น 

.918 
6. น ำแบบสอบถำมที่มีคุณภำพแล็ว ไปใช็เก็บข็อมูลกับกลุ็มตัวอย็ำงต็อไป 

 

5. กำรเก็บรวบรวมข็อมูล 

 กำรเก็บรวบรวมข็อมูลในกำรวิจัยครั้งนี้ ผู็วิจัยเก็บรวบรวมข็อมูลด็วยตนเองตำมแบบที่ผู็วิจัย
สร็ำงข้ึนตลอดจนตรวจสอบควำมครบถ็วนของข็อมูล โดยมีขั้นตอนกำรเก็บรวบรวมข็อมูลดังนี้ 
  5.1 ท ำหนังสือขออนุญำตเก็บรวบรวมข็อมูลจำกบัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัย
ศิลปำกร 
  5.2 ผู็วิจัยน ำหนังสือขอเก็บรวบรวมข็อมูลเสนอต็อผู็บริหำรมหำวิทยำลัยศิลปำกร 
วิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี ขอด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข็อมูลนักศึกษำที่เป็นกลุ็มตัวอย็ำงใน
กำรศึกษำ  
  5.3 น ำแบบสอบถำมจ ำนวน 375 ชุด ไปด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข็อมูลกับกลุ็ม
ตัวอย็ำงจ ำนวน 375 ฉบับ ผู็วิจัยตรวจสอบควำมถูกต็อง และควำมสมบูรณ็ของแบบสอบถำมแล็ว
สำมำรถใช็ได็ 375 ฉบับ คิดเป็นร็อยละ 100 ของแบบสอบถำมที่ท ำกำรเก็บข็อมูลกับนักศึกษำ
มหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี 

5.4 น ำแบบสอบถำมทั้งหมดมำจัดระเบียบข็อมูลจนครบตำมจ ำนวน และน ำไป
วิเครำะห็ทำงวิธีสถิติต็อไป 
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6. กำรวิเครำะห็ข็อมูล 

 กำรวิจัยครั้งนี้ ผู็วิจัยวิเครำะห็ข็อมูลโดยใช็โปรแกรมส ำเร็จรูป SPSS (Statistical Package 
foe the Social Sciences) เพ่ือกำรวิจัยทำงสังคมศำสตร็ ก ำหนดนัยส ำคัญที่ระดับ .05 โดยใช็สถิติ
วิเครำะห็ทำงกำรวิจัย ดังนี้ 

6.1 วิเครำะห็ข็อมูลส็วนบุคคล ประกอบด็วย เพศ ระดับชั้นป็ คณะวิชำ ผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียน ประสบกำรณ็กำรเข็ำร็วมกิจกรรมจิตสำธำรณะ โดยใช็กำรแจกแจงควำมถี่ และค็ำร็อย
ละ  

6.2 กำรวิเครำะห็ระดับพฤติกรรมจิตสำธำรณะ กำรรับรู็ควำมสำมำรถของตนเอง 
กำรได็รับกำรสนับสนุนทำงสังคมจำกครอบครัว กำรได็รับกำรสนับสนุนทำงสังคมจำกเพ่ือน กำรได็รับ
กำรสนับสนุนทำงสังคมจำกมหำวิทยำลัย กำรมีส็วนร็วมในกิจกรรมนักศึกษำ ใช็ค็ำเฉลี่ย  ส็วน
เบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.)  

6.3 วิเครำะห็เปรียบเทียบควำมแตกต็ำงของพฤติกรรมจิตสำธำรณะของนักศึกษำ ที่
มี เพศ และ ประสบกำรณ็กำรเข็ำร็วมกิจกรรมจิตสำธำรณะ ใช็สถิติ t-test ระดับชั้นป็ คณะวิชำ 
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน วิเครำะห็ควำมแปรปรวนแบบทำงเดียว One-way ANOVA ซึ่งหำกพบควำม
แตกต็ำงอย็ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ จะทดสอบควำมแตกต็ำงของค็ำเฉลี่ยเป็นรำยคู็โดยวิธีของ Scheffe 

6.4 กำรวิเครำะห็ ป็จจัยที่ ส็ งผลต็อพฤติกรรมจิตสำธำรณะ ได็แก็ กำรรับรู็
ควำมสำมำรถของตนเอง กำรได็รับกำรสนับสนุนทำงสังคม กำรมีส็วนร็วมในกิจกรรมนักศึกษำ ใช็กำร
วิเครำะห็กำรถดถอยพหุคูณตำมล ำดับขั้นของกำรเข็ำสมกำร (Stepwise Multiple Regression 
Analysis)  
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บทที ่4 

กำรวิเครำะห็ข็อมูล 

 
 เพ่ือให็เป็นไปตำมวัตถุประสงค็ของกำรวิจัย ผู็วิจัยจึงขอเสนอผลกำรวิเครำะห็ข็อมูลกำรวิจัย 
เรื่อง ป็จจัยที่ ส็งผลต็อพฤติกรรมจิตสำธำรณะของนักศึกษำมหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขต
สำรสนเทศเพชรบุรี โดยน ำข็อมูลที่ได็จำกกำรตอบแบบสอบถำมของนักศึกษำมหำวิทยำลัยศิลปำกร 
วิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี จ ำนวน 375 คน มำวิเครำะห็และเสนอผลกำรวิเครำะห็โดยใช็ตำรำง
ประกอบค ำบรรยำย จ ำแนกออกเป็น 4 ตอน ซึ่งมีรำยละเอียด ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 กำรวิเครำะห็ข็อมูลส็วนบุคคลของผู็ตอบแบบสอบถำมซึ่งเป็นนักศึกษำมหำวิทยำลัย
ศิลปำกร วิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี จ ำนวน 375 คน โดยผู็วิจัยจ ำแนกข็อมูลตำมเพศ ระดับชั้นป็ 
คณะวิชำ ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน และประสบกำรณ็เข็ำกิจกรรมจิตสำธำรณะภำยนอกมหำวิทยำลัย 
วิเครำะห็ข็อมูลโดยใช็สถิติแจกแจงควำมถี่ (Frequency) และค็ำร็อยละ (Percentage) 
 ตอนที่ 2 กำรวิเครำะห็ระดับพฤติกรรมจิตสำธำรณะ กำรรับรู็ควำมสำมำรถของตนเอง กำร
สนับสนุนทำงสังคม และกำรมีส็วนร็วมในกิจกรรมนักศึกษำ โดยใช็ค็ำเฉลี่ย (  ) และส็วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน (S.D.) 
 ตอนที่ 3 กำรวิเครำะห็เปรียบเทียบควำมแตกต็ำงของพฤติกรรมจิตสำธำรณะของนักศึกษำ
มหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี จ ำแนกตำมเพศ และประสบกำรณ็เข็ำกิจกรรม
จิตสำธำรณะภำยนอกมหำวิทยำลัย โดยใช็กำรทดสอบค็ำที (t-test) แบบ Independent t-test กำร
วิเครำะห็เปรียบเทียบควำมแตกต็ำงของพฤติกรรมจิตสำธำรณะของนักศึกษำมหำวิทยำลั ยศิลปำกร 
วิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี จ ำแนกตำมระดับชั้นป็ที่ศึกษำ คณะวิชำ ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของ
นักศึกษำ โดยใช็กำรทดสอบควำมแปรปรวนทำงเดียว (One-way ANOVA) พร็อมท ำกำรทดสอบหำ
ควำมแตกต็ำงของค็ำเฉลี่ ย เป็นรำยคู็ด็วยวิธีของเชฟเฟ็  (Scheffe’s test for all possible 
comparison)  
 ตอนที่ 4 กำรวิเครำะห็ตัวแปรที่ส็งผลต็อพฤติกรรมจิตสำธำรณะของนักศึกษำมหำวิทยำลัย
ศิลปำกร วิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี ได็แก็ กำรรับรู็ควำมสำมำรถของตนเอง กำรได็รับแรง
สนับสนุนทำงสังคม และกำรมีส็วนร็วมในกิจกรรมนักศึกษำ โดยใช็กำรวิเครำะห็ถดถอยพหุคูณ
ตำมล ำดับควำมส ำคัญของตัวแปรที่น ำเข็ำสมกำร (Stepwise Multiple Regression Analysis) 
 
 
 
 

X



  102 

 สัญลักษณ็ที่ใช็ในกำรวิจัย มีรำยละเอียดดังต็อไปนี้ 
  

Y แทน พฤติกรรมจิตสำธำรณะ 
𝑥1 แทน กำรรับรู็ควำมสำมำรถของตนเอง   
𝑥2 แทน กำรได็รับกำรสนับสนุนทำงสังคม   
𝑥3 แทน กำรมีส็วนร็วมในกิจกรรมนักศึกษำ  
n แทน จ ำนวนกลุ็มตัวอย็ำง  

 แทน ค็ำเฉลี่ย (Mean) 
S.D. แทน ค็ำส็วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 
F แทน ค็ำสถิติที่ใช็พิจำรณำใน F-distribution 
t แทน ค็ำสถิติที่ใช็พิจำรณำใน t-distribution 
df แทน องศำอิสระ (Degree of Freedom) 
SS แทน ผลรวมของค็ำก ำลังสองของค็ำเบี่ยงเบน (Sum of Squares) 
MS แทน ค็ำเฉลี่ยควำมเบี่ยงเบนก ำลังสอง (Mean Square) 
r แทน ค็ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ็ 
R แทน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ็พหุคูณ (Multiple R)  

𝑅2 แทน ประสิทธิภำพในกำรท ำนำย (R Square) 
Adj 𝑅2 แทน ประสิทธิภำพในกำรท ำนำยที่ปรับแล็ว (Adjusted R Square) 

S.E. แทน ค็ำควำมคลำดเคลื่อนมำตรฐำนในกำรท ำนำย (Standard Error 
of the Estimation) 

𝑅2 Change แทน ประสิทธิภำพในกำรท ำนำยที่เพ่ิมข้ึนเมื่อเพ่ิมตัวแปรอิสระใน
สมกำรถดถอย 

b แทน ค็ำสัมประสิทธิ์กำรถดถอย (Regression Coefficients) 
Beta แทน ค็ำสัมประสิทธิควำมถดถอยของตัวท ำนำยในรูปคะแนนมำตรฐำน 

(Standard Regression Coefficients) 
Constant (a) แทน ค็ำคงที่ 

 
 
  

X



  103 

ตอนที่ 1 กำรวิเครำะห็ข็อมูลส็วนบุคคลของผู็ตอบแบบสอบถำม 

ข็อมูลส็วนบุคคลของผู็ตอบแบบสอบถำม ซึ่งเป็นนักศึกษำมหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขต
สำรสนเทศเพชรบุรี จ ำนวน 375 คน โดยผู็วิจัยจ ำแนกข็อมูลตำมเพศ ระดับชั้นป็ คณะวิชำ 
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน และประสบกำรณ็เข็ำกิจกรรมจิตสำธำรณะภำยนอกมหำวิทยำลัย วิเครำะห็
ข็อมูลโดยใช็สถิติแจกแจงควำมถี่ (Frequency) และค็ำร็อยละ (Percentage) ดังมีรำยละเอียดตำม
ตำรำงที่ 2 
 
ตำรำงที่  2 แสดงจ ำนวนและร็อยละของข็อมูลส็วนบุคคลของกลุ็มตัวอย็ำง  ซึ่งเป็นนักศึกษำ
มหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี จ ำแนกตำมข็อมูลส็วนบุคคล ได็แก็ เพศ ชั้นป็
กำรศึกษำ คณะวิชำ ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน และประสบกำรณ็เข็ำกิจกรรมจิตสำธำรณะภำยนอก
มหำวิทยำลัย 
 

ข็อมูลทั่วไปของกลุ็มตัวอย็ำง จ ำนวน (คน) ร็อยละ 
เพศ      
  ชำย 182 48.50 
  หญิง 193 51.50 

รวม 375 100.00 
ชั้นป็ที่ศึกษำ     
  ชั้นป็ที่ 1 109 29.10 
  ชั้นป็ที่ 2 103 27.50 
  ชั้นป็ที่ 3 99 26.40 
  ชั้นป็ที่ 4 64 17.00 

รวม 375 100.00 
คณะวิชำ     
  คณะสัตวศำสตร็และเทคโนโลยีกำรเกษตร 55 14.70 
  คณะวิทยำกำรจัดกำร 232 61.90 
  คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 88 23.40 

รวม 375 100.00 
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ข็อมูลทั่วไปของกลุ็มตัวอย็ำง จ ำนวน (คน) ร็อยละ 
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน     
  น็อยกว็ำหรือเท็ำกับ 2.00 10 2.70 
  2.01 – 2.50 64 17.10 
 2.51 – 3.00 116 30.90 
 3.01 – 3.50 96 25.60 
 มำกกว็ำ 3.50 89 23.70 

รวม 375 100.00 
ประสบกำรณ็เข็ำกิจกรรมจิตสำธำรณะภำยนอกมหำวิทยำลัย      
         เคย 263 70.10 
        ไม็เคย 112 29.90 

รวม 375 100.00 
 

จำกตำรำงที่ 2 พบว็ำ กลุ็มตัวอย็ำงนักศึกษำส็วนใหญ็เป็นเพศหญิง จ ำนวน 193 คน คิดเป็น
ร็อยละ 51.47 และเพศชำย จ ำนวน 182 คน คิดเป็นร็อยละ 48.53 ส็วนใหญ็เป็นชั้นป็ที่ 1 จ ำนวน 
109 คน คิดเป็นร็อยละ 29.07 ส็วนใหญ็ศึกษำอยู็คณะวิทยำกำรจัดกำร จ ำนวน 232 คน คิดเป็นร็อย
ละ 61.87 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักศึกษำ ส็วนใหญ็มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนอยู็ที่ 2.51 – 3.00 
จ ำนวน 116 คน คิดเป็นร็อยละ 30.93 และประสบกำรณ็เข็ำกิจกรรมจิตสำธำรณะภำยนอก
มหำวิทยำลัย พบว็ำส็วนใหญ็เคยเข็ำกิจกรรมจิตสำธำรณะภำยนอกมหำวิทยำลัย จ ำนวน 263 คน คิด
เป็นร็อยละ 70.13 

 
เนื่องจำกผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของกลุ็มตัวอย็ำงบำงกลุ็ม เม่ือด ำเนินกำรทดสอบควำม

เป็นเอกพันธ็ของควำมแปรปรวน (TEST OF HOMOGENEITY OF VARIANCE) ปรำกฏว็ำมี
ควำมแตกต็ำงกัน ผู็วิจัยจึงจัดกลุ็มใหม็ ดังรำยละเอียด ตำมตำรำงท่ี 3 
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ตำรำงที่  3 แสดงจ ำนวน และร็อยละของผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของกลุ็มตัวอย็ำงนักศึกษำ
มหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี 
 

ข็อมูลทั่วไปของกลุ็มตัวอย็ำง จ ำนวน (คน) ร็อยละ 
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน   
 น็อยกว็ำหรือเท็ำกับ 2.50 74 19.70 
 2.51 – 3.00 116 31.00 
 3.01 – 3.50 96 25.60 
 มำกกว็ำ 3.50 89 23.70 

รวม 375 100.00 
 

 จำกตำรำงที่  3 พบว็ำ กลุ็มตัวอย็ำงที่ เป็นนักศึกษำมหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขต
สำรสนเทศเพชรบุรี ส็วนใหญ็มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน โดยมีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต็ 2.51 – 3.00 จ ำนวน 
116 คน คิดเป็นร็อยละ 31.00  
 

ตอนที่ 2 กำรวิเครำะห็ระดับพฤติกรรมจิตสำธำรณะ กำรรับรู็ควำมสำมำรถของตนเอง กำร

สนับสนุนทำงสังคม และกำรมีส็วนร็วมในกิจกรรมนักศึกษำ ของนักศึกษำมหำวิทยำลัยศิลปำกร 

วิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรีโดยใช็ค็ำเฉลี่ย ( ) และส็วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.) 

  
2.1 กำรวิเครำะห็ระดับพฤติกรรมจิตสำธำรณะ กำรรับรู็ควำมสำมำรถของตนเอง กำรสนับสนุนทำง
สังคม และกำรมีส็วนร็วมในกิจกรรมนักศึกษำของกลุ็มตัวอย็ำง  
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ตำรำงที่  4  แสดงค็ ำเฉลี่ ย  ส็ วน เบี่ ย งเบนมำตรฐำน  (S.D.) และค็ำระดับของพฤติ กรรม 
จิ ตสำธำรณ ะ กำรรับ รู็ ค วำมสำมำรถของตน เอง กำรสนั บ สนุ นท ำงสั งคม  และกำรมี  
ส็วนร็วมในกิจกรรมนักศึกษำ ของกลุ็มตัวอย็ำงนักศึกษำมหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขตสำรสนเทศ
เพชรบุรี 
  

ตัวแปรที่ใช็ในกำรศึกษำ  
 

S.D. ค็ำระดับ 
1. พฤติกรรมจิตสำธำรณะ 3.93 .375 มำก 
     - ด็ำนพฤติกรรมกำรตระหนักรู็และมีส็วนร็วมในกำรแก็ไข
ป็ญหำ 

3.66 0.46 มำก 

     - ด็ำนกำรช็วยเหลือและกำรอยู็ร็วมกันอย็ำงเกื้อกูล 3.72 0.40 มำก 
     - ด็ำนพฤติกรรมกำรเคำรพหน็ำที่และข็อปฏิบัติทำงสังคม 4.12 .397 มำก 
     - ด็ำนพฤติกรรมกำรอุทิศตนท ำงำนโดยเห็นแก็ประโยชน็
ส็วนรวม 

3.87 .516 มำก 

2. กำรรับรู็ควำมสำมำรถของตนเอง 3.79 .454 มำก 
3. กำรได็รับกำรสนับสนุนทำงสังคม 3.71 3.66 มำก 
4. กำรมีส็วนร็วมในกิจกรรมนักศึกษำ   3.76 .474 มำก 

 
 จำกตำรำงที่ 4 พบว็ำ กลุ็มตัวอย็ำงนักศึกษำมีพฤติกรรมจิตสำธำรณะ ในภำพรวมอยู็ในระดับ
มำก ( =3.93) และเมื่อพิจำรณำเป็นด็ำน พบว็ำ ด็ำนพฤติกรรมกำรตระหนักรู็และมีส็วนร็วมในกำร
แก็ไขป็ญหำ ด็ำนกำรช็วยเหลือและกำรอยู็ร็วมกันอย็ำงเกื้อกูล ด็ำนพฤติกรรมกำรเคำรพหน็ำที่และ
ข็อปฏิบัติทำงสังคม และด็ำนพฤติกรรมกำรอุทิศตนท ำงำนโดยเห็นแก็ประโยชน็ส็วนรวม อยู็ในระดับ
มำก ( =3.66, 3.72, 4.12 และ 3.87 ตำมล ำดับ) ส็วนกำรรับรู็ควำมสำมำรถของตนเอง กำรได็รับ
กำรสนับสนุนทำงสังคม กำรมีส็วนร็วมในกิจกรรมนักศึกษำ อยู็ในระดับมำก ( = 3.79, 3.71 และ 
3.76 ตำมล ำดับ) 
 
 
 
 

X
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ตอนที่ 3 กำรวิเครำะห็เปรียบเทียบควำมแตกต็ำงของพฤติกรรมจิตสำธำรณะ ของนักศึกษำ

มหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี จ ำแนกตำมเพศ ระดับชั้นป็ที่ศึกษำ คณะวิชำ

ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน และประสบกำรณ็เข็ำกิจกรรมจิตสำธำรณะภำยนอกมหำวิทยำลัย  

 
3.1 ผลกำรวิเครำะห็เปรียบเทียบพฤติกรรมจิตสำธำรณะ ของนักศึกษำมหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำ 
เขตสำรสนเทศเพชรบุรี จ ำแนกตำมเพศ โดยใช็สถิติทดลองทดสอบค็ำที (t-test) ดังรำยละเอียดดังนี้ 
 
ตำรำงที่  5 แสดงผลกำรวิเครำะห็ควำมแตกต็ำงของพฤติกรรมจิตสำธำรณะ ของนักศึกษำ
มหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี จ ำแนกตำมเพศ โดยกำรทดสอบค็ำทำงสถิติ  
t-test (Independent t-test) 
 

เพศ จ ำนวน (คน)  S.D. t 
ชำย 182 3.84 .395 1.103 
หญิง 193 3.79 .430   

 
 จำกตำรำงที่ 5 พบว็ำ นักศึกษำมหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี ที่มีเพศ
ต็ำงกัน มีพฤติกรรมจิตสำธำรณะไม็แตกต็ำงกัน  
 
3.2 ผลกำรวิเครำะห็เปรียบเทียบพฤติกรรมจิตสำธำรณะ ของนักศึกษำมหำวิทยำลัยศิลปำกร  
 วิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี จ ำแนกตำมระดับชั้นป็ที่ศึกษำ คณะวิชำ ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน โดย
ใช็สถิติวิเครำะห็ควำมแปรปรวนแบบทำงเดียว (One-Way ANOVA) ดังรำยละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X



  108 

ตำรำงที่ 6 แสดงผลกำรวิเครำะห็ แสดงค็ำเฉลี่ย ส็วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.) และกำรทดสอบค็ำ
ระดับ ของพฤติกรรมจิตสำธำรณะ จ ำแนกตำมระดับชั้นป็ที่ศึกษำ โดยกำรวิเครำะห็ควำมแปรปรวน
ทำงเดียว (One-Way ANOVA)  
 
 ชั้นป็ระดับช้ันป็ที่ศึกษำ n  S.D. ค็ำระดับ 
ชั้นป็ที่ 1  109 4.05 .167 มำก 
ชั้นป็ที่ 2  103 3.85 .397 มำก 
ชั้นป็ที่ 3  99 3.78 .410 มำก 
ชั้นป็ที่ 4 64 3.43 .414 ปำนกลำง 

 
จำกตำรำงที่ 6 พบว็ำ กลุ็มตัวอย็ำงนักศึกษำมหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี  
ที่ก ำลังศึกษำในชั้นป็ที่ 1 ชั้นป็ที่ 2 และชั้นป็ที่ 3 มีพฤติกรรมจิตสำธำรณะอยู็ในระดับมำก ( =4.05, 
3.85, 3.78 ตำมล ำดับ) ส็วนนักศึกษำที่ก ำลังศึกษำในระดับชั้นป็ที่ 4 มีพฤติกรรมจิตสำธำรณะอยู็ใน
ระดับปำนกลำง (  =3.43) 
 
ตำรำงที่ 7 แสดงกำรวิเครำะห็ควำมแปรปรวน ของพฤติกรรมจิตสำธำรณะนักศึกษำมหำวิทยำลัย
ศิลปำกร วิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี จ ำแนกตำมระดับชั้นป็ที่ศึกษำ 
 

แหล็งควำมแปรปรวน df SS MS F 
ระหว็ำงกลุ็ม 3 15.477 5.159 39.354* 
ภำยในกลุ็ม 371 48.635 .131   

รวม 374 64.112     
*มีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 
 
 จำกตำรำงที่ 7 พบว็ำนักศึกษำมหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี  ที่ก ำลัง
ศึกษำในระดับชั้นป็กำรศึกษำแตกต็ำงกันมีพฤติกรรมจิตสำธำรณะแตกต็ำงกัน อย็ำงมีนัยส ำคัญทำง
สถิติที่ระดับ .05 แสดงว็ำมีอย็ำงน็อย 1 คู็ที่แตกต็ำงกัน จึงท ำกำรทดสอบควำมแตกต็ำงเป็นรำยคู็โดย
วิธีของ Scheffe  ดังรำยละเอียดตำรำงที่ 8 
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ตำรำงที่  8 แสดงผลกำรเปรียบเทียบควำมแตกต็ำงเป็นรำยคู็ของพฤติกรรมจิตสำธำรณะ  
ของนักศึกษำมหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี ที่มีระดับชั้นป็ที่ศึกษำแตกต็ำงกัน 
 

ระดับชั้นป็ที่ศึกษำ 
ชั้นป็ที่ 1 ชั้นป็ที่ 2 ชั้นป็ที่ 3 ชั้นป็ที่ 4 

(  = 4.05) (  = 3.85) (  = 3.78) (  = 3.43) 
ชั้นป็ที่ 1  
( = 4.05) 

- 
      

ชั้นป็ที่ 2  
( = 3.85) 

.194* -   

ชั้นป็ที่ 3  
(  = 3.78) 

.268* .074 -  

ชั้นป็ที่ 4  
( = 3.43) 

.613* .419* .344* - 

*มีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 
  

จำกตำรำงที่ 8 พบว็ำ นักศึกษำที่ก ำลังศึกษำในระดับชั้นป็ที่ 1 มีพฤติกรรมจิตสำธำรณะ
แตกต็ำงกับนักศึกษำที่ก ำลังศึกษำในระดับชั้นป็ที่ 2 ชั้นป็ที่ 3 และชั้นป็ที่ 4 อย็ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ
ที่ระดับ .05 โดยที่นักศึกษำที่ก ำลังศึกษำในระดับชั้นป็ที่ 1 มีพฤติกรรมจิตสำธำรณะมำกกว็ำนักศึกษำ
ที่ก ำลังศึกษำในระดับชั้นป็ที่ 2 ชั้นป็ที่ 3 และชั้นป็ที่ 4 (  =4.05, 3.85, 3.78 และ 3.43 ตำมล ำดับ) 
นักศึกษำที่ก ำลังศึกษำในระดับชั้นป็ที่ 2 มีพฤติกรรมจิตสำธำรณะแตกต็ำงกับนักศึกษำที่ก ำลังศึกษำ
ในระดับชั้นป็ที่ 4 อย็ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 โดยที่นักศึกษำที่ก ำลังศึกษำในระดับชั้นป็ที่ 2 
มีพฤติกรรมจิตสำธำรณะมำกกว็ำนักศึกษำที่ก ำลังศึกษำในระดับชั้นป็ที่ 4 (  =3.85 และ 3.43 
ตำมล ำดับ) และ นักศึกษำที่ก ำลังศึกษำในระดับชั้นป็ที่ 3 มีพฤติกรรมจิตสำธำรณะแตกต็ำงกับ
นักศึกษำที่ก ำลังศึกษำในระดับชั้นป็ที่ 4 อย็ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 โดยที่นักศึกษำที่ก ำลัง
ศึกษำในระดับชั้นป็ที่ 3 มีพฤติกรรมจิตสำธำรณะมำกกว็ำนักศึกษำที่ก ำลังศึกษำในระดับชั้นป็ที่ 4 (  
=3.78, 3.43 ตำมล ำดับ) นอกนั้นไม็พบควำมแตกต็ำงเป็นรำยคู็ 
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ตำรำงที่ 9 แสดงผลกำรวิเครำะห็ แสดงค็ำเฉลี่ย ส็วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.) และกำรทดสอบค็ำ
ระดับ พฤติกรรมจิตสำธำรณะ จ ำแนกตำมคณะวิชำ ของนักศึกษำมหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขต
สำรสนเทศเพชรบุรี 
 

คณะวิชำ n  S.D. ค็ำระดับ 
คณะสัตวศำสตร็และเทคโนโลยีกำรเกษตร 55 3.80 .506 มำก 
คณะวิทยำกำรจัดกำร 232 3.76 .435 มำก 
คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 88 3.99 .181 มำก 

 

จำกตำรำงที่ 9 พบว็ำ กลุ็มตัวอย็ำงนักศึกษำมหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขตสำรสนเทศ
เพชรบุรี ที่ก ำลังศึกษำอยู็ในคณะคณะสัตวศำสตร็และเทคโนโลยีกำรเกษตร คณะวิทยำกำรจัดกำร 
และคณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร มีพฤติกรรมจิตสำธำรณะอยู็ในระดับมำก ( =3.80, 
3.76, 3.99 ตำมล ำดับ) 
 
ตำรำงที่ 10 แสดงกำรวิเครำะห็ควำมแปรปรวนทำงเดียว ของพฤติกรรมจิตสำธำรณะนักศึกษำ
มหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี จ ำแนกตำมคณะวิชำ 
 

แหล็งควำมแปรปรวน df SS MS F 
ระหว็ำงกลุ็ม 2 3.556 1.778 10.924* 
ภำยในกลุ็ม 372 60.556 .163 
รวม 374 64.112  

*มีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 
 
 จำกตำรำงที่ 10 พบว็ำนักศึกษำมหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี ที่ก ำลัง

ศึกษำในคณะวิชำที่แตกต็ำงกันมีพฤติกรรมจิตสำธำรณะแตกต็ำงกันอย็ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 

.05  แสดงว็ำมีอย็ำงน็อย 1 คู็ที่แตกต็ำงกัน จึงท ำกำรทดสอบควำมแตกต็ำงเป็นรำยคู็โดยวิธีของ 

Scheffe ดังรำยละเอียดตำรำงที่ 11 

 

ตำรำงที่ 11 เปรียบเทียบควำมแตกต็ำงเป็นรำยคู็พฤติกรรมจิตสำธำรณะของนักศึกษำมหำวิทยำลัย
ศิลปำกร วิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี ที่มีคณะวิชำที่แตกต็ำงกัน 

X

X
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คณะวิชำ 

คณะสัตวศำสตร็ 
และเทคโนโลยี 

กำรเกษตร 

คณะ
วิทยำกำร
จัดกำร 

คณะเทคโนโลยี
สำรสนเทศและ

กำรสื่อสำร 
(  = 3.83) (  = 3.82) (  = 4.08) 

คณะสัตวศำสตร็และเทคโนโลยีกำรเกษตร 
- 

  

  (  = 3.83)   

คณะวิทยำกำรจัดกำร 
0.01 - 

 

  (  = 3.82)  

คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
-0.25* -0.26* - 

  (  = 4.08) 
 

จำกตำรำงที่ 11 พบว็ำ นักศึกษำคณะสัตวศำสตร็และเทคโนโลยีกำรเกษตร มีพฤติกรรมจิต
สำธำรณะแตกต็ำงกับนักศึกษำคณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรอย็ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่
ระดับ .05 โดยที่นักศึกษำคณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรมีพฤติกรรมจิตสำธำรณะมำกกว็ำ
นักศึกษำคณะสัตวศำสตร็และเทคโนโลยีกำรเกษตร ( = 4.08, 3.83 ตำมล ำดับ) และ นักศึกษำ
คณะวิทยำกำรจัดกำร มีพฤติกรรมจิตสำธำรณะแตกต็ำงกับนักศึกษำคณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำรอย็ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 โดยที่นักศึกษำคณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำรจัดกำรมีพฤติกรรมจิตสำธำรณะมำกกว็ำนักศึกษำคณะวิทยำกำรจัดกำร ( = 4.08, 3.82 
ตำมล ำดับ) นอกนั้นไม็พบควำมแตกต็ำงเป็นรำยคู็ 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

X X X

X

X

X

X
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ตำรำงที่ 12 แสดงผลกำรวิเครำะห็ แสดงค็ำเฉลี่ย ส็วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.) และกำรทดสอบค็ำ
ระดับ พฤติกรรมจิตสำธำรณะ จ ำแนกผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักศึกษำของนักศึกษำ
มหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี 
 

ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน n  S.D. ค็ำระดับ 
น็อยกว็ำหรือเท็ำกับ 2.50 74 3.58 .475 มำก 
2.51 - 3.00 116 3.75 .469 มำก 
3.01 - 3.50 96 3.92 .306 มำก 
มำกกว็ำ 3.50 89 3.99 .237 มำก 

 

 

จำกตำรำงที่ 12 พบว็ำ กลุ็มตัวอย็ำงนักศึกษำมหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขตสำรสนเทศ
เพชรบุรี ที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนอยู็ที่ระดับน็อยกว็ำหรือเท็ำกับ 2.50, 2.51 - 3.00, 3.01 - 3.50 
และ มำกกว็ำ 3.50  มีพฤติกรรมจิตสำธำรณะอยู็ในระดับมำก (  = 3.58, 3.75, 3.92 และ 3.99 
ตำมล ำดับ)  
 
ตำรำงที่ 13 แสดงกำรวิเครำะห็ควำมแปรปรวนทำงเดียว ของพฤติกรรมจิตสำธำรณะนักศึกษำ
มหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี จ ำแนกตำมผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักศึกษำ 
 

แหล็งควำมแปรปรวน df SS MS F 
ระหว็ำงกลุ็ม 3 8.380 2.793 18.595* 
ภำยในกลุ็ม 371 55.732 .150 

รวม 374 64.112  
*มีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 
 
 จำกตำรำงที่ 13 พบว็ำ  พบว็ำนักศึกษำมหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี 
ที่ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนที่แตกต็ำงกัน มีพฤติกรรมจิตสำธำรณะแตกต็ำงกัน อย็ำงมีนัยส ำคัญทำง
สถิติที่ระดับ .05 แสดงว็ำอย็ำงน็อย 1 คู็ที่แตกต็ำงกัน จึงท ำกำรทดสอบควำมแตกต็ำงเป็นรำยคู็โดย
วิธีของ Scheffe ดังรำยละเอียดตำรำงที่ 14 
 

X

X
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ตำรำงที่  14 กำรเปรียบเทียบควำมแตกต็ำงเป็นรำยคู็พฤติกรรมจิตสำธำรณะของนักศึกษำ
มหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี ที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักศึกษำที่
แตกต็ำงกัน 

 

ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 

น็อยกว็ำ
หรือเท็ำกับ 

2.50 

2.51 – 3.00 3.01 – 3.50 มำกกว็ำ 
3.50 

(  = 3.58) (  = 3.75) (  = 3.92) (  = 3.99) 
น็อยกว็ำหรือเท็ำกับ 2.50  
    (  = 3.58) 

- 
      

2.51 – 3.00 
-.170* - 

  

  (  = 3.75)   

3.01 – 3.50 
-.339* -.169* - 

 

  (  = 3.92)  

มำกกว็ำ 3.50 
-.411* -.240* -.071 - 

  (  = 3.99) 
*มีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 
 

จำกตำรำงที่ 14 พบว็ำ นักศึกษำที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนน็อยกว็ำหรือเท็ำกับ 2.50  

มีพฤติกรรมจิตสำธำรณะแตกต็ำงกับนักศึกษำที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับ 2.51 - 3.00, 3.01 - 

3.50 และ มำกกว็ำ 3.50 อย็ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 โดยที่นักศึกษำมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำร

เรียนน็อยกว็ำหรือเท็ำกับ 2.50 มีพฤติกรรมจิตสำธำรณะน็อยกว็ำนักศึกษำที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน

ที่ ระดับ 2.51 - 3.00, 3.01 - 3.50 และ มำกกว็ำ 3.50 ( =  3.58, 3.75, 3.92 และ 3.99 

ตำมล ำดับ) นักศึกษำที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนที่ระดับ 2.51 - 3.00 มีพฤติกรรมจิตสำธำรณะ

แตกต็ำงกับนักศึกษำที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนที่ระดับ 3.01 - 3.50 และมำกกว็ำ 3.50 อย็ำงมี

นัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 โดยที่นักศึกษำที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนที่ระดับ 2.51 - 3.00 มี

พฤติกรรมจิตสำธำรณะน็อยกว็ำนักศึกษำที่มผีลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับ 3.01 – 3.50 และมำกกว็ำ 

3.50 ( = 3.75, 3.92 และ 3.99 ตำมล ำดับ) นอกนั้นไม็พบควำมแตกต็ำงเป็นรำยคู็ 

 

X X X X

X

X

X
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3.3 ผลกำรวิเครำะห็เปรียบเทียบพฤติกรรมจิตสำธำรณะ ของนักศึกษำมหำวิทยำลัยศิลปำกร  

วิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี จ ำแนกตำมเพศ โดยใช็สถิติทดลองทดสอบค็ำที (t-test) ดังรำยละเอียด

ดังนี้ 

 
ตำรำงที่ 15 แสดงกำรวิเครำะห็เปรียบเทียบพฤติกรรมจิตสำธำรณะ จ ำแนกประสบกำรณ็เข็ำกิจกรรม
จิตสำธำรณะภำยนอกมหำวิทยำลัย ของนักศึกษำมหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี 
 

ประสบกำรณ็เข็ำกิจกรรม จ ำนวน (คน) Mean S.D. t 
เคย 263 3.80 .425 -1.564 

ไม็เคย 112 3.87 .384   
 

จำกตำรำงที่ 15 พบว็ำ นักศึกษำที่เคยมีประสบกำรณ็เข็ำกิจกรรมจิตสำธำรณะภำยนอก
มหำวิทยำลัย มีพฤติกรรมจิตสำธำรณะไม็แตกต็ำงกัน กับนักศึกษำที่ไม็เคยมีประสบกำรณ็เข็ำกิจกรรม
จิตสำธำรณะภำยนอกมหำวิทยำลัย  
  

ตอนที่ 4 กำรวิเครำะห็ตัวแปรที่ส็งผลต็อพฤติกรรมจิตสำธำรณะของนักศึกษำมหำวิทยำลัยศิลปำกร 

วิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี ได็แก็ กำรรับรู็ควำมสำมำรถของตนเอง กำรได็รับแรงสนับสนุนทำง

สังคม และกำรมีส็วนร็วมในกิจกรรมนักศึกษำ 
 

 4.1 ผลกำรวิเครำะห็ค็ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ็ระหว็ำง กำรรับรู็ควำมสำมำรถของตนเอง กำร

ได็รับแรงสนับสนุนทำงสังคม และกำรมีส็วนร็วมในกิจกรรมนักศึกษำ และพฤติกรรมจิตสำธำรณะของ

นักศึกษำมหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี  โดยใช็กำรวิเครำะห็ถดถอยพหุคูณ

ตำมล ำดับควำมส ำคัญของตัวแปรที่น ำเข็ำสมกำร (Stepwise Multiple Regression Analysis) มี

รำยละเอียดดังต็อไปนี้ดังตำรำงที่ 16 
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ตำรำงที่ 16 แสดงกำรวิเครำะห็ค็ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ็ระหว็ำงกำรรับรู็ควำมสำมำรถของตนเอง 
กำรได็รับแรงสนับสนุนทำงสังคมจำกครอบครัว กำรได็รับแรงสนับสนุนทำงสังคมจำกเพ่ือน กำรได็รับ
แรงสนับสนุนทำงสังคมจำกมหำวิทยำลัย และกำรมีส็วนร็วมในกิจกรรมนักศึกษำ และพฤติกรรมจิต
สำธำรณะของนักศึกษำมหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี 
 

ตัวแปรที่ใช็ในกำรศึกษำ (𝐱𝟏) (𝐱𝟐) (𝐱𝟑) (Y) 
กำรรับรู็ควำมสำมำรถของตนเอง  (x1)  1    
กำรได็รับกำรสนับสนุนทำงสังคม  (x2) .656** 1   
กำรมีส็วนร็วมในกิจกรรมนักศึกษำ (x3) .612** .760** 1  
พฤติกรรมจิตสำธำรณะ (Y) .807** .742** .690** 1 

** มีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ.01                                                    

 จำกตำรำงที่ 16 พบว็ำ เมื่อพิจำรณำควำมสัมพันธ็ระหว็ำงตัวแปรอิสระกับตัวแปรตำม พบว็ำ 

กำรรับรู็ควำมสำมำรถของตนเอง (x1) กำรได็รับกำรสนับสนุนทำงสังคม (x2)  กำรมีส็วนร็วมใน

กิจกรรมนักศึกษำ (x3) มีควำมสัมพันธ็ทำงบวกกับพฤติกรรมจิตสำธำรณะ (Y) อย็ำงมีนัยส ำคัญทำง

สถิติที่ระดับ .01 (r= .807, .742 และ .690 ตำมล ำดับ)  โดยกำรรับรู็ควำมสำมำรถของตนเอง (x1) มี

ควำมสัมพันธ็ทำงบวกกับพฤติกรรมจิตสำธำรณะ (Y) มำกที่สุด (r=.807) รองลงมำ คือ กำรได็รับกำร

สนับสนุนทำงสังคม (x2) และกำรมีส็วนร็วมในกิจกรรมนักศึกษำ (x3)  (r=.742 , .690 ตำมล ำดับ) 

 เมื่ อพิจำรณำควำมสัมพันธ็ระหว็ำงตัวแปรอิสระกับตัวแปรอิสระ  พบว็ำ กำรรับรู็

ควำมสำมำรถของตนเอง (x1)  มีควำมสัมพันธ็ทำงบวกกับกำรได็รับกำรสนับสนุนทำงสังคม (x2) ละ

กำรมีส็วนร็วมในกิจกรรมนักศึกษำ (x3) อย็ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ.01 (r = .656,  .612 และ 

.807 ตำมล ำดับ)  

 ผลกำรวิเครำะห็ตัวแปรที่ส็งผลต็อพฤติกรรมจิตสำธำรณะของนักศึกษำมหำวิทยำลัยศิลปำกร 

วิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี  ได็แก็ กำรรับรู็ควำมสำมำรถของตนเอง กำรได็รับกำรสนับสนุนทำง

สังคมและกำรมีส็วนร็วมในกิจกรรมนักศึกษำ ดังตำรำงที่ 17                
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ตำรำงที่ 17 แสดงกำรวิเครำะห็ตัวแปรที่ส็งผลต็อพฤติกรรมจิตสำธำรณะของนักศึกษำมหำวิทยำลัย
ศิลปำกร วิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี ได็แก็ กำรรับรู็ควำมสำมำรถของตนเอง  กำรได็รับกำร
สนับสนุนทำงสังคม และกำรมีส็วนร็วมในกิจกรรมนักศึกษำ 
 

ล ำดับที่ของตัวแปรที่
เข็ำสมกำร 

R 𝐑𝟐 Adj 
𝐑𝟐 

𝐑𝟐change B Beta t 

กำรรับรู็ควำมสำมำรถ 
ของตนเอง (x1)  

.807 .651 .650 .651 .483 .530 
14.706** 

กำรได็รับกำรสนับสนุน
ทำงสังคม  (x2) 

.855 .730 .729 .080 .312 .276 6.294** 

กำรมีส็วนร็วมใน
กิจกรรมนักศึกษำ (x3) 

.860 .740 .738 .010 .136 .156 3.719*** 

Constant = .319                                   S.E. = .21197             Foverall = 13.832*** 
* มีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .001 

 จำกตำรำงที่ 19 พบว็ำ ตัวแปรที่มีประสิทธิภำพในกำรส็งผลต็อพฤติกรรมจิตสำธำรณะของ

นักศึกษำมหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี ได็แก็ กำรรับรู็ควำมสำมำรถของตนเอง 

(x1)  กำรได็รับกำรสนับสนุนทำงสังคม (x2) กำรมีส็วนร็วมในกิจกรรมนักศึกษำ (x3) โดยที่กำรรับรู็

ควำมสำมำรถของตนเอง (x1)  เป็นตัวแปรที่ได็รับกำรคัดเลือกเข็ำสมกำรเป็นอันดับ 1 สำมำรถ

ท ำนำยพฤติกรรมจิตสำธำรณะของนักศึกษำมหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี ได็

ร็อยละ 65.1 

 กำรได็รับกำรสนับสนุนทำงสังคม (x2) เป็นตัวแปรที่ได็รับคัดเลือกเข็ำสมกำรเป็นอันดับที่ 2 

สำมำรถท ำนำยพฤติกรรมจิตสำธำรณะของนักศึกษำมหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขตสำรสนเทศ

เพชรบุรี เพ่ิมขึ้นร็อยละ 8.0  กำรรับรู็ควำมสำมำรถของตนเอง (x1) และกำรได็รับกำรสนับสนุนทำง

สังคม (x2) สำมำรถร็วมกันท ำนำยพฤติกรรมจิตสำธำรณะของนักศึกษำมหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำ

เขตสำรสนเทศเพชรบุรี ได็ร็อยละ 73.0 

 กำรมีส็วนร็วมในกิจกรรมนักศึกษำ (x3) เป็นตัวแปรที่ได็รับคัดเลือกเข็ำสมกำรเป็นอันดับที่ 

3 สำมำรถท ำนำยพฤติกรรมจิตสำธำรณะของนักศึกษำมหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขตสำรสนเทศ

เพชรบุรี เพ่ิมขึ้นร็อยละ 1.0 กำรรับรู็ควำมสำมำรถของตนเอง (x1) และกำรได็รับกำรสนับสนุนทำง



  117 

สังคม (x2) กำรมีส็วนร็วมในกิจกรรมนักศึกษำ (x3) สำมำรถร็วมกันท ำนำยพฤติกรรมจิตสำธำรณะ

ของนักศึกษำมหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี ได็ร็อยละ 74.0 

สมกำรที่ได็จำกกำรวิเครำะห็ถดถอยพหุคูณตำมล ำดับควำมส ำคัญของตัวแปรที่น ำเข็ำสมกำร

มีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .001 สำมำรถน ำมำเขียนเป็นสมกำรวิเครำะห็กำรถดถอยในรูปคะแนนดิบ

และคะแนนมำตรฐำน ได็ดังนี้ 

ในรูปคะแนนดิบ 
  Y= .319+.483x1 + .312x2 + .136x3  

ในรูปคะแนนมำตรฐำน 
  Z= .530x1 + .276x2 + .156x3 
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บทที่ 5 

สรุปผลกำรวิจัย อภิปรำยผล และข็อเสนอแนะ 

 
 กำรวิจัยเรื่อง ป็จจัยที่ส็งผลต็อพฤติกรรมจิตสำธำรณะของนักศึกษำมหำวิทยำลัยศิลปำกร 
วิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี นี้ เป็นกำรวิจัยเชิงพรรณนำ (Descriptive Research) มีวัตถุประสงค็
ในกำรศึกษำคือ 1) เพ่ือศึกษำระดับพฤติกรรมจิตสำธำรณะ กำรรับรู็ควำมสำมำรถของตนเอง กำร
ได็รับกำรสนับสนุนทำงสังคมทำงสังคม กำรมีส็วนร็วมในกิจกรรมนักศึกษำ 2) เพ่ือเปรียบเทียบ
พฤติกรรมจิตสำธำรณะของนักศึกษำมหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี โดยจ ำแนก
ตำม เพศ ระดับชั้นป็ คณะวิชำ ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนประสบกำรณ็กำรเข็ำร็วมกิจกรรมจิต
สำธำรณะ และ 3) เพ่ือศึกษำกำรรับรู็ควำมสำมำรถของตนเอง กำรได็รับกำรสนับสนุนทำงสังคม กำร
มีส็วนร็วมในกิจกรรมนักศึกษำ เป็นป็จจัยที่ส็งผลต็อพฤติกรรมจิตสำธำรณะของนักศึกษำมหำวิทยำลัย
ศิลปำกร วิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี 
 เมื่อได็ด ำเนินกำรรวบรวมแนวคิด ทฤษฎีต็ำง ๆ เพ่ือน ำตัวแปรดังกล็ำวมำก ำหนดกรอบ
แนวคิดกำรศึกษำวิจัย ผู็วิจัยจึงตั้งสมมติฐำนไว็ ดังนี้ 1) นักศึกษำมหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขต
สำรสนเทศเพชรบุรี ที่มีเพศ ต็ำงกันมีพฤติกรรมจิตสำธำรณะแตกต็ำงกัน 2) นักศึกษำมหำวิทยำลัย
ศิลปำกร วิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี ที่มีระดับชั้นป็ ต็ำงกัน มีพฤติกรรมจิตสำธำรณะ แตกต็ำงกัน 
3) นักศึกษำมหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี ที่มีคณะวิชำ ต็ำงกัน มีพฤติกรรมจิต
สำธำรณะแตกต็ำงกัน 4) นักศึกษำมหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี ที่มีผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนต็ำงกันมีพฤติกรรมจิตสำธำรณะแตกต็ำงกัน 5) นักศึกษำมหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำ
เขตสำรสนเทศเพชรบุรี ที่มีประสบกำรณ็กำรเข็ำร็วมกิจกรรมจิตสำธำรณะ ต็ำงกัน มีพฤติกรรมจิต
สำธำรณะแตกต็ำงกัน 6) กำรรับรู็ควำมสำมำรถของตนเอง กำรได็รับกำรสนับสนุนทำงสังคม และกำร
มีส็วนร็วมในกิจกรรมนักศึกษำ เป็นป็จจัยที่ ส็งผลต็อพฤติกรรมจิตสำธำรณะ ของนักศึกษำ
มหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี 
 ประชำกรที่ใช็ในกำรวิจัย คือ นักศึกษำมหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี ที่
ก ำลังศึกษำอยู็ในป็กำรศึกษำ 2561 ภำคเรียนที่ 1 ป็กำรศึกษำ 2561 จ ำนวน 3 คณะวิชำ โดยเป็น
นักศึกษำชั้นป็ที่ 1-4 จ ำนวน 5,157 คน โดยกลุ็มตัวอย็ำงที่ใช็ในกำรวิจัยคือ นักศึกษำมหำวิทยำลัย
ศิลปำกร วิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี จ ำนวน 375 คน ซึ่งได็มำจำกกำรค ำนวณขนำดของกลุ็ม
ตัวอย็ำงโดยใช็สูตรกำรค ำนวณของ ยำมำเน็ (Yamane, 1973)  ที่ระดับควำมเชื่อมั่นร็อยละ 95 
ส ำหรับควำมคลำดเคลื่อนร็อยละ 5 และใช็วิธีกำรสุ็มตัวอย็ำงแบบแบ็งชั้น (Stratified Random 
Sampling) ตำมสัดส็วนประชำกรจ ำแนกตำมคณะวิชำและชั้นป็ 
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 เครื่องมือที่ใช็ในกำรศึกษำเก็บรวบรวมข็อมูลเป็นแบบสอบถำมที่ผู็ศึกษำวิจัยได็พัฒนำสร็ำง
ขึ้นเองพร็อมทั้งน ำข็อมูลที่ได็จำกกำรเก็บรวบรวมข็อมูลจำกแบบสอบถำมมำด ำเนินกำรจัดกระท ำ
วิเครำะห็ข็อมูลด็วยสถิติเชิงพรรณนำกำรแจกแจงควำมถี่ (Frequency) ค็ำร็อยละ (Percentage) 
ค็ำเฉลี่ย (Mean) ส็วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation) วิเครำะห็เปรียบเทียบควำม
แตกต็ำงระหว็ำกลุ็มตัวอย็ำง 2 กลุ็มโดยใช็กำรทดสอบค็ำที (t-test) แบบ Independent t-test 
วิเครำะห็เปรียบเทียบควำมแตกต็ำงระหว็ำกลุ็มตัวอย็ำงมำกกว็ำ 2 กลุ็มโดยกำรทดสอบควำม
แปรปรวนทำงเดียว (One-way ANOVA) และวิเครำะห็กำรถดถอยพหุคูณตำมล ำดับควำมส ำคัญของ
ตัวแปรที่น ำเข็ำสมกำร (Stepwise Multiple Regression Analysis เพ่ือหำตัวแปรอิสระที่สำมำรถ
ท ำนำยกำรมพีฤติกรรมจิตสำธำรณะของนักศึกษำมหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี 

 

สรุปผลกำรวิจัย  

 จำกกำรวิเครำะห็ข็อมูล สำมำรถสรุปผลกำรวิจัยได็ดังนี้ 
 
 1. ผลกำรวิเครำะห็ข็อมูลส็วนบุคคล ของผู็ตอบแบบสอบถำมที่เป็นกลุ็มตัวอย็ำง จ ำนวน 375 
คน พบว็ำ กลุ็มตัวอย็ำงส็วนใหญ็เป็นเพศหญิง จ ำนวน 193 คนคิดเป็นร็อยละ 51.47 ศึกษำใน
ระดับชั้นป็ที่ 1 จ ำนวน 109 คน คิดเป็นร็อยละ 29.07 ส็วนใหญ็เป็นนักศึกษำคณะวิทยำกำรจัดกำร 
จ ำนวน 232 คน คิดเป็นร็อยละ 61.87 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักศึกษำ ส็วนใหญ็มีผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนอยู็ที่ระดับ 2.51 – 3.00 จ ำนวน 116 คน คิดเป็นร็อยละ 30.93 และประสบกำรณ็เข็ำ
กิจกรรมจิตสำธำรณะภำยนอกมหำวิทยำลัย พบว็ำกลุ็มตัวอย็ำงส็วนใหญ็เคยเข็ำกิจกรรมจิตสำธำรณะ
ภำยนอกมหำวิทยำลัย จ ำนวน 263 คน คิดเป็นร็อยละ 70.13 
 2. ผลกำรวิเครำะห็ระดับพฤติกรรมจิตสำธำรณะ กำรรับรู็ควำมสำมำรถของตนเอง กำร
สนับสนุนทำงสังคม และกำรมีส็วนร็วมในกิจกรรมของนักศึกษำมหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขต
สำรสนเทศเพชรบุรี จ ำนวน 375 คน โดยค็ำเฉลี่ย (Mean) และส็วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.) พบว็ำ 

2.1 กลุ็มตัวอย็ำงนักศึกษำมหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี 
มีระดับพฤติกรรมจิตสำธำรณะ อยู็ในระดับมำก ( = 3.88)   

2.2 กลุ็มตัวอย็ำงนักศึกษำมหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี 
มีระดับกำรรับรู็ควำมสำมำรถของตนเอง อยู็ในระดับมำก ( = 3.89)  

2.3 กลุ็มตัวอย็ำงนักศึกษำมหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี   
มีระดับกำรได็รับกำรสนับสนุนทำงสังคม อยู็ในระดับมำก (  = 3.80)  

2.4 กลุ็มตัวอย็ำงนักศึกษำมหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี  
มีระดับกำรมีส็วนร็วมในกิจกรรมนักศึกษำ อยู็ในระดับมำก (  = 3.79)    

X

X

X

X
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 3. ผลกำรวิเครำะห็เปรียบเทียบควำมแตกต็ำงของพฤติกรรมจิตสำธำรณะของนักศึกษำ
มหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี จ ำแนกตำมเพศ ระดับชั้นป็ที่ศึกษำ คณะวิชำ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน และประสบกำรณ็เข็ำกิจกรรมจิตสำธำรณะภำยนอกมหำวิทยำลัย พบว็ำ  

3.1 นักศึกษำมหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี นักศึกษำเพศชำย
และเพศหญิง มีพฤติกรรมจิตสำธำรณะไม็แตกต็ำงกัน  

3.2 นักศึกษำมหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี ที่ศึกษำใน
ระดับชั้นป็ที่ศึกษำที่แตกต็ำงกัน มีพฤติกรรมจิตสำธำรณะแตกต็ำงกัน อย็ำงมีนัยส ำคัญที่ระดับ .05 
โดยนักศึกษำที่ก ำลังศึกษำในชั้นป็ที่ 1 ชั้นป็ที่ 2 และชั้นป็ที่ 3 มีพฤติกรรมจิตสำธำรณะอยู็ในระดับ
มำก ( = 4.14, 3.92, 3.81 ตำมล ำดับ) ส็วนนักศึกษำที่ก ำลังศึกษำในระดับชั้นป็ที่ 4 มีพฤติกรรมจิต
สำธำรณะอยู็ในระดับปำนกลำง ( =3.46)  

3.3 นักศึกษำมหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี ที่ศึกษำในคณะ
วิชำที่แตกต็ำงกัน มีพฤติกรรมจิตสำธำรณะที่แตกต็ำงกัน อย็ำงมีนัยส ำคัญที่ระดับ .05 โดยนักศึกษำ
มหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี ที่ก ำลังศึกษำอยู็ในคณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร มีพฤติกรรมจิตสำธำรณะ มำกกว็ำคณะสัตวศำสตร็และเทคโนโลยีกำรเกษตร และ
คณะวิทยำกำรจัดกำร ( = 3.83, 3.82, 3.88 ตำมล ำดับ)  

3.4 นักศึกษำมหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี  ที่มีผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนแตกต็ำงกัน มีพฤติกรรมจิตสำธำรณะที่แตกต็ำงกัน อย็ำงมีนัยส ำคัญที่ระดับ .05 พบว็ำ
นักศึกษำที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนอยู็ในระดับน็อยกว็ำหรือเท็ำกับ 2.50, 2.51 - 3.00, 3.01 - 3.50 
และ มำกกว็ำ 3.50  มีพฤติกรรมจิตสำธำรณะอยู็ในระดับมำก (  = 3.58, 3.80, 3.99 และ 3.99 
ตำมล ำดับ)  

3.5 นักศึกษำมหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี ที่มีประสบกำรณ็
เข็ำกิจกรรมจิตสำธำรณะภำยนอกมหำวิทยำลัย พบว็ำ นักศึกษำที่เคยมีประสบกำรณ็เข็ำกิจกรรมจิต
สำธำรณะภำยนอกมหำวิทยำลัย มีพฤติกรรมจิตสำธำรณะไม็แตกต็ำงกันกับนักศึกษำที่ไม็เคยมี
ประสบกำรณ็เข็ำกิจกรรมจิตสำธำรณะภำยนอกมหำวิทยำลัย  
 
 4. ผลกำรวิเครำะห็ตัวแปรที่ส็งผลต็อพฤติกรรมจิตสำธำรณะของนักศึกษำมหำวิทยำลัย

ศิลปำกร วิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี ได็แก็ กำรรับรู็ควำมสำมำรถของตนเอง กำรได็รับแรง

สนับสนุนทำงสังคม และกำรมีส็วนร็วมในกิจกรรมนักศึกษำ พบว็ำ ตัวแปรที่มีประสิทธิภำพในกำร

ส็งผลต็อพฤติกรรมจิตสำธำรณะของนักศึกษำมหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี 

ได็แก็ กำรรับรู็ควำมสำมำรถของตนเอง   กำรได็รับกำรสนับสนุนทำงสังคม   โดยที่ กำรรับรู็

ควำมสำมำรถของตนเอง (x1)  เป็นตัวแปรที่ได็รับกำรคัดเลือกเข็ำสมกำรเป็นอันดับ 1 สำมำรถ
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ท ำนำยพฤติกรรมจิตสำธำรณะของนักศึกษำมหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี ได็

ร็อยละ 65.1 

 กำรได็รับกำรสนับสนุนทำงสังคม (x2) เป็นตัวแปรที่ได็รับคัดเลือกเข็ำสมกำรเป็นอันดับที่ 2 

สำมำรถท ำนำยพฤติกรรมจิตสำธำรณะของนักศึกษำมหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขตสำรสนเทศ

เพชรบุรี เพ่ิมขึ้นร็อยละ 8.0  กำรรับรู็ควำมสำมำรถของตนเอง (x1) และกำรได็รับกำรสนับสนุนทำง

สังคม (x2) สำมำรถร็วมกันท ำนำยพฤติกรรมจิตสำธำรณะของนักศึกษำมหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำ

เขตสำรสนเทศเพชรบุรี ได็ร็อยละ 73.0 

 กำรมีส็วนร็วมในกิจกรรมนักศึกษำ (x3) เป็นตัวแปรที่ได็รับคัดเลือกเข็ำสมกำรเป็น

อันดับที่ 3 สำมำรถท ำนำยพฤติกรรมจิตสำธำรณะของนักศึกษำมหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขต

สำรสนเทศเพชรบุรี เพ่ิมขึ้นร็อยละ 1.0 กำรรับรู็ควำมสำมำรถของตนเอง (x1) และกำรได็รับกำร

สนับสนุนทำงสังคม (x2) กำรมีส็วนร็วมในกิจกรรมนักศึกษำ (x3) สำมำรถร็วมกันท ำนำยพฤติกรรม

จิตสำธำรณะของนักศึกษำมหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี  ได็ร็อยละ 74.0 

สมกำรที่ได็จำกกำรวิเครำะห็ถดถอยพหุคูณตำมล ำดับควำมส ำคัญของตัวแปรที่น ำเข็ำสมกำรมี

นัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 สำมำรถน ำมำเขียนเป็นสมกำรวิเครำะห็กำรถดถอยในรูปคะแนนดิบ

และคะแนนมำตรฐำน ได็ดังนี้ ในรูปคะแนนดิบ Y= .319 + .483x1 + .312x2 + .136x3  ในรูปคะแนน

มำตรฐำน Z= .530x1 + .276x2 + .156x3 

 

อภิปรำยผลกำรวิจัย 

1. ระดับพฤติกรรมจิตสำธำรณะ กำรรับรู็ควำมสำมำรถของตนเอง กำรได็รับกำร
สนับสนุนทำงสังคมทำงสังคม กำรมีส็วนร็วมในกิจกรรมนักศึกษำ โดยรำยละเอียดดังนี้ 

 
1.1 ระดับพฤติกรรมจิตสำธำรณะของนักศึกษำมหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขตสำรสนเทศ

เพชรบุรี โดยภำพรวมอยู็ในระดับมำก ( = 3.88)  ทั้งนี้เนื่องจำกพบว็ำนักศึกษำมหำวิทยำลัย
ศิลปำกร วิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี มีระดับพฤติกรรมจิตสำธำรณะในทุกๆด็ำนอยู็ในระดับมำก 
โดยด็ำนกำรเคำรพหน็ำที่และข็อปฏิบัติทำงสังคมที่ค็ำเฉลี่ยสูงสุด รองลงมำคือ ด็ำนกำรอุทิศตน
ท ำงำนโดยเห็นแก็ประโยชน็ส็วนรวม ด็ำนกำรอยู็ร็วมกันอย็ำงช็วยเหลือเกื้อกูลและด็ำนกำรตระหนักรู็
และมีส็วนร็วมในกำรแก็ไขป็ญหำ กำรที่นักศึกษำมีพฤติกรรมจิตสำธำรณะอยู็ในระดับมำก มำจำกกำร
นักศึกษำส็วนใหญ็พักอำศัยอยู็ในมหำวิทยำลัย มีโอกำสในกำรท ำกิจกรรมมำก นักศึกษำได็รับกำร
ปลูกฝ็งมำจำกครอบครัว ฝ็กให็มีกำรเอ้ือเฟ็็อเผื่อแผ็ต็อผู็อ่ืน รู็จักรับผิดชอบในหน็ำที่ของตนเอง และ
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มหำวิทยำลัยจะมีกิจกรรมที่เป็นประโยชน็ให็กับนักศึกษำอย็ำงต็อเนื่อง สอดคล็องกับงำนวิจัยของอ็อม
ใจ  วง ษ็ มณ ฑ ำ (2552 ) ได็ ท ำวิ จั ย เรื่ อ ง  ป็ จจั ยที่ ส็ งผ ลตอจิ ต ส ำธำรณ ะของนั กศึ กษ ำ
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร็ พบว็ำ ระดับจิตสำธำรณะของนักศึกษำโดยรวมอยู็ ในระดับมำก
สอดคล็องกับงำนวิจัยของบุญธิดำ ยอดสุวรรณ (2557) เรื่อง ระดับควำมมีจิตสำธำรณะของนักศึกษำ
มหำวิทยำลัยแม็ฟ็ำหลวง พบว็ำ นักศึกษำมหำวิทยำลัยแม็ฟ็ำหลวงมีระดับจิตสำธำรณะในภำพรวมอยู็
ในระดับมำก และเมื่อพิจำรณำในแต็ละด็ำนพบวำ นักศึกษำมหำวิทยำลัยแม็ฟ็ำหลวงมีระดับจิต
สำธำรณะในทุกๆ ด็ำนอยู็ในระดับมำก โดยนักศึกษำมีระดับจิตสำธำรณะด็ำนยกยองและให็เกียรติ
ผู็อ่ืนมีค็ำเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมำคือ ด็ำนควำมรัก ควำมอำทรและควำมสำมัคคี และด็ำนมำตรฐำนใน
กำรปฏิบัติงำนซึ่งมีค็ำเฉลี่ยเท็ำกัน  เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข็อ สำมำรถอธิบำยได็ว็ำนักศึกษำ 
มหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี มีพฤติกรรมจิตสำธำรณะด็ำนพฤติกรรมกำร
เคำรพหน็ำที่และข็อปฏิบัติทำงสังคมมำกที่สุด เนื่องจำกนักศึกษำทัศนคติที่ดีต็อกำรท ำประโยชน็เพ่ือ
ส็วนรวม มีควำมรับผิดชอบเมื่อได็รับมอบหมำยให็ท ำงำน และท ำงำนสิ่งนั้นอย็ำงเต็มควำมสำมำรถ 
เข็ำร็วมกิจกรรมทำงสังคมเสมอ  
 1.2 ระดับกำรรับรู็ควำมสำมำรถของตนเองของนักศึกษำมหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขต
สำรสนเทศเพชรบุรีอยู็ในระดับมำก ( =3.89) ทั้งนี้สำมำรถอธิบำยได็ว็ำนักศึกษำมีกำรรับรู็

ควำมสำมำรถของตนเองสูงและคำดหวังว็ำจะได็รับผลตอบกลับดีจำกกำรแสดงพฤติกรรมจิต
สำธำรณะต็อบุคคลอ่ืน ๆ โดยมีควำมเชื่อมั่นว็ำตนเองนั้นมีควำมสำมำรถในกำรพัฒนำศักยภำพ 
เชื่อมั่นว็ำตนเองสำมำรถเผชิญหน็ำกับป็ญหำและอุปสรรคต็ำง ๆที่เกิดขึ้นได็ และเมื่อยู็ร็วมกันใน
มหำวิทยำลัยจะเคำรพในกำรตัดสินใจของเพื่อน  ในระหว็ำงที่นักศึกษำได็จัดกิจกรรมจิตสำธำรณะนั้น
เมื่อเกิดป็ญหำต็ำง ๆ นักศึกษำจะเลือกท ำในสิ่งที่ดีที่สุด และไม็ท ำให็ผู็อ่ืนเดือดร็อน พร็อมทั้งต็ำงคิด
หำทำงเลือกที่หลำกหลำยในกำรแก็ป็ญหำ และเชื่อว็ำตนเองสำมำรถพัฒนำศักยภำพของตนเองได็ 
สอดคล็องกับวรำภรณ็ กุประดิษฐ็ (2551) กำรรับรู็ควำมสำมำรถของตนจึงมีควำมสัมพันธ็ในทำงบวก
กับกำรมีจิตสำธำรณะของนักศึกษำ พรพรหม พรรคพวก (2550: 75-76) ท ำกำรศึกษำป็จจัยบำง
ประกำรที่ ส็งผลต็อจิตสำธำรณะของนักเรียนช็วงชั้นที่  4 ในสหวิทยำเขตกรุงเทพตะวันออก 
กรุงเทพมหำนคร ศึกษำนักเรียนจ ำนวน 412 คน ผลกำรศึกษำ พบว็ำ กำรรับรู็ควำมสำมำรถของตนมี
ควำมสัมพันธ็ทำงบวกกับจิตสำธำรณะ อย็ำงมีนัยส ำคัญทำง สถิติที่ระดับ.01 และเป็นตัวแปรที่มีค็ำ
น้ ำหนักควำมส ำคัญที่ส็งผลต็อสำธำรณะมำกที่สุด พิมภำ ก ำเนิดผล (2552 : 116) ศึกษำป็จจัยบำง
ประกำรที่สัมพันธ็กับจิตสำธำรณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำป็ที่ 1 ในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำสงขลำเขต 
1 จังหวัดสงขลำ จ ำนวน 375 คน ผลกำรศึกษำกำรรับรู็ควำมสำมำรถของตนเอง มีควำมสัมพันธ็
ทำงบวกกับจิตสำธำรณะของนักเรียนชั้นป็ที่ 1 อย็ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 จุฑำพร นำครอด 
(2554: 130 ) ศึกษำป็จจัยเชิงสำเหตุที่ส็งผลต็อกำรมีจิตสำธำรณะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำที่ 2 ใน
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เขตพ้ืนที่กำรศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 3 จ ำนวน 645 คน ผลกำรศึกษำพบว็ำกำรรับรู็
ควำมสำมำรถของตนเกี่ยวกับจิตสำธำรณะมีอิทธิพลทำงตรงต็อจิตสำธำรณะอย็ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ
ที่ระดับ .01 
 1.3 ระดับกำรได็รับกำรสนับสนุนทำงสังคมของนักศึกษำมหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขต
สำรสนเทศเพชรบุรีโดยรวมอยู็ในระดับมำก ( =3.80) ทั้งนี้สำมำรถอธิบำยได็ว็ำ แสดงให็เห็นว็ำเมื่อ
มีกำรจัดกิจกรรมจิตสำธำรณะของนักศึกษำในมหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี 
นักศึกษำจะได็รับกำรสนับสนุนจำกมหำวิทยำลัย อำจำรย็ เพ่ือน รุ็นพ่ี ที่ให็กำรสนับสนุน เช็น 
มหำวิทยำลัยจะจัดสรรงบประมำณกำรจัดกิจกรรมให็เพียงพอต็อควำมต็องกำรของนักศึกษำ อำจำรย็ 
จะดูแล ให็ค ำปรึกษำ แนะน ำ ช็วยเหลือด็ำนข็อมูล ข็ำวสำร เอกสำร และคอยเป็นก ำลังใจให็กับ
นักศึกษำ เพ่ือนจะสนับสนุนในด็ำน สิ่งของ วัสดุอุปกรณ็ เพ่ือเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกให็กับ
นักศึกษำ ครอบครัวที่เป็นก ำลังใจ มีกำรปลูกฝ็งกำรมีจิตสำธำรณะให็แก็นักศึกษำ ให็รู็จักเสียสละเพ่ือ
สังคม เป็นผู็มีควำมซื่อสัตย็ต็อตนเองและผู็อ่ืน เป็นผู็มีวินัยในกำรด ำเนินชีวิตร็วมกับผู็อ่ืน เป็นต็น กำร
ได็รับกำรสนับสนุนทำงสังคมจะช็วยในกำรด ำเนินกิจกรรมเป็นไปได็ด็วยดี  สอดคล็องกับภัสวรรณ 
องอำจ (2554) ได็ศึกษำกำรขัดเกลำทำงสังคมที่เกี่ยวข็องกับจิตสำธำรณะของนักศึกษำวิทยำลัยดุสิต

ธำนีและศึกษำเพ่ือหำตัวท ำนำยที่ดีที่สำมำรถพยำกรณ็ จิตสำธำรณะของนักศึกษำ ตัวแปรของกำร
ขัดเกลำประกอบด็วยกำรขัดเกลำทำงครอบครัวกำรขัดเกลำทำงสถำบันกำรศึกษำกำรขัดเกลำทำง
กลุ็มเพ่ือน และกำรขัดเกลำทำงสื่อมวลชน กลุ็มตัวอย็ำงจ ำนวน 400 คน ผลกำรวิจัยพบว็ำกำรขัด
เกลำทำงสังคมของนักศึกษำด็ำนกำรขัดเกลำทำงครอบครัวกับจิตสำธำรณะของนักศึกษำ มีค็ำ
สัมประสิทธิ์สูงสุดคือ .668 หำกแบ็งเป็นรำยด็ำน พบว็ำ  

1.3.1 ด็ำนกำรได็รับกำรสนับสนุนทำงสังคมจำกครอบครัว ( = 3.85) อยู็ในระดับ

มำก เนื่องมำจำกครอบครัวจะสั่งสอนให็ข็ำพเจ็ำยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม เสียสละเพ่ือสังคม เป็นผู็
มีควำมซื่อสัตย็ต็อตนเองและผู็อ่ืน สั่งสอนให็เป็นผู็มีวินัยในกำรด ำเนินชีวิตร็วมกับผู็อ่ืนเมื่อมีโอกำส
ครอบครัวของมักจะร็วมกันท ำกิจกรรม สอดคล็องกับงำนวิจัยของผลกำรวิจัยของอ็อมใจ วงษ็มณฑำ 
(2553) ที่ศึกษำป็จจัยที่ส็งผลต็อจิตสำธำรณะของนักศึกษำ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร็และพบว็ำ
กำรสนับสนุนจำกครอบครัวสำมำรถร็วมกันเป็นตัวพยำกรณ็กับกำรเรียนรู็ด็วยตนเองและกำรเรียนรู็
ร็วมกับผู็อ่ืนต็อจิตสำธำรณะของนักศึกษำ 

1.3.2 ด็ำนกำรสนับสนุนทำงสังคมทำงสังคมจำกเพ่ือน อยู็ในระดับมำก ( =3.78) 
เนื่องมำจำกนักศึกษำมหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรีส็วนใหญ็ นักศึกษำจะพัก
อำศัยอยู็กับเพ่ือน เมื่อเพ่ือนทรำบว็ำมีกิจกรรมจิตสำธำรณะมักจะแจ็งให็ทรำบ และมีกำรชักชวนกัน
เข็ำร็วมกิจกรรมจิตสำธำรณะ ในบำงครั้งหำกไม็สำมำรถเข็ำร็วมกิจกรรมได็ก็จะสนับสนุนในด็ำนอ่ืน
เช็น กำรสนับสนุนเงิน สิ่งของ สอดคล็องกับงำนวิจัยของ นันทรัตน็ ปริวัติธรรม (2553) ได็ท ำวิจัย
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เรื่อง กำรศึกษำป็จจัยที่ส็งผลต็อพฤติกรรมจิตอำสำของเด็กและเยำวชนที่รับทุนกำรศึกษำส ำนักงำน
ทรัพย็สินส็วนพระมหำกษัตริย็ พบว็ำ ด็ำนป็จจัยภำยในคือ ทัศนคติเชิงจริยธรรม ป็จจัยภำยนอก คือ 
กำรสนับสนุนทำงสังคมจำกคนในครอบครัว สถำนศึกษำ ชุมชน และเพ่ือน ได็รับกำรสนับสนุนทำง
สังคม ส็งผลตอพฤติกรรมจิตอำสำอยู็ในระดับมำก 

1.3.3 ด็ำนกำรสนับสนุนทำงสังคมจำกมหำวิทยำลัย อยู็ในระดับมำก ( =3.77) 
เนื่องจำกมหำวิทยำลัยให็กำรสนับสนุน กำรจัดกิจกรรมส็งเสริมด็ำนคุณธรรม จริยธรรมอย็ำงต็อเนื่อง 
เป็ดโอกำสให็นักศึกษำเสนอกิจกรรมที่เป็นประโยชน็แก็ส็วนรวมโดยมหำวิทยำลัยอนุญำตให็ข็ำพเจ็ำ
ใช็สถำนที่และอุปกรณ็ในกำรท ำกิจกรรมจิตสำธำรณะสอดคล็องกับส ำเนำว็ ขจรศิลป็ (2542:42) ได็
น ำมำกล็ำวสรุปไว็ว็ำ สภำพแวดล็อมในสถำบันอุดมศึกษำจะช็วยให็นักศึกษำเจริญเติบโตอย็ำงสมบูรณ็
และมั่นคง สำมรถน ำไปใช็เป็นแม็บทในกำรวำงแผนและกำรพัฒนำนักศึกษำได็เป็นอย็ำงดี ซึ่งงำน
พัฒนำกำรมีทั้งหมด 7 ลักษณะโดยงำนพัฒนำกำร 3 ลักษณะแรก คือ กำรพัฒนำควำมสำมำรถ กำร
ควบคุมอำรมณ็และ กำรพัฒนำควำมเป็นตัวของตัวเอง ส็วนงำนพัฒนำกำร 4 ลักษณะหลัง คือ กำร
เสริมสร็ำงเอกลักษณ็ของตนเอง กำรพัฒนำทักษะในกำรติดต็อระหว็ำงบุคคล กำรพัฒนำเป็ำหมำย 
และกำรพัฒนำบูรณภำพ 
 1.4  ระดับกำรมีส็วนร็วมในกิจกรรมนักศึกษำของนักศึกษำมหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขต
สำรสนเทศเพชรบุรี พบว็ำโดยภำพรวมอยู็ในระดับมำก ( = 3.79) เนื่องจำกมหำวิทยำลัยมีกิจกรรม

ที่ส็งเสริมจิตสำธำรณะให็กับนักศึกษำ ทั้งในรูปแบบของกิจกรรมจิตสำธำรณะภำยในมหำวิทยำลัย 
และกิจกรรมออกค็ำยภำยนอกมหำวิทยำลัย นักศึกษำยินดีที่จะเสียสละเวลำส็วนตัวเพ่ือเข็ำร็วม
กิจกรรมที่มหำวิทยำลัยจัดขึ้น โดยที่นักศึกษำที่เข็ำร็วมกิจกรรม มีทั้งในรูปแบบของผู็จัดกิจกรรมที่มี
ส็วนร็วมในกำร คิดริเริ่ม กำรพิจำรณำ ตัดสินใจ วิเครำะห็ป็ญหำ/ประเด็นส ำคัญที่เกี่ยวข็อง และ
นักศึกษำที่เป็นผู็เข็ำร็วมกิจกรรม เพรำะนักศึกษำคิดว็ำกำรที่ตนเองได็มีส็วนร็วมในกิจกรรมนักศึกษำ
นั้น จะท ำให็นักศึกษำได็รู็จักคิด กำรมีทัศนะที่มีต็อบุคคลอ่ืน กำรมีทัศนะที่มีต็อกำรท ำงำนร็วมกัน ซึ่ง
จะเป็นประโยชน็ต็อกำรน ำไปใช็ในกำรด ำเนินชีวิตและกำรท ำงำนในอนำคตต็อไป ดังทฤษฎีกำรพัฒนำ
นักศึกษำของชิกเกอริ่ง (Chickering’s Theory of Student Development) ซึ่งเน็นกำรพัฒนำ
บุคลิกภำพของบุคคลในช็วงวัยรุ็น (17-25 ป็) ว็ำควรจะบรรลุกำรพัฒนำกำร 7 ด็ำน คือ กำรพัฒนำ
ควำมสำมำรถ กำรจัดกำรด็ำนอำรมณ็กำรพัฒนำจำกควำมเป็นตัวของตัวเองไปสู็กำรพ่ึงพำอำศัยกัน 
กำรพัฒนำสัมพันธภำพกับผู็อ่ืนอย็ำงมีวุฒิภำวะกำรสร็ำงเอกลักษณ็เฉพำะตน กำรพัฒนำเป็ำหมำย 
และกำรพัฒนำควำมมีคุณธรรม ซึ่งชิกเกอริ่งและไรเซอร็ (Chickering & Reisser, 1933) ได็กล็ำวไว็
ว็ำ ป็จจัยที่จะส็งผลต็อกำรพัฒนำของนิสิตนักศึกษำนั้น ได็แก็ สภำพควำมเป็นอยู็ สิ่งแวดล็อม กลุ็ม
เพ่ือน ควำมสัมพันธ็กับอำจำรย็ และกำรเข็ำร็วมกิจกรรมต็ำงๆ ในสถำบัน ซึ่งสอดคล็องกับทฤษฎีกำร
มีส็วนร็วมของนิสิตนักศึกษำ (The Theory of Student Involvement) ของอะเลกแซนเดอร็
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ดับบลิว แอสติน (Astin, 1984) ที่อธิบำยให็เห็นถึงควำมสัมพันธ็ระหว็ำงกำรมีส็วนร็วมในกิจกรรม
นักศึกษำกับกำรพัฒนำตัวนิสิตนักศึกษำคือ ปริมำณแรงกำยแรงใจที่นิสิตนักศึกษำอุทิศให็กับกำรเรียน
สถำนศึกษำ ปฏิสัมพันธ็กับอำจำรย็และนิสิตนักศึกษำคนอ่ืนๆ มำก จะเป็นป็จจัยที่ท ำให็นิสิตนักศึกษำ
ไม็ออกจำกกำรศึกษำกลำงคัน ซึ่งแสดงให็เห็นถึงควำมส ำคัญของบทบำทผู็เรียนที่ควรมีส็วนร็วม
มำกกว็ำกำรรับข็อมูลจำกผู็สอนเพียงเท็ำนั้น ซึ่งนิสิตนักศึกษำจะสำมำรถแสดงออกได็อย็ำงเต็มที่

มำกกว็ำเมื่อได็มำท ำกิจกรรมนักศึกษำสอดคล องกับ จิรวัฒน็ วีรังกร (2542) ที่กล็ำวว็ำ กำรเข็ำร็วม
กิจกรรมที่เป็นประโยชน็ต็อสังคม ของนักศึกษำจะท ำให็นักศึกษำได็คิด และรู็จักคิดเกี่ยวกับตนเอง 
ทัศนะที่มีต็อบุคคลอ่ืน ทัศนะที่มี ต็อกำรท ำงำน ซึ่งจะเป็นประโยชน็ต็อกำรน ำไปใช็ในกำรด ำเนินชีวิต
และกำรท ำงำนในอนำคต ต็อไป 
  

2. เปรียบเทียบพฤติกรรมจิตสำธำรณะของนักศึกษำมหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขต
สำรสนเทศเพชรบุรี โดยจ ำแนกตำม เพศ ระดับชั้นป็ คณะวิชำ ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
ประสบกำรณ็กำรเข็ำร็วมกิจกรรมจิตสำธำรณะ โดยมีรำยละเอียดดังนี้  

2.1 เพศกับพฤติกรรมจิตสำธำรณะของนักศึกษำมหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขต
สำรสนเทศเพชรบุรี พบว็ำนักศึกษำเพศชำยและเพศหญิง มีพฤติกรรมจิตสำธำรณะไม็แตกต็ำงกัน กัน 
เนื่องจำกป็จจุบันบทบำททำงเพศ เกิดจำกประสบกำรณ็ตรงของบุคคลที่ได็รับอิทธิพลกำรอบรมเลี้ยงดู 
กำรอบรมสั่งสอน กำรได็รับกำรปลูกฝ็งและสภำพแวดล็อมไม็แตกต็ำงกัน ส็งผลให็มุมมองที่เกี่ยวกับ
กิจกรรมจิตสำธำรณะในกำรช็วยเหลือสังคมไม็แตกต็ำงกัน  สอดคล็องกับอ็อมใจ วงมณฑำและ
ประเสริฐ บัณฑิศักดิ์ (2552) พบว็ำ จิตสำธำรณะของนักศึกษำมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร็ วิทยำเขต
ป็ตตำนี ที่มีเพศต็ำงกันมีจิตสำธำรณะไม็แตกต็ำงกัน และเวคิน วุฒิวงศ็ (2542) ศึกษำควำมรับผิดชอบ
ต็อสังคมของนักศึกษำมหำวิทยำลัยภำคใต็ พบว็ำ เพศชำยและเพศหญิงมีควำมรับผิดชอบต็อสังคมไม็
แตกต็ำงกัน 

2.2 ระดับชั้นป็กับพฤติกรรมจิตสำธำรณะของนักศึกษำมหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำ
เขตสำรสนเทศเพชรบุรี พบว็ำกลุ็มตัวอย็ำงนักศึกษำมหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขตสำรสนเทศ
เพชรบุรี ที่ก ำลังศึกษำในชั้นป็ที่ 1 ชั้นป็ที่ 2 ชั้นป็ที่ 3 และชั้นป็ที่ 4 มีพฤติกรรมจิตสำธำรณะแตกต็ำง
กัน โดยนักศึกษำชั้นป็ที่ 1 มีพฤติกรรมจิตสำธำรณะมำกกว็ำ ชั้นป็ที่ 2 3 และ 4 เนื่องจำกนักศึกษำ
ชั้นป็ที่ 1 มีเวลำเรียนมำกว็ำป็อ่ืน ๆ เนื่องจำกนักศึกษำชั้นป็ที่ 1 ต็องเข็ำร็วมกิจกรรมจิตสำธำรณะ
ของมหำวิทยำลัย คณะวิชำจัดขึ้น สอดคล็องกับธิดำชนก วงศ็พิทักษ็ (2556) ได็ศึกษำเรื่องป็จจัยจิต
สังคมที่ส็งผลต็อพฤติกรรมจิตอำสำของนิสิตมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระดับจิตอำสำของกลุ็ม
ตัวอย็ำงซึ่งเป็นนิสิตชั้นป็ ที่ 1 มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีระดับสูง เนื่องจำกนิสิตมีโอกำสเข็ำ
ร็วมกิจกรรมค็ำยเสริมสร็ำงอัตลักษณ็ ตั้งแต็เริ่มต็นภำคกำรศึกษำ และยังได็รับกำรสนับสนุนจำกทำง
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มหำวิทยำลัยในกำรเข็ำร็วมกิจกรรมจิตอำสำอย็ำงหลำกหลำย ดังนั้น สถำบันกำรศึกษำที่ต็องกำร
พัฒนำระดับจิตอำสำของผู็เรียน จึงควรสนับสนุนให็ผู็เรียนได็มีโอกำสเข็ำร็วมกิจกรรมจิตอำสำตั้งแต็
ชั้นป็แรกของกำรศึกษำและสนับสนุนต็อเนื่องไปในทุกป็กำรศึกษำเพ่ือปลูกฝ็งจิตส ำนึกด็ำนจิตอำสำ
และคงระดบัจิตอำสำให็อยู็ในระดบัสูงต็อไป 

2.3 คณะวิชำกับพฤติกรรมจิตสำธำรณะของนักศึกษำมหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำ
เขตสำรสนเทศเพชรบุรี พบว็ำ กลุ็มตัวอย็ำงนักศึกษำมหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขตสำรสนเทศ
เพชรบุรี ที่ก ำลังศึกษำอยู็ในคณะวิชำต็ำงกันพฤติกรรมจิตสำธำรณะแตกต็ำงกัน โดยที่คณะเทคโนโลยี
ส ำรสน เท ศและกำรสื่ อ ส ำรมี พ ฤติ ก รรมจิ ต ส ำธำรณ ะ มำกก ว็ำ  คณ ะสั ต วศำสต ร็และ
เทคโนโลยีกำรเกษตร และคณะวิทยำกำรจัดกำร กล็ำวได็ว็ำ นักศึกษำที่ศึกษำอยู็ในคณะเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำรนั้น มีกิจกรรมที่คณะวิชำภำคบังคับให็นักศึกษำทุกคนท ำกิจกรรมที่เก่ียวกับ
จิตสำธำรณะ คณะเป็ดโอกำสให็นักศึกษำมีส็วนร็วมในกำรวำงแผนกำรจัดกิจกรรมจิตสำธำรณะ กำร
คิดริเริ่ม กำรพิจำรณำในกำรจัดกิจกรรมจิตสำธำรณะอย็ำงเป็นขั้นตอนและลงมือปฏิบัติจริง ส็วนคณะ
สัตวศำสตร็และเทคโนโลยีกำรเกษตร และคณะวิทยำกำรจัดกำรนั้น มีกิจกรรมที่กำรส็งเสริม 
จิตสำธำรณะเช็นกัน แต็เป็นเพียงบำงสำขำวิชำหรือเฉพำะรำยวิชำที่นักศึกษำเรียน โดยจะต็องท ำ
โครงกำรหรือกิจกรรมจิตสำธำรณะ ท ำให็นักศึกษำที่ไม็ได็ลงเรียนในสำขำวิชำ หรือรำยวิชำนั้น ๆ 
ไม็ได็มีโอกำสในท ำกิจกรรมจิตสำธำรณะที่เป็นประโยนช็ต็อสังคม สอดคล็องกับสมชำย ศรีสุนทร
โวหำร (2556 : บทควำม) ได็ท ำกำรศึกษำเรื่อง จิตสำธำรณะของนักศึกษำวิทยำลัยปทุมธำนี พบว็ำ 
นักศึกษำมหำวิทยำลัยปทุมธำนีที่ศึกษำคณะต็ำงกันมีพฤติกรรม จิตสำธำรณะ โดยรวมทุกด็ำน
แตกต็ำงกันอย็ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่  .05 และนพพล ยอดกลำง (2557: 82 ) ได็ศึกษำเรื่อง 
กำรศึกษำคุณลักษณะของนักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม ศึกษำกับนักศึกษำใน
มหำวิทยำลัย ทั้ง 7 คณะ จ ำนวน 377 คน พบว็ำ ผลกำรเปรียบเทียบคุณลักษณะด็ำนจิตสำธำรณะ
ของนักศึกษำจ ำแนกตำมคณะโดยรวมแตกต็ำงกันอย็ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่  .05 

2.4 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนกับพฤติกรรมจิตสำธำรณะของนักศึกษำมหำวิทยำลัย
ศิลปำกร วิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี พบว็ำ นักศึกษำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนต็ำงกันมีพฤติกรรม 
จิตสำธำรณะแตกต็ำง นักศึกษำที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงมีพฤติกรรมจิตสำธำรณะสูง  เนื่องจำก
นักศึกษำที่มีควำมตั้งใจเรียน มีควำมอดทน ขยัน มีควำมพยำยำมแสวงหำควำมรู็เพ่ิมเติม มีควำม
รับผิดชอบในกำรเรียน สนใจใฝ็เรียนรู็ มีพฤติกรรมน ำไปสู็กำรเรียนที่ดี จะเห็นว็ำนักศึกษำมีควำมตั้งใจ 
มีควำมรับผิดชอบต็อกำรเรียนและกำรท ำงำนต็ำง ๆ แสดงถึงระดับสติป็ญญำของบุคคล สอดคล็องกับ
พระมหำไพรสณฑ็  โข็ต็ะ (2554 : 65) ได็ท ำกำรศึกษำเรื่อง กำรศึกษำจิตส ำนึกสำธำรณะของพระ
นิสิตมหำวิทยำลัย มหำจุฬำลงกรณ็รำชวิทยำลัย (วังน็อย) พบว็ำ พระนิสิตที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
ต็ำงกัน มีจิตสำธำรณะโดยรวมแตกต็ำงกัน 
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2.5 ประสบกำรณ็กำรเข็ำร็วมกิจกรรมจิตสำธำรณะ กับพฤติกรรมจิตสำธำรณะของ
นักศึกษำมหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี พบว็ำ นักศึกษำที่มีประสบกำรณ็กำร
เข็ำร็วมกิจกรรมจิตสำธำรณะไม็แตกต็ำง เนื่องจำก โครงกำรหรือกิจรรมที่มหำวิทยำลัย คณะวิชำจัด
หรือนักศึกษำเป็นผู็จัดขึ้นนั้น เป็นโครงกำรที่มีรูปแบบกำรด ำเนินกำร ขั้นตอนที่คล็ำยคลึงกัน ไม็ได็มี
ควำมซับซ็อนในกระบวนกำรกำรด ำเนินกิจกรรม นอกจำกนี้โครงกำรหรือกิจกรรมจิตสำธำรณะที่จัด
ขึ้นมีอำจำรย็ที่ปรึกษำคอยให็ค ำแนะน ำ และระหว็ำงที่ก ำลังด ำเนินกิจกรรมอยู็นั้น นักศึกษำก็ได็มี
โอกำสที่กำรแลกเปลี่ยนควำมรู็ เล็ำถึงควำมประทับใจที่เข็ำร็วมกิจกรรมจิตสำธำรณะให็เพ่ือนฟ็ง จึง
เห็นว็ำนักศึกษำที่เคยมีประสบกำรณ็กำรเข็ำร็วมกิจกรรมจิตสำธำรณะภำยนอกมหำวิทยำลัยนักศึกษำ
ไม็แตกต็ำงจำกนักศึกษำที่ไม็เคยมีประสบกำรณ็ ดังที่วัลลภำ เทพหัสดิน ณ อยุธยำ (2538: 59-60) 
เพรำะกำรที่นักศึกษำได็เข็ำร็วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน็ต็อสังคมโดยรวม เป็นกำรส็งเสริมให็นิสิต
นักศึกษำ แต็ละคนรู็จักตนเองมำกขึ้น สำมำรถพัฒนำกำรเรียนวิชำกำร สังคม ร็ำงกำย จิตใจ 
บุคลิกภำพและควำมเป็นผู็ใหญ็ที่สมบูรณ็มำกยิ่งขึ้นและเป็ดโอกำสให็นิสิตนักศึกษำมีประสบกำรณ็
ด็ำนกำรท ำงำนกับผู็อ่ืน สำมำรถเสนอควำมคิดเห็นกล็ำแสดงออก รู็จักฝ็กกำรท ำงำนอย็ำงเป็นระบบ 
และฝ็กควำมคิด ตลอดจนกำรตัดสินใจอย็ำงมีเหตุผล สอดคล็องกับทฤษฎีกำรเรียนรู็แนวป็ญญำนิยม 
(Cognitive theory) ประสบกำรณ็กำรเข็ำร็วมกิจกรรมจิตสำธำรณะเป็นกำรจัดประสบกำรณ็  กำร
เรียนรู็ด็ำนจิตสำธำรณะ โดยเน็นผู็เรียนเป็นส ำคัญ คือกำรที่เยำวชน ได็รับประสบกำรณ็ตรง จำกกำร
เรียนรู็แบบรวมมือกัน ท ำได็โดยกำรจัดกิจกรรมในรูปแบบต็ำง ๆ ได็แก็ กำรแสดงบทบำท สมมุติ กำร
วิพำกษ็หรืออภิปรำยเกี่ยวกับสถำนกำรณ็ต็ำง ๆ ในประเด็นคุณธรรม จริยธรรม จิตสำธำรณะ จัด
กิจกรรม ที่ช็วยพัฒนำประสิทธิภำพในตัวเอง และกำรยอมรับตนเอง เช็น ให็เยำวชนได็ก ำหนดสัญญำ
กับตนเองในกำรพัฒนำคุณธรรมต็ำง ๆ รวมทั้งจิต สำธำรณะ หรือจัดกิจกรรมที่ให็เยำวชนได็เรียนรู็  
เพ่ือช็วยเหลือหรือรับใช็สังคม เช็น ปลูกป็ำ อนุรักษ็ สิ่งแวดล็อม คัดแยกขยะ เป็นต็น 

จำกผลกำรวิจัย เห็นว็ำ นักศึกษำแม็จะมีเพศ ระดับชั้นป็ คณะวิชำ ผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนประสบกำรณ็กำรเข็ำร็วมกิจกรรมจิตสำธำรณะแตกต็ำงกัน แต็ทุกกลุ็มก็มีระดับ
พฤติกรรมจิตสำธำรณะอยู็ในระดับมำก ดังนั้น คณะวิชำและมหำวิทยำลัย จึงควรมีกำรกระตุ็น 
สนับสนุนให็นักศึกษำได็มีโอกำสแสดงออกหรือมีส็วนร็วมในกิจกรรมที่ส็งเสริมจิตสำธำรณะอย็ำง
ต็อเนื่อง เนื่องจำกนักศึกษำมีควำมพร็อมที่จะให็ควำมร็วมมือในกำรท ำกิจกรรม แต็กำรจัดกิจกรรมนั้น 
ควรด ำเนินกำรให็เหมำะสมกับช็วงเวลำ และสอดคล็องกับควำมต็องกำรและควำมสนใจของนักศึกษำ
ด็วย  
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3. ผลกำรวิเครำะห็ตัวแปร ได็แก็ กำรรับรู็ควำมสำมำรถของตนเอง กำรได็รับกำร
สนับสนุนทำงสังคม กำรมีส็วนร็วมในกิจกรรมนักศึกษำ เป็นป็จจัยที่ส็งผลต็อพฤติกรรมจิต
สำธำรณะของนักศึกษำมหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี   

ผลกำรวิเครำะห็พบว็ำ กำรรับรู็ควำมสำมำรถของตนเอง สำมำรถเข็ำร็วมท ำนำย
พฤติกรรมจิตสำธำรณะของนักศึกษำมหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี  ได็ร็อยละ 
70 อย็ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 และกำรได็รับกำรสนับสนุนทำงสังคม สำมำรถเข็ำร็วม
ท ำนำยพฤติกรรมจิตสำธำรณะของนักศึกษำมหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี ได็
ร็อยละ 74 อย็ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 จึงยอมรับสมมติฐำนข็อที่  6 ที่ ว็ำ กำรรับรู็
ควำมสำมำรถของตนเอง กำรได็รับกำรสนับสนุนทำงสังคม และกำรมีส็วนร็วมในกิจกรรมนักศึกษำ 
เป็นป็จจัยที่ส็งผลต็อพฤติกรรมจิตสำธำรณะ ของนักศึกษำมหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขตสำรสนเทศ
เพชรบุรี 

 โดยพบว็ำ กำรรับรู็ควำมสำมำรถของตนเอง เป็นตัวแปรที่ได็รับกำรคัดเลือกเข็ำ
สมกำรเป็นอันดับที่ 1 สำมำรถท ำนำยร็วมกับพฤติกรรมจิตสำธำรณะของนักศึกษำมหำวิทยำลัย
ศิลปำกร วิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี ได็ร็อยละ 70 เมื่อพิจำรณำควำมสัมพันธ็ พบว็ำ  กำรรับรู็
ควำมสำมำรถของตนเองมีควำมสัมพันธ็ทำงบวกกับพฤติกรรมจิตสำธำรณะ อย็ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ
ที่ระดับ .05 (r=.807) แสดงว็ำ นักศึกษำมีควำมเชื่อในควำมสำมำรถของตนในกำรกระท ำหรือ
ปฏิบัติงำนหนึ่งๆ ให็ส ำเร็จลุล็วงตำมที่ได็ตั้งเป็ำหมำยไว็ จนท ำให็มีควำมพยำยำมในกำรปฏิบัติ
พฤติกรรมต็ำง ๆ แม็ว็ำจะประสบกับอุปสรรคหรือพบกับสถำนกำรณ็ที่ไม็เป็นไปตำมควำมคำดหวังก็
ไม็มีผลกระทบมำกนัก เรื่องจำกบุคคลจะไม็ได็มองว็ำควำมล็มเหลวนั้นมำจำกกำรที่ตนขำด
ควำมสำมำรถ แต็เป็นผลจำกป็จจัยอ่ืน ๆ เช็น ยังพยำยำมไม็พอ สถำนกำรณ็ไม็เอ้ืออ ำนวย นอกจำกนี้
ยังสำมำรถเปลี่ยนสถำนกำรณ็ให็เกิดควำมส ำเร็จได็โดยพยำยำมและฝ็กทักษะมำกขึ้นเพ่ือให็บรรลุผล
ตำมที่คำดหวังไว็ มีควำมสำมำรถที่จะกระท ำพฤติกรรมได็ส ำเร็จ อำจเป็นค ำพูดในลักษณะชักจูง 
แนะน ำ อธิบำย ชื่นชม ท ำให็เกิดก ำลังใจและควำมมั่นใจ รู็สึกมีควำมสุข รู็สึกมีคุณค็ำในตนเอง มี
ควำมพอใจ จะส็งผลให็มีควำมเชื่อในควำมสำมำรถแห็งตนเพ่ิมขึ้น แต็หำกสภำวะด็ำนอำรมณ็เป็นลบ 
เช็น เครียด วิตกกังวล กลัว จะส็งผลให็ควำมเชื่อในควำมสำมำรถแห็งตน ซึ่งกำรรับรู็ควำมสำมำรถ
ของตนเองสอดคล็องกับพรพรหม พรรคพวก (2550: 75-76) ท ำกำรศึกษำป็จจัยบำงประกำรที่ส็งผล
ต็อจิตสำธำรณะของนักเรียนช็วงชั้นที่ 4 ในสหวิทยำเขตกรุงเทพตะวันออก กรุงเทพมหำนคร ศึกษำ
นักเรียนจ ำนวน 412 คน ผลกำรศึกษำ พบว็ำ กำรรับรูhควำมสำมำรถของตนมีควำมสัมพันธ็ทำงบวก
กับจิตสำธำรณะ อย็ำงมีนัยส ำคัญทำง สถิติที่ระดับ.01 และเป็นตัวแปรที่มีค็ำน้ ำหนักควำมส ำคัญที่
ส็งผลต็อสำธำรณะมำกที่สุด เช็นเดียวกับพิมภำ ก ำเนิดผล (2552 : 116) ศึกษำป็จจัยบำงประกำรที่
สัมพันธ็กับจิตสำธำรณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำป็ที่ 1 ในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำสงขลำเขต 1 จังหวัด



  129 

สงขลำ จ ำนวน 375 คน ผลกำรศึกษำกำรรับรู็ควำมสำมำรถของตนเอง มีควำมสัมพันธ็ทำงบวกกับจิต
สำธำรณะของนักเรียนชั้นป็ที่ 1 อย็ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 และจุฑำพร นำครอด (2554: 
130 ) ศึกษำป็จจัยเชิงสำเหตุที่ส็งผลต็อกำรมีจิตสำธำรณะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำที่ 2 ในเขต

พ้ืนที่กำรศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 3 จ ำนวน 645 คน ผลกำรศึกษำพบว็ำกำรรับรู ควำมสำมำรถ
ของตนเกี่ยวกับจิตสำธำรณะมีอิทธิพลทำงตรงต็อจิตสำธำรณะอย็ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 

กำรได็รับกำรสนับสนุนทำงสังคม เป็นตัวแปรที่ได็รับคัดเลือกเข็ำสมกำรเป็นอันดับที่ 2 
สำมำรถท ำนำยป็จจัยที่ส็งผลต็อพฤติกรรมจิตสำธำรณะของนักศึกษำมหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขต
สำรสนเทศเพชรบุรี เพ่ิมขึ้นร็อยละ 8.0 เมื่อพิจำรณำควำมสัมพันธ็ พบว็ำ กำรได็รับกำรสนับสนุนทำง
สังคมมีควำมสัมพันธ็ทำงบวกกับพฤติกรรมจิตสำธำรณะ อย็ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05  
(r=.855) แสดงว็ำ นักศึกษำมหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี  หำกได็รับกำร
สนับสนุนทำงสังคม ก็จะมีพฤติกรรมจิตสำธำรณะมำกขึ้น กล็ำวคือ นักศึกษำหำกมีปฏิสัมพันธ็อย็ำงมี
จุดมุ็งหมำยที่น ำมำซึ่งกำรช็วยเหลือในด็ำนต็ำง ๆ ทั้งรูปธรรมและนำมธรรม เช็น กำรรับรู็ เข็ำใจ และ
ตอบสนองทำงอำรมณ็ควำมรู็สึก กำรให็ข็อมูล ให็วัตถุสิ่งของ รวมถึงกำรยอมรับให็เป็นส็วนหนึ่งของ
กลุ็ม กำรที่ได็รับกำรสนับสนุนทำงสังคม จะเกิดกำรรับรู็ว็ำตนได็รับควำมรัก ควำมเอำใจใส็ กำรเห็น
คุณค็ำ และกำรยอมรับ ส็งผลทำงบวกต็อสุขภำพกำยและสุขภำพใจ ท ำให็สำมำรถเผชิญกับเหตุกำรณ็
ที่มำคุกคำมชีวิตได็อย็ำงมีประสิทธิภำพ โดยผลทำงจิตใจ คือท ำให็เกิดอำรมณ็ที่มั่นคงต็อเหตุกำรณ็ที่
ก ำลังเผชิญ มีแรงจูงใจในกำรแก็ไขป็ญหำจำกกำรได็รับข็อมูลเกี่ยวกับตนเองและสถำนกำรณ็ และมี
ควำมเครียดลดลง ส็วนผลทำงด็ำนร็ำงกำย คือส็งผลต็อกำรท ำงำนของระบบต็อมไร็ท็อ ระบบฮอร็โมน 
และระบบภูมิคุ็มกัน ท ำให็ร็ำงกำยรู็สึกสบำยและผ็อนคลำย และมีสุขภำพที่แข็งแรง มีภูมิด็ำนทำนโรค
สูงขึ้น  

กำรได็รับกำรสนับสนุนทำงสังคมจำกครอบครัว ควรมีกำรสนับสนุนในทุก ๆด็ำนทั้งในเรื่อง
ควำมรัก ควำมอบอ็ุน กำรให็ค ำปรึกษำ คอยกล็ำวตักเตือนเมื่อกระท ำผิด รับผิดชอบดูแลเอำ ใจใส็ 
สนับสนุนในด็ำนสิ่งของเครื่องใช็ที่จ ำเป็น เพ่ือให็นักศึกษำมีสำมำรถเผชิญสภำวะป็ญหำได็อย็ำงปกติ
สุข เช็น กำรแนะน ำ ชี้แนะให็รู็จักแบ็งป็นสิ่งของแก็ผู็อ่ืน อบรมสั่งสอนให็เป็นผู็มีควำมซื่อสัตย็ต็อ
ตนเองและผู็อ่ืน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม เสียสละเพ่ือสังคม เป็นต็น สอดคล็องกับอ็อมใจ วงษ็
มณฑำ (2553) ได็ศึกษำ ป็จจัยที่ส็งผลต็อจิตสำธำรณะของนักศึกษำมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร็ ผล
กำรศึกษำพบว็ำ ด็ำนกำรสนับสนุนจำกครอบครัว โดยภำพรวมอยู็ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำ เป็นรำย
ข็อพบว็ำ ข็อที่มีค็ำเฉลี่ยสูงสุดในระดับมำก คือนักศึกษำได็รับกำรอบรมสั่งสอนจำก ผู็ปกครองของ
วินัย ซื่อสัตย็ ประหยัด และอดทน รองลงมำ คือนักศึกษำได็รับควำมรัก ควำมเอำใจใส็และพร็อมให็
ก ำลังใจจำกบุคคลในครอบครัว และนักศึกษำมีควำมสัมพันธ็ที่ดีระหว็ำงสมำชิกใน ครอบครัว และ
สร็ำงเสริมควำมสัมพันธ็ที่ดีให็ต็อเนื่อง ส็วนข็อที่มีค็ำเฉลี่ยต่ ำสุดอยู็ในระดับมำก คือ นักศึกษำได็รับ
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ควำมช็วยเหลือทุนทรัพย็บริจำคเพ่ือกิจสำธำรณะประโยชน็ รองลงมำคือนักศึกษำ ได็รับค ำชมชมเชย
หรือรำงวัลตอบแทนควำมดีจำกบุคคลในครอบครัว และได็รับกำรอบรมเลี้ยงดูแบบ ประชำธิปไตย
ของพ็อแม็หรือผู็ปกครอง วรำภรณ็ ขัดทำนและคณะ (2554 : บทควำม) ได็ศึกษำเรื่อง จิตสำธำรณะ
ของนักศึกษำสำธำรณสุขศำสตร็ มหำวิทยำลัยกรุงเทพธนบุรี ศึกษำนักศึกษำชั้นป็ที่ 1-4 จ ำนวน 246 
คน พบว็ำกำรได็รับสนับสนุนจำกครอบครัว มีควำมสัมพันธ็กับจิตสำธำรณะของนักศึกษำคณะ
สำธำรณสุขศำสตร็ มหำวิทยำลัยกรุงเทพธนบุรีอย็ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ (P<0.01)   จิรำภรณ็ พงษ็
ศรีทัศน (2557 : บทควำม) ได็ศึกษำเรื่อง ป็จจัยที่ส็งผลต็อจิตสำธำรณะของนักศึกษำมหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ พบว็ำกำรสนับสนุนทำงสังคมจำกครอบครัวมีอิทธิพลต็อจิตสำธำรณะ

ของนักศึกษำเป็นอันดับที่ 2 (β=0.179) กำรสนับสนุนทำงสังคมจำกครอบครัวเป็นอีกป็จจัยหนึ่งที่
ส็งผลต็อจิตสำธำรณะของนักศึกษำ  ทั้งนี้เนื่องมำจำกกำรสนับสนุนทำงสังคมจำกครอบครัว  เป็นกำร
สนับสนุนทำงสังคมที่อยู็ในระดับแคบ หรือระดับลึก (Micro level)  กล็ำวคือเป็นกำรสนับสนุนทำง
สังคมจำกบุคคลที่มีควำมสัมพันธ็ของบุคคลใกล็ชิดสนิทสนมกันมำกที่สุด  จะมีควำมใกล็ชิดทำง
อำรมณ็ให็กำรสนับสนุนทำงจิตใจ แสดงควำมรักและ หjวงใย  

กำรได็รับกำรสนับสนุนทำงสังคมจำกเพ่ือน ทั้งนี้เนื่องมำจำก  เพ่ือนมีอิทธิพลต็อนักศึกษำสูง
ในช็วงวัยรุ็น ลักษณะเป็นกำรถ็ำยทอดทำงสังคมและกำรชักจูง ชักจูง หรือกำรยอมรับให็ปฏิบัติตำม
ค็ำนิยมของกลุ็มเพ่ือน เพ่ือนท ำให็นักศึกษำได็สัมผัสกับค็ำนิยมและประสบกำรณ็ที่แตกต็ำงจำกที่เคย
ได็รับจำกครอบครัว และเพ่ือนสำมำรถเป็นแบบอย็ำงแก็นักศึกษำได็ หำกเพ่ือนมีพฤติกรรมหรือ
ค็ำนิยมในกำรที่จะชักจูง สนับสนุนให็เกิดกำรกระท ำที่เป็นประโยชน็ต็อผู็อ่ืนหรือส็วนรวมมำกขึ้น
เท็ำใด ย็อมท ำให็นักศึกษำเกิดพฤติกรรมจิตสำธำรณะมำกขึ้นตำมไปด็วย  เช็น กำรชักชวนกันท ำ
กิจกรรมจิตสำธำรณะ กำรสนับสนุนเงิน สิ่งของ เมื่อท ำกิจกรรมจิตสำธำรณะเกิดข้ึน เพ่ือนจะช็วยแบ็ง
เบำภำระด็ำนกำรเรียน ระหว็ำงที่ท ำกิจกรรมจิตสำธำรณะ เป็นต็น สอดคล็องกับธัญศญำ ธรรมิสกุล 
(2556 : บทควำม) ได็ศึกษำเกี่ยวกับป็จจัยที่มีผลต็อพฤติกรรมจิ ตสำธำรณะของนักศึกษำระดับ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ วิทยำลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย็พำณิชยกำร พบว็ำ ด็ำนอิทธิพลกลุ็มเพ่ือน ด็ำน
กำรให็บริกำรห็องเรียนพิเศษ ด็ำนอำคำร และสถำนที่ ด็ำนกิจกรรมนักศึกษำ ด็ำนระเบียบวินัยใน
วิทยำลัย และด็ำนพฤติกรรมครูมีควำมสัมพันธ็ทำงบวกกับพฤติกรรมจิตสำธำรณะ อย็ำงมีนัยส ำคัญ
ทำงสถิติที่ระดับ .01 จิรำภรณ็  พงษ็ศรีทัศน (2557 : บทควำม) ได็ศึกษำเรื่อง ป็จจัยที่ส็งผลต็อจิต
สำธำรณะของนักศึกษำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ พบว็ำกำรสนับสนุนทำงสังคมจำก
เพ่ือน มีควำมสัมพันธ็ทำงบวกกับจิตสำธำรณะของนักศึกษำอย็ำงมีนัยส ำคัญ ทำงสถิติท่ีระดับ .01  

กำรได็รับกำรสนับสนุนทำงสังคมจำกมหำวิทยำลัย เป็นผลมำจำกกำรที่นักศึกษำได็เข็ำร็วม
ท ำกิจกรรมที่คณะวิชำและมหำวิทยำลัย จัดขึ้นตั้งแต็เริ่มเข็ำศึกษำในระดับชั้นป็ที่ 1 นักศึกษำมีโอกำส
ได็ร็วมกันคิด วำงแผน และลงมือปฏิบัติงำนจริง ท ำให็มีควำมรับผิดชอบต็องำนที่ได็รับมอบหมำย  
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มหำวิทยำลัยมีส็วนร็วมและช็วยในกำรเชื่อมโยงควำมมีจิตสำธำรณะของนักศึกษำ เช็น มหำวิทยำลัย 
มีกำรจัดกิจกรรมจิตสำธำรณะที่เป็นประโยชน็เพ่ือสังคมอย็ำงต็อเนื่อง มหำวิทยำลัยอนุญำตให็ใช็
สถำนที่และอุปกรณ็ในกำรท ำกิจกรรมจิตสำธำรณะ ให็กำรสนับสนุน ประชำสัมพันธ็ เป็ดโอกำสให็
นักศึกษำเสนอกิจกรรมที่เป็นประโยชน็แก็ส็วนรวม เป็นต็น สอดคล็องกับศิริสุข นำคะเสนีย็ (2557: 
50) ได็ท ำกำรศึกษำเกี่ยวกับป็จจัยที่มีอิทธิพลต็อพฤติกรรมจิตสำธำรณะของนักศึกษำคณะศิลปะ
ศำสตร็ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร็ พบว็ำ กำรสนับสนุนทำงสังคมจำก
มหำวิทยำลัย มีควำมสัมพันธ็ทำงบวกกับพฤติกรรมจิตสำธำรณะของนักศึกษำ อย็ำงมีนัยส ำคัญที่
ระดับ 0.01 ปรีชำ ค ำมำดี และประสพชัย พสุนนท็ (2559: วำรสำร) ท ำกำรศึกษำเรื่องป็จจัยที่ส็งผล
ต็อกำรมีจิตสำธำรณะของนักศึกษำระดับอุดมศึกษำในจังหวัดระยอง พบว็ำ กำรได็รับกำรสนับสนุน
จำกสถำบันกำรศึกษำมีควำมสัมพันธ็กับกำรมีจิตสำธำรณะอย็ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.01 

กำรมีส็วนร็วมในกิจกรรมนักศึกษำ เป็นตัวแปรที่ได็รับคัดเลือกเข็ำสมกำรเป็นอันดับที่ 3
สำมำรถท ำนำยป็จจัยที่ส็งผลต็อพฤติกรรมจิตสำธำรณะของนักศึกษำมหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขต
สำรสนเทศเพชรบุรี เพ่ิมขึ้นร็อยละ 1.0 เมื่อพิจำรณำควำมสัมพันธ็ พบว็ำ กำรได็รับกำรสนับสนุนทำง
สังคมมีควำมสัมพันธ็ทำงบวกกับพฤติกรรมจิตสำธำรณะ อย็ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .0 5  
(r=.860) แสดงว็ำ กิจกรรมนักศึกษำเป็นกิจกรรมและกระบวนกำรทำงกำรศึกษำที่มหำวิทยำลัยจัดให็
มีขึ้น เพ่ือเป็ดโอกำสให็นักศึกษำได็รู็จักสนิทสนมปรึกษำหำรือร็วมกันท ำกิจกรรม เพ่ือช็วยเหลือกัน
ทำงด็ำนวิชำกำร อันเป็นประโยชน็ต็อกำรศึกษำของนักศึกษำ โดยมีอำจำรย็ประจ ำนักศึกษำคอย
แนะน ำและให็ค ำปรึกษำ เพ่ือให็กำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรมของนักศึกษำเป็นไปอย็ำงมีประสิทธิภำพ 
และเดินไปในทำงที่ถูกต็องเหมำะสม นอกจำกกิจกรรมทำงด็ำนวิชำกำรแล็ว มหำวิทยำลัยอย็ำง
ส็งเสริมและสนับสนุนให็นักศึกษำรู็จักคิดและสร็ำงสรรค็กิจกรรมในแนวทำงที่เป็นประโยชน็ต็อสังคม
อีกด็วย กำรมีส็วนร็วมในกิจกรรมนักศึกษำเป็นป็จจัยที่ท ำให็นักศึกษำมีพฤติกรรมจิตสำธำรณะ ท ำให็
เรำได็มีโอกำสประเมินตนเองไปในตัวว็ำ จุดเด็น จุดด็อยของคุณเองนั้นมีอะไรบ็ำง บำงคนจะทรำบได็
เลยว็ำจริง ๆแล็วตนเองมีควำมถนัดอะไร อะไร เช็น บำงคนอำจจะชอบท ำงำนด็วยกำรวำงแผน กำร
พูด ติดต็อสื่อสำรบุคคลอ่ืน กำรบริหำรเวลำ ท ำให็รู็จักแบ็งเวลำในแต็ละกิจกรรมของตนเองอย็ำง
เหมำะสม และมีควำมสำมำรถในกำรท ำงำนร็วมกับผู็อ่ืนกำรเข็ำไปอยู็ในสังคมและเป็นกำรพัฒนำตน
ของนักศึกษำเพ่ือให็ เป็นบุคคลที่มีคุณภำพในอนำคตต็อไป  สอดคล็องกับพรพิมพ็ สำรักษ็ 
(2555:บทคัดย็อ) ได็ศึกษำวิจัยเรื่องควำมคิดเห็นของนักศึกษำต็อกำรเข็ำร็วมกิจกรรมนักศึกษำสถำบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล็ำเจ็ำคุณทหำรลำดกระบัง จุดมุ็งหมำยของงำนวิจัย เพื่อศึกษำและเปรียบเทียบ
ควำมคิดเห็นของนักศึกษำต็อกำรเข็ำร็วมกิจกรรมนักศึกษำสำธำรณะในระดับสูง เมื่ อวิเครำะห็แต็ละ
ด็ำนพบว็ำ ด็ำนควำมมุ็งมั่นพัฒนำ อยู็ในระดับปำนกลำง ด็ำนกำรเสียสละเพ่ือสังคมและด็ำนกำร
ช็วยเหลือผู็ อ่ืน อยู็ในระดับสูง และ ได็ศึกษำลักษณะของกำรมีส็วนร็วมกิจกรรมนักศึกษำกับ
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คุณลักษณะด็ำนจิตอำสำของนิสิตนักศึกษำ ศึกษำกับนิสิตนักศึกษำที่ก ำลังศึกษำอยู็ในระดับปริญญำ
ตรี ในป็กำรศึกษำ 2556 ภำคเรียนที่ 2 จำกมหำวิทยำลัยของรัฐในจังหวัดนครปฐม 4 แห็ง ได็แก็ 
มหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขตพระรำชวังสนำมจันทร็ มหำวิทยำลัยมหิดล วิทยำเขตศำลำยำ 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร็ วิทยำเขตก ำแพงแสน และมหำวิทยำลัยรำชภัฎนครปฐม รวมทั้งสิ้น 398 
คน พบว็ำ กำรมีส็วนร็วมในกิจกรรมนักศึกษำ โดยภำพรวมอยู็ในระดับปำนกลำง เมื่อพิจำรณำเป็น
รำยด็ำนพบว็ำ ด็ำนที่มำกท่ีสุดคือ ระดับกำรมีส็วนร็วมในกิจกรรมด็ำนกำรบ ำเพ็ญประโยชน็หรืออำสำ
พัฒนำชนบทโดยอยู็ในระดับมำก รองลงมำคือระดับกำรมีส็วนร็วมในกิจกรรมด็ำนกีฬำ ระดับกำรมี
ส็วนร็วมในกิจกรรมด็ำนจริยธรรม และระดับกำรส็วนร็วมในกิจกรรมด็ำนศิลปวัฒนธรรม โดยอยู็
ระดับปำนกลำง กำรมีส็วนร็วมในกิจกรรมนักศึกษำในลักษณะที่มีกำรทุ็มเทก ำลังกำย ก ำลังใจ เข็ำไป
มีส็วนร็วมในกำรคิด แก็ไข พัฒนำ และลงมือปฏิบัติอย็ำงจริงจัง จะท ำให็เกิดกำรพัฒนำคุณลักษณะ
ด็ำนจิตอำสำ (วลัยทิพย็ เปรมทวีธนโชต, 2556  ) และสอดคล็องกับ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำ (2551:2) กล็ำวว็ำ กิจกรรมนักศึกษำเป็นส็วนหนึ่งของชีวิตนักศึกษำซึ่งมีควำมส ำคัญต็อ
กำรพัฒนำนักศึกษำให็เป็นผู็ใหญ็ที่สมบูรณ็ในอนำคต กิจกรรมนักศึกษำเป็ดโอกำสให็นิสิตได็มีส็วนใน
กำรแสดงควำมสำมำรถ กำรตัดสินใจ กำรท ำงำน กำรปรับปรุงบุคลิกภำพ และรู็จักกำรเป็นผู็น ำผู็
ตำมท่ีดีในสังคมของนักศึกษำเอง 

 

ข็อเสนอแนะจำกกำรวิจัย 

1. จำกผลกำรศึกษำพบว็ำ เมื่อนักศึกษำระดับป็กำรศึกษำสูงขึ้น จะมีพฤติกรรมจิตสำธำรณะ

ที่น็อยลง ผู็วิจัยจึงเสนอว็ำ กิจกรรมที่ส็งเสริมพฤติกรรมจิตสำธำรณะสำมำรถจัดกระท ำได็หลำกหลำย

รูปแบบ เช็น กำรบริจำคสิ่งของ กำรระดมเงินเพ่ือสมทบทุนให็กับผู็จัดกิจกรรม เพ่ือกิจกรรมนั้น

ด ำเนินไปได็ด็วยดี 

2. จำกผลกำรศึกษำพบว็ำ นักศึกษำที่ศึกษำต็ำงคณะวิชำแตกต็ำงกัน จะมีพฤติกรรม 

จิตสำธำรณะที่แตกต็ำงกัน ผู็วิจัยจึงเสนอว็ำ มหำวิทยำลัยศิลปำกรควรออกแบบให็มีรำยวิชำบังคับที่

ให็นักศึกษำทุกคน ทุกชั้นป็ควรเข็ำศึกษำและนักศึกษำทุกคนจะต็องลงมือท ำกิจกรรมหรือโครงกำร  

จิตสำธำรณะเพ่ือสังคมอย็ำงต็อเนื่อง 

3. จำกผลกำรศึกษำพบว็ำ นักศึกษำที่ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนแตกต็ำงกัน จะมีพฤติกรรม 

จิตสำธำรณะที่แตกต็ำงกัน ผู็วิจัยจึงเสนอว็ำ มหำวิทยำลัยเน็นควำมส ำคัญด็ำนกำรศึกษำแล็ว 

มหำวิทยำลัยควรส็งเสริมให็มีกำรเรียนรู็จำกประสบกำรณ็ตรง เช็น กำรท ำงำนร็วมกับผู็อ่ืน กำร

ท ำงำนในสังคม กำรรับฟ็งควำมคิดเห็น กำรเคำรพควำมคิดที่แตกต็ำง ซึ่งจะเป็นประโยชน็ในกำร

ประยุกต็ใช็ควำมรู็สู็ชีวิตจริง ส็งเสริมทักษะควำมสำมำรถส็วนบุคคล และสำมำรถน ำประสบกำรณ็
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ควำมรู็จำกกำรเรียนมำประยุกต็ใช็ให็เกิดประโยชน็ในท ำกิจกรรมหรือโครงกำรจิตสำธำรณะเพ่ือ

ส็วนรวมให็มำกที่สุด  

4. จำกกำรศึกษำพบว็ำ กิจกรรมที่มหำวิทยำลัยจัดขึ้นส็วนใหญ็อยู็ภำยในมหำวิทยำลัย ผู็วิจัย

จึงเสนอว็ำ มหำวิทยำลัยควรจัดกิจกรรมที่ร็วมมือกับชุมชน หรือกำรออกไปนอกสถำนที่ เช็น กิจกรรม

ออกค็ำยอำสำ กำรให็บริกำรแก็ผู็ที่อยู็ห็ำงไกล เพ่ือให็นักศึกษำฝ็กทักษะกำรท ำงำนเป็นทีม กำร

วำงแผน กำรอยู็ร็วมกันในสังคม ภำวะผู็น ำ และกำรปลูกฝ็งจิตส ำนึกท่ีดีในกำรท ำงำน 

 

ข็อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งต็อไป 

 1. ควรจะมีกำรศึกษำเปรียบเทียบกับวิทยำเขตอ่ืน ๆ ของมหำวิทยำลัย 

 2. ศึกษำเชิงคุณภำพโดยใช็แบบสัมภำษณ็มำเป็นเครื่องมือทำงกำรศึกษำร็วมกับกำรสังเกต

พฤติกรรมของนักศึกษำ 

 3. ศึกษำตัวแปรอ่ืน ๆ ที่มีผลต็อกำรแสดงพฤติกรรมของนักศึกษำวัยรุ็น เช็น ทัศนคติ 

แรงจูงใจ ค็ำนิยมและค็ำเชื่อ เป็นต็น เพื่อน ำผลที่เป็นคุณลักษณะจิต สำธำรณะของนักศึกษำมำศึกษำ

และสนับสนุน ส็งเสริมด็ำนพัฒนำกำรเรียนรู็สู็กำรปฏิบัติตนให็เป็นผู็มีจิตสำธำรณะให็มำกขึ้น 
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แบบสอบถำม 
เร่ือง ป็จจัยที่ส็งผลต็อพฤติกรรมจิตสำธำรณะของนักศึกษำมหำวิทยำลัยศิลปำกร 

วิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี 
 

ค ำอธิบำยประกอบแบบสอบถำม 
1. แบบสอบถำมเรื่อง ป็จจัยที่ส็งผลต็อพฤติกรรมจิตสำธำรณะของนักศึกษำมหำวิทยำลัย

ศิลปำกรวิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรีนี้ มีวัตถุประสงค็เพ่ือเก็บข็อมูลประกอบกำรท ำวิทยำนิพนธ็ของ
นักศึกษำปริญญำโท สำขำจิตวิทยำชุมชน ภำควิชำจิตวิทยำและกำรแนะแนว คณะศึกษำศำสตร็ 
มหำวิทยำลัยศิลปำกร 

2.ขอให็นักศึกษำตอบแบบสอบถำมตำมควำมจริง ผู็วิจัยจะเก็บข็อมูลค ำตอบไว็เป็นควำมลับ
และน ำไปใช็ประโยชน็เพ่ือกำรวิจัยประกอบวิทยำนิพนธ็เท็ำนั้น กำรน ำเสนอข็อมูลค ำตอบจะน ำเสนอ
ในภำพรวมไม็ระบุชื่อ ดังนั้น ค ำตอบทั้งหมดจึงไม็ส็งผลกระทบใดๆต็อท็ำน ผู็วิจัยขอควำมร็วมมือให็
ท็ำนตอบค ำถำมให็ครบทุกข็อเพ่ือจะได็ค ำตอบที่สมบูรณ็ส ำหรับกำรวิจัย 

3. แบบสอบถำมนี้ แบ็งออกเป็น 5 ตอน ประกอบด็วย 
 ตอนที่ 1 แบบสอบถำมเกี่ยวกับข็อมูลทั่วไปของนักศึกษำ 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถำมเกี่ยวกับพฤติกรรมจิตสำธำรณะ 
 ตอนที่ 3 แบบสอบถำมเกี่ยวกับกำรรับรู็ควำมสำมำรถของตนเอง 
 ตอนที่ 4 แบบสอบถำมเกี่ยวกับกำรได็รับแรงสนับสนุนทำงสังคม 
 ตอนที่ 5 แบบสอบถำมเกี่ยวกับกำรมีส็วนร็วมในกิจกรรมนักศึกษำ 
  
ผู็วิจัยหวังเป็นอย็ำงยิ่งว็ำจะได็รับควำมร็วมมือจำกท็ำนเป็นอย็ำงดี ขอขอบคุณมำ ณ ที่นี้ 
  
      นำงสำวภัทรวดี กลีบสุวรรณ็ 
         นักศึกษำปริญญำโท สำขำจิตวิทยำชุมชน 
     ภำควิชำจิตวิทยำและกำรแนะแนว บัณฑิตวิทยำลัย 
           มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
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แบบสอบถำม 
เร่ือง ป็จจัยที่ส็งผลต็อพฤติกรรมจิตสำธำรณะของนักศึกษำ 

มหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี 
 
ตอนที่ 1  แบบสอบถำมเกี่ยวกับข็อมูลทั่วไปของนักศึกษำ 
ค ำชี้แจง โปรดท ำเครื่องหมำย ✓ ลงใน (  ) ที่ตรงกับควำมเป็นจริงของท็ำนมำกที่สุด 
 

1. เพศ 
(  ) ชำย 
(  ) หญิง 

2. นักศึกษำก ำลังศึกษำในชั้นป็ที่ 
(  ) ชั้นป็ที่ 1 
(  ) ชั้นป็ที่ 2 
(  ) ชั้นป็ที่ 3 
(  ) ชั้นป็ที่ 4 

3. ป็จจุบันนักศึกษำก ำลังศึกษำคณะวิชำใด 
(  ) คณะสัตวศำสตร็และเทคโนโลยีกำรเกษตร 
(  ) คณะวิทยำกำรจัดกำร 
(  ) คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

4. เกรดเฉลี่ยของนักศึกษำคือ 
(  ) น็อยกว็ำหรือเท็ำกับ 2.00 
(  ) 2.01 – 2.50 
(  ) 2.51 – 3.00 
(  ) 3.01 – 3.50 
(  ) มำกกว็ำ 3.50 

5. นักศึกษำเคยมีประสบกำรณ็เข็ำกิจกรรมจิตสำธำรณะภำยนอกมหำวิทยำลัย หรือไม็ 
(  ) เคย 
(  ) ไม็เคย 
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ตอนที่ 2 แบบสอบถำมเกี่ยวกับพฤติกรรมจิตสำธำรณะ  
ค ำชี้แจง โปรดท ำเครื่องหมำย ✓ ลงใน (  ) ที่ตรงกับควำมเป็นจริงของท็ำนมำกท่ีสุด โดยค ำตอบมี 5 
ตัวเลือก ดังนี้ 
 

มำกที่สุด หมำยถึง ข็อควำมนั้นตรงกับควำมเป็นจริงของนักศึกษำมำกที่สุด 
มำก หมำยถึง ข็อควำมนั้นตรงกับควำมเป็นจริงของนักศึกษำมำก 
ปำนกลำง หมำยถึง ข็อควำมนั้นตรงกับควำมเป็นจริงของนักศึกษำปำนกลำง 
น็อย หมำยถึง ข็อควำมนั้นตรงกับควำมเป็นจริงของนักศึกษำน็อย 
น็อยที่สุด หมำยถึง ข็อควำมนั้นตรงกับควำมเป็นจริงของนักศึกษำน็อยที่สุด 

 
 

ค ำถำม 
ระดับกำรมีจิตสำธำรณะของนักศึกษำ 
5 

มำก
ที่สุด 

4 
มำก 

3 
ปำน
กลำง 

2 
น็อย 

1 
น็อย
ที่สุด 

ด็ำนพฤติกรรมกำรตระหนักรู็และมีส็วนร็วมในกำรแก็ไขป็ญหำ 
1. ข็ำพเจ็ำจะพูดคุยและแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นใน
กำรแก็ป็ญหำทำงสังคม 

     

2. ข็ำพเจ็ำลดกำรใช็โฟมและพลำสติก เพ่ือลดป็ญหำ
มลภำวะทำงสิ่งแวดล็อม 

     

3. เมื่อมีป็ญหำส็วนรวมเกิดขึ้น ข็ำพเจ็ำจะค็นหำป็ญหำ
และพร็อมลงมือแก็ไขป็ญหำนั้น ๆ 

     

4. เมื่อมีป็ญหำส็วนรวม ข็ำพเจ็ำจะค็นหำสำเหตุของ
ป็ญหำที่เกิดขึ้น และหำแนวทำงแก็ไขป็ญหำไม็ให็มี
ผลกระทบต็อผู็อ่ืน 

     

5. เมื่อมีกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น ข็ำพเจ็ำสำมำรถ
ยอมรับควำมคิดเห็นที่แตกต็ำงของผู็อ่ืนได็ 

     

6. เมื่อมีป็ญหำส็วนรวมข็ำพเจ็ำจะไตร็ตรองให็ถี่ถ็วน 
ก็อนกำรตัดสินใจลงมือแก็ป็ญหำ 

     

7. ข็ำพเจ็ำคิดว็ำตนเองมีส็วนที่ท ำให็สิ่งแวดล็อมเกิด
ควำมเสื่อมโทรม 
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ค ำถำม 

ระดับกำรมีจิตสำธำรณะของนักศึกษำ 
5 

มำก
ที่สุด 

4 
มำก 

3 
ปำน
กลำง 

2 
น็อย 

1 
น็อย
ที่สุด 

8. ข็ำพเจ็ำไม็ให็ควำมสนใจกับกำรเปลี่ยนแปลงทำง
สังคมท่ีเกิดข้ึนรอบ ๆตัว 

     

ด็ำนกำรช็วยเหลือและกำรอยู็ร็วมกันอย็ำงเกื้อกูล 
9. ข็ำพเจ็ำมักแบ็งป็นของให็กับผู็อ่ืนที่ขำดแคลน      
10. ข็ำพเจ็ำมักชอบเอำเปรียบผู็อ่ืนที่อยู็ร็วมกัน      
11. ข็ำพเจ็ำให็เกียรติเพ่ือนและผู็อ่ืนที่อยู็ร็วมกัน       
12. ข็ำพเจ็ำให็ควำมร็วมมือในกำรแก็ป็ญหำสังคม 
เพรำะเป็นสิ่งที่สำมำรถช็วยเหลือนั้นได็ 

     

13. ข็ำพเจ็ำเห็นว็ำควำมเอ้ืออำทร เป็นสิ่งที่ท ำให็เรำ
อยู็ร็วมกันในสังคมแล็วมีควำมสุข 

     

14. เมื่อข็ำพเจ็ำจะกระท ำสิ่งใด ข็ำพเจ็ำมักค ำนึงว็ำจะ
ไม็ท ำให็ผู็อ่ืนเดือดร็อนและเสียหำย  

     

15. ข็ำพเจ็ำยอมรับในควำมเหมือนและควำมแตกต็ำง
ระหว็ำงบุคคล 

     

16. เมื่อพบว็ำเพ่ือนเกิดควำมไม็สบำยทั้งกำยและจิตใจ 
ข็ำพเจ็ำจะช็วยเหลือและให็ก ำลังใจ 

     

17. เมื่อผู็อ่ืนให็ควำมช็วยเหลือข็ำพเจ็ำ ข็ำพเจ็ำจะ
กล็ำวขอบคุณเสมอ 

     

18. ข็ำพเจ็ำรับฟ็งข็อเสนอแนะและยินดีให็ค ำปรึกษำ
กับผู็อ่ืน 

     

19. ข็ำพเจ็ำคิดว็ำกำรเป็นคนที่เอำใจเขำมำใส็ใจเรำ 
เป็นสิ่งส ำคัญที่สุดของกำรอยู็ร็วมกันในสังคม 

     

20. เมื่อข็ำพเจ็ำท ำงำนหรือร็วมกิจกรรมกับผู็อ่ืน
ข็ำพเจ็ำจะนึกถึงหลักควำมถูกต็องก็อนเสมอ 
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ค ำถำม 

ระดับกำรมีจิตสำธำรณะของนักศึกษำ 

5 
มำก
ที่สุด 

4 
มำก 

3 
ปำน
กลำง 

2 
น็อย 

1 
น็อย
ที่สุด 

ด็ำนพฤติกรรมกำรเคำรพหน็ำที่และข็อปฏิบัติทำงสังคม 
21. ข็ำพเจ็ำรู็และเข็ำใจถึงหน็ำที่ของตนเอง ในกำร
ร็วมกิจกรรมจิตสำธำรณะร็วมกับผู็อ่ืน 

     

22. ข็ำพเจ็ำยึดถือและปฏิบัติตำมข็อก ำหนดของ
มหำวิทยำลัยอยู็เสมอ 

     

23. ข็ำพเจ็ำมีควำมรับผิดชอบต็อหน็ำที่ในกำรท ำงำน
ของตนเอง 

     

24. ข็ำพเจ็ำรู็สึกละอำยใจในกำรท ำสิ่งที่ไม็ถูกต็อง      
25. เมื่อข็ำพเจ็ำได็รับมอบหมำยให็ท ำงำน ข็ำพเจ็ำจะ
รับผิดชอบงำนอย็ำงเต็มควำมสำมำรถ 

     

26. เมื่อมีกำรซื้อของหรือรับสิ่งของ ข็ำพเจ็ำจะเข็ำแถว
ตำมล ำดับก็อนหลัง  

     

27. เมื่อใดที่ข็ำพเจ็ำคิดว็ำกำรกระท ำนั้นผิด ข็ำพเจ็ำ
จะหยุดกระท ำสิ่งนั้นโดยทันที 

     

28. ข็ำพเจ็ำเข็ำร็วมกิจกรรมต็ำง ๆของคณะด็วยควำม
เต็มใจ 

     

29. ข็ำพเจ็ำไม็ยึดของสำธำรณะเป็นของตนเอง      
30. เมื่อข็ำพเจ็ำได็รับมอบหมำยให็ท ำงำน ข็ำพเจ็ำจะ
ท ำงำนสิ่งนั้นอย็ำงเต็มควำมสำมำรถ 

     

31. ข็ำพเจ็ำเข็ำร็วมกิจกรรมทำงสังคมเสมอ      
32. ข็ำพเจ็ำมีทัศนคติที่ดี ต็อกำรท ำประโยชน็เพ่ือ

ส็วนรวม 

     

ด็ำนพฤติกรรมกำรอุทิศตนท ำงำนโดยเห็นแก็ประโยชน็ส็วนรวม 
33. ข็ำพเจ็ำมีควำมเสียสละ และเห็นแก็ประโยชน็
ส็วนรวม 
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ค ำถำม 

ระดับกำรมีจิตสำธำรณะของนักศึกษำ 
5 

มำก
ที่สุด 

4 
มำก 

3 
ปำน
กลำง 

2 
น็อย 

1 
น็อย
ที่สุด 

34. ข็ำพเจ็ำช็วยเหลือผู็อ่ืนโดยไม็มุ็งหวังสิ่งตอบแทน      
35. ข็ำพเจ็ำมกัท ำประโยชน็ให็กับส็วนรวมมำกกว็ำ
ประโยชน็ส็วนตน 

     

36. เมื่อข็ำพเจ็ำท ำงำนของตนเองเสร็จ ข็ำพเจ็ำจะ
อำสำช็วยเหลือเพ่ือนที่ยังท ำงำนไม็เสร็จด็วยควำมเต็ม
ใจ 

     

37. เมื่อข็ำพเจ็ำเห็นเพ่ือนล ำบำก ข็ำพเจ็ำจะเข็ำไป
สอบถำมเพ่ือให็ควำมช็วยเหลือ 

     

38. ข็ำพเจ็ำมักบริจำคสิ่งของที่ไม็ใช็แล็วให็แก็
ผู็ด็อยโอกำส หรือองค็กรกำรกุศลต็ำง ๆ 

     

39. ข็ำพเจ็ำมีควำมสุขเมื่อได็ท ำงำนเพ่ือสำธำรณะ      
40. ข็ำพเจ็ำพร็อมที่จะเข็ำร็วมกิจกรรมจิตสำธำรณะ
แม็จะต็องเสียสละทรัพย็ส็วนตัวบ็ำง 

     

41. ข็ำพเจ็ำพร็อมที่จะให็ควำมรู็แก็ผู็อ่ืน โดยไม็หวัง
ผลตอบแทน 

     

42. ทุกครั้งที่ข็ำพเจ็ำช็วยเหลือผู็อ่ืน ข็ำพเจ็ำจะไม็รู็สึก
เบื่อหน็ำย  

     

43. เมื่อต็องท ำงำนเพ่ือส็วนรวมหรือสังคม ข็ำพเจ็ำเต็ม
ใจทุกครั้ง 
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ตอนที่ 3 แบบสอบถำมเกี่ยวกับกำรรับรู็ควำมสำมำรถของตนเอง  
ค ำชี้แจง โปรดท ำเครื่องหมำย ✓ ลงใน (  ) ที่ตรงกับควำมเป็นจริงของท็ำนมำกท่ีสุด โดยค ำตอบมี 5 
ตัวเลือก ดังนี้ 
 

มำกที่สุด หมำยถึง ข็อควำมนั้นตรงกับควำมเป็นจริงของนักศึกษำมำกที่สุด 
มำก หมำยถึง ข็อควำมนั้นตรงกับควำมเป็นจริงของนักศึกษำมำก 
ปำนกลำง หมำยถึง ข็อควำมนั้นตรงกับควำมเป็นจริงของนักศึกษำปำนกลำง 
น็อย หมำยถึง ข็อควำมนั้นตรงกับควำมเป็นจริงของนักศึกษำน็อย 
น็อยที่สุด หมำยถึง ข็อควำมนั้นตรงกับควำมเป็นจริงของนักศึกษำน็อยที่สุด 

 
 

ค ำถำม 
ระดับกำรรับรู็ควำมสำมำรถของตนเอง 
5 

มำก
ที่สุด 

4 
มำก 

3 
ปำน
กลำง 

2 
น็อย 

1 
น็อย
ที่สุด 

ด็ำนกำรรับรู็ควำมสำมำรถของตนเอง 
1. เมื่อมีเหตุกำรณ็ต็ำง ๆเกิดขึ้น ข็ำพเจ็ำเชื่อว็ำตนเอง
มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห็ถึงสภำพเหตุกำรณ็
นั้นได็ 

     

2. ข็ำพเจ็ำเชื่อมั่นในกำรพัฒนำศักยภำพของตนเอง      
3. ข็ำพเจ็ำยอมรับในกำรกระท ำของตนเอง เช็น กำร
ยอมรับในผลกำรเรียน 

     

4. ข็ำพเจ็ำเคำรพในกำรตัดสินใจของผู็อ่ืน       
5. ข็ำพเจ็ำไม็เคยประเมินผลกำรท ำงำนของตนเอง      
6. ข็ำพเจ็ำยอมรับข็อผิดพลำดจำกควำมล็มเหลว ในสิ่ง
ที่ตนเองกระท ำ 

     

7. ข็ำพเจ็ำเชื่อว็ำตนเองสำมำรถบริหำรจัดกำรและ
กิจกรรมต็ำง ๆ เพ่ือให็บรรลุเป็ำหมำยที่ตั้งไว็ได็ 

     

8. ข็ำพเจ็ำสำมำรถเผชิญหน็ำกับป็ญหำและอุปสรรค
ต็ำง ๆที่เกิดขึ้นได็ 

     

9. เมื่อข็ำพเจ็ำประสบกับควำมล็มเหลว ข็ำพเจ็ำจะ
เริ่มต็นใหม็เสมอ 
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ค ำถำม 

ระดับกำรรับรู็ควำมสำมำรถของตนเอง 

5 
มำก
ที่สุด 

4 
มำก 

3 
ปำน
กลำง 

2 
น็อย 

1 
น็อย
ที่สุด 

10.เมื่อมีป็ญหำเกิดขึ้น ข็ำพเจ็ำจะคิดหำทำงเลือกที่
หลำกหลำย 

     

11. ข็ำพเจ็ำเลือกท ำในสิ่งที่ดีที่สุด และไม็ท ำให็ผู็อ่ืน
เดือดร็อน 

     

12. ข็ำพเจ็ำมีกำรวำงแผนในกำรเรียนเสมอ      
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ตอนที่ 4 แบบสอบถำมเกี่ยวกับด็ำนกำรได็รับกำรสนับสนุนทำงสังคม  
ค ำชี้แจง โปรดท ำเครื่องหมำย ✓ ลงใน (  ) ที่ตรงกับควำมเป็นจริงของท็ำนมำกท่ีสุด โดยค ำตอบมี 5 
ตัวเลือก ดังนี้ 
 

มำกที่สุด หมำยถึง ข็อควำมนั้นตรงกับควำมเป็นจริงของนักศึกษำมำกที่สุด 
มำก หมำยถึง ข็อควำมนั้นตรงกับควำมเป็นจริงของนักศึกษำมำก 
ปำนกลำง หมำยถึง ข็อควำมนั้นตรงกับควำมเป็นจริงของนักศึกษำปำนกลำง 
น็อย หมำยถึง ข็อควำมนั้นตรงกับควำมเป็นจริงของนักศึกษำน็อย 
น็อยที่สุด หมำยถึง ข็อควำมนั้นตรงกับควำมเป็นจริงของนักศึกษำน็อยที่สุด 

 
 

ค ำถำม 
ระดับกำรได็รับกำรสนับสนุนทำงสังคม 
5 

มำก
ที่สุด 

4 
มำก 

3 
ปำน
กลำง 

2 
น็อย 

1 
น็อย
ที่สุด 

ด็ำนกำรได็รับกำรสนับสนุนทำงสังคมจำกครอบครัว 
1. ครอบครัวของข็ำพเจ็ำ แนะน ำให็ข็ำพเจ็ำรู็จัก
แบ็งป็นสิ่งของแก็ผู็อ่ืนเสมอ 

     

2. ครอบครัวของข็ำพเจ็ำ อนุญำตให็ข็ำพเจ็ำเข็ำร็วม
กิจกรรมจิตสำธำรณะ 

     

3. ครอบครัวของข็ำพเจ็ำจะสั่งสอนให็ข็ำพเจ็ำยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม เสียสละเพ่ือสังคม 

     

4. ครอบครัวของข็ำพเจ็ำสั่งสอนให็ข็ำพเจ็ำ เป็นผู็มี
วินัยในกำรด ำเนินชีวิตร็วมกับผู็อ่ืน  

     

5. ครอบครัวของข็ำพเจ็ำสั่งสอนให็ข็ำพเจ็ำ เป็นผู็มี
ควำมซื่อสัตย็ต็อตนเองและผู็อ่ืน 

     

6. ครอบครัวของข็ำพเจ็ำ มีกำรเอำใจใส็ และ
ช็วยเหลือกันภำยในครอบครัว 

     

7. ครอบครัวของข็ำพเจ็ำ ไม็เห็นด็วยกับข็ำพเจ็ำ ใน
กำรท ำกิจกรรมจิตสำธำรณะ 

     

8. ข็ำพเจ็ำได็รับค ำชมเชยจำกคนในครอบครัว เมื่อ
ข็ำพเจ็ำท ำควำมดีเพ่ือสังคม 
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ค ำถำม 

ระดับกำรได็รับกำรสนับสนุนทำงสังคม 

5 
มำก
ที่สุด 

4 
มำก 

3 
ปำน
กลำง 

2 
น็อย 

1 
น็อย
ที่สุด 

9. เมื่อมีโอกำสครอบครัวของข็ำพเจ็ำมักจะร็วมกันท ำ
กิจกรรมจิตสำธำรณะอยู็เสมอ 

     

ด็ำนกำรได็รับกำรสนับสนุนทำงสังคมจำกเพื่อน 
10. ข็ำพเจ็ำกับกลุ็มเพ่ือนจะคิดกิจกรรม เพื่อชักชวน
ให็เพ่ือนๆคนอ่ืนเข็ำร็วมกิจกรรมจิตสำธำรณะด็วย 

     

11. เพ่ือนของข็ำพเจ็ำจะชักชวนให็ข็ำพเจ็ำท ำกิจกรรม
จิตสำธำรณะ 

     

12. เพ่ือนของข็ำพเจ็ำมักจะให็ข็ำพเจ็ำยืมอุปกรณ็ใน
กำรจัดกิจกรรมจิตสำธำรณะอยู็เสมอ  

     

13. เมื่อเพ่ือนของข็ำพเจ็ำทรำบว็ำมีกิจกรรมจิต
สำธำรณะ มักจะแจ็งให็ข็ำพเจ็ำทรำบด็วย 

     

14. เพ่ือนของข็ำพเจ็ำมีส็วนร็วมในกำรสนับสนุนเงิน 
สิ่งของ เมื่อข็ำพเจ็ำท ำกิจกรรมจิตสำธำรณะ 

     

15. เพ่ือนจะชมเชยข็ำพเจ็ำ เวลำข็ำพเจ็ำท ำประโยชน็
เพ่ือสังคม 

     

16. เพ่ือนของข็ำพเจ็ำจะแบ็งเบำภำระด็ำนกำรเรียน 
ระหว็ำงที่ข็ำพเจ็ำท ำกิจกรรมจิตสำธำรณะ 

     

17. เพ่ือนของข็ำพเจ็ำคอยให็ค ำแนะน ำเกี่ยวกับ
ขั้นตอนกำรท ำกิจกรรมจิตสำธำรณะ 

     

18. เมื่อข็ำพเจ็ำจัดกิจกรรมจิตสำธำรณะ เพื่อนของ
ข็ำพเจ็ำจะคอยให็ก ำลังใจแก็ข็ำพเจ็ำอยู็เสมอ  

     

19. ข็ำพเจ็ำและเพ่ือนของข็ำพเจ็ำ มีแนวคิดในกำรจัด
กิจกรรมด็ำนจิตสำธำรณะที่คล็ำยคลึงกัน 

     

20. เมื่อมีเวลำว็ำง ข็ำพเจ็ำและเพ่ือนๆ จะนัดพบปะ
กัน เพ่ือไปท ำกิจกรรมที่เป็นประโยชน็ส็วนรวม 
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ค ำถำม 

ระดับกำรได็รับกำรสนับสนุนทำงสังคม 
5 

มำก
ที่สุด 

4 
มำก 

3 
ปำน
กลำง 

2 
น็อย 

1 
น็อย
ที่สุด 

ด็ำนกำรได็รับกำรสนับสนุนทำงสังคมจำกมหำวิทยำลัย 
21. มหำวิทยำลัย ได็มีกำรจัดกิจกรรมจิตสำธำรณะที่
เป็นประโยชน็เพ่ือนักศึกษำอย็ำงต็อเนื่อง 

     

22. ข็ำพเจ็ำไม็เห็นด็วยที่มหำวิทยำลัย ก ำหนดให็
นักศึกษำเข็ำร็วมกิจกรรมจิตสำธำรณะ 

     

23. อำจำรย็แนะน ำ ให็ข็ำพเจ็ำเข็ำร็วมกิจกรรมจิต
สำธำรณะที่เป็นประโยชน็แก็ส็วนรวม 

     

24. มหำวิทยำลัยอนุญำตให็ข็ำพเจ็ำใช็สถำนที่และ
อุปกรณ็ในกำรท ำกิจกรรมจิตสำธำรณะ 

     

25. มหำวิทยำลัยให็กำรสนับสนุน กำรจัดกิจกรรม
ส็งเสริมด็ำนคุณธรรม จริยธรรมอย็ำงต็อเนื่อง 

     

26. มหำวิทยำลัยมีกำรประชำสัมพันธ็ ให็นักศึกษำ
ทรำบเกี่ยวกับกิจกรรมจิตสำธำรณะ 

     

27. เมื่อเห็นทรัพย็สินของมหำวิทยำลัยเสียหำย 
ข็ำพเจ็ำไม็สนใจที่จะแจ็งหน็วยงำนที่รับผิดชอบ 

     

28. มหำวิทยำลัย เป็ดโอกำสให็นักศึกษำเสนอ
กิจกรรมที่เป็นประโยชน็แก็ส็วนรวม 

     

29. ข็ำพเจ็ำเห็นว็ำกิจกรรมใด ๆที่มหำวิทยำลัยจัดขึ้น 
ควรให็ค็ำตอบแทนนักศึกษำที่เข็ำร็วมกิจกรรม 
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ตอนที่ 5 แบบสอบถำมเกี่ยวกับด็ำนกำรมีส็วนร็วมในกิจกรรมนักศึกษำ  
ค ำชี้แจง โปรดท ำเครื่องหมำย ✓ ลงใน (  ) ที่ตรงกับควำมเป็นจริงของท็ำนมำกท่ีสุด โดยค ำตอบมี 5 
ตัวเลือก ดังนี้ 

มำกที่สุด หมำยถึง ข็อควำมนั้นตรงกับควำมเป็นจริงของนักศึกษำมำกที่สุด 
มำก หมำยถึง ข็อควำมนั้นตรงกับควำมเป็นจริงของนักศึกษำมำก 
ปำนกลำง หมำยถึง ข็อควำมนั้นตรงกับควำมเป็นจริงของนักศึกษำปำนกลำง 
น็อย หมำยถึง ข็อควำมนั้นตรงกับควำมเป็นจริงของนักศึกษำน็อย 
น็อยที่สุด หมำยถึง ข็อควำมนั้นตรงกับควำมเป็นจริงของนักศึกษำน็อยที่สุด 
   

 
 

ค ำถำม 

ระดับกำรได็รับกำรมีส็วนร็วมในกิจกรรม
นักศึกษำของนักศึกษำ 

5 
มำก
ที่สุด 

4 
มำก 

3 
ปำน
กลำง 

2 
น็อย 

1 
น็อย
ที่สุด 

ด็ำนกำรมีส็วนร็วมในกิจกรรมนักศึกษำ 
1. ข็ำพเจ็ำสำมำรถเสียสละเวลำส็วนตัวเพ่ือช็วย
กิจกรรมของมหำวิทยำลัย 

     

2. ข็ำพเจ็ำรู็สึกไม็ชอบเข็ำร็วมกิจกรรม เพรำะท ำให็
เสียเวลำ**  

     

3. เมื่อมีเวลำว็ำง ข็ำพเจ็ำจะเข็ำร็วมกิจกรรมที่
มหำวิทยำลัยจัดขึ้น 

     

4. ข็ำพเจ็ำจะช็วยหำแนวทำงในกำรช็วยพัฒนำ
มหำวิทยำลัย 

     

5. ข็ำพเจ็ำรับผิดชอบต็อภำระหน็ำที่ในกิจกรรม ที่
ข็ำพเจ็ำได็รับมอบหมำย 

     

6. ข็ำพเจ็ำมักจะแสดงควำมคิดเห็นหรือข็อเสนอแนะ
ในกำรท ำกิจกรรมของมหำวิทยำลัย 

     

7. ข็ำพเจ็ำชอบท ำงำนเป็นทีม/หมู็คณะ เพรำะจะท ำ
ให็เกิดควำมสำมัคคี 

     

8. ข็ำพเจ็ำมักเป็นผู็คิดริเริ่มในกำรจัดกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน็แก็ส็วนรวม 
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ค ำถำม 

ระดับกำรได็รับกำรมีส็วนร็วมในกิจกรรม
นักศึกษำของนักศึกษำ 

5 
มำก
ที่สุด 

4 
มำก 

3 
ปำน
กลำง 

2 
น็อย 

1 
น็อย
ที่สุด 

9. ข็ำพเจ็ำจะเล็ำควำมประทับใจที่เข็ำร็วมกิจกรรม
จิตสำธำรณะ ให็เพ่ือนที่ไม็ได็เข็ำร็วมฟ็ง และชักชวน
เพ่ือนเข็ำร็วมกิจกรรม 

     

10. ข็ำพเจ็ำมีส็วนร็วมในกำรวำงแผนกำรจัดกิจกรรม
จิตสำธำรณะ ของมหำวิทยำลัยอยู็เสมอ 

     

11. เมื่อมหำวิทยำลัยมีกำรจัดกิจกรรมเพ่ือจิต
สำธำรณะ ข็ำพเจ็ำจะมีส็วนร็วมในกำรจัดกิจกรรม
นั้น 

     

12. ข็ำพเจ็ำจะประเมินผลดีและผลเสียจำกกำรท ำ
กิจกรรมของมหำวิทยำลัย 

     

13. ข็ำพเจ็ำใช็ศักยภำพของตนเองในกำรร็วมจัด
กิจกรรมของมหำวิทยำลัย 

     

14. เมื่อมีป็ญหำเกิดขึ้นในกำรจัดกิจกรรม ข็ำพเจ็ำ
ร็วมแก็ไขป็ญหำกับผู็อ่ืน 

     

15. เมื่อมีป็ญหำหรือข็อผิดพลำดที่เกิดข้ึนในขณะจัด
กิจกรรม ข็ำพเจ็ำจะรีบแก็ไขป็ญหำอย็ำงรวดเร็ว 

     

16. เมื่อเกิดป็ญหำในระหว็ำงกำรด ำเนินกิจกรรม 
ข็ำพเจ็ำจะลงมือแก็ไขป็ญหำด็วยตนเอง  

     

17. ข็ำพเจ็ำสำมำรถจัดล ำดับควำมส ำคัญของป็ญหำ 
ในกำรจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน็แก็ส็วนรวม  
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ภำคผนวก ข  

ผลกำรวิเครำะห็ข็อมูล 
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ตอนที่ 1 ผลกำรวิเครำะห็ข็อมูลพฤติกรรมจิตสำธำรณะ  
 

พฤติกรรมจิตสำธำรณะ  X  S.D. ระดับ 
ด็ำนพฤติกรรมกำรตระหนักรู็และมีส็วนร็วมในกำรแก็ไขป็ญหำ 3.66 .465 มำก 
ด็ำนกำรช็วยเหลือและกำรอยู็ร็วมกันอย็ำงเกื้อกูล 3.72 .402 มำก 
ด็ำนพฤติกรรมกำรเคำรพหน็ำที่และข็อปฏิบัติทำงสังคม 4.12 .397 มำก 
ด็ำนพฤติกรรมกำรอุทิศตนท ำงำนโดยเห็นแก็ประโยชน็ส็วนรวม 3.87 .516 มำก 

ค็ำเฉลี่ยรวม 3.93 .375 มำก 
 

ด็ำนพฤติกรรมกำรตระหนักรู็และมีส็วนร็วมในกำรแก็ไขป็ญหำ X  S.D. ระดับ 

1) ข็ำพเจ็ำจะพูดคุยและแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นในกำรแก็ป็ญหำ
ทำงสังคม 

3.86 .767 มำก 

2) ข็ำพเจ็ำลดกำรใช็โฟมและพลำสติก เพ่ือลดป็ญหำมลภำวะทำง
สิ่งแวดล็อม 

3.82 .775 มำก 

3) เมื่อมีป็ญหำส็วนรวมเกิดขึ้น ข็ำพเจ็ำจะค็นหำป็ญหำและพร็อมลง
มือแก็ไขป็ญหำนั้น ๆ 

3.93 .837 มำก 

4) เมื่อมีป็ญหำส็วนรวม ข็ำพเจ็ำจะค็นหำสำเหตุของป็ญหำที่เกิดขึ้น 
และหำแนวทำงแก็ไขป็ญหำไม็ให็มีผลกระทบต็อผู็อ่ืน 

3.83 .838 มำก 

5) เมื่อมีกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น ข็ำพเจ็ำสำมำรถยอมรับควำม
คิดเห็นที่แตกต็ำงของผู็อ่ืนได็ 

3.75 .819 มำก 

6) เมื่อมีป็ญหำส็วนรวมข็ำพเจ็ำจะไตร็ตรองให็ถี่ถ็วน ก็อนกำร
ตัดสินใจลงมือแก็ป็ญหำ 

3.78 .810 มำก 

7) ข็ำพเจ็ำคิดว็ำตนเองมีส็วนที่ท ำให็สิ่งแวดล็อมเกิดควำมเสื่อมโทรม 3.78 .814 มำก 

8) ข็ำพเจ็ำไม็ให็ควำมสนใจกับกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมที่เกิดขึ้น
รอบ ๆตัว** 

2.25 1.03 น็อย 

ค็ำเฉลี่ยรวม 3.66 0.46 มำก 
** ข็อค ำถำมนิเสธ 
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ตอนที่ 1 ผลกำรวิเครำะห็ข็อมูลพฤติกรรมจิตสำธำรณะ (ต็อ) 
 

ด็ำนกำรช็วยเหลือและกำรอยู็ร็วมกันอย็ำงเกื้อกูล X  S.D. ระดับ 
9) ข็ำพเจ็ำมักแบ็งป็นของให็กับผู็อ่ืนที่ขำดแคลน 3.98 .768 มำก 
10) ข็ำพเจ็ำมักชอบเอำเปรียบผู็อ่ืนที่อยู็ร็วมกัน** 1.99 .789 น็อย 
11) ข็ำพเจ็ำให็เกียรติเพ่ือนและผู็อ่ืนที่อยู็ร็วมกัน  4.02 0.83 มำก 
12) ข็ำพเจ็ำให็ควำมร็วมมือในกำรแก็ป็ญหำสังคม เพรำะเป็นสิ่งที่
สำมำรถช็วยเหลือนั้นได็ 

3.38 1.41 ปำน
กลำง 

13) ข็ำพเจ็ำเห็นว็ำควำมเอ้ืออำทร เป็นสิ่งที่ท ำให็เรำอยู็ร็วมกันใน
สังคมแล็วมีควำมสุข 

3.84 .720 มำก 

14) เมื่อข็ำพเจ็ำจะกระท ำสิ่งใด ข็ำพเจ็ำมักค ำนึงว็ำจะไม็ท ำให็ผู็อ่ืน
เดือดร็อนและเสียหำย  

3.89 .740 มำก 

15) ข็ำพเจ็ำยอมรับในควำมเหมือนและควำมแตกต็ำงระหว็ำงบุคคล 4.02 .754 มำก 
16) เมื่อพบว็ำเพ่ือนเกิดควำมไม็สบำยทั้งกำยและจิตใจ ข็ำพเจ็ำจะ
ช็วยเหลือและให็ก ำลังใจ 

3.97 .775 มำก 

17) เมื่อผู็อ่ืนให็ควำมช็วยเหลือข็ำพเจ็ำ ข็ำพเจ็ำจะกล็ำวขอบคุณ
เสมอ 

3.92 .831 มำก 

18) ข็ำพเจ็ำรับฟ็งข็อเสนอแนะและยินดีให็ค ำปรึกษำกับผู็อ่ืน 3.91 .799 มำก 
19) ข็ำพเจ็ำคิดว็ำกำรเป็นคนที่เอำใจเขำมำใส็ใจเรำ เป็นสิ่งส ำคัญ
ที่สุดของกำรอยู็ร็วมกันในสังคม 

3.88 .772 มำก 

20) เมื่อข็ำพเจ็ำท ำงำนหรือร็วมกิจกรรมกับผู็อ่ืนข็ำพเจ็ำจะนึกถึง
หลักควำมถูกต็องก็อนเสมอ  

3.89 .725 มำก 

ค็ำเฉลี่ยรวม 3.72 0.40 มำก 
** ข็อค ำถำมนิเสธ 
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ตอนที่ 1 ผลกำรวิเครำะห็ข็อมูลพฤติกรรมจิตสำธำรณะ (ต็อ) 
 

ด็ำนพฤติกรรมกำรเคำรพหน็ำที่และข็อปฏิบัติทำงสังคม X  S.D. ระดับ 
21) ข็ำพเจ็ำรู็และเข็ำใจถึงหน็ำที่ของตนเอง ในกำรร็วมกิจกรรมจิต
สำธำรณะร็วมกับผู็อ่ืน 

3.90 .732 มำก 

22) ข็ำพเจ็ำยึดถือและปฏิบัติตำมข็อก ำหนดของมหำวิทยำลัยอยู็
เสมอ 

3.94 .780 มำก 

23) ข็ำพเจ็ำมีควำมรับผิดชอบต็อหน็ำที่ในกำรท ำงำนของตนเอง 4.01 .814 มำก 
24) ข็ำพเจ็ำรู็สึกละอำยใจในกำรท ำสิ่งที่ไม็ถูกต็อง 4.01 .770 มำก 
25) เมื่อข็ำพเจ็ำได็รับมอบหมำยให็ท ำงำน ข็ำพเจ็ำจะรับผิดชอบงำน
อย็ำงเต็มควำมสำมำรถ 

4.00 .770 มำก 

26) เมื่อมีกำรซื้อของหรือรับสิ่งของ ข็ำพเจ็ำจะเข็ำแถวตำมล ำดับ
ก็อนหลัง  

3.98 .768 มำก 

27) เมื่อใดที่ข็ำพเจ็ำคิดว็ำกำรกระท ำนั้นผิด ข็ำพเจ็ำจะหยุดกระท ำ
สิ่งนั้นโดยทันที 

3.94 .824 มำก 

28) ข็ำพเจ็ำเข็ำร็วมกิจกรรมต็ำง ๆของคณะด็วยควำมเต็มใจ 3.85 .774 มำก 
29) ข็ำพเจ็ำไม็ยึดของสำธำรณะเป็นของตนเอง 3.94 .828 มำก 
30) เมื่อข็ำพเจ็ำได็รับมอบหมำยให็ท ำงำน ข็ำพเจ็ำจะท ำงำนสิ่งนั้น
อย็ำงเต็มควำมสำมำรถ 

4.01 .802 มำก 

31) ข็ำพเจ็ำเข็ำร็วมกิจกรรมทำงสังคมเสมอ 3.97 .863 มำก 
32) ข็ำพเจ็ำมีทัศนคติที่ดีต็อกำรท ำประโยชน็เพ่ือส็วนรวม 4.24 .851 มำก 

ค็ำเฉลี่ยรวม 4.12 .397 มำก 
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ตอนที่ 1 ผลกำรวิเครำะห็ข็อมูลพฤติกรรมจิตสำธำรณะ (ต็อ) 
 

ด็ำนพฤติกรรมกำรอุทิศตนท ำงำนโดยเห็นแก็ประโยชน็ส็วนรวม X  S.D. ระดับ 
33) ข็ำพเจ็ำมีควำมเสียสละ และเห็นแก็ประโยชน็ส็วนรวม 3.73 .637 มำก 
34) ข็ำพเจ็ำช็วยเหลือผู็อ่ืนโดยไม็มุ็งหวังสิ่งตอบแทน 3.79 .626 มำก 
35) ข็ำพเจ็ำมักท ำประโยชน็ให็กับส็วนรวมมำกกว็ำประโยชน็ส็วนตน 4.04 .850 มำก 
36) เมื่อข็ำพเจ็ำท ำงำนของตนเองเสร็จ ข็ำพเจ็ำจะอำสำช็วยเหลือ
เพ่ือนที่ยังท ำงำนไม็เสร็จด็วยควำมเต็มใจ 

4.05 .817 มำก 

37) เมื่อข็ำพเจ็ำเห็นเพ่ือนล ำบำก ข็ำพเจ็ำจะเข็ำไปสอบถำมเพ่ือให็
ควำมช็วยเหลือ 

3.97 .847 มำก 

38) ข็ำพเจ็ำมักบริจำคสิ่งของที่ไม็ใช็แล็วให็แก็ผู็ด็อยโอกำส หรือ
องค็กรกำรกุศลต็ำง ๆ 

3.81 .739 มำก 

39) ข็ำพเจ็ำมีควำมสุขเมื่อได็ท ำงำนเพ่ือสำธำรณะ 3.65 .772 มำก 
40) ข็ำพเจ็ำพร็อมที่จะเข็ำร็วมกิจกรรมจิตสำธำรณะแม็จะต็อง
เสียสละทรัพย็ส็วนตัวบ็ำง 

3.68 .765 มำก 

41) ข็ำพเจ็ำพร็อมที่จะให็ควำมรู็แก็ผู็อ่ืน โดยไม็หวังผลตอบแทน 3.89 .771 มำก 
42) ทุกครั้งที่ข็ำพเจ็ำช็วยเหลือผู็อ่ืน ข็ำพเจ็ำจะไม็รู็สึกเบื่อหน็ำย  3.96 .855 มำก 
43) เมื่อต็องท ำงำนเพ่ือส็วนรวมหรือสังคม ข็ำพเจ็ำเต็มใจทุกครั้ง 3.98 .916 มำก 

ค็ำเฉลี่ยรวม 3.87 .516 มำก 
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ตอนที่ 2 ผลกำรวิเครำะห็ข็อมูลกำรรับรู็ควำมสำมำรถของตนเอง 
 

กำรรับรู็ควำมสำมำรถของตนเอง  X  S.D. ระดับ 
1) เมื่อมีเหตุกำรณ็ต็ำง ๆเกิดขึ้น ข็ำพเจ็ำเชื่อว็ำตนเองมี
ควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห็ถึงสภำพเหตุกำรณ็นั้นได็ 

3.82 .690 มำก 

2) ข็ำพเจ็ำเชื่อมั่นในกำรพัฒนำศักยภำพของตนเอง 3.83 .758 มำก 
3) ข็ำพเจ็ำยอมรับในกำรกระท ำของตนเอง เช็น กำรยอมรับในผล
กำรเรียน 

4.05 .799 มำก 

4) ข็ำพเจ็ำเคำรพในกำรตัดสินใจของผู็อ่ืน  3.93 .837 มำก 
5) ข็ำพเจ็ำไม็เคยประเมินผลกำรท ำงำนของตนเอง** 2.43 1.00 มำก 
6) ข็ำพเจ็ำยอมรับข็อผิดพลำดจำกควำมล็มเหลว ในสิ่งที่ตนเอง
กระท ำ 

3.83 .793 มำก 

7) ข็ำพเจ็ำเชื่อว็ำตนเองสำมำรถบริหำรจัดกำรและกิจกรรมต็ำง ๆ 
เพ่ือให็บรรลุเป็ำหมำยที่ตั้งไว็ได็ 

3.82 .795 มำก 

8) ข็ำพเจ็ำสำมำรถเผชิญหน็ำกับป็ญหำและอุปสรรคต็ำงๆที่เกิดขึ้น
ได็ 

3.82 .818 มำก 

9) เมื่อข็ำพเจ็ำประสบกับควำมล็มเหลว ข็ำพเจ็ำจะเริ่มต็นใหม็เสมอ 3.85 .812 มำก 
10) เมื่อมีป็ญหำเกิดข้ึน ข็ำพเจ็ำจะคิดหำทำงเลือกท่ีหลำกหลำย 3.97 .778 มำก 
11) ข็ำพเจ็ำเลือกท ำในสิ่งที่ดีที่สุด และไม็ท ำให็ผู็อ่ืนเดือดร็อน 4.03 .821 มำก 
12) ข็ำพเจ็ำมีกำรวำงแผนในกำรเรียนเสมอ 4.11 .875 มำก 

ค็ำเฉลี่ยรวม 3.79 .454 มำก 
** ข็อค ำถำมนิเสธ 
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ตอนที่ 3 ผลกำรวิเครำะห็ข็อมูลกำรได็รับกำรสนับสนุนทำงสังคม 
 

กำรได็รับกำรสนับสนุนทำงสังคม X  S.D. ระดับ 
ด็ำนกำรได็รับกำรสนับสนุนทำงสังคมจำกครอบครัว 3.79 .394 มำก 
ด็ำนกำรได็รับกำรสนับสนุนทำงสังคมจำกเพ่ือน 3.77 .552 มำก 
ด็ำนกำรได็รับกำรสนับสนุนทำงสังคมจำกมหำวิทยำลัย 3.55 .360 มำก 

ค็ำเฉลี่ยรวม 3.71 .366 มำก 
 

ด็ำนกำรได็รับกำรสนับสนุนทำงสังคมจำกครอบครัว X  S.D. ระดับ 
1) ครอบครัวของข็ำพเจ็ำ แนะน ำให็ข็ำพเจ็ำรู็จักแบ็งป็นสิ่งของแก็
ผู็อ่ืนเสมอ 

3.83 .680 มำก 

2) ครอบครัวของข็ำพเจ็ำ อนุญำตให็ข็ำพเจ็ำเข็ำร็วมกิจกรรมจิต
สำธำรณะ 

3.97 .679 มำก 

3) ครอบครัวของข็ำพเจ็ำจะสั่งสอนให็ข็ำพเจ็ำยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรม เสียสละเพ่ือสังคม 

4.13 .817 มำก 

4) ครอบครัวของข็ำพเจ็ำสั่งสอนให็ข็ำพเจ็ำ เป็นผู็มีวินัยในกำร
ด ำเนินชีวิตร็วมกับผู็อ่ืน  

4.07 .788 มำก 

5) ครอบครัวของข็ำพเจ็ำสั่งสอนให็ข็ำพเจ็ำ เป็นผู็มีควำมซื่อสัตย็ต็อ
ตนเองและผู็อ่ืน 

3.87 .761 มำก 

6) ครอบครัวของข็ำพเจ็ำ มีกำรเอำใจใส็ และช็วยเหลือกันภำยใน
ครอบครัว 

3.76 .847 มำก 

7) ครอบครัวของข็ำพเจ็ำ ไม็เห็นด็วยกับข็ำพเจ็ำ ในกำรทกิจกรรม
จิตสำธำรณะ 

2.76 1.29 ปำน
กลำง 

8) ข็ำพเจ็ำได็รับค ำชมเชยจำกคนในครอบครัว เมื่อข็ำพเจ็ำท ำควำม
ดีเพ่ือสังคม 

3.87 .832 มำก 

9) เมื่อมีโอกำสครอบครัวของข็ำพเจ็ำมักจะร็วมกันท ำกิจกรรม 3.88 .927 มำก 
ค็ำเฉลี่ยรวม 3.85 0.42 มำก 
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ตอนที่ 3 ผลกำรวิเครำะห็ข็อมูลกำรได็รับกำรสนับสนุนทำงสังคม (ต็อ) 
 

ด็ำนกำรได็รับกำรสนับสนุนทำงสังคมจำกเพื่อน X  S.D. ระดับ 
10) ข็ำพเจ็ำกับกลุ็มเพ่ือนจะคิดกิจกรรม เพ่ือชักชวนให็เพ่ือนๆคน
อ่ืนเข็ำร็วมกิจกรรมจิตสำธำรณะด็วย 

3.72 .785 มำก 

11 ) เ พ่ื อน ของ ข็ ำพ เจ็ ำจ ะชั ก ช วน ให็ ข็ ำพ เจ็ ำท ำกิ จ ก รรม 
จิตสำธำรณะ 

3.78 .788 มำก 

12) เพ่ือนของข็ำพเจ็ำมักจะให็ข็ำพเจ็ำยืมอุปกรณ็ในกำรจัดกิจกรรม
จิตสำธำรณะอยู็เสมอ  

3.81 .812 มำก 

13) เมื่อเพ่ือนของข็ำพเจ็ำทรำบว็ำมีกิจกรรมจิตสำธำรณะ มักจะแจ็ง
ให็ข็ำพเจ็ำทรำบด็วย 

3.85 .841 มำก 

14) เพ่ือนของข็ำพเจ็ำมีส็วนร็วมในกำรสนับสนุนเงิน สิ่งของ เมื่อ
ข็ำพเจ็ำท ำกิจกรรมจิตสำธำรณะ 

3.81 .826 มำก 

15) เพื่อนจะชมเชยข็ำพเจ็ำ เวลำข็ำพเจ็ำท ำประโยชน็เพ่ือสังคม 3.74 .861 มำก 
16) เพ่ือนของข็ำพเจ็ำจะแบ็งเบำภำระด็ำนกำรเรียน ระหว็ำงที่
ข็ำพเจ็ำท ำกิจกรรมจิตสำธำรณะ 

3.74 .968 มำก 

17) เพื่อนของข็ำพเจ็ำคอยให็ค ำแนะน ำเกี่ยวกับขั้นตอนกำรท ำ
กิจกรรมจิตสำธำรณะ 

3.61 .706 มำก 

18) เมื่อข็ำพเจ็ำจัดกิจกรรมจิตสำธำรณะ เพ่ือนของข็ำพเจ็ำจะคอย
ให็ก ำลังใจแก็ข็ำพเจ็ำอยู็เสมอ  

3.77 .707 มำก 

19) ข็ำพเจ็ำและเพ่ือนของข็ำพเจ็ำ มีแนวคิดในกำรจัดกิจกรรมด็ำน
จิตสำธำรณะที่คล็ำยคลึงกัน 

3.87 .852 มำก 

20) เมื่อมีเวลำว็ำง ข็ำพเจ็ำและเพ่ือนๆ จะนัดพบปะกัน เพ่ือไปท ำ
กิจกรรมที่เป็นประโยชน็ส็วนรวม 

3.81 .826 มำก 

ค็ำเฉลี่ยรวม 3.77 .552 มำก 
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ตอนที่ 3 ผลกำรวิเครำะห็ข็อมูลกำรได็รับกำรสนับสนุนทำงสังคม (ต็อ) 
 

ด็ำนกำรได็รับกำรสนับสนุนทำงสังคมจำกมหำวิทยำลัย X  S.D. ระดับ 
21) มหำวิทยำลัย ได็มีกำรจัดกิจกรรมจิตสำธำรณะที่เป็นประโยชน็
เพ่ือนักศึกษำอย็ำงต็อเนื่อง 

3.67 .735 มำก 

22) ข็ำพเจ็ำไม็เห็นด็วยที่มหำวิทยำลัย ก ำหนดให็นักศึกษำเข็ำร็วม
กิจกรรมจิตสำธำรณะ** 

2.58 1.05 ปำน
กลำง 

23) อำจำรย็แนะน ำ ให็ข็ำพเจ็ำเข็ำร็วมกิจกรรมจิตสำธำรณะที่เป็น
ประโยชน็แก็ส็วนรวม 

3.80 .727 มำก 

24) มหำวิทยำลัยอนุญำตให็ข็ำพเจ็ำใช็สถำนที่และอุปกรณ็ในกำรท ำ
กิจกรรมจิตสำธำรณะ 

3.85 .740 มำก 

25) มหำวิทยำลัยให็กำรสนับสนุน กำรจัดกิจกรรมส็งเสริมด็ำน
คุณธรรม จริยธรรมอย็ำงต็อเนื่อง 

3.93 .783 มำก 

26) มหำวิทยำลัยมีกำรประชำสัมพันธ็ ให็นักศึกษำทรำบเกี่ยวกับ
กิจกรรมจิตสำธำรณะ 

3.82 .775 มำก 

27) เมื่อเห็นทรัพย็สินของมหำวิทยำลัยเสียหำย ข็ำพเจ็ำไม็สนใจที่
จะแจ็งหน็วยงำนที่รับผิดชอบ** 

2.46 1.08 มำก 

28) มหำวิทยำลัย เป็ดโอกำสให็นักศึกษำเสนอกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน็แก็ส็วนรวม 

3.84 .753 มำก 

29) ข็ำพเจ็ำเห็นว็ำกิจกรรมใดๆที่มหำวิทยำลัยจัดขึ้น ควรให็
ค็ำตอบแทนนักศึกษำที่เข็ำร็วมกิจกรรม 

4.00 .838 มำก 

ค็ำเฉลี่ยรวม 3.77 0.48 มำก 
** ข็อค ำถำมนิเสธ 
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ตอนที่ 3 ผลกำรวิเครำะห็ข็อมูลกำรได็รับกำรสนับสนุนทำงสังคม (ต็อ) 
 

กำรมีส็วนร็วมในกิจกรรมนักศึกษำ  X  S.D. ระดับ 
1) ข็ำพเจ็ำสำมำรถเสียสละเวลำส็วนตัวเพ่ือช็วยกิจกรรมของ
มหำวิทยำลัย 

3.54 .655 มำก 

2) ข็ำพเจ็ำรู็สึกไม็ชอบเข็ำร็วมกิจกรรม เพรำะท ำให็เสียเวลำ**  2.76 1.15 ปำน
กลำง 

3) เมื่อมีเวลำว็ำง ข็ำพเจ็ำจะเข็ำร็วมกิจกรรมที่มหำวิทยำลัยจัดขึ้น 3.82 .879 มำก 
4) ข็ำพเจ็ำจะช็วยหำแนวทำงในกำรช็วยพัฒนำมหำวิทยำลัย 3.93 .858 มำก 
5) ข็ำพเจ็ำรับผิดชอบต็อภำระหน็ำที่ในกิจกรรม ที่ข็ำพเจ็ำได็รับ
มอบหมำย 

3.89 .853 มำก 

6) ข็ำพเจ็ำมักจะแสดงควำมคิดเห็นหรือข็อเสนอแนะในกำรท ำ
กิจกรรมของมหำวิทยำลัย 

3.81 .814 มำก 

7) ข็ำพเจ็ำชอบท ำงำนเป็นทีม/หมู็คณะ เพรำะจะท ำให็เกิดควำม
สำมัคคี 

3.72 .825 มำก 

8) ข็ำพเจ็ำมักเป็นผู็คิดริเริ่มในกำรจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน็แก็
ส็วนรวม 

3.72 .816 มำก 

9) ข็ำพเจ็ำจะเล็ำควำมประทับใจที่เข็ำร็วมกิจกรรมจิตสำธำรณะ ให็
เพ่ือนที่ไม็ได็เข็ำร็วมฟ็ง และชักชวนเพื่อนเข็ำร็วมกิจกรรม 

3.76 .818 มำก 

10) ข็ำพเจ็ำมีส็วนร็วมในกำรวำงแผนกำรจัดกิจกรรมจิตสำธำรณะ 
ของมหำวิทยำลัยอยู็เสมอ 

3.75 .819 มำก 

11) เมื่อมหำวิทยำลัยมีกำรจัดกิจกรรมเพ่ือจิตสำธำรณะ ข็ำพเจ็ำจะ
มีส็วนร็วมในกำรจัดกิจกรรมนั้น 

3.81 .849 มำก 

12) ข็ำพเจ็ำจะประเมินผลดีและผลเสียจำกกำรท ำกิจกรรมของ
มหำวิทยำลัย 

4.00 .817 มำก 

13) ข็ำพเจ็ำใช็ศักยภำพของตนเองในกำรร็วมจัดกิจกรรมของ
มหำวิทยำลัย 

3.65 .703 มำก 

14) เมื่อมีป็ญหำเกิดข้ึนในกำรจัดกิจกรรม ข็ำพเจ็ำร็วมแก็ไขป็ญหำ
กับผู็อ่ืน 

3.81 .695 มำก 

15) เมื่อมีป็ญหำหรือข็อผิดพลำดที่เกิดข้ึนในขณะจัดกิจกรรม 
ข็ำพเจ็ำจะรีบแก็ไขป็ญหำอย็ำงรวดเร็ว 

4.02 .855 มำก 
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ตอนที่ 3 ผลกำรวิเครำะห็ข็อมูลกำรได็รับกำรสนับสนุนทำงสังคม (ต็อ) 
 

กำรมีส็วนร็วมในกิจกรรมนักศึกษำ  X  S.D. ระดับ 
16) เมื่อเกิดป็ญหำในระหว็ำงกำรด ำเนินกิจกรรม ข็ำพเจ็ำจะลงมือ
แก็ไขป็ญหำด็วยตนเอง  

3.96 .933 มำก 

17) ข็ำพเจ็ำสำมำรถจัดล ำดับควำมส ำคัญของป็ญหำ ในกำรจัด
กิจกรรมที่เป็นประโยชน็แก็ส็วนรวม  

3.94 .921 มำก 

ค็ำเฉลี่ยรวม 3.76 .474 มำก 
** ข็อค ำถำมนิเสธ 
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