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บทคัดย่อ 
 

การวจิยัคร้ังน้ี มีความมุ่งหมายเพ่ือ 1)ศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยับางประการกบัจิต
สาธารณะของนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี  6 ในอ าเภอเมืองสกลนคร  จงัหวดัสกลนคร  
2)สร้างสมการพยากรณ์จิตสาธารณะของนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี  6ในอ าเภอเมืองสกลนคร  จงัหวดัสกลนคร 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ นกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี  6 โรงเรียนมธัยมศึกษาท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นปี
การศึกษา 2554  ภาคเรียนท่ี 1  จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง  จ านวน  720  คน  โดยสูตร ยามาเน่ (Yamane)  เคร่ืองมือ
ท่ีใชใ้นการวจิยั คือ แบบสอบถาม   สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลใชค้่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เพียร์สนั ( r) (Pearson’s product moment correlation coefficient) และการวเิคราะห์
การถดถอยพหุคูณแบบขั้นบนัได (Stepwise Multiple Regression Analysis)  
                ผลการวจิยัพบวา่ 1. การอบรมเล้ียงดูแบบลงโทษทางจิต  ( X9)  การสนบัสนุนจากเพื่อน  ( X6)  การ
อบรมเล้ียงดูแบบใชเ้หตุผล  (X8)  การสนบัสนุนอาจารย ์(X5)  และลกัษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน  (X3)  อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05  ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์พหุคูณ  ( R)  เท่ากบั  .797   ค่าสมัประสิทธ์ิการ
พยากรณ์  (R2adj)  เท่ากบั  .632  ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน  (SEest)  เท่ากบั  .277  ตามล าดบั 
 2. การอบรมเล้ียงดูแบบลงโทษทางจิต  ( X9)  การสนบัสนุนจากเพื่อน(X6)   
การอบรมเล้ียงดูแบบใชเ้หตุผล  (X8)  การสนบัสนุนจากเพื่อน (X5)  และลกัษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน  ( X3) 
มีค่าสมัประสิทธ์ิการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบเท่ากบั  .324 ,  .136,  .103,  .175  และ  .028  ตามล าดบั  มีค่า
สมัประสิทธ์ิการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐานเท่ากบั  .396 ,  .194,  .166,  .203  และ  .073  ตามล าดบั  
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05   และมีค่าคงท่ีของสมการในรูปคะแนนดิบเท่ากบั  .901  สามารถเขียน
เป็นสมการการวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานไดด้งัน้ี 
 
 2.1 สมการการวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนดิบ 
 Y  =  .901  +  .324X9  +  .136X6  +  .103X8  +  .175X5  +  .028X3 
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 2.2 สมการการวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนมาตรฐาน 
 Zy  =  .396ZX9  +  .194ZX6  +  .166ZX8  +  .203ZX5  +  .073ZX3 

 
โดยสรุป  ปัจจยัท่ีสามารถพยากรณ์จิตสาธารณะของนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี  6   ไดแ้ก่  การอบรม

เล้ียงดูแบบลงโทษทางจิต   การสนบัสนุนจากเพ่ือน  การอบรมเล้ียงดูแบบใชเ้หตุผล  การสนบัสนุนจากเพ่ือน  
และลกัษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน  ดงันั้นผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งควรมีการปรับปรุงและพฒันาปัจจยัเหล่าน้ีเพ่ือ
พฒันาจิตสาธารณะของนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี  6  และเป็นการเพ่ิมประสิทธิผลในการมีจิตสาธารณะใน
สงัคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*วทิยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการวจิยัและพฒันาการศึกษา 
** ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.มารศรี  กลางประพนัธ์   ประธานกรรมการท่ีปรึกษา  
***รองศาสตราจารย ์ดร.หาญชยั  อมัภาผล      รองกรรมการท่ีปรึกษา 
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ABSTRACT 
 
                     The  purposes  of  this  research were to  1) examine the relationship between psychological 
factors and the six-year public high school in Muang Sakon Nakhon. Province. 
2) the equation of the students in the public mind. 6 in Muang Sakon Nakhon. Province. The sample used 
in this study were students at six high schools are enrolled in the academic year 2554 Semester 1 sample of 
720 people by compounds that Ne (Yamane) tools used in the study was a questionnaire statistics. The 
analysis of average data. Standard deviation. Pearson correlation coefficients (r) (Pearson's product 
moment correlation coefficient) and multiple regression analysis step (Stepwise Multiple Regression 
Analysis). 
                The results were as follows: 1. Parenting and punishment of mental (X9)  support from friends 
(X6)  parenting style reasoning (X8)  and support staff (X5) and future orientation - the existence (X3)  
statistically at the .05 level of significance. the multiple correlation coefficient (R) equal to 0.797, the 
prediction coefficient (R2adj) equals 0.632 and the standard error (SEest) equals 0.277, respectively.2. 
Parenting and psychological punishment (X9)  , the support of friends (X6)  Parenting with logic (X8)  
support from friends (X5) and future orientation - self control (X3) with coefficients in predicting raw 
scores were 0.324, 0.136, 0.103, 0.175 and 0.028. The coefficient predictions of standard scores were 
0.396, 0.194, 0.166, 0.203 and 0.073, respectively, are statistically significant at the .05 level and a 
constant value of the equation in the form of raw scores. Equation 0.901 can be written as a multiple 
regression analysis of the raw scores and standard scores were as follows. 
 The research findings were as follows: 
 1. Parenting and psychological punishment (X9) support from friends (X6) 
parenting style reasoning (X8), the support of friends (X5), and future orientation - self control (X3) are 
statistically significant. 
.05 Multiple correlation coefficient (R) equal to 0.797, the prediction coefficient (R2adj) equal to 0.632 
and the standard error (SEest) equal to 0.277, respectively. 
 2. Parenting and psychological punishment (X9) support from friends (X6). 
Parenting with logic (X8) support from friends (X5), and future orientation - self control (X3) with 
coefficients in predicting raw scores were 0.324, 0.136, 0.103, 0.175 and 0.028. the coefficient predictions 
of standard scores were 0.396, 0.194, 0.166, 0.203 and 0.073, respectively, are statistically significant at 
the .05 level and a constant value of the equation in the form of raw scores. equation 0.901 can be written 
as a multiple regression analysis of the raw scores and standard scores were as follows. 
2.1 Row Scores. 
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 Y  =  .901  +  .324X9  +  .136X6  +  .103X8  +  .175X5  +  .028X3 

2.2 Standard Score. 
 Zy  =  .396ZX9  +  .194ZX6  +  .166ZX8  +  .203ZX5  +  .073ZX3 

                 In conclusion, factors that predicted mental public secondary school level of mathayom suksa 
six students, including parenting and mental punishment. Support from friends. Parenting with logic. 
Support from friends. And future orientation - their control. So who should be involved in developing and 
improving these factors to develop psychiatric public secondary school students Grade 6 and an increase in 
the public mind in society. 
    
. 

ภูมหิลงั          

 ภูมหิลงั     
 จากสภาพสงัคมในปัจจุบนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว  เป็นโลกท่ีไร้พรมแดน  มีการส่ือสาร
อยา่งไร้ขีดจ ากดั  การแข่งขนักนัพฒันาทางดา้นอุตสาหกรรมวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี รวมทั้งการแข่งขนั
ดา้นการคา้  มีค่านิยมทางวตัถุสูงมากเกิดการเอารัดเอาเปรียบซ่ึงกนัและกนัคุณธรรม  จริยธรรม  อยา่งจริงจงั
และต่อเน่ืองท าใหเ้กิดภาวะขาดสมดุลทั้งทางจิตใจและวตัถุ  ส่ิงต่างๆดงักล่าวน้ีส่งผลท าใหส้งัคมไทยมี
ปัญหาสลบัซบัซอ้นกนัมากข้ึน  ส่งผลกระทบต่อชีวติความเป็นอยูข่องประชาชนอยา่งมาก  ก่อใหเ้กิดปัญหา
ทางคุณธรรม  จริยธรรม  สงัคมขาดระเบียบวนิยัขาดความรับผิดชอบ  การเกิดภาวะวกิฤตดงักล่าวท าใหห้ลาย
ฝ่ายมีความเห็นวา่สงัคมปัจจุบนัเกิดการยอ่หยอ่นในการอบรมบ่มนิสยั  ใหค้นในสงัคมมีความรับผิดชอบต่อ
หนา้ท่ีของตนเอง  และความรับผิดชอบต่อส่วนรวม  มีคุณธรรมและจริยธรรมท่ีดีงาม  ดงันั้นสงัคมใน
ปัจจุบนัไดส่้งผลกระทบต่อวถีิชีวติของคนในสงัคมไทยใหเ้กิดการแข่งขนั มีค่านิยมทางวตัถุสูง เกิดการเอา
รัดเอาเปรียบซ่ึงกนัและกนั มุ่งแสวงหาผลประโยชน์ใหก้บัตนเองมากกวา่ส่วนรวม ความส านึกต่อส่วนรวม
จึงลดนอ้ยลงทุกวนัจากสภาพปัญหาดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นถึงการขาดจิตสาธารณะ  จากขอ้วกิฤตท่ีเกิดข้ึนจึง
เป็นขอ้เรียกร้องใหมี้การปลูกฝังจิตสาธารณะข้ึนในสงัคม  โดยเห็นความส านึกต่อส่วนรวมเป็นการจดั
การศึกษาของชาติ  ซ่ึงถือวา่เป็นส่ิงส าคญัในดา้นการพฒันาใหมี้คุณภาพ  หากแต่การศึกษามุ่งแต่พฒันาคน
ทางดา้นสติปัญญาเพียงอยา่งเดียวก็ไม่อาจสร้างจิตส านึกรับผิดชอบใดๆต่อสงัคมส่วนรวมได ้ นบัตั้งแต่
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2550-2554)ลกัษณะหน่ึงของจิตสาธารณะ 
ราชบณัฑิตยสถาน ใหค้วามหมายจิตส านึกทางสงัคมหรือ 

จิตสาธารณะ คือ การตระหนกัรู้และค านึงถึงส่วนรวมร่วมกนั หรือการค านึงถึงผูอ่ื้นท่ีร่วมสมัพนัธ์
เป็นกลุ่มเดียวกนั (ยทุธนา วรุณปิติกลุ. 2542: 181-183) พร้อมท่ีจะเสียสละและอุทิศตนเพื่อประโยชน์
ส่วนรวม (บรรทม มณีโชติ. 2550: 25)  มีความปรารถนาท่ีจะช่วยแกปั้ญหาใหแ้ก่ผูอ่ื้นหรือสงัคม (หฤทยั อาจ
ปรุ. 2549: 103-104) ดว้ยความเตม็ใจ โดยพิจารณาจากความรู้ ความเขา้ใจ ความรู้สึกหรือพฤติกรรมท่ี
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แสดงออกถึงลกัษณะดงักล่าว ไม่วา่จะเป็นดา้นการรับผิดชอบต่อสาธารณะสมบติั และทรัพยากรธรรมชาติ 
ดา้นการท ากิจกรรมเพ่ือสงัคม ใหห้นัมามองถึงประโยชน์ส่วนรวมช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั รวมทั้งร่วมมือกนั
พฒันาสงัคมและประเทศชาติ ใหมี้ความสงบสุขหลกัสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไดใ้หค้วามส าคญักบัการมี
จิตสาธารณะ ท่ีเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม การรู้จกัดูแลของส่วนรวม รวมถึงรู้จกัการรักษาผลประโยชน์
ส่วนรวมและของประเทศชาติ (กรมวชิาการ. 2544:2)  

ผลความเจริญทางวตัถุท่ีขาดการพฒันาจิตใจเป็นท่ีมาของปัญหาสงัคมท่ีทวคีวามรุนแรงข้ึนเร่ือยๆ 
เช่น ปัญหายาเสพติด อาชญากรรม ความไม่ปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น ปัญหาการฉอ้ราษฎร์บงัหลวง 
ปัญหาแหล่งอบายมุข รวมทั้งปัญหาสุขภาพกายและจิต(ทิศนา แขมณี. 2541:53) เยาวชนไทยในปัจจุบนัไดรั้บ
อิทธิพลทางดา้นวฒันธรรมจากตะวนัตกมากมายซ่ึงบางอยา่งไม่เหมาะสมกบัขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วฒันธรรมไทย เช่น การแต่งกายและการเลียนแบบพฤติกรรมท่ีผิดๆ การยกพวกตีกนั ปัญหาเหล่าน้ียิง่ทวี
ความรุนแรงมากข้ึนโดยเฉพาะนกัเรียนซ่ึงเป็นเด็กวยัรุ่น เป็นรอยต่อของชีวติ มีอารมณ์แปรปรวน มีปัญหา
การปรับตวั (ชยัยงค ์จนัทร์โสดา. 2550:1)  ขอ้มูลขา้งตน้ไดก้ล่าวถึงการถดถอยของจิตสาธารณะของ
สงัคมไทย  ซ่ึงการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นเร่ืองหลกันั้นก าลงัหายไปจาก
สงัคมไทย  ทุกคนในสงัคมจะเห็นแต่เร่ืองส่วนตวัเป็นส าคญั  หากเป็นเช่นน้ีต่อไปสงัคมไทยก็จะขาด
จิตส านึก  ประเทศชาติก็ไม่พฒันาเพราะมีแต่คนเห็นแก่ตวั  และการบงัคบัลงโทษทางสงัคมนั้นไม่สามารถ
หยดุพฤติกรรมเหล่านั้นได ้ เป็นเพียงการระงบัพฤติกรรมไดช้ัว่คราวเท่านั้น   

จากความหมายดงักล่าวจะเห็นไดว้า่จิตสาธารณะเป็นคุณลกัษณะท่ีส าคญัอยา่งยิง่ในการยกระดบั
จิตใจของมนุษยใ์หห้นัมามองถึงประโยชน์ส่วนรวมช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั รวมทั้งร่วมมือกนัพฒันาสงัคม
และประเทศชาติใหมี้ความสงบสุขการเลือกศึกษาจิตสาธารณะกบัโรงเรียนมธัยมนั้นเน่ืองจากนกัเรียนอยูใ่น
วยัคาบเก่ียวระหวา่งวยัรุ่นกบัเด็กและวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ (นวลละออ. 2549: 97) สรุปวา่ จิตสาธารณะ หรือ 
จิตส านึกทางสงัคม อยูภ่ายใต ้ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัภาวะทางสมัพนัธภาพของมนุษย ์ภาวะทางสงัคมเป็นภาวะท่ี
ลึกซ้ึงท่ีมีผลต่อจิตส านึกดา้นต่าง ๆ ของมนุษย ์เป็นภาวะท่ีไดอ้บรมกล่อมเกลา และสะสมอยูใ่นส่วนของการ
รับรู้ทีละเลก็ทีละนอ้ย ท าใหเ้กิดส านึกท่ีมีรูปแบบหลากหลาย ภาวะแวดลอ้มทางสงัคมน้ีเร่ิมตั้งแต่พอ่แม่พ่ี
นอ้ง ญาติ เพ่ือน ครู ส่ือมวลชน บุคคลทัว่ไป ตลอดจนระดบัองคก์ร วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ กฎหมาย 
ศาสนา รวมทั้งภาวะแวดลอ้มดา้นส่ือสารมวลชน และส่วนท่ีก ากบัส านึกของบุคคล คือ การไดส้มัผสัจากกใช้
ชีวติท่ีมีพลงัต่อการเกิดส านึก อาทิ การไปโรงเรียน ไปท างาน ดูละคร ฟังผูค้นสนทนากนั เป็นตน้   
 จากเหตุผลดงักล่าวในการเลือกศึกษาจิตสาธารณะกบันกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียน
มธัยมศึกษาและจากการพิจารณาถึงความเก่ียวขอ้งกบัจิตสาธารณะเอกลกัษณ์แห่งตนถือเป็นปัจจยัหน่ึงท่ี
เก่ียวขอ้งและคาดวา่จะสามารถท านายจิตสาธารณะได ้อิริคสนั กล่าววา่ การท่ีบุคคลจะพฒันาความรู้สึกเป็น
ผูใ้หแ้ละสร้างสรรคส์งัคมไดบุ้คคลจะตอ้งผา่นการพฒันาเอกลกัษณ์แห่งตนอยา่งสมบูรณ์มาก่อน(นวลละออ. 
2549 : 97) ปัจจยัต่อมา คือ ลกัษณะมุ่งอนาคตซ่ึงเป็นความสามารถของบุคคลท่ีจะคาดการณ์ไกล และเลง็เห็น
ถึงผลดีผลเสียท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตผูท่ี้มีลกัษณะมุ่งอนาคตเป็นผูท่ี้ปฏิบติัตนไดเ้หมาะสมกบักาลเทศะโดยไม่
ฝ่าฝืนกฎเกณฑข์องศาสนาและกฏหมาย(ปิยกาญจน์ 2549 : 17) ปัจจยัต่อมา คือ สมัพนัธภาพระหวา่งเพ่ือน 
โดย จนัทิมา จนัทรศกัด์ิ (2550 : 76) การอบรมเล้ียงดูแบบลงโทษทางกายสามารถยบัย ั้งพฤติกรรมไดช้ัว่คราว 
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แต่ท าใหเ้ด็กกา้วร้าว ส่วนการลงโทษทางจิตจะใหผ้ลดีในการช่วยเสริมสร้างจริยธรรมของเด็ก การอบรม
เล้ียงดูแบบรักสนบัสนุนจะท าใหเ้ด็กใหค้วามร่วมมือกบัผูอ่ื้นมาก และมีเหตุผลเชิงจริยธรรมสูง มีความ
รับผิดชอบ การอบรมเล้ียงดูแบบใชเ้หตุผลท าใหเ้ด็กไดเ้รียนรู้ และรับทราบถึงส่ิงท่ีควรท าหรือไม่ควรท า มี
ความส านึกในหนา้ท่ี มีความรับผิดชอบสูง และการอบรมเล้ียงดูแบบควบคุมจะยบัย ั้งการพ่ึงตนเองและ
ความคิดสร้างสรรคข์องเด็ก ท าใหเ้ด็กไม่กลา้แสดงออก ขาดความเช่ือมัน่ในตนเอง และไม่กลา้ตดัสินใจดว้ย
ตนเอง    (ดวงเดือน พนัธุมนาวนิ, อรพินทร์ชูชม และงามตา วนินทานนท.์ 2548 : 3-15) จะเห็นวา่ การอบรม
เล้ียงดูท่ีเหมาะสมเป็นปัจจยัส าคญัในการหล่อหลอมคุณลกัษณะท่ีดีงามใหเ้กิดข้ึนในตวัเด็ก ดงันั้นการอบรม
เล้ียงดูน่าจะมีส่วนส าคญัในการส่งเสริมจิตสาธารณะ   ในตวับุคคลไดก้ารแสวงหาขอ้สรุปเก่ียวกบั
ความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุท่ีน่าเช่ือถือท่ีสุดและดีท่ีสุด คือ การวจิยัเชิงทดลอง เพราะเป็นกระบวนการคน้หา
ความจริงท่ีมีการจดักระท าตวัแปรตน้ มีการควบคุมตวัแปรแทรกซอ้นเพ่ือใหผ้ลท่ีเกิดข้ึนมาจากการกระท า
ของตวัแปรตน้เท่านั้น ขจดัตวัแปรท่ีไม่ตอ้งการศึกษาออกไป รวมทั้งขจดัความคลาดเคล่ือนของผลการ
ทดลองและการออกแบบการวจิยัจะเนน้ความตรงภายในและความตรงภายนอกเป็นหลกั เพ่ือน าไปสู่
ผลการวจิยัท่ีตรงตามความเป็นจริง (ศิริชยั กาญจนวาสี. 2541 : 45-47 ; พวงรัตน์ ทวรัีตน์. 2543) แต่ในการ
วจิยัทางการศึกษาพฤติกรรมศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การวจิยัเชิงทดลองค่อนขา้งจะมีขอ้จ ากดัในเร่ืองการจดั
ใหเ้ป็นการทดลองอยา่งแทจ้ริง และหลกัการสุ่มตวัอยา่งสมบูรณ์ ต่อมาไดมี้การพฒันารูปแบบการหา
ความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุท่ีเหมาะสมส าหรับการวจิยัทางการศึกษาพฤติกรรมศาสตร์และสงัคมศาสตร์โดยเนน้
การศึกษาคน้ควา้ทฤษฎีและสร้างเป็นโมเดลท่ีแสดงโครงสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปร ผูว้จิยัเก็บ
รวบรวมขอ้มูลแลว้น ามาตรวจสอบความสมัพนัธ์ของตวัแปรนั้น (ศิริชยั กาญจนวาสี. 2541 : 45-47)  
 ดว้ยความส าคญัของจิตสาธารณะและตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัจิตสาธารณะดงักล่าว ผูว้จิยัจึงสนใจท่ี
จะศึกษาวา่ ปัจจยัใดสามารถท านายจิตสาธารณะไดม้ากท่ีสุด และปัจจยัใดสามารถท านายสมการพยากรณ์จิต
สาธารณะในล าดบัรองลงมา เพ่ือขอ้มูลท่ีไดจ้ะเป็นประโยชน์แก่ ผูป้กครอง ครูอาจารย ์และหน่วยงานองคก์ร
ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการส่งเสริมและพฒันาจิตสาธารณะใหเ้กิดข้ึนในตวัวยัรุ่นได ้อนัจะส่งผลใหว้ยัรุ่น
สามารถอยูร่่วมกบัคนในสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข ตลอดจนเป็นบุคลากรท่ีดีท่ีเหมาะสมของครอบครัว สงัคม 
และประเทศชาติสืบเน่ืองต่อไป 
 

ความมุ่งหมายของการวจัิย 
 ความมุ่งหมายของการวจัิย  

 การวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดก้ าหนดความมุ่งหมายของการวจิยัไวด้งัน้ี  

1. เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยับางประการกบัจิตสาธารณะของนกัเรียนมธัยมศึกษา
ปีท่ี  6   อ าเภอเมืองสกลนคร  จงัหวดัสกลนคร 

2. เพื่อสร้างสมการพยากรณ์จิตสาธารณะของนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี  6   อ าเภอเมือง
สกลนคร  จงัหวดัสกลนคร 
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กรอบแนวคิดของการวจัิย 
 ตวัแปรอสิระ       ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ  กรอบแนวคดิของการวจิยั 
 
 

1.ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล  ไดแ้ก่   
 1.1  เจตคติต่อจิตสาธารณะ   
 1.2  การรับรู้ความสามารถของตน 

1.3  ลกัษณะมุ่งอนาคต 
2. ปัจจยัดา้นสงัคม  ไดแ้ก่   
 2.1  การสนบัสนุนจากครอบครัว   
 2.2  การสนบัสนุนจากอาจารย ์  
 2.3  การสนบัสนุนจากเพื่อน   

2.4  การอบรมเล้ียงดูแบบรักสนบัสนุน 
                     2.5  การอบรมเล้ียงดูแบใชเ้หตุผล 
 2.6  การอบรมเล้ียงดูแบบ 
 ลงโทษทางจิต  
3. ปัจจยัดา้นส่ือมวลชน  ไดแ้ก่   
 3.1  การไดรั้บขอ้มูลข่าวสารจากส่ือ 
 โทรทศัน์  
 

จิตสาธารณะ 
1.  การช่วยเหลือผูอ่ื้น   
2.  การเสียสละเพื่อสงัคม 
3.  ความมุ่งมัน่พฒันา 
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วธีิด าเนินการวจัิย  
 วธีิด าเนินการวจัิย  
 

ในการด าเนินการวจิยัเร่ือง ปัจจยับางประการท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อจิตสาธารณะของนกัเรียนมธัยมศึกษาปี
ท่ี  6  โรงเรียนมธัยมศึกษา  อ าเภอเมืองสกลนคร  จงัหวดัสกลนครโดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งแลว้น า
ขอ้มูลท่ีไดไ้ปท าการวเิคราะห์ทางสถิติเพ่ือทดสอบสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ดงัมีขั้นตอนวธีิการด าเนินการวจิยั ดงัน้ี 

 
 1.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  
 2.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั  
 3.  วธีิสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ  
 4.  การเก็บรวบรวมขอ้มูล  
 5.  การวเิคราะห์ขอ้มูล  
 6.  สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล  
 
ขั้นตอนในการด าเนินการวจิยั 
การวจิยัในคร้ังน้ีมีขั้นตอนในการด าเนินการดงัน้ี 
 ขั้นตอนที่  1 ก าหนดกรอบแนวคิดในการวจิยั ศึกษาวเิคราะห์ สงัเคราะห์ แนวคิด ทฤษฏีเอกสาร
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งจิตสาธารณะ 
 ขั้นตอนที่  2 สร้างความสมัพนัธ์ปัจจยั ท่ีมีผลต่อจิตสาธารณะ  จากกรอบแนวคิดท่ีผูว้จิยัไดศึ้กษา
วเิคราะห์สงัเคราะห์ แนวคิด ทฤษฏี เอกสารงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งและน ามาจดัล าดบัความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยั  
       ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบความสอดคลอ้งของสมมติฐาน 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  
 1.  ประชากร    
 ประชากรท่ีน ามาศึกษาในคร้ังน้ี  คือ  นกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี  6  โรงเรียนมธัยมศึกษา  อ าเภอเมือง
สกลนคร  จงัหวดัสกลนคร 
 2.  กลุ่มตวัอย่าง   
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีน ามาศึกษาในคร้ังน้ี  คือ  ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี  6 
โรงเรียนมธัยมศึกษาท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นปีการศึกษา 2554  ภาคเรียนท่ี 1  จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง  จ านวน  720  คน  
โดยสูตร ยามาเน่ (Yamane)  (1973 : 888 อา้งถึงในผอ่งศรี วาณิชยศุ์ภวงศ,์ 2545 : 100)ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา
คร้ังน้ี เป็นนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ในเขตอ าเภอเมืองสกลนคร จงัหวดัสกลนคร 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษาวจัิย 
 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษาวจัิย 
 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี  ไดแ้ก่   เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม โดยแบ่ง
แบบสอบถามออกเป็น 3  ตอน  ซ่ึงประกอบดว้ย  

  ตอนที ่  1  แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนตวัของนกัเรียน  เป็นแบบสอบถามท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนจาก
การประมวลเอกสารวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพศ อาย ุและรายไดเ้ฉล่ียของครอบครัว  แบบสอบถามเป็นแบบส ารวจรายการ   
( Check list)   และเติมค าในช่องวา่ง 

ตอนที ่  2   แบบสอบถามน้ีเก่ียวกบัปัจจยัจิตลกัษณะส่งเสริมใหเ้ด็กไดมี้อิสระในความคิด  การตดัสินใจและ
การแกปั้ญหาต่าง ๆ ดว้ยตนเอง  ยอมรับนบัถือความคิดและความสามารถของเด็ก  เป็นแบบสอบถามท่ีผูว้จิยัน า
แบบสอบถามของดวงเดือน   (พนัธุมนาวนิ   งามตา    วนินทานนท ์ และคณะ 2549) 
 ตอนที ่ 3 แบบวดัจิตสาธารณะ สอบถามจิตสาธารณะของเรียนซ่ึงมีลกัษณะเป็นแบบสอบถามมาตราส่วน
ประเมินค่า (Rating Scale) ตามมาตรวดัแบบลิเคิร์ท (Likert Scale  
อา้งถึงใน ชิดชนก เชิงเชาว,์ 2549 : 163-164) จ านวน 20 ขอ้ โดยก าหนดเกณฑก์ารใชค้ะแนนแบ่งเป็น 5 ระดบั ซ่ึง
จะมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนในลกัษณะทั้งเชิงบวก (นิมาน) และ 

เชิงลบ (นิเสธ) 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี 

1 ติดต่อขออนุญาตผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย ส าหรับก าหนดวนัและเวลาในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล 

2 เตรียมแบบทดสอบใหเ้พียงพอกบักลุ่มตวัอยา่ง วางแผนในการเก็บรวบรวมขอ้มูลซ่ึงผูว้จิยัเป็นผูเ้ก็บ
รวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง ตามวนัเวลาท่ีนดัหมาย 

3 อธิบายใหน้กัเรียนกลุ่มตวัอยา่งเขา้ใจถึงวตัถุประสงค ์วธีิท าแบบทดสอยและประโยชน์ท่ีไดจ้ากการ
ท าแบบทดสอบ 

4 รวบรวมแบบทดสอบจากกลุ่มเป้าหมายมาตรวจใหค้ะแนน เพ่ือมาท าการวเิคราะห์ทางสถิติต่อไป 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวเิคราะห์ขอ้มูลในการวจิยัคร้ังน้ี  ผูว้จิยัด าเนินการตามขั้นตอน  ดงัน้ี  
  1.  ผูว้จิยัไดน้ าขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบวดัมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของการสอบถาม 
เพื่อจดัระบบขอ้มูลแลว้น าไปท าการวเิคราะห์โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์   
  2.  การตรวจใหค้ะแนนแบบวดัคุณภาพจิตสาธารณะของนกัเรียน  จ านวน  71 ขอ้ 
เป็นแบบตามมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating  Scale)  มี  5  ระดบั  คือ  มากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง  นอ้ย  นอ้ยท่ีสุด  
ตามล าดบั   
3.  การวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบวดั  โดยหาค่าสถิติพ้ืนฐาน โดยหาค่าสถิติพ้ืนฐาน
ไดแ้ก่  ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  และ 
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ค่าสมัประสิทธ์ิการกระจาย  (Coefficient  of  Variance  :  C.V.)   
  4.  หาค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์  ระหวา่งตวัแปรพยากรณ์กบัตวัแปรเกณฑ ์ โดยการหาค่า
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์จากสูตรของเพียร์สนั  (Pearson’s  Product  Moment  Correlation  Coefficient)   
  5.  วเิคราะห์หาค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์พหุคูณแบบขั้นตอน  (Stepwise  Multiple  Regression  
Analysis)  ทดสอบนยัส าคญัทางสถิติ  ของตวัแปรพยากรณ์  ค  านวณค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของ
สมัประสิทธ์ิการถดถอย  และทดสอบนยัส าคญัของค่าสมัประสิทธ์ิถดถอย  โดยทดสอบค่า  t  (t-test)   

6.  หาค่าน ้ าหนกัความส าคญั  (Beta  Weight  ;   )  ของปัจจยับางประการท่ีส่งผลต่อจิตสาธารณะ
ของนกัเรียน  และทดสอบนยัส าคญัทางสถิติของค่าน ้ าหนกัความส าคญัดว้ยค่า  t  (t-test)  ดว้ยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

 
สรุปผลการวจิยั 
 จากการศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยับางประการกบัจิตสาธารณะของนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี  6   
อ าเภอเมืองสกลนคร  จงัหวดัสกลนคร  สรุปผลไดด้งัน้ี 

1. ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยับางประการกบัจิตสาธารณะของนกัเรียนมธัยมศึกษาปี 
ท่ี  6   อ าเภอเมืองสกลนคร  จงัหวดัสกลนคร  พบวา่  ปัจจยับางประการกบัจิตสาธารณะของนกัเรียนมธัยมศึกษาปี
ท่ี  6   อ าเภอเมืองสกลนคร  จงัหวดัสกลนครอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติมีจ านวนมีจ านวน  5  ค่ามีค่าสมัประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ์ตั้งแต่.617ถึง.703 ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัจิตสาธารณะของนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี  6   การ
สนบัสนุนจากครู อาจารย ์ รองลงมา  คือ  การสนบัสนุนจากเพื่อน และการอบรมเล้ียงดูแบบลงโทษทางจิต  อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  ตวัแปรพยากรท่ีมีความสมัพนัธ์กบัจิตสาธารณะของนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี  6   คือ
การสนบัสนุนจากครู อาจารย ์ มีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เท่ากบั .703  ตวัแปรปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ต ่าท่ีสุด  คือ  
การสนบัสนุนจากเพ่ือน  มีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์  เท่ากบั .617  ส่วนเพศและอายไุม่มีความสมัพนัธ์กบัจิต
สาธารณะของนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี  6    

2. ปัจจยัท่ีมีอ านาจในการพยากรณ์จิตสาธารณะของนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี  6   อ าเภอเมือง 
สกลนคร  จงัหวดัสกลนครไดด้งัน้ี 

  2.1  ปัจจยัท่ีมีอ านาจในการพยากรณ์จิตสาธารณะของนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี  6   อ าเภอเมือง
สกลนคร  จงัหวดัสกลนครโดยรวม  ไดแ้ก่ ตวัแปรพยากรณ์   ไดแ้ก่   ปัจจยับางประการท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อจิต
สาธารณะของนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี  6   โรงเรียนมธัยมศึกษา  อ าเภอเมืองสกลนคร  จงัหวดัสกลนคร 
ประกอบดว้ยปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล  ไดแ้ก่  การอบรมเล้ียงดูแบบลงโทษทางจิต  (X9)  การสนบัสนุนจากเพื่อน
(X6)  การอบรมเล้ียงดูแบบใชเ้หตุผล  (X8)  การสนบัสนุนจากเพื่อน (X5)  และลกัษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน  (X3)  
ซ่ึงสามารถน ามาสร้างสมการพยากรณ์จิตสาธารณะของนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี  6   ในรูปคะแนนดิบและในรูป
คะแนนมาตรฐานได ้ ดงัน้ี 
   สมการในรูปคะแนนดบิ  

     Y  =  .901  +  .324X9  +  .136X6  +  .103X8  +  .175X5  +  .028X3 

   สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน 
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     Zy  =  .396ZX9  +  .194ZX6  +  .166ZX8  +  .203ZX5  +  .073ZX3 

2.2     ปัจจยัท่ีมีอ านาจในการพยากรณ์จิตสาธารณะของนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี  6    
อ าเภอเมืองสกลนคร  จงัหวดัสกลนคร  ไดแ้ก่ การอบรมเล้ียงดูแบบลงโทษทางจิต (X9)  การอบรมเล้ียงดูแบบรัก
สนบัสนุน (X7)  ลกัษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน (X2) ซ่ึงสามารถน ามาสร้างสมการพยากรณ์จิตสาธารณะของ
นกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี  6   ในรูปคะแนนดิบและในรูปคะแนนมาตรฐานได ้ ดงัน้ี 
   สมการในรูปคะแนนดบิ 

   Y  =  1.135  +  .329X9  +  .278X7  +  .173X2 

   สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน 

   Zy  =  .415ZX9  +  .443ZX7  +  .160ZX2 

  2.3   ปัจจยัท่ีมีอ านาจในการพยากรณ์จิตสาธารณะของนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี  6   ไดแ้ก่ การ
อบรมเล้ียงดูแบบลงโทษทางจิต (X9)  การสนบัสนุนจากเพื่อน (X6)  การอบรมเล้ียงดูแบบใชเ้หตุผล  (X8)  และการ
สนบัสนุนจากครู อาจารย ์(X5)ซ่ึงสามารถน ามาสร้างสมการพยากรณ์จิตสาธารณะของนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี  6   
ในรูปคะแนนดิบและในรูปคะแนนมาตรฐานได ้ ดงัน้ี 
    สมการในรูปคะแนนดบิ 

      Y  =  1.072  +  .306X9  +  .157X6  +  .116X8  +  .147X5   

    สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน 

   Zy  =  .389ZX9  +  .222ZX6  +  .190ZX8  +  .178ZX5 
   2.4  ปัจจยัท่ีมีอ านาจในการพยากรณ์จิตสาธารณะของนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี  6   ไดแ้ก่ การ
อบรมเล้ียงดูแบบลงโทษทางจิต (X9)  การสนบัสนุนจากครู อาจารย ์(X5)  และการอบรมเล้ียงดูแบบใชเ้หตุผล  
(X8)ซ่ึงสามารถน ามาสร้างสมการพยากรณ์จิตสาธารณะของนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี  6   ในรูปคะแนนดิบและใน
รูปคะแนนมาตรฐานได ้ ดงัน้ี 
    สมการในรูปคะแนนดบิ  

     Y  =  .568  +  .375X9  +  .360X5  +  .109X8 
    สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน 

     Zy  =  .413ZX9  +  .356ZX5  +  .172ZX8   

การอภิปรายผลการวจิยั 
 จากผลการวจิยัท่ีน าเสนอขา้งตน้นั้น  โดยภาพรวมสอดคลอ้งกบักรอบแนวคิดและสมมติฐานการวจิยั  
ผลการวจิยัน้ีมีประเด็นท่ีน่าสนใจหลายประการ  ไดแ้ก่  ระดบัจิตสาธารณะของนกัเรียนตวัแปรภูมิหลงัท่ีส่งผลต่อ
ระดบัของจิตสาธารณะ  ปัจจยัท่ีส่งต่อจิตสาธารณะของนกัเรียน 
1.  ระดบัจติสาธารณะของนักเรียน 
 ผลการวจิยัพบวา่นกัเรียนมีจิตสาธารณะอยูใ่นระดบัปานกลางค่อนขา้งสูง (3.56 จากมาตรประมาณค่า 5 
ระดบั)  ซ่ึงถือวา่อยูใ่นเกณฑท่ี์ไม่สูงนกั โดยนกัเรียนส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 63.47 มีระดบัจิตสาธารณะของ
นกัเรียนอยูใ่นระดบัปานกลาง และมีนกัเรียนเพียงร้อยละ 35.83 ท่ีมีระดบัจิตสาธารณะในระดบัสูง แสดงวา่ตอ้งมี
การพฒันาส่งเสริมเพ่ือยกระดบัจิตสาธารณะของนกัเรียนใหมี้ระดบัสูงยิง่ข้ึน 
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 เม่ือวเิคราะห์จิตสาธารณะท่ีนกัเรียนแสดงออกในแต่ละดา้นพบวา่ จิตสาธารณะท่ีนกัเรียนยงัมีปัญหาอยู่
มาก ไดแ้ก่ ความมุ่งมัน่พฒันา (3.09) อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีระดบัต ่ากวา่ดา้นการเสียสละเพ่ือสงัคม (3.76) 
และดา้นการช่วยเหลือผูอ่ื้น (3.82) ซ่ึงอยูใ่นระดบัสูง อยูค่่อนขา้งมาก ขอ้คน้พบน้ีช้ีใหเ้ห็นวา่ระดบัจิตสาธารณะท่ี
ตอ้งเร่งพฒันา คือ การท าใหน้กัเรียนมีจิตส านึกร่วมท่ีจะพฒันาสงัคม ซ่ึงดา้นความมุ่งมัน่พฒันานั้นถือเป็นจิต
สาธารณะระดบัสูง  เพราะ  ความมุ่งมัน่  ความคิดริเร่ิมในการพฒันาตน  พฒันาสงัคม  ความตั้งใจท่ีจะท างาน
ส่วนรวม  ความสนใจในการเปล่ียนแปลง พร้อมทั้งการเสนอความคิดท่ีจะพฒันาสงัคม  นั้นสามารถกระท าไดย้าก  
ในขณะท่ีจิตสาธารณะระดบัต ่ากวา่  คือ  ดา้นการช่วยเหลือผูอ่ื้น  นกัเรียนสามารถแสดงไดง่้ายกวา่  เพราะเป็นเร่ือง
ของการแสดงความรู้สึกจิตใจ  ความโอบออ้มอารี  เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่ การอ านวยความสะดวก  การแบ่งปันส่ิงของ
ใหก้บัผูอ่ื้น  การช่วยแนะน าส่ิงท่ีถูกท่ีควรแก่ผูอ่ื้น  และส่วนการเสียสละต่อสงัคมเป็นการแสดงออกถึงพฤติกรรมท่ี
เห็นเป็นรูปธรรมในระดบัท่ีสูงกวา่การช่วยเหลือผูอ่ื้น  ไดแ้ก่  การใหค้วามช่วยเหลือในรูปแรงกายแรงใจ  เช่น  การ
เสียสละเวลาใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ต่อสงัคม  สละก าลงักาย  ก าลงัทรัพย ์ เพ่ือช่วยเหลือผูอ่ื้น  การรู้จกัเป็น
ผูใ้หม้ากกวา่ผูรั้บ  สละประโยชน์ท่ีตนพึงไดรั้บเพ่ือประโยชน์ของคนหมู่ใหญ่หรือคนท่ีอ่อนแอกวา่  เป็นตน้  
นกัเรียนจะกระท ารองลงมา สะทอ้นใหเ้ห็นวา่จิตสาธารณะในการเสียสละต่อสงัคมสามารถกระท าไดใ้นระดบัสูง  
แต่ยงันอ้ยกวา่การช่วยเหลือผูอ่ื้นซ่ึงส่วนใหญ่การช่วยเหลือผูอ่ื้นนั้นเป็นจิตสาธารณะดา้นความรู้สึกนึกคิดและเป็น
จิตสาธารณะในระดบัท่ีท าง่ายกวา่  ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่นกัเรียนมีความคิดท่ีดีท่ีอยากช่วยเหลือสงัคมอยูภ่ายในจิตใจ
มีสูง  แต่มีการแสดงออกในการช่วยเหลือหรือเสียสละต่อสงัคมนอ้ยกวา่ดา้นความคิดในการอยากช่วยเหลือหรือ
พฒันาเน่ืองมาจากความรู้สึกในการอยากช่วยเหลือสงัคมนั้นสามารถท าไดง่้ายกวา่การเสียสละต่อสงัคมเกิดจาก
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อจิตสาธารณะในตวันกัเรียนเอง  ทั้งดา้นปัจจยัจิตลกัษณะ (3.59 จากมาตรประมาณค่า 5 ระดบั)  
ปัจจยัดา้นสงัคม (3.67 จากมาตรประมาณค่า 5 ระดบั)  และปัจจยัดา้นส่ือมวลชน (3.46 จากมาตรประมาณค่า 5 
ระดบั)  ของตวันกัเรียนเองนั้นมีอยูใ่นระดบัปานกลางทั้ง 3 ปัจจยั  จึงส่งผลต่อระดบัจิตสาธารณะท่ีไม่สูงมากนกั  
ดงันั้นนกัเรียนควรไดรั้บการพฒันาปัจจยัทั้ง 3 ดา้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมระดบัจิตสาธารณะในตวันกัเรียนเอง 
 เม่ือพิจารณาภูมิหลงัพบวา่  นกัเรียนเพศหญิงมีจิตสาธารณะมากกวา่เพศชาย  แสดงใหเ้ห็นวา่จิตส านึกใน
การช่วยเหลือผูอ่ื้น  หรือการช่วยเหลือสงัคมของผูห้ญิงจะมากกวา่ผูช้าย  ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะผูห้ญิงเป็นเพศท่ี
ความอ่อนโยน  ข้ีสงสาร  จึงแสดงออกถึงจิตสาธารณะสูงกวา่กนั  และยงัพบอีกวา่  นกัเรียนท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียต ่า
จะมีระดบัจิตสาธารณะท่ีสูงกวา่นกัเรียนท่ีมีผลการเรียนสูงกวา่แสดงใหเ้ห็นวา่  นกัเรียนท่ีเรียนเก่ง ฉลาด  มีผลการ
เรียนสูง  เป็นคนท่ีมุ่งมัน่ตั้งใจศึกษา  จนอาจจะลืมมองสงัคมรอบขา้ง สนใจท่ีจะมุ่งมัน่พฒันาตนเองเป็นหลกัให้
เป็นคนท่ีเก่งพร้อม  จนลืมนึกถึงการท าประโยชน์เพ่ือส่วนรวมไป  ท าใหน้กัเรียนขาดจิตส านึกต่อส่วนรวม  จึง
ส่งผลใหน้กัเรียนท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียต ่ากวา่มีจิตสาธารณะท่ีสูงกวา่  เม่ือพิจารณาจากตารางค่า  Post hoc  พบวา่  
นกัเรียนท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียต ่ามีระดบัจิตสาธารณะท่ีไม่แตกต่างจากนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียปานกลาง  แต่มี
ระดบัจิตสาธารณะท่ีแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05  กบันกัเรียนท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียดีหรือดีมาก  
และยงัพบวา่นกัเรียนท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียปานกลางมีระดบัจิตสาธารณะท่ีไม่แตกต่างกบันกัเรียนทุกกลุ่มผลการ
เรียน  และนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียดีและดีมากมีระดบัจิตสาธารณะไม่แตกต่างกนั  แสดงใหเ้ห็นวา่นกัเรียนท่ี
เรียนเก่ง ฉลาด  มีผลการเรียนสูง  คือ  คนท่ีมุ่งมัน่ในการเรียน  ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน สนใจท่ีจะพฒันาตนเองเป็น
หลกั  จนไม่ไดส้นใจส่ิงแวดลอ้มหรือสงัคมรอบขา้ง  จะมีการแข่งขนัภายในจิตใจเพ่ือใหต้นเองประสบความส าเร็จ
ดา้นการศึกษาเล่าเรียน  เป็นอนัดบัหน่ึงดา้นการเรียน  เพ่ือใหต้นเองประสบความส าเร็จสูงสุดในชีวติดา้นการศึกษา  
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เพราะคนท่ีเรียนเก่ง  ฉลาด  มกัจะมีโอกาสในการประสบความส าเร็จในชีวติดา้นการงานสูงกวา่คนท่ีมีผลการเรียน
อ่อนกวา่  คนท่ีมีผลการเรียนดีกวา่มกัจะไดง้านท าท่ีดีกวา่คนท่ีมีผลการเรียนอ่อนกวา่ จึงท าใหน้กัเรียนท่ีมีผลการ
เรียนดีมีความมุ่งมัน่พฒันาตนเองเป็นส าคญัจนอาจจะลืมนึกถึงส่วนรวม  จนท าใหค้นท่ีเรียนดีมีระดบัจิตสาธารณะ
ต ่ากวา่คนท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียต ่ากวา่ 
2.  ปัจจยัทีส่่งผลต่อจติสาธารณะ 
 ปัจจยัมี  3  กลุ่มปัจจยั  ไดแ้ก่  ปัจจยัจิตลกัษณะ  ปัจจยัดา้นสงัคม  และปัจจยัส่ือมวลชน  ปัจจยัท่ีส่งผล
มาก  ไดแ้ก่  ปัจจยัจิตลกัษณะ  ส่งผลต่อจิตสาธารณะมากท่ีสุด (0.691)  ปัจจยัท่ีส่งผลรองลงมา  ไดแ้ก่  ปัจจยัดา้น
ส่ือมวลชน (0.173)  และ ปัจจยัดา้นสงัคม (0.107)  ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ปัจจยัจิตลกัษณะส่งผลต่อระดบัจิตสาธารณะสูง
มาก  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  โกศล มีความดี (2547)  ท่ีศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อจิตสาธารณะของขา้ราชการ
ต ารวจ  ซ่ึงพบวา่  ขา้ราชการต ารวจท่ีมีจิตลกัษณะแตกต่างกนัมีจิตสาธารณะแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั  0.05 
 เม่ือพิจารณาตวับ่งช้ี  จะพบวา่  ปัจจยัท่ีน่าสนใจ  คือ  ปัจจยัดา้นจิตลกัษณะทั้ง  3 ตวัแปร  ไดแ้ก่  เจตคติ
ต่อจิตสาธารณะ  การรับรู้ความสามารถของตน และ  ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน  ซ่ึงตวัแปรทั้งสามส่วนใหญ่มี
ค่าเฉล่ียในระดบัสูง  คือ  เจตคติต่อจิตสาธารณะ (3.73 จากมาตรประมาณค่า 5 ระดบั) และ การรับรู้ความสามารถ
ของตน (3.70 จากมาตรประมาณค่า 5 ระดบั) มีเพียงลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนเพียงตวัแปรเดียวท่ีมีค่าเฉล่ียใน
ระดบัปานกลาง (3.35 จากมาตรประมาณค่า 5 ระดบั)  แสดงใหเ้ห็นวา่  นกัเรียนมีระดบัเจตคติต่อจิตสาธารณะ  
และ  การรับรู้ความสามารถของตนในระดบัสูง  และ  มีลกัษณะมุ่งอนาคตในระดบัปานกลาง ซ่ึงยงัต ่ากวา่เจตคติ
ต่อจิตสาธารณะ  และ  การรับรู้ความสามารถของตนอยูค่่อนขา้งมาก  จึงควรตอ้งเร่งพฒันาลกัษณะมุ่งอนาคต
ควบคุมตนเป็นอนัดบัแรกใน 3 ตวัแปร  ของปัจจยัจิตลกัษณะ  และ ควรมีการส่งเสริมและสนบัสนุนดา้นเจตคติต่อ
จิตสาธารณะ  และ การรับรู้ความสามารถขอตน  เพ่ือยกระดบัใหสู้งยิง่ข้ึนกวา่เดิม 
 จากผลการวจิยัในคร้ังน้ีมีระดบัจิตสาธารณะอยูใ่นระดบัปานกลาง (3.56 จากมาตรประมาณค่า 5 ระดบั) 
โดยท่ีตวัช้ีวดัจิตสาธารณะ คือ การช่วยเหลือผูอ่ื้น (3.82 จากมาตรประมาณค่า 5 ระดบั) และ การเสียสละต่อสงัคม 
(3.76 จากมาตรประมาณค่า 5 ระดบั) ทั้ง 2 ตวัน้ีอยูใ่นระดบัสูง  แต่มีเพียง  ความมุ่งมัน่พฒันา (3.09 จากมาตร
ประมาณค่า 5 ระดบั) ท่ียงัอยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงลกัษณะมุ่งอนาคต ก็อยูใ่นระดบัปานกลาง หากมีการพฒันา
ลกัษณะมุ่งอนาคตใหสู้งข้ึน  ระดบัจิตสาธารณะของนกัเรียนก็จะสูงข้ึนตามไปดว้ย  เพราะ ปัจจยัจิตลกัษณะเป็น
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อจิตสาธารณะในระดบัสูงมาก (0.691)  สูงกวา่ปัจจยัดา้นสงัคม (0.107) และ ปัจจยัดา้นส่ือมวลชน 
(0.173) ประมาณ 6 เท่า หากตวัแปรในปัจจยัจิตลกัษณะทั้ง 3 ตวัแปรอยูใ่นระดบัท่ีสูงแลว้ ระดบัจิตสาธารณะก็จะ
สูงตามไปดว้ย  จึงควรมีการพฒันาจิตสาธารณะโดยปัจจยัจิตลกัษณะ  หากมีการพฒันาใหน้กัเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อ
จิตสาธารณะ  มีการรับรู้ความสามารถของตนสูง  และมีลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนสูง  จะเป็นการพฒันาท่ีส าคญั
และก่อใหเ้กิดจิตสาธารณะแก่ตวันกัเรียนมากท่ีสุด 

 จากการวจิยัคร้ังน้ี  พบวา่  มีตวัแปรเพียง 1 ตวัเท่านั้นท่ีไม่ส่งผลต่อระดบัจิตสาธารณะ คือ การไดรั้บ
ขอ้มูลข่าวสารจากส่ือโทรทศัน์จากมาตรประมาณค่า 5 ระดบั) อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยท่ีการอบรมเล้ียงดูแบบ
ลงโทษทางจิตอยูใ่นปัจจยัดา้นสงัคม  ซ่ึงตวัแปรปัจจยัดา้นสงัคมตวัอ่ืน  ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัสูงค่อนขา้งมากซ่ึงดู
จากค่าเฉล่ียของตวัแปร  สงัเกตตวัแปรการสนบัสนุนจากครอบครัว (จากมาตรประมาณค่า 5 ระดบั)  แลว้มีค่าเฉล่ีย
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ท่ีสูง และ ต่างกบัการอบรมเล้ียงดูแบบลงโทษทางจิตอยูม่าก อาจท าใหก้ารอบรมเล้ียงดุแบบลงโทษทางจิตส่งผล
นอ้ยจนถึงไม่ส่งผลเลยต่อระดบัจิตสาธารณะของนกัเรียน  ซ่ึงอาจจะมาจากสาเหตุท่ีกลุ่มตวัอยา่ง  คือ  นกัเรียน 
โดยรวมนกัเรียนจะมีผลการเรียนดี มีความรับผิดชอบดา้นการเรียน  และมีความประพฤติดีเป็นทุนเดิมอยูแ่ลว้  ไม่
ท าความหนกัใจใหผู้ป้กครอง  จึงท าใหต้วัแปรการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารจากส่ือโทรทศัน์มีค่าเฉล่ียไม่สูงมาก  ดงันั้น  
ควรจะมีการศึกษากบักลุ่มตวัอยา่งอ่ืนท่ีคาดวา่จะมีตวัแปรการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารจากส่ือโทรทศัน์ท่ีสูงกวา่น้ี 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวจิยัเร่ือง  ปัจจยับางประการท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อจิตสาธารณะของนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี  6   
โรงเรียนมธัยมศึกษา  อ าเภอเมืองสกลนคร  จงัหวดัสกลนคร ในคร้ังน้ีผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้
ประโยชน์เพ่ือพฒันาจิตสาธารณะของนกัเรียนและผูเ้ก่ียวขอ้งรวมทั้งขอ้เสนอแนะเพ่ือการวจิยัต่อไป 
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