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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) จิตสาธารณะและรูปแบบการดำาเนินชีวิตของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จำาแนกตามเพศ คณะ ประเภทของโรงเรียนที่สำาเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปี และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 2) ความสัมพันธ์ระหว่างจิตสาธารณะ
และรูปแบบการดำาเนินชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัย คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 1, 2, 3 และ 4 ปีการศึกษา 2553 จำานวน 716 คน จาก 7 คณะ คือ คณะ
ศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะรัฐศาสตร์ คณะวิทยาการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์และวิทยาลัยอิสลามศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม
จิตสาธารณะและรูปแบบการดำาเนินชีวิตของนักศึกษา ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่น 0.985 และ 0.992 ตามลำาดับ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่าที (t-test) ทดสอบ
ค่าเอฟ (F-test) ทดสอบค่าสหสัมพันธ์รโดยใช้วิธี Pearson Product- moment coefficient correlations
ผลการวิจัยพบว่า จิตสาธารณะของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อยู่ใน
ระดับมาก มีรูปแบบการดำาเนินชีวิตกลุ่มก้าวหน้าและกลุ่มวิชาชีพมากที่สุด และน้อยที่สุด คือ กลุ่มเก็บตัว และ
จิตสาธารณะและรูปแบบการดำาเนินชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีความ
สัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
คำาสำาคัญ : จิตสาธารณะ รูปแบบการดำาเนินชีวิต
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Abstract
This research was conducted to examine Public Mind and Lifestyle of Prince of Songkla University’ Students, Pattani Campus which based on these variables : sex, faculty, kinds
of school, classes, GPA and religious. The samples of this research were 716 students from
Faculty of Education, Science and Technology, Law, Communication Sciences, Humanities
and Social Sciences, Fine and Applied Arts and College of Islamic Studies who are currently
studying at Prince of Songkla University Pattani Campus , academic year 2010 of. The research instruments were questionnaire of Public Mind and Lifestyle of Prince of Songkla University’ Students at the level of reliability 0.985 and 0.992 respectively Data was then analyzed
by using percentage, mean, standard deviation, t-test , F-test and Pearson Product- moment
coefficient correlations
The study’s results indicated that Public Mind of Prince of Songkla University’ Students , Pattani Campus were at high level. Lifestyle of Prince of Songkla University’ Students
, Pattani Campus were at most of academic subculture following by vocational subculture
and the minimum subculture was alienated subculture. There were significant and positive
relationship between Public Mind and Lifestyle of Prince of Songkla University’ Students ,
Pattani Campus at the level of 0.01
Keywords : Public Mind , Lifestyle
บทนำา

ในโลกปัจจุบนั ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว เนือ่ งจากความก้าวหน้าของสรรพวิชาการและเทคโนโลยี
ต่าง ๆ ซึ่งความก้าวหน้าของเทคโนโลยีต่าง ๆ เหล่านี้ส่งผลให้ประเทศไทยต้องเร่งพัฒนาตนเองเพื่อให้ทันกับ
การเปลี่ยนแปลงและสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ ซึ่งกระแสการเร่งพัฒนาและสภาพเศรษฐกิจที่ต้อง
แข่งขัน ได้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนในสังคมไทยทำาให้เกิดการปรับตัวเพื่อแข่งขันมีค่านิยมทางวัตถุสูง
ขึ้น เกิดการเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน มุ่งแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองมากกว่าส่วนรวม ขาดคุณธรรม
จริยธรรม ขาดสมดุลทั้งทางจิตใจและวัตถุมากขึ้นทุกขณะ เราจึงเห็นได้ว่าบุคคลในสังคมมีความสำานึกต่อส่วน
รวมลดน้อยลง ซึ่งตัวบ่งชี้ ที่มองเห็นทั่วไป ยกตัวอย่างเช่น การจะไปที่ไหนก็จะเห็นแต่ป้ายจำานวนมากเขียนไว้
เพื่อเตือนสติคน เช่น “โปรดทิ้งขยะลงในถัง” “ห้ามสูบบุหรี่” “ห้ามทิ้งก้นบุหรี่” “ทิ้งขยะปรับ 2,000 บาท” “ทิ้ง จับ
ปรับหนึ่งพัน” “โปรดอย่าทำาลายสิ่งของสาธารณะ” “งบประมาณมีจำากัด โปรดใช้อย่างประหยัด” “กรุณาอย่าทิ้ง
ผ้าอนามัยลงในโถส้วม” เป็นต้น
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ปัญหาสังคมในปัจจุบนั มีมากมายทีเ่ กิดจากการขาดจิตสาธารณะของบุคคล เช่น กรณีทเ่ี ป็นข่าวครึกโครม
ว่ามีคนไปถอดน๊อตเสาไฟฟ้า ปัญหายาเสพติด ซึง่ เกิดจากความเห็นแก่ตวั ของผูข้ าย ไม่คาำ นึงถึงปัญหาทีจ่ ะเกิดขึน้
ต่อสังคมโดยรวม ปัญหาการปล่อยน้าำ เสียออกจากโรงงาน โดยไม่ผา่ นการบำาบัด ปัญหาการจอดรถยนต์โดยไม่ดบั
เครือ่ งยนต์ ปัญหาเด็กถูกทอดทิง้ ปัญหาการใช้ทางเดินสาธารณะเพือ่ ประโยชน์สว่ นตน ปัญหาการทิง้ ขยะลงแม่นาำ้
ลำาคลอง ปัญหาการฉีดสารเร่งเนือ้ แดงในสัตว์เลีย้ ง โดยเฉพาะสุกรและไก่ ปัญหาการดืม่ สุราและขับขีร่ ถยนต์/รถ
จักรยานยนต์ จะเห็นได้วา่ ปัญหาดังกล่าว นับว่าเป็นผลพวงจากการขาดจิตสาธารณะทัง้ สิน้ จิตสาธารณะจึงเป็นจิต
ลักษณะทีส่ าำ คัญทีส่ ดุ ของสมาชิกทุกคนในสังคมทัง้ ในระดับโลก ระดับประเทศ และระดับบุคคลทีท่ กุ คนต้องหันมา
ให้ความสำาคัญและตระหนักในสิง่ นีอ้ ย่างเร่งด่วน
การปลูกฝังจิตใจให้บุคคลมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมเป็นการสร้างคุณธรรมจริยธรรม ซึ่ง
เป็นเรื่องจากภายใน “จิตสาธารณะ” จึงนับว่า เป็นสิ่งหนึ่งที่มีความสำาคัญในการปลูกจิตสำานึกให้บุคคลรู้จักเสีย
สละ ร่วมแรงร่วมใจมีความร่วมมือในการทำาประโยชน์เพื่อส่วนร่วม ช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมช่วยกัน
พัฒนาคุณภาพชีวิต และช่วยแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์สุขแก่สังคมโดยรวม ดังคำาขวัญวันเด็ก
ของนายกรัฐมนตรีประจำาปี พ.ศ. 2554 ที่ว่า “รอบคอบ รู้คิด มีจิตสาธารณะ.”
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาจิตสาธารณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
2. เพื่อศึกษารูปแบบการดำาเนินชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างจิตสาธารณะและรูปแบบการดำาเนินชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สมมติฐานในการวิจัย
1. จิตสาธารณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี แตกต่างกัน
2. รูปแบบการดำาเนินชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี แตกต่างกัน
3. จิตสาธารณะและรูปแบบการดำาเนินชีวิตของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานีมีความสัมพันธ์กัน
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive Research) เพื่อศึกษาจิตสาธารณะและรูปแบบการ
ดำาเนินชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

84

ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี ปีการศึกษา 2553 จำานวน 6,935 คน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 1, 2, 3 และ 4 จาก
จำานวน 7 คณะ คือ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะรัฐศาสตร์ คณะวิทยาการ
สื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์และวิทยาลัยอิสลามศึกษา การสุ่ม
ตัวอย่าง โดยการคำานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างและยอมให้เกิดความความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 ใช้้สูตรของ
ยามาเน่ ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (Yamane, 1973) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจำานวน 379 คน อย่างไร
ก็ตามเพื่อให้จำานวนกลุ่มตัวอย่างมีจำานวนเหมาะสมสำาหรับการวิเคราะห์ และเพื่อป้องกันปัญหาการได้รับ
แบบสอบถามกลับมาน้อย ผู้วิจัยจึงสุ่มตัวอย่างเพิ่มเป็น 2 เท่าของขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ได้คำานวณไว้เดิม
และได้รับแบบสอบถามกลับจำานวน 716 ชุด ซึ่งมีจำานวนมากกว่าเป้าหมายเดิมที่กำาหนดไว้
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับคุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย เพศ คณะ
ประเภทของโรงเรียนที่สำาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ศาสนา
ตอนที่ 2 จิตสาธารณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ซึ่ง
ข้อคำาถามมีลกั ษณะเป็นมาตราประเมินค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ จำานวน 33 ข้อ ประกอบด้วย ด้านการ
เต็มใจช่วยเหลือสังคม ด้านการตระหนักรูแ้ ละช่วยแก้ปญ
ั หา ด้านการเข้าร่วมกิจกรรมทีเ่ ป็นประโยชน์และด้านการ
รับรูใ้ นสิทธิและหน้าที่ ได้คา่ ความเชือ่ มัน่ เท่ากับ 0.985
ตอนที่ 3 รูปแบบการดำาเนินชีวติ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
มีลกั ษณะเป็นมาตราประเมินค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ จำานวน 70 ข้อ แบ่งเป็น 7 กลุม่ ได้แก่ กลุม่ กิจกรรม
กลุม่ ก้าวหน้า กลุม่ เก็บตัว กลุม่ สมาคม กลุม่ บำาเพ็ญประโยชน์ กลุม่ วิชาการและกลุม่ วิชาชีพ ได้คา่ ความเชือ่ มัน่
เท่ากับ 0.992
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ดำาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยเครือ่ งคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม
วิเคราะห์ขอ้ มูลสำาเร็จรูปอย่างง่ายตามขัน้ ตอน ต่อไปนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับคุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย เพศ คณะ
ประเภทของโรงเรียนที่สำาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและศาสนา
โดยใช้ความถี่ และหาค่าร้อยละ

85

ตอนที่ 2 และตอนที่ 3 จิตสาธารณะและรูปแบบการดำาเนินชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) ทั้งนี้วิธีแปลผลใช้เกณฑ์สัมบูรณ์ (Absolute Criteria) กำาหนดค่าเฉลี่ยเป็น 5 ช่วง แต่ละช่วงมี
ความหมายดังนี้ (สมศักดิ์ แพรกม่วง, 2541)
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่
4.50 ขึ้นไป หมายถึง มากที่สุด
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง
3.51 - 4.50
หมายถึง มาก
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง
2.51 - 3.50
หมายถึง ปานกลาง
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง
1.51 - 2.50
หมายถึง น้อย
คะแนนเฉลี่ยต่ำากว่า
1.50
หมายถึง น้อยที่สุด
จากนั้นวิเคราะห์หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อวัดการกระจายของข้อมูล
ทดสอบค่าที (t - test) ทดสอบค่าเอฟ (F – test) และทดสอบค่าสหสัมพันธ์ระหว่างจิตสาธารณะและรูปแบบ
การดำาเนินชีวิต โดยใช้วิธี Pearson Product- moment coefficient correlations
ผลการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาหญิง 459 คน ร้อยละ 63.9 เป็นนักศึกษาชาย 253 คน ร้อยละ 35.2 สังกัด
อยู่คณะศึกษาศาสตร์จำานวน 134 คน ร้อยละ 18.7 รองลงมา คือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 131
คน ร้อยละ 18.2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 110 คน ร้อยละ 15.3 คณะรัฐศาสตร์ 109 คน ร้อย
ละ 15.2 วิทยาลัยอิสลามศึกษา 96 คน ร้อยละ 13.4 คณะวิทยาการสื่อสาร 79 คน ร้อยละ 11.7 คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ 57 คน คิดเป็นร้อยละ8.0 ตามลำาดับ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจาก
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจำานวน 370 คน ร้อยละ 51.5 โรงเรียนรัฐบาลจำานวน 318 คน ร้อย
ละ 44.3 และศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1 จำานวน 189 คน ร้อยละ 26.3 ชั้นปีที่ 2 จำานวน 176 คน ร้อยละ 24.5 ชั้น
ปีที่ 3 จำานวน 156 คน ร้อยละ 21.7 จำานวน 134 คน ร้อยละ 18.7 และชั้นปีที่ 4 จำานวน196 คน ร้อยละ
27.3 ส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 1.00 - 1.99 จำานวน 9 คน ร้อยละ 1.3 ระดับ 2.00 - 2.49
จำานวน 193 คน ร้อยละ 26.9 ระดับ 2.50 - 2.99 จำานวน 284 คน ร้อยละ 39.6 ระดับ 3.00 - 3.49
จำานวน 164 คน ร้อยละ 22.8 และระดับ 3.50 - 4.00 จำานวน 39 คน ร้อยละ 5.4 และนับถือศาสนาพุทธ
จำานวน 193 คน ร้อยละ 26.9 ศาสนาอิสลามจำานวน 501 คน ร้อยละ 69.8และศาสนาคริสต์ จำานวน
4 คน ร้อยละ .6
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นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยรวมมีจิตสาธารณะอยู่ในระดับมาก (
= 3.66) เมื่อจำาแนกรายด้านมากที่สุด คือ ด้านการเต็มใจช่วยเหลือสังคม ( = 4.01) รองลงมาคือ ด้านการ
ตระหนักรู้และช่วยแก้ปัญหา ( = 3.82) ด้านการเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ( = 3.43) และด้านการรับ
รู้ในสิทธิและหน้าที่ ( = 3.42) ตามลำาดับ ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของจิตสาธารณะนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี จำาแนกรายด้าน
จิตสาธารณะ
ด้านการเต็มใจช่วยเหลือสังคม
ด้านการตระหนักรู้และช่วยแก้ปัญหา
ด้านการเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์
ด้านการรับรู้ในสิทธิและหน้าที่
โดยรวม

การแปลผล
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก

S.D.
.594
.570
.577
.763
.537

4.01
3.82
3.43
3.42
3.66

นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีรูปแบบการดำาเนินชีวิตกลุ่มก้าวหน้า
และกลุ่มวิชาชีพมากที่สุด ( = 4.02) รองลงมาคือ กลุ่มวิชาการ ( = 4.00) กลุ่มบำาเพ็ญประโยชน์ ( =
3.99) กลุ่มกิจกรรม (3.65) กลุ่มสมาคม ( = 3.61) และน้อยที่สุด คือ กลุ่มเก็บตัว ( = 3.23) ดังแสดง
ในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของรูปแบบการดำาเนินชีวิตนักศึกษามหาวิทยาลัย สงขลา
นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จำาแนกรายกลุ่ม
รูปแบบการดำาเนินชีวิต
กลุ่มกิจกรรม
กลุ่มก้าวหน้า
กลุ่มเก็บตัว
กลุ่มสมาคม
กลุ่มบำาเพ็ญประโยชน์
กลุ่มวิชาการ
กลุ่มวิชาชีพ
โดยรวม

3.65
4.02
3.23
3.61
3.99
4.00
4.02
3.87

S.D.
.620
.527
.501
.655
.516
.491
.498
.425
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ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างจิตสาธารณะและรูปแบบการดำ าเนินชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี พบได้ว่ารูปแบบการดำาเนินชีวิตและจิตสาธารณะโดยมากมีความสัมพันธ์ทางบวก
ยกเว้นกลุ่มกิจกรรมกับด้านการเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์
กลุ่มกิจกรรมกับด้านการรับรู้ในสิทธิและ
หน้าที่ กลุ่มเก็บตัวกับด้านการเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ กลุ่มเก็บตัวกับด้านการรับรู้ในสิทธิและหน้าที่
กลุ่มสมาคมกับด้านการรับรู้ในสิทธิและหน้าที่ ที่มีความสัมพันธ์ทางลบอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ดังแสดงในตารางที่ 3

กลุ่มบำาเพ็ญประโยชน์
กลุ่มวิชาการ
กลุ่มวิชาชีพ
ด้านการเต็มใจช่วยเหลือฯ
ด้านการตระหนักรู้
ด้านการเข้าร่วมกิจกรรม
ด้านการรับรู้ในสิทธิและ
หน้าที่

** P < .01
* P < .05

.411**
.380**
-215**
.330**
.472**
.436**
.403**
-

ด้านการตระหนักรู้

.396**
.400**
.173**
.326**
.411**
.517**
-

ด้านการเต็มใจช่วยเหลือฯ

กลุ่มบำาเพ็ญประโยชน์

กลุ่มสมาคม

กลุ่มเก็บตัว

.425**
.402**
.225**
.367**
.420**
-

.118**
.380**
-.054
.063
.266**
.250**
.332**
.361**
-

ด้านการรับรู้ในสิทธิและหน้าที่

กลุ่มสมาคม

.463**
. 455**
-246**
.428**
-

ด้านการเข้าร่วมกิจกรรม

กลุ่มเก็บตัว

.394** -.286** .503**
- .146** .331**
- -.371**
-

กลุ่มวิชาชีพ

กลุ่มก้าวหน้า

-

กลุ่มวิชาการ

กลุ่มกิจกรรม

กลุ่มก้าวหน้า

ตัวแปร

กลุ่มกิจกรรม

ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างจิตสาธารณะและรูปแบบการดำาเนินชีวติ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

-.081*
.191**
-.298**
-.140**
.137**
.053
.093*
.120**
.387**
-

-.255**
.106**
-.426**
-.267**
-.017
-.025
-.011
-.020
.359**
.555**
-
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การอภิปรายผล
ผลการศึกษาจิตสาธารณะและรูปแบบการดำ าเนินชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี ผู้วิจัยอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
สมมติฐานที่ 1 กล่าวว่า “จิตสาธารณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
แตกต่างกัน” ผลจากการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า จิตสาธารณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี อยูใ่ นระดับมาก เมือ่ จำาแนกรายด้านมากทีส่ ดุ คือ ด้านการเต็มใจช่วยเหลือสังคม รองลงมาคือ ด้านการ
ตระหนักรู้และช่วยแก้ปัญหา ด้านการเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ และด้านการรับรู้ในสิทธิและหน้าที่ตาม
ลำาดับ สอดคล้องการศึกษาของอ้อมใจ วงมณฑาและประเสริฐ บัณฑิศักดิ์ (2552) ที่ศึกษาจิตสาธารณะของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ทั้ง 7 คณะ ที่ศึกษาในทุกระดับชั้นปี จำานวน 400 คน
พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีจิตสาธารณะในระดับมาก และ นะดา ศศิ
รพา (2553) ที่ศึกษาจิตสาธารณะและความสนใจในการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 1 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการ
ศึกษา 2552 จำานวน 390 คน พบว่านักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี
เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อวิเคราะห์ในระดับลึก พบว่า จิตสาธารณะของนักศึกษาแตกต่าง
กันตามเพศ คณะที่ศึกษา ประเภทของโรงเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และชั้นปีที่ศึกษา
การที่ผลการศึกษาปรากฏเช่นนี้อาจเป็นเพราะ
เพศ ในปัจจุบันบทบาททางเพศ เกิดจากประสบการณ์ตรงของบุคคลที่ได้รับอิทธิพลการอบรมเลี้ยงดู
การอบรมสั่งสอน ปลูกฝัง และมีสภาพแวดล้อมทางชีวสังคมตั้งแต่อดีตที่แตกต่างกันตั้งแต่วัยเด็กจึงทำาให้ผ่าน
ประสบการณ์ที่แตกต่างกัน ส่งผลให้มีมุมมองต่อกิจกรรมเพื่อสังคมในแต่ละด้านที่แตกต่างกัน เหตุนี้นักศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ที่มีเพศต่างกันมีจิตสาธารณะแตกต่างกัน ซึ่งขัดแย้งกับเวคิน
วุฒิวงศ์ (2542) ศึกษาความรับผิดชอบต่อสังคมของนักศึกษามหาวิทยาลัยภาคใต้ พบว่า เพศชายและเพศ
หญิงมีความรับผิดชอบต่อสังคมไม่แตกต่างกัน และอ้อมใจ วงมณฑาและประเสริฐ บัณฑิศักดิ์ (2552) พบ
ว่า จิตสาธารณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ที่มีเพศต่างกันมีจิตสาธารณะ
ไม่แตกต่างกัน และนะดา ศศิรพา (2553) ศึกษาจิตสาธารณะและความสนใจในการเรียนของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 1 พบว่านักเรียนชายและนักเรียนหญิงมีจิต
สาธารณะไม่แตกต่างกัน
คณะ การที่นักศึกษาศึกษาต่างคณะกัน ย่อมเป็นผลให้ถูกปลูกฝัง ได้รับการส่งเสริม ผ่านการ
จัดการเรียนการสอน ให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ตามความคาดหวัง
ที่ถูกกำาหนดไว้ในพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของแต่ละคณะ และแม้ว่านักศึกษาได้เรียนวิชาศึกษาทั่วไป
หรือวิชาหมวดพื้นฐานเกี่ยวกับบริบททางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง ที่เหมือนกันภายในวิทยาเขต
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เนื่องจากคณะต่าง ๆ ได้กำาหนดรายวิชาหมวดวิชาเลือกของแต่ละคณะที่แตกต่างกัน และสอนแยกเป็นรายวิชา
และขาดการเชื่อมโยงในแต่ละคณะ ทำาให้นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ที่สังกัดคณะ
ต่างกันจึงมีจิตสาธารณะแตกต่างกัน และแม้ว่านโยบายและปณิธานของมหาวิทยาลัยจะปรากฏในคำาปราศรัย
ของอธิการบดีในคราวการกล่าวคำาต้อนรับนักศึกษาเมื่อ พ.ศ.2551 ความว่า …. ในนามของมหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ ผมขอแสดงความยินดีและยินดีตอ้ นรับนักศึกษาใหม่ทกุ ท่านทีเ่ ข้ามาเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยชัน้
นำาในระดับภูมภิ าคเอเชีย ความภาคภูมใิ จของมหาวิทยาลัยตลอด 40 ปี ทีท่ าำ หน้าทีผ่ ลิตบัณฑิตทีม่ คี วามรู้ ความ
สามารถ ดำารงด้วยคุณธรรมบนพืน้ ฐานความเป็นไทย มีทกั ษะชีวติ สำานึกสาธารณะ และสมรรถนะสากล เพราะ
เรายึดมัน่ ในพระราชปณิธานแห่งสมเด็จพระบรมราชชนก “กรมหลวงสงขลานครินทร์” แต่ปณิธานนั้น เปรียบ
เสมือนเงาใหญ่ภายใต้ร่มไม้ ต้นเดียวกัน ที่มีกิ่งก้านสาขาเปรียบเสมือนแต่ละคณะที่มีสิ่งก้านสาขาของตนเอง
ดังนั้นการที่แต่ละคณะได้เปิดการเรียนการสอนเฉพาะรายวิชา และมีวิชาชีพเฉพาะทาง ให้มีบุคลิกภาพ ที่เสีย
สละ อุทิศตน มุ่งมั่น ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณ กอปรทัง้ มีจดุ เน้นทางประสบการณ์
ทางสังคมเพือ่ พัฒนาให้เป็นพลเมืองทีม่ คี ณ
ุ ภาพทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ การปรับตัว เจตคติ เปิดกว้างต่อ
ประสบการณ์ที่แตกต่างกัน จึงส่งให้นกั ศึกษามีจติ สาธารณะทีแ่ ตกต่างกัน สอดคล้องกับการศึกษาของรัตนวรรณ
รุณภัยและคณะ (2542) ที่ศึกษาจิตสาธารณะของนักศึกษาที่มีต่อสภาวะทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง
พบว่า จิตสาธารณะของนักศึกษาที่มีความแตกต่างเรื่องคณะ วิทยาเขต มีจิตสำานึกต่อสภาวการณ์แตก
ต่างกัน ริเรืองรอง รัตนวิไลสกุล (2543) ศึกษารูปแบบการใช้ชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้านักศึกษาต่างสาขาวิชามีรูปแบบการใช้ชีวิตในทุกกลุ่มแตกต่างกัน
ประเภทของโรงเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อพิจารณาจากสภาพแวดล้อม
ของนักศึกษาที่มีประสบการณ์ในการศึกษาในช่วงวัยเด็กและอยู่ในสภาพแวดล้อมของประเภทสถาบันการ
ศึกษาที่ต่างกัน ผ่านมวลประสบการณ์ที่แตกต่างกัน ได้รับรู้วัฒนธรรมองค์กรที่แตกต่างกัน ทั้งนี้เพราะ
วัฒนธรรมองค์กรเป็นความรู้ ความคิด ความเชื่อ ค่านิยมที่มีร่วมกันภายในจิตใจของสมาชิกในองค์กรที่
จะสนับสนุนให้สมาชิกได้ใช้ระบบความรู้ ความคิดร่วมกันนี้ เป็นแนวทางในการคิด ตัดสินใจและทำาความ
เข้าใจเกิดเป็นธรรมเนียม หรือแนวปฎิบัติ ปทัสถาน หรือมาตรฐานของพฤติกรรมที่สังคมคาดหวัง จึงก่อ
ให้เกิดระบบความคิด ค่านิยมส่วนบุคคล มีความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งเป็นปัจจัยที่สำาคัญในการหล่อหลอม
จิตลักษณะของจิตสาธารณะ ดังนั้นนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ที่ที่จบการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนที่ต่างกันมีจิตสาธารณะแตกต่างกัน ซึ่งขัดแย้งกับการศึกษาของนะดา
ศศิรพา (2553) ที่ศึกษาจิตสาธารณะและความสนใจในการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น สำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 1 พบว่านักเรียนที่สังกัดโรงเรียนต่างกันมีจิตสาธารณะไม่แตกต่างกัน
ชั้นปีที่ศึกษา การที่นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ที่มีชั้นปีต่างกันมีจิต
สาธารณะแตกต่างกันนั้น อาจเป็นเพราะการที่มีประสบการณ์ “ผ่านฝนผ่านหนาว” หรือผ่านการเรียนรู้ที่
ยาวนานกว่า ซึ่งจะเห็นได้จากค่ามัชฌิมเลขคณิตของชั้นปีที่ 4 และ 3 ที่สูงกว่าชั้นปีที่ 2 และ 1 จึงส่งผล
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ให้มจี ติ สาธารณะโดยเฉพาะอย่างยิง่ ด้านการตระหนักรูแ้ ละช่วยแก้ปญ
ั หา แตกต่างกัน สอดคล้องกับการศึกษาของ
อำานวย ชมพูวงศ์ (2535) ที่ศึกษาค่านิยมพื้นฐานบางประการของนักศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ พบว่า นักศึกษา
มหาวิทยาลัยทักษิณที่ชั้นปีต่างกัน มีความรับผิดชอบแตกต่างกันและ จุฬาลักษณ์ เรืองณรงค์ (2537) ศึกษาค่า
นิยมทางด้านจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยในภาคใต้ พบว่า จริยธรรมด้านความรับผิดชอบของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 4 มีความแตกต่างกัน และนะดา ศศิรพา (2553) ที่ศึกษาจิตสาธารณะและความสนใจใน
การเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 1 พบว่า นักเรียนที่ระดับ
ชั้นต่างกันมีจิตสาธารณะแตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 กล่าวว่า “รูปแบบการดำาเนินชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขต
ปัตตานีแตกต่างกัน” ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
มีรูปแบบการดำาเนินชีวิตกลุ่มก้าวหน้าและกลุ่มวิชาชีพมากที่สุด รองลงมาคือ กลุ่มวิชาการ (4.00) กลุ่ม
บำาเพ็ญประโยชน์ (3.99) กลุ่มกิจกรรม (3.65) กลุ่มสมาคม (3.61) และน้อยที่สุด คือ กลุ่มเก็บตัว (3.23)
อย่างไรก็ตามผลจากการวิเคราะห์ในระดับลึก พบว่า รูปแบบการดำาเนินชีวิตของนักศึกษาแตกต่างกันตาม
คณะที่ศึกษา ทั้งนี้อาจเป็นเพราะกระบวนการเรียนการสอน การส่งเสริมประสบการณ์ทางปัญญา และการจัด
โปรแกรมและกิจกรรม ฝึกฝนอบรมเป็นไปตามแต่ละสภาพแวดล้อมภายในคณะ ซึ่งมีทิศทางหลัก มีแนวทาง
เพื่อพัฒนานักศึกษาที่แตกต่างกัน เพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ คุณลักษณ์ที่พึงประสงค์ ธรรมชาติ
และความสนใจของนักศึกษา จึงส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าที่เป็นอัตตลักษณ์ของนักศึกษาคณะนั้นๆ ให้มีรูป
แบบการดำาเนินชีวิตที่แตกต่างกัน ด้วยเหตุนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ที่สังกัด
คณะต่างกันจึงมีรูปแบบการดำาเนินชีวิตแตกต่างกัน สอดคล้องกับ ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2526) ศึกษารูปแบบ
การใช้ชีวิตของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่า นิสิตที่ศึกษาในต่างสาขาวิชามีลักษณะการใช้ชีวิตแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสำาคัญที่ระดับ .01 และ พรพนา อรรจนโรจน์ (2528) ศึกษาบทบาทนิสิตนักศึกษาตามการรับรู้
ของนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยระบบจำากัดรับและศึกษา จำาแนกตามเพศ สถานที่พัก ชั้นปี สาขาวิชาและ
มหาวิทยาลัยที่ศึกษาอยู่ พบว่า นิสิตนักศึกษาที่เรียนสาขาวิชาต่างกันรับรู้แนวบทบาทแตกต่างกันและ ริเรือง
รอง รัตนวิไลสกุล (2543) ศึกษารูปแบบการใช้ชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นนักศึกษา 1,300 คน ที่กำาลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 2 และ 4 จาก 4 คณะ คือ คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม พบว่า นักศึกษาต่างสาขา
วิชามีรูปแบบการใช้ชีวิตในทุกกลุ่มแตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 3 กล่าวว่า “จิตสาธารณะและรูปแบบการดำาเนินชีวติ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีมคี วามสัมพันธ์กนั ” ผลจากการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีจติ สาธารณะและรูปแบบการใช้ชวี ติ ทีม่ คี วามสัมพันธ์กนั ทางบวกอย่างมีนยั สำาคัญทาง
สถิตทิ ร่ี ะดับ . 05 สะท้อนให้เห็นว่า นักศึกษาทีม่ จี ติ สาธารณะสูงก็จะมีรปู แบบการใช้ชวี ติ ให้สอดคล้องสูงตามด้วย
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อาทิเช่น กลุ่มสมาคมจะมีจิตสาธารณะสูงในด้านการเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ด้านการรับรู้ในสิทธิและ
หน้าที่ สอดคล้องกับหฤทัย อาจปรุ (2544) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ภาวะผู้นำา รูปแบบ
การดำาเนินชีวิต และความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองกับการมีจิตสำานึกสาธารณะของนักศึกษาพยาบาล
เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า รูปแบบการดำาเนินชีวิตมีความสัมพันธ์กันทางบวกกับการมีจิตสำานึกสาธารณะของ
นักศึกษาพยาบาล สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยเขตกรุงเทพมหานคร
ข้อเสนอแนะเพื่อสถาบัน
1. ผลจากการวิจัย พบว่า จิตสาธารณะของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
อยู่ในระดับมาก และเมื่อวิเคราะห์ระดับลึก พบว่า จิตสาธารณะด้านการเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ด้าน
การรับรู้ในสิทธิและหน้าที่อยู่ในระดับปานกลาง จึงควรมีจัดกิจกรรม หลักสูตร โดยเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับการเข้า
ร่วมกิจกรรมทางสังคม สิทธิ หน้าที่ของพลเมือง เพื่อพัฒนานักศึกษาใน 2 ด้านนี้ ในแต่ละคณะ แต่ละชั้นปีให้
มากขึ้นเพื่อให้นักศึกษาให้ความสนใจฃองต่อสังคมมากขึ้น
2. สำาหรับนักศึกษาชัน้ ปีท่ี 1 มีขอ้ สังเกต กล่าวคือ มีจติ สาธารณะด้านการรับรูใ้ นสิทธิและหน้าที่ ต่าำ ทีส่ ดุ
จึงควรทีม่ หาวิทยาลัยจะได้เร่งส่งเสริม พัฒนาอุดมคติดา้ นดังกล่าวนีใ้ ห้เพิม่ มากขึน้
3. มหาวิทยาลัย คณะ ควรมีการสร้างจิตสาธารณะแก่นักศึกษาตั้งแต่การเรียนในชั้นเรียน รวมทั้งการ
จัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งในวิทยาลัยและชุมชนอย่างต่อเนื่องและให้นักศึกษาสมัครใจเข้าร่วมกิจกรรม
4. ผลจากการวิจยั พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีรปู แบบการดำาเนิน
ชีวิตกลุ่มก้าวหน้าและกลุ่มวิชาชีพมากที่สุด และน้อยที่สุด คือ กลุ่มเก็บตัว ดังนั้นจึงควรนำาผลการศึกษาไป
ใช้เป็นพื้นฐานในการทำาความเข้าใจ และศึกษาระดับลึกต่อไป เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาที่เหมาะสม
สอดคล้องกับธรรมชาติของนักศึกษาในอนาคต
5. ในแง่ของหลักสูตรของแต่ละคณะทีม่ เี อกลักษณ์เฉพาะตัว แต่โดยปรัชญาของแต่ละคณะควรกำาหนด
คุณลักษณะให้เด่นชัดเป็นจุดเด่นทั้งในส่วนของจิตสาธารณะและรูปแบบการดำาเนินชีวิต ตามความคาดหวังของ
สังคมและวิชาชีพ ไม่ควรให้กว้างขวางจนไม่มีจุดเด่น
6. สำาหรับนักศึกษากลุ่มวิชาการ พบว่า นักศึกษามีรูปแบบการดำาเนินชีวิตทางด้านวิชาการอยู่ใน
อันดับรอง มองในแง่ที่ว่านักศึกษา ให้ความสนใจทางวิชาการน้อยกว่าวิชาชีพ โดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษา
นั้นพื้นฐานทางวิชาการมีความสำาคัญอย่างมาก บุคคลที่จะมีทักษะทางวิชาชีพที่มีคุณภาพได้นั้นควรตั้งมั่นอยู่
บนความรู้ทางวิชาการ ด้วยเหตุนี้อาจารย์จึงควรให้ความสำาคัญ และความสนใจกับงานวิชาการของนักศึกษา
เพราะผลการศึกษา พบว่า นักศึกษาที่อยู่ในกลุ่มวิชาการนั้นมีจิตสาธารณะสัมพันธ์กับด้านการเต็มใจช่วยเหลือ
สังคม ด้านการตระหนักรู้และช่วยแก้ปัญหาและด้านการเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์อย่างมีนัยสำาคัญ
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ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยต่อไป
1. ควรจะมีการศึกษาเปรียบเทียบกับวิทยาเขตอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาอื่น
2. ควรจะมีการศึกษาควบคู่กับตัวแปรทางจิตวิทยาอื่นๆ เพื่อให้เห็นความสัมพันธ์กันที่ชัดเจน ทั้งนี้
เพื่อผลการพัฒนาเชิงคุณภาพของนักศึกษาของแต่ละคณะ แต่ละระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและชั้นปี
3. ควรจะมีการศึกษาเกี่ยวกับเหตุและปัจจัยที่ก่อให้เกิดจิตสาธารณะของนักศึกษา
4. ควรจะมีการศึกษาความสัมพันธ์ของครอบครัว เพื่อน และสถานศึกษาที่ทำาให้เกิดจิตสาธารณะของ
นักศึกษา
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