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บทนำ

• จิตสาธารณะกับสังคมไทย
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เม่ือมาถึงยุคปัจจุบันท่ีทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะด้าน

เทคโนโลยีและวัฒนธรรมต่างชาติท่ีหลั่งไหลเข้ามามีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน

ของคนไทย จะเป็นด้วยเพราะเราไม่ได้มีการเตรียมบุคลากรของชาติให้มีความพร้อมรับ
กับสิ่งต่าง ๆ เหล่านั้นหรือไม่ก็ไม่รู้จึงทำให้เด็กและเยาวชนไม่น้อยขาดวิจารณญาณในการ
เลือกบริโภคกับสิ่งท่ีมากับความเปลี่ยนแปลงทำให้เกิดความคลั่งไคล้ในวัตถุนิยม และ
วัฒนธรรมอันไม่ใช่รากเหง้าท่ีแท้จริงของคนไทยไปส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งก็มุ่งอยู่กับ
ด้านเศรษฐกิจเพ่ือหวังสร้างความร่ำรวยให้เกิดขึ้นกับตนเองโดยไม่ได้คำนึงถึงว่าจะกระทบ

หรือทำให้ใครเดือดร้อนบ้าง

ทำให้ผู้คนเห็นใจกันน้อยลงและคำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมน้อยลงเป็นลำดับ
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• ส่งผลให้ความมีจิตสาธารณะ จิตสำนึกทางสังคม จิตอาสาน้อยลง
• การปลูกฝังความมีจิตสาธารณะ

1/5/20 4

บทนำ



• ความมีจิตสาธารณะในห้องสมุด ดังจะเห็นได้จาก
• การเก็บหนังสือเม่ือใช้เสร็จ
• การเก็บเก้าอ้ีเข้าท่ีหลังนั่งเสร็จ
• การไม่ฉีกทำลายหนังสือ
• การไม่ขีดเขียนหรือพับมุมหนังสือ
• ไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อ่ืน
• ฯลฯ
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• ห้องสมุดจึงเป็นสาธารณะสมบัติของมหาวิทยาลัยท่ีนักศึกษาสามารถเข้าใช้บริการได้อย่าง
เสรีและเท่าเทียมกันนับต้ังแต่เร่ิมการศึกษาจนกระท่ังจบการศึกษา 
• พฤติกรรมการใช้บริการห้องสมุดจึงเป็นดัชนีช้ีวัดท่ีดีในการวัดระดับความมีจิตสาธารณะ
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครต่อการใช้สาธารณะสมบัติ 
• ปัญหาสำคัญการเข้าใช้บริการห้องสมุด คือ ผู้ใช้บริการไม่เก็บหนังสือท่ีไม่ใช้หรืออ่านเสร็จ
แล้วให้เรียบร้อยทำให้ผู้ใช้บริการรายอ่ืนไม่สะดวกในการค้นคว้า และอีกปัญหาหนึ่ง คือ 
การส่งเสียงดังรบกวนผู้อ่ืนท่ีมาใช้บริการข้างเคียงบางราย 
• จนพบว่าเป็นปัญหาท่ีก่อให้เกิดความเครียดในการใช้บริการห้องสมุด ซ่ึงสร้างความ
เดือดร้อนและเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษาอย่างยิ่ง
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพ่ือศึกษาระดับความมีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุดของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

2. เพ่ือเปรียบเทียบความมีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุดของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จำแนกตามคณะท่ีศึกษา 
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ข้ันตอนและวิธีการดำเนินงาน

สมมติฐานของการวิจัย
นักศึกษาท่ีศึกษาอยู่ในคณะวิชาต่างกันมีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุดแตกต่างกัน
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กรอบแนวคิดของงานวิจัย
ตัวแปรต้น                                                       ตัวแปรตาม

นักศึกษาระดับปริญญาตรี
คณะท่ีนักศึกษาสังกัด

ความมีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุด
1. ด้านอาคารสถานท่ี
2. ด้านทรัพยากรสารสนเทศ
3. ด้านวัสดุครุภัณฑ์



วิธีดำเนินการวิจัย
การกำหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
- ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีที่ 1-4 ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 9,740 คน

- กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีที ่1-4 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จำนวน 368 คน ซ่ึงได้มาโดยการใช้ตารางเครจซี
และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) โดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ัน (Stratified 
Random Sampling) ตามคณะที่นักศึกษาสังกัด
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เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย
แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนท่ี 1 สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก ่เพศ 

ระดับช้ันปี และคณะ โดยมีข้อคำถามเป็นแบบให้เลือกตอบ
ตอนท่ี 2 แบบวัดความมีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุดให้นักศึกษา

ตอบว่าได้ปฏิบัติระดับใดในแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
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การวิเคราะห์ข้อมูล
1. นำข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์บันทึกลงในโปรแกรมคำนวณสำเร็จจนครบทุก

ฉบับ

2. ใช้ค่าความถี่และค่าร้อยละในการวิเคราะห์ข้อมูลตอนท่ี 1 ซ่ึงเป็นข้อมูลเก่ียวกับ
รายละเอียดส่วนตัวของนักศึกษา ได้แก่ เพศ ระดับช้ันปี และคณะ

3. ใช้ค่าเฉล่ีย ( ̅x) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามใน
ตอนท่ี 2 โดยวิเคราะห์เป็นภาพรวม รายด้าน และรายข้อ ใช้เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉล่ียแบบอิง
เกณฑ์ 5 ระดับตามแนวคิดของวิเชียร เกตุสิงห ์(วิเชียร เกตุสิงห,์ 2538, น. 9)

4. ใช้การทดสอบค่าสถิต ิF-test วิเคราะห์เปรียบเทียบความมีจิตสาธารณะในการใช้
ห้องสมุดตามตัวแปรคณะ กรณีท่ีพบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติจะใช้การเปรียบเทียบราย
คู่ด้วยวิธีการของ LSD
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สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการนำไปใช้ประโยชน์

ผลการวิจัย

1/5/20 12

54%46%

เพศ

หญิง
ชาย

114

100

89

64

ชั #นปีที( * ชั #นปีที(  + ชั #นปีที( , ชั #นปีที( -

จำนวน

จํานวน



สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการนำไปใช้ประโยชน์

ผลการวิจัย
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คณะวิทยาการจัดการ

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 



ผลการวิจัย
ความมีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุดของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ภาพรวมและรายด้าน
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สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการนำไปใช้ประโยชน์

3.32
3.54

3.10
3.32

0 0 0 0

ด้านอาคารสถานที, ด้านทรัพยากรสารสนเทศ ด้านวสัดคุรุภณัฑ์ ภาพรวม

ระดบัความมีจติสาธารณะ



ผลการวิจัย
เปรียบเทียบความมีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุดของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครโดยรวมและรายด้าน จำแนกตามคณะที่ศึกษา
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สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการนำไปใช้ประโยชน์

ความมีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุด คณะท่ีศึกษา !" S.D. F Sig

ด้านอาคารสถานท่ี วิทยาลัยการฝึกหัดครู 3.35 0.55 4.76* 0.00

คณะวิทยาการจัดการ 3.30 0.51

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3.32 0.53

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3.52 0.70

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3.12 0.49

ด้านทรัพยากรสารสนเทศ วิทยาลัยการฝึกหัดครู 3.58 0.45 5.66* 0.00

คณะวิทยาการจัดการ 3.40 0.47

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3.57 0.49

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3.73 0.61

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3.40 0.46

ด้านวัสดุครุภัณฑ์ วิทยาลัยการฝึกหัดครู 3.07 0.64 3.11* 0.02

คณะวิทยาการจัดการ 3.11 0.75

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3.13 0.71

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3.31 0.86

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2.88 0.63

รวม 3.32 0.54 5.12* 0.00



อภิปรายผล
ความมีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุดของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
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สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการนำไปใช้ประโยชน์

3.32 3.54
3.10 3.32

0 0 0 0

ด้านอาคารสถานที, ด้านทรัพยากรสารสนเทศ ด้านวสัดคุรุภณัฑ์ ภาพรวม

ระดบัความมีจติสาธารณะ

เป็นเพราะว่านักศึกษาได้รับการปลูกฝังเสริมสร้างจิตสำนึกความมีจิตสาธารณะในการใช้ของส่วนรวมมายังไม่มากพอ 
เนื่องจากนักศึกษาบางคนไม่เคยเช้าใช้บริการห้องสมุดจึงทำให้ไม่ทราบ ไม่เข้าใจกฎระเบียบของห้องสมุด ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวไม่
สอดคล้องกับงานวิจัยของ บุษกร เขียวมั่น (2555, น.2) ที่ศึกษาความมีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุดของนิสิตระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบว่า นิสิตมีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุดโดยรวมอยู่ในระดับสูง



อภิปรายผล
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สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการนำไปใช้ประโยชน์

2.8
2.9
3

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

ด้านทรัพยากรสารสนเทศ ด้านอาคารสถานที3 ด้านวสัดคุรุภณัฑ์ 

ระดบัความมีจิตสาธารณะ

ระดบัความมีจิตสาธาณะ

ด้านทรัพยากรสารสนเทศ
- เมื่อนักศึกษาใช้หนังสือที่ต้องการอ่านเสร็จแล้ว นักศึกษาจะนำหนังสือไปวางไว้ที่ชั้นพักหนังสือ 
- รองลงมา เมื่อนักศึกษายืมอุปกรณ์ของฝ่ายโสตทัศนวัสดุจากเจ้าหน้าที่ห้องสมุด หลังเลิกใช้แล้วนักศึกษาจะนำมาส่งคืนอย่างครบถ้วน 
- และนักศึกษารักษาหนังสือที่ยืมออกจากห้องสมุดโดยไม่ให้เกิดความชำรุดหรือเสียหาย 

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดมีจำนวนน้อย นักศึกษามีจิตสำนึกในการใช้สาธารณะสมบัติและมีความ
รับผิดชอบต่อการใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดอย่างต่อเนื่อง 
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สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการนำไปใช้ประโยชน์
อภิปรายผล

2.8

3

3.2

3.4

3.6

ด้านทรัพยากรสารสนเทศ ด้านอาคารสถานที3 ด้านวสัดคุรุภณัฑ์ 

ระดบัความมีจิตสาธารณะ

ระดบัความมีจิตสาธาณะ

ด้านอาคารสถานท่ี 
- เมื่อนักศึกษาใช้ลิฟต์ในห้องสมุด หากมีนักศึกษาคนอ่ืนกำลังเดินมานักศึกษาจะกดลิฟต์เพื่อรอขึ้นพร้อมกัน
- รองลงมา นักศึกษาทิ้งขยะลงในถังขยะที่ห้องสมุดจัดเตรียมไว้ให้ 
- และ เมื่อนักศึกษาเข้าใช้ลิฟต์ในห้องสมุด นักศึกษาจะเดินชิดด้านในเพื่อเปิดโอกาสให้คนข้างหลังเข้าใช้ได้โดยง่าย



อภิปรายผล
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2.8

3

3.2

3.4

3.6

ด้านทรัพยากรสารสนเทศ ด้านอาคารสถานที3 ด้านวสัดคุรุภณัฑ์ 

ระดบัความมีจิตสาธารณะ

ระดบัความมีจิตสาธาณะ

ด้านวัสดุครุภัณฑ์ 
- เมื่อนักศึกษาเคล่ือนย้ายโต๊ะ เก้าอ้ี ในห้องสมุด หลังเลิกใช้งานแล้วนักศึกษาจะเก็บเข้าที่ให้เหมือนเดิม 
- รองลงมา นักศึกษาดูแลความสะอาดเรียบร้อยบริเวณโต๊ะอ่านหนังสือหลังเลิกใช้งาน 
- และ เมื่อนักศึกษาใช้คอมพิวเตอร์ที่ให้บริการในห้องสมุดเสร็จแล้ว นักศึกษาตรวจสอบความเรียบร้อยของเครื่องคอมพิวเตอร์ให้อยู่ใน
สภาพเหมือนก่อนใช้งาน



อภิปรายผล
เปรียบเทียบความมีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุดของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จำแนกตามคณะ
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ความมีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุด คณะท่ีศึกษา !" S.D. F Sig

ด้านอาคารสถานท่ี วิทยาลัยการฝึกหัดครู 3.35 0.55 4.76* 0.00
คณะวิทยาการจัดการ 3.30 0.51
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3.32 0.53
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3.52 0.70
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3.12 0.49

ด้านทรัพยากรสารสนเทศ วิทยาลัยการฝึกหัดครู 3.58 0.45 5.66* 0.00
คณะวิทยาการจัดการ 3.40 0.47
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3.57 0.49
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3.73 0.61
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3.40 0.46

ด้านวัสดุครุภัณฑ์ วิทยาลัยการฝึกหัดครู 3.07 0.64 3.11* 0.02
คณะวิทยาการจัดการ 3.11 0.75
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3.13 0.71
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3.31 0.86
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2.88 0.63

รวม 3.32 0.54 5.12* 0.00

นักศึกษาที่ศึกษาคณะวิชาต่างกัน มีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุดโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการปลูกฝังในเรื่องจิตสาธารณะที่แตกต่างกันต้ังแต่ในอดีต การจัดกิจกรรมภายในคณะต่างกัน บริบท
ความเป็นอยู่และส่ิงแวดล้อมต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ต้ังไว้



อภิปรายผล
เปรียบเทียบความมีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุดของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จำแนกตามคณะ

1/5/20 21

สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการนำไปใช้ประโยชน์

ความมีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุด คณะท่ีศึกษา !" S.D. F Sig

ด้านอาคารสถานท่ี วิทยาลัยการฝึกหัดครู 3.35 0.55 4.76* 0.00
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คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3.73 0.61
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3.40 0.46

ด้านวัสดุครุภัณฑ์ วิทยาลัยการฝึกหัดครู 3.07 0.64 3.11* 0.02
คณะวิทยาการจัดการ 3.11 0.75
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3.13 0.71
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2.88 0.63

รวม 3.32 0.54 5.12* 0.00

เปรียบเทียบความมีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุดของนักศึกษาเป็นรายด้าน พบว่า นักศึกษาที่ศึกษาคณะวิชาต่างกันมีจิตสาธารณะในการ
ใช้ห้องสมุดทั้ง 3 ด้าน แตกต่างกัน ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ นวลละออ แสงสุข (2553, บทคัดย่อ) ที่ศึกษาจิตสำนึก
สาธารณะในเยาวชนของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง และ อริยา คูหา และสุวิมล นราองอาจ (2554, บทคัดย่อ)



ข้อเสนอแนะสำหรับการนำไปใช้
1. ด้านอาคารสถานท่ี ส่งเสริมความมีจิตสาธารณะในเร่ืองดังกล่าวให้สูงขึ้น ห้องสมุดควร
ประชาสัมพันธ์และช้ีแจงเกี่ยวกับข้อปฏิบัติและมารยาทในการเข้าใช้ห้องสมุดอย่างต่อเนื่อง 
2. ด้านทรัพยากรสารสนเทศ  ส่งเสริมความมีจิตสาธารณะในเร่ืองดังกล่าวให้สูงขึ้น 
ห้องสมุดควรขอความร่วมมือจากนักศึกษาเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรสารสนเทศสาธารณะ
สมบัติในห้องสมุด 
3.ด้านวัสดุครุภัณฑ์ ส่งเสริมความมีจิตสาธารณะในเรื่องดังกล่าวให้สูงขึ้น ห้องสมุดควรขอ
ความร่วมมือจากนักศึกษาเกี่ยวกับการใช้ของส่วนรวมในห้องสมุดอย่างต่อเนื่อง
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ข้อเสนอแนะสำหรับการนำไปใช้
4. ความมีจิตสาธารณะของนักศึกษา
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ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยคร้ังต่อไป

1. ควรศึกษาความมีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุดของนักศึกษาระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต 
และบัณฑิตศึกษา

2. ควรศึกษาความมีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุดของนักศึกษาท้ังในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ

3. ในงานวิจัยคร้ังนี้ควรศึกษาตัวแปรให้ครอบคลุมทุกด้าน
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