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บทคัดย่อ 
   การศึกษาครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับและเปรียบเทียบความมีจิตสาธารณะในการใช้
ห้องสมุดของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จําแนกตามตัวแปรคณะท่ีศึกษา กลุ่มตัวอย่าง
ท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 1-4 จํานวน 368 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา คือ 
แบบสอบถามท่ีได้ทําการทดสอบหาค่าประสิทธิภาพของเครื่องมือ ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องของคําถาม  (IOC) อยู่
ในระดับ 1 ทุกข้อ จากน้ันนําไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 
30 คน ได้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.90 สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และค่าสถิติเปรียบเทียบ (F-test) 
   ผลการวิจัย พบว่า 
   1. ความมีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุดของนักศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง       

(x�=3.32) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านทรัพยากรสารสนเทศ (x�=3.54) 

รองลงมา ด้านอาคารสถานท่ี (x�=3.32) และด้านวัสดุครุภัณฑ์ (x�=3.10) 
   2. เปรียบเทียบความมีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุดของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ จําแนก
ตามตัวแปรคณะท่ีศึกษา พบว่า นักศึกษาท่ีสังกัดคณะวิชาต่างกัน มีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุดโดยรวมแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยท่ีตั้งไว้ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบความมี
จิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุดของนักศึกษาเป็นรายด้าน พบว่า นักศึกษาท่ีศึกษาคณะวิชาต่างกันมีจิตสาธารณะใน
การใช้ห้องสมุดท้ัง 3 ด้าน แตกต่างกัน 

 
คําสําคัญ: ความมีจิตสาธารณะ, การใช้ห้องสมุดของนักศึกษา, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร   
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ABSTRACT 
  The purpose of this research, to study the level and comparison of public 
consciousness in library usage of Bachelor's Degree students, Phranakhon Rajabhat University, 
according to faculty. Samples groups used in this study are 368 undergraduate students form the 
first up to the forth year. The instrument used in this study was a questionnaire that was tested for 
the efficiency of the instrument. The questionnaire for the consistency index (IOC) was at level 1 
for every item, and then experiment was used with 30 non-bachelor degree students from the 
sample group, the reliability was 0.90. Statistics used in data analysis are percentage, means, 
standard deviation and F-test. 
  The research found that 
             1. The overall public consciousness in library usage by students  was at a 

moderate level (x�=3.32). When considered in each aspect, it was found that the highest mean was 

information resources (x�=3.54) next Building (x�=3.32) and equipment (x�=3.10) 
            2. Comparison of public consciousness in library usage of Phranakhon Rajabhat 
University by students. Classified by the faculty variables studied, it was found that students of 
different faculties were different. The public mind in using the library as a whole was significantly 
different at the .05 level, in line with the research hypothesis. When comparing the public 
consciousness in student use of libraries in each aspect, it was found that the students who studied 
in different faculties had different public minds in using the library in 3 aspects. 

 
Keyword: Public awareness, Student library usage, Phranakhon Rajabhat University 
 
บทนํา 
   จิตสาธารณะกับสังคมไทยในอดีตถือเป็นของคู่กันด้วยความเอ้ืออาทรช่วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและ
กัน ไม่ว่าจะเป็นวิถีการดํารงชีวิตประจําวันท่ีมีการแบ่งปันกันอย่างเต็มใจ เช่น การลงแขก ช่วยเหลือในการประกอบ
อาชีพ หรือทํากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันโดยมิต้องมีกฎระเบียบมาบังคับความช่วยเหลือทุกอย่างออกมาจากจิตใจ
สังคมไทยในอดีต จึงอยู่ด้วยกันเหมือนเครือญาติเกิดความสุข และแม้บางครั้งจะมีปัญหาก็จะร่วมกันแก้ไขจนทุก
อย่างลุล่วงไปได้ด้วยดี แต่เมื่อมาถึงยุคปัจจุบันท่ีทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยี
และวัฒนธรรมต่างชาติท่ีหลั่งไหลเข้ามามีอิทธิพลต่อการดําเนินชีวิตประจําวันของคนไทย จะเป็นด้วยเพราะเราไม่ได้
มีการเตรียมบุคลากรของชาติให้มีความพร้อมรับกับสิ่งต่าง ๆ เหล่าน้ันหรือไม่ก็ไม่รู้จึงทําให้เด็กและเยาวชนไม่น้อย
ขาดวิจารณญาณในการเลือกบริโภคกับสิ่งท่ีมากับความเปลี่ยนแปลงทําให้เกิดความคลั่งไคล้ในวัตถุนิยม และ
วัฒนธรรมอันไม่ใช่รากเหง้าท่ีแท้จริงของคนไทยไปส่วนหน่ึง และอีกส่วนหน่ึงก็มุ่งอยู่กับด้านเศรษฐกิจเพ่ือหวังสร้าง
ความร่ํารวยให้เกิดข้ึนกับตนเองโดยไม่ได้คํานึงถึงว่าจะกระทบหรือทําให้ใครเดือดร้อนบ้าง (พัลยมน สินหนัง , 2558, 
น. 1) การพัฒนาประเทศภายใต้แนวคิดทุนนิยมไม่เพียงก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจเท่าน้ัน แต่ยังส่งผล
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ถึงค่านิยมของคนในสังคมท่ีเปลี่ยนไปโดยมีการให้ความสําคัญแก่ความสําเร็จทางวัตถุมากข้ึน การแข่งขันทางสังคม
จึงพุ่งสูงข้ึนตามการขยายตัวของเศรษฐกิจทําให้ผู้คนเห็นใจกันน้อยลงและคํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมน้อยลง
เป็นลําดับ (บุษกร เขียวมั่น, 2555, น. 3) 
   ภาวะดังกล่าวนําไปสู่การขาดหายของสิ่งท่ีเรียกว่า “จิตสาธารณะ” ซ่ึงในภาษาไทยคําว่า “จิต
สาธารณะ” เป็นศัพท์ใหม่ท่ีเกิดข้ึนในศตวรรษท่ีผ่านมา นอกจากจะใช้คําว่าจิตสาธารณะแล้วยังมีคําอ่ืน ๆ ท่ีใช้เป็น
ความหมายนัยเดียวกัน เช่น สํานึกสาธารณะ จิตสํานึกสาธารณะ จิตอาสา จิตสํานึกทางสังคม คําเหล่าน้ีมีท่ีมาจาก
คําภาษาอังกฤษว่า Public Consciousness, Public Mind (นเรศวรวิชาการ NU Academic, 2553) ซ่ึงคําท้ังหมด
มีความหมายในทิศทางเดียวกัน คือ การท่ีคนในสังคมมีความรู้สึกร่วมเป็นส่วนหน่ึงของสังคม มีความเต็มใจท่ีจะทํา
ประโยชน์เพ่ือชุมชน ความเต็มใจท่ีจะแสดงบทบาทพลเมืองดีอย่างจริงจังและขยันขันแข็ง การเอาใจใส่ต่อสวัสดิภาพ
ของผู้อ่ืน เหมือนกับการเอาใจใส่ตนเอง หลีกเลี่ยงการใช้หรือการกระทําท่ีเสียหายต่อสิ่งท่ีใช้ประโยชน์ร่วมกันของ
กลุ่ม ซ่ึงถือเป็นหน้าท่ี ท่ีจะมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาของส่วนรวมและการเคารพสิทธิในการใช้สิ่งของส่วนรวม 
(ฉันทนา จันทร์บรรจง, จิตราภรณ์ ใยศิลป์, และสุภาภรณ์ กิติรัชดานนท์, 2554, น. 76)  
   ปัญหาการขาดจิตสาธารณะดังกล่าวน้ี เสนอว่าเป็นเรื่องท่ีต้องปลูกฝังกันตั้งแต่วัยเด็ก ซ่ึงความมี
จิตสํานึกต่อส่วนรวมเป็นลักษณะหน่ึงของจิตสาธารณะ และในปัจจุบันกําลังได้รับความสนใจอย่างยิ่งเพราะจิต
สาธารณะเป็นแนวทางหน่ึงในการพัฒนาจิตใจให้เจริญตามทันเทคโนโลยี จิตสาธารณะ คือ การแสดงออกถึงความ
รับผิดชอบต่อส่วนรวม (ยุทธนา วรุณปิติกุล, 2542, น. 181-183) พร้อมท่ีจะเสียสละและอุทิศตนเพ่ือประโยชน์
ส่วนรวม มีความปรารถนาท่ีจะช่วยแก้ปัญหาให้แก่ผู้อ่ืนหรือสังคมด้วยความเต็มใจ โดยพิจารณาจากความรู้ ความ
เข้าใจ ความรู้สึกหรือพฤติกรรมท่ีแสดงถึงลักษณะดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นด้านความรับผิดชอบต่อสาธารณสมบัติและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ด้านทํากิจกรรมเพ่ือสังคม เข้าร่วมในเรื่องส่วนรวมท่ีเป็นประโยชน์ร่วมกันของกลุ่ม ด้านการรับรู้
และตระหนักถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนและมีการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคมร่วมกัน ซ่ึงจะเห็นได้ว่าจิตสาธารณะเป็น
คุณลักษณะท่ีสําคัญอย่างยิ่งในการยกระดับจิตใจของมนุษย์ให้หันมามองถึงประโยชน์ส่วนรวมช่วยเหลือซ่ึงกันและ
กัน รวมท้ังร่วมมือกันพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้มีความสงบสุขและความพยายามในการปลูกฝังจิตสาธารณะ
ให้เกิดข้ึนในสังคมไทย (เรียม นมรักษ์, 2552, น. 1)  
  การปลูกฝังความสํานึกให้กับบุคคลต่าง ๆ ให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมหรือ
สาธารณะจะเป็นการสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดข้ึนกับบุคคลโดยท่ัวไป โดยเฉพาะเด็กซ่ึงเป็นวัยท่ีมีความไวต่อ
การปลูกฝังและส่งเสริมจริยธรรมเป็นอย่างยิ่ง โดยยกกรณีศึกษามาเป็นข้อสังเกตว่า ท่านจะทําอย่างไรเมื่อพาลูกเข้า
ห้องสมุดแล้วหยิบหนังสือในห้องสมุดมาอ่าน พอลูกอ่านเสร็จแล้วท่านจะบอกกับลูกอย่างไรระหว่าง “หนูอ่าน
หนังสือเสร็จแล้วต้องเก็บเข้าท่ีนะคะ คนอ่ืนจะได้หยิบไปอ่านต่อได้ ท้ังยังเป็นการช่วยเจ้าหน้าท่ีด้วยเพราะน่ีคือ
ห้องสมุดต้องช่วยกันรักษาสมบัติส่วนรวม มีคนมาใช้บริการเยอะต้องช่วยกันดูแลนะคะ” หรือเลือกท่ีจะบอกกับลูก
ว่า “ไม่เป็นไรไม่ต้องเก็บหรอกนะ ปล่อยให้เป็นหน้าท่ีของบรรณารักษ์เท่าน้ัน” และเยาวชนรวมท้ังประชาชนท่ัวไป 
สิ่งเหล่าน้ีเป็นเรื่องท่ีเกิดข้ึนจากภายในกายของคน "จิตสาธารณะ" เป็นความสําคัญในการปลูกฝังจิตสํานึกให้ผู้คน
รู้จักการเสียสละ การร่วมแรงร่วมใจ ร่วมมือในการทําประโยชน์เพ่ือสังคมและส่วนรวม อีกท้ังจะช่วยลดปัญหาท่ีเกิด
ข้ึนกับตนเองและสังคม การช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิตอันจะเป็นหลักการในการดําเนินชีวิตเป็นการแก้ปัญหาและ
สร้างสรรค์เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขกับสังคมอย่างได้ผลเป็นเชิงประจักษ์ได้ (พัลยมน สินหนัง, 2558, น. 1) การขัด
เกลาทางสังคมเป็นกระบวนการท่ีบุคคลได้รับความรู้ ทักษะ คุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับการพัฒนาตนเองและสังคม
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ให้ก้าวหน้า โดยมีลักษณะพัฒนาการท่ีเด่นชัด คือ ครอบครัวไปสู่หน่วยสังคมอ่ืน ๆ ซ่ึงจุดศูนย์กลางสังคมของเด็กคือ
โรงเรียน และเด็กจะเรียนรู้บทบาทในการเป็นสมาชิกของกลุ่มเพ่ือนรุ่นราวคราวเดียวกัน สัมพันธภาพกับเพ่ือนใน
กลุ่มจะสอนชีวิตกลุ่ม การอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน และในขณะเดียวกันยังต้องก้าวให้ทันกับสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่เพราะ
เน่ืองจากวิถีชีวิตสมัยใหม่เต็มไปด้วยการแข่งขัน (ภัสวรรณ องอาจ, 2554, น. 3) 
  ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นแหล่งวิชาการท่ีสําคัญ รวมความรู้ทุกประเภทเพ่ือ
ช่วยให้นักศึกษารู้จักพัฒนาความรู้ความคิด รวมท้ังห้องสมุดยังเป็นศูนย์กลางในการบริการข่าวสารข้อมูลความรู้ต่าง 
ๆ แก่นักศึกษา อาจารย์ในมหาวิทยาลัย ตลอดจนบุคคลภายนอก และเป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาของชาติ โดยเน้น
สาขาวิชาการศึกษาและสาขาท่ีเก่ียวข้องเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน และส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยของ
มหาวิทยาลัยโดยมีบริการต่าง ๆ มากมาย เพราะห้องสมุดเป็นหน่วยงานสนับสนุนช่วยอํานวยความสะดวกให้
การศึกษาค้นคว้าวิจัยเกิดข้ึนในสถาบันการศึกษา ห้องสมุดจึงเป็นสาธารณสมบัติของมหาวิทยาลัยท่ีนักศึกษา
สามารถเข้าใช้บริการได้อย่างเสรีและเท่าเทียมกัน นับตั้งแต่เริ่มการศึกษาจนกระท่ังจบการศึกษา พฤติกรรมการใช้
บริการห้องสมุดจึงเป็นดัชนีช้ีวัดท่ีดีในการวัดระดับความมีจิตสาธารณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครตอ่
การใช้สาธารณสมบัติ (บุษกร เขียวมั่น, 2555, น. 4) พบว่า ปัญหาสําคัญการเข้าใช้บริการห้องสมุด คือ ผู้ใช้บริการ
ไม่เก็บหนังสือท่ีไม่ใช้หรืออ่านเสร็จแล้วให้เรียบร้อยทําให้ผู้ใช้บริการรายอ่ืนไม่สะดวกในการค้นคว้า และอีกปัญหา
หน่ึง คือ การส่งเสียงดังรบกวนผู้อ่ืนท่ีมาใช้บริการข้างเคียงบางราย (เฉลิมศักดิ์ ชุปวา, 2534, บทคัดย่อ) จนพบว่า
เป็นปัญหาท่ีก่อให้เกิดความเครียดในการใช้บริการห้องสมุด ซ่ึงสร้างความเดือดร้อนและเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
ค้นคว้าของนักศึกษาอย่างยิ่ง (นิรมล ชอุ่ม, 2544, บทคัดย่อ)  
  จากสภาพและปัญหาดังกล่าวข้างต้น ท้ังน้ีอาจเป็นการปลูกฝังในเรื่องจิตสาธารณะท่ีแตกต่างกัน
ในช่วงวัยท่ีผ่านมา (บุษกร เขียวมั่น, 2555, น. 4) ผู้วิจัยซ่ึงเป็นนักศึกษาสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ จึงสนใจท่ีจะศึกษาถึงระดับความมีจิตสาธารณะดังกล่าวผ่านพฤติกรรมการใช้บริการห้องสมุดของนักศึกษาท่ี
กําลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เพราะนักศึกษาแต่ละคนผ่านการได้รับการศึกษา
และการปลูกฝังในเรื่องจิตสาธารณะมาแล้วจะมีระดับความมีจิตสาธารณะในการใช้สาธารณสมบัติส่วนรวมมากน้อย
เพียงใด 
 
วัตถุประสงค์ 
   1. เพ่ือศึกษาระดับความมีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุดของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
   2. เพ่ือเปรียบเทียบความมีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุดของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จําแนกตามคณะท่ีศึกษา  
 
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน  
   สมมติฐานของการวิจัย: นักศึกษาท่ีศึกษาอยู่ในคณะวิชาต่างกันมีจิตสาธารณะในการใช้
ห้องสมุดแตกต่างกัน 
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   กรอบแนวคิดของงานวิจัย 
 

        ตัวแปรต้น                                                                       ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 

ภาพกรอบแนวคิดตัวแปรต้นและตัวแปรตามท่ีใช้ในการวิจัย 
 

   วิธีดําเนินการวิจัย 
   การวิจัยครั้งน้ี เป็นการวิจัยเพ่ือศึกษาความมีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุดของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
   1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
    1.1 ประชากรท่ีใ ช้ในการศึกษา คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี  ช้ันปี ท่ี 1-4 ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 จํานวน 9,740 คน 
    1.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 1-4 ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จํานวน 368 คน ซ่ึงได้มาโดยการใช้ตารางเครจซีและมอร์แกน (Krejcie and 
Morgan) โดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ัน (Stratified Random Sampling) ตามคณะท่ีนักศึกษาสังกัด 
   2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  
   เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมในการวิจัยครั้งน้ี แบ่งเป็น 2 ตอน ดังน้ี  
   ตอนท่ี 1 สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ ระดับช้ันปี และคณะ โดยมีข้อ
คําถามเป็นแบบให้เลือกตอบ 
   ตอนท่ี 2 แบบวัดความมีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุดให้นักศึกษาตอบว่าได้ปฏิบัติระดับใดใน
แบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 
   3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
    3.1 นําข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์บันทึกลงในโปรแกรมคํานวณสําเร็จจนครบทุก
ฉบับ 
    3.2 ใช้ค่าความถ่ีและค่าร้อยละในการวิเคราะห์ข้อมูลตอนท่ี 1 ซ่ึงเป็นข้อมูลเก่ียวกับ
รายละเอียดส่วนตัวของนักศึกษา ได้แก่ เพศ ระดับช้ันปี และคณะ 

    3.3 ใช้ค่าเฉลี่ย (x�=) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม
ในตอนท่ี 2 โดยวิเคราะห์เป็นภาพรวม รายด้าน และรายข้อ ใช้เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยแบบอิงเกณฑ์ 5 
ระดับตามแนวคิดของวิเชียร เกตุสิงห์ (วิเชียร เกตุสิงห์, 2538, น. 9) 

นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
คณะท่ีนักศึกษาสังกัด 

ความมีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุด 
           1. ด้านอาคารสถานท่ี 
           2. ด้านทรัพยากรสารสนเทศ 
           3. ด้านวัสดุครภุัณฑ์ 



การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET คร้ังท่ี 10 : Library Transformation in a Disrupted World, 8-9 มกราคม 2563, สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 

 

    3.4 ใช้การทดสอบค่าสถิติ F-test วิเคราะห์เปรียบเทียบความมีจิตสาธารณะในการใช้
ห้องสมุดตามตัวแปรคณะ กรณีท่ีพบความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติจะใช้การเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีการ
ของ LSD 
 
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการนําไปใช้ประโยชน์ 
   ผลการวิจัย 
  การวิจัย เรื่อง ความมีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุดของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
ในครั้งน้ีผู้วิจัยได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลนํามาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป ปรากฏผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
นําเสนอในรูปแบบของตารางประกอบพร้อมอธิบายใต้ตาราง โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังน้ี 
   ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า เป็นเพศหญิง จํานวน 196 คน 
คิดเป็นร้อยละ 54.1 และเป็นเพศชาย จํานวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 45.9 เป็นนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 จํานวน 114 คน 
คิดเป็นร้อยละ 31.1 เป็นนักศึกษาช้ันปีท่ี 3 จํานวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 27.2 นักศึกษาช้ันปีท่ี 2 จํานวน 89 คน 
คิดเป็นร้อยละ 24.3 และนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 จํานวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 17.4 ตามลําดับ  ศึกษาในวิทยาลัยการ
ฝึกหัดครู จํานวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 20.1 คณะวิทยาการจัดการ จํานวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 20.1  คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จํานวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 20.1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน 73 คน 
คิดเป็นร้อยละ 19.8 และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จํานวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 19.8  
  ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความมีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุดของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ภาพรวมรายด้าน  
 
ตารางท่ี 1 ความมีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุดของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยภาพรวมรายด้าน 
 
   

ความมีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุด 
ระดับความมีจติสาธารณะ 

x� S.D. แปลผล 

1. ด้านอาคารสถานท่ี 3.32 0.57 ระดับปานกลาง 

2. ด้านทรัพยากรสารสนเทศ 3.54 0.51 ระดับสูง 

3. ด้านวัสดุครุภณัฑ์ 3.10 0.73 ระดับปานกลาง 

รวม 3.32 0.54 ระดับปานกลาง 

  
   จากตาราง 1 พบว่า ความมีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุดของนักศึกษาโดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับปานกลาง (x�=3.32, S.D.=0.54) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านทรัพยากร

สารสนเทศ (x�=3.54, S.D.=0.51) รองลงมา ด้านอาคารสถานท่ี (x�=3.32, S.D.=0.57) และด้านวัสดุครุภัณฑ์ (x�= 
3.10, S.D.=0.73)   
   ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความมีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุดของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  
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ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบความมจิีตสาธารณะในการใช้ห้องสมดุของนักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครโดยรวม 
             รายด้าน จําแนกตามคณะท่ีศึกษา 
 

ความมีจิตสาธารณะ 
ในการใช้ห้องสมุด 

คณะท่ีศึกษา �� S.D. F Sig 

ด้านอาคารสถานท่ี วิทยาลัยการฝึกหัดคร ู 3.35 0.55 4.76* 
 

0.00 
 คณะวิทยาการจัดการ 3.30 0.51 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 3.32 0.53 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3.52 0.70 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 3.12 0.49 

ด้านทรัพยากรสารสนเทศ วิทยาลัยการฝึกหัดคร ู 3.58 0.45 5.66* 
 

0.00 
 คณะวิทยาการจัดการ 3.40 0.47 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 3.57 0.49 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3.73 0.61 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 3.40 0.46 

ด้านวัสดุครุภณัฑ์ วิทยาลัยการฝึกหัดคร ู 3.07 0.64 3.11* 
 

0.02 
 คณะวิทยาการจัดการ 3.11 0.75 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 3.13 0.71 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3.31 0.86 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 2.88 0.63 

รวม 3.32 0.54 5.12* 0.00 

  
   จากตาราง 2 พบว่า นักศึกษาท่ีสังกัดคณะวิชาต่างกัน มีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุดโดยรวม
แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยท่ีตั้งไว้  
   เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบความมีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุดของนักศึกษาเป็นรายด้าน 
พบว่า นักศึกษาท่ีศึกษาคณะวิชาต่างกันมีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุดท้ัง 3 ด้าน แตกต่างกัน 
   อภิปรายผล 
   จากการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยเห็นว่ามปีระเด็นท่ีควรนํามาอภิปราย ดังน้ี 
   1. ความมีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุดของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ     
พระนคร 
   จากการวิจัย พบว่า ความมีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุดของนักศึกษาโดยภาพรวมรายด้านท้ัง 
3 ด้านอยู่ในระดับปานกลาง ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะว่านักศึกษาได้รับการปลูกฝังเสริมสร้างจิตสํานึกความมีจิตสาธารณะ
ในการใช้ของส่วนรวมมายังไม่มากพอ เน่ืองจากนักศึกษาบางคนไม่เคยเช้าใช้บริการห้องสมุดจึงทําให้ไม่ทราบ ไม่
เข้าใจกฎระเบียบของห้องสมุด ซ่ึงผลการวิจัยดังกล่าวไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ บุษกร เขียวมั่น (2555, น. 2) ท่ี
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ศึกษาความมีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุดของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบว่า นิสิตมี
จิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุดโดยรวมอยู่ในระดับสูง โดยเป็นการศึกษาจิตสาธารณะด้านการใช้ของส่วนรวมใน
ห้องสมุด ถือเป็นหน้าท่ีท่ีปฏิบัติเพ่ือส่วนรวมในการเข้าใช้ห้องสมุด และด้านการเคารพสิทธิเพ่ือส่วนรวมในการเข้าใช้
ห้องสมุด 
   สําหรับผลการวิจัยความมีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุดของนักศึกษาเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านทรัพยากรสารสนเทศ ถัดมา ด้านอาคารสถานท่ี และด้านวัสดุครุภัณฑ์ 
ตามลําดับ ดังน้ี 
    1.1 ด้านทรัพยากรสารสนเทศ ระดับความมีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุดโดยภาพรวมอยู่
ในระดับสูง เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ระดับความมีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุดของนักศึกษาสูงสุด 3 ลําดับแรก 
ได้แก่ ข้อท่ี 1 เมื่อนักศึกษาใช้หนังสือท่ีต้องการอ่านเสร็จแล้ว นักศึกษาจะนําหนังสือไปวางไว้ท่ีช้ันพักหนังสือ 
รองลงมา ข้อท่ี 5 เมื่อนักศึกษายืมอุปกรณ์ของฝ่ายโสตทัศนวัสดุจากเจ้าหน้าท่ีห้องสมุด หลังเลิกใช้แล้วนักศึกษาจะ
นํามาส่งคืนอย่างครบถ้วน และข้อท่ี 3 นักศึกษารักษาหนังสือท่ียืมออกจากห้องสมุดโดยไม่ให้เกิดความชํารุดหรือ
เสียหาย ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดมีจํานวนน้อย นักศึกษามีจิตสํานึกในการใช้สาธารณ
สมบัติและมีความรับผิดชอบต่อการใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดอย่างต่อเน่ือง  
    1.2 ด้านอาคารสถานท่ี มีระดับความมีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุดโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ระดับความมีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุดของนักศึกษาสูงสุด 3 ลําดับ
แรก ได้แก่ ข้อท่ี 3 เมื่อนักศึกษาใช้ลิฟต์ในห้องสมุด หากมีนักศึกษาคนอ่ืนกําลังเดินมานักศึกษาจะกดลิฟต์เพ่ือรอข้ึน
พร้อมกัน รองลงมา ข้อท่ี 5 นักศึกษาท้ิงขยะลงในถังขยะท่ีห้องสมุดจัดเตรียมไว้ให้ และข้อท่ี 4 เมื่อนักศึกษาเข้าใช้
ลิฟต์ในห้องสมุด นักศึกษาจะเดินชิดด้านในเพ่ือเปิดโอกาสให้คนข้างหลังเข้าใช้ได้โดยง่าย   
    1.3 ด้านวัสดุครุภัณฑ์ ระดับความมีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุดโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ระดับความมีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุดของนักศึกษาสูงสุด 3 ลําดับแรก 
ได้แก่ ข้อท่ี 1 เมื่อนักศึกษาเคลื่อนย้ายโต๊ะ เก้าอ้ี ในห้องสมุด หลังเลิกใช้งานแล้วนักศึกษาจะเก็บเข้าท่ีให้เหมือนเดิม 
รองลงมา ข้อท่ี 9 นักศึกษาดูแลความสะอาดเรียบร้อยบริเวณโต๊ะอ่านหนังสือหลังเลิกใช้งาน และ ข้อท่ี 3 เมื่อ
นักศึกษาใช้คอมพิวเตอร์ท่ีให้บริการในห้องสมุดเสร็จแล้ว นักศึกษาตรวจสอบความเรียบร้อยของเครื่องคอมพิวเตอร์
ให้อยู่ในสภาพเหมือนก่อนใช้งาน  
   2. เปรียบเทียบความมีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุดของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จําแนกตามคณะ 
    2.1 ผลจากการวิจัย พบว่า ความมี จิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุดของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ จําแนกตามตัวแปรคณะท่ีศึกษา จากการวิจัยพบว่า นักศึกษาท่ีศึกษาคณะวิชาต่างกัน มีจิต
สาธารณะในการใช้ห้องสมุดโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะการ
ปลูกฝังในเรื่องจิตสาธารณะท่ีแตกต่างกันตั้งแต่ในอดีต การจัดกิจกรรมภายในคณะต่างกัน บริบทความเป็นอยู่และ
สิ่งแวดล้อมต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยท่ีตั้งไว้ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบความมีจิตสาธารณะในการ
ใช้ห้องสมุดของนักศึกษาเป็นรายด้าน พบว่า นักศึกษาท่ีศึกษาคณะวิชาต่างกันมีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุดท้ัง 3 
ด้าน แตกต่างกัน ซ่ึงผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ นวลละออ แสงสุข (2553, บทคัดย่อ) ท่ีศึกษา
จิตสํานึกสาธารณะในเยาวชนของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง และ อริยา คูหา และสุวิมล นราองอาจ (2554, 
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บทคัดย่อ) ท่ีศึกษาจิตสาธารณะและรูปแบบการดําเนินชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี พบว่า นักศึกษาท่ีศึกษาช้ันปีต่างกัน มีจิตสาธารณะแตกต่างกัน โดยผลการศึกษาของ อริยา คูหา และสุวิมล 
นราองอาจ ยังพบว่านักศึกษาช้ันปีท่ี 3 และช้ันปีท่ี 4 มีจิตสาธารณะสูงกว่านักศึกษาช้ันปีท่ี 1 และช้ันปีท่ี 2   
   ข้อเสนอแนะ 
   ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
   1. ควรศึกษาความมีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุดของนักศึกษาระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต 
และบัณฑิตศึกษา 
   2. ควรศึกษาความมีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุดของนักศึกษาท้ังในเชิงปริมาณ และเชิง
คุณภาพ 
   3. ในงานวิจัยครั้งน้ีควรศึกษาตัวแปรให้ครอบคลุมทุกด้าน 
   การนําไปใช้ประโยชน์ 
   จากผลการวิจัยความมีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุดท้ัง 3 ด้าน สรุปได้ดังน้ี  
   1. ด้านอาคารสถานท่ี มีระดับความมีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุดโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง ดังน้ัน เพ่ือส่งเสริมความมีจิตสาธารณะในเรื่องดังกล่าวให้สูงข้ึน ห้องสมุดควรประชาสัมพันธ์และช้ีแจง
เก่ียวกับข้อปฏิบัติและมารยาทในการเข้าใช้ห้องสมุดอย่างต่อเน่ือง  
   2. ด้านทรัพยากรสารสนเทศ ระดับความมีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุดโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับสูง ดังน้ัน เพ่ือส่งเสริมความมีจิตสาธารณะในเรื่องดังกล่าวให้สูงข้ึน ห้องสมุดควรขอความร่วมมือจากนักศึกษา
เก่ียวกับการใช้ทรัพยากรสารสนเทศสาธารณสมบัติในห้องสมุด  
   3. ด้านวัสดุครุภัณฑ์ ระดับความมีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุดโดยภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง ดังน้ัน เพ่ือส่งเสริมความมีจิตสาธารณะในเรื่องดังกล่าวให้สูงข้ึน ห้องสมุดควรขอความร่วมมือจากนักศึกษา
เก่ียวกับการใช้ของส่วนรวมในห้องสมุดอย่างต่อเน่ือง 
   4. ความมีจิตสาธารณะของนักศึกษา เช่น ปรับปรุงพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองบัว 
จังหวัดกาญจนบุรี โรงเรียนวัดกุดตะเคียน จังหวัดนครนายก โรงเรียนพิกุลเงิน จังหวัดนนทบุรี นอกจากน้ียังได้
จัดระบบสารสนเทศทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดให้น่าใช้งานมากกว่าเดิม ซ่อมคอมพิวเตอร์ท่ีชํารุดให้กลับมา
ใช้งานได้ดังเดิม 
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