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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับและเปรียบเทียบความมีจิตสาธารณะในการใช้
ห้องสมุดของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จําแนกตามตัวแปรคณะที่ศึกษา กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1-4 จํานวน 368 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ
แบบสอบถามที่ได้ทําการทดสอบหาค่าประสิทธิภาพของเครื่องมือ ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องของคําถาม (IOC) อยู่
ในระดับ 1 ทุกข้อ จากนั้นนําไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน
30 คน ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.90 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean)
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และค่าสถิติเปรียบเทียบ (F-test)
ผลการวิจัย พบว่า
1. ความมีจิ ตสาธารณะในการใช้ห้ องสมุ ดของนั กศึ กษาโดยภาพรวมอยู่ ในระดับ ปานกลาง
(xത=3.32) เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายด้ า นพบว่ า ด้ า นที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด ได้ แ ก่ ด้ า นทรั พ ยากรสารสนเทศ (xത=3.54)
รองลงมา ด้านอาคารสถานที่ (xത=3.32) และด้านวัสดุครุภัณฑ์ (xത=3.10)
2. เปรียบเทียบความมีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุดของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ จําแนก
ตามตัวแปรคณะที่ศึกษา พบว่า นักศึกษาที่สังกัดคณะวิชาต่างกัน มีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุดโดยรวมแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบความมี
จิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุดของนักศึกษาเป็นรายด้าน พบว่า นักศึกษาที่ศึกษาคณะวิชาต่างกันมีจิตสาธารณะใน
การใช้ห้องสมุดทั้ง 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 (xത=3.32). When considered in each aspect, it was found that the highest mean was
information resources (xത=3.54) next Building (xത=3.32) and equipment (xത=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
จิตสาธารณะกับสังคมไทยในอดีตถือเป็นของคู่กันด้วยความเอื้ออาทรช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและ
กัน ไม่ว่าจะเป็นวิถีการดํารงชีวิตประจําวันที่มีการแบ่งปันกันอย่างเต็มใจ เช่น การลงแขก ช่วยเหลือในการประกอบ
อาชีพ หรือทํากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันโดยมิต้องมีกฎระเบียบมาบังคับความช่วยเหลือทุกอย่างออกมาจากจิตใจ
สังคมไทยในอดีต จึงอยู่ด้วยกันเหมือนเครือญาติเกิดความสุข และแม้บางครั้งจะมีปัญหาก็จะร่วมกันแก้ไขจนทุก
อย่างลุล่วงไปได้ด้วยดี แต่เมื่อมาถึงยุคปัจจุบันที่ทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยี
และวัฒนธรรมต่างชาติที่หลั่งไหลเข้ามามีอิทธิพลต่อการดําเนินชีวิตประจําวันของคนไทย จะเป็นด้วยเพราะเราไม่ได้
มีการเตรียมบุคลากรของชาติให้มีความพร้อมรับกับสิ่งต่าง ๆ เหล่านั้นหรือไม่ก็ไม่รู้จึงทําให้เด็กและเยาวชนไม่น้อย
ขาดวิจารณญาณในการเลือ กบริโภคกับสิ่ งที่มากับความเปลี่ยนแปลงทําให้เกิดความคลั่งไคล้ใ นวัตถุนิยม และ
วัฒนธรรมอันไม่ใช่รากเหง้าที่แท้จริงของคนไทยไปส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งก็มุ่งอยู่กับด้านเศรษฐกิจเพื่อหวังสร้าง
ความร่ํารวยให้เกิดขึ้นกับตนเองโดยไม่ได้คํานึงถึงว่าจะกระทบหรือทําให้ใครเดือดร้อนบ้าง (พัลยมน สินหนัง , 2558,
น. 1) การพัฒนาประเทศภายใต้แนวคิดทุนนิยมไม่เพียงก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยังส่งผล
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ถึงค่านิยมของคนในสังคมที่เปลี่ยนไปโดยมีการให้ความสําคัญแก่ความสําเร็จทางวัตถุมากขึ้น การแข่งขันทางสังคม
จึงพุ่งสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจทําให้ผู้คนเห็นใจกันน้อยลงและคํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมน้อยลง
เป็นลําดับ (บุษกร เขียวมั่น, 2555, น. 3)
ภาวะดังกล่าวนําไปสู่การขาดหายของสิ่งที่เรียกว่า “จิตสาธารณะ” ซึ่งในภาษาไทยคําว่า “จิต
สาธารณะ” เป็นศัพท์ใหม่ที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ผ่านมา นอกจากจะใช้คําว่าจิตสาธารณะแล้วยังมีคําอื่น ๆ ที่ใช้เป็น
ความหมายนัยเดียวกัน เช่น สํานึกสาธารณะ จิตสํานึกสาธารณะ จิตอาสา จิตสํานึกทางสังคม คําเหล่านี้มีที่มาจาก
คําภาษาอังกฤษว่า Public Consciousness, Public Mind (นเรศวรวิชาการ NU Academic, 2553) ซึ่งคําทั้งหมด
มีความหมายในทิศทางเดียวกัน คือ การที่คนในสังคมมีความรู้สึกร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคม มีความเต็มใจที่จะทํา
ประโยชน์เพื่อชุมชน ความเต็มใจที่จะแสดงบทบาทพลเมืองดีอย่างจริงจังและขยันขันแข็ง การเอาใจใส่ต่อสวัสดิภาพ
ของผู้อื่น เหมือนกับการเอาใจใส่ตนเอง หลีกเลี่ยงการใช้หรือการกระทําที่เสียหายต่อสิ่งที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันของ
กลุ่ม ซึ่งถือเป็นหน้าที่ ที่จะมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาของส่วนรวมและการเคารพสิทธิในการใช้สิ่งของส่วนรวม
(ฉันทนา จันทร์บรรจง, จิตราภรณ์ ใยศิลป์, และสุภาภรณ์ กิติรัชดานนท์, 2554, น. 76)
ปัญหาการขาดจิตสาธารณะดังกล่าวนี้ เสนอว่าเป็นเรื่องที่ต้องปลูกฝังกันตั้งแต่วัยเด็ก ซึ่งความมี
จิตสํานึกต่อส่วนรวมเป็นลักษณะหนึ่งของจิตสาธารณะ และในปัจจุบันกําลังได้รับความสนใจอย่างยิ่งเพราะจิต
สาธารณะเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาจิตใจให้เจริญตามทันเทคโนโลยี จิตสาธารณะ คือ การแสดงออกถึงความ
รับผิดชอบต่อส่วนรวม (ยุทธนา วรุณปิติกุล, 2542, น. 181-183) พร้อมที่จะเสียสละและอุทิศตนเพื่อประโยชน์
ส่วนรวม มีความปรารถนาที่จะช่วยแก้ปัญหาให้แก่ผู้อื่นหรือสังคมด้วยความเต็มใจ โดยพิจารณาจากความรู้ ความ
เข้าใจ ความรู้สึกหรือพฤติกรรมที่แสดงถึงลักษณะดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นด้านความรับผิดชอบต่อสาธารณสมบัติและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ด้านทํากิจกรรมเพื่อสังคม เข้าร่วมในเรื่องส่วนรวมที่เป็นประโยชน์ร่วมกันของกลุ่ม ด้านการรับรู้
และตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและมีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมร่วมกัน ซึ่งจะเห็นได้ว่าจิตสาธารณะเป็น
คุณลักษณะที่สําคัญอย่างยิ่งในการยกระดับจิตใจของมนุษย์ให้หันมามองถึงประโยชน์ส่วนรวมช่วยเหลือซึ่งกันและ
กัน รวมทั้งร่วมมือกันพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้มีความสงบสุขและความพยายามในการปลูกฝังจิตสาธารณะ
ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย (เรียม นมรักษ์, 2552, น. 1)
การปลู ก ฝั ง ความสํ า นึ ก ให้ กั บ บุ ค คลต่ า ง ๆ ให้ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเองและสั ง คมหรื อ
สาธารณะจะเป็นการสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นกับบุคคลโดยทั่วไป โดยเฉพาะเด็กซึ่งเป็นวัยที่มีความไวต่อ
การปลูกฝังและส่งเสริมจริยธรรมเป็นอย่างยิ่ง โดยยกกรณีศึกษามาเป็นข้อสังเกตว่า ท่านจะทําอย่างไรเมื่อพาลูกเข้า
ห้องสมุดแล้วหยิบหนังสือในห้องสมุดมาอ่าน พอลูกอ่านเสร็จแล้วท่านจะบอกกับลูกอย่างไรระหว่าง “หนูอ่าน
หนังสือเสร็จแล้วต้องเก็บเข้าที่นะคะ คนอื่นจะได้หยิบไปอ่านต่อได้ ทั้งยังเป็นการช่วยเจ้าหน้าที่ด้วยเพราะนี่คือ
ห้องสมุดต้องช่วยกันรักษาสมบัติส่วนรวม มีคนมาใช้บริการเยอะต้องช่วยกันดูแลนะคะ” หรือเลือกที่จะบอกกับลูก
ว่า “ไม่เป็นไรไม่ต้องเก็บหรอกนะ ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของบรรณารักษ์เท่านั้น” และเยาวชนรวมทั้งประชาชนทั่วไป
สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจากภายในกายของคน "จิตสาธารณะ" เป็นความสําคัญในการปลูกฝังจิตสํานึกให้ผู้คน
รู้จักการเสียสละ การร่วมแรงร่วมใจ ร่วมมือในการทําประโยชน์เพื่อสังคมและส่วนรวม อีกทั้งจะช่วยลดปัญหาที่เกิด
ขึ้นกับตนเองและสังคม การช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิตอันจะเป็นหลักการในการดําเนินชีวิตเป็นการแก้ปัญหาและ
สร้างสรรค์เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขกับสังคมอย่างได้ผลเป็นเชิงประจักษ์ได้ (พัลยมน สินหนัง, 2558, น. 1) การขัด
เกลาทางสังคมเป็นกระบวนการที่บุคคลได้รับความรู้ ทักษะ คุณลักษณะที่เหมาะสมกับการพัฒนาตนเองและสังคม
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ให้ก้าวหน้า โดยมีลักษณะพัฒนาการที่เด่นชัด คือ ครอบครัวไปสู่หน่วยสังคมอื่น ๆ ซึ่งจุดศูนย์กลางสังคมของเด็กคือ
โรงเรียน และเด็กจะเรียนรู้บทบาทในการเป็นสมาชิกของกลุ่มเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกัน สัมพันธภาพกับเพื่อนใน
กลุ่มจะสอนชีวิตกลุ่ม การอยู่ร่วมกับผู้อื่น และในขณะเดียวกันยังต้องก้าวให้ทันกับสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่เพราะ
เนื่องจากวิถีชีวิตสมัยใหม่เต็มไปด้วยการแข่งขัน (ภัสวรรณ องอาจ, 2554, น. 3)
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นแหล่งวิชาการที่สําคัญ รวมความรู้ทุกประเภทเพื่อ
ช่วยให้นักศึกษารู้จักพัฒนาความรู้ความคิด รวมทั้งห้องสมุดยังเป็นศูนย์กลางในการบริการข่าวสารข้อมูลความรู้ต่าง
ๆ แก่นักศึกษา อาจารย์ในมหาวิทยาลัย ตลอดจนบุคคลภายนอก และเป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาของชาติ โดยเน้น
สาขาวิ ช าการศึ ก ษาและสาขาที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ สนั บ สนุ น การเรี ย นการสอน และส่ ง เสริ ม การค้ น คว้ า วิ จั ย ของ
มหาวิทยาลัยโดยมีบริการต่าง ๆ มากมาย เพราะห้องสมุดเป็นหน่วยงานสนับสนุนช่วยอํานวยความสะดวกให้
การศึกษาค้น คว้าวิจัยเกิ ดขึ้นในสถาบันการศึกษา ห้องสมุดจึ งเป็นสาธารณสมบัติของมหาวิทยาลัยที่นักศึกษา
สามารถเข้าใช้บริการได้อย่างเสรีและเท่าเทียมกัน นับตั้งแต่เริ่มการศึกษาจนกระทั่งจบการศึกษา พฤติกรรมการใช้
บริการห้องสมุดจึงเป็นดัชนีชี้วัดที่ดีในการวัดระดับความมีจิตสาธารณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครต่อ
การใช้สาธารณสมบัติ (บุษกร เขียวมั่น, 2555, น. 4) พบว่า ปัญหาสําคัญการเข้าใช้บริการห้องสมุด คือ ผู้ใช้บริการ
ไม่เก็บหนังสือที่ไม่ใช้หรืออ่านเสร็จแล้วให้เรียบร้อยทําให้ผู้ใช้บริการรายอื่นไม่สะดวกในการค้นคว้า และอีกปัญหา
หนึ่ง คือ การส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นที่มาใช้บริการข้างเคียงบางราย (เฉลิมศักดิ์ ชุปวา, 2534, บทคัดย่อ) จนพบว่า
เป็นปัญหาที่ก่อให้เกิดความเครียดในการใช้บริการห้องสมุด ซึ่งสร้างความเดือดร้อนและเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
ค้นคว้าของนักศึกษาอย่างยิ่ง (นิรมล ชอุ่ม, 2544, บทคัดย่อ)
จากสภาพและปัญหาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้อาจเป็นการปลูกฝังในเรื่องจิตสาธารณะที่แตกต่างกัน
ในช่วงวัยที่ผ่านมา (บุษกร เขียวมั่น, 2555, น. 4) ผู้วิจัยซึ่งเป็นนักศึกษาสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ จึงสนใจที่จะศึกษาถึงระดับความมีจิตสาธารณะดังกล่าวผ่านพฤติกรรมการใช้บริการห้องสมุดของนักศึกษาที่
กําลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เพราะนักศึกษาแต่ละคนผ่านการได้รับการศึกษา
และการปลูกฝังในเรื่องจิตสาธารณะมาแล้วจะมีระดับความมีจิตสาธารณะในการใช้สาธารณสมบัติส่วนรวมมากน้อย
เพียงใด
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ ความมี จิ ต สาธารณะในการใช้ ห้ อ งสมุ ด ของนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
2. เพื่อ เปรีย บเที ยบความมี จิ ต สาธารณะในการใช้ห้ อ งสมุ ด ของนั ก ศึ กษาระดับ ปริ ญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จําแนกตามคณะที่ศึกษา
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน
สมมติ ฐ านของการวิ จั ย : นั ก ศึ ก ษาที่ ศึ ก ษาอยู่ ใ นคณะวิ ช าต่ า งกั น มี จิ ต สาธารณะในการใช้
ห้องสมุดแตกต่างกัน
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กรอบแนวคิดของงานวิจัย
ตัวแปรต้น
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
คณะที่นักศึกษาสังกัด

ตัวแปรตาม
ความมีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุด
1. ด้านอาคารสถานที่
2. ด้านทรัพยากรสารสนเทศ
3. ด้านวัสดุครุภัณฑ์

ภาพกรอบแนวคิดตัวแปรต้นและตัวแปรตามที่ใช้ในการวิจัย
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจั ยครั้ง นี้ เป็ นการวิ จัย เพื่ อศึ กษาความมีจิ ตสาธารณะในการใช้ ห้อ งสมุด ของนั กศึ กษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษา คื อ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ชั้ น ปี ที่ 1-4 ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จํานวน 9,740 คน
1.2 กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษา คื อ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ชั้ น ปี ที่ 1-4 ของ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนคร จํ า นวน 368 คน ซึ่ งได้ ม าโดยการใช้ ต ารางเครจซี แ ละมอร์ แ กน (Krejcie and
Morgan) โดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) ตามคณะที่นักศึกษาสังกัด
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ ระดับชั้นปี และคณะ โดยมีข้อ
คําถามเป็นแบบให้เลือกตอบ
ตอนที่ 2 แบบวัดความมีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุดให้นักศึกษาตอบว่าได้ปฏิบัติระดับใดใน
แบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
3. การวิเคราะห์ข้อมูล
3.1 นําข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามที่สมบูรณ์บันทึกลงในโปรแกรมคํานวณสําเร็จจนครบทุก
ฉบับ
3.2 ใช้ ค่า ความถี่แ ละค่ า ร้อ ยละในการวิเ คราะห์ข้ อ มูล ตอนที่ 1 ซึ่ งเป็ นข้ อ มูล เกี่ย วกั บ
รายละเอียดส่วนตัวของนักศึกษา ได้แก่ เพศ ระดับชั้นปี และคณะ
3.3 ใช้ค่าเฉลี่ย (xത=) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม
ในตอนที่ 2 โดยวิเคราะห์เป็นภาพรวม รายด้าน และรายข้อ ใช้เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยแบบอิงเกณฑ์ 5
ระดับตามแนวคิดของวิเชียร เกตุสิงห์ (วิเชียร เกตุสิงห์, 2538, น. 9)
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3.4 ใช้การทดสอบค่าสถิติ F-test วิเคราะห์เปรียบเทียบความมีจิตสาธารณะในการใช้
ห้องสมุดตามตัวแปรคณะ กรณีที่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติจะใช้การเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีการ
ของ LSD
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการนําไปใช้ประโยชน์
ผลการวิจัย
การวิจัย เรื่อง ความมีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุดของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลนํามาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป ปรากฏผลการวิเคราะห์ข้อมูล
นําเสนอในรูปแบบของตารางประกอบพร้อมอธิบายใต้ตาราง โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า เป็นเพศหญิง จํานวน 196 คน
คิดเป็นร้อยละ 54.1 และเป็นเพศชาย จํานวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 45.9 เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จํานวน 114 คน
คิดเป็นร้อยละ 31.1 เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จํานวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 27.2 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 จํานวน 89 คน
คิดเป็นร้อยละ 24.3 และนักศึกษาชั้นปีที่ 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
ตอนที่ 2 ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ความมี จิ ต สาธารณะในการใช้ ห้ อ งสมุ ด ของนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ภาพรวมรายด้าน
ตารางที่ 1 ความมีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุดของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยภาพรวมรายด้าน

ความมีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุด
1. ด้านอาคารสถานที่
2. ด้านทรัพยากรสารสนเทศ
3. ด้านวัสดุครุภณ
ั ฑ์
รวม

xത
3.32
3.54
3.10
3.32

ระดับความมีจติ สาธารณะ
S.D.
แปลผล
0.57
ระดับปานกลาง
0.51
ระดับสูง
0.73
ระดับปานกลาง
0.54
ระดับปานกลาง

จากตาราง 1 พบว่า ความมีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุดของนักศึกษาโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง (xത=3.32, S.D.=0.54) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านทรัพยากร
สารสนเทศ (xത=3.54, S.D.=0.51) รองลงมา ด้านอาคารสถานที่ (xത=3.32, S.D.=0.57) และด้านวัสดุครุภัณฑ์ (xത=
3.10, S.D.=0.73)
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความมีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุดของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบความมีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุดของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครโดยรวม
รายด้าน จําแนกตามคณะที่ศึกษา
ความมีจิตสาธารณะ
ในการใช้ห้องสมุด
ด้านอาคารสถานที่

ด้านทรัพยากรสารสนเทศ

ด้านวัสดุครุภณ
ั ฑ์

คณะที่ศึกษา
วิทยาลัยการฝึกหัดครู
คณะวิทยาการจัดการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาลัยการฝึกหัดครู
คณะวิทยาการจัดการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาลัยการฝึกหัดครู
คณะวิทยาการจัดการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รวม

ܠത

S.D.

F

Sig

3.35
3.30
3.32
3.52
3.12
3.58
3.40
3.57
3.73
3.40
3.07
3.11
3.13
3.31
2.88
3.32

0.55
0.51
0.53
0.70
0.49
0.45
0.47
0.49
0.61
0.46
0.64
0.75
0.71
0.86
0.63
0.54

4.76*

0.00

5.66*

0.00

3.11*

0.02

5.12*

0.00

จากตาราง 2 พบว่า นักศึกษาที่สังกัดคณะวิชาต่างกัน มีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุดโดยรวม
แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้
เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบความมีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุดของนักศึกษาเป็นรายด้า น
พบว่า นักศึกษาที่ศึกษาคณะวิชาต่างกันมีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุดทั้ง 3 ด้าน แตกต่างกัน
อภิปรายผล
จากการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเห็นว่ามีประเด็นที่ควรนํามาอภิปราย ดังนี้
1. ความมีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุดของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร
จากการวิจัย พบว่า ความมีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุดของนักศึกษาโดยภาพรวมรายด้านทั้ง
3 ด้านอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่านักศึกษาได้รับการปลูกฝังเสริมสร้างจิตสํานึกความมีจิตสาธารณะ
ในการใช้ของส่วนรวมมายังไม่มากพอ เนื่องจากนักศึกษาบางคนไม่เคยเช้าใช้บริการห้องสมุดจึงทําให้ไม่ทราบ ไม่
เข้าใจกฎระเบียบของห้องสมุด ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ บุษกร เขียวมั่น (2555, น. 2) ที่

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

ศึกษาความมีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุดของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบว่า นิสิตมี
จิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุดโดยรวมอยู่ในระดับสูง โดยเป็นการศึกษาจิตสาธารณะด้านการใช้ของส่วนรวมใน
ห้องสมุด ถือเป็นหน้าที่ที่ปฏิบัติเพื่อส่วนรวมในการเข้าใช้ห้องสมุด และด้านการเคารพสิทธิเพื่อส่วนรวมในการเข้าใช้
ห้องสมุด
สําหรับผลการวิจัยความมีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุดของนักศึกษาเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านทรัพยากรสารสนเทศ ถัดมา ด้านอาคารสถานที่ และด้านวัสดุครุภัณฑ์
ตามลําดับ ดังนี้
1.1 ด้านทรัพยากรสารสนเทศ ระดับความมีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุดโดยภาพรวมอยู่
ในระดับสูง เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ระดับความมีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุดของนักศึกษาสูงสุด 3 ลําดับแรก
ได้แก่ ข้อที่ 1 เมื่อนั กศึกษาใช้หนั งสือที่ต้ องการอ่านเสร็จแล้ ว นักศึ กษาจะนําหนัง สือไปวางไว้ ที่ชั้นพัก หนังสื อ
รองลงมา ข้อที่ 5 เมื่อนักศึกษายืมอุปกรณ์ของฝ่ายโสตทัศนวัสดุจากเจ้าหน้าที่ห้องสมุด หลังเลิกใช้แล้วนักศึกษาจะ
นํามาส่งคืนอย่างครบถ้วน และข้อที่ 3 นักศึกษารักษาหนังสือที่ยืมออกจากห้องสมุดโดยไม่ให้เกิดความชํารุดหรือ
เสียหาย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดมีจํานวนน้อย นักศึกษามีจิตสํานึกในการใช้สาธารณ
สมบัติและมีความรับผิดชอบต่อการใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดอย่างต่อเนื่อง
1.2 ด้านอาคารสถานที่ มีระดับความมีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุดโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ระดับความมีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุดของนักศึกษาสูงสุด 3 ลําดับ
แรก ได้แก่ ข้อที่ 3 เมื่อนักศึกษาใช้ลิฟต์ในห้องสมุด หากมีนักศึกษาคนอื่นกําลังเดินมานักศึกษาจะกดลิฟต์เพื่อรอขึ้น
พร้อมกัน รองลงมา ข้อที่ 5 นักศึกษาทิ้งขยะลงในถังขยะที่ห้องสมุดจัดเตรียมไว้ให้ และข้อที่ 4 เมื่อนักศึกษาเข้าใช้
ลิฟต์ในห้องสมุด นักศึกษาจะเดินชิดด้านในเพื่อเปิดโอกาสให้คนข้างหลังเข้าใช้ได้โดยง่าย
1.3 ด้านวัสดุครุภัณฑ์ ระดับความมีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุดโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ระดับความมีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุดของนักศึกษาสูงสุด 3 ลําดับแรก
ได้แก่ ข้อที่ 1 เมื่อนักศึกษาเคลื่อนย้ายโต๊ะ เก้าอี้ ในห้องสมุด หลังเลิกใช้งานแล้วนักศึกษาจะเก็บเข้าที่ให้เหมือนเดิม
รองลงมา ข้อที่ 9 นักศึกษาดูแลความสะอาดเรียบร้อยบริเวณโต๊ะอ่านหนังสือหลังเลิกใช้งาน และ ข้อที่ 3 เมื่อ
นักศึกษาใช้คอมพิวเตอร์ที่ให้บริการในห้องสมุดเสร็จแล้ว นักศึกษาตรวจสอบความเรียบร้อยของเครื่องคอมพิวเตอร์
ให้อยู่ในสภาพเหมือนก่อนใช้งาน
2. เปรี ย บเที ย บความมี จิ ต สาธารณะในการใช้ ห้ อ งสมุ ด ของนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จําแนกตามคณะ
2.1 ผลจากการวิ จั ย พบว่ า ความมี จิ ต สาธารณะในการใช้ ห้ อ งสมุ ด ของนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ จําแนกตามตัวแปรคณะที่ศึกษา จากการวิจัยพบว่า นักศึกษาที่ศึกษาคณะวิชาต่างกัน มีจิต
สาธารณะในการใช้ห้องสมุดโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการ
ปลูกฝังในเรื่องจิตสาธารณะที่แตกต่างกันตั้งแต่ในอดีต การจัดกิจกรรมภายในคณะต่างกัน บริบทความเป็นอยู่และ
สิ่งแวดล้อมต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบความมีจิตสาธารณะในการ
ใช้ห้องสมุดของนักศึกษาเป็นรายด้าน พบว่า นักศึกษาที่ศึกษาคณะวิชาต่างกันมีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุดทั้ง 3
ด้าน แตกต่างกัน ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ นวลละออ แสงสุข (2553, บทคัดย่อ) ที่ศึกษา
จิตสํานึกสาธารณะในเยาวชนของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง และ อริยา คูหา และสุวิมล นราองอาจ (2554,
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บทคัดย่อ) ที่ศึกษาจิตสาธารณะและรูปแบบการดําเนินชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี พบว่า นักศึกษาที่ศึกษาชั้นปีต่างกัน มีจิตสาธารณะแตกต่างกัน โดยผลการศึกษาของ อริยา คูหา และสุวิมล
นราองอาจ ยังพบว่านักศึกษาชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 มีจิตสาธารณะสูงกว่านักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาความมีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุดของนักศึกษาระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต
และบัณฑิตศึกษา
2. ควรศึกษาความมีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุดของนักศึกษาทั้งในเชิงปริมาณ และเชิง
คุณภาพ
3. ในงานวิจัยครั้งนี้ควรศึกษาตัวแปรให้ครอบคลุมทุกด้าน
การนําไปใช้ประโยชน์
จากผลการวิจัยความมีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุดทั้ง 3 ด้าน สรุปได้ดังนี้
1. ด้านอาคารสถานที่ มีระดับความมีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุดโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง ดังนั้น เพื่อส่งเสริมความมีจิตสาธารณะในเรื่องดังกล่าวให้สูงขึ้น ห้องสมุดควรประชาสัมพันธ์และชี้แจง
เกี่ยวกับข้อปฏิบัติและมารยาทในการเข้าใช้ห้องสมุดอย่างต่อเนื่อง
2. ด้านทรัพยากรสารสนเทศ ระดับความมีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุดโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับสูง ดังนั้น เพื่อส่งเสริมความมีจิตสาธารณะในเรื่องดังกล่าวให้สูงขึ้น ห้องสมุดควรขอความร่วมมือจากนักศึกษา
เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรสารสนเทศสาธารณสมบัติในห้องสมุด
3. ด้านวัสดุครุภัณฑ์ ระดับความมีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุดโดยภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง ดังนั้น เพื่อส่งเสริมความมีจิตสาธารณะในเรื่องดังกล่าวให้สูงขึ้น ห้องสมุดควรขอความร่วมมือจากนักศึกษา
เกี่ยวกับการใช้ของส่วนรวมในห้องสมุดอย่างต่อเนื่อง
4. ความมี จิ ต สาธารณะของนั กศึ ก ษา เช่น ปรับ ปรุ งพั ฒ นาห้ อ งสมุ ด โรงเรี ย นบ้า นหนองบั ว
จังหวัดกาญจนบุรี โรงเรียนวัดกุดตะเคียน จังหวัดนครนายก โรงเรียนพิกุลเงิน จังหวัดนนทบุรี นอกจากนี้ยังได้
จัดระบบสารสนเทศทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดให้น่าใช้งานมากกว่าเดิม ซ่อมคอมพิวเตอร์ที่ชํารุดให้กลับมา
ใช้งานได้ดังเดิม
รายการอ้างอิง
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