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การวิจัยคร้ังนี้ มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยทางจิตสังคม กับการมีจิตสาธารณะของนิสิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และเพ่ือศึกษาความสามารถของปจจัยทางจิตสังคมในการพยากรณการมีจิตสาธารณะของ
นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทั้งในกลุมรวมและกลุมยอยเมื่อแยกตามตัวแปรเพศ  

งานวิจัยช้ินนี้เปนงานวิจัยเชิงสหสัมพันธ กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควา เปนนิสิตระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่กําลังศึกษาอยูในปการศึกษา 2549 จํานวน 421 คน ซึ่งไดมาโดยวิธีการสุมแบบชั้นภูมิ 
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ประกอบดวยแบบสอบถามจํานวน 6 ฉบับ ไดแก แบบสอบถามขอมูลสวนตัว แบบวัดจิต
สาธารณะ แบบวัดเอกลักษณแหงตน แบบวัดลักษณะมุงอนาคต แบบสอบถามการอบรมเล้ียงดูทั้ง 4 แบบ ประกอบดวย 
แบบสอบถามการอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุน แบบสอบถามการอบรมเล้ียงดูแบบใชเหตุผล แบบสอบถามการอบรม
เล้ียงดูแบบลงโทษทางกายมากกวาทางจิต แบบสอบถามการอบรมเล้ียงดูแบบควบคุม และแบบวัดสัมพันธภาพระหวาง
เพื่อน วิเคราะหขอมูลโดยใชการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรตามสูตรของเพียรสัน (Pearson Product 
Moment Correlation Coefficient) และการวิเคราะหการถดถอยพหูคุณแบบเปนขั้นตอน (Stepwise Multiple 
Regression Analysis) เปนสถิติในการวิเคราะหขอมูล ผลการวิจัยพบวา 

1. ปจจัยทางจิต ไดแก เอกลักษณแหงตน ลักษณะมุงอนาคต และปจจัยทางสังคม ไดแก การอบรมเล้ียงดูแบบรัก
สนับสนุน การอบรมเล้ียงดูแบบใชเหตุผล และสัมพันธภาพระหวางเพื่อน มีความสัมพันธทางบวกกับจิตสาธารณะของนิสิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

2. การอบรมเล้ียงดูแบบลงโทษทางกายมากกวาทางจิต มีความสัมพันธทางลบกับจิตสาธารณะของนิสิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แตการอบรมเล้ียงดูแบบควบคุมไมพบวามี
ความสัมพันธกับจิตสาธารณะ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

3. ตัวแปรทางจิตสังคมที่สามารถรวมกันทํานายจิตสาธารณะของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ไดแก ลักษณะมุงอนาคต สัมพันธภาพระหวางเพ่ือน และเอกลักษณแหงตน โดยสามารถ
รวมกันทํานายจิตสาธารณะของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีน 
ครินทรวิโรฒ ไดรอยละ 38.1  

4. ตัวแปรทางจิตสังคมที่สามารถรวมกันทํานายจิตสาธารณะของนิสิตเพศชาย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ไดแก ลักษณะมุงอนาคต และสัมพันธภาพระหวางเพื่อน โดยสามารถรวมกันทํานาย
จิตสาธารณะของนิสิตชาย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดรอยละ 43.1  

5. ตัวแปรทางจิตสังคมที่สามารถรวมกันทํานายจิตสาธารณะของนิสิตเพศหญิงมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ไดแก ลักษณะมุงอนาคต เอกลักษณแหงตน และการอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุน โดย
สามารถรวมกันทํานายจิตสาธารณะของนิสิตเพศหญิงมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดรอยละ 34.1 

 

 ปจจัยทางจิตสังคมท่ีสงผลตอจิตสาธารณะของนิสติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

*   วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
** อาจารยประจําภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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Abstract  
The purposes of this research were to study the relationships between psycho-social factors and 

Srinakharinwirot University Students’ public mind and to study the predictable of psycho-social factors on 
public mind in all participants and each gender separately. 

This research was a correlative research.  The sample for this research included 421 stratified 
quota random assigned Srinakharinwirot University students who were studying in the academic year 2006.  
The instruments for collecting data were six questionnaires, such as personal information questionnaire, 
public mind questionnaire, identity questionnaire, future orientation questionnaire, four types of child-rearing 
practices questionnaire: love-oriented practice, reasoning-oriented practice, physical punishment practice, 
and control practice, and relations with peers questionnaire.  The statistical methods and procedures for 
analyzing data were Pearson Product Moment Correlation Coefficient and Stepwise Multiple Regression 
Analysis.  The research result found that: 

1. Psycho-social factors, such as identity, future orientation, love-oriented rearing practice, 
reasoning-oriented rearing practice, and relations with peers had positive correlation to Srinakharinwirot 
University students’ public mind with statistical significance at the .01 level. 

2. Punishment rearing practice had negative correlation to Srinakharinwirot University students’ 
public mind with statistical significance at the .01 level, but control rearing practice had no significantly 
correlation to public mind. 

3. Psycho-social factors, such as future orientation, relations with peers, and identity, all together 
were the co-predictors of Srinakharinwirot University students’ public mind that could be predictable 38.1 of 
percentage with statistical significance at the .01 level. 

4. Psycho-social factors, such as future orientation and relationships with peers, all together were 
the co-predictors of male Srinakharinwirot University students’ public mind that could be predictable 43.1 of 
percentage with statistical significance at the .01 level.    

 5. Psycho-social factors, such as future orientation, identity, and love-oriented rearing practice, all 
together were the co-predictors of female Srinakharinwirot University students’ public mind that could be 
predictable 34.1 of percentage with statistical significance at the .01 level.
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บทนํา 

จากสภาพสังคมทุนนิยมในปจจุบันที่แตละ
ประเทศตางมุงพัฒนาประเทศของตนใหเจริญกาวหนา
ในทุกๆ ดาน และตางก็มุงแขงขันกันเพียงเพื่อใหประเทศ
ของตนเจริญกาวหนากวาประเทศอื่นๆ  ในขณะท่ีความ
เจริญดานวัตถุกําลังกาวไปขางหนาอยางรวดเร็วพรอมกับ
กระแสบริโภคนิยมที่มีความรุนแรง แตจิตใจของมนุษย
กลับไมไดเจริญกาวหนาตามวัตถุไปดวย ประกอบกับ
ระบบทุนนิยมดังกลาวทําใหมนุษยซึมซับเอาความเห็น
แกตัวมาไวในตนเอง สังคมจึงมีแตการแกงแยงแขงขัน 
เอารัดเอาเปรียบ คิดแตจะหาผลประโยชนใสตัวเอง 
ดังนั้นความสํานึกตอสวนรวมจึงลดนอยลงทุกวัน 

ความสํานึกตอสวนรวมเปนลักษณะหน่ึงของ
จิตสาธารณะ ซึ่งในปจจุบันกําลังไดรับความสนใจอยาง
ย่ิง เพราะจิตสาธารณะเปนแนวทางหน่ึงในการพัฒนา
จิตใจใหเจริญตามทันเทคโนโลยี จิตสาธารณะคือการ
แสดงออกถึงความรับผิดชอบตอสวนรวม (ยุทธนา 
วรุณปติกุล. 2542 : 181-183) พรอมที่จะเสียสละและ
อุทิศตนเพื่อประโยชนสวนรวม (บรรทม มณีโชติ. 2530 : 
25) มีความปรารถนาที่จะชวยแกปญหาใหแกผูอื่นหรือ
สังคม (หฤทัย อาจปรุ. 2544 : 103-104) ดวยความเต็มใจ 
โดยพิจารณาจากความรู ความเขาใจ ความรูสึกหรือ
พฤติกรรมที่แสดงออกถึงลักษณะดังกลาว ไมวาจะเปน
ด า น ก า ร รั บ ผิ ด ช อ บ ต อ ส า ธ า รณ ะ สม บั ติ แ ล ะ
ทรัพยากรธรรมชาติ ดานการทํากิจกรรมเพื่อสังคม เขา
รวมในเร่ืองสวนรวมที่ เปนประโยชนรวมกันของกลุม     
ซึ่งรวมไปถึงในมหาวิทยาลัย ดานการรับรูและตระหนักถึง
ปญหาที่เกิดขึ้นและมีการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในสังคม
ร วม กั น  จากความหมาย ดั งกล า วจะ เห็ น ได ว า                 
จิตสาธารณะเปนคุณลักษณะท่ีสําคัญอยางย่ิงในการ
ยกระดับจิตใจของมนุษยใหหันมามองถึงประโยชน
สวนรวมชวยเหลือซึ่งกันและกัน รวมทั้งรวมมือกันพัฒนา
สังคมและประเทศชาติใหมีความสงบสุข  

การเลือกศึกษาจิตสาธารณะกับนิ สิตนั้น 
เนื่องจากนิสิตอยูในวัยคาบเก่ียวระหวางวัยรุนตอนปลาย

และวัยผูใหญตอนตน ซึ่งในวัยรุนตอนปลาย ความสนใจ
ของวัยรุนจะเปล่ียนจากการยึดตนเองเปนศูนยกลาง 
(Egocentrism) ไปเปนการยึดสังคมเปนศูนยกลาง 
(Sociocentrism) (ประณต เคาฉิม. 2549: 220) และใน
วัยที่คาบเก่ียวมายังวัยผูใหญตอนตน อิริคสัน ไดกลาว
วาเปนวัยที่การส่ังสมประสบการณในดานการหา
เอกลักษณแหงตนสมบูรณ เพื่อพัฒนาความรูสึกผูกพัน
กับผูอื่น นอกจากนี้ วัยผูใหญตอนตนเปนวัยที่จะพัฒนา
ความตองการท่ีจะสรางประโยชนและสรางสรรคสังคม 
หลีกเล่ียงความรูสึกที่คํานึงถึงแตตัวเอง (นวลละออ  
สุภาผล. 2527: 97)  

จากเหตุผลดังกลาวในการเลือกศึกษาจิต
สาธารณะกับนิสิต  และจากการพิจารณาถึงความ
เก่ียวของกับจิตสาธารณะ เอกลักษณแหงตนถือเปน
ปจจัยหนึ่งที่เก่ียวของ และคาดวาจะสามารถทํานายจิต
สาธารณะได อิริคสัน กลาววา การที่บุคคลจะพัฒนา
ความรูสึกเปนผูใหและสรางสรรคสังคมได บุคคลจะตอง
ผานการพัฒนาเอกลักษณแหงตนอยางสมบูรณมากอน 
(นวลละออ สุภาผล. 2527 : 97) ปจจัยตอมา คือ 
ลักษณะมุงอนาคต ซึ่งเปนความสามารถของบุคคลที่จะ
คาดการณไกล และเล็งเห็นถึงผลดีผลเสียที่จะเกิดขึ้น  
ในอนาคต (ปยกาญจน กิจอุดมทรัพย. 2539 : 11 ; 
อางอิงมาจาก Mischel. 1974 : 250-254) ผูที่มีลักษณะ
มุงอนาคตเปนผูที่ปฏิบัติตนไดเหมาะสมกับกาละเทศะ 
โดยไมฝ าฝนกฎเกณฑของศาสนาและกฏหมาย        
(ปยกาญจน กิจอุดมทรัพย. 2539 : 17 ; อางอิงมาจาก 
Wright. 1975 : 298) ปจจัยตอมา คือ สัมพันธภาพ
ระหวางเพ่ือน โดย จันทิมา จันทรศักด์ิ (2547 : 76)       
ไดทําการศึกษาพบวา สัมพันธภาพระหวางเพื่อนมี
ความสัมพันธทางบวกกับการเขารวมกิจกรรมนักศึกษา 
ซึ่ งการเข าร วมกิจกรรมนี้ ถือ เปนสวนหน่ึงของจิต
สาธารณะในดานการทํากิจกรรมเพื่อสังคม หากสมาชิก
ที่มีอิทธิพลภายในกลุมเปนบุคคลที่มีจิตสาธารณะแลว 
บุคคลก็มีแนวโนมที่จะมีทัศนคติและพฤติกรรมท่ีแสดงถึง
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จิตสาธารณะตามกลุมเพื่อนเชนกัน และหากจะสงเสริม
จิตสาธารณะใหเกิดในตัวบุคคล ควรปลูกฝงต้ังแตเด็ก 
เพราะพฤติกรรมการแสดงออกของเด็กมีความสัมพันธ
กับวิธีการอบรมเลี้ยงดู และวิธีการลงโทษของพอแม
โดยตรง (ศิริอร นพกิจ. 2545 : 26; อางอิงมาจาก 
Baldwin. 1980 : 499) การอบรมเล้ียงดูแบบลงโทษทาง
กายสามารถยับย้ังพฤติกรรมไดชั่วคราว แตทําใหเด็ก
กาวราว สวนการลงโทษทางจิตจะใหผลดีในการชวย
เสริมสรางจริยธรรมของเด็ก การอบรมเล้ียงดูแบบรัก
สนับสนุนจะทําใหเด็กใหความรวมมือกับผูอื่นมาก และ
มีเหตุผลเชิงจริยธรรมสูง มีความรับผิดชอบ การอบรม
เล้ียงดูแบบใชเหตุผลทําใหเด็กไดเรียนรู และรับทราบถึง
ส่ิงที่ควรทําหรือไมควรทํา มีความสํานึกในหนาที่ มีความ
รับผิดชอบสูง และการอบรมเลี้ยงดูแบบควบคุมจะยับย้ัง
การพึ่งตนเองและความคิดสรางสรรคของเด็ก ทําใหเด็ก
ไมกลาแสดงออก ขาดความเช่ือม่ันในตนเอง และไมกลา
ตัดสินใจดวยตนเอง (ดวงเดือน พันธุมนาวิน, อรพินทร  
ชูชม และงามตา วนินทานนท. 2528 : 3-15) จะเห็นวา 
การอบรมเลี้ยงดูที่เหมาะสมเปนปจจัยสําคัญในการ
หลอหลอมคุณลักษณะที ่ดีงามใหเกิดขึ ้นในตัวเด็ก 
ดังนั้นการอบรมเล้ียงดูนาจะมีสวนสําคัญในการสงเสริม
จิตสาธารณะในตัวบุคคลได 

ดวยความสําคัญของจิตสาธารณะ และตัวแปร
ที่เก่ียวของกับจิตสาธารณะดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะ
ศึกษาวา ปจจัยใดสามารถทํานายจิตสาธารณะไดมาก
ที่สุด และปจจัยใดสามารถทํานายจิตสาธารณะในลําดับ
รองลงมา เพื่อขอมูลที่ไดจะเปนประโยชนแก ผูปกครอง 
ครูอาจารย และหนวยงานองคกรตางๆ ที่เก่ียวของใน
การสงเสริมและพัฒนาจิตสาธารณะใหเกิดขึ้นในตัว
วัยรุนได อันจะสงผลใหวัยรุนสามารถอยูรวมกับคนใน
สังคมไดอยางมีความสุขกาย สบายใจ ตลอดจนเปน
บุคลากรที่ ดีที่ เหมาะสมของครอบครัว  สังคม  และ
ประเทศชาติสืบเนื่องตอไป  
 
 

ความมุงหมายของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยทาง

จิตสังคมกับจิตสาธารณะของนิสิตมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2. เพื่อศึกษาความสามารถของปจจัยทางจิต
สั ง คม ในก า รพยาก รณ จิ ต ส า ธ า รณะขอ งนิ สิ ต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

3. เพื่อศึกษาความสามารถของปจจัยทางจิต
สั ง คม ในก า รพยาก รณ จิ ต ส า ธ า รณะขอ งนิ สิ ต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒไดเม่ือแยกตามตัวแปร
เพศ 
 

สมมุติฐานของการวิจัย 
1. เอกลักษณแหงตน ลักษณะมุงอนาคต 

การอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุน การอบรมเล้ียงดูแบบ
ใชเหตุผล และสัมพันธภาพระหวางเพื่อนมีความสัมพันธ
ทางบวกกับจิตสาธารณะ 

2. การอบรมเล้ียงดูแบบลงโทษทางกาย
มากกว าทางจิต  การอบรมเ ล้ี ยงดูแบบควบคุมมี
ความสัมพันธทางลบกับจิตสาธารณะ 

3. ปจจัยทางจิตสังคมสามารถรวมกันทํานาย
จิตสาธารณะของนสิิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได 

4. ปจจัยทางจิตสังคมสามารถรวมกันทํานาย
จิตสาธารณะของของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ไดเม่ือแยกตามตัวแปรเพศ 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
กลุมตัวอยาง 

นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่กําลัง
ศึกษาอยูในปการศึกษา 2549 จํานวน 421 คน ซึ่งไดมา
โดยวิธีการสุมกลุมตัวอยางแบบชั้นภู มิ  (Stratified 
Quota Random Sampling)  
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ตัวแปรที่ใชในการวิจัย  
ตัวแปรอิสระ  

1. ปจจัยทางจิต  
1.1 เอกลักษณแหงตน 
1.2 ลักษณะมุงอนาคต 

2. ปจจัยทางสังคม 
2.1 การอบรมเล้ียงดู 

- การอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุน 
- การอบรมเล้ียงดูแบบใชเหตุผล 
- การอบรมเล้ียงดูแบบลงโทษทางกาย
มากกวาทางจิต 

- การอบรมเล้ียงดูแบบควบคุม 
2.2 สัมพันธภาพระหวางเพื่อน 

3. ปจจัยทางชีวสังคม ไดแก เพศ 
ตัวแปรตาม ไดแก จิตสาธารณะ  

 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ แบงออกเปน 

5 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลสวนตัว 

ตอนที่ 2 แบบวัดจิตสาธารณะ มีความสัมพันธ
ระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม อยูระหวาง .284 - 
.689 และมีคาความเช่ือมั่นเทากับ .90 

ตอนที่ 3 แบบวัดเอกลักษณแหงตน มี
ความสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม อยู
ระหวาง .284 - .689 และมีคาความเช่ือมั่นเทากับ .837  

ตอนที่ 4 แบบวัดลักษณะมุงอนาคต มี
ความสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม อยู
ระหวาง .338 - .782 และมีคาความเช่ือมั่นเทากับ .897 

ตอนที่ 5 แบบสอบถามการอบรมเล้ียงดูทั้ง 4 
แบบ ไดแก 

- แบบสอบถามการอบรมเ ล้ียงดูแบบรัก
สนับสนุน มีความสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับ
คะแนนรวม อยูระหวาง .531 - .799 และมีคาความ
เช่ือมั่นเทากับ .895 

- แบบสอบถามการอบรมเ ล้ียงดูแบบใช
เหตุผล มีความสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับ
คะแนนรวม อยูระหวาง .285 - .543 และมีคาความ
เช่ือมั่นเทากับ .692 

- แบบสอบถามการอบรมเล้ียงดูแบบลงโทษ
ทางกายมากกวาทางจิต มีความสัมพันธระหวางคะแนน
รายขอกับคะแนนรวม อยูระหวาง .315 - .661 และมีคา
ความเช่ือมั่นเทากับ .747 

- แบบสอบถามการอบรมเล้ียงดูแบบควบคุม 

มีความสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม อยู
ระหวาง .248 - .543 และมีคาความเช่ือมั่นเทากับ .628 

ตอนที่ 6 แบบวัดสัมพันธภาพระหวางเพ่ือน    
มีความสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม อยู
ระหวาง .555 - .779 และมีคาความเช่ือมั่นเทากับ .904 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
ในการเ ก็บรวบรวมขอ มูล  ผู วิ จั ย ดํา เ นินการแจก
แบบสอบถามและรับแบบสอบถามคืนดวยตนเอง  และ
ในการเก็บแบบสอบถามกับนิสิตระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กลุมตัวอยางจํานวน 
421 คน ผูวิจัยเก็บได 485 คน หลังจากตรวจสอบความ
สมบูรณแลวไดแบบสอบถามที่สมบูรณจํานวน 421 ฉบับ  
 

การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
การจัดกระทําขอมูล  
ผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
1. ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมา

ตรวจสอบความสมบูรณของการตอบโดยคัดเลือก
แบบสอบถามที่ตอบครบทุกขอ หรือขาดไมเกิน 5 % ของ
จํานวนขอวัดทั้งหมด (จํานวน 5 ขอ)  

2. นําแบบสอบถามที่ผานเกณฑคัดเลือกในขอ
ที่ 1. แลวมาตรวจสอบความผิดปกติในการตอบ โดยดูจาก
การตอบในขอ Validity Scale (มาตรวัดความผิดปกติ 
ในการตอบ) ทั้ง 5 ขอ ซึ่งเปนขอคําถามที่ไมสามารถเปน
ความจริงได โดยหากมีการตอบในชอง “จริงที่ สุด” 
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มากกวา 1 ขอ และ/หรือ หากมีการตอบในชอง 
“คอนขางจริง” มากกวา 2 ขอ  จะถือวาแบบสอบถาม 
ชุดนั้นมีความผิดปกติในการตอบ  

3. นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบความ
สมบูรณของการตอบและความผิดปกติในการตอบ
ทั้งหมดจํานวน 421 ฉบับ มาตรวจใหคะแนนตามเกณฑ
ที่กําหนด  

 
การวิเคราะหขอมูล  
ผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

1. วิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปร 
โดยใชสูตรของเพียรสัน (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient) เพื่อทดสอบสมมุติฐานขอที่ 1 
และขอที่ 2 
2. วิเคราะหการถดถอยพหูคุณแบบเปนขั้นตอน 
(Stepwise Multiple Regression Analysis) เพื่อทดสอบ
สมมติฐานขอที่ 3 และขอที่ 4  
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 ตอนที่  1 ผลการวิ เคราะหความสัมพันธ
ระหวางปจจัยทางจิตสังคม ไดแก เอกลักษณแหงตน 
ลักษณะมุงอนาคต การอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุน 
การอบรมเล้ียงดูแบบใชเหตุผล การอบรมเล้ียงดูแบบ
ลงโทษทางกายมากกวาทางจิต การอบรมเล้ียงดูแบบ
ควบคุม สัมพันธภาพระหวางเพื่อน กับจิตสาธารณะของ
นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยใชการวิเคราะห
สหสัมพันธของเพียรสัน (The Pearson Product 
Moment Correlation Coefficient) พบวาปจจัยทางจิต
สังคม ที่มีความสัมพันธทางบวกกับจิตสาธารณะของ
นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ไดแก เอกลักษณแหงตน               
(r = .519) ลักษณะมุงอนาคต (r = .579) การอบรม
เล้ียงดูแบบรักสนับสนุน (r = .332) การอบรมเล้ียงดู
แบบใชเหตุผล (r = .260) และสัมพันธภาพระหวาง
เพื่อน (r = .424) ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 1  

สวนการอบรมเล้ียงดูแบบลงโทษทางกาย
มากกวาทางจิต มีความสัมพันธทางลบกับจิตสาธารณะ
ของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (r = -.175) 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเปนไปตาม
สมมติฐานขอที่ 2 แตการอบรมเล้ียงดูแบบควบคุม       
ไมพบวามีความสัมพันธกับจิตสาธารณะ (r = -.035) 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐาน
ขอที่ 2 
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหปจจัยพยากรณจิตสาธารณะ
ของนิสิตมหาวิทยาลัย      ศรีนครินทรวิโรฒ โดยการ
วิเคราะหสมการถดถอยพหุคูณแบบเพิ่มตัวแปรขั้นตอน 
(Multiple regression แบบ Stepwise) ดังตาราง 1, 2 
และ 3 
 
ตาราง 1 แสดงผลการวิเคราะหปจจัยพยากรณ          

จิ ต ส า ธ า รณ ะ ข อ ง นิ สิ ต ม ห า วิ ท ย า ลั ย                
ศรีนครินทรวิโรฒ จากปจจัยทางจิตสังคม 

 
** p < .01 
หมายเหตุ :  คาคงท่ี (a) = 1.784 

คาความคลาดเคล่ือนมาตรฐานการทํานาย 
(S.E.est) = .152 

 eg แทน เอกลักษณแหงตน  
 fu แทน ลักษณะมุงอนาคต 
 fr แทน สัมพันธภาพระหวางเพ่ือน 

 
จากตาราง 1 พบวา ปจจัยพยากรณที่มี

ประสิทธิภาพสูงในการทํานายจิตสาธารณะของนิสิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 ไดแก ลักษณะมุงอนาคต (fu) เปนตัวทํานาย

ลําดับ ตัวแปร B Bata R R2 changeR2 คา F 
1 fu .274 .395 .579 .335 .335 211.035** 

2 fr .098 .148 .606 .367 .032 21.063** 

3 eg .187 .174 .618 .381 .014 85.673** 
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ตัวแรกท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด สัมพันธภาพระหวางเพื่อน 
(fr) เปนตัวทํานายท่ีมีประสิทธิภาพรองลงมา และ
เอกลักษณแหงตน (eg) เปนตัวทํานายที่มีประสิทธิภาพ
เปนลําดับสุดทาย โดยตัวทํานายท้ังสามตัวแปรสามารถ
รวมกันทํานายจิตสาธารณะของนิสิตมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ไดรอยละ 38.1 (R2 = .381) โดยคา
ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานการทํานายเทากับ .152  

สมการการทํานายจิตสาธารณะของนิสิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เขียนในรูปคะแนนดิบได
ดังนี้ 

y =1.784+.274(fu)+.098(fr)+.187(eg) 
และสมการการทํานายเขียนในรูปคะแนน

มาตรฐานไดดังนี้ 
y´ = .395(fu) + .148(fr) + .174(eg) 

 
ตาราง 2 แสดงผลการวิเคราะหปจจัยพยากรณ           

จิตสาธารณะของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ จากปจจัยทางจิตสังคม จําแนกตาม
เพศชาย 

 

** p < .01 
 หมายเหตุ :  คาคงท่ี (a) = 1.872 

คาความคลาดเคล่ือนมาตรฐานการทํานาย 
(S.E.est) = .198  

 fu แทน ลักษณะมุงอนาคต 
 fr แทน สัมพันธภาพระหวางเพ่ือน 
 
จากตาราง 2 พบวา ปจจัยพยากรณที่มี

ประสิทธิภาพสูงในการทํานายจิตสาธารณะของนิสิต
เพศชาย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ  อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ไดแก ลักษณะมุงอนาคต 

(fu) เปนตัวทํานายตัวแรกท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด และ 
สัมพันธภาพระหวางเพื่อน (fr) เปนตัวทํานายท่ีมี
ประสิทธิภาพรองลงมา โดยตัวทํานายท้ังสองสามารถ
ร วม กั นทํ านาย จิ ตสาธา รณะของ นิ สิ ต เพศชาย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดรอยละ 43.1 (R2 = 
.431) โดยคาความคลาดเคล่ือนมาตรฐานการทํานาย
เทากับ .198  

สมการการทํานายจิตสาธารณะของนิสิตเพศ
ชายมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เขียนในรูปคะแนนดิบ
ไดดังนี้ 

y = 1. 872 + .379(fu) + .136(fr) 
และสมการการทํานายเขียนในรูปคะแนน

มาตรฐานไดดังนี้ 
y´ = .529(fu) + .216(fr)  
 

ตาราง 3 แสดงผลการวิเคราะหปจจัยพยากรณจิต
สาธารณะของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

จากปจจัยทางจิตสังคม จําแนกตามเพศหญิง 
 

** p < .01, * p < .05 
       หมายเหตุ :  คาคงท่ี (a) = 1.943 

คาความคลาดเคล่ือนมาตรฐานการทํานาย 
(S.E.est) = .190 

  eg แทน เอกลักษณแหงตน  
 fu แทน ลักษณะมุงอนาคต 
 lo แทน การอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุน 

 
จากตาราง 3 พบวา ปจจัยพยากรณที่มี

ประสิทธิภาพสูงในการทํานายจิตสาธารณะของนิสิต
เพศหญิง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดแก ลักษณะ
มุงอนาคต (fu) เปนตัวทํานายตัวแรกท่ีมีประสิทธิภาพ

ลําดับ ตัวแปร B Bata R R2 
chage

R2 
   คาF 

1 Fu .379 .529 .627 .394 .394 86.947** 
2 Fr .136 .216 .656 .431 .037 8.687** 

ลําดับ ตัวแปร B Bata R R2 
chage

R2 
คา F 

1 fu .251 .374 .543 .295 .295 118.495** 

2 eg .219 .203 .575 .331 .036 15.167** 
3 lo .060 .114 .584 .341 .010 4.401* 
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สูงสุด เอกลักษณแหงตน (eg) เปนตัวทํานายท่ีมี
ประสิทธิภาพรองลงมา และการอบรมเล้ียงดูแบบรัก
สนับสนุน (lo) เปนตัวทํานายที่มีประสิทธิภาพเปนลําดับ
สุดทาย โดยตัวทํานายทั้งสามสามารถรวมกันทํานาย
จิตสาธารณะของนิสิตเพศหญิงไดรอยละ 34.1 (R2 = 
.341) โดยคาความคลาดเคล่ือนมาตรฐานการทํานาย
เทากับ .190  

สมการการทํานายจิตสาธารณะของนิสิตเพศ
ชายมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เขียนในรูปคะแนน
ดิบไดดังนี้  

y = 1. 943 + .251(fu) + .219(eg) + .060(lo) 
และสมการการทํานายเขียนในรูปคะแนน

มาตรฐานไดดังนี้ 
y´ = .374(fu) + .203(eg) + .114(lo)  

 
อภิปรายผลการวิจัย 

สวนที่ 1 ปจจัยทางจิตสังคมทีม่ีความสัมพันธ
ทางบวกกับจิตสาธารณะ 

1. เอกลักษณแหงตน 
เอกลักษณแหงตนมีความสัมพันธทางบวกกับ 

จิตสาธารณะ  เนื่องจากเอกลักษณแหงตนซ่ึงเปน
โครงสรางของบุคลิกภาพของบุคคลที่เกิดจากการรูจักตน 
และการยอมรับตนวามีลักษณะท่ีคงที่และตอเนื่องมา
ต้ังแตเด็กจนถึงผูใหญ  ในขณะเดียวกันบุคคลก็เขาใจ
บทบาทหนาที่ของตนตามที่ สังคม  และวัฒนธรรม
กําหนดไว และมองเห็นวาลักษณะความรู ความสามารถ
และความตองการของตนนั้น  สอดคลองกับความ
ตองการของสังคมและคนรอบขาง ทําใหเกิดความม่ันใจ
ในตนเองวาตนเองจะสามารถทําทุกอยางไดดีตาม
มาตรฐานของตนเองและของสังคมไปพรอมกัน        
(ดวงเดือน พันธุมนาวิน และดุจเดือน พันธุมนาวิน. 
2538: 77) อีกทั้ง อิริคสัน (นวลละออ สุภาผล. 2527: 
77-97) ยังไดกลาวไวในทฤษฎีพัฒนาการทาง
บุคลิกภาพวา การท่ีบุคคลจะพัฒนาความรูสึกเปนผูให
และสรางสรรคสังคมไดนั้น บุคคลนั้นจะตองผานการ

พัฒนาเอกลักษณแหงตนอยางสมบูรณมากอน ดังนั้น
เอกลักษณแหงตน  จึงมีสวนเ ก่ียวของกับการมีจิต
สาธารณะ 

2. ลักษณะมุงอนาคต 
ลักษณะมุงอนาคตมีความสัมพันธทางบวกกับ

จิตสาธารณะ ทั้งนี้เนื่องจากบุคคลที่มีลักษณะมุงอนาคต
สามารถเล็งเห็นผลดี-ผลเสียที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และ
การทําเพื่อสังคมซึ่งเปนการกระทําของผูมีจิตสาธารณะ
ยอมทําใหเกิดประโยชนแกสังคมตามมาภายหลัง ดังนั้น 
บุคคลที่มีลักษณะมุงอนาคตยอมเล็งเห็นถึงคุณคาของ
การมีจิตสาธารณะดังกลาว ดวยเหตุนี้ ลักษณะมุง
อนาคตจึงมีความสัมพันธกับจิตสาธารณะ  

3.  การอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุน  
การอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนมีความสัมพันธ

ทางบวกกับจิตสาธารณะ เนื่องจากการอบรมเล้ียงดูเปน
พื้นฐานในการปลูกฝงพฤติกรรมตางๆ ของบุคคล การแสดง
พฤติกรรมที่พึงประสงคตางๆ ของบุคคลจึงเนื่องมาจาก
การได รับการปลูกฝง ลักษณะที่พึ งประสงคตางๆ 
เหลานั้นมาต้ังแตในวัยเด็ก เชนเดียวกันกับจิตสาธารณะ 
ซึ่งพอแม ผูปกครองมีสวนสําคัญเปนอยางย่ิงในการ
สงเสริมลักษณะน้ีใหเกิดขึ้นในตัวบุคคล และถาหากพอแม 
ผูปกครองอบรมเล้ียงดูบุตรดวยความรักความเอาใจใส   
ใหการสนับสนุนในการกระทําที่ถูกตอง ยอมทําใหบุตรมี
พฤติกรรมที่พึงประสงคได  

4. การอบรมเล้ียงดูแบบใชเหตุผล 
การอบรมเล้ียงดูแบบใชเหตุผลมีความสัมพันธ

ทางบวกกับจิตสาธารณะ เชนเดียวกับที่กลาวไวแลว
ขางตนวา วิธีการอบรมเล้ียงดูที่ถูกตองเหมาะสมจะเปน
พื้นฐานที่สําคัญในการปลูกฝงคุณลักษณะท่ีพึงประสงค
ในตัวบุคคลได ดังนั้น การอบรมเล้ียงดูแบบใชเหตุผลก็เปน
รูปแบบการอบรมเล้ียงดูที่ถูกตองเหมาะสมอีกแบบหนึ่ง  
ซึ่ งหมายถึง  บิดามารดาอธิบายให เหตุผลแกบุตร 
ในขณะท่ีมีการสงเสริม หรือขัดขวางการกระทําของบุตร
หรือลงโทษบุตร มีการใหรางวัลและลงโทษบุตรอยาง
เหมาะสม กับการกระทําของบุตรมากกวาที่จะปฏิบัติ
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ตามอารมณของตนเอง ซึ่งการอบรมเล้ียงดูวิธีนี้ชวยให
บุตรไดเรียนรู และรับทราบถึงส่ิงที่ควรทําหรือไมควรทํา 
มีความสํานึกในหนาที่ ความรับผิดชอบสูง (ดวงเดือน 
พันธุมนาวิน, อรพินทร ชูชม และงามตา วนินทานนท. 
2528: 3-15) ดวยคุณลักษณะน้ีเอง ทําใหบุคคลที่ไดรับ
การอบรมเล้ียงดูแบบใชเหตุผลเปนผูที่แสดงพฤติกรรม
ของการมีจิตสาธารณะสูงดวย    

5. สัมพันธภาพระหวางเพ่ือน 
สัมพันธภาพระหวางเพื่ อนมีความสัมพันธ

ทางบวกกับจิตสาธารณะ  ทั้งนี้ เนื่องจาก  วัยรุนที่ มี
สัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อน มีการเขาอกเขาใจกัน คอยดูแล
และสนับสนุนกัน ทําใหบุคคลรูสึกม่ันคงในสถานภาพ
ภายในกลุม ไมรูสึกแปลกแยก รูสึกวาตนเปนสวนหนึ่ง
ของกลุม ดังนั้น พฤติกรรมตางๆ จึงสอดคลองกับความ
คาดหวังของกลุม ดวยเหตุนี้บุคคลท่ีมีสัมพันธภาพ
ระหวางเพื่อนสูงจึงมีแนวโนมในการแสดงพฤติกรรม   
จิตสาธารณะสูงดวย 

 
สวนที่ 2 ปจจัยทางจิตสังคมที่มีความสัมพันธ

ทางลบกับจิตสาธารณะ 
1. การอบรมเล้ียงดูแบบลงโทษทางกาย

มากกวาทางจิต 
การอบรมเล้ียงดูแบบลงโทษทางกายมากกวา

ทางจิต มีความสัมพันธทางลบกับจิตสาธารณะ แสดงวา
การลงโทษทางกายท่ีบิดามารดาใชวิธีลงโทษโดยทําให
เกิดความเจ็บปวดแกรางกายมีผลเสียตอเด็กมาก เพราะ
ทําใหเด็กมีพฤติกรรมกาวราว ชอบรังแก ขมเหงผูที่
ออนแอกวา และตอตานสังคม โดยไมไดเสริมสราง    
การใหเหตุผลที่ถูกตอง (ศิริอร นพกิจ. 2545: 26; อางอิง
มาจาก Baldwin. 1980 : 499) สวนการลงโทษทางจิตนั้น
ไมทําใหเด็กเจ็บตัว ไมทําใหเด็กโกรธแคน เปนการ
สงเสริมใหเด็กสามารถแยกแยะไดดวยตัวเองวาส่ิงไหน
ถูก ส่ิงไหนผิด ซึ่งใหผลดีในการชวยเสริมสรางจริยธรรม
ของเด็กดวย ดังนั้น บุคคลที่ไดรับการอบรมเล้ียงดูแบบ
ลงโทษทางจิตจึงเปนผูที่มีจริยธรรมสูงกวาบุคคลที่ไดรับ
การอบรมเล้ียงดูแบบลงโทษทางกาย และบุคคลที่มี

จ ริยธรรมยอมคํานึง ถึงผลประโยชนของสวนรวม
มากกวาสวนตน ซึ่งเปนลักษณะหนึ่งที่สําคัญของจิต
สาธารณะ ดังนั้น บุคคลที่ไดรับการอบรมเล้ียงดูแบบ
ลงโทษทางกายมากกวาทางจิตจึงมีแนวโนมที่จะไม
แสดงพฤติกรรมจิตสาธารณะ หรือแสดงพฤติกรรมจิต
สาธารณะในระดับตํ่า  

2. การอบรมเล้ียงดูแบบควบคุม  
การอบรมเลี้ ย ง ดูแบบควบคุม  ไมพบว า มี

ความสัมพันธกับจิตสาธารณะ อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ ทั้งนี้เนื่องมาจาก การอบรมเล้ียงดูแบบควบคุม   
จะทําใหเด็กโตขึ้นเปนบุคคลท่ีไมสามารถพึ่งตนเอง   
ขาดความคิดสรางสรรคทําใหเด็กไมกลาแสดงออก ขาด
ความเช่ือม่ันในตนเองและไมกลาตัดสินใจดวยตนเอง 
(ดวงเดือน พันธุมนาวิน, อรพินทร ชูชม และงามตา 
วนินทานนท. 2528: 3-15) ซึ่งลักษณะตางๆ เหลานี้ ลวน
เปนลักษณะที่ไมเก่ียวของกับจิตสาธารณะหรือระดับ
คุณธรรมจริยธรรม ดังนั้น บุคคลที่ไดรับการอบรมเล้ียงดู
แบบควบคุมจึงมีแนวโนมที่จะไมแสดงพฤติกรรม        
จิตสาธารณะ หรือแสดงพฤติกรรมจิตสาธารณะในระดับตํ่า   

 
สวนที่ 3 ปจจัยทางจิตสังคมที่สามารถ

ทํานายจิตสาธารณะ 
1. ลักษณะมุงอนาคตกับจิตสาธารณะ 
จากสมการพยากรณจิตสาธารณะของนิสิต

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบวาตัวแปรท่ีสามารถ
ทํานายจิตสาธารณะไดสูงที่สุดทั้งในกลุมรวม กลุมเพศ
ชาย และกลุมเพศหญิง คือ ลักษณะมุงอนาคต ทั้งนี้
เนื่องมาจากผูที่จะแสดงพฤติกรรมจิตสาธารณะน้ัน  
ยอมเล็งเห็นแลววาจิตสาธารณะมีประโยชนอยางมาก
ตอสังคมเพียงไร เพราะการท่ีบุคคลจะแสดงพฤติกรรม
ตางๆ น้ัน ยอมผานการคิดและไตรตรองมาอยางดีกอน 
และลักษณะมุงอนาคตนั้นก็หมายถึงความสามารถของ
บุคคลในการคาดการณไกล และเล็งเห็นถึงความสําคัญ
ของผลดีผลเสียที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ดวยเหตุนี้ หาก
บุคคลมีคุณสมบัติของลักษณะมุงอนาคตแลว ยอมเปน
ผูที่มองเห็นคุณคาของจิตสาธารณะดวย ดังนั้น ลักษณะ
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มุงอนาคตจึงเปนตัวแปรที่มีความสําคัญที่สุดในการ
ทํานายจิตสาธารณะในทั้ง 3 กลุม  

2. สัมพันธภาพระหวางเพ่ือนกับจิต
สาธารณะ 

สําหรับสมการพยากรณจิตสาธารณะของนิสิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทั้งในกลุมรวม และกลุม
เพศชาย ตัวแปรที่สามารถทํานายเปนลําดับรองลงมา 
คือ  สัมพันธภาพระหวางเพื่ อน  เนื่ องจากเพื่อนมี
ความสําคัญตอการแสดงพฤติกรรมตางๆ เพราะมนุษย
เปนสัตวสังคม ซึ่งตองการการยอมรับจากกลุม หาก
บุคคลมีสัมพันธภาพที่ ดีระหวางเพื่ อน  และเ พ่ือน
คาดหวังวาใหบุคคลมีจิตสาธารณะแลว บุคคลนั้นก็ยอม
แสดงพฤติกรรมจิตสาธารณะเชนกัน ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ จันทิมา จันทรศักด์ิ (2547: 76) ที่พบวา 
สัมพันธภาพระหวางเพ่ือนมีความสัมพันธทางบวกกับ
แรงจูงใจในการเขารวมกิจกรรมนักศึกษา  อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวา การที่นักศึกษา
เข า ร วม กิจกรรมต า งๆ  ในมหาวิ ทยา ลัย  ซึ่ ง เป น
องคประกอบหนึ่งของจิตสาธารณะนั้น ก็เปนเพราะ
ตองการใหเพ่ือนยอมรับ และตองการเปนสมาชิกของ
กลุม ดังนั้น หากบุคคลมีสัมพันธภาพระหวางเพื่อนสูง ก็
จะมีแนวโนมแสดงพฤติกรรมจิตสาธารณะสูงดวย 

จากผลการวิจัยพบวา สัมพันธภาพระหวางเพื่อน
ไมสามารถทํานายจิตสาธารณะของนิสิตเพศหญิง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได นั่นหมายความวา 
อิทธิพลของเพ่ือนตอเพศหญิงนั้น มีผลไมมากพอท่ีจะ
ทํานายพฤติกรรมตางๆ ได ซึ่งตางจากในเพศชาย ทั้งนี้
เนื่องมาจากเพศหญิง โดยเฉพาะในวัยรุนนั้น มี               

สัมพันธภาพระหวางเพ่ือนไมสูงเทากับเพศชาย (ชมนุช 
บุญสิทธิ์. 2541: บทคัดยอ) การที่ระดับของสัมพันธภาพ
ระหวางเพื่ อน ตํ่า  แสดงวาอิทธิพลของเพื่ อนที่ จะ
กอใหเกิดพฤติกรรมจึงตํ่าไปดวย ทําใหสัมพันธภาพ
ระหวางเพ่ือน ไมสามารถทํานายจิตสาธารณะของนิสิต
เพศหญงิได  

 

3. เอกลักษณแหงตนกับจิตสาธารณะ 
สวนตัวแปรที่สามารถทํานายจิตสาธารณะของ

นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในกลุมรวม และ
กลุมเพศหญิงได คือ เอกลักษณแหงตน ทั้งนี้เนื่องจาก 
เอกลักษณแหงตน เปนคุณลักษณะของบุคคลที่ รับรู
ตนเองตามความเปนจริง รับรูความสามารถ รับรูวาตน 
มีคุณคาตอสังคมอยางไร ซึ่งจะทําใหบุคคลมีความม่ันใจ
ในตนเองในการแสดงพฤติกรรมตางๆ เพื่อสังคม อนึ่ง 
จิตสาธารณะเปนการกระทําตางๆ เพื่อสังคมเชนกัน 
ดังนั้นบุคคลที่มีเอกลักษณแหงตน ยอมมีแนวโนมสูงใน
การแสดงพฤติกรรมจิตสาธารณะดวย  

จากผลการวิจัยพบวา เอกลักษณแหงตนไม
สามารถทํานายจิตสาธารณะของนิสิตเพศชายได ทั้งนี้
เ นื่ อ งจาก  เพศชายได รับอิทธิพลของ เ พ่ือนมาก 
พฤติกรรมตางๆ สวนหนึ่งของเพศชายจึงมีสาเหตุมาจาก
อิทธิพลของเพื่อนดังที่กลาวมาแลว ทําใหเอกลักษณ 
แหงตนมีอิทธิพลไมมากเทากับอิทธิพลจากเพ่ือนในการ
ที่จะทํานายพฤติกรรมตางๆ ของนิสิตเพศชาย  

4. การอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนกับจิต
สาธารณะ 

สวนตัวแปรสุดทายที่สามารถทํานายจิตสาธารณะ
ของนิสิตเพศหญิง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได คือ 
การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุน ทั้งนี้เนื่องมาจาก เม่ือ
เขาสูวัยรุนแลว ผูชายจะมีอิทธิพลของเพ่ือนเขามามาก
ทําใหอิทธิพลของครอบครัวลดนอยลงไป แตผูหญิงก็ยัง
ไดรับอิทธิพลของครอบครัวอยู จึงมีโอกาสที่ครอบครัว 
จะใหความรักความเขาใจ รวมท้ังใหการสนับสนุนตางๆ 
แกผูหญิงมากกวาผูชาย ดังนั้น หากครอบครัวใหความรัก
ใหการสนับสนุนบุตรในการทําส่ิงที่ถูกตองแลว แนวโนม 
ในการมีจิตสาธารณะจึงมีสูงดวย 
 
ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะในการปฏิบัติ 

 1. ผลจากการศึกษาในคร้ังนี้ สามารถใชเปน
แนวทางใหกับผูบริหาร ครูอาจารย ผูปกครอง ตลอดจน
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นิสิต ไดทราบวาปจจัยใดบางที่มีความสัมพันธและ
สามารถทํานายจิตสาธารณะของนิสิตมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒไดมากนอยแตกตางกันไป เพื่อพัฒนา
จิตสาธารณะในตัวนิสิตใหเกิดขึ้นและคงอยูได สงผลให
นิสิตสามารถดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข       
อันจะสงผลใหสังคมดํารงอยูอยางสงบสุขดวยเชนกัน 

2. เนื่องจากลักษณะมุงอนาคต เปนปจจัย                   
ที่สามารถทํานายจิตสาธารณะของนิสิตไดดีที่สุด ทั้งใน
กลุมรวม  กลุมเพศชาย  และกลุมเพศหญิง  ดังนั้น             
หากตองการปลูกฝงและสงเสริมจิตสาธารณะใหเกิดใน
ตัวนิ สิตนั้น  ควรใหความสําคัญกับการมี ลักษณะ             
มุงอนาคตเปนอันดับแรก  

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
1. กลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ังนี้คือ นิสิต

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งเปนสวนหน่ึงของ
ประชากรนิสิตนักศึกษา แตยังมีนิสิตนักศึกษาอีกหลาย
สถาบันที่อาจมีคุณลักษณะบางอยางแตกตางไปจาก
นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งคุณลักษณะท่ี
แตกตางกันนั้นอาจทําใหนิ สิตแตละสถาบันมีจิต
สาธารณะและปจจัยพยากรณที่ทํานายจิตสาธารณะ
แตกตางกัน จึงควรมีการศึกษาจิตสาธารณะของนิสิต
นักศึกษาในสถาบันอื่นๆ ดวย หากมีความเปนไปได  
ควรมีการศึกษาจิตสาธารณะของนิ สิตนัก ศึกษา              
ทั่วประเทศตอไป 

2. ในการวิจัยคร้ังนี้ มีการศึกษาปจจัยทางจิต 
ไดแก เอกลักษณแหงตน และลักษณะมุงอนาคตเทานั้น 
อาจมีการศึกษาตัวแปรทางจิตอื่นที่มีผลตอจิตสาธารณะ
ของนิสิต เชน ความภาคภูมิใจในสถาบัน ซึ่งนาจะเปน
ปจจัยที่สงผลใหนิสิตนักศึกษาในสถาบันตางกันมีระดับ
จิตสาธารณะท่ีแตกตางกัน และอาจศึกษาเก่ียวกับการ
รับรูวัฒนธรรมองคกรของนิสิตแตละสถาบัน เปนตน        
ซึ่งจะทําใหพบปจจัยที่สงผลใหนิสิตนักศึกษาพรอมที่จะ
ทําพฤติกรรมเพื่อสถาบันรวมท้ังพฤติกรรมที่แสดงออก
ถึงจิตสาธารณะเพิ่มขึ้น 
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