
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา ในเขตภาคเหนือตอนล่าง 

Factors Affecting Public Mind of Senior High School Students in General 
Education Department of PhraPariyattitham School in Lower-northern Part  

of Thailand 
พระสุวรรณ์  ปูนอ่อน* 
Prasuwan  Poon-orn 
ดร.อ้อมธจิต  แป้นศรี** 
Dr.OmthajitPansri 

ดร.เทียมจันทร์  พานิชย์ผลินไชย*** 
Dr.TeamjanPanichparinchai 

 

บทคัดย่อ 
 

 

ในการวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพือ่ 1. เพื่อศึกษาจิตสาธารณะของนกัเรียนช้ันมัธยมศึกษา ตอนปลาย โรงเรียน
พระปริยตัิธรรม 2. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อจิตสาธารณะของนักเรยีน ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม 3. เพื่อค้นหาตัวแปรทีด่ีที่สุดทีส่่งผลต่อ จิตสาธารณะของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรยีน
พระปริยตัิธรรม ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน ประชากรที่ใช้จ านวน 767 รูป กลุ่มตัวอย่างจ านวน 260 
รูป ได้จากการสุ่ม แบบแบ่งช้ัน เครื่องมือท่ีใช้มี 1 ชุด แบ่งเป็น 3 ตอน ประกอบด้วยแบบสอบถามข้อมลูทั่วไป 
แบบสอบถามจติสาธารณะและแบบสอบถามปัจจยัที่ส่งผลต่อการมีจติสาธารณะ สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
คือ ค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์พหุคูณ (R2) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบเป็นข้ันตอน (Stepwise 
Multiple Regression Analysis) ผลการวจิัยพบว่า 1) ผลการศึกษาจิตสาธารณะของนักเรียน พบว่ามีจิต
สาธารณะ อยู่ในระดับ “สูง” 2) ผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อจติสาธารณะของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลาย โดยภาพรวมพบว่า มีปัจจยัด้านจิตสาธารณะอยู่ในระดับ “สูง” เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบวา่ส่วนมาก
มีจิตสาธารณะอยู่ในระดับสูง โดยเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก ได้แก่ ด้านประสบการณ์ทาง
สังคม ด้านการสนับสนุนจากครอบครัว การปฏิบตัิตนตามหลักสังคหวัตถุ และดา้นท่ีมีค่าน้อยท่ีสุดคือ ด้าน
เหตุผลเชิงจรยิธรรม 3) ตัวแปรที่สามารถพยากรณ์จติสาธารณะของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ 
การปฏิบัตติน ตามหลักสังคหวัตถ ุ(X1) ความรับผิดชอบ (X2) การสนับสนุนจากครอบครัว (X4) การสนับสนุน
จากครู และเพื่อน (X5) เหตุผลเชิงจริธรรม (X7)สามารถน ามาสร้างสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ และคะแนน
มาตรฐานดังนี ้
  Ý   = .208 + .345X1 + .261X2 + .129X4 + .132X5 + .104X7 
  Zy  =.350Z1 + .289Z2 + .150Z4 +.141Z5 +.091Z7 
 

ค าส าคัญ : จิตสาธารณะ / ปัจจยัท่ีส่งผลต่อจิตสาธารณะ  
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ABSTRACT 
 

The objectives of this research were to study public mind, factors resulting to public mind, 
and the best variables effected to public mind of secondary school students of 
Prapariyattadham School in the form of raw score and standard score. The participants 
consisted of 767 secondary school students of Prapariyattadham School, Department of 
General Education in Lower Northern Region. The 260 samples derived from stratified random 
sampling. Research instruments included general information questionnaire, public mind 
questionnaire, and factors affecting to pubic mind questionnaire. The statistic used for 
analyzing data was Multiple Related Coefficient (R2) and Stepwise Multiple Regression Analysis. 
The results of the Study were as follow. 1) Public mind of samples were categorized in “high” 
level. 2) The study of factors that affected the public mind of high school students. The 
overall image showed that the students’ public mind was "high". When we considered in 3 
fields, we put them in order from the highest public consciousness to the least public 
consciousness. The highest public consciousnesses were: the social experience, the family 
support, and how to abide by its Sangahavatthu. The least public consciousness was the 
moral reasoning. 3) The variables that can forecast public mind of high school students 
included behaviors according to Sangahavatthu (X1), responsibility (X2), attitude to have public 
mind (X3), supporting from family (X4), supporting from teachers and friends (X5), and moral 
reason (X7). They can be created as forecasting equation in form of raw score and standard 
score as the following:  
  Yˆ = .208 +.345X1 + .261X2 + .129X4  + .132X5 + .104X7 
  Zy  =.350Z1 + .289Z2 + .150Z4 +.141Z5 +.091Z7 
 

Keywords : Public Mind / Factors Affecting Public Mind  
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 โลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยา่งรวดเร็ว มีความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอย่างไมห่ยุดยั้ง ซึ่งกระแส 
ความเจรญินี้ ได้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนในสังคมไทย ท าให้เกดิการปรับตัว มีการแข่งขัน เอารดัเอาเปรียบ
ซึ่งกันและกัน มีค่านิยมทางวัตถุสูงขึ้น เกิดการขาดคณุธรรมจริยธรรม ขาดสมดุลทั้งทางจิตใจและวัตถ ุโดยมี
ความโน้มเอียงไปนิยมวตัถุมากกวา่จิตใจมากขึ้นทุกขณะ และมุ่งแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองมากกว่า
ส่วนรวม ซึ่งเป็นสัญญาณถึงการขาดจิตสาธารณะทีสู่งส่ง (ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน,์ 2553, ค าน า) จากสภาวการณ ์ 
ต่าง ๆ ที่ปรากฏในสังคมปัจจุบัน จะเห็นได้ว่า ส่วนใหญ่ของสมาชิกสังคมโลก จะวนเวียนอยู่ในวงจรของสภาพ
จิตใจที่คล้ายคลึงกัน ในประเด็นตา่งๆ ที่ส าคัญคือ สังคมปัจจุบันเปน็สังคมแห่งบริโภคนิยม เน้นความส าคัญของ
วัตถุเป็นหลัก และการแข่งขันเพื่อสร้างปรมิาณมากกว่าคณุภาพ แมว้่าการแพทย์จะเจริญกา้วหน้าแตก่็ไม่สามารถ
จะรักษาโรคได้ทั้งหมด อันเป็นผลจากสภาพจติใจของสมาชิกในสังคมที่เต็มไปด้วยความวิตกกังวล ความเครยีด 
จากการบีบบังคับของสภาพแวดลอ้ม และทั้งจากภัยธรรมชาติต่างๆ สภาพแวดล้อมของสังคมในปัจจบุันเป็น
ปัญหาใหญ่ของโลก ที่ส าคัญคือเกดิมลพิษของระบบนเิวศ อันเนื่องมาจากการท าลายและการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติทั้งที่ทดแทนได้ เช่น ปุาไม้ หรือทดแทนไมไ่ด้ เชน่ พลังงาน และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี



ขั้นสูง ท่ีอ านวยความสะดวกสบายให้กับการด ารงชีวิต ท าให้มนุษยต์อ้งเสาะแสวงหาวตัถุต่างๆ เหล่านัน้มาบ ารุง
ตน และมุ่งแข่งขัน ในด้านวัตถุมากกว่าการสรา้งคุณภาพให้แก่ชีวิต (นเรศวรวิชาการ, 2553) จึงมีความจ าเป็นที่
มนุษย์จะต้องสร้างจิตส านึกให้เกดิขึ้นคู่กันไป คือการมีจติสาธารณะให้เกิดขึ้นในใจของคน เพราะการมจีิต
สาธารณะนั้น เป็นสิ่งที่เกิดตามวิถกีารด าเนินชีวิตของแตล่ะบุคคล สภาพแวดล้อมต่างๆ ตั้งแตร่ะดับครอบครัว 
ชุมชน และสังคม โดยที่จิตสาธารณะหรือจิตส านึกทางสังคม อยู่ภายใต้อิทธิพลของปัจจัยแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอก จิตสาธารณะจึงเปรียบได้กับความรูส้ึกนึกคิดถึงการเป็นเจา้ของในสิ่งที่เป็นสาธารณะร่วมกัน การใช้
สทิธิและหนา้ที่ท่ีจะดูแล รวมทั้งการบ ารุงรักษาสิ่งของที่เป็นของส่วนรวมร่วมกัน ตลอดจนช่วยเหลือดแูลผู้ตก
ทุกข์ได้ยาก อันเป็นการใหโ้อกาสกบัผู้ด้อยโอกาสตามสมควร แตต่้องไม่ท าให้ตนเองและครอบครัวเดือดร้อน 
(บุณิกา จันทร์เกต,ุ 2555) การปลูกฝังจิตสาธารณะให้เกดิขึ้นในตัวบคุคล ควรได้รบัการปลูกฝังมาตั้งแต่วัยเด็ก 
เพราะเด็กสามารถรับรู้ในสิ่งที่ดีงามจากพ่อแม่ที่บ้าน รับรูจ้ากผู้หลักผู้ใหญ่ ผู้น าชุมชน พระสงฆ์ และ
สถาบันการศึกษาท่ีนอกจากจะอบรมสั่งสอนทั้งด้านวิชาการ ยังจะตอ้งอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพฒันาจิตใจ
ในการช่วยเหลือผู้อื่น มีความอ่อนน้อมถ่อมตน เตรียมเข้าสู่การพัฒนาจิตใจตนเอง สู่จติส านึกสาธารณะต่อไปใน
อนาคต จากหลักสูตรแกนกลางขัน้พ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 เรื่องการปลูกฝังคุณธรรมความส านึกในความเป็นชาติไทย 
และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการจัดกิจกรรมส่งเสรมิความมจีิตสาธารณะ ดา้นความ
รับผิดชอบต่อสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาผูเ้รียนทุกคนให้มีคุณธรรมจริยธรรม และคณุลักษณะที่พึง
ประสงค์ ดา้นการมจีิตสาธารณะ การพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวัย ให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการ
พัฒนาประเทศ และคณุลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก และตามมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ คือการมีคณุธรรม มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึก ในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  
 ด้วยความส าคัญของจิตสาธารณะ การศึกษาเกี่ยวกับจติสาธารณะของภิกษุสามเณรที่ศึกษาในแผนกปรยิัติ
ธรรมนั้น มีความจ าเป็นและส าคญั เพราะในฐานะโรงเรยีนพระปริยตัิธรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการจดัการศึกษา
ขั้นพื้นฐานให้กับเด็ก และมีแนวปฏิบัติที่เหมือนกันกับสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานทั่วไป และสามเณรกจ็ัดเป็นบุคคล
หนึ่งที่อยู่ในสังคม อีกทั้งการที่อยู่ในสถาบันที่คนยกย่องนับถือและมกีรอบปฏิบัติที่ดีงาม ตามหลักค าสอนของ
สถาบัน จึงน่าจะเป็นท่ีคาดหวังของสังคมว่า จักเป็นแบบอย่างท่ีดีหรอืมีแนวทางการปฏิบัติที่ดี ท่ีสะท้อนออกมา
ให้กับสังคมได้เห็นเป็นรูปธรรมและยึดถือปฏิบตัิตาม พร้อมการผลักดันให้โรงเรียนพระปริยตัิธรรม พัฒนา
ศักยภาพของตนเองให้มีขีดการจัดการที่ดี เป็นสถานศึกษาต้นแบบหรือเป็นแบบอย่าง ในการจัดการศกึษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษา และเพือ่เป็นการส่งเสรมิให้สถานศึกษา มกีารเตรียมการให้เด็กพัฒนาจติสาธารณะที่
เป็นต้นแบบท่ีแท้จริง จากการมีตัวแปรหรือผลการศึกษาในการวิจัยเป็นแนวทางวางแผนปรับปรุงพัฒนาโรงเรยีน
พระปริยตัิธรรมให้ดียิ่งข้ึน ผู้วิจยัจงึสนใจที่จะศึกษาปัจจัยทีส่่งผลต่อจิตสาธารณะของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลาย โรงเรียนพระปรยิัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในเขตภาคเหนือตอนล่าง เพื่อน าผลที่ไดจ้าก การวจิัยเป็น
ข้อมูลให้กับสถานศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางส่งเสริม และปลูกฝังจิตสาธารณะใหเ้กิดขึ้นกบัภิกษุ
สามเณรอยา่งยั่งยืน ในการวิจัยครัง้นี้ผู้วิจัยไดศ้ึกษาเอกสารและงานวิจัย และพิจารณาปจัจัยตา่งๆ ที่คาดว่าน่าจะ
ส่งผลต่อจิตสาธารณะของนักเรยีน ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนพระปริยตัิธรรม แผนกสามญัศึกษา       
ในเขตภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ การปฏิบัตตินตามหลักสังคหวัตถุ ความรับผดิชอบ เจตคติต่อการมีจิตสาธารณะ     
การสนับสนุนจากครอบครัว การสนับสนุนจากครูและเพื่อน ประสบการทางสังคม และเหตผุลเชิงจริยธรรม 
 
 
 
 
 
 



วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาจิตสาธารณะของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพระปริยตัิธรรม แผนกสามญั
ศึกษา ในเขตภาคเหนือตอนล่าง 
 2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรยีนพระปริยัตธิรรม
แผนกสามัญศึกษา ในเขตภาคเหนอืตอนล่าง 
 3. เพื่อค้นหาตัวแปรที่ดีทีสุ่ดที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ในเขตภาคเหนือตอนล่าง ในรูปคะแนนดิบ และคะแนนมาตรฐาน 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรยีนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา ในเขตภาคเหนือตอนล่าง ปีการศึกษา 2555 จ านวน 767 รูป  
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพระปรยิัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา ในเขตภาคเหนือตอนล่าง ช้ันปีท่ี 4-6 ปีการศึกษา 2555 จ านวน 260 รูป/คน ซึ่งได้จากการก าหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางส าเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970, p.608-609; 
อ้างอิงในพิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2549, หน้า 119) ด าเนินการสุ่มกลุ่มตัวอยา่ง ด้วยวิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ัน ได้กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 4 จ านวน 116 รูป นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 5 จ านวน 89 รูป 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 6 จ านวน 55 รูป รวมทั้งสิ้น 260 รปู 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้เป็นแบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ตอน คือ 
   ตอนที ่1 สภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ  
   ตอนที ่2 จิตสาธารณะของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรยีนพระปรยิัติธรรมแผนกสามัญ
ศึกษา ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ได้ค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง .42 ถึง .75 ได้ค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.91 
   ตอนที่ 3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกสามัญศึกษา แบ่งเป็น 7 ด้าน ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 6 ด้าน 
และมลีักษณะเป็นแบบเลือกตอบ ชนิด 3 ตัวเลือก จ านวน 1 ด้าน ดังนี้ 
    3.1 แบบสอบถามการปฏิบตัิตามหลักสังคหวตัถุ มีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง .47 ถึง .75 และ
ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.92 
    3.2 แบบสอบถามความรับผิดชอบ มีค่าอ านาจจ าแนกอยูร่ะหว่าง .44 ถึง .74 และค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ 0.88 
    3.3 แบบสอบถามเจตคติต่อการมจีิตสาธารณะมีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง .38 ถึง .78 และ 
ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.86 
    3.4 แบบสอบถามการสนบัสนุนจากครอบครัว มีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง.37 ถึง .73 และ  
ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.88 
    3.5 แบบสอบถามการสนบัสนุนจากครูและเพื่อน มีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง .42 ถึง .72 และ
ค่าความเชือ่มั่นเท่ากับ 0.87 



    3.6 แบบสอบถามประสบการณ์ทางสังคม มีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง .35 ถึง .73 และ      
ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.86 
    3.7 แบบสอบถามเหตผุลเชิงจริยธรรม มีคา่อ านาจจ าแนกอยูร่ะหว่าง .26 ถึง .93 และค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ 0.93 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  3.1 วิเคราะห์หาค่าสถิติพื้นฐาน คอื ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  3.2 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรพยากรณ์กับตัวแปรเกณฑ์ 
   3.2.1 ตัวแปรพยากรณ์ ได้แก่ การปฏิบัติตนตามหลักสังคหวตัถุ ความรับผดิชอบ เจตคติต่อการมี  
จิตสาธารณะ การสนับสนุนจากครอบครัว การสนับสนุนจากครูและเพื่อนประสบการณ์ทางสังคม เหตุผลเชิง
จริยธรรม 
   3.2.2 ตัวแปรเกณฑ์ ได้แก่ จิตสาธารณะ  
  3.3 วิเคราะห์ตัวแปรพยากรณ์ที่ดทีี่สุดที่ส่งผลต่อจติสาธารณะ โดยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคณูแบบ
ขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) 
 

สรุปผลการวิจัย 
 1.จิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา   
ในเขตภาคเหนือตอนล่าง 
  เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ส่วนมากมีค่าเฉลีย่อยู่ใน
ระดับสูง โดยมีค่าเฉลี่ยเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย คือ เมื่อน าหนังสือในห้องสมุดมาอ่านนักเรยีนจะเก็บ
เข้าช้ันวางหนังสือหลังอ่านเสร็จ (  =4.11) เมื่อน าสิ่งของส่วนรวมมาใช้นักเรียนจะใช้ด้วยความระมัดระวังไม่ให้
เกิดความเสียหาย (  =4.00) เมื่อน าวัสดุอุปกรณ์ของทางวัดมาใช้นักเรียนจะดูแลรักษาเป็นอย่างดี (  =4.03)
และขอ้ท่ีมีค่าน้อยท่ีสุดคือ นักเรยีนเพิกเฉยเมื่อเห็นหน้าตา่ง ประตูหอ้งเรียนเปิดทิ้งไว้ (  =2.89) 
 2. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา ในเขตภาคเหนือตอนล่าง 
  โดยภาพรวมพบว่า มีปัจจัยด้านจติสาธารณะอยู่ในระดับ “สูง” เรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย คือ 
ด้านประสบการณ์ทางสังคม โดยภาพรวมนักเรียนมีประสบการณ์ทางสังคม อยู่ในระดับสูง และเรื่องที่มีการ
ปฏิบัติสูงสุด คือ การศึกษาหลักธรรมค าสอนทางศาสนาช่วยให้ใช้ชีวิตอย่างมีสติมากข้ึน รองลงมาคือ ด้านการ
สนับสนุนจากครอบครัว โดยภาพรวมนักเรยีนมีการสนับสนุนจากครอบครัวอยู่ในระดับสูง และเรื่องที่มีการ
ปฏิบัติสูงสุด คือ ครอบครัวปลูกฝงัให้นักเรียนมีความรู้สึกท่ีดีต่อเพื่อนมนุษย์การปฏิบัติตนตามหลักสังคหวัตถุ 
โดยภาพรวม นักเรียนมีการปฏิบตัตินตามหลักสังคหวตัถุอยู่ในระดับสูง และเรื่องที่มีการปฏิบตัิสูงสุด คือ เมื่อทาง
วัดจัดงานวันส าคญัทางพระพุทธศาสนา นักเรยีนช่วยจัดกิจกรรมด้วยความเตม็ใจ ด้านการสนับสนนุจากครูและ
เพ่ือนโดยภาพรวม นักเรียนมีการสนับสนุนจากครูและเพื่อนอยู่ในระดับสูง และเรื่องที่มีการปฏิบตัิสูงสุด คือ ครู
ให้ความสนิทสนมและเป็นกันเอง ด้านเจตคติต่อการมีจิตสาธารณะ โดยภาพรวมนักเรยีนมีเจตคตติ่อการมี    
จิตสาธารณะอยู่ในระดับสูง และเรื่องที่มีการปฏิบตัิสูงสดุ คือ นักเรยีนมีความเห็นว่าศาสนสถานเป็นของส่วนรวม
ต้องช่วยกันดูแลรักษา ด้านความรับผิดชอบ โดยภาพรวมนักเรยีนมีความรับผิดชอบอยู่ในระดับสูง และเรื่องที่มี
การปฏิบัตสิูงสดุ คือ เมื่อยืมของผูอ้ื่นมาใช้ นักเรียนจะรักษาของสิ่งนั้นเป็นอย่างดี และด้านเหตุผลเชงิจริยธรรม
โดยภาพรวมนักเรียนมเีหตผุลเชิงจริยธรรมอยู่ในระดับสูง และเรื่องที่มีการปฏิบตัิสูงสดุ คือ ในการแขง่ขันทักษะ



ทางวิชาการของกลุ่มโรงเรยีน เมื่อมีการมอบรางวัล จะมีการกล่าวค าว่า สาธุ ให้แก่โรงเรียนท่ีได้รับรางวัลซึ่งใน
การแข่งขันครั้งนั้น  
 3. ตัวแปรที่ดีในการพยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลจิตสาธารณะของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในเขตภาคเหนือตอนลา่ง 
  3.1 สหสัมพันธ์ภายในตัวแปรพยากรณ์ 
   ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้ง 8 ตัว รวมทั้งสิ้น 28 ค่า มีค่าบวก ทั้ง 28 ค่า และ       
มีนัยส าคญัทางสถิติทั้ง 28 ค่า โดยมีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ .01 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ภายในมคี่าอยู่
ระหว่าง 0.207 ถึง 0.673 ซึง่ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ภายในตัวแปรอิสระที่มีค่าสูง 3 ล าดับแรก คือ ด้าน    
เจตคตติ่อการมจีิตสาธารณะกับการปฏิบัตตินตามหลักสังคหวัตถุ (r = 0.673) ด้านประสบการณ์ทางสังคมกับ
ด้านเจตคติต่อการมีจติสาธารณะ (r = 0.656) และด้านประสบการณ์ทางสังคมกับการปฏิบตัิตนตามหลัก   
สังคหวัตถุ (r = 0.651) และค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ภายในระหว่างตัวแปรอิสระท่ีมีค่าต่ าสดุคือ เหตผุลเชิง
จริยธรรมกับ เจตคตติ่อการมีจติสาธารณะ (r = 0.207) ค่าสัมประสทิธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระส่วนใหญ่
มีค่าอยู่ในระดับสูง 
  3.2 สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรพยากรณ์กับตัวแปรเกณฑ์ 
   ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจยัที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน
พระปริยตัิธรรมแผนกสามญัศึกษา ในเขตภาคเหนือตอนล่าง มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง มีระดับนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 โดยมคี่าสมัประสิทธ์สหสัมพันธ์ระหว่าง .227 ถึง .673 โดยเรียงตามล าดับความสัมพันธ์จาก
มากไปหาน้อยได้ 3 ล าดับ คือด้านการปฏิบัตตินตามหลักสังคหวัตถุ (r = 0.680) ด้านความรับผิดชอบ            
(r = 0.651) ด้านการสนับสนุนจากครอบครัว (r = 0.633) 
  3.3 ผลการวิเคราะห์ตัวแปรพยากรณ์กับจิตสาธารณะของนกัเรียนชัน้มัธยมศกึษาตอนปลาย 
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในเขตภาคเหนือตอนลา่ง โดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
แบบปกติ (Enter Multiple Regression Analysis)  
   ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณมคี่า 0.800 และก าลังสองของค่าสหสัมพันธ์พหุคณูมีค่า 0.640
แสดงว่า ตัวแปรอสิระทั้งหมดร่วมกันพยากรณต์ัวแปรตามได้ร้อยละ 64 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหคุูณมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .01 และ 0.05 
  3.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการสร้างสมการพยากรณ์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อจิตสาธารณะของนกัเรียนชัน้
มัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในเขตภาคเหนือตอนล่าง โดยการ
วิเคราะหก์ารถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) ดังนี้ 
   ค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ (R2) และการทดสอบความมีนัยส าคัญสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ที่เพ่ิมขึ้น
ในการพยากรณ์ปัจจัยทีส่่งผลต่อจติสาธารณะของนักเรียน เมื่อใช้วิธีการถดถอยพหุคณูแบบข้ันตอน (Stepwise 
Multiple Regression  Analysis) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า การปฏิบัตตินตามหลักสังคหวัตถุ             
ความรับผิดชอบ การสนับสนุนจากครอบครัว การสนับสนุนจากครแูละเพื่อน และเหตุผลเชิงจริยธรรม           
มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของตัวแปรพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ เทา่กับ 0.345, 0.261, 0.129, 0.132 และ 
0.104 ตามล าดับ มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ของตัวแปรพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน เท่ากับ 0.350, 0.289, 
0.150, 0.141, 0.091 มีสัมประสทิธ์ิสหสัมพันธ์พหุคณู เท่ากับ .779 มีค่าอ านาจในการพยากรณ์ ได้รอ้ยละ 
63.80 มีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ .01 และ .05 มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน ของการพยากรณ์ เท่ากับ 
0.2940 และค่าคงท่ีของสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบเท่ากับ .208 ซึ่งสามารถเขียนสมการพยากรณ์     



ปัจจัยที่ส่งผลต่อนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรยีนพระปรยิัติธรรมแผนกสามญัศึกษา ในเขตภาคเหนือ
ตอนล่างในรูปคะแนนดิบ (Ý) และคะแนนมาตรฐาน (Zy)ตามล าดับตอ่ไปนี้ 
    สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 
    Ý = .208 +.345X1+.261X2+.129 X4 + .132 X5+.104 X7 
    สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
    Zy  =.350Z1+ .289Z2 + .150Z4 +.141Z5 +.091Z7 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อต่อจิตสาธารณะของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรยีน
พระปริยตัิธรรมแผนกสามญัศึกษา ในเขตภาคเหนือตอนล่าง มีดังนี ้
 1. จิตสาธารณะของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในเขต
ภาคเหนือตอนล่าง อยู่ในระดบัสูง ซึ่งจากผลการวิจัย อภิปรายได้ว่า ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ นักเรยีนโรงเรียน    
พระปริยตัิธรรมแผนกสามญัศึกษา ถูกอบรมสั่งสอนตามหลักธรรมทางศาสนา อันเป็นแนวทางที่ดีในการประพฤติ
ปฏิบัติ และถูกขัดเกลาโดยครูอาจารย์ที่มีจริยาวัตรอันเป็นแบบอย่างที่ดี ท้ังได้บ่มเพาะความตระหนักจากการ
เรียนรู้ และการปฏิบตัิกิจวัตรตามข้อปฏิบัติประจ า จึงท าให้มีความสมัพันธ์กับการแสดงความรูส้ึกและการปฏิบัติ
ที่เกี่ยวกับการกระท าตามหน้าท่ีรบัผิดชอบของนักเรียนเอง เช่น เมือ่น าหนังสือจากห้องสมดุมาอ่าน จะเก็บเข้า
ช้ันวางหนังสือหลังอ่านเสรจ็ หรือเมื่อน าของส่วนรวมมาใช้ จะใช้ด้วยความระมัดระวัง ไม่ใหเ้กิดความเสียหาย 
และเมื่อน าวัสดุอุปกรณ์ทางวดัมาใช้ จะดูแลรักษาเป็นอย่างดี การช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมโดยไมท่ิ้งขยะลง
ในแหล่งน้ า การดูแลรักษาสาธารณะสมบัติ เช่นโทรศัพท์สาธารณะ หลอดไฟฟูาตามถนนหนทาง การใช้
น้ าประปาหรือใช้กระแสไฟฟูาอย่างประหยัดร่วมกัน ใช้หนังสือ ใช้คอมพิวเตอร์หรือวัสดุที่ทางโรงเรียนให้ยืมเรยีน
อย่างทะนุถนอม และดูแลรักษาเปน็อย่างดี ตั้งใจท าวัตรสวดมนต์อยา่งสม่ าเสมอเสมอ หรือเมื่อครูให้ท างานเพื่อ
ห้องเรียน จะท าด้วยความเต็มใจ จัดส ารับข้าวปลา อาหารให้กับครอูุปัชฌาย์อาจารย์ ท าความสะอาดศาลาหรือ
หอฉัน กระทั่งรับฟังและยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างจากตนเอง มีส่วนร่วมกันในการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีของท้องถิ่น ซึ่งคุณลักษณะเหล่านี้ สามารถสรา้งเสริมขึ้นจากความรูส้ึกนึกคิด ถึงการรูจ้ักหนา้ที่      
การเป็นเจา้ของในสิ่งที่เป็นสาธารณะร่วมกัน การใช้สิทธิและหน้าทีท่ี่จะดูแล รวมทั้งการบ ารุงรักษาสิง่ของที่เป็น
ของส่วนรวมร่วมกัน ซึ่งตัวแปรเหล่านี้ ล้วนเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องและส่งผลต่อการมีจิตสาธารณะของนักเรียน
ทั้งสิ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของพิริยา นิลมาตร (2550, หน้า 71) ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับจิตสาธารณะอยา่งมีนยัส าคญัที่ระดับ .05 ได้แก่ คุณธรรมจริยธรรมด้านความมีวินัย ความรับผิดชอบ 
ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความกตญัญกูตเวที ความฉลาดทางอารมณ์ พฤติกรรมการสอนของครู และการเลี้ยงดูแบบ
ประชาธปิไตย ดังนั้นผู้ที่มคีุณธรรมจริยธรรมจะเป็นผู้มีความประพฤติอันพึงปฏิบัติต่อตนเองต่อผู้อื่นและต่อสังคม 
เพื่อก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองขึน้ในสังคม การที่จะปฏิบัติให้เป็นไปเช่นนี้ได้ ผู้ปฏิบัตติ้องรู้จักว่าสิ่งใดถูกสิ่งใด
ผิด ดังนั้นการปฏิบัตติามหลักจรยิธรรมจึงต้องประกอบกันท้ังความรูส้ึกทางจิตใจและการปฏิบัติทางกาย        
เพื่อสอดคล้องกับความรูส้ึกทางจิตอันส่งผลต่อการมีจิตสาธารณะของนักเรียน 
  2. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับจิตสาธารณะของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรยีนพระปริยัติ
ธรรมแผนกสามัญศึกษา ในเขตภาคเหนือตอนล่าง อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 ได้แก่  การปฏิบัติตน
ตามหลักสังคหวัตถุ มีความสัมพนัธต์่อจิตสาธารณะของนักเรียน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ .01 เพราะว่า
สังคหวัตถุนั้นเป็นหลักธรรมที่ใช้ส าหรับเป็นศลิปะ ในการครองใจคนให้รักใคร่นับถือและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
ให้อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข และประสานหมู่ชนไว้ในสามัคคี ผูกไมตรี เอื้อเฟื้อ เกื้อกูล ซึ่งนักเรยีนย่อม



ได้รับการปลูกฝัง ขัดเกลาให้ด าเนนิชีวิตตามหลักธรรมค าสอน และส่วนหน่ึงนั้นย่อมเกิดขึ้นจากจิตส านึกของแต่
ละบุคคล กล่าวคือ การใหค้วามช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเตม็ใจ แบ่งปันอุปกรณ์การศึกษาแก่เพ่ือนที่ขาดแคลน
บริจาคสิ่งของต่อผู้ประสบความเดอืดร้อนให้การสนับสนุนต่อผู้ที่ท าความดี เมื่อเกิดความเข้าใจผดิรู้จกัพูดให้มี
ความเข้าใจซึ่งกันและกันใช้ค าพูดที่สุภาพต่อผู้อื่น ใช้ค าพูด ท่ีเหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะปฏบิัตติามหลัก
ของพระธรรมวินัยได้อย่างถูกต้อง แสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อครอูุปัชฌาย์อาจารย์ ประพฤตตินเปน็คนดีต่อ
ผู้อื่นอย่างเสมอต้นเสมอปลาย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของไสว มาลาทอง (2542, หน้า 149) ว่าหลักธรรมอัน
เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ าใจบุคคล เป็นเครื่องประสานหมู่ชนไว้ในความสามัคคี คนเราเมื่อมีจติใจเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่  
ไม่เห็นแก่ตัว รู้จักเสียสละ รู้จักช่วยเหลือเกื้อกลูผู้อื่น ท้ังด้วยสิ่งของและให้ค าแนะน าสั่งสอน พูดจาแตค่ าสุภาพ
อ่อนหวาน ยึดเอาประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง วางตนเสมอต้นเสมอปลาย ไม่แสดงอาการขึ้นลงตามกระแสโลก 
ย่อมจะท าใหค้นอ่ืนนิยมนับถือ และยังสอดคล้องกับแนวคิดของพระธรรมปฎิก (2546, หน้า 142) ว่า สังคหวัตถุ 
4 หมายถึง ธรรมอันเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว คือยึดเหนี่ยวใจบุคคลและประสานหมู่ชนไว้ในสามัคคี เป็นหลักแห่งการ
สงเคราะห์ ความรับผิดชอบ มีความสัมพันธ์ต่อจิตสาธารณะของนักเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ .01 
เนื่องจากความรับผิดชอบมีความส าคัญเป็นอย่างมาก เพราะว่า ความรับผดิชอบเป็นการปฏิบัติหน้าท่ีของตนเอง
ด้วยความเต็มใจ ตั้งใจท างานท่ีไดร้ับมอบหมาย กล้ายอมรับในสิ่งท่ีตนได้กระท าลงไป ท้ังในด้านดีและด้านไม่ดี 
เช่น เมื่อยืมของผู้อืน่มาใช้ จะรักษาของสิ่งนั้นเป็นอย่างดี ตั้งใจท างานท่ีได้รับมอบหมายจากครูอย่างเตม็
ความสามารถ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ จริญญา เฉลาประโคน (2545, หน้า 21) กล่าวว่า ความส าคัญของ
ความรับผิดชอบนั้น เป็นคุณลักษณะที่มีความส าคัญและจ าเป็นจะตอ้งปลูกฝังให้เกิดขึ้นกับบุคคล เพราะเป็น
ปัจจัยส าคญัที่ท าให้สังคมเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย การปลูกฝังความรับผิดชอบให้แก่เด็กจึงมีความจ าเป็น 
เพราะเด็กที่มีคณุภาพในวันน้ีจะเตบิโตเป็นผู้ใหญ่เป็นทรัพยากรทีม่ีคณุภาพส าหรับการพัฒนาประเทศในวันหน้า
เจตคติต่อการมีจิตสาธารณะ มีความสัมพันธ์ต่อจติสาธารณะของนักเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ .01
แสดงว่านกัเรยีนที่มีเจตคตติ่อจิตสาธารณะส่งผลให้มีจติสาธารณะสูงด้วย และแสดงว่าเจตคตติ่อการมจีิต
สาธารณะนั้นเป็นความรูส้ึกหรือท่าทีของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่แสดงออกมาเป็นความชอบหรือเห็นด้วยเป็น
ลักษณะเฉพาะตัวตามทัศนคติที่มอียู่และเป็นตัวก าหนดแนวทางของบุคคลในการที่จะมีปฏิกิรยิาตอบสนองต่อสิ่ง
ต่าง ๆ ในทางที่ดี เช่น การเห็นด้วยที่จะต้องท ากิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์รู้สึกดีที่ได้ท างานเพื่อส่วนรวม           
มีความเห็นว่าศาสนสถานและทรพัยากรธรรมชาติ มีความส าคญัทกุคนต้องช่วยกันดูแลรักษา หรือเหน็ว่าการ    
มีระเบยีบวินัย เคารพกฎเกณฑ์ทางสังคม จะท าให้มสีังคมที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของแสงเดือน ทวีสิน 
(2545, หน้า 67) ว่าเจตคติเป็นความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เมื่อเกิดความรู้สึก บุคคลนั้นจะมีการ
เตรียมพร้อม เพื่อมีปฏิกิริยาตอบโต้ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งตามความรู้สึกของตนเองและยังสอดคลอ้งกับ
แนวคิดของ ฉัตรชัย ปันชาติ (2545, หน้า 7) กล่าวว่า เจตคติ หมายถึง ความรู้และความรูส้ึกต่อสิ่งใดสิง่หนึ่งใน
ด้านที่ดีและไมด่ี อาจเป็นลักษณะชอบหรือไม่ชอบ เห็นด้วยหรือคัดค้าน สนับสนุนหรือต่อต้านที่บุคคลมีต่อสิ่งใด 
คนใด หรือสถานการณ์ใด ซึ่งมีอิทธิพลท าให้แต่ละคนสนองตอบแตกต่างกันออกไป การสนับสนุนจากครอบครัว
มีความสมัพันธ์ต่อจิตสาธารณะของนักเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ .01 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการ
ปฏิบัติของสมาชิกในครอบครัวที่มตี่อนักเรียน โดยให้การสนับสนุนในเรื่องการศึกษาเล่าเรียน ให้ความรักความ
เอาใจใส่ ให้ก าลังใจ ให้ค าแนะน า และให้การช่วยเหลือนักเรียนในการแสดงพฤติกรรมด้านจิตสาธารณะซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของพระธรรมปิฏก (2544, หน้า 43-66) ว่าพ่อแม่ท าหน้าท่ีพระพรหมของลูก คอื มีเมตตา 
กรุณา มุทิตา ให้เด็กมคีวามสมัพันธ์ต่อสิ่งแวดล้อม โดยมองสิ่งทั้งหลาย ในแง่ที่เป็นสิ่งน่ารู้น่าศึกษา เมือ่เด็ก  
อยากรู้ พ่อแม่ก็สนองตอบ ให้ความรู้ สอนให้ปฏิบตัิให้ถูกต้อง คือ มีอุเบกขา และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ           



ศิรินันท ์วรรัตนกจิ (2545, หน้า 68) ว่าการที่พ่อแม่ ผู้ปกครองให้การอบรมเลี้ยงดูบตุรแบบท่ีให้บตุรไดร้่วม
ตัดสินใจในครอบครัวร่วมกับพ่อแม่ มีโอกาสได้ใช้ความสามารถอย่างเต็มที่ และไดร้ับผดิชอบให้ดูแล ตัดสินใจ
เกี่ยวกับตนเอง และกจิกรรมต่างๆ ของครอบครัว ซึ่งเป็นการฝึกตัดสนิใจจากเรื่องเล็กไปหาเรื่องใหญ่ และเป็น
การฝึกนสิัยให้รู้จักริเริ่มกลา้แสดงความคิดเห็น มีความเชื่อมั่นในตนเอง รู้จักพึ่งตนเอง การสนับสนุนจากครูและ
เพ่ือน มีความสมัพันธ์ต่อจิตสาธารณะของนักเรียนอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 อาจมีสาเหตุเนื่องมาจาก
ครูกับเพื่อนและนักเรียนมีความสมัพันธ์ที่ดีต่อกัน และการมีความสมัพันธ์ที่ดีต่อกันนี้นักเรียนย่อมได้รบัแรง
สนับสนุนจากครูและเพื่อนด้วยการปฏิบัตติ่อกันอย่างกัลยาณมติร ท้ังในห้องเรียนและนอกห้องเรยีน เช่น     
การไดร้ับความไว้วางใจ ให้ค าแนะน าและการอบรมสั่งสอนให้มีคณุธรรมจริยธรรมรวมทั้งเป็นที่ปรึกษาที่ดี     
การเป็นกันเอง ให้การสนับสนุนในการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมตามสมควร สนับสนุนในการท างานเพื่อ
ส่วนรวม หรือแม้แต่ความสมัพันธ์ที่นักเรียนและเพื่อนปฏิบตัิต่อกัน เช่น การแสดงความยินดีต่อกัน การคอยให้
ค าแนะน าตักเตือน คอยเตือนสติให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทการห่วงใยซึ่งกันและกัน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
การท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของพัชรี มะแสงสม (2544, หน้า 27) ว่าพฤติกรรมที่
นักเรียนและเพื่อนปฏิบตัิต่อกันท้ังในและนอกห้องเรียน ในการอยูร่่วมกันกับเพ่ือนนักเรียนด้วยกัน ในด้านการ
ปฏิสัมพันธ์ต่อกัน ห่วงใยซึ่งกันและกัน แลกเปลี่ยนความคดิเห็น ท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน การให้ความช่วยเหลือ
พึ่งพาอาศัยกันและยังสอดคล้องกบัแนวคิดของพัชรินทร์ ศรีสุวพันธุ ์(2551, หน้า 15) ว่าสัมพันธภาพระหว่าง
นักเรียนกับครู ได้แก่ การปฏิบตัิตนของครูที่มีต่อนักเรียนเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดตี่อกัน ได้แก่การช่วยเหลือ
ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางด้านการเรยีนหรือด้านส่วนตัว ความหว่งใย เอาใจใส่ ตั้งใจอบรมสั่งสอนนักเรียน 
และการปฏิบัตตินของนักเรียนท่ีมตี่อครู เช่น การแสดงความเคารพเช่ือฟังค าสั่งสอนของครู ขอค าปรึกษาและ
ค าแนะน าเมื่อมีปัญหาด้านการเรียน หรือด้านส่วนตัว ประสบการณ์ทางสังคม มีความสมัพันธ์ต่อจิตสาธารณะ
ของนักเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 อาจเป็นเพราะวา่นักเรียนได้เรียนรูเ้กี่ยวกับบุคคลอื่นและสังคม 
จากการด าเนินชีวิตประจ าวันของนักเรียนในด้านต่างๆ การมีปฏสิัมพันธ์กับบุคคลอื่น การรับรู้ข่าวสารจาก
สื่อสาร มวลชน ตลอดจนการศึกษาเล่าเรียน ล้วนเป็นปัจจัยพื้นฐานที่จะน าไปสู่การมีพฤติกรรมต่าง ๆ ของบุคคล 
ซึ่งเกิดจากการเรียนรู้ในการด าเนนิชีวิตประจ าวันของบุคคล จนพัฒนาเป็นพฤติกรรมตามแนวคิดความเช่ือของ
แต่ละบคุคลกล่าวคือ การพบปะผูค้นในสังคม ท าให้มีโลกทัศน์ท่ีกว้างไกลขึ้นการที่ต้องพบเจอกับความล าบาก 
ท าให้เข้าใจความทุกข์ยากของผู้อืน่มากยิ่งข้ึน การศึกษาหลักธรรมค าสอนทางศาสนาช่วยให้ใช้ชีวิตอย่างมีสติ 
และช่วยให้ปฏิบตัิตนได้อย่างถูกตอ้ง รวมทั้งการมีเพื่อนที่ดีช่วยให้เกดิการเรียนรู้ทางสังคมที่ดีและประพฤติตน
อย่างเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของศิริอร นพกิจ (2545, หน้า 7) ว่าการคิดหรือการตัดสินปญัหาต่างๆ 
ด้วยตนเอง มีโอกาสได้คบหาสมาคมกับเด็กในวัยใกลเ้คียงกัน รู้จักแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น รู้จักรับฟังเหตุผลหรือรับ
ฟังความต้องการของผู้อื่น ไปทัศนศึกษาเป็นครั้งคราวเพื่อเรียนรู้ชีวิตในสภาพแวดล้อมท่ีต่างไป ได้เห็นชีวิตความ
เป็นอยู่ของผู้คนประเภทตา่งๆ แสวงหาความรู้เกี่ยวกับชีวิตความเปน็อยู่ตลอดจนทัศนคติและค่านิยมของบุคคล
โดยทัว่ไปในสังคม โดยผ่านทางสื่อสารมวลชนท่ีเหมาะสม และยังสอดคล้องกับแนวคิดของนพรัตน์ นาชาสิงห์
(2551, หน้า 45 ) ว่า การที่บุคคลมีประสบการณ์ทางสังคมจะท าใหม้ีความเข้าใจอารมณ์ความรูส้ึกนึกคิดของ
ผู้อื่น สามารถน าตนเองเข้าไปอยู่ในบทบาทของผู้อื่นได้ ประสบการณ์จากการมีความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นมาก  
จะท าให้บุคคลมีความคดิเห็นท่ีกว้างขวาง และเข้าใจบทบาทของตนเองและผู้อื่นที่อยูร่่วมกับตนในสังคม และ
ความเข้าใจนี้เองจะเอื้ออ านวยให้บุคคลมีการพัฒนาทางจิตใจในระดับสูงได้ เพราะเมื่อบุคคลมีการพฒันาทางจิต
แล้ว ย่อมส่งผลมาสู่การพัฒนาทางด้านพฤติกรรมของบุคคลให้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของสังคมและพัฒนาไป
เป็นบุคลิกภาพของบุคคลต่อไป ด้านเหตุผลเชิงจริยธรรม มีความสมัพันธ์ต่อจิตสาธารณะของนักเรียนอย่างมี



นัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .01  ทั้งนี้อาจมีสาเหตุเนื่องมาจากนักเรียนท่ีมีเหตผุลเชิงจรยิธรรมสูงจะมีจติสาธารณะ
สูงเช่นกัน กล่าวคือ นักเรียนสามารถคิดหาเหตผุลในการเลือกที่จะกระท า หรือเลือกที่จะไม่กระท าพฤติกรรม
อย่างใดอย่างหนึ่งทั้งในทางที่ดีและไมด่ี  ซึ่งเหตผุลดังกล่าวนี้ จะแสดงให้เห็นถึงเหตุจูงใจที่อยู่เบื้องหลงัการ
กระท าพฤติกรรมตา่งๆ ของนักเรยีนซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของดวงตา เครือทิวา (2544, หน้า14) ว่า เหตุผล 
เชิงจริยธรรม หมายถึง เหตุผลที่บคุคลใช้ในการตัดสินใจหรือยู่เบื้องหลังการตดัสินใจที่จะกระท าหรือไม่กระท า
พฤติกรรมต่างๆ เมื่อบุคคลใช้เหตผุลจะสามารถวินิจฉัยได้ว่าเป็นเหตุผลระดับใด ซึ่งเหตผุลที่แสดงออกมาจะ
แสดงถึงพัฒนาการทางจริยธรรมของบุคคล และยังสอดคล้องกับแนวคิดของกมลรตัน์ ทองสว่าง (2546, หน้า 
28) ว่า เหตุผลเชิงจรยิธรรม หมายถึง การที่บุคคลใช้เหตผุลในการเลือกที่จะกระท าหรือไม่กระท าพฤติกรรม
อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเหตุผลเหล่านี้ ได้แสดงให้เห็นถึงเหตุจูงใจหรือแรงจูงใจท่ีอยู่เบื้องหลังพฤติกรรมนั้น  
  3. ตัวแปรที่ดีในการพยากรณ์ปัจจยัที่ส่งผลต่อผลจิตสาธารณะของนกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ในเขตภาคเหนือตอนล่าง ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าการปฏิบัติตน
ตามหลักสังคหวัตถุ ความรับผิดชอบ การสนับสนุนจากครอบครัว การสนับสนุนจากครูและเพื่อน และเหตผุล 
เชิงจริยธรรมเป็นตัวแปรที่ดีในการร่วมกันพยากรณ์จิตสาธารณะของนักเรียน โดยที่มีตัวแปรพยากรณท์ี่ดีท่ีสุดที่
ส่งผลต่อจิตสาธารณะของนักเรยีนทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 และ .05 ได้แก่  การปฏิบัติตน
ตามหลักสังคหวัตถุ สามารถส่งผลและพยากรณ์จิตสาธารณะของนกัเรียนดีทีสุ่ด ข้อค้นพบนี้ช้ีให้เห็นว่าการ
ปฏิบัติตนตามหลักสังคหวตัถุ เป็นตัวแปรส าคัญที่สดุที่ช่วยให้นักเรียนมีจิตสาธารณะมากกว่าตัวแปรตวัอ่ืนๆ     
ทีศ่ึกษาในครั้งนี้ อาจเนื่องมาจากสังคหวัตถเุป็นหลักธรรมที่มุ่งให้ผูป้ฏิบัติรูเ้ข้าใจและเห็นใจบุคคลอื่นหรือ
ส่วนรวม ซึ่งหลักธรรมเหล่านี้เป็นศิลปะในการครองใจคน เป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งคนให้คนรักใคร่นบัถือและ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้อยูร่่วมกนัในสังคมอย่างสงบสุข และเป็นการบ าเพ็ญการสงเคราะห์ ซึ่งนักเรยีนย่อม
ได้รับการปลูกฝังและขัดเกลาให้ด าเนินชีวิตตามหลักธรรมค าสอนของพระพุทธองค์ และส่วนหน่ึงย่อมเกิดขึ้นจาก
จิตส านึกของแตล่ะบุคคลเอง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของไสว มาลาทอง (2542, หน้า 149) ว่าสังคหวตัถุเป็น
เครื่องยึดเหนี่ยวน้ าใจบุคคล ประสานหมู่ชนไว้ในความสามัคคี กล่าว คือ คนเราเมื่อมจีิตใจเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ไมเ่ห็น
แก่ตัว รู้จักเสียสละ ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยสิ่งของ ให้ค าแนะน าสั่งสอน พูดแต่ค าสภุาพอ่อนหวานยึดเอาประโยชน์
ส่วนรวมเป็นท่ีตั้ง วางตนเสมอต้นเสมอปลาย ย่อมจะท าใหค้นอ่ืนนิยมนับถือ เช่ือถ้อยค าท่ีพูดด้วยเหตผุล     
ความรับผิดชอบ สามารถส่งผลและพยากรณ์จติสาธารณะของนักเรียนในอันดับรองลงมาแสดงว่าความ
รับผิดชอบ เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลตอ่จิตสาธารณะที่มีความส าคญัไมย่ิง่หย่อนไปกว่ากัน เนื่องจากความรับผิดชอบ
เป็นการปฏิบตัิหน้าที่ของตนด้วยความเต็มใจ ติดตามผลงานท่ีได้กระท าไปแล้วเพื่อปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้งานมี
คุณภาพและส าเร็จลลุ่วงไปได้ด้วยดี ยอมรับในสิ่งท่ีตนได้กระท าลงไปท้ังในด้านดีและด้านไม่ดี ซึ่งสิ่งเหล่านี้    
เป็นจุดที่สร้างและบ่มเพาะจิตสาธารณะให้เกิดขึ้นในตัวบุคคล ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของจรญิญา เฉลาประโคน 
(2545, หน้า 21) ว่าความส าคญัของความรับผิดชอบ เป็นคณุลักษณะที่มีความส าคัญ และจ าเป็นจะต้องปลูกฝัง
หรือเสริม สร้างให้เกิดขึ้นกับบุคคล เพราะเป็นปัจจัยส าคญัที่ท าให้สงัคมเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและ
พัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า การมีความรับผดิชอบของบุคคลนั้นจะมีผลท าให้เขารับผดิชอบต่อหนา้ที่การ
งาน ต่อการเรียน ต่อตนเองและตอ่สังคมด้วย เด็กวันน้ีคือผู้ใหญ่วันหน้า การปลูกฝังความรับผิดชอบให้แก่เด็ก  
จึงมีความจ าเป็น เพราะเด็กท่ีมีคณุภาพในวันน้ีจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคณุภาพ ส าหรับการ
พัฒนาประเทศในวันหน้า การสนบัสนุนจากครอบครัว สามารถส่งผลและพยากรณ์จติสาธารณะของนักเรียน 
แสดงว่าเป็นปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อจติสาธารณะ เพราะว่าการสนับสนนุจากครอบครัวเป็นการปฏิบัติของสมาชิกใน
ครอบครัวที่มตี่อนกัเรียนในการด าเนินชีวิตประจ าวันตั้งแต่การอบรมเลี้ยงดู การสนับสนุนเรื่องการศึกษาให้ 



ความรัก ความเอาใจใส่ ให้ก าลังใจ ให้ค าแนะน าและให้การช่วยเหลอืนักเรียนในการแสดงพฤติกรรมดา้นจิต
สาธารณะซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของพระธรรมปฎิก (2544, หน้า 43-66) ว่าพ่อแม่ท าหน้าท่ีพระพรหมของลูก 
คือมีเมตตา กรณุา มุทิตา ให้เด็กมคีวามสัมพันธ์ต่อสิ่งแวดล้อมโดยมองสิ่งทั้งหลายในแง่ที่เป็นสิ่งน่าเรียนรู้น่า
ศึกษา เมื่อเด็กอยากรู้ พ่อแม่ก็สนองตอบ สอนให้ปฏิบัติให้ถูกต้องคอืมีอุเบกขา และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ              
อ้อมใจ วงศ์มณฑา (2553,หน้า116) พบว่า การสนับสนุนจากครอบครัวอยู่ในระดับมากคือ นักศึกษาได้รับการ
อบรมสั่งสอนจากผู้ปกครองด้านวนิัยซื่อสัตยป์ระหยัดและอดทน ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้เป็นเพราะการอบรม
เลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย คือวิธีการอบรมเลี้ยงดูบตุรในปกครองที่มีความรูส้ึกว่าตนเองได้รับการปฏิบตัิด้วยความ
ยุติธรรม ไดร้ับความรักความอบอุ่นรับฟังเหตุผลยอมรับความสามารถ ให้ความร่วมมือตามโอกาสอันสมควร    
ได้รับผิดชอบในเรื่องส่วนตัวและมอีิสระตามความเหมาะสม ซึ่งเป็นปัจจัยในการปลูกฝังให้ลูกมีจิตส านึกท่ีดี          
มีจิตสาธารณะ การสนับสนุนจากครูและเพ่ือน สามารถส่งผลและพยากรณจ์ิตสาธารณะของนักเรยีน แสดงว่า
เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อจิตสาธารณะ เนื่องมาจากการสนบัสนุนจากครูและเพื่อนโดยการได้รับความไวว้างใจจาก
ครูในการปฏิบตัิงาน แนะน าสั่งสอนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและความสัมพันธ์ที่นักเรียนและเพื่อนปฏบิัติต่อกันท้ัง
ในและนอกห้องเรียน การไดร้ับความเข้าใจความห่วงใยซึ่งกันและกัน การยอมรับเข้ากลุ่ม การแลกเปลีย่นเรียนรู้
ในการท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน การไดร้ับความช่วยเหลือ สิ่งต่างๆ เหล่านี้ ล้วนเป็นตัวก่อให้เกิดภาวะความมีจิต
สาธารณะขึ้นในจิตใจของนักเรยีนซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของชมนุช บุญสิทธ์ิ (2541, หน้า 12) ว่าสัมพันธภาพ
ระหว่างนักเรยีนกับเพื่อนหมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลอันจะน ามาซึ่งการมีปฏิสมัพันธ์กับบุคคล
อื่น เพื่อให้ได้มาซึ่งความรักความเข้าใจอันดีต่อกัน ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้ความช่วยเหลือ
สนับสนุนเมื่อบุคคลอื่นต้องการความช่วยเหลือ และยังสอดคล้องกับแนวคิดของพัชรินทร์ ศรีสุวพันธุ์ (2551, 
หน้า 15) ว่าการปฏิบัติตนของครทูี่มีต่อนักเรียนเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน การช่วยเหลือให้ค าปรึกษา
และแนะน าทางดา้นการเรียนหรือด้านส่วนตัว ความห่วงใยเอาใจใส่ ตั้งใจอบรมสั่งสอนนักเรียนและการปฏิบัติ
ตนของนักเรียนท่ีมีต่อครู คือ การแสดงความเคารพเช่ือฟังค าสั่งสอนของครู ขอค าปรึกษาและค าแนะน าเมื่อมี
ปัญหาด้านการเรียนหรือด้านส่วนตัว และเหตุผลเชิงจริยธรรม สามารถส่งผลและพยากรณ์จติสาธารณะของ
นักเรียน แสดงว่าเหตผุลเชิงจริยธรรมเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อจิตสาธารณะ นักเรียนที่มเีหตผุลเชิงจริยธรรม    
จะมีจิตสาธารณะสูง เพราะว่านักเรียนมีความสามารถคดิหาเหตุผลในการเลือกท่ีจะกระท าหรือเลือกที่จะไม่
กระท าพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึง่ทั้งในทางที่ดีและไม่ดี ซึ่งเหตุผลจะแสดงให้เห็นถึงเหตุจูงใจท่ีอยู่เบื้องหลังการ
กระท าพฤติกรรมตา่ง ๆ ของนักเรียนซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของดวงตา เครือทิวา (2544, หน้า14) ว่าเหตผุล 
เชิงจริยธรรม หมายถึงเหตุผลที่บุคคลใช้ในการตัดสินใจ หรือยู่เบื้องหลังการตดัสินใจที่จะกระท าหรือไมก่ระท า
พฤติกรรมต่าง ๆ เมื่อบุคคลใช้เหตผุลจะสามารถวินิจฉัยได้ว่าเป็นเหตุผลระดับใด ซึ่งเหตผุลที่แสดงออกมาจะ
แสดงถึงพัฒนาการทางจริยธรรมของบุคคล โดยเหตผุลเชิงจริยธรรมในระดับต่ าสุด เป็นระดับที่บุคคลมีความเห็น
แก่ตัวมากท่ีสุด และค่อยๆ ลดความเห็นแก่ตัวลงตามล าดับขั้น เปลี่ยนเป็นเห็นแก่พวกพ้อง เห็นแก่ส่วนรวม     
ในที่สุดเป็นการท าความดเีพื่อความดีแท้จริง โดยไม่หวังผลตอบแทน และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ
วิทยพัฒนท สีหา (2551, หน้า 73) ศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับจิตสาธารณะของนิสิตระดับปริญญาตรี พบว่า    
นิสิตระดับปริญญาตรีทีม่ีเหตุผลเชงิจริยธรรมจะมีจิตสาธารณะเช่นกันซึ่งเหตุผลเชิงจริยธรรมเป็นกระบวนการ
หรือลักษณะของการคิดในระดับตา่งๆที่บุคคลใช้ในการตัดสินใจกระท าหรือไม่กระท าอย่างใดอย่างหน่ึงเกี่ยวกับ
เรื่องถูกผิด พัฒนาการทางจริยธรรมมีพื้นฐานมาจากการพัฒนาด้านการรู้คิด ซึ่งสามารถพิจารณาได้จากการใช้
เหตุผลโดยอิทธิพลทางด้านโครงสร้างทางความคิดแต่การใช้เหตผุลเชิงจริยธรรม จะพัฒนาในระดบัท่ีสงูขึ้นไปได้



ต้องอาศัยระดบัสตปิัญญาและวุฒิภาวะทางอารมณ์ของบุคคลเป็นส าคัญ และยังต้องประกอบกับการมี
ประสบการณ์ที่เหมาะสมในสังคม 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1. ด้านการปฏิบตัิตนตามหลักสังคหวัตถุ สถานศึกษาควรส่งเสริมใหน้ักเรียนมสี่วนร่วมในการช่วยกันจดั
กิจกรรมในวันส าคัญต่างๆ ของทางวัดหรือทางโรงเรยีน เปิดโอกาสให้นักเรียนน าความรู้ที่มีอยูไ่ปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อท้องถิ่นของตน ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักช่วยเหลือผู้อื่นดว้ยความเตม็ใจ ถึงแม้จะมไิด้ถูกร้องขอยกย่อง
ชมเชยนักเรียนที่ให้การสนับสนุนผู้ที่ท าความดี เมื่อมีโอกาสให้พานกัเรียนไปท างานบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์
ในสถานท่ีต่างๆ หรือประกาศเกยีรติคณุแก่นักเรยีนที่รู้จักช่วยเหลือครูถือสิ่งของ นักเรียนที่รู้จัก แบ่งปันอุปกรณ์
การศึกษาแก่เพื่อนๆ โดยเฉพาะนกัเรียนที่ประพฤติตนเป็นคนดีต่อผูอ้ื่น อย่างเสมอต้นเสมอปลาย 
  2. ด้านความรับผิดชอบ สถานศึกษาควรให้ความส าคัญในการส่งเสริมพัฒนา โดยปลูกฝังให้นักเรียนรูจ้ัก
เอาใจใส่งาน ตั้งใจท างาน ให้ความสนใจต่อบทบาทหน้าท่ีที่ตนไดร้บัมอบหมายโดยไมล่ะเลย ประพฤติปฏิบัติ
หน้าท่ีของตนอย่างจริงจังและเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตาม ปลูกฝังการรู้จักรักษาสิ่งของที่นักเรียนยืมผู้อื่นมา
ใช้ ไม่ให้บุบสลายหรือสูญหาย เมือ่มีการสญูเสียเกิดขึ้นต้องรับผดิชอบชดใช้ ให้นักเรียนมุ่งมั่นต่อการศึกษาเล่า
เรียน แม้จะมีอุปสรรคมาขวางกั้นก็ไม่ท้อถอย เมื่อมีการนัดหมายกับใคร หรือใครนัดหมายกับนักเรียน นักเรียน
ต้องเป็นคนตรงต่อเวลา ไม่ไปช้ากว่าท่ีนัดไว้ เพราะอาจเกิดความเสยีหายจากการไมร่ักษาเวลาได้ เมื่อมีการ
ท างานเป็นกลุ่มหรือหมู่คณะ ต้องรู้จักรับผิดชอบร่วมกัน เพ่ือให้งานส าเรจ็ตามเปูาหมายที่ก าหนดเอาไว้   
  3. ด้านการสนับสนุนจากครอบครวัพ่อแม่และผู้ปกครอง ควรให้ความส าคญัในการส่งเสรมิพัฒนา โดย
เริ่มตั้งแต่การปลูกฝังให้นักเรียนมคีวามรูส้ึกท่ีดี และเป็นมิตรไมตรีตอ่เพื่อนมนุษย์ รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น สนับสนุน
การศึกษาของนักเรียน หรือเมื่อกระท าความผิดพ่อแมผู่้ปกครองต้องว่ากล่าวตักเตือน และแนะน าในสิ่งที่ถูกต้อง 
พ่อแม่และผูป้กครองเองต้องท าตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียน เพราะจะท าให้นักเรียนเกิดการเลยีนแบบ
พฤติกรรมต่างๆ ที่พ่อแม่และผู้ปกครอง แสดงออกเพื่อนักเรียนจะไดป้ฏิบัติตามได้ถูกต้อง หรือแม้บางครั้ง
นักเรียนต้องการความช่วยเหลือ พ่อแม่และผูป้กครองควรให้ความช่วยเหลือนักเรยีนทันท่วงทีและดว้ยความ  
เต็มใจ   
  4.  ด้านการสนับสนุนจากครูและเพื่อนสถานศึกษาโดยผู้บรหิาร คณะครู เพื่อนนักเรยีน ตลอดจนผู้ที่
เกี่ยวข้องกับนักเรียน ควรให้ความส าคัญในการส่งเสริมพัฒนา โดยการให้ความสนิทสนม และเป็นกันเองกับ
นักเรียน เมื่อนักเรียนได้กระท าความผิด ครูควรว่ากล่าวตักเตือนและสั่งสอนในสิ่งที่ถูกต้อง ให้ค าแนะน าสั่งสอนท่ี
ดีมีประโยชน์ เป็นท่ีปรึกษาท่ีดีของนักเรียน พยายามสั่งสอนให้นักเรยีนประพฤตตินให้ถูกต้องตามท านองคลอง
ธรรม ให้การสนับสนุนนักเรียนในการบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ และการท างานเพื่อส่วนรวมมากยิ่งขึ้น   
  5. ด้านเหตผุลเชิงจรยิธรรม ผู้บริหาร คณะครู ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน ควรให้ความส าคัญใน
การส่งเสริมพัฒนา เพราะการที่นกัเรียนเป็นผู้ที่มีเหตุผลเชิงจรยิธรรมสูง ย่อมท าให้เป็นผู้ที่มีทัศนคติ คา่นิยม และ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ ซึ่งมีส่วนเช่ือมโยงไปถึงเรื่องการมจีิตสาธารณะด้วย ตัวอย่างการส่งเสริมพัฒนาให้
นักเรียนเป็นผู้มเีหตผุลเชิงจรยิธรรม เช่น ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการของกลุ่มโรงเรียน เมื่อมีการมอบรางวัล 
จะมีการกล่าวค าว่า สาธุ ให้แก่โรงเรียนที่ได้รับรางวัล ถ้าในการแข่งขันนั้นโรงเรียนของนักเรียนไม่ได้รบัรางวัล 
นักเรียนควรกล่าวค าว่า สาธุด้วย หรือการเตือนเพื่อน เมื่อเห็นว่าเพือ่นทิ้งขยะในห้องเรียน ถึงแม้ว่าในบางครั้งจะ
ท าให้เพื่อนรู้สึกไม่พอใจก็ตาม  
 



 ข้อเสนอแนะในการท าการวิจัยครัง้ต่อไป 
  1. ควรศึกษาตัวแปรอื่นๆ ท่ีมีอิทธพิลในการพยากรณ์จติสาธารณะของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลาย โรงเรียนพระปรยิัติธรรมแผนกสามัญศึกษา เช่น การปฏิบตัิตามหลักพรหมวิหาร การปฏิบตัิตามหลัก
ฆราวาสธรรม รูปแบบการด าเนินชีวิต เป็นต้น 
  2. ควรมีการศึกษาในท านองเดียวกันกับกลุ่มประชากรที่มีขนาดต่างกัน สังกัดโรงเรียนต่างกัน แล้วน ามา
เปรียบเทยีบกันว่าสอดคล้องกันหรือไม่ อย่างไร 
  3. ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลกึ หรือเฉพาะกรณี เพื่อให้ได้ข้อมลูที่มี
ความละเอียดยิ่งขึ้น 
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