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ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล1 
  Poompipat Rukponmongkol 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษารูปแบบการเสริมสร้างจิตสาธารณะ
ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการ
เสริมสร้างจิตสาธารณะของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ 
3) เพื่อประเมินรูปแบบการเสริมสร้างจิตสาธารณะของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏในเขตภาคเหนือ ผลการวิเคราะห์รูปแบบการเสริมสร้างจิตสาธารณะ
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ พบว่า ได้รูปแบบเสริมสร้าง 
ดังนี้ 1) ระดมความคิดเพื่อช่วยสร้างจิตส านึกในด้านการมีจิตสาธารณะ 2) สร้าง
แบบอย่างที่ดีในการมีจิตสาธารณะ 3) จัดการเรียนรู้สู่การมีจิตสาธารณะใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 4) สร้างเสริมการจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ 5) คุณธรรม
น าความรู้สู่การมีจิตสาธารณะ 6) ส่งเสริมให้น าแนวเศรษฐกิจพอเพียงด้าน
เศรษฐกิจมาประยุกต์ใช้ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 7) ส่งเสริมการปลูกฝังจิตสาธารณะ
ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 8) จัดองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการพัฒนาจิตสาธารณะไปใช้ 9) จัดสภาพแวดล้อมภายในให้เอื้อต่อการ

                                                           
1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจ าสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

รูปแบบการเสริมสร้างจิตสาธารณะของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ 
Strengthening Public Mind Model for 
Students of Rajabhat University in the 
Northern Area 
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จัดกิจกรรมจิตสาธารณะ 10) ส่งเสริมให้น าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงด้าน
สังคมมาประยุกต์ใช้ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 11) สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
เพื่อฝึกให้มีจิตสาธารณะไปใช้ 12) จัดสภาพแวดล้อมภายในให้เอื้อต่อการจัด
กิจกรรมจิตสาธารณะ 13) ระดมทุนเพื่อจัดและปรับปรุงสื่อเทคโนโลยีให้ทันสมัย
และเพียงพอกับความต้องการ 14) ส่งเสริมให้น าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงด้าน
สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมมาประยุกต์ใช้ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 15) ส่งเสริม
การใช้สื่อในการปลุกกระแสจิตสาธารณะในมหาวิทยาลัยราชภัฏ และ 16) วางแผน
งานนโยบายในการจัดกิจกรรมจิตสาธารณะไปใช้ 
 

ค าส าคัญ: รูปแบบ  จิตสาธารณะ  นักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

Abstract 
 The objectives of this research were to study the model 
of public mind reinforcement of Northern Rajabhat University’s  
students. The researcher used 3 Steps including 1) To study the 
public mind of Northern Rajabhat University’s students. 2) To develop 
the model of public mind reinforcement of Northern Rajabhat 
University’ studentsby introducing public mind models and activities. 
3) To evaluate the public mind reinforcement model of Northern 
Rajabhat University’s students. The results of the analysis on public 
mind of Rajabhat universities’ students of lower North in Thailand 
showed that Overall, there was a high level of public mind 
behavior to developing the model of public mind reinforcement 
and to evaluating the model of public mind reinforcement found 
that strengthening public mind model for students area including 
brainstorming ideas to help build public consciousness, build a 
good example of public mind, managing andlearning to public mind, 
encourage public events and benefits, leading moral knowledge 
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of public interests, promoting economic sufficiency economy and 
its application, promoting economic sufficiency economy and its 
application, promoting the public cultivation of public mind according 
to philosophy of sufficiency economy, organizing organizations to 
increasing efficiency of public mind development, providing an 
environment facilities to public mind activities, encouraging  
application of sufficiency economic and social concepts, creating 
collaborative networks to train public mind of students, providing 
an environmental management for public mind activities, providing 
an environment support to public mind activities, raising funds to 
create and maintain enough technological media in need, encouraging 
application of sufficiency economy in environmental and cultural, 
promoting social media to supporting public mind in Rajabhat  
Universities and making policies and plans for public mind 
activities. 
 

Keywords: Model, Public Mind, Student, Rajabhat University 

บทน า 

 สถาบันอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ผลิต
ก าลังคนระดับอุดมศึกษามีภารกิจหลัก 4 ประการ คือ การผลิตและพัฒนา
ก าลังคนระดับกลางและระดับสูง ท าการวิจัยเพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ 
การบริการวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เป็นแหล่งรวม
ของวิทยาการหลายแขนง และเป็นศูนย์รวมของนักวิชาการที่มีความรู้
ความสามารถเป็นจ านวนมาก บทบาทส าคัญยิ่งของสถาบันอุดมศึกษาจึงกล่าว
ได้ว่าเป็น “ตัวน าการเปลีย่นแปลง” (Change Agent) หรือเป็นองค์กรขับเคลื่อน
การเปลี่ยนแปลงของสังคมที่จะต้องด าเนินการตามบทบาทและความรับผิดชอบ
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ของการเป็นสถาบันอุดมศึกษา เพื่อที่จะน าประเทศไปสู่สังคมที่พึงปรารถนา
ในที่สุด (ภาวิช ทองโรจน์, 2550, หน้า 1) 
 ในปัจจุบันสังคมโลกาภิวัตน์การหลั่งไหลทางวัฒนธรรมเป็นไปอย่าง
รวดเร็ว ท าให้สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จนท าให้เกิดการท าลาย
คุณค่าและเอกลักษณ์ของสังคมนั้น ๆ และในการเปลี่ยนแปลงทางด้านความ
เจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจท าให้เกิดความก้าวหน้าในการผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัย
ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งเกิดความเจริญทางด้านวัตถุของสังคม และยังเป็น
ตัวก าหนดการจัดระเบียบทางสังคมด้านอื่น ๆ ทั้งหมด เช่น ระบบครอบครัว 
ศาสนา รสนิยมต่าง ๆ การด าเนินชีวิตที่ต้องการความอยู่รอดตามสภาวะของ
สังคมที่จะต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอด จะเห็นได้ว่าพฤติกรรมการเห็นแก่ตัว
เอารัดเอาเปรียบแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นในสังคมเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในสถาบัน 
การศึกษา ซึ่งเป็นสถาบันที่ส าคัญที่สุด (สุพัตรา สุภาพ, 2546, หน้า 120)   
 จากปัญหาและความส าคัญดังที่กล่าวมาประกอบกับผู้วิจัยได้ท างานวิจัย 
เรื่อง ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักศึกษามหาวิทยาลยั 
ราชภัฏในประเทศไทย (ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล 2556, หน้า 34 - 40) ซึ่งเก็บข้อมูล
ปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะในนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย 
ทั้งหมด 40 มหาวิทยาลัยราชภัฏ พบว่า นักศึกษาเขตภาคเหนือมีกระบวนการ 
พัฒนาจิตสาธารณะน้อยกว่าในเขตภาคอื่น ๆ และ พบว่า มีตัวแปรปัจจัยที่
ส่งผลทางตรงและทางอ้อม คือ 1) ปัจจัยด้านนักศึกษา ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม 
ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัย ความเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ ความกตัญญูกตเวที 
ความฉลาดทางอารมณ์ การรับรู้ความสามารถของตนเอง เจตคติต่อจิตสาธารณะ 
2) ปัจจัยด้านครอบครัว ได้แก่ การเลี้ยงดูแบบตามใจ การอบรมเลี้ยงดูแบบ
ประชาธิปไตย การอบรมเลี้ยงดูแบบปล่อยปละละเลย การอบรมเลี้ยงดูแบบ
เข้มงวด ความเป็นแบบอย่างจากพ่อแม่การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนการ
อบรมเลี้ยงดูแบบใช้เหตุผล 3 ) ปัจจัยด้านสังคม/ ชุมชนได้แก่ความเป็น
แบบอย่างจากบุคคลส าคัญภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณี/ วัฒนธรรม/ ศาสนา 
4) ปัจจัยด้านคณาจารย์ ได้แก่ การประพฤติเป็นแบบอย่างของคณาจารย์การ
สั่งสอนการปลูกฝังจากคณาจารย์สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับคณาจารย์ 
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5) ปัจจัยด้านสื่อ/ เทคโนโลยี ได้แก่ การได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อโทรทัศน์
การได้รับข้อมูลข่าวสารจากหนังสือพิมพ์การได้รับข้อมูลข่าวสารจากอินเตอร์เน็ต 
6) ปัจจัยด้านเพื่อน ได้แก่ ความเป็นแบบอย่างจากเพื่อนสัมพันธภาพระหว่าง
นักศึกษากับเพื่อนการคล้อยตามการชักจูงของเพื่อน ประกอบกับการสัมภาษณ์
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยดีเด่นทางด้านจิตสาธารณะ จ านวน 10 มหาวิทยาลัย คือ 
1) ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 2) ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร 3) ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 4) ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา 5) ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 6) ผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 7) ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 8) ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 9) ผู้ บริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 10) ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
รวมถึงบุคคลที่ได้รับการยอมรับอีก 3 ท่าน คือ 1) พระพรหมคุณาภรณ์ 
(ประยุทธ์ ปยุตฺโต) เจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน จังหวัดนครปฐม 2) ท่านเจ้าคุณ
พระสาครมุนี เจ้าอาวาสวัดสุทธิวาตวราราม ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาเยาวชน 
จังหวัดสมุทรสาคร 3) คุณวีณา ศิลาสุวรรณ ผู้น าชุมชนต าบลท่าฉลอม (ผู้ได้รับ
รางวัลดีเด่นด้านจิตสาธารณะ) ที่ส าคัญงานวิจัยที่ท าการศึกษากับนักศึกษายังมี
น้อยมากท าให้ยังขาดองค์ความรู้เกี่ยวกับประชากรกลุ่มนี้นอกจากนี้ยังพบว่า
นักศึกษาในระดับนี้เมื่อจบการศึกษาไปบางส่วนอาจจะท างานซึ่งมีโอกาสที่จะ
ได้รับการพัฒนาน้อย ดังนั้นรูปแบบการเสริมสร้างจิตสาธารณะของนักศึกษาที่
พัฒนาขึ้นจะท าให้มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ ได้ทราบถึงรูปแบบ
กระบวนการเสริมสร้างจิตสาธารณะของนักศึกษาท าให้สามารถวางแผนการจัด
การศึกษาหรือการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาจิตสาธารณะของนักศึกษา ก่อนที่จะ
ส าเร็จการศึกษาอีกทั้งเมื่อส าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาไปแล้วสามารถน าไป
ปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน และสังคมเพื่อการพัฒนาประเทศชาติต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาระดับจิตสาธารณะของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏใน
เขตภาคเหนือ 
 2. เพื่อพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างจิตสาธารณะของนักศึกษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ 
 3. เพื่อประเมินรูปแบบการเสริมสร้างจิตสาธารณะของนักศึกษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method Research) 
เพื่อศึกษารูปแบบการเสริมสร้างจิตสาธารณะของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ในเขตภาคเหนือประกอบด้วย 3 ขั้นตอนดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 เพื่อศึกษาระดับจิตสาธารณะของนักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏในเขตภาคเหนือด าเนินการดังนี้ 
 1. ศึกษาเอกสารงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อหาตัวแปร
ที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะรวมทั้งตัวแปรที่ท าการศึกษาวิจัยในงานวิจัยที่เสร็จ
เรียบร้อยแล้วในเร่ืองจิตสาธารณะเพื่อมาสร้างแบบสอบถามในการส ารวจระดบั
จิตสาธารณะของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ  
 2. เก็บรวบรวมข้อมูลนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ 
8 แห่ง คือ 1) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
3) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 4) มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 5) มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเพชรบูรณ์ 6) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 7) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ 8) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 3. วิเคราะห์ข้อมูลนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 4. ได้ระดับจิตสาธารณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ 
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ขอบเขตการวิจัย 

 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 การวิจัยครั้งนี้ศึกษาจากนกัศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ 
ดังนี้ 
 1. ประชากร ได้แก่ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ
จ านวน 8 มหาวิทยาลัย จ านวนนักศึกษา 76,538 คน (ข้อมูลรายงานประจ าปี 
2558, ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) 
 2. กลุ่มตัวอย่าง ก าหนดตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 
1970, pp. 608 - 609) ได้กลุ่มตัวอย่าง 617 คน งานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยและผู้ช่วย
วิจัยเก็บข้อมูลด้วยตนเอง และอีกส่วนจัดส่งเครื่องมือวิจัยไปทางไปรษณีย์ ซึ่ง 
(นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542) กล่าวว่าในการส่งข้อมูลเครื่องมือวิจัยไปทางไปรษณีย์
ควรท าการเพิ่มกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 เปอร์เซ็นต์ ผู้วิจัยจึงเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 800 คน  
 ตัวแปรที่ศึกษาประกอบด้วย 6 ตัว ดังนี้ ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล (2556, 
หน้า 34 - 40) เนื่องจากผู้วิจัยได้ท าวิจัยในปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะและ
พบว่า ปัจจัยทั้ง 6 ตัวนี้เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะ คือ 1) ปัจจัยด้าน
นักศึกษา 2) ปัจจัยด้านครอบครัว 3) ปัจจัยด้านสังคม/ ชุมชน 4) ปัจจัยด้าน
คณาจารย์ 5) ปัจจัยด้านสื่อ/ เทคโนโลยี 6) ปัจจัยด้านเพื่อน 
 ขั้นตอนที่ 2 การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 
 ในขั้นตอนที่ 2 เพื่อพัฒนารูปแบบการเสริมสรา้งจิตสาธารณะของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือด าเนินการ ดังนี้ 
 1. ร่างรูปแบบการเสริมสร้างจิตสาธารณะและกิจกรรมเสริมสร้างจิต
สาธารณะ 
 2. เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจ านวน 10 คนโดยการสนทนากลุ่ม (Focus 
Group Discussion) โดยน ารูปแบบการเสริมสร้างจิตสาธารณะของนักศึกษา 
และกิจกรรมเสริมสร้างจิตสาธารณะเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจ านวน  10 คน โดย
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การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เพื่อพัฒนารูปแบบการเสริมสร้าง
จิตสาธารณะ  
 ขั้นตอนที่ 3 การสัมมนาประชาพิจารณ์ (Public Hearing)   
 ขั้นตอนที่ 3 เพื่อประเมินรูปแบบการเสริมสร้างจิตสาธารณะของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือด าเนินการดังนี้ จัดสัมมนาประชาพิจารณ์ 
(Public Hearing) ผู้วิจัยด าเนินการโดยจัดสัมมนาประชาพิจารณ์ (Public 
Hearing) โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ จ านวน 
40 คน ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ เพื่อประเมินรูปแบบการเสริมสร้าง
จิตสาธารณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือในเชิงการ
ปฏิบัติจริงเกณฑ์ในการประเมินเพื่อคัดเลือกคัดเลือกประเมินรูปแบบการ
เสริมสร้างจิตสาธารณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ 

สรุปผลการวิจัย 

 ผลการวิจัย เรื่อง รูปแบบการเสริมสร้างจิตสาธารณะของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ สรุปได้ดังนี้ 

 ผลการศึกษาระดับจิตสาธารณะของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ในเขตภาคเหนือด าเนินการ ดังนี้ 
 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่างจ านวนและร้อยละ
ของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิเคราะห์จ าแนกตามสถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม
ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ พบว่า จ านวนและร้อยละ
ของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิเคราะห์ จ าแนก เพศ และชั้นปีของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ จ านวน 800 คน พบว่า เป็นเพศชาย 
428 คน คิดเป็นร้อยละ 53.50 เพศหญิง 372 คน คิดเป็นร้อยละ 45.50 และ
ชั้นปีของนักศึกษา ชั้นปี 1 จ านวน 190 คน คิดเป็นร้อยละ 23.75 ชั้นปี 2 
จ านวน 205 คน คิดเป็นร้อยละ 25.63 ชั้นปี 3 จ านวน 210 คน คิดเป็นร้อยละ 
26.25 ชั้นปี 4 จ านวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 18.75 และ นักศึกษาครุศาสตร์ 
ปี 5 จ านวน 45 คนคิดเป็นร้อยละ 5.62 

วา
รส
าร
พกุิ
ล



                                วารสารพิกุล ปีที ่16  ฉบับที ่1 มกราคม - มิถุนายน 2561  
 

135 

 2. ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับ
จิตสาธารณะของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ พบว่า 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยที่มากที่สุด คือ ด้านการช่วยเหลือผู้อื่น ข้อที่ 7 
ฉันเต็มใจให้บริการและช่วยเหลืออาจารย์ เพื่อนหรือบุคคลอื่นแม้ไม่ได้ถูก
ขอร้องให้ช่วย (�̅� = 4.51) รองลงมา ข้อที่ 9 ฉันช่วยบอกเส้นทางแก่นักท่องเที่ยว 
และผู้ไม่รู้จักทาง (�̅� = 4.32) รองลงมา คือ ด้านการเสียสละต่อสังคม ข้อที่ 15 
คือ ฉันอาสาช่วยงานอาจารย์ เช่น ท าสมุดการบ้านมาแจกเพื่อน ๆ จัดกิจกรรม
นิทัศน์การ ฯลฯ (�̅� = 4.32) ส่วนค่าเฉลี่ยที่น้อยที่สุด คือ ด้านการช่วยเหลือผู้อื่น 
ข้อที่ 5 ฉันช่วยคิดหาแนวทางที่ถูกต้องและเหมาะสมเพื่อช่วยเหลือเพื่อนและ
ผู้ที่มีปัญหา (�̅� = 3.45) และ ข้อที่ 4 คือ ฉันมักจะพูดโน้มน้าวให้เพื่อนท างาน
เพื่อเกิดประโยชน์ต่อส่วนร่วมและสังคม (�̅� = 3.48) 
 3. ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านนักศึกษา
ของระดับจิตสาธารณะของนกัศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ พบวา่ 
ข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม คือ ฉันไม่หยิบ
ของผู้อื่นก่อนได้รับอนุญาต และเมื่อฉันเก็บของได้ฉันจะน าไปคืนเจ้าของ (�̅� = 
4.40) และด้านเจตคติต่อจิตสาธารณะ คือ ฉันเชื่อว่าการท ากิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์ท าให้มีโอกาสช่วยเหลือสังคมและผู้ที่เดือดร้อน (�̅� = 4.40) รองลงมา 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม คือ ฉันไม่ประพฤติตนเป็นคนหน้าไหว้หลังหลอก และ
ไม่หลอกลวงผู้อื่น (�̅� = 4.32) และเจตคติต่อจิตสาธารณะ คือ ฉันพร้อมที่จะ
ท ากิจกรรมเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นและสังคมทุกครั้งแม้ไม่ได้รับค่าตอบแทน หรือ
ผลประโยชน์ใด ๆ ในส่วนค่าเฉลี่ยที ่น้อยที่สุด ด้านความมีระเบียบวินัย คือ 
ฉันรักษาระเบียบวินัยของทางมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด เช่น การแต่งตัว 
การเข้าร่วมกิจกรรม ฯลฯ (�̅� = 3.25) 
 4. ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านครอบครัว
ของระดับจิตสาธารณะของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ
พบว่าข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ด้านความเป็นแบบอย่างจากพ่อแม่ 
คือ เม่ือพ่อหรือแม่รู้ว่าเพื่อนบ้านมีปัญหาเดือดร้อนท่านจะโทรศัพท์ไปถามข่าว
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หรือไปเยี่ยมถึงบ้านเพื่อช่วยเหลือ ท าให้ฉันเกิดความรู้สึกอยากมีส่วนร่วมใน
การช่วยเหลือ (�̅� = 4.31) และด้านการอบรมเลี้ยงดูแบบใช้เหตุผล คือ พ่อแม่
จะอธิบายเหตุผลเมื่อต้องการสนับสนุนให้ฉันท าสิ่งที่ดีหรือห้ามไม่ให้ฉันท าสิ่ง
ต่าง ๆ ที่ไม่เหมาะสม (�̅� = 4.30) รองลงมาด้านความเป็นแบบอย่างจากพ่อแม่ 
คือ ฉันท าตามแบบอย่างพ่อแม่ของฉันในการช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม ( �̅� = 
4.16) และการเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยพ่อแม่จะส่งเสริมให้ฉันท างานร่วมกับ
เพื่อน ๆ ท่านบอกว่าเป็นเพื่อนกันต้องรู้จักช่วยเหลือ ซึ่งกันและกัน (�̅� = 4.10) 
ตามล าดับส่วนข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ด้านการเลี้ยงดูแบบตามใจ คือ 
ถ้ารู้ว่าอาจารย์ลงโทษฉันพ่อแม่จะเสียใจและกล่าวต าหนิอาจารย์ (�̅� = 3.00) 
 5. ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านสังคม/ 
ชุมชนของระดับจิตสาธารณะของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ 
พบว่า ข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ วิทยากร 
ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นแนะน าให้รู้จักแนวทางในการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้
ให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวมในด้านจิตสาธารณะ (�̅� = 4.30) รองลงมา 
ด้านประเพณี/ วัฒนธรรม/ ศาสนาในวันส าคัญทางศาสนา ฉันจะไปช่วยเหลือ
วัดหรือสถานที่จัดงานพิธีทางศาสนา ท าให้ฉันเกิดความรู้สึกในการช่วยเหลือ
สังคม (�̅� = 4.15) และด้านความเป็นแบบอย่างจากบุคคลส าคัญ คือ การกระท า
ของบุคคลส าคัญที่ช่วยเหลือเสียสละและมุ่งมั่นในการพัฒนาสังคมท าให้ฉันชื่น
ชมและอยากลอกเลียนแบบและท าตาม (�̅� = 4.10) และฉันได้ช่วยเหลือผู้อื่น
และบ าเพ็ญประโยชน์ จากการแนะน าหรือศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน (�̅� = 
4.10) ตามล าดับ ส่วนข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ด้านความเป็นแบบอย่าง 
จากบุคคลส าคัญ คือ การมีบุคคลที่มีบทบาทในสังคมเป็นแกนน าในการบ าเพ็ญ
ประโยชน์ต่อส่วนรวมท าให้ฉันเกิดความรู้สึกอยากท ากิจกรรมเหล่านั้นเพิ่มขึ้น 
(�̅� = 3.80) 
 6. ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านคณาจารย์ 
ของระดับจิตสาธารณะของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ
พบว่า ข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดได้แก่ ด้านการประพฤติเป็นแบบอย่างของ
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คณาจารย์ คือ ฉันเคยเห็นคณาจารย์ส่วนใหญ่ของฉันอุทิศตนโดยการช่วยเหลือ
ผู้อื่นและบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม จึงเป็นแบบอย่างให้ฉันท าตาม (�̅� = 4.15)
และด้านสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับคณาจารย์ คือ คณาจารย์มักให้
ค าแนะน าฉันเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้อื่นและบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม จึงท า
ให้ฉันเกิดความมุ่งมั่นในการบ าเพ็ญประโยชน์ (�̅� = 4.15) รองลงมา คณาจารย์ 
สอนให้ฉันรับรู้และตระหนักถึงปัญหาสังคมที่เกิดขึ้น (�̅� = 4.06) และฉันคิดว่า
พฤติกรรมจิตสาธารณะ เช่น การมีน้ าใจ การช่วยเหลือผู้อื่น การเสียสละ ฯลฯ 
เกิดจากการปลูกฝังและอบรมจากคณาจารย์ (�̅� = 4.00) และฉันร่วมกิจกรรม
เพื่อประโยชน์ต่อสังคมกับคณาจารย์ของฉันเป็นประจ า จึงท าให้ฉันเกิดพฤติกรรม 
จิตสาธารณะในการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม (�̅� = 4.00) ตามล าดับส่วน
ข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ คณาจารย์สอนให้ฉันรู้จักเห็นใจและเสียสละ
แก่ผู้อื่นที่ขาดแคลนโอกาสทางสังคม (�̅� = 3.95) 
 7. ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านเพื่อน 
ของระดับจิตสาธารณะของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ
พบว่า ข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ด้านความเป็นแบบอย่างจากเพื่อน
คือ เพื่อนของฉันชอบกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมและสังคม จึงท าให้
ฉันเกิดความประทับใจและเป็นแบบอย่างในการบ าเพ็ญประโยชน์ (�̅� = 4.20) 
และสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับเพื่อนฉันร่วมกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อ
สังคมกับเพื่อนของฉันเป็นประจ า จึงท าให้ฉันเกิดพฤติกรรมจิตสาธารณะในการ
บ าเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม (�̅� = 4.20) รองลงมา เพื่อนฉันมักชวนฉันไปปฏิบัติ 
ธรรมและบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม (�̅� = 4.12) และฉันท าตามการชักจูงของ
เพื่อน จึงท าให้ฉันมีจิตส านึกด้านจิตสาธารณะเพิ่มมากขึ้น (�̅� = 4.10) ตามล าดับ 
ส่วนข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ด้านการคล้อยตามการชักจูงของเพื่อน คือ 
เมื่อเพื่อนชักจูงไปร่วมงานเกี่ยวกับการช่วยเหลือสังคมฉันรีบตัดสินใจในการ
ช่วยเหลือนั้น (�̅� = 3.98) 
 8. ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านสื่อ / 
เทคโนโลยีของระดับจิตสาธารณะของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขต
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ภาคเหนือ พบว่าข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ด้านการได้รับข้อมูลจาก
หนังสือพิมพ์คือฉันคิดว่าการน าเสนอข่าวหนังสือพิมพ์ ด้านความเดือดร้อนของ
คนในสังคมท าให้ฉันมีโอกาสได้ช่วยเหลือคนในสังคมยิ่งขึ้น เช่น การบริจาคเงิน  
สิ่งของหรือสละก าลังกาย (�̅� = 4.35) รองลงมา คือ การน าเสนอข่าวหนังสือพิมพ์ 
มีส่วนช่วยให้ฉันเกิดการเห็นอกเห็นใจ และอยากช่วยเหลือผู้อื่นมากขึ้น ( �̅� = 
4.15) และเมื่อฉันได้รับข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตเกี่ยวกับความเดือดร้อน เช่น  
น้ าท่วม ไฟไหม้ ฯลฯ ฉันจะช่วยเหลือโดยผ่าน อินเตอร์เน็ต จึงท าให้ฉันเกิด
ความรู้สึกอยากช่วยเหลือผู้อื่นที่เดือดร้อนเพิ่มมากข้ึน (�̅� = 4.15) และฉันได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร จากอินเตอร์เน็ต เกี่ยวกับความเดือดร้อนของผู้อื่น เช่น น้ าท่วม 
ฯลฯ จึงท าให้ฉันเกิดจิตสาธารณะในการช่วยเหลือผู้อื่นที่เดือดร้อน (�̅� = 4.06) 
ตามล าดับ ส่วนข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ด้านการได้รับข้อมูลข่าวสาร
จากสื่อโทรทัศน์ คือ ฉันได้รับข่าวสารทางโทรทัศน์ ท าให้ฉันเกิดการเห็นอก
เห็นใจและอยากช่วยเหลือผู้อื่นมากข้ึน (�̅� = 3.95) 

 ผลการวิเคราะห์รูปแบบการเสริมสร้างจิตสาธารณะของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ   
 1. ระดมความคิดเพื่อช่วยสร้างจิตส านึกในด้านการมีจิตสาธารณะ 
     1) ส่งเสริมกิจกรรมปรองดองในการรักสามัคคีช่วยเหลือแบ่งปัน
กัน เช่น กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ข้ามคณะ กิจกรรมเข้าค่ายปรองดองต่าง
คณะในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ฯลฯ 
     2) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่ปลูกฝังให้นักศึกษามีความเสียสละ 
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เช่น กิจกรรมการแบ่งปันความรู้จากพี่สู่รุ่นน้อง กิจกรรม
ค่ายอาสากิจกรรมการบริจาค 
     3) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ป้องกัน ส่งเสริม
การรณรงค์ เช่น กิจกรรมขับขี่ปลอดภัย การรณรงค์การซื้อสิทธิขายเสียง  
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     4) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเฝ้าระวังโดยการมีส่วนร่วมกับ
ชุมชน เช่น กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์กิจกรรมท านุบ ารุงศาสนาโบราณสถาน 
โบราณวัตถุการจัดอบรมสัมมนาให้ความรู้ ฯลฯ 
     5) จัดให้มีการรณรงค์ปลูกจิตส านึกให้มีความซื่อสัตย์ มีความ
รับผิดชอบ มีวินัยเสียสละ ขยันหมั่นเพียร มีความสามัคคีอดทน ประหยัด  
มีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง 
 2. สร้างแบบอย่างที่ดีในการมีจิตสาธารณะ 
     1) จัดให้มีการรณรงค์ให้เกิดการท าเป็นแบบอย่างที่ดี หรือเป็น
ตัวอย่างที่ดีในการด ารงชีวิตและการปฏิบัติงานในด้านการมีจิตสาธารณะ 
     2) มีการจัดท าฐานข้อมูลของผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา ผู้ปกครอง 
ผู้น าชุมชน ที่ท าความดีมีจิตสาธารณะ และเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อเผยแพร่ทาง
สื่อสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ และอินเทอร์เน็ต 
     3) จัดให้มีการรณรงค์ปลูกจิตส านึกให้มีความซื่อสัตย์ มีความ
รับผิดชอบ มีวินัยเสียสละ ขยันหมั่นเพียร มีความสามัคคีอดทน ประหยัด  
มีความเป็นอยู่พอเพียง 
     4) จัดให้มีการสร้างแรงจูงใจให้ท าความดีมีจิตสาธารณะ โดยมีการ
ให้รางวัลหรือยกย่องส าหรับบุคคลที่ท าดีมีจิตสาธารณะและต้องมีบทลงโทษที่
ชัดเจนส าหรับผู้ที่ประพฤติตนไม่ดี 
 3. จัดการเรียนรู้สู่การมีจิตสาธารณะในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
     1) จัดให้มีการจัดการเรียนรู้เรื่องจิตสาธารณะในโปรแกรมสังคม
ศึกษา ซึ่งมีมาตรฐานการเรียนรู้/ ตัวชี้วัด/ แผนการเรียนรู้ที่ชัดเจนเกี่ยวกับการ
มีจิตสาธารณะ 
     2) จัดให้มีการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับโปรแกรมวิชาต่าง ๆ 
โดยอาจบูรณาการในแต่ละรายวิชา หรือบูรณาการหลายรายวิชาการเรียนรู้เข้า
ด้วยกันโดยให้โปรแกรมวิชาใดวิชาหนึ่งเป็นแกนน า 
     3) จัดให้มีการจัดการเรียนรู้โดยการจัดท าเป็นรายวิชาเพิ่มเติมใน
ด้านการมีจิตสาธารณะ 
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     4) จัดให้มีการจัดกิจกรรมด้านการฝึกการแก้ปัญหาและตัดสินใจใน
ฐานะที่อาจจะต้องเป็นผู้น าในอนาคต 
     5) จัดให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
จัดเป็นกิจกรรมเสริมที่เป็นกิจกรรมในมหาวิทยาลัยและหรือจัดเป็นกิจกรรม
พิเศษที่เป็นกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย 
     6) จัดให้มีการจัดกิจกรรมพัฒนาจิตสาธารณะในลักษณะต่าง ๆ 
อย่างหลากหลาย ดังนี้ 
  6.1 จัดกิจกรรมด้านเกมการจัดการ (Management Game) 
เป็นการท ากิจกรรมกลุ่มเพื่อสร้างประสบการณ์และพื้นฐานความรู้ ปลูกฝังให้มี
จิตสาธารณะ เช่น ฝึกเรื่องของกระบวนการกลุ่ม (Group Discussion) ท ากิจกรรม
กลุ่มคุณภาพ (QC Circles) การแสดงบทบาทสมมุติ (Role - Playing) 
  6.2 จัดกิจกรรมด้านการท างานเป็นทีม (Teamwork) เพื่อฝึก
ให้นักศึกษาเป็นทีมและรู้จักร่วมมือ (Co - Ordination) และสร้างคุณค่าร่วม 
(Share Values) ให้เกิดขึ้นด้วย 
  6.3 จัดกิจกรรมด้านพัฒนาแนวความคิด (Concept) ระดม
สมอง (Brainstorming) เพื่อให้นักศึกษารู้จักคิดริเริ่ม (Initiative) และความคิด
สร้างสรรค์ (Creative Thinking)  
  6.4 จัดกิจกรรมด้านการฝึกการแก้ปัญหาและตัดสินใจ 
(Problem - Solving and DecisionMaking) ในฐานะที่อาจจะต้องเป็นผู้น า
กลุ่มในอนาคต 
  6.5 จัดกิจกรรมด้านมนุษย์สัมพันธ์ (Human Relation) 
เพื่อให้นักศึกษารู้จักหลักการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ มีน้ าใจต่อกัน 
 4. สร้างเสริมการจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ 
     1) จัดประชุมชี้แจงเรื่องการจัดกิจกรรมจิตสาธารณะให้ทุกภาค
ส่วนได้รับทราบพร้อมกันทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการในการจัดกิจกรรมสาธารณะ
ประโยชน์ วา
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     2) จัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ร่วมกับชุมชน เช่น กิจกรรม
พัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมทางศาสนา ประเพณีท้องถิ่น หรืองานพิธีต่าง ๆ เพื่อให้
เด็กมีจิตสาธารณะ  
     3) จัดค่ายอาสาเพื่อพัฒนาสาธารณะประโยชน์ให้กับนักศึกษา 
     4) ส่งเสริมให้นักศึกษาบ าเพ็ญประโยชน์ โดยเข้าร่วมกิจกรรม
สาธารณะประโยชน์ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
     5) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรม
สาธารณะประโยชน์ 
 5. คุณธรรมน าความรู้สู่การมีจิตสาธารณะ 
     1) ส่งเสริมให้คณาจารย์จัดการเรียนการสอนโดยสอดแทรกคุณธรรม
ตามแนวทางพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาจิตสาธารณะทุกรายวิชา 
     2) จัดให้มีการปลูกจิตส านึกให้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
ในมหาวิทยาลัย มีความซื่อสัตย์ สุจริตมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีความเสียสละ
ขยันหม่ันเพียร มีความสามัคคี อดทนประหยัด 
     3) ส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลยัราชภัฏเข้ารว่ม
กิจกรรมคุณธรรมน าความรู้สู่มีจิตสาธารณะอย่างต่อเนื่องโดยเข้ารับการฝึกอบรม
ด้านคุณธรรม 
     4) จัดท าคู่มือการฝึกอบรมการปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมที่สอดคล้อง
กับขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 6. ส่งเสริมให้น าแนวเศรษฐกิจพอเพียงด้านเศรษฐกิจมาประยุกต์ใช้
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
     1) การส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักการใช้จ่ายของตนเอง โดยใช้จ่าย
อย่างมีเหตุผลอย่างพอประมาณอย่างประหยัดและเท่าที่จ าเป็น 
     2) การให้นักศึกษารู้จักออมเงิน มีกลไกลดความเสี่ยง ดังนี้ 
  2.1 มีระบบสวัสดิการมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  2.2 มีระบบการออมเงิน 
  2.3 มีระบบสหกรณ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  2.4 มีระบบประกันต่าง ๆ 
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     3) ส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักประหยัด ดังนี้ 
  3.1 ใช้และกินอย่างมีเหตุผล 
  3.2 ไม่ฟุ่มเฟือย 
  3.3 ใช้พลังงานเท่าที่จ าเป็น 
  3.4 ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
     4) ส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถพึ่งพาตนเองได้ทางเศรษฐกิจ โดย
ผลิต หรือสร้างรายได้ที่สามารถสอดคล้องได้ ดังนี้ 
  4.1 สอดคล้องกับความต้องการ 
  4.2 สอดคล้องกับภูมิสังคม 
  4.3 สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  4.4 สอดคล้องกับทรัพยากรท้องถิ่น 
 7. ส่งเสริมการปลูกฝังจิตสาธารณะตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
     1) ส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง คือ การท าให้นักศึกษารู้จักความพอเพียงปลูกฝังอบรม
บ่มเพาะให้นักศึกษามีความสมดุลทางเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม 
โดยยึดหลักสามพอ คือ พออยู่พอกินพอใช้  
     2) จัดให้มีการรวบรวมกระแสพระราชด ารัสขององค์พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช โดยจัดท าเป็นหนังสือเล่มเล็กแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย เป็นต้น 
     3) จัดให้มีการน้อมน ากระแสพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชมาปรับใช้ในการท าโครงงานหรือ
กิจกรรม เช่น โครงงานเปิดรั้วน้ าใจถวายในหลวงเปน็โครงงานที่ท าความดีถวาย
ในหลวง 
     4) จัดให้มีศูนย์การเรียนรู้ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
     5) จัดให้น าองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่ผู้ปกครองและชุมชน โดยให้นักศึกษาที่เป็นอาสาสมัครออกเผยแพร่ โดยใช้
รูปแบบที่หลากหลาย 
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 8. จัดองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาจิตสาธารณะไปใช้ 
     1) จัดให้มีโครงสร้างการพัฒนาจิตสาธารณะอย่างเป็นระบบ 
     2) แต่งตั้งบุคลากรรับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาจิตสาธารณะโดยตรง 
     3) จัดให้มีการก าหนดภารกิจในการปฏิบัติงานด้านการพัฒนา
จิตสาธารณะอย่างชัดเจน 
     4) จัดให้มีแนวทางการด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่อย่างชัดเจน 
 9. จัดสภาพแวดล้อมภายในให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมจิตสาธารณะ 
     1) จัดให้มีอาคารสถานที่ที่ร่มรื่นสวยงามและใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้
ควบคู่กับการพัฒนาจิตสาธารณะ  
     2) จัดให้มีสภาพแวดล้อมอาคารสถานที่ให้เป็นสัดส่วนสะดวกต่อการ 
จัดกิจกรรมสาธารณะจัดป้ายนิเทศป้ายค าขวัญเกี่ยวกับจิตสาธารณะไว้ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
     3) จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในห้องเรียนนอกห้องเรียนและทั้งใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ และนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
     4) จัดให้มีการใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน เพื่อเสริมสร้าง 
การพัฒนาจิตสาธารณะของนักศึกษา 
 10. ส่งเสริมให้น าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงด้านสังคมมาประยุกต์ใช้
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
     1) ส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักช่วยเหลือสังคมหรือชุมชน โดยมีแนว
ปฏิบัติ ดังนี้ 
  1.1 ปลูกฝังจิตส านึกสาธารณะ 
  1.2 ปลูกฝังความสามัคค ี
  1.3 ปลูกฝังความเสียสละ 
     2) จัดให้มีกิจกรรมเข้าค่ายพัฒนาจิตสาธารณะ 
     3) จัดให้มีศูนย์การเรียนรู้เผยแพร่องค์ความรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
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 11. สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อฝึกให้มีจิตสาธารณะไปใช้ 
     1) จัดให้มีเครือข่ายของคณะกรรมการอาจารย์ ผู้ปกครอง องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นผู้สูงวัยในท้องถิ่น พระสงฆ์ เพื่อเป็นเครือข่ายในด้านการ
จัดกิจกรรมจิตสาธารณะ  
     2) จัดให้มีการแสวงหาบุคคลเข้ามาร่วมในการจัดกิจกรรม โดย
ก าหนดคุณสมบัติพื้นฐาน ส าหรับการพิจารณา ได้แก่ เป็นผู้สนใจเรื่องการศึกษา
เป็นผู้น ากลุ่ม ผู้น าชุมชน เป็นผู้ปกครองนักศึกษาเป็นศิษย์เก่า เป็นผู้มีความรู้
ความสามารถหลาย ๆ ด้านเพื่อมาร่วมเป็นเครือข่ายในการพัฒนาจิตสาธารณะ 
     3) จัดให้มีการติดต่อ เชิญชวน จัดท าหนังสือเชิญชวนการประชาสัมพันธ์ 
ให้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายพัฒนาจิตสาธารณะ  
     4) จัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดความมีส่วนร่วม ได้แก่ การร่วมปรึกษาหารือ 
การจัดประชุม การพบปะสังสรรค์ กิจกรรมนักศึกษาต่าง ๆ เช่น กิจกรรมเข้า
ค่ายตลอดจนการร่วมจัดตั้งองค์กรต่าง ๆ ขึ้นในมหาวิทยาลัยราชภัฏ เช่น ชมรม
ศิษย์เก่าชมรมผู้ปกครอง 
     5) สร้างความสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์สนิทสนมมีความ
เข้าใจ กันระหว่างครูและภาคีเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏจัดกิจกรรมสร้าง
ความสัมพันธ์ด้วยวิธีการหลากหลาย ได้แก่ การร่วมประชุม ปรึกษาหารือ 
การพบปะพูดคุย กิจกรรมการมอบของขวัญ ส่งบัตรอวยพรในโอกาสส าคัญ 
กิจกรรมพบปะเยี่ยมเยือน การเข้าร่วมกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ จัดขึ้น 
เช่น กิจกรรมกีฬา กิจกรรมวันเด็ก  
     6) จัดให้มีการเชิญภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนเข้ามาอาสาสมัครให้
ความรู้และเข้าร่วมกิจกรรมด้านจิตสาธารณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
อย่างต่อเนื่อง 
     7) จัดให้มีการยกย่อง เชิดชูเกียรติ วิทยากร ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ให้
ความรู้ในชุมชน หรืออุปการคุณต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏอยู่เป็นประจ า และ
อย่างสม่ าเสมอ เช่น จัดนิทรรศการมอบเกียรติบัตร จัดท าแผ่นพับเผยแพร่คุณ
ความดี ลงวารสารหรือประกาศลงวิทยุชุมชน หรือลงประกาศในหนังสือพิมพ์
และหรือจัดเลี้ยงขอบคุณพร้อมมอบรางวัล 

วา
รส
าร
พกุิ
ล



                                วารสารพิกุล ปีที ่16  ฉบับที ่1 มกราคม - มิถุนายน 2561  
 

145 

 12. จัดสภาพแวดล้อมภายในให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมจิตสาธารณะ 
     1) จัดให้มีอาคารสถานที่ที่ร่มรื่นสวยงามและใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้
ควบคู่กับการพัฒนาจิตสาธารณะ  
     2) จัดให้มีสภาพแวดล้อมอาคารสถานที่ให้เป็นสัดส่วนสะดวกต่อ
การจัดกิจกรรมสาธารณะจัดป้ายนิเทศป้ายค าขวัญเกี่ยวกับจิตสาธารณะไว้ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
     3) จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในห้องเรียนนอกห้องเรียนและทั้งใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏและนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
     4) จัดให้มีการใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน เพื่อเสริมสร้าง 
การพัฒนาจิตสาธารณะของนักศึกษา 
 13. ระดมทุนเพื่อจัดและปรับปรุงสื่อเทคโนโลยีให้ทันสมัยและ
เพียงพอกับความต้องการ 
     1) จัดให้มีการระดมทุนจากผู้ปกครอง ผู้น าชุมชนและเอกชนและ
หน่วยงานของรัฐเพื่อจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ได้มาตรฐาน
และสามารถให้บริการผู้เรียนครบทุกคน 
     2) จัดอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้กับ
บุคลากรในมหาวิทยาลัย 
     3) จัดให้มีการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ 
     4) จัดท าและพัฒนาเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมจิตสาธารณะ 
 14. ส่งเสริมให้น าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงด้านสิ่งแวดล้อมและ
วัฒนธรรมมาประยุกต์ใช้ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
     1) จัดให้มีการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับดิน น้ า ป่า เพื่อฟื้นฟูรักษา
ความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติ 
     2) จัดให้นักศึกษาได้มีการร่วมกันสร้างความสมดุลของทรัพยากร 
ธรรมชาติโดยผ่านกิจกรรมต่อไปนี้ 
  2.1 กิจกรรมปลูกจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 
  2.2 กิจกรรมฟื้นฟูแหล่งเสื่อมโทรมในท้องถิ่น 
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  2.3 กิจกรรมฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรในท้องถ่ิน 
     3) จัดให้นักศึกษาร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยโดยยึดหลักปฏิบัติ
ดังนี้ 
  3.1 สร้างจิตส านึกรักษ์ไทย รักบ้านเกิด 
  3.2 ฟื้นฟูและอนุรักษ์อาหารประจ าถิ่น 
  3.3 ฟื้นฟูและอนุรักษ์ดนตรีไทยและเพลงไทย 
  3.4 ฟื้นฟูและอนุรักษ์โบราณวัตถุและโบราณสถาน 
 15. ส่งเสริมการใช้สื่อในการปลุกกระแสจิตสาธารณะในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ 
     1) จัดให้มีการสร้างระบบการสื่อสารที่ดีในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
โดยใช้ “สุนทรียสนทนา” เป็นกระบวนการสื่อสารและสร้างกลไกการเรียนรู้
ร่วมกันโดยผ่านการประชาสัมพันธ์ของพิธีกรในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประชุม
ประจ าเดือน เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
     2) จัดให้มีการเพิ่มพื้นที่สื่อในการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการส่งเสริม
จิตสาธารณะให้แพร่หลาย เช่น สื่อท้องถิ่นหรือวิทยุชุมชน 
     3) จัดให้มีการด าเนินรายการส่งเสริมการมีจิตสาธารณะทางวิทยุ 
กระจายเสียงโทรทัศน์สื่อมวลชน อินเทอร์เน็ต โดยขอความความร่วมมือจาก
นักเขียน นักจัดรายการ หนังสือพิมพ์ในการเผยแพร่จิตสาธารณะให้เข้าถึง
ประชาชน โดยหยิบยกปัญหาด้ายการขาดจิตสาธารณะที่พบในสังคมปัจจุบัน
มาประกอบในการจัดรายการ 
     4) จัดให้มีการรณรงค์ให้เกิดการเรียนรู้ที่เก่ียวกับจิตสาธารณะ โดย
เปิดเวทีการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างคณาจารย์และนักศึกษา ภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏและระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏหรือระหว่างคณาจารย์ นักศึกษา กับ
ชุมชน หรือองค์กรเอกชน 
 16. วางแผนงานนโยบายในการจัดกิจกรรมจิตสาธารณะไปใช้ 
     1) จัดให้มีการก าหนดนโยบายด้านการจัดกิจกรรมจิตสาธารณะ
อย่างชัดเจน 
     2) จัดให้มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาจิตสาธารณะ 
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     3) จัดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและก าหนดประเด็นจิตสาธารณะ
ที่ต้องการพัฒนา 
     4) ก าหนดกลยุทธ์ในการด าเนินงานเก่ียวกับจิตสาธารณะ 
     5) จัดให้มีการก าหนดแผนงาน โครงการ และก าหนดวิธีการด าเนิน 
กิจกรรม โครงการที่เก่ียวกับการมีจิตสาธารณะและก าหนดตัวชี้วัดพฤติกรรมที่
แสดงออกด้านการมี จิตสาธารณะ 

 ผลการประเมินรูปแบบการเสริมสร้างจิตสาธารณะของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ 
 1. ด้านระดมความคิดเพื่อช่วยสร้างจิตส านึกในด้านการมีจิตสาธารณะ
โดยจัดสัมมนาประชาพิจารณ์ (Public Hearing) ของนักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏในเขตภาคเหนือ พบว่า ค่าความถี่ด้านระดมความคิดเพื่อช่วยสร้าง
จิตส านึกในด้านการมีจิตสาธารณะ เห็นด้วย (ความถี่ 40) ในส่วนกิจกรรม
เนื้อหาที่ส่งเสริมในด้านระดมความคิดเพื่อช่วยสร้างจิตส านึกในด้านการมี
จิตสาธารณะ พบว่า การจัดให้มีการรณรงค์ปลูกจิตส านึกให้มีความซื่อสัตย์  
มีความรับผิดชอบ มีวินัยเสียสละ ขยันหมั่นเพียร มีความสามัคคีอดทน ประหยัด 
มีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง (ความถี่ 37) รองลงมา คือ จัดกิจกรรมปรองดอง
ในการรักสามัคคีช่วยเหลือแบ่งปันกัน เช่น กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ ข้ามคณะ 
กิจกรรมเข้าค่ายปรองดองต่างคณะในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ฯลฯ (ความถี่ 36) 
และส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่ปลูกฝังให้นักศึกษามีความเสียสละ ช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน เช่น กิจกรรมการแบ่งปันความรู้จากพี่สู่รุ่นน้อง กิจกรรมค่ายอาสา
กิจกรรมการบริจาค ฯลฯ (ความถี่ 33) ตามล าดับ 
 2. ด้านสร้างแบบอย่างที่ดีในการมีจิตสาธารณะโดยจัดสัมมนาประชา
พิจารณ ์(Public Hearing) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ  
พบว่า ด้านสร้างแบบอย่างทีด่ีในการมีจิตสาธารณะ (ความถี่ 40) ในส่วนกิจกรรม 
เนื้อหาที่ส่งเสริมในด้านสร้างแบบอย่างที่ดีในการมีจิตสาธารณะ พบว่า จัดให้มี
การรณรงค์ปลูกจิตส านึกให้มีความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ มีวินัยเสียสละ 
ขยันหมัน่เพียร มีความสามัคคีอดทน ประหยัด มีความเป็นอยู่พอเพียง (ความถี่ 38) 
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รองลงมา จัดให้มีการรณรงค์ให้เกิดการท าเป็นแบบอย่างที่ดี หรือเป็นตัวอย่างที่
ดีในการด ารงชีวติและการปฏิบัติงานในด้านการมีจิตสาธารณะ (ความถี่ 38) และ
มีการจัดท าฐานข้อมูลของผู้บริหาร อาจารย์นักศึกษา ผู้ปกครอง ผู้น าชุมชน 
ที่ท าความดีมี จิตสาธารณะ และเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อเผยแพร่ทางสื่อสิ่งพิมพ์ 
โทรทัศน์ วิทยุ และอินเทอร์เน็ต (ความถี่ 36) ตามล าดับ 
 3. ด้านจัดการเรียนรู้สู่การมีจิตสาธารณะในมหาวิทยาลัยราชภัฏโดย
จัดสัมมนาประชาพิจารณ์ (Public Hearing) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ในเขตภาคเหนือ พบว่า ด้านจัดการเรียนรู้สู่การมีจิตสาธารณะในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ (ความถี่ 37) ในส่วนกิจกรรมเนื้อหาที่ส่งเสริมในด้านจัดการเรียนรู้
สู่การมีจิตสาธารณะในมหาวิทยาลัยราชภัฏ พบว่า จัดให้มีการจัดกิจกรรมพัฒนา
จิตสาธารณะในลักษณะต่าง ๆ อย่างหลากหลาย (ความถี่ 37) รองลงมา จัดให้มี
การจัดการเรียนรู้โดยการจัดท าเป็นรายวิชาเพิ่มเติมในด้านการมีจิตสาธารณะ 
(ความถี่ 35) และจัดให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
จัดเป็นกิจกรรมเสริมที่เป็นกิจกรรมในมหาวิทยาลัยราชภัฏและจัดเป็นกิจกรรม
พิเศษที่เป็นกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
(ความถี่ 34) ตามล าดับ และจะเห็นได้ว่าค่าความถี่ที่น้อยที่สุด คือ จัดให้มีการ
จัดการเรียนรู้เรื่องจิตสาธารณะในโปรแกรมสังคมศึกษา ซึ่งมีมาตรฐานการเรียนรู้/ 
ตัวชี้วัด/ แผนการเรียนรู้ที่ชัดเจนเก่ียวกับการมีจิตสาธารณะ (ความถี่ 19)  
 4. ด้านสร้างเสริมการจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์โดยจัดสัมมนา
ประชาพิจารณ์ (Public Hearing) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขต
ภาคเหนือ พบว่า จัดประชุมชี้แจงเรื่องการจัดกิจกรรมจิตสาธารณะให้ทุกภาค
ส่วนได้รับทราบพร้อมกันทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการในการจัดกิจกรรมสาธารณะ
ประโยชน์ (ความถี่ 40) จัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ร่วมกับชุมชน เช่น  
กิจกรรมพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมทางศาสนา ประเพณีท้องถ่ิน หรืองานพิธีต่าง ๆ 
เพื่อให้เด็กมีจิตสาธารณะ (ความถี่ 40) จัดค่ายอาสาเพื่อพัฒนาสาธารณะ
ประโยชน์ให้กับนักศึกษา (ความถี่ 40) ส่งเสริมให้นักศึกษาบ าเพ็ญประโยชน์ 
โดยเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
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(ความถี่ 40) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมสาธารณะ
ประโยชน์ (ความถี่ 40) 
 5. ด้านคุณธรรมน าความรู้สู่การมีจิตสาธารณะโดยจัดสัมมนาประชา
พิจารณ์ (Public Hearing) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ  
พบว่า ด้านคุณธรรมน าความรู้สู่การมีจิตสาธารณะ (ความถี่ 40) ในส่วนกิจกรรม 
เนื้อหาที่ส่งเสริมในด้านส่งเสริมให้คณาจารย์จัดการเรียนการสอนโดยสอดแทรก
คุณธรรมตามแนวทางพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาจิตสาธารณะทุกรายวิชา (ความถี่ 38) 
รองลงมา จัดให้มีการปลูกจิตส านึกให้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
ในมหาวิทยาลัย มีความซื่อสัตย์ สุจริตมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีความเสียสละ
ขยันหมั่นเพียร มีความสามัคคี อดทนประหยัด (ความถี่ 34) และส่งเสริมให้
นักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏเข้าร่วมกิจกรรมคุณธรรมน าความรู้
สู่จิตสาธารณะอย่างต่อเนื่อง โดยเข้ารับการฝึกอบรมด้านคุณธรรม (ความถี่ 31) 
ตามล าดับ 
 6. ด้านส่งเสริมให้น าแนวเศรษฐกิจพอเพียงด้านเศรษฐกิจมาประยุกต์ใช้
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยจัดสัมมนาประชาพิจารณ์ (Public Hearing) ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ พบว่า ด้านส่งเสริมให้น าแนว
เศรษฐกิจพอเพียงด้านเศรษฐกิจมาประยุกต์ใช้ (ความถี่ 40) ในส่วนกิจกรรม
เนื้อหาที่ส่งเสริมในด้านสร้างแบบอย่างที่ดีในการมีจิตสาธารณะ พบว่า การ
ส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักการใช้จ่ายของตนเอง โดยใช้จ่ายอย่างมีเหตุผลอย่าง
พอประมาณอย่างประหยัดและเท่าที่จ าเป็น (ความถี่ 40) และส่งเสริมให้นักศึกษา
รู้จักประหยัด (ความถี่ 40) ตามล าดับ 
 7. ด้านส่งเสริมการปลูกฝังจิตสาธารณะตามแนวคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดสัมมนาประชาพิจารณ์ (Public Hearing) ของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ พบว่า ด้านส่งเสริมการปลูกฝังจิตสาธารณะ
ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ความถี่ 40) ในส่วนกิจกรรมเนื้อหา
ที่ส่งเสริมในด้านสร้างแบบอย่างที่ดีในการมีจิตสาธารณะ พบว่า จัดให้มีการ
รวบรวมกระแสพระราชด ารัสขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช โดยจัดท าเป็นหนังสือเล่มเล็กแผ่นพับประชาสัมพันธ์เว็บไซต์
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ของมหาวิทยาลัย เป็นต้น (ความถี่ 40) และจัดให้มีศูนย์การเรียนรู้ตามแนวคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ความถี่ 40) และจัดให้น าองค์ความรู้เกี่ยวกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ผู้ปกครองและชุมชนโดยให้นักศึกษาที่เป็น
อาสาสมัครออกเผยแพร่โดยใช้รูปแบบที่หลากหลาย (ความถี่ 40) ตามล าดับ 
 8. ด้านจัดองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาจิตสาธารณะ
ไปใช้ โดยจัดสัมมนาประชาพิจารณ์ (Public Hearing) ของนักศึกษามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏในเขตภาคเหนือ พบว่า จัดองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนา
จิตสาธารณะไปใช้ (ความถี่ 40) ในส่วนกิจกรรมเนื้อหาที่จัดองค์กรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการพัฒนาจิตสาธารณะไปใช้ พบว่า แต่งตั้งบุคลากรรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการพัฒนาจิตสาธารณะโดยตรง (ความถี่ 40) รองลงมา จัดให้มีการ
ก าหนดภารกิจในการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาจิตสาธารณะอย่างชัดเจน 
(ความถี่ 39) และจัดให้มีโครงสร้างการพัฒนาจิตสาธารณะอย่างเป็นระบบ 
(ความถี่ 36) ตามล าดับ 
 9. ด้านจัดสภาพแวดล้อมภายในให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมจิตสาธารณะ
โดยจัดสัมมนาประชาพิจารณ์ (Public Hearing) ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏในเขตภาคเหนือ พบว่า ด้านจัดสภาพแวดล้อมภายในให้เอื้อต่อการจัด
กิจกรรมจิตสาธารณะ (ความถี่ 32) ในส่วนกิจกรรมเนื้อหาที่จัดสภาพแวดล้อม
ภายในให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมจิตสาธารณะ พบว่า จัดให้มีสภาพแวดล้อม
อาคารสถานที่ให้เป็นสัดส่วนสะดวกต่อการจัดกิจกรรมสาธารณะจัดป้ายนิเทศ
ป้ายค าขวัญเกี่ยวกับจิตสาธารณะไว้ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ความถี่ 35) 
รองลงมา จัดให้มีอาคารสถานที่ที่ร่มรื่นสวยงามและใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้
ควบคู่กับการพัฒนาจิตสาธารณะ (ความถี่ 30) และจัดให้มีการใช้แหล่งเรียนรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาจิตสาธารณะของนักศึกษา 
(ความถี่ 26) แต่มีข้อที่มีความถี่ไม่ถึงเกณฑ์ คือ จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน
ห้องเรียนนอกห้องเรียนและทั้งในมหาวิทยาลัยราชภัฏ และนอกมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ (ความถี่ 17)  
 10. ด้านส่งเสริมให้น าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงด้านสังคมมาประยุกต์ใช้
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยจัดสัมมนาประชาพิจารณ์ (Public Hearing) ของ
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นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ พบว่า ด้านส่งเสริมให้น าแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงด้านสังคมมาประยุกต์ใช้ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ความถี่ 40) 
ในส่วนกิจกรรมเนื้อหาที่ส่งเสริมในด้านส่งเสริมให้น าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านสังคมมาประยุกต์ใช้ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ พบว่า จัดให้นักศึกษาร่วม
สืบสานวัฒนธรรมไทยโดยยึดหลักปฏิบัติดังนี้ (ความถี่ 39) รองลงมา จัดให้
นักศึกษาได้มีการร่วมกันสร้างความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติโดยผ่าน
กิจกรรม (ความถี่ 35) ตามล าดับ 
 11. ด้านสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อฝึกให้มีจิตสาธารณะไปใช้ 
โดยจัดสัมมนาประชาพิจารณ์ (Public Hearing) ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏในเขตภาคเหนือ พบว่า จัดให้มีเครือข่ายของคณะกรรมการ อาจารย์ 
ผู้ปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้สูงวัยในท้องถิ่น พระสงฆ์ เพื่ อเป็น
เครือข่ายในด้านการจัดกิจกรรมจิตสาธารณะ (ความถี่ 40) จัดให้มีการแสวงหา
บุคคลเข้ามาร่วมในการจัดกิจกรรม โดยก าหนดคุณสมบัติพื้นฐาน ส าหรับการ
พิจารณา ได้แก่ ผู้สนใจเรื่องการศึกษาเป็นผู้น ากลุ่ม ผู้น าชุมชน เป็นผู้ปกครอง
นักศึกษาเป็นศิษย์เก่า เป็นผู้มีความรู้ความสามารถหลาย ๆ ด้านเพื่อมาร่วมเป็น
เครือข่ายในการพัฒนาจิตสาธารณะ (ความถี่ 40) จัดให้มีการติดต่อเชิญชวน 
จัดท าหนังสือเชิญชวนการประชาสัมพันธ์ ให้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายพัฒนา              
จิตสาธารณะ (ความถี่ 40) จัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดความมีส่วนร่วม ได้แก่  
การร่วมปรึกษา หารือ การจัดประชุม การพบปะสังสรรค์ กิจกรรมนักศึกษาต่าง ๆ 
เช่น กิจกรรมเข้าค่ายตลอดจนการร่วมจัดตั้งองค์กรต่าง ๆ ขึ้นในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ เช่น ชมรมศิษย์เก่าชมรมผู้ปกครอง (ความถี่ 40) สร้างความสัมพันธ์ 
เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์สนิทสนมมีความเข้าใจกันระหว่างครูและภาคีเครือข่าย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ด้วยวิธีการหลากหลาย 
ได้แก่ การร่วมประชุม ปรึกษาหารือ การพบปะพูดคุย กิจกรรมการมอบ
ของขวัญ ส่งบัตรอวยพรในโอกาสส าคัญ กิจกรรมพบปะเยี่ยมเยือน การเข้าร่วม
กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ จัดขึ้น เช่น กิจกรรมกีฬา กิจกรรมวันเด็ก 
(ความถี่ 40) จัดให้มีการเชิญภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนเข้ามาอาสาสมัครให้
ความรู้และเข้าร่วมกิจกรรมด้านจิตสาธารณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
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อย่างต่อเนื่อง (ความถี่ 40) จัดให้มีการยกย่อง เชิดชูเกียรติ วิทยากร ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่ให้ความรู้ในชุมชน หรือ อุปการคุณต่อมหาวิทยาลัย ราชภัฏ อยู่เป็น
ประจ าและอย่างสม่ าเสมอ เช่น จัดนิทรรศการมอบเกียรติบัตร จัดท าแผ่นพับ
เผยแพร่คุณความดี ลงวารสารหรือประกาศลงวิทยุชุมชน หรือลงประกาศใน
หนังสือพิมพ์และหรือจัดเลี้ยงขอบคุณพร้อมมอบรางวัล (ความถี่ 40) 
 12. ด้านจัดสภาพแวดล้อมภายในให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมจิตสาธารณะ 
โดยจัดสัมมนาประชาพิจารณ์ (Public Hearing) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ในเขตภาคเหนือ พบว่า จัดให้มีอาคารสถานที่ที่ร่มรื่นสวยงามและใช้เป็นแหล่ง
การเรียนรู้ควบคู่กับการพัฒนาจิตสาธารณะ (ความถี่ 40) จัดให้มีสภาพ แวดล้อม
อาคารสถานที่ให้เป็นสัดส่วนสะดวกต่อการจัดกิจกรรมสาธารณะจัดป้ายนิเทศ
ป้ายค าขวัญเก่ียวกับจิตสาธารณะไว้ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ความถี่ 40) จัดให้
มีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในห้องเรียนนอกห้องเรียนและทั้งในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
และนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ความถี่ 40) จัดให้มีการใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในชุมชน เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาจิตสาธารณะของนักศึกษา (ความถี่ 40) 
 13. ระดมทุนเพื่อจัดและปรับปรุงสื่อเทคโนโลยีให้ทันสมัยและเพียงพอ
กับความต้องการ โดยจัดสัมมนาประชาพิจารณ์ (Public Hearing) ของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภฏัในเขตภาคเหนือ พบว่า จัดให้มีการระดมทุนจากผู้ปกครอง 
ผู้น าชุมชนและเอกชนและหน่วยงานของรัฐเพื่อจัดหาเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสารให้ได้มาตรฐานและสามารถให้บริการผู้เรียนครบทุกคน (ความถี่ 40) 
จัดอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้กับบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
(ความถี่ 40) จัดให้มีการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ 
(ความถี่ 40) จัดท าและพัฒนาเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมจิตสาธารณะ (ความถี่ 40) 
 14. ส่งเสริมให้น าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงด้านสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม 
มาประยุกต์ใช้ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยจัดสัมมนาประชาพิจารณ์ (Public 
Hearing) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ พบว่า จัดให้มี
การพัฒนาความรู้เกี่ยวกับดิน น้ า ป่า เพื่อฟื้นฟูรักษาความสมดุลของทรัพยากร 
ธรรมชาติ (ความถี่ 40) จัดให้นักศึกษาได้มีการร่วมกันสร้างความสมดุลของ
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ทรัพยากรธรรมชาติโดนผ่านกิจกรรมต่อไปนี้ 1) กิจกรรมปลูกจิตส านึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม 2) กิจกรรมฟื้นฟูแหล่งเสื่อมโทรมในท้องถิ่น 3) กิจกรรมฟื้นฟูและ
อนุรักษ์ทรัพยากรในท้องถิ่น (ความถี่ 40) และจัดให้นักศึกษาร่วมสืบสาน
วัฒนธรรมไทย โดยยึดหลักปฏิบัติดังนี้ 1) สร้างจิตส านึกรักษ์ไทย รักบ้านเกิด 
2) ฟื้นฟูและอนุรักษ์อาหารประจ าถิ่น 3) ฟื้นฟูและอนุรักษ์ดนตรีไทยและ
เพลงไทย 4) ฟื้นฟูและอนุรักษ์โบราณวัตถุและโบราณสถาน (ความถี่ 40) 
 15. ด้านส่งเสริมการใช้สื่อในการปลุกกระแสจิตสาธารณะใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยจัดสัมมนาประชาพิจารณ์ (Public Hearing) ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ พบว่า ด้านส่งเสริมการใช้สื่อใน
การปลุกกระแสจิตสาธารณะในมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ความถี่ 40) ในส่วนกิจกรรม
เนื้อหาที่ส่งเสริมการใช้สื่อในการปลุกกระแสจิตสาธารณะในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พบว่า จัดให้มีการรณรงค์ให้เกิดการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับจิตสาธารณะ โดยเปิดเวที
การเรียนรู้ร่วมกันระหว่างคณาจารย์ และนักศึกษา ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
และระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏหรือระหว่างคณาจารย์ นักศึกษา กับชุมชน 
หรือองค์กรเอกชน (ความถี่ 39) รองลงมา จัดให้มีการเพิ่มพื้นที่สื่ อในการ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการส่งเสริมจิตสาธารณะให้แพร่หลาย เช่น สื่อท้องถิ่น
หรือวิทยุชุมชน (ความถี่ 38) ตามล าดับ  
 16. ด้านวางแผนงานนโยบายในการจัดกิจกรรมจิตสาธารณะไปใช้ 
โดยจัดสัมมนาประชาพิจารณ์ (Public Hearing) ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏในเขตภาคเหนือ พบว่า วางแผนงานนโยบายในการจัดกิจกรรมจิตสาธารณะ
ไปใช้ (ความถี่ 40) ในส่วนกิจกรรมเนื้อหาที่วางแผนงานนโยบายในการจัดกิจกรรม
จิตสาธารณะไปใช้ พบว่า จัดให้มีการก าหนดนโยบายด้านการจัดกิจกรรม
จิตสาธารณะอย่างชัดเจน (ความถี่ 40) รองลงมา จัดให้มีการก าหนดเป้าหมาย
การพัฒนาจิตสาธารณะ (ความถี่ 40) และจัดให้มีการก าหนดแผนงาน โครงการ 
และก าหนดวิธีการด าเนินกิจกรรม โครงการที่เกี่ยวกับการมีจิตสาธารณะและ
ก าหนดตัวชี้วัดพฤติกรรมที่แสดงออกด้านการมีจิตสาธารณะ (ความถี่ 40) ตามล าดับ 
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ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือต้องเร่งระดมความคิดเพื่อช่วยสร้าง
จิตส านึกในด้านการมีจิตสาธารณะอย่างเร่งด่วน และเสริมกิจกรรมเนื้อหาที่
ส่งเสริมในด้านระดมความคิดเพื่อช่วยสร้างจิตส านึกในด้านการมีจิตสาธารณะ 
โดยการจัดให้มีการรณรงค์ปลูกจิตส านึกให้มีความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ 
มีวินัยเสียสละ ขยันหมั่นเพียร มีความสามัคคีอดทน ประหยัด มีความเป็นอยู่
อย่างพอเพียง และจัดโครงการจัดกรรมกิจปรองดองในการรักสามัคคีช่วยเหลือ
แบ่งปันกัน เช่น กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ข้ามคณะ กิจกรรมเข้าค่ายปรองดอง
ต่างคณะในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ฯลฯ และโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่
ปลูกฝังให้นักศึกษามีความเสียสละ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เช่น กิจกรรมการ
แบ่งปันความรู้จากพี่สู่รุ่นน้อง กิจกรรมค่ายอาสากิจกรรมการบริจาค ฯลฯ 
 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือต้องเสริมสร้างแบบอย่างที่ดีในการมี
จิตสาธารณะ ในส่งเสริมกิจกรรมเนื้อหาที่ส่งเสริมในด้านสร้างแบบอย่างที่ดีใน
การมีจิตสาธารณะ เช่น การจัดให้มีการรณรงค์ปลูกจิตส านึกให้มีความซื่อสัตย์ 
มีความรับผิดชอบ มีวินัยเสียสละ ขยันหมั่นเพียร มีความสามัคคีอดทน ประหยัด 
มีความเป็นอยู่พอเพียง หรือจัดให้มีการรณรงค์ให้เกิดการท าเป็นแบบอย่างที่ดี
หรือเป็นตัวอย่างที่ดีในการด ารงชีวิตและการปฏิบัติงานในด้านการมีจิตสาธารณะ 
และส่งเสริมการมีการจัดท าฐานข้อมูลของผู้บริหาร อาจารย์นักศึกษา ผู้ปกครอง 
ผู้น าชุมชนที่ท าความดีมีจิตสาธารณะ และส่งเสริมข้อมูลที่เป็นแบบอย่างที่ดี
เพื่อเผยแพร่ทางสื่อสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ และอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏภาคเหนือ 
 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือต้องเสริมสร้างด้านจัดการเรียนรู้สู่
การมีจิตสาธารณะในมหาวิทยาลัยราชภัฏ และจัดกิจกรรมเนื้อหาที่ส่งเสริมใน
ด้านจัดการเรียนรู้สู่การมีจิตสาธารณะในมหาวิทยาลัยราชภัฏ เช่น ให้มีการจัด
กิจกรรมพัฒนาจิตสาธารณะในลักษณะต่าง ๆ อย่างหลากหลาย หรือการจัดให้
มีการจัดการเรียนรู้ โดยการจัดท าเป็นรายวิชาเพิ่มเติมในด้านการมีจิตสาธารณะ 
และเสริมสร้างให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดเป็น
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กิจกรรมเสริมที่เป็นกิจกรรมในมหาวิทยาลัยราชภัฏและหรือจัดเป็นกิจกรรม
พิเศษที่เป็นกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 4. มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือด้านเสริมสร้างการจัดกิจกรรม
สาธารณะประโยชน์ และจัดกิจกรรมเนื้อหาที่ส่งเสริมในด้านเสริมสร้างการจัด
กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ เช่น จัดค่ายอาสาเพื่อพัฒนาสาธารณะประโยชน์
ให้กับนักศึกษา หรือจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ร่วมกับชุมชน เช่น กิจกรรม
พัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมทางศาสนา ประเพณีท้องถิ่น หรืองานพิธีต่าง ๆ เพื่อให้
นักศึกษามีจิตสาธารณะ และส่งเสริมให้นักศึกษาบ าเพ็ญประโยชน์ โดยเข้าร่วม
กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
 5. มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือด้านเสริมสร้างด้านคุณธรรมน า
ความรู้สู่การมีจิตสาธารณะ และจัดกิจกรรมเนื้อหาที่ส่งเสริมในด้านส่งเสริมให้
คณาจารย์จัดการเรียนการสอนโดยสอดแทรกคุณธรรมตามแนวทางพุทธ
ศาสนาเพื่อพัฒนาจิตสาธารณะทุกรายวิชา หรือจัดให้มีการปลูกจิตส านึกให้
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัย มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีความเสียสละขยันหม่ันเพียร มีความสามัคคี อดทน
ประหยัด และเสริมสร้างให้นักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏเข้าร่วม
กิจกรรมคุณธรรมน าความรู้สู่มีจิตสาธารณะอย่างต่อเนื่องโดยเข้ารับการฝึก 
อบรมด้านคุณธรรม  
 6. มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือด้านเสริมสร้างให้น าแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านเศรษฐกิจมาประยุกต์ใช้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขต
ภาคเหนือ จัดกิจกรรมเนื้อหาที่ส่งเสริมในด้านสร้างแบบอย่างที่ดีในการมี
จิตสาธารณะ เช่น การส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักการใช้จ่ายของตนเอง โดย
ใช้จ่ายอย่างมีเหตุผลอย่างพอประมาณ อย่างประหยัดและเท่าที่จ าเป็น และ
ส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักประหยัด  
 7. มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือเสริมสร้างด้านการสร้างแบบอย่างที่ดี
ในการมีจิตสาธารณะ เช่น จัดให้มีการรวบรวมกระแสพระราชด ารัสขององค์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช โดยจัดท าเป็นหนังสือ
เล่มเล็กแผ่นพับประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย เป็นต้น หรือจัดให้มี
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ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และน าองค์ความรู้
เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ผู้ปกครองและชุมชนโดยให้
นักศึกษาที่เป็นอาสาสมัครออกเผยแพร่โดยใช้รูปแบบที่หลากหลาย  
 8. มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือเสริมสร้างด้านจัดองค์กรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการพัฒนาจิตสาธารณะไปใช้ โดยเฉพาะจัดองค์กรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการพัฒนาจิตสาธารณะไปใช้ จัดกิจกรรมเนื้อหาที่จัดองค์กร
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาจิตสาธารณะไปใช้ เช่น แต่งตั้งบุคลากร
รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาจิตสาธารณะโดยตรง หรือเสริมสร้างจัดให้มีการ
ก าหนดภารกิจในการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาจิตสาธารณะอย่างชัดเจน และ
จัดให้มีโครงสร้างการพัฒนาจิตสาธารณะอย่างเป็นระบบ  
 9. มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือเสริมสร้างด้านการจัดสภาพแวดล้อม
ภายในให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมจิตสาธารณะ โดยการจัดกิจกรรมเนื้อหาที่จัด
สภาพแวดล้อมภายในให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมจิตสาธารณะ เช่น จัดให้มี
สภาพแวดล้อมอาคารสถานที่ให้เป็นสัดส่วนสะดวกต่อการจัดกิจกรรมสาธารณะ
จัดป้ายนิเทศ ป้ายค าขวัญเก่ียวกับจิตสาธารณะไว้ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ หรือ
จัดอาคารสถานที่ที่ร่มรื่นสวยงามและใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้ควบคู่กับการ
พัฒนาจิตสาธารณะ และจัดแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน เพื่อ
เสริมสร้างการพัฒนาจิตสาธารณะของนักศึกษา 
 10. มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือเสริมสร้างด้านน าแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านสังคมมาประยุกต์ใช้ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยการจัดกิจกรรม
เนื้อหาที่ส่งเสริมในด้านส่งเสริมให้น าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงด้านสังคมมา
ประยุกต์ใช้ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ เช่น จัดให้นักศึกษาร่วมสืบสานวัฒนธรรม
ไทย โดยยึดหลักปฏิบัติหรือจัดให้นักศึกษาได้มีการร่วมกันสร้างความสมดุลของ
ทรัพยากรธรรมชาติโดนผ่านกิจกรรม  
 11. มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือเสริมสร้างด้านส่งเสริมการใช้สื่อใน
การปลุกกระแสจิตสาธารณะในมหาวิทยาลยัราชภัฏ โดยการจัดกิจกรรมเนื้อหา
ที่ส่งเสริมการใช้สื่อในการปลุกกระแสจิตสาธารณะในมหาวิทยาลัยราชภัฏ เช่น 
จัดให้มีการรณรงค์ให้เกิดการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับจิตสาธารณะ โดยเปิดเวทีการ
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เรียนรู้ร่วมกันระหว่างคณาจารย์ และนักศึกษา ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏและ
ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏหรือระหว่างคณาจารย์ นักศึกษากับชุมชน หรือ
องค์กรเอกชน หรือจัดให้มีการเพิ่มพื้นที่สื่อในการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการ
ส่งเสริมจิตสาธารณะให้แพร่หลาย เช่น สื่อท้องถิ่นหรือวิทยุชุมชน  
 12. มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือเสริมสร้างด้านวางแผนงานนโยบาย
ในการจัดกิจกรรมจิตสาธารณะไปใช้ โดยการจัดให้มีการก าหนดนโยบายด้าน
การจัดกิจกรรมจิตสาธารณะอย่างชัดเจน และจัดให้มีการก าหนดเป้าหมายการ
พัฒนาจิตสาธารณะ หรือจัดให้มีการก าหนดแผนงาน โครงการ และก าหนด
วิธีการด าเนินกิจกรรม โครงการที่เกี่ยวกับการมีจิตสาธารณะและก าหนดตัวชี้วัด
พฤติกรรมที่แสดงออกด้านการมีจิตสาธารณะ   
 13. มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ ควรตระหนักในเรื่องการพัฒนา
จิตสาธารณะด้านความเสียสละ ความมุ่งมั่นพัฒนาของนักศึกษา โดยการร่วมมือ
กับชุมชน ด้วยการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรหรือกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดย
การคัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านจิตสาธารณะในสงัคม/ ชุมชนให้นักศึกษาได้ศกึษา
หรือจัดกิจกรรมให้นักศึกษาลงพื้นที่เรียนรู้พฤติกรรมบุคคลที่มีจิตสาธารณะ 
โดยการส ารวจ สังเกต สัมภาษณ์ และน าเสนอคนดีมีจิตสาธารณะที่สืบค้นได้มา
เผยแพร่ในมหาวิทยาลัย ชุมชน หรือสังคม เพื่อเป็นแบบอย่างความประพฤติ
ด้านจิตสาธารณะ นอกจากนี้ควรน าพ่อแม่เข้ามาเป็นเครือข่ายส าคัญในการพัฒนา
จิตสาธารณะของนักศึกษา และมหาวิทยาลัยควรมีการจัดกิจกรรมให้นักศึกษา
ได้ฝึกฝนการให้บริการและการพัฒนาสังคม ซึ่งน่าจะส่งผลให้นักศึกษามีจิตสาธารณะ
มากข้ึน 
 14. คณาจารย์ควรจัดท าหลักสูตรหรือหน่วยการเรียนรู้เกี่ยวกับจิตสาธารณะ
เพื่อน าไปพัฒนานักศึกษาโดยอาศัยองค์ประกอบของจิตสาธารณะ ได้แก่ 
การช่วยเหลือผู้อื่น การเสียสละต่อสังคมและความมุ่งมั่นพัฒนา เข้ามามีส่วน
ในการปลูกฝังนักศึกษาเพราะการสั่งสอนการปลูกฝังจากคณาจารย์มีความส าคัญ
ในปัจจัยด้านคณาจารย์ที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะของนักศึกษา การที่คณาจารย์
อบรมสั่งสอนและปลูกฝังให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับจิตสาธารณะและเห็น
ความส าคัญของจิตสาธารณะจะส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสาธารณะมากขึ้น 
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นอกจากนี้การประพฤติเป็นแบบอย่างของคณาจารย์ก็มีความส าคัญ  นั่นคือ 
หากคณาจารย์มีการแสดงพฤติกรรมการช่วยเหลือผู้อื่น การเสียสละต่อสังคม 
และความมุ่งมั่นในการพัฒนาสังคมให้นักศึกษาได้เห็นเป็นแบบอย่างก็จะ
สามารถพัฒนาจิตสาธารณะของนักศึกษาได้ 
 15. มหาวิทยาลัยราชภัฏควรมีหน่วยงานพัฒนาด้านจิตสาธารณะของ
นักศึกษา ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อศึกษาวิจัยและจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อ
ส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดจิตสาธารณะ เพราะพฤติกรรมการด้านช่วยเหลือผู้อื่น 
การเสียสละต่อสังคมและความมุ่งมั่นพัฒนา ล้วนแต่ต้องมีกิจกรรมในการ
พัฒนาทั้งสิ้น ดังนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏควรมีหน่วยงานเพื่อให้ค าปรึกษาวิจัย
และประสานกิจกรรมกับชุมชนและสังคม เพื่อพัฒนาด้านจิตสาธารณะ 
 16. หน่วยงานต้นสังกัด จากการศึกษาพบว่า จิตสาธารณะของนักศึกษา 
ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยด้านสังคม/ ชุมชน ด้านครอบครัวและปัจจัยด้านสื่อ/ 
เทคโนโลยี ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการหรือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ควรส่งเสริมให้บุคคลและน าสื่อดังกล่าวเข้ามามีส่วนในการจัดการศึกษาด้วย
การก าหนดเป็นนโยบายหลักสูตรหรือกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนา
จิตสาธารณะของนักศึกษาให้เกิดขึ้นทั้งประเทศต่อไป 
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