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ความต้องการจัดกิจกรรมจิตสาธารณะของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
Needs for Public Mind Activity Holding of Maejo University Undergraduate 
Students, Chiang Mai Province

กิติพงษ์ ขัติยะ1 

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการจัดกิจกรรมจติสาธารณะ 

ของนักศกึษา มหาวทิยาลยัแม่โจ้ จงัหวดัเชยีงใหม่ เป็นงานวจิยัเชงิคณุภาพ กลุม่ตวัอย่าง 

เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 2 จ�านวน 289 คน 

วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง สนามศึกษา คือ ห้องเรียนที่ผู้วิจัยเป็นผู้สอน 

ระยะเวลาในการวิจัยประมาณ 6 เดือน เครื่องมือที่ใช้ คือ ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบ 

มีโครงสร้าง โดยใช้แบบสัมภาษณ์ ท่ีเป็นค�าถามปลายเปิด จ�านวน 3 ข้อ ท�าการ

วิเคราะห์ข้อมลู ตามกรอบทฤษฏจีติสาธารณะใน 3 องค์ประกอบ 6 ตวัชีว้ดั ผลการวจิยั 

พบว่า นักศึกษามีความต้องการจัดกิจกรรมจิตสาธารณะ ในองค์ประกอบที่ 1 การใช้

ของส่วนรวม ตัวชี้วัด 1.1 การดูแลรักษาของส่วนรวม (1) ภายในมหาวิทยาลัย เช่น 

การทาสีอาคาร และรั้วมหาวิทยาลัย การท�าความสะอาดหอพัก และบริเวณรอบๆ 

มหาวทิยาลยั (2) ภายนอกมหาวทิยาลยั เช่น การพฒันาโรงเรยีนทีห่่างไกลความเจรญิ

ตามต่างจังหวัด การพัฒนาชุมชน วัดหรือโบราณสถาน และการอนุรักษ์ต้นไม้ 

สัตว์ป่าทีใ่กล้จะสญูพนัธุ ์ตวัชีว้ดั 1.2 การใช้ของส่วนรวมอย่างประหยดัและทะนุถนอม 

ไม่พบว่านักศึกษาต้องการจัดกิจกรรมจิตสาธารณะในตัวชี้วัดนี้ และในองค์ประกอบ

ที่ 2 การถอืเป็นหน้าทีใ่นการปฏบิตังิานจิตสาธารณะ ตวัชีว้ดั 2.1 การท�าตามหน้าที ่

ที่ได้รับมอบหมายเพื่อส่วนรวม (1) ภายในมหาวทิยาลยั เช่น การช่วยงานสาขาทีเ่รยีน 

การปลกูต้นไม้บรเิวณมหาวทิยาลยั และการช่วยรุน่พีท่�างาน (2) ภายนอกมหาวทิยาลยั 

เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมท่ีมหาวิทยาลัยจัดเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน�้าท่วม และ 

การปลกูหญ้าแฝกเพือ่ป้องกนัดนิพงัทลาย ตวัชีว้ดั 2.2 การรบัอาสาทีจ่ะท�าบางอย่าง

เพื่อส่วนรวม (1) ภายในมหาวิทยาลัย เช่น การอาสาช่วยงานวันเกษตร แม่โจ้ 80 ปี

ฝากความดีไว้ในแผ่นดิน การสอนพิเศษน้องและเพื่อน และการอาสาเป็นผู้น�า

นันทนาการ (2) ภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น การจัดค่ายอาสาพัฒนาหมู่บ้านบนดอย
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
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และในชนบท การบริจาคเลือด และการบริจาคส่ิงของแก่ผู้ประสบภัยน�้าท่วมและ 

ผู้ยากไร้ ส�าหรับองค์ประกอบที ่3 การเคารพสทิธส่ิวนรวม ตวัชีว้ดั 3.1 การไม่ยดึครอง 

ของส่วนรวม และตวัชีว้ดั 3.2 การเปิดโอกาสให้ผูอ้ืน่ได้ใช้ของส่วนรวม ไม่พบว่า นกัศกึษา 

ต้องการจัดกิจกรรมจิตสาธารณะในองค์ประกอบและตัวชี้วัดนี้

ABSTRACT
This study aimed to explore needs for public mind activity holding of 

Maejo University undergraduate students, Chiang Mai province. It was a 

qualitative study. The sample group in this study consisted of 289 students 

obtained by purposive sampling. They were enrolled in the second semester 

of the academic year 2013. Locale of the study was a classroom where 

the researcher usually used for facilitating teaching and learning activities 

and it lasted for 6 months. Structured-interview was used for data collection. 

It was in the form of open-ended questions (3 items). Obtained data were 

analyzed in accordance with public mind theoretical framework. This was 

on the basis of 3 components and 6 indicators.

Results of the study revealed that the informants truely needed to 

hold public mind activities. This included the component about indicator 

using on the maintenance of common or public property in the university 

e.g. painting the buildings and the fence and dormitory and campus cleaning. 

Besides, they wanted to develop many things outside the university e.g. 

developing schools in remote areas, communities, temples, historical sites 

as well as the conservation of forests and endangered wildlife. For 

the indicator on thrifty and careful using of common or public property, it 

was not found that the informants wanted to hold public mind activities. For 

the indicator on tasks in the university, the following were found : assisting 

tasks of their major field of study; growing trees in the university ; and 

assisting seniors working outside the university e.g. assisting people facing 

natural disaster (flood) and growing vetivar grass to prevent soil erosion. 

For volunteer indicator, the following were found : the willingness to 
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participate in the 80th year Maejo Agriculture Day; tutoring for friends and 

juniors ; leaders on recreational activities outside the university e.g. remote 

village development camp and blood donation. For the component on rights 

respect, indicators on common property seizing and giving a chance for 

others to use common property, it was not found that the informants wanted 

to hold public mind activities regarding to these as mentioned.

บทน�า
“... การบ�าเพญ็ประโยชน์ช่วยเหลอืผูอ้ืน่ เป็นปัจจยัทีจ่ะสร้างสรรค์ความมุง่ดมีุง่

เจรญิต่อกนั ความรกัใคร่ เผือ่แผ่ในกนัและกนั ซึง่ในทีส่ดุจะก่อเกิดความมสีามคัคีเป็น

ปึกแผ่นในชาตขิึน้ จนเป็นพลงัอนัใหญ่ยิง่ทีจ่ะช่วยให้เราสามารถรักษา ความเป็นอสิระ 

ความมัน่คง ของชาตบ้ิานเมอืงของเรา ให้ยนืยงอยูต่ลอดไป...”

จากพระบรมราโชวาท ของ พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ภมูพิลอดลุยเดชมหาราช 

ทีพ่ระราชทานแก่คณะลกูเสอืแห่งชาต ิณ กรฑีาสถานแห่งชาต ิเมือ่วนัที ่1 กรกฎาคม 2529 

(อ้างถึงใน พิศิษฐ์ โจทย์กิ่ง, 2552) จะเห็นได้ว่า พระองค์ทรงสอนให้ พสกนิกร 

ได้รูจ้กับ�าเพญ็ประโยชน์ และมคีวามเอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่ ช่วยเหลอืผูอ้ืน่ ทัง้นีเ้พือ่ก่อให้เกดิ

ความสามัคคี และความเจริญมั่นคงของประเทศชาติอย่างยั่งยืน

จิตสาธารณะ (Public Mind) ซึ่งหมายถึง ความตระหนักของบุคคลถึงปัญหา

ที่เกิดขึ้นในสังคม ท�าให้เกิดความรู้สึกปรารถนาที่ช่วยเหลือสังคม ต้องการเข้าไปแก้

วกิฤตกิารณ์ โดยรบัรูถ้งึสทิธคิวบคูไ่ปกบัหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ ส�านึกถงึพลงัของ

ตนว่าสามารถร่วมแก้ไขปัญหาได้ และลงมือกระท�าเพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาด้วยวิธี

การต่างๆ โดยการเรยีนรูแ้ละแก้ไขปัญหาร่วมกนักบัคนในสงัคม (หฤทยั อาจปร,ุ 2544) 

ปัจจุบัน จิตสาธารณะมีการกล่าวถึงกันมากขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้คนได้มีความรับผิดชอบ

ต่อส่วนรวม โดยเฉพาะสมบัติส่วนรวมมากขึ้น มีการให้มากกว่าการรับ รู้จักเสียสละ

ร่วมแรงร่วมใจในการท�าประโยชน์เพื่อส่วนรวม การปลูกฝังให้มีจิตสาธารณะควรเริ่ม

ตั้งแต่วัยเยาว์เป็นต้นไปจนถึงระดับ นิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อธิการบดีได้ก�าหนดนโยบาย และทิศทางการพัฒนา

มหาวิทยาลัย ระหว่างปี 2554-2557 ในนโยบายด้านที่ 5 ด้านนักศึกษาและศิษย์

เก่าสัมพันธ์ ข้อ 5.2 กลยุทธหลัก ข้อ 5) ส่งเสริมกิจกรรมชมรมอาสาพัฒนาและ

บ�าเพ็ญประโยชน์ของนักศึกษาให้มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง (จ�าเนียร ยศราช, 2553: 
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ออนไลน์) จากการสังเกตและสัมภาษณ์นักศึกษาในชั้นเรียน กิจกรรมจิตสาธารณะ 

ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการให้นักศึกษาใหม่ ส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมพัฒนา

ภายในมหาวทิยาลยั พฒันาวดัและชมุชนรอบๆ มหาวทิยาลยั แต่กิจกรรมจติสาธารณะ

ในทางวชิาการได้มีการจ�าแนกองค์ประกอบและตวัชีว้ดั จติสาธารณะออกเป็น 3 องค์

ประกอบ 6 ตัวชี้วัด ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 คือ การหลีกเลี่ยงการใช้หรือการกระท�า

ที่จะท�าให้เกิดความช�ารุดเสียหายต่อส่วนรวมที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันของกลุ่ม  ก�าหนด

ตัวชี้วัดจาก 1) การดูแลรักษาของส่วนรวม ใช้ของส่วนรวมแล้วเก็บเข้าที่ 2) ลักษณะ

การใช้ของส่วนรวม รูจ้กัใช้ของส่วนรวมอย่างประหยดัและทะนถุนอม องค์ประกอบที่ 

2 คือ การถือเป็นหน้าท่ีท่ีจะมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาของส่วนรวมในวิสัยที่ตน

สามารถท�าได้ ก�าหนดตัวช้ีวัดจาก 1) การท�าตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเพ่ือส่วน

รวม 2) การรับอาสาที่จะท�าบางอย่างเพื่อส่วนรวม และองค์ประกอบที่ 3 คือ 

การเคารพสิทธิในการใช้ของส่วนรวมที่เป็นประโยชน์ร่วมกันของกลุ่ม ก�าหนดตัวชี้

วัดจาก 1) การไม่ยึดครองของส่วนรวมนั้นมาเป็นของตนเอง 2) การเปิดโอกาสให้ผู้

อื่นได้สามารถใช้ของส่วนรวมนั้น (ชาย โพธิสิตา และคณะ, 2540)

การศึกษาเรื่องความต้องการจัดกิจกรรมจิตสาธารณะของนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่จะเป็นแนวทางในการวางแผน และส่งเสริมการ

จัดกิจกรรมจิตสาธารณะของนักศึกษา ให้ครอบคลุมทุกองค์ประกอบและตัวชี้วัดของ

จติสาธารณะ รวมทัง้เป็นการสนองตอบความต้องการทีแ่ท้จรงิของนกัศกึษา และเป็น

แนวทางในการศึกษาค้นคว้าและวิจัยต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาความต้องการจัดกิจกรรมจิตสาธารณะของนักศึกษา มหาวิทยาลัย

แม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

วิธีการศึกษา
1. รูปแบบการวิจัย

การวิจัยเรื่องความต ้องการจัดกิจกรรมจิตสาธารณะของนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 

2. ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

จงัหวดัเชยีงใหม่ อาย ุ19-21 ปี กลุม่ตวัอย่าง คอื นกัศกึษาทีล่งทะเบยีนเรยีนรายวชิา 
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ศท.013 สุขภาพเพื่อการด�ารงชีวิต ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 วิธีการเลือก

กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ได้กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 289 คน 

เป็นเพศชาย 110 คน หญิง 179 คน

3. สนามศึกษา และระยะเวลาในการวิจัย

1. สนามศึกษา คือ ห้องเรียน ศร.306 อาคารเรียนรวมแม่โจ้ 70 ปี และ

ห้องเรียนสังคม 105 อาคารประเสริฐ ณ นคร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ 

ในชั่วโมงเรียนที่ผู้วิจัยเป็นผู้สอน

2. ระยะเวลาในการวจิยั คอื เดอืน มนีาคม - สงิหาคม 2557 ประมาณ 6 เดอืน

4. เครื่องมือที่ใช้

เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสัมภาษณ์ และเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์

แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) โดยแบบสัมภาษณ์ที่เป็นค�าถามปลายเปิด 

(Open-ended Questionnaire) แบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่

ตอนที่ 1 ด้านข้อมูลความรู ้ความเข้าใจพ้ืนฐานเก่ียวกับจิตสาธารณะ 

ของนกัศกึษา ประกอบด้วยแนวค�าถาม 2 ข้อ ได้แก่

แนวค�าถามข้อที ่1 ให้ท่านอธบิายความหมายพร้อมทัง้ยกตวัอย่างกจิกรรม

จติสาธารณะมาพอเข้าใจ ทัง้นี ้เพือ่ต้องการทราบถงึความรูค้วามเข้าใจและการอธบิาย

ความหมาย พร้อมยกตัวอย่างกิจกรรมจิตสาธารณะของนักศึกษา

แนวค�าถามข้อที่ 2 ตัง้แต่เข้ามาเป็นนกัศกึษาแม่โจ้ ท่านได้ปฏิบตักิิจกรรม

จติสาธารณะอะไรบ้าง ทั้งนี้ เพื่อต้องการทราบถึงกิจกรรมจิตสาธารณะที่นักศึกษาได้

เคยปฏิบัติแล้ว

ตอนที่ 2 ด้านข้อมูลความต้องการจัดกิจกรรมจิตสาธารณะของนักศึกษา 

ประกอบด้วยแนวค�าถาม 1 ข้อ คือ

แนวค�าถามข้อที่ 3 กจิกรรมจติสาธารณะทีท่่านอยากจะปฏิบตั ิหรือยงัไม่

ได้ปฏิบตัไิด้แก่อะไร ทัง้นี ้เพือ่ต้องการทราบถงึความต้องการจดักิจกรรมจติสาธารณะ

ของนักศึกษา

การทดสอบ และความน่าเช่ือถือของเครื่องมือที่ใช้
ผูว้จิยัได้ทดลองใช้แบบสมัภาษณ์ซึง่เป็นเครือ่งมอืในการวจิยักบันกัศกึษาทัว่ไป

ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี จ�านวน 30 คน ซึ่งไม่ใช่

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย และแบบสัมภาษณ์ได้รับการตรวจสอบและแก้ไขปรับปรุง 

โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ได้แก่
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1. ผูช่้วยศาสตราจารย์ วรญัญ ูรรีมย์ ปัจจบุนัสงักัดกลุม่วชิาพ้ืนฐานศกึษาทัว่ไป 

มหาวิทยาลัย แม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ วุฒิการศึกษา ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขา

วิชาพลศึกษา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสอนวิชา ศท.013 สุขภาพเพื่อการ

ด�ารงชีวิต 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นราภรณ์ ขันธบุตร ปัจจุบันสังกัดกลุ่มวิชาพัฒนา

สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ วุฒิการศึกษา ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาพลศึกษา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสอนวิชา ศท.013 สุขภาพเพื่อ

การด�ารงชีวิต

3. นายพิชิตพงษ์ ไชยโยชน์ ปัจจุบันสังกัดกองกิจการนักศึกษา ส�านักงาน

อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ วุฒิการศึกษา ปริญญาวิทยาศาสตร

บณัฑติ (วทิยาการคอมพวิเตอร์) และปฏบิตังิานด้านอาสาพฒันาและบ�าเพญ็ประโยชน์ 

การเก็บ และรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่างที่เรียน รายวิชา ศท.013 สุขภาพ 

เพื่อการด�ารงชีวิต โดยการสัมภาษณ์กลุ่มตามแนวค�าถามของแบบสัมภาษณ ์

ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มช่วยกันระดมความคิดเพื่อตอบแบบสัมภาษณ์ โดยแต่ละกลุ่ม 

ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง

การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหาและตีความ เพ่ือสร้างข้อสรุป

ตามกรอบทฤษฎีจิตสาธารณะใน 3 องค์ประกอบ 6 ตัวชี้วัด 

สรุปผลการวิจัย
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัย โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน 

ได้แก่

ตอนที่ 1 ด้านข้อมูลความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับจิตสาธารณะของ

นักศึกษา แบ่งออกเป็น 2 หัวข้อ ได้แก่

หัวข้อที ่1 การอธบิายความหมาย และการยกตวัอย่างกจิกรรมจติสาธารณะของนกัศกึษา

ผลการวจิยัพบว่า นกัศกึษาสามารถอธบิายความหมายของจติสาธารณะ สรุป

ได้ดังนี้ จิตสาธารณะ หมายถึง “การกระท�าโดยไม่หวังผลตอบแทน ท�าเพื่อส่วนรวม 

ท�าด้วยความเต็มใจ ท�าด้วยจติใจทีเ่อือ้เฟ้ือเผือ่แผ่ และไม่มใีครบงัคบั” และนกัศกึษา
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สามารถยกตวัอย่างกจิกรรมจติสาธารณะ ซึง่ผูว้จิยัได้แยกตามกรอบทฤษฏีจติสาธารณะ 

ใน 3 องค์ประกอบ 6 ตัวชี้วัด สรุปได้ดังนี้

องค์ประกอบที่ 1 การใช้ของส่วนรวม ตัวชี้วัด 1.1 การดูแลรักษาของส่วนรวม 

(1) ภายในมหาวทิยาลยั ได้แก่ การรกัษาความสะอาดห้องน�า้ การทิง้ขยะให้ถกูทีแ่ละ

การแยกขยะให้ถกูถงั ตามล�าดบั (2) ภายนอกมหาวทิยาลยั ได้แก่ การดแูลสิง่แวดล้อม 

การไม่ทิ้งขยะลงแม่น�า้และที่สาธารณะ และการไม่ท�าลายทรัพยากรป่าไม้ หรือแม่น�า้ 

ตามล�าดับ ตัวชี้วัด 1.2 การใช้ของส่วนรวมอย่างประหยัดและทะนุถนอม (1) ภายใน

มหาวทิยาลยั เช่น การร่วมมอืประหยดัน�า้ และไฟฟ้า (2) ภายนอกมหาวทิยาลยั ได้แก่ 

การประหยดัและทะนถุนอม โทรศพัท์สาธารณะและหลอดไฟฟ้าข้างถนน ตามล�าดบั            

องค์ประกอบที่ 2 การถือเป็นหน้าที่ในการปฏิบัติงานจิตสาธารณะ ตัวชี้วัด 

2.1 การท�าตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเพื่อส่วนรวม (1) ภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่ 

การล้างท่อน�า้ลอกคลอง การกวาดใบไม้ทีห่อพกั การท�ารถกระทง และการจดังานวนัเดก็ 

ตามล�าดับ (2) ภายนอกมหาวิทยาลัย ได้แก่ การพัฒนาวัด ชุมชน โรงเรียน การท�า

ฝายชะลอน�้า และการบูรณะโบราณสถาน ตามล�าดับ ตัวชี้วัด (2.2) การรับอาสาที่จะ

ท�าบางอย่างเพือ่ส่วนรวม (1) ภายในมหาวทิยาลยั ได้แก่ การช่วยอาจารย์ และผูใ้หญ่

ถือของ การบริจาคเลือด การช่วยเพื่อนท�างาน สอนการบ้านและแบ่งของ 

ให้เพือ่นใช้ การแบ่งอาหารให้สนุขัจรจดั การรณรงค์ต้านภยัยาเสพตดิ การรณรงค์ช่วย

กันลดภาวะโลกร้อน ตามล�าดับ (2) ภายนอกมหาวิทยาลัย ได้แก่ การเก็บขยะใน 

ที่สาธารณะและแม่น�้า การพาคนชราและคนตาบอดข้ามถนน การบริจาคเส้ือผ้า 

บริจาคเงินให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยและภัยธรรมชาติ การออกค่ายสอนหนังสือเด็กการ

สร้างโรงเรียนและห้องสมุด การบริจาคหนังสือสิ่งของให้นักเรียนผู้ด้อยโอกาส 

เด็กก�าพร้า การเป็นอาสาสมัครหน่วยกู้ภัยมูลนิธิต่างๆ และการเข้าร่วมกลุ่มจิตอาสา 

การท�างานเพือ่ส่วนรวม การปลกูป่า และการปลกูต้นไม้เพือ่ลดภาวะโลกร้อน ตามล�าดบั 

องค์ประกอบที่ 3 การเคารพสิทธิส่วนรวม ตัวชี้วัด 3.1 การไม่ยึดครองของ

ส่วนรวม ไม่พบว่านักศึกษาได้ยกตัวอย่างจิตสาธารณะที่อยู่ในตัวชี้วัดนี้ ตัวชี้วัด 3.2 

การเปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้ใช้ของส่วนรวม คือ การเสียสละที่นั่ง ให้เด็กและคนชรา
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หัวข้อที่ 2 การปฏิบัติกิจกรรมจิตสาธารณะของนักศึกษา

ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาได้ปฏิบัติกิจกรรมจิตสาธารณะ สรุปได้ดังนี้

องค์ประกอบที่ 1 การใช้ของส่วนรวม ตัวชี้วัด 1.1 การดูแลรักษาของส่วนรวม 

พบว่านักศึกษาได้ปฏิบัติกิจกรรมเฉพาะภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่ การดูแลรักษา

ทรพัย์สนิของมหาวทิยาลยั และการไม่ท�าลายสิง่แวดล้อมของมหาวทิยาลยั ตามล�าดบั 

ตวัชีว้ดั 1.2 การใช้ของส่วนรวมอย่างประหยดัและทะนถุนอม พบว่านกัศกึษาได้ปฏบิตัิ

กิจกรรมเฉพาะภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่ การประหยัดพลังงานโดยการปิด 

เครื่องปรับอากาศ ปิดไฟฟ้า ปิดพัดลม ในห้องเรียนเมื่อไม่ได้ใช้งาน และการใช้บันได

แทนการใช้ลิฟต์ การปิดน�้าในห้องน�้า และการจัดเก้าอี้ในห้องเรียน ตามล�าดับ

องค์ประกอบที่ 2 การถือเป็นหน้าที่ในการปฏิบัติงานจิตสาธารณะ ตัวชี้วัด 

2.1 การท�าตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเพื่อส่วนรวม (1) ภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่ 

การท�าความสะอาด การเก็บขยะ การถอนหญ้า การปลูกต้นไม้ การเก็บใบไม้ การขุด

ลอกคลองระบายน�้า การตกแต่งสวน และการพัฒนาศูนย์ล�าไย การช่วยงานคณะฯ 

การท�าความสะอาดอาคารคณะวิศวะฯ การช่วยกิจกรรมคณะท�านาปลูกวันแม่เก็บ

เกีย่ววนัพ่อ การเกบ็ขยะแยกขยะบรเิวณรอบโรงอาหารเทดิกสกิร และการล้างห้องน�า้

ภายในมหาวิทยาลัย ตามล�าดับ (2) ภายนอกมหาวิทยาลัย ได้แก่ การเก็บขยะ 

ข้างถนนวันวิ่งสันทราย การท�าฝายกั้นน�้า การพัฒนาป่า การพัฒนาชุมชน โรงเรียน

เขตอ�าเภอสันทราย การท�าความสะอาดวัดแม่โจ้ การทาสีร้ัววัด การปลูกต้นไม ้

ปลูกหญ้าที่วัด ตามล�าดับ ตัวชี้วัด (2.2) การรับอาสาที่จะท�าบางอย่างเพื่อส่วนรวม 

(1) ภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่ การท�ารถกระทง การจัดงานวันเด็ก การเข้าร่วม

โครงการอารักขาอาสาเพือ่น้อง การท�าโคมประกวด การถวายเทยีนพรรษา การเดนิขบวน 

รถกระทง การช่วยอาจารย์ถือของ ขนหนังสือ และจัดห้องเรียน การบริจาคเลือด 

ให้เพื่อนมนุษย์ การบริจาคเงินช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา ผู้ยากไร้และรุ่นพี่แม่โจ้ 

ที่เสียชีวิต การพัฒนาวางท่อน�า้ศาลเจ้าแม่โจ้ การบริจาคเงินท�าบุญทอดกฐิน ท�าบุญ

ตกับาตรพระ การอาสาเป็นตวัแทนเข้าร่วมกจิกรรมของมหาวทิยาลยั การเป็นตวัแทน

ชั้นตรวจใบลาที่หอพักนักศึกษา การอาสาเติมน�้าใช้ในห้องน�้าของหอพักนักศึกษา 

การบริจาคหนังสือให้หอพัก และการช่วยถือของในวันตักบาตรวันส�าคัญ ตามล�าดับ 

(2) ภายนอกมหาวทิยาลยั ได้แก่ การเกบ็ขยะทีธ่ดุงคสถาน ปล่อยโคมไฟ และแนะน�า

นักท่องเทีย่ว การช่วยงานสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้เย็บเอกสาร การบรจิาคของใช้ เสื้อผ้า 
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แก่เด็กผู้ยากไร้ บ้านเด็กก�าพร้า การเลี้ยงข้าวเด็กพิการ การช่วยผู้ประสบภัยน�้าท่วม 

การออกค่ายอาสา การช่วยงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และการอาสาสมัครช่วยงาน

แข่งขันจักรยาน 80 ปี แม่โจ้ ตามล�าดับ

องค์ประกอบที่ 3 การเคารพสิทธิส่วนรวม ตัวชี้วัด 3.1 การไม่ยึดครองของ

ส่วนรวม และตัวชี้วัด 3.2 การเปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้ใช้ของส่วนรวม ไม่พบว่านักศึกษา

ได้ปฏิบัติกิจกรรมจิตสาธารณะในองค์ประกอบและตัวชี้วัดนี้

ตอนที่ 2 ด้านข้อมูลความต้องการจัดกิจกรรมจิตสาธารณะของนักศึกษา

ผลการวจิยัพบว่านกัศกึษามคีวามต้องการจดักจิกรรมจติสาธารณ สรปุได้ดงันี้

องค์ประกอบที่ 1 การใช้ของส่วนรวม ตัวชี้วัด 1.1 การดูแลรักษาของส่วนรวม 

(1) ภายในมหาวิทยาลยั ได้แก่ การทาสีอาคาร ห้องเรียน หอพัก โรงอาหาร หอ้งสมุด 

และรั้วมหาวิทยาลัย การท�าความสะอาดหอพักและบริเวณรอบมหาวิทยาลัย 

การล้างห้องน�้าภายในหอพักนักศึกษา การถอนหญ้า เก็บเศษขยะภายในคลองข้าง

หอพัก การฟื้นฟูสวนสาธารณะหน้าตึกอ�านวย ยศสุข การเก็บขยะตามริมทาง 

ที่พบเห็นมารีไซเคิล และการจัดเอกสารในหอพักนักศึกษา ตามล�าดับ (2) ภายนอก

มหาวิทยาลัย ได้แก่ การพัฒนาโรงเรียนที่ห่างไกลความเจริญตามต่างจังหวัด ได้แก่ 

ทาสโีรงเรยีน ปรบัปรงุห้องเรยีน และซ่อมแซมเครือ่งเล่นเดก็ การพัฒนาวดัหรือโบราณ

สถาน ได้แก่ ท�าความสะอาด และจดัสวนต้นไม้เพือ่เพิม่ความร่มรืน่ การพฒันาชมุชน 

ได้แก่ ท�าความสะอาดเก็บกวาดขยะสวนสาธารณะ การอนุรักษ์ต้นไม้ สัตว์ป่าที่ใกล้

จะสูญพันธ์ ตามล�าดับ ตัวชี้วัด 1.2 การใช้ของส่วนรวมอย่างประหยัดและทะนุถนอม 

ไม่พบว่านักศึกษาต้องการจัดกิจกรรมจิตสาธารณะที่อยู่ในตัวชี้วัดนี้

องค์ประกอบที่ 2 การถือเป็นหน้าที่ในการปฏิบัติงานจิตสาธารณะ ตัวชี้วัด 

2.1 การท�าตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเพื่อส่วนรวม (1) ภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่ 

การช่วยงานสาขาท่ีเรียน การปลูกต้นไม้ในบริเวณมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว

และลดภาวะโลกร้อน การช่วยรุ่นพี่ท�างาน การช่วยซ่อมจักรยานให้กับนักศึกษาปี1 

และการเข้าร่วมท�าบุญตักบาตรพระ ตามล�าดับ (2) ภายนอกมหาวิทยาลัย ได้แก่ 

การเข้าร่วมกิจกรรมท่ีมหาวิทยาลัยจัด การเป็นอาสาสมัครช่วยผู้ประสบภัยน�้าท่วม 

แจกถุงยังชีพ ขนกระสอบทราย และการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันดินพังทลาย ตาม

ล�าดบั ตวัชีว้ดั 2.2 การรบัอาสาทีจ่ะท�าบางอย่างเพือ่ส่วนรวม (1) ภายในมหาวทิยาลยั 

ได้แก่ การอาสาช่วยงานวนัเกษตรแม่โจ้ 80 ปีฝากความดไีว้ในแผ่นดนิ การสอนพิเศษ
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น้องและเพื่อน การอาสาเป็นผู้น�านันทนาการ ตามล�าดับ (2) ภายนอกมหาวิทยาลัย 

ได้แก่ การจดัค่ายอาสาพฒันาหมูบ้่านบนดอย ในชนบทถิน่ทรุกันดาร การบริจาคเลอืด

ให้เพือ่นมนษุย์ การบรจิาคสิง่ของแก่ผูป้ระสบภยัน�้าท่วมและผู้ยากไร้ การช่วยเดก็ชาว

เขาในการอ่านและเขียนหนังสือ การออกค่ายจัดงานวันเด็กให้โรงเรียนยากไร้ 

การบริจาคเงินหรือสิ่งของให้เด็กด้อยโอกาสในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง 

การจดักจิกรรมตามบ้านพกัคนชราเพือ่สร้างความสนกุสนาน การปลกูป่า บวชป่า และ

ปลกูป่าชายเลน การช่วยหน่วยกู้ภัยช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน การออกค่ายสอนหนังสือ

เด็กยากจน การบริจาคเสื้อผ้า ผ้าห่ม เงิน และหนังสือให้เด็กบนดอย การออกค่าย 

จิตสาธารณะโดยบริจาคอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาแก่โรงเรียนท่ีขาดแคลน 

การสร้างฝายชะลอน�้า การสร้างโรงเรียนให้เด็กบนดอยและในชนบท การบริจาค

สิ่งของให้กับเด็กก�าพร้า เด็กยากจน เด็กชาวเขา การเลี้ยงอาหารที่สถานสงเคราะห์

เด็ก การช่วยเหลือคนแก่และคนตาบอดข้ามถนน การช่วยเหลือมูลนิธิปอเต็กตึ้ง และ

มูลนิธิต่างๆ การเข้าร่วมกิจกรรมอาสาผู้น�า V-Cheer การไปสร้างขวัญและก�าลังใจ

ให้ผู้พิการโดยอ่านหนังสือให้คนตาบอดฟัง การเล้ียงอาหารและสร้างความบันเทิง 

ให้ผู้ป่วยในโรงพยาบาล การบริจาคส่ิงของและเล้ียงอาหารเด็กพิการ เด็กก�าพร้า 

การช่วยเหลือสุนัขเร่ร่อนตามถนน การเป็นพี่เล้ียงในโครงการ ฝึกธรรมะแก่เด็กดี 

V-Star การบริจาคพระพุทธรูปให้กับวัด การบริจาคร่างกายหรือ อวัยวะร่างกาย 

ให้ผู้ยากไร้ การสร้างห้องสมุดแก่หมู่บ้านปกาเกอะญอ การสร้างศูนย์การเรียนรู้ 

ที่อยู่อาศัยให้เด็กยากจน และการเลี้ยงโรงทาน ตามล�าดับ

องค์ประกอบที่ 3 การเคารพสิทธิส่วนรวม  ตัวชี้วัด 3.1 การไม่ยึดครองของ

ส่วนรวม และตัวชี้วัด 3.2 การเปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้ใช้ของส่วนรวม ไม่พบว่านักศึกษา

ต้องการจัดกิจกรรมจิตสาธารณะในองค์ประกอบและตัวชี้วัดนี้
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ผลการวิจัยสามารถ สรุปแสดงเป็นตารางได้ดังนี้

ตารางที่ 1 แสดงความต้องการจัดกิจกรรมจิตสาธารณะของนักศึกษามหาวิทยาลัย

แม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ จ�าแนกตามองค์ประกอบและตัวชี้วัด

องค์ประกอบ ตัวชี้วัด

1. การใช้ของส่วนรวม 1.1 การดูแลรักษาของส่วนรวม

(1) ภายในมหาวิทยาลัย เช่น การทาสีอาคาร และรั้วมหาวิทยาลัย 

การท�าความสะอาดหอพัก และบริเวณรอบมหาวิทยาลัย

(2) ภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น การพัฒนาโรงเรียนที่ห่างไกลความ

เจริญตามต่างจังหวัด การพัฒนาชุมชน วัดหรือโบราณสถาน และการ

อนุรักษ์ต้นไม้ สัตว์ป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์

1.2 การใช้ของส่วนรวมอย่างประหยดั และทะนถุนอม ไม่พบว่านกัศกึษา

ต้องการจัดกิจกรรมจิตสาธารณะในตัวชี้วัดนี้

2. การถือเป็นหน้าที่

ในการปฏิบัติงานจิต

สาธารณะ

2.1 การท�าตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเพื่อส่วนรวม 

(1) ภายในมหาวิทยาลยั เช่น การช่วยงานสาขาทีเ่รยีน การปลกูต้นไม้

บริเวณมหาวิทยาลัย และการช่วยรุ่นพี่ท�างาน

(2) ภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมที่มหาวิทยาลัย

จัดเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน�า้ท่วม และการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกัน

ดินพังทลาย

2.2 การรับอาสาที่จะท�าบางอย่างเพื่อส่วนรวม

(1) ภายในมหาวทิยาลยั เช่น การอาสาช่วยงานวนัเกษตร แม่โจ้ 80 ปี 

ฝากความดีไว้ในแผ่นดิน การสอนพิเศษน้องและเพ่ือน และการอาสา 

เป็นผู้น�านันทนาการ

(2) ภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น การจัดค่ายอาสาพัฒนาหมู่บ้านบน

ดอยและในชนบท การบริจาคเลือด และการบริจาคสิ่งของแก่ผู้ประสบ

ภัยน�้าท่วมและผู้ยากไร้

3. การเคารพสิทธิ

ส่วนรวม

3.1 การไม่ยึดครองของส่วนรวม

3.2 การเปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้ใช้ของส่วนรวม

ไม่พบว่านักศึกษาต้องการจัดกิจกรรมจิตสาธารณะในองค์ประกอบ 

และ 2 ตัวชี้วัดนี้

ที่มา: องค์ประกอบและตัวชี้วัด ดัดแปลงจาก ชาย โพธิสิตา และคณะ (2540)
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อภิปรายผล
จากผลการวิจัย ตอนท่ี 1 ด้านข้อมูลความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับ 

จิตสาธารณะของนักศึกษา และการปฏิบัติกิจกรรมจิตสาธารณะของนักศึกษา 

พบว่านักศึกษามีความรู้ความเข้าใจสามารถอธิบายความหมาย และยกตัวอย่าง 

จิตสาธารณะได้ถูกต้อง รวมท้ังได้เคยปฏิบัติกิจกรรมจิตสาธารณะโดยเฉพาะภายใน

มหาวิทยาลัย แสดงให้เห็นว่านักศึกษาได้ผ่านการเรียนการสอนเรื่องจิตสาธารณะใน

ระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษามาแล้ว รวมทั้งได้จัดกิจกรรมเก่ียวกับ 

จิตสาธารณะซึ่งเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ได้ให้ความส�าคัญกับการมีจิตสาธารณะ 

ทีเ่ห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม การรูจั้กดแูลของส่วนรวม รวมถงึการรูจ้กัรกัษาผลประโยชน์ 

ส่วนรวมและของประเทศชาติ (ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม และสังคม สัญจร, 2543) 

และมหาวทิยาลยัแม่โจ้ จังหวดัเชยีงใหม่ กม็กีารจัดกจิกรรมจติสาธารณะให้นกัศกึษาใหม่ 

และเก่าอย่างต่อเนื่อง จึงท�าให้นักศึกษาสามารถอธิบายความหมาย และยกตัวอย่าง

จิตสาธารณะได้ถูกต้อง

จากผลการวิจัย ตอนที่ 2 ด้านข้อมูลความต้องการจัดกิจกรรมจิตสาธารณะ

ของนักศึกษา พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ มีความต้องการจัดกิจกรรมจิตสาธารณะ 

ที่เกี่ยวกับองค์ประกอบที่ 2 การถือเป็นหน้าที่ในการปฏิบัติงานจิตสาธารณะ ตัวชี้วัด 

2.2 การรับอาสาทีจ่ะท�าบางอย่างเพือ่ส่วนรวม (1) ภายในมหาวทิยาลยั เช่น การอาสา 

ช่วยงานวันเกษตรแม่โจ้ 80 ปีฝากความดีไว้ในแผ่นดิน การสอนพิเศษน้องและเพื่อน 

และการอาสาเป็นผู้น�านันทนาการ (2) ภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น การจัดค่ายอาสา

พัฒนาหมู่บ้านบนดอยและในชนบท การบริจาคเลือด และการบริจาคส่ิงของแก่ 

ผู้ประสบภัยน�า้ท่วมและผู้ยากไร้ ซึ่งจะเห็นว่าเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับทฤษฎีเกี่ยวกับ

การพัฒนาการด้านศีลธรรมและจริยธรรมของวัยรุ่น ที่พัฒนาต่อเนื่องมาตั้งแต่วัยเด็ก 

และเมื่อโตขึ้น มีอายุมากข้ึน ก�าลังจะก้าวเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ (ช่วงวัยรุ่นตอนปลาย) 

พฒันาการทางด้านคณุธรรมและจรยิธรรมของวยัรุน่กจ็ะพฒันาขึน้มาอกีขัน้หนึง่ โดย

พบว่า วัยรุ่นจะกระท�าหรือไม่กระท�าสิ่งใดก็ตาม จะเป็นผลที่เนื่องมาจากการเชื่อถือ

ตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบของสังคมที่ตัววัยรุ่นเองอาศัยอยู่ เนื่องมาจาก

ความมุง่หวงัทีจ่ะให้สงัคมเป็นปกตสิขุ มากกว่าการทีจ่ะมุง่หวงัให้บคุคลอืน่มาชืน่ชอบ

การกระท�าของตนเอง และพัฒนาการด้านคุณธรรมและจริยธรรมของวัยรุ่นในแต่ละ
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คนนั้นอาจจะไม่เท่าเทียมกันทุกคน (Kohlberg อ้างถึงใน Gormly and Brodzinsky, 

1989: ออนไลน์) นอกจากนี้ผลการวิจัยยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ เกียรติศักดิ์ 

แสงอรุณ (2552) ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนาจิตส�านึกสาธารณะส�าหรับ

เยาวชนไทย: กรณีศึกษากลุ่มและเครือข่ายเยาวชนท่ีท�างานด้านจิตสาธารณะ” 

ซึง่ผลการวจิยัพบว่ามกีระบวนการจดักจิกรรมทีเ่ป็นไปในแนวทางเดยีวกนัคอื การจดั

กิจกรรมเพือ่สงัคม การอาสา การช่วยเหลอืด้านการเงนิเพ่ือด�าเนินการ การให้ค�าปรึกษา 

และการจดัการความรูก้จิกรรมต่างๆ และยงัสอดคล้องกบังานวจิยัของ อ้อมใจ วงษ์มณฑา 

(2552) ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะของนักศึกษา มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์” ซึง่พบว่า  ระดบัจติสาธารณะของนกัศกึษา ค่าเฉลีย่สงูสดุ คอื ข้าพเจ้า

ต้องการมีส่วนร่วมในการท�ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ข้าพเจ้าชอบท�างาน

เป็นกลุม่หรือหมูค่ณะ เพราะก่อให้เกดิความรกัความสามคัคกีนั และข้าพเจ้าจะแบ่งปัน 

สิ่งของให้กับเพื่อนๆ และรุ่นน้องท่ีมีฐานะยากจน หรือให้ความช่วยเหลือพวกเขา 

ด้วยความเต็มใจ

บทสรุป ในการศึกษาความต้องการจัดกิจกรรมจิตสาธารณะของนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ นักศึกษาส่วนใหญ่มีความต้องการจัดกิจกรรม 

จิตสาธารณะที่เกี่ยวกับการรับอาสาที่จะท�าบางอย่างเพ่ือส่วนรวม ท้ังภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น การอาสาช่วยงานวันเกษตรแม่โจ้ 80 ปีฝากความดี 

ไว้ในแผ่นดนิ การสอนพเิศษน้องและเพือ่น การอาสาเป็นผูน้�านนัทนาการ การจดัค่าย

อาสาพัฒนาหมู่บ้านบนดอยและในชนบท การบริจาคเลือด และการบริจาคสิ่งของ 

แก่ผู้ประสบภัยน�า้ท่วมและผู้ยากไร้ เป็นต้น

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย

1. จัดกิจกรรมจิตสาธารณะในรูปแบบการรณรงค์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

ในด้านการดแูลรกัษาของส่วนรวม การใช้ของส่วนรวมอย่างประหยดั และทะนถุนอม 

การไม่ยดึครองของส่วนรวม และการเปิดโอกาสให้ผูอ้ืน่ได้ใช้ของส่วนรวม โดยเร่ิมจาก

การรณรงค์ภายในมหาวิทยาลัยและต่อเนื่องสู่ชุมชนและสังคมภายนอก

2. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ควรวางนโยบายอย่างเป็นรูปธรรมสู่การปฏิบัติ 

ในการส่งเสริมสนับสนุนการปลูกจิตส�านึก นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร 

ในการมีจิตสาธารณะ โดยผสมผสานในการเรียนการสอน การปฏิบัติงาน เพื่อสร้าง



71
Vol. 3, No. 1, January-June 2015

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558

ภาพลักษณ์องค์กรจิตสาธารณะ ให้เป็นที่ยอมรับ เชิดชู ยกย่องในชุมชน สังคม 

และนานาชาติ

3. พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมจิตสาธารณะที่นักศึกษาต้องการ ในด้าน 

การรับอาสาที่จะท�าบางอย่างเพื่อส่วนรวม โดยใช้วิธีผสมผสานกลยุทธ์ต่างๆ เช่น 

กลยทุธ์ความคดิสร้างสรรค์ การมส่ีวนร่วม และการสร้างแรงจงูใจ เป็นต้น เพือ่ก่อให้เกดิ 

ความแปลกใหม่ เป็นที่สนใจของกลุ่มเป้าหมายและประชาชนทั่วไป

4. การจัดกิจกรรมจิตสาธารณะของนักศึกษา ควรสอดคล้องนโยบายปัจจุบัน

ของมหาวิทยาลัย คือ นโยบายมหาวิทยาลัยแม่โจ้: มหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ เน้นการ

พัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อโลก มีการหมุนเวียนใช้ทรัพยากรดิน น�า้ 

และพลงังานอย่างมปีระสทิธิภาพ และยัง่ยนื ซึง่จะก่อให้เกดิประโยชน์ต่อมหาวทิยาลยั 

ในภาพรวม

5. คัดเลือกศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า ให้เป็นบุคคลจิตสาธารณะแห่งปี พิจารณา

จากผลงานด้านการเกษตร นวัตกรรมการเกษตร หรืองานที่เกี่ยวข้อง เช่นการค้นพบ

ต่างๆ เพื่อเป็นแบบอย่างในสังคม

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ต่อไป
ศึกษาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมจิตสาธารณะของนักเรียน นิสิต นักศึกษา 

ในสถานศึกษาต่างๆ ในรูปแบบอื่น เช่น การวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม 

หรือการวิจัยเพื่อการพัฒนา

กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจัยขอขอบคุณ ที่ปรึกษาการวิจัย ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือการวิจัย 

และผู้อ่านงานวิจัย รวมท้ัง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ 

ที่สนับสนุนทุนวิจัย ประจ�าปี พ.ศ. 2557 จึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย
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