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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะของ

นกัศกึษาระดบัปรญิญาตรภีาคปกต ิมหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั วทิยาเขตร้อยเอด็ 2) เพือ่เปรยีบเทยีบ 

ความคิดเห็นท่ีมีต่อคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะของนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด จ�าแนกตามเพศ อายุ และสาขาวิชาที่ศึกษา 3) เพื่อ

ศึกษาข้อเสนอแนะเก่ียวกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะของนักศึกษาระดับปริญญาตร ี

ภาคปกติ มหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั วทิยาเขตร้อยเอด็ กลุ่มตัวอย่างในการวิจยัครัง้นี ้เป็นนกัศกึษา

ระดับปริญญาตรีภาคปกติ ที่ก�าลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ช้ันปีท่ี 

1-4 ภาคเรียนที ่1 ปีการศกึษา 2556 จ�านวน 226 คน เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถามมาตราส่วน

ประมาณค่าห้าระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ

เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช้ t-test (Independent Samples) และวิเคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) โดยการทดสอบด้วยสถิติ F-test

ผลการวิจัย พบว่า 

1)  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ด ้านจิตสาธารณะของนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยล�าดับตามค่าเฉลี่ยมาก

ไปหาน้อย คือ ด้านความรับผิดชอบต่อครอบครัว ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ช่วยเหลือสังคม และด้าน

ความรับผิดชอบต่อโรงเรียน ครูอาจารย์

2)  ผลการเปรยีบเทยีบคณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์ด้านจติสาธารณะของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรี

ภาคปกติ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด พบว่า นักศึกษาที่มีเพศ และอายุต่างกัน มี

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะ โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วน

นักศึกษาที่มีสาขาวิชาที่ศึกษาต่างกัน มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านจิตสา ไม่แตกต่างกัน

1	 นักศึกษาปริญญาโท	 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา,	 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	 วิทยาเขต

ร้อยเอ็ด.



ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกรำคม-มิถุนำยน 2558 199

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

3)  ข้อเสนอแนะเก่ียวกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะของนักศึกษาระดับปริญญา

ตรีภาคปกติ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ล�าดับตามความถี่มากไปหาน้อย สาม

ล�าดับแรก คือ ควรส่งเสริมให้มีกิจกรรมด้านจิตสาธารณะอย่างจริงจัง ควรส่งเสริมการด�าเนินกิจกรรมที่

เกีย่วข้องกับจติสาธารณะ เช่น การออกค่ายอาสาเพ่ือเป็นการส่งเสรมิจิตค�านงึถงึส่วนรวมร่วมกัน ทัง้ในด้าน

คุณลักษณะบุคลิกภาพเป็นการฝึกจิตที่ดีให้กับนักศึกษา การท�างานร่วมกับผู้อื่น และควรส่งเสริมกิจกรรม

หรือโครงการเพื่อสร้างเสริมจิตค�านึงถึงส่วนรวมร่วมกันแก่นักศึกษา ให้รู้จักรักตนเอง และรักผู้อื่น เช่น การ

อาสาปลูกป่า การรักษาความสะอาด และการช่วยเหลือผู้อื่น

ABSTRACT

Objectives of this research were: 1) to study regular course undergraduate students’ 

desirable, civic minded attributes at Mahamakut Buddhist University’s Roi Et campus,  

2) compare students’ opinions on their desirable, civic minded attributes at its campus 

with variables of former’s genders, ages and departments and, 3) regulate suggestions on 

their desirable, civic-minded here. The sampling group comprised 226 regular course  

undergraduate students studying at the above campus in 1st semester of B.E. 2556, from 

1st-4th year classes. The tool used for conducting the research was Likert-type scale  

questionnaires. The statistics utilized for data analyses embodied percentage, mean,  

standard deviation, comparing pair differences by making use of t-test (Independent  

Samples) and F-test (One-way ANOVA).

Results of the research manifested the following findings:

1)  Regular course undergraduate students’ desirable, civic minded attributes at 

Mahamakut Buddhist University’s Roi Et campus were rated ‘high’ in the overall aspect. 

All aspects ranked in descending order of means were: i) responsibility for one’s own  

family, ii) responsibility for society, iii) social assistance and iv) responsibility for one’s school 

and teacher. 

2)  The comparative results of theirdesirable, civic-minded attributes at its campus 

indicated that variables of their genders and ages showed significant differences in their 

such attributes in the overall aspect, the statistical significance level at .05 while variables 

of their different departments proved the opposite. 

3)  Respondents’ suggestions on their desirable, civic-minded attributes here were 

recommended in descending order of three frequencies. First, the campus should promote 

civic-minded activities to be held in reality. Secondly, it should support students to carry 

out activities having to do with civic mind such as undertaking volunteering camps, which 

aim to encourage their civic mind that concentrates on the public’s interest. In the aspect 
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of personality, it was considered practising good mind to students to work with others. 

Finally, the campus should support activities or projects aiming at reinforcing their civic 

mind towards the public’s benefits to students so as to have them be well aware of them-

selves and adore others. Such activities include forestation volunteering, keeping premises 

clean and assisting others.

1. ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

มหาวทิยาลัยเป็นสถาบันการศกึษาทีม่บีทบาทส�าคญัในการตอบสนองนโยบายการพฒันาประเทศ 

จึงต้องตระหนัก ต้องปรับตัวให้ทันและสามารถตอบสนองความเปลี่ยนแปลงความต้องการของสังคมให้ได้ 

โดยการผลติบณัฑติทีม่คีวามสมบรูณ์พร้อมในการอทุศิตนเพือ่สงัคมส่วนรวม ดงัพระบรมราโชวาทในสมเดจ็ฯ 

พระบรมราชชนก

  “ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัว   เป็นที่สอง

  ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์   เป็นกิจที่หนึ่ง

  ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศ   จะตกแก่ท่านเอง

  ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพ  ไว้ให้บริสุทธิ์”

มหาวทิยาลยัจึงต้องมกีารก�าหนดเป้าหมายและวตัถปุระสงค์ในการผลติบัณฑติให้ชดัเจน ทัง้ในด้าน

ความรู้และคุณธรรม เพื่อการด�าเนินชีวิตที่เหมาะสมกับสภาพทางสังคมที่เปลี่ยนไปจิตสาธารณะ เป็นเรื่อง

ของกระบวนการเรียนรู้จากความเป็นจริง ไม่ใช่สิ่งส�าเร็จรูปที่จะบรรจุลงไปในหลักสูตรการศึกษาใด ๆ และ

ปัจจุบันได้มีการพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรวดเร็ว จนก่อให้เกิดสภาวะโลกไร้พรมแดน ซ่ึงเป็น

ตวัน�าส�าคญัทีก่่อให้เกดิการเปล่ียนแปลงอย่างใหญ่หลวงต่อประเทศชาต ิท้ังในด้านเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง

การปกครอง และการบริหาร กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท่ีด�าเนินการมาอย่างต่อเนื่องได้ 

กล่อมเกลาให้บุคคลที่มีความเป็นปัจเจกสูง ไม่ใส่ใจต่อเรื่องส่วนรวม ดังจะเห็นพฤติกรรมที่สื่อถึงการยึดถือ

ตนเองเป็นศูนย์กลาง มีลักษณะมานุษยวิทยา มองข้ามความสัมพันธ์และความเก่ียวโยงถึงกันของสรรพสิ่ง

รอบตวั ท�าให้เกดิการรบัรูแ้ละมคีวามคดิว่าสิง่ของทีเ่ป็นของสาธารณะนัน้เป็นทรพัย์สนิของภาครฐัหรือของ

ราชการ เป็นสิง่ทีต่นเองสามารถน�ามาใช้ประโยชน์หรอืร่วมใช้ประโยชน์โดยไม่ต้องมส่ีวนร่วมรบัผดิชอบดูแล 

จึงพากันละเลย ไม่สนใจที่จะดูแลรักษา และไม่ช่วยกันจัดการเพื่อท�าทรัพย์สินส่วนกลางให้คงสภาพได้นาน

มากกว่าสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน (นิธิ เอียวศรีวงศ์, 2541, หน้า 9)

การศกึษาเพือ่ความเป็นพลเมอืงผู้มจีติสาธารณะ คือการศกึษาที่ท�าใหน้กัศกึษาอยากมีส่วนร่วม มี

ความตืน่ตวัต่อความเป็นไปของบ้านเมอืง เป็นพลเมอืงทีม่คีวามกล้าหาญทางจรยิธรรม ค�านงึถงึผลประโยชน์

ของส่วนรวม มคีวามสามารถอยูร่่วมกบัความแตกต่าง ซึง่แนวทางหลกั ๆ  ได้แก่ ความรูเ้กีย่วกบัสทิธพิลเมอืง 

ทักษะ-คุณลักษณะพลเมือง และคุณธรรมส�าหรับพลเมือง หรืออาจรวมไปถึงข้อมูลข่าวสารและการเตรียม

พลเมอืงให้เป็นพลโลกทีร่บัมอืกระแสโลกาภวิตัน์ได้ ดงันัน้ การศึกษาทีเ่คยแต่ผลติพลเมอืงทีไ่ม่ต้องใช้สมอง 

ป้อนให้แก่ทุนนิยมบริโภคและอ�านาจการเมืองอย่างซื่อสัตย์ จะต้องเปลี่ยนสร้างกระบวนทัศน์ใหม่ที่ท�าให้

การศึกษาเป็นเรื่องของ“การเรียนรู้” มิใช่ “การเรียนความรู้” อีกต่อไป จิตสาธารณะจะเกิดข้ึนได้เมื่อ
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นักศกึษาเรยีนรูเ้ป็น เข้าใจปัญหา และรูจ้กัคณุค่าของตนเอง พฒันาการทัง้สองส่วนมิใช่เกดิจากการบอกเล่า 

การเรียนในห้องเรียนค�าบรรยายของผู้สอนในแต่ละสถาบันได้ แต่นักศึกษาต้องเช่ือมั่น กล้าตัดสินใจ  

และอาสาพาตัวเองลงไปท�ากิจกรรมด้วยตนเอง การรับรู้ถึงเหตุการณ์ อารมณ์ความรู้สึก ความอ่อนไหวการ

เข้าถึงประสบการณ์ การลงมือปฏิบัติจริงผ่านกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การมีเพื่อนร่วมอุดมคติ 

การพูดคุยปรึกษาหารือ ล้วนเป็นตัวหล่อหลอมจิตใจให้รู้จักท�างานเสียสละแก่ผู้ท่ีล�าบาก ขัดสนยากจน  

มีปัญหารอบด้านได้ (ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม และสังคม สัญจร, 2542, หน้า 21)

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด จึงตระหนักถึงความส�าคัญของการผลิต

บณัฑติให้มคุีณธรรม จรยิธรรมและได้ก�าหนดไว้ในนโยบายของมหาวทิยาลยัอย่างชดัเจนว่า ผลิตบัณฑติทาง

ด้านวิชาการพระพทุธศาสนา ทีม่คีณุภาพและมมีาตรฐาน ทัง้ด้านความรู ้ความประพฤตมิสีาราณยีธรรมและ

พรหมวิหารธรรม แต่เนื่องจากว่ายังมีนักศึกษาบางคนยังมีพฤติกรรมขาดจิตสาธารณะ เช่น ฉีกหนังสือห้อง

สมดุหวงัเพ่ือประโยชน์ส่วนตน การใช้น�า้ประปา การใช้ไฟฟ้าอย่างฟุม่เฟือยของนกัศกึษาในอาคารเรยีนและ

หอพัก พฤติกรรมของนักศึกษาที่ไร้น�้าใจ ไม่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ไม่ช่วยกันรักษาสมบัติของมหาวิทยาลัย 

มีการขีดเขียนบนโต๊ะเรียน ในห้องน�้า อีกทั้งไม่ชอบเข้าร่วมกิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์ต่าง ๆ  ที่มหาวิทยาลัย

จัดขึ้น เพราะรู้สึกว่าท�าให้ตนเสียเวลา 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ด้านจิต

สาธารณะของนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด 

โดยศกึษาว่าระดับจิตสาธารณะของนกัศกึษามหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั วทิยาเขตร้อยเอด็ โดยภาพ

รวมแต่ละด้านอยู่ในระดับใด พร้อมทั้งเปรียบเทียบจิตสาธารณะของนักศึกษาจ�าแนกตามตัวแปร เพศ อายุ 

และระดบัชัน้ปีทีศ่กึษา โดยหวงัว่าผลการวจิยัครัง้นีจ้ะเป็นประโยชน์ต่อผูบ้รหิารมหาวทิยาลยั และบคุลากร

ผู้เก่ียวข้องในแวดวงสถาบันอุดมศึกษา ได้ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาหาแนวทางจัดกิจกรรมการ

เรยีนการสอนและกจิกรรมเสรมิหลกัสตูร เพือ่ปลกูฝังและพฒันาจติสาธารณะแก่นกัศกึษาให้ออกไปประกอบ

อาชีพและรับใช้สังคมส่วนรวมเพื่อเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติต่อไป

 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะของนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะของนักศึกษา

ระดบัปรญิญาตรภีาคปกต ิมหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั วทิยาเขตร้อยเอด็ จ�าแนกตามเพศ อาย ุและ

สาขาวิชาที่ศึกษา

3.  เพือ่ศกึษาข้อเสนอแนะเก่ียวกบัคณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์ด้านจิตสาธารณะของนกัศกึษาระดบั

ปริญญาตรีภาคปกติ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

3. สมมติฐานการวิจัย

1. นักศึกษาที่มีเพศต่างกัน มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะ แตกต่างกัน
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2. นักศึกษาที่มีอายุต่างกัน มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะ แตกต่างกัน

3. นักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่ศึกษาต่างกัน มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะ  

แตกต่างกัน

4. ขอบเขตของการวิจัย

1. ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ ท่ีก�าลังศึกษาอยู ่

มหาวทิยาลัยมหามกฏุราชวทิยาลยั วทิยาเขตร้อยเอด็ ช้ันปีที ่1-4 ภาคเรียนที ่1 ปีการศกึษา 2556 ทกุคณะ 

จ�านวน 519 คน 

2. ขอบเขตด้านเนื้อหา ได้แก่ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีภาคปกติ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด จ�าแนกเป็น 3 ด้าน ดังนี้คือ 

 1)  ด้านความรับผิดชอบต่อครอบครัว 

 2)  ด้านความรับผิดชอบต่อโรงเรียน ครูอาจารย์

 3)  ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ช่วยเหลือสังคม

3. ขอบเขตด้านพื้นที่ ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.  ท�าให้ทราบคณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์ด้านจติสาธารณะของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรภีาคปกติ 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

2. ท�าให้ทราบผลการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ท่ีมต่ีอคณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์ด้านจติสาธารณะ

ของนักศกึษาระดบัปรญิญาตรภีาคปกติ มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั วทิยาเขตร้อยเอ็ด ทีม่ ีเพศ อายุ 

และสาขาวิชาที่ศึกษาต่างกัน 

3. ท�าให้ทราบข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะ

4. ท�าให้สามารถน�าผลการวจิยัครัง้นีไ้ปใช้เป็นสารสนเทศในการพฒันาประกอบการพจิารณาหา

แนวทางจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อปลูกฝังและพัฒนาจิตสาธารณะแก่

นักศึกษาต่อไป

6. วิธีด�าเนินการวิจัย

1. ประชากร ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ ที่ก�าลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัย มหามกุฏ

ราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ชั้นปีที่ 1-4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ทุกคณะ จ�านวน 519 คน

2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ ท่ีก�าลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัย 

มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด จ�านวน 226 คน ก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size)  

โดยใช้สูตรของ ยามาเน (Taro Yamane) (ยุทธ ไกยวรรณ์ และกุสุมา ผลาพรม, 2553, หน้า 122) สุ่มแบบง่าย  

(Simple Random Sampling) (บุญชม ศรีสะอาด, 2553, หน้า 45) โดยวิธีการจับสลาก

3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้



ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกรำคม-มิถุนำยน 2558 203

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

 ตอนที่ 1 แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ และสาขา

วิชาที่ศึกษา ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)

 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ด้านจติสาธารณะของนกัศกึษาระดบัปริญญา

ตรีภาคปกติ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด มีลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

(Rating Scale) โดยแบ่งระดับของการวัดออกเป็น 5 ระดับ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 

 ตอนที่ 3 แบบสอบถามข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา คือ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน 

มาตรฐาน และสถติเิชงิอนมุาน คอื การทดสอบค่าท ี(t-test) และการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดยีว 

(One-way ANOVA)

7. ผลการวิจัย

1. ผลการวเิคราะห์คณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์ด้านจติสาธารณะของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรี

ภาคปกติ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

 ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ภาคปกติ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยล�าดับตามค่า

เฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ ด้านความรับผิดชอบต่อครอบครัว ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ช่วยเหลือสังคม 

และด้านความรับผิดชอบต่อโรงเรียน ครูอาจารย์ 

 เมื่อแยกออกเป็นรายด้านพบว่า มีผลการวิจัยดังต่อไปนี้

 1)  ด้านความรบัผดิชอบต่อครอบครวั พบว่า คณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์ด้านจติสาธารณะของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ นักศึกษาเชื่อฟังพ่อแม่ ผู้ปกครอง ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 

นักศึกษาใช้จ่ายอย่างประหยัด ไม่ฟุ่มเฟือย สุรุ่ยสุร่าย

 2) ด้านความรับผิดชอบต่อโรงเรียน ครูอาจารย์ พบว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านจิต

สาธารณะของนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด 

โดยรวม อยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ นักศึกษาเชื่อฟังค�าสั่งสอนของครูอาจารย์ ส่วนข้อที่มี

ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ นักศึกษาส่งเสริมเพื่อนในทางที่ถูกที่ควร

 3)  ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ช่วยเหลือสังคม พบว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านจิต

สาธารณะของนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด 

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ข้อทีอ่ยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ คอื นักศกึษาปฏบิติัตามกฎหมาย รกัษาสมบติัของส่วนรวม  

ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ นักศึกษาให้ความช่วยเหลือเพื่อนและผู้อื่นเมื่อได้รับความเดือดร้อน

2. ผลการเปรียบเทยีบคณุลักษณะทีพ่งึประสงค์ด้านจติสาธารณะของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ี

ภาคปกติ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

 สมมตฐิานที ่1 นกัศกึษาทีม่เีพศต่างกนั มคีณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์ด้านจติสาธารณะ แตกต่างกนั
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 ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาที่มีเพศต่างกัน มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะ โดย

รวมแตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 เมือ่พจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความรบัผดิชอบ

ต่อโรงเรียน ครูอาจารย์ และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ช่วยเหลือสังคม นักศึกษามีคุณลักษณะท่ี 

พงึประสงค์ด้านจติสาธารณะ แตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ส่วนด้านความรบัผดิชอบต่อ

ครอบครัว นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะ ไม่แตกต่างกัน

 สมมติฐานท่ี 2 นกัศกึษาทีม่อีายตุ่างกนั มคีณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์ด้านจติสาธารณะ แตกต่างกนั

 ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาที่มีอายุต่างกัน มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะ 

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านความรับผิดชอบ 

ต่อสงัคม ช่วยเหลอืสงัคม นกัศกึษามคีณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์ด้านจติสาธารณะ แตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญั

ทางสถิตทิีร่ะดบั .05 ส่วนด้านความรบัผดิชอบต่อครอบครวั และด้านความรบัผดิชอบต่อโรงเรยีน ครอูาจารย์ 

นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะ ไม่แตกต่างกัน

 สมมติฐานที่ 3 นักศึกษาที่มีสาขาวิชาที่ศึกษาต่างกัน มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้าน 

จิตสาธารณะ แตกต่างกัน

 ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาที่มีสาขาวิชาท่ีศึกษาต่างกัน มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ด้าน 

จิตสาธารณะ ทั้งโดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน

 

8. อภิปรายผล

จากสรุปผลการวิจัยคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะของนักศึกษาระดับปริญญาตร ี

ภาคปกติ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด มีผลการวิจัยที่น่าสนใจและน�ามาอภิปรายผล 

เพิ่มเติมตามประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

1. การวเิคราะห์คณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ด้านจิตสาธารณะของนกัศึกษาระดับปรญิญาตรภีาค

ปกติ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

 ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ภาคปกติ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะ

การที่นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทางสังคมหรือได้กระท�ากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมเป็นการ 

ส่งเสริมให้นักศึกษาแต่ละคนรู้จักตนเองมากขึ้น รู้จักความเสียสละอันเป็นผลให้เกิดการพัฒนาการเรียน 

วชิาการ สงัคม ร่างกาย จิตใจ บคุลกิภาพ และวฒุภิาวะ สูค่วามเป็นผูใ้หญ่ จงึเป็นกระบวนการพฒันานกัศกึษา

ให้เป็นคนที่สมบูรณ์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อ้อมใจ วงษ์มณฑา และ ประเสริฐ บัณฑิศักดิ์ (2554) 

ได้ท�าการวิจัยเรื่อง จิตสาธารณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ผลการวิจัย

พบว่า ระดบัจติสาธารณะของทัง้ภาพรวมและรายข้อ อยูใ่นระดบัมาก และสอดคล้องกบังานวจิยัของ อรยิา 

คูหา และสุวิมล นราองอาจ (2554) ได้ท�าการวิจัยเรื่อง จิตสาธารณะและรูปแบบการด�าเนินชีวิตของ

นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ผลการวิจัยพบว่า จิตสาธารณะของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อยู่ในระดับมาก

 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านความรับผิดชอบต่อครอบครัว ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับ
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

มาก อาจเป็นเพราะนักศกึษาส่วนใหญ่ได้รบัการปลกูฝังให้มคีวามรบัผดิชอบต่อหน้าทีต่ัง้แต่เยาว์วยั มกิีจวตัร

ของแต่ละคนในครอบครัว พ่อแม่ เป็นผู้มีบทบาทส�าคัญในการประสานกิจกรรมต่างๆ ในครอบครัว เปิด

โอกาสให้ท�าอะไรได้เอง ท�าให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง ซึ่งจะช่วยให้เด็กมีความรับผิดชอบมากขึ้น ซึ่ง

สอดคล้องกับแนวคิดของ สมพงษ์ สิงหะพล (2542) ที่กล่าวว่า จิตส�านึกเกี่ยวกับตนเอง (Self Conscious-

ness) เป็นจิตส�านึกเพื่อพัฒนาตนเองท�าให้ตนเองเป็นบุคคลท่ีสมบูรณ์ยิ่งข้ึนจิตส�านึกด้านนี้การศึกษาไทย 

มุ่งมั่นปลูกฝังมานาน เกิดบ้างไม่เกิดบ้างไปตามสภาพการณ์ เป็นจิตส�านึกแบบคลาสสิกที่ทุกสังคมพยายาม

เหมอืนกันทีจ่ะสร้างให้เกดิขึน้ให้ได้ เช่น ความขยนั ความรบัผดิชอบ ความมานะอดทน เป็นต้น เป็นจติส�านกึ

ที่ถูกปลูกฝังและมีมานานตามสภาพสังคมไทย

 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านความรับผิดชอบต่อโรงเรียน ครูอาจารย์ ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่

ในระดับมาก อาจเป็นเพราะหน้าที่และความรับผิดชอบของนักศึกษาต้องประพฤติปฏิบัติตนตามระเบียบ 

ข้อบังคับของกระทรวงศึกษาธิการและข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตนอยู่ในโอวาท

ของครู – อาจารย์ ประพฤติปฏิบัติตนให้สมกับสภาพการเป็นนักศึกษา ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุรา ไม่เสพสิ่งเสพติด 

ให้โทษ ไม่เล่นการพนัน และไม่มั่วสุมอบายมุขทั้งปวง ประพฤติปฏิบัติตนตามกฎหมายจารีต ประเพณีและ

วัฒนธรรมอันดีงามของบ้านเมือง ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา มีน�้าใจ และยึดมั่นในหลักคุณธรรม

จริยธรรมที่ดีงาม สุภาพอ่อนโยน มีสัมมาคาระต่อบุคคลทั่วไปและปฏิบัติตนเหมาะสมตามวัย และสภาพ 

แห่งตน ต้องรู้จักเสียสละเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เห็นประโยชน์ส่วนรวม รักษาทรัพย์สมบัติของโรงเรียน ของสังคม 

และมีความสามัคคีในหมู่คณะ รุ่นน้องนับถือรุ่นพี่ ที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่รุ่นน้อง ต้องสร้าง

ชื่อเสียงภาพพจน์ที่ดีให้แก่โรงเรียน และไม่กระท�าการใด ๆ ท่ีเป็นการท�าลายช่ือเสียงของโรงเรียน  

ซึง่สอดคล้องกบัแนวคิดของ ชาย โพธสิติา (2542) ได้กล่าวว่า จติสาธารณะคอืจิตส�านกึทางสังคมท่ีส�านกังาน

คณะกรรมการวจิยัแห่งชาตไิด้อธบิายว่าเป็นการรูจ้กัเอาใจใส่เป็นธุระและเข้าร่วมในเรือ่งของส่วนรวมทีเ่ป็น

ประโยชน์ต่อประเทศชาติ มีความส�านึกและยึดมั่นในระบบคุณธรรม และจริยธรรมที่ดีงาม ละอายต่อสิ่งผิด

เน้นความเรียบร้อย ประหยัด และมีความสมดุลระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ ฐานคิดของจิตสาธารณะที่ลึก

ซึง้อกีระดบัหนึง่คอื ความรบัผดิชอบต่อสงัคม ในการช่วยเหลอืสงัคม ไม่ท�าให้ผูอ้ืน่หรอืสงัคมเดอืดร้อนได้รบั

ความ เสียหาย และมีระดับของความรับผิดชอบเริ่มตั้งแต่ ประการแรก ความรับผิดชอบต่อครอบครัว 

อาทิ  เชื่อฟังพ่อแม่ ช่วยเหลืองานบ้าน ไม่ท�าให้พ่อแม่เสียใจ ประการที่สอง  มีความรับผิดชอบต่อโรงเรียน 

ครูอาจารย์ เช่น ตั้งใจเล่าเรียน เชื่อฟังค�าสั่งสอนของครูอาจารย์ ปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัยของโรงเรียน 

ช่วยรักษาทรัพย์สมบัติของโรงเรียน และประการที่สาม มีความรับผิดชอบต่อสังคม ช่วยเหลือสังคม 

2. ผลการเปรียบเทยีบคณุลักษณะทีพ่งึประสงค์ด้านจติสาธารณะของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ี

ภาคปกติ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

 1)  นักศึกษาที่มีเพศต่างกัน มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะ โดยรวมแตกต่าง

กนัอย่างมนียัส�าคัญทางสถติิทีร่ะดับ .05 ซึง่เป็นไปตามสมมติฐานการวจิยัครัง้นี ้อาจเป็นเพราะว่า ในปัจจบัุน

บทบาททางเพศ เกิดจากประสบการณ์ตรงของบุคคลท่ีได้รับอิทธิพลการอบรมเลี้ยงดู การอบรมสั่งสอน  

ปลูกฝัง และมีสภาพแวดล้อมทางชีวสังคมตั้งแต่อดีตที่แตกต่างกันตั้งแต่วัยเด็กจึงท�าให้ผ่านประสบการณ์ที่

แตกต่างกัน ส่งผลให้มีมุมมองต่อกิจกรรมเพื่อสังคมในแต่ละด้านที่แตกต่างกัน เหตุนี้นักศึกษามหาวิทยาลัย 
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มหามกฏุราชวทิยาลยั วทิยาเขตร้อยเอด็ทีม่เีพศต่างกนัมจีติสาธารณะแตกต่างกนั ซึง่ขดัแย้งกบังานวจิยัของ 

พระอ�านาจ อตฺถกาโม (น้อยนิล) (2554) ได้ท�าการวิจัยเรื่อง การศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ

นกัเรยีนโรงเรยีนศกึษาสงเคราะห์บางกรวย อ�าเภอบางกรวย จงัหวดันนทบรุ ีผลการวจิยัพบว่า คณุลกัษณะ

อันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย อ�าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ท่ีมีเพศ 

ต่างกัน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน

 2)  นักศึกษาที่มีอายุต่างกัน มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะ แตกต่างกันอย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยครั้งนี้ อาจเป็นเพราะว่า การที่มี

ประสบการณ์ “ผ่านฝนผ่านหนาว” หรือผ่านการเรียนรู้ท่ียาวนานกว่า จึงท�าให้รับรู้และมีจิตสาธารณะ

มากกว่า ซึง่ขดัแย้งกับงานวิจัยของ พระอ�านาจ อตถฺกาโม (น้อยนลิ) (2554) ได้ท�าการวจิยัเรือ่ง การศกึษา

คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ของนกัเรียนโรงเรยีนศกึษาสงเคราะห์บางกรวย อ�าเภอบางกรวย จงัหวดันนทบรุี 

ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย อ�าเภอ

บางกรวย จังหวัดนนทบุรี ที่มีอายุต่างกัน โดยภาพรวมไม่แตกต่าง

 3)  นักศึกษาที่มีสาขาวิชาที่ศึกษาต่างกัน มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะ  

ทั้งโดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยครั้งนี้ อาจเป็นเพราะว่า การที่

นักศึกษา ศึกษาต่างสาขาวิชากัน ย่อมเป็นผลให้ถูกปลูกฝัง ได้รับการส่งเสริม ผ่านการจัดการเรียนการสอน 

ให้นักศึกษาได้เรยีนรูจ้ากประสบการณ์ตรงทีแ่ตกต่างกนั ทัง้นีต้ามความคาดหวงัทีถ่กูก�าหนดไว้ในพฤตกิรรม

ทีพึ่งประสงค์ของแต่ละสาขาวิชา และนกัศึกษาได้เรียนวชิาศึกษาทัว่ไปหรอืวิชาหมวดพืน้ฐานเกีย่วกบับริบท

ทางสงัคม เศรษฐกจิและการเมอืง รวมถงึวชิาทางพระพทุธศาสนาท่ีเหมือนกันภายในวทิยาเขต ซึง่สอดคล้อง

กับแนวคิดของ เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2548) ได้ให้ความหมายจิตสาธารณะว่า การมีจิตส�านึก  

เพือ่ผู้อืน่และส่วนรวม เป็นการแสดงออกถงึการไม่ยดึเอาประโยชน์ของตนเองเป็นทีต่ัง้ ไม่ใช่เพยีงแค่ตนเอง

อยูร่อดเท่านัน้ แต่เป็นผูท้ีม่น้ีาใจชอบช่วยเหลอืผู้อืน่อยูเ่สมอ มคีวามตระหนกัถึงประโยชน์ของส่วนรวม พร้อม

กับมีความเต็มใจและยินดีที่จะเสียสละสิทธิ์ของตนออกไปถ้าสิ่งนั้นส่งผลให้ภาพรวมออกมาดีขึ้น

9. ข้อเสนอแนะ

จากการวิจัยเรื่องคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะของนักศึกษาระดับปริญญาตร ี

ภาคปกติ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ผู้วิจัยได้พบประเด็นที่น่าสนใจและน�ามา

เป็นข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. ข้อเสนอแนะน�าไปใช้

 1)  คณะผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรจัดกิจกรรม หลักสูตร โดยเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับ

การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม สิทธิ หน้าที่ของพลเมือง เพื่อพัฒนานักศึกษาในแต่ละสาขาวิชา แต่ละชั้นปี

ให้มากขึ้น เพื่อให้นักศึกษาให้ความสนใจต่อสังคมมากขึ้น 

 2)  คณะผูบ้รหิารและผูม้ส่ีวนเกีย่วข้อง ควรสร้างจติสาธารณะแก่นกัศกึษาตัง้แต่การเรยีนใน

ชั้นเรียน รวมทั้งการจัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งในวิทยาลัยและชุมชนอย่างต่อเนื่องและให้นักศึกษาสมัครใจเข้า

ร่วมกิจกรรม
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

 3)  ในแง่ของหลักสูตรของแต่ละคณะที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ควรก�าหนดคุณลักษณะให้ 

เด่นชัดเป็นจุดเด่นทั้งในส่วนของจิตสาธารณะและรูปแบบการด�าเนินชีวิต ตามความคาดหวังของสังคมและ

วิชาชีพ 

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย

 1)  ควรศึกษาถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษาในด้านรักความเป็นไทย เพื่อให้

นักเรียนตระหนักและภาคภูมิใจในความเป็นไทยท้ังด้านเช้ือชาติ ภาษา ภูมิปัญญา โดยเป็นการวิจัยเชิง

คุณภาพ มีการสัมภาษณ์ สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก และมีความละเอียดของ

ข้อมูลมากยิ่งขึ้น

 2)  ควรศึกษาถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษาโดยผ่านมุมมองของผู ้บริหาร 

ครูผู้สอน และผู้ปกครอง โดยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีการสัมภาษณ์ สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน 

เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก และมีความละเอียดของข้อมูลมากยิ่งขึ้น
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ผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องดังนี ้ขอขอบคุณมหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั ทีไ่ด้ขยายโอกาสทางการศกึษาในระดบั
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วิมล,ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ที่ได้กรุณาให้ก�าลังใจ ให้ค�า
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แนะน�า ค�าปรึกษา และตรวจแก้ไขงาน อันเป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัย จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ 

ณ โอกาสน้ี  กราบขอบพระคุณ พระครูวิจิตรปัญญาภรณ์,ดร. อาจารย์ที่ปรึกษา ขออนุโมทนาขอบคุณ 
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ลงด้วยดี กราบขอบพระคุณ พระราชปริยัติวิมล, ดร. อนุโมทนาของคุณ ดร.ประพิศ โบราณมูล และนาย

เอี่ยม อามาตย์มุลตรี ที่เมตตารับเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือเพื่อการวิจัย และตรวจสอบเนื้อหาจน

ส�าเร็จลงไปด้วยดี กราบขอบพระคุณ ท่านเจ้าอาวาสวัดบ้านเหล่าใหญ่ ต�าบลดงลาน อ�าเภอเมือง จังหวัด

ร้อยเอ็ด ที่ให้ความเมตตาอนุเคราะห์ช่วยเหลืออ�านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ  จนงานวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ 

ส�าเร็จลงได้ด้วยดี ขออนุโมทนาขอบคุณ เจ้าหน้าที่ บุคลากร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดของ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้ค�าแนะน�าและข้อ

ชี้แนะในการด�าเนินงานด้านเอกสาร ขออนุโมทนาขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนและให้การอนุเคราะห์ ท่ีเป็น

สมาชิกในครอบครัว เพื่อน ๆ และนักศึกษารุ่นพี่ที่เป็นก�าลังใจ คอยให้ความช่วยเหลือเป็นแหล่งข้อมูล

สนับสนุนงานด้านเอกสาร ทีใ่ช้ในการประกอบท�าวทิยานพินธ์นีเ้ป็นอย่างด ีคณุประโยชน์แห่งวทิยานพินธ์นี้ 

ผู้วิจัยขอน้อมไว้เพื่อเป็นเครื่องสักการบูชาคุณของพระรัตนตรัย อันมีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ คุณของ
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ทุกท่านที่ได้สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือ ขอทุกท่านจงเป็นผู้มีส่วน ในความส�าเร็จที่เกิดจากงานวิจัยใน
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