
 
การสํารวจเรื่อง จิตสํานึกรับผิดชอบของนิสิตนักศกึษาไทยในปจจุบัน 

 
เหตุผลและความเปนมาในการสํารวจ 
 ดวยวันที่ 14 ตุลาคม เปนวันทีนิ่สิตนักศึกษาไทยเคยมีบทบาทสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมและ
ประเทศชาติอันนํามาซึ่งการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตยเชนในปจจุบนั นิสิตนักศึกษาในยุคนัน้จึงเปนท้ังผูนํา
ความคิดและเปนความหวังของคนในชาต ิ
 ขณะที่ขาวคราวเกีย่วกับนิสิตนักศึกษาไทยในปจจุบันกลับเปนไปในทางตรงกนัขาม ทําใหหลายฝายเกิดคําถาม
วา เราจะยังคงฝากอนาคตของประเทศชาตไิวกับนิสิตนักศึกษาซึ่งเปนเยาวชนคนรุนใหมไดหรือไม 
 ศูนยวจิัยกรุงเทพโพลล จงึดําเนินการสํารวจขอมูลเกี่ยวกับความสนใจติดตามขาวสารความเปนไปของสังคม
และประเทศชาติ ประเด็นเนื้อหาของการพูดคุย และการเขารวมทํากจิกรรมเพื่อชวยเหลือสังคมและประเทศชาติของ
นิสิตนักศึกษาเพื่อสะทอนภาพรวมเกีย่วกับจิตสํานึกรับผดิชอบตอสังคมและประเทศชาติของนิสิตนักศึกษาไทยใน
ปจจุบัน 
วตัถุประสงคของการสํารวจ   
 เพ่ือตองการทราบถึงจิตสํานกึดานความรับผิดชอบที่มีตอสังคมและประเทศชาติของนิสิตนักศึกษาไทยในปจจุบนั 
ในประเด็นตอไปนี ้

• ความสนใจตดิตามขาวสารความเปนไปของสังคมและประเทศชาติ และเหตุการณท่ีสนใจเปนพิเศษในชวง  
       3 เดือนทีผ่านมา 
• ปญหาของสังคมและประเทศชาติที่นิสิตนกัศึกษาเปนหวงมากที่สุด 
• ประเด็นเนื้อหาของการพดูคยุในกลุมเพื่อนนิสิตนักศึกษาดวยกัน 
• การเขารวมทํากิจกรรมเพื่อชวยเหลือสังคมในระหวางการเปนนิสิตนักศึกษา 
• สาเหตุที่ทําใหนิสิตนักศึกษาบางสวนไมเขารวมกิจกรรมเพื่อชวยเหลือสังคม 
• แนวทางในการปลกูจิตสํานกึดานความรับผิดชอบตอสังคมและประเทศชาติในความเห็นของนิสิตนักศึกษา 
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ระเบียบวธิกีารสํารวจ 
                การสุมตวัอยาง 
  การสํารวจใชวิธีสุมตวัอยางประชากรที่มีอายุตั้งแต 17 ปขึ้นไป  ที่ศึกษาอยูในสถาบนัอุดมศึกษา ทัง้ของรัฐและ
เอกชนท่ัวประเทศ   
 จากการสุมตัวอยางดังกลาว ทําใหไดตัวอยางทั้งส้ินจํานวน  1,148   คน เปนชายรอยละ 42.2     หญิงรอยละ 57.8  
จากสถาบันอุดมศึกษารวม 34 แหง โดยเปนสถาบันของรัฐ 25 แหง และเอกชน 9 แหง 
   กลุมตวัอยางทีสุ่มไดเปนนิสตินักศึกษาที่กาํลังศึกษาอยูในสถาบันการศึกษาของรฐับาล รอยละ 73.7        
เอกชน รอยละ 26.3   แบงเปนสายวิทยาศาสตร / เทคโนโลยี / การแพทย  รอยละ 51.0    และสายสังคมศาสตร รอยละ 49.0 
ช้ันปที่ 1  รอยละ 25.1      ช้ันปที่ 2 รอยละ 22.7       ช้ันปท่ี 3 รอยละ 23.0       ช้ันปที่ 4 รอยละ 29.2 
              ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 
 ในการประมาณการขนาดตวัอยางใชความคลาดเคลื่อน ± 3 % ที่ระดบัความเชื่อมั่น 95% 

วธิีเก็บรวบรวมขอมลู 
การเก็บขอมูลใชแบบสอบถาม และสัมภาษณความคิดเห็นของประชากรเปาหมายที่สุมได ในเรือ่ง  “จิตสํานึก 

รับผิดชอบของนิสิตนักศึกษาไทยในปจจุบนั” 
              ระยะเวลาในการเกบ็ขอมลู    :  29  กันยายน – 2 ตุลาคม 2547    
              วันที่เผยแพรผลการสํารวจ   :  13  ตุลาคม  2547   
              โดย  ศูนยวจิัยกรุงเทพโพลล  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   โทร. 0-2350-3500 ตอ 1776  http://research.bu.ac.th/ 
 
 

ผลการสํารวจ 
 
1.   เมื่อสอบถามถึงความสนใจติดตามขาวสารความเปนไปของสังคมและประเทศชาติ  นิสิตนักศกึษา รอยละ 

49.2 ระบวุาไมคอยไดติดตาม   รอยละ 46.7 ติดตามเปนประจํา   รอยละ 4.1 ไมไดติดตามเลย 
2.   สําหรับเหตุการณในชวง 3 เดือนทีผ่านมาที่นิสิตนักศกึษาใหความสนใจเปนพิเศษ 5 อันดับแรก ไดแก 

เหตุการณเกีย่วกับสถานการณชายแดนภาคใต (รอยละ 30.2)  สถานการณโรคไขหวดันก (รอยละ 16.8)  การเลือกตั้ง
ผูวาฯ กทม. (รอยละ 15.6)  การแขงขันกีฬาโอลิมปก (รอยละ 5.1)  และปญหาราคาน้ํามัน (รอยละ 4.0) ในขณะที่  
รอยละ 26.4 ระบุวาไมมเีหตุการณใดท่ีสนใจเปนพิเศษ 
 3.   สําหรับปญหาของสังคมและประเทศชาติที่กลุมนิสิตนักศึกษาเปนหวงมากที่สุดในปจจุบันนี ้คือ ปญหา
ความไมสงบในภาคใต (รอยละ 22.6)  รองลงมา คือ ปญหาการคอรรัปชัน  (รอยละ 16.0)   ปญหายาเสพติด (รอยละ 
14.8 )    ปญหาดานเศรษฐกจิ (รอยละ 13.4 )   ปญหาศีลธรรมเสื่อมทราม (รอยละ 13.4 )   ปญหาความไมปลอดภัยใน
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ชีวิตและทรัพยสิน (รอยละ 10.7 )   ปญหาสิ่งแวดลอม (รอยละ 6.3 )   ปญหาโรคเอดส (รอยละ 2.0 )  และอื่น ๆ อีก 
(รอยละ 0.8 ) 
 4.   เมื่อสอบถามถึงความสนใจเกีย่วกับเรื่องราวอนัเปนรากฐานสําคัญของการพัฒนาประเทศ 4 ประการไดแก 
เรื่องชวีิตความเปนอยูของผูดอยโอกาสในสงัคม นิสิตนักศึกษา รอยละ 60.6 ตอบวาใหความสนใจมาก ขณะทีร่อยละ 
36.9 ไมคอยสนใจ และ รอยละ 2.5 ไมสนใจเลย 

ประเด็นเรื่องความเคลื่อนไหวเปลีย่นแปลงทางการเมือง  รอยละ 50.2 สนใจมาก  รอยละ 44.8 ไมคอยสนใจ  
และรอยละ 5.2 ไมสนใจเลย 

ประเด็นปญหาการผลิตและสงออกสินคาการเกษตรของไทย  รอยละ 57.9 ไมคอยสนใจ รอยละ 30.7 สนใจ
มาก และรอยละ 11.4 ไมสนใจเลย 
 ประเด็นเรื่องความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยในเวทโีลก รอยละ 49.1 ไมคอยสนใจ  รอยละ 41.7 
สนใจมาก และรอยละ 9.2 ไมสนใจเลย 
 5.   สําหรับประเด็นเนื้อหาของการพดูคุยในกลุมนิสิตนักศึกษา อันดับแรกเปนเรื่องเกีย่วกับการกนิ / เที่ยว /           
ช็อปปง (รอยละ 27.3 )  รองลงมาคือ เรื่องการเรยีน (รอยละ 24.5 )    เรื่องสวนตวั เชน ครอบครัว ความรกั (รอยละ 23.2 )    
เรื่องอาชีพการงานในอนาคต (รอยละ 14.1)   เรื่องปญหาที่สังคมและประเทศชาติกําลังเผชิญอยู ( รอยละ 4.7 )    เรื่อง
การเมืองการปกครอง (รอยละ 2.2 )   และอืน่ ๆ อีกรอยละ 4.1  โดยท้ังนีไ้มพบความแตกตางระหวางนิสิตนักศึกษา ใน
สถาบันอุดมศกึษาของรัฐบาลกับเอกชน  
 เมื่อเปรยีบเทียบเนื้อหาของการพูดคยุระหวางนิสิตนักศึกษาเพศชายกับเพศหญิง พบวา เนื้อหาการพดูคุยของ
นิสิตนักศึกษาชายจะเนนไปที่เรื่องอาชีพการงานในอนาคต  ปญหาท่ีสังคมและประเทศชาติกําลังเผชญิอยู และเรื่อง
การเมืองการปกครอง  ขณะที่นิสิตนักศึกษาหญิงจะเนนเรื่องกิน/เที่ยว/ช็อปปง เรื่องสวนตวั และเรื่องการเรยีน 
 และเมื่อเปรียบเทียบระหวางสาขาวิชาที่เรยีน พบวาเนื้อหาการพูดคยุของนิสิตนักศึกษาสายสังคมศาสตรจะเนน
ไปที่เรื่องกิน/เที่ยว/ช็อปปง  เรื่องสวนตัว  และเรื่องการเมืองการปกครอง  ขณะที่สายวิทยาศาสตร/เทคโนโลยี/
การแพทย เนนไปที่เรื่องการเรียน และอาชีพการงานในอนาคต 
 6.   สําหรับความเห็นเกี่ยวกบัการรับใชสังคมและประเทศชาตินั้น  รอยละ 76.3 เห็นวา นิสิตนักศึกษาควรมี
สวนรวมในการรับใชสังคมและประเทศชาติ  โดยใหเหตุผลวา เพราะนสิิตนักศกึษาเปนสวนหนึ่งของสังคมและ
ประเทศชาติ (รอยละ 40.3)   เปนกลุมที่มีพลังกาย พลังสมอง สามารถทําประโยชนใหสังคมและประเทศชาติไดมาก  
(รอยละ 8.1)   เปนความหวังของประเทศชาติ (รอยละ 7.9) เปนการพัฒนาตัวเอง (รอยละ 1.4 ) สวนหนึ่งของคาเลาเรียน
มาจากเงินภาษ ี(รอยละ 0.8)  และเหตุผลอ่ืนอีกรอยละ 17.8  ในขณะทีร่อยละ 23.7  ระบุวาการรับใชสังคมและ
ประเทศชาติไมใชหนาท่ีของนิสิตนักศึกษา แตควรเปนหนาที่ของรัฐบาล/นักการเมอืง (รอยละ 17.1)  และของผูใหญที่
ทํางานแลว (รอยละ 5.4) และอื่นๆ อีก (รอยละ 1.2 ) 
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 7.   นิสิตนักศกึษารอยละ 70.5 เคยเขารวมทํากิจกรรมเพือ่ชวยเหลือสังคมในชวงทีก่ําลังศึกษาอยู  ขณะที่ รอย
ละ 29.5 ไมเคยเขารวม   สําหรับกลุมทีเ่คยรวมทํากิจกรรม ไดใหเหตุผลหลักของการเขารวม คือ ตองการประสบการณ
เพ่ิมเติม (รอยละ 28.5)    ตองการมีเพ่ือน มสีังคม (รอยละ 14.5 )    ตองการมีสวนชวยเหลือสังคมและประเทศชาติ (รอย
ละ 14.1 )  เปนกิจกรรมในหลักสูตรท่ีมีคะแนน (รอยละ 12.1 )   และอื่น ๆ (รอยละ 1.3) 

สําหรับกลุมทีไ่มเคยเขารวมทํากิจกรรม ไดใหเหตุผลวา มีภาระดานการเรียน  (รอยละ 11.8)   ไมทราบขอมูล
รายละเอียดในการสมัครเขารวม (รอยละ 8.0 )   ไมมีกิจกรรมที่นาสนใจ (รอยละ 5.5 )   บรรยากาศแวดลอมไม
เอ้ืออํานวย (รอยละ 3.3 )  และอื่น ๆ อีกรอยละ 0.9  

เมื่อเปรยีบเทียบความแตกตางระหวางสถาบันของรัฐกับเอกชน พบวา นิสิตนักศึกษาในสถาบันของรัฐเคยเขา
รวมกิจกรรมเพื่อชวยเหลือสังคมมากกวานสิิตนักศึกษาในสถาบันเอกชน รอยละ 10.6  

และเมื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางสาขาวิชาท่ีศึกษากับการเขารวมทํากิจกรรมเพื่อชวยเหลือสังคม 
พบวา นิสิตนักศึกษาสายสังคมศาสตรเขารวมทํากิจกรรมเพื่อชวยเหลอืสังคมมากกวาสายวิทยาศาสตร/เทคโนโลยี/
การแพทย รอยละ 10.4  
 8.  ท้ังนี้ กลุมตวัอยางไดใหความเห็นถึงการที่นิสิตนกัศึกษาบางสวนไมสนใจเขารวมกิจกรรมเพื่อชวยเหลือ
สังคมวามีสาเหตุมาจากสภาพสังคมในปจจุบันที่ตองแขงขันเอาชนะเพื่อความอยูรอดจึงไมคอยไดคิดถึงคนอื่นนอกจาก
ตัวเอง (รอยละ 24.2 )   ตองใชเวลาไปกับการเดินทางและภารกิจสวนตัวจนไมมีเวลาสําหรับกิจกรรมเพื่อสังคม (รอยละ 
17.8 )   มีกิจกรรมสนุกสนานบันเทิงที่ดึงดูดความสนใจไดมากกวากจิกรรมเพื่อชวยเหลือสังคม (รอยละ 17.4 )   
แนวทางการศกึษาในปจจุบนัที่เนนความเกงมากกวาความดี  (รอยละ 17.1 )   ขาดการกระตุนชี้นําจากครู อาจารย และผู
มีสวนเกีย่วของ (รอยละ 12.7 )   การอบรมเลี้ยงดูของครอบครวัที่ไมสอนใหรูจักการเผื่อแผแบงปน  (รอยละ 8.3 )  และ
อ่ืน ๆ อีกรอยละ 2.5 
 9.   กลุมตวัอยางรอยละ 45.6  เห็นวา การปรับรูปแบบการเรียนการสอนใหนิสิตนักศกึษาไดออกไปสัมผัส
ใกลชิดสังคมเพื่อรับรูถึงสภาพปญหาที่แทจริงเปนแนวทางที่ดีท่ีสุดในการปลูกจิตสํานึกดานความรบัผิดชอบตอสงัคม
และประเทศชาติแกนิสิตนกัศึกษาไทย  สวนอีกรอยละ 24.9 เห็นวา ควรใชวิธกีารสอดแทรกแนวคดิเรื่องความ
รับผิดชอบตอสังคมและประเทศชาตลิงในเนื้อหาของบทเรียน     รอยละ 21.0 เห็นวาควรใชการกระตุน รณรงคผานส่ือ
ตาง ๆ     รอยละ 5.5 เห็นวา ควรยกยองเชิดชูนิสิตนักศกึษาที่ทํากิจกรรมเพื่อสังคมใหมากขึ้น   และอื่น ๆ อีกรอยละ 3.0 
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ตารางแสดงการประมวลผลขอมูล 
 

              ตารางที่ 1:  ขอมลูประชากรศาสตร 
 จํานวน รอยละ 

เพศ :   
           ชาย 484 42.2 
           หญิง 664 57.8 
ประเภทสถานศึกษา :   
           รัฐบาล 846 73.7 
           เอกชน 302 26.3 
สาขาวิชา :   
           สายวิทยาศาสตร / เทคโนโลยี / การแพทย 586 51.0 
           สายสังคมศาสตร 562 49.0 
ช้ันปที่ศึกษา :   
           ป 1  288 25.1 
           ป 2 261 22.7 
           ป 3 264 23.0 
           ป 4 335 29.2 

  
  ตารางที่ 2: ทานสนใจติดตามขาวสารความเปนไปของสังคมและประเทศชาติมากนอยเพียงใด 

 จํานวน รอยละ 
ติดตามเปนประจํา 536 46.7 
ไมคอยไดตดิตาม 565 49.2 
ไมไดติดตามเลย 47 4.1 

 
  ตารางที่ 3: ในชวง 3 เดือนทีผ่านมามีเหตกุารณเรือ่งใดทีท่านสนใจเปนพิเศษหรือไม 

 จํานวน รอยละ 
มี 845 73.6 
ไมมี 303 26.4 
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   เหตุการณท่ีสนใจเปนพิเศษ คือ 
 จํานวน รอยละ 

สถานการณชายแดนภาคใต 255 30.2 
ไขหวัดนก 142 16.8 
การเลือกตั้งผูวาฯ กทม. 132 15.6 
การแขงขันกีฬาโอลิมปก 43 5.1 
การปรับราคาน้ํามัน 34 4.0 
อ่ืน ๆ 239 28.3 

 
  ตารางที่ 4 : ทานคิดวาปญหาของสังคมและประเทศชาตท่ีินาเปนหวงมากที่สุดในปจจุบนัคอืขอใด 

 จํานวน รอยละ 
ความไมสงบในภาคใต 259 22.6 
คอรรัปชนั 184 16.0 
ยาเสพติด 170 14.8 
เศรษฐกิจ 154 13.4 
ศีลธรรมเสื่อมทราม 154 13.4 
ความปลอดภยัในชวีิต/ทรัพยสิน 123 10.7 
สิ่งแวดลอม 72 6.3 
โรคเอดส 23 2.0 
อ่ืน ๆ 9 0.8 

    
  ตารางที่ 5: ทานสนใจเรือ่งราวตอไปนี้มากนอยเพียงใด 

สนใจมาก ไมคอยสนใจ ไมสนใจเลย  
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ชีวิตความเปนอยูของผูดอยโอกาสในสังคม 695 60.6 424 36.9 29 2.5 
ความเคลื่อนไหวเปลีย่นแปลงทางการเมือง 576 50.2 513 44.8 59 5.2 
ปญหาการผลติและสงออกสินคาการเกษตรของไทย 352 30.7 665 57.9 132 11.4 
ความสามารถในการแขงขนัของประเทศไทยในเวทโีลก 479 41.7 564 49.1 105 9.2 
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  ตารางที่ 6 :  เนื้อหาการพูดคุยในกลุมเพือ่นนิสิตนักศกึษาของทานเกีย่วของกับเรือ่งใดมากที่สดุ     
     จํานวน รอยละ 

กิน/เท่ียว/ชอ็ปปง  313 27.3 
เรื่องสวนตัว เชน ครอบครัว ความรกั  266 23.2 
การเรยีน               281 24.5 
อาชีพการงานในอนาคต   162 14.1 
ปญหาที่สังคมและประเทศชาติกําลังเผชญิอยู 54 4.7 
การเมืองการปกครอง  25 2.2 
อ่ืนๆ 47 4.1 

 
เปรียบเทียบเนื้อหาการพูดคุยในกลุมเพือ่นนิสิตนักศกึษาระหวางกลุมท่ีศึกษาในสถาบันของรัฐกบั
เอกชน 

 รัฐบาล เอกชน 
เรื่องสวนตัว เชน ครอบครัว ความรกั  23.8 21.5 
กิน / เท่ียว / ชอ็ปปง  26.0 30.8 
การเรยีน               25.9 20.5 
การเมืองการปกครอง  1.3 4.6 
ปญหาที่สังคมและประเทศชาติกําลังเผชญิอยู 4.9 4.3 
อาชีพการงานในอนาคต   14.0 14.6 
อ่ืนๆ 4.1 3.6 

 
เปรียบเทียบเนื้อหาการพูดคุยในกลุมเพือ่นนิสิตนักศกึษาระหวางเพศชายกับเพศหญิง 

     ชาย หญิง 
เรื่องสวนตัว เชน ครอบครัว ความรกั  17.6 27.3 
กิน / เที่ยว / ช็อปปง  25.8 28.4 
การเรยีน               22.1 26.2 
การเมืองการปกครอง  3.5 1.2 
ปญหาที่สังคมและประเทศชาติกําลังเผชญิอยู 5.8 3.9 
อาชีพการงานในอนาคต   18.0 11.3 
อ่ืนๆ 7.2 1.7 
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เปรียบเทียบเนื้อหาการพูดคุยในกลุมเพือ่นนิสิตนักศกึษาระหวางกลุมท่ีเรียนสายวทิยาศาสตร/
เทคโนโลย/ีการแพทย กับสายสังคมศาสตร 

     สายวิทยฯ สายสังคม 
เรื่องสวนตัว เชน ครอบครัว ความรกั  21.5 24.8 
กิน / เที่ยว / ช็อปปง  22.7 32.1 
การเรยีน               29.1 19.8 
การเมืองการปกครอง  1.5 2.9 
ปญหาที่สังคมและประเทศชาติกําลังเผชญิอยู 4.6 4.8 
อาชีพการงานในอนาคต   16.8 11.4 
อ่ืนๆ 3.8 4.3 

 
     ตารางที่ 7: ทานคิดวานิสตินกัศึกษาควรมีสวนรวมรบัใชสังคมและประเทศชาติหรอืไม 

 จํานวน รอยละ 
ควร    876 76.3 

  เหตุผล คือ : 
     -  นิสิตนักศึกษาเปนสวนหนึ่งของสังคมและประเทศชาติ                     

 
463 

 

 
40.3 

     -  เปนกลุมที่มีพลังกายพลังสมอง สามารถทําประโยชนใหสังคม              
        และประเทศชาติไดมาก 

93 8.1 

     -  เปนความหวังของประเทศชาติ 91 7.9 
     -  เปนการพัฒนาตัวเอง 16 1.4 
     -  สวนหนึง่ของคาเลาเรียนมาจากเงินภาษีจึงควรตอบแทนประเทศชาติ 9 0.8 
     -  อ่ืน ๆ 204 17.8 
ไมควร 
 

262 23.7 

   เหตุผล คือ : 
      -  ควรเปนหนาที่ของรัฐบาล / นักการเมือง        
 

 
196 

 
17.7 

     -  ควรเปนหนาที่ของผูใหญท่ีทํางานแลว           62 5.4 
     -  อ่ืน ๆ 14 1.2 
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ตารางที่ 8:  ทานเคยเขารวมทํากจิกรรมเพือ่ชวยเหลอืสังคมในระหวางการเปนนิสตินักศกึษาบางหรอืไม 
  จํานวน รอยละ 

เคยเขารวม 810 70.5 
ไมเคยเขารวม 338 29.5 

 
  เหตุผลของกลุมตวัอยางท่ีเคยรวมทํากจิกรรมเพือ่ชวยเหลอืสังคมในระหวางการเปนนิสิตนกัศกึษา 

 จํานวน รอยละ 
ตองการประสบการณเพิ่มเตมิ 327 28.5 
ตองการมีเพ่ือน มีสังคม 167 14.5 
ตองการมีสวนชวยเหลือสังคมและประเทศชาต ิ 162 14.1 
เปนกิจกรรมในหลักสูตรท่ีมคีะแนน 139 12.1 
อ่ืน ๆ 15 1.3 

 
  เหตุผลของกลุมตวัอยางท่ีไมเคยรวมทํากจิกรรมเพือ่สังคมในระหวางการเปนนิสตินกัศกึษา 

 จํานวน รอยละ 
มีภาระดานการเรยีน 135 11.8 
ไมทราบขอมลูรายละเอยีดในการสมัครเขารวม 92 8.0 
ไมมีกิจกรรมที่นาสนใจใหเขารวม 63 5.5 
บรรยากาศแวดลอมไมเอ้ืออํานวย 38 3.3 
อ่ืน ๆ 10 0.9 
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เปรียบเทียบการเขารวมทํากจิกรรมเพือ่ชวยเหลือสังคมระหวางนิสิตนกัศกึษาในสถาบันของรัฐกับเอกชน 
ระหวางสาขาวิทยาศาสตร/เทคโนโลยี/การแพทยกบัสายสังคมศาสตร  และระหวางชัน้ปท่ี 1  ชั้นปท่ี 2 ชั้นปท่ี 3 
และชั้นปท่ี 4 

 เคย ไมเคย 
ประเภทสถานศึกษา :   
         รัฐบาล 73.3 26.7 
        เอกชน 62.7 37.3 
สาขาวิชาท่ีศึกษา :   
        สายวิทยาศาสตร / เทคโนโลยี / การแพทย 75.6 24.4 
        สายสังคมศาสตร 65.2 34.8 
ช้ันปที่ศึกษา :   
         ป 1  64.6 35.4 
         ป 2 63.5 36.5 
         ป 3 74.6 25.4 
         ป 4 77.7 22.3 

 
 ตารางที่ 9:  ทานคิดวาขอใดคือสาเหตุท่ีทําใหนิสิตนกัศกึษาบางสวนไมสนใจเขารวมทํากจิกรรมเพือ่ชวยเหลอื 
                                 สังคม(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 จํานวน รอยละ 
สภาพสังคมในปจจุบันที่ตองแขงขัน เอาชนะเพือ่ความอยูรอด 396 24.2 
ตองใชเวลาไปกับการเดนิทางและภารกิจสวนตวัจนไมมีเวลาสําหรับกิจกรรมเพื่อสังคม 293 17.8 
มีกิจกรรมสนกุสนานบันเทงิท่ีดึงดูดความสนใจไดมากกวา 286 17.4 
ระบบการศึกษาในปจจุบันที่เนนความเกงมากกวาความดี       281 17.1 
ขาดการกระตุนชี้นําจากครู อาจารย และผูมีสวนเกีย่วของ 208 12.7 
การอบรมเลี้ยงดูของครอบครัวทีใ่หความสุขสบายโดยไมสอนใหรูจักการเผื่อแผแบงปน 137 8.3 
อ่ืน ๆ 41 2.5 
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ตารางที่ 10:  ทานคิดวาขอใดคอืแนวทางที่ดีท่ีสุดในการปลกูจติสํานกึดานความรบัผิดชอบตอสังคมและประเทศชาตแิก 
นิสิตนกัศึกษาไทย   

   จํานวน รอยละ 
- ปรับรูปแบบการเรียนการสอนใหนสิิตนกัศึกษาไดออกไปสัมผัสสังคมมากขึน้ 523 45.6 
- สอดแทรกแนวคิดเรื่องความรับผิดชอบตอสังคมและประเทศชาติลงในเนื้อหาของบท  
เรยีน  

286 24.9 

- ใชการกระตุน รณรงคผานส่ือตางๆ 241 21.0 
- ยกยองเชิดชนูิสิตนักศึกษาที่ทํากิจกรรมเพื่อสังคมใหมากขึ้น 64 5.5 
- อ่ืน ๆ 34 3.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


