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   การวิจยัในครัง้น้ีมุง่ศึกษาโครงสร้างความสมัพนัธ์เชงิสาเหตุของปจัจยัที่มอีทิธพิลต่อ

จติสํานึกสาธารณะ ในนิสติระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ จาํนวน 596 คน ทีไ่ด้

จากการสุม่แบบสองขัน้ตอน เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูเป็นแบบวดั จาํนวน 5 ฉบบั ซึง่

มลีกัษณะเป็นมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั  ไดแ้ก่ แบบวดัจติสํานึกสาธารณะ แบบวดัเจตคตต่ิอ

จติสํานึกสาธารณะ แบบวดัการรบัรูค้วามสามารถของตน แบบวดัลกัษณะมุง่อนาคต-ควบคุมตน 

และแบบวดัการสนับสนุนทางสงัคม ซึ่งแบบสอบถามมคี่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.92, 0.88, 0.91, 

0.91 และ 0.96 ตามลําดบั สถติทิี่ใช้วเิคราะห์ขอ้มูล คอื การวเิคราะห์โมเดลสมการโครงสรา้งเชงิ

เสน้ (SEM)  

   ผลการวจิยัสรปุไดด้งัน้ี 

  1. องค์ประกอบของปจัจยัทุกตวัมคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบัจติสํานึกสาธารณะอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และ .05 โดยมคีา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ะหวา่ง 0.10 - 0.77  

  2. รปูแบบโครงสรา้งความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุมคีวามสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ ดงัน้ี 
2χ /df = 2.38, GFI = 0.94, AGFI = 0.91, SRMR = 0.04, RMSEA = 0.05, NFI = 0.99, IFI = 

0.99, CFI = 0.99 และ CN = 314.75  

   3. จติสํานึกสาธารณะ สามารถอธบิายได้ด้วยตวัแปรเชงิสาเหตุร้อยละ 55.00 โดยมี

รายละเอยีด ดงัน้ี  

         3.1 ตวัแปรทีม่อีทิธพิลรวมต่อจติสํานึกสาธารณะมากทีสุ่ด ไดแ้ก่ ลกัษณะมุ่งอนาคต-

ควบคุมตน รองลงมา คอื การสนับสนุนทางสงัคมจากครอบครวั การรบัรู้ความสามารถของตน   

เจตคตต่ิอจติสํานึกสาธารณะ และการสนับสนุนทางสงัคมจากมหาวทิยาลยั อย่างมนีัยสําคญัทาง

สถิติที่ระดบั .01 โดยมคี่าสมัประสิทธิอ์ิทธพิล ( β ) เท่ากบั 0.47, 0.42, 0.33, 0.29 และ 0.18 

ตามลาํดบั  

       3.2 ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงต่อจิตสํานึกสาธารณะมากที่สุด ได้แก่ การรับรู้

ความสามารถของตน รองลงมา คอื เจตคติต่อจติสํานึกสาธารณะ การสนับสนุนทางสงัคมจาก

มหาวทิยาลยั อย่างมนีัยสําคญัทางสถติิที่ระดบั .01 และลกัษณะมุง่อนาคต-ควบคุมตน อย่างมี

นัยสําคญัทางสถติทิ ี่ระดบั .05 โดยมคี่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิล ( β ) เท่ากบั 0.33, 0.29, 0.15 และ 

0.13 ตามลําดบั ส่วนการสนับสนุนทางสงัคมจากเพื่อนมอีิทธพิลทางตรงต่อจติสํานึกสาธารณะ 



อย่างไม่มนีัยสําคญัทางสถิติ และการสนับสนุนทางสงัคมจากครอบครวัมอีิทธพิลลบทางตรงต่อ

จติสาํนึกสาธารณะ อยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติ ิ

       3.3 ตวัแปรทีม่อีทิธพิลทางอ้อมต่อจติสํานึกสาธารณะมากที่สุด ได้แก่ การสนับสนุน

ทางสงัคมจากครอบครวั รองลงมา คอื ลกัษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี่

ระดบั .01 โดยมคี่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิล ( β ) เท่ากบั 0.51 และ 0.34 ตามลําดบั ส่วนการสนับสนุน

ทางสงัคมจากมหาวทิยาลยัมอีทิธพิลทางออ้มต่อจติสาํนึกสาธารณะ อยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติ ิ
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  This research intended to study structural causal relationship model of factors 

influencing on public mind of undergraduate students at Srinakharinwirot University. 596 

students were selected by two-stage random sampling. The research instruments included 

five questionnaires: public mind, attitude to public mind, self-efficacy, future orientation - 

self control and social supporting. Reliabilities of the tests were 0.92, 0.88, 0.91, 0.91 and 

0.96, respectively. The data were analyzed by Structural Equation Modeling (SEM).  

  The Research findings were as follows: 

 1. There were positive relationships between factors of all causal variables and 

public mind with significance at .01 and .05 and their correlation coefficients were between 

0.10 - 0.77.  

 2.  The structural causal relationship model fit with the empirical data; 2χ /df = 

2.38, GFI = 0.94, AGFI = 0.91, SRMR = 0.04, RMSEA = 0.05, NFI = 0.99, IFI = 0.99, CFI 

= 0.99 and CN = 314.75.  

  3.  Public mind could be explained by the variables for 55.00 percent as follows:  

         3.1 The most  total effect of variable influencing on public mind was future 

orientation - self control and then social supporting from family, self-efficacy, attitude to 

public mind and social supporting from the university with significance at .01 and total 

effect size ( β ) at 0.47, 0.42, 0.33, 0.29 and 0.18, respectively.  

       3.2 The most direct effect of variable influencing on public mind was self-

efficacy and then attitude to public mind, social supporting from university with significance 

at .01 and future orientation - self control with significant at .05 and direct effect size ( β ) at 

0.33, 0.29, 0.15 and 0.13, respectively. Social supporting from friends had a direct effect 

with no significance and social supporting from family had a negative direct effect with no 

significance. 

       3.3 The most indirect effect of variable influencing on public mind was social 

supporting from family and then future orientation - self control with significance at .01 and 



indirect effect size ( β ) at 0.51 and 0.34, respectively. Social supporting from the university 

had indirect effect with no significance.  
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ประกาศคณูุปการ 
 

 ปรญิญานิพนธฉ์บบัน้ี สําเรจ็ลุล่วงไดด้้วยด ีโดยไดร้บัความกรุณาช่วยเหลอือยา่งดยีิ่งจาก

อาจารย์ ดร.รณิดา เชยชุ่ม และรองศาสตราจารย์วญัญา วศิาลาภรณ์ อาจารย์ที่ปรกึษาปรญิญา

นิพนธ ์ทีไ่ด้สละเวลาใหค้ําปรกึษา ขอ้เสนอแนะและคอยตดิตามถามไถ่อยู่เสมอ ตลอดจนพจิารณา

แกไ้ขขอ้บกพรอ่งในการทาํปรญิญานิพนธน้ี์ ดว้ยความเอาใจใส่เป็นอย่างยิง่ นอกจากน้ี ผูว้จิยัไดร้บั

ความกรณุาจากรองศาสตราจารยช์ศูร ีวงศร์ตันะ และอาจารย ์ดร.สุวพร เซม็เฮง กรรมการสอบปาก

เปล่าปรญิญานิพนธ์ ทีไ่ด้ใหข้อ้เสนอแนะเพิม่เตมิ เพื่อใหป้รญิญานิพนธ์ฉบบัน้ีมคีวามสมบูรณ์มาก

ยิง่ขึน้ ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคณุเป็นอยา่งสงู ณ โอกาสน้ี 

 ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.วไิลลกัษณ์ ลงักา ที่ได้สละเวลาให้คําปรกึษาเกี่ยวกบั

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและให้ความรู้เพิม่เติมจนสามารถดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลได ้

ตลอดจนกรณุาเป็นผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบเครือ่งมอืวดั ขอขอบพระคุณอาจารย ์ดร.มณฑริา จารุเพง็ 

อาจารย ์ดร.นฤมล พระใหญ่ อาจารย ์ดร.อทิธพิทัธ์ สุวทนัพรกุล อาจารย ์ดร.พรรณี บุญประกอบ 

อาจารย์ ดร.ภทัธิรา ธีรสวัสดิ ์ที่ได้สละเวลาเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวัด ตลอดจน

ขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ 

 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ประจําภาควชิาการวดัผลและการวจิยัทางการศกึษาทุก

ท่านทีใ่หค้วามรูแ้ละคาํแนะนําทีเ่ป็นประโยชน์ตลอดระยะเวลาทีผู่ว้จิยัไดศ้กึษาในสถาบนัแหง่น้ี 

 ขอกราบขอบพระคุณผู้บรหิาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ที่

กรณุาสละเวลาในการเกบ็แบบสอบถามและอํานวยความสะดวกให ้ตลอดจนนิสติทีไ่ดเ้สยีสละเวลา

ในการตอบแบบสอบถามในครัง้น้ี  

 ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์พฤทธิ ์ศุภเศรษฐศิร ิคณบดวีทิยาลยันวตักรรม

สือ่สารสงัคม ทีเ่มตตาใหทุ้นการศกึษาระดบัปรญิญาโทแก่ผูว้จิยั  

 ขอขอบคุณเพื่อนๆ นิสติปรญิญาโทสาขาวชิาการวจิยัและสถิติทางการศึกษา ตลอดจน

คณาจารย ์เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ที่ร่วมงานในวทิยาลยันวตักรรมสื่อสารสงัคม ทุกคนที่เป็นกําลงัใจ

ดว้ยดตีลอดมา  

 ท้ายน้ี ผู้วจิยัขอกราบขอบพระคุณ คุณยายน้อมจติร์ จนัทร์บวั คุณแม่สมคดิ บุญชู และ

ขอขอบคุณน้องสาวสุพชิชา บุญชู และคุณสามโีอฬาร เสง็เจรญิ ทีค่อยเป็นกําลงัใจใหใ้นยามทอ้แท้

และให้ความช่วยเหลอืในด้านต่างๆ จนทําให้การวจิยั   ครัง้น้ีสําเรจ็ลุล่วงไปด้วยด ีคุณประโยชน์

ของปรญิญานิพนธฉ์บบัน้ีขอมอบแด ่บดิา มารดา ญาตพิีน้่อง ครบูาอาจารยแ์ละผูม้พีระคณุทุกท่าน 

 

                                                                สคุนธธ์า เสง็เจรญิ 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

ภมิูหลงั 

สงัคมปจัจบุ นั เป็นยุคของสงัคมสมยัใหม่ (Modern Society) มกีารนําเทคโนโลยต่ีางๆทีม่ ี

ความสลบัซบัซอ้นและทนัสมยัมาใช ้ยงัผลใหม้นุษยเ์กดิความสะดวกสบายในการดํารงชวีติมากขึน้  

สิง่ที่มาพร้อมกับความสะดวกสบายนัน้ มไิด้มเีพียงคุณประโยชน์เท่านัน้แต่ยงัแฝงไปด้วยโทษ

เช่นกนั ความกา้วหน้าของเทคโนโลยทีีน่บัวนัมแีต่จะมากขึน้นัน้ไดม้สี่วนทําใหจ้ติใจของมนุษยเ์สื่อม

โทรมลง เพราะมนุษย์เกิดการแข่งขนั มคี่านิยมทางวตัถุสูง เกิดการบรโิภคสญัลกัษณ์มากกว่า

บริโภคในสิ ่งที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ เกิดการเอารดัเอาเปรียบซึ่งกันและกัน มุง่แสวงหา

ผลประโยชน์ให้กับตนเองมากกว่าส่วนรวม ขาดการพฒันาคุณธรรมจรยิธรรมอย่างจรงิจงัและ

ต่อเน่ือง ทําใหม้นุษยข์าดความสํานึกต่อส่วนรวม ซึ่งเป็นคุณธรรมที่จะทําให้สงัคมดําเนินต่อไปได้

อย่างปกตสิุขและเกดิปญัหาน้อยทีสุ่ด แต่ปจัจุบนัสงัคมกําลงัประสบปญัหาต่างๆมากมาย (อํานาจ 

เยน็สบาย. 2551: 167 - 168)  ทัง้ปญัหาโลกรอ้น ปญัหาความแปรปรวนของดนิฟ้าอากาศและภยั

พบิตั ิปญัหาความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศและสิง่แวดลอ้ม ปญัหาการแย่งชงิทรพัยากรที่นําไปสู่

สงครามทุกรปูแบบ ปญัหาพฒันาการของโรคใหม่ๆ ในขณะทีโ่รคในอดตีซึง่เคยกําจดัไปแลว้กห็วน

คนืกลบัมา อกีทัง้ ปญัหาความเสื่อมโทรมทางด้านคุณธรรมจรยิธรรม จนก่อให้เกิดอาชญากรรม

วปิรติผดิมนุษย ์ปญัหาต่างๆ เหล่าน้ีจงึเป็นทีม่าทีท่ําใหเ้กดิกระแสเรยีกรอ้งใหผู้ค้นมคีวามตื่นตวัใน

เรื่องของจติสํานึกเพื่อส่วนรวม มจีติสาธารณะหรอืมจีติอาสาที่จะกระทําการต่างๆเพื่อแก้ปญัหา

วกิฤตดิงักล่าว ตัง้แต่ระดบัปจัเจกชนจนถงึระดบัองค์กร ในองค์กรธุรกจิมกีารผลกัดนัให้เกดิธุรกจิ

เพื่อสงัคมขึน้ (Corporate Social Responsibility: CSR) ในขณะทีส่ถาบนัอุดมศกึษาหลายแห่งกม็ี

การผลกัดนัใหเ้กดิมหาวทิยาลยัเพื่อสงัคม (University Social Responsibility: USR) ดว้ยเช่นกนั   

3จติสํานึกสาธารณะ (Public Mind) 3หรอืจติอาสา (Volunteer Mind) เป็นคุณลกัษณะของ

มนุษย์ที่ส ังคมประเทศในปจัจุบันน้ีกําลังต้องการ ความเอื้อเฟ้ือต่อเพื่อนมนุษย์ การให้ความ

ช่วยเหลอื การเสยีสละให้กบัคนอื่นอย่างเตม็อกเต็มใจ การดูแลใส่ใจสิง่แวดลอ้มและชุมชนเป็นทุน

สงัคมที่ประเทศไทยและทัว่โลกกําลังผลักดันให้เกิดขึ้น เพื่อที่จะช่วยให้สังคม ชาติบ้านเมือง 

สามารถดาํรงอยูไ่ดอ้ยา่งปกตสิขุ ดงัพระราชดาํรสัพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัตอนหน่ึงทีว่่า “จติใจ

ทีเ่ปีย่มไปดว้ยความปรารถนาดแีละความเป็นอนัหนึง่อนัเดยีวกนัของทุกคน ทุกฝ่าย ทําใหข้า้พเจา้

เหน็แล้วมกีําลงัใจมากขึ้น นึกถงึคุณธรรมซึง่เป็นทีต่ ัง้ของความรกั ความสามคัคทีีท่ําใหค้นไทยเรา

สามารถร่วมมอืร่วมใจกนัรกัษาและพฒันาชาตบิ้านเมอืงให้เจรญิรุง่เรอืงสบืต่อกนัไปได้ตลอดรอด

ฝ ัง่” (สาํนกัราชเลขาธกิาร. 2552: ออนไลน์) ชวีติสาธารณะทีเ่ป็นสุข สงัคมทีน่่าอยู่จะเกดิขึน้ไดจ้าก

การร่วมมอืของทุกคนในสงัคม สถาบนัต่างๆในสงัคมได้สรา้งและถ่ายทอดสํานึกทีพ่ ึง่พงิและการ
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แก่งแย่งแข่งขนักนัในหมู่ประชาชนมากกว่าความร่วมมอื ดงันัน้ทกัษะของการสรา้งประชาสงัคมจงึ

ต้องอาศยัสถาบนัสงัคมให้สรา้งความหมายใหม่ให้แก่ประชาชน ในฐานะ “พลเมอืงผู้ตื่นรู”้ พฒันา 

“คุณธรรมแบบพลเมอืง” ขึน้มา ไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการอยู่ร่วมกบัความแตกต่าง เสยีสละ 

มคีวามกลา้หาญทางจรยิธรรม คํานึงถงึผลประโยชน์ส่วนรวม ซึง่สิง่เหล่าน้ีเองทีจ่ะทาํใหม้นุษยเ์กดิ

ความตระหนกัในการมจีติสาํนึกเพื่อสว่นรวม (ยทุธนา วรณุปิต.ิ 2542: 178-179)   

การทีม่นุษยจ์ะมจีติสํานึกสาธารณะไดน้ัน้ จะต้องเริม่จากจุดเลก็ๆในครอบครวัเป็นอนัดบั

แรก พ่อแมแ่ละญาตจิะตอ้งเป็นผูป้ลกูฝงัในดา้นคุณธรรมและจรยิธรรมใหก้บับุตรหลาน และเมื่อเขา้

สูว่ยัเรยีน สถาบนัการศกึษากค็วรจะตอ้งมกีจิกรรมทีจ่ะเอือ้ใหน้กัเรยีน นกัศกึษาไดแ้สดงออกถงึการ

มคีุณธรรม การมจีติสํานึกสาธารณะเพื่อเป็นรากฐานในการดํารงชีวติก่อนที่จะออกไปเผชญิกับ

สงัคมในวยัทาํงานต่อไป  

ศูนยแ์นะแนวการศกึษาและอาชพี (2539: 1-2) ไดศ้กึษาการปลูกฝงัใหเ้ยาวชนทําตนให้

เป็นประโยชน์เพื่อสงัคมจากบุคคลในอาชพีต่างๆและได้ใหค้วามหมายของการทําประโยชน์เพื่อ

สงัคมซึง่สอดคลอ้งกบัจติสาธารณะไวว้่า คอื การทําสิง่ทีด่งีามจนเป็นนิสยั เพื่อความสุขความสงบ

ของตนเองและสังคมส่วนรวมตลอดจนการกระทําเพื่อป้องกันปญัหาหรือการสร้างสรรค์เพื่อ

ประโยชน์ของสงัคม จะต้องประกอบดว้ยคุณลกัษณะ 7 ดา้น ไดแ้ก่ 1)มคีวามรบัผดิชอบ หมายถงึ 

การเอาใจใส่ปฏบิตัภิารกจิตามบทบาทหน้าที่และตามทีไ่ดร้บัมอบหมายทัง้ของตนเองและของกลุ่ม

ใหส้ําเรจ็ลุล่วงอย่างไดผ้ลด ีรวมทัง้ยอมรบัผลของการกระทํานัน้ 2)มวีนิยั หมายถงึ การปฏบิตัติาม

กฎระเบยีบหรอืบรรทดัฐานของสงัคม ทัง้น้ีเพือ่การอยูร่ว่มกนัอยา่งสงบหรอืเพื่อความสําเรจ็ของการ

ปฏบิตัภิารกจิ 3)รกัษาสุขภาพอนามยั หมายถงึ การกระทําทีท่ําใหต้นเองและผูอ้ื่นมรี่างกายและ

จติใจแขง็แรง ปราศจากโรคภยั 4)เคารพสทิธขิองผูอ้ื่น หมายถงึ ไม่ก้าวก่ายในเรื่องส่วนตวัของผูอ้ื่น

ไมท่าํใหผู้อ้ ื่นสญูเสยีประโยชน์อนัพงึม ีพงึไดไ้มเ่บยีดเบยีนใหผู้อ้ื่นไดร้บัความเดอืดรอ้นหรอืเสยีหาย

ทางดา้นร่างกายและจติใจ 5)มน้ํีาใจช่วยเหลอืเกื้อกูล หมายถงึ การช่วยกระทําสิง่ใดๆเท่าทีต่นเอง

สามารถทําไดด้ว้ยความเตม็ใจโดยไม่ต้องรอใหผู้อ้ ื่นขอรอ้ง 6)มคีวามสามคัครี่วมมอื หมายถงึ การ

รว่มมอืดว้ยความเตม็ใจเพือ่ความพรอ้มเพรยีงและประสานสมัพนัธก์นัในการทํากจิกรรมทีด่งีามของ

หมู่คณะ 7)รกัษาผลประโยชน์ของส่วนรวม หมายถงึ การกระทําหรอืพฤตกิรรมทีแ่สดงออกถงึการ

ทํานุบํารุง รกัษาทรพัยากรธรรมชาต ิ สาธารณสมบตัแิละปกป้องผลประโยชน์ของส่วนรวม ซึง่จะ

เหน็ไดว้่าในองคก์รระดบัประเทศนัน้ให้ความสําคญัต่อการปลูกฝงัใหเ้ยาวชนมคีุณลกัษณะที่ทําตน

ให้เป็นประโยชน์เพื่อสงัคมเพราะการพฒันาคุณภาพของบุคคลเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิง่ต่อการ

พฒันาประเทศชาติ แนวทางในการเสรมิสร้างจติสาธารณะของคนในสงัคมจะเกิดขึ้นได้จากการ 

คลุกคลอียูก่บัความถกูตอ้ง การปลกูฝงั อบรม การฝึกปฏบิตั ิการไดเ้หน็ตวัอยา่งทีช่วนใหป้ระทบัใจ 

สิง่เหล่าน้ีจะค่อยๆโน้มนําใจของบุคคลใหเ้กดิจติสํานึกทีถู่กต้องและการสรา้งจติสาธารณะใหเ้กดิขึน้

ในตวับุคคล ดงันัน้ สถาบนัทางสงัคมหลายภาคส่วน ได้แก่ สถาบนัครอบครวั สถาบนัการศึกษา 
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สถาบนัศาสนาและสถาบนัสื่อมวลชนจงึต้องเข้ามาร่วมมอืกนัสร้างจติสาธารณะของคนในสงัคม 

(ชยัวฒัน์ สทุธริตัน์. 2552: 53)  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นสถาบันระดับอุดมศึกษาสถาบันหน่ึงที่มองเห็น

ความสําคญัในเรื่องการเกดิมหาวทิยาลยัเพื่อสงัคม จงึไดม้กีารจดัตัง้โครงการศูนยน์วตักรรมการ

เรยีนรูต้ลอดชวีติ (Center for Life-Long Learning Innovation: CLLI) ขึน้ เพื่อประสานความ

ร่วมมอืระหว่างสถาบนัการศกึษากบัชุมชน โดยมุ่งบูรณาการความรูแ้ละกระบวนการเรยีนรูท้ ัง้สอง

ระบบใหเ้ชือ่มต่อกนั มกีารจดัการเรยีนการสอนใหก้บันิสติในรายวชิาบูรณาการโดยมเีป้าหมายทีจ่ะ

สรา้งวฒันธรรม3แหง่การเรยีนรูต้ลอดชวีติใหก้บันิสติ เป็นสงัคมทีต่ ัง้อยู่บนฐานการเรยีนรูท้ีเ่ปิดกวา้ง 

ยอมรบัและเขา้ใจความหลากหลายของวฒันธรรม มจีติสํานึกสาธารณะและมคีวามเคารพศกัดิศ์รี

ของความเป็นมนุษยข์องทุกๆคนในสงัคม3  (ศูนยน์วตักรรมเรยีนรูต้ลอดชวีติ. 2552: ออนไลน์) อกี

ทัง้มหาวทิยาลยัฯ ยงัไดก้ําหนดอตัลกัษณ์ไว ้โดยประการหน่ึงนัน้มขีอ้ทีก่ลา่วถงึการ “เป่ียมจติสํานึก

สาธารณะ” อนัเป็นคณุลกัษณะอนัพงึประสงคข์องนิสติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ (มหาวทิยาลยั

ศรนีครนิทรวโิรฒ. 2551: 15) 3

จากเหตุผลดงักล่าว ผู้วจิยัจงึสนใจที่จะศกึษาถงึปจัจยัเชงิสาเหตุทีม่อีทิธพิลต่อจติสํานึก

สาธารณะของนิสติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ โดยไดแ้บ่งองคป์ระกอบของจติสํานึกสาธารณะ

ออกเป็น 3 องคป์ระกอบ ตามนิยามความหมายจติสาธารณะของชาย โพธสิติา (2540: 14 – 15) 

และลดัดาวลัย ์ เกษมเนตร (2546: 2-3) คอื 1)การหลกีเลีย่งการใช้หรอืการกระทําที่จะทําให้เกดิ

ความชํารุดเสียหายต่อส่วนรวมที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันของกลุ่ม ซึ่งจะเห็นได้จากการใช้สถานที่

สาธารณะในการจดักิจกรรมของนิสิต 2)การถือเป็นหน้าที่ที่จะมสี่วนร่วมในการดูแลรกัษาของ

ส่วนรวมในวิสยัที่ตนสามารถทําได้ อันจะเห็นได้จากการทําตามหน้าที่ที่ได้รบัมอบหมายเพื่อ

ส่วนรวม การรบัอาสาที่จะทําบางอย่างเพื่อส่วนรวม รวมไปถงึการดูแลรกัษาสิง่ของส่วนรวมใหอ้ยู่

ในสภาพดเีพื่อผู้อื่นสามารถใช้ต่อได ้และ 3)การเคารพสทิธใินการใชข้องส่วนรวมทีเ่ป็นประโยชน์

รว่มกนัของกลุ่ม สงัเกตไดจ้ากการไม่ยดึครองของส่วนรวมนัน้มาเป็นของตนเอง เปิดโอกาสใหผู้อ้ื่น

ไดใ้ชข้องสว่นรวมนัน้  ซึง่ผูว้จิยัไดศ้กึษาเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง พบว่า พฤตกิรรมเหล่าน้ีจะเกดิขึน้และ

ส่งผลไปในทางบวกหรอืลบนัน้ เกดิได้จากหลายปจัจยั ในที่น้ีผูว้จิยัสนใจจะศกึษาตวัแปรปจัจยัเชงิ

สาเหตุ ได้แก่ การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครวั การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน การ

สนับสนุนทางสงัคมจากมหาวทิยาลยั ซึง่เป็นหน่วยสงัคมหลกัที่นิสติมคีวามสมัพนัธ์โดยตรงตัง้แต่

เกดิจนเตบิโตเป็นผูใ้หญ่ นอกจากน้ียงัศกึษาตวัแปรปจัจยัเชงิสาเหตุ การรบัรูค้วามสามารถของตน 

วา่สามารถทีจ่ะจดัการและดาํเนินการกระทาํพฤตกิรรมใหบ้รรลุเป้าหมายทีก่ําหนดไวใ้นสถานการณ์

ทีบ่างครัง้อาจมคีวามคลุมเครอื โดยไมก่่อใหเ้กดิผลกระทบต่อส่วนรวมไดห้รอืไม่ ลกัษณะมุ่งอนาคต 

– ควบคุมตน ในการทีนิ่สติจะสามารถควบคุมตนเองใหก้ระทําพฤตกิรรมทีเ่หมาะสม โดยเลง็เหน็ว่า

และไดจ้ดัตัง้โครงการบรกิารวชิาการแก่ชุมชน: โครงการเสรมิสรา้ง

จติสํานึกสาธารณะในนิสติเพื่อเป็นบณัฑติในอุดมคตไิทย ขึน้ เพื่อส่งเสรมิความมอีตัลกัษณ์ในข้อ

ดงักลา่วใหม้ากขึน้อกีดว้ย 
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จะเป็นผลดีในอนาคตต่อตนเองและสงัคม ซึ่งจะส่งผลต่อเจตคติที่ดีต่อจติสํานึกสาธารณะและ

พฤตกิรรมจติสํานึกสาธารณะต่อไป ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะศกึษาถงึโครงสรา้งความสมัพนัธ์เชงิ

สาเหตุของปจัจัยที่มีอิทธิพลต่อจิตสํานึกสาธารณะของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย         

ศรนีครนิทรวโิรฒ โดยใชร้ปูแบบทฤษฎปีฏสิมัพนัธนิ์ยมเป็นทฤษฎหีลกัในการกําหนดกรอบแนวคดิ

และสรา้งโมเดล    

 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

ในการวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัไดต้ัง้ความมุ่งหมายเพื่อศกึษาโครงสรา้งความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุ

ของปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อจติสาํนึกสาธารณะ ในนิสติระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

โดยมวีตัถุประสงคเ์ฉพาะ ดงัน้ี 

                1. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างองคป์ระกอบของปจัจยัต่างๆ ไดแ้ก่ การสนับสนุน

ทางสังคมจากครอบครัว การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน การสนับสนุนทางสังคมจาก

มหาวทิยาลยั การรบัรูค้วามสามารถของตน ลกัษณะมุ่งอนาคต – ควบคุมตน เจตคตต่ิอจติสํานึก

สาธารณะ กบัจติสาํนึกสาธารณะของนิสติระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

                2. เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบโครงสรา้งความสมัพนัธ์เชงิสาเหตุของ

ปจัจยัต่างๆ  ได้แก่ การสนับสนุนทางสงัคมจากครอบครวั การสนับสนุนทางสงัคมจากเพื่อน การ

สนับสนุนทางสงัคมจากมหาวทิยาลยั การรบัรูค้วามสามารถของตน ลกัษณะมุ่งอนาคต – ควบคุม

ตน เจตคติต่อจิตสํานึกสาธารณะที่มอี ิทธิพลต่อจิตสํานึกสาธารณะของนิสิตระดับปริญญาตร ี

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ กบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ 

                3. เพื่อศึกษาอิทธพิลทางตรง ทางอ้อมและอิทธพิลรวมของปจัจยัต่างๆ ได้แก่ การ

สนับสนุนทางสงัคมจากครอบครวั การสนับสนุนทางสงัคมจากเพื่อน การสนับสนุนทางสงัคมจาก

มหาวทิยาลยั การรบัรูค้วามสามารถของตน ลกัษณะมุ่งอนาคต – ควบคุมตน เจตคตต่ิอจติสํานึก

สาธารณะกบัจติสาํนึกสาธารณะของนิสติระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

 

ความสาํคญัของการวิจยั 

การวิเคราะห์โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปจัจัยที่มีอิทธิพลต่อจิตสํานึก

สาธารณะ ในนิสติระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ มคีวามสาํคญัดงัน้ี 

                 1. ผลการศกึษาคน้ควา้ในครัง้น้ี ทําใหไ้ดร้ปูแบบความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุของปจัจยัที่

มอีทิธพิลต่อจติสาํนึกสาธารณะของนิสติระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ทัง้น้ี เพื่อ

เป็นข้อมูลส่วนหน่ึงให้ผู้บรหิาร คณาจารย ์เจา้หน้าที่ ผู้ปกครองรวมถงึตวันิสติ ได้ทราบถงึปจัจยั

สําคัญที่เป็นสาเหตุที่ทําให้นิสิตมีจติสํานึกสาธารณะและตระหนักถึงความสําคญัของจติสํานึก
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สาธารณะ ตลอดจนการสง่เสรมิและพฒันาใหนิ้สติเป็นผูท้ี ่“เป่ียมจติสํานึกสาธารณะ” ตามอตัลกัษณ์

ทีม่หาวทิยาลยัฯ ไดก้ําหนดไว ้เพื่อออกไปเป็นเยาวชนทีด่ขีองประเทศต่อไป 

                 2. การวเิคราะห์โครงสรา้งความสมัพนัธ์เชงิสาเหตุของปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อจติสาํนึก

สาธารณะ ตามทฤษฎีปฏิสมัพนัธ์นิยมครัง้น้ี จะเป็นประโยชน์ในการนําผลการศึกษาไปใช้เป็น

พืน้ฐานและต่อยอดในการศกึษาเรือ่งจติสาํนึกสาธารณะต่อไป 

 

ขอบเขตการวิจยั 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครัง้ น้ี เป็นนิสิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย            

ศรนีครนิทรวโิรฒ ทีก่ําลงัศกึษาในภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2555 ซึง่มหีน่วยงานทีม่กีารเรยีนการ

สอนในระดบัปรญิญาตรทีัง้หมด 17 หน่วยงาน รวมจํานวนนิสติทัง้สิ้นประมาณ 18,224 คน 

(มหาวทิยาลยั ศรนีครนิทรวโิรฒ. 2555: ทบ.79/83 ออนไลน์) 

 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 

        กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี เ ป็นนิส ิตระดับปริญญาตรีของมหาวทิยาลยั        

ศรนีครนิทรวโิรฒ ทีก่ําลงัศกึษาในภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2555 ซึง่ผูว้จิยัไดด้ําเนินการสุ่มแบบ

สองขัน้ตอน (Two-stage Random Sampling) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 596 คน  

 

ตวัแปรท่ีศึกษา 

                 1. ตวัแปรภายนอก (Exogenous variables) ไดแ้ก่  

      1.1 การสนบัสนุนทางสงัคมจากครอบครวั  

      1.2 การสนบัสนุนทางสงัคมจากเพือ่น 

      1.3 การสนบัสนุนทางสงัคมจากมหาวทิยาลยั 

       2. ตวัแปรภายใน (Endogenous variables) ไดแ้ก่ 

           2.1 ตวัแปรคัน่กลาง  

                2.1.1 การรบัรูค้วามสามารถของตน  

           2.1.2 ลกัษณะมุง่อนาคต-ควบคุมตน  

           2.1.3 เจตคตต่ิอจติสาํนึกสาธารณะ 

      2.2 ตวัแปรตามทา้ยสดุ คอื จติสาํนึกสาธารณะ 

 

นิยามศพัทเ์ฉพาะ 

        1. จิตสาํนึกสาธารณะ หมายถงึ คุณลกัษณะทางจติใจของนิสติเกี่ยวกบัการมองเหน็

คุณค่าหรอืการใหคุ้ณค่าแก่การมปีฏสิมัพนัธท์างสงัคมและสิง่ต่างๆ ทีเ่ป็นสิง่สาธารณะทีไ่ม่มผีู้ใดผู้
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หน่ึงเป็นเจา้ของหรอืเป็นสิง่ทีค่นในสงัคมเป็นเจา้ของรว่มกนั สงัเกตไดจ้ากการรูจ้กัเอาใจใส่เป็นธุระ

และเขา้ร่วมในเรื่องของส่วนรวมที่เป็นประโยชน์ ปรารถนาที่จะช่วยเหลอืผูอ้ื่น มคีวามคดิทีไ่มเ่หน็

แก่ตวั ความรูส้กึนึกคดิหรอืการกระทําทีแ่สดงออกมา แบ่งได ้3 ดา้น ตามความหมายจติสาธารณะ

ของชาย โพธสิติา (2540: 14 – 15) และลดัดาวลัย ์เกษมเนตร (2546: 2-3) ดงัน้ี 

ดา้นที ่ 1 คอื การใชห้รอืการหลกีเลีย่งการกระทําทีจ่ะทําใหเ้กดิความชํารุดเสยีหายต่อส่วนรวมทีใ่ช้

ประโยชน์ร่วมกนัของกลุ่ม กําหนดตวัชีว้ดัจากการดูแลรกัษาของส่วนรวม ใชข้องส่วนรวมแล้วเก็บ

เขา้ที ่ลกัษณะการใชข้องสว่นรวม รูจ้กัใชข้องสว่นรวมอยา่งประหยดัและทะนุถนอม 

ดา้นที ่2 คอื การถอืเป็นหน้าที ่ทีจ่ะมสี่วนร่วมในการดูแลรกัษาของส่วนรวมในวสิยัทีต่นสามารถทํา

ได้ กําหนดตัวชี้ว ัดจากการทําตามหน้าที่ที่ได้รบัมอบหมายเพื่อส่วนรวม การรบัอาสาที่จะทํา

บางอยา่งเพือ่สว่นรวม 

ดา้นที ่3

2. เจตคติต่อจิตสาํนึกสาธารณะ หมายถงึ ความคดิ ความรูส้กึของนิสติทีม่ต่ีอสิ่ง

ต่างๆที่เป็นส่วนรวมหรอืมต่ีอพฤติกรรมจติสํานึกสาธารณะ อันจะเป็นแนวโน้มให้เกิดจติสํานึก

สาธารณะ   

  คอื การเคารพสทิธใินการใชข้องสว่นรวมทีเ่ป็นประโยชน์รว่มกนัของกลุ่ม กําหนดตวัชีว้ดั

จากการไม่ยดึครองของส่วนรวมนัน้มาเป็นของตนเอง การเปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้สามารถใช้ของ

สว่นรวมนัน้ 

3. การสนับสนุนทางสงัคม หมายถงึ การรบัรูข้องนิสติทีม่ต่ีอการตดิต่อสมัพนัธก์บั

บุคคลอื่นๆในสงัคม โดยนิสติมคีวามรูส้กึหรอืรบัรูไ้ดว้า่มแีหลง่สนบัสนุนทางสงัคมเหล่าน้ีอยูใ่นการที่

จะให้ความช่วยเหลอืเมื่อเกิดปญัหาในการแสดงพฤตกิรรมจติสํานึกสาธารณะ ในที่น้ีได้แบ่งการ

สนบัสนุนทางสงัคมออกเป็น 3 กลุ่ม ดงัน้ี 

3.1 การสนับสนุนทางสงัคมจากครอบครวั หมายถึง การที่นิสติได้รบัการ

ช่วยเหลือในด้านต่างๆจากบดิา มารดา ญาติ พี่น้อง ซึ่งเป็นการส่งเสรมิให้นิสิตเกิดพฤติกรรม

จติสํานึกสาธารณะและเกดิความรูส้กึเป็นส่วนหน่ึงของครอบครวั โดยแสดงออกถงึความรกั ความ

ไว้วางใจ ความรูส้กึเหน็อกเหน็ใจ การดูแลเอาใจใส่ การให้กําลงัใจและการสนับสนุนในการแสดง

จติสาํนึกสาธารณะ 

3.2 การสนับสนุนทางสงัคมจากเพื่อน หมายถงึ การทีนิ่สติไดร้บัการช่วยเหลอื

ในดา้นต่างๆจากเพือ่นทัง้ในสถาบนัและนอกสถาบนั การไดพู้ดคุย สงัสรรค ์การทํากจิกรรมรว่มกนั 

ซึง่เป็นการสง่เสรมิใหนิ้สติเกดิพฤตกิรรมจติสาํนึกสาธารณะและเกดิความรูส้กึเป็นส่วนหน่ึงของกลุม่ 

โดยการยอมรบัเขา้กลุ่ม การไดร้บัความเขา้ใจจากเพือ่นในการแสดงจติสาํนึกสาธารณะ 

3.3 การสนับสนุนทางสงัคมจากมหาวิทยาลยั หมายถึง การที่นิสติได้รบัการ

ช่วยเหลอืในดา้นต่างๆจากครอูาจารย ์เจา้หน้าทีร่วมถงึผูบ้รหิาร ในการจดัการเรยีนการสอน การได้

เขา้รว่มกจิกรรมต่างๆทีจ่ดัขึน้ในสถาบนัซึง่เป็นการส่งเสรมิใหนิ้สติเกดิพฤตกิรรมจติสํานึกสาธารณะ 

และเกดิความรูส้กึเป็นส่วนหน่ึงของสถาบนัการศกึษา โดยรบัรูไ้ดจ้ากการแสดงออกถงึ การดูแลเอา
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ใจใส่ การให้กําลงัใจ การเปิดโอกาส การเสรมิสร้างและการสนับสนุนให้เกิดการแสดงจติสํานึก

สาธารณะ  

4. การรบัรู้ความสามารถของตน หมายถงึ การทีนิ่สติสามารถตดัสนิใจเกีย่วกบั

การจดัการและดาํเนินการในการกระทําพฤตกิรรมทีเ่กี่ยวกบัจติสํานึกสาธารณะใหบ้รรลุเป้าหมายที่

กําหนดไวใ้นสถานการณ์ทีบ่างครัง้อาจจะมคีวามคลมุเครอื ไมช่ดัเจน โดยไมก่่อใหเ้กดิผลกระทบต่อ

ส่วนรวม รวมถงึพฤตกิรรมทีเ่ป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ในทีน้ี่ ไดแ้บ่งการรบัรูค้วามสามารถของตน

เกีย่วกบัการเกดิจติสาํนึกสาธารณะออกเป็น 2 ดา้น ดงัน้ี 

4.1 ความคาดหวงัในความสามารถ หมายถงึ ความมัน่ใจของนิสติว่าจะกระทํา

หรอืแสดงพฤตกิรรมจติสาํนึกสาธารณะได ้

4.2 ความคาดหวงัในผลของการกระทํา หมายถึง ความมัน่ใจของนิสิตต่อ

ผลลพัธข์องการกระทาํหรอืผลลพัธข์องพฤตกิรรมจติสาํนึกสาธารณะ  

5. ลกัษณะมุ่งอนาคต – ควบคมุตน หมายถงึ การแสดงออกของนิสติว่าสามารถ

ควบคุมตนเองในการแสดงพฤตกิรรมอย่างเหมาะสม สามารถวางแผนการปฏบิตัิเพื่อให้เกดิผลดี

หรอืหาแนวทางป้องกนัผลเสยีทีจ่ะเกดิขึน้ได ้มคีวามยบัยัง้ชัง่ใจ มเีหตุผลในการกระทําของตนเอง 

โดยเล็งเห็นว่าการแสดงนัน้จะเป็นผลสําเรจ็ในอนาคต เกิดเป็นประโยชน์ทัง้ต่อตนเองและสงัคม 

สามารถคาดการณ์ไกลและบงัคบัตนเองใหรู้จ้กัอดได ้รอได ้สามารถงดเวน้จากการกระทาํทีส่งัคมไม่

ยอมรบัได ้  

 

กรอบแนวคิดการวิจยั 

การวิเคราะห์โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปจัจัยที่มีอิทธิพลต่อจิตสํานึก

สาธารณะในนิสติระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ครัง้น้ี ผูว้จิยัไดย้ดึรปูแบบทฤษฎี

ปฏสิมัพนัธนิ์ยมซึง่เป็นทฤษฎทีีใ่ชศ้กึษาความเป็นสาเหตุของพฤตกิรรมหรอืคุณลกัษณะที่ต้องการ

ศกึษา โดยมสีาเหตุจากแหล่งต่างๆ ไดแ้ก่  

1) สาเหตุฝา่ยสถานการณ์ ซึง่เป็นสิง่ต่างๆ ทีอ่ยู่รอบตวั ในทีน้ี่ ผูว้จิยัศกึษาในเรื่อง 

การสนับสนุนทางสงัคมจากครอบครวั การสนับสนุนทางสงัคมจากเพื่อน การสนับสนุนทางสงัคม

จากมหาวทิยาลยั 

2) สาเหตุฝ่ายจติลกัษณะเดมิ ซึง่เป็นจติลกัษณะหรอืบุคลกิภาพทีต่ดิตวัมา ในทีน่ี้ 

ผูว้จิยัศกึษาเกีย่วกบั การรบัรูค้วามสามารถของตนและลกัษณะมุง่อนาคต – ควบคุมตน 

3) สาเหตุฝา่ยจติลกัษณะตามสถานการณ์ หรอืทีเ่รยีกว่า ปฏสิมัพนัธภ์ายในตนเป็น

จติลกัษณะทีเ่ปลีย่นไปตามสถานการณ์ ในทีน้ี่คอื เจตคตต่ิอจติสาํนึกสาธารณะ 

4) พฤติกรรมของบุคคล ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ผู้ว ิจ ัยต้องการศึกษา ในที่ น้ีคือ 

จติสาํนึกสาธารณะ  
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หลงัจากที่ผู้ว ิจยัได้กําหนดตัวแปรที่จะศึกษาตามกรอบแนวคิดการวิจยัแล้ว ผู้วิจยัได้

ดาํเนินการศกึษาแนวคดิ ทฤษฎแีละเอกสารต่างๆเกีย่วกบัความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรทีศ่กึษาเพื่อ

กาํหนดเป็นรปูแบบโครงสรา้งความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุตามภาวะสนันิษฐาน โดยผลการศกึษาพบว่า

การที่บุคคลจะเกิดจติสํานึกเพื่อชุมชน จติสํานึกเพื่อสงัคมนัน้ ล้วนอยู่ภายใต้อทิ ธพิลของปจัจยั

แวดลอ้มมากมาย โดยอาจจาํแนกเป็นปจัจยัภายนอกและปจัจยัภายใน ซึง่ไพบูลย ์ วฒันศริธิรรม 

และสงัคม สญัจร (2543) ได้กล่าวไว้ว่าชวีติทีด่สีงัคมทีน่่าอยู่ เกดิขึน้ไดจ้ากตวัเราเอง โดยเริ่มต้น

จากครอบครวัในการวางพืน้ฐานใหก้ารอบรมดา้นจรยิธรรม และยทุธนา วรุณปิตกุิล (2542) ไดเ้สรมิ

อกีว่าเมื่อเขา้สู่วยัเรยีน โรงเรยีนต้องเป็นมากกว่าสถานที่ฝึกทกัษะและให้ความรู ้ต้องชี้นําสําหรบั

เดก็ทีค่รอบครวัได้ละเลยต่อเรื่องการบ่มเพาะจรยิธรรม ตลอดจนเพื่อนบ้าน ทีท่ํางาน ทีโ่รงเรยีน มี

ส่วนช่วยในการดํารงรกัษาประชาคม สงัคมและกฎจรยิธรรม การทีผู่ว้จิยัต้องการศกึษาถงึจติสาํนึก

สาธารณะในนิสติระดบัปรญิญาตร ีซึ่งเป็นช่วงวยัรุน่ คอื อายุระหว่าง 12-21 ปี นัน้ เน่ืองจาก 

รฐับาลต่างตระหนักถงึพฤตกิรรมเดก็วยัรุน่ที่เป็นเครื่องชี้ถงึอนาคตประเทศ เพราะวยัรุน่เป็นผู้สบื

ทอดวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี อกีทัง้จะทําใหส้งัคมพฒันาสบืไป โดยปรชีา คมัภรีปกรณ์ 

(2531: 61-66) ได้ศกึษาแล้วพบว่า ปจัจยัทางสงัคมทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมวยัรุ่นหลกัๆ ได้แก่ 

ครอบครวั โรงเรยีน ชุมชน อกีทัง้ เจยีรนัย ทรงชยักุล (2531: 229 - 240) กพ็บว่า กลุม่เพื่อนกม็ี

อทิธพิลต่อพฤตกิรรมวยัรุน่มากเช่นเดยีวกนั  

จากการสงัเคราะห์เอกสาร แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง พบว่า ตวัแปรปจัจยั

สําคญัที่มอีิทธพิลต่อจติสํานึกสาธารณะ ได้แก่ เจตคติต่อจติสํานึกสาธารณะ การสนับสนุนทาง

สงัคมจากครอบครวั การสนับสนุนทางสงัคมจากเพื่อน การสนับสนุนทางสงัคมจากมหาวทิยาลยั 

การรบัรูค้วามสามารถของตน และลกัษณะการมุง่อนาคต – ควบคุมตน ซึ่งปจัจยัต่างๆ เหล่าน้ี มี

อิทธิพลทัง้ทางตรงและทางอ้อมต่อจิตสํานึกสาธารณะ ผู้วิจ ัยจึงกําหนดโมเดลโครงสร้าง

ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปจัจัยที่มีอิทธิพลต่อจิตสํานึกสาธารณะเพื่อนํามาศึกษา ดัง

ภาพประกอบ 1  
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       ภาพประกอบ 1 โมเดลโครงสรา้งความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุของปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อจติสาํนึก 

               สาธารณะในนิสติระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ตามภาวะสนันิษฐาน 

 

โดยสามารถอธบิายสญัลกัษณ์ได ้ดงัน้ี 

 

                             หมายถงึ  ตวัแปรแฝง 

   หมายถงึ ตวัแปรสงัเกตได ้

   หมายถงึ ทศิทางอทิธพิลจากตวัแปรสาเหตุไปหาตวัแปรผล 

PM  หมายถงึ จติสาํนึกสาธารณะ 

       PMU หมายถงึ ดา้นการใช ้

       PMD หมายถงึ ดา้นการถอืเป็นหน้าที ่

       PMR หมายถงึ ดา้นการเคารพสทิธผิูอ้ ื่น 

 

SE 

 

EFE 
 

AT 

PM 

PMR 

PMD 

PMU 

SO_FA 

SO_FR 

SO_UN 
 

FA1 

FA2 

FA3 

FA4 

FA5 

FR1 

 
FR2 

 
FR3 

 
FR4 

 
FR5 

 
UN1 

 
UN2 

 
UN3 

 
UN4 

 
UN5 

 

EFO 
 

FU1 

AT1 

FU 
 



10 
 

SE  หมายถงึ การรบัรูค้วามสามารถของตน 

       EFE หมายถงึ ความคาดหวงัเกีย่วกบัความสามารถของตน 

       EFO หมายถงึ ความคาดหวงัเกีย่วกบัผลของการกระทาํ 

AT  หมายถงึ เจตคตต่ิอจติสาํนึกสาธารณะ 

FU  หมายถงึ ลกัษณะมุง่อนาคต-ควบคุมตน 

SOFA  หมายถงึ การสนบัสนุนทางสงัคมจากครอบครวั 

       FA1 หมายถงึ การสนบัสนุนทางสงัคมจากครอบครวัดา้นอารมณ์  

       FA2 หมายถงึ การสนบัสนุนทางสงัคมจากครอบครวัดา้นคณุคา่  

       FA3 หมายถงึ การสนบัสนุนทางสงัคมจากครอบครวัดา้นขอ้มลูขา่วสาร 

       FA4 หมายถงึ การสนบัสนุนทางสงัคมจากครอบครวัดา้นสิง่ของ/บรกิาร 

       FA5 หมายถงึ การสนบัสนุนทางสงัคมจากครอบครวัดา้นเครอืขา่ย 

SOFR  หมายถงึ การสนบัสนุนทางสงัคมจากเพือ่น 

       FR1 หมายถงึ การสนบัสนุนทางสงัคมจากเพือ่นดา้นอารมณ์  

       FR2 หมายถงึ การสนบัสนุนทางสงัคมจากเพือ่นดา้นคณุคา่  

       FR3 หมายถงึ การสนบัสนุนทางสงัคมจากเพือ่นดา้นขอ้มลูขา่วสาร 

       FR4 หมายถงึ การสนบัสนุนทางสงัคมจากเพือ่นดา้นสิง่ของ/บรกิาร 

       FR5 หมายถงึ การสนบัสนุนทางสงัคมจากเพือ่นดา้นเครอืขา่ย  

SOUN  หมายถงึ การสนบัสนุนทางสงัคมจากมหาวทิยาลยั 

       UN1 หมายถงึ การสนบัสนุนทางสงัคมจากมหาวทิยาลยัดา้นอารมณ์ 

       UN2 หมายถงึ การสนบัสนุนทางสงัคมจากมหาวทิยาลยัดา้นคณุคา่ 

       UN3 หมายถงึ การสนบัสนุนทางสงัคมจากมหาวทิยาลยัดา้นขอ้มลูขา่วสาร 

       UN4 หมายถงึ การสนบัสนุนทางสงัคมจากมหาวทิยาลยัดา้นสิง่ของ/ 

                                       บรกิาร  

       UN5 หมายถงึ การสนบัสนุนทางสงัคมดา้นเครอืขา่ย  

 

สมมติฐานการวิจยั 

1. องคป์ระกอบของตวัแปรปจัจยัต่างๆ มคีวามสมัพนัธก์บัจติสาํนึกสาธารณะของนิสติ 

2. รปูแบบโครงสรา้งความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุของปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อจติสํานึกสาธารณะ

ตามภาวะสนันิษฐาน มคีวามสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ 

3. ตัวแปรปจัจยัต่างๆ มีอิทธิพลต่อจติสํานึกสาธารณะ โดยมอีิทธิพลทัง้ทางตรงและ

ทางออ้ม 



บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
ในการศึกษาความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุของจติสํานึกสาธารณะในนิสิตระดบัปรญิญาตร ี

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ผู้วจิยัได้ศกึษาค้นคว้าเอกสารและงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง ตามหวัข้อ

ต่างๆ ดงัน้ี 

1. เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัจติสาํนึกสาธารณะ 

1.1 ความหมายของจติสาํนึกสาธารณะ 

1.2 ความสาํคญัของจติสาํนึกสาธารณะ 

1.3 กระบวนการก่อตวัของจติสาํนึกต่อสว่นรวมในประเทศไทย 

1.4 แนวทางการสรา้งจติสาํนึกสาธารณะ 

1.5 งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัจติสาํนึกสาธารณะ 

2. เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัปจัจยัภายนอกและภายในทีส่ง่ผลต่อจติสาํนึก 

                      สาธารณะ 

2.1 การสนบัสนุนทางสงัคม 

2.2 การรบัรูค้วามสามารถของตน   

2.3 ลกัษณะมุง่อนาคต – ควบคุมตน 

2.4 เจตคตต่ิอจติสาํนึกสาธารณะ 

3. เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัทฤษฎปีฏสิมัพนัธนิ์ยม 

 

1. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัจิตสาํนึกสาธารณะ 

1.1 ความหมายของจิตสาํนึกสาธารณะ จากการศึกษาค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

พบว่ามผีู้วจิยัและนักวชิาการหลายท่านได้ให้ความหมายของจติสํานึกสาธารณะไว้ในคําต่างๆ ที่

หลากหลายกันออกไป ซึ่งโดยรวมแล้วมีความหมายใกล้เคียงและสอดคล้องกันกับจิตสํานึก

สาธารณะ อาท ิเช่น จติสาธารณะ จติสํานึกต่อส่วนรวม จติสํานึกต่อสงัคม การเหน็ต่อประโยชน์

สว่นรวม การมสีาํนึกต่อสว่นรวม เป็นตน้ ซึง่ผูว้จิยัไดส้รปุสาระสาํคญัของความหมายไว ้ดงัน้ี 

1จติสาํนึก (Conscious) เป็นการตระหนกัรูต้วั หรอืเป็นจติสว่นทีรู่ต้วั รูว้า่ทาํอะไร อยูท่ ีไ่หน 

เป็นอยา่งไรขณะทีต่ื่นอยูน่ัน่เอง สว่นคาํวา่ สาธารณะ (Public) เป็นการแสดงออกเพื่อสงัคมส่วนรวม 

เป็นการบรกิารชุมชน ทาํประโยชน์เพือ่สงัคม ถา้เป็นสิง่ของกต็อ้งใชป้ระโยชน์รว่มกนั เมื่อนําสองคํา

มารวมกนัเป็น จติสํานึกสาธารณะ (Public Consciousness หรอื Public Mind) จงึหมายถงึ การ

ตระหนักรู้ตนที่จะทําสิง่ใดเพื่อเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 1 (บทความสาระดีมีมาฝาก. 2552: 

ออนไลน์) ทัง้น้ี ราชบณัฑติยสถาน (2542) ยงัได้ใหค้วามหมายของคําว่า จติสํานึกทางสงัคมหรอื
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จติสาํนึกสาธารณะ ว่าคอื การรูแ้ละคํานึงถงึสิง่ทีเ่ป็นส่วนรวมร่วมกบัและผูอ้ื่นทีร่่วมสมัพนัธก์นัเป็น

กลุม่เดยีวกบัตน นอกจากน้ี สุพจน์ ทรายแก้ว (2546 : 50) ไดส้รปุว่า จติสํานึกต่อส่วนรวมหรอื

จติสาํนึกสาธารณะ หมายถงึ คณุลกัษณะทางจติใจของบุคคลเกีย่วกบัการมองเหน็คุณค่าหรอืการให้

คุณค่าแก่การมปีฏสิมัพนัธ์ทางสงัคมและสิง่ต่างๆ ที่มอียู่ในสงัคม ไม่มผีู้ใดผู้หน่ึงเป็นเจา้ของหรอื

เป็นสิง่ที่คนในสังคมเป็นเจ้าของร่วมกัน เป็นสิง่ที่สามารถสังเกตได้จากความรู้สึกนึกคิดหรือ

พฤตกิรรมการกระทาํทีแ่สดงออกมา  

หฤทยั อาจปร ุ(2544: 37) สรปุว่า จติสาํนึกสาธารณะ หมายถงึ ความตระหนักของบุคคล

ถงึปญัหาที่เกดิขึ้นในสงัคม ทําให้เกดิความรู้สกึปรารถนาที่จะช่วยเหลอืสงัคม ต้องการเขา้ไปแก้

วิกฤตการณ์ โดยรบัรู้ถึงสิทธิควบคู่ไปกับหน้าที่และความรบัผิดชอบ สํานึกถึงพลังของตนว่า

สามารถร่วมแก้ไขปญัหาได้และลงมอืกระทําเพื่อให้เกิดการแก้ปญัหาด้วยวธิกีารต่างๆ โดยการ

เรยีนรูแ้ละแกไ้ขปญัหารว่มกนักบัคนในสงัคม  

ลลัธรมิา เกื้อสกุล (2547: 67) นัน้ได้ใหค้วามหมายของจติสํานึกในทางประชาสงัคมว่า

เป็นคุณธรรมของพลเมอืง ซึง่เป็นหวัใจของการขบัเคลื่อนขบวนการ คุณธรรมต้องเริม่จากศรทัธาที่

จะอุทศิตนและเสยีสละแก่ผู้อื่นในสงัคมประกอบด้วยความเขา้ใจว่า การเป็นอสิระจากการควบคุม

ของรฐันัน้ยิง่ตอ้งรบัผดิชอบต่อสาธารณะและต่อชุมชนเพยีงใด 

โกศล มคีวามด ี(2547: 13) สรปุวา่จติสาธารณะ หมายถงึ การกระทาํทีแ่สดงออกถงึความ

รบัผดิชอบต่อสาธารณสมบตัิด้วยความเอาใจใส่ดูแลเป็นธุระและเข้าร่วมในเรื่องส่วนรวมที่เป็น

ประโยชน์รว่มกนัของกลุ่ม โดยพจิารณาจากการทีบุ่คคลหลกีเลีย่งการใชห้รอืการกระทําทีท่ําใหเ้กดิ

การชํารุดเสยีหายต่อของส่วนรวม มุ่งปฏบิตัต่ิอส่วนรวมในการดูแลรกัษาของส่วนรวม เช่น การทํา

ตามหน้าทีท่ี่กําหนด การดูแลความสงบเรยีบรอ้ย การรกัษาสาธารณสมบตั ิรบัรูถ้งึปญัหาทีเ่กดิขึน้ 

มสีว่นรว่มในการหาแนวทางป้องกนัแกไ้ขและตดิตามประเมนิผล รวมไปถงึการรบัอาสาทาํบางอยา่ง

เพื่อส่วนรวม เคารพสทิธขิองผู้อื่นในการใช้ของส่วนรวม ไม่ปิดกัน้ในการใช้ของบุคคลอื่น มกีาร

แบ่งปนัหรอืเปิดโอกาสใหผู้อ้ื่นไดใ้ชข้องสว่นรวม ไมย่ดึครองของสว่นรวมมาเป็นของตนเอง 

ไชยรตัน์ ศรินิคร (2548: 7) ไดส้รปุว่า จติสํานึกสาธารณะเป็นความคดิทีไ่ม่เหน็แก่ตวั มี

ความปรารถนาทีจ่ะฉวยโอกาสช่วยเหลอืแก้ไขปญัหาใหแ้ก่ผู้อื่นและสงัคมอย่างจรงิจงัโดยคํานึงถงึ

ประโยชน์ของสว่นรวมมากกวา่ทีจ่ะรบัจากสาธารณะ 

บุญทนั ภูบาล (2549: 15) สรุปความหมายของจติสาธารณะ ว่าคอื การรูจ้กัเอาใจใส่เป็น

ธุระในเรือ่งของส่วนรวมทีใ่ชป้ระโยชน์รว่มกนัของกลุ่ม 

อญัชล ียิ่งรกัพนัธุ ์(2550: 14) ใหค้วามหมายของจติสาธารณะ คอื การมจีติใจทีค่ํานึงถงึ

ประโยชน์ของส่วนรวม มีความรบัผิดชอบต่อเรื่องของส่วนรวม มีการใช้สิง่ของส่วนรวมอย่าง

รบัผดิชอบ การถอืเป็นหน้าที่ในการดูแลรกัษาสมบตัขิองส่วนรวม มกีารแบ่งปนัและเปิดโอกาสให้

ผูอ้ื่นไดใ้ชส้มบตัขิองสว่นรวมนัน้และการไมย่ดึสมบตัสิว่นรวมมาเป็นสมบตัขิองตนเองหรอืของกลุม่   
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มนสัสา ชนูิปการณ์พงศ ์(2551: 8) สรปุว่าจติสาธารณะ คอื การกระทําดว้ยจติวญิญาณ มี

ความรกัความเอือ้อาทรต่อคนอื่นและสงัคมรอบๆตวั รวมไปถงึประเทศชาตบิา้นเมอืง รวมความแลว้

เป็นการรวมความหมายของคณุธรรมจรยิธรรมและการกระทาํทีไ่มเ่สือ่มเสยีหรอืเป็นปญัหาต่อสงัคม

และประเทศชาติ และเมื่อรวมกบัคําว่าสํานึกแล้วนัน้ จะสามารถสรุปได้ว่าคอื ความรู้สกึและการ

กระทําที่เป็นประโยชน์ต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม ซึ่งเป็นการกระทําที่บุคคลรบัรูแ้ละรูส้กึเต็มใจที่จะ

กระทํา เพราะมคีวามเอื้ออาทรต่อผู้อื่นและสงัคม แม้ว่าความรู้สกึและการกระทํานัน้ๆจะไม่เป็น

ประโยชน์ต่อตนเองโดยตรงกต็าม 

อุไรวรรณ คุม้วงษ์ (2551: 61) สรุปความหมายของจติสาธารณะว่าเป็นการรูจ้กัเอาใจใส่

เป็นธรุะและเขา้รว่มในเรื่องของส่วนรวมทีใ่ชป้ระโยชน์ร่วมกนัของกลุ่ม เช่นเดยีวกบั สุคนธรส หุตะ

วฒันะ (2550: 11) และ มุทติา หวงัคดิ (2547: 13) โดยพจิารณาจากความรูค้วามเขา้ใจหรอืพฤติ

กรรรมทีแ่สดงออกถงึลกัษณะได ้3 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 

1. การหลกีเลีย่งการใชห้รอืการกระทาํทีจ่ะทาํใหเ้กดิความชํารุดเสยีหายต่อของส่วนรวมที่

ใชป้ระโยชน์รว่มกนัของกลุ่ม สงัเกตไดจ้าก  

                1.1 การดแูลรกัษา เช่น เมือ่ใชแ้ลว้มกีารเกบ็รกัษา 

                1.2 ลกัษณะของการใช ้เช่น มกีารใชอ้ยา่งประหยดั มกีารใชส้ิง่ของสว่นรวมอยา่งทะนุ 

                      ถนอม 

2. การถอืเป็นหน้าที ่ทีจ่ะมสี่วนร่วมในการดูแลรกัษาของส่วนรวมในวสิยัทีต่นสามารถทํา

ได ้สงัเกตไดจ้าก 

2.1 การทาํตามหน้าทีท่ีถ่กูกาํหนด 

2.2 การรบัอาสาทีจ่ะทาํบางอยา่งเพือ่สว่นรวม 

3. การเคารพสทิธใินการใช้ของของส่วนรวมที่ใช้ประโยชน์ร่วมกนัของกลุ่ม โดยไม่ยดึ

ครองของส่วนรวมมาเป็นของตน ตลอดจนไม่ปิดกัน้โอกาสของบุคคลอื่นที่จะใช้ของส่วนรวมนัน้ 

สงัเกตไดจ้าก  

                3.1 ไมนํ่าของสว่นรวมมาเป็นของตนเอง 

                3.2 เปิดโอกาสใหผู้อ้ื่นไดใ้ชข้องสว่นรวม  

นวรนิทร์ ตาก้อนทอง (2552: 2) ได้กล่าวว่ามกีารกําหนดลกัษณะของคําว่า “จติ

สาธารณะ” ไวอ้ย่างหลากหลาย ทัง้คําทีใ่ชใ้นภาษาไทย เช่น จติสาธารณะ สํานึกสาธารณะ และ

จติสํานึกสาธารณะ เป็นต้น และคําทีใ่ชใ้นภาษาองักฤษ เช่น Public Consciousness หรอื Public 

Mind โดยสามารถสรปุความหมายของจติสาธารณะไดว้่า หมายถงึ คุณลกัษณะทางจติใจของบุคคล

เกีย่วกบัการมองเหน็คุณค่า หรอืการใหคุ้ณค่าแก่การมปีฏสิมัพนัธท์างสงัคมและสิง่ต่าง ๆ ทีเ่ป็นสิง่

สาธารณะทีไ่มม่ผีูใ้ดผูห้น่ึงเป็นเจา้ของ หรอืเป็นสิง่ทีค่นในสงัคมเป็นเจา้ของร่วมกนัเป็นสิง่ทีส่ามารถ

สงัเกตไดจ้ากความรูส้กึนึกคดิ หรอืการกระทําทีแ่สดงออกมา โดยพจิารณาจากความรูค้วามเขา้ใจ
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หรอืพฤตกิรรมทีแ่สดงออกใน 3 องคป์ระกอบ ตามนิยามความหมายจติสาธารณะของ ชาย โพธสิติา 

(2540 : 14 – 15) และลดัดาวลัย ์เกษมเนตร (2546 : 2-3)  ดงัน้ี 

องคป์ระกอบที ่1

1. การดแูลรกัษาของสว่นรวม ใชข้องสว่นรวมแลว้เกบ็เขา้ที ่

 คือ การหลีกเลี่ยงการใช้หรือการกระทําที่จะทําให้เกิดความชํารุดเสียหายต่อ

สว่นรวมทีใ่ชป้ระโยชน์รว่มกนัของกลุ่ม กาํหนดตวัชีว้ดัจาก 

2. ลกัษณะการใชข้องสว่นรวม รูจ้กัใชข้องสว่นรวมอยา่งประหยดัและทะนุถนอม 

องคป์ระกอบที ่2

1. การทาํตามหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมายเพือ่สว่นรวม 

 คอื การถอืเป็นหน้าที ่ในการทีจ่ะมสี่วนรว่มในการดแูลรกัษาของส่วนรวมในวสิยัทีต่น

สามารถทาํได ้กาํหนดตวัชีว้ดัจาก 

2. การรบัอาสาทีจ่ะทาํบางอยา่งเพือ่สว่นรวม 

องคป์ระกอบที ่3

1. การไมย่ดึครองของสว่นรวมนัน้มาเป็นของตนเอง 

   คือ การเคารพสิทธิในการใช้ของส่วนรวมที่เป็นประโยชน์ร่วมกันของกลุ ่ม 

กาํหนดตวัชีว้ดัจาก 

2. การเปิดโอกาสใหผู้อ้ื่นไดส้ามารถใชข้องสว่นรวมนัน้ 

ศนูยแ์นะแนวการศกึษาและอาชพี (2539: 1-2) ไดใ้หค้วามหมายของการทําประโยชน์เพื่อ

สงัคมซึง่สอดคลอ้งกบัจติสาธารณะไวว้่า คอื การทําสิง่ทีด่งีามจนเป็นนิสยั เพื่อความสุขความสงบ

ของตนเองและสังคมส่วนรวม ตลอดจนการกระทําเพื่อป้องกันปญัหาหรือการสร้างสรรค์เพื่อ

ประโยชน์ของสงัคม  

จากการประมวลความหมายของจติสํานึกสาธารณะนัน้ ผู้วจิยัสามารถสรุปออกมาเป็น

นิยามไดว้่า จติสํานึกสาธารณะเป็นคุณลกัษณะทางจติใจของบุคคลในการตระหนักถงึการมองเหน็

คุณค่าหรอืการใหคุ้ณค่าแก่การมปีฏสิมัพนัธท์างสงัคมและสิง่ต่างๆ ทีเ่ป็นสิง่สาธารณะทีไ่ม่มผีู้ใดผู้

หน่ึงเป็นเจ้าของหรือเป็นสิ่งที่คนในสังคมเป็นเจ้าของร่วมกันเป็นสิง่ที่สามารถสังเกตได้จาก

ความรูส้กึนึกคดิ หรอืการกระทําทีแ่สดงออกมา แบ่งได ้3 องคป์ระกอบ คอื 1.การหลกีเลีย่งการใช้

หรอืการกระทาํทีจ่ะทาํใหเ้กดิความชาํรดุเสยีหายต่อส่วนรวมทีใ่ชป้ระโยชน์ร่วมกนัของกลุ่ม กําหนด

ตวัชีว้ดัจาก การดูแลรกัษาของส่วนรวม ใชข้องส่วนรวมแลว้เกบ็เขา้ที ่ ลกัษณะการใชข้องส่วนรวม 

รูจ้กัใช้ของส่วนรวมอย่างประหยดัและทะนุถนอม 2.การถือเป็นหน้าที่ ที่จะมสี่วนร่วมในการดูแล

รักษาของส่วนรวมในวิสัยที่ตนสามารถทําได้ กําหนดตัวชี้ว ัดจากการทําตามหน้าที่ที่ได้ร ับ

มอบหมายเพื่อส่วนรวม การรบัอาสาทีจ่ะทําบางอย่างเพื่อส่วนรวม และ 3.การเคารพสทิธใินการใช้

ของส่วนรวมทีเ่ป็นประโยชน์รว่มกนัของกลุ่ม กําหนดตวัชีว้ดัจาก การไมย่ดึครองของส่วนรวมนัน้มา

เป็นของตนเอง การเปิดโอกาสใหผู้อ้ื่นไดส้ามารถใชข้องสว่นรวมนัน้  
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1.2 ความสาํคญัของจิตสาํนึกสาธารณะ  จติสาธารณะหรอืจติสาํนึกสาธารณะ อาจฟงัดู

เป็นเรื่องใหม่สําหรบัสงัคมไทย ซึง่ไดม้กีารกล่าวถงึเมื่อไม่นานมาน้ี พรอ้มๆกบัแนวคดิการกระจาย

อาํนาจทางการเมอืงการปกครองสูท่อ้งถิน่และการพฒันาทรพัยากรมนุษยต์ามแผนพฒันาเศรษฐกจิ

และสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที่ 8 จนปจัจุบนัเรื่องจติสํานึกสาธารณะก็ยงัถูกกล่าวถงึในแผนพฒันา

เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่10 ปี พ.ศ.2550 – 2554 ว่าสถานะดา้นสงัคมของประเทศใน

ปจัจบุนันัน้ ระบบคุณค่าของสงัคมไทยในเรื่องจติสาธารณะ ความเอื้ออาทรและการช่วยเหลอืซึง่กนั

และกนัเริม่เสื่อมถอย ดงันัน้ เพื่อใหก้ารพฒันาประเทศมุ่งสู่ สงัคมอยู่เยน็เป็นสุขร่วมกนั ภายใต้แนว

ปฏบิตัขิอง ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง จงึเหน็ควรกําหนดพนัธกจิของการพฒันาระบบบรหิารจดัการ

ประเทศใหเ้กดิธรรมาภบิาลภายใต้ระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมุข โดย

มุ่งสรา้งกลไกและกฎระเบยีบที่เอื้อต่อการกระจายผลประโยชน์จากการพฒันาสู่ทุกภาค ีควบคู่กบั

การเสรมิสร้างความโปร่งใส สุจรติ ยุตธิรรม รบัผดิชอบต่อสาธารณะ ทัง้น้ีก็เพื่อให้ประชาชนเกิด

จติสํานึกต่อส่วนรวมอนัจะเป็นสิง่สําคญัสิง่หน่ึงในการพฒันาประเทศ  สอดคลอ้งกบัแนวความคดิ

ของ โฮเวริด์ การด์เนอร ์(2500 : 64-65) ซึง่ไดก้ล่าวไวว้่า “บุคคลจะสามารถเอาตวัรอดและประสบ

ความสําเรจ็ทัง้ในด้านการทํางานและการดําเนินชีวิตในโลกยุคศตวรรษที่ 21 ได้จะต้องมจีติ

สาธารณะทัง้ 5 ประการ ประกอบรวมอยูใ่นตวัของคนๆ นัน้ นอกจากน้ีจติสาธารณะทัง้ 5 ยงัจะช่วย

จรรโลงใหส้งัคมโลกในอนาคตเป็นสงัคมทีน่่าอยูม่ากยิง่ขึน้” ซึง่จติทัง้ 5 นัน้ประกอบดว้ย  

1. จติแหง่วทิยาการ (Disciplined Mind) หมายถงึ การเรยีนรูต้ลอดชวีติ คดิเป็น ทาํเป็น 

2. จติแห่งการสงัเคราะห์ (Synthesizing Mind) หมายถงึ การสัง่สม ต่อยอดและสรา้ง

นวตักรรมความรู ้

3. จติแหง่การสรา้งสรรค ์(Creative Mind) ทีเ่ชือ่วา่ ความคดิสรา้งสรรคส์รา้งดว้ยการหมัน่

ฝึกฝน 

4. จติแห่งความเคารพ (Respectful Mind) หมายถงึ การเปิดใจกว้างพรอ้มรบัฟงัทุก

ความคดิเหน็ 

5. จติแห่งคุณธรรม (Ethical Mind)  

นอกจากน้ี สุวทิย ์เมษนิทรยี ์(ไมป่รากฏปี : 66) นกัวชิาการและทีป่รกึษาทางการเมอืง ได้

กล่าวว่า “โลกในยคุสงัคมหลงัฐานความรูจ้ะมุ่งเน้นไปสู่เรื่องของการใส่ใจและการแบ่งปนั คอื การที่

คนเรามคีา่นิยมในเรือ่งของจติสาธารณะ กจ็ะทาํใหค้นเราเกดิความใส่ใจและห่วงใยกนั” การทีค่นมา

อยู่รวมกนัเป็นสงัคม ย่อมต้องมคีวามสมัพนัธ์ในรูปแบบการพึ่งพากนั ซึ่งคนในสงัคมมบีทบาท

หน้าทีแ่ตกต่างกนัไป ถา้ขาดจติสํานึกสาธารณะ นอกจากจะกระทบต่อตวัเอง ครอบครวัและองคก์ร

แล้ว ยงัส่งผลกระทบต่อชุมชน ประเทศและระดบัโลก อีกด้วย ซึ่งผลกระทบที่ก่อให้เกิดปญัหา 

ดงักล่าว ไพบลูย ์วฒันศริธิรรมและสงัคม สญัจร (2543 : 22-29) ไดส้รปุไว ้ดงัน้ี  
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ผลกระทบต่อบุคคล

1. สรา้งความเดอืดรอ้นใหก้บัตนเอง 

 ทาํใหเ้กดิปญัหา คอื 

2. สรา้งความเดอืดรอ้นใหก้บัคนอื่น 

ผลกระทบต่อครอบครวั

1. ความสามคัคใีนครอบครวัลดน้อยลง 

 ทาํใหเ้กดิปญัหา คอื 

2. เกดิการแก่งแยง่ ทะเลาะเบาะแวง้ภายในครอบครวั 

ผลกระทบต่อองคก์ร

1. การแบ่งพรรคแบ่งพวกภายในองคก์ร 

 ทาํใหเ้กดิปญัหา คอื 

2. ความเหน็แก่ตวั แก่งแยง่ชงิดชีงิเด่น    

3. การเบยีดเบยีนสมบตัอิงคก์รเป็นสมบตัสิว่นตน 

4. องคก์รไมก่า้วหน้า ประสทิธภิาพและคณุภาพของงานลดลง    

ผลกระทบต่อชุมชน

1. ชุมชนอ่อนแอ ขาดการพฒันาเพราะต่างคนต่างอยู่ สภาพชุมชนไม่เกดิการพฒันา ม ี                                              

สภาพเช่นไรกย็งัคงเป็นเช่นนัน้และยิง่นานไปกม็แีต่เสือ่มลง 

 ทาํใหเ้กดิปญัหาคอื 

2. อาชญากรรมในชุมชนอยูใ่นระดบัสงู 

3. ขาดศูนยร์วมจติใจ ขาดผูนํ้าทีนํ่าไปสู่การแก้ปญัหา เพราะคนในชุมชนมองปญัหาของ

ตวัเองเป็นเรือ่งใหญ่ ขาดคนอาสานําพาการพฒันาเพราะกลวัเสยีทรพัยก์ลวัเสยีเวลาหรอืกลวัเป็นที่

ครหาจากบุคคลอื่น 

ผลกระทบต่อประเทศ

1. เกดิวกิฤตการณ์ภายในประเทศบ่อยครัง้และแก้ปญัหาไม่ได ้เกดิการเบยีดเบยีนทําลาย

ทรพัยากรและสมบตัทิีเ่ป็นของสว่นรวม 

 ทาํใหเ้กดิปญัหา คอื 

2. ประเทศชาตอิยู่ในสภาพล้าหลงั เน่ืองจากขาดพลงัของคนในสงัคม เมื่อผู้นําประเทศ       

นํามาตรการใดออกมาใชก้จ็ะไมไ่ดผ้ลเพราะไมไ่ดร้บัความรว่มมอืจากประชาชน 

3. เกดิการแบ่งพรรคแบ่งพวก เกดิการแก่งแย่งแข่งขนั เหน็แก่ประโยชน์กลุ่มของตนและ

พวกพอ้ง เกดิการทุจรติคอรปัชัน่ 

ผลกระทบในระดบัโลก

1. เกดิการสะสมอาวุธกนัระหว่างประเทศเพราะขาดความไว้วางใจซึ่งกนัและกนั กลวั

ประเทศอื่นจะโจมตจีงึต้องมอีาวุธที่รุนแรง มอีานุภาพในการทําลายสูงไว้ในครอบครองเพื่อข่มขู่

ประเทศอื่น และเมื่อเกดิปญัหาขึน้ก็มกัมแีนวโน้มในการใช้ความรุนแรงของแสนยานุภาพทางการ

สงครามในการตดัสนิปญัหา 

 ทาํใหเ้กดิปญัหา คอื 

2. เกิดการกลัน่แกล้ง แก่งแย่งหรอืครอบงําทางการค้าระหว่างประเทศ พยายามทุก 

วถิทีางเพื่อใหเ้กดิการไดเ้ปรยีบทางการคา้ ทําใหป้ระเทศดอ้ยกว่าขาดโอกาสในการพฒันาประเทศ

ของตน 
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3.  เกดิการรงัเกยีจเหยยีดหยามคนต่างเชือ้ชาต ิต่างเผา่พนัธุห์รอืต่างทอ้งถิน่ มองชนชาติ

อื่นๆ เผ่าพนัธุ์อื่นๆ ว่ามคีวามเจรญิหรอืศกัดิศ์รดี้อยกว่าเชื้อชาตแิละเผ่าพนัธุข์องตนเอง ดูถูกหรอื

เป็นปฏปิกัษต์่อชาตอิื่น 

จากความสําคญัของการมจีติสํานึกสาธารณะ ถ้าสามารถปลูกฝงั ส่งเสรมิหรอืพฒันาให้

เดก็มจีติสํานึกด้านสาธารณะด้วยวธิกีารต่างๆ จะทําให้เดก็มจีติใจที่เหน็แก่ประโยชน์ส่วนรวม ไม่

เหน็แก่ประโยชน์ส่วนตน อาสาดูแลรบัผดิชอบสมบตัสิ่วนรวม มกีารใชส้มบตัขิองส่วนรวมอย่างเหน็

คุณค่า ใช้อย่างทะนุถนอม รูจ้กัแบ่งปนัโอกาสในการใช้ของส่วนรวมให้ผู้อื่น เมื่อเจรญิเติบโตเป็น

ผูใ้หญ่ ปญัหาทีเ่กดิการเอารดัเอาเปรยีบคนอื่น ปญัหาการทําลายสาธารณสมบตัต่ิางๆจะลดลง การ

เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้องก็จะลดน้อยลงและจะนํามาสู่ส ังคมที่พัฒนาขึ้น (บุญทนั 

ภบูาล. 2549 : 28) จติสาธารณะเป็นความรบัผดิชอบซึง่เกดิจากภายใน คอื ความรูส้กึนึกคดิ จติใต้

สํานึก ตลอดจนคุณธรรม จรยิธรรม ซึ่งอยู่ในจติและส่งผลสู่การกระทําภายนอก ปญัหาต่างๆที่

เกดิขึน้ จะเหน็ว่าเกดิจากการขาดจติสํานึกของคนส่วนรวมในสงัคมเป็นสําคญั เช่น ปญัหายาเสพ

ตดิ ซึง่เกดิจากความเหน็แก่ตวัของผูข้าย ไมน่ึกถงึปญัหาทีจ่ะเกดิขึน้ต่อไปกบัสงัคม ปญัหามลพษิ

ต่างๆ ที่เกดิจากความไม่รบัผดิชอบ ขาดจติสํานึก เช่น การปล่อยเสยีออกจากโรงงานโดยไม่ผ่าน

การบําบดั การจอดรถยนต์โดยไม่ดบัเครื่องยนต์ ทําใหเ้กดิควนัพษิโดยเฉพาะในเมอืงใหญ่ การตดั

ไมท้ําลายป่า ปญัหาเดก็ถูกทอดทิง้ การใช้ทางเทา้สาธารณะเพื่อประโยชน์ส่วนตวั โดยไม่คํานึงถงึ

สว่นรวม การทิง้ขยะลงแมน้ํ่าลาํคลอง การฉดีสารเรง่เน้ือแดงในสตัวเ์ลีย้ง โดยเฉพาะสุกรซึง่มผีลต่อ

โรคภัยไข้เจ็บในมนุษย์ ดังนัน้ จิตสํานึกสาธารณะจึงเป็นสิง่สําคัญในสังคม เยาวชนต้องให้

ความสาํคญัและตระหนกัในสิง่น้ีใหม้ากขึน้ เดก็รุน่ใหม่ทีส่งัคมหล่อหลอมมา ส่วนใหญ่ชอบความสุข

สบาย ชอบความฟุ้งเฟ้อ วุ่นวายแต่เรื่องตวัเอง ก้าวรา้วและเหน็แก่ตวั มุมมองด้านหน่ึงจะเหน็ว่า

เด็กสมยัน้ีสมาธสิัน้ แต่ถ้าพจิารณาวเิคราะห์กนัให้ด ีมองให้รอบด้านแล้ว เด็กสมยัน้ีมคีวามเป็น

ตวัเองสูง เชื่อมัน่ตวัเองสูง ตดัสนิใจรวดเรว็ ยดึและเหน็ปจัจุบนัเป็นใหญ่ อกีแง่หน่ึงจะเหน็ว่า เดก็

สมยัน้ีได้รบัผลจากการต่อยอดจากพ่อแม่บรรพชนได้ทํามาหรอืจะเรยีกอกีนัยหน่ึงว่า เดก็สมยัน้ีมี

บารม ีเกดิมากไ็ดร้บัความสะดวกสบาย มสีิง่แวดลอ้มทีด่ ีมเีครือ่งใชส้ะดวกรวดเรว็ มภีาพทีส่วยงาม

ทีพ่อ่แมไ่ดป้รุงแต่งต่อเตมิชวีติไวเ้รยีบรอ้ยแลว้เป็นส่วนใหญ่ ถ้าผูใ้หญ่ในวนัน้ีร่วมมอืสนับสนุนการ

สรา้งจติสาํนึก หนัมาพฒันาและสนใจเรือ่งจติสาํนึกของชวีติทุกคน ผลของการกระทําต่อสงัคมกจ็ะดี

ขึน้ (วชัร. 2553: ออนไลน์) สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ สุชาดา จกัรพสิทุ ธิ ์(2544: 23) ว่า โลกยุคใหม่

และเสรปีระชาธปิไตยยงัทาํใหค้นรุน่ใหมต่อ้งการสาํนึกใหมใ่นเรือ่งสทิธแิละเสรภีาพมากขึน้ เสน้แบ่ง

ขอบเขตความเป็นส่วนตวัส่วนรวมทัง้ในเชงิพื้นที่และในเชงิตวัตนชดัเจนขึน้ อย่างน้อยก็รูว้่าสทิธิ

ของปจัเจกชนจะต้องสอดคลอ้งกบัความรบัผดิชอบต่อสงัคม ซึง่ พรชนก ทองลาด (2550) เสนอให้

ระดมแนวคดิการจดัหลกัสูตรจติสํานึกสาธารณะ (Public mind) ให้กบันักศกึษาเพื่อรองรบัการ

เปลี่ยนแปลงประเทศไทยในยุคศตวรรษที ่21 เน่ืองจากสภาพปจัจุบนัมปีญัหาวกิฤตดิา้นโลกรอ้น 

(Global warming) ปญัหาการทําลายทรพัยากรธรรมชาต ิ(Depletion of natural resources) 
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ปญัหามลพษิ (Pollution) ปญัหาการทุจรติคอรปัชัน่ (Corruption) เป็นตน้ ซึง่นายแพทยส์ุรยิเดว ทรี

ปาต ี(สุรยิเดว ทรปีาต.ี 2553: ออนไลน์) หวัหน้าคลนิิกวยัรุ่น เสนอว่า ครอบครวั ชุมชนและสงัคม 

ตอ้งหนักลบัมาเน้นใน 3 เรือ่งไดแ้ก่  

1. การมมีมุมองเชงิบวกกบัเยาวชน ไมใ่ช่มองว่าเดก็ยคุน้ีมแีต่เดก็เกเรมแีต่ปญัหา  

2. การมจีติสาํนึกสาธารณะ ไมใ่ช่เพยีงแต่ชุมชนจะตอ้งทาํอะไรใหเ้ยาวชนเพยีงอยา่งเดยีว 

เยาวชนกต็้องคดิว่าจะทําอะไรให้ชุมชนบา้ง เพื่อเกดิพืน้ทีท่างสงัคม แทนทีจ่ะเน้นแต่เรื่องเรยีน ซึ่ง

เป็นพืน้ทีส่ว่นตวั  

3. การมสีือ่ดช่ีวยเสรมิแรงบวกให ้ 

นอกจากน้ี สพุจน์ ทรายแกว้ (2546 :48-49) ยงัมแีนวคดิว่า การกล่อมเกลาทางสงัคมเพื่อ

เสรมิสร้างการเรยีนรู้ให้แก่บุคคลหรอืสมาชกิสงัคม มกีารรบัรู้ มจีติสํานึก มคี่านิยม ความเชื่อ มี

บุคลกิภาพหรอืมพีฤตกิรรมทีพ่งึประสงค ์เป็นกระบวนการทีต่้องดําเนินการอย่างต่อเน่ืองตลอดช่วง

ชวีติของบุคคลในสงัคม เพื่อทีจ่ะไดช่้วยใหส้งัคมไดม้าซึง่สมาชกิสงัคมที่มคีุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์

และไม่ตกอยู่ภายใต้ของจติใต้สํานึกของแต่ละบุคคลมากนัก และควรเป็นหน้าที่ของสถาบนัหรอื

หน่วยสงัคม อนัไดแ้ก่ ครอบครวั โรงเรยีน องคก์รศาสนา กลุ่มเพื่อน สื่อมวลชน หน่วยราชการ ฯลฯ 

ที่จะต้องเข้ามามสี่วนร่วมและดําเนินการให้สอดคล้องประสานกนั ลกัษณะของสมัพนัธภาพของ

องคก์าร ในกระบวนการกลอ่มเกลาทางสงัคม ดงัมรีายละเอยีดตามภาพประกอบ 2 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 2 แผนภาพการกลอ่มเกลาทางสงัคมเพื่อเสรมิสรา้งจติสาํนึกและพฤตกิรรมใหแ้ก่ 

         สมาชกิสงัคม 
 

ทีม่า: สุพจน์ ทรายแกว้. (2546). จติสาํนึกสาธารณะ การก่อรปูและกระบวนการเสรมิสรา้ง.  
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พฤตกิรรม 

อิด ซปุเปอร์อีโก้ อีโก้ 
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จากแผนภาพขา้งตน้แสดงถงึองคป์ระกอบของกลุ่มตวัแปรทีม่อีทิธพิลต่อจติสาํนึกในจติใจ

และพฤตกิรรมของบุคคลว่าประกอบดว้ยกลุม่ตวัแปรทีส่ําคญั 2 ส่วน ไดแ้ก่ องคก์ารหรอืหน่วยงาน

ทางสงัคมซึง่ทาํหน้าทีใ่นการเสรมิสรา้งการเรยีนรูห้รอืกลอ่มเกลาทางสงัคมใหบุ้คคลผ่านกระบวนจดั

การศกึษาเพื่อเสรมิสรา้งคุณลกัษณะในดา้นการรบัรูแ้ละจติใต้สํานึกขึน้ในจติใจของบุคคล อนัไดแ้ก่ 

ความเชื่อและค่านิยม ซึง่เป็นสิง่ที่มผีลต่อเน่ืองถงึบุคลกิลกัษณะและพฤตกิรรมของบุคคลในสงัคม

และนอกจากกลุ่มปจัจยัทางสงัคมที่กล่าวขา้งต้นแล้ว ยงัมปีจัจยัจติใต้สํานึกเป็นตวัแปรแทรกซ้อน

ต่อการเสรมิสรา้งจติสํานึกและบุคลกิลกัษณะของบุคคลอกีดว้ย โดยในภาพรวมสามารถสรุปได้ว่า 

จติสํานึกเป็นเรื่ององคร์วมเกี่ยวพนักบัมติต่ิางๆ เป็นจาํนวนมาก การพฒันาจติสํานึกต้องทําในเชงิ

ปฏบิตักิารแบบมสี่วนรว่มผ่านกระบวนการปฏริปูสงัคมและชวีติความเป็นอยู่ของคนและจะต้องเป็น

การดาํเนินงานแบบองคร์วม 

จากการประมวลความสําคญัของการมจีติสํานึกสาธารณะ ผู้วจิยัสรุปได้ว่า หากคนเรามี

จติสํานึกสาธารณะกนัทุกคนแลว้ ก็จะก่อใหเ้กดิความสงบสุขในครอบครวั สงัคม ชุมชน บา้นเมอืง 

และประเทศชาต ิซึง่การจะเกดิจติสาํนึกสาธารณะไดน้ัน้ จะต้องปลูกฝงักนัตัง้แต่ยงัเยาวว์ยั โดยเริม่

จากครอบครวั โรงเรยีน มหาวทิยาลยั อกีทัง้ปจัจยัอื่นๆ เช่น สื่อมวลชน ศาสนา กล็ว้นมสี่วนในการ

เสรมิสรา้งจติสาํนึกสาธารณะใหก้บัเยาวชนเช่นกนั  

 

1.3 กระบวนการก่อตวัของจิตสาํนึกต่อส่วนรวมในประเทศไทย ธรียุทธ บุญม ี

(2539) ไดว้เิคราะหแ์ละชีใ้หเ้หน็ถงึรปูแบบของพฒันาการในการก่อตวัของจติสํานึกต่อส่วนรวมของ

คนในสงัคมว่า เป็นหลักการพื้นฐานของประชาสงัคมเน่ืองจากการที่คนในสงัคมมจีติสํานึกต่อ

ส่วนรวมที่สมบูรณ์แบบและครบถ้วน สงัคมจะพฒันาเป็นประชาสงัคมหรอืสงัคมเข้มแขง็ (Civil 

Society) ทัง้น้ีในส่วนของกระบวนการพฒันาไปสู่ความเป็นประชาสงัคม จะมลีําดบัขัน้ของการ

พฒันาทีส่าํคญั 4 ขัน้ตอน ดงัน้ี 

ขัน้ที ่1 การเกดิสาํนึกทางสงัคม 

ขัน้ที ่2 การเกดิองคก์รทางสงัคม 

ขัน้ที ่3 การเกดิอุดมการณ์รว่มของคนในสงัคม 

ขัน้ที ่4 การตกผลกึเป็นสถาบนัของอุดมการณ์สงัคมและกลุม่องคก์รต่างๆ 

ในกรณขีองประเทศไทยนัน้ ไดจ้าํแนกใหเ้หน็ถงึการก่อตวัของจติสํานึกต่อส่วนรวมของคนไทยโดย

อาศยัเหตุการณ์ขบวนการเคลือ่นไหวทางการเมอืงของชนชัน้ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ แยกออกเป็น 2 ระดบั 

คอื 

1. จติสาํนึกระดบัชุมชน เป็นสิง่ทีม่อียูม่าแต่เดมิในสงัคมไทย ทัง้ในเขตเมอืงและชนบท ใน

รปูของกลุม่บา้น ตรอก ซอย ยา่น การมวีถิชีวีติรว่มกนัในระดบัชุมชนน้ี ชุมชนจะควบคุมดแูลซึง่กนั

และกนั ร่วมกนัรบัผดิชอบในปญัหาศีลธรรม คุณธรรมอื่นๆ ร่วมกนั ภาพชวีติในลกัษณะของการ

ร่วมมอืร่วมใจกนัในระดบัชุมชนน้ีเกิดขึ้นอย่างเป็นปกติในสงัคมไทยสมยัโบราณ แต่จะเริม่ขาด
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หายไปในยุคของการพฒันาตามแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตทิี่เกดิขึน้ในปี พ.ศ. 2504 

และเริม่มีการฟ้ืนกลับมามีบทบาทที่ชัดเจนมากขึ้นภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง 

ประชาคมตําบลและทฤษฎใีหม ่

2. จติสํานึกระดบัสงัคม เป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้เมื่อสงัคมไทยไดด้ําเนินการพฒันาเศรษฐกจิและ

สงัคมตามแนวทางของแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตไิปแลว้ช่วงเวลาหน่ึง แลว้เผชญิกบั

ปญัหาทางสงัคมที่เกิดขึ้นตามมา เช่น ปญัหาความยากจน ปญัหาแรงงานเด็ก ปญัหาโสเภณ ี

ปญัหาสภาพแวดลอ้มเสื่อมโทรม ฯลฯ สมาชกิในสงัคมทีร่บัรูแ้ละตระหนักในความรุนแรงของปญัหา

ได้มกีารเรยีกรอ้งให้มกีารแก้ไขปญัหาร่วมกนั เน่ืองจากการมสีํานึกว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงของวถิี

ชวีติทีใ่หญ่กวา่ชุมชนแต่ดัง้เดมิ ซึง่ทุกคนมคีวามรบัผดิชอบรว่มกนัทีจ่ะตอ้งแกไ้ขปญัหาและทุกคนมี

สทิธทิี่จะเรยีกรอ้งเพื่อทําให้ส่วนรวมดขีึน้ การก่อตวัของจติสํานึกระดบัสงัคมน้ีเกดิขึน้ค่อนขา้งช้า

และเป็นไปในลกัษณะทีก่ระจกุตวัในสงัคมไทย 

  

1.4 แนวทางการสร้างจิตสาํนึกสาธารณะ เวชพล อ่อนละมยั (ไม่ปรากฏปี: 3) ได้

กล่าวถงึการสรา้งจติสํานึกสาธารณะว่าเป็นความรบัผดิชอบในตนเอง แมว้่าจะได้รบัการอบรมสัง่

สอน ถ้าใจตนเองไม่ยอมรับจิตสาธารณะจะไม่เกิด ฉะนัน้คําว่า “ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน” จึงมี

ความสําคญัส่วนหน่ึงในการสรา้งจติสํานึกสาธารณะ ถ้าตนเองไม่เหน็ความสําคญัแลว้ก็คงไม่มใีคร

บงัคบัได้ นอกจากใจของตนเองแลว้ แนวทางที่สําคญัในการสรา้งจติสํานึกสาธารณะยงัมอีกีหลาย

ประการ ถา้ปฏบิตัไิดก้จ็ะเป็นประโยชน์ต่อตนเองสงัคม ดงัน้ี  

1. สรา้งวนิัยในตนเอง ตระหนักถงึการมสี่วนร่วมในระบอบประชาธปิไตย รูถ้งึขอบเขต

ของสทิธ ิเสรภีาพ หน้าที ่ความรบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคม 

2. ให้ความสําคญัต่อสิง่แวดลอ้ม ตระหนักเสมอว่า ตนเองคอืส่วนหน่ึงของสงัคม ต้องมี

ความรบัผดิชอบในการรกัษาสิง่แวดลอ้ม ซึง่เป็นเรือ่งของสว่นรวม ทัง้ต่อประเทศชาตแิละโลกใบน้ี 

3. ตระหนักถงึปญัหาและผลกระทบที่เกิดขึน้กบัสงัคม ให้ถือว่าเป็นปญัหาของตนเอง

เช่นกนัอยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ด ้ตอ้งช่วยกนัแกไ้ข เช่น ช่วยกนัดําเนินการโรงงานอุตสาหกรรมสรา้งบ่อ

พกัน้ําทิง้ก่อนปลอ่ยลงสูแ่หลง่น้ําสาธารณะ 

4. ยดึหลกัธรรมในการดําเนินชวีติ เพราะหลกัธรรมหรอืคําสอนในทุกศาสนาที่คนนับถอื 

สอนใหค้นทาํความดทีัง้สิน้ ถ้าปฏบิตัไิดจ้ะทําใหต้นเองมคีวามสุข นอกจากน้ียงัก่อใหเ้กดิประโยชน์

ต่อสงัคมด้วย ทําให้เราสามารถอยู่ในสงัคมได้อย่างมคีวามสุข ดงัตวัอย่างหลกัธรรมทางศาสนาที่

เกีย่วกบัตนเอง เช่น พทุธศาสนา มหีลกัคาํสอนในการช่วยเหลอืหรอืพึง่พาตนเอง ทีพุ่ทธศาสนิกชน

ได้ยินจากพุทธสุภาษิตอยู่ เสมอ คือ อัตตาหิ อัตตโน นาโถ หรือ ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน ใน

ครสิตศาสนา มหีลกัคําสอน คือ ต้องรู้จกัช่วยเหลอืตนเองก่อนแล้วพระเจ้าจะช่วยท่าน หรอืใน

ศาสนาอสิลาม จะคล้ายศาสนาครสิต์ คอื ให้รูจ้กัช่วยตนเองและรูจ้กัเปลี่ยนแปลงตนไปในทางที่ดี

เสยีก่อนแลว้พระเจา้จงึจะช่วยท่าน  
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กล่าวโดยสรุปแลว้ จะเหน็ไดว้่า การสรา้งจติสํานึกสาธารณะนัน้สามารถกระทําได้ โดยมี

แนวทางเป็น 2 ลกัษณะ คอื 

1. โดยการกระทําของตนเอง ต้องมคีวามรบัผดิชอบต่อตนเอง เพื่อไม่ให้เกดิผลกระทบ

และเกดิความเสยีหายต่อส่วนรวม ซึง่นับว่าเป็นพืน้ฐานต่อความรบัผดิชอบต่อสงัคม ตวัอย่างความ

รบัผดิชอบต่อตนเอง มดีงัน้ี 

1.1 ตัง้ใจศกึษาเลา่เรยีน คน้ควา้หาความรูอ้ยูเ่สมอ 

1.2 รูจ้กัใชเ้วลาว่างออกกําลงักายเพื่อรกัษาสุขภาพใหแ้ขง็แรงสมบรูณ์ 

1.3 มคีวามประหยดั รูจ้กัความพอด ี

1.4 ประพฤตติวัใหเ้หมาะสม ละเวน้การกระทาํทีก่่อใหเ้กดิความเสื่อมเสยี 

1.5 ทาํงานทีไ่ดร้บัมอบหมายใหส้าํเรจ็ 

1.6 มคีวามรบัผดิชอบ ตรงต่อเวลา สามารถพึง่พาตนเองได ้

2. มบีทบาทช่วยสงัคมในการรกัษาประโยชน์ของสว่นรวม เพื่อแกป้ญัหา สรา้งสรรคส์งัคม 

ซึง่ถอืว่าเป็นความรบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคม ช่วยเหลอืสงัคม ไม่ทําใหผู้อ้ ื่นหรอืสงัคมเดอืดรอ้น 

ไดร้บัความเสยีหายทัง้ทางกายและใจ ตวัอยา่งความรบัผดิชอบต่อสงัคม มดีงัน้ี 

2.1 มคีวามรบัผดิชอบต่อครอบครวั เช่น เชื่อฟงัพ่อแม่ ช่วยเหลอืงานบา้น ไม่ทําใหพ้่อ

แมเ่สยีใจ 

2.2 มคีวามรบัผดิชอบต่อโรงเรยีน คร ูอาจารย ์เช่น ตัง้ใจศกึษาเล่าเรยีน เชื่อฟงัคําสัง่

สอนของครู อาจารย์ ปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัยของโรงเรยีน ช่วยกันรกัษาทรพัย์สมบัติของ

โรงเรยีน 

2.3 มคีวามรบัผดิชอบต่อเพื่อนหรอืบุคคลอื่น เช่น ใหค้วามช่วยเหลอื ใหค้ําแนะนํา ไม่

เอารดัเอาเปรยีบ เคารพสทิธซิึง่กนัและกนั 

2.4 มคีวามรบัผดิชอบในฐานะเป็นพลเมอืง เช่น ปฏบิตัิตามกฎระเบยีบของสงัคม 

ปฏบิตัติามกฎหมาย รกัษาทรพัยส์มบตัขิองส่วนรวม ให้ความร่วมมอืต่อสงัคมในฐานะพลเมอืงให้

ความช่วยเหลอืผูอ้ื่น  

นอกจากน้ี วทิยา สุจรติธนารกัษ์ (2546: 54) ไดส้รุปถงึลกัษณะของพฤตกิรรมทีแ่สดงถงึ

การมจีติสาํนึกต่อการเป็นพลเมอืงไว ้3 ลกัษณะ คอื 

1. การแสดงออกโดยลําพงั โดยการพูดคุย แสดงความคิดเห็นหรอืการปรบัทุกข์ใน

เรื่องราวต่างๆ ทัง้ในดา้นส่วนตวั ดา้นสงัคม ดา้นการเมอืงและดา้นเศรษฐกจิ นอกจากน้ียงัรวมถงึ

ขอ้คดิเหน็ซึง่นําไปเผยแพรใ่นทีส่าธารณะหรอืตามสือ่มวลชนต่างๆ ตลอดจนการรอ้งทุกข ์

2. การรวมกลุม่ การแสดงจติสาํนึกในหน้าทีพ่ลเมอืงทีด่ ีโดยการรวมกลุ่มผูท้ีส่นใจในเรื่อง

เดยีวกนั มอุีดมการณ์ตรงกนั มทีศันคตติรงกนัหรอืมอีาชพีเดยีวกนั เช่น กลุ่มชาวนา สมาคมสตรี

ไทย กลุ ่มสหกรณ์ต่างๆ เป็นต้น จะทําให้มน้ํีาหนักในการแสดงออกมากขึ้น และการรวมกลุ ่ม

ดงักล่าวยงัก่อใหเ้กดิประโยชน์แก่สมาชกิของกลุ่ม 
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3. การมสี่วนร่วมในกจิกรรมของสงัคมโดยตรง ได้แก่ การมสี่วนร่วมในการเลอืกตัง้ ซึ่ง

เป็นสิง่ทีบ่่งบอกถงึความสนใจของพลเมอืงเกีย่วกบัวถิชีวีติในสงัคม 

ในการเสรมิสร้างจติสํานึกต่อส่วนรวมนัน้ รญัจวน อินทรกําแหง (2538. 110-119) ได้

ชีใ้หเ้หน็วา่จะเกดิขึน้ไดจ้ากการคลุกคลอียูก่บัความถูกตอ้ง การปลกูฝงั อบรม การฝึกปฏบิตั ิการได้

เหน็ตวัอยา่งทีช่วนใหป้ระทบัใจ ปจัจยัเหลา่น้ีจะค่อยๆ โน้มนําใจของบุคคลใหเ้กดิจติสาํนึกทีถู่กตอ้ง

และการสรา้งจติสํานึกต่อส่วนรวมนัน้จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศยัสถาบนัทางสงัคมหลายส่วนเขา้มา

รว่มมอืกนั อาท ิ

1. สถาบนัการศกึษา การจดัการศกึษาควรมุง่เน้นที่การสรา้งจติสํานึกภายใน คอื การ

พฒันาจติใจทีเ่ป็นรากฐานของความเป็นมนุษย ์ไม่ควรเน้นทีก่ารพฒันาเพื่อความสําเรจ็ในวชิาชพีที่

ปราศจากพื้นฐานทางจรยิธรรม เพราะอาจเป็นการส่งเสรมิให้บุคคลออกไปประกอบวชิาชพีด้วย

จติสํานึกผดิพลาดแล้วก็ไปสรา้งระบบการทํางานทีผ่ดิ มกีารเอาเปรยีบผู้อื่น กอบโกย หลงอํานาจ 

หลงตวัเอง ซึ่งการให้การศึกษาแก่เยาวชนนัน้ ควรหยุดสร้างจติสํานึกที่นิยมในวตัถุ แต่เน้นการ

สร้างจติสํานึกในทางจรยิธรรมให้หนักแน่นเข้มแข็งยิง่ขึ้นทุกระดับการศึกษา ตัง้แต่อนุบาลถึง

ระดบัอุดมศกึษา  

2. สถาบนัทางศาสนา มคีวามสําคญัยิง่ เพราะเป็นสถาบนัทีไ่ด้รบัการเคารพบูชามาแต่

โบราณกาล มีอิทธิพลอย่างสูงต่อจิตใจของประชาชน สถาบันศาสนาจึงอยู่ในฐานะที่จะช่วย

สรา้งสรรค์และพฒันาจติใจของคนในสงัคมให้หนัเขา้มาอยู่ในความถูกต้องตามทํานองคลองธรรม 

และวธิกีารพฒันาจติสาํนึกใหเ้กดิขึน้ไดอ้ยา่งดทีีสุ่ด คอื การสอนดว้ยตนเอง อนัหมายถงึ การทีผู่อ้ยู่

ในสถาบนัทางศาสนา พงึตอ้งปฏบิตัตินใหเ้ป็นตวัอย่างแก่คนในสงัคมในดา้นการช่วยเหลอืส่วนรวม 

การคาํนึงถงึสาํนึก  

3. สถาบนัครอบครวั ความอบอุ่นของครอบครวัมคีวามสําคญัเป็นอนัดบัแรก เพราะเป็น

จุดเริม่ต้นทีช่่วยให้ทารกเกดิจติสํานึกเหน็ความสําคญัของส่วนรวม ความใกลช้ดิระหว่างพ่อแม่กบั

ลกูจงึเป็นสิง่จาํเป็นอยา่งยิง่ในการเลีย้งดูลูก เพราะความใกลช้ดิจะเป็นสื่อทีท่ําใหเ้กดิความเขา้ใจซึง่

กนัและกนัและกลายเป็นเกดิความเหน็ใจซึง่กนัและกนั ถ้าครอบครวัมแีต่ความคลอนแคลน สงัคมก็

พลอยคลอนแคลนไปดว้ยและเดก็ทีเ่ตบิโตในครอบครวัทีค่ลอนแคลนนัน้จะมจีติสาํนึกทีค่ลาดเคลือ่น 

4. สื่อมวลชน เป็นสถาบนัทีม่อีทิธพิลอย่างยิง่ในการกระจายความคดิ ความรูห้รอืสิง่ใดสิง่

หน่ึงสู่การรบัรู้ของประชาชน ความร่วมมือจากสื่อมวลชนจะช่วยสร้างความเข้าใจ ช่วยสร้าง

จติสํานึกที่ถูกต้องให้แก่คนในสงัคม เน่ืองจากสื่อมวลชนนัน้มบีทบาทแลละอทิธพิลอย่างยิง่ต่อการ

เสรมิสรา้งการรบัรูท้ ีจ่ะสัง่สมกลายเป็นจติสาํนึกของคนในสงัคม 

กล่าวโดยสรุปแล้ว จะเห็นได้ว่า สถาบนัทางสงัคมทุกส่วนที่กล่าวมานัน้ล้วนเป็นกลไก

สาํคญัทีจ่ะช่วยสรา้งเสรมิความเป็นประชาคมและช่วยเสรมิใหค้นในสงัคมมจีติสาํนึกสาธารณะ  
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1.5 งานวิจยัท่ีเกี่ยวข้องกบัจิตสาํนึกสาธารณะ จากการทบทวนงานวจิยัต่างๆ ผูว้จิยั

พบว่ามีผู้ที่สนใจทําการวิจยัในเรื่องจติสํานึกสาธารณะอยู่เป็นจํานวนมาก ซึ่งมทีัง้การวิจยัเชิง

ทดลอง การวจิยัเชงิหาสาเหตุ การวจิยัเชงิสํารวจ การวจิยัเชงิหาความสมัพนัธ ์ซึ่งผูว้จิยัได้ศกึษา

งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัจติสาํนึกสาธารณะ ดงัน้ี 

อญัชลกิา ผวิเพชร (2555: 331 - 342) ไดศ้กึษาเรื่อง ปจัจยัเชงิสาเหตุทีม่อีทิธพิลต่อจติ

สาธารณะของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 ในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน โดยวเิคราะห์

ขอ้มลูเสน้ทางแบบพ ีเอ แอล (Path Analysis with LISREL) กลุม่ตวัอย่าง ไดแ้ก่ นักเรยีนจาํนวน 

1,085 คน โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปจัจยัที่มอีิทธิพลต่อจติสาธารณะของนักเรยีนและเพื่อ

พฒันาและตรวจสอบความตรงของโมเดล ซึ่งผลการวจิยัพบว่า ปจัจยัที่มอีทิธพิลต่อจติสาธารณะ 

ได้แก่ คุณธรรมจรยิธรรม ความฉลาดทางอารมณ์ การอบรม เลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยและ

พฤติกรรมการสอนของครู ดงันัน้การที่จะพฒันาพฤติกรรมให้นักเรยีนมจีติสาธารณะ ต้องได้รบั

ความรว่มมอืระหวา่งบา้นและโรงเรยีนช่วยดแูลป้องกนัและแนะนําแนวทาง  

สุวมิล ชาติชํานิ (2554: 1-2) ได้ศึกษาเรื่อง ปจัจยับางประการที่มคีวามสมัพนัธ์ต่อจติ

สาธารณะของนกัเรยีนมธัยมศกึษาปี ที ่6 โรงเรยีนมธัยมศกึษาในอําเภอเมอืง จงัหวดัสกลนคร โดย

วเิคราะหข์อ้มลูการถดถอยพหุคูณแบบขัน้บนัได (Stepwise Multiple Regression Analysis) กลุ่ม

ตวัอย่าง ได้แก่ นักเรยีนที่กําลงัศึกษาภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จํานวน 720 คน โดยมี

วตัถุประสงค์เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยับางประการกบัจติสาธารณะ และสรา้งสมการ

พยากรณ์ ซึง่ผลการวจิยัพบว่า ปจัจยัทีส่ามารถพยากรณ์จติสาธารณะของนักเรยีนมธัยมศกึษาปี ที ่

6 ได้แก่ การอบรมเลี้ยงดูแบบลงโทษทางจติ การสนับสนุนจากเพื่อน การอบรมเลี้ยงดูแบบใช้

เหตุผลและลกัษณะมุง่อนาคต-ควบคุมตน   

นงลกัษณ์  เขยีนงาม (2553: 101 – 108) ไดศ้กึษาเรือ่ง ปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัจติสาธารณะ

ของนกัศกึษามหาวทิยาลยั กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ นักศกึษาคณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

และนักศกึษาคณะครุศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม่ ที่ศกึษาในภาคเรยีนที่ 2 ปีการศกึษา 

2552 จาํนวน 580 คน ซึง่ผลการวจิยัพบว่า นักศกึษามจีติสาธารณะอยู่ในระดบัด ีรอ้ยละ 75.30 มี

ความรบัผดิชอบต่อครอบครวัรอ้ยละ 98.30 มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมรอ้ยละ 94.50 และมคีวาม

รบัผดิชอบต่อตนเองรอ้ยละ 78.10 ซึง่สถาบนัครอบครวัเป็นปจัจยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการมจีติสาธารณะ 

อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01    

อ้อมใจ วงษ์มณฑา และประเสรฐิ บณัฑศิกัดิ ์(2552: 1) ไดศ้กึษาเรื่อง จติสาธารณะของ

นักศกึษามหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตปตัตานี กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ นักศกึษาชัน้ปีที ่1-4 

ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 จํานวน 400 คน โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อศึกษาระดบัและ

เปรยีบเทยีบจติสาธารณะ จาํแนกตามตวัแปรเพศ ศาสนา ภมูลิาํเนา คณะทีศ่กึษา จาํนวนปีทีศ่กึษา 

ผลสัมฤทธิท์างการเรียน อาชีพของบิดามารดาหรือผู้ปกครอง ซึ่งผลการวิจยัพบว่า ระดับจิต

สาธารณะในภาพรวมและรายขอ้อยู่ในระดบัมาก และเมื่อเปรยีบเทยีบจติสาธารณะจําแนกตามตวั
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แปรแล้ว พบว่า ภูมิลําเนา ศาสนาและผลสัมฤทธิท์างการเรียน มีผลต่อจิตสาธารณะอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ส่วนคณะทีศ่กึษา ชัน้ปีทีศ่กึษา อาชพีของบดิามารดาหรอืผูป้กครอง 

ไมม่ผีลต่อจติสาธารณะ  

วทิยพฒันท สหีา, สมบตั ิทา้ยคําเรอืและจนิดารตัน์ ปีมณี (2551: 1-2) ไดศ้กึษา ปจัจยัที่

สมัพนัธ์กบัจติสาธารณะของนิสติระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัมหาสารคาม กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ 

นิสติภาคปกต ิภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2550 จาํนวน 1,068 คน โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษา

ปจัจยัที่สมัพนัธ์กบัจติสาธารณะและเพื่อสรา้งสมการพยากรณ์จติสาธารณะ ซึ่งผลการวจิยั พบว่า 

ปจัจยัดา้นการเหน็คณุคา่ในตนเอง อตัมโนทศัน์ คา่นิยมบุคคลทางครอบครวั การขดัเกลาทางสงัคม

และเหตุผลเชงิจรยิธรรม มคีวามสมัพนัธก์บัจติสาธารณะ อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และ

ปจัจยัที่สามารถพยากรณ์จิตสาธารณะ คือ เหตุผลเชิงจริยธรรม อัตมโนทัศน์และค่านิยมทาง

ครอบครวั ซึ่งมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์เท่ากบั .302 ที่ระดบันัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 มี

อาํนาจจาํแนกในการพยากรณ์ไดร้อ้ยละ 8.80 

เจษฎา หนูรุน่ (2551: 102-103) ไดศ้กึษา ปจัจยัจติลกัษณะทีส่่งผลต่อจติสาธารณะของ

นกัเรยีนช่วงชัน้ที ่3 โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ นักเรยีนช่วง

ชัน้ที ่3 โรงเรยีนสาธติในสงักดัมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ปีการศกึษา 2551 จาํนวน 405 คน 

โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรปจัจยัจติลกัษณะกบัจติสาธารณะของ

นกัเรยีนในภาพรวมและรายด้าน เพื่อศกึษาค่าน้ําหนักความสําคญัของตวัแปรปจัจยัจติลกัษณะที่

ส่งผลต่อจติสาธารณะของนกัเรยีนในภาพรวมและรายดา้น ซึง่ผลการวจิยั พบว่า ค่าสมัประสทิธิก์าร

ถดถอยระหวา่งปจัจยัจติลกัษณะรายดา้นกบัจติสาธารณะโดยรวมมคี่าเท่ากบั .572 สามารถอธบิาย

รว่มกนัได ้32.7% โดยปจัจยัจติลกัษณะทีส่่งผลทางบวกอย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ไดแ้ก่ 

ลักษณะมุง่อนาคต สุขภาพจิต ค่านิยมความเป็นไทยและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ ์มีค่าน้ําหนัก

ความสําคญัเท่ากบั .213, .203, .178 และ .148 ตามลําดบั ส่วนสตปิญัญาและความเชื่ออํานาจใน

ตน ส่งผลทางบวกอย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 มคี่าน้ําหนักความสําคญัเท่ากบั .108 และ 

.107 และเมื่อพจิารณารายด้าน พบว่าค่าสมัประสทิธิก์ารถดถอยระหว่างปจัจยัจติลกัษณะกบัจติ

สาธารณะ 3 ดา้น มคี่าวลิคสแ์ลมป์ดา (Λ ) เท่ากบั .609 และค่าสหสมัพนัธพ์หุคูณระหว่างปจัจยัจติ

ลกัษณะรายด้านกบัจติสาธารณะด้านการใช้ ด้านการถือเป็นหน้าที่และด้านการเคารพสทิธมิคี่า

สมัประสทิธิส์หสมัพนัธพ์หุคูณเท่ากบั .478, .504 และ .540 ตามลําดบั ซึง่ทุกดา้นมนียัสาํคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั .01  

อุไรวรรณ คุ้มวงษ์ (2551: 82) ได้ศึกษา จติสาธารณะของเด็กปฐมวยัที่ได้รบัการจดั

กจิกรรมเสรมิประสบการณ์ เรื่อง ปญัหาสิง่แวดลอ้มตามโครงการพระราชดําร ิกลุม่ตวัอย่าง ไดแ้ก่ 

เดก็ปฐมวยั ชาย-หญงิ ทีม่อีายุระหว่าง 4-5 ปี ทีก่ําลงัศกึษาอยูใ่นชัน้อนุบาลปีที ่1 ภาคเรยีนที ่2 ปี

การศึกษา 2550 โรงเรียนซอยแอนเนกซ์ (กาญจนาภิเษก 2) สํานักงานเขตสายไหม 

กรุงเทพมหานคร โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อเปรยีบเทยีบจติสาธารณะของเดก็ปฐมวยัที่ได้รบัการจดั
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กจิกรรมเสรมิประสบการณ์ เรื่อง ปญัหาสิง่แวดลอ้มตามโครงการพระราชดําร ิ ก่อนและหลงัการ

ทดลอง ซึ่งผลการวจิยั พบว่า นักเรยีนทีไ่ด้ทํากจิกรรมเสรมิประสบการณ์ เรื่องปญัหาสิง่แวดล้อม

ตามโครงการพระราชดําร ิมจีติสาธารณะสูงขึ้นกว่าก่อนทํากิจกรรม อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่

ระดบั .01      

แอนนา จมุพลเสถยีร (2551: 2-3) ไดศ้กึษา การรบัรู ้พฤตกิรรมทีม่ต่ีอจติสํานึกสาธารณะ

และความคดิเหน็ดา้นเครือ่งมอืสือ่สารการตลาดเพือ่เสรมิสรา้งจติสาํนึกสาธารณะของกลุ่มวยัทาํงาน 

โดยใชเ้ทคนิคการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) กลุ่มตวัอย่างไดม้าจากการเลอืกแบบ

เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ได้แก่ กลุ ่มวยัทํางาน อายุ 22-35 ปี อาศัยในเขต

กรุงเทพมหานครและเขตปรมิณฑล โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาการรบัรูแ้ละศกึษาพฤตกิรรมของ

กลุ ่มวัยทํางานที่มีต่อจิตสํานึกสาธารณะ และศึกษาความคิดเห็นในเรื่องเครื่องมือการสื่อสาร

การตลาดที่มผีลต่อการสรา้งเสรมิจติสํานึกสาธารณะ ผลการวจิยัพบว่า การรบัรูเ้กี่ยวกบัจติสํานึก

สาธารณะ กลุ่มตวัอย่างไม่เคยได้ยนิคําว่า จติสํานึกสาธารณะเลย แต่มกีารรบัรู้ที่ถูกต้องว่าเป็น

อยา่งไร ในดา้นพฤตกิรรมกลุม่ตวัอยา่งเกอืบทุกคนเคยเขา้รว่มกจิกรรมดา้นจติสาํนึกสาธารณะ โดย

เหตุผลทีเ่ขา้ร่วมเน่ืองจาก รูส้กึอยากช่วยเหลอื รูส้กึเป็นสุขเมื่อเหน็ผูอ้ื่นไดร้บัความช่วยเหลอื รูส้กึ

ภมูใิจทีไ่ดท้าํประโยชน์เพื่อสงัคม และความคดิเหน็ในเรือ่งเครื่องมอืการสื่อสารการตลาดทีม่ผีลต่อ

การสร้างเสรมิจติสํานึกสาธารณะนัน้ กลุ ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการใช้โฆษณาในการ

รณรงค์สร้างเสรมิจติสํานึกสาธารณะ โดยเสนอแนะว่าควรจะนําเสนอเน้ือหาที่บอกถงึปญัหาและ

แนวทางแกไ้ขอยา่งชดัเจนและน่าจะใชผู้ท้ ีม่ชี ือ่เสยีงมานําเสนอในงานโฆษณาดว้ย    

กัลยกร วรกุลลฏัฐานีย์ (2551: 1-5) ได้ศึกษา การรบัรู้ พฤติกรรมที่มต่ีอจติสํานึก

สาธารณะและการสื่อสารการตลาดที่มปีระสทิธผิลต่อการมสี่วนร่วมในกจิกรรมทีเ่กีย่วกบัจติสาํนึก

สาธารณะของเยาวชน โดยใชเ้ทคนิคการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) กลุ่มตวัอย่าง

ได้มาจากการเลอืกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ได้แก่ เยาวชนที่ศึกษาในระดบั

มธัยมศกึษา อาย ุ13-18 ปี อาศยัในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปรมิณฑล โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อ

ศึกษาการรบัรู้และศึกษาพฤติกรรมของเยาวชนไทยที่มต่ีอจติสํานึกสาธารณะ และศึกษาความ

คดิเหน็ในเรื่องการสื่อสารการตลาดทีม่ปีระสทิธผิลต่อการมสี่วนร่วมในกจิกรรมทีเ่กี่ยวกบัจติสํานึก

สาธารณะ ผลการวจิยัพบว่า การรบัรูเ้กี่ยวกบัจติสํานึกสาธารณะ กลุ่มตวัอย่างเกอืบทัง้หมดนัน้ มี

เพยีง 1-2 คน ทีเ่คยได้ยนิคําว่า จติสํานึกสาธารณะ แต่มกีารรบัรูท้ ีถู่กต้องว่าเป็นอย่างไร ในดา้น

พฤตกิรรมกลุ่มตวัอย่างเกอืบทุกคนเคยเขา้ร่วมกจิกรรมดา้นจติสํานึกสาธารณะ โดยกจิกรรมที่เขา้

ร่วมแบ่งไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ คอื กจิกรรมทีโ่รงเรยีนจดัขึน้เพื่อเป็นส่วนหน่ึงของการเรยีนการสอน 

และกจิกรรมอาสาสมคัรซึง่รเิริม่โดยตวัเยาวชนเอง และความคดิเหน็ในเรื่องการสื่อสารการตลาดทีม่ ี

ประสทิธผิลต่อการมสีว่นรว่มในกจิกรรมทีเ่กีย่วกบัจติสาํนึกสาธารณะนัน้ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เหน็

ว่า การรณรงค์ที่จะสามารถโน้มน้าวกลุ่มวยัรุ่นได้นัน้ ผู้ส่งสารควรจะเป็นผู้ที่มชีื่อเสยีงมากที่สุด 

รองลงมาคือ ผู้มปีระสบการณ์ในการทํากิจกรรมนัน้ๆมาก่อน และสุดท้ายคือ ผู้ที่ใกล้ชิด โดย
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เสนอแนะว่าเครื่องมอืทีเ่หมาะสมในการรณรงคน์ัน้ ควรจะเป็นการโฆษณา การสื่อสารปากต่อปาก 

การจดักจิกรรมพเิศษและการเป็นผูส้นบัสนุน  

ธนิดา ทองมเีหลอืและคณะ (2550: 91 - 102) ไดศ้กึษาเรื่อง ปจัจยัทางจติสงัคมทีส่่งผล

ต่อจติสาธารณะของนิสติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ โดยวเิคราะหข์อ้มลูการถดถอยพหุคณูแบบ

เป็นขัน้ตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) กลุม่ตวัอย่าง ไดแ้ก่ นิสติระดบัปรญิญาตรี

ทีก่ําลงัศกึษาอยู่ในปีการศกึษา 2549 จาํนวน 421 คน โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาความสมัพนัธ์

ระหว่างปจัจยัทางจติสงัคม กบัการมจีติสาธารณะของนิสติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ และเพื่อ

ศึกษาความสามารถของปจัจัยทางจิตสังคมในการพยากรณ์การมีจิตสาธารณะของนิสิต

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ทัง้ในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อยเมื่อแยกตามตวัแปรเพศ ซึง่ผลการวจิยั

พบว่า ปจัจยัทางจติ ไดแ้ก่ เอกลกัษณ์แห่งตน ลกัษณะมุ่งอนาคต และปจัจยัทางสงัคม ไดแ้ก่ การ

อบรมเลีย้งดูแบบรกัสนับสนุน การอบรมเลีย้งดูแบบใช้เหตุผล และสมัพนัธภาพระหว่างเพื่อน มี

ความสมัพนัธท์างบวกกบัจติสาธารณะของนิสติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ อย่างมนีัยสําคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั .01 และการอบรมเลีย้งดูแบบลงโทษทางกายมากกว่าทางจติ มคีวามสมัพนัธท์างลบ

กบัจติสาธารณะของนิสติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 แต่

การอบรมเลีย้งดแูบบควบคุมไมพ่บว่ามคีวามสมัพนัธก์บัจติสาธารณะ อย่างมนีัยสําคญัทางสถติ ิซึง่

ตวัแปรทางจติสงัคมที่สามารถร่วมกนัทํานายจติสาธารณะของนิสติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ไดแ้ก่ ลกัษณะมุ่งอนาคต สมัพนัธภาพระหว่างเพื่อน และ

เอกลกัษณ์แห่งตน โดยสามารถร่วมกนัทํานายจติสาธารณะของนิสติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

ได้รอ้ยละ 38.1 และเมื่อแยกตามเพศ พบว่า ตวัแปรทางจติสงัคมที่สามารถร่วมกนัทํานายจติ

สาธารณะของนิสติเพศชาย มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

ไดแ้ก่ ลกัษณะมุ่งอนาคต และสมัพนัธภาพระหว่างเพื่อน โดยสามารถร่วมกนัทํานายจติสาธารณะ

ของนิสติชาย มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ไดร้อ้ยละ 43.1 ส่วนตวัแปรทางจติสงัคมทีส่ามารถ

ร่วมกนัทํานายจติสาธารณะของนิสติเพศหญงิมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ อย่างมนีัยสําคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั .01 ไดแ้ก่ ลกัษณะมุง่อนาคต เอกลกัษณ์แห่งตน และการอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนับสนุน 

โดยสามารถรว่มกนัทาํนายจติสาธารณะของนิสติเพศหญงิมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ไดร้อ้ยละ 

34.1 

รุง่รตัน์ ชยัสาํเรจ็ (2549: 1) ไดศ้กึษาเชงิสาํรวจในเรื่อง การทํานายพฤตกิรรมการรไีซเคลิ

กระดาษของนกัศกึษาไทยโดยอาศยัแนวคดิจติสาธารณะ: ขอ้เสนอแนะเพื่อการออกแบบการสื่อสาร

รณรงค ์กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ นักศกึษามหาวทิยาลยัจาํนวน 103 คน โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสรมิ

การรไีซเคลิกระดาษของเยาวชนไทย โดยอาศยักรอบแนวคดิจากแบบจําลองจติสาธารณะของ 

ชวอร์ทซ์ (Schwartz’s Altruism Model) ผลการวจิยัพบว่า บรรทดัฐานส่วนบุคคล (Personal 

Norms) เป็นปจัจยัที่ทํานายความตัง้ใจในการรไีซเคลิกระดาษของเยาวชนอย่างมนีัยสําคญั ส่วน

ปจัจยัเกี่ยวกบัการตระหนักรูผ้ลลพัธ์ของการรไีซเคลิกระดาษ (Awareness of Consequences) 
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และปจัจยัเกี่ยวกบัการใชเ้หตุผลในการแสดงความรบัผดิชอบ (Ascription of Responsibility) ไม่มี

บทบาทเป็นตวัแปรแทรกของความสมัพนัธ์ระหว่างบรรทดัฐานส่วนบุคคลและความตัง้ใจในการ      

รไีซเคลิกระดาษ 

โกศล มคีวามด ี(2547: 65-66) ได้ศึกษาปจัจยัทางจติสงัคมที่เกี่ยวข้องกับการมจีติ

สาธารณะของขา้ราชการตํารวจ กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ ข้าราชการตํารวจผู้เขา้รบัการฝึกอบรมเพื่อ

พจิารณาบรรจุแต่งตัว้เป็นขา้ราชการตํารวจชัน้สญัญาบตัร ระหว่างเดอืนกุมภาพนัธ์ – พฤษภาคม 

2557 จํานวน 187 นาย ผลการวจิยัพบว่า ปจัจยัทางจติสงัคมที่เป็นตวัทํานายจติสาธารณะของ

ขา้ราชการตํารวจ คอื การรบัรู้ความสามารถของตนและการสนับสนุนจากประชาชน ซึ่งสามารถ

ร่วมกนัทํานายการมจีติสาธารณะได้รอ้ยละ 55.90 โดยตวัแปรที่มปีระสทิธภิาพในการทํานายมาก

ทีสุ่ด คอื การรบัรูค้วามสามารถของตน ( β = .663) โดยมคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัจติสาธารณะ

ของข้าราชการตํารวจ รองลงมา คอื การสนับสนุนทางสงัคมจากประชาชน ( β = .179) โดยมี

ความสมัพนัธท์างบวกกบัจติสาธารณะของขา้ราชการตาํรวจ เช่นกนั 

จากการศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัจติสํานึกสาธารณะ ทําใหผู้ว้จิยัไดท้ราบ

ถงึปญัหาของสงัคมในปจัจุบนัจากการที่เยาวชนและมนุษย์ในสงัคมขาดการมจีติสํานึกสาธารณะ 

และได้มองเหน็ว่าปจัจยัใดที่มอีทิธพิลต่อการเกดิพฤตกิรรมจติสํานึกสาธารณะ ซึง่หากว่าเยาวชน

และมนุษยใ์นสงัคมมจีติสาํนึกสาธารณะกจ็ะสง่ผลทีด่ต่ีอสงัคมและประเทศชาตต่ิอไป 

  

2. เอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวข้องกบัปัจจยัภายนอกและภายในที่ส่งผลต่อ

จิตสาํนึกสาธารณะ 

ปจัจยัภายนอกและภายในที่ส่งผลต่อการเกิดพฤติกรรมจติสํานึกสาธารณะนัน้ ผู้วิจยั

ศกึษาแลว้พบว่า เกดิจากปจัจยัหลายประการดว้ยกนั เช่น ลกัษณะมุ่งอนาคต สุขภาพจติ แรงจงูใจ

ใฝ่สัมฤทธิ ์ความเชื่ออํานาจในตน การสนับสนุนทางจากสังคม การเปิดรบัข่าวสาร การรบัรู้

ความสามารถของตน เจตคติต่อจติสํานึกสาธารณะ เป็นต้น ในที่น้ี ผู้วจิยัได้ใช้รูปแบบทฤษฎี

ปฏสิมัพนัธนิ์ยมในการวางกรอบแนวคดิการวจิยัซึง่เป็นทฤษฎทีีนิ่ยมใชใ้นการศกึษาพฤตกิรรมของ

บุคคล โดยแบ่งเป็น 3 ฝา่ย คอื ลกัษณะสถานการณ์ จติลกัษณะเดมิและจติลกัษณะตามสถานการณ์ 

ซึง่องค์ประกอบทัง้ 3 ฝ่ายน้ี เป็นปจัจยัทีท่ําใหบุ้คคลเกดิพฤตกิรรมทีต่้องการศกึษา โดยผูว้จิยัได้

ศกึษาลกัษณะสถานการณ์ คอื การสนับสนุนทางสงัคม จติลกัษณะเดมิ คอื การรบัรูค้วามสามารถ

ของตนและลกัษณะมุง่อนาคต-ควบคุมตน จติลกัษณะตามสถานการณ์ คือ เจตคติต่อจติสํานึก

สาธารณะ โดยมเีอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งในแต่ละปจัจยั ดงัน้ี  

2.1 การสนับสนุนทางสงัคม หมายถงึ ระดบัของความตอ้งการพืน้ฐานทีจ่ะไดร้บัจากการ

ตอบสนอง โดยการติดต่อสมัพนัธ์กับบุคคลอื่นในสงัคม ความต้องการพื้นฐานทางสงัคม ได้แก่ 

ความต้องการความรกั การยอมรบั ยกย่อง การเหน็คุณค่า การเป็นเจา้ของ ความมชีื่อเสยีง และ

ความปลอดภยั (Thoits. 1982: 146) การสนับสนุนทางสงัคม เกี่ยวข้องกบัความเป็นอยู่และ
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ความสมัพนัธข์องมนุษยใ์นสงัคม มลีกัษณะเป็นเครอืข่ายทีต่้องการพึง่พาอาศยัซึ่งกนัและกนัมกีาร

ช่วยเหลอื แลกเปลีย่นความคดิเหน็ ความรูส้กึต่างๆซึง่กนัและกนั เพือ่ใหบ้รรลคุวามตอ้งการของตน

ในด้านสรรีวทิยา และเกดิความรูส้กึมัน่คงทางจติใจ รูส้กึว่าตนเป็นที่ยอมรบัของบุคคลในสงัคมยงั

ช่วยใหบุ้คคลมคีวามสามารถในการเผชญิกบัความเครยีดไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ โดยช่วยใหค้วาม

เหน่ือยหน่ายและความเครยีดจากการทํางานลดลงได้ในลกัษณะของการพูดคุยและเปลี่ยนความ

คดิเหน็หรอืระบายปญัหาความคบัขอ้งใจ และช่วยใหบุ้คคลมคีวามเขา้ใจปญัหาหรอืความกดดนัที่

กําลงัเผชญิอยู่และพฒันากลไกการต่อสู้ได้ดขี ึน้ (ยศวรรณ นิพฒัน์ศริผิล. 2541: 38; อ้างองิจาก 

Norbeck. 1985: 225-227) และการสนับสนุนทางสงัคม ยงัเป็นการทีบุ่คคลมกีารตดิต่อสมัพนัธก์บั

บุคคลอื่นในสงัคม ไดร้บัการสนองตอบต่อความต้องการดา้นความรกั ความเอาใจใส่ ความเหน็อก

เหน็ใจ การไดร้บัคําแนะนํา การยอมรบัยกย่องและการมองเหน็คุณค่า เป็นส่วนหน่ึงของสงัคม และ

การช่วยเหลอืต่างๆเช่นขา่วสารขอ้มลู สิง่ของและอื่นๆ ในสถานการณ์หน่ึงๆ ทีเ่พยีงพอทีจ่ะบรรเทา 

หรือลดความรุนแรงของปญัหา ลดความเครียดและป้องกันมิให้เกิดผลกระทบต่างๆที่ไม่พึง

ปรารถนา (พจน์ จรีบลกจิ.2541: 28) การสนบัสนุนทางสงัคมแบ่งเป็น 3 ดา้น คอื  

1) ความช่วยเหลอืดา้นอารมณ์และสงัคม (Social-Emotional Aid) เช่นการไดร้บัความรกั 

ความเหน็อกเหน็ใจ การดูแลเอาใจใส่ ความเขา้ใจ การได้รบัการยอมรบั การเหน็คุณค่าจากบุคคล

อนัเป็นทีร่กัและรูส้กึเป็นส่วนหน่ึงของสงัคม   

2) ความช่วยเหลอืดา้นเครื่องมอื (Instrumental Aid) ไดแ้ก่ การไดร้บัการช่วยเหลอืดา้น

วสัดุ อุปกรณ์ สิง่ของ เงนิทอง หรอืบรกิาร ที่จะทําให้บุคคลที่ได้รบัการสนับสนุนนัน้สามารถดํารง

บทบาทหรอืหน้าทีร่บัผดิชอบไดป้กต ิ 

3) ความช่วยเหลอืดา้นขอ้มลูข่าวสาร (Information Aid) หมายถงึ การใชข้อ้มลูข่าวสาร 

ขอ้มูลป้อนกลบัเกี่ยวกบัพฤติกรรมหรอืการกระทําของบุคคล รวมทัง้คําแนะนําและแนวทางการ

แก้ปญัหาต่างๆ (Thoits. 1982: 147-148) นอกจากน้ี การสนบัสนุนทางสงัคมโดยยดึตามแนวคดิ

ของ Weiss แบ่งออกเป็น 5 ลกัษณะ คอื 1) ความใกลช้ดิ ช่วยใหบุ้คคลรูส้กึปลอดภยั อบอุ่น และไม่

รูส้กึโดดเดีย่ว 2) การมสี่วนรว่มในสงัคม ทําใหบุ้คคลรูส้กึมเีป้าหมาย มคีวามเป็นเจา้ของ และไดร้บั

การยอมรบัว่าตนมคีุณค่าต่อกลุ่ม 3) พฤติกรรมการดูแลรบัผดิชอบ เป็นการสนับสนุนที่ผู้ใหญ่มี

ความรบัผดิชอบต่อความเจรญิเตบิโตและสุขภาพของผูน้้อย แลว้ทาํใหต้นเองเกดิความรูส้กึว่าเป็นที่

ต้องการของบุคคลอื่นและผู้อื่นพึ่งพาได้ 4) การได้รบัการยอมรบัจากครอบครวัและเพื่อน เมื่อมี

บุคคลมคีวามสามารถแสดงบทบาท อาจจะเป็นบทบาทในครอบครวัหรอืในอาชพี ถา้คนเราไมไ่ดร้บั

การยอมรบัจะทําให้ความเชื่อมัน่และความรู้สกึมคีุณค่าในตนเองลดลง และ 5) การได้รบัความ

ช่วยเหลอื เป็นการได้รบัความช่วยเหลอื คําแนะนํา การชี้แนะ หรอืได้รบักําลงัใจ เพื่อนําไปใช้ใน

การแกป้ญัหา (ช่อทพิย ์บรมธนรตัน์ ; และคณะ. 2539: 28) ดงันัน้ สามารถสรุปไดว้่า การสนับสนุน

ทางสงัคมประกอบไปดว้ย 3 องคป์ระกอบดว้ยกนั คอื  
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1) การสนบัสนุนทางสงัคมจากครอบครวั หมายถงึ การทีค่รอบครวั หรอืญาตทิีอ่ยู่ดว้ยกนั 

ใหค้วามช่วยเหลอืสนบัสนุนดา้นอารมณ์ เช่น การใหค้วามรกัความเขา้ใจ การดูแลเอาใจใส่ และการ

ยกยอ่งเหน็คุณค่า  

2) การสนับสนุนทางสังคมจากผู้บังคับบัญชา หมายถึง การที่ผู้บังคับบัญชาให้การ

สนบัสนุนในดา้นการเหน็คณุคา่ ไดร้บัการยกยอ่ง และการสนบัสนุนในดา้นขอ้มลูขา่วสาร  

3) การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนร่วมงาน หมายถึง การที่เพื่อนร่วมงานให้การ

สนับสนุนในด้านข้อมูลข่าวสาร และการยอมรบัว่าเป็นส่วนหน่ึงของหน่วยงานหรอืสงัคมเดยีวกนั   

(สมพร กฤษณพพิฒัน์.2541: 18) การสนับสนุนทางสงัคมจงึเป็นได้ทัง้สิ่งที่เป็นรูปธรรมและ

นามธรรม ความช่วยเหลอืที่เป็นรูปธรรม เช่น ความช่วยเหลอืทีเ่ป็นสิง่ของ ทุนทรพัย์ และความ

ช่วยเหลอืที่เป็นนามธรรม เช่น การยอมรบั ความเขา้ใจ (วลิาวณัย ์ภขูมงั. 2539: 23; อ้างองิจาก 

Dean; & Lin.1977) 

นอกจากน้ี ยงัสามารถสรุปการสนับสนุนทางสงัคมตามแนวคดิการสนับสนุนทางสงัคม

ของเพนเดอร ์(1987: 396 – 397) ออกเป็น 4 ดา้น ดงัน้ี 

1) การสนบัสนุนทางสงัคมจากครอบครวั หมายถงึ การทีบุ่คคลไดร้บัการช่วยเหลอืในดา้น

ต่างๆ จาก บดิา มารดา ญาต ิพี่น้อง ซึง่เป็นการส่งเสรมิใหเ้กดิพฤตกิรรมต่างๆ เกดิความรูส้กึเป็น

ส่วนหน่ึงของครอบครวั โดยแสดงออกถงึความรกั ความไวว้างใจ ความรูส้กึเหน็อกเหน็ใจ การดูแล

เอาใจใส ่การใหก้าํลงัใจ และการสนบัสนุนในการแสดงพฤตกิรรมต่างๆ 

2) การสนับสนุนทางสงัคมจากเพื่อน หมายถึง การที่บุคคลได้รบัการช่วยเหลอืในด้าน

ต่างๆ จากเพื่อนทัง้ในสถาบนัและนอกสถาบนั การได้พูดคุย สงัสรรค์ การทํากจิกรรมร่วมกนั ซึง่

เป็นการส่งเสรมิให้นิสิตเกิดพฤติกรรมต่างๆ และเกิดความรู้สกึเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่ม โดยการ

ยอมรบัเขา้กลุม่ การไดร้บัความเขา้ใจจากเพือ่น ในการแสดงพฤตกิรรมต่างๆ 

3) การสนับสนุนทางสังคมจากสถาบันการศึกษา หมายถึง การที่บุคคลได้รบัการ

ช่วยเหลอืในด้านต่างๆ จากครูอาจารย ์เจา้หน้าทีร่วมถงึผูบ้รหิาร ในการจดัการเรยีนการสอน การ

ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จดัขึ้นในสถาบนัซึ่งเป็นการส่งเสรมิให้นิสิตเกิดพฤติกรรม และเกิด

ความรูส้กึเป็นส่วนหน่ึงของสถาบนัการศกึษา โดยรบัรูไ้ด้จากการแสดงออกถงึ การดูแลเอาใจใส่ 

การใหก้าํลงัใจ การเปิดโอกาส การเสรมิสรา้งและการสนบัสนุนใหเ้กดิการแสดงพฤตกิรรมต่างๆ  

4) การสนับสนุนทางสงัคมจากศาสนา หมายถงึ การที่บุคคลได้รบัการช่วยเหลอืในด้าน

ต่างๆ จากศาสดาของศาสนาหรอืผู้อุปถมัภต่์างๆ การได้รบัการปลูกฝงัในดา้นคุณธรรม จรยิธรรม 

ตามหลักศาสนาที่นิสิตกลุ ่มนับถือ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้บุคคลเกิดพฤติกรรมต่างๆ และเกิด

ความรูส้กึเป็นสว่นหน่ึงของศาสนานัน้ โดยรบัรูไ้ดจ้ากการแสดงออกถงึ การใหค้าํแนะนําเกีย่วกบัวถิี

การดํารงชวีติและขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ รวมถงึการแลกเปลีย่นความเชื่อ ค่านิยม คําสอน

ต่างๆ อนัจะก่อใหเ้กดิการสนบัสนุนต่อการแสดงพฤตกิรรมต่างๆ 
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งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการสนับสนุนทางสงัคม  

จากการทบทวนงานวิจยัต่างๆ ผู้วิจ ัยพบว่า มีผู้ที่สนใจทําการวิจ ัยในเรื่องจิตสํานึก

สาธารณะโดยศกึษาการสนบัสนุนทางสงัคม ดงัน้ี 

อญัชลกิา ผวิเพชร (2555: 331 - 342) ไดศ้กึษาเรื่อง ปจัจยัเชงิสาเหตุทีม่อีทิธพิลต่อจติ

สาธารณะของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 ในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน โดยวเิคราะห์

ขอ้มลูเสน้ทางแบบพ ีเอ แอล (Path Analysis with LISREL) กลุม่ตวัอย่าง ไดแ้ก่ นักเรยีนจาํนวน 

1,085 คน โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปจัจยัที่มอีิทธิพลต่อจติสาธารณะของนักเรยีนและเพื่อ

พฒันาและตรวจสอบความตรงของโมเดล ซึ่งผลการวจิยัพบว่าปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อจติสาธารณะ 

ได้แก่ คุณธรรมจรยิธรรม ความฉลาดทางอารมณ์ การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยและ

พฤติกรรมการสอนของครู ดงันัน้การที่จะพฒันาพฤติกรรมให้นักเรยีนมจีติสาธารณะ ต้องได้รบั

ความรว่มมอืระหวา่งบา้นและโรงเรยีนช่วยดแูลป้องกนัและแนะนําแนวทาง  

สุวิมล ชาติชํานิ (2556: 1-2) ได้ศึกษาเรื่อง ปจัจยับางประการที่มคีวามสมัพนัธ์ต่อจติ

สาธารณะของนกัเรยีนมธัยมศกึษาปี ที ่6 โรงเรยีนมธัยมศกึษาในอําเภอเมอืง จงัหวดัสกลนคร โดย

วเิคราะหข์อ้มลูการถดถอยพหุคูณแบบขัน้บนัได (Stepwise Multiple Regression Analysis) กลุ่ม

ตวัอย่าง ได้แก่ นักเรยีนที่กําลงัศึกษาภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จํานวน 720 คน โดยมี

วตัถุประสงค์เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยับางประการกบัจติสาธารณะ และสรา้งสมการ

พยากรณ์ ซึง่ผลการวจิยัพบว่า ปจัจยัทีส่ามารถพยากรณ์จติสาธารณะของนักเรยีนมธัยมศกึษาปี ที ่

6 ได้แก่ การอบรมเลี้ยงดูแบบลงโทษทางจติ การสนับสนุนจากเพื่อน การอบรมเลี้ยงดูแบบใช้

เหตุผลและลกัษณะมุง่อนาคต-ควบคุมตน   

นงลกัษณ์  เขยีนงาม (2553: 101 – 108) ไดศ้กึษาเรือ่ง ปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัจติสาธารณะ

ของนกัศกึษามหาวทิยาลยั กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ นักศกึษาคณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

และนักศกึษาคณะครุศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม่ ที่ศกึษาในภาคเรยีนที่ 2 ปีการศกึษา 

2552 จาํนวน 580 คน ซึง่ผลการวจิยัพบว่า นักศกึษามจีติสาธารณะอยู่ในระดบัด ีรอ้ยละ 75.30 มี

ความรบัผดิชอบต่อครอบครวัรอ้ยละ 98.30 มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมรอ้ยละ 94.50 และมคีวาม

รบัผดิชอบต่อตนเองรอ้ยละ 78.10 ซึง่สถาบนัครอบครวัเป็นปจัจยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการมจีติสาธารณะ 

อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01    

วทิยพฒันท สหีา, สมบตั ิทา้ยคําเรอืและจนิดารตัน์ ปีมณี (2551: 1-2) ไดศ้กึษา ปจัจยัที่

สมัพนัธ์กบัจติสาธารณะของนิสติระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัมหาสารคาม กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ 

นิสติภาคปกต ิภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2550 จาํนวน 1,068 คน โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษา

ปจัจยัที่สมัพนัธ์กบัจติสาธารณะและเพื่อสรา้งสมการพยากรณ์จติสาธารณะ ซึ่งผลการวจิยั พบว่า 

ปจัจยัดา้นการเหน็คณุคา่ในตนเอง อตัมโนทศัน์ คา่นิยมบุคคลทางครอบครวั การขดัเกลาทางสงัคม

และเหตุผลเชงิจรยิธรรม มคีวามสมัพนัธก์บัจติสาธารณะ อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และ

ปจัจยัที่สามารถพยากรณ์จิตสาธารณะ คือ เหตุผลเชิงจริยธรรม อัตมโนทัศน์และค่านิยมทาง
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ครอบครวั ซึ่งมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์เท่ากบั .302 ที่ระดบันัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 มี

อาํนาจจาํแนกในการพยากรณ์ไดร้อ้ยละ 8.80 

เจษฎา หนูรุ่น (2551: 102-103) ไดศ้กึษา ปจัจยัจติลกัษณะทีส่่งผลต่อจติสาธารณะของ

นกัเรยีนช่วงชัน้ที ่3 โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ นักเรยีนช่วง

ชัน้ที ่3 โรงเรยีนสาธติในสงักดัมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ปีการศกึษา 2551 จาํนวน 405 คน 

โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรปจัจยัจติลกัษณะกบัจติสาธารณะของ

นักเรยีนในภาพรวมและรายด้าน เพื่อศกึษาค่าน้ําหนักความสําคญัของตวัแปรปจัจยัจติลกัษณะที่

สง่ผลต่อจติสาธารณะของนกัเรยีนในภาพรวมและรายดา้น ซึง่ผลการวจิยั พบว่า ค่าสมัประสทิธิก์าร

ถดถอยระหว่างปจัจยัจติลกัษณะรายดา้นกบัจติสาธารณะโดยรวมมคี่าเท่ากบั .572 สามารถอธบิาย

รว่มกนัได ้32.7% โดยปจัจยัจติลกัษณะทีส่่งผลทางบวกอย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ไดแ้ก่ 

ลักษณะมุง่อนาคต สุขภาพจิต ค่านิยมความเป็นไทยและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ ์มีค่าน้ําหนัก

ความสําคญัเท่ากบั .213, .203, .178 และ .148 ตามลําดบั ส่วนสตปิญัญาและความเชื่ออํานาจใน

ตน ส่งผลทางบวกอย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 มคี่าน้ําหนักความสําคญัเท่ากบั .108 และ 

.107 และเมื่อพจิารณารายด้าน พบว่าค่าสมัประสทิธิก์ารถดถอยระหว่างปจัจยัจติลกัษณะกบัจติ

สาธารณะ 3 ดา้น มคีา่วลิคสแ์ลมป์ดา (Λ ) เท่ากบั .609 และค่าสหสมัพนัธพ์หุคูณระหว่างปจัจยัจติ

ลกัษณะรายด้านกบัจติสาธารณะด้านการใช้ ด้านการถือเป็นหน้าที่และด้านการเคารพสทิธมิคี่า

สมัประสทิธิส์หสมัพนัธพ์หุคูณเท่ากบั .478, .504 และ .540 ตามลําดบั ซึง่ทุกดา้นมนีัยสําคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั .01  

ธนิดา ทองมเีหลอืและคณะ (2550: 91 - 102) ไดศ้กึษาเรื่อง ปจัจยัทางจติสงัคมทีส่่งผล

ต่อจติสาธารณะของนิสติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ โดยวเิคราะหข์อ้มลูการถดถอยพหุคณูแบบ

เป็นขัน้ตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) กลุม่ตวัอย่าง ไดแ้ก่ นิสติระดบัปรญิญาตรี

ทีก่ําลงัศกึษาอยู่ในปีการศกึษา 2549 จาํนวน 421 คน โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาความสมัพนัธ์

ระหว่างปจัจยัทางจติสงัคม กบัการมจีติสาธารณะของนิสติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ และเพื่อ

ศึกษาความสามารถของปจัจัยทางจิตสังคมในการพยากรณ์การมีจิตสาธารณะของนิสิต

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ทัง้ในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อยเมื่อแยกตามตวัแปรเพศ ซึง่ผลการวจิยั

พบว่า ปจัจยัทางจติ ไดแ้ก่ เอกลกัษณ์แห่งตน ลกัษณะมุ่งอนาคต และปจัจยัทางสงัคม ไดแ้ก่ การ

อบรมเลีย้งดูแบบรกัสนับสนุน การอบรมเลีย้งดูแบบใช้เหตุผล และสมัพนัธภาพระหว่างเพื่อน มี

ความสมัพนัธท์างบวกกบัจติสาธารณะของนิสติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ อย่างมนีัยสําคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั .01 และการอบรมเลีย้งดูแบบลงโทษทางกายมากกว่าทางจติ มคีวามสมัพนัธท์างลบ

กบัจติสาธารณะของนิสติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 แต่

การอบรมเลีย้งดแูบบควบคุมไมพ่บว่ามคีวามสมัพนัธก์บัจติสาธารณะ อย่างมนีัยสําคญัทางสถติ ิซึง่

ตวัแปรทางจติสงัคมที่สามารถร่วมกนัทํานายจติสาธารณะของนิสติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ไดแ้ก่ ลกัษณะมุ่งอนาคต สมัพนัธภาพระหว่างเพื่อน และ
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เอกลกัษณ์แห่งตน โดยสามารถร่วมกนัทํานายจติสาธารณะของนิสติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

ได้รอ้ยละ 38.1 และเมื่อแยกตามเพศ พบว่า ตวัแปรทางจติสงัคมที่สามารถร่วมกนัทํานายจติ

สาธารณะของนิสติเพศชาย มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

ไดแ้ก่ ลกัษณะมุ่งอนาคต และสมัพนัธภาพระหว่างเพื่อน โดยสามารถร่วมกนัทํานายจติสาธารณะ

ของนิสติชาย มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ไดร้อ้ยละ 43.1 ส่วนตวัแปรทางจติสงัคมทีส่ามารถ

ร่วมกนัทํานายจติสาธารณะของนิสติเพศหญงิมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ อย่างมนีัยสําคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั .01 ไดแ้ก่ ลกัษณะมุง่อนาคต เอกลกัษณ์แห่งตน และการอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนับสนุน 

โดยสามารถรว่มกนัทาํนายจติสาธารณะของนิสติเพศหญงิมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ไดร้อ้ยละ 

34.1 

โกศล มคีวามด ี(2547: 65-66) ได้ศึกษาปจัจยัทางจติสงัคมที่เกี่ยวข้องกับการมจีติ

สาธารณะของขา้ราชการตํารวจ กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ ข้าราชการตํารวจผู้เขา้รบัการฝึกอบรมเพื่อ

พจิารณาบรรจุแต่งตัว้เป็นขา้ราชการตํารวจชัน้สญัญาบตัร ระหว่างเดอืนกุมภาพนัธ์ – พฤษภาคม 

2557 จํานวน 187 นาย ผลการวจิยัพบว่า ปจัจยัทางจติสงัคมที่เป็นตวัทํานายจติสาธารณะของ

ขา้ราชการตํารวจ คอื การรบัรู้ความสามารถของตนและการสนับสนุนจากประชาชน ซึ่งสามารถ

ร่วมกนัทํานายการมจีติสาธารณะได้รอ้ยละ 55.90 โดยตวัแปรที่มปีระสทิธภิาพในการทํานายมาก

ทีสุ่ด คอื การรบัรูค้วามสามารถของตน ( β = .663) โดยมคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัจติสาธารณะ

ของข้าราชการตํารวจ รองลงมา คอื การสนับสนุนทางสงัคมจากประชาชน ( β = .179) โดยมี

ความสมัพนัธท์างบวกกบัจติสาธารณะของขา้ราชการตาํรวจ เช่นกนั 

จากการศึกษาเอกสารและงานวจิยัที่เกี่ยวข้องพบว่า ปจัจยัทางสงัคมที่ส่งผลต่อการมี

จติสํานึกสาธารณะ ได้แก่ การสนับสนุนทางสงัคมจากครอบครวั เพื่อน สถาบนัการศกึษา ทําให้

ผูว้จิยัสนใจทีจ่ะศกึษา เพือ่เป็นขอ้มลูในการเสรมิสรา้งและก่อใหเ้กดิการสนบัสนุนต่อไป 

 

2.2 การรบัรู้ความสามารถของตน หมายถึง การที่บุคคลตัดสินใจเกี่ยวกับ

ความสามารถของตนเองที่จะจดัการและดําเนินการการกระทําพฤติกรรมให้บรรลุเป้าหมายที่

กําหนดไว้ในสถานการณ์ที่บางครัง้อาจจะมคีวามคลุมเครอื ไม่ชดัเจน มคีวามแปลกใหม่ ที่ไม่

สามารถทาํนายสิง่ทีเ่กดิขึน้ได ้ซึง่สภาพการณ์เหล่าน้ีมกัจะทําใหบุ้คคลเกดิความเครยีดได ้การรบัรู้

ความสามารถของตนน้ีมไิดข้ึน้อยู่กบัทกัษะทีบุ่คคลมอียู่ในขณะนัน้เท่านัน้ หากแต่ยงัขึน้อยู่กบัการ

ตดัสนิใจของบุคคลว่าเขาสามารถทําอะไรไดด้ว้ยทกัษะทีเ่ขามอียู่ (ประทปี จนิงี,่ 2539: 5 ; อา้งองิ

จาก Bandura. 1986) การรบัรูค้วามสามารถของตน พฒันามาจากทฤษฏปีญัญาสงัคม (Social 

Cognitive Theory) ของ Bandura ซึง่ไดผ้สมผสานการเรยีนรูท้างสงัคม เขา้กบัพฤตกิรรมทีเ่กดิจาก

ความรู ้ความเขา้ใจ (Cognitive behavior) กล่าวคอื บุคคลจะเรยีนรูว้่าอะไรคอืสิง่ทีส่นับสนุนอะไร

คอืสิง่ทีข่ดัขวางหรอืสรา้งแรงกดดนัต่อตนเอง ซึง่มผีลใหบุ้คคลเลอืกแสดงพฤตกิรรมทีเ่หมาะสมกบั

ตนเอง เกดิพฤตกิรรมของบุคคลจงึกระปอบด้วยปจัจยั 2 ประการได้แก่ 1) ปจัจยัภายในตวับุคคล 
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(Internal factor) 2) เงื่อนไขเชงิพฤติกรรม (Behavior condition) และ 3) เงื่อนไขเชิง

สภาพแวดลอ้ม (Environmental condition) โดยพฤตกิรรมของบุคคลจะเกดิขึน้ในลกัษณะเป็นเหตุ

ปจัจยัซึง่กนัและกนั (Reciprocal determinism) กล่าวคอื พฤตกิรรม ของบุคคลอาจเกดิขึน้จากอทิธิ

ผลของสิง่แวดลอ้ม และปจัจยัภายในบุคคล เช่น การรบัรู ้ความเชื่อ ขณะเดยีวกนัปจัจยัภายในตวั

บุคคลก็ได้รบัอิทธิพลจากพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออก และเงื่อนไขของสภาพแวดล้อม (วลัภา 

สบายยิ่ง. 2542: 35) ซึง่ปจัจยัทัง้ 3 ประการดงักล่าวเป็นระบบทีเ่กี่ยวพนัเป็นเหตุผลเป็นปจัจยัซึ่ง

กนัและกนั ดงันัน้จงึสามารถสรุปการแสดงพฤตกิรรมของบุคคลว่าเกดิจากการรบัรูค้วามสามารถ

ของตน 2 ดา้น คอื  

1) ความคาดหวงัในความสามารถ (Efficacy expectancy) หมายถึง ความมัน่ใจของ

บุคคลว่าจะกระทํา หรอืแสดงพฤตกิรรมเพื่อเผชญิกบัสถานการณ์ใดสถานการณ์หน่ึงได้มากน้อย

เพยีงใด   

2) ความคาดหวงัในผลของการกระทาํ (Outcome expectancy) หมายถงึ ความมัน่ใจของ

บุคคลต่อการกระทําหรอืพฤติกรรมของตนว่าการกระทํานัน้ จะนําไปสู่ผลลพัธ์สุดท้ายที่ตนเอง

คาดหวงัไวม้ากน้อยเพยีงใด (ภสัรา จารสุสุทิธ.์ 2542: 18-19)  

นอกจากน้ีแบนดูรายงัเชื่อว่าการรบัรูค้วามสามารถของตน มคีวามสําคญัและมผีลต่อการ

กระทําของบุคคล มผีลต่อการเลอืกกจิกรรม การใช้ความพยายาม ความอดทนในการทํางาน การ

คดิและปฏกิริยิาทางอารมณ์ของบุคคล และยงัเหน็ว่าความสามารถของคนเรานัน้ไม่ตายตวั หาก

ยดืหยุน่ตามสถานการณ์ ดงันัน้สิง่ทีจ่ะกําหนดประสทิธภิาพของการแสดงออก จงึขึน้อยู่กบัการรบัรู้

ความสามารถของตนในสภาวการณ์นัน้ๆ (ประทปี จนิงี.่ 2539: 5; อา้งองิจาก Evans.1989) 

 

ปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการรบัรูค้วามสามารถของตน 

1) ประสบการณ์ทีบุ่คคลไดร้บั กล่าวคอื เมือ่บุคคลแสดงพฤตกิรรมแลว้ประสบความสําเรจ็ 

จะทาํใหบุ้คคลมกีารรบัรูว้่าตนมคีวามสามารถ และพฒันาความคาดหวงัเกี่ยวกบัความสามารถของ

ตนเพิม่ขึน้  

2) การที่บุคคลเหน็ผูอ้ื่นเป็นแบบ กล่าวคอื บุคคลประเมนิความสามารถของตนส่วนหน่ึง 

ภายใต้อทิธพิลจากการได้เหน็ความสําเรจ็ของผู้อื่น และผูท้ี่รบัรูค้วามสามารถของตนอย่างถูกต้อง

จะใชส้ตปิญัญาในการพจิารณาความสามารถของตนในการทีจ่ะกระทําสิง่ต่างๆมากกว่าทีจ่ะทําตาม

ตวัแบบ  

3) ระดบัของการอนุมานสาเหตุของผลการกระทํา กล่าวคอื เมื่อบุคคลทํางานแลว้ประสบ

ความสําเรจ็ และบุคคลเชื่อว่าความสําเรจ็ทีเ่กดิขึน้นัน้มาจากความสามารถของตน จะทําให้บุคคล

รบัรูว้า่ตนเองมคีวามสามารถ และมคีวามคาดหวงัเกีย่วกบัความสามารถของตนเพิม่ขึน้  

4) การพูดชกัจูงจากผู้อื่น เป็นการที่บุคคลพจิารณาเกี่ยวกบัความสามารถของตนโดย

ได้รบัอิทธพิลจากการพูดชกัจูงของบุคคลอื่น ซึ่งบุคคลนัน้เป็นผู้ที่มอีิทธพิลต่อเขา ทําให้บุคคล
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พฒันาความมัน่ใจในความสามารถของตนเอง และเป็นแรงจูงใจให้บุคคลแสดงพฤติกรรมตามที่

ตนเองรบัรู ้  

5) ความวติกกงัวล กล่าวคอื ผู้ทมีคีวามวติกกงัวลสูง จะไม่มคีวามมัน่ใจว่าจะสามารถ

ควบคุมสถานการณ์ได ้เกดิเป็นความทอ้แท ้เบื่อหน่าย ไมพ่ยายามทีจ่ะพฒันาความสามารถของตน 

และจะคาดหวงัความสามารถของตนตํ่าในทีส่ดุ  

6) การตัง้เป้าหมาย กล่าวคอื เมือ่บุคคลมกีารตัง้เป้าหมายจะทําใหบุ้คคลเกดิแรงจงูใจทีจ่ะ

แสดงพฤตกิรรม และพยายามใหบ้รรลุเป้าหมายทีไ่ดต้ัง้เอาไว ้ 

7) ทกัษะ กล่าวคอื เมื่อบุคคลมกีารรบัรูค้วามสามารถของตนเองสูงในเรื่องใดเรื่องหน่ึง 

บุคคลก็จะมทีกัษะ หรอืความสามารถที่จะแสดงพฤติกรรมนัน้ๆอย่างมปีระสทิธภิาพและประสํา

ความสาํเรจ็เรือ่งนัน้ๆสงูเช่นกนั  

ดงันัน้การรบัรูค้วามสามารถของตนมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมของบุคคลว่า บุคคลจะมวีธิกีาร

กระทาํอยา่งไร มคีวามพยายามเพยีงใด อดทนต่ออุปสรรคและความลม้เหลวไดม้ากน้อยเพยีงใด มี

แบบแผนการคิดที่จะขัดขวางหรือให้กําลังใจตนเอง มีความเครียดเพียงใดในการจดัการกับ

เหตุการณ์ทีย่ากลาํบาก เป็นตน้ (วลิาศลกัษณ์ ชวัวลัล.ี 2542: 31)  

 

อิทธิพลของการรบัรู้ความสามารถของตนที่มีต่อการแสดงพฤติกรรม มดีงัต่อไปน้ี (วลิาศ

ลกัษณ์ ชวัวลัล.ี 2542: 31-32)   

1) กระบวนการรูค้ดิ (Cognitive Process) การรบัรูค้วามสามารถของตนมผีลกระทบต่อ

แบบแผนการคดิที่สามารถส่งเสรมิหรอืบัน่ทอนผลการปฏบิตังิานได้ บุคคลจะตคีวามสถานการณ์ 

และคาดการณ์ในอนาคตความเชื่อในความสามารถของตนเองคนทีเ่ชื่อว่าตนเองมคีวามสามารถสูง

จะมองสถานการณ์ทีพ่บวา่เป็นโอกาส และมองภาพความสาํเรจ็เป็นสิง่ทีนํ่าการกระทาํ  

2) กระบวนการจงูใจ (Motivation Process) ความสามารถทีจ่ะ จงูใจตนเองและกระทํา

ตามที่ตัง้เป้าหมายมพีื้นฐานมาจากกระบวนการคดิและความเชื่อในความสามารถของตนเองและ

ตัง้เป้าหมายไวส้งู จะมแีรงจงูใจในการกระทํา และจะปฏบิตังิานไดด้กีว่าคนทีส่งสยัในความสามารถ

ของตน  

3) กระบวนการด้านความรู้สกึ (Affective Process) การรบัรูค้วามสามารถของตน

สามารถมผีลกระทบต่อประสบการณ์ทางอารมณ์โดยผ่านการควบคุมทางด้านการคดิ การะกระทํา 

และความรูส้กึ ในดา้นการคดิ ความเชื่อในความสามารถของตนมอีทิธพิลต่อความสนใจและการตี

เหตุการณ์ในชีวิตที่อาจให้ความรู้สึกในทางบวกหรือทางลบได้ และมีผลต่อการรับรู้ว่าตนมี

ความสามารถที่จะควบคุมความคิดทางลบที่เกิดขึ้นได้หรือไม่ด้วย ด้านการกระทํา การรับรู้

ความสามารถของตนจะจดัการกบัสภาวะทางอารมณ์โดยการ ส่งเสรมิการกระทําที่มปีระสทิธผิล

เพื่อเปลี่ยนสิ ่งแวดล้อมในลักษณะที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ได้ ส่วนความรู้สึก จะ

เกีย่วขอ้งกบัการรบัรูว้า่ตนสามารถทาํไดส้ภาวะทางอารมณ์ของตนทีไ่มด่ใีหด้ขี ึน้ไดห้รอืไม ่ 
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4) กระบวนการเลอืก (Selection Process) บุคคลมแีนวโน้มทีจ่ะหลกีเลีย่งกจิกรรม และ

สภาพการณ์ที่เขาเชื่อว่ายากเกินความสามารถของตน และบุคคลจะกระทํากิจกรรมและเลือก

สิง่แวดลอ้มทีเ่ขาแน่ใจวา่มคีวามทา้ทาย  

 

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการรบัรูค้วามสามารถของตน  

จากการทบทวนงานวิจยัต่างๆ ผู้วิจ ัยพบว่า มีผู้ที่สนใจทําการวิจ ัยในเรื่องจิตสํานึก

สาธารณะโดยศกึษาการรบัรูค้วามสามารถของตน ดงัน้ี 

แอนนา จมุพลเสถยีร (2551: 2-3) ไดศ้กึษา การรบัรู ้พฤตกิรรมทีม่ต่ีอจติสํานึกสาธารณะ

และความคดิเหน็ดา้นเครือ่งมอืสือ่สารการตลาดเพือ่เสรมิสรา้งจติสาํนึกสาธารณะของกลุ่มวยัทาํงาน 

โดยใชเ้ทคนิคการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) กลุ่มตวัอย่างไดม้าจากการเลอืกแบบ

เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ได้แก่ กลุ่มวยัทํางาน อายุ 22-35 ปี อาศัยในเขต

กรุงเทพมหานครและเขตปรมิณฑล โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาการรบัรูแ้ละศกึษาพฤตกิรรมของ

กลุ ่มวัยทํางานที่มีต่อจิตสํานึกสาธารณะ และศึกษาความคิดเห็นในเรื่องเครื่องมือการสื่อสาร

การตลาดที่มผีลต่อการสรา้งเสรมิจติสํานึกสาธารณะ ผลการวจิยัพบว่า การรบัรูเ้กี่ยวกบัจติสํานึก

สาธารณะ กลุ่มตวัอย่างไม่เคยได้ยนิคําว่า จติสํานึกสาธารณะเลย แต่มกีารรบัรู้ที่ถูกต้องว่าเป็น

อยา่งไร ในดา้นพฤตกิรรมกลุม่ตวัอยา่งเกอืบทุกคนเคยเขา้รว่มกจิกรรมดา้นจติสาํนึกสาธารณะ โดย

เหตุผลทีเ่ขา้ร่วมเน่ืองจาก รูส้กึอยากช่วยเหลอื รูส้กึเป็นสุขเมื่อเหน็ผูอ้ื่นไดร้บัความช่วยเหลอื รูส้กึ

ภมูใิจทีไ่ดท้าํประโยชน์เพื่อสงัคม และความคดิเหน็ในเรือ่งเครื่องมอืการสื่อสารการตลาดทีม่ผีลต่อ

การสร้างเสรมิจติสํานึกสาธารณะนัน้ กลุ ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการใช้โฆษณาในการ

รณรงค์สร้างเสรมิจติสํานึกสาธารณะ โดยเสนอแนะว่าควรจะนําเสนอเน้ือหาที่บอกถงึปญัหาและ

แนวทางแกไ้ขอยา่งชดัเจนและน่าจะใชผู้ท้ ีม่ชี ือ่เสยีงมานําเสนอในงานโฆษณาดว้ย    

กัลยกร วรกุลลฏัฐานีย์ (2551: 1-5) ได้ศึกษา การรบัรู้ พฤติกรรมที่มต่ีอจติสํานึก

สาธารณะและการสื่อสารการตลาดที่มปีระสทิธผิลต่อการมสี่วนร่วมในกจิกรรมที่เกี่ยวกบัจติสํานึก

สาธารณะของเยาวชน โดยใชเ้ทคนิคการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) กลุ่มตวัอย่าง

ได้มาจากการเลอืกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ได้แก่ เยาวชนที่ศึกษาในระดบั

มธัยมศกึษา อาย ุ13-18 ปี อาศยัในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปรมิณฑล โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อ

ศึกษาการรบัรู้และศึกษาพฤติกรรมของเยาวชนไทยที่มต่ีอจติสํานึกสาธารณะ และศึกษาความ

คดิเหน็ในเรื่องการสื่อสารการตลาดทีม่ปีระสทิธผิลต่อการมสี่วนร่วมในกจิกรรมทีเ่กี่ยวกบัจติสํานึก

สาธารณะ ผลการวจิยัพบว่า การรบัรูเ้กี่ยวกบัจติสํานึกสาธารณะ กลุ่มตวัอย่างเกอืบทัง้หมดนัน้ มี

เพยีง 1-2 คน ทีเ่คยได้ยนิคําว่า จติสํานึกสาธารณะ แต่มกีารรบัรูท้ ีถู่กต้องว่าเป็นอย่างไร ในดา้น

พฤตกิรรมกลุ่มตวัอย่างเกอืบทุกคนเคยเขา้ร่วมกจิกรรมดา้นจติสํานึกสาธารณะ โดยกจิกรรมที่เขา้

ร่วมแบ่งไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ คอื กจิกรรมทีโ่รงเรยีนจดัขึน้เพื่อเป็นส่วนหน่ึงของการเรยีนการสอน 

และกจิกรรมอาสาสมคัรซึง่รเิริม่โดยตวัเยาชนเอง และความคดิเหน็ในเรื่องการสื่อสารการตลาดที่มี
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ประสทิธผิลต่อการมสีว่นรว่มในกจิกรรมทีเ่กีย่วกบัจติสาํนึกสาธารณะนัน้ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เหน็

ว่า การรณรงค์ที่จะสามารถโน้มน้าวกลุ่มวยัรุ่นได้นัน้ ผู้ส่งสารควรจะเป็นผู้ที่มชีื่อเสยีงมากที่สุด 

รองลงมาคือ ผู้มปีระสบการณ์ในการทํากิจกรรมนัน้ๆมาก่อน และสุดท้ายคือ ผู้ที่ใกล้ชิด โดย

เสนอแนะว่าเครื่องมอืทีเ่หมาะสมในการรณรงคน์ัน้ ควรจะเป็นการโฆษณา การสื่อสารปากต่อปาก 

การจดักจิกรรมพเิศษและการเป็นผูส้นบัสนุน  

โกศล มคีวามด ี(2547: 65-66) ได้ศึกษาปจัจยัทางจติสงัคมที่เกี่ยวข้องกับการมจีติ

สาธารณะของขา้ราชการตํารวจ กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ ข้าราชการตํารวจผู้เขา้รบัการฝึกอบรมเพื่อ

พจิารณาบรรจุแต่งตัว้เป็นขา้ราชการตํารวจชัน้สญัญาบตัร ระหว่างเดอืนกุมภาพนัธ์ – พฤษภาคม 

2557 จํานวน 187 นาย ผลการวจิยัพบว่า ปจัจยัทางจติสงัคมที่เป็นตวัทํานายจติสาธารณะของ

ขา้ราชการตํารวจ คอื การรบัรู้ความสามารถของตนและการสนับสนุนจากประชาชน ซึ่งสามารถ

ร่วมกนัทํานายการมจีติสาธารณะได้รอ้ยละ 55.90 โดยตวัแปรที่มปีระสทิธภิาพในการทํานายมาก

ทีสุ่ด คอื การรบัรูค้วามสามารถของตน ( β = .663) โดยมคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัจติสาธารณะ

ของข้าราชการตํารวจ รองลงมา คอื การสนับสนุนทางสงัคมจากประชาชน ( β = .179) โดยมี

ความสมัพนัธท์างบวกกบัจติสาธารณะของขา้ราชการตาํรวจ เช่นกนั 

จากการประมวลเอกสารที่เกี่ยวข้องกบัการรบัรูค้วามสามารถของตน ทําให้เหน็ว่าหาก

บุคคลมกีารรบัรูค้วามสามารถของตนเองสูงแลว้ กจ็ะมคีวามมัน่ใจในการกระทําหรอืไม่กระทําสิง่ใด

สิง่หน่ึง ซึง่ถ้าบุคคลมัน่ใจในการแสดงพฤตกิรรมจติสํานึกสาธารณะออกมาแลว้ ก็จะทําให้กลา้ทีจ่ะ

แสดงพฤตกิรรมนัน้ออกมาเรื่อยๆ เน่ืองจากตนมัน่ใจว่าเป็นสิง่ที่ด ีซึ่งทําให้เกิดผลดต่ีอส่วนรวม

นัน่เอง 

 

2.3 ลกัษณะมุ่งอนาคต – ควบคุมตน การมุ่งอนาคต หมายถงึ ความสามารถในการ

คาดการณ์ไกลและเล็งเห็นผลดแีละผลเสยีที่จะเกิดขึน้ในอนาคต สามารถวางแผน ปฏบิตัิเพื่อรบั

ผลด ีหรอืป้องกนัผลเสยีทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต (สมดุล ชาญนุวงศ์. 2533: 51) การมุ่งอนาคตเกดิ

จากการสะสมการเรียนรู้จากประสบการณ์ตัง้แต่อดีตของบุคคลเกี่ยวกับความมัน่คงของ

สภาพแวดลอ้ม ถา้สงัคมมคีวามมัน่คงต่อสภาพแวดลอ้มสูง ไม่ต้องพึง่พาธรรมชาต ิบุคคลในสงัคม

สามารถคาดการณ์สิง่ทีเ่กดิขึน้ในอนาคตไดอ้ย่างแม่นยํา คนในสงัคมนัน้จะมลีกัษณะมุ่งอนาคตสูง 

ถ้าลกัษณะมุ่งอนาคตมมีากในบุคคล สงัคมที่บุคคลเหล่านัน้อาศยัอยู่จะกลายเป็นสงัคมที่ทนัสมยั 

ส่วนสงัคมที่มคีวามแร้นแค้นบุคคลมอีาชพีทางการเกษตรที่ต้องพึ่งพาธรรมชาติ และไม่สามารถ

ควบคุมสิง่แวดล้อมได้ บุคคลจะมลีกัษณะมุ่งปจัจุบนัมากกว่าการมุง่อนาคต (สมดุล ชาญนุวงศ์. 

2533: 51; อา้งองิจาก Mischel. 1974: 287) การควบคุมตน หมายถงึ ความสามารถทีจ่ะละเวน้การ

กระทําเพื่อพฤติกรรมบางชนิดหรอืความสามารถที่จะกระทําพฤตกิรรมที่จะต้องใช้ความเสยีสละ 

หรอือดทนในคุณภาพและปรมิาณทีเ่หมาะสมเป็นเวลานานพอที่จะนําไปสู่ผลในอนาคตได ้(สมดุล 

ชาญนุวงศ.์ 2533: 52) การควบคมุตนจงึเป็นความสามารถของบุคคลในการควบคุมตนใหก้ระทาํสิง่
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ต่างๆในทศิทางทีถู่กต้อง และเป็นการกระทําต่างๆ โดยทีค่ํานึงถงึอนาคตมากกว่าปจัจุบนั บุคคลที่

สามารถควบคุมตนได้จะเป็นผู้ที่มองเป้าหมายในอนาคตมากกว่าปจัจุบนั มคีวามยบัยัง้ชัง่ใจ มี

เหตุผลในการกระทําของตนเอง รบัรู้ถึงความสามารถของตนเองในการควบคุมการกระทําของ

ตนเองไดด้จีะมพีฤตกิรรมทีพ่งึปรารถนาไดม้าก (ธรรมนูญ เชาวะวนิชย.์ 2543) ดงันัน้ การควบคุม

ตนเองจงึหมายถึง ความสามารถของบุคคลในการควบคุมตนเองในการแสดงพฤติกรรมอย่าง

เหมาะสม โดนเลง็เหน็วา่การกระทาํสิง่นัน้จะเป็นผลใหบุ้คคลประสบความสาํเรจ็ในอนาคต 

ลกัษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตนเอง หมายถงึ ความสามารถของบุคคลทีจ่ะคาดการณ์ไกล

และสามารถบงัคบัตนเองใหรู้จ้กัอดได ้รอได ้สามารถวางแผนการปฏบิตัเิพือ่ผลดหีรอืป้องกนัผลเสยี

ทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต (ณฐัยา ลอืชากติตกุิล. 2546: 27; อา้งองิจาก บุญรบั ศกัดิม์ณี. 2532) การอด

ได ้รอได ้ทาํใหบุ้คคลสามารถแสดงพฤตกิรรมต่างๆในโอกาสทีเ่หมาะสมเป็นประโยชน์ในระยะยาว 

นอกจากน้ี บุคคลยงัสามารถควบคุมให้กระทําในสิง่ที่ควรกระทําได้ (ณฐัยา ลอืชากติตกุิล. 2546: 

28) ลกัษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน จงึเป็นปรมิาณความสามารถในการคาดการณ์ไกล เลง็เหน็สิง่ที่

จะเกิดกับคนในอนาคต และเล็งเห็นความสําคญัของสิง่ที่จะเกิดในอนาคตนัน้ (คอลคิ บูสะมญั.  

2538: 32) ผูท้ี่มุ่งอนาคตจงึจะสามารถวางแผน และมองเหน็ความเป็นไปได้ในอนาคตจากสภาพ

ปจัจุบนั และการควบคุมเป็นขัน้ตอนของการปฏบิตัเิพื่อไปสู่เป้าหมาย (สุรยิะ พนัธด์.ี 2536: 36) 

ดงันัน้ ลกัษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน จงึเป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้อย่างต่อเน่ืองกนัในปรากฏการณ์เดยีวกนั 

คอื บุคคลจะต้องมคีวามต้องการผลในอนาคตมากกว่าในปจัจุบนั แลว้จงึดําเนินการปฏบิตัเิพื่อไปสู่

เป้าหมายในอนาคตนัน้ เช่น การรอรบัรางวลัใหญ่กว่าในอนาคตแทนรางวลัเล็กน้อยที่จะรบัใน

ปจัจุบนัทนัท ีการเลง็เหน็ผลรา้ยทีจ่ะเกดิตามมาหรอืเพื่อจุดมุ่งหมายทีย่ ิง่ใหญ่ในอนาคตจงึควบคุม

ให้อดไดร้อได้ซึง่ลกัษณะดงักล่าวตรงกนัขา้มกบัลกัษณะมุ่งปจัจุบนั (สุรยิะ พนัธ์ด.ี 2536: 35; 

อา้งองิจาก ดวงเดอืน พนัธมุนาวนิ; และเพญ็แข ประจนัปจัจนึก. 2520) 

ลกัษณะของบุคคลทีม่ลีกัษณะมุง่อนาคต-ควบคุมตนเองสงู (สมดุล ชาญนุวงศ.์ 2533: 51) คอื  

1) สามารถวางแผนล่วงหน้าไดโ้ดยคาดการณ์ถงึผลดแีละผลเสยีทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคตไว ้ 

2) สามารถอดได ้รอได ้ 

3) มคีวามเชือ่มัน่ในผลของการกระทาํวา่ ทาํดยีอ่มไดผ้ลดตีอบแทน  

4) เป็นบุคคลทีส่ามารถอธบิายปรากฏการณ์ต่างๆอยา่งสมเหตุสมผล  

5 ) สามารถงดเวน้จากการกระทาํทีส่งัคมไมย่อมรบัหรอืเป็นผลเสยีต่อสขุภาพได ้

สถานการณ์ทีท่าํใหบุ้คคลมกีารควบคมุตนเองไดม้ ี4 สถานการณ์ (พจน์ จริะบลกจิ. 2543) คอื  

1) การสนับสนุนจากตัวแบบ บุคคลที่มีล ักษณะของการควบคุมตน หากได้อยู่ใน

สภาพแวดล้อมที่คนอื่นๆรอบดา้นมลีกัษณะของการควบคุมตนดว้ย บุคคลเหล่าน้ีจะช่วยสนับสนุน

และเป็นแบบอยา่งซึง่กนัและกนัได ้ 

2) การลงโทษทางสังคม บุคคลที่มลี ักษณะของการควบคุมตน แล้วภายหลังให้การ

เสรมิแรงตนเองต่อพฤตกิรรมทีไ่มเ่ป็นการควบคุมตน มกัจะก่อใหเ้กดิปฏกิริยิาทางลบกบับุคคลรอบ
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ขา้ง ถอืเป็นการลงโทษทางสงัคมทีส่งัคมจะคอยควบคุมใหบุ้คคลคงมาตรฐานของตนเองไว ้ส่งผลให้

บุคคลกลบัไปประเมนิตนเองอกีครัง้ แลว้พยายามกลบัสู่มาตรฐานเดมิของตน  

3) สถานการณ์ที่มผีลต่อการควบคุมตน บุคคลที่เคยอยู่ในสภาพแวดล้อมซึ่งในอดตีเคย

ส่งเสรมิให้ควบคุมมาตรฐานระดบัหน่ึง จะมแีนวโน้มที่จะรกัษามาตรฐานระดบันัน้ต่อไป และจะ

หลกีเลีย่งสถานการณ์ทีม่อีทิธพิลใหต้นตอ้งลดมาตรฐานลงไป  

4) ประโยชน์ส่วนบุคคล ซึ่งแบ่งเป็น 2 ลกัษณะคอื เกดิจากตวับุคคลกระทําเอง เช่น ทํา

เพื่อความสบายใจ เป็นต้น และเกดิจากแหล่งอื่น เช่น การกระทําเพราะไดร้บัการยกย่องนับถอืจาก

ผูค้นในสงัคม 

 

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัลกัษณะมุ่งอนาคต-ควบคมุตน  

จากการทบทวนงานวิจยัต่างๆ ผู้วิจ ัยพบว่า มีผู้ที่สนใจทําการวิจ ัยในเรื่องจิตสํานึก

สาธารณะโดยศกึษาลกัษณะมุง่อนาคต-ควบคุมตน ดงัน้ี 

สุวมิล ชาติชํานิ (2556: 1-2) ได้ศึกษาเรื่อง ปจัจยับางประการที่มคีวามสมัพนัธ์ต่อจติ

สาธารณะของนกัเรยีนมธัยมศกึษาปี ที ่6 โรงเรยีนมธัยมศกึษาในอําเภอเมอืง จงัหวดัสกลนคร โดย

วเิคราะหข์อ้มลูการถดถอยพหุคูณแบบขัน้บนัได (Stepwise Multiple Regression Analysis) กลุ่ม

ตวัอย่าง ได้แก่ นักเรยีนที่กําลงัศึกษาภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จํานวน 720 คน โดยมี

วตัถุประสงค์เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยับางประการกบัจติสาธารณะ และสรา้งสมการ

พยากรณ์ ซึง่ผลการวจิยัพบว่า ปจัจยัทีส่ามารถพยากรณ์จติสาธารณะของนักเรยีนมธัยมศกึษาปี ที ่

6 ได้แก่ การอบรมเลี้ยงดูแบบลงโทษทางจติ การสนับสนุนจากเพื่อน การอบรมเลี้ยงดูแบบใช้

เหตุผลและลกัษณะมุง่อนาคต-ควบคุมตน   

เจษฎา หนูรุ่น (2551: 102-103) ไดศ้กึษา ปจัจยัจติลกัษณะทีส่่งผลต่อจติสาธารณะของ

นกัเรยีนช่วงชัน้ที ่3 โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ นักเรยีนช่วง

ชัน้ที ่3 โรงเรยีนสาธติในสงักดัมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ปีการศกึษา 2551 จาํนวน 405 คน 

โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรปจัจยัจติลกัษณะกบัจติสาธารณะของ

นักเรยีนในภาพรวมและรายด้าน เพื่อศกึษาค่าน้ําหนักความสําคญัของตวัแปรปจัจยัจติลกัษณะที่

สง่ผลต่อจติสาธารณะของนกัเรยีนในภาพรวมและรายดา้น ซึง่ผลการวจิยั พบว่า ค่าสมัประสทิธิก์าร

ถดถอยระหว่างปจัจยัจติลกัษณะรายดา้นกบัจติสาธารณะโดยรวมมคี่าเท่ากบั .572 สามารถอธบิาย

รว่มกนัได ้32.7% โดยปจัจยัจติลกัษณะทีส่่งผลทางบวกอย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ไดแ้ก่ 

ลักษณะมุง่อนาคต สุขภาพจิต ค่านิยมความเป็นไทยและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ ์มีค่าน้ําหนัก

ความสําคญัเท่ากบั .213, .203, .178 และ .148 ตามลําดบั ส่วนสตปิญัญาและความเชื่ออํานาจใน

ตน ส่งผลทางบวกอย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 มคี่าน้ําหนักความสําคญัเท่ากบั .108 และ 

.107 และเมื่อพจิารณารายด้าน พบว่าค่าสมัประสทิธิก์ารถดถอยระหว่างปจัจยัจติลกัษณะกบัจติ

สาธารณะ 3 ดา้น มคีา่วลิคสแ์ลมป์ดา (Λ ) เท่ากบั .609 และค่าสหสมัพนัธพ์หุคูณระหว่างปจัจยัจติ



39 
 

ลกัษณะรายด้านกบัจติสาธารณะด้านการใช้ ด้านการถือเป็นหน้าที่และด้านการเคารพสทิธมิคี่า

สมัประสทิธิส์หสมัพนัธพ์หุคูณเท่ากบั .478, .504 และ .540 ตามลําดบั ซึง่ทุกดา้นมนีัยสําคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั .01  

ธนิดา ทองมเีหลอืและคณะ (2550: 91 - 102) ไดศ้กึษาเรื่อง ปจัจยัทางจติสงัคมทีส่่งผล

ต่อจติสาธารณะของนิสติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ โดยวเิคราะหข์อ้มลูการถดถอยพหุคณูแบบ

เป็นขัน้ตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) กลุม่ตวัอย่าง ไดแ้ก่ นิสติระดบัปรญิญาตรี

ทีก่ําลงัศกึษาอยู่ในปีการศกึษา 2549 จาํนวน 421 คน โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาความสมัพนัธ์

ระหว่างปจัจยัทางจติสงัคม กบัการมจีติสาธารณะของนิสติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ และเพื่อ

ศึกษาความสามารถของปจัจัยทางจิตสังคมในการพยากรณ์การมีจิตสาธารณะของนิสิต

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ทัง้ในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อยเมื่อแยกตามตวัแปรเพศ ซึง่ผลการวจิยั

พบว่า ปจัจยัทางจติ ไดแ้ก่ เอกลกัษณ์แห่งตน ลกัษณะมุ่งอนาคต และปจัจยัทางสงัคม ไดแ้ก่ การ

อบรมเลีย้งดูแบบรกัสนับสนุน การอบรมเลีย้งดูแบบใช้เหตุผล และสมัพนัธภาพระหว่างเพื่อน มี

ความสมัพนัธท์างบวกกบัจติสาธารณะของนิสติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ อย่างมนีัยสําคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั .01 และการอบรมเลีย้งดูแบบลงโทษทางกายมากกว่าทางจติ มคีวามสมัพนัธท์างลบ

กบัจติสาธารณะของนิสติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 แต่

การอบรมเลีย้งดแูบบควบคมุไมพ่บวา่มคีวามสมัพนัธก์บัจติสาธารณะ อย่างมนีัยสําคญัทางสถติ ิซึง่

ตวัแปรทางจติสงัคมที่สามารถร่วมกนัทํานายจติสาธารณะของนิสติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ไดแ้ก่ ลกัษณะมุ่งอนาคต สมัพนัธภาพระหว่างเพื่อน และ

เอกลกัษณ์แห่งตน โดยสามารถร่วมกนัทํานายจติสาธารณะของนิสติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

ได้รอ้ยละ 38.1 และเมื่อแยกตามเพศ พบว่า ตวัแปรทางจติสงัคมที่สามารถร่วมกนัทํานายจติ

สาธารณะของนิสติเพศชาย มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

ไดแ้ก่ ลกัษณะมุ่งอนาคต และสมัพนัธภาพระหว่างเพื่อน โดยสามารถร่วมกนัทํานายจติสาธารณะ

ของนิสติชาย มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ไดร้อ้ยละ 43.1 ส่วนตวัแปรทางจติสงัคมทีส่ามารถ

ร่วมกนัทํานายจติสาธารณะของนิสติเพศหญงิมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ อย่างมนีัยสําคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั .01 ไดแ้ก่ ลกัษณะมุง่อนาคต เอกลกัษณ์แห่งตน และการอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุน 

โดยสามารถรว่มกนัทาํนายจติสาธารณะของนิสติเพศหญงิมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ไดร้อ้ยละ 

34.1 

จากการประมวลเอกสารที่เกี่ยวขอ้งกบัลกัษณะมุง่อนาคต-ควบคุมตน ทําให้เหน็ว่าหาก

บุคคลมลีกัษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตนสูงแล้ว กจ็ะสามารถควบคุมตนเองในการแสดงพฤตกิรรมที่

เหมาะสมได ้โดยเลง็เหน็วา่จะเป็นผลสาํเรจ็ต่อไปในอนาคต 
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2.4 เจตคติต่อจิตสํานึกสาธารณะ ตามความหมายของพจนานุกรมฉบับ

ราชบณัฑติยสถาน (2525: 235) ไดใ้หค้วามหมายว่า เจตคต ิคอื ท่าทหีรอืความรูส้กึของบุคคลต่อ

สิง่ใดสิง่หน่ึง มาจากคาํวา่ “Aptus” ในภาษาลาตนิ ซึง่ตรงกบัคําว่า ความเหมาะเจาะ (Fitness) หรอื

การปรุงแต่ง (Adaptedness) เป็นพฤตกิรรมการเตรยีมพรอ้มทางสมองในการทีจ่ะกระทํา ซึง่จะบ่ง

บอกถงึหน้าทีข่องสภาวะจติใจหรอืสภาพของอารมณ์ที่สลบัซบัซอ้น ก่อนทีค่นเราจะตดัสนิใจอย่าง

ใดอย่างหน่ึงในการแก้ปญัหา โดยส่วนใหญ่แล้วจะขึ้นอยู่กับเจตคติที่จะคงไว้ซึ่งสิง่ที่ตนเองมี

ประสบการณ์มา เพื่อที่จะรกัษาเจตนาที่ถูกต้องไว้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาว่า ความถูกต้อง

หรอืไมถ่กูตอ้งเป็นอยา่งไร ตามระดบัความเชือ่ถอืหรอืระดบัความรูส้กึทีม่ต่ีอสิง่ใดสิง่หน่ึง จะเหน็ได้

ว่าเจตคตเิป็นนามธรรมทีเ่ป็นพฤตกิรรมภายในของคนเรา (ศกัดิ ์สุนทรเสณี. 2531: 1) เป็นสิง่ทีอ่ยู่

ในจติใจของบุคคลที่จะตอบสนองต่อสิ ่งหน่ึงสิ ่งใดหรอืบุคคลไปทิศทางใดทิศทางหน่ึง โดยที่ไม่

สามารถสงัเกตหรอืวดัได้โดยตรง แต่สามารถเข้าใจได้โดยสงัเกตจากพฤตกิรรมของบุคคลว่าจะ

ตอบสนองต่อสิง่เร้านัน้อย่างไร (ดวงเดือน พันธุมนาวิน.2517) ทัง้น้ีจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัย

ประสบการณ์เป็นตวันําดว้ย (Freeman Garlsmith ;& Sears.1960: 246) ซึง่เจตคตนิัน้เป็นลกัษณะ

หน่ึงของคุณลกัษณะด้านเจตพสิยัหรอืด้านความรู้สกึ (Affective Characteristics) เป็นลกัษณะ

ภายในซึ่งยากต่อการทีจ่ะสรา้งนิยามปฏบิตักิาร การให้คํานิยามทําได้เพยีงมโนทศัน์ (Conceptual 

definition) (วรรณ์ด ีแสงประทปีทอง. 2544: 6) นอกจากน้ี ยงัมนีักวชิาการและนักจติวทิยาไดใ้หค้าํ

นิยามของเจตคตวิ่า หมายถงึ ความรูส้กึพอใจ ไม่พอใจ ชอบ ไม่ชอบ สิง่ใดสิง่หน่ึง (สงบ ลกัษณะ. 

2529: 42) หมายถงึ สภาพความพรอ้มของสมองและประสาทอนัได้จากประสบการณ์และการ

ตอบสนองทัง้ทางตรงและโดยอิทธพิลของแต่ละบุคคล ที่มต่ีอสิง่ต่างๆ และสถานการณ์ทัง้หายที่

เกี่ยวโยงกนั (ธรีวุฒ ิเอกะกุล.2549: 1 ;อ้างองิจาก Allport.1935: 810) สอดคล้องกบั C.V.Good 

(1973: 49) ว่าหมายถึง ความรู้สกึของคนเราที่มต่ีอความคดิเห็นต่อสิง่ต่างๆ รอบๆตวั ในด้าน

ความรูส้กึชอบหรอืไมช่อบ เหน็ดว้ยหรอืไมเ่หน็ดว้ยต่อสิง่ต่างๆ อกีทัง้ยงัเป็นระบบทีต่่อเน่ืองกนั ซึง่

รวมถงึส่วนของการรบัความรูส้กึและของแนวโน้มทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการกระทําพฤตกิรรม ส่วนของการ

รบัรู้น้ีจะประกอบไปด้วยความเชื่อ ความคิดเห็นเกี่ยวกับสิง่ของหรือความคิดเห็นต่างๆ และ

ความรูส้กึอาจเกี่ยวกบัอารมณ์ซึ่งมคีวามสมัพนัธ์กบัความเชื่อและแนวโน้มดว้ย (โสภา ชูพกุิลชยั ;

และอรทยั ชื่นมนุษย.์ 2518: 26) 

จากการประมวลความหมายของเจตคตินัน้ ผู้วิจยัสรุปได้ว่า เจตคติ เป็นความรู้สึกที่

เกดิขึน้ต่อสิง่เรา้สิง่ใดสิง่หน่ึง ซึง่ความรูส้กึนัน้เกดิมาจากทีบุ่คคลนัน้มปีระสบการณ์ในสิง่นัน้มาก่อน

โดยอาจจะเป็นทางบวกหรอืทางลบ ซึง่หากมปีระสบการณ์ต่อสิง่นัน้ในทางบวก บุคคลนัน้กจ็ะรูส้กึด ี

รู้สึกชอบในสิง่นัน้ๆ และจะเกิดเจตคติที่ดีต่อสิง่นัน้ด้วย ในทางกลับกันหากบุคคลนั ้นได้ร ับ

ประสบการณ์ทีเ่ลวรา้ยในทางลบ บุคคลนัน้กจ็ะรูส้กึเกลยีด ไมช่อบในสิง่นัน้ๆ และกจ็ะทาํใหเ้กดิเจต

คตทิีไ่มด่ต่ีอสิ่งนัน้ดว้ยเช่นกนั  
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การเกิดเจตคติ 

เจตคติเกิดจากการเรยีนรู้และประสบการณ์ของบุคคล ซึ่ง Allport (Ernest R. 

Hilgard.1962: 614) เสนอความคดิเห็นว่าเจตคติต่อสิง่ใดสิง่หน่ึงของมนุษย์จะเกิดขึ้นได้นัน้ มี

เงือ่นไข 4 ประการ คอื 

1. กระบวนการเรยีนรูท้ีไ่ดจ้ากการเพิม่พูนและบูรณาการของการตอบสนองแนวความคดิ

ต่างๆ เช่น เจตคตจิากครอบครวั โรงเรยีน คร ูการเรยีนการสอน 

2. ประสบการณ์ส่วนตวั ในส่วนน้ีจะขึน้อยูก่บัความแตกต่างของบุคคลทีม่ปีระสบการณ์

แตกต่างกนัออกไป นอกจากประสบการณ์ของคนจะเพิม่ขึน้เรื่อยๆแล้ว ยงัมรีูปแบบเฉพาะตวัอีก

ดว้ย ดงันัน้ เจตคตบิางเรื่องจงึเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลแลว้แต่พฒันาการและความเจรญิเตบิโตของ

คนๆนัน้ 

3. การลอกเลยีนแบบ การถ่ายทอดเจตคตขิองคนเรานัน้บางคนไดม้ากจากการเลยีนแบบ

เจตคตขิองคนอื่นทีต่นพอใจ เช่น พ่อแม ่พีน้่อง ครอูาจารย ์และบุคคลอื่นๆ 

4. อทิธพิลของกลุ่มสงัคม ซึง่คนเราย่อมมเีจตคตคิลอ้ยตามกลุ่มสงัคมที่ตนเองอาศยัอยู่

ดว้ยตามสภาพแวดลอ้ม เช่น เจตคตต่ิอศาสนา สถาบนัต่างๆ 

ทัง้น้ี ธรีวุฒ ิเอกะกุล (2549: 3-4) ไดก้ล่าวว่า เจตคตเิป็นความรูส้กึทีช่ ีบ่้งถงึลกัษณะทาง

จติใจ อารมณ์ของบุคคล ซึง่อาจเป็นลกัษณะทีไ่ม่แสดงออกใหบุ้คคลอื่นเหน็หรอืเขา้ใจได ้มลีกัษณะ

ทัว่ไปทีส่าํคญั 5 ประการ คอื 

1.เจตคตเิป็นเรือ่งของอารมณ์ (Feeling) อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามเงื่อนไขหรอืสถานการณ์

ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่บุคคลจะมกีารกระทําทีเ่สแสรง้โดยแสดงออกไม่ให้ตรงกบัความรูส้กึของ

ตนเมือ่เขารูต้วัหรอืรูว้่ามคีนสงัเกต 

2. เจตคตเิป็นเรื่องเฉพาะตวั (Typical) ความรูส้กึของบุคคลอาจเหมอืนกนั แต่รปูแบบใน

การแสดงออกจะแตกต่างกนัไป หรอืบางครัง้อาจมกีารแสดงออกทีเ่หมอืนกนัทัง้ทีค่วามรูส้กึต่างกนั

กไ็ด ้

3.เจตคติมีทิศทาง (Direction) การแสดงออกของความรู้สึกนัน้สามารถกระทําได้ 2 

ทศิทาง คอื ทางบวกและทางลบ ซึ่งทศิทางบวกเป็นที่ทศิทางทีส่งัคมปรารถนาและทศิทางลบเป็น

ทศิทางที่สงัคมไม่พงึปรารถนา เช่น ความซื่อสตัยก์บัการคดโกง ความชอบกบัความไม่ชอบ รกั

หรอืไมร่กั ขยนัหรอืขีเ้กยีจ เป็นตน้ 

4. เจตคตมิคีวามเขม้ (Intensity) ในสถานการณ์เดยีวกนันัน้การแสดงออกของความรูส้กึ

อาจเหมอืนกนั แต่อาจแตกต่างในเรื่องของความเขม้ที่รูส้กึมากหรอืน้อย เช่น รกัมากหรอืรกัน้อย 

ขยนัมากหรอืขยนัน้อย เป็นตน้ 

5. เจตคตติ้องมเีป้า (Target) ความรู้สกึขอบคนเรานัน้จะเกิดขึ้นลอยๆไม่ได้ จะต้องมี

เป้าหมาย เช่น รกัพอ่ รกัแม ่ขยนัเรยีน ขีเ้กยีจทาํการบา้น เป็นตน้ 
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องคป์ระกอบของเจตคติ 

เจ ฟรแีมน (J. Freeman, et al: 1970: 247) ไดพ้จิารณาเจตคตเิป็น 3 องคป์ระกอบ คอื 

1) องคป์ระกอบทางดา้นการรู ้(Cognitive Component) อาจเป็นการรบัรูเ้กี่ยวกบัวตัถุ บุคคลหรอื

เหตุการณ์ต่างๆ ว่ารบัรู้สิง่ต่างๆนัน้ได้อย่างไร รู้ในทางบวกหรือรู้ในทางลบ ซึ่งการรบัรู้น้ีจะ

ก่อใหเ้กดิเจตคตขิึน้ ถา้เรารูว้า่สิง่นัน้ด ีเรากจ็ะมเีจตคตทิีด่ต่ีอสิง่นัน้ ตรงกนัขา้มถ้าเรารูว้่าสิง่นัน้ไม่ด ี

เรากจ็ะมเีจตคตทิีไ่ม่ดต่ีอสิ่งนัน้ 2) องคป์ระกอบทางด้านความรูส้กึ (Affective Component) เป็น

องคป์ระกอบทางดา้นอารมณ์ ความรูส้กึ เมื่อเราเกดิการรบัรูส้ ิง่ใดสิง่หน่ึงแลว้ จะทําใหเ้รารูส้กึไปใน

ทางบวกหรอืทางลบ ถา้เรารูส้กึต่อสิง่นัน้ในทางบวกเรากจ็ะเกดิเจตคตใินทางบวกดว้ย ซึง่ความรูส้กึ

น้ีเมือ่เกดิขึน้แลว้จะเปลีย่นแปลงไดย้าก และ 3) องคป์ระกอบทางดา้นแนวโน้มในเชงิพฤตกิรรมหรอื

การกระทาํ (Behavioral Component) เป็นความพรอ้มทีจ่ะตอบสนองต่อสิง่นัน้ๆ ในทางใดทางหน่ึง 

เช่น พรอ้มทีจ่ะแสดงพฤตกิรรมสนับสนุน ส่งเสรมิ ช่วยเหลอื ถ้าเกดิเจตคตใินทางบวก หรอือาจจะ

ทําลาย ขดัขวาง ถ้าเกดิเจตคตใินทางลบ นอกจากน้ี ยงัมแีนวคดิเกี่ยวกบัองคป์ระกอบของเจตคต ิ

ซึง่นักจติวทิยาหลายท่านไดเ้สนอไว ้โดยแบ่งเป็น 3 องค์ประกอบ (ธรีวุฒ ิเอกะกุล.2549: 8-10) 

ดงัน้ี 

1. เจตคติมอีงคป์ระกอบเดยีว คอื อารมณ์ ความรูส้กึชอบหรอืไม่ชอบ นักจติวทิยาที่

สนับสนุนแนวคดิน้ี ไดแ้ก่ เบม็ (Bem.1970) ฟิชไบน์และไอเซน (Fishbein ;& Ajzen.1975) อนิสโค 

(Insko.1976) และเทอรส์โตน (Thurstone.1959) โดยทีน่กัจติวทิยาเหลา่น้ีถอืเอานิยามองคป์ระกอบ

ทางอารมณ์ความรูส้กึเป็นนิยามเจตคตดิว้ย ซึง่แนวคดิน้ีไดร้บัความนิยมมากทีส่ดุ 

2. เจตคตมิสีององคป์ระกอบ คอื ดา้นสตปิญัญาและดา้นอารมณ์ความรูส้กึ นักจติวทิยาที่

สนับสนุนแนวคดิน้ี ไดแ้ก่ แคทซ์ (Katz.1960) และโรเซนเบริก์ (Rosenberg.1956, 1960, 1965) 

โดยที่องค์ประกอบด้านปญัญา หมายถงึ กลุ่มของความเชื่อที่บุคคลมต่ีอเป้าหมายของเจตคต ิจะ

เป็นตวัส่งเสรมิหรอืขดัขวางการบรรลุถึงค่านิยมต่างๆ ของบุคคล ส่วนองค์ประกอบด้านอารมณ์

ความรูส้กึ หมายถงึ ความรูส้กึทีบุ่คคลมเีมือ่ถูกกระตุน้โดยเป้าหมายของเจตคต ิ

3. เจตคติมีสามองค์ประกอบ คือ ด้านสติปญัญา ด้านอารมณ์ความรู้สึกและด้าน

พฤติกรรม นักจติวทิยาที่สนับสนุนแนวคดิน้ี ได้แก่ เครทซ์และคณะ (Kretch, Crutchfield ;& 

Pallachey.1962) ทรยัแอนดสิ (Triandis.1971) เครทซแ์ละคณะไดศ้กึษาพบว่า องคป์ระกอบเหล่าน้ี

มคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัปานกลาง และไดบ้รรยายออกมาในรปูของภาพประกอบ 3 ดงัน้ี 
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ภาพประกอบ 3 แผนภาพแสดงองคป์ระกอบของเจตคต ิ

 

ทีม่า: ธรีวุฒ ิเอกะกุล. 2549. การวดัเจตคต.ิ หน้า 8-10. 

 

ทฤษฎีเจตคติ 

ทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัเจตคตทิีส่ําคญัมหีลายทฤษฎดี้วยกนั ผู้วจิยัได้สรุปสาระสําคญัของ

แต่ละทฤษฎซีึง่ประกอบด้วย ทฤษฎคีวามขดัแยง้ของความคดิ (Cognitive Dissonance Theory) 

สรา้งโดย ลอีอน เฟสตงิเกอร ์(Leon festinger) มหีลกัการ คอื ถา้พฤตกิรรมของบุคคลประกอบดว้ย 

ส่วนประกอบของความขัดแย้งสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลได้โดยการเปลี่ยน

ส่วนประกอบของการรบัรูท้ ีท่ําใหเ้กดิความขดัแยง้กนันัน้ ซึง่การรบัรูน้ัน้เกดิจาก 2 แหล่ง คอื จาก

ความคดิของบุคคลและสิง่แวดลอ้มภายนอก ส่วนความขดัแยง้นัน้ขึน้อยู่กบัอตัราส่วนระหว่างความ

เหมอืนกนัและความแตกต่างกนัของความคดิเหน็ คนทีม่คีวามขดัแยง้มากจะมแีรงขบั (Drive) มาก 

ซึ่งการที่จะลดความขัดแย้งได้นั ้นจะต้องเปลี่ยนแปลงความรู้เรื่องนั ้นๆ และเพิม่เหตุผลให้

ส่วนประกอบคลา้ยกนัมากขึน้ อกีทัง้เปลี่ยนสิง่แวดลอ้มภายในตน (Psychological Environment) 

และสิง่แวดล้อมภายนอกด้วย จะเหน็ได้ว่า ความขดัแยง้จะเกดิขึ้นหลงัจากเลอืกสิง่ใดสิง่หน่ึงแล้ว 

การลดความขดัแยง้เป็นการเพิม่ความสนใจใหก้บัอกีสิง่หน่ึงทีเ่ลอืกไวน้ัน่เอง แสดงว่า เจตคตทิีม่ต่ีอ

สิง่สองสิง่นัน้เกดิการเปลีย่นแปลงไป ทฤษฎทีีส่ําคญัอกีทฤษฎหีน่ึง คอื ทฤษฎคีวามสอดคลอ้งของ

ความคดิ (Cognitive Consistency Theories) ซึง่จะเกี่ยวขอ้งกบัความคดิทัง้ในทางทีด่แีละไม่ด ีถ้า

เรามคีวามคดิหรอืความรูต่้อสิง่ใดสิง่หน่ึงในทางทีด่มีากกว่าในทางทีไ่ม่ด ีจะเกดิความสอดคลอ้งของ

การรูข้ ึน้ทําให้เราเกิดเจตคติที่ดใีนสิง่นัน้ ตรงกนัข้ามถ้าเรามคีวามคดิหรอืความรูต่้อสิง่ใดสิง่หน่ึง

ในทางที่ไม่ดมีากกว่าในทางที่ด ีจะเกดิความขดัแยง้ของการรูข้ ึน้ เรยีกว่า เกดิความไม่สอดคล้อง

สิ่งเรา้ 

(บุคคล) 
 

สถานการณ์ 

ประเดน็สงัคม 

กลุ่มสงัคม 

ความรูส้กึ 

เจตคต ิ ความคดิ ความเขา้ใจ 

การตอบสนองของประสาทสมัผสั  

ใชค้าํพดูแสดงความรูส้กึ 

การตอบสนองการรบัรู ้

ใชค้าํพดูแสดงความเชือ่ 

พฤตกิรรม การแสดงออก 

ใชค้าํพดูเกีย่วขอ้งกบัการกระทาํ 
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ของการรู้ข ึ้น ทําให้เราเกิดเจตคติที่ไม่ดีในสิ ่งนัน้ ซึ่งทฤษฎีความสอดคล้องของความคิดน้ี ยงั

แบ่งเป็นทฤษฎยีอ่ยได ้2 ทฤษฎ ีคอื  

1. ทฤษฎคีวามสมดุลของไฮเดอร ์(Heider’s balance theory) ซึง่ไดก้ล่าวถงึสิง่สําคญัสาม

สิง่คอื บุคคลคนหน่ึง อาจเป็นตวัเรา เรยีกว่า P บุคคลอกีคนหน่ึง อาจเป็นเพื่อนเรา เรยีกว่า O และ

วตัถุหรอืสิง่ของหรอืบุคคลอกีคนหน่ึง เรยีกว่า X  ความสมัพนัธร์ะหว่างสามสิง่น้ีจะสมดุลหรอืไม่นัน้

ขึน้อยูก่บัความสมัพนัธร์ะหวา่งสว่นประกอบต่างๆ เหล่านัน้ว่าเป็นไปในทางบวกหรอืลบ ในรปูภาพ 

เครือ่งหมาย + หมายถงึ ชอบ เครือ่งหมาย – หมายถงึ ไมช่อบ ดงัภาพประกอบ 4 
 

ภาวะสมดลุ (Balanced States) ภาวะไม่สมดลุ (Unbalanced States) 

                            P 

1.                     +        + 

                  

                  O        +        X 

                            P 

5.                     +        + 

                  

                  O        -         X 

                            P 

2.                     +        - 

                  

                  O        -        X 

                            P 

6.                     +        - 

                  

                  O        +        X 

                            P 

3.                     -         + 

                  

                  O        -         X 

                            P 

7.                     -        + 

                  

                  O        +        X 

                            P 

4.                     -         - 

                  

                  O        +        X 

                            P 

8.                     -         - 

                  

                  O        -         X 

 

ภาพประกอบ 4 แผนภาพแสดงภาวะสมดุลและไมส่มดุลของการเกดิเจตคต ิ

 

            ทีม่า: ศกัดิ ์สนุทรเสณ.ี (2531). เจตคต.ิ หน้า 13-14. 

  

ยกตวัอย่างจากรปูที ่3 จะเหน็ว่า P ชอบ X แต่ไมช่อบ O และ O กไ็มช่อบ X ดว้ย ทําให้

เกดิความสมดุลขึน้ เพราะวา่ P จะพอใจในสิง่ทีต่นชอบและพอใจทีเ่หน็สิง่ทีต่นไม่ชอบ ไม่ชอบในสิง่

เดียวกบัที่ตนชอบ นัน่คือ เราพอใจคนที่เราเกลยีดไม่มอีะไรเหมอืนเรา ในกรณีน้ี P ไม่ต้อง
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เปลี่ยนแปลงเจตคติตนเอง เพราะเกิดภาวะสมดุล วธิีการปรบัสภาวะให้สมดุลนัน้บุคคลจะต้อง

เปลีย่นเจตคตขิองตนหรอืเปลีย่นความชอบพอทีม่ต่ีอคนนัน้เสยีใหม ่ 

2. ทฤษฎคีวามสอดคลอ้งของออสกูด (Osgood’s Congruity Theory) ซึง่สนใจในเรื่อง

ของแหล่งขา่วทีม่อีทิธพิลต่อการเปลีย่นแปลงหรอืการเกดิเจตคต ิแหล่งของขา่วสารสามารถเกดิหรอื

ทาํใหเ้ปลีย่นแปลงเจตคตไิด ้ผูร้บัข่าวสารจะประเมนิค่าจากแหล่งข่าวสารและจะยอมรบัข่าวสารนัน้

แตกต่างกนั ออสกูด (Osgood. 1953) กล่าวว่า “ขอ้ความเดยีวกนัถ้าคนพูดมสีองคน เราจะเชื่อไม่

เหมอืนกนั ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัเจตคตทิี่เรามต่ีอคนสองคนนัน้ก่อนว่า มเีจตคตใินทางบวกหรอืทางลบ” 

อกี 

นอกจากน้ียงัมทีฤษฎทีี่สําคญัเกี่ยวกบัเจตคติ คอื ทฤษฎกีารวางเงื่อนไขและการให้แรง

เสรมิ (Conditioning and Reinforcement Theories) ม ี3 แบบ คอื 1. แบบ Association คอื แบบ

เชื่อมโยงสิง่เร้าตัง้แต่ 2 ตวัขึน้ไป เช่น การโฆษณา การค้าขาย เป็นต้น 2. แบบให้แรงเสรมิ 

(Reinforcement) การตชิมเป็นสิง่ทีม่นุษยต์้องการซึง่จะทําใหเ้กดิการเปลี่ยนแปลงเจตคตอิย่างผวิ

เผนิและอยา่งถาวร  3. แบบการเลยีนแบบ (Imitation a model) คอื การทีเ่รามเีจตคตติามอย่างคน

อื่น ตัวแบบที่สําคญัที่เด็กจะเลยีนแบบคือ พ่อ แม่ เพื่อนและครู นอกจากน้ี ทฤษฎีเครือ่งล่อใจ 

(Incentive Theory) กม็คีวามสําคญัต่อเจตคตเิช่นกนั ซึง่คนเราจะมเีจตคตต่ิอสิง่ใด เราจะต้องเชื่อ

แลว้วา่สิง่นัน้จะมปีระโยชน์หรอืสรา้งความพอใจใหแ้ก่เรานัน้เอง ส่วน ทฤษฎเีกีย่วกบัการมสี่วนร่วม 

(Active Participation Theory) เป็นผลมาจากการศกึษาทางจติวทิยาสงัคมเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลง

เจตคต ิโดย การเปลีย่นเจตคตแิละการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมเกดิขึน้ไดด้ว้ยการสรา้งสถานการณ์

ให้เกิดการมสี่วนร่วมในกลุ่มบุคคลอย่างมปีระสิทธิภาพ ซึ่งวตัสนัและจอห์นสนั (Watson ;& 

Johnson. 1972) สรปุผลการศกึษาการเปลีย่นแปลงเจตคตไิด ้ดงัน้ี 

1. เจตคตขิองบุคคลจะมผีลอยา่งมากจากกลุ่มทีเ่ขามสี่วนร่วมและกลุ่มทีเ่ขาต้องการร่วม

ดว้ย 

2. ถา้เจตคตขิองบุคคลสอดคลอ้งกบัมาตรฐานของกลุ่มจะเป็นแรงเสรมิกําลงัใหก้บัเจตคติ

นัน้มากขึน้ 

3. บุคคลทีข่ ึน้อยู่กบักลุม่อย่างมากจะเป็นบุคคลทีเ่ปลีย่นแปลงเจตคตไิดย้ากทีสุ่ด ถ้าการ

เปลีย่นนัน้เป็นความพยายามมาจากบุคคลภายนอก 

4. การสนับสนุนเจตคตบิางอย่างของสมาชกิในกลุ่ม แมเ้พยีงหน่ึงคนจะสามารถลดพลงั

ของกลุ่มใหญ่ทีจ่ะมอีทิธพิลต่อเจตคตขิองสมาชกิกลุ่มได ้ 

5. ถงึแมจ้ะมสีมาชกิเพยีง 2 คนจากในกลุ่มเท่านัน้ที่ยดึมัน่ในทศันคติบางอย่างจะมี

อทิธพิลต่อสมาชกิคนอื่นๆในกลุม่ไดเ้ช่นกนั 

6. การมสี่วนร่วมในการอภปิรายกลุ่มและการตดัสนิใจของกลุ่มจะช่วยแก้ไขการต่อต้านที่

จะเปลีย่นเจตคตใิหม่ๆ  ถา้กลุม่ตดัสนิใจทีจ่ะยอมรบัเจตคตใิหม ่สมาชกิในกลุม่กจ็ะยอมรบัเจตคตนิัน้

ดว้ย 
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7. ถา้บุคคลเปลีย่นแปลงกลุ่มอา้งองิของตน เจตคตขิองบุคคลมแีนวโน้มทีจ่ะเปลีย่นแปลง       

นอกจากน้ี ทฤษฎกีารเรยีนรูท้างสงัคม (Social Learning Theory) และทฤษฎกีารกระทํา

ดว้ยเหตุผล (A Theory of Reasoned Action) กม็คีวามสําคญัต่อการเปลีย่นแปลงเจตคตเิช่นกนั ซึง่

ทฤษฎกีารเรยีนรูท้างสงัคม มคีวามเชื่อว่า กระบวนการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของบุคคลนัน้จะอยู่

ในรูปแบบของการเรยีนรู้และการที่จะแสดงพฤตกิรรมเดมิหรอืเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมหรอืไม่นัน้ 

ขึ้นอยู่กับผลสืบเน่ืองที่เกิดจากการกระทําพฤติกรรมนั ้นๆ ถ้าผลสืบเน่ืองเป็นไปในทางที่ด ี

พฤติกรรมนัน้จะมแีนวโน้มเกิดขึ้นอีก แต่ถ้าผลสืบเน่ืองเป็นไปในทางที่ไม่ดีพฤติกรรมนัน้จะมี

แนวโน้มไมเ่กดิขึน้อกี กล่าวคอื พฤตกิรรมการเปลีย่นแปลงของบุคคลนัน้จะเป็นไปในทางใดหรอืไม่

นัน้ขึ้นอยู่กบัการเรยีนรูท้ี่เขาได้รบัจากสงัคมแวดล้อม โดยสงัคมจะเป็นตวักําหนดพฤตกิรรมของ

บุคคล สิง่ทีเ่กดิขึน้ในตวับุคคล ซึง่ไดแ้ก่ ความคดิ อารมณ์ ความคาดหวงั และผลสบืเน่ืองทีเ่กดิขึน้

หลงัจากบุคคลกระทําพฤติกรรมนัน้ ส่วนทฤษฎีการกระทําด้วยเหตุผลนัน้ ได้มกีารพฒันาโดย      

ไอเซนและฟิชบายน์ (Ajzen ;& Fishbein. 1980) มหีลกัการว่า มนุษยเ์ป็นผูม้เีหตุผลและใชข้อ้มลูที่

ตนมอียา่งเป็นระบบ โดยพจิารณาผลทีอ่าจเกดิจากการกระทําของตนก่อนตดัสนิใจลงมอืทําหรอืไม่

ทาํพฤตกิรรม ซึง่เจตนาเชงิพฤตกิรรมขึน้อยูก่บัตวักาํหนด 2 ลกัษณะ คอื ปจัจยัส่วนบุคคล เป็นการ

ประเมนิทางบวก –  ลบ ของบุคคลต่อการกระทํา เรยีกว่า เจตคตต่ิอพฤตกิรรม ซึง่ขึน้อยู่กบัความ

เชื่อเกี่ยวกบัผลของการกระทําและการประเมนิผลการกระทํา และอกีปจัจยัหน่ึงคอืปจัจยัทางสงัคม 

เป็นการประมาณของบุคคลว่าตนจะมกีารคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงเพยีงใด ซึ่งกลุ่มอ้างอิงหมายถึง

บุคคลใกลช้ดิทีม่คีวามสาํคญัต่อบุคคลนัน้ 

 

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัเจตคติต่อจิตสาํนึกสาธารณะ  

จากการทบทวนงานวจิยัต่างๆ ผู้วิจยัพบว่า มผีู้ที่สนใจทําการวิจยัในเรื่องเจตคติเป็น

จาํนวนมาก แต่ในเรื่องของเจตคตทิี่มต่ีอจติสํานึกสาธารณะนัน้พบเป็นจํานวนน้อย ในทีน้ี่ผูว้จิยัได้

ศกึษางานวจิยัของ โกศล มคีวามด ี(2547) ไดศ้กึษาเรือ่ง ปจัจยัทางจติสงัคมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการมจีติ

สาธารณะของข้าราชการตํารวจ กลุ่มตัวอย่าง คือ ข้าราชการตํารวจผู้เข้ารบัการฝึกอบรมเพื่อ

พจิารณาบรรจุแต่งตัง้เป็นข้าราชการตํารวจชัน้สญัญาบตัร ในระหว่างเดือนกุมภาพนัธ์ถึงเดอืน

พฤษภาคม 2547 จาํนวน 187 นาย โดยมวีตัถุประสงคส์าํคญัทีเ่กีย่วกบัเจตคต ิคอื เพื่อศกึษาปจัจยั

ภายในจติลกัษณะที่สามารถทํานายจติสาธารณะของข้าราชการตํารวจ อันได้แก่ เจตคติต่อจติ

สาธารณะ การรบัรูค้วามสามารถของตนและลกัษณะมุง่อนาคต-ควบคุมตนเอง ซึง่ผลการวจิยัพบว่า 

ขา้ราชการตํารวจทีม่จีติลกัษณะแตกต่างกนัจะมจีติสาธารณะแตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถติิ

ทีร่ะดบั .05 โดยขา้ราชการทีม่เีจตคตทิีด่ต่ีอจติสาธารณะ มกีารรบัรูค้วามสามารถของตนเองและมี

ลกัษณะมุง่อนาคต-ควบคุมตนเองสูง จะมจีติสาธารณะสูงกว่าข้าราชการที่มเีจตคติที่ไม่ดต่ีอจติ

สาธารณะ มกีารรบัรู้ความสามารถของตนเองและมลีกัษณะมุง่อนาคต-ควบคุมตนเองตํ่า  จาก

ผลการวจิยัดงักล่าวสามารถสนับสนุนแนวคดิทีว่่าหากบุคคลนัน้เกดิเจตคตทิางบวกต่อสิง่ใดแลว้ผล
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ของการกระทําที่แสดงออกมาก็จะออกมาในทางบวกเช่นกนั ดงันัน้ผู้วจิยัจงึต้องการที่จะศึกษา

เกี่ยวกบัเจตคตขิองนิสติซึ่งเป็นเยาวชนของชาตต่ิอการมจีติสํานึกสาธารณะเพื่อเป็นขอ้มูลให้กบั

ผู้บรหิารในการพฒันาหลกัสูตรหรอืกิจกรรมที่จะเสรมิสร้างและปลูกฝงัการมจีติสํานึกสาธารณะ

เพื่อทีนิ่สติสําเรจ็การศกึษาแลว้จะเป็นผูท้ี่มคีุณภาพ สอดคลอ้งกบัวรรณ์ด ีแสงประทปีทอง (2544: 

15) ทีว่่า สงัคมประชาธปิไตย บุคคลสามารถจะมเีจตคตต่ิอเรื่องใดเรื่องหน่ึงแตกต่างกนัไปไดม้าก 

แต่ในบางเรื่องจําเป็นทีจ่ะต้องได้รบัความคดิเหน็และเจตคตทิี่สอดคลอ้งกนัเพื่อทีป่ระชาชนจะได้มี

การกระทําที่พรอ้มเพรยีงกนั เช่น การรกัษาความสะอาดบนท้องถนนและบ้านเรอืนของตน เพื่อ

ช่วยให้เกดิการกนิดอียู่ดโีดยทัว่กนั การวดัเจตคตขิองประชาชนจะได้ขอ้มูลที่ชี้บอกว่า ประชาชน

กลุม่นัน้ๆ มเีจตคติที่สอดคล้องกบันโยบายของสงัคมหรอืของชาติหรอืไม่ กรณีที่มเีจตคติที่ไม่

สอดคล้องกบันโยบายชองชาตซิึ่งต้องการความร่วมมอืจากประชาชน อาจก่อใหเ้กดิความเสยีหาย

ได้ ดงันัน้การวดัเจตคติจงึอาจแสดงให้ทราบว่า บุคคลมลีกัษณะที่เหมาะสมหรอืไม่เพียงไรเพื่อ

ประโยชน์ในการหาแนวทางแกไ้ขเจตคตทิีไ่มถู่กตอ้งและปลกูฝงัเจตคตทิีด่ต่ีอไป จะเหน็ไดว้่าการวดั

เจตคติของบุคคลต่อเรื่องต่างๆนัน้ สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางโดยเฉพาะแก่

ส่วนรวม ดงันัน้จงึมคีวามจาํเป็นอยา่งยิง่ทีจ่ะตอ้งวดัเจตคต ิ 

จากการศึกษาเอกสารและงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งกบัปจัจยัภายในและภายนอกที่ส่งผลต่อ

จติสํานึกสาธารณะ ทําใหผู้ว้จิยัไดท้ราบถงึปญัหาของสงัคมในปจัจุบนัจากการทีเ่ยาวชนและมนุษย์

ในสงัคมขาดการมจีติสํานึกสาธารณะว่าเกดิจากปจัจยัที่สําคญัใดบา้ง และสามารถสรุปได้ว่าปจัจยั

ภายในทีม่อีทิธพิลต่อการเกดิพฤตกิรรมจติสํานึกสาธารณะ ไดแ้ก่ เจตคตต่ิอจติสํานึกสาธารณะ ซึง่

หากบุคคลเกดิเจตคตทิี่ดต่ีอพฤตกิรรมใดแลว้ย่อมแสดงพฤตกิรรมนัน้ออกมา และปจัจยัภายนอก 

ได้แก่ 1) การสนับสนุนทางสงัคม ซึ่งถ้าบุคคลนัน้ได้รบัการสนับสนุนจากสงัคมทัง้ทางครอบครวั 

เพื่อน สถาบนัการศกึษาแล้ว บุคคลนัน้จะรูส้กึว่าตนเองมคีุณค่าและมองโลกในแง่ด ีและจะแสดง

พฤตกิรรมทีด่อีอกมา  2) การรบัรูค้วามสามารถของตน ซึง่ถ้าบุคคลนัน้สามารถตดัสนิใจเกีย่วกบั

ความสามารถของตนเองที่จะจดัการและดําเนินการการกระทําพฤติกรรมให้บรรลุเป้าหมายที่

กําหนดไว้ในสถานการณ์ที่บางครัง้อาจจะมคีวามคลุมเครอื ไม่ชดัเจน มคีวามแปลกใหม่ ที่ไม่

สามารถทํานายสิง่ที่เกดิขึน้ได้ ก็ย่อมจะมคีวามมัน่ใจที่จะแสดงพฤตกิรรมการมจีติสํานึกสาธารณะ

ออกมาได ้แมว้่าคนรอบขา้งไม่ทําก็ตาม และ 3) ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน ซึ่งหากบุคคลนัน้มี

ความสามารถทีจ่ะควบคุมตนในการแสดงพฤตกิรรมอย่างเหมาะสม โดยเลง็เหน็ว่าการแสดงนัน้จะ

เป็นผลสําเรจ็ในอนาคต เกดิเป็นประโยชน์ทัง้ต่อตนเองและสงัคมในอนาคตขา้งหน้า ก็ย่อมจะไม่

ลงัเลต่อการแสดงพฤตกิรรมการมจีติสํานึกสาธารณะได้เช่นกนั  จากปจัจยัที่กล่าวมาขา้งต้นนัน้ 

ผูว้จิยัเหน็วา่หากมกีารศกึษาอยา่งถ่องแทแ้ลว้ กจ็ะสามารถนํามาเป็นแนวทางในการพฒันาเยาวชน

ใหม้จีติสาํนึกสาธารณะได ้ 
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3. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัทฤษฎีปฏิสมัพนัธนิ์ยม 

ในการศึกษาสาเหตุของพฤติกรรมของมนุษย์มีนักวิชาการโดยเฉพาะในประเทศ

สหรฐัอเมรกิาไดร้ว่มกนัเสนอแนวความคดิทีว่่า (ดุจเดอืน พนัธุมนาวนิ.2550 : 89-93) 1) พฤตกิรรม

ของมนุษยเ์กดิจากสาเหตุทีส่ําคญัหลายดา้น โดยสาเหตุทีส่าํคญั คอื สาเหตุดา้นจติลกัษณะ ซึง่มี

พืน้ฐานมาจากทฤษฎต่ีางๆ ในแนวจตินิยม (Trait approach) และ สาเหตุดา้นสถานการณ์จาก

ทฤษฎต่ีางๆ ในแนวพฤตกิรรมนิยม (Behavioral approach) ซึง่มพีืน้ฐานมาจากทฤษฎต่ีางๆ ใน

แนวสถานการณ์นิยม และ 2) ในสาเหตุแต่ละดา้น ยงัประกอบดว้ยสาเหตุหลายประการดว้ย จาก

พืน้ฐานความคดิเช่นน้ีทําใหเ้กดิการสรุปแนวความคดิทีเ่ป็นสงักปัใหญ่โดยรวมในการศกึษาสาเหตุ

ของพฤตกิรรมของบุคคล ทีเ่รยีกว่า รูปแบบทฤษฎปีฏสิมัพนัธ์นิยม (Interactionism model) 

(Endler ;& Magnusson. 1976; Walsh Craik;& Price. 2000; Tett ;& Burnet. 2003) นักวชิาการ

คนสําคญัของวงวชิาการทางพฤตกิรรมศาสตรใ์นประเทศไทย คอื ดวงเดอืน พนัธุมนาวนิ ไดเ้ขยีน

บทความเกี่ยวกบัรูปแบบทฤษฎีปฏสิมัพนัธ์นิยมและการประยุกต์ใช้รูปแบบทฤษฎีน้ีในลกัษณะ

ต่างๆ (ดวงเดอืน พนัธุมนาวนิ, 2541; 2548ก) กล่าวว่า รูปแบบทฤษฎปีฏสิมัพนัธ์นิยม 

(Interactionism model) เป็นกรอบความคดิหลกัเกี่ยวกบัประเภทของตวัแปรเชงิเหตุในการ

ศกึษาวจิยัสาเหตุของพฤตกิรรมของมนุษย ์และสรปุวา่ สาเหตุของพฤตกิรรมของมนุษย ์แบ่งไดเ้ป็น 

4 กลุ่ม ตามภาพประกอบ 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 5 ภาพแสดงรปูแบบทฤษฎปีฏสิมัพนัธนิ์ยม 

 

ทีม่า: ดุจเดอืน พนัธุมนาวนิ. (2550). วารสารพฒันาสงัคม. หน้า 105. 

 

กลุ่มแรก สาเหตดุ้านสถานการณ์ (Situational factors)  

สิง่ทีอ่ยูร่อบตวับุคคล ไมว่า่จะเป็นสิ่งมชีวีติ เช่น พ่อแม ่คร ูเพื่อน หวัหน้า เป็นตน้ หรอืไม่

มชีวีติ เช่น อากาศ อุณหภูม ิ เป็นตน้ ต่างมอีทิธพิลต่อการกระทําของบุคคล มกัอยู่ในลกัษณะที่
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บุคคลรบัรูเ้กีย่วกบัสิง่ทีอ่ยูร่อบตวั ตคีวาม และแสดงพฤตกิรรมเพือ่ปฏสิมัพนัธก์บัสิ่งทีอ่ยูร่อบตวันัน้ 

เช่น การรบัรูก้ารสนบัสนุนทางสงัคมจากคนรอบขา้ง เมือ่บุคคลรอบขา้งมกีารแสดงออกเกี่ยวกบัการ

สนับสนุนช่วยเหลอืตนอย่างไร ในปรมิาณมากน้อยเพยีงใด และมคีวามถี่ขนาดไหน การแสดงออก

เช่นน้ีเป็นสถานการณ์ทีบุ่คคลรบัรู ้ แลว้นํามาตคีวามว่า ตนไดร้บัการสนับสนุนทางสงัคมอย่างไร 

หลงัจากนัน้บุคคลจงึแสดงพฤตกิรรมต่างๆ ทีเ่ป็นผลของการไดร้บัการสนับสนุน ทางสงัคมจากคน

รอบขา้ง เป็นตน้ สถานการณ์เหล่าน้ีอาจอยู่ในลกัษณะ 2 ประการ คอื ประการแรก สถานการณ์ที่

เอือ้อาํนวย ใหเ้กดิพฤตกิรรมทีน่่าปรารถนา เป็นสิง่รอบตวัทีช่่วยสนบัสนุน สง่เสรมิใหเ้กดิพฤตกิรรม

หน่ึงๆ เช่น สถานการณ์การได้รบัการอบรมเลีย้งดูแบบรกัสนับสนุนและใชเ้หตุผลมาก การเหน็

แบบอย่างที่เหมาะสมมาก การเปิดรบัข่าวสารที่มปีระโยชน์มาก เป็นตน้ และ ประการที่สอง 

สถานการณ์ทีข่ดัขวางมใิหเ้กดิพฤตกิรรม ซึง่เป็นสิง่รอบตวับุคคลทีข่ดัขวาง เป็นอุปสรรคมใิหบุ้คคล

แสดงพฤตกิรรมหน่ึงๆ ได ้เช่น สถานการณ์การอยูใ่กลแ้หลง่ ยัว่ย ุการมภีาระงานทีห่นักเกนิไป เป็น

ตน้  

ทฤษฎใีนสาขาจติพฤตกิรรมศาสตรท์ี่กล่าวถงึสาเหตุของพฤตกิรรมของบุคคลว่ามาจาก

สถานการณ์รอบตวับุคคลมหีลายทฤษฎ ี ทฤษฎทีี่เกี่ยวสถานการณ์นิยมในสาขาจติวทิยา เช่น 

ทฤษฎกีารเสรมิแรง (Theory of reinforcement) ของ Skinner ทีแ่สดงใหเ้หน็ว่า การใหร้างวลัหรอื

การลงโทษสามารถปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมของสตัวแ์ละบุคคลได ้ทฤษฎกีารเรยีนรูท้างสงัคม (Social 

learning theory) ของแบนดูรา (Bandura. 1977) กล่าวถงึอทิธพิลของตวัแบบที่มต่ีอการแสดง

พฤตกิรรมของบุคคล เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมทีฤษฎแีละหลกัการอื่นๆ เกี่ยวกบัสถานการณ์ทีอ่าจ

เป็นสาเหตุของพฤตกิรรมของบุคคล เช่น การสนับสนุนทางสงัคม (Social support) การสนับสนุน

จากองคก์ร (Organizational support) เป็นตน้  

 

กลุ่มท่ีสอง สาเหตดุ้านจิตลกัษณะเดิม (Psychological traits)  

จิตลักษณะเดิมเป็นจิตลักษณะที่เกิดจากการสะสมตัง้แต่เด็กและติดตัวบุคคลมาใน

สถานการณ์หน่ึงๆ ซึง่มกัเป็นจติลกัษณะทีม่พีืน้ฐานมาจากการอบรมถ่ายทอดทางสงัคมจากสถาบนั

ทางสงัคมทีส่ําคญั เช่น ครอบครวั โรงเรยีน ศาสนา เป็นตน้ จติลกัษณะเดมิทีถู่กศกึษามากในอดตี

คอื สตปิญัญา (Intelligence) ซึง่ทฤษฎทีีเ่กีย่วกบัพฒันาการทางสตปิญัญาทีย่งัคงมคีวามสําคญัใน

วชิาการหลายสาขาคอื ทฤษฎพีฒันาการทางสตปิญัญาของรูปแบบทฤษฎปีฏสิมัพนัธ์นิยม ใน

ปจัจุบันนักวิชาการทางจติวิทยาได้ค้นคว้าจิตลักษณะและบุคลิกภาพจนนําเสนอทฤษฎีต่างๆ 

มากมาย เช่น ทฤษฎ ีบุคลกิภาพทีส่ําคญั 5 ประการ หรอื Big Five (Eysenck ;& Eysenck. 1985; 

Barrett, Petrides, Eysenck ;& Eysenck. 1998) ทฤษฎแีรงจงูใจ (Motivation theory) ของแมค

แคลแลนด ์(McCelland. 1963) ทฤษฎปีระสทิธผิลแห่งตน (Theory of self-efficacy) ของแบนดูรา 

(Bandura. 1986) ทฤษฎพีฒันาการด้านเหตุผลเชงิจรยิธรรม ของโคห์ลเบริก์ (Kohlberg. 1969) 

ทฤษฎพีฒันาการทางอารมณ์สงัคมของอรีคิสนั (Erikson. 1968) เป็นตน้  
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กลุ่มท่ีสาม สาเหตท่ีุเกิดจากปฏิสมัพนัธร์ะหว่างจิตลกัษณะเดิมและสถานการณ์  

สาเหตุดา้นที่สามตามรปูแบบทฤษฎปีฏสิมัพนัธนิ์ยมเป็นสาเหตุทีเ่กดิจากอทิธพิลร่วมกนั

ระหว่างจติลกัษณะเดมิของบุคคลกบัสถานการณ์ที่บุคคลกําลงัเผชญิ ซึง่เรยีกว่า “Mechanical 

interaction” เช่น พฤตกิรรมการเสี่ยงต่อการเกิดอุบตัิเหตุในการขบัขี่รถยนต์ อาจเกิดจาก

ปฏสิมัพนัธร์ะหว่างจติลกัษณะและสถานการณ์ว่า บุคคลผูข้บัขีม่ลีกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนน้อย

ในขณะขบัขี ่ทาํใหข้บัขีร่ถยนตแ์บบประมาท ประกอบกบัสภาพถนนซึง่เป็นสถานการณ์ภายนอก มี

ความลืน่เพราะฝนตก จงึทําใหเ้กดิอุบตัเิหตุไดง้่าย เป็นตน้ อทิธพิลของจติลกัษณะและสถานการณ์

เช่นน้ีจะปรากฏใหเ้หน็จากการวเิคราะหท์างสถติ ิ เช่น การวเิคราะหค์วามแปรปรวนตัง้แต่สองทาง

ขึน้ไป (Two-way Analysis of Variance ขึน้ไป หรอืทีเ่รยีกว่า Factorial analysis) หรอืการ

วเิคราะหอ์ทิธพิลเชงิเสน้ (Path Analysis) เป็นตน้  

 

กลุ่มท่ีส่ี สาเหตดุ้านจิตลกัษณะตามสถานการณ์ (Psychological states)  

สาเหตุดา้นสดุทา้ยน้ีเป็นจติลกัษณะอกีประเภทหน่ึง ซึง่เป็นจติลกัษณะทีม่คีวามเป็น   พล

วตัร มกีารเปลีย่นแปลงในเชงิปรมิาณและ/หรอืในเชงิคุณภาพไดม้าก อนัเป็นผลของสถานการณ์

ปจัจุบนัร่วมกบัลกัษณะของจติเดมิของบุคคลและมคีวามเกี่ยวขอ้งกบัพฤตกิรรมอย่างใกลช้ดิ จติ

ลกัษณะทีเ่ปลีย่นแปลงไปตามสถานการณ์น้ีเรยีกว่า “จติลกัษณะตามสถานการณ์” เช่น ความเครยีด

ในเรือ่งหน่ึงๆ จะเหน็ไดว้่านกัเรยีนหรอืนักศกึษามคีวามเครยีดในการเรยีนทีม่กีารเปลีย่นแปลงเป็น

ช่วงๆ โดยในช่วงต้นของภาคเรยีน นักเรยีนยงัมคีวามเครยีดในการเรยีนน้อย เมื่อใกล้สอบ

ความเครยีดในการเรยีนกจ็ะเพิม่มากขึน้ และอาจลดลงเมื่อสอบเสรจ็ แต่อาจเพิม่ขึน้อกีในช่วงของ

การประกาศผลการสอบ เป็นตน้ คนทีอ่ยู่ในสถานการณ์เดยีวกนั อาจมจีติลกัษณะตามสถานการณ์

ในปรมิาณทีต่่างกนัได ้ เพราะขึน้อยู่กบัพืน้เพของจติลกัษณะเดมิทีเ่กี่ยวขอ้ง เช่น นิสยัเครยีดของ

บุคคล ส่วนจติลกัษณะตามสถานการณ์อื่นๆ ทีส่ําคญัคอื ทศันคตต่ิอพฤตกิรรม ซึง่มผีูศ้กึษาไวม้าก

และมกัพบว่า ทศันคตขิองบุคคลมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมของเขามากดว้ย นอกจากน้ี ความ

เชื่ออํานาจในตนเฉพาะดา้น เช่น ความเชื่ออํานาจในตนในการทํางาน (อ้อมเดอืน สดมณี. 2536) 

ความเชื่ออํานาจในตนดา้นการดูแลสุขภาพ (อุบล เลีย้ววารณิ. 2534) ความเชื่ออํานาจในตนดา้น

การเมอืง (ศุภชยั สพุรรณทอง. 2544) ความเชือ่อาํนาจในตนในการปฏบิตัศิาสนา (พระมหาใจ สวน

ใผ่. 2546) ความเชื่ออํานาจในตนในการเป็นสภาพบุรุษ (พระมหาไชยา กาละปกัษ์. 2550) เป็นตน้ 

กเ็ป็นจติลกัษณะตามสถานการณ์ทีนิ่ยมศกึษา ส่วนแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิเ์ฉพาะดา้น เช่น แรงจงูใจใฝ่

สมัฤทธิใ์นการเรยีนวชิาคณิตศาสตร ์ เป็นจติลกัษณะตามสถานการณ์ในงานวจิยัของ ดุจเดอืน 

พนัธมุนาวนิ และอมัพร มา้คนอง (2547) 
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แนวทางการตัง้สมมติฐานการวิเคราะหอิ์ทธิพลเชิงเส้น ตามแนวรปูแบบทฤษฎีปฏิสมัพนัธนิ์ยม  

การวเิคราะหโ์มเดลความสมัพนัธโ์ครงสรา้งเชงิเส้น (LInear Structural RELationship 

model หรอื LISREL model) เป็นการวเิคราะหอ์ทิธพิลเชงิเสน้ (Path analysis) ดว้ยโปรแกรมสถติิ

สําเรจ็รปู กําลงัเป็นทีนิ่ยมในวชิาการโดยเฉพาะอย่างยิง่ในต่างประเทศ การวเิคราะหด์ว้ยวธิน้ีีจะ

แสดงใหเ้หน็ว่า ตวัแปรอสิระในการวจิยัตวัใด จะส่งอทิธพิลในทางตรงและหรอืทางอ้อมไปยงัตวัแปร

ตาม (นงลกัษณ์ วริชัชยั. 2537) ซึง่ทาํใหไ้ดผ้ลการวเิคราะหข์อ้มลูทีล่ะเอยีดมากยิง่ขึน้  

การตัง้สมมติฐานในเชิงของการทดสอบตามรูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธ์นิยมโดย

ตัง้สมมตฐิานในเชงิกลุ่มตวัแปรอสิระที่มอีทิธพิลต่อตวัแปรตาม จากหลกัการของรูปแบบทฤษฎี

ปฏสิมัพนัธ์นิยมจะเห็นได้ว่า กลุ่มตวัแปรอิสระด้านจติลกัษณะเดมิ และกลุ่มตวัแปรอสิระด้าน

สถานการณ์ เป็นกลุม่ตวัแปรอสิระทีส่ามารถสง่อทิธพิลทัง้ทางตรงและทางออ้มไปสู่ตวัแปรตาม โดย

อทิธพิลทางออ้มนัน้สง่ผา่นกลุม่ตวัแปรจติลกัษณะตามสถานการณ์ สําหรบักลุ่มตวัแปรอสิระดา้นจติ

ลกัษณะตามสถานการณ์จะสง่อทิธพิลทางตรงไปสูต่วัแปรตาม  

ตวัอยา่งการตัง้สมมตฐิานการวเิคราะหอ์ทิธพิลเชงิเสน้ตามรปูแบบทฤษฎปีฏสิมัพนัธนิ์ยม 

ในงานวจิยัของ งามตา วนินทานนท ์และคณะ ดงัภาพประกอบ 6  

 

ภาพประกอบ 6 ภาพแสดงสมมตฐิานของโมเดลการวจิยัทีม่แีนวทางจาก 

                      รปูแบบทฤษฎปีฏสิมัพนัธนิ์ยม 

 

  ทีม่า: งามตา วนินทานนน์; และคณะ. (2544). วารสารพฤตกิรรมศาสตร.์ หน้า 92. 



52 
 

จากภาพประกอบ 6 อธบิายไดว้่า  “ตวัแปรแต่ละตวัในกลุ่มสถานการณ์ภายนอก-ภายใน

ครอบครวั กลุ่มจติลกัษณะทัว่ไป กลุ่มลกัษณะทางศาสนาและกลุ่มจติลกัษณะตามสถานการณ์ ต่าง

ส่งผลทางตรงต่อตวัแปรคุณภาพชวีติสมรสดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างคู่สมรส ขณะเดยีวกนั ตวัแปร

ในกลุ่มสถานการณ์ภายนอก-ภายในครอบครวั 3 ตวัแปร คอื การรบัรูส้ภาพทางเศรษฐกจิของ

ครอบครวั วธิกีารจดัการความขดัแยง้แบบบวกและ แบบลบ และตวัแปรในกลุ่มจติลกัษณะทัว่ไปอกี 

2 ตวัแปร คอื จติลกัษณะดา้นความใกลช้ดิผูกพนั และสุขภาพจติ แต่ละตวัแปรจะส่งผลทางอ้อมต่อ

ตวัแปรคุณภาพชีวติสมรสด้านความสมัพนัธ์ระหว่างคู่สมรสผ่านทางทศันคติต่อคู่สมรส และ

ความรูส้กึแออดัในทีพ่กัอาศยัซึง่เป็นตวัแปรในกลุม่จติลกัษณะตามสถานการณ์อกีทางหน่ึงดว้ย 

จากการประมวลเอกสารและงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง ทําใหผู้้วจิยัได้ทราบถงึปจัจยัทีส่ําคญัที่

ส่งผลต่อการมีจิตสํานึกสาธารณะ ที่จะนํามาเป็นกรอบแนวคิดในการวิเคราะห์โครงสร้าง

ความสัมพันธ์ของปจัจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดจิตสํานึกสาธารณะในนิสิตระดับปริญญาตร ี

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ตามตาราง 1 โดยผู้วจิยัยดึรูปแบบทฤษฎปีฏสิมัพนัธ์นิยมซึ่งเป็น

ทฤษฎทีีใ่ชศ้กึษาความเป็นสาเหตุของพฤตกิรรมหรอืคุณลกัษณะทีต่้องการศกึษา โดยมสีาเหตุจาก

แหล่งต่างๆ ไดแ้ก่  

1) สาเหตุฝ่ายสถานการณ์ ซึ่งเป็นสิง่ต่างๆ ที่อยู่รอบตวั ในที่น้ี ผูว้จิยัศกึษาในเรื่อง การ

สนับสนุนทางสงัคมจากครอบครวั การสนับสนุนทางสงัคมจากเพื่อน การสนับสนุนทางสงัคมจาก

มหาวทิยาลยั 

2) สาเหตุฝ่ายจติลกัษณะเดมิ ซึง่เป็นจติลกัษณะหรอืบุคลกิภาพทีต่ดิตวัมา ในทีน้ี่ ผูว้จิยั

ศกึษาเกีย่วกบั การรบัรูค้วามสามารถของตนและลกัษณะมุง่อนาคต – ควบคุมตน 

3) สาเหตุฝ่ายจติลกัษณะตามสถานการณ์ หรอืที่เรยีกว่า ปฏสิมัพนัธ์ภายในตนเป็นจติ

ลกัษณะทีเ่ปลีย่นไปตามสถานการณ์ ในทีน้ี่คอื เจตคตต่ิอจติสาํนึกสาธารณะ 

4) พฤติกรรมของบุคคล ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ผู้ว ิจยัต้องการศึกษา ในที่น้ีคือ จติสํานึก

สาธารณะ  
 

ตาราง 1  แสดงทีม่าของตวัแปรปจัจยัเชงิสาเหตุ 
 

ตวัแปรปัจจยั ผูวิ้จยั ช่ือเรือ่ง ปี พ.ศ. 

ก า ร ส นั บ ส นุ น ท า ง

สงัคม 

สวุมิล ชาตชิาํนิ ปจัจัยบางประการที่มีความสัมพันธ์ต่อจิต

สาธารณะของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่  6 

โรงเรยีนมธัยมศกึษาในอาํเภอเมอืง จ.สกลนคร 

2556 

 อญัชลกิา ผวิเพชร ปจัจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อจิตสาธารณะ

ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 ในเขตภาค

ตะวนัออกเฉยีงเหนือตอนบน 

2555 

 

 



53 
 

ตาราง 1  (ต่อ) 

 

ตวัแปรปัจจยั ผูวิ้จยั ช่ือเรือ่ง ปี พ.ศ. 

ก า ร ส นั บ ส นุ น ท า ง

สงัคม (ต่อ) 

นงลกัษณ์ เขยีนงาม ปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัจติสาธารณะของนักศกึษา

ม ห า วิ ท ย า ลั ย  ค ณ ะ ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และคณะครุศาสตร ์

มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม่ 

2553 

 เจษฎา หนูรุ่น ปจัจยัจติลกัษณะที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะของ

นักเรียนช่วงชัน้ที่  3 โรงเรียนสาธิต

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

2551 

 ธนิดา ทองมเีหลอืและคณะ ปจัจยัทางจติสงัคมทีส่่งผลต่อจติสาธารณะของ

นิสติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

2550 

 โกศล มคีวามด ี ปจัจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับการมีจิต

สาธารณะของขา้ราชการตาํรวจ 

2547 

การรบัรู้ความสามารถ

ของตน 

แอนนา จมุพลเสถยีร การรับรู้พฤติกรรมที่มีต่อจิตสํานึกสาธารณะ

และความคิด เห็นด้าน เครื่ อ งมือสื่ อ สา ร

การตลาดเพือ่เสรมิสรา้งจติสาํนึกสาธารณะของ

กลุ่มวยัทาํงาน 

2551 

 กลัยกร วรกุลลฏัฐานีย ์ การรับรู้พฤติกรรมที่มีต่อจิตสํานึกสาธารณะ

และการสือ่สารการตลาดทีม่ปีระสทิธผิลต่อการ

มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ เกี่ยวกับจิตสํานึก

สาธารณะของเยาวชน 

2551 

 โกศล มคีวามด ี ปจัจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับการมีจิต

สาธารณะของขา้ราชการตาํรวจ 

2547 

ลักษณะมุ ่ง อนาคต -

ควบคุมตน 

สวุมิล ชาตชิาํนิ ปจัจัยบางประการที่มีความสัมพันธ์ต่อจิต

สาธารณะของนักเรียนชัม้ ัธยมศึกษาปีที่ 6 

โรงเรยีนมธัยมศกึษาในอาํเภอเมอืง จ.สกลนคร 

2554 

 เจษฎา หนูรุ่น ปจัจยัจติลกัษณะที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะของ

นักเรียนช่วงชัน้ที่  3 โรงเรียนสาธิต

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

2551 

 ธนิดา ทองมเีหลอืและคณะ ปจัจยัทางจติสงัคมทีส่่งผลต่อจติสาธารณะของ

นิสติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

2550 

เจตคตต่ิอจติสาธารณะ โกศล มคีวามด ี ปจัจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับการมีจิต

สาธารณะของขา้ราชการตาํรวจ 

2547 

 

 

 



บทท่ี 3 

วิธีการดาํเนินการศึกษาค้นคว้า 

 
การวจิยัในครัง้น้ี เป็นการศึกษาความสมัพนัธ์เชงิสาเหตุของจติสํานึกสาธารณะในนิสติ

ระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ โดยผูว้จิยัดาํเนินการตามขัน้ตอนดงัน้ี 

1. กาํหนดประชากรและการสุม่กลุม่ตวัอยา่ง 

2. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 

3. การสรา้งและพฒันาเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 

4. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

5. การวเิคราะหข์อ้มลู 

6. สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู 

 

1. การกาํหนดประชากรและการสุ่มกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครัง้ น้ี  เป็นนิสิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย          

ศรนีครนิทรวโิรฒทีก่ําลงัศกึษา ในภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2555 ซึง่มหีน่วยงานทีม่กีารเรยีนการ

สอนในระดบัปรญิญาตรทีัง้หมด 17 หน่วยงาน รวมจํานวนนิสติทัง้สิ้นประมาณ 18,224 คน 

(มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. 2555: ทบ.79/83: ออนไลน์) 

 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 

กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี เ ป็นนิส ิตระดับปร ิญญาตรีของมหาวทิยาลยั 

ศรนีครนิทรวโิรฒทีก่ําลงัศกึษา ในภาคเรยีนที่ 2 ปีการศกึษา 2555 จํานวน 596 คน ซึง่ผู้วจิยัได้

ดําเนินการสุ่มแบบสองขัน้ตอน (Two-stage Random Sampling) โดยแบ่งกลุม่สาขาวชิาเป็น 3 

กลุ่ม คอื 1) กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์2) กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ุขภาพ 

และ 3) กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีและทําการสุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชัน้อย่างเป็น

สดัส่วน  (Proportional Stratified Random Sampling) โดยใหก้ลุ่มสาขาวชิาเป็นชัน้ (Strata) และ

หน่วยงานเป็นหน่วยการสุ่ม (Sampling Unit) และทําการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random 

Sampling) โดยจบัฉลากหน่วยงานที่เป็นกลุ่มตวัอย่าง ทัง้น้ี ผูว้จิยักําหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง

ของการวเิคราะห ์LISREL ดว้ยวธิ ี20: 1 (0Kline. 2005: 111)

 

 ซึง่มขี ัน้ตอนดาํเนินการ ดงัน้ี 

 



55 
 

ขัน้ตอนที ่1

กลุ่มที ่1 กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ จาํนวน 7 หน่วยงาน รวมจาํนวน

นิสติ 8,253 คน 

  สํารวจขอ้มลูของประชากรจากแหล่งขอ้มลูทุตยิภูม ิคอื ระบบ Supreme 2004 ได้

ขอ้มลูหน่วยงานที่มกีารเรยีนการสอนระดับปริญญาตรีของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ในปี

การศกึษา 2555 จาํนวน 17 หน่วยงาน แบ่งกลุ่มสาขาวชิาตามเกณฑป์ระกนัคุณภาพการศกึษา     

ปี 2553 ได้ดงัน้ี 1) กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์จํานวน 7 หน่วยงาน 2) กลุ่ม

สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ จํานวน 6 หน่วยงาน และ 3) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ีจาํนวน 4 หน่วยงาน ดงัน้ี                

1. คณะมนุษยศาสตร ์   จาํนวน  2,351  คน 

2. คณะสงัคมศาสตร ์   จาํนวน 2,075 คน 

3. คณะศลิปกรรมศาสตร ์   จาํนวน 1,718 คน 

4. วทิยาลยันานาชาตเิพือ่ศกึษาความยัง่ยนื จาํนวน   435 คน 

5. วทิยาลยัโพธวิชิชาลยั    จาํนวน   175 คน 

6. สาํนกัวชิาเศรษฐศาสตรแ์ละนโยบายสาธารณะ จาํนวน   688 คน 

7. คณะศกึษาศาสตร ์   จาํนวน   811   คน 

กลุม่ที ่2 กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ จาํนวน 6 หน่วยงาน รวมจาํนวนนิสติ 4,188 คน 

1. คณะพลศกึษา     จาํนวน 1,718 คน 

2. คณะพยาบาลศาสตร ์   จาํนวน    431  คน 

3. คณะแพทยศาสตร ์   จาํนวน    854  คน 

4. คณะทนัตแพทยศาสตร ์   จาํนวน    370 คน 

5. คณะเภสชัศาสตร ์   จาํนวน    432 คน 

6. คณะสหเวชศาสตร ์   จาํนวน    383 คน 

กลุม่ที ่3 กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีจาํนวน 4 หน่วยงาน รวมจาํนวนนิสติ 

5,783 คน 

1. คณะวทิยาศาสตร ์   จาํนวน  2,703  คน 

2. คณะวศิวกรรมศาสตร ์   จาํนวน 1,395 คน 

3. คณะเทคโนโลยแีละนวตักรรมฯ   จาํนวน    356 คน 

4. วทิยาลยันวตักรรมสือ่สารสงัคม   จาํนวน  1,329 คน 

 

ขัน้ตอนที ่2

1. ทําการสุม่แบบแบ่งชัน้อย่างเป็นสดัส่วน (Proportional Stratified Random Sampling) 

โดยใช้กลุม่สาขาวิชาเป็นชัน้ของการสุม่ (Strata) และหน่วยงานในแต่ละชัน้เป็นหน่วยการสุ ่ม 

(Sampling Unit) แลว้ทาํการสุม่จาํนวนหน่วยงานในแต่ละชัน้รอ้ยละ 80 ไดด้งัน้ี 

 การดาํเนินการสุม่กลุม่ตวัอยา่ง ดาํเนินการ ดงัน้ี 
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ตาราง 2 จาํนวนหน่วยงานทีไ่ดจ้ากการสุม่ในขัน้แรก 
 

กลุ่มสาขาวชิา จาํนวนหน่วยงานทัง้หมด 
จาํนวนหน่วยงานทีสุ่่ม 

รอ้ยละ 80 

กลุม่ที ่1 7 6 

กลุม่ที ่2 6 5 

กลุม่ที ่3 4 3 

รวม 17 14 

   

2. ทําการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยการจบัฉลากหน่วยงานทัง้ 3 

กลุ ่ม ตามจํานวนที่ได้จากการสุม่ในขัน้แรกจากตาราง 2 จากนัน้แจกแบบสอบถามไปแต่ละ

หน่วยงาน โดยคํานึงถึงระดบัชัน้ปี ซึ่งกลุ ่มตัวอย่างที่ได้มีขนาดใหญ่กว่าขนาดกลุ ่มตัวอย่างที่

คาํนวณ เน่ืองจากผูว้จิยัใชก้ารวเิคราะหโ์ครงสรา้งความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุ จงึตอ้งใชก้ลุ่มตวัอย่างให้

มขีนาดใหญ่เพยีงพอสําหรบัการวเิคราะห์โครงสรา้งความสมัพนัธ์เชงิสาเหตุ จํานวนกลุม่ตวัอย่าง

และรายชือ่หน่วยงานดงัตาราง 3 
 

ตาราง 3 รายชือ่หน่วยงานทีเ่ป็นกลุม่ตวัอยา่งและจาํนวนนิสติ 
 

กลุม่สาขาวชิา ชื่อหน่วยงาน จาํนวนนิสติ 

กลุม่ที ่1 คณะมนุษยศาสตร ์ 106 

 คณะศลิปกรรมศาสตร ์ 77 

 วทิยาลยันานาชาตเิพือ่ศกึษาความยัง่ยนื 19 

 วทิยาลยัโพธวิชิชาลยั 8 

 สาํนกัวชิาเศรษฐศาสตรแ์ละนโยบายสาธารณะ 31 

 คณะศกึษาศาสตร ์ 37 

กลุม่ที ่2 คณะพลศกึษา  77 

 คณะพยาบาลศาสตร ์ 19 

 คณะทนัตแพทยศาสตร ์   17 

 คณะเภสชัศาสตร ์   20 

 คณะสหเวชศาสตร ์ 17 

กลุม่ที ่3 คณะวศิวกรรมศาสตร ์   75 

 คณะเทคโนโลยแีละนวตักรรมผลติภณัฑก์ารเกษตร 20 

 วทิยาลยันวตักรรมสือ่สารสงัคม 73 

รวม 14 596 
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ขัน้ตอนที ่3 กําหนดขนาดของกลุม่ตวัอย่าง ผูว้จิยัดําเนินการกําหนดขนาดของกลุม่ตวัอย่างในการ

วจิยัครัง้น้ี ตามสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู LISREL ดว้ยวธิ ี20: 1, n > 200 ( 0Kline. 2005

     

: 111) 

ซึง่เป็นการกําหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยคํานวณจากตวัแปรสงัเกตไดท้ี่มอียู่ในโมเดล ในที่น้ี 

โมเดลของผูว้จิยัมตีวัแปรสงัเกตไดจ้าํนวน 22 ตวัแปร  คํานวณขนาดของกลุม่ตวัอย่างไดเ้ท่ากบั 

440 คน 

2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

การวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัไดใ้ชเ้ครือ่งมอืทัง้หมด 5 ฉบบั รวมทัง้สิน้ 104 ขอ้ ดงัน้ี 

ฉบบัที ่1 แบบวดัจติสาํนึกสาธารณะ   จาํนวน 24 ขอ้ 

ฉบบัที ่2 แบบวดัเจตคตต่ิอจติสาํนึกสาธารณะ  จาํนวน 13 ขอ้ 

ฉบบัที ่3 แบบวดัการรบัรูค้วามสามารถของตน  จาํนวน 14 ขอ้ 

ฉบบัที ่4 แบบวดัลกัษณะมุง่อนาคต – ควบคุมตน   จาํนวน  10 ขอ้  

ฉบบัที ่5 แบบวดัการสนบัสนุนทางสงัคม   จาํนวน 43 ขอ้ 

- การสนบัสนุนทางสงัคมจากครอบครวั 

  - การสนบัสนุนทางสงัคมจากเพือ่น 

- การสนบัสนุนทางสงัคมจากมหาวทิยาลยั 

 

3. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

เครือ่งมอืทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ จํานวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ แบบวดัจติสํานึกสาธารณะ แบบวดัเจต

คตต่ิอจติสาํนึกสาธารณะ แบบวดัการรบัรูค้วามสามารถของตน แบบวดัลกัษณะมุ่งอนาคต–ควบคุม

ตน และแบบวดัการสนับสนุนทางสงัคม โดยลกัษณะของแบบวดัเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

(Rating Scale) 5 ระดบั โดยผูว้จิยัมวีธิดีาํเนินการสรา้งเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั จาํนวน 5 ฉบบั ดงั

ภาพประกอบ 7 ซึ่งเป็นการแสดงลําดบัขัน้ตอนการสร้างและการหาคุณภาพของเครื่องมอื ซึ่ง

รายละเอยีด ดงัน้ี 

1. กาํหนดจดุมุง่หมายในการสรา้งแบบวดั เพือ่สรา้งและหาคณุภาพของแบบวดั 

2. ศกึษาแนวคดิ ทฤษฎ ีเอกสารและงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งเพื่อนํามาเป็นแนวทางในการ

สรา้งแบบวดั 

3. เขยีนนิยามปฏบิตักิารจากเอกสารทีไ่ดศ้กึษาและกําหนดแผนการเขยีนขอ้คําถามของ

แบบวดั 

4. สรา้งแบบวดัตามทีไ่ดนิ้ยามไว ้มทีัง้ขอ้ความเชงิบวกและเชงิลบ โดยลกัษณะแบบวดั

เป็นแบบมาตราสว่นประมาณคา่ 

5. นําแบบวดัที่สรา้งขึน้เสนอผู้เชี่ยวชาญจํานวน 5 คน พจิารณาตรวจสอบคุณภาพ

เบื้องต้น ซึ่งเป็นการหาค่าความเที่ยงตรงเชงิเน้ือหา (Content Validity) โดยผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้
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พจิารณาความถูกต้องเหมาะสมของเน้ือหา ความครอบคลุมและสอดคล้องตามนิยามศพัท์เฉพาะ 

ตลอดจนการใช้ภาษาในการเขยีนข้อคําถาม และคดัเลือกข้อคําถามที่มคี่าดชันีความสอดคล้อง 

(IOC) ตัง้แต่ .50 ขึน้ไป 

6. นําเครื่องมอืที่ได้คดัเลอืกแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กบันิสติระดบัปรญิญาตรี

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ในหน่วยงานทีไ่มไ่ดถู้กสุ่มเป็นกลุม่ตวัอยา่งจาํนวน 82 คน  

7. วเิคราะหค์ณุภาพเครือ่งมอืเพือ่หาคา่อาํนาจจาํแนกและคา่ความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั 

8. จดัพมิพเ์ครือ่งมอืฉบบัสมบรูณ์เพือ่ใชใ้นการเกบ็ขอ้มลูในการวจิยั 
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ผ่านเกณฑ ์                                                                ไมผ่่านเกณฑ ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กาํหนดจดุมุง่หมาย 

ศกึษาทฤษฎ ีแนวคดิ เอกสารและงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง 

เขยีนนิยามปฏบิตักิารและกําหนดแผนการเขยีนขอ้คาํถาม 

สรา้งแบบวดัตามทีนิ่ยามไว ้

ตรวจสอบความเทีย่งตรงโดยผูเ้ชีย่วชาญและปรบัปรงุแกไ้ขตามคาํแนะนําของผูเ้ชีย่วชาญ 

      พจิารณาคดัเลอืก 

ขอ้คาํถามทีม่คีวามเทีย่งตรง ปรบัแก้ 

ทดลองครัง้ที ่1 เพือ่หาคณุภาพรายขอ้และคดัเลอืกขอ้คาํถาม 

 วเิคราะหค์า่อาํนาจจาํแนก 

        ของขอ้คาํถาม  ตดัทิง้ 
 

วเิคราะหห์าคา่ความเชือ่มัน่ทัง้ฉบบั 

ออกแบบและจดัพมิพแ์บบวดั 

นําแบบวดัฉบบัสมบรูณ์ไปเกบ็ขอ้มลูเพือ่การวจิยั 

ภาพประกอบ 7  ขัน้ตอนการสรา้งเครือ่งมอืในการวจิยั 
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รายละเอียดการสร้างเคร่ืองมือ 

เครือ่งมอืทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ แบบวดัจติสํานึกสาธารณะ แบบวดัเจต

คตต่ิอจติสาํนึกสาธารณะ แบบวดัการรบัรูค้วามสามารถของตน แบบวดัลกัษณะมุ่งอนาคต–ควบคุม

ตน และแบบวดัการสนับสนุนทางสงัคม โดยลกัษณะของแบบวดัเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

(Rating Scale) 5 ระดบั มรีายละเอยีด ดงัน้ี 

 

ฉบบัท่ี 1 แบบวดัจิตสาํนึกสาธารณะ 
1. กําหนดจุดมุง่หมายในการสร้างแบบวัดจิตสํานึกสาธารณะ เพื่อสร้างแบบวัดที่มี

คุณภาพ 

2. ศกึษาแนวคดิ ทฤษฎ ีเอกสารและงานวจิยัที่เกี่ยวข้องเพื่อนํามาเป็นแนวทางในการ

สรา้งแบบวดัจติสาํนึกสาธารณะ 

3. เขยีนนิยามปฏบิตักิารจากเอกสารทีไ่ดศ้กึษาและกําหนดแผนการเขยีนขอ้คําถามของ

แบบวดัจติสาํนึกสาธารณะ 

4. สรา้งแบบวดัตามทีไ่ดนิ้ยามไว ้มทีัง้ขอ้ความเชงิบวกและเชงิลบ โดยลกัษณะแบบวดั 

เป็นแบบมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั ไดจ้าํนวนขอ้คาํถามทัง้สิน้ 40 ขอ้ 

5. นําแบบวดัที่สร้างขึ้นเสนอผู้เชี่ยวชาญจํานวน 5 คน พจิารณาตรวจสอบคุณภาพ

เบื้องต้น ซึ่งเป็นการหาค่าความเที่ยงตรงเชงิเน้ือหา (Content Validity) โดยผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้

พจิารณาความถูกต้องเหมาะสมของเน้ือหา ความครอบคลุมและสอดคล้องตามนิยามศพัท์เฉพาะ 

ตลอดจนการใช้ภาษาในการเขียนข้อคําถาม โดยมคี่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง      

0.20 – 1.00 และคดัเลอืกขอ้คําถามทีม่คี่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ตัง้แต่ .50 ขึน้ไป ไดจ้าํนวน 

34 ขอ้ โดยขอ้คาํถามครอบคลมุนิยามศพัทท์ีก่าํหนดไว ้

6. นําเครื่องมอืที่ได้คดัเลือกแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับนิสิตระดบัปริญญาตรี

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ในหน่วยงานทีไ่ม่ไดถู้กสุม่เป็นกลุม่ตวัอย่างจาํนวน 82 คน โดยมคี่า

อํานาจจาํแนก (Item – Total Correlation) อยู่ระหว่าง -0.70 – 0.71 และคดัเลอืกขอ้คําถามทีม่คี่า

อํานาจจําแนก (Item – Total Correlation) ตัง้แต่ .20 ขึน้ไป ได้จํานวน 24 ขอ้ โดยขอ้คําถาม

ครอบคลมุนิยามศพัทท์ีก่าํหนดไว ้มคีา่ความเชือ่มัน่ทัง้ฉบบั (Reliability) เท่ากบั 0.92 

7. จดัพมิพเ์ครือ่งมอืฉบบัสมบรูณ์เพื่อใชใ้นการเกบ็ขอ้มลูในการวจิยั 

 

ฉบบัท่ี 2 แบบวดัเจตคติต่อจิตสาํนึกสาธารณะ 
1. กําหนดจุดมุ่งหมายในการสรา้งแบบวดัเจตคตต่ิอจติสํานึกสาธารณะ เพื่อสรา้งแบบวดั

ทีม่คีณุภาพ 

2. ศกึษาแนวคดิ ทฤษฎ ีเอกสารและงานวจิยัที่เกี่ยวข้องเพื่อนํามาเป็นแนวทางในการ

สรา้งแบบวดัเจตคตต่ิอจติสาํนึกสาธารณะ 
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3. เขยีนนิยามปฏบิตักิารจากเอกสารทีไ่ดศ้กึษาและกาํหนดแผนการเขยีนขอ้คาํถามของ 

แบบวดัเจตคตต่ิอจติสาํนึกสาธารณะ 

4. สรา้งแบบวดัตามทีไ่ดนิ้ยามไว ้มทีัง้ขอ้ความเชงิบวกและเชงิลบ โดยลกัษณะแบบวดั 

เป็นแบบมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั ไดจ้าํนวนขอ้คาํถามทัง้สิน้ 20 ขอ้ 

5. นําแบบวดัทีส่รา้งขึน้เสนอผู้เชี่ยวชาญจาํนวน 5 คน พจิารณาตรวจสอบคุณภาพ

เบื้องต้น ซึ่งเป็นการหาค่าความเที่ยงตรงเชงิเน้ือหา (Content Validity) โดยผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้

พจิารณาความถูกต้องเหมาะสมของเน้ือหา ความครอบคลุมและสอดคล้องตามนิยามศพัท์เฉพาะ 

ตลอดจนการใช้ภาษาในการเขียนข้อคําถาม โดยมคี่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง      

0.20 – 1.00 และคดัเลอืกขอ้คําถามทีม่คี่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ตัง้แต่ .50 ขึน้ไป ไดจ้าํนวน 

16 ขอ้ โดยขอ้คาํถามครอบคลมุนิยามศพัทท์ีก่าํหนดไว ้

6. นําเครื่องมอืที่ได้คดัเลือกแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับนิสิตระดบัปริญญาตรี

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ในหน่วยงานทีไ่ม่ไดถู้กสุม่เป็นกลุม่ตวัอย่างจาํนวน 82 คน โดยมคี่า

อํานาจจาํแนก (Item – Total Correlation) อยู่ระหว่าง 0.26 – 0.72 และคดัเลอืกขอ้คําถามทีม่คี่า

อํานาจจาํแนก (Item – Total Correlation) ตัง้แต่ .20 ขึน้ไป ไดจ้าํนวน 13 ขอ้ โดยขอ้คําถาม

ครอบคลมุนิยามศพัทท์ีก่าํหนดไว ้มคีา่ความเชือ่มัน่ทัง้ฉบบั (Reliability) เท่ากบั 0.88 

7. จดัพมิพเ์ครือ่งมอืฉบบัสมบรูณ์เพือ่ใชใ้นการเกบ็ขอ้มลูในการวจิยั 

 

ฉบบัท่ี 3 แบบวดัการรบัรูค้วามสามารถของตน 
1. กาํหนดจดุมุง่หมายในการสรา้งแบบวดัการรบัรูค้วามสามารถของตน เพื่อสรา้งแบบวดั

ทีม่คีณุภาพ 

2. ศกึษาแนวคดิ ทฤษฎ ีเอกสารและงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งเพื่อนํามาเป็นแนวทางในการ

สรา้งแบบวดัการรบัรูค้วามสามารถของตน 

3. เขยีนนิยามปฏบิตักิารจากเอกสารทีไ่ดศ้กึษาและกาํหนดแผนการเขยีนขอ้คาํถามของ 

แบบวดัการรบัรูค้วามสามารถของตน 

4. สรา้งแบบวดัตามทีไ่ดนิ้ยามไว ้มทีัง้ขอ้ความเชงิบวกและเชงิลบ โดยลกัษณะแบบวดั 

เป็นแบบมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั ไดจ้าํนวนขอ้คาํถามทัง้สิน้ 26 ขอ้ 

5. นําแบบวดัที่สรา้งขึน้เสนอผู้เชี่ยวชาญจํานวน 5 คน พจิารณาตรวจสอบคุณภาพ

เบื้องต้น ซึ่งเป็นการหาค่าความเที่ยงตรงเชงิเน้ือหา (Content Validity) โดยผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้

พจิารณาความถูกต้องเหมาะสมของเน้ือหา ความครอบคลุมและสอดคล้องตามนิยามศพัท์เฉพาะ 

ตลอดจนการใช้ภาษาในการเขียนข้อคําถาม โดยมคี่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง      

0.20 – 1.00 และคดัเลอืกขอ้คําถามทีม่คี่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ตัง้แต่ .50 ขึน้ไป ไดจ้าํนวน 

18 ขอ้ โดยขอ้คาํถามครอบคลมุนิยามศพัทท์ีก่าํหนดไว ้
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6.นําเครื่องมือที่ได้คัดเลือกแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับนิสิตระดับปรญิญาตรี

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ในหน่วยงานทีไ่ม่ไดถู้กสุม่เป็นกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 82 คน โดยมคี่า

อํานาจจาํแนก (Item – Total Correlation) อยู่ระหว่าง 0.19 – 0.61 และคดัเลอืกขอ้คําถามทีม่คี่า

อํานาจจําแนก (Item – Total Correlation) ตัง้แต่ .20 ขึน้ไป ได้จํานวน 14 ขอ้ โดยขอ้คําถาม

ครอบคลมุนิยามศพัทท์ีก่าํหนดไว ้มคีา่ความเชือ่มัน่ทัง้ฉบบั (Reliability) เท่ากบั 0.91 

7. จดัพมิพเ์ครือ่งมอืฉบบัสมบรูณ์เพือ่ใชใ้นการเกบ็ขอ้มลูในการวจิยั 

 

ฉบบัท่ี 4 แบบวดัลกัษณะมุ่งอนาคต-ควบคมุตน 
1. กาํหนดจดุมุง่หมายในการสรา้งแบบวดัลกัษณะมุง่อนาคต-ควบคุมตน เพื่อสรา้งแบบวดั

ทีม่คีณุภาพ 

2. ศกึษาแนวคดิ ทฤษฎ ีเอกสารและงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งเพื่อนํามาเป็นแนวทางในการ

สรา้งแบบวดัลกัษณะมุง่อนาคต-ควบคุมตน 

3. เขยีนนิยามปฏบิตักิารจากเอกสารทีไ่ดศ้กึษาและกาํหนดแผนการเขยีนขอ้คาํถามของ 

แบบวดัลกัษณะมุง่อนาคต-ควบคุมตน 

4. สรา้งแบบวดัตามทีไ่ดนิ้ยามไว ้มทีัง้ขอ้ความเชงิบวกและเชงิลบ โดยลกัษณะแบบวดั 

เป็นแบบมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั ไดจ้าํนวนขอ้คาํถามทัง้สิน้ 19 ขอ้ 

5. นําแบบวดัที่สรา้งขึน้เสนอผู้เชี่ยวชาญจํานวน 5 คน พจิารณาตรวจสอบคุณภาพ

เบื้องต้น ซึ่งเป็นการหาค่าความเที่ยงตรงเชงิเน้ือหา (Content Validity) โดยผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้

พจิารณาความถูกต้องเหมาะสมของเน้ือหา ความครอบคลุมและสอดคล้องตามนิยามศพัท์เฉพาะ 

ตลอดจนการใช้ภาษาในการเขียนข้อคําถาม โดยมคี่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง      

0.20 – 1.00 และคดัเลอืกขอ้คําถามทีม่คี่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ตัง้แต่ .50 ขึน้ไป ไดจ้าํนวน 

11 ขอ้ โดยขอ้คาํถามครอบคลมุนิยามศพัทท์ีก่ําหนดไว ้

6.นําเครื่องมือที่ได้คัดเลือกแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับนิสิตระดับปรญิญาตรี

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ในหน่วยงานทีไ่ม่ไดถู้กสุม่เป็นกลุม่ตวัอย่างจาํนวน 82 คน โดยมคี่า

อํานาจจาํแนก (Item – Total Correlation) อยู่ระหว่าง 0.10 – 0.60 และคดัเลอืกขอ้คําถามทีม่คี่า

อํานาจจาํแนก (Item – Total Correlation) ตัง้แต่ .20 ขึน้ไป ไดจ้าํนวน 10 ขอ้ โดยขอ้คําถาม

ครอบคลมุนิยามศพัทท์ีก่าํหนดไว ้มคีา่ความเชือ่มัน่ทัง้ฉบบั (Reliability) เท่ากบั 0.91 

7. จดัพมิพเ์ครือ่งมอืฉบบัสมบรูณ์เพือ่ใชใ้นการเกบ็ขอ้มลูในการวจิยั 
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ฉบบัท่ี 5 แบบวดัการสนับสนุนทางสงัคม 
1. กําหนดจุดมุ่งหมายในการสรา้งแบบวดัการสนับสนุนทางสงัคม เพื่อสรา้งแบบวดัที่มี

คณุภาพ 

2. ศกึษาแนวคดิ ทฤษฎ ีเอกสารและงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งเพื่อนํามาเป็นแนวทางในการ

สรา้งแบบวดัการสนบัสนุนทางสงัคม 

3. เขยีนนิยามปฏบิตักิารจากเอกสารทีไ่ดศ้กึษาและกาํหนดแผนการเขยีนขอ้คาํถามของ 

แบบวดัการสนบัสนุนทางสงัคม 

4. สรา้งแบบวดัตามทีไ่ดนิ้ยามไว ้มทีัง้ขอ้ความเชงิบวกและเชงิลบ โดยลกัษณะแบบวดั 

เป็นแบบมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั ไดจ้าํนวนขอ้คาํถามทัง้สิน้ 100 ขอ้ 

5. นําแบบวดัที่สรา้งขึน้เสนอผู้เชี่ยวชาญจํานวน 5 คน พจิารณาตรวจสอบคุณภาพ

เบื้องต้น ซึ่งเป็นการหาค่าความเที่ยงตรงเชงิเน้ือหา (Content Validity) โดยผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้

พจิารณาความถูกต้องเหมาะสมของเน้ือหา ความครอบคลุมและสอดคล้องตามนิยามศพัท์เฉพาะ 

ตลอดจนการใช้ภาษาในการเขียนข้อคําถาม โดยมคี่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง      

0.20 – 1.00 และคดัเลอืกขอ้คําถามทีม่คี่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ตัง้แต่ .50 ขึน้ไป ไดจ้าํนวน 

66 ขอ้ โดยขอ้คาํถามครอบคลมุนิยามศพัทท์ีก่าํหนดไว ้

6. นําเครื่องมอืที่ได้คดัเลอืกแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กบันิสติระดบัปรญิญาตรี

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ในหน่วยงานทีไ่ม่ไดถู้กสุ่มเป็นกลุม่ตวัอย่างจาํนวน 82 คน โดยมคี่า

อํานาจจาํแนก (Item – Total Correlation) อยู่ระหว่าง 0.06 – 0.73 และคดัเลอืกขอ้คําถามทีม่คี่า

อํานาจจาํแนก (Item – Total Correlation) ตัง้แต่ .20 ขึน้ไป ไดจ้าํนวน 43 ขอ้ โดยขอ้คําถาม

ครอบคลมุนิยามศพัทท์ีก่าํหนดไว ้มคีา่ความเชือ่มัน่ทัง้ฉบบั (Reliability) เท่ากบั 0.96 

7. จดัพมิพเ์ครือ่งมอืฉบบัสมบรูณ์เพือ่ใชใ้นการเกบ็ขอ้มลูในการวจิยั 

 

ตวัอย่างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

ฉบบัท่ี 1 แบบวดัจิตสาํนึกสาธารณะ 

คาํช้ีแจง  ใหนิ้สติอ่านและพจิารณาขอ้ความทีก่ําหนดในแต่ละขอ้ว่าตรงกบัสภาพความเป็นจรงิของ

นิสติในระดบัใด และทาํเครือ่งหมาย  ในช่องทางขวามอื ซึง่แบ่งเป็นระดบัการปฏบิตั ิดงัน้ี 

5  หมายถงึ ขอ้ความนัน้กบัความเป็นจรงิทีนิ่สติปฏบิตัติรงกนัมากทีส่ดุ 

4  หมายถงึ ขอ้ความนัน้กบัความเป็นจรงิทีนิ่สติปฏบิตัติรงกนัมาก  

3  หมายถงึ ขอ้ความนัน้กบัความเป็นจรงิทีนิ่สติปฏบิตัติรงกนัน้อย 

2    หมายถงึ ขอ้ความนัน้กบัความเป็นจรงิทีนิ่สติปฏบิตัไิมค่่อยตรงกนั  

1  หมายถงึ ขอ้ความนัน้กบัความเป็นจรงิทีนิ่สติปฏบิตัไิมต่รงกนัเลย 
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ข้อ ข้อความ 

ระดบัความเป็นจริงท่ีนิสิตปฏิบติั 
จริงมาก

ท่ีสดุ 

5 

จริงมาก 

 

4 

จริงน้อย 

 

3 

ไม่ค่อย

จริง 

2 

ไม่จริง

เลย 

1 

ด้านการใช้ 

0 
หากบรเิวณทีนิ่สติอยูไ่มม่ถีงัขยะ นิสติจะเกบ็ขยะไว้

ก่อน แลว้นําไปทิง้ถงัขยะภายหลงั 

     

00 
หลงัใช้คอมพวิเตอรใ์นห้องเรยีนเสรจ็แล้ว นิสติปิด

เครือ่งเรยีบรอ้ย 

     

ด้านการถือเป็นหน้าท่ี 

0 นิสติแอบนําอาหาร/เครือ่งดืม่ เขา้ไปกนิในหอ้งสมดุ      

00 
เมื่อเห็นก๊อกน้ําเปิดทิ้งไว้ นิสิตไม่สนใจจะไปช่วย

ปิด 

     

ด้านการเคารพสิทธิ 

0 นิสติปรบัอุณหภมูแิอรใ์นหอ้งเรยีนตามความพอใจ      

00 
นิสติรบีเขา้ลฟิต์เป็นคนแรก โดยไม่สนใจผู้ที่ยนืรอ

ก่อน 

     

 

เกณฑก์ารให้คะแนน 

ระดบัการปฏบิตั ิ  ขอ้ความทางบวก  ขอ้ความทางลบ 

         จรงิมากทีส่ดุ    5    1 

         จรงิมาก     4    2 

         จรงิน้อย     3    3 

         ไมค่่อยจรงิ    2    4 

         ไมจ่รงิเลย    1    5 

 

เกณฑใ์นการแปลความหมาย 

คะแนนเฉล่ียทัง้ฉบบั  การแปลความหมาย 

  4.50 – 5.00   นิสติมจีติสาํนึกสาธารณะในระดบัด ี

  3.50 – 4.49   นิสติมจีติสาํนึกสาธารณะในระดบัคอ่นขา้งด ี

  2.50 – 3.49   นิสติมจีติสาํนึกสาธารณะในระดบัปานกลาง 

  1.50 – 2.49   นิสติมจีติสาํนึกสาธารณะในระดบัคอ่นขา้งตํ่า 

1.00 – 1.49   นิสติมจีติสาํนึกสาธารณะในระดบัตํ่า 



65 
 

ฉบบัท่ี 2 แบบวดัเจตคติต่อจิตสาํนึกสาธารณะ 

คาํช้ีแจง  ให้นิสติอ่านและพจิารณาขอ้ความที่กําหนดในแต่ละขอ้ว่าตรงกบัความรูส้กึของนิสติใน

ระดบัใด และทาํเครือ่งหมาย  ในช่องทางขวามอื  ดงัน้ี 

5  หมายถงึ ขอ้ความนัน้กบัความเป็นจรงิทีนิ่สติรูส้กึตรงกนัมากทีส่ดุ 

4  หมายถงึ ขอ้ความนัน้กบัความเป็นจรงิทีนิ่สติรูส้กึตรงกนัมาก  

3  หมายถงึ ขอ้ความนัน้กบัความเป็นจรงิทีนิ่สติรูส้กึตรงกนัน้อย 

2    หมายถงึ ขอ้ความนัน้กบัความเป็นจรงิทีนิ่สติรูส้กึไมค่อ่ยตรงกนั  

1  หมายถงึ ขอ้ความนัน้กบัความเป็นจรงิทีนิ่สติรูส้กึไมต่รงกนัเลย 

 

ข้อ ข้อความ 

ระดบัความรู้สึกของนิสิต 
จริงมาก

ท่ีสดุ 

5 

จริงมาก 

 

4 

จริงน้อย 

3 

ไม่ค่อย

จริง 

2 

ไม่จริง

เลย 

1 

0 นิสติรูส้กึชืน่ชมเมือ่เหน็เพือ่นเกบ็ขยะไปทิง้ลงถงั      

00 
นิสิตพยายามบ่ายเบี่ยง เมื่อ เพื่ อนชวนไปทํา

กจิกรรมเพือ่สงัคม 

     

 

เกณฑก์ารให้คะแนน 

ระดบัความรูส้กึ      ขอ้ความทางบวก  ขอ้ความทางลบ 

         จรงิมากทีส่ดุ    5    1 

         จรงิมาก     4    2 

         จรงิน้อย     3    3 

         ไมค่่อยจรงิ    2    4 

         ไมจ่รงิเลย    1    5 

 

เกณฑใ์นการแปลความหมาย 

คะแนนเฉล่ียทัง้ฉบบั การแปลความหมาย 

  4.50 – 5.00  นิสติมเีจตคตต่ิอจติสาํนึกสาธารณะในระดบัด ี

  3.50 – 4.49  นิสติมเีจตคตต่ิอจติสาํนึกสาธารณะในระดบัคอ่นขา้งด ี

  2.50 – 3.49  นิสติมเีจตคตต่ิอจติสาํนึกสาธารณะในระดบัปานกลาง 

  1.50 – 2.49  นิสติมเีจตคตต่ิอจติสาํนึกสาธารณในระดบัคอ่นขา้งตํ่า 

1.00 – 1.49  นิสติมเีจตคตต่ิอจติสาํนึกสาธารณะในระดบัตํ่า 
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ฉบบัท่ี 3 แบบวดัการรบัรูค้วามสามารถของตน 

คาํช้ีแจง  ใหนิ้สติอ่านและพจิารณาขอ้ความทีก่าํหนดในแต่ละขอ้วา่ตรงกบัความคดิเหน็ของนิสติใน

ระดบัใด และทาํเครือ่งหมาย  ในช่องทางขวามอื 

5  หมายถงึ ขอ้ความนัน้ตรงกบัความคดิเหน็ของนิสติมากทีส่ดุ 

4  หมายถงึ ขอ้ความนัน้ตรงกบัความคดิเหน็ของนิสติมาก  

3  หมายถงึ ขอ้ความนัน้ตรงกบัความคดิเหน็ของนิสติน้อย 

2    หมายถงึ ขอ้ความนัน้ไมค่่อยตรงกบัความคดิเหน็ของนิสติ  

1  หมายถงึ ขอ้ความนัน้ไมต่รงกบัความคดิเหน็ของนิสติเลย 

 

ข้อ ข้อความ 

ระดบัความคิดเหน็ของนิสิต 
จริงมาก

ท่ีสดุ 

5 

จริงมาก 

 

4 

จริงน้อย 

3 

ไม่ค่อย

จริง 

2 

ไม่จริง

เลย 

1 

0 นิสติมัน่ใจว่าจะทิง้เศษขยะลงในถงัขยะเท่านัน้      

00 
นิสติมัน่ใจวา่จะสามารถช่วยดแูลความสะอาด 

ภายในมหาวทิยาลยัฯได ้ 

     

 

เกณฑก์ารให้คะแนน 

ระดบัความคดิเหน็   ขอ้ความทางบวก  ขอ้ความทางลบ 

         มากทีส่ดุ     5    1 

         มาก     4    2 

         ปานกลาง     3    3 

         น้อย     2    4 

         น้อยทีส่ดุ     1    5 

 

เกณฑใ์นการแปลความหมาย  

คะแนนเฉล่ียทัง้ฉบบั การแปลความหมาย 

  4.50 – 5.00  นิสติมกีารรบัรูค้วามสามารถของตนในระดบัด ี

  3.50 – 4.49  นิสติมกีารรบัรูค้วามสามารถของตนในระดบัคอ่นขา้งด ี

  2.50 – 3.49  นิสติมกีารรบัรูค้วามสามารถของตนในระดบัปานกลาง 

  1.50 – 2.49  นิสติมกีารรบัรูค้วามสามารถของตนในระดบัคอ่นขา้งตํ่า 

1.00 – 1.49  นิสติมกีารรบัรูค้วามสามารถของตนในระดบัตํ่า 
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ฉบบัท่ี 4 แบบวดัลกัษณะมุ่งอนาคต – ควบคมุตน 

คาํช้ีแจง  ใหนิ้สติอ่านและพจิารณาขอ้ความทีก่าํหนดในแต่ละขอ้ว่าตรงกบัความคดิเหน็/การปฏบิตัิ

ของนิสติในระดบัใด และทาํเครือ่งหมาย  ในช่องทางขวามอื 

5  หมายถงึ ขอ้ความนัน้ตรงกบัความคดิเหน็/การปฏบิตัขิองนิสติมากทีส่ดุ 

4  หมายถงึ ขอ้ความนัน้ตรงกบัความคดิเหน็/การปฏบิตัขิองนิสติมาก  

3  หมายถงึ ขอ้ความนัน้ตรงกบัความคดิเหน็/การปฏบิตัขิองนิสติน้อย 

2    หมายถงึ ขอ้ความนัน้ไมค่่อยตรงกบัความคดิเหน็/การปฏบิตัขิองนิสติ  

1  หมายถงึ ขอ้ความนัน้ไมต่รงกบัความคดิเหน็/การปฏบิตัขิองนิสติเลย 

 

ข้อ ข้อความ 

ระดบัความคิดเหน็/การปฏิบติัของนิสิต 
จริงมาก

ท่ีสดุ 

5 

จริงมาก 

 

4 

จริงน้อย 

3 

ไม่ค่อย

จริง 

2 

ไม่จริง

เลย 

1 

0 
เมื่อนําสิง่ของออกมาใช้ นิสติพยายามจะเก็บเขา้ที่

ทุกครัง้ เพื่อสะดวกในการใชง้านครัง้ต่อไป 

     

00 
นิสติพยายามช่วยประหยดัทรพัยากร โดยปิดก๊อก

น้ําใหส้นิทหลงัเลกิใชทุ้กครัง้  

     

 

เกณฑก์ารให้คะแนน 

ระดบัความคดิเหน็/การปฏบิตั ิ ขอ้ความทางบวก  ขอ้ความทางลบ 

         มากทีส่ดุ     5    1 

         มาก     4    2 

         ปานกลาง     3    3 

         น้อย     2    4 

         น้อยทีส่ดุ     1    5 

 

เกณฑใ์นการแปลความหมาย  

คะแนนเฉล่ียทัง้ฉบบั การแปลความหมาย 

   4.50 – 5.00  นิสติมลีกัษณะมุง่อนาคต – ควบคุมตนในระดบัด ี

  3.50 – 4.49  นิสติมลีกัษณะมุง่อนาคต – ควบคมุตนในระดบัคอ่นขา้งด ี

  2.50 – 3.49  นิสติมลีกัษณะมุง่อนาคต – ควบคมุตนในระดบัปานกลาง 

  1.50 – 2.49  นิสติมลีกัษณะมุง่อนาคต – ควบคุมตนในระดบัคอ่นขา้งตํ่า 

1.00 – 1.49  นิสติมลีกัษณะมุง่อนาคต – ควบคมุตนในระดบัตํ่า 
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ฉบบัท่ี 5 แบบวดัการสนับสนุนทางสงัคมจาํนวน 3 ด้าน 

คาํช้ีแจง  ใหนิ้สติอ่านและพจิารณาขอ้ความทีก่าํหนดในแต่ละขอ้ว่าตรงกบัความคดิเหน็/การปฏบิตัิ

ของนิสติในระดบัใด และทาํเครือ่งหมาย  ในช่องทางขวามอื 

5  หมายถงึ ขอ้ความนัน้ตรงกบัความคดิเหน็/การปฏบิตัขิองนิสติมากทีส่ดุ 

4  หมายถงึ ขอ้ความนัน้ตรงกบัความคดิเหน็/การปฏบิตัขิองนิสติมาก  

3  หมายถงึ ขอ้ความนัน้ตรงกบัความคดิเหน็/การปฏบิตัขิองนิสติน้อย 

2    หมายถงึ ขอ้ความนัน้ไมค่่อยตรงกบัความคดิเหน็/การปฏบิตัขิองนิสติ  

1 หมายถงึ ขอ้ความนัน้ไมต่รงกบัความคดิเหน็/การปฏบิตัขิองนิสติเลย 

 

ข้อ ข้อความ 

ระดบัความเป็นจริงท่ีนิสิตปฏิบติั 
จริงมาก

ท่ีสดุ 

5 

จริงมาก 

 

4 

จริงน้อย 

3 

ไม่ค่อย

จริง 

2 

ไม่จริง

เลย 

1 

การสนับสนุนทางสงัคมจากครอบครวั 

0 
พ่อแม่กล่าวชื่นชมเมื่อนิสติปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าก่อน

ออกจากบา้น 

     

00 พอ่แมค่อยเป็นกาํลงัใจ เมือ่นิสติทาํงานผดิพลาด      

การสนับสนุนทางสงัคมจากเพ่ือน 

0 
เพื่อนคอยเตอืนใหนํ้าขยะไปทิง้ถงัขยะ ก่อนออก

จากหอ้งเรยีน 

     

00 
หากนิสติทาํของใชส้ว่นรวมเสยีหาย เพื่อนคอยช่วย

หาทางแกไ้ขปญัหา  

     

การสนับสนุนทางสงัคมจากมหาวิทยาลยั 

0 
คณะ/มหาวทิยาลยั มป้ีายเตือนห้ามสูบบุหรี่ ตาม

บรเิวณต่างๆ 

     

00 
คณะ/มหาวทิยาลยั มป้ีายเตอืนการทิง้ขยะใหล้งถงั 

ตามบรเิวณต่างๆ  
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เกณฑก์ารให้คะแนน 

ระดบัความคดิเหน็/การปฏบิตั ิ ขอ้ความทางบวก  ขอ้ความทางลบ 

          มากทีส่ดุ     5    1 

          มาก     4    2 

          ปานกลาง    3    3 

          น้อย     2    4 

          น้อยทีส่ดุ    1    5 

 

เกณฑใ์นการแปลความหมาย  

คะแนนเฉล่ียทัง้ฉบบั การแปลความหมาย 

  4.50 – 5.00  นิสติไดร้บัการสนบัสนุนทางสงัคมในระดบัมาก 

  3.50 – 4.49  นิสติไดร้บัการสนบัสนุนทางสงัคมในระดบัคอ่นขา้งมาก 

  2.50 – 3.49  นิสติไดร้บัการสนบัสนุนทางสงัคมในระดบัปานกลาง 

  1.50 – 2.49  นิสติไดร้บัการสนบัสนุนทางสงัคมในระดบัคอ่นขา้งน้อย 

1.00 – 1.49  นิสติไดร้บัการสนบัสนุนทางสงัคมในระดบัน้อย 

 

4. การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ผูว้จิยัไดด้าํเนินการตามขัน้ตอน ดงัน้ี 

   1. ตดิต่อขอหนังสอืจากบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ เพื่อขอความ

อนุเคราะหจ์ากหน่วยงานทีเ่ป็นกลุม่ตวัอยา่งในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

   2. นําสําเนาหนังสอืขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลยื่นต่อผู้บรหิารของ

หน่วยงานทีเ่ป็นกลุม่ตวัอยา่ง เพือ่ขอความรว่มมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

   3. หลงัจากไดร้บัอนุมตั ิผูว้จิยัจดัส่งเครื่องมอืไปยงัหน่วยงานที่เป็นกลุ่มตวัอย่างโดยขอ

ความรว่มมอืจากเจา้หน้าทีป่ระจาํหน่วยงานและตวัผูว้จิยัเองเป็นผูเ้กบ็รวบรวมขอ้มลู โดยใชเ้วลาใน

การเกบ็รวบรวมขอ้มลู ประมาณ 45 วนั 

   4. ตดิตามขอ้มลูจากหน่วยงานทีเ่ป็นกลุม่ตวัอยา่งเพือ่นํามารวบรวมและตรวจสอบ 

   5. ตรวจสอบขอ้มูลขาดหาย พบว่ามขีอ้มลูทีข่าดหายไป จาํนวน 9 ฉบบั คดิเป็นรอ้ยละ 

1.51 ของจาํนวนแบบสอบถามทัง้สิน้ 596 ฉบบั ซึง่การขาดหายไปของขอ้มลูมลีกัษณะเป็นแบบสุม่ 

เน่ืองมาจากผูต้อบแบบสอบถามลมืตอบคาํถามบางขอ้ แต่มคีวามสมบูรณ์ของการตอบมากกว่ารอ้ย

ละ 95 จงึคงข้อมูลของแบบสอบถามฉบบันัน้ไว้แล้วใช้วธิปีระมาณค่าข้อมูลที่ขาดหายไปใส่แทน 

(Replacement of missing data)  

   6. ตรวจสอบลกัษณะการแจกแจงขอ้มลู โดยวเิคราะหส์ถติพิืน้ฐาน ไดแ้ก่ คา่เฉลีย่      ค่า

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสมัประสทิธิก์ารกระจาย และตรวจสอบการแจกแจงของขอ้มูลจากค่า
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ความเบ ้ซึง่ควรมคี่าไม่เกนิ ± .50 (Mayer Lawren S; Gamst Glenn; & Guarino A.J. 2006: 50) 

ความโด่งควรมคี่าไม่เกนิ 3 (Bollen. 1989: 419) และพจิารณาค่า P Value ของสถติทิดสอบ 2χ  

ซึง่ต้องไม่นัยสําคญัทางสถติ ิจงึจะบ่งชีว้่าตวัแปรมกีารแจกแจงเป็นโคง้ปกต ิโดยการวจิยัในครัง้น้ีมี

ตวัแปรสงัเกตได ้จาํนวน 22 ตวัแปร โดยแบ่งเป็นตวัแปรสงัเกตไดภ้ายใน จาํนวน 7 ตวัแปร และตวั

แปรสงัเกตไดภ้ายนอก จาํนวน 15 ตวัแปร  

7. วเิคราะหข์อ้มลูเพือ่ทดสอบสมมตฐิานของการวจิยั 

 

5. การจดักระทาํและการวิเคราะหข้์อมลู 

ผู้วจิยัดําเนินการจดักระทําข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสําเรจ็รูปคอมพวิเตอร ์โดยมขีัน้ตอน 

ดงัน้ี 

1. ตรวจให้คะแนนแบบวดัจติสํานึกสาธารณะ เจตคติต่อจติสํานึกสาธารณะ การรบัรู้

ความสามารถของตน ลกัษณะมุง่อนาคต – ควบคุมตน และการสนับสนุนทางสงัคม ตามเกณฑก์าร

ตรวจคะแนนทีก่าํหนดไว ้

2. วเิคราะห์หาค่าสถติพิื้นฐาน เพื่อให้ทราบลกัษณะของกลุ่มตวัอย่าง และลกัษณะการ

แจกแจงของตวัแปรแต่ละตวั สถิตพิื้นฐานที่ใช้ในการวเิคราะห์ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และคา่สมัประสทิธิก์ระจายของขอ้มลู 

3. ดาํเนินการจดักระทําใหต้วัแปรเป็นขอ้มูลต่อเน่ือง (Continuous Variables) ก่อนทํา

การแปลงเป็นคะแนนมาตรฐาน (Normal Scores) 

4. วเิคราะหค์า่ความเบ ้(Skewness) ความโด่ง (Kurtosis) ตรวจสอบการแจกแจงเป็นโคง้

ปกตแิละหาค่าเมทรกิสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์ 

5. นําเขา้ขอ้มลูดว้ยขัน้ตอนการเตรยีมขอ้มูลแบบ SIMPLIS โดยใชเ้มทรกิซ์สหสมัพนัธ ์

(Correlation Matrix) จากการแปลงคะแนนมาตรฐานมาวเิคราะห ์

6. วเิคราะห์โครงสรา้งความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุของปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการเกดิจติสํานึก

สาธารณะ เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างโมเดลตามภาวะสนันิษฐานกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ 

โดยการวเิคราะห์อทิธพิลทางตรง อทิธพิลทางอ้อมและอทิธพิลรวมของตวัแปรที่มอีทิธพิลต่อการ

เกิดจิตสํานึกสาธารณะ และประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วยวิธีความน่าจะเป็นสูงสุด (Maximum 

Likelihood Estimates = ML) เพื่อวเิคราะหโ์มเดลตามภาวะสนันิษฐานที่กําหนด และมคี่าสถติทิี่

สาํคญัทีใ่ชต้รวจสอบความสอดคลอ้งกลมกลนืของโมเดลตามภาวะสนันิษฐานกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ 

ไดแ้ก่ 
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6.1 ดชันีความกลมกลนืสมับรูณ์ (Absolute Fit Index) 

6.1.1 คา่ไค-สแควร ์(Chi-Square : χ 2

6.1.2 ค่าดชันีอตัราส่วนไค-สแควรส์มัพนัธ ์(Relative Chi-Square Ratio) ซึง่

เป็นอตัราส่วนระหว่างค่าไค-สแควร์กบัองศาอสิระ (ไค-สแควร์หารด้วยองศาอิสระ) ค่าอตัราส่วน

ระหว่างค่าไค-สแควร์กบัจํานวนองศาอิสระควรมคี่าอยู่ระหว่าง 2-5 โดยมูลเลอร์ (เสร ีชดัแช้ม. 

2547: 29; อ้างองิจาก Mueller. 1996) เสนอว่า ควรมคี่าน้อยกว่า 3 ซึง่ในการวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยั

กําหนดเกณฑไ์วว้่าควรมคี่าน้อยกว่า 3 

) เป็นคา่สถติทิีใ่ชท้ดสอบความกลมกลนื

ของโมเดลตามภาวะสนันิษฐานกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ ในการทดสอบโมเดลต้องการให้ค่าสถติไิค-

สแควร ์ไม่มนีัยสําคญัทางสถติ ิ(p > .05) เพราะต้องการยนืยนัว่าโมเดลตามภาวะสนันิษฐานกบั

ขอ้มลูเชงิประจกัษ์ไมแ่ตกต่างกนั ถา้ไค-สแควรม์คี่าสงูมาก และมนียัสําคญัทางสถติแิสดงว่าฟงัก์ชนั

ความกลมกลืนกบัข้อมูลเชงิประจกัษ์ ซึ่งผู้วจิยัต้องดําเนินการปรบัข้อมูลต่อไป จนเมื่อใดค่าไค-

สแควร์ต่ําและไม่มนีัยสําคญัทางสถิติจงึแสดงว่าโมเดลตามภาวะสนันิษฐานมคีวามกลมกลนืกับ

ข้อมูลเชิงประจกัษ์ ซึ่งถ้าหากปรบัแล้วยงัพบว่ามีนัยสําคัญทางสถิติให้พิจารณาดชันีตัวอื่นๆ

ประกอบ เน่ืองจากถา้จาํนวนกลุม่ตวัอยา่งคอ่นขา้งใหญ่จะพบวา่คา่สถติไิค-สแควรจ์ะมนียัสาํคญั 

6.1.3 ดชันีวดัระดบัความกลมกลนื (Goodness of Fit Index: GFI) จะมคี่าอยู่

ระหวา่ง 0 และค่า 1 ค่าดชันี GFI ทีเ่ขา้ใกล ้1 แสดงว่าโมเดลตามภาวะสนันิษฐานมคีวามกลมกลนื

กบัข้อมูลเชงิประจกัษ์ ค่าดชันี GFI ควรมคี่าสูงกว่า .90 (สุชาต ประสทิธิร์ฐัสนิธุ;์ และคนอื่นๆ. 

2549: 214) 

6.1.4 ดชันีวดัระดบัความกลมกลนืปรบัแก ้(Adjusted Goodness of Fit Index: 

AGFI) เมือ่นําดชันี GFI มาปรบัแก ้โดยคาํนึงถงึขนาดขององศาอสิระ ซึง่รวมทัง้จาํนวนตวัแปร และ

ขนาดกลุ่มตวัอย่างจะได้ค่าดชันี AGFI ซึ่งมคีุณสมบตัเิช่นเดยีวกบัค่าดชันี GFI โดยจะมคี่าอยู่

ระหว่าง 0 และ 1 ค่าดชันี AGFI ทีเ่ขา้ใกล ้1 แสดงว่าโมเดลตามภาวะสนันิษฐานมคีวามกลมกลนื

กบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ โดยค่าดชันี AGFI ควรมคีา่สงูกว่า .90 (สุชาต ประสทิธิร์ฐัสทิธิ;์ และคนอื่นๆ. 

2549: 214) 

6.1.5 ดชันีรากมาตรฐานของค่าเฉลีย่กําลงัสองของส่วนที่เหลอื (Standardized 

Root Mean Squared Residual: SRMR) แสดงขนาดของส่วนที่เหลอืโดยเฉลี่ยจากการ

เปรยีบเทยีบระดบัความกลมกลืนของโมเดลตามภาวะสนันิษฐานกบัข้อมูลเชงิประจกัษ์ ค่าดชันี 

SRMR ควรมคีา่ตํ่ากวา่ .05 (สชุาต ประสทิธิร์ฐัสทิธิ;์ และคนอื่นๆ. 2549: 213) 
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6.1.6 ดชันีความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามเิตอร์ (Root Mean 

Squared Error of Approximation: RMSEA) เป็นค่าสถติจิากขอ้ตกลงเบื้องต้นเกี่ยวกบัค่าไค-

สแควรว์่าโมเดลลสิเรลตามภาวะสนันิษฐานมคีวามเที่ยงตรงไม่สอดคลอ้งกบัความเป็นจรงิและเมื่อ

เพิม่พารามเิตอรอ์สิระแล้วค่าสถติมิคี่าลดลง เน่ืองจากค่าสถติติวัน้ีขึน้อยู่กบัประชากรและชัน้องศา

อสิระ ค่าดชันี RMSEA จะมคี่าอยู่ระหว่าง 0 ถงึ 1 โดยถ้าค่าดชันี RMSEA ตํ่ากว่า .05 แสดงว่า

โมเดลตามสมมตฐิานมคีวามกลมกลนืกบัขอ้มูลเชงิประจกัษ์ในระดบัด ี(Good Fit) ถ้าอยู่ระหว่าง  

.05 - .08 แสดงว่าพอใชไ้ดแ้ละถ้าระหว่าง .08 - .10 แสดงว่าไม่ค่อยด ี(Mediocre) และถ้ามากกว่า 

.10 แสดงว่าไมด่เีลย (Poor Fit) (สชุาต ประสทิธิร์ฐัสทิธิ;์ และคนอื่นๆ. 2549: 208) 

6.2 ดชันีวดัความกลมกลนืเชงิเปรยีบเทยีบ (Comparative Fit Index) เป็นดชันีทีใ่ช้

เปรยีบเทยีบโมเดลพื้นฐาน (Baseline) กบัโมเดลตามทฤษฏหีรอืโมเดลตามภาวะสนันิษฐาน ซึ่ง

โมเดลพืน้ฐานจะถูกเรยีกว่า “Null” หรอื “Independence” เป็นโมเดลทีไ่ม่มคีวามสมัพนัธร์ะหว่างตวั

แปรทัง้หมด คอื ไม่มเีสน้ทางเชื่อมโยงระหว่างตวัแปรหรอืโมเดลทีเ่มททรกิซค์วามแปรปรวนร่วมมี

คา่ศนูย ์โดยดชันีทีอ่ยูใ่นประเภทน้ี ไดแ้ก่ 

6.2.1 NFI (Normed Fit Index) เป็นดชันีทีม่คี่าอยู่ระหว่าง 0 ถงึ 1 ยิ่งมคี่าเขา้

ใกล ้1 โมเดลทีท่ดสอบนัน้กย็ิง่มคีวามกลมกลนืกบัขอ้มลูโดยค่า NFI ควรมคี่าไม่ตํ่ากว่า .90 (ฉัตร

ศริ ิปิยะพมิลสทิธิ.์ 2549: 30-31; อา้งองิจาก Bentler;& Bonett. 1980) 

6.2.2 IFI (Incremental Fit Index) เป็นดชันีทีนํ่าเอาดชันี NFI มาปรบัแก้ดว้ย

การนําเอาค่า df มาปรบัแก้เฉพาะตรงส่วนตวัของ NFI แตกต่าง NNFI ทีนํ่าเอา df มาปรบัแก้ทัง้

ส่วนตวัตัง้และตวัหาร โดยค่ายิง่เขา้ใกล ้1 มาก โมเดลกย็ิง่กลมกลนื โดยค่า IFI ควรมคี่าไม่ตํ่ากว่า 

.90 (ฉตัรศริ ิปิยะพมิลสทิธิ.์ 2543: 31; อา้งองิจาก Bonett. 1989) 

6.2.3 CFI (Comparative Fit Index) เป็นดชันีที่มาปรบัแก้ปญัหาของ RFI 

เพื่อให้ดชันีมคี่าอยู่ระหว่าง 0 ถงึ 1 ดชันีน้ีจงึเป็นดชันีที่มาจากมาตราฐานของค่าไค-สแควร์แบบ 

Noncentrality ดว้ยเช่นกนั และเป็นดชันีทีไ่ม่ไดร้บัผลกระทบจากขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยควรมี

คา่ไมต่ํ่ากวา่ .90  (ฉตัรศริ ิปิยะพมิลสทิธิ.์ 2543: 30-31; อา้งองิจาก Bentler; & Bonett. 1990) 

7. นําเสนอคา่อทิธพิลทางตรง ทางออ้มและอทิธพิลรวมของตวัแปรทีม่อีทิธพิลต่อการเกดิ

จติสาํนึกสาธารณะ 

ทัง้น้ีจากขอ้ 6.1 ถงึ 6.2 สามารถสรุปค่าสถติทิีใ่ช้ตรวจสอบความสอดคล้องว่ากลมกลนืกบัโมเดล

ตามภาวะสนันิษฐานกบัขอ้มลูเชงิประจกัษไ์ดด้งัตาราง 4 
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ตาราง 4 แสดงสถิติที่ใช้ตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลตามภาวะสนันิษฐานกบัข้อมูลเชิง   

ประจกัษ์ และเกณฑท์ีใ่ชพ้จิารณา  

 

ดชันีวดัความกลมกลนื สถติทิีใ่ชต้รวจสอบความกลมกลนืของโมเดล เกณฑก์ารพจิารณา 

ดชันีวดัความกลมกลนื

สมับรูณ์ 

- χ 2

- Relative Chi-Square Ratio 

 (Chi-Square) 

- GFI (Goodness of Fit Index) 

- AGFI (Adjusted Goodness of Fit Index) 

- SRMR(Standardized Root Mean Squared  

  Residual) 

- RMSEA (Root Mean Squared Error of  

  approximation) 

ไมม่นียัสาํคญัทางสถติ ิ

< 3.00 

> .90 

> .90 

< .05 

 

< .05 

 

ดชันีวดัความกลมกลนื

เชงิเปรยีบเทยีบ 

- NFI (Normed Fit Index) 

- IFI (Incremental Fit Index) 

- CFI (Comparative Fit Index) 

≥ .90 

≥ .90 

≥ .90 

 

สถิติที่ใช้ตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลตามสมมติฐานกับข้อมูลเชิง

ประจกัษ์ดงัแสดงในตารางนัน้ใช้พิจารณาโมเดลตามภาวะสนันิษฐานที่ได้ตัง้ไว้ หากค่าสถิติที่

คาํนวณไดไ้มเ่ป็นไปตามเกณฑท์ีก่ําหนดกจ็ะตอ้งทาํการปรบัโมเดลใหม ่โดยอาศยัเหตุผลเชงิทฤษฏี

และค่าดชันีดดัแปรโมเดล (Model Modification Indices) ซึง่เป็นค่าสถติเิฉพาะของพารามเิตอรแ์ต่

ละตวั มคีา่เท่ากบัคา่ไค-สแควรท์ีล่ดลงเมือ่กําหนดใหพ้ารามเิตอรต์วันัน้เป็นพารามเิตอรอ์สิระหรอืมี

การผ่อนคลายข้อกําหนดเงื่อนไขขอ้บงัคบัของพารามเิตอรน์ัน้ ขอ้มูลที่ได้นัน้นําไปใช้ในการปรบั

โมเดลจนได้โมเดลที่มคีวามสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลประจกัษ์ และได้ค่าสถิติตามเกณฑ์ที่

กาํหนด 

 

6. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 

ผูว้จิยัจะดาํเนินการวเิคราะหข์อ้มลู โดยใชส้ถติ ิดงัน้ี 

1. สถิติท่ีใช้ในการหาคณุภาพของเคร่ืองมือ 

1.1 วเิคราะหห์าความเทีย่งตรงเชงิเน้ือหา (Content Validity) โดยวธิหีาดชันี

ความสอดคล้อง (IOC) โดยใชสู้ตรของโรนิเนลล ีและแฮมเบลตนั (ลว้น สายยศ; และองัคณา สาย

ยศ. 2543: 248; อา้งองิจาก Rovinelli;& Hambleton. 1977) 
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สตูร         IOC = 
N

R∑  

 

เมือ่  IOC แทน ดชันีความสอดคลอ้งความเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ 

∑R  แทน ผลรวมของการพจิารณาของผูเ้ชีย่วชาญ 

  N แทน จาํนวนผูเ้ชีย่วชาญ 

 

1.2 วิเคราะห์หาค่าอํานาจจําแนกของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีการหาค่า

สหสมัพนัธ์ระหว่างคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวม (Item Total Correlation) คํานวณโดยใช้สูตร

สมัประสทิธิส์หพนัธแ์บบเพิม่เตมิ (Pearson-Product Moment Correlation) (บุญเชดิ ภญิโญอนันต

พงษ์.2547: 165-166) 

 

สตูร  

 

เมือ่  rxy

  N แทน จาํนวนคนในกลุ่ม 

 แทน  สมัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั 

  X แทน คะแนนของขอ้คาํถาม 

  Y แทน คะแนนผลรวมของขอ้อื่นๆทีเ่หลอืทุกขอ้ 

 

1.3 วิเคราะห์หาค่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามทัง้ฉบับโดยใช้สูตร

สมัประสทิธิแ์อลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบคั (Cronbach) (บุญเชดิ ภญิโญอนันตพงษ์.

2547: 220) 

 

สตูร  

 

เมือ่  α แทน ค่าความเชื่อมัน่ของเครือ่งมอืวดั 

  K แทน จาํนวนขอ้คาํถามของเครือ่งมอืวดั 

  S
2
i

  S

 แทน คา่ความแปรปรวนของคะแนนแต่ละขอ้ 
2
x 

 

แทน คา่ความแปรปรวนของคะแนนรวมทัง้ฉบบั 
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2. สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 

2.1 หาค่าสถติพิืน้ฐาน ไดแ้ก่ ค่าเฉลีย่ ค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน ค่าความเบ ้

คา่ความโดง่ และคา่สมัประสมัประสทิธิก์ารกระจาย 

2.2 ค่าสหสัมพนัธ์อย่างง่าย ใช้สูตรสัมประสิทธิส์หสัมพันธ์ของเพียร์สัน 

(Pearson-Product Moment Correlation Coefficient) (ชศูร ีวงศร์ตันะ. 2546: 314) 

 

สตูร 

 

เมือ่  rXY

  ∑X แทน ผลรวมของคะแนน X 

 แทน สหสมัพนัธร์ะหวา่งคะแนนตวัแปรX กบัตวัแปร Y 

  ∑Y แทน ผลรวมของคะแนน Y 

  ∑X2

  ∑Y

 แทน ผลรวมของคะแนน X แต่ละตวัยกกําลงัสอง 
2

  ∑XY แทน ผลรวมของผลคณูระหวา่งคะแนน X กบั Y ทุกคู ่

 แทน ผลรวมของคะแนน Y แต่ละตวัยกกําลงัสอง 

  N แทน จาํนวนคนในกลุม่ตวัอยา่ง 

 

2.3 ทดสอบความมนียัสําคญัของค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธโ์ดยใช ้t-test (ชศูร ี

วงศร์ตันะ. 2546: 317; อา้งองิจาก Welkowits. 1971: 158) 

 

สตูร  

 

 

เมือ่  t         แทน    ค่าจากการแจกแจงแบบท ี

  r  แทน คา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์

  N แทน จาํนวนสมาชกิในกลุม่ตวัอยา่ง 

 

2.4 สถติทิีใ่ชใ้นการประมาณคา่พารามเิตอร ์โดยใชว้ธิคีวามน่าจะเป็นสงูสุด 

(Maximum Likelihood Estimates: ML) (นงลกัษณ์ วริชัชยั. 2542: 49) 
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     สตูร  

 

เมือ่ F แทน ฟงักช์นัความกลมกลนื 

   S แทน เมทรกิซค์วามแปรปรวน/ความแปรปรวนรว่มทีไ่ด ้

                                             จากตวัอยา่ง 

   ∑ แทน เมทรกิซค์วามแปรปรวน/ความแปรปรวนรว่มทีไ่ด ้

                                             จากค่าประมาณพารามเิตอร ์

   k แทน จาํนวนตวัแปรทีส่งัเกตไดท้ัง้หมดในโมเดล 

                                              LISREL 

   tr แทน ผลรวมสมาชกิในแนวทแยงของเมทรกิซ ์

 

2.5 การตรวจสอบความสอดคลอ้งกลมกลนืของโมเดลโดยการวเิคราะหเ์สน้ทาง 

(Path Analysis) แล้วพจิารณาค่าดชันีความกลมกลนืระหว่างโมเดลกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ โดยมี

ดชันีความกลมกลนืทีใ่ชใ้นการวเิคราะหด์งัน้ี  

2.5.1 ดชันีความกลมกลนืสมับรูณ์ (Absolute Fit Index) 

2.5.1.1 คา่ไค-สแควร ์(Chi-Square) ทีใ่ชท้ดสอบสมมตฐิานทางสถติิ

ทีว่า่ฟงักช์นั ความกลมกลนืมคีา่เป็น 0 โดยมสีตูรในการคาํนวณดงัน้ี (นงลกัษณ์ วริชัชยั. 2542: 56) 

 สตูร  

 

 เมือ่  

  χ 2

  N  แทน ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 

  แทน  คา่ไค-สแควร ์

  F[s, ∑(θ )] แทน  คา่ตํ่าสดุของฟงักช์นัความกลมกลนืของ 

                                                   โมเดลจากพารามเิตอร ์

  k  แทน จาํนวนตวัแปรสงัเกตได ้

  t  แทน จาํนวนพารามเิตอรอ์สิระ 
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2.5.1.2 ค่าดชันีอตัราส่วนไค-สแควรส์มัพนัธ ์(Relative Chi-Square 

Ratio) คํานวณได้จากอตัราส่วนของค่าไค-สแควรก์บัองศาอสิระ (เสร ีชดัแช้ม; และ สุชาดา กร

เพชรปาณ.ี 2546: 10) 

 คา่ดชันีอตัราสว่นไค-สแควรส์มัพนัธ ์    =    
df

χ 2

 

 

 เมือ่ df แทน องศาอสิระ 

  χ 2

 แทน คา่ไค-สแควร ์

 

2.5.1.3 ดชันีระดบัความกลมกลนื (Goodness of Fit Index) เป็น

ดชันีเปรยีบเทยีบระดบัความกลมกลนืกบัขอ้มูลของโมเดลทีย่งัไม่ไดป้รบัแก้ ควรจะมคี่าตัง้แต่ .90 

ขึน้ไป โดยมสีตูรในการคาํนวณดงัน้ี (นงลกัษณ์ วริชัชยั. 2542: 56) 

 

          สตูร   

 

 เมือ่ GFI  แทน ดชันีวดัระดบัความกลมกลนื 

  F[s, ∑(θ )] แทน คา่ตํ่าสดุของฟงักช์นัความกลมกลนืของ 

                                                   โมเดลจากพารามเิตอร ์

  F[s, ∑(θ )] แทน คา่ตํ่าสดุของฟงักช์นัความกลมกลนืของ 

                                                   โมเดลทีไ่มม่พีารามเิตอร ์

  

2 .5 .1 . 4  ดัช นีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้  (Adjusted 

Goodness of Fit Index) เมือ่นําดชันี GFI มาปรบัแก้แลว้ควรจะมคี่าตัง้แต่ .90 ขึน้ไปเช่นเดยีวกบั

ค่าดชันี GFI โดยคํานึงถึงขนาดอิสระ ซึ่งรวมทัง้จํานวนตัวแปร และขนาดของกลุ่มตัวอย่าง        

(นงลกัษณ์ วริชัชยั. 2542: 56) 

 

          สตูร    
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      เมือ่ AGFI  แทน ดชันีวดัระดบัความกลมกลนืทีป่รบัแกแ้ลว้ 

  GFI  แทน ดชันีวดัระดบัความกลมกลนื 

  d  แทน องศาอสิระ 

  k  แทน จาํนวนตวัแปรทีส่งัเกตได ้

 

2.5.1.5 ดัชนีความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร ์

(Root Mean Squared Error of Approximation: RMSEA) เป็นค่าสถติจิากขอ้ตกลงเบือ้งต้น

เกี่ยวกบัค่าไค-สแควร์โมเดลลสิเรลตามสมมตฐิานมคีวามเที่ยงตรงไม่สอดคล้องกบัความเป็นจรงิ

และเมือ่เพิม่พารามเิตอรอ์สิระแลว้คา่สถติจิะมคีา่ลดลง เน่ืองจากค่าสถติติวัน้ีขึน้อยูก่บัประชากรและ

ชัน้องศาอสิระ ค่าดชันี RMSEA ควรจะมคี่าตํ่ากว่า .05 แสดงว่าโมเดลตามภาวะสนันิษฐานมคีวาม

กลมกลนืกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ (Maruyama. 1998: 241; citing Steiger. 1990) 

 

          สตูร   

 

  

เมือ่ Ft

                              จากพารามเิตอร ์

 แทน ค่าตํ่าสุดของฟงักช์นัความกลมกลนืของโมเดล 

  dft

 

 แทน องศาอสิระของโมเดลตามภาวะสนันิษฐาน 

2.5.2 ดชันีความกลมกลนืเชงิเปรยีบเทยีบ (Comparative Fit Index) 

2.5.2.1 NFI (Normed Fit Index) เป็นดชันีทีม่คี่าอยู่ระหว่าง 0 ถงึ 1 

ยิง่มคี่าเขา้ใกล ้1 โมเดลทีท่ดสอบนัน้กย็ิง่มคีวามกลมกลนืกบัขอ้มลู โดยค่า NFI ควรมคี่าไม่ตํ่ากว่า 

.90 (ฉตัรศริ ิปิยะพมิลสทิธิ.์ 2543: 30; อา้งองิจาก Bentler;& Bonett. 1980) 

  

สตูร    

  

เมือ่  χ 2

null

   

  แทน คา่สถติไิค-สแควรข์องโมเดลว่าง 

χ 2

model  

ภาวะสนันิษฐาน 

แทน คา่สถติไิค-สแควรข์องโมเดลตาม 
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2.5.2.2 IFI (Incremental Fit Index) เป็นดชันีทีนํ่าเอาดชันี NFI มา

ปรบัแก้ดว้ยการนําเอาค่า df มาปรบัแก้เฉพาะตรงส่วนตวัทีห่ารของ NFI โดยค่ายิง่เขา้ใกล ้1 มาก 

โมเดลกย็ิง่กลมกลนื โดยค่า IFI ควรมคี่าไม่ตํ่ากว่า .90 (ฉตัรศริ ิปิยะพมิลสทิธิ.์2543: 31; อา้งองิ

จาก Bollen. 1989) 

  

สตูร    

  

  

เมือ่  χ 2

null

   

  แทน คา่สถติไิค-สแควรข์องโมเดลว่าง 

χ 2

model  

ภาวะสนันิษฐาน 

แทน คา่สถติไิค-สแควรข์องโมเดลตาม 

   dfmodel  

สนันิษฐาน 

แทน องศาอสิระของโมเดลตามภาวะ 

 

2.5.2.3 CFI (Comparative Fit Index) เป็นดชันีทีม่าปรบัแก้ปญัหา

ของ RFI เพื่อใหด้ชันีมคี่าอยู่ระหว่าง 0 ถงึ 1 ดชันีน้ีจงึเป็นดชันีทีม่าจากฐานของค่าไค-สแควรแ์บบ 

No centrality ดว้ยเช่นกนั และเป็นดชันีทีไ่ม่ไดร้บัผลกระทบจากขนาดของกลุม่ตวัอย่าง โดยควรมี

คา่ไมต่ํ่ากวา่ .90 (ฉตัรศริ ิปิยะพมิลสทิธิ.์ 2543: 30; อา้งองิจาก Bentler. 1990) 

 

 

สตูร   

  

เมือ่  χ 2

null

χ 2

  แทน คา่สถติไิค-สแควรข์องโมเดลว่าง 

model  

ภาวะสนันิษฐาน 

แทน คา่สถติไิค-สแควรข์องโมเดลตาม 

   dfmodel  

                                                               สนันิษฐาน 

แทน องศาอสิระของโมเดลตามภาวะ 

   dfnull  แทน องศาอสิระของโมเดลว่าง 
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2.5.3 ดชันีวดัความกลมกลนืเชงิประหยดั (Parsimonious Fit Index) 

2.5.3.1 PGFI (Parsimonious Goodness of Fit Index) เป็นดชันีที่

นําเอาดชันีทีนํ่าเอาดชันี GFI มาปรบัเพื่อใหด้ชันีสะทอ้นถงึความประหยดั นัน่คอื ค่าดชันีจะถูกปรบั

ใหม้คี่าลดน้อยลงโดยเปรยีบเทยีบกบัจํานวนเสน้อทิธพิล ดชันีน้ีจะมคี่าอยู่ระหว่าง 0 ถงึ 1 ซึง่ถา้มี

ค่าสูงแสดงใหเ้หน็ว่าโมเดลมคีวามประหยดัสูงดว้ย โดยควรมคี่าไม่ตํ่ากว่า .90 (Maruyama. 1998: 

2412; citing James; Mulik;& Brett. 1982) 

 

สตูร 

   

                     

เมือ่  GFI  แทน Goodness of Fit Index 

   dfmodel

                                                          สนันิษฐาน 

  แทน องศาอสิระของโมเดลตามภาวะ 

   k  แทน จาํนวนตวัแปรสงัเกตได ้

 

2.5.3.2 PNFI (Parsimonious Normed Fit Index) เป็นดชันีทีนํ่าเอา

ดชันี NFI มาปรบัในเรื่องของความประหยดัของโมเดลเช่นเดยีวกนักบั PGFI ค่าดชันี PNFI จะอยู่

ระหว่าง 0 ถึง 1 และมคี่ายิง่สูงก็ยิง่แสดงว่าโมเดลมคีวามประหยดัสูงโดยควรมคี่าไม่ตํ่ากว่า .90 

(Maruyama. 1998: 241; citing Mulik; et al. 1989) 

 

สตูร 

  

เมือ่  NFI  

   df

แทน Normed Fit Index 

model  

          สนันิษฐาน 

แทน องศาอสิระของโมเดลตามภาวะ 

   dfnull  แทน องศาอสิระของโมเดลว่าง 



บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหข้์อมูล 

 

การนําเสนอผลการวิเคราะหข้์อมลู 

การวิเคราะห์โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปจัจัยที่มีอิทธิพลต่อจิตสํานึก

สาธารณะในนิสติระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ครัง้น้ี ผูว้จิยัจะขอนําเสนอผลการ

วเิคราะหข์อ้มลูดงัน้ี 

ตอนที ่1 การเตรยีมขอ้มลูและผลการวเิคราะหข์อ้มลูเบือ้งตน้ 

1.1 ผลการตรวจสอบขอ้มลูขาดหาย 

1.2 ผลการตรวจสอบลกัษณะการแจกแจงขอ้มลู 

1.3 ผลการวเิคราะหค์า่สถติพิืน้ฐานของตวัแปรสงัเกตได ้

1.4 ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรสงัเกตได ้

ตอนที ่2 การวเิคราะหโ์ครงสรา้งความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุของปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อจติสาํนึก 

              สาธารณะ 

2.1 การตรวจสอบความกลมกลนืของรปูแบบโครงสรา้งความสมัพนัธ ์

2.2 ผลการประเมนิความสอดคลอ้งของโมเดลการวดัในสมการโครงสรา้ง 

2.3 การวเิคราะหอ์ทิธพิลรวม อทิธพิลทางตรงและอทิธพิลทางออ้ม 

ก่อนการนําเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลู ผูว้จิยัขอเสนอสญัลกัษณ์และอกัษรย่อทีใ่ชใ้นการ

รายงานผลการวเิคราะหข์อ้มลู โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

 

สญัลกัษณ์และอกัษรย่อท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 

การวิเคราะห์โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปจัจัยที่มีอิทธิพลต่อจิตสํานึก

สาธารณะ ในนิสติระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ครัง้น้ี ผูว้จิยักําหนดสญัลกัษณ์ที่

ใชใ้นการแปลผล ดงัน้ี 

X   หมายถงึ คา่เฉลีย่ (Means) 

S.D.  หมายถงึ คา่สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviations) 

C.V.  หมายถงึ คา่สมัประสทิธิก์ารกระจาย 

SE  หมายถงึ ค่าความคลาดเคลือ่นมาตรฐาน 

k  หมายถงึ จาํนวนขอ้ของแบบสอบถาม 

SK  หมายถงึ คา่ความเบ ้

KU  หมายถงึ ค่าความโด่ง 
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δ   หมายถงึ คา่ความคลาดเคลือ่นของการวดัตวัแปรสงัเกตได ้

                                      ภายนอก 

ε   หมายถงึ คา่ความคลาดเคลือ่นของการวดัตวัแปรสงัเกตไดภ้ายใน 

λ   หมายถงึ น้ําหนกัองคป์ระกอบมาตรฐาน (Factor Loading) 

β   หมายถงึ คา่น้ําหนกัอทิธพิลของตวัแปรแฝงภายในทีม่ต่ีอตวัแปร 

                                      แฝงภายใน 

γ   หมายถงึ ค่าน้ําหนกัอทิธพิลของตวัแปรแฝงภายนอกทีม่ต่ีอตวัแปร 

                                                    แฝงภายใน 

TE  หมายถงึ ขนาดอทิธพิลรวม 

IE  หมายถงึ ขนาดอทิธพิลทางออ้ม 

DE  หมายถงึ ขนาดอทิธพิลทางตรง 
2χ   หมายถงึ คา่สถติ ิไค-สแควร ์

df  หมายถงึ องศาอสิระ 
2R   หมายถงึ สมัประสทิธิก์ารทาํนาย 

SMC หมายถงึ คา่สดัสว่นของความแปรปรวนของตวัแปรสงัเกตไดท้ี ่

                                                    อธบิายไดด้ว้ยความแปรปรวนของตวัแปรแฝง 

cρ   หมายถงึ คา่ความเชือ่มัน่ของตวัแปรแฝง 

vρ   หมายถงึ คา่ความแปรปรวนทีส่กดัได ้

n  หมายถงึ ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

GFI  หมายถงึ ดชันีวดัระดบัความกลมกลนื 

AGFI หมายถงึ ดชันีวดัระดบัความกลมกลนืทีป่รบัแกแ้ลว้ 

RMSEA หมายถงึ ดชันีความคลาดเคลือ่นในการประมาณคา่พารามเิตอร ์

SRMR หมายถงึ ดชันีรากมาตรฐานของคา่เฉลีย่กาํลงัสองของสว่นทีเ่หลอื 

CN  หมายถงึ ดชันีระบุขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

NFI  หมายถงึ Normed Fit Index 

IFI  หมายถงึ Incremental Fit Index 

CFI  หมายถงึ Comparative Fit Index 

PGFI หมายถงึ Parsimonious Goodness of Fit Index 

PNFI หมายถงึ  Parsimonious Normed Fit Index 

PM  หมายถงึ จติสาํนึกสาธารณะ 

PMU หมายถงึ ดา้นการใช ้

PMD หมายถงึ ดา้นการถอืเป็นหน้าที ่

PMR หมายถงึ ดา้นการเคารพสทิธผิูอ้ ื่น 
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SE  หมายถงึ การรบัรูค้วามสามารถของตน 

EFE หมายถงึ ความคาดหวงัเกีย่วกบัความสามารถของตน 

EFO หมายถงึ ความคาดหวงัเกีย่วกบัผลของการกระทาํ 

AT  หมายถงึ เจตคตต่ิอจติสาํนึกสาธารณะ 

FU  หมายถงึ ลกัษณะมุง่อนาคต-ควบคุมตน 

SOFA หมายถงึ การสนบัสนุนทางสงัคมจากครอบครวั 

FA1 หมายถงึ การสนบัสนุนทางสงัคมจากครอบครวัดา้นอารมณ์  

FA2 หมายถงึ การสนบัสนุนทางสงัคมจากครอบครวัดา้นคณุคา่  

FA3 หมายถงึ การสนบัสนุนทางสงัคมจากครอบครวัดา้นขอ้มลูขา่วสาร 

FA4 หมายถงึ การสนบัสนุนทางสงัคมจากครอบครวัดา้นสิง่ของ/บรกิาร 

FA5 หมายถงึ การสนบัสนุนทางสงัคมจากครอบครวัดา้นเครอืขา่ย 

SOFR หมายถงึ การสนบัสนุนทางสงัคมจากเพือ่น 

      FR1 หมายถงึ การสนบัสนุนทางสงัคมจากเพื่อนดา้นอารมณ์  

      FR2 หมายถงึ การสนบัสนุนทางสงัคมจากเพื่อนดา้นคณุคา่  

      FR3 หมายถงึ การสนบัสนุนทางสงัคมจากเพื่อนดา้นขอ้มลูขา่วสาร 

      FR4 หมายถงึ การสนบัสนุนทางสงัคมจากเพื่อนดา้นสิง่ของ/บรกิาร 

      FR5 หมายถงึ การสนบัสนุนทางสงัคมจากเพื่อนดา้นเครอืขา่ย  

SOUN หมายถงึ การสนบัสนุนทางสงัคมจากมหาวทิยาลยั 

      UN1 หมายถงึ การสนบัสนุนทางสงัคมจากมหาวทิยาลยัดา้นอารมณ์ 

      UN2 หมายถงึ การสนบัสนุนทางสงัคมจากมหาวทิยาลยัดา้นคณุคา่ 

      UN3 หมายถงึ การสนบัสนุนทางสงัคมจากมหาวทิยาลยัดา้นขอ้มลูขา่วสาร 

      UN4 หมายถงึ การสนบัสนุนทางสงัคมจากมหาวทิยาลยัดา้นสิง่ของ/ 

                                          บรกิาร 

      UN5 หมายถงึ การสนบัสนุนทางสงัคมดา้นเครอืขา่ย  

 

ตอนท่ี 1 การเตรียมข้อมลูและผลการวิเคราะหข้์อมลูเบือ้งต้น 

การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น จะทําการตรวจสอบการขาดหายของข้อมูล ตรวจสอบ

ลกัษณะการแจกแจงขอ้มลู ตรวจสอบขอ้มลูสุดโต่ง ตรวจสอบความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรสงัเกตได ้

และตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นของสถิติวเิคราะห์ก่อนนําข้อมูลไปวเิคราะห์จรงิ เพื่อให้ทราบถึง

ลกัษณะธรรมชาตขิองขอ้มลูในเบือ้งต้น มขีอ้มลูประกอบการตดัสนิใจสําหรบัการวเิคราะหข์อ้มลูขัน้

ต่อไป เพื่อจะได้จดัเตรยีมข้อมูลให้เหมาะสมสําหรบัการวเิคราะห์ อนัจะก่อให้เกิดความถูกต้อง 

เหมาะสมของผลการวเิคราะหต่์อไป ผลการวเิคราะหข์อ้มลูเบือ้งตน้ มดีงัน้ี 
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1.1  ผลการตรวจสอบข้อมลูขาดหาย 

ผลการวิเคราะห์การขาดหายไปของข้อมูล พบว่า การขาดหายไปของข้อมูลมี

ลกัษณะเป็นแบบสุม่ เน่ืองมาจากผู้ตอบแบบสอบถามลมืตอบคําถามบางข้อ ทําให้ขอ้มูลส่วนนัน้

ขาดหายไป แต่เมื่อพจิารณาในภาพรวมของแบบสอบถามฉบบันัน้ มคีวามสมบูรณ์ของการตอบ

มากกวา่รอ้ยละ 95 ผูว้จิยัจงึคงขอ้มลูของแบบสอบถามฉบบันัน้ไวแ้ลว้ใชว้ธิปีระมาณค่าขอ้มลูทีข่าด

หายไปใสแ่ทน (Replacement of missing data) โดยนําค่าเฉลีย่ของตวัแปรนัน้ๆ มาเป็นคะแนนใน

การประมาณคา่ ซึง่มคีา่เฉลีย่ของตวัแปรอยูร่ะหว่าง 3.76 – 4.05 ผูว้จิยัจงึประมาณค่าขอ้มลูเท่ากบั 

4 แทนลงไป โดยเป็นการแก้ปญัหาที่ไม่ทําให้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตวัแปรนัน้

เปลี่ยนไปจากเดิม ข้อมูลที่ขาดหายไป มีจํานวน 9 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 1.51 ของจํานวน

แบบสอบถามทัง้สิน้ 596 ฉบบั  

 

1.2  ผลการตรวจสอบลกัษณะการแจกแจงข้อมลู 

เน่ืองจากสถติวิเิคราะหข์ัน้สงูเกอืบทุกชนิดมขีอ้ตกลงเบือ้งต้นว่า การแจกแจงของตวั

แปรโดยเฉพาะตวัแปรตามควรมกีารแจกแจงเป็นโคง้ปกต ิดงันัน้ ผูว้จิยัจงึดาํเนินการตรวจสอบโดย

วเิคราะห์สถติพิืน้ฐาน ได้แก่ ค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสมัประสทิธิก์ารกระจาย และ

ตรวจสอบการแจกแจงของขอ้มูลจากค่าความเบ้ ซึ่งควรมคี่าไม่เกนิ ± .50 (Mayer Lawren S; 

Gamst Glenn;& Guarino A.J. 2006: 50) ความโด่งควรมคี่าไม่เกนิ 3 (Bollen. 1989: 419) และ

พจิารณาคา่ P Value ของสถติทิดสอบ 2χ  ซึง่ตอ้งไมม่นียัสาํคญัทางสถติ ิจงึจะบ่งชีว้่าตวัแปรมกีาร

แจกแจงเป็นโค้งปกต ิโดยการวจิยัในครัง้น้ีมตีวัแปรสงัเกตได ้จํานวน 22 ตวัแปร โดยแบ่งเป็นตวั

แปรสงัเกตได้ภายใน จาํนวน 7 ตวัแปร (PMU-FU) และตวัแปรสงัเกตได้ภายนอก จํานวน 15 ตวั

แปร (FA1-UN5) ผลการวเิคราะหแ์สดงดงัตาราง 5 
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ตาราง 5 คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน สมัประสทิธิก์ารกระจาย ความเบ ้ความโดง่และคา่สถติ ิ  

     ไค-สแควร ์ทดสอบการแจกแจงเป็นโคง้ปกต ิ(n = 596 คน) 

 

ตวัแปร

สงัเกตได ้ X  S.D. C.V. 

ก่อนแปลงคะแนน 
หลงัแปลงคะแนน 

(normal scores) 

SK KU 
P value 

of 2χ  
SK KU 

P value 

of 2χ  

PMU 4.14 0.51 0.12 -0.63 0.19 0.00 -0.02 -0.07 0.95 

PMD 4.20 0.61 0.15 -0.29 -0.73 0.00 -0.25 -0.57 0.00 

PMR 4.11 0.58 0.14 -0.28 -0.63 0.00 -0.05 -0.21 0.48 

EFE 4.18 0.62 0.15 -0.70 0.16 0.00 -0.13 -0.37 0.04 

EFO 4.06 0.59 0.15 -0.39 -0.23 0.00 -0.07 -0.23 0.39 

AT 4.14 0.55 0.13 -0.77 0.31 0.00 -0.03 -0.10 0.87 

FU 4.16 0.60 0.15 -0.54 -0.21 0.00 -0.11 -0.33 0.09 

FA1 3.94 0.81 0.21 -0.70 0.54 0.00 -0.19 -0.46 0.00 

FA2 3.90 0.85 0.22 -0.69 0.42 0.00 -0.21 -0.46 0.00 

FA3 4.11 0.69 0.17 -0.71 0.47 0.00 -0.160 -0.41 0.01 

FA4 4.06 0.73 0.18 -0.63 0.11 0.00 -0.18 -0.43 0.01 

FA5 4.06 0.77 0.19 -0.70 0.31 0.00 -0.24 -0.51 0.00 

FR1 3.94 0.74 0.00 -0.60 0.25 0.00 -0.14 -0.35 0.05 

FR2 3.89 0.75 0.19 -0.28 -0.11 0.02 -0.17 -0.40 0.01 

FR3 3.90 0.77 0.20 -0.40 0.15 0.00 -0.17 -0.43 0.01 

FR4 3.88 0.71 0.18 -0.23 -0.19 0.05 -0.14 -0.37 0.03 

FR5 3.80 0.73 0.19 -0.42 0.26 0.00 -0.08 -0.27 0.24 

UN1 4.11 0.65 0.16 -0.66 0.25 0.00 -0.12 -0.32 0.09 

UN2 3.95 0.81 0.21 -0.58 0.15 0.00 -0.22 -0.49 0.00 

UN3 3.92 0.84 0.21 -0.53 -0.17 0.00 -0.21 -0.48 0.00 

UN4 3.94 0.85 0.22 -0.49 -0.33 0.00 -0.27 -0.56 0.00 

UN5 3.97 0.82 0.21 -0.53 -0.15 0.00 -0.24 -0.51 0.00 

 

 

 



86 
 

จากผลการวเิคราะหพ์บว่า ตวัแปรสงัเกตไดท้ัง้หมด 22 ตวัแปร ไม่มกีารแจกแจงเป็นโคง้

ปกต ิซึง่การแจกแจงไมเ่ป็นโคง้ปกตขิองตวัแปรเหล่าน้ีอาจจะมผีลต่อการแปลความหมายทีไ่ดจ้าก

ขอ้มลูคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจรงิ ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึได้ดําเนินการแปลงคะแนนของทุกตวัแปร

สงัเกตได้ให้อยู่ในรูปของคะแนนมาตรฐาน เพื่อให้การแจกแจงขอ้มูลเขา้ใกล้การแจกแจงของโค้ง

ปกตก่ิอนนําไปทดสอบความกลมกลนืของโมเดลสมมตฐิานกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ โดยวธิคีวามน่าจะ

เป็นสูงสุด (Maximun Likelihood: ML) ซึ่งมขีอ้ตกลงเบื้องต้นทีข่อ้มลูต้องมกีารแจกแจงเป็นโค้ง

ปกตหิลายตวัแปร (Multivariate Normal Distribution) แต่เน่ืองจากการตรวจสอบการแจกแจงเป็น

โค้งปกตหิลายตวัแปรทําไดย้ากจงึตรวจสอบขอ้มูลโดยพจิารณาการแจกแจงขอขอ้มูลทลีะตวัแปร

แทน (Stevens. 1992: 2; citing Gnanadesikan. 1997: 168) โดยเมื่อดําเนินการแปลงคะแนนให้

อยู่ในรปูคะแนนมาตรฐานแลว้ตรวจสอบการแจกแจงความเป็นโคง้ปกตริายตวัแปรพบว่า  ค่าไค-

สแควรข์องตวัแปรสงัเกตได้จํานวน 8 ตวั ไม่มนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึ่งแสดงว่า ตวัแปร

สงัเกตไดท้ัง้ 8 ตวันัน้มกีารแจกแจงเป็นโคง้ปกต ิและมตีวัแปรสงัเกตได ้14 ตวัจากตวัแปรสงัเกตได้

ทัง้หมด 22 ตวัแปร ทีม่นียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 แต่อย่างไรกต็าม การเกบ็ขอ้มลูกลุ่มตวัอย่าง

ในการวจิยัครัง้น้ีมขีนาดค่อนขา้งใหญ่เพยีงพอให้ขอ้มลูมแีนวโน้มของการแจกแจงเขา้ใกลโ้คง้ปกต ิ

จงึอาจกล่าวได้ว่า ข้อมูลจากตวัแปรสงัเกตได้ทัง้ 22 ตวัแปร หลงัดําเนินการแปลงคะแนนเป็น

คะแนนมาตรฐานแลว้สามารถนําไปใชใ้นการประมาณคา่ความน่าจะเป็นโดยวธิ ีML ไดต้ามขอ้ตกลง

เบือ้งตน้ 

1.3  ผลการวิเคราะหค่์าสถิติพืน้ฐานของตวัแปรสงัเกตได้ 

ผลการวเิคราะห์ค่าสถติพิืน้ฐานของตวัแปรสงัเกตไดแ้ยกเป็นรายด้านจะทําใหท้ราบ

ว่า ในภาพรวมแล้วผู้เรยีนมคีุณลกัษณะต่างๆ ที่พจิารณาอยู่ในระดบัใด โดยจํานวนนิสติกลุ่ม

ตวัอยา่งแบ่งตามเพศ ไดด้งัน้ี เพศชาย จาํนวน 207 คน คดิเป็นรอ้ยละ 34.70 และเพศหญงิ จาํนวน 

389 คน คดิเป็นรอ้ยละ 65.30 ผลการวเิคราะหส์ถติพิืน้ฐาน แสดงดงัตาราง 6 
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ตาราง 6 ผลการวเิคราะห์ค่าสถติพิืน้ฐานของตวัแปรสงัเกตไดข้องตวัแปรแฝงจติสํานึกสาธารณะ  

การรบัรูค้วามสามารถของตน เจตคตต่ิอจติสาํนึกสาธารณะ ลกัษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน การ

สนับสนุนทางสงัคมจากครอบครวั การสนับสนุนทางสงัคมจากเพื่อน และการสนับสนุนทาง

สงัคมจากมหาวทิยาลยั (n = 596 คน) 

     

ตวัแปร X  S.D. 

แปล

ความ 

หมาย 

จติสาํนึกสาธารณะ (PM)    

   ดา้นการใช ้(PMU) 4.14 0.51 คอ่นขา้งด ี

   ดา้นการถอืเป็นหน้าที ่(PMD) 4.20 0.61 คอ่นขา้งด ี

   ดา้นการเคารพสทิธผิูอ้ ื่น (PMR) 4.11 0.58 คอ่นขา้งด ี

การรบัรูค้วามสามารถของตน (SE)    

   ความคาดหวงัเกีย่วกบัความสามารถของตน (EFE) 4.18 0.68 คอ่นขา้งด ี

   ความคาดหวงัเกีย่วกบัผลของการกระทาํ (EFO) 4.06 0.59 คอ่นขา้งด ี

เจตคตต่ิอจติสาํนึกสาธารณะ (AT) 4.14 0.55 คอ่นขา้งด ี

ลกัษณะมุง่อนาคต-ควบคุมตน (FU) 4.16 0.60 คอ่นขา้งด ี

การสนบัสนุนทางสงัคมจากครอบครวั (SOFA)    

   การสนบัสนุนทางสงัคมจากครอบครวัดา้นอารมณ์ (FA1) 3.94 0.81 คอ่นขา้งมาก 

   การสนบัสนุนทางสงัคมจากครอบครวัดา้นคณุคา่ (FA2) 3.90 0.85 คอ่นขา้งมาก 

   การสนบัสนุนทางสงัคมจากครอบครวัดา้นขอ้มลูขา่วสาร(FA3) 4.11 0.69 คอ่นขา้งมาก 

   การสนบัสนุนทางสงัคมจากครอบครวัดา้นสิง่ของ/บรกิาร (FA4) 4.06 0.73 คอ่นขา้งมาก 

   การสนบัสนุนทางสงัคมจากครอบครวัดา้นเครอืขา่ย (FA5) 4.06 0.77 คอ่นขา้งมาก 

การสนบัสนุนทางสงัคมจากเพือ่น (SOFR)    

   การสนบัสนุนทางสงัคมจากเพือ่นดา้นอารมณ์ (FR1) 3.94 0.74 คอ่นขา้งมาก 

   การสนบัสนุนทางสงัคมจากเพือ่นดา้นคณุคา่ (FR2) 3.89 0.75 คอ่นขา้งมาก 

   การสนบัสนุนทางสงัคมจากเพื่อนดา้นขอ้มลูข่าวสาร(FR3) 3.90 0.77 คอ่นขา้งมาก 

   การสนบัสนุนทางสงัคมจากเพือ่นดา้นสิง่ของ/บรกิาร (FR4) 3.88 0.71 คอ่นขา้งมาก 

   การสนบัสนุนทางสงัคมจากเพือ่นดา้นเครอืขา่ย (FR5) 3.80 0.73 คอ่นขา้งมาก 
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ตาราง 6 (ต่อ)   

 

ตวัแปร X  S.D. 

แปล

ความ 

หมาย 

การสนบัสนุนทางสงัคมจากมหาวทิยาลยั (SOUN)    

   การสนบัสนุนทางสงัคมจากมหาวทิยาลยัดา้นอารมณ์ (UN1) 4.11 0.65 คอ่นขา้งมาก 

   การสนบัสนุนทางสงัคมจากมหาวทิยาลยัดา้นคณุคา่ (UN2) 3.95 0.81 คอ่นขา้งมาก 

   การสนบัสนุนทางสงัคมจากมหาวทิยาลยัดา้นขอ้มลูข่าวสาร(UN3) 3.92 0.84 คอ่นขา้งมาก 

   การสนบัสนุนทางสงัคมจากมหาวทิยาลยัดา้นสิง่ของ/บรกิาร (UN4) 3.94 0.85 คอ่นขา้งมาก 

   การสนบัสนุนทางสงัคมจากมหาวทิยาลยัดา้นเครอืขา่ย (UN5) 3.97 0.82 คอ่นขา้งมาก 

 

จากตาราง 6 พบวา่ นิสติกลุ่มตวัอย่างมจีติสํานึกสาธารณะ การรบัรูค้วามสามารถของตน 

เจตคตต่ิอจติสํานึกสาธารณะ และลกัษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน อยู่ในระดบัค่อนขา้งด ีและมกีาร

สนับสนุนทางสงัคมจากครอบครวั การสนับสนุนทางสงัคมจากเพื่อน และการสนับสนุนทางสงัคม

จากมหาวทิยาลยั อยูใ่นระดบัคอ่นขา้งมาก 

1.4  ผลการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรสงัเกตได้ 

การวิเคราะห์สัมประสิทธิส์หสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ในโครงสร้าง

ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปจัจยัที่ส่งผลต่อจิตสํานึกสาธารณะ เพื่อตรวจสอบความสมัพนัธ์

ระหวา่งตวัแปรทีศ่กึษา ทัง้น้ีเพื่อยนืยนัว่าตวัแปรทีศ่กึษามอีงคป์ระกอบร่วมกนัหรอืไม่ โดยจากการ

วเิคราะห์พบว่า องค์ประกอบของตวัแปรปจัจยัทุกตวัมคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัองคป์ระกอบของ

จติสํานึกสาธารณะ อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และ .05 โดยมคีวามสมัพนัธก์นัในระดบั

ตํ่า (r < .30) ถงึสงู (.70 < r < .90) ซึง่มคีา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ยูร่ะหวา่ง .10 - .77 

องค์ประกอบของการรบัรู้ความสามารถของตน (SE) มคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบั

องค์ประกอบของจติสํานึกสาธารณะ มคี่าสมัประสิทธิส์หสมัพนัธ์อยู่ระหว่าง .34 - .63 ถือว่ามี

ความสมัพนัธก์นัในระดบัปานกลาง (.30 < r < .70)  

องค์ประกอบของเจตคติต่อจติสํานึกสาธารณะ (AT) มคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบั

องค์ประกอบของจติสํานึกสาธารณะ มคี่าสมัประสิทธิส์หสมัพนัธ์อยู่ระหว่าง .49 - .67 ถือว่ามี

ความสมัพนัธก์นัในระดบัปานกลาง (.30 < r < .70)  

องค์ประกอบของลกัษณะมุง่อนาคต-ควบคุมตน (FU) มคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบั

องค์ประกอบของจติสํานึกสาธารณะ มคี่าสมัประสิทธิส์หสมัพนัธ์อยู่ระหว่าง .32 - .65 ถือว่ามี

ความสมัพนัธก์นัในระดบัปานกลาง (.30 < r < .70)  
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องค์ประกอบของการสนับสนุนทางสงัคมจากครอบครวั (SOFA) มคีวามสมัพนัธ์

ทางบวกกบัองค์ประกอบของจติสํานึกสาธารณะ มคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ยู่ระหว่าง .18 - .47 

ถอืวา่มคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัตํ่า (r < .30) ถงึระดบัปานกลาง (.30 < r < .70)  

องคป์ระกอบของการสนบัสนุนทางสงัคมจากเพือ่น (SOFR) มคีวามสมัพนัธท์างบวก

กบัองคป์ระกอบของจติสํานึกสาธารณะ มคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ยูร่ะหว่าง .14 - .34 ถอืว่ามี

ความสมัพนัธก์นัในระดบัตํ่า (r < .30) ถงึระดบัปานกลาง (.30 < r < .70)  

องคป์ระกอบของการสนับสนุนทางสงัคมจากมหาวทิยาลยั (SOUN) มคีวามสมัพนัธ์

ทางบวกกบัองคป์ระกอบของจติสาํนึกสาธารณะ มคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ยู่ระหว่าง    .10 - .57 

ถอืวา่มคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัตํ่า (r < .30) ถงึระดบัปานกลาง (.300 < r < .70)  

ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธภ์ายในตวัแปรแฝงดา้นจติสํานึกสาธารณะ มคี่าอยู่ระหว่าง   

.53 - .77 และมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรสงัเกตไดใ้นทศิทางบวกทุกตวัแปร 

ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธภ์ายในตวัแปรแฝงดา้นการรบัรูค้วามสามารถของตน มคี่า 

.76 และมคีา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรสงัเกตไดใ้นทศิทางบวก 

ค่าสัมประสิทธิส์หสัมพันธ์ภายในตัวแปรแฝงด้านการสนับสนุนทางสังคมจาก

ครอบครวั มคีา่อยูร่ะหวา่ง .57 - .74 และมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรสงัเกตไดใ้นทศิ

ทางบวกทุกตวัแปร 

ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ภายในตวัแปรแฝงด้านการสนับสนุนทางสงัคมจากเพื่อน      

มคีา่อยูร่ะหวา่ง .55 - .64 และมคีา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรสงัเกตไดใ้นทศิทางบวกทุก

ตวัแปร 

ค่าสัมประสิทธิส์หสัมพันธ์ภายในตัวแปรแฝงด้านการสนับสนุนทางสังคมจาก

มหาวทิยาลยั มคีา่อยูร่ะหว่าง .56 - .82 และมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรสงัเกตไดใ้น

ทศิทางบวกทุกตวัแปร รายละเอยีดคา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์แสดงดงัตาราง 7 และ 8 
 

ตาราง 7 ค่าสัมประสิทธิส์หสัมพันธ์ขององค์ประกอบตัวแปรปจัจยัต่างๆ กับองค์ประกอบของ

จติสาํนึกสาธารณะ 

 

ช่ือตวัแปร 
ระดบัตํ่า ระดบัปานกลาง ระดบัสงู 

ค่า r < .30 ค่า .30 < r < .70 ค่า .70 < r < .90 

จติสาํนึกสาธารณะ  .53 - .77 

การรบัรูค้วามสามารถของตน  .34 - .63  

เจตคตต่ิอจติสาํนึกสาธารณะ  .49 - .67  

ลกัษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน  .32 - .65  

การสนบัสนุนจากครอบครวั .18 - .47   

การสนบัสนุนจากเพือ่น .14 - .34   

การสนบัสนุนจากมหาวทิยาลยั .10 - .57   
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ตาราง 8 เมทรกิซค์า่สหสมัพนัธร์ะหวา่งองคป์ระกอบของตวัแปรปจัจยักบัองคป์ระกอบของจติสาํนึกสาธารณะ 
 

 

ตวั

แปร

แฝง 

ตวัแปร

สงัเกต

ได ้

PMU PMD PMR EFE EFO AT1 FU1 FA1 FA2 FA3 FA4 FA5 FR1 FR2 FR3 FR4 FR5 UN1 UN2 UN3 UN4 UN5 

PM PMU 1.00                      

 PMD .54** 1.00                     

 PMR .53** .77** 1.00                    

SE EFE .63** .34** .35** 1.00                   

 EFO .58** .39** .47** .76** 1.00                  

AT AT1 .67** .49** .52** .69** .66** 1.00                 

FU FU1 .65** .32** .33** .76** .68** .72** 1.00                

SOFA FA1 .42** .18* .21** .49** .45** .51** .56** 1.00               

 FA2 .37** .18* .19** .42** .39** .47** .51** .74** 1.00              

 FA3 .47** .27** .22** .52** .44** .54** .59** .59** .57** 1.00             

 FA4 .44** .29** .27** .49** .45** .53** .56** .62** .59** .71** 1.00            

 FA5 .41** .23** .26** .45** .42** .50** .54** .60** .62** .64** .72** 1.00           

SOFR FR1 .34** .19** .19** .39** .36** .38** .41** .51** .54** .54** .53** .51** 1.00          

 FR2 .32** .24** .23** .33** .31** .37** .37** .38** .39** .43** .41** .41** .61** 1.00         

 FR3 .29** .22** .14* .32** .31** .35** .34* .35** .41** .43** .42** .40** .57** .59** 1.00        

 FR4 .34** .26** .23** .35** .38** .42** .40** .39** .41** .48** .46** .39** .58** .56** .64** 1.00       

 FR5 .31** .19** .23** .31** .36** .35** .35** .40** .42** .43** .43** .44** .60** .55** .59** 64** 1.00      

SOUN UN1 .57** .45** .50** .56** .53** .62** .60** .49** .44** .50** .54** .48** .42** .39** .37** .44** .41** 1.00     

 UN2 .45** .20** .21** .50** .43** .49** .55** .50** .41** .46** .47** .47** .42** .36** .33** .39** .39** .70** 1.00    

 UN3 .40** .10* .19** .456** .44** .45** .50** .53** .47** .50** .48** .52** .44** .33** .34** .37** .43** .56** .70** 1.00   

 UN4 .44** .20** .26** .45** .41** .48** .55** .51** .43** .47** .48** .46** .42** .38** .37** .39** .44** .63** .68** .70** 1.00  

 UN5 .47** .20** .26** .49** .44** .50** .57** .56** .47** .48** .50** .48** .43** .39** .39** .42** .45** .65** .67** .70** .82** 1.00 

** มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 , * มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05

90 
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ตอนท่ี 2  การวิเคราะห์โครงสร้างความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อจิตสาํนึก           

สาธารณะ 

การวเิคราะหร์ปูแบบโครงสรา้งความสมัพนัธห์รอืการวเิคราะหโ์มเดลสมการโครงสรา้งเป็น

การทดสอบรูปแบบโครงสร้างความสมัพนัธ์ตามภาวะสนันิษฐานกบัข้อมูลเชงิประจกัษ์ว่ามคีวาม

สอดคล้องกลมกลนืกันหรอืไม่ โดยพจิารณาจากค่าสถิติและดชันีที่บ่งบอกถึงความกลมกลืนของ

รปูแบบโครงสรา้งความสมัพนัธ ์ไดแ้ก่ คา่สถติไิค-สแควร ์ค่าอตัราส่วนไค-สแควรต่์อองศาอสิระ GFI, 

AGFI, SRMR, RMSEA, NFI, IFI, CFI, PGFI, PNFI และ CN โดยมลีาํดบัการนําเสนอดงัน้ี 

2.1 การตรวจสอบความกลมกลนืของรปูแบบโครงสรา้งความสมัพนัธ ์

ผลการตรวจสอบความกลมกลืนของรูปแบบโครงสร้างความสัมพันธ์ตามภาวะ

สนันิษฐานกบัขอ้มลูเชงิประจกัษก่์อนปรบัรปูแบบ ดาํเนินการเพือ่ตรวจสอบความเทีย่งตรงของโมเดล

ทีส่รา้งขึน้ตามแนวทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ผลแสดงดงัตาราง 9 

ผลการทดสอบความกลมกลนืของโมเดลโครงสรา้งกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ก่อนการปรบั

โมเดล จะแสดงผลดชันีวดัความสอดคล้องกลมกลนืที่สําคญั ดงัน้ี ค่าสถิติไค-สแควร์ ของโมเดล

โครงสรา้งก่อนการปรบัมคี่าเท่ากบั 1303.83 และมนียัสาํคญัทีร่ะดบั .00 แสดงใหเ้หน็ว่าโมเดลยงัไม่

สอดคล้องกับข้อมูลเชงิประจกัษ์ แต่เน่ืองจากค่าไค-สแควร์มคีวามแปรผนัไปตามขนาดของกลุ่ม

ตวัอยา่ง ยิง่ขนาดกลุ่มตวัอยา่งทีใ่หญ่ ไค-สแควรจ์ะมแีนวโน้มทีจ่ะมนียัสาํคญัทางสถติ ิดงันัน้ จงึควร

พิจารณาอัตราส่วนระหว่างค่าสถิติไค-สแควร์กับจํานวนองศาอิสระ ( 2χ /df) ร่วมด้วย จากการ

วเิคราะหพ์บวา่ อตัราสว่นระหวา่งคา่สถติไิค-สแควรก์บัจาํนวนองศาอสิระ ( 2χ /df)  มคี่าเท่ากบั 6.62 

ซึง่สงูกว่าเกณฑท์ีก่ําหนดไว ้คอื 3 นอกจากน้ีเมื่อพจิารณาดชันีวดัความกลมกลนืดา้นอื่นๆ ร่วมดว้ย 

จะเหน็ไดว้า่ ดชันีต่างๆ ไมผ่า่นเกณฑต์ามทีก่าํหนดไว ้ดงัน้ี GFI มคี่าเท่ากบั 0.83 AGFI มคี่าเท่ากบั 

0.79 SRMR มคี่าเท่ากบั 0.10 RMSEA มคี่าเท่ากบั 0.10 และ CN มคี่าเท่ากบั 112.73 จงึมคีวาม

จาํเป็นต้องปรบัโมเดลใหม้คีวามสอดคล้องกลมกลนืมากขึน้ โดยผูว้จิยัได้ปรบัให้ความคลาดเคลื่อน

ของตวัแปรสงัเกตไดม้คีวามสมัพนัธก์นั เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูทีส่อดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจรงิทีต่วัแปร

ต่างๆ มคีวามสมัพนัธ์กนัได้ โดยในการปรบัโมเดลจะพจิารณาค่าเสนอแนะจากโปรแกรมหรอืดชันี

ปรบัโมเดล (Model Modification Indices: MI) จนไดโ้มเดลทีม่คีวามสอดคลอ้งกลมกลนืกบัขอ้มลูเชงิ

ประจกัษ ์ 

ผลการวเิคราะห์โมเดลที่ปรบัแล้วมคี่าสถติไิค-สแควรเ์ท่ากบั 428.03 และมนียัสําคญั

ทางสถติทิีร่ะดบั 0.00 อตัราสว่นระหวา่งคา่สถติไิค-สแควรก์บัจาํนวนองศาอสิระ ( 2χ /df) มคี่าเท่ากบั 

2.38 GFI มคี่าเท่ากบั 0.94 AGFI มคี่าเท่ากบั 0.91 SRMR มคี่าเท่ากบั 0.04 RMSEA มคี่าเท่ากบั 

0.05 NFI มคีา่เท่ากบั 0.99 IFI มคีา่เท่ากบั 0.99 CFI มคีา่เท่ากบั 0.99 และ CN มคี่าเท่ากบั 314.75 

ดชันีส่วนใหญ่อยูใ่นเกณฑท์ีก่ําหนด ยกเวน้ ค่า P value of 2χ  เท่ากบั 0.00 ดงัตาราง 9 และโมเดล

หลงัปรบัแลว้ดงัภาพประกอบ 8 
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ตาราง 9 ค่าสถติคิวามสอดคลอ้งของโมเดลตามสมมตฐิานกบัขอ้มลูเชงิประจกัษใ์นภาพรวม 

 

คา่ดชันี เกณฑ ์
ก่อนการปรบัโมเดล หลงัการปรบัโมเดล 

ค่าสถติ ิ ผลการพจิารณา ค่าสถติ ิ ผลการพจิารณา 

ดชันีวดัความกลมกลนืสมับรูณ์ (Absolute Fit Index) 

Chi-square/df < 3 1303.83/197 

= 6.62 

ไมผ่่านเกณฑ ์ 428.03/180 

= 2.38 

ผ่านเกณฑ ์

P value of 2χ  > .05 0.00 ไมผ่่านเกณฑ ์ 0.00 ไมผ่่านเกณฑ ์

GFI > .90 0.83 ไมผ่่านเกณฑ ์ 0.94 ผ่านเกณฑ ์

AGFI > .90 0.79 ไมผ่่านเกณฑ ์ 0.91 ผ่านเกณฑ ์

RMSEA     ≤  .05 0.10 ไมผ่่านเกณฑ ์ 0.05 ผ่านเกณฑ ์

SRMR     ≤  .05 0.10 ไมผ่่านเกณฑ ์ 0.04 ผ่านเกณฑ ์

ดชันีวดัความกลมกลนืเชงิเปรยีบเทยีบ (Comparative Fit Index) 

NFI     ≥  .90 0.96 ผ่านเกณฑ ์ 0.99 ผ่านเกณฑ ์

IFI     ≥  .90 0.96 ผา่นเกณฑ ์ 0.99 ผ่านเกณฑ ์

CFI     ≥  .90 0.96 ผ่านเกณฑ ์ 0.99 ผ่านเกณฑ ์

ดชันีระบุขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

CN     ≥  200 112.73 ไมผ่่านเกณฑ ์ 314.75 ผ่านเกณฑ ์
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2R = 0.46 

1.02** 

-0.09 

0.03 

0.72** 

0.60** 

0.13* 

0.00 

0.15** 

0.29** 

0.10 

0.33** 

0.98** 

0.47** 

0.72** 

0.76** 

0.79** 

0.79** 

0.77** 

0.78** 

0.78** 

0.79** 

0.77** 

0.74** 

0.82** 

0.83** 

0.81** 

0.84** 

0.79** 

1.00 

1.00 0.91** 0.84** 

2R = 0.55 

2R = 0.51 

2R = 0.64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 , * มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

เสน้ทางทีไ่มม่นียัสาํคญัทางสถติ ิ

เสน้ทางทีม่นียัสาํคญัทางสถติ ิ

 

ภาพประกอบ 8 รปูแบบโครงสรา้งความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุของปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อ 

                 จติสาํนึกสาธารณะ (หลงัการปรบัโมเดล) 
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2.2  ผลการประเมนิความสอดคลอ้งของโมเดลการวดัในสมการโครงสรา้ง 

เมื่อโมเดลสมการโครงสร้างมคีวามสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจกัษ์แล้ว 

เพื่อใหไ้ดส้ารสนเทศในการอธบิายผลการวจิยัเพิม่ขึน้ ผูว้จิยัจงึพจิารณาความมนีัยสําคญัของน้ําหนัก

องค์ประกอบ ค่าความแปรปรวนที่สกัดได้และความเชื่อมัน่ของตัวแปรแฝง เพื่อประเมิน

ความสามารถของตวัแปรสงัเกตไดท้ีใ่ชว้ดัตวัแปร ซึง่ผลการประเมนิโมเดลการวดัแสดงไดด้งัตาราง 10 
 

ตาราง 10 การประเมนิความสอดคล้องของโมเดลการวดัในโมเดลจติสํานึกสาธารณะในนิสติระดบั

ปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
 

ตวัแปรแฝง ตวัแปรสงัเกตได ้
คุณภาพตวัแปรสงัเกตได ้

λ  t-value )(, δε  SMC 

PM 

PMU 0.98 - 0.02 0.98 

PMD 0.48 10.63 0.69 0.25 

PMR 0.47 10.55 0.68 0.25 

คุณภาพตวัแปรแฝง (PM)   เท่ากบั  cρ = 0.73                vρ = 0.50 

SE 
EFE 0.91 - 0.17 0.83 

EFO 0.84 26.92 0.30 0.70 

คุณภาพตวัแปรแฝง (SE)   เท่ากบั  cρ = 0.87                 vρ = 0.77 

AT AT1 1.00 - 0.00 1.00 

คุณภาพตวัแปรแฝง (AT)   เท่ากบั  cρ = 1.00                vρ = 1.00 

FU FU1 1.00 - 0.00 1.00 

คุณภาพตวัแปรแฝง (FU)   เท่ากบั  cρ = 1.00                vρ = 1.00 

SOFA 

FA1 0.76 21.07 0.42 0.58 

FA2 0.72 19.26 0.49 0.51 

FA3 0.79 22.30 0.37 0.63 

FA4 0.79 22.08 0.37 0.63 

FA5 0.77 21.22 0.41 0.59 

คุณภาพตวัแปรแฝง (SOFA)   เท่ากบั  cρ = 0.88            vρ = 0.59 

SOFR 

FR1 0.78 21.88 0.39 0.61 

FR2 0.74 20.23 0.45 0.55 

FR3 0.77 21.32 0.42 0.59 

FR4 0.79 22.16 0.38 0.62 

FR5 0.78 21.62 0.40 0.60 

คุณภาพตวัแปรแฝง (SOFR)   เท่ากบั  cρ = 0.88            vρ = 0.60 
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ตาราง 10 (ต่อ) 

 

ตวัแปรแฝง ตวัแปรสงัเกตได ้
คุณภาพตวัแปรสงัเกตได ้

λ  t-value )(, δε  SMC 

SOUN 

UN1 0.82 24.20 0.31 0.69 

UN2 0.83 24.57 0.31 0.69 

UN3 0.84 24.68 0.29 0.71 

UN4 0.79 22.62 0.38 0.62 

UN5 0.81 23.38 0.35 0.65 

คุณภาพตวัแปรแฝง (SOUN)   เท่ากบั  cρ = 0.91                vρ = 0.67 
 

** คา่ t-value ≥ 2.58  มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

 

จากตาราง 10 ตวัแปรแฝงภายในสมการโครงสรา้ง ประกอบดว้ยตวัแปรผล 1 ตวัแปร คอื 

จติสํานึกสาธารณะ (PM) ตวัแปรแทรกกลาง 3 ตวัแปร คอื การรบัรู้ความสามารถของตน (SE)     

เจตคติต่อจติสํานึกสาธารณะ (AT)และลกัษณะมุง่อนาคต-ควบคุมตน (FU) และตัวแปรสาเหตุ

ภายนอก 3 ตวัแปร คอื การสนับสนุนทางสงัคมจากครอบครวั (SOFA) การสนับสนุนทางสงัคมจาก

เพือ่น (SOFR) และการสนับสนุนทางสงัคมจากมหาวทิยาลยั (SOUN) ซึง่ผลการประเมนิโมเดลการ

วดัของตวัแปรแฝงต่างๆ มดีงัน้ี 

ตวัแปรแฝงจติสํานึกสาธารณะ (PM) ประกอบด้วยตวัแปรสงัเกตได้ 3 ตวัแปร มคีวาม

เชื่อมัน่ของตวัแปรแฝงเท่ากบั 0.73 และมคี่าความแปรปรวนทีส่กดัได ้เท่ากบั 0.50 โดยค่าน้ําหนัก

องคป์ระกอบมาตรฐานของตวัแปรสงัเกตไดท้ีเ่ป็นตวับ่งชีม้คี่าตัง้แต่ 0.47 – 0.98 และมนียัสาํคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั .01 ทุกค่า มคี่าความคลาดเคลื่อนจากการวดัอยู่ระหว่าง 0.02 – 0.69 ตวัแปรสงัเกตได้

ทีม่คี่าน้ําหนักองค์ประกอบมาตรฐานน้อยทีสุ่ด ไดแ้ก่ ดา้นการเคารพสทิธ ิ(PMR) มคี่าเท่ากบั 0.47 

ทัง้น้ี เน่ืองจากตวัแปรสงัเกตไดด้งักลา่วมคีวามเชือ่มัน่ของการวดัตํ่ากวา่ดา้นอื่น (SMC = 0.25)  

ตวัแปรแฝงการรบัรูค้วามสามารถของตน (SE) ประกอบดว้ยตวัแปรสงัเกตได ้2 ตวัแปร มี

ความเชื่อมัน่ของตวัแปรแฝงเท่ากบั 0.87 และมคี่าความแปรปรวนที่สกดัได้ เท่ากบั 0.77 โดยค่า

น้ําหนักองค์ประกอบมาตรฐานของตวัแปรสงัเกตไดท้ี่เป็นตวับ่งชีม้คี่าตัง้แต่ 0.84 – 0.91 และมี

นัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ทุกค่า มคี่าความคลาดเคลื่อนจากการวดัอยู่ระหว่าง 0.17 – 0.30    

ตวัแปรสงัเกตไดท้ีม่คี่าน้ําหนกัองคป์ระกอบมาตรฐานน้อยทีสุ่ด ไดแ้ก่ ความคาดหวงัเกี่ยวกบัผลของ

การกระทํา (EFO) มคี่าเท่ากบั 0.84 ทัง้น้ี เน่ืองจากตวัแปรสงัเกตไดด้งักล่าวมคีวามเชื่อมัน่ของการ

วดัตํ่ากวา่ดา้นอื่น (SMC = 0.70) 

ตวัแปรแฝงเจตคตต่ิอจติสํานึกสาธารณะ (AT) และตวัแปรแฝงลกัษณะมุ่งอนาคต-ควบคุม

ตน (FU) ไม่มีตัวแปรสังเกตได้ จึงมีความเชื่อมัน่ของตัวแปรแฝงเท่ากับ 1.00 และมีค่าความ
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แปรปรวนทีส่กดัได ้เท่ากบั 1.00 โดยค่าน้ําหนกัองคป์ระกอบมาตรฐานของตวัแปรสงัเกตไดท้ีเ่ป็นตวั

บ่งชีม้คี่าเท่ากบั 1.00 และไมม่คีา่ความคลาดเคลือ่นจากการวดั 

ตวัแปรแฝงการสนบัสนุนทางสงัคมจากครอบครวั (SOFA) ประกอบดว้ยตวัแปรสงัเกตได ้5 

ตวัแปร มคีวามเชื่อมัน่ของตวัแปรแฝงเท่ากบั 0.88 และมคี่าความแปรปรวนทีส่กดัได ้เท่ากบั 0.59 

โดยค่าน้ําหนักองคป์ระกอบมาตรฐานของตวัแปรสงัเกตไดท้ีเ่ป็นตวับ่งชีม้คี่าตัง้แต่ 0.72 – 0.79 และ

มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ทุกค่า มคี่าความคลาดเคลื่อนจากการวดัอยู่ระหว่าง 0.37 – 0.49  

ตวัแปรสงัเกตได้ที่มคี่าน้ําหนักองค์ประกอบมาตรฐานน้อยที่สุด ได้แก่ การสนับสนุนทางสงัคมจาก

ครอบครวัดา้นคณุคา่ (FA2) มคีา่เท่ากบั 0.72 ทัง้น้ี เน่ืองจากตวัแปรสงัเกตไดด้งักล่าวมคีวามเชื่อมัน่

ของการวดัตํ่ากวา่ดา้นอื่น (SMC = 0.51) 

ตวัแปรแฝงการสนบัสนุนทางสงัคมจากเพือ่น (SOFR) ประกอบดว้ยตวัแปรสงัเกตได ้5 ตวั

แปร มคีวามเชือ่มัน่ของตวัแปรแฝงเท่ากบั 0.88 และมคี่าความแปรปรวนทีส่กดัได ้เท่ากบั 0.60 โดย

ค่าน้ําหนักองคป์ระกอบมาตรฐานของตวัแปรสงัเกตไดท้ีเ่ป็นตวับ่งชีม้คี่าตัง้แต่ 0.74 – 0.79 และมี

นัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ทุกค่า มคี่าความคลาดเคลื่อนจากการวดัอยู่ระหว่าง 0.38 – 0.45     

ตวัแปรสงัเกตได้ที่มคี่าน้ําหนักองค์ประกอบมาตรฐานน้อยที่สุด ได้แก่ การสนับสนุนทางสงัคมจาก

เพือ่นดา้นคุณค่า (FR2) มคีา่เท่ากบั 0.74 ทัง้น้ี เน่ืองจากตวัแปรสงัเกตไดด้งักล่าวมคีวามเชื่อมัน่ของ

การวดัตํ่ากวา่ดา้นอื่น (SMC = 0.55) 

ตวัแปรแฝงการสนับสนุนทางสงัคมจากมหาวทิยาลยั (SOUN) ประกอบดว้ยตวัแปรสงัเกต

ได ้5 ตวัแปร มคีวามเชื่อมัน่ของตวัแปรแฝงเท่ากบั 0.91 และมคี่าความแปรปรวนทีส่กดัได ้เท่ากบั 

0.67 โดยค่าน้ําหนกัองคป์ระกอบมาตรฐานของตวัแปรสงัเกตไดท้ีเ่ป็นตวับ่งชีม้คี่าตัง้แต่ 0.79 – 0.84 

และมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ทุกค่า มคี่าความคลาดเคลื่อนจากการวดัอยู่ระหว่าง 0.29 – 

0.38 ตวัแปรสงัเกตไดท้ีม่คี่าน้ําหนักองคป์ระกอบมาตรฐานน้อยทีสุ่ด ไดแ้ก่ การสนับสนุนทางสงัคม

จากมหาวทิยาลยัด้านสิง่ของและบรกิาร (UN4) มคี่าเท่ากบั 0.79 ทัง้น้ี เน่ืองจากตวัแปรสงัเกตได้

ดงักล่าวมคีวามเชื่อมัน่ของการวดัตํ่ากวา่ดา้นอื่น (SMC = 0.62) 

โดยสรปุพบว่า โมเดลการวดัตวัแปรแฝงในสมการโครงสรา้งของจติสํานึกสาธารณะทุกตวัมี

คุณภาพผ่านตามเกณฑท์ี่กําหนด แสดงว่าตวัแปรสงัเกตได้ที่กําหนดขึน้สําหรบัใช้เป็นตวับ่งชี้หรอื

ตวัชีว้ดัของตวัแปรแฝงทุกตวัเป็นตวับ่งชีห้รอืตวัชีว้ดัทีเ่หมาะสม 

2.3  การวเิคราะหอ์ทิธพิลรวม อทิธพิลทางตรงและอทิธพิลทางออ้ม 

การพจิารณาเฉพาะอิทธพิลทางตรงแต่ละตวัแปรแฝงนัน้ ยงัไม่สอดคล้องกบัสภาพ

ความเป็นจรงิ ซึง่ตวัแปรต่างๆ สามารถสง่อทิธพิลทัง้ทางตรงและทางออ้มต่อกนั เพื่อความชดัเจนใน

การสรุปอทิธพิลของตวัแปรเชงิสาเหตุต่อตวัแปรผล ผู้วจิยัจงึไดนํ้าเสนอผลของอทิธพิลจากตวัแปร

เชิงสาเหตุต่อตวัแปรออกเป็นสามส่วน ได้แก่ อิทธิพลทางตรง (DE) อิทธิพลทางอ้อม (IE) และ

อทิธพิลรวม (TE) ดงัแสดงในตาราง 11 
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ตาราง 11 อทิธพิลทางตรง (Direct Effects: DE) อทิธพิลทางออ้ม (Indirect Effects: IE) และอทิธพิล

รวม (Total Effects: TE) 

 

ตวัแปรผล 2R  อทิธพิล 
ตวัแปรเชงิสาเหตุ 

SOFA SOFR SOUN AT FU SE 

FU 0.51 DE 0.72** - - - - - 

IE - - - - - - 

TE 0.72** - - - - - 

SE 0.64 DE - - - - 1.02** - 

IE 0.73** - - - - - 

TE 0.73** - - - 1.02** - 

AT    0.46 DE 0.60** 0.00 0.10 - - - 

IE - - - - - - 

TE 0.60** 0.00 0.10 - - - 

PM 0.55 DE -0.09 0.03 0.15** 0.29** 0.13* 0.33** 

IE 0.51** - 0.03 - 0.34** - 

TE 0.42** 0.03 0.18** 0.29** 0.47** 0.33** 
 

** มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01, * มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 

จากตาราง 11 สามารถอธบิายสมการโครงสรา้งไดว้่า เมือ่ตวัแปรแฝงลกัษณะมุ่งอนาคต-

ควบคุมตน (FU) เป็นตวัแปรตามในสมการโครงสรา้งที่ 1 พบว่า จะไดร้บัอทิธพิลทางตรงจากการ

สนับสนุนทางสงัคมจากครอบครวั (SOFA) มคี่าเท่ากบั 0.72 โดยสดัส่วนความแปรปรวนของ

ลกัษณะมุง่อนาคต-ควบคมุตน สามารถอธบิายไดด้ว้ยตวัแปรเชงิสาเหตุไดร้อ้ยละ 51 

เมือ่ตวัแปรแฝงการรบัรูค้วามสามารถของตน (SE) เป็นตวัแปรตามในสมการโครงสรา้งที ่2 

พบว่า ได้ร ับอิทธิพลทางตรงสูงสุดจากลักษณะมุง่อนาคต-ควบคุมตน (FU) มีค่าเท่ากับ 1.02 

รองลงมาเป็นอทิธพิลทางอ้อมจากการสนับสนุนทางสงัคมจากครอบครวั (SOFA) มคี่าเท่ากบั 0.73 

โดยสดัส่วนความแปรปรวนของการรบัรู้ความสามารถของตน สามารถอธบิายได้ด้วยตวัแปรเชิง

สาเหตุไดร้อ้ยละ 64 

เมือ่ตวัแปรแฝงเจตคตต่ิอจติสํานึกสาธารณะ (AT) เป็นตวัแปรตามในสมการโครงสรา้งที ่3 

พบว่า ได้รบัอทิธพิลทางตรงสูงสุดจากการสนับสนุนทางสงัคมจากครอบครวั (SOFA) มคี่าเท่ากบั 

0.60 รองลงมาเป็นอทิธพิลทางตรงจากการสนับสนุนทางสงัคมจากมหาวทิยาลยั (SOUN) มคี่า

เท่ากบั 0.10 ส่วนการสนับสนุนทางสงัคมจากเพื่อน (SOFR) พบว่าไม่มอีทิธพิล มคี่าเท่ากบั 0.00 
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โดยสดัส่วนความแปรปรวนของเจตคติต่อจติสํานึกสาธารณะ สามารถอธบิายได้ด้วยตัวแปรเชิง

สาเหตุไดร้อ้ยละ 46 

เมื่อตวัแปรแฝงจติสํานึกสาธารณะ (PM) เป็นตวัแปรตามในสมการโครงสรา้งที่ 4 พบว่า 

ไดร้บัอทิธพิลรวมสูงสุดจากลกัษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน (FU) มคี่าเท่ากบั 0.47 โดยเป็นอทิธพิล

ทางตรง 0.13 และอทิธพิลทางอ้อม 0.34 รองลงมาเป็นอทิธพิลรวมจากการสนับสนุนทางสงัคมจาก

ครอบครวั (SOFA) มคี่าเท่ากบั 0.42 โดยเป็นอทิธพิลลบทางตรง -0.09 และอทิธพิลทางอ้อม 0.51 

และไดร้บัอทิธพิลทางตรงจากการรบัรูค้วามสามารถของตน (SE) เจตคตต่ิอจติสํานึกสาธารณะ (AT) 

และการสนับสนุนทางสงัคมจากเพื่อน มคี่าเท่ากบั 0.33, 0.29 และ 0.03 ตามลําดบั โดยสดัส่วน

ความแปรปรวนของจติสาํนึกสาธารณะ สามารถอธบิายไดด้ว้ยตวัแปรเชงิสาเหตุไดร้อ้ยละ 55 
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บทท่ี 5 

สรปุผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 

สงัเขปความมุ่งหมาย สมมติฐานและวิธีการค้นคว้า  

การวิเคราะห์โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปจัจัยที่มีอิทธิพลต่อจิตสํานึก

สาธารณะ ในนิสติระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ มวีตัถุประสงคข์องการวจิยั ดงัน้ี 

1) เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งองคป์ระกอบของปจัจยัต่างๆ ไดแ้ก่ การสนับสนุนทางสงัคมจาก

ครอบครวั การสนบัสนุนทางสงัคมจากเพือ่น การสนบัสนุนทางสงัคมจากสถาบนัการศกึษา การรบัรู้

ความสามารถของตน ลกัษณะมุ่งอนาคต – ควบคุมตน เจตคตต่ิอจติสํานึกสาธารณะ กบัจติสํานึก

สาธารณะของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2) เพื่อตรวจสอบความ

สอดคลอ้งของรปูแบบโครงสรา้งความสมัพนัธ์เชงิสาเหตุของปจัจยัต่างๆ ได้แก่ การสนับสนุนทาง

สงัคมจากครอบครวั การสนับสนุนทางสงัคมจากเพื่อน การสนับสนุนทางสงัคมจากสถาบนัการศกึษา 

การรบัรู้ความสามารถของตน ลกัษณะมุ่งอนาคต–ควบคุมตน เจตคติต่อจติสํานึกสาธารณะที่มี

อทิธพิลต่อจติสํานึกสาธารณะของนิสติระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ กบัขอ้มูล

เชงิประจกัษ์ และ 3) เพื่อศกึษาอทิธพิลทัง้ทางตรง ทางอ้อมและอทิธพิลรวมของปจัจยัต่างๆ ไดแ้ก่ 

การสนับสนุนทางสงัคมจากครอบครวั การสนับสนุนทางสงัคมจากเพื่อน การสนับสนุนทางสงัคม

จากสถาบนัการศึกษา การรบัรู้ความสามารถของตน ลกัษณะมุง่อนาคต–ควบคุมตน เจตคติต่อ

จติสาํนึกสาธารณะกบัจติสาํนึกสาธารณะของนิสติระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวจิยัครัง้น้ีเป็นนิสติระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัศรนีครนิทร-

วโิรฒ ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2555 จาํนวน 596 คน ซึง่ไดม้าจากการสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบสอง

ขัน้ตอน (Two-Stage Random Sampling) 

เครื่องมอืทีใ่ชก้ารวจิยัมทีัง้สิน้ 5 ฉบบั ซึ่งมลีกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั 

(Rating Scale) โดยมรีายละเอียดของเครื่องมอืและคุณภาพเครื่องมอืดงัน้ี ฉบบัที่ 1 แบบวดั

จติสํานึกสาธารณะ จาํนวน 24 ขอ้ ฉบบัที ่2 แบบวดัเจตคตต่ิอจติสํานึกสาธารณะ จาํนวน 13 ขอ้ 

ฉบบัที ่3 แบบวดัการรบัรูค้วามสามารถของตน จาํนวน 14 ขอ้ ฉบบัที ่4 แบบวดัลกัษณะมุ่งอนาคต 

– ควบคุมตน จาํนวน 10 คน และฉบบัที ่5 แบบวดัการสนับสนุนทางสงัคม จาํนวน 43 ขอ้ ซึง่มคี่า

ความเชือ่มัน่ทัง้ฉบบัเท่ากบั 0.92, 0.88, 0.91, 0.91 และ 0.96 ตามลาํดบั 

การดําเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ผู้วจิยัได้นําแบบสอบถามทัง้ 5 ฉบบั ไปเกบ็รวบรวม

ขอ้มลูกบันิสติกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 600 คน จากนัน้พจิารณาความสมบูรณ์และความตัง้ใจในการ

ตอบแบบสอบถามแล้วคดัเลอืกแบบสอบถามได้ จํานวน 596 ฉบบั คดิเป็นรอ้ยละ 99.33 ของ

แบบสอบถามทัง้หมด จากนัน้นําขอ้มูลที่ไดจ้ากแบบสอบถามไปวเิคราะห์ขอ้มูล โดยการวเิคราะห์

สถติพิื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สมัประสทิธิก์ารกระจาย ความเบ ้ความโด่ง
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และค่าสถติไิค-สแควร ์ซึง่พบว่า นิสติกลุ่มตวัอย่างมจีติสํานึกสาธารณะ การรบัรูค้วามสามารถของ

ตน  เจตคตต่ิอจติสํานึกสาธารณะ และลกัษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน อยู่ในระดบัค่อนขา้งด ีและมี

การสนับสนุนทางสงัคมจากครอบครวั การสนับสนุนทางสงัคมจากเพื่อน และการสนับสนุนทาง

สงัคมจากมหาวทิยาลยั อยู่ในระดบัค่อนขา้งมาก และเมื่อพจิารณาการกระจายของข้อมูลจากค่า

ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน พบว่า มกีารกระจายของขอ้มูล ส่วนผลการวเิคราะห์ค่าความเบแ้ละความ

โดง่ หลงัการปรบัคะแนนเป็นคะแนนมาตรฐานแลว้ พบว่า การแจกแจงของขอ้มลูจากตวัแปรสงัเกต

ได ้8 ตวั จาก 22 ตวัมกีารแจกแจงเป็นโคง้ปกต ิแต่อยา่งไรกต็าม การเกบ็ขอ้มลูกลุ่มตวัอย่างในการ

วจิยัครัง้น้ีมขีนาดคอ่นขา้งใหญ่เพยีงพอใหข้อ้มลูมแีนวโน้มของการแจกแจงเขา้ใกลโ้คง้ปกต ิส่วนผล

การวเิคราะหส์มัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรสงัเกตไดใ้นโครงสรา้งความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุ

ของปจัจยัทีส่่งผลต่อจติสาํนึกสาธารณะ พบว่า องคป์ระกอบของตวัแปรปจัจยัทุกตวัมคีวามสมัพนัธ์

ทางบวกกบัองคป์ระกอบของจติสาํนึกสาธารณะอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และ .05  โดย

มคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัตํ่า (r < .30) ถงึสงู (.70 < r < .90) มคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ยู่

ระหวา่ง .10 - .77 หลงัจากนัน้ทาํการตรวจสอบรปูแบบโครงสรา้งความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุของปจัจยั

ทีม่อีทิธพิลต่อจติสํานึกสาธารณะตามภาวะสนันิษฐานกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ โดยพจิารณาค่าสถติิ

และดัชนีความกลมกลืน ได้แก่ ดัชนีวัดความกลมกลืนสัมบูรณ์ ได้แก่ ค่าสถิติไค-สแควร์ ค่า

อตัราส่วนไค-สแควรต่์อองศาอิสระ GFI, AGFI, SRMR, RMSEA ดชันีวดัความกลมกลนืเชงิ

เปรยีบเทยีบ ไดแ้ก่ NFI, IFI, CFI และดชันีระบุขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ CN 

 

สรปุผลการวิจยั 

การวิเคราะห์โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปจัจัยที่มีอิทธิพลต่อจิตสํานึก

สาธารณะ ในนิสติระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ผลการวจิยัไดด้งัน้ี 

1. ผลการวิเคราะห์สัมประสิทธิส์หสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ในโครงสร้าง

ความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุของปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อจติสาํนึกสาธารณะ พบว่า องคป์ระกอบของตวัแปร

ปจัจยั ได้แก่ การรบัรูค้วามสามารถของตน เจตคตต่ิอจติสํานึกสาธารณะ และลกัษณะมุง่อนาคต-

ควบคุมตน มคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัองคป์ระกอบของจติสํานึกสาธารณะ โดยมคีวามสมัพนัธก์นั

ในระดบัปานกลาง (.30 < r .70) สว่นการสนบัสนุนทางสงัคมจากครอบครวั การสนบัสนุนทางสงัคม

จากเพื่อน และการสนับสนุนทางสงัคมจากมหาวทิยาลยั มคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบัองค์ประกอบ

ของจติสาํนึกสาธารณะ โดยมคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัตํ่า (r < .30) ถงึปานกลาง (.70 < r < .90)  

2. ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบโครงสรา้งความสมัพนัธ์เชงิสาเหตุของ

ปจัจยัต่างๆ ทีม่อีทิธพิลต่อจติสํานึกสาธารณะของนิสติระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัศรนีครนิทร-

วโิรฒ ตามภาวะสนันิษฐานกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ พบว่า รปูแบบโครงสรา้งความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุ

ตามภาวะสันนิษฐานก่อนดําเนินการปรบัรูปแบบโครงสร้างไม่มคีวามสอดคล้องกับข้อมูลเชิง

ประจกัษ์ โดยภายหลงัดําเนินการปรบัรูปแบบโครงสรา้งใหม่ พบว่า ค่าสถติแิละดชันีส่วนใหญ่มคี่า
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ผ่านเกณฑท์ีก่ําหนดไว ้ดงัน้ี 2χ  = 428.03, 2χ /df = 2.38, GFI = 0.94, AGFI = 0.91, SRMR = 

0.04, RMSEA = 0.05, NFI = 0.99, IFI = 0.99, CFI = 0.99 และ CN มคี่าเท่ากบั 314.75  ยกเวน้

ค่า P value of 2χ  = 0.00   

3. ผลการศึกษาอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อมและอิทธิพลรวมของปจัจยัที่มีต่อ

จติสํานึกสาธารณะ พบว่า รูปแบบโครงสร้างความสมัพนัธ์เชงิสาเหตุของปจัจยัต่างๆ สามารถ

อธบิายความแปรปรวนของจติสํานึกสาธารณะได้ร้อยละ 55.00 โดยตัวแปรปจัจยัที่มอีิทธพิล

ทางตรง (Direct Effects) ต่อจติสาํนึกสาธารณะมากทีส่ดุ ไดแ้ก่ การรบัรูค้วามสามารถของตน (SE) 

มคี่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.33 รองลงมา ได้แก่ เจตคติต่อจติสํานึกสาธารณะ (AT) การ

สนับสนุนทางสงัคมจากมหาวทิยาลยั (SOUN) และลกัษณะมุง่อนาคต-ควบคุมตน (FU) โดยมคี่า

สมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.29, 0.15 และ 0.13 ตามลําดบั โดยทุกตวัมอีทิธพิลบวกทางตรงต่อ

จติสํานึกสาธารณะอย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี่ระดบั .01 ยกเว้นลกัษณะมุง่อนาคต-ควบคุมตน มี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ส่วนการสนับสนุนทางสงัคมจากครอบครวั (SOFA) นัน้มอีทิธพิลลบ

ทางตรงต่อจติสํานึกสาธารณะ อย่างไม่มนีัยสําคญัทางสถิติ โดยมคี่าสมัประสทิธิอ์ิทธพิลเท่ากบั      

-0.09 การสนบัสนุนทางสงัคมจากเพือ่น (SOFR) มอีทิธพิลบวกทางตรงต่อจติสํานึกสาธารณะอย่าง

ไม่มนีัยสําคญัทางสถติเิช่นกนั โดยมคี่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.03  สําหรบัตวัแปรปจัจยัทีม่ ี

อทิธพิลทางอ้อม (Indirect Effects) ต่อจติสํานึกสาธารณะมากทีสุ่ด ไดแ้ก่ การสนับสนุนทางสงัคม

จากครอบครวั (SOFA) โดยมคี่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.51 รองลงมา ได้แก่ ลกัษณะมุง่

อนาคต-ควบคุมตน (FU) และการสนับสนุนทางสังคมจากมหาวิทยาลัย (SOUN) โดยมีค่า

สมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.34 และ 0.03 ตามลําดบั หากพจิารณาอทิธพิลรวม (Total Effects) 

ของตวัแปรปจัจยัต่อจติสํานึกสาธารณะพบว่า ลกัษณะมุง่อนาคต-ควบคุมตน (FU) มอีทิธพิลรวม

สูงสุด โดยมคี่าสมัประสทิธิอ์ิทธพิลเท่ากบั 0.47 รองลงมา ได้แก่ การสนับสนุนทางสงัคมจาก

ครอบครวั (SOFA) การรบัรู้ความสามารถของตน (SE) เจตคติต่อจติสํานึกสาธารณะ (AT) การ

สนับสนุนทางสงัคมจากมหาวทิยาลยั (SOUN) โดยมคี่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.42, 0.33, 

0.29 และ 0.18 ตามลําดบั ส่วนการสนับสนุนทางสงัคมจากเพื่อน (SOFR) มอีทิธพิลรวมต่อ

จติสาํนึกสาธารณะ อยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติ ิ 

 

อภิปรายผล 

ผลการวิเคราะห์โครงสร้างความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุของปจัจยัที่มีอิทธิพลต่อจติสํานึก

สาธารณะ ในนิสิตระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตามกรอบแนวคิดทฤษฎี

ปฏสิมัพนัธนิ์ยม (ดวงเดอืน พนัธมุนาวนิ, 2541; 2548ก) พบว่า รปูแบบโครงสรา้งความสมัพนัธเ์ชงิ

สาเหตุตามภาวะสนันิษฐานไม่สอดคล้องกบัข้อมูลเชงิประจกัษ์ ซึ่งผู้วจิยัพจิารณาต้นกําเนิดของ

ทฤษฎแีละผลการวจิยัส่วนใหญ่แลว้พบว่าเกดิจากการทีผู่ว้จิยัศกึษากบันิสติทีม่คีวามแตกต่างกนัทัง้

ในดา้นวฒันธรรม การดาํเนินชวีติ การเลีย้งดจูากครอบครวั รวมถงึขัน้ตอนการสุ่มกลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้
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ในการวิจยั ที่ผู้วจิยัสุ ่มโดยแบ่งลกัษณะของหน่วยงานที่มกีารเรยีนการสอนในระดบัปรญิญาตรี

ออกเป็น 3 กลุ่ม คอื 1) กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์2) กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์

สุขภาพ และ 3) กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีซึง่ในบางคณะมคีวามหลากหลายของ

ศาสตร์ที่ใช้ในการจดัการเรียนการสอน ด้วยเหตุน้ี ผู้วิจยัจึงได้ดําเนินการปรบัรูปแบบโมเดล

ความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุโดยการยอมให้ความคลาดเคลื่อนมคีวามสมัพนัธ์กนัได ้ซึง่ส่งผลให้ขอ้มูล

ตามสภาพความเป็นจรงินัน้สอดคลอ้งกบัขอ้ตกลงเบือ้งต้นของสถติวิเิคราะหแ์ละผลการวเิคราะห์มี

ความถูกต้องมากขึ้น ประกอบกับการพิจารณาเกณฑ์ค่าสถิติและค่าดชันีต่างๆ คอื ค่าสถิติไค-

สแควร ์ค่าอตัราส่วนไค-สแควรต่์อองศาอสิระ GFI, AGFI, SRMR, RMSEA, NFI, IFI, CFI และ 

CN (นงลกัษณ์ วริชัชยั. 2542) ซึง่ภายหลงัจากการปรบัโมเดลส่งผลใหโ้มเดลทีท่ําการปรบัแก้แลว้มี

ความสอดคล้องกบัข้อมูลเชิงประจกัษ์ นอกจากน้ีผลการวจิยัพบว่าตัวแปรเชงิสาเหตุตามกรอบ

ทฤษฎีทัง้หมด ร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของจติสํานึกสาธารณะในนิสิตระดบัปรญิญาตร ี

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ในภาพรวมไดร้อ้ยละ 55.00 ส่วนทีเ่หลอืเป็นอทิธพิลของตวัแปรที่

ไม่ได้เลอืกมาศกึษา ซึง่จติสํานึกสาธารณะของนิสติระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

ได้รบัอทิธพิลทางตรงมากที่สุดจากการรบัรูค้วามสามารถของตน (SE) รองลงมา คอื เจตคตต่ิอ

จติสํานึกสาธารณะ (AT) ส่วนการสนับสนุนทางสงัคมจากมหาวทิยาลยั (SOUN) และลกัษณะมุ่ง

อนาคต-ควบคุมตน (FU) นัน้มีอิทธิพลบวกทางตรงร่วมกับอิทธิพลบวกทางอ้อมต่อจิตสํานึก

สาธารณะ การสนับสนุนทางสงัคมจากครอบครวั (SOFA) มอีทิธพิลลบทางตรงอย่างไม่มนีัยสําคญั

ทางสถิติแต่มอีิทธพิลบวกทางอ้อมต่อจติสํานึกสาธารณะ และการสนับสนุนทางสงัคมจากเพื่อน 

(SOFR) มอีทิธพิลบวกทางตรงต่อจติสํานึกสาธารณะอย่างไม่มนีัยสําคญัทางสถติ ิผู้วจิยัสามารถ

แยกอภปิรายผลการวจิยัได ้ดงัน้ี 

1. ตวัแปรทีม่อีทิธพิลทางตรง (Direct Effects) ต่อจติสาํนึกสาธารณะ 

1.1 การรบัรูค้วามสามารถของตน (SE)  

                    จากผลการวิจยัพบว่า การรบัรู้ความสามารถของตนมอีิทธิพลบวกทางตรงต่อ

จติสํานึกสาธารณะ ในนิสติระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ อย่างมนีัยสําคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั .01 ( β = 0.33) โดยไม่ไดร้บัอทิธพิลทางอ้อมจากตวัแปรอื่นเลย แสดงว่า นิสติทีม่กีาร

รบัรูว้่าตนเองมคีวามสามารถที่จะกระทําสิง่ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะสูง จะเกดิแรงผลกัดนัให้

นิสติมจีติสํานึกสาธารณะสูงตามไปดว้ย ตรงตามทฤษฎกีารรบัรูค้วามสามารถของตนเองของแบน

ดูรา ทีม่องว่ามนุษยม์คีวามกระตอืรอืรน้และมแีรงบนัดาลใจทีจ่ะปรบัปรุงชวีติของตนเองและสงัคม

ใหด้ยีิง่ขึน้ ซึ่งการทีต่นเองเชื่อว่าตนมคีวามสามารถทีจ่ะกระทําไดก้เ็ป็นตวักําหนดทีส่ําคญัของการ

กระทาํของมนุษยท์ีจ่ะนําไปสูผ่ลทีพ่งึปรารถนา การเลอืกทีจ่ะกระทําพฤตกิรรมใด นานแค่ไหน ส่วน

หน่ึงเป็นผลมาจากการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง เพราะบุคคลมแีนวโน้มที่จะกระทํากจิกรรมที่

ตนเองแน่ใจวา่มคีวามสามารถทีจ่ะทาํได ้(สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษติ. 2539. 59; อ้างองิจาก Bandura. 

1978) และหากนิสติมกีารรบัรูค้วามสามารถของตนเองสูงแล้ว กจ็ะมคีวามมัน่ใจในการทีจ่ะกระทํา
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หรอืไมก่ระทาํสิง่ใดสิง่หน่ึง กล่าวคอื ถา้นิสติมัน่ใจในการทีจ่ะกระทําสิง่ทีเ่ป็นจติสํานึกสาธารณะแลว้ 

กจ็ะทาํใหนิ้สติกลา้ทีจ่ะแสดงพฤตกิรรมนัน้ออกมาเรื่อยๆ เน่ืองจากมัน่ใจว่าเป็นสิง่ทีด่ ีทําใหเ้กดิผล

ดต่ีอส่วนรวมนัน่เอง สอดคล้องกบัผลการวจิยัของพรพรหม พรรคพวก (2550. 76) ที่ศึกษากับ

นักเรียนในช่วงชัน้ที่ 4 ในสหวิทยาเขตกรุงเทพตะวันออก แล้วพบว่า นักเรียนที่มีการรับรู้

ความสามารถของตนในระดบัสูง จะมจีติสาธารณะในระดบัสูงด้วย โดยการรบัรูค้วามสามารถของ

ตนส่งผลทางบวกต่อจติสาธารณะมากที่สุด มคี่าน้ําหนักความสําคญั ( β ) เท่ากบั 0.63 และมี

เปอรเ์ซนต์ส่งผล ( β %) เท่ากบั 67.70 อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และสอดคลอ้งกบั

ผลการวิจยัของโกศล มคีวามดี (2547: บทคดัย่อ) ที่ศึกษากับข้าราชการตํารวจ แล้วพบว่า 

ขา้ราชการตํารวจที่มกีารรบัรูค้วามสามารถของตนในระดบัสูงจะมรีะดบัของจติสาธารณะสูงกว่า

ข้าราชการที่มีการรบัรู้ความสามารถของตนในระดับตํ่ า โดยการรบัรู้ความสามารถของตนมี

ประสิทธิภาพในการทํานายจิตสาธารณะของข้าราชการตํารวจมากที่สุด โดยมีค่าน้ําหนัก

ความสําคญั ( β ) เท่ากบั 0.66 และยงัสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของจุฑาพร นาครอด (2554: 125) 

ทีศ่กึษากบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 ในเขตพืน้ทีก่ารศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 3 แลว้พบว่า 

การรบัรู้ความสามารถของตนเกี่ยวกับจิตสาธารณะมีอิทธิพลทางตรงต่อจิตสาธารณะอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยมคีา่สมัประสทิธิอ์ทิธพิล ( β ) เท่ากบั .564  

1.2 เจตคตต่ิอจติสาํนึกสาธารณะ (AT)  

                    จากผลการวจิยัพบวา่ เจตคตต่ิอจติสาํนึกสาธารณะ (AT) มอีทิธพิลบวกทางตรงต่อ

จติสํานึกสาธารณะ ในนิสติระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ อย่างมนีัยสําคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั .01 ( β = 0.29) โดยไม่ไดร้บัอทิธพิลทางอ้อมจากตวัแปรอื่นเลย แสดงว่า หากนิสติมี

เจตคตทิีด่ต่ีอจติสํานึกสาธารณะแลว้ ย่อมจะก่อใหเ้กดิพฤตกิรรมจติสํานึกสาธารณะ สอดคล้องกบั

งานวจิยัของ โกศล มคีวามด ี(2547: 66) ทีไ่ดศ้กึษาเรือ่ง ปจัจยัทางจติสงัคมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการมจีติ

สาธารณะของขา้ราชการตํารวจ แลว้พบว่า ขา้ราชการตํารวจทีม่เีจตคตทิีด่ต่ีอจติสาธารณะ จะมจีติ

สาธารณะสูงกว่าขา้ราชการที่มเีจตคตทิี่ไม่ดต่ีอจติสาธารณะ อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 

และสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของวชัชริทาน  เขม็ทอง (2555: 51) ทีศ่กึษากบันักเรยีนมธัยมศกึษา

ตอนปลาย อําเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม แล้วพบว่า นักเรยีนที่มเีจตคติที่ดต่ีอพฤติกรรม

เสยีสละมากเท่าใดกม็พีฤตกิรรมเสยีสละมากขึน้เท่านัน้ ซึง่จติลกัษณะตามสถานการณ์ คอื เจตคตทิี่

ดต่ีอพฤตกิรรมเสยีสละ สามารถทํานายพฤตกิรรมเสยีสละไดร้อ้ยละ 12.00 และมคี่าเบต้า ( β = 

0.28) และยงัสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของโสรยา คงดษิ (2555: 141) ทีศ่กึษาพฤตกิรรมการทํางาน

ที่มีความรบัผิดชอบต่อสังคมของพนักงานบริษัทผลิตรถยนต์ แล้วพบว่า เจตคติที่ดีต่อความ

รบัผดิชอบต่อสงัคมเป็นตวัแปรสําคญัในการทํานายพฤติกรรมการทํางานที่มคีวามรบัผดิชอบต่อ

สงัคมในดา้นรวม ดา้นความรบัผดิชอบต่อผูบ้รโิภค ดา้นการร่วมพฒันาชุมชนและสงัคม ดา้นการ

ดูแลรกัษาสิง่แวดลอ้ม โดยมคี่าเบต้า( β = 0.24) และสอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของสุวมิล ชาตชิํานิ 

(2554: 16) ทีไ่ดศ้กึษาปจัจยับางประการทีม่คีวามสมัพนัธต่์อจติสาธารณะของนักเรยีนมธัยมศกึษา
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ปีที ่ 6 โรงเรยีนมธัยมศกึษา อําเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร แลว้พบว่า นักเรยีนมปีจัจยั    

เจตคตต่ิอจติสาธารณะในระดบัสูง ดว้ยค่าเฉลีย่ 3.73 จากมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ซึง่จาก

ผลการวจิยัดงักล่าวสามารถสนับสนุนแนวคดิที่ว่าหากบุคคลนัน้เกดิเจตคตทิีด่ต่ีอสิง่ใดแลว้ผลของ

การกระทาํทีแ่สดงออกมากจ็ะออกมาในทางทีด่เีช่นกนั  

2. ตวัแปรทีม่อีทิธพิลทางตรง (Direct Effects) และมอีทิธพิลทางอ้อม (Indirect Effects) 

ต่อจติสาํนึกสาธารณะ 

2.1 ลกัษณะมุง่อนาคต-ควบคุมตน (FU)  

จากผลการวจิยัพบวา่ ลกัษณะมุง่อนาคต-ควบคมุตน (FU) มอีทิธพิลบวกทางตรง

ต่อจติสาํนึกสาธารณะ ในนิสติระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ อยา่งมนียัสาํคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั .01 ( β = 0.13) และยงัมอีทิธพิลทางอ้อมต่อจติสํานึกสาธารณะ ผ่านตวัแปรการรบัรู้

ความสามารถของตน อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ( β = 0.34) ดว้ย แสดงว่า นิสติที่มี

ลกัษณะมุง่อนาคต-ควบคุมตนสูงจะมจีติสํานึกสาธารณะสูงและถ้าหากนิสติมกีารรบัรูค้วามสามารถ

ของตนสูงร่วมดว้ยแล้วก็จะทําให้มจีติสํานึกสาธารณะสูงมากขึน้อกีด้วย เน่ืองจากนิสติทีม่ลีกัษณะ

มุ่งอนาคต-ควบคุมตนเองนัน้ จะเลง็เหน็ถงึผลในอนาคตในการทําประโยชน์ต่อส่วนรวมว่าถ้าทําไป

แล้วจะทําให้สงัคมได้รบัประโยชน์มากเพียงใด และหากนิสิตสามารถควบคุมตนเองในการที่จะ

หลกีเลี่ยงการเห็นแก่ตวั เอาใจเขามาใส่ใจเรา บงัคบัจติใจตนเองให้ปฏบิตัติามหน้าที่พลเมอืงที่ด ี

รวมถงึเคารพสทิธขิองผูอ้ื่น กจ็ะทาํใหนิ้สติมพีฤตกิรรมจติสาํนึกสาธารณะมากขึน้ดว้ย สอดคลอ้งกบั

งานวจิยัของ ธนิดา ทองมเีหลอืและคณะ (2550: 96) ที่ศึกษาปจัจยัทางจติสงัคมที่ส่งผลต่อจติ

สาธารณะของนิสติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ แล้วพบว่า ลกัษณะมุง่อนาคตมคีวามสมัพนัธ์

ทางบวกกบัจติสาธารณะ ( r = 0.58) เน่ืองจากบุคคลทีม่ลีกัษณะมุ่งอนาคตสามารถเลง็เหน็ผลด ี– 

ผลเสยีทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต และการทําเพื่อสงัคมซึง่เป็นการกระทําของผูม้จีติสาธารณะย่อมทําให้

เกดิประโยชน์แก่สงัคมตามมาภายหลงั และจากสมการพยากรณ์จติสาธารณะของนิสติมหาวทิยาลยั   

ศรนีครนิทรวโิรฒ พบว่าตวัแปรที่สามารถทํานายจติสาธารณะไดสู้งที่สุดทัง้ในกลุม่รวม กลุม่เพศ

ชาย และกลุม่เพศหญงิ คอื ลกัษณะมุ่งอนาคต ( β = 0.39) เน่ืองมาจากผูท้ีจ่ะแสดงพฤตกิรรมจติ

สาธารณะนัน้ย่อมเลง็เหน็แลว้ว่าจติสาธารณะมปีระโยชน์อย่างมากต่อสงัคมเพยีงไร เพราะการที่

บุคคลจะแสดงพฤตกิรรมต่างๆ นัน้ ย่อมผ่านการคดิและไตร่ตรองมาอย่างดก่ีอนและลกัษณะมุ่ง

อนาคตนัน้กห็มายถงึความสามารถของบุคคลในการคาดการณ์ไกล และเลง็เหน็ถงึความสําคญัของ

ผลดผีลเสยีทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต ดว้ยเหตุน้ี หากบุคคลมคีุณสมบตัขิองลกัษณะมุ่งอนาคตแลว้ ย่อม

เป็นผู้ที่มองเห็นคุณค่าของจติสาธารณะด้วย และสอดคล้องกบังานวิจยัของวชัชิรทาน เข็มทอง 

(2555: บทคดัย่อ) ที่ศึกษานักเรยีนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย อําเภอพุทธมณฑล จงัหวดั

นครปฐม แล้วพบว่า นักเรยีนที่มลีกัษณะมุง่อนาคต-ควบคุมตนมากเป็นผู้ที่มพีฤติกรรมเสยีสละ

มากกว่านักเรียนที่มลี ักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตนน้อย และสอดคล้องกับงานวิจยัของ โกศล        

มคีวามด ี(2547: บทคดัยอ่) ทีไ่ดศ้กึษาเรื่อง ปจัจยัทางจติสงัคมที่เกี่ยวขอ้งกบัการมจีติสาธารณะ
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ของขา้ราชการตํารวจ แล้วพบว่า ขา้ราชการตํารวจที่มลีกัษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตนสูง   จะมจีติ

สาธารณะสูงกว่าขา้ราชการที่มลีกัษณะมุง่อนาคต-ควบคุมตนตํ่า อยา่งมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั 

.05 ตรงกนักบังานวจิยัของเจษฎา  หนูรุ่น (2551: บทคดัยอ่) ทีไ่ดศ้กึษา ปจัจยัจติลกัษณะทีส่่งผล

ต่อจติสาธารณะของนักเรยีนช่วงชัน้ที ่3 โรงเรยีนสาธติในสงักดัมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒแลว้

พบว่า ปจัจยัจติลกัษณะทีส่่งผลทางบวกอย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ไดแ้ก่ ลกัษณะมุ่ง

อนาคต มคีา่น้ําหนกัความสาํคญัเท่ากบั .21 

2.2 การสนบัสนุนทางสงัคมจากครอบครวั (SOFA) 

                    จากผลการวจิยัพบวา่ การสนบัสนุนทางสงัคมจากครอบครวั (SOFA) มอีทิธพิลลบ

ทางตรงต่อจติสํานึกสาธารณะ ในนิสติระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ อย่างไม่มี

นัยสําคญัทางสถติ ิ ( β = -0.09) แต่มอีทิธพิลทางอ้อมต่อจติสํานึกสาธารณะ ผ่านตวัแปรเจตคตต่ิอ

จติสํานึกสาธารณะ ลกัษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน การรบัรูค้วามสามารถของตน อย่างมนีัยสําคญั

ทางสถติทิีร่ะดบั .01 ( β = 0.51) แสดงว่า การทีนิ่สติไดร้บัการสนับสนุนจากครอบครวัโดยตรง ทัง้

ในดา้นอารมณ์ การเหน็คุณค่า การใหข้อ้มลูข่าวสาร การใหก้ารบรกิารต่างๆ รวมถงึการมเีครอืข่าย

ในการเสรมิสรา้งจติสาํนึกสาธารณะนัน้ ไม่ไดท้ําใหนิ้สติมจีติสํานึกสาธารณะสูงขึน้ แต่ถ้านิสติไดร้บั

การสนับสนุนจากครอบครวัในการปลูกฝงั อบรม สัง่สอน ตัง้แต่เยาว์ว ัยเกี่ยวกับการผลดีและ

ประโยชน์ของการมจีติสํานึกสาธารณะ เพื่อใหเ้กดิเจตคตทิีด่ต่ีอจติสาธารณะ มลีกัษณะมุ่งอนาคต-

ควบคุมตนสูง มกีารรบัรูค้วามสามารถของตนสูง กจ็ะทําใหนิ้สติเกดิจติสํานึกสาธารณะขึน้ได ้ ตาม

ทฤษฎพีฒันาการทางจรยิธรรมของโคลเบอรก์ (วชัศลิป์ กฤษเจรญิ: 2555, 33–34; อ้างองิจาก 

Kohlberg. 1981) ไดแ้บ่งพฒันาการออกเป็น 3 ระดบั ซึง่นิสติกลุ่มตวัอย่างอยู่ในระดบัจรยิธรรม

เหนือกฎเกณฑท์างสงัคม (Post Conventional Level) ในขัน้ที ่1 คอื ขัน้ทําตามสญัญา (Social 

Contract Orientation) ซึง่ขัน้น้ีเริม่ตัง้แต่อายุ 16 ปีขึน้ไป เป็นขัน้ทีจ่ะเน้นมาตรฐานทางจรยิธรรมที่

คนส่วนใหญ่ของสงัคมยอมรบั โดยคํานึงถงึประโยชน์และสทิธขิองแต่ละบุคคลเป็นสําคญั นัน่คอื มี

การรบัรูค้วามสามารถของตน โดยคาํนึงถงึผลดผีลเสยีได ้ดงันัน้ก่อนจะยอมรบัและยดึถอืปฏบิตัจิะมี

การใช้เหตุผลและวจิารณญาณไตร่ตรองดูก่อนว่า สิง่ไหนถูกสิง่ไหนผดิ ซึ่งจะใช้วจิารณญาณของ

ตนเอง โดยปราศจากอทิธพิลของบุคคลและสิง่แวดล้อมมาเกี่ยวขอ้ง ดงันัน้หากต้องการให้นิสติมี

จติสํานึกสาธารณะ ควรจะต้องมกีารปลูกฝงัตัง้แต่เลก็ใหเ้กดิเจตคตทิีด่ ีเพื่อทีน่ิสติจะไดม้ขีอ้มลูใน

การตดัสนิใจทําในสิง่ที่ถูกต้อง และยงัสอดคล้องกบังานวจิยัของของธนิดา ทองมเีหลอืและคณะ 

(2550: 96) ทีศ่กึษาปจัจยัทางจติสงัคมทีส่่งผลต่อจติสาธารณะของนิสติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทร-

วิโรฒ แล้วพบว่า ปจัจัยทางจิตสังคมที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับจิตสาธารณะของนิสิต

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ไดแ้ก่ การอบรมเลีย้งดูแบบรกั

สนับสนุน (r = .332) และการอบรมเลีย้งดูแบบใชเ้หตุผล (r = .260) ส่วนการอบรมเลีย้งดูแบบ

ลงโทษทางกายมากกว่าทางจติ มคีวามสมัพนัธ์ทางลบกบัจติสาธารณะของนิสติมหาวทิยาลยั     

ศรนีครนิทรวโิรฒ (r = -.175) อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และการอบรมเลีย้งดูแบบ
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ควบคุม ไม่พบว่ามคีวามสมัพนัธ์กบัจติสาธารณะ (r = -.035) อย่างมนีัยสําคญัทางสถติ ิ ซึง่อาจ

เป็นไปไดว้่านิสติกลุ่มตวัอย่างของผูว้จิยัในครัง้น้ี ได้รบัการสนับสนุนทางสงัคมจากครอบครวั โดย

การอบรมเลีย้งดูแบบลงโทษทางกายมากกว่าทางจติหรอืไดร้บัการอบรมเลีย้งดูแบบควบคุม จงึทํา

ให้นิสติไม่มจีติสํานึกสาธารณะโดยตรง ซึ่งผู้วจิยัมองว่าจติสํานึกสาธารณะนัน้ เป็นเรื่องของจติใจ

ของแต่ละบุคคลทีเ่กดิจากการไดร้บัประสบการณ์ทีด่ใีนตอนเดก็พฒันาขึน้มาจนมเีจตคตทิีด่ต่ีอเรือ่ง

นัน้ๆ จนรบัรูไ้ดว้่าสิง่ใดควรทําหรอืไม่ควรทํา สิง่ใดทําแลว้จะเกดิประโยชน์แก่ตวัเองและผูอ้ื่นทัง้ใน

ปจัจุบนัและอนาคต ทัง้น้ี ธนิดา ทองมเีหลอืและคณะ (2550: 99) ยงัไดส้รุปอกีว่าการอบรมเลีย้งดู

แบบลงโทษทางกายมากกว่าทางจติมคีวามสมัพนัธท์างลบกบัจติสาธารณะ ดงันัน้ บุคคลทีไ่ดร้บั

การอบรมเลี้ยงดูแบบลงโทษทางกายมากกว่าทางจิตจงึมีแนวโน้มที่จะไม่แสดงพฤติกรรมจิต

สาธารณะ หรอืแสดงพฤตกิรรมจติสาธารณะในระดบัตํ่า  อกีทัง้การอบรมเลีย้งดูแบบควบคุม ไม่

พบวา่มคีวามสมัพนัธก์บัจติสาธารณะ อย่างมนีัยสําคญัทางสถติ ิเน่ืองมาจาก การอบรมเลีย้งดูแบบ

ควบคุมจะทาํใหเ้ดก็โตขึน้เป็นบุคคลทีไ่ม่สามารถพึง่ตนเองขาดความคดิสรา้งสรรคท์ําใหเ้ดก็ไม่กลา้

แสดงออก ขาดความเชื่อมัน่ในตนเองและไม่กล้าตดัสนิใจด้วยตนเอง (ดวงเดอืน พนัธุมนาวนิ, 

อรพนิทร ์ชูชม และงามตา วนินทานนท.์ 2528: 3-15) ซึง่ลกัษณะต่างๆ เหล่าน้ี ลว้นเป็นลกัษณะที่

ไมเ่กีย่วขอ้งกบัจติสาธารณะหรอืระดบัคณุธรรมจรยิธรรม ดงันัน้ บุคคลทีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดูแบบ

ควบคมุจงึมแีนวโน้มทีจ่ะไมแ่สดงพฤตกิรรมจติสาธารณะ หรอืแสดงพฤตกิรรมจติสาธารณะในระดบั

ตํ่า และสอดคล้องกบังานวจิยัของจุฑาพร นาครอด (2554: บทคดัย่อ) ทีศ่กึษากบันักเรยีนชัน้

มธัยมศกึษาปีที่ 2 ในเขตพื้นที่การศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 3 แล้วพบว่า ตวัแปรสาเหตุที่มี

อทิธพิลทางออ้มต่อจติสาธารณะมากทีส่ดุ คอื การอบรมเลีย้งด ูโดยมคี่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิล เท่ากบั 

0.16  

2.3 การสนบัสนุนทางสงัคมจากมหาวทิยาลยั (SOUN)  

                    จากผลการวจิยัพบว่า การสนบัสนุนทางสงัคมจากมหาวทิยาลยั (SOUN) มอีทิธพิล

บวกทางตรงต่อจติสาํนึกสาธารณะ ในนิสติระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ( β = 0.15) และมอีทิธพิลทางออ้มต่อจติสํานึกสาธารณะ ผ่านตวัแปร

เจตคตต่ิอจติสํานึกสาธารณะ อย่างไม่มนีัยสําคญัทางสถติ ินัน่คอื หากนิสติไดร้บัการสนับสนุนจาก

มหาวิทยาลยั ทัง้ในด้านอารมณ์ การเห็นคุณค่า การให้ข้อมูลข่าวสาร การให้การบรกิารต่างๆ 

รวมถงึการมเีครอืข่ายในการเสรมิสรา้งจติสํานึกสาธารณะแลว้ นิสติย่อมจะเกดิจติสํานึกสาธารณะ 

ซึง่การทีนิ่สติไดร้บัอทิธพิลทางตรงจากมหาวทิยาลยัต่อจติสํานึกสาธารณะนัน้ เป็นไปไดว้่าเกดิจาก

การที่มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ มอีตัลกัษณ์ที่มุ่งเน้นในเรื่องของจติสํานึกสาธารณะอย่าง

ชดัเจน โดยนิสติทุกคนตอ้งผ่านการปฐมนิเทศและเขา้ค่ายอตัลกัษณ์เพื่อร่วมทํากจิกรรมทีเ่กี่ยวขอ้ง

กบัการช่วยเหลอืสงัคม และมกีจิกรรมหมวดบงัคบัที่นิสติต้องเขา้ร่วมเพื่อรบัการประทบัตราก่อน

สําเรจ็การศกึษาทุกคน รวมถงึการทีห่ลกัสูตรทุกหลกัสูตรต้องมุ่งเน้นการเสรมิสรา้งจรยิธรรมใหก้บั

นิสติดว้ย สอดคลอ้งกบังานวจิยัของอญัชลกิา ผวิเพชร (2555: 339 – 340) ทีศ่กึษาปจัจยัเชงิสาเหตุ
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ทีม่อีทิธพิลต่อจติสาธารณะของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 ในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

ตอนบน แลว้พบว่า พฤตกิรรมการสอนของคร ู เป็นปจัจยัที่มอีทิธพิลทางตรงและทางอ้อมต่อจติ

สาธารณะของนักเรยีน ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 4 ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน โดยส่งผล

ทางอ้อมผ่านตวัแปรความฉลาดทางอารมณ์และคุณธรรมจรยิธรรม โดยพฤตกิรรมการสอนของคร ู

ไดแ้ก่ ลกัษณะหรอืบุคลกิภาพ วธิกีารจดักจิกรรมทีส่่งเสรมิ ใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรู ้ เช่น การจดั

กจิกรรมการสอนวธิกีารสอน การใช้สื่อการสอน การอธบิาย การถาม การประมวลผลเพื่อให้

นักเรยีนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่พงึประสงค์ตรงกบัหลกัสูตรที่เรยีนครูเป็นผู้หาเทคนิค

วธิกีาร ตลอดจนแนวทางในการจดัการเรยีนการสอน ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของนิเวศน์ คําผง 

(2547 : 45-47) ทีไ่ดศ้กึษาผลการใชก้จิกรรมกลุ่มสมัพนัธเ์พื่อพฒันาความรบัผดิชอบของนักเรยีน

ในระดบัมธัยมศกึษา โรงเรยีนบ้านเชยีงยนื อําเภอเชยีงยนื จงัหวดัมหาสารคาม แล้วพบว่า 

นักเรยีนที่เขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่มสมัพนัธ์มคีวามรบัผดิชอบเพิม่ขึน้ จากก่อนเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม

สมัพนัธอ์ยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และสุภาพร พรมสา (2550 : 39-40) ไดศ้กึษาผลของ

กจิกรรมกลุ่มเพื่อพฒันาการแสดงความมน้ํีาใจ ต่อเพื่อนของนักเรยีนช่วงชัน้ที ่2 โรงเรยีนเฉลมิมณี

ฉายวทิยาคาร จงัหวดัสมุทรปราการ กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ช้ในการศกึษาเป็นนักเรยีนช่วงชัน้ที ่ 2 ทีม่ ี

คะแนนจากการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกบัการแสดงความมน้ํีาใจต่อเพื่อน แลว้พบว่า นักเรยีนช่วง

ชัน้ที ่ 2 ทีเ่ขา้ร่วมโปรแกรมกจิกรรมกลุ่มมกีารแสดงความมน้ํีาใจต่อเพื่อนทัง้โดยรวมและรายดา้น

เพิม่ขึน้อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ซึง่อจัฉรา โฉมแฉลม้ (2544) ไดศ้กึษาจติสํานึกของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต่อการรวมกลุม่กิจกรรมเพื่อสังคมแล้วพบว่าคณะมี

ความสมัพนัธ ์กบัลกัษณะกจิกรรมเพื่อสงัคมของนกัศกึษา 

3. ตวัแปรทีไ่มม่อีทิธพิลต่อจติสาํนึกสาธารณะ 

3.1 การสนบัสนุนทางสงัคมจากเพือ่น (SOFR)  

                    จากผลการวจิยัพบว่า การสนับสนุนทางสงัคมจากเพื่อน (SOUN) มอีทิธพิลบวก

ทางตรงต่อจติสํานึกสาธารณะ ในนิสติระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ อย่างไม่มี

นยัสาํคญัทางสถติ ิ( β = 0.03) โดยไมไ่ดร้บัอทิธพิลทางอ้อมจากตวัแปรอื่นเลย แสดงว่า การทีนิ่สติ

ได้รบัการสนับสนุนจากเพื่อน ทัง้ในด้านอารมณ์ การเหน็คุณค่า การให้ขอ้มูลข่าวสาร การให้การ

บรกิารต่างๆ รวมถงึการมเีครอืข่ายในการเสรมิสรา้งจติสํานึกสาธารณะนัน้ ไม่ไดส้่งผลใหนิ้สติเกดิ

จติสํานึกสาธารณะ ซึ่งตามทฤษฎีพฒันาการทางจรยิธรรมของโคลเบอร์ก (วชัศิลป์ กฤษเจรญิ: 

2555. 33 – 34; อา้งองิจาก Kohlberg. 1981) ไดศ้กึษาไวว้่า บุคคลอายุ 16 ปีขึน้ไป อยูใ่นขัน้ทีจ่ะ

เน้นมาตรฐานทางจรยิธรรมทีค่นส่วนใหญ่ของสงัคมยอมรบั โดยคํานึงถงึประโยชน์และสทิธขิองแต่

ละบุคคลเป็นสําคญั โดยคํานึงถึงผลดผีลเสยีได้ ดงันัน้ก่อนจะยอมรบัและยดึถอืปฏบิตัจิะมกีารใช้

เหตุผลและวจิารณญาณไตร่ตรองดูก่อนว่า สิง่ไหนถูกสิง่ไหนผดิ ซึ่งจะใช้วจิารณญาณของตนเอง 

โดยปราศจากอิทธพิลของบุคคลและสิง่แวดล้อมมาเกี่ยวขอ้ง แต่ในช่วงอายุก่อนหน้าน้ีเพื่อนและ

บุคคลภายนอกจะมีอิทธิพลต่อการทําสิ่งใดสิ่งหน่ึง ดังที่ผลการวิจ ัยของจุฑาพร นาครอด       
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(2554: 125) ทีศ่กึษากบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 ในเขตพืน้ทีก่ารศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 

3 แล้วพบว่า สมัพนัธภาพระหว่างเพื่อนเกี่ยวกบัจติสาธารณะมอีทิธพิลทางตรงต่อจติสาธารณะ

อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยมคี่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิล ( β ) เท่ากบั .248 ซึง่เป็นปจัจยัที่

ส่งผลน้อยที่สุดจาก 5 ตวัแปรที่ศึกษา ประกอบกบัผลการวจิยัของ ธนิดา ทองมเีหลอืและคณะ 

(2550: 96 - 97) ทีศ่กึษาปจัจยัทางจติสงัคมทีส่่งผลต่อจติสาธารณะของนิสติมหาวทิยาลยัศรนีคริ

นทรวิโรฒ แล้วพบว่าปจัจยัพยากรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงในการทํานายจิตสาธารณะของนิสิต

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ไดแ้ก่ ลกัษณะมุง่อนาคต 

เอกลกัษณ์แห่งตนและสมัพนัธภาพระหว่างเพื่อนเป็นลําดบัสุดท้าย โดยมคี่าน้ําหนักความสําคญั 

( β ) เท่ากบั .148 และเมือ่ศกึษาแยกตามลกัษณะเพศแลว้พบว่าสมัพนัธภาพระหว่างเพื่อนกบัจติ

สาธารณะสําหรบัสมการพยากรณ์จติสาธารณะของนิสติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ทัง้ในกลุ่ ม

รวม และกลุม่เพศชาย ตวัแปรทีส่ามารถทํานายเป็นลําดบัรองลงมาคอื สมัพนัธภาพระหว่างเพื่อน 

แต่ในเพศหญิงสัมพันธภาพระหว่างเพื่อนไม่สามารถทํานายจิตสาธารณะของนิสิตเพศหญิง

มหาวทิยาลยั           ศรนีครนิทรวโิรฒได ้นัน่หมายความว่าอทิธพิลของเพื่อนต่อเพศหญงิมผีลไม่

มากพอที่จะทํานายพฤติกรรมต่างๆ ได้ ซึ่งต่างจากในเพศชาย ทัง้น้ีเน่ืองมาจากเพศหญิง 

โดยเฉพาะในวยัรุ่นนัน้ มสีมัพนัธภาพระหว่างเพื่อนไม่สูงเท่ากบัเพศชาย (ชมนุช บุญสทิธิ.์ 2541: 

บทคดัยอ่) การทีร่ะดบัของสมัพนัธภาพระหว่างเพื่อนตํ่า แสดงว่าอทิธพิลของเพื่อนทีจ่ะก่อใหเ้กดิ

พฤตกิรรมจงึตํ่าไปดว้ย ทําใหส้มัพนัธภาพระหว่างเพื่อน ไม่สามารถทํานายจติสาธารณะของนิสติ

เพศหญงิได ้สอดคลอ้งกบัผลการเกบ็ขอ้มลูของผูว้จิยัจากกลุม่ตวัอย่าง 596 คน เป็นเพศหญงิ 389 

คน คดิเป็นรอ้ยละ 65.30 และเพศชาย 207 คน คดิเป็นรอ้ยละ 34.70 ทําใหผ้ลการวจิยัพบว่า การ

สนับสนุนทางสงัคมจากเพื่อนไม่ส่งผลต่อการมจีติสํานึกสาธารณะ และสอดคล้องกบังานวจิยัของ

อจัฉรา โฉมแฉล้ม (2544) ที่ได้ศึกษาจติสํานึกของนักศกึษามหาวทิยาลยัธรรมศาสตรต่์อการ

รวมกลุม่กจิกรรมเพือ่สงัคม แลว้พบวา่ ปจัจยัดา้นความรกัทีม่ต่ีอผูอ้ื่น กลุ่มเพื่อนและสภาพแวดลอ้ม

เป็นปจัจยัที่ก่อให้เกิดจติสํานึกของนักศึกษาไม่แตกต่างกนั รวมถึงผลการวิจยัของอ้อมใจ วงษ์

มณฑา (2553) ที่ศกึษาปจัจยัที่ส่งผลต่อจติสาธารณะของนักศกึษา มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์

แลว้พบวา่ตวัแปรการสนับสนุนจากอาจารยแ์ละเพื่อนเมื่อนําเขา้สมการค่าสมัประสทิธิถ์ดถอยในรปู

คะแนนดบิ (b) ปรากฏผลในเกณฑท์ีต่ํ่ามาก เท่ากบั -0.08 และไม่มนีัยสําคญัทางสถติ ิซึง่สอดคลอ้ง

กบัผลการวจิยัของผู้วจิยัที่ว่าการสนับสนุนทางสงัคมจากเพื่อนไม่มอีทิธพิลต่อจติสํานึกสาธารณะ

ของนิสติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒเช่นกนั 
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ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจยัไปใช้ 

จากผลการวิจ ัยพบว่า จิตสํานึกสาธารณะของนิสิตระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัย            

ศรนีครนิทรวิโรฒ ได้รบัอิทธพิลทางตรงจากการรบัรู้ความสามารถของตน เจตคติต่อจติสํานึก

สาธารณะ การสนับสนุนทางสงัคมจากมหาวทิยาลยั อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และจาก

ลกัษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน ทีร่ะดบั .05 และไดร้บัอทิธพิลทางอ้อมจากการสนับสนุนทางสงัคม

จากครอบครวั อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั .01 ซึ่งผลการศึกษาค้นคว้าในครัง้น้ี ทําให้ได้

รปูแบบความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุของปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อจติสาํนึกสาธารณะของนิสติระดบัปรญิญา

ตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อเป็นข้อมูลส่วนหน่ึงให้ผู้บรหิาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที ่

ผู้ปกครอง  รวมถงึตวันิสติ ได้ทราบถงึปจัจยัสําคญัที่เป็นสาเหตุที่ทําให้นิสติมจีติสํานึกสาธารณะ

และตระหนักถงึความสําคญัของการมจีติสํานึกสาธารณะ ตลอดจนการส่งเสรมิและพฒันาให้นิสติ

เป็นผูท้ ี่ “เป่ียมจติสํานึกสาธารณะ” ตามอตัลกัษณ์ที่มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ได้กําหนดไว ้

เพื่อพฒันานิสติให้ออกไปเป็นเยาวชนทีด่ขีองประเทศต่อไป ดงันัน้ผูว้จิยัจงึขอเสนอแนะการนําผล

วจิยัไปใช ้ดงัน้ี 

1. สําหรบัคร ูอาจารยแ์ละสถาบนัการศกึษา ควรดําเนินการหากจิกรรมหรอืวธิกีารที่

เหมาะสมที่จะส่งเสริม สนับสนุนให้นิสิตได้แสดงออกซึ่งการมีจิตสํานึกสาธารณะ โดยอาจจะ

สอดแทรกไปในรายวชิาต่างๆ หรอืการจดักิจกรรมหลกัของมหาวทิยาลยัที่มุง่เน้นและเสรมิสร้าง

ในอตัลกัษณ์ดา้นการมจีติสาํนึกสาธารณะใหม้คีวามชดัเจนมากยิง่ขึน้กวา่เดมิ  

2. สาํหรบับดิา มารดา ผูป้กครอง ควรปลูกฝงัเรื่องจติสํานึกสาธารณะใหแ้ก่นิสติตัง้แต่

ยงัเยาวว์ยั ตลอดจนเป็นแบบอยา่งทีด่ ีเพื่อใหนิ้สติมเีจตคตทิีด่ต่ีอจติสํานึกสาธารณะและมลีกัษณะ

มุ่งอนาคต-ควบคุมตนสูง อันจะส่งผลให้นิสิตเกิดการรบัรู้ตนเองว่าสามารถทําในสิ ่งที่เรยีกว่า

จติสาํนึกสาธารณะไดอ้ยา่งไมต่ะขดิตะขวงใจ เพื่อจะไดเ้ป็นอนาคตทีด่ขีองชาตต่ิอไป 

 

2. ข้อเสนอแนะสาํหรบัการวิจยัครัง้ต่อไป 

จากผลการวิเคราะห์โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปจัจัยที่มีอิทธิพลต่อ

จติสาํนึกสาธารณะในนิสติระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ พบวา่ ตวัแปรเชงิสาเหตุ

ตามกรอบทฤษฎทีัง้หมดทีผู่ว้จิยันํามาศกึษา ร่วมกนัอธบิายความแปรปรวนของจติสํานึกสาธารณะ

ในนิสติระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ในภาพรวมไดร้อ้ยละ 55.00 ส่วนทีเ่หลอื

เป็นอทิธพิลของตวัแปรทีไ่มไ่ดเ้ลอืกมาศกึษา รวมถงึกลุม่ตวัอย่างทีผู่ว้จิยันํามาศกึษานัน้ไม่ไดศ้กึษา

ทุกคณะและทุกภาควชิา ซึง่บางคณะผูว้จิยัไม่สามารถเกบ็ขอ้มลูไดเ้น่ืองจากขอ้จาํกดัดา้นเวลาและ

เงือ่นไขของคณะ ดงันัน้ผูว้จิยัจงึขอเสนอแนะสาํหรบัการวจิยัครัง้ต่อไป ดงัน้ี 
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1. ควรมกีารวเิคราะหก์ลุ่มตวัอย่างแบบหลายกลุ่ม (Multi-group) เพิม่เตมิ โดยอาจใช้

โมเดลที่ผู้วจิยัสร้างขึ้น นําไปวิเคราะห์กบันิสติในกลุ่มที่เพศต่างกนั ศาสนาต่างกนั คณะต่างกัน 

เพื่อใหข้อ้มลูมคีวามละเอยีดมากยิง่ขึน้ 
2. ควรมกีารศึกษาตัวแปรเชงิสาเหตุอื่นๆ ที่ส่งผลต่อการเกิดจติสํานึกสาธารณะ 

เพิม่เตมิ เช่น การบรโิภคขา่วสารทัง้ทางวทิย ุโทรทศัน์และเครอืขา่ยออนไลน์ 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญ 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

 

ตรวจสอบเคร่ืองมือครัง้ท่ี 1 

1. รองศาสตราจารยช์ศูร ี  วงศร์ตันะ ขา้ราชการบาํนาญ คณะศกึษาศาสตร ์

     มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

 

2. อาจารย ์ดร.มณฑริา  จารเุพง็  อาจารยป์ระจาํภาควชิาการแนะแนวและจติวทิยาการศกึษา 

     คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

 

3. อาจารย ์ดร.พรรณ ี บุญประกอบ อาจารยป์ระจาํสถาบนัวจิยัพฤตกิรรมศาสตร ์

     มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

 

4. อาจารย ์ดร.ภทัธริา ธรีสวสัดิ ์ อาจารยป์ระจาํวทิยาลยันวตักรรมสือ่สารสงัคม 

     มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

 

ตรวจสอบเคร่ืองมือครัง้ท่ี 2 

1. รองศาสตราจารยช์ศูร ี  วงศร์ตันะ ขา้ราชการบาํนาญ คณะศกึษาศาสตร ์

     มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

 

2. อาจารย ์ดร.วไิลลกัษณ์  ลงักา  อาจารยป์ระจาํภาควชิาวดัผลและการวจิยัการศกึษา 

     คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

 

3. อาจารย ์ดร.อทิธพิทัธ ์ สุวทนัพรกุล อาจารยป์ระจาํภาควชิาวดัผลและการวจิยัการศกึษา 

     คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

 

4. อาจารย ์ดร.มณฑริา  จารเุพง็  อาจารยป์ระจาํภาควชิาการแนะแนวและจติวทิยาการศกึษา 

     คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

 

5. อาจารย ์ดร.นฤมล  พระใหญ่  อาจารยป์ระจาํภาควชิาการแนะแนวและจติวทิยาการศกึษา 

     คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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ภาคผนวก ข 

ผลการวิเคราะหข้์อคาํถามรายข้อ 
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ตาราง 12 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) คา่อาํนาจจาํแนกรายขอ้ (r) และค่าความเชื่อมัน่ของแบบ      

วดัจติสาํนึกสาธารณะ 

 

ขอ้ที ่ คา่ IOC คา่อาํนาจจาํแนก (r) 

1 1.00 0.35 

2 0.80 0.43 

3 1.00 0.45 

4 0.80 0.81 

5 1.00 0.81 

6 1.00 0.32 

7 1.00 0.50 

8 0.80 0.47 

9 0.80 0.50 

10 1.00 0.47 

11 1.00 0.28 

12 1.00 0.81 

13 1.00 0.81 

14 0.80 0.30 

15 1.00 0.81 

16 1.00 0.81 

17 0.80 0.81 

18 0.80 0.81 

19 0.80 0.81 

20 0.80 0.21 

21 1.00 0.81 

22 1.00 0.31 

23 0.80 0.81 

24 0.80 0.81 

ความเชือ่มัน่ทัง้ฉบบั 0.92 
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ตาราง 13 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) คา่อาํนาจจาํแนกรายขอ้ (r) และค่าความเชื่อมัน่ของแบบ    

วดัเจตคตต่ิอจติสาํนึกสาธารณะ 

 

ขอ้ที ่ คา่ IOC คา่อาํนาจจาํแนก (r) 

1 1.00 0.58 

2 1.00 0.35 

3 1.00 0.54 

4 0.80 0.62 

5 0.80 0.35 

6 0.60 0.48 

7 1.00 0.70 

8 1.00 0.56 

9 0.80 0.66 

10 1.00 0.62 

11 1.00 0.70 

12 1.00 0.57 

13 0.80 0.63 

ความเชือ่มัน่ทัง้ฉบบั 0.88 
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ตาราง 14 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) คา่อาํนาจจาํแนกรายขอ้ (r) และค่าความเชื่อมัน่ของแบบ    

วดัการรบัรูค้วามสามารถของตน 

 

ขอ้ที ่ คา่ IOC คา่อาํนาจจาํแนก (r) 

1 1.00 0.70 

2 0.80 0.67 

3 0.80 0.69 

4 0.60 0.71 

5 1.00 0.66 

6 1.00 0.70 

7 0.80 0.66 

8 1.00 0.70 

9 0.80 0.66 

10 0.80 0.49 

11 0.60 0.26 

12 1.00 0.52 

13 1.00 0.55 

14 0.80 0.69 

ความเชือ่มัน่ทัง้ฉบบั 0.91 
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ตาราง 15 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) คา่อาํนาจจาํแนกรายขอ้ (r) และค่าความเชื่อมัน่ของแบบ    

วดัลกัษณะมุง่อนาคต-ควบคมุตน 

 

ขอ้ที ่ คา่ IOC คา่อาํนาจจาํแนก (r) 

1 1.00 0.63 

2 0.80 0.70 

3 0.80 0.70 

4 0.60 0.72 

5 1.00 0.63 

6 1.00 0.61 

7 0.80 0.74 

8 1.00 0.72 

9 0.80 0.66 

10 0.80 0.61 

ความเชือ่มัน่ทัง้ฉบบั 0.91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



128 

 

ตาราง 16 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) คา่อาํนาจจาํแนกรายขอ้ (r) และค่าความเชื่อมัน่ของแบบ    

วดัการสนับสนุนทางสงัคม 

 

ขอ้ที ่ คา่ IOC คา่อาํนาจจาํแนก (r) 

1 1.00 0.56 

2 0.80 0.65 

3 0.80 0.61 

4 0.60 0.61 

5 1.00 0.62 

6 1.00 0.69 

7 0.80 0.59 

8 1.00 0.50 

9 1.00 0.57 

10 0.80 0.66 

11 1.00 0.64 

12 0.80 0.64 

13 0.80 0.60 

14 0.60 0.59 

15 1.00 0.65 

16 1.00 0.58 

17 0.80 0.54 

18 1.00 0.61 

19 1.00 0.57 

20 0.80 0.52 

21 1.00 0.54 

22 0.80 0.53 

23 0.80 0.58 

24 0.60 0.55 

25 1.00 0.55 

26 1.00 0.53 

27 0.80 0.58 

28 1.00 0.53 

29 1.00 0.52 
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ตาราง 16 (ต่อ)     

 

ขอ้ที ่(ต่อ) คา่ IOC คา่อาํนาจจาํแนก (r) 

30 1.00 0.22 

31 0.80 0.59 

32 0.80 0.66 

33 0.60 0.64 

34 1.00 0.64 

35 1.00 0.58 

36 0.80 0.62 

37 1.00 0.64 

38 1.00 0.62 

39 0.80 0.65 

40 1.00 0.65 

41 0.80 0.67 

42 0.80 0.70 

43 0.60 0.65 

ความเชือ่มัน่ทัง้ฉบบั 0.96 
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เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
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คาํช้ีแจง  

1.  ขอใหนิ้สติทาํเครือ่งหมาย  ลงในช่องทีต่รงกบัสภาพความเป็นจรงิของนิสติมากทีส่ดุ 

2.  ขอความรว่มมอืใหนิ้สติตอบคาํถามทุกขอ้ หากขาดขอ้ใดขอ้หน่ึงจะทาํใหแ้บบวดัน้ีไมส่มบรูณ์และ 

     ไมส่ามารถนําไปวเิคราะหไ์ด ้

3.  ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการตอบแบบสอบถามจะนําไปใชเ้พือ่การวจิยัเท่านัน้ จงึขอใหนิ้สติตอบดว้ยความ 

     เป็นจรงิ 

4.  แบบสอบถามมจีาํนวน 5 ฉบบั จาํนวน 104 ขอ้ ดงัน้ี 

ฉบบัที ่1 แบบสอบถามวดัจติสาํนึกสาธารณะ   จาํนวน 24 ขอ้ 

ฉบบัที ่2 แบบสอบถามวดัเจตคตต่ิอจติสาํนึกสาธารณะ  จาํนวน 13 ขอ้ 

ฉบบัที ่3 แบบสอบถามวดัการรบัรูค้วามสามารถของตน  จาํนวน 14 ขอ้ 

ฉบบัที ่4 แบบสอบถามวดัลกัษณะมุง่อนาคต-ควบคุมตน  จาํนวน 10 ขอ้ 

ฉบบัที ่5 แบบสอบถามวดัการสนบัสนุนทางสงัคม   จาํนวน 43 ขอ้ 

 

 ขอขอบคณุนิสิตท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามน้ี  

ขอให้นิสิตประสบความสาํเรจ็ทางด้านการเรียน 

นางสาวสคุนธธ์า  เสง็เจรญิ 

นิสติปรญิญาโท สาขาการวจิยัและสถติทิางการศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์มศว ประสานมติร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ข้อมลูทัว่ไปของนิสิต 

1. เพศ    ชาย  หญงิ 

2. ชัน้ปีที ่   1   2   3   

 4   5   6 

3. คณะ/วทิยาลยั/สาํนกั  

 1. คณะมนุษยศาสตร ์   10. คณะวทิยาศาสตร ์

 2. คณะสงัคมศาสตร ์  11. คณะพลศกึษา 

  3. คณะศกึษาศาสตร ์  12. คณะพยาบาลศาสตร ์

  4. คณะแพทยศาสตร ์  13. คณะวศิวกรรมศาสตร ์

  5. คณะศลิปกรรมศาสตร ์  14. คณะทนัตแพทยศาสตร ์

แบบสอบถามเพือ่การวจิยั 

เรือ่ง การวเิคราะหโ์ครงสรา้งความสมัพนัธข์องปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการเกดิจติสาํนึกสาธารณะ  

ในนิสติระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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  6. คณะเภสชัศาสตร ์  15. คณะสหเวชศาสตร ์

  7. วทิยาลยันวตักรรมสือ่สารสงัคม  16. วทิยาลยันานาชาตเิพือ่ศกึษาความยัง่ยนื 

  8. วทิยาลยัโพธวิชิชาลยั   17. สาํนกัวชิาเศรษฐศาสตรฯ์ 

  9. คณะเทคโนโลยแีละนวตักรรมผลติภณัฑก์ารเกษตร 

 

 

 

 

คาํช้ีแจง  ใหนิ้สติอ่านและพจิารณาขอ้ความทีก่ําหนดในแต่ละขอ้ว่าตรงกบัสภาพความเป็นจรงิของ

นิสติในระดบัใด และทาํเครือ่งหมาย  ในช่องทางขวามอื 

ข้อ ข้อความ 

ระดบัความเป็นจริงท่ีนิสิตปฏิบติั 

จริง

มาก

ท่ีสุด 

5 

จริง

มาก 

 

4 

จริง

น้อย 

 

3 

ไม่ค่อย

จริง 

 

2 

ไม่จริง

เลย 

 

1 

1 หากบริเวณที่นิสติอยู่ไม่มีถงัขยะ นิสติจะเก็บขยะไว้ก่อน 

แลว้นําไปทิง้ถงัขยะภายหลงั 

     

2 หลงัใช้คอมพวิเตอร์ในห้องเรยีนเสร็จแล้ว นิสติปิดเครื่อง

เรยีบรอ้ย 

     

3 นิสิตดูแลความเรียบร้อย หลังใช้สถานที่ส่วนรวมจัด

กจิกรรม  

     

4 นิสติมกัขดีเขยีนบนโต๊ะ/เกา้อี ้ระหว่างทีคุ่ยเพลนิๆกบัเพื่อน      

5 นิสติมกัทิง้เศษขยะไวต้ามซอกเลก็ๆ หรอืในลิน้ชกัโต๊ะ      

6 เมื่อหยิบหนังสือจากชัน้วางของห้องสมุด หากไม่ใช้แล้ว 

นิสตินําไปวางทีโ่ต๊ะคนืหนงัสอื 

     

7 นิสติทิง้เศษขยะลงในถงัขยะทีเ่ตรยีมไว ้      

8 นิสติกดชกัโครก หลงัใชห้อ้งน้ําสาธารณะ       

9 นิสติทะนุถนอมหนงัสอืทกุเล่มทีย่มืจากหอ้งสมดุ      

10 นิสิตใช้อุปกรณ์การเรียนที่ยืมจากคณะ/วิทยาลัย/สํานัก 

อยา่งระมดัระวงั 

     

11 นิสติใชบ้นัไดแทนลฟิต์ เมื่อต้องขึน้ลงอาคารเรยีนเพยีงชัน้

เดยีว  

     

12 นิสติแอบนําอาหาร/เครือ่งดืม่ เขา้ไปกนิในหอ้งสมดุ      

13 เมือ่เหน็ก๊อกน้ําเปิดทิง้ไว ้นิสติไมส่นใจจะไปชว่ยปิด      

 

 

ฉบบัท่ี 1 แบบสอบถามวดัจิตสาํนึกสาธารณะ  
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ข้อ ขอ้ความ 

ระดบัความเป็นจริงท่ีนิสิตปฏิบติั 

จริง

มาก

ท่ีสุด 

5 

จริง

มาก 

 

4 

จริง

น้อย 

 

3 

ไม่ค่อย

จริง 

 

2 

ไม่จริง

เลย 

 

1 

14 เมื่อกนิขา้วในโรงอาหารเสรจ็แล้ว นิสติเกบ็ภาชนะไปวาง

ในทีท่ีเ่ตรยีมให ้

     

15 นิสติมกัแซงควิสัง่อาหาร โดยไมส่นใจคนทีเ่ขา้แถวรอ      

16 หลงักนิขา้วเสรจ็ นิสติจะนัง่คุยเล่นกบัเพือ่นทีโ่ต๊ะอาหารต่อ 

ถงึแมจ้ะเหน็วา่มคีนอืน่ยนืรอหาทีน่ัง่ 

     

17 นิสติมกันําหนงัสอืทีส่นใจหรอืหายากในหอ้งสมุดไปซ่อนไว ้

เพื่อครัง้ต่อไปจะไดไ้ปหยบิมาอ่านไดง้่าย 

     

18 นิสตินําชอ้นสอ้มทีโ่รงอาหาร ตดิมอืกลบัไปบา้น      

19 เมื่อนิสิตยืมและใช้อุปกรณ์การเรียนเสร็จแล้ว มักส่งคืน

ล่าชา้ 

     

20 หากไดร้บัแจกสิง่ของคนละหน่ึงชิน้ ถา้นิสติไดร้บัเกนิมา จะ

รบีนําไปคนื 

     

21 นิสิตทําสัญลักษณ์แสดงความเป็นเจ้าของไว้ที่ม้านัง่ใน

มหาวทิยาลยั เพื่อทีจ่ะไดเ้ป็นทีน่ัง่ประจาํ 

     

22 นิสติไมว่างกระเป๋าของตวัเองไวท้ีเ่กา้อีว้า่ง เพือ่ใหค้นอืน่ได้

นัง่ดว้ย 

     

23 นิสติปรบัอุณหภมูแิอรใ์นหอ้งเรยีนตามความพอใจ      

24 นิสติรบีเขา้ลฟิตเ์ป็นคนแรก โดยไมส่นใจผูท้ีย่นืรอก่อน      
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คาํช้ีแจง  ให้นิสติอ่านและพจิารณาข้อความที่กําหนดในแต่ละข้อว่าตรงกบัความรู้สกึของนิสติใน

ระดบัใด และทาํเครือ่งหมาย  ในช่องทางขวามอื 

ข้อ ขอ้ความ 

ระดบัความรูสึ้กของนิสิต 

จริง

มาก

ท่ีสุด 

5 

จริง

มาก 

 

4 

จริง

น้อย 

 

3 

ไม่ค่อย

จริง 

 

2 

ไม่จริง

เลย 

 

1 

1 นิสติรูส้กึชืน่ชมเมือ่เหน็เพือ่นเกบ็ขยะไปทิง้ลงถงั      

2 นิสติพยายามบ่ายเบี่ยงเมื่อเพื่อนชวนไปทํากจิกรรมเพื่อ

สงัคม 

     

3 นิสติรูส้กึผดิเมือ่ทาํของสว่นรวมชาํรุดเสยีหาย      

4 นิสติรูส้กึชืน่ชมเมือ่เหน็ผูอ้ืน่ลุกใหเ้ดก็ สตรแีละคนชรานัง่      

5 นิสติคิดว่าการดูแลรกัษาของใช้และสถานที่ส่วนรวมของ

มหาวทิยาลยั เป็นหน้าทีข่องแม่บา้นประจําตึก นิสติจงึไม่

สนใจ 

     

6 นิสติรู้สกึไม่พอใจเมื่อเหน็ผู้อื่นขดีเขยีนฝาผนัง โต๊ะ เก้าอี้

หรอืของสว่นรวม 

     

7 นิสติยนิดทีีไ่ดแ้บง่ปนัทีน่ัง่ใหก้บัผูอ้ืน่      

8 นิสติรูส้กึตาํหนิคนทีพ่ดูโทรศพัทใ์นโรงภาพยนตร ์      

9 นิสติมคีวามสขุใจ เมือ่ไดช้ว่ยเหลอืผูอ้ืน่ทีก่าํลงัเดอืดรอ้น      

10 นิสิตมีความสุขใจ เมื่อได้อ่านบทความเกี่ยวกับการทํา

กจิกรรมเพือ่สงัคม 

     

11 นิสิตมีความสุขใจ เมื่อได้ฟงัข่าวเกี่ยวกับการให้ความ

ชว่ยเหลอืผูท้ีเ่ดอืดรอ้น 

     

12 นิสติสนใจทีจ่ะศกึษาขอ้มลูเกีย่วกบัจติสาํนึกเพือ่สงัคม      

13 นิสติเหน็ดว้ยอย่างยิง่ ทีโ่รงภาพยนตรม์ขีอ้ความเตอืนการ

ปิดโทรศพัทข์ณะชมภาพยนตร ์

     

 

 

 

 

 

 

 

ฉบบัท่ี 2 แบบสอบถามวดัเจตคติต่อจิตสาํนึกสาธารณะ  
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คาํช้ีแจง  ใหนิ้สติอ่านและพจิารณาขอ้ความทีก่ําหนดในแต่ละขอ้ว่าตรงกบัความคดิเหน็ของนิสติใน

ระดบัใด และทาํเครือ่งหมาย  ในช่องทางขวามอื 

ข้อ ขอ้ความ 

ระดบัความคิดเหน็ของนิสิต 

จริง

มาก

ท่ีสุด 

5 

จริง

มาก 

 

4 

จริง

น้อย 

 

3 

ไม่ค่อย

จริง 

 

2 

ไม่จริง

เลย 

 

1 

1 นิสิตมัน่ใจว่าจะดูแลหนังสือที่ยืมจากห้องสมุดให้อยู่ใน

สภาพเดมิไดทุ้กครัง้ 

     

2 นิสติมัน่ใจว่าจะทิง้เศษขยะลงในถงัขยะเท่านัน้      

3 นิสิตมัน่ใจว่าจะสามารถช่วยดูแลความสะอาด ภายใน

มหาวทิยาลยัฯได ้ 

     

4 นิสติมัน่ใจว่าจะรบัผดิชอบการยมืคนือุปกรณ์การเรียนได ้

ตามทีอ่าสาไว ้

     

5 เมือ่กนิขา้วในโรงอาหารเสรจ็แลว้ นิสติมัน่ใจวา่จะนํา

ภาชนะไปวางในทีท่ีเ่ตรยีมไวใ้หทุ้กครัง้ได ้

     

6 นิสติมัน่ใจว่าจะคนืหนงัสอืทีย่มืจากหอ้งสมุดไดต้รงตาม

กาํหนดทกุครัง้  

     

7 หากพบสิง่ของมค่ีาถกูวางทิง้ไว ้นิสติจะนําไปประกาศหา

เจา้ของทนัท ี

     

8 นิสติมัน่ใจว่าจะดแูลหนงัสอืทีย่มืจากหอ้งสมุดไมใ่หช้าํรุด 

เพือ่ใหค้นอืน่ยมืต่อไดเ้ลย 

     

9 นิสติมัน่ใจว่าจะชว่ยมหาวทิยาลยัประหยดัค่าไฟฟ้า โดย

การปิดไฟปิดแอร ์เมือ่ออกจากหอ้งเรยีนเป็นคนสดุทา้ยได ้

     

10 นิสติกลา้ทีจ่ะเกบ็ขยะตามทางเดนิบรเิวณมหาวทิยาลยัไป

ทิง้ถงัขยะ เพื่อช่วยใหม้หาวทิยาลยัดสูะอาดตา น่ามอง 

     

11 นิสติไม่เชื่อว่าการทีนิ่สติใชก้ระดาษรไีซเคลิจะชว่ยประหยดั

ทรพัยากรได ้

     

12 นิสติเชือ่วา่การทีนิ่สติใชถุ้งผา้แทนถุงพลาสตกิ จะชว่ยลด

ภาวะโลกรอ้น  

     

13 นิสติมัน่ใจวา่จะปิดเสยีงโทรศพัทก่์อนเขา้หอ้งสมดุทกุครัง้

ได ้เพื่อไม่ใหเ้กดิความราํคาญแก่คนอื่น 

     

14 นิสติเชือ่วา่การนําหนงัสอืจากชัน้วางในหอ้งสมดุมาอ่าน

แลว้ นําไปวางทีโ่ต๊ะคนืหนงัสอื จะชว่ยใหส้ะดวกต่อการ

จดัเกบ็ของเจา้หน้าที ่

     

ฉบบัท่ี 3 แบบสอบถามวดัการรบัรูค้วามสามารถของตนต่อการแสดงพฤติกรรมจิตสาํนึกสาธารณะ  
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คาํช้ีแจง  ใหนิ้สติอ่านและพจิารณาขอ้ความทีก่ําหนดในแต่ละขอ้ว่าตรงกบัความคดิเหน็ของนิสติใน

ระดบัใด และทาํเครือ่งหมาย  ในช่องทางขวามอื 

ข้อ ขอ้ความ 

ระดบัความคิดเหน็ของนิสิต 

จริง

มาก

ท่ีสุด 

5 

จริง

มาก 

 

4 

จริง

น้อย 

 

3 

ไม่ค่อย

จริง 

 

2 

ไม่จริง

เลย 

 

1 

1 นิสติพยายามที่จะเกบ็โต๊ะเก้าอี้ให้เรียบร้อยหลงัเลกิเรยีน

ทุกครัง้ เพื่อคนอื่นจะไดใ้ชง้านไดส้ะดวกต่อไป 

     

2 เมื่อนําสิง่ของออกมาใช้ นิสติพยายามจะเกบ็เขา้ที่ทุกครัง้ 

เพือ่สะดวกในการใชง้านครัง้ต่อไป 

     

3 นิสติพยายามช่วยประหยดัทรพัยากร โดยปิดก๊อกน้ําให้

สนิทหลงัเลกิใชทุ้กครัง้  

     

4 นิสิตจะใช้ของส่วนรวมอย่างประหยัดและทะนุถนอม

เพือ่ทีจ่ะไดม้ใีชน้านๆ 

     

5 เมื่อไดร้บัมอบหมายใหท้ํากจิกรรม นิสติจะวางแผนการใช้

งบประมาณเพื่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุ 

     

6 นิสติเชือ่วา่การเขา้ร่วมกจิกรรมค่ายอาสา ทาํใหม้จีติใจที่

อ่อนโยนขึน้ 

     

7 นิสติทราบถงึประโยชน์ของการเขา้ร่วมกจิกรรมเพือ่สงัคม       

8 นิสติเชือ่วา่การไดช้ว่ยเหลอืผูอ้ืน่ ทาํใหจ้ติใจตนเองเป็นสขุ      

9 นิสติจะไมห่ยบิสิง่ของผูอ้ื่นมาใช ้จนกว่าจะไดร้บัอนุญาต      

10 นิสติสามารถเขา้แถวรอซือ้อาหารได ้ถงึแมว้า่จะหวิเพยีงใด

กต็าม  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฉบบัท่ี 4 แบบสอบถามวดัลกัษณะมุ่งอนาคต-ควบคมุตนต่อการแสดงพฤติกรรมจิตสาํนึกสาธารณะ 
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คาํช้ีแจง  ใหนิ้สติอ่านและพจิารณาขอ้ความทีก่ําหนดในแต่ละขอ้ว่าตรงกบัความคดิเหน็ของนิสติใน

ระดบัใด และทาํเครือ่งหมาย  ในช่องทางขวามอื 

ข้อ ขอ้ความ 

ระดบัความคิดเหน็ของนิสิต 

จริง

มาก

ท่ีสุด 

5 

จริง

มาก 

 

4 

จริง

น้อย 

 

3 

ไม่ค่อย

จริง 

 

2 

ไม่จริง

เลย 

 

1 

1 พ่อแม่กล่าวชื่นชมเมื่อนิสติปิดเครื่องใชไ้ฟฟ้าก่อนออกจาก

บา้น 

     

2 พอ่แมค่อยเป็นกาํลงัใจ เมือ่นิสติทาํงานผดิพลาด      

3 พ่อแม่กล่าวชื่นชมนิสติกบัคนอื่น เมื่อนิสติช่วยทําความ

สะอาดบา้น 

     

4 พ่อแม่แสดงความภูมใิจเมื่อเห็นนิสติเกบ็ขยะที่ตกเกลื่อน

กลาดในทีส่าธารณะไปทิง้ 

     

5 พอ่แมส่อนใหช้ว่ยดแูลรกัษาของใชส้ว่นรวม      

6 พอ่แมใ่หค้าํแนะนําแก่นสิติเมือ่ไดร้บัมอบหมายใหท้าํงาน

เพือ่สว่นรวม 

     

7 พอ่แมส่อนใหรู้จ้กัเสยีสละใหน้้องหรอืผูท้ีต่ํ่าตอ้ยกวา่      

8 เมือ่เพือ่นมาเทีย่วบา้น พอ่แมค่อยเตอืนวา่อยา่ทาํเสยีงดงั

รบกวนคนอืน่  

     

9 พอ่แมจ่ดัเตรยีมสิง่ของจาํเป็นในการทาํความสะอาดบา้นไว้

เสมอ 

     

10 พอ่แมใ่หค้าํปรกึษาเมือ่นิสติพบปญัหาในการทาํกจิกรรม

เพือ่สงัคม 

     

11 พอ่แมส่นบัสนุนเงนิแก่นสิติในการทาํกจิกรรมเพือ่สงัคม      

12 พอ่แมช่ว่ยนิสติรวบรวมสิง่ของเหลอืใชเ้พือ่นําไปบรจิาค       

13 พอ่แมอ่นุญาตใหไ้ปทาํกจิกรรมเพือ่สงัคมได ้      

14 พอ่แมพ่านิสติไปทาํกจิกรรมเพือ่สงัคมอยูเ่สมอ      

15 พ่อแม่สนบัสนุนใหนิ้สติร่วมกจิกรรมของมหาวทิยาลยั      

16 เพือ่นกล่าวชืน่ชมเมือ่นิสติปิดไฟ ปิดแอร ์ก่อนออกจาก

หอ้งเรยีน 

     

17 เพือ่นเหน็ดว้ยทีจ่ะตอ้งชว่ยกนัปิดไฟ ปิดแอรก่์อนออกจาก

หอ้งเรยีน 

     

18 เพือ่นคอยเป็นกาํลงัใจใหเ้มือ่นิสติทาํงานเพือ่สงัคม      

19 เมือ่มกีจิกรรมเพือ่สงัคม เพือ่นจะชวนนิสติเขา้ร่วมดว้ย

เสมอ  

     

ฉบบัท่ี 5 แบบสอบถามวดัการสนับสนุนทางสงัคมต่อการแสดงพฤติกรรมจิตสาํนึกสาธารณะ 
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ข้อ ขอ้ความ 

ระดบัความคิดเหน็ของนิสิต 

จริง

มาก

ท่ีสุด 

5 

จริง

มาก 

 

4 

จริง

น้อย 

 

3 

ไม่ค่อย

จริง 

 

2 

ไม่จริง

เลย 

 

1 

20 นิสติมสีว่นร่วมในการตดัสนิใจในการจดักจิกรรมเพือ่

ช่วยเหลอืสงัคม 

     

21 เมื่อไปเที่ยวตามที่สาธารณะ เพื่อนจะช่วยกนัเตือนไม่ให้

สรา้งความเดอืดรอ้นแก่ผูอ้ืน่ 

     

22 เพือ่นคอยเตอืนใหนํ้าขยะไปทิง้ถงัขยะ ก่อนออกจาก

หอ้งเรยีน 

     

23 หากนิสติทาํของใชส้ว่นรวมเสยีหาย เพือ่นคอยชว่ยหาทาง

แกไ้ขปญัหา  

     

24 เพือ่นคอยชว่ยเหลอื เมือ่นิสติไดร้บัมอบหมายใหท้าํงาน

เพือ่สงัคม 

     

25 เพือ่นชว่ยนิสติรวบรวมสิง่ของเหลอืใชเ้พือ่นําไปบรจิาค      

26 นิสติและเพือ่นๆจะคอยเตอืนใหช้ว่ยกนัปิดไฟปิดแอร ์ก่อน

ออกจากหอ้งเรยีน 

     

27 นิสติและเพือ่นๆจะคอยเตอืนกนัใหนํ้าขยะออกมาทิง้ถงัหลงั

เลกิเรยีน  

     

28 เพือ่นชอบชวนนิสติไปร่วมกจิกรรมค่ายอาสาต่างๆ      

29 เพือ่นยนิดเีขา้ร่วมกจิกรรมเพือ่สงัคมตามทีนิ่สติชกัชวน      

30 อาจารยไ์มเ่คยดุวา่เมือ่มเีศษขยะทิง้ไวใ้นหอ้งเรยีนหลงัเลกิ

เรยีน 

     

31 อาจารย์คอยดูแลให้ทุกคนช่วยรกัษาสิง่ของส่วนรวมของ

มหาวทิยาลยั  

     

32 อาจารยแ์สดงความชืน่ชมเมือ่นิสติชว่ยเหลอืงานสว่นรวม      

33 อาจารยก์ล่าวชมเชยเมื่อทุกคนช่วยกนัดูแลความเรยีบรอ้ย

ของสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยฯ หลังทํากิจกรรมแล้ว

เสรจ็ 

     

34 อาจารยก์ล่าวชื่นชมนิสติกบัคนอื่นเมื่อนิสติช่วยดูแลรกัษา

ของใชส้ว่นรวม 

     

35 คณะ /ม หาวิทย าลัย  มีก า ร ใ ห้ ร า ง วัลแ ก่ นิ สิตที่ ทํ า

คุณประโยชน์แก่สงัคม  

     

36 คณะ/มหาวทิยาลยั มป้ีายเตือนห้ามสูบบุหรี่ ตามบรเิวณ

ต่างๆ 

     

37 คณะ/มหาวทิยาลยั มีป้ายเตือนการทิ้งขยะให้ลงถัง ตาม

บรเิวณต่างๆ  
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ข้อ ขอ้ความ 

ระดบัความคิดเหน็ของนิสิต 

จริง

มาก

ท่ีสุด 

5 

จริง

มาก 

 

4 

จริง

น้อย 

 

3 

ไม่ค่อย

จริง 

 

2 

ไม่จริง

เลย 

 

1 

38 เน้ือหาของวชิาทีเ่รยีนมกีารสอดแทรก เรื่อง การดแูลรกัษา

ทรพัยส์นิสาธารณะ 

     

39 อาจารยย์นิดใีหค้าํปรกึษา เรอืง การทาํกจิกรรมเพือ่สงัคม      

40 คณะ/มหาวทิยาลยั มงีบประมาณสนับสนุนการทํากจิกรรม

เพือ่สงัคม 

     

41 คณะ/มหาวทิยาลยั มกีารรณรงค์ให้ทุกคนช่วยกนัดูแลรกัษา

ของสว่นรวม 

     

42 คณะ/มหาวิทยาลัย มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้าง

จติสาํนึกสาธารณะ 

     

43 คณะ/มหาวทิยาลยั อนุญาตให้ใช้พื้นที่ของมหาวทิยาลยั ใน

การทาํกจิกรรมเพือ่สงัคม 
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ภาคผนวก ง 

คาํสัง่ในการวิเคราะหโ์ครงสร้างความสมัพนัธ์ 

ก่อนและหลงัปรบัรปูแบบ 
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คาํสัง่ในการวิเคราะหโ์ครงสร้างความสมัพนัธ ์(ก่อนปรบัรปูแบบ) 

 
GAG 
Observed Variables PMU PMD PMR EFE EFO AT1 FU1 FA1 FA2 FA3 FA4 FA5 FR1 FR2 FR3 FR4 FR5 UN1 UN2 UN3 UN4 UN5 
Correlation Matrix 
1.000 
0.537      1.000 
0.528      0.766      1.000 
0.630      0.337      0.350      1.000 
0.584      0.385      0.474      0.763      1.000 
0.668      0.490      0.515      0.694      0.657      1.000 
0.649      0.316      0.328      0.755      0.683      0.715 1.000 
0.417      0.181      0.208      0.490      0.451      0.508 0.555      1.000 
0.367      0.180      0.187      0.418      0.393      0.472 0.509      0.740      1.000 
0.465      0.267      0.223      0.522      0.438      0.535 0.587      0.587      0.567      1.000 
0.438      0.294      0.272      0.486      0.454      0.533 0.559      0.618      0.590      0.707      1.000 
0.407      0.231      0.257      0.445      0.417      0.499 0.536      0.595      0.622      0.644      0.724      1.000 
0.339      0.191      0.189      0.390      0.363      0.384 0.411      0.509      0.541      0.539      0.532      0.514 1.000  
0.315      0.236      0.230      0.329      0.313      0.373 0.370      0.380      0.393      0.432      0.406      0.414 0.608      1.000 
0.290      0.215      0.140      0.316      0.305      0.350 0.340      0.353      0.409      0.433      0.416      0.404  0.565      0.592      1.000 
0.340      0.258      0.225      0.354      0.375      0.416 0.399      0.389      0.413      0.482      0.456      0.394 0.581      0.560      0.642      1.000 
0.313      0.191      0.226      0.306      0.356      0.350 0.352      0.404      0.421      0.426      0.425      0.436 0.602      0.552      0.587      0.643      1.000 

0.570      0.450      0.498      0.561      0.529      0.622 0.599      0.490      0.441      0.502      0.536      0.478 0.418      0.388      0.370      0.439      0.406      1.000 
0.453      0.195      0.206      0.500      0.429      0.489 0.553      0.503      0.406      0.464      0.474      0.467  0.423      0.359      0.331      0.386      0.392      0.696 1.000 

0.398      0.103      0.189      0.457      0.438      0.446 0.497      0.532      0.468      0.496      0.482      0.516 0.435      0.329      0.342      0.367      0.431      0.559 0.696     1.000 

0.440      0.199      0.260      0.446      0.406      0.478 0.551      0.505      0.429      0.468      0.484      0.457  0.416      0.384      0.365      0.389      0.442      0.627 0.676      0.695      1.000 

0.467      0.203      0.261      0.493      0.437      0.503 0.574      0.555      0.468      0.477      0.502      0.481 0.426      0.394      0.387      0.420      0.452      0.650 0.667      0.703      0.815      1.000 
Sample Size = 596 
Latent Variables PM SE AT FU SOFA SOFR SOUN 
Relationships 
PMU = PM 
PMD = PM 
PMR = PM 
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EFE = SE 
EFO = SE 
AT1 = AT 
FU1 = FU 
FA1 = SOFA 
FA2 = SOFA 
FA3 = SOFA 
FA4 = SOFA 
FA5 = SOFA 
FR1 = SOFR 
FR2 = SOFR 
FR3 = SOFR 
FR4 = SOFR 
FR5 = SOFR 
UN1 = SOUN 
UN2 = SOUN 
UN3 = SOUN 
UN4 = SOUN 
UN5 = SOUN 
PM = AT SE FU SOFA SOFR SOUN 
AT = SOFA SOFR SOUN 
SE = FU 
FU = SOFA 
Set the Error of AT1 to 0.00 
Set the Error of FU1 to 0.00 
Path Diagram  
LISREL OUTPUT: ME=ML EF SS SC MI  
End of Problem 
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คาํสัง่ในการวิเคราะหโ์ครงสร้างความสมัพนัธ ์(หลงัปรบัรปูแบบ) 

 
GAG 

Observed Variables PMU PMD PMR EFE EFO AT1 FU1 FA1 FA2 FA3 FA4 FA5 FR1 FR2 FR3 FR4 FR5 UN1 UN2 UN3 UN4 UN5 
Correlation Matrix 
1.000 
0.537      1.000 
0.528      0.766      1.000 
0.630      0.337      0.350      1.000 
0.584      0.385      0.474      0.763      1.000 
0.668      0.490      0.515      0.694      0.657      1.000 
0.649      0.316      0.328      0.755      0.683      0.715 1.000 
0.417      0.181      0.208      0.490      0.451      0.508 0.555      1.000 
0.367      0.180      0.187      0.418      0.393      0.472 0.509      0.740      1.000 
0.465      0.267      0.223      0.522      0.438      0.535 0.587      0.587      0.567      1.000 
0.438      0.294      0.272      0.486      0.454      0.533 0.559      0.618      0.590      0.707      1.000 
0.407      0.231      0.257      0.445      0.417      0.499 0.536      0.595      0.622      0.644      0.724      1.000 
0.339      0.191      0.189      0.390      0.363      0.384 0.411      0.509      0.541      0.539      0.532      0.514 1.000  
0.315      0.236      0.230      0.329      0.313      0.373 0.370      0.380      0.393      0.432      0.406      0.414 0.608      1.000 
0.290      0.215      0.140      0.316      0.305      0.350 0.340      0.353      0.409      0.433      0.416      0.404  0.565      0.592      1.000 
0.340      0.258      0.225      0.354      0.375      0.416 0.399      0.389      0.413      0.482      0.456      0.394 0.581      0.560      0.642      1.000 
0.313      0.191      0.226      0.306      0.356      0.350 0.352      0.404      0.421      0.426      0.425      0.436 0.602      0.552      0.587      0.643      1.000 
0.570      0.450      0.498      0.561      0.529      0.622 0.599      0.490      0.441      0.502      0.536      0.478 0.418      0.388      0.370      0.439      0.406      1.000 
0.453      0.195      0.206      0.500      0.429      0.489 0.553      0.503      0.406      0.464      0.474      0.467  0.423      0.359      0.331      0.386      0.392      0.696 1.000 
0.398      0.103      0.189      0.457      0.438      0.446 0.497      0.532      0.468      0.496      0.482      0.516 0.435      0.329      0.342      0.367      0.431      0.559 0.696      1.000 
0.440      0.199      0.260      0.446      0.406      0.478 0.551      0.505      0.429      0.468      0.484      0.457  0.416      0.384      0.365      0.389      0.442      0.627 0.676      0.695      1.000 
0.467      0.203      0.261      0.493      0.437      0.503 0.574      0.555      0.468      0.477      0.502      0.481 0.426      0.394      0.387      0.420      0.452      0.650 0.667      0.703      0.815  1.000 
Sample Size = 596 
Latent Variables PM SE AT FU SOFA SOFR SOUN 
Relationships 
PMU = PM 
PMD = PM 
PMR = PM 
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EFE = SE 
EFO = SE 
AT1 = AT 
FU1 = FU 
FA1 = SOFA 
FA2 = SOFA 
FA3 = SOFA 
FA4 = SOFA 
FA5 = SOFA 
FR1 = SOFR 
FR2 = SOFR 
FR3 = SOFR 
FR4 = SOFR 
FR5 = SOFR 
UN1 = SOUN 
UN2 = SOUN 
UN3 = SOUN 
UN4 = SOUN 
UN5 = SOUN 
PM = AT SE FU SOUN SOFA SOFR 
AT = SOFA SOFR SOUN 
SE = FU 
FU = SOFA 
Set the Error of AT1 to 0.00 
Set the Error of FU1 to 0.00 
Set the Error Between PMR and PMD Correlate 
Set the Error Between AT and FU Correlate 
Set the Error Between FA1 and FA2 Correlate 
Set the Error Between UN4 and UN5 Correlate 
Set the Error Between SE and FU Correlate 
Set the Error Between UN1 and UN3 Correlate 
Set the Error Between PMR and EFO Correlate 
!Set the Error Between PMU and AT1 Correlate 
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!Set the Error Between PMU and FU1 Correlate 
Set the Error Between FA4 and FA5 Correlate 
Set the Error Between PMR and UN1 Correlate 
Set the Error Between PMD and UN1 Correlate 
Set the Error Between FA3 and FA4 Correlate 
Set the Error Between FA2 and FA5 Correlate 
Set the Error Between PMR and FR3 Correlate 
Set the Error Between PMD and UN3 Correlate 
Set the Error Between EFO and UN3 Correlate 
Set the Error Between PMR and AT1 Correlate 
Set the Error Between PMD and AT1 Correlate 
!Set the Error Between UN1 and AT1 Correlate 
Path Diagram 
LISREL OUTPUT: ME=ML EF SS SC MI  
End of Problem 
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ประวติัย่อผูวิ้จยั 
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