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โมเดลสมการโครงสร้ างปัจจัยที่ส่งผลต่ อจิตสาธารณะของนักเรียน
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บทคัดย่อ
การวิจยั มีวตั ถุประสงค์ คือ 1. เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลสมการโครงสร้างปั จจัยที่ส่งผลต่อ
จิตสาธารณะของนักเรี ยนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และ 2. เพื่อศึกษาอิทธิพลทางตรง อิทธิพล
ทางอ้อม และอิทธิ พลรวมของปั จจัยที่ ส่งผลต่อจิตสาธารณะของนักเรี ยนระดับประกาศนียบัตรวิชาชี พ กลุ่มตัวอย่าง
ได้แก่ นักเรี ยนประกาศนียบัตรวิชีพ จานวน 600 คน ได้จากการสุ่ มแบบแบ่งชั้น เครื่ องมือการวิจยั เป็ นแบบวัดมาตร
ส่ วนประมาณค่ า จ านวน 103 ข้อ วิ เ คราะห์ ข้อ มู ล โดยใช้โ ปรแกรมสาเร็ จรู ป ผลการวิ จัย พบว่ า โ ม เ ด ล มี ค ว า ม
สอดคล้ อ งกั บ ข้ อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ์ (  2 = 77.05, df = 60, p-value = 0.0682, RMSEA = 0.022, CFI = 0.997, TLI =
0.027) โดยปั จจัยที่มีอิทธิ พลรวมต่อจิตสาธารณะ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จานวน 2 ปั จจัย ได้แก่ ความ
ฉลาดทางอารมณ์ (0.782*) และลักษณะมุ่งอนาคต (0.764*) ปั จจัยที่มีอิทธิ พลเฉพาะทางตรง ได้แก่ ความฉลาดทาง
อารมณ์ (0.782*) และลักษณะมุ่งอนาคต (0.602*) ปั จจัยที่มีอิทธิ พลเฉพาะทางอ้อม ได้แก่ อัตมโนทัศน์ (0.623*) และ
ปัจจัยที่ไม่มีอิทธิพลต่อจิตสาธารณะ ได้แก่ การรับรู ้ความสามารถของตน

ABSTRACT
The purpose of this research is 1. In order to verify the consistency structure of factors to influence the
public mind of the students in Vocational Certificate with empirical data. And 2. To study the influence of direct
influence of indirect and total influence of factors to influence the public mind of the students in Vocational Certificate.
The sample consisted of 600 vocational certificate students selected by stratified random sampling. The research tool
is a rating scale measurement of 103 items. Data analysis by using the software package. The finding of the analysis
result. The Modeling was consistent with empirical data (  2 =77.05, df = 60, p-value = 0.0682, RMSEA = 0.022,
CFI = 0.997, TLI = 0.027 ).Two factors that significantly had total effect toward public mind at statistical level of 0.5
included emotional intelligence (0.782*) and future orientation (0.764*). Factor with direct specific effect included
emotional intelligence (0.782*) and future orientation (0.602*). Factor with indirect specific effect included selfconcept (0.623*) and the factors be ineffective to public mind is Self-efficacy of their.
คาสาคัญ: จิตสาธารณะ การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
Keywords: Public mind, Structural equation modeling, Vocational certificate
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บทนา
จิ ตสาธารณะเป็ นคุณลักษณะที่ สาคัญอย่างยิ่งในการยกระดับจิ ตใจของมนุ ษย์ให้หันมามองถึ งประโยชน์
ส่วนรวม ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รวมทั้งร่ วมมือกันพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ให้มีความสงบสุ ข และความพยายาม
ในการปลูกฝั งจิ ตสาธารณะให้ เกิ ดขึ้นในสั งคมไทยใน ปั จจุบันโดยพระราชบัญญัติ การศึ กษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542
ได้กาหนดไว้ในมาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะพลเมือง
และพลโลก โดยคนไทยต้องเป็ นคนเก่ง คนดี และมีความสุ ข ตัวบ่งชี้ คือ กาลังกาย กาลังใจที่สมบูรณ์ ความรู ้และทักษะ
ที่ จ าเป็ นและเพี ย งพอ ในการด ารงชี วิต และการพัฒ นาสั ง คม ทักษะการเรี ย นรู ้ แ ละการปรั บ ตัว ทักษะทางสังคม
คุณธรรม จิตสาธารณะและจิตสานึกในความเป็ นพลเมืองไทยและพลโลก โดยมุ่งปลูกฝังจิตสานึกที่ถูกต้อง ด้านต่าง ๆ
ให้กบั ผูเ้ รี ยน รวมถึงการรู ้จกั รักษาผลประโยชน์ส่วนรวม และของประเทศชาติ และเพื่อความมัน่ ใจว่า คุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ดงั กล่าวได้เกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยนในระดับสถานศึกษา จึงกาหนดไว้ในมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
ทั้ง ภายในและภายนอกสถานศึ ก ษา ซึ่ ง จะเห็ น ได้ว่ า พระราชบัญ ญัติ ก ารศึ ก ษา หลัก สู ต รสถานศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน
ได้ให้ความสาคัญกับการมีจิตสาธารณะ ที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม การรู ้จกั ดูแลของส่ วนรวม รวมถึงรู ้จกั การรักษา
ผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ ถ้าบุคคลมีจิตสาธารณะบกพร่ อง มีน้อยหรื อขาดไป จะส่ งผลกระทบต่อ
หลายระดับ ทั้งต่อตนเอง ครอบครัว องค์กร ชุมชนประเทศชาติ และมีผลต่อระดับโลกตามมา [1] ซึ่ งจิตสาธารณะนี้จะ
ติดตัวเขาไปจนเป็ นผูใ้ หญ่ที่ดีในสังคม และร่ วมสร้างสังคมที่อยูร่ ่ วมกันอย่างมีความสุ ข [2]
ด้วยความตระหนักถึงความสาคัญของการมีจิตสาธารณะ ของเยาวชนซึ่ งผูว้ ิจยั ได้ปฏิบตั ิ หน้าครู ผูส้ อนใน
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชี พ ถือว่าเป็ นเยาวชนที่สาคัญ ที่จะเป็ นผูใ้ หญ่ที่ดีในอนาคต พบว่านักเรี ยนในช่วงชั้นนี้
ขาดจิตสาธารณะหลายด้าน อาทิ ขีดเขียนโต๊ะเรี ยน ทิ้งขยะในห้องเรี ยน ไม่ให้ความร่ วมมือในการทางาน เพื่อส่ วนรวม
ไม่ให้ความช่วยเหลือเพื่อน ทาลายสาธารณะสมบัติ นาสิ่ งของที่เป็ นสาธารณะสมบัติไปเป็ นของตัวเอง ปั ญหาดังกล่าว
ล้วนเป็ นปัญหาที่เกี่ยวกับจิตสาธารณะทั้งสิ้น [3]
จากการศึกษาว่ามีปัจจัยเชิ งสาเหตุอะไรบ้างที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องและส่ งผลต่อจิตสาธารณะ ทั้งนี้ เพื่อเป็ น
แนวทางในการพัฒนาปั จจัยเหล่านั้น รวมทั้งพัฒนาการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ และปรับปรุ งสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการมี
จิตสาธารณะมากยิ่งขึ้น ซึ่งในการศึกษาปัจจัยดังกล่าวมีความซับซ้อนเพราะมีปัจจัยต่าง ๆ มากมาย เป็ นตัวแปรที่เกี่ยวข้องและ
ต่างก็ส่งผลต่อจิตสาธารณะในรู ปแบบที่แตกต่างกันออกไป นักวิจยั หลายท่านได้ศึกษาและพยายามอธิบายความสัมพันธ์ของ
ตัวแปรจิตสาธารณะในเชิงสาเหตุที่ส่งผลถึงกัน พบว่าตัวแปรที่มีส่งผลต่อจิตสาธารณะ ได้แก่ ลักษณะมุ่งอนาคต แรงจูงใจ
ใฝ่ สัมฤทธิ์ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ความรับผิดชอบ ความฉลาดทางอารมณ์ อัตมโนทัศน์ การรับรู ้ความามารถของตน
สัมพันธ์ภาพกับเพื่อน สัมพันธ์ภาพกับครู การเห็ นคุณค่าในตนเอง ตลอดจนการอบรมเลี้ ยงดู ทั้งหมดนี้ ล้วนส่ งผลต่อ
จิตสาธารณะทั้งสิ้น
เพราะฉะนั้นผูว้ ิจยั สนใจที่จะศึกษาตัวแปร ได้แก่ ลักษณะมุ่งอนาคต การรับรู ้ความสามารถของตน อัตมโนทัศน์
และความฉลาดทางอารมณ์ ซึ่ งมีความสนใจที่จะศึกษาถึงโครงสร้างความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุของปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่ อจิต
สาธารณะของนักเรี ยนระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ ว่าส่ งผลให้นักเรี ยนมีจิตสาธารณะแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด เมื่อ
ทราบว่าปั จจัยด้านต่าง ๆ ที่กล่าวมามีผลต่อจิตสาธารณะของนักเรี ยน เพื่อให้สถานศึกษาหรื อหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้องเป็ น
แนวทางในการพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชนในสังคมให้สูงขึ้น เพื่อความเจริ ญและสงบสุ ขของประเทศชาติต่อไป
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่ อ ตรวจสอบความสอดคล้ อ งของโมเดลสมการโครงสร้ า งปั จ จั ย ได้ แ ก่ ลัก ษณะมุ่ ง อนาคต
การรับรู ้ความสามารถของตน อัตมโนทัศน์ และความฉลาดทางอารมณ์ ที่ ส่งผลต่อจิตสาธารณะของนักเรี ยนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ กับข้อมูลเชิงประจักษ์
2. เพื่ อ ศึ ก ษาอิ ท ธิ พลทางตรง ทางอ้ อ มและอิ ท ธิ พลรวมของปั จจั ย ได้ แ ก่ ลั ก ษณะมุ่ ง อนาคต
การรั บ รู ้ ค วามสามารถของตน อัต มโนทั ศ น์ และความฉลาดทางอารมณ์ ที่ มี ต่ อ จิ ต สาธารณะของนั ก เรี ยน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

กรอบแนวคิดการวิจัย
จากการศึ กษาเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้องกับปั จจัยที่ ส่งผลต่อจิ ตสาธารณะ เห็ นได้ว่ามี หลายปั จจัยที่
เกี่ยวข้องกับจิตสาธารณะ ปัจจัยในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ ลักษณะมุ่งอนาคต ใช้แนวคิดของดวงเดือน พันธุมนาวิน [4] อัต
มโนทัศน์ ใช้แนวคิดของ Kosier cและ Erb [5] การรับรู ้ความสามารถของตน ใช้แนวคิดของ Bandura [6] ความฉลาด
ทางอารมณ์ ใช้แนวคิดของ Goleman [7]จิตสาธารณะ ใช้แนวคิดของลัดดาวัลย์ [2] และยังพบปั จจัยที่ส่งผลต่อปั จจัย
ภายใน แสดงดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 โมเดลสมการโครงสร้างปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะ ของนักเรี ยนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
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วิธีการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
ประชากรที่ ใช้ในการวิ จัยครั้ งนี้ เป็ นนักเรี ยนระดับประกาศนี ยบัตรวิ ชาชี พ ชั้นปี ที่ 1 - 3 ที่ ก าลังศึ กษา
ในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2561 สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดแพร่ ชั้นปี ที่1-3 จานวน 4,135 คน จาก 6 วิทยาลัย ประกอบด้วย
วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค แพร่ มี 1,683 คน วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาแพร่ มี 1,035 คน วิ ท ยาลั ย สารพัด ช่ า งแพร่ มี 273 คน
วิทยาลัยการอาชีพสอง มี 432 คน วิทยาลัยการอาชีพลอง มี 445 คน และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ มี 267 คน
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่ มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิ จัยครั้ งนี้ เป็ นนักเรี ยนระดับประกาศนี ยบัตรวิ ชาชี พ ชั้นปี ที่ 1 - 3 ที่ กาลังศึ กษา
ในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2561 สังกัดอาชีวศึกษาแพร่ โดยกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ผูว้ ิจยั ใช้สัดส่วนจานวนเท่าของ
ขนาดตัวอย่างต่อจานวนพารามิ เตอร์ ที่ต้องการประมาณค่าเป็ น 10 - 12 ตัวอย่าง ต่อ 1 พารามิ เตอร์ [8] การวิจัยครั้ งนี้ มี
พารามิ เ ตอร์ ที่ ต้ อ งการประมาณค่ า 47 ตั ว ผู ้วิ จั ย จึ ง ใช้ อ ั ต ราส่ ว นประมาณ 13 ตั ว อย่ า งต่ อ พารามิ เ ตอร์ 1 ตั ว
ซึ่ งได้ขนาดตัวอย่าง เป็ น 600 คน ใช้วิธีการสุ่ มแบบแบ่งชั้นตามสัดส่ วน โดยใช้ระดับชั้นปี สาขาวิชา จานวนห้องเรี ยน และ
จานวนวิทยาลัยในการแบ่งกลุ่มตัวอย่าง ซึ่ งคานวณสัดส่ วนระหว่างจานวนประชากร 4,135 คน ต่อจานวนกลุ่มตัวอย่าง
600 คน คิดเป็ นอัตราส่วน 7 ต่อ 1 ซึ่งผูว้ ิจยั เลือกตัวแทนจากข้อมูลพฤติกรรมในชั้นเรี ยนของครู ผสู ้ อน

เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบวัด จานวน 5 ฉบับ ซึ่ งข้อคาถามมีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า
(Rating Scale) โดยกาหนดการให้ระดับคะแนนการปฏิบตั ิ เป็ น 4 ระดับ ประกอบด้วย แบบวัดเกี่ยวกับจิตสาธารณะ
จานวน 16 ข้อ ค่าอานาจจาแนก 0.263 – 0.583 และค่าความเที่ยง 0.802 แบบวัดเกี่ยวกับลักษณะมุ่งอนาคต จานวน
18 ข้อ ค่าอานาจจาแนก 0.223 – 0.557 และค่าความเที่ยง 0.811 แบบวัดเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณ์ จานวน 30 ข้อ
ค่าอานาจจาแนก 0.246 – 0.554 และค่าความเที่ยง 0.684 แบบวัดเกี่ยวกับอัตมโนทัศน์ จานวน 19 ข้อ ค่าอานาจจาแนก
0.230 – 0.482 และค่ า ความเที่ ย ง 0.761 และแบบวัด เกี่ ย วกั บ การรั บ รู ้ ค วามสามารถของตน จ านวน 20 ข้ อ
ค่าอานาจจาแนก 0.202 – 0.608 และค่าความเที่ยง 0.872

การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั ดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางคอมพิวเตอร์ โดยแบ่งการวิเคราะห์ขอ้ มูลเป็ น 2
ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่สังเกตได้
วิเคราะห์ลกั ษณะการแจกแจงของตัวแปรที่สังเกตได้ โดยใช้ค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าสัมประสิ ทธิ์การกระจาย (Coefficient Of Variation) ค่าความเบ้ (Skewness)
และค่ าความโด่ ง (Kurtosis) การวิ เ คราะห์ ส่ ว นนี้ ใช้โ ปรแกรมโปรแกรมส าเร็ จ รู ป และวิ เ คราะห์ ค่ าสั ม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่สังเกตได้ท้ งั หมดที่ใช้ในการวิเคราะห์โดยใช้จิตสาธารณะเป็ นตัวแปรตามและใช้ตวั แปร
ลักษณะมุ่งอนาคต ความฉลาดทางอารมณ์ อัตมโนทัศน์และการรับรู ้ความสามารถของตน เป็ นตัวแปรอิสระ
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ตอนที่ 2 การวิ เ คราะห์ โ มเดลสมการโครงสร้ า งปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ จิ ต สาธารณะของนั ก เรี ยนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยใช้โปรแกรม Mplus Version 7 มีดงั นี้
2.1 ผลการวิ เ คราะห์ โ มเดลสมการโครงสร้ า งปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ จิ ต สาธารณะของนั ก เรี ยน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ กับข้อมูลเชิงประจักษ์
2.2 ผลการวิ เ คราะห์ โ มเดลสมการโครงสร้ า งปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ จิ ต สาธารณะของนั ก เรี ยน
ระดับ ประกาศนี ย บัตรวิ ชาชี พ เพื่ อ หาค่า อิท ธิ พ ลทางตรง (Direct Effect) ค่ าอิ ท ธิ พ ลรวม (Total Effect) ค่ าอิ ท ธิ พล
ทางอ้อม (Indirect Effect) ของตัวแปรที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะ ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05

ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่สังเกตได้
ผลการวิเคราะห์ พบว่า ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้กับจิ ตสาธารณะ รวมทั้งสิ้ น
จานวน 190 ค่า มีนยั สาคัญทางสถิติ จานวน 187 ค่า มีค่าบวก จานวน 187 ค่า จาแนกเป็ นความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกับ
การหลีกเลี่ยงการใช้หรื อการกระทาที่จะทาให้เกิดความชารุ ดเสี ยหายต่อส่ วนรวม ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกับการถือ
เป็ นหน้าที่ ที่ตอ้ งมีส่วนร่ วมในการดูแลรักษาของส่ วนรวม และความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกับการเคารพสิ ทธิในการใช้
ของส่วนรวม
ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ภายในและการหลีกเลี่ยงการใช้หรื อการกระทา ที่จะทาให้
เกิดความชารุ ดเสี ยหายต่อส่ วนรวม (Y10) จานวน 15 ค่า พบว่า เป็ นความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่
ระดับ .05 มีค่าระหว่าง 0.104 ถึง 0.367 ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กบั การหลีกเลี่ยงการใช้หรื อการกระทาที่จะทาให้เกิด
ความชารุ ดเสี ยหายต่อส่ วนรวมสู งที่สุด ได้แก่ การแก้ปัญหาและวางแผนเพื่อเป้ าหมายในอนาคต (X2) (r=0.367*)
และตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับ การหลี กเลี่ ยงการใช้หรื อการกระทาที่จะทาให้เกิ ดความชารุ ดเสี ยหายต่อส่ วนรวม
ต่าที่สุด ได้แก่ เอกลักษณ์ของตนเอง (X7) (r=0.104*)
ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ภายในและการถือเป็ นหน้าที่ ที่ตอ้ งมีส่วนร่ วมในการดูแล
รักษาของส่ วนรวม(Y11) จานวน 18 ค่า พบว่า เป็ นความสัมพันธ์ทางบวก อย่างมีนัย สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีค่า
ระหว่าง 0.094 ถึง 0.686 ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กบั การถือเป็ นหน้าที่ ที่ตอ้ งมีส่วนร่ วมในการดูแลรักษาของส่ วนรวม
สู งที่สุด ได้แก่ การหลีกเลี่ยงการใช้หรื อการกระทาที่จะทาให้เกิดความชารุ ดเสี ยหายต่อส่วนรวม (Y10) (r=0.686*) และ
ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กบั การถือเป็ นหน้าที่ ที่ตอ้ งมีส่วนร่ วมในการดูแลรักษาของส่ วนรวมต่าที่สุด ได้แก่ แบบแผน
ความคิดและการตอบสนองทางอารมณ์ (Y3) (r=0.094*)
ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ภายในและการเคารพสิ ทธิ ในการใช้ของส่ วนรวม (Y12)
จานวน 19 ค่า พบว่า เป็ นความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีค่าระหว่าง 0.091 ถึง 0.499 ตัวแปรที่
มี ความสัมพันธ์กับ การเคารพสิ ทธิ ในการใช้ของส่ วนรวมสู งที่สุด ได้แก่ สามารถคาดการณ์ไกลและตัดสิ นใจเลือก
กระท า (X1) (r=0.499*) และตัวแปรที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ การเคารพสิ ท ธิ ใ นการใช้ข องส่ วนรวมต่ า ที่ สุ ด ได้แ ก่
ภาพลักษณ์ (X5)(r=0.091*)
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ตอนที่ 2 การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างของปั จจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะของนักเรี ยนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ โดยใช้โปรแกรม Mplus Version 7 มีดงั นี้
2.1 ผลการวิ เ คราะห์ โ มเดลสมการโครงสร้ า งของปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ จิ ต สาธารณะของนัก เรี ยนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ผลการวิเคราะห์ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) และ ค่า R-SQUARE : R2 พบว่า ตัวแปรสังเกตได้
ของโมเดลจิตสาธารณะ มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ มีค่าระหว่าง 0.534 ถึง 0.774 และมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง
โมเดลการวัดจิตสาธารณะ มีโมเดลการวัดย่อย ๆ 4 โมเดล ได้แก่ โมเดลการวัดลักษณะมุ่งอนาคต (K1) ประกอบด้วย
ตัวแปรสังเกตได้ท้ งั หมด 4 ตัว มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบระหว่าง 0.592 ถึง 0.786 มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีค่า
R-Squared ระหว่าง 0.351 ถึง 0.617 โมเดลการวัดอัตมโนทัศน์ (K2) ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ท้งั หมด 4 ตัว มีค่า
น้ าหนักองค์ประกอบระหว่าง 0.520 ถึง 0.754 มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีค่า R-Squared ระหว่าง 0.270 ถึง 0.569
โมเดลการวัดการรับรู ้ความสามารถของตน (E1) ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ท้งั หมด 4 ตัว มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
ระหว่าง 0.634 ถึง 0.784 มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีค่า R-Squared ระหว่าง 0.402 ถึง 0.615 และโมเดลการวัด
ความฉลาดทางอารมณ์ (E2) ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ท้ งั หมด 5 ตัว มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบระหว่าง 0.523 ถึง
0.739 มี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 มี ค่า R-Squared ระหว่าง 0.273 ถึ ง 0.546 และผลการวิเคราะห์โมเดลสมการ
โครงสร้างของปั จจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะของนักเรี ยนระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ พบว่ามีความสอดคล้องกับ
ข้อ มู ล เชิ ง ประจัก ษ์ โดยมี ค่ า ไคสแควร์ (Chi-square) เท่ า กับ 77.054 ที่ มี อ งศาความเป็ นอิ ส ระ (df) เท่ า กับ 60
ค่าความน่าจะเป็ น (p-value) เท่ากับ 0.0682 ดัชนีวดั ระดับความสอดคล้องเปรี ยบเทียบ (CFI) เท่ากับ 0.997 ดัชนีรากของ
ค่ า เฉลี่ ย ก าลัง สองของส่ ว นที่ เ หลื อ ของการประมาณค่ า (RMSEA) เท่ า กับ 0.027 ดัช นี ว ัด ระดับ ความสอดคล้อ ง
เปรี ยบเทียบของ Tucker และ Lewis (TLI) เท่ากับ 0.991 และค่าดัชนีรากของค่าเฉลี่ยกาลังสองของส่วนที่เหลือมาตรฐาน
(SRMR) เท่ากับ 0.027

ภาพที่ 2 แสดงผลโมเดลสมการโครงสร้างปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะ ของนักเรี ยนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
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2.2 ผลการวิเคราะห์โครงสร้างเพื่อหาอิทธิพลทางตรง (Direct Effect) อิทธิพลทางอ้อม (Indirect Effect) และ
อิทธิพลรวม (Total Effect) ของโมเดลการวัดในโมเดลสมการโครงสร้างของปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะของนักเรี ยน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ผลการวิเคราะห์ พบว่า ปั จ จัย ที่ อิ ท ธิ พ ลรวมต่ อ จิ ต สาธารณะของนักเรี ย นระดับ ประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ ลักษณะมุ่งอนาคต (K1) และความฉลาดทางอารมณ์ (E2) ส่ วนปั จจัยที่ไม่มี
อิ ท ธิ พ ลรวมต่อ จิ ต สาธารณะของนักเรี ยนระดับประกาศนี ยบัตรวิ ชาชี พ จ านวน 2 ปั จ จัย ได้แก่ อัตมโนทัศน์ (K2)
และการรับรู ้ความสามารถของตน (E1) ซึ่ งปั จจัยที่มีอิทธิ พลทางตรงเพียงอย่างเดียว ได้แก่ ลักษณะมุ่งอนาคต (K1) และ
ความฉลาดทางอารมณ์ (E2) และปั จจัยที่มีอิทธิ พลทางอ้อมเพียงอย่างเดียว ได้แก่ อัตมโนทัศน์ (K2) ส่ วนปั จจัยที่ไม่มี
อิทธิพลทางอ้อม ได้แก่ ลักษณะมุ่งอนาคต (K1) การรับรู ้ความสามารถของตน (E1) และความฉลาดทางอารมณ์ (E2) และ
การรับรู ้ความสามารถของตน (E1) ไม่มีอิทธิพลต่อจิตสาธารณะของนักเรี ยนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์โครงสร้างเพื่อหาอิทธิ พลทางตรง (Direct Effect) อิทธิ พลทางอ้อม (Indirect Effect) และ
อิทธิ พลรวม (Total Effect) ของโมเดลการวัดในโมเดลสมการโครงสร้างปั จจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะของ
นักเรี ยนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ อจิตสาธารณะ
ลักษณะมุ่งอนาคต (K1)
อัตมโนทัศน์ (K2)
การรับรู ้ความสามารถของตน (E1)
ความฉลาดทางอารมณ์ (E2)

DE
0.602*
-0.534
-0.237
0.782*

จิตสาธารณะ (PM)
IE
0.161
0.623*
-

TE
0.764*
0.089
-0.237
0.782*

* ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ .05

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
อภิปรายผลการวิจัย
1. การอภิปรายผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของโมเดลสมการโครงสร้างของปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะ
ของนักเรี ยนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังนี้
ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้ภายในทั้งหมด ในโมเดลสมการโครงสร้าง
ของปั จจัยที่ ส่งผลต่อจิ ตสาธารณะของนักเรี ยนระดับประกาศนี ยบัตรวิ ชาชี พ มี ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสั มพันธ์ ท้ ัง สิ้ น
จ านวน 190 ค่ า มี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .05 จ านวน 187 ค่ า มี ค่ า บวก 187 ค่ า มี ค่ า ระหว่ า ง 0.091 ถึ ง 0.686
ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ และ ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ที่มีค่าต่าสุ ดระหว่าง ตัวแปรภาพลักษณ์ (X5) กับตัวแปรการ
เคารพสิ ท ธิ ใ นการใช้ข องส่ วนรวม (Y12) มี ค่ าสั ม ประสิ ท ธิ์ สหสั ม พัน ธ์ เท่ ากับ 0.091 ซึ่ ง ตัวแปรภาพลักษณ์ มี ค่ า
สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์กับ ตัวแปรการเคารพสิ ทธิ ใ นการใช้ของส่ วนรวม ต่ าสุ ด จึ งทาให้ตัวแปรอัตมโนทัศน์ไม่มี
อิทธิพลทางตรงต่อจิตสาธารณะของนักเรี ยนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
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โมเดลสมการโครงสร้ างของปั จ จัย ที่ ส่ง ผลต่ อ จิ ต สาธารณะของนักเรี ย นระดับ ประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิ งประจักษ์ โดยมี ค่ามี ค่าไคสแควร์ (Chi-square) เท่ากับ 77.054 ที่ มีองศาความเป็ นอิสระ (df)
เท่ากับ 60 ค่าความน่ าจะเป็ น (p-value) เท่ากับ 0.0682 ดัชนี วดั ระดับความสอดคล้องเปรี ยบเทียบ (CFI) เท่ากับ 0.997
ดัชนี ร ากของค่าเฉลี่ ย กาลังสองของส่ วนที่ เหลื อ ของการประมาณค่า (RMSEA) เท่ ากับ 0.022 ดัชนี วดั ระดับความ
สอดคล้องเปรี ยบเทียบของ Tucker และ Lewis (TLI) เท่ากับ 0.991 และค่าดัชนี รากของค่าเฉลี่ยกาลังสองของส่ วนที่
เหลื อ มาตรฐาน (SRMR) เท่ ากับ 0.027 ซึ่ ง ผลทดสอบดัง กล่ าวเป็ นไปตามเกณฑ์ของค่าสถิ ติ ที่ใช้ต รวจสอบความ
สอดคล้องของโมเดลตามสมมติฐานที่พฒั นาขึ้น กับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีเกณฑ์กาหนดดังนี้ ค่าไคสแควร์ ต้องมีค่า
น้อยกว่าค่าไคสแควร์ เกณฑ์ หรื อค่าไคสแควร์สัมพัทธ์ น้อยกว่า 2 ดัชนีตรวจสอบความกลมกลืน ได้แก่ ค่า GFI, AGFI,
CFI, TLI และ NFI ต้องมี ค่ามากกว่า 0.95 ค่าความคลาดเคลื่ อนของการประมาณค่า ได้แก่ ค่า RMSEA, RMR และ
SRMR ต้องมีค่าน้อยกว่า 0.05
2. การอภิปรายผลการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรง (Direct Effect) อิทธิพลทางอ้อม (Indirect Effect) และอิทธิพล
รวม (Total Effect) ดังนี้
โมเดลการวัดในโมเดลสมการโครงสร้างของปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะของนักเรี ยนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ มีปัจจัยที่มีอิทธิ พลรวมต่อจิตสาธารณะ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จานวน 2 ปั จจัย ได้แก่ ลักษณะมุ่ง
อนาคต และความฉลาดทางอารมณ์ จากผลการวิเคราะห์งานวิจยั พบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ มีอิทธิ พลรวมต่อจิต
สาธารณะของนักเรี ยนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ มากที่สุด มีค่าอิทธิ พลรวมเท่ากับ 0.782 และเป็ นปัจจัยที่มีอิทธิพล
ทางตรงต่อจิตสาธารณะ แสดงว่านักเรี ยนสามารถตระหนักรู ้ตนเอง การกากับตนเอง การจูงใจ รู ้จกั เอาใจเขามาใส่ใจเรา
และทักษะสังคมตามแนวคิดของ Goleman [7] ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของพรสุ ดา [9] ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยเชิงสาเหตุที่มี
อิทธิ พลต่อจิตสาธารณะของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 จังหวัดร้อยเอ็ด การวิเคราะห์พหุ ระดับ ผลการศึกษาพบว่า
ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อจิตสาธารณะของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 จังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ อัตมโนทัศน์ ความ
ฉลาดทางอารมณ์ เจตคติ ต่อจิ ตสาธารณะ คุณธรรมจริ ยธรรมด้าน ความรั บผิดชอบ คุณธรรมจริ ยธรรมด้านความ
เอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ คุณธรรมจริ ยธรรมด้านความกตัญญู การได้รับแบบอย่างจากครอบครัวและชุมชน และการเลี้ยงดูแบบรัก
ตามใจ และสอดคล้องกับงานวิจยั ของพิริยา [10] ศึกษาเรื่ อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสานึกสาธารณะ ของนักเรี ยนช่วงชั้นที่ 4
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ผลการศึกษาพบว่า ตัวแปรที่สามารถพยากรณ์จิตสานึ กสาธารณะของ
นักเรี ยนช่วงชั้นที่ 4 อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .05 ได้แก่ คุณธรรมจริ ยธรรมด้านความมีวินยั ด้านความเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ ด้าน
ความกตัญญูกตเวที ความฉลาดทางอารมณ์ พฤติ กรรมการสอนของครู การเลี้ยงดูแบบประชาธิ ปไตย และการเลี้ยงดู
แบบปล่อยปละละเลย
นอกจากนี้ ลักษณะมุ่งอนาคต อิทธิ พลรวมต่อจิตสาธารณะ มีค่าอิทธิ พลรวมเท่ากับ 0.850 และเป็ นปั จจัยที่มี
อิทธิ พลทางตรงต่อจิตสาธารณะ แสดงว่านักเรี ยนที่มีลกั ษณะมุ่งอนาคตจะเล็งเห็นถึงผลในอนาคต เมื่อทาประโยชน์ต่อ
ส่ วนรวมแล้วจะทาให้สังคมได้รับประโยชน์มากเพียงใดรวมถึงเคารพสิ ทธิ ของผูอ้ ื่น ก็จะทาให้นกั เรี ยนมีจิตสาธารณะ
มากขึ้นด้วย ตามแนวคิดของดวงเดือน และเพ็ญแข [4] ว่าลักษณะของผูท้ ี่มีลกั ษณะมุ่งอนาคต คือ 1. สามารถคาดการณ์
ไกลและตัดสิ นใจเลือกการกระทา 2. การแก้ปัญหาและการวางแผนเพื่อเป้าหมายในอนาคต 3. การปฏิบตั ิให้รู้จกั การ
อดได้ รอได้ อย่างเหมาะสม และ 4. ให้รางวัลและลงโทษตนเอง ต่อการกระทาไม่เหมาะสม ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั
ของสุ วิมล [11] ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยบางประการที่มีความสัมพันธ์ต่อจิตสาธารณะของนักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยน
มัธยมศึ กษา อาเภอเมื อง จังหวัดสกลนคร ผลการศึ กษาพบว่า ปั จจัยที่ สามารถพยากรณ์ จิตสาธารณะของนักเรี ย น
มัธยมศึกษาชั้นปี ที่ 6 ได้แก่ การเลี้ยงดูแบบลงโทษทางจิต การสนับสนุนจากเพื่อน การอบรมเลี้ยงดูแบบใช้เหตุผล การ
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สนับสนุนจากอาจารย์ และลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน และสอดคล้องกับงานวิจยั ของสุ คนธ์ธา [12] ศึกษาเรื่ อง การ
วิเคราะห์โครงสร้ างความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุของปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อจิ ตสานึ กสาธารณะในนิ สิตระดับปริ ญญาตรี
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ผลการศึ กษาพบว่า ตัวแปรที่ มีอิทธิ พลรวมต่อจิ ตสานึ กสาธารณะมากที่ สุด ได้แก่
ลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน รองลงมา คือ การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว การรับรู ้ความสามารถของตน เจต
คติต่อจิตสานึกสาธารณะ และการสนับสนุนทางสังคมจากมหาวิทยาลัย อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ตัวแปรที่
มีอิทธิพลทางตรงต่อจิตสานึกสาธารณะมากที่สุด ได้แก่ การรับรู ้ความสามารถของตน รองลงมา คือ เจตคติต่อจิตสานึก
สาธารณะ การสนับสนุ นทางสังคมจากมหาวิทยาลัย อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .01 และลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ตัวแปรที่มีอิทธิ พลทางอ้อมต่อจิตสานึกสาธารณะมากที่สุด ได้แก่ การ
สนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว รองลงมา คือ ลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ.01
นอกจากนี้ อัตมโนทัศน์ ไม่มีอิทธิ พลรวมต่อจิตสาธารณะ มีค่าอิทธิ พลรวมเท่ากับ 0.090 และเป็ นปั จจัยที่มี
อิทธิ พลทางอ้อมต่อจิตสาธารณะ โดยผ่านปั จจัยความฉลาดทางอารมณ์ แสดงว่านักเรี ยนสามารรับ รู ้สึกพอใจรู ปร่ าง
และลักษณะร่ างกายของตนเอง สามารถแสดงบทบาทตามที่รับผิดชอบและตามที่สังคมคาดหวัง รับรู ้เกี่ยวกับลักษณะ
ของตนเอง และประเมินตนเองเกี่ยวกับความรู ้สึกที่มีต่อคุณค่าของตนเอง ตามแนวคิดของ Kosier และ Erb (1987) [5]
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของดวงพร [13] ได้ศึกษา ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ของความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรี ยนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรี ยนในสังกัดสานักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดสงขลา ผลการวิจยั พบว่า ตัวแปรที่สามารถ
พยากรณ์ความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรี ยนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรี ยนในสังกัดสานักงานการศึกษาเอกชน
จังหวัดสงขลาได้ คือ มโนภาพแห่ งตน แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ สัมพันธภาพระหว่างครู กบั นักเรี ยน สัมพันธภาพระหว่าง
นักเรี ยนกับเพื่อน และการอบรมเลี้ยงดู สามารถร่ วมกันพยากรณ์ความฉลาดทางอารมณ์ได้อย่างมีนยั สาคัญระดับ .05
โดยตัวแปรพยากรณ์ท้ งั 5 ตัว มีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์พหุ คูณ เท่ากับ .908 ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการ
พยากรณ์เท่ากับ .086
ส่วนปัจจัยการรับรู ้ความสามารถของตน ไม่มีอิทธิพลต่อจิตสาธารณะ จากค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ พบว่า มี
ค่าความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะต่า จึงส่ งผลทาให้ปัจจัยการรับรู ้ความสามารถของตน ไม่ มีอิทธิ พลต่อจิตสาธารณะด้วย
แสดงว่าการที่นกั เรี ยนมีการรับรู ้ความสามารถของตนทั้ง พฤติกรรมการเลือก การใช้ความพยายามและมุมานะในการ
ทางาน แบบแผนของความคิดและการตอบสนองทางอารมณ์ และการยอมรับผลว่าเกิดจากการกระทามากกว่าสิ่ งที่
ทานายพฤติกรรม ไม่ได้ส่งผลให้นกั เรี ยนเกิดจิตสาธารณะ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของภาวนา [14] ศึกษาเรื่ อง ปัจจัยที่
ส่ งผลจิ ตสาธารณะ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยที่สามารถทานายจิตสาธารณะของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มี 4
ปั จจัย โดยเรี ยงลาดับจากปั จจัยที่ส่งผลมากที่สุดไปหาปั จจัยที่ส่งผลน้อยที่สุด ได้แก่ เจตคติต่อจิตสาธารณะ คุณธรรม
จริ ยธรรม การรับรู ้ความสามารถของตนเอง และสัมพันธภาพระหว่างเพื่อน ตามลาดับ ซึ่งการรับรู ้ความสามารถของตน
เป็ นปั จจัยที่สามารถพยากรณ์จิตสาธารณะได้น้อย เป็ นลาดับรองสุ ดท้าย แสดงว่าการรับรู ้ความสามารถของตน ส่ งผล
ต่อจิตสาธารณะน้อยไปด้วย
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สรุปผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้ และความสอดคล้องของโมเดลสมการ
โครงสร้างของปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะของนักเรี ยนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพกับข้อมูลเชิงประจักษ์ มีผลดังนี้
ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้ภายใน พบว่า ภายในโมเดลสมการโครงสร้าง
ตัวแปรสังเกตได้ภายในทั้งหมดในโมเดลสมการโครงสร้ างของปั จจัยที่ ส่งผลต่อจิ ต สาธารณะของนักเรี ยนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ท้งั สิ้น จานวน 190 ค่า มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จานวน 187
ค่า มีค่าบวก 187 ค่า มีค่าระหว่าง 0.091 ถึง 0.686 ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ที่มีค่าสู งสุ ดระหว่างตัวแปรการถือเป็ น
หน้าที่ ที่ตอ้ งมีส่วนร่ วมในการดูแลรักษาของส่ วนรวม (Y11) กับตัวแปรการหลีกเลี่ยงการใช้หรื อ การกระทาที่จะทาให้
เกิ ดความชารุ ดเสี ยหายต่อส่ วนร่ วม (Y10) (r=0.655*)และ ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ที่มีค่าต่ า สุ ดระหว่างตัวแปร
ภาพลักษณ์ (X5) กับตัวแปรการเคารพสิ ทธิในการใช้ของส่วนรวม (Y12) (r=0.091*)
ผลการวิเคราะห์โมเดลการวัด ประกอบด้วย ตัวแปรแฝงทั้งหมด 4 ตัว พบว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ มีค่ามีค่าไคสแควร์ (Chi-square) เท่ากับ 77.054 ที่มีองศาความเป็ นอิสระ (df) เท่ากับ 60 ค่าความน่าจะเป็ น
(p-value) เท่ากับ 0.0682 ดัชนีวดั ระดับความสอดคล้องเปรี ยบเทียบ (CFI) เท่ากับ 0.997 ดัชนีรากของค่าเฉลี่ยกาลังสอง
ของส่ วนที่เหลือของการประมาณค่า (RMSEA) เท่ากับ 0.022 ดัชนี วดั ระดับความสอดคล้องเปรี ยบเทียบของ Tucker
และ Lewis (TLI) เท่ากับ 0.991 และค่าดัชนีรากของค่าเฉลี่ยกาลังสองของส่วนที่เหลือมาตรฐาน (SRMR) เท่ากับ 0.027
ซึ่งทาให้ได้โมเดลสมการโครงสร้างของปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะของนักเรี ยนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
2. ผลการวิเคราะห์อิทธิ พลทางตรง ทางอ้อมและอิทธิ พลรวมของปัจจัยที่มีต่อจิตสาธารณะของนักเรี ยนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีผลดังนี้
ผลการวิ เ คราะห์ โ มเดลสมการโครงสร้ า ง พบว่ า ปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลรวมต่ อ จิ ต สาธารณะของนั ก เรี ยน
ระดั บ ประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ อย่ า งมี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 จ านวน 2 ปั จ จั ย เรี ยงตามล าดับ ได้แ ก่
ความฉลาดทางอารมณ์ (E2) (0.782*) และลัก ษณะมุ่ ง อนาคต (K1) (0.695*) ส่ ว นปั จ จัย ที่ ไ ม่ มี อิ ท ธิ พ ลรวมต่ อ
จิตสาธารณะ คือ อัตมโนทัศน์ (K2) และการรับรู ้ความสามารถของตน (E1) ซึ่งปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงเพียงอย่างเดียว
ได้แ ก่ ความฉลาดทางอารมณ์ ( E2) (0.782*) อัต มโนทัศ น์ (K2) (0.622*) และลักษณะมุ่ ง อนาคต (K1) (0.695*)
ส่วนการรับรู ้ความสามารถของตน (E1) ไม่มีอิทธิพลต่อจิตสาธารณะของนักเรี ยนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
จากผลการศึกษาครั้งนี้ ทาให้ได้ปัจจัยที่มีอิทธิ ผลต่อจิตสาธารณะของนักเรี ยนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ผูว้ ิจยั จึงขอเสนอแนะการนาผลวิจยั ไปใช้ ดังนี้ ผูบ้ ริ หาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ควรจัดกิจกรรม หรื อวิธีการให้
เหมาะสมที่ส่งเสริ ม สนับสนุนให้นกั เรี ยนได้แสดงออกถึงการมีจิตสาธารณะ อาจจะสอดแทรกไปในรายวิชา หรื อจัด
กิจกรรมหลักของวิทยาลัยให้มุ่งเน้นและเสริ มสร้างในอัตลักษณ์ จิตสาธารณะให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นกว่าเดิม
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