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บทคัดย่อ

		 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบจิตสาธารณะการอนุรักษ์มรดกทางศิลปกรรม และพัฒนาเกณฑ์
มาตรฐานการวัด ลักษณะจิตสาธารณะการอนุรักษ์มรดกศิลปกรรม เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบมาตรประมาณค่า 6 ระดับ เก็บ
รวบรวมข้อมูลจากนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ในกรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 1,822 คน ประกอบด้วย นักศึกษาสายครู
จ�ำนวน 844 คน และนักศึกษาไม่ใช่สายครู จ�ำนวน 978 คน สุม่ ตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ โดยก�ำหนดโควต้า (Stratified Quota
Random Sampling) ผลการตรวจสอบความสอดคล้องขององค์ประกอบจิตสาธารณะการอนุรกั ษ์มรดกศิลปกรรมทีพ่ ฒ
ั นา
ขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ได้ค่าไคสแควร์เท่ากับ 668.03 ที่องศาอิสระเท่ากับ 629 ค่าความน่าจะเป็นทางสิถิติเท่ากับ
0.136 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน เท่ากับ 0.979 และค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนเปรียบเทียบ เท่ากับ 1.000 จึง
สรุปได้ว่า จิตสาธารณะการอนุรักษ์มรดกศิลปกรรม มี 3 องค์ประกอบ 33 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 1) ความตั้งใจที่จะอนุรักษ์มรดก
ศิลปกรรม มี 14 ตัวบ่งชี้ 2) การถือเป็นหน้าที่ในการอนุรักษ์มรดกศิลปกรรม มี 12 ตัวบ่งชี้ และ 3) การเคารพสิทธิผู้อื่นใน
การอนุรักษ์มรดกศิลปกรรม มี 7 ตัวบ่งชี้ และได้เกณฑ์มาตรฐานการวัดจิตสาธารณะการอนุรักษ์มรดกศิลปกรรม จ�ำนวน
2 เกณฑ์ ได้แก่ เกณฑ์ของนักศึกษาสายครู และนักศึกษาไม่ใช่สายครู
ค�ำส�ำคัญ: การพัฒนาเกณฑ์ ตัวบ่งชี้ จิตสาธารณะการอนุรักษ์มรดกศิลปกรรม
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Abstract

		 The research purposed to verify the components construct of the public mind of art heritage
reserve scale and to derive norms for the scale. The six-rating scale was conducted in the study. The
data were totally collected from 1,822 students of Rajaphat University in Bangkok, including 844
students studying teaching field and 978 students from others fields. Students were selected by stratified
quota random sampling. The second-order confirmatory factor analysis of public mind of art heritage
reserve was found to be consistent with empirical data. Goodness of fit statistics were x2 = 668.03 (p =
0.136), df = 629, GFI = 0.979, CFI = 1.000. It was summarized that the public mind of art heritage reserve
consisted of 3 components and 33 indicators which were 1) the intention of art heritage reserve had
14 indicators 2) the duty awareness of art heritage reserve had 12 indicators 3) the respect of people's
right in art heritage reserve had 7 indicators. The norms of public mind measurement in art heritage
reserve scale divided in two norms such as the norms of student in teaching field and the norms of
students from others one.
Keywords: standard development indicators public minds of art heritage reserve

ความส�ำคัญของปัญหา

		 องค์การเพือ่ การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม
แห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโกเป็นองค์การช�ำนาญพิเศษ
แห่งหนึ่งขององค์การสหประชาชาติ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.
2489 มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมความร่วมมือของนานาชาติ
ทางการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม เพื่อให้ทั่วโลก
เคารพในความยุตธิ รรม กฎหมาย สิทธิ และเสรีภาพทีม่ นุษย์
พึงมี โดยไม่ถือชาติ เพศ ภาษา หรือศาสนา ตามกฎบัตร
สหประชาชาติ (Department of ASEAN Affairs, 2007)
โดยองค์การยูเนสโก ได้ประกาศให้ประเทศไทยมีแหล่งมรดก
ทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติที่ได้รับการขึ้นทะเบียน
เป็นแหล่งมรดกโลก จ�ำนวน 5 แหล่ง (ส�ำนักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม, 2556) สะท้อน
ให้เห็นว่าประเทศไทยมีแหล่งอารยธรรมที่ส�ำคัญของโลก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองหลวงของประเทศไทยที่มี วัด วัง
งามเรืองรองดุจเทพสร้างฯ สมดังค�ำขวัญกรุงเทพมหานคร
ซึ่งประชาชนได้ร่วมโหวตผ่านทางไปรษณียบัตร ระหว่าง
วันที่ 21 มีนาคม – 19 เมษายน 2555 ได้ส่งไปรษณียบัตร
รวมทั้งสิ้น 125,959 ใบ ค�ำขวัญที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุด
คือ “กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง
วัด วัง งามเรืองรองเมืองหลวงของประเทศไทย” ทั้งนี้

ประเทศไทยมี แ หล่ ง อุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ ที่ เ ป็ น แหล่ ง
มรดกวัฒนธรรมทีแ่ สดงถึงความเป็นไทยอีกมากมาย จากการ
ศึ ก ษาวิ จั ย ลั ก ษณะจิ ต สาธารณะการอนุ รั ก ษ์ ม รดกทาง
ศิลปกรรม ในหมูน่ กั ศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในกรุงเทพมหานคร (วีรชัย ค�ำธร, 2556; วีรชัย ค�ำธร และภักดี โพธิส์ งิ ห์,
2558; Kamthorn, Piticharoenporn, Suksawang, &
Makmee, 2014) โดยพบว่า จิตสาธารณะการอนุรกั ษ์มรดก
ทางศิลปกรรม พบสภาพปัญหา คือ นักศึกษาขาดความ
รับผิดชอบต่อสังคมวัฒนธรรม ได้แก่ ขาดจิตส�ำนึกทีด่ ใี นการ
เยีย่ มชมสถานทีต่ า่ งๆ มีพฤติกรรมในการท�ำลาย เคลือ่ นย้าย
โบราณวัตถุ ไม่ได้อทุ ศิ ตนรับผิดชอบต่อการอนุรกั ษ์มรดกทาง
ศิลปกรรม และขาดจิตส�ำนึกในการเทิดทูนความสามารถ
ของบรรพชน เป็นต้น คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการ
พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการวัดจิตสาธารณะการอนุรักษ์
มรดกทางศิลปกรรมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความ
ตรงเชิ ง โครงสร้ า งของการวั ด จิ ต สาธารณะการอนุ รั ก ษ์
มรดกศิลปกรรมส�ำหรับพัฒนาเกณฑ์การประเมิน และสร้าง
เกณฑ์มาตรฐานการวัดลักษณะจิตสาธารณะการอนุรักษ์
มรดกศิลปกรรม ทั้งนี้เพื่อน�ำไปสู่การใช้ประโยชน์ โดยการ
ตรวจวั ด คุ ณ ลั ก ษณะจิ ต สาธารณะการอนุ รั ก ษ์ ม รดก
ศิลปกรรมของเยาวชนผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ต่อไป
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วัตถุประสงค์การวิจัย

		 1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบของจิตสาธารณะการ
อนุรักษ์มรดกทางศิลปกรรม
		 2. เพื่อพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการวัดลักษณะจิต
สาธารณะการอนุรักษ์มรดกทางศิลปกรรม

กรอบแนวคิดการวิจัย

		 งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาองค์ประกอบจิตสาธารณะ
การอนุรักษ์มรดกศิลปกรรม และพัฒนาเกณฑ์มาตรฐาน
การวัดลักษณะจิตสาธารณะการอนุรกั ษ์มรดกทางศิลปกรรม
โดยจากการวิจัยของ วีรชัย ค�ำธร (2556) สามารถก�ำหนด
กรอบแนวคิดจิตสาธารณะการอนุรักษ์มรดกทางศิลปกรรม
ในงานวิจัยนี้ เป็น 3 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) ความตั้งใจที่
จะอนุรักษ์มรดกศิลปกรรม หมายถึง ความตั้งใจที่จะดูแล
รักษา มีความรูส้ กึ หวงแหน และความพร้อมทีจ่ ะรักษาความ
สะอาด โบราณสถาน โบราณวัตถุ รวมถึงศาสนสถาน (2)
การถือเป็นหน้าที่ในการอนุรักษ์มรดกศิลปกรรม หมายถึง
การรู้หน้าที่ การตระหนักถึงหน้าที่ การมีส่วนร่วมและการ
มีหน้าที่พร้อมที่จะลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เพื่อการอนุรักษ์
มรดกศิลปกรรม และ (3) การเคารพสิทธิผอู้ นื่ ในการอนุรกั ษ์
มรดกศิลปกรรม หมายถึง การรับรู้ถึงสิทธิผู้อื่นเหมือนเช่น
กับรับรูส้ ทิ ธิของตนต่อมรดกศิลปกรรม พร้อมทีจ่ ะแสดงสิทธิ
โดยให้ความร่วมมืออนุรักษ์เหมือนเช่นบุคคลผู้อื่น อีกทั้ง
รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้แสดงสิทธิการอนุรักษ์เอกลักษณ์ของ
ชาติไทยไว้เพื่ออนุชน เป็นต้น

วิธีด�ำเนินการวิจัย

		กลุ่มตัวอย่าง
		 การวิจยั นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงส�ำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ในเขตกรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 1,822 คน ประกอบด้วย

ปีที่ 21 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2559

นักศึกษาสายครู จ�ำนวน 844 คน และนักศึกษาไม่ใช่สาย
ครู จ�ำนวน 978 คน การได้มาของกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่ม
แบบแบ่งชั้นโดยก�ำหนดโควต้า
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
		 เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย เป็ น แบบสอบถามจิ ต
สาธารณะการอนุรักษ์มรดกศิลปกรรม มีลักษณะเป็นมาตร
ประมาณค่า 6 ระดับ พัฒนาขึ้นโดย วีรชัย ค�ำธร (2556)
แบ่งเป็น 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบความตั้งใจที่
จะอนุรักษ์มรดกศิลปกรรม องค์ประกอบการถือเป็นหน้าที่
ในการอนุรกั ษ์มรดกศิลปกรรม และองค์ประกอบการเคารพ
สิทธิผอู้ นื่ ในการอนุรกั ษ์มรดกศิลปกรรม โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์
ความเที่ ย งเชิ ง ความสอดคล้ อ งภายในของครอนบาค
เท่ากับ .890, .891 และ.879 ตามล�ำดับ (วีรชัย ค�ำธร,
2556)
		การเก็บรวบรวมข้อมูล
		 ใช้ข้อมูลทุติยภูมิ จากงานวิจัย เรื่องอิทธิพลของ
โครงการพั ฒ นาเสริ ม สร้ า งจิ ต พฤติ ก รรมที่ มี ผ ลต่ อ จิ ต
สาธารณะการอนุรักษ์มรดกทางศิลปกรรมของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานครของ วีรชัย ค�ำธร
(2556) ที่มีกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาสายครู จ�ำนวน 844
คน และนักศึกษาไม่ใช่สายครู จ�ำนวน 978 คน รวม 1,822
คน
		 การวิเคราะห์ข้อมูล
		 การวิเคราะห์ขอ้ มูลแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง และการสร้างเกณฑ์
มาตรฐานการวัดจิตสาธารณะการอนุรักษ์มรดกศิลปกรรม
ในหมู่เยาวชน

ผลการวิจัย

		 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง
มีรายละเอียดดังนี้
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ตาราง 1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ตัวบ่งชี้องค์ประกอบความตั้งใจที่จะอนุรักษ์มรดกศิลปกรรม
						
ตัวบ่งชี้องค์ประกอบความตั้งใจที่จะอนุรักษ์มรดกศิลปกรรม
								
a1. นักศึกษาจะดูแลรักษาวัตถุสิ่งของเมื่อเข้าชมตามสถานที่ต่าง ๆ
			 ให้คงอยู่ในสภาพดี
a2. นักศึกษาจะหลีกเลี่ยงการกระท�ำที่ก่อให้เกิดความช�ำรุดเสียหาย
			 ต่อโบราณสถาน โบราณวัตถุ
a3. เมื่อนักศึกษาเข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์ นักศึกษาตั้งใจจะ
			 รักษาไว้ให้คงอยู่ต่อไป
a4. นักศึกษาจะดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ ตามวิสัยที่ตน
			 สามารถกระท�ำได้
a5. ถ้านักศึกษาเข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์ เมืองเก่าอยุธยา
			 นักศึกษารู้สึกภาคภูมิใจในทรัพย์สมบัติของชาติ
a6. นักศึกษารู้สึกหวงแหน วัตถุสิ่งของที่เป็นโบราณสถาน
			 โบราณวัตถุ
a7. นักศึกษาตั้งใจที่จะรักษาคุณค่าของแหล่งศิลปกรรมภายในชาติ
			 ให้ทรงคุณค่าต่อไป		
a8. นักศึกษาจะไม่เบียดเบียนทรัพย์สมบัติของชาติ มาเป็นสมบัติ
			 ส่วนตน 		
a9. นักศึกษาตั้งใจที่จะเข้าชมโบราณสถานด้วยความรู้สึกว่าเป็น
			 สถานที่อันทรงคุณค่าทางจิตใจ
a10. การรักษาสภาพแวดล้อมของแหล่งโบราณสถานช่วยเสริมสร้าง
			 ให้เป็นมรดกทางศิลปกรรมที่ทรงคุณค่ามากยิ่งขึ้น
a11. สมมติว่านักศึกษาท�ำความสะอาดโบราณสถาน เมื่อกวาดพื้น
			 เสร็จแล้วจะน�ำไม้กวาดเก็บไว้ที่เดิม
a12. ถ้าอาจารย์มอบหมายให้นักศึกษารักษาทรัพย์สมบัติของชาติ
			 นักศึกษาจะท�ำด้วยความเต็มใจ
a13. นักศึกษาตั้งใจมีส่วนรับผิดชอบต่อศาสนสถาน ซึ่งเป็นสาธารณะ
			 สมบัติของชาติโดยไม่ท�ำให้ช�ำรุดเสียหาย
a14. สมมติว่านักศึกษาเข้าไปภายในศาสนสถานแล้ว จะไม่ส่งเสียงดัง
			 รบกวนผู้อื่นและเพื่อเป็นการเคารพสถานที่

สายครู
b(SE)		

ไม่ใช่สายครู
R2

0.629**		 0.475
(0.030) 		
0.614**		 0.385
(0.031) 		
0.547**		 0.331
(0.029) 		
0.668**		 0.466
(0.032) 		
0.600**		 0.447
(0.030) 		
0.610**		 0.379
(0.032) 		
0.708**		 0.553
(0.032) 		
0.522**		 0.339
(0.029) 		
0.596**		 0.315
(0.032) 		
0.679**		 0.520
(0.031) 		
0.535**		 0.277
(0.030) 		
0.667** 		 0.417
(0.033)			
0.709** 		 0.478
(0.033)			
0.667**		 0.382
(0.035)			

b(SE)		 R2
0.629**		 0.432
(0.030)
0.614**		 0.409
(0.031)
0.547**		 0.290
(0.029)
0.668**		 0.428
(0.032)
0.600**		 0.340
(0.030)
0.610**		 0.288
(0.032)
0.708**		 0.487
(0.032)
0.522**		 0.250
(0.029)
0.596**		 0.291
(0.032)
0.679**		 0.429
(0.031)				
0.535**		 0.276
(0.030)
0.667** 0.387
(0.033)
0.709** 0.397
(0.033)
0.667** 0.340
(0.035)

หมายเหตุ: b น�้ำหนักองค์ประกอบหรือตัวบ่งชี้, SE คะแนนความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน, R2 ค่าสัมประสิทธิ์การท�ำนาย
			 ** p < .01
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ปีที่ 21 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2559

ตาราง 2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ตัวบ่งชี้องค์ประกอบการถือเป็นหน้าที่ในการอนุรักษ์มรดกศิลปกรรม
						
ตัวบ่งชี้องค์ประกอบการถือเป็นหน้าที่ในการอนุรักษ์มรดกศิลปกรรม
								
b1.		นักศึกษาได้ทุ่มเท อุทิศตน และมีความรับผิดชอบต่อ
			การอนุรักษ์ศาสนสถาน
b2.		นักศึกษารับอาสาที่จะท�ำบางสิ่งบางอย่างเพื่อการอนุรักษ์
			มรดกทางศิลปกรรม
b3.		นักศึกษาถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการรับมรดกทาง
			ศิลปกรรม ซึ่งเป็นผลประโยชน์ของชาติ
b4.		นักศึกษามีความรู้สึกเป็นเจ้าของมรดกทางศิลปกรรม
			ที่ได้รับมาจากบรรพบุรุษซึ่งเป็นผู้สร้างไว้ให้แก่อนุชน
b5.		นักศึกษามีหน้าที่บ�ำรุงรักษาสภาพแวดล้อมของแหล่ง
			ศิลปกรรมมิให้ถูกบุกรุกท�ำลายจนหมดเอกลักษณ์ของชาติ
b6.		นักศึกษาควรมีหน้าที่รักษาสภาพวัตถุโบราณให้คงสภาพ
			ที่เป็นอยู่ โดยวิธีการศึกษาเรียนรู้
b7.		นักศึกษามีหน้าที่อนุรักษ์โบราณสถาน ให้คงสภาพตาม
			ธรรมชาติที่มีมาแต่เดิม
b8.		นักศึกษาทุกคนมีสิทธิ์ ท�ำกิจกรรมต่าง ๆ โดยใช้บริเวณ
			แวดล้อมของแหล่งศิลปกรรมเป็นสื่อกลาง
b9.		นักศึกษารู้สึกมีสิทธิ์ในความเป็นเจ้าของแหล่งประวัติศาสตร์
			ซึ่งเป็นมรดกที่บรรพชนได้มอบให้ไว้แก่ลูกหลาน
b10. นักศึกษาทุกคนมีสิทธิ์ในมรดกทางศิลปกรรมซึ่งเป็น
					ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่สร้างไว้เพื่ออนุชน
b11. นักศึกษามีหน้าที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม เพื่อสืบทอด
					ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม แก่อนุชน
b12. นักศึกษามีหน้าทีอ่ นุรกั ษ์ สิง่ แวดล้อมศิลปกรรม โบราณสถาน
					โบราณวัตถุที่มีอยู่ โดยเริ่มต้นจากนักศึกษาเอง

สายครู
b(SE)		

ไม่ใช่สายครู
R2

0.533**
0.284
(0.037)		
0.549**
0.341
(0.036)		
0.560**
0.225
(0.039)		
0.609**
0.330
0.039)		
0.613**
0.402
(0.041)		
0.612**
0.438
(0.040)		
0.619**
0.431
(0.041)		
0.461**
0.203
(0.034)		
0.504**
0.235
(0.036)		
0.503**
0.251
(0.035)		
0.618**
0.439
(0.041)		
0.628**
0.475
(0.041)		

b(SE)		 R2
0.533** 0.236
(0.037)
0.549** 0.320
(0.036)
0.560** 0.260
(0.039)
0.609** 0.320
(0.039)
0.613** 0.375
(0.041)
0.612** 0.409
(0.040)
0.619** 0.421
(0.041)
0.461** 0.241		
(0.034)
0.504** 0.242
(0.036)
0.503** 0.288
(0.035)
0.618** 0.406
(0.041)			
0.628** 0.432
(0.041)
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ปีที่ 21 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2559

ตาราง 3 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ตัวบ่งชี้องค์ประกอบการเคารพสิทธิผู้อื่นในการอนุรักษ์มรดกศิลปกรรม
						

ตัวบ่งชีอ้ งค์ประกอบการเคารพสิทธิผอู้ นื่ ในการอนุรกั ษ์มรดกศิลปกรรม
								

c1. นักศึกษาเทิดทูนความสามารถของบรรพชนในการผลิต
			 สร้างสรรค์งานที่ทรงคุณค่ายิ่ง
c2. นักศึกษาทุกคนควรมีจิตส�ำนึก ค่านิยมความเป็นไทย และ
			 รู้สึกภาคภูมิใจในความเป็นไทย
c3. เยาวชนไทยทุกคนควรให้ความส�ำคัญ ถึงเนื้อหา เรื่องราว
			 ทางประวัติศาสตร์ เช่น ประวัติศาสตร์ชาติไทย
c4. นักศึกษาเชื่อว่าแหล่งประวัติศาสตร์เป็นหลักฐานส�ำคัญที่
			 แสดงถึงความรุ่งเรืองของบรรพบุรุษ
c5. นักศึกษาเห็นว่าสถาปัตยกรรมแบบไทย ๆ คือ ความ
			 ภาคภูมิใจของคนไทยทุกคน
c6. นักศึกษาจะไม่ท�ำสัญลักษณ์ใดเช่นการเขียนชื่อของตน
			 บนก�ำแพง ซึ่งแสดงว่าตนเคยมายังสถานที่ประวัติศาสตร์นั้น
c7. นักศึกษาตระหนักถึงความมุ่งมั่นเพียรพยายามของ
			 บรรพบุรุษไทย ที่ช่วยกันผดุงรักษาวัฒนธรรมของชาติ

สายครู
b(SE)		

ไม่ใช่สายครู
R2

0.468**
0.428
(0.035)		
0.469**
0.470
(0.037)		
0.498**
0.490
(0.037)		
0.457**
0.406
(0.034)		
0.492**
0.470
(0.037)		
0.450**
0.328
(0.034)		
0.524**
0.504
(0.038)		

b(SE)		 R2
0.468**
(0.035)
0.469**
(0.037)
0.498**
(0.037)
0.457**
(0.034)
0.492**
(0.037)
0.450**
(0.034)
0.524**
(0.038)

0.395
0.393
0.403
0.401
0.438
0.331
0.466

ตาราง 4 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง จิตสาธารณะการอนุรักษ์มรดกศิลปกรรม
						

องค์ประกอบของจิตสาธารณะการอนุรักษ์มรดกศิลปกรรม
								

ความตั้งใจที่จะอนุรักษ์มรดกศิลปกรรม
										
การถือเป็นหน้าที่ในการอนุรักษ์มรดกศิลปกรรม
										
การเคารพสิทธิผู้อื่นในการอนุรักษ์มรดกศิลปกรรม
										

		 จากตาราง 1 ถึงตาราง 4 และภาพ 1 ผลการตรวจ
สอบความสอดคล้องกลมกลืนในภาพรวมของโมเดลจิต
สาธารณะการอนุรักษ์มรดกศิลปกรรมอันดับที่สอง ได้ค่า
ไคสแควร์ ( χ2 ) เท่ากับ 675.336 ที่องศาอิสระ (df) เท่ากับ
629 มีค่าความน่าจะเป็นทางสถิติ (p) เท่ากับ 0.098 ค่า
ดัชนีวดั ระดับความกลมกลืนเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากับ 1.000
และค่ารากของค่าเฉลี่ยก�ำลังสองของความคาดเคลื่อนโดย
ประมาณ (RMSEA) เท่ากับ 0.008 แสดงว่า โมเดลองค์

สายครู
b(SE)		

ไม่ใช่สายครู
R2

b(SE)		 R2

0.622**
0.707 0.591** 0.707
(0.038)		
(0.036)
0.754**
0.757 0.781** 0.757
(0.057)		
(0.059)		
0.898**
0.805 0.912** 0.805
(0.077)		
(0.078)

ประกอบจิตสาธารณะการอนุรักษ์มรดกศิลปกรรมที่สร้าง
ขึ้นสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ดี
(Hair et al., 2010) โดยแบ่งเป็น 3 องค์ประกอบ ได้แก่
ความตั้งใจที่จะอนุรักษ์มรดกศิลปกรรม การถือเป็นหน้าที่
ในการอนุรักษ์มรดกศิลปกรรม และการเคารพสิทธิผู้อื่นใน
การอนุรักษ์มรดกศิลปกรรม และสามารถบ่งชี้ถึงการมีจิต
สาธารณะการอนุรกั ษ์มรดกศิลปกรรมได้รอ้ ยละ 70.7, 75.7
และ 80.5 ตามล�ำดับ เมื่อจ�ำแนกตามกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มที่
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หนึ่ง กลุ่มนักศึกษาสายครู พบว่า องค์ประกอบที่มีน�้ำหนัก
สูงที่สุดในการบ่งชี้ถึงการมีจิตสาธารณะการอนุรักษ์มรดก
ศิลปกรรม คือ การเคารพสิทธิผู้อื่นในการอนุรักษ์มรดก
ศิลปกรรม มีค่าน�้ำหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.898 รองลง
มา การถือเป็นหน้าที่ในการอนุรักษ์มรดกศิลปกรรม และ
ความตั้งใจที่จะอนุรักษ์มรดกศิลปกรรม มีค่าน�้ำหนักองค์
ประกอบเท่ากับ 0.754 และ 0.622 กลุ่มที่สอง กลุ่ม
นักศึกษาไม่ใช่สายครู พบว่า องค์ประกอบที่มีน�้ำหนักสูง
ที่สุดในการบ่งชี้ถึงการมีจิตสาธารณะการอนุรักษ์มรดก
ศิลปกรรม คือ การเคารพสิทธิผู้อื่นในการอนุรักษ์มรดก
ศิลปกรรม มีค่าน�้ำหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.912 รองลง

มา การถือเป็นหน้าที่ในการอนุรักษ์มรดกศิลปกรรม และ
ความตั้งใจที่จะอนุรักษ์มรดกศิลปกรรม มีค่าน�้ำหนักองค์
ประกอบเท่ากับ 0.781 และ 0.591
		 เมื่อพิจารณาถึงตัวบ่งชี้ของแต่และองค์ประกอบ
พบว่า ความตัง้ ใจทีจ่ ะอนุรกั ษ์มรดกศิลปกรรมวัดจาก 14 ตัว
บ่งชี้ โดยมีค่าน�้ำหนักตัวบ่งชี้อยู่ระหว่าง 0.522 ถึง 0.709
ความตั้งใจที่จะอนุรักษ์มรดกศิลปกรรมวัดจาก 12 ตัวบ่งชี้
โดยมีค่าน�้ำหนักตัวบ่งชี้อยู่ระหว่าง 0.461 ถึง 0.628 และ
การเคารพสิทธิผู้อื่นในการอนุรักษ์มรดกศิลปกรรมวัดจาก
7 ตัวบ่งชี้ โดยมีค่าน�้ำหนักตัวบ่งชี้อยู่ระหว่าง 0.450 ถึง
0.524
9

จิตสาธารณะ
การอนุรักษ์มรดกศิลปกรรม

สายครู

0.622**
ความตั้งใจที่
จะอนุรักษ์มรดกศิลปกรรม

0.754**

0.898**

การถือเป็นหน้าที่ใน
การอนุรักษ์มรดกศิลปกรรม

การเคารพสิทธิผู้อื่นใน
การอนุรักษ์มรดกศิลปกรรม

R2=0.707

R2=0.757

R2=0.805

R2=0.707

R2=0.757

R2=0.805

ความตั้งใจที่
จะอนุรักษ์มรดกศิลปกรรม

การถือเป็นหน้าที่ใน
การอนุรักษ์มรดกศิลปกรรม
0.591**

ไม่ใช่สายครู
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0.781**

การเคารพสิทธิผู้อื่นใน
การอนุรักษ์มรดกศิลปกรรม
0.912**

จิตสาธารณะ
การอนุรักษ์มรดกศิลปกรรม
 2  675.336, df  629, p  0.098, CFI  1.000, RMSEA  0.008

1 ปองค์
ประกอบเชิ
นดับสองของจิ
ตสาธารณะการอนุ
รักษ์ลมปกรรม
รดกศิลปกรรม
ภาพ ภาพ
1 องค์
ระกอบเชิ
งยืนยังนยือันนยัดันบอัสองของจิ
ตสาธารณะการอนุ
รักษ์มรดกศิ
เกณฑ์มาตรฐานการวัดจิตสาธารณะการอนุรักษ์มรดกศิลปกรรม จาแนกเป็น 2 เกณฑ์ ดังนี้
1. เกณฑ์จิตสาธารณะการอนุรักษ์มรดกศิลปกรรมของนักศึกษาที่เป็นสายครู แบ่งเป็ น 3 ระดับ
ได้แก่ ระดับต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานมีคะแนนจิตสาธารณะการอนุรักษ์มรดกศิลปกรรมระหว่าง 1.000 - 4.772
ระดับ ปกติหรือเทียบเท่ากั บเกณฑ์ มาตรฐาน มีคะแนนจิตสาธารณะการอนุรักษ์มรดกศิลปกรรมระหว่าง
4.773 - 5.698 และระดับสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน มีคะแนนจิตสาธารณะการอนุรักษ์มรดกศิลปกรรมระหว่าง
5.699 - 6.000
2. เกณฑ์จิตสาธารณะการอนุรักษ์มรดกศิลปกรรมของนักศึกษาที่ไม่ใช่สายครู แบ่งเป็น 3 ระดับ
ได้แก่ ระดับต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานมีคะแนนจิตสาธารณะการอนุรักษ์มรดกศิลปกรรมระหว่าง 1.000 - 4.587
ระดับ ปกติหรือเทียบเท่ากั บเกณฑ์ มาตรฐาน มีคะแนนจิตสาธารณะการอนุรักษ์มรดกศิลปกรรมระหว่าง
4.588 - 5.528 และระดับสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน มีคะแนนจิตสาธารณะการอนุรักษ์มรดกศิลปกรรมระหว่าง
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		 เกณฑ์มาตรฐานการวัดจิตสาธารณะการอนุรักษ์
มรดกศิลปกรรม จ�ำแนกเป็น 2 เกณฑ์ ดังนี้
		 1. เกณฑ์จติ สาธารณะการอนุรกั ษ์มรดกศิลปกรรม
ของนักศึกษาที่เป็นสายครู แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับ
ต�่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานมีคะแนนจิตสาธารณะการอนุรักษ์
มรดกศิลปกรรมระหว่าง 1.000 - 4.772 ระดับปกติหรือ
เทียบเท่ากับเกณฑ์มาตรฐาน มีคะแนนจิตสาธารณะการ
อนุรักษ์มรดกศิลปกรรมระหว่าง 4.773 - 5.698 และระดับ
สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน มีคะแนนจิตสาธารณะการอนุรักษ์
มรดกศิลปกรรมระหว่าง 5.699 - 6.000
		 2. เกณฑ์จิตสาธารณะการอนุรักษ์มรดกศิลปกรรม
ของนักศึกษาที่ไม่ใช่สายครู แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับ
ต�่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานมีคะแนนจิตสาธารณะการอนุรักษ์
มรดกศิลปกรรมระหว่าง 1.000 - 4.587 ระดับปกติหรือ
เทียบเท่ากับเกณฑ์มาตรฐาน มีคะแนนจิตสาธารณะการ
อนุรักษ์มรดกศิลปกรรมระหว่าง 4.588 - 5.528 และระดับ
สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน มีคะแนนจิตสาธารณะการอนุรักษ์
มรดกศิลปกรรมระหว่าง 5.529 - 6.000
		 การก�ำหนดเกณฑ์จิตสาธารณะการอนุรักษ์มรดก
ศิลปกรรมสามารถค�ำนวณตามสมการดังนี้
		 จิตสาธารณะการอนุรักษ์ฯ ของนักศึกษาสายครู
		 = 0.274*ความตัง้ ใจฯ + 0.332*การถือเป็นหน้าทีฯ่
		 + 0.395*การเคารพสิทธิผู้อื่นฯ
		 จิตสาธารณะการอนุรกั ษ์ฯ ของนักศึกษาไม่ใช่สายครู
		 = 0.260*ความตัง้ ใจฯ+ 0.343*การถือเป็นหน้าทีฯ่
		 + 0.401*การเคารพสิทธิผู้อื่นฯ
เมื่อก�ำหนดให้
		 ความตัง้ ใจฯ = 0.072*a1 + 0.070*a2 + 0.063*a3
		 + 0.076*a4 + 0.069*a5 + 0.070*a6 + 0.081*a7
		 + 0.060*a8+0.068*a9 + 0.078*a10 + 0.061*a11
		 + 0.076*a12 + 0.081*a13 + 0.076*a14
		 การถือเป็นหน้าที่ฯ = 0.078*b1 + 0.081*b2
		 + 0.082*b3 + 0.089*b4 + 0.090*b5 + 0.090*b6
		 + 0.091*b7 + 0.068*b8 + 0.074*b9 + 0.074*b10
		 + 0.091*b11 + 0.092*b12
		 การเคารพสิทธิผู้อื่นฯ = 0.139*c1 + 0.140*c2

		 + 0.148*c3 + 0.136*c4 + 0.147*c5 + 0.134*c6
		 + 0.156*c7

การอภิปรายผล

		 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง
ของโมเดลจิตสาธารณะการอนุรักษ์มรดกศิลปกรรมกับ
กลุม่ ตัวอย่างทีเ่ ป็นนักศึกษาสายครูและไม่ใช่สายครู พบว่า มี
ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยูใ่ นเกณฑ์ดี ชีใ้ ห้เห็น
ว่า แบบสอบถามจิตสาธารณะการอนุรกั ษ์มรดกศิลปกรรม
ที่พัฒนาขึ้นโดย วีรชัย ค�ำธร (2556) มีความตรงเชิง
โครงสร้าง คือ คุณสมบัตขิ องเครือ่ งมือทีใ่ ห้ผลการวัดสอดคล้อง
กับคุณลักษณะที่มุ่งวัดในทางทฤษฎี (เสรี ชัดแช้ม, 2547)
และผลการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลมีค่าดัชนี
ผ่านเกณฑ์ที่ก�ำหนด มีค่าพารามิเตอร์แต่ละเส้นแตกต่าง
จากศูนย์ และค่าพารามิเตอร์ที่ได้มีความสมเหตุสมผล
(พูลพงศ์ สุขสว่าง, 2557) โดยจิตสาธารณะการอนุรักษ์
มรดกศิลปกรรมแบ่งเป็น 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ความตั้งใจ
ทีจ่ ะอนุรกั ษ์มรดกศิลปกรรม การถือเป็นหน้าทีใ่ นการอนุรกั ษ์
มรดกศิลปกรรม และการเคารพสิทธิผู้อื่นในการอนุรักษ์
มรดกศิลปกรรม และวัดจาก 33 ตัวบ่งชี้ (วีรชัย ค�ำธร,
2556; วีรชัย ค�ำธร และภักดีโพธิ์สิงห์, 2558; Kamthorn
et al., 2014) นอกจากนี้ เครื่องมือวัดจิตสาธารณะการ
อนุ รั ก ษ์ ม รดกทางศิ ล ปกรรมก็ ยั ง มี ค วามเที่ ย งเชิ ง ความ
สอดคล้องภายในในระดับดี (George & Mallery, 2010)
โดยความตั้งใจที่จะอนุรักษ์มรดกศิลปกรรมมีค่าครอนบาค
แอลฟาเท่ากับ 0.890 การถือเป็นหน้าทีใ่ นการอนุรกั ษ์มรดก
ศิลปกรรมมีค่าครอนบาคแอลฟาเท่ากับ 0.891 และการ
เคารพสิทธิผอู้ นื่ ในการอนุรกั ษ์มรดกศิลปกรรมมีคา่ ครอนบาค
แอลฟาเท่ากับ 0.879 (วีรชัย ค�ำธร, 2556, Kamthorn
et al., 2014) ถือว่าเครื่องมือมีคุณภาพเชิงความตรงและ
ความเที่ยงที่สามารถน�ำไปใช้กับกลุ่มประชากรที่มีลักษณะ
เหมือนหรือใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างได้
		 เมื่อพิจารณากลุ่มประชากรที่มีลักษณะแตกต่างกัน
คือ นักศึกษาสายครู และนักศึกษาไม่ใช่ใช่สายครู สามารถ
ยืนยันถึงโครงสร้างองค์ประกอบหรือคุณลักษณะที่วัดใน
แต่ละกลุ่มประชากรเป็นองค์ประกอบเดียวกันได้ (Bollen,
1989) ซึ่งในงานวิจัยนี้สรุปได้ว่า โครงสร้างการวัดจิต
สาธารณะการอนุรักษ์มรดกทางศิลปกรรม ปรากฏว่า มี
ความไม่แปรเปลี่ยน (Invariance) เชิงโครงสร้างขององค์
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ประกอบระหว่างกลุม่ ประชากร ทีเ่ ป็นนักศึกษาสายครู และ
นักศึกษาไม่ใช่สายครู อีกอย่างหนึ่งความส�ำคัญของแต่ละ
องค์ประกอบก็ไม่มีความแปรเปลี่ยนระหว่างทั้งสองกลุ่ม
ประชากร โดยการเคารพสิทธิผู้อื่นในการอนุรักษ์มรดก
ศิลปกรรม เป็นองค์ประกอบทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ รองลงมา การถือ
เป็นหน้าที่ในการอนุรักษ์มรดกศิลปกรรม และความตั้งใจที่
จะอนุรักษ์มรดกศิลปกรรม
		 ส่วนเกณฑ์การวัดจิตสาธารณะการอนุรักษ์มรดก
ทางศิลปกรรม พบว่า ระหว่างกลุม่ ประชากรทีเ่ ป็นนักศึกษา
สายครูกับไม่ใช่สายครูมีเกณฑ์มาตรฐานการมีจิตสาธารณะ
การอนุรักษ์มรดกทางศิลปกรรม แตกต่างกันเพียงเล็กน้อย
โดยกลุ่มประชากรที่เป็นนักศึกษาสายครูมีเกณฑ์ปกติหรือ
เที ย บเท่ า กั บ เกณฑ์ ม าตรฐานในการมี จิ ต สาธารณะการ
อนุรกั ษ์มรดกทางศิลปกรรมอยูร่ ะหว่าง 4.773 - 5.698 และ
กลุ่มประชากรที่เป็นนักศึกษาไม่ใช่สายครูมีเกณฑ์ปกติหรือ
เที ย บเท่ า กั บ เกณฑ์ ม าตรฐานในการมี จิ ต สาธารณะการ
อนุรักษ์มรดกทางศิลปกรรมอยู่ระหว่าง 4.588 - 5.528 ซึ่ง
สามารถน�ำเกณฑ์การวัดจิตสาธารณะการอนุรักษ์มรดก
ทางศิ ล ปกรรมไปใช้ ส� ำ หรั บ อธิ บ ายคุ ณ ลั ก ษณะจิ ต
สาธารณะการอนุรักษ์มรดกทางศิลปกรรมในหมู่นักศึกษา
ทั่วไปได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์
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ข้อเสนอแนะ

		 ข้อเสนอแนะส�ำหรับหน่วยงานน�ำผลการวิจัยไปใช้
ประโยชน์
		 1. การน�ำเกณฑ์การวัดจิตสาธารณะการอนุรักษ์
มรดกทางศิลปกรรม ใช้วัดเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติตาม
คุณลักษณะ 3 องค์ประกอบ 33 ตัวบ่งชี้ได้อย่างถูกต้อง
สมบูรณ์
		 2. น�ำไปใช้ตรวจสอบลักษณะพื้นฐานทางจิต ตาม
คุ ณ ลั ก ษณะของจิ ต สาธารณะการอนุ รั ก ษ์ ม รดกทาง
ศิลปกรรมของบุคคลทัว่ ไป เพือ่ ก�ำหนดนโยบายในการพัฒนา
และเสริมสร้างให้เป็นผู้มีจิตสาธารณะการอนุรักษ์มรดก
ทางศิลปกรรมของประเทศชาติต่อไป
		 3. ใช้เป็นแนวทางก�ำหนดคุณสมบัติ “บุคคลต้นแบบ”
ที่ มี คุ ณ ลั ก ษณะของจิ ต สาธารณะการอนุ รั ก ษ์ ม รดกทาง
ศิลปกรรมของประเทศ
		 ข้อเสนอแนะส�ำหรับการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป
		 การพั ฒ นาระบบปฏิ บั ติ ก ารด้ า นการวิ เ คราะห์
คุ ณ ลั ก ษณะของจิ ต สาธารณะการอนุ รั ก ษ์ ม รดกทาง
ศิลปกรรมของประเทศ ผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ สามารถ
วิเคราะห์รายงานผลแบบปัจจุบัน โดยรายงานผลทั้งเป็น
รายบุคคลและรายกลุ่ม เพื่ออธิบาย “บุคคลต้นแบบ” ด้าน
การอนุรักษ์มรดกทางศิลปกรรมของประเทศ เป็นต้น
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