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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี มีวัตถุประสงค์ เพือศึกษาพฤติกรรมความเป็ นพลเมืองดี ปั จจัยทีมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมความเป็ นพลเมืองดี
และแนวทางการเสริ มสร้ างจิตสํานึกความเป็ นพลเมืองดีให้ กับนักศึกษา โดยใช้ การวิจัยแบบผสมผสาน เก็ บข้ อมูลจากตัวอย่าง
นักศึกษา 375 คน ผู้ให้ ข้อมูลสําคัญ 18 คน สถิติทีใช้ ได้ แก่ สถิ ติการทดสอบค่าที การวิเคราะห์ ความแปรปรวนแบบทางเดียว
การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ แบบเพียร์ สนั การวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู แบบลําดับขัน และวิเคราะห์เนือหา
ผลการวิจยั พบว่า นักศึกษามีพฤติกรรมความเป็ นพลเมืองดีโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า นักศึกษา
มีความเป็ นพลเมืองดีด้านเคารพหลักความเสมอภาคสูงทีสุด ทังนี เพศ คณะ ชันปี ผลสัมฤทธิ< ทางการเรี ยนต่างกันมีพฤติกรรมความ
เป็ นพลเมืองดีโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 ตัวแปรทํานายจิตลักษณะเดิม จิตลักษณะตามสถานการณ์
และสถานการณ์สามารถทํานายพฤติกรรมความเป็ นพลเมืองดีโดยรวมได้ ร้อยละ 77 โดยมีปัจจัยทํานายสําคัญ 3 ลําดับแรก คือ
ทัศนคติ การจัดการเรี ยน การสอน ความเชืออํานาจในตน และแนวทางการเสริ มสร้ างจิตสํานึกความเป็ นพลเมืองดีให้ กับนักศึกษา
ได้ แก่ 1) การส่งเสริ มให้ ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้ อบังคับของมหาวิทยาลัย 2) การสนับสนุนให้ ทํากิจกรรมภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 3) การจัดการเรี ยนรู้ เสริ มสร้ างความเป็ นพลเมืองด้ วยการเสริ มสร้ างความรู้ ความเข้ าใจ การเสริ มสร้ างทัศนคติทีดี
การสนับสนุนให้ มีการลงมือปฏิบตั ิ การส่งเสริ มให้ มีการประยุกต์ใช้ และประเมินผลพฤติกรรม
คําสําคัญ: ความเป็ นพลเมืองดี การเสริ มสร้ างจิตสํานึก นักศึกษา

Abstract
The objectives of this research are to study 1) good citizenship behavior, 2) factors influencing good
citizenship behavior, and 3) guidelines for enhancing good citizenship awareness for students of Rajamangala
University of Technology Suvarnabhumi, using the method of Mixed Method Research. The data were collected from
375 samples and 18 key informants with the use of statistics comprised of T-test, one-way analysis of variance,
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multiple comparisons, correlation coefficient Pearson's correlation coefficient, multiple linear regression, stepwise
selection, and qualitative analysis.
The research results showed that students had good citizenship behavior overall at high level. In each aspect,
students were found to have the highest respect for equality of citizens. That is, the different biosocial characteristics
of students, including gender, faculty, academic achievement and academic achievement resulted in difference
overall good citizenship behavior at statistical significance level of 0.05. Predictive variable of psychological attributes,
psychological states and the situation can predict the good citizenship behavior in general by 77%. The 3 important
predictive factors were attitude, university teaching and learning, and internal locus of control. The guidelines for
enhancing good citizenship awareness include 1) encouraging students to comply with university rules and
regulations, 2) promoting and supporting students to undertake activities inside and outside of the university and
3) learning management to strengthen citizenship through enhancing knowledge and understanding, promoting a
positive attitude, encouraging practical implementation, encouraging daily application and evaluating behavior.
Keywords: good citizenship, enhancing awareness, students

บทนํา
ความเป็ นพลเมืองดีมีความสําคัญและจําเป็ น
สําหรับทุกสังคมในปั จจุบนั เนืองจากการปฏิบตั ิตนเป็ น
พลเมืองดีนนเป็
ั นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ
อย่างไรก็ตามการทีจะให้ บคุ คลปฏิบตั ิตนเป็ นพลเมืองดี
จําเป็ นทีจะต้ องปลูกฝั งและส่งเสริ มให้ บคุ คลมีลกั ษณะ
ของความเป็ นพลเมื อ งดี ตังแต่ อ ยู่ใ นวัย การศึก ษา
เพือทีจะให้ บคุ คลได้ ตระหนักและเห็นความสําคัญของ
การเป็ นพลเมืองทีดีของประเทศ โดยบุคคลทีมีลกั ษณะ
ความเป็ นพลเมื องดี จ ะเป็ นผู้ที มี ความตระหนัก ใน
บทบาทหน้ าทีของตนเอง มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสัง คม คํ า นึ ง ถึ ง ประโยชน์ ส่ ว นรวมมากกว่ า
ประโยชน์ส่วนตน นอกจากนีพลเมืองดีนนจะต้
ั
องมี
ความเอาใจใส่ผ้ อู ืน ปฏิบตั ิตนตามหลักศีลธรรมและ
จริ ยธรรมอย่างเข้ มแข็ง มีจิตสํานึกในชุมชนและมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมในชุมชนทีตนอาศัยอยู่ ยอมรับใน
ความคิดเห็นของผู้อืนและยอมรับในความหลากหลาย
ของสังคม (Davies, Gregory, & Riley, 1999)

แนวคิดในการสร้ างความเป็ นพลเมืองให้ เกิด
กับประชาชนเป็ นเรื องทีทุกประเทศในโลกพยายาม
ผลักดันให้ เกิ ดขึนและให้ ความสําคัญ มาโดยตลอด
เพราะต่างตระหนักถึ งความจํ าเป็ นและคุณ ค่าของ
ความเป็ นพลเมืองทีจะเป็ นเครื องมือนําพาประเทศให้
อยู่รอดและก้ าวพ้ นวิกฤตการณ์ ต่างๆ ได้ เป็ นอย่างดี
รวมทังเมื อประชาชนเป็ นพลเมื อ งทีมี คุณ ภาพแล้ ว
ย่อมส่งผลต่อการสร้ างสรรค์ สงั คมทีมีคุณภาพ และ
นําไปสูก่ ารพัฒนาให้ เกิดรากฐานของสังคมทีเข้ มแข็ง
นับว่าเป็ นการพัฒนาทียังยืนอย่างแท้ จริ ง หลายประเทศ
ทีพัฒนาแล้ วมีความตระหนักดีในเรื องดังกล่าว จึงให้
ความสําคัญต่อ กระบวนการพัฒ นาคนตังแต่ร ะดับ
เยาวชน และขับเคลือนการศึกษาเพือสร้ างความเป็ น
พลเมือง (citizenship education) โดยเฉพาะการศึกษา
ภาคบังคับ (compulsory education) ซึงในหลายประเทศ
ทังยุโรปและเอเชี ยสามารถจัดการศึกษาจนประสบ
ความสําเร็ จ และเป็ นทียอมรับ แม้ จะดูเหมือนว่าการ
พัฒนากระบวนการจัดการศึกษาเพือสร้ างความเป็ น
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พลเมื อ งนันเป็ นเรื องที มี ม าช้ านาน (Udompong,
2019) แต่สํา หรั บ ประเทศไทย การสร้ างความเป็ น
พลเมืองให้ เกิดขึนในสังคมนันอาจกล่าวได้ ว่าประสบ
ความล้ ม เหลว ซึ งการพัฒ นาความเป็ นพลเมื อ งดี
ให้ กบั คนในสังคมนับตังแต่หลังการเปลียนแปลงการ
ปกครองวันที 24 มิถนุ ายน 2475 ถึงปั จจุบนั ทีคนไทย
แม้ จะมีรัฐธรรมนูญใช้ แล้ วถึง 18 ฉบับ แต่ก็ยังคงมี
ปั ญหาและอุปสรรคอยู่มากเมือเปรี ยบเทียบกับสังคม
ประชาธิปไตยในประเทศอืนๆ โดยพิจารณาได้ จากปั ญหา
ความไม่เข้ าใจเกียวกับสิทธิ เสรี ภาพ ความเสมอภาค
ตามสถานะบทบาทหน้ าทีพลเมือง (Damdee, 2006)
ประกอบกับสังคมไทยกําลังประสบกับปั ญหาเศรษฐกิจ
และปั ญหาสังคมหลายประการ เช่น ปั ญหาความยากจน
ยาเสพติด ทุจริ ตคอร์ รัปชัน อาชญากรรม ครอบครั ว
แตกแยก ความเบียงเบนทางค่านิยมและวัฒนธรรม
ปั ญ หาสิงแวดล้ อ ม ฯลฯ และปั ญ หาสํา คัญ ที กํ า ลัง
ประสบอยูใ่ นปั จจุบนั คือปั ญหาความแตกแยกของคน
ในสังคม เนืองจากมีความคิดเห็นทีแตกต่างกันในทาง
การเมื อ ง ส่ง ผลให้ ข าดความสงบสุข ในบ้ า นเมื อ ง
รวมทังเป็ นจุดอ่อนสําคัญอย่างหนึงของการพัฒนา
ประเทศ ปั ญหาดังกล่าวจึงสะท้ อนถึงการทีพลเมืองไม่
สามารถเข้ าใจสถานะของความเป็ นพลเมืองของตนที
เกียวข้ องกับสิทธิหน้ าที เสรี ภาพ ความเสมอภาค และ
มีคณ
ุ ธรรมจริ ยธรรม อันส่งผลกระทบต่อเยาวชนของ
สัง คม ซึ งเยาวชนที จะเติ บ โตไปเป็ นพลเมื อ งของ
ประเทศนัน ย่อมพบเห็น และดํา เนินชี วิตท่า มกลาง
สภาพแวดล้ อมปั ญหา ซึงมักจะพบเห็นว่าเยาวชนมี
การรับรู้ น้อยมากต่อการประพฤติตนเป็ นพลเมืองทีดี
ของประเทศ มีพฤติกรรมการใช้ วิถีชีวิตแบบเสพสุข
จากสิงอํานวยความสะดวกต่างๆ ไม่รับรู้ เรื องกิจการ
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บ้ านเมืองและวางเฉยต่อการเข้ าร่ วมกิจกรรมทางการ
เมืองการปกครองและสัง คม ขาดระเบียบวินัยและ
ความรั บ ผิ ด ชอบ ขาดความสัม พัน ธ์ กั บ บุ ค คลใน
ครอบครั วและผู้อืน ไม่มีจิตอาสาและจิ ตสาธารณะ
ไม่อทุ ิศตนเพือส่วนรวม ซึงเป็ นคุณลักษณะของความ
เป็ นพลเมืองทีดี (Phra Kan Kantadhammo, 2016)
ปรากฏการณ์ดงั กล่าวสะท้ อนให้ เห็นว่าเยาวชนไทยใน
ปั จจุบันยังขาดคุณลักษณะ ความเป็ นพลเมืองดีอัน
เป็ นพืนฐานสําคัญทีจะทําให้ สงั คมเกิดความสงบสุข
ดังนัน การทีจะพัฒ นาประเทศให้ เกิ ด ความ
เจริ ญมันคงและสงบสุข สิงสําคัญอันดับแรกทีจะต้ อง
พัฒ นาคื อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพทรั พ ยากรมนุ ษ ย์
โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพของเยาวชน เนืองจาก
ทรัพยากรมนุษย์นบั เป็ นรากฐานสําคัญของการพัฒนา
ประเทศ การทีเป็ นพลเมื องดี เป็ นบุคคลที มีความรู้
ความสามารถดูแ ลรั บ ผิด ชอบ การดํ า เนิ นชี วิ ตของ
ตนเองได้ อย่างดี มีคณ
ุ ภาพ มีคุณธรรมภายในกรอบ
กติกาของสังคม มีสว่ นร่วมในการแก้ ปัญหาของชุมชน
สังคม ตลอดจนปั ญหาระดับประเทศ และสามารถใช้ ชีวิต
อยูร่ ่วมกับผู้อืนในสังคมได้ อย่างปกติสขุ อันนําไปสูก่ าร
เกิดสังคมพลเมือง (civil society) สังคมนันมีความ
เข้ ม แข็ง ในการถ่วงดุลอํ านาจทังด้ า นการเมืองและ
เศรษฐกิ จ การปกครองในระดับท้ อ งถิ น และระดับ
ชุมชนก็จะมีความเข้ มแข็งตามไปด้ วย เกิดความเป็ น
ระเบี ย บเรี ยบร้ อยของสัง คม มี ค วามสามั ค คี ใ น
หมูค่ ณะ เอือเฟื อเผือแผ่ ก่อเกิดความเป็ นธรรมในสังคม
ทํา ให้ ส ัง คมและประเทศชาติ พัฒนาได้ อ ย่า งมันคง
(Patrick, 2002; Wanthong, & Suwanmonkha, 2012)
การพัฒนาเยาวชนให้ มีคุณภาพ มีคุณธรรม
จริ ยธรรม ตระหนักในบทบาทหน้ าที ของความเป็ น
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พลเมืองทีดี จึงเป็ นกลไกสําคัญทีจะช่วยพัฒนาประเทศ
และพัฒ นาพลเมือ งนันจึ ง ต้ อ งอาศัย หลายสถาบัน
ร่วมกันพัฒนา อาทิ สถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา
สถาบัน สื อมวลชน สถาบัน การเมือ ง โดยเฉพาะ
อย่างยิงสถาบันการศึกษา เนืองจากการศึกษาเป็ น
เครื องมื อ อัน สํ า คัญ ในการพั ฒ นาความรู้ ความ
ประพฤติ ทัศ คติ ค่า นิ ย ม และคุณ ธรรมของบุค คล
เพือให้ เป็ นพลเมืองดี มีคุณภาพและมีประสิทธิ ภาพ
ในการพัฒนาประเทศ ทังนี จากการศึกษางานวิจยั ที
เกียวข้ อง พบว่า งานวิจยั ส่วนใหญ่มงุ่ ศึกษาความเป็ น
พลเมื อ งของนัก ศึ ก ษา อาทิ การศึ ก ษาความเป็ น
พลเมื อ งในระบอบประชาธิ ป ไตยของนั กศึ กษา
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (Viphatphumiprathes, 2013)
การศึกษาลักษณะความเป็ นพลเมืองของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (Kgamwirat,
Mitrabhakdi, Suphirat, & Rujasiri, 2013) และการศึกษา
ความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยกรณีศกึ ษา
นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง ระดับปริ ญญาตรี
ส่ ว นกลาง (Chanthawan, 2017) อย่ า งไรก็ ต าม
ความเป็ นพลเมืองดีของนักศึกษานัน สาเหตุสว่ นหนึง
เกิดจากการเสริ มสร้ างจิตสํานึกความเป็ นพลเมืองดี
ของมหาวิทยาลัย ซึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ เป็ นอีกสถานศึกษาทีมีบทบาทสําคัญใน
การจัดการศึกษาในระดับอุด มศึก ษา ทีมุ่ง เน้ น การ
พัฒนาเยาวชนให้ เป็ นบัณฑิต นัก ปฏิบัติที เป็ นคนดี
เป็ นผู้มีคุณธรรม จริ ยธรรม มีความรั บผิดชอบต่อ
หน้ าทีของตนเอง เคารพในสิทธิ และหน้ าทีของผู้อืน
รวมถึงการปฏิบตั ิตนให้ เป็ นพลเมืองดี ดังนัน งานวิจยั
เรื องนี จึ ง มุ่ง ศึ ก ษาพฤติ ก รรมความเป็ นพลเมื อ งดี
ป จั จั ย สาเหตุ ที มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมความเป็ น

พลเมืองดี และค้ นหาแนวทางการเสริ มสร้ างจิตสํานึก
วามเป็ นพลเมืองดีสําหรั บนักศึกษามหาวิทยาลัย ที
สอดรั บกับบริ บทและยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย
ประกอบกับ สอดคล้ อ งกับ ความต้ อ งการในพัฒ นา
ความเป็ นพลดีให้ เกิดขึนกับนักศึกษาได้ อย่างยังยืน
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพือศึกษาพฤติกรรมความเป็ นพลเมืองดี
ของนักศึกษา
2. เพือศึกษาปั จจัยทีมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรม
ความเป็ นพลเมืองดีของนักศึกษา
3. เพือศึกษาแนวทางการเสริ มสร้ างจิตสํานึก
ความเป็ นพลเมืองดีให้ กบั นักศึกษา
กรอบแนวคิดการวิจัย
ผู้วิจยั ใช้ แนวคิดปฏิสมั พันธ์นิยม (interactionism
model) (Magnusson, & Endler, 1977) เป็ นแนวทาง
พื นฐานการวิ เ คราะห์ ปั จ จัย สาเหตุข องพฤติ ก รรม
ความเป็ นพลเมืองดีของนักศึกษา และทําการศึกษา
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเกี ยวข้ อง จึงได้ มีการ
กําหนดกรอบแนวคิดของการวิจยั ครังนี ดัง (Figure 1)
วิธีการศึกษา
การวิจยั ครังนีเป็ นการวิจยั แบบผสมผสาน (mixed
method research) โดยศึกษาพฤติกรรมความเป็ น
พลเมืองดีและปั จจัยจิตลักษณะทีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
ความเป็ นพลเมืองดีของนักศึกษาด้ วยแนวทางการวิจัย
เชิงปริ มาณ ซึงจิตลักษณะเป็ นสาเหตุสําคัญของการ
แสดงออกของพฤติ ก รรมความเป็ นพลเมื อ งดี ข อง
นักศึกษาแล้ วนัน จิ ตสํานึกยังเป็ นองค์ประกอบและ
เป็ นสาเหตุสาํ คัญของความเป็ นพลเมืองดีของนักศึกษา
เช่ น กั น ดั ง นั น จึ ง ได้ ทํ า การศึ ก ษาการเสริ ม สร้ าง
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จิ ตสํ านึ กความเป็ นพลเมื อ งดี ใ ห้ กับ นัก ศึ ก ษาด้ ว ย
แนวทางการวิจยั เชิงคุณภาพ เพือให้ เห็นแนวทางการ

เสริ มสร้ างจิตสํานึกความเป็ นพลเมืองดีให้ กบั นักศึกษา
อย่างเป็ นรูปธรรม ทังนี วิธีการศึกษามีรายละเอียดดังนี

citizenship behavior

psychological attributes
1. future orientation and self-control
2. internal locus of control
3. moral reasoning ability
4. mental health
5. social perspective taking
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1. self-responsibility and reliant
2. respecting the rights of others
3. respecting the differences
4. respecting the rules or the law
5. respecting the equality principle
6. cooperating social responsibility

situation within the university

psychological states

1. university teaching and learning
2. social support from the university

1. perception of self-efficacy to access
citizenship
2. attitude towards good citizenship
behavior

guideline for
enhancing good
citizenship
awareness for
graduate students

biosocial characteristics
gender, age, faculty currently studying, academic achievement, student income,
parent education, occupation of parents, average income of parents

Figure 1 Conceptual framework.
กลุ่มเป้าหมายในการศึกษา
1. ตั ว อย่ า งนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญญาตรี
จํ านวน 375 คน ผู้วิจัย กํ าหนดขนาดกลุ่ม ตัวอย่า ง
จากจํ า นวนประชากรนั กศึ ก ษาของมหาวิ ทยาลัย
ทังหมด 11,877 คน โดยใช้ ต ารางสํา เร็ จ รู ป ของ
Krejcie, & Morg (1970) ระดับความคลาดเคลือนที
ยอมรับได้ 5 เปอร์ เซ็นต์ และระดับความเชือมัน 95
เปอร์ เซ็นต์ จะมีขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 375 คน

และใช้ วิธีการสุม่ กลุม่ ตัวอย่างแบบแบ่งชัน (stratified
random sampling) ด้ ว ยการแบ่ง กลุ่ม ตัว อย่า ง
ออกเป็ นศูนย์พืนที แล้ วแบ่งกลุม่ sampling โดยเก็บ
รวบรวมข้ อ มูล พฤติ ก รรมความเป็ นพลเมื อ งดี แ ละ
ปั จจัยทีมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมความเป็ นพลเมืองดี
ของนักศึกษา
2. ผู้ให้ ข้อมูลสําคัญ (key informants) จํานวน
18 คน ประกอบด้ วย 1) ผู้บริ หารทีเกียวข้ อง จํานวน 2 คน
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โดยมีการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (purposive
sampling) ได้ แก่ ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา
และหัวหน้ าสาขาวิชาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
คณะศิ ล ปศาสตร์ เป็ นบุค คลสํา คัญ ที สนับ สนุน ให้
นักศึกษาได้ มีการทํากิจกรรมต่างๆ เพือพัฒนาความ
เป็ นพลเมืองดี มีคณ
ุ ธรรมจริ ยธรรม 2) อาจารย์สาขาวิชา
สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ จํานวน 8 ท่าน คัดเลือก
แบบเฉพาะเจาะจง โดยพิจารณาจากเป็ นอาจารย์
ผู้ สอนในรายวิ ช าศาสตร์ แ ห่ ง การเป็ นพลเมื อ งที
พึงประสงค์ 3) ตัวแทนนักศึกษา 8 คน คัดเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง โดยมีคุณสมบัติเป็ นนักศึกษาทีลงทะเบียน
เรี ยนรายวิชาศาสตร์ แห่งการเป็ นพลเมืองทีพึงประสงค์
และเป็ นนักศึกษาทีเข้ าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
สามารถให้ ข้อมูลการเสริ มสร้ างจิตสํานึกความเป็ น
พลเมืองดีด้วยการสัมภาษณ์ได้
เครืSองมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. แบบวัด สํา หรั บ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมความ
เป็ นพลเมื อ งดี แ ละปั จ จัย ที มี อิ ท ธิ พ ลต่อ พฤติ ก รรม
ความเป็ นพลเมืองดี จํานวน 5 ชุด ได้ แก่ 1) แบบวัด
ลักษณะทางชีวสังคมภูมิหลัง 2) แบบวัดจิตลักษณะ
เดิม 3) แบบวัดจิตลักษณะตามสถานการณ์ 4) แบบ
วัดสถานการณ์ภายในมหาวิทยาลัย และ 5) แบบวัด
พฤติกรรมความเป็ นพลเมือง ซึงพัฒนาและสร้ างขึน
จากการทบทวนวรรณกรรม โดยแบบวั ด ที 2-5
มีลกั ษณะเป็ นมาตรประเมินค่า 6 ระดับ ซึงมีเกณฑ์
ให้ ค ะแนนแต่ล ะระดับ ของข้ อ คํ า ถามทางบวก คื อ
จริ งทีสุด (6) จริ ง (5) ค่อนข้ างจริ ง (4) ค่อนข้ างไม่จริ ง
(3) ไม่จริ ง (2) และไม่จริ งเลย (1) สําหรับข้ อคําถาม
ทางลบเกณฑ์การให้ คะแนนจะให้ ในทิศทางกลับกัน
แล้ ว นํ า มาหาคุ ณ ภาพของแบบวัด ด้ ว ยการหาค่ า

อํานาจจําแนกรายข้ อด้ วยสถิติ independent sample
t-test พร้ อมคัดเลือกข้ อทีผ่านเกณฑ์แล้ วหาค่าความ
เชือมัน (reliability) ของแบบวัด โดยมีรายละเอียด
ดังนี
1.1 แบบวัด จิ ตลัก ษณะเดิ ม ประกอบด้ ว ย
5 ตัว แปร ได้ แ ก่ (1) ลัก ษณะมุ่ง อนาคตควบคุมตน
มีค่าพิสยั อํานาจจําแนกรายข้ อ อยู่ระหว่าง 2.73 ถึง
6.29 และค่าความเชือมันเท่ากับ 0.80 (2) ความเชือ
อํ า นาจในตน มี ค่ า พิ ส ั ย อํ า นาจจํ า แนกรายข้ อ
อยู่ระหว่าง 2.40 ถึง 11.73 และค่าความเชือมันเท่ากับ
0.81 (3) เหตุผลเชิงจริ ยธรรม มีคา่ พิสยั อํานาจจําแนก
รายข้ อ อยู่ระหว่าง 2.45 ถึง 7.17 และค่าความเชือมัน
เท่ากับ 0.83 (4) สุขภาพจิต มีค่าพิสยั อํานาจจําแนก
รายข้ อ อยู่ระหว่าง 2.25 ถึง 7.71 และค่าความเชือมัน
เท่ากับ 0.77 และ (5) ประสบการณ์ ทางสังคม มีค่า
พิสยั อํานาจจําแนกรายข้ อ อยู่ระหว่าง 2.34 ถึง 4.22
และค่าความเชือมันเท่ากับ 0.72
1.2 แบบวัด จิ ต ลัก ษณะตามสถานการณ์
ประกอบด้ วย 2 ตัว แปร ได้ แก่ (1) การรั บ รู้ ความ
สามารถของตนในการเข้ าถึงข้ อมูลข่าวสารความเป็ น
พลเมือง มีค่าพิสยั อํานาจจําแนกรายข้ อ อยู่ระหว่าง
3.92 ถึง 16.45 และค่าความเชือมันเท่ากับ 0.91 และ
(2) ทัศนคติต่อพฤติกรรมความเป็ นพลเมืองทีดี มีค่า
พิสยั อํานาจจําแนกรายข้ อ อยูร่ ะหว่าง 4.45 ถึง 11.89
และค่าความเชือมันเท่ากับ 0.91
1.3 แบบวัดสถานการณ์ภายในมหาวิทยาลัย
ประกอบด้ วย 2 ตัวแปร ได้ แก่ (1) การจัดการเรี ยนการสอน
ของมหาวิ ท ยาลัย มี ค่า พิ ส ัย อํ า นาจจํ า แนกรายข้ อ
อยู่ระหว่าง 6.33 ถึง 10.34 และค่าความเชือมันเท่ากับ
0.96 และ (2) การสนับสนุนทางสังคมจากมหาวิทยาลัย
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มีค่าพิสยั อํานาจจําแนกรายข้ อ อยู่ระหว่าง 5.17 ถึง
8.75 และค่าความเชือมันเท่ากับ 0.90
1.4 แบบวัด พฤติ ก รรมความเป็ นพลเมื อ ง
ประกอบด้ วย 6 ตัวแปร ได้ แก่ (1) รับผิดชอบตนเอง
และพึงพาตนเองได้ มีค่าพิสยั อํานาจจําแนกรายข้ อ
อยู่ระหว่าง 4.74 ถึง 16.04 และค่าความเชือมันเท่ากับ
0.91 (2) เคารพสิทธิผ้ อู ืน ค่าพิสยั อํานาจจําแนกรายข้ อ
อยูร่ ะหว่าง 3.19 ถึง 7.49 และค่าความเชือมันเท่ากับ
0.75 (3) เคารพความแตกต่าง ค่าพิสยั อํานาจจําแนก
รายข้ อ อยูร่ ะหว่าง 2.35 ถึง 16.14 และค่าความเชือมัน
เท่ากับ 0.75 (4) เคารพกติกาหรื อกฎหมาย มีค่าพิสยั
อํานาจจําแนกรายข้ อ อยู่ระหว่าง 3.99 ถึง 10.30 และ
ค่าความเชื อมันเท่า กับ 0.86 (5) เคารพหลักความ
เสมอภาค มีคา่ พิสยั อํานาจจําแนกรายข้ อ อยู่ระหว่าง
4.96 ถึง 16.32 และค่าความเชือมันเท่ากับ 0.91 และ
(6) รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สัง คมและส่ ว นรวม มี ค่ า พิ ส ั ย
อํานาจจําแนกรายข้ อ อยู่ระหว่าง 5.99 ถึง 9.27 และ
ค่าความเชือมันเท่ากับ 0.92
2. แนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึก ศึกษาการ
เสริ ม สร้ างจิ ต สํ า นึ ก ความเป็ นพลเมื อ งดี เ พื อให้
นักศึกษามีจิตสํานึกและพฤติกรรมความเป็ นพลเมืองดี
ทัง 6 ด้ าน ได้ แก่ (1) รับผิดชอบตนเองและพึงพาตนเองได้
(2) เคารพสิท ธิ ผ้ ูอื น (3) เคารพความแตกต่า ง (4)
เคารพกติกาหรื อกฎหมาย (5) เคารพหลักความเสมอ
ภาค (6) รับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม
การวิเคราะห์ ผล
1. การวิ เ คราะห์ ข้ อ มูล เชิ ง ปริ ม าณ ทํ า การ
วิเคราะห์ผลทีได้ จากแบบสอบถามด้ วย (1) สถิติเชิง
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พรรณนา (descriptive statistics) ได้ แก่ ค่าความถี
(frequency) ค่าร้ อยละ (percentage) ค่าเฉลีย (mean)
และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (standard deviation)
(2) สถิติเชิงอนุมาน (inferential statistics) ได้ แก่
สถิ ติ ก ารทดสอบค่ า ที (t-test) การวิ เ คราะห์ ค วาม
แปรปรวนแบบทางเดี ยว (one-way analysis of
variance) การวิ เ คราะห์ ส หสั ม พั น ธ์ แ บบเพี ย ร์ สั น
(Pearson correlation coefficient) การวิเคราะห์ถดถอย
พหุคณ
ู (multiple regression analysis) แบบลําดับขัน
(stepwise method) เพืออธิ บายความสัมพันธ์ ระหว่าง
ปั จจัยต่างๆ กับพฤติกรรมความเป็ นพลเมืองดีและ
การพยากรณ์
2. การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพ ใช้ วิ ธี
วิเคราะห์การจัดหมวดหมู่ของข้ อมูล (classification)
ทีได้ จากการรวบรวมข้ อมูลการสัมภาษณ์ ผ้ ูให้ ข้อมูล
สําคัญ ด้ วยการจําแนกข้ อมูลออกเป็ นหมวดหมู่อย่าง
เป็ นระบบ เชือมโยงความสอดคล้ องผ่านการวิเคราะห์
ตีความตามหลักตรรกะ (logical reasoning)
ผลการศึกษาและอภิปรายผล
การศึกษาพฤติกรรมความเป็ นพลเมืองดีของ
นักศึกษา ปั จจัยทีมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมความเป็ น
พลเมืองดีของนักศึกษา และแนวทางการเสริ มสร้ าง
จิตสํานึกความเป็ นพลเมืองดีให้ แก่นกั ศึกษา พบผล
การศึกษาและสามารถอภิปรายผลได้ ดงั นี
1. พฤติ กรรมความเป็ นพลเมื องดี ของ
นักศึกษา ปรากฏผลดัง (Table 1)
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Table 1 Mean and standard deviation Classified by good citizenship behavior.
citizenship behavior
1. self-responsibility and reliant
2. respecting the rights of others
3. respecting the differences
4. respecting the rules or the law
5. respecting the equality principle
6. cooperating social responsibility
total

จาก (Table 1) พบว่า นักศึกษามีพฤติกรรม
ความเป็ นพลเมืองดีโดยรวมในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ( ̅ =4.63) และเมือพิจารณาเป็ นรายด้ าน โดย
เรี ยงลําดับจากมากไปน้ อย พบว่า ทุกด้ านมีค่าเฉลีย
จัดอยูใ่ นระดับมาก โดยด้ านทีมีค่ามากทีสุด คือ ด้ าน
เคารพหลักความเสมอภาค ( ̅ =4.77) รองลงมา คือ
ด้ านรับผิดชอบตนเองและพึงพาตนเองได้ (ค่าเฉลีย
4.71) ถัดมาคือ ด้ านเคารพกติกาหรื อกฎหมาย และ
ด้ านรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนร่ วม ( ̅ =4.60) ด้ าน
ทีมีค่าน้ อย คือ ด้ านเคารพสิทธิผ้ ูอืน และด้ านเคารพ
ความแตกต่าง ( ̅ =4.54) ซึงสอดคล้ องกับงานวิจัย
ที ผ่ า นมาของ Viphatphumiprathes (2013) ที ได้
ทําการศึกษาความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
ของนัก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลัย ธุ ร กิ จ บัณ ฑิ ต ย์ พบว่ า
นักศึกษามีความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
ทังในภาพรวมและรายด้ านอยู่ในระดับค่อนข้ างสูง
ซึงสะท้ อ นให้ เ ห็น ว่า นัก ศึก ษาได้ รั บการเสริ มสร้ าง
และพั ฒ นาให้ มี คุ ณ ลั ก ษณะความเป็ นพลเมื อ ง
เพิมสูงขึน เป็ นช่วงวัยทีมีพฒ
ั นาการทุกด้ านเริ มเข้ าสู่
วุฒิภาวะอย่างสมบูรณ์

̅
4.71
4.54
4.54
4.60
4.77
4.60
4.63

S.D.
0.85
0.74
0.85
0.85
0.91
0.86
0.76

(n=375)
results
high
high
high
high
high
high
high

2. ปั จจัยทีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความเป็ น
พลเมืองดีของนักศึกษา
1) ลักษณะทางชีวสังคมภูมิหลังของนักศึกษา
ได้ แก่ เพศ คณะทีกํ าลังศึกษา ชันปี ผลสัมฤทธิ< ทาง
การเรี ยน และอาชีพของผู้ปกครองต่างกันมีพฤติกรรม
ความเป็ นพลเมืองดีโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิ ติ ที ระดับ 0.05 สําหรั บ อายุ รายได้ เฉลียรวม
ต่อเดื อน ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง และรายได้
เฉลียรวมต่อเดือนของผู้ปกครองต่างกันมีพฤติกรรม
ความเป็ นพลเมือ งดี โดยรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 ซึงสอดคล้ องการกับ
งานวิจยั ของ Kgamwirat, Mitrabhakdi, Suphirat, &
Rujasiri (2013) พบว่า นักศึกษาทีมีเพศ ระดับชันปี
คณะทีสังกัด และผลสัมฤทธิ< ทางการเรี ยนต่างกันมี
ระดับ คุณ ลัก ษณะความเป็ นพลเมื องดีแ ตกต่า งกัน
อย่า งมี นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ ที ระดับ สํา คัญ 0.05 และ
สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Viphatphumiprathes (2013)
พบว่านักศึกษาทีมีเพศ ผลสัมฤทธิ<ทางการเรี ยน คณะและ
ชันปี ต่างกันมีความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ และ
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ยังสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Wichranon (2013) พบว่า
2) ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งจิ ต ลัก ษณะเดิ ม
เพศ อาชีพผู้ปกครองของนักศึกษาต่างกันนันนักศึกษา จิตลักษณะตามสถานการณ์ และสถานการณ์ภายใน
จะมีคุณลักษณะพลเมืองดีด้านการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยกับพฤติกรรมความเป็ นพลเมืองดีของ
ในระบอบประชาธิปไตยแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ นักศึกษาสามารถสรุปได้ ดงั (Table 2)
ทางสถิติทีระดับ 0.05
Table 2 The correlation coefficient between the psychological attributes, psychological states and
situation within the university, and good citizenship behavior of students.
variable
1. psychological attributes
1.1 future orientation and self-control
1.2 internal locus of control
1.3 moral resining ability
1.4 mental health
1.5 social perspective taking
2. psychological states
2.1 perception of self efficacy to access
citizenship
2.2 attitude towards good citizenship behavior
3. situation within the university
3.1 university teaching and learning
3.2 social support from the university
4. citizenship behavior
*

̅
251.86
65.21
68.28
42.67
49.33
26.38
84.59

S.D.
30.20
9.07
9.57
8.25
9.36
4.89
15.15

1
1.00
0.81**
0.85**
0.77**
0.62**
0.53**
0.49**

1.1

1.2

1.00
0.63**
0.53**
0.31**
0.41**
0.45**

1.00
0.63**
0.32**
0.45**
0.48**

1.3

1.4

1.5

2

2.1 2.2

3

3.1

3.2

4

1.00
0.34** 1.00
0.24** 0.12** 1.00
0.21** 0.08** 0.74** 1.00

37.77 7.35 0.40** 0.39** 0.41** 0.12** 0.05** 0.66** 0.92** 1.00
46.82
138.24
56.35
44.55
282.32

8.88
26.29
11.10
9.50
46.23

0.51**
0.49**
0.54**
0.37**
0.62**

0.45**
0.42**
0.46**
0.33**
0.50**

0.49**
0.48**
0.52**
0.38**
0.59**

0.26**
0.23**
0.32**
0.10**
0.37**

0.10**
0.13**
0.14**
0.10**
0.21**

0.71**
0.67**
0.67**
0.60**
0.70**

0.95** 0.74**1.00
0.74** 0.62** 0.75**1.00
0.73** 0.60** 0.76** 0.95** 1.00
0.66** 0.75** 0.65** 0.93** 0.78** 1.00
0.81** 0.68** 0.82** 0.77** 0.79** 0.66** 1.00

p<0.05, **p<0.01

จาก (Table 2) สามารถสรุ ปผลการวิจัยและ
อภิปรายผลได้ ดงั นี
(1) จิตลักษณะเดิมมีความสัมพันธ์ ทางบวก
กับพฤติกรรมความเป็ นพลเมืองดีโดยรวมของนักศึกษา
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01 ค่าสัมประสิทธิ<
สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.62 ซึงหมายความว่า นักศึกษาทีมี
จิตลักษณะเดิมสูงเป็ นผู้ทีมีพฤติกรรมความเป็ นพลเมืองดี
โดยรวมสูง และยัง พบว่ า ประสบการณ์ ท างสัง คม
ความเชืออํานาจในตน ลักษณะมุง่ อนาคตควบคุมตน
เหตุผลเชิงจริ ยธรรม และสุขภาพจิตมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับพฤติกรรมความเป็ นพลเมืองดีโดยรวม

อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01 โดยประสบการณ์
ทางสังคมมี ค่ าสัมประสิ ทธิ< สหสัมพันธ์ สูงที สุด มี ค่ า
เท่ ากั บ 0.70 และปั จจั ยสุ ขภาพจิ ตมี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ<
สหสัมพันธ์น้อยทีสุด มีคา่ เท่ากับ 0.21 ซึงผลการวิจยั
ดังกล่าวสอดคล้ องกับงานวิจยั ในอดีตของ Tungcharoen,
& Pimthong (2018) พบว่า นักศึกษามีความเชืออํานาจ
ในตนสูง มุง่ อนาคตควบคุมตนสูง และสุขภาพจิตทีดีมาก
เป็ นผู้มี พฤติ กรรมอนุรั กษ์ สถานที ท่ องเที ยวสูง และ
สอดคล้ องกับงานวิจัยของ Sriwiset, & Wongkumsin
(2014) พบว่า ความเชื ออํานาจในตนมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับสัมพันธภาพเพือการช่วยเหลือของนักศึกษา
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อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01 อีกทังยังสอดคล้ อง
กับ งานวิ จัย ของ Yimwattana (2014) พบว่า ลักษณะ
มุ่งอนาคตควบคุมตนมีความสัมพันธ์ ทางบวกอย่างมี
นัยสํา คัญทางสถิ ติกับพฤติกรรมการทํ างานอย่างมุ่ง
อนาคต และพฤติกรรมการทํางานอย่างอุทิศตนของ
พนักงานการทางพิเศษแห่งประเทศไทย นอกจากนียัง
สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Nakasaney, Panjaplinku,
& Mo-on (2014) พบว่า เหตุผลเชิงจริ ยธรรมมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับ พฤติ ก รรมจิ ต สาธารณะของนัก ศึก ษา
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01
(2) จิตลักษณะตามสถานการณ์มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับพฤติกรรมความเป็ นพลเมืองดีโดยรวม
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01 ค่าสัมประสิทธิ<
สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.81 ซึงหมายความว่า นักศึกษาที
มีจิตลักษณะตามสถานการณ์ สงู เป็ นผู้ทีมีพฤติกรรม
ความเป็ นพลเมืองดีโดยรวมสูง เมือพิจารณาเป็ นราย
ปั จจัย พบว่า ทุกปั จ จัยมีความสัมพันธ์ ท างบวกกับ
พฤติกรรมความเป็ นพลเมืองดีโดยรวมอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติทีระดับ 0.01 โดยทัศนคติต่อพฤติกรรมความ
เป็ นพลเมืองดี มีคา่ สัมประสิทธิ<สหสัมพันธ์ สงู ทีสุด มีค่า
เท่ากับ 0.82 ซึงสอดคล้ องกับงานวิจัยของ Boonkeaw
(2013) พบว่าเจตคติทีดีมีความสัมพันธ์ ทางบวกกับ
พฤติกรรมอาสาสมัครของยุวกาชาดอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ 0.05
(3) สถานการณ์ภายในมหาวิทยาลัยมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับพฤติกรรมความเป็ นพลเมืองดีโดยรวม อย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติที 0.01 ค่าสัมประสิทธิ< สหสัมพันธ์
เท่ากับ 0.77 เมือพิจารณาเป็ นรายปั จจัย พบว่า ทุกปั จจัย
มี ค วามสัม พัน ธ์ ท างบวกกั บ พฤติ ก รรมความเป็ น
พลเมืองดีโดยรวมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ

0.01 โดยการจัดการเรี ยนการสอนมี ค่ าสัมประสิ ทธิ<
สหสัมพันธ์ สงู ทีสุด มีค่าเท่ากับ 0.79 ซึงสอดคล้ องกับ
งานวิจยั ของ Janjaroen, & Nakaramontree (2016)
พบว่า การสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ทักษะชีวิตของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01 และยังพบว่า
การสนับสนุนทางสังคมจากอาจารย์ มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับทักษะชีวิตโดยรวมของนักศึกษาอย่างมี
นัย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที ระดับ 0.01 และงานวิ จั ยของ
Ponpichai (2018) พบว่า การสนับสนุนทางสังคมมี
ความสัมพัน ธ์ กับลัก ษณะความเป็ นพลเมือ งดี ข อง
นักศึกษาอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที 0.05
3) ปั จจั ยทํ านายและอํ านาจในการทํ านาย
พฤติกรรมความเป็ นพลเมืองดีโดยรวมทังกลุ่มรวม
โดยใช้ ชดุ ทํานาย 4 ชุด สามารถสรุปได้ ดงั (Table 3)
จาก (Table 3) สามารถสรุ ปผลการวิจัยและ
อภิปรายผลได้ ดงั นี
(1) ชุดที 1 ตัวแปรทํานายจิตลักษณะเดิม
ประกอบด้ ว ย 5 ปั จ จัย สามารถทํ า นายพฤติ ก รรม
ความเป็ นพลเมืองดีโดยรวมได้ ร้อยละ 59.00 โดยมี
ปั จจัยทํานายทีสําคัญ 3 ปั จจัย คือ ประสบการณ์ทางสังคม
ความเชืออํานาจในตน และลักษณะมุง่ อนาคตควบคุมตน
มีค่าเบต้ าเท่ากับ 0.53, 0.28 และ 0.10 ตามลําดับ
ผลการวิจยั ดังกล่าวสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Yimwattana
(2014) พบว่า ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน สามารถ
ทํานายพฤติกรรมการทํางานอย่างอุทิศตนในกลุม่ ของ
พนักงานการทางพิเศษแห่งประเทศไทย และสามารถทํานาย
พฤติกรรมการทํางานอย่างมุง่ อนาคตในกลุม่ รวมของ
พนัก งาน และสอดคล้ องกับงานวิ จัยของ Sangngam,
Termtachatipongsa, & Pinpradit (2017) พบว่า
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ลักษณะมุง่ อนาคตควบคุมตน ความเชืออํานาจในตน
เหตุผลเชิงจริ ยธรรมร่ วมกันทํานาย จิตเคารพนับถื อ
ได้ ร้อยละ 48.90 และยังพบว่าความเชืออํานาจในตน

สามารถทํานายความเป็ นพลเมืองของนักศึกษาได้
โดยมีตวั แปรทํานายร่วมทีสําคัญ คือ จิตเคารพนับถือ
และเหตุผลเชิงจริ ยธรรม

Table 3 The results of predicting the good citizenship behavior of students using psychological
attributes, psychological states and situation within the university are as predictors.
set 1 (1-5)
group

frequency

total

375

prediction
percentage
59.00

male

113

50.90

5, 2, 3

female

262

62.30

5, 2, 3, 1

prediction

1.
3.
5.
7.
9.

prediction
5, 2, 1

set 2 (6-7)
beta
value
0.53,
0.28,
0.10
0.43,
0.49,
0.17
0.56,
0.20,
0.11,
0.11

future orientation and self-control
moral resining ability
mental health
attitude towards good citizenship behavior
social support from the university

prediction
percentage
67.40

set 3 (8-9)

prediction
7, 6

beta
value
0.69,
0.16

prediction
percentage
62.50

prediction
8, 9

beta
value
0.69,
0.12

67.10

7, 6

0.69,
0.17

63.50

8

0.80

67.80

7, 6

0.69,
0.16

60.90

8

0.78

2.
4.
6.
8.

set 4 (1-9)
prediction
beta
prediction
percentage
value
77.00
7, 8, 2, 0.36, 0.30,
5, 6, 4 0.15, 0.11,
0.10, 0.07
74.10
7, 8, 6 0.34, 0.43,
0.19
78.60

7, 8, 2, 0.38, 0.26,
3, 5, 6 0.14, 0.12,
0.10, 0.10

internal locus of control
social experience
perception of their ability to access citizenship
university teaching and learning

(2) ชุดที 2 ตัวแปรทํานายจิ ตลักษณะตาม
สถานการณ์ ประกอบด้ วย 2 ปั จจัย สามารถทํานาย
พฤติ ก รรมความเป็ นพลเมื อ งดี โ ดยรวมได้ ร้ อยละ
67.40 โดยมี ปั จ จัย ทํ า นายที สํ า คัญ คื อ ทัศ นคติ ต่ อ
พฤติกรรมความเป็ นพลเมืองทีดี และการรั บรู้ ความ
สามารถของตนในการเข้ าถึงข้ อมูลข่าวสารความเป็ น
พลเมือง มีค่าเบต้ าเท่ากับ 0.69 และ 0.16 ซึงสอดคล้ อง
กับงานวิจยั ของ Sengcharoen (2013) พบว่า การรับรู้
ความสามารถของตนเอง และเจตคติต่อจิ ตสํานึก
สาธารณะ มีอิทธิ พลทางตรงต่อจิตสํานึกสาธารณะ
และสามารถทํานายพฤติกรรมได้ และยังสอดคล้ อง
กับงานวิจยั ของ Tungcharoen, & Pimthong (2018)
พบว่า เจตคติต่อพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองใส่ใจสังคม
และการรับรู้ความสามารถของตนในการเป็ นพลเมือง

ใส่ใจสังคมสามารถทํานายพฤติกรรมการเป็ นพลเมือง
ใส่ใจสังคมด้ านการมีสว่ นร่วมทางสังคมในกลุม่ รวมได้
โดยมีตัวร่ วมทํานายทีสําคัญ คือ การอบรมเลียงดูตาม
หลักศาสนา การถ่ายทอดทางสังคมเกียวกับอัตลักษณ์
ด้ านจิตสํานึกสาธารณะการเห็นคุณค่าในตนเอง
(3) ชุดที 3 ตัวแปรทํานายสถานการณ์ภายใน
มหาวิทยาลัย ประกอบด้ วย 2 ปั จจัย สามารถทํานาย
พฤติ ก รรมความเป็ นพลเมื อ งดี โ ดยรวมได้ ร้ อยละ
62.50 โดยมีปัจจัยทํานายทีสําคัญคือการจัดการเรี ยน
การสอนของมหาวิ ท ยาลัย และการสนับ สนุน ทาง
สังคมจากมหาวิทยาลัย ค่าเบต้ าเท่ากับ 0.69 และ
0.12 และ ซึงสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Sengcharoen
(2013) พบว่า การสนับสนุนทางสังคมสามารถทํานาย
จิ ต สํานึก สาธารณะนิ สิต ปริ ญ ญาตรี มหาวิ ทยาลัย
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ศรี นคริ นทรวิโรฒ และ Wisakhasart (2017) พบว่า
การสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรี ยนเป็ นตัวแปรร่ วม
สามารถทํานายพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมใน
โรงเรี ยนของนักเรี ยนระดับชันมัธยมศึกษาตอนปลาย
(4) ชุ ด ที 4 ตัว แปรทํ า นายจิ ต ลัก ษณะเดิ ม
จิตลักษณะตามสถานการณ์ และสถานการณ์ภายใน
มหาวิทยาลัย ประกอบด้ วย 9 ปั จจัย สามารถทํานาย
พฤติ ก รรมความเป็ นพลเมื อ งดี โ ดยรวมได้ ร้ อยละ
77.00 โดยมีปัจจัยทํานายทีสําคัญ 6 ปั จจัย คือ ทัศนคติ
ต่อพฤติกรรมความเป็ นพลเมืองดี การจัดการเรี ย น
การสอนของมหาวิท ยาลัย ความเชื ออํ า นาจในตน
ประสบการณ์ทางสังคม การรับรู้ ความสามารถของตน
ในการเข้ าถึงข้ อมูลข่าวสารความเป็ นพลเมือง และ
สุขภาพจิต มีคา่ เบต้ าเท่ากับ 0.36, 0.30, 0.15, 0.11,
0.10 และ 0.07 ตามลําดับ
3. การเสริ มสร้ างจิตสํานึกความเป็ นพลเมืองดี
ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ พบว่า การเสริ มสร้ างจิตสํานึก
ความเป็ นพลเมืองดีให้ กบั นักศึกษามีแนวทางดังนี
1) การส่ง เสริ ม ให้ นัก ศึ ก ษาปฏิ บัติ ต ามกฎ
ระเบียบ ข้ อบังคับของมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัย
จะทําการสร้ างความรู้ ความเข้ าใจให้ นกั ศึกษาเกียวกับ
กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ สนับสนุนให้ นักศึกษาปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด และเสริ มแรงด้ วยการให้ รางวัลหรื อทุน
แก่นกั ศึกษาทีมีพฤติกรรมหรื อปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ
และข้ อบังคับของมหาวิทยาลัย
2) การส่งเสริ มและสนับสนุนให้ นกั ศึกษาทํา
กิจกรรมของคณะ มหาวิทยาลัย และสังคมภายนอก
โดยประชาสัม พันธ์ กิ จ กรรม และสร้ างแรงจูง ใจให้
นักศึกษาเข้ าร่วมกิจกรรม กํากับ ควบคุมดูแลการเข้ าร่วม
กิ จ กรรมให้ เป็ นไปด้ วยความเรี ย บร้ อย เชื อมโยง

เครื อข่ายภายนอกกับหน่วยงานภาครั ฐและเอกชน
เพือสร้ างเครื อข่ายหนุนเสริ มกิจกรรมและการเสริ มแรง
ด้ วยการให้ รางวัลหรื อทุนแก่นักศึกษาทีมีพฤติกรรม
แบบอย่างทีดี
3) การจั ด การเรี ย นรู้ เสริ ม สร้ างความเป็ น
พลเมืองให้ กับนักศึกษา โดย (1) การเสริ มสร้ างความรู้
ความเข้ าใจด้ วยการให้ ความรู้ให้ แก่นกั ศึกษาโดยตรง
ผ่านอาจารย์ผ้ สู อนและผู้เชียวชาญการเป็ นแบบอย่างทีดี
ของอาจารย์ผ้ ูสอน การจัดการเรี ยนรู้ แบบบูรณาการ
เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสําคัญ เพือให้ นกั ศึกษาได้ คิดวิเคราะห์
มากขึน (2) การเสริ มสร้ างทัศนคติทีดีควบคู่กับการ
เสริ มสร้ างความรู้ด้วยการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ทีเน้ น
ให้ นัก ศึ ก ษาตระหนัก ถึ ง ความสํ า คัญ ของการเป็ น
พลเมืองดีของสังคม (3) การสนับสนุนให้ มีการลงมือ
ปฏิบตั ิ ด้ วยการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ทีเน้ นผู้เรี ยนเป็ น
สําคัญบนฐานของปั ญหาชุมชนและสังคม โดยสร้ างโอกาส
หรื อสนับสนุนให้ นกั ศึกษาจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์
หรื อกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือสังคม (4) การส่งเสริ ม
ให้ มีการประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจําวัน ด้ วยการเสริ มแรง
และให้ คํ า แนะนํ า ในการประพฤติ ป ฏิ บั ติ ใ นรั ว
มหาวิทยาลัย รู้จกั บทบาทหน้ าทีในสังคม สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อืนในสังคมได้ ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
และร่ วมแก้ ปัญหาสังคมร่ วมกัน และ (5) ประเมินผล
พฤติกรรมด้ วยการประเมินผลตามสภาพจริ งและการ
ปฏิบตั ิจริ งควบคู่กับการทดสอบความรู้ ความเข้ าใจ
ด้ วยข้ อสอบ
ทั งนี ผลการวิจ ัย ดัง กล่า วสอดคล้ อ งกับ
งานวิจยั ของ Sanpakeaw (2013) พบว่า การเสริ มสร้ าง
จิ ต สํา นึ ก ด้ ว ยการอนุรั ก ษ์ พ ลัง งานของเยาวชนนัน
จะต้ องมีขนตอนการสร้
ั
างความคิด การเสริ มทัศนคติ
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เพือนําไปสูก่ ารตระหนักรู้ การพัฒนาด้ านการแสดงออก
หรื อ การกระทํ า ที เหมาะสมและประเมิ น ผล เพื อ
ปรั บ เปลียนพฤติ ก รรมไปในทิ ศ ทางที เหมาะสมจน
กลายบุคลิกภาพ และสอดคล้ องกับงานของ Mahadlek,
Srinukul, & Kumsi (2020) พบว่า กระบวนการทํากิจกรรม
อบรมเชิ ง ปฏิ บัติ ก าร เช่ น การให้ ค วามรู้ การสร้ าง
ความตระหนักในปั ญหา การทํากิจกรรมต่างๆ อย่างมี
ส่วนร่วม เป็ นการพัฒนาทัศนคติได้ ชดั เจน และนําไปสู่
การเปลี ยนแปลงพฤติ ก รรมอย่ า งพฤติ ก รรมการ
จัดการขยะจากระดับการทําบางครังเป็ นระดับทุกครัง
และยังสอดคล้ องกับงานวิจัยของ Wanthong, &
Suwanmonkha (2012) อีกทังยังสอดคล้ องกับงานวิจยั
ของ Rattanamuk (2013); Siridhrungsri (2017) พบว่า
การจัดการเรี ยนรู้ แบบ active learning เรี ยนรู้ จาก
สถานการณ์และการปฏิบตั ิจริ ง สร้ างประสบการณ์จาก
การจัดทําโครงการพัฒนาต่างๆ นันจะทําให้ ผ้ ูเรี ยนมี
คุณลักษณะความเป็ นพลเมืองสูงกว่าการเรี ยนรู้ จาก
ตําราเพียงอย่างเดียว
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หรื อ กฎหมาย นอกจากนี ผลการศึ ก ษายัง พบว่ า
นักศึกษามีเพศ คณะ ชันปี ผลสัมฤทธิ< ทางการเรี ยน
และอาชีพของผู้ปกครองต่างกันมีพฤติกรรมความเป็ น
พลเมืองดีโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
อีกทัง จิตลักษณะตามสถานการณ์ สถานการณ์ภายใน
มหาวิทยาลัย และจิ ตลัก ษณะเดิ ม มีความสัมพัน ธ์
ทางบวกกับพฤติกรรมความเป็ นพลเมืองดีโดยรวม
ของนั ก ศึ ก ษาอย่ า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ รวมทั ง
จิ ต ลัก ษณะเดิม จิ ตลัก ษณะตามสถานการณ์ และ
สถานการณ์ภายในมหาวิทยาลัย สามารถทํานายพฤติกรรม
ความเป็ นพลเมืองดีโดยรวม ได้ ร้อยละ 77.00 โดยมี
ปั จจัยทํานายทีสําคัญคือ ทัศนคติตอ่ พฤติกรรมความเป็ น
พลเมืองทีดี การจัดการเรี ยนการสอนของมหาวิทยาลัย
ความเชืออํานาจในตน ประสบการณ์ทางสังคม การรับรู้
ความสามารถของตนในการเข้ าถึงข้ อมูลข่าวสารความ
เป็ นพลเมื อง และสุข ภาพจิ ต สํา หรั บการเสริ ม สร้ าง
จิ ต สํ า นึ ก ความเป็ นพลเมื อ งดี ใ ห้ แ ก่ นัก ศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัย ได้ แก่ (1) การส่งเสริ มให้ นกั ศึกษาปฏิบตั ิ
ตามกฎ ระเบียบ ข้ อบังคับของมหาวิทยาลัย (2) การ
ส่ง เสริ ม และสนับ สนุน ให้ นัก ศึก ษาทํ า กิ จ กรรมของ
สรุ ป
นั ก ศึ ก ษามี พ ฤติ ก รรมความเป็ นพลเมื อ งดี คณะ มหาวิทยาลัย และสังคมภายนอก (3) การจัดการ
โดยรวมมี คะแนนค่ าเฉลี ยเท่ ากับ 282.32 ส่วนใหญ่ เรี ยนรู้ เสริ มสร้ างความเป็ นพลเมืองให้ กับนักศึกษา
มีพฤติกรรมความเป็ นพลเมืองดีโดยรวมอยู่ในกลุ่มสูง ด้ วยการเสริ มสร้ างความรู้ ความเข้ าใจ การเสริ มสร้ าง
ร้ อยละ 50.93 และส่วนใหญ่มีพฤติกรรมความเป็ น ทัศนคติทีดี การสนับสนุนให้ มีการลงมือปฏิบัติ การ
พลเมือ งดี รายด้ านอยู่ในกลุ่มสูง ได้ แก่ ด้ านเคารพ ส่ง เสริ ม ให้ มี ก ารประยุก ต์ ใ ช้ ในชี วิ ตประจํ าวัน และ
หลักความเสมอภาค รั บผิดชอบตนเองและพึงพา ประเมินผลพฤติกรรม อย่างไรก็ตามจากผลการศึกษา
ตนเองได้ และเคารพสิทธิ ผ้ อู ืน อย่างไรก็ตามนักศึกษา นัน ทําให้ ทราบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ ยังมี พฤติกรรม
ส่วนใหญ่ก็ยงั มีพฤติกรรมความเป็ นพลเมืองดีรายด้ าน ความเป็ นพลเมืองดีโดยรวม และรายด้ านไม่มากนัก
อยู่ ใ นกลุ่ ม ตํ า ได้ แก่ ด้ านเคารพความแตกต่ า ง ดังนันควรมีการเสริ มสร้ างจิตสํานึกความเป็ นพลเมืองดี
รั บผิดชอบต่อสัง คมและส่วนรวม และเคารพกติ ก า ให้ มากขึน โดยจัดสถานการณ์ภายในมหาวิทยาลัยให้
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เอือต่อการพัฒนาจิ ตลักษณะตามสถานการณ์ และ
จิ ต ลัก ษณะเดิ ม ซึงเป็ นปั จ จัย สาเหตุข องพฤติ กรรม
ความเป็ นพลเมืองดีของนักศึกษา
ข้ อเสนอแนะในทางปฏิบัติ
1) ข้ อ เสนอแนะแนวทางในการเสริ ม สร้ าง
จิตสํานึกความเป็ นพลเมืองดีให้ กบั นักศึกษาของคณะ
และมหาวิทยาลัย มีดงั นี
1.1) มหาวิทยาลัยหรื อคณะควรจัดให้ มีการ
พัฒนาบุคลากรหรื ออาจารย์ ผ้ ูสอนให้ มี ทักษะการจัด
การเรี ย นรู้ เพื อเสริ ม สร้ างความเป็ นพลเมื อ งให้ กับ
นักศึกษามากขึน ทังนี สถาบันการศึกษามีบทบาทสําคัญ
ในการหนุนเสริ มความรู้ ข้ อมูล ข่าวสารต่างๆ ให้ กบั นักศึกษา
และยังมีบทบาททีสําคัญ คือ การขัดเกลาปลูกฝั งทัศนคติ
ทีดีให้ เกิดขึนกับนักศึกษารองจากสถาบันครอบครัว
1.2) มหาวิท ยาลัยควรมีการสร้ างพืนทีแห่ง
การเรี ยนรู้ อย่างเป็ นรู ปธรรมเพือความเป็ นพลเมืองดี
ให้ กบั นักศึกษาผ่านกลไกองค์การนักศึกษา สโมสรคณะ
และชมรมต่างๆ ร่วมกับชุมชน สังคม และหน่วยงานที
เกี ยวข้ อง เพือให้ นกั ศึกษาทุกคน ทุกคณะได้ มีพืนที
เรี ยนรู้และทํากิจกรรมต่างๆ ร่วมกันมากขึน
2) ข้ อเสนอแนะแนวทางในการเสริ ม สร้ าง
จิ ต สํ า นึ ก ความเป็ นพลเมื อ งดี ใ ห้ กั บ นั ก ศึ ก ษาของ
อาจารย์ผ้ สู อน มีดงั นี
2.1) อาจารย์ ผ้ ู สอนควรพัฒ นาทัก ษะการ
จัดการเรี ยนรู้ แบบบูรณาการทีหลากหลายเหมาะสม
และสอดคล้ องกับสภาวการณ์จริ งในปั จจุบนั โดยเน้ น
กระบวนการเรี ย นรู้ ที เปิ ดโอกาสให้ นัก ศึ ก ษาได้ มี
ประสบการณ์ แ ละเรี ยนรู้ จากสถานการณ์ จ ริ ง
หรื อสถานการณ์ปัญหาต่างๆ ทีเกิดขึนในสังคม

2.2) พัฒนารายละเอียดของรายวิชาในหมวด
วิชาศึกษาทัวไป เช่น วิชาศาสตร์ แห่งการเป็ นพลเมืองที
พึงประสงค์ สังคมและสิงแวดล้ อมเพือพัฒนาคุณภาพชีวิต
พลวัตสังคมไทยภายใต้ ประชาคมอาเซียน การเรี ยนรู้
สถานการณ์ ส ังคมเพือการพัฒ นามนุษ ย์ กฎหมาย
แรงงานเพือพัฒนาการทํางานและอาชีพ ให้ มีเนือหา
สาระทันสมัย จัดกระบวนการเรี ยนรู้ โดยเน้ นผู้เรี ยน
เป็ นสํา คัญ อย่า งเป็ นรู ป ธรรม มี ป ระสบการณ์ จ าก
สถานการณ์ จ ริ งหรื อ สถานการณ์ ปั ญ หาของสัง คม
โดยการคิดจัดทําโครงการพัฒนาต่างๆ โดยร่วมมือกับ
ชุมชน สังคม หรื อองค์กรต่างๆ ทีเกียวข้ อง เพือเป็ น
การส่ง เสริ ม ความเป็ นพลเมื อ งของสัง คมไทยและ
สังคมโลก เกิดทักษะทีจําเป็ นในศตวรรษที 21 อย่างเต็ม
ศักยภาพทุกด้ าน เพือเป็ นการสร้ างทัศนคติตอ่ พฤติกรรม
ความเป็ นพลเมืองดี โดยการจัดการเรี ยนการสอนของ
มหาวิทยาลัย ซึงเป็ นตัวทํานายทีสําคัญ 2 ลําดับแรก
ของการทํานายชุดที 4
2.3) ควรมุ่งเน้ นการเสริ มสร้ างจิตสํานึกด้ าน
เคารพกฎกติกาหรื อกฎหมาย เคารพความแตกต่าง
และรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวมให้ แก่นกั ศึกษา
มากขึ น เนื องจากผลการวิจ ัย พบว่า นัก ศึก ษามี
พฤติ ก รรมทัง 3 ด้ า น อยู่ใ นระดับ ตํ ากว่ า ค่ า เฉลี ย
โดยให้ นัก ศึก ษามี ก ารจัด ทํ า โครงการพัฒ นาต่า งๆ
โครงการจิ ต อาสาบํ า เพ็ ญ ประโยชน์ เ พื อสัง คมให้
มากขึ น พร้ อมกั บ สอดแทรกความเป็ นพลเมื อ ง
ทัง 3 ด้ านในทุกกิจกรรมการเรี ยนรู้ของแต่ละสัปดาห์
2.4) เชื อมโยงหรื อบูรณาการแต่ละรายวิชา
ด้ วยการให้ นกั ศึกษาทํากิจกรรมหรื อโครงการพัฒนา
ต่างๆ โครงการจิตอาสาร่วมกัน เพือเป็ นการเสริ มสร้ าง
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จิตสํานึกความเป็ นพลเมืองดีให้ เกิดขึนกับนักศึกษา
อีกแนวทางหนึง
คําขอบคุณ
ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิทีให้ การสนับสนุนงบประมาณในการวิจยั ครังนี
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