ตัวแปรที่ส่งผลต่อระดับความเป็นพลเมืองของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
Variables Affecting to A Level of Citizenship of Higher Education Students
บุญญ์กัญญ์ จิระเพิ่มพูน1 สำเริง บุญเรืองรัตน์2 กรองทิพย์ นำควิเชตร3
สงวนพงศ์ ชวนชม4
บทคัดย่อ
กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษำระดับควำมเป็นพลเมืองของนักศึกษำระดับอุดมศึกษำ
2) เพื่อศึกษำตัวแปรที่ส่งผลต่อระดับควำมเป็นพลเมืองของนักศึกษำระดับอุดมศึกษำ กลุ่มตัวอย่ำงที่
ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ เป็นนักศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
(สกอ.) ปี กำรศึ ก ษำ 2560 จ ำนวน 200 คน ใช้ ก ำรเลื อ กกลุ่ ม ตัว อย่ ำ งแบบเจำะจง (purposive
sampling) จำก 4 สถำบัน เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย ได้แก่ แบบวัดควำมเป็นพลเมืองของนักศึกษำ
ระดับอุดมศึกษำและแบบวัดตัวแปรที่ส่งผลต่อระดับควำมเป็นพลเมืองของนักศึกษำระดับอุ ดมศีกษำ
กำรวิเครำะห์ข้อมูล คำนวณหำค่ำเฉลี่ย ค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน ค่ำสัมประสิทธิ์ควำมแปรผันของตัว
แปร ค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่ำงง่ำยและค่ำสหสัมพันธ์พหุคูณ
ผลกำรวิจัย พบว่ำ 1) ระดับควำมเป็นพลเมืองของนักศึกษำระดับอุดมศึกษำ โดยภำพรวมอยู่
ในระดับสูง มีระดับกำรเคำรพกติกำ ระดับกำรเคำรพสิทธิผู้อื่น ระดับกำรเคำรพควำมแตกต่ำง ระดับ
กำรเคำรพควำมเสมอภำค ระดับควำมรับผิดชอบต่อตนเองและระดับควำมรับผิดชอบต่อสังคมทุกด้ำน
มีค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง ลักษณะดังกล่ำวนี้ของนักศึกษำแต่ละคนแตกต่ำงกันปำนกลำง 2) ตัวแปรที่มี
ส่งผลต่อระดับควำมเป็นพลเมืองของนักศึกษำระดับอุดมศึกษำ มีดังนี้ (1) ด้ำนกำรเคำรพกติกำ ได้แก่
ระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักศึกษำ (𝛽=.310) และระดับสัมพันธภำพระหว่ำงนักศึกษำกับเพื่อน
ของนักศึกษำ (𝛽=.324) อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.01 โดยตัว แปรทั้งหมดอธิบำยควำม
แปรปรวนได้ร้อยละ 36.5 (2) ด้ำนกำรเคำรพสิทธิผู้อื่น ได้แก่ ระดั บแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักศึกษำ
(𝛽=.275) และระดับสัมพันธภำพระหว่ำงนักศึกษำกับเพื่อนของนักศึกษำ (𝛽=.297) อย่ำงมีนัยสำคัญ
ทำงสถิติที่ระดับ 0.01 โดยตัวแปรทั้งหมดอธิบำยควำมแปรปรวนได้ ร้อยละ43.9 (3) ด้ำนกำรเคำรพ
ควำมแตกต่ำง ได้แก่ ระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักศึกษำ (𝛽=.340) และระดับสัมพันธภำพระหว่ำง
นั กศึ กษำกับ เพื่อนของนั ก ศึกษำ ( 𝛽=.222) อย่ำ งมีนั ยส ำคัญทำงสถิติ ที่ระดับ 0.01 และระดั บสิ่ ง
สนับสนุนกำรเรียนรู้ควำมเป็นพลเมืองของมหำวิทยำลัย ( 𝛽=.166) อย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ
1 นักศึกษำหลักสูตรปริญญำปรัชญำดุษฎีบัณฑิต

คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยวงษ์ชวลิตกุล
ดร.) คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยวงษ์ชวลิตกุล
3 (รองศำสตรำจำรย์ ดร.) คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยวงษ์ชวลิตกุล
4 (ผูช
้ ่วยศำสตรำจำรย์ ดร.) คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยวงษ์ชวลิตกุล
2 (ศำสตรำจำรย์
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0.05 โดยตัวแปรทั้งหมดอธิบำยควำมแปรปรวนได้ร้อยละ 41.7 (4) ด้ำนกำรเคำรพควำมเสมอภำค
ได้แก่ ระดับควำมสัมพันธภำพระหว่ำงนักศึกษำกับเพื่อนของนักศึกษำ (𝛽=.239) อย่ำงมีนัยสำคัญทำง
สถิติที่ระดับ 0.01 โดยตัวแปรทั้งหมดอธิบำยควำมแปรปรวนได้ร้อยละ 31.3 (5) ด้ำนควำมรับผิดชอบ
ต่อตนเอง ได้แก่ ระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักศึกษำ (𝛽=307) และระดับสัมพันธภำพระหว่ำง
นักศึกษำกับเพื่อนของนักศึกษำ (𝛽=280) อย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.01 และระดับแรงจูงใจ
ใฝ่รู้ของนักศึกษำ (𝛽= .157) อย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 โดยตัวแปรทั้งหมดอธิบำยควำม
แปรปรวนได้ร้อยละ 52.3 (6) ด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมได้แก่ ระดับแรงจูงใจใฝ่รู้ของนักศึกษำ
(𝛽=.228) และระดับกำรเป็นแบบอย่ำงจำกพ่อแม่ของนักศึกษำ (𝛽=.304) อย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่
ระดับ 0.01และระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักศึกษำ (𝛽=.175) กำรได้รับรู้ข่ำวสำรจำกสื่อมวลชน
(𝛽=.179) อย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 โดยตัวแปรทั้งหมดอธิบำยควำมแปรปรวนได้ร้อยละ
58.6
คาสาคัญ : ตัวแปรที่ส่งผล, ควำมเป็นพลเมือง, นักศึกษำระดับอุดมศึกษำ
Abstracts
This research study aimed to 1) study level of citizenship of higher education
students and 2) study the variables affecting level of citizenship of higher education
students. By using purposive sampling technique, 2 0 0 higher education students
enrolling in the academic year 2017 from universities accredited by the Office of Higher
Education were selected as research samples. The samples were from 4 public. The
instruments used in the study were an evaluation form of citizenship level for higher
education students and an evaluation form of variables affecting citizenship levels for
higher education students. Data was analyzed by using mean scores, Standard
Deviation, coefficient of variation, simple correlation coefficient and multiple
correlation.
The findings were as follows; 1) The overall citizenship level of higher education
students was at high level ( X =4.13). In fact, all of the aspects namely respect the rules,
respect the rights of others, respect the diversity, respect the principle of equality, self
responsibility and responsibility to society were at high level. The characteristics of each
student in each aspect were moderately different. 2) Variables affecting citizenship
levels of higher education students were as follows; (1) Regarding the respect for the
rules, statistical significant at 0.01 was found for the level of students’ achievement

.

JOURNAL OF NAKHONRATCHASIMA COLLEGE

Vol.12 No.3 September – December 2018

81.

motivation ( 𝛽 =.310) and the level of relationship between students and peers
( 𝛽=.324) .All variables accounted for 36.5 percent of the variance. (2) Regarding the
respect for the rights of others, statistical significant was found at 0.01 for the level of
students’ achievement motivation ( 𝛽=.275) and the level of relationship between
students and peers (𝛽=.297). All variables accounted for 43.9 percent of the variance.
(3) Regarding the respect for the diversity, statistical significant was found at 0.01 for
the level of students’ achievement motivation ( 𝛽=.340) and the level of relationship
between students and peers ( 𝛽=.222) . The level of learning facilities for citizenship
education of universities found statistically significant at 0.05. All variables accounted
for 41.7 percent of the variance. (4) Regarding the respect for the principle of equality,
statistical significant was found at 0.01 for the level of relationship between students
and peers ( 𝛽 =.239) . All variables accounted for 31.3 percent of the variance. (5)
Regarding self-responsibility, statistical significant was found at 0.01 for the level of
students’ achievement motivation ( 𝛽=.307) and the level of relationship between
students and peers ( 𝛽=.280) . The level of learning motivation of students was found
statistically significant at 0.05. All variables accounted for 52.3 percent of the variance.
(6) Regarding responsibility to society, statistical significant was found at 0.01 for the
level of students’ learning motivation ( 𝛽=.228) and the level of parental influence
( 𝛽 =.304) . The level of students’ achievement motivation ( 𝛽 =.175) and the news
receiving from press ( 𝛽 =.179) were statistically significant at 0.05. All variables
accounted for 58.6 percent of the variance.
Keywords : Variables Affecting, Level of Citizenship, Higher Education Students
บทนา
อิทธิพลของสังคมออนไลน์ ที่มีกำรสื่อสำรอย่ำงไร้พรมแดน ทำให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนทำง
วัฒนธรรมในทุกวงกำรทั่วทุกประเทศ มีกำรให้ควำมสำคัญกับคุณภำพและมำตรฐำนกับทุกๆ ด้ำน
อย่ำงเท่ำเทียมตำมกระแสโลกำภิวัฒน์ ส่งผลให้สังคมไทยมีควำมเป็นวั ตถุนิยมและพึ่งพำเทคโนโลยี
สำรสนเทศในชีวิตประจำวันมำกขึ้น สังคมไทยกำลังเผชิญวิกฤติควำมเสื่อมถอยด้ำนคุณธรรมและ
จริยธรรม มีกำรแสวงหำรำยได้เพื่อสนองกำรบริโภค กำรช่วยเหลือเกื้อกูลกันลดลง ขำดควำมมีน้ำใจ
เกิดกำรแก่งแย่งเอำเปรียบซึ่งกันและกัน ขำดควำมสำมัคคี มีควำมขัดแย้งทำงควำมคิดอย่ำงรุนแรงไม่
เคำรพสิทธิผู้อื่นและขำดกำรคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม เป็นแนวโน้มที่มีนัยสำคัญที่ กำรอุดมศึกษำ
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ต้องมีส่วนร่วมในกำรส่งเสริมพัฒนำคนไทยให้มีควำมสมบูรณ์ทั้งร่ำงกำย จิตใจและให้ควำมสำคัญกับ
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม มีธรรมำภิบำลและกำรต่อต้ำนกำรทุจริตประพฤติมิชอบให้มำกขึ้น เน้นกำร
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมในตัวผู้เรียน (สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ, 2554)
กำรพัฒนำเศรษฐกิจโดยไม่พัฒนำคนและสังคมย่อมส่งผลเสียในด้ำนต่ำงๆ ซึ่งนำไปสู่คุณภำพ
ชีวิตของคนไทยที่ตกต่ำ สังคมไทยจึงอยู่ในยุคที่ตกต่ำด้ำนคุณธรรม จริยธรรมมุ่งเน้นกำรเปลี่ยนแปลง
ที่รวดเร็วสู่วิถีโลกปัจจุบันโดยขำดกำรตริตรองอย่ำงรอบคอบของกำรก้ำวเดินไปข้ำงหน้ำ (อำจอง
ชุมสำย ณ อยุธยำ, 2553) จึงปรำกฏภำพที่ชัดเจนว่ำเยำวชนไทยมีค่ำนิยม 12 ประกำรที่ไม่เหมำะสม
คือ 1) ยึดตัวเองเป็นศูนย์กลำงของจักรวำล 2) เอำควำมถูกใจมำกกว่ำควำมถูกต้อง 3) ถือสุขนิยมไม่
เอำควำมทุกข์ แพ้ไม่ได้ 4) ขำดวิสัยทัศน์ ชอบควำมรวดเร็ว 5) ขำดควำมเพียร 6) รอคอยควำมสำเร็จ
ไม่เป็น ใครปฏิเสธไม่ได้ 7) อยำกเด่นอยำกดังแต่มักไม่ทำควำมดี 8) ขำดเหตุผลใช้อำรมณ์เพื่อเอำชนะ
9) โกงได้ ถ้ำตนเองได้ประโยชน์ 10) เสพติดควำมรุนแรง โต้แย้ง ขำดควำมเคำรพผู้ใหญ่ 11) ไม่ค่อย
รับผิดชอบ 12) เสรีนิยมเพื่อตัวเอง ไม่สนใจส่วนรวม (ธำม เชื้อสถำปนศิริ, 2558 : ออนไลน์)
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 ได้กำหนด
จุดมุ่งหมำยหลักกำรของกำรจัดกำรศึกษำที่มุ่งเน้นคุณภำพและมำตรฐำนโดยกำหนดรำยละเอียดไว้ใน
หมวดต่ำงๆ ดังนี้ (รำชกิจจำนุเบกษำ, 2553 : 13-17)
หมวด 1 กำรจัดกำรศึกษำต้องเป็นไปเพื่อพัฒนำคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่เป็นสมบูรณ์ทั้งร่ำงกำย
จิตใจ สติปัญญำ ควำมรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในกำรดำรงชีวิตสำมำรถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่ำงมีควำมสุข
หมวด 5 ที่ว่ำด้วยกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำมำตรำที่ 34 ได้กำหนดให้คณะกรรมกำร
กำรอุดมศึกษำ มีหน้ำที่พิจำรณำเสนอนโยบำย แผนพัฒนำ และมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำที่สอดคล้อง
กับควำมต้องกำรตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ แผนกำรศึกษำแห่งชำติ กำรสนับสนุน
ทรัพยำกร กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำโดยคำนึงถึงควำม
เป็นอิสระและควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรของสถำนศึกษำ
สำระสำคัญจำกหมวด 1 และหมวด 5 ของพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ ตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำของชำติที่ ได้กล่ำวถึง หลักกำรในกำรจัดกำรศึกษำของชำติไว้ คือ กำรจัดให้มีกำรศึกษำ
ตลอดชีวิตและสร้ ำงสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ กำรศึกษำสร้ำงคุณภำพชีวิตและสังคม
บูรณำกำรอย่ำงสมดุลระหว่ำงปัญญำธรรม คุณธรรม และวัฒนธรรม เป็นกำรศึกษำตลอดชีวิต เพื่อคน
ไทยทั้งปวง มุ่งสร้ำงพื้นฐำนที่ดีในวัยเด็ก ปลูกฝังควำมเป็นสมำชิกที่ดีของสังคมตั้งแต่วัยกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำนและพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถเพื่อกำรทำงำนที่มีคุณภำพโดยให้สังคมทุกภำคส่วนมีส่วนร่วม
ในกำรจัดกำรศึกษำได้ตรงควำมต้องกำรของผู้เรียน และสำมำรถตรวจสอบได้อย่ำงมั่นใจว่ำ กำรศึกษำ
เป็น กระบวนกำรของกำรพัฒนำชีวิตและสั งคมเป็นปัจจัยสำคัญในกำรพัฒ นำประเทศอย่ำงยั่งยืน
สำมำรถพึ่งตนเอง พึ่งกันเองได้และสำมำรถแข่งขันได้ ในระดับนำนำชำติเพื่อให้เป็นไปตำมอุดมกำรณ์
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และหลั ก กำรในกำรจั ด กำรศึ ก ษำดั ง กล่ ำ ว จึ ง ได้ ก ำหนดมำตรฐำนและตั ว บ่ ง ชี้ ไ ว้ 3 มำตรฐำน
(สำนักงำนสภำกำรศึกษำ, 2547) ได้แก่
มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ ทั้งในฐำนะพลเมืองและพลโลก
มำตรฐำนที่ 2 แนวกำรจัดกำรศึกษำ วำงแผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของสถำบันเพื่อพัฒนำ
บัณฑิตให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทำงด้ำนควำมรู้ ควำมสำมำรถ สติปัญญำ สังคม อำรมณ์ ร่ำ งกำย
และจิตใจ
มำตรฐำนที่ 3 แนวกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้/สังคมแห่งควำมรู้
ทั้ง 3 มำตรฐำนของมำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ ตำมระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในระดับ หลั กสูตรของสถำบั น อุดมศึกษำในองค์ประกอบที่ 3 นักศึกษำ : ต้องส่ งเสริมพัฒ นำ
นักศึกษำให้มีควำมพร้อมทำงกำรเรียน และมีกิจกรรมพัฒนำในรูปแบบต่ำงๆ เพื่อให้นักศึกษำมีควำมรู้
ควำมสำมำรถตำมหลักสูตร โดยมีทักษะที่จำเป็นสำหรับกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 4
กลุ่มหลัก ได้แก่ 1) กลุ่มวิชำหลัก 2) กลุ่มทักษะชีวิตและอำชีพ 3) กลุ่มทักษะกำรเรียนรู้และนวัตกรรม
และ 4) กลุ่มทักษะสำรสนเทศสื่อและเทคโนโลยี โดยทักษะสำคัญที่คนส่วนใหญ่ให้ควำมสำคัญมำก
คือ กลุ่มทักษะชีวิตและอำชีพ ประกอบด้วยควำมสำมำรถในกำรปรับตัวและยืดหยุ่น ควำมคิดริเริ่ม
และกำรเรี ย นรู้ ไ ด้ ด้ ว ยตนเอง ปฏิ สั ม พั น ธ์ ท ำงสั ง คมและข้ ำ มวั ฒ นธรรม ควำมรั บ ผิ ด ชอบและ
ควำมสำมำรถผลิ ต ผลงำน ควำมเป็ นผู้ นำและรั บผิ ดชอบต่อ สั ง คม ซึ่ ง ระบบกำรประกัน คุณ ภำพ
หลักสูตรในองค์ประกอบด้ำนนักศึกษำ เริ่มดำเนินกำรตั้งแต่ระบบกำรรับนักศึกษำ กำรส่งเสริมและ
พัฒนำนักศึกษำและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษำ
สำหรับสถำบันกำรศึกษำถือเป็นหน่วยงำนสำคัญที่สุดในกำรจัดกำรอบรม สั่งสอนให้ควำมรู้
ฝึกทักษะและกระบวนกำรใช้เหตุผลในกำรตัดสินปัญหำ กำรยอมรับฟังควำมคิดเห็นของผู้อื่น ซึ่งทำให้
นั ก ศึ ก ษำได้ รั บ ทั้ ง ประสบกำรณ์ ท ำงตรงและทำงอ้ อ มจำกกำรฝึ ก ฝนและปฏิ บั ติ จ ริ ง เป็ น แหล่ ง
กระบวนกำรพัฒ นำที่ส ำมำรถร่ ว มแก้ไขปั ญหำต่ ำงๆ ในสั ง คม และพัฒ นำคุณ ภำพชี วิตนัก ศึกษำ
ได้อย่ำงสมบูรณ์ สถำบันอุดมศึกษำทุกแห่งนั้น นอกจำกดำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีคุณภำพ โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมในกำรดำเนินชีวิต
แล้วยังดำเนินงำนตำมโครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพพลเมืองตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 เพื่อสนองนโยบำยของ
รัฐบำลในกำรสร้ำงควำมปรองดองแห่งชำติ และยังสนองตอบแนวทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนของหน่วยงำนหลักคือ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำที่ให้พัฒนำกำรเรียนกำรสอนควำม
เป็นพลเมือง โดยมีเป้ำหมำยที่จะสร้ำงกระบวนกำรในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน เพื่อนักศึกษำได้เรียนรู้
และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและสำมำรถเชื่อมโยงตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ก่อให้เกิดจิตสำนึก
รับผิดชอบต่อสังคม โดยได้จัดกิจกรรมต่ำงๆเพื่อเป็นกำรเผยแพร่ให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนควำมเป็นพลเมืองแก่สถำบันอุดมศึกษำไปแล้วหลำกหลำยกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่อง ทุกกิจกรรม
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จะมุ่งเน้นให้ควำมรู้ เสริมสร้ำงและปลูกฝังควำมเป็นพลเมือง พร้อมทั้งพัฒนำนักศึกษำให้เป็นพลเมือง
ตำมคุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ทั้งในฐำนะพลเมืองและพลโลก
ด้วยเหตุผลดังกล่ำว จึงจำเป็นอย่ำงยิ่งที่ต้องศึกษำตัวแปรที่ส่งผลต่อระดับควำมเป็นพลเมือง
ของนักศึกษำระดับอุดมศึกษำ เพื่อสถำบันอุดมศึกษำจะได้เห็นควำมสำคัญร่วมกัน ส่งเสริมควำมเป็น
พลเมืองของนักศึกษำภำยในสถำบั น จะนำไปสู่กำรยกระดับสภำพจิตใจของนักศึกษำให้สูงขึ้ น อีกทั้ง
ก่อให้เกิดควำมสงบสุขในสังคมต่อไปผู้วิจัยจึงได้กำรกำหนดวัตถุประสงค์ของกำรวิจัย ดังนี้
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษำระดับควำมเป็นพลเมืองของนักศึกษำระดับอุดมศึกษำ
2. เพื่อศึกษำตัวแปรที่ส่งผลต่อระดับควำมเป็นพลเมืองของนักศึกษำระดับอุดมศึกษำ
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง คือ นักศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอุดมศึกษำ (สกอ.) ปีกำรศึกษำ 2560 จำนวน 200 คน กำรศึกษำครั้งนี้ใช้กำรเลือกกลุ่ม ตัวอย่ำง
แบบเจำะจง (Purposive Sampling) เป็นนักศึกษำจำก 4 สถำบัน ดังนี้
1) นักศึกษำจำกสถำบันที่นำควำมเป็นพลเมืองไปบูรณำกำรกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนใน
รำยวิชำศึกษำทั่วไปหรือวิชำพื้นฐำน คือ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ จำนวน 50 คน
2) นักศึกษำจำกสถำบันที่นำควำมเป็นพลเมืองไปบูรณำกำรกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนใน
รำยวิชำชีพ คือ มหำวิทยำลัยวงษ์ชวลิตกุล จำนวน 50 คน
3) นักศึกษำจำกสถำบันที่นำควำมเป็นพลเมืองไปบูรณำกำรกับกำรดำเนินงำน มีกำรจัดตั้ง
ศูนย์อำสำสมัครเพื่อดำเนินโครงกำรหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมควำมเป็นพลเมืองคือมหำวิทยำลัยเชียงใหม่
จำนวน 50 คน
4) นั กศึกษำจำกสถำบั นที่นำควำมเป็นพลเมืองไปบูรณำกำรกั บกำรดำเนินโครงกำรหรือ
กิจกรรมภำยในสถำบัน คือ วิทยำลัยนครรำชสีมำ จำนวน 50 คน
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
ตัวแปรตำม คือ ควำมเป็นพลเมืองของนักศึกษำระดับอุดมศึกษำ จำนวน 6 ประกำร ดังนี้
1) กำรเคำรพกติกำ 2) กำรเคำรพสิทธิผู้อื่น 3) กำรเคำรพควำมแตกต่ำง 4) กำรเคำรพควำมเสมอภำค
5) ควำมรับผิดชอบต่อตนเอง 6) ควำมรับผิดชอบต่อสังคม
ตัวแปรต้น จำนวน 5 ด้ำน 13 ตัวแปร ดังนี้ 1) ด้ำนนักศึกษำ ได้แก่ (1) ผลกำรศึกษำในระดับ
มัธ ยมศึ กษำตอนปลำยของนั กศึก ษำ (2) แรงจู งใจใฝ่ รู้ ของนักศึก ษำ (3) แรงจู งใจใฝ่ สั มฤทธิ์ของ
นักศึกษำ 2) ด้ำนครอบครั ว ของนั กศึกษำ ได้แก่ (1) ฐำนะทำงเศรษฐกิจของครอบครัว นักศึกษำ
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(2) กำรอบรมเลี้ยงดูแบบใช้เหตุผลของพ่อแม่ (3) กำรเป็นแบบอย่ำงจำกพ่อแม่ 3) ด้ำนมหำวิทยำลัย
และอำจำรย์ ได้แก่ (1) สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ควำมเป็นพลเมือง (2) กำรเป็นแบบอย่ำงจำกอำจำรย์
(3) สัมพันธภำพระหว่ำงนักศึกษำกับอำจำรย์ 4) ด้ำนเพื่อนของนักศึกษำ ได้แก่ (1) กำรเป็นแบบอย่ำง
จำกเพื่อน (2) สัมพันธภำพระหว่ำงนักศึกษำกับเพื่อน 5) ด้ำนสิ่งแวดล้อมของนักศึกษำ ได้แก่ (1) กำร
เป็นแบบอย่ำงจำกบุคคลสำคัญ (2) กำรได้รับรู้ข่ำวสำรจำกสื่อมวลชน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย
เครื่องมือที่ใช้วัดตัวแปรตำม ได้แก่ แบบวัดควำมเป็นพลเมืองของนักศึกษำระดับอุดมศึกษำ
ผู้ วิจั ย ได้ส ร้ ำงแบบวัดควำมเป็ น พลเมื องของนักศึกษำระดับอุ ดมศึกษำจำนวน 30 ข้อ มีค่ำควำม
สอดคล้ อ ง อยู่ ร ะหว่ ำ ง 0.60 - 1.00 ค่ ำ ควำมเชื่ อ มั่ น เท่ ำ กั บ .974 ลั ก ษณะเป็ น แบบมำตรส่ ว น
ประมำณค่ำ 5 ระดับ ตำมวิธีของ ลิคเอิร์ท และเครื่องมือที่ใช้วัด
ตัว แปรต้น ได้แก่ แบบวั ดตัว แปรที่ส่ ง ผลต่อระดับ ควำมเป็นพลเมืองของนั กศึกษำระดั บ
อุดมศีกษำ จ ำนวน 55 ข้อ มีค่ำควำมสอดคล้อง อยู่ระหว่ำง 0.80 - 1.00 ค่ำควำมเชื่อมั่น เท่ำกับ
.987 ผู้วิจัยได้สร้ำงแบบวัดตัวแปรที่ส่งผลต่อระดับควำมเป็นพลเมืองของนักศึกษำระดับอุดมศึ กษำ
ลักษณะเป็นแบบมำตรส่วนประมำณค่ำ 5 ระดับ ตำมวิธีของ ลิคเอิร์ท
การเก็บรวบรวมข้อมูล มีขั้นตอน ดังนี้
1) ขอหนั ง สื อ อนุ ญ ำตเพื่ อ เก็ บ ข้ อ มู ล จำกคณะศึ ก ษำศำสตร์ มหำวิ ท ยำลั ย ไปส่ ง ยั ง
สถำบันอุดมศึกษำที่เป็นกลุ่มตัวอย่ำง เพื่อขอควำมอนุเครำะห์ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกสถำบันที่
เป็นกลุ่มตัวอย่ำง
2) ผู้วิจัยกำรเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยเดินทำงไปยังสถำบันอุดมศึกษำที่คัด เลือกให้
เป็นกลุ่มตัวอย่ำงเพื่อขออนุญำตชี้แจงและเก็บข้อมูล
3) ตรวจสอบควำมถูกต้องของแบบวัดทุกฉบับที่ได้รับข้อมูลกลับคืนมำ ได้รับแบบวัดคืนทั้งสิ้น
198 ชุด คิดเป็นร้อยละ 99
การวิเคราะห์ข้อมูล กำรวิจัยในครั้งนี้ใช้กำรวิเครำะห์ข้อมูล ดังนี้
ค่ำเฉลี่ย ค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน ค่ำสัมประสิทธิ์ควำมแปรผัน ของตัวแปรต้นและตัวแปร
ตำม ค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่ำงง่ำย ค่ำน้ำหนักควำมสำคัญของตัวแปรต้นที่ส่งผลต่อตัวแปรตำม
ค่ำสหสัมพันธ์พหุคูณ ค่ำสหสัมพันธ์พหุคูณกำลังสอง
ผลการวิจัย
1. ระดับควำมเป็นพลเมืองของนักศึกษำระดับอุดมศึกษำ (CIT) โดยภำพรวม อยู่ในระดับมำก
( X =4.14 , S.D.=0.50) ลักษณะดังกล่ำวนี้ของนักศึกษำแต่ละคนแตกต่ำงกันปำนกลำง (C.V.=12.08)
เมื่อพิจำรณำค่ำเฉลี่ยเป็นรำยข้อโดยเรียงลำดับจำกมำกไปน้อย พบว่ำ
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1) นักศึกษำมีกำรเคำรพควำมเสมอภำค (EQU) อยู่ในระดับมำก ( X =4.27, S.D.=0.63)
ลักษณะดังกล่ำวนี้ของนักศึกษำแต่ละคนแตกต่ำงกันปำนกลำง (C.V.=14.75)
2) นั กศึก ษำมีกำรเคำรพกติกำ (RUL) อยู่ในระดับมำก ( X =4.20, S.D=0.59) ลั กษณะ
ดังกล่ำวนี้ของนักศึกษำแต่ละคนแตกต่ำงกันปำนกลำง (C.V.=14.05)
3) นักศึกษำมีกำรเคำรพสิทธิผู้อื่น (RIG) อยู่ในระดับมำก ( X =4.16, S.D=0.59) ลักษณะ
ดังกล่ำวนี้ของนักศึกษำแต่ละคนแตกต่ำงกันปำนกลำง (C.V.=14.1)
4) นั ก ศึ ก ษำมี ก ำรเคำรพควำมแตกต่ ำ ง (DIF) อยู่ ในระดั บ มำก ( X =4.15, S.D=0.59)
ลักษณะดังกล่ำวนี้ของนักศึกษำแต่ละคนแตกต่ำงกันปำนกลำง (C.V.=14.22)
5) นักศึกษำมีควำมรับ ผิดชอบต่อตนเอง (RESF) อยู่ในระดับมำก ( X =4.06, S.D=0.59)
ลักษณะดังกล่ำวนี้ของนักศึกษำแต่ละคนแตกต่ำงกันปำนกลำง (C.V.=14.53)
6) นั กศึกษำมีควำมรั บ ผิ ดชอบต่อสั งคม (RESS) อยู่ในระดับมำก ( X =3.98, S.D=0.62)
ลักษณะดังกล่ำวนี้ของนักศึกษำแต่ละคน แตกต่ำงกันปำนกลำง (C.V.=15.58)
2. ระดับผลกำรศึกษำในระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยของนักศึกษำ ระดับแรงจูงใจใฝ่รู้ของ
นักศึกษำ ระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักศึกษำ ระดับฐำนะทำงเศรษฐกิจของครอบครัวนักศึกษำ
ระดับกำรอบรมเลี้ยงดูแบบใช้เหตุผลของพ่อแม่ ระดับกำรเป็นแบบอย่ำงจำกพ่อแม่ ระดับสิ่งสนับสนุน
กำรเรียนรู้ควำมเป็นพลเมือง ระดับกำรเป็นแบบอย่ำงจำกอำจำรย์ระดับสัมพันธภำพระหว่ำงนักศึกษำ
กับอำจำรย์ ระดับกำรเป็นแบบอย่ำงจำกเพื่อน ระดับสัมพันธภำพระหว่ำงนักศึกษำกับเพื่อน ระดับ
กำรเป็นแบบอย่ำงจำกบุคคลสำคัญ และระดับกำรได้รั บรู้ข่ำวสำรจำกสื่อมวลชนต่ำงอยู่ในระดับมำก
เป็ นส่ วนมำก ตัว แปรทั้งหมดนี้ มีควำมสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01
(r = 0.308 - 0.695)
3. เมื่อวิเครำะห์ค่ำด้วยสหสัมพันธ์พหุคูณและหำค่ำน้ำหนักควำมสำคัญ (𝛽) พบว่ำ
1) มีเพียงระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักศึกษำ (𝛽=.310) และระดับสัมพันธภำพระหว่ำง
นักศึกษำกับเพื่อนของนักศึกษำ (𝛽=.324) ที่ส่งผลทำงบวกต่อระดับกำรเคำรพกติกำของนักศึกษำ
อย่ำงมีนัย สำคัญทำงสถิติที่ระดับ α = .01 และระดับฐำนะทำงเศรษฐกิจของครอบครัวนักศึกษำ
(𝛽= -.133) ที่ส่งผลทำงลบต่อระดับกำรเคำรพกติกำของนักศึกษำ อย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ
α = .05 โดยตัวแปรทั้งหมดอธิบำยควำมแปรปรวนของระดับกำรเคำรพกติกำของนักศึกษำได้ร้อยละ
36.5
2) มีเพียงระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักศึกษำ (𝛽=.275) และระดับสัมพันธภำพระหว่ำง
นักศึกษำกับเพื่อนของนักศึกษำ (𝛽=.297) ที่ส่งผลทำงบวกต่อระดับกำรเคำรพสิทธิผู้อื่นของนักศึกษำ
อย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ α=.01 โดยตัวแปรทั้งหมดอธิบำยควำมแปรปรวนของระดับกำร
เคำรพสิทธิผู้อื่นของนักศึกษำ ได้ร้อยละ 43.9
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3) มีเพียงระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักศึกษำ (𝛽=.340) และระดับสัมพันธภำพระหว่ำง
นักศึกษำกับเพื่อนของนักศึกษำ (𝛽=.222) ที่ส่งผลทำงบวกต่อระดับกำรเคำรพควำมแตกต่ำงของ
นักศึกษำ อย่ำงมีนัย สำคัญทำงสถิติที่ระดับ α = .01 และระดับสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ควำมเป็น
พลเมืองของมหำวิทยำลัย (𝛽=.166) ที่ส่งผลทำงบวกต่อระดับกำรเคำรพควำมแตกต่ำงของนักศึกษำ
อย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ α = .05 โดยตัวแปรทั้งหมดอธิบำยควำมแปรปรวนของระดับกำร
เคำรพควำมแตกต่ำงของนักศึกษำ ได้ร้อยละ 41.7
4) มีเพียงระดับสั มพันธภำพระหว่ำงนักศึกษำกับเพื่อนของนักศึกษำ (𝛽=.239) ที่ส่งผล
ทำงบวกต่อระดับกำรเคำรพควำมเสมอภำคของนักศึกษำ อย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ α = .01
โดยตัวแปรทั้งหมดอธิบำยควำมแปรปรวนของระดับกำรเคำรพควำมเสมอภำคของนักศึกษำได้ร้อยละ
31.3
5) มีเพียงระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักศึกษำ (𝛽=.307) และระดับสัมพันธภำพระหว่ำง
นักศึกษำกับเพื่อนของนักศึกษำ (𝛽=.280) ที่ส่งผลทำงบวกต่อระดับควำมรับผิดชอบต่อตนเองของ
นักศึกษำ อย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ α = .01 และระดับแรงจูงใจใฝ่รู้ของนักศึกษำ (𝛽=.157)
ส่งผลทำงบวกต่อระดับควำมรับผิดชอบต่อตนเองของนักศึกษำ อย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ α =
.05 โดยตัว แปรทั้งหมดอธิบำยควำมแปรปรวนของระดับควำมรับผิดชอบต่อตนเองของนักศึกษำ
ได้ร้อยละ 52.3
6) มีเพียงระดับแรงจูงใจใฝ่รู้ของนักศึกษำ (𝛽=.228) และระดับกำรเป็นแบบอย่ำงจำกพ่อ
แม่ของนักศึกษำ (𝛽=.304) ที่ส่งผลทำงบวกต่อระดับควำมรับผิดชอบต่อสังคมของนักศึกษำ อย่ำงมี
นัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ α = .01 และระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักศึกษำ (𝛽=.175) และกำร
ได้ รั บ รู้ ข่ ำ วสำรจำกสื่ อ มวลชน ( 𝛽=.179) ส่ ง ผลทำงบวกต่ อ ระดั บ ควำมรับ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมของ
นักศึกษำ อย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ ระดับ α = .05 โดยตัวแปรทั้งหมดอธิบำยควำมแปรปรวนของ
ระดับควำมรับผิดชอบต่อสังคมของนักศึกษำ ได้ร้อยละ 58.6
อภิปรายผล
1. ระดับควำมเป็นพลเมืองของนักศึกษำระดับอุดมศึกษำ สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอุดมศึกษำ (สกอ.) โดยภำพรวม นักศึกษำมีควำมเป็นพลเมืองในระดับสูง และมีควำมแตกต่ำงกัน
ปำนกลำง ทั้งนี้เป็นเพรำะสถำบันอุดมศึกษำทุกแห่งได้เข้ำร่วมโครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพพลเมือง
เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ เทคนิควิธีกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำควำมเป็นพลเมือง ในรูปแบบกำรบูรณำ
กำรกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรทุกหลั กสูตร เช่น รูปแบบกำรบูรณำกำรกับกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนในรำยวิชำศึกษำทั่วไป ซึ่งเป็นไปตำมโครงสร้ำงหลักสูตรระดับปริญญำตรี ตำมประกำศ
กระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับปริญญำตรี พ.ศ.2558 ตำมกรอบมำตรฐำน
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คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2552 และสอดคล้องกับกำรสร้ำงกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ซึ่งกำหนดให้หลักสูตรต้องมีรำยวิชำในหมวดวิชำศึกษำทั่วไป จำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่ำ 30
หน่วยกิต โดยเนื้อหำสำระของรำยวิชำศึกษำทั่วไป/วิชำพื้นฐำนมีลักษณะเป็นกำรบูรณำกำรเพื่อกำร
ดำเนินชีวิตให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ อีกรูปแบบ คือ กำรสอดแทรกควำมเป็นพลเมืองที่บูรณำกำรกับ
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำชีพต่ำงๆ เช่น วิชำชีพครู เป็นควำมรู้พื้นฐำนหรือวิชำเฉพำะของ
วิชำชีพในหลักสูตรนั้นๆ อีกทั้งสถำบันอุดมศึกษำทุกแห่งยังสนับสนุน ส่งเสริมให้มีกำรจัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมควำมเป็นพลเมือง เพื่อให้นักศึกษำได้มีโอกำสเข้ำร่วมหลำกหลำยโครงกำร เช่น กำรบริจำค
โลหิต กำรเลือกตั้ง กำรเข้ำร่วมชมรมต่ำงๆ ตำมควำมสนใจของนักศึกษำ จึงก่อให้เกิดกิจกรรมออก
ค่ำยอำสำ กิจกรรมจิตอำสำกิจกรรมบริกำรทำงวิชำกำรเพื่อพัฒนำสังคมและชุมชน เป็นต้น นักศึกษำ
ทุกสถำบันจึงเกิดกำรเรียนรู้เรื่องควำมเป็นพลเมืองผ่ำนกำรเข้ำร่วมกิจกรรมหรือโครงกำรของสถำบัน
จึงส่งผลให้นักศึกษำระดับอุดมศึกษำมีควำมเป็นพลเมืองในระดับสูง ซึ่งสอดคล้องกับกำรวิจัยของ
ดวงใจ เขมวิรัตน์ และคณะ (2556) ได้ศึกษำพบว่ำ นักศึกษำมีคะแนนเฉลี่ยระดับควำมเป็นพลเมืองดี
โดยรวมอยู่ในระดับค่อนข้ำงสูง และ ธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ (2557) ได้ศึกษำพบว่ำ ระดับควำมเป็น
พลเมืองในภำพรวมของนักศึกษำอยู่ในระดับค่อนข้ำงสูง
2. ตัวแปรระดับสัมพันธภำพระหว่ำงนักศึกษำกับเพื่อนของนักศึกษำ ส่งผลทำงบวกต่อตัว
แปรตำม 5 ตัวแปร คือ กำรเคำรพกติกำ กำรเคำรพสิทธิผู้อื่ น กำรเคำรพควำมแตกต่ำง กำรเคำรพ
ควำมเสมอภำคและควำมรับผิดชอบต่อตนเอง สอดคล้องกับแนวคิดของ ธนิดำ ทองมีเหลือ และคณะ
(2550) ที่กล่ำวว่ำ สัมพันธภำพระหว่ำงเพื่อนเป็นนควำมผูกพันเกี่ยวข้องกันระหว่ำงบุคคลต่อบุคคล
หรือบุคคลต่อกลุ่ม มีควำมรู้สึกที่ดีและแสดงออกต่อกันในทำงที่ดี เป็นควำมเข้ำใจซึ่งกันและกันทั้ง
ทำงตรงและทำงอ้อมและทำกิจกรรมร่วมกัน และ พรพรหม พรรคพวก (2550) ที่กล่ำวว่ำ สัมพันธภำพ
ระหว่ำงนักเรียนกับเพื่อนควำมสัมพันธ์ที่ปฏิบัติต่อกันทั้งในและนอกห้องเรียน มีควำมห่วงใยซึ่งกัน
และกัน ให้กำลังใจ แลกเปลี่ ยนควำมคิดเห็นในกำรทำกิจกรรมต่ำงๆ ร่วมกัน กำรให้ควำมช่วยเหลือ
พึ่งพำอำศัย กัน ทั้ง ทำงด้ ำนวิช ำกำรและกิจ กรรมที่ส ร้ำงสรรค์ต่ ำงๆ ซึ่งกำรที่มี ควำมสั มพัน ธ์อัน ดี
ระหว่ำงเพื่อนในระหว่ำงเข้ำร่วมโครงกำรหรือปฏิบัติกิจกรรมจะทำให้นักศึกษำได้เรียนรู้กำรเคำรพกฎ
ของกลุ่มหรือสังคม นักศึกษำเรียนรู้กำรปรับตนเองให้เข้ำกับสังคม ไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น ยอมรับและกำร
เคำรพควำมแตกต่ำงระหว่ำงตนเองกับผู้อื่น เห็นควำมควำมสำคัญของบุคคลทุกคนอย่ำงเท่ำเทียมกัน
อีกทั้งยังฝึกควำมรับผิดชอบต่อตนเองทั้งในเรื่องเรียนร่วมกับกำรทำกิจกรรมระหว่ำงเรียนสอดคล้อง
กับกำรศึกษำของ วรพล วีแหลม (2557) ได้ศึกษำพบว่ำนักศึกษำกลุ่มวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกับ
กลุ่มวิทยำศำสตร์สุขภำพมีพฤติกรรมพลเมืองดีตำมวิถีประชำธิปไตยเกี่ยวกับกำรยอมรับฟังควำม
คิดเห็นของผู้อื่น กำรใช้เหตุผลในกำรตัดสินปัญหำจำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
ระดับกำรเป็นแบบอย่ำงจำกพ่อแม่ของนักศึกษำส่งผลทำงบวกต่อควำมรับผิดชอบต่อสังคม
เป็นเพรำะนักศึกษำได้เรียนรู้จำกสิ่งที่เห็น และมีโอกำสร่วมปฏิบัติในกิจกรรมที่แสดงออกถึงควำม
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รับผิดชอบต่อสังคมกับพ่อ แม่และครอบครัว สอดคล้องกับกำรศึกษำของ ธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ
(2557) ได้ศึกษำพบว่ำ ตัวแปรที่ มีอิทธิพลต่อควำมเป็นพลเมืองของนักศึกษำ ได้แก่ กำรอบรมเลี้ยงดู
แบบประชำธิปไตยและแบบอย่ำงจำกพ่อแม่ ตัวแปรเหล่ำนี้สำมำรถอธิบำยควำมแปรปรวนของควำม
เป็นพลเมืองของนักศึกษำได้ร้อยละ 31.4
ระดับกำรได้รับรู้ข่ำวสำรจำกสื่อมวลชนส่งผลทำงบวกต่อควำมรับผิดชอบต่อสังคมเป็น เพรำะ
สื่อมวลชนสำมำรถประชำสัมพันธ์ เผยแพร่ข่ำวสำรกิจกรรมหรือโครงกำรที่สร้ำงสรรค์ของหน่วยงำน
ต่ำ งๆ เช่ น โครงกำรที่ส มเด็ จ พระเจ้ำ อยู่ หั ว ทรงพระกรุณ ำโปรดเกล้ ำโปรดกระหม่อ มให้ จัด ขึ้ น
“โครงกำรจิตอำสำ เรำทำควำมดีด้วยหัวใจ” และ “โครงกำรจิตอำสำเฉพำะกิจ ” เพื่อเปิดโอกำสให้
ประชำชนจิตอำสำทั่วประเทศไทย ร่วมกันบำเพ็ญสำธำรณประโยชน์ในพื้นที่ชุมชนต่ำงๆ อันเป็นกำร
ทำควำมดี ด้วยหัวใจ เพื่อถวำยพระรำชกุศลแด่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช
บรมนำถบพิตร สื่อมวลชนจึงมีหน้ำที่กำรนำเสนอข่ำวสำรบุคคลที่ประพฤติ ปฏิบัติดี ที่ควรให้สั งคม
ยกย่องในกำรทำควำมดีเพื่อสังคม ซึ่งสอดคล้องกับกำรศึกษำของ พิชชำ สถำพรบำรุงเผำ (2559)
ได้ศึกษำพบว่ำ ปัจจัยด้ำนสื่อมวลชน มีควำมสัมพันธ์ทำงบวกต่อจิตอำสำของนักศึกษำอำชีวศึกษำ
อย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.01
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาไปใช้
1) ผู้บริหำรของสถำบันอุดมศึกษำ ควรวำงแผนพัฒนำ ส่งเสริม สนับสนุนเรียนรู้ด้ำนควำม
เป็นพลเมืองของนักศึกษำภำยในสถำบัน ให้นักศึกษำได้รับกำรพัฒนำให้เป็นพลเมืองตำมคุณลักษณะ
ของคนไทยที่พึงประสงค์ทั้งในฐำนะพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
2) ข้อเสนอแนะด้ำนนโยบำย สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) สำนักงำน
รับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) (สมศ.) และสถำบันอุดมศึกษำ
สำมำรถนำมำวำงแผนพัฒนำควำมเป็นพลเมืองในนักศึ กษำของสถำบันได้อย่ำงตรงประเด็น และเพื่อ
เป็นข้อมูลกำรกำหนดคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ
แห่งชำติอีกทั้งยังเป็นข้อมูลในกำรพัฒนำหลักสูตรตำมเกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำต่อไป
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1) ทำกำรวิจัยเปรียบเทียบควำมเป็นพลเมืองของนักศึกษำระดับอุดมศึกษำในแต่ละภูมิภำค
เพื่อนำผลที่ได้มำนำมำพัฒนำควำมเป็นพลเมืองของนักศึกษำระดับอุดมศึกษำระดับประเทศ
2) ทำกำรวิจัยควำมเป็นพลเมืองของนักศึกษำในแต่ละระดับ เช่น ประถมศึกษำ มัธยมศึกษำ
และอำชีวศึกษำทั้งสังกัดรัฐและเอกชน เพื่อนำผลที่ได้มำสร้ำงหลักสูตรพัฒนำควำมเป็นพลเมืองของ
นักเรียน นักศึกษำต่อไป
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3) ทำกำรวิจัยตัวแปรอื่นนอกเหนือจำก 13 ตัวแปรในครั้งนี้ เพื่อจะได้ทรำบถึงตัวแปรอื่นๆที่
ส่งผลต่อระดับควำมเป็นพลเมืองของนักศึกษำ
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