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สังคมไทยในปจจุบันน้ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทั้งในดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม 

และการศึกษา สงผลตอความเจริญทางดานวัตถุเพียงดานเดียว แตความเจริญทาง ดานจิตใจกลับเสื่อมลง

ทําใหเกิดปญหามากมายในสังคม สงผลใหความเปนพลเมืองดีของเยาวชนไทยลดลง โดยการวิจัยครั้งน้ีมี

วัตถุประสงคเพื่อศึกษาองคประกอบ และตัวช้ีวัดความเปนพลเมืองของของนักเรียนอาชีวศึกษา       

ในโรงเรยีนสงักัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ศึกษาปจจัยเชิงสาเหตุของความเปนพลเมืองของนักเรียน

อาชีวศึกษา และตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษ วิธีดําเนินการวิจัยแบงเปน  

2 ระยะคือ ระยะที่ 1 การสรางรูปแบบโดยการวิเคราะหสังเคราะหแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

สัมภาษณผูทรงคุณวุฒิดวยแบบสัมภาษณ 5 คน และระยะที่ 2 การตรวจสอบความสอดคลอง        

ของรูปแบบกับขอมูล เชิงประจักษ โดยมีกลุมตัวอยางเปนนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัด

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 320 คน ผูวิจัยใชแบบสอบถามมาตรวัดประมาณคา 6 ระดับ วิเคราะห

ขอมูลดวยการสังเคราะหองคประกอบของความเปนพลเมือง วิเคราะหความสัมพันธเชิงสาเหตุ              

ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 

ผลการวิจัยพบวา องคประกอบ ตัวช้ีวัดของความเปนพลเมือง มี 4 องคประกอบ 20 ตัวช้ีวัด 

ไดแก 1) มีความรับผิดชอบ ประกอบดวย 5 ตัวช้ีวัด 2) มีจิตสาธารณะ ประกอบดวย 5 ตัวช้ีวัด 3) มีวินัย 

ประกอบดวย 5 ตัวช้ีวัด 4 ซื่อสัตยสุจริตประกอบดวย 5 ตัวช้ีวัด มีคานํ้าหนักองคประกอบ 0.875, 0.875, 

0.831 และ 0.767 ตามลําดับ และรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุจากปจจัยดานลักษณะมุงอนาคต

ควบคุมตน ภาวะผูนําครู การรับรูขาวสารผานสื่อ และการสนับสนุนทางสังคม ที่มีตอความเปนพลเมือง

ของนักเรียนอาชีวศึกษาพบวา การรับรูขาวสารผานสือ่ มีอิทธิพลทางตรงตอความเปนพลเมืองของนักเรยีน



ดวยคาสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเทากับ 0.47 สวนปจจัยอื่น ๆ จะเปนอิทธิพลทางออมเทาน้ันโดยตัวแปรเชิง

สาเหตุในรูปแบบน้ีมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษและสามารถรวมกันอธิบายความแปรปรวน    

ของความเปนพลเมืองของนักเรียนไดรอยละ 74.00 ดังน้ัน หนวยงานที่เกี่ยวของควรสรางแบบอยาง

การประพฤติปฏิบัติที่ดีและเหมาะสมโดยประชาสัมพันธผานสื่อในรูปแบบตาง ๆ 
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Thai society has been rapidly changing in terms of economy, politics, society, 

and education which primarily affect material wealth; meanwhile, the mental wealth 

has been deteriorated which leads to problems in various aspects for the society. Those 

problems have also reduced good citizenship within young generation of Thailand. 

The purposes of this research were: to study the components and indicators affecting 

citizenship of vocational students in schools under Local Administration; to study the 

causal factors affecting citizenship of vocational students under Department of Local 

Administration; and to examine the congruence between the model and the empirical 

data. The research procedure consisted of two phases. In Phase I, regarding causal 

model construction, the researcher analyzed and synthesized related theories and 

studies as well as interviewed five experts by using the structured-questionnaire. In 

Phase II, regarding the examination of the congruence between the model and the 

empirical data, the researcher collected data from 320 vocational students in schools 

under Local Administration by using the six-point Likert-scale questionnaire. The data 

regarding the components of citizenship were synthesized and the causal relationship 

of the factors was analyzed by using a computer program. 

The research findings showed that the indicators of citizenship consisted of 

four components and 20 indicators including 1) Responsibility, which includes five 

indicators, 2) Public Mind, which includes five indicators, 3) Discipline, which includes 



5 indicators, and 4) Royalty, which includes five indicators, which yielded common 

factor loadings of 0.875, 0.875, 0.831, and 0.767, respectively. The analysis of the causal 

relationship model regarding factors related to future orientation with self-control, 

teacher leadership, perceptions of news via media, and social supports affecting the 

citizenship of the vocational students were as follows. The perception of news via 

media showed a direct influence to the citizenship of the students which was indicated 

by a path coefficient of .470; whereas, the other factors were indirect influences. The 

causal factors of the model were correlated with the empirical data and could explain 

74% of the variance of the citizenship of vocational students. Therefore, all relevant 

agencies should create examples of good and appropriate practices as well as publicize 

through various media.  

 

Keywords: component, indicator, causal factor, citizenship 
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