
บทที่ 3  
 

วิธีดําเนนิการวิจัย 
 

การวิจัยเรื่ององคประกอบ ตัวช้ีวัด และปจจัยเชิงสาเหตุของความเปนพลเมืองของนักเรียน

อาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาองคประกอบตัวช้ีวัด 

และปจจัยเชิงสาเหตุของความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน ใชวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Method) เพื่อตรวจสอบอิทธิพลทางตรง ทางออม 

และอิทธิพลรวมขององคประกอบ ตัวช้ีวัด และปจจัยเชิงสาเหตุความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา 

ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินวามีขนาดมากนอยเพียงใดและสอดคลองกับขอมูล            

เชิงประจักษหรือไมผูวิจัยนําเสนอวิธี ดําเนินการวิจัย ดังน้ี 

 

ระยะท่ี 1 การสรางองคประกอบ และตัวชี้วัดของตัวแปรความเปนพลเมืองของนักเรยีนอาชีวศึกษา 

ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

สําหรับวิธีดําเนินการวิจัยระยะน้ีผูวิจัยดําเนินการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ซึ่งเปนการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยกําหนดแนวทางการวิจัยไว 5 ข้ันตอน คือ   

1) ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ 2) วิเคราะห สังเคราะหเน้ือหา องคประกอบหลัก และ

องคประกอบยอย 3) จัดทํารางองคประกอบ ตัวช้ีวัด ความเปนพลเมืองของนักศึกษาอาชีวศึกษา            

ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 4) สัมภาษณเชิงลึกผูทรงคุณวุฒิ และ 5) จัดทําราง

องคประกอบ ตัวช้ีวัด ความเปนพลเมืองของนักศึกษาอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินที่จะนํามาตรวจสอบกับขอมูลเชิงประจักษตอไป (Maxwell, 1996 : 5; Creswell, 1998 

และชาย โพธิสิตา, 2550 : 33 - 34) รายละเอียดมีดังน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของแนวคิดหรือทฤษฎี  

เปรียบไดวาเปนมุมมองหรือกรอบแนวคิด (Conceptual Framework) ที่ผูวิจัยสรางข้ึน   

มีลักษณะเปนทฤษฎีช่ัวคราว (Tentative Theory) เกี่ยวกับสิ่งที่ศึกษาทฤษฎีช่ัวคราวน้ีจะบอกใหผูวิจัย

รูวาเพราะเหตุใดปรากฏการณที่จะศึกษาจึงนาจะเกิดข้ึนและเปนไปอยางที่ผูวิจัยคิด ขณะเดียวกันก็ให

แนวทางในการทําการวิจัยดวยวาจะหาขอมูลอะไรมาพิสูจนใหประจักษ ตามแบบจําลองคําอธิบาย     

ในกรอบความคิด (Maxwell, 1996 : 25) สําหรับแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับงานวิจัยน้ี ผูวิจัย

แบงออกเปน 2 ตอน คือ 1) แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับความเปนพลเมือง และ 2) แนวคิดและ

ทฤษฎีเกี่ยวกับองคประกอบ ตัวช้ีวัด ความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัด

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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ขั้นตอนท่ี 2 วิเคราะห สังเคราะหเน้ือหา องคประกอบหลักและองคประกอบยอย 

จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของของนักวิชาการโดยใชเกณฑความถ่ีสูงซึ่งข้ันตอนที ่1 

เปนแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความเปนพลเมืองไดองคประกอบหลัก 4 องคประกอบ คือ มีความรับผิดชอบ 

มีวินัย มีจิตสาธารณะ ซื่อสัตยสุจริต และตอนที่ 2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับองคประกอบ ตัวช้ีวัด 

ปจจัย เชิงสาเหตุของความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครอง              

สวนทองถ่ิน 

ขั้นตอนท่ี 3 การจัดทํารางรูปแบบองคประกอบ ตัวชี้วัด และปจจัยเชิงสาเหตุของความ     

เปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ในการจัดทํารางรูปแบบองคประกอบ ตัวช้ีวัด และปจจัยเชิงสาเหตุของความเปนพลเมือง

ของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสงักัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินน้ี ผูวิจัยดําเนินการภายหลังทําการ 

ศึกษารายละเอียดดานเน้ือหาสาระ (Content) สามารถบอกถึงความสัมพันธซึ่งกันและกันขององคประกอบ 

ทั้ง 4 องคประกอบหลกั ไดแก การสนับสนุนทางสงัคม ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน การรับรูขาวสาร

ผานสื่อ ภาวะผูนําของครู ผนวกกับการศึกษาเกี่ยวกับวิธีวิทยา (Methodology) เรื่องการวิจัยและ

สถิติวิเคราะห โดยเฉพาะเรือ่งการวิเคราะหอทิธิพล (Path Analysis) ทําใหไดรางรูปแบบองคประกอบ 

ตัวช้ีวัด และปจจัยเชิงสาเหตุของความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 

ขั้นตอนท่ี 4 สัมภาษณเชิงลึกผูทรงคุณวุฒิ  

การสัมภาษณเชิงลึกผูทรงคุณวุฒิเปนวิธีการและเทคนิคในการวิจัยระยะน้ี ประกอบไปดวย

สวนยอย 3 สวน คือ แหลงที่ไดมาซึง่ขอมูล วิธีการที่ใชในการเกบ็ขอมูล และวิธีการที่ใชในการวิเคราะห

ขอมูล ซึ่งรายละเอียดมีดังน้ี 

 1. แหลงที่ไดมาซึง่ขอมูลหรอืผูใหขอมลูเปนผูทรงคุณวุฒ ิจํานวน 5 คน ไดจากการเลือก

แบบเจาะจง (Purposive Sampling) คือ การเลือกผูใหขอมูลที่พิจารณาจากการตัดสินใจของผูวิจัย 

โดยลักษณะของผูใหขอมูลที่เลือกเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย และผูวิจัยแนใจวากลุมที่เลือก 

มีคุณสมบัติที่นาสนใจมากในประเด็นที่ทําการศึกษา (ชาย โพธิสิตา, 2550 : 42) ในข้ันตอนน้ี ผูวิจัย

พิจารณาจากบุคคลที่มีความรูความสามารถดานการบริหารการศึกษาและภาวะผูนําที่คัดเลือกจาก

อาจารยมหาวิทยาลัย จํานวน 3 คน และผูทรงคุณวุฒิทางดานการศึกษาของอาชีวศึกษา จํานวน 2 คน 

ผูวิจัยนํารายช่ือและคุณสมบัติของผูทรงคุณวุฒิเสนอตออาจารยผูควบคุมดุษฎีนิพนธพิจารณา ตรวจสอบ

และใหความเห็นชอบ พรอมขอใหผูที่ไดรับการคัดเลือกรับเปนผูทรงคุณวุฒิดวยวิธีพูดคุยทางโทรศัพท 

เมื่อไดรับการตอบรับแลวจึงเสนอเรื่องขอหนังสือเชิญเปนผูทรงคุณวุฒิตรวจกรอบแนวคิดการวิจัย        

จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี และจัดสงพรอมกับเอกสารที่เกี่ยวของเพื่อให

ผูทรงคุณวุฒิทําการศึกษาลวงหนา ไมนอยกวาหน่ึง 
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 2. วิธีการที่ใชในการเก็บขอมูล ในการวิจัยเชิงคุณภาพมีวิธีการเก็บขอมูลหลายแบบ    

ใหเลือกตามความเหมาะสมของขอมูลที่ตองการและตามลักษณะของประชากรเปาหมายในการเก็บขอมลู 

เชน การรวบรวมเอกสาร การสังเกตแบบมีสวนรวม การสัมภาษณ การสนทนากลุม เปนตน สําหรับ

การวิจัยน้ี ผูวิจัยเลือกวิธีการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) เน่ืองจากสามารถเจาะลึกประเด็น

ตาง ๆ ที่ผูวิจัยทําการศึกษาแบบไมเปนทางการโดยมีผูถูกสัมภาษณเพียงคนเดียว และการสัมภาษณ

ดังกลาวเปนการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง (Semi-structured Interview) ดวยแบบสัมภาษณ           

ซึ่งเปนเครื่องมือที่ผูวิจัยสรางข้ึนตามกระบวนการดังตอไปน้ี 1) ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับพฤติกรรม

ความเปนพลเมืองของนักศึกษาอาชีวศึกษา จากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ 2) จัดทํารางกรอบแนวคิด

การวิจัยเรื่อง องคประกอบ ตัวช้ีวัด และปจจัยเชิงสาเหตุความเปนพลเมืองของนักศึกษาอาชีวศึกษา 

ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 3) ศึกษาวิธีการสรางแบบสัมภาษณตามวัตถุประสงค       

ของการวิจัย 4) นําแบบสัมภาษณเสนอใหอาจารยผูควบคุมดุษฎีนิพนธตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม

โดยเฉพาะประเด็นขอคําถามที่สอดคลองกบัขอบเขตและวัตถุประสงคของการวิจัย 5) พัฒนาและปรับปรุง

แบบสัมภาษณตามคําแนะนําของอาจารยผูควบคุมดุษฎีนิพนธ และ 6) นําแบบสัมภาษณฉบับสมบูรณ

ไปใชเก็บขอมูลกับผูทรงคุณวุฒิที่ผูวิจัยไดคัดเลือกไว สําหรับคําถามเพื่อการสัมภาษณกําหนดเปน           

3 ประเด็นคําถาม ดังน้ี 

  คําถามที่ 1 องคประกอบ ตัวช้ีวัดที่แสดงถึงพฤติกรรมความเปนพลเมืองของนักเรียน

อาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจิตสาธารณะ 

ซื่อสัตยสุจริตควรเพิ่มหรือตัดตัวบงช้ีใดบาง 

  คําถามที่ 2 องคประกอบ ตัวช้ีวัดปจจัยเชิงสาเหตุของความเปนพลเมืองของนักเรียน

อาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดแก ปจจัยดานการสนับสนุนทางสังคม 

ปจจัยดานลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน การรับรูขาวสารผานสื่อ และดานภาวะผูนําของครู ทานคิดวา

ปจจัยและตัวบงช้ี มีความเหมาะสมเพียงใด สมควรเพิ่มหรือตัดปจจัยและตัวบงช้ีใดบาง 

  คําถามที่ 3 รูปแบบองคประกอบ ตัวช้ีวัด และปจจัยเชิงสาเหตุของความเปนพลเมือง

ของนักศึกษาอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือไม และถาไมเปนไปตาม

บริบทดังกลาว ควรมีลักษณะของรูปแบบเปนอยางไร 

 การสัมภาษณมีข้ันตอนที่สําคัญ คือ การแนะนําตัว การสรางความสัมพันธ การบันทึก

คําตอบ การใชภาษา การกําหนดเวลา และสถานที่ที่ใชในการสัมภาษณ ผูวิจัยจึงกําหนดผูบันทึกเสียง 

ผูบันทึกภาพไวอยางชัดเจน โดยผูดําเนินการสัมภาษณ และผูจดบันทึกการสัมภาษณ ผูวิจัยดําเนินการ

ดวยตนเอง ซึ่งเปนไปตามปฏิทินที่ไดจากการประสานงานกับผูทรงคุณวุฒิทั้ง 5 คน ดวยวิธีการสัมภาษณ

แบบปฏิสัมพันธ (Interactive Interview) เพื่อใหไดขอมูลมากที่สุดและลึกที่สุดเทาที่เปนไปไดตาม

แนวทางการดําเนินการ (Rubin and Rubin, 2011) ดังน้ี 
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  2.1 ถามคําถามทีละคําถาม หากผูใหขอมูลสามารถตอบคําถามไดเองและให

รายละเอียดอยางตอเน่ือง ผูวิจัยจะไมแทรกแซงหรือโนมนาวผูใหขอมูลดวยคําถามอื่น ๆ 

  2.2 หากผูใหขอมูลไมสามารถใหรายละเอียดไดเพียงพอ ผูวิจัยจะต้ังคําถามและ        

ถามเจาะลึกในแงมุมตาง ๆ ที่ตองการศึกษาตามที่ไดต้ังคําถามงานวิจัยไว 

  2.3 ผูวิจัยอาจต้ังคําถามที่เกี่ยวของเพิ่มเติมเปนครั้งคราวหากไมแนใจวามีการเขาใจ

ขอมูลที่ไดรับไปในทางเดียวกันกับผูใหขอมูล 

  2.4 ผูวิจัยต้ังคําถามเพื่อทบทวนความรูที่ไดจากผูใหขอมูล เพื่อตรวจสอบความ

เขาใจใหตรงกันและเพื่อกระตุนใหบอกขอมูลที่เพิ่งนึกไดภายหลังจากที่ขามคําถามดังกลาวมาแลว  

 3. วิธีการที่ใชในการวิเคราะหขอมูล การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพเปนการนําขอมูล 

ที่ไดจากเครื่องมือที่ใชมาทําการวิเคราะห มีเทคนิคที่สําคัญดังน้ี 1) การจําแนกและจัดระบบขอมูล         

2) การวิเคราะหสรุปอุปนัย 3) การเปรียบเทียบเหตุการณ 4) การวิเคราะหสวนประกอบ 5) การวิเคราะห

ขอมูลเอกสาร 6) การวิเคราะหสาเหตุและผล 7) การสรางจินตนาการเชิงสังคมวิทยา สําหรับการวิจัยน้ี 

ผูวิจัยไดนําเทคนิคการวิเคราะหขอมูลเอกสารหรือการวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) มาใชวิเคราะห

ขอมูล เน่ืองจากตองการคนหาความหมาย จัดกลุมความหมาย คนหาแบบแผน เช่ือมโยงความสัมพันธ 

และสรางขอสรุปเพื่อตอบโจทยการวิจัย (สุภมาส อังศุโชติ และชูชาติ พวงสมจิตร, 2556 : 75) ซึ่ง

สอดคลองกับ Merriam (1998 : 160) ที่ไดกลาววา “…in one sense, all qualitative data analysis 

is content analysis in that is the content of interview, field notes and document that is 

analyzed” ตามความหมายน้ี การวิเคราะหเน้ือหา คือ การอานจับประเด็นเพื่อทําความเขาใจและคนหา

ความหมายของขอความตามความหมายของคนใหขอมูลเพื่อนําไปสูขอสรุปที่เปนการตอบโจทยการวิจัย 

 การวิเคราะหขอมูลในข้ันตอนน้ีผูวิจยัแบงการนําเสนออกเปน 3 ประเด็น คือ 1) การจัด 

ระบบขอมูล 2) การวิเคราะหขอมูล 3) การสรางบทสรุป รายละเอียดการดําเนินการ (สุภมาส อังศุโชติ 

และชูชาติ พวงสมจิตร, 2556 : 77 - 92) มีดังน้ี 

  3.1 การจัดระบบขอมูล ผูวิจัยดําเนินการไปพรอม ๆ กับการเริ่มเก็บรวบรวมขอมูล

ดังน้ี 1) จัดแฟมขอมูลที่จําเปน ไดแก ขอมูลตามลําดับวันที่ไดขอมูลมา แฟมขอมูลตามกลุมผูใหขอมูล 

แฟมขอมูลอื่น ๆ และแฟมขอมูลที่ทําการวิเคราะหขอมูลเบื้องตน และ 2) จัดขอมูลเขาแฟมขอมูล ไดแก 

จัดทําสําเนาเอกสารขอมูลสําหรับแฟมขอมูล ตามลําดับวันที่ไดขอมูลมาและแฟมขอมูลตามกลุมผูให

ขอมูลเปนอยางนอย จัดขอมูลเขาแฟม และจัดทําบัญชีคุมเอกสาร 

  3.2 การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการตามความรูความสามารถของตนเอง ดังน้ี 

1) ตรวจสอบขอมูลโดยการตรวจสอบแบบสามเสา (Triangulation) 2) ทําดัชนีขอมูลโดยการกําหนด

เปน 2 กลุม คือ กลุมดัชนีที่เกี่ยวกับพฤติกรรมความเปนพลเมืองและกลุมดัชนีที่เกี่ยวกับปจจัยที่สงผล

ตอความเปนพลเมือง และ 3) จัดทําขอสรุปช่ัวคราวโดยการสรางขอสรุปในรูปขอความสั้น ๆ และ

สรางขอสรุปช่ัวคราวแบบความเรียงและรวมถึงการจํากัดขอมูลที่ไมไดใชในงานวิจัยระยะน้ีออกไป 
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 อยางไรก็ตาม ในการวิเคราะหความถูกตองและความนาเช่ือถือของขอมลูของการวิจัยนับวา

มีความสําคัญเน่ืองจากเปนคุณสมบติัของผลผลิตการวิจัยซึง่ผูวิจัยตองคํานึงถึงความสําคัญดังกลาวเปน

อยางย่ิง จึงนํากลวิธีตามหลักการวิจัยเชิงคุณภาพ 3 ข้ันตอน (ชาย โพธิสิตา, 2550 : 79) ดังน้ี 

  1) การใชเวลาที่เหมาะสมในการสัมภาษณและสรางความคุนเคยกับผูทรงคุณวุฒิ

เพื่อใหมั่นใจไดวาขอมูลที่ไดสามารถสะทอนความเปนจริงที่เกิดข้ึน สําหรับการดําเนินการในข้ันตอนน้ี

ผูวิจัยใชเวลาประมาณ 1 ช่ัวโมงถึง 1 ช่ัวโมงครึ่ง ซึ่งเปนเวลามาตรฐานของการสัมภาษณ 

  2) การสนทนากับเพื่อนและผูเช่ียวชาญ ผูวิจัยไดสนทนาแลกเปลี่ยนขอมูลกับเพื่อน

นักวิจัย รวมถึงผูเช่ียวชาญและอาจารยผูควบคุมดุษฎีนิพนธเพื่อใหไดแนวทางและขอมูลที่ถูกตอง            

ในการทําวิจัย 

  3) การตรวจสอบขอมูลโดยสมาชิก ไดแก ผูทรงคุณวุฒิที่เขารวมวิจัย เพื่อใหไดขอมูล 

ที่เที่ยงตรง ทั้งน้ี หลังจากผูวิจัยทําการถอดเทปเสร็จเรียบรอยแลวไดสงบทสัมภาษณเพื่อใหผูใหขอมูล

ตรวจสอบอีกครั้งหน่ึงเพื่อใหมั่นใจวาผูวิจัยทําการถอดเทปอยางถูกตองและถายทอดความคิดของ

ผูทรงคุณวุฒิอยางตรงไปตรงมา 

ขั้นตอนท่ี 5 จัดทํารางองคประกอบ ตัวชี้วัด และปจจัยเชิงสาเหตุของความเปนพลเมือง  

ของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ในข้ันตอนน้ีผูวิจัยนําผลที่ไดจาการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิทั้ง 5 คน วิเคราะหและสังเคราะห

กับผลการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของตามข้ันตอนที่ 1 อีกครั้งจัดทํารางรูปแบบองคประกอบ 

ตัวช้ีวัด และปจจัยเชิงสาเหตุของความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อนําไปตรวจสอบกับขอมูลเชิงประจักษซึ่งดําเนินการในระยะที่ 2 ตอไป 

 

ระยะท่ี 2 การตรวจสอบความสอดคลองขององคประกอบ ตัวชี้วัด และปจจัยเชิงสาเหตุของความ

เปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน              

ท่ีสรางขึ้นกับขอมูลเชิงประจักษ 

 

ระยะน้ีผูวิจัยใชวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Method) ในรูปการวิจัยเชิงความสัมพันธ 

(Interrelationship) ตามลักษณะการศึกษาเปรียบเทยีบผลเพื่อสืบหาสาเหตุ (Causal Comparative 

Study) คือ การศึกษาความสมัพนัธของปรากฏการณหรือตัวแปรในเชิงสาเหตุที่เกิดข้ึนแลว (พิสณุ ฟองศร,ี 

2553 : 28 - 29) ซึงสอดคลองกับ สุภมาส อังศุโชติ สมถวิล และคณะ (2554 : 178) กลาววา เทคนิค

การวิจัยที่ศึกษาความสัมพันธของตัวแปรในเชิงเหตุและผลตองอาศัยการรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ

และเชิงปริมาณที่สมบูรณและเพียงพอที่จะนํามาศึกษาความสัมพันธเชิงเหตุและผลดวยการนําเทคนิค

การวิเคราะหอิทธิพลเชิงสาเหตุ (Path Analysis) มาใชจึงนับวาเปนวิธีวิจัยที่มีประสิทธิภาพ สําหรับ
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วิธีการดําเนินการวิจัยระยะน้ี ผูวิจัยกําหนดแนวทางการวิจัยไว 4 ข้ันตอน คือ 1) การกําหนดประชากร

และเลือกกลุมตัวอยาง 2) การสรางและการหาคุณภาพเครื่องมือ 3) การเก็บรวบรวมขอมูล 4) วิเคราะห

และตรวจสอบรูปแบบ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 การกําหนดประชากรและเลือกกลุมตัวอยาง 

 1. ประชากร ประชากรที่ศึกษาวิจัยครัง้น้ี คือ นักเรียนที่กําลงัศึกษาอยูในระดับอาชีวศึกษา 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่มีอายุระหวาง 15 - 18 ป ในวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดในโรงเรียน

สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีจํานวนนักเรียนที่ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

ทั้งหมด 2,620 คน มีสถานที่ต้ังเปนวิทยาลัยอาชีวศึกษาจํานวน 8 แหงทั่วประเทศ  

 2. กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางศึกษาวิจัยครั้งน้ีมาจากประชากรซึง่เปนนักเรียนอาชีวศึกษา 

ที่ศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งไดกลุมตัวอยาง 320 คน 

ดวยวิธีการสุมหลายข้ันตอน โดยมีข้ันตอนการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางและการเลือกกลุมตัวอยาง  

 3. การกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง เน่ืองจากการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยใช

การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) การวิเคราะหความสัมพันธ

โครงสรางเชิงสาเหตุแบบตัวแปรแฝง (Causal Structural Models with Latent Variable) ดังน้ัน

จึงตองกําหนดขนาดกลุมตัวอยางใหเหมาะสมกับสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ซึ่งในการวิเคราะห

ขอมูลโดยใชสถิติดังกลาวน้ัน พบวาถาตองการใชวิธีการประมาณคาแบบไลคลิฮูดสูงสุด (Maximum 

Likelihood) เปนวิธีการประมาณคาพารามิเตอรที่ใชแพรหลายมากที่สุด เน่ืองจากเปนวิธีที่มีความคง

เสนคงวา มีประสิทธิภาพและเปนอิสระจากมาตรวัด (Bollen, 1989 : 108) นักสถิติสวนใหญเห็นวา

กลุมตัวอยางที่ใชควรมีขนาดที่ใหญพอเพื่อที่จะทําใหผลการวิเคราะหขอมูลที่ไดมีความมั่นใจในการ

ตรวจสอบ ดังน้ันการกําหนดใหขนาดของกลุมตัวอยางมีขนาดใหญจะทําใหประมาณคาพารามิเตอร

ของประชากรมีความคงเสนคงวา แมวาการแจกแจงของตัวแปรจะไมเปนโคงปกติหลายตัวแปรก็ตาม 

(Multivariate Normal Distribution) (Bollen, 1989 : 284) มีนักวิชาการหลายทานไดกําหนดเกณฑ

ในการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางวามีขนาดใหญหรือเล็กไวหลายเกณฑ ถาตองการความมั่นใจในการ

ทดสอบมากข้ึนควรใชกลุมตัวอยาง 300 หนวยข้ึนไป (Tabachnic Fidell, 1996 : 640) ซึ่งสอดคลอง

กับ Hair, et al. (1995 : 22, 637) ที่แนะนําขนาดกลุมตัวอยางที่เหมาะสมไวที่ 200 - 300 หนวย

สําหรับการกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง โดยใชเกณฑความเพียงพอ ในการวิเคราะหสมการเชิงโครงสราง 

คือ การวิเคราะหขอมูลควรมีขนาดกลุมตัวอยาง 10 - 20 คนตอตัวแปรสังเกต 1 ตัวแปร (Schumacher 

and Lomax, 2004 : 20) ดังน้ันในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยใชเกณฑกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง 20 คน       

ตอตัวแปรสังเกต ซึ่งตัวแปรสังเกตในงานวิจัยน้ีมีทั้งหมด 16 ตัวจึงกําหนดกลุมตัวอยางไวที่ 320 ราย 

และไดรับแบบสอบถามกลับคืนมา จากกลุมตัวอยางเทากับ 320 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 จึงใช

จํานวนดังกลาววิเคราะหขอมูลทางสถิติตอไป โดยที่การกําหนดขนาดกลุมตัวอยางในแตละวิทยาลัย         
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ทั้ง 8 แหง ดวยวิธีเทียบสัดสวนรอยละของกลุมตัวอยางจะได 2,620/320 = 8.19 ซึ่งหมายถึงประชากร 

819 รายจะไดตัวอยางเทากับ 100 ราย ดังตัวอยางเชน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองกําแพงเพชร มีนักเรียน 

112 คน สุมตัวอยางมาเทากับ 112/8.19 = 13.6 หรือ 14 คน เปนตน ปรากฏเปนกลุมตัวอยางที่จะ

ทําการวิจัย ดังตารางที่ 3.1 

 

ตารางท่ี 3.1 จํานวนกลุมตัวอยางจําแนกตามวิทยาลัยแตละแหง 

 

ชื่อวิทยาลัย 
จํานวนนักเรียน (คน) 

ประชากร กลุมตัวอยาง 

1.  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองกําแพงเพชร 112 14 

2.  วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา 303 37 

3.  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครนครปฐม 839 102 

4.  วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ อบจ.ลําพูน 280 34 

5.  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลออมนอย 210 26 

6.  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลพระพุทธบาท 337 41 

7.  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองนาสาร 164 20 

8.  วิทยาลัยอาชีวหลมสกั  375 46 

รวม 2,620 320 

 

 

จากตารางที่ 3.1 แสดงถึงประชากรที่เปนกลุมเปาหมายคือ นักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในระดับ

อาชีวศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 2,620 คน 

จากวิทยาลัยอาชีวศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

8 แหง คิดตามสัดสวนโดยคํานวณหาคารอยละ ไดกลุมตัวอยางรวมทั้งสิ้น 320 คน 

 

 4. สุมนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในโรงเรียนสังกัด

องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่เปนกลุมตัวอยางเพื่อใชในการเก็บขอมูลการวิจัย โดยการใชวิธีการสุม

อยางงาย (Simple Random Sampling) ดวยวิธีจับฉลากแบบไมใสคืน (Without Replacement) 

ข้ันตอนน้ีจะไดนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในระดับอาชีวศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เปนผูให

ขอมูลสําหรับงานวิจัย 
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ขั้นตอนท่ี 2 การสรางและการหาคุณภาพเครื่องมือการวิจัย  

ในการสรางและการหาคุณภาพเครื่องมือการวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อใหไดเครื่องมือ               

ที่สอดคลองกับงานวิจัยเรื่ององคประกอบ ตัวช้ีวัด และปจจัยเชิงสาเหตุของความเปนพลเมืองของ

นักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และสามารถนําไปใชเก็บขอมูลได

อยางมีประสิทธิภาพตอไปซึ่งรายละเอียด ของการดําเนินการมีดังน้ี 

 1. สรางเครื่องมือการวิจัย ข้ันตอนน้ีเปนการสรางแบบสอบถามที่ไดมาจากการศึกษา

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของเพื่อนํามากําหนดเปนนิยามเชิงปฏิบัติการที่สามารถวัดไดและรางขอ

คําถามตลอดจนถึงองคประกอบที่เกี่ยวของ ดังน้ันแบบสอบถามที่ไดจึงมีลกัษณะเปนรางแบบสอบถาม

เพื่อการวิจัยเรื่ององคประกอบ ตัวช้ีวัด และปจจัยเชิงสาเหตุของความเปนพลเมืองของนักเรียน

อาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แบงออกเปน 3 ตอน ดังน้ี 

  ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม แบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ อาชีพ

ของผูปกครอง รายไดของผูปกครอง สถานภาพของครองครัว ลักษณะเปนแบบคําถามใหเลือกตอบ 

  ตอนที่ 2 องคประกอบของความเปนพลเมือง มี 4 องคประกอบ คือ มคีวามรับผิดชอบ 

มีวินัย มีจิตสาธารณะ ซื่อสัตยสุจริต ตามองคประกอบดังกลาวเปนมาตรวัดประมาณคาแบบ Likert 

Scale ชนิดเลือกตอบ 6 ระดับ คือ มากที่สุด มาก คอนขางมาก นอย คอนขางนอย และนอยที่สุด 

(พิสณุ ฟองศรี, 2553 : 193) 

  ตอนที่ 3 องคประกอบ ตัวช้ีวัด และปจจัยเชิงสาเหตุของความเปนพลเมืองของนักเรียน

อาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มี 4 ปจจัย คือ การสนับสนุนทางสังคม 

ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน การรับรูขาวสารผานสื่อ และภาวะผูนําของครู แบบสอบถามชุดน้ีมุง

ถามเกี่ยวกับความเปนพลเมือง เปนมาตรวัดประมาณคาแบบ Likert Scale ชนิดเลือกตอบ 6 ระดับ 

คือ มากที่สุด มาก คอนขางมาก นอย คอนขางนอย และนอยที่สุด (พิสณุ ฟองศรี, 2553 : 193)  

 2. หาคุณภาพเครื่องมือการวิจัย ซึ่งเปนแบบสอบถามที่ผู วิจัยสรางข้ึนในลักษณะ     

ของรางแบบสอบถามองคประกอบ ตัวช้ีวัด และปจจัยเชิงสาเหตุของความเปนพลเมืองของนักศึกษา

อาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูวิจัยไดตรวจสอบคุณภาพรางเครื่องมือการ

วิจัยดังกลาวดวยตนเอง แลวนําเสนอตออาจารยผูควบคุมดุษฎีนิพนธเพื่อตรวจสอบความถูกตอง และ

ความเหมาะสมของเครื่องมือการวิจัย พรอมทั้งปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา อยางไรก็ตามเพื่อปองกัน

สาเหตุของขอบกพรองหรือความผิดพลาดอันเกิดจากเครื่องมือการวิจัยขาดคุณภาพ ซึ่งทําใหไดขอมูล

ที่ไมมีคุณภาพดวยน้ัน ผูวิจัยจึงเพิ่มข้ันตอนการหาคุณภาพเครื่องมือการวิจัย รายละเอียดของการ

ดําเนินการมีดังน้ี 

  2.1 กําหนดผูเช่ียวชาญเพื่อการตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย 5 คน ที่มีคุณสมบัติ ดังน้ี 

เปนผูมีความรูความสามารถทางการบริหารการศึกษาและภาวะผูนําทางวิชาการจํานวน 2 คน และผูมี
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ความรูความสามารถทางดานอาชีวศึกษาที่สังกัดกรม 1 คน เปนผูมีความรูความสามารถทางดาน

อาชีวศึกษาที่สังกัดกรมอาชีวศึกษา 1 คน และเปนผูมีความรูความสามารถทางดานการใชภาษาไทย 

จํานวน 1 คน พิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) และนําเสนอตออาจารย

ผูควบคุมดุษฎีนิพนธเพื่อขอความเห็นชอบ  

  2.2 เสนอเรื่องขอหนังสือขอความอนุเคราะหเปนผูเช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 

การวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี และติดตอประสานเปนการสวนตัวกับ 

ผูเช่ียวชาญทั้ง 5 คน ลวงหนา 

  2.3 จัดทําเอกสารประกอบการตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย ไดแก 1) รางแบบสอบถาม

เรื่ององคประกอบ ตัวช้ีวัด และปจจัยเชิงสาเหตุของความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา          

ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 2) แบบตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย 3) สําเนาบทที่ 1 

และบทที่ 3  

  2.4 สงหนังสือขอความอนุเคราะหเปนผูตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย และเอกสาร

ประกอบการตรวจสอบเครือ่งมอืการวิจัยถึงผูเช่ียวชาญทั้ง 5 คน เพื่อตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย และ

รับผลการตรวจสอบเครื่องมือจากผูเช่ียวชาญทั้ง 5 คน 

  2.5 การวิเคราะหคาดัชนีความเที่ยงตรงของเครื่องมือ ในการวิจัยในครั้งน้ีวัดดวยวิธี 

ดัชนีความเที่ยงตรง (Content Validity Index : CVI) เปนการประเมินความตรงเชิงเน้ือหา โดยพิจารณา

ทีละขอความ วาสอดคลองกับทฤษฎีหรือเน้ือหาหรือไม โดยเนนที่ระดับความเห็นดวยของผูเช่ียวชาญ

ตอขอความน้ันๆ แลวนํามาคํานวณคา CVI ซึ่ง Polit and Beck (2008) เรียกวา I-CVI (คา CVI ที่ได

จากการพิจารณาเปนรายขอ: Item) คา CVI ที่ดีควรมีคามากกวา 0.80 (Polit and Beck, 2008) และ

แบบสอบถามที่มคีวามสมบูรณ คา CVI จะมีคาเทากบั 1 การกําหนดระดับความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ 

ที่มีตอขอความแตละขอโดยใชมาตราสวนประเมินคา 4 ระดับ คือ ไมสอดคลองให 1 คะแนน สอดคลอง

นอยให 2 คะแนน สอดคลองคอนขางมากให 3 คะแนน และสอดคลองมากให 4 คะแนน เมื่อผูเช่ียวชาญ

แตละคนใหคะแนนมา ใหผูวิจัยนับจํานวนขอคําถาม ที่ผูเช่ียวชาญใหคะแนน 3 - 4 คะแนน เทาน้ันมา

คํานวณหาคา CVI ดังน้ี CVI = จํานวนคําถามที่ผูเช่ียวชาญทุกคนใหความคิดเห็นในระดับ 3 และ 4 

หารดวยจํานวนขอคําถามทั้งหมด ซึ่งงานน้ีคา CVI = 0.90 แสดงวาขอคําถามน้ันมีคาดัชนีความเที่ยงตรง

เชิงเน้ือหาอยูในระดับดี และผูวิจัยตองตัดขอความที่ไมเกี่ยวของกับแนวคิดที่ตองการ หรือนําขอความ

น้ันมาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ (ขอ 2 และ 3) (ภาคผนวก ช)  

  2.6 หาคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) ดวยการหาคาสัมประสิทธ์ิ

แอลฟาของครอนบราค (Cronbach’s Alpha Cofficient)  

  2.7 นําแบบสอบถามซึ่งเปนเครื่องมือการวิจัยครั้งน้ีไปทดลองใช (Try-Out) กับ

ประชากร คือ นักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 30 คน สําหรับการ
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วิจัยในครั้งน้ีใชเทคนิคความตรงที่ปรากฏภายนอก (Face Validity) คือ การนําแบบสอบถามที่ผาน

ผูเช่ียวชาญไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางเพื่อตรวจดูความเขาใจ ความสามารถในการอาน ความชัดเจน

ของขอคําถาม (Lo Biondo-Wood and Haber, 2002) ความยากงายของแบบสอบถาม ระยะเวลาที่ใช 

แลวปรับปรุงขอคําถามโดยมีหนังสือขอทดลองใชเครื่องมือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ        

สุราษฎรธานี เปนเอกสารประสานงาน แลวนําแบบสอบถามที่ไดกลับคืนมา เพื่อหาคาความเช่ือมั่น 

Reliability ตามวิธีของ Cronbach Alpha โดยใชสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบาค ไดคาความเช่ือมั่น

ทั้งฉบับเทากับ 0.940 ซึ่งไดมาจากโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร ผลการทดลอง

ใชแบบสอบถามไดคาความเช่ือมั่นดังน้ี 

   2.7.1 ความเปนพลเมอืง มีคาสัมประสิทธ์ิอลัฟา  0.9296 

   2.7.2 ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  มีคาสัมประสิทธ์ิอลัฟา 0.9442 

   2.7.3 การรบัรูขาวสารผานสื่อ  มีคาสัมประสิทธ์ิอลัฟา  0.9267 

   2.7.4 การสนับสนุนทางสังคม  มีคาสัมประสิทธ์ิอลัฟา  0.9490 

   2.7.5 ภาวะผูนําของครู  มีคาสัมประสิทธ์ิอลัฟา  0.9539 

  2.8 จัดทําเครื่องมือการวิจัย ซึ่งเปนแบบสอบถามเรื่ององคประกอบ ตัวช้ีวัดและ 

ปจจัยเชิงสาเหตุของความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 

ขั้นตอนท่ี 3 เก็บและรวบรวมขอมูล  

ผูวิจัยดําเนินการโดยขอหนังสือประสานงานจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ           

สุราษฎรธานี และสงแบบสอบถามทางไปรษณียถึงผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัด

องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่เปนกลุมตัวอยาง เพื่อขอความรวมมือในการกํากับติดตามการใหขอมูล 

พรอมกับแนบหนังสือขอความอนุเคราะหเก็บขอมูล เพื่อทําวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสุราษฎรธานี ถึงวิทยาลัยอาชีวศึกษาในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่เปน         

กลุมตัวอยาง เพื่อช้ีแจงและขอความอนุเคราะหเก็บขอมูลจากแตละคน ทั้งน้ีผูวิจัยไดกําหนดและระบุ

วันสงคืนแบบสอบถามอยางชัดเจนทําใหไดแบบสอบถามครบตามเกณฑที่กําหนด 

ขั้นตอนท่ี 4 วิเคราะหขอมูลและตรวจสอบรูปแบบ  

ผูวิจัยดําเนินการภายหลังที่ไดตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมา 

สําหรับการนําไปใชวิเคราะหขอมูล ข้ันตอนการวิเคราะหขอมูล มีดังน้ี 

 1. การวิเคราะหขอมูลโดยทั่วไปของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัด

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยการแจกแจงความถ่ีและหาคารอยละ 

 2. การวิเคราะหขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับองคประกอบ ตัวช้ีวัด และปจจัยเชิงสาเหตุ     

ของความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยหา
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คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปรผลตามเกณฑการวิเคราะหเกี่ยวกับระดับการปฏิบัติตามปจจัย

เชิงสาเหตุและพฤติกรรมความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครอง 

สวนทองถ่ิน ผูวิจัยกําหนดเกณฑการแปลความหมาย (บุญชม ศรีสะอาด, 2553 : 82 - 83) ดังน้ี 

   5.51 - 6.00 หมายถึง มีระดับการปฏิบัติมากทีสุ่ด 

   4.51 - 5.50 หมายถึง มีระดับการปฏิบัติมาก 

   3.51 - 4.50 หมายถึง มีระดับการปฏิบัติคอนขางมาก 

   2.51 - 3.50 หมายถึง มีระดับการปฏิบัตินอย 

   1.51 - 2.50 หมายถึง มีระดับการปฏิบัติคอนขางนอย 

   1.00 - 1.50 หมายถึง มีระดับการปฏิบัตินอยทีสุ่ด 

 3. การวิเคราะหความสัมพันธระหวางองคประกอบ ตัวช้ีวัด และปจจัยเชิงสาเหตุ         

ของความเปนพลเมืองของนักเรยีนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยหาคา

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)   

ทําใหไดเมตริกซสหสัมพันธระหวางตัวแปร เพื่อใชเปนขอมูลในการวิเคราะหความสัมพันธเชิงสาเหตุ

ของปจจัยที่กําหนดไวในรูปแบบของสมมติุฐานการวิจัยโดยใชโปรแกรมประยุกต ซึ่งคาที่ไดเปนทั้งบวก

และลบ อธิบายความสัมพันธ (McMillan, 2000 : 132; บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ, 2546 : 348 - 

349) ไดดังน้ี คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธจาก 0.71 ข้ึนไป มีความสัมพันธสูง คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ 

จาก 0.36 - 0.70 มีความสัมพันธปานกลาง คาสัมประสทิธ์ิสหสัมพันธจาก 0.35 - 0.01 มีความสัมพันธ

ตํ่าในการวิเคราะหในข้ันน้ี ผูวิจัยกําหนดการหาคาพยากรณ รูปแบบ คาอิทธิพลขององคประกอบ ตัวช้ีวัด 

ปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรยีนสังกัดองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินทั้งทางตรงและทางออม คาอิทธิพลที่สงผลระหวางปจจัยและคาความสอดคลองของรูปแบบ

ความสัมพันธขององคประกอบ ตัวช้ีวัด ปจจัยเชิงสาเหตุความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา  

ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินทีส่รางข้ึนกับขอมูลเชิงประจกัษ ซึ่งคาสัมประสทิธ์ิอิทธิพล

ที่เปนคะแนนมาตรฐาน (Standard Solution) ระหวางตัวแปรเหตุและตัวแปรผลไดมาโดยการวิเคราะห

ความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนหรอื Path Analysis ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป (Diamantopoulos and 

Siguaw, 2000 : 83 - 88 และนงลักษณ วิรัชชัย, 2542) รายละเอียดมีดังน้ี 

  3.1 คาไค-สแควร (Chi-Square Statistic) เปนคาสถิติที่ใชทดสอบสมมุติฐานทางสถิติ

วาฟงกช่ันความสอดคลองมีคาเปนศูนยหรือไม ถาคาสถิติไค-สแควรมีคาตํ่ามากหรือย่ิงมีคาเขาใกล 

ศูนยมากเทาใด แสดงวาโมเดลสมมุติฐานการวิจัยสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 

  3.2 คารากที่สองของคาเฉลีย่ความคลาดเคลือ่นกําลังสองของการประมาณคา (Root 

Mean Square Error of Approximation: RMSEA) เปนคาที่บอกถึงความไมสอดคลองของโมเดล      

ที่สรางข้ึนกับเมตริกซความแปรปรวนรวมของประชากร ซึ่งคา RMSEA ที่นอยกวา 0.05 แสดงวา       
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มีความสอดคลองกันสนิท (Close Fit) ถามีคาอยูระหวาง 0.05 - 0.80 แสดงวาโมเดลสอดคลองใน

ระดับดีพอสมควร และถามีคาอยูระหวาง 0.80 - 0.10 แสดงวาโมเดลมีความสอดคลองในระดับ            

ปานกลาง แตอยางไรก็ตามคาที่ใชไดและถือวาโมเดลที่สรางข้ึนสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ               

ควรมีคาไมเกิน 0.80 

  3.3 คาดัชนีกลมกลืนเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Fit Indices) ดัชนีกลุมน้ี         

มีแนวคิดในการเปรียบเทยีบระหวางโมเดลอิสระ ซึ่งต้ังสมมติฐานเชิงเปรียบเทียบระหวางไมมีความสมัพนัธ

เกิดข้ึนในขอมูลเชิงประจักษ (กลมกลืนนอยที่สุด) ไปจนถึงโมเดลมีความสัมพันธกันอยางสมบูรณ 

(กลมกลืนดีที่สุด) ลักษณะการเปรียบเทียบเปนขอมูลตอเน่ืองจาก 0.0 โมเดลอิสระไมมีความสัมพันธกัน

ระหวางขอมูลเลยไปจนถึง 1.0 ลักษณะความสัมพันธของขอมูลมีความสมบูรณ (Saturated Model) 

จุดตัดที่ใชแยกระหวางโมเดลกลมกลนืไมดีกับกลมกลืนดีคือ 0.90  

  3.4 คาดัชนีวัดความสอดคลองกลมกลืนเชิงสัมพันธ (Tucker and Liwes Index) 

เปนคาดัชนีที่บอกวาโมเดลที่นํามาตรวจสอบดีกวาโมเดลที่ตัวแปรไมมีความสัมพันธกันเลย หรือโมเดล

อิสระ (Independence Model) คาของดัชนีมีคาต่ังแต 0 ถึง 1 และ คา TLI ควรมีคามากกวา 0.90 

จึงนับวามีความสอดคลองเชิงสัมพันธกันดี 

  3.5 ดัชนีรากของกําลงัสองเฉลีย่เศษเหลือ (Root of Mean Square Residual : RMR) 

เปนคาเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนระหวาง คาที่นอยแสดงถึงโมเดลสอดคลองกลมกลืนกับขอมูล    

เชิงประจักษแตคา RMR ข้ึนอยูกับหนวยของการวัดของตัวแปร เมื่อตัวแปรมีสเกลการวัดที่แตกตางกัน

มาก ตัวแปรบางตัวที่มีสเกลการวัดกวางจะทําใหคาเฉลี่ยของ Residual บิดเบือน ทําใหไดคาที่ผิดไปดวย 

ดังน้ันจึงอาจไปพิจารณารวมกับคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standardized Residual) ซึ่งเปนคา

ของความคลาดเคลื่อนหารดวยความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณคา (Estimated Standard 

Error) คา Standardized RMR เปนคาสรุปของ Standardized Residual ควรมีคานอยกวา 0.05 

จึงสรุปไดวาโมเดลสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ 

การวิจัยเรื่ององคประกอบ ตัวช้ีวัด และปจจัยเชิงสาเหตุของความเปนพลเมืองของนักเรียน

อาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูวิจัยสามารถแสดงดังภาพที่ 3.1 
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ศึกษาแนวคดิและทฤษฎี

ที่เก่ียวของ 

วิเคราะห สังเคราะห

เนื้อหา องคประกอบหลัก

และองคประกอบยอย 

รูปแบบองคประกอบ ตัวชี้วัด  

ความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา  

ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครอง 

สวนทองถิ่น (ราง 1) 

รูปแบบองคประกอบ ตัวชี้วัด  

ความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา  

ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครอง 

สวนทองถิ่น (ราง 2) 

สัมภาษณเชิงลึก 

ผูทรงคุณวฒุ ิ

องคประกอบ ตัวชี้วัดและปจจัยเชิงสาเหต ุ

ของความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา  

ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(ราง 2) 

กําหนด 

กลุมตัวอยาง 
สรางและตรวจสอบเคร่ืองมือ 

เก็บและรวบรวมขอมูล 
วิเคราะหขอมูลและ 

ตรวจสอบรูปแบบ 

องคประกอบ ตัวชี้วัด และปจจัยเชิงสาเหต ุ

ของความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา  

ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 

ระยะที่ 1 สรางองคประกอบ ตัวช้ีวัด ความเปนพลเมอืงของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียน

สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ระยะที่ 2 ตรวจสอบองคประกอบ ตัวช้ีวัดและปจจัยเชิงสาเหตุของความเปนพลเมืองของ

นักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.1 ข้ันตอนการวิจัย 

 

 


