
บทที่ 4  

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

การวิจัยน้ีมีมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาองคประกอบ ตัวช้ีวัด และปจจัยเชิงสาเหตุของความ

เปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยผูวิจัยแบง

วิธีดําเนินการวิจัยออกเปน 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 การสรางองคประกอบ ตัวช้ีวัด ความเปนพลเมือง 

ของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และตอนที่ 2 การตรวจสอบ

ความสอดคลองขององคประกอบ ตัวช้ีวัด และปจจัยเชิงสาเหตุของความเปนพลเมืองของนักเรียน

อาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่สรางข้ึนกับขอมูลเชิงประจักษ โดยศึกษาถึง

อิทธิพลทางตรง ทางออม และอิทธิพลรวม ของปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมความเปนพลเมืองของ

นักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สําหรับผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัย

ไดแบงการนําเสนอออกเปน 2 ตอน ดังน้ี 

 

ตอนท่ี 1 การสรางองคประกอบ ตัวชี้วัด ความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียน

สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

ซึ่งแบงเปนประเด็นการนําเสนอ ดังน้ี 

 ข้ันที่ 1 ผลจากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับองคประกอบ ความเปนพลเมือง

ของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 ข้ันที่ 2 ผลการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับกรอบแนวคิดการวิจัย เรื่ององคประกอบ 

ตัวช้ีวัดความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน             

ที่ผูวิจัยสรางข้ึน 

 ข้ันที่ 3 ผลการวิเคราะหองคประกอบ ตัวช้ีวัด ความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา 

ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยมีรายละเอียดดังน้ี ข้ันที่ 1 ผลจากการศึกษาแนวคิด

และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับองคประกอบ ตัวช้ีวัด ความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียน

สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 1. ผลจากการวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) ตามแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ

กับงานวิจัยทําใหไดราง องคประกอบ ตัวช้ีวัด ความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียน

สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งประกอบไปดวย องคประกอบ ตัวช้ีวัด ความเปนพลเมืองของ
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นักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีดังน้ี 1) ความรับผิดชอบ 2) มีวินัย 

3) มีจิตสาธารณะ 4) ซื่อสัตยสุจริต สวนทางดานปจจัยที่มีอิทธิพลตอความเปนพลเมืองของนักเรียน

อาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดังน้ี 1) ปจจัยดานลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน 

มีตัวองคประกอบ 3 องคประกอบ คือ สามารถคาดการณไกล หาทางแกไขปญหา รูจักการปฏิบัติ       

2) ภาวะผูนําครู มี 3 องคประกอบ คือ การจัดการเรียนรู เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมเชิง

จริยธรรม 3) การรับรูขาวสารผานสื่อ มี 3 องคประกอบคือ การสนใจติดตามขาวสาร การพิจารณา

ขอเท็จจริงของขาวสาร คุณคาของขาวสาร 4) การสนับสนุนทางสังคม มี 3 องคประกอบ คือ            

การสนับสนุนจากครอบครัว การสนับสนุนจากเพื่อน การสนับสนุนจากครู 

 2. ผลการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับกรอบแนวคิดการวิจัยเรื่อง องคประกอบ 

ตัวช้ีวัด และปจจัยเชิงสาเหตุของความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินที่ผูวิจัยสรางข้ึน 

  การสรุปผลการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิที่ไดจากการสังเคราะห และวิเคราะห ขอมูล 

เกี่ยวกับ 1) องคประกอบ ตัวช้ีวัด และปจจัยเชิงสาเหตุของความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา 

ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 2) ปจจัยเชิงสาเหตุของความเปนพลเมืองของนักเรียน

อาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ 3) รางรูปแบบปจจัยเชิงสาเหตุ      

ของความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ผูวิจัย

สรางข้ึนจากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ ผูวิจัยแบงการนําเสนอออกเปน 3 ประเด็นไดดังน้ี 

  2.1 องคประกอบที่แสดงถึงความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียน

สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

   ความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครอง           

สวนทองถ่ินที่ไดสังเคราะหแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ หลอมรวมกับขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ

ผูทรงคุณวุฒิทั้ง 5 คน มีความเห็นที่เหมือนกันและแตกตางกัน คือ ผูทรงคุณวุฒิเห็นดวยกับองคประกอบ 

ซึ่งเปนตัวบงช้ีที่ผูวิจัยสงัเคราะหไดวา สามารถวัดความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียน

สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ทั้ง 4 ตัวช้ีวัด ไดแก มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจิตสาธารณะ และ

ซื่อสัตยสุจริต  

   สําหรับความคิดเห็นเพิ่มเติมและเปนประโยชนตอการวิจัยของผูทรงคุณวุฒิ         

มีดังน้ี องคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือการปกครองตนเองของคนในทองถ่ินเปนหัวใจหลัก พลเมืองที่จะ

จัดการตนเองใหสามารถปกครองตนเองไดจึงตองมีความรู และแนวทางที่แสดงถึงบทบาทที่ชัดเจน คือ              

1) มีความรับผิดชอบตอตนเองและทองถ่ินซึ่งจะสามารถทําเชนน้ีไดตองมีความรูในสังคมทองถ่ิน           

ซึ่งจะสามารถทําเชนน้ีไดตองมีความรูในสังคมทองถ่ิน การเปนผูมีความรับผิดชอบตอสังคมทองถ่ิน          

ก็ตองมีวินัยสูง เสียสละ 2) การเปนผูที่คิดวิเคราะหเปนไมถูกครอบงําและช้ีนําจากผูอื่นตองเปนผูนํา
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ตัวเองได เปนผูที่ใชเหตุผลอยูเสมอ 3) การเปนผูรักความยุติธรรมพลเมืองตองสรางความยุติธรรม          

รักสันติ ไมใชความรุนแรง 4) เปนผูที่คํานึงถึงสวนรวมเปนหลัก 

   ผูวิจัยนําขอมูลจากการสัมภาษณแลวนํามาสังเคราะหรวมกับขอมูลที่ไดจาก

การศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ ผลสรุปที่ไดเปนของแตละตัวบงช้ี แสดงไดดังตารางที่ 4.1  

 

ตารางท่ี 4.1 องคประกอบและตัวชีวั้ดของความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียน

สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

องคประกอบ           ตัววัดตามตัวบงช้ีของความเปนพลเมือง 

มีความรับผดิชอบ 

Responsibility 

 

1. มีสวนรวมในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

2.  รักษาอุปกรณการเรียนรูของสวนรวมและของตนเอง 

3.  กระทําสิ่งท่ีเปนประโยชนตอผูอ่ืนและสวนรวม 

4.  เจารวมรับรูปญหาท่ีเกิดขึ้นในสังคม 

5.  ใหความรวมมือตอการทํากิจกรรมตาง ๆ ท้ังในหองเรียนและนอกหองเรียน 

มีความรับผดิชอบ 

Responsibility 

 

1.  มีสวนรวมในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

2.  รักษาอุปกรณการเรียนรูของสวนรวมและของตนเอง 

3.  กระทําสิ่งท่ีเปนประโยชนตอผูอ่ืนและสวนรวม 

4.  เจารวมรับรูปญหาท่ีเกิดขึ้นในสังคม 

5.  ใหความรวมมือตอการทํากิจกรรมตาง ๆ ท้ังในหองเรียนและนอกหองเรียน 

มีวินัย 

Discipline 

 

1.  ปฏิบตัิตนเปนสมาชิกท่ีดขีองวิทยาลยั 

2. ศึกษางานท่ีไดรับผิดชอบกอนลงมือทําเสมอ 

3. ทําในสิ่งท่ีดีไมกอใหเกิดความเดือดรอนและอยูในระเบียบวินัยของวิทยาลัย 

4.  ปฏิบตัิตนเปนแบบอยางท่ีดงีามและถายทอดไปยังผูอ่ืนได 

5.  ปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎระเบียบ และกติกาทางสงัคม 

มีจิตสาธารณะ 

Public Mind 

 

1.  มีความรูสึกตองการชวยเหลือผูอ่ืนท่ีประสบปญหา 

2.  มีความเสยีสละทํางานเพ่ือสวนรวม 

3. ตระหนักรูและคํานึงถึงประโยชนสวนรวมเปนสาํคญั 

4.  รับอาสาเพ่ือทํากิจกรรมเพ่ือสวนรวมอยูเสมอ 

5.  ทําประโยชนตอสังคมถงึแมวาจะมีปญหาและอุปสรรคแตก็ไมทอถอย 

ซ่ือสัตยสุจริต 

Honesty 

 

 

1. ไมนําของคนอ่ืนมาเปนของตนเอง 

2.  ประพฤติและปฏิบตัิตนตามขอตกลงรวมกัน 

3.  มีการหยิบยืมสิง่ของใด ๆ ขาพเจามีสงคืนเจาของทุกคร้ัง 

4.  ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดแีละปกปองผลประโยชนของสวนรวม 

5.  ปฏิบตัิหนาท่ีบนพ้ืนฐานความเสมอภาคจริงใจและมีเหตุผล 
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จากตารางที่ 4.1 พบวา ความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน มีองคประกอบดังน้ี ความรับผิดชอบ มีวินัย มีจิตสาธารณะ และซื่อสัตยสุจริต         

มีจํานวนดานละ 5 ขอ รวมตัวช้ีวัด ความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกดัองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินทั้งสิ้น 20 ตัวช้ีวัด 

 

  2.2  รางรูปแบบความสัมพันธปจจัยเชิงสาเหตุของความเปนพลเมืองของนักเรียน

อาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

   ปจจัยเชิงสาเหตุของความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัด

องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ผานการสังเคราะหจากแนวคิดและทฤษฎีทีเ่กี่ยวของหลอมรวมกับขอมูล

ที่ไดจากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ มีความเหมือนและความแตกตางกัน คือ ผูทรงคุณวุฒิเห็นดวยกับ

ปจจัย และตัวบงช้ีที่ผูวิจัยสังเคราะหไดวามีความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียน

สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินทั้ง 4 ปจจยั และ 20 ตัวบงช้ี ไดแก 1) ลักษณะมุงอนาคต - ควบคุมตน 

มีตัวบงช้ี คือ สามารถคาดการณไกล หาทางแกไขปญหาและ รูจักปฏิบัติตน 2) ปจจัยทางดานภาวะ

ผูนําคร ูมีตัวบงช้ี 3 ตัวคือ การจัดการเรียนรู เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมเชิงจริยธรรม 3) ปจจัย

ทางดานการรับรูขาวสารจากสื่อ และมีตัวบงช้ี 3 ตัวคือการสนใจติดตามขาวสาร การพิจารณา

ขอเท็จจริงของขาวสาร และคุณคาของขาวสาร 4) ปจจัยทางดานการสนับสนุนทางสังคม มีตัวบงช้ี 3 ตัว 

คือ การสนับสนุนจากครอบครัว การสนับสนุนจากเพื่อน และการสนับสนุนจากครู โดยผูทรงคุณวุฒิ            

มีความเห็นวาไมควรเพิ่มปจจัยใด ๆ อีกแลว เน่ืองจากจะตองคํานึงถึงความเหมาะสมในการสราง

เครื่องมือในการทําวิจัย และการไดมาซึ่งขอมูลที่ตรงสภาพตามความเปนจริงดวย สําหรับความคิดเห็น

แตละประเด็นของผูทรงคุณวุฒิ มีดังน้ี 

   2.2.1 ลักษณะมุงอนาคต - ควบคุมตน ผูทรงคุณวุฒิแสดงความคิดเห็นวา               

มีความเหมาะสมแลว ปจจัยดานลักษณะมุงอนาคต - ควบคุมตน น้ันเปนการแสดงออกของนักเรียน

อาชีวศึกษาวาสามารถควบคุมตนเองในการแสดงพฤติกรรมไดอยางเหมาะสมเปนปจจัยเชิงสังเกตแลว 

ความสามารถในการคาดการณไกล หาทางแกปญหาและรูจักการปฏิบัติ ลวนมีความสัมพันธกับการใช

เหตุใชผลรูเหตุรูผลมีเหตุมีผลทั้งสิ้น ดังน้ันควรมีเหตุผลทั้งสิ้น ดังน้ันความมีเหตุผล “การใชเหตุผล 

หรือการมีเหตุผล มาเปนองคประกอบของพลเมือง 

   ผูวิจัยนําขอมูลจากการสัมภาษณและการสังเคราะหรวมกับขอมูลที่ไดจาก

การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของเพื่อใชเปนตัววัดความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ใน

โรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินในดานลักษณะมุงอนาคต - ควบคุมตน ในแตละตัวบงช้ี 

แสดงไดดังตารางที่ 4.2 
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ตารางท่ี 4.2 ตัววัดและตัวบงชี้ของปจจัยดานลักษณะมุงอนาคต - ควบคุมตน  

 

ลักษณะมุงอนาคต - ควบคุมตน                      ตัววัดตามตัวบงช้ีของปจจัย 

สามารถคาดการณไกล 

 

 

1.  รูและเขาใจถงึผลกระทบจากการแสดงออกท้ังดแีละไมด ี

2.  สามารถปรับตัวรูเทาทันกับการเปลีย่นแปลงของสงัคม 

3.  มีความตระหนักรูถงึปญหาท่ีสงผลกระทบตามมา 

4.  สามารถวางแผนปฏิบตัิงานเพ่ือใหบรรลตุามเปาหมายท่ีวางไว 

5.  สามารถควบคุมกํากับตนเองไปสูจุดมุงหมายท่ีวางไวได 

หาทางแกไขปญหา 

 

 

1.  คิดอยางมีเหตผุลและอาศัยกระบวนการคดิขั้นสงู 

2.  เปดใจกวางและยอมรับความคดิเห็นของผูอ่ืน 

3.  ยอมรับผลการกระทําของตนเองเม่ือถูกตําหนิ 

4.  เม่ืออยากไดสิง่ใดขาพเจามีความอดทนท่ีจะไดมาตอสิ่งน้ัน 

5.  เลือกใชกลยุทธท่ีเหมาะสมในการแกปญหาความขัดแยงและความ

แตกตางท่ีเกิดขึ้น 

รูจักการปฏิบัต ิ

 

 

1.  มีความเต็มใจท่ีจะเรียนรูในแบบอยางท่ีด ี

2.  มักใชปญญาวิเคราะหเหตุผลในการแกไขปญหาตาง ๆ 

3.  ตัดสินใจและเลือกปฏิบัติในสถานการณตาง  ๆไดอยางสรางสรรค 

4. ยอมรับในความสามารถของสมาชิกท่ีมีความแตกตางกัน 

5. เม่ือมีเหตุการณท่ียั่วยุอารมณสามารถควบคุมได 

 

 

จากตารางที่ 4.2 พบวา ปจจัยดานดานลักษณะมุงอนาคต - ควบคุมตน มีตัววัดที่ใชทํานาย

ความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 15 ขอ และ

ในแตละขอ มีรายละเอียดกําหนด 5 ขอ ซึ่งรวมตัวช้ีวัดในปจจัยดานลักษณะมุงอนาคต - ควบคุมตน 

ของความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 3 ตัวช้ีวัด 

 

   2.2.2 ภาวะผูนําคร ูในสวนของปจจัยภาวะผูนําครูผูทรงคุณวุฒิเห็นดวย ตอครู

ผูที่เปนผูนําที่มีการแสดงออกของครูโดยการนําทั้งภายในและภายนอกหองเรียน ตลอดจนการมี

ความสัมพันธและเกี่ยวของกับกิจกรรมตาง ๆ ระหวางครูแตละบุคคลภายในสถานศึกษา มีการรวมกัน

ทํางานอยางรวมมือรวมพลังนําไปสูการเรียนรู มีอิทธิพลตอผูอื่นไปสูการพัฒนาการดําเนินงานทาง

การศึกษา และรักษาสภาพใหมีผลงานสามารถสรางแรงบันดาลใจ สรางความปรารถนา ทําใหเกิด

ความเช่ือถือศรัทธา การยอมรับ ความพยายาม การอุทิศตัว เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย 
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    สําหรับความคิดเห็นเพิ่มเติมของผูทรงคุณวุฒิไดเสนอแนะในสวน          

ของภาวะผูนําน้ัน ครูควรมีความเปนผูนําทางวิชาการ เพื่อที่จะไดสอดคลองกับองคประกอบ ผูวิจัยนํา

ขอมูลจากการสัมภาษณและการสังเคราะหรวมกับขอมูลที่ไดจากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ

เพื่อใชเปนตัววัดความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน ในดานภาวะผูนําครูในแตละตัวบงช้ี แสดงไดดังตารางที่ 4.3 

 

ตารางท่ี 4.3 ตัววัดและตัวบงชี้ของปจจัยดานภาวะผูนําคร ู

 

ภาวะผูนําคร ู                      ตัววัดตามตัวบงช้ีของปจจัย 

การจัดการเรียนรู 

 

1. ครูปฏิบตัิตอขาพเจาโดยคาํนึงถงึความสามารถและความแตกตางระหวางกัน 

2. ครูเปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงความสามารถอยางเต็มท่ี 

3. ครูใหคําแนะนําสิ่งท่ีเปนประโยชนตอความกาวหนาของนักเรียนเปนรายบคุคล 

4. ครูมีแรงจูงใจและสนับสนุนความคดิใหมๆ ของนักเรียน 

5. ครูเปนผูคอยกระตุนใหนักเรียนรูสึกวาตนเองน้ันมีคุณคาท่ีจะสามารถฝาฟน

อุปสรรคน้ันไปได 

เปนผูนําการ

เปลี่ยนแปลง 

 

1.  ครูสงเสริมใหนักเรียนมีความคดิสรางสรรคอยางตอเน่ือง 

2.  ครูเสริมสรางกําลงัใจใหแกนักเรียนเม่ือเขาตองเผชญิตอปญหาและอุปสรรค 

3.  ครูใหความสาํคญัตอการแสดงความคดิเห็นของนักเรียนเสมอ 

4.  ครูมีสวนชวยกระตุนใหหาแนวทางใหมๆในการแกไขปญหาเสมอ 

5.  ครูแสดงใหนักเรียนไดเห็นวาปญหาท่ีเกิดขึ้นเปนเร่ืองท่ีทาทายและเปนโอกาสท่ีดี

ท่ีนักเรียนจะสามารถแกไขปญหารวมกัน 

พฤติกรรมเชงิ

จริยธรรม 

 

1.  ครูสามารถสรางบรรยากาศของความไววางใจใหเกิดขึ้นในโรงเรียน 

2.  ครูเปนนักฟงท่ีดีเพ่ือเปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงความคดิเห็นอยางอิสระ 

3.  ครูเปนแบบอยางท่ีดีทางดานความประพฤต ิ

4.  ครูตัดสินปญหาของนักเรียนดวยความยตุิธรรมเสมอกัน 

5.  ครูเปนผูท่ีมีความรอบคอบในการแกไขปญหา ยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืนเม่ือ

มีความคดิเห็นท่ีแตกตาง 

 

 

จากตารางที่ 4.3 พบวา ปจจัยดานดานภาวะผูนําครูมีตัววัดที่ใชทํานายความเปนพลเมือง

ของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 15 ขอ และในแตละขอ           

มีรายละเอียดกําหนด 5 ขอ ซึ่งรวมตัวช้ีวัดในปจจัยดานภาวะผูนําครูของความเปนพลเมืองของ

นักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 3 ตัวช้ีวัด 
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   2.2.3 การรับรูขาวสาร ผูทรงคุณวุฒิ ผูรับสารจะเลือกสนใจหรือเปดรับขาวสาร

จากแหลงหน่ึงแหลงใดที่มีอยูทั้งสื่อสิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส และสื่อทางเทคโนโลยี 

    สําหรับความคิดเห็นเพิ่มเติมและเปนประโยชนตอการวิจัย ดานการรับรู

ขาวสารผานสื่อน้ัน ผูทรงมีความเห็นเพิ่มเติมวา สื่อควรเปนสื่อที่มีคุณภาพไมบิดเบือนเปนแหลงขอมูล

ขาวสารที่ใหความรู ความคิดสรางสรรคพลเมืองใหฉลาดทันกับสถานการณอยูเสมอ 

    ผูวิจัยนําขอมูลจากการสัมภาษณและการสังเคราะหรวมกับขอมูลที่ได

จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของเพื่อใชเปนตัววัดความเปนพลเมอืงของนักเรียนอาชีวศึกษา 

ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินในดานการรับรูขาวสารผานสื่อในแตละตัวบงช้ี แสดงได

ดังตารางที่ 4.4 

 

ตารางท่ี 4.4 ตัววัดและตัวบงชี้ของปจจัยดานการรับรูขาวสารผานสื่อ  

 

การรบัรูขาวสารผานส่ือ                      ตัววัดตามตัวบงช้ีของปจจัย 

การสนใจติดตามขาวสาร 

 

1.  สนใจติดตามและเลือกรับขาวสาร จากสื่อท่ีหลากหลาย 

2.  เลือกรับสื่อท่ีชวยเสริมสรางความคิดสรางสรรค 

3.  เลือกใชสื่อสังคมออนไลนใหเกิดประโยชนแกตนเอง และสังคมได 

4.  ติดตามความเคลื่อนไหวและเรียนรูเพ่ิมเติมเก่ียวกับการจัดกิจกรรมสังคม

เม่ือมีโอกาส 

5.  เปดรับขอมูลขาวสารเพ่ือใหรูทันเหตุการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน 

การพิจารณาขอเท็จจริง

ของขาวสาร 

 

1.  เปรียบเทียบขอมูลและสารสนเทศเพ่ือการตดัสินใจท่ีถูกตอง 

2.  ประยุกตใชความรูจากขาวสารท่ีไดรับเพ่ือแกปญหาตางๆได 

3.  สามารถแยกแยะขอด ีขอเสีย ของขาวสารไดเปนอยางด ี

4.  รูจักควบคุมอารมณของตนเองในขณะท่ีไดรับขาวสารอยางเหมาะสม 

5. รูและเขาใจขอมูลขาวสารท่ีไมเหมาะสม 

คุณคาของขาวสาร 

 

1.  รูและติดตามเหตุการณบานเมืองท้ังระดับทองถิ่น ประเทศ และระดับโลก 

2.  สามารถใหความรูความเขาใจกับเพ่ือนดวยความเต็มใจอยูเสมอ 

3. เขาใจความแตกตางของบคุคลอ่ืน และเคารพความคิดเห็นท่ีแตกตางกัน 

4.  เคารพสิทธิเสรีภาพศักดิศ์รีความเปนมนุษยของตนและบุคคลอ่ืนอยางเทา

เทียมกัน 

5. เม่ือเปดรับขอมูลขาวสารจากสื่อท่ีหลากหลายแลวนํามาวิเคราะหถึงความ

ถูกตองถีถ่วนกอนแลวถงึจะนําขอมูลน้ันไปสื่อสาร 
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จากตารางที่ 4.4 พบวา ปจจัยดานดานการรับรูขาวสารผานสื่อ มีตัววัดที่ใชทํานายความ

เปนพลเมอืงของนักเรยีนอาชีวศึกษา ในโรงเรยีนสงักดัองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 15 ขอ และในแตละขอ 

มีรายละเอียดกําหนด 5 ขอ ซึ่งรวมตัวช้ีวัดในปจจัยดานการรับรูขาวสารผานสื่อของความเปนพลเมือง

ของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 3 ตัวช้ีวัด 

 

   2.2.4 การสนับสนุนทางสังคมในสาระของการสนับสนุนทางสังคมน้ัน ผูทรงคุณวุฒิ

เห็นดวย การรับรูดวยความรูสึกถึงการไดรับความหวงใย การดูแล การเอาใจใส การไดรับคําแนะนํา

ตาง ๆ ไดรับการยกยอง ชมเชยการไดรับความชวยเหลือในดานตาง ๆ จากบุคคลในครอบครัว เพื่อน 

ครู ที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการเปนพลเมืองดี 

    สําหรับความคิดเห็นเพิ่มเติมน้ันผูทรงคุณวุฒิ ไดเพิ่มเติมวาสถาบันทาง

สังคม สิ่งแวดลอมทางสังคม ทําหนาที่กลอมเกลาทางสังคม เพราะหองเรียนอยูในสังคมใหญ ในความ

เปนจริงแลวสถานศึกษาหรือโรงเรียนคือสังคมจําลอง การสรางพลเมืองจึงตองการ การสนับสนุนจาก

สังคม โดยไมตัดสังคมออกจากโรงเรียน สถาบันทางสังคม ต้ังแตครอบครัว องคกรปกครองทองถ่ิน 

ภาครัฐ และภาคเอกชน ลวนมีความสําคัญทั้งสิ้น 

    ผูวิจัยนําขอมูลจากการสัมภาษณและการสังเคราะหรวมกับขอมูลที่ไดจาก

การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ เพื่อใชเปนตัววัดความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา         

ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินในดานการสนับสนุนทางสังคมในแตละตัวบงช้ี แสดงดัง

ตารางที่ 4.5 

 

ตารางท่ี 4.5 ตัววัดและตัวบงชี้ของปจจัยดานการสนับสนุนทางสังคม 

 

การสนับสนุนทางสังคม                      ตัววัดตามตัวบงช้ีของปจจัย 

การสนับสนุนจาก

ครอบครัว 

 

1. สมาชิกในครอบครัวมีการพูดคุยปรึกษาเม่ือเจอปญหา คอยใหกําลงัใจอยูเสมอ 

2.  ครอบครัวสงเสริมและคอยใหความชวยเหลือทุกคร้ัง 

3.  เม่ือมีการทําผิดพลาด ครอบครัวขาพเจาใหอภยัอยูเสมอ 

4.  พอแมอนุญาตใหตดัสินใจในสิ่งตาง ๆ ดวยตัวเอง 

5.  พอแมคอยดูแลกระบวนการคิด การตัดสินใจของขาพเจาอยางมีเหตุมีผล 

การสนับสนุนจากเพ่ือน 

 

1.  เม่ือมีพฤติกรรมบางอยางท่ีไมดี เพ่ือนจะคอยเตือนอยูเสมอ 

2.  ยอมรับการแสดงความคิดเห็นของเพ่ือนและกระตุนใหใชความคดิตอไป 

3.  ใหความเปนมิตรและสรางสัมพันธภาพชวยเหลือเก้ือกูลกันอยูเสมอ 

4.  เพ่ือนสามารถท่ีจะยอมรับถึงความแตกตางได 

5.  เพ่ือนคอยตักเตือนอยูเสมอเม่ือทําในสิ่งท่ีไมถูกตอง 
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ตารางท่ี 4.5 (ตอ) 

 

การสนับสนุนทางสังคม                      ตัววัดตามตัวบงช้ีของปจจัย 

การสนับสนุนจากครู 

 

1.  ครูชวยแกไขปญหาตาง ๆ ใหกับขาพเจาท้ังดานการเรียนและการใชชีวิต     

ในวิทยาลัย 

2.  ครูชวยสงเสริมใหขาพเจาเขาใจเปาหมายของการเรียนและเขาใจในหนาท่ี        

ท่ีตองรับผดิชอบในฐานะท่ีเปนนักเรียน 

3.  ครูสงเสริมใหขาพเจาไดเรียนรูท่ีหลากหลาย 

4.  เม่ือขาพเจาทําผดิพลาดครูมีการวากลาวตักเตือนโดยใหรูถงึเหตผุลท่ีถูกตอง 

5.  ครูใหคําชีแ้นะและคอยวากลาวตักเตือนขาพเจาอยูเสมอ 

 

 

จากตารางที่ 4.5 พบวาปจจัยดานดานการสนับสนุนทางสังคม มีตัววัดที่ใชทํานายความ 

เปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 15 ขอ และ          

ในแตละขอ มีรายละเอียด กําหนด 5 ขอ ซึ่งรวมตัวช้ีวัดในปจจัยดานการสนับสนุนทางสังคมของความ

เปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 4 ตัวช้ีวัด 

 

จากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับความสัมพันธของความเปนพลเมืองของนักเรียน

อาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูทรงคุณวุฒิทั้ง 5 คน พบวา ทุกคนมีความเห็น

ตรงกันวากรอบแนวคิดการวิจัยเรื่อง องคประกอบ ตัวช้ีวัด และปจจัยเชิงสาเหตุความเปนพลเมือง        

ของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ผูวิจัยสรางข้ึน คือ ปจจัยที่เปน

ตัวแปรแฝงภายนอก 4 ตัวแปร ไดแก ปจจัยดานลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน โดยมีตัวแปรสังเกตที่ใช

วัดความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินได 3 ตัวแปร 

คือ สามารถคาดการณไกล หาทางแกไขปญหา และรูจักการปฏิบัติ ปจจัยภาวะผูนําครูโดยมีตัวแปร

สังเกตที่ใชวัดความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ได 3 ตัวแปร คือ การจัดการเรียนรู เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง และพฤติกรรมเชิงจริยธรรม ปจจัยการ

รับรูขาวสารผานสื่อ โดยมีตัวแปรสังเกตที่ใชวัดความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียน

สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินได 3 ตัวแปร คือ การสนใจติดตามขาวสาร การพิจารณาขอเท็จจริง

ของขาวสาร คุณคาของขาวสาร และปจจัยดานการสนับสนุนทางสังคม โดยมีตัวแปรสังเกตที่ใชวัด

ความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินได 3 ตัวแปร 

คือ การสนับสนุนจากครอบครัว การสนับสนุนจากเพื่อน และการสนับสนุนจากคร ูโดยมีตัวแปรสังเกตที่ใช

เปนตัววัดความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินได  
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4 ตัวแปร คือ ความรับผิดชอบ มีวินัย มีจิตสาธารณะ และซื่อสัตยสุจริต นอกจากน้ีตัวแปรทุกตัวมี

ความสัมพันธ และตรงตามบริบทที่เปนจริงน่ันคือกรอบแนวคิดการวิจัยเรื่อง องคประกอบ ตัวช้ีวัด 

และปจจัยเชิงสาเหตุความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครอง        

สวนทองถ่ินที่ผูวิจัยสรางข้ึน มีความถูกตองเหมาะสมและสอดคลองกับขอบเขตการวิจัยในสถานที่จริง

สามารถนําไปกําหนดในรางรูปแบบองคประกอบ ตัวช้ีวัด และปจจัยเชิงสาเหตุความเปนพลเมือง          

ของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินได 

 

 3. ผลการวิเคราะหองคประกอบ ตัวช้ีวัดและปจจัยเชิงสาเหตุของความเปนพลเมือง

ของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  จากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับความสัมพันธตามบริบทขององคประกอบ 

ตัวช้ีวัด และปจจัยเชิงสาเหตุของความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน และลักษณะที่ควรจะเปนของผูทรงคุณวุฒิทั้ง 5 คน พบวา ทุกคนมีความเห็น

ตรงกันวากรอบแนวคิดการวิจัยเรือ่ง องคประกอบ ตัวช้ีวัด และปจจัยเชิงสาเหตุของความเปนพลเมือง

ของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ผูวิจัยสรางข้ึนคือ ปจจัยดาน

ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน โดยมีตัวแปรสังเกตที่ใชวัดความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา  

ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ได 3 ตัวแปร คือ สามารถคาดการณไกล หาทางแกไข

ปญหา รูจักการปฏิบัติ มีอิทธิพลทางตรงตอความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียน

สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ปจจัยภาวะผูนําครู มีตัวแปรสังเกตที่ใชวัดความเปนพลเมืองของ

นักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินได 3 ตัวแปร คือ การจัดการเรียนรู 

เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง และพฤติกรรม เชิงจริยธรรม มีอิทธิพลทางตรงและทางออมตอความเปน

พลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยผานลักษณะมุง

อนาคตควบคุมตนและการรับรูขาวสารผานสื่อ ปจจัยการรับรูขาวสารผานสื่อ มีตัวแปรสังเกตที่ใชวัด

ความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินได 3 ตัวแปร 

คือ การสนใจติดตามขาวสาร การพิจารณาขอเท็จจริงของขาวสาร คุณคาของขาวสาร มีอิทธิพล

ทางตรงตอความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ปจจัยดานการสนับสนุนทางสังคม มีตัวแปรสังเกตที่ใชวัดความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา  

ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินได 3 ตัวแปร คือ การสนับสนุนจากครอบครัว การสนับสนุน

จากเพื่อน และการสนับสนุนจากครู มีอิทธิพลทางตรงและทางออมตอความเปนพลเมืองของนักเรียน

อาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยผานการรับรูขาวสารผานสื่อ โดยมีตัวแปร

สังเกตที่ใชเปนตัววัดความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครอง      

สวนทองถ่ินได 4 ตัวแปร คือ ความรับผิดชอบ มีวินัย มีจิตสาธารณะ และซื่อสัตยสุจริต โดยมีตัวแปร
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สังเกตที่ใชเปนตัววัดความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครอง       

สวนทองถ่ินได 4 ตัวแปร คือ ความรับผิดชอบ มีวินัย มีจิตสาธารณะ และซื่อสัตยสุจริต นอกจากน้ี  

ตัวแปรทุกตัวมีความสัมพันธและตรงตามบริบทที่เปนจริง น้ันคือกรอบแนวคิดการวิจัยเรื่อง องคประกอบ 

ตัวช้ีวัด และปจจัยเชิงสาเหตุของความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน*ที่ผูวิจัยสรางข้ึนมีความถูกตองเหมาะสม และสอดคลองกับขอบเขตการวิจัย       

ในสถานที่จริงสามารถนําไปกาํหนดในรางรูปแบบขององคประกอบ ตัวช้ีวัด และปจจัยเชิงสาเหตุความ

เปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อตรวจสอบกับ

ขอมูลเชิงประจักษตอไป 

 

ตอนท่ี 2 การตรวจสอบความสอดคลองขององคประกอบ ตัวชี้วัดและปจจัยเชิงสาเหตุของความ

เปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับ

ขอมูลเชิงประจักษ  

 

แบงประเด็นการนําเสนอดังน้ี 

 1.  สัญลักษณและอกัษรยอในการวิเคราะหขอมลู 

 2. การวิเคราะหขอมลูทั่วไปของกลุมตัวอยาง  

 3.  ผลการวิเคราะหสถิติพื้นฐานขององคประกอบ ตัวช้ีวัด และปจจัยเชิงสาเหตุ          

ของความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  3.1 ผลการวิเคราะหสถิติพื้นฐานขององคประกอบ ตัวช้ีวัด ความเปนพลเมือง      

ของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดแก ไดแก มีความรับผิดชอบ 

มีวินัย มีจิตสาธารณะ ซื่อสัตยสุจริต 

  3.2 ผลการวิเคราะหสถิติพื้นฐานของ ปจจัยเชิงสาเหตุของความเปนพลเมือง            

ของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดแก มีความรับผิดชอบ มีวินัย             

มีจิตสาธารณะ ซื่อสัตยสุจริต 

 3. ผลการวิเคราะหความสัมพันธเชิงสาเหตุของความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา 

ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  3.1 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตได 

  3.2 ผลการวิเคราะหสาเหตุความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียน

สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  3.3 ผลการวิเคราะหอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออม และอิทธิพลรวมของสาเหตุ

ความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 



 115 

สัญลักษณและอักษรยอในการวิเคราะหขอมูล 

 

เพื่อใหเขาใจตรงกันในการแปรความหมายของการวิเคราะหขอมูล ผู วิจัยไดกําหนด

สัญลักษณและอักษรยอไวในการวิเคราหขอมูลและแปลความหมาย ดังตารางที่ 4.6 

 

ตารางท่ี 4.6 สัญลักษณและอักษรยอในการวิเคราะหขอมูล 

 

องคประกอบหลัก 

/สัญลักษณ 

องคประกอบยอย 

สัญลักษณ 
ตัวช้ีวัด สัญลักษณ 

ความเปนพลเมือง 

(Ctzs) 

1. มีความรับผิดชอบ

Responsibility 

 

1. มีสวนรวมในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม Ctzsr1 

2. รักษาอุปกรณการเรียนรูของสวนรวมและของตนเอง Ctzsr2 

3. ขาพเจาการทําส่ิงที่เปนประโยชนตอผูอ่ืนและสวนรวม Ctzsr3 

4. รวมรับรูปญหาที่เกิดขึ้นในสังคม Ctzsr4 

5. ใหความรวมมือตอการกระทํากิจกรรมตาง ๆ ทั้งใน

หองเรียนและนอกหองเรียน Ctzsr5 

 2. มีวินัย  

Discipline 

1. ปฏิบัติตนเปนสมาชิกที่ดีของโรงเรียน Ctzsd6 

2. ศึกษางานที่ไดรับผิดชอบกอนลงมือทําเสมอ Ctzsd7 

3. เจาทําในส่ิงที่ดีไมใหกอความเดือดรอนอยูในระเบียบวินัย

ของโรงเรียน Ctzsd8 

4. ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีงามและถายทอดไปยังผูอ่ืนได Ctzsd9 

5. ปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบ และกติกาทางสังคม Ctzsd10 

 3. มีจิตสาธารณะ

Public Mind 

 

1. มีความรูสึกอยากชวยเหลือผูอ่ืนที่ประสบปญหา Ctzsp11 

2. มีความเสียสละทํางานเพื่อสวนรวม Ctzsp12 

3. เจาตระหนักรูและคํานึงถึงประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ Ctzsp13 

4. รับอาสาเพื่อทํากิจกรรมบางอยางเพื่อสวนรวม Ctzsp14 

  5. ทําประโยชนตอสังคมถึงแมวาจะมีปญหาและอุปสรรค  

แตเราก็ไมทอถอย Ctzsp15 

 4. ซ่ือสัตยสุจริต

Honesty 

1. ไมเอาของคนอ่ืนมาเปนของตนเอง Ctzsh16 

2. ประพฤติและปฏิบัติตามตนตามขอตกลงรวมกัน Ctzsh17 

3. เม่ือมีการหยิบยืมส่ิงของใด ๆ มีการนําสงคืนเจาของทุกครั้ง Ctzsh18 

4. ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี และปกปองผลประโยชน

ของสวนรวม Ctzsh19 

5. ปฏิบัติหนาที่บนพื้นฐานความเสมอภาคจริงใจและมีเหตุผล Ctzsh20 
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ตารางท่ี 4.6 (ตอ) 

 

องคประกอบหลัก 

/สัญลักษณ 

องคประกอบยอย 

สัญลักษณ 
ตัวช้ีวัด สัญลักษณ 

ลักษณะมุงอนาคต

ควบคุมตน (OFC) 

1. สามารถ

คาดการณไกล 

1. รูและเขาใจถึงผลกระทบจาก การแสดงออกทั้งดีและไมดี OFC1 

2. สามารถปรับตัวรูเทาทันการเปล่ียนแปลงของสังคม OFC2 

3. ตระหนักรูถึงปญหาที่สงผลกระทบตามมา OFC3 

4. สามารถวางแผนปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุตามเปาหมายที่วางไว OFC4 

5. สามารถควบคุมกํากับตนเองไปสูจุดมุงหมายที่วางไวได OFC5 

 2. หาทางแกไข

ปญหา 

1. คิดอยางมีเหตุผลและอาศัยกระบวนการคิดขั้นสูง OFC6 

2. เปดใจกวางและยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน OFC7 

  3. ยอมรับผลการกระทําของตนเองเม่ือถูกตําหนิ OFC8 

4. เม่ือตองการไดส่ิงใดขาพเจามีความอดทนที่จะไดมาตอส่ิงน้ัน OFC9 

5. เลือกใชกลยุทธที่เหมาะสมในการแกปญหาความขัดแยง

และความแตกตางที่เกิดขึ้น OFC10 

 3. รูจักการปฏิบัติ 1. มีความเต็มใจที่จะเรียนรูในแบบอยางที่ดี OFC11 

2. ขาพเจามักใชปญญาวิเคราะหเหตุผลในการแกไขปญหา

ตาง ๆ OFC12 

3. ตัดสินใจและเลือกปฏิบัติในสถานการณตาง ๆ ไดอยาง

สรางสรรค OFC13 

4. ยอมรับความสามารถของสมาชิกที่มีความแตกตางกัน OFC14 

5. เม่ือมีเหตุการณที่ยั่วยุอารมณสามารถควบคุมตนเองได OFC5 

การรับรูขาวสาร

ผานส่ือ (RNM) 

1. การสนใจ

ติดตามขาวสาร 

1. สนใจติดตามและเลือกรับ ขาวสารจากส่ือที่หลากหลาย RNM16 

2. เลือกรับส่ือทีช่วยเสริมสรางความคิดสรางสรรค RNM17 

3. เลือกใชส่ือสังคมออนไลนใหเกิดประโยชนแกตนเอง และ

สังคมได RNM18 

4. ติดตามความเคล่ือนไหวและเรียนรูเพิ่มเติมเก่ียวกับการ

จัดกิจกรรมสังคมเม่ือมีโอกาส RNM19 

5. เปดรับขอมูลขาวสารเพื่อใหรูทันเหตุการณตาง ๆ ใน

ชีวิตประจําวัน 

RNM16 

 

 2. การพิจารณา

ขอเท็จจริงของ

ขาวสาร 

1. เปรียบเทียบขอมูลและสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจที่ถูกตอง RNM21 

2. ประยุกตใชความรูจากขาวสารที่ไดรับเพื่อแกปญหาตาง ๆ ได RNM22 

3. สามารถแยกแยะขอดี ขอเสีย ของขาวสารไดเปนอยางดี RNM23 

4. รูจักควบคุมอารมณของตนเองในขณะที่ไดรับขาวสาร

อยางเหมาะสม RNM24 

5. รูและเขาใจขอมูลขาวสารที่ไมเหมาะสม RNM25 
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ตารางท่ี 4.6 (ตอ) 

 

องคประกอบหลัก 

/สัญลักษณ 

องคประกอบยอย 

สัญลักษณ 
ตัวช้ีวัด สัญลักษณ 

 3. คุณคาของ

ขาวสาร 

1. รูและติดตามเหตุการณบานเมืองทั้งระดับทองถิ่น ประเทศ 

และระดับโลก RNM26 

2. สามารถใหความรูความเขาใจกับเพื่อนดวยความเต็มใจอยูเสมอ RNM27 

3. เขาใจความแตกตางของบุคคลอ่ืน และเคารพความคิดเห็น 

ที่แตกตางกัน RNM28 

4. เคารพสิทธิเสรีภาพศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของตนและ

บุคคลอ่ืนอยางเทาเทียมกัน RNM29 

5. เม่ือเปดรับขอมูลขาวสารจากส่ือที่หลากหลายแลวนํามาวิเคราะห

ความถูกตองถี่ถวนกอนแลวถึงจะนําขอมูลน้ันไปส่ือสาร RNM30 

ภาวะผูนําคร ู

LTS 

1. การจัดการ

เรียนรู 

1. ครูปฏิบัติตอขาพเจาโดยคํานึงถึงความสามารถและความ

แตกตางระหวางกัน LTS31 

2. ครูเปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงความสามารถอยางเต็มที่ LTS32 

 

 

 3. ครูใหคําแนะนําส่ิงที่เปนประโยชนตอความกาวหนาของ

นักเรียนเปนรายบุคคล LTS33 

4. ครูมีแรงจูงใจและสนับสนุนความคิดใหม ๆ ของนักเรียน LTS34 

5. ครูเปนผูคอยกระตุนใหนักเรียนรูสึกวาตนเองน้ันมีคุณคาที่

จะสามารถฝาฟนอุปสรรคน้ันไปได LTS35 

 2. เปนผูนําการ

เปล่ียนแปลง 

1. ครูสงเสริมใหนักเรียนมีความคิดสรางสรรคอยางตอเน่ือง LTS36 

2. ครูเสริมสรางกําลังใจใหแกนักเรียนเม่ือเขาตองเผชิญตอ

ปญหาและอุปสรรค LTS37 

3. ครูใหความสําคัญตอการแสดงความคิดเห็นของนักเรียนเสมอ LTS38 

4. ครูมีสวนชวยกระตุนใหหาแนวทางใหม ๆ ในการแกไข

ปญหาเสมอ LTS39 

5. ครูแสดงใหนักเรียนไดเห็นวาปญหาที่เกิดขึ้นเปนเรื่องที่ทาทาย

และเปนโอกาสที่ด ีที่นักเรียนจะสามารถแกไขปญหารวมกัน LTS40 

 3. พฤติกรรมเชิง

จริยธรรม 

1. ครูสามารถสรางบรรยากาศของความไววางใจใหเกิดขึ้น     

ในโรงเรียน LTS41 

2. ครูเปนนักฟงที่ดีเพื่อเปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงความ

คิดเห็นอยางอิสระ LTS42 

3. ครูเปนแบบอยางที่ดีทางดานความประพฤติ LTS43 

4. ครูตัดสินปญหาของนักเรียนดวยความยุติธรรมเสมอ LTS44 

5. ครูเปนผูที่มีความรอบคอบในการแกไขปญหา ยอมรับความ

คิดเห็นของผูอ่ืนเม่ือมีความคิดเห็นที่แตกตาง LTS45 
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ตารางท่ี 4.6 (ตอ) 

 

องคประกอบหลัก 

/สัญลักษณ 

องคประกอบยอย 

สัญลักษณ 
ตัวช้ีวัด สัญลักษณ 

การสนับสนุนทาง

สังคม (SOS) 

1. สนับสนุนจาก

ครอบครัว 

1. สมาชิกในครอบครัวมีการพูดคุยปรึกษาเม่ือเจอปญหา คอย

ใหกําลังใจขาพเจาอยูเสมอ SOS46 

2. ครอบครัวสงเสริมและคอยใหความชวยเหลือขาพเจาทุกครั้ง SOS47 

3. เม่ือมีการทําผิดพลาด ครอบครัวใหอภัยอยูเสมอ SOS48 

4. บิดามารดาอนุญาตใหตัดสินใจในส่ิงตาง ๆ ดวยตัวเอง SOS49 

5. บิดามารดาคอยดูแลกระบวนการคิด การตัดสินใจอยางมี

เหตุมีผล SOS50 

2. การสนับสนุน

จากเพื่อน 

1. เม่ือมีพฤติกรรมบางอยางที่ไมดีเพื่อนจะคอยเตือนอยูเสมอ SOS51 

2. ยอมรับการแสดงความคิดเห็นของเพื่อนและกระตุนใหใช

ความคิดตอไป SOS52 

3. ใหความเปนมิตรและสรางสัมพันธภาพชวยเหลือเก้ือกูลกัน

อยูเสมอ SOS53 

4. เพื่อนสามารถที่จะยอมรับถึงความแตกตางของขาพเจาได SOS54 

5. เพื่อนคอยตักเตือนอยูเสมอเม่ือทําในส่ิงที่ไมถูกตอง SOS55 

3. การสนับสนุน

จากครู 

1. ครูชวยแกไขปญหาตาง ๆ ใหทั้งดานการเรียนและการใช

ชีวิตในวิทยาลัย SOS56 

2. ครูชวยสงเสริมใหเขาใจเปาหมายของการเรียนและเขาใจใน

หนาที่ที่ตองรับผิดชอบในฐานะที่เปนนักเรียน SOS57 

3. ครูสงเสริมใหไดเรียนรูที่หลากหลาย SOS58 

4. เม่ือทําผิดพลาดครูมีการวากลาวตักเตือนโดยใหรูถึงเหตุผล

ที่ถูกตอง SOS59 

5. ครูใหคําชี้แนะและคอยวากลาวตักเตือนอยูเสมอ SOS60 

 

 

สัญลักษณท่ีใชแทนคาและความหมายสถิติ 

ผูวิจัยวิเคราะหคาสถิติในการวิจัย โดยใชสัญลักษณที่ใชแทนคาและความหมายทางสถิติ ดังน้ี 

X  แทน คาเฉลี่ย (Mean) 

S.D.  แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

r  แทน คาสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธเพียรสัน (Pearson’s Product Moment 

Correlation Coefficient) 
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R2  แทน คาสหสมัพันธพหุคูณยกกําลงัสอง (Squared Multiple Correlation) 

หรือคาสัมประสิทธ์ิการพยากรณ 

χ2 แทน คาสถิติไค-สแควร (Chi - Square) 

df  แทน องศาอิสระ (Degree of Freedom) 

SE  แทน คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน  

FS  แทน คาสัมประสิทธ์ิคะแนนองคประกอบ 

e  แทน คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (error) ของตัวบงช้ี  

** แทน ความมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.01 (P <0.01) 

* แทน ความมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 (P <0.05) 

CFI  แทน ดัชนีวัดระดับความสอดคลองเหมาะสมเปรียบเทียบ (Comparative 

Fix Index) 

TLI  แทน ดัชนีวัดระดับความสอดคลองเปรียบเทียบ TRUCKER lEWIS Index) 

RMSEA แทน ดัชนีคาประมาณความคลาดเคลื่อนในการประมาณคาพารามิเตอร 

(Root Mean Square Error of Approximation) 

DE  แทน อิทธิพลทางตรง (Direct Effect) 

IE  แทน อิทธิพลทางออม (Indirect Effect) 

TE  แทน  อิทธิพลรวม (Total Effect) 

 แทน องคประกอบหลัก 

 แทน องคประกอบยอย 

 แทน ตัวบงช้ี 

 แทน ความสัมพันธเชิงสาเหตุระหวางตัวแปร 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

ผลการวิเคราะหการพัฒนาองคประกอบ ตัวช้ีวัดและปจจัยเชิงสาเหตุของความเปนพลเมือง

ของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 1.  ผลการวิเคราะหขอมลูสถานภาพของกลุมตัวอยาง 

  การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางซึ่งผูตอบแบบสอบถามคือนักเรียน

ที่ศึกษาอยูในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 1 - 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาในโรงเรียนสังกัดองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ปการศึกษา 2560 จาก 8 แหง จํานวน คน และไดรับแบบฉบับสมบูรณคืนมา 

จํานวน 320 ชุด คิดเปน รอยละ 100 ผลการวิเคราะหขอมูลปรากฏดังตารางที่ 4.7  
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ตารางท่ี 4.7 ความถ่ีและรอยละขอมูลแสดงสถานภาพของกลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถาม 

 

ขอมูลพ้ืนฐาน สถานภาพ ความถ่ี รอยละ 

1. เพศ ชาย 186 58.1 

หญิง 134 41.9 

2. ระดับช้ัน ปวช. 1 76 23.8 

ปวช. 2 63 19.7 

ปวช. 3 181 56.6 

3. สถานะครอบครัว พอแมอยูดวยกัน 189 59.1 

พอแมแยกกันอยู 63 19.7 

หยาราง 22 6.9 

บิดาเสียชีวิต 16 5.0 

มารดาเสียชีวิต 24 7.5 

อื่น ๆ 6 1.9 

4. อาชีพของบิดามารดา รับราชการ 

รัฐวิสาหกิจ 

เกษตรกร 

รับจาง 

คาขาย 

อื่น ๆ 

24 

26 

67 

129 

58 

16 

7.5 

8.1 

20.9 

40.3 

18.1 

5.0 

5. รายไดครอบครัว ตํ่ากวา 6,000 บาท 

06,000 - 10,000 บาท 

10,001 - 15,000 บาท 

15,001 - 20,000 บาท 

20,001 - 25,000 บาท  

25,001 - 30,000 บาท 

30,001 - 35,000 บาท 

7 

46 

76 

34 

33 

53 

15 

2.2 

14.4 

23.8 

10.6 

10.3 

16.6 

4.7 

5. รายไดครอบครัว 35,001 - 40,000 บาท 17 5.3 

 40,001 - 45,000 บาท 18 5.6 

 45,001 บาทข้ึนไป 21 6.6 
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จากตารางที่ 4.7 จํานวนและรอยละขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง พบวา นักเรียนอาชีวศึกษา 

ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สวนใหญเปนเพศชายรอยละ 58.1 รอยละ 41.9 และ

นักเรียนกําลังศึกษาอยูในระดับ ปวช. 3 รองลงมาคือ นักเรียนกําลังศึกษาอยูในระดับ ปวช. 1 สวน

นักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในระดับ ปวช. 2 นอยที่สุดคิดเปนรอยละตามลําดับ 56.6, 23.8, 19.7 

ตามลําดับ สถานะครอบครัวสวนใหญพอแมอยูดวยกัน รองลงมาคือ พอแมแยกกันอยู และนอยที่สุด 

คือ อื่น ๆ คิดเปนรอยละ 59.1, 19.7 และ 1.9 ตามลําดับ อาชีพของบิดามารดา สวนใหญมีอาชีพ

รับจาง รองลงมาคือ อาชีพเกษตรกร และนอยที่สุด คือ อาชีพอื่น ๆ คิดเปนรอยละ 4.03, 20.9, 5.0 

ตามลําดับ รายไดของครอบครัวสวนใหญ อยูที่รายได 10,001 - 15,000 บาท รองลงมาคือ มีรายได 

25,001 - 30,000 บาท และนอยที่สุด คือ มีรายไดตํ่ากวา 6,000 บาท คิดเปนรอยละ 23.8, 16.6, 

14.4, 10.6, 10.3, 6.6, 5.6, 5.3, 4.7 และ 2.2 ตามลําดับ 

 

 2. ผลการวิเคราะหเพื่อเพื่อคัดเลือกองคประกอบ ตัวบงช้ีความเปนพลเมืองของนักเรียน

อาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  จากการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวบงช้ี ความเปนพลเมือง

ของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยใชแบบสอบถาม 320 ฉบับ 

ผูวิจัยไดนําขอมูลมาคํานวณหาคาเฉลี่ยเลขคณิต (MEAN) และคาสัมประสิทธ์ิของการกระจาย (Coefficient 

Variation) และพิจารณาคัดเลือกตัวบงช้ีที่มีความเหมาะสมที่จะนําไปใชในการบงช้ีความเปนพลเมือง

ของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน* โดยใชเกณฑในการพิจารณา

เพื่อแกปญหาการตอบแบบสอบถามในทางบวกคอนขางมาก ดังน้ี คือ ตัวบงช้ีแตละตัวจะตองมี

คาเฉลี่ยเลขคณิต (MEAN) มากกวาหรือเทากับ 3.76 และมีคาสัมประสิทธ์ิของการกระจาย 

(Coefficient Variation) นอยกวาหรือเทากับ 20% (CV%) ซึ่งปรากฏวามีตัวบงช้ีที่ผานเกณฑในการ

พิจารณาครั้งน้ี 7 องคประกอบ ตัวบงช้ีซึ่งเปนตัวแทนที่ดีขององคประกอบแตละดานและครอบคลุม

โครงสรางขององคประกอบที่สงผลตอความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัด

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดังรายละเอียดในตารางภาพที่ 4.1 
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 3. ผลการวิเคราะหความเหมาะสมขององคประกอบ ตัวบงช้ีความเปนพลเมืองของ

นักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดังภาพที่ 4.1  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพที่ 4.1  ผลการวิเคราะหความเหมาะสมขององคประกอบความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา 

ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

เมื่อพิจารณารายละเอียนของโมเดลตามตารางภาพที่ 4.2 พบวานํ้าหนักขององคประกอบ

ตัวบงช้ีทั้ง 4 ตัวบงช้ี มีคาเปนบวก มีขนาดต้ังแต 0.76 - 0.75 และมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 ตัวบงช้ี       

ที่มีความสําคัญที่สุด คือ มีความขยันหมั่นเพียรและมีจิตสาธารณะ ซึ่งมีคานํ้าหนักองคประกอบ 

เทากัน คือ 0.875 รองลงมา คือ มีวินัย ซึ่งมีคานําหนักองคประกอบเทากับ 0.831 สวนตัวบงช้ี 

ซื่อสัตยสุจริต ซึ่งมีคานําหนักองคประกอบนอยที่สุดคือ 0.767  

 

ตารางท่ี 4.8 คาเฉลี่ยเลขคณิต สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและคาสัมประสทิธิ์การกระจายของตัวบงชี้

ความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

องคประกอบความเปนพลเมือง 
ระดับการปฏิบัติ 

(Χ ) > = 3.0 S.D. C.V. = /<20% 

1.  มีความรับผิดชอบ 4.74 0.83 0.266 

2.  มีวินัย 4.79 0.82 0.308 

3.  มีจิตสาธารณะ 4.80 0.84 0.232 

4.  ซื่อสัตยสจุริต 5.08 0.80 0.407 

 

จากตารางที่ 4.8 พบวา องคประกอบของความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ใน

โรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีตัวบงช้ีที่ผานเกณฑในการพิจารณา (MEAN, CV%) 4 ตัว 

คือ ตัวบงช้ี 1, 2, 3 และ 4  

ความเปน

พลเมือง 

CTZSR 

CTZSD 

CTZSP 

CTZSH 

0.266 

0.308 

0.232 

0.407 
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ภาพที่ 4.2 โมเดลองคประกอบ ตัวช้ีวัด และปจจัยเชิงสาเหตุของความเปนพลเมืองของนักเรียน 

อาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

CTZS 

CTZSD 

CTZSP 

CTZSR 

CTZSH 

OFC1 

OFC2 

OFC3 

RNM7 

RNM8 

RNM9 

LST4 

LST5 

LST6 

FAM1 

FAM2 

FAM3 

FAM4 

FRI1 

FRI2 

FRI3 

FRI4 

FRI5 

TEA1 

TEA2 

TEA3 

OFC 

RNM 

LTS 

FAM 

FRI 

TEAC 

0.266 

0.308 

0.232 

0.407 

0.197 

0.156 

0.243 

0.155 

0.161 

0.296 

0.422 

0.159 

0.199 

0.364 

0.353 

0.371 

0.566 

0.386 

0.291 

0.352 

0.457 

0.464 

0.342 

0.371 

0.424 

0.875 

0.831 

0.875 

0.767 

0.911 

0.895 

0.875 

0.918 

0.915 

0.836 

0.761 

0.923 

0.890 

0.801 

0.804 

0.793 

0.650 

0.785 

0.839 

0.807 

0.735 

0.734 

0.785 

0.839 

0.807 
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เมื่อพิจารณารายละเอียดของโมเดลองคประกอบ ตัวช้ีวัด และปจจัยเชิงสาเหตุของความ

เปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พบวา นํ้าหนักของ

องคประกอบตัวบงช้ีทั้ง 4 ตัวบงช้ี มีคาเปนบวก มีขนาดต้ังแต 0.76 - 0.75 และมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 

ตัวบงช้ีที่มีความสําคัญที่สุด คือ มีความขยันหมั่นเพียรและมีจติสาธารณะ ซึ่งมีคานํ้าหนักองคประกอบ 

เทากัน คือ 0.875 รองลงมา คือ มีวินัย ซึ่งมีคานําหนักองคประกอบเทากับ 0.831 สวนตัวบงช้ี 

ซื่อสัตยสุจริต ซึ่งมีคานําหนักองคประกอบนอยที่สุดคือ 0.767  

จากภาพที่ 4.2 ดานลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน พบวา นํ้าหนักของตัวช้ีวัด และปจจัยเชิง

สาเหตุของความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ดานลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนพบวานํ้าหนักขององคประกอบตัวบงช้ีทั้ง 3 มีคาเปนบวกและมี

นัยสําคัญที่ระดับ 0.01 ทุกคาซึ่งมีขนาดต้ังแต 0.875 - 0.911 ตัวบงช้ีที่มีความสําคัญที่สุด หาทาง

แกไขปญหา ซึ่งมีคานํ้าหนักองคประกอบ เทากับ คือ 0.911 รองลงมา คือ สามารถคาดการณไกล ซึ่ง

มีคานําหนักองคประกอบเทากับ 0.895 สวนตัวบงช้ี รูจักการปฏิบัติ ซึ่งมีคานําหนักองคประกอบนอย

ที่สุด คือ 0.7875 ตารางภาพดานการรับรูขาวสารผานสื่อ นํ้าหนักตัวบงช้ีปจจัยเชิงสาเหตุของความ

เปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดานการรับรู

ขาวสารผานสื่อทั้ง 3  ตัวบงช้ี มีคาเปนบวกและมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 ทุกคาซึ่งมีขนาดต้ังแต 0.836 

- 0.918 ตัวบงช้ีที่มีความสําคัญที่สุด การสนใจติดตามขาวสาร ซึ่งมีคานํ้าหนักองคประกอบ เทากับ 

คือ 0.918 รองลงมา คือ การพิจารณาขอเท็จจริงของขาวสาร ซึ่งมีคานําหนักองคประกอบเทากับ 0.915 

สวนตัวบงช้ี คุณคาของขาวสาร ซึ่งมีคานํ้าหนักองคประกอบนอยที่สุด คือ 0.836 สวนตารางภาพดาน

ภาวะผูนําครู นํ้าหนักองคประกอบของตัวบงช้ีปจจัยเชิงสาเหตุของความเปนพลเมืองของนักเรียน

อาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดานภาวะผูนําครู ทั้ง 3 ตัวบงช้ี มีคาเปน

บวกและมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 ทุกคาซึ่งมีขนาดต้ังแต 0.761 - 0.923 ตัวบงช้ีที่มีความสําคัญที่สุด 

เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง  ซึ่งมีคานํ้าหนักองคประกอบ เทากับ คือ 0.923 รองลงมา คือ พฤติกรรม

เชิงจริยธรรม ซึ่งมีคานําหนักองคประกอบเทากับ 0.890 สวนตัวบงช้ีการจัดการเรียนรู ซึ่งมีคานํ้าหนัก

องคประกอบนอยที่สุด คือ 0.761 และจากตารางภาพ นํ้าหนักองคประกอบของตัวบงช้ีปจจัยเชิงสาเหตุ

ความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ปจจัยดานการ

สนับสนุนจากครอบครัวทั้ง 3 ตัวบงช้ี มีคาเปนบวกและมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 ทุกคาซึ่งมีขนาดต้ังแต 

0.657 - 0.804 ตัวบงช้ีที่มีความสําคัญที่สุด ครอบครัวสงเสริมและคอยใหความชวยเหลือขาพเจาทุก

ครั้ง ซึ่งมีคานํ้าหนักองคประกอบ เทากับ คือ 0.804 รองลงมาคือ สมาชิกในครอบครัวมีการพูดคุย

ปรึกษาเมื่อเจอปญหา คอยใหกําลังใจขาพเจาอยูเสมอ ซึ่งมีคานําหนักองคประกอบเทากบั 0.801 บิดา

มารดาอนุญาตใหขาพเจาตัดสินใจในสิ่งตาง ๆ ดวยตัวเอง สวนตัวบงช้ีคุณคาของขาวสาร ซึ่งมีคานํ้าหนัก

องคประกอบนอยที่สุด คือ 0.836 และภาพดานการสนับสนุนจากเพื่อนเมื่อพิจารณารายละเอียดจาก

ตารางนํ้าหนักองคประกอบของตัวบงช้ีปจจัยเชิงสาเหตุของความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา 
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ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดานการสนับสนุนจากเพื่อนทั้ง 5 ตัวบงช้ีมีคาเปนบวก

และมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 ทุกคาซึ่งมีขนาดต้ังแต 0.734 - 0.839 ตัวบงช้ีที่มีความสําคัญที่สุด ยอมรับ

การแสดงความคิดเห็นของเพื่อนและกระตุนใหใชความคิดที่เปนไปในทางบวกอยูเสมอ ซึ่งมีคานํ้าหนัก

องคประกอบ เทากับ 0.839 รองลงมา คือ ใหความเปนมิตรและสรางสัมพันธภาพชวยเหลือเกื้อกูลกัน

อยูเสมอ ซึ่งมีคานําหนักองคประกอบเทากับ 0.807 สวนตัวบงช้ี เพื่อนคอยตักเตือนอยูเสมอเมื่อทํา       

ในสิ่งที่ไมถูกตอง ซึ่งมีคานําหนักองคประกอบนอยที่สุด คือ 0.734 และจากภาพการสนับสนุนจากครู 

นํ้าหนักองคประกอบของตัวบงช้ีปจจัยเชิงสาเหตุของความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา         

ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน การสนับสนุนจากครูทั้ง 3 ตัวบงช้ีมีคาเปนบวกและ       

มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 ทุกคาซึ่งมีขนาดต้ังแต 0.740 - 0.777 ตัวบงช้ีที่มีความสําคัญที่สุด ครู

สงเสริมใหไดเรียนรูอยางหลากหลายซึ่งมีคานํ้าหนักองคประกอบ เทากับ 0.777 รองลงมา คือ         

เมื่อทําผิดพลาดครูมีการวากลาวตักเตือนโดยอธิบายใหรูถึงเหตุผลที่ถูกตองซึ่งมีคานําหนักองคประกอบ

เทากับ 0.807 สวนตัวครูใหคําช้ีแนะและคอยวากลาวตักเตือนอยูเสมอ ซึ่งมีคานําหนักองคประกอบ

นอยที่สุด คือ 0.734  

 

 2.  ผลการวิเคราะหสถิติพื้นฐานขององคประกอบ ตัวช้ีวัด และปจจัยเชิงสาเหตุของ

ความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน* 

  2.1 ผลการวิเคราะหสถิติพื้นฐานขององคประกอบ ตัวช้ีวัด ความเปนพลเมือง        

ของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดแก มีความรับผิดชอบ มีวินัย         

มีจิตสาธารณะ และซื่อสัตยสุจริต โดยผูวิจัยวิเคราะหสถิติพื้นฐานขององคประกอบที่ศึกษาดวยการหา

คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผลขอมูลตามเกณฑที่กําหนดผลการวิเคราะห

ขอมูลปรากฏดังตารางที่ 4.9 

 

ตารางท่ี 4.9 ความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน โดยภาพรวมและรายองคประกอบ 

 

องคประกอบ Χ  S.D. ระดับการปฏิบัติ 

1.  มีความรับผิดชอบ 4.74 0.83 มาก 

2.  มีวินัย 4.79 0.82 มาก 

3.  มีจิตสาธารณะ 4.80 0.84 มาก 

4.  ซื่อสัตยสจุริต 5.08 0.80 มาก 

                  รวม 4.85 0.72 มาก 
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จากตารางที่ 4.9 ความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน โดยภาพรวมและรายองคประกอบ พบวา มีระดับการปฏิบัติมาก เมื่อพิจารณาเปน

รายองคประกอบ พบวา มีระดับการปฏิบัติมากทุกองคประกอบ โดยที่องคประกอบซื่อสัตยสุจริตมีระดับ

การปฏิบัติสูงสุด รองลงมาเปนองคประกอบมีจิตสาธารณะ สวนองคประกอบที่มีระดับการปฏิบัติ

ตํ่าสุด คือ มีความรับผิดชอบ 

 

ผลการวิเคราะหสถิติพื้นฐานขององคประกอบความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ใน

โรงเรยีนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนรายองคประกอบซึง่เปนตัวแปรแฝงภายใน (Y) ประกอบ

ไปดวยมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจิตสาธารณะ และซื่อสัตยสุจริต โดยที่องคประกอบทั้ง 4 ตัว         

มีตัวช้ีวัดองคประกอบละ 5 ตัวช้ีวัด ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

 

ตารางท่ี 4.10 ความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครอง        

สวนทองถ่ิน จําแนกตามองคประกอบมีความรับผิดชอบและตัวชี้วัด 

 

องคประกอบมีความรับผิดชอบ Χ  S.D. ระดับการปฏิบัติ 

1. มีสวนรวมในการรกัษาทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิ่งแวดลอม 4.69 1.14 มาก 

2. รักษาอุปกรณการเรียนรูของสวนรวมและของตนเอง 4.72 0.95 มาก 

3. การทําสิ่งทีเ่ปนประโยชนตอผูอื่นและสวนรวม 4.64 1.11 มาก 

4. รวมรบัรูปญหาที่เกิดข้ึนในสังคม 4.77 1.14 มาก 

5. ใหความรวมมือตอการกระทํากิจกรรมตาง ๆ ทัง้ใน

หองเรียนและนอกหองเรียน 4.86 0.90 มาก 

                  รวม 4.74 0.83 มาก 

 

 

จากตารางที่ 4.10 ความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินทางดานความรับผิดชอบ จําแนกตามองคประกอบและตัวช้ีวัด พบวา 

องคประกอบทางดานความรับผิดชอบโดยภาพรวมมีระดับการปฏิบัติมาก เมื่อพิจารณาแตละตัวช้ีวัด 

พบวา มีระดับการปฏิบัติมากทุกตัวช้ีวัด โดยที่ตัวช้ีวัดใหความรวมมือตอการกระทํากิจกรรมตาง ๆ ทั้ง

ในหองเรียนและนอกหองเรียนมีระดับการปฏิบัติสูงสุด รองลงมาเปนตัวช้ีวัดรวมรับรูปญหาที่เกิดข้ึน

ในสังคม สวนตัวช้ีวัดที่มีระดับการปฏิบัติตํ่าสุด คือ การทําสิ่งที่เปนประโยชนตอผูอื่นและสวนรวม 
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ตารางท่ี 4.11 ความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครอง          

สวนทองถ่ิน จําแนกตามองคประกอบมีวินัยและตัวชี้วัด 

 

องคประกอบ Χ  S.D. ระดับการปฏิบัติ 

1. ปฏิบัติตนเปนสมาชิกที่ดีของโรงเรียน 4.91 0.96 มาก 

2. ศึกษางานที่ไดรับผิดชอบกอนลงมือทําเสมอ 4.67 1.05 มาก 

3. ทําในสิ่งที่ดีไมใหกอความเดือดรอนอยูในระเบียบวินัย

ของโรงเรียน 4.80 1.05 มาก 

4. ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีงามและถายทอดไปยังผูอื่นได 4.60 0.97 มาก 

5. ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และกติกาทางสงัคม 4.97 0.98 มาก 

                  รวม 4.79 0.82 มาก 

 

 

จากตารางที่ 4.11 ความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ทางดานมีวินัยจําแนกตามองคประกอบและตัวช้ีวัด พบวา องคประกอบทางดาน

มีวินัย โดยภาพรวมมีระดับการปฏิบัติมาก เมื่อพิจารณาแตละตัวช้ีวัดพบวามีระดับการปฏิบัติมากทุก

ตัวช้ีวัด โดยที่ตัวช้ีวัดปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และกติกาทางสังคมมีระดับการปฏิบัติสูงสุด 

รองลงมาเปนตัวช้ีวัดปฏิบัติตนเปนสมาชิกที่ดีของโรงเรียน สวนตัวช้ีวัดที่มีระดับการปฏิบัติตํ่าสุด คือ 

ศึกษางานที่ไดรับผิดชอบกอนลงมือทําเสมอ 

 

ตารางท่ี 4.12 ความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครอง           

สวนทองถ่ิน จําแนกตามองคประกอบ มีจิตสาธารณะและตัวชี้วัด 

 

องคประกอบ Χ  S.D. ระดับการปฏิบัติ 

1. มีความรูสกึอยากชวยเหลือผูอื่นทีป่ระสบปญหา 4.78 0.90 มาก 

2. มีความเสียสละทํางานเพื่อสวนรวม 4.76 0.98 มาก 

3. ตระหนักรูและคํานึงถึงประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ 484 0.98 มาก 

4. รับอาสาเพือ่ทํากจิกรรมบางอยางเพือ่สวนรวม 4.84 1.01 มาก 

5. ทําประโยชนตอสงัคมถึงแมวาจะมีปญหาและอุปสรรค

แตเราก็ไมทอถอย 4.78 1.06 มาก 

                  รวม 4.80 0.84 มาก 
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จากตารางที่ 4.12 ความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินทางดานมจีิตสาธารณะ จําแนกตามองคประกอบและตัวช้ีวัด พบวา องคประกอบ

ทางดานมีจิตสาธารณะโดยภาพรวมมีระดับการปฏิบัติมาก เมื่อพิจารณาแตละตัวช้ีวัดพบวามีระดับ

การปฏิบัติมากทุกตัวช้ีวัด โดยที่ตัวช้ีวัดตระหนักรูและคํานึงถึงประโยชนสวนรวมเปนสําคัญและ

ขาพเจารับอาสาเพื่อทํากิจกรรมบางอยางเพื่อสวนรวมมีระดับการปฏิบัติสูงสุด รองลงมาเปนตัวช้ีวัดมี

ความรูสึกอยากชวยเหลือผูอื่นที่ประสบปญหา และทําประโยชนตอสังคมถึงแมวาจะมีปญหาและ

อุปสรรคแตเราก็ไมทอถอย สวนตัวช้ีวัดที่มีระดับการปฏิบัติตํ่าสุด คือ มีความเสียสละทํางานเพื่อ

สวนรวม 

 

ตารางท่ี 4.13 ความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครอง            

สวนทองถ่ิน จําแนกตามองคประกอบซื่อสัตยสุจริตและตัวชี้วัด 

 

องคประกอบ Χ  S.D. ระดับการปฏิบัติ 

1. ไมเอาของคนอื่นมาเปนของตนเอง 5.10 1.03 มาก 

2. ประพฤติและปฏิบัติตามตนตามขอตกลงรวมกัน 5.03 0.93 มาก 

3. เมื่อมีการหยิบยืมสิ่งของใด ๆ มีการนําสงคืนเจาของทุกครัง้ 5.10 0.87 มาก 

4. ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีและปกปองผลประโยชน

ของสวนรวม 5.08 0.97 มาก 

5. ขาพเจาปฏิบัติหนาทีบ่นพื้นฐานความเสมอภาคจริงใจ

และมีเหตุผล 5.07 0.94 มาก 

รวม 5.08 0.80 มาก 

 

 

จากตารางที่ 4.13 ความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินทางดานมีวินัยจําแนกตามองคประกอบและตัวช้ีวัด พบวา องคประกอบทางดาน

มีวินัย โดยภาพรวมมีระดับการปฏิบัติมาก เมื่อพิจารณาแตละตัวช้ีวัด พบวา มีระดับการปฏิบัติมาก     

ทุกตัวช้ีวัด โดยที่ตัวช้ีวัดไมเอาของคนอื่นมาเปนของตนเอง และเมื่อมีการหยิบยืมสิ่งของใด ๆ มีการนํา

สงคืนเจาของทุกครั้ง มีระดับการปฏิบัติสูงสุด รองลงมาเปนตัวช้ีวัดขาพเจาประพฤติตนเปนแบบอยาง

ที่ดีและปกปองผลประโยชนของสวนรวมสวนตัวช้ีวัดที่มีระดับการปฏิบัติตํ่าสดุคือ ประพฤติและปฏิบัติ

ตามตนตามขอตกลงรวมกัน 
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  2.2 การวิเคราะหสถิติพื้นฐานของปจจัยเชิงสาเหตุความเปนพลเมืองของนักเรียน

อาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูวิจัยนําเสนอผลการวิเคราะห ดังตอไปน้ี 

   ผลการวิเคราะหสถิติพื้นฐานของปจจยัเชิงสาเหตุความเปนพลเมืองของนักเรียน

อาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดแก ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน การรับรู

ขาวสารผานสื่อภาวะผูนําครู การสนับสนุนทางสงัคม ดวยการหาคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) และแปรผลขอมูลตามเกณฑที่กําหนด ผลการวิเคราะหขอมูลปรากฏดังตารางที่ 4.14 

 

ตารางท่ี 4.14 ปจจัยเชิงสาเหตุของความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัด

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

ปจจัย Χ  S.D. ระดับการปฏิบัติ 

1.  ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน 4.93 0.74 มาก 

2.  การรับรูขาวสารผานสื่อ 4.96 0.78 มาก 

3.  ภาวะผูนําคร ู 4.91 0.64 มาก 

4.  การสนับสนุนทางสังคม 5.04 0.65 มาก 

รวม 4.96 0.61 มาก 

 

 

จากตารางที่ 4.14 ปจจัยเชิงสาเหตุของความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียน

สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยภาพรวมพบวาอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน 

ปจจัยดานการสนับสนุนทางสังคมมีระดับสงูสดุ รองลงมาคือ การรับรูขาวสารผานสื่อและภาวะผูนําครู 

มีอยูในระดับตํ่า 

 

ปจจัยทางดานลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน (OFC) ซึ่งเปนตัวแปรแฝงภายนอกประกอบไป

ดวยตัวแปรสังเกต 3 ตัวแปร คือ สามารถคาดการณไกล หาทางแกไขปญหา รูจักการปฏิบัติ ซึ่งจะ

พิจารณาระดับการปฏิบัติไดจากตารางที่ 4.15 - 4.18 ดังน้ี 
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ตารางท่ี 4.15 ปจจัยเชิงสาเหตุของความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัด

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดานลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน                             

จําแนกรายตัวบงชี้  

 

ดานลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน Χ  S.D. ระดับการปฏิบัติ 

1. สามารถคาดการณไกล 4.88 0.82 มาก 

2. หาทางแกไขปญหา 4.95 0.77 มาก 

3. รูจักการปฏิบัติ 4.94 0.78 มาก 

รวม 4.93 0.73 มาก 

 

 

จากตารางที่ 4.15 ปจจัยเชิงสาเหตุของทางดานลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน จําแนกราย

ตัวแปรสังเกต พบวาปจจัยทางดานลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน โดยภาพรวมมีระดับการปฏิบัติมาก 

เมื่อพิจารณาแตละตัวช้ีวัด พบวา มีระดับการปฏิบัติมากทุกตัวโดยที่ตัวช้ีวัดหาทางแกไขปญหามีระดับ

การปฏิบัติสูงสุด รองลงมาเปนตัวช้ีวัดรูจักการปฏิบัติสวนตัวช้ีวัดที่มีระดับการปฏิบัติตํ่าสุด คือ ตัวช้ีวัด

สามารถคาดการณไกล 

 

ตารางท่ี 4.16 ปจจัยเชิงสาเหตุของความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัด

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดานลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน                           

จําแนกรายตัวชี้วัดสามารถคาดการณไกล 

 

ตัวชี้วัดสามารถคาดการณไกล Χ  S.D. ระดับการปฏิบัติ 

1. รูและเขาใจถึงผลกระทบจากการแสดงออกทัง้ดีและไมดี 4.84 1.03 มาก 

2. สามารถปรบัตัวรูเทาทันกบัการเปลี่ยนแปลงของสงัคม 4.91 0.95 มาก 

3. มีความตระหนักรูถึงปญหาทีส่งผลกระทบตามมา 4.91 0.98 มาก 

4. สามารถวางแผนปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุตามเปาหมาย          

ที่วางไว 4.79 0.93 มาก 

5. สามารถควบคุมกํากับตนเองไปสูจุดมุงหมายที่วางไวได 4.97 1.01 มาก 

รวม 4.88 0.82 มาก 
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จากตารางที่ 4.16 ปจจัยเชิงสาเหตุของความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ใน

โรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดานลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน จําแนกรายตัวช้ีวัด 

พบวา ปจจัยทางดานลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน ตัวแปรสังเกตสามารถคาดการณไกลโดยภาพรวม

มีระดับการปฏิบัติมาก เมื่อพิจารณาแตละตัวช้ีวัด พบวา มีระดับการปฏิบัติมากทุกตัวช้ีวัด โดยที่

ตัวช้ีวัดสามารถควบคุมกํากับตนเองไปสูจุดมุงหมายที่วางไวได มีระดับการปฏิบัติสูงสุด รองลงมาเปน

ตัวช้ีวัดสามารถปรับตัวรูเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและมีความตระหนักรูถึงปญหาที่สงผล

กระทบตามมาสวนตัวช้ีวัดที่มีระดับการปฏิบัติตํ่าสุด คือ รูและเขาใจถึงผลกระทบจากการแสดงออก

ทั้งดีและไมดี 

 

ตารางท่ี 4.17 ปจจัยเชิงสาเหตุของความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียน         

สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดานลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน                          

จําแนกรายตัวชี้วัดหาทางแกไขปญหา 

 

ตัวชี้วัดหาทางแกไขปญหา Χ  S.D. ระดับการปฏิบัติ 

1. คิดอยางมีเหตุผลและอาศัยกระบวนการคิดข้ันสงู 4.88 0.99 มาก 

2. เปดใจกวางและยอมรบัความคิดเห็นของผูอื่น 4.98 0.97 มาก 

3. ยอมรบัผลการกระทําของตนเองเมื่อถูกตําหนิ 5.01 0.95 มาก 

4. เมื่ออยากไดสิ่งใดมีความอดทนที่จะไดมาตอสิง่น้ัน 4.97 0.93 มาก 

5. เลือกใชกลยุทธทีเ่หมาะสมในการแกปญหาความขัดแยง

และความแตกตางทีเ่กิดข้ึน 4.95 0.98 มาก 

รวม 4.96 0.78 มาก 

 

 

จากตารางที่ 4.17 ปจจัยเชิงสาเหตุของความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ใน

โรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดานลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน จําแนกรายตัวช้ีวัด 

พบวา ปจจัยทางดานลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน ตัวแปรสังเกตหาทางแกไขปญหาโดยภาพรวมมีระดับ

การปฏิบัติมาก เมื่อพิจารณาแตละตัวช้ีวัด พบวา มีระดับการปฏิบัติมากทุกตัวช้ีวัด โดยที่ตัวช้ีวัดมีความ

เต็มใจที่จะเรียนรูในแบบอยางที่ดีมีระดับการปฏิบัติสูงสุด รองลงมาเปนตัวช้ีวัดยอมรับผลการกระทํา

ของตนเอง เมื่อถูกตําหนิ สวนตัวช้ีวัดที่มีระดับการปฏิบัติตํ่าสุด คือ คิดอยางมีเหตุผลและอาศัย

กระบวนการคิดข้ันสูง 
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ตารางท่ี 4.18 ปจจัยเชิงสาเหตุของความเปนพลเมืองดานลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน             

จําแนกรายตัวชี้วัดรูจักการปฏิบัติ 
 

ตัวชี้วัดรูจักการปฏิบัติ Χ  S.D. ระดับการปฏิบัติ 

1. มีความเต็มใจที่จะเรียนรูในแบบอยางที่ดี 5.05 0.92 มาก 

2. มักใชปญญาวิเคราะหเหตุผลในการแกไขปญหาตาง ๆ 4.95 0.93 มาก 

3. ตัดสินใจและเลือกปฏิบัติในสถานการณตาง ๆ ไดอยาง

สรางสรรค 4.86 0.99 มาก 

4. ยอมรบัในความสามารถของสมาชิกที่มีความแตกตางกัน 5.02 0.91 มาก 

5. เมื่อมเีหตุการณที่ย่ัวยุอารมณสามารถควบคุมได 4.87 1.06 มาก 

รวม 4.95 0.78 มาก 

 
 

จากตารางที่ 4.18 ปจจัยเชิงสาเหตุของความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ใน

โรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดานลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน จําแนกรายตัวช้ีวัด 

พบวา ปจจัยทางดานลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน ตัวแปรสังเกตรูจักการปฏิบัติโดยภาพรวมมีระดับ

การปฏิบัติมาก เมื่อพิจารณาแตละตัวช้ีวัด พบวา มีระดับการปฏิบัติมากทุกตัวช้ีวัด โดยที่ตัวช้ีวัด            

มีความเต็มใจที่จะเรียนรูในแบบอยางที่ดีมีระดับการปฏิบัติสูงสุด รองลงมาเปนตัวช้ีวัดยอมรับ           

ในความสามารถของสมาชิกที่มีความแตกตางกัน สวนตัวช้ีวัดที่มีระดับการปฏิบัติตํ่าสุด คือตัดสินใจ

และเลือกปฏิบัติ ในสถานการณตาง ๆ ไดอยางสรางสรรค 

 

ปจจัยทางดานการรับรูขาวสารผานสื่อ (RAM) ซึ่งเปนตัวแปรแฝงภายนอกประกอบไปดวย

ตัวแปรสังเกต 3 ตัวแปร คือ การสนใจติดตามขาวสาร การพิจารณาขอเท็จจริงของขาวสาร คุณคา 

ของขาวสาร ซึ่งจะพิจารณาระดับการปฏิบัติไดจากตารางที่ 4.19 - 4.22 ดังน้ี 
 

ตารางท่ี 4.19 ปจจัยเชิงสาเหตุของความเปนพลเมืองดานการรับรูขาวสารผานสื่อ                      

จําแนกรายตัวแปรสังเกตการรับรูขาวสารผานสื่อ 
 

สังเกตการรับรูขาวสารผานสื่อ Χ  S.D. ระดับการปฏิบัติ 

1. การสนใจติดตามขาวสาร 4.91 0.87 มาก 

2. การพิจารณาขอเทจ็จริงของขาวสาร 4.99 0.83 มาก 

3. คุณคาของขาวสาร 4.94 0.80 มาก 

รวม 4.95 0.78 มาก 
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จากตารางที่ 4.19 ปจจัยเชิงสาเหตุของความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ใน

โรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดานการรับรูขาวสารผานสื่อจําแนกรายตัวแปรสังเกต 

พบวา ปจจัยทางดานการรับรูขาวสารผานสื่อโดยภาพรวมมีระดับการปฏิบัติมาก เมื่อพิจารณาแตละ

ตัวช้ีวัด พบวา มีระดับการปฏิบัติมากทุกตัวโดยที่ตัวช้ีวัดการพิจารณาขอเท็จจริงของขาวสารมีระดับ

การปฏิบัติสูงสุด รองลงมาเปนตัวช้ีวัดคุณคาของขาวสารสวนตัวช้ีวัดที่มีระดับการปฏิบัติตํ่าสุดคือ 

ตัวช้ีวัดการสนใจติดตามขาวสาร 

 

ตารางท่ี 4.20 ปจจัยเชิงสาเหตุของความเปนพลเมืองดานการรับรูขาวสารผานสื่อ                       

จําแนกรายตัวชี้วัดการสนใจติดตามขาวสาร 

 

ปจจัยการสนใจติดตามขาวสาร Χ  S.D. ระดับการปฏิบัติ 

1. สนใจติดตามและเลือกรับขาวสารจากสื่อที่หลากหลาย 4.88 1.09 มาก 

2. เลือกรบัสื่อที่ชวยเสริมสรางความคิดสรางสรรค 4.86 1.01 มาก 

3. เลือกใชสื่อสังคมออนไลนใหเกิดประโยชนแกตนเอง  

และสงัคมได 5.01 1.04 มาก 

4. ติดตามความเคลื่อนไหวและเรียนรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ        

การจัดกจิกรรมสงัคมเมื่อมีโอกาส 4.96 1.04 มาก 

5. เปดรบัขอมลูขาวสารเพื่อใหรูทันเหตุการณตาง ๆ           

ในชีวิตประจําวัน 4.92 1.04 มาก 

รวม 4.91 0.87 มาก 

 

 

จากตารางที่ 4.20 ปจจัยเชิงสาเหตุของความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ใน

โรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดานการรับรูขาวสารผานสื่อจําแนกรายตัวช้ีวัด พบวา 

ปจจัยทางดานการรับรูขาวสารผานสือ่ตัวแปรสังเกตการสนใจติดตามขาวสาร โดยภาพรวมมีระดับการ

ปฏิบัติมาก เมื่อพิจารณาแตละตัวช้ีวัด พบวา มีระดับการปฏิบัติมากทุกตัวช้ีวัด โดยที่ตัวช้ีวัดเลือกใช

สื่อสังคมออนไลนใหเกิดประโยชนแกตนเอง และสังคมไดมีระดับการปฏิบัติสูงสุด รองลงมาเปน

ตัวช้ีวัดขาพเจาติดตามความเคลื่อนไหวและเรียนรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมสังคมเมื่อมีโอกาส 

สวนตัวช้ีวัดที่มีระดับการปฏิบัติตํ่าสุด คือ เลือกรับสื่อที่ชวยเสริมสรางความคิดสรางสรรค 
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ตารางท่ี 4.21 ปจจัยเชิงสาเหตุของความเปนพลเมืองดานการรับรูขาวสารผานสื่อ จําแนก           

รายตัวชี้วัดการพิจารณาขอเท็จจริงของขาวสาร 

 

ปจจัยการพิจารณาขอเทจ็จริงของขาวสาร Χ  S.D. ระดับการปฏิบัติ 

1. เปรียบเทียบขอมูลและสารสนเทศเพ่ือการตดัสินใจท่ีถกูตอง 4.90 0.98 มาก 

2. ประยุกตใชความรูจากขาวสารท่ีไดรับเพ่ือแกปญหาตาง  ๆได 4.99 1.00 มาก 

3. สามารถแยกแยะขอด ีขอเสียของขาวสารไดเปนอยางด ี 5.00 0.96 มาก 

4. รูจักควบคุมอารมณของตนเองในขณะท่ีไดรับขาวสารอยางเหมาะสม 5.06 0.95 มาก 

5. รูและเขาใจขอมูลขาวสารท่ีไมเหมาะสม 5.01 1.05 มาก 

รวม 4.99 0.83 มาก 

 
จากตารางที่ 4.21 ปจจัยเชิงสาเหตุของความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ใน

โรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดานการรับรูขาวสารผานสื่อจําแนกรายตัวช้ีวัด พบวา 

ปจจัยทางดานการรับรูขาวสารผานสือ่ตัวแปรสังเกตการพิจารณาขอเท็จจริงของขาวสาร โดยภาพรวม

มีระดับการปฏิบัติมาก เมื่อพิจารณาแตละตัวช้ีวัด พบวา มีระดับการปฏิบัติมากทุกตัวช้ีวัด โดยที่

ตัวช้ีวัดรูจักควบคุมอารมณของตนเองในขณะที่ไดรับขาวสารอยางเหมาะสมมีระดับการปฏิบัติสูงสุด 

รองลงมาเปนตัวช้ีวัดรูและเขาใจขอมูลขาวสารที่ไมเหมาะสม สวนตัวช้ีวัดที่มีระดับการปฏิบัติตํ่าสุด 

คือเปรียบเทียบขอมูลและสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจที่ถูกตอง 

 

ตารางท่ี 4.22 ปจจัยเชิงสาเหตุของความเปนพลเมืองดานการรับรูขาวสารผานสื่อ จําแนก          

รายตัวชี้วัดคุณคาของขาวสาร 

 

ปจจัยคุณคาของขาวสาร Χ  S.D. ระดับการปฏิบัติ 

1. รูและติดตามเหตุการณบานเมืองท้ังระดบัทองถิ่น ประเทศ และ

ระดับโลก 4.97 0.99 มาก 

2. สามารถใหความรูความเขาใจกับเพ่ือนดวยความเต็มใจอยูเสมอ 4.86 0.95 มาก 

3. เขาใจความแตกตางของบคุคลอ่ืนและเคารพความคดิเห็นท่ีแตกตางกัน 5.01 0.92 มาก 

4. เคารพสิทธิเสรีภาพศักดิศ์รีความเปนมนุษยของตนและบุคคลอ่ืน

อยางเทาเทียมกัน 5.02 0.97 มาก 

5. เม่ือเปดรับขอมูลขาวสารจากสื่อท่ีหลากหลายแลวนํามาวิเคราะหถงึ

ความถูกตองถีถ่วนกอนแลวถงึจะนําขอมูลน้ันไปสื่อสาร 4.88 1.03 มาก 

รวม 4.95 0.81 มาก 
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จากตารางที่ 4.22 ปจจัยเชิงสาเหตุของความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ใน

โรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดานการรับรูขาวสารผานสื่อจําแนกรายตัวช้ีวัด พบวา 

ปจจัยทางดานการรับรูขาวสารผานสื่อตัวแปรสังเกตคุณคาของขาวสารโดยภาพรวมมีระดับการ     

ปฏิบัติมาก เมื่อพิจารณาแตละตัวช้ีวัด พบวา มีระดับการปฏิบัติมากทุกตัวช้ีวัด โดยที่ตัวช้ีวัดเคารพ

สิทธิเสรีภาพศักด์ิศรีความเปนมนุษยของตนและบุคคลอื่นอยางเทาเทียมกัน มีระดับการปฏิบัติสูงสุด 

รองลงมาเปนตัวช้ีวัดเคารพสิทธิเสรีภาพศักด์ิศรีความเปนมนุษยของตนและบุคคลอื่นอยางเทาเทียมกัน 

สวนตัวช้ีวัดที่มีระดับการปฏิบัติตํ่าสุด คือ สามารถใหความรูความเขาใจกับเพื่อนดวยความเต็มใจ        

อยูเสมอ 

 

ปจจัยทางดานภาวะผูนําคร ู(LTS) ซึ่งเปนตัวแปรแฝงภายนอกประกอบไปดวยตัวแปรสังเกต 

3 ตัวแปร คือ การจัดการเรียนรู เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมเชิงจริยธรรม ซึ่งจะพิจารณา

ระดับการปฏิบัติไดจากตารางที่ 4.23 - 4.26 ดังน้ี 

 

ตารางท่ี 4.23 ปจจัยเชิงสาเหตุของความเปนพลเมืองดานภาวะผูนําครู จําแนกรายตัวแปรสังเกต 

 

ปจจัยภาวะผูนําครู Χ  S.D. ระดับการปฏิบัติ 

1.  การจัดการเรียนรู 4.90 0.69 มาก 

2.  เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง 4.90 0.68 มาก 

3.  พฤติกรรมเชิงจริยธรรม 4.93 0.75 มาก 

รวม 4.91 0.64 มาก 

 

 

จากตารางที่ 4.23 ปจจัยเชิงสาเหตุของความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ใน

โรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดานภาวะผูนําครู จําแนกรายตัวแปรสังเกต พบวา ปจจัย

ทางดานภาวะผูนําครู โดยภาพรวมมีระดับการปฏิบัติมาก เมื่อพิจารณาแตละตัวช้ีวัด พบวา มีระดับ

การปฏิบัติมากทุกตัวโดยที่ตัวช้ีวัดพฤติกรรมเชิงจริยธรรมมีระดับการปฏิบัติสูงสุด รองลงมาเปน

ตัวช้ีวัดการจัด การเรียนรู และเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง ตามลําดับ 

 

  



 136 

ตารางท่ี 4.24 ปจจัยเชิงสาเหตุของความเปนพลเมืองดานภาวะผูนําครู จําแนกรายตัวชี้วัด         

ดานการจัดการเรียนรู 

 

ปจจัยการจัดการเรียนรู Χ  S.D. ระดับการปฏิบัติ 

1. ครูปฏิบัติตอขาพเจาโดยคํานึงถึงความสามารถและความ

แตกตางระหวางกัน 4.73 0.92 มาก 

2. ครูเปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงความสามารถอยางเต็มที ่ 4.96 0.85 มาก 

3. ครูใหคําแนะนําสิง่ที่เปนประโยชนตอความกาวหนา        

ของนักเรียนเปนรายบุคคล 5.03 0.91 มาก 

4. ครูมีแรงจูงใจและสนับสนุนความคิดใหม ๆ ของนักเรียน 4.87 0.95 มาก 

5. ครูเปนผูคอยกระตุนใหนักเรียนรูสึกวาตนเองน้ันมีคุณคา

ที่จะสามารถฝาฟนอปุสรรคน้ันไปได 4.91 0.87 มาก 

รวม 4.90 0.70 มาก 

 

 

จากตารางที่ 4.24 ปจจัยเชิงสาเหตุของความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ใน

โรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดานภาวะผูนําครู จําแนกรายตัวช้ีวัด พบวาปจจัยทางดาน

ภาวะผูนําคร ูตัวแปรสังเกตการจัดการเรียนรูโดยภาพรวมมีระดับการปฏิบัติมาก เมื่อพิจารณาแตละ

ตัวช้ีวัด พบวา มีระดับการปฏิบัติมากทุกตัวช้ีวัด โดยที่ตัวช้ีวัดครูใหคําแนะนําสิ่งที่เปนประโยชนตอ

ความกาวหนา ของนักเรียนเปนรายบุคคล มีระดับการปฏิบัติสูงสุด รองลงมาเปนตัวช้ีวัดครูเปดโอกาส

ใหนักเรียนไดแสดงความสามารถอยางเต็มที่สวนตัวช้ีวัดที่มีระดับการปฏิบัติตํ่าสุด คือ ครูปฏิบัติตอ

ขาพเจาโดยคํานึงถึงความสามารถและความแตกตางระหวางกัน 
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ตารางท่ี 4.25 ปจจัยเชิงสาเหตุของความเปนพลเมืองดานภาวะผูนําครู จําแนกรายตัวชี้วัดเปน

ผูนําการเปลี่ยนแปลง 

 

ปจจัยเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง Χ  S.D. ระดับการปฏิบัติ 

1. ครูสงเสริมใหนักเรียนมีความคิดสรางสรรคอยางตอเน่ือง 4.98 0.86 มาก 

2. ครูเสริมสรางกําลังใจใหแกนักเรียนเมื่อเขาตองเผชิญตอ

ปญหาและอปุสรรค 4.96 0.89 มาก 

3. ครูใหความสําคัญตอการแสดงความคิดเห็น                         

ของนักเรียนเสมอ 4.89 0.78 มาก 

4. ครูมีสวนชวยกระตุนใหหาแนวทางใหม ๆ ในการแกไข

ปญหาเสมอ 4.90 0.82 มาก 

5. ครแูสดงใหนักเรียนไดเห็นวาปญหาที่เกิดข้ึนเปนเรื่อง           

ที่ทาทายและเปนโอกาสที่ดีที่นักเรียนจะสามารถแกไข

ปญหารวมกัน 4.80 0.90 มาก 

รวม 4.90 0.68 มาก 

 

 

จากตารางที่ 4.25 ปจจัยเชิงสาเหตุของความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ใน

โรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดานภาวะผูนําครู จําแนกรายตัวช้ีวัด พบวา ปจจัยทางดาน

ภาวะผูนําคร ูตัวแปรสังเกตเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงโดยภาพรวมมีระดับการปฏิบัติมาก เมื่อพิจารณา

แตละตัวช้ีวัดพบวา มีระดับการปฏิบัติมากทุกตัวช้ีวัด โดยที่ตัวช้ีวัดครูสงเสริมใหนักเรียนมีความคิด

สรางสรรคอยางตอเน่ืองมีระดับการปฏิบัติสูงสุด รองลงมาเปนตัวช้ีวัดครูเสริมสรางกําลังใจใหแก

นักเรียนเมื่อเขาตองเผชิญตอปญหาและอุปสรรค สวนตัวช้ีวัดที่มีระดับการปฏิบัติตํ่าสุด คือ ครูแสดง

ใหนักเรียนไดเห็นวาปญหาที่เกิดข้ึนเปนเรื่องที่ทาทายและเปนโอกาสที่ดีที่นักเรียนจะสามารถแกไข

ปญหารวมกัน 
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ตารางท่ี 4.26 ปจจัยเชิงสาเหตุของความเปนพลเมืองดานภาวะผูนําครู จําแนกรายตัวชี้วัด

พฤติกรรมเชิงจริยธรรม 

 

ปจจัยพฤติกรรมเชิงจริยธรรม Χ  S.D. ระดับการปฏิบัติ 

1. ครสูามารถสรางบรรยากาศของความไววางใจใหเกิดข้ึน

ในโรงเรียน 4.90 0.94 มาก 

2. ครเูปนนักฟงที่ดีเพื่อเปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงความ

คิดเห็นอยางอิสระ 5.02 0.93 มาก 

3. ครเูปนแบบอยางที่ดีทางดานความประพฤติ 4.92 0.87 มาก 

4. ครตัูดสินปญหาของนักเรียนดวยความยุติธรรมเสมอ 4.91 0.91 มาก 

5. ครเูปนผูทีม่ีความรอบคอบในการแกไขปญหายอมรับ

ความคิดเห็นของผูอื่นเมื่อมีความคิดเห็นที่แตกตาง 4.90 0.93 มาก 

รวม 4.93 0.75 มาก 

 

 

จากตารางที่ 4.26 ปจจัยเชิงสาเหตุของความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ใน

โรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดานภาวะผูนําครู จําแนกรายตัวช้ีวัด พบวา ปจจัยทางดาน

ภาวะผูนําครู ตัวแปรสังเกตพฤติกรรมเชิงจริยธรรมโดยภาพรวมมีระดับการปฏิบัติมาก เมื่อพิจารณา             

แตละตัวช้ีวัด พบวา มีระดับการปฏิบัติมากทุกตัวช้ีวัด โดยที่ตัวช้ีวัดครูเปนนักฟงที่ดีเพื่อเปดโอกาสให

นักเรียนไดแสดงความคิดเห็นอยางอิสระมีระดับการปฏิบัติสูงสุด รองลงมาเปนตัวช้ีวัดครูเปน

แบบอยางที่ ดีทางดานความประพฤติ สวนตัวช้ีวัดที่มีระดับการปฏิบัติตํ่าสุด ครูสามารถสราง

บรรยากาศของความไววางใจ ใหเกิดข้ึนในโรงเรียน และครูเปนผูที่มีความรอบคอบในการแกไขปญหา 

ยอมรับความคิดเห็นของผูอื่นเมื่อมีความคิดเห็นที่แตกตาง  

 

ปจจัยทางดานการสนับสนุนทางสังคม (SOS) ซึ่งเปนตัวแปรแฝงภายนอกประกอบไปดวย

ตัวแปรสังเกต 3 ตัวแปร คือ การสนับสนุนจากครอบครัว การสนับสนุนจากเพื่อน และการสนับสนุน

จากครู ซึ่งจะพิจารณาระดับการปฏิบัติไดจากตารางที่ 4.27 - 4.30 ดังน้ี 
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ตารางท่ี 4.27 ปจจัยเชิงสาเหตุของความเปนพลเมืองดานการสนับสนุนทางสังคม                   

จําแนกรายตัวแปรสังเกต 

 

ปจจัยการสนับสนุนทางสังคม Χ  S.D. ระดับการปฏิบัติ 

1. การสนับสนุนจากครอบครัว 4.95 0.77 มาก 

2. การสนับสนุนจากเพื่อน 5.08 0.72 มาก 

3. การสนับสนุนจากคร ู 5.08 0.68 มาก 

รวม 5.04 0.65 มาก 

 
จากตารางที่ 4.27 ปจจัยเชิงสาเหตุของความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียน

สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดานการสนับสนุนทางสังคม จําแนกรายตัวแปรสังเกต พบวา ปจจัย

ทางดานการสนับสนุนทางสังคม โดยภาพรวมมีระดับการปฏิบัติมาก เมื่อพิจารณาแตละตัวช้ีวัด พบวา

มีระดับการปฏิบัติมากทุกตัวโดยที่ตัวช้ีวัดการสนับสนุนจากเพื่อน และการสนับสนุนจากครู มีระดับ

การปฏิบัติสูงสุด สวนตัวช้ีวัดที่มีระดับการปฏิบัติตํ่าสุด คือ ตัวช้ีวัดการสนับสนุนจากครอบครัว 

 

ตารางท่ี 4.28 ปจจัยเชิงสาเหตุของความเปนพลเมืองดานการสนับสนุนทางสังคม จําแนกราย

ตัวชี้วัด การสนับสนุนจากครอบครัว 

 

ปจจัยการสนับสนุนจากครอบครัว Χ  S.D. ระดับการปฏิบัติ 

1. สมาชิกในครอบครัวมีการพูดคุยปรึกษาเมื่อเจอปญหา

คอยใหกําลงัใจอยูเสมอ 4.89 1.08 มาก 

2. ครอบครัวสงเสริมและคอยใหความชวยเหลือทกุครั้ง 4.87 0.90 มาก 

3. เมื่อมกีารทําผิดพลาด ครอบครัวขาพเจาใหอภัยอยูเสมอ 5.05 0.91 มาก 

4. พอแมอนุญาตใหตัดสินใจในสิ่งตาง ๆ ดวยตัวเอง 5.03 0.97 มาก 

5. พอแมคอยดูแลกระบวนการคิด การตัดสินใจอยางมเีหตุมีผล 4.96 1.00 มาก 

รวม 4.95 0.77 มาก 

 

 

จากตารางที่ 4.28 ปจจัยเชิงสาเหตุของความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียน

สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดานการสนับสนุนทางจากครอบครัว จําแนกรายตัวช้ีวัด พบวา 
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ปจจัยทางดานการสนับสนุนทางสังคม ตัวแปรสังเกตการสนับสนุนจากครอบครัวโดยภาพรวมมีระดับ

การปฏิบัติมาก เมื่อพิจารณาแตละตัวช้ีวัด พบวา มีระดับการปฏิบัติมากทุกตัวช้ีวัด โดยที่ตัวช้ีวัดเมื่อ 

มีการทําผิดพลาด ครอบครัวใหอภัยอยูเสมอมีระดับการปฏิบัติสูงสุด รองลงมาเปนตัวช้ีวัดพอแม

อนุญาตใหตัดสินใจในสิ่งตาง ๆ ดวยตัวเอง สวนตัวช้ีวัดที่มีระดับการปฏิบัติตํ่าสุด ครอบครัวสงเสริม

และคอยใหความชวยเหลือทุกครั้ง 

 

ตารางท่ี 4.29 ปจจัยเชิงสาเหตุของความเปนพลเมืองดานการสนับสนุนทางสังคม จําแนกราย

ตัวชี้วัดการสนับสนุนจากเพ่ือน 

 

ปจจัยการสนับสนุนจากเพ่ือน Χ  S.D. ระดับการปฏิบัติ 

1. เมือ่มีพฤติกรรมบางอยางที่ไมดี เพือ่นจะคอยเตือนอยูเสมอ 5.08 0.96 มาก 

2. ยอมรบัการแสดงความคิดเห็นของเพื่อนและกระตุนให        

ใชความคิดตอไป 5.12 0.88 มาก 

3. ใหความเปนมิตรและสรางสัมพันธภาพชวยเหลือ                  

เกื้อกลูกันอยูเสมอ 5.17 0.83 มาก 

4. เพื่อนสามารถทีจ่ะยอมรบัถึงความแตกตางของขาพเจาได 5.03 0.90 มาก 

5. เพื่อนคอยตักเตือนอยูเสมอเมือ่ทําในสิง่ที่ไมถูกตอง 5.00 0.83 มาก 

รวม 4.96 0.78 มาก 

 

 

จากตารางที่ 4.29 ปจจัยเชิงสาเหตุของความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียน

สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดานการสนับสนุนทางสังคม จําแนกรายตัวช้ีวัด พบวา ปจจัย

ทางดานการสนับสนุนทางสังคม ตัวแปรสังเกตการสนับสนุนจากเพื่อนโดยภาพรวมมีระดับการปฏิบัติ

มาก  เมื่อพิจารณาแตละตัวช้ีวัด พบวา มีระดับการปฏิบัติมากทุกตัวช้ีวัด โดยที่ตัวช้ีวัดขาพเจาให

ความเปนมิตรและสรางสัมพันธภาพชวยเหลือเกื้อกูลกันอยูเสมอมีระดับการปฏิบัติสูงสุด รองลงมา 

ยอมรับการแสดงความคิดเห็นของเพื่อนและกระตุนใหใชความคิดตอไป สวนตัวช้ีวัดที่มีระดับการ

ปฏิบัติตํ่าสุด เพื่อนคอยตักเตือนอยูเสมอเมื่อทําในสิ่งที่ไมถูกตอง 
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ตารางท่ี 4.30 ปจจัยเชิงสาเหตุของความเปนพลเมืองดานการสนับสนุนทางสังคมจากคร ูจําแนก 

รายตัวชี้วัดการสนับสนุนจากครู 

 

ปจจัยการสนับสนุนจากคร ู Χ  S.D. ระดับการปฏิบัติ 

1. ครชูวยแกไขปญหาตาง ๆ ใหกบัทัง้ดานการเรียนและ

การใชชีวิตในวิทยาลัย 4.96 0.84 มาก 

2. ครชูวยสงเสรมิใหเขาใจเปาหมายของการเรียนและ

เขาใจในหนาทีท่ี่ตองรับผิดชอบในฐานะที่เปนนักเรียน 5.00 0.79 มาก 

3. ครสูงเสริมใหขาพเจาไดเรียนรูทีห่ลากหลาย 5.08 0.90 มาก 

4. เมื่อทําผิดพลาดครมูีการวากลาวตักเตือนโดยใหรูถึง

เหตุผลที่ถูกตอง 5.24 0.79 มาก 

5. ครูใหคําช้ีแนะและคอยวากลาวตักเตือนอยูเสมอ 5.13 0.85 มาก 

รวม 5.08 0.68 มาก 

 

 

จากตารางที่ 4.30 ปจจัยเชิงสาเหตุของความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียน

สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน*ดานการสนับสนุนทางสังคม จําแนกรายตัวช้ีวัด พบวา ปจจัย

ทางดานการสนับสนุนจากครู ตัวแปรสังเกตการสนับสนุนจากครูโดยภาพรวมมีระดับการปฏิบัติมาก เมื่อ

พิจารณาแตละตัวช้ีวัด พบวา มีระดับการปฏิบัติมากทุกตัวช้ีวัด โดยที่ตัวช้ีวัดเมื่อทําผิดพลาดครูมีการ

วากลาวตักเตือนโดยใหรูถึงเหตุผลที่ถูกตองมีระดับการปฏิบัติสูงสุด รองลงมาเปนตัวช้ีวัดครูใหคํา

ช้ีแนะและคอยวากลาวตักเตือนอยูเสมอสวนตัวช้ีวัดที่มีระดับการปฏิบัติตํ่าสุด คือ ครูชวยแกไขปญหา

ตาง ๆ ทั้งดานการเรียนและการใชชีวิตในวิทยาลัย 

 

 3.  ผลการวิเคราะหความสัมพันธปจจัยเชิงสาเหตุของความเปนพลเมืองของนักเรียน

อาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน* 

  การวิเคราะหความสัมพันธองคประกอบ ตัวช้ีวัด และปจจัยเชิงสาเหตุของความเปน

พลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน นําเสนอผลการ

วิเคราะหออกเปน 3 สวน ดังน้ี 

  3.1 ผลกการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรสงัเกตได  

   ผูวิจัยไดศึกษาความสัมพันธองคประกอบ ตัวช้ีวัด และปจจัยเชิงสาเหตุของ

ความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยการ

วิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Coefficient) 
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ระหวางตัวแปรสังเกตได จํานวน 16 ตัวแปร พบวา คาสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธระหวางตัวแปรสังเกตได 

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกคู ผลการวิเคราะหปรากฏดังตารางที่ 4.30  

 

ตารางท่ี 4.31 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรท่ีสังเกตได องคประกอบ ตัวชี้วัดและ

ปจจัยเชิงสาเหตุของความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา                      

ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

ตัวแปร LTS4 LTS5 LTS6 SOS10 SOS11 SOS12 

LTS4 1      

LTS5 0.716** 1     

LTS6 0.641** 0.823** 1    

SOS10 0.483** 0.521** 0.537** 1   

SOS11 0.501** 0.541** 0.608** 0.683** 1  

SOS12 0.448**  0.600** 0.639** 0.714** 0.726** 1 
 

ตัวแปร CTZSR CTZSD CTZSP CTZSH OFC1 OFC2 OFC3 RAM7 RAM8 RAM9 

CTZSR 1          

CTZSD 0.732** 1         

CTZSP 0.733** 0.742** 1        

CTZSH 0.652** 0.621** 0.686** 1       

OFC1 0.683** 0.632** 0.672** 0.576 1      

OFC2 0.622** 0.596** 0.684** 0.582** 0.828** 1     

OFC3 0.633** 0.573** 0.677** 0.579** 0.793** 0.780** 1    

RAM7 0.722** 0.646** 0.693** 0.635** 0.774** 0.783** 0.793** 1   

RAM8 0.639** 0.598** 0.653** 0.587** 0.748** 0.826** 0.738** 0.855** 1  

RAM9 0.657** 0.619** 0.632** 0.573** 0.708** 0.726** 0.734** 0.748** 0.767** 1 
 

ตัวแปร CTZSR CTZSD CTZSP CTZSH OFC1 OFC2 OFC3 RAM7 RAM8 RAM9 

LTS4 0.505** 0.453** 0.748** 0.473** 0.535** 0.521** 0.594** 0.522** 0.523** 0.602** 

LTS5 0.412** 0.515** 0.436** 0.431** 0.458** 0.495** 0.547** 0.513** 0.585** 0.526** 

LTS6 0.400** 0.469** 0.449** 0.455** 0.418** 0.463** 0.534** 0.513** 0.564** 0.520** 

SOS10 0.496** 0.412** 0.486** 0.469** 0.514** 0.599** 0.526** 0.544** 0.592** 0.534** 

SOS11 0.427** 0.411** 0.498** 0.496** 0.531** 0.529** 0.554** 0.560** 0.549** 0.499** 

SOS12 0.389** 0.409** 0.447** 0.444** 0.534** 0.579** 0.537** 0.484** 0.558** 0.482** 

** P < 0.01 
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จากตารางที่ 4.31 คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปรที่สังเกตไดขององคประกอบ 

ตัวช้ีวัด และปจจัยเชิงสาเหตุของความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินระหวางตัวแปรสังเกตได จํานวน 16 ตัวแปร พบวา ตัวแปรสังเกตไดทุกตัวมี

ความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกคูและคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (r) 

ระหวางตัวแปรสังเกตไดมีคาระหวาง 0.115 ถึง 0.817 ผลการวิเคราะหมีขอสรุปไดดังน้ี 

ความสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตไดสําหรับวัดตัวแปรแฝงภายนอก (X) ไดแก ภาวะผูนําครู 

และการสนับสนุนทางสังคม ที่ อยูในระดับสูง เรียงจากมากไปหานอย 5 อันดับแรก ไดแก 1) เปนผูนํา

การเปลี่ยนแปลง (LTS5) กับพฤติกรรมเชิงจริยธรรม (LTS6) 2) การสนับสนุนจากเพื่อน (SOS11) กับ

การสนับสนุนจากครู (SOS12) 3) การจัดการเรียนรู (LTS4) กับเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง (LTS4)       

4) การสนับสนุนจากครอบครัว (SOS10) กับการสนับสนุนจากครู (SOS12) 5) การสนับสนุนจาก

ครอบครัว (SOS10) กับการสนับสนุนจากเพื่อน (SOS12) โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเทากับ 

0.823, 0.726, 0.716, 0.714 และ 0.683 ตามลําดับ 

ความสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตไดสําหรับวัดตัวแปรแฝงภายใน (Y) ไดแก ปจจัย

ทางดานความเปนพลเมืองของนักเรียน ดานลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน และดานการรับรูขาวสาร

ผานสื่อ พบวา คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธอยูในระดับสูงเรียงจากมากไปหานอย 5 อันดับแรก ไดแก         

1) การสนใจติดตามขาวสาร (RAM7) กับการพิจารณาขอเท็จจริงของขาวสาร (RAM8) 2) สามารถ

คาดการณไกล (OFC1) กับหาทางแกไขปญหา (OFC2) 3) การสนใจติดตามขาวสาร (RAM7) กับ      

การพิจารณาขอเท็จจริงของขาวสาร (RAM8) 4) สามารถคาดการณไกล (OFC1) กับรูจักการปฏิบัติ 

(OFC3) 5) รูจักการปฏิบัติ (OFC3) กับการสนใจติดตามขาวสาร (RAM7) โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ 

เทากับ 0.855, 0.828, 0.826, 0.793 และ 0.793 ตามลําดับ 

 

  3.2 ความสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตไดสําหรับวัดตัวแปรแฝงภายนอก (X) ไดแก 

ภาวะผูนําครู การสนับสนุนทางสังคม และตัวแปรสังเกตไดสําหรับวัดตัวแปรแฝงภายใน (Y) ไดแก 

ปจจัยทางดานความเปนพลเมืองของนักเรียน ดานลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน และดานการรับรู

ขาวสารผานสื่อ มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (r) อยูในระดับสูงโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย 5 

อันดับแรก คือ 1) การจัดการเรียนรู (LTS4) กับมีจิตสาธารณะ (CTZSP) 2) การจัดการเรียนรู (LTS4) 

กับคุณคาของขาวสาร (RAM9) 3) การสนับสนุนจากครอบครัว (SOS10) กับหาทางแกไขปญหา (OFC2) 

4) การจัดการเรียนรู (LTS4) กับรูจักการปฏิบัติ (OFC3) 5) การสนับสนุนจากครอบครัว (SOS10) กับ 

การพิจารณาขอเท็จจริงของขาวสาร (RAM8) โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเทากับ 0.748, 0.602,  

0.599, 0.594 และ 0.592 ตามลําดับ 
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   3.2.1 ผลการวิเคราะหรูปแบบความสัมพนัธเชิงสาเหตุขององคประกอบ ตัวช้ีวัด 

และปจจัยเชิงสาเหตุของความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินของโมเดลสมมุติฐานการวิจัยครั้งแรก 

    การวิเคราะหความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนหรือ PATH ANALYSIS ดวย

โปรแกรมสาํเรจ็รูปมีวัตถุประสงคเพื่อทํานายองคประกอบ ตัวช้ีวัด ปจจัยเชิงสาเหตุของความเปนพลเมือง

ของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยตัวแปรที่คาดวาจะทํานายและ

อธิบายองคประกอบ ตัวช้ีวัด และปจจัยเชิงสาเหตุของความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษาใน

โรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มี 4 ตัว คือ ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน การรับรูขาวสาร

ผานสื่อ ภาวะผูนําครูและการสนับสนุนทางสังคม โดยทําการทดสอบโมเดลสมมุติฐานการวิจัย ดังน้ี 

    1) ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน มีอิทธิพลทางตรงตอความเปนพลเมือง

ของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

    2) การรับรูขาวสารผานสื่อ มีอิทธิพลทางตรงตอความเปนพลเมืองของ

นักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

    3) การสนับสนุนทางสังคมมีอิทธิพลทางตรงและมีอิทธิพลทางออมตอ

ความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และมีอิทธิพล

ทางออม โดยสงผานการรับรูขาวสารผานสื่อ  

    4) ภาวะผูนําครูมีอิทธิพลทางตรงตอความเปนพลเมืองของนักเรียน

อาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แลวยังมีมีอิทธิพลทางออมโดยสงผาน

ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน และสงผานการรับรูขาวสารผานสื่อ 

   ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลตามสมมุติฐานการวิจัยเปนอันดับแรก หากปรากฏวาโมเดล

ตามสมมุติฐานการวิจัยไมสอดคลองกับขอมลูเชิงประจักษ ผูวิจัยจะดําเนินการปรับโมเดล (Modification) 

บนพื้นฐานที่สอดคลองกับความเปนจริงประกอบกับคําแนะนําของโปรแกรมในการตัดสินใจใหพารามิเตอร

บางตัวเปนอิสระ ตลอดจนพิจารณาคาดัชนีดัดแปร (Modification Indices หรือ MI) ที่มีคาสูงสุดเปน

ขอมูลประกอบในการปรับโมเดล ทั้งน้ี เพื่อใหไดโมเดลทีส่อดคลองกับขอมูลและเปนโมเดลที่มีคานัยสําคัญ

ทางสถิติในทุกเสนทาง ดังที่ Joreskog and Sorbom (1993) ไดกลาวไววาในทางทฤษฎีผลการ

ทดสอบระหวางคาพารามิเตอรในโมเดลสมมุติฐานการวิจัยครั้งแรกกับขอมูลเชิงประจักษของโมเดล             

ไมจําเปนตองถูกตองหรือเหมาะสมกับขอมูลจริงเสมอไป ผูวิจัยตองหาโมเดลที่สอดคลองกลมกลืนกัน

อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ และเปนโมเดลที่มีคานัยสําคัญทางสถิติในทุกเสนทางอยางแทจริงเพื่อให

โมเดล มีความเที่ยงตรงพอที่จะทําการทดสอบกับกลุมตัวอยางอื่น ๆ ได ผลที่ไดจากการประมาณ

คาพารามิเตอร และทําการทดสอบความสอดคลองของโมเดลสมมุติฐานการวิจัยกับขอมูลเชิงประจักษ              

มีคาสัมประสิทธ์ิเสนทาง ขนาดอิทธิพลเชิงสาเหตุของตัวแปร ปรากฏดังภาพที่ 4.3  
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Chi-Square = 4552.05 df = 105 P-value = 0.000 RMSEA = 0.130 

 

ภาพที่ 4.3 รูปแบบความสมัพันธเชิงสาเหตุขององคประกอบ ตัวช้ีวัด และปจจัยเชิงสาเหตุของความ

เปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสงักัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน                

ของสมมติฐานการวิจัยครั้งแรก 

 

จากภาพที่ 4.3 รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุขององคประกอบ ตัวช้ีวัดและปจจัยเชิงสาเหตุ

ของความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินของโมเดล

การวิจัยครั้งแรกผูวิจัยไดตรวจสอบความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลจากคาสถิติตาง ๆ เพื่อที่จะ

พิจารณาวาเปนไปตามเกณฑที่กําหนดหรือไม ผลการตรวจสอบปรากฏดังตารางที่ 4.38  
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ตารางท่ี 4.32 คาสถิติความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลสมมุติฐานการวิจัยครั้งแรก 

 

คาดัชนี เกณฑท่ีใชพิจารณา คาสถิติของโมเดลสมมุติฐานการวิจัย 

χ2 

 

CFI 

TLI 

SRMR 

RMSEA 

ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

(p <  0.05) 

มีคามากกวา 0.90 

มีคามากกวา 0.90 

มีคานอยกวา 0.05 

มีคานอยกวา 0.05 

4552.05, df = 105 

0.000 

0.902 

0.873 

0.068 

0.130                                       

 

 

จากตารางที ่4.32 คาสถิติความสอดคลองกลมกลนืของโมเดลสมมุติฐานการวิจัยครั้งแรก พบวา 

คาไค-สแควร (χ2) มีคาเทากับ 4552.05 คาองศาอิสระ (df) เทากับ 105 คาความนาจะเปน (p) เทากับ 

0.00 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ไมเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว คาดัชนีวัดระดับความสอดคลอง 

(CFI) มีคาเทากับ 0.902 มากกวาเกณฑที่กําหนด คาดัชนีวัดความสอดคลองที่ปรับแกแลว (TLII) มีคา

เทากับ 0.873 นอยกวาเกณฑทีก่ําหนด คามาตรฐานดัชนีรากของคาเฉลี่ยกําลงัสองสวนทีเ่หลือ (SRMR) 

มีคาเทากับ 0.068 มากกวาเกณฑที่กําหนด และคาประมาณความคลาดเคลื่อนของรากกําลงัสองเฉลี่ย 

(RMSEA) มีคาเทากับ 0.130 มากกวาเกณฑที่กําหนด จากคาดัชนีบงช้ีความสอดคลองกลมกลืน     

ของโมเดลขางตน แสดงใหเห็นวา โมเดลสมมุติฐานการวิจัยต้ังตนยังไมสอดคลองกลมกลืนกับขอมูล

เชิงประจักษ ดังน้ันผูวิจัยจึงทําการปรับโมเดล (Modification) โดยปรับพื้นฐานที่สอดคลองกับความ

เปนจริงประกอบกับคําแนะนําของโปรแกรมในการตัดสินใจใหพารามิเตอรบางตัวเปนอิสระ ตลอดจน

พิจารณาจากคาดัชนีตัวแปร (Modification Indices หรือ MI) ที่มีคาสูงสุดและคาประมาณการปรับ

พารามิเตอร (Expected Changes) จากน้ันปรับทีละพารามิเตอร โดยยินยอมใหผอนคลายขอตกลง

เบื้องตนใหคาความคลาดเคลื่อนสัมพันธกันได และหยุดปรับโมเดลเมื่อไดคาสถิติตามเกณฑดัชนีความ

สอดคลองกลมกลืนของโมเดล 

 

   3.2.2 ผลการวิเคราะหองคประกอบ ตัวช้ีวัด และปจจัยเชิงสาเหตุของความ

เปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินของโมเดลการวิจัย

ครั้งสุดทาย ปรากฏดังภาพที่ 4.4  
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Chi-Square = 883.10  df = 253 P-value = 0.000 RMSEA = 0.088 

 

ภาพที่ 4.4 องคประกอบ ตัวช้ีวัด และปจจัยเชิงสาเหตุของความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา 

ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน* ของสมมุติฐานครั้งสุดทาย 

 

จากภาพที่ 4.4 องคประกอบ ตัวช้ีวัด และปจจัยเชิงสาเหตุของความเปนพลเมืองของนักเรียน

อาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินของสมมติุฐานครั้งสดุทาย ผูวิจัยไดตรวจสอบ

ความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลจากคาสถิติตาง ๆ เพื่อที่จะพิจารณาวาเปนไปตามเกณฑที่กําหนด

หรือไม ผลการตรวจสอบปรากฏดังตารางที่ 4.33  
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ตารางท่ี 4.33 คาสถิติความสอดคลองกลมกลืนของการปรับโมเดลครั้งสุดทาย 

 

คาดัชนี เกณฑท่ีใชพิจารณา คาสถิติของโมเดลสมมุติฐานการวิจัย 

χ2 

 

CFI 

TLI 

SRMR 

RMSEA 

ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

(p <  0.05) 

มีคามากกวา 0.90 

มีคามากกวา 0.80 

มีคานอยกวา 0.05 

มีคานอยกวา 0.80 

883.10 df = 253 

0.000 

0.907 

0.889 

0.049 

0.088 

 

 

จากตารางที่ 4.33 คาสถิติความสอดคลองกลมกลืนของการปรับโมเดลสมมุติฐานการวิจัย

ครั้งสุดทาย พบวา คาไค-สแควร (χ2) มีคาเทากับ 883.10 คาองศาอิสระ (df) เทากับ 253 คาความ

นาจะเปน (p) เทากับ 0.000 ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ คาดัชนีวัดความสอดคลอง (CFI) มีคาเทากับ 0.907 

คาดัชนีวัดระดับความสอดคลองที่ปรับแกแลว (TLI) มีคาเทากับ 0.889 คามาตรฐานดัชนีรากของคาเฉลี่ย

กําลังสองสวนที่เหลือ (SRMR) มีคาเทากับ 0.049 คาประมาณความคลาดเคลื่อนของรากกําลังสอง

เฉลี่ย (RMSEA) มีคาเทากับ 0.088 ซึ่งทุกคาเปนไปตามเกณฑที่กําหนด จากคาดัชนีบงช้ีความสอดคลอง

กลมกลืนของโมเดลดังกลาวขางตนแสดงใหเห็นวาโมเดลสมมุติฐานการวิจัยครั้งสุดทายที่ปรับแกแลวมี

ความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ 

 

  3.3 ผลการวิเคราะหอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออมและอิทธิพลรวมขององคประกอบ 

ตัวช้ีวัด และปจจัยเชิงสาเหตุของความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ผลปรากฏดังตารางที่ 4.34  
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ตารางท่ี 4.34 คาสัมประสิทธิ์อิทธิพลท่ีเปนคะแนนมาตรฐาน (Standard Solution) ระหวาง         

ตัวแปรสาเหตุและตัวแปรผล 

 

ตัวแปรสาเหตุ 

ประเภท

ของ

อิทธิพล 

ตัวแปรผล 

การรับรูขาวสารผานส่ือ 

(RNM) 

ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน 

(OFC) 

ความเปนพลเมือง 

(CTZS) 

ภาวะผูนําครู 

(LTS) 

    DE 

    IE 

    TE 

0.584** 

- 

0.584** 

- 

0.504** 

0.504** 

- 

0.274** 

0.274** 

การสนับสนุนจากครู 

(TEA) 

    DE 

    IE 

    TE 

- 

0.248** 

0.248** 

- 

0.215** 

0.215** 

- 

0.117** 

0.117** 

การสนับสนุน 

จากครอบครัว 

(FAM) 

    DE 

    IE 

    TE 

0.259** 

- 

0.259** 

- 

0.223** 

0.223** 

- 

0.075**, 0.122** 

0.075**, 0.122** 

การสนับสนุน 

จากเพ่ือน 

(FRI) 

    DE 

    IE   

    TE 

0.204** 

- 

0.204** 

- 

0.117** 

0.117** 

- 

0.059**, 0.096** 

0.059**, 0.096** 

การรับรูขาวสาร 

ผานสื่อ 

(RNM) 

   DE 

    IE 

   TE 

- 

- 

- 

0.864** 

- 

0.864** 

0.470** 

0.289** 

0.759** 

ลักษณะมุงอนาคต

ควบคุมตน 

(OFC) 

    DE 

    IE 

   TE 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0.334** 

- 

0.334** 

R2        - 0.547 0.902 0.740 

** P < 0.01 

 

จากตารางที่ 4.34 คาสัมประสิทธ์ิอิทธิพลที่เปนคะแนนมาตรฐาน (Standard Solution) 

ระหวางตัวแปรสาเหตุและตัวแปรผล พบวา คาสัมประสิทธ์ิอิทธิพลทุกตัวมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.01 ดังน้ี  

ภาวะผูนําครูมีอิทธิพลทางออมตอความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียน

สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดวยสัมประสิทธ์ิอิทธิพล เทากับ 0.274 
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การสนับสนุนจากครูมีอิทธิพลทางออมตอความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ใน

โรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยสัมประสิทธ์ิอิทธิพล เทากับ 0.117 

การสนับสนุนจากครอบครัวมีอิทธิพลทางออมตอความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา 

ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยสัมประสิทธ์ิอิทธิพล เทากับ 0.075 และ 0.122 

การสนับสนุนจากเพื่อนมีอิทธิพลทางออมตอความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา         

ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยสัมประสิทธ์ิอิทธิพล เทากับ 0.059 และ 0.096 

การรับรูขาวสารผานสื่อ มีอิทธิพลทางตรงตอความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา          

ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยสัมประสิทธ์ิอิทธิพล เทากับ 0.470 และมีอิทธิพล

ทางออมดวยสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเทากับ 0.289 

ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมีอิทธิพลทางตรงตอความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา 

ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยสัมประสิทธ์ิอิทธิพล เทากับ 0.334 

การสนับสนุนจากครอบครัวมีอิทธิพลทางออมตอความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา 

ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยสัมประสิทธ์ิอิทธิพล เทากับ 0.122 

เมื่อพิจารณาตามประเภทอิทธิพลของปจจัยเชิงสาเหตุความเปนพลเมืองของนักเรียน

อาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สามารถเสนอตามลําดับ ดังน้ี 

อิทธิพลทางตรง 

ปจจัยเชิงสาเหตุความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนและการรับรูขาวสารผานสื่อโดยมีคาสัมประสิทธ์ิอิทธิพล

เทากับ 0.334 และ 0.470 ตามลําดับ 

อิทธิพลทางออม 

ความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ไดรับอิทธิพลทางออม ภาวะผูนําครู การสนับสนุนจากครู การสนับสนุนจากครอบครัว การสนับสนุน

จากเพื่อนและ การรับรู ขาวสารผานสื่อโดยมีคาสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเทากับ 0.274, 0.117, 0.096, 

และ 0.289 ตามลําดับ 

อิทธิพลรวม 

อิทธิพลรวมของปจจัยเชิงสาเหตุของความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียน

สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พิจารณาไดจากผลรวมระหวางอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางออม         

ของตัวแปรเชิงสาเหตุ ภาวะผูนําครู การสนับสนุนจากครู การสนับสนุนจากครอบครัว การสนับสนุน

จากเพื่อนและการรบัรู ขาวสารผานสือ่ และลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน โดยมีคาสัมประสิทธ์ิอิทธิพล

เทากับ 0.274, 0.117, 0.075, 0.122, 0.059, 0.096, 0.759 และ 0.334 ตามลําดับ 
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อิทธิพลระหวางตัวแปรอิสระ 

อิทธิพลระหวางตัวแปรอิสระซึ่งเปนตัวแปรเชิงสาเหตุระหวางกัน พบวา 1) ภาวะผูนําครู           

มีความสัมพันธทางตรงกับการรับรูขาวสารจากสื่อโดยมีคาสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเทากับ 0.584, 2) ภาวะ

ผูนําครูมีความสัมพันธทางออมกับลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนโดยมีคาสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเทากับ 

0.504, 3) การสนับสนุนจากครมูีความสมัพันธทางออมกับการรบัรูขาวสารจากสือ่โดยมีคาสมัประสทิธ์ิ

อิทธิพลเทากับ 0.248, 4) การสนับสนุนจากครมูีความสมัพันธทางออมกบัลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน

โดยมีคาสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเทากับ 0.215, 5) การสนับสนุนจากครอบครัวมีความสัมพันธทางตรงกับ

การรับรูขาวสารจากสื่อโดยมีคาสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเทากับ 0.259, 6) การสนับสนุนจากครอบครัว       

มีความสัมพันธทางออมกับลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนโดยมีคาสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเทากับ 0.223,      

7) การสนับสนุนจากเพื่อนมีความสัมพันธทางตรงกับการรับรูขาวสารจากสื่อโดยมีคาสัมประสิทธ์ิอิทธิพล

เทากับ 0.204, 8) การสนับสนุนจากเพื่อนมีความสัมพันธทางออมกับลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน 

โดยมีคาสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเทากับ 0.117 และ 9) การรับรูขาวสารจากสื่อมีความสัมพันธทางตรงกับ

ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนโดยมีคาสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเทากับ 0.864  

คาสหสัมพันธพหุคูณยกกําลงัสอง 

คาสหสัมพันธพหุคูณยกกําลังสอง (R2) ซึ่งอธิบายความแปรปรวนรวมกันของตัวแปรเชิงสาเหตุ

ในโมเดลได พบวา 1) ภาวะผูนําครู การสนับสนุนจากครู การสนับสนุนจากครอบครัว และการสนับสนุน

จากเพื่อนเปนตัวแปรเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอความเปนพลเมืองโดยผานการรับรูขาวสารผานสื่อได

รอยละ 54.70 2) ภาวะผูนําครู การสนับสนุนจากครู การสนับสนุนจากครอบครัว การสนับสนุนจาก

เพื่อนและการรับรูขาวสารผานสื่อเปนตัวแปรเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอความเปนพลเมืองโดยผาน

ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน รอยละ 90.20 3) เมือรวมทั้ง 6 ปจจัยในโมเดลซึง่เปนตัวแปรเชิงสาเหตุ

ที่จะสามารถอธิบายความแปรปรวนของปจจัยเชิงสาเหตุที่มีมีอิทธิพลตอความเปนพลเมืองของนักเรียน

อาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดรอยละ 74 

 


