
บทที่ 5  

 

สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 

การวิจัยเรื่ององคประกอบ ตัวช้ีวัด และปจจัยเชิงสาเหตุของความเปนพลเมืองของนักเรียน

อาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาองคประกอบ และ

ตัวช้ีวัด ความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อ

ศึกษาปจจัย เชิงสาเหตุความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน และตรวจสอบความสอดคลองขององคประกอบ ตัวช้ีวัด และปจจัยเชิงสาเหตุของความ

เปนพลเมืองของนักเรยีนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกดัองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งวิธีดําเนินการวิจัย

แบงออกเปน 2 ระยะ คือ ระยะการสรางองคประกอบ ตัวช้ีวัด และปจจัยเชิงสาเหตุของความเปน

พลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยกลุมเปาหมายที่เปน

ผูใหขอมูลเปนผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน ที่ไดจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

ประกอบดวย อาจารยจากมหาวิทยาลัย จํานวน 1 คน โดยมีคุณสมบัติเปนผูที่มีคุณวุฒิปริญญาทาง

การศึกษา และมีผลงานทางวิชาการไมตํ่ากวาผูชวยศาสตราจารย และผูทรงคุณวุฒิทางดานความเปน

พลเมือง จํานวน 1 คน สวนอีก 3 คน เปนผูที่ดํารงตําแหนงผูอํานวยการทางดานการศึกษากรม

อาชีวศึกษา โดยใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึก และระยะการตรวจสอบความสอดคลองของ 1) ความ

รับผิดชอบ 2) มีวินัย 3) มีจิตสาธารณะ และ 4) ซื่อสัตยสุจริต ที่สรางข้ึนกับขอมูลเชิงประจักษ 

กลุมเปาหมายที่เปนผูใหขอมูลความเปนพลเมือง คือนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินที่ไดมาโดยการสุมอยางงายดวยการจับฉลากแบบไมใสคืน จํานวน 320 คน   

ตอบแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางข้ึน โดยไดรับแบบสอบถามกลับคืนมา 320 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 

 

สรุปผล 

 

การสรปุผลการวิจยัน้ีเปนการสรุปผลทีไ่ดจากการวิเคราะหขอมลูที่เก็บรวบรวมไดทั้ง 2 ระยะ 

ผูวิจัยนําเสนอตามวัตถุประสงคดังน้ี 

 1.  ผลจากการสรางองคประกอบ และตัวช้ีวัด ของตัวแปรองคประกอบที่ใชวัดความ

เปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินมี 4 ตัวบงช้ี คือ           

1) ความรับผิดชอบ 2) มีวินัย 3) มีจิตสาธารณะ 4) ซื่อสัตยสจุริต สวนตัวบงช้ี ปจจัยเชิงสาเหตุความเปน

พลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พบวา ปจจัยที่สงผลตอ

ปจจัยเชิงสาเหตุของความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวน
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ทองถ่ิน มี 4 ปจจัย ไดแก ปจจัยดานลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน มีตัวองคประกอบ 3 องคประกอบ

คือ สามารถคาดการณไกล หาทางแกไขปญหา และรูจักการปฏิบัติ 2) ภาวะผูนําครูมี 3 องคประกอบ 

คือ การจัดการเรียนรูเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง และพฤติกรรมเชิงจริยธรรม 3) การรับรูขาวสาร       

ผานสื่อ มี 3 องคประกอบคือ การสนใจติดตามขาวสาร การพิจารณาขอเท็จจริงของขาวสาร และ

คุณคาของขาวสาร 4) การสนับสนุนทางสังคม มี 3 องคประกอบ คือ การสนับสนุนจากครอบครัว  

การสนับสนุนจากเพื่อน และการสนับสนุนจากครู  

 2.  ผลจากการศึกษารูปแบบความสัมพันธโครงสรางเชิงเสน การศึกษาอิทธิพลทางตรง 

ทางออม และอิทธิพลรวม องคประกอบ ตัวช้ีวัด และปจจัยเชิงสาเหตุของความเปนพลเมืองของนักเรียน

อาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สรุปไดดังน้ี 

  2.1 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง  

   กลุมตัวอยางเปนนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน จํานวน 320 คน พบวา จํานวนและรอยละขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง พบวา นักเรียน

อาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สวนใหญเปนเพศชายรอยละ 58.1 รอยละ 

41.9 และนักเรียนกําลังศึกษาอยูในระดับ ปวช.3 รองลงมาคือ นักเรียนกําลังศึกษาอยูในระดับ ปวช.1 

สวนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในระดับ ปวช.2 นอยที่สุดคิดเปนรอยละตามลําดับ 56.6, 23.8, 19.7 

ตามลําดับ สถานะครอบครัวสวนใหญพอแมอยูดวยกัน รองลงมาคือ พอแมแยกกันอยู และนอยที่สุด 

คือ อื่น ๆ คิดเปนรอยละ 59.1, 19.7, 1.9 ตามลําดับ อาชีพของบิดามารดา สวนใหญมีอาชีพรับจาง 

รองลงมาคือ อาชีพเกษตรกร และนอยที่สุดคือ อาชีพอื่น ๆ คิดเปนรอยละ 4.03, 20.9, 5 ตามลําดับ 

รายไดของครอบครวัสวนใหญ อยูที่รายได 10,001 - 15,000 บาท รองลงมาคือ มีรายได 25,001 - 30,000 

บาท และนอยที่สุด คือ มีรายไดตํ่ากวา 6,000 บาท คิดเปนรอยละ 23.8, 16.6 และ 2.2 ตามลําดับ 

  2.2 สถิติพื้นฐานขององคประกอบ ตัวช้ีวัด และปจจัยเชิงสาเหตุของความเปน

พลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

   2.2.1 องคประกอบ ความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัด

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดแก มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจิตสาธารณะ ซื่อสัตยสุจริต โดยภาพรวม 

พบวา ความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดย

ภาพรวมและรายองคประกอบ พบวามีระดับการปฏิบัติมาก เมื่อพิจารณาเปนรายองคประกอบ พบวา 

มีระดับมากทุกองคประกอบ โดยที่องคประกอบซื่อสัตยสุจริตมีระดับสูงสุด รองลงมาเปนองคประกอบ  

มีจิตสาธารณะ สวนองคประกอบที่มีระดับตํ่าสุดคือมีความรับผิดชอบ 

   2.2.2 ปจจัยเชิงสาเหตุของความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียน

สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดแก ปจจัยดานลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน ภาวะผูนําครู การรับรู

ขาวสารผานสื่อ การสนับสนุนทางสังคม โดยภาพรวมพบวา มีระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน 
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ปจจัยดานการสนับสนุนทางสังคม มีระดับสูงสุด รองลงมาคือ การรับรูขาวสารผานสื่อ และปจจัยที่มี

ระดับตํ่าสุด คือ ภาวะผูนําครู  

   2.2.3 ตัวช้ีวัดตามโมเดลประกอบดวย 6 ปจจัย ดังน้ี 1) การรับรูขาวสารผานสื่อ 

2) ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน 3) ภาวะผูนําครู 4) การสนับสนุนจากครอบครัว 5) การสนับสนุน

จากครู 6) การสนับสนุนจากเพื่อน และเมื่อพิจารณาคานํ้าหนักตัวช้ีวัดของแตละปจจัย 5 อันดับสูงสุด

ไดแก เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเปนตัวช้ีวัดในปจจัยภาวะผูนําครู ดวยคานํ้าหนักองคประกอบเทากับ 

0.919 รองลงมาคือ การสนใจติดตามขาวสาร (RNM7) และการพิจารณาขอเท็จจริงของขาวสาร (RNM8) 

ซึ่งเปนตัวช้ีวัดในปจจัยการรับรูขาวสารผานสื่อ ดวยคานํ้าหนักองคประกอบเทากับ 0.918, 0.915 

สวนสามารถคาดการณไกล (OFC1) และหาทางแกไขปญหา (OFC2) เปนตัวช้ีวัดในปจจัยลักษณะ       

มุงอนาคตควบคุมตนดวยคานํ้าหนักองคประกอบ เทากับ 0.911, 0.895 ตามลําดับ 

  2.3 ผลการศึกษาความสัมพันธปจจัยเชิงสาเหตุของความเปนพลเมืองของนักเรียน

อาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

   2.3.1 ความสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตได คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวาง

ตัวแปรสังเกตไดของปจจัยที่มีอิทธิพลตอความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัด

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ระหวางตัวแปรสังเกตได 16 ตัวแปร พบวา ตัวแปรทุกตัวแปรมี

ความสัมพันธกันทางบวก คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตไดมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.01 ทุกคู โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (r) อยูระหวาง 0.389 ถึง 0.602 

    เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางปจจัยภายนอกดวยกัน พบวา มีคา

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธอยูในระดับสูง ปจจยัภายนอกที่มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเรียงจากมากไปนอย  

5 อันดับแรก 1) เปนผูนําการเปลีย่นแปลง (LTS5) กับพฤติกรรมเชิงจรยิธรรม (LTS6) 2) การสนับสนุน

จากเพื่อน (SOS11) กับการสนับสนุนจากครู (SOS12) 3) การจัดการเรียนรู (LTS4) กับเปนผูนําการ

เปลี่ยนแปลง (LTS4) 4) การสนับสนุนจากครอบครัว (SOS10) กับการสนับสนุนจากครู (SOS12)        

5) การสนับสนุนจากครอบครัว (SOS10) กับการสนับสนุนจากเพื่อน (SOS12) โดยมีคาสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธเทากับ 0.823, 0.726, 0.716, 0.714 และ 0.683 ตามลําดับ 

    เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางปจจัยภายใน พบวา คาสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธอยูในระดับสูง ปจจัยภายในที่มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเรียงลําดับจากมากไปนอย 5 ลําดับ 

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

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

พิจารณาขอเทจ็จริงของขาวสาร (RAM8) 4) สามารถคาดการณไกล (OFC1) กับรูจักการปฏิบัติ (OFC3) 

5) รูจักการปฏิบัติ (OFC3) กับการสนใจติดตามขาวสาร (RAM7) โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเทากับ 

0.855, 0.828, 0.826, 0.793 และ 0.793 ตามลําดับ 
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    เมื่อพิจารณาความสัมพันธตัวแปรสังเกตไดสําหรับวัดตัวแปรแฝงภายนอก 

(X) และตัวแปรสังเกตไดสําหรับวัดตัวแปรแฝงภายใน (Y) พบวา คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธอยูในระดับสูง 

โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย 5 อันดับแรก คือ 1) การจัดการเรียนรู (LTS4) กับมีจิตสาธารณะ 

(CTZSP) 2) การจัดการเรยีนรู (LTS4) กับคุณคาของขาวสาร (RAM9) 3 ) การสนับสนุนจากครอบครัว 

(SOS10) กับหาทางแกไขปญหา (OFC2) 4) การจัดการเรียนรู (LTS4) กับรูจักการปฏิบัติ (OFC3)        

5) การสนับสนุนจากครอบครัว (SOS10) กับการพิจารณาขอเท็จจริงของขาวสาร (RAM8) โดยมีคา

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเทากับ 0.748, 0.602, 0.599, 0.594 และ 0.592 ตามลําดับ 

   2.3.2 รูปแบบความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนของ ปจจัยเชิงสาเหตุของความ

เปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

    เสนทางอิทธิพลของปจจัยเชิงสาเหตุของความเปนพลเมืองของนักเรียน

อาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผลการวิจัยพบวา คาสัมประสิทธ์ิอิทธิพล 

ทุกตัว มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีรายละเอียดสําคัญดังน้ี 

    2.3.2.1 การรับรูขาวสารผานสื่อ มีอิทธิพลทางตรงตอความเปนพลเมือง

ของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดวยสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเทากับ 

0.470 และเมื่อพิจารณาคานํ้าหนักองคประกอบของตัวแปรสังเกตไดแตละตัวแปรพบวามีนัยสําคัญ

ทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 โดยตัวแปรที่มีคานํ้าหนักองคประกอบมากทีสุ่ด คือ การสนใจติดตามขาวสาร การ

พิจารณาขอเท็จจรงิของขาวสาร และคุณคาของขาวสาร คานํ้าหนักองคประกอบเทากับ 0.197, 0.120 

และ 0.112 ตามลําดับ และยังพบวา การรับรูขาวสารผานสื่อ มีอิทธิพลทางออมตอความเปนพลเมือง      

ของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยลักษณะมุงอนาคตควบคุม

ตน  ดวยสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเทากับ 0.289 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และเมื่อพิจารณา       

คานํ้าหนักองคประกอบของตัวแปรสังเกตไดแตละตัวแปร พบวา มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

โดยตัวแปรที่มีคานํ้าหนักองคประกอบมากที่สุด คือ รูจักการปฏิบัติ สามารถคาดการณไกล และ

หาทางแกไขปญหา คานํ้าหนักองคประกอบเทากับ 0.142, 0.131 และ 0.101 ตามลําดับ 

    2.3.2.2 การสนับสนุนจากครูมีอิทธิพลทางออมตอความเปนพลเมือง 

ของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยสงผานการสนับสนุนจาก

ครอบครัวและการรับรูขาวสารผานสื่อ ดวยสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเทากับ 0.117 และเมื่อพิจารณา       

คานํ้าหนักองคประกอบของตัวแปรสังเกตไดแตละตัวแปร พบวา มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

โดยตัวแปร  ที่มีคานํ้าหนักองคประกอบมากที่สุด คือ พฤติกรรมเชิงจริยธรรม การจัดการเรียนรู และ  

การจัดการเรียนรู คานํ้าหนักองคประกอบเทากับ 0.328, 0.320 และ 0.271 ตามลําดับ และยังพบวา 

การสนับสนุนจากครูมีอิทธิพลทางออมตอความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัด

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยสงผานภาวะผูนําครูและการรับรูขาวสารผานสื่อ 0.074 และเมื่อ

พิจารณาคานํ้าหนักองคประกอบของตัวแปรสังเกตไดแตละตัวแปร พบวา มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 



 156 

0.01 โดยตัวแปรที่มีคานํ้าหนักองคประกอบมากที่สุด คือ สามารถคาดการณไกล รูจักการปฏิบัติ และ

หาทางแกไขปญหา คานํ้าหนักองคประกอบเทากับ 0.201, 0.117 และ 0.069 ตามลําดับ สวนการรับรู

ขาวสารผานสื่อที่มีคานํ้าหนักองคประกอบมากที่สุด คือ การสนใจติดตามขาวสาร การพิจารณา

ขอเท็จจริงของขาวสาร และคุณคาของขาวสาร คานํ้าหนักองคประกอบเทากับ 0.197, 0.120 และ 

0.112 ตามลําดับ และยังพบวา การสนับสนุนจากครูมีอิทธิพลทางออมตอความเปนพลเมืองของ

นักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยสงผานการสนับสนุนจากเพื่อน 

และการรับรูขาวสารผานสื่อดวยสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเทากับ 0.088 และยังพบวา การสนับสนุนจากครู

มีอิทธิพลทางออมตอความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครอง       

สวนทองถ่ิน โดยสงผานการสนับสนุนจากเพื่อน การรับรูขาวสารผานสื่อ และลักษณะมุงอนาคต

ควบคุมตน ดวยสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเทากับ 0.054 และเมื่อพิจารณาคานํ้าหนักองคประกอบ                      

ของตัวแปรสังเกตไดแตละตัวแปรพบวามีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 

     3) การสนับสนุนจากครูมีอิทธิพลทางออมตอความเปนพลเมือง

ของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดวยสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเทากับ 

0.117 และเมื่อพิจารณาคานํ้าหนักองคประกอบของตัวแปรสังเกตไดแตละตัวแปร พบวา มีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยสงผานการสนับสนุนจากครอบครัว และการรับรูขาวสารผานสื่อ 

    2.3.2.4 ภาวะผูนําครูมีอิทธิพลทางออมตอความเปนพลเมืองของนักเรียน

อาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดวยสัมประสิทธ์ิอิทธิพล เทากับ 0.274 และ       

มีอิทธิพลทางออมโดยสงผานการรับรูขาวสารและมีคาสัมประสิทธ์ิอิทธิพล เทากับ 0.584 อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ตัวแปรที่มีคานํ้าหนักองคประกอบมากที่สุด คือ เปนผูนําการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เชิงจริยธรรมและการจัดการเรียนรู คานํ้าหนักองคประกอบ เทากับ 0.852, 

0.791 และ 0.579 ตามลําดับ และยังพบวา ภาวะผูนําครูมีอิทธิพลทางออมตอความเปนพลเมืองของ

นักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยสงผานลักษณะมุงอนาคต

ควบคุมตน ดวยสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเทากับ 0.168 

    2.3.2.5 การสนับสนุนจากเพื่อนมีอิทธิพลทางออมตอความเปนพลเมือง

ของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดวยสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเทากับ 

0.096 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยสงผานการรับรูขาวสารผานสื่อ อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.01 และเมื่อพิจารณาคานํ้าหนักองคประกอบของตัวแปรสังเกตไดแตละตัวแปร พบวา          

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยตัวแปรที่มีคานํ้าหนักองคประกอบมากที่สุด คือ เมื่อมีพฤติกรรม

บางอยางที่ไมดี เพื่อนจะคอยเตือนอยูเสมอ ยอมรับการแสดงความคิดเห็นของเพื่อนและกระตุนใหใช

ความคิดตอไป ใหความเปนมิตรและสรางสัมพันธภาพชวยเหลือเกื้อกูลกันอยูเสมอ เพื่อนสามารถที่จะ

ยอมรับถึงความแตกตางของตนได และเพื่อนคอยตักเตือนอยูเสมอเมื่อทําในสิ่งที่ไมถูกตอง คานํ้าหนัก
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องคประกอบเทากับ 1.00, 0.988, 0.895, 0.880, 0.814 และ 0.060 ตามลําดับ และยังพบวา       

การสนับสนุนจากเพื่อนมีอิทธิพลทางออมตอความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียน

สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยสงผานลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน ดวยสัมประสิทธ์ิอิทธิพล 

เทากับ 0.059 

    2.3.2.6 การรับรูขาวสารผานสื่อ มีอิทธิพลทางตรงตอความเปนพลเมือง

ของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดวยสัมประสิทธ์ิอิทธิพล เทากับ 

0.470 และมีอิทธิพลทางออม โดยสงผานลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน ดวยสัมประสิทธ์ิอิทธิพล เทากบั 

0.289 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และเมื่อพิจารณาคานํ้าหนักองคประกอบของตัวแปร

สังเกตไดแตละตัวแปร พบวา มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.0101 โดยตัวแปรที่มีคานํ้าหนัก

องคประกอบมากที่สุด คือ การสนใจติดตามขาวสาร การพิจารณาขอเท็จจริงของขาวสาร และคุณคา

ของขาวสาร คานํ้าหนักองคประกอบเทากับ 1.00, 0.948 และ 0.845 ตามลําดับ 

    2.3.2.7 ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน มีอิทธิพลทางตรงตอความเปน

พลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดวยสัมประสิทธ์ิอิทธิพล

เทากับ 0.334 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และเมื่อพิจารณาคานํ้าหนักองคประกอบ          

ของตัวแปรสังเกตไดแตละตัวแปร พบวา มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยตัวแปรที่มีคานํ้าหนัก

องคประกอบมากที่สุด คือ สามารถคาดการณไกล หาทางแกไขปญหา และรูจักการปฏิบัติ มีคานํ้าหนัก

องคประกอบ เทากับ 1.00, 0.966 และ 0.936 ตามลําดับ 

   2.3.3 ผลการทดสอบความสอดคลองกลมกลืนระหวางตัวแปร ปจจัยเชิงสาเหตุ

ของความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ผูวิจัย 

พัฒนาข้ึนกับขอมูลเชิงประจักษ มีคาไค-สแควร (χ2) เทากับ 883.10 ที่คาองศาอิสระ (df) เทากับ 253         

คาความนาจะเปน (p) เทากับ 0.000 ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนเปรียบเทียบ 

(CFI) เทากับ 0.907 ดัชนีวัดระดับความสอดคลองเปรียบเทียบ (TLI) เทากับ 0.889 คามาตรฐานดัชนี

รากของคาเฉลี่ยกําลังสองสวนที่เหลือ (SRMR) เทากับ 0.049 คาประมาณความคลาดเคลื่อนของราก

กําลังสองเฉลี่ย (RMSEA) เทากับ 0.088 และคาสัมประสิทธ์ิอิทธิพลทุกเสนทางมีนัยสําคัญทางสถิติ     

ที่ระดับ 0.01 สรุปวา องคประกอบ ตัวช้ีวัด และปจจัยเชิงสาเหตุของความเปนพลเมืองของนักเรียน

อาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีความสอดคลองกลมกลืนกบัขอมูลเชิงประจักษ 

และเมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธ์ิพยากรณ (R2) ซึ่งอธิบายความแปรปรวนรวมกันของตัวแปรเชิงสาเหตุ

ในโมเดลได พบวา 1) ภาวะผูนําครู การสนับสนุนจากครู การสนับสนุนจากครอบครัว และการสนับสนุน

จากเพื่อนเปนตัวแปรเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอความเปนพลเมืองโดยผานการรับรูขาวสารผานสื่อได

รอยละ 54.70 2) ภาวะผูนําครู การสนับสนุนจากครู การสนับสนุนจากครอบครัว การสนับสนุนจาก

เพื่อนและการรับรูขาวสารผานสื่อเปนตัวแปรเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอความเปนพลเมืองโดยผานลักษณะ
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มุงอนาคตควบคุมตน รอยละ 90.20 3) เมือรวมทั้ง 6 ปจจัยในโมเดลซึ่งเปนตัวแปรเชิงสาเหตุที่จะ

สามารถอธิบายความแปรปรวนของปจจัยเชิงสาเหตุที่มีมีอิทธิพลตอความเปนพลเมืองของนักเรียน

อาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดรอยละ 74 

 

อภิปรายผล 

 

จากผลการศึกษาเรื่อง องคประกอบ ตัวช้ีวัด และปจจัยเชิงสาเหตุของความเปนพลเมือง

ของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูวิจัยไดจําแนกการอภิปรายผล

ตามวัตถุประสงคการวิจัยโดยแบงออกเปน 3 ประเด็น เพื่อตอบวัตถุประสงคในการวิจัย คือ ประเด็นที่ 1  

ผลจากการศึกษาองคประกอบ ตัวช้ีวัด และปจจัยเชิงสาเหตุของความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา 

ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประเด็นที ่2 เพื่อศึกษาปจจัยเชิงสาเหตุความเปนพลเมือง

ของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และประเด็นที่ 3 ผลจากการ

ตรวจสอบความสอดคลองของเพื่อศึกษาปจจัยเชิงสาเหตุความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา   

ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่สรางข้ึนกับขอมูลเชิงประจักษ ซึ่งในแตละประเด็น        

มีรายละเอียดดังน้ี 

ประเด็นท่ี 1 ผลจากการศึกษาองคประกอบ ตัวชี้วัด และปจจัยเชิงสาเหตุของความเปน

พลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ผลจากการศึกษาพบวาองคประกอบ ตัวช้ีวัด และปจจัยเชิงสาเหตุของความเปนพลเมือง

ของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ที่ผูวิจัยพัฒนาข้ึนมีความ

สอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ โดยคาสัมประสิทธ์ิอิทธิพลทุกเสนทางที่สงไปยังความเปน

พลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินของปจจัยเชิงสาเหตุ      

ในโมเดลทั้ง 6 ปจจัย ไดแก ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน การรับรูขาวสารผานสื่อ การสนับสนุนจาก

เพื่อน การสนับสนุนจากครอบครัว และภาวะผูนําครู มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกปจจัย       

ซึ่งสามารถสรุปไดวาปจจัยในโมเดลทั้ง 6 ปจจัยที่มีความสัมพันธเชิงสาเหตุตามรูปแบบความสัมพันธ

โครงสรางเชิงเสนและสงผลตอความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน นอกจากน้ีปจจัยทั้ง 6 ปจจัยยังสามารถรวมกันทํานายความเปนพลเมือง        

ของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดถึงรอยละ 74.00 แสดงให

เห็นถึงความสัมพันธที่อยูในระดับสงูระหวางปจจัยเชิงสาเหตุทัง้ 6 ปจจัยในโมเดลไปยังตัวแปรตาม คือ 

ความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เน่ืองมาจาก

งานวิจัยในลักษณะน้ีเปนการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่หลากหลายของนักวิชาการหรือนักวิจัย

และบูรณาการรวมกับการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งไดแสดงความคิดเห็นไวในหัวขอรางรูปแบบ
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องคประกอบ ตัวช้ีวัด ปจจัยเชิงสาเหตุของความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัด

องคกรปกครองสวนทองถ่ินเกี่ยวกับตัวแปรสังเกต ตัวแปรแฝงภายนอก ตัวแปรแฝงภายในและ          

ตัวแปรตาม ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีการเรยีนรูทางสังคมเชิงพุทธิปญญา (Social Cognitive Learning 

Theory) ของ Bandura ที่กลาววาพฤติกรรมของมนุษยที่แสดงออกมาน้ันถูกกําหนดออกมาจาก 

ปจจัยสวนบุคคลและปจจัยทางดานสภาพแวดลอม แลวจึงนําขอมูลที่ไดมากําหนดเปนกรอบแนวคิด

ของงานวิจัยช้ินน้ี จึงทําใหปจจัยเชิงสาเหตุในโมเดลสามารถรวมกบัอธิบายความแปรปรวนหรอืรวมกัน

ทํานายตัวแปรตามถึงรอยละ 74.00 

ประเด็นท่ี 2 ผลการศึกษาอิทธิพลทางตรง ทางออม และอิทธิพลรวมของปจจัยเชิงสาเหตุ

ท่ีมีอิทธิพลตอความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครอง               

สวนทองถ่ิน 

 1. อิทธิพลทางตรง 

  ปจจัยเชิงสาเหตุของความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัด

องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มอีิทธิพลทางตรงตอความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียน

สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดแก ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน และการรับรูขาวสารผานสื่อ 

โดยมีคาสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเทากับ 0.334 และ 0.470  

 2. อิทธิพลทางออม 

  ความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินไดรบัอิทธิพลทางออมเชิงบวก การรับรูขาวสารผานสื่อ การสนับสนุนจากเพื่อน การสนับสนุน

จากครอบครัวการสนับสนุนจากครูและภาวะผูนําครูโดยมีคาสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเทากับ 0.289, 

0.096, 0.122, 0.117 และ 0.274 ตามลําดับ 

 3. อิทธิพลรวม 

  อิทธิพลรวมของปจจัยเชิงสาเหตุของความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษาใน

โรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พิจารณาไดจากผลรวมระหวางอิทธิพลทางตรงและอิทธิพล

ทางออมของตัวแปรเชิงสาเหตุลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน และการรับรูขาวสารผานสื่อ การสนับสนุน

จากเพื่อน การสนับสนุนจากครอบครัว การสนับสนุนจากครู และภาวะผูนําครูโดยมีคาสัมประสิทธ์ิ

อิทธิพลเทากับ 0.334, 0.759, 0.096, 0.122, 0.117 และ 0.274  

ประเด็นท่ี 3 ผลจากการตรวจสอบความสอดคลองรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุ   

ของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินท่ีสรางขึ้นกับขอมูลเชิงประจักษ 

ผลจากการศึกษาพบวา รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่มีอิทธิพลความเปนพลเมือง

ของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่สรางข้ึนมีความสอดคลองกับ
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ขอมลูเชิงประจักษ โดยพิจารณาจากคาสถิติทดสอบที่ผานหลักเกณฑพิจารณาทุกคาดัชนี ไดแก คาสถิติ

ทดสอบความสอดคลองของรูปแบบ คือ คาไค-สแควร ซึ่งเปนคาสถิติที่ใชทดสอบสมมติฐานวาฟงกช่ัน

ความสอดคลองมีคาเขาใกลศูนยหรือไมมีนัยสําคัญทางสถิติ และจากผลการวิเคราะห พบวา มีคา       

ไค-สแควร เทากับ 930.005 และไมมีนัยสําคัญ จึงนับวารูปแบบที่ผูวิจัยสรางข้ึนสอดคลองกับขอมูล

เชิงประจักษ (นงลักษณ วิรัชชัย, 2542) โดยมีคารากที่สองของคาเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสอง

ของการประมาณคา ซึ่งเปนคาที่บงบอกถึงความไมสอดคลองกับความแปรปรวนรวมของประชากร

เทากับ 0.090 เปนไปตามเกณฑที่ใชในการพิจารณา คือ คารากที่สองของคาเฉลี่ยความคลาดเคลื่อน

กําลังสองของการประมาณคาที่ดีควรมีคานอยกวา 0.05 นอกจากน้ีผลการตรวจสอบระดับความ

สอดคลองสัมบูรณ ความสอดคลองสัมพัทธและความสอดคลองกลมกลืนในรูปของความคลาดเคลื่อน

เปนไปตามเกณฑที่กําหนด แสดงวารูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของความเปนพลเมืองของนักเรียน

อาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ผูวิจัยสรางข้ึนมีความสอดคลองกลมกลืน

กับขอมูลเชิงประจักษ เน่ืองจากคาคาดัชนีวัดความสอดคลอง (CFI) มีคาเทากับ 0.900 คาดัชนีวัดระดับ

ความสอดคลองที่ปรับแกแลว (TLI) มีคาเทากับ 0.884 คามาตรฐานดัชนีรากของคาเฉลี่ยกําลังสอง

สวนที่เหลือ (SRMR) มีคาเทากับ 0.050 คาประมาณความคลาดเคลื่อนของรากกําลังสองเฉลี่ย (RMSEA) 

มีคาเทากับ 0.090 ซึ่งทุกคาเปนไปตามเกณฑที่กําหนด จึงนับวารูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัย

ที่มีอิทธิพลตอความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ที่ผูวิจัยสรางข้ึนมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษอยูในระดับดีดวยเหตุผลที่กลาวมาแลว

ขางตน ผูวิจัยไดใชกรอบแนวคิดองคประกอบของทฤษฎีตนไมจริยธรรมมีความสําคัญตอคุณลักษณะทาง

จริยธรรมและพฤติกรรมของเยาวชนเพราะสติปญญาน้ันเปนเรื่องเกี่ยวกับการคิด ซึ่งเปนตนกําเนิด      

ของพฤติกรรม คนที่มีสติปญญาดีจะมีความสามารถในการคิด การแกปญหาที่มีประสิทธิภาพที่ดี และ

ประสบการณทางสังคมก็เปนอีกหน่ึงตัวแปรที่มีผลตอพฤติกรรมเชิงจริยธรรม ซึ่งทฤษฎีการเรียนรูทาง

สังคมน้ันจะเปนพื้นฐานการพัฒนาทางสงัคม (Social Learning Theory) (Bandura, 1977 อางถึงใน 

นีออน  พิณประดิษฐ, 2545) อธิบายแนวคิดที่สําคัญในการเรียนรูทางสังคมไววา พฤติกรรมของบุคคล

เกิดจากการปะทะสัมพันธระหวางบุคคลและสิ่งแวดลอม นักเรียนเรียนจะเลียนแบบจากตัวแบบ      

การเลียนแบบน้ีเปนกระบวนการที่เกิดข้ึนอยางตอเน่ือง โดยอาศัยการสังเกตจากพฤติกรรมของตัวแบบ

รวมถึงการสังเกตการตอบสนองและปฏิกิริยาตาง ๆ ของตัวแบบ สภาพแวดลอมของตัวแบบที่เกิดข้ึน

จากการกระทําของตัวแบบ คําบอกเลาเกี่ยวกับตัวแบบ ความนาเช่ือถือของตัวแบบ ความมีช่ือเสียง

ของตัวแบบ ผลจากการสังเกตจะทําใหผูสังเกตสามารถเลียนพฤติกรรมของตัวแบบหรือแสดงพฤติกรรม

ใหม ๆ ไดทําใหไมตองลองผิดลองถูก ซึ่งพฤติกรรมทุกอยางของมนุษยเปนผลมาจากการเรียนรูจาก

ความสัมพันธระหวางสิ่งตาง ๆ  ที่สงผลตอความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัด

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
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การอภิปรายผลการวิจัยตามสมมติฐานที่ผูวิจัยพัฒนาข้ึนมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 

โดยมีสมมุติฐานยอยตามเสนทางอิทธิพลของตัวแปรตาง ๆ ดังน้ี 

 1.  ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน ไดแก สามารถคาดการณไกล หาทางแกไขปญหา รูจัก

การปฏิบัติ มีอิทธิพลตอความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน มีอิทธิพลทางออมโดยสงผานภาวะผูนําครู ผลการวิจัยลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน         

มีอิทธิพลทางตรงตอความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครอง        

สวนทองถ่ินดวยสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเทากับ 0.334 ซึ่งหมายความวาลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน         

มีอิทธิพลโดยตรงตอความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครอง       

สวนทองถ่ิน และเมื่อรวมกับตัวแปรอื่น ๆ จะสามารถทํานายความเปนพลเมืองไดดีข้ึน ซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยของ ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2539 : 1 - 4) สําหรับลักษณะมุงอนาคต - ควบคุมตน หมายถึง 

ความสามารถของบุคคลที่คาดการณไกล และสามารถบังคับควบคุมตนเอง ทําใหพฤติกรรมที่จะนําไปสู

เปาหมายที่ดีงามไวในอนาคต และสามารถวางแผนการปฏิบัติเพื่อใหเกิดผลดีหรือปองกันผลเสียที่จะ

เกิดข้ึนในอนาคต ซึ่งทําใหนักเรียนสามารถบังคับตนเองใหทําตนเปนพลเมืองที่ดีของสังคม 

 2.  ภาวะผูนําของครู ไดแก การจัดการเรียนรู เปนผูนําการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม      

เชิงจริยธรรม มีมีอิทธิพลตอความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออมตอความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา 

ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยสงผานการรับรูผานสื่อ ตอความเปนพลเมือง        

ของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําครู

การสนับสนุนจากครมูีอิทธิพลทางออมตอความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัด

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดวยสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเทากับ 0.274 สอดคลองกับงานวิจัย สุรีรัตน 

พัฒนเธียร (2552) ไดศึกษาเรื่องตัวแบบความสามารถทางภาวะผูนําครูในสถานศึกษา ผลการศึกษา

พบวา ความสามารถทางภาวะผูนําครูสงผลทางตรงตอประสิทธิผลของครูในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

และสงผลทางออมตอประสิทธิผล ของครูในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโดยผานบรรยากาศสถานศึกษา 

ความสามารถทางภาวะผูนําครูสงผลทางบวกตอบรรยากาศสถานศึกษา และบรรยากาศสถานศึกษา

สงผลทางตรงตอประสทิธิผลของครใูนสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และสุวิมล วองวาณิช และคณะ (2552) ได

รายงานโครงการเรงสรางคุณลักษณะทีดี่ของเด็กและเยาวชนไทย และไดแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะ

ที่ดีของเยาวชน คือ การสรางวัฒนธรรมคุณธรรม จัดกระบวนการพัฒนาคุณธรรมใหกับเยาวชน             

ซึ่งการพัฒนาคุณลักษณะที่ดีตองอาศัยการมีสวนรวมของทุกฝายที่เกี่ยวของทั้งจากบาน โรงเรียนและ

สังคม และครูซึ่งเปนผูนําการเปลีย่นแปลงทีส่ามารถขับเคลือ่นองคกรไดรวดเร็วที่สุด เน่ืองจากเปนบุคคล

ที่มีโอกาสและเวลามากที่สุดในการเสริมสรางคุณลักษณะที่ดีใหกับผูเรียน สอดคลองกับ Lieberman 

and Miller (2004) ที่กลาววาภาวะผูนําครูทาํใหเกิดการเปลีย่นแปลงในโรงเรียน ทั้งในดานการทํางาน
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และคุณภาพผูเรียน การพัฒนาครูใหเปนครูผูนําและใชภาวะผูนํา เพื่อการปรับปรุงการเรียนการสอน        

ในโรงเรียนเกิดประโยชน 4 ประการ คือ 1) เปดโอกาสใหครูผูนําไดมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษา        

โดยที่ฝายบริหารไมสามารถจัดการศึกษาไดโดยลําพัง ตองไดรับความรวมมือและความรับผิดชอบ          

ในภารกิจตาง ๆ จากทุกฝาย ครูผูนําเปนปจจัยเกื้อหนุนใหเกิดทีมผูสอนที่มีความผูกพันและเต็มใจ          

ในการปฏิบัติ 2) การเพิ่มศักยภาพเกี่ยวกับการสอนและการเรียนรู รูปแบบการพัฒนาครูที่เนนใหครู

ผูนําซึ่งเช่ียวชาญดานการสอน ใหคําช้ีแนะ คําปรึกษาครูคนอื่น ตลอดจนรวมคิด รวมปฏิบัติภารกิจ

แบบกัลยาณมิตรระหวางครูผูนําและครู ชวยเสริมสรางบรรยากาศการทํางานรวมกัน เพื่อนําไปสูความ

เช่ียวชาญและความเปนเลิศดานการสอน 3) การประกาศเกียรติคุณ การสรางโอกาสของความกาวหนา

ในวิชาชีพและรางวัลสําหรับครูที่มีภาวะผูนํา ครูผูนําเปนศูนยกลางในการสรางเครือขาย เพื่อพัฒนา

ความเช่ียวชาญดานการสอนใหครูคนอื่น และนําไปปฏิบัติไดจริงจนเปนที่ประจักษ และควรยกยอง

เชิดชูเกียรติใหครูผูนําเพราะเปนการกระตุนใหครูคนอื่นเกิดแรงจูงใจในการพัฒนาภาวะผูนําของตน 

ครูผูนําจึงเปนกําลังสําคัญสําหรับการพัฒนาวิชาชีพครูตอไป และ 4) การเปนตัวแบบสําหรับครูผูนํา

แบบประชาธิปไตยใหกับนักเรียน ถาโรงเรียนใชภาวะผูนําของครูเปนศูนยกลางในการบริหารจัดการ

ยอมทําใหผูเรียนไดพบเห็น เปนตัวแบบของสังคมประชาธิปไตยในโรงเรียนที่เนนการมีสวนรวมและ

การสื่อสารแบบเปดเพื่อการปฏิบัติภารกิจไปสูเปาหมายเดียวกัน 

 3. การรับรูขาวสารผานสื่อ ไดแก การสนใจติดตามขาวสาร การพิจารณาขอเท็จจริง

ของขาวสาร คุณคาของขาวสาร มีอิทธิพลทางตรงตอความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา            

ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผลการวิจัยพบวาภาวะผูนําครูการสนับสนุนจากครู       

มีอิทธิพลทางออมตอความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครอง         

สวนทองถ่ิน ดวยสัมประสิทธ์ิอิทธิพล เทากับ 0.274 สอดคลองกับงานวิจัยของ Fisher (2007) ที่ทํา

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในเรื่อง ภาวะผูนําครูและการเปลี่ยนแปลงองคการในโรงเรียน

เกรด 12 พบวา ภาวะผูนําครูสามารถสรางไดและเมื่อเกิดภาวะผูนําครูแลวทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

โรงเรียนในทางที่ดี โดยปราศจากการควบคุมของผูบริหาร ภาวะผูนําครูเปนปรากฏการณที่ซับซอนและ

เปนพฤติกรรมที่เกดิการเรียนรูการกระทําของผูบรหิาร ครูเปนบุคคลแหงการเปลี่ยนแปลง มีความเปน

มืออาชีพ มีมนุษยสัมพันธและใหความสําคัญกับผูเรียน บุบผา เมฆศรีทองคํา และอรรยา สิงหสงบ 

(2552) ศึกษาสภาพการณใชสื่ออินเทอรเน็ตของเด็ก และเยาวชนไทยตามชวงพัฒนาการแหงวัย        

ผลการศึกษาขอมูลดวยการสัมภาษณเจาะลึก กลุมตัวอยางในประเด็นเกี่ยวกับการแกไขปญหาการใช

สื่ออินเทอรเน็ตคือผูปกครองควรดูแลบุตรหลาน พรอมใหคําแนะนําที่เปนประโยชน ดังที่วา “พอแม

ตองคอยสอดสองดูแลวาตอนน้ีลูก ๆ กําลังทําอะไรอยู แตไมควรถึงข้ันจับผิด เฝาสังเกตการณ พูดคุยกับ

ลูก ๆ อยางเขาใจถึงการใชอินเตอรเน็ต พวกเขาจะไดไมรูสึกอึดอัดและไมปดบังเรื่องที่เขาคิด เขาทํา” 

สวนทางดาน มนัสชนก คารวะพิทยากุล (2552) ศึกษาการเปดรับอินเทอรเน็ตของนักเรียนมัธยมศึกษา
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ตอนปลายในกรุงเทพมหานคร พบวา คนอายุนอยกวามักจะใชสื่อมวลชนเพื่อความบันเทิง ในขณะที่

คนที่มีอายุมากกวามักจะใชสื่อมวลชนเพื่อแสวงหาขอมูลขาวสารมากกวาความบันเทิง กิจกรรมที่สนใจ

ในอินเทอรเน็ตและประเภทของเว็บไซตที่สนใจตางกันมผีลตอพฤติกรรมการเปดรบัตางกนั โดยนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนปลายสนใจติดตามขอมูลในอินเทอรเน็ตเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพ ความงามมากกวา        

การทองเที่ยว บันเทิง และติดตามขอมูลขาวสาร สวนใหญจะหาขอมูลประกอบการเรียนมากกวาเพื่อ

ความบันเทิง และกิจกรรมอื่น ๆ และ วิไลลักษณ ทองคําบรรจง และคณะ (2554) ไดทําการศึกษา

ปจจัยเชิงเหตุและผลของพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ตของนักเรียนมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร          

มีวัตถุประสงคเพื่อทดสอบแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยเหตุและผลของ

พฤติกรรมติดอินเทอรเน็ตของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 1,248 คน จากการสุมหลายข้ันตอน 

เก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม 12 ฉบับ มีคาความเช่ือมั่นต้ังแต 0.75 - 0.94 และวิเคราะหขอมูลใช

สถิติพรรณนาดวยโปรแกรมสําเร็จรูป และโปรแกรม LISREL ผลการวิจัยพบวา 1) แบบจําลองพฤติกรรม

ติดอินเทอรเน็ตของนักเรยีนทีผู่วิจัยสรางข้ึนมีความสอดคลองกับขอมลูเชิงประจักษ (χ2= 22.87; df = 16; 

p-value = 0.12; CFI = 1; GFI = 1; RMSEA = 0.02; CN = 1,608) 2) พฤติกรรมติดเกมออนไลน

ไดรับอิทธิพลทางลบโดยตรงจากการควบคุมตน การเห็นคุณคาในตนเอง และอิทธิพลของเพื่อนในการ

ใชอินเทอรเน็ตอยางเหมาะสม และพฤติกรรมติดเกมออนไลนไดรับอิทธิพลทางบวกโดยตรงจากการ

ควบคุมอินเทอรเน็ตในครอบครัว และความเหงา ตัวแปรสาเหตุน้ีรวมกันอธิบายพฤติกรรมติดเกม

ออนไลนไดรอยละ 34 3) พฤติกรรมติดสนทนาออนไลน ไดรับอิทธิพลทางลบโดยตรงจากการควบคุมตน 

อิทธิพลของเพื่อนในการใชอินเทอรเน็ตอยางเหมาะสม และการไดรับแบบอยางจากผูปกครองในการรับ

สื่อ และพฤติกรรมติดสนทนาออนไลนไดรับอิทธิพลทางบวก โดยตรงจากกิจกรรมเหมาะสมที่ทํารวม 

กับเพื่อน ตัวแปรสาเหตุน้ีรวมกันอธิบายพฤติกรรมติดสนทนาออนไลนได รอยละ 22 และ 4) พฤติกรรม 

การเรียนที่เหมาะสม ไดรับอิทธิพลทางลบโดยตรงจากพฤติกรรมติดเกมออนไลน และพฤติกรรม       

ติดสนทนาออนไลน และไดรับอิทธิพลทางบวกโดยตรงจากการควบคุมตน การเห็นคุณคาในตนเอง 

กิจกรรมเหมาะสมที่ทํารวมกับเพื่อน และสัมพันธภาพในครอบครัว พฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสม

ไดรับอิทธิพลทางลบโดยออมจากความเหงาและการควบคุมสื่ออินเทอรเน็ตในครอบครัวโดยผาน

พฤติกรรมติดเกมออนไลน และตัวแปรสาเหตุน้ีรวมกันอธิบายพฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสมได            

รอยละ 43  

 4.  การสนับสนุนทางสังคม มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออมตอความเปนพลเมือง        

ของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยสงผานการรับรูผานสื่อตอ

ความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

  ผลการวิจัยพบวา การสนับสนุนจากเพื่อนมีอิทธิพลทางออมตอความเปนพลเมือง

ของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดวยสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเทากับ 
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0.0096 การสนับสนุนจากครอบครัวมีอิทธิพลทางออมตอความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา 

ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยสัมประสิทธ์ิอิทธิพล เทากับ 0.122 โดยการสนับสนุน

จากครูมีอิทธิพลทางออมตอความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน ดวยสัมประสิทธ์ิอิทธิพล เทากับ 0.117 สอดคลองกับงานวิจัยของ อัครสรา สถาพรวจนา 

(2551) ไดสรุปการสนับสนุนจากครอบครัวไววา การสนับสนุนจากครอบครัวเปนพื้นฐานที่สําคัญ         

ของชีวิต เพราะครอบครัวเปนกลุมที่มีความผูกพันกันตามธรรมชาติ มีความผูกพันทางอารมณและจิตใจ 

มีทัศนคติและพฤติกรรมที่จะชวยกระตุนสงเสริมใหมีการดําเนินชีวิตรวมกัน เปนแหลงใหคําปรึกษา 

รวมทั้งมีความพึ่งพิงกันทางดานเศรษฐกิจ สังคมและการปฏิบัติหนาที่ และมีลักษณะไมเปนทางการ 

ทําใหบุคคล มีความใกลชิดสนิทสนม มีความสัมพันธที่ดีตอกัน มีคนคอยรับฟง ใหคําปรึกษา และ  

คอยชวยเหลือกันและกัน การสนับสนุนจากครอบครัวถือเปนแหลงสนับสนุนทางสังคมแหงแรก                    

ที่บุคคลจะไดรับดวยความเต็มใจโดยไมมีขอตอรอง และ Piko and Hamvai (2010 : 1479 - 1482) 

ซึ่งไดทําการศึกษาความสัมพันธระหวางพอแม โรงเรียนหรือสถานศึกษาและกลุมเพื่อนกับความเปน

พลเมืองในชีวิต ซึ่งกลุมตัวอยางเปนวัยรุนซึ่งอยูในระดับมัธยมศึกษา จํานวน 881 คน อายุต้ังแต 14 - 

20 ป เปนหญิงรอยละ 44.6 ในประเทศฮังการี พบวา ความสัมพันธกับพอแมผูปกครองเปนปจจัย     

ที่สําคัญตอความเปนพลเมืองของวัยรุน สวนการพูดคุยเกี่ยวกับปญหาผูปกครองถือวามีคาสหสัมพันธ

ที่ยอมรับได นอกจากน้ีผลการวิจัยยืนยันวาการเปนพลเมืองที่ดีในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาและ

การมีผลการเรียนที่ดีมีความเช่ือมโยงกับความเปนอยูที่ดีโดยรวมของวัยรุนทั้งชายและหญิง อยางไรก็ตาม

ขณะที่วัยรุนชายไดรับประโยชนอยางมาก จากการสนับสนุนทางสังคมจากผูปกครองและการทํากิจกรรม

รวมกัน เชน การทานขาวเย็นดวยกันแตในวัยรุนหญิงกลับพบวาความเปนพลเมืองในชีวิตของวัยรุนหญิง

มีความเช่ือมโยงกับจํานวนความสนใจใสใจจากเพื่อนและการยอมรับของคานิยมจากพอแมผูปกครอง

ซึ่งขอคนพบน้ีไดเนนความสําคัญของการใชปจจัยดานความแตกตางทางเพศในการวิเคราะหความเปน

พลเมืองในชีวิตของวัยรุน 

ดังน้ันจึงอาจกลาวไดวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา           

ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งประกอบไปดวย ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน        

การรับรูขาวสารจากสื่อ โดยที่การรับรูขาวสารจากสื่อเปนตัวแปรค่ันกลางของปจจัยอื่น ๆ และสงผาน

ไปยังตัวแปรตามคือ ความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครอง         

สวนทองถ่ินและจากผลการวิจัยที่กลาวมาแลวขางตน สามารถอธิบายถึงสาเหตุของพฤติกรรมไดตาม

ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมเชิงพุทธิปญญา (Social Cognitive Learning Theory) ของ Bandura      

ที่กลาววาพฤติกรรมของมนุษย  ที่แสดงออกสวนมากเปนการเรยีนรูโดยการสงัเกตหรือเลียนแบบ และ

เน่ืองจากมนุษยมีปฏิสัมพันธ (Interactive) กับสภาพแวดลอมที่อยูรอบ ๆ ตัวอยูเสมอ ซึ่งหมายถึง

พฤติกรรมเกิดจากปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนรูกับสภาพแวดลอมที่มีอิทธิพลซึ่งกันและกัน โดยพฤติกรรม
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ของมนุษยสวนมากจะเปนการเรียนรูโดยการสังเกต (Observational Learning) หรือการเลียนแบบ

จากตัวแบบ (Modeling) ดังน้ันทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมเชิงพุทธิปญญาจึงใหความสําคัญกับพฤติกรรม

ของบุคคลวาเกิดจากสาเหตุหลกั 2 ประการ คือ ตัวบุคคลและสภาพแวดลอม สาเหตุที่มาจากตัวบุคคล

มีหลายประการ แตตัวแปรที่ไดรับจากผลการวิจัย ไดแก สื่อ ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน ภาวะผูนํา

ครู การรับรูขาวสารจากสื่อ และการสนับสนุนทางสังคม ซึ่งทฤษฎีน้ีอธิบายถึงวิธีการและกระบวนการ

ที่บุคคลไดรับจากสังคมทําใหเกิดการยอมรับลักษณะและกฎเกณฑทางสังคมมาเปนลักษณะของตน         

โดยสะทอน ใหเห็นถึงความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครอง            

สวนทองถ่ินกับปรากฏการณที่เกิดข้ึนจริงในสังคม 

 

ขอเสนอแนะ 

 

จากการวิจัยเรือ่งองคประกอบ ตัวช้ีวัด และปจจัยเชิงสาเหตุของความเปนพลเมืองของนักเรียน

อาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีขอคนพบสามารถนํามาเปนขอเสนอแนะ

หลัก 2 ประการ ไดแก ขอเสนอแนะดานการนําผลการวิจยัไปใชและขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป              

ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

ขอเสนอแนะในดานการนําผลการวิจัยไปใช 

จากผลการวิจัยพบวา องคประกอบ ตัวช้ีวัด และปจจัยเชิงสาเหตุของความเปนพลเมือง 

ของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับอิทธิพลทางตรงมากที่สุด

จากตัวแปรการรับรูขาวสารผานสื่อหมายความวาถานักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน มีการรับรูขาวสารผานสื่อที่ดี ความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา             

ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ก็จะสงผลไปในทางที่ดี ดังน้ันโรงเรียนควรสงเสริมให

ความรู แนวทางความเปนพลเมืองที่ถูกตองและเห็นประโยชนรวมและเสริมสรางความเขาใจใหนักเรียน

มองเห็นถึงคุณคาที่จะเกิดกับนักเรียน และสังคม วิทยาลัยควรมีการสราง Application หรือ

นวัตกรรมการรับรูขาวสารผานสื่อเน่ืองจากผลการวิจัยพบวา การรับรูขาวสารผานสื่อเปนตัวแปรที่มี

อิทธิพลทางตรงสูงสดุ ดังน้ันหนวยงานที่เกี่ยวของความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียน

สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ควรมีการสรางแบบอยางที่ดีในการประพฤติปฏิบัติไมวาจะอยูใน

รูปแบบใดก็ตาม เพื่อใหนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษามีความเปนพลเมืองและนําแบบอยางที่ดีไป

ประพฤติปฏิบัติ และสามารถบูรณาการพฤติกรรมการประพฤติ ปฏิบัติใหเหมาะสมซึ่งจะชวยยับย้ัง

พฤติกรรมที่ไมพึงประสงคเพื่อที่จะทําใหสังคมนาอยูตอไป 
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ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 

 1. สําหรับผูทีท่ําวิจยัองคประกอบ ตัวช้ีวัด ปจจัยเชิงสาเหตุความเปนพลเมืองของนักเรียน

อาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือหนวยงานอื่น ๆ อาจจะนําแบบจําลอง              

ที่ผูวิจัย พัฒนาข้ึนโดยปรับเปลี่ยนตัวแปรอิสระและตัวแปรสังเกตใหเหมาะสมกับกลุมตัวอยางน้ัน ๆ 

 2. ในการวิจัยครั้งน้ีทําการศึกษากับนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินเทาน้ัน ในการศึกษาครั้งตอไปควรศึกษากับนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัด

องคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงอื่น ๆ ทั่วประเทศ 

 3. ควรมีการศึกษาความเปนเหตุเปนผลเพื่อใหทราบถึงองคประกอบ ตัวช้ีวัด และปจจัย

เชิงสาเหตุของความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

อาจจะศึกษาในกลุมขาราชการ เจาหนาที่ที่ทํางานอยูในองคกรปกครองสวนทองถ่ินและควรมี

การศึกษาในระยะยาว (Longitudinal Study) ดวยการวัดซ้ํา (Repeated Measure) ในกลุมตัวอยาง

ดวยเครื่องมือเดิม เพื่อดูพัฒนาการหรือดูคาสัมประสิทธ์ิถดถอยวามีความแปรเปลี่ยนหรือมีความคงที่          

ในการวัดแตละครั้งหรือไม 

 

 


