
บทที่ 1  

 

บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 

ปจจุบันกําลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม ๆ ที่เกิดข้ึนอยางรวดเร็ว 

รวมทั้งการแขงขันกันในทุก ๆ ดาน ซึ่งสงผลกระทบตอสภาพแวดลอมและวิถีชีวิตความเปนอยูของคน

ในสังคม สิ่งแรกที่ตองเรงรีบดําเนินการในขณะน้ี คือการสรางคนที่มีคุณภาพมากกวาการกอสราง

ถาวรวัตถุที่มีราคาแพง การสรางคนและพัฒนาคนที่มีคุณภาพ มีศักยภาพและมีปญญา พรอมรองรับ

การเปลี่ยนแปลงของโลก ยอมมีโอกาสสูงที่จะรวมพลังชวยกันสรางสังคมและอนาคตของประเทศชาติ

ใหเจริญกาวหนาทัดเทียมอารยประเทศได การศึกษานับเปนหัวใจสําคัญของการเตรียมความพรอม 

การสรางและพัฒนาคน เพื่ออนาคตของประเทศไทย โดยหลักการรัฐตองดูแลและใหการศึกษาแก   

คนทุกกลุมทุกวัยทั้งเด็ก เยาวชน วัยรุน ผูใหญ จนถึงผูสูงอายุอยางเทาเทียมและทั่วถึง ซึ่งการศึกษา

ไดรับความคาดหวังจากสังคม ในการทําหนาที่สรางคุณภาพของคน ต้ังแตชวยใหอานออกเขียนได 

และคิดเปน โดยเฉพาะสรางความคิดที่เปนระบบ มีเหตุมีผล นึกถึงประเทศชาติกอน สรางคุณธรรม

จริยธรรม วัฒนธรรมความเปนพลเมืองไทยที่ดี สรางจิตสํานึก อุดมการณ ความรักและความภูมิใจ   

ในความเปนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ตลอดจนสรางความรู ทักษะ สมรรถนะและคุณลักษณะ      

ที่พึงประสงคของคนไทย อาทิ มีวินัย มีความเขมแข็งทั้งทางกายใจ มีการแบงปน มีความรับผิดชอบ 

ตอสังคม และยึดผลประโยชนของชาติเปนหลัก อันสงผลดีตอการพัฒนาสังคมและประเทศชาติโดยตรง 

(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2558) สําหรับแผนพัฒนาแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวง 

ศึกษาธิการ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 - 2559 มุงเนนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสรางโอกาสทางการศึกษา

ใหคนไทยไดเรียนรูตลอดชีวิตเพื่อใหคนไทยทกุกลุมทุกวัยมีคุณภาพมีความพรอมทั้งทางรางกาย จิตใจ 

สติปญญา มีจิตสํานึกของความเปนไทย มีความเปนพลเมืองที่ดี ตระหนักและรูคุณคาของขนบธรรมเนียม

ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม มีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง และตอบสนองตอทิศทางการพัฒนา

ประเทศจึงไดจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 - 2559 เพื่อ

ใชเปนกรอบแนวคิดการดําเนินงานไดกําหนดวิสัยทัศนไววา “คนไทยไดเรียนรูอยางมีคุณภาพเปนคนดี 

มีความสุข มีภูมิคุมกัน รูเทาทันในเวทีโลก” สําหรับการสงเสริมความเปนพลเมืองดีไดระบุไวในยุทธศาสตร

ที่ 1 กลยุทธและแนวทางการดําเนินงานในขอ 4 มีรายละเอียดดังน้ี ยุทธศาสตรที่ 1 ยกระดับคุณภาพ

และมาตรฐานผูเรียน ครู คณาจารย บุคลากรทางการศึกษาและ สถานศึกษา มีกลยุทธและแนวทาง 

การดําเนินงานสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความเปนพลเมืองในระบบการศึกษา สรางกระบวนการ
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เรียนรูปลูกจิตสํานึกใหผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม คานิยม และมีความภาคภูมิใจในความเปนไทย           

มีจิตสาธารณะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บูรณาการการเรียนรูใหหลากหลายทั้งดานวิชาการ

ทักษะชีวิต ศิลปะ ดนตรีวัฒนธรรม ศาสนา และความเปนไทย ใหพัฒนากระบวนการเรียนรู และจัด

กิจกรรมเชิงปฏิบัติเพื่อพัฒนาความเปนพลเมืองปลูกฝงเสริมสรางความมีวินัย ความสามัคคีและยึดมั่น

ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข สรางเครือขายความรวมมือ

ระหวางสถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา สถานศึกษาในการบมเพาะและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

ใหผูเรียนทุกระดับประเภทการศึกษา ปจจุบันปญหาตาง ๆ  ที่เขามาอยางตอเน่ือง โดยเฉพาะปญหาของเด็ก

และเยาวชนไทยที่มีทั้งปญหาอาชญากรรม ยาเสพติด และพฤติกรรมทางเพศ ซึ่งอาจเน่ืองมาจาก

ปจจุบันสังคมไทย สภาพครอบครัวเด่ียว สงผลใหทุกคนตองด้ินรน แกงแยงกันจนขาดความเอื้ออาทรกัน 

โดยเฉพาะสังคมเมืองสงผลกระทบถึงคุณภาพของเยาวชนที่อยูทามกลางวิกฤต ทางสังคมที่เกิดข้ึน 

สังคมไทยกลายเปนสังคมที่อยูแบบตัวใครตัวมัน เด็ก ๆ โดยเฉพาะวัยรุนถูกปลอยใหอยูแตกับกลุมเพื่อน 

รวมกลุมกันทําสิ่งไรสาระ มีความเช่ือและคานิยมผิด ๆ จนเลยเถิดถึงข้ันทําสิ่งที่ผิดพลาดทั้งโดยต้ังใจ

และไมต้ังใจ ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากครอบครัวขาดความอบอุน พอแมมุงแตทํางานไมมีเวลาอบรมเลี้ยงดู

และปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม กลายเปนเด็กที่คลั่งวัตถุนิยม มีนิสัยแกงแยงแขงขัน และมีพฤติกรรม

การเลียนแบบที่ขาดการย้ังคิด (วารสารวิชาการคุณธรรมความดี, 2555) จาการเปรียบเทียบขอมูล

วิเคราะหปญหาพฤติกรรมและเยาวชนไทยในรอบ 10 ป คือ ขอมูลป 2534 - 2557 นิรมล ตูจินดา 

และคณะ (2557) พบวา ปญหายังคงอยูและมีแนวโนมจะรุนแรงมากข้ึนดังน้ันพฤติกรรมพลเมอืงดี ไดแก 

ขาดความรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัว และสังคม ใชสาธารณะประโยชนอยางฟุมเฟอย (สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2547) วิชาหนาที่พลเมือง - ศีลธรรม ไดปรับเปลี่ยน ลดความสําคัญ

ลงไปจึงทําใหการศึกษามีปญหา ผลผลิตที่ไดจากการศึกษาทําใหคนมีความรู ความฉลาดข้ึน แตบกพรอง

ในเรื่องของศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ไมมีสัมมาคารวะ ไมมีระเบียบวินัย ไมมีความซื่อสัตยสุจริต 

ไมมีความละอายเกรงกลัวตอบาป มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไมเหมาะสม เปนเด็กและเยาวชนที่ไมพึงประสงค 

ในขณะที่ สมพงษ จิตระดับ (2558) ไดกลาวไววา หลายคนมักมองวาการเรียนอาชีวศึกษาเปนเหมือนเด็ก

ประเภทสอง มีความรุนแรงแฝงและไมมีทางไป ซึ่งภาพลักษณเหลาน้ีเปนอุปสรรคสําคัญ ที่พอแมไมยอม

สงลูกไปเรียนในสายน้ี แตปจจุบันสังคมกําลังเปลี่ยนแปลงไป อีกไมนานการศึกษาสายอาชีพจะกลายเปน

ยุทธศาสตรของการพัฒนาชาติ เยาวชนไทยที่เขาสูสายอาชีพจะเปนแรงงาน ไมเพียงในประเทศเทาน้ัน 

แตยังมีโอกาสในตลาดแรงงานของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (นิรมล ตูจินดา, 2555) นโยบายพลเมือง

ศึกษาของชาติตามแผนการศึกษาแหงชาติ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ และนโยบายของรัฐบาล

มีความสอดคลองกัน คือ มุงพัฒนาใหเยาวชนเปนพลเมืองดีมีความเปนไทยและมีวิสัยทัศนสากล 

สามารถดํารงชีวิตในสังคมอยางสันติสุข นอกจากความนิยมที่ตกตํ่า ทําใหมีผูสนใจเขาศึกษาอาชีวศึกษา

นอยลง การดึงดูดใหคนเขาเรียนอาชีวศึกษาใหมากข้ึน และไดรับการพัฒนาทักษะอยางถูกตองและ
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เหมาะสม รวมทั้งการเพิ่มสาขาวิชาที่ยังขาดแคลนหรือยังไมมีการผลิตในประเทศ เปนโจทยที่จะตอง

แกไขใหได อาชีวศึกษาก็ยังประสบปญหาดานคุณภาพเชนเดียวกับสายวิชาอื่น ๆ อาชีวศึกษาไทย     

ยังมีวัฒนธรรมแปลก ๆ ที่ดูเหมือนจะไมพบในที่ใด ๆ ในโลก คือ การยกพวกตีกัน แรก ๆ ก็ดูเหมือน

จะเปนแคเด็กชกตอยกันธรรมดาแตตอมาปจจุบันไดพัฒนาไปถึงข้ันเอากันถึงเลือดถึงชีวิต เหตุเพียง

เพราะอยูตางสถาบันกัน ดังน้ันการดึงดูดใหคนเขาเรียนอาชีวศึกษาใหมากข้ึน และไดรับการพัฒนาทักษะ

อยางถูกตองและเหมาะสม รวมทั้งการเพิ่มสาขาวิชาที่ยังขาดแคลนหรือยังไมมีการผลิตในประเทศ 

เปนโจทยที่จะตองแกไขใหได (ภาวิช ทองโรจน, 2551) นอกจากน้ันการพัฒนาประทศไทยโดยมุง

เจริญทางดานเศรษฐกิจและความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว โดยขาดความสมดุลกับ

การพัฒนาดานจิตใจเปนที่มาของปญหาทางสังคมที่ดูเหมือนจะทวีความรุนแรงข้ึนเรื่อย ๆ เชน ปญหา

ยาเสพติด อาชญากรรม ความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ปญหาการทุจริต ปญหาแหลงอบายมุข 

แหลงเสื่อมโทรม โสเภณีเด็ก การใชแรงงานเด็ก การละเมิดสิทธิเด็ก ปญหามลภาวะ ปญหาการจราจร 

และอุบัติเหตุ รวมทั้งปญหาสขุภาพทั้งทางกายและจติใจ เหลาน้ีลวนเปนปญหาที่เปนผลของการพัฒนา 

ทางวัตถุอยางขาดความสมดุลกับการพัฒนาจิตใจ (ทิศนา แขมมณี, 2545 : 1 - 2) โดยเฉพาะนักเรียน

อาชีวศึกษาเริ่มเขาสูวัยหนุมสาวสภาพทางจิตใจเริ่มเกิดการเปลี่ยนแปลงและชอบความเปนอิสระ 

อยากรูอยากลอง ซึ่งถือวาเปนกลุมที่เสี่ยงอาจกระทําในสิ่งที่ผิดได ในขณะที่สังคมไทยมีความตองการ

ใหคนไทยมีคุณภาพ มีความดี เกง และมีความสุข แตการที่ ไดรับการบริโภคขอมูลขาวสารตาง ๆ       

ที่เสนอตอสาธารณะชน พบวา มีการทุจริตในสังคมไทยหลาย ๆ ประการ ไดแก การทุจริต คอรรัปช่ัน 

การไมโปรงใสในการทํางาน การขาดความรับผิดชอบ จากวิกฤตสภาวการณเหลาน้ันทําใหสังคมไทย

ตองหันมาใหความสําคัญในเรื่องการสรางเยาวชนใหมีภูมิคุมกันทางชีวิตและสังคมหรือการเพิ่มหลัก

คุณธรรมจริยธรรมเพือ่ใหสามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข ซึ่ง สันทิส พิมพทอง (2551) ไดเห็นวา

สภาพสังคมไทยปจจุบันน้ันเปนสังคมที่เอื้อตอการทําความช่ัว ทําใหคนมีแนวโนมทําความช่ัวไดงาย 

ครอบครัวเปนปจจัยหน่ึงที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของเยาวชน เพราะบิดามารดาเปนผูใหความรัก 

ความอบอุน การเลี้ยงดู การใหการศึกษา การอบรมสั่งสอนต้ังแตบุตรยังเล็กจนกระทั่งเติบโตเปนผูใหญ 

การเลี้ยงดู การอบรมสั่งสอนของบิดามารดาน้ัน จึงมีอิทธิพลตอจิตใจและพฤติกรรมของเด็กมาก      

ถาบิดามารดาอบรมสั่งสอนบุตรใหเปนคนดีของสังคมแลว เด็กก็จะเติบโตข้ึนมีคุณธรรมจริยธรรม          

ในระดับหน่ึง นอกจากน้ีเพื่อนก็เปนอีกปจจัยหน่ึงที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมเยาวชนในชวงที่กาวเขาสู

วัยรุนมาก วัยรุนมักจะติดเพื่อนมากกวาพอแม เวลามีปญหาก็มักจะปรึกษาเพื่อน การใหความสําคัญ

กับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีคุณภาพและการสงเสริมใหเยาวชนตระหนักในบทบาทหนาที่       

ความเปนพลเมืองที่ดีจึงเปนกลไกสําคัญที่จะชวยพัฒนาประเทศ การกลอมเกลาทางสังคมเพื่อพัฒนา

ใหบุคลคลมีคุณธรรมและมีคุณภาพรูจักหนาที่ตอตนเอง และหนาที่ตอสวนรวมมีคุณธรรมและจริยธรรม

ที่ดีงามน้ันจะตองอาศัยความรวมมือจากหลายฝาย เชน สถาบันครอบครัว สถาบันทางศาสนา และ
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สถาบันการศึกษาเปนกระบวนการที่ไดยอมรับวาเปนกระบวนการที่สามารถแกปญหาและพัฒนา 

คุณภาพชีวิตไดเปนอยางดีโดยเฉพาะนักเรียนอาชีวศึกษาเริ่มเขาสูวัยหนุมสาวสภาพทางจิตใจเริ่มเกิด

การเปลี่ยนแปลงและชอบความเปนอิสระ อยากรู อยากลอง ซึ่งถือวาเปนกลุมที่เสี่ยงอาจกระทําในสิ่งที่

ผิดได ในขณะที่สังคมไทยมีความตองการใหคนไทยมีคุณภาพ มีความดี เกงและมีความสุข แตการที่ไดรับ

การบริโภคขอมูลขาวสารตาง ๆ ที่เสนอตอสาธารณะชน ที่ผานมาพบวา มีการทุจริตในสังคมไทยหลาย ๆ 

ประการ ไดแก การทุจริต คอรรัปช่ัน การไมโปรงใสในการทํางาน การขาดความรับผิดชอบจากวิกฤต

สภาวการณเหลาน้ันทําใหสังคมไทยตองหันมาใหความสําคัญในเรื่องการสรางเยาวชนใหมีภูมิคุมกัน

ทางชีวิตและสงัคมหรือการเพิ่มหลักคุณธรรมจริยธรรมเพื่อใหสามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

งานวิจัยที่มีอยูเกี่ยวกับความเปนพลเมืองสวนใหญจะศึกษาระดับความเปนพลเมืองของกลุมเปาหมาย

ตาง ๆ วามีมากนอยอยางไรแตองคความรูเกี่ยวกับสาเหตุของความเปนพลเมืองยังมีไมครอบคลมุ 

ผูวิจัยจึงตองการศึกษา องคประกอบ ตัวช้ีวัด และปจจัยเชิงสาเหตุของความเปนพลเมือง

ของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผลการวิจัยจะทําใหทราบวา

องคประกอบ และตัวช้ีวัดของความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินมีลักษณะเปนอยางไร และปจจัยใดบางที่มีอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออมและ

อิทธิพลรวมตอความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน ขอมูลที่ไดจากการวิจัยจะสามารถนํามาใชเพื่อเปนขอมูลในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน

และบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหมีคุณภาพสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ

ในโลกยุคปจจุบันตอไป  

 

คําถามการวิจัย 

 

1.  องคประกอบ ตัวช้ีวัดของความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัด

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนอยางไร 

2.  ปจจัยเชิงสาเหตุของความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน มีลักษณะเปนอยางไร 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 

1.  เพื่อพัฒนาองคประกอบ ตัวช้ีวัดของความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา                    

ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

2.  เพื่อศึกษาปจจัยเชิงสาเหตุของความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียน

สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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ความสําคัญและประโยชนของการวิจัย 

 

ดานความรู 

 1. ไดโมเดล องคประกอบ ตัวช้ีวัด และปจจัยเชิงสาเหตุของความเปนพลเมืองของนักเรียน

อาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 2. อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออม และอิทธิพลรวมขององคประกอบ ตัวช้ีวัด และ

ปจจัยเชิงสาเหตุของความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครอง             

สวนทองถ่ิน 

 3. ไดขอมูลพื้นฐานเพื่อพัฒนาองคประกอบ ตัวช้ีวัด และปจจัยเชิงสาเหตุของความเปน

พลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ดานการนําไปใช 

 1. เปนขอมูลที่นําเสนอวิทยาลัยอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

และหนวยงานอื่น ๆ เพื่อหาวิธีการสรางความเปนพลเมืองนักเรียนอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนานักเรียน

อาชีวศึกษาใหมีประสิทธิผล มีคุณภาพ และเปนประโยชนตอหนวยงาน 

 2. เปนขอมูลเพื่อหาแนวทางการสรางองคประกอบ ตัวช้ีวัด และปจจัยเชิงสาเหตุ   

ของความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน การทํางาน

ในมิติอื่นหรือมิติแฝงในการพัฒนานักเรียนอาชีวศึกษาใหเกง ดี และมีความสุขในการเรียน 

 3. เปนขอมูลเพื่อเผยแพรใหผูบริหารสถานศึกษา ครู และหนวยงานอื่น ๆ ทราบถึง

ความสําคัญความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ซึ่งจะเปนประโยชนตอการนําไปพัฒนานักเรียนอาชีวศึกษาตอไป 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 

การวิจัยเรื่ององคประกอบ ตัวช้ีวัด และปจจัยเชิงสาเหตุของความเปนพลเมืองของนักเรียน

อาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูวิจัยกําหนดขอบเขตของการวิจัยไวดังน้ี 

 1.  ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 

  ประชากร คือ นักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)         

ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ปการศึกษา 2560 จํานวน 2,620 คน จากวิทยาลัย

อาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 8 แหง  

  กลุมตัวอยางที่ ใชในการวิจัยในครั้งน้ี  คือ นักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในระดับ

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ในโรงเรียนสงักดัองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กําหนดขนาดกลุมตัวอยาง
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โดยใชกฎแหงการปฏิบัติ (Rule of Thumb) (Schumacher and Lomax, 1996 และ Hair, et al., 

1998) คือ จํานวนกลุมตัวอยางในการวิเคราะห 10 - 20 คนตอตัวแปรในการวิจัยหน่ึงตัวแปร การวิจัยน้ี

ศึกษาตัวแปรสังเกตได 16 ตัวแปร จึงไดกลุมตัวอยางเทากับ 320 คน จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาในโรงเรียน

สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 8 แหง และกําหนดขนาดกลุมตัวอยางดวยการกําหนดสัดสวน

จากวิทยาลัยอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินในแตละแหงจนไดจํานวนครบ

ตามที่ตองการดวยวิธีการสุมตัวอยางอยางงายแบบไมใสคืน (Without Replacement) โดยวิธีจับฉลาก 

 2.  ขอบเขตดานตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรที่ใชในการวิจัยครัง้น้ี ไดแก 

  2.1 ตัวแปรอิสระ ไดแก ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนไดแก สามารถคาดการณไกล 

หาทางแกไขปญหา รูจักการปฏิบัติดานภาวะผูนําของครู ไดแก การจัดการเรยีนรูเปนผูนําการเปลีย่นแปลง 

และพฤติกรรมเชิงจริยธรรม ดานการรับรูขาวสารผานสื่อ ไดแก การสนใจติดตามขาวสาร การพิจารณา

ขอเท็จจริงของขาวสาร และคุณคาของขาวสาร ซึ่งในดานการสนับสนุนทางสังคม ไดแก การสนับสนุน

จากครอบครัว การสนับสนุนจากเพื่อน และการสนับสนุนจากครู 

  2.2 ตัวแปรตาม ไดแก พฤติกรรมความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษาในโรงเรียน

สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน* มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจิตสาธารณะ และซื่อสัตยสุจริต  

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

การวิจัยครั้งน้ีไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับองคประกอบ ตัวช้ีวัด และปจจัย

เชิงสาเหตุของความเปนพลเมอืงของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พบวามี 4 ปจจัยหลัก ไดแก ดานลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน ดานภาวะผูนําของครู ดานการรับรู

ขาวสารผานสื่อ และดานการสนับสนุนทางสังคม ซึ่งในแตละดานไดอาศัยแนวคิดทฤษฎีและผลการวิจัย 

ที่สอดคลองกัน ทําใหไดขอสรุปเพื่อเปนกรอบแนวคิดการวิจัยเบื้องตนดังน้ี  

 1.  ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน ไดสังเคราะหจากแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

ได 3 องคประกอบ ไดแก สามารถคาดการณไกล หาทางแกไขปญหา รูจักการปฏิบัติ 

 2.  ดานภาวะผูนําของครู ไดสังเคราะหจากแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของได     

3 องคประกอบ ไดแก การจัดการเรียนรู เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมเชิงจริยธรรม 

 3.  ดานการรับรูขาวสารผานสือ่ ไดสังเคราะหจากแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

ได 3 องคประกอบ ไดแก การสนใจติดตามขาวสาร การพิจารณาขอเท็จจริงของขาวสาร คุณคา       

ของขาวสาร (Becker, 1983 : 80) 

 4.  ดานการสนับสนุนทางสังคม ไดสังเคราะหจากแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

ได 3 องคประกอบ ไดแก การสนับสนุนทางสังคม ไดแก การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว      
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การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน การสนับสนุนทางสังคมจากครู ไดสังเคราะหจากแนวคิดทฤษฎีและ

งานวิจัยที่เกี่ยวของได (Thoits, 1986 : 147; Reifman and Dunkel-Schetter, 1990 : 271 - 277

และ Duchduen, 2000 : 155 - 166) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

สมมติฐานการวิจัย 

 

จากผลการศึกษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ จนกําหนดไดตัวแปรแฝง

ภายนอกและตัวแปรแฝงภายใน รวมทั้งตัวแปรสังเกตของแตละตัวแปรแฝง ประกอบกันเปนโมเดล

องคประกอบ ตัวช้ีวัด และปจจัยเชิงสาเหตุของความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียน

สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และจากวัตถุประสงควิจัยขางตนผูวิจัยไดกําหนดสมมติฐานการวิจัย

เพื่อคาดคะเนคําตอบ แลวกําหนดความสัมพันธของตัวแปรทางทฤษฎีเพื่อเปนกรอบในการทําสอบ

ความสัมพันธกับขอมูลเชิงประจักษ ดังน้ี  

สมมติฐานหลัก 

ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน ภาวะผูนําของครู การรับรูขาวสารผานสื่อ การสนับสนุน        

ทางสังคม มีอิทธิพลตอความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 

สมมติฐานยอย 

 1.  ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน ไดแก สามารถคาดการณไกล หาทางแกไขปญหา 

รูจักการปฏิบัติ มีอิทธิพลตอความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน มีอิทธิพลทางออมโดยสงผานภาวะผูนําครู  

ภาวะผูนํา 

ของครู 

การสนับสนุน 

ทางสังคม 

ลักษณะมุงอนาคต 

ควบคุมตน 

การรับรูขาวสาร 

ผานส่ือ 

ความเปน

พลเมือง 
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 2.  ภาวะผูนําของครู ไดแก การจัดการเรียนรู เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรม   

เชิงจริยธรรม มีมีอิทธิพลตอความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินมีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออมตอความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา 

ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยสงผานการรับรูผานสื่อตอความเปนพลเมืองของ

นักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 3. การรับรูขาวสารผานสื่อ ไดแก การสนใจติดตามขาวสาร การพิจารณาขอเท็จจริง

ของขาวสาร คุณคาของขาวสาร มีอิทธิพลทางตรงตอความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา           

ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 4.  การสนับสนุนทางสังคม มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออมตอความเปนพลเมือง      

ของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยสงผานการรับรูผานสื่อตอ

ความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

จากสมมติฐานการวิจัย นํามากําหนดความสัมพันธเชิงสาเหตุระหวางตัวแปรเปนรูปแบบ

ความสัมพันธชนิดมีความคลาดเคลื่อนในการวัด เน่ืองจากตัวแปรมีลักษณะเปนตัวแปรแฝง (Latent 

Variables) และตัวแปรที่สังเกตได (Observed Variables) (นงลักษณ วิรัชชัย, 2542) โดยกําหนดให

การสนับสนุนทางสงัคม จิตลักษณะของนักเรยีน การรับรูขาวสารผานสื่อ ภาวะผูนําของครู เปนตัวแปร

แฝงภายนอก และพฤติกรรมความเปนพลเมืองเปนตัวแฝงภายใน (Endogenous Variables) สัญลักษณ

ตาง ๆ ที่ใชในรูปแบบของสมมติฐานการวิจัย เพื่อวิเคราะหความสัมพันธเชิงสาเหตุ (Path Analysis) 

(Schumacher and Lomax, 2004) สามารถอธิบายไดดังน้ี 

 หมายถึง  ตัวแปรแฝง (Latent Variables) ไมสามารถวัดไดโดยตรงตองวัด

จากตัวแปรสังเกตได 

 หมายถึง  ตัวแปรสังเกตได (Observed Variables) สามารถวัดไดโดยตรง 

ทั้งตัวแปรตนและตัวแปรตาม 

 หมายถึง  ความสัมพันธเชิงสาเหตุหรือนํ้าหนักองคประกอบ 
 

การแสดงแบบจําลองสมมติฐานโมเดลองคประกอบ ตัวช้ีวัด และปจจัยเชิงสาเหตุของความ

เปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยสมมติฐานน้ี

เกิดข้ึนจากกรอบแนวคิดที่ผูวิจัยพัฒนาข้ึน โดยกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัยตามทฤษฎีการเรียนรู 

ทางสังคมเชิงพุทธิปญญา (Social Cognitive Learning Theory) และศึกษาตัวแปรสําคัญที่พบวา          

มีผลตอการปฏิบัติงานหรือพฤติกรรมการทํางานของบุคคล จากทฤษฏีและแนวคิดที่สําคัญตาง ๆ        

ดังไดกลาวมาแลวขางตน ผูวิจัยจึงกําหนดแบบจําลองสมมติฐานการวิจัยเรื่ององคประกอบ ตัวช้ีวัด 

ปจจัยเชิงสาเหตุความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรยีนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ดังภาพที่ 1.2  
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ภาพที่ 1.2 แบบจําลองสมมติฐานการวิจัย 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 

 

ในการศึกษาครั้งน้ีมีคํานิยามศัพทที่ตองกําหนดเพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกันในเบื้องตน      

ที่สอดคลองกับประเด็นปญหาการวิจัยที่ต้ังไว ดังน้ี 

ความเปนพลเมือง หมายถึง การแสดงออกของบุคคลหรือการมีพฤติกรรมที่ไมสงผลใหเกิด

เปนปญหาตอของสังคม เปนผูที่ยึดมั่นในหลักศีลธรรมและคุณธรรมของศาสนา เปนบุคคลที่มีจิตใจดี 

มีเหตุผล มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย สุจริตสามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข

และกอใหเกิดการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 

นักศึกษาอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หมายถึง นักศึกษา         

ที่กําลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

ความสามารถคาดการณไกล 

หาทางแกปญหา 

รูจักการปฏิบัติ 

การจัดการเรียนรู 

เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง 

พฤติกรรมเชิงจริยธรรม 

การสนใจติดตามขาวสาร 

การพิจารณาขอเท็จจริง 

คุณคาของขาวสาร 

การสนับสนุนจากครอบครัว 

การสนับสนุนจากเพ่ือน 

การสนับสนุนจากครู 

ลักษณะมุงอนาคต  

ควบคุมตน 

ภาวะผูนําครู 

การสนับสนุน 

ทางสังคม 

การรับรูขาวสาร 

ผานสื่อ 

ความเปน 

พลเมือง 

มีความรับผิดชอบ 

มีวินัย 

มีจิตสาธารณะ 

ซ่ือสัตย สุจริต 
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มีความรับผิดชอบ หมายถึง คุณลักษณะของบุคคลซึ่งแสดงออกโดยมีความสนใจ ต้ังใจที่จะ

ปฏิบัติหนาที่ซึ่งไดรับมอบหมายดวยความละเอียด รอบคอบ มุงมั่น และอดทน เพื่อใหงานน้ันสําเร็จ

บรรลุเปาหมาย ยอมรับผลของการกระทาํไมวาจะเปนผลดีหรือผลเสยีและพรอมจะปรับปรุงใหดีย่ิงข้ึน 

มีวินัย หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการควบคุมอารมณและพฤติกรรมใหเปนไปตาม 

ที่ตนเองมุงหวังไวตามกฎเกณฑ ระเบียบแบบแผนขอบังคับที่กําหนดข้ึน สําหรับฝกฝนความประพฤติ

ของบุคคล ใหมีชีวิตที่ดีงามเจริญกาวหนาและควบคุมหมูชนใหอยูรวมกันดวยความสงบเรียบรอยดีงาม 

ซึ่งเปนคุณลักษณะทางจิตใจ และพฤติกรรมที่ชวยใหสามารถควบคุมตนเองและปฏิบัติตนตามระเบียบ 

วินัย 

มีจิตสาธารณะ หมายถึง การกระทําทีม่ีสาํนึกในผลกระทบทีพ่ึงมีตอชุมชนและสงัคมโดยรวม 

และเปนการกระทําที่ไมกอใหเกิดการเสื่อมเสียหรือเปนปญหาตอสังคม 

ซื่อสัตยสุจริต หมายถึง การกระทําของบุคคลที่แสดงออกถึงการยึดมั่นความจริง ความถูกตอง

ดีงามและความตรงไปตรงมา เปนหลักในการดําเนินชีวิตทั้งตอตนเอง ผูอื่น และสวนรวม  

ลักษณะมุงอนาคต ควบคุมตน หมายถึง การแสดงออกของนักศึกษาอาชีวศึกษาวาสามารถ

ควบคุมตนเองในการแสดงพฤติกรรมไดอยางเหมาะสม สามารถวางแผนการปฏิบัติเพื่อใหเกิดผลดีหรอื

หาวิธีการปองกันตนเองเพื่อไมใหเกิดผลเสียที่จะตามมามีความยับย้ังช่ังใจ มีเหตุผลในการกระทํา   

ของตนเองเพื่อแสดงวาจะเกิดผลดีในอนาคตเปนประโยชนตอตนเองและสังคม สามารถคาดการณไกล 

และบังคับตนเองใหสามารถอดไดรอได  

ภาวะผูนําครู หมายถึง ครูผูที่เปนผูนําที่มีการแสดงออกของครูโดยการนําทั้งภายในและ

ภายนอกหองเรียน ตลอดจนการมีความสัมพันธและเกี่ยวของกับกิจกรรมตางๆ ระหวางครูแตละบุคคล

ภายในสถานศึกษา มีการรวมกันทํางานอยางรวมมือรวมพลังนําไปสูการเรียนรู มีอิทธิพลตอผูอื่น         

ไปสูการพัฒนาการดําเนินงานทางการศึกษา และรักษาสภาพใหมีผลงาน สามารถสรางแรงบันดาลใจ 

สรางความปรารถนา ทําใหเกิดความเช่ือถือศรัทธา การยอมรับ ความพยายาม การอุทิศตัว เพื่อให

บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย 

การรับรูขาวสารผานสื่อ หมายถึง ผูรับสารจะเลอืกสนใจหรือเปดรับขาวสารจากแหลงหน่ึง

แหลงใดที่มีอยู ทั้งสื่อสิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส และสื่อทางเทคโนโลยี 

การสนับสนุนทางสังคม หมายถึง การรับรูดวยความรูสึกถึงการไดรับความหวงใย การดูแล 

การเอาใจใส การไดรับคําแนะนําตาง ๆ  ไดรับการยกยอง ชมเชยการไดรับความชวยเหลือในดานตาง ๆ 

จากบุคคลในครอบครวั เพื่อนครูที่เกี่ยวของกบัพฤติกรรมการเปนพลเมอืงดี ซึ่งประกอบดวย การสนับสนุน

ทางสังคมทัง้ 3 ดาน คือ การสนับสนุนดานอารมณ การสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร และการสนับสนุน

ดานทรัพยากรสิ่งของ  


