
บทที่ 2  

 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

การวิจัยในครั้งน้ีผูวิจัยไดสังเคราะหเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวกับ

องคประกอบ ตัวช้ีวัด และปจจัยเชิงสาเหตุของความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียน

สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งในงานวิจัยครั้งน้ีมุงเนนการศึกษาในลักษณะเหตุและผล จึงเสนอผล

การศึกษาวิเคราะหในบทที่ 2 ความเปนพลเมืองเปนพฤติกรรมหรือการแสดงออกของบุคคลที่ไมกอให 

เกิดปญหาของสังคม เปนพฤติกรรมอันพึงประสงคที่นําไปสูความเปนพลเมืองตามความตองการ            

ของสังคมและประเทศ ซึ่งผูวิจัยศึกษาในความเปนพลเมืองซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี  

 1. ความหมายของพลเมือง 

 2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความเปนพลเมือง 

 3. แนวคิดเกี่ยวกับการพฒันาตัวช้ีวัด องคประกอบ 

 4. การจัดการศึกษาของอาชีวศึกษา 

 5. ปจจัยที่สงผลตอความเปนพลเมือง 

 6. ลักษณะมุงอนาคต - ควบคุมตน  

 7. ภาวะผูนําของคร ู

 8. การรบัรูขาวสารผานสื่อ 

 9. การสนับสนุนทางสังคม 

  

ความหมายของพลเมือง 

 

มีผูใหความหมายของคําวา “พลเมืองดี” ไวหลายความหมายทั้งน้ีข้ึนอยูกับการนําแนว 

ความคิด พลเมืองดี ไปใชในทางวงการหรือสาขาใด เชน พลเมือง (ธเนศวร เจริญเนือง, 2548 : 6) 

จากทัศนะของเพลโตจะตองมีคุณธรรมน่ันคือ มีความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะเปนพลเมืองที่สมบูรณ 

(having a keen desire to become a perfect citizen) การเปนพลเมืองที่เอาการเอางาน มิใช

เรื่องที่เกิดข้ึนโดยอัตโนมัติ แตเปนเรื่องของการปลูกฝงหรือที่เรียกวาการศึกษาเพื่อใหเกิดคุณธรรม

อยางนอยขอหน่ึงในใจ ไดแก ความอยากที่จะเปนพลเมืองที่สมบูรณ ไมใชวาเกิดมาเปนคนแลวใคร ๆ 

ก็เปนพลเมืองได การเปนพลเมืองจะมีลักษณะอยางไรน้ัน สังคมจะเปนผูกําหนดลักษณะที่พึงประสงค

เพื่อที่จะไดเปนพลเมืองที่ดี คุณสมบัติของสมาชิกในสังคมจะตองมีคุณสมบัติพื้นฐาน คือ คุณสมบัติทั่วไป

ของการเปนพลเมืองดี เชน ขยัน อดทน ซื่อสัตย ประหยัด รับผิดชอบ มีเหตุผล โอบออมอารี มีเมตตา
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เห็นความสําคัญของประโยชนสวนรวม และมีคุณสมบัติเฉพาะ คือ คุณสมบัติเฉพาะอยางทีส่ังคมตองการ

ใหบุคคลพึงปฏิบัติ เชน ตองการใหบุคคล มีคุณธรรมนําความรู (สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, 

2555 : 13) ฤาชุตา เทพายากุล (2554) ไดใหความหมายของคําวาความเปนพลเมือง (Citizenship) 

วาหมายถึง ฐานะความเปนพลเมือง (Citizen) ที่เปนสมาชิกของชุมชนทางการเมืองหรือรัฐมีสิทธิและ

ความรับผิดชอบทีถู่กกาํหนโดยกฎหมายในฐานะที่เปนพลเมือง มีการแสดงพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับกิจ

สาธารณะภายใตกฎหมาย กฎเกณฑทางสังคมและศีลธรรม อุไรวรรณ ใจคําเปน (2554 : 32) ได

สรุปวา การเปนพลเมืองดี หมายถึง การเปนคนที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักศีลธรรมและคานิยม 

ที่ดีงามในสังคม รวมทั้งกระทําตนใหเปนประโยชนตอชุมชนและทองถ่ินที่อยูอาศัย ทรงสิริ วิชิรานนท 

(2556) ไดใหความหมายของพลเมืองวา เปนคําที่บงบอกถึงคุณภาพในทางที่มีศักด์ิศรีแหงความเปนคน  

มีอิสระ มีความรู มีเหตุผล มีสวนรวมในกิจการของสวนรวมหรือกระบวนการทางนโยบาย 

 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความเปนพลเมือง 

 

ในเรื่องของทฤษฎีที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษาน้ัน         

มีทฤษฎีที่อธิบายการเกิดพฤติกรรมความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา มีทฤษฎีดังน้ี 

ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมเชิงพุทธิปญญา (Social Cognitive Learning Theory) 

Bandura (1986) มีความเช่ือวาการเรียนรูของมนุษยสวนมากเปนการเรียนรูโดยการสังเกต

หรือการเลียนแบบ และเน่ืองจากมนุษยมีปฏิสัมพันธ (Interact) กับสิ่งแวดลอมที่อยูรอบ ๆ ตัวอยูเสมอ 

ซึ่งไดอธิบายวาการเรียนรูเกิดจากปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนและสิ่งแวดลอมในสังคม ซึ่งทั้งผูเรียนและ

สิ่งแวดลอมมีอทิธิพลตอกนัและกัน บุคคลที่ตองการจะเรียนรูและสิ่งแวดลอมเปนสาเหตุของพฤติกรรม

ตามแนวความคิดพื้นฐานของทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมเชิงพุทธิปญญา ความสําคัญของการปฏิสัมพันธ

ของอินทรียและสิ่งแวดลอม และถือวาการเรียนรูก็เปนผลของปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนและสิ่งแวดลอม 

โดยผูเรียนและสิ่งแวดลอมมีอิทธิพลตอกันและกัน บุคคลที่ตองการจะเรียนรูและสิ่งแวดลอมเปน

สาเหตุของพฤติกรรม ความแตกตางของการเรียนรู (Learning) และการกระทํา (Performance) วา

ความแตกตางน้ีสําคัญมากเพราะคนอาจจะเรียนรูอะไรหลายอยางแตไมกระทํา เปนตนวา นิสิตและ

นักศึกษาทุกคนที่กําลังอานตําราน้ีคงจะทราบวา การโกงในการสอบน้ันมีพฤติกรรมอยางไร แตนิสิต

นักศึกษาเพียงนอยคนที่จะทําการโกงจริง ๆ จึงไดสรุปวาพฤติกรรมของมนุษยอาจจะแบงออกไดเปน  

3 ประเภท คือ 1) พฤติกรรมสนองตอบที่เกิดจากการเรียนรู ผูซึ่งแสดงออกหรือกระทําสม่ําเสมอ       

2) พฤติกรรมที่เรียนรูแตไมเคยแสดงออกหรือกระทํา และ 3) พฤติกรรมที่ไมเคยแสดงออกทาง     

การกระทํา เพราะไมเคยเรียนรูจริง ๆ Bandura ไมเช่ือวาพฤติกรรมที่เกิดข้ึนจะคงตัวอยูเสมอ ทั้งน้ี  

เปนเพราะสิ่งแวดลอมเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ และทั้งสิ่งแวดลอมและพฤติกรรมมีอิทธิพลซึ่งกันและกัน 
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ตัวอยางเชน เด็กที่มีพฤติกรรมกาวราวก็คาดหวังวาผูอื่นจะแสดงพฤติกรรม กาวราวตอตนดวย ความ

คาดหวังน้ีก็สงเสริมใหเด็กแสดงพฤติกรรมกาวราว และผลพวงก็คือวา เด็กอื่น (แมวาจะไมกาวราว)        

ก็จะแสดงพฤติกรรมตอบสนองแบบกาวราวดวย และเปนเหตุใหเด็กที่มีพฤติกรรมกาวราวย่ิงแสดง

พฤติกรรมกาวราวมากย่ิงข้ึน ซึ่งเปนการยํ้าความคาดหวังของตน 

Bandura (1986) กลาววา เด็กที่มีพฤติกรรมกาวราวจะสรางบรรยากาศกาวราวรอบ ๆ ตัว

จึงทําใหเด็กอื่นที่มีพฤติกรรมออนโยนไมกาวราวแสดงพฤติกรรมตอบสนองกาวราว เพราะเปนการแสดง

พฤติกรรมตอสิ่งแวดลอมที่กาวราว สรุปวาการเรียนรูโดยการสังเกตจึงเปนกระบวนการทางการรูคิด

หรือพุทธิปญญา (Cognitive Processes) การเรียนรูโดยการสังเกตหรือการเลียนแบบ (Observational 

Learning หรือ Modeling) มีความเห็นวาทั้งสิ่งแวดลอมและตัวผูเรียนมีความสําคัญเทา ๆ กัน และ

กลาววาคนเรามีปฏิสัมพันธ (Interact) กับสิ่งแวดลอมที่อยูรอบ ๆ ตัวเราอยูเสมอ การเรียนรูเกิดจาก

ปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนและสิ่งแวดลอมซึ่งมีอิทธิพลตอกันและกัน พฤติกรรมของคนเราสวนมากจะ

เปนการเรียนรูโดยการสงัเกต (Observational Learning) หรือการเลยีนแบบจากตัวแบบ (Modeling) 

สําหรับตัวแบบไมจําเปนตองเปนตัวแบบที่มีชีวิตเทาน้ัน แตอาจจะเปนตัวสัญลักษณ เชน ตัวแบบที่เห็น

ในโทรทัศน หรือภาพยนตรหรืออาจจะเปนรูปภาพการตูนหนังสอืก็ได นอกจากน้ีคําบอกเลาดวยคําพูด

หรือขอมูลที่เขียนเปนลายลักษณอักษรก็เปนตัวแบบได การเรียนรูโดยการสังเกตไมใชการลอกแบบ

จากสิ่งที่สังเกตโดยผูเรียนไมคิด คุณสมบัติของผูเรียนมีความสําคัญ เชน ผูเรียนจะตองมีความสามารถ

ที่จะรับรูสิ่งเรา และสามารถสรางรหสัหรือกาํหนดสญัลกัษณของสิ่งที่สงัเกตเกบ็ไวในความจําระยะยาว 

และสามารถเรียกใชในขณะที่ผูสังเกตตองการแสดงพฤติกรรมเหมือนตัวแบบ  

การเรียนรูโดยการสังเกตและผูมีหนาท่ีอบรมเด็ก (Socializing Agents) 

เน่ืองจากการเรียนรูโดยการสังเกตอาจจะเกิดข้ึนไดทุกเวลาในชีวิตประจําวันของเราและ

ผูเรียนไมจําเปนจะตองสังเกตจากตัวแบบจริง ๆ หรืออาจจะสังเกตจากโทรทัศน ภาพยนตร การตูน 

จากการอานหนังสือพิมพหรือขาวสารตาง ๆ ได จึงเปนหนาที่ของผูใหญที่จะอบรมเยาวชนใหมีพฤติกรรม

ใหเปนที่ยอมรับของสังคม โดยพยายามสงเสริมใหมีตัวแบบที่ดี รวมทั้งพยายามเปนตัวแบบที่ดีดวย        

ผลของการวิจัยของ Bandura (1986) มีอิทธิพลใหประเทศสหรฐัอเมริกาออกกฎหมายใหผูจัดรายการ

โทรทัศนตัดโปรแกรมที่มีตัวอยางไมดี เชน การแสดงพฤติกรรมกาวราวออกไปจากโปรแกรมที่จะฉาย

ใหเด็กดูและสงเสริมโปรแกรมที่เปนตัวอยางที่ดีแกเยาวชน ครูและผูปกครองเปนผูใหญที่ใกลชิดกับ     

เด็กมาก และหนาที่สําคัญของทั้งครูและผูปกครองก็คือ สอนเด็กใหมีความรับผิดชอบประกอบพฤติกรรม

ที่เปนที่ยอมรับของสังคม และอยูในขอบขายของวัฒนธรรมและประเพณีหรือเรียนกวาเปนการถายทอด 

ทางสังคมหรือสังคมประกิต (Socialization) ฉะน้ันการเรียนรูเกี่ยวกับกับทฤษฎีการเรียนรูโดยการสังเกต

จึงเปนสิ่งที่ทัง้ครูและผูปกครองควรจะทราบ เปนตนวา คุณลักษณะของตัวแบบมีอิทธิพลตอการแสดง

พฤติกรรมเหมือนตัวแบบของผูเรยีนพฤติกรรมเสรมิสรางสังคมและทาํลายสงัคม ก็เรียนจากการสังเกต
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เปนสวนมาก รวมทั้งสิ่งที่เปนนามธรรมตาง ๆ  และทัศนคติความรูเหลาน้ีจะชวยใหทั้งครูและผูปกครอง

เปนตัวแบบที่ดีและสามารถที่จะชวยใหเด็กในความรับผิดชอบมีพฤติกรรมอันเปนที่ยอมรับของสังคม 

ปญหาดานความประพฤติ และการกระทําความผิดของเยาวชนชาย สวนหน่ึงเปนผลมาจากการอบรม

เลี้ยงดูบุตรใหเคารพกฎระเบียบ และการพัฒนาดานการเคารพกฎระเบียบ สําหรับเยาวชนควรเริ่มตน

ที่ครอบครัว โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาจิตลักษณะและสถานการณของตํารวจที่สงผลตอพฤติกรรม 

การปลูกฝงอบรมบุตรชายใหเคารพกฎระเบียบ 2) วิเคราะหเสนทางอิทธิพลของปจจัยเชิงเหตุ          

ทางจิตลักษณะ และสถานการณที่มีตอพฤติกรรมของบุตรชายใหเคารพกฎระเบียบและพฤติกรรม 

ของบุตรชาย 3) ศึกษาพฤติกรรมการปลูกฝงอบรมบุตรชายใหเคารพกฎระเบียบ และสถานการณ         

ของตํารวจที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมของบุตรชาย และ 4) หากลุมเสี่ยงและปจจัยเชิงเหตุที่สําคัญ          

การสุมตัวอยางใชการแบงชันตามกําหนด (Stratified Quota Random Sampling) กลุมตัวอยาง คือ

ตํารวจเพศชาย 752 คน และบุตรชาย 752 คน รวม 752 ครอบครัว เครื่องมือเปนแบบมาตรประเมิน

รวมคา (Summated Rating Scales) แบบวัดของบิดา มีพิสัยของคาความเช่ือมั่นอยูระหวาง 0.64 

ถึง 0.92 และพิสัยของคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 6.89 ถึง 34.57 และแบบวัดของบุตร มีพิสัยของ

คาความเช่ือมั่นอยูระหวาง 0.76 ถึง 0.85 และพิสัยของคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 10.02 ถึง 31.47 

สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน ไดแก 1) การวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางและสองทาง 

(Three-Way and Two-Way Analysis of Variance) และเปรียบเทียบรายคูโดยวิธีการของ Scheffé 

2) การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) แบบเปนข้ัน (Stepwise)         

3) การวิเคราะหคาสหสัมพันธคาโนนิคอล (Canonical Correlation) และ 4) การวิเคราะหเสนทาง

อิทธิพล (Path Analysis) ดวยโปรแกรม LISREL โดยวิเคราะหขอมูลในกลุมรวม และ 12 กลุมยอย 

ตามลักษณะชีวสังคมและภูมิหลังของบิดา และหาลักษณะบิดาที่เปนกลุมเสี่ยงและปจจัยเชิงเหตุที่สําคัญ 

ผลการศึกษาสรุปได 6 ประการ คือ 1) จิตลักษณะเดิม 4 ประการ คือ การใชเหตุผลเชิงจริยธรรม 

ทัศนคติที่ดีตอบุตร ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน และความเครียดในการทํางาน สามารถรวมกัน

ทํานายความแปรปรวนของพฤติกรรมการปลูกฝงอบรมบุตรชายใหเคารพกฎระเบียบในกลุมรวมได 

รอยละ 20.3 - 30.8 การทํานายสูงสุด พบในกลุมบิดาที่มีระดับช้ันยศสัญญาบัตร ตัวแปรที่สําคัญไดแก 

ทัศนคติที่ดีตอบุตร และลักษณะมุงอนาคต - ควบคุมตน 2) สถานการณในครอบครัวและสังคม 6 ประการ 

คือ ความสัมพันธที่ดีกับภริยา การไดรับการสนับสนุนจากคูสมรสใหอบรมบุตร ความใกลชิดบุตร          

การไดรับแบบอยางจากบรรพบุรุษ การไดรับการยอมรับทางสังคม และปทัสถานในการเคารพ

กฎระเบียบ สามารถรวมกั้นทํานายความแปรปรวนของพฤติกรรมการปลูกฝงอบรมบุตรชายใหเคารพ

กฎระเบียบในกลุมรวมได รอยละ 34.7 - 54.4 การทํานายสูงสุด พบในกลุมบิดาอายุนอยกวาหรือ

เทากับ 45 ป ตัวแปรที่สําคัญไดแก การไดรบัการสนับสนุนจากคูสมรสใหอบรมบุตร ความใกลชิดบุตร 

และการไดรบัแบบอยางจากบรรพบุรษุ 3) จิตลักษณะตามสถานการณ 3 ประการ คือ ความเช่ืออํานาจ 
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ในตนในการปลูกฝงอบรมบุตรใหเคารพกฎระเบียบ ทัศนคติที่ดีตอการปลูกฝงอบรมบุตรใหเคารพ กฎ 

ระเบียบ และทัศนคติที่ดีตอการปฏิบัติตนเคารพกฎระเบียบ สามารถรวมกันทํานายความแปรปรวน  

ของพฤติกรรมการปลูกฝงอบรมบุตรชายใหเคารพกฎระเบียบในกลุมรวมได รอยละ 22.5 - 37.5       

การทํานายสูงสุดพบในกลุมบิดาที่มีระดับช้ันยศสัญญาบัตร และกลุมบิดาที่บุตรกําบังศึกษาในระดับ 

ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งตัวแปรทั้ง 3 เปนตัวแปรที่สําคัญ 4) ตัวแปรทั้ง 3 กลุมดังกลาวสามารถ

รวมกันทํานายพฤติกรรมการปลูกฝงอบรมบุตรชายใหเคารพกฎระเบียบ คือพฤติกรรมการอบรมเลี้ยง

ดูบุตรแบบรักสนับสนุน การอบรมเลี้ยงดูบุตร แบบใชเหตุผล การเปนแบบอยางที่ดีในการเคารพกฎ 

ระเบียบและการปรับพฤติกรรมบุตรใหเคารพกฎระเบียบในกลุมรวม และ/หรือกลุมยอยได รอยละ 40.2 

- 58.7 ตัวแปรที่สําคัญ ไดแก ทัศนคติที่ดีตอบุตร ความใกลชิดบุตร การไดรับแบบอยางจากบรรพบุรุษ

และทัศนคติที่ดีตอการปฏิบัติตนเคารพกฎระเบียบ การทํานายสูงสุดรอยละ 71.4 พบในกลุมบิดาที่มี

ระดับช้ันยศสัญญาบัตร 5) ตัวทํานาย 7 ตัว คือ ทัศนคติที่ดีตอบุตร การไดรับการสนับสนุนจากคูสมรส

ใหอบรมบุตร ความใกลชิดบุตร การไดรับแบบอยางบรรพบุรุษ ความเช่ืออํานาจในตน ในการปลูกฝง

อบรมบุตรใหเคารพกฎระเบียบ ทัศนคติที่ตอการปลูกฝงอบรมบุตรใหเคารพกฎระเบียบและทัศนคติ  

ที่ดีตอการปฏิบัติตนเคารพกฎระเบียบ ซึ่งพบผลทั้งทางตรงและทางออม และ 6) ชุดตัวแปรพฤติกรรม

ของบุตรชาย โดยกลุมบิดาที่มีระดับช้ันยศประทวน พบปริมาณการทํานายรอยละ 25.9 และสัญญาบัตร 

พบปริมาณการทํานายรอยละ 41.2 กลุมบิดาที่ใกลชิดบุตรนอย พบปริมาณการทํานายรอยละ 15.8 

และกลุมบิดาที่ใกลชิดบุตรมาก พบปริมาณการทํานายรอยละ 34.5 กลุมแรงดวนที่ควรไดรับการพัฒนา 

คือกลุมบิดาที่มีระดับช้ันยศสัญญาบัตร ซึ่งมีบุตรอายุมากกวา 15 ป และปจจัยเชิงเหตุที่สําคัญ คือ 

ทัศนคติที่ดีตอการปฏิบัติตนเคารพกฎระเบียบ ทัศนคติที่ดีตอการปลูกฝงอบรมบุตรใหเคารพ กฎระเบียบ 

ความเช่ืออํานาจในตนในการปลูกฝงอบรมบุตรใหเคารพกฎระเบียบ ทัศนคติที่ดีตอบุตร ความใกลชิดบุตร 

การไดรับแบบอยางจากบรรพบุรุษ และการไดรับสนับสนุนจากคูสมรสใหอบรมบุตร 

การวิจัยในครั้งน้ีเปนการศึกษาองคประกอบ ตัวช้ีวัด ปจจัยเชิงสาเหตุความเปนพลเมือง 

ของนักศึกษาอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูวิจัยจึงขอนําเสนอแนวคิด

ของนักการศึกษาทั้งในและตางประเทศ ซึ่งไดนําแนวคิดความเปนพลเมืองในลักษณะตาง ๆ ตาม

แนวคิดของบุคคลตาง ๆ ดังน้ี  

Ricci (2004 : 43) ไดกลาวถึง พลเมืองดีของชาวอเมรกิันวา ไมใชเพียงการปกครองอยาง

เปนทางการที่จะตองกระทําตามหนาทีอ่ยางเหมาะสม แตยังรวมถึงการที่พลเมืองจะตองชวยกันทําให

เกิดความเช่ือมั่นถึงคุณภาพชีวิตที่ดีของสวนรวม  

Remy (1980 อางถึงใน จุฑามาศ ชอคง, 2556 : 13) ไดกลาวถึงความเปนพลเมืองดีข้ันพื้นฐาน

วาสมรรถภาพความเปนพลเมืองดี หมายถึง คุณภาพความรวมมือของบุคคลหน่ึง ๆ กับบุคคลอื่น ๆ  

ในกระบวนการเกี่ยวกับการปกครองกลุม เชนการตัดสนิใจตาง ๆ  การคุมครองผลประโยชนสวนบุคคล
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หรือการติดตอสือ่สารกับหัวหนากลุม น่ันคือความสามารถเฉพาะทีแ่ตละบุคคลพึงมีเพื่อที่จะปฏิบัติตาม 

แนวทางที่จะกอใหเกิดผลที่ตนตองการตามบทบาทในฐานะพลเมืองและความเปนพลเมืองดีในกลุมคน

ตาง ๆ ฉะน้ันเราสามารถที่จะเตรียมเยาวชนใหเปนพลเมืองไดโดยช้ีใหเยาวชนรูจักความรับผิดชอบ

และความเปนพลเมืองดี  

ในขณะที่ ปลินธร เพ็ชรฤทธ์ิ (2550) ไดใหความหมายความเปนพลเมืองดี หมายถึง          

การที่บุคคลเปนผูที่มีทัศนคติ คานิยม และความประพฤติที่เหมาะสมตามสภาพของสังคมและทํา

ประโยชนใหสังคม ไดแก การรูจักสิทธิและหนาที่ตอตนเอง ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ  

ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกตองเคารพสิทธิและปฏิบัติตนตามกฎหมายของบานเมือง รวมมือแกปญหาและสราง

ประโยชนตอชาติ เปนผูธํารงไวซึ่งประเพณีและวัฒนธรรม และมีความจงรักภักดีตอพระมหากษัตริย 

หรือหัวหนาผูปกครองประเทศแสดงบทบาทที่ดีตอสังคมยอมรับ เปนผูมีจิตสํานึกในการพัฒนาประเทศ

และพัฒนาตนใหเปนผูมีความประพฤติที่ดี และมีจิตใจที่ดี มีเหตุผลมีความรับผิดชอบ รักษาสิ่งแวดลอม 

รวมทั้งมีความสํานึกในความสําคัญของการอยูรวมกันและปฏิบัติตอกัน เพื่อใหเกิดความสงบสุขแก

ตนเองและสังคม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ดุจเดือน พันธุมนาวิน (2551) ที่ไดกลาวถึงพฤติกรรม

พลเมืองดีไววาเปนการกระทําที่ไมเบียดเบียนผูอื่น ซึ่งผลของการกระทําน้ันเกิดประโยชนตอสวนรวม  

ธวัช ทันโตภาส และคณะ (2552 : 80) ไดกลาวถึง การเปนพลเมืองที่ดีจะตองมคีวามรับผิดชอบ

ตอสังคมและศีลธรรม ตองมีสวนรวมกับกิจกรรมของชุมชน และจะตองเปนคนที่มีอาชีพสุจริต ขยัน

ขันแข็ง ประหยัด รูจักพอ ซื่อสัตย และใชปญญาในการประกอบอาชีพและดํารงชีวิต  

ประภัสสร ไพบูลยฐิติพรชัย (2553 : 16) ไดสรุปความเปนพลเมืองดี หมายถึง บุคคลที่มี

ทัศนคติ คานิยม และความประพฤติที่เหมาะสม พรอมทั้งทําสิ่งทีเปนเปนประโยชนและสรางสรรค

ในทางที่ดีใหตอตัวเองและสังคม รูจักหนาที่ของตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติ รูจักเคารพสิทธ์ิ

ของตนเองและผูอืน่ ปฏิบัติตามกฎหมายบานเมอืงมีความจงรกัษภักดีตอชาติ ศาสนา และพระมหากษัตรยิ 

มีสํานึกในการพัฒนาประเทศและพัฒนาตนเอง รวมทั้งมีจิตสํานึกและความปรารถนาใหประชาชน   

ในประเทศชาติอยูรวมกันอยางสงบและสัตติสุข “ความเปนพลเมืองดี” มีความจําเปนอยางย่ิงที่สถาบัน

ทางสังคมทุกภาคสวนควรรวมมือกันพัฒนาความเปนพลเมืองที่ดีใหกับเด็กและเยาวชน ซึ่งจะเปน

บุคคลที่มีความประพฤติที่เหมาะสมพรอมที่จะทําสิ่งที่เปนประโยชนในทางที่ดีใหแกตัวเองและสังคม 

รูจักสิทธิหนาที่ของตนเอง ครอบครัวและประเทศชาติ รูจักเคารพสิทธิของตนเองและผูอื่นมีจิตสํานึกที่ดี 

และสามารถอยูรวมกันในสังคมไดอยางสันติสุข  

พลูศักด์ิ อุดมโภชน และคณะ (2556 : 431) ไดทําการวิจัยเรื่องการใหความหมาย ที่มา 

ของความหมาย และแนวทางการปฏิบัติในความเปนพลเมืองดีของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 

โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบวา นักเรียนใหความหมายของความ

เปนพลเมืองดี คือ การเคารพกฎหมายบานเมือง การมีสวนรวมในกิจกรรมการเมืองการปกครอง         
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การเคารพในสิทธิเสรีภาพ และการยึดมั่นปฏิบัติในหลักธรรมของพระพุทธศาสนา การมีความรับผิดชอบ

ตอหนาที่ของตนเอง และการยอมรับมติของเสียงขางมาก จากความหมายที่กลาวมาขางตนแลวน้ัน 

พลเมืองดี หมายถึง การเปนสมาชิกที่ดีของสังคม มีเจตคติและพฤติกรรมที่กอใหเกิดผลดีตอสังคม   

ไมทําใหผูอื่นเดือดรอน มีสํานึกในสิทธิ หนาที่และความรับผิดชอบตาง ๆ ของตน รวมถึงการมีสวนรวม

ในการรบัผดิชอบพัฒนาความเจริญใหประเทศชาติในฐานะเปนเจาของประเทศ พลเมืองดี  มีหนาที่ตอง

ปฏิบัติตามกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของชาติคําสั่งสอนของพอแม ครู อาจารย 

มีความสามัคคี เอื้อเฟอเผื่อแผซึ่งกันและกัน รูจักรับผิดชอบช่ัวดี ตามหลักจริยธรรมและหลักธรรม         

ของสาสนา มีความรอบรู มีสติปญญาขยันขันแข็ง สรางความเจริญ กาวหนาใหแกตนเอง ครอบครัว 

สังคม และประเทศชาติ  

จากการศึกษาความหมายของพลเมืองทั้งในและตางประเทศไดใหความหมายไวอยาง

หลากหลาย ผูวิจัยไดสังเคราะหความหลากหลายน้ันแลว สรุปไดวา พลเมือง คือ การแสดงออก         

ของบุคคลหรือการมีพฤติกรรมที่ไมสงผลใหเกิดเปนปญหาตอของสังคมไมกระทําการใด ๆ ที่เปนการ

เบียดเบียนผูอื่นเปนบุคคลที่มีจิตใจดี มีความประพฤติที่เหมาะสม มีเหตุผล มีความรับผิดชอบ มีความ

ซื่อสัตย สุจริตสามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข 

องคประกอบของการเปนพลเมือง 

พลเมืองเปนองคประกอบทีส่ําคัญของสงัคมไทย เชนเดียวกับสังคมอื่น ๆ ทุกสังคมยอมตองการ

พลเมืองที่มีคุณภาพ ซึ่งหมายถึง ความมีรางกายจิตใจดี คิดเปน แกไขปญหาได เปนกําลังสําคัญในการ

พัฒนาความเจริญกาวหนา ความมัน่คงใหกับประเทศชาติและการเปนพลเมืองที่ดีน้ันยอม ตองปฏิบัติ

ตามบรรทัดฐานและขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคมมีคุณธรรมเปนแนวปฏิบัติในการดําเนินชีวิต 

อีกดวย เพื่อการพัฒนาสังคมใหย่ังยืน (อุไรวรรณ ใจคําปน, 2554 : 30) ดังน้ี 1) ทําใหสังคมและ

ประเทศชาติมีการพัฒนาไปไดอยางมั่นคง 2) ทําใหสังคมมีความเปนระเบียบเรียบรอย 3) ทําใหเกิด

ความรักและความสามัคคีในหมูคณะ และ 4) สมาชิกในสังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข 

การปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีน้ันเปนหนาที่ของสมาชิกทุกคนในสังคม ไมวาจะอยูในสังคม

ขนาดเล็กหรือขนาดใหญ เมื่อทุกคนในสังคม ไมวาผูใหญหรือเด็กพัฒนาตนเองใหเปนสมาชิกที่ดี      

ของครอบครัว โรงเรียนและชุมชน ไดก็จะประสบความสําเร็จ ความเปนพลเมืองดีเปนคุณลักษณะ      

อันพึงประสงคที่ทุกสังคมตองการ เพราะการที่สังคมมีพลเมืองที่ดีสังคมน้ันก็ยอมมีแตความสงบสุข          

มีผูที่กําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคของพลเมืองดีไวมาก เชน จันทนา บุญญานุวัตร (2549) ไดสรปุ 

คุณลักษณะความเปนพลเมืองดี ประกอบดวย ดานความรับผิดชอบ ดานคุณลักษณะประชาธิปไตย 

ดานการมีคุณธรรม ดานการมีวินัยในตนเอง ดานความสามารถในการปรับตัว และดานความเปนไทย 

สอดคลองกับ กระมล ทองธรรมชาติ และคณะ (2551 : 5) ที่ไดทําการศึกษาการเปนพลเมืองที่ดี      

จะมีลักษณะอยางไรน้ัน สังคมจะเปนผูกําหนดพี่พึงประสงคเพื่อที่จะไดพลเมืองที่ดีตามตองการ ดังน้ัน
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คุณลักษณะที่สําคัญของพลเมืองดี คือ 1) ตองเปนบุคคลที่เคารพในเหตุผล 2) ตองเคารพศักด์ิศรีความ

เปนมนุษย 3) ตองเปนบุคคลที่มีจิตสาธารณะ 4) ตองเปนบุคคลที่เคารพกฎหมาย และ 5) ตองเปน

บุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม  

จากงานวิจัยของ วิชัย ภูโยธิน และคณะ (2552) ไดสรุปคุณลักษณะความเปนพลเมืองดี คือ 

1) เคารพกฎหมายบานเมือง และปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอบังคับของสังคม 2) เปนผูมีเหตุผลและ    

รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น 3) ยอมรับมติของเสียงสวนใหญ 4) เปนผูมีนํ้าใจประชาธิปไตยและเห็นแก

ประโยชนสวนรวม 5) เคารพในสิทธ์ิ เสรีภาพของผูอื่น 6) มีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคม ชุมชน

และประเทศชาติ 7) มีสวนรวมในกิจกรรมการเมืองการปกครอง 8) มีสวนรวมในการปองกันแกไข

ปญหาเศรษฐกิจสังคม 9) มีคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติตนตามหลักธรรม  

จุฑามาศ ชอคง (2556 : 16) ไดกลาววา คุณลักษณะความเปนพลเมืองดี ไดแก การมีวินัย 

ความซื่อสัตยสุจริต มีความรักชาติ มีเหตุผลรบัฟงความคิดเห็นของผูอื่น เคารพกฎหมาย และกติกา 

ของสังคม เห็นแกสวนรวม และมีความเปนพลเมืองดี ซึ่งสอดคลองกบั ชัยนิตย พรรณาวร และคณะ 

(2556) ไดกลาวถึง ลักษณะของพลเมืองดี คือ 1) ดานความรับผิดชอบ 2) ดานคุณลักษณะประชาธิปไตย 

3) ดานการมีคุณธรรม 4) ดานการมีวินัยในตนเอง 5) ดานความสามารถในการปรับตัว 6) ดานความ

เปนไทย และวรรณกร พลพิชัย (2555 : 58) ไดสรุปคุณลักษณะของผูทีเ่ปนพลเมืองดีวา พลเมืองดีน้ัน

จะตองเปนผูทีม่ีคุณธรรมประพฤติตนตามหลักจริยธรรม มรีะเบยีบวินัย มีความซื่อสัตย มีความนอบ

นอม มีความรับผิดชอบตอหนาที่ มีนํ้าใจตอผูอื่น มีความจงรกัภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

และมีความรกัสามัคคี เปนนํ้าหน่ึงใจเดียวกัน  

Davies, Gregory and Riley (1999 อางถึงใน ประภัสสร ไพบูลยฐิติพรชัย, 2553 : 18)  

ไดระบุถึงคุณลักษณะพลเมืองดี สรุปไดดังน้ี 1) คุณลักษณะทางสังคม ไดแก ตระหนักและเห็นใจ         

ในสวัสดิภาพของผูอื่น มีพฤติกรรมที่มีคุณธรรม มีความอดทนในความแตกตางที่เกิดข้ึนในสังคม              

2) คุณลักษณะที่แสดงถึงบทบาทในการอนุรักษ/เช่ือถือในกฎเกณฑ ไดแก ยอมรับในสิทธิอํานาจ       

ทางกฎหมาย ยอมรับในความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย มีความรักชาติ 3) คุณลักษณะดานความรู 

ไดแก มีความรู เกี่ยวกับทางการเมืองการปกครอง มีความรู เกี่ยวกับสังคมนานาชาติ มีความรู

ความสามารถในการต้ังคําถามและแสดงความคิดเห็น คุณลักษณะที่พึงประสงคนักเรียนอาชีวศึกษา 

(สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2557) เพื่อปลูกฝงจิตสํานึกและพฤติกรรมลักษณะนิสัยที่ดี

ของผูสําเร็จการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาใหเปนที่ยอมรับของสังคมในฐานะพลเมืองไทย คือ             

1) รับผิดชอบ 2) ขยัน 3) ประหยัด 4) ซื่อสัตยสุจริต 5) จิตอาสา 6) สามัคคี  7) มีวินัย 8) สะอาด          

9) สุภาพ และ 10) ละเวนอบายมุข  
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ตารางท่ี 2.1 ผลการสังเคราะหองคประกอบของความเปนพลเมือง 
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1. รักชาติศาสน กษัตริย    √  √      2 

2. ซ่ือสัตยสุจริต      √     √ 2 

3.  มีวินัย  √    √     √ 3 

4.  ใฝเรียนรู      √      1 

5. มุงมั่นในการทํางาน      √      1 

6.  อยูอยางพอเพียง      √      1 

7.  รักความเปนไทย  √    √   √   3 

8.  มีจิตสาธารณะ      √     √ 2 

9.  มีเหตุผลรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน √  √   √      3 

10. เขารวมกิจกรรมทางการเมืองการปกครอง      √      1 

11. มีความรับผิดชอบตอตนเอง √ √   √     √ √ 5 

12. เคารพสิทธิ เสรีภาพ        √  √  2 

13. คิดอยางมีวิจารณญาณ          √  1 

14. การปรับตัวตามความหลากหลายทางวัฒนธรรม  √       √ √  3 

15. ความสามารถในการทาํงานรวมกับผูอ่ืน          √  1 

16. ยอมรับที่แตกตางทางการเมือง    √ √     √  3 

17. ความสามารถในการคดิสรางสรรค          √  1 

18. สงเสริมสันติภาพและความเทาเทียมกัน          √  1 

19. การมีสวนรวมทางการเมืองในระดับตาง ๆ          √  1 

20. การใชทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน          √  1 

21. ตระหนักและมีสวนรวมในปญหาของสิ่งแวดลอม √   √      √  3 

22. ตระหนักถึงความสําคัญในสาธารณสุขพ้ืนฐาน          √  1 

23. มีอิสรภาพพ่ึงพาตนเองได        √    1 

24. เคารพความแตกตาง    √ √   √    3 

25. เคารพหลักความเสมอภาค √    √   √    3 

26. เคารพกฎหมายและกติกาของสังคม √    √   √    3 

27. รับผดิชอบตอสังคม   √ √ √   √ √   5 

28. ขยัน           √ 1 

29. ประหยัด           √ 1 

30. สามัคค ี           √ 1 

31. สะอาด           √ 1 
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ตารางท่ี 2.1 (ตอ) 
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32. สุภาพ           √ 1 

33. เวนอบายมุข           √ 1 

34. การพ่ึงตนเอง     √       1 

35. มีสวนรวมในกิจกรรมการเมือง การปกครอง √ √ √         3 

36. มีสวนรวมในการปองกัน แกไขปญหาเศรษฐกิจ สังคม   √         1 

37. มีคุณธรรมและจริยธรรม เปนหลักในการดํารงชีวิต √ √ √ √     √   5 

38. เก่ียวกับทางการเมืองการปกครอง    √        1 

39. มีความรูเก่ียวกับสังคมนานาชาต ิ    √        1 

40. มีความรูความสามารถในการตั้งคําถามและแสดงความคดิเห็น    √        1 

 
จากตารางที่ 2.1 จะเห็นไดวามีผูนําเสนอองคประกอบของความเปนพลเมือง 11 ราย และ 

มีองคประกอบทั้งสิ้น 40 องคประกอบ พบวา มีความรับผิดชอบตอตนเอง รับผิตชอบตอสังคม และ  

มีคุณธรรม จริยธรรมเปนหลักในการดํารงชีวิต มีผูนําเสนอจํานวน 3 ราย ซึ่งถือวาสูงสุดในองคประกอบ

ทั้ง 40 ตัว จึงจัดไวอยูในลําดับที่ 1 ทั้ง 3 องคประกอบสวนองคประกอบมีวินัย รักความเปนไทย       

มีเหตุผลรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น การปรับตัวตามความหลากหลายทางวัฒนธรรมยอมรับที่แตกตาง

ทางการเมือง ตระหนักและมีสวนรวมในปญหาของสิง่แวดลอม เคารพความแตกตาง เคารพความเสมอภาค 

เคารพกฎหมายและกติกาของสังคม และมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมืองการปกครอง มีผูนําเสนอ

จํานวน 10 ราย ซึ่งจัดไวอยูในลําดับที่ 4 ทั้ง 10 องคประกอบ ในขณะที่รักชาติศาสน กษัตริย ซื่อสัตย

สุจริต มีจิตสาธารณะและเคารพสิทธิ เสรีภาพ มีผูนําเสนอจํานวน 4 ราย ซึ่งจัดไวอยูในลําดับที่ 14 ทั้ง 

4 องคประกอบ และใฝเรียนรู มุงมั่นในการทํางาน อยูอยางพอเพียง  เขารวมกิจกรรมทางการเมือง

การปกครอง คิดอยางมีวิจารณญาณ ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่น ความสามารถในการคิด

สรางสรรค สงเสริมสันติภาพและความเทาเทียมกัน การมีสวนรวมทาง การเมืองในระดับตาง ๆ การใช

ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน ตระหนักถึงความสําคัญในสาธารณสุขพื้นฐาน มีอิสรภาพ

พึ่งพาตนเองได ขยัน ประหยัด สามัคคี สะอาด สุภาพ เวนอบายมุข การพึ่งตนเอง มีสวนรวมในการ

ปองกัน แกไขปญหาเศรษฐกิจ สังคมเกี่ยวกับทางการเมืองการปกครอง มีความรูเกี่ยวกับสังคมนานาชาติ 
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และมีความรูความสามารถในการต้ังคําถามและแสดงความคิดเห็น มีผูนําเสนอจํานวน 23 ราย ซึ่งจัด

ไวอยูในลําดับที่ 4 ทั้ง 10 องคประกอบ 

จากองคประกอบดังกลาวสามารถเขียนเปนตัวแบบการวัดความเปนพลเมืองของนักเรียน

อาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดดังภาพที่ 2.1  

 

 
 

ภาพที่ 2.1 ตัวแบบการวัดความเปนพลเมอืงของนักเรียนอาชีวศึกษา 

 

องคประกอบของความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกร

ปกครองทองถ่ิน สามารถอธิบายรายละเอียดในแตละองคประกอบไดดังน้ี 

ความรับผิดชอบ 

 1. ความหมายของความรบัผิดชอบ 

  สมชาย ทวีทรัพย (2551 : 48) ไดกลาววาความรับผิดชอบเปนปจจัยสนับสนุน         

ที่เกิดจากตัวของเราเอง เปนปจจัยที่มีความสําคัญและสามารถสรางใหเกิดข้ึนได อีกทั้งยังเปนคุณธรรม  

ที่จําเปนตอการทาํงานตาง ๆ  ในทุกระดับและการดําเนินชีวิตอยูรวมกับคนอืน่ในสงัคม ซึ่งความรับผิดชอบ

มิใชเกิดจากการปฏิบัติภารกิจหรือการทําหนาที่ที่ไดรับมอบหมายตามคําสั่งแตเพียงอยางเดียว แตเกิด

จากการที่บุคคลตัดสินใจดวยตนเองวาจะเลือกกระทําหรือไมกระทําเปนสําคัญ โดยพิจารณาจากความ

ถูกตองเหมาะสมและเปนที่ยอมรับของสังคมกอนที่จะตัดสินใจ ดังน้ันผูที่มีความรับผิดชอบยอมตอง

คํานึงถึงความตองการของตนเองตลอดจนความตองการและขอจํากัดของผูอื่น รวมทั้งยอมรับตอผล         

ที่ตามมาในภายหลังดวยเชนกัน ไมวาจะเปนการยอมรับตอการกระทําที่ เกิดผลดีตามมาหรือ              

การกระทําที่ผิดพลาดของตนเองก็ตาม  

  ในขณะที่ Holmes (2009) กลาววา ความรับผิดชอบ หมายถึง ความรับผิด           

การยึดถือไดเช่ือมั่นได คํามัน่สัญญา และการไมปดความผิดใหพนจากตน เปนกลุมพฤติกรรมที่บุคคล

แสดงออกใหเห็นวา ไดยอมรับหนาที่หน่ึง ๆ และนําไปปฏิบัติดวยความพรอมที่จะรับทั้งผิดและชอบ

คว
าม

เป
นพ

ลเ
มือ

ง
 1) มีความรับผิดชอบ

 2) มีวินัย

 3) มีจิตสาธารณะ

 4) ซื่อสัตย สุจริต
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บุคคลที่ไดรับมอบหมายงานหน่ึง ๆ จะถูกกําหนดใหมีความรับผิดชอบเปนกรณี ๆ ไป โดยมีการกําหนด

ขอบขายหนาที่อยางชัดเจน และเมื่อบุคคลน้ันรับปากยินยอมตามที่ตกลง ในวัฒนธรรมตะวันตกจะ

หมายความวา เปนการใหคํามั่นสัญญาออกไป หลังจากน้ันเมื่อถึงคราวปฏิบัติ ผลงานจะออกมาดีหรือไม

อยางไร จะอยูในขอบขายความรับผิดชอบของบุคคลน้ัน ๆ ทั้งหมด Skip to Main Skip to Sidebar 

ครอบคลุมถึงการสือ่ความ บุคคลน้ันจะตองรูจกัความรบัผิดชอบและสํานึกเสมอวาจะของความรับผิดชอบ

มักจะรับปฏิบัติกันเปนกลุมบุคคล ซึ่งแตกตางกับแนวคิดของตะวันตกวา ความรับผิดชอบเปนเรื่อง

เฉพาะบุคคล เมื่อบุคคลใดรบัวาจะทาํงานอะไรแลว จะตองดูแลงานของตนโดยตลอดจนกระทั้งเสร็จสิ้น 

รวมไปทั้งการคอยควบคุมดูแลผูใตบังคับบัญชาของตนดวยในการทํางานรวมกันหรือเขาสังคมรวมกับ

ผูอื่น ถาสมาชิกในสังคมน้ัน ๆ มีพฤติกรรมความรับผิดชอบ ชวยใหสังคมน้ัน ๆ ไมตองเผชิญกับความ

ไมแนนอน และความหัวเสียที่อาจเกิดข้ึน  

  นงลักษณ วิรัชชัย และรุงนภา ต้ังจิตรเจริญกุล (2551) กลาววา ความรับผิดชอบ 

หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงถึงความเอาใจใส จดจอและมุงมั่นตอหนาที่อยางเต็มความสามารถเพื่อให

งานบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่ต้ังไวภายในเวลาที่กําหนด การเสียสละกําลังกาย กําลังใจและกําลัง

ทรัพยเพื่อประโยชนของสวนรวม ความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย การรูจักสิทธิหนาที่

ของตน และบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอตนเอง ครอบครวั สังคมและประเทศชาติพรอมทีจ่ะยอมรบั

ผลการทําของตนเองและปรับปรุงแกไขใหดีข้ึน  

  ดวงเดน นุเรมรัมย (2552) กลาวไววา ความรับผิดชอบ หมายถึง นิยาม ความมุงมั่น

ต้ังใจที่จะทําการปฏิบัติหนาที่ดวยความผูกพันและละเอียดรอบครอบ ยอมรับผลการกระทําในการ

ปฏิบัติหนาที่ เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จตามความมุงหมาย อีกทั้งพยายามที่จะปรับปรุงการปฏิบัติหนาที่ 

ใหดีย่ิงข้ึน การมีความสํานึกและการปฏิบัติหนาที่ของตนทั้งที่เปนภารกิจสวนตัว ภารกิจที่ไดรับ

มอบหมาย และภารกิจทางสังคมโดยจะตองกระทําจนบรรลุผลสําเร็จ ไมหลีกเลี่ยงภาระดังกลาวและ

ยอมรับผลในการกระทําหนาที่เปนอยางดีและการเอาใจใสในการทํางาน  

  สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (2553) กลาววาความรับผิดชอบ หมายถึง   

การแสดงออกของบุคลคลที่มคีวามมุงมั่นต้ังใจทีจ่ะปฏิบัติหนาที่ดวยความเอาใจใส พากเพียร พยายาม 

รอบคอบ และตรงตอเวลา ยอมรับการปฏิบัติงานของตนเองพรอมทั้งปรับปรุงแกไขและพัฒนางานให

มีคุณภาพย่ิงข้ึน 

  สุขจิตร ต้ังเจริญ (2554 : 7) กลาววาพฤติกรรมความรับผิดชอบ หมายถึง การกระทํา

ของบุคคลที่แสดงออกถึงการทําหนาที่ของตนและงานทีไ่ดรับมอบหมายดวยความเอาใจใส มุงมั่นต้ังใจ 

อดทน ไมยอทอตออุปสรรค ยอมรับผลการกระทาํไมวาจะเปนผลดีหรอืผลเสีย พยายามปรับปรุงแกไข

งานใหดีข้ึนเพื่อใหงานน้ันบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว จากขอความขางตนสรุปไดวา ความ

รับผิดชอบ หมายถึง คุณลักษณะของบุคคลซึ่งแสดงออกโดยมีความสนใจ ต้ังใจที่จะปฏิบัติหนาที่    
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ซึ่งไดรับมอบหมาย ดวยความละเอียดรอบคอบ มุงมั่น และอดทน เพื่อใหงานน้ันสําเร็จบรรลเุปาหมาย 

ยอมรับผลของการกระทํา ไมวาจะเปนผลดีหรือผลเสียและพรอมจะปรับปรุงใหดีย่ิงข้ึน 

 2. ความสําคัญของความรบัผิดชอบ 

  Cattell (1905 : 49) ไดกลาววา ลักษณะของผูมีความรับผิดชอบ คือ เปนผูที่ตรง 

ตอเวลา พยายามทํางานใหสําเร็จ ติดตามผลงานเสมอ ยอมรับความผิดพลาด รักษาช่ือเสียงของตน 

ไมเห็นแกประโยชนสวนตน ชอบทํางานรวมกับผูอื่น มีความซื่อสัตย รักษาคําพูด ต้ังใจทํางาน พิถีพิถัน 

ชอบความเปนระเบียบเรียบรอย มีความอดทนอดกลั้น ไมชอบความโลเล พยายามทํางานใหดี มีการ

วางแผนการทํางาน และรูจักต้ังจุดมุงหมายในการทํางาน  

  สุขจิตร ต้ังเจริญ (2554 : 13) ไดสรุปพฤติกรรมความรับผิดชอบ หมายถึง         

การแสดงออกของนักศึกษาปริญญาตร ีภาคสมทบ ถึงการทําหนาที่ของตนเอง และงานที่ไดรับมอบหมาย

ดวยเอาใจใส มุงมั่น ต้ังใจ อดทนไมยอทอตออุปสรรค ยอมรับผลการกระทํา ไมวาจะเปนผลดีหรือ

ผลเสีย พยายามปรับปรุงแกไขงานใหดีข้ึน เพื่อใหงานบรรลุตามเปาหมาย โดยแบงเปน 3 ดาน ไดแก 

1) ความรับผิดชอบตองานอาชีพ หมายถึง การที่นักศึกษาปริญญาตรีภาคสมทบ ปฏิบัติตนหรือ 

แสดงออกถึงการประกอบอาชีพดวยความเอาใจใส มุงมั่นต้ังใจ อดทนไมยอทอตออุปสรรค ยอมรับผล

การกระทําของตนเอง และพรอมที่จะปรับปรุงแกไขงานของตนเองใหดีย่ิงข้ึน 2) ความรับผิดชอบตอ

การเรียน หมายถึง การที่นักศึกษาปริญญาตรี ภาคสมทบ ปฏิบัติตนหรือแสดงออกในการเรียนดวย

ความเอาใจใส มุงมั่นต้ังใจศึกษาคนควาหาความรูเพิ่มเติม ซักถามใหเขาใจยอมรับ เมื่อทําผิดและแกไข

ปรับปรุงใหดีย่ิงข้ึน และ 3) ความรับผิดชอบตอสวนรวม หมายถึง การที่นักศึกษาปริญญาตรี ภาคสมทบ 

ปฏิบัติตนหรือแสดงออกตอครอบครัว มหาวิทยาลัย อาจารย เพื่อน และชุมชนดวยความเอาใจใส 

ต้ังใจชวยเหลืองานตาง ๆ เช่ือฟงเคารพคําสั่งสอน รักษาสาธารณสมบัติสวนรวม และรักษาช่ือเสียง

ของวงศตระกูล และสถานศึกษา 

 3. งานวิจัยที่เกี่ยวกับความรบัผิดชอบ 

  โชติมา สุรฤทธิธรรม (2551) ไดศึกษาปจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวของกับพฤติกรรม

รับผิดชอบของเยาวชนที่กระทําผิดกฎหมาย พบวา เจตคติตอพฤติกรรมรับผิดชอบ มีความสัมพันธ

ทางบวกกับพฤติกรรมรับผิดชอบของเยาวชนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยเจตคติตอ

พฤติกรรมรับผิดชอบมีความสัมพันธกันสูงกับพฤติกรรมรับผิดชอบมากที่สุด (r เทากับ 0.69)  

  ฉันทนา ปาปดถา (2553) ไดทําการศึกษางานวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรม

ความรับผิดชอบตอสังคมของนักศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมวัีตถุประสงค

เพื่อศึกษาพฤติกรรมความรับผิดชอบตอสังคมและปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรม ความรับผิดชอบตอสังคม

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐในกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ของมหาวิทยาลัยของรัฐ 400 คน ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของนักศึกษา
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มหาวิทยาลัยของรัฐในกรุงเทพมหานครในภาพรวมอยูในระดับมากและอยูในระดับมากทุกดาน ไดแก 

ความรับผิดชอบตอครอบครัว ความรับผิดชอบตอเพื่อน ความรับผิดชอบตอมหาวิทยาลัย/สถานศึกษา 

ความรับผิดชอบตอชุมชน และความรับผิดชอบตอประเทศชาติ ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา       

เพศและระดับช้ันที่ศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐในกรุงเทพมหานครตางกันมีพฤติกรรม      

ความรับผิดชอบตอสังคมไมแตกตางกัน ในขณะที่ผลการเรียนและรายไดเฉลี่ยของครอบครัวตอเดือน

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐในกรงุเทพมหานครตางกัน มีพฤติกรรมการความรับผิดชอบตอสังคม

แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และปจจัยสวนบุคคลและพฤติกรรมการเปดรับสื่อ

มีผลตอพฤติกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของนักศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐในกรุงเทพมหานคร 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ประกอบดวย 6 ปจจัย ไดแก หนังสือพิมพ อินเทอรเน็ต รายได

มากกวา 3.50 10,000 - 15,000 บาท ผลการเรียน 3.01 - 3.50 และปายโฆษณา  

  พิชญาภา อินทรนัฏ (2550 : 13 - 14) ไดศึกษาแนวคิดทฤษฎีตนไมจริยธรรม     

และงานวิจัยแบงพฤติกรรมรับผิดชอบของพนักงานฝายการตลาดธนาคารกรุงเทพเปน 2 ดาน คือ     

1) ความรับผิดชอบตองาน หมายถึง ปริมาณการรับรูการประพฤติปฏิบัติหนาที่การงานที่ไดรับมอบหมาย 

ทํางานดวยความเอาใจใส ตรงตอเวลา มีความกระตือรือรนตองานที่ไดรับมอบหมาย ไมทอดทิ้งละเลย

หลีกเลี่ยงการปฏิบัติงาน กระทํางานจนกวาจะสําเร็จลุลวงและยอมรับในความบกพรองหรือผลเสีย    

ในงานที่ไดรับมอบหมายน้ัน 2) ความรับผิดชอบตอองคกร หมายถึง ปริมาณการรับรูการปฏิบัติ        

ในสิ่งตาง ๆ ไดแก การมีความต้ังใจปฏิบัติงาน เพื่อใหบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคขององคกร       

การเคารพเช่ือฟงในคําสั่ง กฎระเบียบขององคกร ชวยเหลือภารกิจตาง ๆ ขององคกรตามสมควรแก

โอกาส รักษาสาธารณะสมบัติขององคกร ไมยักยอกทรัพยสินมาใชเอง ใหความรวมมือในการทํางาน

เพื่อสวนรวม  

  โชติมา สุรฤทธิธรรม (2551) ไดศึกษาปจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวของกับพฤติกรรม

รับผิดชอบของเยาวชนที่กระทําผิดกฎหมาย พบวา เจตคติตอพฤติกรรมรับผิดชอบ มีความสัมพันธ

ทางบวกกับพฤติกรรมรับผิดชอบของเยาวชนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยเจตคติตอ

พฤติกรรมรับผิดชอบมีความสัมพันธกันสูงกับพฤติกรรมรับผิดชอบมากที่สุด (r เทากับ 0.69)  

  โสรยา คงดิษ (2556) ไดทําการศึกษาวิจัย เรื่องปจจัยทางจิตที่เกี่ยวของกับพฤติกรรม 

การทํางานที่มีความรับผิดชอบตอสังคมของพนักงานบริษัทผลิตรถยนตโดยมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษา

ปฏิสัมพันธระหวางลักษณะทางจิตและลักษณะทางสังคมที่สงผลตอพฤติกรรมการทํางานที่มีความ

รับผิดชอบตอสังคมของพนักงาน ซึ่งกลุมตัวอยางเปนพนักงานบริษัทผลิตรถยนต 359 คน ผลการวิจัย

พบวา 1) ปฏิสัมพันธระหวางตัวแปรเจตคติที่ดีตอความรับผิดชอบตอสังคมและการสนับสนุนทางสังคม

จากหัวหนางานที่สงผลตอพฤติกรรมการทํางานที่มีความรับผิดชอบตอสังคมในดานรวมในกลุมยอย

เฉพาะในกลุมพนักงานที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงานมาก 2) พบปฏิสัมพันธระหวางตัวแปรความผูกพัน
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ตอองคการและการมีตัวแบบทีดี่สงผลตอพฤติกรรมการทาํงานที่มีความรับผิดชอบตอสังคมในดานรวม

ในกลุมรวมและกลุมยอย ไดแก กลุมพนักงานที่มีอายุมาก กลุมพนักงานที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงานมาก 

กลุมพนักงานที่มีสถานภาพโสด กลุมพนักงานที่มีสถานภาพสมรส และกลุมพนักงานที่ปฏิบัติการ      

ในโรงงาน 3) พบปฏิสัมพันธระหวางตัวแปรจิตสาธารณะและการรับรูนโยบายความรับผิดชอบตอ

สังคมที่สงผลตอพฤติกรรมการทํางานที่มีความรับผิดชอบตอสังคมในดานรวม ในกลุมยอย ไดแก     

ในกลุมพนักงานที่มีอายุมาก กลุมพนักงานที่มีระยะเวลาปฏิบัติงานมาก และกลุมพนักงานที่มี

สถานภาพโสด 4) ในกลุมรวม มีตัวแปร 5 ตัว ที่สามารถรวมทํานายพฤติกรรมการทํางานที่มีความ

รับผิดชอบตอสังคมในดานรวมไดรอยละ 46 ตัวแปร สําคัญที่เขาทํานายลําดับแรก ไดแก จิตสาธารณะ 

รองลงมาไดแก เจตคติที่ดีตอความรับผิดชอบตอสังคม และการมีตัวแบบที่ดี การสนับสนุนทางสังคม

จากหัวหนา การรับรูนโยบายความรับผิดชอบตอสังคม  

จากเอกสารงานวิจัยขางตนสรุปไดวาตัวแปรที่เกี่ยวของกับปจจัยทางจิตสังคมพฤติกรรม

รับผิดชอบมีความสัมพันธกันทางบวกในการสงผลตอพฤติกรรม 

การมีวินัย 

 1. ความหมายของวินัย 

  Drever (1972 : 262) ใหความหมายของวินัยในตนเอง คือ การควบคุมพฤติกรรม 

ที่กระทําโดยบุคคลที่เหนือความรูสกึ เพื่อสรางแรงกระตุนของตนเองข้ึนใหแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม  

  Jucius (1968) ใหความเห็นวา วินัย คือ ทัศนคติของบุคคลที่มีตอระเบียบขอบังคับ 

บุคคลที่มีวินัยดี จะปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับดวยความเต็มใจ แตถาบุคคลใดขาดระเบียบวินัยจะ

ปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับดวยการฝนใจ หรืออาจฝาฝนขอระเบียบที่กําหนด  

  Brisbane (1994 : 67) กลาวถึงวินัยในตนเองวา วินัยในตนเองเปนเปาหมายสูงสุด

ในการฝกวินัย ตองการใหผูถูกฝกสามารถควบคุมพฤติกรรมของตนเองไดดวยตนเอง  

  ราชบัณฑิตยสถาน (2542) ใหความหมายวา วินัย หมายถึง ระเบียบ แบบแผน และ

ขอบังคับ ขอปฏิบัติ  

  วรกมล นาซอน (2554) ใหความเห็นวา วินัย หมายถึง กฎเกณฑ ระเบียบแบบแผน

ขอบังคับที่กําหนดข้ึน สําหรับฝกฝนความประพฤติของบุคคล ใหมีชีวิตที่ดีงามเจริญกาวหนาและ

ควบคุมหมูชนใหอยูรวมกันดวยความสงบเรียบรอยดีงาม ซึ่งเปนคุณลักษณะทางจิตใจและพฤติกรรม 

ที่ชวยใหสามารถควบคุมตนเองและปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยเพื่อประโยชนสุขของสวนรวม 

  ณรงคฤทธ์ิ สมนึก (2555 : 28) กลาววาวินัยในตนเอง หมายถึง ความสามารถ   

ของบุคคลในการควบคุมอารมณและพฤติกรรมใหเปนไปตามที่ตนเองมุงหวังไว มีคานิยมที่ดีงาม 

ปฏิบัติตนตามกฎเกณฑ ระเบียบขอบังคับ กฎหมาย คานิยมที่ดี ตลอดจนจารีตประเพณีของสังคม  

อยูในระเบียบขอบังคับ รูจักและปฏิบัติตามสิทธิและหนาที่ของตน ไมสรางความเดือดรอนละผูอื่น 

เคารพกฎหมายและสิทธิของผูอื่น  
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จากความหมายและแนวคิดดังกลาวขางตนสรุปไดวา วินัย หมายถึง การประพฤติปฏิบัติให

ถูกตองและเหมาะสมอยูในระเบียบแบบแผนและขอบังคับ โดยการคิด การตัดสินใจ และการเลือก         

ที่จะกระทําสิ่งใด หรือไมกระทําสิ่งใด ซึ่งเกิดจากการรับรูและตระหนักถึงจรรยามารยาท ระเบียบ

ขอบังคับขอตกลงภายในบาน ในโรงเรียน ชุมชน สังคม กฎหมายและศีลธรรมที่ควรปฏิบัติเพื่อการ

ดํารงชีวิตของมนุษยที่จะอยูรวมกันในสังคม จากการศึกษางานวิจัยของนักการศึกษาสามารถสรุปไดวา 

ความมีวินัย หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการควบคุมอารมณและพฤติกรรมใหเปนไปตามที่ตนเอง

มุงหวังไวตามกฎเกณฑ ระเบียบแบบแผนขอบังคับที่กําหนดข้ึน สําหรับฝกฝนความประพฤติของบุคคล 

ใหมีชีวิตที่ดีงามเจริญกาวหนาและควบคุมหมูชนใหอยูรวมกันดวยความสงบเรียบรอยดีงาม ซึ่งเปน

คุณลักษณะทางจิตใจและพฤติกรรมที่ชวยใหสามารถควบคุมตนเองและปฏิบัติตนตามระเบียบวินัย 

 2. ประเภทของวินัย 

  สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ (2540 : 18) ไดสรุปประเภทของวินัย 

เปน 2 ประเภท คือ 1) วินัยภายนอก หมายถึง การที่บุคคลใดบุคคลหน่ึงประพฤติปฏิบัติโดยเกรงกลัว

อํานาจหรือการถูกลงโทษ เปนการปฏิบัติที่ไมเต็มใจตกอยูในภาวะจายอมควบคุม 2) วินัยในตนเอง 

หมายถึง การที่บุคคลใดบุคคลหน่ึงเลือกขอประพฤติปฏิบัติสําหรับตนข้ึน โดยสมัครใจไมมีใครบังคับ

หรือถูกควบคุมจากอํานาจใด ๆ และขอปฏิบัติที่เกิดข้ึนน้ีตองไมขัดของกับความสงบสุขของสังคมตนเอง 

ไวดังน้ี 1) ชวยใหเด็กมีพฤติกรรมเปนระเบียบเรียบรอย 2) ชวยใหเด็กมีความรับผิดชอบในหนาที่   

ของตนเอง 3) ชวยสรางความสามัคคีปรองดองใหเกิดข้ึนในหมูคณะ 4) ชวยสงเสริมความเจริญกาวหนา  

ในตนเอง 5) ชวยใหครูและนักเรียนอยูรวมกันอยางมีความสุข และประสบความสําเร็จในการเรียน 

การสอน 6) ชวยสงเสริมหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

 3. งานวิจัยที่เกี่ยวกับวินัย 

  ณัจขภัทร คุมถนอม และคณะ (2558) ไดศึกษางานวิจัยเรื่อง ผลของการจัดกิจกรรม

การศึกษานอกระบบโรงเรียนที่มีตอวินัยในตนเองของเยาวชนทั้ง 6 ดาน ไดแก ความตรงตอเวลา   

การวางแผนการทํางาน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การรูจักประเมินตน ความเสมอตนเสมอปลาย 

และความซื่อสัตย การวิจัยในครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง ประชากร คือ เยาวชน 15 คน อายุ 10 - 

18 ป ซึ่งผลการวิจัยพบวา หลังจากการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน 12 วัน ใหแก

นักกอลฟเยาวชนน้ัน เยาวชนทุกคนมีพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึน โดยภาพรวม

กิจกรรมสงเสริมใหเยาวชนมีความเขาใจ เกิดการเรียนรูเกี่ยวกับการมีวินัยในตนเองทั้ง 6 ดาน ดังน้ี   

1) ความตรงตอเวลา กอนการทํากิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเยาวชนมีความคิดเห็นตอตนเอง

ในระดับปานกลาง (63.32) และหลังการทาํกิจกรรมมีความคิดเห็นตอตนเองในระดับมากที่สุด (52.77) 

2) การวางแผนการทํางาน กอนการทํากิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรยีนเยาวชนมีความคิดเห็นตอ

ตนเองในระดับนอย (49.34) และหลังการทํากิจกรรมมีความคิดเห็นตอตนเองในระดับมาก (49.98)  
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3) การปฏิบัติตามกฎระเบียบ กอนการทํากิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรยีนเยาวชนมีความคิดเหน็

ตอตนเองในระดับปานกลาง (65.56) และหลังการทํากิจกรรมมีความคิดเห็นตอตนเองในระดับมากที่สุด 

(50.0) 4) การรูจักประเมินตน กอนการทํากิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเยาวชนมีความคิดเห็น

ตอตนเองในระดับนอย (48.86) และหลังการทํากิจกรรมมีความคิดเห็นตอตนเองในระดับมาก (58.65) 

5) ความเสมอตนเสมอปลาย กอนการทํากิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเยาวชนมีความคิดเห็น

ตอตนเองในระดับปานกลาง (78.32) และหลังการทํากิจกรรมมีความคิดเห็นตอตนเองในระดับมากที่สุด 

(50.0) และ 6) ความซื่อสัตย กอนการทํากิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเยาวชนมีความคิดเห็น

ตอตนเองในระดับปานกลาง (65.0) และหลังการทํากิจกรรมมีความคิดเหน็ตอตนเองในระดับมากทีส่ดุ 

(46.0)  

  สายัณห วงศสุรินทร และคณะ (2557) ไดทําการศึกษางานวิจัยเรื่อง การศึกษา

องคประกอบความมีวินัยของนักเรียนมัธยมศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

วัตถุประสงคเพื่อศึกษาองคประกอบความมีวินัยของนักเรียนมัธยมศึกษา กลุมตัวอยางเปนนักเรียน 

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาทั่วประเทศ 840 คน ผลการวิจัยพบวา 

1) องคประกอบความมีวินัย มี 5 องคประกอบ ไดแก วินัยในหนาที่ วินัยในตนเอง วินัยตอสวนรวม 

วินัยของคฤหัสถและนักเรยีน และวินัยของนักเรียน 2) ความตรงเชิงโครงสรางจากการสํารวจองคประกอบ

ดวยคาดัชนีความสอดคลอง ดังน้ี คาไค-สแควร = 453.28, องศาความเปนอิสระ (df) = 206, p-value 

= 0.00000, RMSEA = 0.038, GFI = 0.95, AGFI = 0.93, CFI = 0.98, RMR = 0.52, และ CN = 475.10  

  ฉัตรชัย สนธิรัตน (2550) ไดทําการศึกษางานวิจัยเรื่องการศึกษาความสัมพันธระหวาง

ปจจัยบางประการกับความมีวินัยในตนเองของนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีมุงหมายเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจยั

บางประการกับความมีวินัยในตนเองของนิสิตระดับปริญญาตร ีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ภาคสมทบ

กับภาคปกติ ปการศึกษา 2550 คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พรอมทั้งเปรียบเทียบ

ความสัมพันธของปจจัยบางประการกับความมีวินัยในตนเอง ของนิสิต ภาคสมทบกับภาคปกติ 

ตลอดจนศึกษานํ้าหนักความสําคัญของปจจัยบางประการที่สงผลตอความมีวินัยในตนเองของนิสิต 

ภาคสมทบกับนิสิตภาคปกติ และเปรียบเทียบนํ้าหนักความสําคัญของปจจัยบางประการของนิสิต  

ภาคสมทบ กับนิสิตภาคปกติกลุมตัวอยาง ไดมาจากการสุมอยางเจาะจงเปนนิสิตภาคสมทบ ช้ันปที่ 4 

จํานวน 219 คน กับภาคปกติ ช้ันปที่ 4 จํานวน 171 คน รวมจํานวน 390 คน ผลการวิจัยพบวา 

ผลการวิจัยสรุปไดดังน้ี 1) สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ ของปจจัยบางประการของนิสิตภาคสมทบพบวา 

ทุกปจจัยมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยสวนใหญสัมพันธกันทางบวก 

ยกเวนปจจัยดานลักษณะมุงอนาคต มีความสัมพันธทางลบกับปจจัยดานอื่น ๆ ทุกดาน และคา

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางปจจัยบางประการกับความมีวินัยในตนเองของนิสิต ทุกปจจัย          
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มีความสัมพันธทางบวกกับความมีวินัยในตนเอง ยกเวนปจจัยดานลักษณะมุงอนาคตมีความสัมพันธ

ทางลบกับความมีวินัยในตนเองของนิสิต สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณระหวางปจจัยบางประการทั้ง 

9 ดาน กับความมีวินัยในตนเอง มีคาเทากับ 0.707 ซึ่งสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

โดยปจจัยดังกลาวสามารถทํานายความมีวินัยในตนเองไดถูกตอง รอยละ 49.9 2) สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ

ของปจจัยบางประการของนิสิตภาคปกติ สวนใหญมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.01 สวนปจจัยดานอิทธิพลของตัวแบบสัญลักษณ กับบุคลิกภาพความเปนผูนํา สัมพันธกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทุกปจจัยสัมพันธกันทางบวก ยกเวนปจจัยดานลักษณะมุงอนาคต

สัมพันธทางลบกับปจจัยดานอื่น ๆ ทุกดาน และคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางปจจัยบางประการ

กับความมีวินัยในตนเองของนิสิต ทุกปจจัยมีความสัมพันธทางบวกกับความมีวินัยในตนเองของนิสิต 

ยกเวนปจจัยดานลักษณะมุงอนาคตมีความสัมพันธทางลบกับความมีวินัยในตนเองของนิสิต 

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณระหวางปจจัยบางประการทั้ง 9 ดาน กับความมีวินัยในตนเองมีคา

เทากับ 0.680 ซึ่งสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยปจจัยดังกลาว สามารถทํานาย

ความมีวินัยในตนเองไดถูกตองรอยละ 46.2 3) สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณของปจจัยบางประการ

กับความมีวินัยในตนเอง ของนิสิตทั้ง 2 กลุม แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 4) นํ้าหนัก

ความสําคัญของปจจัยดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความรับผิดชอบ และอิทธิพลของตัวแบบ สัญลักษณ

ของนิสิตภาคสมทบ สงผลทางบวกตอความมีวินัยในตนเอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

และปจจัยดานความอดทนสงผลทางบวกตอความมีวินัยในตนเอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สวนปจจัยดานอื่น ๆ สงผลตอความมีวินัยในตนเองอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 5) นํ้าหนักความสําคัญ

ของปจจัยดานผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และความรับผิดชอบของนิสิตภาคปกติ สงผลทางบวกตอความ

มีวินัยในตนเอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และปจจัยดานอิทธิพลของตัวแบบสัญลักษณ

สงผลทางบวกตอความมีวินัยในตนเองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนปจจัยดานอื่น ๆ สงผล

ตอความมีวินัยในตนเอง อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 6) นํ้าหนักความสําคัญของปจจัยบางประการ        

ที่สงผลตอความมีวินัยในตนเองของนิสิตทั้ง 2 กลุม แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  

  พระทองเหลือ แยมศิริ (2554) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ

เชิงสาเหตุของปจจัยที่สงผลตอความมีวินัยในตนเองของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในเขตภาคเหนือ

ตอนลาง การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนารูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่สงผล       

ตอความมีวินัยในตนเองของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในเขตภาคเหนือตอนลาง รูปแบบที่พัฒนาข้ึน

ประกอบดวย ตัวแปรแฝง 3 ตัว คือ ปจจัยดานจิตลักษณะปจจัยดานสิ่งแวดลอม และความมีวินัย      

ในตนเอง โดยมีตัวแปรสังเกตได 13 ตัว กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรีปการศึกษา 2554 

มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 400 คน ผลของการวิจัยสรุปไดวา รูปแบบ

ความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่สงผลตอความมีวินัยในตนเองมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 
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ตัวแปรที่สงผลตอความมีวินัยในตนเอง ไดแก ปจจัยดานจิตลักษณะ และปจจัยดานสิ่งแวดลอม ตัวแปร 

ที่สงผลทางตรงตอความมีวินัยในตนเอง ไดแก ปจจัยดานจิตลักษณะ ตัวแปรที่สงผลทางออมตอ  

ความมีวินัยในตนเอง ไดแก ปจจัยดานสิ่งแวดลอมจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของสามารถสรุปไดวา           

การมีวินัยเปนตัวแปรที่สามารถทํานายความสัมพันธเชิงสาเหตุของพฤติกรรม 

การมีจิตสาธารณะ 

 1. ความหมายของจิตสาธารณะ 

  การศึกษาความหมายจิตสาธารณะจากเอกสารตาง ๆ ที่มีผูใหความหมายแตกตางกัน

ออกไป ไดแก การเห็นประโยชนสวนรวม จิตสํานึกตอสังคม จิตสํานึกตอสวนรวม จิตสํานึกตอสาธารณะ

สมบัติหรือจิตอาสา สวนในภาษาอังกฤษใชคําวา Public Mind หรือ Public Conscious (อริยา  

คูหา และสุวิมล นราอาจ, 2553 : 7) และมีนักการศึกษาไดใหความหมายไว ดังน้ี 

  Nailon Knott and Carhart (1957) ไดใหความหมายของสาธารณะไวหลายประการ 

ดังน้ี 1) เรื่องที่ประชาชนมีความเกี่ยวของสมัพันธ โดยรูสึกเปนเจาของหวงแหนชาติหรอืสงัคมสวนรวม 

2) สิ่งที่เปดใหใชหรือใหบุคคลทั่วไปมีสวนรวม โดยไมควบคุมการใชหรือควบคุมบางสวน เชน สวนสาธารณะ 

3) การเปดโอกาสใหบุคคลทั่วไปไดรับรูหรือเห็นการกระทําโดยทั่วกัน 4) การเขารวมหรือความเสียสละ

ในการทํากิจกรรม 5) ผูที่มีความเปนพลเมืองเปนขาราชการที่ทํางานเพื่อสวนรวมหรือเปนบุคคล            

ที่เปนตัวแทนของประชาชน และ 6) ความเปนสากล  

  พระไพศาล วิสาโล (2544) กลาววา จิตสาธารณะ หมายถึง ความสํานึกใสใจและ

พรอมจะมีสวนรวมในกิจการสาธารณะ รวมถึงความเคารพและหวงแหน ในสมบัติสวนรวมซึ่งมิใช

เฉพาะครอบครัว ญาติมิตร คนรอบขางหรือชุมชนละแวกบานเทาน้ัน หากคลุมไปถึงบุคคลอื่นที่ไมรูจัก 

ไมเคยพบ แตก็รูอยูวาเปนสวนหน่ึงของสังคมที่ตนสังกัด  

  เกรียงศักด์ิ เจริญวงศศักด์ิ (2546) ใหความหมาย จิตสาธารณะวา หมายถึง 

ความคิดที่ไมเห็นแกตัว มีความปรารถนาที่จะชวยเหลือ ชวยแกปญหาใหแกผูอื่นหรือสังคมพยายาม

ฉวยโอกาสที่จะชวยเหลืออยางจรงิจงัและมองโลกในแงดีบนพื้นฐานของความเปนจริง ซึ่งสอดคลองกบั 

เสาวนีย ฉัตรแกว (2551) ที่ไดใหความหมาย จิตสาธารณะวา เปนสิ่งที่เกิดจากกระบวนการเรียนรูและ

ตองมีแรงจูงใจภายในเพื่อผลักดันใหกระทําพฤติกรรมที่ไดต้ังใจไว ซึ่งกระบวนการเรียนรูเริ่มตนจาก

การรับรูเหตุการณหรือบุคคล แลวแปลความหมายเขาสูระดับจิตสํานึกใชแรงผลักดันและแรงจูงใจให

กระทํา หลังจากคิดวิเคราะหจนซาบซึ้งสรางสรรคและหาแนวทางในการแกปญหาสาธารณะเหลาน้ัน 

บุคคลที่มีความสามารถในการเรียนรูดวยตนเองและแรงจูงใจภายในเปดกวางตอประสบการณ จึงเปน

คุณลักษณะที่ทําใหเกิดการมีจิตสาธารณะ ซึ่งไมไดอยูเพียงระดับจิตสํานึกเทาน้ัน แตกอใหเกิดพฤติกรรม 

จึงทําใหปญหาตาง ๆ ไดรับการแกไข สังคมก็จะมีคุณภาพ  

  ประภาวรรณ สมุทรเผาจินดา (2556 : 9) ใหความหมายวา จิตสาธารณะ หมายถึง 

ความรูสึกที่จะกระทําสิ่งใด ๆ เพื่อประโยชนของสวนรวม พรอมที่จะเสียสละและอุทิศตนเพื่อประโยชน
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สวนรวม มีความปรารถนาที่จะชวยแกปญหาใหแกผูอื่นหรือสังคมดวยความเต็มใจ โดยจะแสดงลักษณะ

ดังกลาวผานทางความรูความเขาใจ ความรูสึกหรือการกระทําในดานการใชและดูแลรักษาสิ่งอันเปน

ของสาธารณะ การรวมกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสวนรวม การหลีกเลี่ยงการใชหรือการกระทําที่จะ

กอใหเกิดความชํารุดเสียหายตอของสวนรวม และการเคารพสิทธิของผูอื่นในการใชของสวนรวม         

โดยไมยึดของสวนรวมมาเปนของตนหรือการแบงปนใหผูอื่นไดใชของสวนรวม 

 สรุปวา จิตสาธารณะ หมายถึง การกระทําที่มีสํานึกในผลกระทบที่พึงมีตอชุมชน และ

สังคมโดยรวม และเปนการกระทําที่ไมกอใหเกิดการเสื่อมเสียหรือเปนปญหาตอสังคม  

 2. ความสําคัญของจิตสาธารณะ 

  สุจิตต วงษเทศ (2550 : 3) กลาววา จิตสาธารณะ หมายถึง พฤติกรรมหรือการกระทํา

ของบุคคลที่เกิดข้ึนโดยความสมัครใจ ปรารถนาที่จะชวยเหลือ ชวยแกไขปญหาใหแกผูอื่นหรือสังคม

และตระหนักถึงความรับผดิชอบตอสงัคมดวยการเอาใจใสดูแลและมีสวนรวมในการอาสาทําประโยชน  

เพื่อสวนรวม  

  ชัยวัฒน สุทธิรัตน (2552 : 1 - 11) ไดอธิบายไววา การสรางคนใหมีจิตสาธารณะ   

มีความสําคัญตอบุคคล องคกร สังคม และประเทศชาติอยางมาก ถาเราสามารถปลูกฝง สงเสริมหรือ

พัฒนาใหเด็กมีจิตสาธารณะดวยวิธีการตาง ๆ  จะทําใหเด็กมีจิตใจที่เห็นแกประโยชนสวนรวมไมเห็นแก

ประโยชนสวนตน อาสาดูแลรับผิดชอบสมบัติสวนรวม มีการใชสมบัติของสวนรวมอยางเห็นคุณคา        

ใชอยางทะนุถนอม รูจักการแบงปนโอกาสในการใชของสวนรวมใหผูอื่น เมื่อเจริญเติบโตเปนผูใหญ 

ปญหาที่เกิดจากการเอารัดเอาเปรียบคนอื่น ปญหาอาชญากรรม ปญหายาเสพติด การทําลายสาธารณะ

สมบัติตาง ๆ จะลดลง การเห็นแกประโยชนสวนตน และประโยชนพวกพองก็จะลดนอยลงและจะนํามา 

สูชุมชนและสังคมที่เขมแข็ง และพัฒนาทันอารยประเทศ รวมทั้งไมเกิดความขัดแยงกันระหวางประเทศ 

ซึ่งอาจนํามาซึ่งการลมสลายของชาติตาง ๆ ในโลกน้ีได  

  ออมใจ วงษมณฑา (2553 : 10) กลาววา การมีจิตสาธารณะมีความสําคัญตอนักศึกษา

ในดานความเปนพลเมือง และดานการออกไปประกอบอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพในอนาคต         

การนําไปใชจึงตองศึกษารายละเอียดและองคประกอบของการมีจิตสาธารณะเพื่อนําไปเปนแนวทาง

ในการสงเสริมและพัฒนานักศึกษาใหเกิดประโยชนอยางแทจริง 

 3. องคประกอบของการมจีิตสาธารณะ 

  ชัยวัฒน สุทธิรัตน (2552 : 20) ไดกลาวไววา องคประกอบของจิตสาธารณะ        

มี 3 องคประกอบที่เหมือนกัน คือ องคประกอบที่ 1 คือ การหลีกเลี่ยงการใชหรือการกระทําที่จะ    

ทําใหเกิดความชํารุดเสียหายตอสวนรวมที่ใชประโยชนรวมกันของกลุม ประกอบดวย ตัวช้ีวัด 2 ตัว 

คือ  การดูแลรักษาของสวนรวม ใชของสวนรวมแลวเก็บเขาที่ และลักษณะการใชของสวนรวม รูจักใช     

ของสวนรวมอยางประหยัดและทะนุถนอม องคประกอบที่ 2 คือ การถือเปนหนาที่จะมีสวนรวม       
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ในการดูแลรักษาของสวนรวมในวิสัยที่ตนสามารถทําได ประกอบดวย ตัวช้ีวัด 2 ตัว คือ การทําตาม

หนาที่ที่ไดรับมอบหมายเพื่อสวนรวม และการรับอาสาที่จะทําบางอยางเพื่อสวนรวม องคประกอบที่ 3 

คือ การเคารพสิทธิในการใชของสวนรวมที่เปนประโยชนรวมกันของกลุม ประกอบดวย ตัวช้ีวัด 2 ตัว 

คือ  การไมยึดครองของสวนรวมน้ันมาเปนของตนเอง และการเปดโอกาสใหผูอื่นไดสามารถใช            

ของสวนรวมน้ัน 

 4. งานวิจัยที่เกี่ยวกับการมจีิตสาธารณะ 

  ศิกานต เพียรธัญญกรณ (2557) ไดทําการศึกษางานวิจัยเรื่องรูปแบบความสัมพันธ

เชิงสาเหตุของตัวแปรที่สงผลตอระดับพฤติกรรมการมีจติสาธารณะของเยาวชนไทยในจังหวัดสกลนคร 

วัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมการมีจติสาธารณะ และหาความสัมพันธเชิงสาเหตุ

ของตัวแปรที่สงผลตอระดับพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะของเยาวชนไทยในจังหวัดสกลนคร              

ซึ่งประกอบดวย ตัวแปรระดับอายุ เพศ ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว ระดับการศึกษา วิธีการ

อบรมเลี้ยงดู ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ประสบการณทางสังคม ความเช่ืออํานาจในตน สุขภาพจิต  

กลุมเพื่อน แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ เหตุผลเชิงจริยธรรม ลักษณะมุงอนาคตและควบคุมตน และทัศนคติ 

คานิยมและคุณธรรม และเพื่อเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะของเยาวชนไทยในจังหวัด

สกลนคร ที่เรียนอยูในระดับช้ันที่แตกตางกัน รวมถึงมุงพัฒนาระดับพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะ  

ของเยาวชนไทยในจังหวัดสกลนครที่เปนกลุมตํ่าซึ่งเปนกลุมเสี่ยง กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี 

ไดแก เยาวชนที่ศึกษาอยูในสถานศึกษาในจังหวัดสกลนคร 599 คน ผลการวิจัยพบวา 1) เยาวชนไทย

ในจังหวัดสกลนคร มีระดับพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะอยูในระดับมากทั้งโดยรวมและรายดาน              

2) ตัวแปรภายนอกที่มีผลโดยตรงและโดยออมตอระดับพฤติกรรมการมี จิตสาธารณะของเยาวชนไทย 

ในจังหวัดสกลนครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ (1) ระดับ

อายุ (2) ระดับการศึกษา และ (3) ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว สวนตัวแปรเพศมีผลโดยออม       

ตอระดับพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะของเยาวชนไทยในจังหวัดสกลนครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ      

ที่ระดับ 0.05 3) ตัวแปรภายในที่มีผลโดยตรงและโดยออม ตอระดับพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะ 

ของเยาวชนไทยในจังหวัดสกลนครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เรียงลําดับจากมากไปหา

นอย คือ (1) แรงจูงใจ ใฝสัมฤทธ์ิ (2) ทัศนคติ คานิยม และคุณธรรม (3) กลุมเพื่อน (4) สุขภาพจิต  

(5) ความเช่ืออํานาจในตน (6) วิธีการอบรมเลี้ยงดู (7) ประสบการณทางสังคม (8) ลักษณะมุงอนาคต

ควบคุมตน สวนตัวแปรเหตุผลเชิงจริยธรรม และระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีผลโดยออมตอระดับ

พฤติกรรมการมีจติสาธารณะของเยาวชนไทยในจังหวัดสกลนครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

4) เยาวชนไทยในจังหวัดสกลนครที่กําลังเรียนอยูในระดับปริญญาตรีช้ันปที่ 3 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 

และช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 มีระดับพฤติกรรมการมจีิตสาธารณะโดยรวมและรายดานสงูกวาเยาวชนไทย

ในจังหวัดสกลนคร ที่กําลังเรียนอยูในระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 6 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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สวนเยาวชนไทยในจังหวัดสกลนครที่กําลังเรียนอยูในระดับปริญญาตรี ช้ันปที่ 3 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 

และช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 มีระดับพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน    

5) หลังไดรับการพัฒนาพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะ เยาวชนไทยในจังหวัดสกลนครที่กําลังเรียน      

อยูในช้ันประถมศึกษาปที่ 6 มีระดับพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะโดยรวมและรายดานทุกดานสูงกวา

กอนการพัฒนาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของขางตนสามารถ

สรุปไดวาการมีจิตสาธารณะน้ันเปนตัวแปรที่มีความสัมพันธที่สงผลตอพฤติกรรม 

คุณลักษณะซื่อสัตย สุจริต 

 1. ความหมายของซือ่สัตยสุจริต  

  พฤติกรรมซื่อสัตยสุจริต มาจากคําวา พฤติกรรม และคําวา ซื่อสัตยสุจริต ซึ่งไดมี

ผูใหความหมายไวดังน้ี  

  พระครูพุทธศาสนโศภณ อภิชัย ชารีรักษ และมนูญ จันทรนวล (2530 :  36 - 45) 

ไดใหความหมายวา ความซื่อสัตยเปนคุณธรรมเบื้องตนและสุดทายแหงความดีทั้งหลาย เปนสิ่งควร

ปลูกฝง และการใหอบรมสั่งสอนถึง 6 ประการ คือ ซื่อสัตยตอตนเอง สื่อสัตยตอวาจา ซื่อสัตยตอ       

การงาน ซื่อสัตยตอหนาที่ ซื่อสัตยตอบุคคล ซื่อสัตยตอคณะ และความสุจริต คือ คํารวมแหงความดี 

หมายถึง การทําดี พูดดี คิดดี มีความกรุณา ละอายแกใจ เกรงกลัวในความผิดพลาด มีความรูสึกผิด

ชอบเปนหลัก  

  ราชบัณฑิตสถาน (2542 : 382) ไดใหความหมาย ความซื่อสัตยสุจริต หมายถึง 

ความประพฤติปฏิบัติที่แสดงถึงความจริงใจ ไมคิดคด ทรยศ ไมคดโกง และไมหลอกลวงวินัย  

  วินัย พัฒนรัฐ และคณะ (ม.ป.ป. : 8) ไดใหความหมายวา ความซื่อสัตยสุจริต 

หมายถึง ความประพฤติปฏิบัติที่แสดงถึงความจริงใจ ไมคดโกงหลอกลวงหรือไมเอาเปรียบผูอื่น  

  ศุภวรรณ ชลมาก (2551 : 6) ไดใหความหมายวา ความซื่อสัตย หมายถึง การประพฤติ

ปฏิบัติดวยความจริงใจ ไมคิด  คดโกง ไมหลอกลวง ตรงไปตรงมาทั้งกาย วาจาและใจ ทั้งตอตนเอง

และผูอื่น 

  กระทรวงศึกษาธิการ (2551 : 14) ไดใหความหมายวา ความซื่อสัตยสุจริต หมายถึง 

คุณลักษณะที่แสดงออกดวยความจริงใจ ไมคิดคดโกง ไมหลอกลวง ไมเอาเปรียบผูอื่น ซื่อตรงทั้งกาย 

วาจา ใจ  

  ดวงเดน นุเรมรัมย (2552) กลาวไววา ความซื่อสัตย หมายถึง การประพฤติปฏิบัติ

อยางเหมาะสมและตรงตอความเปนจริง ประพฤติปฏิบัติอยางตรงไปตรงมาทั้งกาย วาจา ใจ ตอตนเอง

และผูอื่น รวมตลอดทั้งตอหนาที่การงานและคํามั่นสัญญา ความประพฤติที่ตรงไปตรงมาและจริงใจ  

ในสิ่งที่ถูกที่ควร ถูกตองตามทํานองคลองธรรม รวมไปถึงการไมคิดคดทรยศ ไมคดโกงและไมหลอกหลวง 

นอกจากน้ีแลวความซื่อสัตยสุจริตยังรวมไปถึง การรักษาคําพูดหรือคํามั่นสัญญาและการปฏิบัติหนาที่
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การงานของตนเองดวยความรับผิดชอบ และดวยความซื่อสัตยสุจริตน้ีจะดําเนินไปดวยความต้ังใจจริง

เพื่อทําหนาที่ของตนเองใหสําเร็จลุลวง ดวยความระมัดระวัง และเกิดผลดีตอตนเองและสังคม ตัวอยางเชน 

การซื่อตรงตอเวลา งานการนัดหมาย คํามั่นสัญญาระเบียบประเพณี กฎหมาย การไมพูดปด ฉอฉล 

สับปลับ กลับกลอก ไมคิดโกง การไมใหรายผูอื่นการกลาที่จะรับความจริง การประกอบสัมมาอาชีพ  

  สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ และคณะ (2552) ใหความหมายของคําวา ความซื่อสัตย

สุจริต วาหมายถึง การคิด การพูดและการกระทําในสิ่งที่ถูกตองดีงามตามศีลธรรม เกณฑของสังคม

และกฎหมายทั้งตอตนเองและผูอื่น มีความละอาย เกรงกลัวที่จะประพฤติปกปดบิดเบือนความจริง 

และการแสวงหาผลประโยชนในทางมิชอบ  

  สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (2553) กลาววา ความซื่อสัตย หมายถึง         

การประพฤติ ปฏิบัติหนาที่ตนตรงตอความเปนจริงทั้งตอตนเองและผูอื่น สรุปไดวา ความซื่อสัตย 

หมายถึง ระดับพฤติกรรมที่ผูบริหารสถานศึกษาแสดงใหเห็นถึงการปฏิบัติตนอยางเหมาะสมและตรง

ตอความเปนจริง ประพฤติปฏิบัติอยางตรงไปตรงมาทัง้กาย วาจา ใจ ตอตนเองและผูอื่น รวมตลอดทั้ง

ตอหนาที่การงานและคํามั่นสัญญา ประกอบดวย 1) มีความประพฤติตรงทั้งตอหนาที่ตอวิชาชีพ        

2) ตรงตอเวลา 3) ไมใชเลหกลคดโกงทั้งทางตรงและทางออม และ 4) รับรูหนาที่ของตนเองและ

ปฏิบัติอยางเต็มที่ถูกตอง  

  ณรงคฤทธ์ิ วงษสุดตา (2553 : 18) จากความหมายสรุปไดวา ซื่อสัตยสุจริต หมายถึง 

การกระทําของบุคคลที่แสดงออกถึงการยึดมั่นความจริง ความถูกตองดีงาม และความตรงไปตรงมา 

เปนหลักในการดําเนินชีวิตทั้งตอตนเอง ตอผูอื่น และตอสวนรวม  

 2. ความสําคัญของความซื่อสัตยสจุริต  

  ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2544 : 5) ไดอธิบายเกี่ยวกับความซื่อสัตยเปนลักษณะทาง

สังคม และมีขอบเขตรวมถึงพฤติกรรมทางสังคมประเภทตาง ๆ ดวยลักษณะพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับ

คุณธรรมจริยธรรมจะมีคุณสมบัติประเภทใดประเภทหน่ึง คือ เปนลักษณะทางสังคมสวนใหญ           

การสนับสนุนและผูกระทําสวนมากเกิดความพอใจในการกระทําน้ันวา เปนสิ่งที่ถูกตองเหมาะสม         

ในพฤติกรรมดานความซื่ออสัตย มีความรูสึกวาเปนที่ถูกตอง  

  อโนมา ขันพันธ (2548 : 11) สรุปความสําคัญของความซื่อสัตยสุจริต ดังน้ี 1) ชวย

พัฒนาคุณภาพชีวิตทําใหบุคคลมีชีวิตที่ดีทั้งกายและใจ 2) ชวยใหบุคคลรูจักตนเอง สํานึกในหนาที่ 

ความรับผิดชอบตอตนเอง ผูอื่นและสวนรวม 3) ชวยใหบุคคลรูจักใชสติปญญาแกปญหา ไมงมงายลุมหลง 

4) ทําใหบุคคลไดรับความไววางใจจากผูอื่น ไดรับมอบหมายงานที่สําคัญหรือเปนความลับของสวนรวม 

5) ทําใหบุคคลเปนผูที่มีความนาเช่ือถือ ไดรับการยอมรับ และการกลาวถึงในทางที่ดีจากบุคคลรอบ

ขาง 6) ชวยเสริมบุคลิกภาพ ทําใหบุคคลมีความสมบูรณในความคิดและการกระทําเพราะไมมีความ

ขัดแยงกันระหวางความคิด คําพูดและการกระทํา 7) ชวยใหมนุษยอยูรวมกันอยางมีระบบ ระเบียบ 
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ปลอดภัย 8) เพื่อใหบุคคลมีเครื่องยึดเหน่ียว ปองกันการเบียดเบียน เอารัดเอาเปรียบ ซึ่งกันและกัน 

9) สรางสันติภาพ ทําใหความสัมพันธกับบุคคลอื่นเปนไปอยางราบรื่นเกิดความสุขสงบในสังคม             

10) ชวยเสริมความมั่นคงแกสังคม  

  ณรงคฤทธ์ิ วงษสุดตา (2553 : 20) กลาววา ความซื่อสัตยน้ันมีความสําคัญตอตนเอง

และผูอื่น รวมทั้งสังคมและประเทศชาติในการพัฒนาใหเกิดความเจริญกาวหนา และทําใหทุกคน       

อยูดวยกันอยางมีความสุขไมมีการเอารัดเอาเปรียบ และไมตองหวาดระแวงเรื่องการลักขโมยหรือ         

การฉอโกงในสังคมอีกตอไป      

  กรมวิชาการ (2548 : 129 - 131) ไดจําแนกความซื่อสัตยออกเปน 4 ลักษณะ ดังน้ี 

1) ความซื่อสัตยตอตนเอง คือ ความรูสึกผิดชอบช่ัวดี มีความละอายและเกรงกลัวตอการกระทําความผิด 

พฤติกรรมที่แสดงออก ไดแก ไมสับปลับกลับกลอก ไมคลอยตามพวกที่ลากหรือชักจูงไปในทางที่เสื่อม

เสีย มั่นคงตอการกระทําความดี ไมคดโกงมีความต้ังใจจริง ประพฤติตรงตามที่คิด 2) ความซื่อสัตยตอ

หนาที่  การงาน พฤติกรรมที่แสดงออก ไดแก ไมเอาเวลาทํางานในหนาที่ไปใชประโยชนสวนตัวไมใช

อํานาจหนาที่ทําประโยชนสวนตัว 3) ความซื่อสัตยตอบุคคล คือ มีความซื่อสัตยตอบุคคลอื่น ตอมิตร        

ตอหัวหนางานตอผูมีพระคุณ พฤติกรรมที่แสดงออก ไดแก ประพฤติตรงไปตรงมา ไมคิดคดตอผูอื่น 

ไมชักชวนไปในทางเสื่อมเสีย ไมสอพลอเพื่อหาผลประโยชนสวนตน ยินดีในความสําเร็จของผูอื่น      

ไมคิดริษยาหรือกลั่นแกลง 4) ความซื่อสัตยตอคณะ สังคมและประเทศชาติ พฤติกรรมที่แสดงออก ไดแก 

รวมมือรวมใจกันทํางานดวยความบริสุทธ์ิใจ ไมเห็นแกประโยชนของตนหรือเอาดีเขาตน ไมรวมมือกัน

ทํางานใด ๆ ที่ผิดกฎหมายหรือผิด 

 จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา ประเภทของความซื่อสัตยสุจริต แบงออก 3 ประเภท 

คือ 1) ซื่อสัตยสุจริตตอตนเอง 2) ซื่อสัตยสุจริตตอผูอื่น 3) ซื่อสัตยสุจริตตอหนาที่  

 3. แนวทางการวัดความเปนพลเมือง 

  ปยะธิดา เหลืองอรุณ (2540) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางการอบรมเลี้ยงดูการ

สนับสนุนทางสังคมการบรรลุงานตามข้ันพัฒนาการและพฤติกรรมพลเมืองดีของวัยรุนภาคตะวันออก 

ซึ่งใชแบบวัดพฤติกรรมความเปนพลเมืองดวยคําถาม 42 ขอ ประกอบดวย คุณลักษณะพฤติกรรม

ความเปนพลเมือง 6 ดาน ไดแก ความมีวินัย การปรับตัวอยูไดในสังคม การเห็นแกประโยชนสวนรวม 

ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย และความเปนไทย มีลักษณะมาตราสวนประมาณคาชนิด 4 อันดับ 

ต้ังแตเสมอ ๆ บอยครั้ง บางครั้ง และไมเคยเลย โดยแบงคําถามที่เปนนิมาน 32 ขอ และคําถามที่เปน

นิเสธ 10 ขอ แบบสอบถามทีคาความเช่ือมั่น 0.88  

  วรรณกร พลวิชัย (2555) ไดจากการศึกษาเรื่อง อิทธิพลของการมีสวนรวมกิจกรรม

นิสิตการสนับสนุนทางสังคมความเช่ืออํานาจควบคุมตนเองและลักษณะความเปนพลเมืองดีตอพฤติกรรม 

การแสดงออกที่เหมาะสมทางการเมืองของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ใชแบบวัดความเปนพลเมืองดี
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ซึ่งขอคําถามสรางข้ึนจากแนวคิด Davies Gregory and Riley (1999) ลักษณะของขอคําถามเปน

แบบเลือกตอบประกอบดวยขอคําถามที่เกี่ยวกับลักษณะความเปนพลเมืองดี 3 องคประกอบ คือ          

1) ลักษณะเอาใจใสตอสังคม 2) ลักษณะของการมีความรู 3) ลักษณะอนุรักษนิยมหรือลักษณะความ

เช่ือฟง เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ คือ จริงที่สุด จริงมาก จริงปานกลาง     

จริงนอย และไมจริงเลย โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน แตละระดับ มีคาความเช่ือมั่นทั้งฉบับเทากับ 

0.9742 ซึ่งสอดคลองกับ จุฑามาศ ชอคง (2556) ไดสรางแบบวัดความเปนพลเมืองสําหรับนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษาปที่ 4 - 6 โดยแบบวัดความเปนพลเมืองน้ันไดสรางขอคําถาม 92 ขอ มุงวัดความ

เปนพลเมืองดี 10 คุณลักษณะ ไดแก 1) รักชาติ ศาสน กษัตริย 2) ซื่อสัตย สุจริต 3) มีวินัย       

เคารพกฎหมายและกติกาสังคม 4) ใฝเรียนรู 5) อยูอยางพอเพียง 6) มุงมั่นรับผิดชอบในการทํางาน  

7) รักความเปนไทย 8) มีจิตสาธารณะ 9) มีเหตุผลรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น และ 10) เขารวม

กิจกรรมทางการเมืองการปกครอง ลักษณะของขอคําถามเชิงสถานการณแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 

โดยแตละตัวเลือกมีคะแนนที่แตกตางกันต้ังแต 0 - 3 คะแนน  

  ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ (2555) ไดศึกษาความเปนพลเมืองในประเทศไทย ไดจัดทํา

ตัวช้ีวัดความเปนพลเมืองที่เหมาะสมกับสังคมไทย ศึกษาประเด็นความสําคัญที่แสดงถึงคุณสมบัติ      

ของความเปนพลเมืองในทัศนะของประชาชนชาวไทย และศึกษาการมีอยูของความเปนพลเมือง       

ของประชาชนชาวไทย จากการศึกษาแนวคิดเรื่องความเปนพลเมือง โดยทําการศึกษาความคิดของ

ประชาชนในชวงหลังเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ในวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 เพื่อใหทราบ

วา คนไทยมีแนวคิดตอคุณสมบัติของการเปนเมืองที่พึงประสงคแบบใด จําแนกเปนกลุม 2 กลุม คือ  

1) ความเปนพลเมืองที่ใหความสําคัญกับวิถีวัฒนธรรม และ 2) ความเปนพลเมืองที่ใหความสําคัญกับ

การมีอิสรภาพและความกาวหนาทันสมัย คุณสมบัติของความเปนพลเมืองที่ประชาชนมีแบงออกเปน 

3 กลุม คือ 1) ความเปนพลเมืองที่ใหความสําคัญกับวิถีวัฒนธรรม 2) ความเปนพลเมืองที่ใหความสําคัญ

กับชุมชน และ 3) ความเปนพลเมืองที่ใหความสําคัญกับอิสรภาพ ความกาวหนา และความทันสมัย       

จากการวัด พบวา คะแนนเฉลี่ยของความเปนพลเมืองในรูปแบบของคุณสมบัติความเปนพลเมือง      

ที่พึงประสงค ไดมาจากคาเฉลี่ยของระดับความสําคัญของคุณสมบัติการเปนพลเมือง ต้ังแต 0 - 10 

โดย 0 หมายถึง ไมสําคัญเลย และ 10 หมายถึง สําคัญที่สุด ในขณะที่คุณสมบัติของความเปนพลเมือง

ที่ประชาชนมีไดมาจากคาเฉลี่ยของระดับการมีคุณสมบัติของการเปนพลเมืองต้ังแต 0 - 10 โดย 0 

หมายถึง มีอยางมาก  

  ทรงศิริ วิชิรานนท (2556) ศึกษาคุณลักษณะพลเมืองดีของนักศึกษามหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีราชมงคล แบบสอบถามที่ใชวัดระดับความคิดเห็นตอคุณลักษณะพลเมืองมีทั้งหมด 50 ขอ 

ปะกอบดวย 5 ดาน ไดแก ดานคุณลักษณะพื้นฐานความรูและทักษะ ดานการเมืองการปกครอง     

ดานสังคม วัฒนธรรม และดานเศรษฐกิจ โดยใชวิธีการวัดแบบลิเคอรท (Likert Scales) แตละขอคําถาม
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จะกําหนดทางเลือกในการตอบ 5 ระดับ คือ เห็นดวย/จริงมากที่สุด เห็นดวย/จริงมาก เห็นดวย/     

จริงปานกลาง เห็นดวย/จริงนอย และเห็นดวย/จริงนอยที่สุด ความเช่ือมั่นของแบบสอบถามเทากับ 0.88  

  ธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ (2556) ไดทําการศึกษาผลของการใชกิจกรรมการเรียนรู 

โดยใชปญหาเปนฐานในวิชาการศึกษาเพื่อสรางพลเมืองที่มีตอความตระหนักในความเปนพลเมือง 

ของนักศึกษา การวัดน้ันใชแบบสอบถามความตระหนักในความเปนพลเมืองของนักศึกษาทั้ง 6 ดาน 

ไดแก ดานความรับผิดชอบตอตนเองและการพึ่งตนเอง ดานเคารพสิทธิผูอื่น ดานเคารพความแตกตาง 

ดานเคารพความเสมอภาค ดานเคารพกติกา และดานความรับผิดชอบตอสังคม ในแตละดานน้ัน

ประกอบดวย 6 ขอ รวมทั้งหมด 36 ขอ ลักษณะของคําถามเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating 

Scale) จํานวน 5 ระดับ  

  รสสุคนธ มกรมณี (2556) ทําการศึกษาพฤติกรรมความเปนพลเมืองของเยาวชน  

ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการเก็บขอมูลน้ันไดใชแบบสัมภาษณพฤติกรรมความเปนพลเมือง

ของเยาวชนในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สัมภาษณผูบริหารที่รับผิดชอบกิจการนักศึกษา        

มีคําถามที่ใชเพื่อนําไปสูการสนทนา 6 ขอ ใชแบบประเมินพฤติกรรมความเปนพลเมืองของเยาวชน 

ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยใชมาตรวัด 4 ระดับ สําหรับใหผูบริหารที่รับผิดชอบกิจการ

นักศึกษาและผูนําเยาวชน ประเมินพฤติกรรมตามขอบขายคุณสมบัติของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 

6 พฤติกรรม คือ มีอิสรภาพ - พึ่งตนเองได เคารพสิทธิผูอื่น เคารพความแตกตาง เคารพหลักความ

เสมอภาค เคารพกฎกติกา เคารพกฎหมาย และรับผิดชอบตอสังคม ซึ่งแตละพฤติกรรมมีรายการ

ประเมิน 3 ขอ รวมทั้งสิ้น 18 ขอ โดยขอความทั้งที่เปนพฤติกรรมเชิงลบ เพื่อใหผูประเมินพิจารณา 

แตละประเด็น และแบบสัมภาษณพฤติกรรมความเปนพลเมืองของเยาวชนในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา มีประเด็นสอบถาม 25 ขอ มีความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาและมีความเช่ือมั่นเทากับ 0.736  

 ในการศึกษางานวิจัยน้ีผูวิจัยไดใชแบบวัดความเปนพลเมอืงจากการสังเคราะหเครื่องมือ

วัดความเปนพลเมืองดวยแบบวัดในลักษณะมาตรสวนวิธีการวัดแบบลิเคิรทสเกลส (Likert Scales)       

แตละขอคําถามจะกําหนดทางเลอืกในการตอบ 5 ระดับ คือ เห็นดวย/จริงมากที่สุด เห็นดวย/จริงมาก 

เห็นดวย/จริงปานกลาง เห็นดวย/จริงนอย และเห็นดวย/จริงนอยที่สุด โดยการศึกษาจากแบบวัดของ 

กัลยธีรา สุขก่ํา (2554); วรรณกร พลวิชัย (2555); จุฑามาศ ชอคง (2556); รสสุคนธ มกรมณี (2556) 

และทรงศิริ วิชิรานนท (2556) 

 4. งานวิจัยที่เกี่ยวกับการวัดความเปนพลเมือง 

  ธัญญลักษณ เวชกามา (2552) การพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีคุณภาพที่ดีเปนอนาคต

ของชาติในวันหนาควรมีการเสริมสรางใหรูจักวินัยมีความรับผิดชอบ โดยสถานศึกษามีหนาที่พัฒนา 

การดําเนินการเสริมสรางวินัยดานความรับผดิชอบของนักเรยีนใหเดนชัด การวิจัยครัง้น้ีมคีวามมุงหมาย

เพื่อพัฒนาการดําเนินงานเสริมสรางวินัยนักเรียนดานความรับผิดชอบ โรงเรียนบานทาเย่ียมวิทยา
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อําเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา ดําเนินงานเสริมสรางความรับผิดชอบ 3 ดาน โดยใชหลักการวิจัย

ปฏิบัติการ ดําเนินการพัฒนาเปน 2 วงรอบ โดยแตละวงรอบ ประกอบดวย การวางแผน การปฏิบัติ 

การสังเกต โดยมีกลุมเปาหมาย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่2 จํานวน 25 คน กลุมผูรวมวิจัย 4 คน 

กลุมผูใหญใหขอมูล จํานวน 11 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสังเกต แบบสัมภาษณ แบบ

ประเมิน และแบบบันทึก การตรวจสออบขอมูลใชเทคนิคการตรวจสอบแบบสามเสา (Triangulation 

Technique) และเสนอผลการวิจัยโดยวิธีพรรณนา ผลการวิจัยพบวา สภาพปญหากอนดําเนินการ

พัฒนาโรงเรียนประสบกับปญหาการ ขาดความรับผิดชอบอยู 3 ดาน คือ ดานการแตงกาย ดานการ

ตรงตอเวลา และดานการรักษาความสะอาด เมื่อดําเนินการพัฒนาการเสริมสรางวินัยนักเรียนโรงเรียน

บานทาเย่ียมวิทยาแลวในวงรอบที่ 1 ใชกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการเสริมสรางวินัยนักเรียน 

กิจกรรมตาวิเศษ และกิจกกรมการเย่ียมบานนักเรียน พบวา นักเรียนกลุมเปาหมายมีความรับผิดชอบ

ตอตนเอง เขารวมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดข้ึนอยางสม่ําเสมอ นักเรียนสวนมาก (รอยละ 72) ปรับปรุง

ตนเองดีข้ึนดานความรับผิดชอบตอตนเอง นักเรียนมาโรงเรียนทันเวลาในการทํากิจกรรมที่รับผิดชอบ 

เชน การทําเวรประจําวันที่ตนเองมีหนาที่รับผิดชอบทุกครั้ง สวนความรับผิดชอบตอสวนรวม พบวา 

นักเรียนรวมทํากิจกกรมรักษาความสะอาดบริเวณอาคารเรียน รวมมือกันทําความสะอาดบริเวณโรงเรียน

ไดสะอาดดี แตพบปญหามีนักเรียนบางสวน ไมเขารวมกิจกรรม ทิ้งเศษกระดาษ ๆ ไมเปนที่ ดังน้ัน

กลุมผูรวมวิจัยจึงรวมกันวางแผนการดําเนินงานในรอบที่ 2 โดยใชกิจกรรม 4 กิจกรรม เพื่อกระตุน 

สรางความตระหนักและเห็นคุณคา พบ วา นักเรียนกลุมเปาหมายมีความรับผิดชอบมีความรับผิดชอบ

ตอตนเองดีข้ึนกวาวงรอบที่ 1 กลาวคือ นอกจากนักเรียนจะมาทําเวรประจําวันทันทุกครั้งแลว        

ยังรักษาความสะอาดในหองเรียนไดอยางดีเย่ียม กอนเลิกเรียนตอนเย็นนักเรียนจะชวยทําความสะอาด

หองเรียนกอน พรอมทั้งไดนําขยะไปเทที่ทิ้งขยะของโรงเรียนจึงพากันกลับบาน โดยมีครูอาจารยเปน

ผูดูแลและใหกําลังใจ สวนดานความรับผิดชอบตอสวนรวม พบวา นักเรียนรวมกันทําความสะอาดบริเวณ

ที่ตนเองไดรับผดิชอบทุกคน (รอยละ 100) รวมมือกันรับผดิชอบ ปฏิบัติหนาที่ของตนเปนอยางดี มีการ

เปลี่ยนแปลงไดอยางชัดเจน นอกจากน้ียังชวยกันรักษาความสะอาดเปนอยางดีโดยทิ้งขยะใหเปนที่ 

  รสสุคนธ มกรมณี (2556) ไดศึกษาพฤติกรรมความเปนพลเมืองของเยาวชน           

ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คําถามการวิจัยประกอบดวย 1) เยาวชนมีพฤติกรรมความเปน

พลเมืองเพียงใด 2) เยาวชนหญิงและเยาวชนชายมีพฤติกรรมความเปนพลเมืองแตกตางกันหรือไม 

อยางไร และ 3) เยาวชนนักเรียนและเยาวชนศึกษามีพฤติกรรมความเปนพลเมืองแตกตางกันหรือไม 

อยางไร กลุมตัวอยาง ประกอบดวยผูบรหิารที่รบัผิดชอบกิจการนักเรียนนักศึกษา 10 คน ผูนําเยาวชน 

90 คน นักศึกษา 480 คน นักเรียน 89 คน ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 เครื่องมือวิจัยประกอบดวย 

แบบสัมภาษณ แบบประเมินและแบบสอบถาม ขอมูลที่เก็บรวบรวมไดนํามาวิเคราะหดวยสถิติพรรณนา

และสถิติอางอิง t-test ที่ระดับนัยสาํคัญ 0.05 ผลการวิจัยพบวา 1) เยาวชนมีพฤติกรรมความเปนพลเมือง
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ปรากฏเปนบางครั้ง โดยเริ่มเรียงลําดับจากมากไปหานอยดังน้ี คือ เคารพความแตกตาง เคารพกฎกติกา - 

เคารพกฎหมาย เคารพสทิธิผูอื่น รับผิดชอบตอสงัคมเคารพหลักความเสมอภาค มีอิสรภาพพึ่งตนเองได 

ทั้งน้ี เยาวชน ไมเคยมีสวนรวมทํางานในองคกรเพื่อสังคมอยางมีนัยสําคัญ 2) เยาวชนหญิงกับเยาวชน

ชายมีพฤติกรรมความเปนพลเมืองโดยภาพรวมไมแตกตางกัน และไมมีสวนรวมทํางานในองคกรเพื่อ

สังคมเชนเดียวกัน อยางไรก็ตาม เยาวชนหญิงมีพฤติกรรมเคารพกฎกติกา - เคารพกฎหมายมากกวา

เยาวชนชายอยางมีนัยสําคัญ 3) เยาวชนนักเรียนกับเยาวชนนักศึกษามีพฤติกรรมความเปนพลเมือง

โดยภาพรวมไมแตกตางกัน โดยมีปรากฏเปนบางครั้งเชนเดียวกัน และไมมีสวนรวมทํางานในองคกร

เพื่อสังคมอยางมีนัยสําคัญเชนเดียวกัน อยางไรก็ตามนักเรียนปรากฏพฤติกรรมที่แสดงวามีอิสรภาพ - 

พึ่งตนเองได เคารพกติกา - เคารพกฎหมาย และรับผิดชอบตอสังคมมากกวานักศึกษาอยางมีนัยสําคัญ  

  จุฑามาศ ชอคง (2556) ไดทําการศึกษางานวิจัยเรื่อง การสรางแบบวัดความเปน

พลเมืองดีสําหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 - 6 สํานักงานเขตพื้นที่กี่ศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

กลุมตัวอยางที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพและสรางเกณฑปกติ ไดแก นักเรียนที่กําลังศึกษาอยูช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 4 - 6 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  

เขต 18 จํานวน 516 คน ผลการวิจัย พบวา 1) แบบวัดที่สรางข้ึนประกอบดวย ขอคําถาม 92 ขอ           

มุงวัดความเปนพลเมืองดี 10 คุณลักษณะ ไดแก รักชาติ ศาสน กษัตริย 2) ซื่อสัตย สุจริต 3) มีวินัย 

เคารพกฎหมายและกติกาสังคม 4) ใฝเรียนรู 5) อยูอยางพอเพียง 6) มุงมั่นรับผิดชอบในการทํางาน  

7) รักความเปนไทย 8) มีจิตสาธารณะ 9) มีเหตุผลรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น และ 10) เขารวมกิจกรรม

ทางการเมืองการปกครอง มีลักษณะขอคําถามเชิงสถานการณแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก โดยตัวเลือก

มีคะแนนที่แตกตางกันต้ังแต 0 - 3 คะแนน 2) แบบวัดที่สรางข้ึนมีความตรงตามเน้ือหาจากการคํานวณ

คาดัชนีความสอดคลองของขอคําถามกับนิยามของความเปนพลเมืองดี พบวา ขอคําถามของแบบวัด 

มีคา IOC ต้ังแต 0.80 - 1.00 มีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.20 - 0.62 ความตรงเชิงโครงสราง  

ของแบบวัดมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษคาไค-สแควรที่คาองศาอิสระเทากับ 25  

มีคาเทากับ 37.14 คารากที่สองของคาเฉลี่ยความคลาดเคลื่อน (RMR) มีคาเทากับ 0.043 คารากที่สอง

ของคาเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสองของการประมาณคา (RMSEA) มีคาเทากับ 0.031 คาดัชนีวัด

ระดับความกลมกลืนที่ปรับคาแลว (GFI) มีคาเทากับ 0.94 และมีคาความเที่ยงทั้งฉบับ เทากับ 0.94 

3) เกณฑปกติสําหรับแปลความหมายคะแนนของแบบวัดความเปนพลเมืองดีในรูปของคะแนนปกติ      

ที่ทั้งฉบับมีคาต้ังแต T19 - T81 และ 4) คูมือของการใชแบบวัดที่จัดทําข้ึนมีความเหมาะสม สะดวก

สามารถนําไปใชได และมีองคประกอบครบถวน  

  ทรงศิริ วชิรานนท (2556) ไดทําการศึกษางานวิจัยเรื่องคุณลักษณะพลเมืองดี      

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา ไดแก ผูบริหาร

ของมหาวิทยาลัย นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในปการศึกษา 2555 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ 
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แบบสอบถามและการสัมภาษณ ผลการวิจัยพบวา นักศึกษามีลักษณะพลเมืองดีโดยรวมอยูในระดับ    

ดีมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานคุณลักษณะพื้นฐาน นักศึกษามีคุณลักษณะพลเมืองดี 

ความซื่อสัตยสงูสุด และความมัธยัสถมีคาเฉลีย่ตํ่าสดุ ดานความรูและทักษะนักศึกษาสามารถปรับตัวได 

ในสถานการณตาง ๆ มีคาเฉลี่ยสูงสุด และมีนิสัยใฝรู คนควาความรูเพิ่มเติมอยูเสมอมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด  

ดานการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย นักศึกษาเห็นคุณคาของตนเองและผูอื่นมีคาเฉลี่ย

สูงสุด สวนเรียกรองหรือตอสูดวยความเปนธรรมมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด ดานสังคมและวัฒนธรรมนักศึกษา

เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย มีคาเฉลี่ยสูงสุด สวนการเขารวมกิจกรรมทางศาสนา

เปนประจํา มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด และดานเศรษฐกิจการเห็นคุณคาของการประกอบอาชีพสุจริต มีคาเฉลี่ย

สูงสุด สวนการทําบัญชีรายรับรายจายมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด สวนการเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีตอ

คุณลักษณะพลเมืองที่ดีของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจําแนกตามภูมิหลัง

ของนักศึกษาพบวา เพศที่ตางกันมีคุณลักษณะพลเมืองดีดานคุณลักษณะพื้นฐานและดานความรู ทักษะ 

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ช้ันปที่ตางกันคุณลักษณะพลเมืองดีดานเศรษฐกิจ 

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คณะที่ตางกันมีคุณลักษณะพลเมืองพลเมืองดี

โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 อาชีพผูปกครองของนักศึกษาที่ตางกัน      

มีคุณลักษณะพลเมืองดีดานการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ความเช่ือมั่นของนักศึกษาที่ตางกันมีคุณลักษณะพลเมืองดีโดยรวมแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และแนวทางการพัฒนาความเปนพลเมืองดีของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดแก 1) สราง/ปรับปรุงหลักสูตร ที่พัฒนานักศึกษาใหมี

คุณลักษณะความเปนพลเมืองที่ดี โดยใหมีความสมดุลระหวางทฤษฎีกับการปฏิบัติ และเอื้อใหนักศึกษา

มีความเช่ียวชาญเฉพาะศาสตรพรอมกับรอบรูสหวิทยาการทั้งน้ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 2) การสราง

หลักสูตรการเรียนความเปนพลเมืองดวยกิจกรรม สงเสริมใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมที่มีอยูแลว รวมถึง

การเขารวมกับหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัยตามความสนใจของนักศึกษา โดยกําหนดความสําคัญ

ของนักศึกษาที่รวมกิจกรรม กําหนดหนวยช่ัวโมง/หนวยกิจกรรม/กําหนดชวงช้ันปการศึกษาที่เขารวม 

รวมถึงกําหนดกิจกรรมที่ตองเขารวม  

  ภาวดี รามสิทธ์ิ และคณะ (2557) ไดทําการศึกษาเรือ่ง การพัฒนาจิตสํานึกความเปน

พลเมือง กรณีศึกษานักศึกษาในสถาบันผลิตบัณฑิตทางการพยาบาล สังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษา

เอกชน วัตถุประสงคเพื่อประเมินระดับจิตสํานึกความเปนพลเมือง และพัฒนารูปแบบการเสริมจิตสํานึก

ความเปนพลเมืองประชาธิปไตยในการจัดการเรียนการสอนวิชาพัฒนาตนสูสังคมในนักศึกษาช้ันปที่ 1 

วิทยาลัยเซนตหลุยส เปนวิจัยเชิงกึ่งทดลองปฏิบัติการ 2 กลุม กลุมตัวอยางเลือกใชวิธีการเลือกแบบ

เจาะจงในนักศึกษาช้ันปที่ 1 วิทยาลัยเซนตหลุยส เครื่องมือการวิจัยเปนรูปแบบการเสริมจิตสํานึก

ความเปนพลเมืองประชาธิปไตยในการเรียนการสอนวิชาการพัฒนาตนในสังคม และแบบประเมิน
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จิตสํานึกความเปนพลเมือง วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา และการเปรียบเทียบความแตกตาง

ของคาเฉลี่ยระหวางกลุม 2 กลุมที่เปนอิสระตอกัน ผลการวิจัยพบวา กอนดําเนินการจัดการเรียน  

การสอนระดับจิตสํานึกดานการตัดสินความถูกตองและการตอบสนองอยางเหมาะสมตอเหตุการณ  

อยูในระดับปานกลาง และความเอนเอียงเชิงบวกที่จะทําตามเหตุการณอยูในระดับคอนขางมากทั้ง   

2 ปการศึกษา และหลังดําเนินการจัดการเรียนการสอนระดับจิตสํานึกดานการตัดสินความถูกตอง 

ของพฤติกรรมอยูในระดับคอนขางสงู ความเอนเอียงเชิงบวกที่จะทาํตามเหตุการณอยูในระดับสูง และ

การตอบสนองอยางเหมาะสมตอเหตุการณอยูในระดับปานกลาง ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

พบวา 1) นักศึกษากลุมที่เรียนวิชาการพัฒนาตนสูสังคมดวยรูปแบบการสงเสริมจิตสํานึกความเปน

พลเมืองประชาธิปไตย มีคะแนนการประเมินระดับจิตสํานึกความเปนพลเมืองภายหลังการเรียน     

การสอนสูงกวากอนการเรียนการสอน เฉพาะดานการตัดสินความถูกตองของพฤติกรรม และดาน

ความเอนเอียงเชิงบวกที่จะทําตามเหตุการณ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเปนไปตาม

สมมติฐานการวิจัยเพียงบางสวน และ 2) นักศึกษากลุมที่เรียนวิชาการพัฒนาตนสูสังคมดวยรูปแบบ

การเสริมจิตสาํนึก ความเปนพลเมืองประชาธิปไตยที่ไดรับการปรับปรุงรูปแบบ โดยผูมีสวนไดสวนเสีย 

มีคะแนนการประเมินระดับจิตสํานึก ความเปนพลเมืองสูงกวานักศึกษากลุมที่เรียนดวยรูปแบบ       

การเสริมจิตสํานึกความเปนพลเมืองประชาธิปไตยกอนการปรับปรุงโดยผูมีสวนไดสวนเสียเฉพาะดาน

การตัดสินความถูกตองของพฤติกรรมอยางมนัียสําคัญทีร่ะดับ 0.05 แตดานความเอนเอียงที่จะทําตาม

พฤติกรรม และดานการตอบสนองอยางเหมาะสมตอเหตุการณ พบวา มีคาเฉลี่ยแตกตางกันอยางไมมี

นัยสําคัญทางสถิติ จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

  สมศรี ทองนุช (2557) ไดวิจัยเรื่อง การเสริมสรางจิตลักษณะเพื่อพัฒนาพฤติกรรม

รับผิดชอบในหนาที่ของนักเรียนวัยรุนมีวัตถุประสงคสําคัญ 2 ประการ คือ เพื่อคนหาวิธีการที่มี

ประสิทธิภาพสูงในการเสริมสรางจิตลักษณะเพื่อพัฒนาพฤติกรรมรบัผดิชอบในหนาทีข่องนักเรียนวัยรุน 

และตองการหาคําตอบวานักเรยีนวัยรุนประเภทใดจะไดรับประโยชนจากการฝกแบบใดมากที่สุด ดาน

การเสริมสรางจิตลักษณะสําคัญ 2 ประการ คือ เจตคติตอพฤติกรรมรับผิดชอบในหนาที่และลักษณะ

มุงอนาคตควบคุมตน โดยไดพิจารณาจิตลักษณะพื้นฐานของนักเรียนวัยรุนอีก 4 ประการ ไดแก 

สุขภาพจิต ความเช่ืออํานาจในตน ความตระหนักในเรื่องหนาที่ และความต้ังใจที่จะมีพฤติกรรม

รับผิดชอบในหนาที่ประกอบการพัฒนาดวย กลุมตัวอยาง เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 เพศชาย 

จํานวน 120 คน ผลการวิจัยพบวา 1) นักเรียนวัยรุนที่ไดรับการฝกเจตคติตอพฤติกรรมรับผิดชอบ   

ในหนาที่และลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน มีเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมรับผิดชอบในหนาที่และลักษณะ

มุงอนาคตควบคุมตนสูงกวาไมไดรับการฝกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 2) นักเรียนวัยรุนที่ไดรับการฝก

เจตคติตอพฤติกรรมรับผิดชอบในหนาที่และลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนทั้งสองดาน หรือฝกดานใด

ดานหน่ึงเพียงดานเดียว มีพฤติกรรมรับผิดชอบตอหนาที่ในครอบครัวและในโรงเรียนสูงกวานักเรียน
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วัยรุนที่ไมไดรับการฝกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 3) นักเรียนวัยรุนที่มีความพรอมทางจิตใจสูง อิทธิพล

ของการฝกเจตคติตอพฤติกรรมรับผิดชอบในหนาที่และลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมผีลตอจิตลักษณะ

ที่ฝกและพฤติกรรมรบัผดิชอบตอหนาที่ในครอบครัวและโรงเรียนชัดเจนกวานักเรียนวัยรุนที่มีความพรอม

ทางจิตใจตํ่า และ 4) ในกลุมที่ไดรับการฝกตัวแปรจิตลักษณะที่ฝกและจิตลักษณะพื้นฐานรวมกัน

ทํานายจิตลักษณะที่ไดรับการฝกและพฤติกรรมรับผิดชอบตอหนาที่ในครอบครัวและโรงเรียนได       

เทาเทียมกับกลุมที่ไมไดรับการฝก และตัวทํานายจิตลักษณะที่ไดรับการฝกและพฤติกรรมรับผิดชอบ

ในหนาที่ไดสูงสุด คือ เจตคติตอพฤติกรรมรับผิดชอบในหนาที่ ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน ความ

ต้ังใจที่จะมีพฤติกรรมรับผิดชอบ ในหนาที่และความเช่ืออํานาจในตนตามลําดับ 

จากงานวิจัยผูวิจัยสามารถสรุปประเด็นและคัดเลอืกตัวแปรที่สามารถนํามาศึกษาตอในงานวิจัย

โดยพิจารณาจากความหมาย ความสําคัญ แนวคิดและทฤษฎีตาง  ๆ ของนักวิชาการเพื่อศึกษา

ความสัมพันธของตัวแปรที่มีอิทธิพลตอความเปนพลเมือง คือมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจิตสาธารณะ 

ซื่อสัตยสุจริต การศึกษาองคประกอบของความเปนพลเมืองซึ่งมนัีกวิชาการไดกลาวไวหลายอยาง ดังที่ 

Davies Gregory and Riley (1999 : 44 - 48) ไดสรุปคุณลักษณะของความเปนพลเมืองดังน้ี                

1) คุณลักษณะทางสังคม เชน ตระหนักและเห็นใจในสวัสดิภาพของผูอื่น มีพฤติกรรมที่มีคุณธรรม         

มีความอดทนในความแตกตางที่มีข้ึนของคนในสังคม 2) คุณลักษณะที่แสดงใหเห็นถึงบทบาทในการ

อนุรักษ และเช่ือถือในกฎเกณฑ เชน ยอมรับในสิทธิอํานาจในทางกฎหมาย ยอมรับในความรับผิดชอบ

ที่ไดรับมอบหมาย และมีความรักชาติ 3) คุณลักษณะดานความรู เชน มีความรูเกี่ยวกับการเมือง         

การปกครอง มีความรูเกี่ยวกับสังคมนานาชาติ และมีความรูความสามารถในการต้ังคําถาม และ  

แสดงความคิดเห็น 

 

แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาตัวชี้วัด องคประกอบ 

 

แนวคิดทฤษฎีองคประกอบ 

ความหมายขององคประกอบ 

การวิเคราะหองคประกอบ (Factor Analysis) เปนเทคนิคหรือวิธีการทางสถิติที่จะชวยให

นักวิจัยสรางองคประกอบจากตัวช้ีวัดหรือตัวแปรหลาย ๆ ตัว โดยการรวมกลุมตัวช้ีวัดหรือตัวแปรที่มี

ความสัมพันธกันไวในองคประกอบเดียวกันหรือปจจัยเดียวกัน ซึ่งตัวช้ีวัดหรือตัวแปรที่อยูในองคประกอบ

เดียวกันหรือปจจัยเดียวกันจะมีความสัมพันธกันมาก โดยที่ความสัมพันธน้ันอาจจะเปนในทางบวกหรือ

ทางลบก็ได สวนตัวช้ีวัดหรือตัวแปรที่อยูคนละองคประกอบกันหรือคนละปจจัยกันจะไมมีความสัมพันธกัน

หรือมีความสัมพันธกันนอย และองคประกอบหรือปจจัยหน่ึง ๆ จะแทนตัวแปรแฝงอันเปนคุณลักษณะ

สําคัญที่นักวิจัยตองการศึกษา (กัลยา วานิชยบัญชา, 2646 และสุภมาศ อังศุโชติ และคณะ, 2554)  
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การวิเคราะหองคประกอบจะยึดหลักที่วาตัวช้ีวัดหรือตัวแปรมีความสัมพันธกันมาก เน่ืองจาก

ตัวช้ีวัดหรือตัวแปรเหลาน้ีมีองคประกอบรวมกัน (Common Factor) สังเกตไดจากการจัดกลุมตัวช้ีวัด

หรือตัวแปรหรือจากคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวช้ีวัดหรือตัวแปร อันจะทําใหเราทราบถึง

โครงสรางและแบบแผนของขอมูลและสามารถหาองคประกอบรวมของตัวช้ีวัดหรือตัวแปรกลุมน้ันได 

โดยที่การพิจารณาผลการวิเคราะหองคประกอบจะใชหลักเหตุและผลกําหนดหรือระบุช่ือองคประกอบ  

ที่วัดได โดยที่ผลการวิเคราะหองคประกอบจะมีคาตาง ๆ ประกอบดวย คาความรวมกัน (Communality)  

เปนคาสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธระหวางตัวช้ีวัดหรือตัวแปรหน่ึงกับตัวช้ีวัดหรือตัวแปรอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมด 

ซึ่งจะเปนคารอยละของความแปรปรวนของตัวช้ีวัดหรือตัวแปรแตละตัวกับองคประกอบ คาไอเกน 

(Eigen Values) เปนคาผลรวมกําลังสองของสัมประสิทธ์ิขององคประกอบรวมในแตละองคประกอบ 

ซึ่งจะเปนคาความผันแปรของตัวช้ีวัดหรือตัวแปรทั้งหมดในแตละองคประกอบ คานํ้าหนักองคประกอบ 

(Factor Loading) เปนคานํ้าหนักองคประกอบของแตละตัวช้ีวัดหรือตัวแปร อันจะบงบอกถึง

ความสัมพันธระหวางตัวช้ีวัดหรือตัวแปรกับองคประกอบน้ัน ๆ (สุภมาศ อังศุโชติ และคณะ, 2554 

และดุษฎี โยเหลา, 2554) 

จากความหมายของการวิเคราะหองคประกอบขางตน สามารถสรุปไดวา การวิเคราะห

องคประกอบ (Factor Analysis) หมายถึง วิธีการทางสถิติในการรวมกลุมตัวช้ีวัด (Indicators) หรือ

ตัวแปรสังเกตได (Observe Variables) หลาย ๆ ตัว ที่มีความสัมพันธกันเขาเปนองคประกอบเดียวกัน 

โดยตัวช้ีวัดหรือตัวแปรสังเกตไดที่อยูในกลุมเดียวกันจะมีความสัมพันธกันมาก โดยอาจเปนไปในทิศ

ทางบวกหรือทิศทางลบก็ได สวนตัวช้ีวัดหรือตัวแปรสังเกตไดที่อยูคนละองคประกอบกันจะไมมี

ความสัมพันธกันหรือมีความสัมพันธกันนอย องคประกอบที่ไดมาจะเปนตัวแปรแฝง (Latent Variables) 

อันเปนคุณลักษณะสําคัญที่นักวิจัยตองการศึกษา วัตถุประสงคของการวิเคราะหองคประกอบมี 2 ประการ 

คือ 1) เพื่อสํารวจและระบุองคประกอบ (Exploratory Factor Analysis: EFA) เปนการวิเคราะห

องคประกอบเพื่อลดจาํนวนตัวช้ีวัด (Indicators) หรือตัวแปรสังเกตได (Observe Variables) โดยรวม

ตัวช้ีวัดหรือตัวแปรสังเกตไดที่สัมพันธกันใหอยูในองคประกอบเดียวกัน เพื่อสรางแบบจําลองและโครงสราง

ความสัมพันธของขอมูลตามคุณลักษณะที่สนใจศึกษาในสมมติฐาน และ 2) เพื่อยืนยันองคประกอบ 

(Confirmatory Factor Analysis: CFA) เปนการตรวจสอบวาขอมูลเชิงประจักษ มีความสอดคลอง

กลมกลืนกับคุณลักษณะที่สนใจศึกษาในสมมติฐานเพียงใด น่ันคือจะเปนการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับ

โครงสรางขององคประกอบแตละตัววาประกอบดวยตัวช้ีวัดหรือตัวแปร สังเกตไดอะไรบาง มีนํ้าหนัก

หรืออัตราความสัมพันธกับองคประกอบมากนอยเพียงใด (กัลยา วานิชยบัญชา, 2546; สุภมาศ              

อังศุโชติ และคณะ, 2544; ฉัตรศิริ ปยะพิมลสิทธ์ิ, 2551 และมุกดา อาลีมีนทร, 2547)  

ประโยชนของการวิเคราะหองคประกอบการวิเคราะหองคประกอบมปีระโยชนสําหรับงานวิจัย

ที่มีตัวช้ีวัดหรือตัวแปร สังเกตไดจํานวนมาก เน่ืองจากจะชวยลดจํานวนตัวช้ีวัดหรือตัวแปรลงใหอยูใน
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องคประกอบเดียวกัน ดังน้ันการวิเคราะหองคประกอบจงึมปีระโยชนหลายประการดังน้ี 1) สามารถลด

จํานวนตัวช้ีวัดหรือตัวแปรหลายตัวใหอยูในองคประกอบเดียวกัน เรียกวา องคประกอบยอย (Factors) 

หรือตัวแปรแฝง (Latent Variables) แลวนําองคประกอบยอยหรือตัวแปรแฝงดังกลาวไปใชวิเคราะห

ทางสถิติตอไป 2) ใชในการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสราง (Construct Validity) ของตัวช้ีวัดหรือ

ตัวแปรวาเปนไปตามทฤษฎีหรือสอดคลองกับสภาพความเปนจริงหรือไม 3) ทําใหเห็นโครงสราง

ความสัมพันธของตัวช้ีวัดหรือตัวแปรที่ศึกษา โดยที่การวิเคราะหองคประกอบจะหาคาสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธ (Correlation) ของตัวช้ีวัดหรือตัวแปรทีละคู แลวรวมตัวช้ีวัดหรือตัวแปรที่สัมพันธกันมาก

ไวในองคประกอบเดียวกัน จึงทําใหสามารถวิเคราะหโครงสรางที่ตัวช้ีวัดหรือตัวแปร มีความสัมพันธกัน 

และอธิบายความหมายของแตละองคประกอบไดตามความหมายของตัวช้ีวัดหรือตัวแปรตาง ๆ ที่อยู 

ในองคประกอบน้ัน 4) ใชในการแกปญหากรณีตัวแปรอิสระจากเทคนิคการวิเคราะหสมการถดถอยที่มี

ความสัมพันธกัน (Multicolinearity) โดยที่การวิเคราะหองคประกอบจะเปนการรวม ตัวแปรอิสระที่มี

ความสัมพันธกันไวดวยกัน แลวนําองคประกอบหรือตัวแปรแฝงที่ไดไปวิเคราะหความถดถอยตอไป   

5) ประโยชนในดานอื่น ๆ  อาทิ การวิเคราะหองคประกอบชวยในการสํารวจตรวจคนในสิง่ทีไ่มเคยทราบ

มากอน สามารถลดความซับซอนใหอยูในรูปเชิงเสนตรงที่งายข้ึน การวิเคราะหองคประกอบ เปนเสมือน

การทําแผนที่ของนักวิทยาศาสตรใหสามารถมองภาพปรากฏการณในลักษณะที่ชวยจัดมโนทัศนและ

แหลงความแปรปรวนใหเปนระบบมากข้ึน และประโยชนในเชิงทฤษฎีโครงสรางทางคณิตศาสตรสามารถ

นํามาสรางทฤษฎีได โดยการวิเคราะหน้ันสามารถนําไปประยุกตใชในเชิงทฤษฎีดานตาง ๆ หรือทดสอบ

การทํานายที่อนุมานไว เปนตน (กัลยา วานิชยบัญชา, 2646; สุภมาศ อังศุโชติ และคณะ, 2554 และ

อุทุมพร ทองอุไทย, 2524)  

ข้ันตอนของการวิเคราะหองคประกอบ สถิติการวิเคราะหองคประกอบมีขอตกลงเบื้องตน

กอนทําการวิเคราะหองคประกอบ คือ 1) ตัวชีวัดหรือตัวแปรที่นํามาวิเคราะหองคประกอบตองมีคา

ความตอเน่ืองในมาตราระดับชวง (Interval Scale) และมาตราระดับอัตราสวน (Ratio Scale) 

เน่ืองจากตัวช้ีวัดหรือตัวแปรมีความสัมพันธกัน 2) ตัวช้ีวัดหรือตัวแปรตองมีความสัมพันธกัน เน่ืองจาก

วัตถุประสงคของการวิเคราะหองคประกอบเพื่อรวมกลุมตัวช้ีวัดหรือตัวแปรที่สัมพันธกัน และควรมี

ความสัมพันธกันในระดับสูง (r = 0.30 - 0.70) และรูปแบบความสัมพันธกันระหวางองคประกอบกับ

ตัวช้ีวัดหรือตัวแปรจะอยูในรูปเชิงเสนตรง (Linear) เทาน้ัน 3) จํานวนตัวช้ีวัดหรือตัวแปรควรมีจํานวน

มากกวา 30 ตัว และกลุมตัวอยางควรมีขนาดใหญและมากกวาจํานวนตัวช้ีวัดหรือตัวแปร ซึ่งตาม

แนวคิดของ Comrey and Lee (1992) กลาวถึงขนาดของกลุมตัวอยางวา ถาจํานวน 50 ราย ถือวา

แยมาก (Very Poor) ถาจํานวน 100 ราย ถือวาไมดี (Poor) ถาจํานวน   200 ราย ถือวาพอใชได (Fair) 

ถาจํานวน 300 ราย ถือวาดี (As a Good) และถาจํานวน 500 ราย ถือวาดีมาก (As Excellent) หรือ

ถาตามกฎหัวแมมือ (Rule of Thumb) กลาววาในการวิเคราะหองคประกอบควรมขีนาดกลุมตัวอยาง
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ไมนอยกวา 300 ราย 4) การตรวจสอบวาตัวช้ีวัดหรือตัวแปร มีความสัมพันธกันหรือไม สามารถ

ตรวจสอบไดจากการคํานวณคาสหสัมพันธบางสวน (Partial Correlation) เปนการหาคาความสัมพันธ

ของตัวช้ีวัดหรือตัวแปรเมื่อควบคุมตัวช้ีวัดหรือตัวแปรอื่น  ซึ่งควรจะมีคาตํ่า สําหรับการวิเคราะห

องคประกอบดวยโปรแกรม SPSS คาสถิติทดสอบเพื่อพิจารณาวาขอมูลมีความเหมาะสมที่จะนําวิเคราะห

องคประกอบหรอืไม มี 2 คา ไดแก คาสถิติทดสอบ KMO (Kiaser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy) มีคาระหวาง 0 ถึง 1 ซึ่งคาจะเทากับ 1 เมื่อตัวช้ีวัดหรือตัวแปรแตละตัวสามารถทํานาย

ไดดวยตัวช้ีวัดหรือตัวแปรอื่น โดยปราศจากความคลาดเคลื่อน สวนคาในชวงอื่น ๆ Hair, et al. (2006) 

กลาววาถาคานอยกวา 0.50 ถือวาไมเหมาะสมที่จะนําขอมูลชุดน้ันมาวิเคราะหองคประกอบ 0.50 - 

0.59 ถือวาเหมาะสมที่จะวิเคราะหองคประกอบนอย 0.60 - 0.69 ถือวาเหมาะสมที่จะวิเคราะห

องคประกอบปานกลาง 0.70 - 0.79 ถือวาเหมาะสม ที่จะวิเคราะหองคประกอบดี และ 0.80 ข้ึนไป

ถือวาเหมาะสมที่จะวิเคราะหองคประกอบดีมาก และคาสถิติทดสอบ Bartlett’s Test of Sphericity 

ใชทดสอบวาตัวช้ีวัดหรือตัวแปรตาง ๆ มีความสัมพันธกันหรือไม โดยมีสมมติฐานการทดสอบ คือ          

H0: ตัวช้ีวัดหรือตัวแปรตาง ๆ ไมสัมพันธกัน (Correlation Matrix เปน Identity Matrix หมายถึง 

เมทริกซมีคาในแนวทแยงเปน 1 สวนคานอกแนวทแยงเปน 0 และ H1: ตัวช้ีวัดหรือตัวแปรตาง ๆ        

มีความสัมพันธกัน ซึ่งถาคา Bartlett’s Test of Sphericity มีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงวาตัวช้ีวัดหรือ

ตัวแปรตาง ๆ มีความสัมพันธกัน สามารถนําไปวิเคราะหองคประกอบได (สุภมาศ อังศุโชติ และคณะ, 

2544 และศิริชัย พงษวิชัย, 2544) 

สําหรับข้ันตอนของการวิเคราะหองคประกอบ แบงออกเปน 4 ข้ันตอน (สุภมาศ อังศุโชติ 

และคณะ, 2544 กัลยา วานิชยบัญชา, 2646 และสุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธุ, 2540) คือ 1) การสกัด

องคประกอบ (Factor Extraction) เปนการคนหาจํานวนองคประกอบที่สามารถอธิบายความสัมพันธ

ระหวางตัวช้ีวัดหรือตัวแปรสังเกตได วิธีสกัดองคประกอบที่นิยมใชมี 2 วิธี คือ (1) วิธี Component 

Analysis หรือ Principal Component Analysis เหมาะสําหรับการวิเคราะหที่ตองการองคประกอบ

จํานวนนอย ๆ ที่จะอธิบายความแปรปรวนของตัวช้ีวัดหรือตัวแปรสังเกตไดมากที่สุด และผูวิจัย     

ทราบวาความแปรปรวนเฉพาะมีคานอยเมื่อเทียบกับความแปรปรวนทั้งหมด ซึ่งในข้ันตอนแรกของ

การคํานวณจะกําหนดใหคาความรวมกัน (Communality) มีคาเทากับ 1 และ (2) วิธี Common 

Factor เหมาะสําหรับการวิเคราะหเพือ่ระบุมติิแฝง (Latent Dimension) หรือโครงสรางที่เปนตัวแทน

ของชุดของตัวช้ีวัดหรือตัวแปรสังเกตได โดยที่ผูวิจัยรูเกี่ยวกับความแปรปรวนเฉพาะนอยมาก และ

ตองการขจัดความแปรปรวนน้ีออกไป แตวิธีน้ีมีความยุงยากมากกวาวิธี Component Analysis        

จึงไดรับความนิยมนอยกวา ซึ่งเกณฑในการกําหนดจํานวนองคประกอบ สามารถพิจารณาไดจาก

คาไอเกน (Eigenvalues) มากกวา 1 การกําหนดจํานวนองคประกอบลวงหนา รอยละของความ

แปรปรวนสะสม รอยละ 60 ข้ึนไป และกราฟ Scree Plot ถาเสนกราฟเริ่มที่จะเปนเสนตรงขนานกับ
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แกนนอนจะถือวาเปนองคประกอบทีเ่หมาะสมแลว 2) การหมุนแกนองคประกอบ (Factor Rotation) 

เพื่อใหไดองคประกอบรวมที่ชัดเจน การหมุนแกนทําได 2 วิธี คือ (1) การหมุนแกนแบบมุมฉาก 

(Orthogonal) เปนการหมุนแกนที่ยังคงใหแกนองคประกอบต้ังฉากกันเชนเดิม หมายความวา

องคประกอบที่ไดเปนอิสระตอกัน ซึ่งวิธีที่นิยม คือ วิธีแวริแมกซ (Varimax) และ (2) การหมุนแกน

แบบมุมแหลม (Oblique) เปนการหมุนแกนที่องคประกอบไมตองต้ังฉากกัน หมายความวาองคประกอบ

ที่สกัดไดไมเปนอิสระตอกัน โดยผูวิจัยคาดวามันยังมีความสัมพันธกันอยู 3 ) การสรางคะแนน

องคประกอบ (Factor Score) เพื่อสรางองคประกอบยอยหรือตัวแปรแฝงจากตัวแปรสังเกตได เปน

การแยกวาตัวช้ีวัดหรือตัวแปรใดควรจะอยูกับองคประกอบใด โดยพิจารณาจากคา Factor Loading 

ของตัวช้ีวัดหรือตัวแปรแตละตัววา มีคามากที่สุดอยูในองคประกอบใดกจ็ะจดัใหอยูในองคประกอบน้ัน 

แตควรจะมีคาต้ัง 0.30 ข้ึนไป 

ความหมายของตัวชี้วัด 

ความหมายของตัวช้ีวัด (Indicators) สวนใหญนักวิชาการจะใหความหมายที่สอดคลองกัน 

แตหากมองลึกลงไปในรายละเอียดจะพบวา สามารถจําแนกความหมายของตัวช้ีวัดตามกลุม นักวิชาการ

ออกไดเปน 2 กลุม กลาวคือ กลุมแรกใหความหมายวา ตัวช้ีวัดเปนเครื่องมือที่สรางข้ึนเพื่อใชสําหรับ

การติดตามและประเมนิผลการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม เพื่อบอกทิศทางวาการพัฒนาหรือดําเนิน

กิจกรรมใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายไดเพียงใด บงบอกถึงสิ่งที่ตองการตรวจสอบหรือ

สถานการณที่สะทอนใหเห็นลักษณะของการดําเนินงาน บงบอกสภาวะของสิ่งที่มุงวัดหรือสะทอน

ลักษณะปญหาหรืออุปสรรคในการดําเนินงาน โดยสามารถระบุหรือบงบอกสมรรถนะของผลการ

ดําเนินงานไดโดยเปรียบเทียบผลแตกตางระหวางการดําเนินงานครั้งสุดทายกับปจจุบัน เปนเรื่อง  

ของการดูสัมฤทธิผลของงานหรือระบุผลสําเร็จของงาน ตลอดจนสามารถของวินิจฉัยและชวยช้ี

บทบาทหนาที่ ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน (เมธี ครองแกว, 2540; เอมอร จังศิริพรปกรณ, 

2542 และวรรณี แกมเกตุ, 2540)  

สวนอีกกลุมหน่ึงเนนใหความหมายที่บงบอกในเชิงปริมาณที่เปนตัวเลขหรือเชิงคุณภาพ  

โดยที่นักวิชาการกลุมน้ีกลาววา ตัวช้ีวัดเปนสิ่งที่นํามาวัดที่บงบอกสถานการณหรือสภาวะอยางใด

อยางหน่ึงในเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพของระบบการศึกษาสวนใดสวนหน่ึงในชวงเวลาใดเวลาหน่ึง 

ซึ่งสิ่งที่นํามาวัดดังกลาวอยูในรูปของคาที่สังเกตไดเปนตัวเลข ขอความ ตัวแปร องคประกอบหรือปญหา

ที่เกิดข้ึนในชวงใดชวงหน่ึง โดยมีตัวแปรหรือขอเท็จจริงที่สัมพันธกัน เพื่อใหเกิดคุณคาหรือเปนสภาพ

องครวมอยางกวาง ๆ แตมีความชัดเจนเพยีงพอทีใ่ชในการเปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนดไว เพื่อประเมิน

สภาพที่ตองการศึกษาได และยังใชในการเปรียบเทียบระหวางจุดเวลาหรือชวงเวลาที่ตางกัน เพื่อให

ทราบถึงความเปลี่ยนแปลงของสภาพที่ตองการศึกษา (ศักด์ิชาย เพชรชวย, 2541; อานุภาพ ธงภักดี, 

2543; สุรพงศ เอื้อศิริพรฤทธ์ิ, 2547; รัตนาพร ไกรถาวร, 2545; เพชรลดา สีหะวงศ, 2550; พีรภาว  

บุญเพลิง, 2550 และ Johnstone, 1981) 
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จากความหมายของตัวช้ีวัดทั้ง 2 กลุมขางตน สามารถสรุปไดวา ตัวช้ีวัด ( Indicators) 

หมายถึง สิ่งที่กําหนดข้ึนเพื่อใชบงช้ีสิ่งที่ตองการวัดคา ณ เวลาใดเวลาหน่ึง เพื่อบงบอกทิศทางวาสิ่งที่

ตองการวัดคาน้ันบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายเพียงใด ซึ่งคาที่วัดไดอาจจะเปนตัวเลข ขอความ 

ตัวแปร องคประกอบหรือปญหาใด ๆ ที่เกิดข้ึนในชวงใดชวงหน่ึง การสรางตัวช้ีวัดมีเปาหมายตองการ

ทําใหแคบลงเพื่อความชัดเจนในสิ่งที่กําลังศึกษา และจะใชเฉพาะกับเรื่องใดเรื่องหน่ึงเทาน้ัน การแบง

ประเภทตัวช้ีวัดโดยอาศัยแนวทางการใชตัวแปรตาง ๆ มากําหนดเปนตัวช้ีวัดแบงออกเปน 3 ประเภท 

ไดแก 1) ตัวช้ีวัดที่เปนตัวแทน (Representative Indicators) เปนการเลือกเอาตัวแปรใดตัวแปรหน่ึง

มา เปนตัวแทนของตัวช้ีวัด เพื่อบงช้ีสภาพใดสภาพหน่ึง เปนเรื่องที่ผูวิจัยกําหนดเองโดยไมมีเหตุผลใด         

มาอางอิงชัดเจน ซึ่งการขาดเหตุผลอางอิงเชนน้ีเปนผลใหไมสามารถสรุปผลไดโดยทั่วไปวาทําไมจึง

กําหนดเชนน้ัน 2) ตัวช้ีวัดที่เปนรายละเอียด (Disaggregate Indicators) เปนตัวช้ีวัดที่นํามาแยกยอย

ใหละเอียดลึกลงไปเปนการเฉพาะ ซึ่งตองอาศัยความหมายของตัวแปรเพื่อที่จะอธิบายแตละสวนหรือ

แตละองคประกอบ อันจะชวยใหไดขอมูลที่ชัดเจนในแตละสวนหรือแตละองคประกอบ แตหาก

ดําเนินการใหครบถวนทั้งระบบจํานวนตัวแปรก็จะมีมากข้ึน และ 3) ตัวช้ีวัดโดยรวม (Composite 

Indicators) ตัวช้ีวัดประเภทน้ีเปนการรวมตัวแปรเด่ียว ๆ จํานวนหน่ึงดวยวิธีการทางสถิติเขาดวยกัน 

โดยมีการถวงนํ้าหนักของแตละตัวแปร ทําใหคาที่ไดของตัวช้ีวัดน้ีจะเปนคาตัวช้ีวัดโดยรวม เพื่อบง

บอกถึงสภาพโดยรวมและสามารถที่จะอธิบายสภาพการณไดดีกวาตัวช้ีวัดที่เปนตัวแทนและตัวช้ีที่เปน

รายละเอียด (พรศักด์ิ สุจริตรักษ, 2553) 

สําหรับการสรางตัวช้ีวัดน้ันไมมีหลักเกณฑตายตัววาควรใชวิธีการใด เพราะตองพิจารณา

จากขอจํากัดของเวลา งบประมาณ ประโยชนในการนําไปใช และลักษณะของตัวแปรที่จะนํามากําหนด

เปนตัวช้ีวัด บางครั้งอาจตองใชหลายวิธีผสมกันข้ึนอยูกับความเหมาะสมในแตละสถานการณ โดยทั่วไป

จะสามารถสรางตัวช้ีวัดจาก 3 แนวทาง คือ 1) แนวทางการสรางตัวช้ีวัดโดยอาศัยแนวคิดในการนําไปใช 

การสรางตัวช้ีวัดแนวทางน้ีแบงออกเปน 2 วิธี ไดแก วิธีการสรางตัวช้ีวัดในลักษณะตัวช้ีวัดที่เปนตัวแทน 

โดยการเลือกตัวแทนที่มีอยูมาใช และวิธีการสรางตัวช้ีวัดโดยรวม ดวยการนําเอาตัวแปรจํานวนหน่ึง      

ที่มีความสัมพันธกันมารวมกัน มักจะกําหนดข้ึนเพื่อนําไปใชกับงานเฉพาะอยาง จึงอาจทําใหเกิดความ

ลําเอียงไดข้ึนอยูกับบุคคลที่จัดกลุมตัวแปรน้ัน 2) แนวทางการสรางตัวช้ีวัดโดยอาศัยทฤษฎีเปนการ

สรางตัวช้ีวัดโดยการรวมตัวแปรเขาดวยกันดวยวิธีทางคณิตศาสตร ทําใหตัวแปรเหลาน้ีถูกเลือกมา

ตามลําดับนํ้าหนักความสําคัญและมีความสัมพันธกัน โดยอาศัยฐานแนวความคิดจากทฤษฎีที่ศึกษา

และสังเคราะหข้ึนมาเปนตัวช้ีวัด ขอดีคือ ทําใหประหยัดเวลาและคาใชจาย แตก็ขอเสียคือ เปนเพียง

ความคิดของคนกลุมเดียวจากทฤษฎี และ 3) แนวทางการสรางตัวช้ีวัดโดยอาศัยขอมูลเชิงประจักษ 

เปนการสรางตัวช้ีวัดโดยอาศัยทฤษฎี โดยการเลือกจากคานํ้าหนักลําดับความสําคัญเชนกัน แตเปนการ

กําหนดมาจากการวิเคราะหขอมูลชุดหน่ึงและดูความสัมพันธระหวางตัวแปร แลวนําผลการวิเคราะห
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มาจัดกลุมตัวแปร ขอดีคือ ทําใหขอมูลมีความนาเช่ือถือ แตขอเสียคือ ใชเวลานานและสิ้นเปลือง

คาใชจาย (พรศักด์ิ สุจริตรักษ, 2553 และกาญจน บุญสง, 2551)  

ตัวช้ีวัดโดยทั่วไปมีลกัษณะ คือ 1) ตัวช้ีวัดเปนเพียงตัวบงบอกสิ่งตาง ๆ ในลักษณะของการ

ประมาณ จึงไมจําเปนจะตองช้ีบอกสิ่งตาง ๆ ไดอยางแมนยํา อาจจะมากกวาหรือนอยกวาความเปนจริง

ก็ได 2) ตัวช้ีวัดประกอบไปดวยตัวแปรหลาย ๆ ตัวที่เกี่ยวของกันและบงบอกใหเห็นลักษณะกวาง ๆ 

ของสภาพการณน้ัน ๆ  3) ตัวช้ีวัดจะใชบงช้ีปริมาณของสิ่งใด ๆ จึงคิดเปนคาตัวเลขไดไมใชเปนการกําหนด

ในลักษณะบรรยายขอความเพียงอยางเดียว 4) ตัวช้ีวัดตายตัว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามกาลเวลา

ในระยะเวลาหน่ึง ข้ึนอยูกับการผันแปรของระบบที่นํามากําหนดตัวช้ีวัดน้ัน และ 5) การพัฒนาตัวช้ีวัด

ตองมีการรวบรวมอยางเปนระบบดวยการศึกษาวิจัยเพราะจะทําใหตัวช้ีวัดที่พัฒนาข้ึนมีความนาเช่ือถือ 

ซึ่งลักษณะของตัวช้ีวัดที่ดี ควรมีความแกรงแบบวิทยาศาสตร (Scientific all Robust) มีความถูกตอง 

(Validity) เช่ือถือได (Reliable) มีความไว (Sensitive) มีความเฉพาะเจาะจง (Specific) ใชประโยชนได 

(Useful) มีความเปนตัวแทน (Representative) เขาใจไดงาย (Understandable) เขาถึงขอมูลไดงาย 

(Accessible) และมีคุณธรรม (Ethical) คํานึงถึงสิทธิสวนบุคคลและสามารถนําไปใชได โดยที่เกณฑ

ในการคัดเลือกตัวช้ีวัด ประกอบดวย 1) ความสอดคลอง (Relevant) เปนตัวช้ีวัดที่สามารถบงบอกไดวา

ผลลัพธน้ันเปนคานิยมของหนวยการจัดการน้ันและทุกคนมีสวนรวม 2) การสื่อความหมายของขอมูล 

(Informative) เปนตัวช้ีวัดที่สอดคลองไปตามบริบทและใหผลยอนกลบัไปยังหนวยการจัดการ 3) การ

ยอมรับได (Acceptable) เปนตัวช้ีวัดที่มีคุณธรรม ทุกคนเขาถึงได อธิบายได ตรวจสอบได ไมบิดเบือน 

และบอกถึงการเปลี่ยนแปลงที่มีประโยชนในการนําตัวช้ีวัดไปใช 4) มีประโยชน (Beneficial) เปนการ

นําตัวช้ีวัดไปใชใหเกิดประโยชนทั้งปจเจกบุคคลหรือองคกรตาง ๆ ที่เกี่ยวของ และ 5) มีความคุมคา 

(Cost Effective) เปนตัวช้ีวัดที่มีตนทุนสมเหตุสมผล (นิตยา สําเร็จผล, 2547; เอมอร จังศิริพรปกรณ, 

2542; ศุภนันท พหุธนพล, 2553 และ Johnstone, 1981) 

โดยสรุปจะเห็นไดวา สิ่งที่กําหนดข้ึนเพื่อใชบงช้ีสิ่งที่ตองการวัดคา ณ เวลาใดเวลาหน่ึง     

เพื่อบงบอกทิศทางวาสิ่งที่ตองการวัดคาน้ันบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายเพียงใด สิ่งน้ันก็คือ

ตัวช้ีวัด (Indicators) ซึ่งคาที่วัดไดอาจจะเปนตัวเลข ขอความ ตัวแปร องคประกอบหรือปญหาใด ๆ ก็ได 

การสรางตัวช้ีวัดไมมีหลักเกณฑตายตัววาควรใชวิธีการใด เพราะตองพิจารณาจากขอจํากัดของเวลา 

งบประมาณ ประโยชนในการนําไปใช และลักษณะของตัวแปรที่จะนํามากําหนดเปนตัวช้ีวัด บางครั้ง

อาจตองใชหลายวิธีการผสมกัน ข้ึนอยูกับความเหมาะสมในแตละสถานการณ ซึง่ลักษณะของตัวช้ีวัดที่ดี 

ควรมีความแกรงทางวิทยาศาสตร (Scientific all Robust) มีความถูกตอง (Validity) เช่ือถือได  

(Reliable) มีความไว (Sensitive) มีความเฉพาะเจาะจง (Specific) ใชประโยชน (Useful) มีความ

เปนตัวแทน (Representative) เขาใจไดงาย (Understandable) เขาถึงขอมูลไดงาย (Accessible) 

และมีคุณธรรมคํานึงถึงสิทธิสวนบุคคล (Ethical) โดยในการศึกษาเรือ่งการพัฒนาองคประกอบ ตัวช้ีวัด
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และแนวทางเสริมสรางความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับสถาบันการเรียนรูเพื่อปวงชน

ในการจัดการศึกษานอกระบบระดับอุดมศึกษาในพื้นที่ภาคใต ผูวิจัยจะไดนําหลักการดังกลาวขางตนน้ี

ไปประยุกตใชในการพัฒนาตัวช้ีวัดของแตละองคประกอบความรวมมือตอไป 

 

การจัดการศึกษาของอาชีวศึกษา 

 

รูปแบบการจัดการศึกษาทางการอาชีวศึกษาของประเทศไทย 

จากจุดเริ่มตนจาการพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ซึ่งเปนกฎหมายแมบทในการบริหาร

และการจัดการศึกษาอบรมของภาครัฐ และสงเสริมการมีสวนรวมทางการศึกษาขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินและเอกชนการจัดการศึกษาดานการอาชีวศึกษาเปนสวนหน่ึงของการจัดการศึกษา       

ของประเทศน้ันที่ทีเจตนารมณเนนกระบวนการผลิต พัฒนากําลังคนใหไดระดับมาตรฐานสากลและ

ประกอบอาชีพได โดยมีหนวยงานที่เกี่ยวของทางดานอาชีวศึกษา ดังน้ี 1) สํานักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษาสามารถจัดการศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพไดตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา    

น่ันคือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง จัดในสถานศึกษาทางการศึกษา และระดับปริญญาตรี  

สายเทคโนโลยีและสายปฏิบัติการ จัดในสถาบันทางการอาชีวศึกษาอยูในรูปแบบการศึกษาในระบบ 

การศึกษานอกระบบและการศึกษาระบบทวิภาคี 2) สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 

สามารถใหโรงเรียนในระบบจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง

และโรงเรยีนนอกระบบ จัดการฝกอบรมวิชาชีพของหลักสูตรระยะสั้นตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน 

3) องคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยพระราชบัญญัติเทศบาลที่เปดชองใหสามารถจัดต้ังและบํารุงโรงเรียน

อาชีวศึกษาได ทําใหเทศบาลเมืองจัดการศึกษาในระบบต้ังแตระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 4) สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  

มีการจัดการศึกษาผานภาคีเครือขายของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตอเน่ืองโดยมีการเนน

หลักสูตรการฝกอาชีพในระยะสั้น ตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการศึกษานอกระบบและอัธยาศัย 

ในอนาคตของการอาชีวศึกษาควรมีการจัดต้ังคณะกรรมการรวมทั้ง 4 หนวยงาน เพื่อกํากับ ติดตาม 

สงเสริม ดูแล ตลอดจนกําหนดเชิงนโยบายของชาติของการผลิตกําลังคนทางการอาชีวศึกษา 

ความสําคัญของการอาชีวศึกษา 

ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดมิเจตนารมณของการจัดการศึกษา      

ในหมวด 1 บททั่วไปเรื่องความมุงหมาย และหลักการ มาตรา 7 ตอนหน่ึงวา “กระบวนการเรยีนรูตอง

มุงมีความสามารถในการประกอบอาชีพ รูจักพึ่งตนเอง” (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) จากขอกฎหมาย

ในพระราชบัญญัติการศึกษาน้ัน ถือเปนจุดเริ่มตนของการพัฒนาการอาชีวศึกษาไดอยางเปนรูปธรรม

ในการจัดการศึกษาเพื่อการอาชีพน่ันเอง โดยใน พ.ศ. 2551 ไดตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา 
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เพื่อขยายความเกี่ยวกับความสามารถในการประกอบอาชีพและรูจกัพึ่งตนเอง ลักษณะของการดําเนินการ

จัดการศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพ วาดวยการอาชีวศึกษาจากเหตุผลของตราพระราชบัญญัติ         

การอาชีวศึกษา (ราชกิจจานุเบกษา, 2551) น่ันคือ “การจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพ

น้ันถือเปนกระบวนการผลิตและพัฒนากําลังคน เพื่อเพิ่มผลผลิตและสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและ

เทคโนโลยีของประเทศใหไดระดับมาตรฐานสากล ทําใหสามารถประกอบอาชีพโดยอิสระและพึ่งตนเองได” 

ในอดีตกอนมีการตราพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฉบับน้ีออกมาน้ีไดมีการใหความหมายมากมาย

เกี่ยวกับการอาชีวศึกษา ซึ่งสามารถสรปุไดวา การอาชีวศึกษา เปนการจัดการศึกษาเพื่อเตรียมทรัพยากร

มนุษยที่มีคุณภาพสําหรับอาชีพหน่ึงหรือกลุมอาชีพ โดยจัดเปนขบวนการศึกษาที่มุงพัฒนาและ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลในดานทักษะหรือความชํานาญงาน (Psychomotor Domain) ดาน

ความรูความเขาใจ (Cognitive Domain) และดาน (Affective Domain) เพื่อสามารถประกอบอาชีพ

ที่ตนเลือกเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ หรือเปนการเตรยีมคนใหเหมาะสมกับตําแหนงงาน มิไดมุงหวัง

เพื่อใหไดปริญญาหรือวุฒิการศึกษาที่สูงข้ึนอยางเดียว (พนิต เข็มทอง, 2552; กฤษมันต วัฒนาณรงค, 

2539; Wircenski and Scott, 1995; Evan, 1976; Barlow, 1974 และ Thomson, 1973) หรือ

อาจจะกลาวโดยนัยไดวา การอาชีวศึกษา เปนการศึกษาเพื่อชีวิตที่มุงใหผูเรียนไดมีสมรรถภาพ         

ในการทํางาน มีความสามารถในการประกอบอาชีพสอดคลองกับการใหความหมายในมาตรา 4         

ของพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษาวา การอาชีวศึกษาเปนกระบวนการศึกษา เพื่อผลิตและพัฒนา

กําลังคนในดานวิชาชีพระดับฝมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี สวนการฝกอบรมวิชานชีพน้ัน 

ยังไมพบการใหความหมายของคําดังกลาวในนักวิชาการ แตในปจจุบันพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา

ไดใหความหมายน่ันคือ การฝกอบรมวิชาชีพเปนกระบวนการเพิ่มพูนความรู และการฝกทักษะอาชีพ

ทั้งในและนอกสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันการอาชีวศึกษา ซึ่งจัดข้ึนเปนโครงการหือสําหรับ

กลุมเปาหมายเฉพาะภายใตหลักสูตรที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด อาจถือไดวาการฝกอบรม

วิชาชีพ เปนรูปแบบของการศึกษาการฝกอบรมหรอืการฝกอบรมซ้ําจนเกดิความชํานาญ เพื่อการเตรีม

บุคคลเขาสูงานหรือการจางงานในอาชีพ โดยมิไดมองเจาะจงเฉพาะทางดานความสามารถในการทํางาน 

ที่มีประสิทธิภาพมากข้ึน (Calhoun and Finch, 1976) การฝกอบรมวิชาชีพไดมีการวางมาตรฐาน

หลักสูตรฝกอบรมในระยะสั้นและระยะยาว และเริ่มใชหลักสูตรอยางเปนรูปธรรมแลวในวิทยาลัย

สารพัดชาง สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปนตน โดยระบบการจัดการศึกษาทาง

อาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพน้ัน แบงออกได 3 รูปแบบ น่ันคือ 1) การศึกษาในระบบ เปนการศึกษา 

ที่มีกําหนดจุดมุงหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล        

ซึ่งเปนเงื่อนไขของการสําเร็จการศึกษาที่แนนอน และเนนการศึกษาในสถานศึกษา อาชีวศึกษาหรือ

สถาบันเปนหลกั (มาตรา 15 (1) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ และมาตรา 8 (1) พ.ร.บ. อาชีวศึกษา) 

2) การศึกษานอกระบบ เปนการศึกษาที่มีความยึดหยุนในการกําหนดจุดมุงหมาย รูปแบบ วิธีการจัด 

การศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเปนเงื่อนไขสําคัญของการสําเร็จการศึกษา 
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โดยเน้ือหาและหลักสูตรจะตองมีความเหมาะสมสอดคลองกับสภาพปญหา และความตองการของบุคคล

แตละกลุม (มาตรา 15 (2) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ และมาตรา 8 (2) พระราชบัญญัติ

อาชีวศึกษา) 3) การศึกษาระบบทวิภาคีเปนการจัดการศึกษาวิชาชีพทีเ่กดิจากขอตกลงระหวางสถานศึกษา

อาชีวศึกษาหรือสถาบันกบัสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจหรอืหนวยงานของรฐัในเรือ่งการจดัการหลกัสตูร 

การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล โดยผูเรียนใชสวนหน่ึงในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน 

และเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจหรอืหนวยงานของรฐั (มาตรา 8 (3) พระราชบัญญัติ

การอาชีวศึกษา) โดยทั้ง 3 รูปแบบน้ัน เปนรูปแบบในการจัดการศึกษาทางการศึกษา และฝกอบรม

วิชาชีพ ซึ่งแตละหนวยงานที่จัดการศึกษาน้ันมลีักษณะที่แตกตางกันตามบริบทของกฎหมายแตละฉบับ 

ดังน้ี 1) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สืบเน่ืองจากผลพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ      

ทําใหกรมอาชีวศึกษายกฐานะเปนสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และอีกทั้งยังไดการตรา

พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา เพื่อสรางความเขมแข็งของการอาชีวศึกษา จึงมีการแบงการจัด

การศึกษาในระบบออกเปน 2 แบบ คือ แบบที่หน่ึงเปนสถานศึกษาทางอาชีวศึกษา ในมาตรา 12  

ของพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา จะตองเปนสถานศึกษาที่มีการจัด การอาชีวศึกษา และการฝกอบรม

วิชาชีพเฉพาะดาน น่ันคือ สถานศึกษาทางอาชีวศึกษา เปนสถานศึกษาที่ดําเนินการจัดการอาชีวศึกษา 

และฝกอบรมวิชาชีพที่มีความเช่ียวชาญ หรือมีประสบการณเฉพาะดานสาขาวิชาชีพ และสวนใหญ  

ในการจัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

มีจํานวน 416 แหง แบงตามความเช่ียวชาญประสบการณเฉพาะดานสาขาวิชาชีพออกเปน 13 กลุม 

ไดแก 1) วิทยาลัยการชีพ เนนทางดานการฝกอบรมวิชาชีพ 2) วิทยาลัย เทคนิค เนนทางดานอุตสาหกรรม 

3) วิทยาลัยอาชีวศึกษา เนนทางดานการฝกอบรมวิชาชีพระยะสั้น 4) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 

เนนทางดานเกษตรกรรม 5) วิทยาลัยอาชีวศึกษา เนนทางดานพาณิชยกรรมและคหกรรม 6) วิทยาลัย

เทคโนโลยีและการจัดการ เนนทางดานพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม 7) วิทยาลัยพณิชยกรรม    

เนนทางดานพาณิชยกรรม 8) วิทยาลัยประมง เนนทางดานการประมง 9) วิทยาลัยบริหารธุรกิจและ

การทองเที่ยว เนนทางดานพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 10) วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

อุตสาหกรรมตอเรือ เนนทางดานอุตสาหกรรมการตอเรือโดยเฉพาะ 11) วิทยาลัยศิลปหัตถกรรม   

เนนทางดานศิลปกรรม 12) กาญจนาภิเษกวิทยาลัยชางทองหลอม เนนทางดานศิลปกรรมดานชางทอง

หลอมโดยเฉพาะ และ 13) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร เนนทางดานอุตสาหกรรม

และพาณิชยกรรม แบบที่สองเปนสถานบันอาชีวศึกษา เปนจัดการศึกษาทางการอาชีวศึกษาระดับ

ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการโดยกฎหมายเปดชองทางใหมีการจัดต้ังสถาบันอาชีวศึกษา 

4 ลักษณะ ดังน้ี ลักษณะที่ 1 การรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั้งสถานศึกษาเดิม จัดต้ังเปนสถาบัน

หรืออาจเรียกวา Area Base หมายถึงวามีการรวมตัวของสถานศึกษาที่มีอยูรวมตัวกันเปน 1 สถาบัน

อาชีวศึกษา ลักษณะที่ 2 การแยกสถานศึกษาอาชีวศึกษาสวนหน่ึงสวนใดรวมกับสถานศึกษาอีกแหงหน่ึง 

และจัดต้ังเปนสถาบันการอาชีวศึกษา ในลักษณะน้ีเปนการจัดต้ังสถาบันการอาชีวศึกษาเปนแบบ Career 
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Base น่ันคือ ทางกฎหมายเปดชองทางใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาที่มีความเช่ียวชาญในอาชีพน้ัน ๆ 

ลักษณะที่ 3 การยกฐานะสถานศึกษาอาชีวศึกษาแหงใดแหงหน่ึงของสํานักงานคณะกรรมการ         

การอาชีวศึกษาเปนสถาบันการอาชีวศึกษา ลักษณะที่ 4 การจัดต้ังสถาบันการอาชีวศึกษาข้ึนใหม         

น่ันคือ มีการจัดต้ังสถาบันอาชีวศึกษาใหม โดยไมมีฐานจากสถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการ        

การอาชีวศึกษาเลย ซึ่งหมายความวา ทางสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะตองการลงทุนใหม 

อาทิ อาคารสถานที่เรียน เครื่องมือในการใชการเรียนการสอน การบรรจุอาจารยใหม เปนตน เสมือนวา

เปนการเปดสถาบันอุดมศึกษาใหมอีกหน่ึงแหงน่ันเอง โดยทั้ง 4 ลักษณะของการจัดต้ังสถาบัน       

การอาชีวศึกษาจะตองคํานึงถึงความประสานรวมมือใหเกิดประโยชนสูงสุดในการใชทรัพยากรรวมกัน 

และตองมีการแบงสวนราชการ คือ 1) สํานักงานผูอํานวยการสถาบัน 2) วิทยาลัย เปนคณะวิชา 

ภาควิชา แผนก หรือหนวยงานอื่นเทียบเทาคณะวิชาหรือภาควิชา 3) สํานัก และ 4) ศูนย จะเห็นไดวา

การศึกษาในระบบของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไดมีการจัดการศึกษาต้ังแตระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ จนถึงระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี ซึ่งเปนการศึกษาที่สามารถพัฒนา

กําลังคนใหตรงกับตลาดแรงงาน ประกอบกับสามารถยกระดับวิชาชีพใหมีคุณวุฒิมากข้ึน หลักสูตร         

ที่ใชในการจัดการศึกษาน้ันเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะตามประเภทวิชาตาง ๆ สวนการศึกษานอกระบบ 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีการสรางกรอบมาตรฐานหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (กระทรวง 

ศึกษาธิการ, 2551) เรียกวา กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเฉพาะ    

โดยกําหนดสมรรถนะในสาขาอาชีพไมนอยกวาหมื่นหนวยสมรรถนะ จากมาตรฐานอาชีพหรือมาตรฐาน

สมรรถนะตรงความตองการของสาขาอาชีพ สถานประกอบการ ชุมชน มีความสามารถในการคิด 

วิเคราะห แกปญหา ดําเนินการและตรวจสอบอยางเปนระบบในระดับผูปฏิบัติงานเฉพาะทาง ปฏิบัติงาน

อาชีพในขอบเขตที่กําหนด นําไปพัฒนางานอาชีพหรือการประกวดอาชีพอิสระอยางมีคุณธรรมและ

จริยธรรมที่มุงเนนผลิตผูมีสรรถนะเฉพาะทางในการประกอบอาชีพ พัฒนาอาชีพ อาชีพเสริม หรือเปลี่ยน

อาชีพใหม ในลักษณะการศึกษาตลอดชีวิต และการจัดการศึกษา และฝกอบรมอาชีพแบบเปดหรือ  

ยึดหยุน เพื่อใหไดหนวยสมรรถนะของอาชีพ เชน วิทยาลัยสารพัดชาง มีการเปดหลักสูตรการฝกอบรม

ชางไฟฟาระยะสั้น หลักสูตร 225 ช่ัวโมง เปนตน สวนการศึกษาทวิภาคีน้ัน สํานักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา มีนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษารวมกับสถานประกอบการอยางขัดเจน น่ันคือ       

มีการเรียนการสอนภาคทฤษฎีในสถานศึกษาโดยมีครูเปนผูสอน และมีการนิเทศในสถานประกอบการ 

สวนเรื่องการเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ มีครูฝกของสถานประกอบการเปนผูสอนและ  

การประเมินผลการเรียนของนักเรียนน้ันจะรวมกันประเมินผลการเรียนดวยกัน 2) สํานักงานคณะกรรมการ 

การสงเสริมการศึกษาเอกชน สํานักงานน้ีเดิมเปนหนวยงานระดับกรม ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

และในป พ.ศ. 2545 ไดมีพระราชบัญญัติปรับปรุงโครงสรางกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ทําให

ถูกยุบรวมเปนสวนหน่ึงของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปนสํานักงานบริหารงานคณะกรรมการ

สงเสริมการศึกษาเอกชน กอนจะเปลี่ยนเปนสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน โดยมี
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อํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 และแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554 ในการ

เสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตรแผนพัฒนาการศึกษาเอกชน และสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน           

ในรูปแบบ “โรงเรียนในระบบ” และมิใชเปนสถานบันอุดมศึกษาของเอกชนตามกฎหมาย วาดวย

สถาบันการศึกษาเอกชน (ราชกิจจานุเบกษา, 2551) น่ันคือ โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในระบบ          

ไมสามารถจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีไดเหมือนของภาครัฐบาล เน่ืองจากกฎหมาย           

ไมไดเปดชองเอาไว แตสามารถดําเนินการระดับอาชีวศึกษาได คือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงเทาน้ัน (ราชกิจจานุเบกษา, 2552) อยางไรก็ดีเมื่อมีการปรับปรุงกฎหมาย

โรงเรียนเอกชนน้ัน ไดมีการเปดชองใหสําหรับโรงเรียนในระบบที่จัดการศึกษาประเภทอาชีวศึกษาทั้ง

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ใชคําวา “วิทยาลัยอาชีวศึกษา 

(Vocational College) หรือวิทยาลัย (Technological College)” ประกอบช่ือแทนคําวา “โรงเรียน” ได 

(ราชกิจจานุเบกษา, 2555) ถือวาเปนการยกระดับของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ซึ่งปจจุบันมีโรงเรียน

เปลี่ยนช่ือ จํานวน 53 แหง  จากทั้งหมด 421 แหงทั่วประเทศ โดยการจัดการศึกษาทางการอาชีวศึกษา

เอกชนสวนใหญอยูในประเภทวิชาอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ มากกวาประเภทวิชา

อื่น ๆ และหลักสูตรที่ใชในการจัดการศึกษาน้ัน เปนหลักสูตรเดียวกันของสํานักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา สวนการศึกษาทางทวิภาคีน้ัน โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนโดยกฎหมายน้ันไมไดระบใุห

ทําการเปดการเรียนการสอน แตทางปฏิบัติโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนไดมีการเรียนการสอนผสมผสาน

ไปกับในระบบ แมวากฎหมายไมไดระบุใหกระทําได แตถือวาเปนการสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน

ภายในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เชน โรงเรียนปญญาภิวัฒนเทคโนโลยี เปนโรงเรียนอาชีวศึกษา

เอกชนในระบบเครือขายของบริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) ที่เนนการเรียนรูภาคทฤษฎีควบคูกับ

ภาคปฏิบัติ เพื่อใหไดบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตรงตามความตองการของภาคธุรกิจ 

ในประเทศไทย โดยเฉพาะอยางย่ิงธุรกิจคาปลีกแบบรานสะดวกซื้อจนทําใหโรงเรียนไดมีการสราง

หลักสูตรฐานสมรรถนะเอง ดานพาณิชยกรรม สาขาพณิชยกรรม สาขาคาปลีก ซึ่งถือเปนมิติใหมของ

โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนเปนตนมา แทนการใชหลักสูตรจากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

สวนการศึกษานอกระบบน้ัน ไดการประกาศคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนเรื่อง การกําหนด

ประเภทและลักษณะของโรงเรยีน การจัดการสอนและหลกัสตูรของโรงเรยีนเอกชนระบบน้ัน ประเภท

วิชาชีพ กําหนดโรงเรียนประเภทน้ีจัดต้ังข้ึนโดยมีวัตถุประสงคใหการศึกษาเกี่ยวกับวิชาชีพ เพื่อให

นักเรียนนําไปประกอบอาชีพหรือเพิ่มเติมทักษะในการประกอบอาชีพได (ราชกิจจานุเบกษา, 2552) 

โรงเรียน UFM Baking and Cooking เปนโรงเรียนสอนการผลิตอาหารและขนมมาตรฐานที่เปดตาม

ความสนใจของผูเรยีน โดยเนนหลักสูตรระยะสั้นทางดานคหกรรมศาสตรที่สามารถประกอบอาชีพได เชน 

หลักสูตรขนมอบพื้นฐานและขนมช้ันสูง เปนตน ซึ่งหลักสูตรดังกลาวไดรับความนิยมมากในปจจุบันน้ี 

3) องคการบริหารปกครองสวนทองถ่ินหนวยงานน้ีเปนราการที่จัดต้ังข้ึนใหมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

ที่มีบทบาทภารกิจสําคัญในการสงเสริม สนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยการพัฒนาและ           



 53

ใหคําปรึกษา แนะนําองคกรปกครองสวนทองถ่ินในดานการจดัทําแผนพัฒนาทองถ่ินการบริหารงานบุคคล 

การเงินการคลัง และการบริหารจัดการ โดยเฉพาะการจัดการศึกษาน้ัน มาตรา 12 พระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีสิทธิในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ทั้งน้ี

ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง น่ันคือ ภายใตพระราชบัญญัติเทศบาลของมาตรา 54 (8) 

กําหนดวาเทศบาลเมืองจัดต้ังและบํารุงโรงเรียนอาชีวศึกษา จากประเด็นดังกลาวน้ันกฎหมายเปดชอง

ใหเทศบาลเมืองจัดต้ังโรงเรียนอาชีวศึกษา เพื่อเปดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

และประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ปจจุบันเทศบาลนครที่มีการจัดการเรียนการสอน มีจํานวน 7 แหง 

คือ 1) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองกําแพงเพชร 2) วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา 3) วิทยาลัย

อาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม 4) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองหลมสัก 5) วิทยาลัยอาชีวศึกษา

เทศบาลออมนอย 6) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองพระพุทธบาท และ 7) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองนาสาร 

สวนใหญมีการจัดการเรียนการสอนทางดานการศึกษาในระบบของประเภทวิชาอุตสาหกรรม และ

พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจและใชหลักสูตรเดียวกันกับสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา            

4) สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จากเจตนารมณของการศึกษา

แหงชาติมีหลักการศึกษาใหเปนการศึกษาตลอดชีวิตในการพัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิตไดอยาง

ตอเน่ือง จึงมีการตราพระราชบัญญัติสงเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.

2551 ที่เนนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ทําใหจากเดิมเปนกรมการศึกษานอก

โรงเรียน เปนสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ราชกิจจานุเบกษา, 

2551) จุดมุงหมายเพื่อดําเนินการจัดการเรียนการสอนทั้งนอกระบบและตามอัธยาศัย 964 แหง          

สวนในการจัดการอาชีวศึกษาน้ัน พบวา มีการสรางภาคีเครือขายของการฝกอาชีพในลักษณะ           

ของการศึกษาตอเน่ือง หมายถึง เปนการจัดการศึกษา ที่เปนหลักสูตรเฉพาะ หรือหลักสูตรฝกอบรม

ตามความตองของกลุมเปาหมายที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับอาชีพทักษาชีวิต การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม 

และชุมชน (ราชกิจจานุเบกษา, 2552) ตัวอยางเชน หลักสูตรวิชาชีพชางยนต ชางอิเล็กทรอนิกส 

(คอมพิวเตอร) ชางซอมบํารุง เคหบริบาลหรือผูดูแลงานบาน (หญิง) เปนตน โดยหลักสูตรเหลาน้ี        

เมื่อจบการศึกษาแลวผูเรียนสามารถประกอบอาชีพได โรงเรียนที่เปนภาคีเครือขาย ประกอบดวย 

โรงเรียนผูใหญพระดาบสโรงเรียนผูใหญพระตําหนักสวนกุหลาบ (วิทยาลัยในวังชาย) และโรงเรียน

ผูใหญพระตําหนักสวนกุหลาบ (วิทยาลัยในวังหญิง) ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยภาคี

เครือขายที่จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ลักษณะสถานศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 

การจัดการศึกษาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2520 ไดบัญญัติสิทธิของประชาชนในดานการศึกษา

และการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยใหบุคคลมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน ไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไมตองเก็บคาใชจาย 
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(มาตรา 49) รัฐตองพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับ และทุกรูปแบบให

สอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จัดใหมีแผนการศึกษาแหงชาติ กฎหมาย  

เพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติ จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาใหกาวหนาทัน

การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก รวมทั้งปลูกฝงใหผูเรียนมีจิตสํานักของความเปนไทย มีระเบียบวินัย 

คํานึงถึงประโยชนสวนรวม และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปน

ประมุข (มาตรา 80 (3)) และรัฐตองสงเสริมและสนับสนุนการกระจายอํานาจเพื่อใหองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน ชุมชน องคกรทางศาสนา และเอกชน จัดและมีสวนรวมในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนา

มาตรฐานคุณภาพการศึกษาใหเทาเทียมและสอดคลองกับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ (มาตรา 80 (4)) 

ในสวนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเอง ยอมมีสิทธิที่จะจัดการศึกษาอบรมและการฝกอาชีพ ตาม

ความเหมาะสมและความตองการภายในทองถ่ินน้ัน และเขาไปมีสวนรวมในการจัดการศึกษาอบรม

ของรัฐ โดยคํานึงถึงความสอดคลองกับมาตรฐานและระบบการศึกษาของชาติ (มาตรา 289 วรรคสอง) 

โดยที่การจัดการศึกษาอบรมภายในทองถ่ินตามวรรคสอง องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองคํานึงถึง 

การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ินดวย (มาตรา 

289 วรรคสาม) และตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ยังไดระบุไววา องคกรปกครอง

สวนทองถ่ินมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหน่ึง หรือทุกระดับตามความพรอม ความเหมาะสม 

และความตองการภายในทองถ่ิน (มาตรา 41) และใหกระทรวงศึกษาธิการ กําหนดหลักเกณฑและ         

วิธีประเมินความพรอม ในการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหสามารถจัดการศึกษา

สอดคลองกับนโยบายและไดมาตรฐานการศึกษา รวมทั้งการเสนอแนะ การจัดสรรงบประมาณ

อุดหนุนการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

นอกจากน้ี ภารกิจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเองที่ตองใหการสนับสนุนในการจดั

การศึกษา มีกําหนดไวตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแก องคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 โดยใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจ

และหนาที่ในการจัดการศึกษา (มาตรา 16 (9)) และใหองคการบริหารสวนจังหวัด มีอํานาจและหนาที่

ในการจัดการศึกษา (มาตรา 17 (6)) สอดคลองกับพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 กําหนดใหเทศบาลตําบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร มีหนาที่ตองทํา    

ในการใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม (มาตรา 50 (6), มาตรา 53 (1) และมาตรา 56 (1) ตามลําดับ) 

ซึ่งเทศบาลเมืองและเทศบาลนครยังอาจจัดต้ังและบํารุงโรงเรียนอาชีศึกษาไดอีก (มาตรา 54 (8) และ

มาตรา 57) ตามลําดับ และพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และ

แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมีหนาที่ที่ตองทําในการ

สงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (มาตรา 67 (5)) สวนพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด 

พ.ศ. 2540 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 กลาววา องคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจ
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หนาที่ในการจัดทํากิจการใด ๆ อันเปนอํานาจหนาที่ของราชการสวนทองถ่ินอื่น  ที่อยูในเขตองคการ

บริหารสวนจังหวัด และกิจการน้ันเปนการสมควรใหราชการสวนทองถ่ินอื่นรวมกันดําเนินการ หรือ  

ใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทํา ทั้งน้ี ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) 

ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 ไดกําหนดไววาใหกิจการ

ตอไปน้ี เปนกิจการที่ราชการสวนทองถ่ินอื่น สมควรใหองคการบริหารสวนจังหวัดรวมดําเนินการหรือ

องคการบริหารสวนจังหวัดจัดทํา ไดแก (11) จัดการศึกษา ทํานุบํารุงศาสนา และบํารุงรักษาศิลปะ 

จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ินหรือวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน จะเห็นไดวาทั้งรัฐธรรมนูญฯ       

พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอน

การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และกฎหมายเฉพาะของแตละองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ตางก็ใหอํานาจแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการจัดการศึกษาใหกับประชาชน

ในเขตพื้นที่ของตน จึงข้ึนอยูกับศักยภาพของแตละองคกรปกครองสวนทองถ่ิน วาจะสามารถแสดง

บทบาทและรับผิดชอบตอการจัดการศึกษาไดดีมากนอยเพียงใด 

โดยสรุปจะเหน็ไดวา องคกรปกครองสวนทองถ่ินจดัการศึกษาที่ครอบคลุมต้ังแตกฎหมายสูงสุด

ไปจนถึงกฎหมายเฉพาะของแตละองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กลาวคือ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย 

พ.ศ. 2550 ไดบัญญัติสิทธิของประชาชนในดานการศึกษาและการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง 

สวนทองถ่ิน ไวในมาตรา 49, 80(3), 80(4), 289 วรรคสองและวรรคสาม เกี่ยวกับความเสมอภาค 

ดานการศึกษา มาตรฐานการศึกษา ตลอดจนการใหอํานาจในการจัดการศึกษาขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน รองลงมาพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 41 - 42 ไดระบุเกี่ยวกับ

สิทธิในการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และการกําหนดใหกระทรวงศึกษาธิการ       

มีหนาที่ชวยเหลือและอุดหนุน นอกจากน้ีพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16(9) และ 17(6) กําหนดใหองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินมีอํานาจและหนาที่ในการจัดการศึกษา และพระราชบัญญัติเฉพาะของแตละองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนาที่ที่ตองทําในการใหราษฎรไดรับการศึกษา

อบรม อาทิ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 

50(6), 53(1), 54(8), 56(1), และ 57 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําพล พ.ศ. 

2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67 (5) และพระราชบัญญัติองคการบริหาร

สวนจังหวัด พ.ศ. 2540 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 ไดออกเปนกฎกระทรวง (พ.ศ. 

2541) โดยกําหนดหนาที่จัดการศึกษาไวในขอที่ 11 เปนตน 
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ปจจัยท่ีสงผลตอความเปนพลเมือง 

 

งามตา วนินทานนท และคณะ (2551 : 68) ไดกลาววาจิตลักษณะตามสถานการณ คือ 

ลักษณะของจิตใจของบุคคลที่อยูภายใตอิทธิพลของสถานการณปจจุบัน มีความไวตอสถานการณ      

ที่เปลี่ยนไป สาเหตุที่สาํคัญของการเกดิพฤติกรรมของมนุษยจะอยูในรูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธนิยม คือ 

1) ลักษณะของสถานการณหรือสภาพแวดลอมทางสังคม อาจจะเอื้อหรือขัดขวางการเกิดพฤติกรรม 

เชน การไดรับการอบรมสั่งสอนจากครูหรือการไดรับการฝกฝนจากสถานศึกษาทําใหมีพฤติกรรม       

ที่พึงประสงค การมีแบบอยางที่ดีของสื่อ 2) จิตลักษณะเดิมของผูกระทําเปนจิตลักษณะที่สะสมจาก

การปลูกฝงในครอบครัวและสถานศึกษา เชน ลักษณะมุงอนาคต นอกจากน้ีลักษณะมุงอนาคตอาจ

ไดรับอิทธิพลจากอาจารยที่ปรกึษาที่ใหขอคิดเห็นในการปฏิบัติตนและกิจกรรมที่จดัข้ึนในมหาวิทยาลัย

ที่มีผลตอลักษณะมุงอนาคต 3) จิตลักษณะรวมกับสถานการณที่เกิดระหวางปจจัยทางจิตเดิมรวมกับ

ปจจัยทางสถานการณอยางนอยอยางละ 1 ดาน ที่สงผลตอพฤติกรรมหน่ึง ๆ และ 4) จิตลักษณะตาม

สถานการณเปนจิตที่แปรเปลี่ยนไปตามสถานการณ เชน เจตคติที่ดีตอเปาหมายในสถานการณหน่ึง 

เมื่อมนุษยมีเจตคติที่ดีตอสิ่งใดสิ่งหน่ึงก็มีแนวโนมใหเกิดพฤติกรรมที่เอนเอียงไปตามเจตคติตอสิ่งน้ัน 

แตถาสถานการณเปลี่ยนเจตคติที่ดีตอเปาหมายน้ันอาจเปลี่ยนไปตามสถานการณไดหรือแปรเปลี่ยน

ไปตามสิ่งเราภายนอก ซึ่งสื่อเปนสิ่งเราอยางหน่ึงที่มอีิทธิพลตอเจตคติ จะเห็นไดวาตัวแปรปจจัยตาง ๆ 

ที่กลาวมามีผลตอการสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมและตัวแปรตาง ๆ เหลาน้ันนอกจาก

จะมีผลตอพฤติกรรมแลวบางปจจัยอาจมีอิทธิพลตอตัวแปรปจจัยอื่น ๆ ดวยกันได  

ดวงเดือน พันธุนาวิน (2543 : 92 - 93) ไดเสนอทฤษฎีตนไมจริยธรรมซึ่งเกิดจากการประมวล

ความรูสรุปผลของงานวิจัยตาง ๆ ทั้งของเด็ก เยาวชน และผูใหญมานานมากกวา 30 ป โดยทฤษฎีตนไม

จริยธรรมเสนอวา คนดีคนเกงที่ประสบความสําเร็จในการปฏิบัติงานจะตองมีรากฐานที่สมบูรณแข็งแรง

ซึ่งทฤษฎีตนไมจริยธรรม แสดงถึงสาเหตุของพฤติกรรมของคนดี และพฤติกรรมของคนเกงวา พฤติกรรม

เหลาน้ี มีสาเหตุทางจติใจทีติ่ดตัวผูกระทําโดยตลอด และสาเหตุทางจติใจทีเ่กิดและเปลี่ยนแปลงไปตาม

สถานการณน้ันมีอะไรบาง ทฤษฎีน้ีสรางจากผลการวิจัยที่เปรียบเทียบลักษณะทางจิตใจของผูที่มี

พฤติกรรมอยางหน่ึง ในปริมาณที่แตกตางกัน ทั้ง ๆ ที่ผูกระทําเหลาน้ีอยูในสถานการณเดียวกันหรือ

คลายคลึงกัน ทฤษฎีน้ีถูกนําเสนออยูในรูปของตนไมที่ประกอบดวย 3 สวน ไดแก  สวนที่เปนราก   

สวนที่เปนลําตน และสวนที่เปนดอกและผลของตนไม สวนแรก คือ ราก ประกอบดวย หลัก 3 ราก  

ซึ่งแทนจิตลักษณะพื้นฐานสําคัญ 3 ประการไดแก 1) สุขภาพจิต หมายถึง ความวิตกกังวล ต่ืนเตน   

ไมสลายใจของบุคคลอยางเหมาะสมกับเหตุการณ 2) ความเฉลียวฉลาดหรือสติปญญา หมายถึง การรู

การคิดในข้ันรูปธรรมอาทร เห็นอกเหน็ใจ และสามารถคาดหรอืทํานายความรูสึกของบุคคลอื่น จิตลกัษณะ

ทั้ง 3 ประการน้ี จะเปนจิตลักษณะพื้นฐานของจิตลักษณะ 5 ตัว บนลําตน และเปนจิตลักษณะพื้นฐาน
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ของพฤติกรรมของบคุคลในสวนทีเ่ปนดอกและผลดวย ดังน้ันบุคคลจะตองมจีิตลักษณะทั้ง 3 ประการน้ี 

ในปริมาณสูงพอเหมาะสมตามวัย จึงจะทําใหจิตลักษณะอีก 5 ตัว บนลําตนพัฒนาไดอยางดี และ             

มีพฤติกรรมทีน่าปรารถนา ในสวนที่สอง คือ สวนที่เปนลําตน อันเปนผลจากจิตลักษณะทัศนคติ หมายถึง 

การเห็นประโยชน - โทษของสิ่งใดสิ่งหน่ึง ความพอใจ-ไมพอใจตอสิ่งน้ัน และความพรอมที่จะมีพฤติกรรม

ตอสิ่งน้ัน ซึ่งสอดคลองกับทัศนคติในทฤษฎีของ Ajzen and Fishbein (1980) สวนคุณธรรม หมายถึง 

สิ่งที่สวนรวมเห็นวาดีงาม สวนใหญแลวมักเกี่ยวของกับหลักศาสนา เชน ความกตัญู ความเสียสละ 

ความซื่อสัตย เปนตน และคานิยม หมายถึง สิ่งที่คนสวยใหญเห็นวาสําคัญ เชน คานิยมที่จะศึกษาตอ        

ในระดับสูง คานิยมในการใชสินคาไทย คานิยมในดานการรักษาสุขภาพ 2) เหตุผลเชิงจริยธรรม หมายถึง 

เจตนาของการกระทําที่ทําเพื่อสวนรวมมากกวาสวนตัวหรือพวกพอง ซึ่งมีพื้นฐานมาจากทฤษฎีพัฒนา 

การทางเหตุผลเชิงจริยธรรมของ Kohlberg 3) ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน หมายถึง ความสามารถ

ในการคาดการณไกล วาสิ่งที่กระทําลงไปในปจจุบัน จะสงผลอยางไร ในปริมาณเทาใด ตอใคร ตลอดจน

ความสามารถในการอดไดรอได สามารถอดเปรี้ยวไวกินหวานได 4) ความเช่ืออํานาจในตน หมายถึง

ความเช่ือวาผลที่ตนกําลังไดรับอยู เกิดจากการะทําของตนเอง มิใชเกิดจากโชคเคราะหความบังเอิญ

หรือการควบคุมของคนอื่น เปนการรูสึกในการทํานายไดควบคุมไดของบุคคล ซึ่งมีพื้นฐานมาจากทฤษฎี 

Locus of Control ของ Rotter (1966) และ 5) แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ หมายถึง ความมานะพยายาม 

ฝาฟนอุปสรรคในการทําสิ่งใดสิ่งหน่ึงโดยไมยอทอ ซึ่งมีพื้นฐานมาจากทฤษฎีแรงจูงใจของ McClelland 

(1963) ซึ่งจิตลักษณะทั้ง 5 น้ีเปนสาเหตุของพฤติกรรมที่นาปรารถนาที่เปรียบเสมือนดอกและผลบน

ตนไม นอกจากน้ี ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2543 : 93) ยังเสนอวา ควรใชจิตลักษณะทั้ง 5 ประการ  

บนลําตนรวมกับจิตลักษณะพื้นฐานที่ราก 3 ประการ ในการอธิบาย ทํานาย และพัฒนาพฤติกรรม 

ของบุคคล ดังน้ันอาจกลาวไดวา จะตองใชจิตลักษณะหลายตัวพรอมกันในการศึกษาและพัฒนาพฤติกรรม

ที่นาปรารถนาของตัวบคุคล การใชจิตลักษณะเพียงตัวเดียวหรือนอยตัว จะไมชวยใหนักวิจัยและนักพฒันา

เขาใจการกระทําของบุคคลไดอยางนามั่นใจ สวนที่สาม คือ สวนของดอกและผล เปนสวนของพฤติกรรม

ของคนดีและคนเกง ซึ่งแสดงพฤติกรรมการกระทําความดี ละเวนความช่ัว ซึ่งเปนพฤติกรรมของคนดี

และเกง และพฤติกรรมการทํางานอยางขยันขันแข็งเพื่อสวนรวมอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งเปนพฤติกรรม

ของคนเกง พฤติกรรมของคนดีและเกงสามารถแบงเปน 2 สวน (ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2548) น่ันคือ  

 1. พฤติกรรมของคนดี ประกอบดวย 2 พฤติกรรมหลัก ไดแก 1) พฤติกรรมไมเบียดเบียน

ตนเอง เปนพฤติกรรมของบุคคลทีไ่มเปนการทาํรายหรือทาํลายตนเอง เชน พฤติกรรมการดูแลสขุภาพ

ของตนเอง พฤติกรรมการบริโภคสิ่งที่มีประโยชน ไมด่ืมเหลา ไมสูบบุหรี่  ไมติดยาเสพติด พฤติกรรม

ไมเลนการพนัน เปนตน และ 2) พฤติกรรมไมเบียดเบียนผูอื่น  

 2. พฤติกรรมของคนดีและเกง ประกอบดวย 2 พฤติกรรมหลัก ไดแก 1) พฤติกรรม

รับผิดชอบ เชน พฤติกรรมการเรียนการทํางาน พฤติกรรมการอบรมเลี้ยงดู พฤติกรรมการปกครอง
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ของหัวหนา และพฤติกรรมการเคารพกฎหมาย เปนตน และ 2) พฤติกรรมพัฒนา เชน พฤติกรรมพัฒนา

ตนเอง (เชน พฤติกรรมใฝรู พฤติกรรมรักการอาน เปนตน) พฤติกรรมพัฒนาผูอื่น เชน พฤติกรรม  

การสนับสนุนใหผูอื่นปลอดภัยในการทํางาน พฤติกรรมการเปนกัลยาณมิตร พฤติกรรมเพื่อนชวย

เพื่อนปองกันโรคเอดส เปนตน และพฤติกรรมพัฒนาสังคม (เชน พฤติกรรมอาสา เปนตน) 

หลักการพัฒนาบุคคลตามทฤษฎีตนไมจริยธรรม 

ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2550 : 21) ไดเสนอหลักการพัฒนาบุคคลตามทฤษฎีตนไมจริยธรรม

ไว 5 ประการประการแรก พัฒนาจิตและพฤติกรรมพรอมกัน แตในสัดสวนที่ตางกันตามวัย ในอดีต

จนถึงปจจุบัน การพัฒนาบุคคลมักเนนที่การปรับเปลี่ยนแตพฤติกรรม เชน การพัฒนาใหเด็กอาชีวะ

ลดการทะเลาะวิวาท ดวยการฝกหัดระเบียบวินัยในคายทหาร ซึ่งเปนการฝกที่เนนการปรับพฤติกรรม 

จากเดิมที่นักเรียนอาชีวะมีพฤติกรรมที่ไรระเบียบ แหกกฎ กาวราว ใหเปนนักเรียนอาชีวะที่มีพฤติกรรม 

ในกรอบในกฎ มีพฤติกรรมเรียบรอย เปนตน การพัฒนาเชนน้ีไดผลนอย เพราะนักพัฒนาลืมพัฒนา

องคประกอบในสวนที่เปนจิตใจ  
 

 
 

ภาพที่ 2.2 ทฤษฎีตนไมจริยธรรมระบจุิตลกัษณะ 8 ประการ ที่เปนสาเหตุพฤติกรรมของคนไทย  

ที่มา : ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2550 

 

ในการศึกษาครั้งน้ีผูวิจัยไดใหความสนใจศึกษาจิตลักษณะ ในสวนของลําตนซึ่งมองเห็นวา        

มีความเกี่ยวของกับความเปนพลเมืองของนักศึกษาอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครอง           

สวนทองถ่ิน 
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ลักษณะมุงอนาคต - ควบคุมตน  

 

ความหมายของลักษณะมุงอนาคต - ควบคุมตน 

ลักษณะมุงอนาคต (Future Orientation) หมายถึง ความสามารถของบุคคลที่คาดการไกล

ในอนาคต โดยคิดไดวาจะเกิดอะไรข้ึนในอนาคตน้ัน นอกจากผูที่มุงอนาคตจะเปนผูที่สามารถกําหนด

เปาหมายในชีวิต โดยมีการกําหนดโครงการระยะสั้น และระยะยาวใหกับตนเองทางดานตาง ๆ เชน 

ดานการงาน ดานครอบครัว ดานสุขภาพ และดานจริยธรรมเปนตน ลักษณะมุงอนาคตน้ันเปนสวนตน

ของประสบการณมี 3 องคประกอบ คือ 1) ความสามารถคาดการณไกลวาอะไรจะเกิดข้ึนในอนาคต

ทั้งใกลและไกล และอาจกลาวไดวาผูที่สามารถคาดการณไกลไดอยางสมบูรณน้ัน จะตองเปนผูที่มี

สติปญญาสูง โดยสามารถคิดและรับรูในสิ่งที่เปนนามธรรมไดอยางชัดเจน 2) ความเช่ือวาสิ่งที่จะเกิดข้ึน

ในอนาคตน้ันอาจเกิดข้ึนกับตนไดเชนเดียวกับที่จะเกิดข้ึนกับผูอื่น 3) สิ่งที่จะเกิดข้ึนในอนาคตมีคุณคา 

หรือความสําคัญของสิ่งที่จะเกิดข้ึนในอนาคตในปริมาณที่ไมลดลง (ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2544 : 162) 

ซึ่งการควบคุมตน (Self-control) หรือโดยทั่วไปเรียกวาวินัยในตนเองจะเปนสวนที่เกิดข้ึนควบคูกัน

เปนการบังคับตนเอง ปรับปรุงตนเอง หรือจัดระเบียบพฤติกรรมของตนเอง เพื่อเปาหมายของการจัด 

สรางพฤติกรรมใหมที่นาปรารถนา เพิ่มปริมาณพฤติกรรมหรืออนุรักษพฤติกรรมที่ดีมีประโยชน ตลอดจน

การลดหรือขจัดพฤติกรรมเดิมที่ไมปรารถนา โดยการจัดการตนเองและไมพึ่งการควบคุมบังคับจากผูอื่น 

(ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2547 : 7) ความสามารถควบคุมตัวเองน้ี ประกอบดวย ลักษณะทางจิตใจ 

หลายประการ คือ การมองเห็นความสําคัญของประโยชนที่จะมีมาในอนาคตมากกวาประโยชนในปจจุบัน 

การเลือกพฤติกรรมที่แสดงถึงการอดไดรอได เพราะเช่ือวาการกระทําของตนจะสงผลใหเกิดผลดีตาม 

ที่ตนตองการได นอกจากน้ันความสามารถควบคุมตนยังเกี่ยวกับการไมหวังผลจากภายนอก แตบุคคล

สามารถใหรางวัลตนเองและลงโทษตนเองได โดยรางวัลที่ใหกับตนเองอยูในรูปของความพอใจตนเอง 

ความภูมิใจในตน สวนการลงโทษตนเองก็คือ การเกิดความไมสบายใจ วิตกกังวลและละอายใจ       

(ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2543 : 92 - 93) และการศึกษาเกี่ยวกับการควบคุมตน เปนที่สนใจทั้ง

นักวิชาการทั้งในและตางประเทศโดยไดใชคําที่เรียกตางกันออกไป  

Bandura (1986 อางถึงใน สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต, 2536) ใชคําวา Self-Regulator และ

ในภาษาไทย มีผูเรียกวาการกํากับตนเอง ซึ่งหมายถึง ความสามารถในการกําหนดตนเองหรือการควบคุม

ตนเองดานความคิด อารมณ ความรูสึก และการกระทําใหเปนไปในทิศทางที่บุคคลตองการ  

สําหรับนักวิชาการไทยที่ศึกษาเกี่ยวกับการควบคุมตนเอง ไดใชคําวา ลักษณะมุงอนาคต - 

ควบคุมตน ซึ่งเปนหน่ึงในแปดของจิตลักษณที่มีสาเหตุของพฤติกรรมที่พึงปรารถนาในสังคม ซึ่งอยูใน

ทฤษฎีตนไมจริยธรรม (ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2539 : 1 - 4)  

สําหรับลักษณะมุงอนาคต - ควบคุมตน หมายถึง ความสามารถของบุคคลที่คาดการณไกล 

และสามารถบังคับควบคุมตนเอง ทําใหพฤติกรรมที่จะนําไปสูเปาหมายที่ดีงามไวในอนาคต และ
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สามารถคาดการณไกล 

หาทางแกไขปญหา 

รูจักการปฏิบัติ 

สามารถวางแผนการปฏิบัติเพื่อใหเกิดผลดีหรือปองกันผลเสียที่จะเกิดข้ึนในอนาคต (ดวงเดือน                  

พันธุมนาวิน, 2539 : 55 และบุญรับ ศักด์ิมณี, 2536 : 6)  

สําหรับงานวิจัยในครั้งน้ีใหความหมายของลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนวา หมายถึง ปริมาณ

ความสามารถในการคาดการณไกลเล็งเห็นความสําคัญของสิ่งที่จะเกิดข้ึนกับตนในอนาคตของนักศึกษา

อาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการควบคุมตนกระทําในสิ่งที่ควรกระทํา 

โดยเลือกกระทําพฤติกรรมที่แสดงถึงการอดไดรอได และเช่ือวาการกระทําของตนจะทําใหเกิดผลดี

ตามที่ตนตองการได รูจักอดไดรอไดเพื่อประโยชนที่มากกวาหรือสําคัญกวาที่จะมีมาในอนาคต 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.3 ตัวแบบการวัดลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน 

 

แนวทางการวัด 

การวัดลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนน้ันไดมีผูศึกษาอยางแพรหลาย โดยอาจแยกวัดสวนใด

สวนหน่ึงหรือวัดทั้งสองสวนพรอมกัน โดยบุญรับ ศักด์ิมณี (2536) ไดสรางแบบวัดลักษณะมุงอนาคต

ควบคุมตนของขาราชการบรรจุใหม โดยแยกเปนสองแบบวัด ๆ ละ 10 ขอ แลวนํามาทดลองกับ

ขาราชการใหม 105 คน ไดคาความเช่ือมั่น โดยวิธีการสัมประสิทธ์ิอัลฟา โดยแบบวัดลักษณะมุงอนาคต

และควบคุมตน ไดคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.78 และ 0.81 ตามลําดับ ซึ่งแบบวัดน้ีไดรับการยอมรับ

และนํามาพัฒนาใชตออยางแพรหลาย เชน เจิดหลา สุนทรวิภาต (2534) ศึกษาในกลุมหัวหนาภาควิชา

ในมหาวิทยาลัยเปด นําแบบวัดทั้ง 20 ขอ มาหาความเช่ือมั่นไดเทากับ 0.72 วิชัย เอียดบัว (2534) 

ศึกษาในกลุมครปูระถมศึกษา ไดคาความเช่ือมั่นแบบวัดลักษณะมุงอนาคตและควบคุมตนเทากับ 0.78 

และ 0.81 ตามลําดับ วิลาสลักษณ ชัววัลลี และคณะ (2547) ที่ใชวัดกลุมขาราชการพลเรือน สังกัด

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนไดคาความเช่ือมั่นของแบบวัดลักษณะมุงอนาคตและ

ควบคุมตนเทากับ 0.86  

การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยจึงนําแบบวัดลักษณะมุงอนาคตและควบคุมตนของ วิลาสลักษณ ชัววัลลี 

และคณะ (2547) มาปรับใชใหเหมาะกบัลกัษณะของกลุมตัวอยาง โดยสรุปวาบุคคลที่มีลักษณะมุงอนาคต 

ควบคุมตนน้ันจะมีลักษณะดังตอไปน้ี 1) สามารถคาดการณไกล เห็นความสําคัญของอนาคต และ

ลักษณะมุงอนาคต 

ควบคุมตน 
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ตัดสินใจเลือกกระทํา 2) หาทางแกปญหาและวางแผนดําเนินการเพื่อผลในอนาคต 3) รูจักเลือกปฏิบัติให

เกิดการอดไดรอไดอยางเหมาะสม โดยแบบวัด  เปนแบบมาตราประเมินซึ่งแตละขอมีมาตราประเมิน 

5 หนวยจาก “มากที่สุด - นอยที่สุด” ผูที่ไดคะแนนสูง แสดงวาเปนผูที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน

สูงกวาผูที่ไดคะแนนตํ่ากวาในการวัดลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนน้ันไดมีงานวิจัยของ รสนันท ณ นคร 

(2550) สรางแบบวัดลักษณะมุงอนาคตและควบคุมตน โดยนําแบบวัดดังกลาวมาใชจํานวน 10 ขอ 

เปนแบบวัดปริมาณความสามารถในการคาดการณไกล เล็งเห็นความสําคัญของสิ่งที่จะเกิดในอนาคต 

รวมทั้งความสามารถในการควบคุมบังคับ ตนเองใหรูจัก อดได รอได เพื่อรอรับประโยชนที่ย่ิงใหญกวา

ที่จะมีมาในอนาคต มีพิสัยของคะแนนอยูระหวาง 10 - 60 คะแนน พิสัยคาอํานาจจําแนกรายขอของ

แบบวัดน้ี (คาอาร) 0.35 ถึง 0.61 มีคาความเช่ือมั่นสัมประสิทธ์ิแอลฟาเทากับ 0.82 ในงานวิจัยครั้งน้ี

ผูวิจัยไดใชแบบวัดลักษณะมุงอนาคตและควบคุมตนของ ดวงเดือน พันธุมนาวิน งามตา และคณะ 

(2536) โดยใหนักเรียนรายงานถึงการคาดการณไกล เห็นความสําคัญของสิ่งที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 

และบังคับใหตนเองใหอดไดรอไดหรือเลือกที่จะไมรับผลประโยชนเล็กนอยในทันทีจะเกิดในอนาคต 

และบังคับตนเองใหตนเองใหอดไดรอไดหรือเลือกที่จะไมรับผลประโยชนเล็กนอยในทันทีแตจะรอรับ

ประโยชนที่ย่ิงใหญกวาหรือสําคัญกวาที่จะตามมาในอนาคต จํานวน 20 ขอ มีลักษณะเปนประโยค

ประกอบมาตรประเมินคา 6 ระดับ “จริงที่สุด - ไมจริงเลย” พิสัยคะแนนอยูระหวาง 20 - 120 

คะแนน แบบวัดน้ีมีคาความเช่ือมั่น แบบสัมประสิทธ์ิแอลฟาเทากับ 0.64  

โชติมา สุรฤทธิธรรม (2551 : 105) ไดศึกษาปจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวของกับพฤติกรรม

รับผิดชอบของเยาวชนที่กระทาํผิดกฎหมายซึ่งถูกควบคุมตัวในศูนยฝก และอบรมเด็กและเยาวชนชาย

บานกรุณา บานอุเบกขา และบานมุทิตา 378 คน พบวา ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมีความสัมพันธ

ทางบวกกับพฤติกรรมรับผิดชอบอยางมีนัยยะสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r = 0.50)  

เจษฎา หนูรุน (2551 : 93) ไดศึกษาปจจัยลักษณะที่สงผลตอจิตสาธารณะของนักเรียน        

ชวงช้ันที่ 3 โรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน 405 คน พบวา ลักษณะ  

มุงอนาคตควบคุมตนมีความสัมพันธทางบวกกับจิตสาธารณะ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

(r = 0.433) โดยพบรายละเอียดวา นักเรียนตัวทํานายที่สําคัญลําดับที่ 1 ของการมีจิตสาธารณะ เมื่อ

รวมกับตัวทํานาย จิตลักษณะและสถานการณ อีก 3 ตัว สามารถทํานายการมีจิตสาธารณะไดรอยละ 

32.7 มีคานํ้าหนักความสําคัญเทากับ 0.213  

สุชาดา ชลานุเคราะห (2552) ไดศึกษาปจจัยทางจิตสงัคม ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการทํางาน

อยางมีจริยธรรมของหวัหนาสถานีอนามัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 575 คน พบวา หัวหนา

สถานีอนามัยที่มีลกัษณะมุงอนาคตควบคุมตนมากเปนผูมีความเครียดในงานนอยกวาหวัหนาสถานีอนามัย

ประเภทตรงขาม และพบวา ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนเปนตัวทํานายสําคัญลําดับที่ 3 ของพฤติกรรม

อุทิศตนในการทํางานเมื่อรวมกับตัวทํานายจิตลักษณะเดิมและสถานการณรวมกับตัวทํานายกลุม
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ลักษณะตามสถานการณอีก 9 ตัวแปร รวมเปน 10 ตัวแปร สามารถทํานายพฤติกรรมอุทิศตนในการ

ทํางานไดรอยละ 45.9 ในกลุมรวม และยังพบวา ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนเปนตัวทํานายสําคัญ

ลําดับที่ 1 ของพฤติกรรมซื่อสัตยในการทํางานและเมื่อรวมกับตัวทํานายจิตลักษณะเดิมและสถานการณ

ทํานายพฤติกรรมซื่อสัตยในการทํางานไดรอยละ 56.8 ในกลุมรวม  

นอกจากน้ี วรทัศน วัฒนชีวโนปกรณ และคณะ (2555) ไดศึกษาปจจัยเชิงเหตุทางจิตและ

สังคมที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมใฝรูใฝดีของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 424 คน พบวา พฤติกรรม    

การยอมรับในนวัตกรรมดานวิชาการ ชุดตัวทํานายลําดับที่ 1 สามารถทํานายไดระหวางรอยละ 6.3 -37.9 

ทํานายไดสูงสุดในกลุมนักศึกษาที่เคยเขารับการอบรมเสริมความรูและทักษะ พบตัวทํานายที่สําคัญ คือ 

การเห็นแบบอยางจากสื่อมวลชน และการมีแบบอยางที่ดีจากผูปกครอง เมื่อนําชุดตัวทํานายลําดับที่ 2 

เขารวมสามารถทํานายไดเพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญในกลุมรวมและในทุกกลุมยอย โดยเพิ่มข้ึนระหวาง

รอยละ 5.8 - 21.8 ทํานายไดสูงสุดในกลุมนักศึกษาช้ันปที่ 3 มีตัวทํานายที่สําคัญ คือ การเห็นแบบอยาง

จากสื่อมวลชน ความชอบเสี่ยงนอย และลักษณะมุงอนาคตการควบคุมตน ตามลําดับและเมื่อนําชุด 

ตัวทํานายลําดับที่ 3 เขารวมทํานาย สามารถทํานายไดเพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญในกลุมรวมและในกลุม

ยอยโดยนายไดเพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญในกลุมรวมและกลุมยอย โดยไดทํานายเพิ่มข้ึนอยูระหวาง         

รอยละ 6.4 - 19.2 ทํานายไดเพิ่มข้ึนสูงสุดในกลุมนักศึกษาที่มีผลการเรียนตํ่า มีตัวทํานายที่สําคัญ  

คือ การมีเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมใฝรูใฝดี สติสัมปชัญญะ แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ ลักษณะมุงอนาคต      

การควบคุมตน และความชอบเสี่ยงนอย การวัดความเช่ืออํานาจในตน มักมีการวัดองคประกอบที่สําคัญ 

2 ประการ คือ ความสามารถในการทํานายไดคือการรูเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางสาเหตุกับผลน้ัน 

(Predictability) ความสามารถในการควบคุมการปรากฏและปริมาณของผลตอบแทนได (Controllability) 

โดยมักเปนการวัดใน 2 ลักษณะ คือ 1) วัดแยกองคประกอบ ซึ่งเปนแบบวัดแบบด้ังเดิมที่ Rotter ใช 

และ 2) วัดทั้ง 2 องคประกอบพรอมกัน (ดุจเดือน พันธุมนาวิน, 2546 : 116) เปนแบบวัดที่นักวิชาการ

ในประเทศไทยนิยมใช มีลักษณะเปนแบบวัดชนิดมาตรประเมินรวมคา (Summated Rating Scales) 

ซึ่งใชวัดความเช่ืออํานาจในตนเชิงจิตลักษณะ เชน จินตนา บิลมาศ (2542) ไดสรางแบบวัดความเช่ือ

อํานาจในตน ใชวัดในกลุมขาราชการพลเรือน 1,253 คน และใชช่ือวา แบบสอบถามเหตุการณ            

ในชีวิตการทํางานของขาพเจา ซึ่ง อุบล เลี้ยววาริน (2534 : 247) ใชวัดผูใหญในกลุมตาง ๆ เชน         

ครูศึกษานิเทศก ทหาร รวมทั้งแบบวัดความเช่ืออํานาจในตนเกี่ยวกับสุขภาพในกลุมเด็ก  

ทัศนา ทองภักดี (2539 : 43) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางการอบรมเลี้ยงดู ความเช่ือ

อํานาจภายในตนและความคิดเกี่ยวกับตนของเด็กในเมืองและชนบท โดยสรางแบบวัดความเช่ือ

อํานาจภายในตนเปนคําถามเกี่ยวกับความรูสึกนึกคิดโดยทั่วไป ดานโชคลาง ดานการเรียน และ         

ดานการกระทํากิจกรรมตาง ๆ ของนักเรียนมีคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามเทากับ 0.79 ในกลุม

นักศึกษา  
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ชวนชัย เช้ือสาธุชน (2552 : 545 - 547) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางการใฝเรียนรูคูความ

ดีของนักศึกษา กับความเช่ืออํานาจในตน แบบสอบถามมีเน้ือหาเกี่ยวกับพฤติกรรมดานความเช่ือ

อํานาจในตน ซึ่งเปนแบบวัดที่มีลักษณะเปนมาตรประเมินคา 6 อันดับ ต้ังแตจริงที่สุดจนถึง ไมจริงเลย 

แบบวัดน้ีมีคาอํานาจจําแนกรายขอดวยการหาคาความสัมพันธรายขอกับคะแนนรวม ( Item-total 

Correlation) มีคาระหวาง 0.43 - 0.67 คาความเช่ือมั่น 0.92 ในการศึกษาครั้งน้ีผูวิจัยไดใชแบบวัด

ความเช่ืออํานาจในตนของ ซึ่งประกอบดวยแบบวัด จํานวน 15 ขอ ที่ใชวัดกลุมตัวอยางที่มีคาอํานาจ

ความเช่ือมั่นอยูในระดับที่ยอมรับไดและมีลักษณะกลุมตัวอยางที่ใกลเคียงกันมาปรับปรุงใหเหมาะสม

กับการศึกษา ในงานวิจัยน้ีวัดความเช่ืออํานาจดวยแบบวัดในลักษณะมาตรประเมินรวมคา (Summated 

Rating Scale) แตละขอมีมาตร 6 หนวย จาก “จริงที่สุด ถึง ไมจริงเลย” ใหผูตอบอานประโยคแลว

เลือกตอบวา ตนคิดวาประโยคน้ีเปนจริงสําหรับตนในระดับใด สําหรับขอความทางบวก ผูที่ตอบวา 

“จริงที่สุด จะได 6 คะแนน ไปจนถึง ไมจริงเลย” ได 1 คะแนน สวนขอความทางลบ ผูที่ตอบวา “จริง

ที่สุด จะได 1 คะแนน ไปจนถึง ไมจริงเลย” ได 6 คะแนน การแปลความหมาย ผูที่ไดคะแนนจากแบบ

วัดน้ีมากเปนผูที่มีความเช่ืออํานาจในตนมาก ผูที่ไดคะแนนจากแบบวัดน้ีนอยเปนผูที่มีความเช่ือ

อํานาจในตนนอย โดยลําดับตามสัดสวนของคะแนน 

งานวิจัยท่ีเก่ียวกับการวัด 

จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของลักษณะมุงอนาคตควบ คุมตนกับความ  

เปนพลเมืองดี ผูวิจัยไมพบงานวิจัยที่เกี่ยวของโดยตรงแตพบงานวิจัยที่เกี่ยวของระหวางลักษณะ       

มุงอนาคตควบคุมตนกับพฤติกรรมคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียนและการศึกษาพฤติกรรม         

ของบุคคลตาง ๆ ดังน้ี 

นีออน พิณประดิษฐ และคณะ (2546) ไดศึกษาพฤติกรรมการทํางานของขาราชการตํารวจ 

จํานวน 1,209 นาย เปนตํารวจสัญญาบัตร 203 นาย ช้ันประทวน 1.006 นาย ใน 3 สายงาน คือ สาย

งานสอบสวน สายงานจราจร และสายงานปองกันและปราบปราม พบวา แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ ลักษณะ

มุงอนาคตควบคุมตน และเจตคติตอการเปนตํารวจ รวมกันสามารถทํานายพฤติกรรมการทํางานทั่วไป

ไดรอยละ 36.43 ในกลุมรวมสัญญาบัตร และทํานายไดรอยละ 39.78 ในกลุมรวมตํารวจช้ันประทวน 

โดยมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนเปนตัวทํานายสําคัญลําดับที่ 2 รองจากแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ และพบวา 

แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน และเจตคติตอการเปนตํารวจ ทํานายพฤติกรรม       

การทํางานทั่วไป และการทํางานเฉพาะสายงานไดสูงสุดในสายงานสอบสวน (ทํานายไดรอยละ 40)  

บุญรับ ศักด์ิมณี (2536) จากงานวิจัยเชิงทดลองเพื่อศึกษาวิธีการเสริมสรางจิตลักษณะเพื่อ

พัฒนาพฤติกรรมการทํางานราชการโดยใชกิจกรรมมุงอนาคตและการควบคุมตัวเองเปนกิจกรรมที่จัด

กระทํากับกลุมตัวอยางซึ่งขาราชการบรรจุใหมสังกัดกระทรวงตาง ๆ ที่ทํางานในกรุงเทพมหานคร 

120 คน พบวา ผูไดรับฝกลักษณะมุงอนาคตและการควบคุมตนเอง มีปริมาณลักษณะมุงอนาคต และ
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การควบคุมตนเองสูงกวาผูไมไดรบัการฝก ผูที่ไดรับการฝกทั้งลกัษณะมุงอนาคตและการควบคุมตนเอง 

มีลักษณะที่ไดการฝกสูงกวากลุมควบคุมอยางเดนชัด กลุมที่ไดรับทัศนคติตอการทํางานราชการเพื่อ

อนาคต และพฤติกรรมการทํางานมากกวาการฝกควบคุมตนเอง สอดคลองกับงานวิจัยเกี่ยวกับครู  

โกศล มีคุณ และคณะ (2545 : 182 - 183) ที่ศึกษาผลการฝกใชเหตุผลเชิงจริยธรรมที่มีตอจิตลักษณะ 

และพฤติกรรมจริยธรรมของครู พบวา ลักษณะมุงอนาคตควบคุมรวมกับจิตลักษณะดานอื่น สามารถ

ทํานายพฤติกรรมการทํางานอยางมีจริยธรรมไดรอยละ 61.5  

เจษฎา หนูรุน (2551) ไดทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยจิตลักษณะที่สงผลตอจิตสาธารณะ        

ของนักเรียนชวงช้ันที่ 3 โรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กลุมตัวอยางที่ใชเปน

นักเรียนชวงช้ันที ่3 จํานวน 405 คน ผลการวิจัยพบวา คาสัมประสิทธ์ิถดถอยระหวางปจจัยจิตลักษณะ

รายดานกับจิตสาธารณะโดยรวมมีคาเทากับ 572 สามารถอธิบายรวมกันไดรอยละ 32.7 โดยปจจัย 

จิตลักษณะที่สงผลทางบวกอยางมีนับสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ไดแก ลักษณะมุงอนาคต สุขภาพจิต 

คานิยมความเปนไทย และแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ มีคานํ้าหนักความสําคัญเทากับ 0.213, 0.203, 0.178 

และ 0.148 ตามลําดับ สวนสติปญญาและความเช่ืออํานาจในตน สงผลทางบวกอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 มีคานํ้าหนักความสําคัญเทากับ 0.108 และ 0.107 เมื่อพิจารณาจิตสาธารณะรายดาน 

พบวา คาสัมประสิทธ์ิการถดถอยระหวางปจจัยจิตลักษณะกับจิตสาธารณะ มีคาวิลคสแลมปดา (˄) 

เทากับ 0.609 และคาสหสัมพันธพหุคูณระหวางปจจัยจิตลักษณะรายดานกับจิตสาธารณะดานการใช 

ดานการถือเปนหนาที่ และดานการเคารพสิทธิมีคาสัมประสิทธ์ิและสหสัมพันธพหุคูณ เทากับ 0.478, 

0.540 ตามลําดับซึ่งทุกดานมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

โชติมา สุรฤทธิธรรม (2551 : 105) ไดศึกษาปจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวของกับพฤติกรรม

รับผิดชอบของเยาวชนที่กระทําผิดกฎหมายซึ่งถูกควบคุมตัวในศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนชาย

บานกรุณา บานอุเบกขา และบานมุทิตา จํานวน 378 คนพบวา ลักษณะมุงอนาคต - ควบคุมตนมี

ความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมรับผิดชอบ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r = 0.50)  

จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการทํางานพบผลการวิจัย     

ที่สอดคลองกันวาลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนสงผลตอนักศึกษาอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน โดยเปนตัวทํานายที่สําคัญของพฤติกรรมที่พึงประสงค นอกจากน้ียังพบผลการวิจัย 

ที่แสดงใหเห็นวาลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน เมื่อศึกษารวมกับตัวแปรจิตลักษณะอื่น ๆ เชน แรงจูงใจ

ใฝสัมฤทธ์ิ เจตคติตองาน เปนตน สามารถทํานายพฤติกรรมการทํางานที่พึงปรารถนาไดดีมากข้ึน 

ดังน้ัน จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยจึงคาดวาลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน

สงผลทางตรงตอนักศึกษาอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
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ภาวะผูนําของครู 

 

ความหมายของภาวะผูนํา 

ภาวะผูนําหรือความเปนผูนํา มีนักวิชาการ นักการศึกษาไดใหความหมายไวหลากหลาย เชน 

Gibson Ivancevich and Donnelly (1982) กลาววา ภาวะผูนํา คือ ความสามารถในการ

ใชอิทธิพลกําหนดพฤติกรรมบุคคลอื่นแตละคนซึง่พฤติกรรมแตละคนก็จะสงผลกระทบไปยังพฤติกรรม

ของกลุม โดยผานกระบวนการติดตอสื่อสาร สอดคลองกับ Daft (1999) ที่กลาววา ภาวะผูนําเปนการ

มีปฏิสัมพันธ ที่ไมหยุดน่ิง ของกระบวนการ 3 อยางที่มีความเกี่ยวเน่ืองและมีอิทธิพลตอกัน ไดแก ผูนํา 

(Leaders) ผูตาม (Follows) และสถานการณ (Situations)  

ในขณะที่ ภิญโญ ทองเหลา (2553) และณฐกร รักธรรม (2557) ไดใหความหมายวา เปน

กระบวนการที่บุคคลหน่ึงสามารถใชอํานาจ ใชกระบวนการสั่งการหรืออิทธิพลชักจูง กระตุนใหบุคคล

อื่นหรือกลุม บุคคลกลุมอื่นปฏิบัติตามแนวคิดของตนเองหรือแนวคิดรวมกัน อันนําไปสูความสําเร็จ

ตามเปาหมายขององคการ  

รัตติกรณ จงวิศาล (2556) ใหความหมายของภาวะผูนําวา เปนคุณลักษณะ พฤติกรรม 

ความสามารถหรือกระบวนการที่เปนปฏิสัมพันธหรือเปนวิธีการดําเนินชีวิตของบุคคลที่สามารถ       

มีอิทธิพลตอผูอื่น กลุมคน สามารถสรางแรงบนดาลใจ สรางความปรารถนา ทําใหเกิดความเช่ือถือ

ศรัทธา การยอมรับ ความพยายาม การอุทิศตัว การใชความ สามารถอยางดีที่สุด และชวยเพิ่มพลัง

อํานาจของผูอื่น เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย  

Katzenmeyer and Moller (2001) กลาววา ภาวะผูนําครู คือ ครูผูที่เปนผูนําโดยนําทั้ง

ภายในหองเรียนและภายนอกหองเรียน เช่ือมโยงกับชุมชนและชวยเหลือกลุมของครู ผูเรียน และผูนํา 

และมีอิทธิพลตอผูอื่นไปสูการพัฒนาการดําเนินงานทางการศึกษา สอดคลองกับ Harris and Lambert 

(2003) กลาววา ภาวะผูนําครู คือ ลักษณะในรูปแบบของภาวะผูนําแบบรวมมือ ซึ่งครูพัฒนาทักษะ

เช่ียวชาญจากการปฏิบัติงานตาง ๆ รวมกัน  

Harris and Muijs (2005) ไดสรุปไววา ภาวะผูนําครูหรือความเปนผูนําของครู หมายถึง 

การเขาไปเกี่ยวของกับการแสดงความเปนมืออาชีพแนวใหม (New Professionalism) ซึ่งครูจะมีความ

เปนอิสระ (Autonomy) และการช้ีนําตนเอง (Self-Direction) มากข้ึน  

Danielson (2006) เสนอวา ภาวะผูนําครู คือ การแสดงบางสิ่งบางอยางตามคุณลักษณะ

ดังน้ี 1) เตรียมรับผลกระทบที่จะเกิดข้ึนในหองเรยีน 2) ชวยเหลือและสนับสนุนครคูนอื่น ๆ  3) มีเสนห

ในการทํางานรวมกับคนอื่น 4) ซาบซึ้งหรือใหความสําคัญกับพันธกิจของโรงเรียน  

Nussbaum-Beach (2007) ไดกลาววา ภาวะผูนําครูเปนมากกวาการนํานักเรียนและ     

การเปนครูที่ดี แตภาวะผูนําครูรวมไปถึงการนํานอกหองเรียนและการนําครูคนอื่น ๆ  
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Lattimer (2007) กลาววาความเปนผูนําของครูไมใชมีไดงาย เพราะนอกจากครูจะตอง 

เปนครูผูนําแลวยังตองรักษาสภาพใหมีผลงานและเกิดศรัทธา ดังน้ันโรงเรียนจึงควรดําเนินการใหการ

ยอมรับนับถือครู สรางชุมชนใหเพื่อนครูไดรวมกันทํางานชวยเหลือกันใหการดําเนินการเปนไป          

ในทิศทางเดียวกัน สนับสนุนใหครูเรียนรู และเขาใจความตองการของนักเรียน และคนหาศักยภาพ 

ทักษะ ความสามารถและภาวะผูนําของครูเพื่อมาพัฒนาตอไป  

สุรศักด์ิ หลาบมาลา (2551) สรุปไววา ภาวะผูนําครู หมายถึง ความพยายามในการเพิ่มผล 

สัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนในยุคปจจุบันเนนที่ความเปนผูนําของครูกับผูบริหารรวมกันเปนผูนํา

ในการเรียนการสอน เพื่อปรับปรุงผลการเรียนของนักเรียน ครูเนนการนําความเช่ียวชาญในการสอน

ของตนมาใชประโยชน มีความสัมพันธที่ดีกับนักเรียนและชุมชน สรางชุมชนใหเพื่อนครูไดรวมกันทํางาน

ชวยเหลือกันใหการดําเนินการเปนไปในทิศทางเดียวกัน ความเปนผูนําของครูจึงตองมีความเสยีสละใน

การทํางานเพื่อเด็กและเพื่อโรงเรียน มีความเปนผูนําสามารถนําครูคนอื่นในการทํางานใหบรรลุเปาหมาย  

สรุปไดวา ภาวะผูนําครู หมายถึง ครูผูที่เปนผูนําที่มีการแสดงออกของครูโดยการนําทั้ง

ภายในและภายนอกหองเรียน ตลอดจนการมีความสัมพันธและเกี่ยวของกับกิจกรรมตาง ๆ ระหวาง

ครูแตละบุคคลภายในสถานศึกษา มีการรวมกันทํางานอยางรวมมือรวมพลังนําไปสูการเรียนรู          

มีอิทธิพลตอผูอื่นไปสูการพัฒนาการดําเนินงานทางการศึกษา และรักษาสภาพใหมีผลงาน สามารถ

สรางแรงบันดาลใจ สรางความปรารถนา ทําใหเกิดความเช่ือถือศรัทธา การยอมรับ ความพยายาม 

การอุทิศตัว เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย 

แนวคิดเก่ียวกับองคประกอบของภาวะผูนําครู 

Kathleen Devaney (1987) ไดกําหนดองคประกอบที่สําคัญสําหรับภาวะผูนําครู ไวดังน้ี 

1) สรางความตอเน่ืองของการสอนและพัฒนาการสอนของตนเอง 2) จัดระบบและทบทวนการเปน

ผูนํา 3) พัฒนาหลักสูตร 4) มีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจในโรงเรียน 5) มีสวนในการพัฒนาครูสู

การเปนครูมืออาชีพและสงเสริมครูดวยกัน 6) มีสวนรวมในการประเมินครู  

Strodl (1992) กลาวถึงองคประกอบของภาวะผูนําครู ดังน้ี 1) การมีภาวะผูนําแบบไมเปน

ทางการที่แฝงอยู 2) มีความสามารถในการระบุลักษณะของปญหาและขอขัดแยง และ 3) การไดรับ

การเสริมพลังอํานาจเพื่อแกปญหา ซึ่งสอดคลอง Fullan (1994) กลาววาองคประกอบภาวะผูนําครู      

มี 2 ลักษณะ ไดแก 1) มีความมุงมั่นและพัฒนาตนไปสูครูมืออาชีพอยางตอเน่ือง 2) การสนับสนุน

ชวยเหลือครูคนอื่นใหสามารถพัฒนาไปสูครูมืออาชีพดวย  

Pellicer and Anderson (1995) กลาวไว 2 ประเด็น ไดแก 1) การมีความคิดริเริ่มสรางสรรค

เกี่ยวกับการเรียนการสอนและการนําไปสูการปฏิบัติจริงในโรงเรียน โดยกอใหเกิดผลตอการปรับปรุง

การเรียนรูของผูเรียน และ 2) เปนผูนําทางการเรียนการสอน โดยเขาแสดงทัศนะวาความเปนผูนํา

ดานการ เรียนการสอนมิไดถูกกําหนดจากฝายบริหาร แตเกิดจากตัวของครูเองภายใตการสนับสนุน

ของโรงเรียน  



 67

ตอมา Sherrill (1999) ไดเสนอองคประกอบสําคัญของการมีภาวะผูนําของครู ดังน้ี          

1) การเปนแบบอยางที่ดีของการสอนและการเรียนรู 2) การเขาใจอยางถองแทดานทฤษฎีและ           

การวิจัยเกี่ยวกับการสอนและการเรียนรู 3) การเขาใจทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการ 4) การบมเพาะ      

จิตวิญญาณการเปนครู 5) การแสดงความสามารถในการแนะแนวแบบคลินิก และ 6) การสามารถ

ช้ีแนะผูรวมงานและเพื่อนครูโดยวิธีคิดแบบไตรตรองและคนหาตนเอง  

อยางไรก็ตาม Leithwood and Duke (1999) ไดกลาวถึงภาวะผูนําของครูในแงคุณลักษณะ 

6 ดาน คือ 1) เปนผูนําการเรียนการสอน 2) เปนผูนําการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง 3) เปนผูนําการ

เปนตัวแบบดานคุณธรรม 4) เปนผูนําการมีสวนรวม 5) เปนผูนําการบริหารจัดการ 6) เปนผูนําการ

แกปญหาเฉพาะหนา จนกระทั่ง Childs-Bowen and Scrivner (2000) กลาวถึงครูที่มีภาวะผูนําของครู  

มี 3 องคประกอบ ไดแก 1) มีการพัฒนาตนไปสูครูมืออาชีพภายใตบรรยากาศของการเรียนรูรวมกัน

ของครู 2) สงเสริมการเรียนรูของผูเรียน 3) สงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  

Neuman and Simmons (2000) กลาวถึงครูที่มีภาวะผูนําของครูมี 3 องคประกอบ ไดแก 

1) สรางแรงบันดาลใจ 2) กระตุนการใชปญญาใหทีมสรางแนวคิดใหม 3) สรางวิธีการใหม 4) นําไปสู

การปฏิบัติจนเห็นผลเชิงประจักษที่ Katzenmeyer and Moller (2001) กลาวถึงครูที่มีภาวะผูนํา

ของครูมี 6 องคประกอบ ประกอบดวย 1) ทักษะการสอนแบบมืออาชีพ 2) บุคลิกภาพที่เหมาะสมกับ

การเปนครู 3) มีความมั่นคงและกาวหนาในอาชีพที่นําหนาครูคนอื่น 4) มีความสนใจเกี่ยวกับการพัฒนา

ตนเองใหเกิดการเรียนรู 5) ทุมเทเวลาและความมุงมั่น ในการเปนครูผูนํา 6) การยอมรับและเช่ือถือ

จากเพื่อนครูจากการปฏิบัติการสอนตามปกติ และ Frost and Durrant (2003) กลาว ภาวะผูนํา 

ของครู ประกอบดวย 3 องคประกอบ คือ 1) การทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยใชความรวมมือ                 

2) การทดลองดวยการปฏิบัติจริง 3) การรวมกลุมและการใชหลักฐานเชิงประจักษ  

องคประกอบของภาวะผูนําครู 

มณนิภา ชุติบุตร (2551) กลาววาการพัฒนาตนไปสูครูมืออาชีพ จะตองปฏิบัติอยู 2 เรื่อง

คือ การปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานในการปฏิบัติตนจะตองประพฤติปฏิบัติตน ดังน้ี เปนผูมีวินัยคุณธรรม 

จริยธรรม ซึ่งประกอบดวยการมีวินัยในตนเอง การรักษาวินัยของทางราชการ คุณธรรมจริยธรรม 

สําหรับขาราชการครูบทบาทหนาที่ของขาราชการในฐานะเปนพลเมืองที่ดีและการปฏิบัติตามกฎหมาย 

ระเบียบแบบแผนหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติราชการ ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพ และ

จรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความตระหนัก รักและศรัทธา ตลอดจนมีจิตสํานึกที่ดีของความเปนครู 

สามารถพัฒนาตนเองใหเปนผูที่ทันตอการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง

อยูเสมอ ประพฤติปฏิบัติตนไดถูกกาลเทศะและเหมาะสมกับการเปนครูที่ดี มีการดํารงชีวิตที่เหมาะสม 

และการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานของครูจําเปนอยางย่ิงที่จะตองมีความรูพื้นฐานในวิชาภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร ความรูในวิชาชีพครูในเรื่องที่เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การจัดการ
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เรียนรูจิตวิทยาสําหรับครูการวัดและประเมินผล การบริหารจัดการในโรงเรียน การวิจัยทางการศึกษา 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา และความเปนครู  

มิติของภาวะผูนําครู 

อาภารัตน ราชพัฒน (2554) สังเคราะหองคประกอบภาวะผูนําครู ดังน้ี 1) การพัฒนาตนเอง

และเพื่อนครู มีองคประกอบยอยดังน้ี มีความมุงมั่นและการพัฒนาตนไปสูครูมืออาชีพอยางตอเน่ือง 

และการสนับสนุนและชวยเหลอืครูคนอื่นใหสามารถพัฒนาไปสูครูมืออาชีพดวยมีการพัฒนาตนไปสูครู

มืออาชีพภายใตบรรยากาศของการเรียนรูรวมกันของครู สรางแรงบันดาลใจและกระตุนการใชปญญา 

ใหทีมสรางแนวคิดใหม สรางวิธีการใหม และนําไปสูการปฏิบัติจนเห็นผลเชิงประจักษได มีความสนใจ

เกี่ยวกับการพัฒนาตนเองใหเกิดการเรียนรูเปนผูนําทางชีวิตใหกับเพื่อนครู การพัฒนาวิชาชีพครูใหกับ

เพื่อนรวมงาน เปนพี่เลี้ยงคอยใหคําปรึกษากับครูใหม เปนผูที่หมั่นฝกตนเองอยูเสมอ การสามารถช้ีแนะ

ผูรวมงานและเพื่อนครูโดยวิธีคิดแบบไตรตรองและคนหาดวยตนเอง สงเสริมและสรางชุมชนแหง         

การเรียนรูรวมกันระหวางครูข้ึนในโรงเรียนบนรากฐานการจัดการเชิงระบบขององคการที่ตายตัวไปสู

ระบบ    ที่ยืดหยุน 2) เปนแบบอยางทางการสอน มีองคประกอบยอยดังน้ี เปนผูนําทางการเรียน  

การสอนที่เกิดจากตนเอง การแบบอยางที่ดีของการสอนและการเรียนรู เปนผูนําดานการเรียนการสอน 

ครูแสดงความเช่ียวชาญระดับสูงดานการเรียนการสอน ทักษะการสอนแบบมืออาชีพ มุงมั่นอยางจริงจัง

ในการปฏิบัติการสอน การเรียนรู และการประเมิน เปนผูสอนที่ดีในหองเรียน 3) มีสวนรวมในการ

พัฒนา มีองคประกอบยอยดังน้ี เปนผูสรางเครือขายที่สามารถปฏิบัติงานในทีมกับเพื่อนครูในโรงเรียน

ของตนและสามารถปฏิบติังานในชุมชนได งานรวมกับครคูนอื่นและผูบรหิารมีสวนรวมในการเปลี่ยนแปลง

เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพขอโรงเรยีน เปนผูนําดานการมีสวนรวม การใหความชวยเหลือและรวมมือกับครู

คนอื่น เปนแบบอยางในการผสานความรวมมือ 4) เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง มีองคประกอบยอยดังน้ี 

เปนผูนําดานการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง แปลงแนวคิด วิสัยทัศนไปสูการปฏิบัติที่ทําไดจริง มีความ 

สามารถในการระบุลักษณะของปญหาและขอขัดแยง เขาใจความขัดแยงอันมักจะเกิดข้ึนกับภารกิจ

ของโรงเรียน เปนบุคคลแหงการเปลี่ยนแปลง เมื่อถึงคราวคับขันก็พรอมที่จะปลุกใหทุกคนสูเพื่อโรงเรียน

และเพื่อนักเรียนของตน 5) เปนผูนําการบริหารจัดการ มีองคประกอบยอยดังน้ี เปนผูนําดานการบริหาร

จัดการ สงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ธํารงรักษาไวซึ่งวัฒนธรรม องคการ

แบบมุงสูความสําเร็จ การประสานงานและการจัดการ 6) มุงความสําคัญที่นักเรียนมีองคประกอบยอย

ดังน้ี สงเสริมการเรียนรูของผูเรียน ดูแลเอาใจใสนักเรียนของตน การมุงพัฒนาผลสัมฤทธ์ิของผูเรียน 

แนวทางการวัด 

อาภารัตน ราชพัฒน (2554) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาตัวบงช้ีภาวะผูนําของครู          

ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน เครื่องมือที่ใชในการศึกษาเปนแบบสอบถาม (Rating Scale) 5 ระดับ         

ซึ่งมีขอคําถาม จํานวน 68 ขอ ในขณะที่ มงคลชัย จตุพรชัยมงคล (2550 : 54) ไดศึกษาภาวะผูนํา 
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ของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 โดยใชแบบสอบถาม

ภาวะผูนําของผูบริหารเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลกับครูโรงเรียนในสังกัด ทั้งน้ี แบบสอบถามแบงเปน 

2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ใชแบบสํารวจรายการ (Check List) เพื่อถามขอมูลผูตอบแบบสอบถาม และ

ตอนที่ 2 แบบสอบถามภาวะผูนําของผูบริหารจากครูผูสอนในลักษณะแบบสอบถามมาตราสวน

ประมาณคา ซึ่งสอดคลองกับ สุนทร ยามสิริ (2550 : 31) ไดศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน      

ในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม โดยไดใชเครือ่งมือเปนแบบสอบถาม MLQ (Multifactor Leadership 

Questionnaire) ของ Bass and Avolio (1990) ซึ่งแปลมาจากแบบสอบถามที่เนนสอบถามภาวะผูนํา

จากบุคคลที่เกี่ยวของกับผูนําโดยไดใชวัดภาวะผูนําอยางแพรหลาย และวันชัย ยงบรรทม (2551 : 71) 

ไดศึกษาแบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ สังกัดแผนกศึกษาประจํานครหลวง

เวียงจันทร สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยเครื่องมือแบงออกเปน ตอนที่ 1 แบบสอบถาม

เกี่ยวกับขอมูลเบื้องตนของผูตอบแบบสอบถาม แบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบสํารวจรายการ (Check 

List) และตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับแบบภาวะผูนําเปนแบบมาตรสวนประมาณคา 

(Rating Scale)  

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยเลือกใชเครื่องมือการวัด

ภาวะผูนําครู ที่เปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคอรท โดยแยกเปน

ตัวแปรสังเกตได การจัดการเรียนรู เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมเชิงจริยธรรม การพิจารณา 

โดยสรางใหเหมาะสมกับกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยของ สุนทร ยามสิริ (2550 : 31); มงคลชัย                

จตุพรชัยมงคล (2550); วันชัย ยงบรรทม (2551) และอาภารัตน ราชพัฒน (2554) จะใชวิธีการเก็บ

รวบรวมขอมูลดวยวิธีการเดียวกัน คือ การสังเกตและการสัมภาษณ 

งานวิจัยท่ีเก่ียวกับภาวะผูนําครู 

Acker-Hocevar and Touchton (1999) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับภาวะผูนําครู โดยใชดาน

การสรางความสัมพันธภาพและดานความชวยเหลือ สนับสนุนและความรวมมือ พบวา ครูที่มีภาวะผูนํา

จะมีคุณลักษณะที่สําคัญ คือ เปนผูสรางเครือขายที่สามารถปฏิบัติงานเปนทีมกับเพื่อนครูในโรงเรียน 

ของตน และสามารถปฏิบัติงานในชุมชนได ในขณะที่  Snell and Swanson (2000) ทําการวิจัย    

เชิงคุณภาพติดตามวิถีครูผูนําเปนเวลามากกวา 2 ป ไดผลสรุปวา ครูเหลาน้ันไดรับการยอมรับจาก

เพื่อนครูใหเปนผูนํา และมีภาวะผูนําครู เน่ืองจาก 1) ครูแสดงความเช่ียวชาญระดับสูงดานการเรียน

การสอน 2) การใหความชวยเหลือและความรวมมือกับครูคนอื่น 3) มีไหวพริบการใชอิทธิพลของตน 

ซึ่งสอดคลองกับ Crowther et al. (2002) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับภาวะผูนําครูในสถานการณที่เปนปญหา

หรือในโรงเรียนที่ประสบปญหาวิกฤตโดยทําการศึกษาเปนเวลา 5 ป กับโรงเรียนในประเทศออสเตรเลีย 

และสหรัฐอเมริกา ผลการวิจัยไดพบองคประกอบของภาวะผูนําคร ู6 ระดับ เรียงลําดับจากสําคัญนอย

ไปหามาก ดังน้ี 1) การมีความเช่ือมั่นหรือมีเจคติทางบวกเกี่ยวกับทางมีหนทางที่ดีกวาเสมอ 2) มุงมั่น
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อยางจริงใจในการปฏิบัติการสอน การเรียนรูและการประเมิน 3) สงเสริมและสรางชุมชนแหงการเรียนรู

รวมกันระหวางครูข้ึนในโรงเรียนบนรากฐานการจัดการเชิงระบบขององคกรที่ตายตัวไปสูระบบที่ยืดหยุน 

4) เผชิญปญหาและอุปสรรคภายใตวัฒนธรรมและโครงสรางขององคการ 5) แปลงแนวคิดวิสัยทัศน

ไปสูการปฏิบัติที่ทําไดจริง 6) ธํารงรักษาไวซึ่งวัฒนธรรมองคการแบบมุงสูความสําเร็จ สวน Suranna 

and Moss (2002) ทําการวิจัยคนหาภาวะผูนําครูในการเรียนการสอนวิชาชีพครู พบวา ครูมีภาวะผูนํา 

มีคุณลักษณะที่สําคัญที่ดังน้ี 1) เปนผูสอนที่ดีในหองเรียน 2) เปนผูนําทางชีวิตใหกับเพื่อนครู 3) เปน

ผูพัฒนาหลักสูตร 4) รับบทบาทเปนตัวแทนขององคกรทั้งในโรงเรียนหรือของสมาคมทองถ่ิน 5) ทํางาน

รวมกับคร ูและผูบริหารดวย ซึ่ง York-Barr and Duke (2004) ไดสังเคราะหงานวิจัยของภาวะผูนําครู 

ผลการศึกษาจําแนกลักษณะภาวะผูนําครูออกเปน 6 ดาน คือ 1) การประสานงานและการจัดการงาน

เกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษาและและหลักสูตรทองถ่ินที่ใชรวมกันในเขตพื้นทีก่ารศึกษา 2) การพัฒนา

วิชาชีพครูใหกับเพื่อนรวมงาน 3) การมีสวนรวมในการเปลีย่นแปลงเพื่อเพิม่ประสิทธิภาพของโรงเรียน 

หรือการมีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียน 4) การมีสวนรวมกับผูปกครองและชุมชน 5) การสงเสริม

วิชาชีพครู 6) การสรางพันธกิจรวมกับสถาบันผลิตครู และ Stoops (2011) ไดศึกษาเรื่อง ภาวะผูนํา

ครูในการปฏิรูปโรงเรียน : มุมมองของครูสมัยใหมเกี่ยวกับภาวะผูนําครู ผลการศึกษาพบวา การ

ตรวจสอบขอมูลทั้งในดานของปริมาณและคุณภาพจากประชากร 32 คน ระบุใหรูวา ทักษะความเปน

ผูนําของครูรับรูหรือเขาใจไดโดยประชากรในฐานะที่เปนสิ่งสําคัญสําหรับภาวะผูนําของครูที่ยังคงมี

ความสัมพันธทางดานการเปนครูวิชาชีพ การจัดระบบขอบขายงาน เชน กลุมหรือทีมที่เปนกลุมที่สอน

กลุมเล็ก ๆ  ที่ซึ่งรับรูหรอืเขาใจไดวาเปนสวนสําคัญที่สุดในการดําเนินการของภาวะผู นําครูในโรงเรียน 

ผลประโยชนที่ไดรับของการทํางานในกลุมของภาวะผูนําครูในโรงเรียน คือ การไดรับรูถึงความรูสึก      

ที่เปนตัวของตัวเองเพิ่มข้ึน การไดรูถึงอุปสรรคของการทํางานของการใชภาวะผูนําครูในโรงเรียน คือ 

เวลาและครูคนอื่น ๆ ในขณะที่ ชมพูนุท รวมชาติ (2548) ผลการศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะของครูที่

พึงประสงคในประเทศ พบวา คุณลักษณะของครูที่พึงประสงค ประกอบดวย 1) ความรู ไดแก 

เน้ือหาวิชาที่สอนวิชาชีพครูและความรูทั่วไปเกี่ยวกับภาษาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร 2) ทักษะและ

เทคนิควิธี ไดแก ทักษะการสอนการประเมินผล การใชสื่อ การสื่อความหมาย การออกแบบการเรียน

การสอน การจัดทําหลักสตูร การวิจัย และการสืบคนสารสนเทศ 3) บุคลิกภาพ ไดแก มีมนุษยสัมพันธ

คุณธรรมจริยธรรม ความใฝรู มีศรัทธา และวิญญาณความเปนครูเปนแบบอยางที่ดี 4) ความสัมพันธ

กับผูที่เกี่ยวของ ซึ่งสอดคลองกับ สุรีรัตน พัฒนเธียร (2552) ไดศึกษาเรื่องตัวแบบความสามารถทาง

ภาวะผูนําครูในสถานศึกษา ผลการศึกษาพบวา ความสามารถทางภาวะผูนําครูสงผลทางตรงตอประสิทธิผล

ของครูในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และสงผลทางออมตอประสิทธิผลของครูในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน

โดยผานบรรยากาศสถานศึกษา ความสามารถทางภาวะผูนําครูสงผลทางบวกตอบรรยากาศสถานศึกษา 

และบรรยากาศสถานศึกษาสงผลทางตรงตอประสิทธิผลของครูในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สวน สุวิมล 
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วองวาณิช และคณะ (2552) ไดรายงานโครงการเรงสรางคุณลักษณะที่ดีของเด็กและเยาวชนไทย และ

ไดแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของเยาวชน คือ การสรางวัฒนธรรมคุณธรรม จัดกระบวนการพัฒนา

คุณธรรมใหกับเยาวชน ซึ่งการพัฒนาคุณลักษณะที่ดีตองอาศัยการมีสวนรวมของทุกฝายที่เกี่ยวของทั้ง

จากบาน โรงเรียนและสังคม และครูซึ่งเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงที่สามารถขับเคลื่อนองคกรไดรวดเร็ว

ที่สุดเน่ืองจากเปนบุคคลที่มีโอกาสและเวลามากที่สุดในการเสริมสรางคุณลักษณะที่ดีใหกับผูเรียน 

สอดคลองกับ Liebeman and Miller (2000) ที่กลาววาภาวะผูนําครู ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง       

ในโรงเรียน ทั้งในดานการทํางานและคุณภาพผูเรียน การพัฒนาครูใหเปนครูผูนําและใชภาวะผูนํา 

เพื่อการปรับปรุงการเรียนการสอนในโรงเรียนเกิดประโยชน 4 ประการ คือ 1) เปดโอกาสใหครูผูนํา 

ไดมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษา โดยที่ฝายบริหารไมสามารถจัดการศึกษาไดโดยลําพัง ตองไดรับ

ความรวมมือและความรับผิดชอบในภารกิจตาง ๆ จากทุกฝาย ครูผูนําเปนปจจัยเกื้อหนุนใหเกิดทีม

ผูสอนที่มีความผูกพันและเต็มใจในการปฏิบัติ 2) การเพิ่มศักยภาพเกี่ยวกับการสอนและการเรียนรู 

รูปแบบการพัฒนาครูที่เนนใหครูผูนําซึ่งเช่ียวชาญดานการสอน ใหคําช้ีแนะ คําปรึกษาครูคนอื่น 

ตลอดจนรวมคิด รวมปฏิบัติภารกิจแบบกัลยาณมิตรระหวางครูผูนําและครู ชวยเสริมสรางบรรยากาศ

การทํางานรวมกัน เพื่อนําไปสูความเช่ียวชาญและความเปนเลิศดานการสอน 3) การประกาศเกียรติคุณ 

การสรางโอกาสของความกาวหนาในวิชาชีพและรางวัลสําหรับครูที่มีภาวะผูนําครูผูนําเปนศูนยกลาง

ในการสรางเครือขาย เพื่อพัฒนาความเช่ียวชาญดานการสอนใหครูคนอื่น และนําไปปฏิบัติไดจริงจน

เปนที่ประจักษ และควรยกยองเชิดชูเกียรติใหครูผูนําเพราะเปนการกระตุนใหครูอื่นเกิดแรงจูงใจ        

ในการพัฒนาภาวะผูนําของตน ครูผูนําจึงเปนกําลังสําคัญสําหรับการพัฒนาวิชาชีพครูตอไป และ      

4) การเปนตัวแบบสําหรับครูผูนําแบบประชาธิปไตยใหกับนักเรียน ถาโรงเรียนใชภาวะผูนําของครู 

เปนศูนยกลางในการบริหารจัดการยอมทําใหผูเรียนไดพบเห็นเปนตัวแบบของสังคมประชาธิปไตย   

ในโรงเรียนที่เนนการมีสวนรวมและการสื่อสารแบบเปดเพื่อการปฏิบัติภารกิจไปสูเปาหมายเดียวกัน  

กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา (2550) ไดใหแนวคิดในการพัฒนาการจัดการเรียนรูของครูผูนํา

การเปลี่ยนแปลง จํานวน 5 ดาน คือ 1) ดานการพัฒนาบทบาทในการจัดการเรียนรู 2) ดานกิจกรรม

การเรียนรู เชน พัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี คนเกง คนมีความสุข มีคุณธรรม จริยธรรม 3) ดานการวัดผล

ประเมินผล 4) ดานการจัดบรรยากาศ หรือสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู 5) ดานบุคลิกภาพ       

ครูผูนําการเปลี่ยนแปลง ควรเปนบุคคลที่มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธดี มีความเปนกัลยาณมิตร 

พรอมที่จะขยายเครือขายการจัดการเรียนรูสูเพื่อนครูดวยกันและระบบทีมงาน ในการพัฒนาการเรียนรู   

ของผูเรียน สอดคลองกับผลวิจัยของ Fisher (2007) ที่ทําการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ในเรื่อง

ภาวะผูนําครูและการเปลี่ยนแปลงองคการในโรงเรียนเกรด 12 และพบวา ภาวะผูนําครูสามารถสรางได 

และเมื่อเกิดภาวะผูนําครูแลว ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนในทางที่ดี โดยปราศจากการควบคุม

ของผูบริหาร ภาวะผูนําครูเปนปรากฏการณที่ซับซอนและเปนพฤติกรรมที่เกิดการเรียนรู การกระทํา
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ของผูบริหาร ครูเปนบุคคลแหงการเปลี่ยนแปลง มีความเปนมืออาชีพ มีมนุษยสัมพันธและใหความสําคัญ

กับผูเรียน และเทพรังสรรค จันทรังษี (2556) ไดทําการวิจัย เรื่องการพัฒนาภาวะผูนําครูในโรงเรียน

มาตรฐานสากลของโรงเรียนอนุบาลสกลนคร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

ผลการวิจัยพบวา องคประกอบภาวะผูนําครูและดัชนีวัดความสําเร็จในการพัฒนาภาวะผูนําครู และดัชนี

ความสําเร็จในการพัฒนาภาวะผูนําครูในโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนอนุบาลสกลนคร มี 7 

องคประกอบ คือ ความเปนมืออาชีพ การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติ 

งานอยางไตรตรอง การมุงพัฒนาผูเรียน การเปนผูมีบุคลิกภาพที่ดี และการสรางสัมพันธภาพที่ดี 

พิมพวลัญช นันทัยทวีกุล และคณะ (2557) ไดทําการศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา

และพฤติกรรมการสอนของครูที่สงผลตอประสิทธิภาพ การสอนของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 วัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาระดับภาวะผูนําของผูบริหาร

สถานศึกษา และระดับพฤติกรรมการสอนของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 2) ศึกษาระดับประสิทธิภาพการสอนของครใูนโรงเรยีน สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 3) ศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา และ

พฤติกรรมการสอนของครูที่สงผลตอประสิทธิภาพการสอนของครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 กลุมตัวอยาง คือ ผูบริหารและครู 483 คน ผลการวิจัยพบวา 

1) ระดับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ระดับพฤติกรรมการสอนของครู และระดับประสิทธิภาพ

การสอนของครู โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 2) ระดับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา 

และระดับพฤติกรรมการสอนของครมูีความสัมพันธกันกับระดับประสิทธิภาพการสอนของครทูุกปจจัย

มีความสัมพันธกันทางบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 3) ระดับพฤติกรรมการสอนของครู

ทุกตัวแปรสงผลตอระดับประสิทธิภาพการสอนของครู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01          

โดยตัวแปรตนระดับพฤติกรรมการสอนของครูสามารถรวมกันอธิบายความแปรปรวนของระดับ 

ประสิทธิภาพการสอนของครูไดรอยละ 87.01 ระดับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอ

ระดับประสิทธิภาพการสอนของครูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 ไดแก ดาน        

การกระตุนทางปญญาและดานการใหรางวัลตามสถานการณ ทั้งน้ี ตัวแปรตนระดับภาวะผูนําของ

ผูบริหารสถานศึกษาสามารถรวมกันอธิบายความแปรปรวนของระดับประสิทธิภาพการสอนของครู  

ไดรอยละ 81.76 

จากการประมวลเอกสารขางตน ผูวิจัยคาดวาภาวะผูนําครูมีอิทธิพลทางตรงตอความเปน

พลเมืองและมีอิทธิพลทางออมตอภาวะผูนําครู ผูวิจัยไดนํามาสังเคราะหตัวบงช้ีการสรางภาวะผูนําครู

ไดตามภาพที่ 2.4 
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ภาพที่ 2.4 ตัวแบบการวัดภาวะผูนําคร ู
 
การรับรูขาวสารผานสื่อ 
 

สื่อไดเขามามีอิทธิพลในการดําเนินชีวิตประจําวันมากข้ึน กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงกับบุคคล

ในฐานะของผูรบัขาวสาร เชน การเปลี่ยนแปลงความรู (Knowledge) ทัศนคติ (Attitudes) และพฤติกรรม 

(Behavior) ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับจุลภาคหรือระดับบุคคล (Individual Level) และ

ในระดับมหาภาค  

กิติมา สุรสนธิ (2541 : 99 - 100) กลาววา การเปดรับขาวสารเปนพฤติกรรมการสื่อสาร

อยางหน่ึงที่จัดอยูในรูปการเปดรับสื่อ โดย Samuel Becker (1983 : 80) ไดใหความหมายของการ

เปดรับขาวสาร โดยจําแนกพฤติกรรมการเปดรับขาวสารคือ 1) การแสวงหาขอมูล ( Information 

Seeking) กลาวคือ บุคคลที่จะแสวงหาขอมูลเมื่อตองการใหมีความคลายคลึงกับบุคคลอื่นในเรื่องใด

เรื่องหน่ึงหรือเรื่องทั่ว ๆ ไป 2) การเปดรับขอมูล (Information Receptivity) กลาวคือ บุคคลจะ

เปดรับขาวสารเพื่อทราบขอมูลที่ตนเองสนใจ อยากรู สนใจ หากมีขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับตนเอง

ก็จะใหความเอาใจใสอานหรอืดูฟงเปนพิเศษ 3) การเปดรับประสบการณ (Experience Receptivity) 

กลาวคือ บุคคลที่เปดรับขาวสารเพราะตองการกระทําสิ่งใดสิ่งหน่ึงหรือเพื่อผอนคลายอารมณ  

รรินดา เวชกรสันติสุข (2543) ไดกลาววา การเปดรับขอมูลขาวสาร (Exposure to 

Information) ทําได 3 วิธี ไดแก 1) การเปดรับสารอยางต้ังใจ (Intention Exposure) เกิดข้ึนเมื่อ

ผูบริโภคมีความประสงคที่จะคนหาขอมูลที่เกี่ยวของกับปญหาของเขา หรือขอมูลที่จะนําไปสูเปาหมาย

ของเขาได 2) การเปดรับขาวสารโดยบังเอิญ (Accidental Exposure) เกิดข้ึนเมื่อผูบริโภคไมได

คาดหวังวาจะเจอขอมูลที่อยูรอบ ๆ ตัวที่จะนําไปสูการแกปญหาของเขาได 3) การเลือกรับขาวสาร 

(Selective Exposure) เกิดข้ึนในขณะที่มีขอมูลมาก ๆ ผูรับขาวสารจึงเริ่มหลีกเลี่ยงการรับขาวสาร

หรือเลือกรับขาวสารเฉพาะที่ตนสนใจเทาน้ัน  

กระบวนการในการเปดรับขาวสาร Klapper (1960 : 5) อธิบายวา มนุษยมีการเลือกรับ

ขาวสารที่ประกอบดวยกัน 3 ข้ันตอน คือ 1) การเลือกเปดรับ (Selective Exposure) โดยบุคคล

เลือกเปดรับสื่อและขาวสารตามความสนใจ และความตองการ ตามปรกติคนเราจะรับขาวสาร          

การจัดการเรียนรู 

พฤติกรรมเชิงจริยธรรม 

ผูนําการเปลี่ยนแปลง ภาวะผูนําครู 
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ในแตละวันมากมายขาวสารบางอยางก็รับรูอยางงาย ๆ เรื่องใดที่คนเราเห็นวา ตรงกับความสนใจก็จะ

ต้ังใจรับขาวสารน้ันเปนพิเศษมากกวาขอมูลอื่น ๆ 2) การเลือกรับรูหรือตีความ (Selective Perception 

or Selective Interpretation) กระบวนการน้ีเปนกระบวนการกลั่นกรองข้ันตอมาจากการเลือกเปดรับ 

กลาวคือ เมื่อบุคคลเปดรับขาวสารจากแหลงใดแลวก็ใชวาขาวสารน้ันจะถูกรับสงตามวัตถุประสงคหรือ

เจตนารมณของผูสงสารทั้งหมด ผูรับสารแตละคนอาจตีความหมายของขอมูลขาวสารแตกตางกันไป 

เพราะความหมายของขอมูลขาวสารที่สงไปถึงมิไดอยูในตัวอักษร รูปภาพหรือคําพูดเทาน้ัน หากแตอยู

ที่ผูรับที่จะเลือกรับรูหรือเลือกตีความหมายความเขาใจของตนเอง หรือตามทัศนคติ ประสบการณหรอื

แมแตสภาวะทางรางกายและอารมณในขณะน้ัน 3) การเลือกจดจํา (Selective Retention) บุคคล

เลือกจดจําเน้ือหาสาระของสารในสวนที่ตองการจําเขาไปเก็บไวเปนประสบการณเพื่อใชในโอกาสตอไป

และพยายามลืมในสวนที่ตองการจะลืม กระบวนการน้ีจะเปนกระบวนการกลั่นกรองข้ันสุดทายที่มีผล

ตอการสงสารไปยังผูรับสาร หากความเขาใจที่เกิดจากการับรูน้ันสอดคลองกับทัศนคติของบุคคล 

ความเขาใจน้ันจะพัฒนาตอไปเปนความเขาใจที่ถาวร พรอมที่จะจดจําในระยะยาวตอไป  

ความหมายของการรับรูขาวสารผานสื่อ 
ยุพา สุภากุล (2542 : 8) ไดใหความหมาย การเปดรับสื่อ หมายถึง แนวโนมที่ผูรับสารจะเลือก

สนใจหรือเปดรับขาวสารจากแหลงหน่ึงแหลงใดที่มีอยู ในขณะที่ นรินทรชัย พัฒนพงศา (2542 : 21) 

ไดใหความหมาย การเปดรับสื่อ หมายถึง การแสวงหาไปยังที่ที่มีขาวสารเสนออยูและเลอืกรบัสารตาม

ความสนใจจากแหลางขาวสารตาง ๆ ซึ่งสอดคลองกับ สุพรรษา หนองทองทา (2554 : 67) ไดสรุปไววา 

การรับรูขาวสารจากสื่อ หมายถึง พฤติกรรมการเลือกรับขอมูลขาวสารความบันเทิงในรูปแบบตาง ๆ 

จากสื่อ ทั้งสื่อสิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกส สื่อมีความสําคัญตอวัยรุนเปนอยางย่ิงวัยรุนเปนวัยที่เริ่ม

สนใจ ศึกษา ทดลองสิ่งใหม ๆ ไมวาจะเปนเรื่องเพศตรงขามหรือเทคโนโลยีใหม ๆ ถาวัยรุนไดรับการ

กระตุนจากสิง่แวดลอมที่ย่ัวยุก็จะมแีนวโนมที่จะสนองตอบตอความตองการของตนไดงายและไมเหมาะสม 

เชน การคบเพื่อน ซึ่ง พรทิพย ทองธานี (2550 : 26) ไดกลาววาอิทธิพลของสื่อ คือ กระบวนการถาย

ทางทอดวัฒนธรรมและการหาความรูจากกลุมหน่ึง อาทิ เชน วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ หนังสือราย

สัปดาห นวนิยาย วรรณคดี เปนตน สื่อมวลชนเหลาน้ีเปนเครื่องมือที่สําคัญและมีสวนในการขัดเกลา

ทางสังคมในดานตาง ๆ ต้ังแตเรื่องคุณคาความเช่ือ ตนแบบของความประพฤติ เชน ภาพพยนตกําลัง

ภายในบางเรื่องในโทรทัศนทําใหเด็กบางกลุมเลียนแบบการตอสู เปนตน 
จากการศึกษาขางตนสรุปไดวา การรับรูขาวสารจากสื่อ หมายถึง ผูรับสารจะเลือกสนใจ 

หรือเปดรับขาวสารจากแหลงหน่ึงแหลงใดที่มีอยูทั้งสื่อสิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกส 
ปจจัยท่ีมีผลตอการเปดรับขาวสารผานสื่อ 
การที่ผูรับสารมีความแตกตางกันทําใหมีความสนใจที่จะเลือกเปดรับสื่อแตกตางกันไปดวย 

ซึ่ง Schramm (2006 : 121 - 122) ไดอธิบายดังน้ี 1) ประสบการณทําใหผูรับสารแสวงหาขาวสาร
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แตกตางกัน 2) ประเมินสารพัดประโยชนของขาวสาร ผูรับสารแสวงหาขาวสารเพื่อสนองจุดประสงค

ของตนอยางใดอยางหน่ึง 3) ภูมิหลังแตกตางกันทําใหมีความสนใจแตกตางกัน 4) การศึกษาและ

สภาพแวดลอมทําใหมีความแตกตางในพฤติกรรมการเลือกรับสื่อและเน้ือหาขาวสาร 5) ความสามารถ

ในการรับสารเกี่ยวกับสภาพรางกายและจิตใจและพฤติกรรมเปดรับขาวสารตางกัน 6) บุคลิกภาพ        

มีผลตอการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ การโนมนาวจิตใจและพฤติกรรมของผูรับสาร 7) สภาพทางอารมณ

ของผูรับสารเขาใจหรือเปนอุปสรรคตอความเขาใจความหมายของขาวสารได 8) ทัศนคติเปนตัวกําหนด

ทาทีของการรับและตอบสนองตอสิ่งเราหรือขาวสารที่ไดพบ นอกจากน้ันผูรับสารแตละคนมีแรงผลักดัน

ในการเปดรับขาวสารที่แตกตางกันอันเน่ืองมาจากสาเหตุ 4 ประการ (Merrill and Lowenstein, 1971 

: 130) คือ 1) ความเหงา ดวยมนุษยเปนสัตวสังคมมีความตองการการติดตอสังสรรคกับบุคคลอื่น ๆ 

ในสังคม เมื่ออยูลําพังจึงเกิดความเหงา (ซึ่งสื่อมวลชนสามารถเปนเพื่อนแกเหงาได และบางครั้งบาง

คนก็พอใจที่จะอยูกับสื่อมวลชนมากกวาที่จะอยูกับบุคคลดวยซ้ําเพราะสื่อมวลชนไมสรางแรงกดดัน       

ในการสนทนาแกผูรับ) 2) ความอยากรูอยากเห็น เปนธรรมชาติของมนุษยที่มีความอยากรูอยากเห็น

ตองการรับรูขาวสารตาง ๆ เพื่อตอบสนองความตองการของมนุษยน้ี (สื่อมวลชนจึงนํามาเปนจุดหลัก

ในการเสนอขาวสาร) 3) ประโยชนใชสอยของตนเอง มนุษยทุกคนจะแสวงหาขาวสารใหเปนประโยชน

แกตนเองเพื่อใหตนเองไดรับรู ความบันเทิง โดยจะเลือกสื่อที่ใชความพยายามนอยที่สุด และไดประโยชน

ตอบแทนดีที่สุด 4) ลักษณะเฉพาะของสื่อแตละอยางผูรับสารแตละคนยอมเขาใจในลักษณะเฉพาะ

บางอยางจากสื่อที่สนองความตองการ และทําใหตนเองเกิดความพึงพอใจ  
สวนทางดาน อรชา สื่อสุวรรณ (2543) ไดอธิบายวา ปจจัยสําคัญที่เขามาเกี่ยวของกับ

กระบวนการเปดรับสื่อน้ันก็คือเกณฑในการเปดรับสื่อของผูรับสาร มีดังน้ี 1) เลือกรับสื่อที่มีอยู 

(Availability) โดยผูรับสารจะรับสื่อที่ไมมีความพยายามมากซึ่งหมายถึงสื่อที่สามารถจัดหามาไดงาย

กวาสื่ออื่น ๆ 2) เลือกรับสื่อที่สะดวกและนิยม (Convenience and Preferences) ผูรับสารจะ

เปดรับสื่อที่สะดวกกับตัวองเปนหลกั เชน ผูรับสารตองเดินทางในรถยนตเปนประจําดังน้ันสื่อที่สะดวก

ในการเปดรับคือวิทยุในรถ เปนตน 3) เลือกรับตามความเคยชิน (Accustomed) ผูรับสารบางคนจะ

ติดอยูกับการเปดรับสือ่เดิม ที่เคยชินที่ตนเคยเปดรับอยูเปนประจํา 4) เลือกเปดรับตามลักษณะเฉพาะ

ของสื่อ (Characteristic of Media) คุณลักษณะของสื่อมีผลตอการเลือกเปดรับสื่อของผูรับสาร เชน 

ลักษณะเดนของหนังสือพิมพ มีลักษณะพิเศษ คือ เปนสื่อราคาถูก สามารถอานขาวสารไดรายละเอียด

มาก และสามารถพกพาติดตัวไปได 5) เลือกเปดรับสื่อที่สอดคลองกับตนเอง (Consistency) ผูรับสาร

จะเลือกเปดรับสื่อที่มีความสอดคลองกับความรู คานิยม ความเช่ือ และทัศนคติของตนเอง  

ในขณะที่ สุรเสกข พงษหาญยุทธ (2550 : 33 - 34) ไดอธิบายถึงกระบวนการรับรูไวดังน้ี 

กระบวนการรับรูเปนกระบวนการทีค่นเรามกีารสมัผสักับสิง่เรา   ในสภาพแวดลอมโดยประสาทสมัผัส 

เพื่อใหไดความหมายตามที่ตนตองการและเปนการตีความหมายตามประสบการณที่ตนมีอยู แบงเปน 
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1) การรับรูและการใหความหมาย การรับรูจะเกิดข้ึน เมื่อคนเราไดมีการสัมผัสสิ่งเรา โดยประสาทสัมผัส 

และเขาสูกระบวนการตีความหมายโดยอาศัยประสบการณของแตละบุคคลโดยประสบการณแตละบุคคล

ที่แตกตางกันออกไปดวยกระบวนการรับรูมี 3 ข้ันตอน ข้ันสนใจ (Attention) ข้ันรับรู (Perception) 

ข้ันแปลความหมาย (Transmutation) 2) การเลือกรับรู (Perception Selectivity) ในชีวิตประจําวัน

คนเรา ตองเขาไปสัมผัสกับสิ่งตาง ๆ มากมายเปนไปไมไดที่จะรับรูทั้งหมด แตเราจะเลือกรับรูเพียง

บางสวนสิ่งที่จะรับรูน้ัน คือ ตอบสนองตอทัศนคติ ตอบสนองตอความสนใจ ตอบสนองตอความตองการ 

ตองมีผลกระทบตอบุคคลน้ัน ตองแปลกใหม ผิดปกติธรรมดา  
สวนทางดาน อดุลย จาตุรงคกุล และดลยา จาตุรงคกุล (2550 : 181 - 184) ไดอธิบายถึง 

การดําเนินการเกี่ยวกับขาวสาร ไวดังน้ี ในปจจุบันจํานวนของตัวกระตุนที่ผูบริโภคตองประสบอยูทุกวัน

น้ันมีจํานวนมหาศาล ผูบริโภคจะทําการรบัตัวกระตุนมากมายหลายชนิด เชน โฆษณาจากแหลงตาง ๆ 

อยูตลอดเวลา ดังน้ันการดําเนินการเกี่ยวกับตัวกระตุนหรือขาวสารน้ันจึงเปนกิจกรรมที่สําคัญที่สุด 

ของผูบริโภคทีเดียว ศูนยสั่งการทางจิตวิทยา หรือหนวยควบคุมกลาง รวมทั้งกลไกอันซับซอนจะทํา

การแปลความหมายตัวกระตุนเหลาน้ีและก็จะใหความหมายแกการกระตุนเหลาน้ัน การดําเนินกรรมวิธี

เกี่ยวกับขาวสารหมายถึงวิถีทางที่ขาวสารซึ่งปอนเขาสูประสาทสัมผัส (Sensory Inputs) ทุกอยาง

ไดรับการเปลี่ยนแปลงรูป ลดรูป แจกแจงรายละเอียด รับรู เก็บรักษา หวนนึกได และใชประโยชน         

ในสถานการณเกี่ยวกับการตัดสินใจของผูบริโภค โดยปกติกระบวนการเหลาน้ีสามารถคิดไปได 5 ข้ันตอน 

คือ 1) การเปดรับ (Exposure) รับตัวกระตุนผานทักษะ 1 ใน 5 ข้ันตอนน้ันคือ การเปดรับ (Exposure) 

ความต้ังใจ (Attention) ความเขาใจ (Perception/Comprehension) การยอมรับ (Acceptance) 

การเก็บรักษา (Retention) หรือมากกวาน้ี 2) ความต้ังใจ (Attention) จัดสรรความพยายามในการ

ดําเนินกรรมวิธีขาวสารแกตัวกระตุนที่รับเขามา 3) ความเขาใจ (Perception/Comprehension)  

ทําการแปลความหมายตัวกระตุน 4) การยอมรับ (Acceptance) ระดับการกออิทธิพลของตัวกระตุน

ที่มีตอความรูและหรือทัศนคติของผูบริโภค 5) การเก็บรักษา (Retention) การยายตัวกระตุนที่แปล

ความหมายแลวไปยังความทรงจําระยะยาว 

แนวทางการวัด 

สุพรรษา หนองทองทา (2554) ไดทําการวิจัยเรื่อง ปจจัยเชิงสาเหตุที่มีตออิทธิพลตอทักษะชีวิต

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 จังหวัดนครราชสีมา ไดสรางแบบวัดการรับรูขาวสารจากสื่อมวลชน 

12 ขอ เปนแบบวัดมาตาราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับตามแนวของลิเคอรท และงานวิจัย 

ฐิติมา เพชรสัมฤทธ์ิ และคณะ (2557) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมสุขภาพทางเพศของนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนตนในจังหวัดนครสวรรค เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามปจจัยที่สงผล

ตอภาวะสุขภาพทางเพศของนักเรียนเปนแบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภคสื่อ โดยใชแบบสอบถาม 

แบบมาตราสวนประมาณคา แบงเปน 5 ระดับ จํานวน 10 ขอ ความเช่ือมั่นเทากับ 0.83 
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จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยเลือกใชเครื่องมือการวัด

การรับรูขาวสารจากสื่อที่เปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคอรท 

โดยแยกเปนตัวแปรสังเกตได ดานการสนใจติดตามขาวสาร การพิจารณาขอเท็จจริงของขาวสาร และ

คุณคาของขาวสาร โดยสรางใหเหมาะสมกับกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย สุพรรษา หนองทองทา (2554); 

ฐิติมา เพชรสัมฤทธ์ิ และคณะ (2557); แพรภัทร ยอดแกว (2556) และวิไลลักษณ ทองคําบรรจง และ

คณะ (2554) สําหรับการศึกษาครั้งน้ีใชแนวคิดของมาสรางขอคําถามใหเหมาะสมกับการความเปน

พลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยที่ผูที่ไดคะแนนสูง 

แสดงวาเปนผูที่มีการรับรูขาวสารจากสื่อมวลชนตอความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา             

ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มากกวาผูที่ไดคะแนนตํ่ากวา 

งานวิจัยท่ีเก่ียวกับการเปดรับขาวสารผานสื่อ 
ฐิติมา เพชรสัมฤทธ์ิ และคณะ (2557) ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมสุขภาพทางเพศของนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในจังหวัดนครสวรรค กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน ปการศึกษา 2556 จํานวน 400 คน ผลการวิจัยพบวา การบริโภคสื่อ มีความสัมพันธ

กับพฤติกรรมสุขภาพทางเพศของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนมากที่สุด สวนการคบเพื่อน ทัศนคติ

เรื่องเพศ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และความรูเรื่องเพศมีความสัมพันธกับพฤติกรรมสุขภาพทางเพศ 

เปนระดับรองลงมา การบริโภคสื่อ การคบเพื่อน และทัศนคติเรื่องเพศ เปนปจจัยที่รวมกันพยากรณ

พฤติกรรมสุขภาพทางเพศไดรอยละ 44.10  
ในขณะที่ สุตตมา แสงวิเชียร (2552) ศึกษาเรื่อง การเปดรับรูขาวสาร ความรู ความตระหนัก 

และพฤติกรรมการมีสวนรวมในการชวยลดภาวะโลกรอนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขต

กรุงเทพมหานคร พบวา การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับปญหาภาวะโลกรอนจากสื่อมวลชน และสื่อกิจกรรม

มีความสัมพันธกับความรูเกี่ยวกับปญหาภาวะโลกรอนในขณะที่ผูทีเ่ปดรบัขาวสารเกีย่วกับปญหาภาวะ

โลกรอนจากสื่อสิ่งพิมพ สื่ออินเทอรเน็ตและสื่อกิจกรรมมีความสัมพันธกับความตระหนักในการแกไข

ปญหาภาวะโลกรอน และพบวา กลุมตัวอยางที่มีความรูเกี่ยวกับปญหาภาวะโลกรอน มีความตระหนัก

ในการแกปญหาภาวะโลกรอนมากกกวากลุมอื่น ๆ และกลุมตัวอยางที่มีความตระหนักในการแกปญหา

ภาวะโลกรอนมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการมีสวนรวมในการชวยลดปญหาภาวะโลกรอน  
สวน อัจศรา ประเสริฐสิน (2552) ศึกษาอิทธิพลของรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูที่มีตอพฤติกรรม

รับสื่ออินเทอรเน็ตของเด็กและเยาวชนไทย ผลการวิจัยพบวา การอบรมเลี้ยงดูแบบควบคุมมีความสัมพันธ

ทางบวกกับพฤติกรรมการรบัสือ่อินเทอรเน็ตดานบันเทิงทางลบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

และงานวิจัยของ บุบผา เมฆศรีทองคํา และอรรยา สิงหสงบ (2552) ศึกษาสภาพการใชสื่ออินเทอรเน็ต

ของเด็กและเยาวชนไทยตามชวงพัฒนาการแหงวัย ผลการศึกษาขอมูลภาคสนามดวยการสัมภาษณ

เจาะลึก กลุมตัวอยางในประเด็นเกี่ยวกับการแกไขปญหาการใชสื่ออินเทอรเน็ต คือผูปกครองควรดูแล
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บุตรหลาน พรอมใหคําแนะนําที่เปนประโยชน ดังที่ วา “พอแมตองคอยสอดสองดูแลวาตอนน้ีลูก ๆ 

กําลังทําอะไรอยู แตไมควรถึงข้ันจับผิด เฝาสังเกตการณ พูดคุยกับลูก ๆ อยางเขาใจถึงการเลนเน็ต 

พวกเขา จะไดไมรูสึกอึดอัดและไมปดบังเรื่องที่เขาคิด เขาทํา”  
สวน มนัสชนก คารวะพิทยากุล (2552) ศึกษาเรื่องการเปดรับอินเทอรเน็ตของนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร พบวา คนอายุนอยกวามักจะใชสื่อมวลชนเพื่อความบันเทิง 

ในขณะที่คนที่มีอายุมากกวามักจะใชสื่อมวลชนเพื่อแสวงหาขอมูลขาวสารมากกวาความบันเทิง 

กิจกรรมที่สนใจในอินเทอรเน็ต และประเภทของเว็บไซตที่สนใจตางกันมีผลตอพฤติกรรมการเปดรับ

ตางกัน โดยนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสนใจติดตามขอมูลในอินเทอรเน็ตเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพ 

ความงามมากกวาการทองเที่ยว บันเทิง และติดตามขอมูลขาวสาร สวนใหญจะหาขอมูลประกอบ  

การเรียนมากกวา เพื่อความบันเทิง และกิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งสอดคลองกับ ญาณภัทร ยอดแกว และ 

แพรภัทร ยอดแกว (2556) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางการเปดรับขาวสาร ความรูกับทัศนคติตอ

ประชาคมอาเซียนของพระสงฆ สังกัดศูนยพระสงฆนักเผยแผธรรมเพื่อพัฒนาสังคมไทย กรุงเทพมหานคร 

มีระดับการเปดรับขาวสารเรื่องประชาคมอาเซียนในระดับมาก มีความรูในเรื่องประชาคมอาเซียน     

ในระดับปานกลางมีทัศนคติในระดับดี โดยการเปดรับขาวสารมีความสัมพันธในทางบวกกบัทัศนคติตอ

ประชาคมอาเซียน  
วิไลลักษณ ทองคําบรรจง และคณะ (2554) ไดทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยเชิงเหตุและผล  

ของพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ตของนักเรียนมัธยมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร วัตถุประสงคการวิจัย 

เพื่อทดสอบแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยเหตุและผลของพฤติกรรม            

ติดอินเทอรเน็ตของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 1,248 คน ไดมาจากการสุมหลายข้ันตอน 

เก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม 12 ฉบับ มีคาความเช่ือมั่นต้ังแต 0.75 - 0.94 และวิเคราะหขอมูล

ใชสถิติพรรณนาดวยโปรแกรม LISREL ผลการวิจัยพบวา 1) แบบจําลองพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ต

ของนักเรียนที่ผูวิจัยสรางข้ึนมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ (χ2 = 22.87; df = 16; p-value 

= 0.12; CFI = 1; GFI = 1; RMSEA = 0.02; CN = 1,608) 2) พฤติกรรมติดเกมออนไลนไดรับอิทธิพล

ทางลบ โดยตรงจากการควบคุมตน การเห็นคุณคาในตนเอง และอิทธิพลของเพื่อนในการใชอินเทอรเน็ต

อยางเหมาะสม และพฤติกรรมติดเกมออนไลนไดรับอิทธิพลทางบวกโดยตรงจากการควบคุมอินเทอรเน็ต 

ในครอบครัว และความเหงา ตัวแปรสาเหตุน้ีรวมกันอธิบายพฤติกรรมติดเกมออนไลนไดรอยละ 34   

3) พฤติกรรมติดสนทนาออนไลนไดรับอิทธิพลทางลบโดยตรงจากการควบคุมตน อิทธิพลของเพื่อน 

ในการใชอินเทอรเน็ตอยางเหมาะสม และการไดรับแบบอยางจากผูปกครองในการรับสื่อและพฤติกรรม

ติดสนทนาออนไลนไดรับอิทธิพลทางบวก โดยตรงจากกิจกรรมเหมาะสมที่ทํารวมกับเพื่อน ตัวแปร

สาเหตุน้ีรวมกันอธิบายพฤติกรรมติดสนทนาออนไลนได รอยละ 22 และ 4) พฤติกรรมการเรียน           

ที่เหมาะสม ไดรับอิทธิพลทางลบโดยตรงจากพฤติกรรมติดเกมออนไลน และพฤติกรรมติดสนทนา
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การสนใจติดตามขาวสาร 

คุณคาของขาวสาร 

การพิจารณาขอเท็จจริงของขาวสาร 
การรับรูขาวสาร

ผานสื่อ 

ออนไลน และไดรับอิทธิพลทางบวกโดยตรงจากการควบคุมตน การเห็นคุณคาในตนเอง กิจกรรม

เหมาะสมที่ทํารวมกับเพื่อน และสัมพันธภาพในครอบครัว พฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสมไดรับ

อิทธิพลทางลบโดยออมจากความเหงาและการควบคุมสื่ออินเทอรเน็ตในครอบครัวโดยผานพฤติกรรม

ติดเกมออนไลน และตัวแปรสาเหตุน้ีรวมกันอธิบายพฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสมไดรอยละ 43  
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ พบวา การรับรูขาวสารจากสื่อสงผลตอ

พฤติกรรมความเปนพลเมือง โดยเปนตัวทํานายที่สําคัญของพฤติกรรมที่พึงประสงค นอกจากน้ี

ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา การรับรูขาวสารจากสื่อ เมื่อศึกษารวมกับตัวแปรอื่น ๆ สามารถทํานาย

พฤติกรรมความเปนพลเมืองไดดีมากข้ึน ผูวิจัยจึงคาดวาการรับรูขาวสารจากสื่อ สงผลทางตรงตอ

พฤติกรรมความเปนพลเมือง ผูวิจัยนําตัวบงช้ีเหลาน้ีมาจัดกลุมไดเปน 3 องคประกอบหลัก ไดแก       

การสนใจติดตามขาวสาร การพิจารณาขอเท็จจริงของคุณคาของขาวสาร ไดดังภาพที่ 2.5 
 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.5 ตัวแบบการวัดการรบัรูขาวสารผานสื่อของนักศึกษาอาชีวศึกษา 
 
การสนับสนุนทางสังคม 
 

ความหมายของการสนับสนุนทางสังคม 
การสนับสนุนทางสังคม (Social Support) เปนกลไกลอยางหน่ึงซึ่งเกี่ยวกับของกัน และ

ช้ีใหเห็นถึงความสัมพันธภาพของบุคคลในสังคมวาไดมีการชวยเหลืออยางไรบาง เปนสิ่งที่สะทอน     

ใหเห็นถึงเจตนาที่สนับสนุนใหเกิดการปฏิบัติหนาที่ของบุคคลตามบทบาทตาง ๆ ซึ่งการสนับสนุน    

ทางสังคม ไดมีนักวิชาการหลายทานกลาววา การสนับสนุนทางสังคมเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเผชิญ

ความเครียด เพราะการสนับสนุนทางสังคมที่ไดรับน้ันจะทําใหบุคคลเกิดความรูสึกมีคุณคาในตัวเอง   

มีอารมณมั่นคง เกิดความรูสึกมั่นใจในตัวเองและสามารถแกปญหาไดเหมาะสม นอกจากน้ีสมาชิก       

ในครอบครัวจะสงเสริมใหบุคคลมีความกลาที่จะเผชิญกับความเครียดโดยชวยจัดหาขอมูล ขาวสาร 

คําแนะนํา ตลอดจนทางเลือกที่เหมาะสม ซึ่งทําใหบุคคลรูสึกปลอดภัยในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน 

เน่ืองจากการสนับสนุนทางสังคมมีหลายแนวคิด ดังน้ันจึงไดมีการศึกษาคนควา และใหความหมาย           

ไวตาง ๆ กัน ดังน้ี  
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Farber (1983 : 5) อธิบายวา การสนับสนุนทางสังคม (Social Support) ประกอบดวย 

ความยึดเหน่ียวระหวางบุคคลที่สามารถใหความชวยเหลือซึ่งกันและกันทั้งทางอารมณ และทรัพยากร

อื่น ๆ และยังไดอธิบายลักษณะของการสนับสนุนทางสังคม ไวดังน้ี 1) การสนับสนุนทางดานสังคมและ

อารมณ หมายถึง การไดรับความสนใจ กําลังใจ การยอมรับ การพบประสังสรรค และความสนิทสนม 

2) การสนับสนุนทางดานการเงินและสิ่งของเครื่องใช หมายถึง การไดรับความชวยเหลือทางดานการเงิน 

รวมถึงสิ่งของเครื่องใชที่จําเปน 3) การไดรับคําแนะนําแกไขปญหา หมายถึง การไดรับคําแนะนําแกไข

ปญหาทั้งทางดานการงาน และเรื่องสวนตัว Macquire (1983 : 51) กลาววา การสนับสนุนทางสังคม

ไมใชรักษาโดยตรงแตเปนความรูสึกเปนเจตคติ เปนกิริยาที่แสดงออกมาถึงความสนใจ มีเมตตากรุณา 

ที่ไดรับจากครอบครัว ญาติพี่นอง เพื่อน ผูรวมงาน เมื่อบุคคลเหลาน้ีมารวมกัน โดยมีจุดประสงค        

ในการใหความชวยเหลือ ก็จะเปนการเกิดเครือขายของการสนับสนุนในสังคม 

สรุปไดวา การสนับสนุนทางสังคม หมายถึง การที่นักศึกษาอาชีวศึกษาไดรับความชวยเหลือ

ดานตาง ๆ จากสมาชิกทั้งในครอบครัว เพื่อน และครู ทําใหรูสึกวาไดรับการตอบสนองความตองการ

พื้นฐานทางสังคม เชน ไดรับความรัก ความเขาใจ ความเห็นใจ เอาใจใส ไดรับการยอมรับ ความหวงใย  

มีความผูกพันซึ่งกันและกัน ไดรับขอมูลขาวสาร วัตถุสิ่งของ เกิดความรูสึกวาตนเองมีคุณคา และเปน

สวนหน่ึงของสังคม 
ชนิดของการสนับสนุนทางสังคม 
การใหแรงสนับสนุนทางสังคมอาจแบงออกเปนรปูแบบ ซึ่ง Kaplan (1974 cited in Friedman 

and King, 1994 : 433 - 434) แบงการสนับสนุนทางสงัคม ออกเปน 3 ชนิด คือ 1) การใหความชวยเหลือ

ดานอารมณ หมายถึง การสนับสนุนการใหความรัก ความผูกพัน การเอาใจใส และความเห็นอกเห็นใจ 

2) การชวยเหลือโดยการใหขอมูลขาวสาร หมายถึง การไดรับขอมูลขาวสาร คําแนะนํา ขอเสนอแนะ 

ซึ่งสามารถนําไปใชในการแกปญหาที่กําลังเผชิญอยู 3) การสนับสนุนทางสิ่งแวดลอม หมายถึง การไดรับ

ความชวยเหลือดานสิ่งของและบริการ  

ในขณะที่ Cobb (1976 : 300 - 301) ไดแบงชนิดการสนับสนุนทางดานสังคมออกเปน 3 ดาน 

คือ 1) การไดรับการสนับสนุนดานอารมณ หมายถึง ขอมูลที่ใหบุคคลทราบวาเขาไดรับความรัก และ

การดูแลเอาใจใส 2) การไดรับการยอมรับและเห็นคุณคา หมายถึง ขอมูล  ที่ทําใหบุคคลทราบวา      

เขามีคุณคาและไดรับการยกยองนับถือ 3) การมีสวนรวมและเปนสวนหน่ึงของสังคม หมายถึง ขอมูล

ที่ทําใหบุคคลทราบวาเขาเปน สวนหน่ึงของสังคม และมีสวนรวมซึ่งกันและกัน ซึ่งสอดคลองกับ House 

(1981 cited by Murray, 1995 : 63) แบงการสนับสนุนทางสังคมออกเปน 4 ดาน คือ 1) การ

สนับสนุนดานอารมณ (Emotional Support) หมายถึง การใหความสนับสนุน ดานการใหความรัก 

เอาใจใส ยกยองเห็นคุณคา การยอมรับนับถือ ความไววางใจ และกําลังใจ 2) การสนับสนุนดานการ

ประเมิน (Appraisal Support) หมายถึง การใหขอมูลดานการเรียนรูตนเองหรือขอมูลยอนกลับใช    
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ในการประเมินตนเอง การรับรองทําใหเกิดความมั่นใจในตนเอง และทําใหเปรียบเทียบตนเองกับ           

ผูอยูรวมในสังคม ตลอดจนปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็น 3) การสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร 

(Information Support) หมายถึง การใหคําแนะนํา ขอเสนอแนะ การใหคําปรึกษา การตักเตือน และ

การใหขอมูลขาวสาร ซึ่งสามารถนําไปใชในการแกปญหาที่เผชิญอยู และ 4) การสนับสนุนดานสิ่งของ

บริการ (Instrumentation Support) หมายถึง การชวยเหลือโดยตรงตอความจําเปนของบุคคลในเรื่อง 

การเงิน แรงงาน รวมทั้งการเสียสละเวลาเพื่อชวยเหลือกิจกรรมตาง ๆ  
Jacobson (1986 : 252) ไดแบงการสนับสนุนทางสังคม 3 ชนิด คือ 1) การสนับสนุนดาน

อารมณ (Emotional Support) หมายถึง พฤติกรรมที่ทําใหบุคคลรูสึกสบายใจ และเช่ือวามีบุคคล

เคารพนับถือ ยกยองและใหความรัก ตลอดจนการดูแลเอาใจใส และความรูสึกมั่นคงและปลอดภัย    

2) การสนับสนุนดานสติปญญา (Cognitive Support) หมายถึง ขอมูล ขาวสาร ความรูหรือคําแนะนํา

ที่จะชวยใหบุคคลเขาใจสิ่งตาง ๆ ที่เกิดข้ึน กับตนเอง และชวยใหสามารถปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง

น้ันได 3) การสนับสนุนดานสิ่งของ (Materials Support) หมายถึง สิ่งของและบริการตาง ๆ ที่จะชวย

ใหบุคคลสามารถแกปญหาได  

Thoits (1982 : 145 - 159) ไดแบงชนิดการสนับสนุนทางดานสังคมเปน 3 ชนิด คือ         

1) การสนับสนุนดานเครื่องมือ (Instrumental Aid) หมายถึง การไดรับความชวยเหลือดานแรงงาน 

วัสดุอุปกรณ สิ่งของ เงินทองที่จะใหบุคคลไดรบัน้ันสามารถดํารงบทบาทหรือหนาที่รับผิดชอบไดตามปกติ 

2) การสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร (Information Aid) หมายถึง ไดรับขอมูลขาวสาร รวมทั้งคําแนะนํา

และการปอนกลับ และ 3) การไดรับการสนับสนุนดานอารมณและสังคม (Socio Emotional Aid) 

หมายถึง การไดรับความรัก การดูแลเอาใจใส การไดรับการยอมรับ เห็นคุณคา และรูสึกเปนสวนหน่ึง

ของสังคม  

ในขณะที่ Schaefer, et al. (1982 อางถึงใน อรุณี เกสรอุบล, 2544 : 31) แบงการสนับสนุน

ทางสังคมออกเปน 3 ชนิด คือ 1) การสนับสนุนดานอารมณ ประกอบดวย การใหความผูกพัน ความ

มั่นใจ อบอุน ความรูสึกเช่ือถือ และไววางใจในตัวบุคคล การสนับสนุนประเภทน้ีจะชวยทําใหบุคคล

รูสึกวายังเปนที่รักและใสใจจากผูอื่น 2) การสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร เปนการใหคําแนะนําหรือ

การใหขอมูลขาวสารและการสะทอนใหบุคคลรบัรูพฤติกรรม และการกระทําของตนเองวาเปนอยางไร 

ซึ่งจะชวยใหบุคคลสามารถที่จะคงไวซึ่งเอกลักษณทางสังคมได และมีความรูสึกถึงการเปนสวนหน่ึง

ของสังคม 3) การสนับสนุนที่เห็นเปนรูปธรรม เปนการใหความชวยเหลือโดยตรง เชน การใหสิ่งของ 

เงินทอง และการใหบริการรปูแบบตาง ๆ  เชน การดูแลยามเจ็บปวย การชวยทํางานหรือแบงเบาภาระ 

หนาที่ การสนับสนุนประเภทน้ี ถาถูกเสนอใหดวยความเต็มใจและไมหวังผลตอบแทน อาจจะเปน

สัญญาณบงบอกวายังมีคนใสใจตัวเราอยูและผูรับน้ันมีคาควรแกการชวยเหลือ  

สวน Tilden (1985 อางถึงใน กาญจนา พานิชมาท, 2546 : 25) ไดใหความหมายของแรง

สนับสนุนทางดานสังคมวา อยูในรูปแบบของความรูสึกอิ่มใจหรือพึงพอใจตอความตองการดานสังคม 
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จากความสําเร็จในสัมพันธภาพ และแบงการสนับสนุนทางสังคมออกเปน 6 ชนิด คือ 1) ความรักใคร

ผูกพันเปนความรูสึกอบอุน มั่นคง ปลอดภัย มีคนรักใครเอาใจใส ซึ่งสวนใหญไดจากบิดามารดา คูสมรส 

ถาขาดการสนับสนนุทางสังคมชนิดน้ี จะทําใหบุคคลรูสึกอางวางละโดดเด่ียว 2) การมีสวนรวมในสังคม 

ทําใหคนมีโอกาสผูกมิตรกัน มีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคมดวยกัน รูสึกมีเปาหมายและมีคุณคาตอ

สังคม ถาขาดการสนับสนุนทางสังคมชนิดน้ี จะทําใหบุคคลแยกตัวออกจากสังคมและรูสึกเบื่อหนาย 

ในการดํารงชีวิต 3) โอกาสในการอมรมเลี้ยงดูหรือใหความชวยเหลือบุคคลอื่นใหมีความผาสุก ซึ่งทําให

รูสึกวาตนเองเปนที่ตองการของบคุคลอื่น และเปนผูพึ่งพาได ถาหากไมไดทําหนาน้ี เกิดความคับของใจ

จะทําใหรูสึกวาชีวิตไมสมบูรณและไรจุดหมาย 4) สงเสริมใหมีความมั่นใจในคุณคาแหงตน ไดแก การ

ที่บุคคลไดรับการเคารพยกยองและช่ืนชมที่สามารถแสดงบทบาททางสังคมอันเปนที่ยอมรับของสมาชิก

ครอบครัว และผูรวมงาน ถาไดรับการสงเสริมจะทําใหบุคคลรูสึกวาตนเองมีคุณคา 5) ความเช่ือมั่น  

ในความเปนมิตรที่ดี ความรูสึกเชนน้ีไดมาจากครอบครัวหรือเครือญาติ ซึ่งสมาชิกแตละคนตางคาดหวัง

วาจะไดรับความชวยเหลือซึ่งกันและกันอยางตอเน่ือง ถาขาดรูสึกเชนน้ี ทําใหบุคคลรูสึกขาดความมั่นคง

และถูกทอดทิ้ง 6) การไดรับคําช้ีแนะ เปนความตองการในชวงที่บุคคลเผชิญกับความเครียดหรือ 

ภาวะวิกฤติ ทําใหตองการคําปลอบใจ คําแนะนําจากบุคคลที่ตนศรัทธา และความเช่ือมั่น ถาไมไดรับ

การตอบสนองจะทําใหรูสึกสิ้นหวัง  

Weiss (1974 : 146) แบงการสนับสนุนทางสงัคมออกเปน 5 ชนิด คือ 1) การสนับสนุนทาง

สังคม ดานความใกลชิด ความใกลชิดสงผลใหเกิดความรูสึกปลอดภัย และอบอุน ไมเกิดความรูสึกวาเหว 

ความสัมพันธดังกลาวน้ันจะพบใน คูสมรส เพื่อน หรือสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน 2) การสนับสนุน

ทางสังคมดานมีสวนรวม การมีสวนรวมในสังคมทําใหบุคคลรูสึกมีเปาหมายมีความเปนเจาของ และ 

ไดรบัการยกยองวาตนเองมีคุณคากวากลุม 3) การสนับสนุนทางสังคมดานไดรับการยกยอง การที่ผูใหญ

ในครอบครัวมีความรับผิดชอบตอการเจริญเติบโตและความสบายของบุตรหลาน แลวทําใหตนเอง 

เกิดความรูสึกวาไดรับการยกยองเปนที่ตองการและเปนที่พึ่งพาของผูอื่นได 4) การสนับสนุนทางสังคม

ดานการยอมรับบทบาท การไดรับการยอมรับบทบาทในสถาบันครอบครัวหรือสังคม จะทําใหมีความ

เช่ือมั่นและรูสึกมีคุณคาในตนเอง 5) การสนับสนุนทางสังคมดานการยกยองชวยเหลือ เปนการไดรับ

คําแนะนํา ช้ีแนะ หรือไดรับกําลงัใจเพื่อสามารถในการนําไปใชในการแกปญหา 
จากแนวคิดชนิดของการสนับสนุนทางสังคม นักวิชาการหลายทานไดกลาวไวมีทั้งสวนที่

เหมือนกันและตางกัน สรุปไดวา ชนิดของการสนับสนุนทางสังคมที่ดี และมีความเหมาะสมที่จะนําไปใช

ในการประเมินพฤติกรรมของบุคคลที่จะใหการสนับสนุนบุคคลอื่นน้ันควรมีองคประกอบทั้ง 4 ดาน 

คือ การสนับสนุนดานอารมณ การสนับสนุนดานการประเมิน การสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร และ

การสนับสนุนสิ่งของและบริการ 
ในการศึกษาครั้งน้ีผูวิจัยไดเลือกใชแนวคิดและทฤษฎีการสนับสนุนทางสังคม Thoits (1982 

: 145 - 159) ไดแบงชนิดการสนับสนุนทางดานสังคมเปน 3 ชนิด คือ 1) การสนับสนุนดานเครื่องมือ 
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(Instrumental Aid) หมายถึง การไดรับความชวยเหลือดานแรงงาน วัสดุอุปกรณ สิ่งของ เงินทอง      

ที่จะใหบุคคลไดรับน้ันสามารถดํารงบทบาทหรือหนาที่รับผิดชอบไดตามปกติ 2) การสนับสนุนดาน

ขอมูลขาวสาร (Information Aid) หมายถึง ไดรับขอมูลขาวสาร รวมทั้งคําแนะนํา และการปอนกลับ 

และ 3) การไดรับการสนับสนุนดานอารมณและสังคม (Socio Emotional Aid) หมายถึง การไดรับ

ความรัก การดูแลเอาใจใส การไดรับการยอมรบั เห็นคุณคา และรูสึกเปนสวนหน่ึงของสังคมการที่นักเรียน

อาชีวศึกษาไดรับความชวยเหลือโดยตรงเรื่องวัตถุสิ่งของ เงินทอง แรงงานหรือเวลาจากสมาชิกในครอบครัว 

ความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษาจะเกิดผลดีหรือไมน้ัน ตองใหความสําคัญของการมารับการรักษา 

ตามแผนการรักษาของแพทยอยางเครงครัด ซึ่งผูปวยจิตรเวชวัยรุนยังเปนเด็ก สมาชิกในครอบครัว 

เพื่อนครู ตองใหการชวยเหลือในการพาไปตรวจรักษา ดูแลชวยเหลือเมื่อมีอาการไมสบายตาง ๆ การ

ชวยเหลือจากสมาชิกในครอบครัว จะชวยใหนักเรียนอาชีวศึกษาสามารถปรับตัวตอบทบาทของตนเอง 

และนําไปสูการมีพฤติกรรมความเปนพลเมือง  

แนวคิดเก่ียวกับการสนับสนุนจากครอบครัว 
การสนับสนุนจากครอบครัว นับวาเปนสวนหน่ึงของการสนับสนุนทางสังคม (Social Support) 

เปนสิ่งที่ผูรับไดรับการสนับสนุนทางสังคมในดานความชวยเหลือทางดานขอมูล ขาวสาร วัตถุสิ่งของ 

หรือการสนับสนุนทางดานจิตใจจากผูใหการสนับสนุน ซึ่งอาจเปนบุคคลหรือกลุมคน และเปนผลให

ผูรับไดปฏิบัติหรือแสดงออกทางพฤติกรรมไปในทางที่ผูรับตองการ ซึ่งแรงสนับสนุนทางสังคมอาจมา

จากบุคคลในครอบครัว เชน พอแม พี่นอง เพื่อนบาน ผูนํา ชุมชน เพื่อนนักเรียนและครู ซึ่ง Thoits 

(1986 : 147) กลาววา การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวหมายถึง การที่บุคคลไดรับการความ

ชวยเหลือจากบุคคลใกลชิด ไดแกสมาชิกในครอบครัว ญาติ เพื่อนสนิท และเพื่อนบาน โดยไดรับความ

ชวยเหลือในดานเครื่องอํานวยความสะดวกในการทํางาน ดานสังคมและดานขอมูลขาวสาร เพื่อให

บุคคลสามารถเผชิญกับความเรียดและแกไขปญหาที่เกิดข้ึนได (Coyne and DeLongis, 1986 : 454) 

ไดกลาววา การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว หมายถึง การที่บุคคลรูสึกวาตนไดรับความรัก   

ความหวงใย การเอาใจใสจากสมาชิกในครอบครัวทําใหรูสึกวา ตนมีคุณคาและเช่ือมั่นวาตนสามารถ

แกไขปญหาและเผชิญกับเหตุการณที่เกิดข้ึนได  

Pender (1987 : 396) ไดกลาววา การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว หมายถึง การที่บุคคล

ไดรับการชวยเหลือดานวัสดุอุปกรณ ดานขอมูลขาวสารและการอบรมสั่งสอน รวมทั้งการใหคําแนะนํา

และการประเมิน เพื่อปรับปรุงการทํางานใหประสบความสําเร็จ มีความรูสึกวาตนไดรับความรัก              

เปนที่ยอมรับและเปนที่ตองการของครอบครัว ทําใหสามารถดํารงชีวิตอยูรวมกับสังคมได (อัครสรา 

สถาพรวจนา, 2551) ไดสรุปการสนับสนุนจากครอบครัวไววา การสนับสนุนจากครอบครัวเปนพื้นฐาน

ที่สําคัญของชีวิต เพราะครอบครัวเปนกลุมที่มีความผูกพันกันตามธรรมชาติ มีความผูกพันทางอารมณ

และจิตใจ มีทัศนคติและพฤติกรรมที่จะชวยกระตุนสงเสริมใหมีการดําเนินชีวิตรวมกัน เปนแหลงให
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คําปรึกษา รวมทั้งมีความพึ่งพิงกันทางดานเศรษฐกิจ สังคม และการปฏิบัติหนาที่ และมีลักษณะ              

ไมเปนทางการ ทําใหบุคคลมีความใกลชิดสนิทสนม มีความสัมพันธที่ดีตอกัน มีคนคอยรับฟง ให

คําปรึกษา และคอยชวยเหลือกันและกัน การสนับสนุนจากครอบครัวถือเปนแหลงสนับสนุนทางสังคม

แหงแรกที่บุคคลจะไดรับดวยความเต็มใจโดยไมมีขอตอรอง 

จากความหมายสรุปไดวา การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว หมายถึง การที่บุคคลรูสึกวา

ไดรับความรัก ความเอาใจใส ความหวงใย การไดรับความชวยเหลือในทุก ๆ  ดานจากครอบครัว เปนที่

ยอมรับและเปนทีต่องการของครอบครวั ซึ่งจะสงผลใหสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางเหมาะสม 
การสนับสนุนทางสังคมของเพ่ือน 
ความหมายการสนับสนุนทางสังคมของเพ่ือน 
ปราณี จอยรอด (2552 : 7 - 8) ไดกลาววาการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน หมายถึง     

การไดรับคําแนะนํา การชวยเหลือในการแกปญหา ใหกําลังใจ ชมเชย การใหรางวัลหรือการลงโทษ

จากเพื่อนในเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับการรับสื่ออินเทอรเน็ตอยางมีวิจารญาณ เชน การแนะนําเว็บไซต 

ทางการศึกษา บันเทิงหรือในการติดตอสื่อสาร ในขณะที่ สุขจิตร ต้ังเจริญ (2554 : 28) ไดสรุปไววา         

การสนับสนุนจากเพื่อน หมายถึง การที่นักศึกษาปริญญาตรีภาคสมทบ ไดรับการสนับสนุนจากเพื่อน 

เชน การยอมรับเขากลุม การไดรับความเขาใจ กําลังใจ ความชวยเหลือและการไดรับการสนับสนุน

ตาง ๆ  
ซึ่ง Reifman and Dunkel-Schetter (1990 : 271 - 277) ศึกษาความเครียด การสนับสนุน

ทางสังคมและความเปนอยูที่ดีเชิงอัตวิสัยกับนักศึกษามหาวิทยาลัยขนาดใหญเพื่อศึกษาตัวแปรที่ใช

รองรับภาวะเครียดและตัวแปรที่เปนปจจัยใหเกิดความเปนอยูที่ดีเชิงอัตวิสัย ซึ่งศึกษากับนักศึกษา 

161 คน ดวยการสํารวจทางโทรศัพทเพือ่ใหตอบคําถามตามแบบวัดมาตรฐาน พบวา นักศึกษาสวนใหญ 

มีกิจกรรมในชีวิตที่มีความสัมพันธทางบวกกับความรูสึกที่ดีมีทั้งสุขภาพกายและจิตใจ นอกจากน้ียัง

พบวา การที่นักศึกษามีจํานวนเพื่อนที่มหาวิทยาลัยมากหรือรูสึกเปนสวนหน่ึงของกลุมเพื่อนหรือ             

มีสัมพันธภาพที่โรแมนติก จะชวยแทนที่ปจจัยที่สงผลตอความเครียด หรือจะไปสนับสนุนใหเกิด

ปฏิสัมพันธกับโมเดลการรองรับความเครียดน้ัน ซึ่งความหมายวาเราควรพิจารณาการเนนบทบาท 

ของกิจกรรมทางสังคมที่ชวยใหเกิดภาวะอารมณรูสึกทางบวกใหเกิดความเปนอยูที่ดีของนักศึกษา  
และ Piko and Hamvai (2010 : 1479 - 1482) ซึ่งไดทําการศึกษาความสัมพันธระหวาง

พอแม โรงเรียนหรือสถานศึกษาและกลุมเพื่อนกับความพึงพอใจในชีวิตซึ่งกลุมตัวอยางเปนวัยรุนซึ่งอยู

ในระดับมัธยมศึกษา 881 คน อายุต้ังแต 14 - 20 ป เปนหญิงรอยละ 44.6 ในประเทศฮังการี พบวา 

ความสัมพันธกับพอแมผูปกครองเปนปจจัยที่สําคัญตอความเปนอยูเชิงอัตวิสัยของวัยรุน สวนการพูดคุย

เกี่ยวกับปญหาผูปกครองถือวามีคาสหสัมพันธที่ยอมรับได นอกจากน้ีผลการวิจัยยืนยันวาการมีความ

เปนอยูดีในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาและการมีผลการเรียนที่ดีมีความเช่ือมโยงกับความเปนอยูที่ดี
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โดยรวมของวัยรุนทั้งชายและหญิง อยางไรก็ตามขณะที่วัยรุนชายไดรับประโยชนอยางมากจากการ

สนับสนุนทางสังคมจากผูปกครองและการทํากจิกรรมรวมกัน เชน การทานขาวเย็นดวยกันแตในวัยรุน

หญิงกลับพบวาความพึงพอใจในชีวิตของวัยรุนหญิงมีความเช่ือมโยงกับจํานวนความสนใจใสใจจากเพื่อน

และการยอมรับของคานิยมจากพอแมผูปกครองซึ่งขอคนพบน้ีไดเนนความสําคัญของการใชปจจัยดาน

ความแตกตางทางเพศในการวิเคราะหความพึงพอใจในชีวิตของวัยรุน 

จากการศึกษางานวิจัยสรุปไดวา สนับสนุนจากเพื่อน หมายถึง การไดรับคําแนะนํา                      

การชวยเหลือเกื้อกูล การแกปญหา ชมเชย การใหรางวัลหรือการลงโทษจากเพื่อนในเรื่องตาง ๆ  
การสนับสนุนทางสังคมของครู  
แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องการสนับสนุนทางสังคม (ฐานันดร เปยศิริ, 2545 : 19 - 23) มีพื้นฐาน

มาจากทฤษฎีที่เปนผลมาจากการศึกษาทางสังคมจิตวิทยา พบวา การตัดสินใจสวนใหญของคนน้ันจะ

ข้ึนอยูกับอิทธิพลของบุคคล ซึ่งมีความสําคัญและอํานาจเหนือกวาตัวเราอยูตลอดเวลาการสนับสนุน

ทางสังคม ถูกกําหนดภายใตขอตกลงเบื้องตนวา คนทั่วไปตองพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งที่

ตองการการสนับสนุนมากสังคม ซึ่งเปนสิ่งที่คนทั่วไปปรารถนาที่มีความหมายรวมถึง การสนับสนุน

ทางอารมณ การสนับสนุนทางดานเกียรติและศักด์ิศรี การสนับสนุนดานขอมูลขาวสารที่สําคัญ การให

ความชวยเหลือดานสิ่งของวัตถุ ตลอดจนการเปนเพื่อนคูใจ เอาใจใส หวงใย 
การสนับสนุนทางสังคมในโรงเรียนมีสวนใหบุคคลมีพฤติกรรมตาง ๆ ที่นาปรารถนา ทั้งน้ี

เพราะการไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากครูอาจารย เพื่อน และโรงเรียน สภาพปญหาใจจิตใจ 

สงผลใหมีพฤติกรรมที่พึงปรารถนา โดยเฉพาะในกลุมนักเรียนซึ่งแรงสนับสนุนจากเพื่อน และครูอาจารย

มีอิทธิพลสูงมาก เพราะบุคคลตองการยอมรับจากสังคม Duchduen (2000 : 155 - 166) ไดใหนิยาม

การสนับสนุนทางสังคมไว 3 ดาน ไดแก 1) การสนับสนุนดานอารมณ (Emotional Support) เชน 

การพูดปลอบโยน การพูดใหกําลังใจ ใหความหวงใย ความรักความอบอุน ความเห็นใจหรือการยอมรับ 

เปนตน 2) การสนับสนุนทางดานขอมลูขาวสาร (Informational Support) เชน การชวยเหลือในการ

แกปญหา ชวยหาทางออกที่ดี การใหคําแนะนํา คําปรึกษาเมื่อเกิดปญหาการใหขอมูลยอนกลับเพื่อ

ชวยใหเกิดความเขาใจหรือในการตัดสินใจที่ดี เปนตน 3) การสนับสนุนทางดานวัสดุ เครื่องใช รวมทั้ง

เงินและแรงงาน (Material Support)  

ความหมายการสนับสนุนทางสังคมของครู 
ปราณี จอยยอด (2552 : 7 - 8) ไดกลาวไววา การไดรับการสนับสนุนทางสงัคมจากครู หมายถึง 

การที่บุคคลไดรับความสนใจ เอาใจใสจากครูเมื่อมีปญหาเกี่ยวกับการรับสื่ออินเทอรเน็ต การไดรับ

คําแนะนําเกี่ยวกับความรูที่มีประโยชนและเอื้ออํานวยตอการเรียนรูในดานการศึกษาหาความรูที่มี

ประโยชนและเอื้ออํานวยตอการเรียนรูในดานการศึกษาหาความรู ดานความบันเทิงสนุกสนาน และ

ดานการติดตอสื่อสาร แนวทางในการคนควาดวยตนเองอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงดานวัสดุอุปกรณ
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ที่ชวยอํานวยความสะดวกในการถายทอดความรูในการใชอินเทอรเน็ตอยางมีวิจารณญาณใหเหมาะสม

กับความรูและความตองการ  
ในขณะที่ สุขจิตร ต้ังเจริญ (2554 : 28) ไดสรุปวาการสนับสนุนจากอาจารย หมายถึง         

การที่นักศึกษาปริญญาตรี ภาคสมทบไดรับความเอาใจใสจากอาจารย ไดรับความชวยเหลือ ไดรับ

คําแนะนําเกี่ยวกับพฤติกรรมความรับผิดชอบ จากการศึกษาขางตน การสนับสนุนทางสังคมจากครู 

หมายถึง การที่บุคคลไดรับความสนใจ เอาใจใสจากครูเมื่อมีปญหาการไดรับคําแนะนําเกี่ยวกับความรู

ที่มีประโยชนและเอื้ออํานวยตอการเรียนรู ในดานการศึกษาหาความรูที่มีประโยชนและเอื้ออํานวยตอ

การเรียนรูในดานการศึกษาหาความรู ดานความบันเทิงสนุกสนาน  

ซึ่ง Thoits (1986 : 416 - 423)  ใหความหมายของการสนับสนุนทางสังคม หมายถึง           

การที่บุคลในเครือขายของสังคมไดรับความชวยเหลือ จากการมีการติดตอสัมพันธกันของบุคคลในสังคม

ดานอารมณ สังคม สิ่งของและขอมูลขาวสาร ทําใหบุคคลสามารถเผชิญความเครียดและตอบสนองตอ

ความเครียดไดรวดเร็วย่ิงข้ึน  

ในขณะที่ Norbect (1982 : 22 - 29 อางถึงใน วัฒนา พาผล, 2551 : 31) ไดใหความหมาย 

ของการสนับสนุนทางสังคม หมายถึง ปฏิสัมพันธและสัมพันธภาพระหวางบคุคลซึ่งไดรับการสนับสนุน

ทางอารมณหรือชวยเหลือเกี่ยวกับการทํางานตาง ๆ การสนับสนุนน้ีจะเกิดจากบุคคลในเครือขายของ

สังคมและบุคคลในเครือขายสังคมจะเปนทั้งผูให และผูรับโดยเฉพาะเปนผูใหและรับเทา ๆ กัน  

Young (2006 : 155 - 164) ไดทําการศึกษาความสัมพันธระหวางการสนับสนุนทางสังคม

และความพึงพอใจในชีวิตผูปวยทางจิตระยะยาว 146 คน ในประเทศฮองกง พบวา การสนับสนุนทาง

สังคมจากแหลงที่แตกตางกัน จะสงผลตอความพึงพอใจในชีวิตของบุคคลตางกันคือ การสนับสนุน 

ทางสังคมจากเจาหนาที่ผูดูแลและเพื่อน ซึ่งไมนับการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว สามารถเปน

ตัวพยากรณความพึงพอใจของผูปวยไดเปนอยางดี สวนการสนับสนุนทางดานอารมณความรูสึกและ

สวัสดิการจากเจาหนาที่ผูดูแลและเพื่อน มีอํานาจการพยากรณความพึงพอใจในชีวิตที่แตกตางกัน         

ซึ่งขอคนพบระบุวาการสนับสนุนทางสังคมจากเจาหนาที่ผูดูแลและเพื่อนผูปวยที่เขมแข็งจะทําให

ความพึงพอใจในชีวิตของผูปวยทางจิตในระยะยาวเพิม่มากข้ึน  

Danialsen (2009 : 303 - 316) ไดศึกษาเชิงสํารวจกับการสนับสนุนทางสังคมที่เกี่ยวของ

กับโรงเรียน ไดแก อาจารย ครอบครัวและเพื่อน ความพึงพอใจในชีวิตของนักเรียน โดยศึกษากับ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ในกลุมอายุ 13 ป และ 15 ป 3,358 คน ในประเทศนอรเวย ซึ่งยืนยันวา 

ตัวแปรที่เกี่ยวของกับตัวของนักเรียนมีความสําคัญ เชน การรับรูระดับความสามารถแหงตน และ

ความพึงพอใจในชีวิตสิ่งสําคัญคือ พบวา การสนับสนุนทางสังคมจากอาจารย ครอบครัวและเพื่อน      

มีความสัมพันธโดยตรงในระดับสูงกับความพึงพอใจตอโรงเรียน และยังพบวาการสนับสนุนทางสังคม

สงผลโดยตรงตอความพึงพอใจตอโรงเรียนและความสามารถทางการเรียน พบวา ความสามารถทาง 



 87

การเรียนสงผลทางออมตอความพึงพอใจในชีวิตของนักเรยีนโดยผานทางตัวแปรการรับรูความสามารถ

แหงตน ขณะเดียวกันก็พบวา ไมวาจะกลุมอายุใดเด็กชายจะมีความพึงพอใจในชีวิต การรับรูความสามารถ

แหงตนและความสามารถทางการเรยีนสูงกวานักเรียนหญิง ยกเวนนักเรียนหญิงจะมีความพึงพอใจตอ

โรงเรียนมากกวานักเรียนชาย และไมพบวาเพศที่แตกตางกันจะรับรูการสนับสนุนทางสังคมที่ตางกัน 

ยกเวนการสนับสนุนจากเพื่อนซึง่พบวานักเรยีนหญงิไดรับการสนับสนุนทางสังคมมากกวานักเรียนชาย  

สวน Gulact (2010 : 3844 - 3849) ซึ่งศึกษาผลกระทบของการรับรูการสนับสนุนทางสังคม 

ที่มีตอความเปนอยูที่ดีเชิงอัตวิสัยเพื่อตรวจสอบวาการสนับสนุนทางสังคมที่มีตอความเปนอยูที่ดี

เชิงอัตวิสัยหรือไมอยางไร โดยศึกษากับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเพื่อฝกหัดเปนครูประถมศึกษา   

87 คน ที่สนใจทําแบบสํารวจ พบวา การรับรูการสนับสนุนทางสังคมสามารถพยากรณความเปนอยู         

ที่ดีเชิงอัตวิสัยไดมากถึงรอยละ 43 (r = 0.43) และพบวาการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว

สามารถพยากรณความเปนอยูที่ดีเชิงอัตวิสัยในขณะที่การสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลพิเศษ เชน 

คนรัก) หรือการสนับสนุนจากเพื่อนไมสามารถพยากรณความเปนอยูที่ดีเชิงอัตวิสัยได 

แนวทางการวัด 
จากการสํารวจงานวิจัยหลายเรื่องพบวา (ณาตรการณ ชยุตสาหกิจ, 2557) ในการวิจัยน้ีได

เลือกใชมาตรการวัดการสนับสนุนจากครอบครัว (Perceived Social Support from Parents) ของ 

Wills (1991) ซึ่งไดพัฒนามาจากองคประกอบทั้งสองดานของการสนับสนุนทางสังคม ซึ่งมาตรวัด 

การสนับสนุนจากครอบครัวแบงออกไดเปน 2 องคประกอบยอย ไดแก การสนับสนุนดานอารมณ 

(Emotional Support) และการสนับสนุนดานทรัพยากร (Instrumental) มาตรวัดประกอบดวยขอ

กระทงจํานวน 15 ขอ โดยองคประกอบการสนับสนุนดานอารมณ มีขอกระทงจํานวน 7 ขอ ลักษณะ

คําถามเกี่ยวกับประเด็นของการแบงปนและการสื่อสารกับพอแม สวนองคประกอบดานการสนับสนุน

ดานทรัพยากร มีจํานวนขอกระทง 8 ขอ ลักษณะคําถามเกี่ยวกับประเด็นของการชวยเหลือ เชน การ

เดินทาง และการบานหรืองานที่โรงเรียน ลักษณะของมาตรวัดเปนแบบมาตรวัดประมาณคา (Rating 

Scale) 4 ระดับ ต้ังแตผูตอบเห็นวาขอความน้ันตรงกับผูตอบมากที่สุดจนถึงผูตอบเห็นวาขอความน้ัน

ตรงกับผูตอบนอยที่สุด โดยองคประกอบการสนับสนุนดานอารมณมีคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ          

ครอนบาค (Cronbach’s Alpha) เทากับ 0.81 และองคประกอบดานการสนับสนุนดานทรัพยากร               

คาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค เทากับ 0.74  
ในขณะที่ วิไลลักษณ ลังกา (2554) ไดทําการศึกษาเรื่องการศึกษาอิทธิพลทางสังคมและ

ปจจัยภายในตอการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทาง

วิทยาศาสตรในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไดสรางแบบวัดการสนับสนุนทางการเรียนรูของผูปกครอง

ตามแนวคิดของ Schaefer, et al. (1981 : 381 - 406) มุงศึกษาการสนับสนุนทางการเรียนรูจาก

ผูปกครองตามการรับรูของนักเรียนตอพฤติกรรมของบิดามารดาหรือผูปกครองที่ปฏิบัติตอนักเรียน 
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ดวยการชวยเหลือนักเรียนในดานตาง ๆ 3 ดาน ไดแก การสนับสนุนทางดานอารมณ การสนับสนุน

ทางดานขอมูลขาวสาร และการสนับสนุนทางดานสิ่งของซึ่งลักษณะของแบบวัด ขอคําถาม 15 ขอ 

เปนแบบวัดใหผูตอบเลือกเพียงคําตอบเดียว ในลักษณะของมาตราสวนประมาณคา 6 ระดับ ต้ังแต 

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ถึงไมจริงเลย มีคาความเช่ือมั่น เทากับ 0.876 

ในงานวิจัยน้ีวัดการสนับสนุนทางสังคมตอความเปนพลเมืองดวยแบบวัดในลักษณะมาตร

ประเมินรวมคา (Summated Rating Scale) แตละขอมีมาตร 6 หนวย จาก “จริงที่สุด - ไมจริงเลย” 

ใหผูตอบอานประโยคแลวเลือกตอบวา ตนคิดวาประโยคน้ีเปนจริงสําหรบัตนในระดับใด สําหรับขอความ

ทางบวก ผูที่ตอบวา “จริงที่สุด จะได 6 คะแนน ไปจนถึง ไมจริงเลย ได 1 คะแนน” สวนขอความ 

ทางลบ ผูที่ตอบวา “จริงที่สุด จะได 1 คะแนน ไปจนถึง ไมจริงเลย” ได 6 คะแนน การแปลความหมาย 

ผูที่ไดคะแนนจากแบบวัดน้ีมาก เปนผูที่ไดรับการสนับสนุนทางสังคมตอความเปนพลเมืองมาก ผูที่ได

คะแนนจากแบบวัดน้ีนอย เปนผูที่ไดรับการการสนับสนุนทางสังคมตอความเปนพลเมืองนอย โดย

ลําดับตามสัดสวนของคะแนน จากการศึกษาของ ณาตรการณ ชยุตสาหกิจ (2557); วิไลลักษณ ลังกา 

(2554) และศิรินยา จีระเจริญพงศ (2556) 

ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยจะทําการวัดการสนับสนุนทางสังคม โดยจะทําการสราง เครื่องมือวัด

ข้ึนเองตามนิยามที่กําหนดใหไว 
งานวิจัยท่ีเก่ียวกับการสนับสนุนทางสังคม 
ศิรินยา จีระเจริญพงศ (2556) ไดทําการศึกษาเรื่องปจจัยเชิงสาเหตุที่สงผลตอการคิดเชิงบวก

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จํานวน

ประชากรทีใ่ช 1,006 คน ผลการวิจัยพบวา ตัวแปรทุกตัวทุกตัวมีความสัมพันธทางบวกกับ การคิดเชิงบวก 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.01 และโมเดลปจจยัเชิงสาเหตุที่สงผลตอการคิดเชิงบวกตามสมมติฐาน

มีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ χ2 = 8.233, df = 4, df = 2.05, GFI = 0.997, 

AGFI = 0.986, RMSEA = 0.033 และ SRMR = 0.011 โดยการคิดเชิงบวกไดรับอิทธิพลรวมสูงสุดมา

จากการสนับสนุนทางสังคมของครู (0.682) รองลงมาคือ การรับรูความสามารถของตนเอง (0.531) 

ประสบการณชีวิต (0.278) การควบคุมตนเอง (0.236) และการอบรมเลี้ยงดูแบบใชเหตุผล (0.235) 

ตามลําดับ ตัวแปรที่มีอิทธิพลสูงสุด คือ การรับรูความสามารถของตนเอง (0.441) รองลงมา คือ การ

กํากับตนเอง (0.236) การสนับสนุนทางสังคมของครู (0.196) และประสบการณชีวิต (0.151) ตามลําดับ 

ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางออมสูงสุด คือ การสนับสนุนทางสังคมของครู (0.486) รองลงมาคือ การอบรม

เลี้ยงดูแบบใชเหตุผล (0.235) ประสบการณชีวิต (0.127) และการรับรูความสามารถของตนเอง (0.090) 

ตามลําดับ โดยตัวแปรทั้ง 5 ตัวรวมอธิบายความแปรปรวนของการคิดเชิงบวกไดรอยละ 70.6 
จากที่นักการศึกษาไดทําการศึกษาน้ันผูวิจัยนํามาสรุปไดวา การสนับสนุนทางสังคม หมายถึง 

การที่บุคคลมีการติดตอสัมพันธกับบุคคลอื่น ๆ ในสังคม และไดรับความชวยเหลือในดานตาง ๆ ไดแก 
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การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว 

การสนับสนุนทางสังคมจากคร ู

การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน 
การสนับสนุน 

ทางสังคม 

การสนับสนุนทางดานอารมณ การสนับสนุนดานวัตถุ และการสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร จากแหลง

หรือบุคคลที่ใหความชวยเหลือซึ่งในงานวิจัยน้ีผูวิจยัไดแบงการสนับสนุนทางสงัคม เปน 3 สวน ไดดังน้ี 

1) การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว 2) การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน 3) การสนับสนุน    

ทางสังคมจากครู ซึ่งการวัดพฤติกรรมดังกลาว สามารถวัดดวยแบบวัดในลักษณะประเมินมาตรรวมคา

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ การวิจัยครั้งน้ีผู วิจัยเลือกใชเครื่องมือ วัดการรับรู

ขาวสารจากสื่อมวลชนที่เปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับตามวิธีของลิเคอรท โดย

แยกเปนตัวแปรสังเกตได ดานการสนใจติดตามขาวสาร การพิจารณาขอเท็จจริงของการสนับสนุนทาง

สังคม โดยสรางใหเหมาะสมกับกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ที่กลาวมาขางตนผูวิจัยนําตัวบงช้ีเหลาน้ี

มาจัดกลุมไดเปน 3 องคประกอบหลัก ไดแก การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว การสนับสนุนทาง

สังคมจากเพื่อน การสนับสนุนทางสังคมจากครู ไดดังภาพที่ 2.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.6 ตัวแบบการวัดการสนับสนุนทางสังคม 
 

ดังน้ันจึงสรุปไดวา ปจจัยของความเปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัด

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน มี 4 หลัก คือ มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจิตสาธารณะ ซื่อสัตยสุจริต และ

ตัวแปรแฝง ตัวแปรสังเกต มีดังน้ีคือ ลักษณะมุงอนาคต ควบคุมตน มีตัวแปรสังเกตคือ สามารถ

คาดการณไกล หาทางแกไขปญหา รูจักการปฏิบัติ ภาวะผูนําครู มีตัวแปรสังเกตคือ การจัดการเรียนรู 

เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมเชิงจริยธรรม การรับรูขาวสารผานสื่อมีตัวแปรสังเกต คือ การสนใจ

ติดตามขาวสาร การพิจารณาขอเท็จจริงของขาวสาร และคุณคาของขาวสาร การสนับสนุนทางสังคม 

ตัวแปรสังเกตคือ การสนับสนุนจากครอบครัว การสนับสนุนจากเพื่อน การสนับสนุนจากครอบครัว 

ดังน้ันโมเดลที่รวมทุก ๆ ตัวแปรเพื่อใชเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยหรือต้ังสมมุติฐานในการวิจัยที่ผูวิจัย

ตองการทดสอบ จะไดดังภาพที่ 2.7 

 
 
 
 ความสามารถคาดการณไกล 

หาทางแกปญหา 

รูจักการปฏิบัติ 

ลักษณะมุงอนาคต  

ควบคุมตน 

มีความรับผิดชอบ 
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ภาพที่ 2.7 แบบจําลองสมมติฐานการวิจัยเรื่ององคประกอบ ตัวช้ีวัด และปจจัยเชิงสาเหตุของความ

เปนพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสงักัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 
 


