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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความเป็นพลเมืองของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวรและ
เปรียบเทียบความเป็นพลเมืองของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร จําแนกตาม เพศ คณะวิชาและ 
ชั้นปี กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 จํานวน 400 คน ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่าง
แบบหลายขั้นตอน (Muti-stage random sampling) เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบทีแบบไม่เป็น
อิสระ(t-test independent) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) ผลการวิจัย
พบว่า 1) นิสิตมีความเป็นพลเมืองอยู่ในระดับมากทุกองค์ประกอบโดยมีค่าเฉลี่ยเรียงลําดับดังนี้ คือ มีความ   
เท่าเทียมกัน ยอมรับความแตกต่าง มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพสิทธิของตนเองและผู้อ่ืน รับผิดชอบต่อสังคม   
มีอิสระและพึ่งตนเอง เข้าใจระบอบประชาธิปไตยและมีส่วนรว่ม 2) นิสิตชายและนิสิตหญิงมีความเป็นพลเมือง
ไม่แตกต่างกันแต่เม่ือพิจารณาในองค์ประกอบพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
โดยนิสิตหญิงมีความเป็นพลเมืองสูงกว่านิสิตชายในองค์ประกอบ มีความเท่าเทียมกันและยอมรับความแตกต่าง 
3) นิสิตท่ีอยู่ต่างกลุ่มคณะวิชาต่างกันมีความเป็นพลเมืองไม่แตกต่างกัน แต่เม่ือพิจารณาในองค์ประกอบพบว่ามี
ความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ในองค์ประกอบเคารพสิทธิของตนเองและผู้อ่ืน และเข้าใจ
ระบอบประชาธิปไตยและมีส่วนร่วม โดยนิสิตกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีความเป็นพลเมืองสูงกว่า
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และ 4) นิสิตท่ีอยู่ชั้นปีต่างกันมีความเป็นพลเมืองในทุกองค์ประกอบไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญสถิติ 
  

คําสําคัญ :  ความเป็นพลเมือง / นิสิตปริญญาตรี 
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ABSTRACT 
The objectives of this research were to study citizenship of undergraduate students of 
Naresuan University and to compare their levels of citizenship which classified by gender, 
clusters program of study, and years of study. The sample was consisted of 400 undergraduate 
students who registered in the 2015 academic year, selected by muti-stage random sampling. 
The questionnaires were used for data collection. statistics for data analysis were mean, 
standard deviation, t-test independent, and One-way ANOVA. The research findings were as 
follows: 1) citizenship of undergraduate students revealed was slightly high on equality, 
tolerance, moral and ethical, respect to the right of others, social responsibility, having liberty-
independent, understand and take part in democracy respectively, 2) the difference of gender 
showed the statistical significance at .05 on both equality and tolerance aspects, 3) the 
different of clusters program of study also revealed the statistical significance at .05 on the 
two aspects; respect to the right of others and take part in democracy, and 4) there was no 
statistical significance on difference of their years of study. 
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ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
ในประเทศท่ีมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยมีเป้าหมายสําคัญประการหนึ่งคือ การมีระบอบการ

ปกครองท่ีมีความเข้มแข็งและมีความม่ันคง ปัจจัยสําคัญท่ีจะทําให้ประสบความสําเร็จได้ คือ การสร้างความเป็น
พลเมืองดีให้เกิดข้ึนกับประชาชนทุกคนในประเทศ (สถาบันพระปกเกล้า, 2555)  การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย เป็นการปกครองที่ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการปกครองประเทศ การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยจะประสบความสําเร็จได้นั้นจะต้องสร้างความเป็นพลเมืองให้ประชาชนสามารถปกครองตนเองได้ 
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยจึงมีคุณลักษณะที่สําคัญ คือ เป็นบุคคลที่สามารถแสดงบทบาทหน้าท่ี
และความรับผิดชอบของตนเองต่อสังคม อีกทั้งดํารงตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน อันจะ
ก่อให้เกิดการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ให้เป็นสังคมประชาธิปไตยซ่ึงการสร้างพลเมืองให้มีความเป็นพลเมือง
ในระบอบประชาธิปไตยนั้น มีหลักพื้นฐานอยู่ 3 ประการ คือ เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เคารพสิทธิ เสรีภาพ 
และกฎกติกาของสังคมท่ีเป็นธรรม รับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อ่ืน และสังคม (สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 
2556, บทนํา) คาํว่าพลเมืองนั้น ไม่ได้หมายถึง คนท่ัวๆ ไป แต่หมายถึงผู้ท่ีมีความรู้ มีข้อมูลข่าวสารเพียงพอและ
มีความคิดเห็นท่ีจะแสดงออก ท่ีจะมีส่วนร่วมประชาธิปไตยนั้นต้องการสาธารณชนท่ีเป็นสาธารณชนท่ีรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารในระบอบประชาธิปไตย เพ่ือท่ีจะสร้างสมรรถนะให้บุคุคลเหล่าน้ัน สามารถทําหน้าท่ีของพลเมืองได้
อย่างสมบูรณ์ ไม่ใช่เป็นผู้ถูกกระทําหรือเป็นผู้ใชส้ิทธ์ิในบางครั้งบางคราวเท่าน้ัน (ชัยอนันต์ สมุทวณิช, 2557, 
หน้า 1) สําหรับประเทศไทยมีปัจจัยสําคัญท่ีเป็นตัวถ่วงในการเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย คือ 
วัฒนธรรมอุปถัมภ์ วัฒนธรรมผู้น้อย-ผู้ใหญ่ ผู้อาวุโส การแบ่งพรรคพวก การไม่แสดงความคิดเห็น เพราะกลัวจะ
กระทบกับชีวิตส่วนตัว รวมถึงไม่ตระหนักถึงความสําคัญในการมีส่วนร่วมในสังคม (เอนก เหล่าธรรมทัศน์, 2554)           

การพัฒนาความเป็นพลเมืองมีความจาํเป็นต่อสังคมไทยในปัจจุบัน เพราะความเจริญก้าวหน้าทาง
วิชาการมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม จึงมีความจําเป็นท่ีจะต้องพัฒนาคนไทยให้มีความรู้         
มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ตามวิถีประชาธิปไตยซ่ึงเป็นการปกครองของไทยในปัจจุบัน สังคม

ประชาธิปไตยจะดํารงอยู่ได้ถ้าทุกคนมีความซ่ือสัตย์สุจริต มีการยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยอาศัย
สถานศึกษาเพราะสถานศึกษาเป็นสถาบันทางสังคมท่ีจะช่วยพัฒนาสิ่งใหม่ๆ และสอนให้ทุกคนเป็นพลเมือง      
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สภาพสังคมไทยมีลักษณะที่ผู้คนเห็นแก่ตัวกันมากขึ้น แบ่งเป็นฝักฝ่ายและไม่สนใจ
หรือละเลยปัญหาที่เกิดขึ้นกับชุมชนและประเทศชาติ ตัวอย่างท่ีเห็นได้ชัดคือปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง  
ในปัจจุบัน ยังมีคนกว่าร้อยละ 60 ของประเทศท่ีนิ่งเฉย ไม่แสดงท่าทีว่าจะเข้ามาช่วยกันแก้ไขปัญหาจนทําให้
ปัญหาทางการเมืองยกระดับไปสู่การใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีบั่นทอนความเจริญของ
ประเทศชาติอย่างมาก ซ่ึงสะท้อนถึงการพัฒนาประชาธิปไตยของไทยว่าไร้รากฐานและความเข้าใจในเร่ืองความ
เป็นพลเมือง (สํานักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า, 2555, หน้า 3)  วรากรณ์ สามโกเศศ 
(2554) เสนอว่าหลักการสําคัญของการศึกษาเพ่ือสร้างความเป็นพลเมือง ควรมุ่งเน้น ความเป็นประชาธิปไตย 
ไม่ใช่การเรียนรู้ประชาธิปไตย การศึกษาเพ่ือสร้างความเป็นพลเมือง จึงไม่ใช่การสอนด้วยการบรรยาย แต่ผู้สอน
ต้องพัฒนาการสอนในรูปของกิจกรรมและการลงมือปฏิบัติหรือการเรียนการสอนผ่านกระบวนการวิเคราะห์ 
ปฏิบัติ เพ่ือให้ผู้เรียนเห็นความเชื่อมโยงท่ีมีนัยสําคัญมากขึ้น สําหรับกระบวนการเรียนรู้ดังกล่าวผู้สอนจะเป็น 
วิทยากรกระบวนการ มีหน้าท่ีเชื่อมโยงการเรียนรู้ประสบการณ์จริงในวิถีชีวิตท้ังในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ ความเข้าใจในความเป็นพลเมือง และการพัฒนาประชาธิปไตยจนก้าวลึกไปถึงการมี
จิตสํานึก มีจิตวิญญาณประชาธิปไตย การสร้างจิตสํานึก หรือ Conscientization ซ่ึงหากสามารถบูรณาการใน
การจัดการเรียนการสอนแก่นักศึกษาได้ อย่างมีกระบวนการท่ีต่อเนื่อง ด้วยกระบวนการท่ีกระตุ้นให้บุคคลเกิด
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าถึงสิ่งท่ีได้จากการเรียนรู้ว่าเป็นสิ่งท่ีสําคญั จะทําให้นิสิตพัฒนาการ
ยอมรับความหลากหลายของสังคมของกลุ่มต่างๆ และพลังอํานาจของกลุ่มในการพัฒนาสังคม หรือชุมชน ซ่ึง
สามารถเรียกรวมว่าจิตสํานึกความเป็นพลเมือง  ในระดับประเทศได้มีการกําหนดนโยบายแห่งชาติในการแก้ไข
ปัญหาด้วยยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือสร้างความเป็นพลเมืองดี พ.ศ. 2553-2561 โดยยุทธศาสตร์ท่ีหนึ่ง
เป็นการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองสําหรับเด็กและเยาวชน ปรับการเรียนการสอนของสถาบันให้เป็น 
Service Learning  หรือการเรียนเพื่อนําไปบริการสังคม รอบๆ สถาบัน โดยใช้ปัญหาของชุมชนเป็นตัวต้ัง เพ่ือ
เป็นกลไกที่ยกระดับสมาชิกในสังคมให้เป็นพลเมืองในระดับท่ีมีแรงเหวี่ยง                

การศึกษาในปัจจบุันและอนาคต จึงจําเป็นต้องทําให้ผู้เรียนที่เป็นพลเมืองไทยได้เข้าใจว่าความรู้
เก่ียวกับเรื่องหนึ่งๆ มีหลายชุด ความรู้ชุดหนึ่งๆ ท่ีผู้เรียนได้เรียนรู้นั้นมาจากมุมมองเช่นใดเป็นความรู้ท่ีเกิดจาก
กระบวนการสร้างความรู้แบบใดจึงทําให้ได้ข้อสรุปดังกล่าวออกมา นั่นก็คือจะต้องทําให้ผู้เรียนบรรลุถึงความ
เข้าใจอย่างถ่องแท้เก่ียวกับกระบวนสร้างสรรค์ความรู้ในเรื่องหนึ่งๆ ไม่ว่าจะเป็นความรู้ในสาขาวิชาใดก็ตาม    
จนผู้เรียนสามารถจินตนาการถึงกระบวนการสร้างสรรค์ความรู้ชุดนั้นหรือทฤษฎีนั้นๆ จนสามารถท่ีจะสร้างใหม่ 
(Recreation) (สายชล สัตยานุรักษ์, 2555, หน้า17)  นอกจากน้ีแล้วแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา    
ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 -2559) (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2556) ได้ระบุเก่ียวกับการยกระดับ
คุณภาพบัณฑิตโดยเปลี่ยนกระบวนทัศน์การเรียนรู้ของบัณฑิต ให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา อย่างน้อย 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีกระบวนทัศน์ใหม่ในการเรียนรู้และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต มีจิตอาสาและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นพลเมืองท่ีมีคุณค่าของโลก ดํารงไว้ซ่ึงเอกลักษณ์ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน
ไทย ท่ีสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้บัณฑิตมีดุลยภาพระหว่างเก่งงานและเก่งความดี      
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ABSTRACT 
The objectives of this research were to study citizenship of undergraduate students of 
Naresuan University and to compare their levels of citizenship which classified by gender, 
clusters program of study, and years of study. The sample was consisted of 400 undergraduate 
students who registered in the 2015 academic year, selected by muti-stage random sampling. 
The questionnaires were used for data collection. statistics for data analysis were mean, 
standard deviation, t-test independent, and One-way ANOVA. The research findings were as 
follows: 1) citizenship of undergraduate students revealed was slightly high on equality, 
tolerance, moral and ethical, respect to the right of others, social responsibility, having liberty-
independent, understand and take part in democracy respectively, 2) the difference of gender 
showed the statistical significance at .05 on both equality and tolerance aspects, 3) the 
different of clusters program of study also revealed the statistical significance at .05 on the 
two aspects; respect to the right of others and take part in democracy, and 4) there was no 
statistical significance on difference of their years of study. 
 

Keywords : Citizenship / Undergraduate Students 
 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
ในประเทศท่ีมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยมีเป้าหมายสําคัญประการหนึ่งคือ การมีระบอบการ

ปกครองท่ีมีความเข้มแข็งและมีความม่ันคง ปัจจัยสําคัญท่ีจะทําให้ประสบความสําเร็จได้ คือ การสร้างความเป็น
พลเมืองดีให้เกิดข้ึนกับประชาชนทุกคนในประเทศ (สถาบันพระปกเกล้า, 2555)  การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย เป็นการปกครองที่ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการปกครองประเทศ การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยจะประสบความสําเร็จได้นั้นจะต้องสร้างความเป็นพลเมืองให้ประชาชนสามารถปกครองตนเองได้ 
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยจึงมีคุณลักษณะที่สําคัญ คือ เป็นบุคคลที่สามารถแสดงบทบาทหน้าท่ี
และความรับผิดชอบของตนเองต่อสังคม อีกทั้งดํารงตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน อันจะ
ก่อให้เกิดการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ให้เป็นสังคมประชาธิปไตยซ่ึงการสร้างพลเมืองให้มีความเป็นพลเมือง
ในระบอบประชาธิปไตยนั้น มีหลักพื้นฐานอยู่ 3 ประการ คือ เคารพศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ เคารพสิทธิ เสรีภาพ 
และกฎกติกาของสังคมท่ีเป็นธรรม รับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อ่ืน และสังคม (สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 
2556, บทนํา) คาํว่าพลเมืองนั้น ไม่ได้หมายถึง คนทั่วๆ ไป แต่หมายถึงผู้ท่ีมีความรู้ มีข้อมูลข่าวสารเพียงพอและ
มีความคิดเห็นท่ีจะแสดงออก ท่ีจะมีส่วนร่วมประชาธิปไตยนั้นต้องการสาธารณชนท่ีเป็นสาธารณชนท่ีรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารในระบอบประชาธิปไตย เพ่ือท่ีจะสร้างสมรรถนะให้บุคุคลเหล่านั้น สามารถทําหน้าท่ีของพลเมืองได้
อย่างสมบูรณ์ ไม่ใช่เป็นผู้ถูกกระทําหรือเป็นผู้ใชส้ิทธิ์ในบางครั้งบางคราวเท่านั้น (ชัยอนันต์ สมุทวณิช, 2557, 
หน้า 1) สําหรับประเทศไทยมีปัจจัยสําคัญท่ีเป็นตัวถ่วงในการเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย คือ 
วัฒนธรรมอุปถัมภ์ วัฒนธรรมผู้น้อย-ผู้ใหญ่ ผู้อาวุโส การแบ่งพรรคพวก การไม่แสดงความคิดเห็น เพราะกลัวจะ
กระทบกับชีวิตส่วนตัว รวมถึงไม่ตระหนักถึงความสําคัญในการมีส่วนร่วมในสังคม (เอนก เหล่าธรรมทัศน์, 2554)           

การพัฒนาความเป็นพลเมืองมีความจาํเป็นต่อสังคมไทยในปัจจุบัน เพราะความเจริญก้าวหน้าทาง
วิชาการมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม จึงมีความจําเป็นท่ีจะต้องพัฒนาคนไทยให้มีความรู้         
มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ตามวิถีประชาธิปไตยซ่ึงเป็นการปกครองของไทยในปัจจุบัน สังคม

ประชาธิปไตยจะดํารงอยู่ได้ถ้าทุกคนมีความซ่ือสัตย์สุจริต มีการยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยอาศัย
สถานศึกษาเพราะสถานศึกษาเป็นสถาบันทางสังคมท่ีจะช่วยพัฒนาสิ่งใหม่ๆ และสอนให้ทุกคนเป็นพลเมือง      
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สภาพสังคมไทยมีลักษณะที่ผู้คนเห็นแก่ตัวกันมากขึ้น แบ่งเป็นฝักฝ่ายและไม่สนใจ
หรือละเลยปัญหาที่เกิดขึ้นกับชุมชนและประเทศชาติ ตัวอย่างท่ีเห็นได้ชัดคือปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง  
ในปัจจุบัน ยังมีคนกว่าร้อยละ 60 ของประเทศที่นิ่งเฉย ไม่แสดงท่าทีว่าจะเข้ามาช่วยกันแก้ไขปัญหาจนทําให้
ปัญหาทางการเมืองยกระดับไปสู่การใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีบั่นทอนความเจริญของ
ประเทศชาติอย่างมาก ซ่ึงสะท้อนถึงการพัฒนาประชาธิปไตยของไทยว่าไร้รากฐานและความเข้าใจในเร่ืองความ
เป็นพลเมือง (สํานักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า, 2555, หน้า 3)  วรากรณ์ สามโกเศศ 
(2554) เสนอว่าหลักการสําคัญของการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง ควรมุ่งเน้น ความเป็นประชาธิปไตย 
ไม่ใช่การเรียนรู้ประชาธิปไตย การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง จึงไม่ใช่การสอนด้วยการบรรยาย แต่ผู้สอน
ต้องพัฒนาการสอนในรูปของกิจกรรมและการลงมือปฏิบัติหรือการเรียนการสอนผ่านกระบวนการวิเคราะห์ 
ปฏิบัติ เพ่ือให้ผู้เรียนเห็นความเชื่อมโยงท่ีมีนัยสําคัญมากขึ้น สําหรับกระบวนการเรียนรู้ดังกล่าวผู้สอนจะเป็น 
วิทยากรกระบวนการ มีหน้าท่ีเชื่อมโยงการเรียนรู้ประสบการณ์จรงิในวิถีชีวิตท้ังในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ ความเข้าใจในความเป็นพลเมือง และการพัฒนาประชาธิปไตยจนก้าวลึกไปถึงการมี
จิตสํานึก มีจิตวิญญาณประชาธิปไตย การสร้างจิตสํานึก หรือ Conscientization ซ่ึงหากสามารถบูรณาการใน
การจัดการเรียนการสอนแก่นักศึกษาได้ อย่างมีกระบวนการท่ีต่อเนื่อง ด้วยกระบวนการท่ีกระตุ้นให้บุคคลเกิด
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าถึงสิ่งท่ีได้จากการเรียนรู้ว่าเป็นสิ่งท่ีสําคญั จะทําให้นิสิตพัฒนาการ
ยอมรับความหลากหลายของสังคมของกลุ่มต่างๆ และพลังอํานาจของกลุ่มในการพัฒนาสังคม หรือชุมชน ซ่ึง
สามารถเรียกรวมว่าจิตสํานึกความเป็นพลเมือง  ในระดับประเทศได้มีการกําหนดนโยบายแห่งชาติในการแก้ไข
ปัญหาด้วยยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองดี พ.ศ. 2553-2561 โดยยุทธศาสตร์ท่ีหนึ่ง
เป็นการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองสําหรับเด็กและเยาวชน ปรับการเรียนการสอนของสถาบันให้เป็น 
Service Learning  หรือการเรียนเพื่อนําไปบริการสังคม รอบๆ สถาบัน โดยใช้ปัญหาของชุมชนเป็นตัวต้ัง เพ่ือ
เป็นกลไกที่ยกระดับสมาชิกในสังคมให้เป็นพลเมืองในระดับท่ีมีแรงเหวี่ยง                

การศึกษาในปัจจบุันและอนาคต จึงจําเป็นต้องทําให้ผู้เรียนท่ีเป็นพลเมืองไทยได้เข้าใจว่าความรู้
เกี่ยวกับเรื่องหนึ่งๆ มีหลายชุด ความรู้ชุดหนึ่งๆ ท่ีผู้เรียนได้เรียนรู้นั้นมาจากมุมมองเช่นใดเป็นความรู้ท่ีเกิดจาก
กระบวนการสร้างความรู้แบบใดจึงทําให้ได้ข้อสรุปดังกล่าวออกมา นั่นก็คือจะต้องทําให้ผู้เรียนบรรลุถึงความ
เข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับกระบวนสร้างสรรค์ความรู้ในเรื่องหนึ่งๆ ไม่ว่าจะเป็นความรู้ในสาขาวิชาใดก็ตาม    
จนผู้เรียนสามารถจินตนาการถึงกระบวนการสร้างสรรค์ความรู้ชุดน้ันหรือทฤษฎีนั้นๆ จนสามารถท่ีจะสร้างใหม่ 
(Recreation) (สายชล สัตยานุรักษ์, 2555, หน้า17)  นอกจากน้ีแล้วแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา    
ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 -2559) (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2556) ได้ระบุเกี่ยวกับการยกระดับ
คุณภาพบัณฑิตโดยเปลี่ยนกระบวนทัศน์การเรียนรู้ของบัณฑิต ให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา อย่างน้อย 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีกระบวนทัศน์ใหม่ในการเรียนรู้และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต มีจิตอาสาและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นพลเมืองท่ีมีคุณค่าของโลก ดํารงไว้ซ่ึงเอกลักษณ์ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน
ไทย ท่ีสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้บัณฑิตมีดุลยภาพระหว่างเก่งงานและเก่งความดี      



The Golden Teak : Humanity and Social Science Journal (GTHJ.)

Vol.23  No.1  January - April 2017         ISSN 2408 - 0845
4

โดยเน้นความรับผิดชอบ มีสุขภาวะ ท้ังร่างกายและจิตใจ เพ่ือตนเองและสังคม สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพงาน
ท่ีเปลี่ยนแปลง 

มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีการจัดการศึกษาท้ังระดับปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษา ท่ีมุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและเป็นไปตามกําหนด 
อัตลักษณ์ไว้คือ เก่งคน เก่งงาน เก่งคิด เก่งครองชวีิต และเก่งพิชิตปัญหา ดังน้ันในการจดัการศึกษานอกจากจะ
เป็นบัณฑิตท่ีจบการศึกษาเป็นบุคคลที่มีความสามารถและคุณภาพท้ังด้านวิชาการแล้วยังมีส่วนรับผิดชอบในเรื่อง
การพัฒนาให้นักศึกษาเป็นพลเมืองท่ีดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม สร้างลักษณะนิสัย ความประพฤติ และการ
ปฏิบัติท่ีดีต่อตนเองและผู้อ่ืน นอกจากที่จะต้องสอดแทรกในการจัดการเรียนการสอนแล้ว งานกิจกรรมนิสิตยัง
ต้องมีหน้าท่ีฝึกอบรมนิสิตเหล่านี้ ให้มีเจตคติ ทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคมให้เหมาะสมกับวุฒิภาวะ สติปัญญา
และสถานภาพทางสังคมของนิสิตด้วย อีกทั้งนิสิตอยู่ในวัยช่วงรอยต่อระหว่างวัยเด็กและวัยผู้ใหญ่ เป็นวัยที่มีการ
เปลี่ยนแปลงท้ังทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และทางด้านสังคม มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์  
สังเคราะห์สิ่งต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนได้ มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายท่ีส่งผลต่อตนเองและความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลรอบข้าง ทําให้ต้องมีการปรับตัวหลายๆ ด้านพร้อมกัน หากมีการปรับตัวได้อย่างเหมาะสมจะช่วยพัฒนา 
ให้ตนเองเกิดบุคลิกภาพที่ดีและสามารถป้องกันหรือแก้ปัญหาต่างๆ ได้ ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานสําคัญของการดําเนินชีวิต
ต่อไปได้อย่างมีคุณภาพ จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจในการศกึษาความเป็นพลเมืองของนิสิตระดับปริญญา
ตรีท่ีทําให้ได้ข้อมูลสารสนเทศสําหรับมหาวิทยาลัยในการนําไปปรับปรุงการออกแบบการเรียนรู้และจัดกิจกรรม
พัฒนานิสิตให้เป็นบัณฑิตท่ีเป็นผู้นําในการเปลี่ยนแปลงที่สามารถดํารงตนท่ีเหมาะสมและมีความเป็นพลเมือง
ต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาความเป็นพลเมืองของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความเป็นพลเมืองของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวรจําแนกตามเพศ 
คณะวิชาและชั้นปี 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2558 

จํานวน 16,788 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร จํานวน  400 คน โดยประมาณ
ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ท่ีระดับความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่า 
(e) เท่ากับ 0.05 ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Radom Sampling) โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 1. แบ่งนิสิตตามกลุ่มคณะเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
และกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 2. สุ่มคณะจากแต่ละกลุ่มคณะวิชามาจํานวน 2 คณะดังนี้ กลุ่มคณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
คือ คณะวิทยาศาสตร์และคณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม กลุ่มคณะวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คือ  
คณะทันตแพทยศาสตร์และคณะเภสัชศาสตร์ กลุ่มคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คือ คณะนิติศาสตร์

และคณะศึกษาศาสตร์ จากนั้นสุ่มนิสิตตัวอย่างจากแต่ละชั้นปีในคณะที่สุ่มได้ตามสัดส่วนของตัวอย่างในแต่ละ
กลุ่มคณะวิชา 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีเก็บข้อมูลได้เพ่ือนํามาวิเคราะห์ข้อมูลจํานวน 379 คนจากกลุ่มตัวอย่าง 400 คน    
คิดเป็นร้อยละ 94.75 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นเคร่ืองท่ีปรับมาจากงานวิจัยของ วรรษกร คําพงพีร์ (2559) ท่ีได้ทําวิจัย
เร่ืองการพัฒนาตัวชี้วัดความเป็นพลเมืองของนิสิตระดับปริญญาตรี โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบแบบยืนยัน  
ได้องค์ประกอบท้ังสิ้น 7 องค์ประกอบ 23 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย องค์ประกอบท่ี 1 มีอิสรภาพและพ่ึงตนเองมี
ตัวชี้วัด 3 ตัวชี้วัด องค์ประกอบท่ี 2 มีความเท่าเทียมกันมีตัวชี้วัด 2 ตัวชี้วัด องค์ประกอบท่ี 3 ยอมรับความ
แตกต่างมีตัวชี้วัด 3 ตัวชี้วัด องค์ประกอบท่ี 4 เคารพสิทธิของตนเองและผู้อ่ืน มีตัวชี้วัด 3 ตัวชี้วัด      
องค์ประกอบท่ี 5 รับผิดชอบต่อสังคม มีตัวชี้วัด 5 ตัวชี้วัด องค์ประกอบท่ี 6 เข้าใจระบอบประชาธิปไตยและ    
มีส่วนร่วม มีตัวชี้วัด 4 ตัวชี้วัด องค์ประกอบท่ี 7 มีคุณธรรม จริยธรรมมีตัวชี้วัด 4 ตัวชี้วัด ซ่ึงมีค่าน้ําหนัก
องค์ประกอบ 0.70-1.03 และมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ทุกองคป์ระกอบ และค่าน้ําหนักชี้วัดท้ัง 23 
ตัวชี้วัดมีค่าน้ําหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.31-0.49 และมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ทุกตัวชี้วัด ผู้วิจัยได้
นําองค์ประกอบและตัวบ่งชี้มาสร้างเป็นแบบสอบถามและหาค่าความเที่ยง (Reliability) โดยการหาค่า 
สัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Alpha Coefficient) ได้ค่าความเที่ยงดังนี้องค์ประกอบท่ี 1 มีอิสรภาพและ
พ่ึงตนเอง .81 องค์ประกอบท่ี 2 มีความเท่าเทียมกัน .89 องค์ประกอบท่ี 3 ยอมรับความแตกต่าง .85 
องค์ประกอบท่ี 4 เคารพสิทธิของตนเองและผู้อ่ืน .87 องค์ประกอบท่ี 5 รับผิดชอบต่อสังคม .87 องค์ประกอบท่ี 
6 เข้าใจระบอบประชาธิปไตยและมีส่วนร่วม .92 องค์ประกอบท่ี 7 มีคุณธรรม จริยธรรม .88 แบบสอบถาม
ความเป็นพลเมืองของนิสิตระดับปริญญาตรี ประกอบด้วย 2 ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ คณะ ชั้นปี มีลักษณะเป็น
แบบตรวจสอบรายการ (Check List) 
 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามคุณลักษณะความเป็นพลเมืองของนิสิตระดับปริญญาตรี มีลักษณะเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลดําเนินการดังนี้ 
 1. วิเคราะห์ความเป็นพลเมืองของนิสิตระดับปริญญาตรี โดยคํานวณ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
 2. เปรียบเทียบความเป็นพลเมืองของนิสิตระดับปริญญาตรีตามตัวแปรเพศ โดยการวิเคราะห์ค่าที  
(t-test Independent) 
 3. เปรียบเทียบความเป็นพลเมืองของนิสิตปริญญาตรีตามตัวแปร คณะและชั้นปี โดยการวิเคราะห์
ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) และทําการเปรียบเทียบรายคู่โดยวธิีของเชฟเฟ่ (Scheffé) 
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โดยเน้นความรับผิดชอบ มีสุขภาวะ ท้ังร่างกายและจิตใจ เพ่ือตนเองและสังคม สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพงาน
ท่ีเปลี่ยนแปลง 

มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีการจัดการศึกษาท้ังระดับปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษา ท่ีมุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและเป็นไปตามกําหนด 
อัตลักษณ์ไว้คือ เก่งคน เก่งงาน เก่งคิด เก่งครองชวีิต และเก่งพิชิตปัญหา ดังนั้นในการจดัการศึกษานอกจากจะ
เป็นบัณฑิตท่ีจบการศึกษาเป็นบุคคลที่มีความสามารถและคุณภาพท้ังด้านวิชาการแล้วยังมีส่วนรับผิดชอบในเรื่อง
การพัฒนาให้นักศึกษาเป็นพลเมืองท่ีดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม สร้างลักษณะนิสัย ความประพฤติ และการ
ปฏิบัติท่ีดีต่อตนเองและผู้อ่ืน นอกจากที่จะต้องสอดแทรกในการจัดการเรียนการสอนแล้ว งานกิจกรรมนิสิตยัง
ต้องมีหน้าท่ีฝึกอบรมนิสิตเหล่าน้ี ให้มีเจตคติ ทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคมให้เหมาะสมกับวุฒิภาวะ สติปัญญา
และสถานภาพทางสังคมของนิสิตด้วย อีกทั้งนิสิตอยู่ในวัยช่วงรอยต่อระหว่างวัยเด็กและวัยผู้ใหญ่ เป็นวัยที่มีการ
เปลี่ยนแปลงท้ังทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และทางด้านสังคม มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์  
สังเคราะห์สิ่งต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนได้ มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายท่ีส่งผลต่อตนเองและความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลรอบข้าง ทําให้ต้องมีการปรับตัวหลายๆ ด้านพร้อมกัน หากมีการปรับตัวได้อย่างเหมาะสมจะช่วยพัฒนา 
ให้ตนเองเกิดบุคลิกภาพที่ดีและสามารถป้องกันหรือแก้ปัญหาต่างๆ ได้ ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานสําคัญของการดําเนินชีวิต
ต่อไปได้อย่างมีคุณภาพ จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจในการศกึษาความเป็นพลเมืองของนิสิตระดับปริญญา
ตรีท่ีทําให้ได้ข้อมูลสารสนเทศสําหรับมหาวิทยาลัยในการนําไปปรับปรุงการออกแบบการเรียนรู้และจัดกิจกรรม
พัฒนานิสิตให้เป็นบัณฑิตท่ีเป็นผู้นําในการเปลี่ยนแปลงที่สามารถดํารงตนท่ีเหมาะสมและมีความเป็นพลเมือง
ต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาความเป็นพลเมืองของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความเป็นพลเมืองของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวรจําแนกตามเพศ 
คณะวิชาและชั้นปี 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2558 

จํานวน 16,788 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร จํานวน  400 คน โดยประมาณ
ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ท่ีระดับความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่า 
(e) เท่ากับ 0.05 ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Radom Sampling) โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 1. แบ่งนิสิตตามกลุ่มคณะเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
และกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 2. สุ่มคณะจากแต่ละกลุ่มคณะวิชามาจํานวน 2 คณะดังนี้ กลุ่มคณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
คือ คณะวิทยาศาสตร์และคณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม กลุ่มคณะวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คือ  
คณะทันตแพทยศาสตร์และคณะเภสัชศาสตร์ กลุ่มคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คือ คณะนิติศาสตร์

และคณะศึกษาศาสตร์ จากนั้นสุ่มนิสิตตัวอย่างจากแต่ละชั้นปีในคณะที่สุ่มได้ตามสัดส่วนของตัวอย่างในแต่ละ
กลุ่มคณะวิชา 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีเก็บข้อมูลได้เพ่ือนํามาวิเคราะห์ข้อมูลจํานวน 379 คนจากกลุ่มตัวอย่าง 400 คน    
คิดเป็นร้อยละ 94.75 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นเคร่ืองท่ีปรับมาจากงานวิจัยของ วรรษกร คําพงพีร์ (2559) ท่ีได้ทําวิจัย
เรื่องการพัฒนาตัวชี้วัดความเป็นพลเมืองของนิสิตระดับปริญญาตรี โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบแบบยืนยัน  
ได้องค์ประกอบทั้งสิ้น 7 องค์ประกอบ 23 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย องค์ประกอบที่ 1 มีอิสรภาพและพ่ึงตนเองมี
ตัวชี้วัด 3 ตัวชี้วัด องค์ประกอบท่ี 2 มีความเท่าเทียมกันมีตัวชี้วัด 2 ตัวชี้วัด องค์ประกอบท่ี 3 ยอมรับความ
แตกต่างมีตัวชี้วัด 3 ตัวชี้วัด องค์ประกอบท่ี 4 เคารพสิทธิของตนเองและผู้อ่ืน มีตัวชี้วัด 3 ตัวชี้วัด      
องค์ประกอบที่ 5 รับผิดชอบต่อสังคม มีตัวชี้วัด 5 ตัวชี้วัด องค์ประกอบที่ 6 เข้าใจระบอบประชาธิปไตยและ    
มีส่วนร่วม มีตัวชี้วัด 4 ตัวชี้วัด องค์ประกอบท่ี 7 มีคุณธรรม จริยธรรมมีตัวชี้วัด 4 ตัวชี้วัด ซ่ึงมีค่านํ้าหนัก
องค์ประกอบ 0.70-1.03 และมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ทุกองคป์ระกอบ และค่านํ้าหนักชี้วัดท้ัง 23 
ตัวชี้วัดมีค่าน้ําหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.31-0.49 และมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ทุกตัวชี้วัด ผู้วิจัยได้
นําองค์ประกอบและตัวบ่งชี้มาสร้างเป็นแบบสอบถามและหาค่าความเที่ยง (Reliability) โดยการหาค่า 
สัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค (Alpha Coefficient) ได้ค่าความเที่ยงดังนี้องค์ประกอบที่ 1 มีอิสรภาพและ
พ่ึงตนเอง .81 องค์ประกอบท่ี 2 มีความเท่าเทียมกัน .89 องค์ประกอบที่ 3 ยอมรับความแตกต่าง .85 
องค์ประกอบที่ 4 เคารพสิทธิของตนเองและผู้อ่ืน .87 องค์ประกอบที่ 5 รับผิดชอบต่อสังคม .87 องค์ประกอบที่ 
6 เข้าใจระบอบประชาธิปไตยและมีส่วนร่วม .92 องค์ประกอบที่ 7 มีคุณธรรม จริยธรรม .88 แบบสอบถาม
ความเป็นพลเมืองของนิสิตระดับปริญญาตรี ประกอบด้วย 2 ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ คณะ ชั้นปี มีลักษณะเป็น
แบบตรวจสอบรายการ (Check List) 
 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามคุณลักษณะความเป็นพลเมืองของนิสิตระดับปริญญาตรี มีลักษณะเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลดําเนินการดังนี้ 
 1. วิเคราะห์ความเป็นพลเมืองของนิสิตระดับปริญญาตรี โดยคํานวณ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
 2. เปรียบเทียบความเป็นพลเมืองของนิสิตระดับปริญญาตรีตามตัวแปรเพศ โดยการวิเคราะห์ค่าที  
(t-test Independent) 
 3. เปรียบเทียบความเป็นพลเมืองของนิสิตปริญญาตรีตามตัวแปร คณะและชั้นปี โดยการวิเคราะห์
ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) และทําการเปรียบเทียบรายคู่โดยวธิีของเชฟเฟ่ (Scheffé) 
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สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานของข้อมูลเบื้องต้น 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของนิสิต จากกลุ่มตัวอย่างท่ีเก็บข้อมูลได้จํานวน 379 คน พบว่า 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 67.30 จากกลุ่มวิชาท่ีให้ข้อมูลสูงสุดดังนี้ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้นปีท่ีให้ข้อมูลสูงสุดเรียงลําดับได้ดังน้ี  
ชั้นปีท่ี 1 ชั้นปีท่ี 2 ชั้นปีท่ี 3 และชั้นปีท่ี 4 ดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของนิสิตระดับปริญญาตรี                         
ตัวแปร จํานวน ร้อยละ 

เพศ 
   ชาย 
   หญิง 

 
124 
255 

 
32.70 
67.30 

รวม 379 100 
กลุ่มคณะวิชา 
   วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
   วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
   มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

 
211 
48 
120 

 
55.70 
12.70 
31.70 

รวม 379 100 
ชั้นปี 
   ปีท่ี 1 
   ปีท่ี 2 
   ปีท่ี 3 
   ปีท่ี 4 

 
109 
94 
92 
84 

 
28.80 
24.80 
24.30 
22.22 

รวม 379 100 
 

2. ผลการศึกษาความเป็นพลเมืองของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร พบว่านิสิตมีความ
เป็นพลเมืองอยู่ในระดับมากทุกองค์ประกอบโดยองค์ประกอบที่มีค่าเฉลี่ยเรียงลําดับได้ดังน้ี คือ มีความเท่าเทียม
กัน ยอมรับความแตกต่าง มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพสิทธิของตนเองและผู้อ่ืน รับผิดชอบต่อสังคม เคารพสิทธิ
ของตนเองและผู้อ่ืน มีอิสระและพึงตนเอง เข้าใจระบอบประชาธิปไตยและมีส่วนร่วม รายละเอียดดังตารางท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 2 แสดงความเป็นพลเมืองของนิสิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยนเรศวร 

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด  SD ระดับความเป็น
พลเมือง 

1. มีอิสระและพ่ึงตนเอง 
   1.1 การพ่ึงพาตนเองและรับผิดชอบตนเองได้ 
   1.2 การมีอิสรภาพ ไม่อยู่ใต้การครอบงํา หรือความอุปถัมภ์ของใคร 
   1.3 การเป็นเจ้าของชีวิตตนเอง 

3.99 
4.00 
3.79 
4.17 

0.45 
0.45 
0.62 
0.57 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

2. มีความเท่าเทียมกัน 
   2.1 เคารพหลักความเสมอภาค 
   2.2 เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อ่ืน 

4.38 
4.35 
4.41 

0.52 
0.60 
0.52 

มาก 
มาก 
มาก 

3. ยอมรับความแตกต่าง 
   3.1 เคารพความแตกต่างของผู้อ่ืน 
   3.2 เข้าใจและยอมรับวัฒนธรรมที่แตกต่าง 

4.26 
4.30 
4.22 

0.52 
0.58 
0.58 

มาก 
มาก 
มาก 

4. เคารพสิทธิของตนเองและผู้อ่ืน 
   4.1 เข้าใจบทบาทและเคารพสิทธิตนเองและผู้อื่น 
   4.2 รักษาสิทธิอันชอบธรรมของตนเอง 
   4.3 สามารถปกป้องสิทธิมนุษยชาติ 

4.08 
4.20 
4.11 
3.93 

0.47 
0.55 
0.56 
o.58 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

5. รับผิดชอบต่อสังคม 
  5.1 รับผิดชอบสังคมและส่วนร่วม 
   5.2 รู้จักปฏิบัติหน้าท่ีของตนใช้สิทธิภายในขอบเขตของกฎหมาย 
   5.3 สามารถเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและอุปนิสัย การบริโภคให้เอ้ือต่อ 
        การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
   5.4 จัดระเบียบชีวิตของตนได้อย่างเหมาะสมกับฐานะ 
   5.5 มีจิตสาธารณะ 

4.03 
4.08 
4.19 

 
4.10 
3.97 
3.80 

0.42 
0.52 
0.52 

 
0.56 
0.58 
0.59 

มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 
มาก 

6. เข้าใจระบอบประชาธิปไตยและมีส่วนร่วม 
   6.1 มีความรู้ความเข้าใจหลักและระบบการปกครอง กลไกของรัฐ  
        บริบทการเมืองและสังคม 
   6.2 มีความเข้าใจในวิถีประชาธิปไตย 
   6.3 มีเจตคติท่ีดีต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง 
   6.4 ปฏิบัติตนถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมายกฎสังคมและกฎกติกา 

3.98 
 

3.96 
4.06 
4.02 
4.02 

0.47 
 

0.52 
0.50 
0.52 
0.52 

มาก 
 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

7. มีคุณธรรม จริยธรรม 
   7.1 มีระเบียบ วินัย 
   7.2 มีความซ่ือสัตย์ สุจริต 
   7.3 มีความเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ 
   7.4 มีวิจารณญาณตัดสินว่าสิ่งใดดีสิ่งใดชั่ว 

4.14 
4.03 
4.13 
4.18 
4.21 

0.45 
0.61 
0.52 
0.56 
0.53 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
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สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานของข้อมูลเบื้องต้น 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของนิสิต จากกลุ่มตัวอย่างท่ีเก็บข้อมูลได้จํานวน 379 คน พบว่า 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 67.30 จากกลุ่มวิชาท่ีให้ข้อมูลสูงสุดดังนี้ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้นปีท่ีให้ข้อมูลสูงสุดเรียงลําดับได้ดังนี้  
ชั้นปีท่ี 1 ชั้นปีท่ี 2 ชั้นปีท่ี 3 และชั้นปีท่ี 4 ดังตารางท่ี 1 
 

ตารางที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของนิสิตระดับปริญญาตรี                         
ตัวแปร จํานวน ร้อยละ 

เพศ 
   ชาย 
   หญิง 

 
124 
255 

 
32.70 
67.30 

รวม 379 100 
กลุ่มคณะวิชา 
   วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
   วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
   มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

 
211 
48 
120 

 
55.70 
12.70 
31.70 

รวม 379 100 
ชั้นปี 
   ปีท่ี 1 
   ปีท่ี 2 
   ปีท่ี 3 
   ปีท่ี 4 

 
109 
94 
92 
84 

 
28.80 
24.80 
24.30 
22.22 

รวม 379 100 
 

2. ผลการศึกษาความเป็นพลเมืองของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวทิยาลัยนเรศวร พบว่านิสิตมีความ
เป็นพลเมืองอยู่ในระดับมากทุกองค์ประกอบโดยองค์ประกอบที่มีค่าเฉลี่ยเรียงลําดับได้ดังนี้ คือ มีความเท่าเทียม
กัน ยอมรับความแตกต่าง มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพสิทธิของตนเองและผู้อ่ืน รับผิดชอบต่อสังคม เคารพสิทธิ
ของตนเองและผู้อ่ืน มีอิสระและพึงตนเอง เข้าใจระบอบประชาธิปไตยและมีส่วนร่วม รายละเอียดดังตารางที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 2 แสดงความเป็นพลเมืองของนิสิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยนเรศวร 

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด  SD ระดับความเป็น
พลเมือง 

1. มีอิสระและพ่ึงตนเอง 
   1.1 การพ่ึงพาตนเองและรับผิดชอบตนเองได้ 
   1.2 การมีอิสรภาพ ไม่อยู่ใต้การครอบงํา หรือความอุปถัมภ์ของใคร 
   1.3 การเป็นเจ้าของชีวิตตนเอง 

3.99 
4.00 
3.79 
4.17 

0.45 
0.45 
0.62 
0.57 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

2. มีความเท่าเทียมกัน 
   2.1 เคารพหลักความเสมอภาค 
   2.2 เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อ่ืน 

4.38 
4.35 
4.41 

0.52 
0.60 
0.52 

มาก 
มาก 
มาก 

3. ยอมรับความแตกต่าง 
   3.1 เคารพความแตกต่างของผู้อ่ืน 
   3.2 เข้าใจและยอมรับวัฒนธรรมที่แตกต่าง 

4.26 
4.30 
4.22 

0.52 
0.58 
0.58 

มาก 
มาก 
มาก 

4. เคารพสิทธิของตนเองและผู้อ่ืน 
   4.1 เข้าใจบทบาทและเคารพสิทธิตนเองและผู้อื่น 
   4.2 รักษาสิทธิอันชอบธรรมของตนเอง 
   4.3 สามารถปกป้องสิทธิมนุษยชาติ 

4.08 
4.20 
4.11 
3.93 

0.47 
0.55 
0.56 
o.58 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

5. รับผิดชอบต่อสังคม 
  5.1 รับผิดชอบสังคมและส่วนร่วม 
   5.2 รู้จักปฏิบัติหน้าท่ีของตนใช้สิทธิภายในขอบเขตของกฎหมาย 
   5.3 สามารถเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและอุปนิสัย การบริโภคให้เอ้ือต่อ 
        การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
   5.4 จัดระเบียบชีวิตของตนได้อย่างเหมาะสมกับฐานะ 
   5.5 มีจิตสาธารณะ 

4.03 
4.08 
4.19 

 
4.10 
3.97 
3.80 

0.42 
0.52 
0.52 

 
0.56 
0.58 
0.59 

มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 
มาก 

6. เข้าใจระบอบประชาธิปไตยและมีส่วนร่วม 
   6.1 มีความรู้ความเข้าใจหลักและระบบการปกครอง กลไกของรัฐ  
        บริบทการเมืองและสังคม 
   6.2 มีความเข้าใจในวิถีประชาธิปไตย 
   6.3 มีเจตคติท่ีดีต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง 
   6.4 ปฏิบัติตนถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมายกฎสังคมและกฎกติกา 

3.98 
 

3.96 
4.06 
4.02 
4.02 

0.47 
 

0.52 
0.50 
0.52 
0.52 

มาก 
 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

7. มีคุณธรรม จริยธรรม 
   7.1 มีระเบียบ วินัย 
   7.2 มีความซ่ือสัตย์ สุจริต 
   7.3 มีความเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ 
   7.4 มีวิจารณญาณตัดสินว่าสิ่งใดดีสิ่งใดชั่ว 

4.14 
4.03 
4.13 
4.18 
4.21 

0.45 
0.61 
0.52 
0.56 
0.53 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
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 3. ผลการเปรียบเทียบความเป็นพลเมืองของระดับปริญญาตรีของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรจําแนก
ตามเพศ กลุ่มคณะวิชาและชั้นป ี
 การวิเคราะห์นี้เป็นการเปรียบเทียบความแตกต่างของความเป็นพลเมืองของนิสิตระดับปริญญาตรี
จําแนกตามภูมิหลัง ได้แก่ เพศ กลุ่มคณะวิชาและชั้นปี โดยการทดสอบที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ
ทางเดียว (One-way ANOVA) พบว่า  
 3.1 นิสิตชายและนิสิตหญิงมีความเป็นพลเมืองโดยรวมไม่แตกต่างกันแต่เม่ือพิจารณาในองค์ประกอบ
พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ในองค์ประกอบที่ 2 มีความเท่าเทียมกัน 
องค์ประกอบที่3 ยอมรับความแตกต่าง รายละเอียดตารางท่ี 3 
ตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบความเป็นพลเมืองของนิสิตเพศชายและเพศหญิง มหาวิทยาลัยนเรศวร 

องค์ประกอบ 
ชาย หญิง 

t p-value 
 SD  SD 

1. มีอิสระและพ่ึงตนเอง 4.00 0.34 4.11 0.40   

2. มีความเท่าเทียมกัน 4.26 0.48 4.44 0.52 3.322* .001 

3. ยอมรับความแตกต่าง 4.17 0.46 4.31 0.54 2.447* .015 

4. เคารพสิทธิของตนเองและผู้อ่ืน 4.04 0.43 4.10 0.49 1.159 .248 

5. รับผิดชอบต่อสังคม 3.98 0.38 4.05 0.44 1.639 .102 

6. เข้าใจระบอบประชาธิปไตยและมีส่วนร่วม 4.00 0.43 3.96 0.48 0.869 .386 

7. มีคุณธรรม จริยธรรม 4.10 0.44 4.16 0.45 1.639 .236 

รวม 4.06 0.34 4.11 0.40 1.227 .221 
*p<.05 

3.2 นิสิตท่ีเรียนกลุ่มคณะวิชามีความเป็นพลเมืองไม่แตกต่างกันแต่เม่ือพิจารณาในแต่ละองค์ประกอบ
พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ในองค์ประกอบที่ 4 เคารพสิทธิของตนเองและ
ผู้อ่ืนและองค์ประกอบที่ 6 เข้าใจระบอบประชาธิปไตยและมีส่วนร่วม โดยนิสิตกลุ่มคณะวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์มีความเป็นพลเมืองสูงกว่ากลุ่มคณะวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพรายละเอียดตารางท่ี 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบความเป็นพลเมืองของนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวรตามตัวแปรกลุ่มวิชา 
องค์ประกอบ   F p-value การเปรียบเทียบรายคู่ 

1. มีอิสระและพ่ึงตนเอง 0.298 0.200 1.491 .226  
2. มีความเท่าเทียมกัน 0.038 0.267 0.143 .867  
3. ยอมรับความแตกต่าง 0.049 0.269 0.183 .833  
4. เคารพสิทธิของตนเองและผู้อ่ืน 0.707 0.221 3.202* .042 3> 2 
5. รับผิดชอบต่อสังคม 0.377 0.179 2.104 .123  
6. เข้าใจระบอบประชาธิปไตย 
   และมีส่วนร่วม 0.914 0.213 4.286* .014 3> 2 

7. มีคุณธรรม จริยธรรม 0.156 0.201 0.778 .460  
รวม 3.04 0.145 2.099 .124  

*p<.05 
 4. นิสิตท่ีอยู่ชั้นปีต่างกันมีความเป็นพลเมืองในทุกองค์ประกอบไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
รายละเอียดตารางท่ี 5 
ตารางที่ 5 แสดงการเปรียบเทียบความเป็นพลเมืองของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ จําแนกตามตัวแปรชั้นปี 

องค์ประกอบ   F p-value 
1. มีอิสระและพ่ึงตนเอง 0.159 0.201 0.794 .498 
2. มีความเท่าเทียมกัน 0.192 0.266 0.722 .539 
3. ยอมรับความแตกต่าง 0.587 0.265 2.212 .086 
4. เคารพสิทธิของตนเองและผู้อ่ืน 0.407 0.222 1.835 .140 
5. รับผิดชอบต่อสังคม 0.329 0.179 1.837 .120 
6. เข้าใจระบอบประชาธิปไตยและมีส่วนร่วม .040 .218 0.185 .907 
7. มีคุณธรรม จริยธรรม .174 .201 0.865 .459 

รวม .146 .146 1.00 .391 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 1. นิสิตมีความเป็นพลเมืองอยู่ในระดับมากทุกองค์ประกอบ ท่ีเป็นเช่นนี้เป็นเพราะมหาวิทยาลัย 
ไม่เพียงแต่ให้ความสําคัญต่อการจัดการเรียนการสอนทางด้านวิชาการเท่านั้นยังมีการจัดกิจกรรมในการพัฒนา
นิสิตท่ีให้นิสิตได้เรียนรู้ในการอยู่ในสังคมได้ อีกท้ังได้มีการจัดให้มีรายวิชาการศึกษาท่ัวไปเพ่ือพัฒนาผู้เรียนใน
รายวิชาภาวะผู้นํากับความรักโดยมีคําอธิบายรายวิชาคือ ความสําคญัของผู้นํา ผู้นําในศตวรรษท่ี 21 การเรียนรู้
ด้วยความรัก การใช้ชีวิตด้วยความรัก การเป็นพลโลก พลเมืองท่ีดี ศึกษาแนวปฏิบัติท่ีดีในการทํากิจกรรมเชิง
สาธารณะท่ีสามารถเป็นแนวทางในการทําจริงของผู้เรียน ท่ีนิสิตระดับปริญญาตรีต้องเรียนในรายวิชานี้และเป็น
รายวิชาท่ีเรียนรู้จากการทํากิจกรรมซ่ึงทําให้นิสิตได้รับการปลูกฝังความเป็นพลเมืองการปฏิบัติจริงจงึทําให้นิสิตมี
ความเป็นพลเมืองอยู่ในระดับมาก ดังท่ีชัยอนันต์ สมุทวณิช (2557, หน้า 6) ได้กล่าวถึงวิธีการที่จะสอนเรื่อง
การศึกษาเพ่ือสร้างพลเมืองในสังคมประชาธิปไตยวิธีการสอนโดยมีส่วนร่วม โดยหยิบยกเอาประเด็นปัญหาข้ึนมา
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 3. ผลการเปรียบเทียบความเป็นพลเมืองของระดับปริญญาตรีของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรจําแนก
ตามเพศ กลุ่มคณะวิชาและชั้นป ี
 การวิเคราะห์นี้เป็นการเปรียบเทียบความแตกต่างของความเป็นพลเมืองของนิสิตระดับปริญญาตรี
จําแนกตามภูมิหลัง ได้แก่ เพศ กลุ่มคณะวิชาและชั้นปี โดยการทดสอบที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ
ทางเดียว (One-way ANOVA) พบว่า  
 3.1 นิสิตชายและนิสิตหญิงมีความเป็นพลเมืองโดยรวมไม่แตกต่างกันแต่เม่ือพิจารณาในองค์ประกอบ
พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ในองค์ประกอบท่ี 2 มีความเท่าเทียมกัน 
องค์ประกอบที่3 ยอมรับความแตกต่าง รายละเอียดตารางท่ี 3 
ตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบความเป็นพลเมืองของนิสิตเพศชายและเพศหญิง มหาวิทยาลัยนเรศวร 

องค์ประกอบ 
ชาย หญิง 

t p-value 
 SD  SD 

1. มีอิสระและพ่ึงตนเอง 4.00 0.34 4.11 0.40   

2. มีความเท่าเทียมกัน 4.26 0.48 4.44 0.52 3.322* .001 

3. ยอมรับความแตกต่าง 4.17 0.46 4.31 0.54 2.447* .015 

4. เคารพสิทธิของตนเองและผู้อ่ืน 4.04 0.43 4.10 0.49 1.159 .248 

5. รับผิดชอบต่อสังคม 3.98 0.38 4.05 0.44 1.639 .102 

6. เข้าใจระบอบประชาธิปไตยและมีส่วนร่วม 4.00 0.43 3.96 0.48 0.869 .386 

7. มีคุณธรรม จริยธรรม 4.10 0.44 4.16 0.45 1.639 .236 

รวม 4.06 0.34 4.11 0.40 1.227 .221 
*p<.05 

3.2 นิสิตท่ีเรียนกลุ่มคณะวิชามีความเป็นพลเมืองไม่แตกต่างกันแต่เม่ือพิจารณาในแต่ละองค์ประกอบ
พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ในองค์ประกอบท่ี 4 เคารพสิทธิของตนเองและ
ผู้อ่ืนและองค์ประกอบที่ 6 เข้าใจระบอบประชาธิปไตยและมีส่วนร่วม โดยนิสิตกลุ่มคณะวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์มีความเป็นพลเมืองสูงกว่ากลุ่มคณะวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพรายละเอียดตารางท่ี 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบความเป็นพลเมืองของนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวรตามตัวแปรกลุ่มวิชา 
องค์ประกอบ   F p-value การเปรียบเทียบรายคู่ 

1. มีอิสระและพ่ึงตนเอง 0.298 0.200 1.491 .226  
2. มีความเท่าเทียมกัน 0.038 0.267 0.143 .867  
3. ยอมรับความแตกต่าง 0.049 0.269 0.183 .833  
4. เคารพสิทธิของตนเองและผู้อ่ืน 0.707 0.221 3.202* .042 3> 2 
5. รับผิดชอบต่อสังคม 0.377 0.179 2.104 .123  
6. เข้าใจระบอบประชาธิปไตย 
   และมีส่วนร่วม 0.914 0.213 4.286* .014 3> 2 

7. มีคุณธรรม จริยธรรม 0.156 0.201 0.778 .460  
รวม 3.04 0.145 2.099 .124  

*p<.05 
 4. นิสิตท่ีอยู่ชั้นปีต่างกันมีความเป็นพลเมืองในทุกองค์ประกอบไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
รายละเอียดตารางท่ี 5 
ตารางที่ 5 แสดงการเปรียบเทียบความเป็นพลเมืองของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ จําแนกตามตัวแปรชั้นปี 

องค์ประกอบ   F p-value 
1. มีอิสระและพ่ึงตนเอง 0.159 0.201 0.794 .498 
2. มีความเท่าเทียมกัน 0.192 0.266 0.722 .539 
3. ยอมรับความแตกต่าง 0.587 0.265 2.212 .086 
4. เคารพสิทธิของตนเองและผู้อ่ืน 0.407 0.222 1.835 .140 
5. รับผิดชอบต่อสังคม 0.329 0.179 1.837 .120 
6. เข้าใจระบอบประชาธิปไตยและมีส่วนร่วม .040 .218 0.185 .907 
7. มีคุณธรรม จริยธรรม .174 .201 0.865 .459 

รวม .146 .146 1.00 .391 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 1. นิสิตมีความเป็นพลเมืองอยู่ในระดับมากทุกองค์ประกอบ ท่ีเป็นเช่นนี้เป็นเพราะมหาวิทยาลัย 
ไม่เพียงแต่ให้ความสําคัญต่อการจัดการเรียนการสอนทางด้านวิชาการเท่าน้ันยังมีการจัดกิจกรรมในการพัฒนา
นิสิตท่ีให้นิสิตได้เรียนรู้ในการอยู่ในสังคมได้ อีกท้ังได้มีการจัดให้มีรายวิชาการศึกษาท่ัวไปเพื่อพัฒนาผู้เรียนใน
รายวิชาภาวะผู้นํากับความรักโดยมีคําอธิบายรายวิชาคือ ความสําคญัของผู้นํา ผู้นําในศตวรรษที่ 21 การเรียนรู้
ด้วยความรัก การใช้ชีวิตด้วยความรัก การเป็นพลโลก พลเมืองท่ีดี ศึกษาแนวปฏิบัติท่ีดีในการทํากิจกรรมเชิง
สาธารณะท่ีสามารถเป็นแนวทางในการทําจริงของผู้เรียน ท่ีนิสิตระดับปริญญาตรีต้องเรียนในรายวิชาน้ีและเป็น
รายวิชาท่ีเรียนรู้จากการทํากิจกรรมซ่ึงทําให้นิสิตได้รับการปลูกฝังความเป็นพลเมืองการปฏิบัติจริงจงึทําให้นิสิตมี
ความเป็นพลเมืองอยู่ในระดับมาก ดังท่ีชัยอนันต์ สมุทวณิช (2557, หน้า 6) ได้กล่าวถึงวิธีการที่จะสอนเรื่อง
การศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองในสังคมประชาธิปไตยวิธีการสอนโดยมีส่วนร่วม โดยหยิบยกเอาประเด็นปัญหาข้ึนมา
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ให้เกิดการถกเถียงกัน การแสดงความคิดเห็นกัน ไม่ใช่มาบรรยาย ซ่ึงผลการวิจัยครั้งนี้เป็นไปเช่นเดียวกับงานวิจัย
ของ ธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ (2556) ได้ทําวิจัยเร่ืองความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พบว่านักศึกษามีความเป็นประชาธิปไตยท่ีระดับค่อนข้างสูง งานวจิัยของทรงสิริ   
วชิรานนท์ (2556) ท่ีศึกษาเรื่องคุณลักษณะพลเมืองดีของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครท่ี
พบว่านักศึกษามีความเป็นพลเมืองดีอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกันเม่ือพิจารณาตามองค์ประกอบ พบว่า 
องค์ประกอบที่มีค่าเฉลี่ยเรียงลําดับได้ดังนี้ คือ มีความเท่าเทียมกัน ยอมรับความแตกต่าง มีคุณธรรม จริยธรรม 
เคารพสิทธิของตนเองและผู้อ่ืน รับผิดชอบต่อสังคม เคารพสิทธิของตนเองและผู้อ่ืน มีอิสระและพ่ึงตนเอง เข้าใจ
ระบอบประชาธิปไตยและมีส่วนร่วม ซ่ึงเป็นไปตามแนวคิดของปริญญา เทวานฤมิตรกุล (2555),              
ศรัณย์ เลิศรักษ์มงคล (2555), สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาแห่งชาติ (2554) และอนงค์ รอดแสน (2557)          
ท่ีกล่าวถึงลักษณะความเป็นพลเมืองสรุปได้ว่าความเป็นพลเมืองประกอบด้วย มีอิสระและพ่ึงตนเอง มีความ    
เท่าเทียมกัน ยอมรับความแตกต่าง เคารพสิทธิของตนเองและผู้อ่ืน รับผิดชอบต่อสังคม เข้าใจระบอบ
ประชาธิปไตยและมีส่วนร่วม และมีคุณธรรม จริยธรรม ซ่ึงจะสอดคล้องกับงานวิจัยของ Cogan & Derricott 
(1998, pp.2-6) ท่ีกล่าวถึงลักษณะที่พึงประสงค์ของพลเมืองในศตวรรษที่ 21 คือสามารถมองปัญหา และหาวิธี
แก้ปัญหาของสังคมโลก สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความรับผิดชอบและทําตามบทบาทหน้าท่ีของ
สังคม สามารถเข้าใจ ยอมรับและชื่นชมในวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง สามารถคิดวิเคราะห์ในลักษณะวิพากษ์ วิจารณ์
และพิจารณา ไตร่ตรองอย่างเป็นระบบ เต็มใจแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี เต็มใจแก้ปัญหาความขัดแย้ง
ด้วยสันติวิธี เต็มใจเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตและอุปนิสัยการบริโภคให้เอ้ือต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถท่ีจะรับรู้
และปกป้องสิทธิมนุษยชาติ และเต็มใจและสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง 
 2. ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความเป็นพลเมืองของนิสิตระดับปริญญาตรีจําแนกตามเพศ 
กลุ่มคณะวิชาและชั้นปี สามารถนํามาอธิบายผลได้ดังน้ี  
 2.1 นิสิตชายและนิสิตหญิงมีความเป็นพลเมืองไม่แตกต่างกันซ่ึงผลการวิจัยเป็นไปในลักษณะเดียวกัน
กับรสสุคนธ์ มกรมณี และศุภานัน สิทธิเลิศ (2554) ท่ีได้ทําวิจัยเร่ืองพฤติกรรมความเปน็พลเมืองของเยาวชนใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พบว่า เยาวชนหญิงและเยาวชนชายในมหาวิทยาลัยมีพฤติกรรมความเป็น
พลเมืองโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน แต่ผลการวิจัยแตกต่างจากงานวิจัยของทรงสิริ วิชิรานนท์ (2556) ท่ีพบว่า 
นักศึกษาท่ีมีเพศต่างกันมีความเป็นพลเมืองดีแตกต่างกัน เม่ือพิจารณาการเปรียบเทียบตามองค์ประกอบพบว่ามี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ในองค์ประกอบที่ 2 มีความเท่าเทียมกัน       
องค์ประกอบที่ 3 ยอมรับความแตกต่าง ท่ีเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะนิสิตหญิงมีความละเอียดอ่อนในการรับ
ความรู้สึกของผู้อ่ืนได้ดีกว่านิสิตชายจึงทําให้ยอมรับความแตกต่างของบุคคล ยอมรับความเสมอภาค ความ
แตกต่างของวัฒนธรรมได้ดีกว่านิสิตชาย ผลการวิจัยเป็นไปในลักษณะเช่นเดียวกับงานวิจัยของรสสุคนธ์ มกรมณี 
(2556) ท่ีพบว่าเยาวชนหญิงมีพฤติกรรมการเคารพกฎกติกา เคารพกฎหมายมากกว่าเยาวชนชาย และงานวิจัย
ของถวิลวดี บุรีกุล และคนอ่ืนๆ (2555) ท่ีพบว่า ผู้หญิงมีคุณสมบัติความเป็นพลเมืองด้านการดูแลชุมชนสูงกว่า
ผู้ชาย รวมถึงงานวิจัยของ Center for Information and Research on Civic Learning and Engagement 
(2008) พบว่า เยาวชนหญิงเข้าร่วมในกิจกรรมการเป็นอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือสังคม การหาเงินบริจาคเพ่ือการ
กุศลและการเป็นสมาชิกในกลุ่มทางการเมืองมากกว่าเยาวชนชาย 
 2.2 นิสิตท่ีอยู่ต่างกลุ่มคณะวิชาต่างกันมีความเป็นพลเมืองไม่แตกต่างกันซ่ึงไม่สอดคล้องกับงานวิจัย
ของทรงสิริ วิชิรานนท์ (2556) ท่ีพบว่านักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครท่ีเรียนคณะต่างกันมี
ความเป็นพลเมืองดีแตกต่างกัน และงานวิจัยของประภัสสร ไพบูลย์ฐิติพรชัย (2553)ท่ีพบว่าสาขาวิชาท่ีแตกต่าง

กันของนักศึกษาส่งผลต่อความแตกต่างกันของความเป็นพลเมืองดี และงานวิจัยของวีรพงษ์ นกน้อย (2546)    
ท่ีพบว่านักศึกษาท่ีเรียนในภาควิชาต่างกันมีลักษณะความเป็นพลเมืองดีแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 แต่อย่างไรก็ตามเม่ือพิจารณาในรายละเอียดขององค์ประกอบพบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 ในองค์ประกอบ เคารพสิทธิของตนเองและผู้อ่ืน และองค์ประกอบ เข้าใจระบอบ
ประชาธิปไตยและมีส่วนร่วม โดยนิสิตกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีความเป็นพลเมืองสูงกว่ากลุ่มวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ ท่ีเป็นเช่นนี้เป็นเพราะนิสิตกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตรเ์ป็นนิสิตท่ีมีรายวิชาท่ี
เก่ียวข้องกับด้านภาษาวัฒนธรรม สังคม การบริหารภาครัฐ เป็นต้น ซ่ึงสาระรายวิชาเหล่านี้จึงอาจส่งผลให้มี
ความเป็นพลเมืองดีสูงกว่ากลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ               
 2.3 นิสิตท่ีอยู่ชั้นปีต่างกันมีความเป็นพลเมืองในทุกองค์ประกอบไม่แตกต่างกัน ท้ังนี้น่าจะเป็นเพราะ
นิสิตท้ัง 4 ชั้นปีเป็นวัยที่มีอายุไม่ได้แตกต่างกันมากนัก อีกท้ังการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตของมหาวิทยาลัยและ
ของคณะวิชาเป็นกิจกรรมที่ไม่ได้แยกในการพัฒนานิสิตแต่ละชั้นปี แต่เป็นการพัฒนาให้นิสิตมีคุณลักษณะ
ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ เก่งคน เก่งงาน เก่งคิด เก่งครองชีวิต และเก่งพิชิตปัญหา และเป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ ซ่ึงเป็นการส่งเสริมให้นิสิตมีความเป็นเลิศในทางวิชาการและมี
กระบวนการคิดท่ีจะนําไปใช้ในการทํางานและแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึ้นอย่างมีเหตุผลนั่นคือการพัฒนาความเป็น
พลเมืองให้กับนิสิต แต่อย่างไรก็ตามผลการวิจัยครั้งนี้ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของทรงสิริ วิชิรานนท์ (2556)     
ท่ีพบว่านักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครท่ีเรียนชั้นปีต่างกันมีความเป็นพลเมืองดีแตกต่างกัน
งานวิจัยของ วีรพงษ์ นกน้อย (2546) ท่ีพบว่านักศึกษาปีท่ี4 มีค่าเฉลี่ยความเป็นพลเมืองสูงสุด ในขณะท่ี
นักศึกษาช้นปีท่ี1 มีค่าเฉลี่ยความเป็นพลเมืองตํ่าสุด เช่นเดียวกับงานวิจัยของ วิจารณ์ พานิช (2555) ท่ีพบว่า
นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 มีค่าเฉลี่ยความเป็นพลเมืองตํ่ากว่านักศึกษาชั้นปีท่ี 4  
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 
    1. จากผลการวิจัยพบว่า ความเป็นพลเมืองด้านเข้าใจระบอบประชาธิปไตยและมีส่วนร่วม มีอิสระ
และพึ่งตนเอง เป็นด้านท่ีค่าเฉลี่ยต่ํากว่าด้านอื่นๆ ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรมีการจัดกิจกรรมนิสิตในการพัฒนาให้
นิสิตเข้าใจบทบาทและสิทธิของตนเอง จัดกิจกรรมที่ให้นิสิตมีส่วนร่วมในการกําหนดกติกา บทลงโทษ กิจกรรมที่
ให้นิสิตวิเคราะห์ปัญหา เสนอวิธีการแก้ปัญหาและลงมือปฏิบัติ ตลอดจนส่งเสริมความเป็นพลเมืองก่อนท่ีจะ
สําเร็จการศึกษา 
    2. มหาวิทยาลัยควรมีการส่งเสริมความเป็นพลเมืองให้กับนิสิตท้ังการจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริม 
การมีส่วนร่วมในห้องเรียน  การมีส่วนร่วมกับองค์กรนักศึกษา การมีส่วนร่วมในช่วงการฝึกงาน การช่วยเหลือ
ตนเอง ท้ังนี้เพ่ือให้นิสิตเม่ือสําเร็จการศึกษาแล้วมีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและสังคมเพื่อพัฒนาความเป็น
พลเมืองให้กับนิสิต 
 ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอ่ไป 
    1. ควรมีการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความเป็นพลเมืองของนิสิตของนิสิตในระดับปริญญาตรี  เช่น  
ตัวแปร เก่ียวกับภูมิหลังของครอบครัว ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
    2. ควรมีการศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาความเป็นพลเมืองของนิสิตในศตวรรษท่ี 21 ให้กับ
นิสิตระดับปริญญาตรี ท้ังนี้เพ่ือให้เป็นบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและ มีจิตสาธารณะ เห็นประโยชน์ส่วนร่วม มีความ
รับผิดชอบและพร้อมเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลง 
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ให้เกิดการถกเถียงกัน การแสดงความคิดเห็นกัน ไม่ใช่มาบรรยาย ซ่ึงผลการวิจัยครั้งนี้เป็นไปเช่นเดียวกับงานวิจัย
ของ ธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ (2556) ได้ทําวิจัยเร่ืองความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พบว่านักศึกษามีความเป็นประชาธิปไตยท่ีระดับค่อนข้างสูง งานวจิัยของทรงสิริ   
วชิรานนท์ (2556) ท่ีศึกษาเรื่องคุณลักษณะพลเมืองดีของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครท่ี
พบว่านักศึกษามีความเป็นพลเมืองดีอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกันเม่ือพิจารณาตามองค์ประกอบ พบว่า 
องค์ประกอบที่มีค่าเฉลี่ยเรียงลําดับได้ดังน้ี คือ มีความเท่าเทียมกัน ยอมรับความแตกต่าง มีคุณธรรม จริยธรรม 
เคารพสิทธิของตนเองและผู้อ่ืน รับผิดชอบต่อสังคม เคารพสิทธิของตนเองและผู้อ่ืน มีอิสระและพ่ึงตนเอง เข้าใจ
ระบอบประชาธิปไตยและมีส่วนร่วม ซ่ึงเป็นไปตามแนวคิดของปริญญา เทวานฤมิตรกุล (2555),              
ศรัณย์ เลิศรักษ์มงคล (2555), สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาแห่งชาติ (2554) และอนงค์ รอดแสน (2557)          
ท่ีกล่าวถึงลักษณะความเป็นพลเมืองสรุปได้ว่าความเป็นพลเมืองประกอบด้วย มีอิสระและพ่ึงตนเอง มีความ    
เท่าเทียมกัน ยอมรับความแตกต่าง เคารพสิทธิของตนเองและผู้อ่ืน รับผิดชอบต่อสังคม เข้าใจระบอบ
ประชาธิปไตยและมีส่วนร่วม และมีคุณธรรม จริยธรรม ซ่ึงจะสอดคล้องกับงานวิจัยของ Cogan & Derricott 
(1998, pp.2-6) ท่ีกล่าวถึงลักษณะที่พึงประสงค์ของพลเมืองในศตวรรษที่ 21 คือสามารถมองปัญหา และหาวิธี
แก้ปัญหาของสังคมโลก สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความรับผิดชอบและทําตามบทบาทหน้าท่ีของ
สังคม สามารถเข้าใจ ยอมรับและชื่นชมในวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง สามารถคิดวิเคราะห์ในลักษณะวิพากษ์ วิจารณ์
และพิจารณา ไตร่ตรองอย่างเป็นระบบ เต็มใจแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี เต็มใจแก้ปัญหาความขัดแย้ง
ด้วยสันติวิธี เต็มใจเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตและอุปนิสัยการบริโภคให้เอ้ือต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถที่จะรับรู้
และปกป้องสิทธิมนุษยชาติ และเต็มใจและสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง 
 2. ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความเป็นพลเมืองของนิสิตระดับปริญญาตรีจําแนกตามเพศ 
กลุ่มคณะวิชาและชั้นปี สามารถนํามาอธิบายผลได้ดังน้ี  
 2.1 นิสิตชายและนิสิตหญิงมีความเป็นพลเมืองไม่แตกต่างกันซ่ึงผลการวิจัยเป็นไปในลักษณะเดียวกัน
กับรสสุคนธ์ มกรมณี และศุภานัน สิทธิเลิศ (2554) ท่ีได้ทําวิจัยเร่ืองพฤติกรรมความเปน็พลเมืองของเยาวชนใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พบว่า เยาวชนหญิงและเยาวชนชายในมหาวิทยาลัยมีพฤติกรรมความเป็น
พลเมืองโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน แต่ผลการวิจัยแตกต่างจากงานวิจัยของทรงสิริ วิชิรานนท์ (2556) ท่ีพบว่า 
นักศึกษาท่ีมีเพศต่างกันมีความเป็นพลเมืองดีแตกต่างกัน เม่ือพิจารณาการเปรียบเทียบตามองค์ประกอบพบว่ามี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ในองค์ประกอบท่ี 2 มีความเท่าเทียมกัน       
องค์ประกอบที่ 3 ยอมรับความแตกต่าง ท่ีเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะนิสิตหญิงมีความละเอียดอ่อนในการรับ
ความรู้สึกของผู้อ่ืนได้ดีกว่านิสิตชายจึงทําให้ยอมรับความแตกต่างของบุคคล ยอมรับความเสมอภาค ความ
แตกต่างของวัฒนธรรมได้ดีกว่านิสิตชาย ผลการวิจัยเป็นไปในลักษณะเช่นเดียวกับงานวิจัยของรสสุคนธ์ มกรมณี 
(2556) ท่ีพบว่าเยาวชนหญิงมีพฤติกรรมการเคารพกฎกติกา เคารพกฎหมายมากกว่าเยาวชนชาย และงานวิจัย
ของถวิลวดี บุรีกุล และคนอ่ืนๆ (2555) ท่ีพบว่า ผู้หญิงมีคุณสมบัติความเป็นพลเมืองด้านการดูแลชุมชนสูงกว่า
ผู้ชาย รวมถึงงานวิจัยของ Center for Information and Research on Civic Learning and Engagement 
(2008) พบว่า เยาวชนหญิงเข้าร่วมในกิจกรรมการเป็นอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือสังคม การหาเงินบริจาคเพื่อการ
กุศลและการเป็นสมาชิกในกลุ่มทางการเมืองมากกว่าเยาวชนชาย 
 2.2 นิสิตท่ีอยู่ต่างกลุ่มคณะวิชาต่างกันมีความเป็นพลเมืองไม่แตกต่างกันซ่ึงไม่สอดคล้องกับงานวิจัย
ของทรงสิริ วิชิรานนท์ (2556) ท่ีพบว่านักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครท่ีเรียนคณะต่างกันมี
ความเป็นพลเมืองดีแตกต่างกัน และงานวิจัยของประภัสสร ไพบูลย์ฐิติพรชัย (2553)ท่ีพบว่าสาขาวิชาท่ีแตกต่าง

กันของนักศึกษาส่งผลต่อความแตกต่างกันของความเป็นพลเมืองดี และงานวิจัยของวีรพงษ์ นกน้อย (2546)    
ท่ีพบว่านักศึกษาท่ีเรียนในภาควิชาต่างกันมีลักษณะความเป็นพลเมืองดีแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 แต่อย่างไรก็ตามเม่ือพิจารณาในรายละเอียดขององค์ประกอบพบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 ในองค์ประกอบ เคารพสิทธิของตนเองและผู้อ่ืน และองค์ประกอบ เข้าใจระบอบ
ประชาธิปไตยและมีส่วนร่วม โดยนิสิตกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีความเป็นพลเมืองสูงกว่ากลุ่มวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ ท่ีเป็นเช่นนี้เป็นเพราะนิสิตกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตรเ์ป็นนิสิตท่ีมีรายวิชาท่ี
เกี่ยวข้องกับด้านภาษาวัฒนธรรม สังคม การบริหารภาครัฐ เป็นต้น ซ่ึงสาระรายวิชาเหล่านี้จึงอาจส่งผลให้มี
ความเป็นพลเมืองดีสูงกว่ากลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ               
 2.3 นิสิตท่ีอยู่ชั้นปีต่างกันมีความเป็นพลเมืองในทุกองค์ประกอบไม่แตกต่างกัน ท้ังนี้น่าจะเป็นเพราะ
นิสิตท้ัง 4 ชั้นปีเป็นวัยที่มีอายุไม่ได้แตกต่างกันมากนัก อีกท้ังการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตของมหาวิทยาลัยและ
ของคณะวิชาเป็นกิจกรรมที่ไม่ได้แยกในการพัฒนานิสิตแต่ละชั้นปี แต่เป็นการพัฒนาให้นิสิตมีคุณลักษณะ
ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ เก่งคน เก่งงาน เก่งคิด เก่งครองชีวิต และเก่งพิชิตปัญหา และเป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ ซ่ึงเป็นการส่งเสริมให้นิสิตมีความเป็นเลิศในทางวิชาการและมี
กระบวนการคิดท่ีจะนําไปใช้ในการทํางานและแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนอย่างมีเหตุผลนั่นคือการพัฒนาความเป็น
พลเมืองให้กับนิสิต แต่อย่างไรก็ตามผลการวิจัยครั้งนี้ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของทรงสิริ วิชิรานนท์ (2556)     
ท่ีพบว่านักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครท่ีเรียนชั้นปีต่างกันมีความเป็นพลเมืองดีแตกต่างกัน
งานวิจัยของ วีรพงษ์ นกน้อย (2546) ท่ีพบว่านักศึกษาปีท่ี4 มีค่าเฉลี่ยความเป็นพลเมืองสูงสุด ในขณะท่ี
นักศึกษาช้นปีท่ี1 มีค่าเฉลี่ยความเป็นพลเมืองตํ่าสุด เช่นเดียวกับงานวิจัยของ วิจารณ์ พานิช (2555) ท่ีพบว่า
นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 มีค่าเฉลี่ยความเป็นพลเมืองตํ่ากว่านักศึกษาชั้นปีท่ี 4  
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 
    1. จากผลการวิจัยพบว่า ความเป็นพลเมืองด้านเข้าใจระบอบประชาธิปไตยและมีส่วนร่วม มีอิสระ
และพึ่งตนเอง เป็นด้านท่ีค่าเฉลี่ยต่ํากว่าด้านอื่นๆ ดังน้ันมหาวิทยาลัยควรมีการจัดกิจกรรมนิสิตในการพัฒนาให้
นิสิตเข้าใจบทบาทและสิทธิของตนเอง จัดกิจกรรมที่ให้นิสิตมีส่วนร่วมในการกําหนดกติกา บทลงโทษ กิจกรรมที่
ให้นิสิตวิเคราะห์ปัญหา เสนอวิธีการแก้ปัญหาและลงมือปฏิบัติ ตลอดจนส่งเสริมความเป็นพลเมืองก่อนท่ีจะ
สําเร็จการศึกษา 
    2. มหาวิทยาลัยควรมีการส่งเสริมความเป็นพลเมืองให้กับนิสิตท้ังการจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริม 
การมีส่วนร่วมในห้องเรียน  การมีส่วนร่วมกับองค์กรนักศึกษา การมีส่วนร่วมในช่วงการฝึกงาน การช่วยเหลือ
ตนเอง ท้ังนี้เพ่ือให้นิสิตเม่ือสําเร็จการศึกษาแล้วมีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและสังคมเพื่อพัฒนาความเป็น
พลเมืองให้กับนิสิต 
 ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอ่ไป 
    1. ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นพลเมืองของนิสิตของนิสิตในระดับปริญญาตรี  เช่น  
ตัวแปร เกี่ยวกับภูมิหลังของครอบครัว ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
    2. ควรมีการศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาความเป็นพลเมืองของนิสิตในศตวรรษท่ี 21 ให้กับ
นิสิตระดับปริญญาตรี ท้ังนี้เพ่ือให้เป็นบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและ มีจิตสาธารณะ เห็นประโยชน์ส่วนร่วม มีความ
รับผิดชอบและพร้อมเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลง 
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