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บทคัดย่อ

 การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันคุณลักษณะความเป็น

พลเมืองดี ส�าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จ�านวน 240 คน และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม

มค่ีาอ�านาจจ�าแนกอยูร่ะหว่าง 0.30 – 0.66 และค่าความเชือ่มัน่โดยรวมเท่ากับ 0.96 สถิตทิีใ่ช้ในการเคราะห์

ข้อมูล คือ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง

 ผลการวิจัยปรากฏว่า องค์ประกอบเชิงยืนยันคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีประกอบด้วย 3 

องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การรับผิดชอบต่อตนเอง มีค่าน�้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.98 

องค์ประกอบที่ 2 การท�างานร่วมกับผู้อื่น มีค่าน�้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.98 องค์ประกอบที่ 3 

การรับผิดชอบต่อสังคม มีค่าน�้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.95 แต่ละองค์ประกอบมีค่านัยส�าคัญทางสถิติ

ที่ระดับ 0.01 และมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เชิงพหุยกก�าลังสอง (R
2
) มีค่าระหว่าง 0.91 – 0.97 จากการ

ตรวจสอบความสอดคล้องของรปูแบบคณุลกัษณะความเป็นพลเมอืงด ีกับการวเิคราะห์องค์ประกอบเชงิยนืยนั 

พบว่า ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของรูปแบบคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีส�าหรับนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ มีค่าสถิติทดสอบไค-สแควร์ 

(χ2
) = 120.75, df = 100, p = .077, CFI = 1.00, AGFI = 0.91, RMSEA = 0.030 แสดงว่ารูปแบบโมเดล

ดังกล่าวน้ีที่ถูกพัฒนาขึ้น มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์และสามารถน�ามาอธิบายคุณลักษณะ

ความเป็นพลเมืองดีของนักศึกษา 

ค�าส�าคัญ: องค์ประกอบเชิงยืนยัน/คุณลักษณะความเป็นพลเมืองดี/สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์



317

◆ ปรเมศวร์ พืชผักหวาน ◆
Saint John’s Journal

วารสารเซนต์จอห์น

Abstract

 The purpose of this research was to analyze the confirmatory factor to good citizenship 

characteristics for undergraduate students of Bunditpatanasila. The sample was 240 undergraduate 

students of Bunditpatanasila. A questionnaire with discriminating value between 0.32 to 0.69 

and at 0.92 confidences level was used as research instrument to collect data. Statistic for data 

analysis was the second-order confirmatory factor analysis.

 The research results showed that confirmatory factor analysis to good citizenship 

characteristics included three factors namely 1) self-responsibility with factor loading 0.98 

2) cooperation work with factor loading 0.96 and 3) social responsibility with factor loading 0.94 

being significant at the 0.01 level and square multiple correlation coefficient (R
2
) between 

0.91 – 0.97. Association of good citizenship characteristics model with confirmatory factor 

analysis was investigated. Confirmatory factor analysis results of this model for undergraduate 

students of Bunditpatanasila associated with empirical data with the Chi-Square at 120.75, df=100, 

p = 0.077, CFI = 1.00, AGFI = 0.91 and RMSEA = 0.030. It indicated that this model which developed 

ralated empirical data could describe good citizenship characteristics for undergraduate students.

Keyword: Confirmatory Factor, Good Citizenship Characteristic, Bunditpatanasila Institute 
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บทน�ำ

	 พลเมอืงไทยเป็นองค์ประกอบทีส่�ำคัญของสงัคมไทย	กำรปฏิบติัตนเป็นพลเมอืงทีดี่จงึมคีวำม

ส�ำคัญและจ�ำเป็นส�ำหรับสังคมไทยในปัจจุบัน	 เนื่องจำกจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชำติ	

พลเมืองดีนั้นต้องประพฤติปฏิบัติตนตำมประเพณีของสังคม	 มีคุณธรรมและจริยธรรมในกำรด�ำเนิน

ชีวิตเพื่อกำรพัฒนำสังคมให้เกิดควำมสงบสุขและยั่งยืน	 กำรศึกษำเพื่อสร้ำงควำมเป็นพลเมืองดีน้ัน

ต้องพฒันำคนให้เป็นพลเมอืงทีม่คุีณภำพ	มคีวำมรู	้ควำมเข้ำใจ	ตระหนักในสทิธหิน้ำทีค่วำมรบัผิดชอบ	

มคุีณลกัษณะทีพ่งึประสงค์	มคีวำมสำมำรถและทกัษะกำรแก้ปัญหำ	กำรสือ่สำรต่อผู้อ่ืนทีม่ปีระสทิธภิำพ	

มคีวำมรบัผิดชอบต่อสงัคมและหน้ำทีข่องควำมเป็นพลเมอืงดีในสงัคม	กำรส่งเสรมิควำมเป็นพลเมอืงดี	

ควรเริม่ต้ังแต่ในวยัก่อนเข้ำเรยีน	เพือ่ให้ตระหนักถึงหน้ำทีข่องตน	เคำรพสทิธผู้ิอ่ืน	ค�ำนึงถึงประโยชน์

ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตน	และกำรที่จะเป็นพลเมืองที่ดีนั้น	ยังต้องปฏิบัติตำมหลักจริยธรรม

และศลีธรรม	มีจิตส�ำนึก	มีส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคม	ยอมรับควำมแตกต่ำงและควำมหลำกหลำย

ของคนในสังคม	และรับฟังควำมคิดเห็นของผู้อื่น	(Davies	et	al.,	1999)	ดังนั้น	กำรพัฒนำผู้เรียน

ให้เป็นพลเมืองดี	จึงพัฒนำเพื่อต้องกำรให้ผู้เรียนเป็นคนดี	คนเก่ง	มีควำมรู้ควำมสำมำรถทำงวิชำกำร

ควบคู่กับกำรมีคุณธรรม	จริยธรรม	เนื่องจำกพลเมืองดี	จะต้องเป็นผู้มีควำมรู้	ควำมสำมำรถ	มีเหตุผล	

รับฟังควำมเห็นของผู้อื่น	เคำรพกฎระเบียบของสังคม	มีน�้ำใจ	และมีควำมรับผิดชอบ	(วิชัย	ภู่โยธิน	

และคณะ,	2551)	และเพื่อให้ผู้เรียนมีควำมรู้	ทักษะ	และมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์	รวมทั้ง

คุณลักษณะควำมเป็นพลเมืองดีของสังคม	

	 เพือ่ให้กำรจัดกำรเรยีนกำรสอนเพือ่ส่งเสรมิคุณลกัษณะควำมเป็นพลเมอืงดี	เกดิประสทิธภิำพ	

ผู้วิจัยจึงได้ศึกษำ	 วิเครำะห์และสังเครำะห์องค์ประกอบของคุณลักษณะควำมเป็นพลเมืองดีจำกนัก

วิชำกำรศึกษำหลำยท่ำน	 โดยคุณลักษณะควำมเป็นพลเมืองดี	 เป็นพฤติกรรมที่แสดงออกถึงควำม

รบัผิดชอบทีป่ระกอบไปด้วย	ควำมรบัผิดชอบต่อตนเอง	ควำมรบัผิดชอบต่อผู้อ่ืน	และควำมรบัผิดชอบ

ต่อสงัคม	โดยสำมำรถน�ำพฤติกรรมนีม้ำปรบัประยุกต์ใช้ในกำรด�ำเนินชีวติ	กำรท�ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนให้มี

ประสิทธิภำพ	 และกำรใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมให้เกิดควำมสุขสงบได้	 ประกอบด้วยองค์ประกอบ	

3	ด้ำน	ได้แก่	1)	กำรรับผิดชอบต่อตนเอง	2)	กำรท�ำงำนร่วมกับผู้อื่น	และ	3)	กำรรับผิดชอบต่อสังคม

	 จำกควำมส�ำคัญของคุณลักษณะควำมเป็นพลเมืองดี	 ข้ำงต้น	 รวมทั้งในปัจจุบันงำนข้อมูลที่

เป็นเชิงประจกัษ์เก่ียวกับองค์ประกอบของคุณลกัษณะควำมเป็นพลเมอืงดีทีท่�ำกำรศึกษำองค์ประกอบ

เชิงยนืยนั	มค่ีอนข้ำงน้อย	ผู้วจิยัจงึมคีวำมสนใจวเิครำะห์องค์ประกอบเชิงยนืยนัคุณลกัษณะควำมเป็น

พลเมอืงดีส�ำหรบันกัศึกษำระดับปรญิญำตร	ีสถำบนับณัฑติพฒันศิลป์	และน�ำผลกำรวิจยัองค์ประกอบ

คุณลักษณะควำมเป็นพลเมืองดีมำพัฒนำผู้เรียนของสถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ต่อไป
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วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

	 เพื่อวิเครำะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของคุณลักษณะควำมเป็นพลเมืองดีส�ำหรับนักศึกษำ

ปริญญำตรี	สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

	 ผู้วิจัยได้ศึกษำเอกสำรและงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับคุณลักษณะควำมเป็นพลเมืองดี	 และ

สังเครำะห์องค์ประกอบและพฤติกรรมบ่งชี้ของคุณลักษณะควำมเป็นพลเมืองดี	ดังนี้

ภำพที่ 1: องค์ประกอบคุณลักษณะควำมเป็นพลเมืองดี

กำรท�ำงำน

ร่วมกับผู้อื่น

กำรรับผิดชอบ

ต่อสังคม

กำรรับผิดชอบ

ต่อตนเอง
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วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

	 กำรด�ำเนนิงำนวจัิยนีเ้ป็นกำรเกบ็ข้อมลูเชิงปรมิำณ	เพือ่ตรวจสอบองค์ประกอบของคุณลกัษณะ

ควำมเป็นพลเมืองดี	กับข้อมูลเชิงประจักษ์ด้วยกำรวิเครำะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

 ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัยนี้	คือ	นักศึกษำระดับปริญญำตรี	ที่ศึกษำในสถำนศึกษำในสังกัดของ

สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	16	หน่วยงำน	จ�ำนวน	3,722	คน

	 กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัยนี้	คือ	นักศึกษำระดับปริญญำตรี	ที่ศึกษำในสถำนศึกษำในสังกัด

ของสถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	โดยเป็นหน่วยงำนที่อยู่ภำคกลำงจ�ำนวน	4	แห่ง	ได้แก่	คณะศิลปนำฏ

ดุริยำงค์	 คณะศิลปศึกษำ	 วิทยำลัยนำฏศิลป	 และวิทยำลัยนำฏศิลปอ่ำงทอง	 ผู้วิจัยใช้กฎเกณฑ์เพื่อ

ก�ำหนดขนำดกลุ่มตัวอย่ำงให้เป็นที่ยอมรับได้มำกที่สุด	 ของกำรวิเครำะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน	 คือ	

ขนำดกลุ่มตัวอย่ำงเท่ำกับ	20	เท่ำ	ต่อตัวแปรที่สังเกตได้	1	ตัวแปร	Hair	et	al.	(2006)	ซึ่งในงำน

วิจัยนี้	มีตัวแปรที่สังเกตได้	12	ตัวแปร	ผู้วิจัยจึงก�ำหนดขนำดกลุ่มตัวอย่ำง	240	คน	และใช้กำรสุ่ม

ตัวอย่ำงแบบสองขั้นตอน	 (Two-Stage	Random	sampling)	ประกอบด้วย	ขั้นตอนที่	 1)	กำรสุ่ม

เลือกสถำนศึกษำในสังกัดสถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	 โดยใช้สถำนศึกษำเป็นหน่วยกำรสุ่ม	 และ	

ขั้นตอนที่	2)	กำรสุ่มเลือกนักศึกษำระดับปริญญำตรี	ของแต่ละสถำนศึกษำ	จำกขั้นตอนที่	1)	โดยใช้

นักศึกษำเป็นหน่วยกำรสุ่ม	

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

	 เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัยนี้	 คือ	 แบบสอบถำมกำรวิจัยเพื่อวิเครำะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน

ของคุณลกัษณะควำมเป็นพลเมอืงดี	โดยกำรศึกษำงำนวิจยัทีม่คีวำมเกีย่วข้องกบัคุณลกัษณะควำมเป็น

พลเมอืงดี	และน�ำมำสงัเครำะห์ให้ได้องค์ประกอบและพฤติกรรมบ่งช้ีคุณลกัษณะควำมเป็นพลเมอืงดี

ส�ำหรับนักศึกษำระดับปริญญำตรี	 สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	 จำกนั้นน�ำผลที่ได้จำกกำรสังเครำะห์

มำสร้ำงแบบสอบถำมกำรวิจยัเพือ่วเิครำะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัของคุณลกัษณะควำมเป็นพลเมอืง

ดี	 โดยให้ครอบคลุมตำมนิยำมศัพท์เฉพำะที่ก�ำหนดจ�ำนวน	18	ข้อ	ลักษณะของแบบสอบถำม	 เป็น

แบบสอบถำมที่ให้นักศึกษำประเมินตนเอง	 โดยใช้วิธีกำรสร้ำงตำมวิธีของลิเคอร์ท	 (Likert’s	Scale)	

ซึ่งมี	5	ระดับ	คือ	มำกที่สุด	มำก	ปำนกลำง	น้อย	 และน้อยที่สุด	 จำกนั้นน�ำมำตรวจสอบควำม

เที่ยงตรงของแบบสอบถำม	 ซ่ึงเป็นกำรตรวจสอบควำมสอดคล้องระหว่ำงข้อค�ำถำมและนิยำมศัพท์

เฉพำะ	โดยพิจำรณำจำกค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง	(IOC:	Indexes	of	Item	Objective	Congruence)	

ซ่ึงมีเกณฑ์ในกำรพิจำรณำ	 คือ	 ค่ำดัชนีควำมสอดคล้องต้องมีค่ำมำกกว่ำหรือเท่ำกับ	 0.5	 ขึ้นไป
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ซ่ึงพบว่ำ	งำนวิจัยนี	้มค่ีำดัชนคีวำมสอดคล้องของข้อค�ำถำมและนยิำมศัพท์เฉพำะ	อยูร่ะหว่ำง	0.60	–	1.00	

	 จำกนั้นน�ำแบบสอบถำมกำรวิจัยเพื่อวิเครำะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันคุณลักษณะควำมเป็น

พลเมืองดี	ส�ำหรับนักศึกษำระดับปริญญำตรี	สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	ไปทดลองใช้	(Try	Out)	กับ

นักศึกษำที่ไม่ใช่จำกกลุ่มตัวอย่ำง	จ�ำนวน	60	คน	มำวิเครำะห์หำค่ำอ�ำนำจจ�ำแนกรำยข้อโดยใช้วิธีกำร

หำควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงคะแนนรำยข้อ	และคะแนนรวมทัง้ฉบบั	(Corrected	Item-Total	Correlation)	

คัดเลือกข้อค�ำถำมที่มีค่ำอ�ำนำจจ�ำแนก	ตั้งแต่	0.30	–	0.66	และหำค่ำควำมเชื่อมั่นควำมสอดคล้อง

ภำยใน	 โดยหำค่ำวิธีกำรหำค่ำสัมประสิทธิ์แอลฟำ	 (α	 –	 Coefficient)	 โดยใช้สูตรของ	 ครอนบำค	
(Cronbach)	 ได้ค่ำสัมประสิทธิ์แอลฟำโดยรวม	 เท่ำกับ	 0.96	 ซ่ึงถือว่ำแบบสอบถำมที่พัฒนำขึ้นมี

คุณภำพและมีควำมเหมำะสมที่จะน�ำไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลต่อไปได้

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

 ผู้วิจยัด�ำเนนิกำรเกบ็ข้อมลูโดยส่งแบบสอบถำมกำรวจัิยเพือ่วิเครำะห์องค์ประกอบเชิงยนืยนั

คุณลกัษณะควำมเป็นพลเมอืงดี	ส�ำหรบันกัศึกษำปรญิญำตร	ีสถำบนับณัฑติพฒันศิลป์	ให้แก่นกัศึกษำ

ระดับปริญญำตรี	 ของสถำนศึกษำในสังกัด	 4	 แห่ง	 ได้แก่	 คณะศิลปนำฏดุริยำงค์	 คณะศิลปศึกษำ	

วิทยำลัยนำฏศิลป	 และวิทยำลัยนำฏศิลปอ่ำงทอง	 จ�ำนวน	 240	 คน	 หลังจำกนั้นรวบรวมข้อมูล	

แล้วน�ำข้อมูลมำวิเครำะห์ทำงสถิติต่อไป

กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล

 ผู้วิจัยได้ด�ำเนินกำรวิเครำะห์องค์ประกอบและพฤติกรรมบ่งชี้คุณลักษณะควำมเป็นพลเมืองดี

ส�ำหรับนักศึกษำปริญญำตรี	 สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์	 โดยกำรวิเครำะห์

องค์ประกอบเชิงยืนยัน	 (Confirmatory	 Factor	 Analysis)	 ซ่ึงงำนวิจัยนี้	 ใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูป	

LISREL

ผลกำรวิจัย

 ผู้วิจัยได้วิเครำะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน	 และก�ำหนดองค์ประกอบของคุณลักษณะควำม

เป็นพลเมืองดีส�ำหรับนักศึกษำปริญญำตรี	สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	มีผลดังนี้

	 1.	ผลกำรตรวจสอบควำมสอดคล้องกลมกลืนขององค์ประกอบของคุณลักษณะควำมเป็น

พลเมืองดี	 ส�ำหรับนักศึกษำปริญญำตรี	 สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	 พบว่ำ	 องค์ประกอบที่	 1	 กำรรับ

ผิดชอบต่อตนเอง	 6	 ตัวแปรที่สังเกตได้	 มีค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่ำง	 0.486	 –	 0.668	

องค์ประกอบที	่2	กำรท�ำงำนร่วมกบัผู้อ่ืน	6	ตัวแปรทีส่งัเกตได้	มค่ีำสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์อยู่ระหว่ำง	
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0.536	–	0.733	และ	องค์ประกอบที	่3	กำรรบัผิดชอบต่อสงัคม	6	ตัวแปรทีส่งัเกตได้	มค่ีำสมัประสทิธิ์

สหสัมพันธ์อยู่ระหว่ำง	0.595	–	0.779	ทุกตัวแปรสังเกตได้จ�ำนวน	18	ตัวแปร	มีควำมสัมพันธ์เชิง

บวกกัน	อย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติที่ระดับ	0.01

	 2.	ผลกำรวิเครำะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง	 (Confirmatory	 Factor	 Analysis:	

First	 Order)	 ของคุณลักษณะควำมเป็นพลเมืองดี	 ส�ำหรับนักศึกษำปริญญำตรี	 สถำบันบัณฑิต

พฒันศิลป์	มค่ีำน�ำ้หนกัองค์ประกอบ	(Factor	Loading:	b)	ค่ำควำมคลำดเคลือ่นมำตรฐำน	(Standard	

Error:	SE)	ค่ำสถิติทดสอบนัยส�ำคัญ	(t-Values)	ของค่ำน�้ำหนักองค์ประกอบ	และค่ำควำมเชื่อมั่น	

(Coefficient	of	Determination:	R2)	ตัวบ่งชี้ทุกตัวขององค์ประกอบทั้งหมด	ดังแสดงในตำรำงที่	1	

กล่ำวคือ	องค์ประกอบของคุณลกัษณะควำมเป็นพลเมอืงดี	ส�ำหรบันกัศึกษำปรญิญำตร	ีสถำบนับณัฑติ

พัฒนศิลป์	มีองค์ประกอบ	3	องค์ประกอบ	ตัวแปรที่สังเกตได้	จ�ำนวน	18	ตัว	และกำรวิเครำะห์ของ

ค่ำสถิติต่ำง	ๆ	มีผลดังนี้

	 ค่ำน�ำ้หนกัองค์ประกอบของตัวแปรท่ีสงัเกตได้ทัง้	18	ตัวแปร	ใน	3	องค์ประกอบ	เมือ่พจิำรณำ

ค่ำน�้ำหนักองค์ประกอบตัวบ่งชี้ทั้ง	6	ตัวขององค์ประกอบที่	1	มีค่ำตั้งแต่	0.70	–	0.81	ค่ำน�้ำหนัก

องค์ประกอบตัวบ่งช้ีทั้ง	 6	 ตัวขององค์ประกอบที่	 2	 มีค่ำต้ังแต่	 0.77	 –	 0.86	 และ	 ค่ำน�้ำหนัก

องค์ประกอบตัวบ่งชี้ทั้ง	6	ตัวขององค์ประกอบที่	3	มีค่ำตั้งแต่	0.83	–	0.90	

	 ค่ำควำมคลำดเคลื่อนมำตรฐำนของตัวแปรสังเกตได้ทั้งหมด	18	ตัว	มีค่ำตั้งแต่	0.05	–	0.10

	 ค่ำสถิติทดสอบนัยส�ำคัญของค่ำน�้ำหนักองค์ประกอบตัวแปรสังเกตได้ทั้ง	 18	 ตัวมีค่ำต้ังแต	่

11.15	–	18.09	อย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติ	(t-Value	>	2.58)

	 ค่ำควำมเช่ือมั่นของข้อมูลของตัวแปรสังเกตได้ทั้ง	 18	 ตัวใน	 3	 องค์ประกอบเมื่อพิจำรณำ

ค่ำสัมประสิทธิ์พยำกรณ์ของตัวบ่งชี้ทั้ง	6	ด้ำนขององค์ประกอบที่	1	มีค่ำสัมประสิทธิ์พยำกรณ์ตั้งแต่	

0.49	-	0.66	ตัวบ่งชี้ทั้ง	6	ด้ำนขององค์ประกอบที่	2	มีค่ำสัมประสิทธิ์พยำกรณ์ตั้งแต่	0.60	-	0.74	

ตัวบ่งช้ีทัง้	6	ด้ำนขององค์ประกอบที	่3	มค่ีำสมัประสทิธิพ์ยำกรณ์ต้ังแต่	0.69	-	0.81	ผลกำรวิเครำะห์

ค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวแปรสังเกตได้ในองค์ประกอบทุกด้ำนมีควำมสัมพันธ์

กันแบบเชิงบวกอย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ	 .01	 แสดงว่ำองค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปร

สังเกตได้	18	ในตัวแปรแฝง	3	ตวัแปร	มีควำมสัมพันธ์กันทุกตวั	จึงสรุปได้ว่ำ	องค์ประกอบเชิงยืนของ

คุณลกัษณะควำมเป็นพลเมอืงดีส�ำหรบันกัศึกษำปรญิญำตร	ีสถำบันบณัฑติพฒันศิลป์	มคีวำมเหมำะสม

และกลมกลืนกันกับข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ได้จำกกลุ่มตัวอย่ำง	 มีควำมเที่ยงตรงเชิงโครงสร้ำง	 และ

ควำมน่ำเชื่อถือในระดับที่ยอมรับได้	สรุปผลกำรวิจัยดังตำรำงที่	1	
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ตารางที่ 1: ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง

องค์ประกอบ 

(ตัวแปรแฝง)

ตัวบ่งชี้ (ตัวแปรที่สังเกตุได้) B SE t-Value R
2

การรับผิดชอบ

ต่อตนเอง 

(SELREALL)

ท�างานด้วยความตั้งใจทุ่มเท (SELRE01) 0.81 -- -- 0.66

ท�างานส�าเร็จทันเวลาและมีคุณภาพ (SELRE02) 0.73 0.08 11.45** 0.54

แสวงหาความรู้ใหม่ตลอดเวลา (SELRE03) 0.73 0.10 11.15** 0.53

พัฒนาทักษะที่จ�าเป็นต่อตนเอง (SELRE04) 0.72 0.08 11.28** 0.52

ปฏิบัติต่อตนเองและผู้อื่นด้วยความถูกต้องและ

เป็นจริง (SELRE05)

0.77 0.08 12.07** 0.60

ไม่เบียดเบียนและแสวงหาประโยชน์จากผู้อื่น 

(SELRE06)

0.70 0.09 10.64** 0.49

การท�างาน

ร่วมกับผู้อื่น 

(WOKTOALL)

ใช้ภาษาและการสื่อสารที่เหมาะสม (WOKTO01) 0.82 -- -- 0.67

แสดงออกต่อผู้อื่นด้วยความเคารพและสุภาพ 

(WOKTO02)

0.82 0.07 14.21** 0.68

รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น (WOKTO03) 0.83 0.06 14.45** 0.69

มีการสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี 

(WOKTO04)

0.77 0.07 13.24** 0.60

ไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่นและยอมรับในความคิดเห็นที่

แตกต่าง (WOKTO05)

0.86 0.07 12.83** 0.74

แสดงความยินดีกับผลงานหรือความส�าเร็จของ

ผู้อื่น (WOKTO06)

0.82 0.06 12.25** 0.67

การรับผิด

ชอบต่อสังคม 

(SOCREALL)

ช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่ต้องร้องขอ (SOCRE01) 0.83 -- -- 0.69

ท�ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพื่อสังคมและ

ส่วนรวมโดยไม่ต้องร้องขอ (SOCRE02)

0.85 0.07 15.79** 0.72

ดูแลและรักษาสาธารณสมบัติ (SOCRE03) 0.90 0.06 18.08** 0.81

เสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 

(SOCRE04)

0.85 0.07 16.99** 0.73

ไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่นและยอมรับในความคิดเห็น

ที่แตกต่าง (SOCRE05)

0.86 0.07 16.75** 0.74

ปฏิบัติหน้าที่ตนตามสิทธิที่ส่งผลดีต่อทั้งตนเอง

และผู้อื่น (SOCRE06)

0.84 0.05 16.40** 0.70

** มีระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (t – Value>2.58)

----- ไม่รายงานค่า SE และ t-Value เนื่องจากเป็นพารามิเตอร์บังคับ (Constrained Parameter)
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	 3.	ผลกำรวิเครำะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของคุณลักษณะควำมเป็นพลเมืองดีส�ำหรับ

นักศึกษำปริญญำตรี	 สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	 โดยกำรวิเครำะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง	

(Second	Order)	พจิำรณำจำกค่ำน�ำ้หนกัองค์ประกอบ	ค่ำควำมคลำดเคลือ่นมำตรฐำน	ค่ำสถติิทดสอบ	

ของค่ำน�้ำหนักองค์ประกอบ	 และค่ำควำมเชื่อมั่นของข้อมูล	 ของตัวบ่งชี้แต่ละองค์ประกอบดังแสดง

ในตำรำงที่	2	กล่ำวคือ	องค์ประกอบของคุณลักษณะควำมเป็นพลเมืองดีส�ำหรับนักศึกษำปริญญำตรี	

สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	มี	3	องค์ประกอบ	ผลกำรวิเครำะห์ค่ำต่ำง	ๆ	มีดังนี้

	 ค่ำน�้ำหนักองค์ประกอบของคุณลักษณะควำมเป็นพลเมืองดีองค์ประกอบที่	 1	 มีค่ำน�้ำหนัก

องค์ประกอบเท่ำกับ	0.98	องค์ประกอบที่	2	มีค่ำน�้ำหนักองค์ประกอบเท่ำกับ	0.98	และองค์ประกอบ

ที่	3	มีค่ำน�้ำหนักองค์ประกอบเท่ำกับ	0.95	

	 ค่ำสถิติทดสอบของค่ำน�้ำหนักองค์ประกอบทั้ง	3	องค์ประกอบ	มีค่ำตั้งแต่	14.24	–	14.42	

อย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติที่ระดับ	0.01	(t-Value>2.58)

	 ค่ำควำมเชื่อมั่นของข้อมูลขององค์ประกอบทั้ง	3	องค์ประกอบ	เป็นดังนี้	องค์ประกอบที่	1	

กำรรับผิดชอบต่อตนเอง	 มีค่ำสัมประสิทธิ์พยำกรณ์เท่ำกับ	 0.95	 องค์ประกอบที่	 2	 กำรท�ำงำนร่วม

กับผู้อ่ืน	 มีค่ำสัมประสิทธิ์พยำกรณ์เท่ำกับ	 0.97	 และองค์ประกอบที่	 3	 กำรรับผิดชอบต่อสังคม

มีค่ำสัมประสิทธิ์พยำกรณ์เท่ำกับ	0.91	

ตำรำงที่ 2 :	ผลกำรวิเครำะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง

องค์ประกอบ B SE t-Value R
2

กำรรับผิดชอบต่อตนเอง	(SELREALL) 0.98 0.03 14.24** 0.95

กำรท�ำงำนร่วมกับผู้อื่น	(WOKTOALL) 0.98 0.04 14.33** 0.97

กำรรับผิดชอบต่อสังคม	(SOCREALL) 0.95 0.04 15.42** 0.91

	 ผลกำรวิเครำะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของคุณลักษณะควำมเป็นพลเมืองดี

ส�ำหรับนักศึกษำปริญญำตรี	สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	พิจำรณำจำกค่ำน�้ำหนักองค์ประกอบมำตรฐำน	

(standardize	factor	loading)	พบว่ำทั้งสำมองค์ประกอบ	มีค่ำน�้ำหนักองค์ประกอบมำตรฐำน	ตั้งแต่	

0.95	-	0.98	โดยตัวแปรสังเกตได้ที่มีค่ำสูงที่สุด	คือ	กำรรับผิดชอบต่อตนเอง	และกำรท�ำงำนร่วมกับ

ผู้อื่น	มีค่ำเท่ำกัน	คือ	0.98	และกำรรับผิดชอบต่อสังคม	มีค่ำเท่ำกับ	0.95	เมื่อพิจำรณำค่ำควำมคลำด

เคลื่อนมำตรฐำน	(SE)	และค่ำสถิติ	t-value	พบว่ำ	มีควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติที่ระดับ	

.01	(P-value	<	0.01)	ส่วนค่ำ	R2	ซึ่งเป็นค่ำสัดส่วนควำมแปรผันระหว่ำงตัวแปรสังเกตได้กับองค์

ประกอบร่วม	พบว่ำ	กำรท�ำงำนร่วมกับผู้อื่น	มีค่ำสูงที่สุด	ซึ่งมีค่ำเท่ำกับ	0.97	รองลงมำ	คือ	กำรรับ
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ผิดชอบต่อตนเอง	มีค่ำเท่ำกับ	0.95	และกำรรับผิดชอบต่อสังคม	มีค่ำต�่ำที่สุด	ซึ่งมีค่ำเท่ำกับ	0.91	

ตัวแปรสังเกตได้แต่ละตัวแปรในตัวแปรแฝงของคุณลักษณะควำมเป็นพลเมืองดีส�ำหรับนักศึกษำ

ปริญญำตรี	สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	มีควำมเหมำะสม	และกลมกลืนกันกับข้อมูลเชิงประจักษ์

ตำรำงที่ 3:	ค่ำดัชนีควำมสอดคล้องและดัชนีเปรียบเทียบของโมเดลคุณลักษณะควำมเป็นพลเมืองดี

ดัชนี เกณฑ์วัด ค่ำสถิติในโมเดล ผลกำรพิจำรณำ

 / df 	2.00 1.208 ผ่ำนเกณฑ์

p-value >	0.05 0.077 ผ่ำนเกณฑ์

GFI >	0.90 1.00 ผ่ำนเกณฑ์

AGFI >	0.90 0.95 ผ่ำนเกณฑ์

CFI >	0.90 0.91 ผ่ำนเกณฑ์

RMSEA <	0.05 0.030 ผ่ำนเกณฑ์

RMR <	0.05 0.012 ผ่ำนเกณฑ์

	 ผลกำรวิเครำะห์ควำมกลมกลืนขององค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองคุณลักษณะควำม

เป็นพลเมืองดีส�ำหรับนักศึกษำปริญญำตรี	 สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	 พบว่ำ	 โมเดลคุณลักษณะ

ควำมเป็นพลเมืองดีส�ำหรับนักศึกษำปริญญำตรี	 สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	 มีควำมสอดคล้องกับ

ข้อมูลเชิงประจักษ์และมีค่ำอยู่ในเกณฑ์ที่ก�ำหนด	 โดยมีค่ำสถิติไค-สแคว์	 /	 df	 เท่ำกับ	 1.208	 

(P-value)	มีค่ำเท่ำกับ	0.077	ดัชนีวัดระดับควำมกลมกลืน	(GFI)	มีค่ำ	 เท่ำกับ	0.95	(AGFI)	มี

ค่ำเท่ำกับ	0.91	(CFI)	มีค่ำเท่ำกับ	1.00	(RMR)	มีค่ำเท่ำกับ	0.012	และ	(RMSEA)	มีค่ำเท่ำกับ	

0.030	จึงแสดงให้เหน็ว่ำสำมำรถยอมรบัโมเดลองค์ประกอบเชิงยนืยนัตำมทีก่�ำหนดได้มคีวำมกลมกลนื

กับข้อมูลเชิงประจักษ์	สรุปได้ดังภำพที่	2
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อภิปรำยผลกำรวิจัย

 กำรวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์	เพื่อวิเครำะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันคุณลักษณะควำมเป็นพลเมืองดี

ส�ำหรับนักศึกษำปริญญำตรี	 สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	 ผลกำรวิจัยพบว่ำ	 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิง

ประจักษ์กับค่ำดัชนีควำมสอดคล้องกลมกลืน	 แสดงว่ำองค์ประกอบเชิงยืนยันของคุณลักษณะควำม

เป็นพลเมืองดีส�ำหรับนักศึกษำปริญญำตรี	 สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	 ประกอบด้วย	 3	 องค์ประกอบ	

ภำพที่ 2	ผลกำรวิเครำะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของคุณลักษณะควำมเป็นพลเมืองดี	

ส�ำหรับนักศึกษำปริญญำตรี	สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ู
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ได้แก่	 กำรรับผิดชอบต่อตนเอง	 กำรท�ำงำนท�ำร่วมกับผู้อ่ืน	 และ	 กำรรับผิดชอบต่อสังคม	 ซ่ึงทุก

องค์ประกอบท้ัง	 3	 องค์ประกอบนี้	 ล้วนแต่มีควำมส�ำคัญโดยผู้สอนจะต้องพัฒนำผู้เรียนให้เกิด

คุณลักษณะควำมเป็นพลเมืองดี	ซึ่งอภิปรำยผลองค์ประกอบรำยด้ำนดังนี้

	 1.	กำรรับผิดชอบต่อตนเอง	เป็นองค์ประกอบแรกของคุณลักษณะควำมเป็นพลเมืองดี	โดย

ผู้สอนจะต้องพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรับผิดชอบต่อตนเอง	 เกิดกำรเรียนรู้กำรท�ำงำนด้วยควำมต้ังใจ

ทุม่เท	ท�ำงำนให้ส�ำเรจ็ตำมระยะเวลำทีก่�ำหนด	มคุีณภำพ	แสวงหำควำมรูใ้หม่	ๆ 	อยู่ตลอดเวลำ	พฒันำ

ทักษะที่จ�ำเป็นต่อตนเอง	ปฏิบัติต่อตนเองและผู้อื่นด้วยควำมถูกต้องและเป็นจริง	และไม่เบียดเบียน

และแสวงหำผลประโยชน์จำกผู้อ่ืน	 สอดคล้องกับ	 วรัฐยำ	 ชดช้อย	 และคณะ	 (2561)	 ที่กล่ำวว่ำ

ควำมรับผิดชอบต่อตนเอง	 หมำยถึง	 กำรรู้จักหน้ำที่ของตน	 เอำใจใส่และต้ังใจปฏิบัติภำรกิจของตน

ที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ	ตรงต่อเวลำ	มีกำรควบคุมควำมประพฤติของตน	ปรับปรุง

ตนเองเสมอ	 และต้องยอมรับในผลของกำรกระท�ำของตน	 ทั้งที่เป็นผลดีและผลเสียทั้งในห้องเรียน

และนอกห้องเรียน

	 2.	กำรท�ำงำนร่วมกับผู้อ่ืน	 เป็นองค์ประกอบที่สองของคุณลักษณะควำมเป็นพลเมืองดี	

โดยผู้สอนจะต้องพัฒนำผู้เรียนให้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสำมำรถใช้ภำษำและวิธีกำรสื่อสำรกับบุคคลอ่ืน

ทีเ่หมำะสมด้วยควำมสภุำพ	รบัฟังควำมคิดเหน็ของผู้อ่ืนเคำรพควำมคิดเหน็ทีแ่ตกต่ำง	ยอมรบับทบำท

หน้ำที่ของผู้อ่ืน	 ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อ่ืนเคำรพในควำมแตกต่ำงของควำมเป็นมนุษย์	 สอดคล้องกับ	

ทศันยั	เพญ็สทิธิแ์ละ	ศันสนย์ี	จะสวุรรณ์	(2564)	ทีก่ล่ำวว่ำ	ทกัษะทำงสงัคมท่ีจ�ำเป็นในกำรท�ำงำนร่วม

กับผู้อื่น	ต้องมีกำรปรับเปลี่ยนเรียนรู้ในกำรอยู่ร่วมกับสังคมที่มีควำมแตกต่ำงกัน	ต้องรู้จักกำรวำงตัว

ให้เหมำะสม	 รู้จักกำลเทศะ	 เคำรพให้เกียรติบุคคลอ่ืนและสถำนที่	 รวมถึงกำรควบคุมอำรมณ์จิตใจ	

ในกำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำร	กำรสื่อสำรรับส่งข้อมูลต่ำง	ๆ	กับผู้อื่น

	 3.	กำรรับผิดชอบต่อสังคม	 เป็นองค์ประกอบที่สำมของคุณลักษณะควำมเป็นพลเมืองดี	

ซ่ึงเป็นองค์ประกอบสุดท้ำยโดยผู้สอนจะต้องพัฒนำผู้เรียนให้มีจิตอำสำ	 ท�ำประโยชน์เพื่อสังคมและ

ส่วนรวม	ช่วยเหลือผู้อื่นอย่ำงสม�่ำเสมอ	ปฏิบัติตำมกฎกติกำ	ระเบียบของสังคม	รวมถึงปฏิบัติหน้ำที่

ของตนตำมสิทธิของตนเองแต่ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน	 ตลอดจนดูแลทรัพย์สินของส่วนรวม	 และ

ไม่น�ำของส่วนรวมมำเป็นของตน	 ซ่ึงสอดคล้องกับ	 ปรเมศวร์	 พืชผักหวำน	 และคณะ	 (2564)	 ที่

กล่ำวว่ำ	ควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม	คือ	ควำมสำมำรถช่วยเหลอืผู้อ่ืนและอำสำท�ำงำนเพือ่ส่วนรวมโดย

ไม่ต้องให้ผู้อื่นร้องขอ	 สำมำรถปฏิบัติตำมกฎระเบียบ	 ไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น	 โดยปฏิบัติตำมกฎ	 กติกำ

ระเบียบของสังคม	และปฏิบัติหน้ำที่ตำมสิทธิ	ส่งผลดีต่อตนเอง	ต่อผู้อื่น	รวมทั้งสังคมส่วนรวม	และ

สำมำรถดูแลรกัษำสำธำรณสมบติั	ทรพัย์สนิของผู้อ่ืนและส่วนรวมด้วยควำมเต็มใจ	ไม่น�ำทรพัย์สนิของ

ผู้อื่นเป็นของตนเอง	และเป็นแบบอย่ำงที่ดีให้กับผู้อื่นได้	
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	 ดังนัน้	กำรพฒันำคุณลกัษณะควำมเป็นพลเมอืงดีส�ำหรบันักศึกษำปรญิญำตร	ีสถำบนับณัฑติ

พัฒนศิลป์	นักศึกษำต้องมีควำมรับผิดชอบต่อตนเอง	ขยันมุ่งมั่นทุ่มเทในกำรท�ำงำนที่ได้รับมอบหมำย	

ท�ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้	 ให้ผลงำนมีประสิทธิภำพ	 มีมนุษยสัมพันธ์ดี	 ยอมรับฟังควำมคิดเห็นผู้อ่ืน	

ตลอดจนพฒันำนกัศึกษำให้มคีวำมรบัผิดชอบต่อสงัคม	ซ่ึงสมัพนัธ์กบัข้อมลูเชิงประจักษ์ทีแ่สดงให้เหน็

ถึงองค์ประกอบของคุณลักษณะควำมเป็นพลเมืองดีทั้ง	 3	 องค์ประกอบน้ัน	 โดยสำมำรถน�ำผลของ

กำรวิจัยนี้ไปพัฒนำคุณลักษณะควำมเป็นพลเมืองดี	 รวมถึงนวัตกรรมในกำรพัฒนำคุณลักษณะควำม

เป็นพลเมืองดีส�ำหรับนักศึกษำปริญญำตรี	สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ต่อไป

ข้อเสนอแนะ

 ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งนี้ 

 1.	จำกผลกำรวิจัยพบว่ำ	 องค์ประกอบที่มีค่ำน�้ำหนักองค์ประกอบสูงสุด	 ได้แก่	 ควำมรับ

ผิดชอบต่อตนเอง	 และกำรท�ำงำนร่วมกับผู้อื่น	 ดังนั้น	 ในกำรพัฒนำคุณลักษณะควำมเป็นพลเมืองดี

ให้เกิดแก่ผู้เรียน	ผู้สอนควรเน้นย�้ำให้ผู้เรียนมีควำมรับผิดชอบต่อตนเอง	และสำมำรถท�ำงำนร่วมกับ

ผู้อื่นได้	นอกจำกนี้ผู้สอนยังต้องส่งเสริมองค์ประกอบด้ำนกำรรับผิดชอบต่อสังคมไปด้วยกัน

	 2.	จำกผลกำรวิจัยพบว่ำ	องค์ประกอบที่มีค่ำน�้ำหนักองค์ประกอบต�่ำสุด	คือ	กำรรับผิดชอบ

ต่อสงัคม	ดังน้ัน	ในกำรพฒันำคุณลกัษณะควำมเป็นพลเมอืงดี	ผู้สอนควรส่งเสรมิ	พฒันำและให้ควำม

ส�ำคัญอย่ำงมำกกับผู้เรียนในกำรรับผิดชอบต่อสังคม	 และเน้นให้เกิดกำรสร้ำงควำมตระหนักมำกขึ้น

และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม	

	 3.	จำกผลกำรพัฒนำโมเดลองค์ประกอบคุณลักษณะควำมเป็นพลเมืองดี	 ส�ำหรับนักศึกษำ

ปรญิญำตร	ีสถำบนับณัฑติพฒันศิลป์	ทีม่คีวำมสอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจักษ์	ดังนัน้	ถ้ำผู้สอนต้องกำร

ส่งเสรมิให้ผู้เรยีนมคุีณลกัษณะควำมเป็นพลเมอืงดี	ผู้สอนต้องศึกษำและออกแบบกระบวนกำรจดักำร

เรียนรู้ที่ครอบคลุมทุกพฤติกรรมบ่งชี้ที่สอดคล้องกับองค์ประกอบทั้ง	3	องค์ประกอบ	ได้แก่	กำรรับ

ผิดชอบต่อตนเอง	กำรท�ำงำนร่วมกับผู้อื่น	และกำรรับผิดชอบต่อสังคม	

 ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป

	 1.	ในกำรศึกษำข้อมูลกำรวิจัยเก่ียวกับคุณลักษณะควำมเป็นพลเมืองดีนั้น	 ควรศึกษำในเชิง

คุณภำพด้วย	เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกมำกขึ้น

	 2.	ในกำรพฒันำรปูแบบกำรจัดกำรเรยีนรูใ้ห้มคีวำมสอดคล้องกบัองค์ประกอบของคุณลกัษณะ

ควำมเป็นพลเมืองดี	 ควรศึกษำวิจัยเชิงทดลอง	 เพื่อให้สำมำรถจัดกำรเรียนรู้ที่มีครบทุกองค์ประกอบ

ทั้งสำมองค์ประกอบ	
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