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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสถานการณ์ความเป็ นพลเมืองโดยวิเคราะห์ความเป็ นจริ งและความคาดหวังต่อความ
เป็ นพลเมืองของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 2) พัฒนารู ปแบบกิจกรรมนักศึกษาเพื่อเสริ มสร้างความเป็ นพลเมืองในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ น 1)นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ในมหาวิทยาลัยราชภัฏทัว่ ประเทศ จานวน 400 คน 2) ผูท้ รงคุณวุฒิ ใน
เรื่ องความเป็ นพลเมืองและผูเ้ ชี่ ยวชาญในเรื่ องกิจกรรมนักศึกษา จานวน 10 ท่าน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ 1)แบบสอบถามเพื่อใช้
การศึ กษาเพื่อศึ กษาสถานการณ์ ความเป็ นพลเมื องโดยวิเคราะห์ความเป็ นจริ งและความคาดหวังต่อความเป็ นพลเมื องของนักศึ กษาใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีลกั ษณะเป็ นมาตรประมาณค่า 5 ค่า (Rating Scale) ที่มีการตอบสนองคู่ (Dual –Reponse Format) และ2)แบบสัมภาษณ์
แบบมี โครงสร้ าง หรื อแบบสัมภาษณ์ แบบเป็ นทางการ (Structure Interview or Formal Interview) สถิ ติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าดัชนีความสาคัญของลาดับความต้องการจาเป็ นหรื อ Modified Priority Need Index
(PNI Modified) และการวิเคราะห์เนื้ อหา (content analysis) โดยการวิเคราะห์และสังเคราะห์สาระสาคัญที่ได้จากการการรวบรวมข้อมูลใน
วิธีต่างๆ ทั้งจากเอกสารและจากการสัมภาษณ์แล้วนาข้อมูลที่ได้ท้ งั หมดนั้นมาทาการวิเคราะห์สาระ สร้างข้อสรุ ป และเรี ยบเรี ยงนาเสนอ
ข้อมูลในประเด็นต่างๆ ในรู ปแบบวิธีพรรณนา (Description)
ผลการวิจยั พบว่า 1. ผลการประเมินความเป็ นจริ งและความคาดหวังต่อความเป็ นพลเมืองของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พบว่าสถานการณ์ความเป็ นจริ งความเป็ นพลเมืองของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏอยูใ่ นระดับมาก และสถานการณ์ความคาดหวัง ความ
เป็ นพลเมืองของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏอยูใ่ นระดับมาก และค่าดัชนี ลาดับความสาคัญของความต้องการจาเป็ น (PNI modified)
เท่ากับ .17 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านความรับผิดชอบต่อตนเอง/รู ้จกั หน้าที่ตนเอง มีดชั นี ความสาคัญต่อการเสริ มสร้างความเป็ น
พลเมืองของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสู งสุ ดเป็ นลาดับแรก รองลงมาเป็ น ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการมีส่วนร่ วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น/จิตอาสา และ ด้านการเคารพกฎหมาย/กติกาในสังคม และ ด้านการเคารพสิ ทธิของผูอ้ ื่นและการยอมรับความแตกต่างระหว่าง
บุคคลตามลาดับ 2. รู ปแบบกิ จกรรมนักศึ กษาเพื่อเสริ มสร้ างความเป็ นพลเมื องในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ
(หกสร้ าง) ดังต่อไปนี้ 1) ความตระหนัก (Awareness) 2) แรงจูงใจ (Motivation) 3) การมีส่วนร่ วม (Participation) 4) เครื อข่าย (Network)
5) สภาพแวดล้อม (Environment) 6) กิจกรรมนักศึกษา (Student Activities)
คาสาคัญ : ความเป็ นพลเมือง กิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลับราชภัฏ
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Abstract
This research aimed to 1) study the citizenship situation by analyzing the reality and expectation of student’s citizenship in
Rajabhat University. 2) developing model of student activities to enhance citizenship in Rajabhat University. The sample group used in this
research was 1) 400 undergraduate students in Rajabhat Universities nationwide 2) experts on citizenship and experts in student activities,
amount 10 persons. The instruments used in the research were 1) a questionnaire for studying the situation of citizenship by analyzing the
reality and expectations of citizenship of students in Rajabhat University, a 5-point rating scale with dual-response format and 2) the structure
interview or formal interview. The statistic variables used to analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, Modified
Priority Need Index (PNI Modified) and content analysis. Data were analyzed and synthesized the essence from data collection in various
ways both from documents and interviews. Then, all data had analyzed the substance, created conclusions and compiled information on
various issues in term of descriptive method (Description).
The result found as follows: 1. In terms of reality assessment and expectation of student citizenship in Rajabhat University, it was
found that the situation of reality of student citizenship level at Rajabhat University was high, student citizenship expectations level was
high. The priority index of necessity (PNI modified) was 0.17. When considering at each aspect, it shown that student’s responsibility to
oneself / to know oneself had the highest priority index for enhancing citizenship in Rajabhat University. Following by social responsibility
and participation in local development / volunteering index. Then, the respect for law / regulation in society index. Finally, the respect for
the rights of others and acceptance of the difference between people index, respectively. 2. Student activities model to enhance citizenship
at Rajabhat University has consist of six factors, called “Hok Sang”: 1) Awareness, 2) Motivation, 3) Participation, 4) Network,
5) Environment, and 6) Student Activities.
Keywords : Citizenship, Student Activities, Rajabhat University.

บทนา
โลกในยุคปั จจุ บนั เป็ นยุคที่ มีการเปลี่ ยนแปลงอย่างมากไม่ว่าจะเป็ นการเปลี่ ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิ จ สังคม การเมือง
วัฒนธรรม และเทคโนโลยี สื บเนื่ องมาจากผลมาจากการพัฒนาในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการพัฒนาที่ เรี ยกว่า กระแสโลกาภิวตั น์
(Globalization) การเปลี่ยนแปลงอันเนื่องจากการพัฒนาก่อให้เกิดปั ญหาระดับโลกที่ตามมาอย่างเห็นได้ชดั ซึ่ งได้แก่ ปั ญหาสิ่ งแวดล้อม
ปัญหายาเสพติด ปัญหาการละเมิดสิ ทธิมนุษยชน และปัญหาโรคระบาด เป็ นต้น ซึ่ งปั จจุบนั มนุษย์กาลังเผชิญกับปั ญหาเหล่านี้
ประเทศไทยเป็ นประเทศหนึ่ งที่มีการพัฒนาเกิดขึ้นในหลายด้าน จึงก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอันมาจากผลพวงจากการ
พัฒนาโดยเฉพาะ ในด้านเศรษฐกิจและสังคม อย่างเห็นได้ชดั เจน แต่เนื่ องจากผลของการพัฒนาทาให้ประเทศไทยต้องประสบ
หลายด้าน โดยเฉพาะด้านคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา [1]กล่าวว่าสังคมไทยในปั จจุบนั ยังมีความเปราะบาง
ด้านคุณธรรมจริ ยธรรม เห็นได้จาก ปั ญหาในสังคมไทย ตั้งแต่ปัญหาเล็กไปถึงปั ญหาใหญ่อนั เป็ นผลพวงมาจากผลเสี ยของการ
พัฒนาที่ผ่านมา เช่น การไม่มีระเบียบวินยั ขาดความรับผิดชอบและจริ ยธรรมในสังคม การทุจริ ตคอรัปชัน่ การก่ออาชญากรรม
การเสพและการค้ายาเสพติด ขาดความสามัคคีและมีความแตกแยกทางด้านความคิด จากที่กล่าวมาทาให้สังคมไทยต้องกลับมา
ทบทวนว่า สาเหตุหลักของปั ญหาคืออะไร ซึ่ งคาตอบของปั ญหาที่กล่าวมาทั้งหมดล้วนเกิดจากการพัฒนาที่ไม่สมดุล มุ่งเน้นการ
พัฒนาเศรษฐกิจแต่ไม่เน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จึงทาให้ตอ้ งกลับมาทบทวนการมุ่งเน้นการพัฒนามนุษย์ให้มีศกั ยภาพควบคู่
ไปกับการพัฒนาในด้านต่างๆ โดยจากการศึกษาค้นคว้าพบว่าประเทศที่ ประสบความสาเร็ จในการพัฒนามนุ ษย์และสังคม เช่น
ประเทศเยอรมนี สหรัฐอเมริ กา แคนนาดา อังกฤษ ประเทศเหล่านี้ ได้นารู ปแบบและวิธีการสร้างความเป็ นพลเมืองมาใช้ในการ
สร้างสังคมเพื่อเป็ นรากฐานในการพัฒนาประเทศให้ประสบความสาเร็ จอย่างยัง่ ยืน โดยการใช้การศึกษาเป็ นเครื่ องมือในการ
พัฒนาคน เพื่อให้สังคมมีการพัฒนาจึงต้องมีการปลูกฝัง โดยการเสริ มสร้างความเป็ นพลเมืองนั้นคือการเสริ มสร้างให้คนในสังคม
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ให้เป็ นสมาชิกที่มีคุณภาพในสังคม ซึ่ งมีความหมายมากไปกว่าผูท้ ี่มีบทบาทหน้าที่เพียงแค่รับสั่งจากรัฐและทาตามกฎหมายเท่านั้น
คนที่เป็ นพละกาลังของบ้านเมืองไม่เป็ นภาระให้กบั คนอื่นแต่สามารถพึ่งตนเองและช่วยเหลือสังคมได้ ซึ่ งหากคนในสังคมมีความ
เป็ นพลเมืองก็จะทาให้ประเทศนั้นมีการพัฒนาที่ดีและยัง่ ยืน
ทั้งนี้ ในการพัฒนาคน สถาบันอุดมศึกษาถือว่าเป็ นสถาบันที่สร้ างกาลังคนระดับสู งให้กบั ประเทศ โดยจากตัวเลขของ
สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา บัณฑิตที่สาเร็ จการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในปี 2562 จานวน 2.96 แสนคน [2] จากตัวเลขทา
ให้เห็นได้ว่าสถาบันอุดมศึกษาเป็ นหน่ วยงานที่สาคัญในการผลิตกาลังคน ซึ่ งสถาบันอุดมศึกษามีบทบาทโดยตรงต่อการพัฒนา
ทรั พยากรมนุ ษย์ มุ่งพัฒนาความเจริ ญงอกงามทางสติ ปัญญาและความคิ ด มุ่งสร้ างคนในระดับวิชาชี พชั้นสู งเพื่อนามาพัฒนา
ประเทศให้มีความเจริ ญ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏถือได้วา่ เป็ นส่ วนหนึ่ งที่มีความสาคัญของสถาบันอุดมศึกษาโดยมีพนั ธกิจหลักที่
สาคัญในเรื่ องการจัดการศึ กษาเพื่อ พัฒนาประเทศและท้อ งถิ่ น โดย ปธาน สุ วรรณมงคล [3] ได้กล่าวถึ งบทบาทส าคัญ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏไว้วา่ มีบทบาทสาคัญในด้านการเรี ยนการสอนต่อท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
ข้อ (4) ว่า ..เรี ยนรู ้และเสริ มสร้างความเข้มแข็งของผูน้ าชุมชน ผูน้ าศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่นให้มีจิตสานึ กประชาธิ ปไตย
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และความสามารถในการบริ ห ารงานพัฒ นาชุ ม ชนและท้อ งถิ่ น เพื่ อ ประโยชน์ ส่ ว นรวม.. ท าให้เ ห็ น ว่า
มหาวิทยาลัยราชภัฏมุ่งให้ความสาคัญในการให้ความรู ้ และพัฒนาในระบบและนอกระบบการศึ กษาปกติ กบั ทุ กภาคส่ วนของ
ท้องถิ่น ทั้งนี้ จากความคิดเห็นของนักรัฐศาสตร์ ทวั่ โลกมองเห็นสอดคล้องว่า ท้องถิ่นคือส่ วนที่เหมาะสมสาหรับการอานวยให้
ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่ วมในกิจการบ้านเมืองหรื อมีส่วนร่ วมในการพัฒนาสังคมอย่างใกล้ชิดที่สุด ท้องถิ่นจึ งเป็ นส่ วนที่สาคัญ
และเหมาะสมที่สุดสาหรับการฝึ กฝนให้ประชาชนมีความรู ้ความเข้าใจในกิจการบ้านเมืองที่สามารถพัฒนาต่อไปเป็ นพลเมื องที่
แข็งขันของประเทศชาติได้ [4] ดังนั้นการเริ่ มต้นการเสริ มสร้ างความเป็ นพลเมืองจึ งต้องเริ่ มที่ ทอ้ งถิ่น เพราะท้องถิ่นเป็ น เวทีที่
เหมาะสมที่สุดสาหรับการฝึ กฝนความเป็ นพลเมือง โดยเฉพาะในกลุ่มระดับอุดมศึกษา แต่เนื่ องจากนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏยังคงมีปัญหาในเรื่ องการขาดคุณลักษณะความเป็ นพลเมืองในบางประการ โดยสะท้อนได้จากงานวิจยั ของ รสสุ คนธ์ มกรมณี
[5] พบว่านักศึ กษามหาวิท ยาลัย ราชภัฏสวนสุ นันทานั้นโดยภาพรวม กระท าพฤติ กรรมความเป็ นพลเมื อ งเป็ นบางครั้ ง โดย
เรี ยงลาดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ คือ เคารพความแตกต่าง เคารพกฎกติกา เคารพกฎหมาย เคารพสิ ทธิ ผูอ้ ื่น รับผิดชอบต่อสังคม
เคารพหลักความเสมอภาค มีอิสรภาพ พึ่งตนเองได้ ทั้งนี้ นกั ศึกษาไม่เคยมีส่วนร่ วมทางานในองค์กรหรื อกลุ่มงานต่างๆ เพื่อสังคม
อย่างมีนยั สาคัญ ซึ่ งปั ญหาที่กล่าวมานั้น เป็ นคุณลักษณะที่สาคัญของความเป็ นพลเมืองที่นกั ศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพึ่งมีก่อนจะ
ออกไปเป็ นบัณฑิตเพื่อเป็ นกาลังสาคัญในการพัฒนาสังคมและท้องถิ่น
ดังนั้นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจึงควรได้รับการเสริ มสร้างความเป็ นพลเมืองให้เกิดขึ้น อย่างไรก็ตามสร้างพลเมืองจะ
ไม่เน้นการเรี ยนการสอนในชั้นเรี ยน แต่ผูส้ อนต้องพัฒนาการสอนในรู ปของกิจกรรมและการลงมือปฏิบตั ิ หรื อการเรี ยนการสอน
ผ่านกระบวนการคิ ดวิเคราะห์ เพื่อให้ผูเ้ รี ยนได้มีความเข้าใจอย่างลึ กซึ้ ง สอดคล้องกับ ปริ ญญา เทวานฤมิ ตรกุล [6]ได้กล่ าวว่า
คุ ณสมบัติของความเป็ นพลเมื องนี้ ไม่ได้เกิ ดขึ้ นมาได้โดยการฟั งบรรยาย หรื อการสอนด้วยการพูดให้ฟัง หากเรี ยนรู ้ และฝึ กฝน
โดยการใช้กิจกรรมและการลงมือปฏิบตั ิ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถคิดได้และพัฒนาคุณสมบัติเหล่านี้ ให้มีข้ ึนมาได้ดว้ ยตนเอง จึงทาให้
เห็ นว่ากิ จกรรมนักศึ กษานั้นมี ความสาคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาความเป็ นพลเมื อง ดังนั้นผูว้ ิจยั จึ งมี ความสนใจศึ กษาในประเด็น
การพัฒนารู ปแบบกิจกรรมเพื่อเสริ มสร้างความเป็ นพลเมืองของนิ สิต/นักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อพัฒนากิจกรรมนักศึกษา
เพื่อเสริ มสร้างความเป็ นพลเมืองที่ดี ให้นกั ศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏได้เป็ นกาลังสาคัญในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติต่อไป

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. ศึกษาสถานการณ์ความเป็ นพลเมืองโดยวิเคราะห์ความเป็ นจริ งและความคาดหวังต่อความเป็ นพลเมืองของนักศึกษา
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
2. พัฒนารู ปแบบกิจกรรมนักศึกษาเพื่อเสริ มสร้างความเป็ นพลเมืองในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี ที่ 10 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม – สิ งหาคม พ.ศ. 2563
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วิธีดาเนินการวิจัย
การพัฒนารู ปแบบกิจกรรมนักศึกษาเพื่อเสริ มสร้างความเป็ นพลเมืองในมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีการดาเนินการวิจยั โดยใช้
ระเบียบวิธีวิจยั แบบผสมผสาน (Mix Methods) ระหว่างการวิจยั เชิ งปริ มาณ (Quantitative Research) และวิธีการวิจยั เชิงคุณภาพ
(Qualitative Research) โดยผูว้ ิจยั ใช้การวิเคราะห์ดชั นีความสาคัญของลาดับความต้องการจาเป็ นหรื อ (PNI Modified) และใช้การ
วิจยั สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยเก็บข้อมูลจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ (Key Informants) ประเมินและรับรองรู ปแบบจาก
ผูท้ รงคุณวุฒิที่ใช้วิธีเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อพัฒนารู ปแบบกิจกรรมนักศึกษาเพื่อเสริ มสร้างความเป็ น
พลเมืองในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
1. ประชากร กลุ่มตัวอย่างและผูข้ อ้ มูลสาคัญ (Key Informants) ที่ใช้ในการวิจยั
1) ประชากรที่ ใช้ในการวิจยั ครั้ งนี้ ได้แก่ นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้งหมด 38 แห่ ง
จานวน 474,955 คน
2) กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั คื อ นักศึ กษาระดับปริ ญญาตรี ในมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งหมด 38 แห่ ง ที่ ได้จากการ
กาหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางสาเร็ จรู ปของ Krejcie and Morgan อ้างถึงในบุญชม ศรี สะอาด [7] จานวน 400 คน
3) ผูใ้ ห้ข อ้ มู ลสาคัญ (Key Informants) ได้แ ก่ ผูท้ รงคุ ณวุฒิ ในเรื่ อ งความเป็ นพลเมื อ งและผูเ้ ชี่ ย วชาญในเรื่ อ ง
กิจกรรมนักศึกษา จานวน 10 ท่าน
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย ผูว้ จิ ยั ได้พฒั นาเครื่ องมือที่ใช้ในเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับการวิจยั
1. แบบสอบถามสถานการณ์ความเป็ นพลเมืองโดยวิเ คราะห์สภาพความเป็ นจริ งและความคาดหวังต่อความเป็ นพลเมือง
ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
2. แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structure Interview or Formal Interview) เก็บข้อมูลเชิงลึกกับสัมภาษณ์ผใู ้ ห้ขอ้ มูล
หลักซึ่ งเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญและผูเ้ กี่ยวข้องกับการจัดการศึกษานักวิชาการด้านการสร้างความเป็ นพลเมืองหรื อกิจกรรมนักศึกษา
3. แบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อการประเมินรู ปแบบกิจกรรมนักศึกษาเพื่อเสริ มสร้างความเป็ นพลเมืองในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ สาหรับผูท้ รงคุณวุฒิ ประเมินและรับรองรู ปแบบกิจกรรมนักศึกษาเพื่อเสริ มสร้างความเป็ นพลเมืองในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ในด้าน 4 ด้าน 1) ความเหมาะสม 2) ความเป็ นไปได้ในการนาไปปฏิบตั ิ 3) ความสอดคล้อง 4) การนาไปใช้ประโยชน์ได้จริ ง

ผลการวิจัย
1. ศึกษาสถานการณ์ ความเป็ นพลเมืองโดยวิเคราะห์ ความเป็ นจริงและความคาดหวังต่ อความเป็ นพลเมืองของนักศึกษา
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลสภาพทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ผลการวิจยั พบว่า สถานภาพส่ วนบุคคลของนักศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ดังนี้ นักศึกษาส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงจานวน 219 คน คิดเป็ นร้อยละ 54.75 อายุส่วนใหญ่อยู่
ในช่ วง 17- 19 ปี จานวน 196 คิ ดเป็ นร้ อยละ 49.00 ชั้นปี ที่ กาลังศึ กษาส่ วนใหญ่ คือชั้นปี ที่ 4 ขึ้ นไป จานวน 110 คน คิ ดเป็ น
ร้ อยละ 27.50 คณะที่ นักศึกษาส่ วนใหญ่สังกัด คณะมนุ ษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ จานวน 219 คน คิดเป็ นร้ อยละ 54.75 และ
ภูมิลาเนาของนักศึกษาส่ วนใหญ่อยูท่ ี่ภาคใต้ จานวน 114 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.50
สถานการณ์ ความเป็ นพลเมื องโดยวิเคราะห์ ค วามเป็ นจริ งและความคาดหวังต่อความเป็ นพลเมื อ งของนักศึ กษาใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พบว่าสถานการณ์ ความเป็ นจริ งความเป็ นพลเมื องของนักศึ กษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏอยู่ในระดับมาก
(x ̅ =3.87) และสถานการณ์ความคาดหวัง ความเป็ นพลเมืองของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏอยูใ่ นระดับมาก (x ̅ =4.44) และ
ค่าดัชนี ลาดับความสาคัญของความต้องการจาเป็ น (PNI modified) เท่ากับ .17 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง/รู ้จกั หน้าที่ตนเอง มีดชั นี ความสาคัญต่อการเสริ มสร้ างความเป็ นพลเมื องของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสู งสุ ดเป็ น
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี ที่ 10 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม – สิ งหาคม พ.ศ. 2563
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ลาดับแรก (.20) รองลงมาเป็ น ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาท้องถิ่น/จิตอาสา (.17) และ ด้านการ
เคารพกฎหมาย/กติกาในสังคม (.16) และ ด้านการเคารพสิ ทธิ ของผูอ้ ื่นและการยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล (.15)
2. การพัฒนารู ปแบบกิจกรรมนักศึกษาเพื่อเสริมสร้ างความเป็ นพลเมืองในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
จากข้อมูลเชิ งปริ มาณได้จากการสารวจ (PNI modified) นี้ จึงนาผลที่ ได้คน้ พบมาเป็ นรู ปแบบในการศึกษาและพัฒนา
รู ปแบบกิ จกรรมนักศึ กษาเพื่อเสริ มสร้ างความเป็ นพลเมื อ งในมหาวิยาลัยราชภัฏพบว่า มี องค์ประกอบของรู ปแบบกิ จ กรรม
นักศึกษาเพื่อเสริ มสร้างความเป็ นพลเมืองในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประกอบด้วย 1) การสร้างความตระหนักในความเป็ นพลเมือง
2) การสร้างแรงจูงใจ 3) การสร้างการมีส่วนร่ วม 4) การสร้างเครื อข่าย 5) การสร้างสภาพแวดล้อม และ 6) การสร้างกิจกรรม

อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิจยั เรื่ อง การพัฒนารู ปแบบกิจกรรมนักศึกษาเพื่อเสริ มสร้างความเป็ นพลเมืองในมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีประเด็น
ที่จะนามาอภิปรายผลการวิจยั ดังนี้
1. ผลการศึกษาสถานการณ์ความเป็ นพลเมื องโดยวิเคราะห์ความเป็ นจริ งและความคาดหวังต่อความเป็ นพลเมืองของ
นักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ .พบว่า สถานการณ์ความเป็ นจริ งความเป็ นพลเมืองของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาพ
รวมอยูใ่ นระดับมาก (x ̅ = 3.87) สถานการณ์ความคาดหวังความเป็ นพลเมืองของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก (x ̅ = 4.44) และค่าดัชนีลาดับความสาคัญของความต้องการจาเป็ น (PNI modified) เท่ากับ .17 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า
ความเป็ นพลเมืองในด้านความรับผิดชอบต่อตนเอง/รู ้จกั หน้าที่ตนเอง มีค่าลาดับความสาคัญของความต้องการจาเป็ นสู งสุ ดเป็ น
ลาดับแรก (.20) ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาของดารุ ณี ทิพยกุลไพโรจน์[8] พบว่า การพัฒนาตัวบ่งชี้ความยึดมัน่ ผูน้ ากับความเป็ น
พลเมืองของนักเรี ยนไทย ในองค์ประกอบด้านพฤติกรรมของการเป็ นพลเมืองประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ การมีส่วนร่ วมเพื่อ
พัฒนาสังคม การใช้สิทธิ และปฏิบตั ิตามหน้าที่ของตนเองที่มีต่อสังคม และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม รองลงมาเป็ นด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมและการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาท้องถิ่น/จิตอาสา มีค่าดัชนี ลาดับความสาคัญของความต้องการจาเป็ น
(.17)สอดคล้อ งกับ งานวิจัย ของ ชวนี ย ์ พงศาพิชณ์ [9] พบว่าความรั บ ผิด ชอบต่ อ สั งคมของนักศึ กษาคณะวิศ วกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐในกรุ งเทพมหานครอยูใ่ นระดับปานกลาง ลาดับที่สามและลาดับที่สี่คือความเป็ นพลเมืองในด้านการ
เคารพกฎหมาย/กติกาในสังคมและความเป็ นพลเมืองในด้านการเคารพสิ ทธิ ของผูอ้ ื่นและการยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล
ที่ มีความสาคัญต่อการเสริ มสร้ างความเป็ นพลเมื องของนักศึ กษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ มี ค่าดัชนี ลาดับความสาคัญของความ
ต้องการ (.16) และ (.15) ตามลาดับ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ธัญธัช วิภตั ิภูมิประเทศ [10] พบว่าด้านการเคารพกติกาและด้านการ
เคารพสิ ทธิ ผอู ้ ื่น พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ ประเด็นการยอมรับผลของการละเมิดกติกา และการยอมรับ/ปฏิบตั ิตามมติของ
เสี ยงข้างมากหรื อคนส่ วนใหญ่ในสังคม
2. การพัฒนารู ปแบบกิจกรรมนักศึกษาเพื่อเสริ มสร้างความเป็ นพลเมืองในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ผูว้ ิจยั ได้นาผลจากข้อมูล
เชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ รวมทั้งแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในมาเป็ นแนวทางในการสร้างรู ปแบบกิจกรรมนักศึกษาเพื่อเสริ มสร้าง
ความเป็ นพลเมืองในมหาวิทยาลัยราชภัฏ (หกสร้าง) ซึ่ งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 การสร้างความตระหนัก (Awareness) คือ องค์ประกอบที่สาคัญในการสร้างรากฐานการเสริ มสร้างความเป็ น
พลเมื องอย่างยัง่ ยืน จากแนวคิ ดการศึ กษาเพื่อสร้ างความเป็ นพลเมื อ งกล่าวว่า การเสริ มสร้ างความเป็ นพลเมื องให้เกิ ดขึ้ นกับ
นักศึกษาในมหาวิทยาลัยเป็ นสิ่ งสาคัญ โดยจากแนวทางตามหลักการเรี ยนการสอน คือ การสร้างความตระหนักในเรื่ องความเป็ น
พลเมืองก่อนเพราะความตระหนักเป็ นการทาให้เกิ ดความสานึ กของบุคคลที่เกิ ดจากหลายปั จจัยไม่ว่าจะเป็ นการให้ความรู ้ หรื อ
ประสบการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับความพลเมือง การสร้างความตระหนักจึงเป็ นพื้นฐานที่สาคัญต่อการกาหนดพฤติกรรมของนักศึกษา
ให้มีคุณลักษณะความเป็ นพลเมืองที่พ่ ึงประสงค์ซ่ ึ งได้แก่ การแจ้งวัตถุประสงค์ นโยบาย หลักการ และการให้ความรู ้ สอดคล้อง
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การศึกษาของ ภาสุ ดา ภาคาผล [11] พบว่า หนึ่ งในคุณลักษณะของพลเมืองในวิถีประชาธิ ปไตยที่สาคัญ คือ มีความสานึ กและ
ตระหนักรู ้ รู ้บทบาทหน้าที่ของตนเองที่พึงกระทาและตระหนักถึงการมีฐานะเป็ นสมาชิกคนหนึ่งของสังคม
2.2 การสร้างแรงจูงใจ (Motivation) จากแนวคิดการศึกษาเพื่อสร้างความเป็ นพลเมืองกล่าวว่า สิ่ งที่สาคัญ ในการ
จัดการเรี ยนรู ้ ที่ทาให้ผูเ้ รี ยนมี ความรู ้ ตระหนักในเรื่ องความเป็ นพลเมื องนั้น สิ่ งหนึ่ งที่ มีความสาคัญคือการสร้ างให้ผูเ้ รี ยนเกิ ด
แรงจูงใจในการกระทาหรื อมี พฤติกรรมที่แสดงถึงวิถีแห่ งประชาธิ ปไตย โดยแรงจูงใจหมายถึง การที่นกั ศึกษาได้รับการกระตุน้
ปลุกเร้าจากปั จจัยต่างๆ เช่น ระบบร่ างกาย ความคิด และสังคมสภาพแวดล้อมรอบตัว เป็ นต้น จนทาให้มีความมุ่งมัน่ ในการแสดง
พฤติกรรมที่ทาให้เกิดผลลัพธ์ที่มีคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพสู ง สอดคล้องกับการศึกษาของ ณัฐณิ ชา คงพันธ์ [12] พบว่า แรงจูงใจ
ใฝ่ สัมพันธ์ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการมีจิตสาธารณะของนักศึกษาอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์สูงที่สุด เท่ากับ .28 เพราะว่าแรงจูงใจใฝ่ สัมพันธ์เป็ นลักษณะความต้องการของบุคคลที่จะต้องแสดงออกพฤติกรรมเพื่อ
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างตนและผูอ้ ื่นเป็ นหลัก
2.3 การสร้ างการมี ส่วนร่ วม (Participation) จากแนวคิ ดความเป็ นพลเมื อง แนวคิ ดการศึ กษาเพื่อสร้ างพลเมื อง
แนวคิดยุทธศาสตร์การศึกษาเพื่อสร้างความเป็ นพลเมืองในระดับอุดมศึกษา แนวคิดกิจกรรมนักศึกษาและแนวคิดรู ปแบบและการ
พัฒนารู ปแบบ กล่าวว่าเพื่อให้เกิดความเข้าใจในเรื่ องความเป็ นพลเมืองอย่างแท้จริ งผ่านทางกิจกรรมนักศึกษา การเข้าไปมีส่วน
ร่ วมและลงมื อ ปฏิ บ ัติเ ป็ นกระบวนการที่ มี ค วามส าคัญ อย่า งยิ่งในการกระตุ ้นให้นัก ศึ กษาเกิ ด ความรู ้ ค วามเข้า ใจอย่างลึ ก ซึ้ ง
สอดคล้องกับการศึ กษาของ มิ่ งขวัญ คงเจริ ญ[13] พบว่าองค์ประกอบสาคัญของรู ปแบบการเสริ มสร้ างพลังอานาจชุ มชนเพื่อ
เสริ ม สร้ า งจิ ต สานึ ก ของความเป็ นพลเมื อ งดี ใ นวิ ถี ชี วิ ต ประชาธิ ป ไตยคื อ การมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนและสั ง คม ได้แ ก่ ความ
รับผิดชอบตนเอง/สังคม ความสามารถร่ วมทางานกับผูอ้ ื่นได้ ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม การมีวิถีชีวิตที่ไม่ส่งผล
ร้ายต่อชุมชน/สิ่ งแวดล้อม และความสามารถแก้ปัญหาด้วยสันติวธิ ี
2.4 การสร้างเครื อข่าย (Network) เป็ นปั จจัยสนับสนุนที่สาคัญในการทากิจกรรม ซึ่ งจากแนวคิดการศึกษาเพื่อความ
เป็ นพลเมืองกล่าวว่า การให้การศึกษาโดยความสาเร็ จของการศึกษาเพื่อสร้างความเป็ นพลเมือง สิ่ งที่มีความสาคัญประการหนึ่ งนั้น
คื อ การมี เ ครื อ ข่ า ยที่ ป ระกอบไปด้ว ย สถาบัน ที่ ส าคัญ ในการท าหน้า ที่ ข ัด เกลานัก ศึ ก ษา ไม่ ว่ า จะเป็ น สถาบัน ครอบครั ว
สถาบันการศึกษา เครื อข่ายสังคม /ชุมชน และหน่ วยงานที่ จดั การศึกษาทุกภาคส่ วนที่ เกี่ ยวข้องที่ จะคอยให้การสนับสนุ นอย่าง
เข้มแข็ง ในการช่วยเหลือและพัฒนานักศึกษาให้มีความเป็ นพลเมื อง สอดคล้องกับงานวิจยั ของ รงค์ บุญสวยขวัญ [14] พบว่า
คุณลักษณะเชิงเนื้ อหาที่เป็ นตัวบ่งชี้หรื อตัวชี้วดั การเมืองภาคพลเมือง ในบริ บทประชาธิ ปไตยไทยมี 4 ลักษณะได้แก่ กลุ่มองค์กร
หรื อขบวนการทางสังคม คุณลักษณะผูน้ า คุณลักษณะสมาชิกและการเชื่อมโยงเครื อข่าย
2.5 การสร้างสภาพแวดล้อม (Environment) จากแนวคิดความเป็ นพลเมือง แนวคิดการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองและ
แนวคิดรู ปแบบและการพัฒนารู ปแบบ กล่าวว่า ในการเสริ มสร้างความเป็ นพลเมืองให้เกิดขึ้นในสังคม การให้การศึกษาเพื่อสร้าง
พลเมืองเป็ นหนทางที่สาคัญ คือ ต้องมีการวางแผน การจัดการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้สนับสนุ นในการสร้างความเป็ นพลเมือง อย่าง
ต่อเนื่ องเพื่อให้ประสบความสาเร็ จ และเห็นความจาเป็ นของการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมทางด้านการเมืองและสังคม จึงทาให้เห็นว่า
การสร้างสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยเพื่อเสริ มสร้างความเป็ นพลเมืองเป็ นสิ่ งที่มีความจาเป็ นต่อการเสริ มสร้างความเป็ น
พลเมือง ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ ศรัญยุ หมั้นทรัพย์ [15] กล่าวว่า เมื่อกล่าวถึงการเมืองภาคพลเมืองย่อมหลีกเลียงการพูดถึง
พลเมืองที่มีประสิ ทธิ ภาพมีคุณภาพและมีความกระตือรื อร้นไม่ได้ กระนั้นการพัฒนาคนและสร้างพลเมืองต้องใช้เวลาต่อเนื่อง และ
สภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวยต่อการพัฒนานั้น การพัฒนาพลเมืองจึงไม่มีวิธีการใดเหมาะสมเท่ากับการบรรจุไว้เป็ นนโยบายหลัก
บรรจุเป็ นหลักสู ตรการศึกษา พร้อมกับการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมทางสังคมและการเมืองที่สนับสนุ นการสร้างพลเมืองเป็ น
แรงขัดเกลาทางสังคม เป็ นแรงเสริ มต่อกระบวนการเรี ยนรู ้
2.6 การสร้ างกิ จกรรมนักศึ กษา (Student Activities) จากแนวคิ ดความเป็ นพลเมื อง แนวคิ ดการศึ กษาเพื่อสร้ าง
พลเมือง แนวคิดยุทธศาสตร์ การศึกษาเพื่อสร้างความเป็ นพลเมืองในระดับอุดมศึกษา และแนวคิดกิ จกรรมนักศึกษา ที่ กล่าวว่า
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โดยหลักการสาคัญในการจัดการศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง จะไม่เน้นการเรี ยนวิชาหน้าที่พลเมืองแบบดั้งเดิมไม่ใช่การสอนด้วยการ
บรรยายแต่ผูส้ อนต้องพัฒนาการสอนในรู ปกิ จกรรมและการลงมื อปฏิ บตั ิหรื อการเรี ยนการสอนผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์
ฝึ กปฏิบตั ิ เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ เพื่อให้ผูเ้ รี ยนได้เห็ นความเชื่ อมโยงและรั บรู ้ ว่าเราทุกคนต่างเป็ นส่ วนหนึ่ งของปั ญหาและการ
คลี่คลายแก้ไขปั ญหาโดยรู ปแบบกิจกรรมนักศึกษาเพื่อเสริ มสร้างความเป็ นพลเมืองในมหาวิทยาลัยราชภัฏ สอดคล้องกับงานวิจยั
ของ ธัญธัช วิภตั ิภูมิประเทศ. [16] พบว่า นักศึกษาที่ผา่ นกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน มีระดับความตระหนักในความ
เป็ นพลเมืองในภาพรวมและรายด้านหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมี นยั สาคัญทางสถิติและงานวิจยั ของปฐมาพร ยิ่งยวด [17]
พบว่า เด็กปฐมวัยที่ ได้รับการจัดกิ จกรรมบทบาทสมมติมีค่าเฉลี่ยของคะแนนความรู ้ เกี่ ยวกับสิ ทธิ หน้าที่ และหน้าที่ ที่ตนเองพึง
กระทาได้สูงกว่าก่อนทดลอง
โดยกิจกรรมนักศึกษามีวตั ถุประสงค์หลักคือ เป็ นกิจกรรมที่พฒั นาคุณลักษณะความเป็ นพลเมืองทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้าน
ความรั บผิดชอบต่อตนเอง/ รู ้ จกั หน้าที่ ตนเอง 2) ด้านความรั บผิดชอบต่อสังคมและมี ส่วนร่ วมในการพัฒนาท้องถิ่น/ จิ ตอาสา
3) ด้านการเคารพกฎหมาย/กติ กาในสังคมและ 4) ด้านการเคารพสิ ทธิ ของผูอ้ ื่ นและยอมรั บความแตกต่ างระหว่างบุ คคล ซึ่ ง
ประกอบด้วยกิจกรรมที่สามารถพัฒนาเสริ มสร้างความเป็ นพลเมืองให้แก่นกั ศึกษาได้แก่ 1) กิจกรรมคนดีศรี ราชภัฏ 2) กิจกรรมจิต
อาสาพัฒนาสังคม 3) กิจกรรมราชภัฏร่ วมใจเคารพกฎหมาย และ 4) กิจกรรมราชภัฏร่ วมสร้างสังคมให้น่าอยู่

ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจยั
1.1 กิจกรรมนักศึกษาในด้านความรับผิดชอบต่อตนเอง/รู ้จกั หน้าที่ตนเองสู งที่สุดเป็ นลาดับแรก ดังนั้นการส่ งเสริ ม
และพัฒนานักศึกษา ให้มีความรับผิดชอบต่อตนเอง/รู ้จกั หน้าที่ตนเองเป็ นแนวทางที่ควรให้ความสาคัญมากที่สุด
1.2 กิจกรรมนักศึกษาในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาท้องถิ่น/จิตอาสา เป็ นอันดับ
ที่สอง ดังนั้นสถาบันการศึกษาจึงควรมีการสนับสนุนส่ งเสริ มในการทากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมและการมี
ส่ วนร่ วมในการพัฒนาท้องถิ่น/จิตอาสา
1.3 ควรเน้นและให้ความสาคัญในเรื่ องการสร้างแรงจูงใจเพื่อให้เกิดความสนใจในกิจกรรมนักศึกษาเพื่อเสริ มสร้าง
ความเป็ นพลเมืองเพราะเป็ นปั จจัยสาคัญในการทาให้นกั ศึกษาเข้าร่ วมกิจกรรมโดยสมัครใจอย่างแท้จริ ง
2. ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจยั ไปใช้
2.1 ควรมี การศึกษาบทบาทของสถาบันหลักที่ สาคัญซึ่ งได้แก่ สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และสังคม/
ชุมชนว่ามีผลต่อการพัฒนาความเป็ นพลเมือง
2.2 ควรมีการศึกษาวิจยั ในกลุ่มตัวอย่างที่หลากหลายมากขึ้น ไม่วา่ จะเป็ น ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษา และมหาวิทยาลัยเอกชน/มหาวิทยาลัยรัฐบาล เป็ นต้น ทั้งนี้ เพื่อนามาพัฒนาความเป็ นพลเมืองให้มีความเหมาะสมใน
แต่ละกลุ่ม
2.3 ควรนาผลงานวิจยั ไปจัดกิจกรรมของนักศึกษาให้บูรณาการกับกิจกรรมการเรี ยนการสอนในหลักสู ตร
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