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บทคดัย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาสถานการณ์ความเป็นพลเมืองโดยวิเคราะห์ความเป็นจริงและความคาดหวงัต่อความ
เป็นพลเมืองของนกัศึกษาในมหาวทิยาลยัราชภฏั 2) พฒันารูปแบบกิจกรรมนกัศึกษาเพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในมหาวทิยาลยัราชภฏั 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็น 1)นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีในมหาวิทยาลยัราชภฏัทัว่ประเทศ จ านวน 400 คน 2) ผูท้รงคุณวุฒิ ใน
เร่ืองความเป็นพลเมืองและผูเ้ช่ียวชาญในเร่ืองกิจกรรมนกัศึกษา จ านวน 10 ท่าน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ 1)แบบสอบถามเพื่อใช้
การศึกษาเพื่อศึกษาสถานการณ์ความเป็นพลเมืองโดยวิเคราะห์ความเป็นจริงและความคาดหวงัต่อความเป็นพลเมืองของนักศึกษาใน
มหาวทิยาลยัราชภฏั มีลกัษณะเป็นมาตรประมาณค่า 5 ค่า (Rating Scale) ท่ีมีการตอบสนองคู่ (Dual –Reponse Format) และ2)แบบสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง หรือแบบสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structure Interview or Formal Interview) สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ 
ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าดชันีความส าคญัของล าดบัความตอ้งการจ าเป็นหรือ Modified Priority Need Index 
(PNI Modified) และการวิเคราะห์เน้ือหา (content analysis) โดยการวิเคราะห์และสังเคราะห์สาระส าคญัท่ีไดจ้ากการการรวบรวมขอ้มูลใน
วิธีต่างๆ ทั้งจากเอกสารและจากการสัมภาษณ์แลว้น าขอ้มูลท่ีไดท้ั้งหมดนั้นมาท าการวิเคราะห์สาระ สร้างขอ้สรุป และเรียบเรียงน าเสนอ
ขอ้มูลในประเดน็ต่างๆ ในรูปแบบวธีิพรรณนา (Description) 
 ผลการวิจยัพบว่า  1. ผลการประเมินความเป็นจริงและความคาดหวงัต่อความเป็นพลเมืองของนกัศึกษาในมหาวิทยาลยัราชภฏั 
พบวา่สถานการณ์ความเป็นจริงความเป็นพลเมืองของนกัศึกษาในมหาวทิยาลยัราชภฏัอยูใ่นระดบัมาก และสถานการณ์ความคาดหวงั ความ
เป็นพลเมืองของนกัศึกษาในมหาวิทยาลยัราชภฏัอยูใ่นระดบัมาก และค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็น (PNI modified) 
เท่ากบั .17 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นความรับผิดชอบต่อตนเอง/รู้จกัหนา้ท่ีตนเอง มีดชันีความส าคญัต่อการเสริมสร้างความเป็น
พลเมืองของนกัศึกษาในมหาวิทยาลยัราชภฏัสูงสุดเป็นล าดบัแรก รองลงมาเป็น ดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมและการมีส่วนร่วมในการ
พฒันาทอ้งถ่ิน/จิตอาสา และ ดา้นการเคารพกฎหมาย/กติกาในสังคม และ ดา้นการเคารพสิทธิของผูอ่ื้นและการยอมรับความแตกต่างระหวา่ง
บุคคลตามล าดับ 2. รูปแบบกิจกรรมนักศึกษาเพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในมหาวิทยาลยัราชภฏั ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ  
(หกสร้าง) ดงัต่อไปน้ี 1) ความตระหนกั (Awareness) 2) แรงจูงใจ (Motivation) 3) การมีส่วนร่วม (Participation) 4) เครือข่าย (Network)  
5) สภาพแวดลอ้ม (Environment) 6) กิจกรรมนกัศึกษา (Student Activities) 
 

ค าส าคญั : ความเป็นพลเมือง  กิจกรรมนกัศึกษา   มหาวทิยาลบัราชภฏั 
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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. 
 
 

บทน า   
โลกในยุคปัจจุบนัเป็นยุคท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการเปล่ียนแปลงทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 

วฒันธรรม และเทคโนโลยี สืบเน่ืองมาจากผลมาจากการพฒันาในดา้นต่าง ๆ โดยเฉพาะการพฒันาท่ีเรียกว่า กระแสโลกาภิวตัน์ 
(Globalization) การเปล่ียนแปลงอนัเน่ืองจากการพฒันาก่อใหเ้กิดปัญหาระดบัโลกท่ีตามมาอยา่งเห็นไดช้ดัซ่ึงไดแ้ก่ ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 
ปัญหายาเสพติด ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน และปัญหาโรคระบาด เป็นตน้ ซ่ึงปัจจุบนัมนุษยก์  าลงัเผชิญกบัปัญหาเหล่าน้ี 

ประเทศไทยเป็นประเทศหน่ึงท่ีมีการพฒันาเกิดข้ึนในหลายดา้น จึงก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงอนัมาจากผลพวงจากการ
พฒันาโดยเฉพาะ ในดา้นเศรษฐกิจและสังคม อยา่งเห็นไดช้ดัเจน แต่เน่ืองจากผลของการพฒันาท าให้ประเทศไทยตอ้งประสบ
หลายดา้น โดยเฉพาะดา้นคุณภาพทรัพยากรมนุษย ์อาจอง ชุมสาย ณ อยธุยา [1]กล่าววา่สังคมไทยในปัจจุบนัยงัมีความเปราะบาง
ดา้นคุณธรรมจริยธรรม เห็นไดจ้าก ปัญหาในสังคมไทย ตั้งแต่ปัญหาเล็กไปถึงปัญหาใหญ่อนัเป็นผลพวงมาจากผลเสียของการ
พฒันาท่ีผ่านมา เช่น การไม่มีระเบียบวินยั ขาดความรับผิดชอบและจริยธรรมในสังคม การทุจริตคอรัปชัน่ การก่ออาชญากรรม 
การเสพและการคา้ยาเสพติด ขาดความสามคัคีและมีความแตกแยกทางดา้นความคิด จากท่ีกล่าวมาท าให้สังคมไทยตอ้งกลบัมา
ทบทวนวา่ สาเหตุหลกัของปัญหาคืออะไร ซ่ึงค าตอบของปัญหาท่ีกล่าวมาทั้งหมดลว้นเกิดจากการพฒันาท่ีไม่สมดุล มุ่งเนน้การ
พฒันาเศรษฐกิจแต่ไม่เนน้การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์จึงท าใหต้อ้งกลบัมาทบทวนการมุ่งเนน้การพฒันามนุษยใ์หมี้ศกัยภาพควบคู่
ไปกบัการพฒันาในดา้นต่างๆ โดยจากการศึกษาคน้ควา้พบว่าประเทศท่ีประสบความส าเร็จในการพฒันามนุษยแ์ละสังคม เช่น 
ประเทศเยอรมนี สหรัฐอเมริกา แคนนาดา องักฤษ ประเทศเหล่าน้ีไดน้ ารูปแบบและวิธีการสร้างความเป็นพลเมืองมาใชใ้นการ
สร้างสังคมเพ่ือเป็นรากฐานในการพฒันาประเทศให้ประสบความส าเร็จอย่างย ัง่ยืน โดยการใชก้ารศึกษาเป็นเคร่ืองมือในการ
พฒันาคน เพื่อใหส้ังคมมีการพฒันาจึงตอ้งมีการปลูกฝัง โดยการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองนั้นคือการเสริมสร้างใหค้นในสังคม
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ใหเ้ป็นสมาชิกท่ีมีคุณภาพในสังคม ซ่ึงมีความหมายมากไปกวา่ผูท่ี้มีบทบาทหนา้ท่ีเพียงแค่รับสั่งจากรัฐและท าตามกฎหมายเท่านั้น 
คนท่ีเป็นพละก าลงัของบา้นเมืองไม่เป็นภาระใหก้บัคนอ่ืนแต่สามารถพ่ึงตนเองและช่วยเหลือสังคมได ้ซ่ึงหากคนในสังคมมีความ
เป็นพลเมืองกจ็ะท าใหป้ระเทศนั้นมีการพฒันาท่ีดีและยัง่ยนื  
 ทั้งน้ีในการพฒันาคน สถาบนัอุดมศึกษาถือว่าเป็นสถาบนัท่ีสร้างก าลงัคนระดบัสูงให้กบัประเทศ โดยจากตวัเลขของ
ส านกังานคณะกรรมการอุดมศึกษา บณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาในปี 2562 จ านวน 2.96 แสนคน  [2] จากตวัเลขท า
ให้เห็นไดว้่าสถาบนัอุดมศึกษาเป็นหน่วยงานท่ีส าคญัในการผลิตก าลงัคน ซ่ึงสถาบนัอุดมศึกษามีบทบาทโดยตรงต่อการพฒันา
ทรัพยากรมนุษย ์มุ่งพฒันาความเจริญงอกงามทางสติปัญญาและความคิด มุ่งสร้างคนในระดบัวิชาชีพชั้นสูงเพ่ือน ามาพฒันา
ประเทศใหมี้ความเจริญ โดยมหาวิทยาลยัราชภฏัถือไดว้า่เป็นส่วนหน่ึงท่ีมีความส าคญัของสถาบนัอุดมศึกษาโดยมีพนัธกิจหลกัท่ี
ส าคญัในเร่ืองการจัดการศึกษาเพ่ือพฒันาประเทศและทอ้งถ่ิน โดย ปธาน สุวรรณมงคล  [3] ไดก้ล่าวถึงบทบาทส าคญัของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัไวว้า่ มีบทบาทส าคญัในดา้นการเรียนการสอนต่อทอ้งถ่ิน ตามพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัราชภฏั พ.ศ. 2547 
ขอ้ (4) ว่า ..เรียนรู้และเสริมสร้างความเขม้แข็งของผูน้ าชุมชน ผูน้ าศาสนาและนกัการเมืองทอ้งถ่ินให้มีจิตส านึกประชาธิปไตย 
คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพฒันาชุมชนและท้องถ่ินเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม.. ท าให้เห็นว่า
มหาวิทยาลยัราชภฏัมุ่งให้ความส าคญัในการให้ความรู้และพฒันาในระบบและนอกระบบการศึกษาปกติกบัทุกภาคส่วนของ
ทอ้งถ่ิน ทั้งน้ี จากความคิดเห็นของนกัรัฐศาสตร์ทัว่โลกมองเห็นสอดคลอ้งว่า ทอ้งถ่ินคือส่วนท่ีเหมาะสมส าหรับการอ านวยให้
ประชาชนเขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจการบา้นเมืองหรือมีส่วนร่วมในการพฒันาสังคมอยา่งใกลชิ้ดท่ีสุด ทอ้งถ่ินจึงเป็นส่วนท่ีส าคญั
และเหมาะสมท่ีสุดส าหรับการฝึกฝนให้ประชาชนมีความรู้ความเขา้ใจในกิจการบา้นเมืองท่ีสามารถพฒันาต่อไปเป็นพลเมืองท่ี
แข็งขนัของประเทศชาติได้ [4] ดงันั้นการเร่ิมตน้การเสริมสร้างความเป็นพลเมืองจึงตอ้งเร่ิมท่ีทอ้งถ่ิน เพราะทอ้งถ่ินเป็น เวทีท่ี
เหมาะสมท่ีสุดส าหรับการฝึกฝนความเป็นพลเมือง โดยเฉพาะในกลุ่มระดบัอุดมศึกษา แต่เน่ืองจากนกัศึกษาในมหาวิทยาลยัราช
ภฏัยงัคงมีปัญหาในเร่ืองการขาดคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในบางประการ โดยสะทอ้นไดจ้ากงานวิจยัของ รสสุคนธ์ มกรมณี 
[5] พบว่านักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทานั้นโดยภาพรวม กระท าพฤติกรรมความเป็นพลเมืองเป็นบางคร้ัง โดย
เรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ยดงัน้ีคือ เคารพความแตกต่าง เคารพกฎกติกา เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิผูอ่ื้น รับผิดชอบต่อสังคม 
เคารพหลกัความเสมอภาค มีอิสรภาพ พึ่งตนเองได ้ทั้งน้ีนกัศึกษาไม่เคยมีส่วนร่วมท างานในองคก์รหรือกลุ่มงานต่างๆ เพื่อสังคม
อยา่งมีนยัส าคญั ซ่ึงปัญหาท่ีกล่าวมานั้น เป็นคุณลกัษณะท่ีส าคญัของความเป็นพลเมืองท่ีนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัพ่ึงมีก่อนจะ
ออกไปเป็นบณัฑิตเพ่ือเป็นก าลงัส าคญัในการพฒันาสังคมและทอ้งถ่ิน 
 ดงันั้นนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัจึงควรไดรั้บการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองให้เกิดข้ึน อยา่งไรกต็ามสร้างพลเมืองจะ
ไม่เนน้การเรียนการสอนในชั้นเรียน แต่ผูส้อนตอ้งพฒันาการสอนในรูปของกิจกรรมและการลงมือปฏิบติั หรือการเรียนการสอน
ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์เพ่ือให้ผูเ้รียนไดมี้ความเขา้ใจอย่างลึกซ้ึง สอดคลอ้งกบั ปริญญา เทวานฤมิตรกุล [6]ไดก้ล่าวว่า 
คุณสมบติัของความเป็นพลเมืองน้ีไม่ไดเ้กิดข้ึนมาไดโ้ดยการฟังบรรยาย หรือการสอนดว้ยการพูดให้ฟัง หากเรียนรู้และฝึกฝน  
โดยการใชกิ้จกรรมและการลงมือปฏิบติั เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถคิดไดแ้ละพฒันาคุณสมบติัเหล่าน้ีให้มีข้ึนมาไดด้ว้ยตนเอง จึงท าให้
เห็นว่ากิจกรรมนักศึกษานั้นมีความส าคญัอย่างยิ่งในการพฒันาความเป็นพลเมือง ดงันั้นผูว้ิจยัจึงมีความสนใจศึกษาในประเด็น  
การพฒันารูปแบบกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความเป็นพลเมืองของนิสิต/นกัศึกษาในมหาวิทยาลยัราชภฏั เพ่ือพฒันากิจกรรมนกัศึกษา
เพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองท่ีดี ใหน้กัศึกษามหาวทิยาลยัราชภฏัไดเ้ป็นก าลงัส าคญัในการพฒันาทอ้งถ่ินและประเทศชาติต่อไป 
 

วตัถุประสงค์การวจิัย  
 1. ศึกษาสถานการณ์ความเป็นพลเมืองโดยวิเคราะห์ความเป็นจริงและความคาดหวงัต่อความเป็นพลเมืองของนกัศึกษา
ในมหาวทิยาลยัราชภฏั 

2. พฒันารูปแบบกิจกรรมนกัศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในมหาวทิยาลยัราชภฏั 
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วธีิด าเนินการวิจัย 
 การพฒันารูปแบบกิจกรรมนกัศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในมหาวทิยาลยัราชภฏั มีการด าเนินการวิจยัโดยใช้
ระเบียบวิธีวิจยัแบบผสมผสาน (Mix Methods) ระหว่างการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research)  โดยผูว้ิจยัใชก้ารวเิคราะห์ดชันีความส าคญัของล าดบัความตอ้งการจ าเป็นหรือ (PNI Modified) และใชก้าร
วิจยัสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยเก็บขอ้มูลจากผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั (Key Informants) ประเมินและรับรองรูปแบบจาก
ผูท้รงคุณวุฒิท่ีใชว้ิธีเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เพ่ือพฒันารูปแบบกิจกรรมนกัศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความเป็น
พลเมืองในมหาวิทยาลยัราชภฏั 
 1. ประชากร กลุ่มตวัอยา่งและผูข้อ้มูลส าคญั (Key Informants) ท่ีใชใ้นการวิจยั 
 1) ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คร้ังน้ี ไดแ้ก่ นักศึกษาระดบัปริญญาตรีในมหาวิทยาลยัราชภฏั ทั้ งหมด 38 แห่ง  
จ านวน 474,955 คน 
 2) กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัคือ นักศึกษาระดบัปริญญาตรีในมหาวิทยาลยัราชภฏัทั้งหมด 38 แห่ง ท่ีไดจ้ากการ
ก าหนดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชต้ารางส าเร็จรูปของ Krejcie and Morgan อา้งถึงในบุญชม ศรีสะอาด [7] จ านวน 400 คน  
 3) ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคัญ (Key Informants) ได้แก่ ผูท้รงคุณวุฒิในเร่ืองความเป็นพลเมืองและผูเ้ช่ียวชาญในเร่ือง
กิจกรรมนกัศึกษา จ านวน 10 ท่าน   
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย   ผูว้จิยัไดพ้ฒันาเคร่ืองมือท่ีใชใ้นเกบ็รวบรวมขอ้มูลส าหรับการวจิยั 
 1. แบบสอบถามสถานการณ์ความเป็นพลเมืองโดยวิเคราะห์สภาพความเป็นจริงและความคาดหวงัต่อความเป็นพลเมือง
ของนกัศึกษาในมหาวทิยาลยัราชภฏั  
 2.  แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structure Interview or Formal Interview) เกบ็ขอ้มูลเชิงลึกกบัสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูล
หลกัซ่ึงเป็นผูเ้ช่ียวชาญและผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษานกัวชิาการดา้นการสร้างความเป็นพลเมืองหรือกิจกรรมนกัศึกษา  

3. แบบสอบถามความคิดเห็นเพ่ือการประเมินรูปแบบกิจกรรมนกัศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในมหาวิทยาลยั
ราชภฏั ส าหรับผูท้รงคุณวฒิุ ประเมินและรับรองรูปแบบกิจกรรมนกัศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในมหาวิทยาลยัราชภฏั 
ในดา้น 4 ดา้น 1) ความเหมาะสม 2) ความเป็นไปไดใ้นการน าไปปฏิบติั 3) ความสอดคลอ้ง 4) การน าไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง 

 

ผลการวจิัย 
 1. ศึกษาสถานการณ์ความเป็นพลเมืองโดยวเิคราะห์ความเป็นจริงและความคาดหวงัต่อความเป็นพลเมืองของนักศึกษา
ในมหาวทิยาลยัราชภัฏ 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลสภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ผลการวิจยัพบว่า สถานภาพส่วนบุคคลของนักศึกษาระดบั
ปริญญาตรีในมหาวิทยาลยัราชภฏั ดงัน้ี นกัศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 219 คน คิดเป็นร้อยละ 54.75 อายุส่วนใหญ่อยู่
ในช่วง 17- 19 ปี จ านวน 196 คิดเป็นร้อยละ 49.00 ชั้นปีท่ีก าลงัศึกษาส่วนใหญ่คือชั้นปีท่ี 4 ข้ึนไป จ านวน 110 คน คิดเป็น  
ร้อยละ 27.50 คณะท่ีนักศึกษาส่วนใหญ่สังกดั คณะมนุษยศ์าสตร์และสังคมศาสตร์จ านวน 219 คน  คิดเป็นร้อยละ 54.75 และ
ภูมิล าเนาของนกัศึกษาส่วนใหญ่อยูท่ี่ภาคใต ้จ านวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 28.50 
 สถานการณ์ความเป็นพลเมืองโดยวิเคราะห์ความเป็นจริงและความคาดหวงัต่อความเป็นพลเมืองของนักศึกษาใน
มหาวิทยาลยัราชภฏั พบว่าสถานการณ์ความเป็นจริงความเป็นพลเมืองของนักศึกษาในมหาวิทยาลยัราชภฏัอยู่ในระดบัมาก  
(x ̅   =3.87) และสถานการณ์ความคาดหวงั ความเป็นพลเมืองของนกัศึกษาในมหาวทิยาลยัราชภฏัอยูใ่นระดบัมาก (x ̅   =4.44) และ
ค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็น (PNI modified) เท่ากบั .17 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง/รู้จกัหน้าท่ีตนเอง มีดชันีความส าคญัต่อการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองของนักศึกษาในมหาวิทยาลยัราชภฏัสูงสุดเป็น
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ล าดบัแรก (.20) รองลงมาเป็น ดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมและการมีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ิน/จิตอาสา (.17) และ ดา้นการ
เคารพกฎหมาย/กติกาในสังคม (.16) และ ดา้นการเคารพสิทธิของผูอ่ื้นและการยอมรับความแตกต่างระหวา่งบุคคล (.15) 
 2. การพฒันารูปแบบกจิกรรมนักศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในมหาวิทยาลยัราชภัฏ 
 จากขอ้มูลเชิงปริมาณไดจ้ากการส ารวจ (PNI modified) น้ีจึงน าผลท่ีไดค้น้พบมาเป็นรูปแบบในการศึกษาและพฒันา
รูปแบบกิจกรรมนักศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในมหาวิยาลยัราชภฏัพบว่า มีองค์ประกอบของรูปแบบกิจกรรม
นกัศึกษาเพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในมหาวิทยาลยัราชภฏั ประกอบดว้ย  1) การสร้างความตระหนกัในความเป็นพลเมือง  
2) การสร้างแรงจูงใจ  3) การสร้างการมีส่วนร่วม  4) การสร้างเครือข่าย  5) การสร้างสภาพแวดลอ้ม และ 6) การสร้างกิจกรรม  
 

อภิปรายผลการวิจัย   
 จากการวจิยัเร่ือง การพฒันารูปแบบกิจกรรมนกัศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในมหาวทิยาลยัราชภฏั มีประเดน็
ท่ีจะน ามาอภิปรายผลการวจิยัดงัน้ี 
 1. ผลการศึกษาสถานการณ์ความเป็นพลเมืองโดยวิเคราะห์ความเป็นจริงและความคาดหวงัต่อความเป็นพลเมืองของ
นกัศึกษาในมหาวิทยาลยัราชภฏั.พบว่า สถานการณ์ความเป็นจริงความเป็นพลเมืองของนกัศึกษาในมหาวิทยาลยัราชภฏัในภาพ
รวมอยูใ่นระดบัมาก (x ̅  = 3.87) สถานการณ์ความคาดหวงัความเป็นพลเมืองของนกัศึกษาในมหาวิทยาลยัราชภฏัในภาพรวมอยู่
ในระดบัมาก (x ̅  = 4.44) และค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็น (PNI modified) เท่ากบั .17 เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ 
ความเป็นพลเมืองในดา้นความรับผิดชอบต่อตนเอง/รู้จกัหนา้ท่ีตนเอง มีค่าล  าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นสูงสุดเป็น
ล าดบัแรก (.20) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของดารุณี ทิพยกุลไพโรจน์[8] พบวา่ การพฒันาตวับ่งช้ีความยึดมัน่ผูน้  ากบัความเป็น
พลเมืองของนกัเรียนไทย ในองคป์ระกอบดา้นพฤติกรรมของการเป็นพลเมืองประกอบดว้ย 3 ตวับ่งช้ีไดแ้ก่ การมีส่วนร่วมเพ่ือ
พฒันาสังคม การใชสิ้ทธิและปฏิบติัตามหนา้ท่ีของตนเองท่ีมีต่อสังคม และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม รองลงมาเป็นดา้น
ความรับผิดชอบต่อสังคมและการมีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ิน/จิตอาสา มีค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็น  
(.17)สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ ชวนีย์ พงศาพิชณ์ [9] พบว่าความรับผิดชอบต่อสังคมของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐในกรุงเทพมหานครอยูใ่นระดบัปานกลาง ล าดบัท่ีสามและล าดบัท่ีส่ีคือความเป็นพลเมืองในดา้นการ
เคารพกฎหมาย/กติกาในสังคมและความเป็นพลเมืองในดา้นการเคารพสิทธิของผูอ่ื้นและการยอมรับความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
ท่ีมีความส าคญัต่อการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองของนักศึกษาในมหาวิทยาลยัราชภฏั มีค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความ
ตอ้งการ (.16) และ (.15) ตามล าดบั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ธญัธชั วิภติัภูมิประเทศ [10] พบวา่ดา้นการเคารพกติกาและดา้นการ
เคารพสิทธิผูอ่ื้น พบวา่ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ ประเด็นการยอมรับผลของการละเมิดกติกา และการยอมรับ/ปฏิบติัตามมติของ
เสียงขา้งมากหรือคนส่วนใหญ่ในสังคม  
 2. การพฒันารูปแบบกิจกรรมนกัศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในมหาวิทยาลยัราชภฏั ผูว้ิจยัไดน้ าผลจากขอ้มูล
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รวมทั้งแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งในมาเป็นแนวทางในการสร้างรูปแบบกิจกรรมนกัศึกษาเพ่ือเสริมสร้าง
ความเป็นพลเมืองในมหาวิทยาลยัราชภฏั (หกสร้าง) ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 2.1 การสร้างความตระหนกั (Awareness) คือ องคป์ระกอบท่ีส าคญัในการสร้างรากฐานการเสริมสร้างความเป็น
พลเมืองอย่างย ัง่ยืน จากแนวคิดการศึกษาเพ่ือสร้างความเป็นพลเมืองกล่าวว่า การเสริมสร้างความเป็นพลเมืองให้เกิดข้ึนกับ
นกัศึกษาในมหาวิทยาลยัเป็นส่ิงส าคญั โดยจากแนวทางตามหลกัการเรียนการสอน คือ การสร้างความตระหนกัในเร่ืองความเป็น
พลเมืองก่อนเพราะความตระหนกัเป็นการท าให้เกิดความส านึกของบุคคลท่ีเกิดจากหลายปัจจยัไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้หรือ
ประสบการณ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัความพลเมือง การสร้างความตระหนกัจึงเป็นพ้ืนฐานท่ีส าคญัต่อการก าหนดพฤติกรรมของนกัศึกษา
ให้มีคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองท่ีพ่ึงประสงคซ่ึ์งไดแ้ก่ การแจง้วตัถุประสงค์ นโยบาย หลกัการ และการให้ความรู้ สอดคลอ้ง
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การศึกษาของ ภาสุดา ภาคาผล [11] พบว่า หน่ึงในคุณลกัษณะของพลเมืองในวิถีประชาธิปไตยท่ีส าคญั คือ มีความส านึกและ
ตระหนกัรู้ รู้บทบาทหนา้ท่ีของตนเองท่ีพึงกระท าและตระหนกัถึงการมีฐานะเป็นสมาชิกคนหน่ึงของสังคม 
 2.2 การสร้างแรงจูงใจ (Motivation) จากแนวคิดการศึกษาเพ่ือสร้างความเป็นพลเมืองกล่าวว่า ส่ิงท่ีส าคญั ในการ
จดัการเรียนรู้ท่ีท าให้ผูเ้รียนมีความรู้ ตระหนักในเร่ืองความเป็นพลเมืองนั้น ส่ิงหน่ึงท่ีมีความส าคญัคือการสร้างให้ผูเ้รียนเกิด
แรงจูงใจในการกระท าหรือมีพฤติกรรมท่ีแสดงถึงวิถีแห่งประชาธิปไตย โดยแรงจูงใจหมายถึง การท่ีนกัศึกษาไดรั้บการกระตุน้ 
ปลุกเร้าจากปัจจยัต่างๆ เช่น ระบบร่างกาย ความคิด และสังคมสภาพแวดลอ้มรอบตวั เป็นตน้ จนท าใหมี้ความมุ่งมัน่ในการแสดง
พฤติกรรมท่ีท าให้เกิดผลลพัธ์ท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ณฐัณิชา คงพนัธ์ [12] พบวา่ แรงจูงใจ
ใฝ่สัมพนัธ์ มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการมีจิตสาธารณะของนกัศึกษาอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์สูงท่ีสุด เท่ากบั .28 เพราะวา่แรงจูงใจใฝ่สัมพนัธ์เป็นลกัษณะความตอ้งการของบุคคลท่ีจะตอ้งแสดงออกพฤติกรรมเพ่ือ
สร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งตนและผูอ่ื้นเป็นหลกั 
 2.3 การสร้างการมีส่วนร่วม (Participation) จากแนวคิดความเป็นพลเมือง แนวคิดการศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง 
แนวคิดยทุธศาสตร์การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองในระดบัอุดมศึกษา แนวคิดกิจกรรมนกัศึกษาและแนวคิดรูปแบบและการ
พฒันารูปแบบ กล่าวว่าเพ่ือให้เกิดความเขา้ใจในเร่ืองความเป็นพลเมืองอยา่งแทจ้ริงผ่านทางกิจกรรมนกัศึกษา การเขา้ไปมีส่วน
ร่วมและลงมือปฏิบัติเป็นกระบวนการท่ีมีความส าคญัอย่างยิ่งในการกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซ้ึง 
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ม่ิงขวญั คงเจริญ[13]  พบว่าองค์ประกอบส าคญัของรูปแบบการเสริมสร้างพลงัอ านาจชุมชนเพ่ือ
เสริมสร้างจิตส านึกของความเป็นพลเมืองดีในวิถีชีวิตประชาธิปไตยคือ  การมีส่วนร่วมของชุมชนและสังคม ได้แก่ ความ
รับผิดชอบตนเอง/สังคม ความสามารถร่วมท างานกบัผูอ่ื้นได ้ท่ามกลางความหลากหลายทางวฒันธรรม การมีวิถีชีวิตท่ีไม่ส่งผล
ร้ายต่อชุมชน/ส่ิงแวดลอ้ม และความสามารถแกปั้ญหาดว้ยสันติวธีิ 
 2.4 การสร้างเครือข่าย (Network) เป็นปัจจยัสนบัสนุนท่ีส าคญัในการท ากิจกรรม ซ่ึงจากแนวคิดการศึกษาเพื่อความ
เป็นพลเมืองกล่าววา่ การใหก้ารศึกษาโดยความส าเร็จของการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง ส่ิงท่ีมีความส าคญัประการหน่ึงนั้น
คือ การมีเครือข่ายท่ีประกอบไปด้วย สถาบันท่ีส าคัญในการท าหน้าท่ีขัดเกลานักศึกษา  ไม่ว่าจะเป็น สถาบันครอบครัว 
สถาบนัการศึกษา เครือข่ายสังคม /ชุมชน และหน่วยงานท่ีจดัการศึกษาทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจะคอยให้การสนับสนุนอย่าง
เขม้แข็ง ในการช่วยเหลือและพฒันานักศึกษาให้มีความเป็นพลเมือง สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ รงค์ บุญสวยขวญั [14]  พบว่า 
คุณลกัษณะเชิงเน้ือหาท่ีเป็นตวับ่งช้ีหรือตวัช้ีวดั การเมืองภาคพลเมือง ในบริบทประชาธิปไตยไทยมี 4 ลกัษณะไดแ้ก่ กลุ่มองคก์ร
หรือขบวนการทางสังคม คุณลกัษณะผูน้ า คุณลกัษณะสมาชิกและการเช่ือมโยงเครือข่าย 
 2.5 การสร้างสภาพแวดลอ้ม (Environment) จากแนวคิดความเป็นพลเมือง แนวคิดการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองและ
แนวคิดรูปแบบและการพฒันารูปแบบ กล่าววา่ ในการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองใหเ้กิดข้ึนในสังคม การใหก้ารศึกษาเพื่อสร้าง
พลเมืองเป็นหนทางท่ีส าคญั คือ ตอ้งมีการวางแผน การจดัการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งให้สนบัสนุนในการสร้างความเป็นพลเมือง อยา่ง
ต่อเน่ืองเพ่ือใหป้ระสบความส าเร็จ และเห็นความจ าเป็นของการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางดา้นการเมืองและสังคม จึงท าใหเ้ห็นวา่
การสร้างสภาพแวดลอ้มภายในมหาวิทยาลยัเพ่ือเสริมสร้างความเป็นพลเมืองเป็นส่ิงท่ีมีความจ าเป็นต่อการเสริมสร้างความเป็น
พลเมือง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ศรัญยุ หมั้นทรัพย ์[15] กล่าววา่ เม่ือกล่าวถึงการเมืองภาคพลเมืองยอ่มหลีกเลียงการพูดถึง
พลเมืองท่ีมีประสิทธิภาพมีคุณภาพและมีความกระตือรือร้นไม่ได ้กระนั้นการพฒันาคนและสร้างพลเมืองตอ้งใชเ้วลาต่อเน่ือง และ
สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ืออ านวยต่อการพฒันานั้น การพฒันาพลเมืองจึงไม่มีวิธีการใดเหมาะสมเท่ากบัการบรรจุไวเ้ป็นนโยบายหลกั 
บรรจุเป็นหลกัสูตรการศึกษา พร้อมกบัการปรับเปล่ียนสภาพแวดลอ้มทางสังคมและการเมืองท่ีสนบัสนุนการสร้างพลเมืองเป็น
แรงขดัเกลาทางสังคม เป็นแรงเสริมต่อกระบวนการเรียนรู้ 
 2.6 การสร้างกิจกรรมนักศึกษา (Student Activities) จากแนวคิดความเป็นพลเมือง แนวคิดการศึกษาเพื่อสร้าง
พลเมือง แนวคิดยุทธศาสตร์การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองในระดบัอุดมศึกษา และแนวคิดกิจกรรมนักศึกษา ท่ีกล่าวว่า  
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โดยหลกัการส าคญัในการจดัการศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง จะไม่เนน้การเรียนวิชาหนา้ท่ีพลเมืองแบบดั้งเดิมไม่ใช่การสอนดว้ยการ
บรรยายแต่ผูส้อนตอ้งพฒันาการสอนในรูปกิจกรรมและการลงมือปฏิบติัหรือการเรียนการสอนผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์  
ฝึกปฏิบติั เน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั เพ่ือให้ผูเ้รียนไดเ้ห็นความเช่ือมโยงและรับรู้ว่าเราทุกคนต่างเป็นส่วนหน่ึงของปัญหาและการ
คล่ีคลายแกไ้ขปัญหาโดยรูปแบบกิจกรรมนกัศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในมหาวิทยาลยัราชภฏั สอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ ธญัธชั วิภติัภูมิประเทศ. [16] พบวา่ นกัศึกษาท่ีผา่นกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน มีระดบัความตระหนกัในความ
เป็นพลเมืองในภาพรวมและรายดา้นหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติและงานวิจยัของปฐมาพร ยิ่งยวด [17] 
พบว่า เด็กปฐมวยัท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมบทบาทสมมติมีค่าเฉล่ียของคะแนนความรู้เก่ียวกบัสิทธิหน้าท่ีและหน้าท่ีท่ีตนเองพึง
กระท าไดสู้งกวา่ก่อนทดลอง  

โดยกิจกรรมนกัศึกษามีวตัถุประสงคห์ลกัคือ เป็นกิจกรรมท่ีพฒันาคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้น
ความรับผิดชอบต่อตนเอง/ รู้จกัหน้าท่ีตนเอง 2) ดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมและมีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ิน/ จิตอาสา  
3) ดา้นการเคารพกฎหมาย/กติกาในสังคมและ 4) ดา้นการเคารพสิทธิของผูอ่ื้นและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล ซ่ึง
ประกอบดว้ยกิจกรรมท่ีสามารถพฒันาเสริมสร้างความเป็นพลเมืองใหแ้ก่นกัศึกษาไดแ้ก่  1) กิจกรรมคนดีศรีราชภฏั 2) กิจกรรมจิต
อาสาพฒันาสังคม 3) กิจกรรมราชภฏัร่วมใจเคารพกฎหมาย และ 4) กิจกรรมราชภฏัร่วมสร้างสังคมใหน่้าอยู ่ 

 

ข้อเสนอแนะ  
1. ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการวจิยั 

 1.1 กิจกรรมนกัศึกษาในดา้นความรับผิดชอบต่อตนเอง/รู้จกัหนา้ท่ีตนเองสูงท่ีสุดเป็นล าดบัแรก ดงันั้นการส่งเสริม
และพฒันานกัศึกษา ใหมี้ความรับผดิชอบต่อตนเอง/รู้จกัหนา้ท่ีตนเองเป็นแนวทางท่ีควรใหค้วามส าคญัมากท่ีสุด 
 1.2 กิจกรรมนกัศึกษาในดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมและการมีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ิน/จิตอาสา เป็นอนัดบั
ท่ีสอง ดงันั้นสถาบนัการศึกษาจึงควรมีการสนบัสนุนส่งเสริมในการท ากิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรับผิดชอบต่อสังคมและการมี
ส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ิน/จิตอาสา 
 1.3 ควรเนน้และใหค้วามส าคญัในเร่ืองการสร้างแรงจูงใจเพ่ือใหเ้กิดความสนใจในกิจกรรมนกัศึกษาเพ่ือเสริมสร้าง
ความเป็นพลเมืองเพราะเป็นปัจจยัส าคญัในการท าใหน้กัศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรมโดยสมคัรใจอยา่งแทจ้ริง 
 2. ขอ้เสนอแนะเพื่อน าผลการวิจยัไปใช ้
 2.1 ควรมีการศึกษาบทบาทของสถาบนัหลกัท่ีส าคญัซ่ึงไดแ้ก่ สถาบนัครอบครัว สถาบนัการศึกษา และสังคม/
ชุมชนวา่มีผลต่อการพฒันาความเป็นพลเมือง 
 2.2 ควรมีการศึกษาวิจยัในกลุ่มตวัอยา่งท่ีหลากหลายมากข้ึน ไม่วา่จะเป็น ระดบัปฐมวยั ระดบัประถมศึกษา ระดบั
มธัยมศึกษา และมหาวิทยาลยัเอกชน/มหาวิทยาลยัรัฐบาล เป็นตน้ ทั้งน้ีเพ่ือน ามาพฒันาความเป็นพลเมืองให้มีความเหมาะสมใน
แต่ละกลุ่ม 
 2.3 ควรน าผลงานวจิยัไปจดักิจกรรมของนกัศึกษาใหบู้รณาการกบักิจกรรมการเรียนการสอนในหลกัสูตร 
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