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บทคัดยอ 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ความสัมพันธระหวางการ

สนับสนุนทางสังคมและบุคลิกภาพกับลักษณะความเปนพลเมืองดีของนักศึกษา                  
2) เปรียบเทียบลักษณะความเปนพลเมืองดีของนักศึกษา จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
กลุมตัวอยางคือนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จํานวน 268 คน สุมตัวอยางโดยใชเทคนิค
แบบแบงชั้นภูมิตามสัดสวนของสาขา เครื่องมือที่ใชคือแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูล         
โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปทางสถิติ สถิติที่ใชคือ t – test,  F – test , LSD 
และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติ ที่ .05             
ผลการศึกษาพบดังนี้ 1) การสนับสนุนทางสังคม บุคลิกภาพดานการแสดงตัว ดานการ
เปดกวาง ดานการยอมรับผูอื่น และดานการมีสติ มีความสัมพันธกับลักษณะความเปน
พลเมืองดีของนักศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 2) นักศึกษาที่มีอาชีพของบิดา
และอาชีพของมารดาที่แตกตางกัน มีลักษณะความเปนพลเมืองดีแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 
 

คําสําคัญ :  การสนับสนุนทางสังคม  บุคลิกภาพ  ความเปนพลเมืองดี   
 นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง    
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Abstract 
 The objectives of this study were as followings:  1)  to study 
relationship between social support, personality, to good citizenship 
characteristics of students and 2)  to compare good citizenship 
characteristics of students according to their personal factors. The 
participants were 268 under-graduated students of science and fisheries 
technology’ s faculty, Rajamangala University of Technology Srivijaya, 
Trang Campus. Sampling done by technically the stratified according to 
sectors. Research instrument was questionnaire. The data were analyzed 
by using statistical methods; including t – test, F – test, LSD, and Pearson 
correlation coefficient.  The results had concluded as followings:  firstly, 
social support and the openness, the agreeableness, the extraversion, 
and the conscientiousness of personality were correlated to good 
citizenship Characteristics. Secondly, difference in job’s father, and job’ s 
mother had contributed to difference to good citizenship characteristics 
with the statistical significance level of .05. 
 

Key words :  social support; personality; good citizenship characteristics; 
 student of Rajamangala University of Technology Srivijaya; 
 Trang Campus 
 
บทนํา  
 การปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีมีความสําคัญและจําเปนสําหรับสังคมไทย
ในปจจุบัน เนื่องจากการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีนั้นเปนประโยชนตอสังคมและ
ประ เทศชาติ โดย เฉพาะในสถานการณ ที ่บ าน เมือ งมีความข ัดแยงก ันทาง
ความคิด ถาบุคคลมีลักษณะความเปนพลเมืองดี การที่จะตัดสินใจทําอะไรที่
อาจจะสงผลกระทบตอสังคมและประเทศชาติ ก็อาจจะชวยใหบุคคลมีความ
ตระหนักและคิด ไตรตรองกอนวา  สิ ่งที ่ตนจะกระทํานั ้นจะ เกิดผลตอสังคม
อยางไรบาง การที่จะใหบุคคลปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี จําเปนที่จะตองปลูกฝง
และสงเสริมใหบุคคลมีลักษณะของความเปนพลเมืองดีตั้งแตอยูในวัยการศึกษา 
เพื่อที่จะใหบุคคลไดตระหนักและเห็นความสําคัญของการเปนพลเมืองที่ดีของ
ประเทศ โดยบุคคลที่มีลักษณะความเปนพลเมืองดีจะเปนผูที่มีความตระหนักใน
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บทบาทหนาที ่ของตน เอง มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม คํานึงถ ึง
ประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน นอกจากนี้พลเมืองดีนั้นจะตองมี
ความเอาใจใสผู อื ่น  ปฏิบัติตนตามหลักศีลธรรมและจริยธรรมอยางเขมแข็ง            
มีจิตสํานึกในชุมชนและมีสวนรวมในกิจกรรมในชุมชนที่ตนอาศัยอยู ยอมรับใน
ความคิดเห็นของผูอื ่นและยอมรับในความหลากหลายของสังคม (Davies et 
al., 1999)  
 ปจจุบันพบวาสังคมไทยมักจะพบปญหาอันเนื่องมาจากการกระทํา
หรือพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของประชาชนเปนจํานวนมาก ซึ่งปรากฏตามสื่อ
ประ เภทตางๆ ทั ้ง โท รทัศน อ ิน เตอรเน็ต  ว ิทย ุ เช น  การฉกชิงวิ ่ง ร าว  การ
เพิกเฉยตอความเดือดรอนของผูอื ่น การคดโกง การเห็นแกประโยชนสวนตน
มากกวาประโยชนสวนรวม การกอเหตุทะเลาะวิวาทในที่สาธารณะ การทุจริต 
การไมเคารพกฎหมาย หรือการขโมย เปนตน โดยเฉพาะในกลุมวัยรุนซึ่งยังเปน
เยาวชนหรือกลุมนิสิตนักศึกษา ตัวอยางเชนขาวที่ปรากฏในเว็บไชตหนึ่งที่มีการ
พาดหัวขาววา “คูรักนักศึกษาป 1 ชวนกันเปนโจร อางทางบานสงเงินใหนอย” 
โดย ออ ก ต ระ เวน ข โม ย ขอ งต าม ลานจอ ด รถ ห า ง  ฉก ผ งช ัก ฟ อก  ย าส ีฟ น                   
นํากลับมาใชประหยัดคา ใชจ ายที ่หอพัก  สารภาพกอ เหตุมาแลว ไมต่ํากวา            
30 คดี (ม .ป .ก . , เข า ถ ึง ได จ าก : http:/ /news.sanook.com/1864206 / .                       
20 กรกฎาคม 2559) จากขาวนี้จะเห็นไดวาผูกอเหตุเปนแคนักศึกษาชั้นปที่ 1 
และอางเหตุผลวาทางบานสงเงินใหนอย และอีกขาวเกี่ยวกับปฏิบัติการจับกุม
นักศึกษาและนักกิจกรรมในขอหาขัดคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) 
และความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 116 คือ รวมกันกอใหเกิด
ความกระดางกระเดื่อง ในหมูประชาชน โดยมีการวางแผนที่จะกอความไมสงบ
ในราชอาณาจักร (ม.ป.ก., เขาถึงไดจาก: http://www.thairath.co.th/content 
/509928. 20 กรกฎาคม 2559) จากขาวนี้จะเห็นไดวานักศึกษาไมปฏิบัติตน
ตามกฎกติกาของสังคม และใชวิธีการที่ไมถูกตองในการแสดงความตองการของ
ตนเอง ซึ่งหากมีการเพิกเฉยตอการแกไขปญหาพฤติกรรมเหลานี้ ก็อาจจะสงผล
กระทบรายแรงตอประเทศชาติได เนื่องจากกลุมบุคคลเหลานี้เปนอนาคตของ
ชาติ เปนกลุมบุคคลสําคัญที่จะกําหนดความเจริญหรือเสื่อมถอยของสังคมได ซึ่ง
ในทางตรงกันขามหากมีการสงเสริมหรือพัฒนาใหเยาวชนหรือนิสิตนักศึกษา
เห็นความสําคัญของการปฏิบัต ิตนเปนพลเมืองที ่ด ีและมีจิตสํานึกตอสังคม
ประเทศชาติอยางจริงจังก็จะ เปนปจจัยหนึ ่งที ่ช วยปองกันมิใหสังคมมีความ       
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เสื่อมถอยลงไปได ทั้งยังชวยสงเสริมใหสังคมมีความเจริญรุงเรืองทัดเทียมนานา
ประเทศ มีความสงบสุขนาอยู  ประชาชนมีความรักใครปรองดอง ชวยเหลือ        
เผื ่อแผซึ ่งกันและกัน  รวมทั ้ง เปนการสง เสริมภาพลักษณที ่ดีในสายตาของ
ชาวตางชาติอีกดวย จะเห็นไดวาผลของการมีพลเมืองที่ดีและมีคุณภาพจะนํามา
ซึ่งประโยชนตอประเทศชาตินานัปการโดยเฉพาะในดานสังคม ฉะนั ้น จึงมี
ความจําเปนอยางยิ ่งที ่จะตองพัฒนาทรัพยากรมนุษยของชาติใหเปนผู ถึงซึ ่ง          
คําวา “พลเมืองที่ดี” โดยเฉพาะปจจัยทางดานบุคลิกภาพ อันไดแกความรูสึก
นับถือตนเอง ความสามารถ แรงจูงใจ และลักษณะนิสัย ที่เปนสิ่งสะทอนความ
เปนพลเมืองดีของบุคคล 

อยางไรก็ตามปจจัยที่จะเปนตัวกําหนดลักษณะความเปนพลเมืองดีนั้น
อาจจะขึ ้นอยู ก ับบุคลิกภาพของแตละบุคคลดวย ซึ่งบุคลิกภาพเปนผลรวมของ
ลักษณะเชิงจิตวิทยา เปนปจจัยหนึ่งที่มีสวนในการกําหนดความคิดของบุคคลแตละคน 
มีผลตอการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมหลากหลายของบุคคลนั้น ทั้งสวนที่เปนลักษณะ
ภายนอกที่สังเกตไดงายและพฤติกรรมภายในที่สังเกตไดยาก (Zimbardo, 1980) 
นอกจากนี้บุคลิกภาพยังเปนตัวบงชี้ใหเห็นความเปนปจเจกบุคคล ในการปรับตัวตอ
สิ่งแวดลอมรวมถึงลักษณะที่สงผลสูการติดตอสัมพันธกับผูอื่น ไดแก ความรูสึกนับถือ
ตนเอง ความ สามารถ แรงจูงใจ ปฏิกิริยาในการเกิดอารมณ และลักษณะนิสัย
ที่สะสมจากประสบการณชีวิต (Hilgard, 2004) เมื ่อพิจารณาถึงความหมาย
และคุณลักษณะของบุคลิกภาพจะเห็นไดวามีลักษณะบางประการที ่มีความ
เกี่ยวเนื่องกับลักษณะความเปนพลเมืองดี เชน พลเมืองดีจะตองเปนผูมีเหตุผล 
รับฟงความคิดเห็นของผูอื ่น การเคารพกฎระเบียบของสังคม การมีคุณธรรม
จริยธรรม การมีน้ํา ใจตอผู อื ่น  การมีจิตสํานึกสาธารณะ มีความรับผิดชอบ       
(วินัย ภู โยธิน และคณะ, 2551) เปนตน นอกจากนี้รากฐานสําคัญที ่มีสวนใน
การหลอหลอมบุคลิกภาพและพฤติกรรมของบุคคลคือสิ่งแวดลอมที่อยูรอบตัว
บุคคลเหลานั้น ซึ่งจะประกอบดวยกลุมบุคคลที่มีความสําคัญที่สุดคือครอบครัว 
Kaplan et al. (1977) กลาววาบุคคลจะไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากผูมี
ความผูกพันตามธรรมชาติ ประกอบดวยบุคคล 2 ประเภท คือ บุคคลที่อยูใน
ครอบครัวสายตรง ไดแก สามี ภรรยา ปู ยา ตา ยาย พอ แม ลูก หลาน ซึ่งมี
ความผูกพันซึ่งกันและกัน มีความรักใคร ใหความชวยเหลือกันดวยความจริงใจ 
และกลุมที่สองคือกลุมบุคคลที่อยูใกลชิด ไดแก เพื่อน เพื่อนบาน เพื่อนรวมงาน 
คนใกลช ิดที ่สน ิทสนมคุ น เคย  ฉะนั้น การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว           
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จึงนับวา เปนปจจ ัยสําคัญที ่อ าจจะมีสวนตอการกําหนดพฤติกรรม แนวคิด 
คานิยม  หรือทัศนคติของบุคคล โดยสรุปแลวการศึกษาลักษณะความเปน
พลเมืองดีโดยการศึกษาบุคลิกภาพของบุคคลและการสนับสนุนทางสังคม            
รวมดวยจึงเปนสิ่งที่นาสนใจและอาจทําใหไดรับองคความรูใหมที่เปนประโยชน
ในการหาแนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคหรือลักษณะความเปน
พลเมืองที่ดีของชาติได 
 จาก เหตุผลดังกลาวผู วิจ ัยจึง เห็นวาการศึกษาปจจัยที ่ม ีผลตอการ
กําหนดคุณลักษณะความเปนพลเมืองดีของนักศึกษามีความสําคัญและเปน
ปจจัยหนึ่งที่จะทําใหทราบถึงแนวทางในการสงเสริมใหนักศึกษาซึ่งเปนเยาวชน
ของชาติไดมีคุณลักษณะที่พึงประสงค มีพฤติกรรมที่เปนที ่ยอมรับของคนใน
สังคม  เห็นแก ประ โยชนส วนรวมมากกวาประ โยชนส วนตน และคําน ึงถ ึง
ผลกระทบตอสังคมที ่เป นผลมาจากการกระทําของตน เอง ทั ้ง ย ังจะทํา ให
นักศึกษาเปนประชากรที่มีคุณภาพของประเทศชาติตอไป ผูวิจัยจึงมีความสนใจ
ศึกษาปจจัยดานการสนับสนุนทางสังคม บุคลิกภาพและลักษณะความเปน
พ ล เม ือ ง ด ีข อ งน ัก ศ ึก ษ า  ค ณ ะ ว ิท ย าศ าส ต ร แ ล ะ เท ค โน โล ย ีก า รป ร ะ ม ง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เพื่อที่จะไดนําผลวิจัย
มาเปนแนวทางในการแกไขและพัฒนาลักษณะความเปนพลเมืองดีของนักศึกษา
ใหดียิ่งขึ้นไป  
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
  1. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการสนับสนุนทางสังคมและบุคลิกภาพกับ
ลักษณะความเปนพลเมืองดีของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
  2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบลักษณะความเปนพลเมืองดีของนักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขต
ตรัง ตามปจจัยสวนบุคคล 
 
สมมติฐานของการศึกษา 
  1. การสนับสนุนทางสังคมและบุคลิกภาพ มีความสัมพันธกับลักษณะความ
เปนพลเมืองดีของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
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  2. นักศึกษาที่มีปจจัยสวนบุคคลแตกตางกันมีลักษณะความเปนพลเมืองดี
แตกตางกัน 
 
วิธีการศึกษา 
  การศึกษาครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงปริมาณ ผูวิจัยไดกําหนดรูปแบบและ               
วิธีการศึกษาดังนี ้
  1. การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ประชากรและกลุมตัวอยาง ที่ ใช ในการศึกษาครั้ งนี้ คือ นักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขต
ตรัง จํานวน 809 คน คํานวณหาขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของ Yamane (1973) 
และกํ าหนดคาความคลาดเคลื่อนเทากับ 0.05 ไดขนาดกลุมตัวอยาง 268 คน                 
สุมตัวอยางโดยใชเทคนิคแบงชั้นภูมิตามสัดสวนตามจํานวนนักศึกษาในแตละสาขา 
(Proportional Stratified Random Sampling เก็บขอมูลโดยใชวิธีการสุมตัวอยาง
แบบบังเอิญ 
  2. เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 
  เครื่อ งมือที่ ใช ในการรวบรวมขอมูลสํ าหรับการศึกษาวิจั ยครั้ งนี้ คื อ
แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นจากแนวคิดและผลงานวิจัยที่ เกี่ยวของ โดยแบง
แบบสอบถามออกเปน 4 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม            
เปนลักษณะแบบตรวจรายการ โดยมีขอคําถามเกี่ยวกับ เพศ ชั้นปที่ศึกษา เกรดเฉลี่ย
สะสม กลุมสาขาวิชาท่ีศึกษา สถานภาพสมรสของบิดามารดา ระดับการศึกษาของบิดา 
ระดับการศึกษาของมารดา อาชีพของบิดา และอาชีพของมารดา 
  ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการสนับสนุนทางสังคม เปนขอคําถามที่
ผูวิจัยสรางขึ้นจากแนวคิดของ House (1981) ลักษณะขอคําถามเปนแบบเลือกตอบ         
ซึ่งประกอบดวยขอคําถามเกี่ยวกับการสนับสนุนทางสังคม 4 องคประกอบคือ                  
การสนับสนุนทางสังคมดานอารมณ การสนับสนุนทางสังคมดานขอมูลขาวสาร การ
สนับสนุนทางสังคมดานทรัพยากรสิ่งของ และการสนับสนุนทางสังคมดานการประเมิน  
  ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับบุคลิกภาพ เปนขอคําถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นจาก
แนวคิดของ Costa และ  McCrae (1992) ลักษณะขอคําถามเปนแบบเลือกตอบ              
ซึ่งประกอบดวยขอคําถามเกี่ยวกับบุคลิกภาพ 5 องคประกอบคือ บุคลิกภาพดานความ
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หวั่นไหว บุคลิกภาพดานการแสดงตัว บุคลิกภาพดานการเปดกวาง บุคลิกภาพดานการ
ยอมรับผูอื่น และบุคลิกภาพดานการมีสติ  
  ตอนที่  4 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการลักษณะความเปนพลเมืองด ี                
ขอคําถามสรางขึ้นจากแนวคิดของ Davies et al. (1999) ประกอบดวยลักษณะความ
เปนพลเมืองดี 3 ดานคือ ดานลักษณะเอาใจใสตอสังคม ลักษณะการมีความรู ลักษณะ
อนุรักษนิยมหรือลักษณะความเชื่อฟง 
  ผูวิจัยใชเกณฑในการสรางแบบสอบถามแบบมาตรวัดประเมินคา (Rating 
Scale) มีใหเลือก 5 ระดับคือ 5,4,3,2,1 ลักษณะขอคําถามเปนแบบเลือกตอบโดยเริ่ม
จากระดับมากที่สุดถึงนอยที่สุด  
  การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นไป
ทดลองใชกับนักศึกษาที่เปนกลุมประชากร ที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน แลว
นําขอมูลที่ไดมาคํานวณคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) ผลจากการวิเคราะหไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ดังนี ้
  1) แบบสอบถามเกี่ยวกับการสนับสนุนทางสังคม มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
เทากับ .904 และเมื่อวิเคราะหเปนรายดานไดคาความเชื่อมั่นคือ  

 ดานอารมณ    = .904  
 ดานขอมูลขาวสาร    = .872  
 ดานทรัพยากรสิ่งของ   = .889  
 ดานการประเมิน    = .835  

  2) แบบสอบถามเกี่ยวกับบุคลิกภาพ 5 องคประกอบ มีคาความเชื่อมั่น           
ทั้งฉบับเทากับ .927 และเมื่อวิเคราะหเปนรายดานไดคาความเชื่อมั่นคือ 

 ดานความหวั่นไหว    = .884  
 ดานการแสดงตัว    = .876  
 ดานการเปดกวาง   = .814  
 ดานการยอมรับผูอื่น    = .894  
 ดานการมีสติ    = .886 

  3) แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะความเปนพลเมืองดี มีคาความเชื่อมั่น          
ทั้งฉบับเทากับ .957 และเมื่อวิเคราะหเปนรายดานไดคาความเชื่อมั่นคือ  

 ดานลักษณะเอาใจใสตอสังคม  = .913  
 ดานลักษณะการมีความรู   = .949  
 ดานลักษณะอนุรักษนิยมหรือลักษณะความเชื่อฟง = .895 
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เกณฑในการสรางแบบสอบถามเปนแบบมาตรวัดประเมินคา มีใหเลือก 5 ระดับ 
ลักษณะขอคําถามเปนแบบเลือกตอบโดยเริ่มจากระดับมากที่สุดถึงนอยที่สุด  
ขอความที่ใชมีลักษณะในเชิงบวก โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนแตละระดับดังนี ้

  ระดับความคิดเห็น               คาคะแนน 
  จริงมากที่สุด   5 
  จริงมาก    4 
  จริงปานกลาง   3 
  จริงนอย    2 
  ไมจริงเลย    1 
  การแปลความหมายของระดับคะแนน โดยใชคาเฉลี่ยของผลคะแนนเปนตัวชี้วัด

ตามเกณฑในการวิเคราะห ตามแนวคิดของ Best (1993) มีรายละเอียดดังน้ี 
        ชวงระดับคะแนน 
  1.00-1.49     เทากับ มีลักษณะนั้น ๆ ในระดับต่ํามาก 
  1.50-2.49     เทากับ มีลักษณะนั้น ๆ ในระดับตํ่า 
  2.50-3.49     เทากับ มีลักษณะนั้น ๆ ในระดับปานกลาง 
  3.50-4.49     เทากับ มีลักษณะนั้น ๆ ในระดับสูง 
  4.50-5.00     เทากับ มีลักษณะนั้น ๆ ในระดับสูงมาก 
  3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
   1) ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองโดยการนําแบบสอบถามไปแจกใหกับ
กลุมตัวอยาง และมีการอธิบายคําชี้แจง แนะนําวิธีการตอบแบบสอบถามใหกลุมตัวอยาง
ทุกคนกอนตอบแบบสอบถาม โดยมีมาตรฐานเดียวกันและสงคืนแกผูวิจัย ผูวิจัยจะทํา
การตรวจสอบความสมบูรณของการตอบแบบสอบถามทุกฉบับ หากตรวจพบ
ขอผิดพลาดหรือกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามไมครบผูวิจัยจะใหกลุมตัวอยางตอบ
แบบสอบถามใหมและรอรับกลับ 
  2) จากนั้นผูวิจัยจะเก็บรวบรวมแบบสอบถามและนํามาตรวจใหคะแนนตาม
เกณฑที่กําหนดไว และนําแบบสอบถามที่ตรวจใหคะแนนแลวมาบันทึกคะแนนโดยการ
ลงรหัสและบันทึกขอมูลลงคอมพิวเตอร เพื่อรอการวิเคราะหขอมูลตอไป 
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  4. การวิเคราะหขอมูล 
  การวิเคราะหขอมูลและประมวลผลใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปทาง
สถิต ิสถิติท่ีใชในการวิเคราะหมีดังนี ้
  1)  t - test สํ าหรับการทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ ยของ               
ตัวแปรตาม ซึ่งจําแนกตามตัวแปรอิสระเปน 2 กลุม  
  2) การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (Oneway Analysis of Variance 
หรือ One-way ANOVA ดวยสถิติ F – test) สําหรับการทดสอบความแตกตางระหวาง
คาเฉลี่ยของตัวแปรตาม ซ่ึงจําแนกตามตัวแปรอิสระตั้งแต 3 กลุมเปนตนไป และ LSD 
(Least Significant Difference) สําหรับทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยเปน       
รายคู 
   3)  การวิเคราะหความสัมพันธ โดยใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน 
(Pearson’s Correlation Coefficient) สํ าหรับการวิ เคราะห ความสัมพันธขอ ง           
ตัวเเปรอิสระและตัวเเปรตาม 
  กําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติ (Level of significance) ทีร่ะดับ .05  
 
การทบทวนวรรณกรรม 

จากการศึกษาคนควาแนวคิดที่ เกี่ ยวของกับการสนับสนุนทางสังคม 
บุคลิกภาพ และลักษณะความเปนพลเมืองดี สามารถสรุปแตละแนวคิดไดดังน้ี  

1. แนวคิดเกี่ยวกับการสนับสนุนทางสังคม 
Cobb (1979) กลาววาการสนับสนุนทางสังคมเปนการที่บุคคลรูสึกวาตนเอง

ไดรับความรักความเอาใจใส มีคนเห็นคุณคาและใหเกียรติยกยอง ทําใหบุคคลรูสึก
ผูกพันและมีความรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งของสังคม ในขณะที่ Pender (1996) 
กลาววาการสนับสนุนทางสังคม หมายถึง การที่บุคคลไดรับการสนับสนุนในดานตางๆ 
ไดแก การสนับสนุนดานจิตใจ อารมณ ขอมูลขาวสาร จากกลุมคนในระบบสังคม บุคคล
จะรูสึกวาตนเองไดรับความรัก ไดรับการยกยอง เห็นคุณคาในตนเองและรูสึกถึงความ
เปนที่ตองการของผูอื่น ซ่ึงสงผลใหบุคคลสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางเหมาะสม 
แหลงของการสนับสนุนทางสังคมที่สําคัญไดแกกลุมผูมีความผูกพันตามธรรมชาติ ไดแก 
สามี ภรรยา ปู ยา ตา ยาย พอ แม ลูก หลาน ซึ่งมีความผูกพันซึ่งกันและกัน มีความ         
รักใคร ใหความชวยเหลือกันดวยความจริงใจ และกลุมที่สองคือกลุมบุคคลที่อยูใกลชิด 
ไดแก เพื่อน เพื่อนบาน เพื่อนรวมงาน คนใกลชิดที่สนิทสนมคุนเคย (Kaplan et al. , 
1977) โดย House (1981) ไดแบ งการสนับสนุนทางสังคมออกเปน 4 ดาน คือ                 
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1) การสนับสนุนดานอารมณ เปนการสนับสนุนแบบการใหความรัก ความหวงใย การให
การยอมรับและการมีความเห็นอกเห็นใจ 2) การสนับสนุนดานการประเมิน เปนรูปแบบ
ของการใหขอมูลยอนกลับเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูรับการสนับสนุน ซ่ึงจะทําใหผูรับการ
สนับสนุนนําไปประเมินพฤติกรรมตนเอง ซึ่งสงผลตอความมั่นใจในการเปรียบเทียบ
ตนเองกับผูอื่นในสังคม 3) การสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร เปนการใหขอมูลขาวสาร          
ใหคําแนะนําตักเตือน หรือการใหคําปรึกษา ซึ่งชวยใหบุคคลสามารถนําไปปฏิบัติในการ
แกปญหาที่กําลังเผชิญอยูได 4) การสนับสนุนดานทรัพยากรสิ่งของ เปนการสนับสนุน
โดยตรงในการใหการชวยเหลือ เรื่องวัตถุสิ่ งของ เงิน  แรงงาน เวลาและปรับ
สภาพแวดลอม 

2. แนวคิดเกี่ยวกับบุคลิกภาพ 
โสภา  ชูพิกุลชัย (2542) ใหคําจํากัดความของคําวาบุคลิกภาพวาเปนลักษณะ

ของแตละบุคคลที่ไดรับการหลอหลอมทางสังคม ซึ่งสงผลใหบุคคลนั้นแตกตางจาก
บุคคลอื่น และเปนลักษณะที่แสดงใหเห็นอยางชัดเจนออกมาจากลักษณะอื่นหรือจาก
นิสัยที่ซอนอยูภายใน สวน Zimbardo (1980) อธิบายวา บุคลิกภาพ เปนผลรวมของ
ลักษณะเชิงจิตวิทยาของบุคคลแตละคนที่มีผลตอการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่
หลากหลายของบุคคลนั้น ทั้งสวนที่เปนลักษณะภายนอกที่สังเกตไดงายและพฤติกรรม
ภายในที่สังเกตไดยาก ซึ่งสงผลใหบุคคลมีพฤติกรรมหรือการแสดงออกที่ตางกัน Costa 
แ ล ะ  McCrae (1992) ได อ ธิ บ าย แ ล ะ แ บ งอ งค ป ระ ก อ บ ข อ งบุ ค ลิ ก ภ าพ ไว                             
5 องคประกอบ คือ 1) องคประกอบดานความหวั่นไหว หมายถึงอารมณทางดานลบ 
เชน ความวิตกกังวล ความรูสึกไมปลอดภัย มีสภาวะอารมณที่ไมคงที่ มีความเกลียดชัง 
ความซึมเศราไมเบิกบาน ความหุนหัน และความไมมั่นคงออนแอ 2) องคประกอบดาน
การแสดงตัว เปนดานที่วัดการมีปฏิสัมพันธทางสังคมและการมีปฏิสัมพันธทางสังคม
และผูอื่น การแสดงออกทางสังคมประกอบดวยความอบอุน การชอบอยูรวมกันเปนกลุม 
การแสดงออกที่เหมาะสม ชอบกิจกรรม แสวงหาความตื่นเตนทาทาย และมีอารมณ
ทางบวก 3) องคประกอบดานการเปดกวาง เปนดานที่เกี่ยวของกับการเปดกวางตอ
ประสบการณตางๆ บุคคลจะมีความคิด มีจินตนาการ มีความใจกวาง เปนตน                  
4) องคประกอบดานการยอมรับผูอื่น เปนดานที่ชี้ถึงความเปนมิตร หลีกเลี่ยงการสราง
ความเกลียดชัง องคประกอบดานนี้ประกอบดวย ความไววางใจ มีความซื่อตรง เห็นแก
ผูอื่น ออนนอมถอมตน ตั้งใจชวยเหลือผูอื่น 5) องคประกอบดานการมีสติ จะเกี่ยวของ
กับการที่บุคคลมีความรอบคอบ มีความมุงมั่น มีระเบียบแบบแผน เคารพเชื่อฟง มีความ
พยายาม และรักษาวินัยในตนเอง  
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3. แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะความเปนพลเมืองดี 
วิชัย ภู โยธิน และคณะ (2554) ไดกลาวถึงคุณลักษณะพลเมืองที่ดีของ

ประเทศชาติและสังคมโลกสรุปไดวาพลเมืองที่ดีของประเทศชาติและสังคมโลกนั้น
จะตองเปนผูที่เคารพกฎหมายและปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม มีเหตุผลรับฟงความ
คิดเห็นของผูอื่น ยอมรับเสียงสวนใหญ มีน้ําใจเห็นแกประโยชนสวนรวม เคารพสิทธิ
เสรีภาพของผูอื่น มีความรับผิดชอบตอตนเอง ชุมชน ประเทศชาติ มีสวนรวมทางการ
เมืองการปกครองและจะตองเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม ซ่ึงสอดคลองกับ Davies et al. 
(1999) ที่ไดใหความหมายของการเปนพลเมืองดีวาพลเมืองดีวา พลเมืองดีคือผูที่มีการ
เอาใจใสผูอื่นในระดับสูง ปฏิบัติตนตามหลักศีลธรรมและจริยธรรมอยางเขมแข็ง                
มีจิตสํานึกในชุมชน มีสวนรวมในกิจกรรมในชุมชนที่ตนอาศัยอยู ยอมรับในความคิดเห็น
ของผูอื่น และยอมรับในความหลากหลายของสังคม โดย Davies et al. (1999) ได
ทําการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะความเปนพลเมืองดีที่ควรปลูกฝงแกนักเรียนโดยได
สอบถามจากครูในประเทศอังกฤษมากกวา 700 คน เพื่อที่จะนํามาปรับปรุงหลักสูตรใน
โรงเรียนเพื่ อตอบสนองตอการสร างความเปนพลเมืองดีของชาติ  เนื่ อ งจาก
สถาบันการศึกษาเปนสถาบันหนึ่งที่มีความใกลชิดกับนักเรียน ฉะนั้น พวกเขาจึงได
เล็งเห็นวาควรมีการสงเสริมใหนักเรียนรูจักสิทธิและบทบาทหนาที่ของตนเองควบคู           
กันไป และจากการศึกษาครั้งนี้ทําใหไดขอสรุปเกี่ยวกับลักษณะหรือคุณสมบัติของผูที่
เปนพลเมืองดีวาจะตองประกอบไปดวย 1) มีความรูเกี่ยวกับสถานการณปจจุบัน              
2) มีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียนหรือชุมชน 3) มีความรับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมาย 4) มีความเอาใจใสในสวัสดิภาพของผูอื่น 5) ประพฤติตนตามหลักศีลธรรม
และจริยธรรม 6) ยอมรับในอํานาจของผูที่มีบทบาทเปนหัวหนา 7) มีความสามารถใน
การคิดขอคําถาม 8) มีความสามารถในการใชสติปญญาตัดสินใจ 9) มีความรูเกี่ยวกับ
รัฐบาลหรือทางราชการ 10) มีความรักชาติ 11) มีความรับผิดชอบตอครอบครัว              
12) มีความรูเกี่ยวกับชุมชนโลก และ 13) ยอมรับในความหลากหลายของสังคม 
นอกจากนี้ Davies et al. (1999) ไดนําลักษณะความเปนพลเมืองดีทั้ง 13 ลักษณะมา
จัดกลุมของลักษณะความเปนพลเมืองดี โดยแบงออกเปน 3 กลุมลักษณะ คือ 

1. ลักษณะเอาใจใสตอสังคม ประกอบดวย ความเอาใจใสในสวัสดิภาพของ
ผูอื่น ประพฤติตนตามหลักศีลธรรมและจริยธรรม และยอมรับในความหลากหลายของ
สังคม 
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2. ลักษณะการมีความรู ประกอบดวย มีความรูเกี่ยวกับรัฐบาลหรือทาง
ราชการ มีความรูเกี่ยวกับสถานการณปจจุบัน มีความรูเกี่ยวกับชุมชนโลก และมี
ความสามารถในการคิดขอคําถาม 

3. ลักษณะอนุรักษนิยมหรือลักษณะความเชื่อฟง ประกอบดวย ยอมรับใน
อํานาจของผูที่มีบทบาทเปนหัวหนา มีความรักชาติ มีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียน
หรือชุมชน 

 

งานวิจัยที่เก่ียวของ 
วีรพงษ  นกนอย (2546) ไดทําการศึกษาเรื่อง ลักษณะความเปนพลเมืองดี: 

กรณีศึกษานิสิตระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยศึกษาเกี่ยวกับปจจัย
สวนบุคคล สังคมประกิตทางการเมืองและลักษณะความเปนพลเมืองดี กับกลุมตัวอยาง
ที่เปนนิสิตระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจํานวน           
300 คน ผลการศึกษาพบวา นิสิตสวนใหญมีความเปนพลเมืองดีระดับปานกลาง และ
พบวา อายุ ระดับชั้นปที่ศึกษา ภาควิชาท่ีศึกษาและภูมิลําเนามีผลตอลักษณะความเปน
พลเมืองดี สวนเพศและสังคมประกิตในมหาวิทยาลัยไมมีผลตอลักษณะความเปน
พลเมืองดี 

ทรงสิริ วิชิรานนท (2556) ไดศึกษาเรื่องคุณลักษณะพลเมืองดีของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นที่มีตอลักษณะความเปนพลเมืองดีของนักศึกษา จําแนกตามภูมิหลังของ
นักศึกษา ผลการศึกษาพบวาเพศที่ตางกันมีคุณลักษณะพลเมืองดีดานคุณลักษณะ
พื้นฐานและความรูทักษะแตกตางกัน ชั้นปที่แตกตางกันมีลักษณะพลเมืองดีดาน
เศรษฐกิจแตกตางกัน คณะที่ตางกันมีลักษณะพลเมืองดีโดยรวมแตกตางกัน อาชีพ
ผูปกครองของนักศึกษาที่ตางกันมีลักษณะพลเมืองดีดานการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยแตกตางกัน ความเชื่อมั่นของนักศึกษาที่แตกตางกันมีลักษณะ
พลเมืองดีโดยรวมแตกตางกัน 

ธัญธัช วิภัตภูมิประเทศ (2556) ไดศึกษาเรื่องความเปนพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตโดยมีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจและ
ศึกษาเปรียบเทียบความเปนพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักศึกษา ผลการศึกษา
พบวานักศึกษามีความเปนพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยในระดับสูง และพบวา
นักศึกษาที่มี เพศ ภูมิลําเนา ผลการเรียน คณะ ชั้นป และการอบรบเลี้ยงดูแบบ
ประชาธิปไตยแตกตางกันมีความเปนพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยโดยรวมแตกตาง
กัน 
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จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการสนับสนุนทางสังคม บุคลิกภาพ ลักษณะ
ความเปนพลเมืองดี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ สามารถสรุปเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย
ครั้งนี้ไดดังน้ี 

 
กรอบแนวคิดของโครงการวิจัย 

      ตัวแปรตน    ตัวแปรตาม 
ปจจัยสวนบุคคล 
1. เพศ 
2. ชั้นปที่ศึกษา 
3. เกรดเฉลี่ยสะสม 
4. สาขาวิชาที่ศึกษา 
5. สถานภาพสมรสของบิดามารดา 
6. ระดับการศึกษาของบิดา 
7. ระดับการศึกษาของมารดา 
8. อาชีพของบิดา 
9. อาชีพของมารดา 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
   
 
 
 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

การสนับสนุนทางสังคม (House, 1981) 

1. การสนับสนนุดานอารมณ  

2. การสนับสนนุดานขอมูลขาวสาร  

3. การสนับสนนุดานทรัพยากรสิง่ของ  

4. การสนับสนนุดานการประเมิน  
 

บุคลิกภาพ  (Costa and McCrae, 1992) 
1. องคประกอบดานความหวั่นไหว 
2. องคประกอบดานการแสดงตัว 
3. องคประกอบดานการเปดกวาง 
4. องคประกอบดานการยอมรับผูอืน่ 
5. องคประกอบดานการมีสต ิ

ลักษณะความเปนพลเมืองดี 

(Davies, Gregory and Riley, 1999) 

1. ลักษณะเอาใจใสตอสังคม  

2. ลักษณะการมีความรู  
3. ลักษณะอนรุักษนิยมหรือลักษณะ

ความเชือ่ฟง 



วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2561 
 

- 122 - 

ผลการศึกษา 
  จากการวิเคราะหขอมูลลักษณะความเปนพลเมืองดีของนักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย           
วิทยาเขตตรัง ผลการศึกษาพบวา 
 1. การสนับสนุนทางสังคมโดยรวมมีความสัมพันธทางบวกกับลักษณะความ
เปนพลเมืองดีของนักศึกษา โดยพบวาการสนับสนุนทางสังคมโดยรวมมีความสัมพันธ
ทางบวกกับลักษณะความเปนพลเมืองดีทุกดาน (ดานลักษณะการเอาใจใสตอผูอื่น             
r = .377** ดานลักษณะการมีความรู r = .243** และดานลักษณะอนุรักษนิยมหรือ
ลักษณะความเชื่อฟง r = .340**) สวนตัวแปรบุคลิกภาพพบวามีเพียงบุคลิกภาพดาน
ความหวั่นไหวท่ีไมมีความสัมพันธกับลักษณะความเปนพลเมืองดีของนักศึกษา ในขณะที่
บุคลิกภาพดานการแสดงตัวมีความสัมพันธทางบวกกับลักษณะความเปนพลเมืองดีทุก
ดาน (ดานลักษณะการเอาใจใสตอผูอื่น r = .455** ดานลักษณะการมีความรู                       
r = .367** และดานลักษณะอนุรักษนิยมหรือลักษณะความเชื่อฟง r = .386**)               
ดานการเปดกวางมีความสัมพันธทางบวกกับลักษณะความเปนพลเมืองดีทุกดาน             
(ดานลักษณะการเอาใจใสตอผูอื่น r = .448** ดานลักษณะการมีความรู r = .297** 
และดานลักษณะอนุรักษนิยมหรือลักษณะความเชื่อฟง r = .427**) ดานการยอมรับ
ผูอื่นมีความสัมพันธทางบวกกับลักษณะความเปนพลเมืองดีทุกดาน (ดานลักษณะการ
เอาใจใสตอผูอื่น r = .717** ดานลักษณะการมีความรู r = .366** และดานลักษณะ
อนุรักษนิยมหรือลักษณะความเชื่อฟง r = .574**)  และดานการมีสติมีความสัมพันธ
ทางบวกกับลักษณะความเปนพลเมืองดีทุกดาน (ดานลักษณะการเอาใจใสตอผูอื่น               
r = .663** ดานลักษณะการมีความรู r = .452** และดานลักษณะอนุรักษนิยมหรือ
ลักษณะความเชื่อฟ ง r = .562**)  ที่ ระดับนัยสํ าคัญทางสถิติ  .01 ปรากฏผล                   
ดังตารางที ่1 
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ตารางที่ 1 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) และคา p-value ระหวางการสนับสนุนทาง
สังคมและบุคลิกภาพ 5 องคประกอบกับลักษณะความ เปนพลเมืองดีของนักศึกษา 

การสนับสนุนทางสังคมและ
บุคลิกภาพ 

ลักษณะความเปนพลเมืองดี 

 ดานลักษณะการเอา
ใจใสตอผูอืน่ 

ดานลักษณะการมี
ความรู 

ดานลักษณะอนุรกัษ
นิยมหรือลกัษณะ
ความเชือ่ฟง 

 r (p) r (p) r (p) 

ตัวแปรการสนับสนุนทาง
สังคม 

 

การสนับสนนุดานอารมณ .410** (.022) .234** (.000) .376** (.000) 

การสนับสนนุดานการ
ประเมนิ 

.469** (.000) .200** (.000) .432** (.000) 

การสนับสนนุดานขอมูล
ขาวสาร 

.777** (.000) .297** (.000) .243** (.000) 

การสนับสนนุดานทรัพยากร
สิ่งของ 

.427** (.000) .226** (.000) .366* (.000) 

การสนับสนนุทางสังคม
โดยรวม 

.377** (.000) .243** (.000) .340** (.000) 

ตัวแปรบุคลิกภาพ  

ดานความหวัน่ไหว .122 (.046) .107 (.080) .061 (.322) 
ดานการแสดงตัว .455** (.000) .367** (.000) .386** (.000) 
ดานการเปดกวาง .448** (.000) .297** (.000) .427** (.000) 
ดานการยอมรับผูอืน่ .717** (.000) .366** (.000) .574** (.000) 
ดานการมีสต ิ .663** (.000) .452** (.000) .562** (.000) 

*   หมายถึง มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 
** หมายถึง มีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01    
 

 2. ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยลักษณะความเปนพลเมืองดีโดยรวมของ
นักศึกษาจําแนกตามเพศ สาขาวิชาที่ศึกษา สถานภาพสมรสของบิดามารดา เกรดเฉลี่ย
สะสม ชั้นปที่ศึกษา ระดับการศึกษาของบิดา ระดับการศึกษาของมารดา อาชีพของบิดา 
และอาชีพของมารดา พบวา นักศึกษาที่มีอาชีพของบิดา และอาชีพของมารดาแตกตาง
กัน มีลักษณะความเปนพลเมืองดีแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 และเมื่อ
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของลักษณะความเปนพลเมืองดีของนักศึกษาจําแนกตามอาชีพ        
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ของบิดา และอาชีพของมารดาเปนรายคู มีรายละเอียดดังตารางที่ 2, 3 4 และ 5               
สวนตัวแปร เพศ สาขาวิชา สถานภาพสมรสของบิดามารดา ชั้นปที่ศึกษา เกรดเฉลี่ย
สะสม ระดับการศึกษาของบิดา และระดับการศึกษาของมารดา มีลักษณะความเปน
พลเมืองดีไมแตกตางกัน 
 
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยลักษณะความเปนพลเมืองดีโดยรวมของนักศึกษา
โดยใช t-test 

ปจจัยสวนบุคคล  x  S.D. t p 

เพศ ชาย 3.921 .490 -.678 .848 
 หญิง 3.962 .489   
สาขาวิชาที่ศึกษา สาขาวิทยาศาสตร 3.936 .480 3.93 .383 
 สาขาเทคโนโลยี 3.982 .528   
สถานภาพสมรส
ของบิดามารดา 

อยูดวยกัน 3.932 .505 -1.221 .358 

 ไมไดอยูดวยกัน 4.005 .441   

 

ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยลักษณะความเปนพลเมืองดีโดยรวมของนักศึกษา โดยใช 
F-test 

ปจจัยสวน
บุคคล 

 x  S.D. Levene’s 
Test of 
equality  

of 
variences 

p F p 

ชั้นปที่
ศึกษา 

ชั้นปที่ 1 3.951 .519 .803 .493 1.413 .239 
ชั้นปที่ 2 3.921 .412     
ชั้นปที่ 3 3.842 .447     
ชั้นปที่ 4 4.254 .455     

เกรดเฉลี่ ย
สะสม 

0.00 – 2.00 3.904 .548 2.542 .057 .871 .456 
2.01 – 2.50 3.965 .544     
2.51 – 3.00 4.022 .397     
3.01 – 4.00 3.903 .415     
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ตารางที่ 3 (ตอ) การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยลักษณะความเปนพลเมืองดีโดยรวมของนักศึกษา 
โดยใช F-test 
ปจจัยสวน
บุคคล 

 x  S.D. Levene’s 
Test of 
equality  

of 
variences 

p F p 

ระดับ
การศึกษา
ของบิดา 

ประถมศึกษาและ
ต่ํากวา 

3.925 .483 .783 .537 .244 .913 

มั ธ ย ม ศึ ก ษ า
ตอนตน 

3.967 .437     

มัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือ
เทียบเทา 

3.922 .563     

อนุปริญญา/ปวส 3.960 .494     
ปริญญาตรีขึ้นไป 4.006 .502     

ระดับ
การศึกษา
ของมารดา 

ประถมศึกษาและ
ต่ํากวา 

3.939 .490 .499 .736 .681 .606 

มั ธ ย ม ศึ ก ษ า
ตอนตน 

3.972 .423     

มัธยมศึกษาตอน
ป ล า ย ห รื อ
เทียบเทา 

3.938 .558     

อนุปริญญา/ปวส 3.826 .460     
ปริญญาตรีขึ้นไป 4.098 .460     

อาชีพของ
บิดา 

ขาราชการ/
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

4.077 .383 1.933 .125 2.675* .048 

คาขายและธุรกิจ
สวนตัว 

4.038 .533     

เกษตรกร 3.856 .529     
รับจางและอื่นๆ 
 
 
 
 

3.966 .406     
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ตารางที่ 3 (ตอ) การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยลักษณะความเปนพลเมืองดีโดยรวมของนักศึกษา 
โดยใช F-test 
ปจจัยสวน
บุคคล 

 x  S.D. Levene’s 
Test of 
equality  

of 
variences 

p F p 

อาชีพของ
มารดา 
     

ขาราชการ/
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 
 

4.301 .341 1.186 .315 4.695* .003 

  คาขายและธุรกิจ
สวนตัว 

4.027 .505     

  เกษตรกร 3.850 .512     
  รับจางและอื่นๆ 3.945 .417     

*   หมายถึง มีความแตกตางที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 
 

ตารางที่ 4  การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของลักษณะความเปนพลเมืองดีโดยรวมของ
นักศึกษา จําแนกตามอาชีพของบิดาเปนรายคู  โดยวิธี  LSD (Least Significant 
Difference) 

 
ลักษณะความเปนพลเมอืงดี
โดยรวมของนักศกึษา 

 
 

 

อาชีพของบิดา 
ขาราชการ/
พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ 

คาขายและ

ธุรกจิสวนตัว 

เกษตรกร รับจาง

และ

อื่นๆ 

อาชีพของบิดา x  4.07 4.03 3.85 3.96 

 ขาราชการ/พนกังาน
รัฐวิสาหกิจ 

4.07 -    

 คาขายและธรุกจิ
สวนตัว 

4.03 ns -   

 เกษตรกร 3.85 * ns -  
 รับจางและอื่นๆ 3.96 ns ns ns - 
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จากการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยลักษณะความเปนพลเมืองดีโดยรวมของนักศึกษา
จําแนกตามอาชีพของบิดาเปนรายคูดังตารางที่ 3พบวา นักศึกษาท่ีมีบิดาประกอบอาชีพ
เปนขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจกับนักศึกษาที่มีบิดาประกอบอาชีพเปนเกษตรกร        
มีลักษณะความเปนพลเมืองดีโดยรวมเฉลี่ยแตกตางกัน โดยนักศึกษาที่มีบิดาประกอบ
อาชีพเปนขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจมีลักษณะความเปนพลเมืองดีโดยรวมเฉลี่ย         
( x= 4.07) มากกวานักศึกษาที่มีบิดาประกอบอาชีพเกษตรกร ( x= 3.85) อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
ตารางที่ 5  การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของลักษณะความเปนพลเมืองดีโดยรวมของ
นักศึกษา จํ าแนกอาชีพของมารดาเปนรายคู  โดยวิธี  LSD (Least Significant 
Difference) 

 
ลักษณะความเปนพลเมอืงดี
โดยรวมของนักศกึษา 

 
 

 

อาชีพของมารดา 
ขาราชการ/
พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ 

คาขาย
และธรุกจิ
สวนตัว 

เกษตรกร รับจาง
และอืน่ๆ 

อาชีพของมารดา x  4.30 4.02 3.85 3.95 
 ขาราชการ/พนกังาน

รัฐวิสาหกิจ 
4.30 -    

 คาขายและธรุกจิ
สวนตัว 

4.02 * -   

 เกษตรกร 3.85 * ns -  
 รับจางและอื่นๆ 3.95 * ns ns - 

  

 จากการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยลักษณะความเปนพลเมืองดีโดยรวมของ
นักศึกษาจําแนกตามอาชีพของมารดาเปนรายคูดังตารางที่ 4 พบวา นักศึกษาท่ีมีมารดา
ประกอบอาชีพเปนขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจกับนักศึกษาที่มีมารดาประกอบ
อาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว เกษตรกรและอาชีพรับรับจาง/อื่นๆ มีลักษณะความเปน
พลเมืองดีโดยรวมเฉลี่ยแตกตางกัน โดยนักศึกษาที่มีมารดาประกอบอาชีพเปน
ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจมีลักษณะความเปนพลเมืองดีโดยรวมเฉลี่ย ( x= 4.30) 
มากกวานักศึกษาที่มีมารดาประกอบอาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว ( x= 4.02) นักศึกษาที่
มีมารดาประกอบอาชีพเกษตรกร ( x= 3.85) และนักศึกษาที่มีมารดาประกอบอาชีพ
รับจาง/อื่นๆ ( x= 3.95) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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สรุปผลและขอเสนอแนะ 
 จากการศึกษาครั้งนี้  ผูวิจัยสามารถสรุปผลโดยการแบงขอมูลออกเปน          
สองสวน สวนแรกเปนการอภิปรายผลการศึกษา สวนที่สองเปนขอเสนอแนะในการ         
นําผลการวิจัยไปใชและขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป โดยสามารถสรุปไดดังนี ้
 1. อภิปรายผลการศึกษา 
 1.1 ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางการสนับสนุนทางสังคมกับลักษณะ
ความเปนพลเมืองดีของนักศึกษา พบวาการสนับสนุนทางสังคมโดยรวมและรายดาน 
(ดานอารมณ ดานการประเมิน ดานขอมูลขาวสาร และดานทรัพยากรสิ่งของ) มี
ความสัมพันธทางบวกกับลักษณะความเปนพลเมืองดีทุกดาน (ดานลักษณะการเอาใจใส
ตอสังคม ดานลักษณะการมีความรู และดานลักษณะอนุรักษนิยมและการเชื่อฟง) ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากการไดรับความรักความเอาใจใส คําแนะนํา ตักเตือน หรือการประเมิน
พฤติกรรมตางๆ จากบุคคลรอบขาง โดยเฉพาะครอบครัวซึ่งเปนพื้นฐานที่สําคัญในการ
หลอหลอมใหบุคคลเติบโตขึ้นมามีคุณลักษณะตางๆ ทั้งที่พึงประสงคและไมพึงประสงค 
ซึ่งการไดรับความรักความเอาใจใส ตลอดจนการอบรมสั่งสอนในทางที่ดีจะทําใหบุคคล
รูสึกวาตนเองมีเห็นคุณคา เกิดความผูกพันและมีความรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งของ
สังคม จึงทําใหมีจิตสํานึกของความเปนพลเมืองที่ดีของสังคม รูจักเอาใจใสผูอื่น ใฝหา
ความรูอยูเสมอ มีความรับผิดชอบตอบทบาทหนาที่ของตนเอง สามารถดํารงชีวิตอยูใน
สังคมไดอยางเหมาะสม (Pender, 1996) นอกจากนี้ยังมีความสอดคลองกับการวิจัย
ของ กมลวรรณ คารมปราชญ  คลายแกว (2557) ที่ ไดศึกษาเรื่องปจจัยทางดาน
สถานการณในครอบครัว สถาบันการศึกษา และจิตลักษณะที่เกี่ยวของกับพฤติกรรม
จริยธรรมในการเรียนของนิสิตระดับปริญญาตรี ผลการศึกษาพบวา การถายทอดทาง
สังคมจากครอบครัว การสนับสนุนทางสังคมจากครูอาจารย เหตุผลเชิงจริยธรรม 
ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ สามารถรวมกันอธิบายและ
ทํานายเจตคติตอพฤติกรรมจริยธรรมในการเรียนได ซึ่งพฤติกรรมจริยธรรมเปน
คุณสมบัติขอหนึ่งของลักษณะความเปนพลเมืองดี 
 1.2. ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางบุคลิกภาพ 5 องคประกอบกับ
ลักษณะความเปนพลเมืองดีของนักศึกษา พบวาบุคลิกภาพดานการแสดงตัว ดานการ
เปดกวาง ดานการยอมรับผูอื่น และดานการมีสติมีความสัมพันธทางบวกกับลักษณะ
ความเปนพลเมืองดีของนักศึกษาทุกดาน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก 1) บุคลิกภาพดานการ
แสดงตัวเปนคุณลักษณะที่แสดงถึงความเปนผูที่มีความอบอุน เปนมิตรกับผูอื่น ชอบอยู
รวมกับผูอื่น กลาแสดงออกกลาแสดงความคิดเห็น ชอบทํากิจกรรมที่ทาทาย ตื่นเตน   
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ราเริง ยิ้มแยมแจมใสและมองโลกในแงดี  2) บุคลิกภาพดานการเปดกวางเปน
คุณลักษณะที่แสดงถึงความชางฝน มีจิตนาการ มีความคาดหวัง มีสุนทรียภาพ รับรู
ความรูสึกที่แทจริงของตัวเอง ชอบกิจกรรมแปลกใหม มีความคิดริเริ่ม เปนนักปฏิบัติ          
มีมุมมองและยอมรับคานิยมใหมๆ 3) บุคลิกภาพดานการยอมรับผูอื่นเปนดานที่ชี้ถึง
ความเปนมิตร หลีกเลี่ยงการสรางความเกลียดชัง องคประกอบดานการยอมรับนี้
ประกอบดวย ความไววางใจ มีความซื่อตรง เห็นแกผูอื่น ออนนอมถอมตน ตั้งใจ
ชวยเหลือผูอื่น 4) บุคลิกภาพดานการมีสติเปนลักษณะของบุคคลที่มีความรอบคอบ            
มีระเบียบ มีความมุงมั่น ประกอบดวยความสามารถ ความมีระเบียบแบบแผน เคารพ
เชื่อฟง มีความพยายาม รักษาวินัยในตนเอง (Costa and McCrae, 1992) จะเห็นไดวา
คุณลักษณะของบุคลิกภาพดานการแสดงตัว ดานการเปดกวาง ดานการยอมรับผูอื่น 
และดานการมีสติ โดยสวนใหญจะมีความสอดคลองกับลักษณะความเปนพลเมืองดี          
ดังแนวคิดของ วิชัย ภูโยธิน และคณะ (2551) ที่ไดสรุปลักษณะความเปนพลเมืองที่ดี
ของประเทศชาติและสังคมโลกวาจะตองประกอบไปดวยคุณลักษณะ 9 ประการคือ           
1) เคารพกฎหมายและปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับของสังคม 2) เปนผูมีเหตุผลและ
รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น 3) ยอมรับมติของเสียงสวนใหญ  4) เปนผูมีน้ํ าใจ
ประชาธิปไตยและเห็นแกประโยชนสวนรวม 5) เคารพในสิทธิเสรีภาพของผูอื่น               
6) มีความรับผิดชอบตอตนเอง ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 7) มีสวนรวมในกิจกรรม
การเมืองการปกครอง 8) มีสวนรวมในการปองกันแกไขปญหาเศรษฐกิจสังคม                 
9) มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามหลักธรรม 
 1.3. ผลการศึกษาเปรียบเทียบลักษณะความเปนพลเมืองดีของนักศึกษา
จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลพบวา นักศึกษาที่มีอาชีพของบิดาและอาชีพของมารดา
แตกตางกัน มีลักษณะความเปนพลเมืองดีแตกตางกัน โดยพบวานักศึกษาที่มีบิดา
ประกอบอาชีพขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีลักษณะความเปนพลเมืองดีมากกวา
นักศึกษาที่มีบิดาประกอบอาชีพเกษตรกร และนักศึกษาที่มีมารดาประกอบอาชีพ
ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีลักษณะความเปนพลเมืองดีมากกวานักศึกษาที่มี
มารดาประกอบอาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว เกษตรกร และอาชีพรับจางๆ/อื่นๆ ทัง้นี้อาจ
เนื่องมาจากอาชีพขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจไดรับการปลูกฝงในเรื่องของ
จรรยาบรรณขาราชการหรือจรรยาบรรณวิชาชีพที่จะตองประกอบอาชีพอยางซื่อสัตย
สุจริตและประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีแกสังคม ดังปรากฏในพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (2551) หมวด 5 การรักษาจรรยาขาราชการ มาตรา 78 
กําหนดวาขาราชการพลเรือนสามัญตองรักษาจรรยาขาราชการตามที่สวนราชการ
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กําหนดไวโดยมุงประสงคใหเปนขาราชการที่ดี มีเกียรติและศักดิ์ศรีความเปนขาราชการ 
โดยเฉพาะในเรื่องการยึดมั่นและยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง มีความซื่อสัตยสุจริตและ
ความรับผิดชอบ มีการปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได ปฏิบัติ
หนาที่โดยไมเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม และมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน จากขอกําหนด
ดังกลาวอาจทําใหบิดามารดาซ่ึงประกอบอาชีพภายใตขอกําหนดนั้นๆ ซึมซับพฤติกรรม
และคุณลักษณะที่ดีตางๆ แลวนํามาอบรมสั่งสอนแกนักศึกษาซึ่งเปนบุตรหลานของ
ตนเองหรือบิดามารดาอาจประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีแกบุตรหลานแลวนักศึกษา       
เกิดเปนพฤติกรรมการเลียนแบบหรือไดรับการปลูกฝงโดยไมรูตัวดังที่ Kaplan et al. 
(1977) กลาววากลุมผูมีความผูกพันตามธรรมชาติ ไดแก สามี ภรรยา ปู ยา ตา ยาย พอ 
แม ลูก หลาน เปนกลุมคนใกลชิดท่ีสนิทสนมคุนเคย จะเปนแหลงของการสนับสนุนทาง
สังคมที่สําคัญ  
 2. ขอเสนอแนะ 

 2.1 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
  2.1.1 การสนับสนุนทางสังคม 

   จากผลการวิจัยพบวาการสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธกับลักษณะ
ความเปนพลเมืองดีของนักศึกษา ฉะนั้น ครอบครัวซึ่งเปนสถาบันที่นักศึกษามีความ
ใกลชิดและมีความผูกพันมากที่สุด จึงควรใหความสําคัญกับการอบรมสั่งสอนลูกดวย
ความรัก แนะนําตักเตือนใหกระทําในสิ่งที่ถูกตอง ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี ใช
รูปแบบการอบรมเลี้ ย งดูที่ เหมาะสม เชน  การเลี้ ย งดู แบบสงเสริมความเป น
ประชาธิปไตย การเลี้ยงดูแบบใชเหตุผล และที่สําคัญคือไมควรใชวิธีการลงโทษดวย
ความรุนแรงเมื่อทําผิด เพราะจะทําใหเด็กซึมซับพฤติกรรมความกาวราวและอาจ             
นําพฤติกรรมกาวราวนั้นไปใชกับผูอื่น เนื่องจากมองวาความกาวราวเปนเรื่องปกติ 
ตลอดจนสถาบันการศึกษาตางๆ ท้ังระดับมัธยมและอุดมศึกษาควรมีการสอดแทรกใน
รายวิชาตางๆ เพื่อเปนประโยชนตอการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักศึกษาใหมีความ
เหมาะสมมากยิ่งขึ้น และสอดคลองกับคุณลักษณะของความเปนพลเมืองที่ดีของชาติ
และสังคมโลกตอไป 
   2.1.2 บุคลิกภาพ 
   จากผลการวิจัยพบวาบุคลิกภาพดานการแสดงตัว ดานการเปดกวาง 
ดานการยอมรับผูอื่นและดานการมีสติมีความสัมพันธกับลักษณะความเปนพลเมืองดี
ของนักศึกษา ฉะนั้น มหาวิทยาลัยจึงควรสงเสริมใหนักศึกษาไดมีโอกาสในการแสดง
ความรูความสามารถ ฝกการทํางานเปนทีม ทํากิจกรรมที่เกี่ยวกับการสงเสริมใหรูจัก
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การเสียสละ เรียนรูวิธีการปรับตัวในการอยูรวมกับผูอื ่นในสังคมไมใหมีพฤติกรรม
หรือบุคลิกภาพที่บกพรอง เชน ความเห็นแกตัว การไมรูจักตนเอง หรือการไมเห็น
คุณคาในตนเอง เปนตน นอกจากนี้ยังสามารถนําหลักการเหลานี้ไปสอดแทรกใน
กิจกรรมการเรียนการสอนของรายวิชา เพื่อพัฒนาใหนักศึกษาเปนบุคคลที่มีคุณภาพ 
มีลักษณะที่สังคมยอมรับ สามารถดํารงชีวิตอยูรวมกับผูอื่นได และเปนพลเมืองที่ดีมี
คุณภาพตอไป 
   2.1.3 ผลการศึกษาเกี่ยวกับอาชีพของบิดามารดาท่ีแตกตางกัน  
   จากผลการศึกษาที่พบวานักศึกษาที่มีบิดามารดาประกอบอาชีพ
ขาราชการ/พนักงานของรัฐมีลักษณะความเปนพลเมืองดีมากวานักศึกษาที่มีบิดามารดา
ประกอบอาชีพอื่นๆ ฉะนั้น ควรมีการปลูกจิตสํานึกหรือกําหนดบทบัญญัติในการ
ประกอบอาชีพแตละอาชีพใหยึดมั่นอยูบนหลักของความซื่อสัตยสุจริต ประพฤติตนดี
งาม ไมเห็นแกตัวเห็นแกประโยชนสวนรวม รวมทั้งมีน้ําใจเอื้อเฟอเผื่อแผแกผูอื่นใน
สังคม โดยจะตองมีการกําหนดบทบัญญัติหรือปลูกจิตสํานึกอยางจริงจังเพื่อที่จะให
เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด ซึ่งหากทุกอาชีพประพฤติตนดีและมีลักษณะความเปนพลเมืองดี          
ก็อาจจะชวยใหเปนประโยชนตอการเปนตนแบบที่ดีแกบุตรหลาน หรือการปลูกฝงให
บุตรหลานของตนเองเติบโตขึ้นมาเปนคนดีมีคุณภาพ 
 2.2 ขอเสนอแนะเพื่อการศึกษาวิจัยครั้งตอไป  
    2.2.1 ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพควบคูกับการศึกษาเชิงปริมาณ 
เพื่อที่จะทําใหไดรับทราบถึงขอมูลในระดับลึก 
   2.2.2 ควรมีการศึกษาตัวแปรทางจิตวิทยาอื่นๆ ที่อาจจะมีความสัมพันธ
กับลักษณะความเปนพลเมืองดี เชน การมองโลกในแงดี ความฉลาดทางอารมณ การ
เห็นคุณคาในตนเอง หรือภาวะผูนํา เปนตน  
   2.2.3 ควรมีการศึกษากลุมประชากรที่เปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตอื่นๆ เพื่อเปรียบเทียบวานักศึกษาในแตละวิทยา
เขตวาปจจัยใดบางที่มีความสัมพันธกับลักษณะความเปนพลเมืองดีของนักศึกษาในแต
ละวิทยาเขต เพื่อที่จะไดนําขอมูลที่เปนประโยชนมาสงเสริมและพัฒนาใหนักศึกษามี
คุณลักษณะที่พึงประสงคเพ่ิมขึ้น 
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