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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยเชิงเหตุ
ของจิตเคารพนับถือและความเป็นพลเมืองของนักศึกษา
ปริญญาตรี โดยมีพื้นฐานกรอบแนวคิดในการวิจัยจากรูปแบบ
ทฤษฎีปฏิสมัพันธ์นยิม และทฤษฎตีน้ไม้จรยิธรรม กลุม่ตัวอยา่ง
เป็นนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 
441 คน ได้จากการสุ่มหลายขั้นตอนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื แบ่งเป็นนกัศึกษาชายจ านวน 153 คน 
และนักศึกษาหญิงจ านวน 288 คน ตัวแปรในงานวิจัยประกอบด้วย 
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ 1) จิตลักษณะเดิม 3 ตัวแปร คือ เหตุผล
เชิงจริยธรรม ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน และความเช่ือ
อ านาจในตน 2) ตัวแปรสถานการณ์ คือ แบบอย่างพฤติกรรม
เคารพนับถือของผู้สอน ตัวแปรตาม คือ จิตเคารพนับถือ และ
ความเป็นพลเมือง รวมทั้งลกัษณะภมูิหลังของนักศกึษา ซึ่งได้แก ่
เพศ คณะ และพื้นที่ตั้งมหาวิทยาลัย เครื่องมือที่ใช้วัดตัวแปรหลัก 
6 ตัวแปร มีลักษณะเป็นมาตรประเมินค่า 6 ระดบั แต่ละ
ฉบับมีค่าความเชื่อมั่น .805 - .849 วิเคราะห์ข้อมลูทั่วไป
โดยใช้สถิตเิชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ค่าสมการถดถอยพหุคูณ 
เพื่อหาตัวท านายจติเคารพนับถือและความเป็นพลเมืองของ
นักศึกษา ผลวิจัยพบว่า ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน เหตุผล
เชิงจริยธรรม และความเชื่ออ านาจในตน ร่วมกันท านาย  
จิตเคารพนับถือได้ร้อยละ 48.90 ส่วนตัวท านายส าคัญของ
ความเป็นพลเมืองของนักศึกษาปริญญาตรี คือ จติเคารพนับถือ 
เหตุผลเชิงจริยธรรม และความเช่ืออ านาจในตน ร่วมกันท านาย
ความเป็นพลเมืองได้ร้อยละ 13.90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were to investigate 
antecedents of undergraduate students’ respectful 
mind and citizenship based on the interactionism 
approach and the psychological theory of moral 
as a conceptual framework.  The 441 first year 
undergraduate students in academic year 2014 
from Rajabhat University in Northeast, were sampled 
by using multi-stage sampling technique.  There were 
153 male students and 288 female students.   
The independent variables in this research were  
1) psychological traits consisted of 3 variables : 
moral reasoning, future orientation and self control 
and belief in internal locus of control of reinforcement  
2) situation variables included teacher’s respect behavior 
modeling.  The dependent variables were respectful 
mind and citizenship.  Moreover, biosocial background 
variables of the students including gender, faculty,  
and location of university were also measured.  The six 
important variables assessed in this research were 
in the form of six scale rating.  The reliability of each 
questionnaire ranged from .805 to .849.  Data were 
analyzed by percentage, mean and standard deviation.  
Multiple Regression Analysis was employed for 
hypothesis testing.  The results were 1) the main 
predictor variables; the future orientation and self 
control, moral reasoning, 48.90 percentages.   
 
 
 
 
 
 
and belief in internal locus of control of 
reinforcement co-predict the respectful mind at 2) 
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The main predictor variables that predict the citizenship 
of undergraduate student are the future orientation 
and self control, moral reasoning, and belief in internal 
locus of control of reinforcement co-predict the citizenship 
behavior for 13.90 %. 
 
ค าส าคัญ  :  จิตเคารพนับถือ, ความเป็นพลเมือง,  
    ประชาธิปไตย 
Keywords :  respectful mind, citizenship,  

      democratic 
 
บทน า 

การศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาผู้เรียน 
ให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มคีุณค่าในการพัฒนาประเทศ  
มีคุณลักษณะที่พึงประสงคต์ามที่สงัคมนั้น ๆ ต้องการ  
โดยการจัดการศึกษาของไทยมีนโยบายและหลักการ 
ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนใหส้ามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข
ภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยมาอยา่งต่อเนื่อง  
โดยให้ความส าคญัเรื่องการพัฒนาความเป็นพลเมืองดี 
และก าหนดเป็นเป้าหมายหลักของการจัดการศึกษามา 
โดยตลอด นับตั้งแตเ่ริม่ระยะก่อนทันสมัย (ก่อนปี 2413)  
มีวัดเปน็ศูนย์กลางของการเรียนรู้ จนกระทั่งมีการจัดการศึกษา 
ตามระบบโรงเรียนเรื่อยมาจนถึงปัจจบุัน (เนาวรัตน์  พลายน้อย.  
2545, วิชัย  ตันศิริ.  2547, ศักดิ์ชัย  นิรัญทว.ี  2548, สมหวัง  
พิธิยานุวัฒน.์  2548) และในปี 2553 คณะกรรมการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สอง (กปน.) กระทรวงศึกษาธิการ (2553) 
ประกาศยุทธศาสตร์พัฒนาการศกึษาเพื่อสรา้งความเป็นพลเมือง 
พ.ศ. 2553-2561 ประกอบด้วย 4 ยทุธศาสตร ์คือ 1) การศึกษา
เพือ่ความเปน็พลเมืองส าหรับเดก็และเยาวชน 2) การศึกษาเพื่อ
ความเป็นพลเมืองส าหรับผู้ใหญ่ ครอบครัว และชุมชน 3) การสร้าง
พลเมืองในวงกว้างและการสร้างความตระหนักในสังคมโดยใช้
สื่อมวลชนและ 4) การเช่ือมประสานเครือข่ายภาครัฐและเอกชน  

อย่างไรก็ตาม ผลการพัฒนาคนในประเทศไทย 
พบว่ามีคนจ านวนมาก มีพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาไมม่ีความสุข 
ประสบปัญหาในการด าเนินชีวิต และสร้างปัญหาให้สังคม 
ใช้สิทธิและเสรีภาพจนเกินขอบเขต ส่งผลกระทบด้านลบ 
ต่อผู้อื่นและสังคมโดยรวม โดยปญัหาในสังคมไทยเกดิจาก
พฤติกรรมของคนในสังคมที่หลากหลาย ท้ังที่เป็นผู้เรียน 
ในระดับต่าง ๆ เด็กเยาวชน ตลอดจนผู้ส าเร็จการศึกษา 
ที่จะเข้าสู่การประกอบอาชีพ และผู้ประกอบอาชีพในสังคม 
ดังเช่น พฤติกรรมของเด็กไทย ที่ด าเนินชีวิตตามกระแส
บริโภคนยิม ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย การพนัน การเสี่ยงโชค 

พฤติกรรมทางเพศ บริโภคของมึนเมา และยาเสพติด 
(ส านักงานสถิติแห่งชาติ.  มปป, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์.  2555) ดังนั้น จึงเป็นปรากฏการณ์ที่ต้องยอมรับว่า
ปัญหาพฤติกรรมที่เกดิจากคณุธรรมจริยธรรมต่ า หรืออาจ
หมายถึง การไม่ประสบความส าเรจ็เท่าที่ควรในการสร้าง
พลเมือง ฉะนั้น ทุกภาคส่วนในสังคมต้องตระหนักถึงปัญหา
ดังกล่าวและให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
อย่างจริงจัง ทั้งนี้ คุณลักษณะทีส่ าคัญประการหนึ่งของ
คุณธรรมจริยธรรมของบุคคลที่เป็นพื้นฐานส าคัญของ 
การเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย คือ ความเคารพ
นับถือ (Respect) 

ความเคารพนับถือเป็นคุณลักษณะพื้นฐานที่ส าคัญ
ของมนุษย์ในการด ารงชีวิตร่วมกบัผู้อื่น ซึ่งมีรูปแบบส าคัญ
อยู่ 3 ประการ คือ ความเคารพนับถือตนเอง ความเคารพ
นับถือคนอื่น และความเคารพนับถือชีวิตทุกรูปแบบ และ
สิ่งแวดล้อมที่เกื้อหนุนชีวิตอยู่ ดังที่ Lickona (1991) กล่าวว่า 
ความเคารพนับถือและความรับผดิชอบ จัดว่าเป็นหัวใจของ
ศีลธรรมของประชาชนท่ีเป็นสากล โดยมีจดุประสงค์ส่งเสรมิ
ความดีของปัจเจกชนและคุณความดีของชุมชนท้ังมวล 
คุณค่าของความเคารพนับถือและความรับผิดชอบมี 4 ด้าน 
คือ ด้านการพัฒนาคนให้เป็นบุคคลที่สมบูรณ์แบบ  
ด้านสัมพันธภาพกับบุคคลอื่น ด้านมนุษยสัมพันธ์ในทาง
ประชาธิปไตย และด้านส่งเสริมความเป็นธรรมเพื่อน าไปสู่
การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข ดังนั้น ความเคารพ
นับถือจึงเป็นคุณลักษณะส าคญัและจ าเป็นของพลเมือง 
ในระบอบประชาธิปไตย ดังที ่ปริญญา  เทวานฤมิตรกุล 
(2555) กล่าวว่า พลเมืองของระบอบประชาธิปไตย 
ตามกรอบกระทรวงศึกษาธิการปี 2553 ประกอบด้วย  
1) รับผิดชอบตนเองและพึ่งตนเองได้ 2) เห็นคนเท่าเทียมกัน 
3) เคารพความแตกต่าง 4) เคารพหลักความเสมอภาค  
5) เคารพกติกา และ 6) รับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม 
และลักษณะพลเมืองในสังคมประชาธิปไตยที่เป็นสากล 
ต้องอาศัยเง่ือนไขหลักอยู่ที่การให้คุณค่าของความเป็นมนุษย์ 
(Cogan, J. J..  1997, อ้างถึงใน ทิพย์พาพร  ตนัตสิุนทร. 2554) 
โดยการให้ความเคารพนับถือซึ่งกันและกัน (Respect for 
individuals) เป็นแก่นส าคัญของประชาธิปไตย (สาโรช  บัวศรี.  
2520 อ้างถึงในสมบูรณ์ สุขส าราญ.  2541, ผ่องศรี จั่วห้าว 
และคณะ.  2546) นอกจากนี้ (Mackenzie.  1966,  อ้างถึงใน 
วศิน  อินทสระ.  2544) ได้ให้ความส าคญัของพฤติกรรม
เคารพนับถือผู้อื่น ซึ่งเป็นหน้าทีส่ าคัญของมนุษย์มี 6 ด้าน 
ดังนี้ 1) การยอมรับนับถือชีวิต ท้ังของตนเองและผู้อื่น  
2) การยอมรับนับถือในเสรีภาพและบุคลิกภาพ 3) การยอมรับ
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นับถือทรัพย์สินของผู้อื่น 4) การยอมรับนับถือระเบยีบสังคม 
5) การยอมรบันับถือความจริง และ 6) การยอมรบันับถือ
ความก้าวหน้า  

จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า ความเคารพนับถือ
เป็นพื้นฐานของพฤติกรรมที่ดีงามของมนุษย์และเป็น
คุณลักษณะส าคัญของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
ดังนั้น ทุกภาคส่วนในสังคมจึงต้องร่วมกันเสริมสร้าง
คุณลักษณะดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันการศึกษา 
เป็นหน่วยงานหลักที่สังคมคาดหวังให้เป็นแกนส าคัญ 
ในการพัฒนาประชาชนภายในประเทศ ทั้งนี้ การพัฒนา 
ความเคารพนับถือซึ่งเป็นพื้นฐานของพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ต่าง ๆ อาศัยแนวทางของการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  
โดยในการพัฒนาจ าเป็นต้องเข้าใจปัจจัยเชิงเหตุของ
พฤติกรรม ดังแนวคิดรูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธ์นิยม
(Interactionism model) แสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมเป็นผล 
มาจากสาเหตุทั้งภายในและภายนอกตัวบุคคล (ดวงเดือน  
พันธุมนาวิน.  2541, Magnusson & Endle.  1977 อ้างถึงใน
ดุจเดือน พันธุมนาวิน.  2551) ดังนั้น ในการศึกษาตัวแปร
หนึ่ง ๆ ย่อมมีความเกี่ยวข้องกับตัวแปรเชิงเหตุหลายตัวแปร 
โดยทฤษฎีที่กลา่วถึงสาเหตุทางจิตใจของพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ของคนไทย คือ ทฤษฎีตน้ไม้จรยิธรรม (ดวงเดือน  
พันธุมนาวิน.  2538) ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาปัจจัยเชิงเหตุ
ของจิตเคารพนับถือและความเป็นพลเมือง เพื่อน าปัจจัย
เหล่านัน้มาพัฒนาจิตเคารพนับถือของผู้เรียนในระดับอดุมศึกษา 
ซึ่งเริ่มเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ตอนต้นที่มีพฒันาการของเหตุผล 
เชิงจริยธรรมอยู่ในขั้นสูงสดุ และวยันี้จ าเป็นต้องพัฒนาเรื่อง
ของความเคารพนับถือ ท้ังนี้ หากต้องการให้เกิดพฤติกรรม 
ที่ยั่งยืน ต้องพัฒนาท้ังจิตและพฤตกิรรม รวมไปถึงพัฒนา 
ตัวแปรที่เป็นปัจจยัเชิงเหตุ เพื่อเปน็พ้ืนฐานส าคัญของ
พฤติกรรมการด าเนินชีวิตที่ดีงาม มีความเคารพนับถือและ
เห็นคุณคา่ในตนเองผู้อื่น ตลอดจนเห็นคุณคา่ในสิ่งแวดล้อม
และสรรพสิ่งที่เกื้อหนุนชีวิตอยู่ พฤติกรรมดังกล่าวถือเป็น
คุณลักษณะส าคัญของความเป็นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยที่จะเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ
และสังคมโลกต่อไป  
 
วัตถุประสงค ์
 1.  เพื่อค้นหาตัวพยากรณ์ทีส่ าคญัในการท านาย
จิตเคารพนับถือของนักศึกษาปริญญาตร ี
 2.  เพื่อค้นหาตัวพยากรณ์ทีส่ าคญัในการท านาย
ความเป็นพลเมืองของนักศึกษาปรญิญาตรี  
 

วิธีการด าเนินงานวิจัย 
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive 

Research) แบบสหสัมพันธ์ (Correlation) โดยมีการ 
ด าเนินการ ดังนี้  
 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร คือ นักศกึษาระดบัปรญิญาตรมีหาวิทยาลัย
ราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื ช้ันปีท่ี 1 ปีการศึกษา 
2557 ภาคปกติ จ านวน 49,401 คน  

กลุม่ตัวอย่าง นักศกึษาระดบัปริญญาตรีมหาวิทยาลยั
ราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื ช้ันปีท่ี 1 ปีการศึกษา 
2557 ภาคปกติ จ านวน 441 คน โดยมีการก าหนดขนาด
ของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สตูรของ Yamane (1973) ที่ความ
เช่ือมั่นระดับร้อยละ 95 และเพิ่มจ านวนจากที่ค านวณได้ 20% 
เพื่อป้องกันการสูญหายและความไม่สมบูรณ์ของข้อมูลรวม
จ านวน 476 คน และเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีความสมบรูณไ์ด้ 
441 คน 

การสุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยด าเนินการสุม่ตัวอย่าง 
แบบหลายขั้นตอน (Multi-stage sampling) ดังนี้  

 1.  แบ่งพื้นที่ตั้งมหาวิทยาลัยเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนลา่ง และภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ
ตอนบน แล้วท าการสุ่มอย่างง่ายดว้ยการจับฉลากมากลุ่มละ 
2 แห่ง รวมได้มหาวิทยาลัยราชภัฏ 4 แห่ง ได้แก่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบรุีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภฏัสุรินทร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย และมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

 2.  แต่ละมหาวิทยาลัย เลือกนักศกึษา 4 คณะ 
คือคณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ 
3) แต่ละคณะ เก็บรวบรวมข้อมลูจากนักศึกษาตามจ านวน
สัดส่วนท่ีค านวณได้  

2.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือวัดตัวแปรมีทั้งหมด 6 ฉบับ ประกอบด้วย 

2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างเอง จ านวน 3 ฉบับ 
ได้แก่ แบบวัดการเห็นแบบอยา่งพฤติกรรมเคารพนับถือของ
ผู้สอน แบบวัดจิตเคารพนับถือ และแบบวัดความเป็นพลเมือง 
ส่วนท่ี 2 เครื่องมือท่ีมีผูส้ร้างไว้แลว้ จ านวน 3 ฉบับ ได้แก่ 
แบบวัดเหตผุลเชิงจริยธรรม แบบวัดลักษณะมุ่งอนาคต
ควบคุมตน และแบบวัดความเช่ืออ านาจในตน แต่ละฉบับ 
มีลักษณะเป็นมาตรประเมินค่า 6 ระดับ คือ จริงท่ีสุด จริง 
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไมจ่รงิ และไม่จริงท่ีสุด 
รายละเอียดดังนี้  

 2.1  แบบวัดการเห็นแบบอย่างพฤติกรรมเคารพ
นับถือของผู้สอน เป็นแบบวัดที่นักศึกษาประเมินว่าตนเองได้
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เห็นพฤติกรรมของผู้สอนที่แสดงออก ถึงการเห็นคุณค่า 
ในตนเอง ผู้อื่น และสิ่งแวดล้อมตา่ง ๆ  มีจ านวน 18 ข้อ  
ค่าความเชื่อมั่น .849 

  2.2  แบบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรม เป็นแบบวัด 
ที่นักศึกษาประเมินเหตผุลที่อยูเ่บือ้งหลังการตัดสินใจ 
การคาดหวัง หรือเจตนาของตนเองในการแสดงหรือไม่แสดง
พฤติกรรมอยา่งใดอย่างหนึ่ง ท่ีอาจเป็นประโยชน์หรือ
หลีกเลี่ยงโทษที่เกิดขึ้นกับตน ผู้อืน่ หรือส่วนรวม ลักษณะ
ของแบบวัดประกอบด้วย เหตุการณ์ขัดแย้งทางจริยธรรม  
6 เรื่อง แต่ละเรื่องมีเหตผุลเชิงจรยิธรรมที่ใช้ประกอบ 
การเลือกกระท าหรือตัดสินใจให้ประเมิน 2 ค าตอบ (2 ข้อ)  
มีค่าความเช่ือมั่น .840 

 2.3  แบบวัดลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน 
เป็นแบบวัดที่นักศึกษาประเมินตนเองเกี่ยวกับความสามารถ
ที่จะคาดการณไ์กล ซึ่งแสดงออกเป็นพฤติกรรมการอดได้ 
รอได้ โดยไม่ต้องอาศัยการควบคุมจากบุคคลอื่น มจี านวน 
15 ข้อ ค่าความเชื่อมั่น .805 

 2.4  แบบวัดความเช่ืออ านาจในตน เป็นแบบ 
วัดระดบัความเชื่อของนักศึกษาตอ่เหตุการณ์หรือการกระท า
ของตน โดยเช่ือว่าผลที่เกิดขึ้นน้ันเกิดจากการลงมือปฏิบัติ
ของตน มิใช่เกิดจากโชคเคราะห์ ความบังเอิญหรืออิทธิพล
จากคนอ่ืน มีจ านวน 15 ข้อ ความเช่ือมั่น .818 

 2.5  แบบวัดจิตเคารพนับถือ เป็นแบบวัด 
ที่นักศึกษาประเมินตนเองเกี่ยวกับสภาพจติที่มีความนับถือ 
และเห็นคุณค่าของคนและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ส่งผลใหม้ ี
การแสดงพฤตกิรรมที่เหน็คณุคา่ในตนเอง ผู้อื่น และสิ่งแวดล้อม
ที่เกื้อหนุนชีวิต โดยผู้วจิัยสร้างขึ้นเอง แต่ละข้อเป็นข้อความ
เกี่ยวกับความรู้สึกเคารพนับถือหรือเห็นคุณค่า ประกอบด้วย 
1) เคารพนับถือตนเอง 2) เคารพนับถือผู้อื่น และ 3) เคารพ
นับถือสิ่งแวดล้อม มีจ านวน 28 ข้อ ค่าความเชื่อมั่น .812 

 2.6  แบบวัดความเป็นพลเมือง เป็นแบบวัด 
พฤติกรรมของบุคคลที่มีความตระหนักในการเป็นสมาชิกที่ดี
ในสังคมประชาธิปไตย โดยด าเนินชีวิตอย่างมีอิสรภาพตาม
สิทธิเสรีภาพ ตระหนักในคณุค่าของตนเองและผู้อื่น และยึด
ความเคารพนับถือเป็นหลักในการด าเนินชีวิต แสดงพฤติกรรม
ที่มีความเคารพนับถือและเห็นคุณค่าในตนเอง ผู้อื่นตลอดจน
เห็นคุณคา่ในสิ่งแวดล้อมและสรรพสิ่งท่ีเกื้อหนุนชีวิตอยู่  
มีจ านวน 33 ข้อ ค่าความเช่ือมั่น .842 

 
 
 
 

 3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.1  ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง

ด้วยตนเอง ช้ีแจงกับผู้ประสานงานและกลุม่ตัวอย่าง โดยมี
หนังสือขออนุญาตเก็บข้อมลูวิจัยยงัหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 3.2  ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบวัดทั้งหมด
และตรวจให้คะแนนแบบวดั ตามเกณฑ์การใหค้ะแนนที่ก าหนดไว ้

 3.3  น าข้อมูลไปวิเคราะห ์
4.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.1  วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปโดยใช้สถิตเิชิงพรรณนา 

ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 4.2  วิเคราะห์ค่าสมการถดถอยพหุคณู (Multiple 

Regression Analysis) แบบข้ันตอน (Stepwise) เพื่อหาตัว
ท านายจิตเคารพนับถือและความเป็นพลเมืองของนักศึกษา 
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอรส์ าเรจ็รูป ดังนี้  
     4.2.1  คะแนนจากแบบวัดที่ 1-4 ใช้เพื่อ 
หาตัวท านายจติเคารพนับถือ 
    4.2.2  คะแนนจากแบบวัดที่ 1-5 ใช้เพื่อ
หาตัวท านายความเป็นพลเมือง 

 
สรุปผล 

1.  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงเหตขุองจิตเคารพ 
นับถือของนักศึกษาปริญญาตรี พบว่า ตัวท านายชุดที่ 1       
จิตลักษณะเดิม จ านวน 3 ตัวแปร คือ เหตุผลเชิงจริยธรรม 
ลักษณะมุ่งอนาคตควบคมุตน และความเช่ืออ านาจในตน 
สามารถท านายจิตเคารพนับถือในกลุ่มรวมไดร้้อยละ 48.90 
โดยมีตัวแปรท านายที่ส าคัญ คือ ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน 
(ค่าเบต้า = 0.57) เหตุผลเชิงจริยธรรม (ค่าเบต้า = 0.18) 
และความเชื่ออ านาจในตน (ค่าเบต้า = 0.14) และเมื่อเพิ่ม
ตัวแปรท านายชุดที่ 2 จ านวน 1 ตัว คือ การเห็นแบบอย่าง
พฤติกรรมเคารพนับถือของผู้สอน สามารถท านายจิตเคารพ
ไดเ้พิ่มขึ้นร้อยละ 1.30 ผลการท านายในกลุม่รวมดังภาพ 1 เมื่อ
พิจารณาในกลุ่มย่อย พบว่า ตัวท านายอันดับแรกในทุกกลุ่ม 
คือ ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน (ค่าเบต้าอยู่ระหว่าง 0.49-
0.68) ส่วนเหตุผลเชิงจริยธรรม เปน็ตัวท านายอันดับ 2 
เฉพาะในทั้งกลุ่มเพศหญิงและเพศชาย กลุ่มนักศึกษา 
คณะวิทยาการจัดการ และกลุ่มนกัศึกษาในมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (ค่าเบต้าอยู่ระหว่าง 
0.15-0.29) 

 
 
 
 
 

 



25 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพ 1  ผลการท านายจิตเคารพนับถือ โดยใช้จิตลักษณะเดิม 
  และสถานการณ์เป็นตัวท านายในกลุ่มรวม 
 

ส่วนความเช่ืออ านาจในตนเป็นตัวท านายส าคญั
อันดับ 3 ในกลุ่มนักศึกษาเพศชาย (ค่าเบต้า = 0.19) และ
เป็นตัวท านายส าคัญอันดับ 2 ในกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลยั
ราชภัฏภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนบน (ค่าเบต้า = 0.14)  

ผลการวิเคราะห์ในส่วนนีส้รุปจากผลการท านาย 
ในกลุ่มรวมได้ว่า ตัวท านายที่ส าคญัของจิตเคารพนับถือ 
ได้แก่ ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน เหตุผลเชิงจริยธรรม 
การเห็นแบบอย่างพฤติกรรมเคารพนับถือของผู้สอน และ
ความเชื่ออ านาจในตนตามล าดับ ตัวแปรทั้ง 4 ตัวแปร 
ร่วมกันท านายจติเคารพนับถือไดร้อ้ยละ 50.20 แปลผล 
ได้ว่า นักศึกษาที่มลีักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน เหตผุล 
เชิงจริยธรรม และความเชื่ออ านาจในตนสูง ร่วมกับการเห็น
แบบอย่างพฤติกรรมเคารพนับถือของผู้สอนสูง จะมีจติ
เคารพนับถือสูงด้วย  
  2.  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงเหตุของความเป็น 
พลเมืองของนักศึกษาปริญญาตรี พบว่า ตัวท านายชุดท่ี 1  
คือ จิตลักษณะเดิม จ านวน 3 ตัวแปร คือ เหตุผลเชิงจริยธรรม 
ลักษณะมุ่งอนาคตควบคมุตน และความเช่ืออ านาจในตน 
ร่วมกับ ตัวแปรสถานการณ์ 1 ตัวแปร คือ การเห็นแบบอย่าง
พฤติกรรมเคารพนับถือของผู้สอน รวม 4 ตัวแปร สามารถ
ท านายความเป็นพลเมืองได้ร้อยละ 10.10 โดยมีตัวท านาย 
ที่ส าคัญ คือ ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน (ค่าเบต้า = 0.23) 
เหตุผลเชิงจรยิธรรม (ค่าเบต้า = 0.19) และความเชื่อ
อ านาจในตน (ค่าเบต้า = -0.14) และการเห็นแบบอย่าง
พฤติกรรมเคารพนับถือของผู้สอน (ค่าเบต้า = 0.13)  

และเมื่อรวมกับตัวท านายชุดท่ี 2 จ านวน 1 ตัวแปร คือ  
จิตเคารพนับถือ สามารถท านายความเป็นพลเมืองไดเ้พิ่มขึ้น
ร้อยละ 3.8 ผลการท านายในกลุ่มรวมดังภาพ 2 เมื่อจ าแนก
ตามเพศของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มนักศึกษาเพศชาย 
มีร้อยละของการท านายความเป็นพลเมืองสูงกว่ากลุม่
นักศึกษาเพศหญิง โดยกลุ่มนักศึกษาเพศชายมีตัวแปร
ท านายที่ส าคัญ คือ การเห็นแบบอย่างพฤติกรรมเคารพ 
นับถือของผู้สอน (ค่าเบต้า = 0.30) เหตุผลเชิงจริยธรรม 
(ค่าเบต้า = 0.26) และความเชื่ออ านาจในตน (ค่าเบต้า =  
- 0.19) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 2  ผลการท านายความเป็นพลเมือง โดยใช้จิตเคารพ 
  นับถือ จิตลักษณะเดมิและสถานการณเ์ป็นตัว 
  ท านาย ในกลุ่มรวม 
 

เมื่อจ าแนกตามคณะของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า  
กลุ่มนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรี้อยละ
ของการท านายความเป็นพลเมืองสูงกว่ากลุ่มนักศึกษา 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครุศาสตร์ และวิทยาการ
จัดการ โดยกลุม่นักศึกษาคณะมนษุยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์มีตัวแปรท านายที่ส าคัญ คือ เหตุผลเชิงจริยธรรม 
(ค่าเบต้า = 0.39) และการเห็นแบบอย่างพฤติกรรมเคารพ
นับถือของผู้สอน (ค่าเบต้า = 0.18)  

เมื่อจ าแนกตามพื้นที่ตั้งมหาวิทยาลัยของกลุ่มตัวอย่าง 
พบว่า กลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือตอนบน มีร้อยละของการท านายความเป็นพลเมือง
สูงกว่ากลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออก 

ชุดที่ 3  
ร้อยละ 13.90 

ชุดที่ 2  
ร้อยละ 10.80 

ชุดที่ 1  
ร้อยละ  
10.10 

จิตลักษณะเดมิ 
 

1. เหตุผลเชิงจริยธรรม  
2. ลักษณะมุ่งอนาคต 
   ควบคุมตน 
3. ความเชื่ออ านาจในตน 

สถานการณ ์
 
1. การเห็นแบบอย่าง 
   พฤติกรรมเคารพ 
   นับถือของผู้สอน 
 

 
 
 
 
 
 
 
ความเป็น
พลเมือง 

จิตเคารพนับถือ 

ชุดที่ 1  
ร้อยละ 48.90 

ชุดที่ 2  
ร้อยละ 24.90 

ชุดที่ 3           
ร้อยละ 50.20 

จิตลักษณะตาม
สถานการณ ์
 
จิตเคารพนับถือ 
 1. เคารพนับถือ 
     ตนเอง 
 2. เคารพนับถือ 
     ผู้อื่น 
 3. เคารพนับถือ   
    สิ่งแวดล้อม 
 

สถานการณ ์
การเห็น
แบบอยา่ง
พฤติกรรมเคารพ 
นับถือของผู้สอน 
 

จิตลักษณะเดมิ 
1. เหตุผล 
   เชิงจริยธรรม  
2. ลักษณะมุ่ง 
   อนาคตควบคุมตน 
3. ความเชื่ออ านาจ 
   ในตน 
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เฉียงเหนือตอนลา่ง โดยมตีัวแปรท านายที่ส าคัญ คือ เหตุผล
เชิงจริยธรรม (ค่าเบตา้ = 0.31) และลักษณะมุ่งอนาคตควบคมุตน 
(ค่าเบต้า = 0.17)  

เมื่อพิจารณาในทุกกลุ่มและรวมคา่น้ าหนัก 
การท านาย พบว่า จิตเคารพนับถอืเป็นตัวท านายส าคัญ 
ในทุกกลุ่ม และสรุปจากผลการท านายในกลุ่มรวม ได้ว่า  
ตัวท านายที่ส าคญัของความเป็นพลเมือง ได้แก่ จติเคารพ
นับถือ เหตุผลเชิงจริยธรรม และความเชื่ออ านาจในตน 
ตามล าดับ ตัวแปรทั้ง 3 ตัวแปร ร่วมกันท านายความเป็น
พลเมืองไดร้้อยละ 13.90 แปลผลได้ว่า นักศึกษาที่ม ี
จิตเคารพนับถือ เหตุผลเชิงจรยิธรรม และความเชื่อ 
อ านาจในตนสูง จะมีความเป็นพลเมืองสูงด้วย 
 
อภิปรายผล 
  จากผลการศึกษา ผู้วิจยัอภิปรายผลการวิจัย ดังนี้  
  สมมติฐานข้อที่ 1  ตัวท านายชุดที่ 1 จ านวน  
3 ตัว คือ เหตุผลเชิงจริยธรรม ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน 
และความเชื่ออ านาจในตน ร่วมกบัตัวท านายชุดท่ี 2 จ านวน  
1 ตัว คือ การเห็นแบบอย่างพฤติกรรมเคารพนับถือของผู้สอน 
สามารถร่วมกันท านายจติเคารพนบัถือของนักศึกษาปรญิญาตรี
ได้มากกว่าตัวท านายชุดใดชุดหนึ่งเพียงชุดเดียว  

ผลการวิจัยพบว่า จิตลักษณะเดิม จ านวน 3 ตัวแปร 
คือ เหตุผลเชิงจริยธรรม ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน และ
ความเช่ืออ านาจในตน สามารถท านายจิตเคารพนับถือ 
ในกลุ่มรวมได้ร้อยละ 48.90 โดยมีตัวแปรท านายที่ส าคัญ คือ 
ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน (ค่าเบต้า = 0.57) เหตุผล 
เชิงจริยธรรม (ค่าเบต้า = 0.18) และความเช่ืออ านาจในตน 
(ค่าเบต้า = 0.14) ตามล าดับ ส่วนตัวท านายชุดที่ 2 คือ  
การเห็นแบบอย่างพฤติกรรมเคารพนับถือของผู้สอน สามารถ
ท านายจิตเคารพได้ร้อยละ 24.90 (ค่าเบต้า = 0.50) และ 
เมื่อรวมตัวแปรท านายชุดที่ 1 และชุดที่ 2 พบว่า ตัวแปร 
ทั้ง 4 ตัวแปร ร่วมท านายจิตเคารพนับถือได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 
1.30 สามารถท านายได้เพิ่มเป็นร้อยละ 50.20  ตัวท านาย 
ที่ส าคัญของจิตเคารพนับถือ ไดแ้ก่ ลักษณะมุ่งอนาคต
ควบคุมตน  (ค่าเบต้า = 0.50) เหตุผลเชิงจริยธรรม (ค่าเบต้า = 
0.17) การเห็นแบบอย่างพฤติกรรมเคารพนับถือของผูส้อน 
(ค่าเบต้า = 0.14) และความเช่ืออ านาจในตน (ค่าเบต้า = 0.12) 
ตามล าดับ แปลผลได้ว่า นักศึกษาที่มีลักษณะมุ่งอนาคต
ควบคุมตน เหตุผลเชิงจริยธรรม และความเชื่ออ านาจในตน
สูง ร่วมกันการเห็นแบบอย่างพฤตกิรรมเคารพนับถือของ
ผู้สอนสูง จะมีจิตเคารพนับถือสูงดว้ย  

เมื่อพิจารณาผลต่างค่าร้อยละของการท านาย 
เมื่อรวมตัวท านายทั้ง 2 ชุด เข้าด้วยกัน พบว่า มีผลต่าง 

ค่าร้อยละของการท านายเพิม่ขึ้นเฉพาะในกลุ่มรวม  
กลุ่มนักศึกษาชาย กลุม่นักศึกษาหญิง กลุ่มนักศึกษา 
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
และตอนล่าง โดยมีผลต่างค่าร้อยละของการท านาย 
อยู่ระหว่าง 0.60-2.00 มีความแตกต่างน้อยกว่าร้อยละ 5 
แสดงว่าผลวิจัยสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยบางส่วน  

ผลการวิจัยครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่า จิตลักษณะเดิม 
ได้แก่ ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน เหตุผลเชิงจริยธรรม 
และความเชื่ออ านาจในตน รวมถึงสถานการณ์ คือ การเห็น
แบบอย่างพฤติกรรมเคารพนับถือของผู้สอน เป็นตัวแปร
ท านายทีส่ าคัญของจิตเคารพนับถอืของนักศึกษาปริญญาตรี 
ดังนั้น หากต้องการพัฒนาจิตเคารพนับถือ จ าเป็นต้อง
พัฒนาให้บุคคลมลีักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน เหตผุล 
เชิงจริยธรรม และความเชื่ออ านาจในตน ให้จัดสถานการณ์
ให้ผู้เรียนไดเ้ห็นแบบอย่างพฤติกรรมเคารพนับถือของผู้สอน  
 สมมติฐานข้อ 2 ตัวท านายชุดที่ 1 คือ ปัจจัยเชิงเหตุ
ของจิตเคารพนับถือ จ านวน 4 ตัว คือ เหตุผลเชิงจริยธรรม 
ลักษณะมุ่งอนาคตควบคมุตน ความเช่ืออ านาจในตน และ
การเห็นแบบอย่างพฤติกรรมเคารพนับถือของผู้สอน ร่วมกับ
ตัวท านายชุดท่ี 2 จ านวน 1 ตัว คือ จิตเคารพนับถือ 
สามารถร่วมกันท านายความเป็นพลเมืองของนักศึกษา
ปริญญาตรไีดม้ากกว่าตัวท านายชุดใดชุดหนึ่งเพียงชุดเดยีว  

ผลการวิเคราะห์พบว่า ตัวท านายชุดที่ 1 คือ  
จิตลักษณะเดิม จ านวน 3 ตัวแปร คือ เหตุผลเชิงจริยธรรม 
ลักษณะมุ่งอนาคตควบคมุตน และความเช่ืออ านาจในตน 
ร่วมกับตัวแปรสถานการณ์ 1 ตัวแปร คือ การเห็นแบบอย่าง
พฤติกรรมเคารพนับถือของผู้สอน รวม 4 ตัวแปร สามารถ
ท านายความเป็นพลเมืองได้ร้อยละ 10.10 โดยมีตัวท านาย 
ที่ส าคัญ คือ ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน (ค่าเบต้า = 0.23) 
เหตุผลเชิงจรยิธรรม (ค่าเบต้า = 0.19) และความเชื่อ
อ านาจในตน (ค่าเบต้า = -0.14) และการเห็นแบบอย่าง
พฤติกรรมเคารพนับถือของผู้สอน (ค่าเบต้า = 0.13)  
และเมื่อรวมกับตัวท านายชุดท่ี 2 จ านวน 1 ตัวแปร คือ  
จิตเคารพนับถือ รวมเป็น 5 ตัวแปร สามารถท านาย 
ความเป็นพลเมืองไดเ้พิ่มขึ้นร้อยละ 3.8 โดยมีตัวท านาย 
ทีส่ าคัญ ได้แก่ จิตเคารพนับถือ (คา่เบต้า = 0.36) เหตุผล
เชิงจริยธรรม (ค่าเบต้า = 0.15) และความเชื่ออ านาจในตน 
(ค่าเบต้า = -0.11) ตามล าดับ ตัวแปรทั้ง 3 ตัวแปร ร่วมกัน
ท านายความเป็นพลเมืองได้ร้อยละ 13.90 แปลผลได้ว่า 
นักศึกษาท่ีมีจิตเคารพนับถือ เหตผุลเชิงจรยิธรรม และ 
ความเชื่ออ านาจในตนสูง จะมีความเป็นพลเมืองสูงด้วย 

เมื่อพิจารณาผลต่างค่าร้อยละของการท านาย 
ของตัวท านายชุดท่ี 3 (การเห็นแบบอย่างพฤติกรรมเคารพ
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นับถือของผู้สอน เหตุผลเชิงจริยธรรม ลักษณะมุ่งอนาคต
ควบคุมตน ความเชื่ออ านาจในตน และจิตเคารพนับถือ) 
พบว่า มีผลต่างค่าร้อยละของการท านายเพิ่มขึ้นในทุกกลุ่ม 
ยกเว้นผลท านายในกลุ่มนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ส่วนกลุ่มทีม่ีผลต่างค่ากว่าร้อยละของ 
การท านายมากกว่าร้อยละ 5 มี 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มนักศึกษา
คณะครุศาสตร์ กลุ่มนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
กลุ่มนกัศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือตอนบนและตอนล่าง โดยมผีลตา่งค่าร้อยละของ 
การท านายอยู่ระหว่าง 5.70 - 10.30 แสดงว่าผลวิจัยสอดคล้อง
กับสมมติฐานการวิจยับางส่วน  

เมื่อพิจารณาในทุกกลุ่มและรวมคา่น้ าหนัก 
การท านาย พบว่า จิตเคารพนับถอืเป็นตัวท านายส าคัญ 
ในทุกกลุ่ม และสรุปจากผลการท านายในกลุ่มรวมได้ว่า  
ตัวท านายที่ส าคญัของความเป็นพลเมือง ได้แก่ จติเคารพ
นับถือ เหตุผลเชิงจริยธรรม และความเชื่ออ านาจในตน 
ตามล าดับ ตัวแปรทั้ง 3 ตัวแปร ร่วมกันท านายความเป็น
พลเมืองไดร้้อยละ 13.90 แปลผลได้ว่า นักศึกษาที่ม ี
จิตเคารพนับถือ เหตุผลเชิงจรยิธรรม และความเชื่ออ านาจ
ในตนสูง จะมีความเป็นพลเมืองสูงด้วย ผลการวิจัยสอดคล้อง
กับงานวิจัยท่ีศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการพัฒนาตนเอง เช่น 
พฤติกรรมใฝ่รู้ใฝเ่รียน ดังในงานวิจัยของพรชัย  ผาดไธสง  
(2555) วิจัยเรื่องการพัฒนาหลักสตูรส่งเสรมิพฤติกรรมใฝรู่้
ใฝ่เรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ โดยศึกษาปัจจัยเชิงเหตุของพฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียน
ของนักศึกษา เพื่อพัฒนาหลักสูตรส่งเสริมพฤติกรรมใฝรู่ ้
ใฝ่เรียนของนักศึกษา พบว่า ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน
สัมพันธ์กับพฤติกรรมใฝรู่้ใฝ่เรียนสงูที่สุด ค่าสัมประสิทธ์ิ
สหพันธ์เท่ากับ .698 รองลงมาคือ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ  
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ากับ .683 และเจตคตติ่อ
พฤติกรรมใฝ่รู้ใฝเ่รียน มคี่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ากับ 
.255 ทั้งนี้ จิตลักษณะเดมิ (ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน  
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ) จิตลักษณะตามสถานการณ์ (เจตคตติ่อ
พฤติกรรมใฝ่รู้ใฝเ่รียน การรับรู้ความสามารถของตนเอง) 
และสถานการณ์ (การสนับสนุนทางสังคม) รวม 5 ตัวแปร 
สามารถท านายพฤติกรรมใฝรู่้ใฝ่เรยีนของนักศึกษาใน 
กลุ่มรวมไดร้้อยละ 54.80 ตัวท านายที่ส าคัญ 3 ล าดับแรก 
ได้แก่ ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน การรับรู้ความสามารถ
ของตนเอง และการสนบัสนุนทางสังคม และชวนชัย  
เชื้อสาธุชน (2552) วิจัยเรื่องปัจจัยเชิงเหตุและผลที่เกี่ยวกับ
การใฝ่เรียนรู้คูค่วามดีของนักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏั 
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 40 แห่ง  
ช้ันปีท่ี 2-4 ในปีการศึกษา 2550 จ านวน 1,999 คน 

ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามหาวทิยาลัยราชภัฏที่มลีักษณะ
มุ่งอนาคตควบคุมตนมากมีพฤติกรรมตั้งใจเรียนมากกว่า
นักศึกษาในกลุ่มตรงข้าม ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ
พรพรรณ  อุทัยวี (2544) ศึกษาตัวบ่งช้ีทางจิตสังคมของ
พฤติกรรมใฝ่รู้ในนักศึกษาครู กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ ช้ันปีท่ี 1-4 ปีการศึกษา 2543 ใน
มหาวิทยาลยัขอนแก่น จ านวน 240 คน และมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม จ านวน 80 คน ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะ 
มุ่งอนาคตควบคุมตน เป็นตัวแปรท านายทีส่ าคัญของพฤติกรรม
ใฝ่รู้ในนักศึกษาครู เมื่อพิจารณาเหตุผลเชิงจริยธรรม พบว่า 
เป็นตัวท านายส าคัญอันดับ 2 ของจิตเคารพนับถือในกลุ่มรวม 
กลุ่มนักศึกษาเพศหญิง กลุ่มนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 
และกลุม่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคะวันออก 
เฉียงเหนือตอนลา่ง และเป็นตัวท านายส าคญัอันดับ 3  
ในกลุ่มนักศึกษาเพศชาย และกลุม่นักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน ส่วนการท านาย
ความเป็นพลเมือง พบว่า เป็นตัวท านายส าคญัอันดับ 2  
ของความเป็นพลเมืองในกลุ่มรวม และกลุ่มนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
และเป็นตัวท านายส าคัญอันดับแรกในกลุ่มนักศึกษา 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในกลุ่มนักศึกษาชาย 
เหตุผลเชิงจรยิธรรมเป็นตัวท านายส าคัญอันดบั 4 
ผลการวิจัยดังกล่าว แสดงให้เห็นวา่ เหตุผลเชิงจริยธรรม
สามารถท านายจิตเคารพนับถือและความเป็นพลเมือง 
ได้สอดคล้องกับงานวิจัยของชวนชัย  เช้ือสาธุชน (2546) 
ศึกษาตัวบ่งช้ีทางจิตสังคมของพฤติกรรมการประหยัด
ทรัพยากรของอาจารย์ในสถาบันราชภัฏ พบว่า การใช้
เหตุผลเชิงจรยิธรรม เป็นตัวท านายอันดับแรกของพฤติกรรม
การประหยัดทรัพยากรของอาจารย์ในสถาบันราชภฏั  
โดยร่วมกับตัวแปรการมุ่งอนาคตและการควบคุมตน  
ความเชื่ออ านาจในตน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิและสุขภาพจิต 
สามารถท านายพฤติกรรมประหยดัเวลาไดร้้อยละ 38 
ท านายพฤติกรรมประหยัดพลังงานและวัสดุส านักงาน 
ได้ร้อยละ 31 และท านายพฤติกรรมประหยัดในการใช้จ่าย
ได้ร้อยละ 33 และเบญจมาภรณ์  ช้อยเครือ (2543)  
วิจัยเรื่องปัจจัยทางจติสังคมที่เกีย่วข้องกับเจตคติต่อวิชาชีพ
ครู และพฤติกรรมใฝ่สมัฤทธ์ิของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น กลุ่มตัวอยา่งเป็นนักศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 
2543 จ านวน 320 คน ผลการวิจยัพบว่า นักศึกษาที่มี
เหตุผลเชิงจรยิธรรมสูงมเีจตคติต่อวิชาชีพครูและพฤติกรรม
ใฝ่สัมฤทธ์ิ ดีกว่านักศึกษาท่ีมเีหตผุลเชิงจริยธรรมต่ า อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 ประพรทิพย์  คุณากรพิทักษ์ 
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(2547) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเหตุผลเชิงจริยธรรม 
กับพฤติกรรมวินัยในตนเองของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น กลุ่มตัวอยา่งเป็นนักศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2546 จ านวน 304 คน ผลการศึกษาพบว่า 
เหตุผลเชิงจริยธรรมและพฤติกรรมวินัยในตนเองมี
ความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
โดยนักศึกษาที่มีเหตุผลเชิงจริยธรรมในระดับสูง มีพฤติกรรม
วินัยในตนเองสูงกว่านักศึกษาท่ีมีเหตุผลเชิงจริยธรรมต่ า 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ .001 และสมวาสนา  
ธนเมธีกุล (2546) ศึกษาเรื่องจิตลกัษณะและสถานการณ ์
ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมรบัผิดชอบของนักศึกษา 
ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพ สังกดักรมอาชีวศึกษา จังหวัด
ขอนแก่น กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับประกาศนยีบัตร
วิชาชีพ สังกัดกรมอาชีวศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 
2545 จ านวน 400 คน ผลการศึกษาพบว่า เหตุผลเชิงจริยธรรม
เป็นตัวแปรท านายส าคญัของพฤติกรรมรับผดิชอบของ
นักศึกษาส่วนความเช่ืออ านาจในตนเป็นตัวท านายส าคัญ 
ของจิตเคารพนับถือและความเป็นพลเมือง สอดคล้องกับ 
งานวิจัยของอารมย์  สนานภู่ (2545) ที่ศึกษาตัวบ่งช้ี 
ทางจิตสังคมของพฤติกรรมการประหยัดทรัพยากร 
ของนักศึกษาในสถาบันราชภัฏ 3 ด้าน คือ ด้านการประหยัด 
เวลา พลังงานและวัสดุ และการประหยดัการใช้จ่าย  
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 4 ในสถาบัน
ราชภัฏ ปีการศึกษา 2543 จ านวน 2,645 คน ผลการศึกษา
พบว่า ความเช่ืออ านาจในตนส่งผลต่อพฤติกรรมการประหยัด
ทรัพยากรในทางบวก และจิระเสกข์ ตรีเมธสุนทร และ
ไพฑูรย์  พิมดี (2554) ศึกษาจิตลกัษณะและสถานการณ ์
ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของ
นักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตภาคกลางตอนบนใน
ประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่าความเชื่ออ านาจภายในตน 
เป็นตัวท านายอันดับแรกของพฤติกรรมการท่องเที่ยว 
เชิงอนุรักษ์ของนักศึกษา ส่วนการศึกษาในกลุ่มผู้ใหญ่  
พบในงานวิจัยของชลายุทธ์  ครุฑเมือง (2555) ที่ศึกษา
ปัจจัยเชิงเหตุของพฤติกรรมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของครู 
พบว่า ความเชื่ออ านาจในตนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
เป็นตัวท านายอันดับสองของพฤติกรรมรับผดิชอบ 
ต่อสิ่งแวดล้อมของครู และชวนชัย  เชื้อสาธุชน (2546)  
ได้วิจัยตัวบ่งช้ีทางจิตสังคมของพฤติกรรมการประหยดั
ทรัพยากรของอาจารย์ในสถาบันราชภัฏ ผลการวิจัยพบว่า 
ความเชื่ออ านาจในตนเป็นตัวท านายส าคญัของพฤติกรรม
การประหยัดทรัพยากรของอาจารย์ในสถาบันราชภฏั  

ส่วนของจิตเคารพ สามารถท านายความเป็น
พลเมืองได้ในทุกกลุ่มทั้งกลุ่มรวมและในกลุ่มย่อย โดยม ี
ค่าร้อยละของการท านายอยูร่ะหวา่ง 4.00-12.60 แต่เมื่อ
น าไปรวมกับตัวแปรจติลักษณะและตัวแปรสถานการณ์ 
พบว่า จิตเคารพนับถือเป็นตัวท านายส าคญัอันดับแรก  
และอันดับที่ 2 ยกเว้นในกลุ่มนักศกึษาคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ผลดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า จิตเคารพ 
นับถือหรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ เจตคติต่อความเคารพนับถือ 
ส่งผลใหเ้กิดความเป็นพลเมืองได้ ผลการวิจัยสอดคล้องกับ
งานวิจัยของชวนชัย  เชื้อสาธุชน (2552) วิจัยเรื่องปัจจัย 
เชิงเหตุและผลที่เกี่ยวกับการใฝ่เรยีนรู้คู่ความดีของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภฏั โดยถือว่าพฤติกรรมเคารพตนเอง  
เป็นส่วนหน่ึงของพฤติกรรมการเปน็คนดี ผลการวิจัยพบว่า 
ตัวท านายส าคญัของพฤติกรรมเคารพตนเอง คือ เจตคติที่ดี
ต่อการท าความดี ซึ่งเป็นตัวแปรในกลุ่มจิตลักษณะตาม
สถานการณ์การเป็นคนดี เจตคตมิคีวามสัมพันธ์ทางบวกกับ
พฤติกรรมที่แสดงถึงการเคารพนับถือในตนเอง ดังเช่น 
งานวิจัยของจินตนา  ตันสุวรรณนนท์ และปิยะนุช   
เพียรรตัน์พิมล (2552) ศึกษาปัจจัยทางจิตลักษณะ 
ส่วนบุคคลและปจัจัยทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ 
ด้วยการน าตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนดุสติ ผลการศึกษาพบว่า เจตคติต่อการเรียนรู้ด้วย 
การน าตนเองมีความสมัพันธ์ทางบวกกับการเรียนรู้ด้วยการ
น าตนเองอย่างมีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ .01 และร่วมกับ
ตัวแปรอื่นในการท านายการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองได ้
ร้อยละ 59.5  

ผลการวิจัยในครั้งนี้ และผลการวจิัยที่ผ่านมา  
แสดงให้เห็นว่า การจะพัฒนาคณุลักษณะใด ๆ จ าเป็นต้อง
ค านึงถึงปัจจัยเชิงเหตุของคุณลักษณะดังกล่าว ทั้งปัจจัย
ภายนอกและภายในตัวบคุคล ตลอดจนการพัฒนาให้เกิด 
จิตลักษณะตามสถานการณ์ น าไปสู่การแสดงพฤติกรรม 
ที่พึงประสงค์ในที่สุด ซึ่งเป็นไปตามกรอบรูปแบบทฤษฎี
ปฏิสัมพันธ์นิยม (Interactionism model) ดังนั้น  
หากจะพัฒนาความเป็นพลเมือง จึงจ าเป็นต้องพัฒนา 
จิตเคารพนับถือ ซึ่งเป็นจิตลักษณะตามสถานการณ์ที่จะ
น าไปสู่พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ของบุคคล ท้ังนี้ ต้องให้บุคคล 
ได้เห็นแบบอย่างพฤติกรรมเคารพนับถือของผู้สอน รวมถึง
การฝึกจติลักษณะที่เป็นปัจจัยเชิงเหตุ ได้แก่ ลักษณะ 
มุ่งอนาคตควบคุมตน เหตผุลเชิงจริยธรรม และความเชื่อ
อ านาจในตน ซึ่งเป็นปัจจัยเชิงเหตขุองจิตเคารพนับถือ 
และความเป็นพลเมือง  
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ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 

  1.1  ผลการวิจัยพบว่า จติลักษณะเดิม ได้แก่ 
ลักษณะมุ่งอนาคตควบคมุตน เหตผุลเชิงจรยิธรรม และ
ความเชื่ออ านาจในตน รวมถึงสถานการณ์ คือ การเห็น
แบบอย่างพฤติกรรมเคารพนับถือของผู้สอน เป็นตัวแปร
ท านายที่ส าคัญของจิตเคารพนับถอืของนักศึกษาปริญญาตรี 
ดังนั้น หากต้องการพัฒนาจิตเคารพนับถือ จ าเป็นต้อง
พัฒนาให้บุคคลมลีักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน เหตผุล 
เชิงจริยธรรม และความเชื่ออ านาจในตน ให้จัดสถานการณ์
ให้ผู้เรียนไดเ้ห็นแบบอย่างพฤติกรรมเคารพนับถือของผู้สอน  

   1.2  ผลการศึกษาปัจจยัเชิงเหตุของความเป็น
พลเมือง พบว่า จิตเคารพนับถือเปน็ตัวท านายส าคญั  

ดังนั้น หากจะพัฒนาความเป็นพลเมืองของนักศึกษาจะต้อง
พัฒนาให้ผู้เรียนมีจิตเคารพนับถือก่อน  

  1.3  ผลการวิจัยพบว่า การเห็นแบบอย่าง
พฤติกรรมเคารพนับถือของผู้สอน เป็นตัวท านายส าคัญของ
จิตเคารพนับถือและความเป็นพลเมือง ดังนั้น สถานศึกษา
ควรสรา้งความตระหนักใหผู้้สอนแสดงพฤติกรรมเป็น
แบบอย่างในเรื่องดังกล่าว  
 2.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 
 ควรวิจัยเพื่อออกแบบการพัฒนาจติเคารพนับถือ
และความเป็นพลเมือง โดยน าปจัจัยเชิงเหตุมาเป็นข้อมูล
พื้นฐานในการออกแบบเนื้อหาและกิจกรรมในการพัฒนา 
ทั้งในรูปแบบการจัดการเรยีนการสอน และกิจกรรมเสริม
หลักสตูร 
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