สุทธิปริทัศน์

ฉบับพิเศษ 39

การพัฒนาโมเดลการวัดคุณลักษณะความยึดมั่น
ในความเป็นพลเมืองส�ำหรับเยาวชนไทย
THE DEVELOPMENT OF A CIVIC ENGAGEMENT
MEASUREMENT MODEL FOR THAI YOUTH
พนิดา ทองเงา ดอร์น*
Panida Thongngao Dorn*
สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล**
Sittipong Wattananonsakul**
สิริวรรณ ศรีพหล***
Siriwan Sripahol***

*
*
*
*
**
**
**
***
***

งานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาจากส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจ�ำปี 2561
นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรจิตวิทยาประยุกต์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Ph.D. Candidate, Applied Psychology, Graduate School, Srinakharinwirot University
Email: 2ptpom@gmail.com
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และปริญญาเอก สาขาวิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Associate Professor, and Ph.D., Psychology, Srinakharinwirot University
Email: sittipongw@g.swu.ac.th
ศาสตราจารย์ และปริญญาเอก สาขาวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Professor, and Ph.D., Education, Srinakharinwirot University

40 SUTHIPARITHAT

Special edition

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโมเดลการวัดคุณลักษณะความยึดมั่นในความเป็นพลเมือง
ส�ำหรับเยาวชนไทยโดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยได้จากการสุ่มแบบหลาย
ขั้นตอนจ�ำนวน 928 คน ซึ่งมีอายุระหว่าง 17-21 ปี และก�ำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ของ
สถาบันอุดมศึกษาสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทีอ่ ยูใ่ นเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
จ�ำนวน 4 แห่ง
ผลการวิจยั พบว่า โมเดลการวัดคุณลักษณะความยึดมัน่ ในความเป็นพลเมืองส�ำหรับเยาวชนไทย
ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ 8 ตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้ องค์ประกอบที่ 1 ความยึดมั่นในความเป็นพลเมือง
ด้านพฤติกรรม ประกอบด้วย4 ตัวบ่งชีไ้ ด้แก่ การมีความสามารถด้านพลเมืองการเข้าร่วมกลุม่ หรือองค์กร
การมีความประสงค์ที่จะท�ำเพื่อส่วนรวมและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสาธารณะ องค์ประกอบที่ 2
ความยึดมั่นในความเป็นพลเมืองด้านความรู้สึก ประกอบด้วย 2 ตัวบ่งชี้ได้แก่ ความรู้สึกเกี่ยวข้องกับ
ชุมชนและการเมือง และความรู้สึกตระหนักต่อหน้าที่พลเมือง องค์ประกอบที่ 3 ความยึดมั่นในความ
เป็นพลเมืองด้านปัญญา ประกอบด้วย2 ตัวบ่งชี้ได้แก่ การมีความรู้ด้านพลเมือง และการมีเจตคติด้าน
พลเมือง ผลการวิเคราะห์ความตรงของโมเดลการวัดพบว่าโมเดลการวัดคุณลักษณะความยึดมั่นในความ
เป็นพลเมืองส�ำหรับเยาวชนไทยมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Chi-square = 14.116, df = 9,
p = .118, GFI = .991, AGFI = .966, SRMR = .022, RMSEA = .037)
ค�ำส�ำคัญ: ความยึดมั่นในความเป็นพลเมือง เยาวชนไทย การวิเคราะห์องค์ประกอบ โมเดลการวัด

Abstract
This paper aims to study factor analysis and to develop a measurement model for civic
engagement among Thai youth. The samples in this study, collected using the multi-stage random
sampling method, consisted of 928 first year Bachelor’s degree students from 4 universities in
Bangkok metropolitan area and vicinity.
The results found that there were 3 factors and 8indicators in the measurement model for
civic engagement among Thai youth. The first factor was behavioral and derived from civic efficacy,
group/organization membership, civic willingness, and civic participation. The second factor was
affection, derived from community and political connections, and civic awareness. The third factor
was cognition, derived from civic knowledge, and civic attitude. Furthermore, the results indicated
that the measurement model for civic engagement among Thai youth fit with the empirical data.
(Chi-square = 14.116, df= 9, p = .118, GFI = .991, AGFI = .966, SRMR = .022, RMSEA = .037)
Keywords: Civic Engagement, Thai Youth, Factor Analysis, Measurement Model
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ความยั่งยืนมั่นคงของประเทศชาติส่วนหนึ่งย่อมเกิดจากการที่ประชาชนในชาติมีความสนใจที่
จะสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้เกิดขึ้นกับสมาชิกภายในสังคม มีความเสียสละรวมทั้งเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ทั้งทางด้านการเมืองและสังคมเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีอันเป็นประโยชน์แก่
ส่วนรวมโดยที่ไม่ได้ค�ำนึงถึงประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้ง แต่สภาพความเป็นจริงแม้แต่ในสังคมตะวันตกก็
ยังคงพบปัญหาที่ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางด้านพลเมืองอยู่ในระดับต�่ำ ซึ่งปัญหาดังกล่าว
ได้ผลักดันให้หน่วยงานและสถาบันต่างๆ ท�ำการแก้ปัญหาด้วยการส่งเสริมคุณลักษณะด้านความยึดมั่น
ในความเป็นพลเมือง หรือ Civic engagement ให้แก่ประชาชนเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทาง
ด้านพลเมือง (Zaff, Hart, Flanagan, Youniss & Levine, 2001, p. 590) เนื่องจากบุคคลที่มีคุณลักษณะ
ของความยึดมั่นในความเป็นพลเมืองจะกลายเป็นพลเมืองที่มีความกระตือรือร้นต่อการเข้าไปมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมเพื่อสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม(Bobek, Zaff, Li, &
Lerner, 2009, p. 616) นอกจากนี้สมาชิกภายในสังคมที่มีความยึดมั่นในความเป็นพลเมืองเมื่อมาอยู่ร่วม
กันจะเกิดความร่วมมือซึ่งกันและกันส่งผลก่อให้เกิดเป็นเครือข่าย และความสัมพันธ์ดังกล่าวจะกลายเป็น
ทุนทางสังคมที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งของระบอบประชาธิปไตยต่อไป (Hyman, 2002)
ส�ำหรับประเทศไทยการพัฒนาคุณลักษณะด้านความเป็นพลเมืองให้กับประชาชนในชาติก็มี
ความส�ำคัญเช่นเดียวกัน ดังจะเห็นได้จากการที่คณะกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
ได้จัดท�ำยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง พ.ศ. 2553-2561 ขึ้นเพื่อพัฒนาวิถีชีวิต
พลเมืองส�ำหรับคนไทย โดยได้ก�ำหนดยุทธศาสตร์ต่างๆเพื่อใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมคุณลักษณะดัง
กล่าวให้กบั ประชาชนเพือ่ ให้เป็นพลเมืองทีด่ ขี องครอบครัวกระทัง่ ถึงในระดับพลเมืองทีด่ ขี องโลก (ทัศน์วลัย
เนียมบุบผา, 2554, น. 4) อย่างไรก็ตาม ผลการส�ำรวจจากส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ (2559, น. 5)
ทีท่ ำ� การส�ำรวจการใช้เวลาของประชากรในทุกๆ 5 ปีกลับพบว่า คนไทยทีม่ อี ายุตงั้ แต่ 6 ปีขนึ้ ไปใช้เวลาท�ำ
กิจกรรมเพือ่ ประโยชน์ของส่วนรวมซึง่ เป็นการให้บริการแก่ชมุ ชน อาทิการให้การบ�ำรุงรักษา การซ่อมแซม
การท�ำความสะอาด และการท�ำงานอาสาสมัครอยู่ในระดับต�่ำที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้เวลาใน
การท�ำกิจกรรมอืน่ ๆ ดังนัน้ เพือ่ เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนชาวไทยเข้าไปมีสว่ นร่วมในกิจกรรมทางด้าน
พลเมืองเพิ่มมากขึ้น การพัฒนาคุณลักษณะด้านความยึดมั่นในความเป็นพลเมืองให้กับประชาชนจึงเป็น
อีกวิธีการหนึ่งที่จะช่วยท�ำให้คนไทยเห็นความส�ำคัญและกลับเข้าไปมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อ
สาธารณะต่างๆ ทั้งทางด้านการเมืองและสังคมโดยค�ำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าตนเอง
การศึกษาเรือ่ งความยึดมัน่ ในความเป็นพลเมืองเดิมถูกรวมไว้เป็นเรือ่ งเดียวกันกับการมีสว่ นร่วม
ทางด้านการเมืองแต่ในปี ค.ศ. 1960 เป็นต้นมาได้มีการรวมเรื่องความเคลื่อนไหวทางด้านสังคมและให้
ความส�ำคัญกับเยาวชนในฐานะผู้ซึ่งมีบทบาทส�ำคัญต่อการสร้างความเปลี่ยนแปลงเข้าไปด้วย (Flanagan
& Sherroad, 1998, pp.447-449) Adler & Goggin (2005, pp. 238-239) ท�ำศึกษาพบว่า การก�ำหนดความหมาย
ของความยึดมัน่ ในความเป็นพลเมืองขึน้ อยูก่ บั มุมมองของผูก้ ำ� หนดความหมาย โดยในแง่ของพฤติกรรมนัน้
ความยึดมัน่ ในความเป็นพลเมืองเป็นการกระท�ำกิจกรรมอันได้แก่ การให้บริการแก่ชมุ ชนการร่วมมือร่วมใจกัน
เพื่อพัฒนาสังคมการเข้าไปมีส่วนร่วมทางด้านการเมือง และการกระท�ำเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม Zaff,
Kawashima-Ginsberg & Lin (2011, pp. 275-276) ได้ให้ทศั นะทีต่ า่ งออกไปว่าความยึดมัน่ ในความเป็นพลเมือง
ไม่ควรเป็นเพียงแค่การกระท�ำแต่เพียงอย่างเดียวเนื่องจากพฤติกรรมต่างๆ อาจเกิดขึ้นจากเงื่อนไขหรือ
ข้อก�ำหนดทีม่ าจากสิง่ แวดล้อมแต่ความยึดมัน่ ในความเป็นพลเมืองเกิดจากการทีบ่ คุ คลมีความยึดมัน่ ผูกพัน
ในกิจกรรมเหล่านั้นในระดับที่ลึกซึ้งมากกว่า ซึ่งเป็นอารมณ์ความรู้สึกผูกพันว่าเป็นหน้าที่ที่จูงใจท�ำให้เขา
เข้าไปมีสว่ นร่วมกระท�ำพฤติกรรมทางด้านพลเมืองนัน้ ๆ ดังนัน้ จึงสรุปได้วา่ ความยึดมัน่ ในความเป็นพลเมือง
เป็นแรงจูงใจหรือความต้องการทีท่ ำ� ให้บคุ คลสร้างความเปลีย่ นแปลงทีด่ หี รือเข้าไปมีสว่ นร่วมกับผูอ้ นื่ ในการ
ปฏิบตั กิ จิ กรรมเพือ่ สาธารณะไม่วา่ จะเป็นด้านการเมืองหรือสังคมอันก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ ส่วนรวมโดยที่
ไม่ได้คำ� นึงถึงผลประโยชน์ทตี่ นเองจะได้รบั เป็นทีต่ งั้ ส�ำหรับการศึกษาด้านองค์ประกอบของความยึดมัน่ ใน
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ความเป็นพลเมืองนัน้ พบว่า Fredericks, Blumenfeld & Paris (2004) ได้ทำ� การศึกษาเรือ่ งความยึดมัน่ ผูกพัน
(Engagement) โดยท�ำการวิเคราะห์องค์ประกอบของความยึดมัน่ ผูกพันในโรงเรียน (School engagement)
แล้วพบองค์ประกอบความยึดมั่นผูกพัน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านพฤติกรรม ด้านความรู้สึก และด้านปัญญา
ซึ่ง Zaff, Kawashima-Ginsberg, Lin, Lamb, Balsano & Lerner (2011, p. 1208) ได้สนับสนุนให้ศึกษา
องค์ประกอบของความยึดมั่นในความเป็นพลเมืองตามแนวคิดของ Fredericks และคณะ (2004) ส�ำหรับ
การวิจยั ในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องในประเทศไทยพบการศึกษาโดยดารุณี ทิพยกุลไพโรจน์และวรรณี แกม-เกตุ
(2558) ที่ได้พัฒนาตัวบ่งชี้ความยึดมั่นผูกพันกับความเป็นพลเมืองของนักเรียนไทยระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายซึ่งอยู่ในช่วงวัยรุ่นตอนกลางพบว่า องค์ประกอบของความยึดมั่นในความเป็นพลเมืองของ
เยาวชนในช่วงวัยรุน่ ตอนกลางนัน้ สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ด้าน คือ ด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านเจตคติ
และด้านพฤติกรรม ซึ่งองค์ประกอบที่พบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ามิติความยึดมั่นในความเป็นพลเมืองของ
เยาวชนไทยประกอบด้วยด้านพฤติกรรมและด้านภายในตัวบุคคลอันได้แก่ ความรู้สึกและปัญญาด้วย
ข้ อ มู ล จากเอกสารงานวิ จั ย ก่ อ นหน้ า ท� ำ ให้ เ ห็ น ว่ า การพั ฒ นาและส่ ง เสริ ม คุ ณ ลั ก ษณะด้ า น
ความยึดมั่นในความเป็นพลเมืองให้กับประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเยาวชนนั้นเป็นสิ่งที่ส่ง
ผลกระทบทางบวกกับสังคมในภาพรวม ซึ่งการค้นหาวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมคุณลักษณะ
ดังกล่าวให้กับเยาวชนชาวไทยจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีเครื่องมือการวัดที่เหมาะสม การศึกษาวิเคราะห์
องค์ประกอบโดยใช้โมเดลการวัด (Measurement model) จะท�ำให้ทราบถึงองค์ประกอบคุณลักษณะชี้วัด
ต่างๆ (สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล, 2555) และนิยมใช้วเิ คราะห์หาตัวชีว้ ดั ทางจิตวิทยารวมทัง้ สามารถน�ำมาใช้
เพือ่ พัฒนาและตรวจสอบคุณภาพเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้ (ทิตญดา โภชน-จันทร์ และสิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล,
2560; สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล, 2560) ดังนั้น เพื่อเป็นการพัฒนาหาวิธีการวัดองค์ประกอบความยึดมั่น
ในความเป็นพลเมืองที่เหมาะสมและสามารถต่อยอดการศึกษาเรื่องคุณลักษณะความยึดมั่นในความเป็น
พลเมืองของเยาวชนชาวไทยให้ครอบคลุมในทุกช่วงระยะการศึกษาครั้งนี้ จึงมุ่งเน้นศึกษาองค์ประกอบ
ความยึดมั่นในความเป็นพลเมืองส�ำหรับเยาวชนไทยในช่วงวัยรุ่นตอนปลาย ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรีชนั้ ปีที่ 1โดยจะท�ำการศึกษาองค์องค์ประกอบความยึดมัน่ ในความเป็นพลเมืองตามแบบ
Fredericks และคณะ (2004)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาโมเดลการวัดคุณลักษณะความยึดมั่นในความเป็นพลเมืองส�ำหรับเยาวชนไทย
2. เพือ่ ตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัดคุณลักษณะความยึดมัน่ ในความเป็นพลเมืองส�ำหรับ
เยาวชนไทย

แนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องพบว่า Deci & Ryan (1991, pp. 44-58) ได้อธิบายถึง
แรงจูงใจภายใน (Intrinsic motivation) ว่าเป็นปัจจัยส�ำคัญทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมและกระบวนการทางด้าน
จิตใจของมนุษย์ เนือ่ งจากแรงจูงใจภายในจะท�ำให้มนุษย์เกิดความต้องการและกระท�ำพฤติกรรมนัน้ ๆ โดยที่
ไม่ตอ้ งมีสงิ่ ของหรือรางวัลจากภายนอกตอบแทน ทัง้ นีแ้ รงจูงใจภายในจะเกิดขึน้ ได้กต็ อ่ เมือ่ มนุษย์สามารถ
เลือกทีจ่ ะกระท�ำหรือสามารถตัดสินใจได้ดว้ ยตนเอง (Self-determination) ไม่ใช่เกิดจากการถูกบังคับให้ทำ�
ซึง่ ความยึดมัน่ ผูกพัน (Engagement) นัน้ ก็มพี นื้ ฐานมาจากแนวคิดโมเดลแรงจูงใจ (Self-system motivational
model) ภายใต้ทฤษฎีการก�ำหนดตนเอง (Self-Determination Theory: SDT) ทีอ่ ธิบายว่า ความยึดมัน่ ผูกพัน
เกิดจากการที่มนุษย์ได้รับการเติมเต็ม (Fulfill) ในความต้องการพื้นฐานทางด้านจิตวิทยา 3 ด้าน ได้แก่
ความสามารถ ความมีอิสระ และความสัมพันธ์ กล่าวคือ เมื่อบุคคลรับรู้ว่าตนเองมีความสามารถที่จะท�ำ 
มีอสิ ระทีจ่ ะได้เลือกท�ำ และได้ปฏิสมั พันธ์กบั ผูอ้ นื่ ก็จะท�ำให้เกิดความยึดมัน่ ผูกพันซึง่ เป็นแรงจูงใจทีท่ ำ� ให้
บุคคลเกิดความต้องการหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการปฏิบัติพฤติกรรมนั้นจนส�ำเร็จ (ปาจรีย์ หวังรุ่ง-กิจ,
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สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล และสิรวิ รรณ ศรีพหล, 2561, น. 76) Fredericks et al. (2004, p. 60) ได้อธิบาย
ถึงองค์ประกอบของความยึดมัน่ ผูกพันว่ามีอยู่ 3 ด้านประกอบด้วย 1) ด้านพฤติกรรม หมายถึงการเข้าไปมี
ส่วนร่วมกระท�ำในเรือ่ งนัน้ 2) ด้านความรูส้ กึ หมายถึงการมีความรูส้ กึ ทัง้ ในแง่บวกและลบต่อเรือ่ งนัน้ และ
3) ด้านปัญญา หมายถึงการใช้ความคิดเพือ่ จัดการกับเรือ่ งนัน้ ส�ำหรับการวัดองค์ประกอบของความยึดมัน่
ในความเป็นพลเมืองพบว่า การวัดองค์ประกอบไม่ได้มีรูปแบบเฉพาะเจาะจงที่ตายตัว โดยการก�ำหนด
องค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นไปตามนิยามที่ผู้วิจัยก�ำหนดความหมายไว้ แต่การก�ำหนดองค์ประกอบความ
ยึดมัน่ ในความเป็นพลเมืองแค่เพียงพฤติกรรมภายนอกเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอ เนือ่ งจากความ
ยึดมัน่ ในความเป็นพลเมืองยังครอบคลุมไปถึงมิตภิ ายในตัวบุคคลอันได้แก่ความรูส้ กึ และความรูด้ ว้ ย (Zaff
et al., 2011, pp.275-276) ดังนั้น เพื่อให้การก�ำหนดองค์ประกอบของความยึดมั่นในความเป็นพลเมือง
ครอบคลุมในทุกมิติ จึงควรท�ำตามแบบ Fredericks et al. (2004) ทีท่ ำ� การวัดความยึดมัน่ ผูกพันในโรงเรียน
และก�ำหนดองค์ประกอบของความยึดมั่นผูกพันออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านพฤติกรรม ด้านความรู้สึก
และด้านปัญญา (Zaff et al.,2011, p. 1208) สอดคล้องกับงานวิจัยของ Bobek et al. (2009)และ
Zaff, Boyd, Li, Lerner & Lerner (2010) ที่ได้สร้างเครื่องมือวัดความยึดมั่นในความเป็นพลเมืองโดย
ก�ำหนดองค์ประกอบครอบคลุมมิติทั้ง 3 ด้าน นอกจากนี้ ศรัญยุ หมั้นทรัพย์ (2551, น. 111) ได้
สนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง โดยเน้นที่การท�ำให้ผู้เรียนเกิดพุทธิพิสัย ทักษะ
พิสัย และจิตพิสัยสอดคล้องกับองค์ประกอบทั้ง 3 ด้านของ Fredericks et al. (2004) ด้วย จากเหตุผล
ทั้งหมดดังกล่าวผู้วิจัยจึงพัฒนาโมเดลการวัดคุณลักษณะความยึดมั่นในความเป็นพลเมืองส�ำหรับเยาวชน
ไทยขึ้น โดยก�ำหนดองค์ประกอบออกเป็น 3 ด้านได้แก่ ด้านพฤติกรรม ด้านความรู้สึก และด้านปัญญา
และท�ำการสังเคราะห์งานวิจัยในอดีตเพื่อแบ่งกลุ่มตัวบ่งชี้เข้าตามองค์ประกอบในแต่ละด้านดังต่อไปนี้
องค์ประกอบที่ 1 ความยึดมั่นในความเป็นพลเมืองด้านพฤติกรรม ได้แก่ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อ
สาธารณะ (Bebiroglu, Geldhof, Pinderhughes, Phelps, & Lerner, 2013; Doolittle & Faul, 2013; Zaff et
al., 2010) การเข้าร่วมกลุ่มหรือองค์กร(Lenzi, Vieno, Perkins, Santinello, Elgar, Morgan, & Mazzardis,
2012) การมีความสามารถด้านพลเมือง (Bebiroglu et al., 2013; Zaff et al., 2010) และการมีความ
ประสงค์ที่จะท�ำเพื่อส่วนรวม (Lenzi, Vieno, Sharkey, Mayworm, Scacchi, Pastore, & Santinello, 2014)
องค์ประกอบที่ 2 ความยึดมัน่ ในความเป็นพลเมืองด้านความรูส้ กึ ได้แก่ ความรูส้ กึ เกีย่ วข้องกับชุมชน และ
ความรู้สึกตระหนักต่อหน้าที่พลเมือง (Bebiroglu et al., 2013; Bobek et al., 2009; Zaff et al., 2010)
และองค์ประกอบที่ 3 ความยึดมั่นในความเป็นพลเมืองด้านปัญญา ได้แก่ การมีเจตคติด้านพลเมือง
(Doolittle & Faul, 2013) และการมีความรู้ด้านพลเมือง (Bebiroglu et al., 2013)

สมมติฐานการวิจัย

1. โมเดลการวั ด องค์ ป ระกอบของคุ ณ ลั ก ษณะความยึ ด มั่ น ในความเป็ น พลเมื อ งส� ำ หรั บ
เยาวชนไทยประกอบด้วยองค์ประกอบด้านพฤติกรรม ด้านความรู้สึก และด้านปัญญา
2. โมเดลการวั ด องค์ ป ระกอบของคุ ณ ลั ก ษณะความยึ ด มั่ น ในความเป็ น พลเมื อ งส� ำ หรั บ
เยาวชนไทยมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์

วิธีด�ำเนินการวิจัย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้คือ เยาวชนชาวไทยช่วงวันรุ่นตอนปลายที่มีอายุระหว่าง 17-21 ปี ซึ่ง
ก�ำลังศึกษาอยูใ่ นระดับปริญญาตรีชนั้ ปีที่ 1 สถาบันอุดมศึกษาสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้คือ นิสิตในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่
1ภาคการศึกษา 2560 ด้วยวิธกี ารสุม่ แบบหลายขัน้ ตอน (Multi-stage random sampling) จากมหาวิทยาลัย
ในก�ำกับของรัฐ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนรวมทั้งสิ้น 4 แห่ง ผู้วิจัย
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ก�ำหนดขนาดตัวอย่างส�ำหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส�ำรวจ (Exploratory factor analysis) โดยใช้
กฎของความจัดเจน (Rule of thumb) ของ Comrey & Lee (1992, p.217) และก�ำหนดขนาดตัวอย่าง
ส�ำหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน(Confirmatory factor analysis) ตามแนวคิดของ Hair, Black,
Babin & Anderson (2010, p.101) ส�ำหรับการวิจัยในครั้งนี้สามารถเก็บข้อมูลที่สมบูรณ์จากกลุ่มตัวอย่าง
เพื่อท�ำการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส�ำรวจได้จ�ำนวน 520 คน และกลุ่มตัวอย่างส�ำหรับการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันได้จ�ำนวน 408 คน
การสร้างเครื่องมือและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ผู้วิจัยพัฒนาแบบวัดความยึดมั่นในความเป็นพลเมืองตามแนวคิดของ Flanagan, Syvertsen &
Stout (2007) แบบวัด Active and Engaged citizenship (Zaff et al., 2010) แบบวัด International Civic
and Citizenship Education Study (Brese, Jung, Mirazchiyski, Schulz, & Zuehlke, 2011) และแบบ
วัด Civic Engagement Scale (Doolittle & Faul, 2013) ได้เป็นแบบวัดความยึดมั่นในความเป็นพลเมือง
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับตั้งแต่ ตรงมากที่สุด ตรงมาก ปานกลาง ตรงน้อย และตรงน้อยที่สุด
รวมทั้งสิ้นจ�ำนวน 50 ข้อ จ�ำแนกเป็นองค์ประกอบที่ 1 จ�ำนวน 27 ข้อ องค์ประกอบที่ 2 จ�ำนวน 11 ข้อ
และองค์ประกอบที่ 3 จ�ำนวน 12 ข้อ โดยแบบวัดผ่านการตรวจสอบคุณภาพของเครือ่ งมือด้านความตรงเชิง
เนือ้ หา (Content validity) จากผูท้ รงคุณวุฒจิ ำ� นวน 5 ท่านแล้วคัดเลือกข้อค�ำถามทีม่ คี า่ ดัชนีความสอดคล้อง
(Index of Consistency: IOC) ที่มีค่าระหว่าง 0.6-1.0 และน�ำแบบวัดที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (try out)
กับนิสติ ระดับปริญญาตรีทมี่ คี ณ
ุ ลักษณะใกล้เคียงกับกลุม่ ตัวอย่างจ�ำนวน 150 คน และท�ำการหาค่าอ�ำนาจ
จ�ำแนกรายข้อ (Item-total correlation) โดยคัดเลือกข้อค�ำถามที่มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แล้ว
ท�ำการวิเคราะห์ค่าความเที่ยงของแบบวัด (Reliability) โดยการหาค่าความสอดคล้องภายในด้วยการหา
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha) พบว่ามีค่าความเที่ยงเท่ากับ .95
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิ จั ย นี้ ไ ด้ รั บ การอนุ มั ติ ใ ห้ ท� ำ การวิ จั ย จากคณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในมนุ ษ ย์
มหาวิทยาลัยศรีนคริน-ทรวิโรฒ เลขที่ SWUEC/E-114/2560 จากนั้นผู้วิจัยขอความอนุเคราะห์จากผู้ที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้ความร่วมมือในการเข้าเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักศึกษาในระดับปริญญาตรีชั้น
ปีที่ 1 ของสถาบันอุดมศึกษาสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลจ�ำนวน 4 แห่งแบ่งเป็นมหาวิทยาลัยในก�ำกับของรัฐ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และสถาบัน
อุดมศึกษาของเอกชน
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลในครัง้ นีใ้ ช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส�ำรวจ (Exploratory factor analysis)
โดยจะท�ำการวิเคราะห์องค์ประกอบส�ำคัญ (Principal Component Analysis: PCA) และใช้การหมุนแกนแบบ
มุมฉาก (Orthogonal rotation) ด้วยวิธีแวริแมกซ์ (Varimax method) แล้วพิจารณาค่าไอเกน (Eigen value)
และค่าน�ำ้ หนักองค์ประกอบ (Factor loading) และใช้โปรแกรมลิสเรล (LISREL) วิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยัน (Confirmatory factor analysis) เพือ่ ท�ำการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลความยึดมัน่ ในความ
เป็นพลเมืองกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยใช้วธิ กี ารประมาณค่าความเป็นไปได้สงู สุด (Maximum likelihood: ML)
แล้วพิจารณาจากค่าไคสแควร์ (χ2) ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน
ที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) ค่าดัชนีรากมาตรฐานของค่าเฉลี่ยก�ำลังสองของส่วนที่เหลือ (SRMR) และค่าดัชนี
รากของค่าเฉลี่ยก�ำลังสองของค่าความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ (RMSEA) (Jöreskog & Sörbom, 1996
อ้างอิงใน Wattananonsakul & Tuicomepee, 2014)

ผลการวิจัย

ตอนที่ 1 การพัฒนาโมเดลการวัดคุณลักษณะความยึดมัน่ ในความเป็นพลเมืองส�ำหรับเยาวชนไทย
โดยท�ำการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส�ำรวจ จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรชี้วัดความยึดมั่นในความเป็นพลเมืองส�ำหรับเยาวชนไทยมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส�ำคัญทาง
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สถิติที่ระดับ .01 และมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง .140 -.636 โดยตัวแปรการมีความสามารถ
ด้านพลเมืองกับตัวแปรความรู้สึกเกี่ยวข้องกับชุมชนและการเมืองเป็นคู่ที่มีความสัมพันธ์กันมากที่สุด
จากการตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นพบว่าเมทริกซ์สหสัมพันธ์ไม่เป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์ (Bartlett’s Test:
χ2 = 12879.8, df= 1225, p = .000) และมีค่าดัชนี ไกเซอร์เมเยอร์-ออลคิน (KMO) เท่ากับ .938 แสดงว่า
ตัวแปรชีว้ ดั ความยึดมัน่ ในความเป็นพลเมืองมีความสัมพันธ์กนั เพียงพอทีจ่ ะน�ำมาวิเคราะห์องค์ประกอบต่อ
ไปโดยผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส�ำรวจของความยึดมั่นในความเป็นพลเมืองพบว่า ประกอบด้วย
8 องค์ประกอบ โดยทุกองค์ประกอบมีค่าไอเกนเกิน 1 โดยทั้ง 8 องค์ประกอบสามารถร่วมกันอธิบาย
ความยึดมั่นในความเป็นพลเมืองได้ร้อยละ 57.632 รายละเอียดแสดงได้ ดังตาราง 1
ตาราง 1 องค์ประกอบและน�้ำหนักองค์ประกอบความยึดมั่นในความเป็นพลเมือง
องค์ประกอบ
1. ความรูส้ กึ เกีย่ วข้องกับชุมชนและการเมือง
หมายถึง การที่บุคคลมีความรู้สึกเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กบั บุคคลอืน่ นอกเหนือไปจากสมาชิก
ภายในครอบครัว รวมทั้งความรู้สึกที่มีต่อ
สถานที่ ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
และระบบการเมืองในชุมชนที่ตนเองร่วม
เป็นสมาชิกอยู่
(ค่าไอเกน = 14.706 ร้อยละของความ
แปรปรวน = 29.411)

2. การมี เ จตคติ ด ้ า นพลเมื อ ง หมายถึ ง
การทีบ่ คุ คลมีมมุ มอง หลักคิด หรือความเชือ่ ที่
ส่งผลให้กระท�ำการสร้างความเปลีย่ นแปลง
ที่ ดี ห รื อ เข้ า ไปมี ส ่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมเพื่ อ
สาธารณะต่างๆ อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม
(ค่ า ไอเกน = 4.670 ร้อยละของความ
แปรปรวน = 9.339)

น�้ำหนัก
องค์
ประกอบ
1. ฉันรู้สึกว่าตัวเองมีความส�ำคัญกับคนอื่นๆ ภายใน .778
ชุมชน
2. ผู้ใหญ่ในชุมชนรับฟังในสิ่งที่ฉันต้องการจะพูด
.715
3. ฉันจะเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางด้าน
.697
การเมือง
4. ในอนาคต ฉันจะลงสมัครรับเลือกตั้งในการเมือง .687
ระดับท้องถิ่นหรือในระดับประเทศ
5. ฉันจะแก้ไขปัญหาทางด้านการเมืองทีส่ ง่ ผลกระทบ .549
ต่อชุมชน
6. ผู้ใหญ่ในชุมชนท�ำให้ฉันรู้สึกเป็นคนส�ำคัญ
.547
7.ประเทศของฉันให้ความส�ำคัญต่อการดูแลรักษา
.529
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8. เพื่อนบ้านต่างห่วงใยในตัวฉัน
.446
1. ประชาชนทุกคนควรแสดงความรับผิดชอบต่อ
.787
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
2. ทุกคนควรมีความรับผิดชอบต่อการช่วยเหลือ
.728
บุคคลที่ยากจนและหิวโหย
3. การติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ ทาง .670
ด้านการเมืองและสังคมเป็นเรื่องที่มีความส�ำคัญ
4. ทุกคนควรมีความมุ่งมั่นต่อการเข้าร่วมพัฒนา
.655
ชุมชน
5. การสนับสนุนด้านการเงินให้กับองค์กรการกุศล
.625
เป็นสิ่งที่จ�ำเป็น
6. จิตอาสาหรือการอาสาสมัครเป็นหัวใจของ
.618
การพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ
ข้อความ
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ตาราง 1 องค์ประกอบและน�้ำหนักองค์ประกอบความยึดมั่นในความเป็นพลเมือง (ต่อ)
องค์ประกอบ

ข้อความ

3. การเข้าร่วมกลุ่มหรือองค์กร หมายถึง
การที่บุคคลเข้าร่วมเป็นสมาชิกอยู่ในกลุ่ม
ชมรมหรื อ องค์ ก รที่ มี เ ป้ า หมายเพื่ อ สร้ า ง
ความเปลี่ยนแปลงที่ดีหรือร่วมกันกระท�ำ
กิจกรรมเพื่อสาธารณะต่างๆ อันก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อส่วนรวม
(ค่ า ไอเกน = 2.046 ร้อยละของความ
แปรปรวน = 4.092)

1. ฉันเป็นสมาชิกในกลุ่มหรือองค์กรทางด้านสิทธิ
มนุษยชน
2. ฉันเป็นสมาชิกในกลุ่มหรือองค์กรทางด้านศาสนา
3. ฉันเป็นสมาชิกในองค์กรที่รับบริจาคเงินเพื่อไป
ช่วยเหลือสังคม
4. ฉันเป็นสมาชิกในกลุ่มหรือองค์กรทางด้าน
สิ่งแวดล้อม
5. ฉันเป็นสมาชิกของกลุ่มเยาวชน เช่น กลุ่ม
ลูกเสือ/เนตรนารี,YMCA, หรือชมรมต่างๆ
ภายในมหาวิทยาลัย
6. ฉันเป็นสมาชิกในกลุ่มอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือ
ชุมชน
1. ฉันจะร่วมท�ำงานด้านจิตอาสา
2. ฉันตั้งใจที่จะเข้าไปร่วมท�ำงานในโครงการเพื่อ
พัฒนาชุมชน
3. ฉันจะเข้าไปร่วมท�ำงานให้กับองค์การที่มุ่ง
ในการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน
4. ฉันตั้งใจที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการท�ำกิจกรรม
ของชุมชน
5. ฉันพร้อมจะร่วมท�ำงานกับผู้อื่นเพื่อแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นภายในชุมชน
6. ฉันตั้งใจที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการเกี่ยว
กับการปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อม
1. ฉันสามารถพูดโน้มน้าวผู้อื่นให้เกิดความตระหนัก
ในปัญหาทางด้านการเมืองและสังคมได้
2. ฉันสามารถจัดการเรียกร้องเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ
ในชุมชนและสังคมได้
3. ฉันสามารถรวบรวมกลุ่มนิสิตให้เข้ามาช่วยกัน
ร่วมพัฒนามหาวิทยาลัยได้
4. ฉันสามารถร่วมลงชื่อสนับสนุนข้อเรียกร้องต่างๆ
ผ่านช่องทางออนไลน์ได้
5. ฉันสามารถพูดคุยเสนอแนะความคิดเห็นต่อเรื่อง
ราวทางด้านการเมืองและสังคมได้อย่างสม�่ำเสมอ
6. ฉันสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีให้กับ
ส่วนรวมได้

4. การมีความประสงค์ที่จะท�ำเพื่อส่วนรวม
หมายถึง การที่บุคคลมีความมุ่งมั่นเจตนา
หรื อ แนวโน้ ม ที่ จ ะกระท� ำ การสร้ า งความ
เปลี่ ย นแปลงที่ ดี ห รื อ เข้ า ไปมี ส ่ ว นร่ ว มใน
กิจกรรมเพื่อสาธารณะต่างๆ อันก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อส่วนรวมในอนาคต
(ค่ า ไอเกน = 1.846 ร้อยละของความ
แปรปรวน = 3.692)

5. การมีความสามารถด้านพลเมือง
หมายถึง การที่บุคคลมีทักษะหรือความ
สามารถทีจ่ ะริเริม่ หรือลงมือกระท�ำการสร้าง
ความเปลี่ยนแปลงที่ดีหรือเข้าไปมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมเพื่อสาธารณะต่างๆ อันก่อให้
เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม
(ค่ า ไอเกน =1.621 ร้ อ ยละของความ
แปรปรวน = 3.243)

น�้ำหนัก
องค์
ประกอบ
.807
.779
.723
.648
.621
.606
.759
.754
.655
.577
.439
.433
.718
.632
.630
.620
.608
.472
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ตาราง 1 องค์ประกอบและน�้ำหนักองค์ประกอบความยึดมั่นในความเป็นพลเมือง (ต่อ)
องค์ประกอบ
6. ความรู้สึกตระหนักต่อหน้าที่พลเมือง
หมายถึง การที่บุคคลมีความรู้สึกส�ำนึกต่อ
บทบาทหน้าที่ของตนในฐานะเป็นผู้สร้าง
ความเปลี่ยนแปลงที่ดีหรือผู้ที่ต้องเข้าไปมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมเพือ่ สาธารณะต่างๆ อัน
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม
(ค่ า ไอเกน =1.483 ร้ อ ยละของความ
แปรปรวน = 2.966)

7. การมีความรู้ด้านพลเมือง หมายถึง
การที่ บุ ค คลได้ ใ ช้ ค วามคิ ด ได้ รั บ ข้ อ มู ล
หรือมีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความ
เปลี่ยนแปลงที่ดีหรือการเข้าไปมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมเพื่อสาธารณะต่างๆ อันก่อให้
เกิดประโยชน์ต่อส่วนร่วม
(ค่าไอเกน = 1.312 ร้อยละของความ
แปรปรวน = 2.625)

8. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสาธารณะ
หมายถึง การที่บุคคลได้เป็นผู้ริเริ่มหรือได้
ลงมือกระท�ำการสร้างความเปลีย่ นแปลงทีด่ ี
หรือได้เข้าไปมีส่วนร่วมกระท�ำกิจกรรมเพื่อ
สาธารณะต่างๆ อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน
(ค่ า ไอเกน =1.132 ร้ อ ยละของความ
แปรปรวน = 2.265)

น�้ำหนัก
องค์
ประกอบ
1. ฉันอยากเข้าไปช่วยคนที่ถูกผู้อื่นเอารัดเอาเปรียบ
.780
2. ฉันชอบการช่วยเหลือผู้อื่น
.700
3. ฉันอยากช่วยลดจ�ำนวนผู้ที่หิวโหยและยากจน
.679
ในโลกใบนี้
4. ฉันรู้สึกเป็นห่วงสถานการณ์ทางด้านการเมืองและ .630
สังคมในปัจจุบันนี้
5. ฉันอยากร่วมท�ำกิจกรรมที่ส่งเสริมทางด้านสิทธิ
.514
มนุษยชน
6. ฉันอยากร่วมท�ำกิจกรรมที่ปกป้องรักษา
.359
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. ฉันได้เรียนเกี่ยวกับการวิเคราะห์ประเด็นปัญหา
.648
ทางด้านสังคมในชั้นเรียน
2. ฉันได้เรียนเกี่ยวกับบุคคลตัวอย่างหรือ
.644
กลุ่มจิตอาสาที่ท�ำงานเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง
ที่ดีต่อส่วนรวมในชั้นเรียน
3. ฉันพูดคุยกับเพื่อนหรือผู้ปกครองเกี่ยวกับ
.606
เหตุการณ์ต่างๆ ทางด้านการเมืองและสังคม
4. ฉันมีโอกาสได้ท�ำงานกลุ่มในโครงการที่จะต้องไป .603
พบกับผู้คนที่มีความแตกต่างจากตัวฉัน
5. ฉันมีโอกาสได้เข้าไปมีส่วนร่วมหรือแสดงบทบาท
.603
สมมติทางด้านการเมืองหรือกฎหมายในชั้นเรียน
6. ฉันใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อติดตามอ่านข่าวเหตุการณ์
.462
ทางด้านการเมืองและสังคมของในประเทศและ
ต่างประเทศ
1. ฉันคอยช่วยเหลือเพื่อนในการแก้ไขปัญหาต่างๆ
.647
อยู่เสมอ
2. ฉันมักจะให้ความช่วยเหลือแก่เพื่อนบ้าน
.572
3. ฉันมักจะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ
.570
ภายในชุมชน
4. ฉันมักจะสละเวลาเพื่อท�ำกิจกรรมที่ก่อให้เกิด
.502
ประโยชน์ต่อส่วนรวม
5. ฉันคอยพูดกระตุน้ ให้ผอู้ นื่ เกิดความรูส้ กึ รับผิดชอบ
.452
ต่อสังคม
6. ฉันบริจาคสิ่งของหรือเงินให้กับองค์กรการกุศล
.451
ต่างๆ อยู่เสมอ
ข้อความ
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ตอนที่ 2 กำรตรวจสอบควำมตรงของโมเดลกำรวัดคุณลักษณะควำมยึดมัน่ ในควำมเป็นพลเมือง
ส�ำหรับเยำวชนไทยโดยท�ำกำรวิเครำะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน จากการตรวจสอบความสอดคล้องของ
โมเดลการวัดคุณลักษณะความยึดมั่นในความเป็นพลเมืองส�าหรับเยาวชนไทยกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ภายหลังการปรับโมเดลในส่วนที่เป็นการผ่อนคลายข้อตกลงเบื้องต้นประมาณ 8 ครั้ง พบว่า โมเดล
การวัดคุณลักษณะความยึดมัน่ ในความเป็นพลเมืองส�าหรับเยาวชนไทยซึง่ มี 3 องค์ประกอบและ 8 ตัวบ่งชีม้ ี
ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจากค่าไค-สแควร์ (χ2) เท่ากับ 14.116 ที่องศาอิสระ
(df) เท่ากับ 9 และมีค่าความน่าจะเป็น (p) เท่ากับ .118 ดังนั้น โมเดลการวัดที่สร้างขึ้นจึงสามารถ
น�ามาอธิบายความยึดมัน่ ในความเป็นพลเมืองส�าหรับเยาวชนไทยได้ โดยมีคา่ ดัชนีวดั ระดับความกลมกลืน
(GFI) เท่ากับ .991 ค่าดัชนีวดั ระดับความกลมกลืนทีป่ รับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ.966 ค่าดัชนีรากมาตรฐาน
ของค่าเฉลี่ยก�าลังสองของส่วนที่เหลือ (SRMR) เท่ากับ.022 และค่าดัชนีรากของค่าเฉลี่ยก�าลังสองของค่า
ความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ (RMSEA) เท่ากับ .037
การพิจารณาค่าน�า้ หนักองค์ประกอบมาตรฐานขององค์ประกอบความยึดมัน่ ในความเป็นพลเมือง
ส�าหรับเยาวชนไทย ได้แก่ องค์ประกอบความยึดมั่นในความเป็นพลเมืองด้านพฤติกรรม องค์ประกอบ
ความยึดมั่นในความเป็นพลเมืองด้านความรู้สึก และองค์ประกอบความยึดมั่นในความเป็นพลเมือง
ด้านปัญญา พบว่า มีค่าเป็นบวกและมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยมีค่าน�้าหนักองค์ประกอบ
เท่ากับ .95, .90 และ .76 ตามล�าดับ ทั้งนี้ องค์ประกอบความยึดมั่นในความเป็นพลเมืองด้านพฤติกรรม
และด้านความรู้สึกมีความแปรปรวนร่วมกับความยึดมั่นในความเป็นพลเมืองอยู่ในระดับสูง โดยสามารถ
อธิบายความแปรปรวนร่วมได้ร้อยละ 90.8 และ 80.9 ตามล�าดับ ส่วนองค์ประกอบความยึดมั่นในความ
เป็นพลเมืองด้านปัญญามีความแปรปรวนร่วมกับความยึดมั่นในความเป็นพลเมืองอยู่ในระดับปานกลาง
โดยสามารถอธิบายความแปรปรวนร่วมได้ร้อยละ 58.1 รายละเอียดผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยันของโมเดลการวัดคุณลักษณะความยึดมั่นในความเป็นพลเมือง แสดงได้ดังภาพที่ 1

Chi-square = 14.116, df = 9, p = .118, GFI = .991, AGFI = .966, SRMR = .022, RMSEA = .037
หมายเหตุ:*** p< .001
ภำพที่ 1 โมเดลการวัดความยึดมั่นในความเป็นพลเมืองส�าหรับเยาวชนไทย
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1. จากผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาโมเดลการวัดคุณลักษณะความยึดมั่นในความเป็นพลเมือง
ส�ำหรับเยาวชนไทยแบ่งออกได้เป็น 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านพฤติกรรมด้านความรู้สึกและด้านปัญญา
สอดคล้องกับการก�ำหนดองค์ประกอบความยึดมัน่ ผูกพันของ Fredericks et al. (2004) และ ปาจรีย์ หวังรุง่ กิจ
และคณะ (2561) อั น สะท้ อ นกลั บ ไปถึ ง แนวคิ ด โมเดลแรงจู ง ใจภายใต้ ท ฤษฎี ก ารก� ำ หนดตนเอง
(Self-Determination Theory: SDT) ที่อธิบายว่าองค์ประกอบความยึดมั่นผูกพันทั้งสามด้านเกิดจากการที่
ความต้องการพื้นฐานทางด้านจิตวิทยาของมนุษย์ อันได้แก่ ความต้องการความสามารถ ความต้องการ
ความมีอิสระ และความต้องการความสัมพันธ์ได้รับการเติมเต็ม ส่งผลท�ำให้มนุษย์เกิดแรงจูงใจเป็น
ความต้องการทีจ่ ะท�ำหรือลงมือกระท�ำพฤติกรรมนัน้ ๆ จนส�ำเร็จ รวมทัง้ สอดคล้องกับแนวทางการจัดการ
ศึกษาเพือ่ สร้างพลเมืองส�ำหรับเยาวชนไทยโดยเน้นทีก่ ารพัฒนาด้านพุทธิพสิ ยั ทักษะพิสยั และจิตพิสยั ของ
ศรัญยุ หมั้นทรัพย์ (2551) เมื่อพิจารณาแยกองค์ประกอบรายด้านพบว่า ตัวบ่งชี้ความยึดมั่นในความเป็น
พลเมืองของแต่ละด้านมีความสอดคล้องและแตกต่างจากงานวิจัยก่อนหน้าดังต่อไปนี้
1.1 องค์ประกอบที่ 1 ความยึดมัน่ ในความเป็นพลเมืองด้านพฤติกรรม ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้
ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสาธารณะ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Zaff et al. (2010) Bebiroglu et
al. (2013) และDoolittle & Faul (2013) แสดงให้เห็นถึงการที่บุคคลกระท�ำการสร้างความเปลีย่ นแปลงที่ดี
หรือเข้าไปมีสว่ นร่วมในกิจกรรมเพือ่ สาธารณะต่างๆ ทัง้ ทางด้านการเมืองและสังคมอันก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อส่วนรวม ตัวบ่งชี้ด้านการเข้าร่วมกลุ่มหรือองค์กรสอดคล้องกับงานวิจัยของ Lenzi et al. (2012) ที่
แสดงถึงการเข้าร่วมหรือเป็นสมาชิกในกลุม่ หรือองค์กรต่างๆ ตัวบ่งชีด้ า้ นการมีความสามารถด้านพลเมือง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Zaff et al. (2010) และ Bebiroglu et al. (2013) แสดงถึงการที่บุคคลรับรู้
ว่าตนเองสามารถกระท�ำพฤติกรรมทางด้านพลเมืองเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม องค์ประกอบที่
2ความยึดมั่นในความเป็นพลเมืองด้านความรู้สึก ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ด้านความรู้สึกเกี่ยวข้องกับชุมชน
และตัวบ่งชี้ด้านความรู้สึกตระหนักต่อหน้าที่พลเมืองสอดคล้องกับงานวิจัยของ Bobek et al. (2009) Zaff
et al. (2010) และ Bebiroglu et al. (2013) สะท้อนถึงการที่บุคคลรู้สึกสัมพันธ์กับบุคคล สถานที่ และ
สิง่ แวดล้อมภายในชุมชนทีต่ นเองอาศัยอยูแ่ ละการมีความรูส้ กึ ส�ำนึกต่อบทบาทหน้าทีท่ างด้านพลเมืองของ
ตนเองในการท�ำประโยชน์เพื่อส่วนรวม องค์ประกอบที่ 3 ความยึดมั่นในความเป็นพลเมืองด้านปัญญา
ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ด้านการมีเจตคติด้านพลเมืองสอดคล้องกับงานวิจัยของ Doolittle & Faul (2013)
แสดงให้เห็นถึงการที่บุคคลมีมุมมองหรือความเชื่อ อันส่งผลท�ำให้ต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดี
หรือเข้าไปมีสว่ นร่วมในกิจกรรมต่างๆ ทีก่ อ่ ให้เกิดประโยชน์ตอ่ ส่วนรวม และตัวบ่งชีด้ า้ นการมีความรูด้ า้ น
พลเมืองสอดคล้องกับงานวิจัยของ Bebiroglu et al. (2013 )แสดงให้เห็นถึงการที่บุคคลได้คิดวางแผน มี
ข้อมูลหรือความรู้ในการน�ำไปใช้สร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีหรือมีส่วนร่วมกระท�ำกิจกรรมเพื่อส่วนรวม
1.2 ความแตกต่างจากงานวิจัยก่อนหน้าพบว่า ตัวบ่งชี้ด้านการมีความประสงค์ที่จะท�ำเพื่อ
ส่วนรวมอันแสดงถึงความมุง่ มัน่ เจตนาหรือแนวโน้มทีบ่ คุ คลต้องการกระท�ำพฤติกรรมทีก่ อ่ ให้เกิดประโยชน์
ต่อส่วนรวมไม่วา่ จะเป็นด้านการเมืองหรือสังคมในอนาคตซึง่ ควรอยูใ่ นตัวบ่งชีก้ ลุม่ เดียวกันตามแบบ Lenzi
et al. (2014) แต่ผลที่ได้จากการวิจัยกลับพบว่า การมีความประสงค์ที่จะท�ำเพื่อส่วนรวมในกิจกรรมทาง
ด้านการเมืองแยกกันอยูค่ นละองค์ประกอบกับกิจกรรมทางด้านสังคม โดยการมีความประสงค์ทจี่ ะท�ำเพือ่
ส่วนรวมในกิจกรรมด้านสังคมอยูใ่ นองค์ประกอบความยึดมัน่ ในความเป็นพลเมืองด้านพฤติกรรมขณะทีก่ าร
มีความประสงค์ทจี่ ะท�ำเพือ่ ส่วนรวมในกิจกรรมด้านการเมืองกลับไปอยูใ่ นองค์ประกอบความยึดมัน่ ในความ
เป็นพลเมืองด้านความรู้สึก ในตัวบ่งชี้ด้านความรู้สึกเกี่ยวข้องกับชุมชนผลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าการที่
เยาวชนไทยจะเข้าไปมีสว่ นร่วมในกิจกรรมทางด้านการเมืองหรือไม่นนั้ ขึน้ อยูก่ บั ความรูส้ กึ เกีย่ วข้องสัมพันธ์
ที่พวกเขามีต่อกลุ่มหรือต่อชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่ดังนั้น ถ้าเยาวชนไทยรู้สึกผูกพันและเห็นความส�ำคัญ
ของชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคนในชุมชนมีความตื่นตัวต่อกิจกรรมทางด้านการเมืองแล้ว เยาวชนก็
มีแนวโน้มที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อส่วนรวมด้านการเมืองตามไปด้วยสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล และอุษา สุทธิสาคร (2558) ที่พบว่า จากลักษณะของสังคมไทยที่อยู่ร่วม
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กันแบบเป็นกลุ่มท�ำให้อิทธิพลจากกระบวนการรวมตัวกันของคนในชุมชนส่งผลต่อพฤติกรรมของสมาชิก
ภายในชุมชนนั้นๆ และงานวิจัยของ สมาน ฟู-แสง (2540) ที่พบว่า ความตั้งใจเข้าไปมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของนักศึกษาในระดับปริญญาตรีมีความสัมพันธ์กับเจตคติต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการ
คล้อยตามกลุ่มอ้างอิง รวมทั้งสอดคล้องกับวัชรา ไชยสาร (2545, น. 24-25) ที่อธิบายว่าความรู้สึก
ผูกพันเป็นชุมชนของคนภายในชุมชนคือปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้ประชาชนต้องการเข้าไปมีส่วนร่วมทางด้าน
การเมือง และศรัณยุ หมั้นทรัพย์ (2557, น. 113-114) ที่อธิบายว่า ชุมชนเข้มแข็งกลายเป็นประชาสังคม
ทีป่ ระกอบไปด้วยพลเมืองทีก่ ระตือรือร้นมุง่ ปกป้องรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมได้กต็ อ่ เมือ่ คนในชุมชน
ร่วมมือร่วมใจช่วยกันแก้ปัญหาภายในชุมชนดังนั้น จากเหตุผลทั้งหมดดังกล่าว ผู้วิจัยจึงตั้งชื่อตัวบ่งชี้ด้าน
ความรู้สึกเกี่ยวข้องกับชุมชนใหม่ว่าเป็น ตัวบ่งชี้ด้านความรู้สึกเกี่ยวข้องกับชุมชนและการเมือง
2. จากผลการวิจัยซื่งเป็นการตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัดคุณลักษณะความยึดมั่น
ในความเป็นพลเมืองส�ำหรับเยาวชนไทยซึง่ มี 3 องค์ประกอบได้แก่ ด้านพฤติกรรม ด้านความรูส้ กึ และด้าน
ปัญญานัน้ นอกจากจะมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์แล้ว (Chi-square = 14.116, df = 9,
p = .118, GFI = .991, AGFI = .966, SRMR = .022, RMSEA = .037) ยังพบว่า ความสัมพันธ์ของ
ตัวแปรชี้วัดความยึดมั่นในความเป็นพลเมืองส�ำหรับเยาวชนไทยระหว่างตัวแปรการมีความความสามารถ
ด้านพลเมืองกับตัวแปรความรูส้ กึ เกีย่ วข้องกับชุมชนและการเมืองมีคา่ ความสัมพันธ์กนั มากทีส่ ดุ (r = 0.636)
เมือ่ เปรียบเทียบกับตัวแปรคูอ่ นื่ ๆ ซึง่ สามารถอธิบายได้วา่ ถ้าเยาวชนยิง่ รับรูว้ า่ เขามีความสามารถทีจ่ ะสร้าง
ความเปลีย่ นแปลงทีด่ ใี ห้กบั สังคมและสามารถเข้าไปมีสว่ นร่วมในกิจกรรมเพือ่ สาธารณะต่างๆ อันก่อให้เกิด
ประโยชน์ตอ่ ส่วนรวมได้ เขาก็จะยิง่ รูส้ กึ ว่าตนเองมีความเกีย่ วข้องสัมพันธ์กบั ชุมชนและการเมืองตามไปด้วย
สอดคล้องกับ Bandura (1995) ที่อธิบายว่าโดยธรรมชาติแล้วมนุษย์ต้องการเป็นผู้ควบคุมเหตุการณ์ต่างๆ
ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของตนเอง ดังนั้น การรับรู้ความสามารถของตนจึงส่งผลต่อกระบวนการทางด้าน
การคิด การจูงใจ อารมณ์ และการตัดสินใจเลือกท�ำพฤติกรรมต่างๆ ของมนุษย์ และยังสอดคล้องกับ
แนวคิดโมเดลแรงจูงใจภายใต้ทฤษฎีการก�ำหนดตนเอง (Self-Determination Theory: SDT) ที่อธิบายว่า
ความยึดมั่นผูกพันอันเป็นแรงจูงใจที่ท�ำให้มนุษย์เกิดความต้องการหรือกระท�ำพฤติกรรมต่างๆ จะเกิดขึ้น
ได้ต่อเมื่อความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ใน3 ด้านได้แก่ ความต้องการความสามารถ ความต้องการ
ความมีอิสระ และความต้องการความสัมพันธ์ ได้รับการเติมเต็มนั่นเอง

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

ผลจากการวิจัยครั้งนี้ท�ำให้ได้โมเดลการวัดคุณลักษณะความยึดมั่นในความเป็นพลเมืองที่
เหมาะสมส�ำหรับเยาวชนไทยในช่วงวัยรุ่นตอนปลาย โดยพบองค์ประกอบของความยึดมั่นในความเป็น
พลเมือง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านพฤติกรรม ด้านความรู้สึก และด้านปัญญา ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการน�ำ
ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์และข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไปดังนี้
1. ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์: เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้พบค่าน�้ำหนัก
องค์ประกอบความยึดมั่นในความเป็นพลเมืองด้านพฤติกรรมมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับองค์ประกอบ
ความยึดมั่นในความเป็นพลเมืองด้านอื่นๆ ดังนั้น การน�ำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในหลักสูตรที่ต้องการ
พัฒนาส่งเสริมความเป็นพลเมืองให้กับเยาวชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวัยรุ่นตอนปลายจึงควรเน้นที่รูป
แบบการเรียนการสอนที่ท�ำให้เยาวชนเกิดประสบการณ์ตรงโดยเน้นการปฏิบัติเป็นหลัก เพื่อกระตุ้นให้
เยาวชนเกิดการเรียนรู้และเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนมีความยึดมั่นในความเป็นพลเมืองต่อไป
ในอนาคต
2. ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป: เนื่องจากการวิจัยนี้มุ่งเน้นที่การพัฒนาโมเดลการวัด
คุ ณ ลั ก ษณะความยึ ด มั่ น ในความเป็ น พลเมื อ งส� ำ หรั บ เยาวชนไทยช่ ว งวั ย รุ ่ น ตอนปลายดั ง นั้ น เพื่ อ
เป็นการต่อยอดผลจากการวิจัยจึงควรมีการศึกษาเพื่อค้นหาวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการน�ำมาใช้พัฒนา
และส่งเสริมคุณลักษณะความยึดมั่นในความเป็นพลเมืองส�ำหรับเยาวชนไทยในช่วงวัยดังกล่าวตามองค์
ประกอบในแต่ละด้านต่อไปในอนาคต
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