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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) สร้างและพัฒนาตัวบ่งชี้ความเป็นพลเมืองดีของผู้บริหาร สถานศึกษา

และ (2) ตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลการวัดตัวบ่งชีค้วามเป็นพลเมืองดีของผู้บริหารสถานศึกษาที่ผู้วิจัยพฒันา
ขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ด าเนินการวิจัยโดยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สังเคราะห์เนื้อหา ก าหนดเป็น
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 7 คนเพื่อพิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมขององค์ประกอบและตัว
บ่งชี้และตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างขององค์ประกอบและตัวบ่งชี้ความเป็นพลเมืองดีของผู้บริหารสถานศึกษาที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้นจ านวน 1 ฉบับ  โดยเก็บข้อมูลจากผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 478 คน  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ
พื้นฐานและการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันด้วยโปรแกรม AMOS  ผลการวิจัยพบว่า  

1. ตัวบ่งชี้ความเป็นพลเมืองดีของผู้บริหารสถานศึกษาประกอบด้วย 13 ตัวบ่งชี้จาก 3 องค์ประกอบ คือ     
(1) องค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วมในฐานะพลเมืองที่ดี มี 4 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ การตระหนักและเห็นคุณค่าของ                     
การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ การท างานเป็นทีมและ              
การรูเ้ท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง (2) องค์ประกอบด้านมีจิตส านึกยุติธรรมในสังคม มี 4 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ การมีจริยธรรม
และคุณธรรม การเคารพนับถือตนเองและผู้อ่ืน การมีความเสมอภาคและการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี และ                   
(3) องค์ประกอบด้านความรับผิดชอบในตนเอง มี 5 ตัวบ่งชี้  ได้แก่ การจงรักภักดีต่อชาติ การมีทักษะความรู้ใน                
การจัดระบบชีวิต การเคารพกฎหมายและปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของสังคม การยึดถือค่านิยมเฉพาะและ 
อุดมคติและการมีเอกลักษณ์ที่มาจากความเป็นสมาชิกของชุมชนทางการเมือง  

2. โมเดลการวัดตัวบ่งชี้ความเป็นพลเมืองดีของผู้บริหารสถานศึกษาที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยมี 2 = 43.29, 𝑑𝑓 = 39, 2/𝑑𝑓= 1.11, p = 0.29, GFI = 0.99, 
AGFI = 0.97, RMSEA = 0.02 

 
ค าส าคัญ :  ตัวบ่งชี้  ความเป็นพลเมืองดี  ผู้บริหารสถานศึกษา   
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ABSTRACT 
The objectives of this study were ( 1)  to create and develop good citizenship indicators of 

school administrators, and (2) to examine the congruence of the model of good citizenship indicators 
of school administrators developed by the researcher with empirical data.  The researcher studied 
related documents and research reports; then synthesized the contents of the documents to 
determine the components and indicators.   After that, 7 experts were interviewed to validate the 
appropriateness of the components and indicators.  Also, a questionnaire was used to collect data 
from 478 school administrators in order to verify construct validity of the model.  The data were 
analyzed using basic statistics and confirmatory factor analysis via the AMOS Program.  The study 
found that 
 1. The good citizenship indicators of school administrators consisted of 13 indicators from 3 
components. (1) The component of participation as a good citizen, which consisted of 4 indicators: 
the realization of and seeing value of conservation and development of natural resources and the 
environment; the systematic analytical thinking; the team working; and the change literacy.  (2) The 
component of social justice awareness, which consisted of 4 indicators: the possession of ethics and 
virtues; the self- respect and respect for others; the respect for equality and peaceful conflict 
management.  (3) The component of self-responsibility, which consisted of 5 indicators: patriotism; 
the possession of skills and knowledge in life management; the respect for the law and compliance 
with social rules and regulations; the adherence to specific value and ideology; and the political 
identity. 
 2 .  The model of good citizenship indicators of school administrators had goodness- of- fit 
significantly with the empirical data; with statistical values of 2 = 43.29, 𝑑𝑓 = 39, 2/𝑑𝑓= 1.11,                         
p = 0.29, GFI = 0.99, AGFI = 0.97, RMSEA = 0.02 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
การพัฒนาประเทศสู่สมดุลและยั่งยืนจะต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในประเทศให้ 

เข้มแข็งพร้อมรับกับโลกในยุคศตวรรษที่ 21 ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายหลายด้าน เช่น ด้านเศรษฐกิจ สังคม
และการเมืองที่เกิดขึ้นทั่วโลก องค์ประกอบที่ส าคัญที่เป็นตัวรองรับและเงื่อนไขผลักดันความเจริญก้าวหน้าก็คือ
พลเมืองของประเทศ หากประเทศใดมีพลเมืองที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์แล้วประเทศนัน้จะ
มีสังคมที่เข้มแข็ง ปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้น เช่น ปัญหาการเมือง ปัญหาสังคม ปัญหาศีลธรรมหรือปัญหาเยาวชนก็จะ
สามารถแก้ไขได้ทั้งสิ้น (Thewanarumitkun, 2012) ดังนั้น ในการพัฒนาพลเมืองของประเทศให้เป็นพลเมืองที่ดีได้
นั้น การจัดการศึกษาจึงมีบทบาทส าคัญที่สุดและจ าเป็นอย่างยิ่งในฐานะที่เป็นเครื่องมือส าหรับสร้างคุณลักษณะความ
เป็นพลเมือง (Nirunthavee, 2005)  

ส าหรับประเทศไทยในปัจจุบันก็ยังไม่ปรากฏความชัดเจนเกี่ยวกับสภาวะของความเป็นพลเมืองดีของ
สังคมไทยว่ามีมากน้อยเพียงใด มีเพียงการกล่าวถึงว่าหากประชาชนมีจิตส านึกของความเป็นพลเมืองดีประเทศไทยก็
จะเป็นประเทศที่มีความเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงและมีสันติสุข ในขณะเดียวกันการจัดการศึกษาของไทยก็ได้ให้
ความส าคัญเรื่องการพัฒนาความเป็นพลเมืองดีและก าหนดเป็นเป้าหมายหลักของการจัดการเรียนการสอนมาอย่าง
ต่อเนื่อง ดังที่ปรากฏในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่กล่าวไว้ในมาตรา 7 โดยมีจุดเน้นในเรื่อง
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ เช่น ความเสมอภาค เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิ และเสรีภาพ มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
เป็นต้น (National Education Act, 2010) 

สถานศึกษาเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทในการจัดการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองดี  ผู้บริหารสถานศึกษา
ในฐานะบุคคลส าคัญของชุมชนจะต้องประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างในแง่ความเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ด ารง
ตนตามบทบาทหน้าที่ของพลเมืองที่ดี เป็นนักพัฒนาและนักบริการสังคม สามารถชี้แนะแนวทางการพัฒนาชุมชนให้
เจริญก้าวหน้าตามทิศทางที่ต้องการและร่วมแนะน าแก้ปัญหาของชุมชนอย่างเต็มก าลังความสามารถ รวมถึง                 
การยอมรับฟังความคิดเห็นพร้อมกับเสริมสร้างบรรยากาศประชาธิปไตยและความร่วมมือ น าไปสู่การยอมรับและ
ศรัทธาอย่างภาคภูมิ  (Office of the National Education Commission,  2002)  จากบทบาทของผู้บริหาร
สถานศึกษาดังกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นถึงความส าคัญของการประพฤติปฏิบัติตนพร้อมกับภาวะความเป็นผู้น าในการ
กระท าความดีในทุกๆด้าน ซึ่งจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับองค์กรนั้นด้วย เป็นการเน้นย้ าให้เห็นถึงบทบาทและหน้าที่
ของความเป็นสมาชิกคนหนึ่งของสังคมหรือความเป็นพลเมืองดีนั่นเอง 

จากความส าคัญดังกล่าวจะเห็นได้ว่าบทบาทที่ส าคัญของผู้บริหารสถานศึกษาคือการแสดงออกที่จะเป็น             
ตัวแบบในการส่งเสริมและเสริมสร้างลักษณะของความเป็นพลเมืองดีซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการประเมินคุณภาพใน
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถาบันการศึกษาที่ได้ก าหนดยุทธศาสตร์พัฒนา
การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง พ.ศ. 2553-2561 โดยได้ระบุกลุ่มเป้าหมายคือผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาและ
ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีความเป็นพลเมืองร้อยละ 100 ในระยะแรกตามกรอบเวลาการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่ 2 (Subcommittee on Educational Policy and Reform in the Second Decade on Educational 
Development to Create good citizen, 2010) จากการศึกษาเอกสาร ผู้วิจัยพบว่า ยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับ
ความเป็นพลเมืองดีของผู้บริหารสถานศึกษาภายใต้บริบทของสังคมไทย ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะสร้างและพัฒนา              
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ตัวบ่งชี้ความเป็นพลเมืองดีของผู้บริหารสถานศึกษาขึ้น เพื่อเป็นอีกหนึ่งแนวทางส าหรับผู้ที่เกี่ยวข้องจะได้ใช้เป็น
เครื่องมือส าหรับการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีความเป็นพลเมืองดีและพลโลกที่ดีต่อไป  

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อสร้างและพัฒนาตัวบ่งชี้ความเป็นพลเมืองดขีองผู้บริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 
2. เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลการวัดตัวบ่งชี้ความเป็นพลเมืองดีของผู้บริหารสถานศึกษา 

ระดับมัธยมศึกษาที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

 
สมมติฐานการวิจัย 

โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ความเป็นพลเมืองดีของผู้บริหารสถานศึกษาที่สร้างขึ้น มีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การวิเคราะห์โมเดลองค์ประกอบความเป็นพลเมืองดีของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้วิจัยได้สังเคราะห์แนวคิด
เกี่ยวกับลักษณะของพลเมืองดีได้ข้อเสนอ 3 องค์ประกอบได้แก่ 1) ความรับผิดชอบในตนเอง 2) การมีส่วนร่วมใน
ฐานะพล เมื อ งที่ ดี  และ  3 )  มี จิ ตส า นึ กยุ ติ ธ ร รม ในสั ง คม  ( Nirunthavee, 2005; Tantisunthorn, 2012; 
Thewanarumitkun, 2012;  Ralph, 1958;  lan et al. , 1999; Kahne & Westheimer, 2004; Smith, 2005) 
นอกจากนี้ยังน าแนวคิดดังกล่าวมาสังเคราะห์ร่วมกับข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ  พ.ศ. 2556 
หมวด 2 ข้อ 12 มาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา (The Teachers Council of Thailand regulations 
regarding professional ethics, 2013) เพื่อให้ได้รายละเอียดของตัวบ่งชี้ที่มีความสอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย 
ทั้งนี้ผลการสังเคราะห์โมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันของความเป็นพลเมืองดีของผู้บริหารสถานศึกษา ได้ก าหนดเป็น
กรอบแนวคิดในการวิจัยตามภาวะสันนิษฐานตามทฤษฎี ดังภาพที่ 1  
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดองค์ประกอบความเป็นพลเมืองดีของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 แบบแผนของการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 

ประชากรและตัวอย่าง  
ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

จ านวน 6,378 คน  
ตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โดยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 10–20 คนต่อตัวแปรในการวิจัยหนึ่งตัวแปร (Hair et al., 2010)  ในการวิจัยครั้งนี้มีใช้
กลุ่มตัวอย่าง 20 เท่าของตัวแปรที่สังเกตได้หรือตัวบ่งชี้จ านวน 13 ตัวแปรคือ 260 คนแต่ผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บข้อมูลโดย

จงรักภักดีต่อชาติ (Fac_1) 

มีทักษะชีวิต (Fac_2) 

 
เคารพกฎหมาย (Fac_3) 

 

ยึดถือค่านิยม (Fac_4) 

 
มีเอกลักษณ์ ( (Fac_5) 

 

อนุรักษ์และพัฒนา (Fac_6) 

 

คิดวิเคราะห์ (Fac_7) 

 
ท างานเป็นทีม (Fac_9) 

 
รู้เท่าทัน (Fac_10) 

 

จริยธรรม (Fac_8) 

 

เคารพตนเอง (Fac_11) 

 

เสมอภาค (Fac_12) 

 

จัดการความขัดแย้ง 
(Fac_13) 

 

ความรับผิดชอบ

(Fac_res) 

การมีส่วนร่วม

(Fac_par) 

จิตส านึกยตุิธรรม 

(Fac_jus) 

 

ความเป็น

พลเมือง  

(CIVIC) 
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ทางไปรษณีย์ซึ่งอาจท าให้ได้ข้อมูลไม่เพียงพอต่อการวิเคราะห์ ผู้วิ จัยจึงเพิ่มจ านวนกลุ่มตัวอย่างเป็น 500 คน            
โดยใช้การสุ่มแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วนของขนาดสถานศึกษา  

เครื่องมือวิจัย 

ผู้วิจัยศึกษาสังเคราะห์ร่างองค์ประกอบและตัวบ่งชี้จากเอกสาร แนวคิดและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับความเป็น
พลเมืองดีทั้งในและต่างประเทศ โดยพิจารณาร่วมกับข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556              
น าร่างองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ที่สังเคราะห์ได้มาสร้างเป็นแบบสอบถาม รอบที่ 1 มีลักษณะเป็นแบบสอบถาม
ปลายเปิด สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา จ านวน 7 คน ใช้การคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)   
มีเกณฑ์ในการคัดเลือกคือเป็นนักวิชาการหรือผู้มีประสบการณ์ในการท าวิจัยเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองหรือผู้บริหาร
ระดับสูงต าแหน่งศึกษาธิการภาคขึ้นไป เพื่อท าการคัดกรอง พิจารณาความเหมาะสมของตัวบ่งชี้และให้ข้อเสนอแนะ
ในการแก้ไขเพิ่มเติมตัวบ่งชี้ให้มีความสมบูรณ์ ชัดเจนในการสื่อความหมาย น าแบบสอบถามรอบที่ 1 มาปรับปรุงแก้ไข
ตัวบ่งชี้บางตัวตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิได้เสนอแนะไว้ และสร้างแบบสอบถามรอบที่ 2 มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ตามแบบของลิเคอร์ท (Likert’s Rating Scale) คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง 
น้อย น้อยที่สุด ท าตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือด้านความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยผู้เชี่ยวชาญ
จ านวน 5 คน พบว่า แบบสอบถามมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.60 - 1.00 จากนั้นน าแบบสอบถาม
ไปทดลองใช้ (Try out) กับผู้บริหารสถานศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 463 คน เพื่อตรวจสอบคุณภาพของ
แบบสอบถาม โดยการวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) พบว่าความเชื่อมั่นของตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบที่ 1 อยู่ระหว่าง 0.77 - 0.88 
องค์ประกอบที่ 2 อยู่ระหว่าง 0.82 – 0.91 และองค์ประกอบที่ 3 อยู่ระหว่าง 0.89 – 0.92 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยท าหนังสือถึงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เพื่อขอหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก

โรงเรียนที่ก าหนดเป็นกลุ่มตัวอย่างและส่งแบบสอบถามถึงโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทางไปรษณีย์ จ านวน 500 ฉบับ 
ได้แบบสอบถามกลับคืนมาและมีความสมบูรณ์จ านวน 478 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 95.6 

การวิเคราะห์ข้อมูล  
การวิเคราะห์ข้อมูลในคร้ังนี้ ด าเนินการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ดังนี้ 
1. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความโด่ง และ

ความเบ้เพื่ออธิบายการกระจายของข้อมูล วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ตรวจสอบความเหมาะสมของเมทริกซ์
สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร และท าการวิเคราะห์องค์ประกอบจากค่าดัชนี KMO และค่าทดสอบทางสถิติ Bartlett’s 
Test of Sphericity  

2. วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับแรก (First Order Confirmatory) เพื่อตรวจสอบความเป็น
องค์ประกอบเดียวของโมเดลและวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง (Second Order Confirmatory) เพื่อ
ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป AMOS โดยการทดสอบความ
สอดคล้องของโมเดลการวัดตัวบ่งชี้ความเป็นพลเมืองดีของผู้บริหารสถานศึกษาที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นกับข้อมูลที่ได้จาก
กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ ได้แก่ ค่าสถิติไค-สแควร์ (Chi-Square) ระดับการยอมรับคือไม่มีนัยส าคัญหรือ
ค่า 05.0 valuep  ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness of Fit Index: GFI) ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่
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ปรับแก ้(Adjusted Goodness of Fit Index: AGFI) ระดับการยอมรับคือตั้งแต่ 0.90 ขึ้นไป  ดัชนีรากก าลังสองเฉลีย่
ของเศษ (Root Mean Square Residual: RMR) และดัชนีรากก าลังสองเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนในการประมาณ
ค่า (Root Mean Square Error of Approximation: RMSEA) ระดับการยอมรับคือน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.50 น าผล
การวิเคราะห์ที่ได้มาคัดเลือกตัวบ่งชี้ที่มีความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง คือ มีค่า Factor Loading มากกว่าหรือเท่ากับ 
0.30 และมีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมเท่ากับหรือมากกว่า 3.50 (Wanitbancha, 2014 ) 
 

ผลการวิจัย 
1. ตัวบ่งชี้ความเป็นพลเมืองดีของผู้บริหารสถานศึกษา มี 13 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย (1) การจงรักภักดีต่อ

ชาติ (2) การมีทักษะความรู้ในการจัดระบบชีวิต (3) การเคารพกฎหมายและปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของสังคม 
(4) การยึดถือค่านิยมเฉพาะและอุดมคติ (5) การมีเอกลักษณ์ที่มาจากความเป็นสมาชิกของชุมชนทางการเมือง                 
(6) การตระหนักและเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม (7) การคิดวิเคราะห์อย่าง
เป็นระบบ (8) การท างานเป็นทีม (9) การรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง (10) มีจริยธรรมและคุณธรรม (11) เคารพนับ
ถือตนเองและผู้อ่ืน (12) มีความเสมอภาค และ (13) การจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี ท าการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
ตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นพบว่า ความสัมพันธ์ของตัวบ่งชี้ความเป็นพลเมืองดีของผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง 13 ตัวบ่งชี้
มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกคู่ และมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ตั้งแต่ 0.46 ถึง 0.88 
โดยตัวบ่งชี้คู่ที่มีความสัมพันธ์กันสูงสุดคือ ตัวบ่งชี้ด้านการรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงกับด้านการคิดวิเคราะห์อย่าง
เป็นระบบมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.88 เมื่อพิจารณาค่าสถิติทดสอบ Bartlett’s Test of Sphericity เพื่อ
ทดสอบสมมุติฐานว่าเมทริกซ์สหสัมพันธ์นั้นเป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์หรือไม่ พบว่ามี ค่าไค-สแควร์ (2) เท่ากับ 
7,830.49 องศาอิสระ (𝑑𝑓) เท่ากับ 78  ค่านัยส าคัญทางสถิติ (p) เท่ากับ .00 แสดงว่าเมตริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัว
บ่งชี้มีความแตกต่างจากเมตริกซ์เอกลักษณ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผลการวิเคราะห์ค่าดัชนี Kaiser-
Meyer-Olkin Measures of Sampling  Adequacy (KMO) มีค่าเท่ากับ 0.96 ซึ่งมีค่าเข้าใกล้ 1 แสดงให้เห็นว่าตัว
บ่งชี้มีความสัมพันธ์กันมากและมีความเหมาะสมที่จะน าไปใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบความเป็นพลเมืองดีของ
ผู้บริหารสถานศึกษาต่อไปได้  

2. การตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลการวัดตัวบ่งชี้ความเป็นพลเมืองดีของผู้บริหารสถานศึกษา  
2.1 ผลตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลการวัดตัวบ่งชี้ความเป็นพลเมืองดีของผู้บริหารสถานศึกษา 

โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับแรกเพื่อตรวจสอบความเป็นองค์ประกอบเดียวของโมเดล พบว่า                 
มีค่าไค-สแควร์ (2) เท่ากับ 43.29 องศาอิสระ (𝑑𝑓) เท่ากับ 39 ค่านัยส าคัญทางสถิติ (p) เท่ากับ .29 กล่าวคือ                 
ค่าไค-สแควร์ (2) ไม่แตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสัดส่วนของค่าไค-สแควร์กับองศา
อิสระ (2/𝑑𝑓) เท่ากับ 1.11 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 2 และค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนก าลังสองของการประมาณค่า                   
(RMSEA) เท่ากับ 0.02 มีค่าเข้าใกล้ศูนย์ ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง (GFI) เท่ากับ 0.99 และค่าดัชนีวัดระดับ
ความสอดคล้องที่ปรับแก้ (AGFI) เท่ากับ 0.97 มีค่าเข้าใกล้ 1 แสดงว่าโมเดลการวัดตัวบ่งชี้มีความสอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ์หรือมีความตรงเชิงโครงสร้างและค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี้ทุกตัวมีค่าเป็นบวกและแตกต่างจาก
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ศูนย์อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 โดยตัวบ่งชี้ที่มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากที่สุดคือมีจริยธรรมและคุณธรรม (Fac_8) 
มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.93  

1.2  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของความเป็นพลเมืองดขีองผู้บริหารสถานศึกษา 
เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลพบว่ามีค่าไค-สแควร์ (2)  เท่ากับ 43.29 องศาอิสระ (𝑑𝑓) เท่ากับ 
39 ค่านัยส าคัญทางสถิติ (p) เท่ากับ .29 นั่นคือ ค่าไค-สแควร์ (2)  ไม่แตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติและ
ค่าสัดส่วนของค่าไค-สแควร์กับองศาอิสระ (2/𝑑𝑓) เท่ากับ 1.11 ค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนก าลังสองของ             
การประมาณค่า (RMSEA) เท่ากับ 0.02 มีค่าเข้าใกล้ศูนย์ ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง (GFI) เท่ากับ 0.99 ค่าดัชนี
วัดระดับความสอดคล้องที่ปรับแก้ (AGFI) เท่ากับ 0.97 มีค่าเข้าใกล้ 1 แสดงว่าโมเดลการวัดมีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ นอกจากนี้ยังพบว่าความเป็นพลเมืองดีของผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ความ
รับผิดชอบในตนเอง การมีส่วนร่วมในฐานะพลเมืองที่ดี และมีจิตส านึกยุติธรรมในสังคม มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเป็น
บวกและแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 ทุกองค์ประกอบ โดยมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบตั้งแต่ 0.97 ถึง 
1.01 แสดงให้เห็นว่าทั้ง 3 องค์ประกอบเป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญความเป็นพลเมืองดีโดยรวมได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
โดยองค์ประกอบที่มีน้ าหนักมากที่สุดในความเป็นพลเมืองดีของผู้บริหารสถานศึกษา ได้แก่การมีส่วนร่วมในฐานะ
พลเมืองที่ดี  รองลงมาคือมีจิตส านึกยุติธรรมในสังคมและความรับผิดชอบในตนเอง มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 
1.01, 0.98 และ 0.97 ตามล าดับ และมีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) อยู่ระหว่าง 0.95 ถึง 1.02 ดังตารางที่ 1 
และภาพที่ 2 

 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองของความเป็นพลเมืองดีของผู้บริหารสถานศึกษา 

องค์ประกอบ 
(ตัวแปรแฝง) 

ตัวบ่งช้ี 
(ตัวแปรที่สังเกตได้) 

ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 

SC
b  S.E. t  2

R  
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่หนึ่ง     

Fac_res 

Fac_1 0.60 <--> <--> 0.36 

Fac_2 0.87 0.08 16.07* 0.76 
Fac_3 0.84 0.08 15.66* 0.71 

Fac_4 0.88 0.09 15.12* 0.78 
Fac_5 0.92 0.09 15.82* 0.85 

Fac_par 

Fac_6 0.86 <--> <--> 0.75 
Fac_7 0.92 0.04 29.61* 0.85 
Fac_9 0.91 0.04 26.49* 0.83 

Fac_10 0.88 0.03 31.27* 0.78 

Fac_jus 

Fac_8 0.93 <--> <--> 0.87 

Fac_11 0.91 0.03 35.44* 0.83 
Fac_12 0.91 0.03 35.52* 0.83 
Fac_13 0.85 0.04 29.34* 0.73 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบ 
(ตัวแปรแฝง) 

ตัวบ่งช้ี 
(ตัวแปรที่สังเกตได้) 

ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 

SC
b  S.E. t  SC

b  
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง     

 
CIVIC 

Fac_res 0.97 <--> <--> 0.95 

Fac_par 1.01 <--> <--> 1.02 
Fac_jus 0.98 <--> <--> 0.96 

 

2 =43.29, df =39, df
2 =1.11, p =0.29, GFI =0.99, AGFI =0.97, RMSEA =0.02 

หมายเหตุ  * .05p   
                

sc
b หมายถึง ค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน ,  

               <-->หมายถึง พารามิเตอร์บังคับจึงไม่รายงานค่า S.E. และ t  
 

 
 

ภาพที่ 2  โมเดลสมการโครงสร้างความเป็นพลเมืองดีของผู้บริหารสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ 
             ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
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อภิปรายผล 
จากผลการวิจัยดังกล่าว สามารถน ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 
1. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับแรกของคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีของผู้บริหาร

สถานศึกษาพบว่าโมเดลตัวบ่งชี้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์และมีนัยส าคัญทางสถิติทุกค่า 
แสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบความเป็นพลเมืองดีของผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง 3 องค์ประกอบคือ ความรับผิดชอบใน
ตนเอง การมีส่วนร่วมในฐานะพลเมืองที่ดี และมีจิตส านึกยุติธรรมในสังคม เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของความเป็น
พลเมืองดีของผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับกรอบแนวคิดการวิจัยและสมมุติฐานการวิจัย รวมทั้งสอดคล้องกับ
แนวคิดและงานวิจัยต่างๆที่ศึกษาเก่ียวกับตัวแปร ดังนั้นองค์ประกอบของความเป็นพลเมืองดีของผู้บริหารสถานศึกษา 
3 องค์ประกอบจึงประกอบด้วยตัวบ่งชี้ของความเป็นพลเมืองดีทั้ง 13 ตัวบ่งชี้ และจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยันอันดับที่สองพบว่าทั้ง 3 องค์ประกอบเป็นองค์ประกอบที่ 

ส าคัญของความเป็นพลเมืองดีของผู้บริหารสถานศึกษาได้ เนื่องจากเป็นองค์ประกอบที่มีความเที่ยงตรงเชิง
โครงสร้าง โดยการมีส่วนร่วมในฐานะพลเมืองที่ดีเป็นองค์ประกอบที่มีน้ าหนักองค์ประกอบมากที่สุด แสดงให้เห็นว่า
กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้บริหารสถานศึกษาได้ให้ความส าคัญกับองค์ประกอบการมีส่วนร่วมในฐานะพลเมืองที่ดี ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากผู้บริหารมีความตระหนักในบทบาทและหน้าที่ของความเป็นพลเมือง โดยผ่านกระบวนการปฏิบัติมี
ความรู้สึกผูกพันและเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนจึงเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้ต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะต่างๆ 
อันจะก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่ดีให้กับสังคมและส่วนรวม สอดคล้องกับงานวิจัยของ Bobek et al. (2009)               
Zaff et al. (2010) Bebiroglu et al. (2013) ซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงความรู้สึกผูกพันของบุคคล สถานที่และสิ่งแวดลอ้ม
ในชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่และการมีความรู้สึกส านึกต่อบทบาทและหน้าที่ของพลเมืองดีของตนเองในการท าประโยชน์
เพื่อส่วนรวม  

2. ตัวบ่งชี้ความเป็นพลเมืองดีของผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง 3 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ ที่ได้จากการวิจัยใน
ครั้งนี้  พบว่ามีความสอดคล้องกับแนวคิดและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้ออภิปรายเกี่ยวกับตัวบ่งชี้ ในแต่ละ
องค์ประกอบ ดังนี้  

องค์ประกอบที่ 1 ความรับผิดชอบในตนเอง มีตัวบ่งชี้ที่สามารถอธิบายองค์ประกอบนี้ได้จ านวน 5 ตัวบ่งชี้ 
เรียงตามน้ าหนักองค์ประกอบสูงสุดไปต่ าสุด ได้แก่ (1) การจงรักภักดีต่อชาติ (2) การมีทักษะความรู้ในการจัดระบบ
ชีวิต (3) การเคารพกฎหมายและปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของสังคม (4) การยึดถือค่านิยมเฉพาะและอุดมคติ 
และ (5) การมีเอกลักษณ์ที่มาจากความเป็นสมาชิกของชุมชนทางการเมือง ตัวบ่งชี้ที่มีน้ าหนักองค์ประกอบสูงสุดคือ
ตัวบ่งชี้ด้านการเคารพกฎหมายและปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของสังคม ทั้งนี้อาจเนื่องจากการอยู่ร่วมกันของ
ผู้คนเป็นจ านวนมากในสังคมต้องอาศัยกฎระเบียบกติกาของสังคมคือการถ่ายทอดวิถีชีวิตวัฒนธรรมและการท าให้
สมาชิกในสังคมนั้นสามารถด าเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมถูกต้อง การเข้าไปมีส่วนร่วมในรูปของสังคมใหม่และสถาบัน
ใหม่ สมาชิกในสังคมก็จะต้องเรียนรู้กฎเกณฑ์ใหม่และยอมรับค่านิยมใหม่เพื่อให้การด ารงชีวิตอยู่ของสมาชิกในสังคม
ได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ดังนั้นผู้บริหารยุคใหม่จึงควรมีความเข้าใจและมีเจตคติที่ดีต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎศีลธรรม กติกาของชุมชน ท้องถิ่นและประเทศชาติ 
สอดคล้องกับ Kahne & Westheimer (2004) Thewanarumitkun (2012) Rodsaen (2014) ที่ ได้กล่าวไว้ว่า 
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พลเมืองที่ดีต้องมีความรับผิดชอบส่วนตัว เช่น ท างานและจ่ายภาษี เคารพกฎหมาย ยอมรับและปฏิบัติตามกฎกติกา
ของชุมชน ท้องถิ่นและสังคม เป็นอาสาสมัครในภาวะวิกฤติ เป็นต้น 

 องค์ประกอบที่ 2 การมีส่วนร่วมในฐานะพลเมืองที่ดี มีตัวบ่งชี้ที่สามารถอธิบายองค์ประกอบนี้ได้จ านวน 4 
ตัวบ่งชี้ เรียงตามน้ าหนักองค์ประกอบสูงสุดไปต่ าสุด ได้แก่  (1) การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ (2) การท างานเป็น
ทีม (3) การรู้ เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง และ (4) การตระหนักและเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ตัวบ่งชี้ที่มีน้ าหนักองค์ประกอบสูงสุดคือตัวบ่งชี้ด้านมีการคิดวิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบ ทั้งนี้อาจเนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันการรักษาสถานะขององค์กรให้อยู่รอดเป็นเร่ืองที่ส าคัญแต่เท่านั้นยังไม่
เพียงพอ องค์กรจะต้องเจริญเติบโตและมีความก้าวหน้าอย่างมั่นคงจึงจะสะท้อนให้เห็นถึงความส าเร็จขององค์กร  
บุคลากรเป็นทรัพยากรบุคคลถือเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าขององค์กรการให้ความส าคัญในการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพการเรียนรู้ที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาอย่างมีคุณภาพจะเป็นต้นแบบที่ดีในการสร้างวิธีคิดและ
วิธีการท างานอย่างมืออาชีพ การพัฒนาให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้ร่วมกันเรื่อยๆจึงเป็นวิธีที่จะท าให้องค์กรมีความ
แข็งแกร่ง มั่นคง และมีศักยภาพการแข่งขันที่เหนือคู่แข่ง  ซึ่งสอดคล้องกับ Smith (2005) Cogan & Derricott 
(1988) ที่กล่าวว่า สมรรถนะในการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ เป็นระบบ เป็นคุณลักษณะส าคัญของพลเมือง สามารถ
ท างานร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างมีความรับผิดชอบและท าตามบทบาทหน้าที่ของสังคม มีความเต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลง
วิถีชีวิตและอุปนิสัยการบริโภคให้เอ้ือต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมถึง Amornwiwat (1976) ได้กล่าวไว้ว่าพลเมือง
ต้องรู้จักรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสามารถปรับตนเองให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสังคม เช่นเดียวกับงานวิจัย
ของ Khongcharœn (2012) พบว่า การเสริมสร้างจิตส านึกความเป็นพลเมืองดีในวิถีชีวิตประชาธิปไตยมี
องค์ประกอบที่ส าคัญคือด้านทักษะบุคคลประกอบด้วยการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ยึดมั่นในความเป็นธรรม              
มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ รับรู้ ติดตามข่าวสารและการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม  

องค์ประกอบที่ 3 มีจิตส านึกยุติธรรมในสังคม มีตัวบ่งชี้ที่สามารถอธิบายองค์ประกอบนี้ได้จ านวน 4 ตัวบ่งชี้ 
เรียงตามน้ าหนักองค์ประกอบสูงสุดไปต่ าสุด ได้แก่ (1) มีจริยธรรมและคุณธรรม (2) เคารพนับถือตนเองและผู้อ่ืน              
(3) มีความเสมอภาค และ (4) การจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี ตัวบ่งชี้ที่มีน้ าหนักองค์ประกอบสูงสุดคือตัวบ่งชี้
ด้านมีจริยธรรมและคุณธรรม ทั้งนี้อาจเนื่องจากการปฏิบัติตนให้มีจริยธรรมและคุณธรรมของผู้บริหารสถานศึกษามี
ความส าคัญมากต่อการบริหารงานในองค์กรเพราะสามารถสร้างความศรัทธาและเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
และคนในสังคม ผู้บริหารที่ดีจึงควรตระหนักอยู่เสมอว่าองค์กรที่ประสบผลส าเร็จในการจัดการศึกษานอกจากจะเกิด
จาก ตัวครู นักเรียนและวิธีการสอนแล้ว ผู้บริหารจะต้องเพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น มีความรู้ความเข้าใจ             
มีทักษะการบริหาร มีจริยธรรมและคุณธรรมที่งดงาม จะต้องยึดมั่นในระเบียบคุรุสภาว่าด้วยจริยธรรมในวิชาชีพ 
(Chinwanno, 2003) หากผู้บริหารมีจริยธรรมและคุณธรรมก็จะได้รับการยอมรับนับถือเป็นการสร้างภาวะผู้น าให้
เกิดขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย สอดคล้องกับ Ralph (1958)  Kahne & Westheimer (2004) Rodsaen (2014) ที่ได้กล่าว
ไว้ว่า พลเมืองที่ดีจะต้องมีคุณธรรมจริยธรรม มุ่งเน้นความยุติธรรม มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์   
มีความเคารพนับถือต่อชีวิตตนเองและผู้อ่ืน เช่นเดียวกับ SongkitSap (2007) ได้กล่าวว่าองค์กรใดที่มีผู้น าเป็น
แบบอย่างในเรื่องการบริการโดยใช้หลักคุณธรรม บ่มสร้างจริยธรรมให้แก่พนักงานและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็น
ธรรมจะท าให้องค์กรและพนักงานประสบความส าเร็จในระยะยาวอย่างยั่งยืน  
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ข้อเสนอแนะ  
1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถน าตัวบ่งชีท้ี่
ผ่านการพัฒนาและยืนยันได้ด้วยข้อมูลทางสถิติ ไปใช้ในการวัดหรือประเมินความเป็นพลเมืองดีของผู้บริหาร
สถานศึกษา  

1.2 จากผลการวิจัยเป็นข้อมูลพื้นฐานที่ผู้ เกี่ยวข้องกับการคัดสรรบุคคลเข้าสู่ต าแหน่งบริหาร
กระทรวงศึกษาธิการ สามารถน าไปพัฒนาความเป็นพลเมืองดีให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา อาทิ ระดับนโยบาย             
หน่วยเหนือควรก าหนดกิจกรรมที่ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาตามผลการวิจัยนี้ และใน
ระดับปฏิบัติการควรออกแบบกิจกรรมที่สอดคล้องกับองค์ประกอบจากผลการวิจัยนี้  

2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยในครั้งต่อไป 
2.1 ผลการวิจัยพบว่าการพัฒนาตัวบ่งชี้และการตรวจสอบความสอดคล้องโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยัน

ของความเป็นพลเมืองดีของผู้บริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในระดับยอมรับได้ ดังนั้นควรน าองค์ประกอบดังกล่าวไปท าการวิจัยเชิงปฏิบัติการหรือวิจัยเชิง
ทดลองเพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาต่อไป  

2.2 ควรสร้างเกณฑ์ส าหรับตัวบ่งชี้ความเป็นพลเมืองดีของผู้บริหารสถานศึกษาในบทบาทที่ปฏิบัติจริง
และบทบาทที่คาดหวัง  
 

กิตติกรรมประกาศ 
ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณสถาบันวิจัยพหุวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์           

ที่ ให้ทุนสนับสนุนในการท าวิจัยในคร้ังนี้  
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