ลักษณะทางจิตและสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อภาพลักษณ์
และพฤติกรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัย
ในนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์

ปริญญานิพนธ์
ของ
กษศรณ์ นุชประสพ

เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
ตามหลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาการวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
พฤษภาคม 2560

ลักษณะทางจิตและสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อภาพลักษณ์
และพฤติกรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัย
ในนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์

ปริญญานิพนธ์
ของ
กษศรณ์ นุชประสพ

เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
ตามหลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาการวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
พฤษภาคม 2560
ลิขสิทธิ ์เป็ นของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ลักษณะทางจิตและสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อภาพลักษณ์
และพฤติกรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัย
ในนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์

บทคัดย่อ
ของ
กษศรณ์ นุชประสพ

เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
ตามหลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาการวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
พฤษภาคม 2560

กษศรณ์ นุชประสพ. (2560). ลักษณะทางจิตและสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัยทีม่ อี ทิ ธิพล
ต่อภาพลักษณ์และพฤติกรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัย
ในนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์. ปริญญานิพนธ์ ปร.ด. (การวิจยั
พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
คณะกรรมการควบคุม: รองศาสตราจารย์ ดร.อังศินนั ท์ อินทรกาแหง,
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชุดา กิจธรธรรม.
การวิจยั ครัง้ นี้มจี ุดมุ่งหมายเพื่อทดสอบและเปรียบเทียบแบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์
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สมาชิกชมรมด้านจิตอาสาและบาเพ็ญประโยชน์ 478 คน และนักศึกษาทีเ่ ป็ นสมาชิกชมรมอื่นทีไ่ ม่ใช่
ด้านจิตอาสาและบาเพ็ญประโยชน์ 494 คน เครื่องมือทีใ่ ช้รวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสอบถาม 8 ตอน มีค่า
เชื่อมันระหว่
่
าง .95 - .97 และทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อทดสอบสมมติฐานด้วยโปรแกรม LISREL
ผลการวิจยั พบว่า 1) แบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของลักษณะทางจิตและ
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ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยได้รอ้ ยละ 62 2) แบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของลักษณะ
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ส่งผลต่ อการรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย โดยกลุ่ มนักศึกษาที่เป็ นสมาชิกชมรมด้านจิตอาสาและ
บาเพ็ญประโยชน์มคี ่าอิทธิพลสูงกว่ากลุ่มนักศึกษาทีเ่ ป็ นสมาชิกชมรมอื่น แต่ค่าเฉลีย่ ตัวแปรแฝงความ
ผูกพันทางศาสนาและตัวแปรจิตสานึกสาธารณะในกลุ่มนักศึกษาที่เป็ นสมาชิกชมรมอื่นสูงกว่ากลุ่ม
นักศึกษาทีเ่ ป็นสมาชิกชมรมด้านจิตอาสาและบาเพ็ญประโยชน์

THE EFFECTS OF PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS AND THE CAMPUS
ENVIRONMENTS ON CAMPUS IMAGE AND PARTICIPATIVE BEHAVIOR WITH
UNIVERSITY SOCIAL RESPONSIBILITY OF STUDENTS IN RAJABHAT UNIVERSITY,
RATTANAKOSIN SECTOR.

AN ABSTRACT
BY
KASASORN NUCHPRASOP

Presented in partial fulfillment of the requirements for the
Doctor of Philosophy degree in Applied Behavioral Science Research
at Srinakharinwirot University
May 2017

Kasasorn Nuchprasop. (2017). The Effects of Psychological Characteristics and the Campus
Environments on Campus Image and Participative Behavior with University Social
Responsibility of Students in Rajabhat University, Rattanakosin Sector. Dissertation,
Ph.D. (Applied Behavioral Science Research). Bangkok: Graduate School,
Srinakharinwirot University. Advisor Committee: Assoc. Prof. Dr. Ungsinun Intarakamhang,
Asst. Prof. Dr. Wichuda Kijthorntham.
The purpose of this study was to examine and to compare the structural relationship
model of the causal factors affecting perception of campus image and participative behavior with
university social responsibility of nine hundred and seventy two students in Rajabhat University,
Rattanakosin sector. The sample group was derived from simple random sampling were four
hundred and seventy eight volunteer club members, and four hundred and ninety four nonvolunteer club members. The data collected by a set of questionnaires with eight sections. The
Cronbach's Alpha coefficient of the measures ranged from .95 to .97. The hypothesized models
were examined by LISREL.
The research results were as follows: 1) The hypothesized structural equation model of
the causal factors affecting perception of campus image and the participative behavior with
university social responsibility was adjusted, resulting the level of goodness of fit indices with  2 =
422.66, df = 165 (p = .00),  2 /df = 2.562, CFI = 1.00, SRMR = 0.037, and RMSEA = 0.040. The
perception of campus image was found to be the highest direct predictor of participative behavior
with university social responsibility (  = .72), all causal variables could accounted for sixty
percent of the variance of participative behavior with university social responsibility. The
perception of university support was found to be the highest direct predictor of perception of
campus image (  = .45), all causal variables could account for sixty two percent of the variance
of perception of campus image. 2) There was a difference between the structural relationship
model of the causal factors affecting perception of campus image and participative behavior with
university social responsibility between volunteer club members and non-volunteer club members.
The direct effect of religious affiliation on perception of campus image revealed differences,
indicating that the effects of the volunteer club members group were higher. However, the latent
means of religious affiliation and public consciousness among the group of non-volunteer club
members were higher than those of volunteer club members.
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บทนา
ที่มาและความสาคัญของปัญหา
ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในโลกยุคศตวรรษที่ 21 สังคมได้ก้าวเข้าสู่การ
ั หาความท้าทายรูปแบบใหม่ ๆ ในยุ คนี้ ทุ กองค์กร
เปลี่ยนผ่ านและเผชิญกับการแข่ งขันรวมทัง้ ป ญ
จาเป็ นต้องมีการปรับตัวและพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง และการพัฒนาที่องค์การต้องให้ความสาคัญเป็ น
อย่างยิง่ ก็คอื การพัฒนาบุคลากรให้เป็นทุนมนุ ษย์ทจ่ี ะเป็นกาลังในการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย
ทัง้ ในเชิงยุทธศาสตร์และการรับมือกับการปรับเปลี่ยนที่เกิดขึ้นตลอดเวลา ทัง้ นี้นอกจากความรู้และ
ความสามารถที่รอบด้านของบุคลากรแล้วยังมีเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมในตัวบุคคลที่จะเป็ นจุดแข็ง
สาคัญขององค์กร เนื่องจากคุณลักษณะการเป็ นพลเมืองดียงั คงเป็ นสิง่ ที่พงึ ปรารถนามากที่สุดประเภท
หนึ่งในสังคม (นริสรา พึง่ โพธิ ์สภ. 2556: 6) ดังนัน้ องค์กรต่าง ๆ จึงไม่อาจมองข้ามการพัฒนาคุณลักษณะ
ของบุคลากรทีจ่ ะช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ทด่ี ขี ององค์การ ความรับผิดชอบเป็ นหนึ่งในคุณลักษณะของ
พฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดี ท่ีส ังคมป จั จุ บ ันคาดหวังจากองค์กรทุ กประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
“พฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม” ทัง้ นี้เนื่องจากความรับผิดชอบต่อสังคมเป็ นคุณธรรมที่แสดงถึง
ความคิดความรูส้ กึ ผิดชอบชัวดี
่ ท่จี ะเป็ นเครื่องเหนี่ยวรัง้ ควบคุมพฤติกรรมการสนองความปรารถนาของ
ตนเองได้อย่างเหมาะสม เป็ นความสามารถแยกแยะได้ว่าอะไรเป็ นสิง่ ที่คนกลุ่มใหญ่พงึ ปรารถนา และ
ควรจะแสดงออกอย่างไรเมื่อมีสถานการณ์ สิง่ แวดล้อม หรือกลุ่มบุคคลทีเ่ กี่ยวข้องในสังคมทีต่ นดารงอยู่
มากระตุน้ (Good. 1973: 20) ซึง่ หากบุคคลหรือองค์กรมีความคิดในลักษณะดังกล่าวก็ถอื ว่าเป็ นผูท้ ไ่ี ด้รบั
การปลูกฝงั จิตสานึกอันดีงามด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอันจะนาไปสู่การเปลีย่ นแปลงที่ดขี องตนเอง
สิง่ แวดล้อม สังคม และประเทศชาติ
แนวคิดความรับผิดชอบต่ อสังคมเกิดขึ้นจากการประชุ มสุ ดยอดระดับโลกด้านสิ่งแวดล้อม
(Earth Summit) ในปี พ.ศ. 2535 ซึง่ ได้มกี ารประกาศทิศทางใหม่ของการพัฒนาให้เป็ น “การพัฒนาที่
ยังยื
่ น” หรือ Sustainable Development ที่ต้องคานึงถึงปญั หาสังคมและสิง่ แวดล้อมด้วย โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ในปี พ.ศ. 2542 นายโคฟี อันนัน เลขาธิการสหประชาชาติ ณ เวลานัน้ ได้ออกมาเรียกร้องให้
องค์กรธุรกิจและกิจการต่างๆ ทัวโลกแสดงความเป็
่
นพลเมืองทีด่ ขี องโลก (Good Global Citizenship)
(คณะกรรมการกลุ่มความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนามาตรฐานการเรียนการสอนและการวิจ ัยด้าน
บริหารธุรกิจแห่งประเทศไทย. 2555) จึงทาให้แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมมีพฒ
ั นาการชัดเจนมากขึน้
กลายเป็นกระแสความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (Corporate Social Responsibility: CSR) ได้เข้ามา
สู่โลกธุรกิจและกิจการอย่างจริงจัง ภายใต้แนวคิดและแนวทางดาเนินการเพื่อให้เกิดความสันติและ
การสานสัมพันธ์อนั ดีของการอยูร่ ว่ มกันในสังคม
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ในขณะเดียวกันองค์กรและหน่ วยงานทางด้านการศึกษาเองต่างก็ได้รบั การแพร่ขยายอิทธิพล
ของแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ดังกล่าวเข้ามาในการบริหารจัดการองค์การด้วยเช่นกัน
จะเห็นได้จากการประชุมระดับโลกด้านการอุดมศึกษา (World Conference on Higher Education:
WCHE) เมือ่ วันที่ 5 - 8 กรกฎาคม ค.ศ. 2009 ณ สานักงานใหญ่องค์การยูเนสโก กรุงปารีส ประเทศฝรังเศส
่
เรื่อง บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (The New Dynamics of
Higher Education and Research For Societal Change and Development) มติในทีป่ ระชุมแถลงว่า
การอุดมศึกษามีบทบาทเป็ นพลเมืองทีด่ ี (Public Good) ทีม่ คี วามสาคัญอย่างยิง่ ต่อการสร้างพืน้ ฐาน
ทางด้านการวิจ ัยและนวัต กรรม และสัง คมมีค วามคาดหวังสู งต่ อ การศึกษาในระดับอุ ดมศึกษา
มหาวิทยาลัยในฐานะองค์กรระดับอุดมศึกษาจึงไม่ควรทาหน้าทีแ่ ต่เพียงการผลิตบัณฑิต การวิจยั และ
การบริการวิชาการต่อสังคมเท่านัน้ แต่จะต้องแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านต่าง ๆ รวมทัง้ การ
สร้างและผลิตพลเมืองของโลกทีม่ จี ริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม (สานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา. 2552) สอดคล้องกับหลายองค์กรหลักทางการศึกษาทีร่ ะบุความสาคัญไว้อย่างชัดเจนว่า
ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็ นคุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ (กองวิจยั การศึกษา. 2542) เช่นนัน้
จึงเป็นทีม่ าของแนวคิดด้าน University Social Responsibility: USR ทีเ่ กิดขึน้ ในสถาบันอุดมศึกษา
ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของสถาบันอุดมศึกษา (University Social Responsibility: USR)
มีรากฐานทีป่ ระยุกต์มาจากแนวความคิดความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility:
CSR) ทางด้านธุรกิจ ทีม่ หี ลักการคิดตลอดจนหลักการปฏิบตั ทิ ส่ี ามารถนาไปใช้ได้ทงั ้ องค์กรภาคธุรกิจ
เอกชน ภาครัฐ รวมทัง้ สถาบันอุดมศึกษา และเนื่องจาก USR ยังเป็ นเรื่องใหม่ทาให้สถาบันอุดมศึกษา
ทัง้ ในและต่างประเทศจึงมีแนวทางและการดาเนินการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมที่แตกต่างกัน
ออกไป สถาบันอุดมศึกษาบางแห่งนาแนวคิดรูปแบบของ CSR มาพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคมใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น กาหนดเป็นนโยบายการดาเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาผ่านพันธกิจองค์กร การเปิด
หลักสูตรการเรียนการสอน การเผยแพร่ ในรูปแบบกิจกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่ อสังคมสู่
สาธารณะ แต่ไม่ว่าจะดาเนินการอย่างไรก็ตาม การพัฒนางานด้าน CSR ในสถาบันอุดมศึกษาเหล่านี้
ล้วนมีเป้าหมายหลักร่วมกัน คือ ความยังยื
่ น (sustainability) ของสถาบันอุดมศึกษา (สถาบันคลังสมอง
ของชาติ. 2553)
บทบาทของความรับผิดชอบต่ อสังคมของมหาวิทยาลัย (USR) มีค วามชัดเจนขึ้นเมื่อ
เครือข่ายมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN University Network: AUN) ได้เสนอ
แนวคิด USR จากการจัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเรื่อง การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการ
พัฒนาอย่างยังยื
่ น หรือ AUN USR & S โดยมีมหาวิทยาลัยทีเ่ ป็ นสมาชิกเครือข่ายจานวน 26 แห่ง
จาก 10 ประเทศคือ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเลเซีย
พม่า ฟิ ลปิ ปิ นส์ สิงคโปร์ เวียดนาม และไทยได้รวบรวมกิจกรรม ผลงาน และโครงการของ
มหาวิทยาลัยในเครือข่ายทีแ่ สดงถึงความมุง่ มันในการแสดงความรั
่
บผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนา
ทีย่ งยื
ั ่ นมานาเสนออย่างหลากหลายทัง้ รูปแบบและแนวปฏิบตั ทิ ่ดี ี มีความคิดริเริม่ ที่เป็ นนวัตกรรม
ใหม่ของการแสดงความรับผิดชอบต่ อ สังคมและสามารถนาไปใช้ปฏิบตั ิได้จริง โดยแนวคิดและ
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องค์ประกอบหลักของการแสดงความรับผิดชอบต่ อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยังยื
่ น ของเครือข่าย
มหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศอาเซียน (AUN USR & S) (ASEAN University Network. 2011) นี้ เป็ น
แนวคิดที่ผวู้ จิ ยั นามาเป็ นขอบเขตการศึกษาบทบาทในด้านวางแผน แสดงความคิดเห็น ให้ขอ้ มูลหรือ
ดาเนินการในกิจกรรมทีเ่ กี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัย
ความรับผิดชอบต่อสัง คมของมหาวิทยาลัยจะสาเร็จหรือไม่ นัน้ ปจั จัยสาคัญอยู่ท่บี ุคลากร
ทางการศึกษาทีจ่ ะเป็ นผูส้ นับสนุ นและรับแนวคิดหรือนโยบายไปปฏิบตั ิ ซึง่ นอกจากจะเป็ นผูบ้ ริหาร
ครู บุ ค ลากรทางการศึก ษาแล้ว นัน้ แรงขับ เคลื่อ นส าคัญ ที่จ ะน าความรับ ผิด ชอบต่ อ สัง คมของ
มหาวิทยาลัยสู่ความสาเร็จได้อย่างเข้มแข็งก็คอื พลังของนิสติ นักศึกษา จะเห็นได้จากในการดาเนิน
กิจกรรมต่างๆ เพื่อสังคมของมหาวิทยาลัยหลายโครงการล้วนแล้วแต่มนี ักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมใน
การดาเนินการดังกล่าวทัง้ สิน้ ดังนัน้ ในการอธิบายพฤติกรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของ
มหาวิทยาลัย (USR) ในด้านต่าง ๆ โดยอาศัยกรอบแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนา
อย่างยังยื
่ น (AUN USR & S) ในข้างต้นนัน้ ผูว้ จิ ยั จะศึกษาพฤติกรรมทีเ่ ป็ นการกระทาของนักศึกษา
โดยมุ่ ง ไปที่นั ก ศึก ษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่จะเป็ นกลุ่ มสนั บสนุ นแนวคิดดังกล่ าว ทัง้ นี้ ด้ว ย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันในระดับอุดมศึกษาทีม่ คี วามสาคัญต่อระบบการศึกษาไทยเพราะเป็ น
แหล่งขุมพลังทรัพยากรมนุษย์อนั ทรงคุณค่ายิง่ ของสังคมและประเทศมาเป็นระยะเวลาทีย่ าวนานกว่า
123 ปี (สานักงานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ. 2558: ออนไลน์) ซึ่งแต่เดิมมหาวิทยาลัย
ราชภัฏคือ “วิทยาลัยครู” ที่พ ฒ
ั นามาจากโรงเรียนฝึ กหัดอาจารย์ ในเวลาต่ อมาปี พ.ศ. 2538 ได้ม ี
พระราชบัญญัตยิ กฐานะเป็ น "สถาบันราชภัฏ" เป็ นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิน่ และปี
พ.ศ. 2547 ได้เปลีย่ นชื่อเป็ น "มหาวิทยาลัยราชภัฏ" ตามพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยราชภัฏ และ
การเปลีย่ นแปลงทีส่ าคัญในแวดวงมหาวิทยาลัยราชภัฏมาจากสาระประการหนึ่งของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ทีท่ าให้สานักงานสภาสถาบันราชภัฏมีแนวคิดทีจ่ ะกาหนดแนวทางการ
ดาเนินภารกิจของมหาวิทยาลัยในบทบาทของการเป็ น สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิน่ ให้
บัณฑิตเป็ นผูม้ คี ุณธรรมจริยธรรมมีความคิดเป็ นอิสระดารงไว้ซง่ึ วิถชี วี ติ ของไทย ภูมปิ ญั ญาไทยและ
ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ซึง่ แนวคิดดังกล่าวสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหลายฉบับ
ต่อเนื่องมาจนถึงฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ในด้านการให้คนเป็ นศูนย์กลางการพัฒนาโดยให้สถาบัน
ทางสังคมกล่อมเกลาสร้างคนดี มีวนิ ัย มีค่านิยมที่ดแี ละมีความรับผิดชอบต่อสังคมไทยซึง่ เป็ นการ
ยกระดับ มาตรฐานคุ ณ ภาพชีว ิต ของคนทัง้ ในชนบทและในเมือ ง ด้ ว ยเหตุ น้ี ผู้ ว ิจ ัย จึง เห็น ว่ า
มหาวิทยาลัยราชภัฏมีความเหมาะสมทีจ่ ะเป็ นกาลังสาคัญในการขับเคลื่อนแนวคิด ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมดังกล่าว
กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏมีท่ตี งั ้ อยู่ทงั ้ ในส่วนกลางและส่วนภูมภิ าคทัวประเทศ
่
ได้แก่ กลุ่ม
รัตนโกสินทร์ กลุ่มภาคกลาง กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มภาคเหนือ และกลุ่มภาคใต้ สาหรับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ท่ผี ู้วจิ ยั กาหนดเป็ นขอบเขตในงานวิจยั ครัง้ นี้ประกอบด้วย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี และมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งจะเป็ นตัวแทนของ
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สถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิน่ ในเขตเมืองหลวงของประเทศอันเป็นพืน้ ทีท่ ต่ี อ้ งเผชิญกับปญั หา
สังคมเมืองท่ามกลางกระแสของความเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วของวิทยาการ เทคโนโลยี เศรษฐกิจ
สังคม และศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มนี้ในฐานะที่เป็ นองค์กรทางการศึกษาในสังคม
ดังกล่าวจึงเป็ นทีค่ าดหวังของสังคมในด้านการสร้างสรรค์พฒ
ั นาชุมชนและสังคมใกล้เคียงนัน้ ให้น่าอยู่
ซึง่ บทบาทหนึ่งที่สาคัญก็คอื ความรับผิดชอบต่อสังคม (สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา. 2552)
อีกทัง้ พฤติกรรมของนักศึกษาในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏดังกล่าวก็จะเป็ นตัวแปรสาคัญที่จะช่วย
ส่งเสริมบทบาทหรือสะท้อนคุณลักษณะและคุณภาพทีด่ ขี องสถาบันการศึกษานัน้ ได้อย่างชัดเจน
นอกจากนี้ ตามที่ได้กล่าวไว้ในข้างต้นว่างานวิจยั ความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัย
ในประเทศไทยที่ผ่านมามักศึกษาตามแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ (CSR) หรือ
อาจมีการประยุกต์ใช้กบั หลักการบริหารจัดการของสถานศึกษาหรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมที่ดี เช่น หลักธรรมาภิบาล (จอย ทองกล่อมสี. 2555) เป็ นต้น แต่ยงั ไม่พบการนาแนวคิด
ความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัย (USR) มาศึกษาเป็ นตัวแปรที่สาคัญในการศึกษาโดยตรง
ผู้วจิ ยั จึงมีความสนใจที่ใช้แนวคิดการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยังยื
่ น (AUN
USR & S) มาศึกษาในกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏของไทยที่มภี ารกิจสาคัญคือการเป็ น
มหาวิทยาลัยที่รบั ใช้ชุมชนซึ่งเป็ นการศึกษาที่สามารถพยากรณ์พฤติกรรมด้านความรับผิดชอบต่ อ
สังคมของมหาวิทยาลัยตามความคาดหวังของสังคมในปจั จุบนั อีกทัง้ แนวคิดที่เกิดจากการประชุม
เครือข่ายมหาวิทยาลัยกลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN University Network: AUN) ทีผ่ วู้ จิ ยั นามาศึกษานัน้
เป็นมาตรฐานหลักสากลสอดคล้องกับนโยบาย พันธกิจ และระบบประกันคุณภาพการศึกษาของอาเซียน
(AUN-QA) ผลการวิจยั ที่ได้จงึ เป็ นประโยชน์ ต่อการนาไปประกอบการปรับปรุงหลักประกันคุณภาพ
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยในประเทศให้มคี วามทัดเทียมกับประชาคมอาเซียนและนานาชาติต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิ จยั
1. ความมุ่งหมายทัวไป
่
เพื่อทดสอบและเปรียบเทียบแบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของลักษณะ
ทางจิตและสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัยที่มอี ทิ ธิพลต่อ การรับรู้ภาพลักษณ์และพฤติกรรมการมี
ส่ ว นร่ ว มรับ ผิด ชอบต่ อ สัง คมของมหาวิท ยาลัย ในกลุ่ ม นั ก ศึ ก ษามหาวิท ยาลัย ราชภัฏ กลุ่ ม
รัตนโกสินทร์
2. ความมุ่งหมายเฉพาะ
2.1 เพื่อทดสอบแบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของลักษณะทางจิตและ
สภาพแวดล้อ มในมหาวิทยาลัยที่มอี ิทธิพลต่ อ การรับรู้ภาพลักษณ์ และพฤติกรรมการมีส่ ว นร่ว ม
รับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยในนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์
2.2 เพื่อเปรียบเทียบแบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของลักษณะทางจิต
และสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัยที่มอี ทิ ธิพลต่อ การรับรูภ้ าพลักษณ์และพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
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รับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยในกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ระหว่าง
กลุ่มนักศึกษาที่เป็ นสมาชิกชมรมด้านจิตอาสาและบาเพ็ญประโยชน์ กบั กลุ่มนักศึกษาที่เป็ นสมาชิก
ชมรมอื่นทีไ่ ม่ใช่ดา้ นจิตอาสาและบาเพ็ญประโยชน์
2.3 เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ของตัวแปรแฝงเชิงสาเหตุในแบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์
ของลัก ษณะทางจิต และสภาพแวดล้อ มในมหาวิทยาลัยที่ม ีอิท ธิพลต่ อ การรับ รู้ภาพลักษณ์ และ
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยของกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
กลุ่มรัตนโกสินทร์ระหว่างกลุ่มนักศึกษาที่เป็ นสมาชิกชมรมด้านจิตอาสาและบาเพ็ญประโยชน์กบั
กลุ่มนักศึกษาทีเ่ ป็นสมาชิกชมรมอื่นทีไ่ ม่ใช่ดา้ นจิตอาสาและบาเพ็ญประโยชน์

ความสาคัญของการวิ จยั
การวิจยั นี้เป็ นการศึกษาทางพฤติกรรมศาสตร์เพื่อศึกษาปจั จัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการมี
ส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัย (USR) ซึง่ ผลทีไ่ ด้จากการศึกษาคาดว่าจะก่อให้เกิด
คุณค่าดังนี้
1. ความสาคัญในเชิ งทฤษฎี
ได้ ข้ อ ค้ น พบในการอธิ บ ายพฤติ ก รรมการมีส่ ว นร่ ว มรับ ผิด ชอบต่ อ สัง คมของ
มหาวิทยาลัยในนักศึกษาจากการบูรณาการตัวแปรสาคัญจากแนวคิดทฤษฎีทส่ี าคัญต่าง ๆ ทัง้ ด้าน
จิตวิทยาและสังคมวิทยาเข้าด้วยกัน ซึง่ เป็นประโยชน์ต่อศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
2. ความสาคัญในเชิ งปฏิ บตั ิ
2.1 ได้ทราบถึงระดับและปจั จัยสาคัญทีส่ ่งผลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อ
สังคมของมหาวิทยาลัยในนักศึกษา เป็นประโยชน์ในการนาข้อมูลไปวางแผนพัฒนาเยาวชนของชาติ
หน่วยงาน และสถาบันทีเ่ กีย่ วข้องซึง่ เป็นการยกระดับประชากรให้มคี ุณภาพยิง่ ขึน้ ในสังคม
2.2 หน่ ว ยงานที่เ กี่ย วข้อ งสามารถน าเครื่อ งมือ ไปใช้ ว ัด พฤติก รรมการมีส่ ว นร่ ว ม
รับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยเพื่อประเมินคุณภาพบุคคล ตลอดจนใช้ในการวางแผนพัฒนา
บุคลากรได้
2.3 สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา/มหาวิทยาลัย สามารถนาวิธวี ทิ ยาในการวิจยั นี้
ไปใช้ในการศึกษาวิจยั ในบริบทอื่น

ขอบเขตของการวิ จยั
1. ประชากร
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้คอื นักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ 5 สถาบัน ได้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยแบ่งเป็ น นักศึกษาทีเ่ ป็ นสมาชิกชมรมด้านจิตอาสาและบาเพ็ญประโยชน์
และนักศึกษาทีเ่ ป็นสมาชิกชมรมอื่นทีไ่ ม่ใช่ดา้ นจิตอาสาและบาเพ็ญประโยชน์
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2. กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างสุ่มมาจากประชากรนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ 5 สถาบัน รวมทัง้ สิน้ 972 คน ประกอบด้วย นักศึกษาทีเ่ ป็ นสมาชิกชมรม
ด้านจิตอาสาและบาเพ็ญประโยชน์ จานวน 478 คน และนักศึกษาทีเ่ ป็ นสมาชิกชมรมอื่นทีไ่ ม่ใช่ดา้ น
จิตอาสาและบาเพ็ญประโยชน์ จานวน 494 คน โดยมีขนั ้ ตอนการกาหนดกลุ่มตัวอย่างและการเลือก
กลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
2.1 การกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง เนื่องจากการวิจยั ครัง้ นี้วเิ คราะห์ขอ้ มูลโดยการใช้
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory factor analysis) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิง
โครงสร้างเชิงสาเหตุแบบมีตวั แปรแฝง (Causal structural model with latent variable) ดังนัน้ จึงต้อง
กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างให้เหมาะสมกับสถิตทิ ่ใี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผู้วจิ ยั จึงกาหนดสัดส่วนของ
กลุ่มตัวอย่างโดยคานึงถึงเกณฑ์ของชูเมคเคอร์และโลแมกซ์ (Schumacke; & Lomax. 1996: 20) ทีก่ าหนดว่า
กลุ่มตัวอย่างไม่ควรน้อยกว่า 10 คนต่อหนึ่งตัวแปรสังเกต และเกณฑ์ของคอมเรย์และลี (Comrey; &
Lee. 1992) ทีเ่ สนอว่ากลุ่มตัวอย่างในระดับดีมาก (very good) ไม่ควรต่ ากว่า 500 คน ในการวิจยั ครัง้ นี้
ผูว้ จิ ยั ใช้เกณฑ์กาหนดกลุ่มตัวอย่างไม่น้อยกว่า 20 คนต่อหนึ่งตัวแปรสังเกต ซึง่ ตัวแปรสังเกตในงานวิจยั
ครัง้ นี้มที งั ้ หมด 22 ตัวแปร จึงกาหนดไว้ทก่ี ลุ่มละไม่น้อยกว่า 440 คน รวมกลุ่มไม่น้อยกว่า 880 คน และ
การวิจยั ครัง้ นี้มกี ลุ่มตัวอย่างสาหรับการวิเคราะห์ 972 คน จึงเป็ นจานวนที่เพียงพอให้องค์ประกอบมี
ความน่าเชื่อถือ
2.2 การสุ่มตัวอย่างผูว้ จิ ยั ใช้วธิ กี ารสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยการ
จับสลาก (Lottery) รายชื่อชมรมด้านจิตอาสาและบาเพ็ญประโยชน์ และชมรมอื่นที่ไม่ใช่ด้านจิตอาสา
และบาเพ็ญประโยชน์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ทงั ้ 5 แห่งจนครบจานวนกลุ่มตัวอย่าง
ชมรมด้านจิตอาสาและบาเพ็ญประโยชน์ 478 คน และจานวนกลุ่มตัวอย่างชมรมอื่นทีไ่ ม่ใช่ดา้ นจิตอาสา
และบาเพ็ญประโยชน์ 494 คน รวม 972 คน

ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรปัจจัยเชิ งเหตุ ประกอบด้วย
1.1 ลักษณะทางจิต ประกอบด้วย
1.1.1 ความผูกพันทางศาสนา
1.1.2 จิตสานึกสาธารณะ
1.2 สภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
1.2.1 แบบอย่างทีด่ จี ากอาจารย์
1.2.2 การสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
1.2.3 แบบอย่างทีด่ จี ากเพื่อน
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2. ตัวแปรผล คือ พฤติกรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัย
3. ตัวแปรคันกลาง
่
คือ การรับรูภ้ าพลักษณ์มหาวิทยาลัย
4. ตัวแปรแบ่งกลุ่มกิ จกรรมชมรมของนักศึกษา แบ่งออกเป็น
4.1. กลุ่มนักศึกษาทีเ่ ป็นสมาชิกชมรมด้านจิตอาสาและบาเพ็ญประโยชน์
4.2 กลุ่มนักศึกษาทีเ่ ป็นสมาชิกชมรมอื่นทีไ่ ม่ใช่ดา้ นจิตอาสาและบาเพ็ญประโยชน์

นิ ยามศัพท์เฉพาะ
1. นักศึกษามหาวิ ทยาลัยราชภัฎกลุ่มรัตนโกสิ นทร์ หมายถึง บุคคลทีศ่ กึ ษาในระดับปริญญาตรี
ภาคปกติในมหาวิทยาลัยราชภัฏทีต่ งั ้ อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 5 สถาบัน คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี
และมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2. สมาชิ กชมรมด้านจิ ตอาสาและบาเพ็ญประโยชน์ หมายถึง นักศึกษาในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ท่เี ข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในรูปแบบของชมรมเพื่อการ
ช่วยเหลือสังคม เช่น ชมรมค่ายจิตอาสาพัฒนา ชมรมอนุ รกั ษ์ เป็ นต้น โดยมีระยะเวลาการเป็ นสมาชิก
มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน
3. สมาชิ กชมรมอื่ นที่ ไม่ ใช่ ด้ านจิ ตอาสาและบาเพ็ญประโยชน์ หมายถึง นักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ท่เี ข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในรูปแบบของ
ชมรมทีเ่ น้นกิจกรรมทางวิชาการ กีฬาและนันทนาการ และศิลปวัฒนธรรม เช่น ชมรมภาษาอังกฤษ
ชมรมพุทธศาสตร์ ชมรมเทนนิส ชมรมดนตรีไทย เป็ นต้น โดยมีระยะเวลาการเป็ นสมาชิกมาแล้วไม่
น้อยกว่า 6 เดือน

นิ ยามเชิ งปฏิ บตั ิ การ
1. พฤติ กรรมการมีส่วนร่วมรับผิ ดชอบต่ อสังคมของมหาวิ ทยาลัย หมายถึง ปริมาณการ
กระทาของนักศึกษาทีเ่ ป็ นการวางแผน การแสดงความคิดเห็น การให้ขอ้ มูล หรือการลงมือปฏิบตั ิ ซึ่ง
เป็นบทบาททีแ่ สดงให้เห็นว่าตนได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัย
ทัง้ 4 ด้าน โดยวัดจากตัวแปรสังเกตได้ 4 องค์ประกอบ ได้แก่
1.1 ด้ านการเรียนการสอน การวิ จยั และบริ การวิ ชาการ หมายถึง ปริมาณการ
กระทาของนักศึกษาทีแ่ สดงให้เห็นว่าตนมีบทบาทในด้านวางแผน แสดงความคิดเห็น ให้ขอ้ มูล หรือ
ดาเนินการเกี่ยวกับโครงการหรือกิจกรรมทีเ่ กี่ยวข้องกับงานบริการวิชาการ การเรียนการสอน และ
งานวิจยั เช่น การเสนอและจัดกิจกรรมศึกษาเรียนรูใ้ นชุมชนประกอบการเรียนการสอนของรายวิชา
การจัดนิทรรศการและเป็ นวิทยากรในการให้ความรู้แก่ ชุมชน การเสนอคณะเพื่อขอจัดโครงการ
ช่วยเหลือพัฒนาท้องถิน่ เป็ นผู้ช่วยโครงการวิจยั เพื่อสังคมของอาจารย์และหน่ วยงาน การทาปญั หา
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พิเศษหรือเสนองานวิจยั เพื่อสังคม การจัดหรือเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา การจัดหรือเข้าร่วมงาน
ประเพณีต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เป็นต้น
1.2 ด้ านการบริ ห ารจัดการและการกากับดูแล หมายถึง ปริมาณการกระทาของ
นักศึกษาทีแ่ สดงให้เห็นว่าตนมีบทบาทในการให้ความร่วมมือตอบสนองและปฏิบตั ติ ามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยในด้านที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม การให้ขอ้ มูลย้อนกลับอย่างเปิดเผยเกี่ยวกับ
ความประพฤติท่กี ระทบต่อสังคมของบุคลากรในมหาวิทยาลัย การปฏิบตั ติ นตามกฎระเบียบวินัย
กติกาของสังคม และการเข้าร่วมรณรงค์และปฏิบตั ติ นในด้านการประหยัดพลังงาน เช่น น้ าประปา
ไฟฟ้า เป็นต้น
1.3 ด้านการมีส่วนร่วมกับชุมชน หมายถึง ปริมาณการกระทาของนักศึกษาทีแ่ สดงให้
เห็นว่าตนได้จดั หรือมีบทบาทในกิจกรรม/โครงการพัฒนาและเรียนรูร้ ่วมกันกับชุมชน การจัดเวทีเสวนา
สร้างจิตสานึกทางสังคมของนักศึกษา คณาจารย์ และสังคม
1.4 ด้ านคุณภาพชี วิตในมหาวิ ทยาลัย หมายถึง ปริมาณการกระทาของนักศึกษาที่
แสดงให้เห็นว่ าตนมีบทบาทการแบ่ งป นั และเอื้ออาทรและช่ วยเหลือสังคมส่ วนรวมทัง้ ในและนอก
มหาวิทยาลัย การร่วมดูแลรักษาและรณรงค์การพัฒนาสิง่ แวดล้อมและระบบนิเวศภายในมหาวิทยาลัย
และชุมชนใกล้เคียง เช่ น การจัดกิจกรรมด้านส่ งเสริมสุ ขภาพที่ดีให้กับบุ คลากรมหาวิทยาลัย และ
บุคคลภายนอก เป็นต้น
การวัดใช้แบบสอบถามที่ผู้วจิ ยั สร้างข้อคาถามขึ้นเองจากแนวคิดตัวบ่งชี้ของการแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคมของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยังยื
่ น จากการประชุมเครือข่าย
มหาวิทยาลัยกลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN University Network. 2011) แบบสอบถามฉบับนี้มขี อ้ คาถาม
19 ข้อ จาแนกออกเป็ นด้านการเรียนการสอนการวิจยั และบริการวิชาการ 6 ข้อ ด้านการบริหารจัดการ
และการกากับดูแล 3 ข้อ ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน 6 ข้อ และด้านคุณภาพชีวติ ในมหาวิทยาลัย 3
ข้อ ลักษณะของแบบวัดเป็ นมาตรประมาณค่า 6 ระดับ จากน้อยทีส่ ุดให้ 1 คะแนน จนถึงมากทีส่ ุดให้ 6
คะแนน ในข้อคาถามเชิงบวก สาหรับข้อคาถามเชิงลบให้คะแนนในลักษณะตรงข้าม ผู้ตอบที่ได้คะแนน
สูงกว่าแสดงว่ามีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัย มากกว่าผู้ตอบที่ได้
คะแนนต่ากว่า
2. การรับรู้ภาพลักษณ์ มหาวิ ทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้ องถิ่ น หมายถึง การรับรูข้ องนักศึกษา
ทีม่ ตี ่อบทบาทของภาควิชา หรือคณะ หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏของตนในด้านการจัดการศึกษา การวิจยั
การบริการวิชาการ และการทานุ บารุงศิลปวัฒนธรรมของชุมชนและสังคมในท้องถิน่ โดยวัดจากตัวแปร
สังเกตได้ 4 องค์ประกอบ ได้แก่
2.1 การรับรู้ภาพลักษณ์ ด้านการจัดการศึ กษาเพื่อท้ องถิ่ น หมายถึง การรับรูข้ อง
นักศึกษาทีม่ ตี ่อบทบาทของภาควิชา หรือคณะ หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏของตนในด้านการดาเนินการ
จัดการศึกษาโดยมีหลักสูตรและการจัดการเรียนรูท้ ส่ี อดคล้องกับความต้องการของท้องถิน่ และสะท้อน
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บริบทหรือความเป็ นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ตลอดจนมีระบบสนับสนุ นที่เปิ ดโอกาสให้คนในชุมชน
ท้องถิน่ เข้ามาร่วมจัดการศึกษา
2.2 การรับรู้ภาพลักษณ์ ด้านการวิ จยั เพื่อท้ องถิ่ น หมายถึง การรับรูข้ องนักศึกษาทีม่ ี
ต่อบทบาทของภาควิชา หรือคณะ หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏของตนในด้านการบริหารจัดการงานวิจยั
ทีส่ ่งเสริมการสร้างองค์ความรูเ้ พื่อใช้ในการแก้ปญั หาหรือพัฒนาท้องถิน่ ตลอดจนการมีผลงานวิจยั ที่
ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริ รวมถึงผลงานวิจยั ที่สร้างองค์ความรู้
หรือนาไปต่อยอด นาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการแก้ปญั หาและพัฒนาท้องถิน่
2.3 การรับรู้ภาพลักษณ์ ด้านการบริ การวิ ชาการแก่สงั คมและท้ องถิ่ น หมายถึง
การรับรูข้ องนักศึกษาทีม่ ตี ่อบทบาทของภาควิชา หรือคณะ หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏของตนในด้าน
การดาเนินการบริการทางวิชาการในท้องถิน่ มีการทาระบบฐานข้อมูลและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
ทีจ่ าเป็ นต่อการดารงชีพ ตลอดจนมีการเสริมสร้างจิตสานึกประชาธิปไตย คุณธรรมจริยธรรม และ
ความสามารถในการบริหารงานพัฒนาท้องถิน่
2.4 การรับรู้ภาพลักษณ์ ด้านการทานุบารุงศิ ลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้ องถิ่ น
หมายถึง การรับรูข้ องนักศึกษาทีม่ ตี ่อบทบาทของภาควิชา หรือคณะ หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏของ
ตนในด้านการส่งเสริมการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรวบรวมข้อมูล การเผยแพร่องค์ความรูด้ ้าน
ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมปิ ญั ญาท้องถิ่น และสร้างสรรค์ภูมปิ ญั ญาในการแก้ไขปญั หาและการพัฒนา
ท้องถิน่ ตลอดจนมีการเสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจในคุณค่า ความสานึก และความภาคภูมใิ จใน
ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่
การวัดใช้แบบสอบถามทีผ่ วู้ จิ ยั พัฒนาแบบสอบถามมาจากตัวบ่งชีแ้ ละเกณฑ์การประเมิน
การด าเนินงานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏของ อารมณ์ อุ ตภาพ (2553) และ
ตัวชี้วดั คุณภาพการเป็ นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิน่ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ของ ช านาญ พวงทอง (2554) นามาใช้ปรับปรุงและพัฒนาข้อ ค าถามให้อยู่ในขอบเขตของเรื่อง
แบบสอบถามฉบับนี้มขี อ้ คาถาม 19 ข้อ จาแนกออกเป็ นด้านการจัดการศึกษาเพื่อท้องถิน่ 4 ข้อ ด้าน
การวิจยั เพื่อท้องถิน่ 5 ข้อ ด้านการบริการวิชาการแก่สงั คมและท้องถิน่ 6 ข้อ และด้านการทานุ บารุง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ 4 ข้อ ทัง้ นี้ลกั ษณะของแบบวัดเป็ นมาตรประมาณค่า 6 ระดับ
จากน้อยทีส่ ุดให้ 1 คะแนน จนถึงมากทีส่ ุดให้ 6 คะแนน ในข้อคาถามเชิงบวก สาหรับข้อคาถามเชิงลบ
ให้คะแนนในลักษณะตรงข้าม ผูต้ อบทีไ่ ด้คะแนนสูงกว่าแสดงว่ามีการรับรูภ้ าพลักษณ์มหาวิทยาลัยเพื่อ
การพัฒนาท้องถิน่ มากกว่าผูต้ อบทีไ่ ด้คะแนนต่ากว่า
3. ความผูกพันทางศาสนา หมายถึง ความเชื่อและการกระทาของนักศึกษาเกี่ยวกับการใช้
ชีวติ ประจาวันโดยยึดหลักคุณความดีทางศาสนา และการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา วัดจากตัวแปร
สังเกตได้ 2 องค์ประกอบ ได้แก่
3.1 ความเชื่อตามหลักศาสนา หมายถึง การรับรูห้ รือการยอมรับของนักศึกษาเกี่ยวกับ
ความเชื่อต่าง ๆ ทางศาสนา
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3.2 การปฏิ บตั ิ ทางศาสนา หมายถึง การกระทาหรือการงดเว้นการกระทาของนักศึกษา
ในการดาเนินชีวติ ประจาวันโดยยึดตามหลักคาสังสอนทางศาสนา
่
การวัดใช้แบบสอบถามที่ดดั แปลงมาจากแบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพันทางศาสนา
ในครอบครัวของ อังศินันท์ อินทรกาแหง อรพินทร์ ชูชม และอัจฉรา สุขารมณ์ (2550) โดยปรับภาษา
และข้อคาถามให้เหมาะสมกับบริบท แบบสอบถามฉบับนี้มขี ้อคาถาม 14 ข้อ จาแนกออกเป็ นด้าน
ความเชื่อตามหลักศาสนา 6 ข้อ และด้านการปฏิบตั ทิ างศาสนา 8 ข้อ ลักษณะของแบบวัดเป็ นมาตร
ประมาณค่า 6 ระดับ จากน้อยทีส่ ุดให้ 1 คะแนน จนถึงมากทีส่ ุดให้ 6 คะแนน ในข้อคาถามเชิงบวก
สาหรับข้อคาถามเชิงลบให้คะแนนในลักษณะตรงข้าม ผู้ตอบทีไ่ ด้คะแนนรวมสูงกว่าแสดงว่าเป็ นผูท้ ่มี ี
ความผูกพันทางศาสนามากกว่าผูต้ อบทีไ่ ด้คะแนนรวมต่ากว่า
4. จิ ตสานึ กสาธารณะ หมายถึง การตระหนักรู้ การมองเห็นคุณค่า และการคานึงถึงประโยชน์สุข
ของส่วนรวมและสังคม โดยวัดจากตัวแปรสังเกตได้ 3 องค์ประกอบ ได้แก่
4.1 การเห็นคุณค่ าและเอาใจใส่ ต่อประโยชน์ ส่วนรวม หมายถึง การตระหนักรู้ และ
มองเห็นคุณค่าในสิง่ ของส่วนรวมโดยการใส่ใจดูแลรักษารูจ้ กั ใช้ของส่วนรวมอย่างประหยัดและทะนุถนอม
4.2 การรักษากฎระเบี ยบของส่ วนรวม หมายถึง การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าของ
กฎระเบียบกติกา การใส่ใจดูแลรักษาไม่ยดึ ครองของส่วนรวมมาเป็ นของตนเอง เข้าใจการเคารพสิทธิ
และการเปิดโอกาสให้ผอู้ ่นื ได้สามารถใช้ของส่วนร่วม
4.3 การอาสาทากิ จกรรมเพื่อประโยชน์ ส่วนรวม หมายถึง การตระหนักรูแ้ ละใส่ใจต่อ
ปญั หาในสังคมทัง้ ภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย ตลอดจนการมองเห็นคุณค่าของการอาสาหรือ
การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปญั หาว่าหากปฏิบตั ใิ ห้บรรลุเป้าหมายจะก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อสังคม
ส่วนรวม
การวัดใช้แบบสอบถามที่ผู้วจิ ยั ดัดแปลงจากแบบวัด จิตสาธารณะของโสรยา คงดิษ
(2555) และแบบวัดจิตสานึกสาธารณะของสุคนธ์ธา เส็งเจริญ (2556) แบบสอบถามฉบับนี้มขี อ้
คาถาม 14 ข้อ จาแนกออกเป็นด้านการเห็นคุณค่าการเอาใจใส่ต่อประโยชน์ส่วนรวม 5 ข้อ ด้านการ
รักษากฎระเบียบของส่วนรวม 5 ข้อ และด้านการอาสาทากิจกรรมเพื่อประโยชน์ ส่วนรวม 4 ข้อ
ลักษณะของแบบวัดเป็ นมาตรประมาณค่า 6 ระดับ จากน้อยทีส่ ุดให้ 1 คะแนน จนถึงมากทีส่ ุดให้ 6
คะแนน ในข้อคาถามเชิงบวก สาหรับข้อคาถามเชิงลบให้คะแนนในลักษณะตรงข้าม โดยผูต้ อบทีไ่ ด้
คะแนนรวมสูงกว่าแสดงว่าเป็นผูม้ จี ติ สานึกสาธารณะสูงกว่าผูต้ อบทีไ่ ด้คะแนนรวมน้อยกว่า
5. แบบอย่างที่ดีจากอาจารย์ หมายถึง การรับรูข้ องนักศึกษาว่าอาจารย์ในสถาบันของตน
มีพฤติกรรมทีแ่ สดงความใส่ใจต่อสังคมในด้านเศรษฐกิจ กฎระเบียบ จริยธรรม และการเสียสละหรือ
การให้เพื่อสังคมจนเป็นต้นแบบทีน่ กั ศึกษาชื่นชมและทาตามอย่างได้ โดยวัดจากตัวแปรสังเกตได้ 4
องค์ประกอบ ได้แก่
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5.1 ด้านเศรษฐกิ จของมหาวิ ทยาลัย หมายถึง การรับรูข้ องนักศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรม
การเป็ นแบบอย่างที่ดจี ากอาจารย์ในการประหยัดและรักษาอุปกรณ์สงิ่ ของเครื่องใช้และทรัพยากร
ส่ ว นรวมของมหาวิท ยาลัย การจัด โครงการหรือ กิจ กรรมเพื่อ สัง คมโดยไม่ใ ช้ง บประม าณจาก
มหาวิทยาลัย
5.2 ด้านกฎหมายและระเบียบทางสังคม หมายถึง การรับรูข้ องนักศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรม
การเป็นแบบอย่างทีด่ จี ากอาจารย์ในการปฏิบตั กิ ารรักษาระเบียบวินัยและกฎกติกาทางสังคม การปฏิบตั ิ
หน้าที่ตามจรรยาบรรณของอาจารย์ การแสดงบทบาทความคิดเห็นในการตัดสินในเรื่องต่าง ๆ ในเวที
ของสังคม
5.3 ด้านจริ ยธรรม หมายถึง การรับรูข้ องนักศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการเป็ นแบบอย่าง
ทีด่ จี ากอาจารย์ในการสอดแทรกจริยธรรม คุณธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคมในการเรียนการสอน
การจัดหรือเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของสถาบัน
5.4 ด้านการให้ แก่สงั คม หมายถึง การรับรูข้ องนักศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการเป็ น
แบบอย่างที่ดจี ากอาจารย์ในการช่วยเหลือผู้อ่นื และสังคม การทาบุญ การบริจาค การให้ความรู้เชิง
วิชาการและให้คาปรึกษาทัวไปกั
่ บสังคมทุกระดับชัน้ การบาเพ็ญประโยชน์ การมีจติ อาสาบริการชุมชน
การวัดใช้แบบสอบถามทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างจากนิยามแนวคิดปิรามิด CSR (Pyramid of Corporate
Social Responsibility) ของแคร์โรล (กังสดาล เชาว์วฒ
ั นกุล. 2558 อ้างอิงจาก Carroll, 1991) ใน
งานวิจยั เรือ่ ง พฤติกรรมทางานตามแนวคิด CSR ของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนและผูม้ สี ่วน
ได้เสียในความรับผิดชอบต่อสังคมของอาจารย์มหาวิทยาลัยเอกชนของ กังสดาล เชาว์วฒ
ั นกุล (2558)
แบบสอบถามฉบับนี้มขี อ้ คาถาม 18 ข้อ จาแนกออกเป็ นด้านเศรษฐกิจของมหาวิทยาลัย 3 ข้อ ด้าน
กฎหมายและระเบียบทางสังคม 4 ข้อ ด้านจริยธรรม 4 ข้อ และด้านการให้แก่สงั คม 7 ข้อ ลักษณะของ
แบบวัดเป็ นมาตรประมาณค่า 6 ระดับ จากไม่จริงทีส่ ุดให้ 1 คะแนน จนถึงจริงมากทีส่ ุดให้ 6 คะแนน
ในข้อคาถามเชิงบวก สาหรับข้อคาถามเชิงลบให้คะแนนในลักษณะตรงข้าม ผูต้ อบทีไ่ ด้คะแนนรวมสูง
กว่าแสดงว่าเป็นผูไ้ ด้รบั แบบอย่างทีด่ จี ากอาจารย์มากกว่าผูต้ อบทีไ่ ด้คะแนนรวมต่ากว่า
6. การสนับสนุนจากมหาวิ ทยาลัย หมายถึง การรับรูข้ องนักศึกษาว่ามหาวิทยาลัยให้การ
ส่งเสริมการดาเนินงานหรือการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม โดยวัดจากตัวแปรสังเกตได้ 2 องค์ประกอบ
ได้แก่
6.1 ด้านวัสดุอปุ กรณ์ งบประมาณ และแรงงาน หมายถึง การรับรูข้ องนักศึกษาว่า
คณะหรือมหาวิทยาลัยอานวยความสะดวกที่เอื้อ ต่อการดาเนินงานหรือการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อ
สังคมของนัก ศึก ษา เช่น วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ การสนับสนุ นด้านงบประมาณ
ค่าใช้จา่ ย การจัดซือ้ จัดจ้าง การจัดตัง้ บุคลากรหรือผูเ้ ชีย่ วชาญเป็นทีป่ รึกษาในคณะทางาน เป็นต้น
6.2 ด้านการยอมรับและพัฒนา หมายถึง การรับรูข้ องนักศึกษาว่าคณะหรือมหาวิทยาลัย
เห็นความสาคัญ ส่งเสริม และให้เกียรติยกย่องนักศึกษาทีด่ าเนินงานหรือเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมของ
มหาวิทยาลัยและสนับสนุ นให้มโี อกาสได้ศึกษาเรียนรู้และดูง านด้านบริการสังคมในหน่ ว ยงาน
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ภายนอก เพื่อเป็นการพัฒนาองค์ความรูต้ ลอดจนทักษะกระบวนการจัดกิจกรรมทีเ่ กี่ยวข้องกับความ
รับผิดชอบต่อสังคม
การวัดใช้แบบสอบถามทีผ่ วู้ จิ ยั พัฒนาขึน้ ทัง้ นี้ดดั แปลงมาจากแบบสอบถามการรับรูก้ าร
สนับสนุนจากมหาวิทยาลัยของปญั ญฎา ประดิษฐบาทุกา (2556) นามาปรับปรุงและพัฒนาข้อคาถาม
ให้อยูใ่ นขอบเขตของเรือ่ ง แบบสอบถามฉบับนี้มขี อ้ คาถาม 11 ข้อ จาแนกออกเป็ นด้านวัสดุอุปกรณ์
งบประมาณ และแรงงาน 4 ข้อ และด้านการยอมรับและพัฒนา 7 ข้อ ทัง้ นี้ลกั ษณะของแบบวัดเป็ นมาตร
ประมาณค่า 6 ระดับ จากน้อยที่สุดให้ 1 คะแนน จนถึงมากทีส่ ุดให้ 6 คะแนน ในข้อคาถามเชิงบวก
สาหรับข้อคาถามเชิงลบให้คะแนนในลักษณะตรงข้าม ผู้ตอบที่ได้คะแนนรวมสูงกว่าแสดงว่าเป็ น
ผูร้ บั รูว้ ่าตนเองได้รบั การสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยมากกว่าผูต้ อบทีไ่ ด้คะแนนรวมต่ากว่า
7. แบบอย่างที่ดีจากเพื่อน หมายถึง การรับรูข้ องนักศึกษาในการแสดงอารมณ์ ความรูส้ กึ
และพฤติกรรมที่เหมาะสมของเพื่อนจนนักศึกษาสามารถซึมซับเรียนรูแ้ ละทาตามอย่างได้ โดยวัด
จากตัวแปรสังเกตได้ 3 องค์ประกอบ ได้แก่
7.1 การเห็นแบบอย่างทางอารมณ์ จากเพื่อน หมายถึง การรับรูจ้ ากเพื่อนในการแสดงออก
และจัดการอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม แสดงความเห็นอกเห็นใจและให้กาลังใจผูอ้ ่นื เมื่อมีความทุกข์ใจ
7.2 การเห็นแบบอย่างการบริ โภคด้ วยปัญญาจากเพื่อน หมายถึง การรับรูจ้ ากเพื่อน
เกี่ยวกับการบริโภค ใช้ ทรัพยากรธรรมชาติ สิง่ ของ เงิน และเวลาอย่างมีคุ ณค่ า และได้รบั การ
ชักชวนจากเพื่อนให้ทาตาม
7.3 การเห็นแบบอย่างทางจิ ตสาธารณะจากเพื่อน หมายถึง การรับรูข้ องนักศึกษา
ในการเห็นเพื่อนแสดงพฤติกรรมในการให้ความเอาใจใส่ดูแลรักษาสิง่ ของเครื่องใช้ต่าง ๆ ทีเ่ ป็ นของ
ส่วนรวม ไม่ยดึ ของส่วนรวมมาเป็ นของตน รวมทัง้ การแบ่งปนั เกือ้ กูลสิง่ ของแก่ผอู้ ่นื
การวัดแบบอย่างจากเพื่อนผู้ว ิจ ยั ใช้แบบสอบถามที่ด ัดแปลงมาจากแบบวัดการเห็น
แบบอย่างทางอารมณ์และพฤติกรรมที่เหมาะสมจากเพื่อน ของ อรพินทร์ ชูชม อัจฉรา สุขารมณ์ และ
อุษา ศรีจนิ ดารัตน์ (2547) โดยจะนามาปรับปรุงและพัฒนาให้อยู่ในขอบเขตของเรื่องสอดคล้องกับบริบท
ของกลุ่มตัวอย่าง แบบสอบถามฉบับนี้มขี อ้ คาถาม 21 ข้อ จาแนกออกเป็ นด้านการเห็นแบบอย่างทาง
อารมณ์จากเพื่อน 6 ข้อ ด้านการเห็นแบบอย่างการบริโภคด้วยปญั ญาจากเพื่อน 7 ข้อ และด้านการเห็น
แบบอย่างทางจิตสาธารณะจากเพื่อน 8 ข้อ ลักษณะของแบบวัดเป็ นมาตรประมาณค่า 6 ระดับ จากน้อย
ทีส่ ุดให้ 1 คะแนน จนถึงมากที่สุดให้ 6 คะแนน ในข้อคาถามเชิงบวก สาหรับข้อคาถามเชิงลบให้
คะแนนในลักษณะตรงข้าม ผูต้ อบทีไ่ ด้คะแนนรวมสูงกว่าแสดงว่าเป็ นผู้ทไ่ี ด้รบั แบบอย่างทีด่ จี ากเพื่อน
มากกว่าผูต้ อบทีไ่ ด้คะแนนรวมต่ ากว่า

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ขอเสนอแนวคิดทฤษฎี เอกสารและผลงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องเพื่อใช้ใน
การทดสอบและเปรียบเทียบแบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ของลักษณะทางจิตและ
สภาพแวดล้อ มในมหาวิทยาลัยที่ม ีอิทธิพลต่ อ การรับรู้ ภาพลักษณ์ และพฤติกรรมการมีส่ วนร่ ว ม
รับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยในนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ตามลําดับ ดังนี้
1. พฤติกรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัย
2. ปจั จัยทีเ่ กีย่ วข้องกับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัย
2.1 การรับรูภ้ าพลักษณ์มหาวิทยาลัย
2.2 ความผูกพันทางศาสนา
2.3 จิตสํานึกสาธารณะ
2.4 แบบอย่างทีด่ จี ากอาจารย์
2.5 การสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
2.6 แบบอย่างทีด่ จี ากเพื่อน
3. กิจกรรมชมรมนักศึกษา
4. กรอบแนวคิดในการวิจยั และแบบจําลองสมมติฐาน (Hypothesized model)

1. พฤติ กรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิ ทยาลัย
1.1 แนวคิ ดการมีส่วนร่วม (Participation)
การมีส่วนร่วมเป็ นกระบวนการให้บุคคลเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการดําเนินงานพัฒนา ร่วมคิด
ตัด สินใจ แก้ไ ขปญั หา เน้ นการมีส่ว นร่ว มเกี่ยวข้อ งอย่างแข็งขันของบุคคลในการสนับสนุ นหรือ
ติดตามการปฏิบตั งิ านขององค์การและบุคคลทีเ่ กี่ยวข้อง โดย ชัยวรรณ สมศรีร่นื (2548: 9) ได้ให้
ความหมายว่า เป็ นกระบวนการทีเ่ กี่ยวข้องกับบุคคลทุกระดับเกี่ยวข้องกับการแสดงความรูส้ กึ การเป็ น
เจ้าของ การแสดงความรูส้ กึ นึกคิด และการร่วมแสดงออกถึงความคิดเห็นในการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ
เพื่อเป็ นการร่วมตัดสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบตั ิ ร่วมการรับผลประโยชน์ และร่วมติดตามผล ซึ่ง
ขึน้ อยูก่ บั สภาพความคิดความเชื่อของแต่ละบุคคล และขึน้ อยู่กบั ยุคสมัย ในด้านการวิจยั ทางการศึกษา
พนิดา บุญเกิด (2548: 9) ให้ความหมายการมีส่วนร่วมว่าหมายถึง การเปิดโอกาสให้บุคลากรในสังกัด
คณะนัน้ ๆ ได้ใช้ความรูค้ วามสามารถ ความเชีย่ วชาญชํานาญงานของแต่ละคนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
คิด การวางแผน การตัดสินใจ การแก้ปญั หาร่วมกัน และการลงมือปฏิบตั เิ พื่อให้บรรลุตามนโยบาย
เป้าหมายการปฏิบตั งิ านและการประกันคุณภาพของคณะและสถาบันอุดมศึกษาได้อย่างอิสระและมี
ความคิดสร้างสรรค์ อาจจะโดยการเข้าร่วมประชุมการเสวนากลุ่มภายในคณะ
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จากความหมายข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง การที่บุคคลตัดสินใจแสดง
พฤติกรรมเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมใด ๆ อย่างมีเหตุผล เช่น การวางแผน การแสดงความคิดเห็น
การให้ขอ้ มูล การให้คาํ ปรึกษา และการลงมือปฏิบตั ิ เป็นต้น
การมีส่วนร่วมเป็ นกิจกรรมทีผ่ บู้ ริหารและบุคลากรในองค์การร่วมกันคิด ร่วมกันทํา ร่วมกัน
ประเมินผลเพื่อให้การปฏิบตั งิ านประสบผลสําเร็จและผูบ้ ริหารจะต้องเข้าใจถึงประเภทของการมีส่วนร่วม
ด้วยเพื่อเป็ นแนวทางในการดําเนินงานต่อไป การมีส่วนร่วมเป็ นการเปิดโอกาสให้สมาชิก ผูร้ ่วมงานและ
ผู้ท่เี กี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกอย่างตัง้ แต่ การกําหนดเป้าหมาย การ
กําหนดบทบาทของบุคคลในการปฏิบตั งิ านรวมถึงการสร้างความผูกพันระหว่างสมาชิก ผลสุดท้ายคือ
ความสําเร็จขององค์การ (วันเพ็ญ บัวทอง. 2545: 29) เคริกและเกิลล์ลงิ (อมรพรรณ ประจันตวนิชย์.
2550: 24-25; อ้างอิงจาก Keith; & Girling. 1991: 45) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา
จะประสบความสําเร็จได้ต้องประกอบด้วยปจั จัย 5 ประการ คือ 1) บุคคลทีม่ สี ่วนร่วมต้องมีความเข้าใจ
วัตถุประสงค์ของการดําเนินงานอย่างชัดเจน 2) ทุกคนจะต้องมีความเป็ นอิสระและมีความเท่าเทียม
กันในการแสดงความคิดเห็น 3) ความคิดเห็นทีแ่ ตกต่างจะนํ าไปสู่หนทางแห่งการแก้ปญั หา 4) บุคคล
ที่มสี ่วนร่วมต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้มคี วามสามารถในการแสดงออก และ 5) การมีส่วนร่วมจะ
นําไปสู่การพัฒนาและสร้างสรรค์สงิ่ ใหม่ ๆ
นรินทร์ชยั พัฒนพงศา (2546: 17) ได้แบ่งการมีส่วนร่วมตามหลักการทัวไป
่ 5 ระดับ คือ
1. การมีส่วนร่วมเป็นผูใ้ ห้ขอ้ มูลของตน/ครอบครัว/ชุมชนของตน
2. การมีส่วนร่วมรับข้อมูลข่าวสาร
3. การมีส่วนร่วมตัดสินใจในโครงการทีต่ นมีส่วนได้เสีย แบ่งเป็ น 1) นํ้าหนักการตัดสินใจ
น้อยกว่าเจ้าของโครงการ 2) นํ้ าหนักการตัดสินใจเท่ากับเจ้าของโครงการ 3) นํ้าหนักการตัดสินใจ
มากกว่าเจ้าของโครงการ
4. การมีส่วนร่วมทํา คือร่วมในขัน้ ตอนการดําเนินงานทัง้ หมด
5. การมีส่วนร่วมสนับสนุ น คืออาจไม่มโี อกาสร่วมทําแต่มสี ่วนร่วมช่วยเหลือในด้านอื่น ๆ
สัมฤทธิ ์ กางเพ็ง (2544: 11) กล่าวว่าการมีส่วนร่วมมีความสําคัญ เพราะ 1) การมีส่วนร่วม
ก่อให้เกิดการระดมความคิดระหว่างผูเ้ กีย่ วข้องทําให้เกิดความคิดเห็นทีห่ ลากหลายนําไปสู่การปฏิบตั ทิ ่ี
เป็ นที่ยอมรับของกลุ่มบุคคลอย่างแท้จริง 2) การมีส่วนร่วมมีผลในทางจิตวิทยา คือ ทําให้เกิดการ
ต่อต้านน้อย ในขณะเดียวกันก็จะเกิดการยอมรับมากขึน้ นอกจากนี้ยงั เป็ นวิธกี ารทีผ่ บู้ ริหารสามารถใช้
ตรวจสอบว่าสิง่ ที่ตนเองรูต้ รงกับสิง่ ที่ผรู้ ่วมงานหรือผู้ใต้บงั คับบัญชารูห้ รือไม่ 3) เปิ ดโอกาสให้มกี าร
สื่อสาร สามารถแลกเปลีย่ นข้อมูลและประสบการณ์การทํางานตลอดจนเกิดความสัมพันธ์อนั ดีต่อกัน 4)
เปิ ดโอกาสให้ผู้ร่วมงานและผู้มสี ่วนเกี่ยวข้องได้แสดงความสามารถและฝึ กทักษะการทํางานร่วมกับ
ผูอ้ ่นื ทําให้เกิดความมีน้ําใจ (Team spirit) และความจงรักภักดีต่อองค์กรมากขึน้ และ 5) การมีส่วน
ร่วมทําให้ผลการปฏิบตั งิ านดีขน้ึ การตัดสินใจมีประสิทธิผลยิง่ ขึน้ ตลอดจนผูร้ ่วมงานมีความพึงพอใจ
ในการปฏิบตั งิ านมากขึน้ ด้วย
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จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นว่า การมีส่วนร่วมเป็ นการส่งเสริมคุณค่าในการทํางานร่วมกันระหว่าง
บุคคลทุกระดับทุกฝา่ ย ดังนัน้ ในการงานวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั จึงให้ความหมายของพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
ว่าหมายถึง การกระทํา ของนัก ศึก ษาที่แสดงให้เห็นว่าได้เ ข้าร่วมเป็ นส่ วนหนึ่งของกิจกรรมหรือ
โครงการของสถาบัน เช่น การวางแผน การแสดงความคิดเห็น การให้ขอ้ มูล การให้คําปรึกษา และ
การลงมือปฏิบตั ิ เป็นต้น
1.2 แนวคิ ดและความสาคัญของความรับผิดชอบต่ อสังคม
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรมาจากคําว่า Corporate Social Responsibility หรือ
CSR หรือ บรรษัทบริบาล เป็ นเครื่องมือทีท่ งั ้ รัฐและเอกชนยอมรับมาใช้ในการบริหารจัดการบุคคล
และองค์กรในยุคปจั จุบนั ในรูปแบบของกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคม โดยองค์กรได้ให้คํามันกั
่ บตนเอง
ว่าจะทํากิจกรรมเหล่านี้อย่างต่ อเนื่องและให้การสนับสนุ นอย่างเต็มที่เพื่อ พัฒนาคุ ณภาพในการ
ดํารงชีวติ ของผู้มสี ่ว นเกี่ยวข้องกับองค์กรตลอดจนสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และชุมชนให้เกิด
ความยังยื
่ น (World Business Council for Sustainable Development: WBCSD. 2002)
แนวคิด CSR ในปจั จุบนั ได้กลายเป็ นสหวิทยาการ (Interdisciplinary) ทีป่ ระกอบด้วยแนวคิด
และทฤษฎีหลากหลาย เช่น Legitimacy Theory, Social Contract และ Public Responsibility,
Stakeholder Theory, Business Ethics และ Corporate Citizenship โดยมี Howard Bowen เป็ น “บิดา
แห่ง CSR” (อนันตชัย ยูรประถม. 2552) ทัง้ นี้ CSR มีรากฐานมาจากหลักคุณธรรมทางศาสนาโดย
มุง่ เน้นการสร้างองค์กรให้ยงยื
ั ่ นด้วย “ความดี” โดยการปฏิบตั ดิ ขี ององค์กรนัน้ มีทงั ้ การบริจาค กิจกรรม
การกุศล การช่วยเหลือบุคลากรและชุมชน การพัฒนาชุมชน การรับผิดชอบต่อผลกระทบในชุมชน
ตลอดจนการบริการสังคม (Kotler. 2005) เช่นเดียวกับรูปแบบของ CSR ในประเทศไทยที่ใน
ระยะแรก ๆ เรียกกิจกรรมการอาสาช่วยเหลือเพื่อส่วนร่วมว่า “การลงแขก” หรือ “การขอแรง” จนในปี
2540 จึงได้บรรจุเป็นแนวปฏิบตั ทิ ผ่ี นวกเข้ากับการดําเนินธุรกิจอย่างเป็นทางการ (จอย ทองกล่อมสี.
2555: 18 อ้างอิงจาก Thaicsr. 2551: online)
แนวคิดความรับผิดชอบต่ อสังคมมีพฒ
ั นาการชัดเจนยิง่ ขึ้น เมื่อนายโคฟี อันนัน เลขาธิการ
สหประชาชาติในปี ค.ศ. 1999 ได้ออกมาเรียกร้องให้องค์กรธุรกิจและกิจการต่างๆ ทัวโลกแสดงความเป็
่
น
พลเมืองที่ดขี องโลก (Good Global Citizenship) และได้ประกาศข้อตกลงของโลกแห่งองค์การ
สหประชาชาติ (The UN Global Compact) ภายใต้หลักสากล 10 ประการมาเป็ นกรอบดําเนินการเพื่อการ
พัฒนาทีย่ งยื
ั ่ นสําหรับองค์กรธุรกิจ ทีเ่ กี่ยวข้องกับประเด็นหลัก 4 ประเด็นใหญ่ ได้แก่ 1) สิทธิมนุ ษยชน
(Human Rights) 2) มาตรฐานแรงงานสากล (Labor Force) 3) สิง่ แวดล้อม (Environment) และ 4) การ
ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption)
ต่อมาองค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา(Organization for Economic
Co-operation and Development หรือ OECD) ได้ออกแนวปฏิบตั ทิ ว่ี ่าด้วยเรื่องสิทธิมนุ ษยชน
ความสัมพันธ์ก ับแรงงาน สิ่งแวดล้อ ม การต่ อ ต้านการทุ จริต และการคุ้มครองผู้บ ริโภคสําหรับ
บรรษัทข้ามชาติ (The OECD Guidelines for Multinational Enterprises) ทีเ่ ป็ นประเทศสมาชิก
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OECD นําแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมไปปฏิบตั แิ ละให้ตดิ ต่อค้ าขายเฉพาะกับคู่คา้ ที่มคี วาม
รับผิดชอบต่อสังคมเท่านัน้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความเชื่อมันให้
่ เกิดขึน้ ร่วมกันระหว่างตัวกิจการ
และภาคสังคม เสริมสร้างบรรยากาศการลงทุน และเพิม่ บทบาทการมีส่วนร่วมในการพัฒนาทีย่ งยื
ั่ น
(Organization for Economic Co-Operation and Development. 2009)
จนกระทัง่ ค.ศ. 2010 องค์กรมาตรฐานสากลระหว่างประเทศ (International Organization for
Standardization) ได้ประกาศใช้มาตรฐานการแสดงความรับผิดชอบต่ อผลกระทบของสังคมและ
สิง่ แวดล้อมจากการตัดสินใจและดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร เพื่อความเป็ นอยู่ทด่ี ขี องคนในสังคม
และการพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ นทางธุรกิจ หรือ ISO 26000 หลังจากที่ใช้เวลาในการรวบรวมความคิด วิธกี าร
แนวทาง และขอบเขตของเนื้อหานานถึง 10 ปี จึงได้หลัก 7 ประการที่องค์กรพึงปฏิบตั ิ (International
Organization for Standardization. 2010) คือ 1) หลักการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย (Principle of legal
compliance) 2) หลักการเคารพต่อแนวปฏิบตั ริ ะดับชาติหรือระดับสากล (Principle of Respect for
Authoritative Inter-government Agreements or Internationally Recognized Instruments) 3)
หลักการให้ความสําคัญกับผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย (Principle of Recognition of Stakeholders and
Concerns) 4) หลักของการแสดงรับผิดชอบทีส่ ามารถตรวจสอบได้ (Principle of Accountability) 5)
หลักการความโปร่งใส (Principle of Transparency) 6) หลักการความเคารพในสิทธิมนุ ษยชน (Principle
of Respect of Fundamental Human Right) และ 7) หลักการความเคารพในความหลากหลาย
(Principle of Respect for Diversity)
กระแสความรับผิดชอบต่อสังคมได้เข้ามาสู่แวดวงของธุรกิจไทยโดยการรณรงค์ส่งเสริมให้
กิจการทัง้ ในและนอกภาคธุรกิจประกอบกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมตามทิศทางสากลอย่าง
มีคุ ณ ธรรม มีก ารประยุก ต์ใ ช้แ นวคิดความรับผิดชอบต่ อ สังคมตามแนวสากลบูรณาการกับองค์
ความรูแ้ ละภูมปิ ญั ญาไทยอาทิ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักธรรมของศาสนาและความเชื่อ
คุณลักษณะของคนไทย วัฒนธรรมประเพณีและภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ เพื่อให้การดําเนินกิจการมีอตั ลักษณ์
พิเศษเฉพาะของคนไทย และสร้างคุณค่าและประโยชน์สุขแก่กจิ การ ผูม้ สี ่วนได้เสีย สังคม สิง่ แวดล้อม
และประเทศชาติอย่างแท้จริง ซึง่ จากการรวบรวมข้อมูลของหอการค้าไทยในการประมวล “ประสบการณ์
ของ 100 นักธุรกิจชัน้ นํ าของประเทศไทย” ที่ประคับประคององค์กรให้ยงยื
ั ่ นโดยการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรสามารถสรุปเป็ นหลักสําคัญ 12 ประการในการวางนโยบายขององค์กร
(หอการค้าไทย. 2550: ธันวาคม) ดังนี้
1. ไม่มุ่งกําไรในสินค้ามากเกินไป เพื่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ลูกค้าและไม่ให้เกิดคู่แข่งมาก
เกินไป
2. ให้คุณค่ากับพนักงานมากทีส่ ุด เพราะมองว่าพนักงานเป็ นทรัพยากรที่สําคัญในการดําเนิน
ธุรกิจ
3. รับผิดชอบต่อผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียของธุรกิจ ตัง้ แต่ผถู้ อื หุน้ ลูกค้า ผูค้ า้ พนักงาน และชุมชน ฯลฯ
4. ให้ความสําคัญในการพัฒนาองค์กรให้ทนั ต่อกระแสการเปลีย่ นแปลง
5. ให้ความสําคัญในการสร้างนวัตกรรมใหม่ทงั ้ องค์กร

17
6. ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
7. นําเทคโนโลยีมาใช้งานเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพ
8. ขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องแต่ทาํ ด้วยความระมัดระวัง
9. ขยายผลิตภัณฑ์และช่องทางจําหน่ าย หรือช่องทางธุรกิจใหม่ตลอดเวลา
10. สร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้เข้มแข็ง
11. สร้างความเป็นธรรมทางสังคมโดยคืนกําไรส่วนหนึ่งให้กบั สังคม
12. เห็นความสําคัญของการรักษาสิง่ แวดล้อม
จะเห็นได้ว่าความรับผิดชอบต่อสังคมเป็ นพันธกิจหลักอันหลีกเลี่ยงไม่ได้ขององค์กร ดังปรากฏ
ชัดเจนในกิจกรรมขององค์กรที่ได้จดั ทําขึ้นในรูปแบบต่างๆ โดยคํานึงถึงการตอบสนองด้านการ
บริการด้านสังคม ตลอดจนการกําหนดพันธกิจขององค์กรทีค่ รอบคลุมไปถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
ชุมชน และผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ซึง่ องค์กรควรจะดําเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความ
ยังยื
่ นแก่องค์กร เศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อมควบคู่กนั ไป
จากความเป็ นมาของแนวคิด CSR ในข้างต้นทําให้เห็นว่านอกจากเรื่องของผลกําไรและ
ประโยชน์จากการขายสินค้าและบริการแล้ว องค์กรได้หนั มาสนใจให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วม
รับผิดชอบต่อสังคมมากขึน้ โดยมีความเชื่อทีว่ ่าองค์การทีม่ คี วามรับผิดต่อสังคมจะมีความยังยื
่ นทาง
ธุรกิจมากกว่าองค์การทีไ่ ม่ได้ให้ความสําคัญกับมิตดิ า้ นสังคม ด้วยเหตุน้ีแนวคิด CSR จึงได้รบั การ
พัฒนาและเผยแพร่ไปสู่สงั คมต่าง ๆ จะเห็นได้จากในปจั จุบนั แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กรไม่ได้มอี ทิ ธิพลแต่เพียงองค์กรในภาคธุรกิจเท่านัน้ หากแต่แทบทุกหน่ วยงานในทุกภาคส่วน
ล้ว นแต่ ใ ห้ค วามสําคัญ ในเรื่อ งของความรับผิด ชอบต่ อ สัง คมเพื่อ ความยังยื
่ น แทบทัง้ สิ้นไม่เ ว้น
แม้กระทังองค์
่ กรในแวดวงด้านการศึกษาทีพ่ ยายามจะมีส่วนร่วมในการสร้าง CSR ในแนวทางของ
ความรับผิดชอบต่อสังคมของสถาบันอุดมศึกษา (University Social Responsibility; USR) ดังทีจ่ ะ
กล่าวถึงต่อไปนี้
1.3 แนวคิ ดและความสาคัญของความรับผิดชอบต่ อสังคมในสถาบันด้านการศึกษา
ตามหลักการอุดมศึกษาโดยทัวไปมี
่ จดุ มุง่ หมายสากลของมหาวิทยาลัยมีอยู่ 3 ประการ (จอย
ทองกล่อมสี. 2555) คือ 1) การสอน จุดมุ่งหมายหลัก และจุดมุ่งหมายแรกของมหาวิทยาลัย เป็ นการคิด
หาเหตุผลในสิง่ แวดล้อมและธรรมชาติ เนื้อหาการสอนเน้นศาสตร์เจ็ดประการ คือ แพทย์ สถาปนิก ครู
สถาปตั ยกรรม ปฏิมากรรรม วรรณกรรม และศิลปกรรม มาจากการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยแรกๆ
ของยุโรป 2) การวิจยั เป็ นการค้นคว้าบุกเบิกแสวงหาความรูใ้ หม่ของสถาบันอุดมศึกษาอาจแตกต่าง
กันบ้างตรงจุดมุ่งหมายของแต่ละสถาบัน การวิจยั นี้ได้รบั การสนับสนุ นให้มกี ารปฏิบตั กิ นั กว้างขวางใน
สถาบันอุดมศึกษาทัวโลก
่
จนบางครัง้ มีการรับจ้างดําเนินการวิจยั โดยมิได้คํานึงถึงว่าผลการวิจยั นัน้ จะ
สามารถนํ าไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงได้หรือไม่ จนมีผู้ประณามมหาวิทยาลัยทีร่ บั ทําวิจยั ว่า
เป็ นมหาวิทยาลัยรับจ้าง (University of Hire) และถึงแม้ในหลายประเทศที่กําลังพัฒนาจะได้
พยายามเร่งการวิจยั ในแนวทางการส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแต่การดําเนิน การมักเป็ นไป

18
อย่างเชื่องช้า และ 3) การบริการชุมชน เป็นแนวคิดทางสังคมและสิง่ แวดล้อมของสถาบันอุดมศึกษา
แต่เดิมนัน้ เป็ นลักษณะของการกระจายเผยแพร่ความรูใ้ ห้กว้างขวางออกไปสู่คนส่วนมากในรูปของ
การบรรยาย อภิปราย หรือสัมมนา ไม่ได้มเี ป้าหมายในการปรับปรุงแก้ไขสังคม
ต่ อ มาการบริก ารชุ ม ชนได้ดํ า เนิ น การตามหลัก วิช าบนพื้น ฐานการวิจ ัย และมีแ ผนการ
ปฏิบตั งิ านทีช่ ดั เจนยิง่ ขึน้ เนื่องจากมีการรับเอาแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม Corporate Social
Responsibility (CSR) และแนวปฏิบตั ิ CSR ในภาคธุรกิจมาใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันการศึกษา
โดยมีจดุ มุง่ หมายเพื่อการพัฒนาอย่างยังยื
่ นตัง้ แต่ระดับบุคคลไปจนถึงระดับองค์กร และระดับประเทศ
ด้วยการบ่มเพาะจิตสํานึกพืน้ ฐานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัย ซึง่ แนวความคิด
กับการปฏิบตั แิ บบนี้ ณัฐนนท ทวีสนิ (2553) ได้ให้ความเห็นสนับสนุ นว่าจริง ๆ แล้วควรจะปลูกฝงั
ลงไปถึงโรงเรียนระดับมัธยมด้วย เรียกว่าเป็ น University, College, School Social Responsibility
หรือ UCSSR ด้วยเหตุน้ีแนวคิดด้าน University Social Responsibility; USR จึงควรเกิดขึน้ ใน
สถาบันอุดมศึกษา ในหลักการทีว่ ่าเป็ นการตอบสนองความต้องการของสังคม สื่อสารกับสังคม รับใช้
สังคม ความเสมอภาคในโอกาสการเข้าถึงอุดมศึกษา และลดปญั หาความเสียเปรียบในสังคม
ในปี ค.ศ. 2008 มหาวิทยาลัยชัน้ นําจากเอเชียแปซิฟิก อเมริกาเหนือ และยุโรปตะวันตก
กว่า 25 ประเทศได้ร่วมมือกันก่อตัง้ สหพันธ์ University Social Responsibility คือ University Social
Responsibility Alliance (USR Alliance) และปี ต่อมาได้จดั ประชุม The 1st University Social
Responsibility International Conference 2009 (USRIC) ขึน้ เป็ นครัง้ แรกทีก่ รุงเทพฯ ประเทศไทย
โดยจัดบรรยายบทบาทของมหาวิทยาลัยในความรับผิดชอบต่อสังคม วัฒนธรรมและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม การพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ น ความยังยื
่ นทางสิง่ แวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศกับความรับผิดชอบ
ต่อสังคม วัตถุประสงค์ในการประชุมครัง้ นี้เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อให้เกิดการพัฒนา
อย่างยัง่ ยืนและเพื่อ เป็ นการให้ค วามรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ใ นการปฏิบ ัติการเกี่ยวกับความ
รับผิดชอบต่อสังคมรวมทัง้ เพื่อสนับสนุ นความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึ้นในทุกระดับ ของระบบ
การศึกษา (USR Alliance, 2009: online)
เช่นเดียวกับในการประชุมระดับโลกด้านการอุดมศึกษา (World Conference on Higher
Education: WCHE) วันที่ 5 - 8 กรกฎาคม ค.ศ. 2009 ณ สํานักงานใหญ่องค์การยูเนสโก กรุงปารีส
ประเทศฝรังเศสเรื
่
่องบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (The New
Dynamics of Higher Education and Research For Societal Change and Development) ว่า
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็ นทีค่ าดหวังของสังคมในระดับสูง ดังนัน้ มหาวิทยาลัยในฐานะองค์กร
ระดับอุดมศึกษาจึงไม่ควรทําหน้าทีแ่ ต่เพียงการผลิตบัณฑิต การวิจยั และการบริการวิชาการต่อสังคม
แต่เพียงเท่านัน้ หากแต่จะต้องแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านต่าง ๆ เช่น เรื่องสิทธิมนุ ษยชน
เรือ่ งสิง่ แวดล้อม ฯลฯ อีกด้วย โดยมติประชุมคิดเห็นว่า การอุดมศึกษาถือเป็ นพลเมืองทีด่ ี (Public Good)
ทีจ่ ะสร้างพื้นฐานทางด้านการวิจยั และนวัตกรรมอุดมศึกษาไม่เป็ นแค่เพียงสถาบันในการผลิตคนเข้าสู่
ตลาดแรงงาน แต่ยงั ต้องสร้างและผลิตพลเมืองของโลกทีม่ คี วามรับผิดชอบต่อสังคมและมีจริยธรรมอัน
เป็นบทบาทหลักของมหาวิทยาลัยด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากนี้ยงั ต้องเป็ นแหล่ง
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รวมความคิด (Think Tank) สื่อสารและตอบสนองความต้องการของสังคม ไม่ใช่เป็ นเพียงนักวิชาการ
หรือผูเ้ ชีย่ วชาญในสถาบันทีร่ บั ใช้องค์กรธุรกิจทีส่ งั คมจับต้องไม่ได้
นิสติ นักศึกษาที่จะเป็ นฟนั เฟื องชิ้นสําคัญในการผลักดันความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย
(USR) ให้สามารถดําเนินไปได้อย่างเข้มแข็งนัน้ ได้ถูกกล่าวถึงไว้อย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยควรมีการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักศึกษาตระหนักถึงการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ดังที่ศูนย์
ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรมของมหาวิทยาลัยมหิดลได้ประกาศปฏิญญา “มหาวิทยาลัย
รับผิดชอบต่อสังคม” (สุมน อมรวิวฒ
ั น์, ม.ป.ป.) ว่าหนึ่งในภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย คือการพัฒนา
นิสติ นักศึกษาให้เป็ นบัณฑิตทีม่ คี ุณภาพและคุณธรรม ในฐานะทีเ่ ป็ นกลไกสําคัญต่อการแก้ไขภาวะ
วิกฤติของสังคมไทยในปจั จุบนั มหาวิทยาลัยจําเป็ นต้องพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้
เพื่อให้บณ
ั ฑิตถึงพร้อมด้วยวิชาการ วิชาชีพ และคุณธรรม อีกทัง้ สามารถดํารงและช่วยเหลือเกื้อกูล
สังคมได้โดยอาศัยหลักการทีว่ ่า
1) ร่วมสร้าง “ประชาคมมหาวิทยาลัย” ที่มกี ารแลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละแบ่งปนั มากกว่า
“แข่งขัน” ให้เป็นประชาคมแห่งความเสมอภาค ศักดิ ์ศรี และพร้อมทีจ่ ะรับผิดชอบต่อสังคม
2) ปรับเปลีย่ นระบบคิดเกี่ยวกับหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูใ้ นมหาวิทยาลัย ให้องค์ความรู้
เชื่อมโยงกับการใช้ชวี ติ และชุมชนตลอดจนเป็นการเรียนรูอ้ ย่างกัลยาณมิตรระหว่างศิษย์กบั อาจารย์
3) มหาวิทยาลัยได้รบั ทรัพยากรจากประชาชน จึงต้อง “คืน” คุณค่า และความสุขแก่ประชาชน
4) มหาวิทยาลัยต้องไม่ส่งเสียงเรียกร้องหาประโยชน์ใส่ตวั หรือติดอยู่ในบ่วงของธุรกิจการศึกษา
แต่ตอ้ งสร้างความรูค้ วามจริงเพื่อเตือนสติและสร้างสรรค์แนวทางทีถ่ ูกควรร่วมกับสังคม
5) เสียงของมหาวิทยาลัยจะไร้ผฟู้ งั และขาดนํ้ าหนัก ถ้ามหาวิทยาลัยไม่เข้มแข็ง ไม่พจิ ารณา
ตนเอง ไม่สร้างธรรมาภิบาลจึงควรเป็ นแบบอย่างทีด่ ี ทัง้ ด้านสถาบัน กลุ่มคน และกระบวนการ จนสังคม
และชุมชนเห็นคุณค่าร่วมหรือเป็นเพื่อนร่วมเกือ้ กูลต่อกันได้
6) การผสมผสานองค์ความรู้ท่เี ป็ นวิทยาการกับประสบการณ์ ชวี ติ ย่อมเป็ นสิง่ สําคัญสู่การ
เปลีย่ นแปลงทีเ่ ชื่อมร้อยระหว่างภายในกับภายนอก Universe (จักรวาล) หรือ University (มหาวิทยาลัย)
จึงเป็นแหล่งเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบเข้าด้วยกัน
7) การเปลีย่ นบทบาทของมหาวิทยาลัย คือ การเปลีย่ นแปลงอันยิง่ ใหญ่ของประเทศไทยที่
สามารถเริม่ ทําได้เดีย๋ วนี้ โดยมหาวิทยาลัยเอง โดยผูบ้ ริหาร โดยคณาจารย์ โดยนิสติ นักศึกษา ทุกฝ่าย
ล้วนเป็นจุดเริม่ ต้นของการเปลีย่ นแปลงนี้
8) เวทีสมัชชาคุณธรรมครัง้ นี้พบว่า ทุกมหาวิทยาลัยล้วนมีความเคลื่อนไหวทีส่ ร้างสรรค์ สมควร
ทีจ่ ะเชื่อมโยงกันเป็ นเครือข่าย แลกเปลีย่ นเรียนรูซ้ ง่ึ กันและกัน โดยมหาวิทยาลัยทีเ่ ข้มแข็งจะเป็ นศูนย์
เชื่อมโยงร่วมแบ่งปนั ทรัพยากรในการจัดระบบให้ขบั เคลื่อนและประสานพลังด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมอย่างยังยื
่ น
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จากการศึกษาค้นคว้าเอกสารเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของสถาบันอุดมศึกษาทัง้
ภายในและต่างประเทศพบว่าล้วนมีหลักการปฏิบตั ทิ เ่ี ป็ นประโยชน์ทงั ้ สิน้ อย่างไรก็ตามผูว้ จิ ยั พบว่า
แนวทางและการดํ า เนิ น การความรับ ผิด ชอบต่ อ สัง คมของสถาบัน อุ ด มศึก ษาของเครือ ข่ า ย
มหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN University Network; AUN) มีลกั ษณะเด่นทีน่ ่ าสนใจ
คือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมแบบสากลของมหาวิทยาลัยในระดับอาเซียน ทีส่ ถาบันการศึกษาใน
ประเทศไทยสามารถนํ ามาใช้เป็ นหลักปฏิบตั เิ พื่อ เป็ นสมาชิกทีม่ คี ุณภาพการศึกษาได้มาตรฐานใน
ประชาคมอาเซียน ซึง่ ผูว้ จิ ยั เห็นว่ามีความเหมาะสมทีจ่ ะนํามาเป็ นแนวทางในการศึกษาในครัง้ นี้
เครือข่ ายมหาวิทยาลัยในกลุ่ มประเทศอาเซียนประกอบด้ว ยมหาวิทยาลัยที่เ ป็ นสมาชิก
เครือข่ายจํานวน 26 แห่ง จาก 10 ประเทศคือ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลปิ ปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม และไทย โดย AUN ได้รวบรวมกิจกรรม
ผลงาน และโครงการของแต่ละมหาวิทยาลัยในเครือข่ายที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการ
พัฒนาอย่างยังยื
่ น มีการนําเสนอผลงานเพื่อเป็ นการแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ปู แบบและแนวปฏิบตั ทิ ด่ี แี ละ
สร้างสรรค์เป็ นนวัตกรรมใหม่ของการแสดงความรับผิดชอบต่อสั งคมที่สามารถนํ าไปปฏิบตั ิได้จริง
ภายใต้กรอบแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยังยื
่ น ของสถาบันอุดมศึกษาของ
เครือข่ายมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศอาเซียน (AUN USR&S) 4 ด้าน (จอย ทองกล่อมสี. 2555) คือ
1. ด้านการเรียนการสอน การวิจยั และการบริการวิชาการ ซึง่ เป็ นพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย
เป็นการรวบรวมวิธกี ารทีม่ หาวิทยาลัยให้บริการทางวิชาการ เป็ นการใช้ความเชีย่ วชาญมาประยุกต์ใช้
กับสังคม
2. ด้านการบริหารจัดการและการกํากับดูแล เน้นวิธกี ารบริหารจัดการองค์กรซึง่ เป็ นส่วนหนึ่ง
ทีอ่ ยู่ในโครงสร้างของมหาวิทยาลัยนํ ามาเป็ นแนวทางปฏิบตั ภิ ายในของการแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคมกับการพัฒนาอย่างยังยื
่ น
3. ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน เป็ นการจัดกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมทีด่ ําเนินการ
โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาแก้ไขปญั หาในท้องถิน่ ในชุมชนและนํ าไปสู่ผลกระทบในเชิงบวก
ของสังคมในวงกว้าง
4. ด้านคุณภาพชีวติ ในมหาวิทยาลัย เป็ นเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์ ในการใช้ชวี ติ อยู่ใน
มหาวิทยาลัยของนิสติ นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ซึ่ง คุณภาพชีวติ ที่ดที ่มี หาวิทยาลัย
สร้างขึน้ เป็ นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและจะเป็ นรากฐานทีส่ ําคัญและมันคงในการพั
่
ฒนา
อย่างยังยื
่ น
จากองค์ประกอบในข้างต้น หากมีการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในทุกระดับได้มสี ่วนร่วมก็
จะเป็ น การส่ ง เสริม บทบาทด้ า นความรับ ผิด ชอบต่ อ สัง คมของมหาวิ ท ยาลัย ให้เ ด่ น ชัด ยิ่ง ขึ้น
โดยเฉพาะอย่างยิง่ พลังขับเคลื่อนจากนิสติ หรือนักศึกษาทีส่ ถาบันการศึกษาก็ต้องการบ่มเพาะสร้าง
จิตสํานึกพืน้ ฐานให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ทม่ี คี ุณค่ามีประโยชน์เป็ นทีพ่ ง่ึ ของสังคมต่อไปในอนาคต
ในการศึกษาครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้เล็งเห็นคุณค่าดังกล่าวจึงได้นํามาเป็ นตัวแปรทีส่ ําคัญเพื่อศึกษา
พฤติกรรมของนักศึกษาโดยให้ขอบเขตความหมายของการศึกษาดังจะกล่าวต่อไป
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1.4 ความหมายของพฤติ กรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบสังคมของมหาวิ ทยาลัย
จากแนวคิดในข้างต้นได้มผี ใู้ ห้ความหมายและทัศนะเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กร (CSR) ไว้อย่างชัดเจน อาทิเช่น องค์การเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO)
ให้ความหมายว่า เป็ นแนวคิดการจัดการทีม่ ุ่งให้วสิ าหกิจผสานการดํา เนินธุรกิจกับความห่วงใย
ด้านสังคมและสิง่ แวดล้อมร่วมกับผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย ส่วน The World Business Council for
Sustainable Development (WBCSD) นิยามว่าเป็ นการปฏิบตั ติ ามพันธสัญญาในการดําเนินธุรกิจ
อย่างมีจริยธรรม นัน่ คือการพัฒนาเศรษฐกิจพร้อมไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของพนักงานและ
ครอบครัว ตลอดจนชุมชนและสังคม ในขณะที่ The European Commission เสนอว่าเป็ นกระบวนการ
ดําเนิ นธุ รกิจที่ผสมผสานความใส่ ใจต่ อสังคมและสิ่งแวดล้อม การมีปฏิสมั พันธ์กับผู้ม ีส่ วนได้เสีย
(stakeholders) ได้แก่ ผูถ้ อื หุน้ พนักงาน ชุมชน ลูกค้า คู่คา้ และสังคมส่วนรวม ในด้านสิง่ แวดล้อมและ
สังคมตลอดทุกขัน้ ตอนของกระบวนการดําเนินธุรกิจ (สุทธิศกั ดิ ์ ไกรสรสุธาสินี. 2550: 6) และ
สถาบันไทยพัฒน์ (2555) องค์กรที่ทําการศึกษาและวิจยั เกี่ยวกับความรับผิดชอบทางสังคมของ
องค์กรในประเทศไทยได้เสนอว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็ นการดําเนินกิจกรรมภายในและ
ภายนอกองค์กรทีค่ าํ นึงถึงผลประโยชน์ของสังคมทุกระดับโดยการใช้ทรัพยากรทัง้ ในและนอกองค์กร
สร้างสังคมทีเ่ ป็นปกติสุขภายใต้ความถูกต้อง โปร่งใส และการมีจริยธรรมทีด่ ี นอกจากนี้ จอย ทองกล่อมสี
(2555: 22-29) ยังได้รวบรวมนิยาม ประเด็น และขอบเขตความรับผิดชอบต่อสังคมจากแหล่งข้อมูลต่างๆ
มาแสดงไว้เป็ นตารางเปรียบเทียบประเด็นและขอบเขต 4 ด้าน คือ ด้านการมีส่วนร่วม ด้านการดําเนิน
กิจกรรม ด้านความสมัครใจ และด้านการบูรณาการ จากแหล่งอ้างอิง 24 แหล่ง ทําการวิเคราะห์จนได้
ข้อสรุปขอบเขตความรับผิดชอบต่อสังคม Corporate Social Responsibility (CSR) ว่ามีองค์ประกอบ
ที่เกี่ยวข้อง 4 ด้าน คือ 1) การมีส่วนร่วมระหว่างองค์กรกับผู้มสี ่วนได้ส่ว นเสียเพื่อสร้างสรรค์
ประโยชน์ ต่อสังคมและชุมชน 2) การดําเนินกิจกรรมขององค์กรตามหลักคุณธรรม กฎหมาย
จริยธรรม จรรยาบรรณ 3) ความสมัครใจในการดําเนินกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคม และ 4) การ
ดําเนินกิจกรรมขององค์กรทีบ่ ูรณาการสังคม เศรษฐกิจและสิง่ แวดล้อมแบบยังยื
่ น
ดังนัน้ ในการศึกษาครัง้ นี้ ผู้วจิ ยั จึงให้ความหมายของพฤติกรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
สังคมของมหาวิทยาลัย คือ ปริมาณการกระทําของนักศึกษาที่เ ป็ นการวางแผน การแสดงความ
คิดเห็น การให้ขอ้ มูล หรือการลงมือปฏิบตั ิ ซึง่ เป็ นบทบาทที่แสดงให้เห็นว่าตนได้เข้าร่วมเป็ นส่วน
หนึ่งของความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยทัง้ 4 ด้าน คือ 1) ด้านการเรียนการสอน การ
วิจยั และบริการวิชาการ หมายถึง ปริมาณการกระทําของนักศึกษาทีแ่ สดงให้เห็นว่าตนมีบทบาทใน
ด้านวางแผน แสดงความคิดเห็น ให้ขอ้ มูล หรือดําเนินการเกี่ยวกับโครงการหรือกิจกรรมทีเ่ กี่ยวข้อง
กับงานบริการวิชาการ การเรียนการสอน และงานวิจยั เช่น การเสนอและจัดกิจกรรมศึกษาเรียนรูใ้ น
ชุมชนประกอบการเรียนการสอนของรายวิชา การจัดนิทรรศการและเป็นวิทยากรในการให้ความรูแ้ ก่
ชุมชน การเสนอคณะเพื่อขอจัดโครงการช่วยเหลือพัฒนาท้องถิน่ เป็ นผูช้ ่วยโครงการวิจยั เพื่อสังคม
ของอาจารย์และหน่ วยงาน การทําปญั หาพิเศษหรือเสนองานวิจยั เพื่อสังคม การจัดหรือเข้าร่ว ม
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กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา การจัดหรือเข้าร่วมงานประเพณีต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เป็ นต้น 2) ด้าน
การบริหารจัดการและการกํากับดูแล หมายถึง ปริมาณการกระทําของนักศึกษาทีแ่ สดงให้เห็นว่าตน
มีบทบาทในการให้ความร่วมมือตอบสนองและปฏิบตั ติ ามนโยบายของมหาวิทยาลัยในด้านที่เป็ น
ประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม การให้ขอ้ มูลย้อนกลับอย่างเปิดเผยเกี่ยวกับความประพฤติทก่ี ระทบต่อ
สังคมของบุคลากรในมหาวิทยาลัย การปฏิบตั ติ นตามกฎระเบียบวินัยกติกาของสังคม และการเข้า
ร่วมรณรงค์และปฏิบตั ติ นในด้านการประหยัดพลังงาน เช่น นํ้ าประปา ไฟฟ้า 3) ด้านการมีส่วนร่วม
ของชุมชน หมายถึง ปริมาณการกระทําของนักศึกษาที่แสดงให้เห็นว่าตนได้จดั หรือมีบทบาทใน
กิจกรรม/โครงการพัฒนาและเรียนรูร้ ่วมกันกับชุมชน การจัดเวทีเสวนาสร้างจิตสํานึกทางสังคมของ
นักศึกษา คณาจารย์ และสังคม และ 4) ด้านคุณภาพชีวติ ในมหาวิทยาลัย หมายถึง ปริมาณการ
กระทําของนักศึกษาที่แสดงให้เ ห็นว่าตนมีบทบาทการแบ่งปนั และเอื้ออาทรและช่วยเหลือสังคม
ส่วนรวมทัง้ ในและนอกมหาวิทยาลัย การร่วมดูแลรักษาและรณรงค์การพัฒนาสิง่ แวดล้อมและระบบ
นิเวศภายในมหาวิทยาลัยและชุมชนใกล้เคียง เช่น การจัดกิจกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพที่ดใี ห้กบั
บุคลากรมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอก เป็นต้น
1.5 การวัดพฤติ กรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิ ทยาลัย
ในการศึกษาผลงานทีน่ ําเสนอรูปแบบและแนวปฏิบตั กิ ารแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมใน
ทีป่ ระชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยในกลุ่ มประเทศอาเซียน (ASEAN University Network. 2011)
พบว่ า การมีส่ ว นร่ว มของนัก ศึก ษาในการส่ ง เสริม บทบาทความรับผิด ชอบต่ อ สังคมของแต่ ล ะ
มหาวิทยาลัยนัน้ มีลกั ษณะแตกต่างกันไป อาทิ โครงการเพิม่ โอกาสให้กบั ชุมชนที่ยากไร้ได้รบั
การศึกษาทีม่ คี ุณภาพภายใต้ Under Sultan Haji Hassanal Bolkiah Foundation (YSHHB) ของ
Universiti Brunei Darussalam (UBD) ประเทศบรูไนทีป่ ระสบความสําเร็จมากขึน้ เพราะมีนักศึกษา
อาสาสมัครเข้าร่วมโครงการเพิม่ จํานวนมากขึน้ โดยนักศึกษาได้สบื ค้นข้อมูลแล้ว เกิดแรงจูงใจอยาก
เข้าร่วมโครงการ แสดงว่าประโยชน์ ท่ไี ด้รบั ไม่เพี ยงแค่ชุมชนยากไร้ท่เี ป็ นกลุ่มเป้าหมาย แต่ เกิด
ประโยชน์กบั นิสติ นักศึกษาทีอ่ ยากได้รบั ประสบการณ์ทม่ี คี ุณค่าด้วย เช่นเดียวกับโครงการให้ความ
ช่วยเหลือด้านการให้การศึกษาเพื่อขจัดปญั หาความยากจนในอนาคต ของ Universiti Sains
Malaysia (USM) ประเทศมาเลเซีย ที่นักศึกษาและศิษย์เก่าจํานวนมากเข้าร่วมจนโครงการ
เจริญ เติบ โตอย่า งมีนัย สํา คัญ ก่อ ให้เ กิด การประสบความสํา เร็จ ในการศึก ษาและการประกอบ
อาชีพ ทํา ให้โ ครงการมีค วามเข้ม แข็ง และได้ร ับ ความร่ว มมือ เพิ่ม มากขึ้น จากมหาวิท ยาลัย ใน
ต่างประเทศ เช่น มีนักศึกษาอาสาสมัครจาก University of Santiago มาเข้าเยีย่ มชมรม และช่วยวางแผน
จัดแบ่งพืน้ ทีใ่ นการดําเนินกิจกรรม โครงการได้สร้างแรงบันดาลใจให้กบั เยาวชนในท้องที่ และสร้าง
รากฐานที่เข้มแข็งด้วยการเตรียมคนในท้อ งถิ่นที่มคี วามรู้ทางวิชาการและในทางปฏิบตั ิ เป็ นการ
ยกระดับมาตรฐานในการครองชีพซึ่งเป็ นเป้าหมายสําคัญของการพัฒนาอย่างยังยื
่ น ในขณะที่
มหาวิทยาลัยแห่งชาติของประเทศมาเลเซีย Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) ได้อบรม
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ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและปญั หาการพัฒนาทักษะให้กบั นักเรียนโดยการไปเป็ นพีเ่ ลี้ยงในการ
พัฒนาทักษะและความคิดสร้างสรรค์ให้กบั เด็กด้อยโอกาสในชุมชน
ส่วน Universitas Gadjah Mada (UGM) ประเทศอินโดนีเซียจัดกิจกรรมการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคมด้านการมีส่วนร่วมของนักศึกษาแบ่งเป็ น 1) การจัดกิจกรรมตามหลักสูตร เป็ น
กิจกรรมทีเ่ ปิดโอกาสให้นกั ศึกษาเสนอหัวข้อทีต่ อ้ งการทําวิจยั เกีย่ วกับโครงการบริการชุมชน และ 2)
กิจกรรมนอกหลักสูตรทัวไปที
่ เ่ ป็นกิจกรรมการบริการทางสังคม
ในขณะที่ Vietnam National University ประเทศเวียดนาม ดําเนินโครงการ “ ฤดูรอ้ นสีเขียว”
ด้วยการให้ความรูก้ บั สังคมเกี่ยวกับธรรมชาติและโลกร้อนเป็ นประจําทุกปี ในช่วงฤดูรอ้ น โดยสร้าง
การมีส่วนร่วมระหว่างนักศึกษาและชุมชนในสังคม ซึ่งนอกจากชุมชนท้องถิน่ จะได้รบั ประโยชน์จาก
ภาคการศึกษาแล้ว ชุมชนยังให้โอกาสนักศึกษาในการเรียนรูแ้ ละพัฒนาทักษะต่างๆ ร่วมกันกับ
ชุมชนอย่างเข็มแข็ง ส่วนโครงการแก้ไขปญั หาสิทธิท่ดี นิ ทํากินของบรรพบุรุษ โดย Ateneo de
Manila University ประเทศฟิลปิ ปินส์ เกิดขึน้ จากการแลกเปลีย่ นร่วมมือร่วมใจของเกษตรกรและ
การสนับสนุ นจากมหาวิทยาลัยโดยอาสาสมัครของมหาวิทยาลัยทางการแพทย์ นักศึกษา บุคลากร
ทางวิช าการและเกษตรกรจากชุ มชนเข้า ไปมีส่ ว นร่ว มกับ ประชาชนในท้อ งถิ่น ก่ อ ให้เ กิด ความ
แข็งแกร่งและมีผลบังคับใช้ทางด้านกฎหมาย
ประเทศสิงคโปร์ National University of Singapore (NUS) ดําเนินโครงการจัดทําระบบรีไซเคิล
ของเสียในมหาวิทยาลัย และ Nanyang Technological University (NTU) โดยทีมนักศึกษาและคณาจารย์
ร่วมกันทําโครงการวิจยั ผลิตรถจัก รยานไฟฟ้าเพื่อ ลดการใช้ยานพาหนะในมหาวิทยาลัย เป็ น
มหาวิทยาลัยทีแ่ สดงความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยังยื
่ นมีประสิทธิภาพโดยเน้นเรื่อง
การใส่ใจสิง่ แวดล้อม
สําหรับในประเทศไทย มหาวิทยาลัยบูรพาได้แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมกับการพัฒนา
อย่างยังยื
่ น โดยใช้ความชํานาญด้านวิชาการเฉพาะทางช่วยเหลือชุมชน เช่น โครงการส่งเสริม
สุขภาพผูส้ งู อายุในท้องที่ ผูเ้ ข้าร่วมในโครงการนี้ส่วนใหญ่เป็ นนักศึกษา และคณาจารย์สาขาพยาบาล
ส่ ว นมหาวิท ยาลัย เชีย งใหม่ ซ่ึง เป็ น มหาวิท ยาลัยที่ไ ด้ร บั การรับ รองจากสํา นัก รับ รองมาตรฐาน
การศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา จัดโครงการเกี่ยวกับการบริการวิชาการโดยการประสาน
ความร่วมมือกับชุมชนและสังคมหลายโครงการ เช่น โครงการหลวง โครงการ Creative City “เมือง
เชียงใหม่สร้างสรรค์” โครงการมลพิษหมอกควัน เป็ นต้น โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้ามามีส่วนร่วม
ให้บริการความรูต้ ่าง ๆ เป็นการแบ่งปนั และเอือ้ อาทร
จากการศึก ษาข้า งต้น เห็น ได้ว่ า มหาวิท ยาลัย ที่ดํา เนิ น กิ จ กรรมหรือ โครงการได้ม ีก าร
ประเมินพฤติกรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัย (USR) มาจากบุคคลหลาย
กลุ่ม ได้แก่ นักศึกษา อาจารย์ ผู้บริหาร บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และชุมชนที่มาเข้าร่วมใน
โครงการ ซึ่งวิธกี ารประเมินพฤติกรรมของผู้ท่เี ข้าร่วมโครงการนัน้ มีห ลากหลายรูปแบบ เช่น การ
สังเกต การสัมภาษณ์ เป็ นต้น แต่วธิ กี ารทีน่ ิยมมากทีส่ ุดคือ การใช้แบบสอบถามมาตรประมาณค่า
เนื่องจากเป็นวิธกี ารเก็บรวบรวมข้อมูลทีง่ า่ ยและสะดวกในการใช้ (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ ์. 2531: 35)
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โดยผู้ว ิจ ยั จะนํ ามาใช้ ใ นการศึก ษาครัง้ นี้ ด้ว ยเช่น กัน โดยจะใช้นัก ศึก ษาเป็ น ผู้ป ระเมินเนื่อ งจาก
การศึกษาในรายงานแนวทางและการดําเนินการความรับผิดชอบต่อสังคมของสถาบันอุดมศึกษา
ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN University Network; AUN) พบว่า
นักศึกษามีส่วนสําคัญต่อความสําเร็จของทุกโครงการ นัน่ ย่อมแสดงว่ านักศึกษาย่อมมีความรูค้ วาม
เข้าใจถึงศักยภาพในด้านพฤติกรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยของตนเองได้
เป็นอย่างดี จึงน่าจะทําให้ผลการประเมินทีไ่ ด้มคี วามเทีย่ งและความตรงสูง
นอกจากนี้ในอดีต ที่ผ่ านมายัง พบว่า มีการวัดพฤติกรรมรับผิดชอบต่ อ สังคมในรูปแบบที่
ผูว้ จิ ยั จะนํามาใช้เป็ นแนวทางในการศึกษาครัง้ นี้ได้ อาทิ พสชนัน นิรมิตไชยนนท์ (2552: 132-133)
ทีไ่ ด้ศกึ ษาปจั จัยเชิงสาเหตุและผลของการเรียนรูใ้ นสถานประกอบการที่มตี ่อพฤติกรรมการทํางาน
ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของนักวิจยั สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้สร้างแบบวัดพฤติกรรม
การทํางานด้วยความรับผิดชอบต่ อสังคมตามนิ ยามเชิงปฏิบ ัติการ แบบวัดประกอบด้วย 5
องค์ประกอบ คือ 1) การผลักดันผลวิจยั ไปใช้ขบั เคลื่อนเศรษฐกิจ 2) การปฏิบตั ติ ามกฏหมายและ
จรรยาบรรณนักวิจยั 3) การรักษาสิง่ แวดล้อมและการใช้พลังงานอย่างคุม้ ค่า 4) การถ่ายทอดความรู้
เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา และ 5) การพัฒนาชุมชนและสังคม แบบวัดมีลกั ษณะเป็ นประโยคคําถาม
ประกอบด้วยมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ จํานวน 25 ข้อ มีค่าความเชื่อมันสั
่ มประสิทธิ ์แอลฟ่า
เท่ากับ .87 และ โสรยา คงดิษ (2555) ศึกษาปจั จัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการ
ทํางานทีม่ คี วามรับผิดชอบต่อสังคมของพนักงานบริษทั ผลิตรถยนต์ โดยสร้างแบบวัดพฤติกรรมการ
ทีม่ คี วามรับผิดชอบต่อสังคมผูว้ จิ ยั สร้างขึน้ เองจากนิยามเชิงปฏิบตั กิ าร มี 3 องค์ประกอบ คือ 1)
ด้านความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริโภค 2) ด้านการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม และ 3) ด้านการดูแลรักษา
สิง่ แวดล้อม จํานวน 29 ข้อ เป็ นแบบมาตรประเมินรวมค่า 6 ระดับ มีค่าอํานาจจําแนกรายข้ออยู่
ระหว่าง .57-.84 และมีค่าสัมประสิทธิ ์แบบแอลฟาเท่ากับ .94
สําหรับเครื่องมือทีใ่ ช้วดั พฤติกรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมในครัง้ นี้เป็ นแบบสอบถาม
ที่ผู้ว ิจ ยั สร้างข้อคําถามขึ้นเองจากนิยามเชิงปฏิบตั ิการของแนวคิดและแนวปฏิบ ัติการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคมของเครือข่ายมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศอาเซียน (AUN USR&S) (ASEAN
University Network, 2011) โดยจําแนกเป็ น 4 องค์ประกอบคือ 1) ด้านการเรียนการสอน การวิจยั
และบริการวิชาการ 2) ด้านการบริหารจัดการและการกํากับดูแล 3) ด้านการมีส่วนร่วมกับชุมชน และ
4) ด้านคุณภาพชีวติ ในมหาวิทยาลัย แบบสอบถามฉบับนี้มจี าํ นวน 19 ข้อ ลักษณะของแบบวัดเป็ น
มาตรประมาณค่า 6 ระดับ จากน้อยทีส่ ุดให้ 1 คะแนน จนถึงมากทีส่ ุดให้ 6 คะแนน ในข้อคําถามเชิง
บวก สําหรับข้อ คําถามเชิงลบให้ คะแนนในลักษณะตรงข้าม ผู้ต อบที่ได้คะแนนสูงกว่าแสดงว่ามี
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยมากกว่าผูต้ อบทีไ่ ด้คะแนนตํ่ากว่า
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2. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติ กรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิ ทยาลัย
ในการศึกษาครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั จะอธิบายสาเหตุของพฤติกรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบสังคมตาม
ตามทฤษฎีการเรียนรูท้ างสังคมเชิงพุทธิปญั ญา (Social Cognitive Theory) ของแบนดูรา (Bandura)
มากําหนดเป็ นกรอบแนวคิดในการศึกษา เนื่องจากแนวคิดพื้นฐานของแบนดูราเชื่อว่า พฤติกรรม
ของมนุ ษ ย์ม ีป ฏิส ัม พัน ธ์ ก ับ ป จั จัย หลัก 2 ป จั จัย คือ 1) ป จั จัย ส่ ว นบุ ค คล และ 2) ป จั จัย ทาง
สิ่ง แวดล้ อ ม และการร่ ว มกัน ของป จั จัย นั ้น จะต้ อ งร่ ว มกัน ในลัก ษณะที่กํ า หนดซึ่ง กัน และกัน
(Bandura. 1986: 24) ดังแสดงในภาพประกอบ 1
P

B

E

P = ปจั จัยส่วนบุคคล
E = ปจั จัยทางสิง่ แวดล้อม
B = พฤติกรรมของบุคคล
ภาพประกอบ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างปจั จัยส่วนบุคคล ปจั จัยทางสิง่ แวดล้อม และพฤติกรรมของ
บุคคล (Bandura. 1986: 24)
จากแนวคิดดังกล่าว ในงานวิจยั นี้จงึ อธิบายสาเหตุของการเกิดพฤติกรรมของนักศึกษาเกิด
จากสาเหตุหลัก 2 ประการ คือ 1) สาเหตุจากตัวบุคคลหรือ ลักษณะทางจิต โดยจากการศึกษา
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องพบว่า ตัวแปรลักษณะทางจิตทีเ่ กี่ยวข้องกับพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
ได้แก่ ความผูกพันทางศาสนา และจิตสํานึกสาธารณะ และ 2) สาเหตุจากสิง่ แวดล้อมหรือลักษณะ
ทางสัง คม โดยจากการศึก ษางานวิจยั ที่เ กี่ย วข้อ งพบว่ า ตัว แปรสิ่ง แวดล้อ มในมหาวิท ยาลัย ที่
เกีย่ วข้องกับพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ได้แก่ แบบอย่างทีด่ จี ากอาจารย์ การสนับสนุ นจาก
มหาวิทยาลัย แบบอย่างที่ดจี ากเพื่อน โดยมีตวั แปรการรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยเป็ นตัวแปร
คันกลาง
่
(Mediator)
2.1 การรับรู้ภาพลักษณ์ มหาวิ ทยาลัย
2.1.1 แนวคิ ดการรับรู้
เอสเซล (Assael. 1998: 205) ได้กล่าวว่า การรับรูเ้ ป็ นกระบวนการเลือก การรวบรวม
และการตีความสิง่ เร้าและสภาพแวดล้อมให้กลายเป็ นภาพรวมที่เชื่อมโยงกันจนสามารถเข้าใจได้
ในขณะที่ ชิฟแมน และ แคนัค (Schiffman; & Kanuk. 2007: 148) ได้นิยามความหมายของการรับรู้
ไว้ว่า เป็ นกระบวนการทีแ่ ต่ละบุคคลเลือกจัดระเบียบและตีความสิง่ เร้าเป็ นภาพทีม่ คี วามหมายและ
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เชื่อมโยงกันและแม้ว่าบุคคลจะได้รบั สิง่ เร้าสิง่ เดียวกันแต่การรับรูใ้ นแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไป
ตามค่านิยมและความคาดหวังของแต่ละบุคคล
กระบวนการรับรูต้ ามแนวคิดของ เอสเซล (Assael. 1998: 218) ประกอบไปด้วย
1. การเลือกรับรู้ (Perceptual Selection) บุคคลเปิดรับต่อสิง่ เร้าและตัง้ ใจรับต่อสิง่ เร้าที่
เข้ามากระทบแล้วบุคคลจะเลือกสรรเฉพาะสิง่ เร้าทีต่ รงกับความต้องการและทัศนคติของตน รูปแบบ
ของการเลือกรับรูแ้ บ่งออกเป็ น 3 ขัน้ ตอน คือ การเปิดรับ (Exposure) ความสนใจ (Attention) และ
การรับรูแ้ บบเลือกสรร (Selective Perception)
2. การจัดระเบียบการรับรู้ (Perceptual Organization) รับรูส้ งิ่ เร้าต่าง ๆ ทีห่ ลากหลาย
แล้วมีการจัดระเบียบออกมาเป็ นภาพรวม หลักการนี้อ้างอิงมาจากหลักจิตวิทยาของเกสต์ต ัลท์
(Gestalt Psychology) ซึง่ ได้อธิบายไว้ว่า การสื่อสารข้อมูลใด ๆ ถึงบุคคลควรจะมีความสอดคล้องเป็ น
หนึ่งเดียว เพราะบุคคลจะรับรูอ้ งค์ประกอบเป็ นภาพรวมและสรุปผลโดยรวมกลายเป็ นภาพลักษณ์ดว้ ย
หลักการรับรูแ้ บบผสมผสาน
3. การตีความ (Perceptual Interpretation) เป็ นกระบวนการทีเ่ กิดขึน้ หลังจากทีบ่ ุคคล
ได้เลือกและรวบรวมข้อมูลหรือสิง่ เร้าทีต่ นได้รบั จากนัน้ จะทําการตีความหมายของข้อมูลทีไ่ ด้รบั จาก
สิง่ เร้าโดยอาศัยหลักการพืน้ ฐานของการตีความ อยู่ 2 ลักษณะ คือ การจัดประเภท (Perceptual
Categorization) และการอนุมาน (Perceptual Inference)
การรับรูใ้ นแต่ละบุคคลจะแตกต่างกันไปขึน้ อยูก่ บั ปจั จัยหลายประการ คือ
1. ปจั จัยทางด้านลักษณะส่วนบุคคล (Individual Factors) ได้แก่ ความสามารถในการ
แยกความแตกต่างในสิง่ เร้า (Stimulus Discrimination) และความสามารถในการสรุปลักษณะทัวไป
่
ของสิง่ เร้า (Stimulus Generalization)
2. ปจั จัยทางด้านสถานการณ์ (Situation Factor) ได้แก่ สภาพแวดล้อมทางสังคม (Social
Surroundings) และสภาพทีเ่ คยเป็ นมาก่อน (Antecedent) เช่นฐานะทางเศรษฐกิจ สภาวะอารมณ์
เป็นต้น
3. ปจั จัยทางด้านตัวสิง่ เร้า (Stimulus Factor) เช่น ตราสินค้า เวลา รูปแบบการสื่อสาร
เป็นต้น
จากแนวคิด ข้า งต้น สามารถนํ า มาเชื่อ มโยงการรับ รู้ข องนัก ศึก ษากับ ภาพลัก ษณ์
มหาวิท ยาลัย ได้ว่ า เป็ น การทํ า ความเข้า ใจ การตีค วาม การให้ค วามหมายและให้คุ ณ ค่ า กับ
ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย โดยการรับรูข้ องนักศึกษาแต่ละคนนัน้ อาจจะเหมือนหรือแตกต่างกันก็ได้
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2.1.2 แนวคิ ดและความสาคัญของภาพลักษณ์
บทบาททัง้ ภายนอกและภายในขององค์กรมีค วามสํา คัญ อย่า งยิ่ง ต่ อ การแสดงถึง
ภาพลัก ษณ์ ท่ีเ ป็ นเอกลัก ษณ์ ขององค์กร โดยเฉพาะองค์กรที่มบี ทบาทโดดเด่ นด้านการดําเนิ น
กิจกรรมเพื่อสังคมด้วยแล้วก็จะยิง่ เป็ นที่รจู้ กั ในฐานะเป็ นองค์กรที่คนื กํา ไรกลับสู่สงั คมโดยการสร้าง
ประโยชน์ให้กบั ชุมชนและสังคม ในขณะเดียวกันก็เป็นการสร้างความเข็มแข็งขององค์กรอย่างยังยื
่ น
ผ่านทางการมีภาพลักษณ์ทด่ี ี
การสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกเป็ นมูลค่าทีแ่ ฝงอยู่ในตัวสินค้าขององค์กรเพราะเป็ นภาพ
ที่สร้างความน่ าเชื่อถือไว้วางใจให้กบั บุ คคล ซึ่งในทุกวงการทัง้ ด้านธุรกิจ ด้านการเมือง ตลอดจน
ด้านการศึกษาก็ต้องสร้างสิง่ ทีด่ ใี ห้สงั คมได้รบั รูผ้ ่านการดําเนินงานและการประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ข่าวสาร การแข่งขันให้บริการอย่างสร้างสรรค์เพื่อจูงใจและครองใจลูกค้า
ด้วยภาพลักษณ์องค์กรเป็นภาพทีเ่ กิดขึน้ ในจิตใจของประชาชนจึงเป็ นความสําคัญอย่างยิง่
ที่องค์กรหรือหน่ วยงานทุกแขนงจะต้องสร้างความน่ าเชื่อถือและการยอมรับ(Acknowledgement)
ความเลื่อมใสและศรัทธา (Confidence) และความคล่องตัวในการบริหารงาน (Fluence) ให้เกิดขึน้
ในองค์กร (วิรชั ลภิรตั นกุล. 2540: 82) เช่นเดียวกับ โสรยา คงดิษ (2555: 14) ทีเ่ ห็นว่าภาพลักษณ์
ขององค์กรทีเ่ กิดขึน้ ในจิตใจของบุคคลหากเป็ นภาพลักษณ์ทด่ี ี น่ าเชื่อถือ จะมีผลให้การปฏิบตั งิ าน
ตามพันธกิจขององค์กรบรรลุเป้าหมาย
นภดล อินนา (2548: 56) ได้แบ่งความสําคัญของภาพลักษณ์ เป็น 2 ประเด็น คือ
1. ในด้านจิตวิทยา (Psychological) ภาพลักษณ์เป็ นตัวกําหนดทิศทางพฤติกรรมของ
ปจั เจกชนที่มตี ่อสิง่ นัน้ ถ้าบุคคลมีเจตคติต่อภาพลักษณ์ในเชิงบวกต่อสิง่ ใดสิง่ หนึ่งก็จะมีแนวโน้มที่
จะแสดงพฤติกรรมเชิงบวกออกมา แต่ถา้ หากเขามีเจตคติต่อภาพลักษณ์ในเชิงลบต่อสิง่ เหล่านัน้ ก็จะ
มีแนวโน้มทีจ่ ะแสดงออกพฤติกรรมเชิงลบออกมาเช่นกันและสิง่ สําคัญคือ ภาพลักษณ์นนั ้ ก่อให้เกิด
อคติ (Bias) ในการพิจารณาพฤติกรรมของสิง่ ใดสิง่ หนึ่งทีเ่ คยมีภาพลักษณ์มาก่อนหน้านี้ เพราะเรื่อง
ภาพลักษณ์เป็ นเรือ่ งทีฝ่ งั ใจยากทีจ่ ะแก้ไข
2. ในด้านธุรกิจ (Commercial) จะถือว่า ภาพลักษณ์เป็ นมูลค่ าเพิม่ (Value Added) ที่
มีให้กบั สินค้าและบริษทั ซึง่ ถือว่าเป็ นผลประโยชน์ทางจิตวิทยา (Psychological Benefit) ทีม่ อี ยู่ใน
ตัว สินค้าที่ทําให้ส ินค้าหลายชนิดสามารถตัง้ ราคาได้สูงกว่าคุ ณค่ าทางกายภาพ และนับวันยิง่ มี
ความสําคัญมากขึ้นเรื่อ ยๆ จากความสําคัญนี้จงึ ทําให้ภาพลั กษณ์กลายเป็ นศาสตร์หนึ่งทางการ
ประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาด (Public Relation for Marketing) ซึง่ การประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์
องค์กร จะเป็ นสิง่ ทีช่ ่วยทําให้สาธารณชนทีเ่ กี่ยวข้องมองหน่ วยงาน องค์กร หรือบริษทั ในทางทีด่ ี มี
ศรัทธา และเกิดความรูส้ กึ ยินดีทจ่ี ะสนับสนุน และให้ความร่วมมือกับกิจกรรมต่าง ๆ อันเป็ นนโยบาย
หรือโครงการของหน่ วยงาน องค์กร หรือบริษทั นัน้ ๆ และส่งผลให้การดําเนินงานขององค์กรเกิด
ความเจริญก้าวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ
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คอตเลอร์และเคลเลอร์ (Kotler; & Keller. 2006: 289) กล่าวว่า ภาพลักษณ์ คือ การ
รับรูข้ องสาธารณชนต่อบริษทั หรือผลิตภัณฑ์ของบริษทั นัน้ ๆ และได้แบ่งประเภทของภาพลักษณ์
ขององค์กรธุรกิจออกเป็ น 3 ประเภท ได้แก่ 1) ภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์หรือบริการ (Product or Service
Image) คือ ภาพทีเ่ กิดขึน้ ในใจของประชาชนทีม่ ตี ่อผลิตภัณฑ์หรือบริการเพียงอย่างเดียว ไม่รวมถึง
สถาบัน หรือ องค์กร 2) ภาพลักษณ์ตรายีห่ อ้ สินค้า (Brand Image) คือ ภาพทีเ่ กิดขึน้ ในใจของ
ประชาชนทีม่ ตี ่อตรายีห่ อ้ สินค้ายีห่ อ้ หนึ่ง หรือตราใดตราหนึ่ง ทีเ่ ป็ นสิง่ เฉพาะตัวทีบ่ ริษทั ต้องการให้
แตกต่างจากยีห่ อ้ อื่น ผูบ้ ริโภคทีม่ ภี าพลักษณ์ทด่ี ตี ่อตรายีห่ อ้ ใดก็จะมีแนวโน้มในการตัดสินใจทีจ่ ะเลือก
ซือ้ ยีห่ อ้ นัน้ ๆ 3) ภาพลักษณ์ของสถาบันหรือองค์การ (Institutional Image) คือ ภาพที่เกิดขึน้ ในใจ
ของประชาชนที่ม ีต่ อ สถาบัน หรือ องค์ก าร รวมทัง้ การบริห ารจัดการ การดํา เนิ น งาน บุ ค ล ากร
ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคม การบําเพ็ญสาธารณะประโยชน์ของสถาบันหรือองค์การนัน้
เสรี วงษ์มณฑา (2542: 83) กล่าวว่า องค์ประกอบของภาพลักษณ์องค์กรมีดงั นี้ 1) ผูบ้ ริหาร
(Executive) องค์กรจะดีหรือไม่ดขี น้ึ อยู่กบั ผู้บริหาร ซึ่งจะต้องเป็ นบุคคลที่มคี วามรูค้ วามสามารถ ถ้า
องค์กรใดมีผู้บริหารที่มคี วามสามารถ มีวสิ ยั ทัศน์ ดี มีนโยบายการบริหารธุรกิจที่ดี ซื่อสัตย์ไม่เอา
เปรียบลูกค้า องค์กรนัน้ ก็จะมีภาพลักษณ์ทด่ี ี 2) พนักงาน (Employee) องค์กรทีด่ จี ะต้องมีพนักงาน
ที่มคี วามสามารถ มีมนุ ษ ย์ส มั พันธ์ท่ดี ี มีจติ วิญ ญาณในการให้บริการ และมีบุค ลิก ดี นอกจากนี้
พนักงานทุกคนจะต้องตระหนักว่าตนเองมีส่วนในการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร ไม่มองว่าหน้าที่
ในการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรนัน้ เป็ นของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหากแต่เป็ นหน้าทีท่ ท่ี ุกคนต้องร่วมมือ
กัน 3) สินค้า (Product) ต้องเป็ นสินค้าทีด่ มี คี ุณภาพ คุณสมบัตติ รงกับข้อความที่ได้โฆษณาหรือ
ข้อมูลทีส่ ่อื สารเผยแพร่ออกไป 4) การดําเนินธุรกิจ (Business Practice) มีการดําเนินงานทีซ่ ่อื สัตย์
ไม่เ อารัดเอาเปรียบลูก ค้าหรือสังคม นอกจากนี้ ควรมีการคืนกําไรสู่สงั คมเพื่อ แสดงถึงการเป็ น
องค์กรทีด่ แี ละเป็ นส่วนหนึ่งของสังคม 5) กิจกรรมเพื่อสังคม (Social Activities) คือ การเอาใจใส่สงั คม
ร่วมกิจกรรมการกุศล หรือสร้างประโยชน์ให้กบั สังคม 6) เครือ่ งมือเครื่องใช้หรืออุปกรณ์ในสํานักงาน
(Artifacts) บริษทั ต้องมีสงิ่ ทีแ่ สดงสัญลักษณ์ขององค์กร ได้แก่ เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องแบบพนักงาน
วัสดุส้นิ เปลือง เช่น ปากกา ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด กระดาษ เป็ นต้น ต้องสะท้อนเอกลักษณ์ของ
องค์กรใดองค์กรหนึ่ง
จะเห็นได้ว่านักวิชาการได้แบ่งภาพลักษณ์ออกเป็นหลายประเภท และหนึ่งในประเภทต่าง ๆ
นัน้ จะต้องมีภาพลักษณ์ของสถาบันหรือองค์กร (Institution Image) ร่วมอยู่ดว้ ย ทัง้ นี้เพราะภาพลักษณ์
ของสถาบันหรือองค์กรมีความสําคัญคือ เป็ นภาพทีเ่ กิดขึน้ ในจิตใจของประชาชนทีเ่ น้นเฉพาะภาพของ
ตัวสถาบันหรือองค์กรเพียงส่ วนเดียว ไม่รวมถึงสินค้าหรือบริการที่จําหน่ าย ดังนัน้ ภาพลักษณ์
ประเภทนี้จงึ เป็ นภาพที่สะท้อนถึงการบริหารและการดําเนินงานขององค์กร ทัง้ ในแง่ระบบบริหาร
จัดการ บุคลากร ความรับผิดชอบต่อสังคม และการทําประโยชน์แก่สาธารณะ (Kotler. 2000: 296)
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อย่างไรก็ตามภาพทีม่ องจะเป็ นภาพทีส่ ะท้อนว่าองค์กรมีภาพลักษณ์เป็ นอย่างไร และ
เป็ นความจริงอย่างยิง่ ว่า “องค์ก รที่ดี” เป็ นภาพลักษณ์ ท่ถี ู กคาดหวังจากสังคม ซึ่งลักษณะของ
ภาพลักษณ์ทด่ี ขี ององค์กรนัน้ นอกจากจะมีระบบการบริหารทีม่ คี ุ ณภาพ องค์กรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ น
องค์ก รการกุ ศ ลหรือ องค์ก รทางธุ ร กิจที่มรี ะดับ การบริหารจัดการที่ดี มีค นบริหารที่มคี ุ ณธรรมมี
ความสามารถสูง มีความเจริญก้าวหน้า ปฏิบตั อิ ยู่ในกรอบของกฎหมายบ้านเมืองโดยเคร่งครัดเป็ น
แบบอย่างที่ดี และทําคุณประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ เช่น การนํ าเงินเข้าประเทศ มีการจ้างแรงงานใน
ราคายุตธิ รรมช่วยเหลือชาติในการกูว้ กิ ฤติทางเศรษฐกิจแล้วนัน้ สิง่ ทีส่ ําคัญทีอ่ งค์กรต้องคํานึงถึงต่อ
การสร้างภาพลักษณ์ทเ่ี ข้มแข็งให้กบั องค์กรก็คอื มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างสูง กิจกรรมต่าง ๆ ที่
องค์กรจัดต้องคํานึงถึงความปลอดภัย ห่วงใยสิง่ แวดล้อมและประชาชน สนับสนุ นสาธารณประโยชน์
เกือ้ กูลด้านสังคม วัฒนธรรม และการศึกษาด้วย (สมยศ แสงสุวรรณ. 2546: 58)
จากทีก่ ล่าวไว้ก่อนหน้านี้ว่าการศึกษาครัง้ นี้จะเป็ นการศึกษาพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
รับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยในนักศึกษา ดังนัน้ การรับรูข้ องนักศึกษาเกี่ยวกับภาพลักษณ์
มหาวิทยาลัยในด้านทีเ่ กีย่ วข้องกับสังคมจึงน่ าจะเป็ นตัวแปรสําคัญทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมดังกล่าว
2.1.3 ความหมายของการรับรู้ภาพลักษณ์
ภาพลักษณ์ขององค์กร หรือภาพลักษณ์ของบริษทั (Corporate Image) เป็ นคําทีน่ ิยม
เรียกกันในวงวิชาการ อีกนัยหนึ่งหมายถึง กิตติศพั ท์ขององค์การนัน่ เอง (Morley. 1998) แฟรงค์
(Frank.1993: 21-22) ให้ความหมายว่า ภาพขององค์กรใดองค์กรหนึ่ง ซึ่งหมายรวมทุกสิง่ ทุกอย่างของ
องค์กรที่ประชาชนรู้จกั และเข้าใจ ส่วนหนึ่งกระทําได้โดยอาศัยการนํ าเสนอเอกลักษณ์ขององค์กรให้
ปรากฏแก่สายตาคนทัวไปได้
่
ง่าย เช่น สัญลักษณ์ เครื่องแบบ เป็ นต้น ส่วน ฟลานาแกน (Flanagan.
1967: 64) กล่าวว่า ภาพลักษณ์ (Image) เป็ นภาพในใจเกี่ยวกับบางสิง่ บางอย่าง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์
องค์กร ตรายีห่ อ้ สินค้า บุคลากร ทีป่ รากฏในจิตใจของมนุษย์แต่ละบุคคล โดยแต่ละบุคคลจะมีการรับรู้
ทีต่ ่างกันขึน้ อยู่กบั ประสบการณ์ส่วนตัว ความรูส้ กึ ความรู้ ข้อมูลทีไ่ ด้รบั หรือจากการจินตนาการในใจ
รัตนาวดี ศิรทิ องถาวร (2546: 152) ได้ให้ความหมายของภาพลักษณ์ ว่าหมายถึง ความประทับใจ
ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งทีม่ ตี ่อองค์กร สถาบัน บุคคล กลุ่มบุคคล ซึง่ ความประทับใจดังกล่าวมีรากฐาน
มาจากผลกระทบระหว่างบุคคลกับสิง่ นัน้ โดย อํานวย วีรวรรณ (2540: 89-90) เสนอว่าภาพลักษณ์
เกิดขึ้นได้ส องทาง คือ 1) ภาพลัก ษณ์ ท่ีเ กิดขึ้นเองตามธรรมชาติ คือ การปล่ อยให้เ ป็ นไปตาม
สภาพแวดล้อม และ 2) ภาพลักษณ์ทเ่ี กิดจากการปรุงแต่ง คือ ใช้กระบวนการในการสร้างภาพลักษณ์
ให้เกิดภาพทีต่ อ้ งการออกมา ส่วนนักวิชาการคนอื่น ๆ ได้เสนอความหมายของภาพลักษณ์องค์กรไว้ว่า
คือภาพลักษณ์ขององค์กรหรือสถาบันรวมถึงผู้บริหาร อันประกอบด้วย จิตวิทยา (Psychological)
คุณค่าเพิม่ (Value Added) ตราสินค้า (Brand) เป็ นการสร้างภาพลักษณ์ทต่ี วั บุคคลสะท้อนผ่านทาง
ความคิด การแสดงออกเมื่อยามพบปะบุคคลภายนอก (พจน์ ใจชาญสุขกิจ. 2548: 27) หมายถึงผลรวม
ของความเชื่อถือ ความคิด และความประทับใจทีบ่ ุคคลมีต่อสิง่ ใดสิง่ หนึ่ง ซึง่ ทัศนคติและการกระทํา
ใดๆทีค่ นเรามีต่อสิง่ นัน้ จะมีความเกี่ยวพันอย่างสูงกับภาพลักษณ์ ของสิง่ นัน้ ๆ (Kotler. 2000: 553)
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ภาพลักษณ์องค์กรเป็ นภาพรวมทัง้ หมดขององค์กรทีบ่ ุคคลรับรูจ้ ากประสบการณ์หรือมีความรูค้ วาม
ประทับใจทัง้ ทางตรงและทางอ้อม ตลอดจนความรูส้ กึ ประทับใจที่มตี ่อองค์กรหรือสถาบันโดยการ
กระทําหรือพฤติกรรมองค์กรตลอดทัง้ การบริหาร การประชาสัมพันธ์ การผลิตภัณฑ์ และการบริการ
ต่าง ๆ (สมศักดิ ์ เวียงอินทร์. 2551: 33)
จะเห็น ว่า ความหมายส่ ว นใหญ่ ของภาพลัก ษณ์ อ งค์ก รจะมุ่ง เน้ น ไปทางภาคธุ ร กิจ
อย่างไรก็ตาม มีงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับภาพลักษณ์สถาบันการศึกษาทีส่ อดคล้องกับการวิจยั ในครัง้ นี้
ให้ความหมายของภาพลักษณ์ อ งค์กรที่เป็ นสถาบันการศึกษาไว้อย่างน่ าสนใจว่า ภาพลักษณ์ ของ
สถาบันอุ ดมศึกษา คือสถานที่อบรมบ่มเพาะให้ความรู้ ความหมายจึงค่ อนข้างไปในเชิงบวก ส่ วน
ภาพลักษณ์ด้านอื่นก็ต้องมีการจําแนกย่อยออกไปตามคุณลักษณะของสถาบันอุดมศึกษานัน้ ๆ ทัง้ นี้
นอกจากจะมีความหมายในทางบวกแล้วยังอาจมีความหมายในเชิงลบในแง่อ่นื ตามวิธกี ารดําเนินงาน
ของแต่ละสถาบันหรือตามแต่ละสถานการณ์ของสถาบันอุดมศึกษานัน้ ๆ ซึง่ สถาบันอุดมศึกษาต้อง
หาวิธกี ารทีจ่ ะแก้ไขภาพลักษณ์ทด่ี อ้ ย แล้วพยายามสร้างภาพลักษณ์ เชิงบวกด้านอื่นมาทดแทนหรือ
เสริมสร้างภาพลักษณ์ดา้ นดีให้มคี ุณค่าในจิตใจของคนทัวไปและนั
่
กศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา โดย
การสร้างภาพลักษณ์ทก่ี ําลังเป็ นทีน่ ิยม ได้แก่ ภาพลักษณ์ทเ่ี กี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมของ
สถาบัน เช่น การทํากิจกรรมเพื่อสังคม หรือการพัฒนาสังคม เป็นต้น (อัจฉริยา บุญเนตร. 2554: 42)
งานวิจยั นี้ผู้วจิ ยั สนใจศึกษาภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย ราชภัฏ ซึ่งเป็ นมหาวิทยาลัยที่ม ี
บทบาทการแสดงความรับ ผิด ชอบต่ อ สัง คมในด้ า นการพัฒ นาท้ อ งถิ่ น ตามที่กํ า หนดไว้ ใ น
พระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 (สมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์.ม.ป.ป.) อีกทัง้ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเป็ นสถาบันการศึกษาที่ตงั ้ อยู่ในพื้นที่ครอบคลุมทัง้ ประเทศจึงมีความใกล้ชดิ กับ ชุมชนและ
ท้องถิน่ มาก มีอุดมการณ์สาํ คัญเป็นเครือ่ งกํากับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยให้มภี าพลักษณ์ของ
การเป็ น “มหาวิทยาลัยไทยเพื่อความเป็ นไท” และมีพนั ธกิจทีส่ ําคัญของมหาวิทยาลัย 4 ประการ
(สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ 2545: 7-11) คือ
ประการทีห่ นึ่ง การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งสัมมาทิฐิ เป็นจุดเริม่ ต้นของมหาวิทยาลัยด้วย
ความคิดที่ถูกต้อง มีความรูแ้ ละความเชื่อว่าพฤติกรรมและผลสืบเนื่องจากพฤติกรรมทัง้ หลายของ
มนุ ษย์ เป็ นไปตามกฎของความสัมพันธ์สบื ทอดแห่งเหตุปจั จัย มีค่านิยมพืน้ ฐานในความรับผิดชอบ
ต่อการกระทําของตน ความใฝผ่ ลสําเร็จทีเ่ กิดจากการกระทําหรือความเพียรพยายาม ความสามารถ
และสติปญั ญาของตัวเอง
ประการที่สอง การเป็ นมหาวิทยาลัยแห่งจิตสํา นึกเพื่อชุมชนและสังคม เรียนรูเ้ ข้าใจ
ตนเองและสัง คม โดยมีจุ ด หมายปลายทางที่ส อดคล้อ งกับ ทิศ ทางการพัฒ นาชุ ม ชนและสัง คม
มหาวิทยาลัยดําเนินการโดยให้ความสําคัญกับการสืบค้นฐานทัง้ ห้าของชุมชน คือ ฐานปญั ญา ทีเ่ น้น
ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ และภูมปิ ญั ญาไทย ฐานทรัพยากรที่ต้องอนุ รกั ษ์ บํารุงรักษาและใช้ประโยชน์จาก
ทรัพ ยากรธรรมชาติ การจั ด การสิ่ง แวดล้ อ ม และระบบนิ เ วศให้ เ กิ ด ความสมดุ ล และยัง่ ยืน
ฐานเศรษฐกิจที่ยดึ แนวการผลิตเพื่อพึ่งตนเอง ฐานพลังชุมชนที่ร่วมพัฒนาแรงเกาะเกี่ยวในชุมชน
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และฐานสุดท้ายคือ ฐานวัฒนธรรม ทีป่ ระกอบด้วยระบบความคิด ความเชื่อ คุณค่าและประเพณีของ
ชุมชน
ประการทีส่ าม เป็ นมหาวิทยาลัยแห่งความมังคั
่ งทางป
่
ญั ญา มีความรูค้ วามเข้าใจอย่าง
ลึกซึง้ ถึงแก่นของภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ภูมปิ ญั ญาไทย และสามารถเลือกสรรกลันกรองภู
่
มปิ ญั ญาอื่นๆ
และวิทยาการต่างๆ จากทัวโลกมาปรั
่
บใช้ให้ตรงกับความต้องการและแก้ปญั หาของมหาวิทยาลัย
และสังคม นํ าหลัก ศาสนธรรมที่อุดมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และการเข้าถึงความจริง ความงาม
ความดีมาเป็ นหลักในการพัฒนาคุณ ภาพบัณฑิต มีการผนึกกํา ลังเป็ นเครือข่ายความร่ว มมือกับ
หน่วยงานอื่น ๆ เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์ความก้าวหน้าในการพัฒนาองค์ความรูแ้ ละการพัฒนาบัณฑิต
ประการทีส่ ่ี การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความเป็นไท มีอสิ ระในการคิดการกระทําทีไ่ ม่ตก
เป็ นทาสของระบบ ไม่ถูกครอบงําด้วยปญั ญา วัฒนธรรมและเทคโนโลยีท่เี พิม่ พูนการเสพบริโภคที่
เกินความพอดี และปิ ดกัน้ พลังวิรยิ ะ จินตนาการ และแรงบันดาลใจของคณาจารย์ นักศึกษาและ
ชุมชน มีการตรวจสอบตนเองไม่ให้ตกอยู่ภายใต้การครอบงําของความคิดความเชื่อทีย่ ดึ ถือหรือใช้อยู่
โดยการวิเคราะห์ให้รลู้ กึ ถึงฐานแห่งความคิดและความเชื่อนัน้ ๆ
นอกจากอุดมการณ์ดงั กล่าวแล้ว บทบัญญัติในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ.2547 มาตรา 7 ได้ระบุไว้ว่า “ให้มหาวิทยาลัยเป็ นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาแห่งท้องถิน่
ทีเ่ สริมสร้างพลังปญั ญาของแผ่นดิน ฟื้ นฟูพลังการเรียนรู้ มีส่วนร่วมในการจัดการ การบํารุงรักษา
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมอย่างสมดุลและยังยื
่ น โดยมีวตั ถุประสงค์ให้
การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชัน้ สูง ทําการสอน วิจยั ให้การบริ การทางวิชาการแก่สงั คม
ปรับปรุงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทํานุ บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริม วิทย
ฐานะครู” (สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 2547: 2) ฉะนัน้ มหาวิทยาลัยราชภัฏจึงสามารถสร้าง
ความโดดเด่ น เฉพาะตัว ที่แ ตกต่ า งจากมหาวิท ยาลัย อื่น ๆ ได้ด้ว ยการดํ า รงรัก ษาความเป็ น
มหาวิทยาลัยของท้องถิ่นของภาค หรือของจังหวัดคล้ายกับมหาวิทยาลัยแห่ งรัฐในสหรัฐอเมริกา
โดยจุดเด่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏในการดําเนินงานไม่ใช่อยู่ท่ผี ลการประเมินจัดอันดับคุณภาพ
ทัดเทียมแบบมหาวิทยาลัยสากล แต่อยู่ทก่ี ารครองใจชาวบ้านว่าเป็ นมหาวิทยาลัยทีร่ เู้ รื่องท้องถิน่ ดี
ทีส่ ุด เป็ นที่พง่ึ ของท้องถิน่ ได้ดที ส่ี ุด และสร้างคุณประโยชน์ ต่อการพัฒนาท้องถิน่ ได้มากทีส่ ุด (สงบ
ลักษณะ 2545: 26-27)
สําหรับบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในพันธกิจที่สนองความจําเป็ นของท้องถิ่นนัน้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (2547: 2-16) ได้กําหนดไว้หลายประการ คือ
1. การเป็ นแหล่งข้อมูลหรือแหล่งปญั ญาของท้องถิน่ สถาบันอุดมศึกษาสะสมและจัดให้
มีขอ้ มูลเกี่ยวกับท้องถิน่ ที่ตนรับผิดชอบ สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้ มูลให้กลายเป็ นความรู้
และเป็ นแหล่งปญั ญาของท้องถิ่น ท้องถิ่นสามารถใช้หรือแสวงหาข้อมูล ความรู้ หรือปญั ญาจาก
สถาบันการศึกษาได้
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2. การสร้างสมความรู้ สถาบันอุดมศึกษาต้องเก็บรวบรวมความรูท้ จ่ี าํ เป็ น ใช้การวิจยั
ในการสร้างความรู้ท่เี ป็ นเอกลัก ษณ์ ของแต่ ละท้อ งถิ่น หาความรู้จากประสบการณ์ ท่มี อี ยู่มากใน
ท้อ งถิ่น โดยสร้างสัม พัน ธ์ท่ีดีก ับ ท้อ งถิ่น เพื่อ จะได้รบั โอกาสค้น คว้าหาความรู้จากประสบการณ์
เหล่านัน้ มาสร้างองค์ความรูท้ ท่ี นั สมัยอยูเ่ สมอ
3. การสร้างคน นอกจากการให้โอกาสนักเรียนในท้องถิน่ ได้เข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา
สถาบันอุดมศึกษาในท้องถิน่ ควรสนองความต้องการจําเป็ นในการใช้งานของคนในท้องถิน่ ด้วยโดย
การจัดการศึกษาในสาขาวิชาทีต่ รงกับความต้องการของท้องถิน่ เพื่อให้บณ
ั ฑิตมีงานทําในท้องถิน่
นัน้ ไม่ต้องย้ายถิน่ ฐานไปอยู่ท่อี ่นื การจัดหลักสูตรจึงต้องเปลี่ยนไปจากเดิมที่เป็ นไปตามสาขาวิชา
หรือตามประเพณีนิยมขึน้ อยูก่ บั องค์ประกอบของวิชาตามทีส่ ถาบันหรือผูส้ อนอาจกําหนด กลายเป็ น
การจัดหลักสูตรโดยมีผเู้ รียนเป็นศูนย์กลางมีลกั ษณะเฉพาะของท้องถิน่ และใช้เอกลักษณ์ของท้องถิน่
เป็ นจุดเด่นของสถาบัน เพื่อให้นักศึกษาเกิดความรักและความภาคภูมใิ จในท้องถิน่ ของตนพร้อมที่
จะอุทศิ ตนเพื่อท้องถิน่
4. บริการทางวิชาการ สถาบันต้องมีความรูท้ จ่ี ําเป็ นหรือแสวงหาความรูม้ าสนองแก่
ท้องถิน่ ได้ สามารถปรับความรูแ้ ละเทคโนโลยีให้เหมาะสม มีความเข้าใจในเรื่องความจําเป็ นและ
ตอบสนองปจั จัยที่จําเป็ น โดยจัดบริการทางวิชาการเพื่อ ท้อ งถิ่น การให้บริการทางวิชาการอาจ
ดําเนินการโดยสถาบันเกิดรายได้พอสมควรแต่ตอ้ งไม่ลมื หรือละเลยผูด้ อ้ ยโอกาส
5. การชีน้ ําและเตือนสติสงั คมในท้องถิน่ สถาบันอุดมศึกษาต้องสร้างความเชื่อถือและ
ความไว้วางใจของชุมชนในท้องถิน่ มีความเป็นกลาง ไม่เป็นผูม้ สี ่วนได้เสีย ต้องยึดถือประโยชน์ของ
ส่วนรวมเป็ นทีต่ งั ้ รวมทัง้ ไม่เป็ นเครื่องมือของคนอื่น จึงจะเป็ นบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาทีเ่ ป็ น
แบบอย่างให้กบั สังคมท้องถิน่
นอกจากนี้ ชํานาญ พวงทอง (2554: 18-22) ยังได้รวบรวมคุณลักษณะสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อท้องถิน่ จากการกล่าวถึงจากนักวิชาการหลายท่านไว้ ดังนี้
1. ด้านการจัดการศึกษา บทบาทและความสําคัญของสถาบันการศึกษาไทยในการนํา
อุดมศึกษาสู่ปวงชนนัน้ คือการให้ความสําคัญต่อการนําความรูส้ ่ปู ระชาชน (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ. 2543: 61) ดังนัน้ การจัดการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาท้องถิน่ จะต้องมีความ
ร่วมมือภายในและระหว่างสถาบันสร้างความร่วมมือกับชุมชนและสถานประกอบการในการร่ว ม
เรียนรู้ ตลอดจนเน้ นที่ความเป็ นสหวิทยาการและการบูรณาการของเนื้อหาและทักษะจากสาขาที่
หลากหลาย (นิตยา สําเร็จผล. 2547: 120)
2. ด้านการวิจยั บทบาทของสถาบันราชภัฏจะเด่นชัดขึน้ หากให้ความสําคัญต่อการศึกษา
วิจยั เกีย่ วกับท้องถิน่ มากขึน้ โดยการสํารวจหรือเปิดเวทีเสวนาเพีอ่ ให้ได้ขอ้ มูลว่าควรจะดําเนินการพัฒนา
ท้องถิน่ ไปในทิศทางใด (อมรวิชช์ นาครทรรพ 2544: 38) และมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่งต้องทําการ
วิจยั โดยใช้พน้ื ทีเ่ ป็ นตัวตัง้ และมีแนวทางในระยะต้น คือ ใช้องค์ความรูส้ ากลมาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์
กับการพัฒนาท้องถิน่ และสร้าง Basic Research ในด้านท้องถิน่ (สมหวัง พิธยิ านุวฒ
ั น์. 2545: 51)
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3. ด้านการบริการทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏควรจัดกิจกรรมและหลักสูตรตาม
ความต้องการของชุมชนและให้สอดคล้องกับท้องถิน่ นัน้ ๆ และมีสร้างสังคมการเรียนรูต้ ลอดชีวติ ให้
เกิดขึน้ ในบุคคล ชุมชนและท้องถิน่ (สุดารัตน์ ชาญเลขา. 2545: 235) ให้สอดคล้องกับมาตรฐานด้าน
การบริการวิชาการของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
(2549: 4) ทีว่ ่า “การให้บริการวิชาการและวิชาชีพทีเ่ ป็ นประโยชน์เป็ นทีพ่ ง่ึ และเป็ นแหล่งอ้างอิงทาง
วิชาการและวิชาชีพ และเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมสอดคล้องเพื่อเสริมสร้างความมันคงและ
่
ความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติ”
4. ด้านการทะนุ บํารุงศิลปะ วัฒนธรรม และภูมปิ ญั ญา มหาวิทยาลัยราชภัฏต้องส่งเสริม
ให้นกั ศึกษาค้นคว้าเรือ่ งราวของมรดกศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อการอนุรกั ษ์เผยแพร่และสืบสานรวมทัง้
พัฒนาแหล่ งวัฒนธรรมศิล ปวัต ถุ แ ละโบราณสถานให้เ ป็ นแหล่ งเรียนรู้ และเป็ นแหล่ งรายได้ของ
ประชาชน สอดคล้องกับมาตรฐานด้านการทํานุ บํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ว่า หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การทํา นุ บํารุง ศิล ปวัฒนธรรมต้อ งจัดกิจ กรรมการอนุ ร กั ษ์ สืบ สาน พัฒ นา เผยแพร่เ อกลัก ษณ์
ศิลปวัฒนธรรมและภูมปิ ญั ญาท้องถิ่นอันเป็ นมรดกไทย บูรณาการการผลิตบัณฑิต การวิจยั และการ
บริการวิชาการและวิชาชีพ รวมทัง้ การสร้า งสรรค์และส่งเสริมภูมปิ ญั ญาไทยให้เป็ นรากฐานของการ
พัฒนาองค์ความรู้ (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน).
2549: 5)
5. ด้านการผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิน่ ต้อง
แสดงให้เห็นอัตลักษณ์ทแ่ี ท้จริงของสถาบันโดยแสดงให้เห็นได้จากคุณลักษณะของบัณฑิต (ถนอม
ั หา สร้า งสรรค์
อิน ทรกํ า เนิ ด . 2545: 126-129) ผู้เ รีย นต้อ งมีค วามรู้ ค วามสามารถวิเ คราะห์ป ญ
นวัตกรรม ใฝเ่ รียนรูต้ ลอดชีวติ และต้องมีความรักและผูกพันกับท้องถิน่ (วิจติ ร ศรีสอ้าน.2547: 21)
6. ด้านการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็ นสถาบันอุดมศึกษาทีช่ ่วยให้ทอ้ งถิน่
ทํายุทธศาสตร์การพัฒนาเองอย่างเป็ นระบบ มีขอ้ มูลและแผนการดําเนินงานทีด่ ี กําหนดวิสยั ทัศน์
พันธกิจกับสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในการพัฒนาท้องถิน่ (เสรี พงศ์พศิ (2548: 174-176)
ในการศึกษาครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั จะศึกษาภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏที่เป็ นมหาวิทยาลัย
เพื่อการพัฒนาท้องถิน่ ซึง่ เกี่ยวข้องกับการรับรูข้ องนักศึกษาทีม่ ตี ่อภาพลักษณ์เหล่านัน้ ประกอบกับ
การค้นคว้าหาความหมายและบทบาทหน้ าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ จากนักวิชาการหลายท่าน
ผูว้ จิ ยั จึงได้กําหนดให้การรับรูภ้ าพลักษณ์มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิน่ หมายถึง การรับรูข้ อง
นัก ศึก ษาที่มตี ่ อ บทบาทของภาควิชา หรือ คณะ หรือ มหาวิทยาลัยราชภัฏของตนในด้านการจัด
การศึกษา การวิจยั การบริการวิชาการ และการทํานุ บํารุงศิลปวัฒนธรรมของชุมชนและสังคมใน
ท้องถิน่ ประกอบด้วย 1) การรับรูภ้ าพลักษณ์ดา้ นการจัดการศึกษาเพื่อ ท้องถิน่ หมายถึง การรับรู้
ของนักศึกษาที่มตี ่อ บทบาทของภาควิชา หรือคณะ หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏของตนในด้านการ
ดําเนินการจัดการศึก ษาโดยมีห ลัก สูต รและการจัดการเรียนรู้ท่ีส อดคล้อ งกับความต้อ งการของ
ท้องถิ่นและสะท้อนบริบทหรือความเป็ นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ตลอดจนมีระบบสนับ สนุ นที่เปิ ด
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โอกาสให้คนในชุมชนท้องถิน่ เข้ามาร่วมจัดการศึกษา 2) การรับรูภ้ าพลักษณ์ดา้ นการวิจยั เพื่อท้องถิน่
หมายถึง การรับรูข้ องนักศึกษาทีม่ ตี ่อบทบาทของภาควิชา หรือคณะ หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏของตน
ในด้านการบริหารจัดการงานวิจยั ที่ส่งเสริมการสร้างองค์ความรูเ้ พื่อใช้ในการแก้ปญั หาหรือพัฒนา
ท้องถิ่น ตลอดจนการมีผลงานวิจยั ที่ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ
รวมถึงผลงานวิจยั ที่สร้างองค์ความรู้หรือนํ าไปต่อยอด นํ าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ต่อการ
แก้ปญั หาและพัฒนาท้องถิน่ 3) การรับรูภ้ าพลักษณ์ด้านการบริการวิชาการแก่สงั คมและท้องถิน่
หมายถึง การรับรูข้ องนักศึกษาทีม่ ตี ่อบทบาทของภาควิชา หรือคณะ หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏของ
ตนในด้านการดําเนินการบริการทางวิชาการในท้องถิน่ มีการทําระบบฐานข้อมูลและเครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศที่จําเป็ นต่ อ การดํารงชีพ ตลอดจนมีการเสริมสร้างจิต สํานึกประชาธิปไตย คุ ณธรรม
จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาท้องถิน่ และ 4) การรับรูภ้ าพลักษณ์ดา้ นการทํานุ
บํารุ ง ศิล ปวัฒ นธรรมและภูม ิปญั ญาท้อ งถิ่น หมายถึง การรับ รู้ของนั ก ศึก ษาที่มตี ่ อ บทบาทของ
ภาควิชา หรือคณะ หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏของตนในด้านการส่งเสริมการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อรวบรวมข้อมูล การเผยแพร่องค์ความรูด้ า้ นศิลปะ วัฒนธรรม ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ และสร้างสรรค์ภูม ิ
ปญั ญาในการแก้ไขปญั หาและการพัฒนาท้องถิน่ ตลอดจนมีการเสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจในคุณค่า
ความสํานึก และความภาคภูมใิ จในศิลปะ วัฒนธรรม ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่
2.1.4 การวัดการรับรู้ภาพลักษณ์ มหาวิ ทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่ น
จากการศึกษาพบว่า มีหลายงานวิจยั ที่ใช้แบบวัดมาตรประมาณค่าในการวัด การรับรู้
ภาพลักษณ์หรือบทบาทการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย อาทิเช่น อัจฉริยา บุญเนตร (2554) ที่ใช้
แบบวัดเกี่ยวกับภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยสร้างขึน้ เองจาก 7 องค์ประกอบ ISO 26000
มีขอ้ คําถามจํานวน 7 ข้อ ค่าความเชื่อมัน่ 0.90 พิณญา คงจันทร์ (2548) ใช้แบบสอบถามความพร้อม
ในการปฏิบตั ภิ าระหน้าทีข่ องมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา
ท้องถิน่ ในด้าน 1) แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็ นเลิศทางวิชาการ 2) ผลิตบัณฑิตที่มคี วามรูค้ ู่
คุณธรรม 3) เสริมสร้างวัฒนธรรมของท้องถิน่ และของชาติ 4) เรียนรูแ้ ละเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ผูน้ ําชุมชน 5) เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครู 6) ประสานความร่วมมือ
ระหว่างหน่ วยงานต่างๆ เพื่อพัฒ นาท้องถิ่น 7) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีให้
เหมาะสมกับท้องถิน่ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้ยงยื
ั ่ น และ 8) ศึกษาวิจยั ส่งเสริมและสืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โดยแบบสอบถามมีจํานวนข้อคําถาม 40 ข้อ เป็ นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแบบของ ลิเคิรท์ (Likert Scale) 5 ระดับ ค่าสัมประสิทธิ ์อัลฟา
(Alpha Coefficient) ซึ่งได้ค่าโดยรวมเท่ากับ 0.969 ส่วนชํานาญ พวงทอง (2554) ได้พฒ
ั นาและ
ตรวจสอบคุ ณ ภาพของตัว ชี้ว ัด คุ ณ ภาพการเป็ นสถาบัน อุ ด มศึก ษาเพื่อ การพัฒ นาท้อ งถิ่น ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครอบคลุมองค์ประกอบหลัก 8 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อ
ท้องถิน่ ด้านการวิจยั เพื่อท้องถิน่ ด้านการบริการทางวิชาการแก่ท้องถิน่ ด้านการปรับปรุง ถ่ายทอด
และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อท้องถิ่น ด้านการทะนุ บํารุงศิลปะ วัฒนธรรม และภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ด้าน
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การผลิตบัณฑิตและพัฒนาครู ด้านการบริหารจัดการ และด้านการอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อมของท้องถิน่ เป็ นข้อคําถามเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมของตัวชีว้ ดั มีลกั ษณะเป็ น
แบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์หาความเที่ยง (Reliability) ของแบบสอบถาม ด้วย
สัมประสิทธิ ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ทัง้ นี้แบบสอบถามที่ใช้ถาม
ผูบ้ ริหารและคณาจารย์ ได้ค่าความเทีย่ ง เท่ากับ .978 และแบบสอบถามทีใ่ ช้ถามประชาชน ได้ค่าความ
เทีย่ ง เท่ากับ .981 และ อารมณ์ อุตภาพ (2553) พัฒนาตัวบ่งชีแ้ ละเกณฑ์การประเมินการดําเนินงาน
เพื่อการพัฒนาท้องถิน่ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 4 ด้าน คือ ด้านการจัดการศึกษา ด้านการวิจยั ด้าน
การบริการวิชาการแก่ สงั คม และด้านการทะนุ บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประกอบด้วยข้อคําถาม
จํานวน 50 ข้อ วัดแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ค่าอํานาจจําแนกรายข้อตัวบ่งชีร้ ะหว่าง .39 - .74
ค่าความเชื่อมันของแบบประเมิ
่
นในแต่ละด้าน คือ ด้านการจัดการศึกษา เท่ากับ .90 ด้านการวิจยั
เท่ากับ .92 ด้านการบริการวิชาการแก่สงั คม เท่ากับ .93 และด้านการทะนุ บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
เท่ากับ .94
สําหรับการวัดการรับรูภ้ าพลักษณ์มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิน่ ในงานวิจยั ครัง้ นี้
จะเป็ นการวัดการรับรู้ของนักศึกษาโดยผู้ว ิจ ยั พัฒนาแบบสอบถามมาจากตัวบ่ งชี้และเกณฑ์การ
ประเมินการดําเนินงานเพื่อการพัฒนาท้องถิน่ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ของ อารมณ์ อุตภาพ (2553)
และตัว ชี้ว ัดคุ ณภาพการเป็ นสถาบันอุ ดมศึกษาเพื่อ การพัฒนาท้อ งถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ของ ชํานาญ พวงทอง (2554) นํามาใช้ปรับปรุงและพัฒนาข้อคําถามให้อยู่ในขอบเขตของ
เรื่อง จําแนกออกเป็ น 4 องค์ประกอบ คือ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อท้องถิน่ ด้านการวิจยั เพื่อท้องถิน่
ด้านการบริการวิชาการแก่สงั คม และด้านการทํานุ บํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ แบบวัด
มีขอ้ คําถาม 19 ข้อ ลักษณะเป็ นมาตรประมาณค่า 6 ระดับ จากน้อยทีส่ ุดให้ 1 คะแนน จนถึงมากทีส่ ุด
ให้ 6 คะแนน ในข้อคําถามเชิงบวก สําหรับข้อคําถามเชิงลบให้คะแนนในลักษณะตรงข้าม ผูต้ อบทีไ่ ด้
คะแนนสูงกว่าแสดงว่ามีการรับรูภ้ าพลักษณ์มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิน่ มากกว่าผูต้ อบทีไ่ ด้
คะแนนตํ่ากว่า
2.1.5 งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ภาพลักษณ์ มหาวิ ทยาลัย
สําหรับงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องนัน้ ทีผ่ ่านมาส่วนใหญ่จะเป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ความรับผิดชอบต่อสังคมกับภาพลักษณ์ ขององค์กรไว้ในรูปแบบที่หลากหลาย ในด้านขององค์กร
ธุรกิจ วาสินี วรรณศรี (2549) ศึกษาพบว่าการสร้างภาพลักษณ์ท่ดี แี ก่องค์การจึงมีความสําคัญ
เพราะเป็ นสิง่ ทีบ่ ่งบอกถึงคุณภาพการบริการขององค์การ ซึง่ ส่งผลต่อความเชื่อถือศรัทธา และการ
ได้รบั การสนับสนุนการดําเนินการของบุคคล วิษณุ เพชรเอม (2553) ศึกษาการรับรูภ้ าพลักษณ์ของ
องค์ก ารที่ม ีผ ลต่ อ ผลการปฏิบ ัติง านของพนัก งาน พบว่ า พนักงานที่ม ีการรับรู้ภาพลักษณ์ ข อง
องค์การแตกต่างกันมีผลการปฏิบตั งิ านแตกต่างกันอย่ างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .01 แสดงว่า
องค์การทีม่ กี ารสร้างภาพลักษณ์ท่ดี ี พนักงานรับรูใ้ นภาพลักษณ์ขององค์การทีต่ นเองทํางานอยู่ จะ
ทําให้พ นักงานเกิดความภาคภูมใิ จที่ได้ทํางานอยู่ใ นองค์การที่มภี าพลักษณ์ ท่ดี ีเ ป็ นการสร้างให้
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พนักงานมีแรงจูงใจในการทํางาน และทุ่มเทความสามารถในการทํางาน อมราพร ปวะบุตร (2550) ได้
ศึกษาพบว่า ภาพลักษณ์ขององค์การมีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับความรับผิดชอบต่อ
สังคม มินทร์ฐติ า จิราธรรมวัฒน์ (2553) ได้ศกึ ษาการรับรูแ้ ละทัศนคติท่ปี ระชาชนมีต่อภาพลักษณ์
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรของบริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) พบว่า ประชาชนที่มกี าร
รับรู้ภาพลักษณ์ การดําเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทส่งผลให้ กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่ใช้ผลิตภัณฑ์ เพราะมีความชอบในการเข้าร่วมกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั
และมนตรี พิรยิ ะกุล และ บุญฑวรรณ วิงวอน (2555) ที่ศกึ ษาพบว่าความมีช่อื เสียงขององค์การมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการทํากิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของพนักงานสูงมาก
ในด้านการศึกษามีการศึกษาพบว่า ภาพลักษณ์ดา้ นความรับผิดชอบต่อสังคมทีด่ ขี อง
สถาบันการศึกษาเป็ นปจั จัยหนึ่งทีด่ งึ ดูดความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมการงานของนักศึกษาและ
นักศึกษามักจะมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมสูงเช่นกัน (จันทร์จริ า มูลเมือง. 2535 อ้างอิงจาก
Berkowitz; & Luterman. 1968) ในการวิจยั โครงการ Corporate Reputation ครัง้ ที่ 8 ได้ทําการสํารวจ
ความคิดเห็นของนักศึกษาปริญญาโทจากสถาบันชัน้ นําในเอเชีย อเมริกา และยุโรป 12 สถาบัน
พบว่านักศึกษาในเอเชียให้ความสนใจทํางานร่วมกับองค์การทีเ่ ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม ให้ความสําคัญ
กับการทํางานเพื่อสังคม และมีความเป็นธรรมในการให้สวัสดิการกับพนักงาน ซึง่ เป็ นการส่งสัญญาณ
ที่ชดั เจนว่านักศึกษาที่มคี วามรับผิดชอบต่อสังคมย่อมคาดหวังและชื่นชมในสถาบันการศึกษาที่ม ี
ภาพลักษณ์ความรับผิดชอบต่อสังคมทีด่ ี (Corporate Reputation Watch. 2008)
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องชี้ให้เห็นว่าการรับรู้ภาพลักษณ์ ของ
องค์กรต่าง ๆ มีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงกําหนดสมมติฐานข้อ
ที่ 1 ในการวิจยั ครัง้ นี้ได้ว่า ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยมีอทิ ธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
รับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัย ดังแผนภาพเส้นทางสัมพันธ์ดงั ภาพประกอบ 2

การรับรูภ้ าพลักษณ์
มหาวิทยาลัย

พฤติกรรมการมีสว่ น
ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม
ของมหาวิทยาลัย

ภาพประกอบ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรูภ้ าพลักษณ์มหาวิทยาลัยกับพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
รับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัย
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2.2 ความผูกพันทางศาสนา
2.2.1 แนวคิ ดและความสาคัญของความผูกพันทางศาสนา
เฮอร์ชิ (Hirschi. 1969) กล่าวว่าพฤติกรรมของบุคคลถูกควบคุมโดยความรูส้ กึ ผูกพัน
และข้อผูกมัดต่อสถาบันรวมทัง้ กระบวนการตามประเพณี ถ้าความผูกพันนี้ขาดหายไปคนก็มอี สิ ระที่
จะฝ่าฝื นกฎระเบียบประเพณีวฒ
ั นธรรมและหันไปสนใจทํากิจกรรมอะไรทีเ่ บี่ยงเบนไปจากบรรทัดฐาน
ของสังคม ทัง้ นี้ ได้แบ่งความผูกพันออกเป็ น 4 องค์ประกอบที่จะช่วยสร้างสายสัมพันธ์ทางสังคมที่
เข้มแข็ง ได้แก่ ความรูส้ กึ ผูกพัน (Attachment) การผูกมัด (Commitment) ความเกี่ยวข้อง (Involvement)
และความเชื่อ (Belief) องค์ประกอบของความผูกพันเหล่านี้ถงึ แม้จะแยกกัน แต่กม็ คี วามเกี่ยวข้องใน
ลักษณะทีต่ ้องพึ่งพาอาศัยกัน ถ้าองค์ประกอบใดอ่อนแอองค์ประกอบอื่นๆ ก็มกั จะอ่อนแอตามไปด้วย
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ความรูส้ กึ ผูกพัน (Attachment) เป็ นขอบเขตทีบ่ ุคคลถูกผูกพันเข้ากับบรรทัดฐาน
ทางสังคมของกลุ่มผ่านทางกระบวนการขัดเกลาทางสังคม บรรทัดฐานทางสังคมถูกซึมซับเข้าไป
เป็นส่วนหนึ่งของบุคคล (internalization of norm) เช่น ความรูส้ กึ ผูกพันต่อตัวแทนของการขัดเกลา
ทางสังคมได้แก่ พ่อแม่ ครู เพื่อนทีด่ ี โรงเรียน ผูน้ ําหรือองค์กรทางศาสนา และสมาชิกอื่นของชุมชน
2. ความยึดมัน่ (Commitment) หมายถึง การใคร่ครวญถึงผลได้ผลเสีย หรือความเสีย่ ง
ก่อนทีค่ นเราจะทําอะไรลงไป ถ้าผลได้น้อยกว่าผลเสียก็จะไม่กระทํา
3. ความเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทีส่ งั คมยอมรับ (Involvement) หมายถึง การหมกมุ่น
ทุ่มเทเวลาและพลังงานให้ห มดไปกับกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่เกี่ยวข้อ งอยู่กบั การทําความดี
ตามทีส่ งั คมยอมรับ
4. ความเชื่อ (Belief) บุคคลในสังคมมีความแตกต่างกันในเรื่องขนาดของความเชื่อทีม่ ี
ต่อความถูกต้องชอบธรรมของกฎเกณฑ์หรือบรรทัดฐานของสังคม โดยบุคคลจะพิจารณาว่าเขาควร
จะเชื่อฟงั บรรทัดฐาน หรือค่านิยมของสังคมมากน้อยเพียงใด
ความผูก พันทัง้ 4 ประการดัง กล่ า วมีค วามสัมพันธ์ร ะหว่า งกัน นัน่ คือ หากบุ ค คลมี
ความรูส้ กึ ผูกพันกับครอบครัว โรงเรียน วัด บุคคล หรือสิง่ ต่าง ๆ ทีด่ ี ก็จะทําให้เขาเกิดการอุทศิ ตน
เพื่อสิง่ เหล่านัน้ และเต็มใจที่จะกระทําในสิง่ ทีส่ งั คมยอมรับ (Hirschi. 1969: 27) ซึง่ เป็ นแนวทางที่
ผูว้ จิ ยั จะทําการศึกษาในครัง้ นี้ว่า เมื่อบุคคลมีความผูกพันทางศาสนาจะอธิบายพฤติกรรมของบุคคล
เหล่านัน้ ได้อย่างไรบ้าง
ศาสนาคือ เครื่อ งมือ ในการกล่ อ มเกลาบุคคลให้มคี วามประพฤติอ ย่างเหมาะสมกับ
ค่ านิยมและวัฒนธรรมของสังคม ในการวิจยั ครัง้ นี้ เ ล็งเห็นความสําคัญ ที่ว่าศาสนาน่ าจะมีค วาม
เกีย่ วข้องกันกับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมในนักศึกษาเพราะตามแนวคิด จิตวิทยา
พัฒนาการของอีรคิ สัน (Erikson. 1959) ทีเ่ สนอไว้ว่า บุคคลในช่วงอายุ 15-25 ปี จะมีความสามารถ
ในปรับตัวและแสวงหาเอกลักษณ์ของตนเองโดยการเข้าร่วมกลุ่มเพื่อนหรือกลุ่มสังคมทีม่ คี วามสนใจ
ในเรื่องเดียวกัน เช่น การเมือง ศาสนา บทบาททางเพศ เป็ นต้น โดยเฉพาะอย่างยิง่ หากเป็ นผู้ท่มี ี
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พัฒนาการด้านการรูค้ ดิ ในขัน้ เจริญเต็มทีแ่ ล้ว ประกอบกับหากได้รบั การส่งเสริมสนับสนุ นจากบุคคล
ใกล้ชดิ บุคคลก็ย่อมต้องการแสวงหาความจริงที่เป็ นนามธรรม เช่น สัจธรรมแห่งชีวติ ปรัชญาทางศาสนา
ั ญารู้แจ้ง เกิดความเลื่อมใสอย่างจริงใจ
เพื่อให้ได้คําตอบที่กระจ่าง หมัน่ ฝึ กฝนปฏิบ ัติธรรมจนป ญ
(หรรษา เลาหเสรีกุล. 2537: 21)
ศาสนาทุกศาสนามีความสําคัญต่อการดําเนินชีว ิตของบุคคล และมีอิทธิพลต่ อสังคม
เพราะศาสนาเป็นเครือ่ งยึดเหนี่ยวจิตใจและเป็นทีพ่ ่งึ ทางใจ เป็ นแหล่งกําเนิดของจริยธรรม เป็ นบรรทัดฐาน
ในการดําเนินชีวติ เป็ นกลไกการควบคุมสังคม เป็ นแหล่งกําเนิดของศิลปวัฒนธรรม ทําให้คนเป็ นมนุ ษย์
ทีส่ มบรูณ์ และเป็นมรดกทางสังคมและวัฒนธรรม
ศาสนาสําคัญทีค่ นไทยนับถือ ได้แก่ พระพุทธศาสนา ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ศาสนาคริสต์
และศาสนาอิสลาม สังคมไทยมิได้ปิดกัน้ ในเรื่องศาสนาเพราะดินแดนไทยให้เสรีภาพการนับถือ
ศาสนาด้วยทุกศาสนาสอนคนให้ทําดี แต่ละศาสนาจะมีความเชื่อในสิง่ สูงสุด อันเป็ นคุณค่าแก่การ
ปฏิบตั เิ พื่อให้มนุษย์ได้มคี วามสุขทีแ่ ท้จริง โดยพระพุทธศาสนามุ่งหวังพระนิพพานเป็ นทีส่ ุดแห่งการ
ประพฤติปฏิบตั ิ ศาสนาพราหมณ์ -ฮินดูมุ่งหวัง การได้อยู่เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระพรหม
ศาสนาคริสต์มุ่งหวังการได้ไปอยู่ในอาณาจักรของพระเจ้า หรือการเข้าถึงพระเจ้า และศาสนาอิสลาม
มุง่ หวังยังองค์พระอัลเลาะห์ว่าเป็นสิง่ สูงสุด
ในแต่ละศาสนาจะมีการปลูกฝงั แนวทางปฏิบตั เิ ป็ นหลักใหญ่ ๆ 2 ประการคือ หลักการ
ทําความดี (ข้อควรปฏิบตั )ิ และหลักการละเว้นทําความชัว่ (ข้อห้าม) ดังนี้
1. การปฏิบตั ทิ างพุทธศาสนา ได้แก่ เบญจธรรม (ข้อควรปฏิบตั )ิ และเบญจศีล (ข้อห้าม)
2. การปฏิบตั ทิ างศาสนาพราหมณ์ -ฮินดู ได้แก่ หลักจริยธรรม (ข้อควรปฏิบตั ิ) และ
หลักศีลธรรม (ข้อห้าม)
3. การปฏิบตั ทิ างศาสนาคริสต์ ได้แก่ บัญญัติ 10 ประการ (ข้อควรปฏิบตั ิ และ ข้อห้าม)
4. การปฏิบตั ทิ างศาสนาอิสลาม เช่น ไม่ทําบุญเอาหน้าเพื่อหวังชื่อเสียง (ข้อควรปฏิบตั )ิ
และไม่เล่นการพนัน (ข้อห้าม) เป็นต้น
ศาสนามีหน้ าที่สร้างแบบความประพฤติให้ทุกคนต้องปฏิบตั ิตามบรรทัดฐานที่คําสอน
กําหนดไว้ ศาสนาสร้างความสามัคคีช่วยทําให้บุคคลมีความรู้สกึ เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันในการทํา
กิจกรรมต่าง ๆ สอนให้ประพฤติอยู่ในขอบเขตของศีลธรรม มีความเมตตาต่อกัน ให้ขวัญและกําลังใจ
ในยามที่ต้องประสบความไม่แน่ นอนหรือผิดหวังในชีวติ และช่วยรักษาระเบียบบรรทัดฐานที่สอดคล้อง
กับกฎเกณฑ์ของสังคม ทัง้ นี้การที่บุคคลจะมีแบบประพฤติและความผูกพันทางศาสนาได้ก็เพราะ
ได้ร บั การถ่ ายทอดในด้านความรู้ ความเชื่อ ค่ านิ ยมและการปฏิบ ัติต ามหลักศาสนาที่ต้ องอาศัย
กระบวนการและตัวแทนในการถ่ายทอดทางสังคม (socialization agents) เช่น สถาบันทางครอบครัว
สถาบันการศึกษา เป็นต้น (หรรษา เลาหเสรีกุล. 2537:9)
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จากทีไ่ ด้กล่าวมานัน้ สรุปได้ว่า ศาสนามีบทบาทสําคัญมากในการดําเนินชีวติ และการแสดง
พฤติกรรมของบุคคล ความเชื่อและการปฏิบตั ทิ างศาสนาจึงน่ าจะเป็ น ปจั จัยเชิงเหตุในกลุ่มตัวแปร
จิตลักษณะหรือพฤติกรรมเดิม ดังนัน้ ผู้วจิ ยั จึงใช้ความผูกพันทางศาสนาเป็ นตัวแปรในการวิจยั ครัง้ นี้
ด้วยโดยคาดว่าระดับความผูกพันทางศาสนาจะส่งผลต่อการรับรูแ้ ละพฤติกรรมของนักศึกษาเช่นกัน
2.2.2 ความหมายของความผูกพันทางศาสนา
จากการศึก ษาเอกสารพบว่า มีการตัง้ ชื่อ ตัว แปรด้า นความเชื่อ และการปฏิบตั ิทาง
ศาสนาไว้อ ย่างหลากหลายแต่ จะเห็น ว่ า การให้ค วามหมายล้ว นมีค วามสอดคล้อ งไปในทิศ ทาง
เดียวกันทัง้ สิน้ ดังเช่น งามตา วนินทานนท์ (2536: 27) เรียกว่า วิถชี วี ติ ตามแนวศาสนา (Religious
Life Style) คือ การทีบ่ ุคคลเลือกดําเนินชีวติ ประจําวันโดยมีความเชื่อ เจตคติ ค่านิยม หรือแบบแผน
พฤติกรรมตามหลักธรรมคําสอนทางศาสนาที่ตนนับถือ เช่นเดียวกับ วรวรรณ อร่ามพงศ์ (2551:
35) สรุปว่า วิถชี วี ติ ตามแนวศาสนา หมายถึง การประพฤติในการดําเนินชีวติ ประจําวันทีส่ อดคล้อง
ตามหลักความเชื่อและการปฏิบตั ทิ างศาสนา เช่น นํ าหลักความเชื่อและการปฏิบตั ทิ างศาสนามา
ประกอบการตัดสินใจในการเลือกอาชีพ วิธกี ารพักผ่อนหย่อนใจ นิสยั การให้ทาน การใช้เวลาว่าง
ในขณะที่ ณัฐวุฒ ิ อรินทร์ (2555: 49) ให้ความหมายของความเชื่อและการปฏิบตั ทิ างจิตวิญญาณ
คือ ระดับความเชื่อความเลื่อมใสศรัทธาต่อสิง่ ทีบ่ ุคคลนับถือและให้ความสําคัญเพื่อให้รสู้ กึ สบายใจ
และเกิดกําลังใจในการต่อสูก้ บั อุปสรรคได้ รวมไปถึงระดับการทํากิจกรรมเกี่ยวกับสิง่ ทีน่ ับถือศรัทธา
โดยแสดงให้เห็นได้จากพฤติกรรม
จากความหมายข้างต้นจึงนํามาสรุปให้ความหมายความผูกพันทางศาสนาของการวิจยั
ครัง้ นี้ว่าคือ ความเชื่อและการกระทําของนักศึกษาเกี่ยวกับการใช้ชวี ติ ประจําวันโดยยึด หลักคุ ณ
ความดีทางศาสนา และการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา ประกอบด้วย 1) ความเชื่อตามหลักศาสนา
หมายถึง การรับรูห้ รือการยอมรับของนักศึกษาเกีย่ วกับความเชื่อต่าง ๆ ทางศาสนา และ 2) การปฏิบตั ิ
ทางศาสนา หมายถึง การกระทําหรือการงดเว้นการกระทําของนักศึกษาในการดําเนินชีวติ ประจําวัน
โดยยึดตามหลักคําสังสอนทางศาสนา
่
2.2.3 การวัดความผูกพันทางศาสนา
แบบวัดความผูกพันทางศาสนาพัฒนามาจากแบบวัดการปฏิบตั ทิ างพุทธศาสนาและวิถี
ชีวติ แบบพุทธทีส่ ร้างขึน้ โดย ดวงเดือน พันธุมนาวิน และคณะ (2540) ในงานวิจยั เรื่อง “ความเชื่อ
และการปฏิบตั ทิ างพุทธศาสนาของคนไทย : การปลูกฝงั อบรมและคุณภาพชีวติ ” โดยแบบวัดวิถี
แบบพุทธ มีเนื้อหาเกี่ยวกับปริมาณความเป็ นไปได้ ที่บุคคลจะเลือกประพฤติปฏิบตั ใิ นการดําเนิน
ชีวติ ประจําวันอย่างสอดคล้องตามหลักคําสอน และหลักธรรมในพุทธศาสนา ในเรือ่ ง การเลือกอาชีพ
การคบเพื่อน การใช้เวลาว่าง และวิธกี ารพักผ่อนหย่อนใจของบุคคลมีจาํ นวนข้อคําถาม 10 ประโยค
แต่ละข้อมีมาตรประเมิน 6 หน่ วย จาก “จริงทีส่ ุด” ถึง “ไม่จริงทีส่ ุด”พิสยั ของคะแนนอยู่ระหว่าง 10
ถึง 60 คะแนน มีค่าความเชื่อมันแบบสั
่
มประสิทธิ ์แอลฟา เท่ากับ .85 โดยแบบวัดนี้ได้มกี ารนําไปใช้
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ในงานวิจยั หลายงานด้วยกัน ดังเช่นเมือ่ นํามาใช้ในงานของ ณัฐสุดา สุจนิ ันท์กุล (2541) ทีท่ ําการศึกษา
ปจั จัยด้านครอบครัว การทํางาน และลักษณะส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการพยาบาลของ
พยาบาลวิชาชีพ แบบวัดมีค่าความเชื่อมันแบบสั
่
มประสิทธิ ์แอลฟาเท่ากับ .80 ในงานวิจยั ของ วิลาสลักษณ์
ชัววัลลี และคณะ (2547) ได้มกี ารนําแบบวัดวิถชี วี ติ แบบพุทธ ของ ดวงเดือน พันธุมนาวิน และคณะ
(2540) มาปรับใช้โดยเปลี่ยนแปลงข้อความบางส่วนให้มเี นื้อหาที่เหมาะสมเพื่อวัดวิถชี วี ติ ตามแนว
ศาสนาใดๆ ของข้าราชการที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา พบว่า แบบวัดมีค่าความเชื่อมันแบบ
่
สัมประสิทธิ ์แอลฟาเท่ากับ .83 และในงานของอังศินันท์ อินทรกําแหง อรพินทร์ ชูชม และอัจฉรา
สุขารมณ์ (2550) ที่นํามาดัดแปลงสร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพันทางศาสนาในครอบครัว
พบว่า แบบวัดจํานวน 13 ข้อดังกล่าวมีค่าความสัมพันธ์รายข้อ (ค่า r) อยู่ระหว่าง 0.5010-0.7339
และค่าความเชื่อมันรายข้
่
ออยู่ระหว่าง 0.8921-0.9023 ซึง่ เป็ นค่าทีอ่ ยู่ในระดับทีย่ อมรับได้ ผูว้ จิ ยั จึง
นําแบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพันทางศาสนาในครอบครัวฉบับนี้ มาปรับใช้ในการศึกษาวิจยั กับ
กลุ่มตัวอย่างในครัง้ นี้โดยนํ าแบบวัดดังกล่าวมาปรับภาษาและข้อคําถามให้เหมาะสมกับบริบทได้
จํานวนข้อคําถาม 14 ข้อ ลักษณะของแบบวัดเป็ นมาตรประมาณค่า 6 ระดับ จากมากที่สุดจนถึง
น้อยทีส่ ุด ผูต้ อบทีไ่ ด้คะแนนรวมสูงกว่าแสดงว่าเป็ นผูท้ ม่ี คี วามผูกพันทางศาสนามากกว่าผูต้ อบทีไ่ ด้
คะแนนรวมตํ่ากว่า
2.2.4 งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้องกับความผูกพันทางศาสนา
สําหรับงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องทีผ่ ่านมามีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันทาง
ศาสนากับคุณลักษณะต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับภาพลักษณ์ และพฤติกรรมการทํางานเพื่อสังคมไว้
หลากหลาย จึงขอยกตัวอย่างงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องกับการวิจยั ในครัง้ นี้ไว้พอสังเขป คือ จิรวัฒนา มันยื
่ น
(2536) ศึกษาพบว่า นิสติ ทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือกิจกรรมทัวไป
่ มี
ตําแหน่ งหน้าทีใ่ นการร่วมกิจกรรมและมีความถี่สูงในการเข้าร่วมกิจกรรมมักเป็ นนิสติ ที่มคี วามเชื่อ
ทางพุทธศาสนาและมีการปฏิบตั ติ ามหลักพุทธศาสนามากกว่านิสติ กลุ่มอื่น ส่วนณัฐสุ ดา สุจนิ ันท์กุล
(2541) ศึกษาเรือ่ งปจั จัยด้านครอบครัว การทํางาน และลักษณะส่วนบุคคลทีเ่ กี่ยวข้องกับพฤติกรรม
การพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ พบว่า พยาบาลที่มที ศั นคติท่ดี ตี ่อการพยาบาลมากก็มกั จะเป็ น
พยาบาลทีม่ ลี กั ษณะทางพุทธมากด้วย สอดคล้องกับณัฐยา ลือชากิตติกุล (2546) ศึกษาลักษณะทางจิต
สังคมและลักษณะทางพุทธที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการทํางานด้านบริการของพนักงานธนาคาร
พบว่า พนักงานทีม่ วี ถิ ชี วี ติ ทางพุทธสูงก็จะเป็นผูม้ เี จตคติต่อการทํางานด้านบริการสูงกว่าพนักงานที่
มีวถิ ชี วี ติ ทางพุทธตํ่า
นอกจากนี้งานของสุวารีย์ วงศ์วฒ
ั นา (2557) ศึกษารูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิง
สาเหตุของปจั จัยที่มอี ทิ ธิพลต่อภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพบว่า ปจั จัยด้านคุณลักษณะของ
นัก ศึก ษามีอิท ธิพ ลทางตรงต่ อ ภาพลักษณ์ มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ โดยลัก ษณะประจําตัว ที่สําคัญ
ประการหนึ่งก็คอื ด้านคุ ณธรรมจริยธรรมซึ่งผู้ว ิจยั เห็นว่าเป็ นคุ ณ ลักษณะที่มคี วามสอดคล้องกับ
บุคคลทีม่ คี วามผูกพันกับศาสนา
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ดังนัน้ จากการประมวลเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องทําให้เห็นว่า ความเชื่อ การปฏิบตั ิ
วิถีชวี ติ ทางพุทธ และคุณธรรมจริยธรรมของบุคคลมีความสัมพันธ์กบั ทัศนคติท่มี ตี ่อบทบาทหรือ
คุณ ลัก ษณะที่บุค คลคาดหวัง และพฤติกรรมการทํางาน ดังนัน้ ในงานวิจยั ครัง้ นี้ผู้ว ิจยั จึงคาดว่า
นักศึกษาทีม่ คี วามผูกพันทางศาสนาสูงจะมีการรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยสูง และน่ าจะเป็ นผูท้ ่มี ี
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัย สูงแตกต่างกันไปตามลักษณะการเข้า
ร่วมกิจกรรมนักศึกษาเช่นกัน ซึง่ สามารถกําหนดสมมติฐานข้อที่ 2 ได้ว่า ความผูกพันทางศาสนามี
อิทธิพลทางตรงต่อ การรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย และสมมติฐานข้อที่ 3 ที่ว่าความผูกพันทาง
ศาสนามีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยโดยผ่าน
การรับรูภ้ าพลักษณ์มหาวิทยาลัย ดังภาพประกอบ 3
ความผูกพันทาง
ศาสนา

การรับรู้
ภาพลักษณ์
มหาวิทยาลัย

พฤติกรรมการมีสว่ น
ร่วมรับผิดชอบต่อ
สังคมของ
มหาวิทยาลัย

ภาพประกอบ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันทางศาสนา การรับรูภ้ าพลักษณ์มหาวิทยาลัย
กับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัย
2.3 จิ ตสานึ กสาธารณะ
2.3.1 แนวคิ ดและความสาคัญของจิ ตสานึ กสาธารณะ
การ์ดเนอร์ (Gardner. 2008) ให้ขอ้ สรุปเกี่ยวกับความสําคัญของจิตที่ส่งผลต่อการ
พัฒนาบุคคลทัง้ ในแง่การทํางาน การดําเนินชีวติ และเป็ นคนที่มคี ุณภาพในสังคม เป็ นพลังในการ
ขับเคลื่อนองค์กร สังคม และประเทศชาติให้ก้าวไปสู่ เป้าหมายสามารถยืนหยัดอยู่ท่ามกลางการ
แข่งขันในโลกยุคใหม่ได้อย่างมันคงและยั
่
งยื
่ น โดยชีใ้ ห้เห็นและเน้นความสําคัญของความฉลาดหรือ
ทักษะ ซึง่ Gardner ใช้แทนด้วยคําว่า “จิต” (Mind) 5 ประการทีม่ คี วามจําเป็ นต่อการดํารงชีวติ ของ
มนุ ษย์ในทุก ๆ ด้าน จิตทัง้ 5 ประกอบไปด้วย 1) จิตแห่งวิทยาการ (Disciplined mind) คือ
ความสามารถในการเรียนรูต้ ลอดชีวติ ไม่ยดึ ติดกับเนื้อหา สามารถเข้าใจและวิเคราะห์ได้ตามบริบท
2) จิตแห่งการสังเคราะห์ (Synthesizing mind) คือ ความสามารถในการสังสมและสั
่
งเคราะห์ขอ้ มูลที่
มีมากมายจนได้เป็ นข้อสรุปและต่อยอดเป็ นความรูใ้ หม่ 3) จิตแห่งการสร้างสรรค์ (Creating mind)
คือ ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์นวัต กรรมด้ว ยการหมันฝึ
่ กฝน 4) จิตแห่งความเคารพ
(Respectful mind) คือ การเปิดใจกว้างพร้อมรับฟงั ทุกความคิดเห็น ถึงแม้จะมีความคิดหรือค่านิยม
ทีแ่ ตกต่างกัน 5) จิตแห่งคุณธรรม (Ethical mind) คือ การมีคุณธรรมจริยธรรมอยู่ในพืน้ ฐานของ
จิตใจ โดยจิตทัง้ 5 นัน้ มีความสําคัญต่อมนุษย์ในด้านการทํางานและการดําเนินชีวติ
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เมือ่ พิจารณาแนวคิดเรือ่ ง “จิตทัง้ 5” ของ Gardner พบว่ามีความสอดคล้องกับนโยบาย
การบริหารประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หลายฉบับที่เคยถูกกล่าวถึงในเรื่อง
การเตรียมความพร้อมของคนไทยเพื่อรองรับการเปลีย่ นแปลงทีจ่ ะต้องเผชิญในอนาคต หมายถึงว่า
นอกจากการสร้างความรูใ้ ห้กบั คนแล้วยังต้องสร้างและพัฒนาความคิด ทัศนคติ มุมมองต่อโลกและ
สังคมในแง่ของ “จิตใจ” ตามแนวทางการพัฒนา “ความรู้คู่คุ ณธรรม” ให้เกิดขึ้นในสังคมและ
ประเทศชาติด้วย ด้วยเหตุน้ีการพัฒนาทุนมนุ ษย์จงึ จําเป็ นต้องอาศัยค่านิยมเรื่องจิตสํานึกสาธารณะ
เพราะจิตสํานึกสาธารณะทําให้คนในสังคมเกิดความเอาใจใส่ มีความห่วงใยต่อกันและมีการแบ่งปนั
ข้อมูลความรู้ สังคมก็จะเกิดการพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ นได้ในท้ายทีส่ ุด (อริสา สุขสม. 2555: 3)
จิตสํานึกสาธารณะมีความสําคัญต่อการดํารงอยู่ของสังคมภายใต้กระแสการเปลีย่ นแปลง
เนื่องจากจิตสํานึกสาธารณะเป็ นความรับผิดชอบซึ่งเกิดขึ้นภายใน คือ ความรู้ส ึกนึกคิด ตลอดจน
คุณธรรมจริยธรรมทีอ่ ยู่ในจิตและส่งผลสู่การกระทําภายนอกของบุคคล เห็นได้ว่าปญั หาต่าง ๆ ในสังคม
เกิดจากการขาดจิตสํานึกของคนส่วนใหญ่ การสร้างจิตสํานึกสาธารณะของคนในสังคมจึงเป็ นสิง่ จําเป็ น
และมีคุณค่ายิง่ โดยสามารถทําได้หลายรูปแบบทัง้ จากการกระทําของตนเอง เช่น การรับผิดชอบต่อตนเอง
เพื่อมิให้เกิดผลกระทบและเกิดความเสียหายต่อส่วนรวม รวมถึงการกระทํา ทีม่ บี ทบาทช่วยสังคมใน
การรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมและแก้ปญั หาสังคมอย่างสร้างสรรค์ (กุลทิพย์ ศาสตระรุจ.ิ 2551)
จิรวัฒน์ วีรงั กร (2549: 26-32) ได้เสนอลักษณะร่วมของนักศึกษาผู้มจี ติ สํานึกเพื่อ
ส่วนรวม ดังนี้
1. การมีทศั นคติทร่ี บั รูว้ ่าตนเองมีคุณค่าเพียงพอ และรูส้ กึ ว่าเป็ นหน้าที่ของตนทีจ่ ะต้อง
กระทําหรือ ไม่ก ระทํา หรือ งดเว้นการกระทํา คิด เห็น ได้ด้ว ยตนเองว่าตนเป็ นส่ ว นหนึ่งที่มผี ลต่ อ
ความสําเร็จหรือไม่สาํ เร็จของส่วนรวม
2. การมีความยินดีทไ่ี ด้ทาํ ในสิง่ ทีก่ ่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม เชื่อมันว่
่ าตนทําได้ ไม่เห็นว่า
เป็นภาระของตนเองทีม่ ากจนเกินไป
3. เป็ นผูเ้ ห็นคุณค่าในสิง่ ทีต่ นทํา ทําอย่างมีความสุข ไม่รสู้ กึ เหน็ดเหนื่อย และไม่คดิ หวัง
สิง่ ตอบแทนใดๆในสิง่ ทีต่ นได้ทาํ
4. รูส้ กึ ทนไม่ได้ทต่ี นเองมองข้ามผ่านไปโดยไม่ให้ความร่วมมือ
5. เป็นคนมองประโยชน์ส่วนรวมเป็นทีต่ งั ้
สรุปได้ว่า ผู้ท่มี จี ติ สํานึกสาธารณะหรือมีจติ สํานึกเพื่อส่วนรวมต้องเกิดจากการรับรู้ถึง
คุณค่าในตัวเองและเล็งเห็นว่าตนเองสามารถทําคุณประโยชน์ให้แก่สงั คมได้ ช่วยเหลือสังคม ไม่เห็น
แก่ตวั ไม่นิ่งดูดาย ต้องเป็ นผูท้ ม่ี คี วามคิดเชิงบวกหรือสร้างสรรค์ (Positive thinking) ยิง่ กว่านัน้ ต้องเกิด
ความรูส้ กึ อยากเข้าไปมีส่วนร่วม (Participation) อันก่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงในทางทีด่ ยี งิ่ ขึน้ ด้วย
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2.3.2 ความหมายของจิ ตสานึ กสาธารณะ
จิตสํานึกสาธารณะ (Public Consciousness) เป็ นศัพท์ในทางสังคมศาสตร์ ซึง่ ได้รบั
ความสนใจจากแวดวงนักวิชาการด้านการพัฒนาอย่างกว้างขวาง ในทางปฏิบตั เิ มื่อกล่าวถึง คําว่า
“จิตสํานึกสาธารณะ” หรืออาจจะเป็ นคําอื่นๆ เช่น จิตสาธารณะ จิตสํานึกสาธารณสมบัติ จิตอาสา
จิตสํานึกทางสังคมจิตสํานึกเพื่อส่วนรวม จิตสํานึกเพื่อมวลชน ฯลฯ คําเหล่านี้ลว้ นแต่มคี วามหมายที่
ใกล้เคียงกันมากขึน้ อยู่กบั ผู้ใช้ว่าเป็ นคนกลุ่มไหน อาจแยกย่อยออกไปตามความสนใจเฉพาะกลุ่ม
เช่น จิตสํานึกทางการเมืองในการสร้า งประชาธิปไตยให้เกิดขึน้ ในสังคม จิตสํานึกด้านสิง่ แวดล้อม
ของเยาวชนในชุมชนท้องถิน่ หรือจิตสํานึกทางสังคม เป็ นต้น สําหรับ สัญญา สัญญาวิวฒ
ั น์ (2549)
ให้นิยามคําว่า จิตสํานึก (Conscious) หมายถึง ความคิด ความรูส้ กึ ทีอ่ ยูส่ ่วนลึกของบุคคล ติดตัวติด
ใจอยูต่ ลอดเวลา คงทนและไม่เปลีย่ นโดยง่าย หากรวมคําว่าจิตสํานึกเข้ากับคําว่าสาธารณะ (Public)
ซึง่ หมายถึง กิจ สมบัติ สิง่ ของ สถานทีเ่ ป็นของส่วนรวมหรือสังคม “จิตสํานึกสาธารณะ” จึงเกี่ยวข้อง
กับการรูส้ ํานึกถึงการเป็ นเจ้าของในสิง่ ที่เป็ นสาธารณะ การให้ความสําคัญกับ ของส่วนรวมเป็ นของ
ใช้ร่วมกันทัง้ สังคม สอดคล้องกับนิยามของราชบัณฑิตยสถาน (2542) ซึง่ ให้ความหมายจิตสํานึก
ทางสังคมหรือจิตสํานึกสาธารณะ คือ การตระหนักรูแ้ ละคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน หรือการคํานึงถึง
ผู้อ่ ืนที่ร่ว มสัมพันธ์เ ป็ นกลุ่มเดียวกัน ขณะที่สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (2542) ให้
ความหมายว่ าเป็ นการรู้จกั เอาใจใส่ เป็ นธุ ระและเข้าร่ว มในเรื่องของส่ ว นรวมที่เ ป็ นประโยชน์ ต่ อ
ประเทศชาติ มีความสํานึกยึดมันในระบบคุ
่
ณธรรมและจริยธรรมทีด่ งี าม มีความละอายต่อสิง่ ผิด เน้น
ความเรียบร้อย ความประหยัดและมีความสมดุลระหว่างมนุษย์กบั ธรรมชาติ
เช่นเดียวกับ ชาย โพธิสติ า (2543: 14 -16) ได้ให้ความหมายจิตสํานึกสาธารณสมบัติ
ว่าคือ การใช้สาธารณสมบัตอิ ย่างรับผิดชอบ หรือการรับผิดชอบต่อสารธารณสมบัติ ซึง่ มี 2 ประการ
คือ 1) รับผิดชอบต่ อสาธารณสมบัติด้ว ยการหลีกเลี่ยงการใช้การกระทําที่ก่ อ ให้เ กิดความชํารุด
เสียหายต่อสาธารณสมบัตนิ นั ้ ๆ รวมไปถึงการถือเป็ นหน้าทีท่ จ่ี ะมีส่วนร่วมในการดูแลสาธารณสมบัติ
ในวิสยั ทัศน์ทต่ี นทําได้ 2) การเคารพสิทธิในการใช้สาธารณสมบัตขิ องผูอ้ ่นื เพราะสาธารณสมบัตคิ อื
ของทีค่ นทัวไปมี
่ สทิ ธิในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ คํานึงว่าคนอื่นมีสทิ ธิใช้เช่นเดียวกัน จึงต้องไม่
ยึดสาธารณสมบัตไิ ว้เป็นของส่วนตัวและไม่ปิดกัน้ การใช้ประโยชน์ของผูอ้ ่นื
ดังนัน้ ผู้วจิ ยั จึงขอสรุปว่า จิตสํานึกสาธารณะ หมายถึง การตระหนักรู้ การมองเห็น
คุณค่า และการคํานึงถึงประโยชน์สุขของส่วนรวมและสังคม ประกอบด้วย 1) การเห็นคุณค่าและเอา
ใจใส่ต่อประโยชน์ส่วนรวม หมายถึง การตระหนักรูแ้ ละมองเห็นคุณค่าในสิง่ ของส่วนรวมโดยการใส่
ใจดูแลรักษารูจ้ กั ใช้ของส่วนรวมอย่างประหยัดและทะนุ ถนอม 2) การรักษากฎระเบียบของส่วนรวม
หมายถึง การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าของกฎระเบียบกติกา การใส่ใจดูแลรักษาไม่ยดึ ครองของ
ส่ ว นรวมมาเป็ นของตนเอง เข้า ใจการเคารพสิทธิ แ ละการเปิ ด โอกาสให้ผู้อ่ืนได้ส ามารถใช้ของ
ส่วนรวม และ 3) การอาสาทํากิจกรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวม หมายถึง การตระหนักรู้ และใส่ใจต่อ
ปญั หาในสังคมทัง้ ภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย ตลอดจนการมองเห็นคุณค่าของการอาสาหรือ
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การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปญั หาว่าหากปฏิบตั ใิ ห้บรรลุเป้าหมายจะก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อสังคม
ส่วนรวม ซึง่ เป็นความหมายทีผ่ วู้ จิ ยั จะนํามาศึกษาในครัง้ นี้
2.3.3 การวัดจิ ตสานึ กสาธารณะ
การวัดจิตสํานึกสาธารณะพบว่ามีผู้สร้างแบบวัดจิตสาธารณะขึ้น เช่น ในงานวิจยั ของ
หฤทัย อาจปรุ (2544) ทีศ่ กึ ษาความสัมพันธ์ระหว่างปจั จัยส่วนบุคคล ภาวะผูน้ ํา รูปแบบการดําเนินชีวติ
และความสามารถในการเรีย นรู้ด้ว ยตัว เองกับ การมีจ ิต สาธารณะของนั ก ศึก ษาพยาบาลเขต
กรุงเทพมหานคร ได้สร้างแบบวัดจิตสาธารณะที่ม ี 2 องค์ประกอบ องค์ประกอบแรก จิตสาธารณะ
แบ่งออกเป็ น 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความตระหนักถึงปญั หาที่เกิดขึน้ ในสังคมปจั จุบนั 2) ด้านการ
วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ในสังคม 3) ด้านความรัก ความเอื้ออาทรและความสามัคคี
และ 4) ด้านการรับรูแ้ ละสามารถในการผลักดันเพื่อแก้ไขปญั หาที่เกิดขึน้ ในสังคม องค์ประกอบทีส่ อง
แบ่งออกเป็ น 2 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการปฏิบตั ติ นในการแก้ไขปญั หาสังคม และ 2) ด้านการมีเครือข่าย
ในการทํากิจกรรมเพื่อสังคมในส่วนพฤติกรรมทีแ่ สดงการมีจติ สํานึกสาธารณะ ต่อมา โกศล มีความดี
(2547) ได้สร้างแบบวัดจิตสาธารณะของข้าราชการตํารวจขึน้ ใหม่ตามนิยามปฏิบตั กิ าร โดยนํ าแบบวัด
ของ หฤทัย อาจปรุ (2554) และ จันทร์จ ิรา มูลเมือง (2535) มาเป็ นแนวทางการสร้างข้อคําถาม
ลักษณะของประโยคคําถามเป็นแบบมาตรประเมินค่า 5 ระดับ จากมากทีส่ ุด ถึง น้อยทีส่ ุด จํานวน 21 ข้อ
มีค่าความเชื่อมันแบบสั
่
มประสิทธิ ์แอลฟาเท่ากับ .92 นอกจากนี้ อรพินทร์ ชูชม และคนอื่นๆ (2549: 34)
ได้ศึกษาการวิเคราะห์ปจั จัยทางจิต สังคมที่สมั พันธ์กบั จิต สํานึกทางปญั ญาและคุ ณภาพชีวติ ของ
เยาวชนไทย และได้สร้างแบบวัดจิตสํานึกทางปญั ญาเพื่อวัดจิตสํานึกทางปญั ญา 3 ด้าน คือ 1) ด้าน
ความฉลาดทางอารมณ์ 2) ด้านจิตสํานึกการบริโภคด้วยปญั ญา และ 3) ด้านจิตสาธารณะ แบบวัดมี
ลักษณะเป็นประโยคคําถาม ประกอบด้วยมาตรส่วนประเมินค่า 5 ระดับ จาก จริง ถึง ไม่จริง จํานวน 21 ข้อ
มีค่าความเชื่อมันสั
่ มประสิทธิ ์แอลฟ่าเท่ากับ .86 โดยที่แบบวัดจิตสาธารณะมีจํานวน 7 ข้อ และมีค่า
ความเชื่อมันสั
่ มประสิทธิ ์แอลฟ่าเท่ากับ .81 ต่อมา โสรยา คงดิษ. (2555) ปรับปรุงข้อคําถามจากแบบวัด
ของ อรพินทร์ ชูชม และคนอื่นๆ (2549) และ โกศล มีความดี (2547) มีค่าอํานาจจําแนกรายข้ออยู่
ระหว่าง .39 - .78 และมีค่าสัมประสิทธิ ์แบบแอลฟาเท่ากับ .90 มีจาํ นวน 10 ข้อ เป็ นแบบมาตรประเมินค่า
6 ระดับ และ สุคนธ์ธา เส็งเจริญ (2556) ได้สร้างแบบวัดจิตสํานึกสาธารณะตามความหมายจิตสาธารณะ
ของชาย โพธิสติ า (2543) และลัดดาวัลย์ เกษมเนตร และคณะ (2546) แบ่งออกเป็ น 3 ด้าน คือ 1)
การใช้หรือ การหลีกเลี่ยงการกระทําที่จะก่อให้เกิดความชํารุดเสียหายต่อ ส่วนรวมที่ใ ช้ประโยชน์
ร่ว มกันของกลุ่ ม 2) การถือ เป็ นหน้ าที่ท่จี ะมีส่ ว นร่ว มในการดูแลรักษาของส่ ว นรวมในวิสยั ที่ต น
สามารถทําได้ และ 3) การเคารพสิทธิในการใช้ของส่วนรวมที่เป็ นประโยชน์ของกลุ่ม มีจาํ นวน 24 ข้อ
เป็ นแบบมาตรประเมินรวมค่า 5 ระดับมีค่าอํานาจจําแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .20 - .71 และมีค่า
สัมประสิทธิ ์แบบแอลฟาเท่ากับ .92
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ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั วัดจิตสํานึกสาธารณะโดยดัดแปลงจากแบบวัดของโสรยา
คงดิษ (2555) และแบบวัดจิตสํานึกสาธารณะของสุคนธ์ธา เส็งเจริญ (2556) วัดจาก 3 องค์ประกอบ
คือ ด้านการเห็นคุณค่าและเอาใจใส่ต่อประโยชน์ส่วนรวม ด้านการรักษากฎระเบียบของส่วนรวม
และด้านการอาสาทํากิจกรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวม แบบวัดมีขอ้ คําถาม 14 ข้อ ลักษณะเป็ นมาตร
ประมาณค่า 6 ระดับ จากน้อยทีส่ ุดให้ 1 คะแนน จนถึงมากทีส่ ุดให้ 6 คะแนน ในข้อคําถามเชิงบวก
สําหรับข้อคําถามเชิงลบให้คะแนนในลักษณะตรงข้าม โดยผูต้ อบทีไ่ ด้คะแนนรวมสูงกว่าแสดงว่าเป็ น
ผูม้ จี ติ สํานึกสาธารณะสูงกว่าผูต้ อบทีไ่ ด้คะแนนรวมน้อยกว่า
2.3.4 งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้องกับจิ ตสานึ กสาธารณะ
สําหรับงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องที่ผ่านมาพบว่า จิตสํานึกสาธารณะมีความสัมพันธ์กบั การ
รับรูน้ โยบาย การรับรูภ้ าพลักษณ์ขององค์กร และพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมดังปรากฏใน
งานวิจยั ของอรพินทร์ ชูชม และคนอื่นๆ (2549: 49-50) ทีไ่ ด้ศกึ ษาพบว่า เยาวชนทีม่ จี ติ สํานึกทาง
ปญั ญาสูง จะมีคุณ ภาพชีว ิตที่ด ีมากกว่ าเยาวชนที่มจี ติ สํานึ ก ทางปญั ญาตํ่ ากว่ าและจิตสํานึกทาง
ปญั ญามีอทิ ธิพลทางบวกโดยตรงต่อพฤติกรรมเอื้อสังคม งานของ ธรณ์ธนั ย์ อําภานุ กจิ (2551: 56)
ศึกษาลักษณะทางจิตและลักษณะทางสังคมทีเ่ กี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมประหยัดพลังงานไฟฟ้าใน
อาคารสํานักงานของพนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด พบว่า ความตระหนักเกี่ยวกับปญั หาการขาด
แคลนพลังงานไฟฟ้ามีความสัมพันธ์ทางบวกกับการมีส่วนร่วมประหยัดพลังงานไฟฟ้า ส่วน วรรณี
งามขจรกุลกิจ (2550) ศึกษาพบว่า ผู้ปกครองมีความพึงประสงค์ให้ มหาวิทยาลัยสร้างจิตสํานึกแก่
เยาวชนมากทีส่ ุดซึง่ จะเป็นการสนับสนุนแบรนด์สถาบันอุดมศึกษาเอกชน และ โสรยา คงดิษ (2555)
ศึกษาปฏิสมั พันธ์ระหว่างลักษณะทางจิตและลักษณะทางสังคมทีส่ ่งผลต่อพฤติกรรมการทํางานที่ม ี
ความรับผิดชอบต่อสังคมของพนักงานพบว่า ปฏิสมั พันธ์ระหว่างตัว แปรจิตสาธารณะและการรับรู้
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมทีส่ ่งผลต่อพฤติกรรมการทํางานทีม่ คี วามรับผิดชอบต่อสังคม และ
ตัวแปรที่สามารถร่วมทํานายพฤติกรรมการทํางานที่มคี วามรับผิดชอบต่อสังคมในด้านรวม ได้รอ้ ย
ละ 46 ตัวแปรสําคัญทีเ่ ข้าทํานายลําดับแรก คือ จิตสาธารณะ
ในขณะที่ รัญจวน อินทรกําแหง (บุญทัน ภูบาล. 2549: 19-20 อ้างอิงจาก รัญจวน อินทรกําแหง.
2528: 110-119) ยังชี้ให้เห็นว่าจิตสํานึกของคนมีความสัมพันธ์กบั สถาบันทางสังคมหลายส่ว น
สถาบันหนึ่งทีส่ ําคัญคือ สถาบันทางศาสนา ทีม่ าจากผูน้ ําทีม่ จี ติ สํานึกต่อส่วนรวมโดยการนําประชาชน
กลับไปสู่คาํ สอนของพระพุทธองค์ทท่ี รงเน้นให้เห็นแก่ประโยชน์สุขของสังคมเป็นใหญ่ ไม่บริโภคเกิน
ความจําเป็ นหรือเพราะความอยาก มีความสันโดษ พอใจที่จะมีกนิ มีอยู่ มีใช้เท่าทีจ่ ําเป็ น รูจ้ กั เอื้อเฟื้ อ
เผื่อแผ่เจือจานแก่ผอู้ ่นื มีความเมตตาอาทรต่อกัน เห็นแก่ผอู้ ่นื เสมือนเห็นแก่ตนเอง รูจ้ กั หน้าที่ ปฏิบตั หิ น้าที่
ให้ถูกต้อง จนเป็ นสถาบันทีม่ บี ทบาทในการช่วยสร้างสรรค์และพัฒนาจิตใจของคนในสังคมให้หนั เข้ามา
อยูใ่ นความถูกต้องตามทํานองคลองธรรม ตลอดจนผูท้ ย่ี ดึ ถือศาสนาเองก็ต้องพึงประพฤติปฏิบตั ติ น
ให้เป็ นตัวอย่างแก่คนในสังคมในด้านการช่วยเหลือส่วนรวม และในงานวิจยั ของ สุวมิ ล ว่องวาณิช
และนงลักษณ์ วิรชั ชัย (2543: 93) ศึกษาปจั จัยและกระบวนการทีเ่ อื้อต่อการพัฒนาคุณธรรมระดับ
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บุคคลเพื่อมุ่งความสําเร็จส่วนรวมของนักศึกษามหาวิทยาลัย : การศึกษาเชิงปริมาณและคุณภาพ
ผลการวิจยั พบว่า ตัวแปรทีส่ ามารถอธิบายความแปรปรวนของระดับคุณธรรมของนิสติ นักศึกษาได้
ร้อยละ 18.10 ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ .426 ตัวแปรที่มสี มั ประสิทธิ ์ถดถอยที่ม ี
นัยสําคัญและมีค่าเป็ นบวก โดยตัวแปรการพยายามปรับปรุงตนเองอยู่เสมอเท่ากับ .426 การ
บําเพ็ญประโยชน์เท่ากับ .128 เช่นเดียวกับการศึกษากรณีตวั อย่างตัวแปรที่มอี ทิ ธิพลต่อคุณธรรม
ของนักศึกษาอย่างมีนัยสําคัญก็คอื การบําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ดังนัน้ ผู้วจิ ยั จึงเห็นว่า จิตสํานึก
สาธารณะจึงน่าจะมีอทิ ธิพลต่อความผูกพันทางศาสนาของบุคคล
นอกจากนี้ มนตรี พิรยิ ะกุล และ บุญฑวรรณ วิงวอน (2555) ศึกษาอิทธิพลเชิงโครงสร้าง
ของความสามารถขององค์การและชื่อเสียงองค์การที่มตี ่อผลการดําเนินงานและการทํากิจกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ พบว่า ความสามารถขององค์การในการกําหนดคุณสมบัตขิ อง
บุคคลทีม่ คี ุณลักษณะส่งเสริมองค์กร เช่น แรงบันดาลใจ บทบาททางสังคม องค์ความรู้ หรือคุณธรรม
ต่าง ๆ จะมีอทิ ธิพลต่อความมีช่อื เสียงหรือภาพลักษณ์ขององค์การ และความมีช่อื เสียงองค์การมี
อิทธิพลต่อผลการดําเนินงานและความรับผิดชอบต่อสังคม
จากการประมวลเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องทําให้เห็นว่า ตัวแปรจิตสํานึกสาธารณะ
มีความสัมพันธ์กบั ชื่อเสียงหรือภาพลักษณ์องค์กรและการปฏิบตั งิ าน และยังส่งผลต่อความผูกพัน
ทางศาสนา ดังนัน้ ในงานวิจยั ครัง้ นี้ผู้วจิ ยั จึงคาดว่า จิตสํานึกสาธารณะจะเป็ นตัวแปรสําคัญที่ม ี
อิทธิพลทางตรงต่อความผูกพันทางศาสนาและการรับรูภ้ าพลักษณ์มหาวิทยาลัยซึง่ ได้กําหนดไว้เป็ น
สมมติฐานข้อ 4 และกําหนดสมมติฐานที่ 5 ว่าจิตสํานึกสาธารณะมีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อ พฤติกรรม
การมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยโดยผ่านความผูกพันทางศาสนาและการรับรู้
ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย ดังภาพประกอบ 4
จิตสานึก
สาธารณะ

การรับรูภ้ าพลักษณ์
มหาวิทยาลัย

ความผูกพันทาง
ศาสนา

พฤติกรรมการมีสว่ น
ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม
ของมหาวิทยาลัย

ภาพประกอบ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างจิตสํานึกสาธารณะ ความผูกพันทางศาสนา การรับรูภ้ าพลักษณ์
มหาวิทยาลัย กับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัย

47
2.4 แบบอย่างที่ดีจากอาจารย์
2.4.1 แนวคิ ดและความสาคัญของแบบอย่างที่ดีจากอาจารย์
ตัวแบบหรือแบบอย่างเป็นลักษณะทีอ่ ธิบายไว้ในทฤษฎีการเรียนรูท้ างสังคม ซึง่ ทฤษฎี
ประเภทนี้ได้เอาหลักการเสริมแรง (Principle of Reinforcement) และหลักการเชื่อมโยง (Principle
of Association) มาใช้อธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมด้วย โดย Albert Bandura (วรวรรณ อร่ามพงศ์.
2551: 39 อ้างอิงจาก Bandura.1997: 89) ได้อธิบายกระบวนการเรียนรูโ้ ดยมีตวั แบบไว้ 4 ประการ
คือ 1) การเอาใจใส่ (Attentional processes) คือการทีผ่ เู้ ลียนแบบมีความใส่ใจสนใจรับรูใ้ นการกระทํา
ของตัวแบบเพื่อทําการเลียนแบบ 2) การเก็บจํา (Retention processes) เป็ นความต่อเนื่องจาก
กระบวนการแรกคือ เมื่อสนใจแล้วมีความสามารถในการจดจําการกระทําของตัวแบบได้มากน้ อย
เพียงใดในการเลียนแบบ 3) การแสดงออก (Production processes) เมื่อจดจําการกระทําของตัวแบบ
ได้แล้ว แบบอย่างที่เคยเห็นและเก็บจําไว้ นัน้ จะเป็ นตัวกระตุ้นให้บุคคลพยายามแสดงพฤติกรรมที่
คล้ายคลึงตัวแบบ และ 4) สิง่ ล่อใจและการจูงใจ(Incentive and motivation) คือการทีผ่ เู้ ลียนแบบ
สามารถเลียนแบบจากตัวแบบได้ ทําให้เกิดความรูส้ กึ พอใจและเป็ นการได้ช่นื ชมตัวแบบไปพร้อมกัน
เสมือนการได้รบั รางวัลทางอ้อมแก่จติ ใจของตนเองและเมื่อประสบความสําเร็จก็ยงิ่ ภูมใิ จในตัวแบบ
มากขึน้
การเป็ นแบบอย่างเป็ นลักษณะของการถ่ายทอดทางสังคม โดยมีพ่อแม่ ครูอาจารย์
เพื่อน บุคคลหรือตัวละครในสื่อ และเพื่อนร่วมงานเป็ นต้นแบบหรือผูถ้ ่ายทอด (Socializing Agents)
พฤติกรรมเหล่านัน้ (วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี. 2544: 1) เป็ นกระบวนการที่บุคคลได้รบั อิทธิพลจาก
สังคมอาจเป็ นการเรียนรูแ้ บบเป็ นทางการหรือโดยบังเอิญทีไ่ ม่เป็ นทางการก็ได้ และสถานการณ์นัน้
เป็ นสิง่ กระตุ้นให้บุคคลเกิดการยอมรับและเลียนแบบสร้างพฤติกรรมใหม่ท่แี ตกต่างไปจากเดิมโดย
การทําซํ้าๆ จนกลายเป็ นลักษณะนิสยั ของบุคคลนัน้ ไปในทีส่ ุด (ดวงเดือน พันธุมนาวิน และเพ็ญแข
ประจนปจั จนึก. 2520: 11) ทัง้ นี้ ถ้าพฤติกรรมและความสําเร็จของต้นแบบสอดคล้องกับความต้องการ
บุคคลก็จะยกย่องว่าเป็ นแบบอย่างที่ดแี ละพยายามปฏิบตั ติ นให้คล้ายคลึงตามแบบนัน้ ด้วยความ
ภาคภูมใิ จมากยิง่ ขึน้ (ประทีป จินงี.่ 2540: 97-102)
ในสถานการณ์การทํางานทัวไปการมี
่
ตวั แบบที่ดคี อื การรับรูข้ องบุคคลว่าหัวหน้างาน
และเพื่อนร่วมงานในหน่วยงานของตน มีพฤติกรรมการทํางานทีม่ คี วามรับผิดชอบต่อสังคมทัง้ ทีด่ ี มี
ความสามารถในการทํางานได้ดี และประสบความสําเร็จ (โสรยา คงดิษ. 2555: 41)
ในงานวิจ ัยนี้ เ ป็ นการศึกษาแบบอย่ างของอาจารย์ใ นมหาวิทยาลัย ผู้ว ิจ ัย ได้ศึกษา
ภาระหน้ า ที่ อ าจารย์ จ ากเอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ งพบว่ า คณะกรรมการข้ า ราชการพลเรื อ นใน
สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ได้มปี ระกาศเรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณทีพ่ งึ มีในสถาบันอุดมศึกษา
ซึ่งสถาบันอุ ดมศึกษาทัวประเทศได้
่
นําไปกําหนดเป็ นแนวทางปฏิบตั ิถึง 48 สถาบัน โดยมีเนื้อหา
ครอบคลุมตามประกาศของ ก.พ.อ. โดยบางมหาวิทยาลัยได้เพิม่ เติมในเรื่องกลไกในการส่งเสริม
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จรรยาบรรณวิชาชีพ หรือให้สภาคณาจารย์มบี ทบาทหน้าที่ในการดูแลรวมถึงจัดทําแนวทางปฏิบตั ิ
อย่างเป็นรูปธรรม (ประทีป ฉัตรสุภางค์ และคณะ. 2558) สามารถสรุปได้ดงั นี้
1. จรรยาบรรณต่อตนเอง หมายถึง อาจารย์พงึ เป็ นผู้มคี ุณธรรม จริยธรรม ประพฤติตน
ถูกต้องและเหมาะสมปฏิบตั หิ น้าที่ตามวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์ ไม่แสวงหาผลประโยชน์ โดยมิชอบ
และสนับสนุ นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็ นประมุข ยึดมันใน
่
สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
2. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ หมายถึง อาจารย์พงึ ปฏิบตั ติ นตามจรรยาบรรณวิชาชีพของ
องค์กรวิชาชีพทีต่ นสังกัด ในที่น้ีหมายถึงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และพึงปฏิบตั ติ น
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพของสภาสถาบันอุดมศึกษาทีต่ นสังกัด
3. จรรยาบรรณต่อการปฏิบตั งิ าน หมายถึง อาจารย์พงึ มีความรับผิดชอบในการจัดการเรียน
การสอน และพึงมีจรรยาบรรณการวิจยั ตามทีส่ ํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติกําหนด
4. จรรยาบรรณต่ อ หน่ ว ยงาน หมายถึง อาจารย์พึง ปฏิบ ัติห น้ า ที่อ ย่ า งเต็ม กํ า ลัง
ความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ว ขยันหมันเพี
่ ยร ถูกต้อง สมเหตุสมผล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของ
สถาบันอุดมศึกษาที่ตนสังกัด พึงดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สนิ ของสถาบันอุดมศึกษาทีต่ นสังกัดอย่าง
ประหยัด คุ้มค่า ระมัดระวังมิให้เสียหาย ปฏิบตั เิ สมือนเป็ นทรัพย์สนิ ของตนและการรักษาชื่อเสียง
ของหน่วยงาน
5. จรรยาบรรณต่อผู้บงั คับบัญชา หมายถึง อาจารย์พงึ ปฏิบตั ิต่อผู้บงั คับบัญชาด้วย
ความสุภาพ มีน้ําใจไมตรี เอื้ออาทร และมีมนุ ษยสัมพันธ์ รับผิดชอบร่วมมือกับผูบ้ งั คับบัญชาในการ
ปฏิบตั งิ าน ให้ความคิดเห็น แก้ไขปญั หาร่วมกัน และให้ขอ้ เสนอแนะทีเ่ ป็ นประโยชน์
6. จรรยาบรรณต่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชา หมายถึง อาจารย์พงึ เอาใจใส่ผู้ใต้บงั คับบัญชาใน
เรือ่ งการปฏิบตั งิ าน ขวัญ กําลังใจ สวัสดิการ รับฟงั ความคิดเห็นและปกครองด้วยหลักธรรมาธิปไตย
ช่วยเหลือเกือ้ กูลผูใ้ ต้บงั คับบัญชาในทางทีช่ อบ ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความสามัคคี และละเว้นจาก
การนําผลงานของผูใ้ ต้บงั คับบัญชามาเป็นของตน
7. จรรยาบรรณต่อผูร้ ว่ มงาน หมายถึง อาจารย์พงึ ปฏิบตั ติ ่อผูร้ ่วมงานด้วยความสุภาพ
มีน้ําใจ มีมนุษยสัมพันธ์ดี ถูกต้องตามทํานองคลองธรรม ให้เกียรติและเคารพซึง่ กันและกัน ส่งเสริม
และเกือ้ กูลกันอย่างสร้างสรรค์
8. จรรยาบรรณต่อนิสติ นักศึกษาและผู้รบั บริการ หมายถึง อาจารย์พงึ ใช้ภาษาและ
ถ้อยคําที่สุภาพ เหมาะสม ไม่ใช้อํานาจแสวงหาประโยชน์ จากนิสติ นักศึกษาและผู้รบั บริการ สอน
อย่างเต็มกําลังความสามารถ ไม่สอนสิง่ ผิดกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี เป็ นแบบอย่างทีด่ ีทงั ้ ในเรื่อง
ส่วนตัวและหน้าที่การงาน มีเสรีภาพทางวิชาการ ไม่ถูกครอบงําด้วยอิทธิพลหรือผลประโยชน์ มี
จิตสํานึกในการให้บริการ เสมอภาค รวดเร็ว ถูกต้อง และปราศจากอคติ
9. จรรยาบรรณต่อประชาชน หมายถึง อาจารย์พงึ ให้บริการอย่างเต็มความสามารถ
เสมอภาค โปร่ง ใส เป็ น ธรรมเอื้อ เฟื้ อ มีน้ํ า ใจ ปฏิบ ัติต นให้เ ป็ น ที่ น่า เชื่อ ถือ และละเว้น การรับ
ทรัพย์สนิ หรือแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองหรือผูอ้ ่นื ในทางทีม่ ชิ อบทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
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10. จรรยาบรรณต่อสังคม หมายถึง อาจารย์พงึ เป็ นผู้ช้นี ํ าการเปลี่ย นแปลงที่ถูกต้อง
และชอบธรรมแก่สงั คม และการสร้างสรรค์ผลงานทีเ่ ป็นประโยชน์ในวงกว้างต่อสังคม
อังศินนั ท์ อินทรกําแหง และทัศนา ทองภักดี (2549: 71) พบว่า โดยทัวไปภาระงานใน
่
หน้าทีอ่ าจารย์มกั จะสอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัย ดังนี้
1. งานสอนและผลิตบัณฑิตนักศึกษา ประกอบด้วย งานสอน งานทีป่ รึกษานักศึกษา งาน
ทีป่ รึกษาโครงการ งานดูแลฝึกปฏิบตั งิ านนิเทศงาน และงานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2. งานวิจยั ผลิตตํารา บทความ และผลงานประดิษฐ์คดิ ค้น ประกอบด้วยงานวิจยั งานเขียน
ตํารา เอกสารประกอบการสอน คู่มอื ปฏิบตั งิ าน งานเขียนบทความทางวิช าการ การสร้างพัฒนา
ประดิษฐ์ชน้ิ งาน งานเผยแพร่เอกสารวิชาการ
3. งานกิจการนักศึกษา กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมไทย ประกอบด้วยงานทีป่ รึกษา
ชมรม สโมสร สภานิสติ ปฐมนิเทศ ปจั ฉิมนิ เทศ งานทํานุ บํารุงศิลปวัฒนธรรมทัง้ ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย
4. งานและกิจกรรมบริการวิชาการ ประกอบด้วย การจัดประชุมวิชาการ กรรมการวิชาการ
บริการโครงการวิชาการ กรรมการตรวจ/ตัดสินผลงาน ประเมินการสอน/เครื่องมือ/หลักสูตร เป็ น
ผูเ้ ชีย่ วชาญ ให้ความรู้ เป็นวิทยากร จัดนิทรรศการ และบริการชุมชน
5. งานพัฒนาคุณภาพ ประกอบด้วย การพัฒนาศักยภาพวิชาการ/วิชาชี พ งานประกัน
คุณภาพ งานพัฒนาวิชาชีพตนเอง การร่วมประชุมวิชาการ การศึกษาดูงาน งานพัฒนาการเรียนการสอน
การฝึกใช้ส่อื เทคโนโลยี งานบรรณาธิการ การเสนอผลงาน และงานแสดงผลงาน
6. งานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย ประกอบด้วยงานพระราชทานปริญญาบัตร งานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
เฉพาะกิจ กิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัย งานปฐมนิเทศ งานประชาสัมพันธ์ และงานอื่นๆ ที่ได้รบั
มอบหมายจากมหาวิทยาลัย
แบบอย่างของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ได้แก่ ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และเพื่อน
ซึ่งนักศึกษาสามารถรับรู้พฤติกรรมของบุค คลเหล่ านี้ได้ ดังนัน้ ถ้าบุคคลเหล่านี้ เ ป็ นต้นแบบด้าน
พฤติก รรมความรับ ผิด ชอบต่ อ สัง คมแล้ว ก็ย่อ มจะเป็ น แบบอย่ า งที่ดีใ ห้กับ นัก ศึก ษาในสถาบัน
เดียวกันประพฤติตามได้
2.4.2 ความหมายของแบบอย่างที่ดีจากอาจารย์
ดวงเดือน พันธุมนาวิน และเพ็ญแข ประจนปจั จนึก (2520: 11) เสนอไว้ว่าการมี
แบบอย่างทีด่ ใี นการทํางาน หมายถึง การรับรูพ้ ฤติกรรมการทํางานของตัวแบบในลักษณะของการ
ทํางานอย่างตัง้ ใจจริง มีความซื่อสัตย์สุจริตในการทํางาน และมีความรับผิดชอบต่อหน้ าที่ของตน
และ โสรยา คงดิษ (2555: 41) ให้ความหมายของการมีตวั แบบทีด่ ี คือ ปริมาณการรับรูข้ องพนักงาน
ว่าหัวหน้างานและเพื่อนร่วมงานในหน่ วยงานของตนมีพ ฤติกรรมการทํางานทีม่ คี วามรับผิดชอบต่อ
สังคมทัง้ ทีด่ มี คี วามสามารถในการทํางานได้ดแี ละประสบความสําเร็จ
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ส่วนกังสดาล เชาว์วฒ
ั นกุล นําโมเดล CSR ของแคร์โรล (กังสดาล เชาว์วฒ
ั นกุล. 2558
อ้างอิงจาก Carroll. 1991) มาศึกษานิยามของพฤติกรรมการทํางานตามแนวคิด CSR ของบุคลากรใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนและผูม้ สี ่วนได้เสียในความรับผิดชอบต่อสังคมของอาจารย์มหาวิทยาลัยเอกชน
ซึง่ ปิรามิดความรับผิดชอบต่อสังคม (Pyramid of Corporate Social Responsibility) ของแคร์โรล
ประกอบด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 4 ขัน้ คือ ความรับผิดชอบด้านเศรษฐกิจ ด้านกฎหมาย
ด้านจริยธรรม และด้านการให้แก่สงั คม ดังนี้
1) ความรับผิดชอบด้านเศรษฐกิจ คือ การให้ความสําคัญเรื่องการผลิตทีส่ ร้างกําไรสูงสุด
แก่เจ้าของและผูถ้ อื หุน้ การสร้างผลกําไรสูงสุดเท่าทีจ่ ะเป็ นไปได้อย่างสมํ่าเสมอ การรักษาความสามารถ
ทางการแข่งขัน การดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและความสําเร็จขององค์กรจากการแสวงหากําไร
2) ความรับผิดชอบด้านกฎหมาย คือ การให้ความสําคัญในเรือ่ งการผลิตตามความคาดหวัง
ของรัฐและกฎหมาย การกระทําตามกฎหมายของท้องถิน่ หรือระเบียบแห่งชุมชน การปฏิบตั ติ าม
กฎหมายว่าด้วยความเป็ นพลเมืองทีด่ ี และความสําเร็จขององค์กรต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย
3) ความรับผิดชอบทางจริยธรรม คือ การให้ความสําคัญในเรือ่ งการผลิตตามความคาดหวัง
ของสังคมด้านจารีต และจริยธรรม การยอมรับและการเคารพต่อศีลธรรมจริยธรรมประเด็นใหม่ ๆ ใน
สังคม การยึดมันในจริ
่
ยธรรมเหนือการคํานึงถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กร และเหนือการปฏิบตั ิ
ตามระเบียบกฎหมายทัวไป
่
4) ความรับผิดชอบทางด้านการให้แก่สงั คม คือ การให้ความสําคัญในเรื่องการผลิตตาม
ความคาดหวังของสังคมด้านการให้และการแสดงนํ้ าใจต่อสังคม การสนับสนุ นด้านศิลปวัฒนธรรม
การมีส่วนร่วมของหัวหน้าและลูกน้องในกิจกรรมจิตอาสาและการบําเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิน่
การสนับสนุ นด้านการศึกษาทัง้ ในระบบและนอกระบบ และการสนับสนุ นกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ ของคนในชุมชนท้องถิน่
เนื่องจากโมเดลของแคร์โรลเป็นกรอบแนวคิด CSR ทีน่ ิยมใช้ทวโลก
ั่
และมีรายละเอียด
ครอบคลุมทีก่ ่อให้เกิดประโยชน์ในการสร้างและพัฒนาตัวชี้วดั เกี่ยวกับพฤติกรรม CSR งานวิจยั
จํานวนมากยังสนับสนุ นความครอบคลุมและความเหมาะสมในการใช้โมเดลของแคร์โรลในปจั จุบนั ด้วย
(กังสดาล เชาว์วฒ
ั นกุล. 2558 อ้างอิงจาก Post, Lawrence; & Weber. 2002) ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงสนใจ
นําองค์ประกอบและนิยามพฤติกรรมการทํางานตามแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมของอาจารย์ใน
สถาบัน อุ ด มศึก ษาเอกชนตามแนวคิด ของแคร์โ รลในบริบ ทของสัง คมไทยในงานของกัง สดาล
เชาว์วฒ
ั นกุล (2558) มาปรับเป็นตัวแปรการเป็นแบบอย่างทีด่ จี ากอาจารย์เพื่อใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้
แบบอย่างทีด่ จี ากอาจารย์ในงานวิจยั นี้ จงึ หมายถึง การรับรูข้ องนักศึกษาว่าอาจารย์ใน
สถาบันของตนมีพฤติกรรมทีแ่ สดงความใส่ใจต่อสังคมในด้านเศรษฐกิจ กฎระเบียบ จริยธรรม และ
การเสียสละหรือการให้เพื่อสังคมจนเป็ นต้นแบบทีน่ ักศึกษาชื่นชมและทําตามอย่างได้ ประกอบด้วย
1) ด้านเศรษฐกิจของมหาวิทยาลัย หมายถึง การรับรูข้ องนักศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการเป็ นแบบอย่าง
ที่ดีจ ากอาจารย์ใ นการประหยัด และรัก ษาอุ ป กรณ์ ส ิ่ง ของเครื่อ งใช้แ ละทรัพ ยากรส่ ว นรวมของ
มหาวิทยาลัย การจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสังคมโดยไม่ใช้งบประมาณจากมหาวิทยาลัย 2) ด้าน
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กฎหมายและระเบียบทางสังคม หมายถึง การรับรูข้ องนักศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการเป็ นแบบอย่าง
ที่ดจี ากอาจารย์ในการปฏิบตั ิการรักษาระเบียบวินัยและกฎกติกาทางสังคม การปฏิบตั ิหน้ าที่ตาม
จรรยาบรรณของอาจารย์ การแสดงบทบาทความคิดเห็นในการตัดสินในเรื่องต่าง ๆ ในเวทีของสังคม
3) ด้านจริยธรรม หมายถึง การรับรูข้ องนักศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการเป็ นแบบอย่างทีด่ จี ากอาจารย์
ในการสอดแทรกจริยธรรม คุณธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคมในการเรียนการสอน การจัดหรือ
เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของสถาบัน 4) ด้านการให้แก่สงั คม หมายถึง การรับรู้
ของนักศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการเป็ น แบบอย่างที่ดจี ากอาจารย์ในการช่วยเหลือผู้อ่นื และสังคม
การทําบุญ การบริจาค การให้ความรูเ้ ชิงวิชาการและให้คาํ ปรึกษาทัวไปกั
่ บสังคมทุกระดับชัน้ การบําเพ็ญ
ประโยชน์ การมีจติ อาสาบริการชุมชน
2.4.3 การวัดแบบอย่างที่ดีจากอาจารย์
สํ า หรับ การวัด การเป็ น แบบอย่ า งที่ดีนั ้น พบว่ า มีก ารใช้ แ บบวัด ในหน่ วยงานที่
หลากหลาย ดังในงานของงานวิจยั ของ นีออน พิณประดิษฐ์ และคณะ (2546) ที่ทําการศึกษาตัวบ่งชี้
ทางจิตสังคมของพฤติกรรมการทํางานในข้าราชการตํารวจ สังกัดตํารวจภูธรภาค 4 โดยสร้างแบบวัด
การเป็นแบบอย่างของตํารวจในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องข้าราชการตํารวจระดับผูบ้ งั คับบัญชาและระดับ
เพื่อนโดยพิจารณาว่าน่ าจะนํ าไปเป็ นแบบอย่างในการปฏิบตั ขิ องตนมากเพียงใด วัดด้วยแบบวัด
ประเภทมาตรประเมินรวมค่า จํานวน 15 ข้อ มีค่าอํานาจจําแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .27 ถึง .59 และมี
ค่าความเชื่อมันแบบสั
่
มประสิทธิ ์แอลฟาเท่ากับ .76 ในงานของ วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี และคณะ (2547)
ได้สร้างแบบวัดการมีแบบอย่างในการทํางาน ลักษณะของแบบวัดเป็ นการวัดปริมาณการสังเกตเห็น
หรือรับรู้ของบุคคลเกี่ยวกับบุคคลอื่นที่มคี วามสําคัญกับตนในด้านพฤติกรรมทัง้ ดีและไม่ดใี นการ
ปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการ โดยวัดจากสมาชิกในหน่ วยงาน ประกอบด้วยหัวหน้างาน และเพื่อนร่วมงาน
มีขอ้ คําถาม 15 ข้อ มีค่าความเชื่อมันแบบสั
่
มประสิทธิ ์แอลฟา เท่ากับ .89 และเป็ นแบบวัดทีม่ ผี นู้ ิยม
นํามาใช้อย่างต่อเนื่องดังเช่นในงานของ วรวรรณ อร่ามพงศ์ (2551) ทีศ่ กึ ษาตัวแปรทางจิตลักษณะ
และสถานการณ์ทเ่ี กี่ยวข้องกับพฤติกรรมการทํางานอย่างมีจริยธรรมของสัตวแพทย์ และนําแบบวัด
การมีแบบอย่างทีด่ จี ากบุคลากรในหน่ วยงานของ วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี และคณะ (2547) มาใช้ซง่ึ ครัง้ นี้
ค่าอํานาจจําแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .12 ถึง .82 ค่าความเชื่อมันแบบสั
่
มประสิทธิ ์แอลฟาเท่ากับ .86
เช่นเดียวกับ โสรยา คงดิษ (2555) ศึกษาปจั จัยทางจิตสังคมทีเ่ กี่ยวข้องกับพฤติกรรมการทํางานที่ม ี
ความรับผิดชอบต่อสังคมของพนักงานบริษทั ผลิตรถยนต์ ปรับปรุงข้อคําถามจากแบบวัดการมีแบบอย่าง
ในการทํางานของ วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี และคนอื่นๆ (2547) เหลือจํานวน 12 ข้อ ค่าอํานาจจําแนก
รายข้ออยูร่ ะหว่าง .38-.71 และค่าสัมประสิทธิ ์แบบแอลฟาเท่ากับ .88
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สําหรับการวัดการเป็ นแบบอย่างในหน่ วยงานทางการศึกษานัน้ ขอเสนอไว้พอสังเขป
คือ ชวนชัย เชือ้ สาธุชน (2546) ได้ศกึ ษาตัวบ่งชีท้ างจิตสังคมของพฤติกรรมประหยัดทรัพยากรของ
อาจารย์ส ถาบันราชภัฏ โดยสร้างแบบมาตรประเมิน รวมค่ าจํานวน 10 ข้อ วัดการมีแ บบอย่า ง
พฤติกรรมการประหยัดทรัพยากร 3 ด้าน คือ ประหยัดเวลา ประหยัดวัสดุสํานักงาน และประหยัด
ค่าใช้จ่าย ค่าอํานาจจําแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .36 ถึง .55 ค่าความเชื่อมันแบบสั
่
มประสิทธิ ์แอลฟา
เท่ากับ .79 ใช้วดั การรับรูจ้ ากเพื่อนร่วมงานและหัวหน้างานทีม่ ตี ่อแบบอย่างการประหยัดทรัพยากร
ในขณะที่ พสชนัน นิรมิตรไชยนนท์ (2549) สร้างแบบวัดการรับรูข้ องนิสติ ต่อพฤติกรรมของอาจารย์
ในการช่ ว ยเหลือ และสนับ สนุ นผู้เ รียนเพื่อ ให้นิส ิต บรรลุ จุดมุ่ง หมายการเรียนรู้ ประกอบด้ว ยข้อ
คําถามจํานวน 9 ข้อ มีความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม อยู่ระหว่าง .576 - .760
และมีค่าสัมประสิทธิ ์แอลฟาเท่ากับ .876 และปิ ยวรรณ บุญเพ็ญ (2550: 79) ทีศ่ กึ ษาค่านิยม
สร้างสรรค์และสถานการณ์การทํางานที่สมั พันธ์กบั พฤติกรรมการทํางานวิจยั อย่างมีประสิทธิภาพ
ของบุคลากรสายวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จํานวน 222 คน พบว่า บุคลากรในกลุ่มทีม่ ี
อายุราชการน้อยมีแบบอย่างทีด่ ใี นการทํางานวิจยั สูง และในกลุ่มทีม่ ปี ระสบการณ์ในการทํางานวิจยั
น้อยมีแบบอย่างทีด่ ใี นการทํางานวิจยั สูง จะมีพฤติกรรมการทํางานวิจยั อย่างมีประสิทธิภาพสูงกว่า
บุคลากรทีม่ แี บบอย่างทีด่ ใี นการทํางานวิจยั น้อย
สําหรับในงานของกังสดาล เชาว์วฒ
ั นกุล (2558) ได้ศกึ ษาสร้างและพัฒนาตัวชีว้ ดั เกี่ยวกับ
พฤติกรรมการทํางานตามแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนและผูม้ สี ่วนได้เสียในความรับผิดชอบต่อสังคมของอาจารย์มหาวิทยาลัยเอกชน ตลอดจนความ
คาดหวังของสังคมต่ออาจารย์มหาวิทยาลัย แบ่งบุคลากรเป็ น 2 ระดับ คือ ระดับผู้บริหาร ได้แก่
อาจารย์ในระดับหัวหน้าภาควิชาหรือเทียบเท่า และระดับผูป้ ฏิบตั งิ าน ได้แก่ อาจารย์ประจําของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ใช้วธิ กี ารวิจยั เชิงคุณภาพ เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์
กึ่งโครงสร้าง (Semi-Structure Questionnaire) และมีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation)
และการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis)
ในงานวิจยั นี้การวัดแบบอย่างทีด่ จี ากอาจารย์ผู้วจิ ยั สร้างแบบวัดจากนิยามแนวคิดปิรามิด
CSR (Pyramid of Corporate Social Responsibility) ของแคร์โรล (กังสดาล เชาว์วฒ
ั นกุล. 2558
อ้างอิงจาก Carroll, 1991) ในงานวิจยั เรื่อง พฤติกรรมทํางานตามแนวคิด CSR ของบุคลากรใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนและผู้มสี ่วนได้เสียในความรับผิดชอบต่อสังคมของอาจารย์มหาวิทยาลัย
เอกชนของ กังสดาล เชาว์วฒ
ั นกุล (2558) แบบวัดมีขอ้ คําถามจํานวน 18 ข้อ มีลกั ษณะเป็ นมาตร
ประมาณค่า 6 ระดับ จากไม่จริงทีส่ ุดให้ 1 คะแนน จนถึงจริงมากทีส่ ุดให้ 6 คะแนน ในข้อคําถามเชิงบวก
สําหรับข้อคําถามเชิงลบให้คะแนนในลักษณะตรงข้าม ผูต้ อบทีไ่ ด้คะแนนรวมสูงกว่าแสดงว่าเป็ นผู้ได้รบั
แบบอย่างทีด่ จี ากอาจารย์มากกว่าผูต้ อบทีไ่ ด้คะแนนรวมตํ่ากว่า
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2.4.4 งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้องกับแบบอย่างที่ดีจากอาจารย์
หลายงานวิจยั พบว่า การเป็ นแบบอย่างที่ดนี ัน้ มีความสัมพันธ์กบั เจตคติต่อรูปแบบหรือ
ลักษณะสําคัญทีเ่ กีย่ วข้องกับภาพลักษณ์และพฤติกรรมการปฏิบตั งิ าน ดังเช่นในผลงานวิจยั ของ วัชชิรทาน
เข็มทอง (2555) ศึกษาพบว่า นักเรียนทีม่ แี บบอย่างจากครู บิดามารดาและเพื่อนมากและมีเจตคติทด่ี ี
ต่อพฤติกรรมเสียสละมากจะเป็ นผูท้ ่มี พี ฤติกรรมเสียสละมากกว่านักเรียนที่มแี บบอย่างและเจตคติท่ดี ี
ต่อพฤติกรรมเสียสละน้อย โชติมา สุรฤทธิธรรม (2551) ศึกษาปจั จัยทางจิตสังคมทีเ่ กี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมรับผิดชอบของเยาวชนที่กระทําผิดกฎหมาย พบว่าการมีแบบอย่างสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
รับผิดชอบอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 เช่นเดียวกับการศึกษาของ ปฏิมากร ศิรเิ ตชะ (2549: 63)
ศึก ษาพบว่าการเป็ นแบบอย่างของครูมคี วามสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมที่เอื้อ ต่ อสังคมตาม
หลักธรรมสังคหวัตถุ 4 นักเรียนระดับประถมศึกษา สอดคล้องกับ คมนา วัชรธานินท์ (2546) ได้ศกึ ษา
ป จั จัย เชิง เหตุ แ ละผลที่เ กี่ย วข้อ งกับ พฤติก รรมอาสาสมัค รพัฒ นาของนั ก ศึก ษามหาวิท ยาลัย
รามคําแหงและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พบว่านักศึกษาทีม่ แี บบอย่างในการอาสาเป็ นผูม้ พี ฤติกรรม
อาสามากกว่านักศึกษาทีไ่ ม่มแี บบอย่างในการอาสา และประยุทธ กมลเมือง (2543) ที่ได้ศกึ ษา
ปจั จัยทางจิตสังคมทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรมเสียสละของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษาพบว่านักเรียนที่มแี บบอย่างที่ดมี ากมีพฤติกรรมเสียสละมากกว่านักเรี ยนที่ม ี
แบบอย่างทีด่ นี ้อย ส่วนงานของสุวารีย์ วงศ์วฒ
ั นา (2557) ศึกษารูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุ
ของปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ พบว่า ปจั จัยด้านคุณลักษณะของบุคลากร
ซึ่งหมายรวมถึงอาจารย์ด้วยมีอทิ ธิพลทางตรงต่อ ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยคุณลักษณะ
อาจารย์ในงานวิจยั นี้นอกจากเป็นผูม้ คี วามรู้ ความสามารถ มีทกั ษะ มีระเบียบ ตรงต่อเวลา มีมนุ ษยสัมพันธ์
ทีด่ ี และมีบุคลิกภาพเหมาะสมแล้ว คุณสมบัตเิ ด่นทีส่ าํ คัญอีกประการหนึ่งคือ การปฏิบตั ติ นเป็ นแบบอย่าง
ทีด่ ี สอดคล้องกับ ดุษฎี เทียมเทศ และคณะ(2553) ทีศ่ กึ ษาภาพลักษณ์คณะบริหารธุรกิจเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสานในทัศนะของตลาดแรงงานผ่านการประชาสัมพันธ์ในเขตจังหวัดนครราชสีมา พบว่า
คุณลักษณะอาจารย์มผี ลต่อภาพลักษณ์ของคณะบริหารธุรกิจ
นอกจากนี้ผู้วจิ ยั ยังพบงานวิจยั ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะแบบอย่างหรือ
บทบาทของครูอาจารย์กบั ลักษณะทางศาสนาของบุคคล เช่น หรรษา เลาหเสรีกุล (2537: 10) ทีเ่ สนอ
ว่าสิง่ สําคัญในการถ่ายทอดทางศาสนาคือตัวแบบ ซึง่ ได้แก่ บิดามารดา ผูป้ กครอง และครูอาจารย์
และความสัมพันธ์ระหว่างตัวแบบกับผูเ้ ลียนแบบก็เป็นสิง่ ทีค่ วรให้ความสนใจ หากบิดามารดาหรือครู
ให้ความสนิทสนมอบอุ่นเป็ นกันเองโอกาสทีบ่ ุคคลจะยึด เป็ นตัวแบบในการประพฤติก็มมี ากตามไป
ด้วย ในสถาบันการศึกษาครูอาจารย์เป็ นบุคคลสําคัญในการถ่ายทอดค่านิยมทางศาสนาสู่นักเรียน
นักศึกษา โดยวิธกี ารทีค่ รูนิยมใช้ในการปลูกฝงั ค่านิยมทางศาสนามีสองวิธคี อื การอบรมสังสอนและ
่
เป็นตัวแบบ ส่วนสุวมิ ล ว่องวาณิช และนงลักษณ์ วิรชั ชัย (2543: 97) ศึกษาปจั จัยและกระบวนการที่
เอื้อ ต่ อ การพัฒนาคุ ณ ธรรมระดับบุค คลเพื่อ มุ่งความสําเร็จ ส่ ว นรวมของนักศึกษามหาวิทยาลัย:
การศึกษาเชิงปริมาณและคุ ณภาพ ผลการวิจ ยั พบว่ า ปจั จัยและกระบวนการที่เอื้อต่ อการพัฒนา
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คุณธรรมของนักศึกษามาจากตัวของนักศึกษาเองและคนรอบข้าง ได้แก่ พ่ อแม่ปู่ย่าตายาย ครูบา
อาจารย์ และเพื่อน โดยกระบวนการพัฒนาจากอาจารย์มหาวิทยาลัยถึงแม้ว่าอาจารย์ประมาณร้อยละ
53 ไม่ได้ส อนวิชาที่เกี่ยวข้อ งกับคุณธรรม แต่ อาจารย์ส่วนใหญ่ มากกว่าร้อยละ 90 ได้มกี ารสอน
สอดแทรกคุณธรรมแก่นิสติ นักศึกษาโดยใช้เวลาในการสอนไม่เกินร้อยละ 20 ของจํานวนคาบเวลา
และได้สรุปตัวแปร 19 ตัวทีส่ ามารถอธิบายความแปรปรวนของระดับคุณธรรมของนิสติ นักศึกษาได้
ร้อยละ 18.10 ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ .426 ตัวแปรที่มสี มั ประสิทธิ ์ถดถอยที่ม ี
นัยสําคัญและมีค่าเป็นบวกมี 12 ตัว โดยตัวแปรการได้รบั การอบรมเอาใจใส่จากครูเท่ากับ .087 และ
เสกสรร ทองคําบรรจง (2545: 117-119) ศึกษาโครงสร้างทางจริยธรรมของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีตามแนวพุทธศาสนา: การสร้างมโนทัศน์พน้ื ฐาน การวัดความเปลี่ยนแปลงและรูปแบบเชิงสาเหตุ
ของการเปลี่ยนแปลงพบว่า โมเดลโครงสร้างทางจริยธรรมตามแนวพุทธศาสนามีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์เป็ นอย่างดี โดยตัวแปรแฝงด้านปญั ญา ด้านศีล และด้านสมาธิได้รบั ผลกระทบจาก
ความเป็ นกัลยาณมิตรของครูท่ปี ระกอบด้วยตัวบ่งชีท้ ่เี ป็ นตัวแปรสังเกตทีม่ คี ่านํ้ าหนักองค์ประกอบ
มาตรฐานตัง้ แต่ 0.610 – 0.869 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .001 ทุกค่า มีค่าความเชื่อมันของ
่
ตัวแปรแฝงเท่ากับ 0.909 โดยตัวแปรแฝงด้านความเป็ นกัลยาณมิตรของครูสามารถอธิบายความ
แปรปรวนในภาพรวมของตัวแปรสังเกตเท่ากับร้อยละ 59.20
จากผลการวิจยั ดังกล่าวทําให้ผวู้ จิ ยั เชื่อว่าแบบอย่างทีด่ จี ากอาจารย์มอี ทิ ธิพลทางตรง
ต่อความผูกพันทางศาสนาและการรับรูภ้ าพลักษณ์มหาวิทยาลัยซึง่ ได้กําหนดไว้เป็ นสมมติฐานข้อ 6
และกําหนดสมมติฐานข้อที่ 7 ว่าการเป็ นแบบอย่างทีด่ จี ากอาจารย์มอี ทิ ธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรม
การมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัย โดยผ่านความผูกพันทางศาสนาและการรับรู้
ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย และดังภาพประกอบ 5
แบบอย่างทีด่ จี าก
อาจารย์

การรับรูภ้ าพลักษณ์
มหาวิทยาลัย

ความผูกพันทาง
ศาสนา

พฤติกรรมการมีสว่ น
ร่วมรับผิดชอบต่อ
สังคมของ
มหาวิทยาลัย

ภาพประกอบ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างแบบอย่างทีด่ จี ากอาจารย์ ความผูกพันทางศาสนา การรับรู้
ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย กับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัย
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2.5 การสนับสนุนจากมหาวิ ทยาลัย
2.5.1 แนวคิ ดการสนับสนุนจากมหาวิ ทยาลัย
การสนับสนุ นจากมหาวิทยาลัยมาจากแนวคิดการสนับสนุ นขององค์การ (Organizational
Support) ที่อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างเงื่อนไขขององค์การทีส่ ่งผลต่อเจตคติและพฤติกรรมการ
ทํางานทีด่ ขี องบุคลากร โดยไอเซนเบอร์กเกอร์ และคณะ (Shanna.2003: 13; citing Eisenberger;
& et al. 1986) ได้พฒ
ั นามาจากพืน้ ฐานทฤษฎีการแลกเปลีย่ นทางสังคมกลายเป็ นทฤษฎีการรับรู้
การสนับสนุ นจากองค์การ (Perceived Organizational Support: POS) โดยอธิบายกระบวนการทางจิต
ที่เกิดขึ้นหลังจากเกิดการรับรู้การสนับสนุ น จากองค์การว่า บุคคลจะตอบแทนและให้ความร่วมมือ
ช่วยเหลือให้องค์การบรรลุเป้าหมายเมื่อรับรูว้ ่าองค์การให้การสนับสนุ นตนเป็ นอย่างดี เนื่องมาจาก
เป็ นปทัสถานของการตอบแทน (Norm of reciprocity) การได้รบั การใส่ใจ การยอมรับและความเคารพ
นับถือส่งผลให้บุคคลรู้สกึ ว่าตนเป็ นสมาชิกในองค์การเกิดการผสานกลายเป็ นอัตลักษณ์ทางสังคม
(Social identity) รวมไปถึงการเพิม่ ผลการปฏิบตั งิ านทีด่ ี ความพึงพอใจในงาน ความผูกพันต่อองค์การ
และลดอัตราการเปลีย่ นงานและลาออก (นําชัย ศุภฤกษ์ชยั สกุล. 2550: 32. อ้างอิงจาก Rhodes; &
Eisenberger. 2002)
2.5.2 ความหมายของการสนับสนุนจากมหาวิ ทยาลัย
เวย์ (Wei. 2004: 13) ให้ความหมายการรับรูก้ ารสนับสนุ นจากองค์การว่า เป็ นความเชื่อ
ของบุ ค ลากรที่ม ีต่ อ องค์ก ารด้า นความเอาใจใส่ ค วามเป็ น อยู่ และการให้ผ ลตอบแทนจากการ
ปฏิบตั งิ านของพวกเขา เช่นเดียวกับ ชันนา (Shanna. 2003: 7) ทีเ่ สนอการรับรูก้ ารสนับสนุ นจาก
องค์การของครูว่าหมายถึง ความเชื่อโดยรวมเกี่ยวกับองค์การทีใ่ ห้คุณค่า ความสําคัญ ความห่วงใย
และสร้างสภาพแวดล้อมสนับสนุนการทํางานของครู
ส่วน นําชัย ศุภฤกษ์ชยั สกุล (2550: 11-12) กล่าวว่าการรับรูก้ ารสนับสนุ นจากองค์การ
หมายถึง การรับรูข้ องครูหรือหัวหน้ากลุ่มเกี่ยวกับการได้รบั การสนับสนุ นจากโรงเรียนในด้านต่าง ๆ
ได้แก่ 1) ด้านผลตอบแทน 2) ด้านโอกาสความก้าวหน้า 3) ด้านสภาพการทํางาน 4) ด้านความ
มันคงในการทํ
่
างาน 5) ด้านจิตสังคม ซึง่ สอดคล้องกับ ปญั ญฎา ประดิษฐบาทุกา (2556: 60) ทีใ่ ห้
ความหมายการรับรูก้ ารสนับสนุ นจากมหาวิทยาลัยว่า หมายถึง การทีอ่ าจารย์ได้รบั การส่งเสริมจาก
มหาวิทยาลัยในการปฏิบตั งิ านด้านการจัดการเรียนและการวิจยั คือ 1) การกําหนดนโยบาย หมายถึง
การที่อาจารย์ได้รบั การส่งเสริมจากมหาวิทยาลัยหรือคณะโดยกําหนดแนวทางในการอํานวยความ
สะดวกที่เอื้อต่อการจัดการเรียนและการวิจยั เช่น วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการ
จัดสรรงบประมาณสนับสนุ น และมีการกําหนดภาระงานไว้อ ย่างชัดเจน 2) โอกาสก้าวหน้ าและ
พัฒนา หมายถึง การทีอ่ าจารย์ได้รบั การส่งเสริมจากมหาวิทยาลัยหรือคณะให้มโี อกาสในการเลื่อน
ตําแหน่ ง หรือเลื่อนขัน้ เงินเดือน หรือได้รบั ผลตอบแทนจากการทํางาน และให้โอกาสศึกษาดูงาน
และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และ 3) การยอมรับ หมายถึง การที่อาจารย์ได้รบั การส่งเสริมจาก
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มหาวิทยาลัยและคณะโดยการเห็นคุณค่า ให้ความสําคัญตลอดจนยกย่องให้เกียรติอาจารย์ทท่ี ํางาน
วิจยั หรือว่าเห็นอาจารย์ทท่ี าํ วิจยั เป็ นการทําคุณประโยชน์ให้กบั มหาวิทยาลัย
จากความหมายทัง้ หมดที่กล่าวมา ผู้วจิ ยั จึงให้ความหมายของการรับรูก้ ารสนับสนุ น
จากมหาวิทยาลัย หมายถึง การรับรูข้ องนักศึกษาว่ามหาวิทยาลัยให้การส่งเสริมการดําเนินงานหรือ
การเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม ได้แก่ 1) ด้านวัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ และแรงงาน หมายถึง การ
รับรูข้ องนักศึกษาว่าคณะหรือมหาวิทยาลัยอํานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการดําเนินงานหรือการเข้าร่วม
กิจกรรมเพื่อสังคมของนั กศึกษา เช่ น วัสดุ อุ ปกรณ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ การสนั บสนุ นด้าน
งบประมาณค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดตัง้ บุคลากรหรือผู้เชี่ยวชาญเป็ นทีป่ รึกษาในคณะทํางาน
เป็นต้น 2) ด้านการยอมรับและพัฒนา หมายถึง การรับรูข้ องนักศึกษาว่าคณะหรือมหาวิทยาลัยเห็น
ความสําคัญ ส่งเสริม และให้เกียรติยกย่องนักศึกษาทีด่ ําเนินงานหรือเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมของ
มหาวิทยาลัยและสนับสนุ นให้มโี อกาสได้ศึกษาเรียนรู้และดูง านด้านบริการสังคมในหน่ ว ยงาน
ภายนอก เพื่อเป็นการพัฒนาองค์ความรูต้ ลอดจนทักษะกระบวนการจัดกิจกรรมทีเ่ กี่ยวข้องกับความ
รับผิดชอบต่อสังคม
2.5.3 การวัดการสนับสนุนจากมหาวิ ทยาลัย
แต่เดิมนัน้ ไอเซนเบอร์กเกอร์ และคณะ (Shanna.2003: 13; citing Eisenberger; & et al.
1986) ได้บุกเบิกและพัฒนาเครื่องมือวัดการรับรูก้ ารสนับสนุ นจากองค์การชื่อว่า Survey of Perceived
Organizational Support (SPOS) มีลกั ษณะเป็ นข้อคําถามมาตรประมาณค่าแบบไลเคิรท์ 7 ระดับ
จํานวน 36 ข้อ แต่เนื่องจากด้วยจํานวนข้อคําถามทีม่ ากเกินไปไม่สะดวกต่อการนํา ไปใช้ จึงได้ปรับ
ให้กลายเป็ นฉบับย่อมีขอ้ คําถามลดเหลือเพียง 8 ข้อ ซึง่ มีความเทีย่ งตรงต่อการวัดตัวแปรการรับรู้
การสนับสนุ นจากองค์ก ารได้แตกต่ างจากการวัดความผูกพันต่ อ องค์การ ความพึงพอใจในการ
ทํางาน การรับรูก้ ารสนับสนุ นจากหัวหน้างาน และความสามารถพึ่งพาองค์กร อีกทั ง้ ความเชื่อมัน่
แบบสอดคล้องภายในด้วยค่าสัมประสิทธิ ์ Cronbach’s Alpha จากการนําไปใช้ในงานวิจยั ต่าง ๆ ก็ม ี
ค่าสูงตัง้ แต่ .90 ขึน้ ไป
สํา หรับ งานวิจ ยั ในประเทศไทย นํ าชัย ศุ ภฤกษ์ ช ัยสกุ ล (2550) ศึกษาความสัมพันธ์
โครงสร้างเชิงเส้นพหุระดับปจั จัยภาวะผูน้ ํ า ปจั จัยกลุ่มสาระการเรียนรู้ และปจั จัยส่วนบุคคลทีส่ ่งผลต่อ
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนทางสังคมในทีท่ ํางานและตัวแปรผลทางด้านจิตพิสยั ของหัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรูแ้ ละครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร มีการนําเครือ่ งมือวัดนี้มาปรับและเพิม่ ข้อคําถาม
เพื่อให้มคี วามเหมาะสมกับบริบทของกลุ่ มตัวอย่างครูและหัวหน้ ากลุ่ มในโรงเรียน ซึ่งพบค่ าความ
เชื่อมันฉบั
่ บครู .81 และฉบับหัวหน้ากลุ่ม .86 ส่วน ปญั ญฎา ประดิษฐบาทุกา (2556) ศึกษาปจั จัยเชิงเหตุ
ทางจิตสังคมที่มอี ิทธิพลต่อสมรรถนะและพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้แบบวิจยั เป็ นฐานของอาจารย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้นําแบบสอบถามของนําชัย ศุภฤกษ์ชยั สกุล
(2550) กาญจนา ตระกู ลวรกุ ล (2548) และคนอื่น ๆ มาปรับภาษาและข้อคํ าถาม จํ าแนกเป็ น 3
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องค์ประกอบ ได้แก่ การกําหนดนโยบาย โอกาสก้าวหน้ าและพัฒนา และการยอมรับ มีค่าสัมประสิทธิ ์
อัลฟ่าทัง้ ฉบับเท่ากับ .94 ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมทีป่ รับแก้ระหว่าง .60-.80
สําหรับการวิจยั ครัง้ นี้ ในการวัดการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยผูว้ จิ ยั ใช้แบบสอบถามที่
ดัดแปลงมาจากแบบสอบถามของปญั ญฎา ประดิษฐบาทุกา (2556) โดยนํ ามาปรับปรุงและพัฒนา
ข้อคําถามให้อยูใ่ นขอบเขตของเรือ่ งและบริบททีส่ อดคล้องกับกลุ่มตัวอย่างทีเ่ ป็ นนักศึกษา ทัง้ นี้แบบวัด
มีจาํ นวนข้อคําถาม 11 ข้อ ลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า 6 ระดับ จากน้อยทีส่ ุดให้ 1 คะแนน จนถึง
มากทีส่ ุดให้ 6 คะแนน ในข้อคําถามเชิงบวก สําหรับข้อคําถามเชิงลบให้คะแนนในลักษณะตรงข้าม
ผูต้ อบที่ได้คะแนนสูงกว่าแสดงว่ าเป็ นผูร้ บั รูว้ ่าตนเองได้รบั การสนับสนุ นจากมหาวิทยาลัยมากกว่า
ผูต้ อบทีไ่ ด้คะแนนตํ่ากว่า
2.5.4 งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนจากมหาวิ ทยาลัย
งานวิจ ยั ที่ส นับ สนุ น ว่ า การรับ รู้ก ารสนับ สนุ น จากมหาวิท ยาลัย มีค วามสัม พัน ธ์กับ
ภาพลัก ษณ์ ห รือ เจตคติแ ละพฤติก รรมของบุ ค คลมาจากการศึก ษากลุ่ มตัว อย่า งในหน่ ว ยงานที่
หลากหลาย อาธิเช่นในองค์กรด้านการศึกษา สุวารีย์ วงศ์วฒ
ั นา (2557) ศึกษารูปแบบความสัมพันธ์
โครงสร้างเชิงสาเหตุของปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ พบว่า ปจั จัยด้านการ
บริห ารจัดการของมหาวิทยาลัยมีอิทธิพลทางตรงต่อ ภาพลักษณ์ มหาวิทยาลัย ซึ่งสอดคล้อ งกับ
แนวคิดของเสรี วงษ์มณฑา (2541: 77) ว่าองค์กรทีม่ ผี บู้ ริหารทีม่ วี สิ ยั ทัศน์ดี มีนโยบายการบริหารที่
ดีในการส่งเสริมสนับสนุ นในการทํางาน องค์กรนัน้ จะมีภาพลักษณ์ท่ดี ี ซึ่งจะส่งผลให้มบี ุคลากรมี
ความสามารถ มีจติ วิญญาณของการให้บริการ และอุทศิ ตนให้กบั การปฏิบตั ิงานขององค์กร ส่วน
ปริญญา ณ วันจันทร์ (2536) ศึกษาตัวแปรทีเ่ กีย่ วข้องกับประสิทธิภาพการทํางานของครูพบว่า การ
รับรูก้ ารสนับสนุ นจากสภาพแวดล้อมในการทํางานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิภาพในการ
ทํางานของครู และวัชชิรทาน เข็มทอง (2555) ศึกษาพบว่า นักเรียนทีไ่ ด้รบั การสนับสนุ นทางสังคม
มากและมีเจตคติทด่ี ตี ่อพฤติกรรมเสียสละมากจะเป็ นผูท้ ่มี พี ฤติกรรมเสียสละมากกว่านักเรียนที่การ
สนับสนุนทางสังคมและมีเจตคติทด่ี ตี ่อพฤติกรรมเสียสละน้อย นอกจากนี้ยงั มีงานวิจยั เกี่ยวกับการรับรู้
การสนับสนุ นจากองค์กรอื่นที่มผี ลการวิจยั ทีเ่ ป็ นไปในทิศทางเช่นเดียวกับการรับรูก้ ารสนับสนุ นจาก
มหาวิทยาลัย ได้แก่ ณัฐสุดา สุจนิ ันท์กุล (2541) ศึกษาพบว่า การรับรูก้ ารสนับสนุ นทางสังคมทัง้ จาก
ครอบครัวและจากหน่วยงานมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการให้พยาบาลในทางอ้อมแต่ส่งผลทางตรง
ต่อจิตใจหรือทัศนคติทด่ี ตี ่อการพยาบาลและผลที่เกิดนี้ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการพยาบาลอย่าง
เด่นชัด ส่วนโกศล มีความดี (2547) ทีศ่ กึ ษาปจั จัยทางจิตสังคมทีเ่ กี่ยวข้องกับการมีจติ สาธารณะของ
ข้าราชการตํารวจพบว่า ข้าราชการตํารวจทีม่ กี ารรับรูก้ ารสนับสนุ นทางสังคมจากผูบ้ งั คับบัญชาสูงมี
จิต สาธารณะสูงกว่าข้าราชการตํารวจที่มกี ารรับรู้การสนับสนุ นทางสังคมจากผู้บงั คับบัญ ชาตํ่ า
นอกจากนี้ในงานวิจยั ของ เรวัต สดมณี (2544) ยังพบว่า กําลังพลในสายงานปลัดบัญชีท่ไี ด้รบั การ
สนับสนุ นทางสังคมมากจะมีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีจริยธรรมสูงไปด้วย และ ณัฐยา ลือชากิตติกุล
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(2546) ศึกษาพบว่าพนักงานธนาคารที่ได้รบั การสนับสนุ นจากองค์การสูงและมีเจตคติท่ดี ตี ่อการ
ทํางานด้านบริการสูงจะเป็ นผูม้ พี ฤติกรรมการทํางานด้านบริการสูงกว่าพนักงานในกลุ่มตรงกันข้าม
จากประมวลผลการวิ จ ั ย จะเห็ น ว่ า การสนั บ สนุ นจากองค์ ก ารเป็ นป จั จัย ที่ ม ี
ความสัมพันธ์กบั ตัวแปรที่เกี่ยวกับเจตคติหรือความรู้สกึ นึกคิด และพฤติกรรมการทํางานของบุคคล
หลากหลายอาชีพ โดยพบว่าผูท้ ่รี สู้ กึ ว่าตนได้รบั การสนับสนุ นจากหน่ วยงานจะมีความพึงพอใจในการ
ทํางานของตน ผูว้ จิ ยั จึงเชื่อว่าการสนับสนุ นจากมหาวิทยาลัยน่ าจะสัมพันธ์กบั การรับรูภ้ าพลักษณ์และ
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัย จึงได้กําหนดไว้เป็ นสมมติฐานข้อ 8 ว่า
การสนับสนุ นจากมหาวิทยาลัยมีอทิ ธิพลทางตรงต่อ การรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย และกําหนด
สมมติฐานที่ 9 ว่าการสนับสนุ นจากมหาวิทยาลัยมีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
รับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยโดยผ่านการรับรูภ้ าพลักษณ์มหาวิทยาลัย ดังภาพประกอบ 6

การสนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัย

การรับรูภ้ าพลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย

พฤติกรรมการมีสว่ น
ร่วมรับผิดชอบต่อ
สังคมของมหาวิทยาลัย

ภาพประกอบ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย การรับรูภ้ าพลักษณ์
มหาวิทยาลัย กับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัย
2.6 แบบอย่างที่ดีจากเพื่อน
2.6.1 แนวคิ ดและความสาคัญของแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน
กลุ่มเพื่อนมีผลต่อพัฒนาการทางสังคมและการรูค้ ดิ (Berns. 2004) มีบทบาทในการถ่ายทอด
ทางสังคมโดยเฉพาะการเป็ นตัวแบบซึง่ แบนดูรา (Bandura. 1977: 40-50) ได้กล่าวถึงตัวแบบไว้ว่า
1. ตัวแบบช่วยสร้างพฤติกรรมใหม่ โดยบุคคลจะจะถ่ายทอดการกระทําจากการรวบรวม
แบบแผนการกระทําทีไ่ ด้เห็นได้ยนิ
2. ตัวแบบช่วยสร้างกฎเกณฑ์และหลักการใหม่ จากการสังเกต การเรียนรูจ้ ากสภาพการณ์
3. ตัวแบบช่วยพัฒนาพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ จากการทีบ่ ุคคลนําพฤติกรรมจากตัวแบบ
แล้วมาประกอบกับประสบการณ์ของตนแล้วพัฒนาการกระทําเป็ นพฤติกรรมใหม่
4. ตัวแบบมีผลต่อการส่งเสริมการกระทําทัง้ ทางบวกและทางลบขึน้ อยู่กบั การได้รบั การ
เสริมแรง
5. ตัวแบบมีผลต่ออารมณ์ สามารถกระตุน้ ให้บุคคลเกิดการคล้อยตาม
6. ตัวแบบมีผลต่อการเผยแพร่แนวคิดและการกระทําให้บุคคลในระดับสังคม
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การคบเพื่อนเป็ นพัฒนาการทางสัง คมตามธรรมชาติของบุคคล เพราะนอกจากช่วย
เสริมสร้างความมันคงทางจิ
่
ต ใจแล้ว ยังเปิ ดโอกาสให้ได้แสดงความสามารถเฉพาะตัว เกิด การ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อให้เกิดการยอมรับ ซึง่ จะช่วยให้บุคคลเกิดความเชื่อมันและมี
่
มโนทัศน์
แห่งตนทีด่ ี กลุ่มเพื่อนและสัมพันธภาพระหว่างเพื่อนจึงเป็ นปจั จัยหนึ่งทีเ่ ป็ นแบบอย่างของการปรับตัว
ค่านิยมและเจตคติ และการเรียนรูร้ ว่ มกันในสังคมใดด้านต่าง ๆ ของบุคคล เช่น การแสดงออกทีเ่ หมาะสม
การรูจ้ กั เครือข่ายทางสังคม การรูจ้ กั เลือกลักษณะเพื่อนทีด่ ี การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารจากเพื่อน (Lerner.
2002: 215–218) สอดคล้องกับ ลัดดา กิตวิ ภิ าต (2530: 20) ทีใ่ ห้ทศั นะว่า กลุ่มเพื่อนมีอทิ ธิพลต่อการ
เรียนรูพ้ ฤติกรรมทางสังคม เป็ นตัวแบบทีน่ ักเรียนจะเรียนรูเ้ จตคติ ค่านิยม และพฤติกรรมต่าง ๆ และ
ยังพบว่าความปรารถนาในการเรียนของนักเรียนขึน้ อยู่กบั ความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับกลุ่ มเพื่อน
เช่นเดียวกับ ณรงค์ เส็งประชา (2538: 166) ที่เห็นว่ากลุ่มเพื่อนจะช่วยให้เด็กได้เรียนรูส้ งิ่ ใหม่ท่อี าจ
ไม่ได้รบั จากครอบครัวหรือผูใ้ หญ่ เช่น เพศศึกษา ความเสมอภาค ความเป็ นผูน้ ํ า ในกลุ่มเพื่อนเด็กจะ
เป็ นตัวของตัวเองมากขึน้ เด็กจะเลือกคบเพื่อนที่ถูกใจและอาจนํ าพฤติกรรมของเพื่อนมาใช้เป็ นแนว
ปฏิบตั ขิ องตนเอง กลุ่มเพื่อนจะช่วยให้ได้เรียนรูส้ งิ่ ต่าง ๆ คือ 1) ยึดมันในประเพณี
่
น้อยลง สร้างค่านิยม
และความรูใ้ หม่เพิม่ มากขึน้ 2) สอนให้รจู้ กั แบบแผนของการอยู่ร่วมกันในสังคมมากขึน้ เช่น การปฏิบตั ิ
ตามกฎเกณฑ์ของกลุ่มในการเล่นกีฬา หรือทํางานร่วมกัน 3) สอนให้มปี ระสบการณ์เกี่ยวกับความ
เสมอภาคเท่าเทียมกัน 4) ส่งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพ เช่น ความเป็ นตัวของตัวเอง แบบของอารมณ์
เอกลักษณ์เฉพาะของตนเอง ความคิดเห็นของตนเอง เป็ นต้น และ 5) สอนให้มปี ระสบการณ์เกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์กนั เป็ นส่วนตัวมากกว่าทีจ่ ะใช้อํานาจ และในทัศนะของ อัจฉรา สุขารมณ์ และอังศินันท์
อินทรกําแหง (2548) ก็มคี วามเห็นว่าสังคมกลุ่มเพื่อนส่งผลต่อนิสติ หลายด้าน เช่น ด้านการเรียน
ความประพฤติ เจตคติและค่านิยม รวมถึงการใช้ชวี ติ ในมหาวิทยาลัย หากสภาพแวดล้อมกลุ่มเพื่อน
ดีจะทําให้นิสติ มีความรัก ความผูกพัน ความสามัคคี และช่วยเหลือซึง่ กันและกันทัง้ ในด้านการเรียน
และการปรับตัวของนิสติ
นอกจากนี้นักทฤษฎีทางพัฒนาการยังได้เสนอไว้ว่ากระบวนการเกิดคุณธรรมความดีมกั
ซ่อนเร้นอยู่ในปฏิสมั พันธ์ทางสังคมกับเพื่อน ทัง้ นี้เนื่องจากเป็ นความสัมพันธ์ทเ่ี กิดขึน้ บ่อยครัง้ มีการ
แลกเปลี่ยนร่วมมือและพึ่งพาซึ่งกันและกัน ปฏิสมั พันธ์ระหว่างเพื่อนจึงเป็ นบรรยากาศที่เหมาะสม
ต่อการเกิดความคิดและพฤติกรรมทีส่ ะท้อนถึงความยุตธิ รรม ความเมตตา ความห่วงใยในสวัสดิภาพ
ของผูอ้ ่นื และการเข้าใจความรับผิดชอบของบุคคลในสถานการณ์กลุ่ม โดยกลุ่มเพื่อนก่อให้เกิดการ
เรียนรูบ้ ทบาททางสังคมในเรือ่ งความร่วมมือและพฤติกรรมทีเ่ หมาะสม (Berns. 2004)
2.6.2 ความหมายของแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน
ความสําคัญดังกล่าวข้างต้นจึงมีความเชื่อมโยงกับความหมายของแบบอย่างทีด่ จี ากเพื่อน
ทีม่ ผี ใู้ ห้นิยามไว้มากมาย เช่น นิวคอมบ์ (สมบูรณ์ ผุยดี. 2547: 18; อ้างอิงจาก Newcomb. 1962: 79)
บอกว่าการได้รบั แบบอย่างจากเพื่อน หมายถึง การทีบ่ ุคคลมีเจตคติ ทักษะ ความสามารถ และบุคลิกภาพ
ของตนตามกลุ่มเพื่อนของตน ส่วน อรพินทร์ ชูชม อัจฉรา สุขารมณ์ และอุษา ศรีจนิ ดารัตน์ (2547)
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เสนอว่าหมายถึง การแสดงอารมณ์ความรูส้ กึ และพฤติกรรมทีเ่ หมาะสมของเพื่อนในเรื่องต่าง ๆ ทีบ่ ุคคล
สังเกตเห็นได้ ส่วน ธนู ฤทธิกุล (2542: 45) ให้ความหมายว่าเป็ นบทบาทของเพื่อนทีม่ ตี ่อการเรียนโดย
การเอื้อประโยชน์ทางวิชาการต่อกัน โดยการร่วมมือกันเสาะแสวงหาความรู้ มีสมั พันธภาพอันดีระหว่าง
สมาชิกในกลุ่ม ซึง่ สิง่ เหล่านี้ช่วยส่งเสริมการแลกเปลีย่ นเรียนรูซ้ ง่ึ กันและกัน และ ปรินดา ตาสี (2551)
ให้ความหมายว่า หมายถึงพฤติกรรมของกลุ่มเพื่อนของนักศึกษาทีแ่ สดงต่อนักศึกษา โดยทีพ่ ฤติกรรมนัน้
มีบทบาทต่อการแสดงพฤติกรรมของนักศึกษาเองทัง้ ในด้านความคิดและการกระทํา พร้อมทัง้ การเป็ น
ทีป่ รึกษาเอื้อประโยชน์ทางวิชาการต่อกัน โดยการร่วมมือกันเสาะแสวงหาความรู้ มีสมั พันธภาพอันดี
ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม ซึง่ สิง่ เหล่านี้ช่วยส่งเสริมการแลกเปลีย่ นเรียนรูซ้ ง่ึ กันและกันเพื่อให้ประสบ
ความสําเร็จในการเรียนรู้
ในการศึกษาครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั จึงให้ความหมายของแบบอย่างทีด่ จี ากเพื่อน ว่าหมายถึงการรับรู้
ของนักศึกษาในการแสดงอารมณ์ ความรูส้ กึ และพฤติกรรมทีเ่ หมาะสมของเพื่อนจนนักศึกษาสามารถ
ซึมซับเรียนรูแ้ ละทําตามอย่างได้ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การเห็นแบบอย่างทางอารมณ์
จากเพื่อน หมายถึง การรับรู้จากเพื่อนในการแสดงออกและจัดการอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม แสดง
ความเห็นอกเห็นใจและให้กําลังใจผูอ้ ่นื เมื่อมีความทุกข์ใจ 2) การเห็นแบบอย่างการบริโภคด้วยปญั ญา
จากเพื่อน หมายถึง การรับรู้จากเพื่อนเกี่ยวกับการบริโภค ใช้ ทรัพยากรธรรมชาติ สิง่ ของ เงิน และ
เวลาอย่างมีคุณค่า และได้รบั การชักชวนจากเพื่อนให้ทําตาม 3) การเห็นแบบอย่างทางจิตสาธารณะ
จากเพื่อน หมายถึง การรับรูข้ องนักศึกษาในการเห็นเพื่อนแสดงพฤติกรรมในการให้ความเอาใจใส่ดูแล
รักษาสิง่ ของเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่เป็ นของส่วนรวม ไม่ยดึ ของส่วนรวมมาเป็ นของตน รวมทัง้ การแบ่งปนั
เกือ้ กูลสิง่ ของแก่ผอู้ ่นื
2.6.3 การวัดแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั แบบวัดแบบอย่างทีด่ จี ากเพื่อนมักถูกนํามาใช้ใน
แวดวงการศึกษาจะเห็นได้จากงานวิจยั ของ พิศดี มินศิร ิ (2547: 118–119) ศึกษาปจั จัยบางประการที่
ส่งผลต่อความพร้อมในการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต เป็ นแบบสอบถาม
ประเภทให้ผตู้ อบเลือกตอบเพียงคําตอบเดียว ในลักษณะของมาตราส่วนประเมินค่า 6 ระดับมีค่า
ความเชื่อมัน่ .89 และต่อมา ปรินดา ตาสี (2551) ได้นํามาใช้ศกึ ษาลักษณะทางจิตและสภาพแวดล้อม
ทางการเรียนที่เกี่ยวข้องกับความพร้อมในการเรียนรูด้ ้วยการนําตนเองของนักศึกษาชัน้ ปีท่ี 1 ของ
มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร เป็ นแบบสอบถามประเภทให้ผู้ตอบเลือกตอบเพียงคําตอบเดียว ใน
ลักษณะของมาตราส่วนประเมินค่า 6 ระดับ โดยแบบสอบถามนี้มจี าํ นวนทัง้ สิน้ 9 ข้อ มีความสัมพันธ์
ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม อยู่ระหว่าง .16 – .55 และมีค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ .72 ส่วน
อรพินทร์ ชูชม อัจฉรา สุขารมณ์ และอุษา ศรีจนิ ดารัตน์ (2547) ได้สร้างแบบวัดการเห็นแบบอย่าง
ทางอารมณ์และพฤติกรรมที่เหมาะสมจากเพื่อนมาใช้ในการศึกษาปจั จัยทางจิตสังคมทีส่ มั พันธ์กบั
จิตสํานึกทางปญั ญาและคุณภาพชีวติ ของเยาวชนไทย แบ่งเป็น 3 ด้าน คือ การเห็นแบบอย่างทางอารมณ์
ั ญาจากเพื่อ น และการเห็น แบบอย่ างทางจิต
จากเพื่อ น การเห็น แบบอย่ า งการบริโ ภคด้ ว ยป ญ
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สาธารณะจากเพื่อน ซึง่ มีจาํ นวนข้อคําถามทัง้ หมด 20 ข้อ ประกอบมาตราประเมินค่า 5 ระดับ ตัง้ แต่
จริง ไปถึง ไม่จริง ค่าความเชื่อมันแบบสั
่
มประสิทธิ ์แอลฟาระหว่าง .69-.79
ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผู้วจิ ยั ได้นําแบบวัดการเห็นแบบอย่างทางอารมณ์และพฤติกรรมที่
เหมาะสมจากเพื่อน ของ อรพินทร์ ชูชม อัจฉรา สุขารมณ์ และอุษา ศรีจนิ ดารัตน์ (2547) มาปรับใช้
วัดแบบอย่างที่ดจี ากเพื่อน โดยจะนํามาปรับปรุงและพัฒนาให้อยู่ใ นขอบเขตของเรื่องสอดคล้องกับ
บริบทของกลุ่มตัวอย่าง โดยวัดจาก 3 องค์ประกอบ คือ การเห็นแบบอย่างทางอารมณ์จากเพื่อน การ
เห็นแบบอย่างการบริโภคด้วยปญั ญาจากเพื่อน และการเห็นแบบอย่างทางจิตสาธารณะจากเพื่อน
แบบวัดมีจาํ นวนข้อคําถาม 21 ข้อ ลักษณะเป็ นมาตรประมาณค่า 6 ระดับ จากน้อยทีส่ ุดให้ 1 คะแนน
จนถึงมากทีส่ ุดให้ 6 คะแนน ในข้อคําถามเชิงบวก สําหรับข้อคําถามเชิงลบให้คะแนนในลักษณะตรงข้าม
ผู้ต อบที่ไ ด้คะแนนรวมสูงกว่าแสดงว่าเป็ นผู้ ท่ีได้รบั แบบอย่างที่ดีจากเพื่อน มากกว่าผู้ต อบที่ได้
คะแนนรวมตํ่ากว่า
2.6.4 งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้องกับแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน
หลายงานวิจ ัย ที่พ บว่ า แบบอย่ า งที่ดีจ ากเพื่อ นมีค วามสัม พัน ธ์ กับ การรับ รู้
ภาพลัก ษณ์ และพฤติก รรมการทํางานของบุคคล ดังที่ ชุติมณฑน์ ศรีสุข (2552) ศึกษาพบว่า
พฤติก รรมการเปิ ด รับ ข้ อ มู ล ข่ า วสารจากเพื่อ นมีค วามสัม พัน ธ์ กับ ภาพลัก ษณ์ ข องวิท ยาลัย
เช่นเดียวกับ บาร์ร่ี และเจมส์ (Barry; & James. 1996: 57) ทีศ่ กึ ษาพบว่าการรับรูแ้ บอย่างทางสังคม
จากเพื่อนร่วมงานสามารถลดความกดดันในการทํางาน ทําให้สามารถเพิม่ ความรูส้ กึ ที่ดหี รือความ
พึงพอใจในงานและความรูส้ กึ นัน้ ก็มคี วามสัมพันธ์กบั ความสามารถในการปฏิบตั งิ านในเชิงบวกอีกด้วย
สอดคล้องกับ คมนา วัชรธานินท์ (2546) ทีไ่ ด้ศกึ ษาปจั จัยเชิงเหตุและผลทีเ่ กี่ยวข้องกับพฤติกรรม
อาสาสมัครพัฒนาของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหงและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พบว่า นักศึกษา
ทีไ่ ด้รบั แบบอย่างด้านการอาสามากเป็ นผูม้ พี ฤติกรรมอาสามากกว่านักศึกษาประเภทตรงข้าม
ในผลการศึกษาที่ชดั เจนยิง่ ขึ้น ของ ปรินดา ตาสี (2551) ศึกษาลักษณะทางจิตและ
สภาพแวดล้อมทางการเรียนทีเ่ กี่ยวข้องกับความพร้อมในการเรียนรูด้ ว้ ยการนําตนเองของนักศึกษา
จากผลการวิจยั แสดงว่า นักศึกษาทีไ่ ด้รบั แบบอย่างจากเพื่อนสูงทําให้มคี วามพร้อมในการเรียนรู้
ด้วยการนํ าตนเองสูงด้วย ที่พบผลเช่นนี้เนื่องมาจากพฤติกรรมของเพื่อนนัน้ มีบทบาทต่อการแสดง
พฤติกรรมของนักศึกษาทัง้ ในด้านความคิด และการกระทํา รวมทัง้ การเป็ นทีป่ รึกษา เอื้อประโยชน์ทาง
วิชาการต่อกัน โดยการร่วมมือกันเสาะแสวงหาความรู้ มีสมั พันธภาพอันดีระหว่างสมาชิกในกลุ่ม ซึง่
สิง่ เหล่านี้ช่วยส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซ่งึ กันและกันเพื่อให้ประสบความสําเร็จในการเรียนรู้
ประกอบกับ ชนันทิพย์ จันทรโสภา (2550: 98) พบว่า เจตคติต่อการแสดงพฤติกรรมเชิงจริยธรรม
ด้านความรับผิดชอบและการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการแสดงพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความ
รับผิดชอบมีความสัมพันธ์กบั ความตัง้ ใจต่อการแสดงพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความรับ ผิดชอบ
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตขิ องนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ และอํานาจ หงษา (2545: 68)
ศึก ษาปจั จัยที่ส่ง ผลต่ อ การดํารงชีว ิตในมหาวิทยาลัยของนิส ิต ปริญ ญาตรี คณะมนุ ษยศาสตร์
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มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบว่า กลุ่มเพื่อนมีความสัมพันธ์และมีอทิ ธิพลต่อตัวนิสติ ต่อ
พฤติกรรมการเรียน ต่อการดําเนินชีวติ และอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัย เพราะนิสติ จะต้องมีการพบปะกับ
เพื่อนนิสติ ด้วยกันและเพราะอยู่ในวัยใกล้เคียงกัน เช่นเดียวกับงานวิจยั ของ ผจงจิต อินทสุวรรณ
และคณะ (2547) ทําการวิจยั และพัฒนาพฤติก รรมบริโ ภคด้วยปญั ญาของเยาวชนที่เ ป็ นนิ ส ิต ใน
มหาวิทยาลัยของรัฐบาลและเอกชน พบว่าการควบคุมตนและอิทธิพลของเพื่อนเป็ นตัวทํานายที่ม ี
อิทธิพลสูงต่อพฤติกรรมบริโภคด้วยปญั ญา
นอกจากนี้งานวิจยั ของ สุวมิ ล ว่องวาณิช และนงลักษณ์ วิรชั ชัย (2543: 93) ศึกษา
ปจั จัยและกระบวนการที่เอื้อต่ อ การพัฒนาคุ ณธรรมระดับบุค คลเพื่อมุ่งความสําเร็จส่วนรวมของ
นักศึกษามหาวิทยาลัย: การศึกษาเชิงปริมาณและคุณภาพ ผลการวิจยั พบว่า ปจั จัยและกระบวนการ
ทีเ่ อื้อต่อการพัฒนาคุณธรรมของนักศึกษามาจากตัวของนักศึกษาเองและคนรอบข้าง ได้แก่ พ่อแม่
ปู่ย่าตายาย ครูบาอาจารย์ และเพื่อ น ผลการวิเ คราะห์ค วามสัมพัน ธ์เ ชิง สาเหตุ พบว่า ตัว แปรที่
เกี่ยวกับกระบวนการหล่อหลอมคุณธรรมของนิสติ นักศึกษาได้แก่การปลูกฝงั จากบิดามารดา การ
อบรมเอาใจใส่จากครูอาจารย์ การได้อยู่ในโรงเรียนที่มปี รัชญาเน้ นการพัฒนาคุณธรรม การอยู่ ใน
สภาพแวดล้อมของชุมชนทีด่ ี การมีเพื่อนทีด่ ี และความตัง้ ใจพัฒนาปรับปรุงตนเองให้เป็ นคนดี โดย
การมีเพื่อนทีด่ มี คี ่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ .066 ซึง่ ได้ผลวิจยั เช่นเดียวกับการศึกษา
แบบกรณีตวั อย่าง และเสกสรร ทองคําบรรจง (2545: 156) ศึกษาโครงสร้างทางจริยธรรมของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีตามแนวพุทธศาสนา: การสร้างมโนทัศน์พ้นื ฐาน การวัดความเปลี่ยนแปลง และ
รูปแบบเชิงสาเหตุของการเปลีย่ นแปลงพบว่า ตัวแปรแฝงภายนอกด้านความเป็ นกัลยาณมิตรของ
เพื่อนส่งผลกระทบทางตรงต่อตัวแปรแฝงด้านปญั ญาและด้านศีล และส่งผลกระทบทางอ้อมมายังตัว
แปรแฝงด้านสมาธิ ตัวแปรด้านความเป็ นกัลยาณมิตรของเพื่อนประกอบด้วยตัวแปรสังเกตที่มคี ่า
นํ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานตัง้ แต่ 0.367 – 0.864 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .001 ทุกค่า
มีค่าความเชื่อมันของตั
่
วแปรแฝงเท่ากับ 0.575 โดยตัวแปรแฝงด้านความเป็ นกัลยาณมิตรของเพื่อน
สามารถอธิบายความแปรปรวนในภาพรวมของตัวแปรสังเกตเท่ากับร้อยละ 44.10
จากการศึก ษาผลการวิจ ัยข้างต้ นจะเห็นว่ า แบบอย่ า งที่ดีจ ากเพื่อ นเป็ นป จั จัยที่ม ี
ความสัมพันธ์กบั ตัวแปรทีเ่ กี่ยวกับค่านิยม ความเชื่อ เจตคติกบั พฤติกรรมต่าง ๆ ของบุคคล ผูว้ จิ ยั จึง
เชื่อว่าแบบอย่างที่ดีจากเพื่อ นน่ าจะสัมพันธ์กับ ความผูกพันทางศาสนา การรับรู้ภาพลักษณ์
มหาวิทยาลัยและพฤติกรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัย จึงได้กําหนดไว้เป็ น
สมมติฐานข้อ 10 ว่า แบบอย่างที่ดจี ากเพื่อนมีอทิ ธิพลทางตรงต่อความผูกพันทางศาสนา การรับรู้
ภาพลักษณ์ มหาวิทยาลัยและพฤติกรรมการมีส่ วนร่วมรับผิดชอบต่ อสังคมของมหาวิทยาลัย และ
กําหนดสมมติฐานที่ 11 ว่าแบบอย่างที่ดจี ากเพื่อนมีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
รับผิดชอบต่ อ สัง คมของมหาวิทยาลัย โดยผ่ า นความผูก พัน ทางศาสนาและการรับรู้ภาพลักษณ์
มหาวิทยาลัย ดังภาพประกอบ 7
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ความผูกพันทาง
ศาสนา
การรับรูภ้ าพลักษณ์
มหาวิทยาลัย

แบบอย่างทีด่ ี
จากเพื่อน

พฤติกรรมการมีสว่ น
ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม
ของมหาวิทยาลัย

ภาพประกอบ 7 ความสัมพันธ์ระหว่างแบบอย่างทีด่ จี ากเพื่อน ความผูกพันทางศาสนา การรับรู้
ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย กับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัย

3. กิ จกรรมชมรมนักศึกษา
กิจกรรมนักศึกษาเป็นหลักสูตรทีส่ าม (Frederick. 1965) หรือเป็ นกิจกรรมนอกชัน้ เรียนทีน่ ักศึกษา
จัดขึน้ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ให้เข้าใจตนเองและสังคมดีขน้ึ (จิรวัฒนา มันยื
่ น. 2536 อ้างอิงจาก
Good. 1973) และ สําเนาว์ ขจรศิลป์ (2542: 251) ได้เสนอไว้ว่า กิจกรรมนักศึกษา หมายถึง กิจกรรม
ที่ไม่เ กี่ยวกับการเรียนการสอนในชัน้ เรียนโดยตรงที่นักศึกษาร่ว มกันจัดขึ้น เพื่อ ตอบสนองความ
ต้อ งการของนัก ศึก ษาเอง และณัฐพงศ์ สุ โกมล (2543) กล่ าวถึง กิจกรรมชมรมนักศึกษาว่าเป็ น
กระบวนการทางการศึกษาทีม่ หาวิทยาลัยจัดให้มขี น้ึ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รู้จกั สนิทสนมและ
ปรึกษาหารือร่วมกันทํากิจกรรมเพื่อช่วยเหลือซึง่ กันและกันในด้านทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อการศึกษาของ
นัก ศึก ษา โดยมีอ าจารย์ป ระจํา ชมรมคอยแนะนํ า และให้คํา ปรึก ษาเพื่อ ให้ก ารจัด กิจ กรรมของ
นักศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีทศิ ทางทีถ่ ูกต้องเหมาะสม
ในงานวิจยั นี้ผวู้ จิ ยั จึงให้ความหมายของกิจกรรมนักศึกษาว่าหมายถึง กิจกรรมทีม่ ปี ระโยชน์
ช่วยในการสร้างเสริมประสบการณ์ตรงให้กบั นักศึกษา โดยนักศึกษาและหรือสถาบันการศึกษาจัด
ขึน้ ตามความต้องการและความสนใจของนักศึกษา
สําเนาว์ ขจรศิลป์ (2542: 123-125) เสนอว่าสถาบันอุดมศึกษาต้องส่งเสริมและสนับสนุ นให้จดั
กิจกรรมขึน้ ในสถานศึกษา เพราะกิจกรรมนักศึกษามีความสําคัญหลายประการ ได้แก่
1. ความสําคัญต่อนักศึกษา เพราะกิจกรรมชมรมนักศึกษาซึง่ มีหลายประเภท เช่น กีฬา ศิลปวัฒนธรรม
บําเพ็ญประโยชน์และนันทนาการ สามารถตอบสนองความต้องการของนักศึกษา ทางด้านร่างกายและ
ความสนใจโดยช่วยให้นักศึกษาได้มโี อกาสใช้พลังร่างกายและความคิดกระทําในสิง่ ทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อ
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ตนเองและสังคม โดยความหลากหลายของกิจกรรมนักศึกษาช่วยให้นักศึกษาสามารถค้นหาอาชีพ งาน
อดิเรก และกิจกรรมการพักผ่อนหย่อนใจทีเ่ หมาะสมกับตนเองได้ อีกทัง้ กิจกรรมนักศึกษาทําให้เกิด
ความสมดุลในด้านความรู้ และความสนใจของนักศึกษา เช่น นักศึกษาที่ศกึ ษาในสาขาวิทยาศาสตร์
สนใจทํากิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรมหรือกิจกรรมจิตอาสาทําให้นักศึกษาได้มโี อกาสเปลีย่ นบรรยากาศ
อิรยิ าบถ และผ่อนคลายความตึงเครียดจากการศึกษาเล่าเรียนอย่างหนัก มีโอกาสได้พฒ
ั นาตนเองทัง้
ด้านสติปญั ญาสังคม อารมณ์ ร่างกาย และจิตใจ ได้เสริมสร้างประสบการณ์ในการทํางานต่างๆ
รวมถึง การทํา กิจ กรรมที่เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ สัง คมทํา ให้นัก ศึก ษาเห็น คุ ณ ค่ า ของตนเองและเกิด
ความรูส้ กึ นึกคิดทีด่ ใี นการดูแลสังคม
2. ความสําคัญต่อสถาบันอุดมศึกษา กิจกรรมนักศึกษาเป็ นกระบวนการพัฒนานักศึกษาให้เป็ น
บุคคลทีม่ คี วามสมบูรณ์ครบทุกด้าน ทําให้สถาบันอุดมศึกษาบรรลุเป้าหมายในการจัดการศึกษา การ
ทํางานร่วมกันระหว่างอาจารย์และนักศึกษา ทํา ให้นักศึกษาเกิดความอบอุ่น เกิดการเรียนรู้ และมี
ความเข้าใจต่ออาจารย์และสถาบันดียงิ่ ขึน้ นอกจากนี้ กิจกรรมนักศึกษาด้านกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม
และการบําเพ็ญประโยชน์ ยงั มีส่วนสําคัญในการเผยแพร่ช่อื เสียงและเกียรติคุณของสถาบันได้เป็ น
อย่างดี
3. ความสําคัญต่อประเทศ ในแต่ละปีมนี ักศึกษาเป็ นจํานวนมากออกค่ายอาสาพัฒนาชนบท
ในถิ่นทุรกันดารยากไร้ ได้สร้างถาวรวัตถุหลายอย่าง และได้ช่วยแนะนํ าประชาชนในชนบทให้ม ี
ความรู้เกี่ยวกับการเกษตรกรรมแผนใหม่ การสาธารณสุข และการศึกษา ช่วยให้ชาวบ้านมีความ
เป็ นอยู่ทด่ี ขี น้ึ กิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมของนักศึกษามีบทบาทสํา คัญในการทํานุ บํารุง และ
เผยแพร่ศลิ ปะและวัฒนธรรมของชาติ กิจกรรมด้านกีฬาช่วยทํา ให้นักศึกษาร่างกายแข็งแรง และที่
สําคัญทีส่ ุด คือ กิจกรรมนักศึกษาช่วยพัฒนานักศึกษาทัง้ ทางด้านสติปญั ญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย
และจิตใจ ให้เป็นเยาวชนทีม่ คี ุณภาพสามารถทีจ่ ะพัฒนาประเทศให้มคี วามเจริญยิง่ ขึน้
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาได้กําหนดเกณฑ์มาตรฐานงานกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. 2541
เพื่อเป็นแนวทางให้สถาบันการศึกษาส่งเสริมสนับสนุ นการจัดกิจกรรมทีเ่ ป็ นประโยชน์และคุณภาพดีให้
มีขน้ึ ในสถาบันอย่างเพียงพอกับความต้องการของนักศึกษา แบ่งออกได้เป็ น 7 ประเภท (สําเนาว์
ขจรศิลป์. 2542: 128-129) ดังนี้
1. กิจ กรรมวิช าการ เป็ น กิจ กรรมเสริม หลัก สูต รที่มุ่ ง เพิ่ม พูน ความรู้แ ละประสบการณ์
ทางด้านวิชาการให้แก่นกั ศึกษา
2. กิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรม เป็ นกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมความรูแ้ ละประสบการณ์ ให้แก่
นักศึกษาทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม
3. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ เป็ นกิจกรรมที่นักศึกษากระทําเพื่อช่วยเหลือผู้อ่นื หรือสร้ าง
ถาวรวัตถุทเ่ี ป็นสาธารณะสมบัตเิ พื่อช่วยให้ประชาชนมีชวี ติ ความเป็ นอยูท่ ด่ี ขี น้ึ
4. กิจกรรมกีฬา เป็ นกิจกรรมทีม่ ุ่งพัฒนานักศึก ษาในด้านร่างกายและจิตใจตลอดจนทําให้ม ี
ร่างกายแข็งแรงและฝึกให้มนี ้ําใจเป็ นนักกีฬา
5. กิจกรรมนันทนาการ เป็นกิจกรรมทีจ่ ดั ขึน้ เพื่อให้ความสนุกสนานและเพลิดเพลิน
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6. กิจกรรมส่วนกลาง เป็ นกิจกรรมทีจ่ ดั ขึน้ โดยองค์กรนักศึกษาหรือสโมสรนักศึกษาเพื่อเป็ น
ศูนย์รวมของนักศึกษาและให้การสนับสนุนกิจกรรมส่วนอื่นๆ ด้วย
7. กิจกรรมทางการเมือง เป็นกิจกรรมทีน่ กั ศึกษาได้แสดงความคิดเห็นหรือแสดงออกซึง่ อาจ
เป็นการคัดค้านหรือการสนับสนุ นต่อเหตุการณ์ต่างๆ ของสังคม
นักศึกษามีคุณลักษณะส่วนบุคคลแตกต่างกันไป สถาบันการศึกษาต้องรูจ้ กั นักศึกษาให้มาก
ทีส่ ุด ให้การยอมรับ เข้าใจ สนใจปญั หา และความต้องการแล้วนํ าไปสู่การแก้ไขอย่างแท้จริง การจัด
กิจกรรมชมรมนักศึก ษาสถาบันจึงต้องส่งเสริมสนับสนุ น และหาวิธสี ร้างแรงจูงใจให้นักศึกษาเกิด
ความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างจริงจัง การจัดกิจกรรมจําเป็ นต้องสอดคล้องกับความต้องการ
และความสนใจของนักศึกษา ลักษณะกิจกรรมต้องมีความหลากหลายเพียงพอและมีประโยชน์ต่อ
การพัฒนาคุณ ลักษณะที่พงึ ประสงค์ใ ห้นักศึกษาอย่างแท้จริงเพื่อให้นักศึกษามีความสนใจและมี
โอกาสเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างเต็มทีแ่ ละทัวถึ
่ งทุกคน (จตุรวัฒน์ ผนึกรัมย์. 2557: 16) ดังที่ วัลลภา
เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2543: 26-28) เสนอไว้ว่าพฤติกรรมของนิสติ นักศึกษาเป็ นไปตามธรรมชาติ
ของมนุ ษย์ช่วงวัยรุ่น และพบว่าผลการวิจยั ที่ศกึ ษาสภาพนิสติ นักศึกษาในมหาวิทยาลัยของสหรัฐ มี
ลักษณะสอดคล้องและใกล้เคียงกับสภาพนิสติ นักศึกษาในปจั จุบนั ของประเทศไทยหลายประการ คือ
1. ชัน้ ปี ท่ี 1 นิสติ นักศึกษารูส้ กึ ตื่นเต้น สนใจทุก ๆ สิง่ รอบด้านไม่ว่าจะเป็ นกิจกรรมการเรียน
หรือกิจกรรมสังคมในมหาวิทยาลัย มีความตัง้ ใจในการทีจ่ ะศึกษาเต็มทีแ่ ละต้องการปรับตัวให้เข้ากับ
วัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย พร้อมทีจ่ ะสนิทสนมและเชื่อฟงั คําสังสอนของอาจารย์
่
2. ชัน้ ปีท่ี 2 นิสติ นักศึกษาไม่ค่อยพอใจอาจารย์ เริม่ มีความคิดเห็นขัดแย้ง และเป็ นปฏิปกั ษ์
ต่อมหาวิทยาลัย มีความรูส้ กึ ว่าตนเองเป็นผูใ้ หญ่มากขึน้
3. ชัน้ ปีท่ี 3 นิสติ นักศึกษามักสงบเงียบ ชอบอยูก่ บั กลุ่มเพื่อน ๆ ไม่สนใจสังคมของมหาวิทยาลัย
และการเรียน อาจมีความคิดทีจ่ ะเริม่ มีเพื่อนต่างเพศทีส่ นิทพอจะเป็นคู่รกั ต่อไป
4. ชัน้ ปี ท่ี 4 นิ ส ิต นัก ศึก ษาไม่ค่ อ ยยุ่ง เกี่ย วกับมหาวิทยาลัย ส่ ว นใหญ่ จ ะเริ่ม สนใจเรื่อ ง
เกีย่ วกับการงาน การศึกษาต่อ และความก้าวหน้าในอนาคต
นอกจากนี้ ชาญชัย อินทรประวัติ (2545: 27) ได้จาํ แนกลักษณะปญั หาทีพ่ บจากการเข้าร่วม
กิจกรรมนิสติ นักศึกษาเป็น 3 ลักษณะ คือ
1. การเข้าร่วมน้อยเกินไป (Under participation) คือ นิสติ นักศึกษาที่ไม่สนใจกิจกรรมหรือ
สนใจน้อยมากอาจจะเป็ นเพราะสนใจด้านวิชาการและต้องการเรียนอย่างเดียวส่วนใหญ่จะเป็ นผู้ท่ี
เรียนดี หรืออาจจะไม่ค่อยสนใจอะไรเลย หรืออาจจะเป็นคนทีช่ อบเก็บตัวอยูต่ ามลําพัง
2. การเข้าร่ว มกิจกรรมมากเกินไป (Over participation) หมายถึง นิสติ นักศึกษาที่
กระตือรือร้นในเรื่องกิจกรรมมาก จริงจัง ทุ่มเท ใช้เวลาไปกั บการทํากิจกรรมยกเว้นการศึกษาเล่า
เรียนเป็ นเหตุให้ผลการเรียนตกตํ่า ลักษณะนี้ อาจเรียกได้ว่าเป็ นผู้เสียสละเห็นแก่ส่วนรวมมากกว่า
ส่วนตน แต่กอ็ าจมีในลักษณะนี้เช่นกันทีช่ อบเรียกร้องเพื่อประโยชน์ส่วนตน
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3. การเข้าร่วมพอเหมาะพอควร (Proper participation) หมายถึง การที่นิสติ นักศึกษามี
ความเข้าใจว่าภารกิจหลักของตน คือ ศึกษาเล่าเรียนทางวิชาการ เพื่อความเป็ นวิชาชีพ รูว้ ่าการ
เรียนเป็ นสิง่ ที่ต้องทําและมีความสําคัญเป็ นอันดับหนึ่งเสมอ และรูว้ ่ากิจกรรมเป็ นสิง่ ที่ควรทําและมี
ความสําคัญเป็นอันดับสองรองจากการเรียน
ส่วน กรกช ศิร ิ (2536: 20) ได้ศกึ ษาปญั หาการเข้าร่วมกิจกรรมนิสติ ในด้านต่าง ๆ พบว่า
1. ด้านกีฬา นิสติ ชายและนิสติ หญิง มีปญั หาในการเข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬาแตกต่างกันโดย
นิสติ ชายมีปญั หาการเข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬามากกว่านิสติ หญิง ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะสภาพแวดล้อม
ภายในมหาวิทยาลัยยังไม่เอือ้ อํานวยต่อการเล่นกีฬาเท่าทีค่ วร
2. ด้านศิลปวัฒนธรรม นิสติ มีปญั หาในการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมอยู่ในระดับ
ปานกลางและจํานวนนิสติ เข้าร่วมกิจกรรมน้อย
3. ด้านบําเพ็ญประโยชน์ นิสติ มีปญั หาในการเข้าร่วมกิจกรรมด้านบําเพ็ญประโยชน์ในระดับ
ปานกลาง อาจเป็ นเพราะลักษณะกิจ กรรมบําเพ็ญประโยชน์ ท่เี น้ นในด้านปลูกฝงั ให้นิสติ ตระหนัก
ภาระหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีจ่ ะต้องมีต่อสังคม
4. ด้านวิชาการ นิสติ มีปญั หาในการเข้าร่วมกิจกรรมด้านวิชาการในระดับปานกลาง ปญั หาทีพ่ บ
สูงสุดตามลําดับ คือ นักศึกษามีเวลาว่างน้อย ไม่ทราบข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ไม่ทวถึ
ั่ ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏถือว่าการจัดกิจกรรมนักศึกษาเป็ นเครื่องมือสําคัญยิง่ ในการเพิม่ พูน
ประสบการณ์ ท่ีม ีค่ า ให้ ก ับ นั ก ศึ ก ษาและเป็ น ป จั จัย สํ า คัญ ประการหนึ่ ง ที่จ ะพัฒ นานั ก ศึ ก ษา
นอกเหนือจากการเรียนการสอนในห้องเรียน จึงมีการส่งเสริมให้นกั ศึกษาจัดโครงการกิจกรรมต่าง ๆ
เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ชวี ติ ในรูปแบบของชมรม โดยมหาวิทยาลัยมีนโยบายมุ่งส่งเสริมนักศึกษา
ให้มกี ารเข้าร่วมชมรมอย่างเพียงพอและหลากหลายเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รบั ประสบการณ์
การบริหารงาน การรับผิดชอบตนเองและสังคม ฝึกการทํางานร่วมกันแบบประชาธิปไตย โดยมีอาจารย์
ทีป่ รึกษาให้คําแนะนําให้การจัดตัง้ ชมรมทีด่ ําเนินกิจกรรมใน 4 ประเภท ได้แก่ ชมรมส่งเสริมวิชาการ
ชมรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ชมรมส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ และชมรมส่งเสริมการบําเพ็ญ
ประโยชน์ (สํานักกิจการนิสติ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 2548: ออนไลน์)
สําหรับการทบทวนงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับกิจกรรมนักศึกษาผูว้ จิ ยั พบว่า กิตติมา เจริญหิรญ
ั
(2538: 83-88) ศึกษาสภาพของการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาและความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์
ของกิจกรรมนักศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ไม่ เคยเข้าร่วม
กิจกรรม และมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ ของกิจกรรมนักศึกษาว่าช่วยทําให้มเี พื่อนมากขึ้น
ปลูกฝงั ทัศนคติและค่านิยมทีด่ ตี ่อศิลปวัฒนธรรม เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายให้แข็งแรงสมบูรณ์
และส่ งเสริม การอนุ รกั ษ์ ธ รรมชาติแ ละสิ่งแวดล้อ ม สาเหตุ ข องการไม่เ ข้าร่ว มกิจกรรมนักศึกษา
เนื่องจากการประชาสัมพันธ์เกีย่ วกับกิจกรรมยังไม่ทวถึ
ั ่ งและไม่มผี แู้ นะนําชักชวนและเห็นว่าการเข้า
ร่วมกิจกรรมนักศึกษาใช้เวลามากเกินไป สัมพันธ์ รอดพึง่ ครุฑ (2542) ได้วจิ ยั เรื่อง การจัดกิจกรรม
นักศึกษาของสถาบันราชภัฏกลุ่มภาคเหนือตอนบนพบว่า การจัดกิจกรรมนักศึกษามีรูปแบบของ
การจัดกิจกรรมใกล้เคียงกัน แต่ละสถาบันจะมีการจัดกิจกรรมตลอดทัง้ ปี มีการส่งเสริมและสนับสนุ น
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โดยกําหนดนโยบายการร่วมกิจกรรมของนักศึกษา การชี้แจง การทําคู่มอื นอกจากนี้ยงั พบว่า
บุคลากรของมหาวิทยาลัยให้ความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมกับนักศึกษาค่อนข้างน้อย ผูบ้ ริหาร
งานกิจการนักศึกษาเห็นด้วยกับรูปแบบการจัดกิจกรรมแต่นักศึกษาไม่เห็นด้วยกับรูปแบบการจัด
กิจกรรม สุคนธ์ ไชยเจริญ และ ธวัช ลัดลอย (2549) ศึกษาการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของนักศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลคณะเกษตรศาสตร์บางพระ พบว่า การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของนักศึกษา
ทัง้ 5 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านกีฬา ด้านพัฒนาสังคมและบําเพ็ญประโยชน์ ด้านศิลปวัฒนธรรม และ
ด้านนักศึกษาสัมพันธ์ อยู่ในระดับน้ อย นักศึกษาเพศชายและเพศหญิงมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
นักศึกษาไม่แตกต่างกัน ปญั หาการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของนักศึกษามีระดับปานกลาง โดยปญั หา
ทีพ่ บมากที่สุดคือ งบประมาณไม่เอื้อต่อการจัดกิจกรรม ขาดแรงจูงใจจากอาจารย์และผู้เกี่ยวข้อง
การจัดกิจกรรมวิชาการไม่สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา อาคารสถานทีไ่ ม่เอื้อต่อการจัด
กิจกรรม และภาระการเรียนมีผลกระทบต่ อการเข้าร่วมกิจกรรม ตามลําดับ นอกจากนี้ยงั พบ
ผลการวิจยั ทีน่ ่ าสนใจของ วิสาขา เทียมลม (2551) ทีไ่ ด้ศกึ ษาวิจยั แรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมและ
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า
แรงจูงใจที่ทําให้นักศึกษาต้องการเข้าร่วมกิจกรรม คือ การได้รบั ผลตอบแทนด้ านสังคม ด้านการ
สนับสนุ นจากองค์กร และด้านคุ ณลักษณะของกิจกรรม และพบอีกว่านักศึกษาส่ วนใหญ่เข้าร่ว ม
กิจกรรมโดยเฉลีย่ 3-4 ครัง้ ต่อปี
จากเอกสารงานวิจยั ข้างต้นจะเห็นได้ว่า กิจกรรมนักศึกษาสะท้อนได้ถงึ คุณลักษณะต่าง ๆ
ของนักศึกษา สภาพแวดล้อม ตลอดจนภาพลักษณ์ของสถาบันการศึกษา ผู้วจิ ยั จึงใช้การเข้าร่วม
กิจกรรมชมรมของนักศึกษาเป็นตัวเปรียบเทียบตัวแปรเชิงสาเหตุต่าง ๆ ทีส่ ่งผลต่อ พฤติกรรมการมี
ส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัย ในนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มรัตนโกสินทร์
โดยคาดว่ากลุ่มนักศึกษาทีเ่ ป็ นสมาชิกชมรมด้านจิตอาสาและบําเพ็ญประโยชน์ และกลุ่มนักศึกษาที่
เป็ นสมาชิกชมรมอื่นที่ไม่ใช่ด้านจิตอาสาและบําเพ็ญประโยชน์ ในแบบจําลองโครงสร้างเชิงสาเหตุ
ของลักษณะทางจิตและสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัยที่มอี ทิ ธิพลต่อของการรับรูภ้ าพลักษณ์และ
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยมีความแตกต่างกัน

4. กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั และแบบจาลองสมมติ ฐาน (Hypothesized model)
4.1 กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั
ในการศึก ษาลัก ษณะทางจิต และสภาพแวดล้อ มในมหาวิทยาลัย ที่มอี ิท ธิพลต่ อ การรับ รู้
ภาพลักษณ์และพฤติกรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยในนักศึกษามหาวิทยาลัย
ั ญา (Social
ราชภัฎกลุ่ ม รัต นโกสิน ทร์ค รัง้ นี้ ผู้ว ิจ ยั จะใช้ทฤษฎีก ารเรียนรู้ท างสัง คมเชิง พุ ท ธิป ญ
Cognitive Theory) ของแบนดูรา (Bandura. 1986) มากําหนดเป็ นกรอบในการศึกษา แบนดูราให้
ความสําคัญกับปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคลกับสภาพแวดล้อม โดยอธิบายว่าสาเหตุการเกิดพฤติกรรม
อย่างใดอย่างหนึ่งของบุคคลเกิดจากปฏิสมั พันธ์ระหว่างตัวบุคคลและสภาพแวดล้อม
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จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องพบว่า พฤติกรรมความรับผิดชอบต่อ
สังคมปรากฏในลักษณะพฤติกรรมของบุคคลที่เข้าร่วมดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ โดยมีจุดมุ่งหมายว่า
การกระทําของบุคคลเป็ นไปเพื่อสร้างความเป็ นอยู่ทด่ี ขี น้ึ ของสังคมโดยรวม ดังนัน้ พฤติกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัย (USR) จากแนวคิดตัวบ่งชีข้ องการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
ของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยังยื
่ น (ASEAN University Network, 2011) ในการวิจยั ครัง้ นี้
จึงศึกษาจากพฤติกรรมของนักศึกษาทีร่ ายงานว่าบทบาทหรือการกระทําของตนนัน้ แฝงไว้ดว้ ยการมี
ส่วนร่วมสนับสนุ นช่วยเหลือให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยในประเด็นต่าง ๆ ซึ่ง
แนวคิดที่มอี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยทีม่ สี าเหตุ จาก
ตัวบุคคล (Personal: P) หรือปจั จัยทางจิต (ความผูกพันทางศาสนา และจิตสํานึกสาธารณะ) ได้แก่
แนวคิดความผูกพันทางศาสนาในครอบครัวของ อังศินันท์ อินทรกําแหง อรพินทร์ ชูชม และอัจฉรา
สุขารมณ์ (2550) และแนวคิดเกี่ยวกับจิตทัง้ 5 (Five Minds) ของการ์ดเนอร์ (Gardner. 2008)
ตามลําดับ ส่วนสาเหตุทเ่ี กิดจากสภาพแวดล้อม (Environment: E) หรือปจั จัยทางสังคม (แบบอย่าง
ทีด่ จี ากอาจารย์ การสนับสนุ นจากมหาวิทยาลัย และแบบอย่างทีด่ จี ากเพื่อน) ได้แก่ แนวคิดปิรามิด
CSR (Pyramid of Corporate Social Responsibility) ของแคร์โรล (กังสดาล เชาว์วฒ
ั นกุล. 2558 อ้างอิง
จาก Carrol. 1991) แนวคิดการสนับสนุ นจากองค์การของไอเซนเบอร์กเกอร์ และคณะ (ปญั ญฎา
ประดิษฐบาทุกา. 2556: 56 อ้างอิงจาก Shanna. 2003: 13; citing Eisenberger; & et al. 1986) และ
แนวคิดพัฒนาการทางสังคมและการรูค้ ดิ ของเบิรน์ (Berns. 2004) และแนวคิดการเป็ นตัวแบบของ
แบนดูรา (Bandura. 1977) ตามลําดับ ทัง้ นี้กําหนดให้การรับรูภ้ าพลักษณ์มหาวิทยาลัยจากแนวคิด
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
(สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. 2547) เป็นตัวแปรคันกลาง
่
นอกจากนี้ผวู้ จิ ยั ยังสนใจศึกษาเปรียบเทียบแบบจําลองระหว่างนักศึกษาทีเ่ ป็ นสมาชิก ชมรม
ด้านจิตอาสาและบําเพ็ญประโยชน์ กบั นักศึกษาทีเ่ ป็ นสมาชิกชมรมอื่นทีไ่ ม่ใช่ชมรมด้านจิตอาสาและ
บําเพ็ญประโยชน์ เพื่อให้ทราบถึงปจั จัยเชิงสาเหตุทม่ี อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
ต่อสังคมของมหาวิทยาลัยในนักศึกษาที่มลี กั ษณะแตกต่างกัน ซึ่งจะทําให้ได้ผลการศึกษาที่เป็ น
ประโยชน์ต่อการวางแผนพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตไทยให้สอดคล้องกับปญั หาและตรงตามความ
ต้องการของสังคมและประเทศชาติยงิ่ ขึน้ ดังภาพประกอบ 8
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ความผูกพัน
ทางศาสนา

แบบอย่างที่ดี
จากอาจารย์

แบบอย่างที่ดีจากเพื่อน

การสนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัย

พฤติ กรรมการมี
ส่วนร่วม
รับผิดชอบต่อ
สังคมของ
มหาวิทยาลัย

การรับรูภ้ าพลักษณ์
มหาวิทยาลัย
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่ น

- นักศึกษาที่เป็ นสมาชิ กชมรมด้านจิ ตอาสาและบาเพ็ญประโยชน์
- นักศึกษาที่เป็ นสมาชิ กชมรมอื่น ๆ
-

ภาพประกอบ 8 กรอบแนวคิดในการวิจยั
4.2 แบบจาลองสมมติ ฐาน (Hypothesized model)
จากกรอบแนวคิดในการวิจยั ผูว้ จิ ยั ได้นําตัวแปรต่าง ๆ มาสร้างเป็ นแบบจําลองสมมติฐาน
(Hypothesized model) ซึง่ เป็ นแบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของลักษณะทางจิต
และสภาพแวดล้อ มในมหาวิท ยาลัย ที่ม ีอิท ธิพ ลต่ อ ภาพลั ก ษณ์ แ ละพฤติก รรมการมีส่ ว นร่ ว ม
รับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยในนักศึกษา ดังภาพประกอบ 9
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เห็นคุณค่า
เอาใจใส่
รักษากฏ
ระเบียบ

ความเชื่อ
จิ ตสานึ ก
สาธารณะ

ความผูกพัน
ทางศาสนา

การปฏิบตั ิ

อาสา

การจัดการศึกษาเพื่อท้องถิน่

เศรษฐกิจ

การวิจยั เพื่อท้องถิน่

กฎหมาย
จริยธรรม

แบบอย่าง
ที่ดีจาก
อาจารย์

การรับรู้
ภาพลักษณ์
มหาวิ ทยาลัย
เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่ น

การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
และภูมปิ ญั ญาท้องถิน่

การให้แก่สงั คม
อารมณ์
บริโภคด้วย
ปญั ญา

วัสดุอปุ กรณ์
งบประมาณ
แรงงาน

การเรียนการสอน วิจยั และ
บริการวิชาการ

แบบอย่างที่
ดีจากเพื่อน

จิตสาธารณะ
ยอมรับและ
พัฒนา

การบริการวิชาการแก่สงั คม
และท้องถิน่

การสนับสนุน
จาก
มหาวิ ทยาลัย

พฤติ กรรมการ
มีส่วนร่วม
รับผิ ดชอบต่อ
สังคมของ
มหาวิ ทยาลัย

การบริหารจัดการและการ
กํากับดูแล
การมีส่วนร่วมกับชุมชน

คุณภาพชีวติ ในมหาวิทยาลัย

ภาพประกอบ 9 แบบจําลองสมมติฐาน (Hypothesized model)
สัญลักษณ์และคําย่อทีใ่ ช้ในแบบจําลองสมมติฐานการวิจยั
แทน ตัวแปรแฝง
แทน ตัวแปรสังเกต
แทน ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม
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จากภาพประกอบ 9 แสดงแบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของลักษณะทางจิต
และสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัยที่มอี ทิ ธิพลต่อ การรับรู้ภาพลักษณ์และพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
รับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัย ซึง่ ผูว้ จิ ยั กําหนดสมมติฐานการวิจยั ดังนี้
1. แบบจําลองสมมติฐานทีผ่ วู้ จิ ยั พัฒนาขึน้ มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยมีสมมติฐาน
ย่อยตามเส้นทางอิทธิพลของตัวแปรต่าง ๆ ดังนี้
1.1 การรับรูภ้ าพลักษณ์มหาวิทยาลัยมีอทิ ธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
ต่อสังคมของมหาวิทยาลัย
1.2 ความผูกพันทางศาสนามีอทิ ธิพลทางตรงต่อการรับรูภ้ าพลักษณ์มหาวิทยาลัย
1.3 ความผูกพันทางศาสนามีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อ
สังคมของมหาวิทยาลัยโดยผ่านการรับรูภ้ าพลักษณ์มหาวิทยาลัย
1.4 จิตสํานึกสาธารณะมีอทิ ธิพลทางตรงต่อความผูกพันทางศาสนาและการรับรูภ้ าพลักษณ์
มหาวิทยาลัย
1.5 จิตสํานึกสาธารณะมีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม
ของมหาวิทยาลัยโดยผ่านความผูกพันทางศาสนาและการรับรูภ้ าพลักษณ์มหาวิทยาลัย
1.6 แบบอย่างทีด่ จี ากอาจารย์มอี ทิ ธิพลทางตรงต่อ ความผูกพันทางศาสนาและการรับรู้
ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย
1.7 แบบอย่างทีด่ จี ากอาจารย์มอี ทิ ธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อ
สังคมของมหาวิทยาลัยโดยผ่านความผูกพันทางศาสนาและการรับรูภ้ าพลักษณ์มหาวิทยาลัย
1.8 การสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยมีอทิ ธิพลทางตรงต่อการรับรูภ้ าพลักษณ์มหาวิทยาลัย
1.9 การสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยมีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
ต่อสังคมของมหาวิทยาลัยโดยผ่านการรับรูภ้ าพลักษณ์มหาวิทยาลัย
1.10 แบบอย่างทีด่ จี ากเพื่อนมีอทิ ธิพลทางตรงต่อความผูกพันทางศาสนา การรับรูภ้ าพลักษณ์
มหาวิทยาลัยและพฤติกรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัย
1.11 แบบอย่างทีด่ จี ากเพื่อนมีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อ
สังคมของมหาวิทยาลัยโดยผ่านความผูกพันทางศาสนาและการรับรูภ้ าพลักษณ์มหาวิทยาลัย
2. แบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของลักษณะทางจิต และสภาพแวดล้อมใน
มหาวิทยาลัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการรับรูภ้ าพลักษณ์และพฤติกรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของ
มหาวิทยาลัยระหว่างกลุ่ มนักศึกษาที่เป็ นสมาชิกชมรมด้านจิตอาสาและบําเพ็ญประโยชน์ กับกลุ่ ม
นักศึกษาทีเ่ ป็นสมาชิกชมรมอื่นทีไ่ ม่ใช่ดา้ นจิตอาสาและบําเพ็ญประโยชน์มคี วามแตกต่างกัน
3. ค่าเฉลีย่ ของตัวแปรแฝงเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของ
มหาวิทยาลัยในแบบจําลอง ฯ ระหว่างกลุ่มนักศึกษาทีเ่ ป็ นสมาชิกชมรมด้านจิตอาสาและบําเพ็ญประโยชน์
กับกลุ่มนักศึกษาทีเ่ ป็นสมาชิกชมรมอื่นทีไ่ ม่ใช่ดา้ นจิตอาสาและบําเพ็ญประโยชน์ มคี วามแตกต่างกัน

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจยั
การศึก ษาวิจ ยั ครัง้ นี้ มวี ัต ถุ ประสงค์เ พื่อ ทดสอบและเปรีย บเทียบแบบจาลองโครงสร้า ง
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของลักษณะทางจิตและสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัยที่มอี ทิ ธิพลต่อ การ
รับรูภ้ าพลักษณ์มหาวิทยาลัยและพฤติกรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยใน
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ โดยมีขนั ้ ตอนในการดาเนินการวิจยั ดังนี้
1. การกาหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
2. การสร้างเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
3. การสร้างและหาคุณภาพเครือ่ งมือ
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
5. การจัดกระทาข้อมูล
6. การวิเคราะห์ขอ้ มูล

1. การกาหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้คอื นักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กลุ่มรัตนโกสินทร์ 5 สถาบัน ได้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา รวมจานวน 101,247 คน (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2559) โดยแบ่งเป็ นนักศึกษาที่เป็ น
สมาชิกชมรมด้านจิตอาสาและบาเพ็ญประโยชน์และนักศึกษาทีเ่ ป็ นสมาชิกชมรมอื่นทีไ่ ม่ใช่ดา้ นจิตอาสา
และบาเพ็ญประโยชน์
1.2 กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างสุ่มมาจากประชากรนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติในมหาวิทยาลัย ราชภัฏ
กลุ่มรัตนโกสินทร์ 5 สถาบัน รวมทัง้ สิน้ 972 คน ประกอบด้วย นักศึกษาทีเ่ ป็ นสมาชิกชมรมด้านจิตอาสา
และบาเพ็ญประโยชน์จานวน 478 คน และนักศึกษาทีเ่ ป็ นสมาชิกชมรมอื่นทีไ่ ม่ใช่ดา้ นจิตอาสาและบาเพ็ญ
ประโยชน์ จานวน 494 คน โดยมีขนั ้ ตอนการกาหนดกลุ่มตัวอย่างและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
1.2.1 การกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง เนื่องจากการวิจยั ครัง้ นี้วเิ คราะห์ขอ้ มูลโดย
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory factor analysis) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์
เชิงโครงสร้างเชิงสาเหตุแบบมีตวั แปรแฝง (Causal structural model with latent variable) ดังนัน้ จึง
ต้องกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างให้เหมาะสมกับสถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้วธิ กี ารประมาณค่า
แบบแมกซ์ซมิ มั ไลค์ลฮิ ูด (Maximum Likelihood) เนื่องจากเป็ นวิธที ่มี ปี ระสิทธิภาพคงเส้นคงวา เป็ น
อิสระจากมาตรวัด อีกทัง้ ยังเป็ นวิธกี ารที่นิยมใช้กนั อย่างแพร่หลาย (Bollen.1989: 108) ผูว้ จิ ยั จึงกาหนด
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สัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างโดยคานึงถึงเกณฑ์ของชูเมคเคอร์และโลแมกซ์ (Schumacke; & Lomax. 1996: 20)
ที่กาหนดว่ากลุ่มตัวอย่างไม่ควรน้ อยกว่า 10 คนต่อหนึ่งตัวแปรสังเกต และเกณฑ์ของคอมเรย์และลี
(Comrey; & Lee. 1992)ทีว่ ่ากลุ่มตัวอย่างในระดับดีมาก (very good) ควรมีจานวนไม่ต่ ากว่า 500 คน
และในการวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ใช้การกาหนดกลุ่มตัวอย่างไม่น้อยกว่า 20 คนต่อหนึ่งตัวแปรสังเกต ซึ่งตัว
แปรสังเกตในงานวิจยั มีทงั ้ หมด 22 ตัวแปร ดังนัน้ กลุ่มตัวอย่างทีก่ าหนดไว้ในแต่ละกลุ่มจึงไม่ควรน้อย
กว่ากลุ่มละ 440 คน รวมกลุ่มไม่ควรน้อยกว่า 880 คน และภายหลังการเก็บรวบรวบข้อมูลพบว่าการ
วิจยั ครัง้ นี้มกี ลุ่มตัวอย่างสาหรับการวิเคราะห์จานวน 972 คน จึงเป็ นขนาดทีม่ ากพอทีจ่ ะทาให้ม ี
ความเชื่อมันสู
่ งในผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
1.2.2 ในการสุ่มตัวอย่างผูว้ จิ ยั ใช้วธิ กี ารสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)
โดยการจับสลาก (Lottery) รายชื่อชมรมด้านจิตอาสาและบาเพ็ญประโยชน์ และชมรมอื่นที่ไม่ใช่ด้าน
จิตอาสาและบาเพ็ญประโยชน์ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ทงั ้ 5 แห่ง รวบรวมจานวน
สมาชิกในชมรมทีละชมรมจนครบจานวนกลุ่มตัวอย่างทีก่ าหนดไว้ ได้จานวนกลุ่มตัวอย่างชมรมด้าน
จิตอาสาและบาเพ็ญประโยชน์ 478 คน และจานวนกลุ่มตัวอย่างชมรมอื่นที่ไม่ใช่ด้านจิตอาสาและ
บาเพ็ญประโยชน์ 494 คน รวมทัง้ สิน้ 972 คน รายละเอียดตามตาราง 1
ตาราง 1 จานวนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ทเ่ี ป็ นกลุ่มตัวอย่าง

ที่

1
2
3
4
5

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ

สวนสุนนั ทา
จันทรเกษม
พระนคร
ธนบุร ี
บ้านสมเด็จฯ
รวม

ประชากร

36,029
12,574
16,449
12,501
23,694
101,247

กลุ่มตัวอย่าง
ชมรมด้านจิ ตอาสาฯ
ชมรม

ชมรม

ชมรม

1

2

3

รวม

90
22
46
36
83

20
16
34
24
27

55
25
-

165
63
80
60
110
478

กลุ่มตัวอย่าง
ชมรมอื่น ฯ
ชมรม

ชมรม

ชมรม

ชมรม

1

2

3

4

รวม

48
30
39
32
29

36
34
16
36
39

32
28
43

52
-

168
64
83
68
111
494

2. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ แบ่งออกเป็น 8 ตอน คือ
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลพืน้ ฐานของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 แบบสอบถามพฤติกรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัย
ตอนที่ 3 แบบสอบถามการรับรูภ้ าพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ตอนที่ 4 แบบสอบถามความผูกพันทางศาสนา
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ตอนที่
ตอนที่
ตอนที่
ตอนที่

5
6
7
8

แบบสอบถามจิตสานึกสาธารณะ
แบบสอบถามแบบอย่างทีด่ จี ากอาจารย์
แบบสอบถามการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
แบบสอบถามแบบอย่างทีด่ จี ากเพื่อน

ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
ลัก ษณะแบบสอบถาม ประกอบด้ว ย เพศ อายุ ศาสนา ชัน้ ปี ท่ีศึก ษา สาขาวิช า คณะ
สถานภาพการเป็นสมาชิกชมรม ระยะเวลาการเป็นสมาชิก การเข้าร่วมกิจกรรมของชมรม
คาชีแ้ จง กรุณาเขียนเครือ่ งหมาย ลงใน  หรือเติมข้อความลงในช่องว่างตามความเป็นจริง
ตัวอย่าง
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. กาลังศึกษาชัน้ ปีท.่ี ........ สาขาวิชา.........................................คณะ..............................
3. ท่านเป็นสมาชิกในชื่อชมรม/ชุมนุ ม..............................หรือโครงการ.............................
4. จานวนครัง้ ของการเข้าร่วมกิจกรรมของชมรม/ชุมนุม
 1-3 ครัง้
 4-6 ครัง้  7-9 ครัง้  10 ครัง้ ขึน้ ไป
ตอนที่ 2 แบบสอบถามพฤติ กรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิ ทยาลัย
ลัก ษณะแบบสอบถาม เป็ น การวัด พฤติก รรมการมีส่ ว นร่ ว มรับ ผิด ชอบต่ อ สัง คมของ
มหาวิทยาลัย ปริมาณการกระทาของนักศึกษาทีเ่ ป็ นการวางแผน การแสดงความคิดเห็น การให้ขอ้ มูล
หรือการลงมือปฏิบตั ิ ซึง่ เป็ นบทบาททีแ่ สดงให้เห็นว่าตนได้เข้าร่วมเป็ นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของมหาวิทยาลัย 4 องค์ประกอบ คือ ด้านการเรียนการสอน การวิจยั และบริการวิชาการ
ด้านการบริหารจัดการและการกากับดูแล ด้านการมีส่ วนร่วมของชุมชน และด้านคุณภาพชีวติ ใน
มหาวิทยาลัย ซึ่งผู้วจิ ยั สร้างข้อคาถามขึน้ เองจากแนวคิดตัวบ่งชีข้ องการแสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคมของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยังยื
่ น จากการประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยกลุ่ม
ประเทศอาเซียน (ASEAN University Network. 2011)
รูปแบบของแบบสอบถาม เป็ นแบบมาตรประมาณค่า 6 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ค่อนข้างมาก
ค่อนข้างน้อย น้อย และน้อยทีส่ ุด
วิธกี ารให้คะแนน ผูท้ ต่ี อบว่ามากทีส่ ุดได้ 6 คะแนน มากได้ 5 คะแนน ค่อนข้างมากได้ 4 คะแนน
ค่อนข้างน้อยได้ 3 คะแนน น้อยได้ 2 คะแนน และน้อยทีส่ ุดได้ 1 คะแนน
การให้ความหมายคะแนน พิสยั ของคะแนนแบบสอบถามทัง้ ฉบับอยู่ระหว่าง 19 – 114 คะแนน
ผู้ตอบที่ได้คะแนนสูงกว่าแสดงว่ามีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่ อสังคมของมหาวิทยาลัย
มากกว่าผูต้ อบทีไ่ ด้คะแนนต่ ากว่า
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คุณภาพเครือ่ งมือ จากการตรวจสอบคุณภาพพบว่า แบบสอบถามพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
รับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยฉบับทดลองใช้มคี ่าความเชื่อมันทั
่ ง้ ฉบับ เท่ากับ 0.949 และค่า
สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมทีป่ รับแก้ (Corrected Item-Total Correlation) ระหว่าง
0.577 - 0.794 ส่วนฉบับใช้จริงมีค่าความเชื่อมันทั
่ ง้ ฉบับ เท่ากับ 0.966 และมีค่าสหสัมพันธ์ระหว่าง
คะแนนรายข้อกับคะแนนรวมทีป่ รับแก้ ระหว่าง 0.690 - 0.802 และจากการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยันพบว่า แบบจาลองการวัดพฤติกรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัย มี
ความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีขอ้ ทีผ่ ่านคุณภาพการคัดเลือกจานวน 19 ข้อ ค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบอยูร่ ะหว่าง 0.766 - 0.849 และค่าสัมประสิทธิ ์ความเทีย่ งระหว่าง 0.586 - 0.720
ตัวอย่างข้อคาถาม
1. ด้านการเรียนการสอน การวิจยั และบริการ
0) ท่านเข้าร่วมกับอาจารย์ประจารายวิชาในการจัดกิจกรรมศึกษาเรียนรูใ้ นพืน้ ทีช่ ุมชน
……..
……..
……..
……….
……..
……..
มากทีส่ ุด
มาก
ค่อนข้างมาก ค่อนข้างน้อย
น้อย
น้อยทีส่ ุด
2. ด้านการบริหารจัดการและการกากับดูแล
0) ท่านมีส่วนร่วมผลักดันโครงการรณรงค์ประหยัดพลังงานของมหาวิทยาลัยให้สาเร็จลุล่วง
……..
……..
……..
……..
……..
……..
มากทีส่ ุด
มาก
ค่อนข้างมาก ค่อนข้างน้อย
น้อย
น้อยทีส่ ุด
3. ด้านการมีส่วนร่วมกับชุมชน
0) ท่านอาสาจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนหรือช่วยผูย้ ากลาบากในทีต่ ่าง ๆ
……….
……..
……..
……….
……..
……..
มากทีส่ ุด
มาก
ค่อนข้างมาก ค่อนข้างน้อย
น้อย
น้อยทีส่ ุด
4. ด้านคุณภาพชีวติ ในมหาวิทยาลัย
0) ท่านเข้าร่ว มสนับสนุ นการจัดโครงการ/กิจกรรมการดูแลส่งเสริมสุ ขภาพที่ดใี ห้แก่
บุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอก
……..
……..
……..
……..
……..
……..
มากทีส่ ุด
มาก
ค่อนข้างมาก ค่อนข้างน้อย
น้อย
น้อยทีส่ ุด
ตอนที่ 3 แบบสอบถามการรับรู้ภาพลักษณ์ ของมหาวิ ทยาลัย
ลักษณะแบบสอบถาม เป็นการวัดรับรูข้ องนักศึกษาทีม่ ตี ่อบทบาทของภาควิชา หรือคณะ หรือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏของตนในด้านการจัดการศึกษา การวิจยั การบริการวิชาการ และการทานุ บารุง
ศิลปวัฒนธรรมของชุมชนและสังคมในท้องถิน่ จาก 4 องค์ประกอบ คือ การจัดการศึกษาเพื่อท้องถิน่ การ
วิจยั เพื่อท้องถิน่ การบริการวิชาการแก่สงั คม และการทานุ บารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ซึง่
ผูว้ จิ ยั พัฒนาแบบสอบถามมาจากตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินการดาเนินงานเพื่อการพัฒนาท้องถิน่
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ของมหาวิทยาลัยราชภัฏของ อารมณ์ อุตภาพ (2553) และตัวชีว้ ดั คุณภาพการเป็ นสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อการพัฒนาท้องถิน่ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ของ ชานาญ พวงทอง (2554)
รูปแบบของแบบสอบถาม เป็นแบบมาตรประมาณค่า 6 ระดับ คือ มากทีส่ ุด มาก ค่อนข้างมาก
ค่อนข้างน้อย น้อย และน้อยทีส่ ุด
วิธกี ารให้คะแนน ผูท้ ต่ี อบว่ามากทีส่ ุดได้ 6 คะแนน มากได้ 5 คะแนน ค่อนข้างมากได้ 4 คะแนน
ค่อนข้างน้อยได้ 3 คะแนน น้อยได้ 2 คะแนน และน้อยทีส่ ุดได้ 1 คะแนน
การให้ความหมายคะแนน พิสยั ของคะแนนแบบสอบถามทัง้ ฉบับอยู่ระหว่าง 19 - 114 คะแนน
ผูต้ อบทีไ่ ด้คะแนนสูงกว่าแสดงว่ามีการรับรูภ้ าพลักษณ์มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิน่ มากกว่า
ผูต้ อบทีไ่ ด้คะแนนต่ากว่า
คุณภาพเครื่องมือ จากการตรวจสอบคุณภาพพบว่า แบบสอบถามการรับรู้ภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยฉบับทดลองใช้มคี ่าความเชื่อมันทั
่ ง้ ฉบับ เท่ากับ 0.950 และค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนน
รายข้อกับคะแนนรวมทีป่ รับแก้ (Corrected Item-Total Correlation) ระหว่าง 0.539 – 0.784 ส่วนฉบับ
ใช้จริงมีค่าความเชื่อมันทั
่ ง้ ฉบับ เท่ากับ 0.966 และมีค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม
ทีป่ รับแก้ระหว่าง 0.697 – 0.789 และจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพบว่า แบบจาลองการวัด
การรับรูภ้ าพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีขอ้ ที่ผ่านคุณภาพ
การคัดเลือกจานวน 19 ข้อ ค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.787 - 0.887 และค่าสัมประสิทธิ ์ความเทีย่ ง
ระหว่าง 0.619 – 0.787
ตัวอย่างข้อคาถาม
1. การจัดการศึกษาเพื่อท้องถิน่
0) การจัดหลักสูตรและการจัดการเรียนรูข้ องภาควิชา หรือคณะ หรือมหาวิทยาลัยมีความสอดคล้อง
กับความต้องการของชุมชนท้องถิน่ โดยรอบมหาวิทยาลัย
……..
……..
……..
……….
……..
……..
มากทีส่ ุด
มาก
ค่อนข้างมาก ค่อนข้างน้อย
น้อย
น้อยทีส่ ุด
2. การวิจยั เพื่อท้องถิน่
0) ภาควิชา หรือคณะ หรือมหาวิทยาลัยมีนโยบายส่งเสริมกระบวนการวิจยั เพื่อกิจกรรมพัฒนา
ชุมชนท้องถิน่ หรือสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริอย่างชัดเจน
……..
……..
……..
……….
……..
……..
มากทีส่ ุด
มาก
ค่อนข้างมาก ค่อนข้างน้อย
น้อย
น้อยทีส่ ุด
3. การบริการวิชาการแก่สงั คม
0) ภาควิชา หรือคณะ หรือมหาวิทยาลัย ส่งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษากับการบริการ
วิชาการแก่ชุมชนท้องถิน่
……..
……..
……..
……….
……..
……..
มากทีส่ ุด
มาก
ค่อนข้างมาก ค่อนข้างน้อย
น้อย
น้อยทีส่ ุด
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4. การทานุ บารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมปิ ญั ญาท้องถิน่
0) ภาควิชา หรือคณะ หรือมหาวิทยาลัยมีศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ที่
ทาหน้ าทีใ่ นการเผยแพร่ความรูด้ า้ นศิลปะ วัฒนธรรม ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ เพื่อช่วยแก้ไขปญั หา
และพัฒนาท้องถิน่
……..
……..
……..
……….
……..
……..
มากทีส่ ุด
มาก
ค่อนข้างมาก ค่อนข้างน้อย
น้อย
น้อยทีส่ ุด
ตอนที่ 4 แบบสอบถามความผูกพันทางศาสนา
ลักษณะแบบสอบถาม เป็ นการวัดการกระทาของนักศึกษาเกี่ยวกับการใช้ชวี ติ ประจาวันโดย
ยึดหลักคุณความดีทางศาสนา และการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา วัดจาก 2 องค์ประกอบคือ ความ
เชื่อตามหลักศาสนา และการปฏิบตั ทิ างศาสนา ซึง่ ผูว้ จิ ยั ดัดแปลงมาจากแบบสอบถามของ อังศินันท์
อินทรกาแหง อรพินทร์ ชูชม และอัจฉรา สุขารมณ์ (2550)
รูปแบบของแบบสอบถาม เป็นแบบมาตรประมาณค่า 6 ระดับ คือ มากทีส่ ุด มาก ค่อนข้างมาก
ค่อนข้างน้อย น้อย และน้อยทีส่ ุด
วิธกี ารให้คะแนน เมื่อเป็ นข้อทางบวก ผูต้ อบจะได้คะแนน 6 ถึง 1 จากคาตอบ “มากทีส่ ุด”
ถึง “น้อยทีส่ ุด” แต่ถา้ เป็นข้อความทางลบ ผูต้ อบจะได้คะแนนตรงกันข้าม
การให้ความหมายคะแนน พิสยั ของคะแนนแบบสอบถามทัง้ ฉบับอยู่ระหว่าง 14 – 84 คะแนน
ผู้ตอบที่ได้คะแนนรวมสูงกว่าแสดงว่าเป็ นผู้ท่มี คี วามผูกพันทางศาสนามากกว่าผู้ตอบที่ได้คะแนน
รวมต่ากว่า
คุณภาพเครื่องมือ จากการตรวจสอบคุณภาพพบว่า แบบสอบถามความผูกพันทางศาสนา
ฉบับทดลองใช้มคี ่าความเชื่อมันทั
่ ง้ ฉบับ เท่ากับ 0.921 และค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับ
คะแนนรวมทีป่ รับแก้ (Corrected Item-Total Correlation) ระหว่าง 0.534 – 0.806 ส่วนฉบับใช้จริง
มีค่าความเชื่อมันทั
่ ง้ ฉบับ เท่ากับ 0.950 และมีค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมที่
ปรับแก้ระหว่าง 0.621 – 0.799 และจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพบว่า แบบจาลองการวัด
ความผูกพันทางศาสนามีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีขอ้ ที่ผ่านคุณภาพการคัดเลือก
จานวน 14 ข้อ ค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.705 - 0.837 และค่าสัมประสิทธิ ์ความเทีย่ ง
ระหว่าง 0.497 – 0.762
ตัวอย่างข้อคาถาม
1. ความเชื่อตามหลักศาสนา
0) เมือ่ ท่านได้ฟงั เรือ่ งราวของผูม้ คี ุณธรรมสูงทาให้เกิดความศรัทธาและปฏิบตั ติ นตามผูน้ นั ้
……..
……..
……..
……….
……..
……..
มากทีส่ ุด
มาก
ค่อนข้างมาก ค่อนข้างน้อย
น้อย
น้อยทีส่ ุด
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2. การปฏิบตั ทิ างศาสนา
0) เมือ่ มีโอกาสท่านจะชักชวนคนอื่น ๆ ให้ปฏิบตั ติ ามคาสอนทางศาสนามากขึน้
……..
……..
……..
……….
……..
มากทีส่ ุด
มาก
ค่อนข้างมาก ค่อนข้างน้อย
น้อย

……..
น้อยทีส่ ุด

ตอนที่ 5 แบบสอบถามจิ ตสานึ กสาธารณะ
ลัก ษณะแบบสอบถาม เป็ นการวัด การตระหนัก รู้ การมองเห็นคุ ณค่ า และการค านึงถึง
ประโยชน์ สุ ขของส่ว นรวมและสังคม วัดจาก 3 องค์ประกอบคือ การเห็นคุ ณค่าการเอาใจใส่ ต่ อ
ประโยชน์ส่วนรวม การรักษากฎระเบียบของส่วนรวม และการอาสาทากิจกรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้ดดั แปลงจากแบบวัดจิตสาธารณะของ โสรยา คงดิษ (2555) และแบบวัดจิตสานึกสาธารณะ
ของ สุคนธ์ธา เส็งเจริญ (2556)
รูปแบบของแบบสอบถาม เป็นแบบมาตรประมาณค่า 6 ระดับ คือ มากทีส่ ุด มาก ค่อนข้างมาก
ค่อนข้างน้อย น้อย และน้อยทีส่ ุด
วิธกี ารให้คะแนน ผูท้ ต่ี อบว่ามากทีส่ ุดได้ 6 คะแนน มากได้ 5 คะแนน ค่อนข้างมากได้ 4 คะแนน
ค่อนข้างน้อยได้ 3 คะแนน น้อยได้ 2 คะแนน และน้อยทีส่ ุดได้ 1 คะแนน
การให้ความหมายคะแนน พิสยั ของคะแนนแบบสอบถามทัง้ ฉบับอยู่ระหว่าง 14 - 84 คะแนน
ผูต้ อบทีไ่ ด้คะแนนรวมสูงกว่าแสดงว่าเป็ นผูม้ จี ติ สานึกสาธารณะสูงกว่าผูต้ อบทีไ่ ด้คะแนนรวมน้อยกว่า
คุณภาพเครื่องมือ จากการตรวจสอบคุณภาพพบว่า แบบสอบถามจิตสานึกสาธารณะฉบับ
ทดลองใช้มคี ่าความเชื่อมันทั
่ ง้ ฉบับ เท่ากับ 0.955 และค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนน
รวมทีป่ รับแก้ (Corrected Item-Total Correlation) ระหว่าง 0.629 - 0.825 ส่วนฉบับใช้จริงมีค่าความ
เชื่อมันทั
่ ง้ ฉบับ เท่ากับ 0.965 และมีค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมที่ปรับแก้
ระหว่าง 0.755 - 0.832 และจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพบว่า แบบจาลองการวัดจิตสานึก
สาธารณะมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีขอ้ ทีผ่ ่านคุณภาพการคัดเลือกจานวน 14 ข้อ
ค่าน้าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.777 - 0.895 และค่าสัมประสิทธิ ์ความเทีย่ งระหว่าง 0.604 - 0.801
ตัวอย่างข้อคาถาม
1. การเห็นคุณค่าและการเอาใจใส่ต่อประโยชน์ส่วนรวม
0) ท่านเห็นว่าอุปกรณ์เครือ่ งใช้ต่างๆ ของสาขาวิชา/คณะ/มหาวิทยาลัยควรใช้อย่างทะนุถนอม
เหมือนกับเป็ นสมบัตขิ องส่วนตัว
……..
……..
……..
……….
……..
……..
มากทีส่ ุด
มาก
ค่อนข้างมาก ค่อนข้างน้อย
น้อย
น้อยทีส่ ุด
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2. การรักษากฎระเบียบของส่วนรวม
0) ท่านตระหนักดีว่าในการอยูใ่ นสังคมต้องยึดมันและปฏิ
่
บตั ติ ามกฎระเบียบที่กาหนดร่วมกัน
……..
……..
……..
……….
……..
……..
มากทีส่ ุด
มาก
ค่อนข้างมาก ค่อนข้างน้อย
น้อย
น้อยทีส่ ุด
3. การอาสาทากิจกรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
0) ท่านตระหนักว่าการอาสาทากิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม
……..
……..
……..
……….
……..
……..
มากทีส่ ุด
มาก
ค่อนข้างมาก ค่อนข้างน้อย
น้อย
น้อยทีส่ ุด
ตอนที่ 6 แบบสอบถามแบบอย่างที่ดีจากอาจารย์
ลักษณะแบบสอบถาม เป็นการวัดปริมาณการรับรูข้ องนักศึกษาว่าอาจารย์ในสถาบันของตน
มีพฤติกรรมทีแ่ สดงความใส่ใจต่อสังคมในด้านเศรษฐกิจ กฎระเบียบ จริยธรรม และการเสียสละหรือ
การให้เพื่อสังคมจนเป็ นต้นแบบที่นักศึกษาชื่นชมและทาตามอย่างได้ จาก 4 องค์ประกอบ คือ ด้าน
เศรษฐกิจของมหาวิทยาลัย ด้านกฎหมายและระเบียบทางสังคม ด้านจริยธรรม และด้านการให้แก่สงั คม
ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้สร้างจากนิยามแนวคิดปิรามิด CSR (Pyramid of Corporate Social Responsibility) ของ
แคร์โรล (กังสดาล เชาว์วฒ
ั นกุล. 2558 อ้างอิงจาก Carroll. 1991) ในงานวิจยั เรื่อง พฤติกรรมทางาน
ตามแนวคิด CSR ของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนและผูม้ สี ่วนได้เสียในความรับผิดชอบต่อ
สังคมของอาจารย์มหาวิทยาลัยเอกชนของ กังสดาล เชาว์วฒ
ั นกุล (2558)
รูปแบบของแบบสอบถาม เป็ นแบบมาตรประมาณค่า 6 ระดับ คือ มากทีส่ ุด มาก ค่อนข้างมาก
ค่อนข้างน้อย น้อย และน้อยทีส่ ุด
วิธกี ารให้คะแนน ผู้ท่ตี อบว่ามากที่สุดในคาถามเชิงบวกได้ 6 คะแนน มากได้ 5 คะแนน
ค่อนข้างมากได้ 4 คะแนน ค่อนข้างไม่น้อยได้ 3 คะแนน น้อยได้ 2 คะแนน และน้อยทีส่ ุดได้ 1 คะแนน
ในคาถามเชิงลบให้คะแนนตรงกันข้าม
การให้ความหมายคะแนน พิสยั ของคะแนนแบบสอบถามทัง้ ฉบับอยู่ระหว่าง 18 - 108 คะแนน
ผู้ต อบที่ไ ด้ค ะแนนรวมสูงกว่าแสดงว่าเป็ นผู้ ได้รบั แบบอย่างที่ดจี ากอาจารย์มากกว่าผู้ต อบที่ได้
คะแนนรวมต่ากว่า
คุณภาพเครือ่ งมือ จากการตรวจสอบคุณภาพพบว่า แบบสอบถามแบบอย่างทีด่ จี ากอาจารย์
ฉบับทดลองใช้มคี ่าความเชื่อมันทั
่ ง้ ฉบับ เท่ากับ 0.962 และค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับ
คะแนนรวมทีป่ รับแก้ (Corrected Item-Total Correlation) ระหว่าง 0.661 - 0.813 ส่วนฉบับใช้จริงมีค่า
ความเชื่อมันทั
่ ง้ ฉบับ เท่ากับ 0.967 และมีค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมทีป่ รับแก้
ระหว่าง 0.706 - 0.813 และจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพบว่า แบบจาลองการวัดแบบอย่างที่
ดีจากอาจารย์มคี วามกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีขอ้ ทีผ่ ่านคุณภาพการคัดเลือกจานวน 18 ข้อ
ค่าน้าหนักองค์ประกอบอยูร่ ะหว่าง 0.786 - 0.896 และค่าสัมประสิทธิ ์ความเทีย่ งระหว่าง 0.642 - 0.803
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ตัวอย่างข้อคาถาม
1. ด้านเศรษฐกิจของมหาวิทยาลัย
0) ท่านได้รบั แบบอย่างจากอาจารย์ทใ่ี ส่ใจดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนส่วนรวม
ของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี
……..
……..
……..
……….
……..
……..
มากทีส่ ุด
มาก
ค่อนข้างมาก ค่อนข้างน้อย
น้อย
น้อยทีส่ ุด
2. ด้านกฏหมายและระเบียบทางสังคม
0) อาจารย์ของท่านปฏิบตั ิต ามระเบียบวินัยและรักษากติกาสังคม ท่านจึงยึดถือ เป็ น
แบบอย่าง
……..
……..
……..
……….
……..
……..
มากทีส่ ุด
มาก
ค่อนข้างมาก ค่อนข้างน้อย
น้อย
น้อยทีส่ ุด
3. ด้านจริยธรรม
0) อาจารย์ของท่านสอดแทรกเรือ่ งคุณธรรมความดีเข้ามาในการเรียนการสอน ท่านจึงนาคา
สอนนัน้ ไปปฏิบตั ติ าม
……..
……..
……..
……….
……..
……..
มากทีส่ ุด
มาก
ค่อนข้างมาก ค่อนข้างน้อย
น้อย
น้อยทีส่ ุด
4. ด้านการให้แก่สงั คม
0) อาจารย์ของท่านเล่าถึงการศึกษาวิจยั ในประเด็นทีเ่ กี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคมให้ท่าน
และเพื่อน ๆ ฟงั ท่านจึงต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมบ้าง
……..
……..
……..
……….
……..
……..
มากทีส่ ุด
มาก
ค่อนข้างมาก ค่อนข้างน้อย
น้อย
น้อยทีส่ ุด
ตอนที่ 7 แบบสอบถามการสนับสนุนจากมหาวิ ทยาลัย
ลักษณะแบบสอบถาม เป็ นการวัดการรับรูข้ องนักศึกษาว่ามหาวิทยาลัยให้การส่งเสริมการ
ดาเนินงานหรือการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม 2 องค์ประกอบ คือ ด้านวัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ
และแรงงาน และด้านการยอมรับและพัฒนา ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้ดดั แปลงมาจากแบบสอบถามของปญั ญฎา
ประดิษฐบาทุกา (2556) โดยปรับปรุงและพัฒนาข้อคาถามให้อยูใ่ นขอบเขตของเรือ่ ง
รูปแบบของแบบสอบถาม เป็ นแบบมาตรประมาณค่า 6 ระดับ คือ มากทีส่ ุด มากค่อนข้างมาก
ค่อนข้างน้อย น้อย และน้อยทีส่ ุด
วิธกี ารให้คะแนน ผูท้ ต่ี อบว่ามากทีส่ ุดได้ 6 คะแนน มากได้ 5 คะแนน ค่อนข้างมากได้ 4 คะแนน
ค่อนข้างน้อยได้ 3 คะแนน น้อยได้ 2 คะแนน และน้อยทีส่ ุดได้ 1 คะแนน
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การให้ความหมายคะแนน พิสยั ของคะแนนแบบสอบถามทัง้ ฉบับอยู่ระหว่าง 11 - 66 คะแนน
ผู้ต อบที่ไ ด้ค ะแนนรวมสูงกว่าแสดงว่าเป็ นผู้รบั รู้ว่าตนเองได้ร บั การสนั บสนุ นจากมหาวิทยาลัย
มากกว่าผูต้ อบทีไ่ ด้คะแนนรวมต่ากว่า
คุณภาพเครือ่ งมือ จากการตรวจสอบคุณภาพพบว่า แบบสอบถามการสนับสนุ นจากมหาวิทยาลัย
ฉบับทดลองใช้มคี ่าความเชื่อมันทั
่ ง้ ฉบับ เท่ากับ 0.936 และค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับ
คะแนนรวมทีป่ รับแก้ (Corrected Item-Total Correlation) ระหว่าง 0.642 - 0.790 ส่วนฉบับใช้จริงมี
ค่าความเชื่อมันทั
่ ง้ ฉบับ เท่ากับ 0.950 และมีค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมที่
ปรับแก้ระหว่าง 0.727 - 0.791 และจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพบว่า แบบจาลองการวัด
การสนับสนุ นจากมหาวิทยาลัยมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีข้อที่ผ่านคุณภาพการ
คัดเลือกจานวน 11 ข้อ ค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.787 - 0.859 และค่าสัมประสิทธิ ์ความเทีย่ ง
ระหว่าง 0.619 - 0.738
ตัวอย่างข้อคาถาม
1. ด้านวัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ และแรงงาน
0) มหาวิทยาลัย/คณะของท่านสนับสนุ นงบประมาณในการจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อสังคม
……..
……..
……..
……….
……..
……..
มากทีส่ ุด
มาก
ค่อนข้างมาก ค่อนข้างน้อย
น้อย
น้อยทีส่ ุด
2. ด้านการยอมรับและพัฒนา
0) มหาวิทยาลัย/คณะของท่านสนับสนุ นให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเพื่อสังคม
และจิตสาธารณะ
……..
……..
……..
……….
……..
……..
มากทีส่ ุด
มาก
ค่อนข้างมาก ค่อนข้างน้อย
น้อย
น้อยทีส่ ุด
ตอนที่ 8 แบบสอบถามแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน
ลักษณะแบบสอบถาม เป็ นการวัดการรับรูข้ องนักศึกษาในการแสดงอารมณ์ ความรูส้ กึ และ
พฤติกรรมทีเ่ หมาะสมของเพื่อนจนนักศึกษาสามารถซึมซับเรียนรูแ้ ละทาตามอย่างได้ 3 องค์ประกอบ
คือ การเห็นแบบอย่างทางอารมณ์ จากเพื่อน การเห็นแบบอย่างการบริโภคด้วยปญั ญาจากเพื่อน
และการเห็นแบบอย่างทางจิตสาธารณะจากเพื่อน ซึ่งผู้วจิ ยั ได้ดดั แปลงแบบวัดการเห็นแบบอย่างทาง
อารมณ์และพฤติกรรมทีเ่ หมาะสมจากเพื่อนของ อรพินทร์ ชูชม อัจฉรา สุขารมณ์ และอุษา ศรีจนิ ดารัตน์
(2547)
รูปแบบของแบบสอบถาม เป็นแบบมาตรประมาณค่า 6 ระดับ คือ มากทีส่ ุด มาก ค่อนข้างมาก
ค่อนข้างน้อย น้อย และน้อยทีส่ ุด
วิธกี ารให้คะแนน ผูท้ ต่ี อบว่ามากทีส่ ุดได้ 6 คะแนน มากได้ 5 คะแนน ค่อนข้างมากได้ 4 คะแนน
ค่อนข้างน้อยได้ 3 คะแนน น้อยได้ 2 คะแนน และน้อยทีส่ ุดได้ 1 คะแนน
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การให้ความหมายคะแนน พิสยั ของคะแนนแบบสอบถามทัง้ ฉบับอยู่ระหว่าง 21 – 126
คะแนน ผูต้ อบทีไ่ ด้คะแนนรวมสูงกว่าแสดงว่าเป็ นผูท้ ไ่ี ด้รบั แบบอย่างทีด่ จี ากเพื่อนมากกว่าผูต้ อบทีไ่ ด้
คะแนนรวมต่ากว่า
คุณภาพเครื่องมือ จากการตรวจสอบคุณภาพพบว่า แบบสอบถามแบบอย่างที่ดจี ากเพื่อน
ฉบับทดลองใช้มคี ่าความเชื่อมันทั
่ ง้ ฉบับ เท่ากับ 0.932 และค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนน
รวมทีป่ รับแก้ (Corrected Item-Total Correlation) ระหว่าง 0.345 – 0.774 ส่วนฉบับใช้จริงมีค่าความ
เชื่อมันทั
่ ง้ ฉบับ เท่ากับ 0.961 และมีค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมที่ปรับแก้
ระหว่าง 0.613 – 0.781 และจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพบว่า แบบจาลองการวัดอิทธิพล
จากเพื่อนมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีขอ้ ทีผ่ ่านคุณภาพการคัดเลือกจานวน 21 ข้อ
ค่าน้าหนักองค์ประกอบอยูร่ ะหว่าง 0.674 - 0.846 ค่าสัมประสิทธิ ์ความเทีย่ งระหว่าง 0.454 – 0.716
ตัวอย่างข้อคาถาม
1. การเห็นแบบอย่างทางอารมณ์จากเพื่อน
0) เพื่อน ๆ ของท่านไม่เคยยอมแพ้เมื่อเจออุปสรรคและความผิดหวัง ท่านจึงยึดถือเป็ น
แบบอย่าง
……..
……..
……..
……….
……..
……..
มากทีส่ ุด
มาก
ค่อนข้างมาก ค่อนข้างน้อย
น้อย
น้อยทีส่ ุด
2. การเห็นแบบอย่างการบริโภคด้วยปญั ญาจากเพื่อน
0) เพื่อนของท่านไม่นิยมซือ้ สิง่ ของราคาแพง ท่านก็ปฏิบตั ติ ามอย่างเพื่อน
……..
……..
……..
……….
……..
……..
มากทีส่ ุด
มาก
ค่อนข้างมาก ค่อนข้างน้อย
น้อย
น้อยทีส่ ุด
3. การเห็นแบบอย่างทางจิตสาธารณะจากเพื่อน
0) เพื่อน ๆ ส่วนใหญ่ของท่านสนใจดูแลรักษาสมบัตสิ ่วนกลางของมหาวิทยาลัย ท่านก็ทา
ตามอย่างเพื่อนเช่นกัน
……..
……..
……..
……….
……..
……..
มากทีส่ ุด
มาก
ค่อนข้างมาก ค่อนข้างน้อย
น้อย
น้อยทีส่ ุด

3. การหาคุณภาพเครื่องมือ
ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดวิธกี ารสร้างและตรวจสอบเพื่อหาคุณภาพของเครือ่ งมือวัด ดังนี้
3.1 กาหนดนิยามปฏิบตั กิ ารของตัวแปรทีใ่ ช้ในการวิจยั แต่ละตัวแปร
3.2 สร้างตารางกาหนดลักษณะ (Table of Specification) โดยจาแนกสัดส่วนของข้อคาถาม
ตามนิยามปฏิบตั กิ ารของแต่ละตัวแปรทีใ่ ช้ในการวิจยั
3.3 กาหนดรูปแบบและสร้างข้อคาถาม
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3.4 เสนอเครือ่ งมือวัดฉบับร่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ต่อคณะกรรมการทีป่ รึกษาปริญญานิพนธ์เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องของนิยามปฏิบตั กิ าร
3.5 ปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนาของคณะกรรมการทีป่ รึกษาปริญญานิพนธ์
3.6 นาเครื่องมือวัดทีผ่ ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทาการตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหา
(Content Validity) โดยผูเ้ ชีย่ วชาญทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ด้านพฤติกรรมศาสตร์ และ
ด้านการอุดมศึกษา รวมจานวน 5 คน
3.7 นาข้อมูลทีไ่ ด้จากผูเ้ ชีย่ วชาญมาหาค่าความสอดคล้อง (IOC) โดยคัดเลือกข้อคาถามทีม่ ี
ค่าดัชนีความสอดคล้องมากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 ไว้ (สุวมิ ล ติรกานันท์. 2550: 166) หลังจากนัน้ ปรับปรุง
แบบสอบถามก่อนนาไปทดลองใช้
3.8 นาเครื่องมือทีผ่ ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับนักศึกษาทีไ่ ม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง จานวน 100 คน และทาการวิเคราะห์ข้อคาถามรายข้อ (Item analysis) เพื่อหาค่าอานาจ
จาแนกโดยการหาค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมทีป่ รับแก้ (Corrected ItemTotal Correlation) โดยคัดเลือกข้อคาถามทีม่ คี ่าดังกล่าวเป็ นบวกและมีค่าตัง้ แต่ .20 ขึน้ ไป (สุวมิ ล
ติรกานันท์. 2550: 153) ทัง้ นี้ผลการตรวจสอบหาค่าอานาจจาแนกรายข้อจากฉบับทดลองใช้กบั
นักศึกษาทีไ่ ม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 100 คน และจากฉบับใช้จริงทีใ่ ช้กบั กลุ่มตัวอย่างจานวน 972 คน
แสดงรายละเอียดภาคผนวก ค.
3.9 ทาการหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบวัดด้วยวิธกี ารหาค่าความสอดคล้อง
ภายในด้วยการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ ์แอลฟา (α–Coefficient) ของครอนบาค (สุวมิ ล ติรกานันท์.
2550: 173-175) ทัง้ นี้ผลการตรวจสอบหาค่าความเชื่อมันจากฉบั
่
บทดลองใช้กบั นักศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง จานวน 100 คน และจากฉบับใช้จริงทีใ่ ช้กบั กลุ่มตัวอย่างจานวน 972 คน แสดงรายละเอียด
ภาคผนวก ค.
3.10 ผูว้ จิ ยั เก็บข้อมูลจริงจากกลุ่มตัวอย่างเป้าหมาย จานวน 972 คน ซึง่ ก่อนทีจ่ ะดาเนินการ
วิเคราะห์แบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของลักษณะทางจิตและสภาพแวดล้อมใน
มหาวิทยาลัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการรับรูภ้ าพลักษณ์และพฤติกรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของ
มหาวิทยาลัยในนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการตรวจสอบคุณภาพ
ของแบบสอบถามทีใ่ ช้ในการวิจยั ด้วยการหาค่าความเทีย่ งตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) ของ
ข้อคาถามทุกข้อในแต่ละตัวชี้วดั ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirm Factor
Analysis) ในโปรแกรม LISREL เพื่อคัดเลือกข้อคาถามที่มคี ่าความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างที่อยู่ใน
ระดับดี เพื่อนามาวิเคราะห์แบบจาลองโครงสร้าง (รายละเอียดดังภาคผนวก ง.)

84

4. การพิ ทกั ษ์สิทธิ ของกลุ่มตัวอย่าง
ผู้วจิ ยั ได้รบั การรับรองด้านจริยธรรมการวิจยั จากคณะกรรมการจริยธรรมสาหรับพิ จารณา
ั ญาและวิจ ยั
โครงการวิจ ยั ที่ท าในมนุ ษ ย์( SWUEC/E-180/2559) จากสถาบัน ยุทธศาสตร์ท างป ญ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อผ่านการอนุ มตั แิ ล้วผูว้ จิ ยั ได้ทาการพิทกั ษ์สทิ ธิ ์ของกลุ่มตัวอย่าง
โดยการแนะนาตัวและชีแ้ จงให้ผเู้ ข้าร่วมการวิจยั ทราบวัตถุประสงค์และขัน้ ตอนการวิจยั พร้อมทัง้ ขอ
ความร่วมมือในการรวบรวมข้อมูล ตลอดจนชี้แจงสิทธิ ์ทีก่ ลุ่มตัวอย่างสามารถเข้าร่วมการวิจยั หรือ
สามารถปฏิเสธทีจ่ ะไม่เข้าร่วมการวิจยั ในครัง้ นี้ได้โดยไม่มผี ลต่อการบริการใดๆ ทีจ่ ะได้รบั หรือส่งผล
กระทบต่อการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนของนักศึกษา ทัง้ นี้ขอ้ มูลทีไ่ ด้จากการวิจยั
ครัง้ นี้จะไม่มกี ารเปิ ดเผยให้เกิดความเสียหายแก่กลุ่มตัว อย่างที่ทาการวิจยั โดยผู้วจิ ยั จะนาเสนอ
ผลการวิจยั ในภาพรวมและนามาใช้ประโยชน์ในการศึกษาเท่านัน้

5. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ภายหลังได้รบั การพิจารณารับรองด้านจริยธรรมการวิจยั แล้ว ผู้วจิ ยั ดาเนินการเก็บข้อมูล
ตามลาดับขัน้ ตอน ดังนี้
1. ติดต่อกับทางสถาบันอุดมศึกษาที่ใช้เป็ นกลุ่มตัวอย่างเพื่อขอความร่วมมือในการแจก
แบบสอบถามและเก็บรวบรวมในระยะเวลาที่กาหนด โดยนาหนังสือจากทางบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒถึงอธิการบดีหรือผู้บริหารฝ่ายกิจการนักศึกษาของสถาบันที่ใช้เป็ น
สถานทีเ่ ก็บข้อมูลเพื่อขอความอนุ เคราะห์การเก็บข้อมูลจากนักศึกษาทีเ่ ป็ นและไม่เป็ นสมาชิกชมรม
ด้านจิตอาสาและบาเพ็ญประโยชน์ทเ่ี ป็ นกลุ่มตัวอย่าง
2. จัดเตรียมแบบสอบถามให้เพียงพอกับกลุ่มตัวอย่าง
3. เมือ่ ได้รบั อนุญาตให้เก็บข้อมูลจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทัง้ 5 แห่ง ผูว้ จิ ยั นัดหมายกลุ่มตัวอย่าง
ทีต่ อ้ งการและดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล

6. การจัดกระทาข้อมูล
ผู้วจิ ยั นาข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากกลุ่มตัวอย่างมาตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของ
คาตอบของเครื่องมือในแต่ละชุดโดยคัดเลือกข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างที่มคี วามสมบูรณ์มาใช้ในการ
วิเคราะห์ ทาการตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนสาหรับเครื่องมือการวิจยั แต่ละชุดและนา
คะแนนทีไ่ ด้ไปวิเคราะห์ทางสถิติ
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7. การวิ เคราะห์ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปวิเคราะห์ขอ้ มูลตามขัน้ ตอนดังนี้
1. ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปสาหรับการวิจยั ทางสังคมศาสตร์ (SPSS/PC for Windows) ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลเบือ้ งต้นของกลุ่มตัวอย่างและตัวแปรทีใ่ ช้ในการศึกษา ได้แก่ ค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์
2. ใช้โปรแกรม LISREL ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันเพื่อตรวจสอบความเทีย่ งตรง
เชิงโครงสร้างของเครือ่ งมือวัดและการวิเคราะห์แบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุแบบมี
ตัวแปรแฝง (Structural equation models for latent variable) เพื่อตรวจสอบความตรงของแบบจาลอง
สมมติฐานเชิงทฤษฎีกบั ข้อมูลเชิงประจักษ์ เนื่องจากได้กาหนดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกต
กับตัวแปรแฝงก่อนแล้ว นัน่ คือตัวแปรสังเกตจะมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเฉพาะกับตัวองค์ประกอบ
เท่านัน้ (Bollen. 1989: 228) ในการตัดสินจะเลือกข้อทีม่ นี ้ าหนักองค์ประกอบ (factor loading) ทีม่ ี
นัยสาคัญไว้ก่อน โดยในการวิเคราะห์และตรวจสอบแบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
แบบมีตวั แปรแฝงเพื่อตรวจสอบความตรงของแบบจาลองสมมติฐานเชิงทฤษฎีกบั ข้อมูลเชิงประจักษ์
มีขนั ้ ตอนดังต่อไปนี้ (นงลักษณ์ วิรชั ชัย. 2542: 23-26)
2.1 การกาหนดข้อมูลจาเพาะของแบบจาลอง (Specification of the model) เพื่อศึกษา
ว่าตัวแปรเชิงเหตุใดบ้างทีส่ ่งผลโดยตรงและโดยอ้อมต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม
ของมหาวิทยาลัย โดยผูว้ จิ ยั ได้ใช้การวิเคราะห์รปู แบบโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงเหตุผล ประกอบด้วย
ตัว แปรสัง เกตและตัว แปรแฝง โดยมีข้อ ตกลงเบื้อ งต้ น ของรู ปแบบโครงสร้า งความสัมพัน ธ์ ว่ า
ความสัมพันธ์ของรูปแบบโครงสร้างความสัมพันธ์ทงั ้ หมดเป็ นความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง (Linear) เป็ น
ความสัมพันธ์เชิงบวก (Additive) และเป็ นความสัมพันธ์ทางเดียว (Recursive Model) ระหว่างตัวแปร
ภายนอก (Exogenous Variable) และตัวแปรภายใน (Endogenous Variable)
2.2 การระบุความเป็ นไปได้ค่าเดียวของแบบจาลอง (Identification of the model)
ผูว้ จิ ยั ใช้เงื่อนไขกฎ t (t-rule) นัน่ คือจานวนพารามิเตอร์ท่ไี ม่ทราบค่าจะต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ
จานวนสมาชิกในเมทริกซ์ความแปรปรวน - แปรปรวนร่วมของกลุ่มตัวอย่าง โดยกฎ t กล่าวว่า รูปแบบ
โครงสร้างความสัมพันธ์จะระบุค่าได้พอดีเมื่อ t ≤ (1/2) (p+q) (p+q+1) และใช้กฎความสัมพันธ์ทางเดียว
(Recursive Rule) (Bollen.1989: 103-104)
2.3 การประมาณค่าพารามิเตอร์ของแบบจาลอง (Parameter estimation from the
model) ผูว้ จิ ยั ใช้การประมาณค่าโดยใช้วธิ ี ML (Maximum Likelihood) เป็ นวิธที แ่ี พร่หลายทีส่ ุดเนื่องจาก
เป็ นวิธ ีท่มี ีความคงเส้นคงวา มีประสิทธิภาพและเป็ นอิสระจากมาตรตราวัดและมีการแจกแจงปกติ
(สุวมิ ล ติรกานันท์. 2550: 279)
3. การตรวจสอบความสอดคล้องของแบบจาลอง (Goodness-of-fit measures) เป็ นการประเมิน
ความสอดคล้องของโมเดลองค์ประกอบ โดยพิจารณาค่าสถิตติ ่างๆ ในผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลค่าสถิติ
เหล่านี้ใช้เป็ นหลักฐานสนับสนุ นว่าโมเดลสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดหี รือไม่ หรือแนะนาว่า
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โมเดลไม่ ส อดคล้อ งกับ ข้อ มูล อย่ า งไร ซึ่ง กรณี โ มเดลไม่ส อดคล้อ งกับ ข้ อ มูล ต้ อ งปฏิเ สธโมเดล
องค์ประกอบตามสมมติฐาน หรืออาจใช้ค่ าสถิติท่ใี ห้มากับผลการวิเคราะห์ประกอบการตัดสินใจ
กาหนดข้อมูลจาเพาะของโมเดลหรือปรับโมเดลใหม่ ค่าสถิตทิ ส่ี าคัญทีใ่ ช้พจิ ารณาหรือตัดสินใจในการ
วิเคราะห์องค์ประกอบ (Hair; & et al. 2006:746-750; สุภมาส อังศุโชติ, สมถวิล วิจติ รวรรณา และ
รัชนีกูล ภิญโญภานุวฒ
ั น์. 2551: 21-25 และ สุวมิ ล ติรกานันท์. 2550: 240-249) ได้แก่
3.1 ค่าสถิตสิ ถิตไิ คสแควร์ (Chi-square statistics:  2) เป็ นสถิตทิ ท่ี ดสอบสมมติฐาน
เป็นกลางว่า เมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมของกลุ่มตัวอย่างและกลุ่มประชากรมีค่าเท่ากัน ดังนัน้ ถ้าผล
การทดสอบมีนัยสาคัญทางสถิติ แสดงว่า รูปแบบไม่มคี วามกลมกลืน ค่าสถิตไิ ค-สแควร์ มีจุดอ่อนคือ
ไม่อิสระจากขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยถ้ากลุ่มตัวอย่างมีขนาดใหญ่มาก ผลการทดสอบจะออกมามี
นัยสาคัญได้ง่าย และถ้ากลุ่มตัวอย่างมีขนาดเล็กไป (น้อยกว่า 100) จะมีค่าสูงไปหรือได้ค่าที่มคี วาม
น่ าเชื่อถือน้อยลง (สุภมาส อังศุโชติ, สมถวิล วิจติ รวรรณา และรัชนีกูล ภิญโญภานุ วฒ
ั น์ . 2551: 21)
และค่าไค-สแควร์สมั พัทธ์ (Relative Chi-square) ซึ่งเป็ นอัตราส่วนระหว่างค่าสถิตไิ ค-สแควร์กบั
จานวนองศาอิสระ (  2/df) ควรมีค่าน้อยกว่า 3.00 (Hair; & et al. 2006: 38 -134)
3.2 ค่าดัชนีวดั ระดับความกลมกลืนเปรียบเทียบ CFI (Comparative Fit Index) มีค่า
อยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 ถ้ามีค่ามากกว่า 0.90 แสดงว่าโมเดลสอดคล้องกับข้อมูลประจักษ์ดี (Hair; & et al.
2006:749 และ สุวมิ ล ติรกานันท์. 2550: 247)
3.3 ค่าดัชนีรากของค่าเฉลีย่ กาลังสองของส่วนเหลือมาตรฐาน SRMR (Standardized
root mean square residual) เป็ นค่าเฉลีย่ ของเศษทีเ่ หลือจากการเปรียบเทียบค่าความแปรปรวน
และความแปรปรวนร่วมทีไ่ ด้จากกลุ่มตัวอย่างกับค่าทีป่ ระมาณจากค่าพารามิเตอร์ ถ้ามีค่าน้อยกว่า
0.05 แสดงว่าโมเดลสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (สุภมาส อังศุโชติ, สมถวิล วิจติ รวรรณา และ
รัชนีกูล ภิญโญภานุวฒ
ั น์. 2551: 25)
3.4 ค่าดัชนีรากของค่าเฉลีย่ กาลังสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ RMSEA
(Root Mean Square Error of Approximation) ค่า RMSEA เป็ นค่าทีบ่ ่งบอกถึงความไม่กลมกลืน
ของโมเดลที่สร้างขึน้ กับเมทริกซ์ ความแปรปรวนร่วมของประชากร ดังนัน้ โมเดลทีม่ คี วามกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ทด่ี คี วรมีค่า RMSEA เข้าใกล้ศูนย์ โดยถ้ามีค่าน้อยกว่า 0.05 แสดงว่าโมเดลกลมกลืน
ดีมาก ถ้ามีค่าอยู่ระหว่าง 0.05 ถึง 0.08 แสดงว่าโมเดลกลมกลืนในระดับดีพอสมควร ถ้ามีค่าอยู่ระหว่าง
0.08 ถึง 0.10 แสดงว่าโมเดลมีความกลมกลืนปานกลาง (Hair; & et al. 2006: 747; สุภมาส อังศุโชติ,
สมถวิล วิจติ รวรรณา และรัชนีกูล ภิญโญภานุวฒ
ั น์. 2551: 23)
ในการวิจยั ครัง้ นี้จะใช้เกณฑ์ในการทดสอบความสอดคล้องกลมกลืนของแบบจาลอง
ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ กับข้อมูลเชิงประจักษ์ สรุปได้ตามตาราง 2
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ตาราง 2 สรุปเกณฑ์ทใ่ี ช้ในการทดสอบความสอดคล้องกลมกลืนของแบบจาลอง
ดัชนี วดั ระดับความสอดคล้อง
1. ค่าไค-สแควร์ (  2)
2. ค่า CFI
3. ค่า SRMR
4. ค่า RMSEA

เกณฑ์ที่ใช้ตดั สิ นความสอดคล้อง
ไม่มนี ยั สาคัญทางสถิติ (p > .05)
,  2 /df น้อยกว่า 3
มากกว่า 0.90
น้อยกว่า 0.05
น้อยกว่า 0.10

4. การปรับแบบจาลอง (Model adjustment) ในการปรับแก้แบบจาลองที่ไม่กลมกลืน
(Model modification) จะพิจารณาจากค่าดัชนีการปรับแก้ (Modification indices) ซึง่ จะบอกผูว้ จิ ยั
ว่า ควรจะเพิม่ เส้นทางอิทธิพลเพิม่ หรือตัดเส้นทางอิทธิพลออกในตัวแปรคู่ใด จึงจะทาให้ แบบจาลอง
มีความกลมกลืนดีขน้ึ ซึง่ ผูว้ จิ ยั จะทาการตัดสินใจโดยพิจารณาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุตามแนวคิด
ทฤษฎีและผลการวิจยั สนับสนุนเป็นหลัก

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจยั นี้มคี วามมุ่งหมายของการวิจยั เพื่อทดสอบและเปรียบเทียบแบบจาลองโครงสร้าง
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของลักษณะทางจิตและสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการรับรู้
ภาพลัก ษณ์ แ ละพฤติ ก รรมการมีส่ ว นร่ ว มรับ ผิ ด ชอบต่ อ สัง คมของมหาวิท ยาลัย ในนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ โดยผูว้ จิ ยั ได้แบ่งการนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามลาดับ
ดังนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเบือ้ งต้นของกลุ่มตัวอย่าง
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ค่าสถิตพิ น้ื ฐานของตัวแปรทีใ่ ช้ในการศึกษา
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ขอ้ มูลตามสมมติฐาน

สัญลักษณ์ และอักษรย่อที่ใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล
เพื่อให้เกิดความเข้าใจทีต่ รงกัน การนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั
ได้กาหนดอักษรย่อทีใ่ ช้ในการแปลผลดังนี้
usr
หมายถึง พฤติกรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัย
teach
หมายถึง การเรียนการสอน การวิจยั และบริการวิชาการ
govern
หมายถึง การบริหารจัดการและการกากับดูแล
partic
หมายถึง การมีส่วนร่วมของชุมชน
qualit
หมายถึง คุณภาพชีวติ ในมหาวิทยาลัย
image
หมายถึง การรับรูภ้ าพลักษณ์มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิน่
manage หมายถึง ภาพลักษณ์ดา้ นการจัดการศึกษาเพื่อท้องถิน่
researc หมายถึง ภาพลักษณ์ดา้ นการวิจยั เพื่อท้องถิน่
servic
หมายถึง ภาพลักษณ์ดา้ นการบริการวิชาการแก่สงั คมและท้องถิน่
cultur
หมายถึง ภาพลักษณ์ดา้ นการทานุ บารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมปิ ญั ญาท้องถิน่
religi
หมายถึง ความผูกพันทางศาสนา
believ
หมายถึง ความเชื่อตามหลักศาสนา
pract
หมายถึง การปฏิบตั ทิ างศาสนา
public
หมายถึง จิตสานึกสาธารณะ
value
หมายถึง การเห็นคุณค่าและเอาใจใส่ต่อประโยชน์ส่วนรวม
rules
หมายถึง การรักษากฎระเบียบของส่วนรวม
volunt
หมายถึง การอาสาทากิจกรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
model
หมายถึง แบบอย่างทีด่ จี ากอาจารย์
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econo
soclaw
ethics
give
usup
budget
accept
friend
emo
wit
mind

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

เศรษฐกิจของมหาวิทยาลัย
กฎหมายและระเบียบทางสังคม
จริยธรรม
การให้แก่สงั คม
การสนับสนุ นจากมหาวิทยาลัย
วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ และแรงงาน
การยอมรับและพัฒนา
แบบอย่างทีด่ จี ากเพื่อน
แบบอย่างทางอารมณ์
แบบอย่างการบริโภคด้วยปญั ญา
แบบอย่างทางจิตสาธารณะ

ตอนที่ 1 การวิ เคราะห์ข้อมูลเบือ้ งต้นของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่ มตัว อย่า งที่ใ ช้ใ นการวิจยั ครัง้ นี้ เ ป็ นนักศึก ษามหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่ มรัต นโกสินทร์
จานวน 972 คน โดยมีคุณลักษณะดังนี้
ตาราง 3 จานวนและร้อยละของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ทเ่ี ป็ นกลุ่มตัวอย่าง
ข้อมูลส่วนบุคคล

เพศ
ชาย
หญิง

ชมรมด้านจิตอาสา
และบาเพ็ญประโยชน์
(n = 478)
จานวน ร้อยละ

ชมรมอื่น ๆ
(n = 494)

กลุ่มรวม
(n = 972 )

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

รวม

150
328
478

31.38
68.62
100

132
362
494

26.72
73.28
100

282
690
972

29.01
70.99
100

รวม

426
23
27
2
478

89.12
4.81
5.65
0.42
100

468
10
16
0
494

94.74
2.02
3.24
0.00
100

894
33
43
2
972

91.97
3.40
4.42
0.21
100

ศาสนา
พุทธ
คริสต์
อิสลาม
อื่น ๆ
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ตาราง 3 (ต่อ)
ข้อมูลส่วนบุคคล

สถานภาพการเป็ นสมาชิ กชมรม
ประธานชมรม
รองประธานชมรม
เลขานุการชมรม
กรรมการชมรม
สมาชิกชมรม
รวม
ระยะเวลาการเป็ นสมาชิ กชมรม
6 เดือน ไม่ถงึ 1 ปี
1 ปี
2 ปี
3 ปี
4 ปี
รวม
จานวนครัง้ การเข้าร่วมกิ จกรรม
1-3 ครัง้
4-6 ครัง้
7-9 ครัง้
รวม
มหาวิ ทยาลัยราชภัฏ
ธนบุร ี
บ้านสมเด็จฯ
สวนสุนนั ทา
พระนคร
จันทรเกษม
รวม

ชมรมด้านจิตอาสา
และบาเพ็ญประโยชน์
(n = 478)
จานวน ร้อยละ

ชมรมอื่น ๆ
(n = 494)

กลุ่มรวม
(n = 972 )

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

2
5
1
13
457
478

0.42
1.04
0.21
2.72
95.61
100

2
3
0
5
484
494

0.40
0.61
0.00
1.01
97.98
100

4
8
1
18
941
972

0.41
0.82
0.11
1.85
96.81
100

210
162
72
34
0
478

43.93
33.89
15.07
7.11
0.00
100

175
193
80
44
2
494

35.43
39.07
16.19
8.91
0.40
100

385
355
152
78
2
972

39.61
36.52
15.64
8.03
0.20
100

377
68
33
478

78.87
14.23
6.90
100

367
79
48
494

74.29
15.99
9.72
100

744
147
81
972

76.55
15.12
8.33
100

60
110
165
80
63
478

12.55
23.01
34.52
16.74
13.18
100

68
111
168
83
64
494

13.77
22.47
34.01
16.80
12.95
100

128
221
333
163
127
972

13.17
22.74
34.26
16.77
13.06
100
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ตาราง 3 พบว่า ในกลุ่มรวมของนักศึกษาส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยจานวน
690 คน คิดเป็ นร้อยละ 70.99 เป็ นเพศหญิง และจานวน 282 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.01 เป็ นเพศชาย
สาหรับการนับถือศาสนาพบว่าเป็ นกลุ่มนักศึกษาทีน่ ับถือศาสนาพุทธมากทีส่ ุด จานวน 894 คน คิด
เป็นร้อยละ 91.97 รองลงมาเป็ นกลุ่มนักศึกษาทีน่ ับถือศาสนาอิสลาม จานวน 43 คน คิดเป็ นร้อยละ
4.42 ส่วนสถานภาพการเป็ นสมาชิกชมรมพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ระบุสถานภาพเป็ นสมาชิกชมรม
จานวน 941 คน คิดเป็ นร้อยละ 96.81 รองลงมาเป็ นกรรมการชมรมจานวน 18 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.85
สาหรับระยะเวลาการเป็ นสมาชิกชมรมนักศึกษาส่วนใหญ่มรี ะยะเวลาการเป็ นสมาชิกชมรม 6 เดือน
แต่ไม่ถงึ 1 ปี จานวน 385 คน คิดเป็ นร้อยละ 39.61 รองลงมาเป็ นกลุ่มทีร่ ะยะเวลาการเป็ นสมาชิกชมรม
1 ปี จานวน 355 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.52 ส่วนจานวนครัง้ การเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มนักศึกษา
ส่วนใหญ่อยู่ท่ี 1-3 ครัง้ จานวน 744 คน คิดเป็ นร้อยละ 76.55 รองลงมาเป็ นกลุ่มทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรม 4-6
ครัง้ จานวน 147 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.12 และส่วนใหญ่เป็ นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
จานวน 333 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.26 รองลงมาเป็ นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จ
จานวน 221 คน คิดเป็นร้อยละ 22.74
เมื่อพิจารณาเฉพาะกลุ่มนักศึกษาในชมรมด้านจิตอาสาและบาเพ็ญประโยชน์พบว่า ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยจานวน 328 คน คิดเป็ นร้อยละ 68.62 เป็ นเพศหญิง และจานวน
150 คน คิดเป็นร้อยละ 31.38 เป็นเพศชาย สาหรับการนับถือศาสนาพบว่าเป็ นกลุ่มนักศึกษาทีน่ ับถือ
ศาสนาพุทธมากทีส่ ุด จานวน 426 คน คิดเป็ นร้อยละ 89.12 รองลงมาเป็ นกลุ่มนักศึกษาทีน่ ับถือศาสนา
อิสลาม จานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 5.65 ส่วนสถานภาพการเป็ นสมาชิกชมรมพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่
ระบุสถานภาพเป็ นสมาชิกชมรม จานวน 457 คน คิดเป็ นร้อยละ 95.61 รองลงมาเป็ นกรรมการชมรม
จานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 2.72 สาหรับระยะเวลาการเป็ นสมาชิกชมรมส่ วนใหญ่มรี ะยะเวลาการ
เป็ นสมาชิกชมรม 6 เดือนแต่ไม่ถงึ 1 ปี จานวน 210 คน คิดเป็ นร้อยละ 43.93 รองลงมาเป็ นกลุ่มที่
ระยะเวลาการเป็ นสมาชิกชมรม 1 ปี จานวน 162 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.89 ส่วนจานวนครัง้ การเข้า
ร่วมกิจกรรมของกลุ่มนักศึกษาส่วนใหญ่อยู่ท่ี 1-3 ครัง้ จานวน 377 คน คิดเป็ นร้อยละ 78.87
รองลงมา 4-6 ครัง้ จานวน 68 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.23 และส่วนใหญ่เป็ นนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนนั ทา จานวน 165 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.52 รองลงมาเป็ นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จ จานวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 23.01
เมื่อ พิจารณาเฉพาะกลุ่ มนัก ศึกษาในชมรมอื่น ๆ ที่ไม่ใ ช่ชมรมด้านจิตอาสาและบาเพ็ญ
ประโยชน์พบว่า ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยจานวน 362 คน คิดเป็ นร้อยละ 73.28
เป็ นเพศหญิง และจานวน 132 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.72 เป็ นเพศชาย สาหรับการนับถือศาสนา
พบว่าเป็นกลุ่มนักศึกษาทีน่ ับถือศาสนาพุทธมากทีส่ ุด จานวน 468 คน คิดเป็ นร้อยละ 94.74 รองลงมา
เป็ นกลุ่มนักศึกษาทีน่ ับถือศาสนาอิสลาม จานวน 16 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.24 ส่วนสถานภาพการเป็ น
สมาชิกชมรมพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ระบุสถานภาพเป็ นสมาชิกชมรม จานวน 484 คน คิดเป็ นร้อยละ
97.98 รองลงมาเป็ นกรรมการชมรมจานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.01 สาหรับระยะเวลาการเป็ น
สมาชิกชมรมส่วนใหญ่มรี ะยะเวลาการเป็นสมาชิกชมรม 1 ปี จานวน 193 คน คิดเป็ นร้อยละ 39.07
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รองลงมาเป็ นกลุ่มทีร่ ะยะเวลาการเป็ นชมรม 6 เดือนแต่ไม่ถงึ 1 ปี จานวน 175 คน คิดเป็ นร้อยละ
35.43 ส่วนจานวนครัง้ การเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มนักศึกษาส่วนใหญ่อยู่ท่ี 1-3 ครัง้ จานวน 367 คน
คิดเป็ นร้อยละ 74.29 รองลงมาเป็ นกลุ่มทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรม 4-6 ครัง้ จานวน 79 คน คิดเป็ นร้อยละ
15.99 และส่วนใหญ่เป็ นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จานวน 168 คน คิดเป็ นร้อยละ
34.01 รองลงมาเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ จานวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 22.47

ตอนที่ 2 การวิ เคราะห์ค่าสถิ ติพืน้ ฐานของตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
การศึกษาค่าสถิตพิ น้ื ฐานของตัวแปรทีท่ าการศึกษาในแบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์ใน
กลุ่มรวม กลุ่มนักศึกษาชมรมด้านจิตอาสาและบาเพ็ญประโยชน์ และกลุ่มนักศึกษาชมรมด้านอื่น ๆ ที่
ไม่ใช่ดา้ นจิตอาสาและบาเพ็ญประโยชน์โดยการคานวณค่าเฉลีย่ (M) ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (SD)
ค่าความเบ้ (Sk) ค่าความโด่ง (Ku) ค่า P-value ของสถิตทิ ดสอบไค-สแควร์ (  2) โดยผูว้ จิ ยั ได้แปลง
ค่าตัวแปรให้กลายเป็ นค่าคะแนนแบบปกติ (Normal Score) แล้วทดสอบว่าตัวแปรสังเกตทีท่ าการศึกษา
ในแบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์มกี ารแจกแจงเป็ นแบบโค้งปกติหรือไม่ โดยพิจารณาจากผล
การทดสอบนัยสาคัญทางสถิตขิ องทัง้ ค่าความเบ้และความโด่ง ถ้าไม่มนี ัยสาคัญทางสถิตแิ สดงว่าตัวแปร
มีการแจกแจงเป็ นโค้ง ปกติซ่งึ แสดงผลการวิเคราะห์ไว้ ในตาราง 4 และการค านวณค่ าสัมประสิทธิ ์
สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาทัง้ ในกลุ่มรวม กลุ่มนักศึกษาชมรมด้านจิตอาสาและบาเพ็ญ
ประโยชน์ และกลุ่มนักศึกษาชมรมด้านอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ด้านจิตอาสาและบาเพ็ญประโยชน์ โดยใช้การ
ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสองตัว (Bivariate Relationship) ด้วยการคานวณค่าสัมประสิทธ์
สหสัมพันธ์เพียร์สนั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) แสดงในตาราง 5
จากตาราง 4 เมื่อพิจารณาค่าสถิตพิ บว่าตัวแปรที่ใช้ศึกษาสะท้อนได้อย่างชัดเจนว่า กลุ่ม
ตัว อย่ า งในทุ ก กลุ่ ม มีจ ิต ส านึ ก สาธารณะสู ง ที่สุ ด โดยในกลุ่ ม รวมมีค่ า เฉลี่ย เท่ า กับ 4.379 กลุ่ ม
นักศึกษาชมรมด้านจิตอาสาและบาเพ็ญประโยชน์ มคี ่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.314 และกลุ่มนักศึกษาชมรม
ด้านอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ด้านจิตอาสาและบาเพ็ญประโยชน์ มคี ่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.441 รองลงมาคือตัวแปร
การได้รบั แบบอย่างทีด่ จี ากอาจารย์โดยในกลุ่มรวมมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.259 กลุ่มนักศึกษาชมรมด้าน
จิตอาสาและบาเพ็ญประโยชน์มคี ่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.229 และกลุ่มนักศึกษาชมรมด้านอื่น ๆ ทีไ่ ม่ใช่ดา้ น
จิตอาสาและบาเพ็ญประโยชน์ มคี ่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.289 และการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสัง คมของ
มหาวิทยาลัยมีค่าเฉลี่ยต่ าทีส่ ุดโดยในกลุ่มรวมมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.717 กลุ่มนักศึกษาชมรมด้านจิต
อาสาและบาเพ็ญประโยชน์มคี ่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.740 และกลุ่มนักศึกษาชมรมด้านอื่น ๆ ทีไ่ ม่ใช่ดา้ นจิต
อาสาและบาเพ็ญประโยชน์มคี ่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.695 โดยจาแนกรายละเอียดตามตัวแปรสังเกตได้ดงั นี้
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ตาราง 4 ค่าสถิตทิ ใ่ี ช้ตรวจสอบการแจกแจงแบบโค้งปกติ (Normal curve) ของตัวแปรสังเกตทีใ่ ช้ในการศึกษา
กลุ่มนักศึกษา
ชมรมด้านจิ ตอาสาฯ

ตัวแปร
การเรียนการสอน วิจยั ฯ
การบริหารจัดการและการกากับดูแล
การมีสว่ นร่วมกับชุมชน
คุณภาพชีวติ ในมหาวิทยาลัย
การจัดการศึกษาเพื่อท้องถิน่
การวิจยั เพื่อท้องถิน่
การบริการวิชาการแก่สงั คมฯ
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมฯ
ความเชื่อตามหลักศาสนา
การปฏิบตั ทิ างศาสนา
การเห็นคุณค่าและเอาใจใส่ฯ
การรักษากฎระเบียบของส่วนรวม
การอาสาทากิจกรรมฯ
เศรษฐกิจของมหาวิทยาลัย

M

SD

Sk

Ku

3.621
3.699
3.775
3.895
3.819
3.955
3.951
3.855
4.106
4.031
4.254
4.347
4.347
4.195

0.913
0.944
0.917
0.972
0.879
0.894
0.882
0.950
0.884
0.859
1.012
1.001
0.995
0.940

-0.005
-0.005
-0.004
-0.007
-0.010
-0.009
-0.007
-0.021
-0.008
-0.004
-0.059
-0.056
-0.075
-0.053

-0.043
-0.059
-0.035
-0.091
-0.044
-0.051
-0.043
-0.060
-0.038
-0.024
-0.209
-0.215
-0.272
-0.184

กลุ่มนักศึกษา
ชมรมด้านอื่น ๆ
Pvalue
0.995
0.984
0.998
0.946
0.991
0.988
0.993
0.967
0.995
0.999
0.550
0.538
0.330
0.637

M

SD

Sk

Ku

3.603
3.638
3.755
3.785
3.909
3.921
3.984
3.978
4.276
4.086
4.377
4.519
4.424
4.202

0.950
1.027
0.972
0.973
0.861
0.894
0.879
0.893
0.858
0.855
0.943
0.943
0.929
0.868

-0.007
0.002
-0.005
-0.015
-0.006
-0.006
-0.007
-0.020
-0.017
-0.012
-0.066
-0.073
-0.083
-0.031

-0.037
-0.119
-0.074
-0.070
-0.078
-0.049
-0.047
-0.097
-0.082
-0.057
-0.241
-0.250
-0.266
-0.126

กลุ่มรวม
Pvalue
0.996
0.891
0.967
0.964
0.962
0.990
0.991
0.919
0.948
0.981
0.424
0.383
0.315
0.841

M

SD

Sk

Ku

3.612
3.668
3.765
3.839
3.865
3.938
3.968
3.918
4.192
4.059
4.317
4.435
4.386
4.199

0.932
0.987
0.945
0.974
0.871
0.894
0.880
0.923
0.875
0.857
0.979
0.975
0.962
0.903

-0.005
-0.001
-0.005
-0.011
-0.012
-0.007
-0.008
-0.023
-0.013
-0.009
-0.063
-0.066
-0.081
-0.043

-0.044
-0.095
-0.060
-0.083
-0.048
-0.055
-0.050
-0.074
-0.061
-0.041
-0.229
-0.233
-0.270
-0.162

Pvalue
0.975
0.851
0.948
0.880
0.960
0.955
0.964
0.876
0.934
0.975
0.205
0.189
0.090
0.492

94
ตาราง 4 (ต่อ)
กลุ่มนักศึกษา
ชมรมด้านจิ ตอาสาฯ

ตัวแปร
กฎหมายและระเบียบทางสังคม
จริยธรรม
การให้แก่สงั คม
วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ ฯ
การยอมรับและพัฒนา
การเห็นแบบอย่างทางอารมณ์
การเห็นแบบอย่างการบริโภคฯ
การเห็นแบบอย่างทางจิตสาธารณะ

M

SD

Sk

Ku

4.172
4.240
4.270
3.961
4.119
4.094
4.094
4.248

0.968
0.927
0.913
0.900
0.888
0.891
0.879
0.930

-0.040
-0.030
-0.020
-0.009
-0.008
-0.009
-0.008
-0.017

-0.147
-0.119
-0.094
-0.053
-0.059
-0.046
-0.035
-0.092

กลุ่มนักศึกษา
ชมรมด้านอื่น ๆ
Pvalue
0.774
0.863
0.927
0.987
0.982
0.990
0.996
0.934

M

SD

Sk

Ku

4.283
4.348
4.296
4.003
4.120
4.174
4.146
4.292

0.859
0.854
0.833
0.863
0.838
0.817
0.867
0.842

-0.032
-0.032
-0.020
-0.020
-0.015
-0.012
-0.008
-0.015

-0.123
-0.128
-0.089
-0.092
-0.059
-0.062
-0.051
-0.084

กลุ่มรวม
Pvalue
0.845
0.834
0.932
0.927
0.975
0.975
0.988
0.947

M

SD

Sk

Ku

4.228
4.295
4.283
3.982
4.120
4.135
4.120
4.270

0.915
0.892
0.873
0.881
0.862
0.855
0.873
0.886

-0.038
-0.032
-0.022
-0.015
-0.013
-0.012
-0.009
-0.018

-0.137
-0.125
-0.091
-0.077
-0.061
-0.055
-0.040
-0.084

Pvalue
0.611
0.678
0.864
0.893
0.935
0.947
0.976
0.864
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ในตัวแปรพฤติกรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยพบว่ากลุ่มนักศึกษา
ชมรมด้านจิตอาสาและบาเพ็ญประโยชน์ มคี ่าเฉลีย่ ของพฤติกรรมในด้านการเรียนการสอน วิจยั และ
บริการวิชาการเท่ากับ 3.621 ด้านการบริหารจัดการและการกากับดูแลเท่ากับ 3.699 ด้านการมีส่วน
ร่วมกับชุมชนเท่ากับ 3.775 และด้านคุณภาพชีวติ ในมหาวิทยาลัยเท่ากับ 3.895 ซึง่ สูงกว่าค่าเฉลีย่
ของพฤติกรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัย ทุกด้านของกลุ่มนักศึกษาชมรม
ด้านอื่น ๆ ทีไ่ ม่ใช่ดา้ นจิตอาสาและบาเพ็ญประโยชน์
สาหรับตัวแปรการรับรูภ้ าพลักษณ์มหาวิทยาลัยฯ พบว่าการรับรู้ด้านการวิจยั เพื่อท้องถิ่น
และการรับรูด้ ้านการบริการวิชาการแก่สงั คมและท้องถิน่ ของกลุ่มนักศึกษาชมรมด้านจิตอาสาและ
บาเพ็ญประโยชน์ มคี ่าเฉลีย่ 3.955 และ 3.951 ซึง่ สูงกว่ากลุ่มนักศึกษาชมรมด้านอื่น ๆ ทีไ่ ม่ใช่ดา้ น
จิตอาสาและบาเพ็ญประโยชน์ ทม่ี คี ่าเฉลี่ย 3.894 และ 0.882 ส่วนค่าเฉลี่ยของการรับรูด้ า้ นการจัด
ั ญาท้ อ งถิ่น ของกลุ่ ม
การศึก ษาเพื่อ ท้อ งถิ่น และด้า นการท านุ บ ารุ ง ศิล ปวัฒ นธรรมและภู ม ิป ญ
นักศึกษาชมรมด้านอื่น ๆ ทีไ่ ม่ใช่ดา้ นจิตอาสาและบาเพ็ญประโยชน์สูงกว่ากลุ่มนักศึ กษาชมรมด้าน
จิตอาสาและบาเพ็ญประโยชน์ เช่นเดียวกับตัวแปรการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยพบว่าค่าเฉลีย่ ด้าน
วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ และแรงงาน และด้านการยอมรับและพัฒนาของกลุ่มนักศึกษาชมรมด้าน
อื่น ๆ ทีไ่ ม่ใช่ดา้ นจิตอาสาและบาเพ็ญประโยชน์ เท่ากับ 3.961 และ 4.119 สูงกว่าค่าเฉลีย่ ของกลุ่ม
นักศึกษาชมรมด้านจิตอาสาและบาเพ็ญประโยชน์ทม่ี คี ่าเท่ากับ 4.003 และ 4.120 ตามลาดับ
ส่วนตัวแปรความผูกพันทางศาสนานัน้ พบว่าค่าเฉลีย่ ทัง้ ด้านความเชื่อตามหลักศาสนาและ
ด้านการปฏิบ ัติท างศาสนาของกลุ่ ม นักศึกษาชมรมด้านอื่น ๆ ที่ไ ม่ใ ช่ด้านจิต อาสาและบาเพ็ญ
ประโยชน์สงู กว่ากลุ่มนักศึกษาชมรมด้านจิตอาสาและบาเพ็ญประโยชน์ ซึง่ มีลกั ษณะเช่นเดียวกับตัว
แปรจิต ส านึก สาธารณะ ตัว แปรแบบอย่า งที่ดีจากอาจารย์ และตัว แปรแบบอย่างที่ดีจากเพื่อ นที่
ค่าเฉลีย่ ในทุกด้านของกลุ่มนักศึกษาชมรมด้านอื่น ๆ ทีไ่ ม่ใช่ดา้ นจิตอาสาและบาเพ็ญประโยชน์ ลว้ น
สูงกว่ากลุ่มนักศึกษาชมรมด้านจิตอาสาและบาเพ็ญประโยชน์
เมื่อ ทาการตรวจสอบการแจกแจงของตัว แปรสัง เกตในกลุ่ ม รวมพบว่ า ตัว แปรสังเกตที่
ทาการศึกษาทุกตัวแปรไม่มนี ัยสาคัญทางสถิติ (p-value ของ Skewness; & Kurtosis มากกว่า .05)
ซึ่ง แสดงว่ า ตัว แปรสัง เกตที่ท าการศึก ษาในกลุ่ ม รวมทุ ก ตัว แปรมีก ารแจกแจงเป็ น โค้ ง ปกติ
เช่นเดียวกับผลการตรวจสอบการแจกแจงของตัวแปรสังเกตในกลุ่มนักศึกษาชมรมด้านจิตอาสาและ
บาเพ็ญประโยชน์ และกลุ่มนักศึกษาชมรมด้านอื่น ๆ ทีไ่ ม่ใช่ด้านจิตอาสาและบาเพ็ญประโยชน์ ทต่ี วั
แปรสังเกตทุกตัวแปรทีท่ าการศึกษามีการแจกแจงเป็นโค้งปกติ ดังนัน้ ข้อมูลทีน่ ามาศึกษาในครัง้ นี้จงึ
เป็นไปตามข้อตกลงเบือ้ งต้นของการแจกแจงแบบโค้งปกติ
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ตาราง 5 ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตทีใ่ ช้ในการศึกษา
ตัวแปร
1. การเรียนการสอนวิจยั และบริการวิชาการ
2. การบริหารจัดการและการกากับดูแล
3. การมีส่วนร่วมกับชุมชน
4. คุณภาพชีวติ ในมหาวิทยาลัย
5. การจัดการศึกษาเพื่อท้องถิน่
6. การวิจยั เพื่อท้องถิน่
7. การบริการวิชาการแก่สงั คมและท้องถิน่
8. การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมฯ
9. ความเชื่อตามหลักศาสนา
10. การปฏิบตั ทิ างศาสนา
11. การเห็นคุณค่าและเอาใจใส่ต่อส่วนรวม
12. การรักษากฎระเบียบของส่วนรวม
13. การอาสาทากิจกรรมเพื่อส่วนรวม
14. เศรษฐกิจของมหาวิทยาลัย
15. กฎหมายและระเบียบทางสังคม
16. จริยธรรม
17. การให้แก่สงั คม
18. วัสดุอปุ กรณ์งบประมาณและแรงงาน
19. การยอมรับและพัฒนา
20. แบบอย่างทางอารมณ์
21. แบบอย่างการบริโภคด้วยปญั ญา
22. แบบอย่างทางจิตสาธารณะ

1
1
.783**
.791**
.742**
.594**
.621**
.593**
.539**
.403**
.474**
.267**
.269**
.308**
.355**
.345**
.372**
.421**
.448**
.466**
.421**
.401**
.388**

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

1
.798**
.771**
.550**
.588**
.560**
.487**
.378**
.475**
.239**
.245**
.263**
.322**
.322**
.342**
.392**
.417**
.445**
.393**
.368**
.364**

1
.829**
.620**
.682**
.649**
.564**
.451**
.545**
.321**
.353**
.382**
.387**
.398**
.430**
.468**
.483**
.499**
.478**
.448**
.443**

1
.603**
.683**
.634**
.544**
.440**
.526**
.346**
.347**
.384**
.429**
.409**
.437**
.490**
.491**
.516**
.481**
.468**
.474**

1
.796**
.763**
.697**
.565**
.550**
.504**
.482**
.492**
.506**
.531**
.490**
.512**
.550**
.563**
.522**
.511**
.495**

1
.827**
.715**
.583**
.599**
.478**
.467**
.499**
.513**
.519**
.520**
.549**
.591**
.611**
.541**
.508
.516

1
.745**
.585**
.612**
.477**
.487**
.514**
.520**
.539**
.539**
.580**
.584**
.610**
.544**
.527**
.538**

1
.631**
.608**
.571**
.537**
.527**
.566**
.621**
.582**
.602**
.619**
.625**
.570**
.519**
.524**

1
.781**
.707**
.708**
.700**
.611**
.670**
.650**
.631**
.563**
.622**
.594**
.592**
.612**

1
.549**
.582**
.602**
.574**
.559**
.570**
.597**
.560**
.619**
.585**
.597**
.601**

1
.831**
.763**
.646**
.686**
.667**
.649**
.546**
.575**
.599**
.592**
.614**

1
.810**
.633**
.689**
.650**
.651**
.534**
.595**
.588**
.573**
.621**

1
.639**
.675**
.656**
.676**
.551**
.633**
.598**
.604**
.651**

1
.764**
.695**
.725**
.614**
.609**
.620**
.593**
.616**

1
.811**
.793**
.634**
.652**
.666**
.633**
.645**

1
.817**
.611**
.673**
.660**
.626**
.670**

1
.660**
.706**
.675**
.649**
.691**

1
.806**
.655**
.603**
.610**

1
.680**
.626**
.650**

1
.771**
.755**

1
.801**

1

** มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
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หลังจากทีไ่ ด้ดาเนินการตรวจสอบการแจกแจงแบบโค้งปกติข องตัวแปรสังเกตทีน่ ามาใช้ใน
การศึกษาในแบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์ของกลุ่มรวม กลุ่มนักศึกษาชมรมด้านจิตอาสาและ
บาเพ็ญประโยชน์ และกลุ่มนักศึกษาชมรมด้านอื่น ๆ ทีไ่ ม่ใช่ดา้ นจิตอาสาและบาเพ็ญประโยชน์ แล้ว
ผูว้ จิ ยั จึงได้ทาการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัว แปรสองตัว (Bivariate Relationship) ด้ว ยการค านวณค่ า สัมประสิทธิส์ หสัม พันธ์เ พียร์ส ัน
(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) เพื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ตามที่
ไคลน์ (Kline. 2005: 56) ได้เสนอไว้ว่าหากตัวแปรทีม่ คี วามสัมพันธ์กนั สูงกว่า .85 จะทาให้เกิดปญั หาภาวะ
ร่วมเส้นตรง (Multicollinearity) ดังนัน้ ตัวแปรทีใ่ ช้ในการศึกษานี้จงึ ควรมีค่า สัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ท่ี
ไม่เป็ นปญั หาดังกล่าว และเมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์จากตาราง 5 ผลการตรวจสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตทีศ่ กึ ษาพบว่า มีค่าความสัมพันธ์ไปในเชิงบวกอยู่ระหว่าง .239 ถึง
.831 โดยตัวแปรทีม่ คี วามสัมพันธ์กนั มากทีส่ ุดคือ การเห็นคุณค่าและเอาใจใส่ต่อส่วนรวม กับ การรักษา
กฎระเบียบของส่วนรวม (r = .831, P < .01) รองลงมาคือ การมีส่วนร่วมกับชุมชน กับ คุณภาพชีวติ ใน
มหาวิทยาลัย (r = .829, P < .01) และ การวิจยั เพื่อท้องถิน่ กับ การบริการวิชาการแก่สงั คมและท้องถิน่
(r = .827, P < .01) ซึง่ ตัวแปรทีใ่ ช้ในการศึกษาในครัง้ นี้มคี ่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรไม่เกิน
.85 ดังนัน้ จึงกล่าวได้ว่าตัวแปรไม่มปี ญั หาภาวะร่วมเส้นตรง

ตอนที่ 3 การวิ เคราะห์ข้อมูลตามสมมติ ฐาน
ผูว้ จิ ยั นาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามสมมติฐานแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ผล
การวิเคราะห์แบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของลักษณะทางจิตและสภาพแวดล้อมใน
มหาวิทยาลัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยและพฤติกรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
ต่อสังคมของมหาวิทยาลัยตามสมมติฐานข้อที่ 1.1 – 1.11 ส่วนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบแบบจาลอง
โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของลักษณะทางจิตและสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัยทีม่ อี ทิ ธิพล
ต่ อ การรับ รู้ ภ าพลัก ษณ์ ม หาวิท ยาลัย และพฤติก รรมการมีส่ ว นร่ ว มรั บ ผิด ชอบต่ อ สัง คมของ
มหาวิทยาลัยระหว่างกลุ่มนักศึกษาที่เป็ นสมาชิกชมรมด้านจิตอาสาและบาเพ็ญประโยชน์ กบั กลุ่ ม
นักศึกษาทีเ่ ป็นสมาชิกชมรมอื่นทีไ่ ม่ใช่ดา้ นจิตอาสาและบาเพ็ญประโยชน์ตามสมมติฐานการวิจยั ข้อที่
2 และส่ว นที่ 3 ผลการเปรียบเทียบผลต่างของค่าเฉลี่ยตัวแปรแฝงในแบบจาลองโครงสร้าง
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของลักษณะทางจิตและสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัยที่มอี ทิ ธิพลต่อการ
รับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยและพฤติกรรมการมีส่ว นร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัย
ระหว่างกลุ่มนักศึกษาทีเ่ ป็ นสมาชิกชมรมด้านจิตอาสาและบาเพ็ญประโยชน์กบั กลุ่มนักศึกษาทีเ่ ป็ น
สมาชิกชมรมอื่นทีไ่ ม่ใช่ดา้ นจิตอาสาและบาเพ็ญประโยชน์ ตามสมมติฐานการวิจยั ข้อที่ 3

98
ส่วนที่ 1 ผลการวิ เคราะห์แบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุของลักษณะทางจิ ต
และสภาพแวดล้ อ มในมหาวิ ทยาลัย ที่ มี อิ ทธิ พ ลต่ อ การรับรู้ภาพลักษณ์ มหาวิ ท ยาลัยและ
พฤติ กรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิ ทยาลัย
ผลการวิเคราะห์แบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงเส้น หรือการวิเคราะห์โมเดลลิสเรล
(Linear Structural Relationship Model: LISREL) เป็ นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแปร
ในโมเดลโดยการหาขนาดอิท ธิพ ลที่ป รากฏในความสัม พัน ธ์โ ครงสร้า งเชิง เส้น และทดสอบว่ า
แบบจาลองทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์หรือไม่ สาหรับการวิจยั นี้ในการวิเคราะห์
แบบจาลองสมมติฐานถ้าพบว่าแบบจาลองไม่มคี วามกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผูว้ จิ ยั จะดาเนินการ
ปรับแบบจ าลองให้ม ีความกลมกลืนมากยิ่งขึ้นโดยพิจารณาจากการรายงานค่ าดัชนี การปรับแก้
(Modification Index) และการคานึงถึงความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ในเชิงแนวคิดและทฤษฎี
ตลอดจนผลงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องและความเป็ นไปได้ในการอภิปรายผลการวิจยั จากการปรับแบบจาลอง
ผลการตรวจสอบความกลมกลืนของแบบจาลองตามสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์พบว่า ค่า
อิทธิพลและค่าทดสอบนัยสาคัญทางสถิตหิ ลายตัวแปรไม่มนี ยั สาคัญดังนัน้ ผูว้ จิ ยั กล่าวคือ ตัวแปรจิตสานึก
สาธารณะไปยังตัวแปรการรับรูภ้ าพลักษณ์มหาวิทยาลัยมีค่าอิทธิพลเท่ากับ - 0.21 ค่า t เท่ากับ -3.32
ตัวแปรแบบอย่างทีด่ จี ากอาจารย์ไปยังตัวแปรการรับรูภ้ าพลักษณ์มหาวิทยาลัยมีค่าอิทธิพลเท่ากับ - 0.01
ค่า t เท่ากับ -0.08 และตัวแปรแบบอย่างทีด่ จี ากเพื่อนไปยังตัวแปรต่อการรับรูภ้ าพลักษณ์มหาวิทยาลัย
ค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.03 ค่า t เท่ากับ 0.57 ผูว้ จิ ยั จึงดาเนินการปรับแบบจาลองโดยทาการปรับลดเส้น
อิทธิพลที่ไม่มนี ัยสาคัญออกควบคู่ไปกับความเป็ นไปได้จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้องและดาเนินการโดยยอมให้ความคลาดเคลื่อนในการวัดตัวแปรสังเกตมีความสัมพันธ์กนั ได้ ใน
การปรับลดเส้นอิทธิพลในแบบจาลองและวิเคราะห์ใหม่ทลี ะครัง้ มีดงั นี้
1. ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงจิตสานึกสาธารณะ (public) ทีส่ ่งผลทางตรง (direct Effect)
ต่อการรับรูภ้ าพลักษณ์มหาวิทยาลัย (image)
2. ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงแบบอย่างทีด่ จี ากอาจารย์ (model) ทีส่ ่งผลทางตรง (direct
Effect) ต่อการรับรูภ้ าพลักษณ์มหาวิทยาลัย (image)
3. ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงแบบอย่างทีด่ จี ากเพื่อน (friend) ทีส่ ่งผลทางตรง (direct
Effect) ต่อการรับรูภ้ าพลักษณ์มหาวิทยาลัย (image)
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ตาราง 6 ค่าดัชนีความกลมกลืนของแบบจาลองในกลุ่มรวมหลังปรับแบบจาลอง
ดัชนี ความกลมกลืน
2
 2 /df

CFI
SRMR
RMSEA

เกณฑ์
p > .05
น้อยกว่า 3
มากกว่า 0.90
น้อยกว่า 0.05
น้อยกว่า 0.10

ค่าสถิ ติหลังปรับ
422.66, df = 165, p = 0.00
2.562
1.00
0.037
0.040

จากตาราง 6 ผลการตรวจสอบความกลมกลืนของแบบจาลองภายหลังจากการปรับแบบจาลอง
กับข้อมูลเชิงประจักษ์พบว่า ค่าไค-สแควร์ (  2) ถึงแม้ว่ายังมีนัยสาคัญทางสถิติ แต่ค่าสถิตดิ งั กล่าว
ขึน้ กับขนาดของกลุ่มตัวอย่างซึ่งหากกลุ่มตัวอย่างมีขนาดใหญ่ ค่าไค-สแควร์จะยิง่ สูงมากจนทาให้
สรุปได้ไม่ถูกต้อง ดังนัน้ จึงแก้ไขโดยการพิจารณาค่า  2/df ซึง่ ค่าทีไ่ ด้คอื 2.562 ซึง่ ไม่เกิน 3 จึงถือว่า
ผ่านเกณฑ์ทบ่ี ่งบอกได้ว่าแบบจาลองมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิง ประจักษ์ สาหรับค่า RMSEA มี
ค่าน้อยกว่า 0.05 แสดงว่า แบบจาลองมีความกลมกลืนดีมาก ส่วนค่า SRMR ค่าน้อยกว่า 0.05
แสดงว่าโมเดลสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และค่า CFI มากกว่า 0.90 แสดงว่าโมเดลสอดคล้อง
กับข้อมูลประจักษ์ดี จากค่าดัชนีดงั กล่าวจึงสรุปได้ว่าแบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ของลัก ษณะทางจิต และสภาพแวดล้ อ มในมหาวิท ยาลัย ที่ม ีอิ ท ธิพ ลต่ อ การรับ รู้ภ าพลัก ษณ์
มหาวิทยาลัยและพฤติกรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัย ที่ปรับแก้มคี วาม
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์และการประมาณค่าขนาดอิทธิพลในแบบจาลองเป็ นทีย่ อมรับได้ตาม
ผลการวิเคราะห์ดงั ภาพประกอบ 10 และตาราง 7
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เห็นคุณค่า
เอาใจใส่
รักษากฏ
ระเบียบ
อาสา

ยอมรับและ
พัฒนา

.92*
๕*8
.91*
*

จิตสานึก
สาธารณะ

.91*

.93*
.89*

อารมณ์

.89*

บริโภคด้วย
ปญั ญา

.87*

การ
สนับสนุน
จาก
มหาวิทยาลัย

.45*

.91*

.07*

.82*

กฎหมาย

.89*
.86*
.89*

แบบอย่างทีด่ ี
จากอาจารย์

การรับรู้
ภาพลักษณ์
มหาวิทยาลัย
เพือ่ การพัฒนา
ท้องถิน่

การปฏิบตั ิ

.88*

การจัดการศึกษาเพือ่
ท้องถิน่

.85*
.93*
.90*
.84*

การวิจยั เพือ่ ท้องถิน่
การบริการวิชาการแก่
สังคมและท้องถิน่
การทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมและภูม ิ
ั
ปญญาท้
องถิน่

แบบอย่างที่
ดีจากเพือ่ น

เศรษฐกิจ

การให้แก่สงั คม

ความผูกพัน
ทางศาสนา

.47*

.13*

.32*

จริยธรรม

.89*

.41*

วัสดุอุปกรณ์
งบประมาณ
แรงงาน

จิตสาธารณะ

ความเชือ่

.72*
5
.86*
พฤติกรรม
การมีส่วนร่วม
รับผิดชอบต่อ
สังคมของ
มหาวิทยาลัย

.83*
.92*
.92*

การเรียนการสอน วิจยั
และบริการวิชาการ
การบริหารจัดการและ
การกากับดูแล
การมีส่วนร่วมกับชุมชน
คุณภาพชีวติ ใน
มหาวิทยาลัย

ภาพประกอบ 10 ค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลมาตรฐานของแบบจาลองในกลุ่มรวมหลังปรับแก้
(นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05)
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ตาราง 7 คะแนนมาตรฐานของผลการวิเคราะห์อทิ ธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม อิทธิพลรวมของ
แบบจาลองหลังปรับแก้
ตัวแปรตาม

R2

ความ
สัมพันธ์

ตัวแปรอิ สระ
การรับรู้
ภาพลักษณ์
มหาวิทยาลัย

ความ
ผูกพันทาง
ศาสนา

จิตสานึก
สาธารณะ

การสนับสนุน
จาก
มหาวิทยาลัย

แบบอย่าง
ทีด่ จี าก
เพือ่ น

DE
.72*
.60
IE
.30*
.14*
.32*
TE
.72*
.30*
.14*
.32*
DE
.41*
.45*
การรับรู้
ภาพลักษณ์ของ .62
IE
.19*
มหาวิทยาลัย
TE
.41*
.19*
.45*
DE
.47*
ความผูกพัน
.75
IE
ทางศาสนา
TE
.47*
 2 = 422.66, df = 165 (p = .00),  2 /df = 2.562, CFI = 1.00, SRMR = 0.037,
การมีสว่ นร่วม
รับผิดชอบต่อ
สังคม

แบบอย่าง
ทีด่ จี าก
อาจารย์

.07*
.04*
.11*

.09*
.09*

.06*
.06*
.13*

.13*
.13*
.32*

.13*
.32*
RMSEA = 0.040

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
ภาพประกอบ 10 และตาราง 7 อิทธิพลของตัวแปรเชิงสาเหตุทส่ี ่งผลต่อตัวแปรผลมีรายละเอียด
ดังนี้
1. อิทธิพลของการรับรูภ้ าพลักษณ์มหาวิทยาลัยทีส่ ่งผลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
ต่อสังคมของมหาวิทยาลัย
ตัวแปรเชิงสาเหตุทม่ี อี ทิ ธิพลรวม (Total Effect) และอิทธิพลทางตรง (Direct Effect) ต่อตัว
แปรพฤติกรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยมากทีส่ ุดคือ การรับรูภ้ าพลักษณ์
มหาวิทยาลัยมีค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลเท่ากับ .72 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 กล่าวได้ว่า
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มรัตนโกสินทร์ท่มี กี ารรับรูภ้ าพลักษณ์มหาวิทยาลัยในด้านการ
จัดการศึกษาเพื่อท้องถิน่ (ค่าน้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ .85) ด้านการวิจยั เพื่อท้องถิน่ (ค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบเท่ากับ .93) ด้านการบริการวิชาการแก่สงั คมและท้องถิน่ (ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
เท่ากับ .90) และด้านการทานุ บารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ (ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
เท่ากับ .84) จะส่งผลทาให้เกิดพฤติกรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยทัง้ ใน
ด้านการเรียนการสอน การวิจยั และบริการวิชาการ ด้านการบริหารจัดการและการกากับดูแล ด้าน
การมีส่วนร่วมกับชุมชน และด้านคุณภาพชีวติ ในมหาวิทยาลัย
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2. อิทธิพลของลักษณะทางจิตและอิทธิพลของสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัยทีส่ ่งผลต่อการ
รับรูภ้ าพลักษณ์มหาวิทยาลัย
จากภาพประกอบ 10 และตาราง 7 พบว่าตัวแปรลักษณะทางจิตและตัวแปรสภาพแวดล้อม
ในมหาวิทยาลัยทีม่ อี ทิ ธิพลรวม (Total Effect) ต่อตัวแปรการรับรูภ้ าพลักษณ์มหาวิทยาลัย มากทีส่ ุด
คือ การสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยทีม่ คี ่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลเท่ากับ .45 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ .05 รองลงมาคือ ความผูกพันทางศาสนา จิตสานึกสาธารณะ แบบอย่างที่ดีจากอาจารย์ และ
แบบอย่างทีด่ จี ากเพื่อนค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลเท่ากับ .41, .19, .13 และ .06 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ .05 ตามลาดับ โดยตัวแปรอิทธิพลทางตรง (Direct Effect) ต่อการรับรูภ้ าพลักษณ์มหาวิทยาลัย
มากทีส่ ุดคือ การสนับสนุ นจากมหาวิทยาลัยทีม่ คี ่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลเท่ากับ .45 อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิตทิ ร่ี ะดับ .05 รองลงมาคือ ความผูกพันทางศาสนามีค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลทางตรง (Direct Effect)
ต่อการรับรูภ้ าพลักษณ์มหาวิทยาลัยเท่ากับ .41 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 และจิตสานึก
สาธารณะ แบบอย่างทีด่ จี ากเพื่อน และแบบอย่างทีด่ จี ากอาจารย์มคี ่าอิทธิพลทางอ้อม (Indirect Effect)
ต่อการรับรูภ้ าพลักษณ์มหาวิทยาลัยเท่ากับ .19, .06 และ .13 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .05
ตามล าดับ และตัว แปรเชิง สาเหตุ ดงั กล่ า วสามารถร่ว มกันอธิบ ายความแปรปรวนของ การรับ รู้
ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยได้รอ้ ยละ 62
กล่าวได้ว่าการทีน่ กั ศึกษามีความผูกพันทางศาสนาในด้านความเชื่อตามหลักศาสนา (ค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบเท่ากับ .89) และการปฏิบตั ทิ างศาสนา (ค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ .88) จะส่งผลให้
นักศึกษาเกิดการรับรู้ภาพลักษณ์ มหาวิทยาลัยด้านการจัดการศึกษาเพื่อท้องถิ่น ด้านการวิจ ยั เพื่อ
ท้องถิน่ ด้านการบริการวิชาการแก่สงั คมและท้องถิน่ และด้านการทานุ บารุงศิลปวัฒนธรรมและภูม ิ
ปญั ญาท้อ งถิ่น และหากนัก ศึก ษาได้รบั การสนับ สนุ นจากมหาวิทยาลัย ในด้านวัส ดุอุ ปกรณ์
งบประมาณ และแรงงาน (ค่าน้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ .89) และด้านการยอมรับและพัฒนา (ค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบเท่ากับ .93) จะส่งผลให้นักศึกษาเกิด การรับรูภ้ าพลักษณ์มหาวิทยาลัย อีกทัง้ การที่
นักศึกษามีจติ สานึกสาธารณะในด้านการเห็นคุณค่าและเอาใจใส่ต่อประโยชน์ส่วนรวม (ค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบเท่ากับ .92) การรักษากฎระเบียบของส่วนรวม (ค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ .91)
และการอาสาทากิจกรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวม (ค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ .91) ย่อมส่งผลให้
นัก ศึก ษาเกิด การรับรู้ภาพลัก ษณ์ ม หาวิทยาลัย โดยส่ งผลทางอ้อ มผ่ านความผูก พัน ทางศาสนา
กล่าวคือ จิตสานึกสาธารณะส่งผลให้เกิดความผูกพันทางศาสนา และความผูกพันทางศาสนาส่งผล
ให้เกิดการรับรูภ้ าพลักษณ์มหาวิทยาลัย นอกจากนี้หากนักศึกษาได้รบั แบบอย่างทีด่ จี ากอาจารย์ใน
ด้านเศรษฐกิจของมหาวิทยาลัย (ค่าน้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ .82) ด้านกฎหมายและระเบียบทาง
สังคม (ค่าน้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ .89) ด้านจริยธรรม (ค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ .86) และ
ด้านการให้แก่สงั คม (ค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ .89) ย่อมส่งผลทาให้เกิดการรับรูภ้ าพลักษณ์
มหาวิทยาลัย และยังส่งผลทางอ้อมผ่านความผูกพันทางศาสนา กล่าวคือ แบบอย่างทีด่ จี ากอาจารย์
ส่งผลให้เกิดความผูกพันทางศาสนา และความผูกพันทางศาสนาส่งผลให้เกิด การรับรูภ้ าพลักษณ์
มหาวิทยาลัย และพบว่าหากนักศึกษาได้รบั แบบอย่างที่ดจี ากเพื่อนในด้านการเห็นแบบอย่างทาง
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อารมณ์ (ค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ .89) การเห็นแบบอย่างการบริโภคด้วยปญั ญา (ค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบเท่ากับ .87) และการเห็นแบบอย่างทางจิตสาธารณะ (ค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ .91)
ย่อมส่งผลทาให้เกิด การรับรูภ้ าพลักษณ์มหาวิทยาลัย และยังส่งผลทางอ้อมผ่านความผูกพันทาง
ศาสนา กล่าวคือ แบบอย่างทีด่ จี ากเพื่อนส่งผลให้เกิดความผูกพันทางศาสนา และความผูกพันทาง
ศาสนาส่งผลให้เกิดการรับรูภ้ าพลักษณ์มหาวิทยาลัย
3. อิทธิพลของลักษณะทางจิตและอิทธิพลของสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัยที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัย
จากภาพประกอบ 10 และตาราง 7 พบว่าตัวแปรลักษณะทางจิตและตัวแปรสภาพแวดล้อม
ในมหาวิทยาลัยทีม่ อี ทิ ธิพลรวม (Total Effect) ต่อตัวแปรพฤติกรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม
ของมหาวิทยาลัยมากทีส่ ุดคือ การสนับสนุ นจากมหาวิทยาลัย ทีม่ คี ่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลเท่ากับ .32
อย่างมีนั ยส าคัญ ทางสถิติท่ีระดับ .05 รองลงมาคือ ความผูกพันทางศาสนา จิต ส านึ กสาธารณะ
แบบอย่างทีด่ จี ากเพื่อน และแบบอย่างทีด่ จี ากอาจารย์ค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลเท่ากับ.30, .14, .11 และ
.09 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ตามลาดับ โดยตัวแปรอิทธิพลทางตรง (Direct Effect) ต่อ
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยมากทีส่ ุดคือ แบบอย่างทีด่ จี ากเพื่อนที่
มีค่าเท่ากับ .07 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 และมีค่าอิทธิพลทางอ้อม (Indirect Effect) ต่อ
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยเท่ากับ .04 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ .05 และความผูกพันทางศาสนา จิตสานึกสาธารณะ การสนับสนุ นจากมหาวิทยาลัย และแบบอย่าง
ที่ดจี ากอาจารย์มคี ่าอิทธิพลทางอ้อม (Indirect Effect) ต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อ
สังคมของมหาวิทยาลัยเท่ากับ .30, .14, .32 และ .09 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ตามลาดับ
และตัวแปรเชิงสาเหตุดงั กล่าวสามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
รับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยได้รอ้ ยละ 60
กล่าวได้ว่าการสนับสนุ นจากมหาวิทยาลัยส่งผลทางอ้อม (Indirect Effect) ต่อพฤติกรรม
การมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยผ่านการรับรูภ้ าพลักษณ์มหาวิทยาลัย แสดงว่า
หากนักศึกษาได้รบั การสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยในด้านวัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ และแรงงาน (ค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบเท่ากับ .89) และด้านการยอมรับและพัฒนา (ค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ .93) จะส่งผล
ให้นักศึกษาเกิดการรับรูภ้ าพลักษณ์มหาวิทยาลัย และการรับรูภ้ าพลักษณ์มหาวิทยาลัย จะส่งผลให้
เกิด พฤติกรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่ อสังคมของมหาวิทยาลัย ส่ว นในด้านความผูกพัน ทาง
ศาสนาพบว่าส่งผลทางอ้อม (Indirect Effect) ต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของ
มหาวิทยาลัยผ่านการรับรูภ้ าพลักษณ์มหาวิทยาลัย แสดงว่าหากนักศึกษามีความผูกพันทางศาสนา
ในด้านความเชื่อตามหลักศาสนา (ค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ .89) และการปฏิบตั ทิ างศาสนา
(ค่าน้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ .88) ก็จะส่งผลให้เกิดการรับรูภ้ าพลักษณ์มหาวิทยาลัย และการรับรู้
ภาพลัก ษณ์ ม หาวิท ยาลัย ก็ จ ะส่ ง ผลให้เ กิด พฤติก รรมการมีส่ ว นร่ ว มรับ ผิด ชอบต่ อ สัง คมของ
มหาวิทยาลัย ซึง่ ในด้านจิตสานึกสาธารณะพบว่าส่งผลทางอ้อม (Indirect Effect) ต่อพฤติกรรมการ
มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยผ่านความผูกพันทางศาสนาและการรับรูภ้ าพลักษณ์
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มหาวิทยาลัย แสดงว่าหากนัก ศึกษามีจติ สานึกสาธารณะในด้านการเห็นคุ ณค่ าและเอาใจใส่ ต่ อ
ประโยชน์ส่วนรวม (ค่าน้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ .92) การรักษากฎระเบียบของส่วนรวม (ค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบเท่ากับ .91) และการอาสาทากิจกรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวม (ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
เท่ากับ .91) จะส่งผลให้นักศึกษาเกิดความผูกพันทางศาสนาและการรับรูภ้ าพลักษณ์มหาวิทยาลัย
แล้วตัวแปรทัง้ สองยังส่งผลให้เกิด พฤติกรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัย
เช่นเดียวกับแบบอย่างที่ดจี ากเพื่อนพบว่า หากนักศึกษาได้รบั แบบอย่างที่ดจี ากเพื่อนในด้านการ
เห็นแบบอย่างทางอารมณ์ (ค่าน้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ .89) การเห็นแบบอย่างการบริโภคด้วยปญั ญา
(ค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ .87) และการเห็นแบบอย่างทางจิตสาธารณะ (ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
เท่ากับ .91) ย่อมส่งผลทาให้เกิดพฤติกรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยทัง้ ใน
ด้านการเรียนการสอน การวิจยั และบริการวิชาการ ด้านการบริหารจัดการและการกากับดูแล ด้าน
การมีส่วนร่วมกับชุมชน และด้านคุณภาพชีวติ ในมหาวิทยาลัย และยังพบว่าแบบอย่างทีด่ จี ากเพื่อน
ส่งผลทางอ้อม (Indirect Effect) ผ่านความผูกพันทางศาสนาและการรับรูภ้ าพลักษณ์มหาวิทยาลัย
กล่าวคือ เมื่อแบบอย่างที่ดจี ากเพื่อนส่งผลทาให้นักศึกษาเกิดความผูกพันทางศาสนาและการรับรู้
ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยแล้วตัวแปรทัง้ สองยังส่งผลให้เกิด พฤติกรรมการมีส่วนร่วมรับ ผิดชอบต่อ
สังคมของมหาวิทยาลัย และในด้านแบบอย่างทีด่ จี ากอาจารย์กส็ ่งผลทางอ้อม (Indirect Effect) ต่อ
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัย ผ่านความผูกพันทางศาสนาและการ
รับรูภ้ าพลักษณ์มหาวิทยาลัย ด้วยเช่นกันแสดงว่าหากนักศึกษาได้รบั แบบอย่างที่ดจี ากอาจารย์ใน
ด้านเศรษฐกิจของมหาวิทยาลัย (ค่าน้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ .82) ด้านกฎหมายและระเบียบทางสังคม
(ค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ .89) ด้านจริยธรรม (ค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ .86) และด้าน
การให้แก่สงั คม (ค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ .89) จะส่งผลให้นักศึกษาเกิดความผูกพันทางศาสนา
และการรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย แล้วตัวแปรทัง้ สองจะส่งผลให้เกิด พฤติกรรมการมีส่วนร่วม
รับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัย
4. อิทธิพลของลักษณะทางจิตและอิทธิพลของสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัย ที่ส่งผลต่อ
ความผูกพันทางศาสนา
จากภาพประกอบ 10 และตาราง 7 พบว่าตัวแปรเชิงสาเหตุทม่ี อี ทิ ธิพลรวม (Total Effect)
ต่อตัวแปรความผูกพันทางศาสนามากทีส่ ุดคือ จิตสานึกสาธารณะทีม่ คี ่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลเท่ากับ .47
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 รองลงมาคือ แบบอย่างทีด่ จี ากอาจารย์ และแบบอย่างทีด่ จี ากเพื่อน
ค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลเท่ากับ .32 และ .13 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ตามลาดับ เช่นเดียวกับ
ตัวแปรอิทธิพลทางตรง (Direct Effect) ต่อความผูกพันทางศาสนามากทีส่ ุดคือ จิตสานึกสาธารณะที่
มีค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลเท่ากับ .47 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 รองลงมาคือ แบบอย่างทีด่ ี
จากอาจารย์ค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลทางตรง (Direct Effect) ต่อความผูกพันทางศาสนาเท่ากับ .32
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .05 และแบบอย่างที่ดจี ากเพื่อนค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลทางตรง
(Direct Effect) ต่อความผูกพันทางศาสนาเท่ากับ .13 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
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กล่ า วได้ว่ า การที่นัก ศึก ษามีจ ิต ส านึ ก สาธารณะในด้า นการเห็น คุ ณ ค่ า และเอาใจใส่ ต่ อ
ประโยชน์ส่วนรวม (ค่าน้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ .92) การรักษากฎระเบียบของส่วนรวม (ค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบเท่ากับ .91) และการอาสาทากิจกรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวม (ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
เท่ากับ .91) จะส่งผลให้นกั ศึกษามีความผูกพันทางศาสนาทัง้ ด้านความเชื่อตามหลักศาสนาและการ
ปฏิบตั ิทางศาสนา ส่วนแบบอย่างที่ดจี ากอาจารย์หากนักศึกษาได้รบั แบบอย่างที่ดจี ากอาจารย์ใน
ด้านเศรษฐกิจของมหาวิทยาลัย (ค่าน้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ .82) ด้านกฎหมายและระเบียบทาง
สังคม (ค่าน้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ .89) ด้านจริยธรรม (ค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ .86) และ
ด้านการให้แก่สงั คม (ค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ .89) ก็จะส่งผลทาให้มคี วามผูกพันทางศาสนา
และหากนักศึกษาได้ร บั แบบอย่างที่ดีจากเพื่อนในด้านการเห็นแบบอย่างทางอารมณ์ (ค่ าน้ าหนัก
องค์ประกอบเท่ากับ .89) การเห็นแบบอย่างการบริโภคด้วยปญั ญา (ค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ .87)
และการเห็นแบบอย่างทางจิตสาธารณะ (ค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ .91) จะส่งผลทาให้มคี วาม
ผูกพันทางศาสนาทัง้ ด้านความเชื่อตามหลักศาสนาและการปฏิบตั ทิ างศาสนาไปด้วย
จากอิท ธิพ ลของตัว แปรเชิง สาเหตุ ท่ีม ีต่ อ ตัว แปรผลดัง ภาพประกอบ 10 และตาราง 7
สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ตามสมมติฐานการวิจยั ข้อที่ 1 – 1.11 ดังนี้
1. แบบจ าลองแบบจ าลองโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ของลักษณะทางจิตและ
สภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัยที่มอี ทิ ธิพลต่อการรับรูภ้ าพลักษณ์มหาวิทยาลัยและพฤติกรรมการมี
ส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
1.1 ผลการวิจยั พบว่าค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลทางตรงของการรับรูภ้ าพลักษณ์มหาวิทยาลัย
ทีม่ ตี ่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยมีค่าเท่ากับ .72 อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ดังนัน้ จึงสนับสนุ นสมมติฐานการวิจยั ข้อ 1.1 ที่กาหนดว่าการรับรูภ้ าพลักษณ์
มหาวิทยาลัยมีอทิ ธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัย
1.2 ผลการวิจยั พบว่าค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลทางตรงของความผูกพันทางศาสนาที่มตี ่อ
การรับรูภ้ าพลักษณ์มหาวิทยาลัย มีค่าเท่ากับ .41 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .05 ดังนัน้ จึง
สนับสนุนสมมติฐานการวิจยั ข้อ 1.2 ทีก่ าหนดว่าความผูกพันทางศาสนามีอทิ ธิพลทางตรงต่อการรับรู้
ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย
1.3 ผลการวิจยั พบว่าค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลทางอ้อมของความผูกพันทางศาสนาทีม่ ตี ่อ
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยผ่านการรับรูภ้ าพลักษณ์มหาวิทยาลัย
ค่าเท่ากับ .30 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .05 ดังนัน้ จึงสนับสนุ นสมมติฐานการวิจยั ที่ขอ้ 1.3
กาหนดว่าความผูกพันทางศาสนามีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม
ของมหาวิทยาลัยโดยผ่านการรับรูภ้ าพลักษณ์มหาวิทยาลัย
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1.4 ผลการวิจยั พบว่าค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลทางตรงของจิตสานึกสาธารณะที่มตี ่อตัวแปร
ความผูกพันทางศาสนามีค่าเท่ากับ .47 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .05 แต่จติ สานึกสาธารณะ
ไม่ได้มอี ทิ ธิพลต่อตัวแปรการรับรูภ้ าพลักษณ์มหาวิทยาลัย ดังนัน้ จึงสนับสนุ นสมมติฐานการวิจยั ข้อ
1.4 เพียงบางส่วนทีก่ าหนดว่าจิตสานึกสาธารณะมีอทิ ธิพลทางตรงต่อความผูกพันทางศาสนาและการ
รับรูภ้ าพลักษณ์มหาวิทยาลัย
1.5 ผลการวิจยั พบว่าจิตสานึกสาธารณะมีค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลทางอ้อมทีม่ ตี ่อการรับรู้
ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย ผ่านความผูกพันทางศาสนาเท่ากับ .19 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ
.05 และมีค่ าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลทางอ้อมที่มตี ่ อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่ อสังคมของ
มหาวิทยาลัยผ่านความผูกพันทางศาสนาและการรับรูภ้ าพลักษณ์มหาวิทยาลัยเท่ากับ .14 อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิตทิ ่รี ะดับ .05 ดังนัน้ จึงสนับสนุ นสมมติฐานการวิจยั ข้อ 1.5 ที่กาหนดว่าจิตสานึกสาธารณะมี
อิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยโดยผ่ านความ
ผูกพันทางศาสนาและการรับรูภ้ าพลักษณ์มหาวิทยาลัย
1.6 ผลการวิจยั พบว่าค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลทางตรงของแบบอย่างทีด่ จี ากอาจารย์ทม่ี ตี ่อ
ความผูกพันทางศาสนาเท่ากับ .32 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 แต่แบบอย่างทีด่ จี ากอาจารย์
ไม่ได้มอี ทิ ธิพลต่อตัวแปรการรับรูภ้ าพลักษณ์มหาวิทยาลัย ดังนัน้ จึงสนับสนุ นสมมติฐานการวิจยั ข้อ
1.6 เพียงบางส่วนทีก่ าหนดว่าแบบอย่างทีด่ จี ากอาจารย์มอี ทิ ธิพลทางตรงต่อความผูกพันทางศาสนา
และการรับรูภ้ าพลักษณ์มหาวิทยาลัย
1.7 ผลการวิจยั พบว่าแบบอย่างทีด่ จี ากอาจารย์มคี ่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลทางอ้อมที่มตี ่อ
การรับรูภ้ าพลักษณ์มหาวิทยาลัยผ่านความผูกพันทางศาสนาเท่ากับ .13 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ .05 และมีค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลทางอ้อมที่มตี ่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม
ของมหาวิทยาลัยผ่านความผูกพันทางศาสนาและการรับรูภ้ าพลักษณ์มหาวิทยาลัยเท่ากับ .09 อย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ดังนัน้ จึงสนับสนุ นสมมติฐานการวิจยั ข้อ 1.7 ทีก่ าหนดว่าแบบอย่างที่
ดีจากอาจารย์มอี ทิ ธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยโดย
ผ่านความผูกพันทางศาสนาและการรับรูภ้ าพลักษณ์มหาวิทยาลัย
1.8 ผลการวิจยั พบว่าค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลทางตรงของการสนับสนุ นจากมหาวิทยาลัยที่
มีต่อการรับรูภ้ าพลักษณ์มหาวิทยาลัยเท่ากับ .45 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .05 ดังนัน้ จึง
สนับสนุ นสมมติฐานการวิจยั ข้อ 1.8 ทีก่ าหนดว่าการสนับสนุ นจากมหาวิทยาลัยมีอทิ ธิพลทางตรงต่อ
การรับรูภ้ าพลักษณ์มหาวิทยาลัย
1.9 ผลการวิจยั พบว่าการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยมีค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลทางอ้อมทีม่ ี
ต่ อ พฤติ ก รรมการมีส่ ว นร่ ว มรับ ผิด ชอบต่ อ สัง คมของมหาวิท ยาลัย ผ่ า นการรับ รู้ภ าพลัก ษณ์
มหาวิทยาลัยเท่ากับ .32 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .05 ดังนัน้ จึงสนับสนุ นสมมติฐานการวิจยั
ข้อ 1.9 ที่กาหนดว่าการสนับสนุ นจากมหาวิทยาลัยมีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
รับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยโดยผ่านการรับรูภ้ าพลักษณ์มหาวิทยาลัย
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1.10 ผลการวิจยั พบว่าค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลทางตรงของแบบอย่างทีด่ จี ากเพื่อนทีม่ ตี ่อ
ความผูกพันทางศาสนาและพฤติกรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยเท่ากับ .13
และ .07 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .05 ตามลาดับ แต่ไม่ได้มอี ทิ ธิพลทางตรงต่อตัวแปรการ
รับรูภ้ าพลักษณ์มหาวิทยาลัย ดังนัน้ จึงสนับสนุ นสมมติฐานการวิจยั ข้อ 1.10 เพียงบางส่วนทีก่ าหนด
ว่ า แบบอย่ า งที่ดีจ ากเพื่อ นมีอิท ธิพ ลทางตรงต่ อ ความผู ก พัน ทางศาสนา การรับ รู้ภ าพลัก ษณ์
มหาวิทยาลัยและพฤติกรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัย
1.11 ผลการวิจยั พบว่าแบบอย่างที่ดจี ากเพื่อนมีค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลทางอ้อมที่มตี ่อ
การรับรูภ้ าพลักษณ์มหาวิทยาลัยผ่านความผูกพันทางศาสนาเท่ากับ .06 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ .05 และมีค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลทางอ้อมที่มตี ่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม
ของมหาวิทยาลัยผ่านความผูกพันทางศาสนาและการรับรูภ้ าพลักษณ์มหาวิทยาลัยเท่ากับ .04 อย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ดังนัน้ จึงสนับสนุ นสมมติฐานการวิจยั ข้อ 1.11 ทีก่ าหนดว่าแบบอย่าง
ทีด่ จี ากเพื่อนมีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยโดย
ผ่านความผูกพันทางศาสนาและการรับรูภ้ าพลักษณ์มหาวิทยาลัย
ส่ วนที่ 2 ผลการเปรี ย บเที ย บแบบจ าลองโครงสร้ า งความสัมพันธ์ เชิ ง สาเหตุ ของ
ลัก ษณะทางจิ ต และสภาพแวดล้ อ มในมหาวิ ท ยาลัย ที่ มี อิ ท ธิ พลต่ อ การรับ รู้ภ าพลัก ษณ์
มหาวิ ทยาลัยและพฤติ กรรมการมีส่วนร่วมรับผิ ดชอบต่ อสังคมของมหาวิ ทยาลัยระหว่างกลุ่ม
นักศึกษาที่เป็ นสมาชิ กชมรมด้านจิ ตอาสาและบาเพ็ญประโยชน์ กบั กลุ่มนักศึกษาที่ เป็ นสมาชิ ก
ชมรมอื่นที่ไม่ใช่ด้านจิ ตอาสาและบาเพ็ญประโยชน์ ตามสมมติ ฐานข้อ 2
ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการเปรียบเทียบแบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ของลักษณะ
ทางจิต และสภาพแวดล้อ มในมหาวิทยาลัยที่ม ีอิทธิพลต่ อ การรับรู้ภาพลักษณ์ มหาวิทยาลัยและ
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัย ระหว่างกลุ่มนักศึกษาที่เป็ นสมาชิก
ชมรมด้านจิตอาสาและบาเพ็ญประโยชน์กบั กลุ่มนักศึกษาทีเ่ ป็ นสมาชิกชมรมอื่นทีไ่ ม่ใช่ดา้ นจิตอาสา
และบาเพ็ญประโยชน์ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ โดยดาเนินการ 5 ขัน้ ตอน ได้แก่ 1)
กาหนดรูปแบบความสัมพันธ์เหมือนกันและไม่มกี ารกาหนดเงื่อนไขบังคับให้ค่าสัมประสิทธิ ์เท่ากัน
2) กาหนดเงือ่ นไขตามขัน้ ที่ 1 และเพิม่ เงื่อนไขให้ค่าสัมประสิทธิ ์องค์ประกอบของตัวแปรสังเกตภายนอก
ทุกตัวในรูปแบบเท่ากัน 3) กาหนดเงื่อนไขตามขัน้ ที่ 2 และเพิม่ กาหนดให้ค่าสัมประสิทธิ ์องค์ประกอบ
ของตัวแปรแฝงภายในทุกตัวในรูปแบบเท่ากัน 4) กาหนดเงื่อนไขตามขัน้ ที่ 3 และเพิม่ เงื่อนไข
กาหนดให้ค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลของตัวแปรแฝงภายนอกที่มอี ทิ ธิพลต่อตัวแปรแฝงภายในทุกตัว ใน
รูปแบบเท่ากัน และ 5) กาหนดเงื่อนไขตามขัน้ ที่ 4 และเพิม่ กาหนดเงื่อนไขให้ค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพล
ของตัวแปรแฝงภายในที่ม อี ทิ ธิพลต่อตัวแปรแฝงภายในทุกตัวในรูปแบบเท่ากัน รายละเอียดแสดง
ตามตาราง 8
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ตาราง 8 ผลการวิเคราะห์ความไม่แปรเปลี่ยนของแบบจาลองระหว่างกลุ่มนักศึกษาที่เป็ นสมาชิก
ชมรมด้านจิตอาสาและบาเพ็ญประโยชน์กบั กลุ่มนักศึกษาที่เป็ นสมาชิกชมรมอื่นทีไ่ ม่ใช่ดา้ นจิต
อาสาและบาเพ็ญประโยชน์

เงื่อนไข
ขัน้ ที่ 1: รูปแบบความสัมพันธ์
เหมือนกัน และไม่มกี ารกาหนด
เงื่อนไขบังคับให้ค่าสัมประสิทธิ ์
เท่ากัน
ขัน้ ที่ 2: ขัน้ ที่ 1 เพิม่ เงื่อนไขให้คา่
สัมประสิทธิ ์องค์ประกอบของตัวแปร
แฝงภายนอกทุกตัวในรูปแบบเท่ากัน
ขัน้ ที่ 3: ขัน้ ที่ 2 เพิม่ เงื่อนไขให้ค่า
สัมประสิทธิ ์องค์ประกอบของตัวแปร
แฝงภายในทุกตัวในรูปแบบเท่ากัน
ขัน้ ที่ 4: ขัน้ ที่ 3 เพิม่ เงื่อนไขให้ค่า
สัมประสิทธิ ์อิทธิพลของตัวแปรแฝง
ภายนอกทีม่ อี ทิ ธิพลต่อตัวแปรแฝง
ภายในทุกตัวในรูปแบบเท่ากัน
ขัน้ ที่ 5: ขัน้ ที่ 4 เพิม่ เงื่อนไขให้ค่า
สัมประสิทธิ ์อิทธิพลของตัวแปรแฝง
ภายในทีม่ อี ทิ ธิพลต่อตัวแปรแฝง
ภายในทุกตัวในรูปแบบเท่ากัน
ขัน้ ที่ 5.1: ขัน้ ที่ 4 และเพิม่ เงื่อนไข
กาหนดให้คา่ สัมประสิทธิ ์อิทธิพล
ของตัวแปรความผูกพันทางศาสนา
ทีส่ ง่ ผลต่อการรับรูภ้ าพลักษณ์
มหาวิทยาลัยเท่ากัน
ขัน้ ที่ 5.2: ขัน้ ที่ 4 และเพิม่ เงื่อนไข
กาหนดให้คา่ สัมประสิทธิ ์อิทธิพล
ของตัวแปรการรับรูภ้ าพลักษณ์
มหาวิทยาลัยทีส่ ง่ ผลต่อพฤติกรรม
การมีสว่ นร่วมรับผิดชอบต่อสังคม
ของมหาวิทยาลัยเท่ากัน

ดัชนี ความกลมกลืน (Fit Index)
P2
df
RMSEA
value

เงื่อนไขความไม่แปรเปลี่ยน
2
Pdf
 2/df
(ผลต่าง) (ผลต่าง) value

1067.66 372

0.00

0.062

2.870

1071.83 380

0.00

0.061

2.821

1075.66 387

0.00

0.061

2.779

1082.36 392

0.00

0.060

2.761

1088.57 394

0.00

0.060

2.763

1088.36 393

0.00

0.060

2.775

1082.83 393

0.00

0.060

2.755

-

-

-

0.841

4.17

8

(ขัน้ 2-ขัน้ 1)

(ขัน้ 2-ขัน้ 1)

3.83

7

(ขัน้ 3-ขัน้ 2)

(ขัน้ 3-ขัน้ 2)

6.70

5

(ขัน้ 4-ขัน้ 3)

(ขัน้ 4-ขัน้ 3)

6.21

2

(ขัน้ 5-ขัน้ 4)

(ขัน้ 5-ขัน้ 4)

6.00

1

(ขัน้ 5.1
-ขัน้ 4)

(ขัน้ 5.1
-ขัน้ 4)

0.47

1

(ขัน้ 5.2
-ขัน้ 4)

(ขัน้ 5.2
-ขัน้ 4)

0.799

0.244

0.045*

0.014*

0.493
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จากตาราง 8 แสดงผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความไม่แปรเปลีย่ นของแบบจาลองโครงสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาที่เป็ นสมาชิกชมรมด้านจิตอาสาและบาเพ็ญประโยชน์กบั นักศึกษาที่
เป็นสมาชิกชมรมอื่นทีไ่ ม่ใช่ดา้ นจิตอาสาและบาเพ็ญประโยชน์ในขัน้ ที่ 1 พบว่า ดัชนีความกลมกลืน
เกือบทุกดัชนีบ่งบอกว่าแบบจาลองที่วเิ คราะห์ในขัน้ ตอนนี้มคี วามกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
(  2= 1067.66, df = 372, p-value= 0.00,  2/df= 2.870, RMSEA= 0.062, SRMR=0.055, CFI=0.99)
แสดงว่าโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในแบบจาลองของทัง้ สองกลุ่มเหมือนกันแต่อาจ
แตกต่างกันที่ขนาดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรจึงต้องดาเนินการทดสอบในขัน้ ตอนต่อไป ซึง่ เป็ น
การวิเคราะห์เพื่อทดสอบความไม่แปรเปลีย่ นของค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร (ค่าพารามิเ ตอร์ใน
รูปแบบความสัมพันธ์) รายละเอียดตามขัน้ ตอนที่ 2-5
ขัน้ ที่ 2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อทดสอบว่าค่าสัมประสิทธิ ์องค์ประกอบ (Factor Loading)
ของตัวแปรแฝงภายนอกทุกตัวภายในรูปแบบความสัมพันธ์เท่ากัน โดยกาหนดเงื่อนไขตามขัน้ ที่ 1
และเพิม่ เงื่อนไขกาหนดให้ค่าสัมประสิทธิ ์องค์ประกอบของตัวแปรแฝงภายนอกทุกตัวในรูปแบบ
เท่ากัน โดยผลการทดสอบพบว่าผลต่างค่าไค-สแควร์ระหว่างรูปแบบความสัมพันธ์ขนั ้ ที่ 2 และขัน้ ที่ 1
ไม่มนี ัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 (  2diff = 4.17, dfdiff = 8, p-value=0.841) แสดงว่าค่าสัมประสิทธิ ์
องค์ประกอบของตัวแปรแฝงภายนอกทุกตัวภายในรูปแบบความสัมพันธ์ ระหว่างนักศึกษาที่เป็ น
สมาชิกชมรมด้านจิตอาสาและบาเพ็ญประโยชน์กบั นักศึกษาที่เป็ นสมาชิกชมรมอื่นที่ไม่ใช่ด้านจิต
อาสาและบาเพ็ญประโยชน์เท่ากัน
ขัน้ ที่ 3 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อทดสอบว่าค่าสัมประสิทธิ ์องค์ประกอบ (Factor Loading)
ของตัวแปรแฝงภายในทุกตัวภายในรูปแบบความสัมพันธ์เท่ากัน โดยกาหนดเงื่อนไขตามขัน้ ที่ 2
และเพิม่ เงือ่ นไขกาหนดให้ค่าสัมประสิทธิ ์องค์ประกอบของตัวแปรแฝงภายในทุกตัวในรูปแบบเท่ากัน
ผลการทดสอบพิจารณาจากผลต่างค่าไค-สแควร์ระหว่างขัน้ ที่ 3 และขัน้ ที่ 2 ทีร่ ะดับองศาอิสระทีม่ า
จากผลต่างขององศาอิสระระหว่างขัน้ ที่ 3 และขัน้ ที่ 2 ถ้าผลการทดสอบพบมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ
.05 แสดงว่าค่าสัมประสิทธิ ์องค์ประกอบของตัวแปรแฝงภายในในรูปแบบความสัมพันธ์แตกต่างกัน
ระหว่างกลุ่ม โดยผลการทดสอบพบว่าผลต่างค่าไค-สแควร์ระหว่างรูปแบบความสัมพันธ์ขนั ้ ที่ 3 และ
ขัน้ ที่ 2 ไม่มนี ัยสาคัญทางสถิติทร่ี ะดับ .05 (  2diff = 3.83, dfdiff = 7, p-value=0.799) แสดงว่าค่า
สัมประสิทธิ ์องค์ประกอบของตัวแปรแฝงภายในทุกตัวภายในรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา
ทีเ่ ป็นสมาชิกชมรมด้านจิตอาสาและบาเพ็ญประโยชน์กบั นักศึกษาทีเ่ ป็ นสมาชิกชมรมอื่นทีไ่ ม่ใช่ดา้ น
จิตอาสาและบาเพ็ญประโยชน์เท่ากัน
ขัน้ ที่ 4 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อทดสอบว่าค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลของตัวแปรแฝงภายนอกที่
มีอทิ ธิพลต่อตัวแปรแฝงภายในทุกตัวในรูปแบบความสัมพันธ์เท่ากัน โดยกาหนดเงื่อนไขตามขัน้ ที่ 3
และเพิม่ เงือ่ นไขกาหนดให้ค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลของตัวแปรแฝงภายนอกทีม่ อี ทิ ธิพลต่อตัวแปรแฝง
ภายในทุก ตัว ในรูปแบบความสัมพันธ์เ ท่ากัน ผลการทดสอบพิจารณาจากผลต่ างค่ าไค-สแควร์
ระหว่างขัน้ ที่ 4 และ ขัน้ ที่ 3 ที่ระดับองศาอิสระที่มาจากผลต่างขององศาอิสระระหว่างขัน้ ที่ 4 และ
ขัน้ ที่ 3 ถ้าผลการทดสอบพบนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .05 แสดงว่าค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลของตัว
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แปรแฝงภายนอกที่ม ีอิท ธิพ ลต่ อ ตัว แปรแฝงภายในทุ ก ตัว ในรูป แบบความสัม พัน ธ์แ ตกต่ า งกัน
ระหว่างกลุ่ม โดยผลการทดสอบพบว่าผลต่างค่าไค-สแควร์ระหว่างรูปแบบความสัมพันธ์ขนั ้ ที่ 4 และ
ขัน้ ที่ 3 ไม่มนี ัยสาคัญทางสถิติ (  2diff = 6.70, dfdiff = 5, p-value=0.244) แสดงว่าค่าสัมประสิทธิ ์
อิทธิพลของตัวแปรแฝงภายนอกทีม่ อี ทิ ธิพลต่อตัวแปรแฝงภายในทุกตัวภายในรูปแบบความสัมพันธ์
ระหว่างนักศึกษาที่เป็ นสมาชิกชมรมด้านจิตอาสาและบาเพ็ญประโยชน์ กบั นักศึกษาที่เป็ นสมาชิก
ชมรมอื่นทีไ่ ม่ใช่ดา้ นจิตอาสาและบาเพ็ญประโยชน์ เท่ากัน
ขัน้ ที่ 5 การวิเคราะห์เพื่อทดสอบว่าค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลของตัวแปรแฝงภายในทีส่ ่งผลต่อ
ตัวแปรแฝงภายในทุกตัวในรูปแบบความสัมพันธ์เท่ากัน โดยกาหนดเงื่อนไขตามขัน้ ที่ 4 และเพิม่
เงือ่ นไขกาหนดให้ค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลของตัวแปรแฝงภายในทีม่ อี ทิ ธิพลต่อตัวแปรแฝงภายในทุกตัว
ในรูปแบบความสัมพันธ์เท่ากัน ผลการทดสอบพิจารณาจากผลต่างค่าไค-สแควร์ระหว่างขัน้ ที่ 5 และ
ขัน้ ที่ 4 ที่ระดับองศาอิสระที่มาจากผลต่างขององศาอิสระ ระหว่างขัน้ ที่ 5 และขัน้ ที่ 4 ถ้าผลการ
ทดสอบพบนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 แสดงว่าค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลของตัวแปรแฝงภายในที่ม ี
อิทธิพลต่อตัวแปรแฝงภายในทุกตัว ในรูปแบบความสัมพันธ์แตกต่างกันระหว่างกลุ่ม โดยผลการ
ทดสอบพบว่าผลต่างของค่าไคสแควร์ระหว่างรูปแบบความสัม พันธ์ขนั ้ ที่ 5 กับขัน้ ที่ 4 มีนัยสาคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 (  2diff = 6.21, dfdiff = 2, p-value=0.045) แสดงว่าค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลของ
ตัวแปรแฝงภายในทีส่ ่งผลต่อตัวแปรแฝงภายในอย่างน้อย 1 ค่าแตกต่างกันระหว่างกลุ่ม ดังนัน้ จึงทา
การวิเคราะห์เพื่อค้นหาว่ามีค่าอิทธิพลใดบ้างที่แตกต่างกันระหว่างกลุ่ม ซึ่งก็คอื การวิเคราะห์ในขัน้
5.1 – 5.2
ขัน้ ที่ 5.1 การวิเคราะห์เพื่อทดสอบว่า ค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลของตัวแปรความผูกพันทาง
ศาสนาที่ส่ งผลต่ อ ตัว แปรการรับรู้ภาพลักษณ์ มหาวิทยาลัย ในรูปแบบความสัมพันธ์ แตกต่ างกัน
ระหว่างกลุ่มหรือไม่ โดยโดยกาหนดเงื่อนไขตามขัน้ ที่ 4 และเพิม่ เงื่อนไขกาหนดให้ค่าสัมประสิทธิ ์
อิทธิพลของตัวแปรความผูกพันทางศาสนาที่ส่งผลต่อการรับรูภ้ าพลักษณ์มหาวิทยาลัยในรูปแบบ
ความสัม พัน ธ์ ท ัง้ สองกลุ่ ม เท่ า กัน ผลการทดสอบพิจ ารณาจากผลต่ า งค่ า ไค-สแควร์ร ะหว่ า ง
แบบจาลองขัน้ ที่ 5.1 และขัน้ ที่ 4 ทีร่ ะดับองศาอิสระทีม่ าจากผลต่างขององศาอิสระ ระหว่างขัน้ ที่ 5.1
และขัน้ ที่ 4 ถ้าผลการทดสอบพบนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 แสดงว่าค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลทีท่ ดสอบ
แตกต่างกันระหว่างกลุ่ม โดยผลการทดสอบพบว่าผลต่างค่าไค-สแควร์ระหว่างรูปแบบความสัมพันธ์
ทัง้ สองมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 (  2diff = 6.00, dfdiff = 1, p-value=0.014) แสดงว่าค่า
สัมประสิทธิ ์อิทธิพลของความผูกพันทางศาสนาทีส่ ่งผลต่อการรับรูภ้ าพลักษณ์มหาวิทยาลัยระหว่าง
นักศึกษาทีเ่ ป็นสมาชิกชมรมด้านจิตอาสาและบาเพ็ญประโยชน์กบั นักศึกษาทีเ่ ป็ นสมาชิกชมรมอื่นที่
ไม่ใช่ดา้ นจิตอาสาและบาเพ็ญประโยชน์ ภายในรูปแบบความสัมพันธ์แตกต่างกันระหว่างกลุ่ม
ขัน้ ที่ 5.2 การวิเคราะห์เพื่อทดสอบว่าค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลของตัวแปรการรับรูภ้ าพลักษณ์
มหาวิทยาลัยที่ส่งผลต่อ ตัวแปรพฤติกรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัย ใน
รูปแบบความสัมพันธ์แ ตกต่างกันระหว่างกลุ่ม หรือ ไม่ โดยกาหนดเงื่อ นไขตามขัน้ ที่ 4 และเพิ่ม
เงื่อนไขกาหนดให้ค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลของตัวแปรการรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยที่ส่งผลต่อ
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พฤติกรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยในรูปแบบความสัมพันธ์เท่ากัน ผล
การทดสอบพิจารณาจากผลต่างค่าไค-สแควร์ระหว่างขัน้ ที่ 5.2 และ ขัน้ ที่ 4 ทีร่ ะดับองศาอิสระทีม่ า
จากผลต่างขององศาอิสระ ระหว่างขัน้ ที่ 5.2 และขัน้ ที่ 4 ถ้าผลการทดสอบพบนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ .05 แสดงว่าค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลที่ทดสอบแตกต่างกันระหว่างกลุ่ ม โดยผลการทดสอบ
พบว่าผลต่างค่าไค-สแควร์ระหว่างแบบจาลองทัง้ สองไม่มนี ัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .05 (  2diff =
0.47, dfdiff=1, p-value=0.493) แสดงว่าค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลของการรับรูภ้ าพลักษณ์มหาวิทยาลัย
ที่ส่งผลต่ อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยระหว่างนักศึกษาที่เป็ น
สมาชิกชมรมด้านจิตอาสาและบาเพ็ญประโยชน์กบั นักศึกษาที่เป็ นสมาชิกชมรมอื่นที่ไม่ใช่ด้านจิต
อาสาและบาเพ็ญประโยชน์ภายในรูปแบบความสัมพันธ์ไม่แตกต่างกันระหว่างกลุ่ม
เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์ในขัน้ 5.1 – 5.2 พบว่ามีค่าอิทธิพลทีแ่ ตกต่างกันระหว่างกลุ่ม
เพียงค่าเดียวคือ ความผูกพันทางศาสนาทีส่ ่งผลต่อตัวแปรการรับรูภ้ าพลักษณ์มหาวิทยาลัย ในขัน้
การวิเคราะห์ท่ี 5.1 ดังนัน้ รูปแบบความสัมพันธ์สุดท้ายในการอ่านค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลทีแ่ ตกต่าง
กันระหว่าง 2 กลุ่มก็คอื รูปแบบความสัมพันธ์ทว่ี เิ คราะห์ในขัน้ ที่ 5.1 ซึง่ พบว่าในกลุ่มนักศึกษาทีเ่ ป็ น
สมาชิกชมรมด้านจิตอาสาและบาเพ็ญประโยชน์ มคี ่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลของความผูกพันทางศาสนา
ทีส่ ่งผลต่อตัวแปรการรับรูภ้ าพลักษณ์มหาวิทยาลัย เท่ากับ 0.54 แต่ในกลุ่มนักศึกษาทีเ่ ป็ นสมาชิก
ชมรมอื่นทีไ่ ม่ใช่ดา้ นจิตอาสาและบาเพ็ญประโยชน์ มคี ่าเท่ากับ 0.34 แสดงว่ากลุ่มนักศึกษาทีเ่ ป็ นสมาชิก
ชมรมด้านจิตอาสาและบาเพ็ญประโยชน์ มคี ่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลของความผูกพันทางศาสนาทีส่ ่งผล
ต่อตัวแปรการรับรูภ้ าพลักษณ์มหาวิทยาลัย สูงกว่ากลุ่มนักศึกษาที่เป็ นสมาชิกชมรมอื่นทีไ่ ม่ใช่ด้าน
จิตอาสาและบาเพ็ญประโยชน์ ทัง้ นี้ผลการวิเคราะห์ความไม่แปรเปลี่ยนของแบบจาลองโครงสร้าง
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุดงั กล่าวแสดงไว้ในภาพประกอบ 11
สรุ ป ผลการวิเ คราะห์ ข้ อ มู ล ตามสมมติ ฐ านการวิจ ัย ข้ อ ที่ 2 “แบบจ าลองโครงสร้ า ง
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ของลักษณะทางจิตและสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัยที่มอี ทิ ธิพลต่อ การ
รับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยและพฤติกรรมการมีส่ว นร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัย
ระหว่างกลุ่มนักศึกษาทีเ่ ป็ นสมาชิกชมรมด้านจิตอาสาและบาเพ็ญประโยชน์กบั กลุ่มนักศึกษาทีเ่ ป็ น
สมาชิกชมรมอื่นที่ไม่ใช่ด้านจิตอาสาและบาเพ็ญประโยชน์ มคี วามแตกต่างกัน ” ผลการวิจยั พบว่า
แบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการรับรูภ้ าพลักษณ์มหาวิทยาลัยและพฤติกรรม
การมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยมีรปู แบบความสัมพันธ์มลี กั ษณะไม่แปรเปลีย่ น
ระหว่างกลุ่มแต่ พบว่ามีความแปรเปลี่ยนของค่าพารามิเตอร์ท่ที ดสอบบางตัว ดังนัน้ จึง สนับสนุ น
สมมติฐานการวิจยั ข้อ 2
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เห็นคุณค่า
เอาใจใส่
รักษากฏ
ระเบียบ
อาสา

ยอมรับและ
พัฒนา

.92*
๕*8
.91*
*

จิตสานึก
สาธารณะ

.91*

.93*
.89*

อารมณ์

.89*

บริโภคด้วย
ปญั ญา

.87*

การ
สนับสนุน
จาก
มหาวิทยาลัย

.29
*

.91*

การรับรู้
ภาพลักษณ์
มหาวิทยาลัย
เพือ่ การพัฒนา
ท้องถิน่

การปฏิบตั ิ

.88*

การจัดการศึกษาเพือ่
ท้องถิน่

.85*
.93*
.90*
.84*

กฎหมาย

.89*
.86*
.89*

แบบอย่างทีด่ ี
จากอาจารย์

การบริการวิชาการแก่
สังคมและท้องถิน่

.68*
.07*

.82*

การวิจยั เพือ่ ท้องถิน่

การทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมและภูม ิ
ั
ปญญาท้
องถิน่

แบบอย่างที่
ดีจากเพือ่ น

เศรษฐกิจ

การให้แก่สงั คม

ความผูกพัน
ทางศาสนา

.29*

.25*

.36*

จริยธรรม

.89*

(.54*) .34*

วัสดุอุปกรณ์
งบประมาณ
แรงงาน

จิตสาธารณะ

ความเชือ่

.86*
พฤติกรรม
การมีส่วนร่วม
รับผิดชอบต่อ
สังคมของ
มหาวิทยาลัย

.83*
.92*
.92*

การเรียนการสอน วิจยั
และบริการวิชาการ
การบริหารจัดการและ
การกากับดูแล
การมีส่วนร่วมกับชุมชน
คุณภาพชีวติ ใน
มหาวิทยาลัย

* นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
เป็นเส้นอิทธิพลทีม่ คี วามแปรเปลีย่ นของแบบจาลอง
(0.54*) เป็นค่าอิทธิพลของกลุ่มนักศึกษาทีเ่ ป็นสมาชิกชมรมด้านจิตอาสาและบาเพ็ญประโยชน์
0.34* เป็นค่าอิทธิพลของกลุ่มนักศึกษาทีเ่ ป็นสมาชิกชมรมอื่น
ภาพประกอบ 11 ผลการวิเคราะห์ความไม่แปรเปลี่ยนของแบบจาลองระหว่างกลุ่มนักศึกษาทีเ่ ป็ น
สมาชิก ชมรมด้านจิตอาสาและบาเพ็ญประโยชน์ กบั กลุ่มนักศึกษาที่เป็ นสมาชิกชมรมอื่นที่
ไม่ใช่ดา้ นจิตอาสาและบาเพ็ญประโยชน์
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ส่ วนที่ 3 ผลการเปรียบเที ยบผลต่ างของค่ าเฉลี่ ยตัวแปรแฝงในแบบจาลองโครงสร้าง
ความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุของลักษณะทางจิ ตและสภาพแวดล้อมในมหาวิ ทยาลัยที่มีอิทธิ พลต่ อการ
รับรู้ภาพลักษณ์ มหาวิ ทยาลัยและพฤติ กรรมการมีส่วนร่วมรับผิ ดชอบต่ อสังคมของมหาวิ ทยาลัย
ระหว่างกลุ่มนักศึกษาที่ เป็ นสมาชิ กชมรมด้ านจิ ตอาสาและบาเพ็ญประโยชน์ กบั กลุ่มนักศึกษาที่
เป็ นสมาชิ กชมรมอื่นที่ไม่ใช่ด้านจิ ตอาสาและบาเพ็ญประโยชน์ ตามสมมติ ฐานข้อ 3
ตาราง 9 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยตัวแปรแฝงในแบบจาลองระหว่างกลุ่มนักศึกษาที่เป็ นสมาชิกชมรม
ด้านจิตอาสาและบาเพ็ญประโยชน์กบั กลุ่มนักศึกษาที่เป็ นสมาชิกชมรมอื่นที่ไม่ใช่ด้านจิตอาสา
และบาเพ็ญประโยชน์
ผลต่ าง
ความคลาดเคลื่อน
t-value p-value
ค่าเฉลี่ย
มาตรฐาน
การมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมฯ
-0.046
0.053
-0.876
0.381
การรับรูภ้ าพลักษณ์มหาวิทยาลัย
0.031
0.049
0.624
0.532
ความผูกพันทางศาสนา
0.137
0.055
2.506*
0.012
จิตสานึกสาธารณะ
0.133
0.058
2.282*
0.022
แบบอย่างทีด่ จี ากอาจารย์
0.065
0.049
1.340
0.180
การสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
0.016
0.053
0.300
0.764
แบบอย่างทีด่ จี ากเพื่อน
0.057
0.050
1.130
0.258
หมายเหตุ * หมายถึง มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05, ผลต่างค่าเฉลีย่ = กลุ่มนักศึกษาทีเ่ ป็น
สมาชิกชมรมอื่น - ค่าเฉลีย่ ของกลุ่มนักศึกษาทีเ่ ป็นสมาชิกชมรมด้านจิตอาสาและบาเพ็ญประโยชน์
ตัวแปรแฝง

ตาราง 9 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ตัวแปรแฝงพฤติกรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
ต่อสังคมของมหาวิทยาลัย การรับรูภ้ าพลักษณ์มหาวิทยาลัย ความผูกพันทางศาสนา จิตสานึกสาธารณะ
แบบอย่างทีด่ จี ากอาจารย์ การสนับสนุ นจากมหาวิทยาลัย และแบบอย่างทีด่ จี ากเพื่อนระหว่างกลุ่ม
นักศึกษาทีเ่ ป็นสมาชิกชมรมด้านจิตอาสาและบาเพ็ญประโยชน์กบั กลุ่มนักศึกษาทีเ่ ป็ นสมาชิกชมรม
อื่นที่ไม่ใช่ด้านจิตอาสาและบาเพ็ญประโยชน์ ในการวิเคราะห์ได้กาหนดให้นักศึกษาที่เป็ นสมาชิก
ชมรมอื่นทีไ่ ม่ใช่ดา้ นจิตอาสาและบาเพ็ญประโยชน์ เป็ นกลุ่มฐานและให้นักศึกษาทีเ่ ป็ นสมาชิกชมรม
ด้านจิตอาสาและบาเพ็ญประโยชน์ เป็ นกลุ่มเปรียบเทียบ ถ้าผลต่างมีค่าเป็ นบวกแสดงว่านักศึกษาที่
เป็ นสมาชิกชมรมอื่นที่ไม่ใช่ด้านจิตอาสาและบาเพ็ญประโยชน์ มคี ่าเฉลี่ยตัวแปรแฝงสูงกว่า กลุ่ ม
นักศึกษาที่เป็ นสมาชิกชมรมด้านจิตอาสาและบาเพ็ญประโยชน์ แต่ถ้าผลต่างมีค่าเป็ นลบแสดงว่า
นักศึกษาที่เป็ นสมาชิกชมรมอื่นที่ไม่ใช่ด้านจิตอาสาและบาเพ็ญประโยชน์ มคี ่าเฉลี่ยตัวแปรแฝงต่ า
กว่ากลุ่มนักศึกษาที่เป็ นสมาชิกชมรมด้านจิตอาสาและบาเพ็ญประโยชน์ ผลการทดสอบพบว่า ตัว
แปรแฝงที่พบมีค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 มี 2 ตัวแปรคือ ตัวแปร
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ความผูกพันทางศาสนาและตัวแปรจิตสานึกสาธารณะ โดยกลุ่มนักศึกษาที่เป็ นสมาชิกชมรมอื่นที่
ไม่ใช่ด้านจิตอาสาและบาเพ็ญประโยชน์ มคี ่ าเฉลี่ยตัวแปรแฝงสูงกว่า กลุ่มนักศึกษาที่เป็ นสมาชิก
ชมรมด้านจิตอาสาและบาเพ็ญประโยชน์ (t-value = 2.282, 2.506 ตามลาดับ) ส่วนตัวแปรแฝงพฤติกรรม
การมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัย การรับรูภ้ าพลักษณ์มหาวิทยาลัย แบบอย่างทีด่ ี
จากอาจารย์ การสนับสนุ นจากมหาวิทยาลัย และแบบอย่างทีด่ จี ากเพื่อนพบว่าค่าเฉลี่ยแตกต่างกัน
อย่างไม่มนี ยั สาคัญทางสถิติ (t-value = 0.300, 1.130, 1.340, 0.624 และ -0.876 ตามลาดับ)
สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามสมมติฐานการวิจยั ข้อ 3 “ค่าเฉลีย่ ของตัวแปรแฝงเชิงสาเหตุ
ของพฤติกรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยในแบบจาลอง ฯ ระหว่างกลุ่ม
นักศึกษาทีเ่ ป็นสมาชิกชมรมด้านจิตอาสาและบาเพ็ญประโยชน์กบั กลุ่มนักศึกษาทีเ่ ป็ นสมาชิกชมรม
อื่นที่ไม่ใช่ด้านจิตอาสาและบาเพ็ญประโยชน์ มคี วามแตกต่างกัน ” ผลการวิจยั พบว่า แบบจาลอง
โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของลักษณะทางจิตและสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัยทีม่ อี ทิ ธิพล
ต่ อ การรับ รู้ภ าพลัก ษณ์ ม หาวิท ยาลัย และพฤติ ก รรมการมีส่ ว นร่ ว มรับ ผิด ชอบต่ อ สัง คมของ
มหาวิทยาลัยระหว่างกลุ่มนักศึกษาที่เป็ นสมาชิกชมรมด้านจิตอาสาและบาเพ็ญประโยชน์กบั กลุ่ม
นัก ศึก ษาที่เป็ นสมาชิก ชมรมอื่นที่ไ ม่ใ ช่ด้านจิตอาสาและบาเพ็ญ ประโยชน์ มคี ่าเฉลี่ ยตัวแปรแฝง
แตกต่างกันเพียงบางส่วน ดังนัน้ จึงยอมรับสมมติฐานการวิจยั ข้อ 3 บางส่วน

บทที่ 5
สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่อ งลัก ษณะทางจิต และสภาพแวดล้อ มในมหาวิทยาลัยที่มอี ิทธิพลต่ อ การรับ รู้
ภาพลัก ษณ์ แ ละพฤติก รรมการมีส่ ว นร่ ว มรับ ผิด ชอบต่ อ สัง คมของมหาวิท ยาลัย ในนั ก ศึก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์มคี วามมุ่งหมายเฉพาะของการวิจยั คือ 1) เพื่อทดสอบแบบจาลอง
โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของลักษณะทางจิตและสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อ
การรับรูภ้ าพลักษณ์มหาวิทยาลัยและพฤติกรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยใน
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ 2) เพื่อเปรียบเทียบแบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุของลักษณะทางจิตและสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัยที่มอี ิทธิพลต่อ การรับรู้ภาพลักษณ์
มหาวิทยาลัย และพฤติกรรมการมีส่ วนร่วมรับผิดชอบต่ อสังคมของมหาวิทยาลัยในกลุ่ มนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ระหว่างกลุ่มนักศึกษาที่เ ป็ นสมาชิกชมรมด้านจิตอาสาและ
บาเพ็ญประโยชน์กบั กลุ่มนักศึกษาทีเ่ ป็นสมาชิกชมรมอื่นทีไ่ ม่ใช่ดา้ นจิตอาสาและบาเพ็ญประโยชน์ และ
3) เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของตัวแปรแฝงเชิงสาเหตุของลักษณะทางจิตและสภาพแวดล้อมใน
มหาวิทยาลัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการรับรูภ้ าพลักษณ์มหาวิทยาลัยและพฤติกรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
ต่อสังคมของมหาวิทยาลัย ของกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ ในแบบจาลอง
โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มนักศึกษาทีเ่ ป็ นสมาชิกชมรมด้านจิตอาสาและบาเพ็ญประโยชน์กบั
กลุ่มนักศึกษาทีเ่ ป็นสมาชิกชมรมอื่นทีไ่ ม่ใช่ดา้ นจิตอาสาและบาเพ็ญประโยชน์
ผู้วจิ ยั กาหนดสมมติฐานการวิจยั 3 ข้อ ได้แก่ 1) แบบจาลองสมมติฐานที่ผู้วจิ ยั พัฒนาขึน้ มี
ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยมีสมมติฐานย่อยตามเส้นทางอิทธิพลของตัวแปรต่าง ๆ ดังนี้
(1.1) การรับรูภ้ าพลักษณ์มหาวิทยาลัยมีอทิ ธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม
ของมหาวิทยาลัย (1.2) ความผูกพันทางศาสนามีอทิ ธิพลทางตรงต่อการรับรูภ้ าพลักษณ์มหาวิทยาลัย
(1.3) ความผูกพันทางศาสนามีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของ
มหาวิทยาลัยโดยผ่านการรับรูภ้ าพลักษณ์มหาวิทยาลัย (1.4) จิตสานึกสาธารณะมีอทิ ธิพลทางตรง
ต่อความผูกพันทางศาสนาและการรับรูภ้ าพลักษณ์มหาวิทยาลัย (1.5) จิตสานึกสาธารณะมีอทิ ธิพล
ทางอ้อมต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยโดยผ่านความผูกพันทาง
ศาสนาและการรับรูภ้ าพลักษณ์มหาวิทยาลัย (1.6) แบบอย่างทีด่ จี ากอาจารย์มอี ทิ ธิพลทางตรงต่อ
ความผูกพันทางศาสนาและการรับรูภ้ าพลักษณ์มหาวิทยาลัย (1.7) แบบอย่างทีด่ จี ากอาจารย์มอี ทิ ธิพล
ทางอ้อมต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยโดยผ่านความผูกพันทาง
ศาสนาและการรับรูภ้ าพลักษณ์มหาวิทยาลัย (1.8) การสนับสนุ นจากมหาวิทยาลัยมีอทิ ธิพลทางตรง
ต่อการรับรูภ้ าพลักษณ์มหาวิทยาลัย (1.9) การสนับสนุ นจากมหาวิทยาลัยมีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรม
การมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยโดยผ่านการรับรูภ้ าพลักษณ์มหาวิทยาลัย (1.10)
แบบอย่างที่ดจี ากเพื่อนมีอทิ ธิพลทางตรงต่อความผูกพันทางศาสนา การรับรูภ้ าพลักษณ์มหาวิทยาลัย
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และพฤติกรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัย (1.11) แบบอย่างทีด่ จี ากเพื่อนมี
อิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยโดยผ่านความ
ผูกพันทางศาสนาและการรับรูภ้ าพลักษณ์มหาวิทยาลัย 2) แบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุของลักษณะทางจิตและสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัยที่มอี ิทธิพลต่อการรับรู้ ภาพลักษณ์
มหาวิท ยาลัย และพฤติก รรมการมีส่ ว นร่ว มรับ ผิด ชอบต่ อ สัง คมของมหาวิท ยาลัย ระหว่ า ง กลุ่ ม
นักศึกษาทีเ่ ป็นสมาชิกชมรมด้านจิตอาสาและบาเพ็ญประโยชน์กบั กลุ่มนักศึกษาทีเ่ ป็ นสมาชิกชมรม
อื่นทีไ่ ม่ใช่ดา้ นจิตอาสาและบาเพ็ญประโยชน์มคี วามแตกต่างกัน และ 3) ค่าเฉลีย่ ของตัวแปรแฝงเชิง
สาเหตุของลักษณะทางจิตและสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัยที่มอี ิทธิพลต่อการรับรู้ ภาพลักษณ์
มหาวิท ยาลัย และพฤติก รรมการมีส่ ว นร่ว มรับ ผิด ชอบต่ อ สัง คมของมหาวิท ยาลัย ระห ว่ า งกลุ่ ม
นักศึกษาทีเ่ ป็นสมาชิกชมรมด้านจิตอาสาและบาเพ็ญประโยชน์กบั กลุ่มนักศึกษาทีเ่ ป็ นสมาชิกชมรม
อื่นทีไ่ ม่ใช่ดา้ นจิตอาสาและบาเพ็ญประโยชน์มคี วามแตกต่างกัน
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติในมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์
5 สถาบัน รวมทัง้ สิน้ 972 คน ประกอบด้วย นักศึกษาทีเ่ ป็นสมาชิกชมรมด้านจิตอาสาและบาเพ็ญประโยชน์
จานวน 478 คน และนักศึกษาทีเ่ ป็ นสมาชิกชมรมอื่นทีไ่ ม่ใช่ดา้ นจิตอาสาและบาเพ็ญประโยชน์ จานวน
494 คน ใช้วธิ กี ารสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย(Simple Random Sampling) โดยการจับสลาก (Lottery)
รายชื่อชมรมด้านจิตอาสาและบาเพ็ญประโยชน์และชมรมอื่นทีไ่ ม่ใช่ดา้ นจิตอาสาและบาเพ็ญประโยชน์
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ทงั ้ 5 แห่งจนครบจานวนในแต่ละกลุ่ม
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้แบ่งออกเป็ น 8 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้ อ มู ล
พืน้ ฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 แบบสอบถามพฤติกรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม
ของมหาวิทยาลัยมีค่าความเชื่อมันทั
่ ง้ ฉบับ เท่ากับ 0.966 ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับ
คะแนนรวมทีป่ รับแก้ระหว่าง 0.690 - 0.802 ค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.766 - 0.849 และค่า
สัมประสิทธิ ์ความเทีย่ งระหว่าง 0.586 - 0.720 ตอนที่ 3 แบบสอบถามการรับรูภ้ าพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
มีค่ าความเชื่อ มันทั
่ ง้ ฉบับ เท่ ากับ 0.966 ค่ าสหสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งคะแนนรายข้อ กับ คะแนนรวมที่
ปรับแก้ระหว่าง 0.697 - 0.789 ค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.787 - 0.887 และค่าสัมประสิทธิ ์
ความเทีย่ งระหว่าง 0.619 - 0.787 ตอนที่ 4 แบบสอบถามความผูกพันทางศาสนา มีค่าความเชื่อมันทั
่ ง้ ฉบับ
เท่ากับ 0.950 ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมทีป่ รับแก้ระหว่าง 0.621 - 0.799 ค่า
น้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.705 - 0.837 และและค่าสัมประสิทธิ ์ความเทีย่ งระหว่าง 0.497 - 0.762
ตอนที่ 5 แบบสอบถามจิตส านึ กสาธารณะ มีค่ าความเชื่อมันทั
่ ง้ ฉบับ เท่ากับ 0.965 ค่ าสหสัมพันธ์
ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมที่ปรับแก้ระหว่าง 0.755 - 0.832 ค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่
ระหว่าง 0.777 - 0.895 และค่าสัมประสิทธิ ์ความเทีย่ งระหว่าง 0.604 - 0.801 ตอนที่ 6 แบบสอบถาม
แบบอย่างทีด่ จี ากอาจารย์ มีค่าความเชื่อมันทั
่ ง้ ฉบับ เท่ากับ 0.967 ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อ
กับคะแนนรวมทีป่ รับแก้ระหว่าง 0.706 - 0.813 ค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.786 - 0.896 และ
ค่าสัมประสิทธิ ์ความเทีย่ งระหว่าง 0.642 - 0.803 ตอนที่ 7 แบบสอบถามการสนับสนุ นจากมหาวิทยาลัย
มีค่ า ความเชื่อ มันทั
่ ง้ ฉบับ เท่ ากับ 0.950 ค่ าสหสัมพันธ์ร ะหว่ างคะแนนรายข้อ กับ คะแนนรวมที่
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ปรับแก้ระหว่าง 0.727 - 0.791 ค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.787 - 0.859 และค่าสัมประสิทธิ ์
ความเทีย่ งระหว่าง 0.619 - 0.738 และตอนที่ 8 แบบสอบถามแบบอย่างทีด่ จี ากเพื่อน มีค่าความเชื่อมัน่
ทัง้ ฉบับ เท่ากับ 0.961 ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมทีป่ รับแก้ระหว่าง 0.613 0.781 ค่าน้าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.674 - 0.846 ค่าสัมประสิทธิ ์ความเทีย่ งระหว่าง 0.454 0.716
สาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็ น 3 ตอน ได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่ม
ตัวอย่ าง การวิเคราะห์ค่ าสถิติพ้ืนฐานของตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา และการวิเคราะห์ข้อมูลตาม
สมมติฐาน

สรุปผลการวิ จยั
ผูว้ จิ ยั สรุปผลการวิจยั ตามจุดมุง่ หมายการวิจยั ดังนี้
1. จากจุดมุ่งหมายการวิ จยั ข้อที่ 1
1.1 ผลการวิ เคราะห์แบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุของลักษณะ
ทางจิ ตและสภาพแวดล้อมในมหาวิ ทยาลัยที่ มีอิทธิ พลต่ อการรับรู้ภาพลักษณ์ มหาวิ ทยาลัยและ
พฤติ กรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิ ทยาลัย
ผลการวิเคราะห์พบว่าแบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของลักษณะ
ทางจิต และสภาพแวดล้อ มในมหาวิทยาลัยที่มอี ิท ธิพลต่ อ การรับรู้ภาพลักษณ์ มหาวิทยาลัยและ
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัย ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏใน
กลุ่มรัตนโกสินทร์ทผ่ี วู้ จิ ยั พัฒนาขึน้ มาจากแนวคิดและทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้อง ภายหลังการปรับแบบจาลอง
โดยทาการปรับลดเส้นอิทธิพลที่ไม่มนี ัยสาคัญออกรวมจานวน 3 เส้นทางสัมพันธ์ควบคู่ไปกับความ
เป็ นไปได้จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องและยอมให้ความคลาดเคลื่อนในการวัด
ตัวแปรสังเกตมีความสัมพันธ์กนั พบว่า แบบจาลองภายหลังจากการปรับแบบจาลองกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ โดยมีค่าดัชนีวดั ความสอดคล้องเท่ากับ  2 = 422.66, df = 165 (p = .00),  2 /df = 2.562,
CFI = 1.00, SRMR = 0.037, RMSEA = 0.040
1.2 ผลการวิ เคราะห์อิทธิ พลของตัวแปรเชิ งสาเหตุที่มีผลต่ อตัวแปรผลใน
แบบจาลองตามสมมติ ฐานการวิ จยั ข้อที่ 1 – 1.11
1) การรับรูภ้ าพลักษณ์มหาวิทยาลัยมีอทิ ธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
รับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัย ค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลเท่ากับ .72 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ .05 ผลการวิจยั ดังกล่าวสนับสนุ นสมมติฐานการวิจยั ข้อ 1.1
2) ความผูกพันทางศาสนามีอทิ ธิพลทางตรงต่อการรับรูภ้ าพลักษณ์มหาวิทยาลัย
ค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลเท่ากับ .41 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ผลการวิจยั ดังกล่าวสนับสนุ น
สมมติฐานการวิจยั ข้อ 1.2
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3) ความผูกพันทางศาสนามีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
ต่อสังคมของมหาวิทยาลัยโดยผ่านการรับรูภ้ าพลักษณ์มหาวิทยาลัย ค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลเท่ากับ
.30 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ผลการวิจยั ดังกล่าวสนับสนุนสมมติฐานการวิจยั ข้อ 1.3
4) จิตสานึกสาธารณะมีอทิ ธิพลทางตรงของต่อตัวแปรความผูกพันทางศาสนา
ค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลเท่ากับ .47 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .05 แต่ไม่มอี ทิ ธิพลต่อตัวแปร
การรับรูภ้ าพลักษณ์มหาวิทยาลัย ผลการวิจยั ดังกล่าวสนับสนุนสมมติฐานการวิจยั ข้อ 1.4 เพียงบางส่วน
5) จิตสานึกสาธารณะมีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อ
สังคมของมหาวิทยาลัยโดยผ่านความผูกพันทางศาสนาและการรับรูภ้ าพลักษณ์มหาวิทยาลัย ค่า
สัมประสิทธิ ์อิทธิพลเท่ากับ .14 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 ผลการวิจยั ดังกล่ าวสนับสนุ น
สมมติฐานการวิจยั ข้อ 1.5
6) แบบอย่างทีด่ จี ากอาจารย์มอี ทิ ธิพลทางตรงต่อความผูกพันทางศาสนา ค่าสัมประสิทธิ ์
อิทธิพลเท่ากับ .32 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 แต่ไม่มอี ทิ ธิพลต่อตัวแปรการรับรูภ้ าพลักษณ์
มหาวิทยาลัย ผลการวิจยั ดังกล่าวสนับสนุ นสมมติฐานการวิจยั ข้อ 1.6 เพียงบางส่วน
7) แบบอย่างทีด่ จี ากอาจารย์มอี ทิ ธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
ต่อสังคมของมหาวิทยาลัยโดยผ่านความผูกพันทางศาสนาและการรับรูภ้ าพลักษณ์มหาวิทยาลัย ค่า
สัมประสิทธิ ์อิทธิพลเท่ากับ .09 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ผลการวิจยั ดังกล่าวสนับสนุ น
สมมติฐานการวิจยั ข้อ 1.7
8) การสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยมีอทิ ธิพลทางตรงต่อการรับรูภ้ าพลักษณ์มหาวิทยาลัย
ค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลเท่ากับ .45 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ผลการวิจยั ดังกล่าวสนับสนุ น
สมมติฐานการวิจยั ข้อ 1.8
9) การสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยมีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
รับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยโดยผ่านการรับรูภ้ าพลักษณ์มหาวิทยาลัย ค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพล
เท่ากับ .32 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ผลการวิจยั ดังกล่าวสนับสนุ นสมมติฐานการวิจยั ข้อ
1.9
10) แบบอย่างทีด่ จี ากเพื่อนมีอทิ ธิพลทางตรงต่อความผูกพันทางศาสนาและพฤติกรรม
การมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัย ค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลเท่ากับ .13 และ .07 อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .05 ตามลาดับ แต่ไม่ได้มอี ทิ ธิพลทางตรงต่อตัวแปรการรับรู้ภาพลักษณ์
มหาวิทยาลัย ผลการวิจยั ดังกล่าวสนับสนุ นสมมติฐานการวิจยั ข้อ 1.10 เพียงบางส่วน
11) แบบอย่างทีด่ จี ากเพื่อนมีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
ต่อสังคมของมหาวิทยาลัยโดยผ่านความผูกพันทางศาสนาและการรับรูภ้ าพลักษณ์มหาวิทยาลัย ค่า
สัมประสิทธิ ์อิทธิพลเท่ากับ .04 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ผลการวิจยั ดังกล่าวสนับสนุ น
สมมติฐานการวิจยั ข้อ 1.11
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2. จากจุ ด มุ่ ง หมายการวิ จ ัย ข้ อ ที่ 2 ผลการเปรี ย บเที ย บแบบจ าลองโครงสร้ า ง
ความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุของลักษณะทางจิ ตและสภาพแวดล้อมในมหาวิ ทยาลัยที่ มีอิทธิ พล
ต่ อการรับรู้ภาพลักษณ์ มหาวิ ทยาลัยและพฤติ กรรมการมีส่วนร่วมรับผิ ดชอบต่ อสังคมของ
มหาวิ ทยาลัยระหว่ างกลุ่มนั กศึ กษาที่ เป็ นสมาชิ กชมรมด้ านจิ ตอาสาและบาเพ็ญประโยชน์
กับกลุ่มนักศึกษาที่เป็ นสมาชิ กชมรมอื่นที่ไม่ใช่ด้านจิ ตอาสาและบาเพ็ญประโยชน์
พบว่ า รู ป แบบจ าลองโครงสร้ า งความสั ม พัน ธ์ เ ชิ ง สาเหตุ ข องลัก ษณะทางจิ ต และ
สภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อ การรับรูภ้ าพลักษณ์มหาวิทยาลัยและพฤติกรรมการมี
ส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยของกลุ่มนักศึกษาทีเ่ ป็ นสมาชิกชมรมด้านจิตอาสาและ
บาเพ็ญประโยชน์กบั กลุ่มนักศึกษาที่เป็ นสมาชิกชมรมอื่นที่ไม่ใช่ดา้ นจิตอาสาและบาเพ็ญประโยชน์
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ไม่แตกต่างกันหรือมีความไม่แปรเปลีย่ นของแบบจาลอง มี
ค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรภายนอกสังเกตได้และตัวแปรภายในสังเกตได้ และค่าอิทธิพล
ระหว่างตัวแปรภายนอกแฝงทีม่ ตี ่อตัวแปรภายในแฝงไม่แตกต่างกัน แต่มคี ่าอิทธิพลระหว่างตัวแปร
ภายในแฝงทีม่ ตี ่อตัวแปรภายในแฝงแตกต่างกัน 1 เส้นทาง ได้แก่ ความผูกพันทางศาสนาทีส่ ่งผล
ต่อการรับรูภ้ าพลักษณ์มหาวิทยาลัย โดยพบว่ากลุ่มนักศึกษาที่เป็ นสมาชิกชมรมด้านจิตอาสาและ
บาเพ็ญประโยชน์มคี ่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลของความผูกพันทางศาสนาทีส่ ่งผลต่อ การรับรูภ้ าพลักษณ์
มหาวิทยาลัยสูงกว่ากลุ่มนักศึกษาที่เป็ นสมาชิกชมรมอื่นที่ไม่ใช่ดา้ นจิตอาสาและบาเพ็ญประโยชน์
ดังนัน้ ผลการวิจยั ดังกล่าวจึงสนับสนุนสมมติฐานการวิจยั ข้อ 2
3. จากจุดมุ่งหมายการวิ จยั ข้อที่ 3 ผลการเปรียบเที ยบผลต่ างของค่าเฉลี่ยตัวแปรแฝง
ในแบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์ เชิ งสาเหตุของลักษณะทางจิ ตและสภาพแวดล้อมใน
มหาวิ ทยาลัยที่ มีอิทธิ พลต่ อการรับรู้ภาพลักษณ์ มหาวิ ทยาลัยและพฤติ กรรมการมีส่วนร่วม
รับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิ ทยาลัยระหว่างกลุ่มนักศึกษาที่ เป็ นสมาชิ กชมรมด้านจิ ตอาสา
และบ าเพ็ญ ประโยชน์ ก บั กลุ่ มนั ก ศึ ก ษาที่ เ ป็ นสมาชิ ก ชมรมอื่ น ที่ ไ ม่ ใ ช่ ด้ า นจิ ต อาสาและ
บาเพ็ญประโยชน์
พบว่ า กลุ่ มนัก ศึก ษาที่เ ป็ นสมาชิกชมรมอื่นที่ไม่ใ ช่ด้านจิต อาสาและบาเพ็ญประโยชน์ มี
ค่าเฉลี่ยตัวแปรแฝง 2 ตัวแปรคือ ตัวแปรความผูกพันทางศาสนาและตัวแปรจิตสานึกสาธารณะสูง
กว่ากลุ่มนักศึกษาที่เป็ นสมาชิกชมรมด้านจิตอาสาและบาเพ็ญประโยชน์ แต่ ค่าเฉลี่ยตัวแปรแฝง
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัย การรับรูภ้ าพลักษณ์มหาวิทยาลัย
แบบอย่างทีด่ จี ากอาจารย์ การสนับสนุ นจากมหาวิทยาลัย และแบบอย่างทีด่ จี ากเพื่อนไม่แตกต่างกัน
ดังนัน้ ผลการวิจยั ดังกล่าวจึงสนับสนุนสมมติฐานการวิจยั ข้อ 3 บางส่วน
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อภิ ปรายผลการวิ จยั
ผูว้ จิ ยั ได้อภิปรายผลการวิจยั ตามสมมติฐานการวิจยั ดังนี้
สมมติ ฐานการวิ จยั ที่ 1 แบบจาลองสมมติ ฐานที่ ผ้วู ิ จยั พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิ งประจักษ์โดยมีสมมติ ฐานย่อยตามเส้นทางอิ ทธิ พลของตัวแปรต่ าง ๆ ดังนี้
สมมติ ฐานการวิ จยั ที่ 1.1 การรับรู้ภาพลักษณ์ มหาวิ ทยาลัยมี อิ ทธิ พลทางตรงต่ อ
พฤติ กรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิ ทยาลัย
ผลการวิจยั พบว่าการรับรูภ้ าพลักษณ์มหาวิทยาลัยมีอทิ ธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
รับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัย ซึง่ สนับสนุนสมมติฐานการวิจยั ข้อ 1.1 ดังภาพประกอบ 12

การรับรูภ้ าพลักษณ์
มหาวิทยาลัย

พฤติกรรมการมีสว่ นร่วม
รับผิดชอบต่อสังคมของ
มหาวิทยาลัย

แทน สมมติฐานการวิจยั
แทน ผลการวิจยั ทีพ่ บ
ภาพประกอบ 12 สมมติฐานการวิจยั ข้อ 1.1 และผลการวิจยั ทีพ่ บ
ผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่า หากนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มรัตนโกสินทร์มกี ารรับรู้
ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยในด้านการจัดการศึกษาเพื่อท้องถิ่น ด้านการวิจยั เพื่อท้องถิ่น ด้านการ
บริการวิชาการแก่สงั คมและท้องถิน่ และด้านการทานุ บารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ย่อม
ส่งผลทาให้เกิดพฤติกรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยในด้านการเรียนการ
สอน การวิจยั และบริการวิชาการ ด้านการบริหารจัดการและการกากับดูแล ด้านการมีส่วนร่วมกับ
ชุมชนและด้านคุณภาพชีวติ ในมหาวิทยาลัย จากผลการวิจ ยั ดังกล่าวสามารถอธิบายได้ ว่าหาก
นักศึกษาได้รบั รูเ้ พิม่ เติมว่าสถาบันของตนมีช่อื เสียงในทางบวกและมีเป้าหมายในการพัฒนาสังคมใน
ด้านต่าง ๆ ทีช่ ดั เจน อีกทัง้ มีความตระหนักว่าตนเองก็เป็ นส่วนหนึ่งทีท่ าให้เกิดภาพลักษณ์ทด่ี นี นั ้ ได้
นักศึกษาก็จะให้ความร่วมมือหรือเข้าไปมีส่ วนร่วมกับมหาวิทยาลัยของตนแสดงพฤติกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคมนัน้ ด้วยความเต็มใจ ดังที่ วาสินี วรรณศรี (2549) พบว่าภาพลักษณ์ท่ดี ีของ
องค์การส่งผลต่อความเชื่อถือศรัทธาและการเข้าร่วมสนับสนุ นการดาเนินงานของบุคคล เช่นเดียวกับ
บุญฑวรรณ วิงวอน (2555) ทีศ่ กึ ษาพบว่าความมีช่อื เสียงขององค์การมีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการทา
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของพนักงานสูงมาก ส่วนในระดับสากลพบว่า นักศึกษาที่มคี วาม
รับผิดชอบต่อสังคมย่อมคาดหวังและชื่นชมในสถาบันการศึกษาที่มภี าพลักษณ์ความรับผิดชอบต่อ
สังคมทีด่ ี (Corporate Reputation Watch. 2008) และผลการศึกษาของ เบอโควิช และ ลูเทอร์แมน ที่
พบว่าภาพลักษณ์ดา้ นความรับผิดชอบต่อสังคมทีด่ ขี องสถาบันการศึกษาเป็ นปจั จัยหนึ่งทีด่ งึ ดูดความ
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สนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา (จันทร์จริ า มูลเมือง. 2535 อ้างอิงจาก Berkowitz; &
Luterman. 1968) ข้อสรุปทีไ่ ด้ประกอบกับเอกสารหรืองานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องตามทีก่ ล่าวมาจึงสนับสนุ น
ว่าการรับรูภ้ าพลักษณ์มหาวิทยาลัยมีอทิ ธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม
ของมหาวิทยาลัย
สมมติ ฐานการวิ จยั ที่ 1.2 ความผูกพันทางศาสนามีอิทธิ พลทางตรงต่ อการรับรู้ภาพลักษณ์
มหาวิ ทยาลัย
ผลการวิจ ัย พบว่ า ความผู ก พัน ทางศาสนามีอิ ท ธิพ ลทางตรงต่ อ การรับ รู้ ภ าพลัก ษณ์
มหาวิทยาลัย ซึง่ สนับสนุนสมมติฐานการวิจยั ข้อ 1.2 ดังภาพประกอบ 13
ความผูกพันทาง
ศาสนา

การรับรู้
ภาพลักษณ์
มหาวิทยาลัย

แทน สมมติฐานการวิจยั
แทน ผลการวิจยั ทีพ่ บ
ภาพประกอบ 13 สมมติฐานการวิจยั ข้อ 1.2 และผลการวิจยั ทีพ่ บ
จากผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่า หากนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มรัตนโกสินทร์ม ี
ความผูกพันทางศาสนาในด้านความเชื่อตามหลักศาสนาและการปฏิบตั ทิ างศาสนาย่อมส่งผลให้เกิด
การรับรูภ้ าพลักษณ์มหาวิทยาลัยในด้านการจัดการศึกษาเพื่อท้องถิน่ ด้านการวิจยั เพื่อท้องถิน่ ด้าน
การบริการวิชาการแก่สงั คมและท้องถิน่ และด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมปิ ญั ญาท้องถิน่
จากผลการวิจ ยั ดังกล่ า วสามารถอธิบายได้ว่ า ความเชื่อ และการปฏิบตั ิทางศาสนาที่เ กิด ขึ้น ใน
นักศึกษามักมาจากแนวคิดหรือคาสอนทีม่ ุ่งส่งเสริมและกล่อมเกลาให้มคี วามประพฤติท่ดี เี หมาะสม
กับค่านิยมและวัฒนธรรมของสังคม ประกอบกับการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏแสดงความ
เป็ นสถาบัน ที่มุ่ง การพัฒนาหรือทาคุ ณประโยชน์ ใ ห้กบั ท้อ งถิ่น และสังคมจึง เป็ นภาพลักษณ์ ของ
องค์ก รแห่ ง ความดี ซึ่งลัก ษณะดังกล่ าวมีค วามสอดคล้อ งกับความคิดความเชื่อ ทางศาสนาของ
นักศึกษาจึงทาให้นักศึกษาทีม่ คี วามผูกพันทางศาสนาเกิดการรับรูภ้ าพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยได้
ง่ายยิง่ ขึ้น ดังที่ สุ วารีย์ วงศ์ว ฒ
ั นา (2557) ศึก ษาพบว่ า ปจั จัยด้านคุ ณลัก ษณะด้านคุ ณธรรม
จริยธรรมของนักศึกษาซึง่ เป็ นคุณลักษณะของบุคคลทีม่ คี วามผูกพันกับศาสนามีอทิ ธิพลทางตรงต่อ
ภาพลัก ษณ์ ม หาวิท ยาลัย ราชภัฏ นอกจากนี้ ผ ลการวิจ ัย ของวิช าชีพ อื่น ยัง ช่ ว ยสนั บ สนุ น ให้
ผลการวิจยั ครัง้ นี้มคี วามน่ าเชื่อถือยิง่ ขึน้ อาทิเช่น ด้านการพยาบาลทีพ่ บว่าพยาบาลทีม่ ที ศั นคติท่ดี ี
ต่อการพยาบาลสูงก็มกั จะเป็ นพยาบาลทีม่ ลี กั ษณะทางพุทธสูงไปด้วย (ณัฐสุดา สุจนิ ันท์กุล. 2541)
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ข้อสรุปที่ได้ประกอบกับเอกสารหรืองานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องตามที่กล่าวมาจึงสนับสนุ นว่า ความผูกพัน
ทางศาสนามีอทิ ธิพลทางตรงต่อการรับรูภ้ าพลักษณ์มหาวิทยาลัย
สมมติ ฐานการวิ จยั ที่ 1.3 ความผูกพันทางศาสนามีอิทธิ พลทางอ้อมต่ อพฤติ กรรมการ
มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิ ทยาลัยโดยผ่านการรับรู้ภาพลักษณ์ มหาวิ ทยาลัย
ผลการวิจยั พบว่า ความผูกพันทางศาสนามีอิทธิพลทางอ้อมต่ อพฤติกรรมการมีส่ วนร่ว ม
รับ ผิด ชอบต่ อ สัง คมของมหาวิทยาลัย โดยผ่ า นการรับ รู้ภ าพลัก ษณ์ ม หาวิท ยาลัย ซึ่ง สนั บ สนุ น
สมมติฐานการวิจยั ข้อ 1.3 ดังภาพประกอบ 14
ความผูกพันทาง
ศาสนา

การรับรู้
ภาพลักษณ์
มหาวิทยาลัย

พฤติกรรมการมีสว่ น
ร่วมรับผิดชอบต่อ
สังคมของ
มหาวิทยาลัย

แทน สมมติฐานการวิจยั
แทน ผลการวิจยั ทีพ่ บ
ภาพประกอบ 14 สมมติฐานการวิจยั ข้อ 1.3 และผลการวิจยั ทีพ่ บ
จากผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มรัตนโกสินทร์ท่มี คี วาม
ผูกพันทางศาสนาในด้านความเชื่อตามหลักศาสนาและการปฏิบตั ทิ างศาสนาก็จะส่งผลให้เกิดการรับรู้
ภาพลักษณ์ มหาวิทยาลัย ในด้านการจัดการศึกษาเพื่อท้องถิ่น ด้านการวิจยั เพื่อท้องถิ่น ด้านการ
บริการวิชาการแก่สงั คมและท้องถิน่ และด้านการทานุ บารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ และ
การรับรูภ้ าพลักษณ์มหาวิทยาลัย ก็จะส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของ
มหาวิทยาลัยในด้านการเรียนการสอน การวิจยั และบริการวิชาการ ด้านการบริหารจัดการและการ
กากับดูแล ด้านการมีส่วนร่วมกับชุมชน และด้านคุณภาพชีวติ ในมหาวิทยาลัยอีกด้วย จากผลการวิจยั
ดังกล่าวสามารถอธิบายได้ว่า เมื่อนักศึกษามีความผูกพันทางศาสนาแสดงว่านักศึกษาความรูส้ กึ ผิด
ชอบชัวดี
่ และมีลกั ษณะของการคานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของตัวเองทา
ให้เกิดการรับรูแ้ ละเข้าใจบทบาททีด่ ขี องมหาวิทยาลัยราชภัฏในการรับใช้และพัฒนาสังคมและท้องถิน่
ซึง่ เมื่อนักศึกษาเกิดความตระหนักในบทบาทหน้าที่ดงั กล่าวของมหาวิทยาลัยก็ย่อมมีความต้องการ
ให้ตนเองได้มสี ่วนร่วมหรือให้การสนับสนุ นกิจกรรมและโครงการเพื่อสังคมของมหาวิทยาลัยในด้าน
ต่าง ๆ ต่อไป สอดคล้องกับจิรวัฒนา มันยื
่ น (2536) ทีพ่ บว่า นิสติ ทีม่ คี วามเชื่อทางพุทธศาสนาและมี
การปฏิบตั ติ ามหลักพุทธศาสนาสูงมักเข้าร่วมกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์หรือกิจกรรมทัวไปและความถี
่
่
สูงในการเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่านิสติ กลุ่มอื่น และ ณัฐยา ลือชากิตติกุล (2546) พบว่า พนักงานทีม่ ี
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วิถชี วี ติ ทางพุทธสูงก็จะเป็ นผูม้ เี จตคติต่อการทางานด้านบริการและพฤติกรรมการทางานด้านบริการ
สูงกว่าพนักงานทีม่ วี ถิ ชี วี ติ ทางพุทธต่า ข้อสรุปทีไ่ ด้ประกอบกับเอกสารหรืองานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องตามที่
กล่ าวมาจึงสนับสนุ นว่า ความผูก พันทางศาสนามีอิทธิพลทางอ้อมต่ อ พฤติกรรมการมีส่ ว นร่ว ม
รับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยโดยผ่านการรับรูภ้ าพลักษณ์มหาวิทยาลัย
สมมติ ฐานการวิ จยั ที่ 1.4 จิ ตสานึ กสาธารณะมีอิทธิ พลทางตรงต่ อความผูกพันทาง
ศาสนาและการรับรู้ภาพลักษณ์ มหาวิ ทยาลัย
ผลการวิจยั พบว่าจิตสานึกสาธารณะมีอทิ ธิพลทางตรงต่อตัวแปรความผูกพันทางศาสนา แต่
ไม่มอี ทิ ธิพลต่อตัวแปรการรับรูภ้ าพลักษณ์มหาวิทยาลัย ซึง่ สนับสนุ นสมมติฐานการวิจยั ข้อ 1.4 เพียง
บางส่วน ดังภาพประกอบ 15
จิตสานึก
สาธารณะ

การรับรูภ้ าพลักษณ์
มหาวิทยาลัย

ความผูกพันทาง
ศาสนา

แทน สมมติฐานการวิจยั
แทน ผลการวิจยั ทีพ่ บ

ภาพประกอบ 15 สมมติฐานการวิจยั ข้อ 1.4 และผลการวิจยั ทีพ่ บ
จากผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่าเมื่อนักศึกษามีจติ สานึกสาธารณะในด้านการเห็นคุณค่าและ
เอาใจใส่ ต่ อ ประโยชน์ ส่ วนรวม การรักษากฎระเบียบของส่ ว นรวม และการอาสาทากิจกรรมเพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวมก็จะส่งผลให้นักศึกษามีความผูกพันทางศาสนาในด้านความเชื่อตามหลักศาสนา
และการปฏิบตั ทิ างศาสนาไปด้วย จากผลการวิจยั ดังกล่าวสามารถอธิบายได้ว่านักศึกษาทีม่ จี ติ สานึก
สาธารณะซึง่ เป็นความรูส้ กึ นึกคิด คุณธรรม จริยธรรมทีเ่ กิดขึน้ ภายในจิตใจย่อมทาให้เกิดความผูกพัน
ทางศาสนาไปด้วยเนื่องจากเป็นความเชื่อและหลักปฏิบตั ทิ ม่ี คี วามคล้ายคลึงกันคือการยึดมันในความดี
่
และหลีกเลี่ยงการแสดงความประพฤติท่ผี ดิ ครรลองครองธรรม ตามที่สานักงานคณะกรรมการวิจยั
แห่งชาติ (2542) ได้เสนอไว้ว่าผู้ท่มี จี ติ สานึกสาธารณะมักจะรู้จกั เอาใจใส่และเข้าร่วมในเรื่องของ
ส่วนรวมทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ยึดมันในระบบคุ
่
ณธรรมและจริยธรรมทีด่ งี ามและละอายต่อสิง่
ผิด และ หรรษา เลาหเสรีกุล (2537:9) เสนอไว้ว่าศาสนาสอนให้ประพฤติอยู่ในขอบเขตของศีลธรรม มี
ความเมตตาและให้กาลังใจกันในยามที่ต้องประสบความทุกข์ และสร้างความสามัคคีให้บุคคลมี
ความรูส้ กึ เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันในการทากิจกรรมต่าง ๆ ซึง่ ลักษณะดังกล่าวมีความสัมพันธ์กนั ดังที่
รัญจวน อินทรกาแหง (บุญทัน ภูบาล. 2549: 19-20; อ้างอิงจาก รัญจวน อินทรกาแหง 2528: 110-119)
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ชีใ้ ห้เห็นว่าจิตสานึกของคนมีความสัมพันธ์กบั สถาบันทางศาสนาที่ผู้นาที่มจี ติ สานึกต่อส่วนรวมจะ
พยายามนาประชาชนกลับไปสู่คาสอนของพระพุทธองค์ทท่ี รงเน้นให้เห็นแก่ประโยชน์สุขของสังคม
เป็นใหญ่
อย่ า งไรก็ต ามผลการวิจ ัย ยั ง พบว่ า จิต ส านึ ก สาธารณะไม่ ไ ด้ส่ ง ผลทางตรงต่ อ การรับ รู้
ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยเพราะผูว้ จิ ยั ได้พจิ ารณาตัดเส้นทางความสัมพันธ์ดงั กล่าวออก ทัง้ นี้อาจเป็ น
เพราะว่าบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏนัน้ ถูกกาหนดขึน้ จากฝ่ายบริหารของสถาบันในรูปแบบของ
พระราชบัญญัติ ยุทธศาสตร์ หรือพันธกิจซึง่ เป็นข้อมูลทีน่ กั ศึกษายากทีจ่ ะรับรูอ้ ย่างละเอียดลึกซึง้ และ
สม่าเสมอ ทาให้จติ สานึกสาธารณะเป็ นความรูส้ กึ นึกคิดและการกระทาส่วนบุคคลของนักศึกษาแสดง
ออกมาอาจไม่สอดคล้องกับเป้าหมายในระดับนโยบายของสถาบัน จิตสานึกสาธารณะของการวิจยั ใน
ครัง้ นี้จงึ ไม่ส่งผลโดยตรงต่อการรับรูภ้ าพลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏทีเ่ ป็ นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น แต่ จะต้องส่งผ่ านปจั จัยอื่น ๆ ก่อนเพราะมีการถ่ายทอดได้ใกล้ชดิ กับนักศึกษาได้มากกว่า
จิตสานึกสาธารณะ เช่น ความผูกพันทางศาสนา ข้อสรุปทีไ่ ด้ประกอบกับเอกสารหรืองานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้อง
ตามทีก่ ล่าวมาจึงสนับสนุ นว่า จิตสานึกสาธารณะมีอทิ ธิพลทางตรงต่อความผูกพันทางศาสนาแต่ไม่ม ี
อิทธิพลทางตรงต่อการรับรูภ้ าพลักษณ์มหาวิทยาลัย
สมมติ ฐานการวิ จยั ที่ 1.5 จิ ตสานึ กสาธารณะมีอิทธิ พลทางอ้ อมต่ อพฤติ กรรมการมี
ส่วนร่วมรับผิ ดชอบต่ อสังคมของมหาวิ ทยาลัยโดยผ่านความผูกพันทางศาสนาและการรับรู้
ภาพลักษณ์ มหาวิ ทยาลัย
ผลการวิจยั พบว่าจิตสานึกสาธารณะมีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
ต่อสังคมของมหาวิทยาลัยโดยผ่านความผูกพันทางศาสนาและการรับรูภ้ าพลักษณ์มหาวิทยาลัย ซึ่ง
สนับสนุนสมมติฐานการวิจยั ข้อ 1.5 ดังภาพประกอบ 16

จิตสานึก
สาธารณะ

การรับรูภ้ าพลักษณ์
มหาวิทยาลัย

ความผูกพันทาง
ศาสนา

พฤติกรรมการมีสว่ นร่วม
รับผิดชอบต่อสังคมของ
มหาวิทยาลัย

แทน สมมติฐานการวิจยั
แทน ผลการวิจยั ทีพ่ บ
ภาพประกอบ 16 สมมติฐานการวิจยั ข้อ 1.5 และผลการวิจยั ทีพ่ บ
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จากผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่า เมื่อนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่ มรัตนโกสินทร์ ม ี
จิตสานึกสาธารณะในด้านการเห็นคุณค่าและเอาใจใส่ต่อประโยชน์ส่วนรวม การรักษากฎระเบียบของ
ส่วนรวม และการอาสาทากิจกรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวมจะส่งผลให้นักศึกษาเกิดความผูกพันทาง
ศาสนาในด้านความเชื่อตามหลักศาสนาและการปฏิบตั ทิ างศาสนา และความผูกพันทางศาสนาก็จะ
ส่งผลให้เกิดการรับรูภ้ าพลักษณ์มหาวิทยาลัยในด้านการจัดการศึกษาเพื่อท้องถิน่ ด้านการวิจยั เพื่อ
ท้องถิน่ ด้านการบริการวิชาการแก่สงั คมและท้องถิน่ และด้านการทานุ บารุงศิลปวัฒนธรรมและภูม ิ
ปญั ญาท้องถิน่ ไปด้วย นอกจากนี้ทงั ้ ความผูกพันทางศาสนาและการรับรูภ้ าพลักษณ์มหาวิทยาลัยก็ม ี
ผลให้นกั ศึกษาเกิดพฤติกรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยในด้านการเรียนการ
สอน การวิจยั และบริการวิชาการ ด้านการบริหารจัดการและการกากับดูแล ด้านการมีส่วนร่วมกับ
ชุมชน และด้านคุณภาพชีวติ ในมหาวิทยาลัย เช่นกัน จากผลการวิจยั ดังกล่าวสามารถอธิบายได้ว่า
คุณลักษณะของนักศึกษาที่มจี ติ สานึกสาธารณะมักจะมีความเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ เสียสละ และช่วยเหลือ
สังคมซึ่งเป็ นลักษณะที่สอดคล้องกับผู้ท่มี คี วามผูกพันแน่ นแฟ้นกับศาสนาที่ได้รบั คาสอนให้ยดึ หลัก
ความดีและไม่การประพฤติในทางชัว่ ประกอบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่งก็จะมีบทบาทและพันธกิจ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ซึง่ กิจกรรมหรือโครงการทีม่ สี ่วนส่งเสริมงานด้านดังกล่าว
มักจะเป็ นกิจกรรมทางด้านศาสนารวมเข้าไปด้วย อาธิเช่น การทาบุญใส่บาตร การฟงั ธรรม กิจกรรม
ทุกวันสาคัญทางศาสนา เป็ นต้น จึงทาให้นักศึกษาทีม่ จี ติ สานึกสาธารณะซึง่ เป็ นความคิดความรูส้ กึ ที่
ใฝ่ดอี ยู่แล้วเข้าไปร่วมกิจกรรมและเกิดความผูกพันกับศาสนาได้ง่าย และเมื่อเข้าไปทากิจกรรมทาง
ศาสนาร่ ว มกับ มหาวิท ยาลัย เป็ น ประจ า นั ก ศึก ษาก็ จ ะได้ ร ับ การสัง่ สอนตามหลัก ศาสนาและ
มหาวิทยาลัยก็ใช้โอกาสเดียวกันนัน้ ให้การอบรมแก่นักศึกษาประพฤติตนให้มคี ุณลักษณะพึงประสงค์
สอดคล้องกับความต้องการของมหาวิทยาลัย ซึง่ ลักษณะกิจกรรมทีม่ หาวิทยาลัยได้จดั ขึน้ นี้จะช่วยให้
นักศึกษามีความเข้าใจบทบาทหรือภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยได้ชดั เจนยิง่ ขึ้นจนนาไปสู่การให้
ความร่วมมือในกิจกรรมและโครงการเพื่อสังคมของมหาวิทยาลัยต่อไป ดังที่ รัญจวน อินทรกาแหง
(บุญทัน ภูบาล. 2549: 19-20; อ้างอิงจาก รัญจวน อินทรกาแหง 2528: 110-119) เสนอว่าผูน้ าทางศาสนา
ที่มจี ติ สานึกต่อส่ วนรวมมักจะประพฤติปฏิบตั ิตนและเป็ นแบบอย่างในการยึดถือหลักคาสอนทาง
ศาสนาและด้านการช่วยเหลือส่วนรวม ในขณะที่ มนตรี พิรยิ ะกุล และ บุญฑวรรณ วิงวอน (2555) ก็พบว่า
คุณลักษณะของบุคคลนอกจากแรงบันดาลใจ บทบาททางสังคม องค์ความรู้แล้ว การมีคุณธรรมด้าน
ต่าง ๆ จะเป็ นคุณสมบัติสาคัญที่จะช่วยส่งเสริมชื่อเสียงหรือภาพลักษณ์ขององค์การได้ และความมี
ชื่อเสียงองค์การจะนาไปสู่ผลการดาเนินงานและความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การด้วย ข้อสรุปทีไ่ ด้
ประกอบกับเอกสารหรืองานวิจยั ที่เกี่ยวข้องตามที่กล่ าวมาจึงสนับสนุ นว่ า จิตส านึ กสาธารณะมี
อิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยโดยผ่ านความ
ผูกพันทางศาสนาและการรับรูภ้ าพลักษณ์มหาวิทยาลัย
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สมมติ ฐานการวิ จยั ที่ 1.6 แบบอย่างที่ ดีจากอาจารย์มีอิทธิ พลทางตรงต่ อความผูกพัน
ทางศาสนาและการรับรู้ภาพลักษณ์ มหาวิ ทยาลัย
ผลการวิจยั พบว่าแบบอย่างทีด่ จี ากอาจารย์มอี ทิ ธิพลทางตรงต่อความผูกพันทางศาสนาแต่
ไม่มอี ทิ ธิพลต่อตัวแปรการรับรูภ้ าพลักษณ์มหาวิทยาลัย ซึง่ สนับสนุ นสมมติฐานการวิจยั ข้อ 1.6 เพียง
บางส่วน ดังภาพประกอบ 17

การเป็ นแบบอย่าง
ทีด่ ขี องอาจารย์

การรับรูภ้ าพลักษณ์
มหาวิทยาลัย

ความผูกพันทาง
ศาสนา

แทน สมมติฐานการวิจยั
แทน ผลการวิจยั ทีพ่ บ

ภาพประกอบ 17 สมมติฐานการวิจยั ข้อ 1.6 และผลการวิจยั ทีพ่ บ
จากผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่ า แบบอย่างที่ดีจากอาจารย์ไม่ได้ส่ งผลทางตรงต่ อ การรับรู้
ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยเพราะผูว้ จิ ยั ได้พจิ ารณาตัดเส้นทางความสัมพันธ์ดงั กล่าวออก ทัง้ นี้อาจเป็ น
เพราะว่า ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ท่เี กิดขึน้ ในชัน้ เรียนเป็ นลักษณะของการเรียน
การสอนตามเนื้อหาในรายวิชาและการแนะแนวหรือให้คาปรึกษาเรื่องทัวไปมากกว่
่
าการถ่ายทอด
บทบาทของมหาวิทยาลัยให้นักศึกษาได้รบั ทราบ อีกทัง้ มีหลายปจั จัยทีไ่ ม่ได้เอื้ออานวยต่อการสร้าง
สัมพันธภาพที่แนบแน่ นระหว่างผู้เรียนและผู้สอน ได้แก่ บรรยากาศการศึกษาระดับ อุดมศึกษาที่
นักศึกษาไม่สามารถพบปะอาจารย์ได้สม่าเสมอ ช่วงวัยของนักศึกษาทีอ่ ยู่ในวัยรุ่นจึงมีลกั ษณะเป็ นตัว
ของตัวเองสูงและชอบอยู่ในสังคมเพื่อนมากกว่า และภาระงานของอาจารย์ท่ไี ม่สามารถสะท้อนให้
นักศึกษาได้รบั รูว้ ่ามีความเกีย่ วข้องกับบทบาทของมหาวิทยาลัยอย่างไรบ้าง จึงทาให้นักศึกษาไม่รบั รู้
ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยจากตัวแบบของอาจารย์ได้
อย่างไรก็ตามผลการวิจยั พบว่าแบบอย่างที่ดจี ากอาจารย์มอี ทิ ธิพลทางตรงต่อความผูกพัน
ทางศาสนาแสดงให้เห็นว่าเมือ่ นักศึกษามีแบบอย่างทีด่ จี ากอาจารย์ในด้านเศรษฐกิจของมหาวิทยาลัย
ด้านกฎหมายและระเบียบทางสังคม ด้านจริยธรรมและด้านการให้แก่สงั คมจะส่งผลให้นักศึกษามีความ
ผูกพันทางศาสนาในด้านความเชื่อตามหลักศาสนาและการปฏิบตั ทิ างศาสนาไปด้วย จากผลการวิจยั
ดังกล่ าวสามารถอธิบายได้ว่า ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่ าง ๆ อาจารย์ผู้สอนมักจะ
สอดแทรกเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมเข้าไปในเนื้อหาด้วยและยังมีการสนับสนุ นให้นักศึกษาได้จดั

127
หรือเข้าร่วมโครงการทานุ บารุงศิลปวัฒนธรรมหรือ กิจกรรมทางศาสนาอย่างสม่ าเสมอ ประกอบกับ
นักศึกษาได้รบั รูว้ ่าอาจารย์ก็มคี วามประพฤติสอดคล้องกับสิง่ ที่อบรมสังสอนผู
่
้อ่นื จึงทาให้ นักศึกษา
ประพฤติตนที่ดตี ามแบบอย่างของอาจารย์โดยการยึดถือคุณธรรมจริยธรรมและปฏิบตั ติ ามคาสอน
ทางศาสนาทีต่ นเองได้มโี อกาสไปเข้าร่วมกิจกรรมด้วย
แบบอย่างทีด่ จี ากอาจารย์จงึ มีอทิ ธิพลทางตรงต่อความผูกพันทางศาสนาของนักศึกษาตามที่
หรรษา เลาหเสรีกุล (2537: 10) เสนอไว้ว่าสิง่ สาคัญในการถ่ายทอดทางศาสนาคือตัวแบบ โดยใน
สถาบันการศึกษาครูอาจารย์เป็ นบุคคลสาคัญในการถ่ายทอดและวิธกี ารที่นิยมใช้คอื การอบรมสังสอน
่
และเป็ นตัวแบบ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ เสกสรร ทองค าบรรจง (2545: 117) พบว่าความเป็ น
กัลยาณมิตรของครูมอี ิทธิพลต่อโครงสร้างทางจริยธรรมตามแนวพุทธศาสนาด้านปญั ญา ศีล และด้าน
สมาธิของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และปฏิมากร ศิรเิ ตชะ (2549: 63) พบว่าการเป็ นแบบอย่างของครู
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมทีเ่ อื้อต่อสังคมตามหลักธรรมสังคหวัตถุ 4 ข้อสรุปทีไ่ ด้ประกอบ
กับเอกสารหรืองานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องตามทีก่ ล่าวมาจึงสนับสนุ นว่า แบบอย่างทีด่ จี ากอาจารย์มอี ทิ ธิพล
ทางตรงต่อความผูกพันทางศาสนาแต่ไม่มอี ทิ ธิพลทางตรงต่อการรับรูภ้ าพลักษณ์มหาวิทยาลัย
สมมติ ฐานการวิ จยั ที่ 1.7 แบบอย่างที่ ดีจากอาจารย์มีอิทธิ พลทางอ้ อมต่ อพฤติ กรรม
การมีส่วนร่วมรับผิ ดชอบต่ อสังคมของมหาวิ ทยาลัยโดยผ่านความผูกพันทางศาสนาและการ
รับรู้ภาพลักษณ์ มหาวิ ทยาลัย
ผลการวิจยั พบว่าแบบอย่างที่ดจี ากอาจารย์มอี ิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
รับผิดชอบต่ อ สังคมของมหาวิทยาลัยโดยผ่ านความผู กพันทางศาสนาและการรับรู้ภาพลักษณ์
มหาวิทยาลัย ซึง่ สนับสนุนสมมติฐานการวิจยั ข้อ 1.7 ดังภาพประกอบ 18

แบบอย่างทีด่ จี าก
อาจารย์

การรับรูภ้ าพลักษณ์
มหาวิทยาลัย

ความผูกพันทาง
ศาสนา

พฤติกรรมการมีสว่ นร่วม
รับผิดชอบต่อสังคมของ
มหาวิทยาลัย

แทน สมมติฐานการวิจยั
แทน ผลการวิจยั ทีพ่ บ
ภาพประกอบ 18 สมมติฐานการวิจยั ข้อ 1.7 และผลการวิจยั ทีพ่ บ
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จากผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่า หากนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มรัตนโกสินทร์ได้รบั
แบบอย่างที่ดจี ากอาจารย์ในด้านเศรษฐกิจของมหาวิทยาลัย ด้านกฎหมายและระเบียบทางสังคม
ด้านจริยธรรมและด้านการให้แก่สงั คมจะส่งผลให้นักศึกษาเกิดความผูกพันทางศาสนาในด้านความ
เชื่อตามหลักศาสนาและการปฏิบตั ทิ างศาสนา และความผูกพันทางศาสนาก็จะส่งผลให้เกิดการรับรู้
ภาพลักษณ์ มหาวิทยาลัย ในด้านการจัดการศึกษาเพื่อท้องถิ่น ด้านการวิจยั เพื่อท้องถิ่น ด้านการ
บริการวิชาการแก่สงั คมและท้องถิน่ และด้านการทานุ บารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ไป
ด้วย นอกจากนี้ทงั ้ ความผูกพันทางศาสนาและการรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยก็มผี ลให้นักศึกษา
เกิดพฤติกรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยในด้านการเรียนการสอน การวิจยั
และบริการวิชาการ ด้านการบริหารจัดการและการกากับดูแล ด้านการมีส่วนร่วมกับชุมชน และด้าน
คุณภาพชีวติ ในมหาวิทยาลัยเช่นกัน จากผลการวิจยั ดังกล่าวสามารถอธิบายเพิม่ เติมจากสมมติฐาน
การวิจยั ที่ 1.6 ได้ว่า นอกจากนักศึกษาจะได้รบั การศึกษาด้านวิชาการทีส่ อดแทรกคุณธรรมจริยธรรม
ไปพร้อมกันแล้ว ดังทีส่ ุวมิ ล ว่องวาณิช และนงลักษณ์ วิรชั ชัย (2543: 97) ศึกษาพบว่า ครูบาอาจารย์
เป็ นปจั จัยและกระบวนการที่เอื้อต่ อการพัฒนาคุณธรรมของนักศึกษาโดยอาจารย์ไม่ได้สอนวิชาที่
เกีย่ วข้องกับคุณธรรมแต่มกี ารสอนสอดแทรกคุณธรรมแก่นิสติ นักศึกษาโดยใช้เวลาในการสอนไม่เกิน
ร้อยละ 20 ของจานวนคาบเวลา และเมื่อนักศึกษายังได้รบั รูเ้ กี่ยวกับพฤติกรรมด้านจริยธรรมของ
อาจารย์เองที่มคี วามสอดคล้องกับสิง่ ที่อาจารย์อบรมสังสอน
่
อีกทัง้ นักศึกษายัง มีโอกาสได้พบปะ
อาจารย์ทไ่ี ปเข้าร่วมทากิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนาทีม่ หาวิทยาลัยได้จดั ขึน้ ก็จะ
ยิง่ ทาให้นักศึกษามีความเต็มใจที่จะประพฤติตนตามแบบอย่างที่ดขี องอาจารย์ อย่างสม่ าเสมอจน
กลายเป็ นความผูกพันกับศาสนาได้ง่าย และอาจรับรูไ้ ด้ว่าลักษณะความประพฤติท่ดี ดี งั กล่าวทัง้ ของ
ตนเองและอาจารย์เป็ นส่วนหนึ่งของภาพลักษณ์เชิงบวกของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในระหว่างเข้าร่วม
กิจกรรมเพราะได้รบั ข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับบทบาทอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยของตนโดยเฉพาะอย่างยิง่
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัย ก็จะเป็ นแรงผลักดันให้นักศึกษาอยากเข้ามามีส่วน
ร่วมกับมหาวิทยาลัยในการทากิจกรรมเพื่อสังคมได้รอบด้านอย่างเข้มแข็งมากยิง่ ขึน้ ข้อสรุปที่ได้
ประกอบกับเอกสารหรืองานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องตามทีก่ ล่าวมาจึงสนับสนุ นว่า แบบอย่างทีด่ จี ากอาจารย์ม ี
อิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยโดยผ่ านความ
ผูกพันทางศาสนาและการรับรูภ้ าพลักษณ์มหาวิทยาลัย
สมมติ ฐานการวิ จยั ที่ 1.8 การสนับสนุนจากมหาวิ ทยาลัยมีอิทธิ พลทางตรงต่ อการรับรู้
ภาพลักษณ์ มหาวิ ทยาลัย
ผลการวิจยั พบว่าการสนับสนุ นจากมหาวิทยาลัยมีอิทธิพลทางตรงต่อการรับรู้ภาพลักษณ์
มหาวิทยาลัย ซึง่ สนับสนุนสมมติฐานการวิจยั ข้อ 1.8 ดังภาพประกอบ 19
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การสนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย

การรับรูภ้ าพลักษณ์
มหาวิทยาลัย

แทน สมมติฐานการวิจยั
แทน ผลการวิจยั ทีพ่ บ
ภาพประกอบ 19 สมมติฐานการวิจยั ข้อ 1.8 และผลการวิจยั ทีพ่ บ
จากผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มรัตนโกสินทร์เมื่อได้รบั
การสนับสนุ นจากมหาวิทยาลัยในด้านวัสดุอุปกรณ์ งบประมาณและแรงงาน และด้านการยอมรับและ
พัฒนาย่อมส่งผลให้เกิดการรับรูภ้ าพลักษณ์มหาวิทยาลัยในด้านการจัดการศึกษาเพื่อท้องถิน่ ด้านการ
วิจยั เพื่อท้องถิน่ ด้านการบริการวิชาการแก่สงั คมและท้องถิน่ และด้านการทานุ บารุงศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมปิ ญั ญาท้องถิ่น จากผลการวิจยั ดังกล่าวสามารถอธิบายได้ว่า การสนับสนุ นจากมหาวิทยาลัยด้าน
วัสดุอุปกรณ์งบประมาณ และการประกาศเกียรติคุณต่าง ๆ มีความเชื่อมโยงกับความเห็นชอบและ
การส่งมอบจากผู้บริหารระดับคณะหรือมหาวิทยาลัย จะเห็นได้จากในกิจกรรมทีส่ าคัญนักศึกษาก็มกั
ได้พบปะกับผู้บริหารระดับสูงทาให้ได้รบั ทราบวิสยั ทัศน์ นโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
จากการให้โอวาท ประกอบกับนักศึกษาได้รบั รูจ้ ากช่องทางอื่น ๆ เช่น การประกาศเกี่ยวกับการสร้าง
ชื่อเสียงและความสาเร็จต่าง ๆ ของบุคคลหรือหน่ วยงานภายในมหาวิทยาลัยหรือการประชาสัมพันธ์
เชิญชวน ส่ งเสริม และสนั บสนุ นให้นั กศึกษาได้ เ ข้าไปมีส่ วนร่ วมขับเคลื่อนโครงการต่ าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยให้บรรลุ เป้ าหมาย เป็ นต้ น สิ่งเหล่ านี้ ส่ งผลให้นั กศึกษาได้ ตระหนัก ถึงบทบาทหรือ
ภาพลักษณ์ ท่ีเด่ นชัดมหาวิทยาลัย ได้ง่ ายกว่ าตัวแปรเชิงสาเหตุ อ่ืน ๆ ได้แก่ จิตส านึ กสาธารณะ
แบบอย่างทีด่ จี ากอาจารย์ และแบบอย่างทีด่ จี ากเพื่อนทีล่ ว้ นเป็ นตัวแปรทีม่ ลี กั ษณะความสัมพันธ์ใกล้ชดิ
ในระดับเดียวกับนักศึกษาที่ส่งผลให้นักศึกษามีความผูกพันทางศาสนาแทบทัง้ สิ้นแต่ไม่มอี ิทธิพล
นาไปสู่การรับรูภ้ าพลักษณ์มหาวิทยาลัย ผลการวิจยั นี้จงึ มีความสอดคล้องกับแนวคิดของเสรี วงษ์มณฑา
(2541: 77) ทีเ่ สนอไว้ว่าองค์กรที่ผบู้ ริหารมีวสิ ยั ทัศน์ดี มีนโยบายการบริหารทีด่ แี ละส่งเสริมสนับสนุ น
ในการทางาน องค์กรนัน้ ก็จะมีภาพลักษณ์ทด่ี ี และการศึกษาของ สุวารีย์ วงศ์วฒ
ั นา (2557) ทีพ่ บว่า
ปจั จัยด้านการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยมีอิทธิพลทางตรงต่ อภาพลักษณ์ มหาวิทยาลัย ซึ่ง
ข้อสรุปทีไ่ ด้ประกอบกับเอกสารหรืองานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องตามที่กล่าวมาจึงสนับสนุ นว่า การสนับสนุ น
จากมหาวิทยาลัยมีอทิ ธิพลทางตรงต่อการรับรูภ้ าพลักษณ์มหาวิทยาลัย
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สมมติ ฐานการวิ จยั ที่ 1.9 การสนับสนุนจากมหาวิ ทยาลัยมีอิทธิ พลทางอ้อมต่อพฤติ กรรม
การมี ส่ ว นร่ ว มรับ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมของมหาวิ ทยาลั ย โดยผ่ า นการรับ รู้ ภ าพลั ก ษณ์
มหาวิ ทยาลัย
ผลการวิจยั พบว่าการสนับสนุ นจากมหาวิทยาลัยมีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการมีส่วน
ร่วมรับผิดชอบต่ อสังคมของมหาวิทยาลัยโดยผ่ านการรับรู้ภาพลักษณ์ มหาวิทยาลัย ซึ่งสนับสนุ น
สมมติฐานการวิจยั ข้อ 1.9 ดังภาพประกอบ 20
การสนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย

การรับรูภ้ าพลักษณ์
มหาวิทยาลัย

พฤติกรรมการมีสว่ น
ร่วมรับผิดชอบต่อ
สังคมของมหาวิทยาลัย

แทน สมมติฐานการวิจยั
แทน ผลการวิจยั ทีพ่ บ
ภาพประกอบ 20 สมมติฐานการวิจยั ข้อ 1.9 และผลการวิจยั ทีพ่ บ
จากผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มรัตนโกสินทร์ทไ่ี ด้รบั การ
สนับสนุ นจากมหาวิทยาลัยในด้านวัสดุอุ ปกรณ์ งบประมาณและแรงงาน และด้านการยอมรับและ
พัฒนาจะส่งผลให้เกิดการรับรูภ้ าพลักษณ์มหาวิทยาลัยในด้านการจัดการศึกษาเพื่อท้องถิน่ ด้านการ
วิจยั เพื่อท้องถิน่ ด้านการบริการวิชาการแก่สงั คมและท้องถิน่ และด้านการทานุ บารุงศิลปวัฒนธรรม
และภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ และการรับรูภ้ าพลักษณ์มหาวิทยาลัยก็จะส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
รับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยในด้านการเรียนการสอน การวิจยั และบริการวิชาการ ด้านการ
บริหารจัดการและการกากับดูแล ด้านการมีส่วนร่วมกับชุมชน และด้านคุณภาพชีวติ ในมหาวิทยาลัย
อีกด้วย จากผลการวิจยั ดังกล่าวสามารถอธิบายได้ว่าการได้รบั การสนับสนุ นทางด้านงบประมาณ วัตถุ
และกาลังใจจากภาควิชา คณะ หรือหน่ วยงานภายในมหาวิทยาลัยนอกจากจะเป็ นการเอื้ออานวยต่อ
การดาเนินกิจกรรมหรือโครงการของนักศึกษาแล้วยังเป็ นการส่งสัญญาณให้นักศึกษาได้ทราบว่าการ
กระทาของนักศึกษานัน้ เป็ นไปในทิศทางเดียวกับพันธกิจหรือเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัยเช่นกัน
เมื่อ นั ก ศึก ษาเกิด ความเข้า ใจและมีท ัศ นคติท่ีดีย ิ่ง ขึ้น ในบทบาทหรือ ภาพลัก ษณ์ ท่ีส าคัญ ของ
มหาวิทยาลัยประกอบกับการได้รบั สนับสนุ นเป็ นแรงเสริมก็จะมีความเต็มใจเข้าร่วมกับมหาวิทยาลัย
ในการทากิจกรรมต่าง ๆ รวมทัง้ กิจกรรมเพื่อสังคมด้วย ดังที่แนวคิดของเสรี วงษ์มณฑา (2541: 77)
ได้เสนอไว้ว่าองค์กรทีส่ ่งเสริมสนับสนุ นในการทางาน องค์กรนัน้ จะมีภาพลักษณ์ทด่ี ี และจะส่งผลให้ม ี
บุคลากรมีความสามารถมีจติ วิญญาณของการให้บริการและอุทศิ ตนให้กบั การปฏิบตั งิ านขององค์กร
นอกจากนี้ผลการวิจยั ยังมีความสอดคล้องกับข้อค้นพบของการวิจยั ในวิชาชีพอื่น ๆ เช่น การรับรูก้ าร
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สนับสนุนทางสังคมจากหน่ วยงานส่งผลทางอ้อมกับพฤติกรรมการให้พยาบาลผ่านทัศนคติทด่ี ตี ่อการ
พยาบาล (ณัฐสุดา สุจนิ นั ท์กุล. 2541) และ พนักงานทีไ่ ด้รบั การสนับสนุ นจากองค์การสูงและมีเจตคติทด่ี ี
ต่อการทางานด้านบริการสูงจะเป็ นผูม้ พี ฤติกรรมการทางานด้านบริการสูงไปด้วย (ณัฐยา ลือชากิตติกุล.
2546) ข้อสรุปที่ได้ประกอบกับเอกสารหรืองานวิจยั ที่เกี่ยวข้องตามที่กล่าวมาจึงสนับ สนุ นว่า การ
สนับสนุ นจากมหาวิทยาลัยมีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของ
มหาวิทยาลัยโดยผ่านการรับรูภ้ าพลักษณ์มหาวิทยาลัย
สมมติ ฐานการวิ จยั ที่ 1.10 แบบอย่างที่ ดีจากเพื่อนมีอิทธิ พลทางตรงต่ อความผูกพัน
ทางศาสนา การรับรู้ภาพลักษณ์ มหาวิ ทยาลัยและพฤติ กรรมการมี ส่วนร่ วมรับผิ ดชอบต่ อ
สังคมของมหาวิ ทยาลัย
ผลการวิจยั พบว่าแบบอย่างที่ดจี ากเพื่อนมีอิทธิพลทางตรงต่อความผูกพันทางศาสนาและ
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัย แต่ไม่ได้มอี ทิ ธิพลทางตรงต่อการรับรู้
ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย ซึง่ สนับสนุนสมมติฐานการวิจยั ข้อ 1.10 เพียงบางส่วน ดังภาพประกอบ 21
ความผูกพัน
ทางศาสนา
แบบอย่างทีด่ ี
จากเพื่อน

การรับรูภ้ าพลักษณ์
มหาวิทยาลัย
พฤติกรรมการมีสว่ นร่วม
รับผิดชอบต่อสังคมของ
มหาวิทยาลัย

แทน สมมติฐานการวิจยั
แทน ผลการวิจยั ทีพ่ บ
ภาพประกอบ 21 สมมติฐานการวิจยั ข้อ 1.10 และผลการวิจยั ทีพ่ บ
จากผลการวิจ ยั แสดงให้เ ห็น ว่ า แบบอย่า งที่ดีจ ากเพื่อ นไม่ไ ด้ส่ ง ผลทางตรงต่ อ การรับ รู้
ภาพลัก ษณ์ ม หาวิท ยาลัย เพราะผู้ว ิจ ัย ได้พิจ ารณาตัด เส้น ทางความสัม พัน ธ์ด ัง กล่ า วออก แต่
แบบอย่างทีด่ จี ากเพื่อนมีอทิ ธิพลทางตรงต่อความผูกพันทางศาสนาแสดงให้เห็นว่านักศึกษาทีไ่ ด้รบั
แบบอย่างที่ดจี ากเพื่อนในด้านการเห็นแบบอย่างทางอารมณ์ การเห็นแบบอย่างการบริโภคด้วย
ปญั ญา และการเห็นแบบอย่างทางจิตสาธารณะย่อมส่งผลทาให้มคี วามผูกพันทางศาสนาในด้าน
ความเชื่อ ตามหลัก ศาสนาและการปฏิบ ัติท างศาสนาไปด้ ว ย ทัง้ นี้ อ าจเป็ น เพราะว่ า รู ป แบบ
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ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนกับนักศึกษามีความใกล้ชดิ กันได้ง่ายกว่าการรับรูน้ โยบายที่บ่งบอกถึง
ภาพลัก ษณ์ มหาวิทยาลัย ถึงแม้ว่ากิจกรรมหรือ โครงการที่เ กี่ยวข้อ งกับศาสนาจะถู กจัดขึ้นจาก
หน่ วยงานภายในของมหาวิทยาลัย แต่การเข้าร่วมกิจกรรมโดยการชักชวนจากอาจารย์หรือเพื่อน
สามารถดึงดูดความสนใจของนักศึกษาได้มากกว่า เพราะนักศึกษาที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นจะรูส้ กึ อบอุ่น
และมีกาลังใจมากขึน้ หากมีเพื่อนมาร่วมปฏิบตั กิ จิ กรรมทางศาสนาซึ่งโดยปกติมกั จะเป็ นกิจกรรมที่
ไม่ค่อยได้รบั ความสนใจจากบุคคลวัยนี้มากนัก สอดคล้องกับงานวิจยั ของ เสกสรร ทองคาบรรจง (2545:
156) ที่พบว่าความเป็ นกัลยาณมิตรของเพื่อนส่งผลกระทบทางตรงต่อ โครงสร้างทางจริยธรรมของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีตามแนวพุทธศาสนาด้านปญั ญาและด้านศีล
เช่นเดียวกับผลการวิจยั ทีพ่ บว่า แบบอย่างทีด่ จี ากเพื่อนมีอทิ ธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการ
มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยแสดงให้เห็นว่ายิง่ นักศึกษาได้รบั แบบอย่างที่ดจี าก
เพื่อนในด้านการเห็นแบบอย่างทางอารมณ์ การเห็นแบบอย่างการบริโภคด้วยปญั ญา และการเห็น
แบบอย่างทางจิต สาธารณะจะส่งผลทาให้เ กิดพฤติกรรมการมีส่ ว นร่ว มรับผิดชอบต่ อ สังคมของ
มหาวิทยาลัยทัง้ ในด้านการเรียนการสอน การวิจยั และบริการวิชาการ ด้านการบริหารจัดการและ
การกากับดูแล ด้านการมีส่วนร่วมกับชุมชน และด้านคุณภาพชีวติ ในมหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถ
อธิบายได้เช่นเดียวกันว่า กลุ่มเพื่อนเป็ นปจั จัยทีส่ าคัญทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมของนักศึกษาทีก่ าลัง
อยู่ในช่วงวัยรุ่นทัง้ การแสดงออกทางสังคม สัมพันธภาพกับผูอ้ ่นื การดาเนินชีวติ การแก้ไขปญั หา
ตลอดจนการเข้า ร่ว มกิจ กรรมที่ส นใจ ในการนี้ ห ากนั ก ศึก ษาอยู่ใ นกลุ่ ม เพื่อ นที่ม ีอุ ป นิ ส ัย ชอบ
ช่วยเหลือสังคมความสนใจก็มกั จะชักชวนกันทากิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม และการได้เห็น
การทางานของเพื่อนก็อาจจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทางานของนักศึกษาด้วยเพราะถ้าเพื่อน
ส่วนใหญ่มคี วามกระตือรือร้นในการทากิจกรรมอาสาก็จะทาให้นักศึกษาตัง้ ใจทากิจกรรมอาสามาก
ยิง่ ขึน้ ดังที่ อัจฉรา สุขารมณ์ และอังศินันท์ อินทรกาแหง (2548) มีความเห็นว่ากลุ่มเพื่อนมีอทิ ธิพล
ต่อนิสติ ด้านการเรียน ความประพฤติ เจตคติและค่านิยม รวมถึงการใช้ชวี ติ ในมหาวิทยาลัย ถ้านิสติ
อยู่ในกลุ่มเพื่อนที่ดจี ะทาให้นิสติ มีความรัก ความผูกพัน ความสามัคคี และช่วยเหลือกัน และ
สอดคล้องกับการศึกษาของ คมนา วัชรธานินท์ (2546) ทีพ่ บว่า นักศึกษาทีม่ แี บบอย่างในการอาสา
จะเป็ นผู้มพี ฤติก รรมอาสามากกว่านักศึกษาที่ไม่มแี บบอย่างการอาสา ข้อ สรุปที่ได้ประกอบกับ
เอกสารหรือ งานวิจยั ที่เ กี่ยวข้อ งตามที่กล่าวมาจึงสนับสนุ นว่า แบบอย่างที่ดจี ากเพื่อนมีอิทธิพล
ทางตรงต่ อ ความผู ก พัน ทางศาสนาและพฤติ ก รรมการมีส่ ว นร่ ว มรับ ผิด ชอบต่ อ สัง คมของ
มหาวิทยาลัย แต่ไม่มอี ทิ ธิพลทางตรงต่อการรับรูภ้ าพลักษณ์มหาวิทยาลัย
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สมมติ ฐานการวิ จยั ที่ 1.11 แบบอย่างที่ ดีจากเพื่อนมีอิทธิ พลทางอ้ อมต่ อพฤติ กรรม
การมีส่วนร่วมรับผิ ดชอบต่ อสังคมของมหาวิ ทยาลัยโดยผ่านความผูกพันทางศาสนาและการ
รับรู้ภาพลักษณ์ มหาวิ ทยาลัย
ผลการวิจยั พบว่า แบบอย่างที่ดีจากเพื่อนมีอิทธิพลทางอ้อมต่ อพฤติกรรมการมีส่ วนร่ว ม
รับผิดชอบต่ อ สังคมของมหาวิทยาลัยโดยผ่ านความผู กพันทางศาสนาและการรับรู้ภาพลักษณ์
มหาวิทยาลัย ซึง่ สนับสนุนสมมติฐานการวิจยั ข้อ 1.11 ดังภาพประกอบ 22
อิทธิพลจาก
เพื่อน

การรับรูภ้ าพลักษณ์
มหาวิทยาลัย

ความผูกพันทาง
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พฤติกรรมการมีสว่ น
ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม
ของมหาวิทยาลัย

แทน สมมติฐานการวิจยั
แทน ผลการวิจยั ทีพ่ บ
ภาพประกอบ 22 สมมติฐานการวิจยั ข้อ 1.11 และผลการวิจยั ทีพ่ บ
จากผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มรัตนโกสินทร์ท่ไี ด้รบั
แบบอย่างทีด่ จี ากเพื่อนในด้านเศรษฐกิจของมหาวิทยาลัย ด้านกฎหมายและระเบียบทางสังคม ด้าน
จริยธรรมและด้านการให้แก่สงั คมจะส่งผลให้นักศึกษาเกิดความผูกพันทางศาสนาในด้านความเชื่อ
ตามหลักศาสนาและการปฏิบ ัติทางศาสนา และความผูกพันทางศาสนาก็จะส่ งผลให้เกิด การรับรู้
ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยในด้านการจัดการศึกษาเพื่อท้องถิน่ ด้านการวิจยั เพื่อท้องถิน่ ด้านการบริการ
วิชาการแก่สงั คมและท้องถิน่ และด้านการทานุ บารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมปิ ญั ญาท้องถิ่นไปด้วย
นอกจากนี้ทงั ้ ความผูกพันทางศาสนาและการรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย ก็มผี ลให้นักศึกษาเกิด
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยในด้านการเรียนการสอน การวิจยั และ
บริการวิชาการ ด้านการบริหารจัดการและการกากับดูแล ด้านการมีส่วนร่วมกับชุมชน และด้าน
คุณภาพชีวติ ในมหาวิทยาลัยเช่นกัน จากผลการวิจยั ดังกล่าวสามารถอธิบายได้ว่า หากนักศึกษาอยู่
ในกลุ่มเพื่อนทีม่ คี วามประพฤติดมี คี ุณธรรมจริยธรรมย่อมจะเป็นแบบอย่างหรือชักชวนนักศึกษาให้ทา
กิจกรรมที่ดมี ปี ระโยชน์ อาทิเช่น การเข้าร่วมกิจกรรมทานุ บารุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมทางด้าน
ศาสนา เป็ นต้น ทัง้ นี้หากเป็ นการเข้าร่วมกิจกรรมทีจ่ ดั ขึน้ โดยมหาวิทยาลัยนักศึกษาและกลุ่มเพื่อนก็
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จะได้มโี อกาสซึมซับรับรูผ้ ลงานต่าง ๆ ทีแ่ สดงถึงบทบาทหรือภาพลักษณ์ทด่ี ขี องมหาวิทยาลัยไปด้วย
และการรับรูด้ งั กล่าวจะช่วยกระตุ้นให้นักศึกษาและเพื่อนอยากเข้าร่วมทากิจกรรมอื่น ๆ ตลอดจน
กิจกรรมเพื่อสังคมของมหาวิทยาลัยยิง่ ขึน้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุวมิ ล ว่องวาณิช และนงลักษณ์
วิรชั ชัย (2543: 97) พบว่าปจั จัยและกระบวนการทีเ่ อื้อต่อการพัฒนาคุณธรรมของนักศึกษาส่วนหนึ่ง
มาจากเพื่อน เช่นเดียวกับบาร์รแ่ี ละเจมส์ (Barry; & James. 1996: 57) ทีศ่ กึ ษาพบว่าการรับรูก้ าร
สนั บ สนุ น ทางสัง คมจากเพื่อ นร่ ว มงานสามารถเพิ่ม ความรู้ส ึก ที่ดีใ นงานและความรู้ส ึก นั น้ ก็ ม ี
ความสัมพันธ์กบั ความสามารถในการปฏิบตั งิ านในเชิงบวก และชนันทิพย์ จันทรโสภา (2550: 98)
พบว่า การคล้อยตามกลุ่มและเจตคติต่อการแสดงพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความรับผิดชอบของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ มคี วามสัมพันธ์กบั ความตัง้ ใจต่อการแสดงพฤติกรรมเชิง
จริยธรรมด้านความรับผิดชอบ ข้อสรุปทีไ่ ด้ประกอบกับเอกสารหรืองานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องตามทีก่ ล่าวมา
จึงสนับสนุ นว่าแบบอย่างที่ดจี ากเพื่อนมีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อ
สังคมของมหาวิทยาลัยโดยผ่านความผูกพันทางศาสนาและการรับรูภ้ าพลักษณ์มหาวิทยาลัย
สมมติ ฐานการวิ จยั ที่ 2 แบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุของลักษณะ
ทางจิ ตและสภาพแวดล้ อมในมหาวิ ทยาลัยที่ มีอิทธิ พลต่ อการรับรู้ภาพลักษณ์ มหาวิ ทยาลัย
และพฤติ กรรมการมีส่วนร่วมรับผิ ดชอบต่ อสังคมของมหาวิ ทยาลัยระหว่างกลุ่มนักศึกษาที่
เป็ นสมาชิ กชมรมด้านจิ ตอาสาและบาเพ็ญประโยชน์ กบั กลุ่มนักศึ กษาที่ เป็ นสมาชิ กชมรมอื่น
ที่ไม่ใช่ด้านจิ ตอาสาและบาเพ็ญประโยชน์ มีความแตกต่ างกัน
ผลการวิจยั พบว่า แบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ของลักษณะทางจิตและ
สภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัยที่มอี ทิ ธิพลต่อ การรับรูภ้ าพลักษณ์มหาวิทยาลัยและพฤติกรรมการมี
ส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยระหว่างกลุ่มนักศึกษาที่เป็ นสมาชิกชมรมด้านจิตอาสา
และบ าเพ็ญ ประโยชน์ ก ับ กลุ่ ม นัก ศึก ษาที่เ ป็ น สมาชิก ชมรมอื่น ที่ไ ม่ใ ช่ด้า นจิต อาสาและบ าเพ็ญ
ประโยชน์ ในเมทริกซ์อิทธิพลเชิงสาเหตุ จากตัวแปรภายในแฝงไปยังตัวแปรภายในแฝงแตกต่างกัน
โดยพบว่ามีความแตกต่างกันในเส้นทางความสัมพันธ์ของอิทธิพลความผูกพันทางศาสนาทีส่ ่งผลต่อ
ตัวแปรการรับรูภ้ าพลักษณ์มหาวิทยาลัย ที่พบว่าในกลุ่มนักศึกษาที่เป็ นสมาชิกชมรมด้านจิตอาสา
และบาเพ็ญประโยชน์มคี วามผูกพันทางศาสนาทีส่ ่งผลทางตรงต่อการรับรูภ้ าพลักษณ์มหาวิทยาลัยมี
ค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลเท่ากับ 0.54 แต่ในกลุ่มนักศึกษาทีเ่ ป็ นสมาชิกชมรมอื่นทีไ่ ม่ใช่ดา้ นจิตอาสา
และบาเพ็ญประโยชน์มคี วามผูกพันทางศาสนาทีส่ ่งผลทางตรงต่อการรับรูภ้ าพลักษณ์มหาวิทยาลัย มี
ค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลเท่ากับ 0.34 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานทีก่ าหนดไว้ ผลการศึกษาดังกล่าว
แสดงให้เห็นว่านักศึกษาที่เป็ นสมาชิกชมรมด้านจิตอาสาและบาเพ็ญประโยชน์ หากมีความผูกพัน
ทางศาสนาก็จะส่งผลให้เกิดการรับรูภ้ าพลักษณ์มหาวิทยาลัย มากกว่านักศึกษาทีเ่ ป็ นสมาชิกชมรม
อื่นทีไ่ ม่ใช่ดา้ นจิตอาสาและบาเพ็ญประโยชน์ ทัง้ นี้เป็ นเพราะว่านักศึกษาเป็ นสมาชิกชมรมด้านจิตอาสา
และบาเพ็ญประโยชน์ เป็ นกลุ่มทีม่ คี วามรูส้ กึ นึกคิดทีด่ ใี นการดูแลสังคมซึ่งเป็ นลักษณะทีส่ อดคล้องกับ
คาสอนและการปฏิบตั ทิ างศาสนาในด้านความมีเมตตา ความเสียสละ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผูอ้ ่นื และ
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การอุทศิ ตนเพื่อสังคม และบางโอกาสรูปแบบกิจกรรมทีช่ มรมด้านจิตอาสาและบาเพ็ญประโยชน์
ดาเนินการอาจเป็ นการปรับปรุง หรือ การทาความสะอาดศาสนสถานต่าง ๆ การได้เข้าไปสัมผัส
ใกล้ชดิ กับสถาบันศาสนาเป็ นประจาทาให้นักศึกษาเกิดความรูส้ กึ ผูกพันกับศาสนา อีกทัง้ ชมรมอาจ
ได้รบั การสนับสนุ นหรือ ร่วมกับหน่ วยงานภายในมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมหรือโครงการที่เกี่ยวข้อง
กับการทานุ บารุงศาสนา ความร่วมมือ ดังกล่าวสะท้อนให้กลุ่มนักศึกษาในชมรมด้านจิตอาสาและ
บาเพ็ญประโยชน์ ได้ร บั รู้ว่ า การกระท าของตนและการด าเนิ นงานของชมรมมีความสอดคล้องกับ
เป้าหมายและภาพลักษณ์ท่สี าคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เน้นในด้านการทะนุ บารุงศิลปวัฒนธรรม
ศาสนา และภูมปิ ญั ญาท้อ งถิ่น ทาให้ชมรมมีส่ว นสาคัญ ในการช่ ว ยเผยแพร่ช่อื เสียงเชิงบวกของ
สถาบันได้อกี ด้วย ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้นกั ศึกษาสมาชิกชมรมด้านจิตอาสาและบาเพ็ญประโยชน์ จงึ
มีความผูกพันทางศาสนา และความผูกพันทางศาสนานัน้ ช่วยส่งผลให้นักศึกษากลุ่มนี้เกิดการรับรู้
ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย มากกว่านักศึกษาที่เป็ นสมาชิกชมรมอื่นที่ไม่ใช่ด้านจิตอาสาและบาเพ็ญ
ประโยชน์ ทัง้ นี้เพราะกลุ่มนักศึกษาทีเ่ ป็ นสมาชิกชมรมอื่นทีไ่ ม่ใช่ดา้ นจิตอาสาและบาเพ็ญประโยชน์
มัก จะดาเนิ นกิจ กรรมตามหลัก การและรูป แบบของชมรม อาทิเ ช่ น ด้านวิช าการ ด้านกีฬ าและ
นันทนาการ เป็ นต้น ในขณะทีภ่ าพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏส่ วนใหญ่มคี วามโดดเด่นในด้าน
การทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนาและภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ มากกว่าภาพลักษณ์อ่นื ๆ รูปแบบกิจกรรม
ของชมรมอื่นทีไ่ ม่ใช่ดา้ นจิตอาสาและบาเพ็ญประโยชน์ จงึ ส่งผลต่อการรับรูภ้ าพลักษณ์มหาวิทยาลัย
น้อยกว่า ถึงแม้ว่า นักศึกษากลุ่มนี้จะมีค่าเฉลี่ยของตัวแปรความผูกพันทางศาสนามากกว่าก็ตาม
ข้อสรุปดังกล่าวสอดคล้องตามที่ สาเนาว์ ขจรศิลป์ (2542) เสนอว่า กิจกรรมชมรมทาให้นักศึกษา
เกิดการเรียนรูแ้ ละมีความเข้าใจสถาบันดียงิ่ ขึน้ ช่วยให้สถาบันบรรลุเป้าหมายในการจัดการศึกษา
และมีส่วนสาคัญในการเผยแพร่ช่อื เสียงและเกียรติคุณของสถาบันได้เป็ นอย่างดี และแนวคิดของ
สานักงานสภาสถาบันราชภัฏ (2545: 7-11) ในการกาหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยให้ม ี
ภาพลักษณ์ของการเป็ น “มหาวิทยาลัยไทยเพื่อความเป็ นไท” มีพนั ธกิจทีส่ าคัญหลายประการตาม
ฐานทัง้ 5 ของชุมชน โดยนาหลักศาสนธรรมทีอ่ ุดมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และการเข้าถึงความจริง
ความงาม และความดีมาเป็ นหลักในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต อีกทัง้ งานวิจยั ของ สุวารีย์ วงศ์วฒ
ั นา
(2557) ศึก ษารูป แบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุ ของปจั จัยที่มอี ิทธิพลต่ อภาพลักษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพบว่ า ปจั จัยด้านคุ ณลักษณะของนักศึกษามีอิทธิพลทางตรงต่ อภาพลักษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยลักษณะประจาตัวที่สาคัญประการหนึ่งก็คอื ด้านคุณธรรมจริยธรรมซึ่งผูว้ จิ ยั
เห็นว่าเป็ นคุณลักษณะทีม่ คี วามสอดคล้องกับบุคคลทีม่ คี วามผูกพันกับศาสนา และในวิจยั ของ ณัฐยา
ลือชากิตติกุล (2546) ที่ศึกษาพบว่า พนักงานที่มวี ถิ ีชวี ติ ทางพุทธสูงก็จะเป็ นผู้มเี จตคติต่อการ
ทางานด้านบริการสูงกว่าพนักงานทีม่ วี ถิ ชี วี ติ ทางพุทธต่า
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สมมติ ฐานการวิ จยั ที่ 3 ค่ าเฉลี่ยของตัวแปรแฝงเชิ งสาเหตุในแบบจาลองโครงสร้าง
ความสัมพันธ์ของลักษณะทางจิ ตและสภาพแวดล้อมในมหาวิ ทยาลัยที่ มีอิทธิ พลต่ อการรับรู้
ภาพลักษณ์ มหาวิ ทยาลัยและพฤติ กรรมการมีส่วนร่วมรับผิ ดชอบต่ อสังคมของมหาวิ ทยาลัย
ระหว่างกลุ่มนักศึกษาที่เป็ นสมาชิ กชมรมด้านจิ ตอาสาและบาเพ็ญประโยชน์ กบั กลุ่มนักศึกษา
ที่เป็ นสมาชิ กชมรมอื่นที่ ไม่ใช่ด้านจิ ตอาสาและบาเพ็ญประโยชน์ มีความแตกต่ างกัน
ผลการวิจ ยั พบว่ า กลุ่ มนัก ศึกษาที่เ ป็ น สมาชิกชมรมอื่นที่ไม่ใ ช่ ด้านจิต อาสาและบ าเพ็ญ
ประโยชน์มคี ่าเฉลีย่ ตัวแปรแฝงความผูกพันทางศาสนาและตัวแปรแฝงจิตสานึกสาธารณะสูงกว่ากลุ่ม
นักศึกษาทีเ่ ป็นสมาชิกชมรมด้านจิตอาสาและบาเพ็ญประโยชน์ ส่วนตัวแปรแฝงพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
รับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัย การรับรูภ้ าพลักษณ์มหาวิทยาลัย แบบอย่างทีด่ จี ากอาจารย์
การสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย และแบบอย่างทีด่ จี ากเพื่อนพบว่าทัง้ สองกลุ่มมีค่าเฉลีย่ ไม่แตกต่างกัน
ค่าเฉลี่ยตัวแปรแฝงความผูกพันทางศาสนาในกลุ่มนักศึกษาที่เป็ นสมาชิกชมรมอื่นที่ไม่ใช่
ด้า นจิต อาสาและบ าเพ็ญ ประโยชน์ สูง กว่ า ค่ า เฉลี่ย ตัว แปรแฝงความผูก พัน ทางศาสนาในกลุ่ ม
นักศึกษาที่เป็ นสมาชิกชมรมด้านจิตอาสาและบาเพ็ญประโยชน์ อาจสืบเนื่องมาจากในชมรมอื่น ๆ
นัน้ จะประกอบไปด้วยชมรมด้านวิชาการ ด้านศิลปะและวัฒนธรรม และด้านกีฬาและนันทนาการ
โดยเฉพาะศิลปะและวัฒนธรรมจะรวมไปถึงชมรมศาสนาต่าง ๆ ด้วย จึงส่งผลให้นักศึกษาในชมรมมี
ความเชื่อและได้ปฏิบตั กิ จิ กรรมทางศาสนาอย่างสม่าเสมอดังนัน้ เมื่อชมรมศาสนาอยู่ในชมรมด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรมซึง่ ในการวิจยั ครัง้ นี้ได้จดั ให้อยู่ในประเภทชมรมอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ดา้ นจิตอาสาและ
บาเพ็ญประโยชน์จงึ ส่งผลให้นกั ศึกษาในชมรมมีความผูกพันทางศาสนามากกว่ากลุ่มนักศึกษาทีเ่ ป็ น
สมาชิกชมรมด้านจิตอาสาและบาเพ็ญประโยชน์ ซึง่ สอดคล้องกับที่ สาเนาว์ ขจรศิลป์ (2542: 117-118)
ได้แบ่งประเภทกิจกรรมตามลักษณะไว้ 7 ประเภท โดยกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมเป็ นกิจกรรมที่
มุ่งส่งเสริมความรูแ้ ละประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาทางด้านศิลปวัฒนธรรม เช่น กิจกรรมทีเ่ กี่ยวกับ
ศาสนา ศิลปะการแสดง ศิลปะการพูด และดนตรี เป็นต้น
ค่าเฉลีย่ ตัวแปรแฝงจิตสานึกสาธารณะในกลุ่มนักศึกษาทีเ่ ป็นสมาชิกชมรมอื่นทีไ่ ม่ใช่ดา้ นจิต
อาสาและบาเพ็ญประโยชน์ สูงกว่าค่าเฉลี่ยตัวแปรแฝงจิต สานึกสาธารณะในกลุ่ มนักศึกษาที่เ ป็ น
สมาชิกชมรมด้านจิตอาสาและบาเพ็ญประโยชน์อาจสืบเนื่องมาจากรูปแบบการดาเนินกิจกรรมชมรม
ชมรมอื่นทีไ่ ม่ใช่ดา้ นจิตอาสาและบาเพ็ญประโยชน์ ส่วนใหญ่มลี กั ษณะช่วยผ่อนคลายความตึงเครียด
จากการศึกษาเล่าเรียน ส่งเสริมสุขภาพทัง้ กายและใจ ทาให้อารมณ์สุนทรีย์ มีความสนุ กสนานและ
เพลิดเพลิน อาธิเ ช่น ชมรมส่ งเสริมศาสนา ชมรมศิล ปะและวัฒนธรรม ชมรมส่ งเสริม กีฬ าและ
นันทนาการ ดังนัน้ เมื่อ ชมรมมีก ารเชิญชวนให้สมาชิก ทากิจกรรมบริการสังคมจึงมักจะให้ค วาม
ร่ว มมือ ด้ว ยความเต็มใจเป็ นอย่างดี การมีทศั นคติท่ดี ีต่ อ การทาประโยชน์ เ พื่อผู้อ่ืนและสังคมจึง
เกิด ขึ้น ได้ม ากกว่ า สมาชิก ชมรมด้า นจิต อาสาและบ าเพ็ญ ประโยชน์ ท่ีม ีรูป แบบของการด าเนิ น
กิจ กรรมการช่ ว ยเหลือ สัง คมที่ ม ีค วามหลากหลาย บางครัง้ สมาชิก ต้อ งเดิน ทางไปในท้อ งถิ่น
ทุรกันดาร การเผชิญความยุ่งยากในการแก้ปญั หา หรือการพบเห็นสภาพความเป็ นอยู่ของผูย้ ากไร้
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เหล่านี้ล้วนเป็ นสถานการณ์ตงึ เครียดที่สมาชิกบางคนอาจคาดคิดไม่ถงึ และอาจทาให้สมาชิกชมรม
ไม่อยากเข้าร่วมกิจกรรมบ่อยนัก ทัง้ นี้สงั เกตได้จากจานวนครัง้ ของการเข้าร่วมกิจกรรมชมรมพบว่า
กลุ่มนักศึกษาสมาชิกชมรมด้านจิตอาสาและบาเพ็ญประโยชน์ ส่วนใหญ่เข้าร่วมกิจกรรมชมรมเพียง
1-3 ครัง้ ในขณะที่กว่ากลุ่มนักศึกษาสมาชิกชมรมอื่นทีไ่ ม่ใช่ด้านจิตอาสาและบาเพ็ญประโยชน์ เข้า
ร่วมกิจกรรมชมรมของตน 4-9 ครัง้ ซึ่งเป็ นจานวนมากกว่ากลุ่มนักศึกษาชมรมด้านจิตอาสาและ
บาเพ็ญประโยชน์ อย่างเห็นได้ชดั สะท้อนให้เห็นว่า อาจเป็ นปจั จัยสาคัญที่ส่งผลให้การมีจติ สานึก
สาธารณะย่อมมีน้ อยกว่ าตามไปด้วยผลที่ได้จ ึงสอดคล้องกับ ส าเนาว์ ขจรศิลป์ (2542) เสนอว่ า
กิจกรรมของนั ก ศึก ษาช่ ว ยให้นั ก ศึก ษาเห็นคุ ณค่ าของตนและเกิดความรู้ส ึกนึ กคิดที่ดีต่ อ สังคม
นักศึกษาทีท่ ากิจกรรมหลายประเภท เช่น กีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม และนันทนาการ จะทาให้นักศึกษาได้
เปลีย่ นบรรยากาศและผ่อนคลายความตึงเครียด ได้พฒ
ั นาตนเองทัง้ ด้านสติปญั ญา อารมณ์ และสังคม
และมีประสบการณ์ในการทากิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคม และวิสาขา เทียมลม (2551) ที่พบว่า
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ ส่วนใหญ่เข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาโดยเฉลีย่ 3-4 ครัง้ ต่อปี
และแรงจูงใจประการหนึ่งทีม่ ผี ลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาคือคุณลักษณะของกิจกรรม
ในส่วนของค่าเฉลีย่ ตัวแปรแฝงพฤติกรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัย
การรับรูภ้ าพลักษณ์มหาวิทยาลัย แบบอย่างทีด่ จี ากอาจารย์ การสนับสนุ นจากมหาวิทยาลัย และ
แบบอย่างทีด่ จี ากเพื่อนมีความแตกต่างกันอย่างไม่มนี ยั สาคัญ ในการศึกษาครัง้ นี้พบว่าไม่สอดคล้อง
กับสมมติฐานการวิจยั ที่ตงั ้ ไว้นัน่ แสดงว่าค่าเฉลี่ยตัวแปรแฝงดังกล่าวของนักศึกษาในแบบจาลอง
โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มนักศึกษาทีเ่ ป็ นสมาชิกชมรมด้านจิตอาสาและบาเพ็ญประโยชน์
กับกลุ่มนักศึกษาที่เป็ นสมาชิกชมรมอื่นที่ไม่ใช่ด้านจิตอาสาและบาเพ็ญประโยชน์ ไม่แตกต่างกัน
ทัง้ นี้ เนื่องจากสภาพชีวติ ประจาวันในมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาทัง้ สองกลุ่มอยู่ร่วมกันนัน้ ปกติแล้ว
นั ก ศึก ษาทัง้ สองกลุ่ ม ได้ ร ับ รู้ภ าพลัก ษณ์ ม หาวิท ยาลัย ผ่ า นนโยบายและวิส ัย ทัศ น์ ข องคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยชุดเดียวกัน ได้รบั การสนับสนุ นทุน วัสดุอุปกรณ์ และเกียรติบตั รต่าง ๆ
ในระดับภาควิชา คณะ และหน่ วยงานภายในมหาวิทยาลัยเช่นเดียวกัน ได้รบั รูแ้ บบอย่างของอาจารย์
ทีเ่ ป็ นที่ปรึกษาในระดับชัน้ ที่ปรึกษาชมรม และที่สอนในรายวิชา ได้รบั แบบอย่างที่ดจี ากเพื่อนร่วมชัน้
เรียน ร่วมสาขาวิชา และร่วมคณะ และได้รบั การส่งเสริมให้นักศึกษาทุกคนมีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมกับ
มหาวิทยาลัยรับผิดชอบต่อสังคมโดยการมอบหมายให้นักศึกษาทุกคนได้จดั หรือเข้าร่วมกิจกรรมหรือ
โครงการเพื่อสังคมอย่างสม่าเสมอ ส่วนการเข้าร่วมกิจกรรมชมรมนัน้ เป็ นความสมัครใจส่วนบุคคลของ
นักศึกษา ดังนัน้ ชมรมนักศึกษาจึงอาจไม่มอี ทิ ธิพลมากพอที่จะส่งผลให้ค่าเฉลี่ยตัวแปรแฝงเหล่านี้
แตกต่ างกัน ทาให้ก ลุ่ ม นัก ศึก ษาที่เ ป็ น สมาชิกชมรมด้านจิต อาสาและบาเพ็ญ ประโยชน์ กับ กลุ่ ม
นักศึกษาที่เป็ นสมาชิกชมรมอื่นที่ไม่ใช่ด้านจิตอาสาและบาเพ็ญ ประโยชน์ จงึ มีค่าเฉลี่ยตัวแปรแฝง
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัย การรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย
แบบอย่างทีด่ จี ากอาจารย์ การสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย และแบบอย่างทีด่ จี ากเพื่อนไม่แตกต่างกัน
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ข้อเสนอแนะในการวิ จยั
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิ จยั ไปปฏิ บตั ิ
1.1 จากผลการวิจยั พบว่าพฤติกรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัย
ของนักศึก ษามหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่ มรัต นโกสินทร์ได้รบั อิทธิพลทางตรงสูงสุดจากการรับรู้
ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย หรือกล่าวได้ว่าเมือ่ นักศึกษาได้รบั รูภ้ าพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยจะทาให้ม ี
พฤติก รรมการมีส่ ว นร่ว มรับผิดชอบต่ อ สังคมของมหาวิท ยาลั ย ดังนัน้ หากต้อ งการให้นักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยรับผิดชอบต่อสังคม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมีความจาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะนาผลการวิจยั นี้ไปเป็ นข้อมูลในการวางแผนปรับปรุงภาพลักษณ์
ของมหาวิทยาลัยและถ่ายทอดภาพลักษณ์เชิงบวกนัน้ ด้วยวิธกี ารทีห่ ลากหลายเพื่อให้นักศึกษาได้รบั
รู้แ ละเข้าใจยิ่งขึ้นในบทบาทหน้ าที่ของมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ ที่เ ป็ นมหาวิท ยาลัย เพื่อ การพัฒ นา
ท้องถิน่ ที่มคี วามโดดเด่นในด้านการจัดการศึกษา การวิจยั การบริการวิชาการ และการทานุ บารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมของชุมชนและสังคมในท้องถิน่ เมื่อนักศึกษาเกิดความตระหนัก แล้วก็จะได้เข้ามามี
ส่วนในการแสดงพฤติกรรมรับผิดชอบต่อสังคมได้สอดคล้องกับบทบาทของมหาวิทยาลัย
1.2 จากผลการวิจยั พบว่าการรับรูภ้ าพลักษณ์มหาวิทยาลัย ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏในกลุ่มรัตนโกสินทร์ได้รบั อิทธิพลทางตรงสูงสุดจากการสนับสนุ นจากมหาวิทยาลัย หรือ
กล่ าวได้ว่าเมื่อ นัก ศึก ษาได้รบั รู้ การสนับสนุ นจากมหาวิทยาลัย จะทาให้เ กิด การรับรู้ภาพลักษณ์
มหาวิท ยาลัย ดัง นั น้ หากต้ อ งการให้นั ก ศึก ษามหาวิท ยาลัย ราชภัฏ มี ก ารรับ รู้ภ าพลัก ษณ์ ข อง
มหาวิท ยาลัย ได้ ส อดคล้ อ งกับ บทบาทของของมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ เพื่อ การพัฒ นาท้ อ งถิ่ น
มหาวิทยาลัย ก็ค วรให้ก ารสนับสนุ น ในด้า นวัส ดุอุ ป กรณ์ งบประมาณ และแรงงานที่เ อื้อ ต่ อ การ
กิจกรรมเพื่อสังคมของนักศึกษา ควรมีการยกย่องเชิดชูเกียรติสาหรับนักศึกษาทีช่ ่วยเหลือสังคมและ
ส่ งเสริม สนับสนุ น นัก ศึก ษาให้ม ีโอกาสได้ศึก ษาเรีย นรู้และดูง านด้า นบริการสังคมในหน่ ว ยงาน
ภายนอก การสนับสนุ น เหล่ า นี้จะเป็ นแรงเสริม ทาให้นักศึกษามีการรับรู้ท่ดี ีต่ อ ภาพลักษณ์ หรือ
บทบาทของมหาวิทยาลัยนาไปสู่การมีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมต่อสังคมของมหาวิทยาลัยต่อไป
1.3 จากผลการวิจยั พบว่าความผูกพันทางศาสนาได้รบั อิทธิพลทางตรงสูงสุดจากจิตสานึก
สาธารณะ ทัง้ นี้หากมหาวิทยาลัยราชภัฏต้องการให้นักศึกษามีความผูกพันทางศาสนาทัง้ ด้านความเชื่อ
และการปฏิบตั ทิ างศาสนาก็มคี วามจาเป็ นต้องพัฒนาด้านจิตสานึกสาธารณะในนักศึกษาก่อนเพราะ
ความผูกพันทางศาสนาทาให้เกิดการรับรูภ้ าพลักษณ์มหาวิทยาลัย ที่นาไปสู่การมีพฤติกรรมการมี
ส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนอกจากนี้ยงั พบว่า
ค่ า สัม ประสิท ธิอ์ ิ ท ธิ พ ลของความผู ก พัน ทางศาสนาที่ส่ ง ผลทางตรงต่ อ การรับ รู้ ภ าพลัก ษณ์
มหาวิทยาลัยในกลุ่ มนักศึกษาที่เป็ นสมาชิกชมรมด้านจิตอาสาและบ าเพ็ญประโยชน์ สูงกว่ ากลุ่ ม
นักศึกษาที่เป็ นสมาชิกชมรมอื่น แต่ ค่ าเฉลี่ยตัว แปรแฝงความผู กพันทางศาสนาและตัวแปรแฝง
จิตสานึกสาธารณะในกลุ่มนักศึกษาเป็ นสมาชิกชมรมอื่นสูงกว่ากลุ่มนักศึกษาเป็ นสมาชิกชมรมด้าน
จิตอาสาและบาเพ็ญประโยชน์ ในประเด็นนี้ผวู้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะว่า มหาวิทยาลัย ราชภัฏควรกาหนด
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นโยบายในการจัด การศึก ษาที่ช่ ว ยส่ ง เสริม พฤติก รรมการมีส่ ว นร่ ว มรับ ผิด ชอบต่ อ สัง คมของ
มหาวิทยาลัยโดยการพัฒนาคุณลักษณะตามตัวแปรแฝงในนักศึกษาให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ เช่น
การจัดการเรียนการสอนรายวิชาจิตสานึกสาธารณะ การจัดกิจกรรมหรือโครงการด้านศาสนา การ
ส่งเสริมกิจกรรมชมรมทีห่ ลากหลายรูปแบบ เป็นต้น
2. ข้อเสนอแนะในการวิ จยั ครัง้ ต่อไป
2.1 ในการวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้มกี ารสร้างแบบวัดแบบมาตรประมาณค่าขึน้ ใหม่จานวน 2 ฉบับ
มีการปรับปรุงแบบวัดทีม่ อี ยู่เดิมเพื่อให้สอดคล้องกับงานวิจยั ปจั จุบนั 5 ฉบับ โดยทุกฉบับได้ผ่าน
การตรวจสอบความเที่ยงตรงจากผู้เชี่ยวชาญ ผ่านการทดลองใช้และประเมินคุณภาพแบบวัดมีค่า
อานาจจาแนกรายข้อและค่าความเชื่อมัน่ (ภาคผนวก ค และ ง) อยู่ในระดับปานกลางถึงระดับสูง
เครื่องมือ วัดที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้จงึ มีคุณภาพเพียงพอสาหรับให้ นักวิจยั ที่มคี วามสนใจนาไปใช้
ศึกษาในกลุ่มตัวอย่างอื่น ๆ ต่อไป
2.2 ในการวิจยั ครัง้ นี้พบว่าตัวแปรเชิงสาเหตุทใ่ี ช้ในการศึกษาครัง้ นี้อธิบายความแปรปรวน
ของพฤติกรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยได้ในปริมาณน้อย ตลอดจนตัวแปร
ต่าง ๆ ที่เข้าร่วมในการอธิบายพฤติกรรมการมีส่ วนร่วมรับ ผิดชอบต่ อสังคมของมหาวิทยาลัย ของ
นักศึกษากลุ่มสมาชิกชมรมด้านจิตอาสาและบาเพ็ญประโยชน์ ได้น้อยกว่ากลุ่มนักศึกษาที่เป็ นสมาชิก
ชมรมอื่น จึงควรมีการค้นคว้าเพิม่ เติมเพื่อศึกษาปจั จัยเชิงเหตุสาคัญทัง้ ลักษณะทางจิตและสิง่ แวดล้อม
ภายนอกที่สามารถมาอธิบายพฤติกรรมดังกล่าวในนั กศึกษากลุ่มต่าง ๆ ให้ได้ชดั เจนกว่าที่พบใน
งานวิจยั ครัง้ นี้
2.3 ควรทาการวิจยั เชิงทดลองประเมินผล (Evaluative-Experimental Study) เพื่อสร้างต้นแบบ
กิจกรรมพัฒนาลักษณะทางจิตของนักศึกษา เช่น ความผูกพันทางศาสนา จิตสานึกสาธารณะ เป็ นต้น
ตลอดจนหลักการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยให้เหมาะสมยิง่ ขึน้ เช่น การส่งเสริม
ให้มกี ารถ่ายทอดและสนับสนุ นทางสังคมจากอาจารย์ เพื่อน และมหาวิทยาลัย เป็ นต้น เพื่อนาไปใช้
เป็ นแนวทางในการพัฒนาพฤติกรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยในนิส ิต
นักศึกษาได้ในวงกว้าง

บรรณานุกรม
กรกช ศิร.ิ (2536). การศึกษาปญั หาและความต้องการของนิสติ เกีย่ วกับการเข้าร่วมกิจกรรมนิสติ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร. ปริญญานิพนธ์. กศ.ม (การบริหารการศึกษา).
กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร
กาญจนา ตระกูลวรกุล. (2548). อิทธิพลของปจั จัยเกีย่ วกับลักษณะครูและการวิจยั ปฏิบตั กิ ารของครู
ทีม่ ตี ่อโอกาสการเพิม่ สมรรถภาพการวิจยั . วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต (วิจยั การศึกษา).
กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ถ่ายเอกสาร
กังสดาล เชาว์วฒ
ั นกุล. (2558). พฤติกรรมการทางานของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนกับ
แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อสี เทอร์น. 8(2).
กองวิจยั การศึกษา. (2542). การสังเคราะห์รปู แบบการพัฒนาศักยภาพของเด็กไทยด้านความ
รับผิดชอบและมีวนิ ัยในตนเอง. กรุงเทพฯ: กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ.
กิตติมา เจริญหิรญ
ั . (2538). สภาพของการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาและความคิดเห็นเกีย่ วกับ
ประโยชน์ของกิจกรรมนักศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต.วิทยานิพนธ์ปริญญา ศศ.ม.
(การบริหารการศึกษา). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ถ่ายเอกสาร
กุลทิพย์ ศาสตระรุจ. (2551). การถอดบทเรียนกระบวนการสื่อสารของกลุ่มเยาวชนในจิตสานึก
สาธารณะ. รายงานผลการวิจยั โครงการวิจยั ชุด “การสือ่ สารจิตสานึกสาธารณะ”. กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
โกศล มีความดี (2547). ปจั จัยทางจิตสังคมทีเ่ กีย่ วข้องกับการมีจติ สาธารณะของข้าราชการตารวจ.
ปริญญานิพนธ์ วท.ม. (การวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร.
คณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ. (2542). วาระการวิจยั แห่งชาติในภาวะวิกฤตเพือ่ ฟื้นฟูชาติ. กรุงเทพฯ:
สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ.
คณะกรรมการกลุ่มความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนามาตรฐานการเรียนการสอนและการวิจยั ด้าน
บริหารธุรกิจแห่งประเทศไทย. (2555). แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ. สถาบัน
ธุรกิจเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. พิมพ์ครัง้ ที่ 1. กรุงเทพฯ: เมจิกเพรส.
คมนา วัชรธานินท์. (2546). ปจั จัยเชิงเหตุและผลทีเ่ กีย่ วข้องกับพฤติกรรมอาสาสมัครพัฒนาของ
นักศึกษา. ปริญญานิพนธ์ ศศ.ม.(พัฒนาสังคม). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันพัฒนา
บริหารศาสตร์. ถ่ายเอกสาร.
งามตา วนินทานนท์. (2536). รายงานการวิจยั เรือ่ งลักษณะทางพุทธศาสนาและพฤติกรรมศาสต์ของบิดา
มารดาทีเ่ กีย่ วข้องกับการอบรมเลี้ยงดูบุตร. ฉบับที่ 50. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

142
จตุรวัฒน์ ผนึกรัมย์. (2557). รายงานวิจยั สถาบันเรือ่ งการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนักศึกษาของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2556. นครราชสีมา:
คลังปญั ญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
จิรวัฒน์ วีรงั กร. (2549). มุมหนึ่งของความคิดการสร้างจิตสานึกเพื่อส่วนรวมแก่นักศึกษา. ในเอกสาร
ประกอบการประชุมวิชาการประจาปีของเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา เขตภาคกลางเพือ่
พัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.
จิรวัฒนา มันยื
่ น. (2536). ประสบการณ์ในมหาวิทยาลัยทีเ่ กีย่ วข้องกับลักษณะทางพุทธศาสนาและ
ทางจิตของนิสติ ในกรุงเทพมหานคร. ปริญญานิพนธ์ วท.ม. (การวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
ประยุกต์). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร.
จันทร์จริ า มูลเมือง. (2535). การเปรียบเทียบระดับความรับผิดชอบต่อสังคมของนิสติ นักศึกษาต่าง
สาขาวิชา.วิทยานิพนธ์ ค.ม. (จิตวิทยา). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. ถ่ายเอกสาร.
จอย ทองกล่อมสี. (2555). การพัฒนาตัวบ่งชี้ความรับผิดชอบต่อสังคมของสถาบันอุดมศึกษาไทย
ตามหลักธรรมาภิบาล. วิทยานิพนธ์ ค.ด. (การอุดมศึกษา): กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ถ่ายเอกสาร.
ชวนชัย เชือ้ สาธุชน. (2546). ตัวบ่งชี้ทางจิตสังคมของพฤติกรรมประหยัดทรัพยากรของอาจารย์ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ. กรุงเทพฯ: สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ.
ชนันทิพย์ จันทรโสภา. (2550). การศึกษาตัวแปรทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้าน
ความรับผิดชอบของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์. เปิดฟ้าคุณธรรมจริยธรรมปี ท่ี 2.
กรุงเทพฯ: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม สานักงานบริหารและพัฒนาองค์
ความรู.้
ชาย โพธิสติ า. (2543). รายงานการศึกษาวิจยั เรือ่ งจิตสานึกต่อสาธารณะสมบัต:ิ ศึกษากรณี
กรุงเทพมหานคร. นครปฐม: สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล.
ชาญชัย อินทรประวัต.ิ (2545). กิจกรรมนักศึกษาเรือ่ งของการเล่นทีต่ อ้ งบริหารจัดการโดยผูร้ จู้ ริง
และต้องทาจริง ๆ. ในเอกสารประกอบโครงการประชุมสัมมนาพัฒนาการบริหารแนวทาง
ส่งเสริมความก้าวหน้าบุคลากรด้านกิจการนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน. สงขลา:
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสงขลา.
ชุตมิ ณฑน์ ศรีสุข. (2552). ภาพลักษณ์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม. วิทยานิพนธ์ นศ.ม. (นิเทศศาสตร์).
นนทบุร:ี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. ถ่ายเอกสาร.
ชัยวรรณ สมศรีร่นื (2548). การมีส่วนร่วมของพนักงานเขือ่ นภูมพิ ลในการจัดการสิง่ แวดล้อมของ
การไฟฟ้าฝา่ ยผลิตแห่งประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ สส.ม. (การบริหารและนโยบายสวัสดิการ
สังคม). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ถ่ายเอกสาร.

143
โชติมา สุรฤทธิธรรม. (2551). ปจั จัยทางจิตสังคมทีเ่ กีย่ วข้องกับพฤติกรรมรับผิดชอบของเยาวชนที ่
กระทาผิดกฎหมาย. ปริญญานิพนธ์ วท.ม. (การวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์). กรุงเทพฯ:
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร.
ชานาญ พวงทอง. (2554). การพัฒนาตัวชี้วดั คุณภาพการเป็ นสถาบันอุดมศึกษาเพือ่ การพัฒนา
ท้องถิน่ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์. วิทยานิพนธ์ ศ.ม. (การวัดและประเมินผล
การศึกษา). นนทบุร:ี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. ถ่ายเอกสาร.
ณรงค์ เส็งประชา. (2538). วิทยาศาสตร์สงั คม: ความเข้าใจเกีย่ วกับปรากฏการณ์ทางสังคม.
กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.
ณัฐพงศ์ สุโกมล (2543). คุณค่าและความสาคัญของกิจกรรมนักศึกษา. สืบค้นเมือ่ 18 กันยายน
2559, จาก http://www.stou.ac.th/Thai/Offices/Oes/Guide/ article/st_activi.html
ณัฐนนท ทวีสนิ . (2553). Mind Responsibility: Beyond the Ivory Tower : University, College,
School Social Responsibility (UCSSR). BRANDAGE. สัมภาษณ์.
ณัฐยา ลือชากิตติกุล. (2546). ลักษณะทางจิตสังคมและลักษณะทางพุทธทีเ่ กีย่ วข้องกับพฤติกรรมการ
ทางานด้านบริการของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ในกรุงเทพมหานคร.
ปริญญานิพนธ์ วท.ม. (การวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร.
ณัฐวุฒ ิ อรินทร์. (2555). การศึกษาปจั จัยเชิงเหตุและผลของทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกทีม่ ตี ่อสุขภาวะ
ทางจิตและพฤติกรรมการปฏิบตั งิ านภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบของบุคลากรสาธารณสุข
ในจังหวัดชายแดนใต้. ปริญญานิพนธ์ วท.ด. (การวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์). กรุงเทพฯ:
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร.
ณัฐสุดา สุจนิ ันท์กุล. (2541). ปจั จัยด้านครอบครัว การทางาน และลักษณะส่วนบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับ
พฤติกรรมการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ. ปริญญานิพนธ์ วท.ม. (การวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
ประยุกต์). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร.
ดวงเดือน พันธุมนาวิน และคณะ. (2540). รายงานการวิจยั เรือ่ งความเชือ่ และการปฏิบตั ทิ างพุทธ
ศาสนาของคนไทย: การปลูกฝงั อบรมและคุณภาพชีวติ . กรุงเทพฯ: คณะพัฒนาสังคม สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
ดวงเดือน พันธุมนาวิน และ เพ็ญแข ประจนปจั จนึก. (2520). รายงานการวิจยั เรือ่ งจริยธรรมของเยาวชน
ไทย. ฉบับที่ 21. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ดุษฎี เทียมเทศ และคณะ. (2553). รายงานวิจยั เรือ่ งภาพลักษณ์คณะบริหารธุรกิจเทคโนโลยีราชมงคล
อีสานในทัศนะของตลาดแรงงานในเขตจังหวัดนครราชสีมาผ่านการประชาสัมพันธ์. ขอนแก่น:
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน.
ถนอม อินทรกาเนิด. (2545). เลขาธิการสภาสถาบันราชภัฏ. วารสารทางวิชาการราชภัฏกรุงเก่า. 9
(16): 126-129.

144
ธนู ฤทธิกุล. (2542). การจัดประสบการณ์การเรียนรูท้ เ่ี น้นผูเ้ รียนเป็ นศูนย์กลาง. วารสารวิชาการ
กรมวิชาการ. 2(6): 42 - 49.
ธรณ์ธนั ย์ อาภานุกจิ . (2551). ลักษณะทางจิตและลักษณะทางสังคมทีเ่ กีย่ วข้องกับการมีส่วนร่วม
ประหยัดพลังงานไฟฟ้าในอาคารสานักงานของพนักงานธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน).
ปริญญานิพนธ์ วท.ม. (การวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร.
บุญทัน ภูบาล. (2549). การใช้วดี ทิ ศั น์ละครหุ่นเชิดเป็ นตัวแบบเพือ่ พัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียน
ชัน้ ประถมศึกษาปีที ่ 2. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม (การวิจยั และสถิตทิ างการศึกษา). กรุงเทพฯ :
บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ ์. (2531). เทคนิคการสร้างเครือ่ งมือรวบรวมข้อมูลสาหรับการวิจยั .
กรุงเทพฯ: บี แอนด์ บี พับลิชชิง่ .
ปฏิมากร ศิรเิ ตชะ. (2549). ศึกษาปจั จัยทางสังคมลักษณะทางจิตและลักษณะทางชีวสังคมทีเ่ กีย่ วข้อง
กับพฤติกรรมทีเ่ อื้อต่อสังคมตามหลักธรรมสังคหวัตถุ 4 ของนักเรียนระดับประถมศึกษาโรงเรียน
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร. ปริญญานิพนธ์ วท.ม. (การวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์).
กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร.
ประทีป จินงี.่ (2540). การวิเคราะห์พฤติกรรมและการปรับพฤติกรรม. เอกสารประกอบการสอน.
กรุงเทพฯ: สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ประทีป ฉัตรสุภางค์, ภัทรียา กิจเจริญ และ ดรุณี ภู่ขาว. (2558). มาตรฐานจรรยาบรรณทีพ่ งึ มีของ
อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา. ประชาคมวิจยั ฉบับที่ 118. สืบค้นเมือ่ 18 กันยายน 2559, จาก
http://rescom.trf.or.th/display/keydefault.aspx?id_colum=3203
ประยุทธ กมลเมือง. (2543). ปจั จัยทางจิตสังคมทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรมเสียสละของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนต้น.วิทยานิพนธ์ ศษ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา). ขอนแก่น: บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ถ่ายเอกสาร.
ปริญญา ณ วันจันทร์. (2536). ปจั จัยทีเ่ กีย่ วข้องกับประสิทธิภาพในการทางานของครูประถมศึกษา
ในจังหวัดเชียงราย. ปริญญานิพนธ์ วท.ม. (พฤติกรรมศาสตร์). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร.
ปรินดา ตาสี (2551). ลักษณะทางจิตและสภาพแวดล้อมทางการเรียนทีเ่ กีย่ วข้องกับความพร้อมใน
การเรียนรูด้ ว้ ยการนาตนเองของนักศึกษาชัน้ ปีที ่ 1 ของมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร.
ปริญญานิพนธ์ วท.ม. (การวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร.
ปิยวรรณ บุญเพ็ญ (2550). ค่านิยมสร้างสรรค์และสถานการณ์การทางานทีส่ มั พันธ์กบั พฤติกรรม
การทางานวิจยั อย่างมีประสิทธิภาพของบุคลากรสายวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ.
ปริญญานิพนธ์ วท.ม. (การวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร.

145
ปญั ญฎา ประดิษฐบาทุกา. (2556). ปจั จัยเชิงเหตุทางจิตสังคมทีม่ อี ทิ ธิพลต่อสมรรถนะและ
พฤติกรรมการจัดการเรียนรูแ้ บบวิจยั เป็นฐานของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล. ปริญญานิพนธ์ วท.ด. (การวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์).
กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร.
ผจงจิต อินทสุวรรณ และคณะ (2547). รายงานการวิจยั เรือ่ งการวิจยั และพัฒนาพฤติกรรมการบริโภค
ด้วยปญั ญาของเยาวชน. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
พจน์ ใจชาญสุขกิจ. (2548). CEO: PR & image: ยุทธวิธกี ารสร้างภาพลักษณ์ผบู้ ริหารด้วยการจัดการ
สือ่ สารและประชาสัมพันธ์. กรุงเทพฯ: ฐานมีเดีย เน็ตเวิรค์ .
พนิดา บุญเกิด. (2548). การศึกษาตัวแปรทีส่ ่งผลต่อการนานโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา
ไปปฏิบตั ใิ นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาลเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (การวิจยั และสถิตทิ างการศึกษา).
กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร.
พสชนัน นิรมิตไชยนนท์. (2549). ปจั จัยทางจิตสังคมทีเ่ กีย่ วข้องกับการเรียนรูด้ ว้ ยการนาตนเองของ
นิสติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ปริญญานิพนธ์ วท.ม. (การวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
ประยุกต์). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร.
พิณญา คงจันทร์. (2548). ความคิดเห็นของผูบ้ ริหารและอาจารย์ทมี ่ ตี ่อความพร้อมในการปฏิบตั ิ
ภาระหน้าทีข่ องมหาวิทยาลัยราชภัฏในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพือ่ การพัฒนาท้องถิน่
กรณีศกึ ษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. (ยุทธศาสตร์การพัฒนา).
กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. ถ่ายเอกสาร.
พิศดี มินศิร.ิ (2547). ปจั จัยบางประการทีส่ ่งผลต่อความพร้อมในการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองของนักศึกษา
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชัน้ ปีที ่ 1 วิทยาลัยพยาบาลเครือข่ายภาคกลางในสังกัดสถาบันพระบรม
ราชชนก กระทรวงสาธารณสุข. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (การวิจยั และสถิตทิ างการศึกษา).
กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร.
นงลักษณ์ วิรชั ชัย. (2542). โมเดลลิสเรล: สถิตวิ เิ คราะห์สาหรับการวิจยั . กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นรินทร์ชยั พัฒนพงศา. (2546). การมีส่วนร่วม: หลักการพื้นฐาน เทคนิค และกรณีตวั อย่าง.
กรุงเทพฯ: 598 Print.
นริสรา พึง่ โพธิ ์สภ. (2556). สิง่ ทีค่ วรทาและสิง่ ทีไ่ ม่ควรทาในการพัฒนาเค้าโครงวิจยั สาหรับนักวิจยั
พฤติกรรมศาสตร์. วารสารพฤติกรรมศาสตร์. 19(1). กรุงเทพฯ: สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
นภดล อินนา. (2548). ไอทีกบั งานสือ่ สารมวลชน .พิมพ์ครัง้ ที่ 1. กรุงเทพฯ: จามจุรโี ปรดักท์.
นิตยา สาเร็จผล. (2547) การศึกษาความพึงพอใจของนายจ้างต่อบัณฑิตวิทยาเขตพระนครใต้.
วารสารวิจยั ราไพพรรณี. จันทบุร:ี สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี.

146
นีออน พิณประดิษฐ์ และคณะ. (2546). ตัวบ่งชี้ทางจิตสังคมของพฤติกรรมการทางานในข้าราชการ
ตารวจ สังกัดตารวจภูธรภาค 4. กรุงเทพฯ: สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ.
นาชัย ศุภฤกษ์ชยั สกุล. (2550). การศึกษาความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นพหุระดับปจั จัยภาวะผูน้ า
ปจั จัยกลุ่มสารการเรียนรู้ และปจั จัยส่วนบุคคลทีส่ ่งผลต่อเครือข่ายการแลกเปลีย่ นทางสังคม
ในทีท่ างานและตัวแปรผลทางด้านจิตพิสยั ของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูแ้ ละครูโรงเรียน
มัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร. ปริญญานิพนธ์ วท.ด. (การวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์).
กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร.
มนตรี พิรยิ ะกุล และ บุญฑวรรณ วิงวอน. (2555). อิทธิพลเชิงโครงสร้างของความสามารถขององค์การ
และชื่อเสียงองค์การทีม่ ตี ่อผลการดาเนินงานและการทากิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์การ. วารสารการจัดการ. 5(1). ลาปาง: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง.
มินทร์ฐติ า จิราธรรมวัฒน์ (2553). การรับรูแ้ ละทัศนคติทปี ่ ระชาชนมีต่อภาพลักษณ์ดา้ นความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรของบริษทั ปตท. จากัด (มหาชน). วิทยานิพนธ์ บธ.ม.
(การตลาด). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคาแหง. ถ่ายเอกสาร.
รัตนาวดี ศิรทิ องถาวร. (2546). การประชาสัมพันธ์ธุรกิจ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
ราชบัณฑิตยสถาน. (2542). พจนานุ กรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542. กรุงเทพฯ:
ราชบัณฑิตยสภา.
เรวัต สดมณี. (2544). ปจั จัยทางจิตสังคมกับพฤติกรรมการทางานอย่างมีจริยธรรม ศึกษาเฉพาะกรณี
กาลังพลในสายงานปลัดบัญชี. กรุงเทพฯ: วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร.
ลัดดา กิตวิ ภิ าต. (2530). จิตวิทยาสังคมประยุกต์ทางการศึกษา. พิมพ์ครัง้ ที่ 4. กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร และคณะ. (2546). รูปแบบการพัฒนานักเรียนระดับประถมศึกษาให้มจี ติ สาธารณะ:
การศึกษาระยะยาว. ในเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจยั
พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
วรรณี งามขจรกุลกิจ. (2550). การศึกษารูปแบบและลักษณะของพันธกิจความรับผิดชอบต่อสังคมที ่
พึงประสงค์เพือ่ สนับสนุนแบรนด์สถาบันอุดมศึกษาเอกชน. กรุงเทพฯ: สานักงาน
คณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ.
วรวรรณ อร่ามพงศ์. (2551). ตัวแปรทางจิตลักษณะและสถานการณ์ทเี ่ กีย่ วข้องกับพฤติกรรมการ
ทางานอย่างมีจริยธรรมของสัตวแพทย์. ปริญญานิพนธ์ วท.ม. (การวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
ประยุกต์). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร.
วาสินี วรรณศรี. (2549). ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายในทัศนะของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย เขตพื้นทีก่ ารศึกษาเชียงราย เขต 1. วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. (นิเทศศาสตร์).
เชียงราย: บัณฑิตมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ถ่ายเอกสาร.

147
วัชชิรทาน เข็มทอง. (2555). ปจั จัยทางจิตและสถานการณ์ทเี ่ กีย่ วข้องกับพฤติกรรมเสียสละของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม. ปริญญานิพนธ์ วท.ม. (การ
วิจยั พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ถ่ายเอกสาร.
วันเพ็ญ บัวทอง. (2545). การศึกษาการมีส่วนร่วมของแพทย์ในการประกันคุณภาพการศึกษาศูนย์
แพทย์ศาสตรศึกษาชัน้ คลินิกโรงพยาบาลสระบุร.ี ปริญญานิพนธ์ กศ.ม.(การบริหารการศึกษา).
กรุงเทพ ฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร.
วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา. (2543). ลักษณะของบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์. วารสารร่มพฤกษ์. 18
(ฉบับรวมเล่ม).
วิจติ ร ศรีสอ้าน. (2547). ผลกระทบของการปฏิรปู อุดมศึกษาไทยต่อสังคมฐานความรู้.
วารสารวิชาการ. 1(1).
วิรชั ลภิรตั นกุล. (2540). การประชาสัมพันธ์ฉบับสมบูรณ์. พิมพ์ครัง้ ที่ 8. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี; งามตา วนินทานนท์; และวิรณ
ิ ธิ ์ ธรรมนารถสกุล. (2547). รายงานการวิจยั :
กรณีศกึ ษาบุคคลตัวอย่างและเครือ่ งมือชี้วดั เพือ่ นาไปสู่การพัฒนาพฤติกรรมข้าราชการยุคใหม่.
กรุงเทพฯ: สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี. (2544). การถ่ายทอดทางสังคมเพื่อเตรียมบุคคลเข้าสู่การทางาน. ในเอกสาร
ประกอบการบรรยายพิเศษวิชาสัมมนาการวิจยั เยาวชนจิตวัฒนา. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจยั
พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
วิสาขา เทียมลม. (2551). การศึกษาแรงจูงใจ และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ . กรุงเทพฯ: สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ.
สงบ ลักษณะ. (2545). มหาวิทยาลัยราชภัฏภารกิจทีท่ า้ ทาย. วารสารทางวิชาการราชภัฏกรุงเก่า.
9(16).
สถาบันคลังสมอง. (2553). ยุทธศาสตร์และการดาเนินงาน 2554. สืบค้นเมือ่ 18 มิถุนายน 2558,
จาก http://www.knit.or.th/web/wp-content/uploads/2017/01/yearbook2554.pdf
สมบูรณ์ ผุยดี. (2547). การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้เวลากับการพัฒนาตนเองของนิสติ
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (การอุดมศึกษา).
กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร.
สมยศ แสงสุวรรณ และคณะ. (2542). การบริหารงานอาคารชุด: กลยุทธ์การเป็ นนักบริหารอาคาร
ชุดทีเ่ หนือชัน้ = Condominium Management. กรุงเทพฯ: เคล็ดไทย.
สมศักดิ ์ เวียงอินทร์. (2551). ผลกระทบของความรับผิดชอบต่อสังคม และภาพลักษณ์ขององค์กรทีม่ ี
ต่อผลการดาเนินงานของธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร. ปริญญา กจ.ม.
(การจัดการ). มหาสารคาม: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ถ่ายเอกสาร.

148
สมหวัง พิธยิ านุวฒ
ั น์. (2545). การเตรียมตัวเพื่อรับการประเมินคุณภาพจาก สมศ. วารสารทาง
วิชาการราชภัฏกรุงเก่า. 9(16).
สมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์. (ม.ป.ป.). ราชภัฏ: มหาวิทยาลัยเพือ่ การพัฒนาท้องถิน่ . 1-2.
สัญญา สัญญาวิวฒ
ั น์. (2549). ทฤษฎีและกลยุทธ์การพัฒนาสังคม. พิมพ์ครัง้ ที่ 6. กรุงเทพฯ:
สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สัมพันธ์ รอดพึง่ ครุฑ. (2542). รายงานการวิจยั เรือ่ งการจัดกิจกรรมนักศึกษาของสถาบันราชภัฏกลุ่ม
ภาคเหนือตอนบน. อุตรดิตถ์: สานักวิจยั สถาบันราชภัฎอุตรดิตถ์.
สัมฤทธิ ์ กางเพ็ง. (2544). รูปแบบการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา. วารสารข้าราชการครู: 22(1).
สุคนธ์ธา เส็งเจริญ. (2556). การวิเคราะห์โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อ
จิตสานึกสาธารณะในนิสติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ปริญญานิพนธ์
กศ.ม.(การวิจยั และสถิตทิ างการศึกษา). กรุงเทพ ฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร.
สุดารัตน์ ชาญเลขา. (2545). รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันราชภัฏกับชุมชนเพือ่ พัฒนาด้าน
วัฒนธรรม. วิทยานิพนธ์ กศ.ด. (การอุดมศึกษา). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. ถ่ายเอกสาร.
สุภมาส อังศุโชติ, สมถวิล วิจติ รวรรณา; และรัชนีกูล ภิญโญภานุวฒ
ั น์ . (2551). สถิตกิ ารวิเคราะห์
สาหรับการวิจยั ทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ :เทคนิคการใช้โปรแกรม LISREL.
กรุงเทพฯ : มิสชัน่ มีเดีย.
สุมน อมรวิวฒ
ั น์. (ม.ป.ป.). ปฏิญญา “มหาวิทยาลัยรับผิดชอบต่อสังคม” (เอกสารเผยแพร่).
กรุงเทพฯ: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม สานักงานบริหารและพัฒนาองค์
ความรู.้
สุวมิ ล ติรกานันท์. (2550). การสร้างเครือ่ งมือวัดตัวแปรในการวิจยั ทางสังคมศาสตร์: แนวทางสู่การ
ปฏิบตั .ิ พิมพ์ครัง้ ที่ 1. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุวมิ ล ว่องวาณิช และนงลักษณ์ วิรชั ชัย. (2543). ปจั จัยและกระบวนการทีเ่ อื้อต่อการพัฒนา
คุณธรรมระดับบุคคลเพือ่ มุง่ ความสาเร็จของส่วนรวมของนักศึกษามหาวิทยาลัย: การศึกษา
เชิงปริมาณและคุณภาพ. กรุงเทพฯ: ภาควิชาวิจยั ศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
สุวารีย์ วงศ์วฒ
ั นา. (2557). รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อ
ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ. วิทยานิพนธ์ ปร.ด. (การวิจยั และพัฒนาทางการศึกษา).
พิษณุโลก: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม. ถ่ายเอกสาร.
เสกสรร ทองคาบรรจง. (2545). การศึกษาโครงสร้างทางจริยธรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ตามแนวพุทธศาสนา: การสร้างมโนทัศน์พน้ื ฐานการวัดความเปลีย่ นแปลงและรูปแบบเชิง
สาเหตุของการเปลีย่ นแปลง. ปริญญานิพนธ์ (วท.ด. การวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์).
กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร.

149
เสรี พงศ์พศิ . (2548). มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร : 113 ปี ย้อนอดีตสู่อนาคต. กรุงเทพฯ: ดอกเบีย้ .
เสรี วงษ์มณฑา. (2542). การประชาสัมพันธ์: ทฤษฏีและปฏิบตั .ิ กรุงเทพฯ: ธีระฟิลม์ และไซเท็กซ็.
โสรยา คงดิษ. (2555). ปจั จัยทางจิตสังคมทีเ่ กีย่ วข้องกับพฤติกรรมการทางานทีม่ คี วามรับผิดชอบ
ต่อสังคมของพนักงานบริษทั ผลิตรถยนต์. ปริญญานิพนธ์ วท.ม. (การวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
ประยุกต์). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร.
สานักกิจการนิสติ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. (2548). ธรรมนูญนิสติ
นักศึกษา. สืบค้นมือ่ 22 มกราคม 2559, จาก http://person.bsru.ac.th/12command.php
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. (2547). พระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547. สืบค้น
เมือ่ 18 มิถุนายน 2558, จาก http://www.senate.go.th/w3c/senate/pictures/comm/59/%
E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%9A.%E0%B8%A1.%E0%B8%A3%E0%B8%B2%
E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8F%2047.pdf
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. (2543). อุดมศึกษาสู่ปวงชน. กรุงเทพฯ: วัฒนาพานิช.
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. (2552). มหาวิทยาลัยกับความรับผิดชอบต่อสังคม (University
social responsibility: USR). สืบค้นเมือ่ 18 กันยายน 2556, จาก http://www.mua.go.th/
data_pr/ data_sumate_52/Retreat_4.pdf
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน). (2549). การประเมิน
คุณภาพภายนอกเพือ่ รับรองมาตรฐาน. กรุงเทพฯ: สานักงานฯ.
สานักงานทีป่ ระชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ. (2558). ประวัตคิ วามเป็ นมา. สืบค้นเมือ่ 18
พฤศจิกายน 2558, จาก http://www.rajabhatnetwork.com/Default.aspx?pageid=3
สานักงานสภาสถาบันราชภัฏ. (2545). อุดมการณ์ราชภัฏ : มหาวิทยาลัยไทยเพือ่ ความเป็ นไท.
กรุงเทพฯ: สานักงานสภาสถาบันราชภัฏ.
สาเนาว์ ขจรศิลป์. (2542). มิตใิ หม่ของกิจการนักศึกษา 2: การพัฒนานักศึกษา. พิมพ์ครัง้ ที่ 2.
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต.
หรรษา เลาหเสรีกุล. (2537). การเรียนในโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์กบั ลักษณะทางพุทธและ
ทางพฤติกรรมศาสตร์ของนักเรียนวัยรุน่ . ปริญญานิพนธ์ วท.ม. (การวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
ประยุกต์). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร.
หฤทัย อาจปรุ. (2544). ความสัมพันธ์ระหว่างปจั จัยส่วนบุคคล ภาวะผูน้ า รูปแบบการดาเนินชีวติ
และความสามารถในการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองกับการมีจติ สานึกสาธารณะของนักศึกษาพยาบาล.
วิทยานิพนธ์ พบ.ม. (การพยาบาลศึกษา). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย.
ถ่ายเอกสาร.
อนันตชัย ยูรประถม. (2552). CSR จากแนวคิดสู่วธิ ปี ฏิบตั .ิ สืบค้นเมือ่ วันที่ 17 ตุลาคม 2558, จาก
http://202.183.190.2/FTPiWebAdmin/knw_pworld/image_content/71/pw71_4lds3.pdf

150
อมรพรรณ ประจันตวนิชย์. (2550). ปจั จัยด้านสภาพแวดล้อมในการทางานและปจั จัยส่วนบุคคลทีส่ ่งผล
ต่อการมีส่วนร่วมในการประคุณภาพการศึกษาของบุคลากรในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (การวิจยั และสถิตทิ างการศึกษา). กรุงเทพ ฯ: บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร.
อมรวิชช์ นาครทรรพ. (2544). คุณภาพและการประกันคุณภาพในวิถที รรศน์การปฏิรปู อุดมศึกษาไทย.
กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค.
อมราพร ปวะบุตร. (2550). ความสัมพันธ์ระหว่างความโปร่งใส ความรับผิดชอบต่อสังคม กับภาพลักษณ์
องค์การของธุรกิจทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมการลงทุน. วิทยานิพนธ์ บช.ม. (การบัญชีและการจัดการ).
มหาสารคาม: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ถ่ายเอกสาร.
อรพินทร์ ชูชม; อัจฉรา สุขารมณ์; และอุษา ศรีจนิ ดารัตน์. (2549). รายงานการวิจยั เรือ่ งการวิเคราะห์
ปจั จัยทางจิตสังคมทีส่ มั พันธ์กบั ความมีสานึกในหน้าทีท่ างปญั ญาและคุณภาพชีวติ ของเยาวชน
ไทย. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
อริสา สุขสม. (2555). การพัฒนาจิตสานึกสาธารณะเพือ่ ชุมชน. สืบค้นเมือ่ 26 พฤศจิกายน 2558.
http://documents.tips/documents/-55720854497959fc0b8bc98e.html
อารมณ์ อุตภาพ. (2553). การประเมินการดาเนินงานเพือ่ การพัฒนาท้องถิน่ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ.
วิทยานิพนธ์ ปร.ด. (วิจยั การศึกษา). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคาแหง.
ถ่ายเอกสาร.
อังศินนั นท์ อินทรกาแหง และทัศนา ทองภักดี. (2549). รายงานการวิจยั เรือ่ งการพัฒนารูปแบบ
สมรรถนะด้านผูน้ าทางวิชาการของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยของรัฐ เอกชน และในกากับของรัฐ.
กรุงเทพฯ: สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
อังศินนั ท์ อินทรกาแหง อรพินทร์ ชูชม และอัจฉรา สุขารมณ์ (2550). รายงานการวิจยั เรือ่ งการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเหตุและดัชนีวดั ภาวะวิกฤตชีวติ สตรีไทยสมรสวัยกลางคนทีท่ างาน
นอกบ้านในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
อัจฉรา สุขารมณ์ และอังศินันท์ อินทรกาแหง. (2548). รายงานการวิจยั เรือ่ งการประมวลและ
สังเคราะห์งานวิจยั เกีย่ วกับอีควิ ในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
อัจฉริยา บุญเนตร. (2554). อานาจพยากรณ์ของความรับผิดชอบต่อสังคมของนักศึกษาและการรับรู้
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การทีม่ ตี ่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่. การค้นคว้า
อิสระ วท.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ).เชียงใหม่: บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ถ่ายเอกสาร.
อานวย วีรวรรณ. (2540). การแก้วกิ ฤตการณ์และการสร้างภาพพจน์ให้แก่องค์กรภาพพจน์นนั ้
สาคัญยิง่ : ประชาสัมพันธ์กบั ภาพพจน์. กรุงเทพฯ: ประกายพรึก.

151
อานาจ หงษา. (2545). ปจั จัยทีส่ ่งผลต่อการดารงชีวติ ภายในมหาวิทยาลัยของนิสติ ปริญญาตรีคณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา).
กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร.
ASEAN University Network, 2011). AUN Annual Report 2010/2011. Retrieved September 26,
2015 from http://www.aunsec.org/Section8/8.2.2AnnualReport/AUNannualreport
20102011.pdf
Assael, H. (1998). Consumer Behavior and Marketing Action. 6th ed. Ohio: South-Western
College.
Bandura, A. (1977). Self-Efficacy. New York: W.H. freeman and Company.
_______, A. (1986). Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive Theory
Englewood Cliffs. New Jersey: Prentice-Hall.
Barry, J. B. & James S. B. (1996). The Effects of Perceived Co-Worker Involvement and
Supervisor Support on Service Provider Role Stress, Perform and job Satisfaction.
Journal of Retailing. 72(1),p.57-75.
Berns, R.M. (2004). Child, family,school, community: Socialization and support. Yhomson
Australia.
Bollen, A. K. (1989). Structural Equations with Latent Variables. New York: John Wiley &
Sons.
Comrey, A. L. & Lee, H. B. (1992). A first course in factor analysis. Hillsdale, NJ: Erlbaum.
Corporate Reputation Watch. (2008). Reputation and The War for Talent. Retrieved July 17,
2016, from http://www.hillandknowlton.fr/pdf/2008-corporate-reputation-watchhillknowlton.pdf
Erikson, E. H. (1959). Identity and the Life Cycle. New York: International Universities Press.
Flanagan, G. A. (1967). Modem Institutional Advertising. New York: McGraw-Hill, Inc.
Frank, J. (1993). Planned Press and Public Relations. 3rd ed. Great Britain: Alden Press.
Frederick, R. W. (1959). The third curricular. New York: Appleton Century Crofts.
Gardner, H. (2008). Five Minds for the Future. Retrieved November 24, 2016, from
https://howardgardner01.files.wordpress.com/2012/06/five-minds-for-the-future-january20081.pdf
Good, C. V. (1973). Dictionary of Education. New York: McGraw-Hill Book Company.
Hair, J. F., Black, W. C., Bain, B. J., Anderson, R. E., and Tatham, R. L. (2006).
Multivariate data analysis (6th ed.). Upper Saddle River. NJ: Pearson Education
International.
Hirschi, T. (1969). Cause of Delinquency. California: University of California Press.

152
Kline, R. B. (2005), Principles and Practice of Structural Equation Modeling. (2nd Edition ed.).
New York: The Guilford Press.
Kotler, P. (2000). Marketing Management. 10th ed. New Jersey : Prentice-Hall Inc.,
Kotler, P. and Keller, K. (2006). Marketing Management. 12th Edition, Prentice Hall, Upper
Saddle River.
Lerner, R. M. (2002). Concepts and theories of human development (3rd ed.). Mahwah, NJ:
Lawrence Erlbaum Associates.
Morley M. (1998). How to Manage Your Global Reputation: A guide to the Dynamics of
International Public Relations. Hampshire and London: Macmillan Press Ltd.
Organization for Economic Co-Operation and Development. (2009). Overviews of selected
initiatives and instruments relevant to corporate social responsibility. Annual report on
the OECD guidelines for multinational enterprises 2008 employment and industrial
relations. France: OECD Publishing.
Schiffman, L. G. and Kanuk, L. L. 2007. Consumer Behavior. 9th ed. New Jersey: Prentice Hall.
Schumacker,R.E.; & Lomax, R.G.(1996). A Beginner’s Guide to Structural equation
modeling. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
Shanna R. T. (2003). Relationships Among Perceived Organizational Support, Teacher
efficacy, and Teacher performance. Dissertation. Ph.D. (Clinical & IndustrialOgrganizational Psychology). USA: proquest Information and Learning Company.
Photocopie.
USR Alliance. (2009). The 1st University Social Responsibility International Conference
(USRIC 2009). Retrieved April 27, 2016, from http://www.usralliance.org/usric
2009.php
Wei L. (2004). Perceived Organization Support: Linkling Human Resource Management
Practices with Importance Work Outcomes. Dissertation. Ph.D.. USA: University of
Maryland. Photocopie.
World Business Council for Sustainable Development. (2002). The business case for
sustainable development: Making a difference toward the Johannesburg summit 2002
and beyond. Switzerland: WBCSD.

ภาคผนวก ก
แบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บข้อมูล

155

แบบสอบถามการวิจัย
เรื่อง “ลักษณะทางจิตและสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัยทีม่ ีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์และ
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยในนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุม่ รัตนโกสินทร์”
เรียน ผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน
ท่านได้รับเชิญให้เข้าร่วมการวิจัยนี้เพราะมีคุณสมบัติสอดคล้องกับลักษณะของกลุ่มตัวอย่างที่กาหนดไว้ในการ
วิจัย ซึ่งผลของการวิจัยจะเป็นประโยชน์ในการนาข้อมูลไปวางแผนพัฒนาเยาวชนของชาติ หน่วยงาน และสถาบันที่
เกี่ยวข้องซึ่งเป็นการยกระดับประชากรให้มคี ุณภาพยิ่งขึ้นในสังคม ในการนี้ผู้วิจัยมีความจาเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลโดย
ใช้แบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วยคาถาม 8 ตอน จึงขอความกรุณาให้ท่านพิจารณาตอบแบบสอบถามให้ครบทุกตอน
และครบทุกข้อตามความเป็นจริงของท่านให้มากที่สุด โดยข้อมูลและคาตอบทั้งหมดจะถูกปกปิดเป็นความลับ และจะ
นามาใช้ในการวิเคราะห์ผลการศึกษาออกมาเป็นภาพรวมของการวิจัยเท่านั้น จึงไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อผู้ตอบหรือ
หน่วยงานของผู้ตอบแต่อย่างใด
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ทุกท่านเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม
นางสาวกษศรณ์ นุชประสพ
นิสิตปริญญาเอก สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
คาชี้แจง กรุณาทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง  หรือเติมข้อความลงในช่องว่างตามความเป็นจริงของท่าน
1. เพศ
 ชาย  หญิง
2. อายุ.................ปี
3. ศาสนา
 พุทธ  คริสต์  อิสลาม  อื่น ๆ (กรุณาระบุ)..................................
4. กาลังศึกษาชั้นปีที่............. สาขาวิชา.......................................คณะ..................................................
5. ท่านเป็นสมาชิกในชื่อชมรม/ชุมนุม..............................หรือโครงการ..................................................
6. สถานภาพการเป็นสมาชิกชมรม/ชุมนุม
 ประธาน
 รองประธาน
 เลขานุการ
 กรรมการ
 สมาชิก
 อื่น ๆ (กรุณาระบุ)....................................
7. ระยะเวลาของการเป็นสมาชิกของชมรม/ชุมนุม
 ต่ากว่า 1 ปีแต่ไม่น้อยกว่า 6 เดือน  1 ปี
 2 ปี
 3 ปี
 4 ปีขึ้นไป
8. จานวนครั้งของการเข้าร่วมกิจกรรมของชมรม/ชุมนุม
 1-3 ครั้ง
 4-6 ครั้ง  7-9 ครั้ง  10 ครั้งขึ้นไป

156
ตอนที่ 2 พฤติกรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัย
คาชี้แจง โปรดพิจารณาข้อความแต่ละข้อ แล้ว ทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ที่ตรงกับระดับความเป็นจริงของท่าน
มากที่สุด
ระดับการปฏิบัติ
1
2
3
4
5
6
ข้อความ
น้อย
ที่สุด

1. ท่านเข้าร่วมกับอาจารย์ประจารายวิชาในการจัดกิจกรรม
ศึกษาเรียนรู้ในพื้นที่ชุมชน
2. ท่านได้นาความรู้จากในชั้นเรียนมาจัดนิทรรศการหรือเป็น
วิทยากรในกิจกรรมให้ความรู้แก่ชุมชน
3. ท่านได้นาข้อมูลปัญหาในท้องถิ่นมาเสนอเพื่อขอรับการ
สนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเพื่อจัดโครงการช่วยเหลือพัฒนา
ท้องถิ่น
4. ท่านมีส่วนช่วยในโครงการวิจยั เพื่อพัฒนาสังคมของ
อาจารย์ในมหาวิทยาลัย
5. ท่านได้หาความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ เพื่อต้องการ
ทางานวิจัยหรือแก้ปัญหาพิเศษหรือจัดกิจกรรมด้านการ
พัฒนาสังคม
6. ท่านสมัครเข้าร่วมเป็นคณะทางานจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อ
ประโยชน์สว่ นรวมของมหาวิทยาลัย/คณะ/สาขาวิชา
7. ท่านมีส่วนร่วมผลักดันโครงการรณรงค์ประหยัดพลังงาน
ของมหาวิทยาลัยให้สาเร็จลุล่วง
8. ท่านสามารถชี้แจงแก่บุคคลอื่นให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ
นโยบาย/หลักเกณฑ์ส่วนรวมของมหาวิทยาลัย เช่น การมีส่วน
ร่วมตรวจสอบความโปร่งใส การใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัย
9. ท่านให้ข้อมูลย้อนกลับอย่างเปิดเผยเกี่ยวกับความประพฤติ
ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยที่มคี วามเสี่ยงต่อการกระทาผิด
วินัย
10. ท่านอาสาจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนหรือช่วยผู้ยากลาบาก
ในที่ต่าง ๆ
11. ท่านเข้าร่วมการจัดงานประเพณีหรืองานโอกาสพิเศษของ
ชุมชน
12. ท่านช่วยรณรงค์ในกิจกรรมแก้ไขปัญหาสังคมในชุมชน
เช่น ปัญหาความรุนแรง ปัญหาด้านสิง่ แวดล้อม ยาเสพติด
โรคเอดส์ เป็นต้น
13. ท่านร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือร่วมเสวนาสร้าง
จิตสานึกทางสังคมระหว่างนักศึกษา อาจารย์ หรือคนใน
ชุมชนด้วยกัน

น้อย

ค่อนข้าง
น้อย

ค่อนข้าง
มาก

มาก

มาก
ที่สุด
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1

2

น้อย
ที่สุด

น้อย

ระดับการปฏิบัติ
3
4
ค่อนข้าง
น้อย

ค่อนข้าง
มาก

5

6

มาก

มาก
ที่สุด

14. เมื่อได้รับมอบหมายให้จัดโครงการ/กิจกรรมท่านมีส่วน
ร่วมในการประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชนท้องถิ่นมาร่วมงาน
ด้วย
15. ท่านร่วมรณรงค์ในการสนับสนุนให้คนในชุมชนได้พัฒนา
ความเป็นพลเมืองที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม
16. ท่านเข้าร่วมสนับสนุนการจัดโครงการ/กิจกรรมการดูแล
ส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยและ
บุคคลภายนอก
17. ท่านเข้าร่วมรณรงค์เกี่ยวกับการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร
ที่ดี เช่น การจัดกีฬาสามัคคี การช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้าท่วม
เป็นต้น
18. ท่านแบ่งปันน้าใจและสินทรัพย์ให้กับบุคคลที่เดือดร้อนทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่ประสบทุกข์หรือด้อย
โอกาส
19. ท่านร่วมรณรงค์ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนา
ระบบนิเวศในมหาวิทยาลัยและชุมชนใกล้เคียง

ตอนที่ 3 การรับรู้ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
คาชี้แจง โปรดพิจารณาข้อความแต่ละข้อ แล้ว ทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ที่ตรงกับระดับความเป็นจริงของท่าน
มากที่สุด
ระดับการรับรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
1
2
3
4
5
6
ข้อความ
น้อย
ที่สุด

1. การจัดหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยมี
ความสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่น
2. การจัดหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ของภาควิชา หรือ
คณะ หรือมหาวิทยาลัยสะท้อนบริบท/ความเป็นเอกลักษณ์
ของชุมชนท้องถิ่นโดยรอบมหาวิทยาลัย
3. ภาควิชา หรือคณะ หรือมหาวิทยาลัยมีกิจกรรมการเรียน
การสอนที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเน้นการศึกษาปัญหาจริงใน
ชุมชนท้องถิ่นโดยรอบมหาวิทยาลัย
4. ภาควิช า หรือคณะ หรือมหาวิท ยาลัยเปิด โอกาสและ
สนับสนุนคนในชุมชนท้องถิ่นเข้ามาร่วมการจัดการศึกษา เช่น
ประเมิ น คุณภาพบัณ ฑิ ต ร่ว มเป็ น วิท ยากร เป็น พื้ น ที่ศึกษา
เรียนรู้ เป็นต้น

น้อย

ค่อนข้าง
น้อย

ค่อนข้าง
มาก

มาก

มาก
ที่สุด
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5. ภาควิชา หรือคณะ หรือมหาวิทยาลัยมีนโยบายส่งเสริม
กระบวนการวิจัยเพื่อกิจกรรมพัฒนาชุมชนท้องถิ่น หรือสืบ
สานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริอย่างชัดเจน
6. ภาควิชา หรือคณะ หรือมหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณ
ในการจัดทาการวิจัยหรือการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
7. ภาควิชา หรือคณะ หรือมหาวิทยาลัยสนับสนุนอาจารย์ที่
เข้าร่วมทาวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
8. ภาควิชา หรือคณะ หรือมหาวิทยาลัยส่งเสริมให้นักศึกษา
เข้าร่วมการเรียนรู้และฝึกประสบการณ์การวิจัยเพื่อพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่น
9. ภาควิชา หรือคณะ หรือมหาวิทยาลัยนาผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
10. ภาควิชา หรือคณะ หรือมหาวิทยาลัยส่งเสริมการบูรณา
การจัดการศึกษากับการบริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่น
11.ภาควิ ช า หรื อ คณะ หรื อ มหาวิ ท ยาลั ย มี กิ จ กรรมหรื อ
โครงการบริ ก ารวิ ช าการที่ เ สริ ม สร้ า งจิ ต ส านึ ก คุ ณ ธรรม
จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานท้องถิ่นแก่ผู้นา
ชุมชน
12. ภาควิ ช า หรือคณะ หรือมหาวิ ท ยาลั ย มี การจั ด ประชุ ม
สาธิต ฝึกอบรมทางวิชาการ/วิชาชีพได้ตรงตามความต้องการ
ของชุมชนท้องถิ่น
13. ภาควิ ช า หรื อ คณะ หรื อ มหาวิ ท ยาลั ย ส่ ง เสริ ม ให้
คณาจารย์เป็นวิทยากรให้ความรู้หรือมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่น
14. ภาควิชา หรือคณะ หรือมหาวิทยาลัยร่วมมือกับชุมชน
ท้องถิ่นในการจัดทาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่จาเป็นต่อ
การดารงชีวิตในท้องถิ่น
15. ภาควิชา หรือคณะ หรือมหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้ชุมชน
ได้มาใช้ทรัพยากรและสถานทีข่ องมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ของชุมชนท้องถิ่น
16. ภาควิชา หรือคณะ หรือมหาวิท ยาลัย มีศูน ย์ส่ง เสริม
ศิ ล ปวั ฒ นธรรมและภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ที่ ท าหน้ า ที่ ใ นการ
เผยแพร่ความรู้ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อ
ช่วยแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น
17. ภาควิชา หรือคณะ หรือมหาวิทยาลัยมีการให้ความรู้
ความเข้าใจในคุณค่าและความภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่น

1
น้อย
ที่สุด

ระดับการรับรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
2
3
4
5
น้อย

ค่อนข้าง
น้อย

ค่อนข้าง
มาก

มาก

6
มาก
ที่สุด
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1
น้อย
ที่สุด

ระดับการรับรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
2
3
4
5
น้อย

ค่อนข้าง
น้อย

ค่อนข้าง
มาก

มาก

6
มาก
ที่สุด

18. ภาควิชา หรือคณะ หรือมหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมที่
เชื่อมโยงกับศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
19. ภาควิชา หรือคณะ หรือมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมตามประเพณีต่าง ๆ ของชุมชนท้องถิ่น

ตอนที่ 4 ความผูกพันทางศาสนา
คาชี้แจง โปรดพิจารณาข้อความแต่ละข้อ แล้ว ทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ที่ตรงกับระดับความเป็นจริงของท่าน
มากที่สุด
ระดับความเชื่อหรือการปฏิบัติ
1
2
3
4
5
6
ข้อความ
น้อย
ที่สุด

1. เมื่อท่านได้ฟังเรื่องราวของผูม้ ีคุณธรรมสูงทาให้เกิดความ
ศรัทธาและปฏิบัติตนตามผู้นนั้
2.ท่านรู้สึกว่าการปฏิบัติตามหลักศาสนาทาให้คนในสังคมมี
ความรักความเมตตาต่อกันมากขึ้น
3. ผู้ใหญ่ในครอบครัวท่านเป็นตัวอย่างที่ดีให้ท่านยึดถือปฏิบัติ
ตามคาสอนทางศาสนา
4. ท่านคิดว่าคนเราควรมีหลักคาสอนทางศาสนาเป็นแนว
ทางการดาเนินชีวิตประจาวัน
5. ท่านคิดว่าการพักผ่อนที่ดีคือการทากิจกรรมทางศาสนา
6. ท่านเชื่อว่ากิจกรรมต่าง ๆ ทางศาสนาจะทาให้มีความสุข
มากขึ้น
7. เมื่อมีโอกาสท่านจะชักชวนคนอื่น ๆ ให้ปฏิบัติตามคาสอน
ทางศาสนามากขึ้น
8. ท่านได้นาตัวอย่างคาสอนทางศาสนามาอธิบายให้ผู้อื่นฟัง
9. ท่านอ่านหนังสือเกี่ยวกับคาสอนทางศาสนาและน้อม
นามาใช้ในการดาเนินชีวิต
10. ท่านไปร่วมกิจกรรมทางศาสนาเมื่อมีโอกาส
11. ท่านสนทนาเรื่องทางศาสนากับผู้เชี่ยวชาญทางศาสนา
12. ท่านได้นาหลักศาสนามาช่วยในการแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจาวัน
13. ท่านปฏิบัตติ ามคาสั่งสอนทางศาสนาที่ท่านนับถือ
14. ท่านงดเว้นการกระทาในสิง่ ที่เป็นข้อห้ามที่ทางศาสนาได้
ระบุไว้

น้อย

ค่อนข้าง
น้อย

ค่อนข้าง
มาก

มาก

มาก
ที่สุด

160
ตอนที่ 5 จิตสานึกสาธารณะ
คาชี้แจง โปรดพิจารณาข้อความแต่ละข้อ แล้ว ทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ที่ตรงกับระดับความเป็นจริงของท่าน
มากที่สุด
ระดับการตระหนักรู้
1
2
3
4
5
6
ข้อความ
น้อย
ที่สุด

1. ท่านเห็นว่าอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ของสาขาวิชา/คณะ/
มหาวิทยาลัยควรใช้อย่างทะนุถนอมเหมือนกับเป็นสมบัติ
ส่วนตัว
2. ท่านตระหนักดีวา่ ต้องช่วยกันดูแลวัสดุอปุ กรณ์ในชั้นเรียน
ให้พร้อมใช้ ไม่ทาให้ชารุดเสียหาย
3. ท่านเห็นว่าอุปกรณ์การเรียนที่ยืมมาจากสาขาวิชา/คณะ/
มหาวิทยาลัยจะต้องใช้อย่างระมัดระวัง
4. ท่านคิดว่าการดูแลรักษาของส่วนรวมในมหาวิทยาลัยเป็น
หน้าที่ที่ทา่ นต้องทา
5. ท่านตระหนักว่าการช่วยมหาวิทยาลัยประหยัดทรัพยากร
เช่น น้า ไฟ เป็นเรื่องที่ท่านควรใส่ใจและปฏิบตั ิ
6. ท่านตระหนักดีวา่ ในการอยู่ในสังคมต้องยึดมัน่ และปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบที่กาหนดร่วมกัน
7. ท่านตระหนักดีวา่ ไม่ควรยึดครองของส่วนรวมมาเป็นของ
ตนเอง
8. ท่านเห็นว่าไม่ควรนาหนังสือที่สนใจหรือหายากในห้องสมุด
ไปซ่อนไว้เพียงเพื่อประโยชน์ของตน
9. ท่านเห็นว่าการไม่วางกระเป๋าหรือทาสัญลักษณ์เป็นเจ้าของ
ที่นั่ง เป็นการเคารพสิทธิและแบ่งปันผู้อื่น
10. ท่านตระหนักว่าการไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบวินัยและกฎ
กติกาส่วนรวมของสังคมจะไม่เป็นที่ยอมรับของสังคม
11. ท่านตระหนักว่าการอาสาทากิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม
เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม
12. ท่านตระหนักถึงคุณค่าของการได้เข้าร่วมกิจกรรมกับ
ชุมชน
13. ท่านสานึกเสมอว่าปัญหาส่วนรวมทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยเป็นปัญหาของท่านที่ต้องช่วยแก้ไข
14. ท่านรู้วา่ การอาสารับทางานหลัก ๆ ในทีม จะช่วย
ขับเคลื่อนให้งานประสบความสาเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

น้อย

ค่อนข้าง
น้อย

ค่อนข้าง
มาก

มาก

มาก
ที่สุด
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ตอนที่ 6 แบบอย่างที่ดีจากอาจารย์
คาชี้แจง โปรดพิจารณาข้อความแต่ละข้อ แล้ว ทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ที่ตรงกับระดับความเป็นจริงของท่าน
มากที่สุด
ระดับการได้รับแบบอย่างจากอาจารย์
1
2
3
4
5
6
ข้อความ
น้อย
ที่สุด

1. ท่านได้รบั แบบอย่างจากอาจารย์ที่ใส่ใจดูแลรักษาวัสดุ
อุปกรณ์การเรียนการสอนส่วนรวมของมหาวิทยาลัยเป็นอย่าง
ดี
2. อาจารย์ของท่านมักคานึงถึงการใช้ทรัพยากรส่วนรวมอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า ท่านจึงอยากทาตาม
3. อาจารย์ของท่านจัดโครงการหรือกิจกรรมโดยใช้เงิน
ส่วนตัว ท่านจึงยึดถือเป็นแบบอย่าง
4. อาจารย์ของท่านปฏิบัติตามระเบียบวินัยและรักษากติกา
สังคม ท่านจึงยึดถือเป็นแบบอย่าง
5. ท่านเห็นว่าอาจารย์เป็นผู้ที่มคี วามประพฤติเหมาะสมตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ ท่านจึงยึดถือเป็นแบบอย่าง
6. อาจารย์ของท่านสามารถแสดงความเห็นได้เหมาะสมใน
เวทีของสังคมหรือในที่สาธารณะ ท่านจึงยึดถือเป็นแบบอย่าง
7. อาจารย์ของท่านมีความเป็นกลาง ให้เกียรติและไม่ละเมิด
สิทธิ์ของผู้อื่น ท่านจึงยึดถือเป็นแบบอย่าง
8. อาจารย์ของท่านสอดแทรกเรื่องคุณธรรมความดีเข้ามาใน
การเรียนการสอน ท่านจึงนาคาสอนนั้นไปปฏิบัติตาม
9. ท่านยึดการปฏิบัติของอาจารย์ที่มาเข้าสอนตรงต่อเวลา
และเต็ มเวลาเสมอโดยนามาเป็ นแบบอย่า งในการมาเรีย น
สม่าเสมอ
10. อาจารย์ของท่านแสดงให้เห็นว่ามีความรับผิดชอบต่อ
สังคม ทาให้ท่านจึงยึดถือนามาปฏิบัติตาม
11. ท่านเห็นแบบอย่างจากอาจารย์ส่วนใหญ่เข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรมในสถาบันอยู่เสมอ ท่านจึงต้องการปฏิบตั ิ
ตาม
12. อาจารย์ของท่านเล่าถึงการศึกษาวิจัยในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคมให้ท่านและเพื่อน ๆ ฟัง ท่านจึง
ต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมบ้าง
13.ท่านสามารถยึดถืออาจารย์เป็นแบบอย่างในการจัด
โครงการและกิจกรรมเพื่อสังคม
14. อาจารย์ของท่านเป็นแบบอย่างในการชักชวนให้ผู้อื่นเข้า
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเป็นประจา ท่านจึงปฏิบัติตาม

น้อย

ค่อนข้าง
น้อย

ค่อนข้าง
มาก

มาก

มาก
ที่สุด
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ระดับการได้รับแบบอย่างจากอาจารย์
1
2
3
4
5
6
น้อย
ที่สุด

น้อย

ค่อนข้าง
น้อย

ค่อนข้าง
มาก

มาก

มาก
ที่สุด

15. ท่านมักพบเจออาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
เพื่อสังคมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ท่านจึงยึดถือ
มาเป็นแบบอย่าง
16. อาจารย์ของท่านชอบทาบุญ บริจาคเงินและสิ่งของให้แก่
ผู้เดือดร้อนหรือองค์กรการกุศล ท่านจึงยึดถือมาเป็น
แบบอย่าง
17. อาจารย์ของท่านยินดีให้บริการด้านวิชาการและให้
คาปรึกษากับบุคคลทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ท่าน
จึงยึดถือมาเป็นแบบอย่าง
18. อาจารย์ของท่านให้ความช่วยเหลือสังคมโดยไม่หวัง
ผลตอบแทน ท่านจึงยึดถือมาเป็นแบบอย่าง

ตอนที่ 7 การสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
คาชี้แจง โปรดพิจารณาข้อความแต่ละข้อ แล้ว ทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ที่ตรงกับระดับความเป็นจริงของท่าน
มากที่สุด
ระดับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
1
2
3
4
5
6
ข้อความ
น้อย
ที่สุด

1. มหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาของท่านสนับสนุน
งบประมาณในการจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อสังคม
2. มหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาของท่านสนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัด
กิจกรรมเพื่อสังคม
3. มหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาของท่านแต่งตั้งอาจารย์หรือ
ผู้เชี่ยวชาญมาเป็นทีป่ รึกษาคณะทางานในโครงการ/กิจกรรม
เพื่อสังคมที่นักศึกษาจัดขึ้น
4. มหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาของท่านสนับสนุนให้มีการ
จ่ายค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่จาเป็นแก่คณะนักศึกษาที่จดั
กิจกรรมเพื่อสังคม
5. มหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาของท่านสนับสนุนให้นักศึกษา
เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเพื่อสังคมและจิตสาธารณะ
6. มหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาของท่านนาผลงานทางด้าน
กิจกรรมเพื่อสังคมมาพิจารณาการมอบรางวัลนักศึกษาดีเด่น
7. ท่านได้รบั การสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา
ให้รับตาแหน่งสาคัญในการทาโครงการ/กิจกรรมเพื่อสังคม

น้อย

ค่อนข้าง
น้อย

ค่อนข้าง
มาก

มาก

มาก
ที่สุด
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1
น้อย
ที่สุด

ระดับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
2
3
4
5
น้อย

ค่อนข้าง
น้อย

ค่อนข้าง
มาก

มาก

6
มาก
ที่สุด

8. มหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาของท่านให้โอกาสนักศึกษาไป
เรียนรู้เพิ่มเติมหรือศึกษาดูงานโครงการ/กิจกรรมเพื่อสังคม
ของหน่วยงานภายนอก
9. มหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาของท่านให้ความสาคัญกับ
นักศึกษาโดยการแต่งตั้งให้เป็นคณะทางานหรือมอบหมายให้
ทางานสาคัญด้านการพัฒนาสังคมและประโยชน์ส่วนรวม
10. มหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาของท่านมีการเชิดชูเกียรติ
ของนักศึกษาที่ทางานเพื่อสังคมและส่วนรวม เช่น ให้วุฒบิ ัตร
มอบรางวัล
11. มหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาของท่านตระหนักว่า
นักศึกษาที่ทากิจกรรมเพื่อสังคมเป็นการทาคุณประโยชน์
ให้กับมหาวิทยาลัย

ตอนที่ 8 แบบอย่างที่ดจี ากเพื่อน
คาชี้แจง โปรดพิจารณาข้อความแต่ละข้อ แล้ว ทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ที่ตรงกับระดับความเป็นจริงของท่าน
มากที่สุด
ระดับการได้รับแบบอย่างจากเพื่อน
1
2
3
4
5
6
ข้อความ
น้อย
ที่สุด

1. เพื่อน ๆ ของท่านไม่เคยยอมแพ้เมื่อเจออุปสรรคและความ
ผิดหวัง ท่านจึงยึดถือเป็นแบบอย่าง
2. เพื่อน ๆ ของท่านมักจะเก็บอารมณ์โกรธฉุนเฉียวได้ดี ท่าน
จึงนาไปปฏิบัติตาม
3. ท่านสังเกตเห็นว่าเพื่อน ๆ ของท่านใช้เหตุผลในการแก้ไข
ปัญหา ท่านจึงนาไปปฏิบัติตาม
4. เมื่อท่านมีเรื่องเสียใจ เพื่อน ๆ จะเข้ามาถามและให้กาลังใจ
ท่านจึงนาไปปฏิบตั ิกับผู้อื่นเช่นกัน
5. เพื่อน ๆ ของท่านใส่ใจอารมณ์กับความรู้สึกของผู้อื่น ท่านจึง
นาไปปฏิบัติตาม
6. เพื่อน ๆ ของท่านเห็นว่าไม่ควรแกล้งหรือล้อคนอื่นให้อับอาย
เสียใจโดยคิดแต่สนุกฝ่ายเดียว ท่านจึงยึดถือเป็นแบบอย่าง
7. เพื่อนของท่านไม่นิยมซื้อสิง่ ของราคาแพง ท่านก็ปฏิบัติตาม
อย่างเพื่อน
8. เพื่อน ๆ ของท่านจะใช้โทรศัพท์อย่างรู้กาลเทศะ เช่น ไม่
พูดคุยเป็นเวลานาน ๆ ใช้ในธุระสาคัญ และท่านก็ชอบปฏิบัติตาม

น้อย

ค่อนข้าง
น้อย

ค่อนข้าง
มาก

มาก

มาก
ที่สุด
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9. เพื่อน ๆ ไม่วา่ ท่านเป็นคนเชย ถ้าท่านไม่ทาตามอย่างเพื่อน
10. เพื่อนสนิทของท่านไม่อวดของใช้ที่มีราคาแพงหรือมียี่ห้อดี
ๆ จากต่างประเทศ ท่านก็ปฏิบตั ิตามอย่างเพื่อน
11. เพื่อน ๆ ของท่านชักชวนท่านอ่านหนังสือเพื่อเตรียมสอบ
ก่อนเนิ่น ๆ ซึ่งท่านก็ปฏิบัติตาม
12. เพื่อน ๆ ของท่านไม่ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับกิจกรรมบันเทิง
ต่าง ๆ เช่น ดูหนัง ฟังเพลง เล่นเกมส์ เป็นต้น ท่านจึงยึดถือ
เป็นแบบอย่าง
13. เพื่อน ๆ ของท่านนากระดาษที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่
(reuse) และท่านก็ชอบปฏิบัติตาม
14. เพื่อน ๆ ส่วนใหญ่ของท่านสนใจดูแลรักษาสมบัตสิ ่วนกลาง
ของมหาวิทยาลัย ท่านก็ทาตามอย่างเพื่อนเช่นกัน
15. เพื่อน ๆ ของท่านไม่ทิ้งเศษกระดาษ ขยะ ไว้ในห้องเรียน
ตามถนน ในสนาม จะนาไปทิ้งที่ใส่เศษขยะ ท่านก็ทาตามอย่าง
เพื่อนเช่นกัน
16. เมื่อออกจากห้องเรียนเพื่อน ๆ ของท่านจะช่วยกันปิดไฟ
ปิดแอร์ ท่านก็ทาตามอย่างเพื่อนเช่นกัน
17. เพื่อน ๆ ของท่านชอบทากิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ ท่าน
จึงนาไปปฏิบัติตาม
18. เพื่อน ๆ ของท่านถือคติของส่วนรวมต้องดูแลรักษาให้ดี
ท่านก็ยึดถือตามอย่างเพื่อนเช่นกัน
19. กลุ่มเพื่อน ๆ ของท่านจะใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ยืมมาจากคณะ
แล้วรีบส่งคืนเพราะคานึงว่าคนอื่นก็อาจต้องการยืมใช้ ท่านก็ทา
ตามอย่างเพื่อนเช่นกัน
20. เพื่อน ๆ ของท่านให้ความสนใจการเข้าร่วมกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ ท่านก็สนใจตามเพื่อนเช่นกัน
21. เพื่อน ๆ ของท่านมักชอบชักชวนท่านและคนอื่นจัด
กิจกรรมเพื่อสังคม ท่านจึงนาไปปฏิบัติตาม

1
น้อย
ที่สุด

ระดับการได้รับแบบอย่างจากเพื่อน
2
3
4
5
น้อย

ค่อนข้าง
น้อย

ค่อนข้าง
มาก

มาก

6
มาก
ที่สุด

ภาคผนวก ข
ผูท้ รงคุณวุฒิในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
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รายชื่อผูเ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1. ดร.ปญั ญฎา ประดิษฐบาทุกา
2. ผศ.ดร.จินตนา ตันสุวรรณนนท์
3. ดร.ศรเนตร อารีโสภณพิเชฐ
4. ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ
5. ดร.อัจศรา ประเสริฐสิน

รองผูอ้ านวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
อาจารย์บณ
ั ฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
อาจารย์ประจาสาขาวิชาอุดมศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาจารย์ประจาสถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อาจารย์ประจาสานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ภาคผนวก ค
ผลการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ ใช้ในการวิ จยั
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ตาราง 10 ค่าความเชื่อมัน่ (α–Coefficient) ทัง้ ฉบับ และค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อ กับ
คะแนนรวมทีป่ รับแก้ (Corrected Item-Total Correlation) ของแบบสอบถามพฤติกรรมการมี
ส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัย
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
ค่ า α–Coefficient ทัง้ ฉบับ

ค่า Corrected Item-Total Correlation
ฉบับทดลองใช้ (n=100)
ฉบับใช้จริ ง (n=972)
.6739
.6901
.6039
.7319
.5766
.7400
.6608
.7716
.7464
.7734
.6612
.7546
.6980
.7795
.8013
.7848
.6282
.7257
.6757
.7654
.6718
.7404
.6629
.7710
.7324
.8001
.7558
.7945
.7937
.7947
.7243
.8022
.6398
.7789
.6146
.6995
.7278
.7664
.9484
.9662
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ตาราง 11 ค่าความเชื่อมัน่ (α–Coefficient) ทัง้ ฉบับ และค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับ
คะแนนรวมที่ปรับแก้ (Corrected Item-Total Correlation) ของแบบสอบถามการรับ รู้
ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
ค่ า α–Coefficient ทัง้ ฉบับ

ค่า Corrected Item-Total Correlation
ฉบับทดลองใช้ (n=100)
ฉบับใช้จริ ง (n=972)
.5386
.6970
.4905
.7353
.6068
.7513
.6083
.7684
.7163
.7835
.7115
.7891
.6981
.7586
.6922
.7588
.6695
.7582
.7537
.7596
.6462
.7618
.7838
.7825
.7762
.7839
.7557
.7702
.7554
.7602
.7370
.7329
.7518
.7526
.6954
.7481
.6523
.7418
.9495
.9655
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ตาราง 12 ค่าความเชื่อมัน่ (α–Coefficient) ทัง้ ฉบับ และค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อ กับ
คะแนนรวมทีป่ รับแก้ (Corrected Item-Total Correlation) ของแบบสอบถามความผูกพันทาง
ศาสนา
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ค่ า α–Coefficient ทัง้ ฉบับ

ค่า Corrected Item-Total Correlation
ฉบับทดลองใช้ (n=100)
ฉบับใช้จริ ง (n=972)
.6861
.7237
.5915
.7524
.5341
.7206
.5630
.7178
.6837
.7662
.7279
.7734
.6796
.7576
.6969
.7360
.7049
.7344
.5093
.7545
.5204
.6211
.8055
.7841
.7620
.7994
.6109
.7168
.9205
.9501
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ตาราง 13 ค่าความเชื่อมัน่ (α–Coefficient) ทัง้ ฉบับ และค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อ กับ
คะแนนรวมทีป่ รับแก้ (Corrected Item-Total Correlation) ของแบบสอบถามจิตสานึกสาธารณะ
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ค่ า α–Coefficient ทัง้ ฉบับ

ค่า Corrected Item-Total Correlation
ฉบับทดลองใช้ (n=100)
ฉบับใช้จริ ง (n=972)
.7057
.7626
.7905
.8257
.8219
.8324
.8254
.8225
.7877
.8042
.8023
.8271
.7338
.8204
.7539
.8094
.7356
.7850
.6285
.7554
.8227
.8073
.7811
.8012
.6680
.7512
.7699
.7867
.9549
.9650
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ตาราง 14 ค่าความเชื่อมัน่ (α–Coefficient) ทัง้ ฉบับ และค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับ
คะแนนรวมทีป่ รับแก้ (Corrected Item-Total Correlation) ของแบบสอบถามแบบอย่างทีด่ จี าก
อาจารย์
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
ค่ า α–Coefficient ทัง้ ฉบับ

ค่า Corrected Item-Total Correlation
ฉบับทดลองใช้ (n=100)
ฉบับใช้จริ ง (n=972)
.7758
.7308
.7690
.7472
.6937
.7062
.7745
.7808
.8104
.8079
.7423
.8131
.7534
.7877
.7761
.7710
.7942
.7839
.8093
.7967
.8125
.7851
.7607
.7662
.7085
.7684
.7556
.7837
.6612
.7568
.6866
.7696
.7392
.7895
.7082
.8036
.9622
.9673
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ตาราง 15 ค่าความเชื่อมัน่ (α–Coefficient) ทัง้ ฉบับ และค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับ
คะแนนรวมทีป่ รับแก้ (Corrected Item-Total Correlation) ของแบบสอบถามการสนับสนุ นจาก
มหาวิทยาลัย
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ค่ า α–Coefficient ทัง้ ฉบับ

ค่า Corrected Item-Total Correlation
ฉบับทดลองใช้ (n=100)
ฉบับใช้จริ ง (n=972)
.7576
.7272
.7837
.7762
.7484
.7877
.7384
.7893
.6422
.7717
.6570
.7854
.6637
.7566
.7177
.7716
.7886
.7908
.7525
.7809
.7898
.7587
.9364
.9495
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ตาราง 16 ค่าความเชื่อมัน่ (α–Coefficient) ทัง้ ฉบับ และค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับ
คะแนนรวมที่ปรับแก้ (Corrected Item-Total Correlation) ของแบบสอบถามแบบอย่างที่ดจี าก
เพื่อน
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
ค่ า α–Coefficient ทัง้ ฉบับ

ค่า Corrected Item-Total Correlation
ฉบับทดลองใช้ (n=100)
ฉบับใช้จริ ง (n=972)
.6518
.6867
.3745
.6131
.6312
.7363
.6414
.7303
.5669
.7171
.3456
.6919
.5700
.7202
.6650
.7285
.5574
.6948
.5969
.7229
.6228
.7276
.5435
.6725
.5210
.6707
.6267
.7691
.6453
.7274
.6660
.7192
.7333
.7560
.7316
.7813
.6731
.7428
.7743
.7628
.7314
.7690
.9323
.9611

ภาคผนวก ง
ผลการวิ เคราะห์ความตรงเชิ งโครงสร้างข้อคาถาม
ที่ใช้ในการวิ เคราะห์แบบจาลองความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุ
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ตาราง 17 ผลการวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้างของข้อคาถามในตัวแปรพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
รับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัย (n=972)
Standardize Loading
ข้อคาถาม

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Standardize
Loading
รายองค์ประกอบ
Average
Variance
Extraction (AVE)

ด้านการเรียน
การสอน การ
วิ จยั และบริการ
วิ ชาการ

ด้านการบริหาร
จัดการและการ
กากับดูแล

ด้านการมีส่วน
ร่วมของชุมชน

ด้านคุณภาพ
ชีวิตใน
มหาวิทยาลัย

0.778
0.819
0.821
0.837
0.829
0.765
0.826
0.849
0.793
0.787
0.777
0.820
0.846
0.837
0.830
0.846
0.839
0.766
0.828
0.888

0.937

0.969

0.952

0.654

0.677

0.667

0.672

 2 = 629.682, df = 148 (p = .00), CFI = 0.954, SRMR = 0.033,

R2

0.605
0.670
0.674
0.701
0.687
0.586
0.682
0.720
0.629
0.619
0.603
0.673
0.716
0.701
0.689
0.715
0.703
0.586
0.685

RMSEA = 0.058
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ตาราง 18 ผลการวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้างของข้อคาถามในตัวแปรการรับรูภ้ าพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย (n=972)
Standardize Loading
ข้อคาถาม

การจัดการ
ศึกษาเพื่อ
ท้องถิ่ น

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

0.795
0.831
0.836
0.805

Standardize
Loading
รายองค์ประกอบ
Average
Variance
Extraction (AVE)

การวิ จยั เพื่อ
ท้องถิ่ น

การบริการ
วิ ชาการแก่
สังคมและ
ท้องถิ่ น

การทานุบารุง
ศิ ลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่ น

0.809
0.828
0.819
0.813
0.800
0.787
0.804
0.836
0.847
0.819
0.793
0.827
0.887
0.877
0.858
0.902

0.968

0.949

0.829

0.667

0.662

0.664

0.744

 2 = 537.930, df = 146 (p = .00), CFI = 0.962, SRMR = 0.030,

R2

0.632
0.691
0.699
0.648
0.654
0.686
0.671
0.661
0.640
0.619
0.646
0.699
0.717
0.671
0.629
0.684
0.787
0.769
0.736

RMSEA = 0.053
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ตาราง 19 ผลการวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้างของข้อคาถามในตัวแปรความผูกพันทางศาสนา
(n=972)
ข้อคาถาม
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Standardize
Loading
รายองค์ประกอบ
Average
Variance
Extraction (AVE)

Standardize Loading
ความเชื่อตามหลักศาสนา

การปฏิ บตั ิ ทางศาสนา

0.780
0.873
0.823
0.819
0.784
0.808
0.759
0.779
0.788
0.780
0.705
0.835
0.837
0.763
0.912

0.932

0.664

0.611

R2
0.608
0.762
0.677
0.671
0.615
0.653
0.576
0.607
0.621
0.608
0.497
0.697
0.701
0.582

 2 = 496.893, df = 72 (p = .00), CFI = 0.936, SRMR = 0.053, RMSEA = 0.078
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ตาราง 20 ผลการวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้างของข้อคาถามในตัวแปรจิตสานึกสาธารณะ
(n=972)
Standardize Loading
ข้อคาถาม

การเห็นคุณค่าและ
เอาใจใส่ต่อประโยชน์
ส่วนรวม

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

0.831
0.895
0.887
0.882
0.832

Standardize
Loading
รายองค์ประกอบ
Average
Variance
Extraction (AVE)

การรักษากฎระเบียบ
ของส่วนรวม

การอาสาทากิ จกรรม
เพื่อประโยชน์
ส่วนรวม

0.845
0.858
0.853
0.814
0.777
0.845
0.889
0.849
0.864
0.916

0.884

0.890

0.750

0.689

0.743

R2
0.691
0.801
0.787
0.778
0.692
0.714
0.736
0.728
0.663
0.604
0.714
0.790
0.721
0.746

 2 = 406.912, df = 74 (p = .00), CFI = 0.955, SRMR = 0.033, RMSEA = 0.068
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ตาราง 21 ผลการวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้างของข้อคาถามในตัวแปรแบบอย่างทีด่ จี ากอาจารย์
(n=972)
Standardize Loading
ข้อคาถาม

เศรษฐกิ จของ
มหาวิทยาลัย

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

0.869
0.896
0.786

Standardize
Loading
รายองค์ประกอบ
Average
Variance
Extraction (AVE)

กฎหมายและ
ระเบียบทาง
สังคม

จริยธรรม

R2

การให้แก่สงั คม

0.849
0.884
0.865
0.832
0.820
0.841
0.850
0.819
0.801
0.813
0.828
0.809
0.818
0.832
0.837
0.842

0.944

0.962

0.929

0.725

0.736

0.693

0.820

0.755
0.803
0.618
0.721
0.781
0.748
0.692
0.672
0.707
0.723
0.671
0.642
0.661
0.686
0.654
0.669
0.692
0.701

 2 = 460.579, df = 131 (p = .00), CFI = 0.967, SRMR = 0.028, RMSEA = 0.051
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ตาราง 22 ผลการวิเ คราะห์ความตรงเชิงโครงสร้างของข้อ คาถามในตัว แปรการสนับสนุ นจาก
มหาวิทยาลัย (n=972)
Standardize Loading
ข้อคาถาม

วัสดุอปุ กรณ์ งบประมาณ และ
แรงงาน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

0.787
0.859
0.848
0.830

Standardize
Loading
รายองค์ประกอบ
Average
Variance
Extraction (AVE)

การยอมรับและพัฒนา

0.795
0.812
0.787
0.807
0.829
0.819
0.797
0.957

0.941

0.691

0.651

R2
0.619
0.738
0.719
0.689
0.632
0.659
0.619
0.651
0.687
0.671
0.635

 2 = 230.884, df = 43 (p = .00), CFI = 0.964, SRMR = 0.027, RMSEA = 0.067
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ตาราง 23 ผลการวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้างของข้อคาถามในตัวแปรแบบอย่างทีด่ จี ากเพื่อน
(n=972)
Standardize Loading
ข้อคาถาม

แบบอย่างทาง
อารมณ์

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

0.773
0.705
0.837
0.808
0.797
0.696

Standardize
Loading
รายองค์ประกอบ
Average
Variance
Extraction (AVE)

แบบอย่างการบริโภค
ด้วยปัญญา

แบบอย่างทางจิ ต
สาธารณะ

0.780
0.788
0.768
0.796
0.767
0.707
0.674
0.784
0.763
0.783
0.810
0.846
0.810
0.827
0.824
0.895

0.937

0.917

0.595

0.571

0.650

R2
0.598
0.497
0.701
0.653
0.635
0.484
0.608
0.621
0.590
0.634
0.588
0.500
0.454
0.615
0.582
0.613
0.656
0.716
0.656
0.684
0.679

 2 = 878.708, df = 186 (p = .00), CFI = 0.926, SRMR = 0.042, RMSEA = 0.062
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ประวัติย่อผูว้ ิ จยั
ชื่อ ชื่อสกุล
วันเดือนปีเกิด
สถานทีเ่ กิด
ตาแหน่ งหน้าทีก่ ารงานปจั จุบนั
สถานทีท่ างานปจั จุบนั

ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2539
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2559

กษศรณ์ นุชประสพ
19 สิงหาคม 2517
สุพรรณบุร ี
อาจารย์ประจาสาขาวิชาจิตวิทยา วิทยาลัยการฝึกหัดครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
สาขาวิชาจิตวิทยา วิทยาลัยการฝึกหัดครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ถนนแจ้งวัฒนะ
บางเขน กรุงเทพฯ
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิตปิ ระยุกต์)
จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาการให้คาปรึกษา)
จาก มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (การวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)
จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

