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The purpose of this research is to examine and to compare the structural
relationship models of the aspects of the identities of ASEAN Citizens affecting the role
behavior of students from Prince of Songkla University. The sample consisted of five hundred
and twenty undergraduate students, selected by the proportional stratified random sampling
method. The tools used to collect the data consisted of questionnaires with nine sections. The
Cronbach’s Alpha Coefficient was between 0.725 and 0.968. The data were analyzed by
descriptive statistics and the structured equation modeling technique. The results showed that
the structural equation model of causal factors of the identities of ASEAN citizens affecting
the role behavior of students at Prince of Songkla University and fit with the empirical data
(2 = 184.85, df= 46, p-value= 0.00, 2/df= 4.018, RMSEA= 0.076, SRMR= 0.042, GFI=
0.95, NFI=98, CFI=98, TLI =97 และ AGFI = 0.90). The results of the path analysis showed
the following; 1) the exposure to ASEAN news and attitudes towards ASEAN community
positively and directly affected role commitment, the awareness of the ASEAN climate directly
affected exposure to ASEAN news; 2) role commitment, collectivism and attitudes towards
ASEAN community directly impacted on the identity of ASEAN citizens; 3) the identity of
ASEAN citizens that directly affected role behavior; 4) role commitment indirectly effected
ASEAN role behavior through the identity of ASEAN citizens; 5) exposure to ASEAN news
and attitudes toward the ASEAN community played an indirect part in affecting role behavior
through role commitment and their identity; 6) the awareness of the ASEAN climate played an
indirect part in affecting role behavior through an exposure to ASEAN news and their role
commitment and their identity. The results of the invariance of the model showed that the form
of the causal relationship was similar between male and female Prince of Songkla University
students. In addition, the latent means of the attitudes toward the ASEAN community among
female students were lower than the male students.
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มวลการสรรเสริญเปนกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ ขอความสุขความจําเริญและศานติจงประสบ
แดศาสนทูตของพระองค ปริญญานิพนธฉบับนี้สําเร็จไดดวยดีจากความกรุณาอยางยิ่งจากบุคคล
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ปริญญานิ พนธเปนอยางสูงที่ ได เสียสละเวลาอั นมีคาเพื่อใหคําปรึกษาแนะนําในการดําเนินการ
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สกุ ล และผู ช ว ยศาสตราจารย ดร.นริ สรา พึ่ งโพธิ์ ส ภ ที่ กรุ ณ าให เกี ยรติ แ ละเสีย สละเวลามาเป น
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เชาว ผูชวยศาสตราจารย ดร.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิชุดา กิจธรธรรม ผูชวย
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ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัดที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ และขอขอบคุณนักศึกษากลุมตัวอยางที่ให
ความรวมมือในการตอบแบบสอบถามเปนอยางดี
ขอขอบพระคุณคณาจารยของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตรทุกทาน ที่ใหการอบรมสั่งสอน
ใหความรูดานวิชาการแกผูวิจัยดวยความเมตตามาโดยตลอด และขอขอบคุณอยางยิ่งอาจารยปยะ
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1

บทที่ 1
บทนํา
ที่มาและความสําคัญของปญหาการวิจัย
อาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใตกอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม
พ.ศ. 2510 มีสมาชิกเริ่มแรก 5 ประเทศ ตอมามีประเทศเขารวมเปนสมาชิกเพิ่มเติม จนถึงขณะนี้ มี
จํานวนประเทศสมาชิกรวม 10 ประเทศ ประกอบดวยสาธารณรัฐอินโดนีเซีย สหพันธรัฐมาเลเซีย
สาธารณรัฐฟลิปปนส สาธารณรัฐสิงคโปร ราชอาณาจักรไทยบรูไนดารุสซาลาม สาธารณรัฐสังคม
เวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแหงสหภาพพมาและราชอาณาจักร
กัมพูชา(สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย.2557: 1)ซึ่งการกอเกิดประชาคมอาเซียนเปนผลจาก
ความตระหนักรวมกันของประเทศสมาชิกในการสรางความเขมแข็งเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันในระดับภูมิภาค การรวมกันผนึกกําลังของอาเซียนโดยมีประเทศสมาชิก10 ประเทศยอมทํา
ใหประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตสามารถเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงและปญหาทาทาย
จากกระแสโลกาภิวัตนไดดียิ่งขึ้นเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันและชวยใหเสียงของอาเซียนมี
น้ําหนักมีอํานาจตอรองในเวทีระหวางประเทศมากขึ้นดวย (แพรภัทร ยอดแกว. 2556: 383)
คําวา “ประชาคม” ถูกใชเรียกกระบวนการสรางสัมพันธในอาเซียนมาแตแรกเริ่ม เมื่อมาถึง
วันนี้อาเซียนปรับแนวทางมามุงสรางทั้งรัฐและประชาชนพลเมืองของทั้ง 10 ประเทศ ใหหลอหลอม
ความคิดรวมกัน ใชชีวิตอยูรวมภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตดวยกันดุจวาจะรวมทั้ง 10 ประเทศ
ใหเปนเกือบเหมือนประเทศเดียวกัน รวมชะตาเดียวกันเปนหนึ่งประชาคม เรียกวา “ประชาคม
อาเซียน” โดยใหทุกคนในภูมิภาคชวยกันทํางาน สรางความรวมมือระหวางกัน ทําใหเกิดความรูสึก
จริงๆใหไดวาเราทั้งหมดเปนประชาคมเดียวกัน มีความรูสึกเปนกลุมชาติกลุมพลเมืองที่มีเอกลักษณ
รวมกัน(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.2553: 1) ดังนั้น จุดรวมที่สําคัญอยางหนึ่งซึ่งทุกประเทศ
ในอาเซียนจะตองมีและสรางสรรคพัฒนาพลเมืองของตน คือ พลเมืองอาเซียน เพราะเปนแนวทาง
หนึ่งที่จะสรางความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันใหเกิดขึ้นไดและมุงหมายที่จะสรางสรรคประชาคมให
สามารถกาวไปขางหนาอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล(แพรภัทร ยอดแกว. 2556 : 369) ซึ่งตาม
กฎบัตรอาเซียน (หมวด11 ขอ 35-40) กําหนดใหอาเซียนมีหนาที่ในการสงเสริม “อัตลักษณ หมายถึง
การสรางความรูสึกในการเปนเจาของอาเซียนในหมูประชาชน” (สํานักงาน ก.พ..2555: 15) ดังที่
กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดแนวทางในการขับเคลื่อนการดําเนินงานดานการศึกษาของประเทศ
ไทย ไดแกการเผยแพรความรูขอมูลขาวสารและเจตคติที่ดีเกี่ยวกับอาเซียนการพัฒนาศักยภาพของ
นักเรียน/นักศึกษาและประชาชนใหมีทักษะที่เหมาะสมเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน เชนความรู
ภาษาอังกฤษ ภาษาเพื่อนบาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสรางกลไกเพื่อพัฒนาเยาวชนใหเปน
ทรัพยากรสําคัญในการกาวสูประชาคมอาเซียน(กรมประชาสัมพันธ. 2556: 38) ซึ่งการสรางความ
เปนพลเมืองอาเซียนจึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง เพราะความเปนหนึ่งเดียวของอาเซียนจะเกิดขึ้น
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ไมไดหากชาวประเทศอาเซียนขาดความตระหนักรวมกันในการเปนหนึ่งเดียวทั้งดานเศรษฐกิจ ดาน
การเมืองและความมั่นคงและดานสังคมและวัฒนธรรม (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.2553: 1)
แตจากการศึกษาเรื่องเจตคติและการตระหนักรูเกี่ยวกับอาเซียน (Thomson; & Chulanee.2008: 5)
ตั ว อย า งนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี จ าก 10 ประเทศสมาชิ ก อาเซี ย น จํ า นวน2,170 คน พบว า
ประเด็นเกี่ยวกับความเปนพลเมืองอาเซียน รอยละ75 ของนักศึกษาอาเซียน เห็นดวยวา ตนเปน
พลเมืองอาเซียน สวนนักศึกษาไทย เห็นดวยรอยละ67 อยูอันดับที่8 จาก10 ประเทศ และจาก
รายงานสรุป “การเสวนาทางวิชาการ บนยางกาวสูประชาคมอาเซียน 2015: ปญหา อุปสรรคและ
โอกาส” สรุปความวา ปญหาและอุปสรรคในการเขาสูประชาคมอาเซียน คือ ขาดความรูสึกของความ
เปนเจาของ (SenseofOwnership) ขาดความมีสวนรวมทําใหคําวาประชาคม ไมเกิดในจิตใจของคน
ในอาเซียน (สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ.2554: ออนไลน)
จากสภาพปญหาดังกลาวจึงเปนสิ่งเรงดวนที่พลเมืองอาเซียนในไทย หนวยงานภาครัฐ
องคกรตางๆ ที่เกี่ยวของและสถานศึกษา หาแนวทางในการเสริมสรางความตระหนักในการเปน
พลเมืองอาเซียนและแสดงพฤติกรรมตามบทบาทพลเมืองอาเซียนซึ่งที่ผานมาในการประชุมสุดยอด
อาเซียนครั้งที่ 15อาเซียนเองก็มีแผนแมบทที่กําหนดใหสถาบันการศึกษามีบทบาทสําคัญ 4 ดาน
คื อ การส ง เสริ ม ความตระหนั ก รั บ รู เ กี่ ย วกั บ อาเซี ย นในหมู พ ลเมื อ งโดยเฉพาะเยาวชน การ
เสริมสรางอัตลักษณอาเซียนผานการศึกษา สรางความรูสึกของการเปนเจาของรวมกันการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษ ยดา นการศึ ก ษา ทัก ษะในการประกอบอาชีพ และทักษะการอยูรว มกันในสังคม
อาเซียนและการสรางความแกรงของเครือขายของมหาวิทยาลัยอาเซียน(สํานักงาน ก.พ.,2555: 29)
และในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ. 2558-2561 กําหนดยุทธศาสตรไว 5 ดานหนึ่ง
ในนั้นคือ ยุทธศาสตรผลิตบัณฑิตคุณภาพสูงระดับสากลและสรางทรัพยากรมนุษยที่ตรงกับบริบท
ของสังคมเปาประสงคคือบัณฑิตมีความเขมแข็งทางวิชาการทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
เพื่อมุงสูการเปนมหาวิทยาลัยนวัตกรรม โดยมีทักษะของพลเมืองโลกในศตวรรษที่ 21 สามารถเขาสู
ตลาดงานสากลและสร างงานเองไดบัณฑิ ต เปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรมและจิตสาธารณะ ซึ่ง
สอดคลองกับคุณลักษณะของพลเมืองอาเซียนหรือบทบาทหนาที่ข องการเปนพลเมืองอาเซียน
ที่เปนบทบาทตามความคาดหวังของสังคมในฐานะเปนพลเมืองอาเซียน หรือเปนสมาชิกในองคการ
อาเซียน ดังนั้นการผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพสูงระดับสากลและการพัฒนาเสริมสรางคุณลักษณะของ
การเปนพลเมืองอาเซียน แสดงพฤติกรรมตามบทบาทที่สังคมอาเซียนคาดหวัง จึงเปนประเด็น
สําคัญที่ผูวิจัยตองการศึกษาหาคําตอบวามีปจจัยใดบางที่เกี่ยวของกับการเกิดความเปนพลเมือง
อาเซียนและแสดงพฤติกรรมตามบทบาทในฐานะเปนสมาชิกขององคการอาเซียน ซึ่งที่ผานมาใน
ประเทศไทยมีเพียงงานวิจัยที่ศึกษาการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน
จากการประมวลเอกสารพบวา “การรูคิดเกี่ยวกับเอกลักษณของตนเองทําใหเกิดพฤติกรรม
ตามบทบาท”(Stryker; & Burke.2000; 1987; Callero.1985;Burk; & Reitzes.1991; Matthew.2003)
หมายความว า “การรู คิ ด เกี่ ย วกั บ เอกลั ก ษณ ข องตนเองในการเป น พลเมื อ งอาเซี ย นทํ า ให เ กิ ด
พฤติ ก รรมตามบทบาทของพลเมื อ งอาเซี ย น” และตามทฤษฎี เ อกลั ก ษณ ข องสไตเกอร เชื่ อ ว า
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โครงสรางทางสังคมทําใหเกิดเอกลักษณและการรูคิดเกี่ยวกับเอกลักษณทําใหเกิดพฤติกรรมตาม
บทบาทที่ตนเองเขาไปเกี่ยวของ (Stryker; & Burke. 2000: 289)นัทบรอดและฟรอยไดเกอร
(Nuttbrock; & Freudiger. 1991: 148) กลาววาพฤติกรรมตามบทบาทหมายถึง การแสดงออกตาม
บทบาทที่สอดคลองกับความคาดหวังที่มีตอบทบาท หรือการทํากิจกรรมที่สอดคลองกับการรูคิด การ
ใหความหมายในเอกลักษณนั้นๆ(Burk& Reitzes.1991)และจะมีความมั่นคงขึ้นหากบุคคลมีเจตคติที่
ดีตอสิ่งนั้น (Burk& Reitzes.1991)
ทฤษฎี เ อกลั ก ษณ ข องสไตรเกอร ( Stryker.1968) มี ฐ านคิ ด จากข อ เสนอของ มี้ ด
(Mead.1934) ที่เสนอวา “ตัวตนและสังคมมีความเกี่ยวพันกัน”และ “สังคมทําใหเกิดตัวตนทําใหเกิด
พฤติกรรมทางสังคม”นอกจากแนวคิดของมี้ดสไตรเกอรและคณะไดขอคนพบที่เปนแนวคิดของนัก
สังคมศาสตรรวมสมัย คือ สังคม มีแบบแผนที่เชื่อมโยงและมีความสัมพันธกัน มีระบบระเบียบที่
แตกตางกัน มีการจัดระเบียบของกลุม องคกร ประชาคมและสถาบัน และมีการแบงแยก จัดประเภท
ชนชั้น กลุมชาติพันธ อายุ เพศ ศาสนา ฯลฯ(Stryker; & Burke. 2000: 284)เอกลักษณจึงมีพื้นฐาน
ของความเปนกลุมชนชั้นทางสังคม และกลุมที่บุคคลเขาไปเปนเจาของสมาชิก เชน ชนกลุมผิวขาว
หรือกลุมผิว ดํ า การเป นคนกลุ มอเมริกัน หรือกลุมนิสิต นักศึ กษามหาวิ ทยาลัย การเป นสมาชิก
สมาคม ประชาคม และสถาบันตางๆ มีสวนชวยในการใหคํานิยามความหมายวา คนนั้นคือใคร
(Burke. 2003: 2)ทฤษฏีเอกลักษณมีแนวคิดหลักคือ โครงสรางทางสังคมมีผลตอตัวตน ตัวตนมี
อิทธิพลตอพฤติกรรมทางสังคม (Stryker; & Burke. 2000: 285) สไตรเกอร อธิบายวา เอกลักษณของ
บุคคลเกิดขึ้นจากการมีปฏิสัมพันธกับบุคคลรอบขางในสังคมที่บุคคลนั้นเขาไปเปนสมาชิกหรือใชชีวิต
รวมกลุ ม เมื่ อบุ คคลรั บรู ถึ งเอกลั กษณ ของตนเองเป นเหตุ ให เกิ ดการกระทํ า (Stryker.1980: 64)
ซึ่งองคประกอบพื้นฐานของทฤษฎีเอกลักษณ คือ ความผูกพัน ความเดนของเอกลักษณความรูสึก
สําคัญ ความภาคภูมิใจและการแสดงพฤติกรรมตามบทบาท (Stryker; & Burke. 2000: 286) โดยที่
ความเดนของเอกลักษณ ความสําคัญและความภาคภูมิใจ เปนผลลัพธของความผูกพันตอบทบาท
และความผูกพันตอบทบาทเกิดขึ้นจากเครือขายการมีปฏิสัมพันธทางสังคมที่บุคคลเขาไปมีสวนรวม
(Stryker; & Burke. 2000: 286)กับตัวแทนหรือสถาบันตางๆ ในสังคม เชนเครือขายสื่อมวลชนดังที่
คลีนและคณะ (Kleine; & et al.1993: 209-235) ศึกษาพบวาเครือขายสื่อมวลชนมีความสัมพันธ
ทางบวกตอความเดนของเอกลักษณและสงผลตอความถี่ของพฤติกรรมและการศึกษาของเซอรป
(Serpe.1987) พบวา ความผูกพันที่มีผลตอความเดนของเอกลักษณ เกิดจากนักศึกษาใหมใน
มหาวิทยาลัยผานบรรยากาศการเขารวมกิจกรรมที่เปดโอกาสใหไดเรียนรู ใหบุคคลกระทําดวยความ
สมัครใจกับระดับความเดนของเอกลักษณสงผลตอการเกิดตัวตน (Stryker; & Burke. 2000: 290)
อีกแนวทางหนึ่ง ทฤษฎีเอกลักษณตามแนวคิดของเบอรค (Burke. 1981) มุงศึกษากลไก
ภายในของกระบวนการตัวตนมีผลตอพฤติกรรมทางสังคม (Stryker; & Burke. 2000: 285) พบวา
เอกลักษณเปนความรูสึกนึกคิดเกี่ยวกับตนเอง เปนการคิดหรือมโนภาพวาตนเองเปนคนเชนไรซึ่ง
กรอบความคิดเกี่ยวกับตัวตน (Self-concept)
เปนผลผลิตจากสภาพแวดลอมทางสังคมกับ
คุณลักษณะที่เปนบุคลิกภาพภายในตัวบุคคล (Burke. 2003: 87) ดังที่ มารกูสและคีตายามา
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(Markus; & Kitayama.1991: 224-253) กลาววา ความแตกตางทางวัฒนธรรมสหรัฐอเมริกาที่มี
วัฒนธรรมแบบปจเจกบุคคลนิยมและรวมหมูนิยมสงผลตอกรอบความคิดเกี่ยวกับ ตัวตน (Selfconcept) เชน การศึกษาของไฟเกลสทิน (Finkelstein. 2012: 1633-1643) พบวา รวมหมูนิยม
สามารถทํ า นายเอกลั ก ษณ ใ นบทบาทพนั ก งานสอดคล อ งกั บ แนวคิ ด ของแมคแคนเนลล
(Mc.Cannell.1974: 610) นักจิตวิทยาดานบุคลิกภาพ กลาววา บุคลิกภาพ เปนคุณลักษณะที่บุคคล
คิ ด และแสดงเป น แบบแผนพฤติ ก รรมเพื่ อ ใช ใ นการปรั บ ตั ว ให เ ข า กั บ สิ่ ง แวดล อ ม เช น ค า นิ ย ม
แรงจูงใจ เจตคติ อารมณ ความสามารถตางๆ ความคิดทางปญญา เปนกรอบแนวคิดเกี่ยวกับตัวตน
(Self-Concept) ซึ่งบุคลิกภาพของแตละคนจะกลายเปนเอกลักษณของบุคคลสวนคายหอนและคณะ
(Caihong, J. & et al. 2016: 755)กลาววา เอกลักษณตัวตนเปนบุคลิกลักษณะของแตละบุคคลที่มี
ความสัมพันธกับตัวแปรเจตคติ ซึ่งเจตคติคือการประเมินคาและการควบคุมความรูสึกของบุคคลที่
เกิดจากความรูสึกภายใน เมื่อความรูสึกภายในนี้มีความเดนในกรอบแนวคิดเกี่ยวกับตัวตน สงผลทํา
ให เ กิ ดเอกลั ก ษณ ของตนเอง ดังที่ คายหอนและคณะศึก ษาพบวา เจตคติ มีอิท ธิพลทางตรงตอ
เอกลักษณตัวตนและสงผลไปยังพฤติกรรมความตั้งใจในการใชไมโครบรอน
จากแนวคิดบทบาททางเพศ นักวิชาการไดกลาววา เอกลักษณทางเพศเปนสิ่งที่ติดตัวมา
ตั้งแตเกิด ขณะเดียวกันมนุษยก็ไดกําหนดบทบาททางเพศ (sex-role) เพื่อใหบุคคลปฏิบัติตาม
ความคาดหวังของสังคม และวัฒนธรรม บทบาททางเพศไมไดหมายถึงแตเพียงพฤติกรรมที่สังคม
ปรารถนาเปนพิเศษ สําหรับเพศชายและเพศหญิงเทานั้น แตยังรวมถึงบุคลิกลักษณะ เจตคติ และ
คานิยม (ปณตพร พงษอนันตโยธิน. 2544 อางอิงจาก Spence. 1985) บเรทน (Clark, Shaver; &
Abrahems. 1999 citing Brehn.1992) กลาววา มีนักวิจัยหลายคนพบวา ความแตกตางระหวางเพศ
มีผลตอความสัมพันธระหวางบุคคล ซึ่งเปนความแตกตางทางจิตวิทยาของเพศชายและเพศหญิงตอ
การแสดงบทบาทสําคัญที่เชื่อมโยงกับกระบวนการถายทอดทางสังคม เพศจึงเปนตัวแปรหนึ่งที่
นักวิจัยสนใจศึกษามาตลอดเชนเดียวกับการศึกษาของ สไตรเกอรและเซอรป(Stryker; & Serpe.
1994:16) ศึ ก ษาความเด น ของเอกลั ก ษณ ความรู สึ ก สํ า คั ญ มี ผ ลต อ การใช เ วลาในบทบาทของ
นักศึกษา 4 ดาน คือ ดานวิชาการ ดานกิจกรรมสวนบุคคล ดานกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดานการกีฬา
การศึ ก ษาพบความแตกต า งระหว า งชายและหญิ ง บางบทบาท สอดคลอ งกั บ โลเบอ และคณะ
(Lobel&et al. 1992:1057-1069) ศึกษาอิทธิพลของความรับผิดชอบในครอบครัว เพศ และอาชีพ
ตอความเดนของเอกลัก ษณ และพฤติกรรมตามบทบาท พบว า ในเพศหญิงมี เอกลั ก ษณค วาม
รับผิดชอบตอครอบครัวสูงกวาเพศชาย แตเอกลักษณความมุงมั่นดานอาชีพเพศชายสูงกวาเพศ
หญิง ซึ่งการนําตัวแปรเพศมาศึกษาครั้งนี้ จะชวยใหการอธิบายมีความละเอียดชัดเจนขึ้น และผลที่
ไดส ามารถใช ป ระโยชนไ ด อ ยา งหลากหลายและถู กตอ งตามกลุ ม เป า หมายมากขึ้น เช น เพศที่
แตกตางกันอาจจะมีเอกลักษณในบทบาทแตกตางกัน
การศึกษาครั้งนี้ กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 5 วิทยาเขต
คือ วิทยาเขตปตตานีวิทยาเขตหาดใหญวิทยาเขตตรังวิทยาเขตสุราษฏรธานีและวิทยาเขตภูเก็ต มี
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นักศึกษาจํานวนทั้งสิ้น 33,317คน (งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา ขอมูล ณ เดือนมีนาคม 2560)
ด ว ยเหตุ ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร ไ ด กํ า หนดภาพแห ง ความสํ า เร็ จ คื อ ขั บ เคลื่ อ น
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรกาวเปนมหาวิทยาลัยเพื่อนวัตกรรมและสังคมและมุงเปนมหาวิทยาลัย
ชั้นนํา 1 ใน 5 ของอาเซียน (แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรพ.ศ. 2558-2561. 2558:
10) โดยที่มหาวิทยาลัยไดวางแผนพัฒนา (พ.ศ.2558-2561) 5 ยุทธศาสตรหลัก ดังเชนยุทธศาสตร
การผลิตบัณฑิตคุณภาพสูงระดับสากลและยุทธศาสตรกาวสูความเปนนานาชาติพัฒนาสูการเปน
Education Hubในภูมิภาค กําหนดกลยุทธปรับระบบสนับสนุนการศึกษาตางๆ ใหเปนสากลเพื่อ
รองรับการเขาศึกษาของนักศึกษาตางชาติและการกาวสูความเปนนานาชาติเชน สรางเครือขาย
พันธมิตรในภูมิภาคอาเซียนและภูมิภาคอื่นๆ และการพัฒนารวมกันเพื่อสงเสริมความรวมมือดาน
การจั ด ทํ า หลั ก สู ต รร ว มกั น การร ว มมื อ ด า นการวิ จั ย การแลกเปลี่ ย นบุ ค ลากรและนั ก ศึ ก ษา
University social responsibility และการจัดประชุมวิชาการรวมกันและโครงการสงเสริมใหอาจารย
และนักศึกษาเขารวมกิจกรรมของ AUN (ใชประโยชนจากการเปน Asian University Network
(AUN) ในการผลักดันความเปนนานาชาติ)โครงการศูนยกลางการศึกษาสําหรับภูมิภาคอาเซียนที่
ผ า นมามหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร ได ดํ า เนิ น การขั บ เคลื่ อ นตามแผนพั ฒ นาดั ง ที่
สามารถ ทองเฝอ (2556:82-87)ศึกษาการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน ป 2558 ขอ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พบวามหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตปตตานีไดดําเนินการทั้ง
ดานหลักสูตรการเรียนการสอนและดานการพัฒนานิสิต คือ เพิ่มการเปดหลักสูตรนานาชาติและรับ
นักศึกษาตางชาติมากขึ้นมีการจัดทําหลักสูตรรวมกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศjoint degree
(สองปริญญา) มีการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษและภาษาตางประเทศอื่นๆ เชน ภาษา
มลายู ภาษาจีน มีการจัดกิจกรรมที่เปนการแลกเปลี่ยนประสบการณใหกับนักศึกษาที่เกี่ยวของกับ
อาเซียน โดยการจัดสงนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนประสบการณกับมหาวิทยาลัยตางประเทศในกลุม
อาเซียน เปนการสรางประสบการณตรงเพื่อสงเสริมเขาใจในความแตกตาง เรียนรูทักษะอาเซียน
สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดตลอดจนไดเปดเวทีใหนักศึกษาทั้งสองสถาบันมารวมกันแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของนักศึกษาสูประชาคมอาเซียน รวมทั้งยังมีกิจกรรมสงเสริมการ
เรียนรูถึงพหุวัฒนธรรมในภูมิภาคอาเซียน เพื่อใหเกิดความเขาใจในบริบทของแตละประเทศ ในเรื่อง
ของคานิยม ความเปนตัวตน ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม (สามารถ ทองเฝอ.2556:
85-86)
ซึ่งนักศึกษามีทุนเดิมอยูแลว คือทั้ง 5 วิทยาเขตมีนักศึกษาที่เปนชาวไทยพุทธ ไทยมุสลิมใชชีวิต
ร ว มกั น ในรั้ ว มหาวิ ท ยาลั ย ทํ า ให ซึ ม ซั บ เข า ใจความแตกต า งทางวั ฒ นธรรมได ง า ยขึ้ น และจาก
ภูมิศาสตรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรอยูใกลเขตแดนเปนจุดเชื่อมสูประเทศอื่นๆ ในอาเซียน
รวมทั้งวัฒนธรรมของคนในจังหวัดภาคใตตอนลางมีความคลายคลึงกับประเทศอื่นๆ ในอาเซียน
เชน สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐอินโดนีเซียทําใหอาเซียนอาจเขาถึงสะดวกและจะไดสัมผัส
บรรยากาศความเปนอาเซียนไดงายขึ้น
ดวยเหตุผลที่ไดกลาวมาขางตน การศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยใชแนวคิดทฤษฎีเอกลักษณของ
สไตรเกอรมาเปนกรอบแนวคิดเพื่ออธิบายการศึกษาเอกลักษณของพลเมืองอาเซียน โดยมีตัวแปร
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ปจจัยภายนอกทางสังคม ไดแก การรับรูบรรยากาศความเปนอาเซียนการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับ
อาเซียน ปจจัยภายในทางจิต ไดแก รวมหมูนิยม เจตคติตอประชาคมอาเซียนและความผูกพันตอ
บทบาทเปนปจจัยเชิงเหตุที่สงผลตอเอกลักษณพลเมืองอาเซียนและสงผลตอไปยังพฤติกรรมตาม
บทบาทพลเมืองอาเซียนซึ่งผลจากการศึกษาที่ไดจะเปนประโยชน เปนขอมูลสารสนเทศใหกับผูที่
เกี่ยวของ หนวยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาหนวยงานที่กํากับในเชิงนโยบาย เพื่อเปนแนวทางใน
การสงเสริมพัฒนาเอกลักษณพลเมืองอาเซียนและพฤติกรรมตามบทบาทพลเมืองอาเซียนใหกับ
เยาวชนของชาติ และเปนแนวทางในการศึกษาวิจัยสําหรับผูที่สนใจเกี่ยวกับเอกลักษณพลเมือง
อาเซียน ซึ่งเปนประเด็นที่เปนกระแสความตองการของสังคมในปจจุบัน

ความมุงหมายของการวิจัย
1. เพื่อทดสอบแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุของเอกลักษณพลเมือง
อ า เ ซี ย น ที่ ส ง ผ ล ต อ พ ฤ ติ ก ร ร ม ต า ม บ ท บ า ท พ ล เ มื อ ง อ า เ ซี ย น ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
2. เพื่อเปรียบเทียบแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธปจจัยเชิงสาเหตุของเอกลักษณ
พล เมื องอาเ ซี ย นที่ ส ง ผ ล ต อพฤติ กรรมต ามบทบาทพล เมื องอาเซี ย น ข อง นั ก ศึ ก ษ า
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรระหวางเพศชายกับเพศหญิง

ความสําคัญของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาทางพฤติกรรมศาสตร โดยบูรณาการศาสตรทางดานจิตวิทยา
สังคมวิทยาและวัฒนธรรม เพื่อศึกษาปจจัยเชิงสาเหตุของเอกลักษณพลเมืองอาเซียนที่มีผลตอ
พฤติกรรมตามบทบาทพลเมืองอาเซียน โดยผลที่ไดจากการศึกษากอใหเกิดคุณคาทั้งในเชิงทฤษฏี
และเชิงปฏิบัติดังนี้
1. ความสําคัญในเชิงทฤษฏี
1.1 ไดทราบขอคนพบในการอธิบายเหตุและผลของเอกลักษณพลเมืองอาเซียน
พฤติกรรมตามบทบาทพลเมืองอาเซียน จากการบูรณาการตัวแปรสําคัญจากแนวคิดดานวัฒนธรรม
ดานจิตวิทยาและดานสังคมวิทยา ไดแก รวมหมูนิยม การรับรูบรรยากาศความเปนอาเซียน การ
เปดรับขาวสารเกี่ยวกับอาเซียนเจตคติตอประชาคมอาเซียนและแนวคิดความผูกพันตอบทบาท เพื่อ
อธิบายเหตุและผลของเอกลักษณพลเมืองอาเซียน พฤติกรรมตามบทบาทพลเมืองอาเซียน ไดอยาง
ครอบคลุมลึกซึ้ง มากกวาการนําทฤษฎีทางจิตวิทยาหรือสังคมวิทยามาอธิบายเพียงทฤษฎีเดียว
1.2 การศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําเอากรอบแนวคิดทฤษฎีเอกลักษณของสไตรเกอร ซึ่ง
พัฒนามาจากทฤษฎีปฏิสัมพันธเชิงสัญลักษณที่เชื่อวา สังคมทําใหเกิดตัวตนทําใหเกิดพฤติกรรม
ทางสังคมและแนวคิดของนักสังคมศาสตรรวมสมัย ที่เชื่อว า สังคมมีแบบแผนที่เชื่อมโยงและมี
ความสัมพันธกัน มีการจัดระเบียบของกลุมองคกร ประชาคมและสถาบัน และมีการจัดประเภทชั้น
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กลุมชาติพันธ อายุ เพศ ศาสนา (Stryker & Burke. 2000: 284)มาประยุกตใชกับบริบทสังคม
อาเซียนในประเทศไทย(ประเทศไทยเปนหนึ่งในสมาชิกขององคการอาเซียน คนไทยนอกจากเปน
พลเมืองไทยแลวยังถือวาเปนพลเมืองอาเซียนที่อยูภายใตกฎกติกาของประชาคมอาเซียนและกฎ
บัตรอาเซียน) ที่ผานมีงานวิจัยที่นําแนวคิดเอกลักษณไปศึกษาดานเอกลักษณชาติพันธ เอกลักษณ
ในบทบาทอาชีพ ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงมีความสําคัญในเชิงทฤษฎี คือ ทําใหไดมาซึ่งแนวคิด
เกี่ยวกับเอกลักษณในบทบาทที่นํามาใชอธิบายปรากฏการณภายใตบริบทของสังคมอาเซียนใน
ประเทศไทยปจจุบัน เปนการนําแนวคิดเอกลักษณมาศึกษาขยายใหกวางขึ้น ปรับใชในสถานการณ
ปจจุบันภายใตการเปลี่ยนแปลงของสังคมรวมทั้งผลที่ไดจากการศึกษาชวยยืนยัน เพิ่มหลักฐานเชิง
ประจักษที่สนับสนุนแนวคิดเอกลักษณในบทบาทของสไตรเกอรใหหนักแนนขึ้น และเปนขอคนพบ
องคความรูใหมเกี่ยวกับการศึกษาเอกลักษณในบทบาทพลเมืองอาเซียน
2. ความสําคัญในเชิงปฏิบัติ
2.1 เป น ข อ มู ล สารสนเทศให ผู บ ริ ห ารประเทศ ผู บ ริ ห ารระดั บ อุ ด มศึ ก ษาและผู ที่
เกี่ยวของ เพื่อเปนแนวทางในการออกแบบกิจกรรมหรือโปรแกรมสงเสริมพัฒนาเอกลักษณของ
พลเมืองอาเซีย น และพฤติกรรมตามบทบาทพลเมืองอาเซียนใหกับเยาวชนของชาติอยางเป น
รูปธรรมสามารถนําไปสูการปฏิบัติจริงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตพลเมืองอาเซียนในอนาคต
2.2 เปนแนวทางในการศึกษาวิจัยสําหรับผูที่สนใจเกี่ยวกับเอกลักษณพลเมืองอาเซียน
และพฤติกรรมตามบทบาทพลเมืองอาเซียนและเปนขอมูลพื้นฐานในการตอยอดการวิจัยในเรื่อง
เอกลักษณพลเมืองอาเซียนเปนการศึกษาประเด็นที่เปนกระแสความตองการของสังคมในปจจุบันซึ่ง
ในประเทศไทยยังปรากฏนอย

ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
1. ประชากร
ประชากรที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ที่ กํ า ลั ง ศึ ก ษาใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ทั้ง 5 วิทยาเขต คือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตปตตานี
มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร วิ ท ยาเขตหาดใหญ ม หาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร วิ ท ยาเขตตรั ง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตสุราษฏรธานีและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขต
ภูเก็ต รวมจํานวนทั้งสิ้น 33,317 คน ประกอบดวยนักศึกษาเพศชาย จํานวน 9,883คน และ
นักศึกษาเพศหญิง จํานวน 23,434 คน (งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา ขอมูล ณ เดือนมีนาคม
2560) และมีสถานภาพเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมาแลวอยางนอย 1ป
2. กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ สุมมาจากประชากรนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่กําลัง
ศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรทั้ง 5 วิทยาเขต คือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขต
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ปตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตหาดใหญมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตตรัง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตสุราษฏรธานีและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขต
ภูเก็ต รวมจํานวนทั้งสิ้น520 คน ประกอบดวยนักศึกษาเพศชาย จํานวน 260 คน และนักศึกษาเพศ
หญิง จํานวน 260คน และมีสถานภาพเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมาแลวอยางนอย
1 ป โดยมีขั้นตอนการกําหนดกลุมตัวอยางและการเลือกกลุมตัวอยางดังนี้
2.1 การกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยใช
การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (ConfirmatoryFactorAnalysis) การวิเคราะหความสัมพันธ
โครงสรางเชิงสาเหตุแบบมีตัวแปรแฝง (CausalStructuralModelswithLatentVariable) ดังนั้นจึงตอง
กําหนดขนาดกลุมตัวอยางใหเหมาะสมกับสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล เมื่อพิจารณาถึงกฎความ
เพียงพอในการวิเคราะหขอมูล (Rule of Thumb) กําหนดไววาขนาดกลุมตัวอยางตอจํานวนตัวแปร
สังเกตในโมเดลที่เพียงพอตอการวิเคราะหขอมูลควรมีสัดสวน 20:1หรือ10:1 (Schumacker; &
Lomax. 2004: 49; Kline. 2005: 111) ในการวิจัยครั้งนี้มีตัวแปรสังเกตจํานวน 13ตัวแปร
จึงกําหนดกลุมตัวอยาง 260 คน แตการวิจัยครั้งนี้เปนการเปรียบเทียบเพศชายและเพศหญิง ดังนั้น
กลุมตัวอยางเปน 520 คน
2.2 การสุมกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ใชการสุมแบบแบงชั้นภูมิตามสัดสวนของ
ประชากร (Proportional Stratified Random Sampling) โดยใชตัวแปรสถานภาพทางเพศของ
นักศึ ก ษาเปนเกณฑในการแบงชั้ นภูมิ ไดแก นักศึกษาเพศชายและนั กศึกษาเพศหญิง โดยสุม
นักศึกษาเพศชายและนักศึกษาเพศหญิงตามสัดสวนของประชากรในแตละวิทยาเขต จนครบจํานวน
กลุมละ 260 คน รวมทั้งสิ้น 520 คน

ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรปจจัยเชิงเหตุประกอบดวย
1.1 การับรูบรรยากาศความเปนอาเซียน
1.2 การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับอาเซียน
1.3 รวมหมูนิยม
1.4 เจตคติตอประชาคมอาเซียน
1.5 ความผูกพันตอบทบาท
2. ตัวแปรผล ประกอบดวย
2.1 เอกลักษณพลเมืองอาเซียน
2.2 พฤติกรรมตามบทบาทพลเมืองอาเซียน
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นิยามศัพทเฉพาะ
1 . พ ล เ มื อ ง อ า เ ซี ย น ห ม า ย ถึ ง นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี ที่ กํ า ลั ง ศึ ก ษ า ใ น
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ทั้ง 5 วิทยาเขต ซึ่งถือวาเปนพลเมืองอาเซียนที่อยูภายใตกฎกติกา
ของประชาคมอาเซียนและกฎบัตรอาเซียน มีสิทธิหนาที่และความรับผิดชอบตามกรอบกฎกติกาของ
ประชาคมอาเซียน
2. รวมหมูนิยมหมายถึง รูปแบบหรือลักษณะที่แสดงถึงเจตคติ ความเชื่อ ชนชั้น บรรทัด
ฐาน บทบาทและคานิยม ที่มีรวมกันของกลุมคนที่อยูในวัฒนธรรมเดียวกัน ใชภาษาเดียวกัน และ
อาศัยอยูในภูมิประเทศเดียวกันในชวงเวลายุคสมัยเดียวกัน (Cozma. 2011: 11citing Triandis.
1995) ทรัยเอนดิส (Triandis. 2001: 909) ยังกลาวอีกวา บุคคลแบบรวมหมูนิยม จะมีลักษณะพึ่งพา
อาศัยซึ่งกันและกันภายในกลุมตนเอง เชน ครอบครัว กลุมชน เชื้อชาติ ฯลฯ บุคคลในลักษณะนี้จะ
ใหความสําคัญกับเปาหมายของกลุมเปนอันดับแรก และบุคคลจะพยายามปรับพฤติกรรมตนเองให
สอดคลองกับสังคม โดยยึดกฎเกณฑหรือบรรทัดฐานเปนพื้นฐานหลักในการกําหนดพฤติกรรมของ
ตนเอง รวมทั้งเนนความสัมพันธเปนสวนใหญ

นิยามเชิงปฏิบัติการ
1. รวมหมูนิยม หมายถึง การที่นักศึกษามองวาการดําเนินชีวิตในสังคมตนเองเปนแบบ
พึ่งพาอาศัยกัน ตนเองเปนสวนหนึ่งของกลุม นักศึกษาจะใหความสําคัญกั บเปาหมายของกลุม
มากกว า เป า หมายตนเอง จะมี อ ารมณ ค วามรู สึ ก ร ว ม เน น ความสั ม พั น ธ กั บ คนในกลุ ม และ
ความสัมพันธจะมีลักษณะเปนแบบสวนรวม
การวัด ใชแบบวัดรวมหมูนิยมที่ปรับจากแบบวัด IND-COL ของทรัยเอนดิสและคณะ
(Triandis; & et al. 1995) ทรัยเอนดิสและกิลฟานด(Triandis; & Gelfand.1998) และแบบวัดของสินี
รัตน โชติญาณนนท (2550) ทําการแปลภาษาคัดขอคําถามบางขอและเพิ่มขอคําถามบางขอเพื่อให
สอดคลองกับบริบทที่ศึกษา ประกอบดวยขอคําถามจํานวน 8 ขอ ลักษณะเปนประโยคแบบมาตร
ประมาณคา 6 ระดับ คือ จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย เกณฑการให
คะแนน สําหรับขอความทางบวก ผูตอบจริงที่สุดได 6
คะแนน จริง 5 คะแนน คอนขางจริง
4 คะแนน คอนขางไมจริง3 คะแนน ไมจริง 2 คะแนน และไมจริงเลย 1 คะแนน สวนขอความทางลบ
ใหคะแนนตรงกันขาม การแปลความหมายของคะแนน ผูตอบที่ไดคะแนนรวมมากกวาแสดงวาเปนผู
ที่รวมหมูนิยมสูงกวาผูตอบที่ไดคะแนนรวมนอยกวา
2.
การรับรูบรรยากาศความเปนอาเซียน หมายถึง การรั บรู ของนักศึกษาที่ มีตอ
สภาพแวดลอมของมหาวิทยาลัยที่ตนเองศึกษาอยู โดยการรับรูวามีบรรยากาศความเปนสังคม
อาเซียน มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เปนบรรยากาศที่เปดโอกาสใหไดเรียนรูทักษะตางๆ เชน
ทักษะภาษา การทํางานรวมกับผูอื่นผานกิจกรรมตางๆ ตลอดจนบรรยากาศสงเสริมขอมูลขาวสาร
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับอาเซียน
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ก า ร วั ด ใ ช แ บ บ วั ด ที่ ผู วิ จั ย ส ร า ง ขึ้ น จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า เ อ ก ส า ร แ ผ น พั ฒ น า
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เอกสารการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน ป 2558 ของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และศึกษาจากแบบวัดของไพรินทร ขัดธิพงษ(2553) แบบวัดของ
กมลวรรณ คารมปราชญ (2554) ประกอบดวยขอคําถามจํานวน 10 ขอ ลักษณะเปนประโยคแบบ
มาตรประมาณคา 6 ระดับ คือ มากที่สุด มาก คอนขางมาก คอนขางนอย นอย นอยที่สุด เกณฑการ
ใหคะแนน สําหรับขอความทางบวก ผูตอบมากที่สุดได 6 คะแนน มาก5 คะแนน คอนขางมาก 4
คะแนน คอนขางนอย3 คะแนน นอย 2 คะแนน และนอยที่สุด 1 คะแนน สวนขอความทางลบให
คะแนนตรงกันขาม การแปลความหมายของคะแนน ผูตอบที่ไดคะแนนรวมมากกวาแสดงวาเปนผูที่
มีการรับรูบรรยากาศความเปนอาเซียนสูงกวาผูตอบที่ไดคะแนนรวมนอยกวา
3. การเป ด รั บ ข า วสารเกี่ ย วกั บ อาเซี ย นหมายถึ ง การรั บ รู ข อ มู ล ข า วสารของนั ก ศึ ก ษา
เกี่ยวกับอาเซียน ขาวการประชุมเจรจาเกี่ยวกับอาเซียน ขาวดานเศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา
วัฒนธรรม และขาวสารการประชาสัมพันธประชาคมอาเซียน ขาวการวิเคราะหสถานการณอาเซียน
ของอาจารยหรือนักวิชาการจากสื่อมวลชนประเภทตางๆและจากแหลงเรียนรูตางๆ
การวัด ใชแบบวัดที่ผูวิจัยสรางขึ้น จากการศึกษาแบบวัดการเปดรับขาวสารของ กมลวรรณ
คารมปราชญ (2550) ประกอบดวยขอคําถามจํานวน 8ขอ ลักษณะเปนประโยคแบบมาตรประมาณ
คา 6 ระดับ คือ เปนประจํา บอยครั้ง คอนขางบอย คอนขางนอย นอยครั้ง และไมเคยเลย เกณฑ
การใหคะแนน สําหรับขอความทางบวก ผูตอบเปนประจําได 6 คะแนน บอยครั้ง5 คะแนน คอนขาง
บอย4 คะแนน คอนขางนอย3 คะแนน นอยครั้ง2 คะแนน และไมเคยเลย1 คะแนน สวนขอความทาง
ลบใหคะแนนตรงกันขาม การแปลความหมายของคะแนน ผูตอบที่ไดคะแนนรวมมากกวาแสดงวา
เปนผูที่เปดรับขาวสารเกี่ยวกับอาเซียนสูงกวาผูตอบที่ไดคะแนนรวมนอยกวา
4. เจตคติตอประชาคมอาเซียน หมายถึง ความคิดเชิงประเมินคา ความรูสึกและความ
พรอมที่จะสนับสนุนของนักศึกษาทั้งทางบวกและทางลบที่มีตอประชาคมอาเซียน ประกอบดวย
1)
ดานความคิด หมายถึง ความรูคิดเชิงประเมินคาของนักศึกษาวาการกอตั้ง
ประชาคมอาเซียนเปนสิ่งดี มีคุณคา เปนประโยชนหรือมีโทษมากนอยเพียงใด
2) ดานความรูสึก หมายถึง ความรูสึกชอบ หรือไมชอบ รูสึกพอใจหรือไมพอใจตอ
ประชาคมอาเซียน
3) ดานความพรอม หมายถึง ความพรอมที่จะสงเสริม สนับสนุนรวมมือในการรวมเปน
ประชาคมอาเซียน หรือไม
การวัด ใชแบบวัดที่ผูวิจัยสรางขึ้นจากการศึกษาแนวคิดประชาคมอาเซียน แนวคิดเจตคติ
ประกอบดวยขอคําถามจํานวน 18 ขอ ลักษณะเปนประโยคแบบมาตรประมาณคา 6 ระดับ คือ จริง
ที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย เกณฑการใหคะแนน ขอความทางบวก
ผูตอบจริงที่สุดได 6 คะแนน จริง 5 คะแนน คอนขางจริง 4 คะแนน คอนขางไมจริง 3 คะแนนไมจริง
2 คะแนน และไมจริงเลย 1 คะแนน สวนขอความทางลบใหคะแนนตรงกันขาม การแปลความหมาย
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ของคะแนน ผูตอบที่ไดคะแนนรวมมากกวาแสดงวาเปนผูที่เจตคติตอประชาคมอาเซียนสูงกวา
ผูตอบที่ไดคะแนนรวมนอยกวา
5. ความผูกพันตอบทบาทหมายถึง ระดับความสัมพันธของนักศึกษากับบุคคลอื่นๆ ใน
เครือขายทางสังคมอาเซียน ซึ่งมีผลตอการคงอยูของนักศึกษาในเอกลักษณพลเมืองอาเซียน มี 2
องคประกอบ
1) ความผูกพันดานปฏิสัมพันธ หมายถึง ปริมาณที่นักศึกษาเขาไปมีปฏิสัมพันธ พูดคุย
แลกเปลี่ยนความรู ทํากิจกรรมเกี่ยวกับอาเซียนรวมกับบุคคลอื่นๆ อาจารย และเพื่อนนักศึกษาทํา
ใหนักศึกษาแสดงถึงการมีเอกลักษณพลเมืองอาเซียน
2) ความผูกพันดานอารมณ หมายถึง การประเมินคาทางอารมณของนักศึกษาจาก
การพู ด คุ ย หรื อ การทํ า กิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ อาเซี ย นร ว มกั บ บุ ค คลอื่ น ๆ อาจารย และเพื่ อ น
นักศึกษา เชน ความรูสึกทางบวก รูสึกดี พอใจ มีประโยชน และมีความสุข
การวัด ผูวิจัยใชแบบวัดที่ปรับจากแบบวัดความผูกพันตอบทบาทของ เบอรค และไรซ
(Burke; & Reitzes. 1991. 246-247) และแบบวัดของ ภิญญาพันธ รวมชาติ (2553) ปรับให
สอดคลองกับบริบทที่ศึกษา ประกอบดวยขอคําถาม จํานวน 14 ขอ ลักษณะเปนประโยคแบบมาตร
ประมาณคา 6 ระดับ คือ จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย เกณฑการให
คะแนน สําหรับขอความทางบวก ผูตอบจริงที่สุดได 6 คะแนน จริง5 คะแนน คอนขางจริง 4 คะแนน
คอนขางไมจริง3 คะแนน ไมจริง2 คะแนน และไมจริงเลย 1 คะแนน สวนขอความทางลบใหคะแนน
ตรงกันขาม การแปลความหมายของคะแนน ผูตอบที่ไดคะแนนรวมมากกวาแสดงวาเปนผูที่มีความ
ผูกพันตอบทบาทสูงกวาผูตอบที่ไดคะแนนรวมนอยกวา
6. เอกลักษณพลเมืองอาเซียนหมายถึง การรับรูหรือการรูคิดเกี่ยวกับตัวตนเฉพาะของ
นักศึกษาที่เกี่ยวของกับการเปนพลเมืองอาเซียน เพื่อนําไปสูการแสดงพฤติกรรมตามบทบาทตาม
โครงสรางทางสังคมอาเซียน ประกอบดวย 3 ดาน คือ
1) ความเดนของเอกลักษณพลเมืองอาเซียน หมายถึง ความคิดของนักศึกษาที่จะนํา
เอกลักษณของพลเมืองอาเซียนออกมาใชในการแสดงออกกับบุคคลอื่นๆ ในเครือขายทางสังคม ซึ่ง
นักศึกษาเห็นความเดนหรือประเมินวาเอกลักษณที่แสดงนั้นบงบอกถึงความเปนพลเมืองอาเซียน
2) ความรูสึกสําคัญของเอกลักษณพลเมืองอาเซียน หมายถึง การที่นักศึกษาตระหนัก
ถึงความสํ าคัญของตนเองในการเปนพลเมื องอาเซียน เปนความรู สึกเชิงบวกที่ได เป นพลเมือง
อาเซียนในสถานการณตางๆ นักศึกษารูสึกไดวาสถานการณเหลานั้นมีความสําคัญตอตนเองมาก
หรือนอย
3) ความภาคภูมิใจของเอกลักษณพลเมืองอาเซียน หมายถึง ความรูสึกของนักศึกษาที่
มีตอการเปนพลเมืองอาเซียนวามีคุณคา รูสึกพึงใจ ปรารถนาที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีโอกาสในการ
ประกอบอาชีพที่ดี เปนแรงบันดาลใจนําไปสูการกระทําที่เกิดสัมฤทธิผลเพื่ออนาคตที่ดี
การวัด ใชแบบวัดที่ผูวิจัยสรางขึ้นตามทฤษฎีเอกลักษณของ สไตรเกอร (Stryker. 1991)
สไตรเกอรและเซอรป (Stryker; & Serpe. 1994) แบบวัดของ เบอรคและไรซ (Burke; & Reitzes.
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1991) ของโรเซนเบอจ (Rosenborg.1979) และแบบวั ด ของภิ ญ ญาพั น ธ ร ว มชาติ (2553)
ประกอบดวยขอคําถามจํานวน 17ขอ ลักษณะเปนประโยคแบบมาตรประมาณคา 6 ระดับ คือ จริง
ที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย เกณฑการใหคะแนน สําหรับขอความ
ทางบวก ผูตอบ จริงที่สุดได 6 คะแนน จริง 5 คะแนน คอนขางจริง 4 คะแนน คอนขางไมจริง 3
คะแนน ไมจริง 2 คะแนน และไมจริงเลย 1 คะแนน สวนขอความทางลบใหคะแนนตรงกันขาม การ
แปลความหมายของคะแนน ผูตอบที่ไดคะแนนรวมมากกวาแสดงวาเปนผูที่มีเอกลักษณพลเมือง
อาเซียนสูงกวาผูตอบที่ไดคะแนนรวมนอยกวา
7. พฤติ ก รรมตามบทบาทพลเมื อ งอาเซี ย น หมายถึ ง พฤติ ก รรมที่ แ สดงออกตาม
เอกลั ก ษณ ซึ่ ง เป น พฤติ ก รรมที่ ถู ก คาดหวั ง จากการเป น พลเมื องอาเซี ยนที่ อยู ภายใต กฎกติ กา
ประชาคมอาเซียนและกฎบัตรอาเซียน มี 2 องคประกอบ
1) พฤติกรรมการปฏิบัติตามมุงประสงคกฎบัตรอาเซียน หมายถึง การที่นักศึกษาแสดง
พฤติกรรมตามมุงประสงคของกฏบัตรอาเซียน ไดแก นักศึกษาปฏิ บัติ ตนในการรักความสงบ มี
สัมพันธภาพที่ดีกับคนรอบข าง ใชหลักสันติวิธี นักศึกษามีการพัฒนาตนเองอยูเสมอ ตลอดจน
นักศึกษาแสดงถึงการมีน้ําใจเอื้ออาทรตอผูอื่น ยินดีใหความชวยเหลือเมื่อผูอื่นประสบปญหา เคารพ
ในสิ ท ธิ ยอมรั บ ความแตกต า งทางวั ฒ นธรรม จนสามารถทํ า งานร ว มกั น ได รั ก ในมรดกทาง
วัฒนธรรมของตนเองและใหความรวมมือในกิจกรรมตางๆ เพื่อนําพาประชาคมสูเปาหมาย
การวัด ใชแบบวัดที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยศึกษาจากเอกสารคูมืออาเซียน กฎบัตรอาเซียน
(สํานักงาน ก.พ., 2555: 153-155) ศึกษาจากงานวิจัยที่เกี่ยวของกับอาเซียน และศึกษาจากแบบวัด
ของ เบอรคและไรซ (Burke; & Reitzes.1991. 239-251)เคอรีและวีนเนอร (Curry; & Weaner.
1987-1987: 280-288) ลี (Lee. 2002: 356-358) ประกอบดวยขอคําถามจํานวน 13 ขอ ลักษณะ
เปนประโยคแบบมาตรประมาณคา 6 ระดับ คือ เปนประจํา บอยครั้ง คอนขางบอย คอนขางนอย
นอยครั้ง ไมเคยเลย เกณฑการใหคะแนน สําหรับขอความทางบวก ผูตอบเปนประจําได 6 คะแนน
บอยครั้ง 5คะแนน คอนขางบอย 4 คะแนน คอนขางนอย3 คะแนน นอยครั้ง 2 คะแนน และไมเคย
เลย 1 คะแนน สวนขอความทางลบใหคะแนนตรงกันขาม การแปลความหมายของคะแนน ผูตอบที่
ไดคะแนนรวมมากกวาแสดงวาเปนผูที่มีพฤติกรรมการปฏิบัติตามมุงประสงคกฎบัตรอาเซียน สูงกวา
ผูตอบที่ไดคะแนนรวมนอยกวา
2) ทักษะอาเซียน หมายถึง การที่นักศึกษาแสดงตนมีความชํานาญหรือสามารถในการ
ปฏิบัติงานนั้นๆ ที่เกิดจากการเรียนรู ประสบการณ ทักษะพื้นฐานของพลเมืองอาเซียน ดังเชน การ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางสรางสรรคการใชทักษะทางภาษา การคิดวิเคราะห แกปญหาอยางมี
เหตุผล มีความรับผิดชอบตอสังคมและการทํางานเปนทีม
การวัด ใชแบบวัดที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยศึกษาจากเอกสารคูมืออาเซียน (สํานักงาน ก.พ.,
2555: 153-155) และศึกษาจากแบบวัดของ สมใจ ธีรทิฐ (2556) และนิภาพร รอดไพบูลย (2556)
ประกอบดวยขอคําถามจํานวน 8 ขอลักษณะเปนประโยคแบบมาตรประมาณคา 6 ระดับ คือ จริง
ที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย เกณฑการใหคะแนน สําหรับขอความ

13
ทางบวก ผูตอบจริงที่สุดได 6 คะแนน จริง5 คะแนน คอนขางจริง 4 คะแนน คอนขางไมจริง
3 คะแนน ไมจริง 2 คะแนน และไมจริงเลย 1 คะแนน สวนขอความทางลบใหคะแนนตรงกันขาม
การแปลความหมายของคะแนน ผูตอบที่ไดคะแนนรวมมากกวาแสดงวาเปนผูที่มีทักษะอาเซียนสูง
กวาผูตอบที่ไดคะแนนรวมนอยกวา
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การศึกษาเรื่องปจจัยเชิงสาเหตุของเอกลักษณพลเมืองอาเซียนที่สงผลตอพฤติกรรมตาม
บทบาทพลเมืองอาเซียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมีวัตถุประสงคเพื่อทดสอบและ
เปรียบเทียบแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธปจจัยเชิงสาเหตุของเอกลักษณพลเมืองอาเซียนที่
สงผลตอพฤติกรรมตามบทบาทพลเมืองอาเซียนระหวางเพศชายกับเพศหญิงซึ่งเปนการแสวงหา
ความรูความจริง ตามแนวทางกระบวนทัศนปฎิฐานนิยม (Positivism) โดยผูวิจัยไดทบทวนเอกสาร
แนวคิ ด ทฤษฎี งานวิ จั ย ทั้ ง ในและต า งประเทศที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ป จ จั ย เชิ ง สาเหตุ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ
เอกลักษณพลเมืองอาเซียนและสงผลตอพฤติกรรมตามบทบาทพลเมืองอาเซียนผูวิจัยยังไดศึกษา
มโนทัศ น เ รื่ อง “กระบวนทัศ น ” (Paradigm) ที่อยู เ บื้องหลังวิธีก ารวิ จัยมีค วามเชื่อมโยงกั นอย า ง
ใกลชิดกับแนวทางและวิธีการวิจัย ทําใหการศึกษาครั้งนี้มีกรอบแนวคิดและตัวแปรที่เกี่ยวโยงกัน
สอดคลองความเปนเหตุเปนผลกัน ดังที่ผูวิจัยไดนําเสนอแนวคิดทฤษฎีเอกลักษณ ตัวแปรผลที่
เชื่อมโยงสูตัวแปรสาเหตุตามลําดับดังนี้
ตอนที่ 1 แนวคิดทฤษฎีเอกลักษณ(identity)ความผูกพัน และพฤติกรรมตามบทบาท
ตอนที่ 2 พฤติกรรมตามบทบาทพลเมืองอาเซียน
ตอนที่ 3 ปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอเอกลักษณพลเมืองอาเซียน ประกอบดวยรวมหมู
นิยม การับรูบรรยากาศความเปนอาเซียนการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับอาเซียนเจตคติตอประชาคม
อาเซียนและบริบทมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ตอนที่ 4 การแสวงหาความรูความจริงตามกระบวนทัศนปฏิฐานนิยม (Positivism)
ตอนที่ 5 กรอบแนวคิดและสมมติฐานของการศึกษา

ตอนที่ 1
บทบาท

แนวคิดทฤษฎีเอกลักษณ (identity) ความผูกพัน และพฤติกรรมตาม

แนวคิดทฤษฎีเอกลักษณ ความผูกพัน:การวัดและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
1. ความหมายของเอกลักษณ
แนวคิด “identity” แปลภาษาไทยวา “เอกลักษณ” หรือ “อัตลักษณ” เปนแนวคิดที่ปรากฏ
อยางแพรหลายในทางสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตรในปจจุบัน (Burke. 2003: 1)และขยายไปสู
สาขาอื่นๆ ดังเชน จิต วิทยาวิเคราะห จิตวิทยาสังคม รัฐศาสตร สังคมวิทยา และประวัติศาสตร
(Stryker; & Burke. 2000: 284) แตละสาขาจะใหความหมายของคําวา “identity” แตกตางกัน
(Burke. 2003: 1) ในสาขารัฐศาสตรและบางสวนของการศึกษาในสังคมวิทยา “identity” ใชกลาวถึง
เอกลักษณแหงชาติ (one’s national identity)หรือ เอกลักษณของชนเผา ในบริบทนี้จะใกลเคียงกับ
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ความหมาย ระดับ ชั้น ประเภทกลุมในสังคมและทุกคนที่อยูภายในกลุมหรือชนชั้นในสังคม จะมี
เอกลักษณที่เหมือนกันหรือเทาเทียมกัน “same” คําวา “identity” จะแสดงถึงความเปนกลุมกับแรง
ขับที่สนใจเกี่ยวกับตัวตน(self-interested motivation) สอดคลองกับการศึกษาของไวท(White.
1975) ที่มองidentity เกี่ยวของกับจัดตั้งระบบองคกร และการศึกษาของคารฮวน (Calhoun. 1994)
ที่กลาววา ในชนกลุมเผาสิ่งสําคัญตองมีเอกลักษณตนเองเหมือนกับกลุม ในดานจิตวิทยาการศึกษา
ของอีริกสัน (Erikson. 1968) “identity” คือ ความรูสึกสวนตัวในความเหมือนและความตอเนื่องของ
บุคคลที่รวมกันมโนภาพเกี่ยวกับการเปนและอยากเปน (Burke. 2003: 1)
ในการศึกษาครั้งนี้ “identity” ผูวิจัยจะขอใช คําวา “เอกลักษณ” ซึ่งเปนแนวคิดของสไตรเกอร
ที่ มี ฐ านคิ ด จากทฤษฎี โ ครงสร า งปฏิ สั ม พั น ธ สั ญ ลั ก ษณ ( Stryker.1966) ที่ ร วมสองแนวคิ ด
คือ 1) เอกลักษณคือ ระดับชนชั้นหรือการจัดประเภททางสังคม (identity as a social category)
และ 2) เอกลักษณ คือ ตัวตนที่ไมเหมือนใคร (identity as a unique individual) ในแนวคิดนี้
เอกลักษณ จะประกอบดวยความหมายของตัวตน (the meaning of the self) ดังเชน “ฉันเปน
นักเรียน” สามารถจัดแยกตัวตนได แตยังไมสามารถบอกเราไดวา การเปนนักเรียนมันหมายถึงอะไร
เปนความหมายภายในจากบุคคลถึงบุคคล แตเปนการแปรผันในการเห็นพองในความหมาย และ
ความคาดหวัง ซึ่งเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรม ในความหมายนี้ เปนสวนของตัวตน เชน ฉันเปน
ใคร? เขาบอกฉันวาอะไรที่คาดหวังจากตัวฉันและจะโตตอบกับตัวฉันอยางไร? เพราะเขารวมรับรู
รวมอาศัยอยูกับฉัน เขาสามารถบอกผูอื่นวาจะโตตอบกับฉันอยางไร (Burke. 2003: 1)
มีนักวิชาการกลาวถึงความหมายเอกลักษณในรูปแบบที่แตกตางกัน ดังเชน สไตรเกอร
และเบอรค (Stryker; & Burke. 2000: 284) เอกลักษณ คือ รูปแบบภายในที่เกี่ยวกับกระบวนคิด
(cognitive schemas-internally) จัดเก็บขอมูลและบันทึกความหมายเปนกรอบแนวคิดเพื่อแปลความ
ประสบการณ เชน บุคคลมีฐานในกระบวนการคิดสําหรับใหความหมายกับสถานการณ เพื่อนําไปสู
การปฏิ บั ติ ห รื อ แสดงพฤติ ก รรมเกี่ ย วกั บ ตั ว ตนที่ มี ค วามเฉพาะ ส ว น ฮิ ค แมนและคุ ณ (McCall.
2003:11 citing Hickman; & Kuhn. 1956: 242) เอกลักษณเปนคุณลักษณะหลักของตัวตน เปน “สิ่ง
ที่อยูภายในตัวบุคคล บทบาท สถานภาพและความคาดหวังที่เปนสัญลักษณแสดงใหผูอื่นทราบวา
บุคคลนั้นเปนตัวคุณ” เคสท(Cast. 2003: 41) เอกลักษณ คือ ชุดของความหมายที่เกี่ยวของกับ
ตัวตนในบทบาททางสังคมหรือสถานการณเปนความหมายที่แสดงใหเห็นวาบุคคลนั้นคือใครใน
บทบาทสําหรับนักจิตวิทยาสังคมรวมสมัยไดใหความหมายเอกลักษณไววา เปนการจัดหมวดหมู
เจาะจงของบุคคลในการบอกวาเขาเปนใคร และตําแหนงที่ตนมีนั้นสัมพันธกับบุคคลอื่นอยางไร
(Owens. 2003: 207)
เบอรค และไรซ(Burke; &Reitzes. 1981: 84) เอกลักษณ คือ ความหมายของคุณลักษณะ
เกี่ยวกับตัวตนในบทบาท (meaning one attributes to oneself in a role) ประกอบดวย 3 ประการ
คือ 1) เอกลักษณเปนผลผลิตทางสังคม ซึ่งเกิดจากการกอรูปและดํารงอยูผานกระบวนการทางสังคม
ดานการใหความหมายทําใหเกิดตัวตนตามการจัดประเภทหรือกลุมทางสังคม การปฏิสัมพันธกับ
ผูอื่นในการตรวจสอบและเปลี่ยนแปลงตัวตน และการยืนยันความถูกตองเกี่ยวกับตัวตนโดยการ
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แสดงพฤติกรรมตามบทบาททางสังคม 2) เอกลักษณ คือการใหความหมายตนเองที่เกิดจากหรือกอ
รู ป ในสถานการณ นั้ น ๆ และผ า นกระบวนการจั ด ลํ า ดั บ ขั้ น ทํ า ให เ กิ ด ตั ว ตน ซึ่ ง ความหมายของ
เอกลักษณเกิดจากการแสดงคุณลักษณะของบุคคลในสถานการณทางสังคม มีความเหมือนและ
แตกตางในบทบาทที่เกี่ยวพัน หรือบทบาทโตตอบ 3) เอกลักษณ คือ สัญลักษณและพฤติกรรม
สะทอน ผานการมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่น ซึ่งทําใหเกิดความหมายตัวตน ในบทบาทที่เกี่ยวของกับ
สถานการณที่ผูอื่นโตตอบตอบุคคล ซึ่งเปนการแสดงพฤติกรรมตามบทบาท ความหมายของตัวตนนี้
เรียนรูจากการกระทําที่ตนเองโตตอบกับผูอื่น บุคคลจะรับรูความหมายผานการกระทําที่โตตอบกับ
บุคคลอื่น เมื่อเวลาผานไปการกระทําที่โตตอบซ้ํานี้กลายเปนสัญลักษณที่ตนเองและบุคคลอื่นรับรู
รวมกัน
สวน สมศักดิ์ สีดากุลฤทธิ์(2545: 16) เอกลักษณ หมายถึง ความนึกคิดเกี่ยวกับบทบาท
เฉพาะตนของบุคคลในการแสดงออก เพื่อติดตอสัมพันธกับบุคคลอื่นตามโครงสรางทางสังคมและ
วัฒนธรรมที่บุคคลดํารงอยูภิญญาพันธ รวมชาติ (2553: 24) เอกลักษณ หมายถึง การรูคิดเกี่ยวกับ
บทบาทและตําแหนงเฉพาะตนในการแสดงออกเพื่อติดตอสัมพันธกับบุคคลอื่นในสังคม ทั้งนี้บุคคลที่
อยูในบทบาทและตําแหนงเดียวกันจะมีการแสดงออกที่เหมือนกันและแตกตางไปจากบุคคลที่อยูใน
บทบาทและตําแหนงอื่น
สรุป เอกลักษณ คือ การรับรูหรือการรูคิดเกี่ยวกับตัวตนที่มีความเฉพาะที่เกี่ยวของกับ
บทบาทสถานภาพ ความคาดหวังเพื่อนําไปสูการปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมตามบทบาทเฉพาะ ใน
การติดตอสัมพันธกับผูอื่นตามโครงสรางทางสังคม/กลุมที่บุคคลเปนสมาชิกซึ่งเปนสัญลักษณแสดง
ใหเห็นวาบุคคลนั้นคือใครในบทบาท เปนตัวตนที่มีความเฉพาะดังเชน “ฉันเปนพลเมืองอาเซียน”
สามารถจัดแยกตัวตนได เปนความหมายภายในที่เห็นพองกัน และตามความคาดหวังของสังคมซึ่ง
เปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรม หรือ มีพื้นฐานของความเปนกลุมทางสังคม และกลุมที่บุคคลเขาไปเปน
เจาของสมาชิก เชน กลุมสมาชิกอาเซียน กลุมพลเมืองอาเซียน สมาชิกของกลุมมีสวนชวยในการให
ความหมายวา คนนั้นคือใคร และตอไปจะขอกลาวถึงจุดกําเนิดของทฤษฏีเอกลักษณของสไตรเกอร
ซึ่งผูวิจัยใชเปนกรอบแนวคิดหลักในการศึกษาครั้งนี้ ดังรายละเอียดตอไปนี้
2. จุดกําเนิดของทฤษฎีเอกลักษณของสไตรเกอร
ทฤษฎีเอกลักษณ(IdentityTheory) ถูกนําเสนอครั้งแรกในป 1966 ในการประชุมสมาคม
สังคมศาสตรแหงอเมริกา (American Sociological Association) โดยเชลดอนสไตรเกอร(Sheldon
Stryker) ตอมาแนวคิดดังกลาวกลายเปนพื้นฐานสําคัญในการนําไปพัฒนาขยายการศึกษา (Stryker;
& Burke. 2000. 284) โดยที่ทฤษฎีเอกลักษณของสไตรเกอร มีพื้นฐานจากทฤษฎีปฏิสัมพันธเชิง
สัญลักษณ ดังรายละเอียดตอไปนี้
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แนวคิดทฤษฎีปฏิสัมพันธเชิงสัญลักษณ
แนวคิดทฤษฎีปฏิสัมพันธเชิงสัญลักษณไดถูกนํามาใชในทฤษฎีเอกลักษณของสไตรเกอร
ครั้งแรกจากการศึกษา เรื่องความเดนของเอกลักษณ (Stryker. 1968) ที่เสนอโดย มี้ด (Mead)
ที่กลาววา “ตัวตน และสังคม มีความเกี่ยวพันกัน” (self and society are linked) สไตรเกอร จึงได
เสนอแนวคิดเอกลักษณที่อยูบนฐานกรอบแนวคิดทฤษฎีปฏิสัมพันธเชิงสัญลักษณ (Burke. 2003: 23) ซึ่งเปนแนวคิดที่สอดคลองกัน โดยเฉพาะในมุมมองทั้งสี่ชุดดวยความเปนเหตุเปนผลที่สามารถ
อธิบายไดตลอดเวลา คือ
1) พฤติกรรม มีหลักเกณฑในการตั้งชื่อ หรือจัดประเภทกลุม หลักในการตั้งชื่อ หรือ
แบงกลุ ม ขึ้นอยูกับ สภาพแวดลอม นํามาซึ่งความหมายในรูปแบบพฤติกรรมที่แสดงตามความ
คาดหวังของสังคมที่ตนเองดํารงอยู จากการมีปฏิสัมพันธกับผูอื่น บุคคลเรียนรูที่จะจําแนกบุคคลที่
ตนเองเข า ไปมี ป ฏิ สั ม พั นธ ด ว ย และในกระบวนการนี้ บุ ค คลจะเรี ย นรู ค วามคาดหวั ง ที่จ ะแสดง
พฤติกรรมตอบุคคลอื่นๆ ที่ตนเองเขาไปมีสวนเกี่ยวของอยางไร (Stryker.1980. 53-54)
2) จากการมีปฏิสัมพันธระหวางกลุม มีสัญลักษณที่ใชในการแตงตั้ง หรือกําหนด
“ตําแหนง” ซึ่งเปนสวนประกอบของโครงสรางทางสังคม ตําแหนงนี้ทําใหเกิดการแสดงพฤติกรรม
รวมกันตามความคาดหวังของสังคม ซึ่งผลที่ตามมาคือบทบาท
3) มนุษยที่ดํารงอยูในสังคมตางมีชื่อ หรือตําแหนงที่ตนเองครอบครองตามการคาดหวัง
ที่ติดมากับตนเอง ซึ่งเปนสิ่งภายในและเปนสวนหนึ่งของตัวตน ตําแหนงที่ผูกมัดตามโครงสรางทาง
สังคม และผูกมัดกับบุคคล ดังเชน พอ ผูกมัดลูกชายและลูกสาวผานตําแหนงโครงสรางในครอบครัว
หลักการนี้สอดคลองกับแนวคิดปรัชญาของเจมส (James.1890) กลาววา เรามีหลายตัวตน เมื่อเรา
เขาไปสรางความสัมพันธกับผูอื่น และสอดคลองกับปรัชญาเฮเกล (Georg Wilhelm Friedrich
Hegel) ไดผนวกโลกขางนอกเขามาเปนสวนจําเปนของกระบวนการสรางและนิยามของจิตสํานึก
เขาบรรยายความสัมพันธของจิตสํานึกกับโลกโดยเปรียบกับความสัมพันธระหวางนายกับทาส ที่
ตระหนักวา การมีอยูของอีกฝ ายทํ าใหการมีอยูของตนสมบูรณได ตางก็เห็นวาอีกฝายหนึ่งเปน
องคประกอบที่จําเปนของความเปนตัวเอง “ความเปนตัวฉัน” (อภิญญา เฟองฟูสกุล. 2546: 9
อางอิงจาก Descartes Meditation III Tamsin Lorraine.1990)
4) พฤติกรรมทางสังคมเกิดขึ้นผานกระบวนการแสดงตามบทบาท (role-making
process) ที่เกิดจากการเจรจาตกลง การพัฒนาและการปรับเปลี่ยนตามความคาดหวัง ผานการมี
ปฏิสัมพันธ ดังนั้น เอกลักษณของแตละบุคคล จะมีลักษณะเฉพาะที่ควบคุมอันเกิดจากประสบการณ
ของแตละคนและการมีปฏิสัมพันธกับผูอื่น
สรุ ป ในสี่ ส ภาพแวดล อ มตามแนวคิ ด ของสไตรเกอร เป น สิ่ง สํา คัญ ในการเข า ใจตัว ตน
เอกลักษณและบทบาททางสังคม พรอมทั้งเขาใจในความหลากหลายบทบาทในสังคม การดํารง
ตําแหนงหลายบทบาทในสังคมที่ติดมากับบุคคลในสังคม ทําใหบุคคลมีเอกลักษณที่หลากหลายหรือ
มากกวาหนึ่งบทบาท ดังเชน พอ สามี พนักงานขาย สมาชิกองคกร เปนตน เอกลักษณที่ดํารงอยูจะ
ขยายกวางขึ้น เมื่อบุคคลเขาไปสรางความสัมพันธเปนสมาชิกในโครงสรางทางสังคม ดังนั้น ตัวตน

18
ประกอบดวยเอกลักษณที่มากกวาหนึ่ง ดังเชน บางคนเปนทั้งแมและเปนพลเมืองอาเซียน ซึ่งทั้งสอง
ไดรับอิทธิพลจากสังคม ซึ่งจากแนวคิดพื้นฐานดังกลาวผูวิจัยคิดวา เปนสิ่งสําคัญทําใหเกิดความ
เข า ใจอย า งลึ ก ซึ้ ง เห็ น ความสอดคล อ งและสามารถเชื่ อ มโยงแนวคิ ด ทั้ ง สอง(แนวคิ ด ทฤษฎี
ปฏิสัมพันธเชิงสัญลักษณกับแนวคิดทฤษฎีเอกลักษณของสไตรเกอร)ไดอยางชัดเจนตอไปผูวิจัยจะ
ขอนําเสนอแนวคิดหลักของทฤษฏีเอกลักษณ ที่เกิดจากการศึกษา วิจัย ทดสอบทฤษฎีอยางจริงจัง
เปนระบบและพัฒนามาตลอด 50 กวาปที่ผานมาของสไตรเกอร และคณะ ซึ่งแบงออกเปน 2
แนวทาง ดังที่จะกลาวตอไป
ทฤษฎีเอกลักษณของสไตรเกอร: พัฒนาการสองแนวคิดหลัก
ทฤษฏีเอกลักษณไดพัฒนาออกเปนสองแนวคิดที่แตกตางกัน แตทั้งสองมีความเกี่ยวโยง
กันโดยตรง ซึ่งทั้งสองเกิดขึ้นจากแนวคิดพื้นฐานทฤษฎีปฏิสัมพันธเชิงสัญลักษณแนวคิดแรก มี
วัตถุประสงคหลักเพื่อมุงเนนศึกษาและอธิบายโครงสรางทางสังคมมีผลตอตัวตนอยางไร และตัวตนมี
อิทธิพลตอพฤติกรรมทางสังคมอยางไร(how social structures affect self and how self affects
social behaviors) กลาวคือ เนนความสัมพันธหรือความเกี่ยวของระหวางโครงสรางทางสังคมกับ
เอกลักษณ และพฤติกรรมทางสังคม เปนการศึกษาของสไตรเกอรและคณะ (Stryker; & Burke.
2000.285;Stryker.1980;Stryker;&Serpe.1982;1987;Callero.1985;&Serpe.1987;Nuttbrock;&Freudig
er.1991)แนวคิ ด ที่ ส องมุ ง เน น ศึ ก ษากลไกภายในของกระบวนการตั ว ตน (self-process)มี ผ ลต อ
พฤติ ก รรมทางสั งคม คือ เน น ในการศึ ก ษากระบวนการภายในของการตรวจสอบตนเอง (selfverification)เปนการศึกษาของเบอรคและคณะ (Burke.1991; Burke; & Reitzes.1991; Burke; &
Reitzes.1981; Burke; &Tully. 1977; Matthew. 2003: 71)
แนวคิดแรก:ปจจัยภายนอกโครงสรางทางสังคม และโครงสรางของตัวตน
ทฤษฎีเอกลักษณพัฒนาขึ้นบนพื้นฐานทฤษฎีของ จอรชเฮอรเบิรตมี้ด (George Herbert
Mead.1934) ได นํ า เสนอประเด็ น สํ า คั ญ ที่ เ ป น กรอบแนวคิ ด ในการอธิ บ ายทางสั ง คมวิ ท ยาและ
จิตวิทยาสังคม ซึ่งในขณะนั้น มี้ด ไดเสนอเพียงกรอบแนวคิดปราศจากการทดสอบทางทฤษฎี ไววา
“society shapes self shapes social behavior”จากแนวคิดของมี้ด ทฤษฎีเอกลักษณจึงเริ่มเกิดขึ้น
และเริ่มทําการศึกษาวิจัย มีการทดสอบทฤษฎีอยางจริงจัง เปนระบบเพื่ออธิบายพฤติกรรมที่เกิดขึ้น
โดยมุงเนนความหมายของ “สังคม” และ “ตัวตน” (Stryker.1968) นอกเหนือจากแนวคิดของมี้ดสไตร
เกอรและคณะยังไดขอคนพบที่เปนความคิดของนักสังคมศาสตรรวมสมัย คือ สังคมมีแบบแผนที่
เชื่อมโยงและมีความสัมพันธกัน มีระบบระเบียบที่แตกตางกัน มีการจัดระเบียบของกลุม องคกร
ประชาคมสังคม และสถาบันและมีการแบงแยก จัดประเภทชนชั้นกลุมชาติพันธ อายุ เพศ ศาสนา
และตั ว แปรอื่ นๆ เป นตน นอกจากนี้ บุค คลเชื่อวา ในการดําเนินชีวิตของตนเองที่เ กี่ ย วของกัน
เล็กนอยในเครือขายเฉพาะของความสัมพันธในสังคม โดยผานบทบาทที่นําพาใหตนเองเขาไปมีสวน
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รวมในเครือขายนั้น รูปแบบความเหนี่ยวแนนของปฏิสัมพันธและความสัมพันธแสดงความหมายทาง
โครงสรางปฏิสัมพันธสัญลักษณ (Stryker; & Burke. 2000. 285)
สิ่งแรกที่ ท ฤษฎีเอกลัก ษณ ใ หค วามสนใจจากกรอบแนวคิดของมี้ ดคือ “พฤติก รรมทาง
สังคม” กลายเปน “พฤติกรรมเลือกตามบทบาท” (“social behavior” become “role choice
behavior”) ทฤษฎีพยายามคนหาคําตอบ ที่เปนแกนสําคัญของคําถามนี้ ในสถานการณที่จะเลือก
แสดงพฤติกรรม ในกรณีมีสองบทบาทตามความคาดหวังที่เกิดจากตําแหนงเมื่อบุคคลดํารงอยูใน
สังคม ทําไมบุคคลจึงเลือกที่จะแสดงบทบาทที่เฉพาะเพียงบทบาทเดียว(Stryker. 1968; 1980)
ทฤษฎีเอกลักษณของสไตรเกอรยอมรับกับแนวคิดของมี้ด ในดาน “ตัวตนสะทอนถึงสังคมที่ตนอาศัย
อยู” (self reflects society) ผลมาจากความอิสระระหวางกันและการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
รวมทั้ง ยังเห็นดวยกับแนวคิดของเจมส (James. 1890) ในเรื่องการครอบครองของบุคคลมีหลาย
ตัวตน ตามที่บุคคลเขาไปมีปฏิสัมพันธในกลุมทําใหเกิดบทบาท สรุปแลวทฤษฎีเอกลักษณเชื่อวา
บุคคลจะมีเอกลักษณและจะแสดงบทบาทที่หลากหลาย (มากกวาหนึ่งบทบาท) ตามเครือขายที่
บุคคลเขาไปมีปฏิสัมพันธดวย ทําใหบุคคลครอบครองตําแหนงและแสดงบทบาทตามสถานการณ ที่
บุคคลเขาไปมีสวนรวม ดังนั้นตามแนวคิดทฤษฏีเอกลักษณบทบาททางสังคมเปนความคาดหวังที่ติด
กับตําแหนงเมื่อบุคคลเขาไปเกี่ยวของ โดยทฤษฎียืนยันวา การเลือกบทบาทเปนองคประกอบของ
เอกลักษณที่เกิดจากลําดับขั้นของความเดนที่สะทอนถึงความสําคัญของลําดับขั้นที่เกิดจากกฎเกณฑ
ทางสั งคม ซึ่ งประเด็ นองค ประกอบของเอกลักษณดังเชน ความเดน ความสําคัญและการเลื อก
บทบาทนี้ผูวิจัยจะขออธิบายอยางละเอียดในหัวขอตอไป
แนวคิดที่สอง: กระบวนการกลไกภายในของตัวตน (Internal Mechanisms)
ทฤษฎี เ อกลั ก ษณ เ ริ่ ม เกิ ด คํ า ถามเกี่ ย วกั บ จุ ด เริ่ ม ต น ความแตกต า งของความเด น ของ
เอกลักษณในโครงสรางตัวตนของบุคคล และทําไมความเดนของเอกลักษณจึงเกิดการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา (Stryker.1968; Wells; & Stryker.1988) จากคําถามดังกลาว ทฤษฎีเอกลักษณยืนยัน
ความเชื่อมโยงระหวางความเดนของเอกลักษณและพฤติกรรมที่ผูกติดกับบทบาทที่อยูเบื้องหลัง
เอกลั กษณ นั้น ๆ ความคาดหวัง ที่ติด กับ บทบาทเป นสิ่ง ภายในนํ า ไปสูก ารแสดงพฤติก รรม การ
เชื่อมโยงนี้ไดรับการสนับสนุนจากแนวคิดดานรูปแบบการรูคิด(cognitive schemas) (Stryker; &
Serpe. 1994; Stryker; & Burke. 2000: 287) แลวคําถามที่วา เอกลักษณทําใหเกิดการแสดง
พฤติ ก รรมตามเอกลั ก ษณ อ ย า งไร?ตามฐานแนวคิ ด ทฤษฎี ป ฏิ สั ม พั น ธ เ ชิ ง สั ญ ลั ก ษณ กล า วว า
เอกลักษณ คือการใหความหมายตัวตน ซึ่งการใหความหมายตัวตนพัฒนาจากการใหความหมาย
บริบทตามบทบาทและตอบโตในบทบาท (Stryker; & Burke. 2000: 287) จากแนวคิดปฏิสัมพันธ
เชิงสัญลักษณ พฤติกรรมสามารถที่จะแสดงถึงบุคลิกเฉพาะที่มีความหมาย เบอรคและไรซ (Burke;
& Reitzes. 1981; Stryker; & Burke. 2000: 287) เสนอวา ความสัมพันธระหวางเอกลักษณ และ
พฤติกรรมเกิดขึ้นในความหมายที่บุคคลรับรูรวมกันเบอรค และทูลลี่ (Burke; & Tully.1977) พบวา
จากการศึกษาของ ออสกูด และคณะ(Osgood; & colleagues. 1957) ที่ศึกษาพัฒนากระบวนการวัด
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ความแตกตางของความหมายของคําที่ส ะทอนถึงมุมมองการให ความหมายเกิ ดขึ้นจากภายใน
กระบวนการภายในจะตอบสนองตอสิ่งเราภายนอก แนวคิดนี้สนับสนุนกับแนวคิดที่ศึกษาเกี่ยวกับ
ตัวตน (Schwartz; & Stryker. 1970) การศึกษาครั้งนั้นพบวา การใหความหมายตัวตน คือการ
ตอบสนองกลับตามบทบาทของตนเอง สามารถวัดความนาเชื่อถือไดจากระดับความแตกตางดวย
ความหมายของคําตอมา เบอรค และไรซ (Burke; & Reitzes.1981) ไดศึกษาเกี่ยวกับการให
ความหมายแตกตางในการวัดเอกลักษณของนักศึกษามหาวิทยาลัยและพฤติกรรม พบวา การรับรู
ความหมายรวมกัน จะเกี่ยวของกันระหวางเอกลักษณและพฤติกรรมเอกลักษณสามารถทํานาย
พฤติ ก รรมในกรณี เ มื่ อ ความหมายของเอกลั ก ษณ ส อดคล อ งกั บ ความหมายของพฤติ ก รรม
ตัวอยางเชน มุมมองตัวตนของนักศึกษา/นิสิตในระดับมหาวิทยาลัย คือ การชอบคบคาสมาคมเปน
สวนหนึ่งของเอกลักษณนักศึกษา ดังนั้น ความหมายที่เกิดจากภายในและความคาดหวัง ทําใหเกิด
ตัวตน ดังเชน นักศึกษาผูที่ใหคํานิยามตนเองเปนมุงสูวิชาการ จะโตตอบคุณสมบัติที่แสดงวาเขาเปน
สวนหนึ่งของนักศึกษา (Burke; & Reitzes.1981) แตเมื่อบุคคลไดรับขอมูลกลับกันสิ่งที่ไมสอดคลอง
กับสิ่งที่ยึดถือความหมายตัวตนในเอกลักษณของตนเอง บุคคลจะรูสึกไมดีเสียใจและทุกขใจกับการ
ใหคุณคาในตนเอง (Matthew. 2003: 71)
การใหความหมายตัวตนมีความสัมพันธกับการใหความหมายพฤติกรรมที่บุคคลแสดง
อยางไร สําหรับทฤษฎีเอกลักษณ ประกอบดวยสี่องคประกอบ(Burke.1991) 1) ชุดของความหมายที่
บุคคลยึดถือในการใหนิยามของบทบาทเอกลักษณของตนเองตามสถานการณ 2)การรับรูความหมาย
ของบุคคลภายในสถานการณจะเชื่อมโยงกับองคประกอบของการใหความหมายเอกลักษณนั้นๆ 3)
การเปรียบเทียบ หรือกลไกที่เปรียบเทียบการรับรูการใหความหมายในสถานการณกับเอกลักษณที่
บุคคลครอบครอง4) พฤติกรรมของแตละบุคคล ซึ่งมีโครงสรางของความแตกตางระหวางการรับรู
ของตนเองและการับรูตามเกณฑทางสังคม (Stryker; & Burke. 2000: 287) พฤติกรรมตามกรอบ
แนวคิดนี้ สามารถเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ และการรับรูความหมายที่เกี่ยวของกับตนเอง(selfrelevant meaning) เพื่อกอใหเกิดการยอมรับเอกลักษณที่ตรงกับเกณฑทางสังคม ซึ่งกรณีการรับรู
ความหมายที่เกี่ยวของกับตัวตนสอดคลองกับเอกลักษณมาตราฐานคือ การตรวจสอบตนเอง (selfverification) สิ่งนี้คือความสามารถในการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ หรือเมื่อบุคคลอาศัยอยูใน
สถานการณ และสรางสถานการณใหม ที่เชื่อมโยงกับเอกลักษณตามมาตรฐาน (Stryker; & Burke.
2000: 287-288)
ดังนั้น จึงสรุปไดวา การรวมสองแนวคิดของทฤษฎีเอกลักษณกลาวคือ แนวคิดแรกเนน
ศึกษาโครงสรางทางสังคมที่เปนจุดกําเนิดทําใหเกิดเอกลักษณและแนวคิดที่สองเนนกลไกภายใน
กระบวนการรูคิดเกี่ยวกับเอกลักษณ ทั้งสองแนวคิดทําใหคนพบพฤติกรรมที่แสดงถึงเอกลักษณ ที่
เกิดจากการมีปฏิสัมพันธกับผูอื่น (Stryker; & Burke. 2000: 288) การเชื่อมโยงสองแนวคิดนี้ เปน
ประโยชนตอการขยายการศึกษา ดังเชน การศึกษาบทบาทเปนสิ่งภายนอก ที่เชื่อมโยงกับตําแหนง
ทางสังคมภายในโครงสรางทางสังคม เอกลักษณเปนสิ่งภายใน เปนสวนประกอบจากภายในที่
เกี่ยวของกับการใหความหมายและความคาดหวังตามบทบาทที่บุคคลเขาไปเปนสมาชิกหรือคบคา
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สมาคมดวย จากการรับรูถึงบทบาท โครงสรางทางสังคมทําใหเกิดตําแหนงในการติดตอระหวางกัน
และทําใหเกิดบทบาทที่บุคคลเขาไปเกี่ยวของหรือเขารวมเปนสมาชิกกลุมในแตละครั้งที่บุคคลเขาไป
เกี่ยวของโดยการทํากิจกรรมรวมกันใชแหลงทรัพยากรรวมกัน และรับรูความหมายซึ่งกันและกัน
(Stryker; & Burke. 2000. 289)
ตัวแปรที่เกี่ยวของกับเอกลักษณ: ความผูกพัน องคประกอบของเอกลักษณ
ทฤษฎีเอกลักษณของสไตรเกอร (Stryker.1987) เชื่อวา ตัวตน ประกอบขึ้นดวยลําดับขั้น
ความเดนของเอกลักษณที่แตกตาง และความผูกพันของบุคคลที่เชื่อมโยงกับบทบาท(Owens; &
Serpe. 2003: 87) ขอสมมุติฐานของทฤษฎี กลาววา เอกลักษณสะทอนใหเห็นถึงความผูกพันที่เกิด
จากบทบาทความสั ม พั น ธ กล า วคื อ ความผู ก พั น ทํ า ให เ กิ ด ความเด น ความสํ า คั ญ และความ
ภาคภูมิใจในเอกลักษณความเดน ความสําคัญและความภาคภูมิใจในเอกลักษณทําใหเกิดพฤติกรรม
ตามบทบาท (Stryker; & Burke. 2000. 286) ซึ่งขอสมมุติฐานดังกลาว ผูวิจัยจะขออธิบายอยาง
ละเอียดดังตอไปนี้
ความผูกพัน
จากคนพบทางจิตวิทยาสังคมที่เชื่อวา “โครงสรางทางสังคมและตัวบุคคลมีความสัมพันธซึ่ง
กันและกัน” (reciprocal relationship between social structure and the individual)และปจจัย
โครงสรางทางสังคมมีอิทธิพลตอบุคคล ซึ่งกระบวนการทางสังคมสงผลตอการกระตุนใหเกิดตัวตน
(active self) สามารถทําใหบุคคลรูคิดสะทอนกลับและนําไปสูการแสดงพฤติกรรมสอดคลองกับ
แนวคิดหลักของทฤษฎีปฏิสัมพันธสัญลักษณนิยมของมี้คและคูลี่ (Cooley 1902; Mead 1934) ที่
เนนศึกษาตัวตนและโครงสรางทางสังคม ดังนั้น สไตรเกอรและคณะจึงเริ่มสนใจศึกษาปจจัยที่สงผล
กระตุนใหเกิดตัวตน (Burke; & Reitzes. 1991: 239)
ฟุต (Foote. 1951) ไดนําเสนอแนวคิดเกี่ยวกับความผูกพันมีผลตอการกระตุนใหเกิดตัวตน
และนําไปสูการกระทํา (sustain lines of activity)ฟุต เชื่อวา การแสดงบทบาทที่ปราศจากเอกลักษณ
เปนพฤติกรรมที่ไมมีความหมาย ไมมีเปาหมายหรือสิ่งจูงใจ(role playing without identity is empty
behavior, without motive or incentive) และเสนอวา บุคคลที่มีความผูกพันและมีเอกลักษณเปนสิ่ง
สําคัญสําหรับการเกิดตัวตน ดังนั้น ความผูกพันจึงเปนปจจัยสําคัญที่มีบทบาทตอความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและสังคม ซึ่งแนวคิดความผูกพัน ไดมีผูศึกษาไวหลายทาน เชน เบคเคอร (Becker.
1960;1964) ศึกษาความผูกพันที่อธิบายถึงความยึดมั่นผูกพันและการคงอยูของบุคคลเกี่ยวของกับ
การกระทํา แคนเตอร (Kanter. 1968) ศึกษาความผูกพันที่เกิดจากความรูสึกเต็มใจของสมาชิกใน
การทุ ม เทแรงกายและความภั ก ดี ต อ สั ง คมองค ก ร และการศึ ก ษาของแมคคอล และซิ ม มอน
(McCall&Simmons.1966) สไตรเกอรและคณะ (Stryker. 1968;1980) ที่เชื่อวา ความผูกพันเปน
ปจจัยหนึ่งที่ทําใหบุคคลรับรูเกี่ยวกับตัวตนและความหมายเกี่ยวกับตัวตนนําไปสูการแสดงบทบาท
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ของตนเอง สอดคลองกับ แมคคอล และซิมมอน(McCall; & Simmons. 1966)เมื่อบุคคลมีความ
ผูกพันตอสิ่งใดเขามักจะนึกถึงการใหความหมายเกี่ยวกับตัวเอง ความผูกพันจะเพิ่มขึ้นเมื่อบุคคล
ไดรับรางวัลที่มีประโยชน เชน เงินรางวัล การชมเชย สิ่งที่ดีๆ ที่ทําใหสุขใจ ดังนั้น สไตรเกอรจึงนํา
แนวคิดความผูกพันเปนสวนหนึ่งในการพัฒนาทฤษฎีเอกลักษณ โดยคาดวา ความสัมพันธระหวาง
ความผูกพันและตัวตนรวมกันมีอิทธิพลตอพฤติกรรม และมีผลตอความคงทนในชุดของความหมาย
เกี่ยวตัวตนหรือเอกลักษณ(Burke; & Reitzes. 1991: 240-241)
“ความผูกพัน” หมายถึง ระดับของความสัมพันธของบุคคลกับผูอื่น ในเครือขายทางสังคม
ซึ่งจะขึ้นอยูกับบทบาทและเอกลักษณเฉพาะที่ครอบครอง ความผูกพันสามารถวัดไดจากคุณคา
ความหมายของความสัมพันธกับบุคคลอื่นซึ่ง สไตรเกอรไดแบงความผูกพันเปน 2 ดาน1) ความ
ผูกพันดานปฏิสัมพันธคือ ปริมาณของความสัมพันธที่บุคคลเขาไปมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่นๆ ใน
เครื อ ข า ยทางสั ง คม หรื อ กั บ สมาชิ ก ในกลุ ม ซึ่ ง นํ า ไปสู ก ารแสดงเอกลั ก ษณ ห รื อ ตั ว ตนที่ มี
ลักษณะเฉพาะ ซึ่งปริมาณความสัมพันธขึ้นกับจํานวนของบุคคลที่เขาไปมีปฏิสัมพันธดวย 2) ความ
ผูกพั นดานอารมณ คื อ การประเมินคา ทางอารมณที่เ กี่ ย วของกับ ความสัมพั นธ กับ บุค คลอื่ น ใน
เครือขายทางสังคม หรือสมาชิกในกลุม จากการแสดงเอกลักษณเฉพาะ เปนความสัมพันธที่ลึกที่มี
อิทธิพลตอเอกลักษณ เชน เปนการแสดงนัยทางอารมณที่บุคคลปฏิบัติตอเครือขายทางสังคมโดย
ผานเอกลักษณที่มีลักษณะเฉพาะของบุคคลนั้นเชน บุคคลรูสึกความสัมพันธนั้นทางบวก มีความสุข
(Burke; & Reitzes.1991. 241; Owens; & Serpe. 2003. 88)
สไตรเกอร (Stryker.1968)
เห็นวา แนวคิดความผูกพัน มีโครงสรางองคประกอบที่
แข็ ง แกร ง กล า วคื อ ความผู ก พั น แสดงถึ ง ความสั ม พั น ธ ที่ บุ ค คลมี ต อ ผู อื่ น เพราะบุ ค คลจะมี
เอกลักษณเฉพาะ ซึ่งความผูกพันมีสองดาน ดานแรก คือ บุคคลจะกระทํากับสมาชิกอื่นที่บุคคลเขา
ไปสรางความสัมพันธเปนความผูกพันที่ขยายขอบเขตกวางขึ้น อีกดานคือ การทําใหความสัมพันธ
ดัง กล าวแน น เฟน และลึ้ กซึ้ งยิ่ งขึ้ น เช น เมื่ อบุ ค คลทํ า งานเป น พนั ก งานขาย บุ ค คลจะไม เ พี ย งมี
เอกลักษณของพนักงานขาย แตจะมีความสัมพันธเชื่อมโยงเครือขายกับผูอื่น เพราะทําหนาในการ
ทํางาน บุคคลจะเปนสมาชิก และทํางานรวมกัน สรางเครือขายกับผูอื่น เพื่อการทํางานจะไดบรรลุผล
สัมพันธภาพจะมั่งคงขึ้น แตถาบุคคลขาดงาน ลาออก ความสัมพันธอาจจะสูญหาย บุคคลจะขาด
ความผูกพันเอกลักษณความผูกพันก็จะไมเกิดขึ้น (Cast.2003: 43)
สอดคลองกับการศึกษาของเบอรค และไรซ (Burke; & Reitzes.1991: 239-251) ศึกษา
ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งความผู ก พั น เอกลั ก ษณ และพฤติ ก รรมตามบทบาท โดยตั้ ง สมมติ ฐ าน
1) ความผูกพันมีอิทธิพลหรือกํากับความสัมพันธระหวางเอกลักษณและการยืนยันพฤติกรรมตาม
เอกลักษณโดยที่ความผูกพันมีอิทธิพลปฏิสัมพันธแข็งแกรงระหวางความหมายของเอกลักษณและ
พฤติกรรมตามบทบาทสําหรับบุคคลที่มีความผูกพันสูงกวาบุคคลที่มีความผูกพันต่ํา กลุมตัวอยาง
เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยขนาดใหญ ตอนกลางตะวันตก จํานวน640 คน เก็บ
ขอมูลในป 1976 วัดดวยแบบสอบถามที่ถามเกี่ยวกับเอกลักษณของตนเองในเปนนักศึกษา และ
พฤติกรรมที่แสดงตามบทบาทของการเปนนักศึกษาพบวา ความผูกพันสงผลตอการเกิดเอกลักษณ
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นักศึก ษา และยั งพบว าความผูกพันมีอิทธิพ ลตอความสัมพันธระหวางเอกลั ก ษณนักศึก ษาและ
บทบาทของการเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยซึ่งอิทธิพลของเอกลักษณนักศึกษา(student identity) ตอ
บทบาทนักศึกษาในการรับผิดชอบวิชาการ ประกอบดวย3 ดานการใชเวลาในบทบาท เกรดเฉลี่ย
GPA. และการปรั บ ตั ว ต อ บทบาทเอกลั ก ษณ นั ก ศึ ก ษา ซึ่ ง แต ล ะด า นจะมี ค ะแนนสู ง และพบ
ความสัมพันธแบบอิทธิพลกํากับของความผูกพัน เชน บุคคลที่มีความผูกพันสูงจะมีเอกลักษณและ
บทบาทของการเปนนักศึกษาสูง
การวัด
เบอรค และไรซ (Burke; & Reitzes. 1991. 239-251) ไดสรางแบบวัด ศึกษาความสัมพันธ
ระหว างความผูกพัน เอกลักษณ และพฤติกรรมตามบทบาทของนักศึกษาระดับปริญญาตรีเปน
แบบสอบถามความผูกพันประกอบดวย ขอคําถามเกี่ยวของกับความผูกพันแบงเปน 2 ดาน คือ
ความผูกพันดานปฏิสัมพันธ ซึ่งเปนขอคําถามเกี่ยวของกับความสัมพันธระหวางบุคคล ความใกลชิด
ในการเปนนักศึกษามหาวิทยาลัย และความผูกพันดานอารมณ ดังเชน ความรูสึกอยางลึกซึ้ง ผล
รางวัล และคุณคาของการเปนนักศึกษามหาวิทยาลัย ตัวอยางขอคําถามความผูกพันดานอารมณ
จํานวน 16ขอเชน ขอ 1) “ระดับความพึงพอใจหรือเต็มเปยมที่ฉันไดเปนนักศึกษามหาวิทยาลัย” ขอ
2) “ฉันรูสึกวาการเปนนักศึกษามีประโยชนหรือเปนรางวัลใหกับฉันในอนาคต” ขอ 3) “ผูคนบอกวา
ฉันมีตําแหนงสําคัญในการเปนนักศึกษา”ขอ 4) “บอยครั้งที่ฉันไดรับคําชมจากการเปนนักศึกษา” ขอ
5) “บุคคลอื่นรูสึกผิดหวังเมื่อรูวาฉันเปนนักศึกษา”สวนความผูกพันดานปฏิสัมพันธประกอบดวย 8
ขอ ตัวอยางขอคําถาม ขอ 1)“พี่ชาย/พี่สาวเปนคนสําคัญตอฉันในการเปนนักศึกษา” ขอ 2) “เพื่อน
มัธยมปลายมีความสําคัญตอฉันในการเปนนักศึกษามหาวิทยาลัย” ขอ 3) “ความใกลชิดในมัธยมเปน
สิ่งสําคัญตอฉันในการเปนนักศึกษามหาวิทยาลัย” ขอ 4) “ผูปกครองเปนบุคคลสําคัญสําหรับฉันใน
การเปนนักศึกษา” ขอ 5) “จํานวนบุคคลที่ฉันคบเปนเพื่อนในมหาวิทยาลัย”
ภิ ญ ญาพั น ธ ร ว มชาติ (2553) ศึ ก ษาป จ จั ย เชิ ง สาเหตุ ข องความผู ก พั น ต อ บทบาท
เอกลักษณของนักเรียนวิทยาศาสตรและไดนําแบบวัดความผูกพันดานปฏิสัมพันธ ดานอารมณของ
นักศึกษาวิ ทยาศาสตรจากการศึกษากอนทําปริญญานิพนธ (ภิญญาพันธ รวมชาติ . 2551) โดย
ปรับปรุงขอคําถามบางขอใหมีความเหมาะสมกับกลุมตัวอยางลักษณะของแบบสอบถามมาตราสวน
ประมาณคํา 6 ระดับ ตั้งแตทุกครั้ง บอยครั้ง คอนขางบอยครั้ง คอนขางนอยครั้ง นอยครั้งและไมเคย
เลย ดานปฏิสัมพันธ จํานวน 14 ขอ โดยมีคาอํานาจจําแนกรายขออยูระหวาง .376-.707 มีคาความ
เชื่อมั่นเทากับ .889 ตัวอยางขอคําถาม ขอ1)“เมื่อฉันมีปญหาที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตร ฉันจะ
นํามาปรึกษาหารือกับอาจารยผูสอนวิทยาศาสตร”ขอ 2) “ฉันไมมีการซักถามกับนักวิทยาศาสตรทาน
ใดเลย เมื่อไปฟงการบรรยายของทาน” สวนแบบวัดความผูกพันดานอารมณ จํานวน16 ขอ มีคา
อํ า นาจจํ า แนกรายข อ อยู ร ะหว า ง 285-.711 มี ค า ความเชื่ อ มั่ น เท า กั บ .902 ตั ว อย า งข อ คํ า ถาม
ขอ 1)“ฉันรูสึกวาการไดพูดคุยเรื่องราวทางดานวิทยาศาสตรกับนักวิทยาศาสตรมีความสําคัญตอฉัน”

24
ขอ 2) “ฉันรูสึกวาการไดทําการทดลองหรือโครงงานวิทยาศาสตรกับเพื่อนนักเรียนวิทยาศาสตรมี
ความสําคัญกับฉัน”
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดนิยามความผูกพันตอบทบาทของพลเมืองอาเซียนหมายถึง
ระดับความสัมพันธของนักศึกษากับบุคคลอื่นๆ ในเครือขายทางสังคมอาเซียน ซึ่งมีผลตอการคงอยู
ของนักศึกษาในเอกลักษณพลเมืองอาเซียน มี 2 องคประกอบ1) ความผูกพันดานปฏิสัมพันธ
หมายถึง ปริมาณที่นักศึกษาเขาไปมีปฏิสัมพันธ พูดคุย แลกเปลี่ยนความรู ทํากิจกรรมเกี่ยวกับ
อาเซียนรวมกับบุคคลอื่นๆ อาจารย และเพื่อนนักศึกษาทําใหนักศึกษาแสดงถึงการมีเอกลักษณ
พลเมืองอาเซียน 2) ความผูกพันดานอารมณ หมายถึง การประเมินคาทางอารมณของนักศึกษาจาก
การพูดคุยหรือการทํากิจกรรมที่เกี่ยวของกับอาเซียนรวมกับบุคคลอื่นๆ อาจารย และเพื่อนนักศึกษา
เชน ความรูสึกทางบวก รูสึกดี พอใจ มีประโยชน และมีความสุข ผูวิจัยใชแบบวัดที่ปรับจากแบบวัด
ความผูกพันตอบทบาทของ เบอรค และไรซ(Burke &Reitzes. 1991. 246-247) และแบบวัดของ
ภิญญาพันธ รวมชาติ (2553) ปรับใหสอดคลองกับบริบทที่ศึกษา ประกอบดวยขอคําถาม จํานวน 14
ขอ ลักษณะเปนประโยคแบบมาตรประมาณคา 6 ระดับ คือ จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไม
จริง ไมจริง ไมจริงเลย เกณฑการใหคะแนน สําหรับขอความทางบวก ผูตอบจริงที่สุดได 6 คะแนน
จริง5 คะแนน คอนขางจริง 4 คะแนน คอนขางไมจริง3 คะแนน ไมจริง2 คะแนน และไมจริงเลย 1
คะแนน สวนขอความทางลบใหคะแนนตรงกันขาม การแปลความหมายของคะแนน ผูตอบที่ได
คะแนนรวมมากกวาแสดงวาเปนผูที่มีความผูกพันตอบทบาทสูงกวาผูตอบที่ไดคะแนนรวมนอยกวา
จากการประมวลแนวคิดและงานวิจัยขางตนผูวิจัยจึงกําหนดสมมติฐานวา ความผูกพันตอ
บทบาทมีอิทธิพลทางตรงตอเอกลักษณพลเมืองอาเซียน ดังสมมติฐานขอที่ 1.2ดังแผนภาพแสดง
เสนทางความสัมพันธไดดังนี้
ความผูกพัน
ตอบทบาท

เอกลักษณพลเมือง
อาเซียน

ภาพประกอบ 1 ความผูกพันตอบทบาทมีอิทธิพลทางตรงตอเอกลักษณพลเมืองอาเซียน
องคประกอบของเอกลักษณ: ความเดน ความสําคัญ และความภาคภูมิใจ
ความเดนของเอกลักษณ
ความเดนของเอกลัษณ (identity salience) หมายถึง ความเปนไปไดที่เอกลักษณหนึ่งถูก
นํามาใชในสถานการณจนกลายเปนเอกลักษณเฉพาะ(Stryker.1980; Owens; & Serpe. 2003: 87)
หรือความนาจะเปนที่เอกลักษณเกิดจากการเลือกของบุคคลในสถานการณที่กําหนด(Stryker; &
Burke. 2000: 28)เอกลักษณสามารถเกิดขึ้นโดยตั้งใจ เมื่อบุคคลมีความโนมเอียงตอสิ่งนั้น แตใน
บางสถานการณเอกลักษณสามารถเกิดขึ้นปราศจากการยินยอมของบุคคล จากทฤษฎีจิตวิทยา
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สังคมดานการรูคิด (Markus.1977) เกี่ยวกับตัวตนที่มีความเฉพาะ ทฤษฎีเอกลักษณตั้งสมมติฐาน
วา ยิ่งบุคคลมีความเดนของเอกลักษณที่สัมพันธกับเอกลักษณอื่นๆ ที่รวมเขาดวยกันกับตัวตนสูง
ยิ่งเปดโอกาสใหบุคคลเลือกแสดงพฤติกรรมดวยความสมัครใจ หรือเต็มใจแสดง ตามความคาดหวัง
ที่ติดกับเอกลักษณนั้นๆ (Stryker; & Burke. 2003: 28)สไตรเกอร (Sryker.1968) เห็นวาความ
หลากหลายของเอกลักษณที่บุคคลครอบครองเกิดขึ้นจากการจัดการระบบภายในตัวเองในลําดับขั้น
ของความเดนที่เอกลักษณแตละแบบเกิดขึ้นในตัวบุคคล แนวคิดความเดนมีสวนชวยสนับสนุนใน
ขณะที่บุคคลมีเอกลักษณที่แตกตาง เชน แตละคนจะมีรูปแบบของเอกลักษณที่เกี่ยวของกับตําแหนง
ของตนเองในสังคม ถึงแมวาบุคคลจะครอบครองตําแหนงณี่เหมือนกัน แตบุคคลอาจจะมีเอกลักษณ
ตางกันเพราะแตละคนมีความเดนของเอกลักษณที่ตางจากผูอื่น ขึ้นอยูกับสถานการณ เชน บางคน
อาจจะมีความเดนดานเอกลักษณคูรัก หรือเอกลักษณครอบครัวสูงและในสถานการณที่ทั้งคูอาจจะ
สงเสริมนําไปสูการเกิดเอกลักษณลําดับขั้นความเดนของเอกลักษณที่ติดมากับบุคคล แสดงใหเห็น
ถึงคุณลักษณะเฉพาะของแตละบุคคลทําใหบุคคลมีความแตกตางจากผูอื่น(Cast. 2003: 43)
ความรูสึกสําคัญ
ความรูสึกสําคัญ (Psychological Centrality)หรือความสําคัญของเอกลักษณ หมายถึง การ
รับรูความสําคัญของเอกลักษณที่บุคคลครอบครองอยู (Stryker. 2007: 1083) ซึ่งแนวคิดเกี่ยวกับ
ความรูสึกสําคัญนั้นจะถูกระบุดวยการที่บุคคลอางถึงความตองการหรือความชอบ ตามความคิดเห็น
ของตนเอง โดยสันนิษฐานวาเปนระดับการตระหนักรูในตนเอง (Self-Awareness) ซึ่งไมไดมีอยูใน
ความเดนของเอกลักษณตั้งแตแรก ความสําคัญของเอกลักษณจึงเปนพื้นฐานการเห็นคุณคาของ
กิจกรรมที่แสดงออกถึงการมีเอกลักษณนั้นๆ (ภิญญาพันธ รวมชาติ. 2553: 29 อางอิงจาก Stryker;
& Serpe. 1994: 19) ความสําคัญของเอกลักษณนี้จะขึ้นอยูกับลําดับขั้นความสําคัญของเอกลักษณ
คือ การจัดลําดับของเอกลักษณตามระดับความสําคัญ ดังเชน ความสูงของตําแหนงของเอกลักษณ
นั้น เอกลักษณที่อยูลําดับขั้นสูงจะมีความเปนไปไดที่ถูกแสดงพฤติกรรม(Stryker; & Serpe 1994;
Owens; & Serpe. 2003: 87)ดังนั้นความสําคัญของเอกลักษณหมายถึงการตระหนักถึงความสําคัญ
การเห็นคุณคาของกิจกรรมที่แสดงออกถึงการมีเอกลักษณนั้นๆ ของบุคคล
ความภาคภูมิใจ
ความภาคภูมิใจในตนเอง (self-esteem) หมายถึงความรูสึกของบุคคลที่รูสึกวาตนเองมี
เกียรติยศหรือความรูสึกพึงใจ เปนแรงบันดาลใจสําคัญที่จะนําไปสูการกระทําที่เกิดสัมฤทธิผลในทุก
ดาน ทฤษฎีเอกลักษณพยายามตรวจสอบการใหความหมายตนเองที่สงผลตอการแสดงพฤติกรรม
ตามบทบาท โรเซนเบอจ (Burke; & Reitzes. 1981: 85 citing Rosenberg. 1979) เสนอวา
แนวทางที่จะกระตุนการใหความหมายตนเองมีผลตอพฤติกรรม (self-conceptions motivate
behavior) 1) สงเสริมความภาคภูมิใจในตนเอง(self-esteem) หรือคิดตนเองในทางบวก2) ความ
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คงทนในตนเองเกี่ยวกับการมโนภาพตัวตน (เอกลักษณ) และปองกันไมใหความหมายเกี่ยวกับ
ตนเองแปรเปลี่ยน สอดคลองกับเบอรค และไรซ (Burke; & Reitzes. 1981: 84) เชื่อวา การทําความ
เขาใจอิทธิพลของการใหความหมายตัวตนที่สงผลตอพฤติกรรม 1) ควรทําความเขาใจเกี่ยวกับ
กระบวนการภายในที่ตัวตนมีอิทธิพลตอพฤติกรรม 2) ขยายถึงการศึกษากระบวนการใหความหมาย
ตัวตนที่เกิดจากความภาคภูมิใจในตนเองดังนั้น ตามแนวคิดเอกลักษณ ความภาคภูมิใจในตนเอง
(self-esteem) จึงเปนองคประกอบหนึ่งของเอกลักษณ ดังที่ เบอรค และไรซ (Burke; & Reitzes.
1981: 84) ศึกษาความสัมพันธระหวางความผูกพัน เอกลักษณนักศึกษา และพฤติกรรมตามบทบาท
ซึ่งตัวแปรเอกลักษณนักศึกษามี 3 ดาน คือ ภาคภูมิใจในตนเอง ความสําคัญและความเดน กลุม
ตัวอยางเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรีจํานวน 640 คน พบวา ความผูกพันสงผลตอการเกิด
เอกลักษณนักศึกษา และเอกลักษณในบทบาทของการเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยมีผลตอพฤติกรรม
ตามบทบาท 2 ดานคือ ดานการวางแผนการศึกษา ดานการเขารวมกิจกรรมทางสังคม สอคคลองกับ
ไวท และเบอรค (White; & Burke.1987: 310-331) ศึกษากระบวนการเกิดเอกลักษณชาติพันธและ
ความสัมพันธระหวาง ความผูกพัน ความภาคภูมิใจ ความเดนของเอกลักษณ และพฤติกรรมทาง
สังคมในกลุมชนผิวดําและชนผิวขาวที่เปนนักศึกษามหาวิทยาลัย พบวา ความผูกพัน ความเดนและ
ความภาคภูมิใจทําใหเกิดเอกลักษณกลุมชาติพันธระหวางนักศึกษา ดังนั้นการศึกษานี้ ผูวิจัยกําหนด
ตัวแปรเอกลักษณของพลเมืองอาเซียนออกเปน 3 ดาน คือ ความเดน ความสําคัญและความ
ภาคภูมิใจ
การเลือกบทบาท
ขอสมมติฐานของทฤษฎีเอกลักษณ กลาววา ความเดนของเอกลักษณสะทอนใหเห็นถึง
ความผูกพันที่เกิดจากบทบาทความสัมพันธ ดังนั้น ทฤษฏีเอกลักษณความผูกพันทําใหเกิดความ
เดนความสําคัญและความภาคภูมิใจของเอกลักษณความเดน ความสําคัญและความภาคภูมิใจใน
เอกลักษณทําใหเกิดพฤติกรรมการเลือกบทบาท (Stryker; & Burke. 2000. 286) และสไตรเกอร
(Stryker.1992: 873; Stryker. 2007:1083) ยังกลาวอีกวา ความผูกพันมีผลตอความเดนของ
เอกลักษณ และความสําคัญของเอกลักษณ และความเดนของเอกลักษณ กับความสําคัญของอัต
ลักษณมีผลตอการเลือกบทบาท ดังนั้นการเลือกบทบาทจึงเปนผลลัพธของความเดนของเอกลักษณ
ความสําคัญและความภาคภูมิใจของเอกลักษณโดยสไตรเกอร(ภิญญาพันธ รวมชาติ. 2553: 30
อางอิงจากStryker. 1992: 873) ไดใหความหมายวา การเลือกที่จะปฏิบัติตามความคาดหวังใน
บทบาทใดบทบาทหนึ่งมากกวาบทบาทอื่นๆโดยที่บุคคลจะเลือกบทบาทตอความคาดหวังสําหรับ
เอกลักษณเฉพาะ ซึ่งทําใหบุคคลแสดงพฤติกรรมตามคุณลักษณะของเอกลักษณเมื่อเอกลักษณ
เกิดขึ้นในสถานการณ โดยการแสดงกิจกรรม ตามบทบาทของเอกลักษณบุคคลจะตรวจสอบยืนยัน
ความถู ก ต อ งของเอกลั ก ษณ ต นเอง เพราะบุ ค คลรั บ รู ค วามหมายร ว มกั น ซึ่ ง เอกลั ก ษณ นี้
(ความหมาย ความคาดหวัง) เปนเสมือนบุคคลบรรยายภาพในการมีปฏิสัมพันธกับผูอื่น เปนการ
แสดงปฏิสัมพันธกับผูอื่นเพื่อยืนยันความถูกตอง และเปนกระบวนยืนยังตนเอง เชน การศึกษาของ
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เซอรปและสไตรเกอร (Burke. 2003: 4 citing Serpe; & Stryker. 1987) พบวา นักศึกษาชายที่เปน
นักศึกษาใหม ที่เพิ่งเขามาถึงมหาวิทยาลัยครั้งแรก จะตองสรางสัญลักษณและความสัมพันธกับผูอื่น
ซึ่งเขาจะตองใหคําจํากัดความกอนที่จะเขามหาวิทยาลัย ดังนั้นบุคคลที่สามารถทําสิ่งนี้ได เปนบุคคล
ที่รูจักโครงสรางของตนเองมากอน แตโครงสรางของตัวตนสําหรับผูที่ไมสามารถใหคําจํากัดความ
และสรางสัญลักษณตนเองได เริ่มปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับสิ่งแวดลอมใหม
ความสัมพันธระหวางความผูกพัน ความเดน ความสําคัญ และพฤติกรรมตามบทบาท
สไตรเกอร (Stryker. 1968)ไดตั้งสมมติฐานเฉพาะ ที่เชื่อมโยงระหวางองคประกอบความ
ผูกพัน (ดานโครงสรางทางสังคม) มีอิทธิพลตอความเดน (ดานสวนบุคคล) บุคคลที่มีความผูกพัน
ระดับสูง จะมีความเดน หรือความสําคัญของเอกลักษณสูง และนําไปสูการแสดงพฤติกรรมตาม
เอกลักษณสูง (Burke. 2003: 4) การเพิ่มความเดนของเอกลักษณใหสูงขึ้น สงผลตอการปฏิบัติ
หน า ที่ ต ามบทบาทด ว ยความเต็ มใจ เนื่อ งจากการให ค วามหมายและความคาดหวั งที่ ติดมากั บ
เอกลักษณนั้นๆ ดังที่ เบอรค และไรซ (Burke; & Reitzes. 1991) ศึกษาพบวา ความสามารถในการ
ทํานายจากการใหความหมายของเอกลักษณ กับการปฏิบัติตามหนาที่ เกิดขึ้นในระดับสูงกับผูที่มี
เอกลัก ษณผู ก พั น สู ง นั ก ศึ ก ษาที่ มี ค วามผู ก พัน ด า นเอกลั ก ษณ จ ะปฏิ บัติ ง านอย า งมี ป ระสิท ธิ ผ ล
มากกวานักศึกษาที่มีความผูกพันนอย โดยเฉพาะในนักศึกษาที่มีอัตลัษณความเปนนักศึกษาอยูใน
ตัวเอง (Stryker; & Burke. 2000. 285) นอกจากนั้น สไตรเกอร และเซอรป(Stryker; & Serpe
1987; 1994: 87) กลาววา ความผูกพันดานปฏิสัมพันธ และความผูกพันดานอารมณมีความ
เกี่ยวของกับความเดนของเอกลักษณกอตัวขึ้นเปนตัวตน สงผลตอการแสดงพฤติกรรมตามบทบาท
โดยที่ความผูกพันตองเกิดขึ้นกอนความเดน เชน จากผลการศึกษาระยะยาว (สามชวงเวลา) ของส
ไตรเกอร และเซอรป (stryker; & Serpe 1987; 1993) พบวา ความผูกพันมีอิทธิพลสูงตอความเดน
ของเอกลักษณ มากกวา อิทธิพลของความเดนของเอกลักษณตอความผูกพัน (Owens; & Serpe.
2003: 87-88)สอดคลองกับการศึกษาของสไตรเกอร และเซอรป(Stryker; & Serpe. 1982) พบวา
ความเดนของเอกลักษณทางศาสนาทํานายเวลาในการใชทํากิจกรรมทางศาสนา และความเดนของ
เอกลักษณศาสนานี้ เกิดขึ้นจากความผูกพันในบทบาทที่เกี่ยวพันกับพื้นฐานศาสนาและการศึกษา
ของ คาลเลโร (Callero. 1985) แสดงใหเห็นวาความเดนของเอกลักษณการบริจาคสามารถทํานาย
ความถี่ของการบริจาคเลือด ซึ่งคาลเลโรยืนยันและนําเสนอหลักฐานวา ความผูกพันกับผูอื่นในสังคม
การบริ จ าคเลื อ ด มี ผ ลต อ ความเด น ของเอกลั ก ษณ ก ารบริ จ าคเลื อ ด สอดคล อ งกั บ การศึ ก ษา
ของนัทเบรดและฟรอยดไดเกอร (Nuttbrock; & Freudiger. 1991) พบวา ความผูกพันมีผลตอความ
เดนของเอกลักษณมารดาของผูที่แสดงเปนมารดาครั้งแรก
นอกจากนั้น แนวคิดทฤษฎีเอกลักษณและความผูกพันตอบทบาทที่สงผลตอความเดนของ
เอกลักษณขึ้นอยูสถานการณ เชน การศึกษาของ เซอรป (Serpe.1987) ซึ่งเปนการวิจัยระยะยาวกับ
กลุ ม ตั ว อย า งที่ เ ป น นั ก ศึ ก ษาใหม ผู ซึ่ ง ออกจากบ า นมาใช ชี วิ ต เป น นั ก ศึ ก ษาใหม พบว า จาก
ประสบการณของนักศึกษาเปลี่ยนความผูกพันเปนลําดับแรกในขณะเขาเปนนักศึกษาใหมภายใต
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เงื่อนไขความสัมพันธทางสังคมใหมในมหาวิทยาลัย และการเปลี่ยนแปลงของความผูกพันที่มีผลตอ
ความเดนของเอกลักษณ เกิดจากนักศึกษาใหมในมหาวิทยาลัยผานบรรยากาศการเขารวมกิจกรรม
ซึ่งเปดโอกาสใหบุคคลกระทําดวยความสมัครใจกับระดับความเดนของเอกลักษณ สงผลตอการเกิด
ตัวตน (Stryker; & Burke. 2000: 290)
ดังนั้น องคประกอบพื้นฐานของทฤษฎีเอกลักษณ คือ ความผูกพัน ความเดน ความรูสึก
สําคัญ ความภาคภูมิใจและการแสดงบทบาท ซึ่งแตละองคประกอบมีความเกี่ยวโยงกัน คือ ลําดับขั้น
ทั่ ว ไปของพฤติ ก รรมทางสั ง คมถู ก กํ า หนดโดยการแสดงบทบาท ซึ่ ง เป น ผลลั พ ธ ข องความเด น
ความรูสึกสําคัญ ความภาคภูมิใจและความเดนความรูสึกสําคัญความภาคภูมิใจเปนผลลัพธของ
ความผูกพัน
ความสัมพันธระหวางเอกลักษณกับพฤติกรรมตามบทบาท
ทฤษฏีเอกลักษณมุงเนนศึกษาหาคําตอบ เอกลักษณและพฤติกรรมมีความสัมพันธตอกัน
อยางไร จากแนวคิดทฤษฏีเอกลักษณ บุคคลจะคนหาและตรวจสอบบทบาทของตนเองดวยพื้นฐาน
ของเอกลักษณ ในการมีปฏิสัมพันธกับผูอื่นในการโตตอบบทบาทซึ่งกันและกัน ในสภาพการณ
ทั่ ว ไป บุ ค คลจะแสดงพฤติ ก รรมตามความเหมาะสมกั บ เอกลั ก ษณ ข องตนเอง อย า งไรก็ ต าม
เอกลั ก ษณ แ ละพฤติ ก รรมของผู อื่ น อาจจะสามารถดั ด หรื อ ปรั บ พฤติ ก รรมของคนเรา ถ า การมี
ปฏิสัมพั นธแ ละการแสดงพฤติ ก รรมกั บ ผู อื่น เป นพฤติก รรมคงที่ แ ละดํ าเนิน อยูต ลอดเวลา การ
ปรับเปลี่ยนจะคอยๆ เกิดขึ้นเรื่อยๆ เอกลักษณอาจจะทําใหเกิดแรงสนับสนุนในการสรางความคง
เสนคงวาระหวางความหมายของเอกลักษณและการรับรูไดนั้น คือ เอกลักษณอาจจะกลับสงผล
กระทบตอพฤติกรรมที่บุคคลครอบครองอยู (Cast. 2003: 41-44) และเพื่อความสอดคลองระหวาง
เอกลักษณกับพฤติกรรมตามบทบาท ก็จะใชกระบวนการตรวจสอบ
โดยทั่ ว ไปกระบวนการตรวจสอบ จะเกิ ด ขึ้ น ในกรณี การปรั บ ตั ว ของพฤติ ก รรมมี
ความสํ า คั ญ ในการสร า งความสอดคล อ งระหว า งมาตราฐานของเอกลั ก ษณ แ ละการรั บ รู ใ น
สภาพแวดล อ มทางสั ง คม เหตุ ผ ลหนึ่ ง คื อ บุ ค คลจะสร า งโครงสร า งของโอกาส (Opportunity
Structures) เมื่อมีการใหขอมูลยอนกลับเกี่ยวกับตัวตน โดยทั่วไปจะสอดคลองกับสิ่งที่บุคคลมอง
ตนเองอย า งไรเพราะการให ข อ มู ล ย อ นกลั บ เป น สิ่ ง ที่ ส อดคล อ งกั บ มาตรฐานของเอกลั ก ษณ
การเปลี่ยนแปลงอยางรุนแรงของพฤติกรรมที่ไมเหมือน และพฤติกรรมที่เหมือนเพื่อความสอดคลอง
กับเอกลักษณดังนั้นสวนใหญจะมองวา เอกลักษณชวยในการชี้นําพฤติกรรมของบุคคล (Burke.
1991) ผลที่ตามมาบุคลลจะเลือกแสดงพฤติกรรมที่สะทอนถึงเอกลักษณของตนเอง เพื่อใหเกิดความ
สอดคลอ งระหว า งการรั บ รู และความหมายของเอกลัก ษณ หรื อ กลา วว า พฤติ ก รรมจะสะท อ น
เอกลักษณและเอกลักษณจะความมั่นคงขึ้นหากบุคคลมีเจตคติที่ดีตอสิ่งนั้น (Burke& Reitzes.1991)
สิ่งที่สําคัญคือ พฤติกรรมการมีปฏิสัมพันธ ไมเพียงเปนการทํางานของเอกลักษณ บทบาท
เป นสั ง คมในธรรมชาติ แ ละบุ ค คลจะโตต อบตามเอกลั กษณ ดัง เชน บทบาทของมารดาแสดงถึ ง
บทบาทของลูก (Burke. 1980) และบุคคลจะเลือกแสดงพฤติกรรมเพื่อพิสูจนยืนยันเอกลักษณของ
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ตนเอง ไมเพียงการทําหนาที่ปฏิบัติในกิจกรรมของตนเองเทานั้น แตเปนการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อ
ความสัมพันธกับผูอื่น เราอาจจะรูในเอกลักษณของผูอื่นผานกระบวนการผลสะทอนของการประเมิน
(Cast. 2003: 44)
ดังที่ เคทส (Cast. 2003: 44-45) ไดศึกษาระยะยาวกับกลุมตัวอยางที่เปนคูรักใหมที่เพิ่ง
แต ง งานเพื่ อ ศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลผลที่ มี ต อ กั น (reciprocal) ของความสั ม พั น ธ ร ะหว า งเอกลั ก ษณ แ ละ
พฤติกรรม การศึกษาเริ่มแรก คูรักใหมจะทําความเขาใจในประเด็นคําถาม อะไรคือความหมายของ
การเป นที่รั ก (สามีห รือ ภรรยา) ในขณะนั้น ความเขาใจของกลุม ตัว อยา งยั งไม ชัด เจน เมื่ อ กลุ ม
ตัวอยางรับบทบาทการเปนคูรัก ความหมายของตัวตนในบทบาทคูรักเขามาในจิตนาการ ถายทอด
มาเปนเอกลักษณกระบวนการเกิดเอกลักษณ ไดปรับเปลี่ยนจนสุดทายไดเ อกลั กษณตั วตนและ
เอกลักษณของคูรักที่ชัดเจน(Berger&Kellner. 1970;Blumstein.1992) ในกระบวนการคลายออก
บุคคลพัฒนาปรับตัวตน แสดงบทบาทตามที่เขาครอบครอง โดยการใชขอมูลยอนกลับจากผูอื่น และ
ลงความเห็นดวยตนเองเกี่ยวกับ ตัวตนของฉันเปนใคร who the self is ตอมาระยะที่สอง เปน
กระบวนการเปลี่ ย นแปลงตั ว ตน เนื่ อ งจากในขั้ น ตอนนี้ คู รั ก ได เ ข า ไปใช ชี วิ ต ในสั ง คมที่ มี
สภาพแวดล อ มที่ เ ปลี่ ย นแปลงการเปลี่ ย นแปลงในบทบาทของคู รั ก เป น สิ่ ง ที่ สํ า คั ญ และการ
เปลี่ยนแปลงบทบาทมีนัยที่สอดคลองกับขอมูลที่คํานึงถึงการเอาครอบครัวเปนหลักและการมโนภาพ
แหงตนบทบาทของครอบครัว (เอกลักษณของตนเอง) มีอิทธิพล เพราะคูรักจะมีระดับของความเดน
ของเอกลั กษณสูง ซึ่งบุคคลก็ จะมี ความผูกพันสูงเชนกัน การส งเสริมโครงสรางของปฏิ สัมพั นธ
โครงสรางนี้สนับสนุน ความคงที่ของการมีปฏิสัมพันธของครอบครัวทําใหเกิดการแสดงพฤติกรรม
และพฤติกรรมจะสนับสนุนการเปลี่ยนเอกลักษณ ดวยเหตุนี้ คูรักใหมที่อยูในบริบทที่เหมาะสม ที่จะ
พัฒนาและพิสูจนความเปนไปไดของผลที่เกิดขึ้นทั้งสองฝายของความสัมพันธระหวางเอกลักษณและ
พฤติกรรม
การวัด
การวัดเอกลักษณเพื่อทํานายพฤติกรรมมีผูศึกษาไวหลายเรื่อง เชน สไตรเกอร และเซอรป
(Stryker; & Serpe.1982) ศึกษาพบวา ความเดนของเอกลักษณทางศาสนาทํานายเวลาในการใชทํา
กิจกรรมทางศาสนาคาลเลโร (Callero.1985) ศึกษาความเดนของเอกลักษณการบริจาคโลหิตมีผล
ตอพฤติกรรมอาสาสมัครการบริจาคโลหิต เซอรป (Serpe.1987) ศึกษาพบวาระดับความเดนของ
เอกลั ก ษณ ส ง ผลต อ การเกิ ด ตั ว ตนของนั ก ศึ ก ษาใหม ที่ อ อกจากบ า นมาใช ชี วิ ต เป น นั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัย (Stryker; & Burke. 2000: 290) โลเบอและคณะ (Lobel&et al.1992) ศึกษาพบวา
บุคคลที่มีความเดนของเอกลักษณอาชีพมีความรูสึกดีและเต็มใจปฏิบัติงานนอกเวลาอยางเต็มที่คลีน
และคณะ (Kleine; & et al. 1993) ศึกษา พบวา ความเดนของเอกลักษณนักกีฬาที่กําลังศึกษาที่
มหาวิทยาลัยแอริสโซนา สงผลตอภาพเกี่ยวตนเอง (self-scheme)สวนไวทและเบอรค(White; &
Burke.1987:
310-331) ศึกษาพบวาความผูกพัน ความเดน และความภาคภูมิใจทํ าใหเกิด
เอกลักษณกลุมชาติพันธระหวางนักศึกษา เคอรีและวีนเนอร(Curry &Weaner.1987) ศึกษาพบวา
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การจัดลําดับขั้นความเดน ความสําคัญทําใหเกิดเอกลักษณและพฤติกรรมตามบทบาทสไตรเกอร
และเซอรป (Stryker; & Serpe.1994:16-35) ศึกษาพบวา ความเดนของเอกลักษณและความรูสึก
สําคัญมีผลตอการใชเวลาในบทบาทของนักศึกษามหาวิทยาลัย 4 ดาน คือ ดานวิชาการ ดาน
กิจกรรมสวนบุคคล ดานกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดานกีฬาสําหรับในงานของเบอรคและไรซ (Burke;
& Reitzes.1991: 245) ศึกษาพบวา ความภาคภูมิใจในตนเอง ความเดน และความสําคัญ สงผลตอ
ความเปนนักศึกษาวิทยาลัยและความสําคัญ สวน สเตท (Stets; & Biga. 2003) ศึกษาความผูกพัน
ความเดน ความสําคัญเอกลักษณสงผลตอพฤติกรรมการอนุรักษสิ่งแวดลอม
ศึกษาเอกลักษณครูแนะแนวดานความภาคภูมิใจและ
สมศักดิ์สีดากุลฤทธิ์ (2545)
ความรูสึกเปนปมเดนของเอกลักษณสงผลตอพฤติกรรมการปฏิบัติหนาที่ตามบทบาทของครูแนะ
แนว วรรณะ บรรจง (2551)
ศึกษาความเดน ความสําคัญและความภาคภูมิใจในเอกลักษณ
สอดคลองกับภิญญาพันธ รวมชาติ (2553) แบงเอกลักษณออกเปน 3 ดานคือความเดน ความสําคัญ
และความภาคภูมิใจสงผลตอพฤติกรรมตามบทบาทของนักเรียนวิทยาศาสตรดังนั้นในการศึกษาครั้ง
นี้ผูวิจัยจึงแบงเอกลักษณของพลเมืองอาเซียนออกเปน 3 ดาน คือ ความเดน ความสําคัญ และความ
ภาคภูมิใจ
สวนแบบวัด สไตเกอรและเซอรป (Strykerc; & Serpe.1982) ไดสรางแบบวัดความเดน
ของเอกลั ก ษณ ศ าสนาที่ มี ผ ลต อ บทบาทการใช เ วลาลั ก ษณะของแบบวั ด เป น การจั ด อั น ดั บ
(ranking)ให ค ะแนนตามลํ า ดั บ ขั้ น ตั ว อย า งข อ คํ า ถาม “ให จั ด อั น ดั บ ศาสนามี ค วามเกี่ ย วข อ งกั บ
บทบาทอื่นๆ เชน บทบาทพนักงาน พอแม คูรัก”ตอมา คาลเลโร (Callero. 1985) สรางแบบวัดความ
เดนของเอกลักษณการบริจาคโลหิต ลักษณะเปนแบบเลือกตอบ 7 ขอ “เห็นดวยอยางยิ่ง” ถึง “ไม
เห็นดวยอยางยิ่ง” ตัวอยางขอคําถาม 1) “การเปนตัวฉันมีความสําคัญ” 2) “ฉันรูสึกไมชัดเจนกับการ
บริจาคโลหิต” 3) “บางครั้งการบริจาคโลหิตเปนสิ่งที่ฉันคิดเสมอ”สวน เบอรคและไรซ (1991) ไดวัด
เอกลั ก ษณ นักศึ ก ษาที่มีผ ลต อ บทบาทการเปนนั กศึก ษามหาวิท ยาลัย วัดเอกลัก ษณ นักศึ ก ษา3
องคประกอบ คือ การวัดดานความภาคภูมิใจในตนเอง จํานวน 10 ขอ ปรับจากของโรเซนเบอจ
(Rosenborg. 1979) ใหเขากับบริบทเอกลักษณนักศึกษา ตัวอยางขอคําถาม 1) “ฉันรูสึกวา ฉันเปน
นักศึกษาที่มีคุณคา อยางนอยสุดเทียบเทาคนอื่นได”การวัดดานความเดนของเอกลักษณ วัดตาม
แบบวัดของสไตรเกอร (Stryker. 1968) วัดความเปนไปไดที่จะแสดงเอกลักษณ จํานวน 2 ขอ
ตัวอยางขอคําถาม 1) “ระหวางปดภาคเรียนเมื่อคุณไปเยี่ยมครอบครัว พบเพื่อนใหม ในการสนทนา
คุณคิดวาการแสดงตนวาเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยมีความสําคัญอยางไร?”2) “ในการรูจักตัวคุณ
จริงๆ การที่รูจักวาคุณเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยมีความสําคัญอยางไร?”ลักษณะเปนแบบเลือกตอบ
5 ระดับ “สําคัญมาก” (very important) “สําคัญ” (important) “ปานกลาง” (moderately important)
“สําคัญบางครั้ง”(only somewhat important)“ไมสําคัญเลย” (not at all important) ดานความรูสึก
สําคัญของเอกลักษณนักศึกษา ปรับจากแมคคอลและซิมมอน (McCall; & Simmons. 1966) จํานวน
2 ขอตัวอยางขอคําถาม 1) “เมื่อบางคนพูดวา คุณไมมีสิทธิที่เรียกตนเองวาเปนนักศึกษา คุณจะ
โตตอบอยางไร? คําตอบแบบเลือกตอบ 5ระดับ คือ “เสียใจมาก” (very upset)“เสียใจ”(upset)
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“ปานกลาง”(moderately upset)“เสียใจเปนบางครั้ง”(only somewhat upset)“ไมเสียใจเลย”(not very
upset) 2) ขางลางนี้เปนจํานวนของบทบาททางสังคม ซึ่งคุณอาจจะครอบครอง แตละขอมี
ความสําคัญอยางไร? สําหรับบทบาทการเปนนักศึกษา เลือกตอบเพียงขอเดียวใน 4 ตัวเลือก
“สําคัญมาก” (very important) “สําคัญ” (important) “ปานกลาง” (moderately important) “สําคัญ
เปนบางสวน” (only somewhat important) “ไมสําคัญเลย” (not at all important)
ภิญญาพันธ รวมชาติ (2553) ศึกษาเอกลักษณของนักเรียนวิทยาศาสตร ใชแบบวัดแยก
องค ป ระกอบ คื อ ความเด น ของเอกลั ก ษณ นั ก เรี ย นวิ ท ยาศาสตร ลั ก ษณะของแบบสอบถาม
ประกอบด ว ยข อ ความและมาตราส ว นประมาณคา 6 ระดั บ ตั้ ง แต ม ากที่ สุ ด มาก ค อ นข า งมาก
คอนขางนอย นอย และนอยที่สุด จํ านวน 9 ขอ มีคาอํานาจจํ าแนกรายขออยูระหว าง.350-.604
มีคาความเชื่อมั่นเทากับ.779 ตัวอยางขอคําถาม “เมื่อพอแมของฉันแนะนําใหรูจักกับเพื่อนของทาน
เปนครั้งแรก มีความเปนไปไดที่ฉันจะแนะนําตัวเองวาเปนนักเรียน ในโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
หรือโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย”ดานความสําคัญจํานวน 13 ขอ มีคาอํานาจจําแนกรายขออยู
ระหวาง .297-.665 มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .833 ตัวอยางขอคําถาม “การแนะนําตัวเองวาเปน
นักเรียนวิทยาศาสตรใหกับบุคคลอื่น ที่เพิ่งรูจักกันเปนครั้งแรก เปนสิ่งที่มีความสําคัญสําหรับฉัน”
ดานความภาคภูมิใจในบทบาท จํานวน11ขอ มีคาอํานาจจําแนกรายขออยูระหวาง.410-.722 มีคา
ความเชื่อมั่นเทากับ.862ตัวอยาง“ฉันรูสึกวาตัวเองมีคุณคาที่ไดเปนนักเรียนวิทยาศาสตรโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณหรือโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย”
ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดนิยามเอกลักษณของพลเมืองอาเซียน หมายถึง การรับรู
หรือการรูคิดเกี่ยวกับตัวตนเฉพาะของนักศึกษาที่เกี่ยวของกับการเปนพลเมืองอาเซียน เพื่อนําไปสู
การแสดงพฤติกรรมตามบทบาทตามโครงสรางทางสังคมอาเซียน ประกอบดวย 3 ดาน คือ 1) ความ
เดนของเอกลักษณพลเมืองอาเซียน หมายถึง ความคิดของนักศึกษาที่จะนําเอกลักษณของพลเมือง
อาเซียนออกมาใชในการแสดงออกกับบุคคลอื่นๆ ในเครือขายทางสังคม ซึ่งนักศึกษาเห็นความเดน
หรือประเมินวาเอกลักษณที่แสดงนั้นบงบอกถึงความเปนพลเมืองอาเซียน 2)ความรูสึกสําคัญของ
เอกลักษณพลเมืองอาเซียน หมายถึง การที่นักศึกษาตระหนักถึงความสําคัญของตนเองในการเปน
พลเมืองอาเซียน เปนความรูสึกเชิงบวกที่ไดเปนพลเมืองอาเซียนในสถานการณตางๆ นักศึกษารูสึก
ได ว า สถานการณ เ หล า นั้ น มี ค วามสํ า คั ญ ต อ ตนเองมากหรื อ น อ ยและ 3) ความภาคภู มิ ใ จของ
เอกลักษณพลเมืองอาเซียน หมายถึง ความรูสึกของนักศึกษาที่มีตอการเปนพลเมืองอาเซียนวามี
คุณคา รูสึกพึงใจ ปรารถนาที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีโอกาสในการประกอบอาชีพที่ดี เปนแรงบันดาล
ใจนําไปสูการกระทําที่เกิดสัมฤทธิผลเพื่ออนาคตที่ดี
การวัด ใชแบบวัดที่ผูวิจัยสรางขึ้นตามทฤษฎีเอกลักษณของ สไตรเกอร (Stryker. 1991)
สไตรเกอรและเซอรป (Stryker; & Serpe. 1994) แบบวัดของ เบอรคและไรซ (Burke; & Reitzes.
1991) ของโรเซนเบอจ (Rosenborg.1979) และแบบวั ด ของภิ ญ ญาพั น ธ ร ว มชาติ (2553)
ประกอบดวยขอคําถามจํานวน 17 ขอ ลักษณะเปนประโยคแบบมาตรประมาณคา 6 ระดับ คือ จริง
ที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย เกณฑการใหคะแนน สําหรับขอความ
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ทางบวก ผูตอบ จริงที่สุดได 6 คะแนน จริง 5 คะแนน คอนขางจริง 4 คะแนน คอนขางไมจริง
3 คะแนน ไมจริง 2 คะแนน และไมจริงเลย 1 คะแนน สวนขอความทางลบใหคะแนนตรงกันขาม
การแปลความหมายของคะแนน ผูตอบที่ไดคะแนนรวมมากกวาแสดงวาเปนผูที่มีเอกลักษณพลเมือง
อาเซียนสูงกวาผูตอบที่ไดคะแนนรวมนอยกวา
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
จากการประมวลเอกสารพบความสัม พัน ธร ะหว า งความผูก พั น ที่มี ต อเอกลั ก ษณ และ
เอกลักษณสงผลตอพฤติกรรมตามบทบาททั้งทางตรงและทางออม ดังเชน คาลเลโร (Callero. 1985:
203-215) ศึกษาความเดนของเอกลักษณการบริจาคโลหิตมีผลตอพฤติกรรมอาสาสมัครการบริจาค
โลหิต กลุมตัวอยางเปนผูบริจาคโลหิตจํานวน 658 คน เก็บขอมูลดวยการสงแบบสอบถามทาง
ไปรษณีย พบวา ความเดนของเอกลักษณการบริจาคโลหิต มีผลตอพฤติกรรมอาสาสมัครในการ
บริจาคโลหิต ซึ่งสอดคลองตามทฤษฎีเอกลักษณที่เห็นวา ความเดนของเอกลักษณ นําไปสูการแสดง
พฤติกรรมตามบทบาท นอกจากนั้นยังพบวา ความเดนของเอกลักษณที่เกิดจากตัวแปรความผูกพัน
สามารถทํานายจํานวนครั้งของการบริจาคโลหิตใน 6 เดือน ขอคนพบสามารถอธิบายสนับสนุนไดวา
ความผูกพันทางสังคมมีความสัมพันธตอความเดนของเอกลักษณ และความหมายตัวตน นําไปสูการ
แสดงพฤติกรรมตามบทบาทเซอรป (Serpe. 1987: 44-55) ศึกษาความสัมพันธระหวางความผูกพัน
ดานปฏิสัมพันธ ความผูกพันดานอารมณ และความเดนของเอกลักษณ ที่มีผลตอเอกลักษณการใช
ชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัย ประกอบดวยดานวิชาการ (การเรียนในชั้น) ดานกีฬา ดานกิจกรรม
เสริ ม หลั ก สู ต ร ด า นเกี่ ย วกั บ ส ว นตั ว และด า นการคบแฟนกลุ ม ตั ว อย า งเป น นั ก ศึ ก ษาป 1
มหาวิทยาลัยมิคเวสตัน จํานวน 320 คน ชาย 105 คน หญิง 215 คน เปนการวิจัย 3 ระยะ ผล
การศึ ก ษา พบความแตกต า งเอกลั ก ษณ ก ารใช ชี วิ ต ของนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ด า นกี ฬ า ด า น
กิจกรรมเสริมหลักสูตร ดานเกี่ยวกับสวนตัว และดานการคบแฟน ระหวางเพศชาย และเพศหญิง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และดานวิชาการ ที่ระดับ .05 และพบวา ความคงที่ของ
สัมประสิทธิ์เทากับอิทธิพลของความผูกพันตอความเดนของเอกลักษณในการศึกษาระยะที่ 1 ถึง
ระยะที่ 2 และระยะที่ 2 ถึง 3 สัมประสิทธิ์คงที่ เทากันในสามดานของเอกลักษณสําหรับเพศชาย คือ
ดานวิชาการ ดานกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดานเกี่ยวกับสวนตัวสวนเพศหญิงมีสองดาน คือ ดาน
วิชาการ และดานเสริมหลักสูตร สวนเอกลักษณดานอื่นๆที่เหลือ (คือ ดานกีฬา และการคบแฟน
สําหรับเพศชาย ดานการกีฬา ดานเกี่ยวพันกับสวนตัว และการคบแฟนสําหรับเพศหญิง) อาจเกิด
การเปลี่ยนแปลงตามโอกาสและสถานการณ ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ทําใหทราบความคงที่ และการ
เปลี่ยนแปลงในโครงสรางของตัวตน ตามกรอบแนวคิดทฤษฎีเอกลักษณไวท และเบอรค (White; &
Burke. 1987: 310-331) ศึกษาความสัมพันธระหวาง ความผูกพัน ความภาคภูมิใจ และความเดน
ของเอกลักษณ และพฤติกรรมทางสังคม กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาชนผิวดําและผิวขาว พบวา
ความผูกพัน ความเดนของเอกลักษณและความภาคภูมิใจทําใหเกิดเอกลักษณกลุมชาติพันธุระหวาง
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นักศึกษาซึ่งเปนการตรวจสอบกระบวนการเกิดเอกลักษณชาติพันธุในกลุมชนผิวดําและชนผิวขาวที่
เปนนักศึกษามหาวิทยาลัย ตามทฤษฎีเอกลักษณ เห็นวา เอกลักษณชาติพันธเปนสวนหนึ่งของ
ตัวตน (aporting of the self) เกิดจากบุคคลเขาใจรวมกันถึงความหมายการเปนสมาชิกของกลุมชาติ
พันธของตนเองมินตัน และพาสเล (Minton; & Pasley.1996: 26-45) ศึกษาเอกลักษณบทบาทความ
เปนพอ ในครอบครัวที่สมบูรณและครอบครัวที่หยาไมไดอยูกับลูก และความสัมพันธระหวางบทบาท
ตามเอกลั ก ษณ ค วามเป น พ อ กั บ พฤติ ก รรมที่ เ กี่ ย วพั น กั บ ลู ก กลุ ม ตั ว อย า งเป น คุ ณ พ อ ที่ อ ยู ใ น
ครอบครัวที่สมบูรณ จํานวน 178 คน และคุณพอที่หยารางจํานวน 92 คน รวม 270 คน พบวา คุณ
พอที่ไมไดอยูกับลูกมีความเดนของเอกลักษณความเปนพอนอย และมีความรูสึกพอใจในบทบาท
ของตนเองนอย คะแนนบทบาทตามเอกลักษณสูงมีความสัมพันธกับความถี่ที่คุณพอมีความเกี่ยวพัน
กันลูกเคอรีและวีนเนอร(Curry; &Weaner.1987: 280-288) ศึกษาความผูกพันที่เกิดจาก
ความสัมพันธระหวางบุคคล มีผลตอลําดับขั้นความเดนของเอกลักษณนักกีฬา กลุมตัวอยางเปน
นักศึกษาชาย ซึ่งเขารวมกิจกรรมดานกีฬา ที่กําลังศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยรัฐโอไฮโอจํานวน 220
คน โดยแบบสอบถามใหกลุมตัวอยาง จัดลําดับความสําคัญของเอกลักษณที่ใหมาจํานวน 6 ขอ
ไดแก เอกลักษณความเปนเพื่อน เอกลักษณญาติพี่นอง เอกลักษณนักกีฬา เอกลักษณทางศาสนา
เอกลักษณวิชาการ เอกลักษณคูรัก ผลการศึกษาพบวา การจัดลําดับความสําคัญของเอกลักษณมี
ความสัมพันธกับความผูกพัน โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ เทากับ .32 ที่ระดับนัยสําคัญ .001
และการจัดลําดับความสําคัญของเอกลักษณยังมีความสัมพันธกับการใชเวลาในบทบาทโดยมีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ เทากับ .34 ที่ระดับนัยสําคัญ .001 นอกจากนี้ ผลการวิจัยยังพบวานักศึกษา
ที่มีการจัดเรียงลําดับความสําคัญของเอกลักษณแตกตางกันมีคะแนนเฉลี่ยความผูกพันแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001รวมถึงนักศึกษาที่มีการใชเวลาในบทบาทนักกีฬาแตกตางกัน
จะมีคะแนนเฉลี่ยความผูกพัน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .001จากผลการวิจัยนี้
สรุปไดวา ความผูกพันทําใหเกิดความเดนของเอกลักษณ และลําดับขั้นของความเดนทําใหเกิด
เอกลักษณและพฤติกรรมตามบทบาทสวนโลเบอและคณะ (Lobel&et al. 1992:1057-1069) ศึกษา
อิ ท ธิ พ ลของความรั บ ผิ ด ชอบในครอบครั ว เพศ และอาชี พ ต อ ความเด น ของเอกลั ก ษณ และ
พฤติกรรมตามบทบาท พบวา บุคคลที่มีความเดนของเอกลักษณอาชีพมีความรูสึกดีและเต็มใจ
ปฏิ บั ติ ง านนอกเวลาอยา งเต็ มที่ สูง กว าบุ ค คลที่ มีค วามเด น ของเอกลั ก ษณ ค รอบครั ว เมื่ อผู วิ จั ย
ควบคุมความเดนของเอกลักษณ พบวา ในเพศหญิงมีเอกลักษณความรับผิดชอบตอครอบครัวสูง
กวาเพศชาย แตเอกลักษณความมุงมั่นดานอาชีพเพศชายสูงกวาเพศหญิง
สไตรเกอร และเซอรป (Stryker; & Serpe. 1994: 16-35) ศึกษาความสัมพันธระหวาง
ความผูกพันกับความเดนของเอกลักษณและความรูสึกสําคัญเปนอิสระตอกันหรือไม และความเดน
ของเอกลักษณ ความรูสึกสําคัญมีผลตอการใชเวลาในบทบาทของนักศึกษา 4 ดาน คือ ดานวิชาการ
ด า นกิ จ กรรมส ว นบุ ค คล ด า นกิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต ร ด า นกี ฬ า กลุ ม ตั ว อย า งเป น นั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยพบวา ความเดนของเอกลักษณและความรูสึกสําคัญมีอิสระจากกันบางบทบาท และมี
บางที่เปนไมอิสระตอกัน ซึ่งเมื่อตัวแปร ความเดนของเอกลักษณและความรูสึกสําคัญเปนอิสระจาก
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กันทั้งสองเปนผลที่เกิดจากตัวแปรความผูกพัน และสามารถทํานายเวลาที่ใชในบทบาทได โดย
พิจารณาจากคาความแปรปรวน เชน ความเดนมีความสัมพันธกับความผูกพันและเวลาที่ใชใ น
บทบาทดีกวา สวนความรูสึกสําคัญสามารถอธิบายการใชเวลาในบทบาท และพบความแตกตาง
ระหวางชายและหญิงบางบทบาท
ธิวโดรากีส (Theodorakis.1994:149-165)ศึกษาการวางแผนพฤติกรรม ความแกรงของ
เจตคติ เอกลักษณบทบาท และการทํานายพฤติกรรมการออกกําลังกาย มีวัตถุประสงคเพื่อทดสอบ
ความสัมพันธระหวางเจตคติกับพฤติกรรมการออกกําลังกายตามแนวทฤษฎีการวางแผนพฤติกรรม
และเพื่อทดสอบความสัมพันธระหวางเอกลักษณบทบาทและความแกรงของเจตคติ กลุมตัวอยาง
เปนหญิงที่เขารวมโปรแกรมเพื่อสุขภาพ จํานวน 395 คน อายุระหวาง 18-50 ป ระยะเวลาเก็บขอมูล
2 เดือน การศึกษาพบวา เจคติตอพฤติกรรม การรับรูการควบคุมพฤติกรรม เอกลักษณบทบาท
สามารถทํานายความตั้งใจในการออกกําลังกายได .64 และยังพบวา ความตั้งใจ การรับรูการควบคุม
พฤติ กรรม เอกลัก ษณบทบาท และเจตคติ สามารถทํานายพฤติ กรรมการออกกําลังกายได 62
การศึกษาครั้งนี้แสดงใหเห็นวา กรอบแนวคิดการวางแผนพฤติกรรมสามารถประสบผลสําเร็จในการ
ทํานายพฤติกรรมการออกกําลังกายเมื่อนําตัวแปรเอกลักษณในบทบาทและเจตคติเขามาวิเคราะห
คลีนและคณะ (Kleine; & et al. 1993: 209-235) ศึกษาความสําคัญของความเดนของ
เอกลักษณนักกีฬา กลุมตัวอยางเปนนักกีฬาที่กําลังศึกษาที่มหาวิทยาลัยแอริสโซนา จํานวน 145
คน เครื่องวัดเปนแบบสอบถามที่ปรับจากแบบวัดของ คาลเลโร (Callero. 1982) จํานวน 4 ขอ
ลักษณะเปนแบบใหเลือกตอบ 7 ตัวเลือก ตั้งแต “เห็นดวยอยางยิ่ง” ถึง “ไมเห็นดวยอยางยิ่ง”
ผลการศึ ก ษาพบวา ความเด น ของเอกลั กษณ นั ก กี ฬ าส ง ผลต อ ภาพเกี่ ย วตนเอง (self-scheme)
นอกจากนั้นยังพบวากลุมที่มีความเดนของเอกลักษณสูงทําเห็นภาพเกี่ยวตนเองสูงกวากลุมที่ได
คะแนนต่ํา ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีเอกลักษณที่เห็นวา เอกลักษณของบุคคลเกิดจากลําดับขั้น
ของความเดนซึ่งทําใหเกิดความสัมพันธระหวางเอกลักษณและพฤติกรรม (Callero. 1985; Stryker.
1980;Stryker; & Serpe.1982)ความเดนของเอกลักษณ เปนสิ่งสําคัญทําใหเกิดเอกลักษณใน
โครงสรางตัวตนของบุคคล (Callero. 1985) ตอมาไดศึกษาระยะที่ 2 ศึกษาอิทธิพลของเครือขายทาง
สั ง คมที่ ส ง ผลต อ ความเด น ของเอกลั ก ษณ วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ทดสอบสมมติ ฐ าน ความเด น ของ
เอกลักษณอาจจะเกิดจากเครือขายสื่อมวลชน (media connections) ที่สัมพันธกับเอกลักษณนักกีฬา
ซึ่งเครือขายสื่อมวลชนประกอบดวย หนังสือ นิตยสาร วารสาร หนังสือพิมพ โทรทัศน บุคคลที่
บริโภคสื่อดังกลาวมีความสัมพันธกับการรับรูบทบาทตามเอกลักษณของตนเอง กลุมตัวอยางเปน
นักศึกษามหาวิทยาลัยแอริสโซนา จํานวน 204 คน เครื่องมือวัดเปนแบบสอบถามใหเลือกตอบ
ดังเชน “จากรายการที่ใหมา (หนังสือ นิตยสาร วารสาร หนังสือพิมพ โทรทัศน แผนพับ วิทยุ) ให
เลือก สิ่งที่คุณอาน/ฟง/ดูตลอดระยะเวลา 12 เดือนที่ผานมา ซึ่งเกี่ยวของกับการกีฬา” พบวา
เครือขายสื่อมวลชนมีความสัมพันธทางบวกตอความเดนของของเอกลักษณ และยังพบวา ความเดน
ของเอกลักษณมีความสัมพันธกับความถี่ของพฤติกรรม จากการศึกษาดังกลาว สนับสนุนแนวคิด
ที่ว า ความเดนของเอกลั กษณเ กิดขึ้ นจากกระบวนการเครือข ายสังคม ดังที่ คาลเลโร (Callero.
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1985) ศึกษาพบวา บุคคลที่สรางสัมพันธเครือขายทางสังคมสามารถทํานายพฤติกรรมการบริจาค
โลหิตได นอกจากนั้นการสรางเครือขายยังมีความสัมพันธความคงทนของความเดนของเอกลักษณ
(Serpe. 1987)
วรรณะ บรรจง (2551:
100-119) ศึกษาปจจัยเชิงเหตุของเอกลักษณและการรับรู
ความสามารถของตนในการเปนครูนักวิจัยที่สงผลตอพฤติกรรมครูนักวิจัยของนักศึกษาครูในยุค
ปฏิรูปการศึกษา กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ จํานวน 945 คน ศึกษาปที่
2-4เอกลัก ษณของนักศึ กษาครู ประกอบดว ย 3 ดาน คือ ความเดน ความภาคภูมิใจในบทบาท
ความสําคัญ ผลการวิจัยพบวา ความผูกพันในบทบาทมีอิทธิพลทางตรงตอเอกลักษณนักศึกษาครู
โดยมี ค าสั ม ประสิ ท ธิ์ อิ ท ธิพ ล เทา กั บ .16 อย า งมี นัย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .001 และมี อิ ท ธิ พ ล
ทางออมต อ พฤติ ก รรมครูนัก วิจัย และนั กศึ ก ษาผานเอกลั ก ษณนักศึ ก ษาครู โ ดยมีคาสั มประสิท ธิ์
อิทธิพล เทากับ .11 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และเอกลักษณนักศึกษาครูมีอิทธิพล
ทางตรงต อ พฤติ ก รรมครู นั ก วิ จั ย ของนั ก ศึ ก ษาโดยมี ค า สั ม ประสิ ท ธิ์ อิ ท ธิ พ ล เท า กั บ .72
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001สอดคลองกับภิญญาพันธ รวมชาติ (2551: 101-120) ศึกษา
ปจจัยเชิงเหตุที่มีตอเอกลักษณและพฤติกรรมตามบทบาทของนักศึกษาวิทยาศาสตรในโครงการ
พั ฒ นาและส ง เสริ ม ผู มี ค วามสามารถพิ เ ศษทางวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ( โครงการ พสวท.)
เอกลั ก ษณ ข องนั ก ศึ ก ษาวิ ท ยาศาสตร ป ระกอบด ว ย 2ด า น คื อ ความเด น และความภาคภู มิ ใ จ
พฤติกรรมตามบทบาทของนักศึกษาวิทยาศาสตรแบงออกเปน 2ดาน คือ พฤติกรรมการแสวงหา
ความรูทางวิทยาศาสตร และพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมพิเศษทางวิทยาศาสตร ผลการวิจัย
พบว า ความผู ก พั น ต อ บทบาทของนั ก ศึ ก ษาวิ ท ยาศาสตร มี อิ ท ธิ พ ลทางตรงต อ เอกลั ก ษณ ข อง
นักศึกษาวิทยาศาสตร โดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพล เทากับ .91 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.001 และมีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมตามบทบาทของนักศึกษาวิทยาศาสตรเฉพาะพฤติกรรม
การแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตรผานเอกลักษณของนักศึกษาวิทยาศาสตรโดยมีคาสัมประสิทธิ์
อิ ท ธิ พ ล เท า กั บ .81 อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .001 และเอกลั ก ษณ ข องนั ก ศึ ก ษา
วิทยาศาสตรมีอิทธิพลทางตรงตอพฤติกรรมตามบทบาทของนักศึกษาวิทยาศาสตรเฉพาะพฤติกรรม
การแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพล เทากับ .90 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .001
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยกําหนดสมมติฐานวาเอกลักษณ
พลเมืองอาเซียนมีอิทธิพลทางตรงตอพฤติกรรมตามบทบาทพลเมืองอาเซียน ดังสมมติฐานขอที่ 1.3
ภาพประกอบที่ 2 และจากหลักฐานการทบทวนวรรณกรรมพบความสัมพันธระหวางความผูกพัน
เอกลักษณและพฤติกรรมตามบทบาทผูวิจัยจึงไดกําหนดสมมติฐานวา ความผูกพันตอบทบาทมี
อิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมตามบทบาทพลเมืองอาเซียน ผานเอกลักษณพลเมืองอาเซียน ดัง
สมมติฐานขอที่ 1.6 สามารถเขียนเปนแผนภาพแสดงเสนทางความสัมพันธไดดังนี้
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เอกลักษณพลเมือง
อาเซียน

พฤติกรรมตามบทบาท

ภาพประกอบ 2 เอกลักษณพลเมืองอาเซียนมีอิทธิพลทางตรงตอพฤติกรรมตามบทบาทพลเมือง
อาเซียน

ความผูกพันตอ
บทบาท

เอกลักษณ
พลเมืองอาเซียน

พฤติกรรมตาม
บทบาท

ภาพประกอบ 3 ความผู ก พั น ต อ บทบาทมี อิ ท ธิ พ ลทางอ อ มต อ พฤติ ก รรมตามบทบาทพลเมื อ ง
อาเซียนผานเอกลักษณพลเมืองอาเซียน
ตอนที่ 2 พฤติกรรมตามบทบาทพลเมืองอาเซียน
พฤติกรรมตามบทบาทพลเมืองอาเซียน : แนวคิด การวัด และงานวิจัย
กอนที่กลาวถึงพฤติกรรมตามบทบาทพลเมืองอาเซียน ผูวิจัยขอนําเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวของกับ
ประชาคมอาเซียน ซึ่งเปนที่มาของพฤติกรรมตามบทบาท ดังนี้
สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใตหรืออาเซียน กําเนิดขึ้นในประเทศไทยเมื่อ
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 โดยประเทศสมาชิกกอตั้ง 5 ประเทศ ไดแก สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐฟลิปปนส สาธารณรัฐสิงคโปร และราชอาณาจักรไทย ไดรวมลงนาม
ในปฏิญญาอาเซียน หรือปฏิญญากรุงเทพ ตอมาไดมีประเทศอื่นๆ เขามาเปนสมาชิกอาเซียน คือเน
การาบรูไนดารุสซาลาม สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สาธารณรัฐแหงสหภาพพมาและราชอาณาจักรกัมพูชา ปจจุบันอาเซียนมีสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ
(กรมประชาสัมพันธ.2556: 3; สํานักงานกระทรวงมหาดไทย. 2557:1)โดยมีวัตถุประสงคของการ
กอตั้งอาเซียนตามปฏิญญากรุงเทพ คือ1)เพื่อเรงรัดความเจริญทางเศรษฐกิจ ความกาวหนาทาง
สังคม และการพัฒนาดานวัฒนธรรมในภูมิภาค ดวยการผนึกความรวมมือบนพื้นฐานแหงความเทา
เทียมและความเปนหุนสวนระหวางกัน เพื่อเสริมรากฐานสําหรับประชาคมที่มีความรุงเรืองและสันติ
สุขแหงประชาชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต2) สงเสริมสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค 3)
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ส ง เสริ ม ความร ว มมื อ และความช ว ยเหลื อ ซึ่ ง กั น และกั น ทางด า นเศรษฐกิ จ สั ง คม วั ฒ นธรรม
เทคโนโลยีวิทยาศาสตรและการบริหาร 4) จัดใหมีความชวยเหลือซึ่งกันและกันในรูปของการอํานวย
ความสะดวก 5) รวมมืออยางมีประสิทธิผลมากขึ้น เพื่อการใชประโยชนในการเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม การขยายการคา 6) สงเสริมการศึกษาเกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต7) ธํารงความ
รวมมืออยางใกลชิดระหวางอาเซียนกับองคการระหวางประเทศ และระดับภูมิภาคที่มีความมุงหมาย
และมุงประสงคคลายคลึงกัน
เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2540 ผูนําอาเซียนไดรับรองเอกสารวิสัยทัศน อาเซียน 2020 เพื่อ
กําหนดเปาหมายวาภายในป ค.ศ. 2020(2563) อาเซียนจะเปนวงสมานฉันทแหงเอเชียตะวันออก
เฉียงใต หุนสวนเพื่อการพัฒนาอยางมีพลวัต มุงปฏิสัมพันธกับประเทศภายนอก และชุมชนแหง
สังคมที่เอื้ออาทรและในระหวางการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 12 เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ.2550
ผูนําอาเซียนไดเห็นชอบที่จะเรงรัดการจัดตั้งประชาคมอาเซียนใหเร็วขึ้นเปลี่ยนแปลงจากป พ.ศ.
2563 เปน 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558(กรมประชาสัมพันธ.2556: 4)
แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทและหนาที่พลเมืองอาเซียนและพฤติกรรมตามบทบาท
โคเฮน (Cohen. 1979:35) กลาววา บทบาท หมายถึง พฤติกรรมที่ถูกคาดหวังโดยผูอื่น
สําหรับผูดํารงตําแหนงนั้นจะตองปฏิบัติ บลูมและเซลนิค (Broom; & Selnick. 1977: 34) บทบาท
คือ 1) บทบาทที่กําหนดไวหรือบทบาทในอุดมคติ เปนบทบาทตามอุดมคติที่กําหนดสิทธิและหนาที่
ของตําแหนง 2) บทบาทที่ควรกระทํา เปนบทบาทที่แตละบุคคลเชื่อวา ควรจะกระทําหนาที่ของ
ตําแหนง 3) บทบาทที่กระทําจริง เปนบทบาทที่บุคคลไดกระทําไปจริง ตามความเชื่อความคาดหวัง
ความกดดันและโอกาสที่จะกระทําในแตละสังคม สุพัฒรา สุภาพ (2540: 30) บทบาท คือการปฏิบัติ
ตามสิทธิและหนาที่ของสถานภาพ สุชา จันทรืเอมและสุรางค จันทรเอม (2520: 46 อางอิงจาก
สุพัฒรา สุภาพ.2546: 30) กลาววา บทบาทมีความหมายใกลเคียงกับสถานภาพมาก บทบาทเปนสิ่ง
ที่บุคคลสถานภาพตางๆ พึงกระทํา นั่นคือ เมื่อสังคมกําหนดสิทธิและหนาที่ในสถานภาพใด อยางใด
แลว บุคคลในสถานภาพรวมนั้นๆ จะตองประพฤติหรือปฏิบัติตามหนาที่ที่กําหนดไวโสภา ชูพิกุลชัย
(2522: 45) บทบาท หมายถึง การแสดงออกหรือการทําหนาที่ของบุคคล ซึ่งสมาชิกคนอื่นของสังคม
มุงหวังใหเขากระทําภายใตสถานการณทางสังคมอยางหนึ่ง คือ โดยถือเอาฐานะและหนาที่ทางสังคม
ของบุคคลนั้นเปนมูลฐาน และในทฤษฎีเอกลักษณ กลาววา ความเดนและความรูสึกสําคัญของ
เอกลักษณทําใหเกิดพฤติกรรมตามบทบาท (Stryker; & Burke. 2003: 288)
คําวา พลเมือง (Citizen) หมายถึง พลังหรือกําลังคนของประเทศซึ่งอยูในฐานะเปนเจาของ
ประเทศหรืออาจเรียกวา “ชาวเมือง” หรือ “ชาวประเทศ” เชน เมื่อกลาวถึงพลเมืองของประเทศไทย
ยอมหมายถึงคนทั้งหลายที่มีสัญชาติไทยตามกฎหมายไทย พลเมืองของแตละประเทศยอมมีสิทธิ
และหนาที่ตามกฎหมายของประเทศนั้น สิทธิและหนาที่เปนสิ่งคูกัน พลเมืองของทุกประเทศมีทั้ง
สิทธิและหนาที่ แตจะมีมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับกฎหมายของประเทศนั้นๆ (แพรภัทร ยอดแกว.
2556: 1; ทิพยพาพร ตันติสุนทร. 2554) ดังนั้น ความเปนพลเมืองอาเซียน (ASEAN Citizenship)
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จึงหมายถึง ชาวประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ซึ่งอยูภายใตกฎกติกาของประชาคมอาเซียน มี
สิทธิและหนาที่ตามกรอบกฎกติกาของประชาคมอาเซียนนั่นเอง
จากการศึกษากฎบัตรอาเซียน (สํานักงาน ก.พ., 2555: 153-155) เปนธรรมนูญที่ใชเปน
กฎเกณฑขอบังคับสําหรับการอยูรรมกันและการขับเคลื่อนองคการอาเซียนอยางเปนทางการ ซึ่ง
ผูนําอาเซียนไดลงนามรับรองรวมกันทั้ง 10 ประเทศ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2550 และมีผลบังคับ
ใชจริงเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2551 หลังจากที่ประเทศสมาชิกไดใหสัตยาบัน (แพรภัทรยอดแกว.
2555: 373)มีวัตถุประสงคสําคัญ 15 ขอ ดังนี้ 1) เพี่อธํารงรักษาและเพิ่มพูนสันติภาพ ความมั่นคง
และเสถียรภาพ 2) เพี่อเพิ่มความสามารถในการปรับตัวยืดหยุนสูสภาวะปกติของภูมิภาคโดยการ
สงเสริมความรวมมือดานการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรมใหแนนแฟนยิ่งขึ้น3)
เพี่อธํารงรักษาเอเชี ยตะวันออกเฉียงใตใหเ ปนเขตปลอดอาวุธนิ วเคลียรและปราศจากอาวุ ธที่มี
อานุภาพ ทําลายลางสูงอื่นๆ ทุกชนิด4) เพี่อทําใหแนใจวาประชาชนและรัฐสมาชิกของอาเซียนอยู
รวมกับประชาคมโลกไดโดยสันติในสภาวะที่เปนธรรม มีประชาธิปไตยและและมีความปรองดองกัน
5) เพี่อสรางตลาดและฐานการผลิตเดียวที่มีเสถียรภาพ มั่งคั่ง มีความสามารถในการแขงขันสูง และ
มีการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจซึ่งมีการอํานวยความสะดวก มีการเคลื่อนยาย อยางเสรีของสินคา
บริการ การลงทุน ผูประกอบวิชาชีพ ผูมีความสามารถพิเศษและแรงงาน 6) เพี่อบรรเทาความ
ยากจนและลดชองวางการพัฒนาภายในอาเซียนโดยผานความชวยเหลือซึ่งกันและกันและความ
รวมมือ7) เพี่อเสริมสรางประชาธิปไตย เพิ่มพูนธรรมาภิบาลและหลักนิติธรรม ตลอดจนสงเสริมและ
คุมครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานโดยคํานึงถึงสิทธิและหนาที่ของรัฐสมาชิกของอาเซียน
8) เพี่อตอบสนองอยางมีประสิทธิภาพ ตามหลักความมั่นคงที่ครอบคลุมในทุกมิติ ตอสิ่งทาทายทุก
รูปแบบ 9) เพี่อสนับสนุนการพัฒนาอยางยั่งยืน มีการคุมครองสภาพแวดลอม ความยั่งยืน ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน10) เพี่อ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยผานความรวมมือที่ใกลชิดยิ่งขึ้นในดานการศึกษาและการเรียนรูตลอด
ชีวิต ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพี่อเสริมสรางพลังประชาชนและเสริมสรางความเขมแข็งแหง
ประชาคมอาเซียน11) เพี่อเพิ่มพูนความเปนอยูที่ดี และการดํารงชีวิตของประชาชนอาเซียนดวยการ
ให ป ระชาชนมี โ อกาสที่ ทั ด เที ย มกั น ในการเข า ถึ ง การพั ฒ นามนุ ษ ย ส วั ส ดิ ก ารสั ง คม และความ
ยุติธรรม12) เพี่อเสริมสรางความรวมมือในการสรางสภาพแวดลอมที่ปลอดภัย มั่นคง และปราศจาก
ยาเสพติด สําหรับประชาชนของอาเซียน13) เพี่อสงเสริมอาเซียนที่มีประชาชนเปนศูนยกลาง ซึ่งทุก
ภาคสวนของสังคมไดรับการสงเสริมใหมีสวนรวมและไดรับผลประโยชนจากกระบวนการรวมตัวและ
การสรางประชาคมของอาเซียน 14) เพี่อสงเสริมเอกลักษณของอาเซียนโดยผานการสงเสริมความ
สํานึกถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมรดกของภูมิภาคยิ่งขึ้นและ 15) เพี่อธํารงไวซึ่งความ
เปนศูนยรวมและบทบาทเชิงรุกของอาเซียนในฐานะพลังขับเคลื่อนหลักในความสัมพันธ และความ
รวมมือระหวางอาเซียนกับหุนสวนนอกภูมิภาค
ประชาคมอาเซียน จะประกอบดวย 3 เสาหลัก (pillars) ไดแก 1) ประชาคมการเมืองและ
ความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community: APSC) เพื่อมุงเสริมสรางความ
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แข็งแกรงของหลักการประชาธิปไตย เปนประชาคมที่มีกฎเกณฑ บรรทัดฐานและคานิยมรวมกัน
สงเสริมหลักธรรมาภิบาล และหลักนิติธรรมและคุมครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน เปน
ภูมิภาคที่มีเอกภาพ สงบสุข และมีความแข็งแกรง พรอมรับผิดชอบรวมกันเพื่อแกปญหาความมั่นคง
ที่ครอบคลุมทุกมิติ 2) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) เพื่อทํา
ใหภูมิภาคอาเซียนมีความเจริญมั่งคั่ง มั่นคง และสามารถแขงขันกับภูมิภาคอื่นๆได โดยสรางความ
ร ว มมื อ ที่ ค รอบคลุ ม ถึ ง การพั ฒ นาและเสริ ม สร า งสมรรถนะทรั พ ยากรมนุ ษ ย ความตกลงด า น
คุณสมบัติวิชาชีพ การหารือนโยบายทางการเงินและเศรษฐกิจมหภาค ความเชื่อมโยงดานการ
สื่อสารและโครงสรางพื้นฐาน การพัฒนาการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส คือเปนการพลิกโฉม
อาเซียนใหกลายเปนภูมิภาคที่มีการไหลเวียนของสินคา บริการ การลงทุน แรงงานฝมือ และทุน
อยางเสรี และ 3) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community:
ASCC) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สงเสริมการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน และ
เสริมสรางเอกลักษณทางวัฒนธรรมของอาเซียน โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
การคุมครองและสวัสดิการสังคม สงเสริมความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอม การสรางอัตลักษณอาเซียน
สงเสริมความเขาใจระหวางประชาชนในระดับรากหญา การเรียนรูประวัติศาสตรและวัฒนธรรม
รวมทั้งการรับขาวสารซึ่งเปนรากฐานที่จะนําไปสูการเปนประชาคมอาเซียนแผนการจัดตั้งประชาคม
สังคมแทจริง (กรมประชาสัมพันธ. 2556: 3-17;เจริญพงษศุภธีระธาดา. 2555;ปริญญา เทวานฤมิตร
กุล.2555;กระทรวงมหาดไทย.2557: 4-5)
จากการศึกษากฎบัตรอาเซียน เปนธรรมนูญที่ใชเปนกฎเกณฑขอบังคับสําหรับการอยู
รวมกันและการขับเคลื่อนองคการอาเซียนอยางเปนทางการ และประเทศสมาชิกอาเซียนไดยอมรับ
ในการปฏิบัติตามความมุงประสงคสําคัญ 15 ขอ ที่มุงสรางสรรคเสถียรภาพของประชาคมอาเซียน
ทั้ง 3 เสาหลัก ดังนั้นพลเมืองอาเซียนในฐานะเปนพลังในการขับเคลื่อนประชาคมของตนจึงควรมี
บทบาทหนาที่ สอดคลองกับวัตถุประสงคของกฎบัตรอาเซียน เพื่อปฏิบัติตนใหเปนหนึ่งเดียวกัน
อยางแทจริง จากการสังเคราะหวัตถุประสงคกฏบัตรอาเซียน 15 ขอ สามารถเปนบทบาทหนาที่ 7
ขอ ดังนี้ 1) การรักความสงบและการแกปญหาดวยสันติวิธีสันติภาพ ความมั่นคงและเสถียรภาพ จะ
เกิดขึ้นไดก็เพราะพลเมืองอาเซียนปฏิบัติตนในการรักความสงบ สรางสันติภาพที่ดีกับคนรอบขาง ใช
หลักสันติวิธี ยึดหยุนในการแกปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน (สอดคลองกับมุงประสงคขอ
1-4 ของกฎบัตรอาเซียน) 2)มีความเชี่ยวชาญในอาชีพและมีความสามารถหลากหลาย เนื่องจาก
อาเซียนมีความมุงหมายรวมกันในการสรางตลาดและการผลิตที่มีเสถียรภาพ บทบาทหนาที่ของ
พลเมืองอาเซียนจําเปนตองมีความสามารถที่หลากหลายรองรับการเคลื่อนยายการลงทุน แรงงาน
และอื่นๆเชนมีทักษะทางภาษา วิชาชีพ (สอดคลองกับมุงประสงคขอ 5 ของกฎบัตรอาเซียน) 3) การ
มีน้ําใจเอื้ออาทรตอผูอื่นยินดีที่จะหยิบยืนใหความชวยเหลือและรวมมือกันบรรเทาปญหาระหวางกัน
(สอดลองกับมุงประสงคขอ 6 ของกฎบัตรอาเซียน) 4) การเคารพสิทธิของผูอื่นและความแตกตาง
ระหวางบุคคล เนื่องจากอาเซียนอาจจะมีความแตกตางดานการปกครอง มีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมที่ชัดเจน พลเมืองอาเซียนจะตองมีพฤติกรรมใหความเคารพสิทธิของผูอื่น ยอมรับความ
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แตกตาง ความหลากหลายทางวัฒนธรรม สามารถทํางานรวมกันได (สอดคลองกับมุงประสงคขอ 7
กับ14 ของกฎบัตรอาเซียน) 5) การมีจิตสํานึกรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม
ในภูมิภาค(มุงประสงคของกฎบัตรขอที่ 9 และ 12) มุงสนับสนุนการพัฒนาอยางยั่งยืน รักษา
สภาพแวดลอมในภูมิภาค อนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาค ทั้ง 2 ขอนี้ เปนบทบาทหนาที่ของ
พลเมืองอาเซียนตองมีจิตสํานึกรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมที่อยูรอบตัว และภูมิใจใน
มรดกทางวัฒนธรรม6) การพัฒนาตนเองอยูเสมอเปนบทบาทหนาที่ที่พลเมืองอาเซียนตองพัฒนา
ตนเอง เพื่อใหกาวทันสถานการณปจจุบัน ทั้งดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยเฉพาะการถือ
หลักการศึกษาตลอดชีวิตเปนวิธีการพัฒนาตน ในขณะเดียวกันก็ตองตระหนักการพัฒนาตนเพื่อ
ความกินดีอยูดีของตน (สอดคลองกับมุงประสงคกฎบัตรขอ 10-11) 7) การมีความรับผิดชอบรวมกัน
และยึดมั่นความสามัคคีและมีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูอื่น ในฐานะเปนสมาชิกของอาเซียน พลเมือง
อาเซียนมีบทบาทหนาที่ในการมีสวนรวม ใหความรวมมือในกิจกรรมตาง ๆ เพื่อนําพาองคการสู
เปาหมาย และเพื่อธํารงไวซึ่งความเปนศูนยรวมหุนสวนกัน(สอดคลองกับมุงประสงคกฏบัตรขอ 8
ขอ 13 และ 15)(แพรภัทร ยอดแกว.2555: 372) และจากการศึกษาเอกสารเกี่ยวของกับลักษณะ
พื้นฐานของพลเมืองอาเซียน คือ การมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับอาเซียน มีทักษะในการสื่อสาร
สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางสรางสรรค ซึ่งขีดความสามารถของบุคคลที่สามารถดําเนิน
ชีวิตอยูในประชาคมอาเซียนควรตองมีทักษะอาเซียน ดังเชน ทักษะการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ
ทักษะทางวิชาชีพของตนเอง ทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและทักษะการทํางานเปนทีม ดังนั้น
พฤติกรรมตามบทบาทของพลเมืองอาเซียนในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบดวยพฤติกรรมการปฏิบัติ
ตามมุงประสงคของกฏบัตรอาเซียนและการมีทักษะอาเซียน
การวัด
จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของไดมีการพัฒนาเครื่องมือวัดพฤติกรรมตามบทบาทตาม
ทฤษฎีเอกลักษณของสไตรเกอร ดังนี้สไตรเกอรและเซอรป (Stryker&Serpe. 1982: 211) ศึกษาการ
ใชเวลาในบทบาทการทํากิจกรรมทางศาสนา ไดสรางแบบสอบถามการใชเวลาในบทบาททางศาสนา
ตัวอยางเชน “คุณใชเวลาในการทํากิจกรรมที่เกี่ยวของกับบทบาททางศาสนา เฉลี่ยแลวกี่ชั่วโมงตอ
สัปดาห” ตอมา สไตรเกอรและเซอรป (Stryker&Serpe. 1994: 20-26) ไดนําแบบวัดชุดนี้ใชศึกษา
เกี่ยวกับเอกลักษณนักศึกษาใน 4 บทบาท คือ ดานวิชาการ ดานกิจกรรมสวนบุคคล ดานกิจกรรม
นอกหลักสูตร ดานกีฬา กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาใหมชั้นปที่ 1 จํานวน 320 คน โดยปรับตาม
บริบทบทบาทนักศึกษาใหม ตัวอยางขอคําถามเชน “คุณไดใชเวลาในการทํากิจกรรมในบทบาท
นักศึกษาเฉลี่ยแลวสัปดาหเทาไหร?”สวนเบอรค และไรซ(Burke; & Reitzes. 1991: 239-251) ได
สรางแบบวัดพฤติกรรมตามบทบาทของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คือ ความรับผิดชอบดานวิชาการ
โดยวัดพฤติกรรม 3 ดาน ไดแก เวลาที่ใชในบทบาทของการเปนนักศึกษามหาวิทยาลัย เกรดเฉลี่ย
และความสามารถในการปรับตัวการเปนนักศึกษา ลักษณะแบบวัดคลอยกับแบบวัดของ สไตรเกอร
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และเซอรป(1982;1992) ตัวอยางขอคําถามเชน ขอ 1) “จํานวนเวลาที่คุณใชในบทบาทของนักศึกษา
มหาวิทยาลัย” เปนแบบเลือกตอบเพียงขอเดียวใน 5 ตัวเลือก “ใชเวลาเปนประจํา” “ใชเวลามาก” “ใช
เวลาตามโอกาส” “บางครั้ง” “ใชเวลาไมมาก” มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ.16 ขอ 2) “คุณคิด
อยางไรในการปรับตัวเปนนักศึกษา” เปนแบบเลือกตอบเพียงขอเดียวใน 5 ตัวเลือก “ปรับตัวดีมาก”
“ปรับตัวไมคอยดี” เคอรีและวีนเนอร(Curry; &Weaner. 1987: 280-288) ศึกษาเอกลักษณของ
นักกีฬา กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาชายที่เขารวมกิจกรรมดานกีฬา และไดวัดตัวแปรบทบาทของการ
เปนนักกีฬา 2 ดาน คือ ดานการใชเวลาในบทบาทนักกีฬา และดานความสุขใจในบทบาทนักกีฬา ใช
แบบวัดที่ปรับจากแบบวัดของ สไตรเกอร และเซอรป (1982;1992) ตัวอยางขอคําถาม ขอ 1) “คุณใช
เวลาสวนมากในการทํากิจกรรมกีฬาประเภทใด”ขอ 2) “จํานวนชั่วโมงที่คุณใชในกิจกรรมบทบาทนักกีฬา
ตอสัปดาห” ดานความสุขใจในบทบาทนักกีฬา ตัวอยางขอคําถาม “ความสุขในการมีสวนรวมในบทบาท
นักกีฬา” เปนแบบเลือกตอบขอเดียวใน 5 ระดับ “มีความสุขมาก” “มีความสุขบางครั้ง” “ปานกลาง” “ไมมี
ความสุข” “ไมมีความสุขเลย” (ผูที่ตอบมีความสุขมากจะได 5 คะแนน ตามลําดับถึง ไมมีความสุขเลยได
1 คะแนน)
สวน ภิญญาพันธ รวมชาติ (2553:152) ไดสรางแบบสอบถามพฤติกรรมตามบทบาทของ
นักเรียนวิทยาศาสตร 2 องคประกอบ คือ ดานการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตรจํานวน 16 ขอ
ลักษณะของแบบสอบถามเปนมาตราสวนประมาณคา 6 ระดับ ไดแก จากปฏิบัติมากที่สุด ถึงปฏิบัติ
นอยที่สุด มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธรายขออยูระหวาง .289-.690 และคาความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์
แอลฟาเทากับ .887ตัวอยางขอคําถาม “ขาพเจาคนควาหาความรูทางวิทยาศาสตรจากอินเตอรเน็ต
เมื่อมีเวลาวาง” ดานความตั้งใจเลือกเรียนตอสาขาวิทยาศาสตรบริสุทธิ์ จํานวน 8 ขอ ลักษณะเปน
แบบมาตราสวนประมาณคา 6 ระดับ ไดแก จริงที่สุด ถึงไมจริงเลย มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธราย
ขออยูระหวาง .374-.824 และคาความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟาเทากับ .883 ตัวอยางขอคําถาม
“ฉันพยายามหาขอมูลในการเรียนตอสาขาวิทยาศาสตรบริสุทธิ์”
ดังนั้นผูวิจัยไดนิยามพฤติกรรมตามบทบาทของพลเมืองอาเซียน หมายถึง พฤติกรรมที่
แสดงออกตามเอกลักษณซึ่งเปนพฤติกรรมที่ถูกคาดหวังจากการเปนพลเมืองอาเซียนที่อยูภายใตกฎ
กติกาประชาคมอาเซียนและกฎบัตรอาเซียน มี 2องคประกอบ1)พฤติกรรมการปฏิบัติตามมุงประสงค
กฎบัตรอาเซียน หมายถึง การที่นักศึกษาแสดงพฤติกรรมตามมุงประสงคของกฏบัตรอาเซียน ไดแก
นักศึกษาปฏิบัติตนในการรักความสงบ มีสัมพันธภาพที่ดีกับคนรอบขาง ใชหลักสันติวิธี นักศึกษามี
การพัฒนาตนเองอยูเสมอ ตลอดจนนักศึกษาแสดงถึงการมีน้ําใจเอื้ออาทรตอผูอื่น ยินดีใหความ
ชวยเหลือเมื่อผูอื่นประสบปญหา เคารพในสิทธิ ยอมรับความแตกตางทางวัฒนธรรม จนสามารถ
ทํางานรวมกันได รักในมรดกทางวัฒนธรรมของตนเองและใหความรวมมือในกิจกรรมตางๆ เพื่อ
นําพาประชาคมสูเปาหมาย ใชแบบวัดที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยศึกษาจากเอกสารคูมืออาเซียน กฎบัตร
อาเซียน (สํานักงาน ก.พ., 2555: 153-155) และศึกษาจากแบบวัดของ เบอรค และไรซ (Burke; &
Reitzes.1991. 239-251)เคอรีและวีนเนอร (Curry; & Weaner. 1987: 280-288) ลี (Lee. 2002:
356-358) ประกอบด วยข อคํ าถามจํา นวน 13 ขอ ลักษณะเป นประโยคแบบมาตรประมาณคา 6
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ระดับ คือ เปนประจํา บอยครั้ ง ค อนขางบอย ค อนขางนอย นอยครั้ง ไมเคยเลย เกณฑ การให
คะแนน สําหรับขอความทางบวก ผูตอบเปนประจําได 6 คะแนน บอยครั้ง 5คะแนน คอนขางบอย 4
คะแนน คอนขางนอย3 คะแนน นอยครั้ง 2 คะแนน และไมเคยเลย 1 คะแนน สวนขอความทางลบ
ใหคะแนนตรงกันขาม การแปลความหมายของคะแนน ผูตอบที่ไดคะแนนรวมมากกวาแสดงวาเปนผู
ที่มีพฤติกรรมการปฏิบัติตามมุงประสงคกฎบัตรอาเซียน สูงกวาผูตอบที่ไดคะแนนรวมนอยกวา
2) ทักษะอาเซียน หมายถึง การที่นักศึกษาแสดงตนมีความชํานาญหรือสามารถในการ
ปฏิบัติงานนั้นๆ ที่เกิดจากการเรียนรู ประสบการณ ทักษะพื้นฐานของพลเมืองอาเซียน ดังเชน การ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางสรางสรรค การใชทักษะทางภาษา การคิดวิเคราะห แกปญหาอยางมี
เหตุผล มีความรับผิดชอบตอสังคม รวมกันพัฒนาประชาคมอาเซียนและการทํางานเปนทีมใชแบบ
วัดที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยศึกษาจากเอกสารคูมืออาเซียน (สํานักงาน ก.พ., 2555: 153-155) และ
ศึกษาจากแบบวัดของ สมใจ ธีรทิฐ (2556) และนิภาพร รอดไพบูลย (2556) ประกอบดวยขอคําถาม
จํานวน 8 ขอลักษณะเปนประโยคแบบมาตรประมาณคา 6 ระดับ คือ จริงที่สุดจริง คอนขางจริง
คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย เกณฑการใหคะแนน สําหรับขอความทางบวก ผูตอบจริงที่สุดได
6 คะแนน จริง5 คะแนน คอนขางจริง 4 คะแนน คอนขางไมจริง3 คะแนน ไมจริง 2 คะแนน และไม
จริงเลย 1 คะแนน ส วนขอความทางลบใหคะแนนตรงกันข าม การแปลความหมายของคะแนน
ผูตอบที่ไดคะแนนรวมมากกวาแสดงวาเปนผูที่มีทักษะอาเซียนสูงกวาผูตอบที่ไดคะแนนรวมนอย
กวา
จากการประมวลเอกสาร ผูวิ จัยจึงกําหนดสมมติ ฐ านว า เอกลัก ษณ พลเมื องอาเซียนมี
อิทธิพลทางตรงตอพฤติกรรมการตามบทบาทพลเมืองอาเซียน ดังสมมติฐานขอที่ 1.3 ซึ่งพฤติกรรม
การตามบทบาทพลเมืองอาเซียน มี 2 องคประกอบคือ พฤติกรรมการปฏิบัติตามมุงประสงคกฎบัตร
อาเซียนและการมีทักษะอาเซียน ภาพประกอบ 4

เอกลักษณพลเมือง
อาเซียน

พฤติกรรมตาม
บทบาทพลเมือง
อาเซียน

พฤติกรรมการปฏิบัติตาม
มุงประสงคกฎบัตรอาเซียน
ทักษะอาเซียน

ภาพประกอบ 4 เอกลักษณพลเมืองอาเซียนมีอิทธิพลทางตรงตอพฤติกรรมตามบทบาทพลเมือง
อาเซียน มี 2 องคประกอบ คือ พฤติกรรมการปฏิบัติตามมุงประสงคกฎบัตรอาเซียนและทักษะ
อาเซียน
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ตอนที่ 3 ปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอเอกลักษณพลเมืองอาเซียน
ปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอเอกลักษณพลเมืองอาเซียนประกอบดวย รวมหมูนิยมการ
รับ รูบรรยากาศความเปนอาเซี ยนการเปดรับ ขาวสารเกี่ยวกับอาเซียนและเจตคติตอประชาคม
อาเซียน
รวมหมูนิยม: แนวคิด การวัดและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ทรัยเอนดิส (Cozma. 2011: 11citing Triandis. 1995) ไดกลาวถึง แนวคิดแบบรวมหมู
นิยมหมายถึง รูปแบบหรือลักษณะที่แสดงถึงเจตคติ ความเชื่อ ชนชั้น บรรทัดฐาน บทบาทและ
คานิยม ที่มีรวมกันของกลุมคนที่อยูในวัฒนธรรมเดียวกัน ใชภาษาเดียวกัน และอาศัยอยูในภูมิ
ประเทศเดียวกันในชวงเวลายุคสมัยเดียวกัน ทรัยเอนดิส (Triandis. 2001 : 909) ยังกลาวอีกวา
บุคคลแบบรวมหมูนิยม จะมีลักษณะพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันภายในกลุมตนเอง เชน ครอบครัว
กลุมชน เชื้อชาติ ฯลฯ บุคคลในลักษณะนี้จะใหความสําคัญกับเปาหมายของกลุมเปนอันดับแรก และ
บุคคลจะพยายามปรับพฤติกรรมตนเองใหสอดคลองกับสังคม โดยยึดกฎเกณฑหรือบรรทัดฐานเปน
พื้นฐานหลักในการกําหนดพฤติกรรมของตนเอง รวมทั้งเนนความสัมพันธเปนสวนใหญ โฮฟสตีด
(Hofstede. 2001) กลาววา ลักษณะรวมหมูนิยม เปนสังคมที่บุคคลจะถูกรวมเขาเปนสวนหนึ่งของ
กลุมที่มีความเหนียวแนนตั้งแตเกิดรวมถึงจะมีความจงรักภักดีและปกปองกลุมของตนไปจนตลอด
ชวงชีวิตสอดคลองกับ เซอวารทและโอเซอแมน (Schwarz; & Oyserman. 2001)กลาววา รวมหมู
นิยม เปนคุณลักษณะรวมกลุม เนนพันธะหนาที่มีความคาดหวังโดยตั้งอยูบนพื้นฐานของกลุม บุคคล
มีความคิดวาตนเองเปนสวนหนึ่งของกลุม ซึ่งความเปนกลุมเหลานี้ไดแก ครอบครัว เชื้อชาติ ศาสนา
เปนตนมารคุสและคีตายามา (Triandis.1995: 505-506; Markus; & Kitayama. 1991) กลาววา
คุณลักษณะของรวมหมูนิยม บุคคลจะพึ่งพาอาศัยระหวางกัน เนนเปาหมายของกลุมมีความสําคัญ
มากกวาเปาหมายของตนเอง จะใหความสําคัญกับบรรทัดฐานและหนาที่ใ นสังคมมากกวาและ
บรรทัดฐานกฎเกณฑ ภาระหนาที่ของกลุม เปนแนวทางสําคัญในการแสดงพฤติกรรม ความสัมพันธ
จะมีลักษณะเปนแบบสวนรวม เนนสาธารณะประโยชน
จากที่กลาวขางตน สรุปไดวารวมหมูนิยม หมายถึง บุคคลที่มองตนเองวาเปนสวนหนึ่งของ
กลุม จะพึ่งพาอาศัยระหวางภายในกลุม เนนเปาหมายของกลุม บุคคลจะปรับพฤติกรรมตนเองให
สอดคลองกับสังคม โดยยึดบรรทัดฐานและหนาที่เปนหลักในการแสดงพฤติกรรม ความสัมพันธจะมี
ลักษณะเปนแบบสวนรวม โดยเนนเรื่องความสัมพันธกับคนในกลุม ดังนั้นรูปแบบของแนวคิดแบบ
รวมหมูนิยมจะแตกตางกันออกไปในแตละวัฒนธรรม โดยอาจรวมถึงมีความแตกตางกันไปตามพื้นที่
ทางภูมิศาสตรและชวงเวลายุคสมัยดวย
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จุดเริ่มตนของแนวคิดรวมหมูนิยม ทฤษฎีและการวิจัย
กอนที่แนวคิดรวมหมูนิยมจะเปนที่สนใจ ความเปนมาของสมมุติฐานเกิดจากขอคนพบครั้ง
แรกในหนั งสือกฎระเบียบสมัยโบราณที่กลาวถึ งโครงสรางของกฎเกณฑใ นยุคกษัตริย บาบิโ ลน
(1792-1750BN) ตะวันออกกลาง ที่เนนสิทธิหนาที่สวนบุคคล คือ บุคคลเปนอิสระ มีหนาที่และการ
ผูกพันพันธะตอสมาชิกกลุม ซึ่งเปนการรวมหมู ตอมาสมมุติฐานปรากฏชัดเจนขึ้นในสถาบันศาสนา
(religious) ในตะวันตกจะพิจารณาเอกลักษณกลุม และลักษณะเฉพาะภายในกลุม-นอกกลุม ทั้งสอง
เปนคุณสมบัติของการรวมหมูนิยมดังเชน ปรัชญาและการปฏิบัติในศาสนา เชน ความเขมแข็งของ
เอกลักษณชนชาวยิว (Durant. 1935) ตอมาแนวคิดดานปรัชญา (philosophy) ดังเชน ปรัชญาของ
ลัทธิขงจื้อที่เนนความสําคัญของเอกลัษณกลุม ความคลอยตามหรือปฏิบัติใหสอดคลองกัน และ
ความสัมพันธที่มีมายาวนานภายในกลุม ซึ่งผูติดตามลัทธิขงจื้อจะใหความสําคัญกับพันธะหนาที่หรือ
ความผูกพันที่บุคคลมีตอสมาชิกภายในครอบครัวตนเอง ในสัญชาติตนเอง และภายในโลกที่กวาง
ใหญของตนที่ตนเองอาศัยอยู ดังเชน ในปรัชญาลัทธิขงจื้อ บุคคลตองเคารพบิดาตนเอง พี่ชาย
ครอบครัวถึงมีความผาสุก (Triandis; & Gelfand. 2011: 500) จากขอคนพบทฤษฏีทางกฎเกณฑ
ศาสนา และปรัชญา ทําใหนักจิตวิทยาเริ่มศึกษา วิจัยอยางเปนระบบเกี่ยวกับสมมุติฐานรวมหมูนิยม
และทําการศึกษาควบคูกับปจเจกบุคคลนิยมตอมา
ในป คศ.1963 (Triandis; & Gelfand. 2011: 501) ผูบังคับบัญชากองทัพเรือ (Chief of
Naval Operations) ไดเสนอใหศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความแตกตางของวัฒนธรรมในกลุมชน โดยได
มอบหมายใหมหาวิทยาลัยอีลีนอยส (University of Illinois) สาขาจิตวิทยา เปนผูดําเนินการศึกษา
คนควาวิจัยดังกลาว ฟรีดฟลเลอ (Fred Fiedler) ไดกอตั้งทีมศึกษาวิจัย ประกอบดวย ชาลส ออสกูด
(Charles Osgood) ลารรี สโตรูโลล (Larry Stolurow) และฮารรี่ ทรัยเอนดิส (Harry Triandis) โดยที่
ทรัยเอนดิสผูมีประสบการณและผลงานวิจัยดานวัฒนธรรม ไดมุงพัฒนาทฤษฎีเนนศึกษา “วัฒนธรรม
เชิ งจิ ตวิ สัย ” (subjective
culture) ในดานวัฒนธรรมเฉพาะภายใน (culture-specific(emic))
วัฒนธรรมทั่วไป (culture-general (etic)) (Triandis; & Gelfand. 2011: 502) จากการศึกษาพบวา
วัฒนธรรมเชิงจิตวิสัย ประกอบดวยสวนสําคัญขั้นพื้นฐานคือ 1) การจัดชนชั้น (categorization)
สมาชิกแตละกลุมวัฒนธรรมจะมีการแบงระดับชนชั้นที่ไมเหมือนกัน เชน การจัดกลุมใครเปนสมาชิก
ในกลุม? บางวัฒนธรรมใหเกณฑที่วา สมาชิกในกลุมคือ บุคคลที่เกิดในสถานที่เดียวกัน หรือ มีเชื้อ
ชาติ ศาสนา เดียวกัน หรือมีความสัมพันธทางสายเลือดเดียวกัน บางวัฒนธรรมถือวา กลุมเดียวกัน
คือ สมาชิกทุกคนปฏิบัติเหมือนกัน2) การรวมกลุมสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกัน (associating) คือ แตละ
กลุมวัฒนธรรมจะมีจัดกลุมสมาคมแตกตางกัน เชน นักสังคมนิยม คือ กลุมพรรคทางการเมือง หรือ
อุดมการณ 3) เจตคติ 4) ความเชื่อ 5) ความคาดหวัง 6) ความคิด 7) ความจํา 8) บรรทัดฐาน
9) การรับรูบทบาท 10) ภาพในความคิด (stereotypes) 11) การประเมินคา
ตอมาทรัยเอนดิส ไดศึกษาวิจัยคุณลักษณะรวมหมูนิยมควบคูกับปจเจกบุคคลนิยม โดย
บูรณาการมุมมองจากวัฒนธรรม จิตวิทยาและสังคมวิทยา เริ่มจากการศึกษาภาวะสันนิฐานตามแนวคิด
ดานสังคมวิทยา (Durheim. 1933; Parsons.1949; Riesman; & et al.1961) และดานมานุษยวิทยา
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(Kluckhohn. 1956; Mead. 1967; Redfield.1956) และดานจิตวิทยา (Chinese Culture Cunection.
1987; Hofstede. 1980; Schwartz. 1994; Triandis. 1995) จากการศึกษาการบูรณาการหลายสาขา
นํามาซึ่งกรอบแนวคิดเกี่ยวกับรวมหมูนิยมที่เปนรูปแบบ หรือลักษณะที่แสดงถึงเจตคติ ความเชื่อ
บรรทัดฐาน บทบาทและคานิยม ที่มีรวมกันของกลุมคนที่อยูในวัฒนธรรมเดียวกัน สงผลตอกรอบ
แนวคิดเกี่ยวตัวตน(self-concept) คือ เปนลักษณะของการมองตนเองวามีคุณลักษณะหรือบุคลิก
แบบใด(Triandis&Gelfand.2011 : 502) ในชวงแรกลักษณะปจเจกบุคคลนิยมและรวมหมูนิยม ถูก
มองวาเปนมิติที่มีลักษณะเปนสองขั้ว (Bipolar) แตตอมาก็พบหลักฐานเชิงประจักษวามิติทั้งสองนี้
เปนอิสระจากกัน สามารถที่จะวัดเพียงมิติใดมิติหนึ่งก็ไดและบุคคลสามารถมีความเปนปจเจกบุคคล
นิยมและรวมหมูนิยมสูงทั้งคูหรือต่ําทั้งคูก็ได (Triandis; & Gelfand. 2011: 503)
สถานการณหรือสิ่งแวดลอมที่ทําใหเกิดรวมหมูนิยมมีดังนี้
1) สิ่งแวดลอมหรือนิเวศวิทยา (ecology) (Triandis; & Gelfand.2011: 506-507)
นักวิชาการดานการศึกษาขามวัฒนธรรมสวนใหญ เห็นวา รวมหมูนิยมเกิดจากการที่บุคคลปรับตัว
ตามบริบทสภาพแวดลอม สวนใหญจะพบในสังคมเกษตรกรรม เปนการคลอยตามหรือปฏิบัติให
สอดคลองตามสังคม และการเชื่อฟงปฏิบัติตามเปนสิ่งสําคัญที่สุดในการดําเนินชีวิต นอกจากนี้
บริบทชุมชน ซึ่งการคมนาคมมีนอย บุคคลมีพื้นที่จํากัดในการสื่อสารและใชสอย ทําใหเกิดรวมหมู
นิยมมากกวาในบริบทสังคมเมือง 2) โครงสรางของครอบครัว (family structure)รวมหมูนิยมจะเกิด
ขึ้นกับครอบครัวขยาย จากการศึกษาของจอช (Georgas. 2001) ใน16 วัฒนธรรม พบวา สวนใน
ครอบครัวที่มีลูกหลายคน สมาชิกตองพึ่งพาระหวางกัน ทําใหเกิดรวมหมูนิยม 3)
เงื่อนไข
สถานการณ (situational conditions)ในสถานการณที่บุคคลประสบเคราะหกรรมและตองการความ
ชวยเหลือพึ่งพาระหวางกันเปนสิ่งสําคัญ ทําใหเกิดรวมหมูนิยม ยิ่งเมื่อบุคคลที่ไดรับการตอบแทน
จากกลุมมากเทาไร ยิ่งทําใหบุคคลนั้นมีลักษณะรวมหมูนิยมสูง 4) ชีวประวัติ (Demographics)
โดยทั่วไปบุคคลที่มีสถานภาพในกลุมต่ํา จากลําดับทางสังคม จะมีลักษณะรวมหมูนิยมสูง การมี
สถานภาพต่ําทําใหบุคคลตองใชทรัพยากรและสาธารณะประโยชนรวมกัน จากการศึกษาของโคด
(Kohn. 1969) พบวา บุคคลที่อยูในสังคมระดับลางมีลักษณะรวมหมูนิยมมากกวา บุคคลที่อยูใน
สังคมชั้นสูง จากการศึกษาของชูวาด (Schwart; & smith. 1997) ในสหรัฐอเมริกาบุคคลสีผิวจะมี
คะแนนรวมหมูนิยมสูง (Gaines; & et al. 1997) จากการศึกษาเรื่องเพศใน 5 ประเทศ พบวา ไมมี
ความแตกตางกันระหวางชายและเพศหญิง ในปจเจกบุคคลนิยมและรวมหมูนิยม
ผลที่เกิดจากรวมหมูนิยม
จากการศึกษาวิจัยปรากฏผลในวงกวางสําหรับแนวคิดจิตวิทยาสังคม รวมหมูนิยมสงเสริม
ใหเกิดความรูคิด แรงจูงใจ อารมณ เจตคติและพฤติกรรม ซึ่งทั้งหมดนี้เปนประโยชนที่เกี่ยวของกับ
กลุม ซึ่งตอไปนี้จะกลาวถึงสิ่งที่สําคัญที่เกี่ยวของกับหมูนิยม (Triandis; & Gelfand. 2011: 507-510)
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1) การเนนหรือใหความสําคัญ (focus of attention)ในวัฒนธรรมรวมหมูนิยมสัมพันธภาพมีบทบาท
สําคัญจะปรากฏภาพชัดเจนและตัวเองจะเปนรอง 2) คุณลักษณะ (attribution)ในรวมหมูนิยมทําให
เกิ ด คุ ณ สมบั ติ ภ ายนอก เช น บรรทั ด ฐาน บทบาท ให ค วามสนใจกลุ ม เป น การแสดงออกทาง
พฤติกรรมเพื่อกลุมชน 3) การใหความหมายตนเอง (Self definition) ตนเองจะเปนคนใหความหมาย
ตามที่ ต นเองเข าใจ มี ค วามคงที่ บุ ค คลในวัฒ นธรรมรวมหมูนิ ย มสว นใหญ จ ะรั บ รู เ กี่ ย วกั บ ผู อื่ น
มากกวาตนเอง 4) เปาหมาย (Goals) แรงจูงใจหรือแรงกระตุนเพื่อใหถึงเปาหมายเกิดจากกลุม
บุคคลที่มีคุณลักษณะรวมหมูนิยมจะมีประสบการณการรับรูความสามารถของตนเองเมื่อทํางานเปน
กลุม (พลกฤต ธนธรรมคุณ.2548)5) อารมณ (Emotions) บุคคลจะมีอารมณความรูสึกรวม ความ
เขาอกเขาใจ สวน 6) ความรูสึกคิด (Cognitions)บุคคลจะมีแนวคิดแบบองครวม มองรอบๆเปนวัต
จักรและใหความสําคัญกับสภาพแวดลอมบริบท 7) บรรทัดฐาน หรือ กฎเกณฑ (Norms)บุคคลรวม
หมูนิยมเนนความเทาเทียมกันและการกระจายอยางทั่วถึงสมาชิกของกลุม จะรวมมือกับปฏิบัติตาม
กฎเกณฑหรือบรรทัดฐานของกลุม 8) คานิยม (values)บุคคลจะมีคานิยมใหความสําคัญกับความ
ปลอดภั ย ของครอบครัว สั ง คมเคารพในวัฒ นธรรม รัก ความสงบ จงรักภั กดีตอเจ านาย และให
ความสํ า คั ญ ต อ ประเทศชาติ 9) การคาดการณ หรื อ วางแผน (Calamities)บุ ค คลจะวางแผน
คาดการณสวนใหญพึ่งพาผูอื่น 10) ในกลุม(ingroups)จะมีอยูในกลุมจํานวนนอยและความสัมพันธ
ภายในกลุมตนเองแนนเฟน 11) พฤติกรรมทางสังคม (social behavior)พฤติกรรมที่แสดงออกสวน
ใหญเกิดขึ้นจากพื้นฐานของกฎเกณฑบรรทัดฐานและมีความแตกตางกันชัดเจนเมื่อแสดงพฤติกรรม
ภายในกลุมเมื่อเปรียบเทียบกับนอกกลุม 12) การวัดการกําหนด การตัดสินการรับรูพฤติกรรมทาง
สังคม (perceived determinants of social behavior) เนนกฎเกณฑในกลุม สมาชิกกลุม บริบท อายุ
เพศ และความสัมพันธทางสังคม มีความสําคัญโดยเฉพาะในการกําหนดการตัดสินพฤติกรรมทาง
สังคม 13) ภาษาและการติดตอสื่อสาร (language and communication)เปนแบบทางออมเนนบุคคล
ในการรวมหมู 14) กระบวนการกลุม (group processes) สวนใหญจะรับรูวากลุมคือตัวตน เปน
เอกลักษณ (entities) ซึ่งมีคุณสมบัติเปนตัวแทนและอํานาจควบคุม รวมหมูนิยมมีความสัมพันธแบบ
การปฏิบัติใหสอดคลองหรือคลอยตาม ความรวมมือและมีความเปนพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี
ขององคการมาก
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ตาราง 1 สรุปผลที่เกิดจากคุณลักษณะรวมหมูนิยม
ประเด็น

แบบรวมหมูนิยม
จุดเนน
สัมพันธภาพมีบทบาทสําคัญจะปรากฏภาพชัดเจน และตัวเองจะเปนรอง
คุณลักษณะ
ใหเกิดคุณสมบัติภายนอก เชน บรรทัดฐาน บทบาท แสดงพฤติกรรมเพื่อกลุมชน
การใหความหมายตนเอง บริบทสิ่งแวดลอมเปนตัวกําหนดตัวตน และความหมายตัวตนไมแนนอนเปลี่ยนแปลง
ตามบริบท
เปาหมาย
แรงจูงใจหรือแรงกระตุนเพื่อใหถึงเปาหมายเกิดจากกลุม
อารมณ
จะมีอารมณความรูสึกรวม ความเขาอกเขาใจ
ความรูสึกคิด
จะมีแนวคิดแบบองครวมมองรอบๆเปนวัตจักร และใหความสําคัญกับสภาพแวดลอม
บรรทัดฐาน หรือกฎเกณฑ เนน ความเทาเทีย มกัน และการกระจายอย า งทั่วถึ ง สมาชิ ก ของกลุม จะรว มมื อกั น
ปฏิบัติตามกฎเกณฑหรือบรรทัดฐานของกลุม
คานิยม
จะมีคานิยมใหความสําคัญกับความปลอดภัยของครอบครัว เคารพในวัฒนธรรม รัก
สงบ จงรักภักดีตอเจานายและใหความสําคัญตอประเทศชาติ
การวางแผน
การวางแผนสวนใหญพึงพาผูอื่น
ในกลุม
จะมีอยูในกลุมจํานวนนอยและความสัมพันธภายในกลุมตนเองแนนเฟน
พฤติกรรมทางสังคม
พฤติกรรมที่แสดงออกเกิดจากบรรทัดฐานและหนาที่
การวัด การกําหนด
กฎเกณฑ ใ นกลุ ม สมาชิ ก กลุ ม บริ บ ท อายุ เพศ และความสั ม พั น ธ ท างสั ง คม มี
พฤติกรรมทางสังคม
ความสําคัญโดยเฉพาะในการกําหนดตัดสินพฤติกรรมทางสังคม
ภาษาและการ
เปนแบบทางออมเนนบุคคลในการรวมหมู
ติดตอสื่อสาร
กระบวนการกลุม
สว นใหญจ ะรับรูวา กลุม คือตั วตน เปนเอกลั ก ษณ ซึ่งมีคุ ณสมบัติเป น ตัว แทนและ
อํานาจควบคุม และมีความเปนพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการมาก

การวัด
นักวิจัยไดศึกษาการตีความภาวะสันนิษฐานของตัวแปรรวมหมูนิยมในบริบทที่หลากหลาย
ทางสังคมศาสตร (Kim;Triandis; Kagitcibasi; Choi; & Yoon. 1994; Triandis. 1995) ดังเชน มี
ความสัมพันธคลายกับแนวคิดการประเมินคา (values) ระบบสังคม (social systems) หลักการทาง
การเมือง (politics) ความแตกตางทางการคิด (cognitive
differentiation) อุดมการณคตินิยม
(ideology) โครงสรางของสถาบัน (the structure of constitutions) แบบแผนทางวัฒนธรรม
(cultural patterns) เปนตน จากการตีความภาวะสันนิษฐานดังกลาวพบวา สามารถเขาใจและ
ตีความหมายของแนวคิดนี้ได (Triandis; & Gelfand. 1998 : 118) ตอมานักวิชาการจึงไดริเริ่มสราง
แบบวัดรวมหมูนิยมควบคูกับปจเจกบุคคลนิยม และสามารถทําได 2 ระดับ คือ การวัดที่ระดับ
วัฒนธรรม (cultural level) และการวัดระดับบุคคล (individual level) บางครั้งผลที่ไดมีความ
นาเชื่อถือ แตบางครั้งผลที่ไดแตกตางกัน สวนใหญมีขอจํากัดที่สําคัญ โดยเฉพาะการวัดที่ระดับ
บุคคลมีความนาเชื่อถือต่ํา ที่ปรากฏชัดเจนคือ เมื่อวัดดานวัฒนธรรมที่ตองการขอมูลเชิงกวาง ใชขอ
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คําถามที่มีองคประกอบภาวะสันนิษฐานที่งายไมซับซอนและสั้น นอกจากนั้ นภาวะสันนิษฐานมี
ลักษณะกวางทั่วไป งายตอการวัด ทําใหภาวะสันนิษฐานมีความถูกตองต่ํา เชน การศึกษาของชูมิท
(Schmitz. 1992) ที่ศึกษาตัวแปรรวมหมูนิยมในกลุมขนาดเล็กที่เนนความรักชาติ พบ มีคาอัลฟาสูง
(r=.95) สอดคลองกับการศึกษาของซินเกลลิส (Singelis. 1995: 240) กาโตและมารกูส (Kato; &
Markus. 1993) และกูดไดกุน (Gudykunst.1994)ในการวัดภาวะสันนิษฐานการพึ่งพาระหวางกันใน
กลุม หรือไมพึ่งพาตนเอง พบวา ขอคําถามสวนใหญ 40 ขอ มีคาอัลฟาเทากับ .70 และบางขอ
คําถามมากวา .80 แตเมื่อขอคําถามกวางๆ หรือทั่วไปคาอัลฟาจะต่ํากวา .70
ปญหาอีกอยางคือเมื่อเครื่องมือวัดเกิดขึ้นจากวัฒนธรรมหนึ่ง องคประกอบที่สกัด (extract)
จากการวิเคราะหองคประกอบอาจจะไมปรากฏในวัฒนธรรมอื่นๆ ซึ่งเปนภาวะสันนิษฐานทั่วไป และ
เปนองคประกอบที่เจาะจง การวัดไมอาจถึงระดับสุดทาย หรือการวัดระดับสากล (Triandis; &
Gelfand. 1998: 242) แบบวัดมีภาวะสันนิษฐานของการวัดอยาก มีความแตกตาง 20 แนวคิด ไมมี
แบบวัดใดมีความนาเชื่อถือได สวนใหญใชแบบวัด IND-COL ของ Triandis and Gelfand 1998 ใน
ภาพรวมเปนแบบวัดที่ไมคอยมีปญหา (Triandis; & Gelfand.1998: 242)
แบบวัด IND-COL เริ่มสรางขึ้นเมื่อป 1986 หุย (Hui) และทรัยเอนดิส (Triandis) ใหกลุม
นักมนุษยวิทยาและนักจิตวิทยาอธิบายความหมายของปจเจกบุคคลนิยมและรวมหมูนิยมเพื่อนํามา
สรางเปนแบบวัด ในป 1988 ตอมาทรัยเอนดิส และคณะ ไดพัฒนาขอคําถาม แลวนําไปทดสอบใน 9
ประเทศ ผลปรากฏวา การวิเคราะหมี 4 ปจจัย คือ 2 ปจจัยเกิดจากปจเจกบุคคลนิยม (ความ
นาเชื่อถือในตนเองกับการปฏิบัติตามที่ตนเองปรารถนา และการแยกออกจากกลุม) และ 2 ปจจัยที่
เกิดจากการรวมหมูนิยม คือ ความเปนหนึ่งเดียวในครอบครัวและการเปนอิสระกับสมาคม ตอมา
ทรัยเอนดิสไดพัฒนาแบบวัดปจเจกบุคคลนิยมและรวมหมูนิยมชุดใหม ชาโลม ชูซวาดส และคณะ
(Schwartz. 1992) ไดนําแบบวัดไปทดสอบกับครูและนักศึกษา จํานวน 44,000 คน จาก 54 ประเทศ
ผลการศึ ก ษาพบว า บุ ค คลมองเป น สองแบบ คื อ ตนเองแบบอิ ส ระกั บ ตนเองเกี่ ย วข อ งกั บ กลุ ม
(Triandis&Gelfand. 2011: 505)
ตอมาในป 1995 ทรัยเอนดิส ตองการปรับแบบวัดโดยไดศึกษากับกลุมตัวอยางที่เปน
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยชุนอัน ประเทศเกาหลีใต จํานวน 326 คน มาตรวัดประกอบ 27 ขอ
คําถาม การวิเคราะหผล พบวา เมทริกซ 27x27 มีความสัมพันธกันระหวางขอคําถามในการทดสอบ
การวิเคราะหองคประกอบ (factor analysis) นอกจากนั้น ทรัยเอนดิส ยังไดทําการทดสอบโดยใช
วิธีการวัดที่ตางกัน เพื่อทดสอบระดับความเที่ยงตรงแบบเอกนัย(convergent validity) ดวยการ
วิเคราะหหลากลักษณะ-หลายวิธี (multitrait-multimethod analysis)กับกลุมตัวอยางที่เปนนักศึกษา
ปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยอีลินอย สาขาจิตวิทยา จํานวน 127 คน ผลพบวา ความสัมพันธ หรือ
สหสัมพันธ (correlations) แสดงใหเห็นวา ความเที่ยงตรงแบบเอกนัยขององคประกอบโครงสราง
ทั่วไปจะสูง (.41, 51) ซึ่งจากการวิเคราะหแสดงใหเห็นความเที่ยงตรงของโครงสรางตัวแปรเปนสิ่ง
สําคัญแสดงใหเห็นถึงความเที่ยงตรงของเครื่องมือวัด (Triandis. 2001: 121-122) ตัวอยางขอคําถาม
แบบรวมหมูนิยม ขอ 1)“ถาเพื่อนรวมงานไดรับรางวัล ฉันจะรูสึกภาคภูมิใจ” ขอ 2) “ความสุขใจของ
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เพื่อนรวมงาน มีความสําคัญกับฉัน” ขอ 3) “สําหรับฉัน สิ่งที่ชอบคือการใชเวลาอยูรวมกับคนอื่น” ขอ
4) “ฉันรูสึกดีเมื่อไดทํางานรวมกับผูอื่น”ขอ 5) “พอแมและลูกจะตองอาศัยอยูรวมกันหากเปนไป
ไดมากที่สุด”
ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดนิยามรวมหมูนิยมหมายถึง การที่นักศึ กษามองวาการ
ดําเนินชีวิตในสังคมตนเองเปนแบบพึ่งพาอาศัยกัน ตนเองเปนสวนหนึ่งของกลุม นักศึกษาจะให
ความสํ า คั ญ กั บ เป า หมายของกลุ ม มากกว า เป า หมายตนเอง จะมี อ ารมณ ค วามรู สึ ก ร ว ม เน น
ความสัมพันธกับคนในกลุมและความสัมพันธจะมีลักษณะเปนแบบสวนรวม การวัด ใชแบบวัดรวม
หมูนิยมที่ปรับจากแบบวัด IND-COL ของทรัยเอนดิสและคณะ (Triandis; & et al. 1995) ทรัย
เอนดิสและกิลฟานด(Triandis&Gelfand.1998) และแบบวัดของสินีรัตน โชติญาณนนท (2550) ทํา
การแปลภาษาคัดขอคําถามบางขอและเพิ่มขอคําถามบางขอเพื่อใหสอดคลองกับบริบทที่ศึกษา
ประกอบดวยขอคําถามจํานวน 8 ขอ ลักษณะเปนประโยคแบบมาตรประมาณคา 6 ระดับ คือ จริง
ที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย เกณฑการใหคะแนน สําหรับขอความ
ทางบวก ผูตอบจริงที่สุดได 6 คะแนน จริง 5 คะแนน คอนขางจริง 4 คะแนน คอนขางไมจริง3
คะแนน ไมจริง2 คะแนน และไมจริงเลย 1 คะแนน สวนขอความทางลบใหคะแนนตรงกันขาม การ
แปลความหมายของคะแนน ผูตอบที่ไดคะแนนรวมมากกวาแสดงวาเปนผูที่รวมหมูนิยมสูงกวา
ผูตอบที่ไดคะแนนรวมนอยกวา
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
จากการประมวลเอกสารพบความสัมพันธระหวางตัวแปรรวมหมูนิยม มีความสัมพันธกับ
เอกลักษณ ดังเชน วิลลิส (Willis. 2012: 201-214) ศึกษาปจเจกบุคคลนิยม รวมหมูนิยมและ
เอกลักษณชาติพันธ: จากการสันนิฐานทางวัฒนธรรมตอพฤติกรรมการใหความชวยเหลือในบริเทน
เปนการวิจัยเชิงคุณภาพเก็บขอมูลดวยการสัมภาษณเชิงลึกกับกลุมตัวอยางที่เปนชนกลุมนอยที่
อพยพมาอาศัยในบริเทน จํานวน 5 กลุมชน เชน ชนผิวขาวจากไอริส ชนเอเซียใต ชนมาริเตียน ชน
ผิวดําที่มาจากแคริเบี่ยนและอินเดียน และชนผิวขาวบริติส ชาย จํานวน6 คน และหญิง จํานวน13
คน ศึกษาเกี่ยวกับการรับรูและความคิดเห็นในเอกลักษณชาติพันธของตนเอง ที่มีผลตอพฤติกรรม
การใหความชวยเหลือภายในกลุมชาติพันธที่ตนเองเปนสมาชิก และในกลุมอื่นๆ พบวา ความเดน
ของเอกลักษณชาติพันธ เกิดขึ้นจากการอพยพกลายเปนชนกลุมนอยในประเทศใหมที่อพยพ ดังนั้น
ชนผิวขาวในบริเทนที่ไมเคยมีประสบการณการอพยพจะไมรับรูหรือไมเกิดความรูสึกในเอกลักษณ
ชาติพันธ และพบวา ความรูสึกสํานึกในเอกลักษณชาติพันธ (a strong sense of ethnic identity) จะ
เขมแข็งในกลุมบุคคลแบบรวมหมูนิยมมากกวาแบบปจเจกบุคคลนิยม สอดคลองกับไฟเกลสทิน
(Finkelstein. 2012: 1633-1643) ศึกษาปจเจกบุคคลนิยมและรวมหมูนิยม และพฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการ กลุมตัวอยางเปนพนักงานชาวสเปนที่ทํางานจาก 24 องคกร จํานวน 367
คน พบวา รวมหมูนิยมสามารถทํานายตัวแปรความเกี่ยวพันกับองคกร (organizational concern)
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และตัวแปรแรงจูงใจในการเห็นคุณคาทางสังคม, เอกลักษณบทบาทและพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่
ดีขององคการอยางมีนัยสําคั ญทางสถิติมากูส และคณะ (Triandis.1995:
500citingMarkus,
Fein,SpencerCross. 1993) ไดวิจัยตามแนวทฤษฎีการยืนยันคุณคาในตนเอง พบวาในบุคคลที่มี
ลักษณะของตัวตนแบบรวมหมู (interdependent self) การยืนยันคุณคาในตนเองของบุคคลใกลชิดก็
สามารถลดการคุกคามไดเหมือนกันหรืออาจจะดีกวาการยืนยันคุณคาในตนเองดวยโดยการทดลอง
นั้นแบงเปน 3 เงื่อนไขคือ 1) การยืนยันคุณคา ในตนเองโดยการใหเขียนถึงความสําเร็จของตน
2) การยืนยันคุณคาในตนเองโดยการใหเขียนถึง ความสําเร็จของเพื่อน และ 3) ไมมีการยืนยัน
คุณคาในตนเอง พบวาการยืนยันคุณคาในตนเองของเพื่อนมีอิทธิพลตอผูรวมการทดลองที่มีลักษณะ
ของตัวตนแบบรวมหมู ลีและคณะ (Lee; & etal.. 2000) ศึกษาเพื่อทดสอบการประเมินเหตุการณ
ซึ่งอยูในกรอบของการใชกลยุทธสงเสริม (promotion) และกลยุทธปองกัน (prevention) พบวา
สถานการณที่เปนกลุม มีการใชเปาหมายการควบคุมแบบปองกันมากกวา นอกจากนี้ Lee และคณะ
ยังไดศึกษากับบุคคลในวัฒนธรรม 2 วัฒนธรรมคือวัฒนธรรมรวมกลุม และวัฒนธรรมปจเจกนิยม
พบวาผูรวมการทดลองที่เปนคนจีนซึ่งอยูในวัฒนธรรมแบบรวมกลุมใหความสําคัญกับเหตุการณที่
แสดงการพึ่งพามากกวาเหตุการณที่แสดงความเปนปจเจก สวนพลกฤต ธนธรรมคุณ (2548) ศึกษา
ผลของการยืนยันคุณคาตออารมณและเจตคติของผูที่มีความแตกตางกันในความเปนปจเจกบุคคล
นิยมและคติ รวมหมูผลการวิจัยพบว า ปฏิสั มพันธระหวางเงื่ อนไขการยืนยันคุ ณคาและลั กษณะ
มุ ม มองแบบป จ เจกบุ ค คลนิ ย ม และพบว า บุ ค คลที่ มี ลั ก ษณะมุ ม มองแบบป จ เจกบุ ค คลนิ ย มสู ง
สามารถยืนยันคุณคาในตนเองและใชบุคคลใกลชิดเปนแหลงของการยืนยันคุณคาในตนเองไดดีพอๆ
กัน แตไมพบความแตกตางไนผูที่มีลักษณะมุมมองแบบปจเจกบุคคลนิยมต่ําสินีรัตน โชติญาณนนท
(2550) ศึกษาบทบาทของเพศ สถานภาพทางเพศและความเปนปจเจกนิยม-คติรวมหมูตอการเสียใจ
ภายหลัง และเปาหมายการควบคุม ผลการวิจัยพบวา ผูที่มีลักษณะรวมหมูสูงมีการเสียใจภายหลัง
ไมแตกตางจากผูที่มีลักษณะปจเจกนิยมสูง
และจากการศึกษาเอกสารบทความวิจัยของ มิเชลและคณะ (Michael; & et al. 2006:
1602-1632) ที่ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ ร ะหว า งป จ เจกบุ ค คลนิ ย ม-รวมหมู นิ ย ม เอกลั ก ษณ กั บ ผล
ปฏิบัติงานของทีม พบวา การวิจัยเชิงลองที่ผานมาแสดงใหเห็นวา ทีมที่ประกอบดวยสมาชิกที่มี
บุคลิกแบบปจเจกบุคคลนิยมมีอิทธิพลทางลบตอผลการปฏิบัติงาน ดังนั้นมิเชลและคณะจึงไดทํา
ขอเสนอกรอบแนวคิดความสัมพันธระหวางปจเจกบุคคลนิยม-รวมหมูนิยม กับผลปฏิบัติงานของทีม
โดยบูรณาการทฤษฎีเอกลักษณทางสังคม (social identity theory) กับทฤษฎีรูปแบบความสัมพันธ
ทางสังคม (the social relations model) โดยกําหนดใหตัวแปรการรับรูตนเองในทีม (team
identification) การรับรูเกี่ยวตัวตนที่ถูกตอง (meta-perceptionaccuracy) และเอกลักษณในทีม เปน
ตัวแปรสงผานความสัมพันธระหวางปจเจกบุคคลนิยม-รวมหมูนิยม กับผลปฏิบัติงานของทีม
ดังนั้นจากแนวคิดและการประมวลงานวิจัยที่เกี่ยวของดังกลาว พบวาตัวแปรรวมหมูนิยม
เปนตัวแปรสําคัญที่มีความสัมพันธกับความผูกพันและเอกลักษณ และตัวแปรนี้มีฐานคิดที่ศึกษา
เกี่ยวกับตัวตน นาจะมีความเปนเหตุเปนผลกัน ผูวิจัยจึงกําหนดสมมติฐานวา รวมหมูนิยมมีอิทธิพล
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ทางตรงตอความผูกพันตอบทบาทและเอกลักษณพลเมืองอาเซียนดังสมมติฐานขอที่ 1.1และขอที่
1.2ภาพประกอบ 5และจากหลักฐานการทบทวนวรรณกรรมพบความสัมพันธระหวางรวมหมูนิยม
ความผูกพัน เอกลักษณ พฤติกรรมตามบทบาทผูวิจัยจึงไดกําหนดสมมติฐานว า รวมหมูนิยมมี
อิ ท ธิ พ ลทางอ อ มต อ พฤติ ก รรมตามบทบาทพลเมื อ งอาเซี ย น ผ า นความผู ก พั น ต อ บทบาทและ
เอกลักษณพลเมืองอาเซียน ภาพประกอบ 6

ความผูกพันตอ
บทบาท
รวมหมูนิยม
เอกลักษณ
พลเมืองอาเซียน

ภาพประกอบ 5 รวมหมูนิยมมีอิทธิพลทางตรงตอความผูกพันตอบทบาทและเอกลักษณพลเมือง
อาเซียน

รวมหมูนิยม

j

ความผูกพัน
ตอบทบาท

เอกลักษณ
พลเมืองอาเซียน

พฤติกรรมตาม
บทบาท

ภาพประกอบ 6 รวมหมูนิยมมีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมตามบทบาทพลเมืองอาเซียนผาน
ความผูกพันตอบทบาทและเอกลักษณพลเมืองอาเซียน
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การรับรูบรรยากาศความเปนอาเซียน: แนวคิด การวัด และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การรับรู หมายถึง กระบวนการแปลความหมายหรือตีความหมายจากขอมูลตางๆ ที่ไดรับ
จากประสบการณ สภาพแวดลอมที่อยูรอบๆ ตัว ผานประสาทสัมผัส โดยความสามารถในการรับรูมา
จากปจจัยหลายอยาง เชน สภาพแวดลอม ประสบการณเดิมของแตละบุคคล (จิดานันท สัตตรัตน
พรรณ. 2556) ซึ่งขบวนการรับรูจึงเปนการตีความขาวสารที่สมองไดรับ การตีความดังกลาวขึ้นอยู
กับองคประกอบตางๆ เชน ประสาทรับสัมผัส ธรรมชาติของสิ่งเรา ทําใหแตละคนรับรูแตกตางกัน
ออกไปแม ว า จะมี สิ่ ง เร า เดี ย วกั น และจะมี ก ารรั บ รู ต อ สิ่ ง เร า เดี ย วกั น แตกต า งกั น ออกไปเมื่ อ
สถานการณเปลี่ยนแปลงไปดวย (โรเบิรต อี. ซิลเวอรแมน. 2545: 143)
ทฤษฎีการรับรู (Perception Theory) กลาววา การรับรูเปนพื้นฐานการเรียนรูที่สําคัญของ
บุคคล เพราะการตอบสนองพฤติกรรมใดๆ จะขึ้นอยูกับการรับรูจากสภาพแวดลอมของตนและ
ความสามารถในการแปลความหมายของสภาพนั้นๆ ดังนั้นการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ จึงขึ้นอยูกับ
ปจจัยการรับรูและสิ่งเราที่มีประสิทธิภาพซึ่งปจจัยการรับรู ประกอบดวยประสาทสัมผัส และปจจัย
ทางจิตคือ ความรูเดิมความตองการและเจตคติ (วิภาพร มาพบสุข. 2540: 252) การรับรูจะ
ประกอบดวยกระบวนการสามดานคือการรับสัมผัสการแปลความหมายและอารมณ ทฤษฎีของ
กระบวนการรับรูไดพิจารณากระบวนการรับรูสภาพแวดลอมในลักษณะ กระบวนการทางขาวสาร
กลาวคือ พิจารณาวาสภาพแวดลอมที่มนุษยรับรูนั้นเปนแหลงขาวสาร มนุษยจะเลือกรับขาวสารผาน
กระบวนการตรวจสอบ และตีความจากประสบการณในอดีต ทั้งนี้ กระบวนรับรูดังกลาวประกอบดวย
การรับสัมผัส การรับรูและการรู โดยกระบวนการทั้งหมดมีความตอเนื่องกันจนไมสามารถแยกจาก
กันไดชัดเจน (วิมลสิทธ หรยางกูร. 2541 อางอิงจาก เรวดี วิจารี. 2556: 14)
บรรยากาศองคการ หมายถึง คุณลักษณะเฉพาะตางๆ ที่อธิบายไดถึงความแตกตางของแต
ละองค ก รและมี อิ ท ธิ พ ลต อ พฤติ ก รรมของบุ ค คลที่ อ ยู ใ นบรรยากาศองค ก ารนั้ น ๆ (Community
College Review. 2005) ไฮย (Hay. 2003: 38-49) กลาววา บรรยากาศในโรงเรียน คือ การอธิบาย
ถึงบรรยากาศตางๆ ภายในสถานศึกษานั้นๆ ที่ผูบริหาร ครู และผูที่อยูภายในสถานศึกษานั้นๆ
สามารถรับรูรวมกัน ซึ่งมีผลกระทบตอเจตคติและพฤติกรรมที่ตามมาดังนั้นบรรยากาศขององคกร
เปนองคประกอบที่สําคัญในการรับรูของบุคคล การจัดบรรยากาศภายในองคกรใหเอื้อตอการรับรูที่ดี
ก็สามารถเปนแรงผลักดันใหเกิดพฤติกรรมที่พึ่งประสงค (เรวดี วิจารี. 2556: 14)
ดวยแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ระบุใหการจัดการศึกษาอยาง
ทั่ว ถึ ง และมี คุณ ภาพ พั ฒ นาเยาวชนอาเซี ย นที่มี ค วามชั ด เจนในเป า หมายของการให ป ระชากร
อาเซียนไดรับการศึกษาอยางทั่วถึงในป 2558การสงเสริมความรวมมือและการดําเนินงานเครือขาย
รู ป แบบต า งๆ การแลกเปลี่ ย นวั ฒ นธรรม การพั ฒ นาผู นํ า เยาวชนอาเซี ย นอย า งต อ เนื่ อ ง การ
ดํ า เนิ น การแข ง ขั น ระดั บ เยาวชนด า นต า งๆ เป น ต น (กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร.มปป) ซึ่ ง
สถาบันอุดมศึกษาไทยไดมีการวางแผนสงเสริมใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการศึกษาในกลุม
ประเทศเพื่อนบานตลอดจนพัฒนาศูนยขอมูลเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาในอาเซียนโดยมียุทธศาสตร
สําคัญ 3 ประการ คือ การเพิ่มขีดความสามารถของบัณฑิตใหมีคุณภาพสากล การพัฒนาความ
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เข ม แข็ ง ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเพื่ อ การพั ฒ นาประชาคมอาเซี ย นและการส ง เสริ ม บทบาทของ
อุดมศึกษาไทยในประชาคมอาเซียน(สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 2553: 75)
ดวยเหตุนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ในชวงระหวางป
พ.ศ. 2559-2561 ใหสอดคลองกับแผนงานการจัดตั้งประชาคมอาเซียนโดยวาง 4 ยุทธศาสตรหลัก
เพื่อนํามหาวิทยาลัยสงขลานครินทรสูความเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําในระดับภูมิภาคเอเซีย ภายใต
พันธกิจ การพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนสังคมฐานความรูบนพื้นฐานพหุวัฒนธรรมและหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยใหผูใฝรูไดมีโอกาสเขาถึงความรูในหลากหลายรูปแบบ การสรางความเปนผูนําทาง
วิชาการในสาขาที่สอดคลองกับศักยภาพพื้นฐานของภาคใต และเชื่อมโยงสูเครือขายสากล และ
ประยุกตความรูบนพื้นฐานประสบการณการปฏิบัติสูการสอนเพื่อสรางปญญา คุณธรรม สมรรถนะ
และโลกทัศนสากลใหแกบัณฑิต4 ยุทธศาสตรหลักดังกลาวคือ 1) ยุทธศาสตรผลิตบัณฑิตคุณภาพสูง
ระดับสากลและสรางทรัพยากรมนุษยที่ตรงกับบริบทของสังคมเปาประสงคคือบัณฑิตมีความเขมแข็ง
ทางวิชาการทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเพื่อมุงสูการเปนมหาวิทยาลัยนวัตกรรม โดยมี
ทักษะของพลเมืองโลกในศตวรรษที่ 21 สามารถเขาสูตลาดงานสากล และสรางงานเองไดบัณฑิต
เป น คนดี มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและจิ ต สาธารณะสะท อ นเอกลั ก ษณ ค วามเป น บั ณ ฑิ ต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2) ยุทธศาสตรการเปนมหาวิทยาลัยวิจัยเพื่อนวัตกรรมและสังคม
(University Engagement)งานวิจัยสามารถพัฒนาตอยอดนําไปสูนวัตกรรมและการพัฒนาเชิง
พาณิชยในภาคอุตสาหกรรม เพื่อยกระดับสังคมและเพิ่มขีดความสามารถการแขงขันของประเทศ
สงเสริมการพัฒนางานวิจัยสูการสรางนวัตกรรม และนําผลงานการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อประโยชน
เชิงพาณิชย และเชิงนโยบาย โดยสามารถขับเคลื่อน เขตเศรษฐกิจพิเศษ และเขตพื้นที่พิเศษสําหรับ
นวัตกรรม 3) ยุทธศาสตรกาวสูความเปนนานาชาติพัฒนาสูการเปน Education Hub ในภูมิภาค
กลยุทธปรับระบบสนับสนุนการศึกษาตางๆ ใหเปนสากลเพื่อรองรับการเขาศึกษาของนักศึกษา
ตางชาติและการกาวสูความเปนนานาชาติเชน โครงการ Summer School (สนับสนุนใหคณะวิชาที่มี
ความพรอมจัด)โครงการสงเสริมและพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษและการสื่อสารภาษาตางประเทศ
สําหรับอาจารย(ใหมีศักยภาพในการผลิตผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติและความรวมมือทาง
วิชาการกับมหาวิทยาลัยตางประเทศอยางมีคุณภาพ) โครงการพัฒนาครูกลุมสาระภาษาตาง
ประเทศกลุ ม สาระสั ง คมศึก ษาศาสนาและวั ฒ นธรรมเพื่ อให มีค วามพร อ มในการสอนภาษาและ
ประชาคมอาเซียนสร างเครื อข ายพัน ธมิต รในภูมิภ าคอาเซีย นและภูมิภ าคอื่นๆ และการพัฒ นา
ร ว มกั น เพื่ อ ส ง เสริ ม ความร ว มมื อ ด า นการจั ด ทํ า หลั ก สู ต รร ว มกั น การร ว มมื อ ด า นการวิ จั ย การ
แลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา University social responsibility และการจัดประชุมวิชาการ
รวมกันและโครงการสงเสริมใหอาจารยและนักศึกษาเขารวมกิจกรรมของAUN(ใชประโยชนจากการ
เปน Asian University Network (AUN) ในการผลักดันความเปนนานาชาติ)โครงการศูนยกลาง
การศึกษาสําหรับภูมิภาคอาเซียน4) ยุทธศาสตรระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยที่ทรงประสิทธิภาพ
องคกรมีสมรรถนะสูงภายใตระบบ PSU System 5) ยุทธศาสตรระบบบริหารการเงินและทรัพยากร
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บุคคลเพื่อเพิ่มคุณคาการบริหารการเงินและทรัพยสินที่มีประสิทธิภาพและการบริหารบุคคลที่มี
คุณคา(แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. 2558)
ตลอดระยะที่ผานมามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดดําเนินการขับเคลื่อนตามแผนพัฒนา
ของมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ตอบรั บ ความเป น ประชาคมอาเซี ย นป 2558
ดั ง ที่ ส ามารถ
ทองเฝอ (2556: 82-87) ศึกษาวิจัยการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน ป 2558 ของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตปตตานี พบวา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรไดดําเนินการ
เตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน ป 2558 ทั้งดานหลักสูตรการเรียนการสอนและดานการ
พัฒนานิสิตดังนี้
1) ดานหลักสูตรการเรียนการสอน มีความเกี่ยวของทั้งกับอาจารยและนักศึกษา โดยในสวน
ของอาจารยก็ไดพยายามสอดแทรกเนื้อหาการสอนที่เปนภาษาอังกฤษ ใชภาษาอังกฤษในการเรียน
การสอนมากขึ้นเพื่อเปนการฝกนักศึกษาใหมีความคุนชิน พยายามสรางบรรยากาศในชั้นเรียนใหมี
ความนาสนใจ โดยการบรรยายเปนภาษาอังกฤษเบื้ องตนกับนักศึกษาและสงเสริมใหนักศึกษา
นําเสนอผลงานเปนภาษาอังกฤษ นอกจากนี้อาจารยก็ไดพยายามแนะนําแหลงเรียนรูใหมๆ ที่มี
ความเกี่ยวของ เพราะบางตําราเนื้อหาความรูที่เกี่ยวของไมไดจํากัดอยูแคภาษาไทยแตจะมีเปน
ภาษาอั ง กฤษด ว ย เพื่ อ ให นั ก ศึ ก ษาได เ รี ย นรู ด ว ยตนเอง ซึ่ ง จะส ง ผลให นั ก ศึ ก ษาเกิ ด ความ
กระตือรือรนในการใชภาษาอังกฤษมากขึ้น เพื่อสรางบรรยากาศใหคุนชินกับความเปนอาเซียนใน
อนาคต นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยไดปรับปรุงและเปดหลักสูตรเพิ่ม ทั้งที่เปนภาษาอังกฤษและภาษา
อาเซียน ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะใหอาจารยและนักศึกษาไดพัฒนาในทางดานภาษาไป พรอมๆ กัน โดยเปด
โอกาสใหนักศึกษาไดเลือกเรียนภาษาไดมากกวาสองภาษา ซึ่งในหมวดของภาษาตางๆ ที่เปดสอน
นั้น จะจัดอยูในหมวดของวิชาเลือกเสรีไมไดเจาะจงใหเปนรายวิชาบังคับ เพียงแตเปนเสมือนอีก
ทางเลือกหนึ่งใหกับนักศึกษาที่มีความสนใจจะเรียนรูทางดานภาษาไดเขามาเรียนรูกัน
นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรเพิ่มการเปดหลักสูตรนานาชาติและรับนักศึกษา
degree
ต า งชาติ ม ากขึ้ น มี ก ารจั ด ทํ า หลั ก สู ต รร ว มกั บ มหาวิ ท ยาลั ย ในต า งประเทศ joint
(สองปริญญา/ปริญญารวม) และมีการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษและภาษาตางประเทศ
อื่นๆ ในแตละหลักสูตรตามเหมาะสมของศาสตร เชน ภาษามลายู ภาษาจีน มีการจัดทําหลักสูตร
รวมกับ มหาวิทยาลัยในตางประเทศ สวนนี้จะเปนการสรางประสบการณโดยตรง ใหกับนักศึกษาได
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู และยังมีในสวนของการจัดกิจกรรมสงเสริมในหลักสูตรใหกับนักศึกษา โดย
ใชภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียนตลอดการจัดกิจกรรม และยังมีกิจกรรมที่สรางประสบการณการ
เรียนรูโดยตรงใหกับนักศึกษาคือ การจัดกิจกรรมระหวางนักศึกษาไทยกับนักศึกษาตางประเทศ ใน
สวนนี้แตละคณะก็จะมีเครือขาย รวมกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ ในรูปแบบของการแลกเปลี่ยน
ระหวางนักศึกษาในคณะกับนักศึกษาตางประเทศ ในรูปแบบของการยายโอนหนวยกิจ ตามที่คณะ
หรื อ มหาวิ ท ยาลั ย ได ทํ า เครื อ ข า ยตกลงกั น ทั้ ง นี้ กิ จ กรรมในรู ป แบบแลกเปลี่ ย นนั ก ศึ ก ษาไม ใ ช
นักศึกษาทุกคนจะไดรับโอกาส เมื่อนักศึกษาไดรับโอกาสนี้แลว นักศึกษาที่ไดไปแลกเปลี่ยนอาจจะ
มาเลาประสบการณนั้นใหกับนักศึกษาคนอื่นไดรับรูทั่วกัน
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2) ดานพัฒนานักศึกษา ในแตละปจะมีบัณฑิตที่จบการศึกษาออกไปสูสังคม ดวยเหตุนี้
มหาวิทยาลัยมีการเตรียมใหบัณฑิตมีความพรอมตั้งแตอยูในรั่วมหาวิทยาลัย เพื่อที่จะใหบัณฑิตที่จบ
ออกไปสูสังคมแลว บัณฑิตสามารถถายทอดความรูใหกับผูอื่นได ทางมหาวิทยาลัยและคณะได
กําหนดใหมีแผนการจัดกิจกรรมเสริมสรางความรูดานประชาคมอาเซียนไวในแผนงบประมาณ โดย
จัดใหองค ความรู เ กี่ย วกับประชาคมอาเซียน และยังสนับสนุนทั้งดานงบประมาณในการดําเนิ น
กิจกรรม และติดตามขาวสารเพื่อใหไดรับรูถึงการเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา และยังเปดโอกาสให
นักศึกษาพัฒนาภาษาอังกฤษรวมกับอาจารยชาวตางประเทศ และอาจารยในคณะที่สอนรายวิชา
ภาษาอั ง กฤษ พร อ มกั บ ความรู เ บื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ อาเซี ย น สนั บ สนุ น นั ก ศึ ก ษาเข า ร ว มโครงการ
English Camp และอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับกิจกรรมที่จะสามารถชวยพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษและ
ภาษาอาเซียนใหกับนักศึกษา มีการจัดกิจกรรมที่เปนการแลกเปลี่ยนประสบการณใหกับนักศึกษาที่
เกี่ ย วข อ งกั บ อาเซี ย น ซึ่ ง ดํ า เนิ น การโดยการจั ด ส ง นั ก ศึ ก ษาไปแลกเปลี่ ย นประสบการณ กั บ
มหาวิทยาลัยในตางประเทศ โดยประเทศหลักๆ ก็จะเปนประเทศในกลุมอาเซียน อยางเชน ประเทศ
มาเลเซีย อินโดนีเซีย เปนตน ตลอดจนไดเปดเวทีใหนักศึกษาทั้งสองสถาบันมารวมกันแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของนักศึกษาในการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน วา
นั ก ศึ ก ษาทั้ ง สองสถาบั น มี มุ ม มองความคิ ด เห็ น อย า งไรกั บ เรื่ อ งดั ง กล า วนี้ และนั ก ศึ ก ษาได นํ า
แนวความคิ ด นั้ น มาประยุ ก ต ใ ช อ ย า งไรในชี วิ ต ประจํ า วั น ต อ ไป และยั ง มี ใ นส ว นของการแสดง
ศิลปวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศ ดวยเพื่อใหนักศึกษาที่เขารวมโครงการไดเห็นถึงความแตกตาง
ของวัฒนธรรมในแตละประเทศในกลุมอาเซียน
ที่ผานมา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ยังมีการสรางบรรยากาศใหเ ปนนานาชาติ โดย
พยายามนํานักศึกษาตางชาติเขามาศึกษาในมหาวิทยาลัยเพื่อเปนการสรางบรรยากาศความเปน
นานาชาติมากขึ้น และยังเปนสวนกระตุนใหนักศึกษามีความกระตือรือรนในการใชภาษาอังกฤษมาก
ขึ้น รวมทั้งยังพัฒนาศักยภาพของนั กศึกษาโดยใหความรูที่เกี่ ยวกับอาเซียนในดานตางๆ ทั้งนี้
สงเสริมการจัดกิจกรรมที่เนนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน พรอมทั้งเปดโอกาส
ให นั ก ศึ ก ษาไทยและต า งชาติ ไ ด ร ว มทํ า กิ จ กรรมร ว มกั น เพื่อ เป น สรา งความสั ม พั น ธ ที่ดี ร วมทั้ ง
มหาวิทยาลัยไดเนนการเสริมสรางบรรยากาศในรูปแบบใหมีการเรียนรูถึงพหุวัฒนธรรมในภูมิภาค
อาเซียน เพื่อใหเกิดความเขาใจในบริบทของแตละประเทศ ในเรื่องของคานิยม ความเปนตัวตน
ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม เปนหลัก โดยการใชภาษาเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรูเหมือน
เปนการรูเขารูเรา ทางมหาวิทยาลัยและคณะเองไดเนนการสรางเครืยขายดําเนินการดานความ
รวมมือกับประเทศในอาเซียน ซึ่งมีทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน โดยทางมหาวิทยาลัยหรือคณะ
ไดสรางเครือขายรวมกับมหาวิทยาลัยในอาเซียน และเมื่อมหาวิทยาลัยที่ไดทําเครือขายรวมไดจัด
กิจกรรมทางคณะก็จะใหความรวมมือเขารวมดวยในฐานะเครืยขายภาคี สวนใหญจะเปนในรูปแบบ
ของการสงนักศึกษาเขารวมกิจกรรม ตลอดจนบางคณะทําขอตกลงรวมมือกับเครืยขายในการเปด
โอกาสให นั ก ศึ ก ษาได แ ลกเปลี่ ย นการเรี ย นรู โ ดยให นั ก ศึ ก ษาในคณะไปเรี ย นในมหาวิ ท ยาลั ย
ตางประเทศ และใหนักศึกษาตางชาติเขามาเรียนในคณะ ซึ่งถือเปนการสรางบรรยากาศที่แตกตาง
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แตสามารถอยูรวมกันได (สามารถ ทองเฝอ. 2556: 82-87) สอดคลองกับบรรยากาศอาเซียน และยัง
มีในเรื่องของการจัดคายตางๆ ที่นักศึกษาในคณะไปทํารวมกับนักศึกษาตางชาติ เพื่อใหไดเรียนรู
เขาใจความแตกตาง เรียนรูทักษะอาเซียน สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางดี ซึ่งทุกกิจกรรมที่
มหาวิทยาลัยดําเนินการแลวนั้นเพื่อเสริมสรางบรรยากาศความเปนอาเซียนนั้นเอง
ดังนั้น ผูวิจัยนิยามการรับรูบรรยากาศความเปนอาเซียน หมายถึงการรับรูของนักศึกษาที่มี
ตอสภาพแวดลอมของมหาวิทยาลัยที่ตนเองศึกษาอยู โดยการรับรูวามีบรรยากาศความเปนสังคม
อาเซียน มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เปนบรรยากาศที่เปดโอกาสใหไดเรียนรูทักษะตางๆ เชน
ทักษะภาษา การทํางานรวมกับผูอื่น ผานกิจกรรมตางๆ ตลอดจนบรรยากาศสงเสริมขอมูลขาวสาร
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับอาเซียน หรือเปนแหลงเรียนรูเกี่ยวกับอาเซียนการวัด ใชแบบวัดที่ผูวิจัย
สรางขึ้นจากการศึกษาเอกสารแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เอกสารการเตรียมความ
พรอมเขาสูประชาคมอาเซียน ป 2558 ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และศึกษาจากแบบวัดการ
รับรูปทัสถานทางสังคมจากสถานศึกษา ของไพรินทร ขัดธิพงษ(2553) แบบวัดบรรยากาศแบบ
ประชาธิปไตยของ กมลวรรณ คารมปราชญ (2554) ประกอบดวยขอคําถามจํานวน 10
ขอ
ลักษณะเปนประโยคแบบมาตรประมาณคา 6 ระดับ คือ มากที่สุด มาก คอนขางมาก คอนขางนอย
นอย นอยที่สุด เกณฑการใหคะแนน สําหรับขอความทางบวก ผูตอบมากที่สุดได 6 คะแนน มาก5
คะแนน คอนขางมาก 4 คะแนน คอนขางนอย3 คะแนน นอย 2 คะแนน และนอยที่สุด 1 คะแนน
สวนขอความทางลบใหคะแนนตรงกันขาม การแปลความหมายของคะแนน ผูตอบที่ไดคะแนนรวม
มากกวาแสดงวาเปนผูที่มีการรับรูบรรยากาศความเปนอาเซียนสูงกวาผูตอบที่ไดคะแนนรวมนอย
กวา
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ไพรินทร ขัดธิพงษ (2553: 68-70) ศึกษาปจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวของกับความฉลาดทาง
การเมืองของนิสิตนักศึกษาปริญญาตรี พบวา การรับรูปทัสถานจากสถานศึกษาสงผลตอความฉลาด
ทางการเมืองและการรับรูคุณความดีของแผนดิน มีอิทธิตอพฤติกรรมการเลือกตั้งของนิสิตนักศึกษา
ปริญญาตรี ศุภชัย สุพรรณทอง (2544: 62-74) พบวา นักศึกษาที่รับรูปทัสถานทางสังคมที่ถูกตอง
เหมาะสมมาก เป น ผู ที่ มี พ ฤติ ก รรมการเลื อ กตั้ ง อย า งมี จ ริ ย ธรรมมากกว า นั ก ศึ ก ษาที่ มี ก ารรั บ รู
ปทัสถานทางสังคมนอยกมลวรรณ คารมปราชญ (2554: 119-130) พบวา การถายทอดทางสังคมที่
ทํางานดานการสื่อสารที่ทํางาน และดานบรรยากาศแบบประชาธิปไตย สงผลทางออมตอพฤติกรรม
การมีสวนรวมทางการเมืองผานความโนมเอียงทางการเมือง สอดคลองกับ จิดานันท สัตตรัตน
พรรณ (2556) ศึ ก ษาการรั บ รู ค วามเป น พลเมื อ งดี อ าเซี ย นของนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 6
โรงเรียนวัดนาเอี้ยง จังหวัดลําปาง พบวา การรับรูความเปนพลเมืองดีอาเซียนที่ปฏิบัติบอย คือ
ความรับผิดชอบตอหนาที่ การยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม มารยาททางสังคมไดอยาง
เหมาะสมถูกกลาเทศะและการใชวิธีแกปญหาอยางสันติ
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ผูวิจัยจึงกําหนดสมมติฐานวา การรับรูบรรยากาศความเปนอาเซียนมีอิทธิพลทางตรงตอการ
เปดรับขาวสารเกี่ยวกับอาเซียน ดังสมมติฐานขอที่ 1.1ภาพประกอบ 7และการรับรูบรรยากาศความ
เปนอาเซียนมีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมตามบทบาทพลเมืองอาเซียน ผานการเปดรับขาวสาร
เกี่ยวกับอาเซียน ความผูกพันตอบทบาทและเอกลักษณพลเมืองอาเซียน ดังสมมติฐานขอที่ 1.5
ภาพประกอบ 8

การรับรูบรรยากาศ
ความเปนอาเซียน

การเปดรับขาวสาร
เกี่ยวกับอาเซียน

ภาพประกอบ 7 การรับ รูบรรยากาศความเป นอาเซียนมีอิท ธิพลทางตรงตอการเปดรั บขาวสาร
เกี่ยวกับอาเซียน

การรับรู
บรรยากาศ

เปดรับ
ขาวสาร

ความผูกพัน
ตอบทบาท

เอกลักษณ
พลเมืองอาเซียน

ี

พฤติกรรมตาม
บทบาท

ภาพประกอบ 8 การรับรูบรรยากาศความเปนอาเซียนมีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมตามบทบาท
พลเมืองอาเซียนผานการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับอาเซียน ความผูกพันตอบทบาท
และเอกลักษณพลเมืองอาเซียน
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การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับอาเซียน: แนวคิด การวัด และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
สื่อ เปนชองทางการสื่อสารที่สําคัญในการใหความรู ใหขอมูลขาวสารตางๆ จะมีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในสังคม เพราะสื่อสามารถตอบสนองความตองการของบุคคลได สื่อ
จะชวยใหบุคคลรับรูเหตุการณปจจุบันที่อยูรอบๆ ตัว (กอบบุญ พึ่งประดิษฐ. 2550: 39) ในปจจุบัน
สื่อมวลชนซึ่งสวนใหญอยูในรูปของสิ่งตีพิมพ วิทยุ โทรทัศน มีอิทธิพลตอเยาวชนไทยคอนขางสูง
อาจเนื่องจากโลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอการเปดรับขอมูลขาวสารจากสื่อจึงเปนเสมือน
เสียงที่มีอิทธิพล (AuthoritativeVoice) ในขณะที่องคกรอื่นๆ มีอิทธิพลลดลง นอกจากนี้ ปจจัยเรื่อง
เวลาก็เปนอีกสาเหตุหนึ่ง ปจจุบันคนเราใชเวลาคลุกคลีกับสื่อมวลชนมาก จนทําใหการรับขอมูล
ข า วสารจากสื่ อ มวลชนเป น หนึ่ ง ในตั ว แทนของสั ง คม (SocialAgent) ซึ่ ง มี อิ ท ธิ พ ลมากที่ สุ ด ใน
กระบวนการถายทอดทางสังคมดังที่กอบบุญ พึ่งประดิษฐ (2550: 40) ไดกลาวถึงบทบาทของ
สื่อมวลชนจะมีผลตอกระบวนการเรียนรูของเยาวชน ดังเชน 1)สื่อสารมวลชนสรางคานิยม มนุษยจะ
เรียนรูคานิยมตางๆ จากสื่อมวลชนได เชน การดําเนินชีวิต ศีลธรรมจรรยา 2) สื่อมวลชนสราง
ทัศนคติคือความพรอมที่จะประพฤติปฏิบัติดวยความรูสึกและแนวโนมของพฤติกรรม สื่อมวลชนจะ
เปนผูใหขาวสาร ใหความรู ตลอดจนชี้แนวทางที่จะเอื้ออํานวยตอการปฏิบัติเอื้อตอการจุดความ
สนใจของเยาวชนใหคลอยตามสิ่งเหลานั้น3) สื่อมวลชนกําหนดปทัสถาน คือแบบแผนของความ
ประพฤติของคนในสังคม ซึ่งอยูรวมกันเพื่อใหสังคมมีความสงบสุข ชี้แนวทางที่ถูกตองใหคนในสังคม
ปฏิบัติ
แมบุ คคลจะมีพฤติกรรมการเปดรับขาวสารที่แตกต างกัน แต โดยทั่ วไปบุคคลจะเปดรั บ
ขาวสารอยู 4 ลักษณะ (กุลฐากาน ตั้งทิวาพร. 2555: 39 อางอิงจาก ดวงฤทัย พงศไพฑูรย.2544)
1) การเปดรับขาวสารจากสื่อมวลชน (Mass Media) ชองทางที่สามารถสื่อสารให
เขาถึงคนจํานวนมากที่มีความหลากหลายไดอยางรวดเร็วภายในเวลาเดียวกันหรือใกลเคียงกัน
ไดแก วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน หนังสือพิมพ นิตยสาร เปนตน โดยผูรับสารมีความคาดหวัง
จากสื่อมวลชนวา การบริโภคขาวสารจากสื่อมวลชนจะชวยตอบสนองความตองการของเขาได ซึ่งจะ
ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติหรือเปลี่ยนลักษณะนิสัย เปลี่ยนพฤติกรรมบางอยางได
2) การเปดรับขาวสารจากสื่อบุคคล โดยสื่อบุคคลหมายถึง ตัวบุคคลผูที่นําขาวสารจาก
บุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง โดยอาศัยการติดตอระหวางบุคคล สื่อบุคคลนี้จะมีประโยชนอยางมาก
ในกรณีที่ผูสงสารหวังผลใหผูรับสารมีความเขาใจกระจางชัดเจน มี2 ประเภท คือการติดตอโดยตรง
เปนการเผยแพรขาวสารเพื่อสรางความเขาใจหรือชักจูงโนมนาวใจกับประชาชนโดยตรงและการ
ติดตอโดยกลุม โดยกลุมจะมีอิทธิพลตอบุคคลสวนรวม
3) การเปดรับขาวสารจากสื่อเฉพาะกิจ (Specific media) โดยสื่อเฉพาะกิจ หมายถึง
สื่อที่ถูกผลิตขึ้นมา โดยมีเนื้อหาสาระที่เฉพาะเจาะจงและมีจุดมุงหมายหลักอยูที่ผูรับสารเฉพาะกลุม
(เกศินี จุฑาวิจิตร. 2540: 135) เชน จุลสาร แผนพับ โปสเตอร ใบปลิว คูมือ นิทรรศการ ฯลฯ
4) การเปดรับขาวสารจากสื่ออิเล็กทรอนิกส อยูในรูปของสื่อบันทึกขอมูลประเภทสาร
แมเหล็ก
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นอกจากนี้ยังมีปจจัยที่สําคัญที่เขามาเกี่ยวของกับกระบวนการเปดรับขอมูลขาวสารดังที่
กุลฐกาน ตั้งทิวาพร (2555: 40) อธิบายวา บุคคลจะเลือกรับสื่อที่มีอยูโดยผูรับสารจะรับสื่อที่ไมตองมี
ความพยายามมากซึ่งหมายถึงสื่อที่สามารถจัดหามาไดงายกวาสื่ออื่นๆเลือกรับสื่อที่สะดวกกับตัวเอง
เชน ผูรับสารบางคนจะตองใชเวลาในการเดินทาง อยูบนรถยนต ดังนั้นสื่อที่สะดวกในการเปดรับการ
เปดฟงวิทยุในรถยนตเปนตนเลือกรับตามความเคยชิน ผูรับสารบางคนจะติดอยูกับการเปดรับสื่อ
เดิมๆ ที่เคยชินที่ตนเคยเปดรับอยูเปนประจํา
ในปลายป พ.ศ. 2558 ประเทศไทยก็จะเขาสูประชาคมอาเซียนปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่
จะสงเสริมความเปนประชาคมอาเซียน เกิดเอกลักษณของพลเมืออาเซียนหรือความเปนพลเมือง
อาเซียนในเยาวชน คือ การสื่อสาร เพราะสังคมที่มีการสื่อสารดี ยอมมีเครือขายการสื่อสารประเภท
ตาง ๆ ที่ครอบคลุมพื้นที่เปาหมายไดกวางขวาง ทําใหประชาชนสื่อสารกันไดอยางสะดวก รวดเร็ว
ทั้งภายในและภายนอก ประชาชนสามารถรับรูขาวสารไดเทาทันตอสถานการณ ทําใหชุมชนโดยรวม
พัฒนาไดเร็วขึ้น การสื่อสารจึงมีบทบาทที่สําคัญที่สุดตอการพัฒนาประเทศ คือเปนเครื่องมือที่ดีที่สุด
ในการนํานโยบายการพัฒนา ตลอดจนรายละเอียดของแนวทางการพัฒนาของรัฐบาลไปสูประชาชน
และยังสะทอนความคิดความตองการจากประชาชนขึ้นมาสูสวนบนอีกดวย ดังนั้นประเทศที่กําลัง
พัฒนาสามารถนําสื่อมวลชนมาใชในการสรางเจตคติใหมๆ หรือเปลี่ยนแปลงเจตคติเดิม ที่ไมไดยึด
มั่นอยางเหนียวแนน รวมทั้งเบี่ยงเบนทิศทางของทัศนคติเดิมได (กอบกุล ถาวรานนท.2543) ซึ่งการ
พัฒนาสังคมจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อประชาชนไดรับขาวสารความรูเพียงพอ มีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
และพฤติกรรม (เกศินี จุฑาวิจิตร.2540) นักศึกษาก็เชนกัน หากจะสรางเอกลักษณของพลเมือง
อาเซียน สรางเจตคติที่ดี ตลอดจนมีพฤติกรรมการเปนพลเมืองอาเซียน ปจจัยสําคัญอยางหนึ่งคือ
การรับขาวสาร รวมถึงความรูความเขาใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนนั่นเอง
การวัด
แบบวัดการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับอาเซียนคลีนและคณะ (Kleine; & et al. 1993: 209235) ศึกษาอิทธิพลของเครือขายทางสังคมที่สงผลตอความเดนของเอกลักษณ ไดสรางเครื่องมือวัด
เปนแบบสอบถามใหเลือกตอบ ดังเชน “จากรายการที่ใหมา (หนังสือ นิตยสาร วารสาร หนังสือพิมพ
โทรทัศน แผนพับ วิทยุ) ใหเลือกสิ่งที่คุณอาน/ฟง/ดูตลอดระยะเวลา 12เดือนที่ผานมา ซึ่งเกี่ยวของ
กับการกีฬา”สวนชลัชจงสืบพันธ (2527)ไดสรางแบบวัดเพื่อใชศึกษาเรื่อง การศึกษาลักษณะทางชีว
สังคม ลักษณะทางบริบทและลักษณะทางจิตวิสัยของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตที่มีความสําคัญ
ตอการมีสวนรวมทางการเมือง ซึ่ง กมลวรรณ คารมปราชญ (2550)ไดนําแบบวัดดังกลาวมาปรับใช
เพื่อศึกษาอิทธิพลของการถายทอดทางการเมืองจากครอบครัว สถานศึกษาและสื่อมวลชนที่สงผลตอ
พฤติกรรมการมีสวนรวมทางการเมือง กลุมตัวอยางจํานวน 498 คน ประกอบดวยขอคําถามจํานวน
11 ขอ แบงเปน 2 สวน คือ สวนที่ 1 การติดตามขาวสารจากสื่อมวลชนประเภทตางๆ จํานวน 6 ขอ
และสวนที่ 2 เนื้อหาของขาวสารทางการเมืองที่เปดรับจากสื่อมวลชนประเภทตาง ๆ จํานวน 5 ขอ
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ลักษณะเปนมาตรประมาณคา 6 ระดับ จากการตอบ “ไมเคย” ถึง ติดตาม ชม/ฟง/อาน “เปนประจํา” มี
คาความเชื่อมั่นแบบความสอดคลองภายในดวยวิธีการของครอนบาคมีคาแอลฟาเทากับ.877 ตัวอยาง
ขอคําถาม สวนที่ 1 ทานติดตามขาวสารทางการเมืองจากสื่อตอไปนี้หรือไม และบอยครั้งเพียงใด
โทรทัศน, วิทยุและหนังสือพิมพ สวนที่ 2 ทานเคยติดตามขาวสารทางการเมืองตอไปนี้หรือไม และ
บอยครั้งเพียงใด1) “ขาวสารเกี่ยวกับการทํางานหรือการดําเนินโครงการตาง ๆ ของคณะรัฐมนตรี”
2) “ขาวความเคลื่อนไหวของพรรคการเมือง”
พระครูปลัดวีระนนท วีระนนโท, ญาณภัทรยอดแกว และแพรภัทร ยอดแกว(2556: 405)ได
สรางแบบวัดการเปดรับขาวสารเพื่อใชในงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาสํานักปฏิบัติธรรมวัดปาเจริญราช
เพื่อเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียนในป 2558 กลุมตัวอยางผูเขารวมการปฏิบัติ
ธรรมในโครงการของวัดปาเจริญราช จํานวน300 คน และบุคลากรของสํานักปฏิบัติธรรม จํานวน 15
รูป ลักษณะเปนมาตรประเมิ นคา 5 ระดับ ดวยการเลือกคําตอบเดียว จํานวน 10ขอ มีคาความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ เทากับ .760ตอมา ญาณภัทร ยอดแกว และแพรภัทร ยอดแกว
(2556: 414) ไดนําแบบวัดการเปดรับขาวสารดังกลาวใชในงานวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางการ
เปดรับขาวสาร ความรูกับเจตคติตอประชาคมอาเซียนของพระธรรมวิทยากร กับกลุมตัวอยาง คือ พระ
ธรรมวิทยากร จํานวน 180รูป จํานวน 10ขอ มีคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ เทากับ .868
ดังนั้นผูวิจัยนิยามการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับอาเซียน หมายถึง การรับรูขอมูลขาวสารของ
นักศึกษาเกี่ยวกับอาเซียน ขาวการประชุมเจรจาเกี่ยวกับอาเซียน ขาวดานเศรษฐกิจ การเมือง
การศึกษา วัฒนธรรม และขาวสารการประชาสัมพันธประชาคมอาเซียน ตลอดจนขาวการวิเคราะห
สถานการณอาเซียนของอาจารยหรือนักวิชาการจากสื่อมวลชนประเภทตางๆการวัด ใชแบบวัดที่
ผู วิ จั ย สร า งขึ้ น จากการศึ ก ษาแบบวั ด การเป ด รั บ ข า วสารของ กมลวรรณ คารมปราชญ
(2550)ประกอบดวยขอคําถามจํานวน 8 ขอ ลักษณะเปนประโยคแบบมาตรประมาณคา 6 ระดับ คือ
เปนประจํา บอยครั้ง คอนขางบอย คอนขางนอย นอยครั้ง และไมเคยเลย เกณฑการใหคะแนน
สําหรับขอความทางบวก ผูตอบเปนประจําได 6 คะแนน บอยครั้ง5 คะแนน คอนขางบอย 4 คะแนน
คอนขางนอย 3 คะแนน นอยครั้ง 2 คะแนน และไมเคย 1 คะแนน สวนขอความทางลบใหคะแนน
ตรงกันขาม การแปลความหมายของคะแนน ผูตอบที่ไดคะแนนรวมมากกวาแสดงวาเปนผูที่เปดรับ
ขาวสารสูงกวาผูตอบที่ไดคะแนนรวมนอยกวา
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
จากการประมวลเอกสารวิจัยพบความสัมพันธระหวางการเปดรับขาวสารความรูกับความ
ผูกพัน เอกลักษณในตนเอง พฤติกรรมทางการเมือง และพฤติกรรมที่พึ่งประสงคหลายดานดวยกัน
พรอมทั้งยังพบประเภทของสื่อที่ยอดนิยม เชน คลีนและคณะ (Kleine; & et al. 1993: 209-235)
ศึกษาอิทธิพลของเครือขายทางสังคมที่สงผลตอความเดนของเอกลักษณเพื่อทดสอบสมมติฐาน
ความเดนของเอกลักษณอาจจะเกิดจากเครือขายสื่อมวลชน (media connections)ที่สัมพันธกับ
เอกลักษณนักกีฬา ซึ่งเครือขายสื่อมวลชนประกอบดวย หนังสือ นิตยสาร วารสาร หนังสือพิมพ
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โทรทัศน บุคคลที่บริโภคสื่อดังกลาวมีความสัมพันธกับการรับรูบทบาทตามเอกลักษณของตนเอง
กลุมตัวอยางเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยแอริสโซนา จํานวน 204 คน พบวา เครือขายสื่อมวลชนมี
ความสั ม พั น ธ ท างบวกกั บ ความเด น ของเอกลั ก ษณ และยั ง พบว า ความเด น ของเอกลั ก ษณ มี
ความสัมพันธกับความถี่ของพฤติกรรม จากการศึกษาดังกลาว สนับสนุนแนวคิดที่วา ความเดนของ
เอกลักษณเกิดขึ้นจากกระบวนการเครือขายสังคม สอดคลองกับคาลเลโร (Callero. 1985) ศึกษา
พบวา บุคคลที่สรางสัมพันธเครือขายทางสังคมสามารถทํานายเอกลักษณและพฤติกรรมการบริจาค
โลหิตได นอกจากนั้นการสรางเครือขายยังมีความสัมพันธความคงทนของความเดนของเอกลักษณ
(Serpe. 1987) ญาณภัทร ยอดแกว และแพรภัทร ยอดแกว(2556: 414)ศึกษาความสัมพันธระหวาง
การเปดรับขาวสาร ความรูกับเจตคติตอประชาคมอาเซียนของพระธรรมวิทยากรพบวา 1) พระธรรม
วิ ท ยากรมี ก ารเป ด รั บ ข า วสารอยู ใ นระดั บ มาก มี ค วามรู อ ยู ใ นระดั บ ปานกลาง และมี เ จตคติ ต อ
ประชาคมอาเซียนอยูในระดับดี และ 2) การเปดรับขาวสารและความรูมีความสัมพันธทางบวกกับ
เจตคติตอประชาคมอาเซียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01โดยเฉพาะชองทางสื่อที่มีการรับรู
ระดับมาก ไดแก โทรทัศนอินเตอรเน็ตและหนังสือพิมพตามลําดับ ซึ่งสะทอนใหเห็นวาการใชสื่อ
ดังกลาวมาเปนชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับอาเซียนสามารถเขาถึงประชาชนได
เปนอยางดี แมกระทั่งพระสงฆก็มีการรับรูทางสื่อดังกลาวในระดับมาก พระครูปลัดวีระนนท วีระนนฺ
โท ญาณภัทร ยอดแกว และแพรภัทร ยอดแกว (2556: 405) ศึกษาการพัฒนาสํานักปฏิบัติธรรมวัด
ปาเจริญราชเพื่อเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียนในป 2558 พบวา บุคลากรของ
สํานักปฏิบัติธรรมวัดปาเจริญราช ไดรับขาวสารเกี่ยวกับอาเซียนในระดับมาก จากประเภทสื่อตางๆ
ไดแก อินเตอรเน็ต การพบปะพูดคุยและหนังสือพิมพ ตามลําดับและไดรับขาวสารเกี่ยวกับอาเซียน
ในระดับปานกลาง จากประเภทสื่อไดแก โปสเตอร เอกสาร ประชาสัมพันธ นิทรรศการ โทรทัศน
นิตยสาร วิทยุและการประชุมสัมมนาตามลําดับ
นอกจากนั้นยังมีการศึกษาความสัมพันธระหวางการเปดรับขาวสารกับพฤติกรรมการเมือง
ดังเชนจริญญา เจริญสุกใส (2539) ศึกษาการเปดรับขาวสารทางการเมือง วัฒนธรรมการเมือง การ
ไปใชสิทธิ์เลือกตั้งของเยาวชนในกรุงเทพมหานครป 2538 ตัวอยางเปนเยาวชนอายุ18-19 ป จํานวน
380 คน พบวา การเปดรับขาวสารจากสื่อมวลชนและสื่อบุคคลมีความสัมพันธกับความรูความเขาใจ
การเมือง ความรูสึกมีประสิทธิภาพทางการเมือง ความไววางใจและความสํานึกทางการเมือง ชลัช
จงสืบ พั นธ (2527) ศึ กษาลั ก ษณะทางชีว สั งคม ลั กษณะทางบริ บ ทและลั กษณะทางจิ ต วิสั ย ของ
นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตที่มีความสําคัญตอการมีสวนรวมทางการเมือง ในกลุมตัวอยางที่เปน
นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 3-4 พบวา ปจจัยลักษณะทางบริบท คือการเปดรับขาวสารสามารถ
ทํานายพฤติกรรมการมีสวนรวมทางการเมืองในดานการเลือกตั้ง การมีบทบาทในชุมชน และการมี
สวนรวมทางการเมืองในดานรวมไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 วรรณะ บรรจง (2546)
ศึกษาปจจัยทางจิตสังคมที่เ กี่ยวของกั บพฤติกรรมการมีสว นรวมทางการเมืองของครูในภาคใต
พบวาครูที่ไดรับขาวสารมากเปนผูที่มีพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง การสนับสนุนกิจกรรม
ทางการเมือง เจตคติตอการมีสวนรวมทางการเมือง คานิยมทางการเมือง และเอกลักษณแหงอีโก
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ทางการเมืองสูงกวาครูที่มีลักษณะตรงขามนิลุบล ใจออนนอม (2543) ศึกษาการเปดรับขาวสารและ
การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบวาการเปดรับขาวสารการเมือง
มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการมีสวนรวมทางการเมืองและความเขาใจวิธีการเลือกตั้งแบบใหมของ
ประชาชน ส ว นประเภทยอดนิ ย มของสื่ อ ที่ สั ม พั น ธ กั บ พฤติ ก รรมที่ พึ่ ง ปรารถนา เช น กุ ล ฐกาน
ตั้ ง ทิ ว าพร (2555) ศึ ก ษาป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ พฤติ ก รรมการออมของบุ ค คลวั ย ทํ า งาน : กรณี ศึ ก ษา
พนักงานธนาคาร พบวา การเปดรับขอมูลขาวสารการออมของผูตอบแบบสอบถามมีระดับการรับรู
ปจจัยภายนอกโดยรวมอยูในระดับดี ผูตอบสวนใหญมีการเปดรับขาวสารการออมจากสื่อโทรทัศน
มากที่สุด
จากเอกสารและงานวิจัยที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยกําหนดสมมติฐานวา การเปดรับขาวสาร
เกี่ยวกับอาเซียนมีอิทธิพลทางตรงตอความผูกพันตอบทบาท ดังสมมติฐานที่1.1ภาพประกอบ 9และ
จากการทบทวนวรรณกรรมพบความสัมพันธระหวางการเปดรับขาวสารพฤติกรรมตามบทบาท
ผู วิ จั ย จึ ง ได กํ า หนดสมมติ ฐ านว า การเป ด รั บ ข า วสารเกี่ ย วกั บ อาเซี ย นมี อิ ท ธิ พ ลทางอ อ มต อ
พฤติ ก รรมตามบทบาทพลเมื อ งอาเซี ย นผ า นความผู ก พั น และเอกลั ก ษณ พ ลเมื อ งอาเซี ย น ดั ง
สมมติฐานขอที่ 1.4ภาพประกอบ10

การเปดรับขาวสาร

ความผูกพันตอ
บทบาท

ภาพประกอบ 9 การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับอาเซียนมีอิทธิพลทางตรงตอความผูกพันตอบทบาท

การเปดรับ
ขาวสาร

ความผูกพัน
ตอบทบาท

เอกลักษณ
พลเมืองอาเซียน

พฤติกรรมตาม
บทบาท

ภาพประกอบ 10 การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับอาเซียนมีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมตามบทบาท
พลเมืองอาเซียนผานความผูกพันตอบทบาทและเอกลักษณพลเมืองอาเซียน
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เจตคติตอประชาคมอาเซียน: แนวคิด การวัดและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ตัวแปรเจตคติไดมีการศึกษาอยางกวางขวางและเปนเรื่องที่นักจิตวิทยาสังคมสนใจมาก
จนกระทั่งในปจจุบันก็ยังมีการศึกษากันอยูตลอดเวลา ทั้งนี้เพราะกาลเวลาผานไป ทําใหสถานการณ
ตางๆ ในสังคมเปลี่ยนไป เมื่อสภาพของสังคมเปลี่ยน เจตคติของคนเราก็ยอมเปลี่ยนตามไปดวย
(ทรงพล ภูมิพัฒน. 2538: 132) ซึ่งนักจิตวิทยาและนักการศึกษาสวนใหญ เชื่อวาเจตคติเปนปจจัยที่
เกี่ ย วข อ งกั น อย า งใกล ชิ ด กั บ พฤติ ก รรม และอาจเป น สาเหตุ ข องพฤติ ก รรมที่ แ สดงออกหรื อ
พฤติกรรมที่แสดงออกเปนสวนหนึ่งของเจตคติ ดังนั้นการที่จะเขาใจพฤติกรรมของบุคคลใดบุคคล
หนึ่ง ควรทําความเขาใจกับเจตคติของบุคคลนั้นกอน เพราะจะชวยใหการตีความพฤติกรรมของ
บุคคลนั้นมีความหมายมากขึ้น (Lussier.1999: 74) เห็นไดวา สิ่งแวดลอมรอบๆ ตัวบุคคลมีผลตอ
เจตคติของบุคคล โดยทั่วไปบุคคลไมสามารถควบคุมสิ่ งแวดลอมของตนเอง แตบุคคลสามารถ
ควบคุมเจตคติของตนเองได โดยสามารถเลือกที่มองโลกในแงดีหรือราย หากบุคคลมองโลกในแง
บวก บุคคลสามารถปรับและใชชีวิตในสังคมไดดี ซึ่งเจตคติเชิงบวกตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นเปนสิ่งสําคัญ
ตอความสําเร็จในชีวิตของบุคคล (Lussier. 1999: 79)มีนักวิชาการหลายทานไดกลาวถึงเจตคติดังนี้
เจตคติ (Attitude) หมายถึง จิตลักษณะประเภทหนึ่งของบุคคล อยูในรูปของความรูสึก
พอใจหรือไมพอใจสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ความรูสึกนี้เกิดจากความรูเชิงประมาณคาของบุคคลเกี่ยวกับสิ่งนั้น
คือ รูวาสิ่งนั้นมีประโยชน หรือมีโทษมากนอยเพียงใด เมื่อเกิดความรูสึกพอใจหรือไมพอใจสิ่งนั้น
บุคคลนั้นจะมีความพรอมที่จะกระทําตอสิ่งนั้นไปในทางที่สอดคลองกับความชอบหรือไมชอบของตน
ตอสิ่งนั้น (ดวงเดือน พันธุมนาวิน และคณะ. 2536: 14) เปนความรูสึกเชื่อ ศรัทธา ตอสิ่งหนึ่งสิ่งใด
จนเกิดความพรอมที่จะแสดงการกระทําออกมา ซึ่งอาจจะไปในทางดีหรือไมดีก็ได เจตคติยังไมเปน
พฤติกรรมแตเปนตัวการที่จะทําใหเกิดพฤติกรรม ดังนั้นเจตคติจึงเปนคุณลักษณะของความรูสึกที่
ซอนเรนอยูภายในจิตใจ (ลวน สายยศ และอังคณา ลายยศ. 2542: 54) มีความพรอม ตลอดจน
ประสบการณที่จะกระตุนใหเกิดพฤติกรรมในการตอบสนองตอสิ่งเราหรือสถานการณตางๆ ที่บุคคล
เขาไปเกี่ยวของ หรือเปนความพรอมที่จะแสดงออกในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง อาจเปนการยอมรับ
หรือปฏิเสธก็ไดตอสถานการณบางอยางทั้งบุคคลหรือสิ่งของ (Good. 1973: 43)
ในป 1979 นักจิตวิทยาและนักสังคมวิทยาคนพบวา ความตั้งใจ (intention) มีอิทธิพลตอ
ความสัมพันธระหวางเจตคติกับความคงทนของพฤติกรรม (Theodorakis.1994:149-165) ซึ่ง ฉัน
และคณะ (Charng; & Callero.1988) ศึกษาพบวาแนวคิดเอกลักษณบทบาทสามารถทํานาย
พฤติกรรมการบริจาคโลหิตในชวงเวลา 7 เดือนขึ้นไป เอกลักษณในบทบาทมีความสัมพันธทางบวก
กับตัวแปรความตั้งใจและเจตคติซึ่งมีผลตอระดับความถี่ในการบริจาคโลหิต กลาวคือ แนวคิดของฟ
สบาย-ไอเซน (Fishbein/Ajzan model) มีอิทธิพลในการทํานายพฤติกรรมการบริจาคโลหิตใน
ระยะแรก (first-time) สวนเอกลักษณในบทบาทการบริจาคโลหิตสามารถทํานายพฤติกรรมการ
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บริ จ าคโลหิ ต ระยะยาว (long-term) การศึ ก ษานี้ ทํ า ให ท ราบถึ ง ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งเจตคติ
เอกลักษณที่มีผลตอพฤติกรรม
ซึ่งลักษณะสําคัญของเจตคติ เปนสิ่งที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู หรือการไดรับประสบการณ
มิใชสิ่งที่มีติดตัวมาแตกําเนิด เปนดัชนีที่จะชี้แนวทางในการแสดงพฤติกรรม กลาวคือ ถามีเจตคติที่
ดี ก็มีแนวโนมที่จะเขาหาหรือแสดงพฤติกรรมนั้นๆ ดังที่ วงพักตรภูพันธศรี และศิรินนท ดํารงผล
(2538: 220-221) อธิบายวา เจตคติสามารถเปนตัวกําหนดพฤติกรรมของบุคคลโดยทั่วไปไฐ
สามารถถายทอดไปสูบุคคลอื่นๆ ได จะมีทิศทางและมีปริมาณความเขมขนที่แตกตางกันออกไป เจต
คติจะมีทั้งทางบวกและลบ เปนสิ่งที่ซับซอน เพราะเจตคติข้ึนอยูกับหลายประการ เชน อารมณ
ความรูสึก ความคิดเห็น ความเขาใจ ประสบการณ เปนตน
สวนคายหอนและคณะ (Caihong, J. & et al. 2016: 755)กลาววา เอกลักษณตัวตนเปน
บุคลิกลักษณะของแตละบุคคลที่มีความสัมพันธกับตัวแปรเจตคติ ซึ่งเจตคติคือการประเมินคาและ
การควบคุมความรูสึกของบุคคลที่เกิดจากความรูสึกภายใน เมื่อความรูสึกภายในนี้รับรูความเดน
เกี่ยวกับตัวตน สงผลทําใหเกิดเอกลักษณของตนเอง ดังที่ คายหอนและคณะศึกษาพบวาเจตคติมี
อิทธิพลทางตรงตอเอกลักษณตัวตนและสงผลไปยังพฤติกรรมความตั้งใจในการใชไมโครบรอน
สอดคลองกับแนวคิดเอกลักษณของสไตรเกอร (Stryker; & Burke. 2003: 28) เอกลักษณสามารถ
เกิดขึ้นโดยตั้งใจเมื่อบุคคลมีความโนมเอียงตอสิ่งนั้น หรือเกิดจากการรับรูความสําคัญของเอกลักษณ
ที่บุคคลครอบครองอยู (Stryker. 2007: 1083) และเกิดจากความรูสึกทางบวก (Burke; & Reitzes.
1981: 85 citing Rosenberg. 1979)ดังนั้นเจตคติที่ดีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความสัมพันธกับการรับรู
เอกลักษณของตนเอง
เจตคติของบุคคลตอสิ่งหนึ่งสิ่งใดมี 3 องคประกอบ (ดวงเดือน พันธุมนาวิน. 2544 : 125127) 1) ความรูเชิงประเมินคา หมายถึง การที่บุคคลมีความรูเกี่ยวกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดวาดีมีประโยชน
และ/หรือเลวมากนอยเพียงใด จัดเปนองคประกอบที่เปนตัวกําหนดของเจตคติของบุคคลตอสิ่งตางๆ
ดังนั้น หากบุคคลมีความรูเชิงประเมินคาตอสิ่งตางๆ ไมสมบูรณหรืออาจมีความรูที่ผิดพลาด จะทํา
ใหเกิดอคติหรือลําเอียงและอาจทําใหเกิดผลเสียหายตอผูยึดถือหรือสวนรวมไดมาก 2) ความรูสึก
พอใจ หมายถึง ความรูสึกของบุคคลในลักษณะที่ชอบหรือไมชอบ พอใจหรือไมพอใจตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
สวนใหญแลวความรูสึกพอใจของบุคคลตอสิ่งหนึ่ง จะเกิดโดยอัตโนมัติและสอดคลองกับความรูเชิง
ประเมินคาตอสิ่งนั้นดวย จัดเปนองคประกอบที่สําคัญของเจตคติ 3) ความพรอมกระทํา หมายถึง
การที่บุคคลมีความพรอมที่จะชวยเหลือสนับสนุน สงเสริม ทะนุบํารุง สิ่งที่เขาชอบพอใจและพรอมที่
จะทําลายหรือทําเพิกเฉยตอสิ่งที่เขาไมชอบหรือไมพอใจ
เจตคติตอประชาคมอาเซียน
ประเทศไทยในฐานะประเทศผูริเริ่มและผลักดันใหเกิดเปนประชาคมอาเซียน ที่ผานมามี
การเตรียมความพรอมและการพัฒนาประชาชนในประเทศใหกาวหนาทันการเปลี่ยนแปลง เขาสู
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ประชาคมอาเซียนโดยเนนการพัฒนา “ทุนมนุษย” นั้นคือ ประชาชนในประเทศหรือพลเมืองอาเซียน
โดยการสรางความตระหนักรูโดยเฉพาะเยาวชน ใหตระหนักถึงความเปนพลเมืองอาเซียน มีเจตคติ
ที่ดีตอประชาคมอาเซียนโดยการสรางเจตคติที่ดีตอประชาคมอาเซียน (แพรภัทร ยอดแกว. 2555: 4)
ทั้งองคประกอบ 3 ดาน ไดแก องคประกอบเชิงความรูสึกหรืออารมณ องคประกอบเชิงปญญาหรือ
การรูคิด และองคประกอบเชิงพฤติกรรม การสรางกระบวนการในการสรางเสริมเจตคติที่ดีซึ่งจะตอง
อาศัยกระบวนการตางๆ ที่สอดคลองกับ 3 เสาของประชาคมอาเซียน กลาวคือ 1) กระบวนการทาง
เศรษฐกิจ ที่สนับสนุนสงเสริมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในขณะเดียวกันก็สรางสรรคเจคติ
ที่ดีตอประชาคมในดานเศรษฐกิจเพื่อใหสอดคลองกับความมุงหมายดานเศรษฐกิจดวย เชน ความ
เชี่ยวชาญทางดานอาชีพและความตระหนักรูในการเปนสวนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2) กระบวนการทางการเมืองและความมั่นคง ที่สนับสนุนสงเสริมประชาคมการเมืองและความมั่นคง
อาเซียน (APSC) โดยมุงสรางสรรคเจตคติในดานนี้ของประชาชนในแตละประเทศ เชน รักความสงบ
แกปญหาดวยสันติวิธีเคารพกฎกติการะหวางกันและรักษาสภาพแวดลอม 3) กระบวนการทางสังคม
และวัฒนธรรมที่สนับสนุนสงเสริมประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC) ซึ่งจะตองมุง
สง เสริ มให ป ระชาชนมีเ จตคติที่ ส อดคลอ งกับ ความมุ ง หมายของประชาคมสังคมและวัฒ นธรรม
อาเซียน เชน ความรับผิดชอบตอสังคม ความเคารพความแตกตางระหวางบุคคลและสังคม ความมี
น้ําใจเอื้ออาทร และความสามัคคี
ดังนั้น ในแงของประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนที่เปนพลเมืองอาเซียนจะตองรับรูถึงบทบาท
ของตนเองในฐานะพลเมืองอาเซียน โดยตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับอาเซียน รับรูเอกลักษณ
ของตนเอง และรับรูบทบาทหนาที่ของตนเอง เพื่อปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลก
พัฒนาตนเองและพัฒนาประเทศ ซึ่งเจตคติที่ดีตอประชาคมอาเซียนจะชวยสรางสรรคใหภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใตเปนดินแดนที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง แบงปนเอื้ออาทรตอกัน มีความสงบสุข
กาวหนาและพัฒนาอยางยั่งยืนตอไป สอดคลองกับ ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2543) กลาววา เจตคติ
เปนจิตลักษณะหนึ่งในแปดของทฤษฏีตนไมจริยธรรม ซึ่งจิตลักษณะทั้งแปดเป นแกนกลางของ
พฤติกรรมที่พึงปรารถนาคือ พฤติกรรมการเปนพลเมืองดี พฤติกรรมที่เอื้อตอการพัฒนาประเทศและ
พฤติกรรมในหนาที่ราชการ ผูที่มีการพัฒนาทางจิตใจหรือจิตลักษณะที่เปนแกนกลางสมบูรณ จะเปน
บุคคลที่สามารถกระทําพฤติกรรมที่นาปรารถนาอยางถูกตอง เหมาะสมกับกาลเทศะและบทบาทที่
เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ(ดวงเดือน พันธุมนาวินและเพ็ญแข ประจนปจจนึก. 2524)ซึ่งเจตคติเปนสิ่งที่
เกิ ด จากประสบการณ แ ละการเรี ย นรู ใ นลั ก ษณะของความรู สึ ก ภายในและภายนอกที่ ก อ ให เ กิ ด
พฤติกรรมการแสดงออกนั้น ในทางบวกทางลบและเปนกลาง ซึ่งเจตคติมีลักษณะมั่นคงและถาวร
แตสามารถเปลี่ยนแปลงไดอันเนื่องมาจากสิ่งแวดลอมประสบการณและการเรียนรูตอสิ่งๆ นั้น
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การวัด
การวัดเจตคติตอประชาคมอาเซียนแพรภัทร ยอดแกว (2556: 383-387) ไดสรางแบบวัด
เจตคติตอประชาคมอาเซียนเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ความรูและ
เจตคติตอประชาคมอาเซียน ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมลักษณะขอคําถามเปน
มาตราประเมินคาประกอบดวยขอคําถามจํานวน 45 ขอ มีคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเทากับ
.920 ต อ มา พระครู ป ลั ด วี ร ะนนท วี ร ะนนฺ โ ท ญาณภั ท ร ยอดแก ว และแพรภั ท ร ยอดแก ว
(2556: 405-413) ไดปรับแบบวัดดังกลาวเพื่อนําไปศึกษาเรื่อง การพัฒนาสํานักปฏิบัติธรรมวัดปา
เจริญราชเพื่อเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียนในป 2558 เพื่อศึกษาการเปดรับ
ขาวสาร ความรูและเจตคติตอประชาคมอาเซียนของบุคลากรสํานักปฏิบัติธรรมวัดปาเจริญราช มีคา
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเทากับ .929นอกจากนั้น ญาณภัทร ยอดแกว และแพรภัทร ยอดแกว
(2557: 414-422) ไดปรับแบบวัดเจตคติตอประชาคมอาเซียนเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการ
เปดรับขาวสาร ความรูกับเจตคติตอประชาคมอาเซียนของพระธรรมวิทยากร กลุมตัวอยาง คือ พระ
ธรรมวิทยากร จํานวน 180 รูปมีคาความเชื่อมั่นเทากับ .922ในการวัดเจตคติตอประชาคมอาเซียนครั้ง
นี้ ผูวิจัยสรางขึ้นจากการศึกษาแนวคิดประชาคมอาเซียน แนวคิดเจตคติ ลักษณะเปนแบบมาตร
ประมาณคา 6 ระดับ คือ จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย เกณฑการให
คะแนน สําหรับขอความทางบวก ผูตอบจริงที่สุดได 6 คะแนน จริง5 คะแนน คอนขางจริง 4 คะแนน
คอนขางไมจริง3 คะแนน ไมจริง2 คะแนน และไมจริงเลย1 คะแนน ขอความทางลบผูวิจัยใหคะแนน
กลับกัน การแปลความหมายของคะแนน ผูตอบที่ไดคะแนนรวมมากกวาแสดงวาเปนผูที่เจตคติตอ
ประชาคมอาเซียนสูงกวาผูตอบที่ไดคะแนนรวมนอยกวา
ดั ง นั้ น ผู วิ จั ย นิ ย ามเจตคติ ต อ ประชาคมอาเซี ย น หมายถึ ง ความคิ ด เชิ ง ประเมิ น ค า
ความรู สึ ก และความพร อ มที่ จ ะสนั บ สนุ น ของนั ก ศึ ก ษาทั้ ง ทางบวกและทางลบที่ มี ต อ ประชาคม
อาเซียน ประกอบดวย 1) ความรูคิดเชิงประเมินคาของนักศึกษาวาการกอตั้งประชาคมอาเซียนเปน
สิ่งดี มีคุณคา เปนประโยชนหรือมีโทษมากนอยเพียงใด 2) ความรูสึกชอบ หรือไมชอบ รูสึกพอใจ
หรือไมพอใจตอประชาคมอาเซียนและ3) ความพรอมที่จะสงเสริม สนับสนุนรวมมือในการรวมเปน
ประชาคมอาเซียน หรือไมการวัด ใชแบบวัดที่ผูวิจัยสรางขึ้นจากการศึกษาแนวคิดประชาคมอาเซียน
แนวคิดเจตคติ ประกอบดวยขอคําถามจํานวน 18ขอ ลักษณะเปนประโยคแบบมาตรประมาณคา 6
ระดั บ คื อ จริ ง ที่สุ ด จริ ง ค อ นข า งจริง คอ นขา งไมจริ ง ไมจ ริ ง ไม จริ ง เลย เกณฑ ก ารให ค ะแนน
ขอความทางบวก ผูตอบจริงที่สุดได 6 คะแนน จริง5 คะแนน คอนขางจริง 4 คะแนน คอนขางไมจริง
3 คะแนนไมจริง2 คะแนน และไมจริงเลย 1 คะแนน สวนขอความทางลบใหคะแนนตรงกันขาม การ
แปลความหมายของคะแนน ผูตอบที่ไดคะแนนรวมมากกวาแสดงวาเปนผูที่เจตคติตอประชาคม
อาเซียนสูงกวาผูตอบที่ไดคะแนนรวมนอยกวา
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งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ธิวโดรากีส (Theodorakis. 1994: 149-165) ศึกษาการวางแผนพฤติกรรม ความแกรงของ
เจตคติ เอกลักษณบทบาท และการทํานายพฤติกรรมการออกกําลังกาย มีวัตถุประสงคเพื่อทดสอบ
ความสัมพันธระหวางเจตคติกับพฤติกรรมการออกกําลังกายตามแนวทฤษฎีการวางแผนพฤติกรรม
และเพื่อทดสอบความสัมพันธระหวางเอกลักษณบทบาทและความแกรงของเจตคติ กลุมตัวอยาง
เปนหญิงที่เขารวมโปรแกรมเพื่อสุขภาพ จํานวน 395 คน อายุระหวาง 18-50 ป พบวา เจตคติตอ
พฤติกรรม การรับรูการควบคุมพฤติกรรม เอกลักษณบทบาทและเจตคติ สามารถทํานายความตั้งใจ
ในการออกกํ า ลั ง กายได .64และพบว า ความตั้ ง ใจ การรั บ รู ก ารควบคุ ม พฤติ ก รรม เจตคติ และ
เอกลักษณในบทบาท สามารถทํานายพฤติกรรมการออกกําลังกายได 62 และยังพบวาเจตคติกับ
เอกลักษณในบทบาทมีความสัมพันธทางบวก การศึกษาครั้งนี้แสดงใหเห็นวา กรอบแนวคิดการ
วางแผนพฤติกรรมสามารถทํานายพฤติกรรมการออกกําลังกายเมื่อนําตัวแปรเอกลักษณในบทบาท
และเจตคติเขามาวิเคราะห
คายหอน และคณะ (Caihong; & et al. 2016: 754-759) ศึกษาอิทธิพลการรับรูตัวตน และ
เอกลักษณทางสังคม ที่สงผลตอความตั้งใจในการใชไมโครบรอน กลุมตัวอยางจํานวน 490 คน
พบวา เจตคติสงอิทธิพลทางตรงตอเอกลักษณตัวตน มีคาสัมประสิทธิ์เทากับ .62 มีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .001 และยังพบวาเอกลักษณตัวตนและเอกลักษณทางสังคมมีอิทธิพลณางออมตอ
พฤติกรรมการใชไมโครบรอนผานตัวแปรความตั้งใจจอยส และคณะ (Joyce; & et al. 2016:18071815) ศึกษาพบวา เจตคติตอบทบาททางเพศมีอิทธิพลทางตรงตอเอกลักษณในบทบาททางเพศ
หญิง และมีอิทธิผลทางออมตอกิจกรรมตามบทบาทเพศหญิงผานตัวแปรเอกลักษณ กีรา (Kira; & et
al. 2014: 232–239) ศึกษาอิทธิพลของเจตคติสิทธิสตรีที่มีความสัมพันธระหวางการตระหนักรูและ
เอกลั ก ษณ ช าติ พั น ธ กลุ ม ตั ว อย า งเป น นั ก ศึ ก ษาชนผิ ว ขาว กํ า ลั ง ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ที่ ใ น
มหาวิทยาลัยมิดเวสเทนส จํานวน 90 คน พบวา เจตคติตอสิทธิสตรีดานเสรีภาพมีอิทธิพลทางตรง
ตอเอกลักษณชาติพันธ และยังพบวาเจตคติตอสิทธิสตรีดานเสรีภาพเปนตัวแปรสงผานความสัมพันธ
กับระหวางการตระหนักรูและเอกลักษณชาติพันธโคเรนบลัม (Corenblum. 2014: 387–404) ศึกษา
ความสัมพันธระหวางเอกลักษณชาติพันธ ความภาคภูมิใจในตนเอง และเจตคติในกลุม กลุมตัวอยาง
เปนนักเรียนจากแคนนาดา จํานวน 414 คน พบวาเจตคติที่ดีตอกลุมสงผลตอความภาคภูมิใจใน
เอกลักษณตนเอง สวนนาธานและคณะ (Nathan; & et al. 2014:109-121) ศึกษาความสัมพันธ
ระหวางเจตคติตอสิทธิชนผิวขาวและความเชื่อทางศาสนาเพื่อทํานายความผูกพันของนักศึกษาชน
ผิวขาว ตัวอยางจํานวน 500 คน พบวา เจตคติสงอิทธิพลทางตรงตอความผูกพันในความยุติธรรม
ทางสังคม และ ซาซูลาและแอนทอน (Zarzuela; & Anton. 2015: 83-94) ศึกษาความผูกพันใน
บทบาททางสังคมของนักเรียนประยุกตจากแนวคิดพฤติกรรมตามเหตุผล กลุมตัวอยางเปนนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในวาลาโดลิด อายุระหวาง 16 -18 จํานวน 488 คน พบวาเจตคติมี
อิทธิพลทางตรงตอความผูกพันในบทบาทความตั้งใจเปนอาสาสมัครเพื่อแกพัฒนาสังคม และยัง
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พบวาเจตคติเปนตัวแปรสงผานความสัมพันธระหวางตัวแปรความเชื่อในความสําคัญกับตัวแปร
ความผูกพันในบทบาทความตั้งใจเปนอาสาสมัครเพื่อพัฒนาสังคม
สวนในประเทศไทยมีผูศึกษาเกี่ยวกับเจตคติตอประชาคมอาเซียน ดังเชน แพรภัทร ยอด
แกว (2556: 382-392) ศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ความรูและเจตคติตอ
ประชาคมอาเซียน ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กลุมตัวอยาง นักศึกษาระดับปริญญา
ตรี จํานวน 345 คน พบวา นักศึกษามีเจตคติตออาเซียนอยูในระดับดี และนักศึกษาที่มีโปรแกรม
วิชาตางกัน มีเจตคติตอประชาคมอาเซียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .05
นักศึกษาที่มีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงแตกตางกันมีเจตคติตออาเซียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 พระครูปลัดวีระนนท วีระนนฺโทและคณะ (2556: 405-413) ศึกษาการพัฒนา
สํานักปฏิบัติธรรมวัดปาเจริญราชเพื่อเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียนในป 2558
กลุมตัวอยาง เปนผูเขารวมการปฏิบัติธรรมในโครงการของวัดปาเจริญราช จํานวน 300 คน และ
บุคลากรจํานวน 15 รูป/คน พบวา บุคลากรของสํานักปฏิบัติธรรมวัดปาเจริญราชมีเจตคติที่ดีตอ
ประชาคมอาเซียน แตควรมีการพัฒนาในดานการเปดรับขาวสารและความรูเกี่ยวกับประชาคม
อาเซียน และแนวทางการพัฒนาเพื่อเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน คือ การพัฒนา
บุคลากรดานความรูเกี่ยวกับอาเซียนและทักษะภาษาอังกฤษญาณภัทร ยอดแกว และแพรภัทร
ยอดแกว (2557: 414-422) ศึกษา ความสัมพันธระหวางการเปดรับขาวสาร ความรูกับเจตคติตอ
ประชาคมอาเซียนของพระธรรม กลุมตัวอยาง พระธรรมวิทยากร จํานวน 180 รูป พบวา พระธรรม
วิ ท ยากรมี ก ารเป ด รั บ ข า วสารอยู ใ นระดั บ มากมี ค วามรู อ ยู ใ นระดั บ ปานกลาง และมี เ จตคติ ต อ
ประชาคมอาเซียนอยูในระดับดี และการเปดรับขาวสารและความรูมีความสัมพันธทางบวกกับเจตคติ
ตอประชาคมอาเซียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากการประมวลเอกสารและงานวิจัย ผูวิจัยจึงกําหนดสมมติฐานวาเจคติตอประชาคม
อาเซียนมีอิทธิพลทางตรงตอความผูกพันตอบทบาทและเอกลักษณพลเมืองอาเซียน ดังสมมติฐาน
ขอที่ 1.1 และ 1.2 ภาพประกอบ 11

เจตคติตอประชาคม
อาเซียน

ความผูกพันตอ
บทบาท
เอกลักษณพลเมือง
อาเซียน

ภาพประกอบ 11 เจตคติตอประชาคมอาเซียนมีอิทธิพลทางตรงตอความผูกพันตอบทบาทและ
เอกลักษณพลเมืองอาเซียน
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บริบทมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (Prince of Songkla University:PSU) เปนมหาวิทยาลัยแหง
แรกของภาคใต กอตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ.2510 มีวัตถุประสงคในระยะแรกเพื่อการกระจายโอกาสทาง
การศึกษาระดับอุดมศึกษาสูภาคใตและยกระดับมาตรฐานการศึกษาสูทองถิ่นโดยแนวคิดที่จะจัดใหมี
มหาวิทยาลัยแหงแรกในภาคใต เริ่มขึ้นตั้งแตป 2505 จนในป 2508 คณะกรรมการดําเนินการกอ ตั้ง
มหาวิทยาลัยภาคใตไดถูกแตงตั้งขึ้น โดยมี พ.อ. ถนัด คอมันตร เปนประธานคณะกรรมการฯ และ
เริ่มดําเนินการใหมีการกอสรางมหาวิทยาลัยที่ตําบลรูสมิแล อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี ในปถัดมา
โดยมุงที่จะใชเปนอาคารคณะวิศวกรรมศาสตรกอน ในขณะนั้นทางมหาวิทยาลัยยังไมมีชื่ออยางเปน
ทางการ จึงใชชื่อวา "มหาวิทยาลัยภาคใต" และมีสํานักงานชั่วคราวอยูที่มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร
(ปจจุบันคือมหาวิทยาลัยมหิดล)
ตอมาคณะกรรมการ เห็นวาเพื่อใหสถาบันแหงนี้เปนศูนยรวมในดานจิตใจของประชาชนชาว
ไทยและเพื่อเปนศิริมงคลแกมหาวิทยาลัย จึงไดขอพระราชทานชื่อสถาบันจากพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว ซึ่งพระองคไดพระราชทานชื่อวา "มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร" ตามพระนามฐานันดร
ศักดิ์ของสมเด็จพระบรมราชชนก กรมหลวงสงขลานครินทรเมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2510
(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. 2560: ออนไลน)
ตลอด 50 ปที่ผานมา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรไดเพียรพยายามทําหนาที่ในภารกิจหลัก
ของสถาบันอุดมศึกษาที่มุงผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทางวิชาการและคุณธรรม การทําวิจัยการบริการ
วิชาการ ที่เนนการตอบโจทยการแกปญหาของภาคใต และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในทองถิ่น
ที่เปนมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณคาที่แสดงถึงความเจริญรุงเรืองมาอยางยาวนานของภูมิภาค
มหาวิทยาลัยมีความมุงมั่นที่จะพัฒนาสูการเปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําในระดับนานาชาติ โดยที่
มหาวิ ท ยาลั ย กํ า หนดทิ ศ ทางการพั ฒนาที่ ส อดรั บกั บ วิ สั ย ทั ศ น ของมหาวิ ท ยาลั ยคื อ
"มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปนมหาวิทยาลัยชั้นนําในระดับภูมิภาคเอเชีย ทําหนาที่ผลิตบัณฑิต
บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร แ ล ะ ทํ า นุ บํ า รุ ง วั ฒ น ธ ร ร ม โ ด ย มี ก า ร วิ จั ย เ ป น ฐ า น " ใ น แ ผ น พั ฒ น า
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2558-2561ประกอบดวย 3 พันธกิจหลัก คือ พันธกิจ1) พัฒนา
มหาวิทยาลัยใหเปนสังคมฐานความรูบนพื้นฐานพหุวัฒนธรรมและหลักเศรษฐกิจ พอเพียงโดยใหผู
ใฝรูไดมีโอกาสเขาถึงความรูในหลากหลายรูปแบบพันธกิจ 2) สรางความเปนผูนําทางวิชาการใน
สาขาที่สอดคลองกับศักยภาพพื้นฐานของภาคใตและเชื่อมโยงสูเครือขายสากลพันธกิ3)ผสมผสาน
และประยุ ก ต ค วามรู บ นพื้ น ฐานประสบการณ ก ารปฏิ บั ติ สู ก ารสอนเพื่ อ สร า งป ญ ญา คุ ณ ธรรม
สมรรถนะและโลกทั ศ นส ากลใหแกบัณฑิตโดยมหาวิทยาลั ยได กําหนดภาพแหงความสํ าเร็จคื อ
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรกาวเปนมหาวิทยาลัยเพื่อนวัตกรรมและสังคมและมุงเปน
มหาวิทยาลัยชั้นนํา 1 ใน 5 ของอาเซียน (แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรพ.ศ. 25582561. 2558: 3)
โดยในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ. 2558-2561 กําหนดยุทธศาสตรไว 5
ดาน ดังนี้1) ยุทธศาสตรผลิตบัณฑิตคุณภาพสูงระดับสากลและสรางทรัพยากรมนุษยที่ตรงกับบริบท

70
ของสังคมเปาประสงคคือบัณฑิตมีความเขมแข็งทางวิชาการทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
เพื่อมุงสูการเปนมหาวิทยาลัยนวัตกรรม โดยมีทักษะของพลเมืองโลกในศตวรรษที่ 21 สามารถเขาสู
ตลาดงานสากล และสรางงานเองไดบัณฑิตเปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรมและจิตสาธารณะสะทอน
เอกลักษณความเปนบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2) ยุทธศาสตรการเปนมหาวิทยาลัยวิจัย
เพื่อนวัตกรรมและสังคม (University Engagement) งานวิจัยสามารถพัฒนาตอยอดนําไปสู
นวั ต กรรมและการพั ฒ นาเชิ ง พาณิ ช ย ใ นภาคอุ ต สาหกรรม เพื่ อ ยกระดั บ สั ง คมและเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถการแขงขันของประเทศสงเสริมการพัฒนางานวิจัยสูการสรางนวัตกรรม และนําผลงาน
การวิ จัยและนวัตกรรมเพื่อประโยชนเชิงพาณิช ย และเชิงนโยบาย โดยสามารถขั บเคลื่ อน เขต
เศรษฐกิจพิเศษ และเขตพื้นที่พิเศษสําหรับนวัตกรรม 3) ยุทธศาสตรกาวสูความเปนนานาชาติ
พัฒนาสูการเปน Education Hub ในภูมิภาค ซึ่งในยุทธศาสตรนี้ไดกําหนดกลยุทธปรับระบบ
สนับสนุนการศึกษาตางๆ ใหเปนสากลเพื่อรองรับการเขาศึกษาของนักศึกษาตางชาติและการกาวสู
ความเปนนานาชาติเชน โครงการ Summer School (สนับสนุนใหคณะวิชาที่มีความพรอมจัด)
โครงการสงเสริมและพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษและการสื่อสารภาษาตางประเทศสําหรับอาจารย
(ให มีศักยภาพในการผลิ ตผลงานทางวิช าการระดั บนานาชาติแ ละความรว มมือทางวิ ชาการกั บ
มหาวิทยาลัยตางประเทศอยางมีคุณภาพ) โครงการพัฒนาครูกลุมสาระภาษาตางประเทศกลุมสาระ
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเพื่อใหมีความพรอมในการสอนภาษาและประชาคมอาเซียนสราง
เครือขายพันธมิตรในภูมิภาคอาเซียนและภูมิภาคอื่นๆ และการพัฒนารวมกันเพื่อสงเสริมความ
ร ว มมื อ ด า นการจั ด ทํ า หลั ก สู ต รร ว มกั น การร ว มมื อ ด า นการวิ จั ย การแลกเปลี่ ย นบุ ค ลากรและ
นักศึกษา University social responsibility และการจัดประชุมวิชาการรวมกันและโครงการสงเสริม
ใหอาจารยและนักศึกษาเขารวมกิจกรรมของ AUN (ใชประโยชนจากการเปน Asian University
Network (AUN) ในการผลักดันความเปนนานาชาติ) โครงการศูนยกลางการศึกษาสําหรับภูมิภาค
อาเซียน 4) ยุทธศาสตรระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยที่ทรงประสิทธิภาพองคกรมีสมรรถนะสูง
ภายใตระบบ PSU System และ 5) ยุทธศาสตรระบบบริหารการเงินและทรัพยากรบุคคลเพื่อเพิ่ม
คุณคาการบริหารการเงินและทรัพยสินที่มีประสิทธิภาพและการบริหารบุคคลที่มีคุณคา(แผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. 2558: 12-44)
โดยที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ได กํ า หนดสั ม ฤทธิ ผ ลของแผนและภาพแห ง ความสํ า เร็ จ คื อ เป น
มหาวิทยาลัยที่มีระบบการศึกษาที่ยืดหยุนและมีคุณภาพสําหรับการเรียนรูตลอดชีวิตสรางบัณฑิตที่มี
คุณภาพสูง พรอมที่จะเปนพลเมืองโลกที่มีคุณภาพและคุณธรรมในศตวรรษหนาเปนมหาวิทยาลัย
วิจัยเพื่อสรางนวัตกรรมและทําประโยชนใหกับชุมชนและสังคมมีแหลงเงินรายไดเพิ่มขึ้น รวมถึงการ
บริหารที่มีประสิทธิภาพและสามารถกระจายสูทุกวิทยาเขตมีความเปนนานาชาติและเปนศูนยกลาง
การศึกษาของอาเซียนและเปนมหาวิทยาลัยชั้นนํา 1 ใน 5 ของอาเซียน (แผนยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรพ.ศ. 2558-2561. 2558: 11)
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ปจจุบันมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปนหนึ่งในจํานวน 9 แหง มหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ
และไดรับการจัดอันดับเปนอันดับ 5 ของประเทศไทย โดย QS Ranking เปนมหาวิทยาลัยที่ใหญ
ที่สุดในภาคใต โดยมี 5 วิทยาเขตที่กระจายอยูในภาคใตของประเทศไทย มีนักศึกษาจํานวนทั้งสิ้น
33,317 คน ประกอบดวยนักศึกษาเพศชาย จํานวน 9,883 คน และนักศึกษาเพศหญิง จํานวน
23,434 คน (งานทะเบียนและสถิตินักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ขอมูล ณ เดือนมีนาคม
2560) มีคณาจารยประมาณ 2,300 คน โดยมีสภามหาวิทยาลัยเปนองคกรสูงสุดในการบริหาร
มหาวิทยาลัย และในขณะเดียวกันมีสภาวิทยาเขตที่ไดรับมอบอํานาจจากสภามหาวิทยาลัยในการ
พิจารณาในเรื่องหลักสูตรและใหคําแนะนําในเรื่องงานวิจัยและวิชาการ นอกจากนี้ ในการบริหาร
วิทยาเขต อธิการบดีไดมอบอํานาจใหแตละวิทยาเขต และคณะตางๆ มีความคลองตัวในการบริหาร
จัดการ
ด ว ยเหตุ ที่ ก ล า วมาข า งต น การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ผู วิ จั ย จึ ง เลื อ กกลุ ม ตั ว อย า งเป น นั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 5 วิทยาเขต คือ วิทยาเขตปตตานี วิทยาเขตหาดใหญ วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตสุราษฏรธ านี และวิทยาเขตภูเก็ต เพื่อศึกษาปจจัยเชิงสาเหตุ ของเอกลักษณพลเมือง
อาเซียนที่สงผลตอพฤติกรรมตามบทบาทพลเมืองอาเซียน
ตอนที่ 4 การแสวงหาความรูความจริงตามกระบวนทัศนปฏิฐานนิยม (Positivism)
กอนที่จะกลาวถึงปรัชญาในการแสวงหาความรูความจริงตามกระบวนทัศนปฏิฐานนิยม
ผูวิจัยขออธิบายถึงมโนทัศนเรื่อง “กระบวนทัศน” (paradigm) ซึ่ง Thomas Kuhn (1922-1996) นัก
ปรัชญาแหงศาสตรเสนอครั้งแรกในหนังสือ the Structure of Scientific Revolutions เมื่อปค.ศ.
1962 กระบวนทัศนในการวิจัยในที่นี้ หมายถึง ระบบความเชื่อที่ชี้นําวา นักวิจัยควรจะทําอะไร และ
ควรทําอยางไร จึงจะบรรลุถึงสิ่งที่เรียกวาความจริงหรือความรูได (ชาย โพธิสิตา. 2554: 59)นักวิจัย
ควรทํ าอะไร และอยางไร ในที่นี้ก็คือ นักวิ จัยมีแนวทางและวิธีวิทยาการวิจัยอย างไร จะเห็นว า
กระบวนทัศนจะอยูเบื้องหลังวิธีการวิจัย และมีความเชื่อมโยงกันอยางใกลชิดกับแนวทางและวิธีการ
วิจัย ดังนั้น สิ่งที่สําคัญก็คือ กระบวนทัศนแบบใดที่นักวิจัยเลือกยึดถือเปนแนวทางในการสืบคนหา
ความรูความจริงเปนสิ่งที่สําคัญ แลวการศึกษาครั้งนี้ใชกระบวนทัศนแบบใด?
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาปจจัยเชิงสาเหตุของเอกลักษณพลเมืองอาเซียนที่สงผล
พฤติ ก รรมตามบทบาทพลเมื อ งอาเซี ย น มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ พั ฒ นาแบบจํ า ลองโครงสร า ง
ความสัมพันธเชิงสาเหตุของเอกลักษณพลเมืองอาเซียน ที่สงผลตอพฤติกรรมตามบทบาทพลเมือง
อาเซียนของนักศึกษามหาวิ ทยาลั ยสงขลานคริ นทร เพื่อเปรียบเที ยบแบบจําลองความสัมพันธ
ระหวางปจจัยเชิงสาเหตุของเอกลักษณพลเมืองอาเซียนที่สงผลตอพฤติกรรมตามบทบาทพลเมือง
อาเซียน ระหวางเพศชายกับเพศหญิงและเพื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของตัวแปรแฝงเชิงสาเหตุของ
เอกลั ก ษณ พ ลเมื อ งอาเซี ย นที่ ส ง ผลต อ พฤติ ก รรมตามบทบาทพลเมื อ งอาเซี ย นในแบบจํ า ลอง
โครงสรางความสัมพันธระหวางเพศชายกับเพศหญิง
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ดังนั้น กระบวนทัศนในการแสวงหาความรูความจริงในการศึกษาครั้งนี้ ใชกระบวนทัศนปฎิ
ฐานนิยม (Positivism) เชื่อวา ธรรมชาติของความจริงหรือความรู ที่วาความจริงมีอยู เปนอยู โดย
อิสระดวยตัวของมันเอง และเปนภววิสัย โดยธรรมชาติของความจริง/ความรู(Ontology) ที่เปนจุด
หลัก ๆ ดั้งเดิม ของปฎิฐานนิยม คือ สัจนิยมหรือความจริงแบบงายๆอยางตรงไปตรงมา (Direct
Realism)ที่เชื่อวา มนุษยสามารถรับรูสรรพสิ่งโดยตรงเหมือนกระจกที่ผานตามมาโดยตรง (นําชัย
ศุกฤกษชัยสกุล. สัมมนาปรัชญา. 2556) สอดคลองกับ ชาย โพธิสิตา (2548: 65-76) อธิบายวา
ปฏิฐานนิยม ถือวา ความจริงมีอยู เปนอยู โดยอิสระดวยตัวของมันเอง และเปนภววิสัย (Objective)
ในขั้นสูงสุดแลวความจริงมีเพียงหนึ่งเดียว ความจริงที่ถูกคนพบและผานการพิสูจนแลวมีคุณสมบัติ
เป น สากล นั่ น คื อ เป น จริ ง และใช ไ ด ทั่ ว ไป ปฏิ ฐ านนิ ย มเป น สั จ นิ ย ม ส ว น ผู รู กั บ สิ่ ง ที่ ถู ก รู
(Epistemology) หรือ ญาณวิทยา หลักของปฏิฐานนิยม ถือวานักวิจัยกับสิ่งที่ถูกวิจัยเปนอิสระตอกัน
ผูรูกับสิ่งที่ถูกรูเปนสวนสองสวนที่ตองแยกขาดจากกัน วิธีวิทยา (Methodology) ปฏิฐานนิยมถือวา
ใหความสําคัญแกวิธีการที่นักวิจัยสามารถจัดการกับกลุมตัวอยางและกระบวนการวิจัยไดทุกขั้นตอน
เพื่อควบคุมและปองกันกับอคติอันอาจเกิดจากนักวิจัยและเพื่อบรรลุความเปนภววิสัยของการศึกษา
ความสัมพันธเชิงเหตุและผลเปนสิ่งที่เปนไปได ทุกสิ่งทุกอยางมีสาเหตุที่แทจริงของมัน สิ่งที่เปนเหตุ
ยอมมากอนสิ่งที่เปนผลเสมอ จุดมุงหมายของการวิจัยคือการพิสูจนความสัมพันธเชิงเหตุและผลของ
สิ่งที่ศึกษา การวิจัยตองเปนกระบวนการที่ปราศจากคานิยมหรืออคติ และจุดหมายของการวิจัยคือ
การพัฒนาองคความรูที่มีลักษณะเปนกฎ สามารถนําไปใชไดทั่วไป สามัญการขึ้นอยูกับตรรกะของ
ความเปนตัวแทน กลุมตัวอยางการวิจัยที่มีความเปนตัวแทนสูงจะทําใหผลการวิจัยสามารถนําไปใช
ในวงกวางไดมาก ซึ่งความรูในเรื่องนี้จะชวยใหเกิดความเขาใจวาเหตุใดการวิจัยเชิงปริมาณจึงมี
แนวทางและวิธีดําเนินการวิจัยอยางนั้น ซึ่งถาเราเขาใจถูกตองดีแลวจะชวยใหความรูในวิธีการของ
เราแนนขึ้น หมายถึงการใชวิธีการวิจัยของเราจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นดวย
จากแนวคิ ด หลั ก เชิ ง ปรั ช ญาในเรื่ อ งภววิ ท ยาและญาณวิ ท ยา นํ า มาซึ่ ง วิ ธี ก ารศึ ก ษา
ปรากฏการณ กลาวคือ ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยเริ่มการศึกษาจากการใชกรอบแนวคิดทฤษฏีมาเปน
แนวทางในการมองหรือศึกษาปรากฏการณ โดยผูวิจัยมีการกําหนดสมมติฐานของการวิจัย ตัวแปร
ในการวิจัย และแบบจําลองที่เปนแผนภาพที่มีลักษณะความสัมพันธเชิงสาเหตุแบบเสนตรงระหวาง
ตัวแปรทั้งที่เปนตัวแปรแฝงและตัวแปรสังเกตได โดยลักษณะของแบบจําลองเปนสมการที่แสดง
โครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุที่สรางขึ้นตามพื้นฐานทางทฤษฎีที่แสดงความสัมพันธเชิงสาเหตุ
ระหวางตัวแปรแฝงภายนอกที่เปนเหตุ ไดแก รวมหมูนิยม การรับรูบรรยากาศความเปนอาเซียนและ
เจตคติตอประชาคมอาเซียน ตัวแปรสงผาน 3ตัว คือ การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับอาเซียนความ
ผูกพันตอบทบาทเอกลักษณพลเมืองอาเซียน และตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมตามบทบาทพลเมือง
อาเซียน ตามกรอบทฤษฏีที่เลือกใช ซึ่งวิธีการนี้ก็คือ วิธีการแบบนิรนัย (Deduction) ที่เริ่มแสวงหา
ความรูโดยใชขอสรุปหรือทฤษฏีที่มีอยูแลวเปนโจทย จากนั้นจึงออกไปสัมผัสปรากฏการณ หรือ
ออกไปเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อตรวจสอบวาตรงกับกรอบแนวคิดและสมมติฐานที่ตั้งไวหรือไมโดยวัด
จากการวิเคราะหสมการโครงสรางเชิงเสน (Structure Equation Model) ซึ่งนักวิจัยจะตองตระหนัก
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ถึงความเที่ยงตรง ความเชื่อมั่นเพื่อใหไดขอมูลที่สามารถพิสูจน ตรวจสอบไดตามกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร และผลที่ไดสามารถนําไปใชไดทั่วไป

ตอนที่ 5 กรอบแนวคิดและสมมติฐานของการศึกษา
กรอบแนวคิด
กรอบแนวคิดในการศึกษาครั้งนี้ บูรณาการจากการศึกษาทฤษฎีเอกลักษณของสไตรเกอร
ซึ่งพัฒนามาจากทฤษฎีปฏิสัมพันธเชิงสัญลักษณทฤษฏีทางจิตวิทยา แนวคิดดานวัฒนธรรม เอกสาร
เกี่ ย วกั บ อาเซี ย น ประชาคมอาเซี ย น และงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งในการอธิ บ ายป จ จั ย เชิ ง เหตุ ข อง
เอกลักษณของพลเมืองอาเซียนที่สงผลตอพฤติกรรมตามบทบาทพลเมืองอาเซียน ดังรายละเอียด
ตอไปนี้
ทฤษฎี เ อกลั ก ษณ ข อง สไตรเกอร ( Stryker.1968) มี ฐ านแนวคิ ด จากข อ เสนอของ มี้ ด
(Mead.1934) ที่เสนอวา “ตัวตนและสังคม มีความเกี่ยวพันกัน” (self and society are linked) และ
“สังคมทําใหเกิดตัวตนทําใหเกิดพฤติกรรมทางสังคม” (society shapes self shapes social
behavior) นอกจากแนวคิดของมี้ดสไตรเกอรและคณะไดขอคนพบที่เปนแนวคิดของนักสังคมศาสตร
รวมสมัย คือ สังคม มีแบบแผนที่เชื่อมโยงและมีความสัมพันธกัน มีระบบระเบียบที่แตกตางกัน มี
การจัดระเบียบของกลุมองคกร ประชาคม และสถาบัน และมีการแบง จัดประเภทชั้น กลุมชาติพันธ
อายุ เพศ ศาสนา (Stryker; & Burke. 2000: 284)เอกลักษณจึงมีพื้นฐานของความเปนกลุมชนชั้น
ทางสังคม และกลุมที่บุคคลเขาไปเปนเจาของสมาชิก เชน ชนกลุมผิวขาว กลุมผิวดํา การเปนคน
กลุมอเมริกัน หรือกลุมนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย การเปนสมาชิกสมาคม ประชาคม และสถาบัน
ตางๆ มีสวนชวยในการใหคํานิยามความหมายวา คนนั้นคือใคร(Burke. 2003 : 2)
ดังนั้นทฤษฎีเอกลักษณไดมุงเนนศึกษา 2 แนวทาง คือโครงสรางทางสังคมมีผลตอตัวตน
ตัว ตนมีอิท ธิ พลต อ พฤติกรรมทางสังคม และศึกษากลไกภายในของกระบวนการตั ว ตนมีผ ลต อ
พฤติกรรมทางสังคม (Stryker; & Burke. 2000: 285) พบวาความผูกพันทําใหเกิดความเดน
ความสําคัญและความภาคภูมิใจในเอกลักษณ ทําใหเกิดพฤติกรรมตามบทบาท (Stryker; &
Burke.2000: 286; Burke; & Reitzes.1991: 245) นั่นคือการที่บุคคลจะแสดงพฤติกรรมตามบทบาท
นั้นขึ้นอยูกับความผูกพัน ความเดนความสําคัญและความภาคภูมิใจในเอกลักษณ ซึ่งเอกลักษณของ
บุคคลจะเกิดขึ้นจากการมีปฏิสัมพันธกับบุคคลรอบขางในสังคมนั้นๆ เมื่อบุคคลรับรูถึงเอกลักษณ
ของตนเองทํ า ให เ กิ ด การกระทํ า (Stryker.1980: 64) ดั ง นั้ น องค ป ระกอบพื้ น ฐานของทฤษฎี
เอกลักษณ คือ ความผูกพัน ความเดน ความรูสึกสําคัญ ความภาคภูมิใจในเอกลักษณและการเลือก
บทบาท ซึ่งแตละองค ประกอบมีความเกี่ยวโยงกัน สอดคล องกั บ การศึกษาของเซอรป (Serpe.
1987: 44-55) พบวา ความผูกพันและความเดน มีผลตอเอกลักษณการใชชีวิตของนักศึกษา
มหาวิทยาลัย การศึกษาของไวทและเบอรค (White; & Burke. 1987: 310-331) พบวา ความผูกพัน
ความเดนและความภาคภูมิใจทําใหเกิดเอกลักษณกลุมชาติพันธระหวางนักศึกษา
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การวัดเอกลักษณเพื่อทํานายพฤติกรรมมีผูศึกษาไวหลายเรื่อง เชน เซอรป (Serpe. 1987)
ศึกษาพบวาระดับความเดนของเอกลักษณ สงผลตอการเกิดตัวตนของนักศึกษาใหมที่ออกจากบาน
มาใชชีวิตเปนนักศึกษามหาวิทยาลัย (Stryker; & Burke. 2000: 290) โลเบอและคณะ (Lobel&et al.
1992) ศึกษาพบวา บุคคลที่มีความเดนของเอกลักษณอาชีพมีความรูสึกดีและเต็มใจปฏิบัติงานนอก
เวลาอยางเต็มที่ คลีนและคณะ (Kleine; & et al. 1993) ศึกษาพบวา ความเดนของเอกลักษณ
นักกีฬาที่กําลังศึกษาที่มหาวิทยาลัยแอริสโซนา สงผลตอภาพเกี่ยวตนเอง (self-scheme) สวนไวท
และเบอรค (White; & Burke. 1987: 310-331) ศึกษาพบวาความผูกพัน ความเดน และความ
ภาคภูมิใจทําใหเกิดเอกลักษณกลุมชาติพันธระหวางนักศึกษา เคอรีและวีนเนอร(Curry; & Weaner.
1987) ศึกษาพบวา การจัดลําดับขั้นความเดน ความสําคัญทําใหเกิดเอกลักษณและพฤติกรรมตาม
บทบาท สไตรเกอร และเซอรป (Stryker; & Serpe. 1994: 16-35) ศึกษาพบวา ความเดนของ
เอกลักษณและความรูสึกสําคัญมีผลตอการใชเวลาในบทบาทของนักศึกษามหาวิทยาลัย 4 ดาน คือ
ดานวิชาการ ดานกิจกรรมสวนบุคคล ดานกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดานกีฬาสําหรับในงานของเบอรค
และไรซ (Burke; & Reitzes. 1991: 245) ศึกษาพบวา ความภาคภูมิใจในตนเอง ความเดน และ
ความสําคัญ สงผลตอความเปนนักศึกษาวิทยาลัยและความสําคัญ สเตท (Stets; & Biga. 2003)
ศึกษาความผูกพัน ความเดน ความสําคัญเอกลักษณสงผลตอพฤติกรรมการอนุรักษสิ่งแวดลอม สวน
สมศักดิ์สีดากุลฤทธิ์ (2545) ศึกษาเอกลักษณครูแนะแนวดานความภาคภูมิใจและความรูสึกเปนปม
เดนของเอกลักษณสงผลตอพฤติกรรมการปฏิบัติหนาที่ตามบทบาทของครูแนะแนว ภิญญาพันธ
รวมชาติ (2553) ศึกษาความเดน ความสําคัญและความภาคภูมิใจสงผลตอพฤติกรรมตามบทบาท
ของนักเรียนวิทยาศาสตร ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยจึงแบงเอกลักษณของพลเมืองอาเซียน
ออกเปน 3 ดาน คือ ความเดน ความสําคัญ และความภาคภูมิใจ
จากแนวคิดหลักของทฤษฏีเอกลักษณที่วา โครงสรางทางสังคมมีผลตอตัวตน ตัวตนมี
อิทธิพลตอพฤติกรรมทางสังคม (Stryker; & Burke. 2000: 285) สไตรเกอร อธิบายวา เอกลักษณของ
บุคคลเกิดขึ้นจากการมีปฏิสัมพันธกับบุคคลรอบขางในสังคมที่บุคคลนั้นเขาไปเปนสมาชิกหรือใชชีวิต
รวมกลุม เมื่อบุคคลรับรูถึงเอกลักษณของตนเองเปนเหตุใหเกิดการกระทํา (Stryker. 1980: 64) โดยที่
ความเดน ความสําคัญและความภาคภูมิใจของเอกลักษณ เปนผลลัพธของความผูกพันตอบทบาท
และความผูกพันตอบทบาทเกิดขึ้นจากเครือขายการมีปฏิสัมพันธทางสังคมที่บุคคลเขาไปมีสวนรวม
(Stryker; & Burke. 2000: 286) กับตัวแทนหรือสถาบันตางๆ ในสังคม เชนเครือขายสื่อมวลชนดังที่
คลีนและคณะ (Kleine; & et al.1993: 209-235)ศึกษาพบวาเครือขายสื่อมวลชนมีความสัมพันธ
ทางบวกตอความเดนของเอกลักษณและสงผลตอความถี่ของพฤติกรรมและการศึกษาของเซอรป
(Serpe. 1987) พบวา ความผูกพันที่มีผลตอความเดนของเอกลักษณ เกิดจากนักศึกษาใหมใน
มหาวิทยาลัยผานบรรยากาศการเขารวมกิจกรรมที่เปดโอกาสใหไดเรียนรู ใหบุคคลกระทําดวยความ
สมัครใจกับระดับความเดนของเอกลักษณสงผลตอการเกิดตัวตน (Stryker; & Burke. 2000: 290)
ดวยทฤษฎีเอกลักษณตามแนวคิดของเบอรค (Burke. 1981) มุงศึกษากลไกภายในของ
กระบวนการตัวตนมีผลตอพฤติกรรมทางสังคม (Stryker; & Burke. 2000: 285) พบวา เอกลักษณ

75
เปนความรูสึกนึ กคิดเกี่ยวกั บตนเอง เปนการคิดหรือมโนภาพวาตนเองเปนคนเชนไร ซึ่งกรอบ
ความคิดเกี่ยวกับตัวตน (Self-concept) เปนผลผลิตจากสภาพแวดลอมทางสังคมกับคุณลักษณะที่
เปนบุคลิกภาพภายในตัวบุคคล (Burke. 2003: 87) ดังที่มารกูสและคีตายามา (Markus;
&Kitayama.1991: 224-253) กลาววา ความแตกตางทางวัฒนธรรมสหรัฐอเมริกาที่มีวัฒนธรรมแบบ
ปจเจกบุคคลนิยมและรวมหมูนิยมสงผลตอกรอบความคิดเกี่ยวกับตัวตน (Self-concept) เชน
การศึกษาของไฟเกลสทิน (Finkelstein. 2012: 1633-1643) พบวา รวมหมูนิยมสามารถทํานาย
เอกลักษณในบทบาทพนักงานสวนคายหอนและคณะ (Caihong; & et al. 2016: 755)กลาววา
เอกลักษณตัวตนเปนบุคลิกลักษณะของแตละบุคคลที่มีความสัมพันธกับตัวแปรเจตคติ ซึ่งเจตคติคือ
การประเมินคาและการควบคุมความรูสึกของบุคคลที่เกิดจากความรูสึกภายใน เมื่อความรูสึกภายใน
นี้มีความเดนในกรอบแนวคิดเกี่ยวกับตัวตน สงผลทําใหเกิดเอกลักษณของตนเอง ดังที่ คายหอน
และคณะศึกษาพบวา เจตคติมีอิทธิพลทางตรงตอเอกลักษณตัวตนและสงผลไปยังพฤติกรรมความ
ตั้งใจในการใชไมโครบรอนดังนั้น ผูวิจัยจึงศึกษาตัวแปรการรับรูบรรยากาศความเปนอาเซียนการ
เปดรับขาวสารเกี่ยวกับอาเซียน รวมหมูนิยมและเจตคติตอประชาคมอาเซียนเปนปจจัยเชิงสาเหตุ
ของความผูกพันในบทบาทเอกลักษณพลเมืองอาเซียน
จากการศึกษากฎบัตรอาเซียน เปนธรรมนูญที่ใชเปนกฎเกณฑขอบังคับสําหรับการอยู
รวมกันและการขับเคลื่อนองคการอาเซียนอยางเปนทางการ และประเทศสมาชิกอาเซียนไดยอมรับ
ในการปฏิบัติตามความมุงประสงคสําคัญ 15 ขอ ที่มุงสรางสรรคเสถียรภาพของประชาคมอาเซียน
ทั้ง 3 เสาหลัก ดังนั้น พลเมืองอาเซียนในฐานะเปนพลังในการขับเคลื่อนประชาคมของตนจึงควรมี
บทบาทหนาที่ สอดคลองกับวัตถุประสงคของกฎบัตรอาเซียน เพื่อปฏิบัติตนใหเปนหนึ่งเดียวกัน
อยางแทจริง จากการสังเคราะหวัตถุประสงคกฏบัตรอาเซียน 15 ขอ สามารถเปนบทบาทของ
พลเมืองอาเซียน ไดแกการรักความสงบและการแกปญหาดวยสันติวิธีมีความเชี่ยวชาญในอาชีพและ
มีความสามารถหลากหลายการมีน้ําใจเอื้ออาทรตอผูอื่นการเคารพสิทธิของผูอื่นและความแตกตาง
ระหวางบุคคล การมีจิตสํานึกรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมที่อยูรอบตัว และภูมิใจในมรดก
ทางวัฒนธรรมการพัฒนาตนเองอยูเสมอและการมีความรับผิดชอบรวมกัน มีความสามัคคี ใหความ
รวมมือในกิจกรรมตางๆ และจากการศึกษาเอกสารเกี่ยวของกับพลเมืองอาเซียน แพรภัทร ยอดแกว
(2555: 372) กลาววา พลเมืองอาเซียนควรมีทักษะอาเซียนซึ่งเปนสิ่งสําคัญสูการเปนพลเมือง
อาเซียนที่ดี ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้ พฤติกรรมตามบทบาทของพลเมืองอาเซียน คือ พฤติกรรมการ
ปฏิบัติตามมุงประสงคของกฏบัตรอาเซียนและการมีทักษะอาเซียน
จากการประมวลแนวคิดบทบาททางเพศ นักวิชาการไดกลาววา เอกลักษณทางเพศเปนสิ่งที่
ติดตัวมาตั้งแตเกิด คือไมเปนเพศหญิงก็ตองเปนเพศชาย ขณะเดียวกันมนุษยก็ไดกําหนดบทบาท
ทางเพศ (sex-role) เพื่อใหบุคคลปฏิบัติตามความคาดหวังของสังคม และวัฒนธรรม บทบาททาง
เพศไมไดหมายถึงแตเพียงพฤติกรรมที่สังคมปรารถนาเปนพิเศษ สําหรับเพศชายและหญิงเทานั้น
แตยังรวมถึงบุคลิกลักษณะ เจตคติ และคานิยม (ปณตพร พงษอนันตโยธิน.2544 อางอิงจาก
Spence. 1985) คัพแลน (Kaplan; & Sedney. 1980 citing Bakan. 1966) กลาววา ลักษณะของ
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ความเปนชายและหญิงมีความแตกตางกัน คือ ความเปนชาย (Maculine) ลักษณะของพฤติกรรมที่มี
จุดเริ่มตนจากตนเอง ซึ่งแสดงออกถึงความสามารถในการปกปองตนเอง มีความกลาแสดงออก เปน
อิสระจากผูอื่น สวนความเปนหญิง(Feminine) ลักษณะของพฤติกรรมที่แสดงถึงความสามารถในการ
มีปฏิสัมพันธกับผูอื่น ซึ่งแสดงออกในลักษณะของความเปนมิตร การเปนที่ยอมรับ เปนน้ําหนึ่งใจ
เดียวกัน และการชวยเหลือผูอื่น สอดคลองกับ บเรทน (Clark, Shaver; & Abrahems. 1999 citing
Brehn. 1992) กลาววา มีนักวิจัยหลายคนพบวา ความแตกตางระหวางเพศ มีผลตอความสัมพันธ
ระหวางบุคคล ซึ่งเปนความแตกตางทางจิตวิทยาของเพศชายและเพศหญิงตอการแสดงบทบาท
สําคัญที่เชื่อมโยงกับกระบวนการถายทอดทางสังคม เพศจึงเปนตัวแปรหนึ่งที่นักวิจัยสนใจศึกษามา
ตลอดเชนเดียวกับการศึกษาของ สไตรเกอรและเซอรป (Stryker; & Serpe. 1994:16) ศึกษาความ
เดนของเอกลักษณ ความรูสึกสําคัญมีผลตอการใชเวลาในบทบาทของนักศึกษา 4 ดาน คือ ดาน
วิชาการ ดานกิจกรรมสวนบุคคล ดานกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดานการกีฬา การศึกษาพบความ
แตกตางระหวางชายและหญิงบางบทบาท สอดคลองกับ โลเบอ และคณะ (Lobel; & et al.
1992:1057-1069) ศึกษาอิทธิพลของความรับผิดชอบในครอบครัว เพศ และอาชีพ ตอความเดนของ
เอกลักษณ และพฤติกรรมตามบทบาท พบวา ในเพศหญิงมีเอกลักษณความรับผิดชอบตอครอบครัว
สูงกวาเพศชาย แตเอกลักษณความมุงมั่นดานอาชีพเพศชายสูงกวาเพศหญิง
การศึกษาครั้งนี้ กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 5 วิทยาเขต
คือ วิทยาเขตปตตานี วิทยาเขตหาดใหญ วิทยาเขตตรัง วิทยาเขตสุราษฏรธานี และวิทยาเขตภูเก็ต
มีนักศึกษาจํานวนทั้งสิ้น 33,317 คน ประกอบดวยนักศึกษาเพศชาย จํานวน 9,883 คน
และนักศึกษาเพศหญิง จํานวน 23,434 คน (งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา ขอมูล ณ เดือนมีนาคม
2560) ด ว ยเหตุ ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร ได กํ า หนดแผนพั ฒ นา (พ.ศ.2558-2561)
5 ยุทธศาสตรหลัก เพื่อบรรลุตามผลสัมฤทธของแผนและภาพแหงความสําเร็จคือ เปนมหาวิทยาลัย
ชั้นนํา 1 ใน 5 ของอาเซียน (แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรพ.ศ. 2558-2561. 2558:
11)ซึ่งหนึ่งในยุทธศาสตรนั้น คือ กาวสูความเปนสากล/นานาชาติ พัฒนามหาวิทยาลัยสูการเปน
Education hub เตรียมความพรอมของระบบสนับสนุนการศึกษาใหเปนสากล เพิ่มการเปดหลักสูตร
นานาชาติ ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรี แ ละบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาและการจั ด หาจั ด จ า งบุ ค ลากรชาวต า งประเทศ
ที่ ผ า นมามหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร ได ดํ า เนิ น การขั บ เคลื่ อ นตามแผนพั ฒ นาดั ง ที่ ส ามารถ
ทองเฝ อ (2556:
82-87)ศึ ก ษาวิ จั ย การเตรี ย มความพร อ มสู ป ระชาคมอาเซี ย น 2558
ของมหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร วิ ท ยาเขตป ต ตานี พบว า มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร ไ ด
ดําเนินการ ทั้งดานหลักสูตรการเรียนการสอนและดานการพัฒนานิสิต คือ เพิ่มการเปดหลักสูตร
นานาชาติและรับนักศึกษาตางชาติมากขึ้น มีการจัดทําหลักสูตรรวมกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ
joint degree (สองปริญญา/ปริญญารวม) และมีการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษและ
ภาษาตางประเทศอื่นๆ ในแตละหลักสูตรตามเหมาะสมของศาสตร เชน ภาษามลายู ภาษาจีน มีการ
จัดกิจกรรมที่เปนการแลกเปลี่ยนประสบการณใหกับนักศึกษาที่เกี่ยวของกับอาเซียน โดยการจัดสง
นักศึกษาไปแลกเปลี่ยนประสบการณกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศในกลุมอาเซียน อยางเชน
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ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และประเทศอื่นๆ เปนการสรางประสบการณโดยตรง ตลอดจนไดเปด
เวทีใหนักศึกษาทั้งสองสถาบันมารวมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของนักศึกษาใน
การเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน พรอมทั้งเปดโอกาสใหนักศึกษาไทยและตางชาติได
รว มทํ ากิ จ กรรมร ว มกัน เพื่ อสร า งความสั ม พั น ธที่ ดี เขา ใจความแตกตาง เรีย นรู ทัก ษะอาเซีย น
สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได และยังเปนสวนกระตุนใหนักศึกษามีความกระตือรือรนในการใช
ภาษาอังกฤษมากขึ้นและภาษาอาเซียน รวมทั้งยังมีกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูถึงพหุวัฒนธรรมใน
ภูมิภาคอาเซียน เพื่อใหเกิดความเขาใจในบริบทของแตละประเทศ ในเรื่องของคานิยม ความเปน
ตัวตน ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม (สามารถ ทองเฝอ. 2556: 82-87) ซึ่งนักศึกษามีทุนเดิมอยูแลว
คือทั้ง 5 วิทยาเขตมีนักศึกษาที่เปนชาวไทยพุทธ ไทยมุสลิม ใชชีวิตรวมกันในรั่วมหาวิทยาลัย ทําให
ซึ ม ซั บ เ ข า ใ จ ค ว า ม แ ต ก ต า ง ท า ง วั ฒ น ธ ร ร ม ไ ด ง า ย ขึ้ น น อ ก จ า ก นั้ น ภู มิ ศ า ส ต ร ข อ ง
มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร อ ยู ใ กล เ ขตแดนเป น จุ ด เชื่ อ มสู ป ระเทศอื่ น ๆ ในอาเซี ย น รวมทั้ ง
วั ฒ นธรรมของคนในจั ง หวั ด ชายแดนใต มี ค วามคล า ยคลึ ง กั บ ประเทศอื่ น ๆ ในอาเซี ย น เช น
สหพันธรัฐมาเลเซียสาธารณรัฐอินโดนีเซียบรูไนดารุสซาลาม ทําใหอาเซียนอาจจะเขาถึงสะดวกและ
จะไดสัมผัสบรรยากาศความเปนอาเซียนไดงายขึ้น
จากการศึกษาแนวคิดทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวของขางตน ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาแนวคิด
เอกลักษณ ของสไตรเกอรมาเป นกรอบในการศึกษาเพื่ออธิบ ายปจจัยเชิ งสาเหตุของเอกลักษณ
พลเมืองอาเซียน ไดแก การรับรูบรรยากาศความเปนอาเซียน การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับอาเซียน
รวมหมูนิยมเจตคติตอประชาคมอาเซียนและความผูกพันตอบทบาท เปนปจจัยเชิงเหตุที่มีอิทธิพล
ตอเอกลักษณพลเมืองอาเซียน และมีอิทธิพลตอไปยังพฤติกรรมตามบทบาทพลเมืองอาเซียน ซึ่งผล
จากการศึกษาที่ไดจะเปนประโยชน เปนขอมูลสารสนเทศใหกับผูที่เกี่ยวของ เพื่อเปนแนวทางในการ
สงเสริมพัฒนาเอกลักษณของพลเมืองอาเซียน และพฤติกรรมตามบทบาทพลเมืองอาเซียน ใหกับ
เยาวชนของชาติดังภาพประกอบ 12
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เจตคติตอ
ประชาคม
อาเซียน
รวมหมูนิยม
ความผูกพัน
ตอบทบาท

การรับรู
บรรยากาศ
ความเปน
อาเซียน

เอกลักษณ
พลเมืองอาเซียน

พฤติกรรมตาม
บทบาทพลเมือง
อาเซียน

การเปดรับ
ขาวสาร
เกี่ยวกับ
อาเซียน

เพศชาย
เพศหญิง

ภาพประกอบ 12 กรอบแนวคิดในการศึกษา

สมมติฐานการวิจัย
จากกรอบแนวคิดในการวิจัย ผูวิจัยไดนําตัวแปรตางๆ มาสรางเปนแบบจําลองสมมติฐาน
(Hypothesis Model) ซึ่งเปนแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุของเอกลักษณพลเมือง
อาเซียนที่สงผลตอพฤติกรรมตามบทบาทพลเมืองอาเซียน
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ความคิด

รวมหมูนิยม

ความรูสึก

ความพรอม

เจตคติตอ
ประชาคม
ความเดน

เอกลักษณ
พลเมือง
อาเซียน

รวมหมูนิยม

ความสําคัญ
ภาคภูมิใจ

ดานปฏิสัมพันธ
ดานอารมณ

ความผูกพัน
ตอบทบาท
พฤติกรรมตาม
บทบาทพลเมือง
อาเซียน

รับรูบรรยากาศ
อาเซียน

รับรูบรรยากาศ

ปฏิบัติตามกฏบัตร
ทักษะอาเซียน

เปดรับ
ขาวสาร

เปดรับขาวสาร

ภาพประกอบ 13 แบบจําลองสมมติฐานการวิจัย
สัญลักษณและคํายอที่ใชในแบบจําลองสมมติฐานการวิจัย
แทน ตัวแปรแฝง
แทน ตัวแปรสังเกต
แทน ความสัมพันธเชิงสาเหตุระหวางตัวแปรตนกับตัวแปรตาม โดยหัวลูกศรจะ
แสดงทิศทางของอิทธิพล
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จากภาพประกอบ 13 เปนการแสดงแบบจําลองสมมติฐานโครงสรางความสัมพันธเชิง
สาเหตุ ของเอกลัก ษณ พ ลเมืองอาเซียนที่ สง ผลตอ พฤติกรรมตามบทบาทพลเมื องอาเซียน โดย
สมมติฐานนี้เกิดจากกรอบแนวคิดที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นจากทฤษฏีเอกลักษณของสไตรเกอร และจาก
การศึกษาแนวคิดทฤษฎี ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับตัวแปรสําคัญตางๆ ที่พบวา
มีผลตอเอกลักษณพลเมืองอาเซียนและพฤติกรรมตามบทบาทพลเมืองอาเซียน ดังที่ไดกลาวมา
ขางตน ผูวิจัยจึงกําหนดสมมติฐานการวิจัยดังนี้
1. แบบจําลองสมมติฐานที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ โดย
มีสมมติฐานยอยตามเสนทางอิทธิพลของตัวแปรตางๆ ดังนี้
1.1 การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับอาเซียน รวมหมูนิยม และเจตคติตอประชาคม
อาเซียนมีอิทธิพลทางตรงตอความผูกพันตอบทบาท การรับรูบรรยากาศความเปนอาเซียนมีอิทธิพล
ทางตรงตอการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับอาเซียน
1.2 ความผูกพันตอบทบาท รวมหมูนิยมและเจตคติตอประชาคมอาเซียนมี
อิทธิพลทางตรงตอเอกลักษณพลเมืองอาเซียน
1.3 เอกลักษณพลเมืองอาเซียนมีอิทธิพลทางตรงตอพฤติกรรมตามบทบาท
พลเมืองอาเซียน
1.4 การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับอาเซียน รวมหมูนิยม และเจตคติตอประชาคม
อาเซียน มีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมตามบทบาทพลเมืองอาเซียน ผานความผูกพันตอบทบาท
และเอกลักษณพลเมืองอาเซียน
1.5 การรับรูบรรยากาศความเปนอาเซียนมีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมตาม
บทบาทพลเมืองอาเซียน ผานการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับอาเซียน ความผูกพันตอบทบาท และ
เอกลักษณพลเมืองอาเซียน
1.6 ความผูกพันตอบทบาท เจตคติตอประชาคมอาเซียนและรวมหมูนิยม มีอิทธิพล
ทางออมตอพฤติกรรมตามบทบาทพลเมืองอาเซียนผานเอกลักษณพลเมืองอาเซียน
2. แบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุของเอกลักษณพลเมืองอาเซียนที่
สงผลตอพฤติกรรมตามบทบาทพลเมืองอาเซียนระหวางเพศชายและเพศหญิงแตกตางกัน
3. คาเฉลี่ยตัวแปรแฝงในรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของเอกลักษณพลเมือง
อาเซียนที่สงผลตอพฤติกรรมตามบทบาทพลเมืองอาเซียนของนักศึกษมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ระหวางเพศชายและเพศหญิงแตกตางกัน

81

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การศึ ก ษาเรื่ อ งป จ จั ย เชิ ง สาเหตุ ข องเอกลั ก ษณ พ ลเมื อ งอาเซี ย นที่ ส ง ผลต อ
พฤติกรรมตามบทบาทพลเมืองอาเซียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มีวัตถุประสงค
เพื่อทดสอบและเปรียบเทียบแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธปจจัยเชิงสาเหตุของเอกลักษณ
พลเมืองอาเซียนที่สงผลตอพฤติกรรมตามบทบาทพลเมืองอาเซียนระหวางเพศชายกับเพศหญิง
เพื่อใหวิธีวิทยา (Methodology) ตามจุดยืนปฏิฐานนิยม (Positivism) ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยตาม
ขั้นตอนดังตอไปนี้ คือ 1) การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 2) เครื่องมือที่ใชในการ
วิจัย 3) การสรางและการหาคุณภาพเครื่องมือ 4) การเก็บรวบรวมขอมูล 5) การจัดกระทําขอมูลและ
การวิเคราะหขอมูล โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง
ประชากร
ประชากรที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ที่ กํ า ลั ง ศึ ก ษาใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ทั้ง 5 วิทยาเขต คือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตปตตานี
มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร วิ ท ยาเขตหาดใหญ มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร วิ ท ยาเขตตรั ง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตสุราษฏรธานี และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขต
ภูเก็ตรวมจํานวนทั้งสิ้น 33,317 คน ประกอบดวยนักศึกษาเพศชาย จํานวน 9,883 คน และ
นักศึกษาเพศหญิง จํานวน 23,434คน (งานทะเบียนและสถิตินักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ขอมูล ณ เดือนมีนาคม 2560) และมีสถานภาพเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมาแลว
อยางนอย 1 ป
กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ สุมมาจากประชากรนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่กําลัง
ศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรทั้ง 5 วิทยาเขต คือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขต
ปตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตหาดใหญ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตตรัง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตสุราษฏรธานี และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขต
ภูเก็ต รวมจํานวนทั้งสิ้น 520 คน ประกอบดวยนักศึกษาเพศชาย จํานวน 260 คน และนักศึกษาเพศ
หญิง จํานวน 260 คน และมีสถานภาพเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมาแลวอยางนอย
1 ป โดยมีขั้นตอนการกําหนดกลุมตัวอยางและการเลือกกลุมตัวอยางดังนี้
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1) การกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยใช
การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (ConfirmatoryFactorAnalysis) การวิเคราะหความสัมพันธ
โครงสรางเชิงสาเหตุแบบมีตัวแปรแฝง (CausalStructuralModelswithLatentVariable) ดังนั้นจึงตอง
กําหนดขนาดกลุมตัวอยางใหเหมาะสมกับสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ซึ่งในการวิเคราะหขอมูล
โดยใช ส ถิ ติ ดั ง กล า วนั้ น พบว า ถ า ต อ งการใช วิ ธี ก ารประมาณค า แบบไลค ลิ ฮู ด สู ง สุ ด
(MaximumLikelihood) ซึ่งเปนวิธีการประมาณคาพารามิเตอรที่ใชแพรหลายมากที่สุด เนื่องจากเปน
วิธีที่มีความคงเสนคงวา มีประสิทธิภาพและเปนอิสระจากมาตรวัด (Bollen.1989 อางอิงจาก ชัญญา
ลี้ศัตรูพาย. 2552: 99) นักสถิติสวนใหญเห็นวากลุมตัวอยางที่ใชควรมีขนาดที่มากพอเพื่อที่จะทํา
ให ผ ลการวิ เ คราะห ข อ มู ล ที่ ไ ดมี ค วามมั่น ใจในการทดสอบ ดั ง นั้น การกํ า หนดให ข นาดของกลุ ม
ตัวอยางมีขนาดใหญจะทําใหการประมาณคาพารามิเตอรของประชากรมีความคงเสนคงวา แมวา
การแจกแจงของตัวแปรจะไมเปนโคงปกติหลายตัวแปรก็ตาม (Multivariate Normal Distribution)
(Bollen. 1989: 284)และเมื่อพิจารณาถึงกฎความเพียงพอในการวิเคราะหขอมูล (Rule of Thumb)
ซึ่งกําหนดไววาขนาดกลุมตัวอยางตอจํานวนตัวแปรสังเกตในโมเดลที่เพียงพอตอการวิเคราะหขอ มูล
ควรมีสัดสวน 20:1หรือ10:1 (Schumacker; & Lomax. 2004: 49; Kline. 2005: 111) ดังนั้นในการ
วิจัยครั้งนี้มีตัวแปรสังเกตจํานวน 13ตัวแปร จึงกําหนดกลุมตัวอยาง 260 คน แตการวิจัยครั้งนี้เปน
การเปรียบเทียบเพศชายและเพศหญิง ดังนั้นกลุมตัวอยางเปน 520 คน
2) การสุมกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ใชการสุมแบบแบงชั้นภูมิตามสัดสวนของ
ประชากร (Proportional Stratified Random Sampling) โดยใชตัวแปรสถานภาพทางเพศของ
นักศึกษาเปนเกณฑในการแบงชั้นภูมิไดแก นักศึกษาเพศชายและนักศึกษาเพศหญิง (ใชสถานภาพ
ทางเพศของนักศึกษาเปนเกณฑในการแบงสัดสวนแตละมหาวิทยาลัย)โดยสุมนักศึกษาเพศชายและ
นักศึกษาเพศหญิงตามสัดสวนของประชากรในแตละวิทยาเขต จนครบจํานวนกลุมละ 260 คน รวม
520 คน
ตาราง 2 แสดงจํานวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทรที่เปนกลุมตัวอยาง
ลําดับที่
1
2
3
4
5

วิทยาเขต
มอ.วิทยาเขตปตตานี
มอ.วิทยาเขตหาดใหญ
มอ.วิทยาเขตสุราษฏรธานี
มอ.วิทยาเขตตรัง
มอ.วิทยาเขตภูเก็ต
รวม

จํานวนประชากร
เพศชาย
2,265
5,294
297
909
1,118
9,883

จํานวนตัวอยาง
เพศชาย
59
141
8
23
29
260

* งานทะเบียนและสถิตินักศึกษาขอมูล ณ เดือน มีนาคม 2560

จํานวนประชากร จํานวนตัวอยาง
เพศหญิง
เพศหญิง
7,037
78
10,486
117
1,012
12
2,837
31
2,062
22
23,434
260
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2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ แบงออกเปน 9ตอน คือ
ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2พฤติกรรมการปฏิบัติตามมุงประสงคกฏบัตรอาเซียน
ตอนที่ 3ทักษะอาเซียน
ตอนที่ 4เอกลักษณพลเมืองอาเซียน
ตอนที่ 5ความผูกพันตอบทบาท
ตอนที่ 6เจตคติตอประชาคมอาเซียน
ตอนที่ 7 การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับอาเซียน
ตอนที่ 8 การรับรูบรรยากาศความเปนอาเซียน
ตอนที่ 9 รวมหมูนิยม
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม
ลักษณะแบบสอบถามประกอบดวย เพศ อายุ ชั้นปที่ศึกษา สาขาวิชาเอก วิทยาเขต
ตัวอยาง
คําชี้แจง กรุณาทําเครื่องหมาย  ลงในชอง  หรือ เติมขอความลงในชองวาง
ตามความเปนจริงของทาน
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. อายุ ..................ป
3. คณะ..........................................................สาขาวิชาเอก...............................................
4. กําลังศึกษาชั้นป
 ชั้นปที่ 2  ชั้นปที่ 3  ชั้นปที่ 4  ชั้นปที่ 5
5. มอ. วิทยาเขต
 ปตตานี  หาดใหญ  สุราษฎรธานี
 ตรัง
 ภูเก็ต

ตอนที่ 2 พฤติกรรมการปฏิบัติตามมุงประสงคกฎบัตรอาเซียน
ลักษณะแบบสอบถาม การวัดพฤติกรรมการปฏิบัติตามมุงประสงคกฎบัตรอาเซียน วัดจาก
การที่นักศึกษาแสดงพฤติกรรมตามมุงประสงคกฏบัตรอาเซียน ไดแก การรักความสงบและการ
แกปญหาดวยสันติวิธี มีสัมพันธภาพที่ดีกับคนรอบขาง มีความสามารถทางภาษามีน้ําใจเอื้ออาทร
ตอผูอื่นเคารพสิทธิและหนาที่ของผูอื่นมีความรับผิดชอบเคารพความแตกตางระหวางบุคคล เปน
แบบวัดที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยศึกษาจากเอกสารคูมืออาเซียน กฎบัตรอาเซียนและศึกษาจากแบบวัด
ของ เบอรค และไรซ(Burke; & Reitzes. 1991. 239-251)เคอรีและวีนเนอร (Curry; & Weaner.
1987: 280-288) ลี (Lee. 2002: 356-358)ประกอบดวยขอคําถามจํานวน 13 ขอ
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รูปแบบของแบบสอบถาม เปนแบบมาตรประมาณคา 6 ระดับ คือ เปนประจํา บอยครั้ง
คอนขางบอย คอนขางนอย นอยครั้ง ไมเคยเลย
วิธีการใหคะแนน สําหรับขอความทางบวก ผูตอบเปนประจําได 6 คะแนน บอยครั้ง 5
คะแนน คอนขางบอย 4 คะแนน คอนขางนอย3 คะแนน นอยครั้ง 2 คะแนน และไมเคยเลย 1
คะแนน สําหรับขอความทางลบผูวิจัยใหคะแนนกลับกัน
การแปลความหมายของคะแนน ผูตอบที่ไดคะแนนรวมมากกวาแสดงวาเปนผูที่มีพฤติกรรม
การปฏิบัติตามมุงประสงคกฎบัตรอาเซียนสูงกวาผูตอบที่ไดคะแนนรวมนอยกวา
คุณภาพเครื่องมือ จากการตรวจสอบคุณภาพ พบวา แบบสอบถามวัดพฤติกรรมการปฏิบัติ
ตามมุงประสงคกฎบัตรอาเซียนฉบับทดลองใชมีคาสัมประสิทธิ์แอลฟาทั้งฉบับ เทากับ .82และมีคา
สหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวมที่ปรับแก (Corrected Item-Total Correlation)
ระหวาง .38-.60สวนฉบับใชจริงมีคาสัมประสิทธิ์แอลฟาทั้งฉบับ เทากับ .83มีคาสหสัมพันธระหวาง
คะแนนรายขอกับคะแนนรวมที่ปรับแกระหวาง .38-.54 และจากการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน
พบว า แบบจํ า ลองการวั ด ตั ว แปรพฤติกรรมการปฏิ บั ติ ตามมุ งประสงค กฎบั ตรอาเซี ยน มี ค วาม
กลมกลืน โดยมีขอคําถามที่ผานคุณภาพการคัดเลือกจํานวน 13 ขอ ซึ่งมีคาน้ําหนักองคประกอบ
ระหวาง .33-.68
ตัวอยางขอคําถาม
ขอคําถาม

ไมเคย
เลย

นอย
ครั้ง

คอนขาง
นอย

คอนขาง
บอยครั้ง

บอยครั้ง

เปน
ประจํา

0.ฉันเคารพในความแตกตางทางวัฒนธรรม
เมื่อทํางานรวมกับเพื่อนตางวัฒนธรรม
00.ฉันใชหลักสันติวิธีในการแกปญหาเมื่อมีความ
ขัดแยงเกิดขึ้นในกลุม

ตอนที่ 3 ทักษะอาเซียน
ลักษณะแบบสอบถามวัดจากการที่นักศึกษาแสดงตนมีความชํานาญหรือความสามารถใน
การปฏิ บัติ งานตามทักษะพื้ นฐานของพลเมืองอาเซียน เชน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยาง
สรางสรรค การคิดวิเคราะห มีความรับผิดชอบตอสังคม การทํางานเปนทีม ใชแบบวัดที่ผูวิจัยสราง
ขึ้น โดยศึกษาจากเอกสารคูมืออาเซียน (สํานักงาน ก.พ., 2555: 153-155) และศึกษาจากแบบวัด
ของ สมใจ ธีรทิฐ (2556) และของนิภาพร รอดไพบูลย (2556) ประกอบดวยขอคําถามจํานวน 8 ขอ
รูปแบบของแบบสอบถามเปนประโยคแบบมาตรประมาณคา 6 ระดับ คือ จริงที่สุด จริง
คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย
วิธีการใหคะแนน สําหรับขอความทางบวก ผูตอบจริงที่สุดได 6 คะแนน จริง5 คะแนน
คอนขางจริง 4 คะแนน คอนขางไมจริง3 คะแนน ไมจริง2 คะแนน และไมจริงเลย 1 คะแนน สวน
ขอความทางลบใหคะแนนตรงกันขาม
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การแปลความหมายของคะแนน ผูตอบที่ไดคะแนนรวมมากกวาแสดงวาเปนผูที่มีทักษะ
อาเซียนสูงกวาผูตอบที่ไดคะแนนรวมนอยกวา
คุณภาพเครื่องมือ จากการตรวจสอบคุณภาพ พบวา แบบสอบถามวัดทักษะอาเซียนฉบับ
ทดลองใชมีคาสัมประสิทธิ์แอลฟาทั้งฉบับ เทากับ .77และมีคาสหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับ
คะแนนรวมที่ปรับแก (Corrected Item-Total Correlation) ระหวาง .41-.59สวนฉบับใชจริงมีคา
สั มประสิท ธิ์แอลฟ าทั้ งฉบั บ เทากั บ .77มีคาสหสัมพันธ ระหว างคะแนนรายขอกั บ คะแนนรวมที่
ปรับแกระหวาง .36-.56 และจากการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน พบวา แบบจําลองการวัดตัว
แปรทักษะอาเซียนมีความกลมกลืน โดยมีขอคําถามที่ผานคุณภาพการคัดเลือกจํานวน 8ขอ ซึ่งมีคา
น้ําหนักองคประกอบระหวาง .37-.66
ตัวอยางขอคําถาม
ขอคําถาม

ไมจริง
เลย

ไมจริง

คอนขาง
ไมจริง

คอนขาง
จริง

จริง

จริง
ที่สุด

0. ฉันใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางสรางสรรค เชน

คอมพิวเตอร อินเตอรเน็ตเพื่อการเรียนรูและ
การสื่อสาร
00. ฉันมีสวนรวมทํางานเปนทีม
จนนําพาทีมทํางานเสร็จลุลวง

ตอนที่ 4 เอกลักษณพลเมืองอาเซียน
ลักษณะแบบสอบถามวัดจากการรั บ รูหรือการรูคิดเกี่ยวกับ ตัวตนเฉพาะที่เ กี่ยวข องกั บ
บทบาท สถานภาพและความคาดหวังของการเปนสมาชิกอาเซียนหรือการเปนพลเมืองอาเซียนเพื่อ
นําไปสูการปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมตามบทบาทในการติดตอสัมพันธกับผูอื่นตามโครงสรางทาง
สังคมอาเซียน ประกอบดวย 3 ดาน คือ ความเดน ความสําคัญ และความภาคภูมิใจ วัดโดยแบบวัด
ที่ผูวิจัยสรางขึ้นโดยศึกษาจากแบบวัดของ สไตรเกอรและเซอรป (Stryker; & Serpe. 1994) แบบวัด
ของเบอรคและไรซ (Burke; & Reitzes. 1991) แบบวัดของ คาลเลโร (Callero. 1985) ของโรเซน
เบอจ (Rosenborg. 1979) และแบบวัดของภิญญาพันธ รวมชาติ (2553) ประกอบดวยขอคําถาม
จํานวน 17ขอ
รู ป แบบของแบบสอบถาม เป น แบบมาตรประมาณค า 6 ระดั บ คื อ จริ ง ที่ สุ ด จริ ง
คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย
วิธีการใหคะแนน สําหรับขอความทางบวก ผูตอบจริงที่สุดได 6 คะแนน จริง 5 คะแนน
คอนขางจริง 4 คะแนน คอนขางไมจริง 3 คะแนน ไมจริง 2 คะแนน และไมจริงเลย 1 คะแนน
สําหรับขอความทางลบผูวิจัยใหคะแนนกลับกัน
การแปลความหมายของคะแนน ผูต อบที่ไดคะแนนรวมมากกว าแสดงวาเป นผู ที่มี
เอกลักษณพลเมืองอาเซียนสูงกวาผูตอบที่ไดคะแนนรวมนอยกวา
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คุณภาพเครื่องมือ จากการตรวจสอบคุณภาพ พบวา แบบสอบถามวัดเอกลักษณพลเมือง
อาเซียนฉบับทดลองใชมีคาสัมประสิทธิ์แอลฟาทั้งฉบับ เท ากับ .88และมีคาสหสัมพันธ ระหวาง
คะแนนรายขอกับคะแนนรวมที่ปรับแก (Corrected Item-Total Correlation) ระหวาง .30-.68สวน
ฉบับใชจริงมีคาสัมประสิทธิ์แอลฟาทั้งฉบับ เทากับ .87มีคาสหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับ
คะแนนรวมที่ ป รั บ แก ร ะหว า ง .37-.77 และจากการวิ เ คราะห อ งค ป ระกอบเชิ ง ยื น ยั น พบว า
แบบจํ า ลองการวั ด ตั ว แปรเอกลั กษณ พลเมื องอาเซี ยนมี ค วามกลมกลื น โดยมี ข อ คํ า ถามที่ ผ า น
คุณภาพการคัดเลือกจํานวน 17ขอ ซึ่งมีคาน้ําหนักองคประกอบระหวาง .37-.69
ตัวอยางขอคําถาม
ขอคําถาม

ไมจริง
เลย

ไมจริง

คอนขาง
ไมจริง

คอนขาง
จริง

จริง

จริง
ที่สุด

0.เมื่อจําเปนตองพูดหนาชั้นเรียนเรื่องอะไรก็ได
ฉันมีแนวโนมวาจะเลือกหัวขอเกี่ยวกับการใชชีวิต
ในสังคมอาเซียนใหเพื่อนๆ ฟง
00.การแสวงหาความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
เปนสิ่งสําคัญตอฉัน

ตอนที่ 5 ความผูกพันตอบทบาท
ลักษณะแบบสอบถามวัดจากการที่นักศึกษามีความสัมพันธกับบุคคลในเครือขายทาง
สังคมอาเซียน ซึ่งเปนระดับความสัมพันธของนักศึกษากับบุคคลอื่นๆ ในเครือขายทางสังคมอาเซียน
ที่ มี ค วามสํ า คั ญ ต อ การคงอยู ห รื อ ต อ การเป น พลเมื อ งอาเซี ย น ประกอบด ว ย ความผู ก พั น ด า น
ปฏิสัมพันธ และความผูกพันดานอารมณ ใชแบบวัดที่ผูวิจัยปรับจากแบบวัดความผูกพันตอบทบาท
ของ เบอรค และไรซ (Burke; & Reitzes. 1991. 246-247) และแบบวัดของ ภิญญาพันธ รวมชาติ
(2553) ประกอบดวยขอคําถาม จํานวน 14 ขอ
รู ป แบบของแบบสอบถาม เป น แบบมาตรประมาณค า 6 ระดั บ คื อ จริ ง ที่ สุ ด จริ ง
คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย
วิธีการใหคะแนน สําหรับขอความทางบวก ผูตอบจริงที่สุดได 6 คะแนน จริง5 คะแนน
คอนขางจริง 4 คะแนน คอนขางไมจริง3 คะแนน ไมจริง2 คะแนน และไมจริงเลย1 คะแนน สําหรับ
ขอความทางลบผูวิจัยใหคะแนนกลับกัน
การแปลความหมายของคะแนน ผูตอบที่ไดคะแนนรวมมากกวาแสดงวาเปนผูที่มีความ
ผูกพันสูงกวาผูที่ตอบที่ไดคะแนนรวมนอยกวา
คุณ ภาพเครื่อ งมื อ จากการตรวจสอบคุ ณภาพ พบวา แบบสอบถามวัดความผู กพั นต อ
บทบาทฉบับ ทดลองใช มีคาสัมประสิท ธิ์แอลฟาทั้งฉบับ เทากั บ .83และมีค าสหสัมพั นธระหวาง
คะแนนรายขอกับคะแนนรวมที่ปรับแก (Corrected Item-Total Correlation) ระหวาง *32-.52สวน
ฉบับใชจริงมีคาสัมประสิทธิ์แอลฟาทั้งฉบับ เทากับ .89มีคาสหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับ
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คะแนนรวมที่ ป รั บ แก ร ะหว า ง .47-.74 และจากการวิ เ คราะห อ งค ป ระกอบเชิ ง ยื น ยั น พบว า
แบบจําลองการวัดตัวแปรความผูกพันตอบทบาทมีความกลมกลืน โดยมีขอคําถามที่ผานคุณภาพ
การคัดเลือกจํานวน 14ขอ ซึ่งมีคาน้ําหนักองคประกอบระหวาง .34-.61
ตัวอยางขอคําถาม
ไมจริง
เลย

ขอคําถาม

ไมจริง

คอนขาง
ไมจริง

คอนขาง
จริง

จริง

0.เมื่อมีการจัดงานวิชาการเกี่ยวกับอาเซียน ฉันจะชวนเพื่อนๆ
ไปรวมงานดวย เพื่อเกิดความรูความเขาใจเรื่องอาเซียน
00.ฉันรูสึกสนุกเมื่อไดติดตอพูดคุยกับเพื่อนที่มาจากประเทศ
สมาชิกอาเซียน ทําใหฉันเรียนรูภาษาไดงายและรวดเร็วขึ้น

ตอนที่ 6 แบบวัดเจตคติตอประชาคมอาเซียน
ลั ก ษณะแบบสอบถาม เป น การวั ด เจตคติ ต อ ประชาคมอาเซี ย นในด า นอารมณ ด า น
ความรูสึก และดานความพรอม ใชแบบวัดที่ผูวิจัยสรางขึ้นจากการศึกษาแนวคิดประชาคมอาเซียน
แนวคิดเจตคติ ประกอบดวยขอคําถามจํานวน 18ขอ
รูปแบบของแบบสอบถาม เปนแบบมาตรประมาณคา 6 ระดับ คือ จริงที่สุด จริง คอนขาง
จริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย
วิธีการใหคะแนน สําหรับขอความทางบวก ผูตอบจริงที่สุดได 6 คะแนน จริง5 คะแนน
คอนขางจริง 4 คะแนน คอนขางไมจริง3 คะแนน ไมจริง2 คะแนน และไมจริงเลย1 คะแนน สําหรับ
ขอความทางลบผูวิจัยใหคะแนนกลับกัน
การแปลความหมายของคะแนน ผูตอบที่ไดคะแนนรวมมากกวาแสดงวาเปนผูที่เจตคติตอ
ประชาคมอาเซียนสูงกวาผูตอบที่ไดคะแนนรวมนอยกวา
คุณภาพเครื่องมือ จากการตรวจสอบคุณภาพ พบวา แบบสอบถามวัดเจตคติตอประชาคม
อาเซียนฉบับทดลองใชมีคาสัมประสิทธิ์แอลฟาทั้งฉบับ เทากับ .92 และมีคาสหสัมพันธระหวาง
คะแนนรายขอกับคะแนนรวมที่ปรับแก (Corrected Item-Total Correlation) ระหวาง .47-.72 สวน
ฉบับใชจริงมีคาสัมประสิทธิ์แอลฟาทั้งฉบับ เทากับ .92 มีคาสหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับ
คะแนนรวมที่ ป รั บ แก ร ะหว า ง .50-.87 และจากการวิ เ คราะห อ งค ป ระกอบเชิ ง ยื น ยั น พบว า
แบบจําลองการวัดตัวแปรเจตคติตอประชาคมอาเซียนที่มี 3 องคประกอบ มีความกลมกลืน โดยมีขอ
คําถามที่ผานคุณภาพการคัดเลือกจํานวน 18 ขอ ซึ่งมีคาน้ําหนักองคประกอบระหวาง .39-.69
ตัวอยางขอคําถาม
ขอคําถาม
0. ฉันเชื่อวาการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียน
มีประโยชนตอสังคมไทย
00. ฉันรูสึกพอใจตอการจัดตั้งประชาคมอาเซียน

ไมจริง
เลย

ไมจริง

คอนขาง
ไมจริง

คอนขาง
จริง

จริง

จริง
ที่สุด

จริง
ที่สุด

88

ตอนที่ 7 การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับอาเซียน
ลักษณะแบบสอบถาม การวัดการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับอาเซียน วัดการรับขาวสาร
เกี่ย วกับอาเซี ยนของนั กศึก ษา เป นข าวสารที่เ กี่ ยวข องและเปนประโยชน ในเรื่องราวเกี่ย วกั บ
อาเซียน วัดโดยแบบวัดที่ผูวิจัยสรางขึ้น ประกอบดวยขอคําถามจํานวน 8ขอ
รูปแบบของแบบสอบถาม เปนแบบมาตรประมาณคา 6 ระดับ คือ เปนประจํา บอยครั้ง
คอนขางบอย คอนขางนอย นอยครั้งและไมเคยเลย
วิธีการใหคะแนน สําหรับขอความทางบวก ผูตอบเปนประจําได 6 คะแนน บอยครั้ง5
คะแนน คอนขางบอย 4 คะแนน คอนขางนอย 3 คะแนน นอยครั้ง 2 คะแนน และไมเคย 1 คะแนน
สวนขอความทางลบใหคะแนนตรงกันขาม
การแปลความหมายของคะแนน ผูตอบที่ไดคะแนนรวมมากกวาแสดงวาเปนผูที่เปดรับ
ขาวสารสูงกวาผูตอบที่ไดคะแนนรวมนอยกวา
คุณภาพเครื่ องมื อ จากการตรวจสอบคุณภาพ พบวา แบบสอบถามวัดการเปดรั บ
ข า วสารเกี่ ย วกั บ อาเซี ย นฉบั บ ทดลองใช มี ค า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟ า ทั้ ง ฉบั บ เท า กั บ .80และมี ค า
สหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวมที่ปรับแก (Corrected Item-Total Correlation)
ระหว า ง .48-.55 ส ว นฉบั บ ใช จ ริ ง มี ค า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟ า ทั้ ง ฉบั บ เท า กั บ .88 มี ค า สหสั ม พั น ธ
ระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวมที่ปรับแกระหวาง .54-.68 และจากการวิเคราะหองคประกอบ
เชิงยืนยัน พบวา แบบจําลองการวัดตัวแปรการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับอาเซียนมีความกลมกลืน
โดยมี ข อ คํ า ถามที่ ผ า นคุ ณ ภาพการคั ด เลื อ กจํ า นวน 8ข อ ซึ่ ง มี ค า น้ํ า หนั ก องค ป ระกอบระหว า ง
.42-.60
ตัวอยางขอคําถาม
ขอคําถาม

ไมเคย
เลย

นอย
ครั้ง

คอนขาง
นอย

คอนขาง
บอย

บอย
ครั้ง

เปน
ประจํา

0.ขาวดานเศรษฐกิจอาเซียน

หลังจากการเปดประชาคมอาเซียน
00.ขาวดานการศึกษา ความรวมมือดานการศึกษาของ
ประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียน

ตอนที่ 8 การรับรูบรรยากาศความเปนอาเซียน
ลั ก ษณะแบบสอบถามวั ด จากการรั บ รู ข องนั ก ศึ ก ษาที่ มี ต อ สภาพแวดล อ มของ
มหาวิ ท ยาลั ย ที่ ต นเองศึ ก ษาอยู โดยการรั บ รู ว า มี บ รรยากาศความเป น สั ง คมอาเซี ย น มี ค วาม
หลากหลายทางวัฒนธรรม เปนบรรยากาศที่เปดโอกาสใหไดเรียนทักษะตางๆ ทักษะภาษา การ
ทํางานรวมกับผูอื่นผานกิจกรรมตางๆ ตลอดบรรยากาศสงเสริมขอมูลขาวสาร ความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับอาเซียน ผูวิจัยสรางขึ้นจากการศึกษาเอกสารแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
เอกสารการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน ป 2558 ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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และแบบวั ด ของไพริ น ทร ขั ด ธิ พ งษ (2553) แบบวั ด ของ กมลวรรณ คารมปราชญ (2554)
ประกอบดวยขอคําถามจํานวน 10 ขอ
รูปแบบของแบบสอบถาม เปนแบบมาตรประมาณคา 6 ระดับ คือ มากที่สุด มาก คอนขางมาก
คอนขางนอย นอย นอยที่สุด
วิธีการใหคะแนน สําหรับขอความทางบวก ผูตอบมากที่สุดได 6 คะแนน มาก5 คะแนน
ค อนขางมาก 4 คะแนน ค อนข างนอย3 คะแนน นอย 2 คะแนน และน อยที่ สุด 1 คะแนน ส ว น
ขอความทางลบใหคะแนนกลับกัน
การแปลความหมายของคะแนน ผูตอบที่ไดคะแนนรวมมากกวาแสดงวาเปนผูที่มีการ
รับรูบรรยากาศความเปนอาเซียนสูงกวาผูตอบที่ไดคะแนนรวมนอยกวา
คุ ณ ภาพเครื่ อ งมื อ จากการตรวจสอบคุ ณ ภาพ พบว า แบบสอบถามวั ด การรั บ รู
บรรยากาศความเปนอาเซียนฉบับทดลองใชมีคาสัมประสิทธิ์แอลฟาทั้งฉบับ เทากับ .75และมีคา
สหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวมที่ปรับแก (Corrected Item-Total Correlation)
ระหวาง .36-.46สวนฉบับใชจริงมีคาสัมประสิทธิ์แอลฟาทั้งฉบับ เทากับ .90มีคาสหสัมพันธระหวาง
คะแนนรายขอกับคะแนนรวมที่ปรับแกระหวาง .51-.71 และจากการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน
พบวา แบบจําลองการวัดตัวแปรการรับรูบรรยากาศความเปนอาเซียนมีความกลมกลืน ซึ่งมีคา
น้ําหนักองคประกอบระหวาง .40-.57
ตัวอยางขอคําถาม
ขอคําถาม

นอย
ที่สุด

นอย

คอนขาง
นอย

คอนขาง
มาก

มาก

มาก
ที่สุด

0.ในการเรียนการสอน มีการแทรกเนื้อหาใหขอมูล
เกี่ยวกับอาเซียน
00. สถาบันมีกิจกรรมการจัดนิทรรศการหรือ
จัดมุมการเรียนรูอาเซียน

ตอนที่ 9 รวมหมูนิยม
ลักษณะแบบสอบถาม เปนแบบวัดรวมหมูนิยม วัดจากการที่นักศึกษามองวาตนเองเปน
แบบพึ่งพาอาศัยระหวางกัน เปนสวนหนึ่งของกลุม มีแรงจูงใจที่เกิดจากบรรทัดฐานและหนาที่ของ
กลุมเปนหลัก จะใหความสําคัญกับเปาหมายของกลุม จะมีอารมณรวม เนนความสัมพันธกับคนใน
กลุม วัดโดยแบบวัดรวมหมูนิยม ที่ปรับจากแบบวัด IND-COL ของทรัยเอนดิสและคณะ (Triandis&
et al.1995) ทรัยเอนดิสและกิลฟานด(Triandis&Gelfand. 1998) และของสินีรัตน โชติญาณนนท
(2550) ทําการแปลภาษา คัดขอคําถามบางขอและเพิ่มขอคําถามบางขอเพื่อใหสอดคลองกับบริบทที่
ศึกษา
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รู ป แบบของแบบสอบถาม เป น แบบมาตรประมาณค า 6 ระดั บ คื อ จริ ง ที่ สุ ด จริ ง
คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย
วิธีการใหคะแนน สําหรับขอความทางบวก ผูตอบจริงที่สุดได 6 คะแนน จริง5 คะแนน
คอนขางจริง 4 คะแนน คอนขางไมจริง3 คะแนน ไมจริง2 คะแนน และไมจริงเลย1 คะแนน สําหรับ
ขอความทางลบผูวิจัยใหคะแนนกลับกัน
การแปลความหมายของคะแนน ผูตอบที่ไดคะแนนรวมมากกวาแสดงวาเปนผูที่มีแบบ
รวมหมูนิยมสูงกวาผูตอบที่ไดคะแนนรวมนอยกวา
คุณภาพเครื่องมือ จากการตรวจสอบคุณภาพ พบวา แบบสอบถามวัดรวมหมูนิยม
ฉบับทดลองใชมีคาสัมประสิทธิ์แอลฟาทั้งฉบับ เทากับ .68และมีคาสหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอ
กับคะแนนรวมที่ปรับแก (Corrected Item-Total Correlation) ระหวาง .28-.45 สวนฉบับใชจริงมีคา
สัมประสิทธิ์แอลฟาทั้งฉบับ เทากับ .72 มีคาสหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวมที่
ปรับแกระหวาง .38-.56 และจากการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน พบวา แบบจําลองการวัดตัว
แปรรวมหมูนิยมมีความกลมกลืน ซึ่งมีคาน้ําหนักองคประกอบระหวาง .23-.56
ตัวอยางขอคําถาม
ขอคําถาม

จริง
ที่สุด

จริง

คอนขาง คอนขาง
จริง ไมจริง

ไมจริง

ไมจริง
เลย

0.ฉันรูสึกดีเมื่อไดทํางานรวมกับผูอื่น
00.หากเพื่อนรวมงานไดรับรางวัล ฉันจะรูสึกภาคภูมิใจ

3. การสรางและการหาคุณภาพเครื่องมือวัดที่ใชในการวิจัย
การสรางเครื่องมือวัด
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือวัด ดังขั้นตอนตอไปนี้
3.1 กําหนดจุดมุงหมายในการสรางแบบสอบถามวัดตัวแปรที่ใชในการวิจัยแตละตัวแปร
3.2 ศึกษาเอกสาร ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับตัวแปรที่ใชในการวิจัย
3.3 เขียนนิยามปฏิบัติการตามคุณลักษณะที่ตองการวัด ซึ่งไดจากการศึกษาทฤษฎี
เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
3.4 สรางขอคําถามใหสอดคลอง และครอบคลุมกับคํานิยามเชิงปฏิบัติการของตัวแปรที่ใช
ในการวิจัยจําแนกเปนสัดสวนแตละดานใหชัดเจน โดยแบบสอบถามมีลักษณะเปนมาตรประมาณคา
6 ระดับ
3.5 นําแบบสอบถามที่สรางเสร็จแลวไปเสนออาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ เพื่อ
ตรวจสอบความถูกตองตามนิยามปฏิบัติการ จากนั้นดําเนินการปรับแกไขตามคําแนะนําของอาจารย
3.6 นําแบบสอบถามที่ผานการปรับปรุงแลว ไปตรวจสอบคุณภาพดานความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา (Content Validity) โดยผูเชี่ยวชาญทางดานการวัดผลการศึกษา จํานวน 2 ทาน ดาน
อาเซียน จํานวน 2 ทาน และดานพฤติกรรมศาสตร จํานวน 4 ทาน รวมทั้งสิ้น 7ทาน
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3.7 นําขอมูลที่ไดจากผูเชี่ยวชาญมาหาคาความสอดคลอง (IOC :Item Objective
Congruence) โดยคัดเลือกขอคําถามที่มีคาดัชนีความสอดคลองมากกวาหรือเทากับ 0.5 ไว
(อรพินทร ชูชม. 2545: 340) แลวปรับแบบสอบถามกอนนําไปทดลองใช
3.8 นําเครื่องมือที่ผานการปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try Out) กับนักศึกษาที่ไมใช
กลุมตัวอยาง จํานวน 100 คน และทําการวิเคราะหขอคําถามรายขอ (Item Analysis) เพื่อหาคา
อํานาจจําแนกโดยการหาคาสหสัมพันธระหวางรายขอกับคะแนนรวมที่ปรับแก (Corrected ItemTotalCorrelation) โดยคัดเลือกขอคําถามที่มีคาดังกลาวเปนบวกและมีคาตั้งแต .20 ขึ้นไป (สุวิมล
ติรกานันท. 2550:153)
3.9 ทําการหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบวัดดวยวิธีการหาคาความสอดคลอง
ภายในดวยการวิเคราะหหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา ( - Coefficient)ของครอนบาค (สุวิมลติรกานันท.
2550: 173-175)
3.10 ผูวิจัยเก็บขอมูลจริงจากกลุมตัวอยางเปาหมายตามที่ไดกําหนดไว ซึ่งกอนที่จะ
ดําเนินการวิเคราะหแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุของเอกลักษณพลเมืองอาเซียนที่
สงตอพฤติกรรมตามบทบาทของพลเมืองอาเซียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ตาม
วัตถุประสงคการวิจัย ผูวิจัยไดดําเนินการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามที่ใชในการวิจัย ดวย
การตรวจสอบหาคาความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง (Construct Validity) ของขอคําถามทุกขอในแตละ
ตัวชี้วัด ดวยเทคนิคการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) ดวย
โปรแกรม LISREL เพื่อคัดเลือกขอคําถามที่มีคาความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางที่อยูในระดับดี เพื่อ
นํามาวิเคราะหแบบจําลองโครงสราง

4. การเก็บรวมรวมขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอน ดังนี้
4.1 ทําหนังสือของความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล จากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒไปยังมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรทั้ง 5 วิทยาเขต
4.2 เตรียมแบบสอบถามที่ไดดําเนินการตรวจสอบคุณภาพแลว ใหมีจํานวนมากกวากลุม
ตัวอยางประมาณรอยละ 20 เพื่อใชในการสํารองในกรณีที่กลุมตัวอยางตอบไมสมบูรณ หรือที่มี
รองรอยของความไมตั้งใจตอบ
4.3 ดําเนินการเก็บขอมูลโดยผูวิจัยและผูชวยนักวิจัย ซึ่งผูวิจัยมีเครือขายทีมผูชวยนักวิจัย
ทั้ง 5 วิทยาเขต
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5. การจัดกระทําขอมูล และการวิเคราะหขอมูล
5.1 การจัดกระทําขอมูล ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
5.1.1 ตรวจสอบความสมบูรณครบถวนของคําตอบของเครื่องมือในแตละชุด โดยใช
ขอมูลของกลุมตัวอยางที่มีความสมบูรณมาดําเนินการวิเคราะห
5.1.2 ตรวจใหคะแนนตามเกณฑการใหคะแนนสําหรับเครื่องมือในแตละชุด
5.1.3 นําคะแนนที่ไดไปวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
5.2 การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้
5.2.1 ในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวิจัยทาง
สังคมศาสตร ในการวิเคราะหคาสถิติไดแก การวิเคราะหคุณภาพเครื่องมือ การวิเคราะหขอมูล
เบื้ องตนของกลุมตั ว อย างและตัว แปรที่ ใชในการศึ ก ษา ไดแก คามัช ฌิม เลขคณิต หรื อค า เฉลี่ ย
(Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (StandardDeviation : S.D.) คาความเบ (Skewness :SK)
คาความโดง (Kurtosis : KU) ของตัวแปรสังเกตไดที่ใชในการพัฒนาแบบจําลองเพื่อทราบลักษณะ
การแจกแจงของตัวแปร และการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปร โดยวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’sProduct-MomentCorrelationCoefficient) เพื่อใชเปนขอมูล
พื้นฐานการวิเคราะหแบบจําลองเชิงสาเหตุของเอกลักษณพลเมืองอาเซียนที่สงผลตอพฤติกรรมตาม
บทบาทพลเมืองอาเซียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
5.2.2 การวิเคราะหตรวจสอบความสอดคลองแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธ
เชิงสาเหตุของเอกลักษณพลเมืองอาเซียนที่สงผลตอพฤติกรรมตามบทบาทพลเมืองอาเซียนของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ซึ่งเปนแบบจําลองที่ผูวิจัยสรางขึ้นจากทฤษฎี แนวคิดและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับขอมูลเชิงประจักษ และคํานวณขนาดอิทธิพลทางตรงและทางออมของปจจัย
ที่มีอิทธิพลตอเอกลักษณพลเมืองอาเซียนและพฤติกรรมตามบทบาทพลเมืองอาเซียนของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ดวยโปรแกรม LISRELในการวิเคราะห ผูวิจัยดําเนินการขั้นตอนดังนี้
(สุวิมล ติรกานันท. 2553: 215-278)
5.2.2.1) การกําหนดขอมูลจําเพาะของแบบจําลอง (SpecificationoftheModel)
ซึ่งผูวิจัยสนใจศึกษาวาตัวแปรสาเหตุตัวใดบาง ที่สงผลทางตรงและทางออมตอเอกลักษณพลเมือง
อาเซียนและพฤติกรรมตามบทบาทของพลเมืองอาเซียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ผูวิจัยไดใชรูปแบบการวิเคราะหแบบจําลองความสัมพันธโครงสรางเชิงเสน ประกอบดวยตัวแปร
สั ง เกตและตั ว แปรแฝง โดยมี ข อ ตกลงเบื้ อ งต น ของแบบจํ า ลองว า ความสั ม พั น ธ ต อ งเป น
ความสัมพันธทางเดียวระหวางตัวแปรนอกและตัวแปรภายใน
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5.2.2.2) การระบุความเปนไปไดคาเดียวของแบบจําลอง (Identificationofthe
Model) โดยการพิจารณาลักษณะเฉพาะของโมเดลดวยคา df(สุวิมล ติรกานันท. 2553: 278; citing
Kenny. 2009) นั่นคือ คา dfตองมากกวา 0 จึงจะแสดงวาจํานวนที่รูคามากกวาจํานวนที่ไมรูคา โดย
คํานวณจากสูตร ดังนี้
df
=
½ [(p+q)(p+q+1)]-t
เมื่อ p
=
จํานวนตัวแปรอิสระ
q
=
จํานวนตัวแปรตาม
t
=
จํานวนสัมประสิทธิ์ตองการประมาณคาในโมเดล
5.2.2.3)
การประมาณค า พารามิ เ ตอร ข องแบบจํ า ลอง (Parameter
Estimationfromthe Model) ดวยการประเมินคาโดยใชวิธี ML (MaximumLikelihood) ซึ่งเปนวิธีที่
แพรหลายที่สุด เนื่องจากมีความคงเสนคงวา มีประสิทธิภาพและเปนอิสระจากมาตรวัด (ปญญฏา
ประดิษฐบาทุกา. 2556: 92-93 อางอิงจาก Bollen. 1989: 107-108)
5.2.2.4) การตรวจสอบความสอดคลองของแบบจําลอง (Goodness - of - Fit
Measure) เพื่อศึกษาภาพรวมของแบบจําลองวาสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษเพียงใด โดยผูวิจัย
ใชคาสถิติที่จะตรวจสอบในการตรวจสอบโมเดลสมการโครงสราง (Structural Equation Modeling:
SEM)ในโมเดลสมการโครงสรางมีดัชนีวัดความสอดคลองของโมเดลอยู 3 ชุดใหญ (Hair; & et al.
2006: 746-750; สุวิมล ติรกานันท. 2553: 240-249; สุภมาส อังศุโชติ; สมถวิล วิจิตรวรรณา; และ
รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน. 2551: 21-25) ดังนี้
1) ชุดดัชนีวัดความสอดคลองเชิงสัมบูรณ (Absolute Fit Indices) ประกอบดวย
ค า ไค–สแควร ( Chi-SquareStatistics) ค า มาตรฐานรากที่ ส องของค า เฉลี่ ย ความคลาดเคลื่ อ น
(StandardizedRootMeanSquareResidual:SRMR) และค า รากที่ ส องของค า เฉลี่ ย ความ
คลาดเคลื่อนกําลังสองของการประมาณคา (RootMeanSquareErrorofApproximation:RMSEA)
และคาดัชนีวัดระดับความสอดคลองของแบบจําลอง (Goodness of Fit Index: GFI) ซึ่งในแตละคามี
รายละเอียดดังนี้
1.1) คาไค –สแควร(Chi-SquareStatistis:2) เปนดัชนีที่ใชแพรหลาย
ในการตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษโดยภาพรวม ถาคาไค-สแควรมีคา
นัยสําคัญอยูระหวาง .01-.05 แสดงวา โมเดลสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษหรือกลมกลืนกัน
นอกจากนั้นคาไค-สแควรยังขึ้นกับขนาดของกลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางยิ่งใหญ คาไค-สแควรจะยิ่ง
สูงมากจนอาจทําใหสรุปผลไดไมถูกตอง ดังนั้นจึงแกไขโดยการพิจารณาคา2/dfซึ่งเปนดัชนีความ
สอดคลองในชุด Parsimony Fit Indices (สุภมาส อังศุโชติ; สมถวิล วิจิตรวรรณา; และรัชนีกูล
ภิญโญภานุวัฒน. 2551: 21; อางอิงจาก Bollen. 1989; Diamantopoulos; & Siguaw. 2000)
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1.2) คามาตรฐานรากที่สองของคาเฉลี่ยความคลาดเคลื่อน (Standardized
RootMeanSquareResidual:SRMR) เปน ดั ช นี วั ด ความคลาดเคลื่ อ นเฉลี่ ย ของข อ มู ล จากกลุ ม
ตัวอยาง ซึ่งถาคา SRMR เกิน |4.0| แสดงวาโมเดลไมสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ (Hair; & et
al. 2006: 748; สุวิมล ติรกานันท. 2553: 240-243; สุภมาส อังศุโชติ; สมถวิล วิจิตรวรรณา; และ
รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน. 2551: 25)
1.3) คารากที่สองของคาเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสองของการ
ประมาณคา(RootMeanSquareErrorofApproximation:RMSEA) เปนการวัดความแตกตางตอหนวย
ขององศาความเปนอิสระ (Discrepancy Per Degrees of Freedom) โดยไดแมนโทโพลอส และ
ซิกควอร เสนอวาคา RMSEA มีคาระหวาง 0.05-0.08 หมายถึง โมเดลสอดคลองกับขอมูล
เชิงประจักษ (สุภมาส อังศุโชติ; สมถวิล วิจิตรวรรณา; และรัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน. 2551: 23;
อางอิงจาก Bollen. 1989; Diamantopoulos; & Siguaw. 2000)
1.4) คาดัชนีวัดระดับความสอดคลองของแบบจําลอง (Goodness of Fit
Index:GFI)เปนการวัดปริมาณความแปรปรวนและความแปรปรวนรวมที่อธิบายไดดวยโมเดลทั้งนี้
โดยทั่วไปคา GFI มีคาระหวาง 0 ถึง 1 คา GFI ตั้งแต 0.90 ขึ้นไป แสดงวาแบบจําลองมีความ
สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ (Hair; & et al. 2006: 747; สุวิมล ติรกานันท. 2553: 247; สุภมาส
อังศุโชติ; สมถวิล วิจิตรวรรณา; และรัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน. 2551: 24)
2) ชุด Incremental Fit Indics ประกอบดวย คา NFI (NormedFitIndex) คา CFI
(ComparativeFitIndex) และคา TLI หรือ คา NNFI (TuckerLewisIndexor NonNormedFitIndex)
ซึ่งในแตละคามีรายละเอียดดังนี้
2.1) คา NFI (NormedFitIndex) เปนดัชนีที่พัฒนาขึ้นโดย เบนทเลอร และ
โบเนท ซึ่งคา NFI มีคาระหวาง 0 ถึง 1 คา NFI ตั้งแต 0.90 ขึ้นไป แสดงวาแบบจําลองมีความ
สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ทั้งนี้คา NFI มีคาเขาใกล 1 จะบอกถึง ความสอดคลองของขอมูล
กับโมเดลมากขึ้นเทานั้น และถามีคาเทากับ 1 แสดงวา โมเดลมีความสอดคลองโดยสมบูรณ (Hair;
& et al.2006: 749; สุวิมล ติรกานันท. 2553: 246)
2.2) คา CFI (ComparativeFitIndex)เปนดัชนีที่ปรับปรุงมาจาก NFI ของ
เบนทเลอร และโบเนท โดยคา CFI มีคาอยูระหวาง 0 ถึง 1 ความซับซอนของโมเดลไมมีผลตอดัชนี
นี้ เมื่อดัชนีนี้มีคาตั้งแต 0.90 ขึ้นไป แสดงวาแบบจําลองมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ
ถาดัชนีนี้มีคาต่ํากวา 0.90 แสดงวาโมเดลไมมีความสอดคลอง (Hair; & et al.2006: 749; สุวิมล
ติรกานันท. 2553: 247)
2.3) คา TLI หรือ คา NNFI (Tucker LewisIndexor NonNormedFitIndex)
เปนดัชนีของทัคเคอรเลวิสโบเนท และเบนทเลอรดัชนีตัวนี้สรางขึ้นเพื่อลดปญหาเกี่ยวกับคาเฉลี่ยของ
การแจกแจงกลุมตัวอยาง (Sampling Distridution) คา NNFI จะมีคาระหวาง 0 ถึง 1 เมื่อดัชนีนี้มีคา
ตั้งแต 0.90 ขึ้นไป แสดงวาแบบจําลองมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ และโมเดลจะมีความ
สอดคลองดีที่สุดเมื่อ NNFI มีคาเทากับ 1 (สุวิมล ติรกานันท. 2553: 246 อางอิงจาก Bollen. 1989)
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3) ชุด Parsimony Fit Indices ประกอบดวย คาความสอดคลองที่ปรับแลว (Adjusted
Goodness of Fit Index: AGFI) คา PNFI (Parsimony Normed Fit Index)และคา 2/df
3.1) คาความสอดคลองที่ปรับแลว (Adjusted Goodness of Fit Index:
AGFI) เปนคาที่คํานวณจากคา GFI แตจะพิจารณาถึงจํานวนตัวแปรที่วัดได และขนาดของกลุม
ตัวอยาง ทั้งนี้คา AGFI มีคาอยูระหวาง 0 ถึง 1 และถาคา AGFI มีคาตั้งแต 0.90 ขึ้นไป แสดงวา
แบบจําลองมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ (Hair; & et al. 2006: 747; สุวิมล ติรกานันท.
2553: 247; สุภมาส อังศุโชติ; สมถวิล วิจิตรวรรณา; และรัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน. 2551: 24)
3.2) คา PNFI (Parsimony Normed Fit Index) เปนคาที่แสดงถึงปริมาณ
ความแปรปรวนและความแปรปรวนรวมที่อธิบายไดดวยโมเดลที่ปรับแกดวยความซับซอนของ
โมเดล ซึ่งคา PNFI ควรมีคาต่ํา คือ มีคาตั้งแต 0.50 ขึ้นไป (ปญญฏาประดิษฐบาทุกา. 2556: 93-94
อางอิงจาก สุภมาส อังศุโชติ; สมถวิล วิจิตรวรรณา; และรัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน. 2551: 24)
3.3) การพิจารณาคา2/df ซึ่งควรมีคาตั้งแต 2.00 ขึ้นไป แตไมเกิน 5.00
(สุภมาสอังศุโชติ; สมถวิล วิจิตรวรรณา; และรัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน. 2551: 21; อางอิงจาก
Bollen. 1989; Diamantopoulos; & Siguaw. 2000)
ผูวิจัยใชเกณฑในการตรวจสอบความสอดคลองระหวางแบบจําลองที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นกับ
ขอมูลเชิงประจักษ สรุปไดตามตารางตอไปนี้
ตาราง 3 สรุปเกณฑที่ใชในการตรวจสอบความสอดคลอง
ดัชนีความสอดคลอง

เกณฑที่ใชตดั สินวา
แบบจําลองมีความกลมกลืน

1. Absolute Fit Indices
SRMR
RMSEA
GFI
2. Incremental Fit Indices
NFI
CFI
TLI (NNFI)
3. Parsimony Fit Indices
AGFI
PNFI
/df

p .05
0 SRMR .05
.05 RMSER .08
GFI .90
NFI .90
CFI .90
NNFI .90
AGFI .90
PNFI .50
2/df 5
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การวิจัยเรื่องปจจัยเชิงสาเหตุของเอกลักษณพลเมืองอาเซียนที่สงผลตอพฤติกรรมตาม
บทบาทพลเมืองอาเซียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มีวัตถุประสงคเพื่อทดสอบ
แบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุของเอกลักษณพลเมืองอาเซียนที่สงผลตอพฤติกรรม
ตามบทบาทพลเมื องอาเซียนของนักศึกษามหาวิ ทยาลัยสงขลานคริน ทร และเพื่อเปรียบเทียบ
แบบจําลองโครงสรางความสัมพันธปจจัยเชิงสาเหตุของเอกลั กษณพลเมืองอาเซียนที่สงผลตอ
พฤติกรรมตามบทบาทพลเมืองอาเซียนระหวางเพศชายกับเพศหญิง กลุมตัวอยางเปนนักศึกษา
ระดับ ปริญ ญาตรีที่ กํ าลั ง ศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริน ทรทั้ ง 5 วิท ยาเขต เก็ บ ข อ มู ล ด ว ย
แบบสอบถาม ผูวิจัยแบงการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลออกเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง
ตอนที่ 2 การวิเคราะหสถิตพิ ื้นฐานของตัวแปร
ตอนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลตามสมมติฐานการวิจัย

สัญลักษณและอักษรยอที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกัน ผูวิจัยขอนําเสนอสัญลักษณ อักษรยอที่ใชในการแปลผลดังนี้
n
แทน จํานวนคนในกลุม
M
แทน คาเฉลี่ย
SD
แทน คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
skewness
แทน คาความเบ
kurtosis
แทน คาความโดง
แทน คาสถิติไค-สแควร
2
แทน คาสัดสวนระหวางไค-สแควรกับองศาความอิสระ
2 /df
r
แทน คาสัมประสิทธิสหสัมพันธ
P
แทน คาความนาจะเปนทางสถิติ
2
R
แทน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเชิงพหุยกกําลังสอง
Δ 2
แทน ผลตางของคาไค-สแควร
Δdf
แทน ผลตางขององศาอิสระ
df
แทน องศาอิสระ
GFI
แทน ดัชนีวัดความกลมกลืน
AGFI
แทน ดัชนีวัดความกลมกลืนปรับแกแลว
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RMSEA
SRMR
CN
CFI
NFI
*
SE
TE
IE
DE

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

ดัชนีความกลมกลืนในการประมาณคาพารามิเตอร
ดัชนีรากมาตรฐานคาเฉลี่ยกําลังสองของสวนที่เหลือ
ดัชนีความพอเพียงของกลุมตัวอยาง
ดัชนีระดับความกลมกลืนเชิงเปรียบเทียบ
ดัชนีระดับความกลมกลืนเชิงเปรียบเทียบ
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
อิทธิพลรวม
อิทธิพลทางออม
อิทธิพลทางตรง

ตอนที่ 1 : การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง
กลุ ม ตั ว อย า งที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป น นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ที่ กํ า ลั ง ศึ ก ษาใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรทั้ง 5 วิทยาเขต คือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตปตตานี
มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร วิ ท ยาเขตหาดใหญ มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร วิ ท ยาเขตตรั ง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตสุราษฏรธานี และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขต
ภูเก็ต แบงออกเปน 2 กลุมยอย คือ กลุมนักศึกษาเพศชาย จํานวน 260 คน และกลุมนักศึกษาเพศ
หญิง จํานวน 260 คน รวมจํานวนทั้งสิ้น 520 คน โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
ตาราง 4 จํานวนและรอยละของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทรที่เปนกลุมตัวอยาง
นักศึกษาเพศชาย นักศึกษาเพศหญิง
กลุมรวม
ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง
(n=260)
(n=260)
(n=520)
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขต
ปตตานี
59
22.7
78
30.0
137 26.3
หาดใหญ
140
53.8 117
45.0
257 49.4
สุราษฏรธานี
8
3.1
12
4.6
20
3.8
ตรัง
24
9.2
31
11.9
55
10.6
ภูเก็ต
29
11.2
22
8.5
51
9.8
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ตาราง 4 (ตอ)

ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง

นักศึกษาเพศชาย นักศึกษาเพศหญิง
กลุมรวม
(n=260)
(n=260)
(n=520)
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

อายุ
18 ป
1
7
19 ป
71
20 ป
104
21 ป
63
22 ป
23 ป
13
2
24 ป
คณะ
มนุษศาสตรและสังคมศาสตร
28
2
วิทยาการสื่อสาร
ศึกษาศาสตร
12
วิทยาลัยอิสลาม
10
7
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาฯ 5
ศิลปะศาสตรและวิทยาการจัดการ
2
วิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี
1
อาหาร
รัฐศาสตร
1
พาณิชยศาสตรและการจัดการ
19
สถาปตยกรรมศาสตร
3

0.3
2.7
27.3
40.0
24.2
5.0
0.8

1
19
109
80
38
13
-

0.4
7.3
41.9
30.8
14.9
5.0
-

2
26
179
184
101
26
2

0.4
5.0
34.4
35.4
19.4
5.0
0.4

10.8
0.8
4.6
3.8
2.7
1.9
0.8

44
17
7
4
6
12
-

16.9
6.5
2.7
1.5
2.3
4.6
-

72
19
19
14
13
17
2

13.8
3.7
3.7
2.7
2.5
3.3
0.4

1

0.2

31
-

11.9
-

1
50
3

0.2
9.6
0.6

0.4
0.4
7.3
0.4
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ตาราง 4 (ตอ)

ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง
นวัฒกรรมการแสดงฯ
วิศวกรรมศาสตร(ภูเก็ต)
เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม
วิเทศศึกษา
การบริหารและการทองเที่ยว
วิศวกรรมศาสตร(หาดใหญ)
วิทยาการจัดการ
วิทยาศาสตร
ทรัพยากรธรรมชาติ
ศิลปะศาสตร
เศรษฐศาสตร
พยาบาลศาสตร
อุตสหกรรมการเกษตร
ชั้นปที่เรียน
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4
ชั้นปที่ 5
ที่พักขณะที่เรียน
ครอบครัว
หอพัก
บานเชา
อื่นๆ
ศาสนา
พุทธ
อิสลาม
คริสต
อื่นๆ

นักศึกษาเพศชาย นักศึกษาเพศหญิง
กลุมรวม
(n=260)
(n=260)
(n=520)
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
1
0.4
1
0.2
7
2.7
4
1.5
11
2.1
15
5.8
7
2.7
22
4.2
5
1.9
4
1.5
9
1.7
2
0.8
7
2.7
9
1.7
83
31.9
5
1.9
88
16.9
43
16.5
91
35.0
134 25.8
4
1.5
11
4.2
15
2.9
2
0.8
2
0.4
4
1.5
21
8
12
2.3
3
1.2
3
0.6
2
0.8
2
0.4
1
0.4
1
0.2
93
93
71
3

35.8
35.8
27.3
1.2

145
75
39
1

55.8
28.8
15.0
0.4

238
168
110
4

45.8
32.3
21.2
0.8

23
166
70
1

8.8
63.8
26.9
0.4

29
185
43
3

11.2
71.2
16.5
1.2

52
351
114
4

10.0
67.5
21.7
0.8

160
80
8
12

61.5
30.8
3.1
4.6

149
101
4
6

57.3
38.8
1.5
2.3

309
181
12
18

59.4
34.8
2.3
3.5
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ตาราง 4 แสดงขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่กําลังศึกษาใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จํานวน 520 คน เพศชาย 260 คน เพศหญิง 260 คน พบวา ในกลุม
รวมสวนใหญเปนนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในวิทยาเขตหาดใหญมากที่สุด จํานวน 257 คน คิดเปน
รอยละ 49.4 รองลงมาเปนนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในวิทยาเขตปตตานี จํานวน 137 คน คิดเปน
รอยละ 26.3 โดยนักศึกษามีอายุ 21 ป มากที่สุด จํานวน 184 คน คิดเปนรอยละ 35.4 รองลงมามี
อายุ 20 ป จํานวน 179 คน คิดเปนรอยละ 34.4 เมื่อพิจารณาถึงคณะที่เรียน พบวา กลุมตัวอยาง
สวนใหญเรียนอยูคณะวิทยาการจัดการมากที่สุด จํานวน 134 คน คิดเปนรอยละ 25.8 รองลงมา
เรียนอยูคณะวิศวกรรมศาสตร จํานวน 88 คน คิดเปนรอยละ 16.9 สวนชั้นปที่ศึกษา พบวา สวน
ใหญเปนนักศึกษาที่กําลังศึกษาชั้นปที่ 2 มากที่สุด จํานวน 238 คน คิดเปนรอยละ 45.8 รองลงมา
เปนนักศึกษาชั้นปที่ 3 จํานวน 168 คน คิดเปนรอยละ 32.3 สําหรับที่พักขณะเรียน พบวา กลุม
ตัวอยางสวนใหญขณะเรียนพักที่หอพักมากที่สุด จํานวน 351 คน คิดเปนรอยละ 67.5 รองลงมาพัก
บานเชา จํานวน 114 คน คิดเปนรอยละ 21.7 และกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้สวนใหญนับถือ
ศาสนาพุทธมากที่สุด จํานวน 309 คน คิดเปนรอยละ 59.4 คน รองลงมานับถือศาสนาอิสลาม
จํานวน 181 คน คิดเปนรอยละ 34.8 คน
เมื่อพิจารณาจําแนกเฉพาะกลุมตัวอยางนักศึกษาเพศชาย (n=260) พบวา สวนใหญเปน
นักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในวิทยาเขตหาดใหญมากที่สุด จํานวน 140 คน คิดเปนรอยละ 53.8
รองลงมาเปนนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในวิทยาเขตปตตานี จํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 22.7
โดยนักศึกษามีอายุ 21 ป มากที่สุด จํานวน 104 คน คิดเปนรอยละ 40.0 รองลงมามีอายุ 20 ป
จํานวน 71 คน คิดเปนรอยละ 27.3 เมื่อพิจารณาถึงคณะที่เรียน พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเรียน
อยูคณะวิศวกรรมศาสตรมากที่สุด จํานวน 83 คน คิดเปนรอยละ 31.9 รองลงมาเรียนอยูคณะ
วิทยาการจัดการ จํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 16.5 สวนชั้นปที่ศึกษา พบวา สวนใหญเปน
นักศึกษาที่กําลังศึกษาชั้นปที่ 2 และชั้นปที่ 3 มากที่สุด โดยมีจํานวนเทากัน คือ 93 คน คิดเปนรอย
ละ 35.8 และเปนนักศึกษาชั้นปที่ 4 จํานวน 71 คน คิดเปนรอยละ 27.3 ตามลําดับ สําหรับที่พัก
ขณะเรียน พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญขณะเรียนพักที่หอพักมากที่สุด จํานวน 166 คน คิดเปนรอย
ละ 63.8 รองลงมาพักบานเชา จํานวน 70 คน คิดเปนรอยละ 26.9 และกลุมตัวอยางในการศึกษา
ครั้งนี้สวนใหญนับถือศาสนาพุทธมากที่สุด จํานวน 160 คน คิดเปนรอยละ 61.5 คน รองลงมานับ
ถือศาสนาอิสลาม จํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 30.8 คน
สวนกลุมตัวอยางนักศึกษาเพศหญิง (n=260) พบวา สวนใหญเปนนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยู
ในวิทยาเขตหาดใหญมากที่สุด จํานวน 117 คน คิดเปนรอยละ 45.0 รองลงมาเปนนักศึกษาที่กําลัง
ศึกษาอยูในวิทยาเขตปตตานี จํานวน 78 คน คิดเปนรอยละ 30.0 โดยนักศึกษามีอายุ 20 ป มาก
ที่สุด จํานวน 109 คน คิดเปนรอยละ 41.9 รองลงมามีอายุ 21 ป จํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 30.8
เมื่อพิจารณาถึงคณะที่เรียน พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเรียนอยูคณะวิทยาการจัดการมากที่สุด
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จํานวน 91 คน คิดเปนรอยละ 35.0 รองลงมาเรียนอยูคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน
44 คน คิดเปนรอยละ 16.9 สวนชั้นปที่ศึกษา พบวา สวนใหญเปนนักศึกษาที่กําลังศึกษาชั้นปที่ 2
มากที่สุด จํานวน 145 คน คิดเปนรอยละ 55.8 รองลงมาเปนนักศึกษาชั้นปที่ 3 จํานวน 75 คน คิด
เปนรอยละ 28.8 สําหรับที่พักขณะเรียน พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญขณะเรียนพักที่หอพักมาก
ที่สุด จํานวน 185 คน คิดเปนรอยละ 71.2 รองลงมาพักบานเชา จํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 16.5
และกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้สวนใหญนับถือศาสนาพุทธมากที่สุด จํานวน 149 คน คิดเปน
รอยละ 57.3 คน รองลงมานับถือศาสนาอิสลาม จํานวน 101 คน คิดเปนรอยละ 38.8 คน

ตอนที่ 2 : การวิเคราะหสถิติพื้นฐานของตัวแปร
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดวิเคราะหสถิติพื้นฐานของตัวแปร โดยทําการตรวจสอบขอตกลง
เบื้องตนสําหรับการวิเคราะหแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุ 2 ประเด็น คือ การ
ตรวจสอบลักษณะการแจกแจงของตัวแปร และการตรวจสอบความสัมพันธระหวางตัวแปร ดังนี้
2.1 การตรวจสอบลักษณะการแจกแจงขอมูลของตัวแปร
ผูวิจัยทําการตรวจสอบลักษณะการแจกแจงขอมูลของตัวแปร วาเปนการแจกแจงแบบปกติ
หรือไม โดยการวิเคราะหดวยสถิติบรรยาย ไดแก คาเฉลี่ย (M) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
คาความเบ (skewness) คาความโดง (kurtosis) คาสถิติทดสอบไค-สแควร (2) และคา p-value
ของสถิ ติ ท ดสอบไค-สแควร โดยผู วิ จั ย ได แ ปลงค า ตั ว แปรให เ ป น ค า คะแนนแบบปกติ (Normal
Score) แลวทดสอบวาตัวแปรสังเกตที่ศึกษาในแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธมีการแจกแจง
เปนแบบโคงปกติหรือไม โดยพิจารณาจากผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติของทั้งคาความเบและ
ความโดง ถาไมมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงวาตัวแปรมีการแจกแจงเปนโคงปกติ ซึ่งผลการวิเคราะห
แสดงในตาราง 5-7
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ตาราง 5 คาสถิติที่ใชตรวจสอบการแจกแจงแบบโคงปกติ (Normal Curve) ของตัวแปรสังเกตใน
แบบจําลองโครงสรางความสัมพันธในกลุมรวม
Skewness &

ตัวแปร

M

SD

Skewness

Kurtosis

การปฏิบัติตามมุงประสงคกฎบัตร
การมีทักษะอาเซียน
ความเดนของเอกลักษณ
ความสําคัญของเอกลักษณ
ความภาคภูมิใจในเอกลักษณ
ความผูกพันดานปฏิสัมพันธ
ความผูกพันดานอารมณ
เจตคติดานความคิด
เจตคติดานความรูสึก
เจตคติดานความพรอม
การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับอาเซียน
การรับรูบรรยากาศอาเซียน
รวมหมูนิยม

4.693
4.586
4.288
4.533
4.413
4.187
4.270
4.504
4.539
4.551
3.915
3.997
4.255

0.504
0.522
0.383
0.389
0.469
0.463
0.483
0.483
0.499
0.537
0.530
0.459
0.467

-0.001
-0.003
0.002
-0.004
-0.007
-0.001
-0.005
-0.005
-0.005
-0.007
0.000
-0.002
0.002

-0.005
0.003
0.020
0.026
0.020
0.037
0.035
0.008
0.014
-0.002
0.006
0.015
0.074

kurtosis
p-value
0.997
0.996
0.981
0.974
0.979
0.963
0.964
0.990
0.985
0.993
0.997
0.985
0.907

ตาราง 5 การตรวจสอบการแจกแจงของตัวแปรสังเกตที่ศึกษาในแบบจําลองโครงสราง
ความสัมพั นธใ นกลุ มรวม ผู วิจัย ไดทํา การแปลงคา ตัว แปรให เ ป น ค า คะแนนแบบปกติ (Normal
Score) แล ว นําไปทดสอบว าตัว แปรที่ ศึกษาในกลุมรวมมี การแจกแจงเปนโคงปกติหรื อไม โดย
วิเคราะหคาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาความเบ คาความโดง และพิจารณาจากผลการ
ทดสอบนัยสําคัญทางสถิติของทั้งคาความเบและคาความโดง (Skewness & kurtosis p-value) ผล
การศึกษาพบวา ตัวแปรสังเกตที่ศึกษาในแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธในกลุมรวม ทุกตัวแปร
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (Skewness & kurtosis p-value มากกวา .05) แสดงวา ตัวแปรสังเกตที่
ศึกษาในแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธในกลุมรวมมีการแจกแจงเปนโคงปกติ
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ตาราง 6 คาสถิติที่ใชตรวจสอบการแจกแจงแบบโคงปกติ (Normal Curve) ของตัวแปรสังเกตใน
แบบจําลองโครงสรางความสัมพันธในกลุมนักศึกษาเพศชาย
Skewness &

ตัวแปร

M

SD

Skewness

kurtosis

การปฏิบัติตามมุงประสงคกฎบัตร
การมีทักษะอาเซียน
ความเดนของเอกลักษณ
ความสําคัญของเอกลักษณ
ความภาคภูมิใจในเอกลักษณ
ความผูกพันดานปฏิสัมพันธ
ความผูกพันดานอารมณ
เจตคติดานความคิด
เจตคติดานความรูสึก
เจตคติดานความพรอม
การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับอาเซียน
การรับรูบรรยากาศอาเซียน
รวมหมูนิยม

4.634
4.558
4.266
4.482
4.534
4.195
4.340
4.493
4.607
4.591
3.938
4.020
4.236

0.537
0.506
0.444
0.435
0.471
0.417
0.397
0.489
0.512
0.549
0.472
0.398
0.381

-0.002
-0.002
0.002
-0.009
-0.009
-0.005
-0.010
-0.008
-0.007
-0.004
-0.008
0.001
0.002

-0.014
-0.002
0.009
0.014
-0.013
0.028
0.036
0.008
0.014
0.002
0.101
0.026
0.074

kurtosis
p-value
0.996
0.993
0.986
0.962
0.994
0.973
0.966
0.985
0.982
0.990
0.985
0.975
0.896

ตาราง 6 การตรวจสอบการแจกแจงของตัวแปรสังเกตที่ศึกษาในแบบจําลองโครงสราง
ความสัมพันธในกลุมเพศชาย ผูวิจัยไดทําการแปลงคาตัวแปรใหเปนคาคะแนนแบบปกติ (Normal
Score) แลวนําไปทดสอบวาตัวแปรที่ศึกษาในกลุมเพศชาย มีการแจกแจงเปนโคงปกติหรือไม โดย
วิเคราะหคาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาความเบ คาความโดง และพิจารณาจากผลการ
ทดสอบนัยสําคัญทางสถิติของทั้งคาความเบและคาความโดง (Skewness; & kurtosis p-value)
ผลการศึกษาพบวา ฑัวแปรสังเกตที่ศึกษาในแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธในกลุมเพศชาย ทุก
ตัวแปรไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (Skewness; & kurtosis p-value มากกวา .05) แสดงวา ตัวแปร
สังเกตที่ศึกษาในแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธในกลุมเพศชายมีการแจกแจงเปนโคงปกติ
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ตาราง 7 คาสถิติที่ใชตรวจสอบการแจกแจงแบบโคงปกติ (Normal Curve) ของตัวแปรสังเกตใน
แบบจําลองโครงสรางความสัมพันธในกลุมนักศึกษาเพศหญิง
Skewness &

ตัวแปร

M

SD

Skewness

kurtosis

การปฏิบัติตามมุงประสงคกฎบัตร
การมีทักษะอาเซียน
ความเดนของเอกลักษณ
ความสําคัญของเอกลักษณ
ความภาคภูมิใจในเอกลักษณ
ความผูกพันดานปฏิสัมพันธ
ความผูกพันดานอารมณ
เจตคติดานความคิด
เจตคติดานความรูสึก
เจตคติดานความพรอม
การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับอาเซียน
การรับรูบรรยากาศอาเซียน
รวมหมูนิยม

4.751
4.613
4.266
4.482
4.434
4.179
4.201
4.515
4.471
4.512
3.892
4.000
4.294

0.462
0.537
0.311
0.330
0.337
0.506
0.550
0.477
0.476
0.524
0.583
0.513
0.539

-0.002
-0.004
0.001
-0.001
-0.011
0.001
-0.002
0.004
0.001
-0.008
0.001
0.000
0.000

-0.013
-0.015
0.016
0.007
-0.046
0.013
0.038
-0.010
-0.011
-0.006
-0.028
-0.008
0.018

kurtosis
p-value
0.996
0.996
0.982
0.988
0.997
0.971
0.966
0.994
0.995
0.992
0.999
0.994
0.981

ตาราง 7 การตรวจสอบการแจกแจงของตัวแปรสังเกตที่ศึกษาในแบบจําลองโครงสราง
ความสัมพันธในกลุมเพศหญิง ผูวิจัยไดทําการแปลงคาตัวแปรใหเปนคาคะแนนแบบปกติ (Normal
Score) แลวนําไปทดสอบวาตัวแปรที่ศึกษาในกลุมเพศหญิง มีการแจกแจงเปนโคงปกติหรือไม โดย
วิเคราะหคาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาความเบ คาความโดง และพิจารณาจากผลการ
ทดสอบนัยสําคัญทางสถิติของทั้งคาความเบและคาความโดง (Skewness; & kurtosis p-value) ผล
การศึกษาพบวา ตัวแปรสังเกตที่ศึกษาในแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธในกลุมเพศหญิง ทุกตัว
แปรไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (Skewness; & kurtosis p-value มากกวา .05) แสดงวา ตัวแปรสังเกต
ที่ศึกษาในกลุมเพศหญิงมีการแจกแจงเปนโคงปกติ ดังนั้นขอมูลที่นํามาศึกษาในครั้งนี้เปนไปตาม
ขอตกลงเบื้องตนของการแจกแจงแบบโคงปกติ
2.2 การตรวจสอบความสัมพันธระหวางตัวแปร
ผู วิจั ย ไดทํ า การตรวจสอบความสัม พัน ธ เ ชิ งเสน ระหวา งตั ว แปร โดยใช ก ารตรวจสอบ
ความสัมพันธระหวางตัวแปรสองตัวแปร (Bivariate relationship) ดวยการคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ในกลุมตัวอยางรวม
กลุมตัวอยางเพศชาย และกลุมตัวอยางเพศหญิง ผลปรากฏดังตาราง 8-10 ดังนี้
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ตาราง 8 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตที่ใชในการวิจัยในกลุมรวม
ตัวแปรสังเกต

1. ปฏิบัติตามมุงประสงคกฎบัตร
2. การมีทกั ษะอาเซียน
3. ความเดนของเอกลักษณ
4. ความสําคัญของเอกลักษณ
5. ความภาคภูมิใจในเอกลักษณ
6. ความผูกพันดานปฏิสัมพันธ
7. ความผูกพันดานอารมณ
8. เจตคติดานความคิด
9. เจตคติดานความรูสึก
10. เจตคติดานความพรอม
11. การเปดรับขาวสาร
12. การรับรูบรรยากาศอาเซียน
13. รวมหมูนิยม

หมายเหตุ: * มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05

1

2

3

4

5

6

7

8

1.00
0.624**
0.380**
0.545**
0.528**
0.403**
0.407**
0.496**
0.597**
0.595**
0.371**
0.444**
0.529**

1.00
0.432**
0.480**
0.485**
0.415**
0.302**
0.495**
0.526**
0.450**
0.352**
0.437**
0.490**

1.00
0.631**
0.547**
0.741**
0.630**
0.435**
0.507**
0.468**
0.659**
0.604**
0.447**

1.00
0.647**
0.653**
0.684**
0.438**
0.556**
0.602**
0.601**
0.590**
0.590**

1.00
0.631**
0.641**
0.425**
0.555**
0.605**
0.584**
0.573**
0.526**

1.00
0.650**
0.414**
0.452**
0.497**
0.660**
0.622**
0.520**

1.00
0.339**
0.462**
0.552**
0.691**
0.651**
0.451**

1.00
0.542**
0.440**
0.359**
0.452**
0.477**

9

10

11

12

13

1.00
0.594** 1.00
0.444** 0.525** 1.00
0.476** 0.497** 0.730** 1.00
0.455** 0.414** 0.528** 0.616** 1.00

** มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01
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ตาราง 9 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของตัวแปรที่ใชในการวิจัยกลุมนักศึกษาเพศชาย
1
ตัวแปรสังเกต
1. ปฏิบัติตามมุงประสงคกฏบัตร
1.00
2. การมีทกั ษะอาเซียน
0.657**
3. ความเดนของเอกลักษณ
0.350**
4. ความสําคัญของเอกลักษณ
0.510**
5. ความภาคภูมิใจในเอกลักษณ 0.483**
6. ความผูกพันดานปฏิสัมพันธ
0.297**
7. ความผูกพันดานอารมณ
0.411**
8. เจตคติดานความคิด
0.471**
9. เจตคติดานความรูสึก
0.655**
10. เจตคติดานความพรอม
0.609**
11. การเปดรับขาวสาร
0.308**
12. การรับรูบรรยากาศอาเซียน
0.381**
13. รวมหมูนิยม
0.431**
หมายเหตุ: * มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05

2

3

4

1.00
0.450** 1.00
0.472** 0.532** 1.00
0.436** 0.456** 0.544**
0.374** 0.723** 0.579**
0.401** 0.545** 0.681**
0.450** 0.445** 0.362**
0.548** 0.463** 0.579**
0.553** 0.426** 0.573**
0.347** 0.553** 0.469**
0.423** 0.580** 0.453**
0.406** 0.402** 0.464**
** มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01

5

6

7

8

1.00
0.580**
0.628**
0.426**
0.597**
0.566**
0.510**
0.475**
0.444**

1.00
0.554**
0.377**
0.423**
0.429**
0.606**
0.569**
0.490**

1.00
0.354**
0.551**
0.560**
0.633**
0.571**
0.456**

1.00
0.491**
0.435**
0.324**
0.466**
0.409**

9

10

11

12

1.00
0.643** 1.00
0.411** 0.489** 1.00
0.454** 0.414** 0.703** 1.00
0.460** 0.375** 0.572** 0.508**

13

1.00
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ตาราง 10 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของตัวแปรที่ใชในการวิจัยกลุมนักศึกษาเพศหญิง
1
ตัวแปรสังเกต
1. ปฏิบัติตามมุงประสงคกฏบัตร
1.00
2. การมีทกั ษะอาเซียน
0.596**
3. ความเดนของเอกลักษณ
0.432**
4. ความสําคัญของเอกลักษณ
0.617**
5. ความภาคภูมิใจในเอกลักษณ 0.611**
6. ความผูกพันดานปฏิสัมพันธ
0.519**
7. ความผูกพันดานอารมณ
0.457**
8. เจตคติดานความคิด
0.527**
9. เจตคติดานความรูสึก
0.571**
10. เจตคติดานความพรอม
0.604**
11. การเปดรับขาวสาร
0.451**
12. การรับรูบรรยากาศอาเซียน
0.526**
13. รวมหมูนิยม
0.630**
หมายเหตุ: * มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05

2

3

4

1.00
0.428** 1.00
0.500** 0.689** 1.00
0.542** 0.609** 0.715**
0.450** 0.753** 0.703**
0.257** 0.677** 0.683**
0.538** 0.438** 0.514**
0.632** 0.555** 0.539**
0.363** 0.508** 0.632**
0.362** 0.724** 0.684**
0.545** 0.618** 0.676**
0.549** 0.479** 0.676**
** มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01

5

6

7

8

1.00
0.673**
0.645**
0.436**
0.506**
0.639**
0.637**
0.644**
0.601**

1.00
0.716**
0.451**
0.489**
0.562**
0.696**
0.658**
0.544**

1.00
0.348**
0.390**
0.556**
0.729**
0.703**
0.468**

1.00
0.616**
0.452**
0.394**
0.449**
0.540**

9

10

11

12

1.00
0.531** 1.00
0.478** 0.562** 1.00
0.506** 0.572** 0.747** 1.00
0.494** 0.469** 0.510** 0.686**

13

1.00
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ตาราง 8 การตรวจสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตที่ศึกษาในกลุมรวม พบวา มี
ความสัมพันธเชิงบวก โดยมีคาสหสัมพันธระหวาง 0.302-0.741 ตัวแปรที่มีความสัมพันธมากที่สุด
ได แ ก ความผู ก พั น ด า นปฏิ สั ม พั น ธ กั บ ความเด น ของเอกลั ก ษณ พ ลเมื อ งอาเซี ย น โดยมี ค า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน เทากับ 0.741 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 รองลงมาคือการ
รับรูบ รรยากาศความเปนอาเซียนกับการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับอาเซียน โดยมีคาสัมประสิท ธิ์
สหสัมพันธเพียรสัน เทากับ 0.730 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และตัวแปรการเปดรับขาวสาร
เกี่ยวกับอาเซียนกับความผูกพันดานอารมณ โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน เทากับ 0.691
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สวนตัวแปรที่มีความสัมพันธกันนอยที่สุด คือ ความผูกพันดาน
อารมณกับการมีทักษะอาเซียน มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน เทากับ 0.302 มีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 และความผูกพันดานอารมณกับเจตคติตอประชาคมอาเซียนดานความคิด โดยมี
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน เทากับ 0.339 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ตาราง 9 ผลการตรวจสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตที่ศึกษาในกลุมเพศชาย
พบวา มีความสัมพันธเชิงบวก โดยมีคาสหสัมพันธระหวาง 0.297-0.723 ตัวแปรที่มีความสัมพันธ
มากที่สุด ไดแก ความผูกพันดานปฏิสัมพันธกับความเดนของเอกลักษณพลเมืองอาเซียน โดยมีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน เทากับ 0.723 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 รองลงมาคือ
การรับรูบรรยากาศความเปนอาเซียนกับการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับอาเซียน โดยมีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธเพียรสัน เทากับ 0.703 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และความผูกพันดานอารมณ
กับความสําคัญของเอกลัษ ณพลเมืองอาเซียน โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน เทากับ
0.681 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สวนตัวแปรที่มีความสัมพันธกันนอยที่สุด คือ ความผูกพัน
ดานปฏิสัมพันธกับการปฏิบัติตามมุงประสงคกฏบัตรอาเซียน มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน
เทากับ 0.297 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับอาเซียนกับ
เจตคติตอประชาคมอาเซียนดานความคิด โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน เทากับ 0.324 มี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
สวนตาราง 10 ผลการตรวจสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตที่ศึกษาในกลุมเพศ
หญิง พบวา มีความสัมพันธเชิงบวก โดยมีคาสหสัมพันธระหวาง 0.257-0.753
ตัวแปรที่มี
ความสัมพันธมากที่สุด ไดแก ความผูกพันดานปฏิสัมพันธกับความเดนของเอกลักษณพลเมือง
อาเซียน โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน เทากับ 0.753 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
รองลงมาคือ การรับรูบรรยากาศความเปนอาเซียนกับการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับอาเซียน โดยมีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน เทากับ 0.747 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และการเปดรับ
ขาวสารเกี่ยวกับอาเซียนกับความผูกพันธดานอารมณ มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน เทากับ
0.729 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สวนตัวแปรที่มีความสัมพันธกันนอยที่สุด คือ ความผูกพัน
ด า นอารมณ กั บ การมี ทั ก ษะอาเซี ย น โดยมี ค า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ เ พี ย ร สั น เท า กั บ 0.257
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และความผูกพันดานอารมณกับเจตคติตอประชาคมอาเซียนดาน
ความคิด มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน เทากับ 0.348 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
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เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง เกณฑ ค วามเหมาะสมของข อ มู ล ที่ จ ะนํ า ไปใช ใ นการวิ เ คราะห ส มการ
โครงสราง คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปร ไมควรมีคาสูงกวา 0.85 ดังที่ไคลน (Kline.
2005: 56) กลาววาถาตัวแปรมีความสัมพันธกันสูงกวา 0.85 จะเกิดปญหาภาวะรวมเสนตรง
(multicollinearity) ซึ่งผลการวิเคราะหคาความสัมพันธระหวางตัวแปร ในการศึกษาครั้งนี้ พบวา คา
ความสัมพันธระหวางตัวแปรทุกคา มีคาไมสูงกวา 0.85 จึงกลาวไดวาตัวแปรที่ศึกษาครั้งนี้ไมมี
ปญหาภาวะรวมเสนตรงเชิงพหุ จึงมีความเหมาะสมที่จะนํามาวิเคราะหสมการโครงสรางตอไป

ตอนที่ 3 : การวิเคราะหขอมูลตามสมมติฐานการวิจัย
การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลครั้งนี้ ผูวิจัยแบงการนําเสนอออกเปน 3 สวน คือ สวนที่
1 ผลการวิเคราะหแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุของเอกลักษณพลเมืองอาเซียนที่
สงผลตอพฤติกรรมตามบทบาทพลเมืองอาเซียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ตาม
สมมติฐานการวิจัยขอที่ 1.1-1.6 สวนที่ 2 ผลการวิเคราะหความไมแปรเปลี่ยนของแบบจําลอง
โครงสรางความสัมพันธปจจัยเชิงสาเหตุของเอกลักษณพลเมืองอาเซียนที่สงผลตอพฤติกรรมตาม
บทบาทพลเมืองอาเซียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทรระหวางเพศชายกับเพศหญิง
ตามสมมติฐานการวิจัยขอที่ 2 และสวนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยตัวแปรแฝงในแบบจําลอง
โครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุของเอกลักษณพลเมืองอาเซียนที่สงผลตอพฤติกรรมตามบทบาท
พลเมื องอาเซียนของนั กศึกษามหาวิ ทยาลั ยสงขลานครินทร ระหวางเพศชายกับเพศหญิง ตาม
สมมติฐานการวิจัยขอที่ 3 รายละเอียดนําเสนอดังนี้
สวนที่ 1 ผลการวิเคราะหแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุของเอกลักษณ
พล เมื องอาเซี ยนที่ ส งผล ต อ พ ฤ ติ กรรมตามบทบาทพลเมื องอาเซี ยนของนั ก ศึ ก ษ า
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
การวิเคราะหความสัมพันธโครงสรางเชิงสาเหตุนี้ เปนการวิเคราะหความสัมพันธเชิง
สาเหตุของตัวแปรในแบบจําลอง โดยการหาขนาดอิทธิพลที่ปรากฏในความสัมพันธโครงสรางเชิง
สาเหตุและทดสอบวาแบบจําลองที่พัฒนาขึ้นสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษหรือไม ในการวิจัยครั้ง
นี้ ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลตามกรอบแนวคิดและสมมติฐานในการวิจัยเปนอันดับแรก และ
หากพบวาแบบจําลองไมสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ผูวิจัยจะดําเนินการปรับแบบจําลองบน
พื้นฐานตามแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ รวมทั้งพิจารณาจากการรายงานคาดัชนีการ
ปรับแก (Modification Index) ผลการศึกษามีดังนี้
1. ผลการวิเคราะหความสัมพันธเชิงสาเหตุของเอกลักษณพลเมืองอาเซียนที่สงผลตอ
พฤติกรรมตามบทบาทพลเมืองอาเซียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ตามสมมติฐาน
หลักและสมมติฐานยอย มีรายละเอียดดังนี้
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ผูวิจัยทําการวิเคราะหแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธตามกรอบแนวคิดที่พัฒนาขึ้น
ผลการตรวจสอบความกลมกลืนของแบบจําลองตามสมมติฐานกับขอมูลเชิงประจักษ พบวา คาดัชนี
วัดความกลมกลืน ไดแก 2 = 292, df= 54, p-value= 0.000, 2/df= 5.407, RMSEA= 0.092,
SRMR= 0.049, GFI= 0.92, NFI= 0.96, TLI= 0.97, CFI= 0.97 และ AGFI= 0.87 เมื่อพิจารณาถึง
คาดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรากฏกับเกณฑที่บงบอกแบบจําลองมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิง
ประจักษ พบวา แบบจําลองที่พัฒนาขึ้นยังไมมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ เพราะวา จาก
การพิจารณาดัชนีวัดความสอดคลองกลุม Absolute fit indices คาไค-สแควร (2) ยังคงมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ คา RMSEA ยังมากกวา 0.08 และดัชนีวัดความสอดคลองกลุม Parsimony fit indices
พบวา คา AGFI ยังนอยกวา 0.90 และคาสัดสวนระหวาง ไค-สแควรกับองศาความอิสระ (2/df=
5.407) ยังมีคามากกวา 5.00 ดังนั้น ผูวิจัยจึงดําเนินการปรับรูปแบบความสัมพันธ เพื่อใหคาดัชนี
ความกลมกลืนอยูในเกณฑที่ยอมรับได โดยปรับใหเศษเหลือ (error) ของตัวแปรสังเกตบางคาใหมี
ความสัมพันธกัน
ผลการตรวจสอบความกลมกลืนของแบบจําลองภายหลังการปรับแกรูปแบบความสัมพันธ
ของแบบจําลองกับขอมูลเชิงประจักษ พบวา แบบจําลองความสัมพันธเชิงสาเหตุที่พัฒนาขึ้นมีความ
กลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ โดยมีคาดัชนีความกลมกลืน ไดแก 2 = 184.85, df= 46, p-value=
0.00, 2/df= 4.018, RMSEA= 0.076, SRMR= 0.042, GFI= 0.95, NFI=98, CFI=98, TLI =97
และ AGFI = 0.90 เมื่อพิจารณาคาดัชนีที่ปรากฏกับเกณฑความกลมกลืนของแบบจําลองกับขอมูล
เชิงประจักษ พบวา คาไค-สแควร ถึงแมจะมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งไมผานตามเกณฑที่กําหนด อาจ
เนื่องมาจาก 1) ความซับซอนของรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุที่มีเสนอิทธิพลหรือคาพารามิเตอร
จํานวนมาก 2) ขนาดของกลุมตัวอยาง ซึ่งหากกลุมตัวอยางมีขนาดใหญ คาไค-สแควรจะยิ่งสูงมาก
จนอาจทําใหสรุปผลไดไมถูกตอง และ3) คาไค-สแควร เปนคาที่มีความไวตอการละเมิดขอตกลง
เบื้องตนเกี่ยวกับการแจกแจงแบบปกติหลายตัวแปร (Multivariate Normality) (Kline, 2005) ดังนั้น จึง
พิจารณาคาสัดสวนระหวางไค-สแควรกับองศาความอิสระ (2/df = 4.018) ซึ่งมีคานอยกวา 5 ถือวา
อยูในระดับที่ยอมรับได และเมื่อพิจารณาคา SRMR มีคานอยกวา 0.05 ถือวาอยูในระดับที่ยอมรับ
ได คา RMSEA มีคานอยกวา 0.08 ถือวาอยูในระดับที่ยอมรับได และคา GFI มีคามากกวา 0.90
ถือวาอยูในระดับที่ยอมรับได สวนดัชนีวัดความสอดคลองกลุม Increment fit indices พบวา คา NFI
คา CFI และ คา TLI มีคาใกล 1 ผานเกณฑที่กําหนด ถือวาแบบจําลองมีความกลมกลืนกับขอมูล
และดัชนีวัดความสอดคลองกลุม Parsimony fit indices พบวา คา AGFI มีคาเทากับ 0.90 ถือวาอยู
ในเกณฑที่ยอมรับได จากคาดัชนีดังกลาว สรุปไดวา แบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุ
ของเอกลักษณพลเมืองอาเซียนที่สงผลตอพฤติกรรมตามบทบาทพลเมืองอาเซียนของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรที่ปรับแกมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ และการ
ประมาณคาขนาดอิทธิพลในแบบจําลองที่ศึกษานี้อยูในเกณฑยอมรับไดทุดคา รายละเอียดผลการศึกษา
ดังภาพประกอบ 14 และ ตาราง 11 ดังนี้
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ความรูสึก

ความคิด

0.69*

0.63*

0.67*

เจตคติตอ
ประชาคม

รวมหมูนิยม
1.00*

0.64*

รวมหมูนิยม

0.08*

0.04
ดานปฏิสัมพันธ

0.79*

ดานอารมณ

0.78*

0.70*

1.00*

รับรูบรรยากาศ

0.69*

เอกลักษณ
พลเมือง
อาเซียน

0.72*
0.71*
0.72*

ความเดน
ความสําคัญ
ภาคภูมิใจ

0.33*
ความผูกพัน
ตอบทบาท
0.23*

รับรูบรรยากาศ
อาเซียน

ความพรอม

0.88*

พฤติกรรมตาม
บทบาทพลเมือง
อาเซียน

0.75*
0.76*

ปฏิบัติตามกฏบัตร
ทักษะอาเซียน

เปดรับ
ขาวสาร
1.00*
เปดรับขาวสาร

หมายเหตุ : * = มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ภาพประกอบ 14 แบบจําลองความสัมพันธเชิงสาเหตุของเอกลักษณพลเมืองอาเซียนที่สงผลตอ
พฤติกรรมตามบทบาทพลเมืองอาเซียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ที่ปรับแกในกลุมรวม
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ตาราง 11 คาสัมประสิทธิ์อทิ ธิพล (β) ของตัวแปรสาเหตุไปยังตัวแปรผลภายในแบบจําลอง
ความสัมพันธเชิงสาเหตุของเอกลักษณพลเมืองอาเซียนที่สงผลตอพฤติกรรมตามบทบาท
พลเมืองอาเซียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทรที่ปรับแกในกลุมรวม
เปดรับขาวสาร

ความผูกพัน

เอกลักษณ

(R2= 0.48)

(R2= 0.75)

(R2= 0.97)

ตัวแปร

พฤติกรรมตาม
บทบาท
(R2= 0.78)

รับรูบรรยากาศ

DE

IE

TE

DE

0.69*

-

0.69*

-

IE

TE

DE

0.16* 0.16* -

IE

TE

DE

IE

TE

0.05* 0.05*

-

0.05*

0.05*

รวมหมูนิยม

0.04

-

0.04 0.08* 0.02 0.10 *

-

0.08*

0.08*

เปดรับขาวสาร

0.23*

-

0.23*

0.07* 0.07*

-

0.07*

0.07*

เจตคติ

0.70*

-

0.70* 0.64* 0.23* 0.87*

-

0.77*

0.77*

-

0.29*

0.29*

ความผูกพัน

-

0.33* -

0.33*

0.88* 0.88*
เอกลักษณ
2 = 184.85, df= 46, p-value= 0.00, 2/df= 4.018, RMSEA= 0.076, SRMR= 0.042, GFI= 0.95, NFI=98,
CFI=98, TLI =97 และ AGFI = 0.90

DE หมายถึง อิทธิพลทางตรง (Direct effect) IE หมายถึง อิทธิพลทางออม (Indirect effect) TE หมายถึง อิทธิพล
โดยรวม (Total effect) * หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตาราง 11 และภาพประกอบ 14 พบว า ตั ว แปรเชิ ง สาเหตุ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลรวม (Total
effect) ตอตัวแปรพฤติกรรมตามบทบาทพลเมืองอาเซียน มากที่สุด คือ เอกลักษณพลเมืองอาเซียน
มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพล เทากับ 0.88 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 รองลงมาคือ เจตคติตอ
ประชาคมอาเซียน ความผูกพันตอบทบาท รวมหมูนิยม การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับอาเซียน และ
การรับรูบรรยากาศความเปนอาเซียน มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพล เทากับ 0.77, 0.29, 0.08, 0.07 และ
0.05 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ตามลําดับ และตัวแปรเชิงสาเหตุดังกลาว สามารถรวมกัน
อธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมตามบทบาทพลเมืองอาเซียนไดรอยละ 78
โดยที่ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรง (Direct effect) ตอพฤติกรรมตามบทบาทพลเมือง
อาเซี ย นคื อ ตั ว แปรเอกลั ก ษณ พ ลเมือ งอาเซี ย น มีค า สัม ประสิท ธิ์ อิ ท ธิพ ล เทา กับ 0.88 อยา งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เมื่อพิจารณาอิทธิพลทางออมของตัวแปรที่มีตอพฤติกรรมตามบทบาทพลเมืองอาเซียน
พบวา ตัวแปรความผูกพันตอบทบาทมีอิทธิพลทางออมโดยผานเอกลักษณพลเมืองอาเซียน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพล เทากับ 0.29 สวนตัวแปรเจตคติตอ
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ประชาคมอาเซี ย รวมหมู นิ ย ม และการเป ด รั บ ข า วสารเกี่ ย วกั บ อาเซี ย นมี อิ ท ธิ พ ลทางอ อ มต อ
พฤติกรรมตามบทบาทพลเมืองอาเซียนผานความผูกพันตอบทบาทและเอกลักษณพลเมืองอาเซียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพล เทากับ 0.77, 0.08 และ 0.07
ตัวแปรการรับรูบรรยากาศความเปนอาเซียนมีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมตามบทบาทพลเมือง
อาเซียนผานการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับอาเซียน ความผูกพันตอบทบาทและเอกลักษณพลเมือง
อาเซียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพล เทากับ 0.05
สําหรับอิทธิพลของตัวแปรความผูกพันตอบทบาท ที่สงผลตอเอกลักษณพลเมืองอาเซียน
พบว า ตั ว แปรความผู ก พั น ต อ บทบาทมี อิ ท ธิ พ ลทางตรงต อ เอกลั ก ษณ พ ลเมื อ งอาเซี ย น มี ค า
สัมประสิทธิ์อิทธิพล เทากับ 0.33 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ตัวแปรเจตคติตอประชาคม
อาเซียน และรวมหมูนิยมมีอิทธิพลทางตรงตอเอกลักษณพลเมืองอาเซียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพล เทากับ 0.64 และ 0.08
เมื่อพิจารณาอิทธิพลทางออมของตัวแปรที่มีตอเอกลักษณพลเมืองอาเซียน พบวา เจตคติ
ตอประชาคมอาเซียน การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับอาเซียน มีอิทธิพลทางออมโดยผานความผูกพัน
ตอบทบาท อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพล เทากับ 0.23 และ
0.07 ตัวแปรการรับรูบรรยากาศความเปนอาเซียน มีอิทธิพลทางออมตอเอกลักษณพลเมืองอาเซียน
โดยผานตัวแปรการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับอาเซียนและความผูกพันตอบทบาท อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพล เทากับ 0.05 และตัวแปรการรับรูบรรยากาศความ
เป น อาเซี ย นมี อิ ท ธิ พ ลทางอ อ มต อ ตัว แปรความผู ก พั นต อ บทบาท โดยผ า นการเป ดรั บ ข า วสาร
เกี่ยวกับอาเซียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพล เทากับ 0.16
ตั ว แปรการเป ด รั บ ข า วสารเกี่ ย วกั บ อาเซี ย น เจตคติ ต อ ประชาคมอาเซี ย น มี อิ ท ธิ พ ล
ทางตรงต อ ตั ว แปรความผู ก พั น ต อ บทบาท อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 โดยมี ค า
สัมประสิทธิ์อิทธิพล เทากับ 0.23 และ 0.70 สวนตัวแปรรวมหมูนิยมไมมีอิทธิพลทางตรงตอตัวแปร
ความผูกพันตอบทบาท และตัวแปรการรับรูบรรยากาศความเปนอาเซียน มีอิทธิพลทางตรงตอตัว
แปรการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับอาเซียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์
อิทธิพล เทากับ 0.69
จากคาอิทธิพลของตัวแปรภายนอกที่สงผลตอตัวแปรภายใน ดังภาพประกอบ 14 และ
ตาราง 11 สามารถสรุปผลการวิเคราะหตามสมมติฐานการวิจัย ไดดังนี้
1. รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของเอกลักษณพลเมืองอาเซียนที่สงผลตอพฤติกรรม
ตามบทบาทพลเมืองอาเซียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ตามสมมติฐานหลัก มีความ
สอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ 2 = 184.85, df= 46, p-value= 0.00, 2/df= 4.018,
RMSEA= 0.076, SRMR= 0.042, GFI= 0.95, NFI=98, CFI=98, TLI =97 และ AGFI = 0.90 ผล
การวิเคราะหดังกลาวจึงสนับสนุนสมมติฐานหลักของการวิจัย
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2. สมมติฐานการวิจัยที่ 1.1 การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับอาเซียน รวมหมูนิยม และเจตคติตอ
ประชาคมอาเซี ย น มี อิท ธิ พลทางตรงต อความผูกพันตอบทบาท การรับ รู บ รรยากาศความเป น
อาเซี ย น มี อิ ท ธิ พ ลทางตรงต อ การเป ด รั บ ข า วสารเกี่ ย วกั บ อาเซี ย น ผลการวิ จั ยพบว า ตั ว แปร
การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับอาเซียน เจตคติตอประชาคมอาเซียน มีอิทธิพลทางตรงตอความผูกพัน
ตอบทบาท อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพล เทากับ 0.23 และ
0.70 สวนตัวแปรรวมหมูนิยม ไมมีอิทธิพลทางตรงตอความผูกพันตอบทบาท การรับรูบรรยากาศ
ความเปนอาเซียน มีอิทธิพลทางตรงตอการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับอาเซียน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพล เทากับ 0.69 ผลการวิจัยจึงสนับสนุนสมมติฐานการวิจัยที่
1.1 บางสวน คือ สนับสนุนในสวนของตัวแปรการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับอาเซียนและเจตคติตอ
ประชาคมอาเซียนมีอิทธิพลทางตรงตอความผูกพันตอบทบาท และการรับรูบรรยากาศความเปน
อาเซียนมีอิทธิพลทางตรงตอการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับอาเซียน สอดคลองกับสมมติฐานที่กําหนด
3. สมมติฐานการวิจัยที่ 1.2 ความผูกพันตอบทบาท รวมหมูนิยมและเจตคติตอประชาคม
อาเซียน มีอิทธิพลทางตรงตอเอกลักษณพลเมืองอาเซียน ผลการวิจยั พบวา ความผูกพันตอบทบาท
รวมหมูนิยมและเจตคติตอประชาคมอาเซียน มีอิทธิพลทางตรงตอเอกลักษณพลเมืองอาเซียน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพล เทากับ 0.33 0.64 และ 0.08 ผลการ
วิจัยจึงสนับสนุนสมมติฐานการวิจัยที่ 1.2
4. สมมติฐานการวิจัยที่ 1.3 เอกลักษณพลเมืองอาเซียนมีอิทธิพลทางตรงตอพฤติกรรมตาม
บทบาทพลเมืองอาเซียน ผลการวิจัยพบวา ตัวแปรเอกลักษณพลเมืองอาเซียนมีอิทธิพลทางตรงตอ
พฤติกรรมตามบทบาทพลเมืองอาเซียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์
อิทธิพล เทากับ 0.88 ผลการวิจัยจึงสนับสนุนสมมติฐานการวิจัยที่ 1.3
5. สมมติฐานการวิจัยที่ 1.4 การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับอาเซียน รวมหมูนิยมและเจตคติตอ
ประชาคมอาเซียนมีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมตามบทบาทพลเมืองอาเซียน ผานความผูกพันตอ
บทบาท และเอกลักษณพลเมืองอาเซียน ผลการวิจัยพบวา ตัวแปรการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับ
อาเซีย นและเจตคติต อประชาคมอาเซี ยนมีอิท ธิ พลทางออมตอพฤติกรรมตามบทบาทพลเมือ ง
อาเซียน ผานความผูกพันตอบทบาทและเอกลักษณพลเมืองอาเซียน ตัวแปรรวมหมูนิยมมีอิทธิพล
ทางออมตอพฤติกรรมตามบทบาทพลเมืองอาเซียนผานเอกลักษณพลเมืองอาเซียนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพล เทากับ 0.07, 0.77 และ 0.08 ผลการวิจัยจึง
สนับสนุนสมมติฐานการวิจัยที่ 1.4
6. สมมติฐานการวิจัยที่ 1.5 การรับรูบรรยากาศความเปนอาเซียนมีอิทธิพลทางออมตอ
พฤติกรรมตามบทบาทพลเมืองอาเซียนผานการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับอาเซียน ความผูกพันตอ
บทบาทและเอกลักษณพลเมืองอาเซียน ผลการวิจัยพบวา การรับรูบรรยากาศความเปนอาเซียนมี
อิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมตามบทบาทพลเมืองอาเซียนผานการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับอาเซียน
ความผูกพันตอบทบาท เอกลักษณพลเมืองอาเซียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคา
สัมประสิทธิ์อิทธิพล เทากับ 0.05 ผลการวิจัยจึงสนับสนุนสมมติฐานการวิจัยที่ 1.5
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7. สมมติฐานการวิจัยที่ 1.6 ความผูกพันตอบทบาทมีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมตาม
บทบาทพลเมืองอาเซียนผานเอกลักษณพลเมืองอาเซียน ผลการวิจัยพบวา ตัวแปรความผูกพันตอ
บทบาท มีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมตามบทบาทพลเมืองอาเซียน ผานเอกลักษณพลเมือง
อาเซียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพล เทากับ 0.29 ผลการวิจัยจึง
สนับสนุนสมมติฐานการวิจัยที่ 1.6
สวนที่ 2 ผลการวิเคราะหความไมแปรเปลี่ยนของแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธ
ปจจัยเชิงสาเหตุของเอกลักษณพลเมืองอาเซียนที่สงผลตอพฤติกรรมตามบทบาทพลเมืองอาเซียน
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทรระหวางเพศชายและเพศหญิง
การศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการเปรียบเทียบแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิง
สาเหตุ ข องเอกลั ก ษณ พ ลเมื อ งอาเซี ย นที่ มี ผ ลต อ พฤติ ก รรมตามบทบาทพลเมื อ งอาเซี ย นของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทรระหวางเพศชายกับเพศหญิง เปนการเปรียบเทียบคาน้ําหนัก
องคประกอบของตัวแปรสังเกตที่ใชวัดตัวแปรแฝง และการเปรียบเทียบคาอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุที่
มีตอตัวแปรผล โดยทําการวิเคราะหเปรียบเทียบ 3 ขั้น คือ
ขั้นที่ 1 การวิเคราะหความไมแปรเปลี่ยนของรูปแบบความสัมพันธ คือ เปนการกําหนดให
แบบจําลองของทั้งสองกลุมมีรูปแบบความสัมพันธของตัวแปรเหมือนกัน โดยไมมีการกําหนดเงื่อนไข
แบบจําลองของทั้งสองกลุมมีคาอิทธิพลเทากันระหวางกลุม การตรวจสอบพิจารณาจากดัชนีความ
กลมกลืน ซึ่งหากแบบจําลองในขั้นตอนนี้ มีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ แสดงวาโครงสราง
ความสัมพั นธระหว างตัวแปรในแบบจํ าลองทั้ งสองกลุ มเหมื อนกัน แต อาจจะแตกต างกันที่ ขนาด
ความสัมพันธระหวางตัวแปร โดยแบบจําลองที่ไดนี้ก็จะเปนฐานในการทดสอบในขั้นที่ 2 ตอไป
ขั้นที่ 2 การวิเคราะหเพื่อคนหาวามีคาน้ําหนักองคประกอบตัวแปรสังเกตใดบางที่แตกตาง
กันระหวางกลุม ซึ่งจะมีขั้นตอนยอย คือ 2.1) กําหนดเงื่อนไขใหคาน้ําหนักองคประกอบของตัวแปร
สังเกตทุ กตั วเท ากั นระหว างกลุ ม และพิ จารณาผลการทดสอบจากค าผลต างไค-สแควร ระหว าง
แบบจําลองในขั้นนี้กับขั้นที่ 1 ที่ระดับองศาอิสระเทากับผลตางขององศาอิสระของแบบจําลองทั้งสอง
หากไมมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงวาคาน้ําหนักองคประกอบของตัวแปรสังเกตไมแตกตางกันระหวาง
กลุม ผูวิจัยจะใชแบบจําลองนี้เปนฐานในการทดสอบในขั้นที่ 3 ตอไป แตหากผลการทดสอบมี
นัยสําคัญทางสถิติ แสดงวา มีคาน้ําหนักองคประกอบของตัวแปรสังเกตอยางนอย 1 ตัวแปร แตกตาง
กันระหว างกลุม ผูวิจัยจะตองทดสอบคนหาวามีค าน้ําหนักองคประกอบใดบ างที่มีคาแตกตางกัน
ระหวางกลุม 2.2) การทดสอบวาคาน้ําหนักองคประกอบมีคาแตกตางกันระหวางกลุมหรือไม ดวยการ
กําหนดเงื่อนไขใหคาน้ําหนักองคประกอบนั้นมีคาเทากันระหวางกลุม และพิจารณาผลการทดสอบจาก
คาผลตางไค-สแควรระหวางแบบจําลองนี้ กับขั้นที่ 1 ที่ระดับองศาอิสระเทากับผลตางขององศาอิสระ
ของแบบจําลองทั้งสอง หากผลการทดสอบมีนัยสําคัญาทงสถิติ แสดงวา คาน้ําหนักองคประกอบของ
ตัวแปรสังเกตนี้ มีคาแตกตางกันระหวางกลุม ผูวิจัยจะตองทดสอบทุกคาน้ําหนักองคประกอบที่มีการ
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ทดสอบนัยสําคัญในแบบจําลอง 2.3) การสรุป โดยการกําหนดเงื่อนไขใหคาน้ําหนักองคประกอบทุกตัว
แปรที่ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติมีคาเทากันระหวางกลุม และพิจารณาผลการทดสอบจาก
คาผลตางไค-สแควรระหวางแบบจําลองการสรุปนี้กับขั้นที่ 1 ที่ระดับองศาอิสระเทากับผลตางขององศา
อิสระของแบบจําลองทั้งสอง หากผลการทดสอบไมมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงวา แบบจําลองทั้งสองมี
ความกลมกลืนไม แตกตางกั น ผูวิจัยจะนําแบบจําลองขั้นการสรุ ปนี้ เปนฐานในการทดสอบความ
แตกตางของคาอิทธิพลในขั้นที่ 3 ตอไป ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยพบวา ผลการทดสอบมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ แสดงวา มีคาน้ําหนักองคประกอบของตัวแปรสังเกตอยางนอย 1 ตัวแปร แตกตางกันระหวาง
กลุม ผูวิจัยจึงดําเนินการทดสอบคนหาวามีคาน้ําหนักองคประกอบใดบางที่มีคาแตกตางกันระหวาง
กลุม โดยทดสอบทุกคาน้ําหนักองคประกอบในแบบจําลอง และดําเนินการทดสอบการสรุป โดยการ
กําหนดเงื่อนไขใหคาน้ําหนักองคประกอบทุกตัวแปรที่ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติมีคา
เทากันระหวางกลุม ผลการทดสอบการสรุปพบวา ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงวา แบบจําลองทั้งสอง
มีความกลมกลืนไมแตกตางกัน ดังนั้นผูวิจัยจึงนําแบบจําลองการสรุปนี้เปนฐานในการทดสอบความ
แตกตางของคาอิทธิพลในขั้นที่ 3 ตอไป
ขั้นที่ 3 การวิเคราะหเพื่อคนหาวามีคาอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุที่มีตอตัวแปรผลใดบางที่
แตกตางกันระหวางกลุม มีขั้นตอนยอยดังนี้ 3.1) การกําหนดเงื่อนไขใหคาอิทธิพลทุกตัวเทากัน
ระหว างกลุ ม และพิ จารณาผลการทดสอบจากผลต างไค-สแควร ระหว างแบบจํ าลองในขั้ นนี้ กั บ
แบบจําลองการสรุปขั้นที่ 2 ที่ระดับองศาอิสระเทากับผลตางขององศาอิสระของแบบจําลองทั้งสอง หาก
ผลการทดสอบพบวาผลตางไค-สแควรระหวางแบบจําลองในขั้นนี้กับแบบจําลองการสรุปขั้นที่ 2 มี
นัยสําคัญทางสถิติ แสดงวา มีคาอิทธิพลอยางนอย 1 ตัวที่แตกตางกันระหวางกลุม ผูวิจัยจึงตอง
ดําเนินการทดสอบคนหาวามีคาอิทธิพลใดบางที่มีคาแตกตางกันระหวางกลุม 3.2) การทดสอบวาคา
อิทธิพลมีคาแตกตางกันระหวางกลุมหรือไม โดยการกําหนดเงื่อนไขใหมีคาอิทธิพลนั้นมีคาเทากัน
ระหวางกลุม และพิจารณาผลการทดสอบจากคาผลตางไค-สแควรระหวางแบบจําลองนี้กับแบบจําลอง
ของการสรุปขั้นที่ 2 ที่ระดับองศาอิสระเทากับผลตางขององศาอิสระของแบบจําลองทั้งสอง ซึ่งหากผล
การทดสอบพบวามีนัยคัญทางสถิติ แสดงวา คาอิทธิพลนี้มีคาแตกตางกันระหวางกลุม ผูวิจัยจะตอง
ดําเนินการทดสอบความแตกตางทุกคาอิทธิพลในแบบจําลอง และ 3.3) การสรุป โดยการกําหนด
เงื่อนไขใหคาอิทธิพลทุกตัวที่ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ มีคาเทากันระหวางกลุม และ
พิจารณาผลการทดสอบจากคาผลตางไค-สแควรระหวางแบบจําลองการสรุปขั้นที่ 3 นี้กับการสรุปขั้นที่
2 ที่ระดับองศาอิสระเทากับผลตางขององศาอิสระของแบบจําลองทั้งสอง หากผลการทดสอบไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ แสดงวาแบบจําลองทั้งสองมีความกลมกลืนไมแตกตางกัน
สําหรับการศึกษาครั้งนี้ ในขั้นที่ 3 นี้ ผูวิจัยพบวา ผลการวิเคราะหมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดง
วา มีคาอิทธิพลอยางนอย 1 ตัวที่แตกตางกันระหวางกลุม ผูวิจัยจึงดําเนินการทดสอบคนหาวามีคา
อิ ท ธิ พ ลใดบ า งที่ มี ค า แตกต า งกั น ระหว า งกลุ ม โดยการทดสอบความแตกต างทุ กค า อิ ท ธิ พ ลใน
แบบจําลองและดําเนินการทดสอบการสรุปขั้นที่ 3 ซึ่งผลการวิเคราะห แสดงรายละเอียดดังตาราง 12
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ตาราง 12 ผลการวิเคราะหความไมแปรเปลี่ยนของเอกลักษณพลเมืองอาเซียนที่สงผลตอพฤติกรรม
ตามบทบาทพลเมืองอาเซียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทรระหวาง
เพศชายและเพศหญิง
รูปแบบความสัมพันธ
ตามสมมติฐาน
ขั้นที่ 1 รูปแบบความ
สัมพันธเหมือนกันและไม
มีการกําหนดเงื่อนไข
บังคับใหคาอิทธิพลใน
แบบจําลองเทากัน
ระหวางกลุม
ขั้นที่ 2 กําหนดเงื่อนไข
ใหคาสัมประสิทธิ์อิทธิพล
ในการวัดตัวแปรแฝง
ทุกตัวในรูปแบบเทากัน
ระหวางกลุม
ขั้นที่ 2.1 กําหนด
เงื่อนไขใหน้ําหนัก
องคประกอบตัวแปร
สังเกตทักษะอาเซียนที่
วัดตัวแปรแฝงพฤติกรรม
ตามบทบาทเทากัน
ระหวางกลุม
ขั้นที่ 2.2 กําหนด
เงื่อนไขใหน้ําหนัก
องคประกอบตัวแปร
สังเกตดานความรูสึกที่
วัดตัวแปรแฝงเจตคติตอ
ประชาคมอาเซียนเทากัน
ระหวางกลุม
ขั้นที่ 2.3 กําหนด
เงื่อนไขใหน้ําหนัก
องคประกอบตัวแปร
สังเกตดานความพรอมที่
วัดตัวแปรแฝงเจตคติตอ
ประชาคมอาเซียนเทากัน
ระหวางกลุม

2

เงื่อนไขความไมแปรเปลี่ยน
ดัชนีความกลมกลืน (Fit Index)
df p -value RMSEA 2 /df GFI Δ 2 Δdf p –value

265.43 112

0.00

0.073

2.369 0.93

-

283.51 118

0.00

0.074

2.402 0.92 18.06

265.54 113

0.00

0.072

2.349 0.93

268.31 113

0.00

0.073

2.374 0.93

279.65 113

0.00

0.075

2.474 0.92 14.22

-

-

6

0.006*

(ขั้น2-ขั้น1)

(ขั้น2-ขั้น1)

0.11

1

(ขั้น2.1-ขั้น1) (ขั้น2.1-ขั้น1)

2.88

1

(ขั้น2.2-ขั้น1) (ขั้น2.2-ขั้น1)

1

(ขั้น2.3-ขั้น1) (ขั้น2.3-ขั้น1)

0.740

0.089

0.000*
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ตาราง 12 (ตอ)
รูปแบบความสัมพันธ
ตามสมมติฐาน
ขั้นที่ 2.4 กําหนด
เงื่อนไขใหน้ําหนัก
องคประกอบตัวแปร
สังเกตความสําคัญของ
เอกลักษณที่วัดตัวแปร
แฝงเอกลักษณพลเมือง
อาเซียนเทากันระหวาง
กลุม
ขั้นที่ 2.5 กําหนด
เงื่อนไขใหน้ําหนัก
องคประกอบตัวแปร
สังเกตภาคภูมิใจใน
เอกลักษณที่วัดตัวแปร
แฝงเอกลักษณพลเมือง
อาเซียนเทากันระหวาง
กลุม
ขั้นที่ 2.6 กําหนด
เงื่อนไขใหน้ําหนัก
องคประกอบตัวแปร
สังเกตดานอารมณที่วัด
ตัวแปรแฝงความผูกพัน
ตอบทบาทเทากัน
ระหวางกลุม

2

เงื่อนไขความไมแปรเปลี่ยน
ดัชนีความกลมกลืน (Fit Index)
df p -value RMSEA 2 /df GFI Δ 2 Δdf p –value

266.20 113

0.00

0.072

2.355 0.93

266.78 113

0.00

0.072

2.360 0.93

265.67 113

0.00

0.072

2.359 0.93

270.30 117

0.00

0.071

2.310 0.93

ขั้นที่ 3 กําหนดเงื่อนไข
ใหคาสัมประสิทธิ์อิทธิพล
ตัวแปรสาเหตุที่มีตอ
288.00 125
ตัวแปรผลทุกตัวเทากัน
ระหวางกลุม

0.00

0.071

2.304 0.92

สรุป ขั้นที่ 2

0.77

1

(ขั้น2.4-ขั้น1) (ขั้น2.4-ขั้น1)

1.35

1

(ขั้น2.5-ขั้น1) (ขั้น2.5-ขั้น1)

0.24

1

(ขั้น2.6-ขั้น1) (ขั้น2.6-ขั้น1)

4.87

5

(สรุปขั้น2ขั้น1)

(สรุปขั้น2ขั้น1)

17.7

8

(ขั้น3สรุปขั้น 2)

(ขั้น3สรุปขั้น2)

0.380

0.248

0.624

0.432

0.023*
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ตาราง 12 (ตอ)
รูปแบบความสัมพันธ
ตามสมมติฐาน
ขั้นที่ 3.1 กําหนดเงื่อนไข
ใหคาอิทธิพลตัวแปร
สาเหตุเอกลักษณ
พลเมืองอาเซียนที่มีตอ
ตัวแปรผลพฤติกรรมตาม
บทบาทเทากันระหวาง
กลุม
ขั้นที่ 3.2 กําหนด
เงื่อนไขใหคาอิทธิพลตัว
แปรสาเหตุความผูกพัน
ตอบทบาทที่มีตอตัวแปร
ผลเอกลักษณพลเมือง
อาเซียนเทากันระหวาง
กลุม
ขั้นที่ 3.3 กําหนด
เงื่อนไขใหคาอิทธิพล
ตัวแปรสาเหตุเจตคติตอ
ประชาคมอาเซียนที่มีตอ
ตัวแปรผลเอกลักษณ
พลเมืองอาเซียนเทากัน
ระหวางกลุม
ขั้นที่ 3.4 กําหนด
เงื่อนไขใหคาอิทธิพล
ตัวแปรสาเหตุรวมหมู
นิยมที่มีตอตัวแปรผล
เอกลักษณพลเมือง
อาเซียนเทากันระหวาง
กลุม

ดัชนีความกลมกลืน (Fit Index)
p -value

RMSEA

2 /df GFI

272.74 118

0.00

0.071

2.311 0.93

271.18 118

0.00

0.071

2.298 0.93

272.44 118

0.00

0.071

2.308 0.93

274.68 118

0.00

0.072

2.327 0.93

2

df

เงื่อนไขความไมแปรเปลี่ยน
Δ

2

Δdf

2.44

1

(ขั้น3.1สรุปขั้น2)

(ขั้น3.1สรุปขั้น2)

0.88

1

(ขั้น3.2สรุปขั้น2)

(ขั้น3.2สรุปขั้น2)

2.14

1

(ขั้น3.3สรุปขั้น2)

(ขั้น3.3สรุปขั้น2)

4.38

1

(ขั้น3.4สรุปขั้น2)

(ขั้น3.4สรุปขั้น2)

p–
value

0.118

0.348

0.143

0.036*
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ตาราง 12 (ตอ)
รูปแบบความสัมพันธ
ตามสมมติฐาน
ขั้นที่ 3.5 กําหนดเงื่อนไข
ใหคาอิทธิพลตัวแปร
สาเหตุเจตคติตอ
ประชาคมอาเซียนที่มีตอ
ตัวแปรผลความผูกพัน
ตอบทบาทเทากัน
ระหวางกลุม
ขั้นที่ 3.6 กําหนดเงื่อนไข
ใหคาอิทธิพลตัวแปร
สาเหตุการเปดรับ
ขาวสารที่มีตอตัวแปรผล
ความผูกพันตอบทบาท
เทากันระหวางกลุม
ขั้นที่ 3.7 กําหนด
เงื่อนไขใหคาอิทธิพลตัว
แปรสาเหตุรวมหมูนิยมที่
มีตอตัวแปรผลความ
ผูกพันตอบทบาทเทากัน
ระหวางกลุม
ขั้นที่ 3.8 กําหนด
เงื่อนไขใหคาอิทธิพลตัว
แปรสาเหตุการรับรู
บรรยากาศที่มีตอตัวแปร
ผลการเปดรับขาวสาร
เทากันระหวางกลุม
สรุปขั้นที่ 3

2

เงื่อนไขความไมแปรเปลี่ยน
ดัชนีความกลมกลืน (Fit Index)
df p -value RMSEA 2 /df GFI Δ 2 Δdf p –value

270.41 118

0.00

0.071

2.291 0.93

270.28 118

0.00

0.071

2.290 0.93

274.27 118

0.00

0.072

2.324 0.93

0.11

1

(ขั้น3.5สรุปขั้น2)

(ขั้น3.5สรุปขั้น2)

0.02

1

(ขั้น3.6สรุปขั้น2)

(ขั้น3.6สรุปขั้น2)

3.97

1

(ขั้น3.7สรุปขั้น2)

(ขั้น3.7สรุปขั้น2)

1.58

1
(ขั้น3.8สรุปขั้น2)

271.88 118

0.00

0.071

2.304 0.93

(ขั้น3.8สรุปขั้น2)

282.18 123

0.00

0.071

2.294 0.92

11.88

6

(สรุปขั้น3สรุปขั้น2)

(สรุปขั้น3สรุปขั้น2)

0.740

0.887

0.046*

0.208

0.065

จากตาราง 12 แสดงผลการวิ เคราะห ความไม แปรเปลี่ ย นของแบบจํ าลองโครงสร าง
ความสัมพันธเชิงสาเหตุของเอกลักษณพลเมืองอาเซียนที่สงผลตอพฤติกรรมตามบทบาทพลเมือง
อาเซียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ระหวางเพศชายและเพศหญิง

121
ขั้นที่ 1 เปนการกําหนดใหแบบจําลองของทั้งสองกลุมมีรูปแบบความสัมพันธของตัวแปร
เหมือนกัน โดยไมมีการกําหนดเงื่อนไขแบบจําลองของทั้งสองกลุมมีคาอิทธิพลเทากันระหวางกลุม ซึ่ง
พิ จารณาจากดั ชนี ความกลมกลืน ผลการทดสอบพบวา การวิเคราะหในขั้นที่ 1 ดั ชนี แสดงความ
กลมกลืนของแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธที่สรางขึ้นกับขอมูลเชิงประจักษ มีคาเปนไปตาม
เกณฑที่กําหนด (2 = 265.43, df= 112, p-value= 0.00, 2 /df= 2.369, RMSEA= 0.073, GFI=
0.93) แสดงวา โครงสรางความสัมพันธระหวางตัวแปรในแบบจําลองทั้งสองกลุมเหมือนกัน แตอาจ
แตกตางกันที่ขนาดความสัมพันธระหวางตัวแปร ซึ่งแบบจําลองที่ไดนี้ก็จะเปนฐานในการทดสอบในขั้น
ที่ 2 ตอไป จึงไดดําเนินการวิเคราะหในขั้นตอไป ซึ่งเปนการวิเคราะหเพื่อทดสอบความไมแปรเปลี่ยน
ของคาความสัมพันธระหวางตัวแปร
ขั้นที่ 2 การวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบวามีคาน้ําหนักองคประกอบตัวแปรสังเกตใดบางที่
แตกตางกันระหวางกลุม ผูวิจัยดําเนินการดังนี้
2.1 กําหนดเงื่อนไขใหคาน้ําหนักองคประกอบของตัวแปรสังเกตในการวัดตัวแปร
แฝงทุกตั วเทากั นระหว างกลุม ผลการทดสอบจะพิจารณาจากผลตางของค าไค-สแควรระหวาง
แบบจําลองในขั้นนี้กับขั้นที่ 1 ที่ระดับองศาอิสระเทากับผลตางขององศาอิสระของแบบจําลองทั้งสอง
ผลการทดสอบพบวา คาผลตางคาไค-สแควรระหวางแบบจําลองในขั้นนี้กับขั้นที่ 1 ที่ระดับองศาอิสระ
เทากับผลตางขององศาอิสระของแบบจําลองทั้งสองมีนัยสําคัญทางสถิติ (Δ2=18.06, Δdf=6,
p-value=0.006) แสดงวา มีคาน้ําหนักองคประกอบของตัวแปรสังเกตอยางนอย 1 ตัวที่แตกตางกัน
ระหวางกลุม ผูวิจัยจึงดําเนินการทดสอบคนหาวามีคาน้ําหนักองคประกอบใดบางที่มีคาแตกตางกัน
ระหวางกลุม โดยทดสอบทุกคาน้ําหนักองคประกอบในแบบจําลอง
2.2 การทดสอบความแตกตางกันของคาน้ําหนักองคประกอบทุกคาที่มีการทดสอบ
นัยสํ าคัญ โดยพิจารณาผลการทดสอบจากค าผลตางไค-สแควร ระหวางแบบจําลองนี้ กับขั้ นที่ 1
ที่ระดับองศาอิสระเทากับผลตางขององศาอิสระของแบบจําลองทั้งสอง
ผลการทดสอบพบวา คาผลตางไค-สแควรระหวางแบบจําลองในการทดสอบความ
แตกตางกันของคาน้ําหนักองคประกอบ 6 ตัวแปรสังเกต กับขั้นที่ 1 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จํานวน 1 ตัวแปรสังเกต แสดงวา มีคาน้ําหนักองคประกอบของตัวแปรที่แตกตางกันระหวางกลุม
จํานวน 1 ตัวแปรสังเกต ซึ่งพบวา ขั้นการกําหนดเงื่อนไขใหน้ําหนักองคประกอบตัวแปรสังเกตดาน
ความพรอมที่วัดตัวแปรแฝงเจตคติตอประชาคมอาเซียนในแบบจําลองเทากันระหวางกลุม พบวา
ผลตางไค-สแควรระหวางแบบจําลองนี้ กับขั้นที่ 1 มีนัยสําคัญทางสถิติ (Δ 2 =14.22, Δdf=1,
p-value=0.000) แสดงวา น้ําหนักองคประกอบตัวแปรสังเกตดานความพรอมที่วัดตัวแปรแฝงเจตคติ
ตอประชาคมอาเซียนแตกตางกันระหวางกลุม
2.3 สรุปผลขั้นที่ 2 เปนการวิเคราะหโดยการกําหนดเงื่อนไขใหคาน้ําหนัก
องคประกอบตัวแปรสังเกตที่ใชวัดตัวแปรแฝงทุกตัวที่ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเทากัน
ระหวางกลุม ผลการวิเคราะหพบวา คาไค-สแควร 2 =270.30, df=117, RMSEA=0.071,
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GFI=0.93, 2 /df=2.31 ผลการทดสอบพบวา ผลตางไค-สแควรระหวางแบบจําลองทั้งสองไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ (Δ 2 =4.87, Δdf=5, p-value=0.432) แสดงวา แบบจําลองสรุปขั้นที่ 2 มีความ
กลมกลืนไมแตกตางกับแบบจําลองขั้นที่ 1 ซึ่งผูวิจัยจึงไดนําแบบจําลองสรุปขั้นที่ 2 นี้ไปเปน
แบบจําลองฐานในการทดสอบความแตกตางกันของคาอิทธิพลในขั้นตอไป
ขั้นที่ 3 การวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบวามีคาอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุที่มีตอตัวแปรผล
ใดบางที่แตกตางกันระหวางกลุม ผูวิจัยดําเนินการดังนี้
3.1 กําหนดเงื่อนไขใหคาอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุที่มีตอตัวแปรผลทุกตัวเทากัน
ระหวางกลุม ผลการทดสอบพบวา ผลตางของคาไคสแควรระหวางแบบจําลองในขั้นที่ 3 นี้กับ
แบบจําลองสรุปขั้นที่ 2 มีระดับนัยสําคัญทางสถิติ (Δ2=17.7, Δdf=8, p-value=0.023) แสดงวา มี
คาอิทธิพลอยางนอย 1 ตัวที่แตกตางกันระหวางกลุม ดังนั้นผูวิจัยจึงทําการวิเคราะหเพื่อคนหาวามีคา
อิทธิพลคาใดบางที่แตกตางกันระหวางกลุม ดังนี้
3.2 การทดสอบความแตกตางกันของคาอิทธิพล ผลการทดสอบพบวา ผลตางของคา
ไค-สแควรระหวางแบบจําลองในการทดสอบความแตกตางกันของคาอิทธิพล 8 คาอิทธิพล กับ
แบบจําลองสรุปขั้นที่ 2 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 2 คาอิทธิพล แสดงวา มีคาอิทธิพล
ที่แตกตางกันระหวางกลุม จํานวน 2 คาอิทธิพล และมีคาอิทธิพลไมแตกตางกันระหวางกลุม จํานวน
6 คาอิทธิพล ผลการทดสอบดังตอไปนี้
1) การกําหนดเงื่อนไขใหคาอิทธิพลตัวแปรเอกลักษณพลเมืองที่มีตอตัวแปร
พฤติกรรมตามบทบาทพลเมืองอาเซียนเทากันระหวางกลุม และพิจารณาผลการทดสอบจากคา
ผลตางไค-สแควรระหวางแบบจําลองนี้ กับแบบจําลองสรุปขั้นที่ 2 พบวาไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
(Δ2=2.44, Δdf=1, p-value=0.118) แสดงวา คาอิทธิพลตัวแปรเอกลักษณพลเมืองที่มีตอตัวแปร
พฤติกรรมตามบทบาทพลเมืองอาเซียนไมแตกตางกันระหวางกลุม
2) การกําหนดเงื่อนไขใหคาอิทธิพลตัวแปรความผูกพันตอบทบาทที่มีตอตัว
แปรผลเอกลักษณพลเมืองอาเซียนเทากันระหวางกลุม และพิจารณาผลการทดสอบจากคาผลตาง
ไค-สแควรระหวางแบบจําลองนี้ กับแบบจําลองสรุปขั้นที่ 2
พบวา ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
(Δ2=0.88, Δdf=1, p-value=0.348) แสดงวา คาอิทธิพลตัวแปรความผูกพันตอบทบาทที่มีตอตัว
แปรเอกลักษณพลเมืองอาเซียนไมแตกตางกันระหวางกลุม
3) การกําหนดเงื่อนไขใหคาอิทธิพลตัวแปรเจตคติตอประชาคมอาเซียนที่มีตอ
ตัวแปรผลเอกลักษณพลเมืองอาเซียนเทากันระหวางกลุม และพิจารณาผลการทดสอบจากคาผลตาง
ไค-สแควรระหวางแบบจําลองนี้ กับ แบบจํ าลองสรุปขั้นที่ 2
พบว าไมมีนัยสําคัญทางสถิ ติ
(Δ2=2.14, Δdf=1, p-value=0.143) แสดงวา คาอิทธิพลตัวแปรเจตคติตอประชาคมอาเซียนที่มีตอ
ตัวแปรเอกลักษณพลเมืองอาเซียนไมแตกตางกันระหวางกลุม
4)
การกําหนดเงื่อนไขใหคาอิทธิพลตัวแปรรวมหมูนิยมที่มีตอตัวแปร
เอกลัก ษณพลเมืองอาเซียนเท ากันระหวางกลุม และพิจารณาผลการทดสอบจากคาผลต างไค-
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สแควรระหวางแบบจําลองนี้ กับแบบจําลองสรุปขั้นที่ 2 พบวามีนัยสําคัญทางสถิติ (Δ2=4.38,
Δdf=1, p-value=0.036) แสดงวา คาอิทธิพลตัวแปรรวมหมูนิยมที่มีตอตัวแปรเอกลักษณพลเมือง
อาเซียนแตกตางกันระหวางกลุม
5) การกําหนดเงื่อนไขใหคาอิทธิพลตัวแปรเจตคติตอประชาคมอาเซียนที่มีตอ
ตัวแปรความผูกพันตอบทบาทเทากันระหวางกลุม และพิจารณาผลการทดสอบจากคาผลตางไคสแควรระหวางแบบจําลองนี้ กับแบบจําลองสรุปขั้นที่ 2 พบวาไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (Δ2=0.11,
Δdf=1, p-value=0.740) แสดงวาคาอิทธิพลตัวแปรเจตคติตอประชาคมอาเซียนที่มีตอตัวแปรความ
ผูกพันตอบทบาทไมแตกตางกันระหวางกลุม
6) การกําหนดเงื่อนไขใหคาอิทธิพลตัวแปรการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับ
อาเซียนที่มีตอตัวแปรความผูกพันตอบทบาทเทากันระหวางกลุม และพิจารณาผลการทดสอบจาก
คาผลตางไค-สแควรระหวางแบบจําลองนี้ กับแบบจําลองสรุปขั้นที่ 2 พบวาไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
(Δ2=0.02, Δdf=1, p-value=0.887) แสดงวาคาอิทธิพลตัวแปรการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับอาเซียน
ที่มีตอตัวแปรความผูกพันตอบทบาทไมแตกตางกันระหวางกลุม
7) การกําหนดเงื่อนไขใหคาอิทธิพลตัวแปรรวมหมูนิยมที่มีตอตัวแปรความ
ผูกพันตอบทบาทเทากันระหวางกลุม และพิจารณาผลการทดสอบจากคาผลตางไค-สแควรระหวาง
แบบจําลองนี้ กับแบบจําลองสรุปขั้นที่ 2 พบวามีนัยสําคัญทางสถิติ (Δ2=3.97, Δdf=1, pvalue=0.046) แสดงวา คาอิทธิพลตัวแปรรวมหมูนิยมที่มีตอตัวแปรความผูกพันตอบทบาทแตกตาง
กันระหวางกลุม
8) การกําหนดเงื่อนไขใหคาอิทธิพลตัวแปรการรับรูบรรยากาศความเปน
อาเซียนที่มีตอตัวแปรการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับอาเซียนเทากันระหวางกลุม และพิจารณาผลการ
ทดสอบจากคาผลตางไค-สแควรระหวางแบบจําลองนี้ กับแบบจําลองสรุปขั้นที่ 2 พบวาไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ (Δ2=1.58, Δdf=1, p-value=0.208) แสดงวา คาอิทธิพลตัวแปรการรับรู
บรรยากาศความเปนอาเซี ยนที่มีตอตั วแปรการเป ดรั บ ขาวสารเกี่ยวกับ อาเซียนไมแตกตางกัน
ระหวางกลุม
3.3 การสรุปขั้นที่ 3 เปนการวิเคราะหโดยการกําหนดเงื่อนไขใหคาอิทธิพลของตัวแปร
สาเหตุที่มีตอตัวแปรผลทุกตัวที่ไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญเทากันระหวางกัน และพิจารณาผลการ
ทดสอบจากคาผลตางไค-สแควรระหวางแบบจําลองขั้นสรุปนี้ กับแบบจําลองสรุปขั้นที่ 2 ผลพบวา
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (Δ2=11.88, Δdf=6, p-value=0.065) แสดงวา แบบจําลองการสรุปขั้นที่ 3
มีความกลมกลืนไมแตกตางกับแบบจําลองสรุปขั้นที่ 2 จึงไดนําแบบจําลองสรุปขั้นที่ 3 นี้ เปน
แบบจําลองที่ใชสรุปรายงานผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคาน้ําหนักองคประกอบและคาอิทธิพลของ
ตัวแปรสาเหตุที่มีตอตัวแปรผลที่แตกตางกันระหวางกลุม
สรุปผลการวิจัยตามสมมติฐานการวิจัยที่ 2 แบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุ
ของเอกลักษณพลเมืองอาเซียนที่สงผลตอพฤติกรรมตามบทบาทพลเมืองอาเซียน ระหวางเพศชาย
และเพศหญิ ง แตกต า งกั น ผลการวิ จั ยพบว า แบบจํ าลองโครงสร างความสั มพั นธ เชิ งสาเหตุ ของ
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เอกลั ก ษณ พ ลเมื อ งอาเซี ย นที่ ส ง ผลต อ พฤติ ก รรมตามบทบาทพลเมื อ งอาเซี ย น มี รู ป แบบ
ความสัมพันธมีลักษณะไมแปรเปลี่ยนระหวางกลุม และพบวา มีความแปรเปลี่ยนของคาพารามิเตอรที่
ทดสอบบางตัว กลาวคือ จากการทดสอบพบวา คาน้ําหนักองคประกอบของตัวแปรสังเกตที่วัดตัวแปร
แฝงแตกตางกันระหวางกลุมเพียง 1 ตัวแปร และคาอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุที่มีตอตัวแปรผลลัพธ
แตกตางกันระหวางกลุมบางตัวแปร ผลการวิจัยจึงสนับสนุนสมมติฐานการวิจัยที่ 2 บางสวน
ความรูสึก

ความคิด

0.71*

0.60*

0.79*

เจตคติตอ
ประชาคม

รวมหมูนิยม
1.00*

0.76*

-0.03
(0.08*)

รวมหมูนิยม

0.03
(0.12*)
ดานปฏิสัมพันธ

0.70*

ดานอารมณ

0.72*

0.75*

0.72*

1.00*

เอกลักษณ
พลเมือง
อาเซียน

0.65*
0.69*
0.69*

ความเดน
ความสําคัญ
ภาคภูมิใจ

0.26*
0.86*

ความผูกพัน

0.24*
รับรูบรรยากาศ
อาเซียน

ความพรอม

พฤติกรรมตาม
บทบาทพลเมือง
อาเซียน

0.78*

ปฏิบัติตามกฏบัตร

0.76*

ทักษะอาเซียน

เปดรับ
ขาวสาร
1.00*

รับรูบรรยากาศ

เปดรับขาวสาร

2=282.18, df=123, p-value=0.00, 2/df=2.294, RMSEA=0.071, GFI= 0.92,

หมายเหตุ :

*

= มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
= เสนอิทธิพลที่มีความแตกตางกันระหวางกลุม
นอกวงเล็บ = คาสัมประสิทธิ์อิทธิพลของกลุมเพศชาย

ภาพประกอบ 15 ผลการประมาณคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐาน เปรียบเทียบแบบจําลอง
ความสัมพันธเชิงสาเหตุของเอกลักษณพลเมืองอาเซียนที่สงผลตอพฤติกรรม
ตามบทบาทพลเมืองอาเซียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ระหวางกลุมเพศชายและกลุมเพศหญิง
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สวนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยตัวแปรแฝงในแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิง
สาเหตุของเอกลักษณพลเมืองอาเซียนที่สงผลตอพฤติกรรมตามบทบาทพลเมืองอาเซียนระหวาง
กลุมเพศชายและกลุมเพศหญิง
ตาราง 13 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยตัวแปรแฝงในแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุ
ของเอกลักษณพลเมืองอาเซียนที่สงผลตอพฤติกรรมตามบทบาทพลเมืองอาเซียนระหวางกลุม
เพศชายและกลุมเพศหญิง
ตัวแปรแฝง
1. รวมหมูนิยม
2. รับรูบรรยากาศ
3. เปดรับขาวสาร
4. ความผูกพันตอบทบาท
5. เจตคติตอประชาคมอาเซียน
6. เอกลักษณพลเมืองอาเซียน
7. พฤติกรรมตามบทบาทพลเมืองอาเซียน

ผลตาง
คาเฉลี่ย
-0.26
-0.39
0.03
0.05
-0.30
0.04
0.18

ความคาดเคลือ่ น

t-value

0.27
0.33
0.22
0.15
0.15
0.11
0.41

-0.96
-1.19
0.12
0.31
-1.99*
0.40
0.44

หมายเหตุ: * หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05, ผลตางคาเฉลี่ย= คาเฉลี่ยของกลุมเพศหญิง –
คาเฉลี่ยของกลุมเพศชาย

ตาราง 13 แสดงผลการเปรี ย บเที ย บค า เฉลี่ ย ตั ว แปรแฝงในแบบจํ า ลองโครงสร า ง
ความสัมพันธเชิงสาเหตุของเอกลักษณพลเมืองอาเซียนที่สงผลตอพฤติกรรมตามบทบาทพลเมือง
อาเซียนระหวางกลุมเพศหญิงและกลุมเพศชาย ในการวิเคราะหผลตางคาเฉลี่ยตัวแปรแฝง ผูวิจัย
กําหนดใหกลุมเพศชายเปนฐาน หากพบวาผลตางมีคาเปนบวก แสดงวา กลุมเพศหญิงมีคาเฉลี่ยตัว
แปรแฝงมากกวากลุมเพศชาย แตถาผลตางคาเฉลี่ยตัวแปรแฝงมีคาเปนลบ แสดงวา กลุมเพศหญิงมี
คาเฉลี่ยตัวแปรแฝงนอยกวากลุมเพศชาย ผลการทดสอบพบวา ตัวแปรแฝงที่พบคาเฉลี่ยแตกตางกัน
ระหวางกลุมเพศหญิงและกลุมเพศชาย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ ตัวแปรเจตคติตอ
ประชาคมอาเซียน โดยกลุมเพศหญิงมีคาเฉลี่ยนอยกวากลุมเพศชาย (t-value= -1.99) สวนตัวแปร
พฤติกรรมตามบทบาทพลเมืองอาเซียน เอกลักษณพลเมืองอาเซียน รวมหมูนิยม
การรับรู
บรรยากาศความเปนอาเซียน การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับอาเซียน และความผูกพันตอบทบาท
พบวา คาเฉลี่ยแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (t-value= 0.441, 0.40, -0.96, -1.19, 0.12
และ 0.31 ตามลําดับ) สรุปผลการวิจัยตามสมมติฐานการวิจัยขอที่ 3 คาเฉลี่ยตัวแปรแฝงในรูปแบบ
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ความสัมพันธเชิงสาเหตุของเอกลักษณพลเมืองอาเซียนที่สงผลตอพฤติกรรมตามบทบาทพลเมือง
อาเซี ย นของนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร ร ะหว า งเพศชายและเพศหญิ ง แตกต า งกั น
ผลการวิจัยพบวา ในแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุของเอกลักษณพลเมืองอาเซียนที่
สงผลตอพฤติกรรมตามบทบาทพลเมืองอาเซียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ระหวาง
เพศชายและเพศหญิง มีคาเฉลี่ยตัวแปรแฝงแตกตางกันเพียงบางสวน ดังนั้น จึงสนับสนุนสมมติฐาน
การวิจัยที่ 3 บางสวน คือสนับสนุนในสวนที่ตัวแปรเจตคติตอประชาคมอาเซียน มีคาเฉลี่ยตัวแปร
แฝงแตกตางกันระหวางกลุมเพศหญิงและกลุมเพศชาย
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บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายและขอเสนอแนะการวิจัย
การวิจัยเรื่องปจจัยเชิงสาเหตุของเอกลักษณพลเมืองอาเซียนที่สงผลตอพฤติกรรมตาม
บทบาทพลเมื อ งอาเซี ย นของนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร มี ค วามมุ ง หมายหลั ก
1) เพื่อทดสอบแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุของเอกลักษณพลเมืองอาเซียนที่สงผล
ต อ พฤติ ก รรมตามบทบาทพลเมื อ งอาเซี ย นของนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร
2) เพื่อเปรียบเทียบแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธปจจัยเชิงสาเหตุของเอกลักษณพลเมือง
อาเซียนที่สงผลตอพฤติกรรมตามบทบาทพลเมืองอาเซียนระหวางเพศชายกับเพศหญิงโดยผูวิจัยได
กําหนดสมมติฐานการวิจัย 3 ขอ ไดแก 1) แบบจําลองสมมติฐานที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมีความสอดคลอง
กับขอมู ลเชิงประจักษ 2)แบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเ ชิงสาเหตุของเอกลักษณพลเมือง
อาเซียนที่สงผลตอพฤติกรรมตามบทบาทพลเมืองอาเซียนระหวางเพศชายและเพศหญิงแตกตางกัน
และ 3) คาเฉลี่ยตัวแปรแฝงในรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของเอกลักษณพลเมืองอาเซียนที่
สงผลตอพฤติกรรมตามบทบาทพลเมืองอาเซียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทรระหวาง
เพศชายและเพศหญิงแตกตางกัน
ตัวแปรที่ศึกษาประกอบดวย 1) ตัวแปรเชิงเหตุ ไดแกการรับรูบรรยากาศความเปนอาเซียน
การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับอาเซียนรวมหมูนิยม เจตคติตอประชาคมอาเซียน และความผูกพันตอ
บทบาท2) ตัวแปรผล ไดแก เอกลักษณพลเมืองอาเซียนและพฤติกรรมตามบทบาทพลเมืองอาเซียน
3) ตัวแปรจัดประเภท ไดแก เพศชาย และเพศหญิงกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ สุมมาจาก
ประชากรนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่กําลังศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรทั้ง 5 วิทยาเขต
และมีสถานภาพเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมาแลวอยางนอย 1 ป โดยใชการสุมแบบ
แบงชั้นภูมิตามสัดสวนของประชากร ใชตัวแปรสถานภาพทางเพศของนักศึกษาเปนเกณฑในการ
แบงชั้นภูมิ โดยสุมนักศึกษาเพศชายและนักศึกษาเพศหญิง ตามสัดสวนของประชากรในแตละวิทยา
เขต รวมจํานวนทั้งสิ้น 520 คน ประกอบดวยนักศึกษาเพศชาย จํานวน 260 คน และนักศึกษาเพศ
หญิง จํานวน 260 คน
การวิจัยครั้งนี้ ดําเนินการเก็บขอมูลโดยผูวิจัยและทีมผูชวยนักวิจัยทั้ง 5
วิทยาเขต
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 6 ระดับ ไดแก แบบวัด
พฤติกรรมการปฏิบัติตามมุงประสงคกฎบัตรอาเซียนมีคาสัมประสิทธิ์แอลฟาทั้งฉบับ เทากับ .83
มีค า สหสั ม พั น ธ ร ะหว า งคะแนนรายข อกั บ คะแนนรวมที่ ปรั บ แกร ะหวา ง .38-.54 และมี ค า ความ
เที่ยงตรงเชิงโครงสรางโดยพิจารณาจากคาน้ําหนักองคประกอบมาตรฐาน อยูระหวาง .33-.68แบบ
วัดทักษะอาเซียนมีคาสัมประสิทธิ์แอลฟาทั้งฉบับ เทากับ .77 มีคาสหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอ
กับคะแนนรวมที่ปรับแกระหวาง .36-.56 และ มีคาความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางโดยพิจารณาจากคา
น้ําหนักองคประกอบมาตรฐาน มีคาอยูระหวาง .37-.66แบบวัดเอกลักษณพลเมืองอาเซียนมีคา
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สัมประสิทธิ์แอลฟาทั้งฉบับ เทากับ .87 มีคาสหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวมที่
ปรั บ แก ร ะหว า ง .31-.77 และมี ค า ความเที่ ย งตรงเชิ ง โครงสร า งโดยพิ จ ารณาจากค า น้ํ า หนั ก
องคประกอบมาตรฐาน มีคาอยูระหวาง .37-.69แบบวัดความผูกพันตอบทบาทมีคาสัมประสิทธิ์แอล
ฟาทั้งฉบับ เทากับ .89 มีคาสหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวมที่ปรับแกระหวาง .47.74และมีคาความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางโดยพิจารณาจากคาน้ําหนักองคประกอบมาตรฐาน มีคาอยู
ระหวาง .34-.61แบบวัดเจตคติตอประชาคมอาเซียนมีคาสัมประสิทธิ์แอลฟาทั้งฉบับ เทากับ .92 มี
ค า สหสั ม พั น ธ ร ะหว า งคะแนนรายข อ กั บ คะแนนรวมที่ ป รั บ แก ร ะหว า ง .53-.87 และมี ค า ความ
เที่ยงตรงเชิงโครงสรางโดยพิจารณาจากคาน้ําหนักองคประกอบมาตรฐาน อยูระหวาง .43-69 แบบ
วัดการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับอาเซียนมีคาสัมประสิทธิ์แอลฟาทั้งฉบับ เทากับ .88 มีคาสหสัมพันธ
ระหว า งคะแนนรายข อ กั บ คะแนนรวมที่ ป รั บ แก ร ะหว า ง .54-.68 และมี ค า ความเที่ ย งตรงเชิ ง
โครงสรางโดยพิจารณาจากคาน้ําหนักองคประกอบมาตรฐาน อยูระหวาง .42-.60แบบวัดการรับรู
บรรยากาศความเปนอาเซียนมีคาสัมประสิทธิ์แอลฟาทั้งฉบับ เทากับ .90 มีคาสหสัมพันธระหวาง
คะแนนรายขอกับคะแนนรวมที่ปรับแกระหวาง .51-.71 และมีคาความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางโดย
พิจารณาจากคาน้ําหนักองคประกอบมาตรฐานอยูระหวาง .41-.57และแบบวัดรวมหมูนิยมมีค า
สัมประสิทธิ์แอลฟาทั้งฉบับ เทากับ .72 มีคาสหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวมที่
ปรั บ แก ร ะหว า ง .38-.56 และมี ค า ความเที่ ย งตรงเชิ ง โครงสร า งโดยพิ จ ารณาจากค า น้ํ า หนั ก
องคประกอบมาตรฐาน มีคาอยูระหวาง .23-.56
ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลเปน 3 ตอน ไดแก ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของ
กลุมตัวอยางเพื่ออธิบายลักษณะของกลุมตัวอยาง ตอนที่ 2 การวิเคราะหสถิติพื้นฐานของตัวแปร
โดยทําการตรวจสอบขอตกลงเบื้องตนสําหรับการวิเคราะหแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิง
สาเหตุ 2 ประเด็ น คื อ การตรวจสอบลั ก ษณะการแจกแจงของตั ว แปร และการตรวจสอบ
ความสัมพันธระหวางตัวแปร ตอนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลตามสมมติฐานการวิจัยแบงออกเปน 3
สวน คือ สวนที่ 1การวิเคราะหแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุของเอกลักษณพลเมือง
อ า เ ซี ย น ที่ ส ง ผ ล ต อ พ ฤ ติ ก ร ร ม ต า ม บ ท บ า ท พ ล เ มื อ ง อ า เ ซี ย น ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า
มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร ตามสมมติ ฐ านการวิจั ย ที่ 1.1-1.6สว นที่ 2การวิ เ คราะห ค วามไม
แปรเปลี่ยนของรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของเอกลักษณพลเมืองอาเซียนที่มีผลตอพฤติกรรม
ตามบทบาทพลเมืองอาเซียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ระหวางเพศชายและเพศ
หญิงตามสมมติฐานการวิจัยที่ 2 และสวนที่ 3การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยตัวแปรแฝงในแบบจําลอง
โครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุของเอกลักษณพลเมืองอาเซียนที่สงผลตอพฤติกรรมตามบทบาท
พลเมืองอาเซียนระหวางกลุมเพศชายและกลุมเพศหญิงตามสมมติฐานการวิจัยที่ 3
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สรุปผลการวิจัย
ผูวิจัยสรุปผลการวิจัยตามจุดมุงหมายของการศึกษา ดังนี้
1.
จากจุ ด มุ ง หมายของการวิ จั ย ข อ ที่ 1 ผลการวิ เ คราะห แ บบจํ า ลองโครงสร า ง
ความสัมพันธเชิงสาเหตุของเอกลักษณพลเมืองอาเซียนที่สงผลตอพฤติกรรมตามบทบาทพลเมือง
อาเซียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ผลการวิเคราะหแบบจําลองโครงสรางพบวา แบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุ
ของเอกลักษณพลเมืองอาเซียนที่สงผลตอพฤติกรรมตามบทบาทพลเมืองอาเซียนของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ มีความกลมกลืน
กับ ขอมูล เชิง ประจักษ ภายหลั งการปรับ รูป แบบความสัมพั นธ โดยมีคาดัช นีวั ดความกลมกลื น
เทากับ2= 184.85, df= 46, p-value= 0.00, 2/df= 4.018, RMSEA= 0.076, SRMR= 0.042,
GFI= 0.95, NFI=98,CFI=98, TLI =97และ AGFI = 0.90และผลจากการทดสอบตามสมมติฐานยอย
มีดังตอไปนี้
สมมติฐานการวิจัยที่ 1.1 การเปฐรับขาวสารเกี่ยวกับอาเซียน รวมหมูนิยม และเจตคติตอ
ประชาคมอาเซี ย นมี อิ ท ธิ พ ลทางตรงต อ ความผู ก พั น ต อ บทบาท การรั บ รู บ รรยากาศความเป น
อาเซียน มีอิทธิ พลทางตรงตอการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับ อาเซียนผลการวิจัยพบวาตัวแปรการ
เปดรับขาวสารเกี่ยวกับอาเซียน เจตคติตอประชาคมอาเซียนมีอิทธิพลทางตรงตอความผูกพันตอ
บทบาท อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยที่ตัวแปรที่มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลมากที่สุด คือ
เจตคติตอประชาคมอาเซียน และการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับอาเซียน มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพล
เทากับ 0.70 และ 0.23 สวนตัวแปรรวมหมูนิยมไมมีอิทธิพลทางตรงตอความผูกพันตอบทบาท
ตัวแปรการรับรูบ รรยากาศความเปนอาเซี ยน มีอิท ธิพลทางตรงตอการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับ
อาเซียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพล เทากับ 0.69
สมมติฐานการวิจัยที่1.2 ความผูกพันตอบทบาท รวมหมูนิยม และเจตคติตอประชาคม
อาเซียน มีอิทธิพลทางตรงตอเอกลักษณพลเมืองอาเซียนผลการวิจัยพบวา ความผูกพันตอบทบาท
รวมหมูนิยมและเจตคติตอประชาคมอาเซียน มีอิทธิพลทางตรงตอเอกลักษณพลเมืองอาเซียน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพล เทากับ 0.33, 0.08และ 0.64
สมมติฐานการวิจัยที่1.3 เอกลักษณพลเมืองอาเซียนมีอิทธิพลทางตรงตอพฤติกรรมตาม
บทบาทพลเมืองอาเซียน ผลการวิจัยพบวา ตัวแปรเอกลักษณพลเมืองอาเซียนมีอิทธิพลทางตรงตอ
พฤติ ก รรมตามบทบาทพลเมื องอาเซี ย น อยางมี นัยสํ าคั ญทางสถิติ ที่ ระดับ0.05 มี คาสัมประสิทธิ์
อิทธิพล เทากับ0.88
สมมติฐานการวิจัยที่ 1.4 การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับอาเซียนรวมหมูนิยม และเจตคติตอ
ประชาคมอาเซียนมีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมตามบทบาทพลเมืองอาเซียน ผานความผูกพันตอ
บทบาท และเอกลั กษณ พลเมื อ งอาเซี ย นผลการวิ จัย พบว า ตั ว แปรการเป ดรั บ ข า วสารเกี่ ยวกั บ
อาเซี ย นและเจตคติ ต อประชาคมอาเซียนมีอิท ธิพลทางออมตอ พฤติ ก รรมตามบทบาทพลเมือ ง
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อาเซียนผานความผูกพันตอบทบาทและเอกลักษณพลเมืองอาเซียน ตัวแปรรวมหมูนิยมมีอิทธิพล
ทางอ อ มต อ พฤติ ก รรมตามบทบาทพลเมื อ งอาเซี ย นผ า นเอกลั ก ษณ พ ลเมื อ งอาเซี ย น อย า งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพล เทากับ 0.07, 0.77และ0.08
สมมติ ฐ านการวิ จั ย ที่ 1.5 การรั บ รู บ รรยากาศความเป น อาเซี ย นมี อิ ท ธิ พ ลทางอ อ มต อ
พฤติกรรมตามบทบาทพลเมืองอาเซียน ผานการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับอาเซียน ความผูกพันตอ
บทบาท และเอกลักษณพลเมืองอาเซียนผลการวิจัยพบวาตัวแปรการรับรูบรรยากาศความเปน
อาเซี ย นมี อิ ท ธิ พ ลทางอ อ มต อ พฤติ ก รรมตามบทบาทพลเมื อ งอาเซี ย นผ า นการเปด รั บ ข า วสาร
เกี่ยวกับอาเซียน ความผูกพันตอบทบาท เอกลักษณพลเมืองอาเซียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพล เทากับ 0.05
สมมติฐานการวิจัยที่1.6ความผูกพันตอบทบาทมีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมตาม
บทบาทพลเมืองอาเซียนผานเอกลักษณพลเมืองอาเซียนผลการวิจัยพบวา ตัวแปรความผูกพันตอ
บทบาท มีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมตามบทบาทพลเมืองอาเซียน ผานเอกลักษณพลเมือง
อาเซียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพล เทากับ 0.29
2. จากจุดมุงหมายการวิจัยขอที่ 2ผลการวิเคราะหความไมแปรเปลี่ยนของแบบจําลอง
โครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุของเอกลักษณพลเมืองอาเซียนที่สงผลตอพฤติกรรมตามบทบาท
พลเมืองอาเซียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ระหวางเพศชายและเพศหญิง
ผลการทดสอบความไมแปรเปลี่ยนของแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุของ
เอกลั ก ษณ พ ลเมื อ งอาเซี ย นที่ ส ง ผลต อ พฤติ ก รรมตามบทบาทพลเมื อ งอาเซี ย นของนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยระหวางเพศชายกับเพศหญิง มีดังนี้
การวิเคราะหขั้นที่ 1 เปนการกําหนดใหแบบจําลองของทั้งสองกลุมมีรูปแบบความสัมพันธ
ของตัวแปรเหมือนกัน โดยไมมีการกําหนดเงื่อนไขแบบจําลองของทั้งสองกลุมมีคาอิทธิพลเทากัน
ระหวางกลุม ผลการทดสอบพบวา ดัชนีความกลมกลืนเกือบทุกดัชนีบงบอกวาแบบจําลองโครงสราง
ความสัมพันธที่วิเคราะหในขั้นตอนที่ 1 นี้ มีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษมีคาเปนไปตาม
เกณฑที่กําหนด (2= 265.43,df= 112,p-value=0.00,  2 /df= 2.369,RMSEA= 0.073, GFI= 0.93)
แสดงวา โครงสรางความสัมพันธระหวางตัวแปรในแบบจําลองทั้งสองกลุมเหมือนกัน แตอาจแตกตาง
กั น ที่ ข นาดความสั ม พั น ธ ร ะหว า งตั ว แปร จึ ง ดํ า เนิ น การวิ เ คราะห ใ นขั้ น ต อ ไป คื อ การวิ เ คราะห
เปรียบเทียบน้ําหนักองคประกอบของตัวแปรสังเกตที่ใชวัดตัวแปรแฝง และเปรียบเทียบคาอิทธิพลของ
ตัวแปรสาเหตุที่มีตอตัวแปรผล
การวิ เ คราะห ขั้ น ที่ 2 เพื่ อ ทดสอบว า มี ค า น้ํ า หนั ก องค ป ระกอบตั ว แปรสั ง เกตใดบ า งที่
แตกตางกันระหวางกลุม ผลการทดสอบพบวา คาผลตางคาไค-สแควรระหวางแบบจําลองในขั้นนี้กับ
ขั้นที่ 1 ที่ระดับองศาอิสระเทากับผลตางขององศาอิสระของแบบจําลองทั้งสองมีนัยสําคัญทางสถิติ
แสดงวามีคาน้ําหนักองคประกอบของตัวแปรสังเกตอยางนอย 1 ตัวที่แตกตางกันระหวางกลุม ผูวิจัย
จึงดําเนินการทดสอบคนหาวามีคาน้ําหนักองคประกอบใดบางที่มีคาแตกตางกันระหวางกลุมพบวา คา
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ผลตางไค-สแควรระหวางแบบจําลองในการทดสอบความแตกตางกันของคาน้ําหนักองคประกอบ 6 ตัว
แปรสังเกต กับขั้นที่ 1 มีนัยสําคัญทางสถิติจํานวน 1 ตัวแปรสังเกต คือ น้ําหนักองคประกอบตัวแปร
สังเกตดานความพรอมที่วัดตัวแปรแฝงเจตคติตอประชาคมอาเซียนผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหสรุปขั้น
ที่ 2 เปนการวิเคราะหโดยการกําหนดเงื่อนไขใหคาน้ําหนักองคประกอบตัวแปรสังเกตที่ใชวัดตัวแปร
แฝงทุกตัวที่ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเทากันระหวางกลุม ผลการวิเคราะหพบวา
ผลตางไค-สแควรระหวางแบบจําลองทั้งสองไมมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงวา แบบจําลองสรุปขั้นที่ 2 มี
ความกลมกลืนไมแตกตางกับแบบจําลองขั้นที่ 1 ซึ่งผูวิจัยจึงไดนําแบบจําลองสรุปขั้นที่ 2 นี้ไปเปน
แบบจําลองฐานในการทดสอบความแตกตางกันของคาอิทธิพลในขั้นตอไป
การวิเคราะหขั้นที่ 3 เพื่อทดสอบวามีคาอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุที่มีตอตัวแปรผลใดบางที่
แตกตางกันระหวางกลุม ผลการทดสอบพบวา ผลตางของคาไค-สแควรระหวางแบบจําลองในขั้นนี้
กับแบบจําลองสรุปขั้นที่ 2 มีระดับนัยสําคัญทางสถิติ แสดงวา มีคาอิทธิพลอยางนอย 1 ตัวที่แตกตาง
กันระหวางกลุม ดังนั้นจึงทําการวิเคราะหเพื่อคนหาวามีคาอิทธิพลคาใดบางที่แตกตางกันระหวาง
กลุม เมื่อทําการทดสอบความแตกตางกันของคาอิทธิพล ผลการทดสอบพบวา มีนัยสําคัญทางสถิติ
จํานวน 2คาอิทธิพล คือ คาอิทธิพลตัวแปรรวมหมูนิยมที่มีตอตัวแปรเอกลักษณพลเมืองอาเซียนและ
คาอิทธิพลตัวแปรรวมหมูนิยมที่มีตอตัวแปรความผูกพันตอบทบาทผูวิจัยจึงวิเคราะหสรุปขั้นที่ 3
เปนการวิเคราะหโดยการกําหนดเงื่อนไขใหคาอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุที่มีตอตัวแปรผลทุกตัวที่ไม
แตกตางอยางมีนัยสําคัญเทากันระหวางกัน ผลพบวาไมมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงวา แบบจําลอง
การสรุปขั้นที่ 3 มีความกลมกลืนไมแตกตางกับแบบจําลองสรุปขั้นที่ 2
สรุปผลการวิจัยตามสมมติฐานการวิจัยที่ 2 พบวา แบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิง
สาเหตุของเอกลักษณพลเมืองอาเซียนที่สงผลตอพฤติกรรมตามบทบาทพลเมืองอาเซียน มีรูปแบบ
ความสัมพันธมีลักษณะไมแปรเปลี่ยนระหวางกลุม และพบวา มีความแปรเปลี่ยนของคาพารามิเตอรที่
ทดสอบบางตัว กลาวคือ จากการทดสอบพบวา คาน้ําหนักองคประกอบของตัวแปรสังเกตที่วัดตัวแปร
แฝงแตกตางกันระหวางกลุมเพียง 1 ตัวแปร และคาอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุที่มีตอตัวแปรผลลัพธ
แตกตางกันระหวางกลุมบางตัวแปร ผลการวิจัยจึงสนับสนุนสมมติฐานการวิจัยที่2 บางสวน
ผลการทดสอบเปรียบเทียบคาเฉลี่ยตัวแปรแฝงในแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิง
สาเหตุของเอกลักษณพลเมืองอาเซียนที่สงผลตอพฤติกรรมตามบทบาทพลเมืองอาเซียนระหวาง
กลุมเพศชายและกลุมเพศหญิงพบวาคาเฉลี่ยของตัวแปรแฝงที่แตกตางกันระหวางกลุมเพศหญิงและ
กลุมเพศชาย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ ตัวแปรเจตคติตอประชาคมอาเซียน โดย
กลุมเพศหญิงมีคาเฉลี่ยนอยกวากลุมเพศชาย (t-value=-1.99) สวนตัวแปรพฤติกรรมตามบทบาท
พลเมืองอาเซียนเอกลักษณพลเมืองอาเซียน รวมหมูนิยมการรับรูบรรยากาศความเปนอาเซียน การ
เปดรับขาวสารเกี่ยวกับอาเซียนและความผูกพันตอบทบาท พบวา คาเฉลี่ยแตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ (t-value=0.441, 0.40, -0.96, -1.19, 0.12 และ 0.31ตามลําดับ)
สรุปผลการวิจัยตามสมมติฐานการวิจัยขอที่ 3 ในแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิง
สาเหตุ ข องเอกลั กษณพ ลเมือ งอาเซีย นที่ สง ผลตอ พฤติก รรมตามบทบาทพลเมื อ งอาเซี ย นของ
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นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ระหวางเพศชายและเพศหญิงมีคาเฉลี่ยตัวแปรแฝงแตกตาง
กันเพียงบางสวน ดังนั้น จึงสนับสนุนสมมติฐานการวิจัยที่ 3 บางสวน คือสนับสนุนในสวนที่ตัวแปร
เจตคติ ต อ ประชาคมอาเซี ย น มี ค า เฉลี่ ย ตั ว แปรแฝงแตกต างกั นระหว างกลุ ม เพศหญิ ง และกลุ ม
เพศชาย

อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําเสนอการอภิปรายผลตามสมมติฐานการวิจัย เพื่อใหเกิดความ
เขาใจชัดเจนในการอธิบายความเปนเหตุเปนผลของตัวแปรที่ศึกษาในแบบจําลองดังตอไปนี้
สมมติฐานการวิจัยขอที่1แบบจําลองสมมติฐานที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมีความสอดคลองกับ
ขอมูลเชิงประจักษ โดยมีสมมติฐานยอยตามเสนทางอิทธิพลของตัวแปรตางๆ ดังนี้
สมมติฐานที่ 1.1 การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับอาเซียน รวมหมูนิยม และเจตคติตอประชาคม
อาเซี ยนมี อิท ธิ พลทางตรงตอความผูกพันตอบทบาท การรับ รูบ รรยากาศความเปนอาเซียน มี
อิทธิพลทางตรงตอการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับอาเซียนผลการวิจัยพบวาการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับ
อาเซียน เจตคติตอประชาคมอาเซียนมีอิทธิพลทางตรงตอความผูกพันตอบทบาท สวนตัวแปรรวม
หมูนิยมไมมีอิทธิพลทางตรงตอความผูกพันตอบทบาท การรับรูบรรยากาศความเปนอาเซียน มี
อิทธิพลทางตรงตอการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับอาเซียน ผลการวิจัยจึงสนับสนุนสมมติฐานการวิจัยที่
1.1 บาฃสวน คือ สนับสนุนในสวนของตัวแปรการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับอาเซียนและเจตคติตอ
ประชาคมอาเซียนมีอิทธิพลทางตรงตอความผูกพันตอบทบาท และการรับรูบรรยากาศความเปน
อาเซียนมีอิทธิพลทางตรงตอการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับอาเซียน
เปดรับขาวสาร

รวมหมูนิยม

ความผูกพันตอ
บทบาท

เจตคติตอ
ประชาคม

บรรยากาศ

เปดรับขาวสาร

แทน สมมติฐานการวิจัย
แทน ผลการวิจัยที่พบ

ภาพประกอบ 16 สมมติฐานที่ 1.1 และผลการวิจัยที่พบ
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ผลการวิจัยพบวา การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับอาเซียนและเจตคติตอประชาคมอาเซียนมี
อิทธิพลทางตรงตอความผูกพันตอบทบาท ซึ่งผลของการวิจัยมีความสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎี
เอกลักษณ ที่ไดกลาวถึงโครงสรางทางสังคมมีผลตอตัวตน ตัวตนมีอิทธิพลตอพฤติกรรมทางสังคม
(Stryker; & Burke. 2000: 285) โดยที่ ความเดน ความสําคัญและความภาคภูมิใจของเอกลักษณ เปน
ผลลั พ ธ ข องความผู ก พั น ต อ บทบาท และความผู ก พั น ต อ บทบาทเกิ ด ขึ้ น จากเครื อ ข า ยการมี
ปฏิสัมพันธทางสังคมที่บุคคลเขาไปมีสวนรวม (Stryker; & Burke. 2000: 286) ดังเชน ตัวแทน
เครือขายสื่อมวลชน ที่เ ป นช องทางการสื่อสารที่ สําคัญในการใหความรู ใหข อมูล ขาวสารตางๆ
ที่เกี่ยวของกับอาเซียนประชาคมอาเซียน ซึ่งจะมีผลสนับสนุนใหนักศึกษาไดรับรูถึงเอกลักษณของ
ตนเอง เอกลักษณของการเปนพลเมืองอาเซียน และเกิดความผูกพันตอบทบาทตามความคาดหวัง
ของสั งคมที่บุค คลเข าไปเปนสมาชิก การเปดรับ ขาวสารจากสื่อจะชว ยใหบุค คลรับ รูเหตุการณ
ปจจุบันที่อยูรอบๆ ตัว (กอบบุญ พึ่งประดิษฐ. 2550: 39) ในปจจุบันสื่อมวลชน มีอิทธิพลตอเยาวชน
ไทยคอนขางสูง อาจเนื่องจากโลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอการเปดรับขอมูลขาวสารจากสื่อ
จึงเปนเสมือนเสียงที่มีอิทธิพลมากที่สุดในกระบวนการถายทอดทางสังคมดังที่กอบบุญ พึ่งประดิษฐ
(2550: 40) ไดกลาวถึงบทบาทของสื่อมวลชนจะมีผลตอกระบวนการเรียนรูของเยาวชน ดังเชน
1) สื่อสารมวลชนสรางคานิยม มนุษยจะเรียนรูคานิยมตางๆ จากสื่อมวลชนได เชน การดําเนินชีวิต
ศีลธรรมจรรยา 2) สื่อมวลชนสรางทัศนคติ คือความพรอมที่จะประพฤติปฏิบัติดวยความรูสึกและ
แนวโนมของพฤติกรรม สื่อมวลชนจะเปนผูใหขาวสาร ใหความรู ตลอดจนชี้แนวทางที่จะเอื้ออํานวย
ตอการปฏิบัติ เอื้อตอการจุดความสนใจของเยาวชนใหคลอยตามสิ่งเหลานั้น 3) สื่อมวลชนกําหนด
ปทัสถาน คือแบบแผนของความประพฤติของคนในสังคม ซึ่งอยูรวมกันเพื่อใหสังคมมีความสงบสุข
ชี้แนวทางที่ถูกตองใหคนในสังคมปฏิบัติ ที่ผานมาในป 2556 กรมประชาสัมพันธไดผลิตและเผยแพร
ขอมูลผานสื่อตางๆในความรับผิดชอบ ทั้งสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน สื่อกิจกรรม และสื่ออินเทอรเน็ต
เพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ แ ละสร า งความตระหนั ก รู ใ นเรื่ อ งของอาเซี ย น ในหลากหลายรู ป แบบ
(กรมประชาสัมพันธ. 2557) สื่อตางๆ เหลานี้มีสวนสนับสนุนใหนักศึกษาไดรับรูขอมูลขาวสารที่
เกี่ ย วข อ งกั บ อาเซี ย น ได เ รี ย นรู เ กี่ ย วกั บ ประชาคมอาเซี ย นทั้ ง สามเสาหลั ก ทํ า ให นั ก ศึ ก ษาได
ตระหนักรูคิดในเรื่องของอาเซียนเกิดความรูสึกผูกพัน หรือตระหนักในบทบาทหนาที่ของการเปน
พลเมืองอาเซียน สอดคลองกับการศึกษาของ คลีนและคณะ (Kleine; & et al. 1993: 209-235)
พบวา เครือขายสื่อมวลชนมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันความเดนของเอกลักษณนักกีฬา
และยังพบวาความเดนของเอกลักษณนักกีฬามีความสัมพันธกับความถี่ของพฤติกรรม สอดคลองกับ
การศึกษาของ คาลเลโร (Callero.1985) พบวาบุคคลที่สรางสัมพันธกับเครือขายทางสังคมสามารถ
ทํานายความผูกพันในเอกลักษณและพฤติกรรมการบริจาคโลหิตได นอกจากนั้นการสรางเครือขาย
ยังมีความสัมพันธความคงทนของความเดนของเอกลักษณ (Serpe.1987)จากการศึกษาดังกลาว
สนับสนุนแนวคิดที่วา ความผูกพันตอบทบาทเอกลักษณและความเดนของเอกลักษณเกิดขึ้นจาก
กระบวนการเครือขายสังคมผลการวิจัยตัวแปรการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับอาเซียนสงอิทธิพลตอ
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ความผูกพันตอบทบาทเอกลักษณพลเมืองอาเซียนนี้ จึงสนับสนุนแนวคิดทฤษฎีเอกลักษณและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
การศึกษาครั้งนี้พบวา เจตคติตอประชาคมอาเซียนมีอิทธิพลทางตรงตอความผูกพันตอ
บทบาท ผลการศึกษานี้แสดงใหเห็นวา ยิ่งนักศึกษามีเจตคติที่ดีตอประชาคมอาเซียนดานการรูคิด
เชิงประเมินคา วาการกอตั้งประชาคมอาเซียนเปนสิ่งที่ดี มีคุณคา เปนประโยชน รูสึกชอบ พึงพอใจ
ตอประชาคมอาเซียนและนักศึกษาพรอมที่จะสงเสริมสนับสนุนรวมมือในการรวมเปนประชาคม
อาเซียน มากขึ้นเทาใด ยิ่งสงผลตอความผูกพันดานปฏิสัมพันธ กลาวคือ นักศึกษายิ่งเพิ่มปริมาณ
การมีปฏิสัมพันธ พูดคุย แลกเปลี่ยนความรู ทํากิจกรรมเกี่ยวกับอาเซียนรวมกับเพื่อนนักศึกษาและ
บุคคลอื่นๆ ในสังคมอาเซียนและยิ่งมีความผูกพันดานอารมณเชน มีความรูสึกทางบวกเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน เกิดความตระหนักเห็นความสําคัญขษงเอกลักษณพลเมืองอาเซียน จนเกิดเปน
เอกลักษณพลเมืองอาเซียน ผลการศึกษานี้สอดคลองกับการศึกษาของ นาธานและคณะ (Nathan;
& et al. 2014: 109-121) ศึกษาความสัมพันธระหวางเจตคติตอสิทธิชนผิวขาวและความเชื่อทาง
ศาสนาเพื่อทํานายความผูกพันของนักศึกษาชนผิวขาว พบวาเจตคติมีอิทธิพลทางตรงตอความ
ผูกพันในบทบาทความยุติธรรมทางสังคม และการศึกษาของ ซาซูลาและแอนทอน (Zarzuela; &
Anton. 2015: 83-94) ศึกษาความผูกพันในบทบาททางสังคมของนักเรียนประยุกตจากแนวคิด
พฤติกรรมตามเหตุผล พบวาเจตคติมีอิทธิพลทางตรงตอความผูกพันในบทบาทความตั้งใจเปน
อาสาสมัครเพื่อแกพัฒนาสังคม และยังพบวาเจตคติเปนตัวแปรสงผานความสัมพันธระหวางตัวแปร
ความเชื่อในความสําคัญกับตัวแปรความผูกพันในบทบาทความตั้งใจเปนอาสาสมัครเพื่อพัฒนา
สังคม ดังนั้นผลการศึกษาครั้งนี้จึงสนับสนุนวาเจตคติตอประชาคมอาเซียนมีผลตอความผูกพันตอ
บทบาทเอกลักษณ
นอกจากนั้นผลการวิจัยพบวา การรับรูบรรยากาศความเปนอาเซียนมีอิทธิพลทางตรงตอ
การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับอาเซียนตามฐานทฤษฎีของกระบวนการรับรูไดพิจารณากระบวนการ
รับรูสภาพแวดลอมในลักษณะ กระบวนการทางขาวสาร กลาวคือ พิจารณาวาสภาพแวดลอมที่
มนุษยรับรูนั้นเปนแหลงขาวสาร มนุษยจะเลือกรับขาวสารผานกระบวนการตรวจสอบและตีความ
จากประสบการณ (วิมลสิทธ หรยางกูร. 2541 อางอิงจาก เรวดี วิจารี. 2556: 14) เพราะนั้นการรับรู
บรรยากาศความเปนอาเซียนภายในสถาบันการศึกษามีสวนสนับสนุนใหนักศึกษาไดเรียนรู รับรู
ขาวสารเกี่ยวกับอาเซียนได รวมทั้งมีสวนกระตุน สรางความตระหนักใหนักศึกษาเขาถึงหรือเปดรับ
ขาวสารจากเครือขายสื่อตางๆ ไดงายขึ้น ซึ่งบรรยากาศความเปนอาเซียนในสถานศึกษานี้ เปด
โอกาสใหนักศึกษาไดเขารวมกิจกรรม ไดเรียนรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับอาเซียนจากสถาบันและจาก
สื่ออื่นๆ ที่อยูรอบตัวมีผลสนับสนุนใหนักศึกษาไดรับรูถึงเอกลักษณของตนเองและเกิดความผูกพัน
ต อ บทบาทตามความคาดหวั ง ของสั ง คมของกลุ ม ที่ บุ ค คลเข า ไปเป น สมาชิ ก ดั ง ที่ ส ามารถ
ทองเฝ อ (2556) ศึ ก ษาวิ จั ย การเตรี ย มความพร อ มสู ป ระชาคมอาเซี ย น ป 2558
ของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตปตตานี พบวา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรไดดําเนินการ
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ทั้งดานหลักสูตรการเรียนการสอนและดานการพัฒนานิสิต คือ ดานหลักสูตรการเรียนการสอน
มีความเกี่ยวของทั้งกับอาจารยและนักศึกษา โดยในสวนของอาจารยก็ไดพยายามสอดแทรกเนื้อหา
การสอนที่เปนภาษาอังกฤษ ใชภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนมากขึ้นเพื่อเปนการฝกนักศึกษา
ใหมีความคุนชิ น พยายามสร างบรรยากาศในชั้นเรียนใหมีความนาสนใจ โดยการบรรยายเป น
ภาษาอังกฤษเบื้องตนกับนักศึกษาและสงเสริมใหนักศึกษานําเสนอผลงานเปนภาษาอังกฤษ ซึ่งจะ
สงผลใหนักศึกษาเกิดความกระตือรือรนในการใชภาษาอังกฤษมากขึ้น เพื่อสรางบรรยากาศใหคุน
ชินกับความเปนอาเซียน นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยเพิ่มการเปดหลักสูตรนานาชาติและรับนักศึกษา
ตางชาติมากขึ้น มีการจัดทําหลักสูตรรวมกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ joint degree(สองปริญญา/
ปริญญารวม) และมีการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษและภาษาตางประเทศอื่นๆ ในแตละ
หลั ก สู ต รตามเหมาะสมของศาสตร เช น ภาษามลายู ภาษาจี น มี ก ารจั ด กิ จ กรรมที่ เ ป น การ
แลกเปลี่ ย นประสบการณ ใ ห กั บ นั ก ศึ ก ษาที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ อาเซี ย น โดยการจั ด ส ง นั ก ศึ ก ษาไป
แลกเปลี่ยนประสบการณกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศในกลุมอาเซียน อยางเชน ประเทศมาเลเซีย
อินโดนีเซีย และประเทศอื่นๆ เปนการสรางประสบการณโดยตรง ตลอดจนไดเปดเวทีใหนักศึกษา
ทั้งสองสถาบันมารวมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของนักศึกษาในการเตรียมความ
พรอมเขาสูประชาคมอาเซียน พรอมทั้งเปดโอกาสใหนักศึกษาไทยและตางชาติไดรวมทํากิจกรรม
รวมกัน เพื่ อสร างความสัมพันธ ที่ดี เขาใจความแตกตาง เรียนรูทักษะอาเซียน สามารถทํ างาน
รวมกับผูอื่นได และยังเปนสวนกระตุนใหนักศึกษามีความกระตือรือรนในการใชภาษาอังกฤษมาก
ขึ้นและภาษาอาเซียน รวมทั้งยังมีกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูถึงพหุวัฒนธรรมในภูมิภาคอาเซียน
เพื่อใหเกิดความเขาใจในบริบทของแตละประเทศ ในเรื่องของคานิยม ความเปนตัวตน ศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรม เมื่อนักศึกษาไดใชชีวิตภายใตสภาพแวดลอมหรือบรรยากาศความเปนอาเซียนใน
สถานศึกษาซึ่งเปนสภาพแวดลอมที่กระตุนใหนักศึกษาเขาถึงแหลงขอมูล ขาวสารเกี่ยวกับอาเซียน
และสื่ออื่นๆ ไดงายและสะดวกขึ้น และเมื่อนักศึกษารับขาวสารเกี่ยวกับอาเซียนมากขึ้น ทําใหเกิด
ความผูกพันตอบทบาทและเกิดเอกลักษณพลเมืองอาเซียน และเมื่อบุคคลรับรูเอกลักษณที่ตนเอง
ครอบครองนํามาสูพฤติกรรมตามบทบาทที่ตนเองเขาไปเกี่ยวของ นั่นคือพฤติกรรมตามบทบาท
พลเมืองอาเซียน
สมมติฐานการวิจัยที่ 1.2 ความผูกพันตอบทบาท รวมหมูนิยมและเจตคติตอประชาคม
อาเซี ย น มี อิท ธิ พ ลทางตรงต อ เอกลั กษณพ ลเมือ งอาเซีย นผลการศึ ก ษาพบว า ความผูก พั น ต อ
บทบาทรวมหมูนิยมและเจตคติตอประชาคมอาเซียน มีอิทธิพลทางตรงตอเอกลักษณพลเมืองอาเซียน
ซึ่งสนับสนุนสมมติฐานการวิจัยที่ 1.2
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ความผูกพันตอ
บทบาท
รวมหมูนิยม

เอกลักษณ
พลเมืองอาเซียน

เจตคติตอ
ประชาคม

แทน สมมติฐานการวิจัย
แทน ผลการวิจัยที่พบ

ภาพประกอบ 17 สมมติฐานที่ 1.2 และผลการวิจัยที่พบ
จากผลการศึกษานี้แสดงใหเห็นวา ยิ่งนักศึกษามหาวิทยาลัยมีความผูกพันดานปฏิสัมพันธ
ในเครือขายสังคมอาเซียน และความผูกพันดานอารมณทางบวกเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และมี
เจตคติ ที่ ดี ต อ ประชาคมอาเซี ย นมากขึ้ น เท า ใด ย อ มส ง ผลให เ กิ ด ความเด น ของเอกลั ก ษณ
ความสําคัญของเอกลักษณและความภาคภูมิใจในเอกลักษณพลเมืองอาเซียนมากขึ้นเทานั้น และ
นํา ไปสู ก ารแสดงพฤติ ก รรมตามบทบาทพลเมือ งอาเซียน สอดคลอ งกับ แนวคิ ด ของสไตรเกอร
(Stryker.1968) ที่เชื่อมโยงระหวางองคประกอบความผูกพัน (ดานโครงสรางทางสังคม) มีอิทธิพล
ตอความเดน (ดานสวนบุคคล) บุคคลที่มีความผูกพันระดับสูง จะมีความเดนหรือความสําคัญของ
เอกลักษณสูง และนําไปสูการแสดงพฤติกรรมตามเอกลักษณสูง (Burke. 2003: 4) การเพิ่มความ
เดนของเอกลักษณใหสูงขึ้น สงผลตอการปฏิบัติหนาที่ตามบทบาทดวยความเต็มใจ เนื่องจากการให
ความหมายและความคาดหวังที่ติดมากับเอกลักษณนั้นๆ ดังที่ เบอรค และไรซ (Burke; & Reitzes.
1991) ศึกษาพบวา ความสามารถในการทํานายจากการใหความหมายของเอกลักษณ กับการ
ปฏิบัติตามหนาที่ เกิดขึ้นในระดับสูงกับผูที่มีเอกลักษณผูกพันสูง กลาวคือ นักศึกษาที่มีความผูกพัน
ดานเอกลักษณพลเมืองอาเซียนจะแสดงพฤติกรรมตามบทบาทพลเมืองอาเซียนอยางเต็มที่มากกวา
นักศึกษาที่มีความผูกพันนอย สอดคลองกับการศึกษาของ เซอรป (Serpe.1987) พบวาความผูกพัน
ตอบทบาทที่สงผลตอความเดนของเอกลักษณขึ้นอยูกับสถานการณ เชนการวิจัยระยะยาวกับกลุม
ตัวอยางที่เปนนักศึกษาใหมที่ออกจากบานมาใชชีวิตเปนนักศึกษาใหม พบวา จากประสบการณของ
นักศึกษาเปลี่ยนความผูกพันตอบทบาทเปนลําดับแรกในขณะเขาเปนนักศึกษาใหมภายใตเงื่อนไข
ความสัมพันธทางสังคมใหมในมหาวิทยาลัย และการเปลี่ยนแปลงของความผูกพันที่มีผลตอความ
เดนของเอกลักษณ เกิดจากนักศึกษาใหมในมหาวิทยาลัยผานบรรยากาศการเขารวมกิจกรรมซึ่ง
เปดโอกาสใหบุคคลกระทําดวยความสมัครใจกับระดับความเดนของเอกลักษณ สงผลตอการเกิด
ตัวตน (Stryker; & Burke. 2000: 290)ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ก็เชนกันจากการที่นักศึกษาไดใชชีวิตใน
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สังคมอาเซียน มีปฏิสัมพันธกับบุคคลในเครือขายทางสังคม ผานบรรยากาศการเขารวมกิจกรรมใน
สถานศึกษา ซึ่งเปดโอกาสใหนักศึกษาไดซึมซับความผูกพันตอบทบาทของพลเมืองอาเซียนใน
ขณะที่นักศึกษาเขาไปมีปฏิสัมพันธ พูดคุย แลกเปลี่ยนความรู ทํากิจกรรมเกี่ยวกับอาเซียนรวมกับ
บุคคลอื่ นๆ ในเครื อข ายทางสังคมอาเซียน เชน อาจารย เพื่อนนักศึกษาและบุคคลอื่นๆ ทํ าให
นักศึกษาแสดงถึงการมีเอกลักษณของพลเมืองอาเซียน และการแสดงอารมณความรูสึกทางบวก
รู สึก ดี พอใจ มี ป ระโยชน และมี ค วามสุข ที่ได ทํ ากิ จกรรมที่ เ กี่ย วข อ งกับ อาเซีย นรว มกับ บุ ค คล
เครือขายในสังคมทําใหเกิดเอกลักษณพลเมืองอาเซียนตามความคาดหวังของสังคมซึ่งมีพื้นฐานจาก
ที่บุคคลเขาไปเปนสมาชิกกลุมอาเซียน ซึ่งผลการวิจัยนี้ยังสอดคลองกับแนวคิดของฟุต (Foote.
1951) ที่เสนอวา ความผูกพันมีผลตอการกระตุนใหเกิดตัวตนและนําไปสูการกระทํา (sustain lines
of activity) ฟุต เชื่อวา การแสดงบทบาทที่ปราศจากเอกลักษณ เปนพฤติกรรมที่ไมมีความหมาย
ไมมีเปาหมายหรือสิ่งจูงใจบุคคลที่มีความผูกพันและมีเอกลักษณเปนสิ่งสําคัญสําหรับการเกิดตัวตน
ดั ง นั้ น ความผู ก พั น จึ ง เป น ป จ จั ย สํ า คั ญ ที่ มี บ ทบาทต อ ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งบุ ค คลและสั ง คม
และยังสอดคลองกับการศึกษาของ เบอรค และไรซ (Burke; & Reitzes. 1991: 239-251) ศึกษา
ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งความผู ก พั น เอกลั ก ษณ นั ก ศึ ก ษา และพฤติ ก รรมตามบทบาทการเป น
นักศึกษามหาวิทยาลัย พบวา ความผูกพันสงผลตอการเกิดเอกลักษณนักศึกษา และความผูกพันมี
อิทธิพลตอความสัมพันธระหวางเอกลักษณนักศึกษาและบทบาทของการเปนนักศึกษามหาวิทยาลัย
ซึ่งอิทธิพลของเอกลักษณนักศึกษา (student identity) ตอบทบาทนักศึกษาในการรับผิดชอบ
วิชาการ ประกอบดวย 3 ดาน การใชเวลาในบทบาท เกรดเฉลี่ย GPA. และการปรับตัวตอบทบาท
เอกลักษณนักศึกษา ซึ่งแตละดานจะมีคะแนนสูง และพบความสัมพันธแบบอิทธิพลกํากับของความ
ผูกพัน เชน บุคคลที่มีความผูกพันสูงจะมีเอกลักษณและบทบาทของการเปนนักศึกษาสูงและยัง
สอดคลองกับขอคนพบของไวทและเบอรค (White; & Burke.1987:310-331) ศึกษากระบวนการเกิด
เอกลั ก ษณ ช าติ พั น ธ แ ละความสั ม พั น ธ ร ะหว า ง ความผู ก พั น ความภาคภู มิ ใ จ ความเด น ของ
เอกลักษณ และพฤติกรรมทางสังคมในกลุมชนผิวดําและชนผิวขาวที่เปนนักศึกษามหาวิทยาลัย
พบว า ความผู ก พั น ความเด น และความภาคภู มิ ใ จทํ า ให เ กิ ด เอกลั ก ษณ ก ลุ ม ชาติ พั น ธ ร ะหว า ง
นักศึกษา
จากการศึ ก ษานี้ ยั ง พบว า ตั ว แปรรวมหมู นิ ย มมี อิ ท ธิ พ ลทางตรงต อ เอกลั ก ษณ พ ลเมื อ ง
อาเซียน ซึ่งผูวิจัยไดกําหนดเสนความสัมพันธเชิงสาเหตุของการเกิดเอกลักษณจากการศึกษาอีก
แนวทางหนึ่ ง ตามแนวคิ ด เอกลั ก ษณ ข องเบอร ค (Burke. 1981) ที่ มุ ง ศึ ก ษากลไกภายในของ
กระบวนการตัวตนมีผลตอพฤติกรรมทางสังคม (Stryker; & Burke. 2000: 285) พบวา เอกลักษณ
เป นความรูสึกนึ กคิ ดเกี่ย วกั บตนเอง เป นการคิ ดหรือมโนภาพวาตนเองเปนคนเช นไรซึ่งกรอบ
ความคิดเกี่ยวกับตัวตน (Self-concept)เปนผลผลิตจากสภาพแวดลอมทางสังคมกับคุณลักษณะที่
เปนบุคลิกภาพภายในตัวบุคคล (Burke. 2003: 87) แนวคิดรวมหมูนิยมจึงมีผลตอกรอบแนวคิด
เกี่ยวกับตัวตน (Self-concept) รวมหมูนิยมตามแนวคิดของทรัยเอนดิส(Triandis. 2001: 909)
บุคคลจะมีลักษณะพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันภายในกลุมตนเอง เชน ครอบครัว กลุมชน เชื้อชาติจะ
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ใหความสําคัญกับเปาหมายของกลุมเปนอันดับแรก และบุคคลจะพยายามปรับพฤติกรรมตนเองให
สอดคลองกับสังคม โดยยึดกฎเกณฑหรือบรรทัดฐานเปนพื้นฐานหลักในการกําหนดพฤติกรรมของ
ตนเอง รวมทั้ ง เน น ความสั ม พั น ธ เ ป น ส ว นใหญ เน น เป า หมายของกลุ ม มี ค วามสํ า คั ญ มากกว า
เปาหมายของตนเอง จะใหความสําคัญกับบรรทัดฐานกฎเกณฑ ภาระหนาที่ของกลุม หรือหนาที่ใน
สังคมมากกวา(Triandis. 1995: 505-506; Markus; & Kitayama. 1991) สอดคลองกับเซอวารทและ
โอเซอแมน (Schwarz; & Oyserman. 2001)กลาววา รวมหมูนิยม เปนคุณลักษณะรวมกลุม เนน
พันธะหนาที่มีความคาดหวังโดยตั้งอยูบนพื้นฐานของกลุม บุคคลมีความคิดวาตนเองเปนสวนหนึ่ง
ของกลุม มารคุสและคีตายามา (Triandis.1995: 505-506; Markus; & Kitayama. 1991) กลาววา
คุณลักษณะของรวมหมูนิยม บุคคลจะพึ่งพาอาศัยระหวางกัน เนนเปาหมายของกลุมมีความสําคัญ
มากกวาเปาหมายของตนเอง จะใหความสําคัญกับบรรทั ดฐานและหน าที่ในสังคมมากกวาและ
บรรทัดฐานกฎเกณฑ ภาระหนาที่ของกลุม เปนแนวทางสําคัญในการแสดงพฤติกรรม ความสัมพันธ
จะมี ลั ก ษณะเป น แบบส ว นรวม เน น สาธารณะประโยชน ดั งที่ ก ารศึก ษานี้ ตั ว แปรรวมหมู นิ ย มมี
อิทธิพลตอการเกิดเอกลักษณพลเมืองอาเซียน กลาวคือ เมื่อนักศึกษามีคุณลักษณะแบบรวมหมู
นิยม ที่มองวาการดําเนินชีวิตในสังคมอาเซียนของตนเองเปนแบบพึ่งพาอาศัยกัน ตนเองเปนสวน
หนึ่งของสังคมอาเซียนหรือเปนหนึ่งในสมาชิก นักศึกษาจะใหความสําคัญกับเปาหมายของการ
รวมกลุมอาเซียนมากกวาเปาหมายตนเอง จะมีอารมณความรูสึกรวม เนนความสัมพันธกับคนใน
กลุมและความสัมพันธจะมีลักษณะเปนแบบสวนรวม ซึ่งคุณลักษณะนี้ สงผลตอการเกิดเอกลักษณ
ในการเปนพลเมืองอาเซียนดานความเดน ความสําคัญ และความภาคภูมิใจในเอกลักษณ และสงผล
ตอไปยังการแสดงพฤติกรรมตามบทบาทพลเมืองอาเซียน ที่เกิดจากบรรทัดฐานและหนาที่ในสังคม
อาเซียน ผลการศึกษานี้เปนการยืนยันแนวคิดเอกลักษณของเบอรค ที่ใ หความสําคัญทั้งปจจัย
ภายนอกและภายในที่สงผลตอเอกลักษณพลเมืองอาเซียน และยังเปนการบูรณาการตัวแปรจาก
แนวคิดดานวัฒนธรรม ดานจิตวิทยาและดานสังคมวิทยาเพื่ออธิบายปจจัยเชิงเหตุที่มีอิทธิพลตอ
เอกลักษณพลเมืองอาเซียไดอยางดี
การศึกษานี้ยังพบวาเจตคติตอประชาคมอาเซียน มีอิทธิพลทางตรงตอเอกลักษณพลเมือง
อาเซียนยิ่งนักศึกษามหาวิทยาลัยมีเจตคติที่ดีตอประชาคมอาเซียนมากขึ้นเทาใด ยอมสงผลใหเกิด
ความเดนของเอกลักษณ ความสําคัญของเอกลักษณและความภาคภูมิใจในเอกลักษณพลเมือง
อาเซียนมากขึ้นเทานั้น และสงผลตอไปยังการแสดงพฤติกรรมตามบทบาทพลเมืองอาเซียนกลาวคือ
ยิ่งนักศึกษามีเจตคติที่ดีตอประชาคมอาเซียนดานการรูคิดเชิงประเมินคา วาการกอตั้งประชาคม
อาเซียนเปนสิ่ งที่ดี มีคุณคา เปนประโยชน มีความรูสึกชอบ พอใจในการรวมตัวเปนประชาคม
อาเซียนและนักศึกษาพรอมที่จะสงเสริมสนับสนุนรวมมือในการทํากิจกรรมที่เกี่ยวของกับอาเซียน
สงผลทําใหเกิดความเดน ความสําคัญและความภาคภูมิใจในเอกลักษณพลเมืองอาเซียนดวย ผล
การศึกษานี้สอดคลองกับแนวคิดของคายหอนและคณะ (Caihong; & et al. 2016: 755)กลาววา
เอกลักษณตัวตนเปนบุคลิกลักษณะของแตละบุคคลที่มีความสัมพันธกับตัวแปรเจตคติ ซึ่งเจตคติคือ
การประเมินคาและการควบคุมความรูสึกของบุคคลที่เกิดจากความรูสึกภายใน เมื่อความรูสึกภายใน
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นี้รับรูความเดนเกี่ยวกับตัวตน สงผลทําใหเกิดเอกลักษณของตนเอง ดังที่ คายหอนและคณะศึกษา
พบวาเจตคติมีอิทธิพลทางตรงตอเอกลักษณตัวตนและสงผลไปยังพฤติกรรมความตั้งใจในการใชไม
โครบรอน และการศึกษาของ จอยสและคณะ (Joyce; & et al. 2016:1807-1815) พบวาเจตคติตอ
บทบาททางเพศมีอิทธิพลทางตรงตอเอกลักษณในบทบาททางเพศหญิง และมีอิทธิพลทางออมตอ
กิจกรรมตามบทบาทเพศหญิงผานตัวแปรเอกลักษณ ผลการวิจัยนี้ยังเปนการสนับสนุนแนวคิด
เอกลักษณของสไตรเกอร (Stryker; & Burke. 2003: 28) เอกลักษณสามารถเกิดขึ้นโดยตั้งใจเมื่อ
บุคคลมีความโนมเอียงตอสิ่งนั้น หรือเกิดจากการรับรูความสําคัญของเอกลักษณที่บุคคลครอบครอง
อยู (Stryker. 2007: 1083) และเกิดจากความรูสึกทางบวก (Burke; & Reitzes. 1981: 85 citing
Rosenberg. 1979)ดังนั้นเจตคติที่ดีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความสัมพันธกับการรับรูเอกลักษณของตนเอง
และสงผลตอไปยังพฤติกรรมตามบทบาทพลเมืองอาเซียน
สมมติฐานการวิจัยที่ 1.3 เอกลักษณพลเมืองอาเซียนมีอิทธิพลทางตรงตอพฤติกรรมตาม
บทบาทพลเมืองอาเซียน
ผลการวิจัยพบวา เอกลักษณพลเมืองอาเซียนมีอิทธิพลทางตรงตอพฤติกรรมตามบทบาท
พลเมืองอาเซียน ซึ่งสนับสนุนสมมติฐานการวิจัยที่ 1.3

เอกลักษณ
พลเมืองอาเซียน

พฤติกรรมตาม
บทบาท

แทน สมมติฐานการวิจัย
แทน ผลการวิจัยที่พบ

ภาพประกอบ 18 สมมติฐานการวิจัยที่ 1.3 และผลจากวิจัยที่พบ
จากการศึกษาครั้งนี้แสดงใหพบวา ยิ่งนักศึกษามีเอกลักษณพลเมืองอาเซียนดานความเดน
ของเอกลักษณ ความภาคภูมิใจในบทบาทพลเมืองอาเซียน และเห็นความสําคัญของเอกลักษณ
พลเมืองอาเซียนมากขึ้นเทาใด ยอมสงผลใหเกิดพฤติกรรมตามบทบาทของพลเมืองอาเซียนดาน
การปฏิบัติตามมุงประสงคของกฏบัตรอาเซียนและมีทักษะอาเซียนมากขึ้นเทานั้น ผลการศึกษานี้
สอดคลองตามแนวคิดเอกลักษณของสไตเกอร (Stryker; & Burke. 2000) ที่เชื่อวาการรูคิดเกี่ยวกับ
เอกลักษณของตนเองทําใหเกิดพฤติกรรมตามบทบาท อาจกลาวไดวาการรูคิดเกี่ยวกับเอกลักษณของ
ตนเองในการเปนพลเมืองอาเซียนทําใหเกิดพฤติกรรมตามบทบาทของพลเมืองอาเซียน ซึ่งตามฐาน
คิดของ สไตรเกอรพบวา สังคม มีแบบแผนที่เชื่อมโยงและมีความสัมพันธกัน มีระบบระเบียบที่

140
แตกตางกัน มีการจัดระเบียบของกลุม องคกร ประชาคมและสถาบัน และมีการแบงแยก จัดประเภท
ชนชั้น กลุมชาติพันธ อายุ เพศ ศาสนา ฯลฯ (Stryker; & Burke. 2000: 284) เอกลักษณจึงมี
พื้นฐานของความเปนกลุมชนชั้นทางสังคม และกลุมที่บุคคลเขาไปเปนเจาของสมาชิก เชน ชนกลุม
ผิว ขาว การเป นคนกลุ มอเมริ กั น หรือกลุมนิสิ ต นักศึกษามหาวิ ทยาลัย การเปนสมาชิ ก สมาคม
ประชาคม และสถาบันตางๆ มีสวนชวยในการใหคํานิยามความหมายวา คนนั้นคือใคร
จากผลการศึกษาครั้งนี้แสดงใหเห็นวา เอกลักษณพลเมืองอาเซียนมีอิทธิพลตอพฤติกรรม
ตามบทบาทพลเมืองอาเซียน ซึ่งเกิดขึ้นจากการรับรูเกี่ยวกับตัวตนเฉพาะของนักศึกษาที่เกี่ยวของ
กับบทบาท สถานภาพ และความคาดหวังของการเปนสมาชิกอาเซียนหรือการเปนพลเมืองอาเซียน
ซึ่งนําไปสูการแสดงพฤติกรรมตามบทบาทเฉพาะ ในการติดตอสัมพันธกับผูอื่นตามโครงสรางทาง
สังคมอาเซียน นักศึกษาเห็นความเดนตระหนักถึงความสําคัญ หรือการเห็นคุณคาของตนเองในการ
เป น พลเมื อ งอาเซี ย น เป น ความรู สึ ก ที่ มี ต อ ตนเองในเชิ ง บวกที่ ไ ด เ ป น พลเมื อ งอาเซี ย น ใน
สถานการณ ต า งๆ ดั ง เช น การตระหนั ก เห็ น ความสํ า คั ญ ของการทํ า กิ จ กรรมหรื อ พฤติ ก รรมที่
แสดงออกถึ ง บทบาทของพลเมื อ งอาเซี ย น รวมทั้ ง นั ก ศึ ก ษารู สึ ก ได ว า สถานการณ เ หล า นั้ น มี
ความสําคัญสําหรับตนเองเกิดความรูสึกทางบวกตอการเปนพลเมืองอาเซียน โดยมีความรูสึกวามี
เกียรติยศหรือความรูสึกพึงใจ ปรารถนาที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีโอกาสในการประกอบอาชีพที่ดี ใน
การรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนและเมื่อนักศึกษามีเอกลักษณพลเมืองอาเซียนทําใหเกิดการแสดง
พฤติกรรมตามบทบาทที่สังคมคาดหวังจากการเปนสมาชิกในสังคมอาเซียน
ผลการศึกษานี้เปนการยืนยันถึงแนวคิดพื้นฐานของเอกลักษณ ที่เชื่อวา ความผูกพันตอ
บทบาททําใหเกิดความเดน ความสําคัญและความภาคภูมิใจของเอกลักษณ ความเดน ความสําคัญ
และความภาคภูมิใจในเอกลักษณทําใหเกิดพฤติกรรมการเลือกบทบาท (Styker; & Burke. 2000:
286) ดังนั้นการเลือกแสดงบทบาทจึงเปนผลลัพธของความเดนของเอกลักษณ ความสําคัญและ
ความภาคภูมิใจของเอกลักษณ กลาวคือ การที่นักศึกษาแสดงพฤติกรรมตามมุงประสงคกฎบัตร
อาเซียนและมีทักษะอาเซียนเปนผลลัพธจากการที่นักศึกษารูคิดถึงความเดนของเอกลักษณพลเมือง
อาเซียน ความสําคัญและความภาคภูมิใจในการเปนพลเมืองอาเซียน ซึ่งการศึกษานี้มีสอดคลองกับ
งานวิจัยที่ผานมาที่ศึกษาเรื่องเอกลักษณที่สงผลตอพฤติกรรมตามบทบาท ดังเชน การศึกษาของส
ไตรเกอร และเซอรป (Stryker; & Serpe.1982) พบวา ความเดนของเอกลักษณทางศาสนาทํานาย
เวลาในการใชทํากิจกรรมทางศาสนาคาลเลโร (Callero.1985) ศึกษาความเดนของเอกลักษณการ
บริจาคโลหิตมีผลตอพฤติกรรมอาสาสมัครการบริจาคโลหิต เซอรป (Serpe.1987) ศึกษาพบวา
ระดับความเดนของเอกลักษณ สงผลตอการเกิดตัวตนของนักศึกษาใหมที่ออกจากบานมาใชชีวิต
เปนนักศึกษามหาวิทยาลัย (Stryker; & Burke. 2000: 290) โลเบอและคณะ (Lobel; & etal. 1992)
ศึกษาพบวา บุคคลที่มีความเดนของเอกลักษณอาชีพมีความรูสึกดีและเต็มใจปฏิบัติงานนอกเวลา
อยางเต็มที่คลีน และคณะ (Kleine; & etal. 1993)ศึกษาพบวา ความเดนของเอกลักษณนักกีฬาที่
กําลังศึกษาที่มหาวิทยาลัยแอริสโซนา สงผลตอภาพเกี่ยวกับตนเอง (self-scheme)สไตรเกอร และ
เซอรป (Stryker; & Serpe. 1994:16-35) ศึกษาพบวา ความเดนของเอกลักษณและความรูสึกสําคัญ
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มีผลตอการใชเวลาในบทบาทของนักศึกษามหาวิทยาลัย 4 ดาน คือ ดานวิชาการ ดานกิจกรรมสวน
บุค คล ดานกิจกรรมเสริ มหลักสูตร ดานกีฬ าและยังสอดคล องกั บ การศึกษาของเบอร คและไรซ
(Burke; & Reitzes. 1981:84) พบวา เอกลักษณในบทบาทของการเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยมีผล
ตอพฤติกรรมตามบทบาท2ดานคือ ดานการวางแผนการศึกษา ดานการเขารวมกิจกรรมทางสังคม
สเตท (Stets; & Biga. 2003) ศึกษาพบวาความผูกพัน ความเดน ความสําคัญเอกลักษณสงผลตอ
พฤติกรรมการอนุรักษสิ่งแวดลอม สวนสมศักดิ์ สีดากุลฤทธิ์ (2545) ศึกษาพบวาเอกลักษณครูแนะ
แนวดานความภาคภูมิใจและความรูสึกเปนปมเดนของเอกลักษณ สงผลตอพฤติกรรมการปฏิบัติ
หนาที่ตามบทบาทของครูแนะแนว วรรณะ บรรจง (2553) ศึกษาเอกลักษณความเดน ความสําคัญ
และความภาคภูมิใจ สงผลตอพฤติกรรมครูนักวิจัยของนักศึกษาครูและภิญญาพันธ รวมชาติ (2551)
ศึกษาพบวา เอกลักษณของนักศึกษาวิทยาศาสตรมีอิทธิพลทางตรงตอพฤติกรรมตามบทบาทของ
นักศึกษาวิทยาศาสตรเฉพาะพฤติกรรมการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร ดังนั้น ผลการศึกษานี้
จึงเปนการยืนยันถึงตัวแปรเอกลักษณพลเมืองอาเซียนมีอิทธิพลตอพฤติกรรมตามบทบาทพลเมือง
อาเซียน
สมมติฐานการวิจัยที่ 1.4 การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับอาเซียนรวมหมูนิยม และเจตคติตอ
ประชาคมอาเซียนมีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมตามบทบาทพลเมืองอาเซียน ผานความผูกพันตอ
บทบาท และเอกลั กษณ พลเมื อ งอาเซี ย นผลการวิ จัย พบว า ตัว แปรการเป ดรั บ ขา วสารเกี่ ยวกั บ
อาเซีย นและเจตคติ ตอประชาคมอาเซียนมี อิท ธิ พลทางออมตอ พฤติก รรมตามบทบาทพลเมือ ง
อาเซียนผานความผูกพันตอบทบาทและเอกลักษณพลเมืองอาเซียนตัวแปรรวมหมูนิยมมีอิทธิพล
ทางออมตอพฤติกรรมตามบทบาทพลเมืองอาเซียนผานเอกลักษณพลเมืองอาเซียน ซึ่งสนับสนุน
สมมติฐานการวิจัยที่ 1.4

รวมหมูนิยม

ความผูกพัน
ตอบทบาท

เอกลักษณ
พลเมืองอาเซียน

เจตคติตอ
ประชาคม

แทน สมมติฐานการวิจัย
แทน ผลการวิจัยที่พบ

ภาพประกอบ 19 สมมติฐานที่ 1.4 และผลการวิจัยที่พบ

พฤติกรรม
ตามบทบาท
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จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา ยิ่งนักศึกษามีการเปดรับขาวสารเกี่ยวของกับอาเซียนและ
มีเจตคติที่ดีตอประชาคมอาเซียนมากขึ้นเทาใด ยอมสงผลทําใหเกิดความผูกพันดานปฏิสัมพันธ
และความผูกพันดานอารมณมากขึ้นเทานั้น ซึ่งความผูกพันนี้มีผลทําใหเกิดการรูคิดถึงความเดนของ
เอกลักษณพลเมืองอาเซียน เห็นความสําคัญ และเกิดความภาคภูมิใจในเอกลักษณพลเมืองอาเซียน
ซึ่งสงผลตอไปยังการแสดงพฤติกรรมตามบทบาทของพลเมืองอาเซียน เพราะตัวแทนการถายทอด
ทางสังคมอยางสถาบันการศึกษาและเครือขายสื่อมวลชนที่สนับสนุนขาวสารเกี่ยวกับอาเซียนที่เปน
ประโยชนในเรื่องขอมูลเกี่ยวกับอาเซียนรวมทั้งนักศึกษามีการประเมินคา เกิดความรูสึกทางบวก
ตอบสนองตอสิ่งเราหรือสถานการณตางๆ ในขณะดําเนินชีวิตในสังคมอาเซียนเมื่อนักศึกษาไดรับ
การถายทอดจากตัวแทนเหลานี้ ทําใหเกิดความผูกพันตอบทบาทพลเมืองอาเซียน ซึ่งจากความ
ผูกพันนี้มีผลตอการรูคิดถึงความเดน ความสําคัญเห็นคุณคาของตนเองในการเปนพลเมืองอาเซียน
และมีความภาคภูมิใจ ปรารถนาที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีโอกาสประกอบอาชีพที่ดีในอนาคตจากการ
เปนพลเมืองอาเซียน ทําใหเกิดเอกลักษณพลเมืองอาเซียน และนําไปสูการแสดงพฤติกรรมตาม
บทบาทของพลเมื อ งอาเซี ย น การศึ ก ษานี้ ส อดคล อ งกั บ ทฤษฏี เ อกลั ก ษณ ที่ มี แ นวคิ ด หลั ก คื อ
โครงสรางทางสังคมมีผลตอตัวตน ตัวตนมีอิทธิพลตอพฤติกรรมทางสังคม (Stryker; & Burke. 2000:
285) สไตรเกอร อธิบายวา เอกลักษณของบุคคลเกิดขึ้นจากการมีปฏิสัมพันธกับบุคคลรอบขางในสังคม
ที่บุคคลนั้นเขาไปเปนสมาชิกหรือใชชีวิตรวมกลุม เมื่อบุคคลรับรูถึงเอกลักษณของตนเองเปนเหตุใหเกิด
การกระทํา (Stryker. 1980: 64) ซึ่งองคประกอบพื้นฐานของทฤษฎีเอกลักษณ คือ ความผูกพัน
ความเด น ของเอกลัก ษณ ความรู สึ กสํ าคั ญ ความภาคภู มิใจและการแสดงพฤติ กรรมตามบทบาท
(Stryker. 1992: 873; Stryker; & Burke. 2000: 286) โดยที่ ความเดนของเอกลักษณ ความสําคัญและ
ความภาคภูมิใจ เปนผลลัพธของความผูกพันตอบทบาท และความผูกพันตอบทบาทเกิดขึ้นจาก
เครือขายการมีปฏิสัมพันธทางสังคมที่บุคคลเขาไปมีสวนรวม (Stryker; & Burke. 2000: 286)
สถาบันตางๆ ในสังคม จากการศึกษาของ คลีนและคณะ (Kleine; & et al. 1993: 209-235)พบวา
เครือขายสื่อมวลชนมีผลตอเอกลักษณและสงผลตอความถี่ของพฤติกรรม และจากการศึกษาพบวา
บุค ลิ ก ภาพแบบรวมหมูนิย มมี อิท ธิ พ ลทางอ อมตอพฤติก รรมตามบทบาทพลเมื องอาเซียนผา น
เอกลักษณพลเมืองอาเซียน ซึ่งปจจัยภายในอยางบุคลิกภาพแบบรวมหมูนิยมนี้นักศึกษาจะมองวา
ตนเองเปนสวนหนึ่งของกลุม จะใหความสําคัญกับเปาหมายของกลุมมากกวาเปาหมายของตนเอง
เนนความสัมพันธกับคนในกลุมและนักศึกษาจะพยายามปรับพฤติกรรมตนเองใหสอดคลองกับสังคม
โดยยึดกฎเกณฑหรือบรรทัดฐานเปนพื้นฐานหลักในการกําหนดพฤติกรรมดังที่การศึกษาของไฟเกล
สทิน (Finkelstein. 2012: 1633-1643) พบวา รวมหมูนิยมสามารถทํานายเอกลักษณในบทบาท
พนักงานและพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ และการศึกษาของ วิลลิส (Willis. 2012:
201-214) พบว า รวมหมู นิ ย มส ง ผลต อ ความรู สึ ก สํ า นึ ก ในเอกลั ก ษณ ช าติ พั น ธ และส ง ผลต อ
พฤติ ก รรมการให ค วามช ว ยเหลื อ ในกลุ ม และสอดคล อ งกั บ แนวคิ ด ของแมคแคนเนลล
(Mc.Cannell.1974: 610) นักจิตวิทยาดานบุคลิกภาพ กลาววา บุคลิกภาพ เปนคุณลักษณะที่บุคคล
คิ ด และแสดงเป น แบบแผนพฤติ ก รรมเพื่ อ ใช ใ นการปรั บ ตั ว ให เ ข า กั บ สิ่ ง แวดล อ ม เช น ค า นิ ย ม
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แรงจูงใจ เจตคติ อารมณ ความสามารถตางๆ ความคิดทางปญญา เปนกรอบแนวคิดเกี่ยวกับตัวตน
(Self-Concept) ซึ่งบุคลิกภาพของแตละคนจะกลายเปนเอกลักษณของบุคคล
นอกจากนั้น การศึกษานี้ยังพบวา ปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมตาม
บทบาทพลเมืองอาเซียนมากที่สุด คือ เจตคติตอประชาคมอาเซียนมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพล เทากับ
0.77รองลงมา รวมหมูนิยม และการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับอาเซียนมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพล เทากับ
0.08และ 0.07 ตามลําดับผลการศึกษานี้จึงเปนขอมูลสารสนเทศใหผูที่เกี่ยวของที่ตองการพัฒนา
หรือสงเสริมเอกลักษณพลเมืองอาเซียน และพฤติกรรมตามบทบาทของพลเมืองอาเซียนตอไป
สมมติ ฐ านการวิ จั ย ที่ 1.5การรั บ รู บ รรยากาศความเป น อาเซี ย นมี อิ ท ธิ พลทางอ อ มต อ
พฤติกรรมตามบทบาทพลเมืองอาเซียน ผานการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับอาเซียน ความผูกพันตอ
บทบาท และเอกลักษณพลเมืองอาเซียนผลการวิจัยพบวาตัวแปรการรับรูบรรยากาศความเปน
อาเซี ย นมี อิ ท ธิ พ ลทางอ อ มต อ พฤติ ก รรมตามบทบาทพลเมื อ งอาเซี ย นผ า นการเป ด รั บ ขา วสาร
เกี่ยวกับอาเซียน ความผูกพันตอบทบาท และเอกลักษณพลเมืองอาเซียน ซึ่งสนับสนุนสมมติฐาน
การวิจัยที่ 1.5

รับรูบรรยากาศ

เปดรับขาวสาร

ความผูกพัน
ตอบทบาท

เอกลักษณ
พลเมือง
อาเซียน

พฤติกรรม
ตามบทบาท

แทน สมมติฐานการวิจัย
แทน ผลการวิจัยที่พบ

ภาพประกอบ 20 สมมติฐานที่ 1.5 และผลการวิจัยที่พบ
ผลการวิ จั ย แสดงให เ ห็ น ว า ยิ่ ง นั ก ศึ ก ษามี ก ารรั บ รู บ รรยากาศความเป น อาเซี ย นใน
สถานศึกษามากขึ้นเพียงใด ยอมสงผลตอการเปดรับขาวสารเกี่ยวของกับอาเซียนมากขึ้นเทานั้น
รวมทั้งยังสงผลทําใหเกิดความผูกพันตอบทบาท เกิดการรูคิดเกี่ยวกับเอกลักษณพลเมืองอาเซียน
และสงผลตอไปยังการแสดงพฤติกรรมตามบทบาทของพลเมืองอาเซียนในที่สุดกลาวคือ การที่
นักศึกษารับรูตอสภาพแวดลอมของมหาวิทยาลัยที่ตนเองศึกษาอยู วามีบรรยากาศความเปนสังคม
อาเซียน มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เปนบรรยากาศที่เปดโอกาสใหไดเรียนรูทักษะตางๆ เชน
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ทักษะภาษา การทํางานรวมกับผูอื่น ผานกิจกรรมตางๆ ตลอดจนบรรยากาศสงเสริมขอมูลขาวสาร
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับอาเซียนเปดโอกาสใหนักศึกษาไดเขาถึงแหลงขอมูล สื่อการเรียนรูที่
หลากหลาย สงผลตอการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับอาเซียน ทําใหนักศึกษาเขาถึงตัวแทนเครือขาย
สื่ อ มวลชนที่ ส นั บ สนุ น ข า วสารเกี่ ย วกั บ อาเซี ย น ที่ เ ป น ประโยชน ใ นเรื่ อ งเกี่ ย วกั บ อาเซี ย น เมื่ อ
นักศึกษาไดรับการถายทอดจากตัวแทนเหลานี้ ทําใหเกิดความผูกพันตอบทบาทพลเมืองอาเซียน รู
คิดถึงความเดน ความสําคัญเห็นคุณคาของตนเองในการเปนพลเมืองอาเซียน และมีความภาคภูมิใจ
ในการเปนพลเมืองอาเซียน และนําไปสูการแสดงพฤติกรรมตามบทบาทของพลเมืองอาเซียน ผล
การศึกษานี้สอดคลองกับการศึกษาของ เซอรป (Serpe. 1987) พบวา ความผูกพันที่มีผลตอความ
เดนของเอกลักษณ เกิดจากนักศึกษาใหมในมหาวิทยาลัยผานบรรยากาศการเขารวมกิจกรรมที่เปด
โอกาสใหบุคคลกระทําดวยความสมัครใจ (Stryker; & Burke. 2000: 290)และเกิดจากเครือขาย
สื่อมวลชนที่มีความสัมพันธทางบวกกับเอกลักษณและสงผลตอความถี่ของพฤติกรรม(Kleine; & et
al. 1993: 209-235)และสอดคลองกับการศึกษาของคาลเลโร (Callero. 1985) ศึกษาพบวา บุคคลที่
สรางสัม พั นธเ ครื อขา ยทางสั งคมสามารถทํ านายเอกลั ก ษณแ ละพฤติ ก รรมการบริจ าคโลหิต ได
นอกจากนั้นการสรางเครือขายยังมีความสัมพันธความคงทนของความเดนของเอกลักษณ (Serpe.
1987)
สมมติฐานการวิจัยที่ 1.6 ความผูกพันตอบทบาทมีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมตาม
บทบาทพลเมืองอาเซียนผานเอกลักษณพลเมืองอาเซียนผลการวิจัยพบวาความผูกพันตอบทบาท มี
อิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมตามบทบาทพลเมืองอาเซียน ผานเอกลักษณพลเมืองอาเซียนซึ่ง
สนับสนุนสมมติฐานการวิจัยที่ 1.6

ความผูกพัน
ตอบทบาท

เอกลักษณ
พลเมือง

พฤติกรรมตาม
บทบาท

แทน สมมติฐานการวิจัย
แทน ผลการวิจัยที่พบ

ภาพประกอบ 21 สมมติฐานที่ 1.6 และผลการวิจัยที่พบ
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จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา ยิ่งนักศึกษามีความผูกพันตอบทบาทที่ประกอบดายความ
ผูกพันดานปฏิสัมพันธกับเครือขายทางสังคมและความผูกพันดานอารมณมากขึ้นเทาใด ยอมสงผล
ตอการรู คิดความเดนของเอกลักษณพลเมืองอาเซียน เห็นความสํ าคัญ และความภาคภูมิใจใน
เอกลักษณพลเมืองอาเซียนมากขึ้นเทานั้น แลวการรูคิดเกี่ยวกับเอกลักษณพลเมืองอาเซียนของ
นักศึกษานี้จะช วยใหนักศึกษาแสดงพฤติกรรมตามมุงประสงคของกฏบัตรอาเซียนและมีทักษะ
อาเซียนตามมา ผลการศึกษานี้สนับสนุนแนวคิดเอกลักษณของสไตรเกอร (Stryker. 1987) เชื่อวา
ตัวตน ประกอบขึ้นดวยลําดับขั้นความเดนของเอกลักษณที่แตกตาง และความผูกพันของบุคคลที่
เชื่อมโยงกับบทบาท (Owens; & Serpe. 2003: 87) ขอสมมติฐานของทฤษฎี กลาววา เอกลักษณ
สะทอนใหเห็นถึงความผูกพันที่เกิดจากบทบาทความสัมพันธ กลาวคือ ความผูกพันทําใหเกิดความ
เดน ความสําคัญและความภาคภูมิใจในเอกลักษณ ความเดน ความสําคัญและความภาคภูมิใจของ
เอกลักษณทําใหเกิดพฤติกรรมตามบทบาท (Stryker; & Burke. 2000. 286) และยังสอดคลองกับ
ฟุต (Foote. 1951) ไดนําเสนอแนวคิดเกี่ยวกับความผูกพันมีผลตอการกระตุนใหเกิดตัวตนและ
นําไปสูการกระทํา (sustain lines of activity)ฟุต เชื่อวา การแสดงบทบาทที่ปราศจากเอกลักษณ
เปนพฤติกรรมที่ไมมีความหมาย ไมมีเปาหมายหรือสิ่งจูงใจ(role playing without identity is empty
behavior, without motive or incentive) และเสนอวา บุคคลที่มีความผูกพันและมีเอกลักษณเปนสิ่ง
สําคัญสําหรับการเกิดตัวตน ดังนั้น ความผูกพันจึงเปนปจจัยสําคัญที่มีบทบาทตอความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและสังคม โดยที่สไตรเกอรและคณะ (Stryker. 1968; 1980) ที่เชื่อวา ความผูกพันเปน
ปจจัยหนึ่งที่ทําใหบุคคลรับรูเกี่ยวกับตัวตนและความหมายเกี่ยวกับตัวตนนําไปสูการแสดงบทบาท
ของตนเอง
ผลการศึกษานี้สอดคลองการงานวิจัยที่ผานมา ของ วรรณะ บรรจง (2551: 100-119)
ศึกษาปจจัยเชิงเหตุของเอกลักษณและการรับรูความสามารถของตนในการเปนครูนักวิจัยที่สงผลตอ
พฤติกรรมครูนักวิจัยของนักศึกษาครูในยุคปฏิรูปการศึกษา พบวา ความผูกพันในบทบาทมีอิทธิพล
ทางตรงตอเอกลักษณนักศึกษาครู และมีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมครูนักวิจัยและนักศึกษาผาน
เอกลักษณนักศึกษาครู และยังสอดคลองกับการศึกษาของ ภิญญาพันธ รวมชาติ (2551: 101-120)
พบวา ความผูกพันตอบทบาทของนักเรียนวิทยาศาสตรมีอิทธิพลทางตรงตอเอกลักษณของนักเรียน
วิทยาศาสตร โดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพล เทากับ .91 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และมี
อิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมตามบทบาทของนักเรียนวิทยาศาสตรเฉพาะพฤติกรรมการแสวงหา
ความรูท างวิ ท ยาศาสตร ผ า นเอกลั ก ษณ ข องนัก เรี ย นวิ ท ยาศาสตรโ ดยมี คา สัม ประสิท ธิ์อิ ท ธิ พ ล
เทากับ .81 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงเปนการยืนยันตัวแปร
ความผูกพันตอบทบาทมีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมตามบทบาทพลเมืองอาเซียน ผานตัวแปร
เอกลักษณพลเมืองอาเซียน
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สมมติฐานการวิจัยขอที่ 2แบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุของเอกลักษณ
พลเมืองอาเซียนที่สงผลตอพฤติกรรมตามบทบาทพลเมืองอาเซียนระหวางเพศชายและเพศหญิง
แตกตางกัน
ผลการวิจัยพบวา การทดสอบความแตกตางของน้ําหนักองคประกอบของตัวแปรสังเกตที่
ใชวั ดตัวแปรแฝงซึ่ งผลการวิ จัย พบวา โดยสว นใหญตั ว แปรสัง เกตมีคาน้ําหนักองคป ระกอบไม
แตกตางกันระหวางกลุม แสดงใหเห็นถึงความนาเชื่อถือของการวัดตัวแปรแฝงที่ไมไดแปรเปลี่ยนไป
ตามสภาพกลุมตัวอยางที่แตกตางกัน มีเพียง 1 ตัวแปรสังเกตที่แตกตางกันระหวางกลุม คือ ตัวแปร
สังเกตดานความพรอมที่ใชวัดตัวแปรแฝงเจตคติตอประชาคมอาเซียน
ผลการเปรียบเทียบคาอิทธิพลทุกตัวในแบบจําลองระหวางกลุมเพศชายและเพศหญิง พบวา
ในการทดสอบความแตกตางกันของคาอิทธิพล 8 คาอิทธิพล ในแบบจําลองระหวางกลุมเพศชายและ
เพศหญิงมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 2 คาอิทธิพล โดยพบวามีความแตกตางกันใน
เสนทางอิทธิพลของตัวแปรรวมหมูนิยมที่มีตอเอกลักษณพลเมืองอาเซียน ที่พบวาในกลุมเพศชาย
รวมหมูนิยมสงผลทางตรงตอเอกลักษณพลเมืองอาเซียน มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ 0.03อยาง
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติแตในกลุมเพศหญิงรวมหมูนิยมสงผลทางตรงตอเอกลักษณพลเมืองอาเซียน
มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ 0.12อยางมีนัยสําคัญทางสถิติและเสนทางอิทธิพลของตัวแปรรวม
หมูนิยมที่มีตอความผูกพันตอบทบาท ที่พบวาในกลุมเพศชายรวมหมูนิยมสงผลทางตรงตอความ
ผูกพันตอบทบาท มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ -0.03อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติแตในกลุมเพศ
หญิ งรวมหมู นิยมส ง ผลตอความผู กพั นต อบทบาท มีคา สั มประสิท ธิ์ อิท ธิพ ลเท ากั บ 0.08อย า งมี
นัยสําคัญทางสถิติ สวนผลการทดสอบเปรียบเทียบคาอิทธิพลในแบบจําลองระหวางกลุมเพศชายและ
เพศหญิงที่ไมมีนัยสําคัญทางสถิติจํานวน 6คาอิทธิพล กลาวคือ มีคาอิทธิพลที่ไมแตกตางกันระหวาง
กลุมเพศชายและหญิง จํานวน 6 คาอิทธิพล คือ เสนทางอิทธิพลของตัวแปรเอกลักษณพลเมือง
อาเซียน ที่มีตอตัวแปรพฤติกรรมตามบทบาทพลเมืองอาเซียนที่พบวาในกลุมเพศชายและเพศหญิง
เอกลั ก ษณ พ ลเมื อ งอาเซี ย นส ง ผลทางตรงต อ พฤติ ก รรมตามบทบาทพลเมื อ งอาเซี ย น มี ค า
สัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ 0.86เสนทางอิทธิพลของตัวแปรความผูกพันตอบทบาท ที่มีตอตัวแปร
เอกลักษณพลเมืองอาเซียนที่พบวาในกลุมเพศชายและเพศหญิงความผูกพันตอบทบาท สงผล
ทางตรงตอเอกลักษณพลเมืองอาเซียน มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ 0.26 เสนทางอิทธิพลของตัว
แปรเจตคติตอประชาคมอาเซียนที่มีตอตัวแปรเอกลักษณพลเมืองอาเซียนที่พบวาในกลุมเพศชาย
และเพศหญิ ง เจตคติ ต อ ประชาคมอาเซี ย นส ง ผลทางตรงต อ เอกลั ก ษณ พ ลเมื อ งอาเซี ย น มี ค า
สัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ 0.76 เสนทางอิทธะพลของตัวแปรเจตคติตอประชาคมอาเซียนที่มีตอตัว
แปรความผูกพันตอบทบาทที่พบวาในกลุมเพศชายและเพศหญิงเจตคติตอประชาคมอาเซียนสงผล
ทางตรงตอความผูกพันตอบทบาท มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ 0.75 เสนทางอิทธิพลของตัวแปร
การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับอาเซียนที่มีตอความผูกพันตอบทบาท ที่พบวาในกลุมเพศชายและเพศ
หญิง การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับอาเซียนสงผลทางตรงตอความผูกพันตอบทบาท มีคาสัมประสิทธิ์
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อิทธิพลเทากับ .24และเสนทางอิทธิพลของตัวแปรการรับรูบรรยากาศความเปนอาเซียนที่มีตอการ
เปดรับขาวสารเกี่ยวกับอาเซียนที่พบวาในกลุมเพศชายและเพศหญิงการรับรูบรรยากาศความเปน
อาเซียนสงผลทางตรงตอการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับอาเซียนมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .72
ผลการวิ จั ยนี้ เป นการยื นยั นข อค นพบของงานวิ จั ยที่ ผ านมาของสไตรเกอร และเซอร ป
(Stryker; & Serpe. 1994) ที่ไดศึกษาวิเคราะหความไมแปรเปลี่ยนโมเดลเพศชายและเพศหญิง โดย
ศึกษาความสัมพันธระหวางความผูกพันดานปฏิสัมพันธ ความผูกพันดานอารมณ และความเดนของ
เอกลักษณ ที่มีผลตอเอกลักษณในบทบาทการใชชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัย ประกอบดวยดาน
วิชาการ(การเรียนในชั้น) ดานกิจกรรมการกีฬา ดานกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดานเกี่ยวกับสวนตัว
และดานปฏิสัมพันธการคบแฟน กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาป 1 มหาวิทยาลัยมิคเวสตัน จํานวน 320
คน ชาย 105 คน หญิง 215 คน เปนการวิจัย 3 ระยะผลการศึกษาพบวาในบทบาทดานวิชาการ
(การเรียนในชั้น) บทบาทดานเกี่ยวกับสวนตัว และบทบาทดานกิจกรรมเสริมหลักสูตร จะพบอิทธิพล
ของความผูกพันดานอารมณและความผูกพันดานปฏิสัมพันธที่มีตอความเดนของเอกลักษณและ
ความสําคัญของเอกลักษณ และอิทธิพลของความเดนของเอกลักษณ และความสําคัญของเอกลักษณที่
มีตอพฤติกรรมตามบทบาทในเพศชายและเพศหญิงในบางเสนทางอิ ทธิพลก็ไมพบอิทธิพล สวน
บทบาทดานกิจกรรมการกีฬา พบวามีอิทธิพลความผูกพันดานอารมณดานปฏิสัมพันธที่มีตอความเดน
และความสําคัญของเอกลักษณ และความเดน ความสําคัญของเอกลักษณที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม
ตามบทบาทในเพศชายและเพศหญิงพบวามีอิทธิพลทุกเสนทางสวนการศึกษาของ ภิญญาพันธ รวม
ชาติ (2553) พบผลการทดสอบความไมแปรเปลี่ยนของโมเดลปจจัยเชิงสาเหตุของความผูกพันตอ
บทบาท เอกลักษณของนักเรียนวิทยาศาสตร แรงจูงใจในการเรียนวิทยาศาสตรและความคลุมเครือใน
บทบาทที่มีผลตอพฤติกรรมตามบทบาทของนักเรียนวิทยาศาสตร พบวารูแบบโมเดลของนักเรียนเพศ
ชายและเพศหญิงไมแตกตางกัน และมีคาน้ําหนักองคประกอบของตัวแปรภายนอกสังเกตไดและตัว
แปรภายในสังเกตไดและคาอิทธิพลระหวางตัวแปรภายนอกแฝงที่มีตอตั วแปรภายในแฝงและคา
อิทธิพลระหวางตัวแปรภายในแฝงที่มีตอตัวแปรภายในแฝงไมแตกตางกัน และการศึกษาของ วรรณะ
บรรจง (2551) พบผลการศึกษาอิทธิพล โดยการวิเคราะหความไมแปรเปลี่ยนของโมเดลสาเหตุของ
เอกลักษณครูนักวิจัย การรับรูความสามารถของตนเองในการเปนครูนักวิจัย และพฤติกรรมครูนักวิจัย
ของนั ก ศึ ก ษาครู ที่ เ รี ย นชั้ น ป ต า งกั น แบบจํ า ลองมี ลั ก ษณะโครงสร า งเป น แบบเดี ย วกั น และมี
คาพารามิเตอรของเมทริกซอิทธิพลเชิงสาเหตุของตัวแปรแฝงภายในและภายนอกบางตัวไมแตกตาง
กัน และยังพบวาผูที่มีความยึดมั่นผูกพันดานปฏิสัมพันธสูงเปนผูที่มีเอกลักษณในแตละดาน คือ ดาน
ความเดนของเอกลักษณ ดานความสําคัญของเอกลักษณ และดานความภาคภูมิใจในเอกลักษณ
บทบาทสูงกวาผูที่มีความยึดมั่นผูกพันดานปฏิสัมพันธต่ํา และผูที่มีความยึดมั่นผูกพันดานอารมณสูง
เปนผูที่มีเอกลักษณในแตละดานสูงกวาผูที่มีความยึดมั่นผูกพันดานอารมณต่ําเชนกันซึ่งผลการศึกษา
ความไมแปรเปลี่ยนของโมเดลที่กลาวมาขางตน มีความสอดคลองกับผลการศึกษาครั้งนี้พบวา
แบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุของเอกลักษณพลเมืองอาเซียนที่สงผลตอพฤติกรรม
ตามบทบาทพลเมืองอาเซี ยนของนักศึกษามหาวิ ทยาลัยระหวางเพศชายกับเพศหญิงมีรูปแบบ
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ความสัมพันธมีลักษณะไมแปรเปลี่ยนระหวางกลุม และพบวา มีความแปรเปลี่ยนของคาพารามิเตอรที่
ทดสอบบางตัว กลาวคือ จากการทดสอบพบวา คาน้ําหนักองคประกอบของตัวแปรสังเกตที่วัดตัวแปร
แฝงแตกตางกันระหวางกลุมเพียง 1 ตัวแปร และคาอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุที่มีตอตัวแปรผลลัพธ
แตกตางกันระหวางกลุมเพียงบางเสนอิทธิพลซึ่งผลที่ไดจากการศึกษาครั้งนี้นับวาเปนขอคนพบที่เปน
องคความรูใหกับผูที่เกี่ยวของเปนขอมูลสารสนเทศ เพื่อนําไปสูขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
และสําหรับการวิจัยครั้งตอไปในอนาคต
สมมติฐานการวิจัยขอที่ 3คาเฉลี่ยตัวแปรแฝงเชิงสาเหตุของเอกลักษณพลเมืองอาเซียน
พฤติกรรมตามบทบาทพลเมืองอาเซียน ในแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธระหวางเพศชายกับ
เพศหญิงแตกตางกัน
ผลการวิจัยพบวาในแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุของเอกลักษณพลเมือง
อ า เ ซี ย น ที่ ส ง ผ ล ต อ พ ฤ ติ ก ร ร ม ต า ม บ ท บ า ท พ ล เ มื อ ง อ า เ ซี ย น ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ระหวางเพศชายและเพศหญิงมีคาเฉลี่ยตัวแปรแฝงแตกตางกันเพียง
บางส ว น จึงสนั บ สนุ น สมมติ ฐ านการวิจัย ที่ 3 บางส ว น คื อสนั บ สนุน ในส ว นที่ตั ว แปรเจตคติต อ
ประชาคมอาเซียนมีคาเฉลี่ยตัวแปรแฝงแตกตางกันระหวางกลุมเพศหญิงและกลุมเพศชายอยางมี
นั ยสําคัญทางสถิติ ที่ ระดั บ 0.05 สวนตัว แปรพฤติก รรมตามบทบาทพลเมืองอาเซี ยนเอกลักษณ
พลเมืองอาเซียน รวมหมูนิยมการรับรูบรรยากาศความเปนอาเซียน การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับ
อาเซียนและความผูกพันตอบทบาท พบวา คาเฉลี่ยแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งผล
การศึกษาครั้งนี้พบวาตัวแปรเจตคติตอประชาคมอาเซียนในกลุมเพศหญิงมีคาเฉลี่ยนอยกวาเพศชาย
การนําตัวแปรเพศมาศึกษานี้ จะชวยใหการอธิบายมีความละเอียดชัดเจนขึ้นและผลที่ไดสามารถใช
ประโยชนไดอยางหลากหลายและถูกตองตามกลุมเปาหมายมากขึ้น เชน เพศที่แตกตางกันอาจจะมี
เจตคติตอประชาคมอาเซียนที่แตกตางกัน

ขอเสนอแนะในการวิจัย
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. จากผลการวิ จั ย พบว า พฤติ ก รรมตามบทบาทพลเมื อ งอาเซี ย นของนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรไดรับอิทธิพลโดยตรงจากเอกลักษณพลเมืองอาเซียน กลาวคือ การที่
นักศึกษามีเอกลักษณพลเมืองอาเซียนเปนปจจัยที่มีอิทธิพลที่ทําใหนักศึกษาแสดงพฤติกรรมตาม
บทบาทพลเมืองอาเซียน ดังนั้นหากตองการใหเยาวชน นักศึกษาหรือพลเมืองไทย มีพฤติกรรมตาม
บทบาทพลเมืองอาเซียน ในฐานะเปนสมาชิกขององคการอาเซียนจําเปนจะตองเสริมสรางเอกลักษณ
พลเมืองอาเซียนใหเกิดขึ้นกอนซึ่งตามทฤษฎีเอกลักษณเชื่อวา การรูคิดเกี่ยวกับเอกลักษณของ
ตนเองทําใหเกิดพฤติกรรมตามบทบาท(Stryker; & Burke.2000; Burk; & Reitzes.1991; Matthew.
2003)เพราะนั้นการที่จะพัฒนา เสริมสรางเอกลักษณพลเมืองอาเซียนนี้ ควรเริ่มจากการเสริมสราง
หรือกระตุนใหนักศึกษาไดรับรูความเดนของเอกลักษณพลเมืองอาเซียน ความสําคัญและความ
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ภาคภูมิใจในเอกลักษณพลเมืองอาเซียนซึ่งวิธีการเสริมสรางเอกลักษณพลเมืองอาเซียน ดังเชน
สถาบันการศึกษาหรือผูที่เกี่ยวของควรเปดโอกาสใหนักศึกษาไดแสดงหรือนําเอกลักษณพลเมือง
อาเซียนมาใชในสถานการณตางๆจนเกิดความโนมเอียงตอเอกลักษณนั้น หรือกระตุนใหนักศึกษา
รับรูความสําคัญของการเปนพลเมืองอาเซียน ตระหนักถึงความสําคัญ เห็นคุณคาของตนเองในการ
เปนพลเมืองอาเซียน เห็นคุณคาของกิจกรรมที่แสดงออกถึงการมีเอกลักษณพลเมืองอาเซียน ผาน
การจัดบรรยากาศความเปนอาเซียนในสถานศึกษา จัดกิจกรรมตางๆ เพื่อใหนักศึกษาไดเขาถึง
ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับอาเซียนและควรสงเสริมความภาคภูมิใจในตนเอง พรอมทั้งสรางเจตคติที่ดีตอ
ประชาคมอาเซียน คิดในเชิงบวกในการเปนพลเมืองอาเซียนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี มี
โอกาสในการพัฒนาทักษะทางอาชีพอาจจะใชชองทางสื่อมวลชน พรอมทั้งสรางความคงทนในการ
มโนภาพตนเองมีสถานภาพเปนพลเมืองอาเซียนมีบทบาทหนาที่ภายใตกฎกติกาของประชาคม
อาเซียน โดยการสรางความรูสึกของการเปนสวนหนึ่งของสมาชิกในสังคมอาเซียนอาจจะอยูใน
รูปแบบกิจกรรมหรือเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกันระหวางนักศึกษาไทยกับนักศึกษาในกลุม
ประเทศสมาชิกอาเซียนรวมกันเสนอแนะอภิปรายแนวทางในการสราง หนึ่งวิสัยทัศน หนึ่งเอกลักษณ
หนึ่งประชาคม ซึ่งแนวทางดังกลาวนี้มีสวนชวยทําใหเกิดเอกลักษณพลเมืองอาเซียนนํามาซึ่งการแสดง
พฤติกรรมตามบทบาทของพลเมืองอาเซียน
2. จากผลการวิจัยพบวา ตัวแปรการรับรูบรรยากาศความเปนอาเซียนมีอิทธิพลทางตรงตอการ
เปดรับขาวสารเกี่ยวกับอาเซียน และตัวแปรความผูกพันตอบทบาทไดรับอิทธิพลทางตรงจากตัวแปร
การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับอาเซียน เจตคติตอประชาคมอาเซียนและยังพบวา ความผูกพันตอบทบาท
รวมหมูนิยม เจตคติตอประชาคมอาเซียน มีอิทธิพลตอเอกลักษณพลเมืองอาเซียน และเอกลักษณ
พลเมืองอาเซียนสงผลทํ าใหเกิ ดพฤติกรรมตามบทบาทพลเมืองอาเซี ยน โดยที่ความผูกพันต อ
บทบาทตามแนวคิดของเบอรคและไรซประกอบดวยความผูกพันดานการมีปฏิสัมพันธในเครือขาย
สังคมอาเซียน และความผูกพันดานอารมณความรูสึก เมื่อนักศึกษาไดรับการถายทอดทางสังคม
จากตัวแทนมหาวิทยาลัยคือการรับรูบรรยากาศความเปนอาเซียน ที่เปดโอกาสใหนักศึกษาไดเรียนรู
ข า วสารเกี่ ย วกั บอาเซี ย น เขา ถึงแหลงขอมูล ไดสะดวกรวมทั้ง ไดรับการถายทอดจากเครือข า ย
สื่อมวลชน ทําใหไดรับรูขาวสารเกี่ยวกับอาเซียน มีเจตคติที่ดีตอประชาคมอาเซียน ทําใหนักศึกษามี
แนวโนมเกิด ความผู กพั นตอ บทบาทและตระหนั กถึง ความสํา คั ญ ของการเป นพลเมื อ งอาเซีย น
ประเด็นในที่นี้ผูวิจัยมีขอเสนอแนะคือ สถาบันการศึกษาควรจัดสภาพแวดลอมใหมีบรรยากาศความ
เปนอาเซียน เปดโอกาสใหนักศึกษาไดเขารวมกิจกรรมที่เกี่ยวของกับอาเซียนทั้งกิจกรรมที่จัดขึ้น
ภายในประเทศไทยและประเทศกลุมสมาชิกอาเซียน เพื่อใหนักศึกษาไดมีประสบการณตรง เรียนรู
ทักษะการทํางานเปนทีม เรียนรูวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน พรอมทั้งรัฐบาลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
รณรงคประชาสัมพันธใหความรูความเขาใจขอมูลเกี่ยวกับอาเซียน ประชาคมอาเซียน 3 เสาหลัก
และขอมูลขาวสารความเคลื่อนไหวของประเทศกลุมสมาชิกอาเซียนอื่นๆ เพื่อกระตุนใหเยาวชนไทย
กาวทันประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ
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ในสวนของรวมหมูนิยมตามแนวคิดทรัยเอนดิสมาคุสและคีตายามา (Triandis.1995: 505506; Markus; & Kitayama. 1991) บุคคลจะพึ่งพาอาศัยซึ่งกัน ใหความสําคัญกับเปาหมายของกลุม
และบุคคลจะพยายามปรับพฤติกรรมตนเองใหสอดคลองกับสังคม โดยยึดกฎเกณฑบรรทัดฐานและ
หนาที่ในสังคมเปนหลักในการกําหนดพฤติกรรมของตนเอง เนนความสัมพันธในกลุมเปนหลัก
ซึ่ ง ในประเทศไทยเรานั บ ว า เป น สั ง คมรวมหมู นิ ย มอยู แ ล ว แต เ กิ ด ขึ้ น เฉพาะบางส ว น บาง
สภาพแวดลอม (ซึ่งนักวิชาการดานขามวัฒนธรรมมองวา รวมหมูนิยมเกิดขึ้นในสภาพแวดลอม เชน
สังคมเกษตรกรรม สังคมชุมชน ครอบครัวขยาย บุคคลที่อยูในสังคมระดับลาง) และภาคใตตอนลาง
นับวาเปนสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีประชากรหลากหลายวัฒนธรรมอาศัยอยูรวมกันในสังคมในชุมชน
ดังนั้นประเด็นเสนอแนะตรงนี้คือ ควรเสริมสรางใหสังคมภาคใตตอนลางและสังคมไทยเปนสังคม
ตนแบบสังคมรวมหมูนิยม โดยรัฐบาลหรือสถาบันตางๆ ที่เกี่ยวของสนับสนุนและประชาสัมพันธให
สังคมไทยมีรูปแบบรวมหมูนิยมในการดําเนินชีวิต หรืออาจจะเริ่มตนจากตัวแทนสถาบันการศึกษา
สถาบั น ครอบครั ว ที่ เ ป น พื้ น ฐานสร า งบรรยากาศให เ ยาวชนได สั ม ผั ส ได รั บ ประสบการณ กั บ
บรรยากาศสังคมแบบรวมหมูนิยมตั้งแตวัยเด็ก เพื่อเติบโตขึ้น เปนเยาวชนที่มีลักษณะแบบรวมหมู
นิยม และมีความผูกพันกับบรรยากาศแบบรวมหมูนิยมซึ่งตามแนวคิดของ ทรัยเอนดิส (Triandis.
2001: 909)บุคคลที่มีลักษณะรวมหมูนิยมนี้สงเสริมทําใหเกิดความรูคิด แรงจูงใจ อารมณ เจตคติ
และพฤติ กรรม ซึ่ง สอดคลองกั บการศึ ก ษานี้ ที่ พ บวา รวมหมู นิยมส ง ผลตอ เอกลัก ษณ พ ลเมื อ ง
อาเซียน สงผลตอไปยังพฤติกรรมตามบทบาทพลเมืองอาเซียน
3. จากผลการวิจัยพบวาคาเฉลี่ยตัวแปรเจตคติตอประชาคมอาเซียนในกลุมเพศหญิงมี
คาเฉลี่ยนอยกวากลุมเพศชาย ดังนั้นในการพัฒนา เสริมสรางเจตคติที่ดีตอประชาคมอาเซียนซึ่งเปน
ปจจัยสําคัญในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนนั้น (กรมประชาสัมพันธ. 2556) สถาบันการศึกษาหรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของ ควรออกแบบกิจกรรมใหเหมาะสมกับเพศที่ตางกัน นั่นคือ ควรจัดกิจกรรมการ
พัฒนาในรูปแบบที่แตกตางกันระหวางเพศชายกับเพศหญิง อาจจะเนนพัฒนาเจตคติตอประชาคม
อาเซียนในเพศหญิงมากกวาเพศชาย ไมวาจะเปนดานการออกแบบกิจกรรม ชวงเวลาจัดกิจกรรม ซึ่งมี
นักวิจัยหลายทานพบวา ความแตกตางระหวางเพศ มีผลตอความรูสึก อารมณ สัมพันธระหวาง
บุค คล เป น ความแตกต างทางจิ ต วิ ท ยาของเพศชายและเพศหญิ งตอการแสดงบทบาทสํ าคั ญ ที่
เชื่อมโยงกับกระบวนการถายทอดทางสังคม (Clark, Shaver; & Abrahems. 1999 citing Brehn.
1992) เพราะนั้นผูที่จะนําผลการวิจัยนี้ไปใชควรคํานึงถึ งบทบาททางเพศที่ตางกันควรมี วิธี การ
พัฒนาที่ต างกันดว ย ดั งที่ ผูวิ จัยได เสนอแนะขางตน เพื่อใหบ รรลุ ต ามเปาหมายหรือเพื่อให เ กิด
พฤติกรรมที่พึงประสงค
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. ในการศึกษาครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงปริมาณใชวิธีการวัดและเก็บขอมูลแบบเดียว ซึ่ง
อาจจะเปนขอจํากัดอธิบายไดเฉพาะอิทธิพลหรือความเปนเหตุเปนผลเพียงอยางเดียวยังมีชองวาง
ขาดการอธิบายวิธีการเสริมสรางตัวแปรที่เกี่ยวของกับเอกลักษณพลเมืองอาเซียน ดังนั้นแนวทางใน
การวิจัยครั้งตอไปควรจะใชวิธีการวิจัยแบบผสานวิธี ที่มีรูปแบบการวัดและเก็บขอมูลทั้งเชิงปริมาณ
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และเชิงคุณภาพโดยจะตองคํานึกถึงจุดยืนของกระบวนทัศนตามหลักปรัชญาใหไปกันได หรือมี
ทิศทางที่ไปกันไดโดยอาจจะเริ่มดวยวิธีการวิจัยเชิงปริมาณศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอเอกลักษณ
พลเมืองอาเซียนที่สงผลตอพฤติกรรมตามบทบาท จนไดขอสรุปที่ชัดเจนถึงตัวแปรที่เปนเหตุและผล
ของเอกลักษณพลเมืองอาเซียน แลวเติมเต็มชองวางดวยการวิจัยเชิงคุณภาพดวยวิธีการสนทนา
กลุม (focus group) ซึ่งเก็บขอมูลแบบสัมภาษณและสนทนาแบบเจาะประเด็นที่เปดโอกาสให
ผูเขารวมสนทนาโตตอบ ถกปญหา อภิปรายรวมกัน แลกเปลี่ยนทัศนะ เพื่อที่จะไดขอมูลที่ถูกตอง
ตรงประเด็นสําหรับการหาคําตอบแนวทางการเสริมสรางเอกลักษณพลเมืองอาเซียนและพฤติกรรม
ตามบทบาทของพลเมืองอาเซียนซึ่งการวิจัยผสานวิธีนี้ จะทําใหผูวิจัยสามารถยืนยันตรวจสอบใน
เชิงทฤษฎีถึงตัวแปรปจจัยเชิงเหตุเชิงผล และยังสามารถอธิบายปรากฏการณ หาแนวทางในการ
พัฒนาเอกลักษณพลเมืองอาเซียนใหตรงประเด็นตามบริบทที่ศึกษาซึ่งผลที่ไดจากการสนทนากลุม
อาจจะนํามาทําเปนคูมือในการเสริมสรางเอกลักษณพลเมืองอาเซียนที่ยั่นยืนใหแกเยาวชนนักศึกษา
หรือพลเมืองอาเซียนในประเทศไทย
2. ในการศึกษาครั้งตอไป ควรทําการศึกษากับนิสิตสถาบันระดับอุดมศึกษาอื่นๆ ในประเทศ
หรือนําไปศึกษากับนิสิตนักศึกษาประเทศในสมาชิกอาเซียนอื่นๆ โดยอาจจะเพิ่มตัวแปรหรือปรับลด
ตัวแปรปจจัยเชิงเหตุและผล หรืออาจจะบูรณาการกรอบแนวคิดทฤษฎีเอกลักษณของสไตรเกอร
(Stryker) กับแนวคิดการประยุกตใชทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior:
TPB) ของ ไอเซน (Ajzen. 1991) หรือบูรณาการกับแนวคิดในศาสตรอื่นๆ โดยอาจคํานึงถึงความ
สอดคลองของฐานคิดของตัวแปรที่จะรวมศึกษาในแบบจําลอง บริบทสังคมและวัฒนธรรมของพื้นที่
ศึกษา และกลุมตัวอยาง เพื่อเปนการวิจัยแบบสหวิทยาการ
3. ในการศึกษาครั้งนี้เปนการเปรียบเทียบความไมแปรเปลี่ยนของโมเดลเพศชายและเพศ
หญิง ไดขอคนพบที่เปนประโยชนในวงกวางสามารถนําไปใชไดสอดคลองกับสถานภาพจริงทั้งเพศ
ชายและเพศหญิงขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไปควรศึกษาวิจัยขามวัฒนธรรม โดยอาจจะศึกษา
เปรียบเทียบความไมแปรเปลี่ยนของโมเดลระหวางกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน โดยอาจจะปรับและ
ทําการแปลเครื่องมือวัดขามวัฒนธรรม (back-translation)เพื่อเปนการขยายการวิจัยใหกวางสูสากล
ซึ่งผลการศึกษาสามารถสามัญการได และเพื่อใหไดงานวิจัยที่สามารถนําไปใชไดสอดคลองกับ
บริบทพื้นที่และวัฒนธรรมวิถีชีวิตที่เปนจริง
4. ในการศึกษาครั้งตอไปควรตอยอดเปนการวิจัยเชิงทดลองโปรแกรมการเสริมสรางความ
ตระหนักในเอกลักษณพลเมืองอาเซียน เพราะจากขอคนพบการศึกษาครั้งนี้ เอกลักษณพลเมือง
อาเซียนเปนปจจัยที่มีอิทธิพลที่ทําใหนักศึกษาแสดงพฤติกรรมตามบทบาทพลเมืองอาเซียนและ
เอกลักษณพลเมืองไดรับอิทธิพลทางตรงจากตัวแปรความผูกพันตอบทบาทรวมหมูนิยม และเจตคติ
ตอประชาคมอาเซียน ดังนั้นในการตอยอดเปนการวิจัยเชิงทดลองดวยการสรางชุดโปรแกรมการ
เสริมสรางความตระหนักในเอกลักษณพลเมืองอาเซียนนั้น ควรประกอบดวยขั้นตอนการฝกการรับรู
ถึงความเดนของเอกลักษณพลเมืองอาเซียน ขั้นตระหนักถึงความสําคัญ เห็นคุณคาของการเปน
พลเมื อ งอาเซี ย น ความภาคภู มิ ใ จในตนเองที่ เ ป น พลเมื อ งอาเซี ย น และอาจจะนํ า เทคนิ ค การ
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เสริมสรางความผูกพันตอบทบาทเทคนิคการเสริมสรางบุคลิกภาพแบบรวมหมูนิยม และเจตคติตอ
ประชาคมอาเซียนเปนกิจกรรมสวนหนึ่งในโปรแกรมการเสริมสรางความตระหนักในเอกลักษณ
พลเมืองอาเซียนซึ่งจะเปนการนําผลการวิจัยจากแนวคิดทฤษฎีสูแนวทางการปฏิบัติได
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แบบสอบถาม
ความเปนพลเมืองอาเซียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
สวัสดีนักศึกษาผูตอบแบบสอบถามทุกคน
ขอขอบคุณนักศึกษาที่เสียสละเวลาอันมีคา ในการตอบแบบสอบถามนี้ แบบสอบถามมีทั้งหมด 9ตอน
ขอความกรุณาตอบใหครบทุกตอน และโปรดตอบใหครบทุกขอ ความสมบูรณของการตอบที่ไดรับจาก
นักศึกษา จะมีคุณคาอยางยิ่งตอการวิจัยในครั้งนี้
ขอใหนักศึกษา อานคําถามอยางตั้งใจ และพิจารณาเลือกคําตอบที่สอดคลองกับความคิดเห็นที่
เปนจริงของนักศึกษามากที่สุดโปรดอานขอแนะนําวิธีตอบเพื่อความเขาใจสามารถตอบไดรวดเร็วและถูกตอง
ขอขอบคุณนักศึกษาอยางมาก ที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามนี้ เปนอยางดี
นิปาตีเมาะ หะยีหามะ
นิสิตปริญญาเอก สาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต มศว.

ขอแนะนําวิธีตอบ
เพื่อใหนักศึกษาตอบแบบสอบถามนี้ไดอยางรวดเร็วและงายขึ้น ผูวิจัยขอเสนอแนะวิธีการตอบดังนี้
ขั้นที่ 1 อานขอความแตละประโยคใหเขาใจ
ขั้นที่ 2 ขอใหทานคิดวา ขอความนี้เปน “จริง” หรือ “ไมจริง” สําหรับทาน ตัวอยางเชน
(0) ฉันชอบอานหนังสือมากกวาดูโทรทัศน
1
ไมจริงเลย

2
ไมจริง

3
คอนขางไมจริง

4
คอนขางจริง

5
จริง


ไมจริง

จริง

ขั้นที่ 3 ถา “จริง” ขอใหคิดวา เปนจริงมากนอยเพียงใด มี 3 ระดับ คือ
1) จริงเล็กนอย
2) จริงปานกลาง
3) จริงมาก
ถา “ไมจริง” ขอใหคิดวา
1) ไมจริงเล็กนอย
2) ไมจริงปานกลาง
3) ไมจริงมาก

ขีด
ขีด
ขีด





ที่ “คอนขางจริง”
ที่ “จริง”
ที่ “จริงที่สุด”

ไมจริงมากนอยเพียงใด มี 3 ระดับ คือ
ขีด

ที่ “คอนขางไมจริง”
ขีด

ที่ “ไมจริง”
ขีด

ที่ “ไมจริงเลย”

6
จริงที่สุด

168
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
คําชี้แจงกรุณาทําเครื่องหมาย  ลงในชอง  หรือเติมขอความลงในชองวางตามความเปนจริงของทาน

1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. อายุ..................ป
3. คณะ.........................................................................................................
4. กําลังศึกษาชั้นป
 ชั้นปที่ 2  ชั้นปที่ 3  ชั้นปที่ 4
 ชั้นปที่ 5
5. มอ. วิทยาเขต
 ปตตานี
 หาดใหญ  สุราษฎรธานี ตรัง  ภูเก็ต
6. ที่พักขณะที่เรียน
 ครอบครัว  หอพัก  บานเชา  อื่นๆ (ระบุ) ....
7. ศาสนา
 พุทธ
อิสลาม คริสต อื่นๆระบุ.....

ตอนที่ 2แบบวัดการปฏิบัติตามมุงประสงคกฎบัตรอาเซียน
คําชี้แจงโปรดพิจารณาขอความตอไปนี้ แลวทําเครื่องหมาย ลงในชอง ที่ตรงกับระดับพฤติกรรม
ของทานมากที่สุดและกรุณาตอบคําถามทุกขอโดยมีระดับตัวเลขแทนดวยความหมาย ดังนี้
ระดับพฤติกรรม

1

2

3

4

5

6

ความหมาย

ไมเคยเลย

นอยครั้ง

คอนขางนอย

คอนขางบอยครั้ง

บอยครั้ง

เปนประจํา

ขอความ
1. ฉันใหความชวยเหลือ เมื่อผูคนรอบขางประสบปญหา
2. ฉันแบงปนสิ่งของเครื่องใชใหกับผูคนรอบขาง
3. ฉันเคารพในความแตกตางทางวัฒนธรรม เมื่อทํางาน
รวมกับเพื่อนตางวัฒนธรรม
4. ฉันระมัดระวังคําพูดที่อาจจะทําใหผูคนเกิดความรูสึกที่ไมดี
เพื่อรักษาสันติภาพที่ดีกับคนรอบขาง
5.ฉันใชหลักสันติวิธีในการแกปญหาเมื่อมีความขัดแยงขึ้นในกลุม
6. เมื่อเกิดปญหากระทบกระทั่งกันเล็ก ๆ นอยๆ กับผูคนรอบขาง
โดยไมไดตั้งใจ ฉันก็ไมถือโทษติดใจกัน
7. ฉันไมละเมิดสิทธิของผูอื่น

ระดับพฤติกรรม
1

2

3

4

5

6
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ระดับพฤติกรรม

ขอความ

1

2

3

4

5

6

8. ฉันใหเกียรติและเคารพความเปนมนุษยของคนทุกคนเทาเทียมกัน
9. เมื่อมีโอกาส ฉันเขารวมโครงการพัฒนาตนเอง
10. ฉันเขารับการฝกอบรมวิชาชีพที่ตนเองสนใจ
11. ฉันเขารวมกิจกรรมวิชาการเกี่ยวกับอาเซียน เพื่อเพิ่มพูนความรู
ใหกับตนเอง
12. ฉันมีสวนรวมในกิจกรรมการอนุรักษสิ่งแวดลอมหรือทาง
วัฒนธรรม
13. ฉันเคารพการตัดสินใจของสมาชิกกลุม

ตอนที่ 3แบบวัดทักษะอาเซียน
คําชี้แจง โปรดพิจารณาขอความตอไปนี้ แลวทําเครื่องหมาย  ลงในชอง ที่ตรงกับระดับความ
เปนจริงของทานและกรุณาตอบคําถามทุกขอโดยมีระดับตัวเลขแทนดวยความหมาย ดังนี้
ระดับความคิดเห็น

ความหมาย

1
ไมจริงเลย

2
ไมจริง

3

4
คอนขางไมจริง คอนขางจริง

ขอความ
1. ฉันใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางสรางสรรค อาทิ
คอมพิวเตอร อินเตอรเน็ต เพื่อการเรียนรูและการสื่อสาร
2.ฉันมีสวนรวมคิดแกปญหาที่เกิดขึ้นในสังคมและลงมือทํา
เพื่อนําไปสูการเปลี่ยนแปลง
3.เมื่อมีปญหาเกิดขึ้นในชีวิต ฉันใชการคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล
แกปญหานั้นๆ

5
จริง

6
จริงที่สุด

ระดับความเปนจริง
1

2

3

4

5

6
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ระดับความเปนจริง

ขอความ

1

2

3

4

5

6

4. เมื่อไดรับมอบหมายใหทําสิ่งใด ฉันทํางานสิ่งนั้นจนประสบ
ความสําเร็จเสมอ
5.ฉันใชวิธีการจัดการงานตางๆไดอยางมีขั้นตอน
6. ฉันมีสวนรวมทํางานเปนทีมจนนําพาทีมทํางานเสร็จลุลวง
7. ฉันอานหนังสือภาษาอังกฤษใชประกอบการเรียน
8. ฉันใชภาษาอังกฤษหรือภาษาประเทศเพื่อนบาน
ติดตอสื่อสารกับเพื่อน

ตอนที่4แบบวัดเอกลักษณพลเมืองอาเซียน
คําชี้แจง โปรดพิจารณาขอความตอไปนี้ แลวทําเครื่องหมาย  ลงในชอง ที่ตรงกับระดับความ
คิดเห็นที่เปนจริงของทานมากที่สุดและกรุณาตอบคําถามทุกขอโดยมีระดับตัวเลขแทนดวย
ความหมาย ดังนี้
ระดับความคิดเห็น

ความหมาย

1
ไมจริงเลย

2
ไมจริง

3
คอนขางไมจริง

ขอความ
ดานความเดนของเอกลักษณ
1. เมื่อจําเปนตองพูดหนาชั้นเรียนเรื่องอะไรก็ไดฉันมีแนวโนม
จะเลือกหัวขอ “การใชชีวิตในสังคมอาเซียน” ใหเพื่อนฟง
2. บางครั้งการปฏิบัติตนเปนพลเมืองอาเซียนเปนสิ่งที่ฉันคิดเสมอ
3. ฉันจะแสดงใหผูอื่นเห็นวา ฉันเปนผูที่เชื่อมั่นในการเปน
พลเมืองอาเซียน
4. เมื่อมีการพูดคุยกับเพื่อนในชั้นเรียน ฉันมักสอดแทรกขาวสาร
ความรูเกี่ยวกับอาเซียน

4
คอนขางจริง

5
จริง

6
จริงที่สุด

ระดับของความคิดเห็น
1

2

3

4

5

6
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5. ถามีโอกาสแสดงความคิดเห็น ฉันจะนําประเด็นเกี่ยวกับ
คุณลักษณะของพลเมืองอาเซียนที่ดีเพื่อพัฒนาประเทศชาติ
6. ฉันพรอมที่จะบอกกับผูอื่นวา ฉันตองแสวงหาความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับอาเซียน เพื่อเปนพลเมืองอาเซียนที่ดี
ดานความสําคัญของเอกลักษณ
7. ฉันรูสึกวา การใชชีวิตในสังคมอาเซียน มีประโยชนตอฉัน
ทําใหฉันมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
8. ฉันรูสึกวา การเปนพลเมืองอาเซียน มีความสําคัญ ทําใหฉันมี
อิสระในการประกอบอาชีพตางแดน มีตลาดแรงงานที่กวางขึ้น
9. การปฏิบัติตนเปนพลเมืองอาเซียนที่ดี เปนสิ่งสําคัญมากสําหรับฉัน
10. การแสวงหาความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
เปนสิ่งสําคัญตอฉัน
11. ฉันรูสึกวา การเรียนรูและยอมรับความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมเปนสิ่งสําคัญสําหรับฉันในการเปนพลเมืองอาเซียน
12. การชักชวนเพื่อนพูดคุยเรื่องประชาคมอาเซียนเปนสิ่งที่มี
ประโยชนตอฉัน
ดานความภาคภูมิใจในเอกลักษณ
13. ฉันรูสึกพึงพอใจกับการเปนพลเมืองอาเซียน ทําใหฉันมีโอกาส
ในการประกอบอาชีพมากขึ้น
14. ฉันมีความยินดีที่ไดเปนพลเมืองอาเซียน
15. การเปนพลเมืองอาเซียน เปนแรงบันดาลใจ
ทําใหฉันตั้งใจเรียนเพื่ออนาคตที่ดี
16. ฉันมีความเชื่อมั่นในการเปนพลเมืองอาเซียน ทําใหฉัน
มีการพัฒนาตนเองอยูเสมอเพื่อใหกาวทันสถานการณ
17. ฉันรูสึกวา ตนเองมีคุณคาสามารถใชภาษาอังกฤษและภาษา
อื่นๆในอาเซียนได

ระดับของความคิดเห็น
1
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ตอนที่ 5 แบบวัดความผูกพันตอบทบาท
คําชี้แจง โปรดพิจารณาขอความตอไปนี้ แลวทําเครื่องหมาย  ลงในชอง ที่ตรงกับระดับความ
คิดเห็นที่เปนจริงของทานมากที่สุดและกรุณาตอบคําถามทุกขอโดยมีระดับตัวเลขแทน
ดวยความหมาย ดังนี้
ความคิดเห็น

1

2

3

4

5

6

ความหมาย

ไมจริงเลย

ไมจริง

คอนขางไมจริง

คอนขางจริง

จริง

จริงที่สุด

ขอความ
ความผูกพันดานปฏิสัมพันธ
1. ฉันไดพูดคุยขาวสารสถานการณของประเทศสมาชิกอาเซียน
กับอาจารยหรือเพื่อนๆ
2. เมื่อมีการจัดงานวิชาการเกี่ยวกับอาเซียน ฉันจะชวนเพื่อนๆ ไป
รวมงานดวย เพื่อเกิดความรู ความเขาใจในเรื่องอาเซียน
3. การรูจักเพื่อนที่มาจากประเทศสมาชิกอาเซียน ทําใหฉันเรียนรู
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในสังคมอาเซียนมากขึ้น
4.เมื่อเขารวมฟงบรรยายหรือเรียนเกี่ยวกับอาเซียนฉันไดมีโอกาส
พูดคุยกับอาจารยวิทยากรเพื่อเพิ่มพูนความรูเกี่ยวกับอาเซียน
5. เมื่อมีโครงการคายแลกเปลี่ยนเยาวชนประเทศสมาชิกอาเซียน
ฉันตัดสินใจสมัครทันที
6. ฉันไดพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนๆ ถึงการปรับตัว
ใชชีวิตในสังคมอาเซียน
7. เมื่อทราบวาทางสถาบันการศึกษาจัดกิจกรรมวันอาเซียน
ฉันจะเขารวมกิจกรรมนั้นกับเพื่อน
ความผูกพันดานอารมณ
8.ฉันรูสึกชอบ เมื่อไดพูดคุยขาวสารสถานการณปจจุบันของ
ประเทศสมาชิกอาเซียกับอาจารย หรือเพื่อนๆ
9. ฉันมีความสุขที่ไดชักชวนเพื่อนไปรวมงานวิชาการ
เกี่ยวกับอาเซียน

ระดับของความคิดเห็น
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ระดับของความคิดเห็น
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10. ฉันรูสึกดีใจ เมื่อไดรูจักเพื่อนที่มาจากประเทศสมาชิกอาเซียน
ทําใหไดเรียนรูความหลากหลายทางวัฒนธรรมมากขึ้น
11. เมื่อเขารวมฟงบรรยาย หรือเรียนเกี่ยวกับอาเซียน
ฉันรูสึกดีใจที่ไดมีโอกาสพูดคุยกับอาจารยวิทยากรเพื่อเพิ่มพูน
ความรูอาเซียน
12. ฉันรูสึกสนุก เมื่อไดติดตอพูดคุยกับเพื่อนที่มาจากประเทศ
สมาชิกอาเซียน ทําใหฉันเรียนรูภาษาไดงายและรวดเร็วขึ้น
13. ฉันรูสึกดีใจ เมื่อมีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับอาเซียน ฉันตัดสินใจ
สมัครทันที
14. ฉันรูสึกสนุก ที่ไดพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนๆ
ถึงการปรับตัวใชชีวิตในสังคมอาเซียน

ยังมีตอคะ
ขอบคุณนะคะ
ที่ต้งั ใจตอบแบบสอบถาม

174
ตอนที่ 6 แบบวัดเจตคติตอประชาคมอาเซียน
คําชี้แจงโปรดพิจารณาขอความตอไปนี้ แลวทําเครื่องหมาย  ลงในชอง ที่ตรงกับระดับความ
คิดเห็นที่เปนจริงของทานมากที่สุดและกรุณาตอบคําถามทุกขอ โดยมีระดับตัวเลขแทน
ดวยความหมาย ดังนี้
ระดับความคิดเห็น

1

2

3

4

5

6

ความหมาย

ไมจริงเลย

ไมจริง

คอนขางไมจริง

คอนขางจริง

จริง

จริงที่สุด

ขอความ
ดานความคิดเชิงประเมินคา
1. ฉันเชื่อวาการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนมีประโยชน
ตอประเทศไทย
2. ฉันคิดวาประชาคมอาเซียน มีบทบาทสงเสริม
ใหประเทศสมาชิกมีความสามัคคีมากขึ้น
3. ฉันคิดวาประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ทําใหพลเมือง
อาเซียนไดเรียนรูวัฒนธรรมของชาติอื่นๆ ในอาเซียน
4. ฉันเห็นวา การจัดตั้งประชาคมอาเซียนมีความสําคัญ
ตอความเจริญกาวหนาของประเทศชาติ
5. ฉันคิดวาการแบงประชาคมออกเปน 3 เสาหลัก
คือ ดานเศรษฐกิจ ดานการเมือง และดานสังคมและวัฒนธรรม
จะทําใหประชาคมมีความมั่นคงขึ้น
ดานความรูสึก
6. ฉันรูสึกพอใจตอการจัดตั้งประชาคมอาเซียน
7. ฉันรูสึกทาทายกับการใชชีวิตรวมกับบุคคลหลากหลายวัฒนธรรม
ในสังคมอาเซียน
8. ฉันรูสึกชอบกับการจัดตั้งประชาคมการเมือง และความมั่นคง
อาเซียน ชวยใหประเทศในภูมิภาคอยูรวมกันอยางสันติสุข
9. ฉันรูสึกพอใจกับการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจ
ที่เปดโอกาสใหมีการเคลื่อนยายการลงทุน แรงงานอยางเสรี

ระดับของความคิดเห็น
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ระดับของความคิดเห็น
1
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10. การรวมเปนประชาคมอาเซียน ทําใหฉันรูสึกมั่นใจ
ในการสรางมิตรภาพเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันในสังคมอาเซียน
11. ฉันรูสึกดีใจที่ประเทศไทยเปนหนึ่งในสมาชิกประชาคมอาเซียน
ดานความพรอม
12. ฉันยินดีเขารวมทุกกิจกรรม เพื่อสนับสนุนการรวมประชาคม
อาเซียน
13. ฉันพรอมที่จะใหการสนับสนุนการจัดตั้งประชาคมอาเซียน
ทุกรูปแบบ
14. ฉันพรอมที่จะปรับเปลี่ยนตัวเอง เพื่อสามารถดําเนินชีวิต
ในสังคมอาเซียนได
15. ฉันยินดีที่จะเรียนรูสิ่งใหมๆ เพื่อชวยในการปรับตัวใหดียิ่งขึ้น
16. ฉันพรอมใหการสนับสนุนทุกกิจกรรมที่เกี่ยวของ
เพื่อสงเสริมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
17. ฉันยินดีใหความรวมมือ เพื่อรวมสรางอาเซียน
ไปสูการเปนประชาคมที่มีกฎกติกา ดวยคานิยมรวมกัน
18. ฉันพรอมใหความรวมมือ ในการดําเนินงาน
เพื่อใหการรวมตัวประชาคมอาเซียน ประสบความสําเร็จ

ชวยทําตอใหเสร็จนะคะ
แบบสอบถามจึงจะนําไปใช
ประโยชนได

4

5

6
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ตอนที่ 7 แบบวัดการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับอาเซียน
คําชี้แจง โปรดพิจารณาขอความตอไปนี้ แลวทําเครื่องหมาย  ลงในชอง ที่ตรงกับระดับการ
เปดรับขาวสารเกี่ยวกับอาเซียน บอยมากนอยเพียงใด เพียงระดับเดียว
โดย “ภายในป 2559 จนถึงปจจุบัน ทานไดรับรูขาวสารจากสื่อตางๆ เชน หนังสือพิมพ ทีวี
เว็บไซต รวมถึงการบอกเลาขาวสารจากเพื่อนอาจารยผูคนอื่นๆหรือจากตัวแทนสถานศึกษา
ทั้งที่ตั้งใจและโดยบังเอิญ” โดยมีระดับตัวเลขแทนดวย ดังนี้
ระดับความเปนจริง
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ความหมาย

ไมเคย

นอยครั้ง

คอนขางนอย

คอนขางบอย

บอยครั้ง

เปนประจํา

ความถี่ในการเปดรับขาวสาร

ขอความ

1

1. ขาวการประชุมรัฐมนตรีอาเซียน หรือการจารจาเกี่ยวกับอาเซียน
2. ขาวดานเศรษฐกิจอาเซียน หลังจากการเปดประชาคมอาเซียน
3. ขาวดานการเมืองของประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียน
4. ขาวดานการศึกษา หรือความรวมมือดานการศึกษา
ของประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียน
5. ขาวดานสังคม การดําเนินชีวิตและวัฒนธรรมของประเทศสมาชิก
อาเซียน
6. ขาวการขยายเสนทางคมนาคม-โลจิสติกส เชื่อมอาเซียน
7. ขอมูลการประชาสัมพันธแนะนําประชาคมอาเซียนและประเทศ
สมาชิกอาเซียน
8. ขาวการวิเคราะหของนักวิชาการเกี่ยวกับสถานการณประชาคม
อาเซียนเชน รายการแตกประเด็นอาเซียน เปดประตูสูอาเซียน

ชวยทําตอใหเสร็จนะคะ
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ตอนที่ 8 แบบวัดการรับรูบรรยากาศความเปนอาเซียน
คําชี้แจงโปรดพิจารณาขอความตอไปนี้ แลวทําเครื่องหมาย ลงในชองที่ตรงกับระดับการรับรูที่
เปนจริง ของทานมากที่สุดและกรุณาตอบคําถามทุกขอโดยมีระดับตัวเลขแทนดวย
ความหมาย ดังนี้
ระดับการรับรู
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ความหมาย

นอยที่สุด

นอย

คอนขางนอย

คอนขางมาก

มาก

มากที่สุด

ขอความ
1.ในการเรียนการสอน มีการแทรกเนื้อหาใหขอมูลเกี่ยวกับอาเซียน
2. สถาบันมีกิจกรรมการจัดนิทรรศการหรือจัดมุมการเรียนรูอาเซียน
3. สถาบันมีกิจกรรมกลุมที่ใหนักศึกษาทํางานเปนทีม
4. ภายในสถาบันมีบรรยากาศที่กระตุนและเชิญชวนใหนักศึกษาเขารวม
กิจกรรมที่เกี่ยวของกับอาเซียน
5. สถาบันเปดโอกาสใหนักศึกษาไดเรียนรู ทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษหรือภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียน
6. สถาบันมีการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน
เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูความหลากหลายทางวัฒนธรรม
7. สถาบันมีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในประเทศสมาชิกอาเซียน
8. สถาบันมีกิจกรรมเพิ่มพูนความรูสูอาเซียนดวยการเชิญวิทยากร หรือ
ผูเชี่ยวชาญมาบรรยายใหความรู
9. สถาบันมีกิจกรรมทองโลกกวาง ทัศนะศึกษาประเทศในอาเซียน
10.กิจกรรมของสถาบัน มีสวนชวยใหเขาถึงขอมูล
เกี่ยวกับอาเซียนไดงาย
ชวยทําตออีกหนอยนะคะ

ระดับการรับรู
1

2

3

4

5

6
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ตอนที่9แบบวัดรวมหมูนิยม
คําชี้แจงโปรดพิจารณาขอความตอไปนี้ แลวทําเครื่องหมาย ลงในชอง ที่ตรงกับระดับความ
คิดเห็นที่เปนจริงของทานมากที่สุดและกรุณาตอบคําถามทุกขอโดยมีระดับตัวเลขแทน
ดวยความหมาย ดังนี้
ความคิดเห็น

1

2

ความหมาย

ไมจริงเลย

ไมจริง

3

4

คอนขางไมจริง คอนขางจริง

ขอความ
1. ฉันชอบทํางานรวมกับเพื่อนมากกวาทํางานคนเดียว
2. ฉันรูสึกดีเมื่อไดทํางานรวมกับคนอื่น
3. มันเปนสิ่งสําคัญสําหรับฉันที่จะรักษาความกลมเกลียวภายในกลุม
4. ความสุขใจของเพื่อนในกลุม มีความสําคัญตอฉัน
5.ฉันเสียสละเปาหมายสวนตัวเพื่อผลประโยชนของกลุม
6.ฉันมักจะแบงปนสิ่งของเล็กๆ ใหกับเพื่อนในกลุม
7. ฉันภูมิใจเมื่อเพื่อนในกลุมไดรับรางวัล
8. การรักษาความสัมพันธกับบุคคลภายในกลุมมีความสําคัญ
มากกวาความสําเร็จของฉัน

ขอขอบคุณนักศึกษา ทุกคน
ที่เสียสละเวลาอันมีคา
ในการตอบแบบสอบถามนี้

5

6

จริง

จริงที่สุด

ระดับความคิดเห็น
1

2

3

4

5

6
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ภาคผนวก ข
รายชื่อผูทรงคุณวุฒิทตี่ รวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
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รายชื่อผูทรงคุณวุฒิทตี่ รวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย

1. รองศาสตราจารย ดร.ชิดชนก เชิงเชาว

2. รองศาสตราจารย ดร.วันชัย ธรรมสัจการ
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร. นริสรา พึ่งโพธิ์สภ
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร. วิชุดา กิจธรธรรม
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สามารถ ทองเฝอ
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฤทัยชนนี สิทธิชัย
7. อาจารย ดร.วิไลลักษณ ลังกา

ภาควิชาวัดผลและการประเมินผล
คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
ภาควิชาสารัตถะ คณะศิลปศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผูอํานวยการสถาบันสมุทรัฐ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ภาควิชาการจัดการสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตรฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ภาคผนวกค
ผลการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
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ตาราง 14 คาความสัมพันธระหวางขอคําถามรายขอกับคะแนนรวมของแบบสอบถาม (Corrected
Item-Total Correlation) และคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับของแบบสอบถามวัดพฤติกรรม
การปฏิบัติตามมุงประสงคกฎบัตรอาเซียน
ขอคําถาม
ขอ 1
ขอ 2
ขอ 3
ขอ 4
ขอ 5
ขอ 6
ขอ 7
ขอ 8
ขอ 9
ขอ 10
ขอ 11
ขอ 12
ขอ 13
คาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ

คา Corrected Item-Total Correlation
ฉบับทดลองใช (n=100) ฉบับใชจริง (n=520)
.605
.520
.384
.485
.423
.467
.421
.496
.585
.511
.598
.519
.405
.472
.466
.475
.518
.468
.506
.480
.417
.381
.545
.462
.442
.545
.820
.836
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ตาราง 15 คาความสัมพันธระหวางขอคําถามรายขอกับคะแนนรวมของแบบสอบถาม (Corrected
Item-Total Correlation) และคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับของแบบสอบถามวัดทักษะอาเซียน
ขอคําถาม
ขอ 1
ขอ 2
ขอ 3
ขอ 4
ขอ 5
ขอ 6
ขอ 7
ขอ 8
คาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ

คา Corrected Item-Total Correlation
ฉบับทดลองใช (n=100) ฉบับใชจริง (n=520)
.511
.369
.590
.490
.567
.543
.408
.548
.581
.562
.428
.524
.411
.421
.412
.400
.775
.772

184
ตาราง 16 คาความสัมพันธระหวางขอคําถามรายขอกับคะแนนรวมของแบบสอบถามแตละดาน
(Corrected Item-Total Correlation) และคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับของแบบสอบถาม
วัดเอกลักษณพลเมืองอาเซียน

ขอคําถาม
องคประกอบดานความเดนของเอกลักษณ
ขอ 1
ขอ 2
ขอ 3
ขอ 4
ขอ 5
ขอ 6
องคประกอดานความสําคัญของเอกลักษณ
ขอ 7
ขอ 8
ขอ 9
ขอ 10
ขอ 11
ขอ 12
องคประกอบดานความภาคภูมิใจในเอกลักษณ
ขอ 13
ขอ 14
ขอ 15
ขอ 16
ขอ 17
คาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ

คา Corrected Item-Total Correlation
ฉบับทดลองใช
ฉบับใชจริง
(n=100)
(n=520)
.752
.727
.448
.440
.438
.378
.539
.508
.556
.443
.411
.484
.537
.517
.812
.890
.684
.694
.598
.587
.653
.771
.600
.686
.518
.692
.531
.594
.699
.718
.629
.698
.539
.526
.566
.537
.661
.522
.304
.498
.880
.868
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ตาราง 17 คาความสัมพันธระหวางขอคําถามรายขอกับคะแนนรวมของแบบสอบถามแตละดาน
(Corrected Item-Total Correlation) และคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับของแบบสอบถาม
วัดความผูกพันตอบทบาท

ขอคําถาม
องคประกอบความผูกพันดานปฏิสัมพันธ
ขอ 1
ขอ 2
ขอ 3
ขอ 4
ขอ 5
ขอ 6
ขอ 7
องคประกอบความผูกพันดานอารมณ
ขอ 8
ขอ 9
ขอ 10
ขอ 11
ขอ 12
ขอ 13
ขอ 14
คาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ

คา Corrected Item-Total Correlation
ฉบับทดลองใช
ฉบับใชจริง
(n=100)
(n=520)
.697
.783
.422
.531
.376
.685
.325
.471
.373
.644
.389
.610
.495
.577
.465
.631
.766
.812
.469
.481
.412
.570
.502
.603
.510
.650
.470
.674
.521
.748
.518
.670
.834
.890
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ตาราง 18 คาความสัมพันธระหวางขอคําถามรายขอกับคะแนนรวมของแบบสอบถามแตละดาน
(Corrected Item-Total Correlation) และคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับของแบบสอบถาม
วัดเจตคติตอประชาคมอาเซียน

ขอคําถาม
องคประกอบดานความคิด
ขอ 1
ขอ 2
ขอ 3
ขอ 4
ขอ 5
องคประกอบดานความรูสึก
ขอ 6
ขอ 7
ขอ 8
ขอ 9
ขอ 10
ขอ 11
องคประกอบดานความพรอม
ขอ 12
ขอ 13
ขอ 14
ขอ 15
ขอ 16
ขอ 17
ขอ 18
คาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ

คา Corrected Item-Total Correlation
ฉบับทดลองใช
ฉบับใชจริง (n=520)
(n=100)
.836
.931
.594
.536
.499
.713
.492
.560
.666
.620
.513
.666
.808
.931
.608
.507
.474
.727
.676
.727
.720
.721
.690
.631
.657
.676
.892
.921
.556
.809
.606
.871
.688
.787
.615
.812
.628
.871
.573
.787
.639
.812
.928
.925

187
ตาราง 19 คาความสัมพันธระหวางขอคําถามรายขอกับคะแนนรวมของแบบสอบถาม (Corrected
Item-Total Correlation) และคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับของแบบสอบถามวัดการเปดรับ
ขาวสารเกี่ยวกับอาเซียน
ขอคําถาม
ขอ 1
ขอ 2
ขอ 3
ขอ 4
ขอ 5
ขอ 6
ขอ 7
ขอ 8
คาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ

คา Corrected Item-Total Correlation
ฉบับทดลองใช (n=100) ฉบับใชจริง (n=520)
.521
.615
.557
.634
.476
.680
.548
.688
.487
.675
.521
.570
.509
.590
.490
.542
.803
.880
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ตาราง 20 คาความสัมพันธระหวางขอคําถามรายขอกับคะแนนรวมของแบบสอบถาม (Corrected
Item-Total Correlation) และคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับของแบบสอบถามวัดการรับรู
บรรยากาศความเปนอาเซียน
ขอคําถาม
ขอ 1
ขอ 2
ขอ 3
ขอ 4
ขอ 5
ขอ 6
ขอ 7
ขอ 8
ขอ 9
ขอ 10
คาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ

คา Corrected Item-Total Correlation
ฉบับทดลองใช (n=100) ฉบับใชจริง (n=520)
.381
.636
.414
.639
.369
.511
.464
.681
.440
.564
.444
.670
.383
.684
.403
.699
.447
.716
.466
.654
.758
.901
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ตาราง 21 คาความสัมพันธระหวางขอคําถามรายขอกับคะแนนรวมของแบบสอบถาม (Corrected
Item-Total Correlation) และคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับของแบบสอบถามวัดรวมหมูนิยม
ขอคําถาม
ขอ 1
ขอ 2
ขอ 3
ขอ 4
ขอ 5
ขอ 6
ขอ 7
ขอ 8
คาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ

คา Corrected Item-Total Correlation
ฉบับทดลองใช (n=100) ฉบับใชจริง (n=520)
.283
.489
.372
.564
.387
.381
.369
.482
.452
.487
.379
.466
.373
.407
.400
.425
.685
.725
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ภาคผนวก ง
ผลการวิเคราะหความตรงเชิงโครงสรางขอคําถาม
ที่ใชในการวิเคราะหแบบจําลองความสัมพันธเชิงสาเหตุ
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ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันรูปแบบการวัดพฤติกรรมตามบทบาทพลเมืองอาเซียน

ภาพประกอบ 22 รูปแบบการวัดพฤติกรรมตามบทบาทพลเมืองอาเซียน
ตาราง 22 แสดงผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน รูปแบบการวัดพฤติกรรมตามบทบาท
พลเมืองอาเซียน
ขอคําถาม
ขอที่ 1
ขอที่ 2
ขอที่ 3
ขอที่ 4
ขอที่ 5
ขอที่ 6
ขอที่ 7
ขอที่ 8
ขอที่ 9
ขอที่ 10
ขอที่ 11
ขอที่ 12
ขอที่ 13

คะแนนมาตรฐานสัมประสิทธิ์องคประกอบ (Factor loading)
องคประกอบดานการปฏิบัติตามมุงประสงคกฎบัตร
องคประกอบดานทักษะอาเซียน
0.57*
0.52*
0.68*
0.55*
0.58*
0.56*
0.49*
0.49*
0.45*
0.41*
0.33*
0.48*
0.57*

192
ตาราง 22 (ตอ)
ขอคําถาม
ขอที่ 14
ขอที่ 15
ขอที่ 16
ขอที่ 17
ขอที่ 18
ขอที่ 19
ขอที่ 20
ขอที่ 21

คะแนนมาตรฐานสัมประสิทธิ์องคประกอบ (Factor loading)
องคประกอบดานการปฏิบัติตามมุงประสงคกฎบัตร
องคประกอบดานทักษะอาเซียน
0.58*
0.51*
0.58*
0.66*
0.62*
0.59*
0.37*
0.39*

2 =283.63, df=165, P=0.000, RMSEA=0.032, SRMR=0.041, GFI=0.96, CFI=0.99, NFI=0.97,TLI=0.99

ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันรูปแบบการวัดเอกลักษณพลเมืองอาเซียน

ภาพประกอบ 23 รูปแบบการวัดเอกลักษณพลเมืองอาเซียน
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ตาราง 23 แสดงผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน รูปแบบการวัดเอกลักษณพลเมืองอาเซียน
คะแนนมาตรฐานสัมประสิทธิ์องคประกอบ (Factor loading)
องคประกอบดานความเดน องคประกอบดานความสําคัญ องคประกอบดานความภาคภูมิใจ
ขอที่ 1
0.49*
ขอที่ 2
0.51*
ขอที่ 3
0.62*
ขอที่ 4
0.54*
ขอที่ 5
0.56*
ขอที่ 6
0.52*
ขอที่ 7
0.57*
ขอที่ 8
0.49*
ขอที่ 9
0.56*
ขอที่ 10
0.56*
ขอที่ 11
0.54*
ขอที่ 12
0.52*
ขอที่ 13
0.60*
ขอที่ 14
0.69*
ขอที่ 15
0.60*
ขอที่ 16
0.57*
ขอที่ 17
0.37*
2 =117.20, df=101, P=0.129, RMSEA=0.015, SRMR=0.026, GFI=0.96, CFI=1.00, NFI=0.98,TLI=01.00
ขอคําถาม

* นัยสําคัญที่ระดับ 0.05
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ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันรูปแบบการวัดความผูกพันตอบทบาท

ภาพประกอบ 24 รูปแบบการวัดความผูกพันตอบทบาท
ตาราง 24 แสดงผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน รูปแบบการวัดความผูกพันตอบทบาท
คะแนนมาตรฐานสัมประสิทธิ์องคประกอบ (Factor loading)
องคประกอบความผูกพันดานปฏิสัมพันธ
องคประกอบความผูกพันดานอารมณ
ขอที่ 1
0.46*
ขอที่ 2
0.35*
ขอที่ 3
0.42*
ขอที่ 4
0.34*
ขอที่ 5
0.53*
ขอที่ 6
0.55*
ขอที่ 7
0.57*
ขอที่ 8
0.57*
ขอที่ 9
0.46*
ขอที่ 10
0.46*
ขอที่ 11
0.57*
ขอที่ 12
0.46*
ขอที่ 13
0.61*
ขอที่ 14
0.61*
2 =77.46, df=59, P=0.053, RMSEA=0.021, SRMR=0.027, GFI=0.98, CFI=0.99, NFI=0.98,TLI=0.99
ขอคําถาม

* นัยสําคัญที่ระดับ 0.05
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ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันรูปแบบการวัดเจตคติตอประชาคมอาเซียน

ภาพประกอบ 25 รูปแบบการวัดเจตคติตอ ประชาคมอาเซียน
ตาราง 25 แสดงผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน รูปแบบการวัดเจตคติตอประชาคมอาเซียน
คะแนนมาตรฐานสัมประสิทธิ์องคประกอบ (Factor loading)
องคประกอบดานการคิด
องคประกอบดานความรูสึก องคประกอบดานความพรอม
ขอที่ 1
0.43*
ขอที่ 2
0.42*
ขอที่ 3
0.39*
ขอที่ 4
0.50*
ขอที่ 5
0.53*
ขอที่ 6
0.49*
ขอที่ 7
0.54*
ขอที่ 8
0.52*
ขอที่ 9
0.51*
ขอที่ 10
0.50*
ขอที่ 11
0.59*
ขอที่ 12
0.56*
ขอที่ 13
0.56*
ขอที่ 14
0.69*
ขอที่ 15
0.54*
ขอที่ 16
0.68*
ขอที่ 17
0.64*
ขอที่ 18
0.63*
2 =144.73, df=120, P=0.0617, RMSEA=0.017, SRMR=0.023, GFI=0.99, CFI=0.99, NFI=0.98,TLI=0.99

ขอคําถาม

* นัยสําคัญที่ระดับ 0.05
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ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันรูปแบบการวัดการรับรูบรรยากาศความเปนอาเซียน

ภาพประกอบ 26 รูปแบบการวัดการรับรูบรรยากาศความเปนอาเซียน
ตาราง 26 แสดงผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน รูปแบบการวัดการรับรูบรรยากาศความเปน
อาเซียน
ขอคําถาม
คะแนนมาตรฐานสัมประสิทธิ์องคประกอบ (Factor loading)
ขอที่ 1
0.42*
ขอที่ 2
0.48*
ขอที่ 3
0.41*
ขอที่ 4
0.56*
ขอที่ 5
0.48*
ขอที่ 6
0.54*
ขอที่ 7
0.40*
ขอที่ 8
0.49*
ขอที่ 9
0.46*
ขอที่ 10
0.57*
2 =40.26, df=30, P=0.099, RMSEA=0.022, SRMR=0.025, GFI=0.99, CFI=0.99, NFI=0.98,TLI=0.99

* นัยสําคัญที่ระดับ 0.05
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ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันรูปแบบการวัดการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับอาเซียน

ภาพประกอบ 27 รูปแบบการวัดการเปดรับขาวสารเกีย่ วกับอาเซียน
ตาราง 27 แสดงผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน รูปแบบการวัดการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับ
อาเซียน
ขอคําถาม
คะแนนมาตรฐานสัมประสิทธิ์องคประกอบ (Factor loading
ขอที่ 1
0.50*
ขอที่ 2
0.55*
ขอที่ 3
0.42*
ขอที่ 4
0.52*
ขอที่ 5
0.60*
ขอที่ 6
0.63*
ขอที่ 7
0.52*
ขอที่ 8
0.52*
2 =21.16, df=14, P=0.0977, RMSEA=0.027, SRMR=0.020, GFI=0.99, CFI=1.00, NFI=0.99,TLI=0.99


* นัยสําคัญที่ระดับ 0.05
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ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันรูปแบบการวัดรวมหมูนิยม

ภาพประกอบ 28 รูปแบบการวัดรวมหมูนิยม
ตาราง 28 แสดงผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน รูปแบบการวัดรวมหมูนิยม
ขอคําถาม
คะแนนมาตรฐานสัมประสิทธิ์องคประกอบ (Factor loading)
ขอที่ 1
0.23*
ขอที่ 2
0.38*
ขอที่ 3
0.43*
ขอที่ 4
0.33*
ขอที่ 5
0.51*
ขอที่ 6
0.50*
ขอที่ 7
0.50*
ขอที่ 8
0.56*
2 =22.07, df=15, P=0.105, RMSEA=0.026, SRMR=0.023, GFI=0.99, CFI=1.00, NFI=0.98,TLI=0.99

* นัยสําคัญที่ระดับ 0.05
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ประวัติยอผูวิจัย
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ประวัติยอผูวิจัย
ชื่อ ชื่อสกุล
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