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การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาคุณลักษณะความเป?นพลโลกในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล โดยใช8แบบสอบถามเป?นเครื่องมือสําหรับเก็บข8อมูลซึ่งมีกลุEม
ตัวอยEางคือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะบริหารธุรกิจ รวมทั้งสิ้น 290 คน วิเคราะหข8อมูลสถิติเชิง
พรรณนาด8วยคEาเฉลี่ยและคEาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบวEา นักศึกษามีคุณลักษณะความเป?นพลโลกทุกองคประกอบอยูEในระดับมาก ทั้งนี้ด8าน
การปฏิสัมพันธในสังคมอยูEในอันดับแรก ( Χ = 3.92, S.D. = 0.52) รองลงมาคือ ด8านตระหนักถึงสถานการณ
ของทรัพยากร สิ่งแวดล8อม และสาธารณสุข ( Χ = 3.83, S.D. = 0.57) ด8านการลงมือปฏิบัติตามบทบาทหน8าที่
( Χ = 3.78, S.D. = 0.54) และด8านการประพฤติตน ( Χ = 3.74, S.D. = 0.50) ตามลําดับ
คําสําคัญ: ความเป?นพลโลก
Abstract
This study has a purpose to examine the characteristics of Global Citizenship in the
st
21 Century of students in the Faculty of Business Administration, Vongchavalitkul University.
The questionnaire was used as a data collection tool. The samples consist of 290 undergrad
uate students from the Faculty of Business Administration. Using descriptive statistics with
mean and standard deviation.
The research found that the students have the global citizenship characteristics of
every element at the high level. However, social interaction was ranked first ( Χ = 3.92, SD =
0.52), followed by the awareness of the situation of resources, environment and public
health ( Χ = 3.83, SD = 0.57), the implementation of roles and duties ( Χ = 3.78, SD = 0.54)
and behavior ( Χ = 3.74, SD = 0.50) respectively.
Keywords: Global Citizenship
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บทนํา
เป?นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวEา การศึกษาคือเครื่ องมือสําคัญในการพัฒนาคนและสังคม ซึ่งปpจจุบั น
สังคมโลกและสังคมไทยกําลังก8าวเข8าสูEศตวรรษที่ 21 เป?นยุคที่มีความสลับซับซ8อนและมีการเปลี่ยนแปลงอยEาง
รวดเร็ว เป?นผลมาจากความก8าวหน8าทางเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศที่ทําให8เกิดการเปลี่ยนแปลงของวิถี
ชีวิตใหมE ๆ โดยที่สังคมจะทําอยEางไรเพื่อให8การศึกษาสามารถสร8างผลผลิต ซึ่งในที่นี้ก็คือนักศึกษามหาวิทยาลัย
ให8มีความสอดคล8องกับความต8องการและบริบทได8อยEางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการดํารงชีวิตอยูEอยEางมีคุณภาพ
เป?นสิ่งจําเป?นอยEางยิ่งที่จะต8องปรับตัวให8เหมาะสมกับยุคดังกลEาว และอาจกลEาวได8วEาจะต8องพัฒนาตนเองให8มี
คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 นั่นเอง (อดุลย วังศรีคูณ, 2557)
ความเป?นพลโลกเป?นเปrาหมายหนึ่งที่การศึกษาไทยต8องการพัฒนาประชาชนให8มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงคโดยพื้นฐานของทั้งสองมาตรฐานเหมือนกัน คือ การจัดการศึกษาให8คนในชาติเป?นคนเกEง คนดี และมี
ความสุขวEาด8วยการจัดการศึกษาของ UNESCO โดยในศตวรรษที่ 21 ทุกประเทศได8มีการพัฒนาและใช8
หลักสูตรการศึกษาที่มีเปrาหมายให8ผู8เรียนได8มีการเรียนเพื่อรู8 (Learning to Know) การเรียนรู8เพื่อปฏิบัติได8
จริง (Learning to Do) การเรียนรู8เพื่อชีวิต (Learning to Be) และการเรียนรู8เพื่อการอยูEรEวมกัน (Learning
to Live Together) เพื่อสร8างคุณลักษณะที่พึงประสงคในฐานะพลโลก ตลอดจนการสEงเสริมให8ผู8เรียนมี
คุณธรรม มีทักษะการคิดวิเคราะห สร8างสรรค มีทักษะด8านเทคโนโลยี สามารถทํางานรEวมกับผู8อื่น และ
สามารถอยูEรEวมกับผู8อื่นในสังคมโลกได8อยEางสันติ อันจะสEงผลตEอการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน (แนวทางการ
จัดการเรียนรู8ในโรงเรียนมาตรฐานสากล, 2553)
ด8ว ยเหตุนี้ ผู8วิ จั ยได8 มองเห็ นถึ งความสํ าคั ญที่ จ ะพั ฒ นานักศึ กษาระดับ ปริญ ญาตรีให8 มีคุณภาพและ
ศักยภาพ เพื่อเป?นทรัพยากรบุคคลที่สําคัญในการเข8าสูEประชาคมโลก การที่ได8ศึกษาคุณลักษณะของความเป?น
พลโลกนั้น จะเป?นปpจจัยพื้นฐานในการพัฒนาประสิทธิภาพของนักศึกษา เพราะสามารถสะท8อนให8เห็นถึงความ
สอดคล8องและเหมาะสมกับสภาพบริบทในประเทศไทย นํามาเป?นข8อมูลสารสนเทศพื้นฐานที่ถูกต8อง เชื่อถือได8
ตรงตามความเป?นจริง สามารถนําไปใช8ในการปรับปรุงหรือพัฒนา ตลอดจนสEงเสริมและปลูกฝpงให8นักศึกษา
เกิดคุณลักษณะความเป?นพลโลกตEอไป
วัตถุประสงค&ของการวิจัย
เพื่อศึกษาคุณลักษณะความเป?นพลโลกในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
วงษชวลิตกุล
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตประชากรและกลุEมตัวอยEาง ประชากรที่ใช8ในการศึกษาได8แกE นักศึกษาระดับปริญญาตรี
ทุกสาขาวิชาในคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล จํานวนทั้งสิ้น 392 คน (จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเทEา ระดับปริญญาตรี Full Time Equivalent Students: FTES มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล, 2562)
และได8ทําการเลือกกลุEมตัวอยEาง ได8แกE นักศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะบริหารธุรกิจ โดยใช8หลักเกณฑของ
ยามาเนE (Yamene, 1973) ซึ่งจะได8ขนาดกลุEมตัวอยEางขั้นต่ํา 170 ราย ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% เพื่อให8
ข8อมูลที่จะใช8ในการประมวลผลมีคEาความคลาดเคลื่อนน8อยที่สุด จึงขอเพิ่มกลุEมตัวอยEางตามจํานวนที่ได8เก็บ
จากแบบสอบถามทั้งสิ้น 290 ราย สําหรับงานวิจัยครั้งนี้
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2. ขอบเขตตัวแปร ได8แกE คุณลักษณะความเป?นพลโลกในศตวรรษที่ 21 แบEงออกเป?น 4 องคประกอบ
คือ ด8านการประพฤติตน ด8านการปฏิสัมพันธในสังคม ด8านการลงมือปฏิบัติตามบทบาทหน8าที่ และด8านการ
ตระหนักถึงสถานการณของทรัพยากร สิ่งแวดล8อม และสาธารณสุข
3. ขอบเขตเวลา เก็บรวบรวมข8อมูลภายในเดือน กันยายน พ.ศ. 2562
การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดหลักการทฤษฎีที่เกี่ยวข8อง
แนวคิดเริ่มจากการให8ความสําคัญกับความเป?นพลเมืองควบคูEกับการจัดสวัสดิการของรัฐนําไปสูEอัต
ลักษณทางการเมืองและการมีสEวนรEวมของพลเมือง เป?นนโยบายทางการเมืองอยEางหนึ่งที่ได8รับอิทธิพลและเริ่ม
ตระหนักถึงความสัมพันธระหวEางการดํารงอยูEของมนุษยและธรรมชาติ เมื่อผู8คนเริ่มตระหนักวEาการเรียนรู8
เรื่องราวของประเทศอื่น ๆ นอกเหนือจากประเทศของตน จึงได8มีการเสนอแนวคิดใหมEวEา การเป?นพลเมืองดี
ของประเทศที่ตนอาศัยนั้นไมEเพียงพอ จึงควรขยายขอบเขตไปถึงการเป?นพลโลกด8วย
Collins and Zakariya (1982) ได8ชี้ให8เห็นถึงความจําเป?นในการเตรียมเยาวชนสําหรับศตวรรษที่ 21
วEาโลกในอนาคตหรือแม8กระทั่งปpจจุบัน เป?นโลกของการพึ่งพาอาศัยกันและกันอยEางแท8จริง Tuner (1993)
กลEาวเสริมวEาความเป?นพลโลกจะมุEงเน8นตระหนักถึงสิทธิและหน8าที่ทางสังคมของบุคคลในแตEละรูปแบบ อัน
เป?นแรงผลักดันทางสังคมที่จะนําไปสูEการจัดการทางสังคม Marshall (1992) ได8กลEาววEาความเป?นพลเมือง
ด8านการเมือง ได8แกE การประสานรEวมในฐานะความเป?นประชาสังคม การให8สิทธิเสรีภาพตEาง ๆ การประสาน
รEวมทางการเมือง การแก8ไขสภาพความเป?นอยูEเพื่อความเทEาเทียมกันในสังคม นอกจากนี้คณะกรรมาธิการ
นานาชาติวEาด8วยการศึกษาในศตวรรษที่ 21 (2540) ได8กลEาวถึง“สี่เสาหลักทางการศึกษา” ซึ่งเป?นหลักในการ
จัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ประกอบด8วยการเรียนรู8 4 แบบ ได8แกE การเรียนรู8เพื่อรู8 (Learning to know)
การเรียนรู8เพื่อปฏิบัติได8 (Learning to do) การเรียนรู8ที่จะอยูEรEวมกัน (Learning to live together) และการ
เรียนรู8เพื่อชีวิต (Learning to be) สามารถกําหนดคุณลักษณะทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลกไว8เป?นมาตรฐาน
โดยมีความรู8และทักษะที่จําเป?นและเพียงพอในการดํารงชีวิต มีการพัฒนาสังคม มีทักษะการเรียนรู8และปรับตัว
มีคุณธรรม มีจิตสาธารณะและจิตสํานึกในความเป?นพลโลก Oxfam (2006) ได8ศึกษาและได8ให8ความคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะความเป?นพลโลกในหลักสูตรของประเทศอังกฤษ วEานักศึกษาควรใสEใจปpญหาของโลกโดยมี
ความเป?นสEวนหนึ่งของสังคมโลก มีความเคารพและเห็นคุณคEาในความหลากหลายหรือความแตกตEางของ
สังคม เข8าใจในความเป?นของเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล8อม ไมEยอมรับ
ความอยุติ ธ รรมในสั งคม ให8 ความรE วมมื อและมี สE วนรE วมในการทํ าให8 โลกมีการพั ฒ นาที่ ยั่งยื น และมี ความ
รับผิดชอบตEอการกระทําของตนเอง
วิธีดําเนินการวิจัย
การดําเนินการวิจัยครั้งนี้เป?นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช8วิจัยเชิงพรรณนาด8วยวิธีการสํารวจ
และวิธีการเก็บข8อมูลด8วยแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผู8วิจัยได8กําหนดแนวทางในการดําเนินการวิจัย
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ดําเนินการศึกษาข8อมูลเกี่ยวกับกลุEมประชากร ได8แกEข8อมูลนักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมดทุกชั้น
ปƒ รวมทุกสาขาวิชาในคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล
2. ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข8องกับคุณลักษณะความเป?นพลโลกในศตวรรษที่ 21 จากตํารา
วารสาร วิชาการ วิทยานิพนธ นําข8อมูลมาวิเคราะหและสังเคราะห นําผลที่ได8มาสร8างเครื่องมือในการวิจัย คือ
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แบบสอบถาม โดยสร8 า งแบบสอบถามตามวั ต ถุ ป ระสงคของการวิ จั ย ที่ มี องคประกอบตรงตามการศึ กษา
คุณลักษณะความเป?นพลโลกในศตวรรษที่ 21 (ปาจรีย รัตนานุสนธิ์, 2556) แล8วนําแบบสอบถามไปใช8ในการ
เก็บรวบรวมข8อมูลกับกลุEมตัวอยEางที่ได8กําหนดไว8 ในลําดับสุดท8ายผู8วิจัยได8นําข8อมูลมาทําการวิเคราะหและ
รายงานผลตEอไป
การวิเคราะหข8อมูล
การศึกษาคุณลักษณะความเป?นพลโลกในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
วงษชวลิตกุล ทําการวิธีวิเคราะหข8อมูลโดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ข8อมูลเกี่ยวกับลั กษณะของนักศึกษาใช8 สถิติ พรรณนา เพื่อการวิเคราะหลักษณะทั่วไปของกลุE ม
ตัวอยEาง โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และคEาร8อยละ (Percentage)
2. ข8อมูลที่เกี่ยวกับคุณลักษณะความเป?นพลโลกในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิ จ
มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล ใช8สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวิเคราะหหาคEาเฉลี่ย (Mean)
และคEาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สําหรับเกณฑมาตรฐานพิจารณาเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
ที่คํานวณ อาศัยหลักของลิเคิรตสเกล (Likert Scale) (บุญใจ ศรีสถิตยนรากูร, 2553: 283)
ผลการวิจัย
ผลการศึ ก ษาคุ ณ ลั ก ษณะความเป? น พลโลกในศตวรรษที่ 21 ของนั ก ศึ ก ษาคณะบริ ห ารธุ ร กิ จ
มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล สามารถสรุปได8วEา ด8านการปฏิสัมพันธในสังคม มีผลตEอคุณลักษณะความเป?นพล
โลกในศตวรรษที่ 21 โดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด อยูEในระดับมาก ( Χ = 3.92, S.D. = 0.52) รองลงมาคือ ด8าน
ตระหนักถึงสถานการณของทรัพยากร สิ่งแวดล8อม และสาธารณสุข ( Χ = 3.83, S.D. = 0.57) ด8านการลงมือ
ปฏิบัติตามบทบาทหน8าที่ ( Χ = 3.78, S.D. = 0.54) และด8านการประพฤติตน ( Χ = 3.74, S.D. = 0.50)
ตามลําดับ ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหคEาเฉลี่ย (Mean) และคEาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การศึกษาคุณลักษณะความ
เป?นพลโลกในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล
คุณลักษณะความเปนพลโลกในศตวรรษที่ 21
ดUานการประพฤติตน
1. ความรับผิดชอบตEอตนเอง
2. คิดอยEางมีวิจารณญาณ
3. การปรับตัวตามความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ดUานการปฏิสัมพันธ&ในสังคม
1. ความสามารถในการทํางานรEวมกับผูอ8 ื่น
2. ยอมรับแนวคิดที่แตกตEางทางการเมือง
3. เคารพสิทธิและเสรีภาพ
ดUานการลงมือปฏิบัตติ ามบทบาทหนUาที่
1. ความสามารถในการคิดสร8างสรรค
2. การสEงเสริมสันติภาพและความเทEาเทียมกัน
3. การมีสEวนรEวมทางการเมืองในระดับตEาง ๆ
ดUานตระหนักถึงสถานการณ&ของทรัพยากร สิ่งแวดลUอม และสาธารณสุข
1. การใช8ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน
2. ตระหนักและมีสวE นรEวมในปpญหาสิ่งแวดล8อม
3. ตระหนักถึงความสําคัญในสาธารณสุขพื้นฐาน
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Χ

3.74
3.77
3.71
3.74
3.92
3.82
4.08
3.85
3.78
3.84
3.92
3.56
3.83
3.73
4.04
3.71

S.D.
0.50
0.60
0.55
0.65
0.52
0.63
0.66
0.59
0.54
0.59
0.61
0.73
0.57
0.76
0.61
0.70

n = 290
ระดับความคิดเห็น
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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อภิปรายผลการวิจัย
ด8านการปฏิสัมพันธในสังคมของนักศึกษา มีผลตEอคุณลักษณะความเป?นพลโลกในศตวรรษที่ 21 ใน
ระดับมาก เนื่องจากการที่นักศึกษายอมรับแนวคิดที่แตกตEางทางการเมือง มีมุมมองทางการเมืองที่แตกตEางกัน
ได8 ไมE นํ า ความขั ด แย8 ง ทางการเมื อ งมาเป? น ปp ญ หาสE ว นตั ว กั บ คนรอบข8 า งและมองวE า คนสE ว นใหญE ต8 อ งการ
ผลประโยชนสEวนรวมเป?นสําคัญ สอดคล8องกับงานวิจัยของ เบญจมาศ บุดศรี และ จตุภูมิ เขตจัตุรัส (2560)
ศึกษาเรื่ององคประกอบด8านปฏิสัมพันธทางสังคม มีคEาความแปรปรวนเทEากับ 4.355 สามารถอธิบายความ
แปรปรวนได8ร8อยละ 39.59 ได8แกE การวิเคราะหขEาวสารข8อมูลเหตุการณโลก การเคารพสิทธิ เสรีภาพและ
ความเสมอภาค การมีสEวนรEวมกิจกรรมการเมืองในระดับตEาง ๆ สอดคล8องกับแนวคิดของ Turner (1993) ที่
เริ่มให8ความสําคัญกับความเป?นพลเมืองควบคูEกับการจัดสวัสดิการของรัฐนําไปสูEอัตลักษณทางการเมืองและ
การมีสEวนรEวมของพลเมือง สอดคล8องกับแนวคิดของ Marshall (1992) ได8กลEาวถึงความเป?นพลเมืองด8า น
การเมืองวEา ความเป?นพลเมืองกับรัฐมีลักษณะเป?นวงกลม คือรัฐเกิดจากพลเมืองซึ่งใช8สิทธิของตนมอบอํานาจ
ซึ่งรัฐสมัยใหมEได8ให8สิทธิพลเมืองในหลายด8าน ได8แกE การประสานรวมในฐานะความเป?นประชาสังคม คือการให8
สิทธิด8านเสรีภาพ ทรัพยสิน การคิด การพูด การนับถือศาสนา การประสานรวมในด8านการเมือง คือการให8สิทธิ
ในการลงคะแนนเลือกตั้ง และการประสานรวมทางสังคม คือการแก8ไขปpญหาสภาพความเป?นอยูEเพื่อความเทEา
เทียมกันในสังคม และสอดคล8องกับงานวิจัยของ ปาจรีย รัตนานุสนธิ์ (2556) ศึกษาเรื่องการพัฒนาตัวบEงชี้
คุณลักษณะความเป?นพลโลกของนักเรียนมัธยมศึกษา พบวEาการปรับตัวตามความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ซึ่งเป?นคุณลักษณะที่มีความสําคัญตEอความเป?นพลโลกของนักเรียน สEงเสริมให8นักเรียนมีการรับรู8และเข8าใจถึง
พฤติกรรมที่แตกตEางของคนในสังคม ซึ่งเกิดจากความแตกตEางทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล8อม เพื่อที่จะสามารถอยูEรEวมกันในสังคมได8อยEางมีความสุข
ด8านตระหนักถึงสถานการณของทรัพยากร สิ่งแวดล8อม และสาธารณสุข มีผลตEอคุณลักษณะความ
เป?นพลโลกในศตวรรษที่ 21 ในระดับมาก เนื่องจากนักศึกษามีความตระหนักถึงปpญหาร8ายแรงที่จะเกิดขึ้นและ
จะสE งผลกระทบตE อสิ่ งแวดล8 อมเป? น สํ า คั ญ เข8 าใจถึ ง ปp ญ หาและพร8 อมจะชE ว ยกั น ดํ า เนิ น การแก8 ไขอยูE เ สมอ
สอดคล8องกับงานวิจัยของ เบญจมาศ บุดศรี และ จตุภูมิ เขตจัตุรัส (2560) ศึกษาการพัฒนาโมเดลการวัด
ความเป?นพลโลกของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต8น พบวEานักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยด8านการใช8ทรัพยากรธรรมชาติ
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสูงที่สุด ซึ่งอยูEในระดับมาก แสดงวEานักเรียนที่ใช8เป?นกลุEมตัวอยEางรู8จักใช8ทรัพยากรตEาง ๆ
ที่มีอยEางเหมาะสม และรักษาสิ่งแวดล8อม มุEงเน8นเรื่องการใช8ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ชEวยให8
นักเรียนหรือนักศึกษามีความตระหนักถึงสถานการณตEาง ๆ ที่เกี่ยวข8องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล8อม
อยEางตEอเนื่อง สอดคล8องกับแนวคิดของ Cogan and Derricott (1998), Trilling and Fadel (2009) กลEาวไว8
วEาความเป?นพลโลกในศตวรรษที่ 21 จะทําให8เกิดความเต็มใจที่จะเปลี่ยนวิถีชีวิตและการบริโภคเพื่อพิทักษ
สิ่งแวดล8อม ชEวยทําให8ทรัพยากรของโลกคงอยูEอยEางยั่งยืนด8วยความเข8าใจถึงปpญหาและพร8อมที่จะแก8ไขอยEาง
ตEอเนื่อง ไมEทําลาย ไมEใช8อยEางฟุ‡มเฟˆอย รวมถึงสนใจขEาวสารเกี่ยวกับปpญหาสิ่งแวดล8อมของโลก และสอดคล8อง
กับแนวคิดของ Falk (1994) ได8ระบุลักษณะของพลโลกด8านที่เกี่ยวกับนักจัดการด8านสิ่งแวดล8อมระดับโลก
กลEาวคือต8องเป?นผู8ที่สามารถจัดการทรัพยากรที่มีอยูEได8อยEางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการแก8ไขปpญหาทางด8าน
สิ่งแวดล8อม
ด8านการลงมือปฏิบัติตามบทบาทหน8าที่ มีผลตEอคุณลักษณะความเป?นพลโลกในศตวรรษที่ 21 ใน
ระดับมาก เนื่องจากนักศึกษาปฏิบัติตามบทบาทหน8าที่ของตนเอง เข8าใจถึงความเทEาเทียมกัน พร8อมจะทํา
ประโยชนเพื่อสังคม รวมถึงรู8จักนําสื่อสารสนเทศหรือเทคโนโลยีใหมE ๆ มาปรับปรุงในการเรียนของตนเองเสมอ
สอดคล8องกับงานวิจัยของ เบญจมาศ บุดศรี และ จตุภูมิ เขตจัตุรัส (2560) ศึกษาการพัฒนาโมเดลการวัด
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ความเป?นพลโลกของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต8น พบวEานักเรียนที่ใช8เป?นกลุEมตัวอยEางมีการปฏิบัติตามบทบาท
หน8าที่ของตัวเอง และเคารพกฎเกณฑกติกาอยูEในระดับมาก และสอดคล8องกับงานวิจัยของ ทรงสิริ วิชิรานนท
(2556) ศึ กษาเรื่ องคุ ณลั กษณะพลเมื องดี ข องนั กศึ ก ษามหาวิ ทยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลพระนคร พบวE า
นักศึกษาเข8าใจถึงบทบาทหน8าที่ของตนเองรวมถึงเห็นคุณคEาของตนเองและผู8อื่น ไมEเอารัดเอาเปรียบตEอผู8อื่น
มองเรื่องความสําคัญของความเป?นธรรมและความเทEาเทียมกันอยูEในระดับมาก
ด8านการประพฤติตน มีผลตEอคุณลักษณะความเป?นพลโลกในศตวรรษที่ 21 ในระดับมาก เนื่องจาก
นักศึกษามีความรับผิดชอบตEอตนเอง เข8าใจถึงสถานภาพของความเป?นนักศึกษาและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ
ของมหาวิทยาลัยคEอนข8างดี ปฏิบัติงานที่ได8รับมอบหมายเสมอ รู8จักความตรงตEอเวลา มีความตั้งใจในชั้นเรียน
รวมถึงการนําวิชาความรู8กลับไปประยุกตใช8 สอดคล8องกับงานวิจัยของ ทรงสิริ วิชิรานนท (2556) ศึกษาเรื่อง
คุณลักษณะพลเมืองดีของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พบวEานักศึกษามีคุณลักษณะ
ความเป?นพลโลกขั้นพื้นฐานกลEาวคือ ด8านความตั้งใจ ซื่อสัตย มีน้ําใจ รู8จักคิดอยEางรอบคอบ มีคEาเฉลี่ยอยูEใน
ระดั บ มาก และสอดคล8 อ งกั บ งานวิ จั ย ของ ปาจรี ย รั ต นานุ ส นธิ์ (2556) ศึ ก ษาเรื่ อ งการพั ฒ นาตั ว บE ง ชี้
คุณลักษณะความเป?นพลโลกของนักเรียนมัธยมศึกษา พบวEาด8านการประพฤติตนมีคEาสูงสุด โดยที่คEาน้ําหนัก
ตัวบEงชี้แสดงถึงความรับผิดชอบตEอตนเอง ดังนั้นจําเป?นต8องพัฒนาคุณลักษณะเรื่องนี้เพราะกําลังจะก8าวเข8าสูE
วั ย ผู8 ใ หญE ที่ จ ะต8 อ งมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบมากขึ้ น โดยเฉพาะตE อ ตนเองเป? น ปp จ จั ย หลั ก ที่ จ ะเป? น ตั ว สนั บ สนุ น
คุณลักษณะเรื่องอื่น ๆ ได8อยEางดี
ขUอเสนอแนะ
1. ข8อเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใช8งาน
1.1 จากผลการวิเคราะหตัวแปรความเป?นพลโลกของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ทําให8ได8ตัวแปร
ความเป?นพลโลก จํานวนทั้งสิ้น 4 องคประกอบ มีความเหมาะสมสําหรับผู8ที่เกี่ยวข8องกับการจัดการศึกษา
ตลอดจนผู8ที่สนใจ สามารถนําไปใช8เพื่อพัฒนาหรือวัดความเป?นพลโลกของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี เพื่อ
สE ง เสริ ม ให8 นั ก ศึ ก ษามี ค วามเป? น พลโลก ซึ่ ง จะสามารถพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาให8 พ ร8 อ มที่ จ ะเติ บ โตเป? น คนที่ มี
ประสิทธิภาพได8ในยุคศตวรรษที่ 21
1.2 ผลการวิ จัย พบวE า องคประกอบที่ มีความคิ ด เห็ น มากที่ สุ ด คื อด8า นการปฏิ สั มพั น ธในสั งคม
ดังนั้น หากมหาวิทยาลัย ต8องการจะพั ฒนาความเป? นพลโลกของนั กศึกษาให8สูงขึ้น ควรให8ความสําคั ญและ
สEงเสริมให8นักศึกษามีแนวคิดและเจตคติที่ถูกต8องในเรื่องการยอมรับความแตกตEางทางการเมืองได8 การอยูEกับ
ผู8อื่นได8โดยไมEเกิดปpญหาความขัดแย8ง ในแงEความสัมพันธ การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ความสามารถในการ
ทํางานรEวมกับผู8อื่นได8
2. ข8อเสนอแนะเพื่อการวิจัยตEอไป
2.1 การศึกษาครั้งนี้เป?นการวิจัยเชิงสํารวจโดยใช8เครื่องมือคือ แบบสอบถามเพียงอยEางเดียวจึง
ควรมีการศึกษาโดยการทําวิจัยเชิงคุณภาพ ด8วยวิธีการสังเกต การสัมภาษณ หรือกรณีศึกษาเพิ่มเติม เพื่อที่จะ
ได8ข8อมูลมาสนับสนุนผลจากการวิจัยเชิงปริมาณ
2.2 เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้ไมEได8ทําการศึกษาวEาความเป?นพลโลกของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21
มีความแตกตEางกันตามบริบทที่ตEางกันหรือไมE เชEน ภูมิภาคที่ตEางกัน สังกัดมหาวิทยาลัยที่ตEางกัน คณะที่ศึกษา
หรือระดับชั้นที่ตEางกัน เป?นต8น ดังนั้นควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อทดสอบความไมEแปรเปลี่ยนขององคประกอบ
ตามบริบทที่ตEางกันดังกลEาวข8างต8น
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