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บทคัดย่อ 

  ความมุ่งหมายของการศึกษาครั้งนี้ เพือ่ศึกษาและเปรียบเทียบลักษณะความเป็นพลเมืองดี
ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ใน 4 ด้าน คือ ด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม  ด้านสังคม  ด้านเศรษฐกิจ และด้านการเมืองการปกครอง โดย จ าแนกตามตัวแปร 
เพศ ระดับชั้นปี คณะท่ีศึกษา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี ้
เป็นนักศึกษา จ านวน 389 คน สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
ครั้งนี ้ เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 60 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน, t - test for independent sample 
และF- test โดยทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี Scheffe’s test  
ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ 
   1. นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยระดับความเป็นพลเมืองดี โดยรวม อยู่ในระดับค่อนข้างสูง 
โดยด้านที่มีคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีในระดับสูงที่สุด คือ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
รองลงมา คือ ด้านสังคม ส่วนด้านท่ีมีคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีในระดับต่ าสุด คือด้าน
การเมืองการปกครอง  
 2. นักศึกษาที่มีเพศ ระดับชั้นปี คณะที่สังกัด และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกัน มีระดับ
คุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับนัยส าคัญ 0.05 
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Abstract 

         The purpose of this study was to study and compare good citizenship 
characteristics of undergraduate of Rajamangala University of Technology Phra Nakhon 
in 4 aspects: ethics, social, economy and politics. The undergraduates were classified by 
gender, academic years, faculties and achievement. The samples in this research were 
389 undergraduates. The study participates selected by stratified random sampling and 
simple random sampling. The 60 item questionnaires of rating scales was used as the 
research instrument. Percentage, mean, standard deviation, t - test for independent sample, 
F – test and Scheffe’s test analysis were statistical method to analyze data.   
The results were as follows:   
 1. Good citizenship characteristics of undergraduates all aspects were in 
relatively high levels that ethics was the highest, politics was in the lowest rank.  
 2. There was significant difference for good citizenship characteristics of 
undergraduates at the 0.05 level among undergraduates in different gender, different 
academic years, different faculties, and different achievement. 
  
 
 
 
 
  


