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 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1)  ศึกษาระดับความเปนพลเมืองดีของนักเรียนระดับ
ปวช.ช้ันปท่ี 1-3 โรงเรียนพณิชยการบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 2) เปรียบเทียบความแตกตาง
ระหวางความเปนพลเมืองดี กับปจจัยสวนบุคคลของนักเรียนระดับปวช.ช้ันปท่ี 1-3 โรงเรียนพณิชย
การบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 3) ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสนับสนุน ไดแก ความเช่ือมั่น
ในตนเอง และการอบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตยกับความเปนพลเมืองดีของนักเรียนระดับช้ันปวช.
ปท่ี 1-3 โรงเรียนพณิชยการบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี   4) เสนอแนะแนวทางในความเปนพลเมือง
ดีของนักเรียนระดับปวช.ช้ันปท่ี 1-3 โรงเรียนพณิชยการบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก นักเรียนระดับช้ันปวช.ปท่ี1-3 โรงเรียนพณิชย
การบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรีจํานวน 189 คน โดยใชการสุมแบบช้ันภูมิตามสัดสวน เคร่ืองมือท่ี
ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน คา t-test  One – way   Anova และคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน 
 ผลการวิจัย พบวา 
 1.  นักเรียนระดับช้ันปวช.ปท่ี 1-3 มีความเปนพลเมืองดอียูในระดับสูง 
 2.  นักเรียนระดับช้ันปวช.ปท่ี 1-3 มีความเชื่อม่ันในตนเองอยูในระดับคอนขางสูง 
 3.  การอบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตยอยูในระดบัคอนขางสูง 
 4.  ปจจยัสวนบุคคลไดแก เพศ สาขาท่ีศึกษา ผลการเรียน ท่ีตางกันมีความเปนพลเมืองดี
แตกตางกนั 
 5.  ปจจัยสนับสนุนดานความเช่ือม่ันในตนเอง และการอบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตย
มีความสัมพันธทางบวกกับความเปนพลเมืองดีของนักเรียนระดับช้ันปวช.ปท่ี 1-3 
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 The purposes of this research are: 1) to study the good citizenship’s level of 
Secondary School Students, year level 1-3, in the General Commercial  School of Bang Bua 
Thong, Nonthaburi, 2) to compare the difference between the good citizenship and personal 
factors of Secondary School Students, year level 1-3, in the General Commercial  School of 
Bang Bua Thong, Nonthaburi, 3) to study the relationship between support factors like self-
confidence, nurturing democracy and the good citizenship of Secondary School Students, 
year level 1-3, in the General Commercial  School of Bang Bua Thong, Nonthaburi,  4) to 
provide guidance to good citizenship for Secondary School Students, year level 1-3, in the 
General Commercial  School of Bang Bua Thong, Nonthaburi.  
 The samples derived by proportional stratified random sampling used in this study 
were students from 189 Secondary School Students, year level 1-3, in the General Commercial 
School of Bang Bua Thong, Nonthaburi. The questionnaires were used to collect data.  The 
statistical data analysis included percentage, mean and standard deviation, t-test, one-way 
Anova and correlation coefficient of Pearson.  
 The results were as followed:  

 1.  Secondary School Students, year level 1-3, has a high level of good 
citizenship. 
 2.  Secondary School Students, year level 1-3, have confidence in themselves in 
the relatively high lever 
 3.  Secondary School Students, year level 1-3,  have nurturing democracy in 
themselves in the relatively high lever 
 4.  Personal factors such as sex, field studies, grades of difference have different 
of good citizenship 
 5.  Support factors self – confidence and nurturing demorcracy are positively 
related to the good citizenship of Secondary School Students, year level 1-3 
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กิตติกรรมประกาศ 

 การคนควาอิสระเลมนี้สําเร็จลงได  เนื่องจากผูวิจัยไดรับการอนุเคราะหจาก ผูชวย
ศาสตราจารย ดร. พิทักษ  ศิริวงศ อาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระ  ผูชวยศาสตราจารย ประสพชัย 
พสุนนท กรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ และ  ผูชวยศาสตราจารย ดาวลอย กาญจนมณีเสถียร 
กรรมการสอบ ท่ีใหคําแนะนําปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย รวมท้ังการตรวจแกไขเน้ือหาในสวน
ตางๆใหมีความสมบูรณยิ่งข้ึน ผูวิจัยขอขอบพระคุณในความกรุณาของอาจารยไว ณ โอกาสนี้ 
 ขอขอบพระคุณผูอํานวยการ โรงเรียนพณิชยการบางบัวทอง อาจารยทุกทานและ
นักเรียนโรงเรียน พณิชยการบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ท่ีอนุเคราะหและใหความรวมมือในการ
เก็บรวบรวมขอมูลในการทําวิจัยคร้ังนี้เปนอยางดี 
 ขอขอบพระคุณอาจารยธนพล  วรวิเชียรวงษ  ท่ีกรุณาเปนผูเช่ียวชาญในการตรวจ
เคร่ืองมือการวิจัยพรอมท้ังชวยแนะนําและคนหาขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้   
 นอกจากนี้ผูวิจัยขอขอบพระคุณ คุณพอ คุณแม พี่และเพ่ือน ๆ  ท่ีไดเปนกําลังใจใหแก
ผูวิจัยตลอดมา สนับสนุน สงเสริมในทุกๆดานแกผูวิจัยต้ังแตเร่ิมตนในการทําวิจัยจนงานวิจัยฉบับนี้
สําเร็จลงไดดวยดี 
  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 




