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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจของแบบวัด 2. เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง
ของแบบวัด 3. เพื่อศึกษาความไม่ แปรเปลี่ยนของโมเดลการวัดของแบบวัด และ 4. เพื่ อศึกษาความตรงของแบบวัดระหว่ างแบบวัดที่เป็ น
มาตรฐานกับแบบวัดที่สร้ างขึ้นใหม่ การวิจัยครั้งนี้ได้ ทาการสุ่มตัวอย่ างโดยใช้ วิธแี บบหลายขั้นตอนกาหนดโควต้ า (Multistage Quota Random
Sampling) กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาปริญญาตรี ซึ่งแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม ได้ แก่ 1) กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิเคราะห์คุณภาพรายข้ อและการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ (Exploratory Factor Analysis) จานวน 300 คน 2) กลุ่มตัวอย่างเพื่อนามาทาการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยันอันดับที่สอง (Confirmatory Factor Analysis) และทาการศึกษาความไม่ แปรเปลี่ยนของโมเดลการวัด จานวน 300 คน และ 3) กลุ่ม
ตัวอย่ างที่นามาหาค่ าความตรงของเครื่องมือวัดแบบ Convergent Validity จานวน 120 คน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปได้ 4 ประการ ดังนี้
ประการแรก เมื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจของแบบวัด พบว่า ได้ องค์ประกอบของแบบวัด จานวน 3 องค์ประกอบ ได้ แก่ 1) รณรงค์
ช่ วยเหลือสังคม จานวน 5 ข้ อ 2) บริจาคสิ่งของช่ วยเหลือ จานวน 4 ข้ อ และ 3) กระทาเพื่ อส่วนรวม จานวน 4 ข้ อ รวมทั้งสิ้น 13 ข้ อ ซึ่ง
สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ 64.81% ประการที่สอง เมื่อทาการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง ปรากฏว่ า โมเดลกลมกลืน
กับข้ อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่า Chi-Square = 60.11, df = 47, p-value = 0.09, GFI = 0.97, CFI = 1.00, RMSEA = 0.03, SRMR =
0.04 ประการที่สาม ผลการวิเคราะห์ ความไม่ แปรเปลี่ยนของโมเดล พบว่ า ไม่ มี ความแปรเปลี่ยนของโมเดลการวั ดในเชิ งรูปแบบโมเดล
(Form) และความไม่ แ ปรเปลี่ ย นของน้ าหนั ก องค์ ป ระกอบ (LY) ตามเกรดเฉลี่ ย ประการสุด ท้ า ย แบบวั ด พฤติ ก รรมการมี จิ ต อาสา
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับแบบวัดพฤติกรรมการมีจิตอาสาที่มีมาตรฐานสูง (r = 0.73)
คาสาคัญ: การวิเคราะห์องค์ประกอบ ความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลการวัด ความตรง พฤติกรรมการมีจิตอาสา นักศึกษาปริญญาตรี
Abstract
The purposes of this research were (1) conducting exploratory factor analysis; (2) conducting the second order confirmatory factor
analysis; (3) testing measurement invariance; and (4) testing standardized measurement with a new one. This research used multistage
quota random sampling. The samples of the study were undergraduate students which were divided into three groups as followed. First,
300 students were selected for exploratory factor analysis. Second, 300 students were selected for the second order confirmatory factor
analysis and testing measurement invariance. Finally, 120 students were selected for testing convergent validity measurement.
The results of the research were as followed. Firstly, exploratory factor analysis found three factors; namely, five items for social
care campaigns, four items for social donation, and four items for participation. Those 13 items described the variance at 64.81%.
Secondly, the second order confirmatory factor analysis found that the model harmonized with the empirical evidence at Chi-Square =
60.11, df = 47, p-value = 0.09, GFI = 0.97, CFI = 1.00, RMSEA = 0.03, SRMR = 0.04. Thirdly, the result of the measurement
invariance test showed that measurement invariance in terms of pattern were not changed with the grade point average. Finally, public
consciousness measurement form has a positive relationship with high public consciousness standard (r = 0.73).
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บทนา
จิตอาสาเป็ นคุณธรรมของพลเมืองดีและเป็ นสิ่งสาคัญ
ในการพั ฒ นาสั ง คม โดยการอยู่ ร่ ว มกั น ในสั ง คมที่ มี
จิตสานึกต่อบุคคล องค์กร หรือสังคม ทาให้ เกิดพลังในการ
สร้ างสรรค์ เกิดความเข้ มแข็ง สิ่งเหล่ านี้เกิดขึ้นจากการมี
ปฏิสัมพั นธ์ของบุคคลหรือสังคม หรือการเลียนแบบทาง
สังคม ท าให้ คนในสังคมตื่ นตัว มีค วามรู้สึกนึ กคิด และ
ปรารถนาเข้ าไปแก้ ไขปั ญหาวิกฤตการณ์หรือปั ญหาสังคม
หรื อ มี ค วามรู้ สึ ก เป็ นเจ้ าของร่ ว มกั น ซึ่ งก่ อ ให้ เกิ ด
พฤติกรรมการรวมตัวหรือมีจิตสานึกร่วมกัน ทาในสิ่งที่เกิด
ประโยชน์ร่วมกัน ไม่หวังสิ่งตอบแทน ซึ่งจะทาให้ เกิดความ
เข้ มแข็งแก่สงั คม และประเทศ
นักศึกษาซึ่งจะเป็ นอนาคตของชาติ สามารถกระทาตน
ให้ เป็ นคนดี คนเก่ง และมีสขุ ได้ โดยพฤติกรรมการมีจิตอาสา
เป็ นพฤติ ก รรมที่ เสี ย สละเวลาแรงกาย สติ ปั ญ ญาเพื่ อ
สาธารณะประโยชน์ มีความสุขเมื่อได้ ทาความดี อันเกิดจาก
พื้นฐานความคิด ได้ แก่ การบาเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม
มิใช่ เพื่ อส่ วนตั ว เช่ น การช่ วยเหลื อสังคม การออกค่ าย
อาสาช่ ว ยเหลื อ สร้ างโรงเรี ย นในชนบท การออกหน่ ว ย
ช่ วยเหลือเป็ นอาสาสมัครรับบริจาคสิ่งของ การช่ วยเหลือ
ชุมชน การใช้ เวลาว่างให้ เกิดประโยชน์สงู สุด การนาความรู้
ที่เรียนมาช่ วยเหลือเยาวชน หรือประชาชนในชุ มชน การ
ช่วยเหลือมหาวิทยาลัย การร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
กับ พฤติ กรรมจิ ต อาสา โดยการการท าความดี เป็ นการ
กระทาที่เป็ นไปโดยความสมัครใจ ไม่ได้ เกิดจากการบังคับ
จากบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แต่เกิดจากพฤติกรรมของตนเอง
ที่อยากจะท า เป็ นการกระท าที่ไม่ หวังผลตอบแทนในรูป
สินจ้ างรางวัล ไม่หวังคากล่ าวชื่นชมยินดี ไม่ หวังตาแหน่ ง
ใดๆ และเป็ นการอุ ทิศ ก าลั งกาย ก าลั งใจ และเวลาให้
ส่วนรวม มิใช่อทุ ศิ กาลังทรัพย์ให้ เพียงอย่างเดียว
ในอดีตที่ผ่านมางานวิจัยในประเทศไทยด้ านพฤติกรรม
ศาสตร์ท่ีศึกษาปั จจัยเชิงเหตุของพฤติกรรมจิตอาสา หรือ
จิตส่วนรวม เช่น ธิดาชนก วงค์พิทกั ษ์, 2556; ณัฐณิชากร
ศรีบริบูรณ์, 2550; นันทวัฒน์ ภัทรกรนันท์, 2555 และ
สุ ค นธ์ ธ า เส็ง เจริ ญ , 2556 พบว่ า แบบวั ด พฤติ ก รรม

ดังกล่าว ส่วนใหญ่ มีการทดสอบด้ วยการวิเคราะห์ทางสถิติ
พื้ นฐาน เช่ น การหาค่ าอานาจจ าแนกรายข้ อ การหาค่ า
สัมประสิทธิ์สหสัมพั นธ์ระหว่ างคะแนนรายข้ อกับคะแนน
รวมที่ไม่ มีข้อนั้ น และการหาค่ าความเชื่อมั่นของแบบวัด
เป็ นต้ น
แต่ในปั จจุ บัน วิทยาการทางด้ านสถิติวิเคราะห์มีความ
เจริญก้ าวหน้ ามากขึ้น จึงมีการเรียกร้ องให้ ทาการวิเคราะห์
คุ ณ ภาพของเครื่ องมื อวั ดมากยิ่ งขึ้น โดยเฉพาะอย่ างยิ่ ง
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ (Exploratory Factor
Analysis) และการวิ เ คราะห์ องค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยั น
(Confirmatory Factor Analysis) การวิ เคราะห์ ค วามตรง
เชิงโครงสร้ าง (Construct Validity) รวมทั้ง การวิเคราะห์ความ
ไม่ แปรเปลี่ยนของโมเดลการวัด (Measurement Invariance)
การวิเคราะห์ ด้วยเทคนิคทางสถิติเหล่านี้ยังไม่ค่อยปรากฏ
ในการสร้ างแบบวั ด พฤติ ก รรมจิ ต อาสาของนั ก ศึ ก ษา
ปริญญาตรีในงานวิจัยในประเทศไทย การวิจัยที่น่าเชื่อถือ
จะต้ องเริ่มโดยมีเครื่องมือวัดต่ างๆ ที่มีมาตรฐานสูง โดย
ต้ องผ่านการสร้ าง และวิเคราะห์ ตามหลักการทางวิชาการ
ขั้นสูง โดยต้ องผ่ านการสร้ างและการพิสูจน์คุณสมบัติทาง
วิชาการ เพื่อให้ แบบวัดนี้มีความพร้ อมที่จะไปใช้ ในการทา
วิ จั ย ที่ ถู ก ต้ องตามหลั ก วิ ช าการและเป็ นที่ ย อมรั บ ของ
นักวิชาการไทยและต่างประเทศ
ดังนั้น บทความวิจัยนี้จึงนาเสนอการประเมินเครื่องมือ
วัดพฤติกรรมการมีจิตอาสาของนักศึกษาปริญญาตรี โดยมี
การวิ เคราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ส ารวจ การวิ เ คราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง การวิเคราะห์ความไม่
แปรเปลี่ ย นในกลุ่ ม ผู้ ต อบที่ แ บ่ ง ตามลั ก ษณะชี ว สั งคม
ภูมิหลั ง และความตรงของแบบวั ด เพื่ อแสดงให้ เห็นว่ า
แบบวัดพฤติกรรมการมีจิตอาสาที่สร้ างใหม่ เป็ นแบบวัด
ที่ ผ่ านการตรวจสอบอย่ า งเคร่ งครั ด ตามมาตรฐานทาง
วิชาการที่เข้ มงวดทันสมัย และสามารถนาไปใช้ ได้ อย่ างน่ า
มั่นใจต่อไปในอนาคต
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพื่ อวิเคราะห์ องค์ประกอบเชิงสารวจของแบบวัด
พฤติกรรมการมีจิตอาสาในกลุ่มนักศึกษาปริญญาตรี
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2. เพื่ อวิเคราะห์ องค์ประกอบเชิงยื นยันอันดับที่สอง
ของแบบวั ด พฤติ ก รรมการมี จิ ต อาสาในกลุ่ ม นั ก ศึ กษา
ปริญญาตรี
3. เพื่ อศึ กษาความไม่ แปรเปลี่ ยนของโมเดลการวั ด
ของแบบวัดพฤติกรรมการมีจิตอาสาตามลักษณะชีวสังคม
ภูมขิ องนักศึกษาปริญญาตรี
4. เพื่ อศึกษาความตรงของแบบวัดระหว่ างแบบวัดที่
เป็ นมาตรฐานกับแบบวัดที่สร้ างขึ้นใหม่
การทบทวนวรรณกรรม
ในบทความวิจัยนี้ ได้ ศึ กษาการประเมินการประเมิน
เครื่องมือวัดพฤติกรรมการมีจิตอาสาของนักศึกษาปริญญา
ตรี และความไม่ แปรเปลี่ยนของโมเดลการวัด จึงได้ แบ่ ง
หัวข้ อในการประมวลเอกสารออกเป็ น 4 หัวข้ อหลัก ได้ แก่
1) ความหมายของพฤติ ก รรมการมี จิ ต อาสา 2) การ
วิเคราะห์องค์ประกอบ และวิธวี ัดแบบมาตรประเมินรวมค่า
3) การวิเคราะห์ความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลการวัด และ
4) การหาค่าความตรงสาหรับแบบวัดที่สร้ างขึ้นใหม่ เพื่ อ
จุดมุ่งหมายในการกาหนดสมมติฐานต่อไป
พฤติกรรมการมีจิตอาสา
นั ก วิ ช าการหลายท่ า นได้ ให้ ความหมายของค าว่ า
จิ ต อาสา และค าที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ จิ ต อาสา เช่ น ปิ ยะนาถ
สรวิ สู ต ร (2552) ได้ ให้ ความหมายของจิ ต ค านึ ง ถึ ง
ส่วนรวมร่วมกัน คือ 1) การเกิดความรู้สกึ สงสาร เนื่องจาก
พบเห็นผู้ท่มี ีความเดือนร้ อนมากกว่าตนเองและเห็นสังคม
ไม่ น่ าอยู่ อยากจะหาหนทางช่ วยเหลื อสังคมส่วนรวม 2)
ประสบการณ์ท่ไี ด้ ช่วยเหลือผู้อ่นื ช่วยเหลือสังคมด้ วยตนเอง
และได้ รับความสุขจึงอยากที่จะช่ วยเหลือผู้อ่ ืนและสังคม
ส่ ว นรวม 3) ความรู้ สึ ก ต่ อ เนื่ อ ง เมื่ อ บุ ค คลได้ รั บ การ
ช่วยเหลือและรู้สึกประทับใจจึงอยากทาสิ่งดี ๆ เพื่อให้ เกิด
ประโยชน์ แก่ ผ้ ูคน แก่สังคมส่วนรวมร่ วมกัน ณั ฐณิ ชากร
ศรีบริบูรณ์ (2550) ได้ ให้ ความหมายพื้นฐานของจิตอาสา
ออกเป็ น 3 ด้ าน 1. การช่ วยเหลื อผู้ อ่ ืน หมายถึง ความ
รู้สึกอย่ างหนึ่ งในตัวบุ คคลต่ อความต้ องการเอื้อเฟื้ อต่ อ
ผู้อ่ นื เมื่อได้ พบสถานการณ์ท่กี ่อให้ เกิดความรู้สึกดังกล่ าว
บุ ค คลจะแสดงพฤติ ก รรมในทางที่ ดี โดยการเสี ย สละ
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กาลังกาย สิ่งของ เวลา หรือความสุขส่วนตัวเพื่อช่วยเหลือ
และทาประโยชน์ ให้ ผ้ ูอ่ ืนได้ รับความสุขจากความล าบาก
หรื อ ให้ สิ่งที่ เขาต้ อ งการ 2. การเสีย สละ หมายถึ ง การ
ตัดสินใจ หรือตั ดกรรมสิท ธิ์ของตน ตั ดความยึด ถือเสีย
การเสีย สละมี 2 นั ย คื อ สละวั ต ถุ หมายถึ ง สละทรั พ ย์
สิ่งของของตนเองเพื่อประโยชน์แก่คนอื่น และสละอารมณ์
หมายถึง เป็ นคนรู้จักปล่อยวางอารมณ์ท่เี ป็ นข้ าสึกต่อความ
สงบทางใจ 3. มุ่งมั่นพัฒนา หมายถึง ความรู้สกึ ที่ต้องการ
ความก้ าวหน้ ากว่ าเดิม พฤติกรรมที่เอื้อต่อการพัฒนา คือ
การใฝ่ หาความรู้ มีความคิดริเริ่ม ขยัน สุจริต รับนวัตกรรม
หรือแนวคิดใหม่ๆ มาใช้ ในการแก้ ปัญหาเพื่อพัฒนาตนเอง
ธิดาชนก วงค์พิทักษ์ (2556) กล่ าวว่ า จิตอาสา หมายถึง
การปฏิบัติกิจกรรมที่แสดงออกถึงความเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่
การเสียสละเวลา สิ่งของ เงินทอง แรงกาย สติปัญญา เพื่อ
สาธารณะประโยชน์ หมายรวมถึงกิจกรรมที่ทามาแล้ ว และ
กาลังจะเข้ าร่วมในอนาคต หรือเป็ นจิตใจที่มีความสุขเมื่อ
ได้ ทาความดี ได้ ช่วยเหลือผู้ อ่ ืนและสังคม เพื่ อให้ ผ้ ู อ่ ืนมี
ความสุขด้ วยความสมัครใจ และไม่ หวังผลตอบแทน การ
เข้ าร่ วมกิจกรรมที่เป็ นสาธารณะประโยชน์ การมีจิตสานึก
ของบุ คคลที่มีต่ อส่ วนร่ วม เอาใจใส่ ป้ องกันแก้ ไขปั ญ หา
สังคมโดยการกระทาด้ วยความสมัครใจ ไม่ใช่ภาระหน้ าที่ท่ี
ต้ องรับผิดชอบ คมนา วัชรธานินท์ (2546) ได้ ให้ ความหมาย
ของพฤติกรรมอาสา หมายถึง การทางานช่วยเหลือบาเพ็ญ
ประโยชน์ แก่ประชาชน และสังคม ในลักษณะต่ างๆ เช่ น
สละเวลา สละแรงกาย สละทุนทรัพย์ส่วนตัวบางส่วนในการ
ดาเนินกิจกรรมที่กระทาเพื่อช่วยเหลือบุคคลที่ด้อยโอกาส
ด้ วยความสมัครใจและเต็มใจโดยไม่รับค่าจ้ าง
งานวิจัยในปัจจุบนั ที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมจิตสาธารณะ
จิตสานึ กต่ อสังคม จิตส่วนรวม หรือจิตอาสา ยังไม่ มีการ
สร้ างแบบวัดที่มีมาตรฐานที่ถูกต้ องตามหลักวิชาการ โดย
ไม่ มี การวิ เคราะห์ องค์ ประกอบเชิ งส ารวจ การวิ เคราะห์
องค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยื น หรื อ การวิ เ คราะห์ ความไม่
แปรเปลี่ยนของโมเดลการวัด เช่น งานวิจัยของ โกศล มีความดี
(2547) ศึ ก ษาเรื่ อ ง ปั จ จั ย ทางจิ ต สังคมที่ เกี่ย วข้ อ งกั บ
การมี จิ ต สาธารณะของข้ า ราชการต ารวจ งานวิ จั ย ของ
สุพัฒนา บุญแก้ ว (2556) ศึกษาเรื่อง ปั จจัยทางจิตสังคม
ที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมอาสาสมัครของอาสายุ วกาชาด
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ในเขตกรุงเทพมหานคร งานวิจัยของ วิมลพรรณ อาภาเวท
และเณรศา ชัยศุ ภมงคลลาภ (2556) ศึ กษาเรื่อง ความ
สัมพันธ์ระหว่ างการเปิ ดรับข่าวสารกับพฤติกรรมจิตอาสา
ของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร ธนิดา ทองมีเหลือ และ
คนอื่นๆ (2550) ศึกษาเรื่อง ปั จจัยทางจิตสังคมที่ส่งผล
ต่อจิตสาธารณะของนิสติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
งานวิจัยที่ทาการแบ่งองค์ประกอบของแบบวัดพฤติกรรม
จิ ต อาสา เช่ น งานวิ จั ยของ จารุ ณี จั น ทร์ เจริ ญ (2555)
ศึกษาเรื่อง ปั จจัยทางจิ ต สังคมที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรม
จิตสาธารณะของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้ น ได้
แบ่งองค์ประกอบของพฤติกรรมจิตสาธารณะ ออกเป็ น 3
องค์ประกอบ ได้ แก่ ด้ านความตระหนักถึงปั ญหาที่เกิดขึ้น
ต่อส่วนรวม ด้ านการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา และด้ าน
การเคารพสิทธิในการใช้ ส่ิงของส่ วนรวม สอดคล้ องกับ
งานวิจัยของ จุฑาพร นาครอด (2554) ศึกษาเรื่อง ปั จจัย
เชิงสาเหตุท่ีส่ งผลต่ อการมีจิ ตสาธารณะของนั กเรี ยนชั้ น
มัธยมศึกษาปี ที่ 2 ในเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร
เขต 3 สุคนธ์ธา เส็งเจริญ (2556) ศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์
โครงสร้ างความสัมพันเชิงสาเหตุของปั จจัยที่มีอทิ ธิพลต่อ
จิตสานึกสาธารณะในนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ศรี น คริ น ทรวิ โรฒ ได้ แ บ่ งองค์ ป ระกอบของพฤติ กรรม
จิตสาธารณะ ออกเป็ น 3 องค์ประกอบ ได้ แก่ ด้ านการใช้
ด้ านการถื อ เป็ นหน้ าที่ และด้ านการเคารพสิ ท ธิ ผ้ ู อื่ น
งานวิจัยของ นั นทวัฒน์ ภั ทรกรนั นท์ (2555) ศึ กษาเรื่อง
การพั ฒ นาชุ ด ฝึ กอบรมโดยใช้ กระบวนการเรี ย นรู้ จ าก
ประสบการณ์เพื่อเสริมสร้ างจิตสาธารณะสาหรับยุวกาชาด
ได้ แบ่ งพฤติกรรมจิตสาธารณะออกเป็ น 4 องค์ประกอบ
ได้ แก่ 1) การหลี ก เลี่ ย งการกระท าที่ ก่ อ ให้ เกิ ด ความ
เสียหายแก่ ส่ วนรวม 2) การมี ส่ วนร่ วมท าประโยชน์ ต่ อ
สังคมโดยเกิดจากความเต็มใจ ไม่หวังสิ่งตอบแทนตามวิสยั
ที่จะกระทาได้ 3) การมีส่วนร่ วมแสดงความคิดเห็น และ
สื่อสารเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวม และ 4) การเคารพสิทธิ์
และการปฏิ บั ติ ใ นสิ่ ง อั น เป็ นสาธารณะของบุ ค คลอื่ น
งานวิ จั ยของ ธิด าชนก วงค์ พิ ทักษ์ (2556) ศึ กษาเรื่ อง
ปั จ จั ย จิ ต สัง คมที่ส่ ง ผลต่ อ พฤติ ก รรมจิ ต อาสาของนิ สิ ต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ แบ่ งองค์ประกอบของ
พฤติ กรรมจิ ต อาสาได้ 3 องค์ ป ระกอบ ได้ แ ก่ ด้ านการ
ช่ วยเหลือผู้อ่ ืน ด้ านการเสียสละต่ อสังคม และด้ านความ

มุ่งมั่นพั ฒนา ซึ่งสอดคล้ องกับการแบ่ งองค์ประกอบของ
ผลตอบแทน ณัฐณิชากร ศรีบริบูรณ์ (2550) เป็ นต้ น
จากการประมวลเอกสารข้ างต้ น สรุปได้ ว่า พฤติกรรม
การมีจิตอาสา หมายถึง การแสดงพฤติกรรมเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่
การเสียสละ สิ่งของ แรงกาย สติปัญญา เพื่ อให้ บุคคลอื่น
มีความสุขด้ วยความสมัครใจ รวมถึงการเข้ าร่ วมกิจกรรม
ที่ เป็ นประโยชน์ การแสดงออกถึ งส่ วนรวมโดยไม่ ห วั ง
ผลตอบแทน เช่ น การบริจาคสิ่งของให้ กับหน่ วยงานหรือ
องค์กรที่ท างานเกี่ยวกับการให้ ความช่ วยเหลือผู้ อ่ ืนและ
สังคม การให้ คาแนะนาแก่พ่ี เพื่อนและน้ องให้ ปฏิบัติตาม
กฎระเบี ยบของมหาวิ ทยาลั ย การบริจาคเพื่ อช่ วยเหลื อ
ผู้ประสบภั ย เช่ น น้าท่ วม หรือไฟไหม้ เป็ นต้ น และเมื่อ
เพื่ อนไม่ มีอุปกรณ์การเรียน ฉั นแบ่ งอุปกรณ์การเรียนให้
เพื่อน เป็ นต้ น
การวิ เคราะห์ อ งค์ป ระกอบ และวิ ธี ว ดั แบบมาตร
ประเมินรวมค่า
การวิเคราะห์ องค์ประกอบ (Factor Analysis) ซึ่งเป็ น
เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติท่มี ีไว้ เพื่อการแสวงหา
มิติหรือโครงสร้ างโดยแบ่ งเป็ น 2 ประเภท ได้ แก่ 1) การ
วิ เคราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ส ารวจ (Exploratory Factor
Analysis) และ 2) การวิเคราะห์ องค์ประกอบเชิ งยื น ยั น
(Confirmatory Factor Analysis) โดย การวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงสารวจ (Exploratory Factor Analysis) เป็ นวิธกี ารวิเคราะห์
ที่ทาเป็ นขั้นแรก เพื่อสารวจว่าคาตอบจากแบบวัดชุดหนึ่งๆ
ของคนประเภทหนึ่ง บางข้ อจะสามารถรวมกลุ่มกัน เป็ น
กลุ่มๆ เรียกว่า องค์ประกอบ และข้ อที่อยู่ในองค์ประกอบ
ที่มีความสาคัญน้ อย หรือไม่เข้ าองค์ประกอบใดๆ ก็จะถูก
ตัดออกจากแบบวัดนั้น ส่วนขั้นที่สองเป็ นการการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยื นยัน (Confirmatory Factor Analysis)
ก็คือ การตรวจสอบความกลมกลืน คล้ ายคลึงของโมเดล
ที่ได้ จากคาตอบของผู้ตอบ กับโมเดลที่กาหนดจากพื้นฐาน
ทางทฤษฏี หรือจากข้ อสรุปจากผลวิจัยจากการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงสารวจ จึงทาให้ เกิดความน่ าเชื่อถือทาง
วิชาการว่า องค์ประกอบที่ค้นพบนั้น ได้ รับการยืนยันจาก
กลุ่มตัวอย่ างที่ใกล้ เคียงกันที่เป็ นกลุ่มใหม่ด้วย นงลักษณ์
วิรัชชัย (2537)
นั ก วิ ช าการในต่ า งประเทศและนั ก วิ ช าการสายจิ ต
พฤติกรรมศาสตร์มักนิยมใช้ แบบวัดชนิดมาตรประเมินรวม
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ค่ า เนื่ อ งจากแบบวั ดชนิ ด นี้ มี คุ ณ สมบั ติ ท่ีดี แ ละสะดวก
ในการวัด คุ ณ ลั กษณะต่ างๆ ซึ่ ง ดวงเดือน พั น ธุมนาวิ น
(2550) ได้ สรุปลักษณะที่สาคัญของมาตรประเมินรวมค่า
ได้ แก่ 1) มาตรประเมิ น รวมค่ า ต้ องมี ข้ อและมาตร
ประกอบเป็ นคู่ๆ อย่างน้ อย 10 ข้ อขึ้นไป 2) มาตรประเมิน
รวมค่า เหมาะที่จะให้ ผ้ ูตอบแสดงปริมาณการยอมรับแต่ละ
ข้ อ ในปริ ม าณต่ า งๆ แต่ ล ะข้ อ ถ้ า มี ม ากหน่ วยบนมาตร
ประกอบ เช่น 6 หรือ 8 หน่วย เมื่อใช้ หลายข้ อหลายมาตร
แล้ วนาคะแนนคาตอบมารวมกัน จะยิ่งวัดความละเอียด
แตกต่างมากยิ่งขึ้น ทาให้ เป็ นแบบวัดที่ไวต่อการพบความ
แตกต่ าง หรือพบความเปลี่ยนแปลงของคะแนนแม้ เพี ยง
ปริมาณเล็กน้ อย 3) เครื่องมือวัดแบบมาตรประเมินรวมค่า
มีลักษณะที่น่าสนใจ ใช้ ง่าย และผู้ตอบตอบสนองได้ ง่าย
โดยการขีดตอบที่หน่วยใดหน่วยหนึ่งบนมาตรที่ใช้ ประกอบ
แต่ละประโยค ทาให้ ใช้ ได้ จานวนมากข้ อในคราวเดียวกัน
ในการวั ด ตั ว แปรอิ ส ระและตั ว แปรตามได้ ห ลายตั ว ใน
งานวิจัยหนึ่งๆ และ 4) จะสังเกตได้ ว่า ในโลกยุคปั จจุบัน
ประชาชนมีการศึกษามากขึ้น ส่วนใหญ่สามารถคิดได้ ในเชิง
ปริมาณในหลายระดับ แบบวัดชนิดมาตรประเมินรวมค่ า
จึงเหมาะสมกับคนรุ่นใหม่ในยุคปั จจุ บัน และจะเหมาะสม
มากขึ้ นเรื่ อ ยๆ ในการใช้ วั ด คนในอนาคต นอกจากนี้
Spector (1992) ยังชี้ให้ เห็นเพิ่ มเติมถึงข้ อดีของแบบวัด
ชนิดนี้อกี ว่า เป็ นแบบวัดที่ใช้ วัดตัวแปรหนึ่งๆ ยังสามารถ
สร้ างให้ มคี ุณสมบัตสิ าคัญของเครื่องมือวัด คือ มีค่าจาแนก
รายข้ อ มีความตรง และความคงที่ได้ โดยนั กวิจั ยอาจใช้
เวลา และงบประมาณที่ไม่มากเท่าการสร้ างเครื่องมือชนิด
อื่นๆ การวิ เคราะห์ คุ ณ สมบัติของแบบวัดที่สร้ างใหม่ ใน
ปั จจุ บันนิยมใช้ เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor
Analysis) ซึ่งแบบวัดชนิดมาตรประเมินรวมค่าที่สร้ างขึ้น
ในงานวิจัยนี้ เอื้ออานวยต่อการวิเคราะห์ องค์ประกอบได้
อย่างเหมาะสมมาก
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แปรเปลี่ยนของโมเดลการวัดว่ า ความแตกต่ างกันในผล
ของการวัด อาจเกิดจาก 1) นักวิจัยไม่สามารถคิดเองได้ ว่า
ข้ อ ค าถามหรื อประโยคในแบบวั ด ต่ างๆ จะไม่ มี ผ ลกั บ
กระบวนการการรับรู้ของผู้ตอบ 2) ผู้ตอบจะต้ องอ่านและ
ตี ค วามข้ อค าถามเหล่ านี้ ซึ่ งผู้ ต อบจะตั ด สิน ใจตอบบน
พื้ นฐานจากประสบการณ์ของแต่ ละคนที่ได้ รับการอบรม
ปลู กฝั งและถ่ ายทอดทางสั งคมที่ไม่ เหมือนกัน และ 3)
ความสามารถทางภาษาอาจเป็ นอีกปั จจัยหนึ่งที่มีอิทธิพล
ต่อการตีความข้ อคาถามนั้นๆ (Borsboom, 2006; Reise
et al., 1993; Roe, 2006; Wu et al., 2007)
นอกจากนี้ Meredith & Teresi (2006) และ Meredith
(1993) กล่ าวว่ า นักวิจัยต้ องให้ ความสาคัญ กับความไม่
แปรเปลี่ยน เพราะประเด็นเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่าง
บุคคลในการวัด จะนาไปสู่ความเข้ าใจในเนื้อหาการวัดที่
แตกต่างกัน และในบางครั้งนาไปสู่การเกิด “อคติ” ในการ
วัด ดังนั้น จึงจาเป็ นจะต้ องพิสจู น์ “ความยุตธิ รรม” (Fairness)
และ “ความเท่าเทียมกัน” (Equity) ของการวัดด้ วย
นักวิชาการหลายท่าน Vandenberg & Lance (2000)
และสุภมาศ อังศุโชติ และคนอื่นๆ (2554) กล่าวถึง การ
ทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลการวัด อาจกระทา
เพียง 4 ประการที่สาคัญ ได้ แก่ ประการแรก การทดสอบ
ความไม่ แปรเปลี่ยนของรูปแบบโมเดลหรือองค์ประกอบ
(Pattern same or Factor form Invariance) หรื อ “Configural
Equivalence” ซึ่งเป็ นการทดสอบที่สาคัญที่สุด ถ้ าไม่ ผ่าน
ขั้น นี้ แสดงว่ า รูปแบบของโมเดลการวั ดของแต่ ละกลุ่ ม
มี ค วามแตกต่ างกั น เช่ น มี จ านวนองค์ ป ระกอบต่ างกัน
เป็ นต้ น ประการที่สอง เมื่อรูปแบบโมเดลไม่ แปรเปลี่ยน
แล้ วนั้น จึงทาการทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของนา้ หนัก
องค์ประกอบ (Factor Loading) ประการสาม เมื่อนา้ หนัก
องค์ประกอบไม่แปรเปลี่ยนแล้ ว จึงทาการทดสอบความไม่
แปรเปลี่ยนของความคลาดเคลื่อนของตัวแปรสังเกตได้
(Item Error Variance) และประการที่ส่ี เมื่อความคลาดเคลื่อน
การวิเคราะห์ความไม่แปรเปลีย่ นของโมเดลการวัด
วงวิชาการในปั จจุบันมีการตั้งข้ อสังเกตถึงผลการวิจัยที่ ของตัวแปรสังเกตไม่ แปรเปลี่ ยนแล้ ว จึ งท าการทดสอบ
มีความไม่ สอดคล้ องอันเนื่ องมาจากอิทธิพลจากแบบวัด ความไม่ แปรเปลี่ยนของความแปรปรวนของตัวแปรแฝง
Vandenberg & Lance (2000) นั กวิ ช าการหลายท่ านได้ แต่ในการวิจัยครั้งนี้ได้ ทาการทดสอบความไม่แปรเปลี่ยน
เสนอว่ า ผู้ตอบแต่ละประเภทอาจมีความแตกต่างของการ ของโมเดลการวัดเพียงสองประการแรกเท่านั้น
รับรู้หรือตีความแบบวัด กล่ าวคือ การวิเคราะห์ ความไม่
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การวิเคราะห์ความตรงสาหรับแบบวัดที่สร้างขึ้ นใหม่
การสร้ างแบบวัดใหม่ น้ัน จาเป็ นต้ องมีการทดสอบว่ า
แบบวัดที่สร้ างขึ้นใหม่น้ ีวัดในสิ่งที่ต้องการวัดจริงหรือไม่
ซึ่งนั่ นก็คื อ “ความตรง” (Validity) แบ่ งออกเป็ นหลาย
ประเภท เช่ น Construct Validity และ Criterion Validity
เป็ นต้ น ซึ่ งเป็ นความตรงที่ส าคั ญ ที่ใช้ ในการใช้ ทดสอบ
เครื่องมือวัดแบบใหม่
ส าหรั บในงานวิ จั ย นี้ ได้ ท าการทดสอบความตรงเชิ ง
เหมือน (Convergent Validity) ซึ่งเป็ นการแสดงให้ เห็นว่า
แบบวั ด ที่ ส ร้ างใหม่ ท่ี ต้ องการวั ด คุ ณ ลั ก ษณะหนึ่ งมี
ความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับแบบวัดอีกแบบหนึ่ง
หรื อ ตั ว แปรอื่ น ๆ ที่ วั ด หรื อ แสดงคุ ณ ลั ก ษณะในกลุ่ ม
เดียวกันหรือที่คล้ ายกัน Gregory (2007) หรืออาจกล่ าว
อีกนั ยหนึ่ งได้ ว่า การแสดงหลักฐานจากหลายแหล่ งที่มา
จากข้ อมู ล หลายแนวทาง ซึ่ งหลั กฐานเหล่ านี้ แสดงหรื อ
สะท้ อนถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของตัวแปรเดียวกันหรือ
ใกล้ เคียงกัน Kerlinger & Lee (2000)
ดังนั้น ในงานวิจัยครั้งนี้ผ้ ูวิจัยได้ ทาการหาค่ าความตรง
สาหรับแบบวัดพฤติกรรมการมีจิตอาสาที่สร้ างขึ้นใหม่ โดย
ทาการตรวจสอบ Convergent Validity จากการหาความ
สัมพันธ์กบั แบบวัดที่มีคุณลักษณะเดียวกัน ดังรายละเอียด
ดังนี้
แบบวัดพฤติกรรมจิตอาสาของ ธิดาชนก วงค์พิ ทักษ์
(2556) เป็ นแบบวัดที่วัดคุณลักษณะเดียวกันกับพฤติกรรม
การมีจิตอาสาที่ผ้ ูวิจัยสร้ างขึ้น มีข้อคาถามทั้งหมด 15 ข้ อ
โดยให้ ความหมายของพฤติกรรมจิตอาสา หมายถึง การ
ปฏิบัติกิจกรรมที่แสดงออกถึงความเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ การ
เสีย สละ เวลา สิ่ งของ เงิ น ทองแรงกายสติ ปั ญ หา เพื่ อ
สาธารณะประโยชน์ หมายรวมถึงกิจกรรมที่เคยกระท า
มาแล้ ว และกาลังจะเข้ าร่ วมในอนาคต หรือเป็ นจิตใจที่มี
ความสุ ข เมื่ อได้ ท าความดี ได้ ช่ ว ยเหลื อผู้ อื่ น และสั งคม
เพื่ อให้ ผู้ อ่ ื น มี ค วามสุ ข ด้ ว ยความสมั ค รใจ และไม่ ห วั ง
ผลตอบแทนการเข้ าร่วมกิจกรรมที่เป็ นสาธารณะประโยชน์
การมีจิตสานึ ก การมีจิตส านึ กของบุ คคลที่มีต่ อส่วนรวม
เอาใจใส่ ป้ องกัน แก้ ไขปั ญ หาสังคม โดยการกระท าด้ วย
ความสมัครใจ ไม่ใช่ภาระหน้ าที่ท่ตี ้ องรับผิดชอบ และแบบ
วั ด พฤติ กรรมการมี จิ ต อาสาของผู้ วิ จั ย แบ่ งออกเป็ น 3
องค์ประกอบ ได้ แก่ 1) รณรงค์ช่วยเหลือสังคม 2) บริจาค

สิ่งของช่ วยเหลือ และ 3) กระทาเพื่อส่วนรวม จานวน 13
ข้ อ เป็ นแบบวัดชนิดมาตราประเมินรวมค่า โดยแต่ละข้ อมี
มาตร 6 หน่วยประกอบ จาก “จริงที่สดุ ” ถึง “ไม่จริงเลย”
จึ ง คาดในงานวิ จั ย นี้ ได้ ว่ า พฤติ ก รรมจิ ต อาสามี ค วาม
สัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการมีจิตอาสาที่สร้ างขึ้นใหม่
สมมติฐานในงานวิจยั
สมมติฐาน 1 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจของ
แบบวัดพฤติกรรมการมีจิตอาสา ควร 1) ได้ องค์ประกอบ
อย่างน้ อย 3 องค์ประกอบ 2) แต่ละองค์ประกอบมีจานวน
ข้ ออย่ างน้ อย 3 ข้ อ และ 3) อธิบายความแปรปรวนของ
ตัวแปรได้ อย่างน้ อย 50.00 %
สมมติ ฐาน 2 การวิ เคราะห์ องค์ ป ระกอบเชิ งยื น ยั น
อัน ดั บ ที่ สองของแบบวั ด พฤติ ก รรมการมี จิ ต อาสา โดย
แต่ ละแบบวัดยังคงองค์ประกอบเดิมตามผลการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงสารวจ
สมมติ ฐาน 3 เมื่อทาการวิเคราะห์ความไม่แปรเปลี่ยน
ของโมเดลการวัดตามเกรดเฉลี่ยของนักศึกษาปริญญาตรี
พบว่า อย่างน้ อยโมเดลการวัดของแบบวัดพฤติกรรมการมี
จิตอาสามีความไม่แปรเปลี่ยนอย่ างน้ อย 2 ประการ ได้ แก่
1) ความไม่แปรเปลี่ยนรูปแบบของโมเดล (Form Invariance)
และ 2) ความไม่ แ ปรเปลี่ ย นของน้าหนั ก องค์ ป ระกอบ
(Factorial Invariance)
สมมติฐาน 4 ค่าสหสัมพันธ์ของแบบวัดพฤติกรรมการ
มี จิ ต อาสาที่ เป็ นมาตรฐานกับ แบบวั ด ที่ ส ร้ างขึ้ นใหม่ มี
ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ต้งั แต่ 0.30 ขึ้นไป
วิธีการศึกษา
กลุ่มตัวอย่างและวิธีการสุ่ม
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัยนี้ คือ นักศึกษามหาวิทยาลัย
ชั้นปี ที่ 2 และ 3 เนื่ องจากนั กศึ กษาทั้งสองชั้นปี สามารถ
ปรับตัวเข้ าสู่ชีวติ มหาวิทยาลัยและเข้ าร่วมชมรม หรือกิจกรรม
มากที่สดุ โดยงานวิจัยนี้ใช้ การสุ่มแบบหลายขั้นตอนกาหนด
โควตา (Multistage Quota Random Sampling) โดยผู้ วิ จั ยได้
ทาการกาหนดกลุ่มตัวอย่างและวิธกี ารสุ่มออกเป็ น 3 กลุ่ม
ดังนี้
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กลุ่มตัวอย่างและวิธีการสุ่มครั้งที่ 1 เพื่อนามาทาการ
วิ เคราะห์ คุ ณ ภาพรายข้ อเบื้ องต้ น และท าการวิ เคราะห์
องค์ ป ระกอบเชิ ง ส ารวจ (Exploratory Factor Analysis)
โดยมีตัวแปรในการสุ่มตัวอย่ าง ดังนี้ คือ 1) จานวนของ
มหาวิทยาลัย จานวน 2 มหาวิทยาลัย ได้ แก่ มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ บ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา และมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฎ
วไลยอลงกรณ์ 2) จ านวนวิ ช าเอกต่ อสายการเรี ย น (3
วิชาเอก) 3) ชั้นปี ของนักศึกษา (ชั้นปี ที่ 2 และชั้นปี ที่ 3)
และ 4) จานวนนักศึกษาโดยเฉลี่ยต่อห้ อง 25 คน ซึ่งเก็บ
ข้ อมูลได้ เป็ นจานวนอย่างน้ อย 300 คน
กลุ่มตัวอย่างและวิธีการสุ่มครั้งที่ 2 เพื่อนามาทาการ
วิ เคราะห์ องค์ ป ระกอบเชิ งยื น ยั น (Confirmatory Factor
Analysis) และทาการศึกษาความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดล
การวั ด โดยมี ตั ว แปรในการสุ่ ม ตั ว อย่ า ง ดั ง นี้ คื อ 1)
จานวนของมหาวิทยาลัย จ านวน 2 มหาวิทยาลั ย ได้ แก่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และมหาวิทยาลัยราชภั ฏ
ลาปาง 2) จานวนวิชาเอกต่อสายการเรียน (3 วิชาเอก) 3)
ชั้ น ปี ของนั ก ศึ ก ษา (ชั้ น ปี ที่ 2 และชั้ น ปี ที่ 3) และ 4)
จานวนนักศึกษาโดยเฉลี่ยต่อห้ อง 15 คน ซึ่งเก็บข้ อมูลได้
เป็ นจานวนอย่างน้ อย 300 คน
กลุ่มตัวอย่างและวิธีการสุ่มครั้งที่ 3 เพื่อนามาหาค่า
ความตรงของเครื่ อ งมื อ วั ด ชนิ ด ความตรงเชิ ง เหมื อ น
(Convergent Validity) ตัวแปรในการสุ่มตัวอย่าง ดังนี้ คือ
1) จานวนของมหาวิทยาลัย จานวน 1 แห่ง คือ มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏอุตรดิตถ์ 2) จานวนวิชาเอกต่ อสายการเรียน (2
วิชาเอก) 3) ชั้นปี ของนักศึกษา (ชั้นปี ที่ 2 และชั้นปี ที่ 3)
และ 4) จานวนนักศึกษาโดยเฉลี่ยต่อห้ อง 25 คน ซึ่งเก็บ
ข้ อมูลได้ เป็ นจานวนอย่างน้ อย 120 คน
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การวิ เคราะห์อ งค์ป ระกอบเชิ งส ารวจของแบบวัด
พฤติกรรมการมีจิตอาสา
เมื่ อ ท าการวิ เคราะห์ คุ ณ ภาพเบื้ องต้ นของแบบวั ด
พฤติ กรรมการมี จิ ต อาสา ปรากฏว่ า มี ข้ อที่ คั ด เลื อ กไว้
จานวน 17 ข้ อ หลังจากนั้นนาทั้ง 17 ข้ อนี้มาทาการวิเคราะห์
องค์ ป ระกอบเชิ ง ส ารวจ (Exploratory Factor Analysis:
EFA) ด้ วยโปรแกรมสาเร็จรูป SPSS โดยใช้ การวิเคราะห์
แบบ Principal Component Analysis (PCA) และท าการ
หมุ น แกนแบบมุ ม ฉาก (Varimax Orthogonal Rotation)
โดยใช้ ข้ อมู ล จากนั กศึ กษาปริญ ญาตรี จ านวน 300 คน
เมื่ อ ท าการวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบ มี ก ารปรั บ การจั ด
รวมกลุ่มของตัวแปรขึ้นเป็ นองค์ประกอบ และสกัดจนเหลือ
องค์ประกอบที่จับกลุ่มรวมกันเด่นชัด ซึ่งสามารถรวมเป็ น
องค์ประกอบของกลุ่มตัวแปร (รายข้ อ) ที่มีความหมาย โดย
โมเดลสุดท้ าย ปรากฏว่า แบบวัดพฤติกรรมการมีจิตอาสา
ประกอบด้ วย 3 องค์ประกอบที่มีค่า Eigenvalue มากกว่ า
1.00 ขึ้นไป รวมทั้งสิ้น 13 ข้ อ ซึ่งสามารถทานายพฤติกรรม
การมีจิ ตอาสาได้ 64.81% และผลการทดสอบค่ า KMO
and Bartlett’s test มีค่าเท่ากับ 0.89 ซึ่งมีค่ามากกว่าเกณฑ์
ที่ ต้ั งไว้ คื อ 0.60 ส าหรั บ ค่ า Chi-Square มี ค่ า เท่ า กั บ
1884.56 ค่ า df เท่ ากั บ 78 และมี ค่ านั ย ส าคั ญ ที่ 0.00
แสดงว่ า ข้ อมู ล มี ค วามส าพั น ธ์ กั น มากพอที่ จ ะท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลในขั้นต่อไปได้
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล

การวิเคราะห์องค์ประกอบ โดยแบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ
หนึ่ ง การวิเคราะห์ องค์ประกอบเชิงสารวจ (Exploratory
Factor Analysis: EFA) ใช้ โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS โดย
การหาคุณภาพเบื้ องต้นของแบบวัดพฤติกรรมการมี ใช้ ค าสั่ ง Data Reduction และวิ ธี ก ารห มุ นแกนแบบ
จิ ตอาสา
Varimax และสอง การวิ เคราะห์ องค์ ป ระกอบเชิ งยื น ยั น
แบบวั ดนี้ ตั้ งต้ นจ านวน 30 ข้ อ ถู กน าไปทดสอบกับ อัน ดั บ ที่ ส อง (Second-order Factor Analysis: CFA) ใช้
กลุ่มตัวอย่ างกลุ่มแรกจานวน 100 คน แล้ วนามาคานวณ โปรแกรมส าเร็จ รูป LISREL และการวิ เคราะห์ เกี่ยวกับ
ค่ า อ านาจจ าแนกรายข้ อ (ค่ า t) และค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ โม เด ลการวั ด ค วาม ไม่ แป รเป ลี่ ยน (Measurement
สหสัมพันธ์ระหว่างข้ อนั้นกับคะแนนรวมที่ไม่มีข้อนั้น (ค่า Invariance) ใช้ โปรแกรมสาเร็จรูป LISREL
r) ปรากฏผลว่ า มี ข้ อที่ผ่ านเกณฑ์ท้ังสองเกณฑ์ จ านวน
ทั้งหมด 25 ข้ อ จึงคัดเลื อกข้ อที่มีคุณภาพดีท่ีสุดจานวน
17 ข้ อ
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ผลการศึกษา
1. ผลการวิเคราะห์ องค์ประกอบเชิงส ารวจของแบบ
วั ด พฤติ ก รรมการมี จิ ต อาสา พบว่ า ประกอบด้ วย 3
องค์ประกอบ รวม 13 ข้ อ ดังนี้
ตารางที่ 1 ค่า Cumulative Percentage และค่า Factor Loading ของแบบวัดพฤติกรรมการมีจิตอาสา
ลาดับ

ข้อ

ประโยค

Antiimage

Factor loading
Factor Factor Factor
1
2
3

ฉันและเพื่อนร่วมกันเสนอกิจกรรมเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยหรือสังคม
.90
.84
อย่างสร้ างสรรค์และหลากหลาย
ฉันร่วมมือกับเพื่ อนๆ ในมหาวิทยาลัยระดมความคิดเพื่ อหาแนวทาง
2.
VA12
.92
.82
ในการแก้ ปัญหาและพัฒนามหาวิทยาลัย
ฉั น ร่ ว มมื อ กั บ เพื่ อนหรื อ บุ ค คลอื่ น ๆ คิ ด กิ จ กรรมหรื อ แนวทางที่
3.
VA16 เสริมสร้ างให้ เพื่อนหรือคนในชุมชนมีจิตสานึกที่ดีต่อมหาวิทยาลัยและ .89
.82
ส่วนรวม
ฉันเขียนบทความ และข้ อคิดเพื่อเชิญชวนให้ เพื่อนและบุคคลอื่นๆ ทา
4.
VA15
.93
.79
กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและชุมชน
ฉั นร่ วมรณรงค์ ให้ ค นในสังคมตระหนั ก ถึ งปั ญ หาและร่ วมกันแก้ ไข
5.
VA13
.93
.74
ปั ญหาที่เกิดขึ้นในสังคมหรือชุมชน
ฉั น บริ จ าคเงิ น เพื่ อ ช่ วยเหลื อ ผู้ ท่ ีป ระสบภั ย ธรรมชาติ เช่ น น้า ท่ ว ม
6.
VA7
.87
.80
คลื่นสึนามิ
ฉันมักจะนาสิ่งของมาบริจาคเพื่ อช่ วยเหลือผู้ประสบภัย เช่ น น้าท่วม
7.
VA3
.85
.80
หรือไฟไหม้ เป็ นต้ น
ฉั นบริจาคสิ่งของให้ กับหน่ วยงานหรือองค์กรที่ทางานเกี่ยวกับการให้
8.
VA1
.90
.79
ความช่วยเหลือผู้อ่นื และสังคม
9.
VA6 บ่อยครั้งที่เพื่อนไม่มีเงิน ฉันซื้ออาหารกลางวันเลี้ยงเพื่อน
.93
.59
10.
VA8 ฉันต้ องทางานเพื่อส่วนร่วมให้ สาเร็จก่อนเสมอ ถึงแม้ จะเลยเวลา
.81
.78
11.
VA9 ฉันทางานเพื่อส่วนรวมโดยไม่ต้องมีใครขอร้ อง
.81
.76
12.
VA4 เมื่อเพื่อนไม่มีอุปกรณ์การเรียน ฉันแบ่งอุปกรณ์การเรียนให้ เพื่อน
.86
.56
ฉั นสนใจเฉพาะเรื่อ งหรือปั ญ หาของตนเองและบุ คคลในครอบครั ว
13.
VA14
.89
.54
เท่านั้น
Eigenvalue
5.64 1.48 1.31
% of variance
43.37 11.40 10.04
Cumulative %
43.37 54.77 64.81
หมายเหตุ: แต่ละข้ อมีมาตรประเมิน 6 หน่วย ตั้งแต่ “จริงที่สดุ ” “จริง” “ค่อนข้ างจริง” “ค่อนข้ างไม่จริง” “ไม่จริง” “ไม่จริงเลย”
1.

VA17

องค์ป ระกอบที่ 1 คื อ รณรงค์ช่วยเหลือสังคม ซึ่ ง เป็ นข้ อความทางบวกทั้ ง หมด โดยสามารถอธิ บ าย
เป็ นการร่วมมือกันจัดกิจกรรม ชักชวน เพื่อนหรือบุคคลให้ พฤติกรรมการมีจิตอาสาได้ 43.37%
องค์ประกอบที่ 2 คื อ บริ จาคสิ่งของช่ วยเหลือ
เข้ าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ซึ่งมีค่า Eigenvalue เท่ากับ 5.64
ประกอบด้ วย 5 ข้ อ คือ ข้ อที่ 17, 12, 16, 15 และ 13 การบริ จาคทรั พ ย์ สิน หรื อสิ่งของต่ างๆ ช่ วยเหลื อ เช่ น
นา้ ท่วม ไฟไหม้ เป็ นต้ น ซึ่งมีค่า Eigenvalue เท่ากับ 1.48
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ประกอบด้ วย 4 ข้ อ คื อ ข้ อที่ 7, 3, 1 และ 6 ซึ่ ง เป็ น
ข้ อความทางบวกทั้งหมด โดยสามารถอธิบายพฤติกรรม
การมีจิตอาสาได้ 54.77%
องค์ประกอบที่ 3 คื อ กระท าเพื่อส่ วนรวม การ
กระทาที่คานึงถึงคนรอบข้ างมากกว่ าที่จะคานึงถึงตนเอง
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ซึ่งมีค่า Eigenvalue เท่ากับ 1.31 ประกอบด้ วย 4 ข้ อ คือ
ข้ อที่ 8, 9, 4 เป็ นข้ อความทางบวก และข้ อ 14 เป็ น
ข้ อ ความทางลบ โดยสามารถอธิ บ ายพฤติ ก รรมการมี
จิตอาสาได้ 64.81% ดังนั้นจึงสนับสนุนสมมติฐานที่ 1

0.86
0.81
0.86

รณรงค์ช่วยเหลือ
สังคม

VA17

0.25,R2=0.75

VA12

0.34,R2=0.66

VA16

0.26,R2=0.74

VA15

0.37,R2=0.63

VA13

0.37,R2=0.63

VA7

0.56,R2=0.44

VA3

0.53,R2=0.47

VA1

0.44,R2=0.56

VA6

0.82,R2=0.18

VA8

0.41,R2=0.59

VA9

0.22,R2=0.78

VA4

0.88,R2=0.12

VA14

0.85,R2=0.15

0.79
0.80

0.67

0.66
0.68

บริ จาคสิ่ งของ
ช่วยเหลือ

พฤติกรรมการมี
จิตอาสา

0.75
0.42

0.83

0.71
0.77
0.89

กระทาเพื่อ
ส่ วนรวม

0.34

0.38

รูปที่ 1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง (Second-order Factor Analysis) ของแบบวัดพฤติกรรมการมีจิตอาสา
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2. ผลการการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่
สอง ของแบบวั ด พฤติ กรรมการมี จิ ต อาสา พบว่ า การ
วิเคราะห์ องค์ประกอบเชิงยื นยั นอันดับที่สอง (Secondorder Factor Analysis) ของแบบวั ด พ ฤติ ก รรมการมี
จิตอาสา ซึ่งใช้ รายข้ อที่ได้ จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ส ารวจ (EFA) จ านวน 13 ข้ อ (ตารางที่ 1) โดยใช้
โปรแกรมสาเร็จรูป LISREL ทาการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏ

ว่า ในกลุ่มรวม โมเดลการวัดมีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิง
ประจักษ์ โดยมีค่าดัชนีความกลมกลืนของโมเดล โดยมีค่า
Chi-Square = 60.11, df = 47, p-value = 0.09, GFI =
0.97, CFI = 1.00, RMSEA = 0.03, SRMR = 0.04
แสดงว่า โมเดลมีความสอดคล้ องเชิงประจักษ์ (ตารางที่ 2)
ดังนั้นจึงสนับสนุนสมมติฐานที่ 2

ตารางที่ 2 ดัชนีความกลมกลืนของโมเดลของแบบวัดพฤติกรรมการมีจิตอาสา
ค่าสถิต
เกณฑ์พิจารณา
Chi-Sqare
Chi-Square
ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
60.11
RMSEA
น้ อยกว่า 0.60
CFI
มากกว่า 0.95
GFI
มากกว่า .95
SRMA
0.06

3. ผลการวิเคราะห์ความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลการ
วัดของแบบวัดพฤติกรรมการมีจิตอาสา พบว่า เมื่อทาการ
วิเคราะห์ ความไม่ แปรเปลี่ยนของโมเดลการวัดตามเกรด
เฉลี่ยของนักศึกษาปริญญาตรี โดยแบ่ งเป็ นนักศึกษาที่มี
เกรดเฉลี่ ยน้ อยจ านวน 106 คน และนั กศึ กษาที่มี เกรด
เฉลี่ยมาก จานวน 94 คน พบว่ าโมเดลการวัดของแบบวัด

ค่าสถิติในโมเดล
p-value
0.09
0.03
1.00
0.97
0.04

df
47

นี้มีความไม่แปรเปลี่ยนอย่างน้ อย 2 ประการ (ตารางที่ 3)
ได้ แก่ 1) ความไม่ แปรเปลี่ยนรูปแบบของโมเดล (Form
Invariance) 2) ความไม่แปรเปลี่ยนของนา้ หนักองค์ประกอบ
(LY) (Factorial Invariance) ดังนั้น จึงสนับสนุ นสมมติฐาน
ที่ 3

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความไม่แปรเปลี่ยนของการวัด ของแบบวัดพฤติกรรมการมีจิตอาสา ซึ่งแบ่งตามเกรดเฉลี่ย
Model
ตามสมมติฐาน

x2

df

1.โมเดลรูปแบบเดียวกัน
2. (1) + LY = IN
3. (2) + GA = IN
4. (3) + TE = IN
5. (4) + PS = IN

198.75
213.79
217.73
234.13
246.94

124
134
137
150
153

ดัชนีความกลมกลืน
P
x2/df
RMSEA
value
1.60 0.00
0.07
1.60 0.00
0.07
1.59 0.00
0.07
1.56 0.00
0.07
1.61 0.00
0.07

4. ผลการวิ เคราะห์ ผ ลความตรงของแบบวั ด ที่เป็ น
มาตรฐานและแบบวัดที่สร้ างขึ้นใหม่ พบว่ า การวิเคราะห์
ค ว าม ต รง (Validity) ป ระเภ ท Convergent Validity
กล่าวคือ แบบวัดพฤติกรรมการมีจิตอาสา มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับแบบวัดพฤติกรรมการมีจิตอาสาที่มีมาตรฐาน
สูง (r = 0.73) ได้ แก่ แบบวัดของ ธิดาชนก วงค์พิ ทักษ์
(2556) โดยมี เนื้ อหาของแบบวั ด สองคล้ องกับแบบวั ด
ที่สร้ างขึ้นใหม่ ซึ่งสนับสนุนสมมติฐานที่ 4

NNFI

CFI

0.94
0.94
0.95
0.95

0.95
0.95
0.95
0.95

x2
15.04
3.94
16.40
12.81

ค่าความแตกต่าง
Critical
df
x2
10 18.30
3
7.81
13 22.36
3
7.81

CFI

MI

0
0
0
0

/
/
/
/
x

การอภิปรายผลการศึกษา
สามารถอภิ ปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้
ดังนี้
1. การวิเคราะห์ องค์ประกอบเชิ งส ารวจของแบบวัด
พฤติกรรมการมีจิตอาสา พบว่า ประกอบด้ วย 3 องค์ประกอบ
รวม 13 ข้ อ ดังนี้ องค์ประกอบที่ 1 คือ รณรงค์ช่วยเหลือ
สังคม เป็ นการร่ วมมือกันจัดกิจกรรม ชักชวนเพื่ อนหรือ
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บุ ค คลให้ เข้ าร่ วมกิจ กรรมจิ ต อาสา โดยสามารถอธิบาย
พฤติกรรมการมีจิตอาสาได้ 43.37% องค์ประกอบที่ 2 คือ
บริจาคสิ่งของช่ วยเหลือ การบริจาคทรัพย์สนิ หรือสิ่งของ
ต่างๆ ช่วยเหลือ เช่น นา้ ท่วม ไฟไหม้ เป็ นต้ น โดยสามารถ
อธิบายพฤติกรรมการมีจิตอาสาได้ 54.77% องค์ประกอบ
ที่ 3 คื อ กระท าเพื่ อส่ ว นรวม การกระท าที่ค านึ งถึ งคน
รอบข้ างมากกว่ าที่จะคานึงถึงตนเอง โดยสามารถอธิบาย
พฤติกรรมการมีจิตอาสาได้ 64.81% ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัย
ของ จุ ฑ าพร นาครอด (2554) และสุ ค นธ์ ธา เส็ งเจริ ญ
(2556) ได้ แบ่งองค์ประกอบของพฤติกรรมการมีจิตอาสา
ไว้ 3 องค์ประกอบด้ วยกัน ได้ แก่ ความตระหนักถึงปั ญหา
ที่เกิดขึ้นต่อส่วนรวม การมีส่วนร่ วมในการดูแลรักษา การ
เคารพสิทธิในการใช้ ของส่วนรวม
2. การวิเคราะห์ องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง
แบบวั ด พฤติ กรรมการมี จิ ต อาสายั งคงประกอบด้ ว ย 3
องค์ประกอบ คือ 1) รณรงค์ช่วยเหลือสังคม 2) บริจาค
สิ่งของช่ วยเหลื อ และ 3) การกระท าเพื่ อส่ วนรวม เมื่ อ
พิจารณาในรายละเอียดแล้ ว พบว่า องค์ประกอบที่สอง คือ
บริจาคสิ่งของช่ วยเหลือ มีสัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปร
แฝงภายในบนตัวแปรแฝงภายนอกมากที่สุด (0.83) จึง
เป็ นองค์ประกอบที่สาคัญที่สุด ประกอบด้ วยข้ อที่ใช้ วัด 4
ข้ อ โดยข้ อที่มี น้าหนั กองค์ประกอบมากที่สุด คือ VA 1
(ฉั น บริ จาคสิ่งของให้ กับหน่ วยงานหรือองค์กรที่ท างาน
เกี่ยวกับ การให้ ความช่ วยเหลื อ ผู้ อ่ ืนและสังคม) ซึ่ งเป็ น
ข้ อความทางบวก (น้าหนักองค์ประกอบ = 0.75) ดังนั้น
จะเห็ น ได้ ว่ า นั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี ไ ด้ ตระหนั ก ถึ ง การ
เสี ย สละทรั พ ย์ สิน ส่ ว นตั ว เพื่ อการช่ วยเหลื อสั งคมหรื อ
องค์กรเพื่ อนาสิ่งของเหล่ านี้ ไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์ สูงสุด
สอดคล้ องกับนักวิจัย ธิดาชนก วงค์พิทกั ษ์ (2556) กล่าวว่า
การปฏิบัติกิจกรรมที่แสดงออกถึงความเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่
การเสียสละเวลา สิ่งของ เงินทอง แรงกาย สติปัญญา เพื่อ
สาธารณะประโยชน์ หมายรวมถึงกิจกรรมที่ทามาแล้ ว และ
กาลังจะเข้ าร่วมในอนาคต หรือเป็ นจิตใจที่มีความสุขเมื่อ
ได้ ทาความดี ได้ ช่วยเหลือผู้ อ่ ืนและสังคม เพื่ อให้ ผ้ ู อ่ ืนมี
ความสุขด้ วยความสมัครใจ และไม่ หวั งผลตอบแทน การ
เข้ าร่ วมกิจกรรมที่เป็ นสาธารณะประโยชน์ การมีจิตสานึก
ของบุ คคลที่มีต่ อส่ วนร่ วม เอาใจใส่ ป้ องกันแก้ ไขปั ญ หา
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สังคมโดยการกระทาด้ วยความสมัครใจ ไม่ใช่ภาระหน้ าที่ท่ี
ต้ องรับผิดชอบ เมื่อพิจารณาข้ อความในกลุ่มองค์ประกอบ
นี้ ข้ อ VA7 VA3 และ VA6 มีความสอดคล้ องในความหมาย
เดียวกัน ข้ อ VA7 (ฉันบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ท่ปี ระสบ
ภั ย ธรรมชาติ เช่ น น้าท่ วม คลื่ น สึน ามิ ) ข้ อ VA3 (ฉั น
มักจะนาสิ่งของมาบริจาคเพื่ อช่ วยเหลือผู้ประสบภัย เช่ น
น้าท่วม หรือไฟไหม้ เป็ นต้ น ) และข้ อ VA6 (บ่ อยครั้งที่
เพื่ อนไม่ มีเงิน ฉั นซื้ออาหารกลางวันเลี้ยงเพื่ อน เป็ นการ
เสียสละช่วยเหลือเพื่อนซึ่งเป็ นการแสดงออกถึงการมีนา้ ใจ
ให้ กนั และกัน)
องค์ประกอบที่สาม คือ การกระทาเพื่อส่วนรวม มี
สัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปรแฝงภายในบนตัวแปรแฝง
ภายนอกรองลงมา (0.71) ประกอบด้ วยข้ อที่ใช้ วัด 4 ข้ อ
โดยข้ อที่มีน้าหนั กองค์ประกอบมากที่สุด คือ VA9 (ฉั น
ท างานเพื่ อส่ ว นรวมโดยไม่ ต้ องมี ใครขอร้ อ ง, น้า หนั ก
องค์ประกอบ = 0.89) VA8 (ฉันต้ องทางานเพื่อส่วนร่วม
ให้ สาเร็จก่อนเสมอ ถึงแม้ จะเลยเวลา, นา้ หนักองค์ประกอบ
= 0.77) VA14 (ฉั น สนใจเฉพาะเรื่ อ งหรื อ ปั ญ หาของ
ตนเองและบุคคลในครอบครัวเท่านั้น, นา้ หนักองค์ประกอบ
= 0.38) VA4 (เมื่อเพื่ อนไม่ มีอุปกรณ์การเรียน ฉั นแบ่ ง
อุปกรณ์การเรียนให้ เพื่อน, นา้ หนักองค์ประกอบ = 0.34)
องค์ประกอบแรก คือ รณรงค์ช่วยเหลื อสังคม มี
สัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปรแฝงภายในบนตัวแปรแฝง
ภายนอกน้ อยที่สุด (0.71) ประกอบด้ วยข้ อที่ใช้ วัด 5 ข้ อ
โดยข้ อที่มีนา้ หนักองค์ประกอบมากที่สุดเท่ากัน 2 ข้ อ คือ
VA17 และ VA16 (ฉั นและเพื่ อนร่ วมกันเสนอกิจกรรม
เพื่ อพั ฒ นามหาวิ ทยาลั ยหรือสังคมอย่ างสร้ างสรรค์และ
หลากหลาย, น้าหนักองค์ประกอบ = 0.86) (ฉันร่ วมมือ
กั บ เพื่ อนหรื อ บุ ค คลอื่ น ๆ คิ ด กิ จ กรรมหรื อ แนวทางที่
เสริ ม สร้ างให้ เพื่ อนหรื อ คนในชุ ม ชนมี จิ ต ส านึ ก ที่ ดี ต่ อ
มหาวิทยาลัยและส่วนรวม, นา้ หนักองค์ประกอบ = 0.86)
VA12 (ฉันร่วมมือกับเพื่อนๆ ในมหาวิทยาลัยระดมความคิด
เพื่อหาแนวทางในการแก้ ปัญหาและพัฒนามหาวิทยาลัย ,
นา้ หนักองค์ประกอบ = 0.81) VA13 (ฉันร่วมรณรงค์ให้
คนในสังคมตระหนั กถึงปั ญ หาและร่ วมกัน แก้ ไขปั ญหาที่
เกิดขึ้นในสังคมหรือชุ มชน, น้าหนั กองค์ประกอบ = 0.80)
VA15 (ฉั น เขี ย นบทความ และข้ อ คิ ด เพื่ อเชิ ญ ชวนให้
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เพื่ อนและบุคคลอื่นๆ ทากิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ เพื่ อ
สังคมและชุมชน, นา้ หนักองค์ประกอบ = 0.79)
ดังนั้ น สรุป การอภิ ป รายผลการวิ เคราะห์ พบว่ า
องค์ประกอบที่สอง สาม และหนึ่ง มีความสาคัญในการนา
แบบวั ด พฤติ ก รรมการมี จิ ต อาสาไปใช้ เนื่ องจากมี ค่ า
สัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปรแฝงภายในบนตัวแปรแฝง
ภายนอก (0.83, 0.71 และ 0.67) ตามลาดับ
3. การวิเคราะห์ความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลการวัด
ตามเกรดเฉลี่ยโมเดลการวัดของแบบวัดพฤติกรรมการมี
จิตอาสา มีความไม่แปรเปลี่ยนอย่างน้ อย 2 ประการ ได้ แก่
1) ความไม่แปรเปลี่ยนรูปแบบของโมเดล (Form Invariance)
และ 2) ความไม่ แ ปรเปลี่ ย นของน้าหนั ก องค์ ป ระกอบ
(Factorial Invariance) นั่ น คื อ นั ก ศึ กษาที่มี เกรดเฉลี่ ย ที่
แตกต่ า งกั น ได้ แก่ นั ก ศึ ก ษาที่ มี เกรดเฉลี่ ย มาก และ
นั ก ศึ ก ษาที่ มี เกรดเฉลี่ ย น้ อย ยั ง คงมี พ ฤติ ก รรมการมี
จิ ต อาสาที่ป ระกอบไปด้ วย 3 องค์ ป ระกอบ ค่ าน้าหนั ก
องค์ประกอบและค่าความคลาดเคลื่อนของตัวแปรที่สงั เกต
ได้ เท่ากัน
4. ความตรงของแบบวัดพฤติกรรมการมีจิตอาสา ที่
สร้ างขึ้ นใหม่ แ ละท าการวิ เคราะห์ ห าค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์
สหสัม พั น ธ์ระหว่ างแบบวั ด ที่ ส ร้ างใหม่ กั บ แบบวั ด ที่ มี
คุณลักษณะเดียวกันที่สร้ างขึ้นไว้ แล้ ว ซึ่งผลการวิเคราะห์ได้
ยืนยันว่าแบบวัดที่สร้ างขึ้นใหม่น้ มี มี าตรฐานสูง (r = 0.73)
ซึ่ ง สอดคล้ องกั บ แบบวั ด ที่ ส ร้ า งไว้ แล้ วของ ธิ ด าชนก
วงค์ พิ ทั ก ษ์ (2556) กล่ า วว่ า จิ ต อาสา คื อ การปฏิ บั ติ
กิจกรรมที่แสดงออกถึงความเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ การเสียสละ
เวลา สิ่งของ เงินทอง แรงกาย สติปัญญา เพื่ อสาธารณะ
ประโยชน์ หรือเป็ นจิตใจที่มีความสุขเมื่อได้ ทาความดี ได้
ช่วยเหลือผู้อ่ นื และสังคม เพื่อให้ ผ้ ูอ่ นื มีความสุขด้ วยความ
สมัครใจ และไม่หวังผลตอบแทน และ คมนา วัชรธานินท์
(2546) กล่ าวว่ า พฤติ กรรมอาสา หมายถึ ง การท างาน
ช่ วยเหลื อบ าเพ็ ญ ประโยชน์ แ ก่ ป ระชาชนและสังคม ใน
ลักษณะต่ างๆ เช่ น สละเวลา สละแรงกาย สละทุนทรัพย์
ส่ ว นตั ว บางส่ ว นในการด าเนิ น กิ จ กรรมที่ ก ระท าเพื่ อ
ช่วยเหลือบุคคลที่ด้อยโอกาสด้ วยความสมัครใจและเต็มใจ
โดยไม่รับค่าจ้ าง

ข้อเสนอแนะ
1. แบบวัดพฤติกรรมการมีจิตอาสา ทั้ง 3 องค์ประกอบ
ได้ แก่ 1) รณรงค์ช่วยเหลือสังคม เป็ นการร่ วมมือกันจัด
กิ จ กรรม ชั ก ชวนเพื่ อนหรื อ บุ ค คลให้ เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม
จิตอาสา 2) บริจาคสิ่งของช่วยเหลือ การบริจาคทรัพย์สิน
หรือสิ่งของต่างๆ ช่วยเหลือ เช่น นา้ ท่วม ไฟไหม้ เป็ นต้ น
และ 3) กระท าเพื่ อส่ ว นรวม การกระท าที่ ค านึ งถึ งคน
รอบข้ างมากกว่ าที่จะคานึงถึงตนเอง ดังนั้น มหาวิทยาลัย
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ควรให้ ความสาคัญและตระหนัก
ถึงองค์ประกอบ 3 ด้ าน ของพฤติกรรมการมีจิตอาสา โดย
การน าเข้ า ไปสอดแทรกในวิ ช าเรี ย น หรื อ จั ด กิ จ กรรม
พฤติกรรมการมีจิตอาสา โดยใช้ องค์ประกอบที่กล่ าวมา
เป็ นหัวข้ อในการจัดอบรมหรือกิจกรรมต่อไป
2. งานวิจัยนี้นับเป็ นการสร้ างแบบวัดพฤติกรรมการมี
จิตอาสาของนักศึกษาปริญญาตรีท่มี ีพ้ ื นฐานมาจากทฤษฏี
และองค์ความรู้อย่ างครบถ้ วน มีกระบวนการและขั้นตอน
ในการสร้ างและประเมินคุณภาพแบบวัดที่ถูกต้ องตามหลัก
ทางวิชาการสมัยใหม่ ดังนั้ น จึงเป็ นการสร้ างองค์ความรู้
ใหม่ ให้ แก่ วงการวิ ชาการโดยเฉพาะในประเทศไทย แต่
อย่ างไรก็ตาม ควรทาการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
อีกครั้ ง เมื่ อ น าแบบวั ด พฤติ กรรมการมี จิ ต อาสานี้ ไปใช้
ในการวิจัยในอนาคต
3. แบบวัดพฤติกรรมการมีจิตอาสา อาจนาไปทาวิจัย
ใช้ เพื่ อสร้ างเป็ นดัชนี ท่ีสาคัญ ประการหนึ่งทางสังคมของ
วัยรุ่นไทย รวมทั้งสามารถนาแบบวัดไปทาการศึกษาวิจัยใน
ฐานะตั ว แปรเชิ ง ผล เพื่ อแสวงหาปั จจั ย เชิ ง เหตุ ข อง
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