Veridian E-Journal, Silpakorn University

ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ

ISSN 1906 - 3431

ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน 2561

การวิเคราะห์องค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคมของนักศึกษาวิทยาลัยพัฒนา
ชุมชนเมือง มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช*1
A Factor Analysis of Social Responsibility of Students of Urban Community
Development College, Navamindradhiraj University
ฐากูร ปาละนันทน์ (Thakoon Palanan)**2
จักรกฤษณ์ โปณะทอง (Chakrit Ponathong)***3
บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคมของนักศึกษาวิทยาลัย
พัฒนาชุมชนเมือง มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โดยใช้กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือนักศึกษาระดับอนุปริญญาที่
สังกัดวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง จานวนทั้งสิ้น 100 คน ในปีการศึกษา 2560 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับเพื่อศึกษาองค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคมและวิเคราะห์
ข้อมูลโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
ผลการวิ จั ย พบว่ า ผลการวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมของนั ก ศึ กษาระดั บ
อนุปริญญาที่สังกัดวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง มี จานวน 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การนาตนเอง 2) การสานึกใน
บทบาทหน้าที่ของพลเมืองที่ดี 3) การแบ่งปัน 4) การรับรู้และเข้าใจการดารงอยู่ของสังคมและ 5) ความรักในสิ่งแวดล้อม
ซึ่งทั้ง 5 องค์ประกอบมีดัชนีที่ใช้ในการตรวจสอบความสอดคล้องและความกลมกลืนของตัวแบบกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ดังนี้ 2 = 1.20, df = 2,

⁄

= 0.60, p-value = 0.547, AGFI = 0.97, GFI = 0.99, RMR = 0.002, RMSEA =

0.000, Critical N = 987.77 มีน้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานอยู่ในเกณฑ์สูงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สามารถ
ใช้ในการวัดความรับผิดชอบต่อสังคมของนักศึกษาวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมืองได้
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คาสาคัญ : องค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคม การนาตนเอง การสานึกในบทบาทหน้าที่ของพลเมืองที่ดี
การแบ่งปัน การรับรู้และเข้าใจการดารงอยู่ของสังคม ความรักในสิ่งแวดล้อม
Abstract

This research aimed to analyze the social responsibility factors of Urban Community
Development College students. The research sample comprised 100 Associate Degree students
of Urban Community Development College, Navamindradhiraj University in academic year 2017.
The five-scale questionnaire was the research tool for social responsibility measurement, while
the confirmatory factor analysis of data was also conducted.
According to research results, 5 social responsibility factors of Associate Degree
students of Urban Community Development College of Urban Community Development College
were analyzed as follows: 1) self-leading 2) recognition of good citizenship role 3) sharing 4)
awareness and understanding of the existence of society, and 5) love of environment. The
consistency and harmony of the model and empirical data for all 5 elements were examined as
following: 2 = 1.20, df = 2,

⁄

= 0.60, p-value = 0.547, AGFI = 0.97, GFI = 0.99, RMR =

0.002, RMSEA = 0.000, Critical N = 987.77. The factor loading was found at a high level with the
statistical significance of .05. It could be used in the measurement of social responsibility of
Urban Community Development College Students, Navamindradhiraj University.
Keywords: social responsibility factors, self-leading, recognition of good citizenship role, sharing,
awareness and understanding of the existence of society, love of environment.
บทนา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 28 สรุป
ได้ว่าสาระของหลักสูตรการศึกษาทุกระดับต้องมุ่งเน้นการพัฒนาคนให้มีความดีงามและสร้างความรับผิดชอบต่อ
สังคม (กระทรวงศึกษาธิการ,2553) สอดคล้องกับคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะตามที่สังคมต้องการในฐานะพลเมืองไทยและพลเมืองโลก จากจุดมุ่งหมายดังกล่าวการปลูกฝังในเรื่อง
คุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม จึงเป็นเรื่องสาคัญอย่างยิ่งที่เยาวชนของชาติต้องมี การปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ บาเพ็ญประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่เยาวชน จึงเป็นหน้าที่หลัก
ของสถาบันการศึกษา โดยเริ่มจากการรู้จักหน้าที่ของตนเองก่อน ปลูกฝังให้คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ ส่ วนตนเป็ นส าคัญ (มหาวิ ทยาลั ยวลั ยลั กษณ์ , 2556) สอดคล้ องกับ พระราชกระแสรับสั่ งสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ที่พระราชทานแก่องคมนตรีว่า สิ่งที่ครูควรอบรมผู้เรียนให้มีอุปนิสัย
ติดตัว (Character Education) 5 ด้าน คือ ศีลธรรม จริยธรรม มารยาท วินัยและวัฒนธรรมเพื่อให้คนไทยเป็นผู้มี
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มารยาทมีวินัย มีความรับผิดชอบในหน้าที่และเป็นพลเมืองดีของชาติ (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน,2560) จากเหตุผลดังกล่าว สถาบันการศึกษาจึงมีบทบาทสาคัญในการพัฒนาคนให้มีความรับผิดชอบต่อ
สังคม (Social Responsibility) อีกทั้งกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษากาหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่เน้น
ให้บัณฑิตมีคุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบควบคู่กับความรู้ ซึ่งตรงกับอัตลักษณ์ของวิทยาลัยพัฒนาชุมชน
เมือง คือจิตสาธารณะและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมด้านความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมให้กับนักศึกษาเป็น
บัณฑิตที่ตรงตามแผนการศึกษาชาติ (มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช,2553)
จากวัตถุประสงค์ดังกล่าวมานั้น ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อศึกษาความหมายและ
ทฤษฎี พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ องค์ ป ระกอบของความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม กรอบแนวคิ ด ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้ จ าก
ประสบการณ์ของคอล์บ (Kolb) โดยได้สังเคราะห์แนวคิดทฤษฎีทั้งหมดเพื่อกาหนดเป็นองค์ประกอบเบื้องต้นใน
การสร้างเครื่องมือ ซึ่งองค์ประกอบที่ได้มี 5 ด้าน ได้แก่ การนาตนเอง การรับรู้และเข้าใจการดารงอยู่ของสังคม
การสานึกในบทบาทหน้าที่ของพลเมืองที่ดี ความรักในสิ่งแวดล้อมและการแบ่งปัน โดยจะพัฒนาความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและเจตคติของนักศึกษาผ่านการทากิจกรรม รวมทั้งเป็นแนวทางให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยอื่นในการจัด
กิจกรรมความรับผิ ดชอบต่อสังคมอันเป็ นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจ เพื่อนามาเป็ นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคมของนักศึกษาวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง ซึ่งผู้วิจัย
ได้ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อศึกษาความหมายและทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับองค์ประกอบของความ
รับผิดชอบต่อสังคม กรอบแนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู้จากประสบการณ์ของคอล์บ (Kolb) โดยได้สังเคราะห์แนวคิด
ทฤษฎีทั้งหมดเพื่อกาหนดเป็นองค์ประกอบเบื้องต้นในการสร้างเครื่องมือ และได้สรุปแนวคิดองค์ประกอบของ
ความรับ ผิด ชอบต่ อสั ง คมของนั กศึกษาวิ ทยาลัย พัฒ นาชุม ชนเมื องได้ 5 องค์ประกอบ ดัง ภาพประกอบที่ 1
องค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคมของนักศึกษาวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง ดังนี้
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วิธีการวิจัย

1. ขั้นตอนการศึกษาองค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคมของนักศึกษาวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง
เป็นการศึ กษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเพื่ อสร้างแบบสอบถามองค์ประกอบความรับผิ ดชอบต่อสังคมของ
นักศึกษา เป็นการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นความต้องการในการพัฒนา โดยผู้วิจัยศึก ษากลุ่มประชากร
นักศึกษาวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมืองระดับอนุปริญญาที่กาลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2560 รวมทั้งสิ้น จานวน 320
คน จากนั้นใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างอย่างง่ายโดยกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างให้เหมาะสาหรับการวิเคราะห์โดยใช้
สถิ ติ ขั้ น สู ง วิ เ คราะห์ ก ารถดถอยพหุ คู ณ เป็ น พื้ น ฐานซึ่ ง จ าเป็ น ต้ อ งใช้ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ มี ข นาดพอสมควร
(Hair,J.,Black,B.Babin,B.,Anderson,R.,Tatham.R,2006) ตามการวิเคราะห์องค์ประกอบควรมีอัตราส่วนระหว่าง
กลุ่มตัวอย่างต่อตัวแปรไม่น้อยกว่า 1 ต่อ 10 ซึ่งงานวิจัยนี้มีตัวแปรที่สังเกตได้จานวน 5 ตัวแปร ผู้วิจัยจึงกาหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่าคือ 100 คน หรือ 20 เท่าของตัวแปรที่สังเกตได้ จากนั้นจึงสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบ่งชั้นภูมิ
โดยใช้สาขาวิชาที่เรียนและชั้นปีที่ศึกษาเป็นชั้นภูมิ ในแต่ละชั้นภูมิจะสุ่มตัวอย่างแบบง่ายตามสัดส่วนของวิทยาลัย
ซึ่งได้กลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมจานวนทั้งสิ้น 100 คน
2. ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมของ
นักศึกษาวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง โดยเริ่มจากศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม
โดยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานจากเอกสาร ตาราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบแนวความคิด
ความหมายและองค์ประกอบของความรับผิดชอบต่อสังคม จากนั้นสังเคราะห์แนวคิดเพื่อเป็นองค์ประกอบเบื้องต้น
กาหนดเป็นกรอบเพื่อนาไปสร้างแบบสอบถามต่อไป โดยนาข้อมูลและองค์ประกอบของความรับผิดชอบต่อสังคมที่
สั ง เคราะห์ ไ ด้ มาใช้ ส าหรั บ สร้ า งแบบสอบถามวั ด ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อสั ง คมที่ ผู้ วิ จั ย สร้ า งขึ้ น ประกอบด้ ว ย
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องค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคม 5 องค์ประกอบ โดยเขียนนิยามศัพท์เฉพาะให้ชัดเจน ใช้ภาษาในการเขียน
ข้อคาถามในแต่ละด้านของความรับผิดชอบต่อสังคมให้ถู กต้องเหมาะสมเข้าใจง่าย จากการศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องนั้นทั้งหมด 50 ข้อและเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
3. ขั้นตอนการหาคุณภาพของเครื่องมือโดยผู้วิจัยดาเนินการดังนี้1) ผู้วิจัยนาแบบสอบถามความ
รับผิ ดชอบต่อสังคมฉบั บที่ สร้างขึ้น เสนอให้คณะกรรมการควบคุมปริญญานิ พนธ์ตรวจสอบเบื้องต้ นเกี่ยวกับ
โครงสร้าง เนื้อหา ภาษาและนาข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข 2) ผู้วิจัยนาแบบสอบถามไปตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือ โดยตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) ความตรงตามเนื้อหา (Content Validity)
ความชัดเจนของภาษาที่เป็นข้อคาถาม ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับนิยามศัพท์ในแต่ละด้านเป็น
รายข้ อ โดยดุ ล ยพิ นิ จ ของผู้ เ ชี่ ย วชาญจ านวน 5 ท่ า น เป็ น ผู้ พิ จ ารณาตรวจสอบเบื้ อ งต้ น (Item-Objective
Congruence: IOC) และคานวณดัชนีความสอดคล้อง จากนั้นผู้วิจัยคัดเลือกข้อคาถามตามความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญที่เห็นด้วยตรงกัน 4 ใน 5 หรือร้อยละ 80 ถือว่าข้อคาถามนั้นเหมาะสม ถือว่าเป็นข้อคาถามที่ใช้ได้ หาก
ค่าความเหมาะสมใดต่ากว่าร้อยละ 80 หรือผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าไม่เหมาะสมมากกว่า 2 คน ผู้วิจัยจะพิจารณาตัดทิ้ง
หรือนาข้อความนั้นมาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ ผลการวิเคราะห์พบว่า แบบสอบถามทั้งฉบับมีค่า
IOC=0.97 ถือว่ามีความเหมาะสม 3) นาองค์ประกอบของเครื่องมือที่ได้ไปตรวจสอบความเที่ยงอีกครั้งโดยการ
สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คนซึ่งมีความรู้ และประสบการณ์ทางด้านการอุดมศึกษาเพื่อนาผลการสัมภาษณ์มา
ปรับปรุงองค์ประกอบในแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะและนาข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนาอีกครั้ง
4. ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะและคาแนะน าของผู้เชี่ยวชาญแล้วไป
ทดลองใช้ (Try-Out) กับนักศึกษาวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมืองจานวน 30 คน หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้ง
ฉบับ โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคได้ 0.826 แสดงว่าเครื่องมือมีความเที่ยงในระดับดีมาก จากนั้น
ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผู้วิจัยนาแบบสอบถามวัดความรับผิดชอบต่อสังคมที่สร้างขึ้นและผ่ านการหา
คุณภาพของเครื่องมือแล้วไปเก็บข้อมูลด้วยตนเอง
5. ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยนาแบบสอบถามวัดความรับผิดชอบต่อ
สังคมที่มีความสมบูรณ์มาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทาการวิเคราะห์องค์ประกอบโดยใช้การวิเคราะห์
องค์ประกอบ(Factor Analysis) มี 3 ส่วน ได้แก่ (1) วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปด้วยสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี่ ยและส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (2) วิ เคราะห์ค่า สัมประสิ ทธิ์ สหสั มพันธ์ ระหว่างตัวแปรสั งเกตได้ ใน
แบบสอบถามความรับผิ ดชอบต่ อสังคมด้ วยการหาค่าสั มประสิ ทธิ์สหสั มพันธ์ แบบเพียร์สัน เพื่ อให้ได้ เมทริกซ์
สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้แล้วตรวจสอบเมทริกซ์สหสัมพันธ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบแตกต่างจาก
ศูนย์อย่างมีนัยสาคัญหรือไม่ และ(3) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis)
วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ในแบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการหาค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันเพื่อให้ได้เมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ แล้วตรวจสอบเมทริกซ์
สหสัมพันธ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยสาคัญหรือ ไม่ การวิเคราะห์องค์ประกอบ
(Factor Analysis) ความรับผิดชอบต่อสังคมของนักศึกษาวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมืองเพื่อยืนยันแนวคิดเกี่ยวกับ
องค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคมที่ผู้วิจัยสังเคราะห์มาเป็นการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างด้วยการ
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พิจารณาความสอดคล้องของโมเดลตามสมการโครงสร้างตามทฤษฎีกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยพิจารณาค่าสถิติวัด
ระดับความสอดคล้องของโมเดลความสอดคล้อง ได้แก่ ค่าสถิติ ไค-สแควร์ (

) ค่าไค-สแควร์สัมพันธ์

⁄

ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) ค่าดัชนีวัดระดับความ
สอดคล้องกลมกลืนเปรียบเทียบ (CFI) ค่าดัชนีรากกาลังสองเฉลี่ยของเศษเหลือ (RMR) ค่าดัชนีรากของกาลังสอง
เฉลี่ยของค่าความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ (RMSEA) นาตัวแปรที่ได้จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันมาจัด
กลุ่มองค์ประกอบ (Data Summarization) ความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานสาหรับการสร้างชุด
กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมของนักศึกษาวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมืองต่อไป ซึ่งเกณฑ์ในการ
พิจารณาความสอดคล้องและความกลมกลืนของตัวแบบกับข้อมูลเชิงประจักษ์
สรุปผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์องค์ ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคมของนักศึกษาวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง
มีดังนี้ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อคาถามจานวน
50 ข้อ ของการเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 1) การนาตนเอง 2) การรับรู้และเข้าใจการ
ดารงอยู่ของสังคม 3) การสานึกในบทบาทหน้าที่ของพลเมืองที่ดี 4) ความรักในสิ่งแวดล้อมและ5) การแบ่งปัน
โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ด้าน ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าไอเกน (Eigenvalues) ร้อยละของความแปรปรวน และร้อยละสะสมของความแปรปรวนแต่ละด้าน
ด้าน
ค่า
ร้อยละของ
ร้อยละสะสมของ
จัด
ความรับผิดชอบต่อสังคม
ไอเกน ความแปรปรวน ความแปรปรวน ลาดับ
การนาตนเอง
5.234
54.647
54.647
1
การสานึกในบทบาทหน้าที่
5.135
18.699
84.366
2
ของพลเมืองที่ดี
การแบ่งปัน
4.441
13.713
85.417
3
การรับรู้และเข้าใจ
4.314
12.586
93.347
4
การดารงอยู่ของสังคม
ความรักในสิ่งแวดล้อม
3.633
5.87
94.130
5
จากตารางที่ 1 แสดงว่าความรับผิดชอบต่อสังคมมี 5 ด้านมีค่าความแปรปรวนมากกว่า 1.00
ค่าร้อยละของความแปรปรวนมากกว่า 0.50 และค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสมสามารถอธิบายความ
แปรปรวนของด้านมากที่สุดได้ร้อยละ 94.130 จานวนตัวชี้วัดของความรับผิดชอบต่อสังคมทั้ง 5 ด้านสามารถ
จัดลาดับตามค่าไอเกนจากมากไปหาน้อยได้ลาดับใหม่ดังนี้ 1) คือ การนาตนเอง 2) การสานึกในบทบาทหน้าที่ของ
พลเมืองที่ดี 3) การแบ่งปัน 4) การรับรู้และเข้าใจการดารงอยู่ของสังคม และ5) ความรักในสิ่งแวดล้อมตามลาดับ
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2. วิเคราะห์สถิติพื้นฐานของกลุ่มตัวแปรสังเกตได้ด้วยสถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และตรวจสอบการแจกแจงของข้อมูลจากค่าความเบ้และความโด่ง ดังนี้
ตารางที่ 2 วิเคราะห์สถิติพื้นฐานของกลุ่มตัวแปรสังเกตได้ด้วยสถิติเชิงบรรยาย
̅
ตัวแปรสังเกตได้
S.D.
C.V.
S.K.
K.U.
t-value
1. การนาตนเอง
4.32 0.482
0.23 -0.357 -0.008
102.24
2. การส านึ ก ในบทบาทหน้ า ที่ ข อง
4.35 0.478
0.23 -0.733
0.311
103.92
พลเมืองที่ดี
3. การแบ่งปัน
4.27 0.469
0.22 -0.253 -0.156
103.76
4. การรั บ รู้ แ ละเข้ า ใจการด ารงอยู่
4.40 0.430
0.26 -0.495 -0.095
99.26
ของสังคม
5. ความรักในสิ่งแวดล้อม
3.94 0.421
0.29 -0.199 -0.112
83.82
จากตารางที่2 แสดงว่าตัวแปรสังเกตได้มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางถึงมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.97 ถึง
4.40) และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.421 ถึง 0.482 แสดงให้เห็นว่าข้อมูลมีการกระจายอยู่ใกล้กับ
ค่าเฉลี่ย เนื่องจากค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานดังกล่าวมีค่าไม่เกิน 1 เมื่อพิจารณาสัมประสิทธิ์การกระจายของข้อมูล
(C.V.) พบว่ามีการกระจายของข้อมูลไม่มาก (0.22 - 0.29) แสดงว่าข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างไม่แตกต่างกัน
ภายในกลุ่ม เมื่อพิจารณาค่า t-values พบว่ามีค่ามากกว่า 1.96 แสดงว่าตัวแปรมีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ.05 เมื่อพิจารณาค่าความเบ้ (Skewness) หรือความไม่สมมาตรของการแจกแจงในภาพรวม พบว่า
ตัวแปรทั้งหมดมีการแจกแจงในลักษณะเบ้ซ้ายมาก (ค่าความเบ้เป็นลบ) แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีค่าคะแนน
สูงกว่าค่าเฉลี่ย โดยมีค่าความเบ้อยู่ระหว่าง -.199 ถึง -.733 แต่เมื่อพิจารณาในภาพรวมแล้วจะเห็นว่าตัวแปรส่วน
ใหญ่มีการแจกแจงเป็นโค้งปกติ ดังนั้นจึงมีความเหมาะสมที่จะนาไปวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
3. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วยการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
สังเกตได้เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของเมทริกซ์สหสัมพันธ์ที่จะนาไปใช้ในการวิเคราะห์รายด้านว่ามีความ
เหมาะสมหรือไม่และจะต้องไม่มีความสัมพันธ์กันมากเกินไปจนกลายเป็นตัวแปรเดียวกัน (Overlap Variable)
แสดงว่าตัวแปรทั้งหมดต้องมีความสัมพันธ์กันในระดับพอดี โดยทาการวิเคราะห์ด้านว่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
แตกต่างจากศูนย์หรือไม่ ถ้าตัวแปรไม่มีความสัมพันธ์กัน แสดงว่าไม่มีด้านร่วมและไม่มีประโยชน์ที่จะนาเมทริกซ์
นั้นไปวิเคราะห์ (สุภมาศ อังศุโชติ,สมถวิล วิจิตรวรรณา,รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์,2552,) เป็นการตรวจสอบค่าสัม
ประสิทธ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้เพื่อตรวจสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ศึกษาซึ่งยืนยันว่าตัวแปรที่ศึกษามีด้านร่วมกัน พบว่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ทั้งหมดมีนัยสาคัญที่ระดับ .05 ผลการวิเคราะห์แสดงในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 แสดงค่าสหสัมพันธ์ของด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
นาตนเอง พลเมืองดี การแบ่งปัน
การรับรู้ สิ่งแวดล้อม
ด้านที่ 1
นาตนเอง
1
ด้านที่ 2 พลเมืองที่ดี
0.538*
1
ด้านที่ 3 การแบ่งปัน
0.579*
0.482*
1
ด้านที่ 4
การรับรู้
0.133*
0.179*
0.208*
1
ด้านที่ 5 สิ่งแวดล้อม
0.543*
0.470*
0.703*
0.175*
1
Bartlett’s Test of Sphericity = 4028.502 df= 1225 p-value = .000*
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy= .837, * หมายถึง นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากการตรวจสอบค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Correlation Pearson Product
Moment) การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ เพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรที่ศึกษาซึ่งยืนยันว่าตัวแปรที่ศึกษามีด้านร่วมกัน พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้
ทั้งหมดมีนัยสาคัญที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ทุกคู่ใน
ภาพรวม พบว่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ทุกคู่มีค่าไม่เกิน 0.80 ความสัมพันธ์ดังกล่าว
แสดงให้เห็นว่าตัวแปรสังเกตได้ มีระดับความสัมพันธ์ไม่สูงมากนักไม่เกิดปัญหา Multicollineartiry และตัวแปร
สังเกตได้ทั้งหมดอยู่บนด้านร่วมกัน นอกจากนี้เมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแตกต่างจากเมทริกซ์เอกลักษณ์
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โดยค่า Bartlett’s Test of Sphericity (มีค่าเท่ากับ 4028.50 ซึ่งตัวแบบมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 นอกจากนี้ยังพิจารณาได้จากค่าดัชนี Kaiser-Meyer Olkin มีค่าเท่ากับ 0.837 ซึ่งเป็นค่าที่
มากกว่า 0.8 โดยข้อเสนอของคิมและมูลเลอร์ที่ว่า ถ้าค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.8 ข้อมูลเหมาะสมดีมากที่จะ
วิเคราะห์องค์ประกอบ แต่ถ้าน้อยกว่า 0.5 ข้อมูลไม่เหมาะสมที่จะวิเคราะห์ด้าน (วิลาวัลย์ มาคุ้ม, 2549,
Kim,Muller,1978,) ผลการวิเคราะห์ทั้งหมดแสดงว่าข้อมูลที่ได้เหมาะสมดีมากที่จะนามาวิเคราะห์ด้านและตัว
แปรต่าง ๆ มีความสัมพันธ์กันสามารถนาไปวิเคราะห์ด้านเชิงยืนยันต่อไป
4. วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) ของตัวแปรสังเกตได้ของ
องค์ประกอบด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ผู้วิจัยใช้ข้อมูลจากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
สาเร็จรูปลิสเรล (LISREL) วิเคราะห์ด้านเชิงยืนยันเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบตามแนวคิด ทฤษฎีกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ ในเบื้องต้นจะวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson‘s Product-Moment
Correlation Coefficient) เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานการวิเคราะห์รูปแบบองค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่ง
ในการทดสอบความสอดคล้องโมเดลด้านด้วยดัชนีวัดความสอดคล้อง ได้แก่ ค่าสถิติไคสแควร์ (Chi-Square: )
ค่าไคสแควร์สัมพัทธ์ (Relative Chi-Square) ดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง (Goodness of Fit Index: GFI) ค่า
ดัชนีวัดความสอดคล้องที่ปรับแล้ว (Adjusted Goodness- of-Fit Index: AGFI) ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน
เปรียบเทียบ (Comparative Fit Index: CFI ) ค่ารากของค่าเฉลี่ยกาลังสองของเศษเหลือในรูปคะแนนมาตรฐาน
(Standardized Root Mean Square Residual: RMR) ค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกาลังสองของ
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การประมาณค่า (Root Mean Square Error of Approximation : RMSEA)โดยผู้วิจัยทาการวิเคราะห์ด้านเชิง
ยืนยันสาหรับตัวแปรแฝงภายนอกและตัวแปรแฝงภายในและความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เพื่อเป็นการ
ตรวจสอบและยืนยันโมเดลด้านเชิงยืนยันว่ามีความเป็นอิสระต่อกัน แล้วพิจารณาจากสถิติจานวน 3 ดัชนี ได้แก่ 1)
ค่า t-value ค่า t-value มีนัยสาคัญที่ระดับ .05 และสรุปว่า Factor Loading ของตัวแปรสังเกตมีค่าไม่เท่ากับ
ศูนย์ 2) ค่าน้าหนักด้านมาตรฐาน (standardize factor loading) มีค่าเกินกว่า 0.5 หรือไม่ หากมีค่าเกินแสดงว่า
ตัวแปรเชิงประจักษ์ดังกล่าวสามารถอธิบายตัวแปรแฝงได้ดี 3) ค่าเฉลี่ยความแปรปรวนที่ถูกสกัดได้ (Average
Variance Extracted, AVE: ρ_v) ค่าที่ยอมรับได้ควรมีค่าตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป 4) ค่าความเที่ยงของตัวแปรแฝง
(Construct Reliability : ρ c) ค่าที่ยอมรับได้ควรมีค่าตั้งแต่ 0.6 ขึ้นไปการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมมี 5 ด้าน (ตัวแปร) ประกอบด้วย 1) การนาตนเอง 2) การสานึกในบทบาทหน้าที่ของ
พลเมืองที่ดี 3) การแบ่งปัน 4) การรับรู้และเข้าใจการดารงอยู่ของสังคมและ 5) ความรักในสิ่งแวดล้อม โดยผู้วิจัย
ได้วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับแรก (First Order Confirmatory) และวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
อันดับสอง (Second Order Confirmatory) เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลสมมติฐานหรือกรอบ
แนวคิดของงานวิจัย ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปลิสเรล (LISREL) ดังแสดงในภาพประกอบที่ 2 และ 3 ดังนี้

ภาพประกอบที่ 2 ด้านเชิงยืนยันในองค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคมทั้ง 5 ด้าน
จากผลการวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยั น อั น ดั บ แรกพบว่ า ค่ า น้ าหนั กองค์ ป ระกอบ ( Factor
Loading) องค์ประกอบที่1 การนาตนเองมี ค่าองค์ประกอบตั้งแต่ 0.20–0.50 องค์ประกอบที่ 2 การสานึกใน
บทบาทหน้าที่ของพลเมืองที่ดีมีค่าองค์ประกอบตั้งแต่ 0.34-0.56 องค์ประกอบที่3 การแบ่งปันมีค่าองค์ประกอบ
ตั้งแต่ 0.12-0.50 องค์ประกอบที่ 4 การรับรู้และเข้าใจการดารงอยู่ของสังคมมีค่าองค์ประกอบตั้งแต่ 0.40-0.52
และองค์ประกอบที่ 5 ความรักในสิ่งแวดล้อมมีค่าองค์ประกอบตั้งแต่ 0.11-0.52 แสดงว่าองค์ประกอบย่อยทั้งหมด
สามารถวัดองค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคมของนักศึกษาวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมืองได้
ค่าสถิติ วั ดความสอดคล้ องของด้ านเชิ งยื นยั นค่าสถิติ วั ดความกลมกลื นของด้ านเชิ งยื นยั นโมเดลที่
ปรับปรุงกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ที่กาหนดพิจารณาได้จาก 2 เท่ากับ 1.20 ที่องศาอิสระ (df) เท่ากับ 2
โดยค่า 2 / df เท่ากับ 0.6 ซึ่งดีกว่าเกณฑ์ที่กาหนดมีค่าความน่าจะเป็น (p) เท่ากับ 0.547 ซึ่งมีค่ามากกว่า .05
ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) มีค่า 0.99 ซึ่งดีกว่าเกณฑ์ที่กาหนดดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้ (AGFI)
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มีค่า 0.97 ซึ่งดีกว่าเกณฑ์ที่กาหนด ส่วนดัชนีรากมาตรฐานของค่าเฉลี่ยกาลังสองของเศษเหลือ (RMR) มีค่า 0.0027
ซึ่งดีกว่าเกณฑ์ที่กาหนดค่าดัชนีรากกาลังสองเฉลี่ยของค่าความแตกต่างโดยประมาณ (RMSEA) มีค่า 0.000 ซึ่งดีกว่า
เกณฑ์ที่กาหนด และค่า Critical N มีค่า 987.774 ซึ่งดีกว่าเกณฑ์ที่กาหนด จึงแสดงให้เห็นว่าสามารถยอมรับโมเดล
ด้านเชิงยืนยันตามที่กาหนดได้มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์และมีผลการประมาณค่าการวิเคราะห์ ด้านเชิง
ยืนยันปรากฏดังตารางที่ 4 ดังนี้
ตารางที่ 4 แสดงค่ า ดั ช นี ที่ ใ ช้ ใ นการตรวจสอบความสอดคล้ อ งและความกลมกลื น ของตั ว แบบกั บ ข้ อ มู ล
เชิงประจักษ์ของด้านเชิงยืนยันในความรับผิดชอบต่อสังคม
ค่าดัชนี
เกณฑ์ที่ใช้พิจารณา
ตัวแบบก่อนปรับ
ตัวแบบหลังปรับ
ไม่เกิน 2
3.78
0.60
  df


p-value
มีนัยสาคัญทางสถิติ .05
0.002
0.547


NFI
มากกว่า 0.90
0.99
1.01


CFI
มากกว่า 0.90
0.92
1.00


GFI
มากกว่า 0.90
0.93
0.99


AGFI
มากกว่า 0.90
0.94
0.97


RMSEA
ต่ากว่า .05
0.146
0.00


RMR
เข้าใกล้ศูนย์
0.010
0.002


CN
มากกว่า 200
536.3
987.77


 หมายถึงไม่ผ่านเกณฑ์ผลการทดสอบ

 หมายถึงผ่านเกณฑ์ผลการทดสอบ
ดัชนีที่ใช้ในการตรวจสอบความสอดคล้องและความกลมกลืนของตัวแบบกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (สุภมาส
อังศุโชติ ,สมถวิล วิจิตรวรรณา ,รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์, 2552)
ผลการวิเคราะห์ด้านเชิงยืนยันของด้านความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยโปรแกรมลิสเรล ด้วยค่าน้าหนักราย
ด้าน ในรูปคะแนนมาตรฐานดังปรากฏตามตารางที่ 5 แสดงผลการประมาณค่าการวิเคราะห์ด้านเชิงยืนยันในความ
รับผิดชอบต่อสังคมดังนี้
ตารางที่ 5 แสดงผลการประมาณค่าการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันองค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคม
ค่านาหนักองค์ประกอบ
องค์ประกอบ
SE
t
R2
CR
AVE
มาตรฐาน
นาตนเอง
0.39
0.03 9.93*
0.642 0.82
0.65
พลเมืองที่ดี
0.35
0.04 8.41*
0.542
แบ่งปัน
0.32
0.03 8.19*
0.459
รับรู้สังคม
0.39
0.03 11.56* 0.817
รักสิ่งแวดล้อม
0.16
0.03 4.23*
0.151
* หมายถึง นัยสาคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 (t-value > 0.643)
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จากตารางที่ 5 พิจารณาจากค่าน้าหนักด้านมาตรฐาน (Standardize Factor Loading) พบว่า
มีค่าตั้งแต่ 0.16 - 0.39 ตัวแปรสังเกตได้ที่มีค่าน้าหนักด้านมาตรฐานมากที่สุด คือ นาตนเอง ซึ่งมีค่าน้าหนัก
เท่ากับ 0.39 รองลงมาคือ พลเมืองที่ดี มีค่าเท่ากับ 0.35 และน้อยที่สุดคือ รักสิ่งแวดล้อม มีค่าเท่ากับ 0.16
เมื่อพิจารณาค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SE) และค่าสถิติ t พบว่าแตกต่างจาก 0 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดั บ .05 ส่ ว นค่า R2 ซึ่ ง เป็ น ค่า ที่ บ อกสั ด ส่ วนความแปรผั น ระหว่ า งตั วแปรสั ง เกตได้ กับ ด้ า นร่ว ม
(Communalities) พบว่าการรับรู้สังคม มีค่า R2 มากที่สุดเท่ากับ 0.817 รองลงมาคือ นาตนเอง มีค่าเท่ากับ
0.642 และน้อยที่สุดคือรักสิ่งแวดล้อม มีค่าเท่ากับ 0.151 นอกจากนี้ มีค่าความเที่ยง (CR) สูงเท่ากับ 0.82
(ค่ามากกว่า 0.6) และด้านอธิบายความแปรปรวนของตัวแปร (AVE) ในด้านได้สูงเท่ากับ 0.65 (ค่ามากกว่า 0.5)
ดังนั้นด้านย่อยแต่ละด้านในความรับผิดชอบต่อสังคมมีความสัมพันธ์กันทุกตัว ซึ่งความสัมพันธ์ที่ไ ด้นี้เกิดจาก
ความสัมพันธ์ระหว่างความแปรปรวนและความแปรปรวนร่วมของด้านย่อยที่ปรับให้เป็นค่ามาตรฐานแล้ว จึงสรุป
ได้ว่าแบบจาลองการวัดด้านเชิงยืนยันด้านความรับผิดชอบต่อสังคมมีความเหมาะสมและกลมกลืนกันกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างมีความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างและความน่าเชื่อถือในระดับที่ยอมรับได้ ดังผล
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง (Second Order Confirmatory) ในภาพประกอบที่ 3

ภาพประกอบที่ 3 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง (Second Order Confirmatory)
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยพบว่า ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคมของนักศึกษาวิทยาลัยพัฒนา
ชุมชนเมือง มีจานวน 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การนาตนเอง 2) การสานึกในบทบาทหน้าที่ของพลเมืองที่ดี 3)
การแบ่งปัน 4) การรับรู้และเข้าใจการดารงอยู่ของสังคมและ5) การความรักในสิ่งแวดล้อม ซึ่งทั้ง 5 องค์ประกอบ
มีดัชนีที่ใช้ในการตรวจสอบความสอดคล้องและความกลมกลืนของตัวแบบกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดังนี้ 2 =
1.20, df = 2,

⁄

= 0.60, p-value = 0.547, AGFI = 0.97, GFI = 0.99, RMR = 0.002, RMSEA =

0.000, Critical N = 987.774 มีน้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานอยู่ในเกณฑ์สูงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.
05 สามารถใช้ในการวัดความรับผิดชอบต่อสังคมของนักศึกษาวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมืองได้
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อภิปรายผลการศึกษา
จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis : CFA) เกี่ยวกับความ
รับผิดชอบต่อสังคมของนักศึกษาวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมืองทั้ง 5 ด้าน พบว่า ตัวแปรสังเกตได้ที่มีค่าน้าหนัก
องค์ประกอบมาตรฐานตามลาดับจากมากไปน้อยที่สุดคือ 1) การนาตนเอง 2) การสานึกในบทบาทหน้าที่ของ
พลเมืองที่ดี 3) การแบ่งปัน 4) การรับรู้และเข้าใจการดารงอยู่ของสังคมและ5) การมีความรักในสิ่งแวดล้อม
ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับพระราชดารัส ของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่ หัว เมื่ อวันที่ 5 เมษายน 2525
สรุปได้ว่า คุณธรรมที่ทุกคนควรจะศึกษาและน้อมนามาปฏิบัติคือการประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ รู้จัก
สละประโยชน์ส่วนน้อยของตนเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง คุณธรรมประการนี้ถ้าแต่ละคนพยายาม
ปลูกฝังและบารุงให้เจริญงอกงามขึ้นโดยทั่วกันแล้วจะช่วยให้ประเทศชาติบังเกิดความสุขความร่มเย็นและพัฒนา
ให้มั่นคงก้าวหน้าต่อไปได้ดังประสงค์(กระทรวงมหาดไทย,2556) นักศึกษาจะต้องควบคุมตนเองให้อยู่ภายใต้
กฎระเบียบของสังคม รวมทั้งสังคมได้คาดหวังว่านักศึกษาควรมีความรับผิดชอบต่อตนเองและโดยเฉพาะต่อสังคม
ดังนั้ นการกระทาสิ่งใดจึ งควรเป็น การกระทาเพื่ อให้คนอื่น ได้ ประโยชน์หรือเพื่ อสัง คมส่วนรวมให้มากยิ่ งขึ้น
(วสันต์ พรพุฒิพงศ์,2558) ทั้งนี้การเป็นผู้ ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมข้อแรกคือการนาตนเองนั้น จากการ
สัมภาษณ์เกษม วัฒนชัย (2560:สัมภาษณ์) กล่าวว่าการนาตนเองเป็นความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทาสิ่ง
ใดอย่ า งมีส ติ รวมถึง การกากับ ตนเอง เป็ นการใช้ ปัญ ญาคิด ก่อนการกระท าซึ่ งเป็ น สิ่ ง สาคัญ ของผู้ ที่ มี ความ
รับผิดชอบต่อสังคม เพราะเมื่อนาตนเองได้แล้วย่อมแสดงให้เห็นว่าสามารถที่จะนาผู้อื่นหรือรับผิดชอบต่อผู้อื่นได้
2) การสานึกในบทบาทหน้าที่ของพลเมืองที่ดีนั้นสอดคล้องกับที่สุธีรา ลักขณาธร (2557: 8) ได้สรุปพระราชดารัส
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ไว้ว่า ทรงยึดมั่นในหน้าที่ในฐานะพระเจ้าอยู่หัวที่ต้องดูแลราษฎร อีกประการหนึ่งคือท่านเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ
การเป็นพลเมืองดีคือเห็นอะไรที่เราจะทาเพื่อบ้านเมืองได้เราก็ต้องทา จากพระราชดารัสดังกล่าวสรุปได้ว่าทุกคน
ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาหรือพระมหากษัตริย์ย่อมต้องมีหน้าที่ในการเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติในการพัฒนา
สังคมให้เจริญก้าวหน้าและสอดคล้องกับวสันต์ พรพุทธิพงศ์ (2558:1334) ได้กล่าวถึงความสาคัญของการส่งเสริม
ให้เยาวชนรู้จักหน้าที่ต่อตนเองและต่อส่วนรวมว่าการตระหนักในหน้าที่ ของความเป็นพลเมืองที่ช่วยพัฒนา
ประเทศ ดังพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เกี่ยวกับความหมายของการศึกษาเมื่อวันที่ 22
กรกฎาคม 2520 ไว้ดังนี้ การศึกษาเป็นเครื่องมืออันสาคัญในการพัฒนาคุณธรรมของบุคคลเพื่อให้เป็นพลเมืองดีมี
คุณภาพการพัฒนาประเทศก็ย่อมทาได้สะดวกราบรื่นได้ผลที่แน่นอนและรวดเร็ว 3) การแบ่งปันคือการเสียสละ
ทรัพย์ของตนให้แก่ผู้ที่เดือดร้อนหรือต้องการความช่วยเหลือ เป็นคุณธรรมที่ช่วยขจัดความเห็นแก่ตัวออกจาก
ตนเองและทาให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข สอดคล้องกับผลการศึกษาของวรชัย วิภูอุปโคตรและคณะ
(2560:46) ซึ่งได้ทาการศึกษารูปแบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยในการบรรลุผลประโยชน์ร่วมกัน เพื่อการพัฒนา
ภูมิภาคสู่ประชาคมอาเซียน โดยผลการศึกษาพบว่าการแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกันสะท้อนถึงพฤติกรรมของผู้ที่มี
รับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเห็นได้จากเมื่อคราวที่ประเทศไทยประสบปัญหากับภัยทางธรรมชาติจะพบว่า มีคนไทย
ส่วนหนึ่งเสียสละไปเป็นจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น รวมทั้งมีการสละทรัพย์สินเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ต้องการความ
ช่วยเหลือ 4) คือการรับรู้และเข้าใจการดารงอยู่ของสังคมเป็นคุณลักษณะของการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม
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ซึ่งคนที่มีความตระหนักรู้ทางสังคม เข้าใจสถานการณ์สังคมปกติและที่เป็นปัญหา สามารถแก้ไขปัญหาทางสังคม
และเข้าไปมีส่วนช่วยในกิจกรรมของสังคมได้ (พัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ์,2550) โดยสอดคล้องกับแนวคิดการสร้าง
บัณฑิตอุดมคติรุ่นใหม่ที่เหมาะสมกับโลกในศตวรรษที่ 21 ประเด็นการเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมที่ว่า
ต้องเป็นผู้รู้และตระหนักความเป็นไปของสังคมด้วย (สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ์,2560,) องค์ประกอบที่ 5 ความ
รักในสิ่งแวดล้อม คือรักในสิ่งที่อยู่รอบ ๆ ตัวไม่ว่าจะเป็นคน สัตว์ สิ่งของซึ่งสอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์ของ
ปราโมทย์ โชติมงคล,เกษม วัฒนชัยและประเสริฐ จริยานุกูล (2560:สัมภาษณ์) ที่ต่างก็กล่าวถึงความรักว่าเป็น
ความรู้สึกที่เบิกบานแจ่มใสของนักศึกษาพึงมีต่อเพื่อนมนุษย์และสภาพแวดล้อมรอบ ๆ ตนเอง โด ยความรัก
ดังกล่าวต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานความเข้าใจถึงความแตกต่างและความไม่เท่าเทียมที่เกิดขึ้นในสังคม การยอมรับ
ความเป็นจริงที่เกิดขึ้น การช่วยเหลือเกื้อกูลให้กาลังใจกัน วัตถุสิ่งของที่พอจะให้ได้และการให้อภัยรวมทั้งยอมรับ
และเข้ า ใจในข้ อ ผิ ด พลาดที่ เ กิ ด ขึ้ น อย่ า งมี ค วามสุ ข โดยทั้ ง 5 องค์ ป ระกอบที่ ผู้ วิ จั ย ค้ น พบจากวิ เ คราะห์
องค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคมของนักศึกษาวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการ
พัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมของนักศึกษาวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมืองต่อไป
ข้อเสนอแนะในการวิจัย
องค์ประกอบและแบบวัดความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถนาไปใช้เป็นเครื่องมือประเมินและพัฒนา
ชุ ด กิจ กรรมเพื่ อ เสริม สร้า งความรับ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมได้ แ ละควรส่ ง เสริม การท าวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพเพื่ อ ศึก ษา
องค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคมของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นของรัฐและมหาวิทยาลัยเอกชน
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