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นักศึกษาปริญญาตรีซ่ึงจะเป็นอนาคตของชาติ สามารถกระท าตนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีสุขได้  

โดยการมีพฤติกรรมการคบเพื่อนอย่างปลอดภัย ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องท าการศึกษาวิจัยและพัฒน าให้เกิด
พฤติกรรมดังกล่าวให้มากยิ่งขึ้น เครื่องมือวัดเป็นสิ่งส าคัญในกิจกรรมเหล่านี้ วงวิชาการในปัจจุบันเรียกร้องให้มี
การวิเคราะห์คุณภาพของแบบวัดที่เคร่งครัดมากขึ้น แบบวัดพฤติกรรมการคบเพื่อนอย่างปลอดภัยโดยส่วน
ใหญ่ที่ใช้ในประเทศไทยยังไม่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์คุณภาพแบบวัดอย่างครบถ้วน การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อแสวงหา ยืนยันองค์ประกอบและโครงสร้างของแบบวัดตลอดจนการศึกษาความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดล
การวัดพฤติกรรมการคบเพื่อนอย่างปลอดภัยในกลุ่มนักศึกษาปริญญาตรีประเภทต่าง  ๆ ผลการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงส ารวจโดยข้อมูลชุดแรกพบว่า ตัวแปรนี้ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบได้แก่ การท าตามเพื่อน
ในทางที่เสี่ยง การแนะน าเพื่อนให้ขับขี่อย่างปลอดภัย การเตือนเพื่อนให้ระวังตัว  และการส่งเสริมเพื่อนด้าน
อนามัยการบริโภค  รวมจ านวน 14 ข้อ และอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรนี้ได้ร้อยละ 57.49  เม่ือท าการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันแล้วพบว่าโมเดลการวัดนี้มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ชุดที่สอง และ
พบว่าโมเดลการวัดมีความไม่แปรเปลี่ยนของรูปแบบโมเดล (Pattern same) และความไม่แปรเปลี่ยนของ
น้ าหนักองค์ประกอบ (Factor loading) เม่ือผู้ตอบมีเพศต่างกัน เมื่อท าการวิเคราะห์ความตรงของแบบวัดด้วย
ข้อมูลชุดที่สาม พบว่า แบบวัดพฤติกรรมการคบเพื่อนอย่างปลอดภัยมีความสัมพันธ์ทางบวกกับแบบวัด
พฤติกรรมสุขภาพ แบบวัดการควบคุมตน แบบวัดลักษณะมุ่งอนาคต และแบบวัดการประเมินแก่นแห่งตน   
ค่าความน่าเชื่อถือของคะแนนจากแบบวัดพฤติกรรมการคบเพื่อนอย่างปลอดภัยเท่ากับ 0.83  แสดงว่าแบบวัด
นี้มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นที่ยอมรับได้ และในตอนท้ายของบทความมีข้อเสนอแนะในการใช้แบบวัดนี้ในการ
วิจัยและการพัฒนา 
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Abstract   

Undergraduate student who is the next generation of the country can be a good and 
wise person with happiness in the future from having peer exchange safety behavior. At present, 
new techniques for demonstrating measurement quality are more rigorous. Scales regarding to 
peer-related safety behavior in Thailand have not yet been put through complete verification 
processes. This study aimed at searching, confirming, and investigating emerging factors of a 
measurement model of peer exchange safety behavior in undergraduate students. Result from 
exploratory factor analysis using the first data set indicated four-factor model, which were, peer-
risk compliance, advising peers for safety driving, warning peers for careful prevention  and 
supporting peers for safety consuming, with the total of 14 items, explaining  57.49% of the 
variance of this construct.  Second-order factor analysis was performed. By employing the 
second data set, the results showed model fit. Moreover, measurement invariance in terms of 
pattern same, and factor loadings, were found in the model from different gender.  The third 
data set was used for compute validity which indicated that peer exchange safety behavior was 
positively and significantly with health behavior, self-control, future orientation, and core self-
evaluation. The reliability of this newly constructed scale was 0.83. In the last section, 
suggestions for using this scale in future study and development were discussed.   
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ที่มาและความส าคัญของปัญหาการวิจัย 
จากสภาวะโลกาภิวัตน์ในปัจจุบันมีความจ าเป็นที่บุคคลจะต้องตระหนักและช่วยกันสร้าง

พฤติกรรมความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในสังคม  โดยการมีความตื่นตัวระวังภัยอยู่เสมอ มีการเตรียมความ
พร้อมในเรื่องความปลอดภัยและด ารงชีวิตอยู่ในความไม่ประมาท พฤติกรรมเหล่านี้สามารถเสริมสร้างขึ้นได้
โดยเริ่มต้นจากบุคคลในครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันทางสังคม สื่อสารมวลชน โดยเป็นเรื่องที่ทุก
ฝ่ายจะต้องช่วยกันเน้นย้ าเพื่อป้องกัน จะได้ไม่ต้องรณรงค์หรือตักเตือนกันทุกครั้งหลังจากที่มีอุบัติภัยเกิดขึ้น
แล้ว ถ้าบุคคลในสังคมมีพฤติกรรมความปลอดภัยมาก สั งคมจะมีแต่ความสงบ สันติ และเจริญรุ่งเรือง 
ประเทศชาติก็จะเจริญก้าวหน้า แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าบุคคลในสังคมมีพฤติกรรมความปลอดภัยน้อย 
ผลกระทบที่ตามมาก็ล้วนแล้วแต่เป็นเสียหายในหลายทางทั้งทางด้านเศรษฐกิจ และความระส่ าระสายต่อ
ระบบสังคม โดยเฉพาะครอบครัวที่อาจสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินที่ประมาณค่ามิได้ และที่ส าคัญยังเกิด
การสูญเสียทางด้านจิตใจซึ่งยากที่จะเยียวยาอีกด้วย  

นักศึกษาระดับปริญญาตรีผู้เป็นอนาคตของชาติที่จะเติบโตเป็นคนดี คนเก่ง และมีสุขได้ ควรได้รับ
การเสริมสร้างพฤติกรรมความปลอดภัยตั้งแต่เยาว์วัย ซึ่งจะเป็นพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการหลีกเลี่ยงหรือ
การป้องกันมิให้ตนเองเข้าสู่เหตุการณ์อันเลวร้ายที่จะส่งต่ออนาคตของตนเอง ครอบครัวและสังคม  อย่างไร
ก็ตาม ผลการส ารวจพบว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรีมักตกอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงต่างๆ ในอัตราที่สูง เช่น 
นักศึกษาร้อยละ 74.8 เคยถูกคุกคามทางเพศในรูปแบบต่าง ๆ (หนังสือพิมพ์เดลนิวออนไลน์, 9 กรกฏาคม 
2557) นอกจากนี้ เยาวชนอายุระหว่าง 18– 24 ปี ร้อยละ 72 เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (หนังสือพิมพ์
เดลนิวออนไลน์, 11 กุมภาพัน 2557) เป็นต้น เหตุการณ์หรือสถานการณ์เหล่านี้มักจะน าไปสู่การนัดแนะ
พบปะกัน การชักชวนกันให้เข้ากลุ่มเป็นเพื่อน และที่ส าคัญเป็นการพูดคุยแบบเผชิญหน้ากัน จนกระทั่ง
น าไปสู่พฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยระหว่างบุคคลได้  

นักศึกษาปริญญาตรียังอยู่ในวัยที่มีความต้องการเรียนรู้ อยากทดลอง แต่อาจยังมีการควบคุม 
ความยับยั้งชั่งใจได้ไม่มาก ประกอบกับยังมีความรู้และประสบการณ์น้อย เมื่อตกอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงต่าง 
ๆ จึงมักตัดสินใจและปฏิบัติตนไม่เหมาะสม ซึ่งจะท าให้ตนเองและบุคคลที่เก่ียวข้องได้รับอันตรายได้ง่าย ใน
อดีตที่ผ่านมางานวิจัยในประเทศไทยด้านพฤติกรรมศาสตร์ที่ศึกษาปัจจัยเชิงเหตุของพฤติกรรมเสี่ยงเหล่านี้ 
และมีการสร้างแบบวัดเพื่อวัดพฤติกรรมเสี่ยงเหล่านี้ด้วย เช่น (นิศากร สนามเขต , 2550; วรรณี วรรณณ
ชาติ, 2547; สิริมล ธีระประทีป, 2549; อนรรฆ์นงค์ เรียบร้อยเจริญ, 2549) อย่างไรก็ตามแบบวัด
พฤติกรรมดังกล่าวส่วนใหญ่มีการทดสอบด้วยการวิเคราะห์ทางสถิติพื้นฐาน เช่น การหาค่าอ านาจจ าแนก
รายข้อ การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมที่ไม่มีข้อนั้น และการหาค่า
ความเชื่อมั่นของแบบวัด เป็นต้น  

แต่ในปัจจุบัน วิทยาการทางด้านสถิติวิเคราะห์มีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้น จึงมีการเรียกร้องให้
ท าการวิเคราะห์คุณภาพของเคร่ืองมือวัดมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้าง 
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(Construct validity) โดยการใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis) 
และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) รวมทั้งการวิเคราะห์ความไม่
แปรเปลี่ยนของโมเดลการวัด (Measurement Invariance) การวิเคราะห์ด้วยเทคนิคทางสถิติเหล่านี้ยังไม่
ค่อยปรากฏในการสร้างแบบวัดพฤติกรรมความปลอดภัยของนักศึกษาปริญญาตรีในงานวิจัยในประเทศไทย 
การวิจัยที่น่าเชื่อถือจะต้องเริ่มโดยมีเครื่องมือวัดต่าง  ๆ ที่มีมาตรฐานสูง โดยต้องผ่านการสร้าง และ
วิเคราะห์ตามหลักการทางวิชาการขั้นสูง โดยต้องผ่านการสร้างและการพิสูจน์คุณสมบัติทางวิชาการ เพื่อให้
แบบวัดนี้มีความพร้อมที่จะไปใช้ในการท าวิจัยที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและเป็นที่ยอมรับของนักวิชาการ
ไทยและต่างประเทศ  

 ดังนั้นบทความวิจัยนี้จึงน าเสนอผลการวิจัยเกี่ยวกับการสร้างและประเมินคุณภาพแบบวัด
พฤติกรรมการคบเพื่อนอย่างปลอดภัย โดยมีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ การวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน ตลอดจนการวิเคราะห์ความไม่แปรเปลี่ยน (Measurement Invariance) ของแบบ
วัดในกลุ่มผู้ตอบที่แบ่งตามลักษณะชีวสังคมภูมิหลัง และการตรวจสอบความตรงกับแบบวัดไทยและ
ต่างประเทศที่มีมาตรฐาน เพื่อแสดงให้เห็นว่าแบบวัดพฤติกรรมการคบเพื่อนอย่างปลอดภัยที่สร้างใหม่เป็น
แบบวัดที่ผ่านการตรวจสอบอย่างเคร่งครัดตามมาตรฐานทางวิชาการที่เข้มงวดทันสมัย และสามารถ
น าไปใช้ได้อย่างน่ามั่นใจต่อไปในอนาคต 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 การสร้างและประเมินคุณภาพแบบวัดพฤติกรรมการคบเพื่อนอย่างปลอดภัยมีจุดประสงค์ที่ส าคัญ 
4 ประการ ได้แก ่

1. เพื่อแสวงหาองค์ประกอบของแบบวัดพฤติกรรมการคบเพื่อนอย่างปลอดภัย ในกลุ่มนักศึกษา
ปริญญาตรี 

2. เพื่อท าการยืนยันองค์ประกอบของแบบวัดพฤติกรรมการคบเพื่อนอย่างปลอดภัย ในกลุ่ม
นักศึกษาปริญญาตรี 

3. เพื่อท าการตรวจสอบความตรงเชิงเหมือนของแบบวัดพฤติกรรมการคบเพื่อนอย่างปลอดภัยกับ
เครื่องมือวัดจิตและพฤติกรรมในประเทศไทยและต่างประเทศ ในกลุ่มนักศึกษาปริญญาตรี 

4. เพื่อท าการศึกษาความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลการวัดของแบบวัดพฤติกรรมการคบเพื่อนอย่าง
ปลอดภัย ตามลักษณะชีวสังคมภูมิหลังบางประการของนักศึกษาปริญญาตรี 
 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย  

การวิจัยเพื่อสร้างและประเมินคณุภาพแบบวัดพฤติกรรมการคบเพื่อนอย่างปลอดภัย มีประโยชน์
หลายประการ ดงันี ้
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1. แบบวัดที่สร้างขึ้นนี้จะเป็นประโยชน์ในส ารวจหรือประเมินพฤติกรรมการคบเพื่อนอย่าง
ปลอดภัยของนักศึกษาปริญญาตรี 

2. แบบวัดที่ได้จากงานวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการทางด้านพฤติกรรมศาสตร์ ที่จะใช้ใน
การท าวิจัยเพื่อศึกษาปัจจัยเชิงเหตุและผลที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการคบเพื่อนอย่างปลอดภัยของนักศึกษา
ปริญญาตรี 

3. งานวิจัยนี้ได้ท าการวิเคราะห์ความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลการวัดในนักศึกษาปริญญาตรีที่เพศ
ต่างกัน ท าให้นักวิจัยและนักพัฒนาเกิดความมั่นใจว่า แบบวัดที่สร้างขึ้นนี้สามารถน าไปใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูง    
 
พฤติกรรมการคบเพื่อนอย่างปลอดภัย: ความหมาย และวิธีวัด 
 เมื่อบุคคลเกิดและเติบโตขึ้นเครือข่ายความสัมพันธ์กับคนอื่นๆจะขยายกว้างขวางขึ้นทุกที เพราะ
การเรียน และการงาน ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่บุคคลจะต้องมีการปฏิสัมพันธ์กัน ท าให้เกิดการ
พบปะบุคคลที่หลากหลาย และได้พัฒนาความสัมพันธ์มาเป็นเพื่อน ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสนิท หรือเพื่อนที่อยู่
ใกล้ตัว เพื่อนที่ไม่สนิทหรือเพื่อนที่อยู่ไกลตัว ซึ่งเพื่อนที่กล่าวมานี้มีพฤติกรรมที่ส่งผลกระทบทั้งทางด้าน
บวก เช่น พฤติกรรมการขับขี่จักรยานยนต์อย่างปลอดภัย (สกล เที่ยงแท้ และสุมิตรา เจิมพันธ์, 2546; 
สุเมธ กนกเหมพันธ์ และคณะ, 2552) พฤติกรรมฉลาดเลือกกิน (รุจิเรศ พิชิตานนท์, 2546) พฤติกรรมการ
เป็นกัลยาณมิตร (กมลวรรณ สุวรรณโชติ, 2548) เป็นต้น และทางด้านลบ เช่น พฤติกรรมการเสพสารเสพ
ติด (เกษม จันทรศร, 2541) ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้มีประโยชน์หรือมีโทษ หรือคุณค่าที่ควรจะคบหาสาน
ความสัมพันธ์มากน้อยเพียงใดเพื่อให้เกิดความปลอดภัย เพื่อที่จะสร้างความปลอดภัยแก่ตนเองและคนรอบ
ข้าง ตลอดจนการสนับสนุนเพื่อนให้กระท าพฤติกรรมที่ดีซึ่งเป็นการป้องกัน และหลีกเลี่ยง เช่น พฤติกรรม
เพื่อนช่วยเพื่อนป้องกันโรคเอดส์จากเพศสัมพันธ์ (พิสมัย วิบูลย์สวัสดิ์ และคณะ, 2546) พฤติกรรมการ
สนับสนุนให้เพื่อนปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (จิตติพร ไวโรจน์วิทยาการ, 2551)  

 พฤติกรรมการคบเพื่อนอย่างปลอดภัยนั้น ได้มีนักวิชาการและนักวิจัยให้ความหมายที่เกี่ยวข้อง  
(ดวงเดือน พันธุมนาวิน และคณะ, 2540, น. 156-157) กล่าวว่า การคบเพื่อนอย่างเหมาะสม หมายถึง 
การเลือกคบเพื่อนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เช่น มีความประพฤติดี เรียนดี และร่วมกิจกรรมกับเพื่อนเฉพาะที่
มีประโยชน์ หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่เป็นโทษ เช่น เล่นการพนัน และหนีเรียน เป็นต้น รวมถึงการรวมกลุ่มหรือ
การคบหาสมาคมกับคนรุ่นเดียวกันในลักษณะต่าง ๆ โดยการเลือกคบเพื่อนที่มีคุณสมบัติ และ พฤติกรรม
การแสดงออกในด้านที่ดี และเป็นประโยชน์ เช่น ชอบช่วยเหลือเพื่อนเมื่อยามเดือดร้อน ตักเตือนเมื่อเพื่อน
กระท าสิ่งที่ผิด อาทิ เที่ยวกลางคืน เสพยาเสพติด เป็นต้น และหลีกเลี่ยงการคบเพื่อนที่ให้โทษหรือน าไปสู่
ทางที่เสื่อมเสีย 
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 นอกจากนี้ยังมีนักวิจัยที่ศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงจากการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนและให้ความหมาย
พฤติกรรมเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการคบเพื่อนด้วย เช่น (วรรณี วรรณชาติ, 2541, น. 10) ได้กล่าวถึง ลักษณะ
ของเพื่อนที่คบแล้วไม่ปลอดภัยที่อาจจะน าไปสู่พฤติกรรมเสี่ยงเอดส์ได้ เช่น เพื่อนที่มีลักษณะชอบหนีเรียน 
ชอบดื่มสุรา ชอบเที่ยวเตร่ตามสถานเริงรมย์ บาร์ ไนต์คลับ และสถานบริการทางเพศอื่น  ๆ และชอบ
ประพฤติตนในท านองชู้สาว เป็นต้น ซึ่งถ้านักศึกษายังไปคบค้าเป็นเพื่อนกับบุคคลที่มีลักษณะดั งกล่าว 
อาจจะท าให้ถูกชักชวนให้ร่วมกิจกรรมหรือมีพฤติกรรมตามเพื่อนที่คบได้ ซึ่งจะน าไปสู่การเสี่ยงต่อโรคเอดส์ 
หรือน าไปสู่ทางที่เสื่อมเสีย รวมไปถึงพฤติกรรมการแสดงออกในด้านที่ดี และเป็นประโยชน์ของ (วรรณลดา 
กันต์โฉม, 2553, น. 5)  

เมื่อรู้สึกตัวว่าอยู่ในสภาวะที่เสี่ยงว่าอาจเกิดอันตรายทางด้านต่าง ๆ ต่อตนเองและเพื่อนได้ แต่
เยาวชนจ านวนหนึ่งยังมีพฤติกรรมที่แสดงถึงความมีสติคิดรอบคอบและตัดสินใจกระท าอย่างถูกต้อง
เหมาะสม งานวิจัยเร็ว ๆ นี้ โดย (ดุจเดือน พันธุมนาวิน, 2556, น. 5-6) ให้ความหมายของพฤติกรรมการ
เสี่ยงอย่างมีสติ หมายถึง การแสดงพฤติกรรมในสถานการณ์เสี่ยง โดยมีความสนใจ เข้าใจ และการคิด
พิจารณาในหลายด้านก่อนที่จะกระท า โดยมีความรู้ทั้งสาเหตุและผลของการกระท านั้น จึงไม่ตัดสินใจ
กระท าเพราะความหลงผิด นักวิจัยแบ่งพฤติกรรมเสี่ยงอย่างมีสติ ออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการคบเพื่อน 
เช่น การไปสถานที่ไม่คุ้นเคย/ทดลอง การไปเที่ยว การชวนไปทะเลาะวิวาทและขัดแย้ง ด้านการเดินทาง 
เช่น การโดยสารรถยนต์สาธารณะ เหตุการณ์เสี่ยงในการเดินทาง ด้านการบริโภค เช่น การกระท าส่วน
บุคคลตนเอง การกระท าเมื่ออยู่ในสังคม และด้านสนับสนุนเพื่อนให้เสี่ยงอย่างมีสติ เช่ น อารมณ์ ข้อมูล
ข่าวสาร เป็นต้น     

 ดังนั้นพฤติกรรมการคบเพื่อนอย่างปลอดภัยในงานวิจัยนี้มีผังตั้งต้นเป็น 2 มิติ มิติแรก คือ การ
หลีกเลี่ยงและการป้องกัน และมิติที่สอง แบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ การเดินทาง เพศ การกิน และกิจกรรมใน
ชีวิตประจ าวัน แบบวัดนี้เป็นแบบวัดชนิดมาตรประเมินรวมค่าที่ผู้วิจัยเป็นผู้สร้างขึ้น ซึ่งจะถูกประเมิน
คุณภาพของแบบวัดตามรายละเอียดในหัวข้อถัดไป 
 
วิธีวัดแบบมาตรประเมินรวมค่า และการวิเคราะห์องค์ประกอบ 

นักวิชาการในต่างประเทศและนักวิชาการสายจิตพฤติกรรมศาสตร์มักนิยมใช้แบบวัดชนิดมาตร
ประเมินรวมค่า  เนื่องจากแบบวัดชนิดนี้มีคุณสมบัติที่ดีและสะดวกในการวัดคุณลักษณะต่าง ๆ (ดวงเดือน 
พันธุมนาวิน, 2550, น. 102-103) ได้สรุปลักษณะที่ส าคัญของมาตรประเมินรวมค่า ได้แก่ 1) มาตรประเมิน
รวมค่า ต้องมีข้อและมาตรประกอบเป็นคู่ๆ อย่างน้อย 10 ข้อข้ึนไป 2) มาตรประเมินรวมค่า เหมาะที่จะให้
ผู้ตอบแสดงปริมาณการยอมรับแต่ละข้อในปริมาณต่างๆ แต่ละข้อถ้ามีมากหน่วยบนมาตรประกอบ เช่น 6 
หรือ 8 หน่วย เมื่อใช้หลายข้อหลายมาตร แล้วน าคะแนนค าตอบมารวมกัน จะยิ่งวัดความละเอียดแตกต่าง
มากยิ่งขึ้น ท าให้เป็นแบบวัดที่ไวต่อการพบความแตกต่าง หรือพบความเปลี่ยนแปลงของคะแนนแม้เพียง



                                                                       การวจิัยเพื่อพฒันาและประเมินเครือ่งมอืวัดพฤติกรรมการคบเพื่อนอย่างปลอดภัย 
                                                                                          ของนกัศึกษาปริญญาตรีและความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลการวดั 

                                                                                                                อนนัต์ แย้มเย้ือน 27 
 

Journal of Social Development Vol.16 No. 2/2014                                                   วารสารพัฒนาสังคม ปีที่ 16 ฉบับที ่2/2557 

ปริมาณเล็กน้อย 3) เครื่องมือวัดแบบมาตรประเมินรวมค่า มีลักษณะที่น่าสนใจ ใช้ง่าย และผู้ตอบ
ตอบสนองได้ง่าย โดยการขีดตอบที่หน่วยใดหน่วยหนึ่งบนมาตรที่ใช้ประกอบแต่ละประโยค ท าให้ใช้ได้
จ านวนมากข้อในคราวเดียวกัน ในการวัดตัวแปรอิสระและตัวแปรตามได้หลายตัวในงานวิจัยหนึ่ง ๆ และ 4) 
จะสังเกตได้ว่า ในโลกยุคปัจจุบัน ประชาชนมีการศึกษามากขึ้น ส่วนใหญ่สามารถคิดได้ในเชิงปริมาณใน
หลายระดับ แบบวัดชนิดมาตรประเมินรวมค่า จึงเหมาะสมกับคนรุ่นใหม่ในยุคปัจจุบัน และจะเหมาะสม
มากขึ้นเรื่อย ๆ ในการใช้วัดคนในอนาคต  (Spector, 1992, p. 2) ยังชี้ให้เห็นเพิ่มเติมถึงข้อดีของแบบวัด
ชนิดนี้อีกว่า เป็นแบบวัดที่ใช้วัดตัวแปรหนึ่ง ๆ ยังสามารถสร้างให้มีคุณสมบัติส าคัญของเครื่องมือวัด คือ มี
ค่าจ าแนกรายข้อ มีความตรง และความคงที่ได้โดยนักวิจัยอาจใช้เวลา และงบประมาณที่ไม่มากเท่าการ
สร้างเครื่องมือชนิดอื่นๆ  การวิเคราะห์คุณสมบัติของแบบวัดที่สร้างใหม่ในปัจจุบันนิยมใช้เทคนิคการ
วิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis)  ซึ่งแบบวัดชนิดมาตรประเมินรวมค่าที่สร้างขึ้นในงานวิจัยนี้ 
เอ้ืออ านวยต่อการวิเคราะห์องค์ประกอบได้อย่างเหมาะสมมาก 

การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ซึ่งเป็นเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่มีไว้
เพื่อการแสวงหามิติหรือโครงสร้างโดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ 
(Exploratory factor analysis) และ 2) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor 
Analysis) โดย การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis) เป็นวิธีการวิเคราะห์
ที่ท าเป็นขั้นแรก เพื่อส ารวจว่าค าตอบจากแบบวัดชุดหนึ่งๆ ของคนประเภทหนึ่ง บางข้อจะสามารถ
รวมกลุ่มกัน เป็นกลุ่มๆ เรียกว่าองค์ประกอบ และข้อที่อยู่ในองค์ประกอบที่มีความส าคัญน้อย หรือไม่เข้า
องค์ประกอบใด ๆ ก็จะถูกตัดออกจากแบบวัดนั้น ส่วนขั้นที่สองเป็นการการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) ก็คือการตรวจสอบความกลมกลืน คล้ายคลึงของโมเดลที่ได้จาก
ค าตอบของผู้ตอบ กับโมเดลที่ก าหนดจากพื้นฐานทางทฤษฏี หรือจากข้อสรุปจากผลวิจัยจากการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงส ารวจ จึงท าให้เกิดความน่าเชื่อถือทางวิชาการว่า องค์ประกอบที่ค้นพบนั้น ได้รับการ
ยืนยันจากกลุ่มตัวอย่างที่ใกล้เคียงกันที่เป็นกลุ่มใหม่ด้วย 

 

การหาค่าความตรงส าหรับแบบวัดที่สร้างขึ้นใหม่  
 ในการสร้างแบบวัดใหม่นั้น จ าเป็นต้องมีการทดสอบว่า แบบวัดที่สร้างขึ้นใหม่นี้วัดในสิ่งที่ต้องการ
วัดจริงหรือไม่ ซึ่งนั่นก็คือ “ความตรง” (Validity) แบ่งออกเป็นหลายประเภท เช่น Construct Validity 
และ Criterion validity เป็นต้น ซึ่งเป็นความตรงที่ส าคัญที่ใช้ในการใช้ทดสอบเครื่องมือวัดแบบใหม่  

 ส าหรับในงานวิจัยนี้ได้ท าการทดสอบความตรงเชิงเหมือน (Convergent Validity) ซึ่งเป็นการ
แสดงให้เห็นว่า แบบวัดที่สร้างใหม่ที่ต้องการวัดคุณลักษณะหนึ่ง มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับ
แบบวัดอีกแบบหนึ่งหรือตัวแปรอื่นๆ ที่วัดหรือแสดงคุณลักษณะในกลุ่มเดียวกันหรือที่คล้ายกัน  
(Gregory ,2007) หรืออาจกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า การแสดงหลักฐานจากหลายแหล่งที่มาจากข้อมูลหลาย
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แนวทาง ซึ่งหลักฐานเหล่านี้แสดงหรือสะท้อนถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของตัวแปรเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน 
(Kerlinger & Lee, 2000, p. 671)   

ดังนั้นในงานวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยได้ท าการหาค่าความตรงส าหรับแบบวัดพฤติกรรมการคบเพื่อนอย่าง
ปลอดภัยที่สร้างขึ้นใหม่ โดยท าการตรวจสอบ Convergent Validity จากการหาความสัมพันธ์กับแบบวัด
มาตรฐาน 4 แบบวัด ได้แก่ แบบวัดการประเมินแก่นแห่งตน (Core Self Evaluation)  แบบวัดลักษณะมุ่ง
อนาคตแบบวัดการควบคุมตน และแบบวัดพฤติกรรมสุขภาพ ดังรายละเอียดดังนี้ 

 
ความสัมพันธ์ระหว่างการประเมินแก่นแห่งตน ลกัษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน กับ 
พฤติกรรมการคบเพื่อนอย่างปลอดภัย 

ในงานวิจัยนี้ได้ท าการประเมินความตรงแบบวัดที่สร้างขึ้นกับแบบวัดจิตลักษณะที่เป็นมาตรฐาน 2 
แบบวัด  คือ แบบวัดการประเมินแก่นแห่งตน  แบบวัดลักษณะมุ่งอนาคตและแบบวัดควบคุมตน การ
ประเมินแก่นแห่งตน (Core Self Evaluation: CSE) เป็นการประเมินบุคลิกลักษณะของบุคคล 4 ลักษณะ 
(Judge  et al., 1997)  คือ การเห็นคุณค่าในตนเอง การรับรู้ความสามารถทั่วไปของตนเอง ความเชื่อ
อ านาจควบคุมตนเอง และความมั่นคงในอารมณ์ของตนเอง โดยบุคคลจะมองว่าตนเองชอบหรือไม่ชอบใน
ตนเอง มองว่าตนเองมีความสามารถหรือมีประสิทธิภาพหรือไม่ มีความรู้สึกว่าตนเองมีอ านาจหรือไม่มี
อ านาจในการควบคุมสิ่งแวดล้อมของตน และมีความสามารถในการควบคุมอารมณ์ตนเองได้หรือไม่ แบบ
วัดที่ใช้ในครั้งนี้เป็นแบบวัดของ (Judge et al., 1997) โดยมีข้อค าถามทั้งหมด 12 ข้อ แบบวัดนี้เป็นแบบ
วัดชนิดมาตรประเมินรวมค่า โดยแต่ละข้อมีมาตร 6 หน่วยประกอบ จาก “จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย” โดย
มีข้อความทางด้านบวก 6 ข้อ และข้อความทางด้านลบ 6 ข้อ 

 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมินแก่นแห่งตนกับพฤติกรรมที่น่าปรารถนาบุคคล เช่นงานวิจัย
ของ (Erez & Judge, 2001) ศึกษาเร่ืองการประเมินแก่นแห่งตนกับความส าเร็จในการท างาน และงานวิจัย
ของ (Judge, 2009) ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์การประเมินแก่นแห่งตนกับเป้าหมาย แรงจูงใจ และ
สมรรถนะ ต่างพบผลที่สอดคล้องกันว่า บุคลที่มีการประเมินแก่นแห่งตนมาก เป็นผู้ที่ความพึงพอใจในชีวิต
การท างาน มีพฤติกรรมท างานที่น าไปสู่ความส าเร็จสูง ดังนั้นจึงคาดในงานวิจัยนี้ได้ว่า คะแนนจากแบบวัด
การประเมินแก่นแห่งตน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับคะแนนจากแบบวัดพฤติกรรมการคบเพื่อนอย่าง
ปลอดภัย  

 ส าหรับลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนนั้น (ดวงเดือน พันธุมนาวิน , 2538) กล่าวว่า ลักษณะมุ่ง
อนาคต หมายถึง ความสามารถในการคาดการณ์ไกล เห็นความส าคัญของอนาคตสามารถตัดสินใจเลือก
กระท าและหาทางแก้ไขปัญหา วางแผนด าเนินการเพื่อผลในอนาคต และการควบคุมตน เป็นวิธีการปรับ
พฤติกรรมวิธีหนึ่งของบุคคลในอันที่จะเปลี่ยนแปลงหรือควบคุมพฤติกรรมตลอดจนสิ่ง แวดล้อมที่มีผลต่อ
พฤติกรรมด้วยตนเอง  ในงานวิจัยนี้จะได้ใช้แบบวัดของ (ยุภาวรรณ ดวงอินตา , 2549) โดยมีข้อค าถาม
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ทั้งหมด 39 ข้อ เป็นแบบวัดมุ่งอนาคต จ านวน 15 ข้อ และเป็นแบบวัดควบคุมตน จ านวน 24 ข้อ เป็นแบบ
วัดชนิดมาตราประเมินรวมค่า โดยแต่ละข้อมีมาตร 6 หน่วยประกอบ จาก “จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย” 

งานวิจัยในอดีตแสดงให้เห็นว่า ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรม
ความปลอดภัยระหว่างบุคคล เช่น พฤติกรรมการขับขี่ปลอดภัยของพนักงานโดยสารประจ าทาง ขสมก.  
(รวิกาญจน์ เดือนดาว, 2547) พฤติกรรมการคบเพื่อนอย่างเหมาะสม (นิศากร สนามเขต , 2550) เป็นต้น 
ดังนั้นจึงคาดในงานวิจัยนี้ได้ว่า คะแนนจากแบบวัดลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
คะแนนจากแบบวัดพฤติกรรมการคบเพื่อนอย่างปลอดภัย  

ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมสุขภาพ กับพฤติกรรมการคบเพื่อนอย่างปลอดภัย 
นอกจากนี้ยังได้ท าการประเมินความตรงแบบวัดที่สร้างขึ้นกับแบบวัดพฤติกรรมที่เป็นมาตรฐาน 

คือ แบบวัดพฤติกรรมสุขภาพ ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่มีสังกัปใกล้เคียงกันในเร่ืองของการรักษาป้องกันตนเองให้
ปราศจากอุบัติเหตุ อันตรายหรือโรคภัยต่าง ๆ แบบวัดที่ใช้ในครั้งนี้เป็นแบบวัดของ (อุบล เลี้ยววาริน , 
2534) โดยมีข้อค าถามทั้งหมด 32 ข้อ เป็นแบบวัดพฤติกรรมการกิน จ านวน 12 ข้อ แบบวัดพฤติกรรมการ
หลีกเลี่ยงการเสพสารที่เป็นโทษ จ านวน 10 ข้อ และแบบวัดพฤติกรรมการรักษาอนามัยส่วนบุคคล จ านวน 
10 ข้อ แล้วน าไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านจิตพฤติกรรมศาสตร์พิจารณา ท าให้คัดเหลือ 23 ข้อ แบบวัดนี้เป็น
แบบวัดชนิดมาตรประเมินรวมค่า โดยแต่ละข้อมีมาตร 6 หน่วยประกอบ จาก “จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย”   

 งานวิจัยในอดีตแสดงให้เห็นว่า  พฤติกรรมที่มีความใกล้เคียงกันมักมีความสัมพันธ์ไปในทิศทาง
เดียวกัน  เช่น งานวิจัยเพื่อสร้างเครื่องมือวัดพฤติกรรมการขับขี่ (Clapp et al., 2011) คณะนักวิจัยได้ท า
การหาความตรงของแบบวัดใหม่โดยการหา Convergent Validity จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ระหว่างแบบวัดที่สร้างขึ้นใหม่กับแบบวัดพฤติกรรมการมีทักษะในการขับขี่ ซึ่งเป็นแบบวัด
มาตรฐาน และพบผลว่า แบบวัดทั้งสองมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ เป็น
ต้น การหาความเที่ยงเช่นนี้ยังปรากฏในหลายงานวิจัยที่สร้างเครื่องมือวัดพฤติกรรมต่างๆ อีกด้วย เช่น  
การวิจัยเพื่อสร้างแบบวัดพฤติกรรมการเลือกบริโภคอาหาร (Roininen, 2001) การวิจัยเพื่อสร้างแบบวัด
พฤติกรรมการบริหารการเงิน (Dew & Xiao, 2011) จึงคาดในงานวิจัยนี้ได้ว่า พฤติกรรมสุขภาพมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการคบเพื่อนอย่างปลอดภัย 
 
การวิเคราะห์ความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลการวัด 

วงวิชาการในปัจจุบันมีการตั้งข้อสังเกตถึงผลการวิจัยที่มีความไม่สอดคล้องอันเนื่องมาจากอิทธิพล
จากแบบวัด (Vandenberg & Lance, 2000) นักวิชาการหลายท่านได้เสนอว่า ผู้ตอบแต่ละประเภทอาจมี
ความแตกต่างของการรับรู้หรือตีความแบบวัด (Borsboom, 2006; Reise et al., 1993;  Roe, 2006; 
Wu et al., 2007) ได้กล่าวถึงการวิเคราะห์ความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลการวัดว่า ความแตกต่างกันในผล
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ของการวัด อาจเกิดจาก 1) นักวิจัยไม่สามารถคิดเองเอาได้ว่า ข้อค าถามหรือประโยคในแบบวัดต่างๆ จะไม่
มีผลกับกระบวนการการรับรู้ของผู้ตอบ 2) ผู้ตอบจะต้องอ่านและตีความข้อค าถามเหล่านี้ ซึ่งผู้ตอบจะ
ตัดสินใจตอบบนพื้นฐานจากประสบการณ์ของแต่ละคนที่ได้รับการอบรมปลูกฝังและถ่ายทอดทางสังคมที่ไม่
เหมือนกัน  และ 3) ความสามารถทางภาษาอาจเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการตีความข้อค าถามนั้น ๆ  

นอกจากนี้ (Meredith & Teresi, 2006; Meredith, 1993) กล่าวว่า นักวิจัยต้องให้ความส าคัญ
กับความไม่แปรเปลี่ยน เพราะประเด็นเก่ียวกับความแตกต่างระหว่างบุคคลในการวัด จะน าไปสู่ความเข้าใจ
ในเนื้อหาการวัดที่แตกต่างกัน และในบางครั้งน าไปสู่การเกิด “อคติ”ในการวัด ดังนั้นจึงจ าเป็นจะต้อง
พิสูจน์ “ความยุติธรรม” (Fairness) และ “ความเท่าเทียมกัน” (Equity) ของการวัดด้วย  

นักวิชาการหลายท่าน เช่น (Vandenberg & Lance, 2000; สุภมาศ อังศุโชติ และคณะ, 2554) 
กล่าวถึงการทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลการวัด อาจกระท าเพียง 4 ประการที่ส าคัญ ได้แก่ 
ประการแรก การทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของรูปแบบโมเดลหรือองค์ประกอบ (Pattern Same or 
Factor form Invariance) หรือ “Configural Equivalence” ซึ่งเป็นการทดสอบที่ส าคัญที่สุด ถ้าไม่ผ่าน
ขั้นนี้ แสดงว่ารูปแบบของโมเดลการวัดของแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกัน เช่น มีจ านวนองค์ประกอบต่างกัน 
เป็นต้น ประการที่สอง เมื่อรูปแบบโมเดลไม่แปรเปลี่ยนแล้วนั้น จึงท าการทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของ
น้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading)  ประการสาม เมื่อน้ าหนักองค์ประกอบไม่แปรเปลี่ยนแล้ว จึงท า
การทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของความคลาดเคลื่อนของตัวแปรสังเกตได้ ( Item Error Variance) และ
ประการที่สี่  เมื่อความคลาดเคลื่อนของตัวแปรสังเกตไม่แปรเปลี่ยนแล้ว จึงท าการทดสอบความไม่
แปรเปลี่ยนของความแปรปรวนของตัวแปรแฝง แต่ในการวิจัยครั้งนี้ได้ท าการทดสอบความไม่แปรเปลี่ยน
ของโมเดลการวัดเพียงสองประการแรกเท่านั้น 

งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลการวัด โดยเฉพาะความไม่แตกต่างในการ
รับรู้ระหว่างเพศชายกับเพศหญิง เช่น งานวิจัยของ (Dakanalis et al., 2013, p. 193) พบความไม่
แปรเปลี่ยนของโมเดลของแบบวัดพฤติกรรมการกินตามเพศที่แตกต่างกัน โดยได้ท าการวิเคราะห์ความไม่
แปรเปลี่ยน 2 ระดับ ได้แก่ 1) ความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลน้อย (Weak Measurement Invariance) 
และความไม่แปรเปลี่ยนของน้ าหนักองค์ประกอบ 2) ความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลที่แข็งแกร่ง (Strong 
Measurement Invariance) งานวิจัยของ (Bunnell et al., 2013, p. 89) พบว่า ไม่มีความแปรเปลี่ยน
ของรูปแบบโมเดลและน้ าหนักองค์ประกอบ ระหว่างกลุ่มประชาชนที่มีเพศต่างกันในแบบวัดความ
หวาดกลัวต่อสังคมและรูปแบบความวิตกกังวล และงานวิจัยของ (ดุจเดือน พันธุมนาวิน และ วุฑฒิ  
พันธุมนาวิน, 2555, น. 115-117) ที่ท าการสร้างแบบวัดองค์ประกอบของทัศนคติต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์  
ได้ท าการวิเคราะห์ความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลการวัดตามเพศ เกรดเฉลี่ย และสายการเรียน โดยเน้นท า
การวิเคราะห์เพียงสองประการแรกเช่นเดียวกัน 
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สมมติฐานในงานวิจัย 

 สมมติฐาน 1 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจของแบบวัดพฤติกรรมการคบเพื่อนอย่าง
ปลอดภัย ควร 1) ได้องค์ประกอบอย่างน้อย 3 องค์ประกอบ 2) แต่ละองค์ประกอบมีจ านวนข้ออย่างน้อย 
3 ข้อ และ 3) อธิบายความแปรปรวนของตัวแปรได้อย่างน้อยร้อยละ 50.00   

 สมมติฐาน 2 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองของแบบวัดพฤติกรรมการคบเพื่อน
อย่างปลอดภัย โดยแต่ละแบบวัดยังคงองค์ประกอบเดิมตามผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจและ
ควรได้ค่าความเชื่อมั่นของแต่ละแบบวัดไม่ต่ ากว่า 0.65 

 สมมติฐาน 3 ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนของของแบบวัดพฤติกรรมการคบเพื่อนอย่างปลอดภัย
กับคะแนนของแบบวัดพฤติกรรมสุขภาพมีค่าเป็นบวก และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนของ
แบบวัดการควบคุมตน แบบวัดลักษณะมุ่งอนาคต และแบบวัดการประเมินแก่นแห่งตน กับคะแนนจาก
แบบวัดพฤติกรรมการคบเพื่อนอย่างปลอดภัยมีความสัมพันธ์ทางบวก โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ตั้งแต่ 
0.30 ขึ้นไป 

 สมมติฐาน 4 เมื่อท าการวิเคราะห์ความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลการวัดตามเพศของนักศึกษา
ปริญญาตรี พบว่าอย่างน้อยโมเดลการวัดของแบบวัดพฤติกรรมการคบเพื่อนอย่างปลอดภัยมีความไม่
แปรเปลี่ยนอย่างน้อย 2 ประการ ได้แก่ 1) ความไม่แปรเปลี่ยนรูปแบบของโมเดล (Form Invariance) 
และ 2) ความไม่แปรเปลี่ยนของน้ าหนักองค์ประกอบ (Factorial Invariance) 
 
วิธีการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างและวิธีการสุ่ม 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยนี้คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 3 และ 4 โดยงานวิจัยนี้ใช้การสุ่ม
แบบหลายขั้นตอนก าหนดโควตา (Multistage Quota Random Sampling) โดยผู้วิจัยได้ท าการก าหนด
กลุ่มตัวอย่างและวิธีการสุ่มออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 

 กลุ่มตัวอย่างและวิธีการสุ่มครั้งที่ 1 เพื่อน ามาท าการวิเคราะห์คุณภาพรายข้อเบื้องต้น และท าการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis) โดยมีตัวแปรในการสุ่มตัวอย่างดังนี้ คือ 
1) จ านวนของมหาวิทยาลัย จ านวน 3 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 2) สายการเรียน ได้แก่ สายวิทยาศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ 3) จ านวนวิชาเอกต่อสายการเรียน (2 วิชาเอก) 4)ชั้นปีของนักศึกษา (ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4) 
และ5) จ านวนนักศึกษาโดยเฉลี่ยต่อห้อง 20 คน ซึ่งคาดว่าจะเก็บข้อมูลได้เป็นจ านวนอย่างน้อย 480 คน 
ทั้งนี้สามารถเก็บข้อมูลได้เกินจ านวนที่คาดการณ์ไว้ โดยมีข้อมูลที่ใช้ได้จริงจ านวนทั้งหมด 500 คน โดย
แบ่งเป็น เพศชาย จ านวน 181 คน (ร้อยละ 36.20) เพศหญิงจ านวน 319 (ร้อยละ 63.80) สาย
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วิทยาศาสตรจ์ านวน จ านวน 243 คน (ร้อยละ 48.60) สายสังคมศาสตร์ จ านวน 257 คน (ร้อยละ 51.40) 
ชั้นปีที่ 3 จ านวน 272 คน (ร้อยละ 54.40) ชั้นปีที่ 4 จ านวน 228 คน (ร้อยละ 45.60) 

กลุ่มตัวอย่างและวิธีการสุ่มครั้งที่  2 เพื่อน ามาท าการวิ เคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
(Confirmatory Factor Analysis) และท าการศึกษาความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลการวัด โดยมีตัวแปรใน
การสุ่มตัวอย่างดังนี้ คือ 1) จ านวนของมหาวิทยาลัย จ านวน 3 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครศรีธรรมราช  มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง และมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ 2) สายการเรียน 
ได้แก่ สายวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 3) จ านวนวิชาเอกต่อสายการเรียน (2 วิชาเอก) 4) ชั้นปีของ
นักศึกษา (ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4) และ 5) จ านวนนักศึกษาโดยเฉลี่ยต่อห้อง 25 คน ซึ่งคาดว่าจะเก็บข้อมูล
ได้เป็นจ านวนอย่างน้อย 600 คน ทั้งนี้สามารถเก็บข้อมูลที่ใช้ได้จริงจ านวนทั้งสิ้น 600 คน โดยแบ่งเป็นเพศ
ชาย จ านวน 171 คน (ร้อยละ 28.50) เพศหญิงจ านวน 429 (ร้อยละ 71.50) สายวิทยาศาสตร์จ านวน 
จ านวน 300 คน (ร้อยละ 50.50) สายสังคมศาสตร์ จ านวน 300 คน (ร้อยละ 50.00) ชั้นปีที่ 3 จ านวน 
320 คน (ร้อยละ 53.30) ชั้นปีที่ 4 จ านวน 280 คน (ร้อยละ 46.70) 

กลุ่มตัวอย่างและวิธีการสุ่มครั้งที่ 3 เพื่อน ามาหาค่าความตรงของเครื่องมือวัด ชนิดความตรงเชิง
เหมือน (Convergent Validity) ตัวแปรในการสุ่มตัวอย่างดังนี้ คือ 1) จ านวนของมหาวิทยาลัยจ านวน 1 
แห่ง คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2) สายการเรียน ได้แก่ สายวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 3) 
จ านวนวิชาเอกต่อสายการเรียน (2 วิชาเอก) 4) ชั้นปีของนักศึกษา (ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4) และ 5) 
จ านวนนักศึกษาโดยเฉลี่ยต่อห้อง 25 คน ซึ่งคาดว่าจะเก็บข้อมูลได้เป็นจ านวนอย่างน้อย 200 คน ทั้งนี้
สามารถเก็บข้อมูลได้เกินจ านวนที่คาดการณ์ไว้ โดยมีข้อมูลที่ใช้ได้จริงจ านวนทั้งสิ้น 250 คน เพศชาย 
จ านวน 100 คน (ร้อยละ 40.00) เพศหญิงจ านวน 150 (ร้อยละ 60.00) สายวิทยาศาสตร์จ านวน จ านวน 
150 คน (ร้อยละ 50.00) สายสังคมศาสตร์ จ านวน 150 คน (ร้อยละ 50.00) ชั้นปีที่ 3 จ านวน 120 คน 
(ร้อยละ 48.00) ชั้นปีที่ 4 จ านวน 130 คน (ร้อยละ 42.00) 

แบบวัดพฤติกรรมการคบเพื่อนอย่างปลอดภัย 

 ในการสร้างและประเมินแบบวัดพฤติกรรมการคบเพื่อนอย่างปลอดภัยในงานวิจัยนี้ได้กระท าโดย 
ขั้นแรก ท าการประมวลเอกสารเพื่อท าการสร้างข้อค าถาม โดยสร้างเป็นจ านวน 60 ข้อ แล้วเสนอให้
ผู้ทรงคุณวุฒิในสายจิตพฤติกรรมศาสตร์ได้พิจารณา เพื่อคัดเลือกเหลือจ านวน 52 ข้อ ขั้นที่สอง น าไป
ทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักศึกษาปริญญาตรีจ านวน 120 คน ขั้นสาม ท าการวิเคราะห์คุณภาพรายข้อ 
โดยการวิเคราะห์ด้วยสถิติ 2 ประเภท ได้แก่ 1) การวิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ ( Item 
Discrimination) หรือการหาค่า t - ratio โดยใช้เทคนิค 30 % และมีเกณฑ์ข้อที่จะคัดเลือกต้องเป็นข้อที่มี 
ค่า t มากกว่าหรือเท่ากับ 2.00 ข้ึนไปและ/ หรือ 2) การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนน
รายข้อกับคะแนนรวมของแบบวัดที่ไม่มีข้อนั้นรวมอยู่ โดยมีเกณฑ์ว่าค่า r ควรมีค่ามากกว่า 0.20 ขึ้นไป  
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ซึ่งจะคัดเลือกข้อที่ผ่านเกณฑ์โดยจะยึดเกณฑ์ค่า t เป็นหลัก มีข้อที่ผ่านเกณฑ์ทั้งสองเกณฑ์ จ านวน 44 ข้อ 
และคัดเลือกข้อที่ดีที่สุดไว้เพียง 25 ข้อ 

 ขั้นที่สี่ ข้อที่ผ่านเกณฑ์ในขั้นที่สามจะถูกน ามาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory 
Factor Analysis) ด้วยโปรแกรมสถิติส าเร็จรูปเพื่อหาองค์ประกอบที่ส าคัญอย่างน้อย 3 องค์ประกอบ โดย
ใช้วิธีการวิเคราะห์แบบ Principal Component Analysis (PCA) และท าการหมุนแกนแบบมุมฉาก 
(Varimax Orthogonal Rotation) โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง 500 คน ขั้นที่ห้า น าข้อที่ผ่านในขั้นที่สี่ไปทดสอบ
กับนักศึกษาปริญญาตรีกลุ่มใหม่จ านวน  600 คน เพื่อท าการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง 
(Second Order Confirmatory Factor Analysis) ด้วยโปรแกรมสถิติส าเร็จรูปโดยมีเกณฑ์ในการตัดสิน
ความกลมกลืนของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Fit measures) (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2537, น. 44-49)   
ซึ่งต้องผ่านเกณฑ์อย่างน้อย 4 ใน 6 เกณฑ์ดังนี้ 1) ค่าสถิติไค-สแควร์ (Chi-square Statistics) (Joreskog 
& Sorbom, 1989) ควรมีค่าเข้าใกล้ศูนย์ และค่า p value ควรเป็นค่าที่ไม่มีนัยส าคัญ 2) คาเฉลี่ยก าลังสอง
ของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ (Root Mean Square Error of Approximation) (Browne & 
Cudeck, 1993) ซึ่งค่า RMSEA ควรมีค่าน้อยกว่า 0.05  3) ดัชนีวัดความสอดคล้องเชิงสัมพัทธ์ (Normed 
Fit Index: NFI) (Bentler, 1990 ) ควรมีค่ามากกว่า 0.90 4) ดัชนีความสอดคล้องเปรียบเทียบ 
(Comparative Fit Index :CFI) (Bentler, 1990) ต้องมีค่าตั้งแต่ 0.90 ขึ้นไป และ 5) ดัชนีวัดระดับความ
กลมกลืน (Goodness of Fit Index: GFI) และ ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแล้ว (Adjusted 
Goodness of Fit Index: AGFI) (Joreskog & Sorbom, 1989) ต้องมีค่าตั้งแต่ 0.90 ขึ้นไป  

 นอกจากนี้ในขั้นที่หก ได้ท าการวิเคราะห์ความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลการวัดกลุ่มพหุ ที่แตกต่าง
กันตามเพศ โดยใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูปซึ่งท าการทดสอบสมมติฐานอย่างน้อย 4 ขั้นด้วยกันส าหรับการ
วิเคราะห์ความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลการวัด (Vandenberg & Lance, 2000, pp. 4-70; สุภมาส  
อังศุโชติ และคณะ, 2554, น. 322) แต่โดยส่วนใหญ่แล้วนักวิจัยมักให้ความส าคัญกับการทดสอบ 2 ขั้นแรก 
(Meade, 2005, pp. 1-15) ดังนั้นในงานวิจัยนี้ ถึงแม้จะทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดล  4 ขั้น แต่
จะเน้นความส าคัญของการทดสอบ 2 ข้อแรก คือ 1) การทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของรูปแบบโมเดลหรือ
องค์ประกอบ 2) ความไม่แปรเปลี่ยนของน้ าหนักองค์ประกอบ 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
การหาคุณภาพเบื้องต้นของแบบวัดพฤติกรรมการคบเพื่อนอย่างปลอดภัย 

 แบบวัดนี้ตั้งต้นจ านวน 52 ข้อ ถูกน าไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างกลุ่มแรกจ านวน 120 คน แล้ว
น ามาค านวณค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ (ค่า t) และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างข้อนั้นกับคะแนนรวมที่
ไม่มีข้อนั้น (ค่า r) ปรากฏผลว่า มีข้อที่ผ่านเกณฑ์ทั้งสองเกณฑ์ จ านวนทั้งหมด 44 ข้อ จึงคัดเลือกข้อที่มี
คุณภาพดีที่ สุ ดจ านวน 25 ข้อ  ได้แก่  ข้ อ5 ,6 ,7 ,8 ,10 ,13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,19 ,20 ,23 ,24 ,25 , 
26,28,30,32,35,39,41,42,43, และ 44 (ตารา 1) 

ตาราง  1  ค่าความเชื่อม่ันและค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ  
ข้อ ค่า r ค่า t ข้อ ค่า r ค่า t ข้อ ค่า r ค่า t ข้อ ค่า r ค่า t 
1 .28** 2.74 14 .49** 5.36 27 .36** 4.18 40 .47** 4.11 
2 .31** 3.60 15 .44** 4.78 28 .47** 6.56 41 .48** 6.49 
3 .24** 2.77 16 .55** 7.29 29 .23** 2.42 42 .35** 5.89 
4 .23** 3.61 17 .45** 5.54 30 .51** 6.68 43 .48** 5.05 
5 .49** 5.62 18 .27** 4.08 31 .22** 2.63 44 .58** 8.62 
6 .39** 5.42 19 .43** 5.82 32 .50** 7.19 45 .25** 2.71 
7 .49** 5.24 20 .39** 4.97 33 .36** 4.12 46 .31** 3.50 
8 .50** 5.41 21 .33** 3.61 34 .42** 4.23 47 .24** 2.70 
9 .32** 3.47 22 .37** 5.59 35 .39** 4.70 48 .23** 3.58 
10 .40** 5.54 23 .43** 5.92 36 .45** 4.19 49 .26** 2.69 
11 .34** 2.59 24 .43** 4.53 37 .34** 3.73 50 .28** 3.51 
12 .33** 2.64 25 .40** 5.69 38 .43** 4.16 51 .24** 2.75 
13 .53** 6.18 26 .51** 6.60 39 .58** 7.12 52 .23** 3.59 

หมายเหตุ: * p<.05, ** p< .01 
  

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจของแบบวัดพฤติกรรมการคบเพื่อนอย่างปลอดภัย 

 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจโดยการน าข้อที่ผ่านเกณฑ์ทั้ง 25 ข้อ มาท าการวิเคราะห์
องค์ประกอบ โดยมีค่า KMO and Bartlett’s Test เท่ากับ 0.77 ค่า Bartlett’s Test of Sphericity Chi-
square เท่ากับ 1267.42 df เท่ากับ 91 ค่าความเที่ยงของตัวแปรแฝง (Construct Reliability: C) 
องค์ประกอบที่ 1 เท่ากับ 0.99 องค์ประกอบที่ 2 เท่ากับ 0.98 องค์ประกอบที่ 3 เท่ากับ 0.99 และ
องค์ประกอบที่ 4 เท่ากับ 0.97 ค่าความแปรปรวนเฉลี่ยที่สกัดได้ (Average Variance Extracted: v) 
องค์ประกอบที่ 1 เท่ากับ 0.96 องค์ประกอบที่ 2 เท่ากับ 0.93 องค์ประกอบที่ 3 เท่ากับ 0.98 และ
องค์ประกอบที่ 4 เท่ากับ 0.92 และได้องค์ประกอบทั้งหมด 4 องค์ประกอบ (ตาราง 2) จ านวน 14 ข้อ 
ดังนี้ 



                                                                       การวจิัยเพื่อพฒันาและประเมินเครือ่งมอืวัดพฤติกรรมการคบเพื่อนอย่างปลอดภัย 
                                                                                          ของนกัศึกษาปริญญาตรีและความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลการวดั 

                                                                                                                อนนัต์ แย้มเย้ือน 35 
 

Journal of Social Development Vol.16 No. 2/2014                                                   วารสารพัฒนาสังคม ปีที่ 16 ฉบับที ่2/2557 

องค์ประกอบที่ 1 คือ การท าตามเพื่อนในทางที่เสี่ยง เป็นการแสดงพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความไม่
ปลอดภัยต่อตัวเองทางด้านร่างกายและจิตใจ ซึ่งมีค่า Eigenvalue เท่ากับ 3.59 ประกอบด้วย 4 ข้อ คือ 
ข้อ 1, 2, 3 และ 4 เป็นข้อความทางลบทั้งหมด โดยสามารถอธิบายพฤติกรรมการคบเพื่อนอย่างปลอดภัย
ได้ร้อยละ 25.65 

องค์ประกอบที่ 2 คือ การแนะน าเพื่อนให้ขับขี่อย่างปลอดภัย การขับขี่ด้วยความระมัดระวังและ
ไม่ประมาทในขณะที่ต้องกับขับขี่หรือเดินทางร่วมกับเพื่อน เช่น ไม่รับโทรศัพท์ขณะขับขี่ เป็นต้น ซึ่งมีค่า 
Eigenvalue เท่ากับ 1.92 ประกอบด้วย 4 ข้อ คือ ข้อ 5, 6, 7 และ 8 เป็นข้อความทางบวกทั้งหมด โดย
สามารถอธิบายพฤติกรรมการคบเพื่อนอย่างปลอดภัยเพิ่มเติมได้อีกร้อยละ 13.73 รวมเป็นร้อยละ 39.38 

องค์ประกอบที่ 3 คือ การเตือนเพื่อนให้ระวังตัว เพื่อไม่ให้เกิดการกระท าพฤติกรรมที่ไม่ดีซึ่งมีค่า 
Eigenvalue เท่ากับ 1.33 ประกอบด้วย 3 ข้อ คือ ข้อ 9, 10 และ 11 เป็นข้อความทางบวกทั้งหมด โดย
สามารถอธิบายพฤติกรรมการคบเพื่อนอย่างปลอดภัยได้เพิ่มร้อยละ 9.51 รวมสามารถอธิบายพฤติกรรม
การคบเพื่อนอย่างปลอดภัยได้ร้อยละ 48.88   

 องค์ประกอบที่ 4 คือ การส่งเสริมเพื่อนด้านอนามัยการบริโภค การแสดงพฤติกรรมก่อนและขณะ
รับประทานอาหารซึ่งมีค่า Eigenvalue เท่ากับ 1.21 ประกอบด้วย 3 ข้อ คือ ข้อ 12, 13 และ 14  
เป็นข้อความทางบวกทั้งหมด โดยสามารถอธิบายพฤติกรรมการคบเพื่อนอย่างปลอดภัยได้เพิ่มร้อยละ 8.61  
รวมสามารถอธิบายพฤติกรรมการคบเพื่อนอย่างปลอดภัยได้ ร้อยละ 57.49 ดังนั้นจึงสนับสนุน 
สมมติฐานที่ 1 
 
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของแบบวัดพฤติกรรมการคบเพื่อนอย่างปลอดภัย 

ในส่วนนี้ได้ท าการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง (Second-order Confirmatory 
Factor Analysis) ของแบบวัดพฤติกรรมการคบเพื่อนอย่างปลอดภัย โดยใช้ข้อมูลจากตัวอย่างกลุ่มที่สอง 
จ านวน 600 คน ซึ่งใช้รายข้อที่ได้จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (EFA) จ านวน 14 ข้อ (ตาราง 
2) โดยใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูปท าการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏว่า ในกลุ่มรวม (ตาราง 3 และภาพ 1) โมเดล
การวัดมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าดัชนีความกลมกลืนของโมเดลดังนี้ Chi-square 
95.05 p-value เท่ากับ 0.05 df เท่ากับ74 RMSEA เท่ากับ  0.02 CFI เท่ากับ 0.99 TLI เท่ากับ 0.98 และ 
SRMR เท่ากับ 0.03 ดังนั้นจึงสนับสนุนสมมติฐานที่ 2  
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ตาราง 2 ค่า Cumulative Percentage และ ค่า Factor Loading ของแบบวัดพฤติกรรมการคบ
เพื่อนอย่างปลอดภัย  

หมายเหตุ : แต่ละข้อมีมาตรประเมิน 6 หน่วย ตั้งแต่ “จริงที่สุด 6 คะแนน” “จริง” “ค่อนข้างจริง” “ค่อนข้าง 
ไม่จริง” “ไม่จริง” “ไม่จริงเลย 1 คะแนน” ข้อลบให้คะแนนกลบักัน 
 

  

 

 

 

ประโยค 
Anti- 
image 

Factor loading  
Factor 

1 
Factor 

2 
Factor 

3 
Factor 

4 
เพื่อนมักชวนฉันไปดูหนังโป๊ที่หอ หรือที่บ้าน เพื่อเป็นการเรียนรู้
ประสบการณ์ใหม่ๆ - 

.56 .77    

ฉันมักจะกระท าตามเพื่อน ที่ยั่วยุหรือกระตุ้นให้ฉันเกิดความต้องการ
ทางเพศ เช่น ดูหนังสือโป้ และภาพยนตร์ลามกต่าง ๆ- 

.57 .76    

ฉันมักตามเพื่ อนไปร่วมวงสูบบุหรี่  ด่ืมเครื่ อง ด่ืม  เพื่อระบาย
ความเครียด โดยไม่สนใจต่อสุขภาพ - 

.66 .71    

ฉันคบเพื่อนที่ชอบด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ เที่ยวกลางคืน เพราะเป็น
การคลายเครียด และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีข้ึน - 

.68 .63    

เมื่อฉันนั่งซ้อนท้ายฉันมักบอกเพื่อนไม่ให้ขับรถจักรยานยนต์เร็ว
จนเกินไป + 

.62  .79   

ฉันมักแนะน าเพื่อนให้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ช้าลงในบริ เวณที่มี
การจราจรคับคั่ง + 

.65  .76   

ฉันบอกเพื่อนให้งดรับโทรศัพท์ขณะขับขี่ + .80  .57   
ฉันมักแนะน าเพื่อนให้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ช้าๆ ในเวลากลางคืน + .68  .55   
ฉันตักเ ตือนเพื่อนไม่ ใ ห้ใส่ เครื่ องประดับ พกสิ่ งของที่มีค่ ามา
มหาวิทยาลัย เพื่อป้องกันทรัพย์สินและชีวิตของตนเอง + 

.75   .80  

หากฉันไปเที่ยวกับเพื่อน ฉันมักจะเตือนสติไม่ให้เพื่อนด่ืมเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์มากเกินไป + 

.68   .75  

หากเพื่อนชวนให้ด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ในงานเลี้ยงฉลอง ฉันมักจะ
ด่ืมเพียง 1-2 แก้ว เพื่อไม่ให้เป็นการเสียมารยาท + 

.72   .50  

ฉันมักชวนเพื่อนล้างมือก่อนรับประทานอาหาร + .65    .77 
ฉันและเพื่อนมักใช้ช้อนกลางตักอาหาร เมื่อร่วมรับประทานอาหารกับ
คนอื่นๆ + 

.78    .78 

ฉันแนะน าเพื่อนให้ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ เพื่อความปลอดภัยของ
ร่างกาย + 

.70    .55 

Eigenvalue  3.59 1.92 1.33 1.21 
% of variance  25.65 13.73 9.51 8.61 
Cumulative %  25.65 39.38 48.88 57.49 
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ตาราง 3 ดัชนีความกลมกลืนของโมเดลของแบบวัดพฤติกรรมการคบเพื่อนอย่างปลอดภัย  

ตาราง ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของแบบวัดพฤติกรรมการคบเพื่อนอยา่งปลอดภัย 
ตัวแปร น้ าหนักองค์ประกอบ 

t R2 
สปส.คะแนน
องค์ประกอบ  b(SE) β 

องค์ประกอบที่ 1 การท าตามเพื่อนในทางที่เสีย่ง 
FR8 0.43(0.06) 0.35 7.22*** 0.12 0.05 
FR9 0.41(0.05) 0.39 8.27*** 0.15 0.11 
FR10 0.95(0.00) 0.65 <-> 0.43 0.29 
FR12 1.00 0.62 <-> 0.39 0.24 

องค์ประกอบที่ 2  การแนะน าเพื่อนให้ขับขี่อยา่งปลอดภยั 
FR14 0.81(0.06) 0.61 13.51*** 0.38 0.10 
FR15 0.68(0.05) 0.64 14.50*** 0.41 0.19 
FR17 0.71(0.06) 0.50 12.47*** 0.25 0.07 
FR18 1.00 0.72 <-> 0.53 0.32 

องค์ประกอบที่ 3  การเตือนเพื่อนให้ระวังตัว 
FR19 1.00 0.71 <-> 0.50 0.26 
FR20 0.91(0.05) 0.73 16.25*** 0.53 0.33 
FR22 0.30(0.07) 0.18 3.99*** 0.03 0.03 

องค์ประกอบที่ 4  การส่งเสริมเพื่อนดา้นอนามัยการบริโภค 
FR25 0.84(0.05) 0.66 15.17*** 0.44 0.22 
FR23 0.75(0.05) 0.57 13.22*** 0.32 0.16 
FR7 1.00 0.75 <-> 0.56 0.32 

การวิเคราะห์องค์ประกอบอันดับที่สอง 
ตัวบ่งชี้รวมของตัวแปรพฤติกรรมการคบเพื่อนอย่างความปลอดภัย 
องค์ประกอบที1่ 0.38(0.06) 0.37 6.04*** 0.14  
องค์ประกอบที2่ 0.73(0.06) 0.81 10.91*** 0.66  
องค์ประกอบที3่ 0.95(0.00) 0.84 <-> 0.72  
องค์ประกอบที4่ 0.87(0.08) 0.78 10.73*** 0.60  

Correlation Matrix Eta to Ksi อปก.1 อปก.2 อปก.3 อปก.4 
องค์ประกอบที1่ 1.00    
องค์ประกอบที2่ 0.30 1.00   
องค์ประกอบที3่ 0.31 0.69 1.00  
องค์ประกอบที4่ 0.29 0.63 0.66 1.00 

พฤติกรรมการคบเพื่อนอย่างปลอดภัย 0.37 0.81 0.84 0.78 
หมายเหตุ ***p<0.001 (two-tailed) และ<-> ไม่รายงานคา่ SE และ t เนื่องจากเป็นพารามิเตอร์บังคับ 
(Constrained Parameter)  
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ภาพที่ 1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) ของแบบวัดพฤติกรรมการคบเพื่อนอย่าง
ปลอดภัย ในกลุ่มรวม (n = 600) 

 

 

การเตือนเพื่อน

ให้ระวังตัว 

R2=0.72 

 

การแนะน า

เพื่อนให้ขับขี่

อย่างปลอดภัย 

R2=0.66 

 

การส่งเสริม

เพื่อนด้านอนามัย

การบริโภค 

R2=0.60 

 

การท าตามเพ่ือน

ในทางทีเ่สี่ยง 

R2=0.14 

 

0.88,R2=0.12 FR8 

FR9 

 

0.85,R2=0.15 

 0.57,R2=0.43 

 

FR10 

 
0.61,R2=0.39 

 0.62,R2=0.38 

 

  FR14 

  

 

0.59,R2=0.41 

 0.75,R2=0.25 

 

FR15 

 

0.50,R2=0.50 

 

0.47,R2=0.53 

 

0.47,R2=0.53 

 

FR7 

 

FR17 

 

FR22 

 

FR20 

 

FR19 

 

0.56,R2=0.44 

 

0.97,R2=0.03 

 

FR23 

 

FR25 

 

0.62 

0.57 

0.81 

0.73 

0.71 

0.50 

0.72 

0.37 

0.35 

0.39 

0.18 

0.75 

0.65 

0.61 

0.64 

0.78 

FR18 

 

FR12 

 

0.68,R2=0.32 

 

 

0.44,R2=0.56 

 

 

0.66 

0.84 

พฤติกรรมการ

คบเพื่อนอย่าง

ปลอดภัย 
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ผลการวิเคราะห์ความตรง 

 จากตาราง 4 โดยพบผลดังนี้ แบบวัดพฤติกรรมการคบเพื่อนอย่างปลอดภัยมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับแบบวัดพฤติกรรมสุขภาพมากที่สุด (r=0.60) รองลงมา ได้แก่แบบวัดการควบคุมตน และ
ลักษณะมุ่งอนาคต (r=0.59, และ 0.38 ตามล าดับ) และแบบวัดการประเมินแก่นแห่งตนมีความสัมพันธ์
น้อยที่สุด (r=0.32) และนอกจากนี้แบบวัดทั้ง 4 แบบวัดนี้สามารถท านายแบบวัดพฤติกรรมการคบเพื่อน
อย่างปลอดภัยได้ถึงร้อยละ 46.1  (ตาราง 5) ซึ่งสนับสนุนสมมติฐานที่ 3  
 
ตาราง 4 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร  

หมายเหตุ *p<0.05, **p<0.01 (two-tailed) 1) การท าตามเพื่อนในทางที่เสี่ยง อปก.1 2) การแนะน าเพื่อนให้ขับ
ขี่อย่างปลอดภัย อปก.2 3) การเตอืนเพื่อนให้ระวังตัว อปก.3 4) การส่งเสริมเพื่อนด้านอนามัยการบรโิภค อปก.4 
5) 1 หมายถึง พฤติกรรมการคบเพื่อนอย่างปลอดภัย 6) 2 หมายถึงพฤติกรรมสุขภาพ 7) 3 หมายถึง การประเมิน
แก่นแห่งตน 8) 4 หมายถึง ลักษณะมุ่งอนาคต 9) 5 หมายถึง การควบคุมตน 

 
ตารางที่ 5 ผลการท านายพฤติกรรมการคบเพื่อนอย่างปลอดภัยโดยใช้ พฤติกรรมสุขภาพ การประเมิน
แก่นแห่งตน และลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน  

Variables B Std.Error Beta t Sig. 
(Constant) 1.29 5.10  0.25 0.80 
พฤ.สขุภาพ 0.32 0.05 0.38 5.76 0.00 

ประเมินแก่นแห่งตน -0.05 0.10 -0.03 -0.55 0.57 
มุ่งอนาคต 0.07 0.07 0.05 0.91 0.36 
ควบคุมตน 0.28 0.05 0.36 4.99 0.00 

R2 .461 
AdjustedR2 .450 

 

Variables Mean SD อปก.1 อปก.2 อปก.3 อปก.4 คบ Heal CSE FO SC 
อปก.1 19.77 4.00 1         
อปก.2 16.61 3.62 .17* 1        
อปก.3 12.03 2.97 .33** .69** 1       
อปก.4 11.50 3.14 .22** .47** .48** 1      

คบเพือน 59.89 10.07 .63** .78** .82** .71** 1     
Heal 86.57 11.89 .41** .45** .50** .42** .60** 1    
CSE 46.38 6.27 .19** .30** .29** .16* .32** .37** 1   
FO 62.27 8.51 .39** .24** .24** .20** .38** .42** .47** 1  
SC 99.67 12.58 .38** .52** .53** .32** .59** .59** .50** .49** 1 
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การวิเคราะห์ความไม่แปรเปลี่ยนของการวัดของแบบวัดการคบเพื่อนอย่างปลอดภัยตามเพศ  

 เมื่อท าการวิเคราะห์ความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลการวัดตามเพศของนักศึกษาปริญญาตรี โดยน า
ข้อมูลมาจากกลุ่มตัวอย่างชุดที่สองบางส่วน โดยแบ่งเป็นเพศชาย  171 คน  และ เพศหญิง 200 คน   
พบว่าโมเดลการวัดของแบบวัดนี้มีความไม่แปรเปลี่ยน 3 ประการเท่านั้น (ตาราง 6) ได้แก่ 1) ค วามไม่
แปรเปลี่ยนรูปแบบของโมเดล (Form Invariance) 2) ความไม่แปรเปลี่ยนของน้ าหนักองค์ประกอบ (LY)  
(Factorial Invariance) และ  3) ความไม่แปรเปลี่ยนของความคลาดเคลื่อนของตัวแปรสังเกตได้ (GA) 
(Item Error Variance) ดังนั้นจึงสนับสนุนสมมติฐานที่ 4 
 
ตาราง 6 ผลการวิเคราะห์ความไม่แปรเปลี่ยนของการวัด ของแบบวัดพฤติกรรมการคบเพื่อนอย่าง
ปลอดภัย ซึ่งแบ่งตามเพศ 

Model ตามสมมติฐาน 
ดัชนีความกลมกลืน ค่าความแตกต่าง 

MI 


2 df 
2/df P value RMSEA NNFI CFI 

 


2 
 

df 
Critical 


2 
 

CFI 
1.โมเดลรูปแบบเดียวกัน 394.73 146 2.70 0.00 0.09 0.86 0.89 - - - - / 

2. (1) + LY= IN 402.85 156 2.58 0.00 0.09 0.87 0.89 8.12 10 18.30 0 / 
3. (2) + GA= IN 406.27 160 2.54 0.00 0.09 0.87 0.89 3.42 4 9.48 0 / 
4. (3) + TE= IN 524.88 174 3.02 0.00 0.10 0.82 0.83 118.61 14 23.68 -6 x 
5. (4) + PS=IN 568.09 178 3.19 0.00 0.10 0.81 0.82 43.21 4 9.48 -1 x 

 

การอภิปรายผล 
จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง  

การวิเคราะห์ความตรงของแบบวัดที่สร้างขึ้นกับแบบวัดมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความไม่แปรเปลี่ยน
ของโมเดลการวัด อภิปรายผลได้ดังนี้ 

จากภาพที่  1  จะ เห็น ได้ ว่ า  พฤติ กรรมการคบ เพื่ อนอย่ า งปลอดภัย  ประกอบด้ วย                      
4 องค์ประกอบ คือ 1) การท าตามเพื่อนในทางที่เสี่ยง 2) การแนะน าเพื่อนให้ขับขี่อย่างปลอดภัย 3) การ
เตือนเพื่อนให้ระวังตัว และ4) การส่งเสริมเพื่อนด้านอนามัยการบริโภค เมื่อพิจารณาในรายละเอียดแล้ว 
พบว่า องค์ประกอบที่สาม คือ การเตือนเพื่อนให้ระวังตัว มีสัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปรแฝงภายในบนตัว
แปรแฝงภายนอกมากที่สุด (0.84) จึงเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุด ประกอบด้วยข้อที่ใช้วัด 3 ข้อ โดยข้อที่
มีน้ าหนักองค์ประกอบมากที่สุด คือ FR20 (หากฉันไปเที่ยวกับเพื่อน ฉันมักจะเตือนสติไม่ให้เพื่อนดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไป) ซึ่งเป็นข้อความทางบวก (น้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.73) และอีก 2 
ข้อ ในองค์ประกอบเดียวกัน ได้แก่ ฉันตักเตือนเพื่อนไม่ให้ใส่เครื่องประดับ พกสิ่งของที่มีค่ามามหาวิทยาลัย 
เพื่อป้องกันทรัพย์สินและชีวิตของตนเอง และหากเพื่อนชวนให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานเลี้ยงฉลอง 
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ฉันมักจะดื่มเพียง 1-2 แก้ว เพื่อไม่ให้เป็นการเสียมารยาท ซึ่งจะเห็นได้ว่านักศึกษาตักเตือนซึ่งกันและกัน
รวมทั้งตักเตือนตนเองในเร่ืองของการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์และเร่ืองของความปลอดภัยในทรัพย์สิน  

องค์ประกอบที่สอง คือ การแนะน าเพื่อนให้ขับขี่อย่างปลอดภัย มีสัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปร
แฝงภายในบนตัวแปรแฝงภายนอกรองลงมา (0.81) ประกอบด้วยข้อที่ใช้วัด 4 ข้อ โดยข้อที่มีน้ าหนัก
องค์ประกอบมากที่สุด คือ FR18 (ฉันมักแนะน าเพื่อนให้ขับขี่รถจักรยานยนต์ช้า ๆ ในเวลากลางคืน) ซึ่งเป็น
ข้อความทางบวก (น้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.72) และอีก 3 ข้อในองค์ประกอบเดียวกัน ได้แก่ ฉันมัก
แนะน าเพื่อนให้ขับขี่รถจักรยานยนต์ช้าลงในบริเวณที่มีการจราจรคับคั่ง ฉันบอกเพื่อนที่ฉันนั่งซ้อนท้าย
ไม่ให้ขับรถจักรยานยนต์เร็วจนเกินไป ฉันบอกเพื่อนให้งดรับโทรศัพท์ขณะขับขี่ จะเห็นได้ว่านักศึกษาได้
ตระหนักและเห็นความส าคัญต่อพฤติกรรมการคบเพื่อน ในเรื่องของการขับขี่ปลอดภัยเพื่อไม่ให้เกิด
อันตรายทั้งต่อตนเองและผู้อื่น 

องค์ประกอบที่สี่ คือ การส่งเสริมเพื่อนด้านอนามัยการบริโภค มีสัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปร
แฝงภายในบนตัวแปรแฝงภายนอก (0.78) ประกอบด้วยข้อที่ใช้วัด 3 ข้อ โดยข้อที่มีน้ าหนักองค์ประกอบ
มากที่สุด คือ FR7 (ฉันแนะน าเพื่อนให้ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ เพื่อความปลอดภัยของร่างกาย) ซึ่งเป็น
ข้อความทางบวก (น้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.75) ในองค์ประกอบเดียวกัน มีข้อความที่แสดงถึงการ
รักษาความสะอาด ฉันมักชวนเพื่อนล้างมือก่อนรับประทานอาหาร ฉันและเพื่อนมักใช้ช้อนกลางตักอาหาร 
เมื่อร่วมรับประทานอาหารกับคนอื่นๆ ซึ่งจะเห็นได้ว่า นักศึกษาตระหนักถึงการรักษาความสะอาดเพื่อความ
ปลอดภัยต่อร่างกาย 

องค์ประกอบที่หนึ่ง คือ การท าตามเพื่อนในทางที่เสี่ยง มีสัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปรแฝง
ภายในบนตัวแปรแฝงภายนอกน้อยที่สุด (0.37) จึงเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดน้อยที่สดุ ประกอบด้วยข้อ
ที่ใช้วัด 4 ข้อ โดยข้อที่มีน้ าหนักองค์ประกอบมากที่สุด คือ FR10 (ฉันมักตามเพื่อนไปร่วมวงสูบบุหรี่  
ดื่มเครื่องดื่ม เพื่อระบายความเครียด โดยไม่สนใจต่อสุขภาพ) ซึ่งเป็นข้อความทางลบ (น้ าหนักองค์ประกอบ 
เท่ากับ 0.65) และในองค์ประกอบเดียวกันอีก 3 ข้อ ได้แก่ เพื่อนมักชวนฉันไปดูหนังโป๊ที่หอ หรือที่บ้าน 
เพื่อเป็นการเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ ๆ ฉันมักจะกระท าตามเพื่อน ที่ยั่วยุหรือกระตุ้นให้ฉันเกิดความ
ต้องการทางเพศ เช่น ดูหนังสือโป๊ และภาพยนตร์ลามกต่าง ๆ ฉันคบเพื่อนที่ชอบดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
เที่ยวกลางคืน เพราะเป็นการคลายเครียด และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น ซึ่งจะเห็นได้ว่านักศึกษาจะ
กระท าท าตามเพื่อนเมื่อเพื่อชักชวน ให้กระท าในกิจกรรมที่ไม่เหมาะสม เพื่อที่จะเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ ๆ 
หรือ ต้องการสร้างความส าพันธ์กับเพื่อนภายในกลุ่ม 

ดังนั้นสรุปการอภิปรายผลการวิเคราะห์พบว่า องค์ประกอบที่สอง สาม และสี่ มีความส าคัญใน
การน าแบบวัดพฤติกรรมการคบเพื่อนอย่างปลอดภัยไปใช้ เนื่องจากมีค่ามีสัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปร
แฝงภายในบนตัวแปรแฝงภายนอก (0.84, 0.81 และ 0.78) ตามล าดับ ส่วนองค์ประกอบที่หนึ่ง คือ การ
กระท าตามเพื่อนในทางที่เสี่ยง มีสัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปรแฝงภายในบนตัวแปรแฝงภายนอกน้อย
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ที่สุด (0.37) จึงเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดน้อยที่สุด จึงควรตัดองค์ประกอบนี้ออก หรือถ้าหากยังคง
ต้องการองค์ประกอบที่หนึ่ง ผู้วิจัยอาจตัดข้อความ (FR8) เพื่อนมักชวนฉันไปดูหนังโป๊ที่หอ หรือที่บ้าน เพื่อ
เป็นการเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ และ (FR9) ฉันมักจะกระท าตามเพื่อน ที่ยั่วยุหรือกระตุ้นให้ฉันเกิดความ
ต้องการทางเพศ เช่น ดูหนังสือโป๊ะ และภาพยนตร์ลามกต่าง ๆ ออกไป 

ความตรงของแบบวัดพฤติกรรมการคบเพื่อนอย่างปลอดภัยที่ได้สร้างขึ้นใหม่ได้ท าการวิเคราะห์ใน 
2 รูปแบบคือ 1) การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างแบบวัดที่สร้างใหม่กับแบบวัดที่ใกล้เคียงกันที่
สร้างขึ้นไว้แล้ว และ 2) การหาปริมาณการท านายพฤติกรรมที่สร้างใหม่โดยใช้ปัจจัยที่อาจจะเป็นสาเหตุ
ของพฤติกรรมการคบเพื่อนอย่างปลอดภัย ซึ่งผลการวิเคราะห์ได้ยืนยันว่าแบบวัดที่สร้างขึ้นใหม่นี้มี
มาตรฐานสูง  

นอกจากนี้เมื่อท าการวิเคราะห์ความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลการวัดตามเพศโมเดลการวัดของ
แบบวัดพฤติกรรมการคบเพื่อนอย่างปลอดภัยมีความไม่แปรเปลี่ยนอย่างน้อย 3 ประการ ได้แก่ 1) ความไม่
แปรเปลี่ยนรูปแบบของโมเดล (Form Invariance) และ 2) ความไม่แปรเปลี่ยนของน้ าหนักองค์ประกอบ 
(Factorial Invariance) และ 3) ความไม่แปรเปลี่ยนของความคลาดเคลื่อนของตัวแปรสังเกตได้ (GA) 
(Item Error Variance) 

 งานวิจัยนี้นับเป็นการสร้างแบบวัดพฤติกรรมการคบเพื่อนอย่างความปลอดภัยของนักศึกษา
ปริญญาตรีที่มีพื้นฐานมาจากทฤษฏีและองค์ความรู้อย่างครบถ้วน มีกระบวนการและขั้นตอนในการสร้าง
และประเมินคุณภาพแบบวัดที่ถูกต้องตามหลักทางวิชาการสมัยใหม่  ดังนั้นจึงเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่
ให้แก่วงการวิชาการโดยเฉพาะในประเทศไทย แต่อย่างไรก็ตาม ควรท าการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
อีกคร้ังเมื่อน าแบบวัดพฤติกรรมการคบเพื่อนอย่างปลอดภัยนี้ไปใช้ในการวิจัยในอนาคต 

 นอกจากนี้ แบบวัดพฤติกรรมการคบเพื่อนอย่างปลอดภัยอาจน าไปท าวิจัยใช้เพื่อสร้างเป็นดัชนีที่
ส าคัญประการหนึ่งทางสังคมของวัยรุ่นไทย รวมทั้งสามารถน าแบบวัดไปท าการศึกษาวิจัยในฐานะตัวแปร
เชิงผล เพื่อแสวงหาปัจจัยเชิงเหตุของพฤติกรรมการคบเพื่อนอย่างปลอดภัยได้อีกด้วย   
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