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Abstract 

 

This research purpose to study the confirmatory factor analysis of patriotism of first-year reserve 

officer training corps students (ROTCS) .  The research samples were first-year ROTCS enrolled in 
reserve officer training corps student training center in the Veterinary and Remount Department in the 

2018 academic year. The participants were included one thousand two hundred and thirty-two ROTCS. 
The research instruments was a patriotism for first-year ROTCS test, with item discrimination were 

.229 - .671 and reliability were .952 and computer programs used to analyze the confirmatory factor 

analysis. The results of this research revealed that the patriotism of first-year ROTCS found that there 

were four factors, i. e. , blind patriotism, constructive patriotism, symbolic patriotism and civic 

patriotism, that were congruent with the empirical data. (2 = 46.957, p = .085, df = 35, 2/df = 1.342, GFI = 
.992, AGFI = .961, CFI = .999, SRMR = .019, RMSEA = .019)  Factor loading was at .01 statistic 

significant level.  Moreover, the results also revealed that the patriotism of first-year ROTCS test 

were construct validity, convergent validity, discriminant validity and construct reliability value 

were .763 to .866. 
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บทคัดย่อ 
 
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพ่ือศึกษาองค์ประกอบความรักชาติของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่าง  
ที่ใช้ในงานวิจัย คือ นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดนครปฐม 
ปีการศึกษา 2561 จ านวน 1,232 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบวัดความรักชาติของนักศึกษาวิชา
ทหาร ชั้นปีที่ 1 ที่มีค่าอ านาจจ าแนกเป็นรายข้อตั้งแต่ .229 - .671 และมีค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดทั้งฉบับเท่ากับ 
.952 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบความรักชาติ
ของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 มี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ความรักชาติเชิงหลงใหล 2) ความรักชาติ  
เชิงสร้างสรรค์ 3) ความรักชาติเชิงสัญลักษณ์ และ 4) ความรักชาติเชิงหน้าที่พลเมือง ซึ่งโมเดลองค์ประกอบ 
ความรักชาติมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (2 = 46.957, p = .085, df = 35, 2/df = 1.342, 
GFI = .992, AGFI = .961, CFI = .999, SRMR = .019, RMSEA = .019) ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor 
Loading) มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกองค์ประกอบ นอกจากนั้น แบบวัดความรักชาติที่สร้างขึ้นยังมี 
ความเที่ ย งตรง เชิ ง โครงสร้ า ง  (Construct Validity)  ความเที่ ย งตรง เชิ งลู่ เ ข้ า  (Convergent Validity) 
ความเที่ยงตรงเชิงจ าแนก (Discriminant Validity) และความเชื่อม่ันเชิงโครงสร้าง (Construct Reliability) ตั้งแต่ 
.763 - .866. 
 

ค ำส ำคัญ: ความรักชาติ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน นักศึกษาวิชาทหาร 
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บทน า 
 กองทัพบก มีภารกิจที่ส าคัญยิ่งประการหนึ่ง ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม 

พ.ศ. 2551 ได้แก่ การเตรียมก าลังกองทัพบก และป้องกันราชอาณาจักร ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องให้การศึกษา
แก่ก าลังพล เพ่ือให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามต าแหน่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่ง  
ของการเตรียมก าลังกองทัพบก ให้มีความพร้อมรบตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ในกฎหมายก าลังพลส ารอง นักศึกษา
วิชาทหารและอาสารักษาดินแดน ก็เป็นส่วนหนึ่งของก าลังกองทัพบก ดังนั้น การเตรียมความพร้อมรบของก าลัง
พลส ารองนักศึกษาวิชาทหารและอาสารักษาดินแดนอยู่เสมอ จึงถือได้ว่าเป็นภารกิจที่ส าคัญยิ่งเช่นกัน ในการนี้
เพ่ือให้การศึกษาของก าลังพลส ารองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามระบบการฝึกก าลังพลส ารองที่ได้ระบุไว้ในแผน
แม่บทการพัฒนาระบบก าลังส ารองฯ โดยก าลังพลส ารองสามารถปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งที่ได้รับการบรรจุและ
ปฏิบัติงานร่วมกับก าลังพลหรือหน่วยทหารประจ าการ ตามแผนป้องกันประเทศ กองทัพบกจึงได้มอบนโยบาย
เฉพาะ นอกเหนือจากนโยบายทั่วไปให้หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนด าเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
ของนักศึกษาวิชาทหาร โดยมุ่งเน้นถึงการปลูกฝังอุดมการณ์และความจงรักภักดีในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
ยึดมั่นในระเบียบวินัยและแบบธรรมเนียมทหาร เพ่ือให้เกิดความรักและหวงแหนชาติ ( Directorate of 
Operations, 2011)  

อย่างไรก็ตาม จากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับเหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อการสมัครเรียนวิชาทหาร หรือเรียน รด. 
พบว่า นักเรียนหญิงต้องการได้รับสิทธิการประดับยศ (จบชั้นปีที่ 3 จะได้รับชั้นยศนายทหารชั้นประทวน และจบ
ชั้นปีที่ 5 จะได้ยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร) และการได้รับสิทธิในการเพ่ิมโอกาสสอบเข้าวิทยาลัยพยาบาล
กองทัพบก (Muthasin, 2013) ขณะที่นักเรียนชาย จังหวัดอุดรธานี สมัครใจเรียนวิชาทหาร หรือเรียน รด. คือ 
การได้รับสิทธิไม่ต้องเกณฑ์ทหาร คิดเป็นร้อยละ 79.60 (Wasuthep, 1999) และ Sawasdee (2012) ศึกษา 
ความพึงพอใจในการเข้ารับการฝึกวิชาทหารโรงเรียนรักษาดินแดน พบว่า เหตุผลในการสมัครเป็นนักศึกษาวิชา
ทหารมากที่สุด คือ เพ่ือรับสิทธิไม่ต้องเกณฑ์ทหาร คิดเป็นร้อยละ 47.60 รองลงมา คือ ต้องการรู้หลักการฝึกวิชา
ทหาร คิดเป็นร้อยละ 8.90 ต้องการรู้สิทธิประโยชน์การท างานในอนาคต คิดเป็นร้อยละ 31.10 รัก/ชอบการเป็น
ทหาร คิดเปน็ร้อยละ 11.90 ส่วนเหตุผลในการสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหารน้อยที่สุด คือ ต้องการเป็นก าลังส ารอง
ในอนาคต คิดเป็นร้อยละ 0.50 ซึ่งจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยดังกล่าว พบว่า ความมุ่งหมายของการเป็น
นักศึกษาวิชาทหารระหว่างนักศึกษาวิชาทหารกับหลักสูตรการศึกษาส าหรับก าลังพลส ารองไม่สอดคล้องกัน 
กล่าวคือ นักเรียนส่วนใหญ่ที่สมัครเรียนวิชาทหารหรือเรียน รด.  เพ่ือรับสิทธิไม่ต้องเกณฑ์ทหาร ขณะที่ 
ความมุ่งหมายของหลักสูตรมุ่งเน้นการให้ความส าคัญต่อการปลูกฝังให้จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
โดยมีการสอดแทรกเนื้อหาเก่ียวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย และความเสียสละของบรรพบุรุษไทยในการสอน เพ่ือให้
เกิดความรักและหวงแหนชาติ ซึ่งในปัจจุบันกองทัพบกมีความมุ่งหมายหลักในการฝึกนักศึกษาวิชาทหารที่ส าคัญ 2 
ประการ ได้แก่ 1) ความมุ่งหมายทางด้านยุทธการ คือ เพ่ือให้นักศึกษาวิชาทหารมีความพร้อมส าหรับการป้องกัน
ประเทศ เช่น สามารถใช้อาวุธประจ ากาย ท าการยิงปืนอย่างได้ผล สามารถท าหน้าที่ในต าแหน่งผู้บังคับหมู่ได้ 
นอกจากนั้นยังมีลักษณะทางทหารและมีระเบียบวินัยด้วย 2) ความมุ่งหมายทางด้านยุทธศาสตร์ คือ เพ่ือให้
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นักศึกษาวิชาทหารมีความรักชาติ เป็นพลเมืองดี มีจิตอาสา โดยส่วนใหญ่แล้วนักศึกษาวิชาทหารสามารถสอบผ่าน
การทดสอบในการฝึกภาคปฏิบัติ ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายทางด้านยุทธการ แต่ส าหรับเป้าหมายทางด้านยุทธศาสตร์
อาจไม่สัมฤทธิ์ผลมากนัก เนื่องจากในปี พ.ศ. 2558 มีผู้ที่ออกมาล่ารายชื่อผ่านเว็บไซต์รณรงค์การเปลี่ยนแปลง 
(change.org) เพ่ือยื่นเสนอต่อรัฐบาลไทยให้ยกเลิกการเรียนวิชาทหารหรือการเรียน รด. ในหัวข้อ “ไม่เรียน รด. 
ก็ไม่ต้องเกณฑ์ทหาร” เนื่องจากเป้าหมายของคนส่วนใหญ่ที่เรียน รด. คือ เพ่ือหนีการเกณฑ์ทหาร การเรียน รด.
เป็นเหมือนช่องทางการหลีกหนีของชายไทยที่ไม่ต้องการเกณฑ์ทหารเท่านั้น และเป็นการเสียเวลาไปโดยเปล่า
ประโยชน์ การเรียกร้องเช่นนี้ จะแสดงออกถึงความไม่รักชาติ ความเห็นแก่ตัว และการไม่เสียสละต่อประเทศชาติ
หรือไม ่

การศึกษาและพัฒนาองค์ประกอบความรักชาติมีอย่างต่อเนื่อง ในปี ค.ศ. 1999  Schatz, Staub, and 
Lavine (1999) พัฒนาแบบวัดความรักชาติ โดยได้วิเคราะห์องค์ประกอบความรักชาติได้ 2 องค์ประกอบ คือ 
1) ความรักชาติเชิงหลงใหล และ 2) ความรักชาติเชิงสร้างสรรค์ ต่อมาในปี ค.ศ. 2003 Parker (2003) ได้วิเคราะห์
องค์ประกอบเพ่ือหาองค์ประกอบของความรักชาติ พบว่า มีองค์ประกอบของความรักชาติที่ส าคัญเพ่ิมอีก 1 
องค์ประกอบ คือ ความรักชาติเชิงสัญลักษณ์ ซึ่งโมเดลการวัดความรักชาติที่มี 3 องค์ประกอบนี้ มีประสิทธิภาพ
มากกว่าโมเดลการวัดความรักชาติที่มี เ พียง 2 องค์ประกอบ และในปี ค.ศ. 2005  Rothi, Lyons, and 
Chryssochoou (2005) ได้ศึกษาองค์ประกอบความรักชาติโดยใช้ทฤษฎีความแตกต่างทางประเพณีวัฒนธรรมเป็น
ทฤษฎีเบื้องต้น และแบ่งความรู้สึกส านึกความเป็นชาติและความรักชาติ ออกเป็น 4 องค์ประกอบ คือ 1) ความรัก
ชาติเชิงสัญลักษณ์ 2) ความรักชาติเชิงหน้าที่พลเมือง 3) ความรักชาติเชิงหลงใหล และ 4) ความรักชาติ 
เชิงสร้างสรรค์ นอกจากนี้ยังมีผู้ที่สนใจศึกษาและพัฒนาเกี่ยวกับองค์ประกอบความรักชาติให้มีความสอดคล้อง
เหมาะสมตามบริบทของแต่ละประเทศ 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาองค์ประกอบความรักชาติ พบว่า มีหลายแนวคิด
ทฤษฎีที่เกี่ยวกับองค์ประกอบความรักชาติ ซึ่งแต่ละแนวคิดมีองค์ประกอบที่คล้ายคลึงกัน ทั้งนี้แนวคิดทฤษฎีที่มี
ความสอดคล้องและครอบคลุมกับความหมายของความรักชาติและลักษณะของผู้ที่มีความรักชาติตามที่องค์กรและ
นักวิชาการไทยให้ไว้ เช่น ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ คณะอนุกรรมการจัดท าคู่มือการปลูกฝังค่านิยมของกลุ่ม
นักวิชาการ และ Chumchit (1988) เป็นต้น และมีผู้น ามาประยุกต์ใช้ต่อ คือ แนวคิดทฤษฎีของ Rothi, Lyons, 
and Chryssochoou (2005) ที่มี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ความรักชาติเชิงหลงใหล 2) ความรักชาติเชิง
สร้างสรรค ์3) ความรักชาติเชิงสัญลักษณ์ และ 4) ความรักชาติเชิงหน้าที่พลเมือง 

จากที่กล่าวมาข้างต้น การพัฒนาความรักชาติของนักศึกษาวิชาทหารเป็นสิ่งที่ส าคัญต่อกองทัพบก แต่ใน
ปัจจุบันยังไม่มีการศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบความรักชาติของนักศึกษาวิชาทหารที่ชัดเจน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจ
ศึกษาองค์ประกอบความรักชาติของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 โดยผู้วิจัยใช้องค์ประกอบความรักชาติตามแนวคิด
ทฤษฎีของ Rothi, Lyons, and  Chryssochoou (2005) ที่ มี  4  องค์ประกอบ ได้แก่  1 )  ความรักชาติ 
เชิงหลงใหล 2) ความรักชาติเชิงสร้างสรรค์ 3) ความรักชาติเชิงสัญลักษณ์ และ 4) ความรักชาติเชิงหน้าที่พลเมือง 
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ซึ่งผลการวิจัยที่ได้สามารถน าไปใช้ในการวางแผนเพ่ือพัฒนาความรักชาติของนักศึกษาวิชาทหารให้ครอบคลุมทุก
องค์ประกอบ อันเป็นประโยชน์ต่อตัวนักศึกษาวิชาทหาร กองทัพบก และประเทศชาติ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
  เพ่ือศึกษาองค์ประกอบความรักชาติของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 
 
การประมวลเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยเ พ่ือแสวงหาองค์ประกอบความรักชาติ 
โดยศึกษาแนวคิดทฤษฎีองค์ประกอบความรักชาติ 4 องค์ประกอบของ Rothi, Lyons, and Chryssochoou 
(2005) ในยุคเริ่มแรก ความรักชาติ มีการให้ความหมายว่าหมายถึง “ความรู้สึกที่ดี ความรู้สึกรักและความผูกพัน
ต่อประเทศของตน” (Adorno, Frenkel, Levinson, & Stanford, 1950) ต่อมาเริ่มมีการศึกษาองค์ประกอบ
ความรักชาติที่มากกว่า 1 องค์ประกอบ โดยแบ่งออกเป็น 2 องค์ประกอบ คือ 1) ความรักชาติเชิงหลงใหล และ 
2) ความรักชาติเชิงสร้างสรรค์ โดยให้ความหมายของความรักชาติเชิงหลงใหลว่าหมายถึง ความรักที่มีต่อ
ประเทศชาติ ไม่ยอมรับค าวิพากษ์วิจารณ์ใด ๆ ในเชิงลบ และพร้อมที่จะให้การสนับสนุนให้ความร่วมมือในทุกเรื่อง
โดยไม่ลังเลใจ ส่วนความรักชาติเชิงสร้างสรรค์ หมายถึง ความรักที่มีต่อประเทศชาติ โดยการตั้งข้อสงสัยหรือข้อ
ค าถามท่ีมีประโยชน์ ทั้งนี้ก็เพ่ือให้ประเทศชาติเกิดการพัฒนาในเชิงบวก (Schatz, Staub, & Lavine, 1999)  
  ในปี ค.ศ. 2003 Parker (2003) ให้ความหมายของความรักชาติเชิงสัญลักษณ์เพ่ิมอีก 1 องค์ประกอบ 
โดยให้ความหมายว่าหมายถึง ความรักที่มีต่อประเทศชาติบ้านเมือง โดยแสดงออกผ่านการเคารพธงชาติ การร้อง
เพลงชาติ ต่อมา ในปี ค.ศ. 2005 Rothi, Lyons, and Chryssochoou (2005) ศึกษาองค์ประกอบความรักชาติ
เ พ่ิมเติม พบว่า มี อีก 1 องค์ประกอบ คือ ความรักชาติ เชิงหน้าที่พลเมืองเ พ่ิมอีก  Rothi, Lyons, and 
Chryssochoou (2005) นักวิจัยทางด้านสังคมวิทยา ศึกษาแนวคิดทฤษฎีองค์ประกอบความรักชาติ และศึกษา
ตีความหมายของความรักชาติ โดยศึกษาความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่ส าคัญและมีความหมายของแต่ละชาติและ
ทฤษฎีความแตกต่างทางประเพณีวัฒนธรรมเป็นทฤษฎีเบื้องต้น ซึ่งแนวคิดทฤษฎีที่น ามาร่วมศึกษาด้วย มีดังนี้  
  Schatz, Staub, and Lavine (1999) ได้น าความรักชาติที่แตกต่างกัน 2 ลักษณะ ของ Staub (1997) 
มาศึกษาองค์ประกอบความรักชาติด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบ ซึ่งได้ข้อสรุปเช่นเดียวกับ Staub (1997) ว่า
ความรักชาติมีองค์ประกอบที่แตกต่างกัน 2 องค์ประกอบ คือ 1) ความรักชาติเชิงหลงใหล และ 2) ความรักชาติ  
เชิงสร้างสรรค์ นอกจากนั้นยังได้พัฒนาแบบวัดความรักชาติ 2 องค์ประกอบ ที่มีความเชื่อมั่นที่โดดเด่นและเป็นที่
นิยมมาก  
  Parker (2003) ใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเพ่ือหาองค์ประกอบของความรักชาติต่อยอดจาก
องค์ประกอบความรักชาติ 2 องค์ประกอบของ Schatz, Staub, and Lavine (1999) พบว่า มีองค์ประกอบ 
ของความรักชาติที่ส าคัญเพ่ิมอีก 1 องค์ประกอบ คือ ความรักชาติเชิงสัญลักษณ์ ซึ่งโมเดลการวัดความรักชาติที่มี 
3 องค์ประกอบนี้ มีประสิทธิภาพมากกว่าโมเดลการวัดความรักชาติที่มีเพียง 2 องค์ประกอบ ด้วยเหตุนี้ Wang, 
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Khoo, Goh, Tan, and Gopinathan (2006) จึงได้น าผลการศึกษาองค์ประกอบความรักชาติ 3 องค์ประกอบ 
ของ Parker มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศสิงคโปร์ โดยศึกษาด้านการรับรู้เกี่ยวกับความรักชาติ
ในแต่ละด้านว่ามีอิทธิพลต่อการให้ความส าคัญในหน้าที่พลเมืองและการศึกษาเกี่ยวกับชาติของครูผู้เข้ารับ  
การอบรมในประเทศสิงคโปร์ 
  นอกจากนั้น ผู้วิจัยได้ศึกษาความหมายและลักษณะของผู้ที่มีความรักชาติในบริบทของไทยดังที่นักวิชาการ 
และองค์กรของไทยได้กล่าวไว้ว่า ความรักชาติ หมายถึง ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ความผูกพันหวงแหน
มาตุภูมิ ความจงรักภักดีต่อชาติ ความมุ่งมั่นส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าและความมั่นคงของประเทศ มีความ
เสียสละเพ่ือส่วนร่วม การมีส่วนร่วมในการท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรมอันดีงาม และการเคารพกฎหมาย (Naksin, 
1982; Subcommittee to create a manual to cultivate the values of academic groups, 1983; Office 
of the National Culture Commission, 1987 ; Chumchit, 1988 ; Ministry of education, 2008) โดยมี
ลักษณะ ดังนี้ 1) มีความรัก ความหวงแหนประเทศชาติ การไม่กล่าวถึงประเทศในทางเสื่อมเสีย 2) สนใจศึกษา
ประวัติความเป็นมาของไทย 3) มีความภาคภูมิใจในเอกราช 4) มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาประเทศให้
เจริญก้าวหน้า 5) มีความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน 6) การแสดงความภาคภูมิใจในความเป็นไทยผ่านสิ่งต่าง  ๆ 
ที่เป็นสัญลักษณ์หรือเอกลักษณ์ของไทย 7) การมีส่วนร่วมในการสืบสานวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทยที่ดีงามและ
สืบสานวิถีชีวิตแบบไทย 8) การปฏิบัติตนตามกฏ ระเบียบ กฎหมาย และหลักค าสอนทางศาสนาที่ตนนับถือ 
9) มีความเชื่อมั่นและยอมรับในกฎ ระเบียบ และกฎหมาย  
  จากที่ได้กล่าวมา การศึกษาองค์ประกอบความรักชาติของต่างประเทศ พบว่า แนวคิดทฤษฎีองค์ประกอบ
ความรักชาติ 4 องค์ประกอบของ Rothi, Lyons, and Chryssochoou (2005) มีความสอดคล้องและครอบคลุม
กับความหมายของความรักชาติและลักษณะของผู้ที่มีความรักชาติตามที่องค์กรและนักวิชาการไทยให้ไว้ จึงเชื่อได้
ว่าทฤษฎีองค์ประกอบความรักชาติ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ความรักชาติเชิงหลงใหล 2) ความรักชาติเชิง
สร้างสรรค์ 3) ความรักชาติเชิงสัญลักษณ์ และ 4) ความรักชาติเชิงหน้าที่พลเมือง มีความเหมาะสมที่จะน ามา
ศึกษาและพัฒนาต่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของไทย 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 โมเดลองค์ประกอบความรักชาติของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 ที่ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 
1) ความรักชาติเชิงหลงใหล (Blind Patriotism: B) 2) ความรักชาติเชิงสร้างสรรค์ (Constructive Patriotism: C) 
3) ความรักชาติเชิงสัญลักษณ์ (Symbolic Patriotism: S) และ 4) ความรักชาติเชิงหน้าที่พลเมือง (Civic 
Patriotism: C) มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากรของการวิจัยครั้งนี้เป็นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ในศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร กรมการสัตว์
ทหารบก จังหวัดนครปฐม ปีการศึกษา 2561 ซึ่งนักศึกษาวิชาทหารกลุ่มนี้ก าลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเท่า ณ สถานศึกษาต่าง ๆ จ านวน 49 แห่ง มีจ านวนทั้งหมด 2,053 คน (Veterinary & 
Remount Department, 2018) 

การก าหนดขนาดกลุ ่มตัวอย่าง พิจารณาจากแนวคิดของ Hair, Black, Babin, and Anderson 
(2010) ที่ก าหนดไว้ว่า ขนาดกลุ่มตัวอย่างควรมีไม่น้อยกว่า 100 คน และควรมีอย่างน้อย 5-10 คน ต่อ 1 ตัวชี้วัด 
หรือ 10-20 คนต่อหนึ่งพารามิเตอร์ เพื่อให้ได้จ านวนที่เหมาะสมและมากพอส าหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยัน ผู้วิจัยจึงก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 1,232 คน คิดเป็นร้อยละ 60 ของจ านวนประชากร โดยใช้
วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิตามสัดส่วน (Proportional Stratified Random Sampling) ตามกลุ่ม
สถานศึกษา ดังนี้ 

1. แบ่งกลุ่มสถานศึกษาออกเป็น 3 กลุ่ม มีเกณฑ์จ าแนกกลุ่ม ดังนี้ 
กลุ่มท่ี 1 คือ สถานศึกษาท่ีมีนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 จ านวน 1 - 55 คน ซึ่งมีสถานศึกษา จ านวน 

38 แห่ง (มีจ านวนทั้งหมด 751 คน) 
กลุ่มที่ 2 คือ สถานศึกษาที่มีนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 จ านวน 56 - 120 คน ซึ่งมีสถานศึกษา 

จ านวน 8 แห่ง (มีจ านวนทั้งหมด 669 คน) 
กลุ่มที่ 3 คือ สถานศึกษาที่มีนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 จ านวน 121 - 300 คน ซึ่งมีสถานศึกษา 

จ านวน 3 แห่ง (มีจ านวนทั้งหมด 633 คน) 
2. เทียบสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างจากจ านวนประชากร ของกลุ่มสถานศึกษาได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ดัง

ตาราง 1 และท าการสุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนที่ค านวณได้ ด้วยวิธีจับสลากแบบไม่คืนกลับ โดยจะเก็บข้อมูลทุก
สถานศึกษาตามสัดส่วนจ านวนนักศึกษาวิชาทหาร 
 
ตาราง 1 จ านวนนักศึกษาวิชาทหารที่เป็นประชากรและกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามกลุ่มของสถานศึกษา 

กลุ่มที่ จ ำนวนสถำนศึกษำ 
จ ำนวน (คน)  

ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง 
1 38 751 451 
2 8 669 401 
3 3 633 380 

รวม 49 2,053 1,232 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบวัดความรักชาติของนักศึกษาวิชาทหาร 

ชั้นปีที่ 1 มีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ แต่ละระดับมีคะแนนแตกต่างกันตั้งแต่ 1 - 5 
คะแนนตามล าดับตามแบบของลิเคิร์ท ผู้วิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความรักชาติ เพ่ือให้ทราบถึง
แนวความคิด ความหมาย และองค์ประกอบต่าง ๆ ของความรักชาติ จากนั้นจึงสังเคราะห์องค์ประกอบความรักชาติ
ได้ 4 องค์ประกอบ ตามแนวคิดทฤษฎีของ Rothi, Lyons, and Chryssochoou (2005) คือ 1) ความรักชาติ 
เชิงหลงใหล 2) ความรักชาติเชิงสร้างสรรค์ 3) ความรักชาติเชิงสัญลักษณ์ และ 4) ความรักชาติเชิงหน้าที่พลเมือง แต่ละ
องค์ประกอบมี 3 ตัวชี้วัด โดยมีกรอบแนวคิดในการสร้างแบบวัดความรักชาติของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 ดังนี้  

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการสร้างแบบวัดความรักชาติของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 
 

ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
การด าเนินการสร้างและพัฒนาแบบวัดความรักชาติ มีดังนี้  
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความหมายของความรักชาติ องค์ประกอบความรักชาติและ

พฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลที่แสดงให้เห็นว่ามีความรักชาติ เพ่ือเขียนนิยามและเป็นแนวทางในการสร้าง
แบบวัดความรักชาติให้ครอบคลุมทุกด้าน 

2. ก าหนดโครงสร้างของแบบวัดความรักชาติ โดยใช้องค์ประกอบความรักชาติที่สังเคราะห์ได้ และก าหนด
ตัวชี้วัดขององค์ประกอบ ดังนี้  

การให้ความส าคัญ

ความรักชาติเชิงหลงใหล ความรักและหวงแหน

การคิดในแง่บวก

การเอาใจใส่ต่อสังคม

ความรักชาติเชิงสร้างสรรค์ การช่ืนชมยินดี

การวิพากษ์เชิงบวก

ความรักชาติ

การแสดงออกเชิงสัญลักษณ์

ความรักชาติเชิงสัญลักษณ์ ความภูมิใจในเอกลักษณ์ของไทย

การเห็นคุณค่า

การปฏิบัติตนตามกฎเกณฑ์

ความรักชาติเชิงหน้าทีพ่ลเมือง ความเช่ือม่ันในระบบ

การยอมรับกฎระเบียบ
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ตัวชี้วัดขององค์ประกอบที่ 1 ความรักชาติเชิงหลงใหล (Blind Patriotism: B) ประกอบด้วย 1) การให้
ความส าคัญ (B1) 2) ความรักและหวงแหน (B2) และ 3) การคิดในแง่บวก (B3) 

ตัวชี้วัดขององค์ประกอบที่ 2 ความรักชาติเชิงสร้างสรรค์ (Constructive Patriotism: C) ประกอบด้วย 
1) การเอาใจใส่ต่อสังคม (C1) 2) การชื่นชมยินดี (C2) และ 3) การวิพากษ์เชิงบวก (C3) 

ตัวชี้วัดขององค์ประกอบที่ 3 ความรักชาติเชิงสัญลักษณ์ (Symbolic Patriotism: S) ประกอบด้วย 
1) การแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ (S1) 2) ความภูมิใจในเอกลักษณ์ของไทย (S2) และ 3) การเห็นคุณค่า (S3)  

ตัวชี้วัดขององค์ประกอบที่ 4 ความรักชาติเชิงหน้าที่พลเมือง (Civic Patriotism: CI) ประกอบด้วย 
1) การปฏิบัติตนตามกฎเกณฑ์ (CI1) 2) ความเชื่อมั่นในระบบ (CI2) และ 3) การยอมรับกฎระเบียบ (CI3)  

3. ด าเนินการสร้างแบบวัด โดยสร้างข้อค าถามให้ครอบคลุมทุกตัวชี้วัดขององค์ประกอบตามนิยามเชิงปฏิบัติการ 
และกรอบแนวคิดของแบบวัดความรักชาติ 

4. น าแบบวัดความรักชาติที่มีจ านวน 60 ข้อ ไปให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านพฤติกรรมศาสตร์ ด้านจิตวิทยาและ
ด้านการศึกษา จ านวน 5 ท่าน พิจารณาความสอดคล้องของข้อค าถามกับนิยามเชิงปฏิบั ติการ แล้วคัดเลือก
ข้อค าถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่ .5 ขึ้นไป เหลือจ านวน 46 ข้อ จึงถือได้ว่าแบบวัดทั้ง 46 ข้อนั้น
สอดคล้องกับนิยามเชิงปฏิบัติการ รวมทั้งการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 

5. น าแบบวัดความรักชาติไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สังกัด
โรงเรียนวัดไร่ขิง จ านวน 82 คน ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับประชากร แต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
องค์ประกอบ จากนั ้นน าผลการตอบแบบวัดมาวิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนก เป็นรายข้อ โดยใช้การหาค่า
ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Corrected Item-Total Correlation) ในแต่ละด้าน ซึ่งหา
ได้จากสูตรสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product-Moment Coefficient Correlation: r) แล้ว
คัดเลือกข้อค าถามที่มีค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ .2 ขึ้นไป พบว่า มีค่าอ านาจจ าแนก (r) ตั้งแต่ .229 - .671 ทั้งนี้
ข้อค าถามผ่านการคัดเลือกทั้ง 46 ข้อ ดังแสดงในตาราง 2  

6. น าผลการตอบแบบวัดทั้ง 46 ข้อ มาหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบวัดทั้งฉบับและรายด้าน 
โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient: α) ซึ่งเกณฑ์ค่าความเชื่อมั่น
ต้องมีค่าตั้งแต่ .7 ขึ้นไป พบว่า ค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดทั้งฉบับเท่ากับ .952  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ความรักชาติเชิงหลงใหล ความรักชาติเชิงสร้างสรรค์ ความรักชาติเชิงสัญลักษณ์ และความรักชาติ
เชิงหน้าที่พลเมือง มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .869 .850 .880 และ .841 ตามล าดับ ดังแสดงในตาราง 2 

7. จัดท าแบบวัดความรักชาติฉบับสมบูรณ์ เพ่ือน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ส าหรับการศึกษาองค์ประกอบ 
จ านวน 1,232 คน ดังแสดงในตาราง 1 
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ตาราง 2 ค่าอ านาจจ าแนก (r) และค่าความเชื่อมั่น (α) ของแบบวัดความรักชาติ จ าแนกตามองค์ประกอบ 
องค์ประกอบ จ านวนข้อ r α 

ความรักชาติเชิงหลงใหล  10 .438 - .662 .869 
ความรักชาติเชิงสร้างสรรค์  13 .229 - .669 .850 
ความรักชาติเชิงสญัลักษณ์  13 .348 - .671 880 
ความรักชาติเชิงหน้าท่ีพลเมือง  10 .399 - .635 .841 
ทั้งฉบับ 46 .229 - .671 .952 

 
สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 ตอนที่ 1 การตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นของสถิติวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
1. ผลการตรวจสอบการแจกแจงข้อมูลของแต่ละข้อค าถาม จ านวน 46 ข้อ ต้องมีการแจกแจงแบบโค้ง

ปกติ ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน โดยใช้เกณฑ์ตามค่าความเบ้ (Skewness) และค่าความโด่ง 
(Kurtosis) (Milfont & Duckitt, 2004) จากผลการวิเคราะห์พบว่า มีค่า Skewness ตั้งแต่ -1.386 ถึง 0.550 
และค่า Kurtosis ตั้งแต่ -0.055 ถึง 2.394 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ แสดงว่าข้อมูลของแต่ละข้อค าถามมีการแจก
แจงแบบโค้งปกติ 

2. การตรวจสอบความเหมาะสมของข้อมูล เพ่ือตรวจสอบว่าข้อมูลในภาพรวมมีความเหมาะสม 
ที่จะวิเคราะห์องค์ประกอบ โดยค่า Kaiser–Mayor-Olkin: KMO ควรมีค่าเข้าใกล้ 1 และค่าความพอเพียง 
ของการเลือกตัวอย่าง (Measure of Sampling Adequacy: MSA) ควรมีค่ามากกว่า .5 (Kaiyawan, 2013) 
จากตาราง 3 พบว่า ค่า KMO เท่ากับ .932 และค่า MSA มีค่าตั้งแต่ .905 - .948 แสดงว่าข้อมูลในภาพรวมมี
ความเหมาะสมที่จะน ามาวิเคราะห์องค์ประกอบ  

 
ตาราง 3 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายใน (Intercorrelations Coefficient) ระหว่างตัวชี้วัด ค่า KMO ค่า MSA  
และค่า Bartlett’s Test 

ตัวช้ีวัดท่ี 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 

1.1 .939            
1.2 .482** .905           
1.3 .543** .651** .921          
2.1 .453** .369** .417** .927         
2.2 .346** .357** .330** .530** .942        
2.3 .452** .357** .424** .551** .462** .932       
3.1 .503** .526** .538** .511** .470** .477** .943      
3.2 .453** .647** .576** .442** .453** .438** .690** .924     
3.3 .572** .532** .576** .495** .452** .463** .692** .665** .942    
4.1 .329** .401** .395** .426** .414** .309** .502** .529** .476** .948   
4.2 .426** .447** .518** .425** .426** .396** .511** .542** .553** .503** .939  
4.3 .314** .375** .385** .414** .420** .355** .502** .519** .479** .533** .586** .926 

Bartlett’s test: 2=  5790.956, df = 66, p = .000 และ Kaiser-Mayor-Olkin (KMO) = .932 
**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01, ค่าแนวทแยง คือ ค่า Measures of Sampling Adequacy (MSA) 
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  2.1 การเอาใจใส่ต่อสังคม   2.2 การชื่นชมยินดี  2.3 การวิพากษ์เชิงบวก 
  3.1 การแสดงออกเชิงสัญลักษณ์  3.2 ความภูมิใจในเอกลักษณ์ของไทย   3.3 การเห็นคุณค่า 
  4.1 การปฏิบัติตนตามกฎเกณฑ์  4.2 ความเชื่อม่ันในระบบ   4.3 การยอมรบักฎระเบียบ 

 
3. ทดสอบสมมติฐานการแสดงความสัมพันธ์กันระหว่างข้อค าถามของตัวชี้วัด ใช้การทดสอบ Bartlett’s Test 

ที่ Chi-square (2) ควรมีระดับนัยส าคัญทางสถิติ < .05 และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างข้อค าถามควรมีค่า
ไม่น้อยกว่า .3 (Kaiyawan, 2013) จากตาราง 3 พบว่า 2 = 5790.956, df = 66, p = .000 และมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ตั้งแต่ .314 - .572 ทุกข้อค าถามของตัวชี้วัดมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ แสดงว่าข้อค าถามแต่ละข้อมีความสัมพันธ์กันจึงสามารถน ามาวิเคราะห์องค์ประกอบ
ต่อไปได ้ 
 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันหลังปรับโมเดลแล้ว พบว่า ค่าสถิติไค-สแควร์เท่ากับ 46.674, p = 

.090, df = 35 นั่นคือ ค่าสถิติไค-สแควร์แตกต่างจากศูนย์อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ แสดงว่า โมเดลมี 
ความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ นอกจากนี ้ได้พิจารณาร่วมกับค่าอัตราส่วนระหว่าง  
ไค-สแควร์กับชั้นความเป็นอิสระ (2/df) เท่ากับ 1.342 ทีม่ีค่าน้อยกว่า 2 ดัชนี GFI = .992, AGFI = .981, ค่า CFI 
= .999 ทีม่ีค่ามากกว่า .900 และดัชนี RMSEA = .019, SRMR = .019 ทีม่ีค่าน้อยกว่า .05 แสดงดังภาพประกอบ 2 

 

 
ภาพประกอบ 2 โมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันของความรักชาติของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 
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ตาราง 4 ค่าน้ าหนักองค์ประกอบขององค์ประกอบและตัวชี้วัดความรักชาติของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1                 
ค่าความแปรปรวนที่สกัดได้เฉลี่ยของตัวชี้วัด และค่าความเชื่อมั่นเชิงโครงสร้าง  จากการวิเคราะห์องค์ประกอบ 
เชิงยืนยัน 
องค์ประกอบ β b(SE) t R2 CR AVE 

ความรักชาติเชิงหลงใหล .876 .883 (.038) 23.385** .768 .783 .547 
การให้ความส าคัญ .672 .482 (.027) 18.184** .451   
ความรักและหวงแหน .733 .410 (.018) 23.015** .538   
การคิดในแง่บวก .808 .510 (↔) ↔ .653   

ความรักชาติเชิงสร้างสรรค์ .824 .815 (.039) 20.698** .679 .763 .518 
การเอาใจใส่ต่อสังคม .765 .430 (↔) ↔ .585   
การชื่นชมยินด ี .689 .367 (.019) 19.129** .475   
การวิพากษ์เชิงบวก .702 .457 (.023) 19.525** .493   

ความรักชาติเชิงสัญลักษณ ์ .977 1.000 (.035) 28.514** .954 .866 .683 
การแสดงออกเชิงสัญลักษณ ์ .846 .490 (↔) ↔ .715   
ความภูมิใจในเอกลกัษณ์ของไทย .814 .446 (.016) 28.627** .663   
การเห็นคุณค่า .819 .554 (.019) 28.990** .671   

ความรักชาติเชิงหน้าที่พลเมือง .835 .886 (.039) 22.519** .697 .803 .577 
การปฏิบัติตนตามกฎเกณฑ์ .733 .399 (.020) 19.926** .537   
ความเชื่อมั่นในระบบ .818 .470 (↔) ↔ .670   
การยอมรับกฎระเบยีบ .724 .424 (.021) 19.922** .524   

หมายเหตุ: ** มีนัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดับ .01 

                 (↔) ไม่รายงานค่า SE และ t เนื่องจากเป็นพารามิเตอร์ (Constrained Parameters) 

 
จากตาราง 4 พบว่า ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ในรูปคะแนนมาตรฐาน (β) ของตัวชี้วัด

ในแต่ละองค์ประกอบ แสดงดังตารางที่ 4 และมีรายละเอียดดังนี้  
องค์ประกอบที่ 1 ความรักชาติเชิงหลงใหล ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1.1 การให้ความส าคัญ (มี 4 ข้อย่อย) 

1.2 ความรักและหวงแหน (มี 3 ข้อย่อย) 1.3 การคิดในแง่บวก (มี 3 ข้อย่อย) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบในรูปคะแนน
มาตรฐานตั้งแต ่.672 - .808  

องค์ประกอบที่ 2 ความรักชาติเชิงสร้างสรรค์ ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 2.1 การเอาใจใส่ต่อสังคม 
(มี 5 ข้อย่อย) 2.2 การชื่นชมยินดี (มี 4 ข้อย่อย) 2.3 การวิพากษ์เชิงบวก (มี 4 ข้อย่อย) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
ในรูปคะแนนมาตรฐานตั้งแต ่.689 - .765  

องค์ประกอบที่ 3 ความรักชาติเชิงสัญลักษณ์ ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 3.1 การแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ 
(มี 5 ข้อย่อย) 3.2 ความภูมิใจในเอกลักษณ์ของไทย (มี 4 ข้อย่อย) 3.3 การเห็นคุณค่า (มี 4 ข้อย่อย) มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบในรูปคะแนนมาตรฐานตั้งแต่ .814 - .846  

องค์ประกอบที่ 4 ความรักชาติเชิงหน้าที่พลเมือง ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 4.1 การปฏิบัติตน
ตามกฎเกณฑ์ (มี 4 ข้อย่อย) 4.2 ความเชื่อมั่นในระบบ (มี 3 ข้อย่อย) 4.3 การยอมรับกฎระเบียบ (มี 3 ข้อย่อย) 
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มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบในรูปคะแนนมาตรฐานตั้งแต่ .724 - .818 แสดงว่าตัวชี้วัดของแต่ละองค์ประกอบทั้งหมด 
12 ตัว สามารถวัดความรักชาติของนักศึกษาวิชาทหารได้  

เมื่อพิจารณาค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ในรูปคะแนนมาตรฐาน (β) ขององค์ประกอบ พบว่า  
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกองค์ประกอบ แสดงว่าทั้ง 4 องค์ประกอบ เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญต่อ 
การพิจารณาถึงความรักชาติของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 เมื่อพิจารณารายละเอียดขององค์ประกอบ 
พบว่า ค่าน้ าหนักองค์ประกอบในรูปคะแนนมาตรฐานที่มีค่ามากที่สุด คือ ความรักชาติเชิงสัญลักษณ์ (β = .977) 
รองลงมา คือ ความรักชาติเชิงหลงใหล (β = .876) และความรักชาติเชิงหน้าที่พลเมือง (β = .835) ส่วน
องค์ประกอบที่มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบในรูปคะแนนมาตรฐานน้อยที่สุด คือ ความรักชาติเชิงสร้างสรรค์ (β = 
.824) และแต่ละองค์ประกอบมีความเชื่อมั่นในการวัดตั้งแต่ .679-.954 แสดงว่าทั้ง 4 องค์ประกอบ สามารถวัด
ความรักชาติของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 และยืนยันได้ว่าโมเดลองค์ประกอบความรักชาติเป็นไปตาม
กรอบแนวคิดทฤษฎีที่ผู้วิจัยก าหนดไว้  

นอกจากนั้นเพื่อเป็นการตรวจสอบว่าแบบวัดความรักชาติของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 ที่สร้างขึ้น  
เพ่ือใช้เก็บข้อมูลมีคุณภาพ ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) และความเชื่อมั่น
เชิงโครงสร้าง (Construct Reliability) (Sakulsriprasert, 2013) ดังนี้ 

1. ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) ประกอบด้วย ความเที่ยงตรง 2 ประเภท คือ 
ความเที่ยงตรงเชิงลู่ เข้า (Convergent Validity) และความเที่ยงตรงเชิงจ าแนก (Discriminant Validity)  
พิจารณาดังนี้ 

1.1 ค่าความแปรปรวนที่สกัดได้เฉลี่ยของตัวชี้วัด (Average Variance Extracted: AVE) ตั้งแต่ .518 - .683 
ซึ่งมากกว่า .5 ทุกค่า แสดงให้เห็นว่าแบบวัดความรักชาติมีความเที่ยงตรงเชิงลู่เข้า (Convergent Validity) ที่ดี 
หรือข้อค าถาม/ตัวชี้วัดในองค์ประกอบเดียวกันสามารถร่วมกันอธิบายองค์ประกอบนั้นได้ดี  

1.2 ค่า AVE มากกว่าค่าความแปรปรวนร่วมระหว่างองค์ประกอบ (Covariance: Cov) แต่ละคู่ (CovB.C = .350, 
CovB.S = .247, CovB.CI = .104, CovC.S = .293, CovC.CI = .118 และ CovS.CI = .206) แสดงให้เห็นว่าแบบวัด
ความรักชาติมีความเที่ยงตรงเชิงจ าแนก (Discriminant Validity) หรือองค์ประกอบโครงสร้างสามารถจ าแนกกลุ่ม
ผู้ตอบแบบวัดออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ ได้  

ดังนั้น สรุปได้ว่า แบบวัดความรักชาติของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 ที่สร้างขึ้น มีความเที่ยงตรง
เชิงโครงสร้าง (Construct Validity) หรือแบบวัดมีความสามารถในการวัดความรักชาติได้ตรงตามโครงสร้าง 
ของแนวคิดทฤษฎีที่ผู้วิจัยก าหนด 

2. ความเชื่อมั่นเชิงโครงสร้าง (Construct Reliability: CR) มีค่าตั้งแต่ .763 - .866 ซึ่งมากกว่า .7 ทุกค่า 
แสดงว่าองค์ประกอบโครงสร้างมีความคงเส้นคงวาในการวัด อันแสดงถึงความเชื่อมั่นของแบบวัด  

โมเดลองค์ประกอบความรักชาติของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 เป็นไปตามกรอบแนวคิดทฤษฎีที่ผู้วิจัย
ก าหนดไว้ และตัวชี้วัดมีทั้งหมด 12 ตัว สามารถวัดความรักชาติของนักศึกษาวิชาทหารได้ โดยองค์ประกอบ
ความรักชาติของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 มีจ านวน 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ความรักชาติเชิงหลงใหล 
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2) ความรักชาติเชิงสร้างสรรค์ 3) ความรักชาติเชิงสัญลักษณ์ และ 4) ความรักชาติเชิงหน้าที่พลเมือง ในแต่ละ
องค์ประกอบมี 3 ตัวชี้วัด ดังนี้  

องค์ประกอบที่ 1 ความรักชาติเชิงหลงใหล ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1.1) การให้ความส าคัญ 
1.2) ความรักและหวงแหน และ 1.3) การคิดในแง่บวก องค์ประกอบที่ 2 ความรักชาติเชิงสร้างสรรค์ ประกอบด้วย 
3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 2.1) การเอาใจใส่ต่อสังคม 2.2) การชื่นชมยินดี และ 2.3) การวิพากษ์เชิงบวก องค์ประกอบที่ 3 
ความรักชาติเชิงสัญลักษณ์ ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 3.1) การแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ 3.2) ความภูมิใจใน
เอกลักษณ์ของไทย และ 3.3) การเห็นคุณค่า องค์ประกอบที่ 4 ความรักชาติเชิงหน้าที่ ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด 
ได้แก่ 4.1) การปฏิบัติตนตามกฎเกณฑ์ 4.2) ความเชื่อมั่นในระบบ 4.3) การยอมรับกฎระเบียบ 

จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันสรุปได้ว่า โมเดลมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์  โดยมี
ค่าสถิติไค-สแควร์เท่ากับ 46.674,  p = .090, df = 35 นั่นคือ ค่าสถิติไค-สแควร์แตกต่างจากศูนย์อย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติ แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ นอกจากนี้ได้พิจารณา
ร่วมกับค่าอัตราส่วนระหว่างไค-สแควร์กับชั้นความเป็นอิสระ (2/df) เท่ากับ 1.342 ที่มีค่าน้อยกว่า 2 ดัชนี GFI 
= .992, AGFI = .981, ค่า CFI = .999 ทีม่ีค่ามากกว่า .900 และดัชนี RMSEA = .019, SRMR = .019 มีค่าเข้าใกล้ 0 
สรุปได้ว่า โมเดลที่สร้างขึ้นนั้นสามารถอธิบายความรักชาติของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 ได้เป็นอย่างดี และ 
การวิเคราะห์องค์ประกอบนี้เป็นวิธีการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างที่ดีวิธีหนึ่ง (Sakulsriprasert, 2013)  

สังคมไทยเป็นสังคมที่สงบสุข คนไทยได้อาศัยอยู่บนแผ่นดินไทยกันอย่างร่มเย็นเป็นสุขจนถึงทุกวันนี้ได้ 
ส่วนหนึ่งมาจากบรรพบุรุษที่เสียสละเลือดเนื้อเพ่ือปกป้องความเป็นเอกราชของชาติไว้ และอีกประการหนึ่ง
เป็นเพราะคนไทยทุกคน รักและหวงแหนในชาติ มีความปรารถนาดีต่อชาติ ไม่คิดร้ายหรือมุ่งร้ายท าลายชาติ 
นอกจากความรักชาติจะส่งผลดีต่อประเทศ เช่น ประเทศมีความเป็นปึกแผ่น มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน 
มีความสงบสุข ร่มเย็น และปลอดภัยแล้วนั้น ยังส่งผลดีต่อคนในชาติด้วย เช่น คนในชาติมีความรัก ความสามัคคี และ
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข โดยการปฏิบัติตนเป็นผู้มีความรักชาตินั้น สามารถท าได้หลายอย่าง เช่น การเคารพต่อ
สัญลักษณ์ของชาติไทย การปฏิบัติตามหน้าที่ของคนไทย การปฏิบัติตนเพ่ือแนะน าผู้อ่ืนให้มีความรักชาติ (Office 
of the Basic Education Commission, 2014) จะเห็นได้ว่าองค์ประกอบความรักชาติทั้ ง 4 องค์ประกอบนั้น 
มีความส าคัญต่อชาติเป็นอย่างยิ่ง 

เมื่อพิจารณาค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ในรูปคะแนนมาตรฐาน (β) ขององค์ประกอบ พบว่า 
ค่าน้ าหนักองค์ประกอบในรูปคะแนนมาตรฐานที่มีค่ามากที่สุด คือ ความรักชาติเชิงสัญลักษณ์ (β = .977) 
ซึ่งสามารถอธิบายความรักชาติได้ร้อยละ 95.4 ซึ่งความรักชาติเชิงสัญลักษณ์เป็นการแสดงออกทางพฤติกรรม 
ที่บ่งบอกว่าตนเองมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย โดยผ่านสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นสัญลักษณ์หรือเอกลักษณ์ของไทย 
ซึ ่งทฤษฎีปฏิส ัมพันธ์เช ิงส ัญลักษณ์ (Symbolic Interaction) ตามแนวคิดของ  George Herbert Mead 
(Turner, 2001) ก็ได้ให้ความส าคัญต่อสัญลักษณ์ไว้เช่นกันว่า “ถ้าไม่มีสัญลักษณ์ มนุษย์จะมีปฏิสัมพันธ์กันไม่ได้
และจะไม่มี “สังคม” เกิดขึ้นมา” รองลงมา คือ ความรักชาติเชิงหลงใหล (β = .876) สามารถอธิบายความรักชาติ
ไดร้้อยละ 76.8 ซึ่งความรักชาติเชิงหลงใหลเป็นการแสดงความรู้สึกและการแสดงความคิดเห็นที่บ่งบอกว่าตนเอง
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มีความรัก ความหวงแหนประเทศชาติ โดยการไม่กล่าวถึงประเทศในทางเสื่อมเสีย และไม่มองว่าสิ่งต่าง ๆ 
ที่เกิดขึ้นกับประเทศที่เป็นปัญหา ซึ่งสอดคล้องกับองค์ประกอบหนึ่งของทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกที่ให้ความส าคัญกับ 
การมองโลกในแง่ดี (Optimism) ซึ่งหมายถึง เป็นคุณลักษณะของการให้เหตุเชิงบวก ยอมรับในความบกพร่องต่าง ๆ 
และเชื่อว่าการมองโลกในแง่ดีเป็นการสร้างความเชื่อว่าจะเกิดความส าเร็จขึ้นในปัจจุบันและอนาคต (Luthans, 
Youssef, & Avolio, 2007) 

ความรักชาติเชิงหน้าที่พลเมือง (β = .835) สามารถอธิบายความรักชาติได้ร้อยละ 69.7 แสดงให้เห็นว่าความรัก
ชาติเชิงหน้าที่พลเมืองก็มีความส าคัญต่อความรักชาติเช่นกัน เนื่องจากการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีเป็นการแสดงให้
เห็นว่ามีความต้องการท า เ พื ่อความสงบสุขของสังคม การไม่ก่อความวุ ่นวายให้สังคม  การเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมของ Panthumanawin (1995) ที่ศึกษาสาเหตุ
พฤติกรรมของคนดีและคนเก่งว่ามีสาเหตุทางใจอะไรบ้าง โดยความรักชาติเชิงหน้าที่พลเมืองเป็นส่วนที่หนึ่ง ได้แก่ 
ดอกและผลไม้ของต้นไม้ มีการแสดงออกที่แสดงถึงลักษณะของพลเมืองดี ที่ท าดีละเว้นความชั่ว ท างานเพ่ือ
ส่วนรวมของประเทศ และองค์ประกอบที่มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบในรูปคะแนนมาตรฐานน้อยที่สุด คือ ความรักชาติ
เชิงสร้างสรรค์ (β = .824) แต่ก็สามารถอธิบายความรักชาติได้มากถึงร้อยละ 67.9 ซึ่งลักษณะของความรักชาติ
เชิงสร้างสรรค์เป็นการกระท าหรือพฤติกรรม การแสดงความรู้สึก และการแสดงความคิดเห็น ที่บ่งบอกว่าตนเอง
มีความมุ่งมั่นต่อการพัฒนาประเทศ เปรียบได้กับส่วนที่สอง ได้แก่ ส่วนล าต้นของต้นไม้ ที่แสดงถึงพฤติกรรม
ที่เอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งประกอบด้วยจิตที่มีลักษณะ 5 ด้าน คือ 1) เหตุผลเชิงจริยธรรม 2) มุ่งอนาคต
และการควบคุมตนเอง 3) ความเชื่ออ านาจในตน 4) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และ 5) ทัศนคติ คุณธรรมและ
ค่านิยม ตามทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมของ Panthumanawin (1995) 
 
ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้  
จากผลการวิจัยนี้ ท าให้ได้องค์ประกอบความรักชาติของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 ที่ยืนยันแล้ว  

ดังนั้นครูฝึกวิชาทหารที่สนใจสามารถน าแบบวัดความรักชาติ ซึ่งเป็นผลที่ได้จากการวิเคราะห์องค์ประกอบไปใช้
วัดระดับความรักชาติของนักศึกษาวิชาทหาร โดยน าผลการวัดระดับความรักชาติเป็นข้อมูลในการพัฒนา  
และเร่งพัฒนาองค์ประกอบความรักชาติที่ต่ าก่อนตามล าดับความเร่งด่วน หรือเป็นข้อมูลในการวางแผนการฝึก
วิชาทหารต่อไป นอกจากนั้นครูที่สอนในโรงเรียน สามารถน าแบบวัดความรักชาติของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 
ไปเป็นแนวทางในการพัฒนาแบบวัดความรักชาติให้เหมาะสมกับบริบทของตนเอง เพ่ือน าผลจากการวัดระดับ
ความรักชาติของนักเรียนไปใช้ในการเตรียมความพร้อมในการพัฒนานักเรียนในส่วนที่ยังบกพร่องและเสริมสร้าง
ในส่วนที่นักเรียนมีอยู่แล้วให้สามารถพัฒนาได้ดียิ่งขึ้น 

 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  
ควรศึกษาปัจจัยที ่ส ่งผลต่อความรักชาติของนักศึกษาวิชาทหาร ชั ้นปีที ่ 1 เ พื ่อเป็นข้อมูลใน 
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การส่งเสริมความรักชาติให้เพ่ิมมากขึ้น และเนื่องจากค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ในรูปคะแนน
มาตรฐาน (β) ของแต่ละองค์ประกอบมีค่าใกล้เคียงกัน จึงควรสร้างหลักสูตรการสอนที่เสริมสร้างความรักชาติ  
ของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 ที่ครอบคลุมและให้ความส าคัญกับความรักชาติทั้ง 4 องค์ประกอบเท่า ๆ กัน 
นอกจากนั้นถ้าศึกษาองค์ประกอบความรักชาติในบริบทอ่ืน เช่น นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 - 5, นักเรียนหรือ
นักศึกษาที่ไม่ได้เรียน รด. นักเรียนหรือนักศึกษาในช่วงวัยต่าง ๆ ซึ่งผลการศึกษาอาจจะได้องค์ประกอบที่มีจ านวน
หรือตัวชี้วัดขององค์ประกอบความรักชาติที่แตกต่างออกไป  
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