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การวิจัยครัง้นีมี้วัตถุประสงค์สําคัญเพ่ือสร้างแบบวัดคุณลักษณะนักวิจัยสําหรับนักเรียน

ระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น  ยึดคณุลกัษณะนกัวิจยัตามแนวคิดของเบิร์ก และลาติน ประกอบด้วย

คณุลกัษณะนกัวิจยั  5 ด้าน  คือ  ความใจกว้าง  ความอยากรู้อยากเห็น  ความซื่อสตัย์  ความอตุสาหะ  

ความรู้  และตรวจสอบคณุภาพของแบบวดัท่ีสร้างขึน้  ซึง่ประกอบด้วยค่าความเท่ียงตรงเชิงพินิจ  ค่า

อํานาจจําแนก  และค่าความเช่ือมั่น  โดยทําการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างในนักเรียนระดับชัน้

มธัยมศกึษาตอนต้น   ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศกึษา  2555  ของโรงเรียนมธัยมศกึษาสงักดัสํานกังานเขต

พืน้ท่ีการศึกษามธัยมศกึษา  เขต 2  จํานวน  1,588  คน  ซึ่งเลือกมาโดยการสุ่มแบบสองขัน้ตอน 

(Two-Stage Random Sampling)  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นมาตรประมาณคา่  5 ระดบั  

 ผลการวิจัยพบว่าแบบทดสอบวัดคุณลักษณะนักวิจัยท่ีสร้างขึน้มีคุณภาพใช้ได้ โดยมี

รายละเอียด ดงันี ้

  1.  การสร้างแบบวดัคุณลกัษณะนักวิจัยสําหรับนักเรียนระดบัชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น  

ประกอบด้วย 5 ด้าน  คือ  ด้านความใจกว้าง  12  ข้อ  ด้านความอยากรู้อยากเห็น 12 ข้อ  ความ

ซื่อสตัย์ 12 ข้อ ความอตุสาหะ 12 ข้อ และความรู้ 12 ข้อ รวมทัง้สิน้ 60 ข้อ 

  2.  ความเท่ียงตรงเชิงพินิจ  แบบวัดคุณลกัษณะนักวิจัยท่ีผ่านการพิจารณามีค่าดชันี

ความสอดคล้องจากการพิจารณาของผู้ เช่ียวชาญ  อยูร่ะหวา่ง 0.60  ถึง 1.00 

  3.  ค่าอํานาจจําแนก  แบบวดัคณุลกัษณะนกัวิจยัสําหรับนกัเรียนระดบัชัน้มธัยม มีค่า

อํานาจจําแนกตัง้แต ่ 0.35  ถึง   0.72 

  4.  ค่าความเช่ือมั่นของแบบวัดคุณลักษณะนักวิจัยสําหรับนักเรียนระดับชัน้มีความ

เช่ือมัน่แตล่ะด้าน  ตัง้แต ่ 0.86  ถึง  0.92  และคา่ความเช่ือมัน่รวมทัง้ฉบบัมีคา่  0.90 

  5.  ค่าความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างของแบบวดัคุณลกัษณะนักวิจยั  ตรวจสอบด้วยวิธี

วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั  พบค่าดชันีวดัความกลมกลืนของโมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืน

กบัข้อมลูเชิงประจกัษ์  ( 2χ = 3,230.95, df = 1,619, df/2χ  = 1.99 , GFI = 0.94 , AGFI = 0.93, 

RMSEA = 0.025, SRMR = 0.03 , CFI = 0.99 ) 
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 The main purposes of this research was to the  construction  of  researcher  

characteristics scale for  the  lower  secondary  school  students  by  using 5 characteristics  

of  Berg & Latin’ s theory. They  were  aspects, open-mindedness,  perseverance,  honesty,  

intellectual  curiosity  and  knowledge  of  a  specific  subject,  and to inspect the quality of 

the scale for face validity index, discrimination index and  reliability  of the scale. The 

participants were  1,588  lower  secondary  school  students  on  years  2012  from  

Secondary  Educational  service  Area  office 2 by  Two-Stage Random Sampling. The  

researcher  characteristics  scale  were  Likert-type  five-point  rating  scales.   

 The research results were as follows: 

  1.  The  construction  of  researcher  characteristics  scale  for  the  lower  

secondary  school  students  of 5 aspects, open-mindedness  12  items,  perseverance 12  

items, honesty 12  items,  intellectual  curiosity 12  items and  knowledge  of  a  specific  

subject 12  items,  total  60  items. 

  2.  The  face  validity  of researcher characteristics  scale  was  at  0.60  to  1.00 

  3.  Item  discriminating  of  researcher  characteristics  scale  was at  0.350  to  

0.721   

  4.  The  reliability  of  researcher  characteristics  scale  in  each  part  was  at  

0.864  to  0.927  and  the  whole  scale  was  0.90 

 5.  Construct Validity of  scale  was confirmed by factor analysis to calculate the 

statistic from the scale between the model fitted well and the empirical data  of  researcher  

characteristics  scale. The goodness of fit measures for the model were 2χ = 3,230.95,    

df = 1,619 ,  df/2χ = 1.99 , GFI = 0.94 , AGFI = 0.93, RMSEA = 0.025, SRMR = 0.031 , 

CFI = 0.99       
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ปริญญานิพนธ์ฉบบันีสํ้าเร็จลลุว่งได้ด้วยดีเน่ืองจากผู้วิจยัได้รับความเมตตา ความกรุณาอย่าง

ยิ่งจาก อาจารย์  ดร.สวุิมล  กฤชคฤหาสน์ ประธานควบคมุปริญญานิพนธ์  และอาจารย์  ดร. ดวงใจ  

สีเขียว กรรมการควบคมุปริญญานิพนธ์   ท่ีสละเวลาอนัมีคา่ในการดแูลเอาใจใสใ่ห้คําปรึกษาตลอดจน

การตรวจแก้ไขข้อบกพร่องให้มีความสมบรูณ์ยิ่งขึน้  ผู้วิจยัขอกราบขอบพระคณุเป็นอยา่งสงู 

ขอกราบขอบพระคณุ  รองศาสตราจารย์ชศูรี   วงศ์รัตนะ   ประธานการสอบปริญญานิพนธ์  

และอาจารย์  ดร.วิไลลกัษณ์  ลงักา  กรรมการสอบปริญญานิพนธ์   ท่ีให้ความเมตตา   เสนอแนะ

ข้อบกพร่อง เพ่ือให้ปริญญานิพนธ์ฉบบันีมี้ความสมบรูณ์มากยิ่งขึน้ และขอขอบพระคณุคณาจารย์ภาค

วิชาการวดัผลและวิจยัการศึกษาทุกท่านท่ีกรุณาให้การอบรมสัง่สอน ประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ 

ประสบการณ์ท่ีดีและมีคณุคา่อยา่งยิ่งกบัผู้วิจยั  

 ขอกราบขอบพระคุณผู้ เช่ียวชาญทัง้ 5 ท่าน  ได้แก่  รองศาสตราจารย์ชูศรี   วงศ์รัตนะ        

รองศาสตราจารย์นิภา  ศรีไพโรจน์  อาจารย์  ดร.อิทธิพทัธ์  สวุทนัพรกลู  และอาจารย์  ดร.วิไลลกัษณ์  

ลงักา  ท่ีให้ความกรุณาในการตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงเคร่ืองมือในการทํา

วิจยัครัง้นีเ้ป็นอยา่งดี 

ขอกราบขอบพระคณุผู้บริหารสถานศกึษา และคณะครูของโรงเรียนกลุ่มตวัอย่างท่ีให้ความ

อนเุคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมลู  และขอขอบใจนกัเรียนท่ีให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมลู 

คณุคา่แห่งการศกึษาและประโยชน์อนัพงึมีจากการทําปริญญานิพนธ์ฉบบันี ้ขอมอบแด ่บดิา 

มารดา และบรูพคณาจารย์ทกุท่านของผู้วิจยัทัง้ในอดีตและปัจจบุนั ท่ีได้อบรมสัง่สอน และปลกูฝัง 

คณุธรรม จริยธรรม ตลอดจนประสทิธ์ิประสาทวิชาความรู้ให้กบัผู้วิจยั 

 

 

 

เบญจวรรณ   เลศิหตัถกิจ 

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญ 
 

บทที่ หน้า 
 1  บทนํา   
 ภมูิหลงั  .. ................................................................................................................ 1 

 ความมุง่หมายของการวิจยั ........................................................................................ 5 

 ความสําคญัของการวิจยั ........................................................................................... 5 

 ขอบเขตของการวิจยั ................................................................................................. 5  

 ประชากร ........................................................................................................... 6  

 กลุม่ตวัอยา่ง ...................................................................................................... 6  

       ตวัแปรท่ีศกึษา ................................................................................................... 6 

 นิยามศพัท์เฉพาะ ..................................................................................................... 6 

 กรอบแนวคดิในการสร้างแบบทดสอบวดัคณุลกัษณะนกัวิจยั ........................................ 8 
 
 2  เอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวข้อง 
  เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบันกัวิจยั ..................................................................................... 9 

 ความหมายของนกัวิจยั ....................................................................................... 9 

 การสร้างนกัวจิยั ................................................................................................ 10 

 คณุลกัษณะนกัวิจยั ........................................................................................... 11 

 เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัคณุลกัษณะ ............................................................................. 26 

 ความหมายของคณุลกัษณะ ............................................................................... 26 

 ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัคณุลกัษณะ ........................................................................ 26 

 คณุลกัษณะของพฒันาการในระดบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น ....................... 29 

 หลกัการสร้างแบบวดัคณุลกัษณะ ....................................................................... 33 

 การตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือ ......................................................................... 39 

 เอกสารงานวจิยัท่ีเก่ียวข้อง ....................................................................................... 57 
 
 3  วิธีดาํเนินการวิจัย 
  การกําหนดประชากรและการเลือกกลุม่ตวัอยา่ง ......................................................... 62 

  การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั .............................................................................. 67 

  การเก็บรวบรวมข้อมลู .............................................................................................. 75 



 

สารบัญ (ต่อ) 
 
บทที่ หน้า 
 3  (ต่อ) 
  การจดักระทําและการวิเคราะห์ข้อมลู ........................................................................ 77 

  
 4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
  สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ......................................................................... 81 

  การนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลู ............................................................................ 82 

  ผลการวิเคราะห์ข้อมลู .............................................................................................. 82 

 
 5  สรุปผลการวิจัย อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
  ความมุง่หมายและวิธีดําเนินการวิจยั ......................................................................... 98 

  สรุปผลการวิจยั ....................................................................................................... 98 

  อภิปรายผลการวิจยั ................................................................................................ 100 

  ข้อเสนอแนะ .......................................................................................................... 102 

 

บรรณานุกรม ...................................................................................................................... 104 

 

ภาคผนวก............................................................................................................................ 111 

 ภาคผนวก ก.............. ...................................................................................................... 112 

 ภาคผนวก ข...... .............................................................................................................. 125 

 ภาคผนวก ค......... .......................................................................................................... 132

 ภาคผนวก ง.... ................................................................................................................ 138 

 

ประวัตย่ิอผู้วจิัย ................................................................................................................... 140 

 

 

 

 

 



 

บัญชีตาราง 
 

ตาราง หน้า 
 1   การสรุปและสงัเคราะห์องค์ความรู้ของเคร่ืองมือการสร้างคณุลกัษณะนกัวิจยั   .................. 59 

 2   ประชากรในการวิจยั จําแนกตามขนาดโรงเรียน   ............................................................ 62 

 3   กลุม่ตวัอยา่งในการวิจยั จําแนกตามขนาดโรงเรียน และจํานวนนกัเรียน    ........................ 66 

  4   ข้อคําถามตามตวับง่ชีใ้นแตล่ะด้าน ............................................................................... 70 

 5   วตัถปุระสงค์และจํานวนกลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ทดสอบครัง้ท่ี 1  และ 2 .................................... 72 

 6   การจดัเรียงชดุแบบวดัยอ่ยในแตล่ะฉบบั ........................................................................ 76 

 7   เกณฑ์ท่ีใช้ในการตรวจสอบความสอดคล้อง ................................................................... 79 

 8   คา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) จากการพิจารณาของผู้ เช่ียวชาญ ..................................... 83 

 9   คา่อํานาจจําแนก (r) ของแบบวดัคณุลกัษณะนกัวิจยัสําหรับนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษา 

  ตอนต้น  ก่อนและหลงัการคดัเลือกจําแนกตามรายด้านและรวมทัง้ฉบบั    ..................... 84 

 10  คา่ความเช่ือมัน่ (α ) ของแบบวดัคณุลกัษณะนกัวิจยั (Try  Out) .................................... 85 

 11  จํานวนและร้อยละของนกัเรียนท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง จําแนกตามคณุลกัษณะของกลุม่ 

   ตวัอยา่ง   ................................................................................................................ 86 

 12  คา่สถิตพืิน้ฐานของแบบวดัคณุลกัษณะนกัวิจยัด้านความใจกว้าง  ด้านความอยากรู้อยากเห็น  

       ด้านความซ่ือสตัย์  ด้านความอตุสาหะ  และด้านความรู้  โดยจําแนกตามระดบัชัน้ ......... 87 

 13  คา่อํานาจจําแนก (r) และคา่ความเช่ือมัน่ (α ) ของแบบวดัคณุลกัษณะนกัวิจยัสําหรับ 

        นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น  ........................................................................ 89 

  14  คา่สถิตจิากการทดสอบความสอดคล้องกลมกลืนกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ของแบบวดั 

   คณุลกัษณะนกัวจิยั (อนัดบัหนึง่) ............................................................................... 90 

 15  คา่สถิตจิากการทดสอบความสอดคล้องกลมกลืนกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ของแบบวดั 

  คณุลกัษณะนกัวจิยั (อนัดบัสอง)    ............................................................................ 95 

 16  ดชันีความสอดคล้องของการประเมนิจากผู้ เช่ียวชาญ ในการตรวจสอบคณุภาพของ 

  แบบวดัคณุลกัษณะนกัวิจยัจํานวน 112 ข้อ  (พิจารณาคดัเลือกคา่ IOC≥ 0.50) ........... 112 

 17  คา่อํานาจจําแนก (r) ของแบบวดัคณุลกัษณะนกัวิจยัสําหรับนกัเรียนระดบัชัน้ 

  มธัยมศกึษาตอนต้นจํานวน  97 ข้อ .......................................................................... 117 

 18  คา่อํานาจจําแนก (r) และคา่ความเช่ือมัน่ ( ) ของแบบวดัคณุลกัษณะนกัวิจยั 

  สําหรับนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นจํานวน  60 ข้อ ....................................... 121 
 



 

บัญชีภาพประกอบ  
 
ภาพประกอบ หน้า 
  1   กรอบแนวคดิในการวิจยั   ............................................................................................ 8 

 2   แสดงการสุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั ............................................................................ 65 

  3   ลําดบัขัน้ตอนในการสร้างเคร่ืองมือ .............................................................................. 68 

 4   โมเดลการวิเคราะห์ยืนยนัองค์ประกอบอนัดบัแรกของโมเดลแบบวดัคณุลกัษณะนกัวิจยั 

       สําหรับนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นจําแนกตามองค์ประกอบ ........................... 94 

 5   โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบยืนยนัอนัดบัท่ีสองของโมเดลแบบวดัคณุลกัษณะนกัวิจยั     

    สําหรับนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นจําแนกตามองค์ประกอบ    ....................... 97 

 

 

 



บทที่ 1 
บทน า 

 
ภูมิหลัง 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  เป็นกฎหมายรองรับและเป็นกลไกส าคัญที่
น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติ  ส่งผลให้เกิดกระแสความต่ืนตัวและเคลื่อนไหวในการ
ด าเนินงาน  ทั้งต่อหน่วยงาน  องค์กร  และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  เพื่อสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่ง
ภูมิปัญญาและการเรียนรู้อีกทั้งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา  ศาสนา  ศิลปะ  และวัฒนธรรม  
ระยะที่ 9 (พ.ศ. 2545–2549) ได้มุ่งเน้นให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ที่สร้าง
โอกาสให้คนไทยทุกคนคิดเป็น  ท าเป็น  มีเหตุผล  สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต  รู้จักใช้ข้อมูลที่มีอยู่
อย่างหลากหลายเพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนาตนเอง  ซึ่งการจะหล่อหลอมให้เกิดคุณลักษณะ
ดังกล่าวได้  ต้องฝึกให้รู้จักใช้กระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อถือได้  และกระบวนการที่สร้างความรู้ได้อย่าง
เป็นระบบระเบียบคือ  การวิจัย  ซึ่งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาฯ ระยะที่ 9 ได้ระบุไว้ชัดเจน
ว่าการวิจัยเป็นแนวทางด าเนินการหนึ่งที่น าไปสู่การสร้างสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้  (กรม
วิชาการ.2545:1 - 2) มาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  
2551 (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551:  20)  เน้นถึงสมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียน เป็นเป้าหมายส าหรับพัฒนาเด็กและเยาวชน   การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
ผู้เรียนจะต้องอาศัยกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  เป็นเครื่องมือที่จะน าพาตนเองไปสู่เป้าหมายของ
หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ที่จ าเป็นส าหรับผู้ เรียน อาทิกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
กระบวนการสร้างความรู้   กระบวนการคิด กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และ
แก้ปัญหา กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง กระบวนการปฏิบัติลงมือท าจริง  กระบวนการ
จัดการ กระบวนการวิจัย กระบวนการเรียนรู้การเรียนรู้ของตนเอง กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย  
กระบวนการเหล่านี้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนควรได้รับการฝึกฝนและพัฒนา เพราะจะ
สามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี   

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) หรือ The Thailand Research Fund (TRF) เป็น
องค์กรขนาดเล็กของรัฐ ภายใต้ก ากับของส านักนายกรัฐมนตรีที่มิได้ใช้ระบบราชการเป็นกลไกควบคุม
องค์กร ถือก าเนิดอย่างเป็นทางการเมื่อรัฐสภาได้ให้ความเห็นชอบตราพระราชบัญญัติกองทุน
สนับสนุนการวิจัย พ.ศ.2535 เพื่อท าหน้าที่สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ทั้งในระดับท้องถิ่นและ
ระดับประเทศ โดยใช้การวิจัยเป็นกลไกสร้างฐานความรู้ส าหรับการแก้ปัญหาให้แก่สังคมทิศทางของ
การด าเนินงานของ สกว. ต้ังอยู่บนฐานของความเชื่อที่ว่า "สังคมจะเจริญก้าวหน้าได้อย่างมีทิศทาง
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และมั่นคงต้องมีวิจัย" ซึ่งหมายถึงมีทั้งความรู้ มีกระบวนการสร้างความรู้มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการสร้าง
ความรู้และมีวัฒนธรรมการใช้ความรู้ เพื่อก าหนดทิศทางของประเทศ   ดังนั้นการผลักดันให้เกิดสังคม
ความรู้จนถึงขั้นที่คนไทยมีวิจัยเป็นวิถีชีวิตคงจะต้องเริ่มปลูกฝังต้ังแต่เยาว์วัย สกว. จึงมีแนวนโยบายที่
จะพัฒนานักวิจัยรุ่นเยาว์ คือ กลุ่มที่อยู่ในวัยก่อนระดับอุดมศึกษา โดยสนับสนุนให้เยาวชน มีกิจกรรม
การวิจัยเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ อันเป็นการสร้างปัญญาให้เป็นภูมิคุ้มกันในการรู้เท่าทันและเลือก
รับสิ่งต่างๆ ได้จึงมีโครงการพัฒนาการบริหารจัดการด้วยการจัดการความรู้และกระบวนการเรียนรู้ เพื่อ
พัฒนานักวิจัยรุ่นเยาว ์(ระดับนักเรียน)“ซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เป็นกฎหมาย
แม่บททางการศึกษาของไทยได้ให้ความส าคัญกับการวิจัยและก าหนดไว้หลายมาตราที่ชี้ให้เห็นว่าการ
วิจัยเป็นกระบวนการที่ควบคู่ไปกับกระบวนการเรียนรู้  และกระบวนการท างานของผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษา   ซึ่งเป็นกลไกที่น าไปสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้  กล่าวคือ  มาตรา 24(5) ระบุให้
ใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้  ผู้เรียนสามารถใช้การวิจัยเพื่อศึกษาเรื่องที่ น่าสนใจ
และต้องการหาความรู้ใหม่หรือต้องการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น การวิจัยจึงสัมพันธ์กับกระบวนการเรียนรู้  
ซึ่งจะช่วยฝึกกระบวนการคิด  การจัดการ  หาเหตุผลในการตอบปัญหาและรู้จักประยุกต์ความรู้มาใช้
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2542  ได้ก าหนดให้น าการ
วิจัยมาใช้เป็นกระบวนการควบคู่ไปกับกระบวนการเรียนและการด าเนินงานเพื่อพัฒนาการเรียนรู้โดย
ใช้การวิจัยในกระบวนการเรียนรู้ดังนี้คือ มุ่งให้ผู้เรียนท าวิจัยเพื่อใช้กระบวนการวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของ
การเรียนรู้  ผู้เรียนสามารถวิจัยในเรื่องที่สนใจหรือต้องการหาความรู้หรือต้องการแก้ไขปัญหาการ
เรียนรู้ได้  ซึ่งกระบวนการวิจัยจะช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกการคิด  ฝึกการวางแผน  ฝึกการด าเนินงานและฝึก
หาเหตุผลในการตอบปัญหา  โดยผสมผสานองค์ความรู้แบบบูรณาการเพื่อให้เกิดประสบการณ์การ
เรียนรู้จากสถานการณ์จริง  การวิจัยเป็นกระบวนการค้นหาความรู้และแนวทางปฏิบัติที่น าไปสู่การ
ปฏิรูปการเรียนรู้ที่เชื่อถือได้  สามารถน าผลการค้นพบมาแก้ไขการเรียนรู้หรือตัดสินใจพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และเนื่องจากการวิจัยเป็นกระบวนการเชิงระบบที่ใช้การศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์”   (กรมวิชาการ. 2545 : 9) 
 ภารกิจที่ส าคัญของสถานศึกษา  คือการสร้างคนให้มีปัญญามีความคิด  มีความรู้และทักษะ  
สามารถประกอบสัมมาชีพได้เป็นบุคคลเรียนรู้ตลอดเวลาสามารถปรับเปลี่ยนไปตามสังคม   การเรียนรู้
หรือสังคมวิชาการ  มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคู่กับศิลปะ  ความเข้าใจธรรมชาติ  
สิ่งแวดล้อม  สังคมวัฒนธรรมไทย  และความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันทั้งในระดับชุมชน  ประเทศและ
ระดับนานาชาติ  สร้างคนให้มีหลักศาสนธรรมประจ าใจ  มีระเบียบวินัย  ความเป็นประชาธิปไตย  
เคารพอาวุโส  ความภูมิใจในชาติ  และถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน  สถานศึกษาจึงจ าเป็นที่
จะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปตามความจ าเป็นที่จะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปแบบโครงสร้างการ
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บรหิารและจัดการการขยายการศึกษาภายใต้งบประมาณที่จ ากัด  การสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ  
การขยายวิชาการใหม่ให้ทันโลก  เข้าสู่ระดับสากลการขยายการศึกษาสู่ปวงชน  การแข่งขันกันโดยเสรี
ในด้านคุณภาพและมาตรฐานทั้งทางด้านการบริหาร  การจัดการ  การให้การศึกษา  การวิจัย  การ
บริการทางวิชาการ  เสรีภาพในการด าเนินงานให้เกิดความคล่องตัวปรับเปลี่ยนให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลก  และความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาประชาธิปไตย (ส านักงานคณะกรรมการศึกษา
แห่งชาติ. 2543: 3) 
 การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของศาสตร์ทุกสาขา  มีเป้าหมายส าคัญคือการได้มาซึ่งความรู้ความ
เข้าใจในสิ่งที่ต้องการศึกษาอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ  หรือการกระท าที่มีระบบสามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องได้  ซึ่งจะเป็นไปได้ต่อเมื่อผู้แสวงหาความรู้  หรือผู้วิจัยนั้นมีความเข้าใจในระเบียบวิธีการ
วิจัยที่จะได้มาซึ่งความรู้ความเข้าใจ  ในสิ่งที่ต้องการศึกษาก่อนที่จะลงมือท าการวิจัย  ซึ่งหมายความ
ว่าผู้ที่จะท าการวิจัยจ าต้องรู้ถึงลักษณะของงานวิจัยโดยทั่วไป  ขั้นตอนของการวิจัยและรายละเอียด
ของแต่ละขั้นตอนทั้งในเชิงทฤษฎีและในด้านปฏิบัติ  (สมาคมนักวิจัย. 2546: 84)  จ านวนนักวิจัยใน
ประเทศไทยมีประมาณหนึ่งหมื่นคน  แต่เกือบทั้งหมดท างานวิจัยเฉพาะช่วงเวลา  และมีแนวโน้มว่า
นักวิจัยที่มีความสามารถสูงถูกดึงตัวไปท างานอ่ืนทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนขึ้นเรื่อยๆ  จึงนับได้ว่า
ประเทศไทยขาดแคลนนักวิจัยเป็นอย่างยิ่ง  ในขณะที่การพัฒนาของประเทศมีความต้องการการวิจัย
และพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในสังคมโลกยุคโลกาภิวัฒน์  
(วิจารณ์  พาณิช. 2537:  6) ที่ผ่านมาการวิจัยประเภทต่างๆ มักจ ากัดผูกขาดการศึกษาค้นคว้า  การ
สร้างทฤษฎีใหม่ๆ องค์ความรู้  การแก้ไขปัญหาต่างๆ ไว้ในสถาบันอุดมศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ระดับปริญญาโท  ปริญญาเอก  และบัณฑิตศึกษา   การศึกษาวิจัยคล้ายเป็นเครื่องมือที่ยุ่งยาก   
ซับซ้อน  ปรุงแต่งเป็นงานวิชาการระดับสูงที่ต้องการเทคนิค  ทักษะ  องค์ความรู้เฉพาะด้านและจ ากั ด
วงแคบอยู่กับกลุ่มนักวิชาการในมหาวิทยาลัยเท่านั้น  ผลงานทางด้านวิจัยส่วนใหญ่จึงรับใช้เฉพาะด้าน
เฉพาะกลุ่ม  เกิดประโยชน์วงแคบ  การวิจัยจึงไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการแก้ไขปัญหาวิถีชีวิตและ
วิกฤตทางชุมชนและสังคมได้มากนัก  ทั้งๆที่องค์ความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านเป็นแบบสั่งสมคัดสรร
ด าเนินมายาวนานและต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการศึกษากับชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนแบบผสมผสานการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  ทางเลือกใหม่ในการเสริมสร้างสุขภาพชุมชน  การจัดการโดยชุมชนกระบวนการ
สร้างความรู้สู่ท้องถิ่นและอ่ืนๆ  ในทิศทางและกระบวนทัศน์ใหม่ของการวิจัยจึงเป็นเรื่องที่เปิดกว้างขึ้น
เป็นเครื่องมือของกระบวนการเรียนรู้  การศึกษาวิจัยจึงลงสู่ชาวบ้าน  ผู้น าชุมชน  องค์กรเอกชน  เด็ก
นักเรียน  กลุ่มเยาวชน  งานวิจัยมิใช่จ ากัดเฉพาะในสถาบันการศึกษา (สมพงษ์ จิตระดับ  สุอังคะวาทิน. 
2547:  81) การวิจัยจัดเป็นกระบวนการทางปัญญาที่จ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ  การอยู่รอดของ
ประเทศจึงต้องท าให้การวิจัยเป็นวิถีชีวิต  หรือเป็นวัฒนธรรม  การวิจัยจึงควรเกิดขึ้นในทุกพื้นที่  ทุกวัย  
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และเยาวชนในวัยเรียนจัดเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการสร้างวัฒนธรรมการวิจัย    (สถาบันวิจัยและ
พัฒนา. 2551: 13) จากเหตุผลข้างต้นท าให้เราทราบว่า  เด็กก็สามารถเป็นนักวิจัยได้  เพราะ
กระบวนการวิจัยเกิดขึ้นได้กับทุกๆ คน แม้กระทั่งในเด็กนักเรียน   

การปฏิรูปการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช 2542  ได้กล่าวถึง
การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาไว้ในหมวด 4 แนวการจัดการศึกษา  และหมวด 9  เทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา  โดยมีนัยที่แสดงให้เห็นว่าผู้เรียนต้องน ากระบวนการวิจัยมาใช้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้  
ผู้สอนต้องวิจัยเพื่อพัฒนาการสอน  และผู้บริหารสถานศึกษาต้องวิจัยเพื่อประกันคุณภาพการจัด
การศึกษา  กรมวิชาการจึงมุ่งส่งเสริมให้มีการน าการวิจัยมาใช้ในระบบการเรียนรู้และระบบการบริหาร
จัดการในสถานศึกษา  ให้จัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  และบรรลุมาตรฐานการ
เรียนรู้ของแต่ละกลุ่มสาระวิชา  การจัดการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นซึ่งเป็นช่วง
สุดท้ายของการศึกษาภาคบังคับ  มุ้งเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการวิจัยพัฒนาการเรียนรู้โดยส ารวจ
ความถนัดความสนใจของตนเอง  ส่งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพส่วนตน  มีทักษะในการคิด
วิจารณญาณ  คิดสร้างสรรค์  และคิดแก้ปัญหา  มีทักษะในการด าเนินชีวิต  มีทักษะการใช้เทคโนโลยี
เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้  มีความรับผิดชอบต่อสังคม    มีความสมดุลทั้งด้านความรู้  ความคิด  
ความดีงาม  และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  ตลอดจนใช้เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ
(กรมวิชาการ. 2545 :9 - 10)   ส าหรับแนวทางการจัดการเรียนรู้นั้นผู้สอนในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ควรพิจารณาการด าเนินการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีหลักการทฤษฎีที่ยาก  ซับซ้อน อาจ
จัดแยกเฉพาะเรื่อง  และควรเน้นการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานมากขึ้นเพื่อมุ่งให้ผู้เรียนเกิดความคิด  
ความเข้าใจ  และรู้จักตนเองในด้านความสามารถ  ความถนัดเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ  สถานศึกษา
ต้องจัดบรรยากาศการเรียนรู้ให้เหมาะสม(กรมวิชาการ. 2545:23) ท าให้เกิดโครงการต่างๆ ขึ้นในแต่ละ
โรงเรียนไม่ว่าจะเป็นโครงการนักวิจัยรุ่นเยาว์  โครงการยุวนักวิจัย  ฯลฯ  เพื่ออบรมและปลูกฝั่งนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นให้มีความรู้เกี่ยวกับการวิจัยเพื่อการจัดท าโครงงาน  และฝึกการปฏิบัติ
ศึกษาวิจัยด้วยตนเองเพื่อสร้างนิสัยการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสนับในการสร้างรากฐานความเป็นนักวิจัย
ต่อไป 
  การวิจัยเป็นงานที่ต้องใช้ความคิดเพื่อแก้ปัญหา  เป็นกระบวนการสร้างสรรค์ทางปัญญา
ของมนุษย์   การมีความรู้ทางการวิจัยอย่างเดียวแต่ขาดคุณลักษณะของนักวิจัยที่ดี  ย่อมไม่มี
ประโยชน์ต่องานวิจัยแต่อย่างใด  ทั้งนี้เพราะงานวิจัยเป็นงานที่ละเอียด  มีขั้นตอนในการท างานมาก   
ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยความวิริยะอุตสาหะพากเพียรสูง  และในขณะเดียวกันผลงานวิจัยจะมีคุณค่า  
น่าเชื่อถือเพียงใด  ย่อมขึ้นอยู่กับคุณลักษณะที่ดีบางประการของนักวิจัยด้วย   นักวิจัยที่จะประสบ
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ความส าเร็จในการวิจัยนั้นจะต้องมีคุณลักษณะและความสามารถทั้งด้านอารมณ์    มีแรงขับทาง
อารมณ์ต่างๆ มีความรู้   ความสามารถในการตัดสินใจและบังคับตนเอง  ดังนั้นนักวิจัยต้องมี
คุณลักษณะของนักวิจัยที่ดีจึงจะประสบความส าเร็จในการท างานวิจัย    ทั้งนี้หากมีเครื่องมือที่ใช้วัด
คุณลักษณะนักวิจัยที่มีคุณภาพจะท าให้ทราบถึงคุณลักษณะนักวิจัยที่มีอยู่ในตัวของผู้เรียนแต่ละคน  
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไข  ปรับปรุง  ส่งเสริม  และพัฒนาคุณลักษณะนักวิจัยในตัวผู้เรียนให้
มากยิ่งขึ้น  จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยมีความสนใจจะท าการศึกษาเกี่ยวกับการสร้างแบบวัด
คุณลักษณะนักวิจัยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น   แบบวัดคุณลักษณะนักวิจัยน้ีจะเป็น
ประโยชน์ในการหาแนวทางและวิธีการที่ถูกต้องเหมาะสมในการพัฒนาและปลูกฝังคุณลักษณะ
นักวิจัยของนักเรียนเพื่อใหเ้ป็นนักวิจัยที่ดีมีคุณภาพในอนาคตต่อไป 
 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 จากการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ผู้วิจัยมีความมุ่งหมายดังนี้ 
  1.  เพื่อสร้างแบบวัดคุณลักษณะนักวิจัยส าหรับของนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น   
  2.  เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดคุณลักษณะนักวิจัยส าหรับนักเรียนในชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น   
   2.1  ด้านอ านาจจ าแนก 
   2.2  ด้านความเชื่อมั่น 
   2.3  ด้านความเที่ยงตรง 
 
ความส าคัญของการวิจัย 
 การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ท าให้ได้เครื่องมือที่ใช้วัดคุณลักษณะนักวิจัยส าหรับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น  ที่มีคุณภาพและท าให้ทราบว่าเด็กในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีคุณลักษณะ
นักวิจัยในแต่ละด้านมากน้อยเพียงใด  ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ครูและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา  ในการ
น าผลการวิจัยไปส่งเสริม  การปลูกฝัง  และพัฒนาคุณลักษณะนักวิจัยให้เหมาะกับนักเรียน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยเพื่อสร้างเครื่องมือวัดคุณลักษณะนักวิจัยส าหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น  ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัยดังนี้ 
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 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย   
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ภาคเรียนที่  2  
ปีการศึกษา 2555  โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  
จ านวน   51  โรงเรียน มีประชากรทั้งสิ้น   85,359   คน  เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน  
28,402 คน   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  จ านวน  29,398 คน  และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
จ านวน  27,559  คน   
 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ภาคเรียนท่ี 
2  ปีการศึกษา  2555 โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2   
จ านวน  9  โรงเรียน   จ านวนนักเรียน  1,588  คน  ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบสองขั้นตอน (Two - 
Stage Sampling)   
 
 ตัวแปรที่ศึกษา 
  ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา  คือ  คุณภาพของแบบวัดคุณลักษณะนักวิจัยส าหรับนักเรียนใน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2   
อันได้แก ่
   1.  อ านาจจ าแนก 
   2.  ความเชื่อมั่น 
   3.  ความเที่ยงตรง 
 
 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1.  คุณลักษณะนักวิจัย  หมายถึง   ลักษณะอันพึงประสงค์ที่เกิดขึ้นในตัวของผู้เรียนเพื่อ
แสดงว่าบุคคลนั้นเป็นนักวิจัยประกอบด้วยคุณลักษณะ  5  ด้าน  ได้แก่  ความใจกว้าง  ความอยากรู้
อยากเห็น  ความซื่อสัตย์  ความอุตสาหะ  และความรู้  ซึ่งแต่ละด้านมีความหมายดังนี้ 
  1.1  คุณลักษณะด้านความใจกว้าง  หมายถึง  ความสามารถในการยอมรับฟังค า
วิพากษ์วิจารณ์  ข้อโต้แย้งหรือข้อคิดเห็นของผู้อ่ืนที่มีเหตุผลโดยใจเป็นกลางไม่มีอคติ  และพร้อมที่จะ
ปรับเปลี่ยนความคิด  ความเชื่อของตนเองในการท าวิจัยได้  ถ้าความคิดเห็นของบุคคลนั้น
ประกอบด้วยหลักฐานและเหตุผลที่ชัดเจนน่าเชื่อถือ โดยไม่ยึดมั่นในความคิดของตนเอง เปิดโอกาสให้
ผู้อื่นได้แสดงความคิดเห็นแล้วน าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาใคร่ครวญเพื่อปรับปรุงงานวิจัยของตน 
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  1.2  คุณลักษณะด้านความอยากรู้อยากเห็น   หมายถึง   พฤติกรรมการค้นคว้าหา
ความรู้ที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้าใหม่ๆ  เป็นทั้งแรงขับและแรงจูงใจให้บุคคลเพียรพยายามแสวงหาความรู้  
มีความสนใจขวนขวายหาความรู้ในสิ่งที่สนใจ  และยังหาค าตอบไม่ได้  มีความพยายามที่จะเสาะ
แสวงหาความรู้ในสถานการณ์ใหม่ๆ และหาข้อมูลเพิ่มเติม  ช่างสงสัย   ช่างสังเกต  ช่างซักถาม   ช่าง
อ่าน  เพื่อให้ได้ค าตอบที่สมบูรณ์ยิง่ขึ้น  มีความสนใจใฝ่รู้ในสิ่งใหม่ที่เกี่ยวกับปรากฏการณ์ธรรมชาติอยู่
เสมอ  แล้วศึกษาค้นคว้าเพื่อหาค าตอบอย่างมีเหตุผล 
  1.3  คุณลักษณะด้านความซื่อสัตย์  หมายถึง  การประพฤติปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม
ในการท าวิจัยโดยถือความเป็นจริง  ซื่อสัตย์กับข้อมูลที่เก็บได้  และวิเคราะห์ข้อมูลตามสภาพความ
เป็นจริง  ไม่ผันแปรดัดแปลงข้อมูลเพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น  หรือเพื่อตอบรับสมมติฐานที่ต้ังไว้  
น าเสนอผลการวิจัยหรือข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาไม่มีความล าเ อียง  ไม่แสวงหาผลประโยชน์  ไม่
ลอกเลียนแบบงานของผู้อ่ืน  ให้เกียรติ  และอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลในการท าวิจัย  และยอมรับผล
การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาจากการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ   
  1.4  คุณลักษณะด้านความอุตสาหะ  หมายถึง  พฤติกรรมที่แสดงออกด้วยความ
มุ่งมั่น  ต้ังใจ  กระตือรือร้น  พยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อให้กิจกรรมที่ตนกระท าประสบ
ความส าเร็จ  มีความขยัน  อดทน  มุ่งมั่นไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคที่เกิดขึ้น  ทุ่มเทก าลังกายก าลังใจ   
มานะอดทนพยายามที่จะด าเนินการวิจัยจนส าเร็จผล   
  1.5  คุณลักษณะด้านความรู้  หมายถึง  รายละเอียดต่างๆ  ที่ เกี่ยวข้องกับพื้น
ฐานความรู้ความเข้าใจในการท าวิจัย  มีเข้าใจในการท าวิจัยหรือโครงงานในเรื่องที่นักเรียนให้ความ
สนใจ  มีความรอบรู้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยในส่วนของเนื้อหาที่นักเรียนก าลังด าเนินการศึกษา
อยู่  เข้าใจในความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับกฎเกณฑ์รายละเอียดต่างๆในการเขียนรายงานวิจัยหรือ
รายงานการทดลอง  เข้าใจในกระบวนการเขียน  รู้ล าดับขั้นตอนการเขียนรายงานอย่างถูกต้อง และ
เข้าใจในการเลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลในการท าการวิจัยอย่างถูกต้องเหมาะสม 
 2.  คุณภาพของแบบวัด   หมายถึง  ประสิทธิภาพของเครื่องมือในด้านต่างๆ  โดยพิจารณา
ดังนี้ 
  2.1  อ านาจจ าแนก   หมายถงึ  คุณสมบัติของข้อความในแบบวัด    แต่ละข้อที่สามารถ
จ าแนกกลุ่มผู้ตอบที่มีคุณลักษณะนักวิจัยสูง  และกลุ่มผู้ตอบที่มีคุณลักษณะนักวิจัยต่ าออกจากกันได้  
โดยใช้สูตรสหสัมพันธ์เพียร์สัน   
  2.2  ความเที่ยงตรง  หมายถึง  คุณสมบัติของแบบวัดที่สามารถวัดได้ถูกต้องตรงตาม
คุณลักษณะที่ต้องการวัด  ส าหรับงานวิจัยครั้งนี้ในการตรวจสอบความเที่ยงตรงดังนี้ 
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   2.2.1  ความเที่ยงตรงเชิงพินิจ   โดยน าแบบวัดที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญ 5 
ท่านร่วมกันพิจารณาว่าสอดคล้องกับคุณลักษณะที่ต้องการวัดหรือไม่  ทั้งนี้แบบวัดที่ถือว่ามีความ
สอดคล้องจะต้องมีค่า (IOC) ต้ังแต่  0.50  ขึ้นไป  
   2.2.2  ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง หมายถึง  คุณสมบัติของแบบวัดที่สามารถวัด
ได้ตรงตามองค์ประกอบของคุณลักษณะนักวิจัยตามที่นิยามไว้  โดยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบ เชิง
ยืนยัน   (Confirmatory  factor  analysis)   
  2.3  ความเชื่อมั่น (Reliability) หมายถึง  ประสิทธิภาพของแบบวัดที่สามารถวัด
คุณลักษณะของผู้ตอบได้คงที่แน่นอนซึ่งในการวิจัยครั้งนี้พิจารณาจากการหาค่าความสอดคล้องภายใน
ของแบบวัดโดยค านวณหาค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดรายด้านได้จากสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา          
( -Coefficient)  และหาค่าความเชื่อมั่นของคะแนนผลรวมแบบวัดได้จากสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา  
(̂ -Coefficient) 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะนักวิจัยตาม
แนวคิดของเบิร์ก และลาติน  (Berg; & Latin. 1994 : 10 -12)   ประกอบด้วยคุณลักษณะนักวิจัย 5 
ด้าน  คือ  ความใจกว้าง  ความอยากรู้อยากเห็น  ความซื่อสัตย์  ความอุตสาหะ  และความรู้  น ามา
สร้างแบบวัดคุณลักษณะนักวิจัยแบบมาตราส่วนประมาณค่า   (Rating  Scale)  5 ระดับ  หาคุณภาพ
ของเครื่องมือโดยการหาค่าอ านาจจ าแนก   ความเชื่อมั่น  และความเที่ยงตรง  ดังกรอบแนวคิดที่
น าเสนอดังภาพประกอบ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 ความใจกว้าง 

 ความอยากรู้อยากเห็น 

 ความซื่อสัตย์ 

 ความอุตสาหะ 

 ความรู้ 

 วามรู้ 

  
 

แบบวัดคุณลักษณะนักวิจัย คุณภาพของแบบวัด 

 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 

 ค่าอ านาจจ าแนก 

 ค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดรายด้าน 

 ค่าความเชื่อมั่นของคะแนนผลรวมแบบวัด 

 ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง 
 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 

 
 การศกึษาค้นคว้าครัง้นีมี้จดุมุง่หมายเพ่ือสร้างแบบวดัคณุลกัษณะนกัวิจยัของนกัเรียนใน

ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น  ผู้วิจยัศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องดงัตอ่ไปนี ้

  1.  เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบันกัวิจยั 

   1.1  ความหมายของนกัวิจยั 

   1.2  การสร้างนกัวจิยั 

   1.3  คณุลกัษณะนกัวิจยั 

  2.  เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัคณุลกัษณะ 

   2.1  ความหมายของคณุลกัษณะ 

   2.2  ทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัคณุลกัษณะ  

   2.3  คณุลกัษณะของพฒันาการในนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น 

   2.4  หลกัการสร้างแบบวดัคณุลกัษณะ 

   2.5  การตรวจสอบคณุภาพของเคร่ืองมือ 

  3.  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 

1.  เอกสารที่เก่ียวข้องกับนักวจิัย 
 1.1  ความหมายของคาํว่านักวิจัย 
  นกัวิจยัย่อมต้องเป็นผู้ ท่ีมีความสามารถในการมุ่งหาข้อเท็จจริงอย่างเป็นระบบ  การท่ีจะ

ทราบว่าผู้ ใดเป็นนกัวิจยัจําเป็นต้องพิจารณาว่าบุคคลนัน้มีคณุลกัษณะนกัวิจยัมากน้อยเพียงใด  ซึ่ง

ก่อนอ่ืนจะต้องทําความเข้าใจก่อนวา่นกัวิจยันัน้หมายความวา่อยา่งไร  ผู้วิจยัจงึขอเสนอคําจํากดัความ

ของนกัวิจยัท่ีมีผู้ให้ความคดิไว้หลายทศันะ  ดงันี ้

  พรรณี  ลีกิจวฒันะ  (2553 :9)  นกัวิจยั  หมายถึง  ผู้ ท่ีดําเนินการค้นคว้าหาความรู้อย่าง

เป็นระบบ  เพ่ือตอบประเด็นท่ีสงสัยโดยมีระเบียบวิธีอันเป็นท่ียอมรับในแต่ละศาสตร์ท่ีเก่ียวข้อง  

ระเบียบวิธีดงักล่าวจึงครอบคลุมทัง้แนวคิดมโนทัศน์  และวิธีการท่ีใช้ในการรวบรวมและวิเคราะห์

ข้อมลู 
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  คณะกรรมการสมาคมวิจยัแห่งชาติ (สมาคมนกัวิจยั. 2546: 84)  ได้ให้ความหมายของ

นกัวิจยัวา่  เป็นผู้ ท่ีดําเนินการค้นคว้าหาความรู้อยา่งเป็นระบบ  เพ่ือตอบประเด็นท่ีสงสยัโดยมีระเบียบ

วิธีอนัเป็นท่ียอมรับในแต่ละศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องซึ่งครอบคลมุทัง้แนวคิดมโนทศัน์และวิธีการท่ีใช้ในการ

รวบรวมข้อมลู 

  วญัญา   วิศาลาภรณ์ (2540: 19)  จรัส   สวุรรณเวลา  (2534: 10) และมณฑาทิพย์    

ไชยศักดิ์ (มปป.) ให้ความหมายของนักวิจัย  คือ  ผู้ ท่ีพยายามหาข้อเท็จจริงของธรรมชาติโดยใช้

กระบวนการท่ีถกูต้องและเช่ือถือได้ในสาขานัน้ๆ  

  จากความหมายของคําว่านักวิจัยท่ีกล่าวมาข้างต้นพอสรุปได้ว่า  นักวิจัยคือผู้ ท่ี

ดําเนินการค้นคว้าหาข้อเท็จจริงของธรรมชาติอย่างเป็นระบบ  โดยใช้กระบวนการท่ีถกูต้องเช่ือถือได้

และเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชานัน้ๆ  เพ่ือตอบประเดน็ท่ีสงสยั 
 1.2 การสร้างนักวิจยั 
  การวิจยัครัง้นีมุ้ง่เน้นในการสร้างแบบวดัคณุลกัษณะนกัวิจยัสําหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา 

ตอนต้น  ดงันัน้จงึต้องทราบวา่การสร้างนกัวิจยัมีวิธีใดบ้าง  จงึทําการศกึษารวบรวมเอกสารท่ีมีผู้กลา่ว

เก่ียวกบัการสร้างนกัวิจยัไว้ดงัตอ่ไปนี ้

 สมหวงั  พิธิยานวุฒัน์ (2539 : 1) ได้กลา่วถึงวิธีการสร้างนกัวิจยัไว้ 3 รูปแบบ  คือ   

  รูปแบบท่ี 1  นกัวิจัยภาคบงัคบั  ประกอบด้วยนิสิต  นักศึกษา  ระดบัปริญญาโท  

ปริญญาเอก  ซึง่อาจจะสนใจทางการสอน  แตด้่วยหลกัสตูรบงัคบัต้องทําวิทยานิพนธ์   

  รูปแบบท่ี 2  นกัวิจยัท่ีเลือกมาเรียนทางวิจยัโดยตรง   

  รูปแบบท่ี 3  คือ  พวกท่ีอยากเป็นนกัวิจยั  ในหลกัสตูรทกุระดบัต้องปลกูฝังเร่ืองใฝ่รู้

ใฝ่เรียนมากขึน้  เพ่ือให้เป็นผู้ มีความสขุในการแสวงหา  และเรียนรู้ด้วยตนเอง 

   การสร้างดลุยภาพใหม่ของการสร้างนกัวิจยัการศกึษา  มีดงันี ้1)  ศาสตร์การศกึษา  เรา

จะมองเฉพาะศาสตร์ทางการศึกษาไม่ได้  นักวิจัยทางการศึกษา  ต้องให้ความสนใจในทฤษฎีของ

ศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกบัการศกึษาด้วย  และต้องให้ความสําคญัเพิ่มมากขึน้ 2) เนือ้หาวิชากบัวิธีการของ

ศาสตร์  ขณะนีไ้ปเน้นเนือ้หาวิชามาก  โดยเฉพาะคนท่ีเรียนในสาขาวิชา  ไม่ใช่ทางการวิจยั  จะเน้นแต่

เนือ้หาวิชา  3)  ความสามารถในเทคนิคการวิจยั  จากผลการวิจยัยืนยนัว่ายงัมีไม่เพียงพอ  และมีการ

เปล่ียนแปลงของศาสตร์เพิ่มเติมอยู่เสมอ  แต่ท่ีสําคญัท่ีต้องเน้นมากเพิ่มเป็นหลายเท่าคือความเป็น

นกัวิจยั  4)  หลกัสตูรตามลายลกัษณ์อกัษรกบัหลกัสตูรซอ่นเร้น  ขณะนีเ้ราสร้างนกัวิจยัไปตามเนือ้หา

ในหลกัสตูรเป็นสําคญั  แต่เราไม่ได้บริหารกิจกรรมเสริมหลกัสตูรทางวิชาการอย่างเป็นระบบ  ดงันัน้

การสร้างนกัวิจยัท่ีสมบรูณ์แบบ  จะทําให้มีคณุภาพอยู่ในระดบัสงู  คงจะเป็นไปได้ยาก  5)  การเรียน

จากคนกบันกัเรียนจากเคร่ือง  ถ้าต้องการสร้างความเป็นนกัวิจยั  ต้องเรียนจากคนด้วยเพราะระหว่าง
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คนกับเคร่ือง  นิสิตจะมีปฏิสมัพนัธ์กับคนและเคร่ืองอย่างมีดุลยภาพอย่างไร  ตรงนัน้เป็นประเด็นท่ี

สําคญัมาก  ไม่ใช่เรียนด้วยตนเอง  เรียนกบัเคร่ือง  ไม่มีโอกาสมีปฏิสมัพนัธ์ระหว่างมนุษย์กบัมนุษย์  

ความเป็นนกัวิจยัเกิดไม่ได้จากเคร่ือง  ต้องเกิดจากคน  ก็คือนกัวิจยั   อาจารย์เป็นสําคญั   6)  ทฤษฎี

กบัปฏิบตัิ  ตอนนีท้ฤษฎียงัเข้มข้นมาก  ปฏิบตัิอาจจะน้อย  ตรงนัน้เป็นสิ่งท่ีจะต้องพิจารณาให้มากขึน้  

7)  ครูเป็นศูนย์กลางกับผู้ เรียนเป็นศูนย์กลาง  8)  เรียนจากสิ่งสมมติการศึกษาท่ีชอบเรียนจากสิ่ง

สมมต ิ ต้องเปล่ียนความคดินีใ้หม ่ โดยเฉพาะถ้าจะสร้างนกัวิจยัรุ่นใหม ่ ต้องเรียนจากสิง่ท่ีเป็นจริง  9)  

เรียนจากครูกบัเรียนด้วยตนเอง (สมหวงั  พิธิยานวุฒัน์  2539: 1)  

  สิ่งเหล่านีก็้ต้องเป็นสากล  ในการทบทวนดุลยภาพถ้าเราจะส่งเสริมสมรรถภาพของ

นกัวิจยัแล้วต้องสร้างดลุภาพให้เหมาะสมก็จะเป็นท่ีมาของการปฏิรูปหลกัสตูรและการเรียนการสอน  

ซึง่คดิวา่มีความจําเป็นอยา่งยิ่งโดยเฉพาะอนัดบัแรกท่ีต้องปฏิรูป  คือ  การปฏิรูปครูของครูนัน่เอง 
1.3  คุณลักษณะนักวิจัย 
 นักวิจัยต้องมีคุณลักษณะของนักวิจัยท่ีดีจึงจะประสบความสําเร็จในการทํางานวิจัย   

คณุลกัษณะของนกัวิจยัได้มีผู้ให้ทศันะไว้หลายประการ  พอจะสรุปท่ีสําคญัได้ดงัตอ่ไปนี ้

  พอลสนั (Paulson.2001: 50)  ได้สรุปลกัษณะและทกัษะของการทํางานของนกัวิจยัในศตวรรษ

ท่ี  21  ไว้ดงันี ้

   1.  ด้านทศันคติ  ลกัษณะส่วนบุคคล  ประกอบด้วย  มีความสามารถในการปรับตวั  

ลกัษณะนิสยัท่ียืดหยุ่นได้  การปรับตวั  สามญัสํานึกท่ีดี  ความคิดสร้างสรรค์  ความรู้สึกมีส่วนร่วม  

ทศันคติทางบวก  รักษาจรรยาบรรณ  สามารถควบคมุตวัเองได้  ความน่าเช่ือถือ  ความรับผิดชอบ  

ความซื่อสตัย์  และความมัน่คง 

   2.  ทักษะท่ีมีความสําคัญในการทํางาน  ประกอบด้วย  ทักษะทางคอมพิวเตอร์  

โปรแกรมสําเร็จรูป  ทักษะในการทํางานเป็นทีม  พืน้ฐานทางการคํานวณ  ทกัษะการอ่าน  การพูด  

การเขียน  การฟัง 

   3.  ทกัษะในการประยกุต์ใช้  ประกอบด้วย  ด้านเทคโนโลยี  การคดิวิเคราะห์  การ

ตดิตอ่ประสานงานกบัลกูค้า  การใช้สารสนเทศ  การนําเสนองาน  การแก้ไขปัญหา  และการมีเหตผุล 

   4.  ทักษะด้านอ่ืนๆ ประกอบด้วย  มีความสามารถความเข้าใจด้านกฎหมาย  

สิ่งแวดล้อมขององค์กร  พืน้ฐานการจัดการทรัพยากร  การทํางานภายใต้งบประมาณ  จริยธรรม  

ความสามารถในภาษาต่างประเทศ  ทกัษะด้านต่างประเทศ  สมรรถนะ  ทกัษะด้านการเจรจา  การ

บริหารและการควบคมุโครงการ  และการคดิเป็นระบบ 



12 

  เบิร์ก และลาติน  (Berg; & Latin. 1994 :  10 -12)  นกัวิจยัท่ีต้องการความสําเร็จในการ

วิจยัจะต้องเข้าใจลกัษณะท่ีเฉพาะของนกัวิจยัเพ่ือเป็นสิ่งท่ีจะชีนํ้าในการฝึกและพฒันา  คณุลกัษณะ

นกัวิจยัดีมีดงันี ้

   1.  ความใจกว้าง  ทฤษฎีเก่ียวกับวิทยาศาสตร์จํานวนมากท่ีบุคคลสามารถเสนอ

แนวความคดิอยา่งเปิดเผย  นกัวิจยัควรเปิดทางเลือกในการตดัสนิใจในคําถามท่ีจะถาม  วิธีการท่ีใช้ใน

การศึกษาปัญหา  และการอธิบายผลท่ีเป็นไปได้  ไม่ยึดติดกับความคิดของตวัเองทางเดียว  หรือ

ความคดิของคนอ่ืนท่ีมีความคดิเหมือนกนั      

   2.  ความรู้  นักวิจัยต้องมีความรู้เฉพาะเจาะจงในหัวข้อนัน้  นักวิจัยควรรู้ขอบเขต

ภายใต้คําถามท่ีเหมาะสม  อะไรคือปัญหาท่ีจะศกึษา  การควบคมุหวัข้อท่ีจะศกึษา 

   3.  ความอยากรู้อยากเห็น  หรือความสงสยั  คนจํานวนน้อยทุ่มเวลาและพลงัท่ีจะ

ทําการค้นคว้าวิจยัด้วยความอยากรู้อยากเห็น  ส่วนหนึ่งไม่พฒันาความรู้จากการอ่าน  ความอยากรู้

อยากเห็นท่ีสงูขึน้จะทําให้อยากท่ีจะอ่านและเรียนรู้มากขึน้  ความอยากรู้อยากเห็นเป็นรายละเอียด

สําคญัท่ีเป็นความมุ่งมัน่และเช่ือมตอ่ความคิด  นกัวิจยัจํานวนมากท่ีมีความอยากรู้อยากเห็นในหวัข้อ

ท่ีสนใจ  มีคําถามท่ีอยากรู้  ซึง่การอยากรู้อยากเห็นเป็นเส้นทางนําไปสูก่ารค้นคว้าวิจยั 

   4.  ความอุตสาหะ  การท่ีจะพัฒนาความรู้และความเข้าใจอย่างลึกซึง้ในการ

ทําการค้นคว้าวิจยันัน้ต้องใช้เวลาและความพยายาม  ในกระบวนการค้นคว้าวิจยัรวมถึงขัน้ตอนในการ

วิจยันัน้มีรายละเอียดมากต้องใช้เวลาท่ีจะทําให้สมบรูณ์  นกัวิจยัได้คําถามจากการค้นคว้าวิจยัจํานวน

มากท่ีได้มาจากการใช้เวลาอ่านและการอภิปรายร่วมกนั  การเขียนเอกสารตา่งๆ ต้องถกูต้องตามแบบ

แผนในการอธิบายรายละเอียดของทางมหาวิทยาลยั  การรวบรวมข้อมลูอาจใช้เวลาเป็นเดือน  สดุท้าย

ของการค้นคว้าต้องใช้การวิเคราะห์ทางสถิต ิ การค้นคว้าวิจยัจงึต้องใช้ความอสุาหะอยา่งเห็นได้ชดั   

   5.  ความซื่อสัตย์   ในการบิดเบียนผลของการศึกษาวิจัยหรือผู้ วิจัยนําเสนอ

ผลงานวิจยัอย่างไม่ซื่อสตัย์  โดยการขโมยความคิดหรือดดัแปลงข้อมลูให้สนบัสนนุหรือรองรับเหตผุล  

สว่นใหญ่ทําเพ่ือท่ีจะขอการรับทนุ  เพ่ือได้รับช่ือเสียงในการสร้างผลงาน  บคุคลนัน้ก็จะตดัสนิใจในการ

ทําผิดหลกัจริยธรรม 

  จากการประมวลแนวคิดของนกัวิจยัหลายท่าน  เช่น จิตราภา  กณุฑลบุตร  (2550: 29) 

พิสณุ  ฟองศรี (2549:10)   วิราพร  พงศ์อาจารย์ (2542:14)  สภุาเพ็ญ  จริยะเศรษฐ์ (2542:7)  พวง

รัตน์  ทวีรัตน์  (2530: 28)  วิรัช  วรรณรัตน์ (2529: 23)  ลดัดาวลัย์  หวงัพานิช  (2528:24)  สวุฒัน์  

วฒันวงศ์  (2527:12)  เชิดศกัดิ์  โฆวาสินธุ์ (2522:18 - 20)  และชวลิต  รวยอาจิณ  (ม.ป.ป.: 32–34)  

สามารถสรุปได้ว่า  การจะดําเนินการใดๆ  ให้ได้ผลสําเร็จลลุ่วงไปด้วยดีนัน้  บคุคลท่ีทํางานจะต้องมี

คณุสมบตัิหรือคุณลกัษณะเฉพาะงานนัน้ๆ  เช่น  คนท่ีจะมาเป็นครูจะต้องมีนํา้ใจความเป็นครูคือมี
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คุณลักษณะความเป็นครูท่ีดี  ซึ่งมีเกณฑ์อยู่ว่า  ผู้ จะเป็นครูจะต้องมีความรู้พืน้ฐานทางปรัชญา

การศกึษา  รู้จกัหลกัสตูรท่ีจะทําการสอน  รู้จิตวิทยาการสอน  รู้วิธีการวดัผล  และรู้จกัวิธีการวิจยั  อาจ

รู้อย่างลกึซึง้ทางใดทางหนึ่งก็ได้แต่ทกุทางท่ีกล่าวมาผู้ ท่ีจะเป็นครูต้องรู้ไว้เป็นพืน้ฐาน  ดงันัน้อาชีพครู

จะเป็นอาชีพเทคนิคไมไ่ด้  ใครท่ีไมเ่ข้าใจกฎเกณฑ์ความเป็นครู  เช่น  เม่ือทําการสอนเด็กเสร็จแล้วไม่รู้

ว่าจะทําการวัดและประเมินผลเด็กอย่างไร  ก็จะเป็นครูท่ีดีไม่ได้   นักวิจัยก็เช่นเดียวกันจะต้องมี

คุณสมบตัิเฉพาะตวัเช่นกัน  เน่ืองจากงานวิจัยเป็นการคิดค้นแก้ปัญหาต่างๆ ซึ่งเป็นขบวนการการ

สร้างสรรค์ทางสติปัญญาของมนษุย์  บคุคลท่ีจะประสบความสําเร็จในงานวิจยัจะต้องมีคณุลกัษณะท่ี

สําคญั 3 ด้าน  ซึง่คณะกรรมการท่ีเรียกว่า  National  Committee  on  Secondary  Education   ของ

อเมริกาได้กําหนดคณุลกัษณะของนกัวิจยัไว้ดงันี ้

 1. ด้านอารมณ์  (Emotional  drive)  ผู้ ท่ีจะประสบความสําเร็จในการวิจยันัน้มกัจะ

ความมุง่หวงัและแรงขบัทางอารมณ์ตา่งๆ ดงันีคื้อ 

 1.1  มีแรงกระตุ้นเตือนภายในตวัเองอนัเกิดขึน้จากความอยากรู้อยากเห็นมากเป็นพิเศษ 

    1.2  เป็นผู้ มีความสขุเพลดิเพลนิตอ่การทํางานคดิค้นสร้างสรรค์สิง่ใหม่ๆ  มี

ความสขุภายในจิตใจอนัเกิดจากผลงานของตนเองมากกวา่ความสขุอนัเกิดจากวตัถหุรือสิง่ภายนอก 

    1.3  เป็นบคุคลท่ีมีแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ  (Achievement  Motive)  หรือเป็นคนท่ี

มุง่หวงัหรือต้องทําอะไรให้สําเร็จมาก  เพราะคดิวา่ผลงานนัน้จะมีประโยชน์ตอ่ตนเองและผู้ อ่ืน 

   2.  ด้านความรู้  (Knowledge)  มกัจะมีลกัษณะเดน่ๆ ในทางความรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ  

คือ  เป็นความรู้ท่ีใช้งานแตม่ิใช่ความรู้ท่ีเก็บสะสมไว้ได้แก่ 

    2.1  เป็นผู้ ท่ีมีความสามารถในการค้นหา  เลือกและใช้ผลงานการวิจยัของคนอ่ืน

ได้อยา่งดีและรวดเร็ว 

    2.2  เป็นคนท่ีมีความรู้และทกัษะในการใช้แบบแผนการวิจยั (Research   Design)  

วิธีการทางวิทยาศาสตร์  และทกัษะในการใช้หลกัตรรกวิทยาในการแก้ปัญหา 

    2.3  เป็นคนท่ีมีความรู้และทกัษะในการใช้เคร่ืองมือการวิจยัประเภทตา่งๆ  

    2.4  เป็นคนท่ีมีความรู้และทกัษะในวิธีการวิเคราะห์ข้อมลู  วิธีการทางสถิตวิิเคราะห์ 

    2.5  เป็นคนท่ีมีความสามารถในการสรุปความคดิให้เป็นข้อยตุ ิ แล้วนําไปใช้

อ้างอิงได้อยา่งกว้างขวาง (Generalization) 

    2.6  เป็นคนท่ีมีความสามารถในการตรวจสอบ  วพิากษ์วิจารณ์และคาดคะเนได้ดี 

    2.7  เป็นคนท่ีมีระบบในการทํางาน  โดยทํางานมีระเบียบ  และสามารถจดั

หมวดหมูข่องความคดิ  สามารถเขียนรายงานการวิจยัได้ดี 
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   3.  ด้านการตดัสินใจและการบงัคบัตนเอง (Decision  and  Control)  ผู้ ท่ีประสบ

ความสําเร็จในการวิจยัมกัจะมีความสามารถในการเลือกกระทํา  หรือสามารถตดัสนิใจได้ดี  เช่น 

    3.1  เป็นคนกล้าคดิ  กล้าตดัสนิใจอยา่งมีเหตผุล 

    3.2  มีความอดทน  ไมเ่บ่ืองา่ยตอ่การแสวงหาความรู้ 

    3.3  เป็นคนใจกว้าง  รับฟังความคดิเห็นของคนอ่ืน 

    3.4  เป็นคนท่ีถ่อมตน  รอบคอบ  สภุาพตอ่คนทัว่ไป  ไมใ่ช้อารมณ์ในการ

ตดัสนิใจ  แตว่า่ใช้ปัญญาท่ีรอบคอบในการตดัสนิใจทกุๆ อยา่ง 

    3.5  เป็นคนท่ีมีแรงศรัทธาในปัญญา  ยดึมัน่ในหลกัวิชาท่ีดีงามและยตุธิรรม 

    3.6  เป็นคนท่ีมีความคดิเป็นอิสระและทํางานไปในทางท่ีดีงาม 

    3.7  เป็นคนรู้จกัประมาณตน  เช่น  รู้จกักําลงัและขอบเขตความสามารถของตน 

    3.8  สามารถควบคมุตวัเองให้เป็นไปตามหลกัวชิา  และมีความยตุธิรรม 

    3.9  เป็นผู้ ท่ีมีความเช่ือมัน่ในกฎเกณฑ์ธรรมชาต ิ เช่ือมัน่ตามหลกัเหตแุละผล 

    3.10 เป็นผู้ ท่ีมีความหวงัท่ีจะค้นหาความรู้ความจริงเพ่ือประโยชน์แก่ตนและ

สงัคมได้ 

  จิตราภา  กุณฑลบุตร  (2550:  29)  ได้ประมวลแนวคิดของนักวิจัยหลายคน  เช่น  

วิจารณ์  พานิช (2546)  ยทุธ  ไกยวรรณ์ (2545) สชุาตา  ชนะจิตร (2545)  ธีรวฒุิ  เอกะกุล (2544)  

จรัส  สวุรรณเวลา  และคณะ.  (2534)  Wiersma  and  Jurs  ( 2005)  David  and  Sutton  (2004)  

Seale (2004)  ฯลฯ  ผนวกกบัประสบการณ์ทํางานวิจยัของผู้ เขียน  สามารถสรุปได้ว่า  บคุคลท่ีทํางาน

วิจัยอย่างน้อยควรมีคุณสมบตัิพืน้ฐานสําคญั  12  ประการหรือฝึกฝนพฒันาให้มีคุณสมบตัิเหล่านี ้ 

ได้แก่ 

   1.  มีความอยากรู้อยากเห็น  นักวิจยัต้องมีความสนใจขวนขวายหาความรู้ในสิ่งท่ี

สนใจ  และยงัไมไ่ด้คําตอบ  เป็นบคุคลท่ีช่างคดิ  ช่างสงัเกต  ช่างสงสยั 

   2.  มีเหตผุล  นกัวิจยัต้องมีเหตผุลในการเช่ือปรากฏการณ์ต่างๆ เม่ือมีความสงสยัก็

ไมเ่ช่ือคําบอกเลา่หรือข้อมลูตา่งๆ โดยง่าย  ต้องมีหลกัฐานและเหตผุลท่ีชดัเจนจงึจะเช่ือ 

   3.  มีวิจารณญาณ  นกัวิจยัต้องมีวิจารณญาณ  คือความสามารถในการใช้เหตผุล

พิจารณา  แยกแยะวา่สิง่ใดควรเช่ือ  สิง่ใดไมค่วรเช่ือ 

   4.  มีความรอบรู้ในศาสตร์สาขาท่ีเก่ียวข้องกบังานวิจยัท่ีกําลงัดําเนินการ  ในการใช้

วิจารณญาณของนักวิจัยนัน้  ความรู้พืน้ฐานแต่ละเร่ืองท่ีนักวิจัยใช้พิจารณาเป็นสิ่งจําเป็นดังนัน้

นกัวิจยัต้องมีความรู้  หรือต้องค้นคว้าหาความรู้เพ่ือประกอบการพิจารณาตดัสนิใจ 
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   5.  มีความมานะ  อตุสาหะ  และความอดทน  การท่ีจะดําเนินงานวิจยัจนสําเร็จใน

แต่ละขัน้ตอนโดยเฉพาะการรวบรวมข้อมูลนัน้  บางครัง้ต้องใช้ความพยายามมาก  ถ้านักวิจัย

ปราศจากคุณสมบัติของความมานะ  อุตสาหะและความอดทนแล้วการได้มาซึ่งข้อมูลท่ีถูกต้อง  

ครอบคลมุรอบด้านก็อาจคลาดเคลื่อนได้ 

   6.  มีมนษุยสมัพนัธ์  การเก็บรวบรวมข้อมลู  หรือการค้นหาข้อเท็จจริงตา่งๆ นอกจาก

ความมานะ  อตุสาหะ  และอดทนแล้ว  การมีมนษุยสมัพนัธ์นบัวา่เป็นคณุสมบตัขิองนกัวิจยั  เพราะ

การจะได้มาซึง่ความจริงของข้อมลู  โดยเฉพาะข้อมลูท่ีเป็นอตันยั  ไมมี่การบนัทกึเป็นหลกัฐานไว้ใน

เอกสารตา่งๆ มนษุยสมัพนัธ์เป็นองค์ประกอบสําคญัประการหนึง่ของการได้มาซึง่ข้อมลูดงักลา่ว  ถ้า

นกัวจิยัไมมี่มนษุยสมัพนัธ์แล้วก็เป็นการยากท่ีจะได้ข้อมลูท่ีเป็นข้อเท็จจริง 

   7. มีความสามารถในการปรับตวั  การเก็บข้อมลูวิจยับางครัง้  นกัวิจยัจําเป็นต้อง

ทํางานในพืน้ท่ีท่ีไมคุ่้นเคย  การแตง่กาย  การรับประทานอาหาร  วิถีชีวิตของคนในพืน้ท่ีท่ีนกัวจิยั

ต้องการข้อมลูมีความแตกตา่งกนั จากพืน้ฐานชีวิตประจําวนัของนกัวิจยั  ถ้านกัวิจยัไมมี่ความสามารถ

ในการปรับตวั  เชน่  การปรับตวัในเร่ืองการรับประทานอาหาร  การแตง่กาย  โอกาสท่ีจะได้ข้อมลูก็เป็น

เร่ืองยาก 

   8.  ความมีใจกว้าง  นักวิจัยต้องไม่มีทิฐิมานะ  ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน  

สามารถปรับความคิดเห็นและความเช่ือเดิมของตนเองได้   ถ้าความคิดเห็นของบุคคลอ่ืน  

ประกอบด้วยหลกัฐานและเหตผุลท่ีชัดเจนน่าเช่ือถือได้  นอกจากนีน้กัวิจยัต้องมีทกัษะในการแสดง

ความคดิเห็นและรับฟังความคดิเห็นของผู้ อ่ืนโดยปราศจากอคต ิ

   9.  มีความคดิสร้างสรรค์  นกัวิจยัต้องมีความสามารถในการใช้ความคดิริเร่ิมใหม่ๆ  มี

แนวคดิใหม ่ หรือนําข้อมลูท่ีเก็บรวบรวมได้มาวิเคราะห์  สงัเคราะห์สร้างองค์ความรู้ใหม ่

   10. มีความซ่ือสตัย์  นกัวิจยัต้องมีความซ่ือสตัย์ต่อตนเองและต่อผู้ อ่ืน  ต้องซ่ือสตัย์

กับข้อมูลท่ีเก็บได้  และวิเคราะห์สงัเคราะห์ตามสภาพความเป็นจริง  ไม่ผนัแปรดดัแปลงข้อมลูเพ่ือ

ประโยชน์ของตนเองและผู้ อ่ืน  หรือเพ่ือตอบรับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้  ต้องมีความมุ่งมัน่ให้ได้ข้อค้นพบ

ตามความเป็นจริง  และต้องยอมรับผลการวิจยัท่ีได้มาจากการศกึษาค้นคว้าอยา่งเป็นระบบ 

   11. มีความรับผิดชอบ  นกัวิจยัต้องมีความรับผิดชอบกบังานท่ีทํา  ต้องทํางานวิจยั

จนเสร็จเรียบร้อย  ตามจดุมุง่หมายท่ีตัง้ไว้โดยไมทิ่ง้งานกลางคนั 

   12. มีความสขุกบัการทํางาน  นกัวิจยัต้องมีความสขุกบัการทํางาน  เป็นผู้ ท่ีเกิดปิติ

จากการท่ีได้ทําการศกึษาค้นพบ 
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  วญัญา  วิศาลาภรณ์ (2540: 19)  ได้อธิบายไว้วา่การท่ีนกัวิชาการท่ีจะทําการวิจยันัน้ควร

จะต้องมีคณุลกัษณะอยา่งน้อย 7  ประการ  ดงัตอ่ไปนี ้

   1.  การมีความสงสยั  ไมเ่ช่ือในสิง่ตา่งๆ  อยา่งง่ายๆ  จําเป็นต้องมีหลกัฐานและ

เหตผุล 

   2.  การมีวจิารณญาณ  มีความสามารถในการไตร่ตรองใช้เหตผุลในการจําแนกสิง่ท่ี

ควรเช่ือกบัสิง่ท่ีไมค่วรเช่ือ  สิง่ท่ีถกูต้องกบัสิง่ท่ีไมถ่กูต้อง 

   3.  การมีความใจกว้าง  ยอมรับฟังในความคิดเห็นของผู้ อ่ืน  ไม่ยึดมัน่ว่าความคิด

ของตนเองถกูต้องเสมอไป 

   4. ความเป็นผู้ ริเร่ิมสร้างสรรค์  การวิจยัเป็นการใช้ความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์สิง่ใหม ่ 

หรือแนวคดิใหมข่ึน้  การวิจยัไมใ่ช่การเก็บรวบรวมข้อมลูและการเสนอข้อมลูเท่านัน้ 

   5.  ความเป็นผู้ มีความซ่ือสตัย์  พิจารณาตดัสินข้อมลูอย่างปราศจากอคติ  มีความ

ซื่อสตัย์ตอ่ตนเองและผู้ อ่ืน  ไมเ่ปล่ียนแปลงข้อมลูเพ่ือประโยชน์สว่นตน 

   6.  ความเป็นผู้ มีความขยนัหมัน่เพียร  มีความมานะพยายามท่ีจะดําเนินการวิจยัจน

ประสบความสําเร็จ 

   7.  เป็นผู้ มีความสุขกับการทํางานเป็นผู้ มีความยินดีท่ีได้ทําการศึกษาค้นคว้าและ

ค้นพบสิง่ใหม่ๆ   

  ภทัรา  นิคมานนท์ (2539: 14)  ได้กล่าวว่า  การวิจยัเป็นการคิดค้นหาความรู้ความจริง

อย่างสม่ําเสมอ  มีระบบ  มีขัน้ตอน  นกัวิจยัควรเป็นผู้ ท่ีมีคณุสมบตัิบางอย่างท่ีสามารถดําเนินการให้

บรรลจุดุมุง่หมายท่ีตัง้ไว้  คณุสมบตัท่ีิจําเป็นของนกัวิจยั  คือ   

   1. มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  ช่างคิด  ช่างสงัเกต  ช่างสงสัยในสิ่งต่างๆ มีความ

ละเอียดออ่น  อยากรู้อยากเห็น  สามารถคดิค้นเทคนิควิธีการสร้างเคร่ืองมือใหม่ๆ เพ่ือใช้ในการทําการ

วิจยัได้อย่างเหมาะสม  และมีประสิทธิภาพ  มีความสขุเพลิดเพลินต่อการคิดค้น  สร้างสรรค์ของใหม่

อนัเกิดจากผลงานของตน   

   2.  มีความรู้ความสามารถทัง้ด้านท่ีเก่ียวกบัระเบียบวธีิวจิยั  และขอบขา่ยของความรู้

ท่ีเก่ียวกบัปัญหาท่ีจะทําวิจยั  ซึง่จะทําให้ผู้วิจยัมองเห็นปัญหาท่ีจะทําวิจยัได้ถกูต้องและรวดเร็ว   

   3.  มีความใจกว้างพร้อมท่ีจะรับฟังความคิดเห็น  คําติชมจากบคุคลอ่ืน  เปิดโอกาส

ให้ผู้ อ่ืนแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มท่ีแล้วนําข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาใคร่ครวญ  เพ่ือปรับปรุง

งานวิจยัของตน   

   4.  กล้าคิด  และตดัสินใจ  การทําวิจัยอาจมีปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบตัิงาน   

นกัวิจยัต้องกล้าตดัสนิใจเพ่ือให้งานดําเนินไปได้ด้วยดี ไมห่ยดุชะงกั   
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   5.  นกัวิจยัไม่มีอคติ  การทําวิจยัต้องไม่นําความรู้สกึสว่นตวัเข้าไปเก่ียวข้องกบังานท่ี

ทําต้องมีใจเป็นกลาง  เพราะอาจทําให้งานวิจยัถูกบิดเบือนข้อเท็จจริงไปจากความจริง  ซึ่งทําให้ผล

งานขาดความเช่ือถือได้  การเลือกใช้ทฤษฎีแนวความคิดการตัง้สมมติฐาน  การรวบรวมข้อมูล       

การวิเคราะห์ข้อมลู  การแปลความหมายข้อมลู  การเขียนรายงานการวิจยั  ควรกระทําโดยปราศจาก

อคต ิ และพยายามหลีกเล่ียงอคตท่ีิก่อให้เกิดผลได้ผลเสียแก่ผู้หนึง่ผู้ใดโดยไมช่อบธรรม   

   6.  นักวิจัยต้องมีความอดทนและตรงต่อเวลา  งานวิจัยเป็นงานท่ีซํา้ซากเสียเวลา  

เม่ือมีความผิดพลาดเกิดขึน้  นักวิจัยต้องแก้ไขครัง้แล้วครัง้เล่า  นักวิจัยต้องมีความอดทนในการ

ปฏิบตัิงานซํา้ๆ เพ่ือแก้ไขข้อผิดพลาด  ต้องอดทนในการติดตามเก็บข้อมลู  วิเคราะห์ข้อมลูให้เสร็จสิน้

ลลุว่งด้วยดี  ตรงตามกําหนดเวลา  เพ่ือสง่มอบงานให้แก่ผู้ใช้บริการ   

   7.  นกัวิจยัต้องมีนนุษยสมัพนัธ์  การทําวิจยัต้องติดต่อกับบุคคลหลายกลุ่ม  หลาย

ระดับ  เพ่ือขอความอนุเคราะห์ความร่วมมือ  ความช่วยเหลือในการรวบรวมข้อมูล  การมีมนุษย

สมัพนัธ์ท่ีดีจะช่วยให้นกัวิจยัได้รับความร่วมมือ  ช่วยเหลือให้ได้ข้อมลูท่ีถกูต้องตามท่ีต้องการได้   

   8. นกัวิจยัต้องมีความสามารถในการบริหารงานวิจยั  การทําวิจยัต้องอาศยับุคคล

หลายฝ่ายให้ความร่วมมือในการทํางาน  เช่น  ฝ่ายรวบรวมข้อมลู  วิเคราะห์ข้อมลู  จดัพิมพ์  จึงควรมี

การวางแผนและดําเนินการอย่างรัดกมุ  สามารถควบคมุการปฏิบตัิงานตามแผนได้ดีและสามารถให้

คําแนะนําแก่ผู้ ร่วมงานวิจยั   

   9. นกัวิจยัต้องรู้จกัประมาณตนรู้กําลงัความสามารถของตน  ไม่ทํางานชิน้ใหญ่เกิน

กําลงัความสามารถของตนทัง้ด้านกําลงัทรัพย์  เวลา  และความรู้  ซึง่เป็นทางแห่งความล้มเหลวในการทํา

วิจยั   

   10. ต้องรู้จกัประหยดัทัง้เงินทนุ  กําลงัคน  เวลา  และทรัพยากรอ่ืนๆ เพ่ือป้องกนั

ปัญหางบประมาณไมเ่พียงพอ  เวลาหรือกําลงัคนไมเ่พียงพอท่ีจะทําให้งานวิจยัเสร็จสมบรูณ์ได้ 

  กรมวิชาการ (ครูกับการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน. 2539: 25) ได้กล่าวถึง

คณุสมบตัขิองผู้ ท่ีจะเป็นนกัวิจยัท่ีดีวา่  ประกอบด้วย 

   1.  มีความรู้  ในเทคนิควิธีวิจยั  และรู้แนวคดิ  ทฤษฎีและเนือ้หาของเร่ืองท่ีจะวิจยั 

   2.  มีความสามารถ  ในเชิงวิเคราะห์  สังเคราะห์  และประเมินค่า  นักวิจัยต้อง

วิเคราะห์  สงัเคราะห์และประเมินคา่  ตลอดจนการใช้หลกัเหตแุละผล  ต้องลองสํารวจตวัเองวา่เป็นคน

ขาดเหตผุลหรือเปล่า  แต่ต้องเป็นเหตผุลท่ียอมรับกนัในเชิงวิทยาศาสตร์  ในเร่ืองการวิเคราะห์นัน้คือ

ความสามารถในการรู้จกัมองสิง่ตา่งๆ แล้วแยกแยะประเด็นให้ออก  และต้องมีความสามารถในการใช้

หลกัเหตผุล 
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   3.  ขยนั  อดทน  และรอบคอบ  การวิจยัเป็นวิชาทกัษะ  ไม่ใช่วิชาทฤษฎี  วิจยัไม่ใช่

วิชาหนงัสือ  ถ้าเรียนวิจยัไปจนจบปริญญาโท  ปริญญาเอก  แล้วไม่เคยทําวิจยัเลย  ก็จะทําวิจยัไม่เป็น  

แล้วจะเป็นนกัวิจยัได้อย่างไร  จะทําได้ต่อเม่ือได้ลงมือทําวิจยัหวงัไว้อย่างหนึ่งว่าวิจยัครัง้แรกคงไม่ดี  

เราต้องใจเย็น  เพราะวิชาวิจยัเป็นวิชาทกัษะ  ลองทําวิจยัง่ายๆ ลองวิเคราะห์ง่ายๆ  

 

 ในการวิจยัครัง้นี ้ ผู้วิจยัได้ยดึคณุลกัษณะนกัวิจยัตามแนวคิดของเบิร์ก และลาติน  (Berg; & 

Latin. 1994 : 10 -12)  ประกอบไปด้วยคณุลกัษณะนกัวิจยั 5 ด้าน  คือ  ด้านความใจกว้าง  ด้านความ

อยากรู้อยากเห็น  ด้านความซื่อสตัย์  ด้านความอุตสาหะ  และด้านความรู้  โดยในการสร้างแบบวดั

คณุลกัษณะนกัวิจยั   จงึทําการศกึษารวบรวมเอกสารท่ีมีผู้กลา่วถึงคณุลกัษณะนกัวิจยัในแตล่ะด้านไว้

ดงันี ้ 
 ความใจกว้าง 
  ความใจกว้างเป็นคณุสมบตัหินึง่ของคณุลกัษณะนกัวิจยัซึง่ได้มีผู้ให้ความหมายเก่ียวกบั

ความใจกว้าง ไว้ดงันี ้

  ศิริภรณ์  เม่นมั่น  (2543: 8) ได้ให้คําอธิบายเก่ียวกับความใจกว้างว่า  หมายถึง  

คณุลกัษณะท่ีแสดงถึงการเป็นผู้ มีใจกว้าง  รับฟังความคิดเห็นหรือข้อโต้แย้งท่ีมีเหตผุลของผู้ อ่ืน  ไม่ยดึ

มัน่ในความคดิของตนฝ่ายเดียว  ยอมรับพิจารณาข้อมลูหรือความคดิเห็นท่ียงัสรุปไม่ได้และพร้อมท่ีหา

ข้อมลูเพิ่มเตมิ  

  นารีรัตน์  พงษ์พิมาย (2537: 6) ให้ความหมายของความใจกว้างว่า  หมายถึง

คณุลกัษณะอยา่งหนึง่ของบคุคล  ซึง่สามารถประเมินได้จากพฤติกรรมท่ีแสดงออกในลกัษณะของการ

ยอมรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอ่ืนท่ีต่างจากความคิดเห็นของตน  และพร้อมท่ีจะทําความเข้าใจ

บคุคลท่ีมีความคดิเห็นแตกตา่งจากตน 

  นภาพร  สินสวสัดิ์ (2535 : 112)  อธิบายพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความมีใจกว้างไว้ว่า

เป็นผู้ ไม่หวงความรู้  และรู้จักถ่ายทอดความรู้  สามารถรับฟังคําวิพากษ์วิจารณ์  ข้อโต้แย้ง  หรือ

ข้อคิดเห็นท่ีมีเหตุผลในการอภิปรายร่วมกันในชัน้เรียน  ไม่ยึดมั่นในความคิดของตน  ยอมรับการ

เปล่ียนแปลงเม่ือมีเหตผุลท่ีเหมาะสมกว่า  รับฟังความคิดเห็นท่ีตวัเองไม่เข้าใจและพร้อมท่ีจะทําความ

เข้าใจ 

  จรัส  สุวรรณเวลาและคนอ่ืนๆ (2534: 10-12)  กล่าวถึงความใจกว้างในนักวิจัยไว้ว่า  

นกัวิจยัต้องไม่ยึดมัน่ในความคิดของตนเองว่าถกูต้องเสมอไป  ต้องยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน  

หรือข้อมูลหลักฐานอ่ืน  หากหลักฐานท่ีเช่ือถือได้มีเหตุผลเพียงพอ  มีความสามารถในการรับฟัง
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ความเห็นผู้ อ่ืน  ตลอดจนสามารถท่ีจะให้ความคิดเห็นในสิ่งต่างๆ โดยปราศจากอคติ  หรืออคติน้อย

ท่ีสดุ 

  สถาบันส่งเสริมการส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2530: 3)  ได้ให้

คําอธิบายเก่ียวกบัความใจกว้างว่า  เป็นลกัษณะของบุคคลท่ีมีความคิดพร้อมท่ีจะทําความเข้าใจกบั

สิ่งท่ีไม่ลงรอยกบัความคิดเดิม  หรือสิ่งท่ีไม่แน่นอน  หรือสิ่งท่ีคลมุเครือ  และเต็มใจท่ีจะเปล่ียนแปลง

แนวความคดิหรือแนวปฏิบตั ิ เม่ือได้ข้อมลูท่ีเช่ือถือได้มากกวา่โดยมีความอดกลัน้ปราศจากอคต ิ

  สนุนัท์  สงัข์ออ่ง (2523 : 42) ได้ให้คําอธิบายเก่ียวกบัความใจกว้างวา่  หมายถงึ  ความ

เตม็ใจท่ีจะเปล่ียนแปลงความคดิของตน  และยงัไมมี่ความคดิวา่ความจริงในวนันีเ้ป็นความจริงแท้

แน่นอน  เพราะความจริงในวนันีอ้าจเปลีย่นแปลงได้ในอนาคต 

  สมหวงั  พิธิยานวุฒัน์  และจนัทร์เพ็ญ  เอือ้พานิช.  (2524 : 33) ได้ให้คําอธิบายเก่ียวกบั

ความใจกว้างว่า  นกัวิทยาศาสตร์ต้องเป็นผู้ มีความใจกว้างท่ีจะรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืนรับฟังคํา

วิพากษ์วิจารณ์  ข้อโต้แย้งข้อคิดเห็นท่ีมีเหตผุลของผู้ อ่ืน  โดยไม่ยึดมัน่ในความคิดเห็นของตนเองฝ่าย

เดียว  ยอมรับการเปล่ียนแปลง  ยอมรับพิจารณาข้อมลู  หรือความคิดเห็นท่ียงัสรุปไม่ได้  พร้อมจะหา

ข้อมลูเพิ่มเตมิ 

 จากข้อความข้างต้นพอสรุปได้วา่ความใจกว้าง  หมายถึง  การท่ียอมรับฟังคําวิพากษ์วิจารณ์  

ข้อโต้แย้งหรือข้อคิดเห็นท่ีมีเหตุผลของคนอ่ืน  ไม่ยึดมั่นในความคิดของตน   ยอมรับฟังการ

เปล่ียนแปลง  ความคิดเห็นท่ีตวัเองยงัไม่เข้าใจและพร้อมท่ีจะทําความเข้าใจยอมพิจารณาข้อมลูหรือ

ความคิดท่ียงัสรุปแน่นอนไม่ได้  และพร้อมท่ีจะหาข้อมลูเพิ่มเติม  ดงันัน้คณุลกัษณะนกัวิจยัในด้าน

ความใจกว้าง  หมายถึง  ผู้ ท่ียอมรับฟังความคดิเห็นของผู้ อ่ืน  สามารถปรับความคิดเห็นและความเช่ือ

เดิมของตนเองได้  ถ้าความคิดเห็นของบคุคลอ่ืน  ประกอบด้วยหลกัฐานและเหตผุลท่ีชดัเจนน่าเช่ือถือ

ได้  รับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืนโดยปราศจากอคติ  ไม่ยึดมัน่ว่าความคิดของตนเองถูกต้องเสมอไป  

เปิดโอกาสให้ผู้ อ่ืนแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มท่ีแล้วนําข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาใคร่ครวญ     

เพ่ือปรับปรุงงานวิจยัของตน   
 ความรู้ 
  ความอยากรู้เป็นพฤติกรรมท่ีควรส่งเสริมให้เกิดขึน้ในบุคคล  เพราะในสงัคมปัจจุบนัมี

ความเจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยดุยัง้  บุคคลควรมีความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้  สนใจใน

การเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ  ผู้ วิจัยจึงนําเสนอความหมายของความอยากรู้ท่ีมีผู้ ให้ความคิดไว้หลาย

ทศันะ  ดงันี ้

  สภาการวิจัยแห่งชาติ  (2553:10)  อธิบายเก่ียวกับความรู้ไว้ว่า  นักวิจัยต้องมีพืน้

ฐานความรู้ในสาขาวิชาการท่ีทําวิจัยอย่างเพียงพอและมีความรู้ความชํานาญหรือมีประสบการณ์  
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เก่ียวเน่ืองกบัเร่ืองท่ีทําวิจยั  เพ่ือนําไปสูง่านวิจยัท่ีมีคณุภาพ  และเพ่ือป้องกนัปัญหาการวิเคราะห์  การ

ตีความ  หรือการสรุปท่ีผิดพลาด  อนัอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่องานวิจยั  โดยมีแนวทางปฏิบตั ิ

ดงันี ้  

   1.  นกัวิจยัต้องมีพืน้ฐานความรู้  ความชํานาญหรือประสบการณ์เก่ียวกบัเร่ืองท่ีทํา

วิจยัอยา่งเพียงพอเพ่ือนําไปสูง่านท่ีมีคณุภาพ   

   2.  นกัวิจยัต้องรักษามาตรฐานและคณุภาพของงานวิจยัในสาขาวิชาการนัน้ๆ เพ่ือ

ป้องกนัความเสียหายตอ่วงการวิชาการ 

  พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ (2541: 33 – 38)  ความรู้มีอยู่ 2 ชนิด  ได้แก่  ความรู้ท่ีเป็น

ประโยชน์แก่ชีวิต  ท่ีจะต้องเรียนอย่างลกึซึง้  และความรู้รอบตวั  เป็นความรู้อ่ืนๆ นอกจากท่ีเก่ียวกบั

อาชีพ  ทัง้สองอย่างนีต้้องควบคู่กนั  ถ้ามีความรู้อย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียวไม่ได้  หนทางท่ีจะ

ได้รับความรู้ก็คือการศึกษา  ซึง่สามารถกระทําได้ 5 ทาง  คือ  การอ่าน  การเขียน  การสนทนา  การ

สงัเกต  และการคดิ 

   1.  การอ่าน  เป็นการเอาความรู้ความคิดของผู้ อ่ืนมาใส่สมองเรา  มีหลกัการดงันี ้   

1)  เลือกหนงัสือท่ีให้ความรู้  หลีกเล่ียงหนงัสือท่ีอา่นแล้วทําให้เสียเวลาไปโดยเปลา่ประโยชน์   2) อ่าน

หนงัสือให้ได้ใจความ  มีความเข้าใจ  จบัใจความสําคญัได้ว่าเราได้อ่านข้อความใดมาบ้าง  และเรารับ

ประโยชน์อะไรจากการอา่นหนงัสือเลม่นัน้ๆ  

   2.  การเขียน  ไม่ใช่เพ่ือจดไว้กันลืม   แต่เป็นการหาหนทางให้เกิดความคิดใหม่ๆ 

ปัญหาบางข้อเราคิดไม่ออกแต่พอลงมือเขียนทําให้แนวคิดเกิดขึน้จนสามารถแก้ปัญหานัน้ๆ ได้  การ

เรียนหนงัสือจะเป็นต้นเหตใุห้สมองแตกก่ิงก้านเร็ว 

   3.  การสนทนา  เป็นทางหนึ่งท่ีจะช่วยให้เราได้ความรู้ความคิดมากขึน้  ไม่ว่าเราจะ

สนทนากบัคนชัน้ใด  แม้กบัคนโง่ท่ีสดุก็ยงัได้ประโยชน์  หากเรารู้จกัหาประโยชน์จากการสนทนานัน้  

หลกัการสนทนาให้ได้ประโยชน์  มีดงันี ้ 1)  ควรชกันําให้การสนทนาหนัเข้าหาเร่ืองท่ีคนๆ นัน้ถนดัท่ีสดุ  

เช่นในกิจการท่ีเป็นอาชีพของเขา  จะเป็นทางให้เราได้รับความรู้ใหม่ขึน้เสมอ 2)  ควรพดูแต่น้อยและ

ฟังให้มาก  คนท่ีพูดเสียคนเดียวไม่ปล่อยให้คนอ่ืนพูดบ้างนัน้เป็นท่ีน่าเบ่ือหน่ายของคนทัง้หลาย 3)  

คนท่ีมีความคิดตืน้หรือมีลกัษณะอ่อนแอ  มกัชอบพูดถึงตวัเอง  ถึงเร่ืองราวในครอบครัวของตวั  ถึง

กิจการงานของตวั  และเม่ือกล่าวถึงเร่ืองใดๆ มกัยกเร่ืองราวในครอบครัวของตวัเป็นอุทาหรณ์เสมอ  

คนชนิดนีย้่อมเป็นท่ีน่าเบ่ือหน่ายของคู่สนทนา  แต่ถ้าเราได้สนทนากับคนชนิดนี ้ จงอย่าเบ่ือหน่าย

ตัง้ใจฟังเขาพดูและคอยเก็บแตป่ระโยชน์ท่ีควรได้   

   4.  การสังเกต  ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์แก่เรานัน้  คือ  ความรู้ท่ีเราได้มาจากการ

สงัเกต  และเป็นความรู้อย่างสด  อย่างใหม่ไม่ใช่เก็บเอาสิ่งท่ีเขารู้กนัมาจนจืดแล้วเอามาใส่สมองเรา  
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เราได้รู้จริง  เห็นจริง  มีการพิสจูน์อย่างชดัเจน  ดีกว่าท่ีจะได้ฟังคําบอกเลา่จากปากของคนอ่ืนท่ีได้เห็น

จากหนงัสือหลายเท่า  การท่ีเราหไูวตาไว  ได้ยินหรือได้เห็นสิ่งทัง้หลายโดยลกึซึง้ละเอียดลออนัน้  เป็น

อุปกรณ์สําคญัท่ีจะทําให้มันสมองเราดีขึน้  ทําให้เราเข้าใจสิ่งต่างๆ ได้ชัดเจน  และวินิจฉัยกิจการ

ทัง้หลายโดยไมมี่การผิดพลาด   

   5.  การคิด  สามารถแบ่งออกเป็นหลายลกัษณะ  ดงันี ้ 1) ความคิดปลอดโปร่ง  คือ

ความคิดท่ีแจ่มใสชดัเจน  คนท่ีมีความคิดปลอดโปร่ง  เม่ือพดูหรือเขียนสิ่งใดย่อมมีคนเข้าใจได้ชดัเจน  

เราจะสังเกตตัวเองได้ว่า  เม่ือใดความคิดของเราปลอดโปร่งแจ่มใส  เม่ือนัน้เราก็สามารถนําเอา

ความคิดนัน้ออกมาแปลงเป็นคําพดูหรือการกระทําได้อย่างชดัเจน  เราสนทนาได้คล่องแคล่ว  แม้ใน

เร่ืองท่ียากๆ เราก็สามารถพดูให้คนทัง้หลายฟังเข้าใจได้ง่าย  คนบางคนหลงไปว่าถ้าพดูอะไรท่ีมนษุย์

ไม่เข้าใจได้แล้วก็เป็นลกัษณะของนกัปราชญ์  แท้จริงแล้วคนท่ีโลกนิยมว่าเป็นนกัปราชญ์นัน้คือคนท่ี

สามารถนําเอาของยากท่ีสดุมากลบักลายให้ง่ายท่ีสดุได้  2)  การคิดหาเหตผุลให้ถกูทาง (Right Rea-

soning)  ความรู้เปรียบประดจุเคร่ืองมือ  แตถ้่าไมรู้่จกัใช้ให้ถกูทางแล้วก็ทําประโยชน์อะไรไมไ่ด้   

  อัญชลี  สิงหสุต (2534: 25)  ความรู้  คือ  ข้อเท็จจริงต่างๆ ท่ีมนุษย์ได้รับรู้จาก

ประสบการณ์  การค้นคว้า  ศกึษา  สงัเกต  และมีการสะสมไว้  สามารถจําได้  โดยอาศยักระบวนการ

ทางจิตวิทยา 

  กู๊ด (Good. 1973 : 325)  ความรู้  หมายถึง  ข้อเท็จจริง  กฎเกณฑ์และรายละเอียดตา่งๆ 

ท่ีมนษุย์ได้รับและเก็บรวบรวมไว้ 

  บลมู (Bloom.  1971 : 201)  ความรู้เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัการระลกึถึงสิ่งเฉพาะ  ระลกึ

ถึงวิธีและกระบวนการต่างๆ  ความรู้นัน้ยํา้ในเร่ืองกระบวนการทางจิตวิทยาของความจําในการ

เช่ือมโยงการจดัระบบใหม ่

 จากข้อความข้างต้นพอจะสรุปได้ว่า  ความรู้คือ  ข้อเท็จจริงต่างๆ ท่ีมนุษย์รับรู้ได้จาก

ประสบการณ์  การศึกษาค้นคว้า  รวบรวมเป็นประสบการณ์สะสมและถ่ายทอดสืบต่อกนัไป  ดงันัน้

คณุลกัษณะนกัวิจยัในด้านความรู้  หมายถึง   รายละเอียดต่างๆ  เก่ียวข้องกับพืน้ฐานความรู้ความ

เข้าใจในการทําวิจยั  เช่น  การเขียนรายงานวิจยั  วิธีวิเคราะห์ข้อมลู  สถิติท่ีใช้ในการวิจยั  ตลอดจนมี

ความสามารถท่ีจะสรุป  คาดคะเน  และวิพากษ์วิจารณ์ผลการวิจยัได้ 
  ความอยากรู้อยากเหน็  
  ความอยากรู้อยากเห็นเป็นพฤติกรรมท่ีน่าสนใจ  และควรส่งเสริมให้เกิดขึน้ในบุคคล

เพราะในสภาวะแวดล้อมปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยัง้  บุคคลควรจะมีความ

กระตือรือร้น  และสนใจความเปล่ียนแปลงตา่งๆ เพ่ือสามารถปรับให้เข้ากบัสงัคมปัจจบุนัได้เป็นอย่าง

ดี  พฤตกิรรมความอยากรู้อยากเห็นนีมี้ผู้กลา่วไว้ดงันี ้
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  เบอร์ไลน์ (Berlyne. 1960 : 79 ) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมความอยากรู้อยากเห็น

ไว้วา่  พฤตกิรรมอยากรู้อยากเห็นคือ  พฤตกิรรมการสํารวจหรือค้นคว้าท่ีเกิดจากการเร้าของสิ่งท่ีแปลก

ใหม่ในลกัษณะท่ีเป็นสิ่งเร้าท่ีไม่มีเง่ือนไข   เขากล่าวว่า  “เม่ือสิ่งเร้าอนัเป็นสิ่งแปลกใหม่กระทบกับ

ประสาทสมัผสัของอินทรีย์ก็จะมีพฤตกิรรมตอบสนองตอ่สิง่เร้านัน้” 

  ฮิลการ์ด (Hilgard. 1962: 132) ให้ความหมายวา่ความอยากรู้อยากเห็นเป็นบคุลกิภาพท่ี

แสดงถึงแรงจูงใจของบุคคลต่อสิ่งเร้าใหม่ๆ และยังจัดเป็นแรงขับ ของบุคคลท่ีจะทําให้บุคคลเกิด

แรงจูงใจท่ีจะสํารวจสิ่งต่างๆ อยู่เสมอ  พฤติกรรมการสํารวจนีน้่าจะเป็นส่วนช่วยให้บุคคลมี

ความสามารถในการอา่นเพิ่มขึน้ได้ 

  นิภา  วงษ์สรุภินันท์ (2548:4)  ความอยากรู้อยากเห็น  หมายถึง  ความต่ืนตวั  ว่องไว  

กระฉับกระเฉง  รวดเร็วและรีบเร่งในการค้นหาความรู้ตามท่ีได้รับมอบหมาย  ทําให้งานไม่คัง่ค้าง  

รวมทัง้มีความต้องการ  ความปรารถนาท่ีจะรู้ในเร่ืองท่ีอยูร่อบๆ ตวัและเหตกุารณ์ท่ีสนใจ  โดยไมป่ลอ่ย

ให้เน่ินนานออกไป 

  สายพิณ  ศรีสวุรรณรัตน์ (2540:5)  ความอยากรู้อยากเห็น  หมายถึง  คณุลกัษณะอย่าง

หนึ่งของบุคคลท่ีแสดงออกในลกัษณะของการให้ความสนใจเม่ือมีสิ่งใหม่ๆ แปลกๆ มากระตุ้น  และ

แสดงความสนใจท่ีจะรู้หรือทําความเข้าใจกบัสิง่เหลา่นัน้ให้มากขึน้ 

  ไพฑรูย์  สงัข์สวสัดิ์  (2551: 39)  ความอยากรู้อยากเห็น  หมายถึง  ความสนใจในการ

เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ท่ีเก่ียวกับปรากฏการณ์ธรรมชาติอยู่เสมอ  และพยายามท่ีจะแสวงหาความรู้ใน

สถานการณ์ใหม่ๆ  ท่ีไมส่ามารถอธิบายได้  ด้วยความรู้ท่ีมีอยูเ่ดมิ  แล้วศกึษาค้นคว้าเพ่ือหาคําตอบของ

ปัญหาอยา่งมีเหตผุล 

 จากข้อความข้างต้นพอจะสรุปได้ว่า  ความอยากรู้อยากเห็นเป็นพฤติกรรมการค้นคว้าหา

ความรู้ท่ีตอบสนองตอ่สิ่งเร้าใหม่ๆ  เป็นทัง้แรงขบัและแรงจงูใจให้บคุคลเพียรพยายามแสวงหาความรู้  

และประสบการณ์ใหม่ๆ   ดงันัน้คณุลกัษณะนักวิจัยในด้านความอยากรู้อยากเห็น  หมายถึง  ผู้ ท่ีมี

ความสนใจขวนขวายหาความรู้ในสิ่งท่ีสนใจ  และยังหาคําตอบไม่ได้  มีความพยายามท่ีจะเสาะ

แสวงหาความรู้ในสถานการณ์ใหม่ๆ และข้อมลูเพิ่มเติม  ช่างสงสยั   ช่างสงัเกต  ช่างซกัถาม  ช่างอ่าน  

เพ่ือให้ได้คําตอบท่ีสมบรูณ์ยิ่งขึน้  มีความสนใจใฝ่รู้ในสิง่ใหมท่ี่เก่ียวกบัปรากฏการณ์ธรรมชาติอยู่เสมอ  

แล้วศกึษาค้นคว้าเพ่ือหาคําตอบอยา่งมีเหตผุล  
 ความอุตสาหะ 
  การประกอบกิจการงานให้สําเร็จ  ต้องใช้ความอุตสาหะมุ่งมัน่ในการทํางาน  ผู้วิจยัจึง

นําเสนอความหมายของความอตุสาหะท่ีมีผู้ให้ความคดิไว้หลายทศันะ  ดงันี ้
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  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัภมูิพลอดลุยเดช (2540 : 1 – 149)  ได้ทรงพระราชนิพนธ์

หนงัสือ “พระมหาชนก”   ผู้วิจยัได้สรุปความหมายของความอตุสาหะจากพระราชนิพนธ์ได้ดงันี ้ ความ

อตุสาหะ  คือ  ความเพียรทัง้ทางกายและทางใจในการประกอบกิจการงานด้วยความมุ่งมัน่  ซึง่แม้จะ

ยงัไมส่มัฤทธ์ิผลในสิง่ท่ีปรารถนาก็ยงัมีความอดทนบากบัน่จนกระทัง่ประสบกบัความสําเร็จ 

  กรมวิชาการ (2542: 4)  ความอตุสาหะ  หมายถึง  ความตัง้ใจกระตือรือร้น  มุ่งมัน่ในการ

ทํางาน  ซึง่มีลกัษณะดงันี ้ 1)  ตัง้ใจ  กระตือรือร้นท่ีจะทําสิง่หนึง่สิง่ใดอยา่งมุง่มัน่  2) การกระทําต้องมี

ความคงท่ี  สม่ําเสมอหรืออย่างต่อเน่ือง  3) ทํางานท่ีได้รับมอบหมายด้วยความเข้มแข็ง  อดทน  และ

ไมท้่อถอย  4) มีความมานะ  บากบัน่ท่ีจะทํางาน 

  สิริพร  ดาวนั (2540: 11)  ความอตุสาหะ  หมายถึง  การแสดงออกด้วยความตัง้ใจ เอา

ใจใส ่ มีความมานะพยายาม  อดทน  ไมย่อ่ท้อตอ่อปุสรรคท่ีเกิดขึน้จากตวัเอง  หรือสิง่แวดล้อม 

  วนัเพ็ญ  เถาสวสัดิ ์(2536: 28)  ความอตุสาหะ  หมายถึง  การใช้ความพยายามอย่างสดุ

ความสามารถเพ่ือให้กิจกรรมท่ีตนกระทําประสบความสําเร็จ  ซึง่ความรู้สกึนีจ้ะนําไปสูค่วามรู้สกึว่าตน

มีประโยชน์ตอ่คนอ่ืน 

 จากความหมายข้างต้น  สรุปได้ว่า  ความอุตสาหะ  หมายถึง  พฤติกรรมท่ีแสดงออกด้วย

ความมุ่งมั่น  กระตือรือร้น  พยายามอย่างสุดความสามารถเพ่ือให้กิจกรรมท่ีตนกระทําประสบ

ความสําเร็จ  ขยัน  อดทน  ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคท่ีเกิดขึน้  ดังนัน้คุณลักษณะนักวิจัยในด้านความ

อตุสาหะ  หมายถึง  การใช้ความพยายามอย่างสดุความสามารถในการทํางานวิจยั   มีความมุ่งมัน่ไม่

ย่อท้อต่ออุปสรรค  ทุ่มเทกําลังกายกําลงัใจ   มานะอดทนพยายามท่ีจะดําเนินการวิจัยจนประสบ

ความสําเร็จ   
 แนวคดิที่เก่ียวข้องกับความอุตสาหะ 
  โควาช  และมาร์เซีย (Kowaz;& Marcia.1991:390–397)  ความอตุสาหะคือกระบวนการ

ความเข้าใจในการทํางาน  แบง่เป็น  3  องค์ประกอบ  ดงันี ้

   1.  ด้านสติปัญญา  ใช้ความรู้ความชํานาญเป็นพืน้ฐานขัน้ต้นในการกําหนด

คณุลกัษณะคณุคา่ทางวฒันธรรมของแตล่ะสงัคม 

   2.  ด้านพฤติกรรม  รู้จกัใช้ความรู้และความชํานาญอย่างมีประสิทธิภาพ  แบ่งเป็น 6  

ลกัษณะได้แก่   1)  ระดบัความสนใจหรือความมุ่งมัน่ในสิ่งท่ีจะกระทํา  2) ความพากเพียร  3) การนํา

ความรู้และความชํานาญไปลงมือปฏิบตั ิ 4)วางเป้าหมายงานอยา่งมีประสทิธิภาพ  5) มีความสามารถ

ในการทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้   6) เลือกวิธีท่ีเหมาะสมในการทํางานให้สําเร็จ 

   3.  ด้านความรู้สกึ  เป็นการใช้ความรู้ความชํานาญท่ีได้จากประสบการณ์  แบง่เป็น 6 

ลกัษณะ  คือ  1) รู้สกึมีความสามารถและเป็นประโยชน์  2) รู้สกึสนกุกบัการปรับตวั  และพอใจเม่ือทํา
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สําเร็จ   3) ปฏิบตัิตนตามอย่างผู้ มีความรู้  4)  สนใจสิ่งต่างๆ  ท่ีจะเรียนรู้  5)  รู้จกัประมาณตน  6) รู้

คณุคา่ของการฝึกฝน 

 สรุปได้ว่า  ความอุตสาหะเป็นกระบวนการในการทํางานแบ่งได้เป็น 3 ด้านคือ  ด้าน

สตปัิญญา  ด้านพฤตกิรรม  และด้านความรู้สกึ 
 ความซ่ือสัตย์ 
  ความซ่ือสตัย์เป็นคณุลกัษณะท่ีควรปลกูฝังให้กบัทกุๆ คน  โดยผู้วิจยันําเสนอความหมาย

ของความซื่อสตัย์ท่ีมีผู้ให้ความคดิไว้หลายทศันะ  ดงันี ้

  พรรณี  ลีกิจวฒันะ  (2553:9)  อธิบายเก่ียวกบัความซือ่สตัย์ไว้วา่  นกัวิจยัต้องซื่อสตัย์

และมีคณุธรรมในทางวิชาการและการจดัการ  มีความซือ่สตัย์ตอ่ตนเอง  ไมนํ่าผลงานของผู้ อ่ืนมาเป็น

ของตน  ไมล่อกเลียนงานของผู้ อ่ืน  ต้องให้เกียรต ิ และอ้างถงึบคุคลหรือแหลง่ท่ีมาของข้อมลูท่ีนํามา 

ใช้ในงานวิจยั  ต้องซื่อสตัย์ตอ่การแสวงหาทนุวิจยั  และมีความเป็นธรรมเก่ียวกบัผลประโยชน์ท่ีได้จาก

การวิจยั 

  บุณยฤทธ์ิ  มินทราวงศ์ (2546: 19)  ความซื่อสัตย์  หมายถึง  ความเต็มใจท่ีจะยอม

รับผิดชอบตอ่ธุรกิจท่ีทํากนัเป็นกลุม่และต้องทําให้ดีท่ีสดุในหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 

  พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน  พทุธศกัราช  2542 (2546 : 382)  ความซื่อสตัย์  

หมายถึง  การประพฤตติรง  จริงใจ  ไมค่ดิคดทรยศ  ไมค่ดโกงและไมห่ลอกลวง 

  ดวงนภา  กิตตสิาโร (2546: 8)  ความซื่อสตัย์  หมายถึง  การประพฤติตนอย่างเหมาะสม

ตอ่ประเทศชาต ิ ไมค่ดิทรยศ  ประกอบอาชีพในทางสจุริตไมข่โมยของผู้ อ่ืนและปฏิบตัิตามกฎท่ีกําหนด  

เช่น  ตรงต่อเวลา   พูดแต่ความจริง  ละอายต่อบาป  ไม่เอาเปรียบ  ไม่ทุจริต   มีความรับผิดชอบ  

ยตุธิรรม  ไมห่ลอกลวง  ไมห่าผลประโยชน์ในทางมิชอบ 

  กฤตรินทร์  น่ิมทองคํา (2544 : 15) ความซื่อสตัย์  หมายถึง  การประพฤตอิยา่งเหมาะสม      

มีความซื่อสตัย์  ไม่คดโกง  ซื่อสตัย์ต่อตนเอง  ต่อครอบครัว  ต่อมิตรสหาย  และมีความจงรักภกัดีต่อ

ประเทศชาต ิ ไมค่ดิทรยศ  ประกอบอาชีพในทางสจุริต  ไมข่โมยของผู้ อ่ืน  และปฏิบตัติามกฎท่ีกําหนด 

  วรวรรณินี  ราชสงฆ์ (2541 : 36)  ความซ่ือสัตย์  หมายถึง  การประพฤติตนอย่าง

เหมาะสมและตรงความเป็นจริง  เช่น  ตรงตอ่หน้าท่ี  ตรงตอ่คําพดู  ตรงตอ่กฎเกณฑ์  ทัง้ตอ่ตนเองและ

ผู้ อ่ืน 

  นํา้ค้าง  ระวิงทอง (2540: 132) ความซื่อสตัย์  หมายถึง  การประพฤติตนอย่างเหมาะสม

ตรงไปตรงมา  การปฏิบตัติรงตอ่ความเป็นจริง  ทัง้ทางกาย  วาจา  และใจตอ่ตนเอง  ตอ่หน้าท่ีการงาน  

ต่อบุคคลอ่ืน  ต่อสงัคม  และต่อประเทศชาติ  ไม่ชกัชวนผู้ อ่ืนไปในทางเส่ือมเสีย  ประพฤติตรงตามท่ี

พดูและคิด  ไม่ใช้อํานาจหน้าท่ีหาประโยชน์ใส่ตวั  เตือนสติและแนะนําในสิ่งท่ีเป็นประโยชน์  ยินดีใน
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ความสําเร็จของผู้ อ่ืน  ไมค่ดิริษยา  กลัน่แกล้ง  มัน่คงตอ่การกระทําดีของตน  ไม่ร่วมมือกนัทํางานท่ีผิด

กฎหมาย  หรือระเบียบข้อบงัคบัของสงัคม  และหมูค่ณะ 

 จากความหมายข้างต้นพอจะสรุปได้วา่  ความซื่อสตัย์  หมายถึง  การประพฤตปิฏิบตัติน

อยา่งเหมาะสม  ตรงตามความเป็นจริง  อยา่งตรงไปตรงมา  ทัง้กาย  วาจา และใจ  ตรงตอ่หน้าท่ี  ตรง

ตอ่คําพดู ตรงตอ่กฎเกณฑ์ ทัง้ตอ่ตนเองและผู้ อ่ืน ดงันัน้คณุลกัษณะนกัวิจยัด้านความซื่อสตัย์  

หมายถงึ  การประพฤตปิฏิบตัตินอยา่งเหมาะสมและตรง  ถือความเป็นจริง  ตรงไปตรงมา  ซื่อสตัย์กบั

ข้อมลูท่ีเก็บได้และวิเคราะห์สงัเคราะห์ตามสภาพความเป็นจริง ไมผ่นัแปรดดัแปลงข้อมลูเพ่ือประโยชน์

ของตนเองและผู้ อ่ืน  หรือเพ่ือตอบรับสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้   
 ความสาํคัญของความซ่ือสัตย์   
  สรุปความสําคญัของความซื่อสตัย์ไว้ดงันี ้

   1.  ความซ่ือสตัย์  จริงใจตอ่กนัของบคุคลยอ่มเป็นเหตใุห้เกิดความไว้วางใจซึง่กนัและ

กนับคุคลใดท่ีมีความจริงใจตอ่กนัยอ่มได้รับความจริงใจ  ความเช่ือถือไว้วางใจจากผู้ อ่ืนเช่นกนั 

   2.  ความซื่อสตัย์  ช่วยพฒันาตนเองให้มีวินยั  มีความงามทางกาย  วาจา  ซึง่มีข้อ

ห้ามไว้ในเบญจศีลวา่จะต้องไมก่ลา่วคําท่ีเป็นเท็จ หลอกลวงไม่จริงและในเบญจธรรมมีข้อท่ีควรปฏิบตัิ

คือต้องมีสจัจะ  เป็นการยํา้วา่ไมใ่ห้โกหก  การซื่อสตัย์จริงใจท่ีแสดงออกทางวาจา  ทําให้บคุคลมีความ

สจุริตทางวาจา 4 ข้อ  ในกุศลกรรมบส 10  ความซื่อสตัย์ท่ีแสดงออกทางกาย จะทําให้ทุกคนไม่ลกั

ขโมย และในเบญจธรรมผู้ ท่ีมีความซื่อสัตย์ย่อมไม่ก่อเวรเป็นภัยแก่ผู้ ใด  ไม่ทําร้ายคิดพยาบาท  

อาฆาต  ทําลายใครทัง้โดยทางกาย  วาจา  และใจ 

 สรุปได้วา่ความซ่ือสตัย์เป็นท่ีสิง่สําคญัเพราะนกัวิจยัต้องมีความซื่อสตัย์ตอ่ตนเองและตอ่

ผู้ อ่ืน  ต้องซือ่สตัย์กบัข้อมลูท่ีเก็บได้  และวิเคราะห์สงัเคราะห์ตามสภาพความเป็นจริง  ต้องมีความ

มุง่มัน่ให้ได้ข้อค้นพบตามความเป็นจริง  และต้องยอมรับผลการวิจยัท่ีได้มาจากการศกึษาค้นคว้าอยา่ง

เป็นระบบ 

 กรมวิชาการ  กระทรวงศกึษาธิการ (2545 : 147)  ได้แบง่ประเภทของความซ่ือสตัย์ไว้ 4 

ประเภท  ดงันี ้

  1.  ความซ่ือสตัย์ตอ่ตนเอง  มีลกัษณะพฤตกิรรม  เชน่  การมีความรู้สกึผิดชอบชัว่ดีการมี

ความละอายเกรงกลวัตอ่ความผิด  การไมพ่ดูปดหลอกลวง  การไมค่ดิโลภในของผู้ อ่ืน  การยอมรับผิด

จากการกระทําของตนเป็นต้น 

  2.  ความซ่ือสตัย์ตอ่บคุคลอ่ืน  มีลกัษณะพฤตกิรรม  เชน่  การมีความจริงใจตอ่ผู้ อ่ืน  การ

ไมก่ลา่วคําเท็จตอ่ผู้ อ่ืน  การรักษาคํามัน่สญัญาท่ีให้ไว้ตอ่ผู้ อ่ืน  การไมเ่อาเปรียบผู้ อ่ืน  การไมถื่อเอา
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ของผู้ อ่ืนมาเป็นของตนเองโดยไมไ่ด้รับอนญุาต  การไมท่จุริต คือ  การมีความประพฤตดีิทัง้ตอ่หน้า

และรับหลงัผู้ อ่ืน  เป็นต้น 

  3.  ความซ่ือสตัย์ตอ่หน้าท่ี  มีลกัษณะพฤตกิรรม  เชน่  มีความรับผิดชอบตอ่หน้าท่ีท่ีตน

ทํา  หรือได้รับมอบหมายและทําให้ดีท่ีสดุ  มีความตรงตอ่เวลา  การไมใ่ช้อํานาจหน้าท่ีไปในทางท่ีหา

ผลประโยชน์สว่นตน  การรักษาและปฏิบตัหิน้าท่ีตามกฎหมายหรือระเบียบข้อบงัคบั  เป็นต้น 

  4.  ความซ่ือสตัย์ตอ่ชมุชนและสงัคม  มีลกัษณะพฤตกิรรม  เชน่  ช่วยเหลือสงัคม  ดแูล

สมบตัสิว่นรวม  เสียสละเพื่อสว่นรวม  การรักษาความสามคัคีในหมูค่ณะ  เป็นต้น 

 สรุป  ประเภทของความซ่ือสตัย์  แยกเป็น 4 ประเภท  คือ  ความซื่อสตัย์ตอ่ตนเอง  ความ

ซื่อสตัย์ตอ่บคุคลอ่ืน  ความซ่ือสตัย์ตอ่หน้าท่ี  และความซื่อสตัย์ตอ่สงัคมสว่นรวม 

 

2  เอกสารที่เก่ียวข้องกับคุณลักษณะ 
 2.1  ความหมายของคุณลักษณะ 
  แอลพอร์ท  (ล้วน  สายยศ;  และ  องัคณา  สายยศ.  2543:  224; อ้างอิงจาก Allport. 

1937) ให้ความหมายไว้ว่าคณุลกัษณะเป็นโครงสร้างของระบบจิตประสาทเฉพาะของแต่ละบคุคลท่ีมี

วิสยัสามารถทําให้สิ่งเร้าทําหน้าท่ีได้อย่างสมดลุ  และเป็นตวัเร่ิมทําให้การปรับตวัและการแสดงออก

ของพฤตกิรรมมีความสมดลุ 

  รพีพรรณ  แผนดี (2549: 4)  ได้นิยามศพัท์คําว่าคณุลกัษณะนัน้หมายถึง  คณุสมบตัิของ

บคุคล  ทกัษะ  ทศันคต ิ ความประพฤตแิละการปฏิบตั ิ

 จากความหมายข้างต้น  คณุลกัษณะ  หมายถึง  ลกัษณะเฉพาะท่ีเป็นของแต่ละบคุคล หรือ

พฤตกิรรมของบคุคลท่ีแสดงออกมาในด้านของ ทกัษะ  ทศันคต ิ ความประพฤตแิละการปฏิบตั ิ
 2.2  ทฤษฎีเก่ียวกับคุณลักษณะ (Trait  Theories) 
  1.  ทฤษฎีคณุลกัษณะของแอลพอร์ท   (ล้วน  สายยศ; และ องัคณา สายยศ.2543:  224; 

อ้างอิงจาก Allport. 1937) แอลพอร์ท มีความคดิวา่  บคุลกิภาพของมนษุย์ประกอบด้วยคณุลกัษณะท่ี

ทําให้มนุษย์มีเอกลกัษณ์ในการปรับตวักับสิ่งแวดล้อม  คุณลกัษณะเป็นสิ่งมีอยู่จริง  แต่ไม่สามารถ

มองเห็นได้โดยตรง  มนัอยูใ่นสว่นของระบบประสาท  จงึมองไม่เห็น  เขาลงความเห็นว่ามนัมีอยู่ได้โดย

การสังเกตความยั่งยืนของมันในพฤติกรรมของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  แอลพอร์ทแบ่งคุณลักษณะ

ออกเป็น 2 ชนิดคือ   

   1.1  คณุลกัษณะร่วม (common  traits)  เป็นคณุลกัษณะท่ีมีลกัษณะเหมือนคนอ่ืน

ทัว่ไป  สามารถนํามาเปรียบเทียบกันได้  คือเป็นคณุลกัษณะท่ีเป็นตวัร่วมของแต่ละบุคคลคนนัน่เอง  



27 

ตวัอย่างเช่น  พดูว่า  คนบางคนก้าวร้าวกว่าคนอ่ืน  หรือคนบางคนสภุาพกว่าคนอ่ืน  คณุลกัษณะท่ีมี

อยูก่บัทกุคนจนสามารถนํามาเปรียบเทียบได้ดงักลา่วมาแล้ว  เรียกวา่คณุลกัษณะร่วม 

   1.2  คณุลกัษณะเฉพาะบคุคล (personal  dispositions) เป็นคณุลกัษณะท่ีแสดง

ลกัษณะเฉพาะ  มีความเป็นเอกลกัษณ์ของแตล่ะบคุคล  เป็นตวัท่ีทําให้แตล่ะบคุคลมีความแตกตา่ง

กนัเดน่ชดับางทีเรียกวา่  individual  trait  มีอยู ่3  ชนิดคือ 

    ก.  Cardinal  traits  เป็นคณุลกัษณะท่ีเด่ียวท่ีเดน่ออกมา  มีอิทธิพลอย่างมาก

ท่ีสดุตอ่การแสดงพฤตกิรรม  เช่น  ความละโมบ  ตณัหาราคะ  บชูาตนเอง  ใช้เลห์่เหล่ียมเพ่ือประโยชน์

ตน  เป็นต้น 

    ข.  Central traits  เป็นชุดของบุคลิกลักษณะใหญ่ๆ ประกอบขึน้เป็นแกน

บคุลิกภาพของแต่ละบุคคล  แต่ละคนมีอยู่ 5 ถึง 10 คณุลกัษณะ  ความมีไมตรี  ความรักใคร่  ความ

ยตุธิรรม  การแขง่ขนั  เป็นต้น  มนัไมส่ามารถควบคมุพฤตกิรรมของบคุคลในสถานการณ์ตา่งๆ 

    ค.  Secondary  traits  เป็นคณุลกัษณะท่ีมีความสําคญัน้อยแสดงพฤตกิรรม

หลงัจากสองคณุลกัษณะแรกแสดงออกมาแล้ว  เชน่  ชอบเสือ้ผ้า  ชอบภาพยนตร์  ชอบอาหาร  ชอบ

ดนตรี  เป็นต้น 

  2.  ทฤษฎีคุณลักษณะของแคทเทลล์ (ล้วน  สายยศ;  และอังคณา  สายยศ.  2543:  

224 ;อ้างอิงจาก  Cattell.  1957 )  แคทเทลล์มองบคุลกิภาพเป็นผลพวงของตวัแปรด้านความรู้สกึและ

สติปัญญา  เขาเห็นด้วยกบัทฤษฎีของแอลพอร์ท่ีว่าทุกคนมีคณุลกัษณะส่วนท่ีเป็นสามญั (Common  

Traits)  และลกัษณะเฉพาะของบคุคล (Personal  Disposition  หรือ  Individual  Traits)  แตแ่คท

เทลล์จะแบ่งลงไปอีกว่า  ลกัษณะเฉพาะของบุคคลนัน้จะแบ่งเป็น 2 อย่าง  (กฤดา  สุนทรโชคชัย.  

2529:  11)  คือ 

   2.1  Relatively  Unique  เป็นคณุลกัษณะท่ีมีลกัษณะเป็นแบบฉบบัเฉพาะตน  เกิด

จากการรวมเสร็จแล้วเป็นแบบฉบบัท่ีไมซ่ํา้กบัคนอ่ืน 

   2.2  Intrinsically  Unique  เป็นคณุลกัษณะท่ีแตล่ะคนมีแตกตา่งกนัอยา่งแท้จริง

นอกจากนีย้งัแบง่คณุลกัษณะออกเป็น 2  ลกัษณะ  คือ   

    2.2.1  คณุลกัษณะพืน้ผิว (Surface Traits)  สามารถสงัเกตได้ง่ายจากพฤติกรรม

ของบคุคล  ใช้วิธีการวิเคราะห์กลุม่ (Cluster  analysis)  ก็สามารถจะรู้ได้  นัน่คือ  ดกูารจบักลุม่ของ

สหสมัพนัธ์ภายในแตล่ะตวัแปรก็สามารถมองเห็นได้แล้ว    

    2.2.2  อปุนิสยัต้นตอหรือคณุลกัษณะมลูฐาน (Source Traits)  เป็นคณุลกัษณะ

ท่ีได้จากการวิเคราะห์องค์ประกอบขัน้สุดท้ายซึ่งได้ควบคุมตัวแปรในคุณลักษณะพืน้ผิวแล้ว

คณุลกัษณะมลูฐานยงัแบง่ได้เป็น  3  แบบ  ตามการแสดงออกคืออปุนิสยัท่ีเก่ียวกบัแรงขบั (Dynamic  
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Traits)  อุปนิสยัท่ีเก่ียวกับความสามารถ (Ability Traits)  และอุปนิสยัทางอารมณ์ (Trcatmcni  

Traits)  ส่วนอปุนิสยัท่ีเก่ียวกบัแรงขบัแบ่งออกเป็น  ทศันคติ (Attitude) หน่วยพลงั (Ergs) และความ

ออ่นไหวทางอารมณ์ (Sentiments) ทศันคต ิ ทําให้เกิดการกระทําแสดงถึงความเข้มของความสนใจไม่

จําเป็นต้องพดูออกมา  หน่วยพลงั  คือ  คณุลกัษณะทางด้านร่างกาย  เป็นสิ่งท่ีแสดงถึงความสําคญั

ของแรงขบัของพฤติกรรมท่ีได้รับมาแต่กําเนิด  ทําให้บุคคลพร้อมในการตอบสนองบางอย่างดีกว่า

อย่างอ่ืน  มีท่ีหมายเฉพาะเจาะจงในการแสดงพฤติกรรม  มีการเลือกพฤติกรรมท่ีชอบให้สนองกับ

เป้าหมายท่ีเกิดขึน้  ซึง่หน่วยพลงันีแ้บ่งเป็น 7 อย่างคือ  ความต้องการทางเพศ  ความต้องการอยู่

รวมกันเป็นพวก  การได้รับการปกป้องคุ้มครอง  ความอยากรู้อยากเห็น  ความต้องการหนีเม่ือกลวั  

ความต้องการมีความสําคญั  และการมีการตามใจตนเอง  ความอ่อนไหวทางอารมณ์เป็นคณุลกัษณะ

ท่ีได้รับมาจากสิ่งแวดล้อม  มิได้มีมาโดยกําเนิด  ทําให้บุคคลนัน้มีความสนใจหรือตอบสนองใน

สถานการณ์ท่ีเฉพาะ  อปุนิสยัท่ีเก่ียวกบัแรงขบั (Dynamic  Traits)  จะประสานกนัในรูปของความ

ซบัซ้อน  ซึง่แคทเทลล์เปรียบว่าเหมือนผ้าลกูไม้ท่ีไหวตวั (Dynamic  lattice)  คือ  ตวัหนึ่งจะช่วยตวัอ่ืน

เพ่ือเป้าหมายเดียวกนั  ตามปกตแิล้วทศันะคตจิะเป็นตวัสง่เสริมความออ่นไหวทางอารมณ์  และความ

ออ่นไหวทางอารมณ์จะไปสง่เสริมหน่วยพลงั (Ergs)  ซึง่เป็นพืน้ฐานของบคุลกิภาพ   

  3.  ทฤษฎีคณุลกัษณะของไอแซงค์ (ล้วน  สายยศ;  และ องัคณา สายยศ.  2543:  227; 

อ้างอิงจาก Eysenck.  1990) ไอแซงค์  เป็นนกัทฤษฎีคณุลกัษณะท่ีมีช่ือเสียงมากคนหนึง่  ช่วงแรก

วิเคราะห์องค์ประกอบลกัษณะบคุลกิภาพ  ปรากฎวา่มีเพียง  2  มิต ิ  คือ   ด้าน  Introverted – Extravertd  

กบั  Stable – Unstable  บางทีเรียกวา่มิต ิ Extraverstion  กบัมิต ิ Neurotic  ความสมัพนัธ์ระหวา่ง 2 

มิตนีิ ้ กําหนดคณุลกัษณะไว้  32  ลกัษณะ   

 ในระยะหลงั  ไอแซงค์  แบง่มิตขิองบคุลกิภาพออกเป็น 3 มิต ิ  คือ  ด้าน  Extroversion (E)  

ซึง่เป็นคนท่ีมีลกัษณะชอบแสดงออก  สงัคมดี  เป็นกนัเอง  มีพลงัชกันําผู้ อ่ืน  ด้าน  Neuroticism (N)  

เป็นคนลกัษณะวิตกกงัวล  จิตใจหดหู่ มีความอาย  ขาดความเช่ือมัน่ในตนเอง  และด้าน Psychoticism (P)   

เป็นลกัษณะคนท่ีมีความก้าวร้าว  เห็นแก่ตวั  ตอ่ต้านสงัคม  ขาดความเห็นอกเห็นใจ  ไมมี่ความเมตตา

ปราณี  

 ไอแซงค์  จะเอามิตใิหญ่ 3  อยา่งเป็นหลกั  และยกให้เป็นระบบต้นแบบ  (type  level) จาก

ระดบันีก็้จะแยกยอ่ยอีกเป็นระดบัคณุลกัษณะ (trait level) จะมีก่ีคณุลกัษณะก็ขึน้อยูก่บัระดบัคณุลกัษณะ

ไปสูร่ะดบันิสยัไปสูร่ะดบันิสยัตอบสนอง (Habitual  response) ซึง่เขียนยอ่วา่  ระดบั  HR  ตอ่จาก

ระดบั  HR  ซึง่จะมีจํานวนเท่าไรก็ได้แล้วแตช่นิดของคณุลกัษณะ  จะแยกเป็นระดบัยอ่ยไปอีกเรียกวา่  

specific  observation  responses (การตอบสนองเฉพาะ)  เขียนยอ่ๆ วา่ SR  level   
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 ทฤษฎีคณุลกัษณะจากท่ีได้ศกึษามาพบวา่มีด้วย 3 ทฤษฎี  คือ  ทฤษฎีคณุลกัษณะของ     

แอลพอร์ทแบง่คณุลกัษณะออกเป็น 2 ชนิด  คือ  คณุลกัษณะร่วม  และคณุลกัษณะเฉพาะบคุคล  

ทฤษฎีคณุลกัษณะของแคทเทลล์  และทฤษฎีคณุลกัษณะของไอแซงค์ 

 
 2.3  คุณลักษณะของพัฒนาการในระดบันักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น 
  การวิจัยเป็นกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าและลงมือปฏิบัติตาม

ความสามารถ  ความถนดั  ความสนใจสว่นหนึง่ของกระบวนการเรียนรู้  ผู้ เรียนสามารถใช้การวิจยัเพ่ือ

ศึกษาเร่ืองท่ีน่าสนใจและต้องการหาความรู้ใหม่  หรือต้องการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้  การวิจัยจึง

สมัพนัธ์กบักระบวนการเรียนรู้  เป็นการพฒันาคณุลกัษณะท่ีพึงประสงค์กบัตวัผู้ เรียน  การวิจยัครัง้นี ้

มุ่งเน้นในการศึกษาคณุลกัษณะนกัวิจยัในนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น   ดงันัน้จึงต้องทราบว่า

คณุลกัษณะของพฒันาการของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นท่ีสําคญัมีอะไรบ้าง โดยมีรายละเอียด

ดงัตอ่ไปนี ้

  พรรณี  ชทูยั (2545)  ได้กลา่วถึงคณุลกัษณะของพฒันาการของนกัเรียนในระดบัอายุ

ตา่งๆ ทัง้ทางด้านร่างกาย  สงัคม  อารมณ์  และสตปัิญญา  ของนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น 

(ชัน้ ม.1-ม.3  :  อาย ุ12 – 15 ปี)  ไว้ดงันี ้ 

   พัฒนาการทางจติ – สังคม (psychosocial  development) อยูใ่นขัน้  identity vs. 

identity  confusion  หรือความเป็นเอกลกัษณ์ – ความสบัสนในเอกลกัษณ์  เร่ิมมีความคดิเก่ียวกบั

การหาเอกลกัษณ์ของงาน  ให้ความสนใจกบัรูปร่างหน้าตาและบทบาททางเพศมากกวา่ความสนใจใน

เร่ืองอาชีพ  

   พัฒนาการทางความรู้ความเข้าใจ (cognitive  development) ความสามารถทาง

สมองอยูใ่นขัน้  formal  operation  หรือขัน้ท่ีสามารถใช้สมองคดิแก้ปัญหาในสิง่ท่ีเป็นนามธรรม

สามารถทดสอบสมมตฐิาน 

   พัฒนาการทางจริยธรรม (moral  development) อยูใ่นขัน้  convention  ยอมรับ

ในอํานาจและกฎเกณฑ์ของสงัคม  และพร้อมท่ีจะปฏิบตัติาม  เป็นขัน้ท่ีพฒันาไปสูค่วามร่วมมือ 

   ส่ิงที่พงึจดจาํเก่ียวกับลักษณะทั่วๆ ไป  การยา่งเข้าสูว่ยัรุ่นทําให้มีลกัษณะการ

แสดงพฤตกิรรมหลายๆ รูปแบบ  สําหรับนกัเรียนในระดบัมธัยมศกึษาปีท่ี 1 เร่ิมเปลี่ยนจากการมีอายุ

มากท่ีสดุ  ใหญ่ท่ีสดุในระดบัประถม  มาเป็นเดก็ท่ีสดุ  และความรู้น้อยท่ีสดุในระดบัมธัยมศกึษาเพ่ือน

เร่ิมมีอิทธิพลเหนือพอ่แม ่ การได้รับการยอมรับจากกลุม่เพ่ือนเป็นสิง่ท่ีสําคญัมาก  สําหรับผู้ ท่ีเรียนไมดี่  

เร่ิมรู้สกึขมข่ืน  และเร่ิมไมช่อบโรงเรียน 
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   ลักษณะทางร่างกาย (Physical  Characteristics) 
    1.  เด็กผู้หญิงเข้าสู่วยัรุ่นเร็วกว่าเด็กชาย  สําหรับเด็กชายบางคนท่ีเข้าสู่วยัรุ่นช้า

กว่าเพ่ือนๆ รุ่นเดียวกัน  มกัจะมีปัญหาในการปรับตวั  เพราะไม่สามาราถร่วมทํากิจกรรมได้ดงัเช่น

เพ่ือนๆ ครูจึงควรสนับสนุนให้ทํากิจกรรมอ่ืน  เพ่ือให้เกิดความภาคภูมิใจในงานของตน  เช่น  เป็น

กรรมการโรงเรียน  เลน่ดนตรี  เป็นต้น 

    2.  เด็กส่วนใหญ่เร่ิมเข้าสู่วยัหนุ่มสาว  ลกัษณะทางเพศจะปรากฏชดัในระยะนี ้

ควรเร่ิมสอนเก่ียวกบัเพศศกึษาเพ่ือให้เด็กรู้จกัปฏิบตัิในทางท่ีถกู  โดยเฉพาะเด็กผู้หญิงสมควรอย่างยิ่ง

ท่ีครูจะได้ชีแ้จงเก่ียวกบัเร่ืองรอบเดือน  เพ่ือจะได้ไมต่กใจกลวั 

    3.  เดก็วยัรุ่นมีลกัษณะเก้งก้าง  ทําอะไรดขูดัตาไมห่มด  ทัง้นีเ้พราะเหตท่ีุคํานงึถึง

การเปล่ียนแปลงของรูปร่างของตนเองมากเกินไป  และการท่ีคํานึงถึงรูปร่างหน้าตาของตนเองมาก

เกินไปนี ้ ทําให้พิถีพิถนัในการแตง่กายเป็นพิเศษ  ถ้ามากเกินไปจะทําให้เสียการเรียน  ครูจะต้องชีแ้จง 

    4. เดก็วยันีมี้ปัญหาเร่ืองขาดสารอาหาร  ทัง้นีเ้พราะการท่ีพยายามรักษาทรวดทรง 
   ลักษณะทางสังคม (Social  Characteristics) 
    1.  เด็กปฏิบตัิตามข้อตกลงของกลุม่ยิ่งกว่าการปฏิบตัิตามพ่อแม่จึงเป็นวยัท่ีมีข้อ

ขดัแย้งกบัผู้ใหญ่อยูเ่สมอ 

    2.  เป็นวัยท่ีขาดความมั่นใจ  จึงมักจะทําอะไรคล้ายๆ กับกลุ่มเพ่ือให้เป็นท่ี

ยอมรับ  เช่นการแต่งกาย การแสดงพฤติกรรมต่างๆ ครูมีวิธีช่วยให้เด็กเป็นตวัของตวัเองโดยใช้วิธี

กระตุ้นให้กําลงัใจ  หรือการเปิดโอกาสให้เด็กลองแสดงความคิดเห็น  โดยแสดงการยอมรับแม้เด็กจะ

ตอบผิดหรือการให้เดก็ทําแบบฝึกหดัชนิดปลายเปิด 

    3.  วยันีเ้ป็นวยัท่ีกลุ่มเพ่ือนมีอิทธิพลอย่างยิ่ง  จะไว้วางใจเพ่ือนกว่าพ่อแม่  ครู

อาจช่วยเหลือได้โดยการทําตวัสนิทสนมให้คําปรึกษาแนะนําในทางท่ีจะเป็นประโยชน์ 

    4.  เด็กผู้หญิงมีพฒันาการทางสงัคมเร็วกว่าเด็กผู้ชาย  ในช่วงนีท้างโรงเรียนควร

จดัทํากิจกรรมเก่ียวกบัการวางตวัในการคบเพ่ือนตา่งเพศ 
   ลักษณะทางอารมณ์ (Emotional  Characteristics) 
    1.  นักเรียนค่อนข้างจะเจ้าอารมณ์  และมีอารมณ์ไม่แน่นอนซึ่งส่วนหนึ่ง

เน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงทางด้านร่างกายกับการเปล่ียนแปลงทางเพศ  และอีกส่วนหนึ่ง

เน่ืองมาจากความสบัสนในบทบาทของตนเองวา่เป็นเดก็หรือผู้ใหญ่กนัแน่ 

    2.  นกัเรียนอาจจะชอบส่งเสียงดงัอึกทึก  ทัง้นีเ้พ่ือจะปิดบงัการขาดความมัน่ใจ

ของตวัเองครูช่วยเหลือได้โดยการให้ทํางานแข่งกบัตนเอง  เม่ือเด็กเกิดความมัน่ใจในตนเอง  การส่ง

เสียงดงัเอะอะหรือการ “ทําใหญ่” เพ่ือปกปิดความไมม่ัน่ใจก็จะหายไป 
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    3. การแสดงอารมณ์โกรธออกมาเป็นเร่ืองธรรมดาของเดก็ในวยันี ้  ทัง้นีม้กัจะเป็น

เพราะความเครียดทางจิต  ความไมส่มดลุทางชีวภาพและความเหน่ือย  ความเหน่ือยนีเ้น่ืองจากการใช้

กําลงัมากไป  การขาดอาหารหรือการนอนไมเ่พียงพอ 

    4. วัยรุ่นมีแนวโน้มท่ีจะใจแคบและยึดความเห็นของตวัเองเป็นหลกั  ทัง้นีเ้ป็น

เพราะขาดความมัน่ใจในตนเอง  เขาคดิวา่มีคําตอบท่ีสมบรูณ์และเขารู้คําตอบนัน้ 

    5. เดก็วยันีเ้ร่ิมมองดผูู้ปกครองและครูตามความเป็นจริงมากขึน้  เดก็วยันีเ้ร่ิมรู้สกึ

ว่าผู้ ใหญ่มีโอกาสทําผิดได้  จึงมกัจะแสดงท่าทีแข็งขืนต่อต้าน  ครูท่ีสอนเด็กในวยันีม้กัจะโดนแกล้ง

บอ่ยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าพบจดุอ่อนของครู  วยันีเ้ด็กต้องการเป็นตวัของตวัเอง  ต้องการอิสรภาพ  

หากโดนขดัขวางจากผู้ ใหญ่  ทําให้เกิดความรู้สกึเป็นปรปักษ์  วิธีช่วยของครูคือ  ให้เด็กอภิปรายและ

เขียนเสนอความรู้สกึท่ีไมพ่งึพอใจทัง้หลาย  ในขณะเดียวกนัครูจะต้องชีแ้จงให้เดก็เข้าใจถึงการควบคมุ

ตนเอง  เพราะการอยูร่่วมกนัในสงัคมต้องคํานงึถึงเสรีภาพของผู้ อ่ืนด้วย 
   ลักษณะทางสตปัิญญา (Cognitive  Characteristics) 
    1.  เด็กวยันีส้ามารถท่ีจะเข้าใจ  concept  ท่ีเป็นนามธรรมได้ดีขึน้  ดงันัน้  เขาจึง

สามารถเข้าใจหลกัศีลธรรมจรรยาตา่งๆ ได้มากขึน้  แตถ่ึงอย่างไรก็ตามยงัมีบาง  concept  ท่ียากแก่

การจะเข้าใจ  ฉะนัน้ครูจะต้องมีความอดทนในการท่ีจะอธิบายไม่ควรแสดงอาการเบื่อหน่ายหรือเยาะ

เย้ยแตก่ลบัจะต้องแสดงความเห็นใจและเข้าใจ 

    2.  ช่วงของความสนใจของเด็กวัยนีน้านขึน้  แต่ถึงอย่างไรเด็กก็ยังอด “ฝัน

กลางวนั” ไมไ่ด้  ทัง้นีเ้พ่ือทดแทนสิ่งท่ีเขาขาด  และเพราะโอกาสท่ีคิดเพ้อฝันมีอย่างจํากดั  วิธีช่วยของ

ครูก็คือพยายามให้การบ้านซึง่ท้าทายจินตนาการในทกุวิถีทางท่ีจะทําได้  ครูอาจจะให้เกมปริศนาหรือ

ปัญหาท่ีน่าทึ่งแทนแบบฝึกหัดท่ีน่าเบ่ือ  หรือตัง้ช่ือเร่ืองให้สนุก  เช่น  “สตัว์ท่ีข้าพเจ้าอยากเป็นถ้า

ข้าพเจ้าเกิดใหม่”  แทนเร่ือง “สตัว์เลีย้งของฉัน” ครูอาจจะส่งเสริมความฝันให้เป็นประโยชน์เก่ียวกับ

อนาคต  เช่น  งานซึง่นกัเรียนชอบ  ทําอยา่งไรจงึจะได้งานนัน้ 

  เพียเจท์(ศีกษา  พาหะมาก.2532:10-12  อ้างอิงจาก Piaget.n.d. )  กลา่วว่า  พฒันาการ

ทางสติปัญญาของมนษุย์เป็นไปตามลําดบัขัน้และมีโครงสร้างของพฒันาการทางสติปัญญา เหมือนกนั  

เพียเจท์แบง่ขัน้ตา่งๆ ของพฒันาการทางสตปัิญญาออกเป็น 4 ขัน้ใหญ่ๆ คือ  1) ขัน้ประสาทสมัผสัและ

การเคลื่อนไหว (The  Sensory – Motor  Period) ในช่วงนีพ้ฤติกรรมอยู่ในรูปการเคล่ือนไหวและเกิดใน

รูปปฏิกิริยาสะท้อน   2) ขัน้ความคิดก่อนปฏิบตัิการ (The  Period  of  Preoperational  Thought) เป็นช่วง

ท่ีใช้สญัลกัษณ์แทนคําพูดได้  รู้จกัการใช้ภาษาแทนสิ่งต่างๆ ในขัน้นีป้ระกอบด้วยความคิดก่อนเกิด

สงักปั (Preoonceptual  Thought)  และความคิดแบบนึกรู้เอง (Intuitive  Thought) ซึง่ความคิดหลงันี ้

เด็กจะเร่ิมเข้าสู่ระดบัการคิดหาเหตผุลทางตรรกศาสตร์  แต่ยงัไม่สามารถแก้ปัญหาเร่ืองการอนรัุกษ์ได้  
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ความคิดสว่นใหญ่ตกอยู่ภายใต้การรับรู้  3)  ขัน้ปฏิบตัิการด้วยรูปธรรม (The  Period  of  Concrete  Op-

erations) เป็นขัน้ท่ีเด็กเกิดความคิดโดยใช้ปฏิบตัิการ (Operation)  ซึ่งจะนําไปสู่การคิดหาเหตุผล

ในทางตรรกศาสตร์   พัฒนาการทางความคิดจะสูงขึน้  การค้นหาความจริงเก่ียวกับวัตถุและ

สิ่งแวดล้อมจะมีแบบแผนและไม่ติดอยู่ในการับรู้เช่นขัน้ก่อนๆ เด็กจะใช้ตวัเองเป็นศนูย์กลางน้อยลง    

4)  ขัน้ปฏิบตัิการด้วยนามธรรม (The  Period  of  Formal  Operations) เด็กท่ีอยู่ในขัน้นีมี้ระดบัอาย ุ 

11 -15 ปี  พฒันาการทางสติปัญญาท่ีเร่ิมตัง้แต่ในขัน้ประสาทสมัผสั  และการเคล่ือนไหวจะดําเนิน

ตอ่เน่ืองกนัไปตามลําดบัขัน้และพฒันาสงูขึน้เร่ือยๆ จนกระทัง่สงูสดุ ในขัน้นีจ้ึงเป็นขัน้ท่ีโครงสร้างทาง

สติปัญญาได้พฒันาอย่างสมบูรณ์  จดัว่าเป็นขัน้ของสติปัญญาอย่างแท้จริงเด็กสามารถแก้ปัญหาทัง้

รูปธรรมและนามธรรมได้เด็กจะสามารถปฏิบตัิการในทางตรรกศาสตร์ ได้อย่างสมบูรณ์ในขัน้ปฏิบตัิการ

ด้วยนามธรรมเด็กจะมีความสามารถในการใช้เหตผุลทางวิทยาศาสตร์ และสร้างสมมติฐานในการคิด

แก้ปัญหา  โครงสร้างทางสตปัิญญาท่ีเป็นตวัปฏิบตักิารใหม่ๆ  จะถกูสร้างขึน้  ได้แก่  โครงสร้างเก่ียวกบั

เร่ืองสัดส่วน (Proportion) หลักการสมดุลของของเหลว (Hydrostatic Equilibruim) การอ้างอิง

เก่ียวกบัการเคล่ือนท่ีสมัพนัธ์ของวตัถ ุ(Double System of Reference)  และโครงสร้างในเร่ืองความ

น่าจะเป็น (Probability) 

  ภาสินี  เป่ียมพงศ์สานต์ (2548: 29)  ได้อธิบายถึงพฒันาการของนกัเรียนวยัรุ่นท่ีมีอายุ

ระหว่าง 11 -15 ปี  เป็นช่วงวยัท่ีเร่ิมพฒันาบคุลิกภาพท่ีเป็นเอกลกัษณ์และความรู้สกึของตวัเอง    ใน

ระยะนีน้กัเรียนเร่ิมท่ีจะเข้าใจว่ามีระดบัความรู้สกึของ “ ความผิด”  และ “การลงโทษ”  นกัเรียนรู้การ

พึ่งพาและอยู่ร่วมกบับุคคลอ่ืน  นกัเรียนสามารถขยายเป้าหมายของตนเองออกไปได้ไกลยิ่งขึน้  เป็น

ระยะท่ีดีท่ีจะให้นักเรียนเร่ิมประเมินความสมัพนัธ์ระหว่างการใช้ชีวิตของตนเองกับสิ่งแวดล้อมและ

อภิปรายเก่ียวกบัการกระทําของตนเองวา่มีผลกระทบอยา่งไรตอ่ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  นกัเรียนจึง

สามารถจดัการกบัประเดน็เก่ียวกบัสิง่แวดล้อมท่ีคลมุเครือและซบัซ้อนมากขึน้ได้  

 จากคณุลกัษณะของพฒันาการของนกัเรียนในระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น (ชัน้ ม.1 – ม.3)   

ทัง้ด้านร่างกาย  สงัคม  อารมณ์  และสตปัิญญา  พอสรุปได้ดงันี ้ นกัเรียนท่ีอยูใ่นระดบัชัน้มธัยมศกึษา

ตอนต้นจะมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาในสิ่งท่ีเป็นนามธรรม  สามารถทดสอบสมมติฐาน  มี

ความสามารถท่ีจะเข้าใจ  concept  ท่ีเป็นนามธรรมได้ดี   จากคณุลกัษณะของพฒันาการของนกัเรียน

ข้างต้นท่ีกล่าวมา  ผู้วิจยัมีแนวคิดท่ีจะศกึษาการสร้างแบบวดัคณุลกัษณะนกัวิจยัในระดบันกัเรียนชัน้

มัธยมศึกษาตอนต้น  เน่ืองจากเป็นระดับท่ีสามารถในการคิดและเข้าใจสิ่งท่ีเป็นนามธรรม  และ

สามารถทดสอบสมมตฐิานได้  เพ่ือท่ีจะนําผลท่ีได้ไปสง่เสริม  ปลกูฝัง  และพฒันาคณุลกัษณะนกัวิจยั

ให้เหมาะกบันกัเรียนตอ่ไป 
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 2.4  หลักการสร้างแบบวัดคุณลักษณะ 
  การวดัคณุลกัษณะมีอยู่ด้วยกนัหลายวิธี  เช่น  การสงัเกต  การให้รายงานตนเอง  การ

สัมภาษณ์  การสอบถามจากบุคคลใกล้ชิด  การศึกษาจากประวัติ  เป็นต้น  การท่ีจะวัดให้ได้

บคุลกิภาพท่ีแท้จริงออกมานัน้จําเป็นต้องมีเคร่ืองมือท่ีมีความตรงและความเท่ียงสงู  นัน่คือผู้สร้างต้อง

รู้หลกัในการสร้างแบบวดัคณุลกัษณะ  ผู้วิจยัได้รวบรวมหลกัในการสร้างเคร่ืองมือวดัคณุลกัษณะได้ดงันี ้

  บญุสง่  นิลแก้ว (2519:  145) ได้แบง่วิธีการวดัคณุลกัษณะเป็น  3  วิธี  คือ   

   1.  วิธีการสงัเกต (Observation) เป็นการเฝ้าดพูฤติกรรมท่ีบคุคลนัน้แสดงออกมาใน

สถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งในระยะเวลาหนึ่ง  และทําการจดบนัทึกพฤติกรรมตา่งๆ ท่ีบคุคลแสดง

ออกมานัน้ให้ได้ละเอียดท่ีสดุเท่าท่ีสามารถจะทําได้  การสงัเกตพฤติกรรมนี ้ อาจใช้วิธีการสมัภาษณ์

เข้าร่วมด้วยหรือการสร้างสถานการณ์ตา่งๆ ให้บคุคลได้เผชิญ 

   2.  วิธีการประมาณค่า (Rating)  โดยการใช้ชุดของคําถามให้บุคคลอ่ืนกระทําการ

ประเมินตัดสินลักษณะพฤติกรรมของคนหนึ่งๆ ตามข้อความท่ีกําหนดให้  ซึ่งให้ผู้ ท่ีประเมินนัน้

พิจารณาบุคลิกภาพของบุคคลนัน้แล้วทําการเช็คลงไปบนสเกล  ของข้อความแต่ละข้อความ  

ตามปกติแล้วสเกลข้อความหนึ่งๆ จะจดัสเกลได้ 5 - 7 สเกล  วิธีการนีจ้ะได้ผลเป็นท่ีเช่ือถือได้ถ้าใช้ผู้

พิจารณาหลายๆ คน 

   3.  การทดสอบ (Testing) เป็นการใช้แบบทดสอบให้บุคคลตอบ  แสดงบุคลิกภาพ

ของตนแบบทดสอบท่ีใช้วดับคุลิกภาพแบ่งได้เป็นสองชนิดคือ  ชนิดท่ีเป็นแบบสํารวจ  ท่ีประกอบด้วย

ข้อปัญหาหรือข้อความย่อยๆ หลายข้อแล้วให้ผู้ทดสอบรายงานสภาพของเขาออกมา  โดยการเขียน

ตอบข้อความเหลา่นัน้  และอีกชนิดหนึง่  เป็นการให้ผู้ตอบบรรยายหรือสร้างเร่ืองราวจากแผ่นภาพท่ีได้

เห็นอยา่งอิสรเสรีซึง่เช่ือวา่การทดสอบจะสร้างเร่ืองราวจากพฤตกิรรมซอ่นเร้นอนัเป็นเบือ้งหลงัของแบบ

สอบท่ีใช้เรียกกวา่แบบทดสอบประเภทการฉายภาพ 

  ทวี  ท่อแก้ว  และอบรม  สินภิบาล (2527: 121)  ได้สรุปวิธีการวดัคณุลกัษณะโดยทัว่ไป

มี 5 วิธีดงันี ้

   1.  วิธีการสงัเกต  เป็นการสงัเกตพฤตกิรรมลกัษณะบคุคลทัว่ๆ ไปท่ีแสดงออก  มีสอง

แบบคือ  การสงัเกตแบบควบคมุเป็นการสงัเกตการกระทําของบุคคลในสถานการณ์ใดสถานการณ์

หนึง่  ท่ีวดัได้โดยเฉพาะ  อีกแบบหนึง่  คือการสงัเกตในชีวิตประจําวนัท่ีบคุคลแสดงออก  ทัง้สองแบบนี ้

ต้องมีการบนัทกึผลการสงัเกตตรงตามท่ีเห็น  โดยไมนํ่าความรู้สกึสว่นตวัเข้าไปเก่ียวข้อง  จงึจะได้ผลดี 

   2.  วิธีการรายงานตนเอง  มีสองแบบคือ  การวิเคราะห์ตนเอง  เป็นการให้บุคคล

ประมาณค่าตนเองและการสมัภาษณ์เป็นการสนทนาระหว่างบุคคลสองคนอย่างมีจุดหมายโดยผู้
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สมัภาษณ์เตรียมคําถามมาถามผู้ถกูสมัภาษณ์  พร้อมจดบนัทึกเป็นการประมาณค่า  ผู้ถกูสมัภาษณ์

จงึไมรู้่ตวัวา่ถกูทดสอบ 

   3.  วิธีการทดสอบ  เป็นวิธีการท่ีนิยมมากท่ีสร้างแบบทดสอบท่ีเป็นข้อความ  โดยถือ

ปกติวิสยัของคนทั่วๆ ไปเป็นมาตรฐานของหัวข้อคําถาม  หรือสถานการณ์ท่ีสร้างขึน้ท่ีเก่ียวข้องกับ

สิง่แวดล้อม  หรือพฤตกิรรม  ท่ีผู้ถกูทดสอบทําอยูเ่สมอๆ เม่ืออยูใ่นสภาพนัน้ๆ 

   4.  วิธีการศึกษาความเห็นจากบุคคลอ่ืน  เป็นวิธีการวดัท่ีผู้สร้างแบบทดสอบขึน้มา

ถามบคุคลอ่ืน  วา่มีความรู้สกึตอ่บคุคลนัน้อยา่งไร  เช่น  ครู  ผู้ปกครอง  เพ่ือน  เป็นต้น 

   5.  วิธีการให้สร้างจินตนาการ  เป็นวิธีการท่ีถกูวดัให้บคุคลแสดงพฤตกิรรมตอบสนอง

โดยการเลา่เร่ืองจากรูปภาพท่ีให้ด ู เป็นต้น 

  สงบ  ลกัษณะ (2529:  41) ได้แสดงความคิดเห็นว่า  คณุลกัษณะโดยทัว่ไปมีวิธีการวดั

อยู ่3  วิธี  คือ 

   1.  การวดัท่ีให้ผู้ถกูวดัได้รายงานความรู้สกึนึกคิดของตนเอง (Self – report ) ซึง่

อาจจะใช้เคร่ืองมือข้อเขียน (Paper – pencil  Inventory)  ให้เขาอา่นและตอบหรือโดยการสมัภาษณ์ 

   2.  การวดัโดยการสงัเกตผู้ถกูวดัในสถานการณ์ตา่งๆ (Observation) 

   3.  การให้บุคคลอ่ืนเป็นคนวัด  เช่น  ครู  ผู้ปกครอง  เพ่ือน  รายงานลกัษณะของ

บคุคลนัน้โดยการใช้เทคนิค  สงัคมมิติ  แบบสอบถาม  หรือการสมัภาษณ์บคุคลท่ีรู้จกั  ผู้ ท่ีเราต้องการ

วดั (Report  by  others) 

  ล้วน  สายยศ;  และ  องัคณา  สายยศ (2543 : 250)  ได้กลา่วถึงขัน้ตอนในการพฒันา

เคร่ืองมือวดัคณุลกัษณะไว้  ดงันี ้

   1.  โดยยดึทฤษฎีเป็นพืน้ฐาน (Ratinal –Theoretical  Approaches)  วิธีเร่ิมจากการ

นิยามบุคลิกภาพให้ชดัตามทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งท่ียึดถือหรือเป็นแนวคิดท่ีเกิดจากการสงัเคราะห์ของ

ตนเองก็ได้  ซึ่งแนวคิดนีอ้าจจะมาจากแหล่งต่างๆ ก็ได้  เช่น  สามญัสํานึก  ผู้ เช่ียวชาญในเร่ืองนัน้ๆ  

ผลของงานวิจยั  จากทฤษฎีบคุลิกภาพตา่งๆ ผสมผสานกนั  เม่ือนิยามบคุลิกภาพท่ีจะวดัชดัเจนแล้วก็

สามารถเขียนข้อคําถามหรือตวัเร้าตามท่ีนิยามไว้  ซึ่งอาจจะสร้างเป็นสถานการณ์  หรือรูปภาพก็ได้

แล้วแตผู่้พิจารณาเห็นวา่เหมาะสม 

   2.  โดยยดึเกณฑ์จําแนกสิ่งท่ีรู้ได้ (Empirical  Approach)  การสร้างแบบวดัโดยวิธีนี ้

ก่อนอ่ืนต้องใช้หลกัการของวิธีท่ี 1 ก่อน  ว่าจะวดัอะไร  อิงทฤษฎีหรือความเช่ือใด  และรูปแบบจะเป็น

ลกัษณะไหน  เม่ือได้ข้อคําถามหรือตวัเร้าเป็นข้อๆ แล้ว  หลกัการสําคญัของวิธีนีคื้อ  แบบวดัท่ีสร้างขึน้

รู้ได้อยา่งไรวา่วดัจําแนกสิง่นัน้ได้จริง  คือคนทําแบบวดันีไ้ด้คะแนนสงูจะมีคณุลกัษณะในด้านนีส้งูด้วย  

วิธีการท่ีจะตรวจสอบเกณฑ์ในข้อนีคื้อการใช้กลุม่ท่ีรู้ชดั   
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   3.  โดยยึดการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor  Analysis  Approach)  การสร้าง

เคร่ืองมือโดยวิธีนีเ้ร่ิมแรกต้องสร้างข้อความหรือคําถามวดัพฤติกรรมหรือลกัษณะนิสยัตามท่ีได้นิยาม

ไว้ในหลายๆ ด้าน  หรือหลายๆ กลุม่  สิง่ท่ีจะต้องทําการตรวจสอบคือ จะเช่ือได้อย่างไรว่าข้อความหรือ

ข้อคําถามท่ีเขียนขึน้มาจะจับกลุ่มกันในแต่ละด้านท่ีได้จัดไว้  วิธีการตรวจสอบก็คือการวิเคราะห์

องค์ประกอบ  การวิเคราะห์องค์ประกอบจะบอกให้เรารู้ว่าข้อคําถามท่ีสร้างขึน้มีการจบักลุม่กนัก่ีกลุ่ม  

ในแตล่ะกลุม่ประกอบด้วยข้อคําถามใดบ้าง  การวิเคราะห์องค์ประกอบช่วยให้แบบวดัมีความเท่ียงตรง

ตามโครงสร้าง 

  เชิดศักดิ์  โฆวาสินธุ์  (2522: 34) ได้กล่าวถึงหลักในการสร้างแบบวัดคุณลักษณะไว้

ดงัตอ่ไปนี ้

   1.  กําหนดจุดมุ่งหมายในการวดัว่าต้องการวดัตวัแปร (คณุลกัษณะ)  ใดจะสอบวดั

กบัใครและสอบวดัไปเพ่ืออะไร  ผู้วิจยัจะต้องกําหนดขอบเขตของการวดั  และอธิบายคณุลกัษณะของ

ตวัแปรให้แจ่มชดัวา่ตวัแปรท่ีจะวดันัน้มีองค์ประกอบเช่นไร  และจะสร้างนิยามปฏิบตักิารได้เช่นใด 

   2.  กําหนดลักษณะของแบบทดสอบหรือเคร่ืองมือเป็นการกําหนดรูปแบบของ

เคร่ืองมือโดยกําหนดให้สอดคล้องกบัคณุลกัษณะ  หรือพฤติกรรมและจุดมุ่งหมาย  ตลอดจนกําหนด

ขอบเขตของแบบทดสอบว่าควรมีสเกล  จํานวนข้อความมากน้อยเพียงใด  จะใช้วิธีดําเนินการสอบ

เช่นใดและเวลาในการสอบ 

   3.  การสร้างแบบทดสอบ  สร้างตามรูปแบบหรือลกัษณะท่ีกําหนด  แบบทดสอบวดั

คณุลกัษณะควรเลือกใช้พฤตกิรรมท่ีเดน่ๆ หรือคาดวา่เป็นองค์ประกอบหลกัของตวัแปรนัน้คณุลกัษณะ

ท่ีจะวดัควรผา่นการวิจยัมาก่อน  นอกจากนีผู้้สร้างแบบทดสอบต้องคํานึงถึงคณุภาพและข้อจํากดัท่ีจะ

เกิดขึน้กบัเคร่ืองมือนัน้เสมอ 

   4.  การประเมินคุณภาพของแบบทดสอบ  ส่วนใหญ่แล้วมกัจะคํานึงถึงคณุภาพในด้าน

ตอ่ไปนี ้

    4.1  ความเท่ียงตรง (Validity) หมายถึง  คณุภาพของแบบทดสอบนัน้สามารถ

แทนสิง่เร้าท่ีเร้าให้ร่างกายตอบสนองตามคณุลกัษณ์ (Trait)  นัน้กําหนดให้ตอบสนองหรือไม ่

    4.2  ความเท่ียง (Reliability) หมายถึง  ผลของการวดันัน้สามารถบอกระดบัหรือ

ความเข้มของคณุลกัษณะนัน้ได้อย่างน่าเช่ือถือเพียงใดมีความคลาดเคล่ือนในการดําเนินการวดัมาก

น้อยเพียงใด 

    4.3  ความเป็นปรนยั (Objectivity) หมายถึง  เคร่ืองมือหรือแบบทดสอบนัน้มีความ

ชดัเจนในตวัของมนัเองมากน้อยเพียงใดในการท่ีจะเป็นส่ือ  ในการให้คะแนนและนําไปใช้ได้ทัว่ไปหรือไม ่

  บราวน์ (Brown) ภคพจน์  ปวนอินตา.(2539: 10) ได้ลําดบัขัน้ตอนในการสร้างเคร่ืองมือ
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ไว้ 8 ขัน้  ดงันี ้

   1.  กําหนดจดุมุง่หมายในการสร้างแบบทดสอบ 

   2.  แปลจุดมุ่งหมายออกมาในรูปการปฏิบัติว่าจะวัดอะไรอย่างไรรวมทัง้กําหนด

รูปแบบของแบบทดสอบ  เวลา  และจํานวนข้อ 

   3.  ให้คําจํากดัความลกัษณะตา่งๆ ท่ีจะวดั 

   4.  เขียนข้อความ  คําถามลกัษณะตา่งๆ ท่ีจะวดั 

   5.  ทดลองใช้แบบทดสอบ  วิเคราะห์หาค่าอํานาจจําแนก  ค่าความยากง่าย  และ

ความเหมาะสมของข้อคําถาม 

   6.  จดัทําแบบทดสอบให้อยูใ่นรูปท่ีสมบรูณ์ 

   7.  จดัทําแบบทดสอบให้เป็นมาตรฐานโดยเขียน  วิธีการดําเนินการสอบ  วิธีใช้  เวลา  

การตรวจให้คะแนน  และการแปลความหมายคะแนนไว้ในหนงัสือคูมื่อ 

   8.  แบบทดสอบสําเร็จพร้อมท่ีจะนําไปใช้ 

  เผียน  ไชยศร (2533: 18)  ได้กล่าวถึงวิธีสร้างเคร่ืองมือวดัคณุลกัษณะหรือคณุธรรมไว้  

ดงันี ้

   1.  กําหนดคณุลกัษณะหรือคณุธรรม 

   2.  ให้ความหมายหรือคํานิยาม 

   3.  ระบพุฤตกิรรมท่ีสําคญั 

   4.  คดิพฤตกิรรมการแสดงออก 

   5.  ให้ผู้ เช่ียวชาญตดัสนิพฤตกิรรมการแสดงออก 

   6.  คดัเลือกพฤตกิรรมการแสดงออกท่ีเป็นตวัแทน 

   7.  จําแนกพฤตกิรรมการแสดงออกตามวิธีการวดั (โดยการสงัเกต  โดยการรายงาน) 

   8.  กําหนดสถานการณ์หรือเง่ือนไขในการวดั 

   9.  กําหนดเกณฑ์หรือตวับง่ชีใ้นการวดั 

   10. จดัรูปแบบของเคร่ืองมือและคําอธิบายการใช้ 

   สรุปได้ว่า  คณุลกัษณะเป็นสว่นหนึ่งของบคุลิกภาพท่ีเกิดขึน้จากการเรียนรู้และสะสมมา

จนกลายเป็นลักษณะนิสัย  คุณลักษณะของแต่ละบุคคลจะแสดงออกมาเม่ือมีสถานการณ์หรือ

เคร่ืองมือท่ีเหมาะสมมากระตุ้นและสามารถวดัได้  ดงันัน้ในการศึกษาครัง้นีผู้้ วิจยัได้ศึกษาการสร้าง

แบบวดัท่ีเป็นแบบประเมินตนเองแบบมาตรประมาณคา่ ( Rating  Scale) ซึง่มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
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 เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินตนเอง 
  ในการเลือกเคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินตนเองนัน้จะต้องเลือกใช้เคร่ืองมือท่ีมีความ

เหมาะสมและเก็บข้อมลูได้ตามวตัถปุระสงค์  โดยมีกระบวนการสร้างเคร่ืองมืออย่างเป็นระบบ  มีการ

ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือก่อนนําไปใช้จริง  เก็บรวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูล  สรุปผลการ

ประเมินอย่างเป็นระบบ  เคร่ืองมือท่ีใช้ได้แก่  แบบสอบถาม  แบบตรวจสอบรายการ  แบบรายงาน

ตนเอง  แบบจดัอนัดบัคณุภาพ  เป็นต้น (สํานกังานคณะกรรมการประถมศกึษาแห่งชาติ.2545 : 37)  

ซึง่มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

  1.  แบบสอบถาม (Questionnaire) มีลกัษณะเป็นข้อคําถามให้ผู้ตอบเขียนตอบ  หรือทํา

เคร่ืองหมายลงในคําตอบท่ีเตรียมไว้ให้  มกัเป็นคําถามเก่ียวกบัความคิดเห็น  ความสนใจ  ความพึง

พอใจ  ความเช่ือ  เจตคต ิ ซึง่ไมมี่การตดัสนิถกู  แบบสอบถามแบง่ออกเป็น 2 ลกัษณะคือ 

   1.1  แบบสอบถามปลายเปิด (Open  Form)  เป็นข้อคําถามท่ีไม่ได้กําหนดคําตอบไว้

ลว่งหน้า  เปิดโอกาสให้ผู้ตอบเลือกตอบได้อยา่งอิสระ 

   1.2  แบบสอบถามปลายปิด (Close  Form) เป็นข้อคําถามท่ีมีการเตรียมคําตอบไว้

ลว่งหน้าให้ผู้ตอบเลือก  โดยการทําเคร่ืองหมายลงในช่องคําตอบท่ีกําหนดไว้ 

  2.  แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) มีลกัษณะเป็นรายการข้อมูลหรือคุณลกัษณะ

ต่างๆ ให้ผู้ตอบตรวจสอบว่า  มีหรือไม่มี  ใช่หรือไม่ใช่  เคยหรือไม่เคย  เป็นต้น  โดยทําเคร่ืองหมาย

หน้ารายการนัน้  ๆ มกัใช้สําหรับสํารวจข้อมลูเบือ้งต้น  เช่น  สํารวจพฤติกรรมนกัเรียน  เป็นต้น  (วิชิต  สรัุตน์

เรืองชยั. 2540 :21) 

  3.  มาตรประมาณค่า (Rating Scale) เป็นเคร่ืองมือท่ีสามารถประเมินสภาพหรือ

คณุภาพของสิง่ท่ีต้องการประเมิน  โดยแบง่เป็นระดบัตา่งๆ กนั  การประเมินโดยมาตรประมาณคา่ต้อง

มีการเปรียบเทียบคุณลกัษณะ  พฤติกรรม  ทักษะความสามารถ  ดงันัน้การสร้างเคร่ืองมือจึงต้อง

กําหนดมาตรฐานหรือเกณฑ์ในการประเมินเพ่ือเพิ่มความเป็นปรนยัในการให้คะแนน 
 มาตรประมาณค่า (Rating  Scale) 
  มาตรประมาณค่า  ได้รับการพัฒนาโดย  ฟรานซิส  เกลตนั (สมพร  สุทัศนีย์.  2545: 

349; อ้างอิงจาก  Francis  Galton.) ในศตวรรษท่ี  19  เป็นแบบประเมินบคุลิกภาพท่ีใช้ในโรงเรียน  

สถานประกอบการท่ีจะรับคนเข้าทํางาน  และสถาบันทางสังคมอ่ืนๆ มี 3  ลักษณะ  คือ  มาตร

ประมาณคา่ท่ีเป็นตวัเลข  มาตรประมาณคา่จําแนกความหมาย  และมาตรประมาณคา่ท่ีเป็นกราฟ  

  ล้วน  สายยศ;  และองัคณา  สายยศ (2538:  167 -170)  การจดัอนัดบัคณุภาพเป็น

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินค่าของสถานการณ์  หรือคณุลกัษณะต่างๆ ท่ีไม่สามารถวดัออกมาเป็น

ตวัเลขโดยตรงได้  การจดัอนัดบัคณุภาพโดยส่วนใหญ่จะแบ่งออกเป็น 5 ประเภทด้วยด้วย  ตามแนว
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ของกิลฟอร์ด (ล้วน  สายยศ;   และองัคณา  สายยศ.  2538 :  167 – 170  ;  อ้างอิงจาก  Guilford.  

1954)   

   1.มาตราจดัอนัดบัแบบบรรยาย  (Descriptive  rating  scale)  เป็นมาตราของการ

จัดอันดับในแต่ละระดับในรูปของการบรรยายทางภาษา  แต่ละขัน้ต้องเขียนคําบรรยายไว้ด้วย  

ตามปกติจะแบ่งออกเป็น  3 – 7 ขัน้  เม่ือเลือกขัน้ใดขัน้หนึ่งแล้วก็ต้องทําบนัทึกลงไปในขัน้ท่ีเลือกนัน้

โดยกาเคร่ืองหมายเอาไว้ 

   2.มาตรจดัอนัดบัแบบตวัเลข (Numerical  rating  scale)  มาตราแบบนีทํ้าขึน้โดยให้

รหสัตวัเลขสําหรับวดัลกัษณะต่างๆ ของแต่ละบุคคล  รหสัตวัเลขจดัขึน้แทนคําบรรยาย  เช่น  ใช้  1  

หรือ  0  แทนสิง่ท่ีไมเ่กิดขึน้เลย  2  นานๆ ถึงจะเกิดขึน้สกัครัง้  3  เกิดขึน้เป็นครัง้คราว  4  เกิดขึน้บอ่ยๆ  

5  เกิดขึน้เป็นประจํา   

   3.  มาตราจดัอนัดบัแบบกราฟ (Graphic  rating  scale)  เป็นการจดัอนัดบัคณุภาพ

ในแนวเส้นตรง  จะอยู่ในแนวนอนหรือในแนวตัง้ก็ได้  แต่ท่ีนิยมคือในแนวนอน  เวลาจดัอนัดบัให้ทํา

เคร่ืองหมายลงบนเส้นตรงนี ้  

   4.  มาตราจดัอนัดบัแบบเปรียบเทียบ  (Comparative  rating  scale)  การจดัอนัดบั

คณุภาพในรูปนีจ้ะมีเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้  แล้วเอาสิ่งท่ีจะวดัมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ว่าแตกต่างจาก

เกณฑ์มากน้อยเพียงใด  เช่น  วดัการคดัลายมือของนกัเรียน  ครูจะมีเกณฑ์การคดัเลือกลายมืออยู่แล้ว  

แล้วเอาผลงานการคดัลายมือของนักเรียนแต่ละคนมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์นี  ้ ถ้าใครคัดลายมือ

แตกตา่งจากเกณฑ์น้อยก็ได้คะแนนมาก  และถ้าแตกตา่งจากเกณฑ์นีม้ากก็ได้คะแนนน้อย 

   5.   การจัดอันดับ  (Ranking)  การจัดอันดับคุณภาพประเภทนี เ้ ป็นการเอา

คณุลกัษณะสิ่งท่ีจะจดัอนัดบันีม้าเปรียบเทียบกนัโดยแบง่ออกเป็น 3 กลุม่ก่อน  เป็นกลุม่ดี  ปานกลาง  

และเลว  จากนัน้ในแต่ละกลุ่มจึงนํามาเปรียบเทียบและเรียงอนัดบักันใหม่เฉพาะภายในกลุ่ม  เสร็จ

แล้วจึงเอาอนัดบัของแต่ละคนแต่ละกลุ่มมาเรียงเช่ือมต่อกัน  เช่น  การจัดอันดบัการวาดภาพ  10  

ภาพ  เอาแต่ละภาพมาเปรียบเทียบกนัก่อนว่า  ภาพไหนจะอยู่กลุ่มสวย  ปานกลาง  ไม่สวย  ถ้ากลุ่ม

สวยมี 3 ภาพ  ปานกลางมี 5  ภาพ  กลุ่มไม่สวยมี 2 ภาพ  ในกลุ่มสวยก็จดัเรียงอนัดบัความสวยใหม่

เป็นอนัดบั 1, 2, 3  ในกลุม่ปานกลางก็นํามาเปรียบเทียบความสวยใหม ่ แล้วจดัอนัดบัเป็น  4, 5, 6, 7, 

8  ส่วนกลุ่มไม่สวยก็นํามาเปรียบเทียบความสวยใหม่แล้วเรียงเป็น 9, 10 เม่ือจดัอนัดบัในแต่ละกลุ่ม

เสร็จแล้วก็นํามาเช่ือมต่อกนัก็จะได้การจดัอนัดบัภาพทัง้ 10 ภาพนี ้ ตัง้แต่ภาพสวยเป็นอนัดบัท่ี 1  ถึง

อนัดบัท่ี  10  ตอ่จากนัน้หาตําแหน่งเปอร์เซน็ไทล์  หรือคะแนนมาตรฐานได้   
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 2.5  การตรวจสอบคุณภาพของแบบวัด 
  แบบวัดท่ีมีลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่ามีการตรวจสอบคุณภาพ 3 ด้าน  คือ  

อํานาจจําแนกรายข้อ  ความเช่ือมัน่  และความเท่ียงตรง  ดงันี ้
  อาํนาจจาํแนก 
   บุญเชิด  ภิญโญอนนัตพงษ์ (2547: 161 -166)  เคร่ืองมือวดัทุกชนิดทัง้แบบวดัผล

การเรียนรู้  หรือวดัทางสติปัญญา  ตลอดจนเคร่ืองมือวดัอ่ืนๆ ท่ีไม่ได้วดัทางสติปัญญา  จําเป็นต้อง

เลือกคําถามท่ีดีมีค่าอํานาจจําแนกผู้ ท่ีมีคณุลกัษณะท่ีต้องการวดักบัผู้ ท่ีไม่มีคณุลกัษณะท่ีต้องการวดั

ออกจากกนัได้  และเน่ืองจากคา่อํานาจจําแนกเป็นสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหว่างคะแนนคณุสมบตัิท่ี

ต้องการวดักบัคะแนนการตอบข้อคําถามรายข้อ  ดงันัน้จงึใช้  r   แทนคา่อํานาจจําแนก  และคา่อํานาจ

จําแนกจะมีคา่อยูร่ะหวา่ง  0.00   ถึง  + 1.00   และ  0.00  ถึง –1.00 

 การแปลความหมายคา่อํานาจจําแนกท่ีเป็นบวกมีเกณฑ์การแปลความหมายดงันี ้

 

ค่าอาํนาจจาํแนก ความหมาย 

1.00 

0.80 – 0.99 

0.60 – 0.79 

0.40 – 0.59 

0.20 – 0.39 

0.00 – 0.19 

จําแนกดีเลศิ 

จําแนกดีมาก 

จําแนกดี 

จําแนกได้ปานกลาง 

จําแนกได้บ้าง 

จําแนกไมค่อ่ยได้ 
 

   สว่นคา่อํานาจจําแนกท่ีเป็นลบจะมีลกัษณะท่ีตรงข้ามกบัคา่อํานาจจําแนกท่ีเป็นบวก  

เน่ืองจากค่าอํานาจจําแนกเป็นความสัมพันธ์ระหว่างการตอบถูกกับคุณลักษณะของบุคคล  เช่น

ความสามารถของบคุคล  

   ข้อสอบท่ีมีคา่  r  เป็นบวก  หมายความวา่ข้อสอบสามารถแยกคนท่ีมีความรู้มากจาก

คนท่ีมีความรู้น้อย  หรือคนท่ีมีความรอบรู้ออกจากคนท่ีไมมี่ความรอบรู้ได้  เพราะคนท่ีมีความรู้มาก  มี

แนวโน้มตอบถูกมาก  ส่วนคนท่ีมีความรู้น้อยมีแนวโน้มตอบผิดมาก  ข้อสอบยิ่งมีค่า  r  เป็นบวกสงู

มากเท่าใด  แสดงว่าข้อสอบข้อนัน้  คนความรู้มากจะมีแนวโน้มตอบถูกมากขึน้เท่านัน้  และคนท่ีมี

ความรู้น้อยจะมีแนวโน้มตอบผิดมากเท่านัน้ 

   ข้อสอบท่ีมีคา่  r  ใกล้ศนูย์  หมายความวา่ข้อสอบข้อนัน้แยกคนท่ีมีความรู้มากกบัคน

ท่ีมีความรู้น้อยไมไ่ด้  หรือแยกคนท่ีมีความรอบรู้กบัคนท่ีไมมี่ความรอบรู้ไมค่อ่ยได้  เพราะคนท่ีมีความรู้

มากอาจตอบข้อสอบข้อนัน้ถกูหรือผิดก็ได้ 
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   ดงันัน้ในการคดัเลือกข้อสอบไว้ควรคดัเลือกข้อท่ี  r  มีค่าสงูๆ สําหรับการพิจารณา

แก้ไขปรับปรุงข้อคําถามมีเกณฑ์ดงันี ้

 

ค่าอาํนาจจาํแนก ข้อเสนอแนะ 

0.40  ขึน้ไป 

0.30 – 0.39 

0.20 – 0.29 

0.00 – 0.19 

-  เป็นข้อสอบท่ีแยกคนได้  สามารถนําไปใช้ครัง้ตอ่ไปได้ 

-  เป็นข้อสอบท่ีแยกคนได้ปานกลาง  ควรแก้ไขปรับปรุงถ้ามีโอกาส 

-  เป็นข้อสอบท่ีแยกคนได้บ้าง  ควรแก้ไขปรับปรุงก่อนนําไปใช้ 

-  เป็นข้อสอบท่ีแยกคนไม่ค่อยได้  ควรคดัออกไป  แตถ้่าคิดว่าเป็น

ข้อสอบท่ีน่าจะนําไปใช้  ก็อาจพิจารณาแก้ไขปรับปรุงตวัเลือกให้

เหมาะสมยิ่งขึน้ 

  
การหาค่าอาํนาจจาํแนกมีหลายวิธีที่นิยมมีดงันี ้

  1.  หาค่าอํานาจจําแนกโดยสหสมัพนัธ์แบบไบซีเรียล (Biserial) เป็นสหสมัพนัธ์ระหว่าง

ตวัแปรแบบตอ่เน่ืองคือ  คะแนนของนกัเรียนแตล่ะคน  ซึง่สมมติว่ามีการแจกแจงแบบโค้งปกติ  กบัตวั

แปรแบบทวิพนัธ์ (Dichotomous) คือคะแนน 1  กับ 0  ท่ีได้จากการตอบถูกตอบผิดนัน่เอง (บุญเชิด  

ภิญโญอนนัตพงษ์.  2529 : 225) 

  2.  หาค่าอํานาจจําแนกโดยสหสมัพนัธ์แบบพอยท์ไบซีเรียล (Point  biserial)  เป็น

สหสมัพนัธ์แบบ  product – moment  ระหว่างตวัแปรท่ีตอ่เน่ือง  คือคะแนนท่ีสอบวดัได้ในแตล่ะคน  

กบัตวัแปรแบบทวิพนัธ์ (Dichotomous)  คือถกูผิด  หรือคา่คะแนนถกูได้ 1  ผิดได้ 0  นัน่เอง  ดงันัน้จึง

มีลกัษณะเป็นสหสมัพนัธ์เชิงเส้นตรง (บญุเชิด  ภิญโญอนนัตพงษ์.  2529 : 227) 

ล้วน  สายยศ;  และ  องัคณา  สายยศ (2543: 299-300)   ดชันีพอยท์ไบซีเรียล    (Point – Biserial  

Index)  ดชันีแบบนีเ้ป็นลกัษณะสหพนัธ์ระหว่างตวัแปร 2 ตวัหรือคะแนน 2 กลุม่นัน่เอง  แตมี่ข้อตกลง

ว่า  คะแนนกลุม่หนึ่งเป็นแบบคา่ตอ่เน่ือง (Continuous  Variable)  อีกกลุม่หนึ่งเป็นแบบไม่ตอ่เน่ืองมี 

2 กลุม่ (Dichotomous  Variable)  ถ้าคํานวณแล้วไม่มีนยัสําคญั  แปลว่า  จําแนกไม่ได้  และถ้ามีคา่

เป็นลบแปลวา่ใช้ไมไ่ด้เหมือนกนั  โดยทัว่ไปถ้ามีคา่ 0.20  ขึน้ไป  ถือวา่มีคา่อํานาจจําแนกใช้ได้ 

  3.  การหาคา่อํานาจจําแนกโดยวิธีการของการแจกแจงที (t – distribution)  เป็นการหา

ค่าอํานาจจําแนกของข้อคําถามท่ีเป็นแบบสอบถามมาตรจัดลําดับ  โดยจะแบ่งกลุ่มท่ีได้นํา้หนัก

คะแนนสงูออกมา  25%  เป็นกลุม่สงู  และกลุม่ท่ีได้นํา้หนกัคะแนนต่ําออกมา  25%  เป็นกลุม่ต่ําแล้ว

คํานวณหาค่าคะแนนเฉล่ียและคะแนนเบ่ียงเบนมาตรฐานของแต่ละกลุ่ม ถ้าการคํานวณค่า t ได้

มากกว่าหรือเท่ากบั 1.75 ถือว่าข้อคําถามนัน้แยกคนเป็นสองกลุม่ได้ ถ้าได้คา่ t ต่ํากว่า 1.75จะต้อง
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ตดัทิง้ไป จะนํามาใช้ในการเก็บข้อมลูเพ่ือการวิจยัไม่ได้ (ล้วน สายยศ ; และองัคณา สายยศ.2541 : 

215-217) 

  4.  การหาค่าอํานาจจําแนกโดยสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั เน่ืองจากมีข้อตกลงว่า  กรณี

ตวัเลือกเป็นคะแนนแบบช่วงเท่ากนั  เช่น  1, 2, 3  หรือ  1, 2, 3, 4  หรือมากกว่านัน้ก็ได้  ด้านคะแนน

มากมักจะเป็นลักษณะเห็นอย่างมาก  หรือมีคุณลักษณะนัน้อยู่อย่างมาก  เม่ือผู้ ตอบเลือกตอบ

ตวัเลือกท่ีมีคะแนนมาก  ย่อมได้คะแนนรวมมากด้วย  หรือผู้ตอบเลือกตอบตวัเลือกท่ีมีคะแนนน้อย  

ยอ่มได้คะแนนรวมน้อยด้วย  ลกัษณะของคะแนน 2 อย่างขึน้ลงตามกนั  แสดงว่าข้อนัน้จําแนกได้  แต่

ถ้าไม่ขึน้ลงตามกนัแสดงว่าคา่ของอํานาจจําแนกไม่ดี  หรืออาจขึน้ลงกลบักนัแปลว่าเป็นข้อท่ีไม่ดี  ไม่

ควรนํามาใช้หรือควรปรับปรุงและควรตรวจเช็คการให้คะแนนให้ดี  อาจเป็นข้อเขียนแสดงความคิดเห็น

ทางลบเวลาให้คะแนนก็จะต้องกลบักัน  ความคิดนีจ้ึงเป็นเร่ืองสหสัมพันธ์ของคะแนนค่าต่อเน่ือง

ระหวา่งคะแนนข้อนัน้กบัคะแนนรวมของคนนัน้   

 ในการตรวจสอบคณุภาพของแบบวดัคณุลกัษณะนกัวิจยัในครัง้นี ้ ผู้วิจยัได้สร้างแบบวดัท่ี

เป็นแบบมาตรประมาณค่า   ท่ีตวัเลือกเป็นแบบช่วงคะแนนเท่ากนั  ผู้วิจยัจึงเลือกวิธีการหาคณุภาพ

ด้านอํานาจจําแนกโดยใช้สตูรสหสมัพนัธ์เพียร์สนั   
ความเช่ือม่ัน (Reliability) 

  ความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือวัด  หมายถึงความคงเส้นคงวาของผลการวัด  การท่ีนํา

เคร่ืองมือนัน้ไปทดลองสอบกลุ่มตวัอย่างไม่ว่าจะทดสอบก่ีครัง้ๆ ก็ตามก็ยงัคงได้คะแนนเท่าเดิม (ล้วน  

สายยศ;  และองัคณา  สายยศ.  2538: 192)   

  ค่าความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือวดัเป็นค่าสหสมัพนัธ์หรือสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ท่ีคํานวณ

ได้จากคะแนนผลการวัด  ถ้าคํานวณจากคะแนนของแบบทดสอบสองชุดท่ีได้จากการสอบซํา้ด้วย

แบบทดสอบฉบบัเดียวกนั  หรือจากแบบทดสอบคู่ขนานกนัสองฉบบั  จะได้ค่าหรือสมัประสิทธ์ิความ

เช่ือมัน่มีคา่ขอบเขตตัง้แต ่-1.00  ถึง  0  และจาก 0   ถึง +1.00  อย่างไรก็ตามการแปลความหมายคา่

ความเช่ือมัน่นัน้จะพิจารณาเฉพาะคา่บวก 

  ถ้าค่าความเช่ือมั่นท่ีมีค่าใกล้ +1.00  แสดงว่าผลการสอบครัง้แรกกับครัง้หลังให้ผล

สอดคล้องกนัมาก  หรือผลการสอบจากแบบทดสอบคู่ขนานสองฉบบัให้ผลสอดคล้องกนัมากถือว่ามี

คา่ความเช่ือมัน่สงูมาก 

  ถ้าความเช่ือมัน่เป็นศนูย์  หรือใกล้ศนูย์  แสดงวา่ผลการสอบครัง้แรกกบัครัง้หลงันัน้ให้ผล

ไม่สอดคล้องกนั  หรือการสอบจากแบบทดสอบคู่ขนานสองฉบบันัน้ให้ผลไม่สอดคล้องกนั  ถือว่าไม่มี

ความเช่ือมัน่  หรือมีคา่ความเช่ือมัน่ต่ํา 
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  สําหรับค่าความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือวัดท่ีคํานวณจากค่าความสอดคล้องภายใน

แบบทดสอบจะมีคา่ขอบเขตตัง้แต ่0 ถึง +1.00  การแปลความหมายคา่ความเช่ือมัน่จะแปลผลทํานอง

เดียวกนัดงันี ้ ค่าความเช่ือมัน่ท่ีมีค่าใกล้ +1.00  แสดงว่าคะแนนผลการสอบแต่ละข้อหรือแต่ละตอน

ภายในฉบบัให้ผลสอดคล้องกนัมาก  ถือว่ามีค่าความเช่ือมัน่สงูมาก  แต่ถ้าค่าความเช่ือมัน่เป็น  ศนูย์  

หรือใกล้ศนูย์  แสดงว่าคะแนนผลการสอบแต่ละข้อแต่ละตอนภายในฉบบัให้ผลไม่สอดคล้องกนั  ถือ

วา่ไมมี่ความเช่ือมัน่  หรือมีคา่ความเช่ือมัน่ต่ํา 
 วิธีการคาํนวณค่าความเช่ือม่ันของการวัด 
  วิธีการคํานวณค่าความเช่ือมัน่ของการวดั  แบ่งเป็นสองประเภทคือ  ความเช่ือมัน่ของ

เคร่ืองมือวดัแบบอิงกลุม่ (Norm – Referenced) และแบบอิงเกณฑ์ (Criterion – Referenced) 

  ความเช่ือมัน่ของการวดัแบบอิงกลุ่มอาจแบ่งเป็นวิธีต่างๆ ดงันี ้(บุญเชิด  ภิญโญอนนัต

พงษ์.  2545: 202) 

   1.  วิธีหาคา่ความเช่ือมัน่แบบวดัซํา้ (Test – test) 

   2.  วิธีหาคา่ความเช่ือมัน่แบบคูข่นาน (Parallel  Forms) 

   3.  วิธีหาคา่ความเช่ือมัน่แบบแบง่สว่นภายในฉบบั (Part – Test  Reliability) 

     3.1  วิธีแบง่สองสว่น (Split – Half) 

       3.1.1  วิธีแบง่สองสว่นกรณีสว่นยอ่ยมีความคูข่นานแบบมาตรฐานเดมิ 

      3.1.2  วิธีแบง่สองสว่นกรณีสว่นยอ่ยมีความคูข่นานแบบคะแนนจริงสมมลู 

      3.1.3  วิธีแบ่งสองส่วนกรณีส่วนย่อยมีความคู่ขนานแบบคะแนนจริงสมัพนัธ์

     3.2  วิธีแบง่หลายสว่น  (Multiparts) 

      3.2.1  วิธีแบง่แบบหลายสว่นกรณีสว่นยอ่ยมีความคูข่นานแบบมาตรฐานเดมิ 

      3.2.2  วิธีแบง่แบบหลายสว่นกรณีสว่นยอ่ยมีความคูข่นานแบบคะแนนจริงสมมลู 

      3.2.3  วิธีแบง่หลายสว่นกรณียอ่ยมีความคูข่นานแบบคะแนนจริงสมัพนัธ์ 
 ความเช่ือม่ันของการวัดแบบองิเกณฑ์  แบ่งเป็นวิธีต่างๆ ดงันี ้
  1.  วิธีประมาณคา่ความเช่ือมัน่ในการตดัสนิจําแนกความรอบรู้ 

  2.  วิธีประมาณคา่ความเช่ือมัน่ของคะแนนแบบทดสอบอิงเกณฑ์ 

 ในการตรวจสอบคณุภาพของแบบวดัโดยการหาค่าความเช่ือมัน่แบบแบง่หลายสว่นย่อยท่ีมี

ความคูข่นานแบบคะแนนจริงสมมลูแยกพิจารณาเป็นอีกสองกรณีคือ 

  1.  เคร่ืองมือวดัให้คะแนนแบบสองค่า  เช่นแบบทดสอบเลือกตอบ  แบบทดสอบถกูผิด

หรือแบบทดสอบเตมิคํา  เม่ือตอบถกูให้ 1 คะแนน  ตอบผิดให้ 0 คะแนน  หรือแบบสอบถามบางเร่ืองท่ี
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ให้เลือกตอบว่าใช่  หรือไม่ใช่  ถ้าใช่ให้ 1 ถ้าไม่ใช่ให้ 0 การหาค่าความเช่ือมั่นคํานวณได้จากสูตร        

คเูดอร์ – ริชาร์ดสนั (Kuder – Richardson) สตูร 20  และ 21 

  2.  ถ้าเคร่ืองมือนัน้ให้คะแนนหลายค่า  เช่น  มาตรประเมินค่า (Rating Scale) 

บคุคลกิภาพฉบบัหนึง่  ให้คะแนน  เป็นหลายคา่  เม่ือข้อความนัน้ตรงตามลกัษณะของผู้ตอบจากน้อย

สดุไปหามากสดุจะได้คะแนนเป็น 1, 2, 3, 4, และ  5 หรือแบบทดสอบอตันยัฉบบัหนึ่งมีคําถาม 5 ข้อ

แต่ละข้อคะแนนเต็ม 10 คะแนน  ดงันัน้แต่ละข้อสามารถให้คะแนนหลายค่าตัง้แต่ 0 ถึง  10 คะแนน 

ในกรณีนีก้ารคา่ความเช่ือมัน่ได้จากสตูร  สมัประสิทธ์ิแอลฟา (Coefficient-α )  หรือสตูรของครอนบคั 

(Cronbach)  
 ความเช่ือม่ันของคะแนนผลรวม (Reliability  of  Composite  Scores) 
  ศิริชัย  กาญจนวาสี (2544: 53-57) กล่าวถึงสภาพการทดสอบบางครัง้อาจมีความ

จําเป็นต้องใช้แบบสอบท่ีเกิดจากการรวมแบบสอบย่อยหรือข้อสอบหลายชดุเข้าด้วยกนั  คะแนนท่ีได้

จากแบบสอบจึงเป็นคะแนนผลรวม (Composite  Scores)  ภายใต้สภาพดงักลา่วจึงมีความจําเป็นท่ี

จะต้องวิเคราะห์คะแนนผลรวมวา่มีความเช่ือมัน่น่าเช่ือถือเพียงใด 

  คะแนนผลรวม (Composite  Scores)  หมายถึง  คะแนนรวมของแบบสอบท่ีเกิดจากการ

นําคะแนนจากแบบสอบสว่นยอ่ยอยา่งน้อย 2 สว่นมารวมกนั 

  การประมาณคา่ความเช่ือมัน่ของคะแนนรวมสามารถกระทําได้ 2 แนวทางดงัตอ่ไปนี ้

   1)  การใช้สตูรของเปียร์แมน-บราว  (Spearman-Brown  Prophecy)  เป็นคะแนน

ผลรวมเป็นฟังค์ชัน่ของความเช่ือมัน่ของคะแนนจากแบบสอบยอ่ยแตล่ะสว่นท่ีคูข่นานกนั  สตูรนีจ้งึเป็น

ประโยชน์มากสําหรับผู้พฒันาแบบสอบในการประมาณค่าความเท่ียงของแบบสอบฉบบัใหม่ท่ีมีการ

รวมแบบสอบชุดย่อยหรือข้อสอบคู่ขนานเข้ามาเพิ่ม  หรือตดัแบบสอบชุดย่อยหรือข้อสอบบางส่วน

ออกไป 

   2)  การใช้สูตรสมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach)  ได้แสดงให้เห็นว่า

ความเท่ียงของคะแนนผลรวมเป็นฟังค์ชั่นของความแปรปรวนระหว่างคะแนนจากแบบสอบย่อยท่ี

ประกอบกันเป็นแบบสอบรวมนัน้  และความแปรปรวนของคะแนนผลรวม  ในการคํานวณค่าความ

เท่ียงของคะแนนผลรวมท่ีได้จากการรวมคะแนนของแบบสอบย่อยท่ีคู่ขนานกนั  แต่ถ้าคะแนนผลรวม

ได้จากแบบสอบย่อยท่ีไม่คูข่นานกนั  ครอนบาคได้เสนอสตูรการประมาณค่าความเท่ียงตรงขัน้ต่ําของ

คะแนนรวม  ดงันี ้
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   เม่ือ α̂  แทน คา่สมัประสทิธ์ิความเท่ียงของคะแนนผลรวม 

      k แทน จํานวนแบบสอบยอ่ย 

               ∑ ji XXσ แทน ผลรวมของคา่ความแปรปรวนร่วมของคะแนนจาก 

        แบบทดสอบยอ่ยจํานวน k(k-1)  คู ่

      2
Cσ  แทน ความแปรปรวนของคะแนนผลรวม C 

 

   สูตรสมัประสิทธ์ิแอลฟานีจ้ึงสามารถใช้ประมาณค่าสมัประสิทธ์ิความเช่ือมั่นของ

คะแนนผลรวมได้  นอกจากนีย้งัสามารถประยกุต์ไปใช้ในการประมาณค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบ

ใดๆ ได้อีกด้วย  โดยถือว่าคะแนนรวมของแบบสอบประกอบด้วยคะแนนสว่นย่อยของข้อสอบแตล่ะข้อ

นัน่เอง  ดงันัน้ในการวิจยัครัง้นีผู้้ วิจยัได้สร้างแบบวดัคณุลกัษณะนกัวิจยัซึง่ประกอบด้วยข้อคําถาม 5 

ด้าน ( 5 ชุด)  รวมเข้าด้วยกัน  แบบวดัจึงเป็นแบบคะแนนผลรวม  ผู้วิจยัจึงเลือกใช้การประมาณค่า

ความเช่ือมั่นของคะแนนรวมแบบวัดโดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค ( α̂ ) ในการ

ตรวจสอบคา่ความเช่ือมัน่ของแบบวดัคะแนนผลรวมของแบบวดั 
 ความเที่ยงตรง (Validity)  
  หลกัฐานแสดงความเท่ียงตรงสามารถแบง่เป็นชนิดตา่งๆ ได้หลายชนิดในท่ีนีจ้ะแบ่งเป็น

สามชนิดคือ  1) หลกัฐานแสดงความเท่ียงตรงตามเนือ้หา  2) หลกัฐานแสดงความเท่ียงตรงตามเกณฑ์  

3) หลกัฐานแสดงความเท่ียงตรงตามโครงสร้าง   (ล้วน  สายยศ;  และองัคณา  สายยศ.  2543: 192)   

 วิธีการแสดงหลกัฐานความเท่ียงตรงตามโครงสร้างเป็นการแสดงหลกัฐานความเท่ียงตรงว่า

เคร่ืองมือวดันัน้สามารถวดัขอบเขตความหมาย  หรือคณุลกัษณะประจําตามโครงสร้างทฤษฎีท่ีสมมติ

ขึน้นัน้ได้เพียงใด  การแสดงหลกัฐานความเท่ียงตรงตามโครงสร้างสามารถทําได้หลายวิธีการ  ดงันี ้

  1.  วิธีพิจารณาเทียบกบัโครงสร้างท่ีกําหนด 

   เคร่ืองมือวัดผลการเรียนท่ีเขียนข้อสอบวัดตามตารางลักษณะเฉพาะหรือตาราง

วิเคราะห์หลกัสตูร  สามารถแสดงหลกัฐานความเท่ียงตรงตามโครงสร้างได้โดยให้ผู้ เช่ียวชาญวิเคราะห์

วา่ข้อสอบแตล่ะข้อเขียนวดัได้ตรงตามพฤตกิรรมในตารางวิเคราะห์หลกัสตูรหรือไม่และจํานวนข้อสอบ
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เหล่านัน้มีสัดส่วนเป็นไปตามตารางวิเคราะห์หลักสูตร  การใช้ดุลพินิจดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า

แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้มีหลกัฐานแสดงความเท่ียงตรงตามโครงสร้างของการวดัด้านสตปัิญญา 

  2.  วิธีเปรียบเทียบจากกลุม่ท่ีตา่งกนั 

   การศกึษาวา่เคร่ืองมือวดัโครงสร้างของสิ่งท่ีจะวดัได้โดยใช้กลุม่ตวัอย่างท่ีตา่งกนัสอง

กลุม่ท่ีรู้แจ้งชดัวา่กลุม่หนึง่มีคณุลกัษณะในสิ่งท่ีต้องการวดั  สว่นอีกกลุม่หนึ่งไม่มีคณุลกัษณะในสิ่งนัน้  

แล้วเปรียบเทียบคะแนนท่ีได้จากทัง้สองกลุม่  แล้วใช้  t-test  ทดสอบ  นําคา่  t –test  ท่ีคํานวณได้ไป

เทียบกับค่า  t ท่ีเปิดจากตารางการแจกแจงของ  t ท่ีมีชัน้ความอิสระ  เท่ากับ 21 nn +  ซึ่งใช้เป็นค่า

เกณฑ์เทียบ  ถ้าค่า t ท่ีคํานวณได้มีค่ามากกว่าค่าเกณฑ์เทียบ  แสดงว่าคะแนนท่ีได้จากทัง้สองกลุ่ม

แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ  ก็สามารถสรุปว่าเคร่ืองมือนัน้มีหลกัฐานแสดงความเท่ียงตรง

ตามโครงสร้างสงู 

  3.  วิธีเทียบกบัเคร่ืองมือมาตรฐานท่ีวดัคณุลกัษณะเดียวกนั 

   ค่าสหสมัพนัธ์ของเคร่ืองมือวดักับเคร่ืองวดักับเคร่ืองมือมาตรฐานท่ีวดัคณุลกัษณะ

เดียวกันสามารถบ่งชี ้ หลกัฐานความเท่ียงตรงตามโครงสร้างได้  ดงันัน้ในการแสดงหลกัฐานความ

เท่ียงตรงตามโครงสร้างจึงสามารถทําได้โดยนําเคร่ืองมือวดัท่ีต้องการ  กบัเคร่ืองมือวดัในคณุลกัษณะ

เดียวกนัท่ีเป็นมาตรฐานแล้วไปสอบกบักลุม่ตวัอย่างเดียวกนัแล้วหาคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของข้อมลู

ทัง้สองชดุ  

  4.  วิธีการวิเคราะห์หลายลกัษณะหลายวิธี (Multitrait –Multimethods) 

   การแสดงหลกัฐานความเท่ียงตรงตามโครงสร้างต่างจากการแสดงหลกัฐานความ

เท่ียงตรงตามเกณฑ์ท่ีต้องใช้หลกัฐานต่างๆ มากว่า  โดยอาศยัสมมติฐานท่ีว่า  ถ้าเคร่ืองมือวัดกับ

เกณฑ์มีลกัษณะร่วมกนั  จะมีคา่สหสมัพนัธ์กนัสงู  และถ้าเคร่ืองมือวดักบัเกณฑ์มีลกัษณะตา่งกนั  จะ

มีคา่สหสมัพนัธ์กนัต่ํา  นํามาวิเคราะห์พร้อมกนั  ซึง่แคมเบล  และฟิสค์ (Cambell and  Fiske)  ได้

พฒันาแนวคิดนีใ้ห้เหมาะสม  เรียกว่าการวิเคราะห์หลายลกัษณะ  หลายวิธี  โดยใช้วิธีการเทียบความ

เท่ียงตรงร่วม (Convergent Validity)  กบัความเท่ียงตรงแยก (Divergent Validity)  ซึง่ความเท่ียงตรง

ร่วมควรมีค่าสงูกว่า  และความเท่ียงตรงแยกควรมีค่าต่ํากว่า  แต่ค่าความเท่ียงของเคร่ืองมือวดัแต่ละ

วิธีควรมีคา่สงูสดุ 

  5.  วิธีการหาคา่ความสอดคล้องภายในเคร่ืองมือวดั 

   การแสดงหลกัฐานความเท่ียงตรงตามโครงสร้างดงักล่าวไปแล้วจะอาศยัสหสมัพนัธ์

ระหว่างเคร่ืองมือวัด   กับเกณฑ์ภายนอกท่ียอมรับ  สําหรับวิธีจะอาศัยความสอดคล้องภายใน

เคร่ืองมือวดั  โดยไมใ่ช้เกณฑ์ภายนอก  ซึง่สามารถพิจารณาจากดชันีตา่งๆ ดงันี ้
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    5.1  พิจารณาจากดชันีอํานาจจําแนกรายข้อ  เพราะข้อสอบท่ีมีคา่อํานาจจําแนก

สงูเป็นข้อสอบท่ีวดัในทิศทางเดียวกนักบัสว่นรวม  ถือวา่มีหลกัฐานความเท่ียงตรงตามโครงสร้างภายในสงู 

    5.2  พิจารณาจากระดบัความสมัพนัธ์ระหว่างคะแนนส่วนย่อยภายในเคร่ืองมือ

วดักบัคะแนนรวม 

    5.3  พิจารณาจากค่าความเช่ือมัน่ของเคร่ืองวัดท่ีหาด้วยสูตรความสอดคล้อง

ภายใน  เช่น  สตูร  KR -20  หรือสตูร  แอลฟา  ของครอนบคั (Cronbach’ s  Coefficient – Alpha) 

ดงันัน้เคร่ืองมือวดัใดมีค่าความเช่ือมัน่สงู  ก็สามารถสรุปว่ามีหลกัฐานความเท่ียงตรงตามโครงสร้าง

ภายในสงูได้ 

  6.  วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor  Analysis) 

   การแสดงหลักฐานความเท่ียงตรงตามโครงสร้างท่ีตรงประเด็นมากท่ีสุดคือการ

วิเคราะห์องค์ประกอบ  เพราะวิธีทางสถิติท่ีสามารถตรวจชี ้ ลกัษณะประจําทางจิตวิทยาเน่ืองจากตวั

แปรตา่งๆ เม่ือนํามาหาสมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์  จะพบวา่มีตวัแปรบางคูมี่ความสมัพนัธ์กนัสงู  หรือบาง

ทีก็พบว่ามีกลุ่มตวัแปรบางกลุ่มมีความสมัพนัธ์ซึ่งกนัและกนัสงู  นัน้แสดงตวัแปรเหล่านัน้วดับางสิ่ง

บางอย่างท่ีเป็นองค์ประกอบร่วมกัน  การวิเคราะห์องค์ประกอบเป็นการจัดสมรรถภาพหรือ

คณุลกัษณะตา่งๆ ทางจิตวิทยาท่ีวดัได้ให้เป็นหมวดหมู่ตามโครงสร้าง  ซึง่ค่านํา้หนกัองค์ประกอบแรก

ก่อนหมนุแกนจะเป็นคา่ท่ีแสดงหลกัฐานความเท่ียงตรงตามโครงสร้างได้   

 ในการตรวจสอบคณุภาพของแบบวดัคณุลกัษณะนกัวิจยัในครัง้นี ้ผู้วิจยัหาคา่ความเท่ียงตรง

ตามโครงสร้างโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบ 
 การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor  Analysis) 
  ในการวิจยัทางสงัคมศาสตร์  และพฤติกรรมศาสตร์  นกัวิจยัต้องการศกึษาคณุลกัษณะ

ภายในตวับุคคลท่ีเป็นตวัแปรแฝงซึง่ไม่สามารถสงัเกตได้โดยตรงและต้องศึกษาคณุลกัษณะดงักล่าว

นัน้จากพฤติกรรมการแสดงออกของบุคคล  โดยการวัดหรือการสังเกตพฤติกรรมเหล่านัน้แทน

คณุลกัษณะท่ีต้องการศกึษา  ในทางปฏิบตัินกัวิจยัจะเก็บรวบรวมข้อมลูได้เป็นตวัแปรสงัเกตได้หลาย

ตวั  และใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบมาวิเคราะห์ข้อมลูเพ่ือให้ได้องค์ประกอบเป็นวิธีการวิเคราะห์

ข้อมูลทางสถิติท่ีช่วยให้นักวิจัยสร้างองค์ประกอบจากตวัแปรหลายๆ ตวัแปรโดยรวมกลุ่มตวัแปรท่ี

เก่ียวข้องสัมพันธ์กันเป็นองค์ประกอบเดียวกัน  และแต่ละองค์ประกอบ  คือตัวแปรแฝงอันเป็น

คณุลกัษณะท่ีนกัวิจยัต้องการศกึษา  (นงลกัษณ์  วิรัชชยั.  2542: 122)  การวิเคราะห์องค์ประกอบเป็น

เทคนิคทางสถิตสํิาหรับวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรท่ีสงัเกตคา่ได้เพ่ือหาลกัษณะร่วมกนัของ

ชุดตวัแปรเหล่านัน้  ลกัษณะร่วมนีเ้รียกว่าตวัประกอบ (Factor)  ตวัประกอบเป็นลกัษณะท่ีคาดว่ามี

อิทธิพลต่อคะแนนท่ีได้จากกลุ่มตัวแปรประกอบ  เป็นตวัแปรเชิงสมมติฐานท่ีไม่สามารถสงัเกตได้
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โดยตรง  แต่คาดว่าเป็นลกัษณะหรือโครงสร้างท่ีเกิดจากการเกาะกลุ่มของตวัแปรท่ีมีความสมัพนัธ์กนั

สงู  จากการวิเคราะห์ตวัประกอบซึ่งสามารถใช้เป็นหลกัฐานตรวจสอบความเท่ียงตรงตามโครงสร้าง

ของเคร่ืองมือได้ 2 ลกัษณะ  ได้แก่  1)  แบบทดสอบนัน้มุ่งวัดลกัษณะได้ครอบคลุมโครงสร้างทาง

ทฤษฎีของลกัษณะมุ่งวดัเพียงใด  2)  แบบทดสอบนัน้มุ่งวดัลกัษณะได้ตรงตามลกัษณะท่ีต้องการวดั

นัน้เพียงใด  (วิรัช  วรรณรัตน์.  2532:  37)  การวิเคราะห์องค์ประกอบเป็นวิธีการหาความเท่ียงตรง

ตามโครงสร้างท่ีตรงประเด็นมากท่ีสดุ  เพราะเป็นวิธีการทางสถิติท่ีสามารถตรวจชีล้กัษณะประจําทาง

จิตวิทยา  เน่ืองจากตวัแปรตา่งๆ  เม่ือนํามาหาคา่สมัประสิทธ์ิจะพบว่าตวัแปรบางคูมี่ความสมัพนัธ์กนั

สงู  หรือบางทีพบว่าตวัแปรบางกลุ่มมีความสมัพนัธ์ซึ่งกนัและกนัสงู  นัน่แสดงว่าตวัแปรเหล่านัน้วดั

บางสิ่งบางอย่างท่ีเป็นองค์ประกอบร่วมกัน  การวิเคราะห์องค์ประกอบเป็นการจัดสมรรถภาพหรือ

คณุลกัษณะต่างๆ ทางจิตวิทยาท่ีวดัได้เป็นหมวดหมู่ตามโครงสร้าง  ซึ่งค่านํา้หนกัองค์ประกอบก่อน

หมุนแกนจะเป็นค่าท่ีแสดงหลกัฐานความเท่ียงตรงตามโครงสร้างได้  (บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ์.  

2547  : 193)   

  การวิเคราะห์องค์ประกอบเป็นเทคนิคในการวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัว (Multivariate  

statistical technique) ท่ีใช้กันแพร่หลายแทบทุกวงการวิชาการ  ปัจจุบนัเทคนิคการวิเคราะห์

องค์ประกอบได้ก้าวหน้าไปมาก  มีเทคนิคต่างๆ เพิ่มขึน้มากมายในการแยกปัจจยัต่างๆ จากข้อมลูท่ี

นอกเหนือจากการหาองค์ประกอบหลกั (Principal  component)  นกัวิชาการของสถาบนัจึงเรียกอีก

อยา่งหนึง่วา่  การวิเคราะห์ปัจจยั  มีวตัถปุระสงค์สําคญั 2 ประการคือ  การลดจํานวนตวัแปรท่ีมีหลาย

ตวัให้น้อยลง (Exploratory  factor  analysis) และการยืนยนัทดสอบความถกูต้องของมาตรวดั (Con-

firmatory  factor  analysis)  กลา่วคือ  ในการวิจยัท่ีผู้วิจยัสร้างมาตรวดัขึน้มาใหม่ซึง่ประกอบด้วยตวั

แปรจํานวนหลายตัว  และมีการให้นํา้หนักมากน้อยของแต่ละตัวแปรท่ีนํามารวมกัน  เทคนิคการ

วิเคราะห์องค์ประกอบเป็นสิ่งหนึ่งท่ีจะทดสอบความถูกต้องของการสร้างมาตรวัดว่ามาตรวัดควร

รวมตัวแปรต่างๆ นัน้หรือไม่  และการให้นํา้หนักของตัวแปรนัน้ๆ มีความถูกต้องหรือไม่ (สุชาต ิ 

ประสทิธ์ิรัฐสนิธุ์.  2537:  328 – 384) 

  การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor  analysis) เป็นการใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์มา

วิเคราะห์ว่าเคร่ืองมือวัดฉบบัหนึ่งมีองค์ประกอบอะไรบ้าง  อย่างละเท่าไร  แล้วจึงใช้ความคิดเชิง

เหตผุลตัง้ช่ือองค์ประกอบนัน้ๆ ซึ่งก็คือองค์ประกอบท่ีแสดงถึงโครงสร้างของเคร่ืองมือวดันัน้ (ไพศาล  

หวงัพานิช.  2544 : 52) 

  เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเป็นวิธีการทางสถิติท่ีสามารถช่วยในการให้คําจํากัด

ความหมายของตวัแปรให้ชดัเจนยิ่งขึน้  และช่วยตดัสินว่าควรศกึษาตวัแปรใดและตวัแปรใดเก่ียวข้อง

สมัพนัธ์กบัตวัแปรใด  นอกจากนีย้งัช่วยให้เข้าใจความสมัพนัธ์ของตวัแปรท่ีซบัซ้อนและไมแ่จ่มแจ้ง 
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  การวิเคราะห์องค์ประกอบยึดหลกัว่า  ตวัแปรหรือข้อมลูต่างๆ ท่ีมีความสมัพนัธ์กันนัน้

เน่ืองจากตวัแปรนัน้มีองค์ประกอบร่วมกนัอยู่ (Common  factor)  สงัเกตได้จากการจบักลุ่มของตวั

แปรหรือค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของตวัแปร  และเราสามารถใช้องค์ประกอบร่วมนีแ้ทนตวัแปรกลุ่ม

นัน้ได้  ซึง่เป็นการลดจํานวนข้อมลูให้น้อยลง  การจบักลุม่ของตวัแปรเกิดขึน้จากความสมัพนัธ์ระหว่าง

กนัของตวัแปร  ทําให้ทราบถึงโครงสร้างและแบบแผนของข้อมลู  สามารถหาองค์ประกอบร่วมของตวั

แปร  และหานํา้หนกัองค์ประกอบ (Factor  loading)  ของตวัแปรแตล่ะตวัได้  คา่นํา้หนกัองค์ประกอบ 

(Factor  loading) นีส้ามารถอธิบายได้ถึงความแปรปรวนร่วมระหว่างตวัแปรกบัองค์ประกอบนัน้  อนั

จะแสดงถึงขนาด (magnitude)  ของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรกับองค์ประกอบ (ส.วาสนา  

ประวาลพฤกษ์.  ม.ป.ป : 11) 

 จดุมุง่หมายในการวิเคราะห์องค์ประกอบจําแนกได้ดงันี ้ คือ  (อทุมุพร  ทองอไุทย. 2532: 15) 

  1.  ช่วยให้ได้การบรรยายเก่ียวกบัปริเขต  (Domain) 

  2.  ช่วยตรวจสอบทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัสหพนัธ์ระหวา่งตวัแปร 

  3.  ช่วยสร้างความสมัพนัธ์เชิงหน้าท่ี (Functional  Relation)  ระหวา่งตวัแปร 

  4.  วิเคราะห์บคุคลหรือวตัถแุละจดัให้เป็นประเภทตา่งๆ 

  5.  วิเคราะห์โครงสร้างเชิงตวัประกอบ (Factorial  Structure)  ของตวัแปรท่ีเป็นเกณฑ์

และช่วยบง่ชีต้วัแปรท่ีจะเป็นประโยชน์ในสมการถดถอยได้ 

  6.  เป็นการพิสจูน์ข้อค้นพบของผู้วิเคราะห์กบัของคนอ่ืน  โดยใช้ข้อมลูของกลุ่มตวัอย่าง

ใหมจ่ากประชากรกลุม่เดียวกนั 

  7.  เป็นการลดจํานวนข้อมลูให้น้อยลงเพ่ือให้ได้ลกัษณะร่วมกนัท่ีซอ่นอยู ่

  8.  ในการทดสอบเป็นการหาความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct  Validity) ของ

แบบวดั 

  9.  ช่วยในการสร้างแบบวดัลกัษณะตา่งๆ 

 ฉตัรศริิ  ปิยะพิมลสทิธ์ิ.  (2553:  27-41)  อธิบายถึงจดุมุ่งหมายในการวิเคราะห์องค์ประกอบ  

มี  2  ประการคือ 

  1.  เพ่ือสํารวจหรือค้นหาตวัแปรแฝงท่ีซอ่นอยูภ่ายใต้ตวัแปรท่ีสงัเกตได้หรือวดัได้  เรียกวา่   

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ  (Exploratory  factor  analysis) 

  2.  เ พ่ือพิสูจน์ตรวจสอบหรือยืนยันทฤษฎีท่ีผู้ อ่ืนค้นพบ   เรียกว่า   การวิ เคราะห์

องค์ประกอบเชิงยืนยนั  (Confirmatory  factor  analysis) 

 ในการตรวจสอบคณุภาพของแบบวดัคณุลกัษณะนกัวิจยัในครัง้นี ้ผู้วิจยัหาคา่ความเท่ียงตรง

ตามโครงสร้างโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั 
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 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน  (Confirmatory  factor  analysis) 
  นงลักษณ์  วิรัชชัย.  (2542 : 150) ได้อธิบายถึงการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 

(CFA)  ว่าในปัจจุบนันักวิจัยเร่ิมใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA)  แทนการวิเคราะห์

องค์ประกอบเชิงสํารวจ (EFA)  กันมากขึน้  สาเหตุท่ีเป็นเช่นนีเ้พราะ  EFA  มีข้อตกลงเบือ้งต้นท่ี

เข้มงวด  และไม่ตรงตามความเป็นจริง  เช่น  ข้อตกลงเบือ้งต้นท่ีว่าตวัแปรสงัเกตได้ทุกตวัเป็นผลมา

จากองค์ประกอบร่วมทุกตัว  ส่วนท่ีเป็นความคลาดเคล่ือนของตัวแปรไม่สัมพันธ์กันรวมทัง้สเกล

องค์ประกอบท่ีสร้างขึน้แปลความหมายได้ยาก  เพราะในบางครัง้สเกลองค์ประกอบเกิดจากการสุม่ตวั

แปรท่ีไมน่่าจะมีองค์ประกอบร่วมกนั   

  เทคนิค  CFA  เป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบท่ีมีการปรับปรุงจดุอ่อนของ  EFA  ได้เกือบ

ทัง้หมด  ข้อตกลงเบือ้งต้นของ   CFA  มีความสมเหตสุมผลตรงตามความเป็นจริงมากกว่าใน  EFA  

นกัวิจยัต้องมีทฤษฎีสนบัสนุนในการกําหนดเง่ือนไขบงัคบั (constraints) ซึ่งใช้ในการวิเคราะห์หาค่า

นํา้หนกัองค์ประกอบ  และเม่ือได้ผลการวิเคราะห์แล้วยงัมีการตรวจสอบความกลมกลืนระหว่างโมเดล

ตามทฤษฎีกับข้อมลูเชิงประจักษ์อีกด้วย  รวมทัง้ยงัมีการตรวจสอบโครงสร้างของโมเดลว่ามีความ

แตกตา่งกนัระหวา่งกลุม่ตวัอยา่งหลายๆ กลุม่หรือไม ่
  วัตถุประสงค์ของการใช้  CFA   
   1.  เพ่ือตรวจสอบทฤษฎีท่ีใช้เป็นพืน้ฐานในการวิเคราะห์องค์ประกอบ   

   2.  ใช้เพ่ือสํารวจและระบอุงค์ประกอบ   

   3.  ใช้เป็นเคร่ืองมือในการสร้างตวัแปรใหม ่

 ข้อตกลงเบือ้งต้นของการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน  (ฉัตรศิริ  ปิยะพิมลสิทธ์ิ. 

2553 :  27-41)  เน่ืองจากข้อจํากัดของรูปแบบองค์ประกอบเชิงสํารวจมีมากมาย  จึงได้มีผู้พฒันา

ต่อมาเป็นรูปแบบองค์ประกอบเชิงยืนยัน  ในรูปแบบองค์ประกอบเชิงยืนยนั  มีข้อตกลงเบือ้งต้นท่ี

เปล่ียนแปลงไป  คือ 

  1.  อาจมีคูข่อง  common  factors  ท่ีสมัพนัธ์กนั 

  2.  ตวัแปรท่ีสงัเกตได้จะต้องเป็นผลโดยตรงจาก  common  factors 

  3.  ตวัแปรท่ีสงัเกตได้จะต้องเป็นผลโดยตรงจาก  unique  factors 

  4.  คูข่อง  unique  factors  สามารถสมัพนัธ์กนัได้ 
 กระบวนการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
  ฉตัรศริิ  ปิยะพิมลสทิธ์ิ. (2553 :  27-41)  การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัสามารถทํา

ได้โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีหลากหลาย  เช่น  LISREL 8  LISLEL  for  Window,  AMOS  เป็น

ต้น  การเปรียบเทียบรูปแบบจะถกูทดสอบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ในเร่ืองของความสมบรูณ์ในการ
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วิเคราะห์นัน้  ผลลพัธ์ท่ีได้จะต้องแสดงค่าสถิติท่ีแตกต่างกันหลายค่า  สําหรับใช้ในการเปรียบเทียบ

ความเหมาะสมของรูปแบบอธิบายความแปรปรวนร่วมระหว่างตัวแปร  ค่าสถิติจะถูกนําเสนอใน

รูปแบบของ  fit  statistics  ซึง่ค่าสถิติจะถกูประมวลออกมาในคราวเดียวกนั  สถิติเหล่านีจ้ะถกู

ประเมินรูปแบบ  (model)  เชิงประจกัษ์กบัรูปแบบตามทฤษฎี  และใช้อธิบายความสมัพนัธ์ระหว่างตวั

แปรสงัเกตได้กบัตวัแปรแฝง  ผลลพัธ์ท่ีได้จากการวิเคราะห์ท่ีสําคญั  คือ   

   1.  จํานวนตวัแปรท่ีใช้ในการคํานวณ 

   2.  เมตริกสหสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรแฝง 

   3.  ลําดบัของพารามิเตอร์ท่ีโปรแกรมจะประมวลผล 

   4.  ค่าของ  Lambda-X  โปรแกรมจะคํานวณให้ 3 ตวั  คือค่านํา้หนกัองค์ประกอบ  

คา่ความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน  และคา่  t-value 

   5.  ค่าของ  PHI  คือคา่ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรแฝงโปรแกรมจะคํานวนให้  3  

ตวั  คือ  คา่นํา้หนกัองค์ประกอบ  คา่ความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน  และคา่  t-value 

   6.  คา่  TETA - DETA  คือ คา่ความแปรปรวนของตวัแปรภายนอกท่ีสง่ผลตอ่ตวัแปรท่ีวดัได้ 

   7.  คา่กําลงัสองสมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์พหคุณูซึง่คือคา่สมัประสทิธ์ิการพยากรณ์ 

   8.  เป็นการทดสอบความสอดคล้องของโมเดล 

    8.1  การทดสอบไค-สแควร์  เป็นการทดสอบความสอดคล้องของรูปแบบตาม

ทฤษฎีท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้กบัรูปแบบเชิงประจกัษ์  ถ้าคา่ไค – สแควร์  มีคา่สงูอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตนิัน้

คือ  รูปแบบตามทฤษฎีไม่สอดคล้องกับรูปแบบเชิงประจักษ์  และค่าไค-สแควร์มีค่าต่ําจนไม่มี

นยัสําคญัทางสถิต ิ แสดงวา่รูปแบบตามทฤษฎีสอดคล้องกบัรูปแบบเชิงประจกัษ์ 

    8.2  ดชันีระดบัความกลมกลืน (Goodness  of  Index :  GFI)  มีคา่อยู่ระหว่าง 0-

1.00  ค่า GFI  ยิ่งเข้าใกล้  1.00  แสดงว่า  รูปแบบตามทฤษฎีมีความสอดคล้องกับรูปแบบเชิง

ประจกัษ์ 

    8.3  ดชันีร้ะดบัความกลมกลืนท่ีปรับแก้แล้ว  (Adjusted  Goodness  of  Index: 

AGFI)  เป็นคา่ดชันี  GFI  ท่ีปรับแก้แล้ว  มีคณุสมบตัเิหมือน  GFI 

   9.  ดชันีปรับรูปแบบ  (Model Modification Index)  เป็นดชันีท่ีใช้ในการปรับรูปแบบ

โดยตวัเลขท่ีแสดงเป็นคา่ไคว์สแควร์ท่ีลดลงไป  เม่ือมีการปรับคา่พารามิเตอร์ 

 ขัน้ตอนการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั   โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป  AMOS   (ดษุฎี     

โยเหลา. มปป  : 31)  สามารถสรุปได้ดงันี ้

  1.  ข้อมลูท่ีใช้ในการวิเคราะห์  CFA  การใช้โปรแกรมสําเร็จรูป  AMOS    ช่วยในการ

วิเคราะห์ข้อมลู  ข้อมลูท่ีนําเสนออาจอยู่ในรูปข้อมลูดิบประกอบไปด้วยคา่หรือคะแนนท่ีได้จากตวัแปร
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ตา่งๆ ของกลุม่ตวัอย่างท่ีนําเสนอเช่นเดียวกบัการเตรียมข้อมลูท่ีใช้ในการวิเคราะห์  EFA    หรืออาจ

เสนอตารางเมทริกซ์สหสมัพันธ์ของตวัแปร  ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  หรืออาจเสนอ  

ตารางเมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมของตวัแปร 

  2.  การกําหนดโมเดล  การวิเคราะห์  CFA  ต้องกําหนดโมเดลท่ีจะใช้ทดสอบว่าประกอบ

ไปด้วยองค์ประกอบร่วมหรือตวัแปรแฝงอะไร  และตวัแปรท่ีสงัเกตได้แตล่ะตวันัน้จดัอยูใ่นองค์ประกอบ

อะไร  พร้อมทัง้กําหนดว่าโมเดล  CFA  ท่ีทดสอบนัน้องค์ประกอบตา่งๆ มีความสมัพนัธ์กนั (Oblique)  

หรือเป็นอิสระต่อกนั  (Orthogonal)  รวมทัง้กําหนดว่าความคลาดเคล่ือนของตวัแปรต่างๆ เป็นอิสระ

ตอ่กนัหรือมีความสมัพนัธ์กนั 

  นอกจากนีโ้มเดลจะต้องมีความจําเพาะระบุได้ (Identification) โดยกําหนดนํา้หนัก

สมัประสิทธ์ิถดถอยของมาตราการวดัของตวัแปรท่ีสงัเกตไม่ได้  หรือไม่ทราบค่า  ให้มีค่าเป็น  1 ข้อ 

บงัคบัเหล่านีเ้พียงพอให้โมเดลมีความจําเพาะ  (กล่าวคือในโปรแกรม  AMOS  ค่านํา้หนกัของแต่ละ

องค์ประกอบของตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งในองค์ประกอบนัน้ต้องสามารถมีค่าเท่ากับ 1  และค่า

สมัประสทิธ์ิถดถอยของความคลาดเคล่ือนมีคา่เท่ากบั  1  ทกุตวั  เพ่ือสร้างหน่วยของการวดัสําหรับตวั

แปรท่ีสงัเกตไมไ่ด้  ท่ีจะทําให้โมเดลมีความจําเพาะระบไุด้) 

  3.  การประมาณค่าพารามิเตอร์หรือรูปแบบนํา้หนักองค์ประกอบ  กําหนดค่าคงท่ี 

(Fixed)  หรืออิสระ  (Free)  ได้แก่  การประมาณคา่นํา้หนกัองค์ประกอบหรือคา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์

ระหว่างตวัแปรและองค์ประกอบ  การกําหนดพารามิเตอร์คงท่ี  หมายถึงการกําหนดค่าพารามิเตอร์

ตามทฤษฎีท่ีคาดหวงัไว้ให้มีค่าเฉพาะ  สว่นการกําหนดค่าพารามิเตอร์อิสระ  เป็นการท่ีผู้วิจยัไม่ทราบ

คา่พารามิเตอร์นัน้  ยอมให้คา่พารามิเตอร์นัน้ถกูประมาณคา่ได้ 

  การใช้โปรแกรม  AMOS  ในการวิเคราะห์  CFA  ตามโมเดลท่ีกําหนดไว้  ต้องมีการ

กําหนดค่านํา้หนักองค์ประกอบในแต่ละองค์ประกอบของตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งให้มีค่าเท่ากับ  1  

เพ่ือให้มาตราการวดัมีความหมายมีหน่วยของการวดั  ถ้าขาดหน่วยของการวดัสําหรับตวัแปรท่ีสงัเกต

ไมไ่ด้  จะเป็นสาเหตทํุาให้โมเดลไมส่ามารถระบไุด้ (nonidentification) 

  4.  การทดสอบความเหมาะสมท่ีพอดี (Goodness  of  fit  test)  เป็นการทดสอบความ

สอดคล้องเหมาะสมท่ีพอดีระหว่างโมเดลท่ีกําหนดไว้กบัข้อมลู  เพ่ือดวู่าโมเดลท่ีถกูทดสอบนัน้ได้รับ

การยอมรับหรือปฏิเสธ  ถ้าโมเดลได้รับการยอมรับ  นกัวิจยัจึงแปลความหมายคา่สมัประสิทธ์ิเส้นทาง

(Path coefficient)  ในโมเดล  (ท่ีไม่มีความเหมาะสม  ค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทางท่ีมีนัยสําคัญไม่มี

ความหมาย)  ซึ่งโปรแกรม  AMOS  จะให้การวดัความเหมาะสมท่ีพอดี  25  ค่า  ในท่ีนีจ้ะเสนอดชันี

การทดสอบความเหมาะสมท่ีพอดีบางคา่ดงันี ้
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   4.1  คา่  Chi – square  test  เป็นการตรวจสอบความเหมาะสมของโมเดลกบัข้อมลู  

โดยทําการทดสอบนยัสําคญัของโมเดล 

   คา่  Chi – square  ไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ  แสดงว่าโมเดลมีความเหมาะสมกบั

ข้อมลู  แตถ้่าคา่  chi – square  มีนยัสําคญัทางสถิติแสดงว่าโมเดลมีความไม่เหมาะสมสอดคล้องกบั

ข้อมลู 

   4.2  Goodness  of  fit  index (GFI)  เป็นการวดัปริมาณความแปรปรวนและความ

แปรปรวนร่วมท่ีอธิบายโดยโมเดล  GFI  มีคา่อยู่ระหว่าง  0  และ  1  โดยคา่  GFI = 1  หมายถึงโมเดล

มีความเหมาะสมท่ีสมบรูณ์  คา่  GFI  ควรมีคา่มากกวา่  0.90 ถือวา่โมเดลยอมรับได้  แสดงวา่โมเดลมี

ความเหมาะสมกบัข้อมลู  ถ้าคา่  GFI  มีคา่เข้าใกล้  1  แสดงมีโมเดลมีความเหมาะสมกบัข้อมลูมาก 

   4.3  Adjusted  goodness  of  fit  index (AGFI)  มีคา่ 0 – 1  ถ้าคา่  AGFI   เข้า

ใกล้ 1  แสดงว่าโมเดลมีความเหมาะสมสมบูรณ์ดี  ค่า  AGFI  เข้าใกล้  0  แสดงว่าโมเดลไม่มีความ

เหมาะสม 

   4.4  Root  mean  square  residuals  (RMSEA)  เป็นรากกําลงัสองของคา่เฉลี่ย

ของค่าคลาดเคล่ือนยกกําลงัสองหรือค่าความแตกต่างของความแปรปรวนและความแปรปรวนและ

ความแปรปรวนร่วมของกลุม่ตวัอยา่ง  และของโมเดล  ถ้าคา่  RMR  เข้าใกล้  0  แสดงวา่โมเดลท่ีกําลงั

ทดสอบมีความเหมาะสมพอดีกบัข้อมลู 

   4.5  Comparative  Fit  Index  (CFI)  หรือ  Bentler  Compararive  Fit  Index  

เป็นการเปรียบเทียบความเหมาะสมของโมเดลท่ีมีอยู่กบัโมเดลสญู (null  model)  ท่ีกําหนดให้ตวัแปร

แฝงในโมเดลไมส่มัพนัธ์กนั (independent  model) 

   CFI  มีคา่ตัง้แต ่0 – 1  CFI  เข้าใกล้ 1  แสดงวา่โมเดลมีความเหมาะสมดีมาก 

 นงลกัษณ์  วิรัชชัย.  (2542 : 150)  อธิบายถึงการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโดยใช้

โปรแกรมสําเร็จลสิเรล (LISREL)  วา่ขัน้ตอนการใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบไมว่า่จะเป็นเทคนิค  EFA  

และ  CFA  มี  4  ขัน้ตอนเช่นเดียวกนั  คือ 

  1.  การเตรียมเมทริกซ์สหสมัพนัธ์   

  2.  การสกดัองค์ประกอบขัน้ต้น 

  3.  การหมนุแกน 

  4.  การสร้างสเกลองค์ประกอบ 

 ในขัน้การเตรียมเมทริกซ์สหสมัพนัธ์  หรือเตรียมข้อมลูสําหรับวิเคราะห์ด้วย  CFA  นอกจาก

จะเตรียมการตามแบบเดียวกบั  EFA  แล้ว  นกัวิจยัต้องกําหนดข้อมลูจําเพาะของโมเดล  และระบุ

ความเป็นได้คา่เดียวของโมเดลก่อนจะวิเคราะห์ข้อมลู  ในขัน้การสกดัองค์ประกอบ  และการหมนุแกน
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เป็นการทํางานของคอมพิวเตอร์และในขัน้สุดท้าย  คือ    การสร้างสเกลองค์ประกอบนัน้เป็นแบบ

เดียวกนักบัเทคนิค  EFA  ดงันัน้สว่นท่ีแตกตา่งกนั  คือ  เร่ืองการกําหนดข้อมลูจําเพาะของโมเดล  และ

การระบคุวามเป็นได้คา่เดียวของโมเดล 
 การกาํหนดข้อมูลจาํเพาะของโมเดล  CFA   
  โมเดลในโปรแกรมลิสเรลมี 4 แบบ  ได้แก่  โมเดลการวดัองค์ประกอบเดียวคอนเจนเนอ

ริค  โมเดลการวดัพหุองค์ประกอบคอนเจนเนอริค  โมเดลวิเคราะห์ยืนยนัองค์ประกอบ  และโมเดล

หลากลกัษณะวิธี  ทัง้ส่ีโมเดลนีจ้ดัว่าเป็นโมเดลตระกลู  CFA  ทัง้สิน้  นกัวิจยัต้องสร้างโมเดลนีโ้ดยมี

ทฤษฎีและหลกัฐานการวิจัยท่ีเก่ียวข้องเป็นเคร่ืองสนบัสนุนเม่ือได้โมเดล CFA  แล้วจึงนําโมเดลมา

กําหนดข้อมลูจําเพาะเพ่ือใส่เป็นข้อมลูให้โปรแกรมลิสเรลทํางาน  ข้อมลูจําเพาะท่ีนกัวิจยัต้องกําหนด

ตามโมเดลมีดงันี ้

   1.  จํานวนองค์ประกอบร่วม 

   2.  คา่ของความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วม  ระหวา่งองค์ประกอบร่วมหรือคา่ของ

สมาชิกในเมทริกซ์  PH  ของโปรแกรมลสิเรล  ถ้านกัวิจยัต้องการองค์ประกอบท่ีเป็นอิสระตอ่กนัคา่ของ

ความแปรปรวนระหว่างองค์ประกอบนัน้ต้องเป็นศนูย์  ถ้าต้องการองค์ประกอบท่ีมีความสมัพนัธ์กัน 

(การหมนุแกนแบบมมุแหลม)  นกัวิจยัต้องกําหนดคา่สมาชิกระหว่างองค์ประกอบคูน่ัน้ในเมทริกซ์  PH  

ให้เป็นพารามิเตอร์อิสระให้โปรแกรมลสิเรลประมาณคา่ 

   3.  เส้นทางอิทธิพลระหวา่งองค์ประกอบร่วม K  และตวัแปรสงัเกตได้  X  หรือคา่ของ

สมากชิกในเมทริกซ์  LX  ของโปรแกรมลิสเรล  ถ้านกัวิจยัมีโมเดล  CFA  กําหนดค่าตวัแปร  X1, X2, 

X3  ได้รับอิทธิพลจากองค์ประกอบร่วม K  สมาชิกท่ีแทนสมัประสิทธ์ิการถดถอยของ  K บน  X1, X2, 

X3  ต้องกําหนดเป็นพารามิเตอร์อิสระ  ส่วนตวัแปร  X4, X5  ท่ีไม่ได้รับอิทธิพลจากองค์ประกอบร่วม  

K  จะมีคา่พารามิเตอร์กําหนดเป็นศนูย์ 

   4.  ค่าของความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วมระหว่างเทอมความคลาดเคล่ือนของ

ตวัแปรสงัเกตได้  X  หรือคา่ของสมาชิกในเมทริกซ์  TD  ของโปรแกรมลิสเรล  ถ้านกัวิจยัมีโมเดล  CFA  

กําหนดว่า  ตัวแปร  X1  เป็นตัวแปรท่ีวัดโดยไม่มีความคลาดเคล่ือนนักวิจัยต้องกําหนดค่าความ

แปรปรวนของเทอมความคลาดเคล่ือนตวัแปร X1  ในเมทริกซ์  TD  และคา่ความแปรปรวนร่วมของ

เทอมความคลาดเคล่ือนตวัแปร  X1  กบัเทอมความคลาดเคล่ือนตวัแปรสงัเกตได้ตวัอ่ืนๆ เป็นศนูย์

ทัง้หมด  ในกรณีท่ีโมเดล  CFA  ของนักวิจัยมีความคลาดเคล่ือนทัง้หมดเป็นอิสระต่อกัน (ตาม

ข้อตกลงเบือ้งต้นท่ีใช้ใน  EFA)  นกัวิจยัต้องกําหนดพารามิเตอร์นอกแนวทแยงของเมทริกซ์  TD  เป็น

เป็นศนูย์ทัง้หมด  แตใ่นเทคนิค  CFA  นกัวิจยัผอ่นคลายข้อตกลงเบือ้งต้นข้อนี ้ และยอมให้เทอมความ
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คลาดเคล่ือนมีความสมัพนัธ์กันได้โดยกําหนดให้พารามิเตอร์ความแปรปรวนร่วมระหว่างความคาด

เคล่ือนคูน่ัน้เป็นพารามิเตอร์อิสระ 
 การะบุความเป็นไปได้ค่าเดยีวของโมเดล  CFA 
  สําหรับการวิเคราะห์โมเดล  CFA  และโมเดลลสิเรลทกุชนิด    การระบคุวามเป็นไปได้คา่

เดียว  ของโมเดลมีความสําคัญต่อการประมาณค่าพารามิเตอร์ของโมเดล  เพราะการประมาณ

คา่พารามิเตอร์จะทําได้ตอ่เม่ือโมเดลระบคุวามเป็นได้คา่เดียวพอดี  ซึง่หมายความว่าการแก้สมการหา

คา่ตวัไมท่ราบคา่จะได้รากของสมการท่ีเป็นได้คา่เดียว  ถ้านกัวิจยัประมาณคา่พารามิเตอร์โดยท่ีโมเดล

ระบุความเป็นไปได้ค่าเดียวไม่ได้จะได้รากของสมการท่ีไม่มีความหมาย  การระบุความเป็นไปได้ค่า

เดียวนีเ้ป็นสิ่งจําเป็นทัง้ในการวิเคราะห์ด้วย  CFA  และ   EFA  แตใ่นการวิเคราะห์  EFA  นกัสถิติได้

กําหนดเง่ือนไข  บงัคบัตายตวัไว้  ทําให้การวิเคราะห์  EFA  มีลกัษณะระบุความเป็นได้ค่าเดียวพอดี  

สว่น  CFA  การกําหนดเง่ือนไขบงัคบัทําโดยนกัวิจยัซึง่กําหนดเง่ือนไขแตกตา่งกนัไปตามโมเดลของแต่

ละคน  จงึเป็นหน้าท่ีของนกัวิจยัท่ีต้องตรวจสอบเพ่ือระบคุวามเป็นได้คา่เดียว 

  การกําหนดเง่ือนไขบงัคบั (conatraints) ในการวิเคราะห์ด้วย  CFA  ทําได้  2  แบบ  คือ  

การตัง้เง่ือนไขให้พารามิเตอร์เป็นพารามิเตอร์กําหนด  และการตัง้เง่ือนไขให้พารามิเตอร์เท่ากัน  

ตวัอยา่งเง่ือนไขของพารามิเตอร์กําหนด  เช่น  กําหนดให้สมาชิกในเมทริกซ์  LX  บางตวัเป็น 0  หรือ 1  

กําหนดให้สมาชิกบางตวัในเมทริกซ์  PH และ  TD  บางตัวเป็น  0  หรือ  1  การตัง้เง่ือนไขให้

พารามิเตอร์เท่ากนั  ได้แก่  การกําหนดขนาดของพารามิเตอร์ให้เป็นตวัเดียวกนั  เช่น  กําหนดให้  LX  

(1,1)  =  LX(2,2)  เป็นต้น  เง่ือนไขบงัคบัจะทําให้จํานวนพารามิเตอร์อิสระหรือตวัไม่ทราบค่าลดลง  

และโมเดลจะมีโอกาสระบไุด้พอดีมากขึน้ 

 วิธีการตรวจสอบว่าโมเดล  CFA  ระบไุด้ค่าเดียวหรือไม่นัน้เป็นการตรวจสอบตามเง่ือนไข 3 

แบบ  ดงันี ้

  1.  เง่ือนไขจําเป็นของการระบุได้พอดีของโมเดลลิสเรลคือ  กฎที  ซึ่งมีความว่า  โมเดล   

ลสิเรลระบไุด้พอดีเม่ือจํานวนพารามิเตอร์ท่ีต้องประมาณคา่มีคา่น้อยกว่าหรือเท่ากบัจํานวนสมาชิกใน

เมทริกซ์ความแปรปรวน – ความแปรปรวนร่วม  [t  น้อยกว่าหรือเท่ากับ (NI)(NI+1)/2]  เม่ือ t  เป็น

จํานวนพารามิเตอร์ท่ีไม่ทราบค่า  NI  เป็นจํานวนตวัแปรสงัเกตได้ของโมเดลลิสเรล  เม่ือนํากฎทีมาใช้

กบัโมเดล  CFA  ซึง่มีแตต่วัแปรสงัเกตได้  X  ประเภทเดียวเท่านัน้  กฎทีจะเปล่ียนเป็น t น้อยกว่าหรือ

เท่ากบั (NX)(NX+1)/2 

  2.  เง่ือนไขพอเพียงของการระบุได้พอดี  กฎท่ีใช้เป็นเง่ือนไขพอเพียงในการตรวจระบุ

ความเป็นได้ค่าเดียวของโมเดล  ได้แก่ 1) เมทริกซ์  PH  ต้องเป็นเมทริกซ์สมมาตร  และเป็นบวก

แน่นอน  2)  เมทริกซ์  TD  ต้องเป็นเมทริกซ์แนวทแยง  และ 3)  เมทริกซ์  LX  ต้องมีค่าลําดับชัน้  
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(rank)  เท่ากบัจํานวนองค์ประกอบลบด้วยหนึ่ง  และสมาชิกในแตล่ะหลกั (column) ของเมทริกซ์  LX  

ต้องมีสมาชิกอยา่งน้อย (NX-1) ตวัท่ีเป็นพารามิเตอร์กําหนด 

  3.  เง่ือนไขจําเป็นและพอเพียงของการระบุได้พอดี  เง่ือนไขนีไ้ด้แก่การแสดงให้เห็นว่า

การแก้สมการหาค่าตวัพารามิเตอร์อิสระท่ีไม่ทราบค่าโดยวิธีพีชคณิตสามารถทําได้ยาก  การพฒันา

โปรแกรมลิสเรล  ให้คํานวณเมทริกซ์สารสนเทศ (information  matrix)  สําหรับพารามิเตอร์ไว้  ถ้า  

เมทริกซ์สารสนเทศเป็นบวกแน่นอนแสดงว่าโมเดลระบุได้พอดี  ด้วยเหตุนีก้ารตรวจสอบระบุความ

เป็นได้คา่เดียวของโมเดล  CFA  จงึทําได้ง่ายและสะดวกมาก 

 การวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมลิสเรลสําหรับเทคนิค  CFA  เหมือนกบัการวิเคราะห์ข้อมลู

ด้วยโปรแกรมลสิเรลสําหรับโมเดลลสิเรลทัว่ๆ ไป  เม่ือนกัวิจยัได้เตรียมข้อมลูกําหนดข้อมลูจําเพาะของ

โมเดล   และการตรวสอบการระบุความเป็นได้ค่าเดียวของโมเดลแล้ว  งานขัน้ต่อไปเป็นการทํางาน

ของคอมพิวเตอร์เพ่ือประมาณคา่พารามิเตอร์  และการตรวจสอบความตรงของโมเดล  จากนัน้นกัวิจยั

จงึนําผลการวิเคราะห์มาสร้างสเกลองค์ประกอบ  การประมาณคา่พารามิเตอร์เป็นการคํานวณทวนซํา้  

และมีวิธีการประมาณค่าหลายแบบ  ULS  เทียบได้กบัการสกดัองค์ประกอบแบบวิธีกําลงัสองน้อย

ท่ีสดุโดยวิธีเศษเหลือน้อยท่ีสดุ (MINRES)  ซึง่เป็นการวิเคราะห์ประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วยการสกดั

องค์ประกอบแบบการหาองค์ประกอบแกนมุขสําคัญท่ีมีการคํานวณทวนซํา้นัน้เอง  ผลท่ีได้จะได้

ค่าประมาณพารามิเตอร์ท่ีไม่ลําเอียง  และมีความแปรปรวนน้อยเช่นเดียวกับการประมาณค่าแบบ  

GLS  และ  ML  ข้อท่ีแตกตา่งกนัคือ  องค์ประกอบท่ีได้ตามวิธี  ULS  นัน้สเกลองค์ประกอบขึน้อยู่กบั

หน่วยการวดัของตวัแปร  สว่นวิธี  ML  และ  GLS  นัน้สเกลเป็นอิสระ 

 การตรวจสอบความตรงของโมเดล  CFA  ให้หลกัการเช่นเดียวกับการตรวจสอบความตรง

ของโมเดลลิสเรลทัว่ๆ ไป  ในกรณีท่ีนกัวิจยัมีความมัน่ใจในโมเดล  CFA  ใช้การทดสอบโมเดลเดียว

เพ่ือยืนยนัโมเดลอยา่งเข้มในกรณีท่ีนกัวิจยัมีโมเดลท่ีมีชดุตวัแปรคงเดิมแตเ่ส้นทางอิทธิพบแตกตา่งกนั  

เป็น 2 โมเดลอาจใช้การทดสอบเพ่ือเลือกโมเดล  และในกรณีท่ีนกัวิจยัต้องการใช้เทคนิค  CFA  ในการ

วิเคราะห์องค์ประกอบเพ่ือสํารวจอาจใช้การทดสอบเพ่ือพัฒนาโมเดลได้  การใช้ข้อมูลจากกลุ่ม

ตวัอยา่งในการพฒันาโมเดลเพ่ือให้ได้โมเดลท่ีสอดคล้องกลมกลืนกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์แล้ว  ไม่ควรใช้

กลุม่ตวัอยา่งเดมิตรวจสอบความเท่ียงตรงของโมเดลท่ีพฒันาได้  แตค่วรจะใช้ข้อมลูอีกกลุม่หนึง่ในการ

ตรวจสอบ    ดงันัน้ในการณีท่ีต้องการใช้เทคนิค  CFA  เพ่ือการสํารวจองค์ประกอบควรมีกลุม่ตวัอย่าง

ขนาดใหญ่  และแบ่งเป็น 2 กลุ่มย่อยในการวิเคราะห์กลุ่มแรกใช้เพ่ือพฒันาโมเดล  และกลุ่มท่ีสองใช้

ตรวจสอบโมเดลท่ีพฒันาแล้ว 

 เม่ือวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมลิสสเรลแล้ว  นกัวิจยัต้องนําผลการวิเคราะห์มาสร้างสเกล

องค์ประกอบและแปลความหมายผลการวิเคราะห์    ผลการวิเคราะห์โมเดล  CFA  มีดงันี ้
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  1.  เมทริกซ์  LX  ซึง่เป็นค่าประมาณพารามิเตอร์นํา้หนกัองค์ประกอบ  พร้อมด้วยค่า

ความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน  และค่าสถิติ  t  ผลการวิเคราะห์จากโปรแกรม  SPSS  ไม่มีการทดสอบ

นยัสําคญัทางสถิตใินสว่นนี ้

  2.  เมทริกซ์  PH  ซึง่เป็นเมทริกซ์สหสมัพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบ  กรณีท่ีกําหนดโมเดล

ให้องค์ประกอบเป็นอิสระต่อกัน  ค่าพารามิเตอร์นอกแนวทแยงในเมทริกซ์  PH  จะมีค่าเป็นศูนย์

ทัง้หมด 

  3.  เมทริกซ์  TD  ซึง่เป็นเมทริกซ์ความแปรปรวน – ความแปรปรวนร่วมของเทอมความ

คลาดเคล่ือน  และค่ากําลงัสองของสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์พหุคูณ  ในกรณีท่ีความคลาดเคล่ือนไม่

สมัพนัธ์กัน   เมทริกซ์  TD  จะเป็นเมทริกซ์แนวทแยง  และค่าพารามิเตอร์รวมกับค่ากําลงัสองของ

สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์พหุคูณจะมีค่าเป็นหนึ่ง  นอกจากนีค้่ากําลงัสองของสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์

พหคุณูยงับอกคา่ความตรงของตวัแปรอีกด้วย 

  4.  ค่าดชันีตรวจสอบความตรงของโมเดล  CFA  แบบต่างๆ รวมทัง้การวิเคราะห์เศษ

เหลือและกราฟของเศษเหลือในรูปคะแนนมาตรฐานด้วย  ค่าดชันีวดัด้วยไค – สแควร์ควรจะมีค่าต่ํา

และเส้นกราฟของเศษ  ในรูปคะแนนมาตรฐานกบัควอนไตล์ปกต ิ จะมีความชนักวา่เส้นทแยงมมุจึงจะ

สรุปได้วา่  โมเดลสอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 

  5.  เมทริกซ์คะแนนประกอบ  ซึ่งเป็นเมทริกซ์ของค่าสมัประสิทธ์ิท่ีต้องนําไปสร้างสเกล

องค์ประกอบตอ่ไป 

 

3.  งานวจิัยที่เก่ียวข้อง 
  3.1  งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการสร้างเคร่ืองมือวัดคุณลักษณะ 

  กลิน่ประทมุ  แสงสรุะ. (2550: 76-78) ได้ทําการวิจยัในการสร้างแบบวดัคณุลกัษณะท่ีพงึ

ประสงค์ด้านความมีนํา้ใจนกักีฬาของนกัเรียนระดบัช่วงชัน้ท่ี 2 เคร่ืองมือเป็นแบบมาตรประมาณคา่  5 

ระดบั  วดัพฤติกรรม 10 ด้าน  ด้านละ 10 ข้อ  รวม  100  ข้อ  การให้คะแนนเป็น 1, 2, 3, 4  และ 5  

การตรวจสอบคณุภาพเบือ้งต้นพิจารณาจากค่า IOC  การหาค่าอํานาจจําแนกใช้การหาสมัประสิทธ์ิ

สหสมัพนัธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกบัคะแนนรวมจากข้ออ่ืนๆ ท่ีเหลือทัง้หมดโดยใช้สตูรสหสมัประสิทธ์ิ

สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน  การตรวจสอบคุณภาพทัง้ฉบับโดยการวิเคราะห์หาความเท่ียงตรงเชิง

โครงสร้างด้วยสมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั  และหาความเช่ือมัน่จากสตูรของเฟลท์และราช ู

  นิภา  วงษ์สรุภินนัท์. (2548: 78)  ได้ทําการวิจยัการสร้างแบบวดัคณุลกัษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียน

สําหรับนกัเรียนระดบัช่วงชัน้ท่ี 3  แบบวดัมีลกัษณะเป็นสถานการณ์  จํานวน 66 ข้อ มีด้วยกนั 7 ด้าน  

โดยตรวจสอบอํานาจจําแนกโดยการหาค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั  หาความเท่ียงตรงเชิง
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โครงสร้างด้วยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั  หาความเช่ือมัน่ของแบบวดัคณุลกัษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียน

ด้วยวิธีแบง่สว่นยอ่ยหลายสว่นโดยใช้สตูรของเฟลตต์-ราช ู

  อนชุธิดา  มัน่ดี. (2545: 98)  ได้ทําการวิจยัและพฒันาแบบวดัคณุลกัษณะเด่นทางด้าน

วิทยาศาสตร์ของนกัเรียนในระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น  เคร่ืองมือเป็นแบบมาตราสว่นประมาณคา่มี

ระดบัปฏิบตัิการ 5 อนัดบั คือ 1  2  3  4  5   จํานวนข้อสอบ 300 ข้อ แยกตามคณุลกัษณะ 10 ด้าน  

การหาคุณภาพของเคร่ืองมือโดยการวิเคราะห์อํานาจจําแนกโดยใช้เทคนิค 25% กลุ่มสูง-ต่ํา  และ

ทดสอบคา่ที (t-test) วิเคราะห์ความตรงเชิงสภาพ  โดยใช้เทคนิคกลุม่รู้ชดั  วิเคราะห์ความเท่ียงตรงเชิง

โครงสร้างโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบ  การวิเคราะห์ความเท่ียงโดยการหาค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา

ของครอนบาค 

  รพีพรรณ  แผนดี. (2549: 105-107)  ได้ทําการศกึษาการสร้างแบบวดัคณุลกัษณะนกั

แก้ปัญหาของนักเรียนภาคปกติ  ระดบัปริญญาตรี  ลกัษณะเคร่ืองมือท่ีใช้เป็นมาตรประมาณค่า 5 

ระดบั  จํานวน 146 ข้อ  การหาคณุภาพของเคร่ืองมือ  ค่าอํานาจจําแนกใช้วิธีการทดสอบค่าที ( t – 

test )  ความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct  Validity) โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor  

Analysis)  คา่ความเช่ือมัน่โดยการหาคา่สมัประสทิธ์ิแอลฟา 
 3.2  งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับคุณลักษณะนักวิจัย 
  นุชนาฎ  เอกกา. (2445: 97)  ได้ทําการวิจัยเร่ืองการจัดการเรียนการสอนเพ่ือสร้าง

คณุลกัษณะนกัวิจยัในนกัเรียนประถมศึกษา   การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศึกษาผลการทดลอง

จดัการเรียนการสอนโดยกระบวนการวิจยัเพ่ือสร้างคณุลกัษณะนกัวิจยัในนกัเรียนประถมศกึษา  และ

ศึกษาเจตคติของนักเรียน  ตวัแปรท่ีศึกษาได้แก่  การจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัย  

คณุลกัษณะของนกัวิจยั  ประกอบด้วย  ความสงสยั  การมีวิจารณญาณ  ความใจกว้าง  ความริเร่ิม  

ความซื่อสตัย์  ความขยนั  ความสขุในการทํางาน  ลกัษณะของแบบวดัคณุลกัษณะนกัวิจยัในนกัเรียน

ประถมศึกษามีลกัษณะเป็นคําถามแบบสร้างสถานการณ์  คําตอบเป็นตวัเลือก 4 ตวัเลือก  การให้

คะแนนเป็น 0, 1, 2  และ 3 คะแนน  ตามความเข้มของพฤติกรรมท่ีต้องการวดั  สถิติท่ีใช้  หาความ

เท่ียงตรงเชิงเนือ้หาของแบบวดัทัง้ 7 ด้าน  โดยใช้คา่เฉลี่ย  และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  หาคา่อํานาจ

จําแนกของแบบวดัโดยใช้การทดสอบที  หาคา่ความเช่ือมัน่โดยใช้สมัประสทิธิแอลฟา 

   สกุญัญา  วิเศษรัตน์. (2552: 56-57)  ได้ทําการวิจยัเร่ือง  การเปรียบเทียบคณุลกัษณะ

นกัวิจยั  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  และเจตคตติอ่วิธีสอนของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6  ท่ีเรียนด้วย

วิธีสอนแบบโครงงานกับสอนตามคู่มือครู  การวิจัยครัง้นีมี้จุดประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบคณุลกัษณะ

นกัวิจยัของนกัเรียนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6  ระหว่างกลุม่ท่ีเรียนด้วยวิธีสอนแบบโครงงานกบักลุม่

ท่ีเรียนด้วยวิธีสอนตามคูมื่อครู  แบบวดัคณุลกัษณะนกัวิจยัท่ีสร้างขึน้เป็นคณุลกัษณะของนกัเรียนท่ีจะ
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เกิดขึน้หลงัจากเรียนโดยวิธีสอนแบบโครงงาน  ซึง่คณุลกัษณะดงักลา่วประกอบด้วย  ความสงสยั  การ

มีวิจารณญาณ  ความใจกว้าง  ความริเร่ิมสร้างสรรค์  ความซื่อสตัย์  ความขยนัมัน่เพียร  และความสขุ

ในการทํางาน   (จรัส  สวุรรณเวลา  และคณะ. 2534 : 10 – 12)  แบบวดัคณุลกัษณะนกัวิจยั  สร้าง

เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  คือ  มากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  และน้อยท่ีสุด  

จํานวน  40  ข้อ  หาคณุภาพของแบบวดัโดยการวิเคราะห์ค่าอํานาจจําแนกรายข้อ  โดยใช้  t – test   

และคา่ความความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบัตามวิธีของครอนบาค (Cronbach)  

   ศศนฎัฐ  กิจจรูญ. (2549: 90-91) ได้ทําการวิจยั เร่ือง  การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง

ยืนยนัคณุลกัษณะของนกัวิจยัสถาบนัของสถาบนัอดุมศกึษา  โดยมีวตัถปุระสงค์ของการวิจยัคือเพ่ือ

ศึกษาคณุลกัษณะของนกัวิจยัสถาบนั  และวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัคณุลกัษณะของนกัวิจยั

สถาบนัของสถาบนัอดุมศกึษา  ในการวิจยัครัง้นีมี้ตวัแปรในโมเดลลสิเรลทัง้หมด 13 ตวัแปร  เคร่ืองมือ

เป็นแบบวดัคณุลกัษณะของนกัวิจยัสถาบนั  ประกอบด้วยคําถาม 4 ด้านได้แก่ลกัษณะนิสยัท่ีเอือ้ต่อ

การวิจยั  ความรู้ทางการวิจยั  จรรยาบรรณนกัวิจยั  และทกัษะเฉพาะทางวิชาชีพ   การวิเคราะห์ข้อมลู

ด้วยสถิติบรรยายและการวิเคราะห์องค์ประกองเชิงสํารวจด้วยโปรแกรม SPSS  และองค์ประกอบเชิง

ยืนยนัอนัดบัสองด้วยโปรแกรม  LISREL   
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 จากการศกึษางานวิจยัที่ได้กลา่วมาข้างต้นและงานวิจยัอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกบัคณุลกัษณะนกัวิจยั   จะพบว่ามีการวิจยัที่เกี่ยวข้องกบัคณุลกัษณะนกัวิจยั   

มีการสร้างเครื่องมือวดัหลายรูปแบบ ซึ่งผู้ วิจัยได้นํางานวิจัยต่าง ๆ มาศึกษาต่อ และได้ทําการสงัเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษางานวิจัย ประเด็นที่

สามารถศกึษาตอ่ ดงัแสดงในตาราง 1 

 

ตาราง 1  การสรุปและสงัเคราะห์องค์ความรู้ของเครื่องมือการสร้างคณุลกัษณะนกัวิจยั 

 

ที่ 
งานวจิัยที่สอดคล้องกับ
คุณลักษณะนักวจิัย 

คุณลักษณะนักวจิัย เครื่องมือ การตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือ 
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t-test  IOC 

1          นชุนาฎ  เอกกา (2545) การ

จดัการเรียนการสอนเพื่อสร้าง

คณุลกัษณะนกัวิจยัในนกัเรียน

ประถมศกึษา   
       

    

     

1)  ควรมีการศกึษาคณุลกัษณะ

นกัวิจยัจากเอกสารอื่นๆ  2)  ควร

มีการศกึษาคณุลกัษณะนกัวิจยั

ในเดก็นกัเรียนแตร่ะดบัชัน้เพื่อให้

ทราบคณุลกัษณะที่เหมาะสม 

α
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ตาราง 1  (ตอ่)

ที่ 
งานวจิัยที่สอดคล้องกับ
คุณลักษณะนักวจิัย 

คุณลักษณะนักวจิัย เครื่องมือ การตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือ 

ประเดน็ที่สามารถนํามา 
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t-test  IOC 

2          สกุญัญา  วิเศษรัตน์ (2552) 

การเปรียบเทียบคุณลักษณะนักวิจัย  

ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน  และเจตคติ

ต่อวิ ธีสอนของนักเ รียนชัน้ประถม 

ศกึษาปีที่ 6  ที่เรียนด้วยวิธีสอนแบบ

โครงงานกบัวิธีสอนตามคูม่ือครู     

       

         

    

1)ควรมีการสร้างเครื่องมือวดั

แบบอื่น เช่น แบบปรนยั  แบบ

สถานการณ์  2)  ควรมีศกึษา

คณุภาพของแบบวดัด้วยวิธีอื่น 

เช่น การวิเคราะห์องค์ประกอบ 

3      ศศนฎัฐ  กิจจรูญ   (2549)  การ

วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั

คณุลกัษณะของนกัวิจยัสถาบนัของ

สถาบนัอดุมศกึษา  

              

    

  

    

1)ควรมีการสํารวจคณุลกัษณะ

นกัวิจยัในระดบัเดก็นกัเรียน

ประถม, มธัยม  2)  ควรมีการ

สร้างและพฒันาแบบวดัคณุ 

ลกัษณะนกัวิจยัของนกัเรียนใน

ดบัชัน้อื่นๆ เช่นระดบั

ประถมศกึษา และมธัยมศกึษา 

α



61 

 

 จากตาราง 1 การสรุปและสงัเคราะห์องค์ความรู้ของเคร่ืองมือท่ีสร้างเก่ียวกับคณุลกัษณะ

นกัวิจยั  เม่ือพิจารณาแล้วพบวา่มีผู้ศกึษาเก่ียวกบัคณุลกัษณะนกัวิจยัดงันี ้

 ศึกษาเก่ียวกับการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันคุณลักษณะนักวิจัยสถาบันของ

สถาบันอุดมศึกษา  ซึ่งคุณลักษณะนักวิจัยท่ีใช้ทําการศึกษาเป็นคุณลักษณะนักวิจัยสถาบัน

ประกอบด้วยคุณลักษณะนักวิจัย 4 ด้าน  คือด้านลักษณะท่ีเอือ้ต่อการวิจัย  ความรู้ทางการวิจัย  

จรรยาบรรณนกัวิจยั  และทกัษะทางวิชาชีพ    

 สว่นในระดบันกัเรียนมีการศกึษาเร่ือง  การจดัการเรียนการสอนเพ่ือสร้างคณุลกัษณะนกัวิจยั

ในนกัเรียนประถมศกึษา   และเร่ืองการเปรียบเทียบคณุลกัษณะนกัวิจยั  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  และ

เจตคตติอ่วิธีสอนของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6  ท่ีเรียนด้วยวธีิสอนแบบโครงงานกบัสอนตามคูมื่อ

ครู   ในการสร้างแบบวดัหรือแบบทดสอบยึดแนวคิดคณุลกัษณะนกัวิจยัตามของจรัส  (จรัส  สวุรรณ

เวลา  และคณะ.  2534 :  10-12) ท่ีประกอบไปด้วยคณุลกัษณะนกัวิจยั   7  ด้าน  คือด้านความสงสยั  

ด้านการมีวิจารณญาณ  ด้านความใจกว้าง  ด้านความคิดริเร่ิม  ด้านความซื่อสตัย์  ด้านความขยนั  

และด้านความสขุในการทํางาน  

 ซึง่จะเห็นว่ามีการศกึษาเก่ียวกบัคณุลกัษณะนกัวิจยัในระดบัเรียนนัน้น้อยมากโดยเฉพาะใน

ระดบัมธัยมศึกษา  และยงัไม่มีการศึกษาเก่ียวกับการสร้างแบบวดัคุณลกัษณะนักวิจัยในระดบัชัน้

มธัยม  อีกทัง้แนวคดิท่ีเก่ียวข้องคณุลกัษณะนกัวิจยัท่ีใช้ในการสร้างแบบวดัยงัขาดความหลากหลาย 

 ผู้วิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกบัการสร้างแบบวดัคณุลกัษณะนกัวิจยัของนกัเรียนระดบัชัน้

มัธยมศึกษาตอนต้น  โดยยึดแนวคิดคุณลักษณะนักวิจัยตามเบิร์ก  และลาตินท่ีประกอบไปด้วย

คณุลกัษณะนกัวิจยั 5  ด้าน  คือ  ด้านความใจกว้าง  ด้านความอยากรู้อยากเห็น  ด้านความซ่ือสตัย์  

ด้านความอตุสาหะ  และด้านความรู้  เพ่ือเป็นการศึกษาการสร้างแบบวดัคณุลกัษณะนกัวิจยัสําหรับ

นักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น  ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ครู  และผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษา 

เพ่ือท่ีจะนําไปสง่เสริม  ปลกูฝัง  และพฒันาคณุลกัษณะนกัวิจยัให้เหมาะกบันกัเรียน 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
 ในการวิจัยครั้งน้ี  ผู้วิจัยด าเนินการศึกษาวิจัยตามขัน้ตอน  ดังนี้ 
  1.  การก าหนดกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  2.  การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  4.  การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
1.  การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1.  ประชากร   

  ประชากรที่ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ปี
การศึกษา 2555  โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2   จ านวน  
51  โรงเรียน มีประชากรทั้งสิ้น  85,359  คน  เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  จ านวน  28,402 คน   
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  จ านวน  29,398 คน  และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จ านวน  
27,559  คน  ดังแสดงในตาราง 
 
ตาราง 2  ประชากรในการวิจัย จ าแนกตามขนาดโรงเรียน   

 

ขนาด โรงเรียน 
จ านวนนกัเรียน  (ห้องเรียน) 

รวม 
ม.1 ม.2 ม.3 

ใหญ่พิเศษ 1. พระโขนงพิทยาลัย 552 (12) 556 (12) 521 (12) 1,629 (36) 

  2. วชิรธรรมสาธติ 582 (12) 563 (12) 521 (12) 1,666 (36) 

  3. นนทรีวิทยา 547 (12) 565 (12) 489 (12) 1,601 (36) 

  4. สุรศักดิ์มนตร ี 594 (12) 643 (13) 722 (15) 1,959 (40) 

  5. วัดสุทธิวราราม 595 (12) 590 (12) 645 (13) 1,830 (37) 

 6. สายน้ าผ้ึง ในพระอุปถัมภ์ฯ 502 (12) 540 (12) 537 (12) 1,579 (36) 

  7. บางกะป ิ 647 (12) 662 (12) 664 (12) 1,973 (36) 

  8. สตรีเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ 491 (9) 529 (10) 516 (10) 1,536 (29) 
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ตาราง 2  (ต่อ) 

 

ขนาด โรงเรียน 
จ านวนนกัเรียน  (ห้องเรียน) 

รวม 
ม.1 ม.2 ม.3 

ใหญ่พิเศษ 9. มัธยมวัดหนองจอก 697 (14) 755 (14) 705 (14) 2,157 (42) 

 10. เศรษฐบุตรบ าเพ็ญ 888 (17) 863 (17) 815 (18) 2,566 (52) 

 11. พรตพิทยพยตั 599 (14) 603 (14) 535 (14) 1,737 (42) 

 12. เทพศิรินทร์ร่มเกล้า 744 (15) 764 (15) 728 (15) 2,236 (45) 

 13. เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ รัชดา 561 (11) 538 (11) 512 (11) 1,611 (33) 

 14.นวมินทราชูทศิ กรุงเทพมหานคร 618 (12) 604 (12) 562 (12) 1,784 (36) 

 15.บดินทรเดชา  (สิงห ์  สิงหเสนี) 2 852 (17) 797 (16) 695 (13) 2,344 (46) 

 16.หอวัง 627 (13) 683 (13) 683 (13) 1,993 (39) 

 17. สารวิทยา 771 (15) 816 (15) 690 (14) 2,277 (44)  

 18. เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ 904 (16) 807 (14) 748 (14) 2,459 (44) 

 19. ดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง 749 (15) 773 (15) 734 (15) 2,256 (45) 

 20. สตรีวิทยา 2 962 (17) 953 (19) 946 (18) 2,861 (54) 

 21. ราชวินิตบางเขน 510 (13) 620 (13) 562 (13) 1,692 (39) 

  22. ฤทธิยะวรรณาลัย 991 (16) 940 (16) 837 (16) 2,768 (48) 

  23. เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกลา้ 659 (12) 700 (12) 716 (12) 2,075 (36) 

  24. นวมินทราชินูทิศ เตรียมอดุมศึกษาน้อมเกล้า 633 (12) 639 (12) 666 (12) 1,938 (36) 

  25. บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 810 (16) 908 (17) 905 (16) 2,623 (49) 

  26. นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 562 (12) 579 (12) 577 (12) 1,718 (36) 

  27. นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 669 (14) 719 (14) 643 (14) 2,031 (42) 

 28. นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 602 (12) 610 (12) 590 (12) 1,802 (36) 

ใหญ ่ 1. สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถมัภ์ 345 (8) 341 (8) 327(8)  1,013(24) 

 2. กุนนทีรุทธารามวิทยาคม 348 (10) 420 (10) 347 (9) 1,115 (29) 

 3. ยานนาเวศวิทยาคม 418 (10) 517 (12) 442 (12) 1,377 (34) 

 4. สตรีศรีสุริโยทัย 392 (9) 381 (9) 364 (9) 1,137 (27) 



 

 

64 

ตาราง 2  (ต่อ) 

 หมายเหตุ: โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ มีจ านวนนักเรียน   > 2,500  ขึ้นไป 
    โรงเรียนขนาดใหญ่  มีจ านวนนักเรียน   > 1,500 -  < 2,501 
    โรงเรียนขนาดกลาง  มีจ านวนนักเรียน   > 500    -  < 1,501 
 ที่มา: ศูนย์ปฏิบัติการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2. (2555 : ออนไลน์) .    

ขนาด โรงเรียน 
จ านวนนกัเรียน  (ห้องเรียน) 

รวม 
ม.1 ม.2 ม.3 

ใหญ ่ 5. ปทุมคงคา 431 (12) 454 (11) 427 (12) 1,312 (35) 

 6. มัธยมวัดธาตุทอง 446 (10) 391 (10) 396 (11) 1,233 (31) 

 7. สิริรัตนาธร 530 (12) 529 (12) 505 (12) 1,564 (36) 

 8. รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน 549 (11) 525 (11) 432 (11) 1,506 (33) 

 9. เทพลีลา 507 (10) 495 (10) 486 (10) 1,488 (30) 

 10. บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4 454 (9) 428 (8) 401 (8) 1,283 (25) 

 11. มัธยมวัดบงึทองหลาง 454 (11) 490 (11) 469 (10) 1,413 (32) 

 12. รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 600 (14) 613 (14) 464 (12) 1,677 (40) 

 13. สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 383 (10) 439 (10) 423 (10) 1,245 (30) 

 14. ราชด าร ิ 522 (12) 532 (12) 484 (12) 1,538 (36) 

 15. สีกัน (วัฒนานันท์อุปถมัภ์) 371 (10) 476 (12) 395 (12) 1,242 (34) 

 16.ดอนเมืองจาตุรจินดา 407 (10) 475 (10) 457 (12) 1,339 (32) 

 17.ลาดปลาเคา้พิทยาคม 486 (14) 607 (14) 526 (14) 1,619 (42) 

 18. ฤทธิยะวรรณาลัย 2 453 (10) 483 (10) 473 (10) 1,409 (30) 

 19. ศรีพฤฒา 493 (12) 530 (12) 447 (12) 1,470 (36) 

กลาง 1. พุทธจักรวิทยา 197 (7) 231 (7) 216 (6) 644 (20) 

  2.  เจ้าพระยาวิทยาคม 308 (8) 282 (8) 230 (8) 820 (24) 

  3.  จันทร์หุ่นบ าเพ็ญ 258 (6) 274 (7) 215 (6) 747 (19) 

  4. เตรียมอดุมศกึษา     สุวินทวงศ์ 132 (3) 166 (3) 169 (3) 467 (9) 

 
รวม 

28,402 
(604) 

29,398 
(609) 

27,559 
(605) 

85,359 
(1,818) 
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  2.  กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2555  โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 2   จ านวน  9  โรงเรียน  จ านวนนักเรียน  1,588  คน  ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบสองขั้นตอน 
(Two - Stage Sampling)  โดยมีขั้นตอน   การเลือกกลุ่มตัวอย่าง ดังแผนภาพต่อไปน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    ภาพประกอบ 2  แสดงการสุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
 
 

  โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2   
 จ านวน  51  โรงเรียน (85,359  คน  ) 

หาขนาดกลุ่มตวัอยา่งคา่เฉล่ียของประชากร (µ) ณ ระดับความเชือ่มั่น 95%  (1,575 คน) 

ขั้นที่ 1 

โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ  
28 โรงเรียน 

โรงเรียนขนาดใหญ่  
19 โรงเรียน 

โรงเรียนขนาดกลาง  
4 โรงเรียน 

สุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) 

4  โรงเรียน 4  โรงเรียน 1  โรงเรียน 

ขั้นที่ 2 สุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Sampling) 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.1 ม.2 ม.3 ม.1 ม.2 ม.3 

กลุ่มตัวอย่างจ านวน  1,647  คน 
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 หาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยเปิดตารางขนาดของกลุ่มตัวอย่างส าหรับการศึกษา
ค่าเฉลี่ยของประชากร (µ) ณ ระดับความเชื่อมั่น 95%  เมื่อยอมให้ความคลาดเคลื่อน (E) ของการ
ประมาณค่าเฉลี่ยเกิดขึ้นได้ในระดับ  ±5% ของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) พบว่าขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างมีจ านวนอย่างน้อย 1,575 คน (ศิริชัย กาญจนวาสี และคณะ.  2544: 133) 

 ขั้นที่ 1 สุ่มโรงเรียนตามขนาดโรงเรียน ด้วยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random 
Sampling) มีขนาดโรงเรียนเป็นชั้น(Strata)มีโรงเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม(Sampling Unit)โดยแบ่ง
โรงเรียนออกเป็น 3 ขนาด คือโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ  โรงเรียนขนาดใหญ ่ และโรงเรียนขนาดกลาง ดังนี ้ 

1.   โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ มีนักเรียนมากกว่า 2,500 คน มีจ านวน 28 โรงเรียน 
2.   โรงเรียนขนาดใหญ่ มีนักเรียน 1,500 ถึง 2,500 คน มีจ านวน 19 โรงเรียน 
3.   โรงเรียนขนาดกลาง มีนักเรียน 500 ถึง 1,500 คน มีจ านวน 4 โรงเรียน 

 สุ่มโรงเรียนมา 15-20 % ของแต่ละขนาดโรงเรียน ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple 
Random Sampling) ได้โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ 4 โรงเรียน ขนาดใหญ่ 4 โรงเรียน และขนาดกลาง  
1 โรงเรียน 
 ขั้นท่ี 2 สุ่มนักเรียนจากโรงเรียนแต่ละขนาดในขั้นที่ 2 ด้วยวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม 
(Cluster Sampling) โดยสุ่มนักเรียนแต่ละระดับชั้นมา 12% ของแต่ละโรงเรียน ได้กลุ่มตัวอย่าง
จ านวน จ านวนนักเรียน 1,647 คน ดังแสดงในตาราง 3 
ตาราง 3  กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย จ าแนกตามขนาดโรงเรียน และจ านวนนักเรียน 
 

ขนาด โรงเรียน 
จ านวนนักเรียน 

ม.1 ม.2 ม.3 รวม 
ใหญ่พิเศษ 1. สุรศักด์ิมนตรี 77 77 87 241 
  2. สายน้ าผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 60 65 64 189 
  3. หอวัง 75 82 82 239 
  4. สารวิทยา 93 98 83 274 
ใหญ่   1. สตรีวัดมหาพฤฒารามฯ 41 41 39 121 
  2. ปทุมคงคา 52 54 51 157 
  3. มัธยมวัดธาตุทอง 54 47 48 149 
  4. เทพลีลา 61 59 58 178 
กลาง 1.  เจ้าพระยาวิทยาคม 37 34 28 99 

รวม 550 557 540 1,647 



 

 

67 

 จากขั้นที่ 2  ของการค านวณกลุ่มตัวอย่างพบว่าต้องใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 1,647  คน  แต่
เนื่องจากการเก็บรวบรวมข้อมูลมีข้อมูลบางฉบับไม่ครบถ้วนสมบูรณ์และไม่สามารถน ากลับคืนได้  
ผู้วิจัยจึงคัดเลือกเฉพาะข้อมูลที่มีความสมบูรณ์ได้ข้อมูล  1,588  คน  ซึ่งยังเป็นไปตามการหาหาขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างที่ได้ก าหนดไว้  และยังสอดคล้องกับการก านดกลุ่มตัวอย่างในการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันของโจเซฟ  และคณะ(Joseph; &  Others. 1995)  และนงลักษณ์  วิรัชชัย 
(2542 : 54)  ที่อธิบายถึงการก าหนดจ านวนกลุ่มตัวอย่างส าหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบว่าควรมี
จ านวน 20 เท่าของตัวแปรสังเกตได้  ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้มีตัวแปรสังเกตได้ทั้งหมด 60 ตัวแปร  ดังนั้น
กลุ่มตัวอย่างขั้นต่ าคือ 1,200  คน 

จึงสรุปได้ว่า  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดเพียงพอที่สามารถ

ท าให้การวิจัยครั้งนี้ได้สารสนเทศท่ีมีความแม่นย า 

 
2.  การสร้างเครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ  แบบวัดคุณลักษณะนักวิจัยส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนต้น  แบบวัดมี 2 ตอนดังนี้ 
 ตอนที่ 1  แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียน 
 ตอนที่ 2  แบบวัดคุณลักษณะนักวิจัยส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ที่ผู้วิจัยยึด
แนวคิดคุณลักษณะนักวิจัยตามเบิร์ก และลาติน  ประกอบด้วยคุณลักษณะนักวิจัย 5 ด้าน 
  ด้านความใจกว้าง   จ านวน 12  ข้อ 
  ด้านความอยากรู้อยากเห็น  จ านวน 12  ข้อ 
  ด้านความซื่อสัตย์   จ านวน 12  ข้อ 
  ด้านความอุตสาหะ   จ านวน 12  ข้อ 
  ด้านความรู้     จ านวน 12  ข้อ 
 ซึ่งมีลักษณะข้อค าถามเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating  Scale)  ตามวิธีกการของลิเคิร์ท 
(Likert) 5 ระดับ  คือ  มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด  รวมเป็นแบบวัดคุณลักษณะนักวิจัย
ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  รวม 1 ฉบับ  60  ข้อ 
 วิธีด าเนินการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือดังกล่าวผู้วิจัยได้สร้างขึ้นโดยยึดหลักคุณลักษณะนักวิจัยตามแนวคิดของเบิร์ก  
และลาติน  โดยเขียนข้อค าถามเกี่ยวกับคุณลักษณะนักวิจัยทั้ง 5 ด้านให้สอดคล้องตามกิจกรรมและ
ใกล้เคียงกับสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโดยมีวิธีการ
ด าเนินการสร้างและรายละเอียดการหาคุณภาพของเครื่องมือดังภาพประกอบ 2    
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ภาพประกอบ 3 ล าดับขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ 
 

 

จากภาพ  เป็นการแสดงล าดับขั้นการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 1.  ก าหนดจุดมุ่งหมายในการสร้างแบบวัด 
  1.1  เพื่อสร้างแบบวัดคุณลักษณะนักวิจัย  ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
  1.2  เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดคุณลักษณะนักวิจัยที่สร้างขึ้นในด้าน 
   1.2.1  ค่าอ านาจจ าแนก 
   1.2.2  ความเชื่อมั่น 

เขียนนิยามศัพท์เฉพาะของคุณลักษณะนักวิจัย 

ศึกษาทฤษฎี  เอกสาร  และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

ทดสอบครั้งที่ 2 ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง 

ทดสอบครั้งที่ 1  หาอ านาจจ าแนกและความเชื่อมั่น 

จัดชุดแบบวัดคุณลักษณะนักวิจัย 

ก าหนดจุดมุ่งหมายในการสร้างแบบวัด 

เขียนตารางโครงสร้างของข้อค าถามแต่ละด้านตามพฤติกรรมบ่งชี้ 

ตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงพินิจ 

ผ่านเกณฑ์ 

เขียนข้อค าถามแบบวัดคุณลักษณะนักวิจัยตามตางรางโครงสร้างครบทุกด้าน 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 

r > 0.2 
r < 0.2 

 คัดท้ิง 
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   1.2.3  ความเที่ยงตรง 
 2.  ศึกษาทฤษฏี  เอกสาร  และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับคุณลักษณะนักวิจัยเพื่อก าหนดนิยาม
ศัพท์เฉพาะและโครงสร้างของแบบวัด 
 3.  เขียนนิยามศัพท์เฉพาะของคุณลักษณะนักวิจัยในข้อ 2  แล้วเขียนพฤติกรรมตามลักษณะที่
ต้องการวัด   
 4.  เขียนข้อค าถามในแบบวัดแต่ละด้านให้สอดคล้องตามนิยามศัพท์เฉพาะ  ผู้วิจัยสร้างแบบวัด
คุณลักษณะนักวิจัยจ านวนทั้งหมด  112  ข้อ  ประกอบไปด้วย  5  ด้านได้แก่ 
  4.1  ด้านความใจกว้าง  จ านวน  25  ข้อ  โดยแบ่งการสร้างตามพฤติกรรมบ่งชี้  ด้านยอมรับ
ฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนโดยปราศจากอคติ  จ านวน  9  ข้อ  ด้านความสามารถในปรับความคิด  
ความเชื่อ  และไม่ยึดมั่นในความคิดของตนเอง  จ านวน  9  ข้อ  และด้านการเปิดโอกาสให้ผู้อ่ืนแสดง
ความคิดเห็น  จ านวน  7  ข้อ  เป็นลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating  Scale) ตาม
เทคนิคของลิเคอร์ท (Likert) 
  4.2  ด้านความอยากรู้อยากเห็น  จ านวน  21  ข้อ  โดยแบ่งการสร้างตามพฤติกรรมบ่งชี้  
ด้านความสนใจขวนขวายหาความรู้ในสิ่งที่สนใจ  ใฝ่รู้ในสิ่งใหม่ที่เกี่ยวกับปรากฏการณ์ธรรมชาติอยู่
เสมอ  จ านวน  7  ข้อ  ด้านความพยายามที่จะเสาะแสวงหาความรู้ในสถานการณ์แปลกใหม่ และ
ข้อมูลเพิ่มเติมในสิ่งที่ยังหาค าตอบไม่ได้  จ านวน  6  ข้อ  และด้านความช่างสงสัย   ช่างสังเกต  ช่าง
ซักถาม   ช่างอ่าน  เพื่อให้ได้ค าตอบที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นจ านวน  8  ข้อ  เป็นลักษณะแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ (Rating  Scale) ตามเทคนิคของลิเคอร์ท (Likert) 
  4.3 ด้านความซื่อสัตย์  จ านวน  24  ข้อ  โดยแบ่งการสร้างตามพฤติกรรมบ่งชี้ด้านการเสนอ
ผลการวิจัยอย่างตรงไปตรงมาไม่บิดเบียนผลการวิจัย หรือเปลี่ยนแปลงผลเพื่อประโยชน์ส่วนตัว  
จ านวน  8  ข้อ  ด้านการไม่ขโมยหรือดัดแปลงข้อมูล  จ านวน  8  ข้อ  และด้านความซื่อสัตย์กับข้อมูลที่
เก็บได้วิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บได้ตามสภาพความเป็นจริง จ านวน  8  ข้อ  เป็นลักษณะแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ (Rating  Scale) ตามเทคนิคของลิเคอร์ท (Likert) 
  4.4  ด้านความอุตสาหะ  จ านวน  19  ข้อ  โดยแบ่งการสร้างตามพฤติกรรมบ่งชี้ด้านความ
กระตือรือร้น  พยายามเพื่อให้กิจกรรมที่ตนกระท าประสบความส าเร็จ จ านวน  10  ข้อ  และด้านความ
ขยัน  อดทน  มุ่งมั่นไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคที่เกิดขึ้น  จ านวน  9  ข้อ  เป็นลักษณะแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ (Rating  Scale) ตามเทคนิคของลิเคอร์ท (Likert) 
  4.5  ด้านความรู้  จ านวน  23  ข้อ  โดยแบ่งการสร้างตามพฤติกรรมบ่งชี้ด้านความรู้เรื่องที่
สนใจในการท าโครงงาน จ านวน  8  ข้อ  ด้านการเขียนรายงานโครงงานหรือการเขียนรายงานการ
ทดลองทางวิทยาศาสตร์  จ านวน  5  ข้อ  ด้านการการวิเคราะห์ข้อมูลจ านวน  6  ข้อ  และด้าน
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ความสามารถที่จะสรุปผลการทดลองได้  จ านวน  4  ข้อ  เป็นลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดับ (Rating  Scale) ตามเทคนิคของลิเคอร์ท (Likert) 
 จากข้อ 4  สามารถสรุปเป็นตารางการสร้างข้อค าถามตามพฤติกรรมบ่งชี้ในแต่ละด้านได้ดังนี้ 
 
ตาราง 4  แสดงข้อค าถามตามพฤติกรรมบ่งชี้ในแต่ละด้าน 
 

คุณลักษณะนักวิจัย พฤติกรรมบ่งชี้ ข้อที ่
ด้านความใจกว้าง 1. ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนโดยปราศจากอคติ 1-9 
 2. สามารถปรับความคิด  ความเชื่อ  และไม่ยึดมั่นใน

ความคิดของตนเอง 
10-18 

 3. เปิดโอกาสให้ผู้อ่ืนแสดงความคิดเห็น 19-25 
ด้านความอยากรู้อยากเห็น 1. สนใจขวนขวายหาความรู้ในสิ่งที่สนใจ  ใฝ่รู้ในสิ่งใหม่ที่

เกี่ยวกับปรากฏการณ์ธรรมชาติอยู่เสมอ 
26-32 

 2. มีความพยายามที่จะเสาะแสวงหาความรู้ในสถานการณ์
แปลกใหม่ และข้อมูลเพิ่มเติมในสิ่งที่ยังหาค าตอบไม่ได้ 

33-38 

 3. ช่างสงสัย   ช่างสังเกต  ช่างซักถาม   ช่างอ่าน  เพื่อให้ได้
ค าตอบที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

39-46 

ด้านความซื่อสัตย์ 1. เสนอผลการวิจัยอย่างตรงไปตรงมาไม่บิดเบียน
ผลการวิจัย หรือเปลี่ยนแปลงผลเพื่อประโยชน์ส่วนตัว 

47-54 

 2. ไม่ขโมยหรือดัดแปลงข้อมูล 55-62 
 3. ซื่อสัตย์กับข้อมูลที่เก็บได้วิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บได้ตาม

สภาพความเป็นจริง 
63-70 

ด้านความอุตสาหะ 1. กระตือรือร้น  พยายามเพื่อให้กิจกรรมที่ตนกระท า
ประสบความส าเร็จ 

71-80 

 2. ขยัน  อดทน  มุ่งมั่นไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคที่เกิดขึ้น 81-89 
ด้านความรู้ 1. มีความรู้เรื่องที่จะวิจัย 90-97 
 2. การเขียนรายงานวิจัย     98-102 
 3. การวิเคราะห์ข้อมูล 103-108 
 4. สามารถที่จะสรุปผลการวิจัยได้ 109-112 
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 5.  น าข้อค าถามการสร้างแบบวัดคุณลักษณะนักวิจัยส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นไปตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้น  ด้านความเที่ยงตรงเชิงพินิจ  เกี่ยวกับความเหมาะสมของภาษา
และความสอดคล้องกับนิยามศัพท์  โดยให้ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน  ตรวจสอบเครื่องมือโดยให้คะแนนดังนี้ 
  +1  เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นวัดได้ตรงตามนิยามของประเด็นนั้นๆ 
   0   เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นไม่สามารถวัดได้ตรงตามนิยามของคุณลักษณะนั้นหรือไม่ 
   1   เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นไม่สามารถวัดได้ตรงตามนิยามของประเด็นนั้นๆ 
 จากนั้นค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.60 ถึง 1.00  จ านวน  97  ข้อ 
 6.  น าแบบวัดคุณลักษณะนักวิจัยที่คัดเลือกและปรับปรุง  มาตรวจสอบคุณภาพรายข้อด้าน
ค่าอ านาจจ าแนกของแบบวัด  โดยการหาค่าสหสัมพันธ์ของคะแนนของแบบวัดแต่ละข้อกับคะแนน
รวมของแต่ละด้านของแบบวัด  (Item – total  correlation)  ใช้สูตรการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ตามวิธีการของเพียร์สัน (Pearson  Product  Moment  correlation  Coefficient)  คือ  ข้อที่มีค่า  r  
ค่ามากกว่า  0.20  ขึ้นไป  แสดงว่าข้อสอบนั้นมีคุณภาพคัดเลือกไว้  โดยน าไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง  
จ านวน  274  คน  และตรวจสอบความเชื่อมั่นของแบบวัดทั้งฉบับโดยการหาความสอดคล้องภายใน
(Internal  consistency) ใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha  coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) 
โดยค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดควรมีค่ามากกว่า 0.70  จึงจะเป็นแบบวัดที่มีความเชื่อมั่น  
 7.  การทดสอบครั้งที่   2  น าแบบวัดคุณลักษณะนักวิจัยไปเก็บข้อมูลกับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น  ปีการศึกษา  2555  ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวน  1,647  คน  จากนั้นน าผลการ
ตอบแบบวัดมาวิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพหาค่าอ านาจจ าแนก  ค่าความเชื่อมั่นโดยวิธีหาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’ s  Alpha  Coefficient)  และหาความเที่ยงตรงเชิง
โครงสร้าง  โดยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน   (Confirmatory  factor  analysis)   
 จากวิธีการสร้างเครื่องมือและการตรวจสอบหาคุณภาพของแครื่องมือสามารถสรุปเป็น
ตารางการทดสอบครั้งที่1  และการทดสอบสอบครั้งที่ 2  ได้ดังตารางต่อไปนี้ 
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ตาราง 5   แสดงวัตถุประสงค์และจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ทดสอบครั้งที่ 1  และ 2 
 

การทดสอบครั้งท่ี 1 (Try Out) การทดสอบครั้งท่ี 2 
วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อทดสอบค่าอ านาจจ าแนกของแบบวัด 
2.  เพื่อทดสอบค่าความเชื่อมั่นของแบบวัด 

1.  เพื่อทดสอบค่าอ านาจจ าแนกของแบบวัด 
2.  เพื่อทดสอบค่าความเชื่อมั่นของแบบวัด 
 3.  เพื่อทดสอบค่าความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง
ของแบบวัดด้วยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยัน 

กลุ่มตัวอย่าง 
 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  
จ านวน  274  คน  โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย  ได้มา
จากการสุ่มอย่างง่าย (Simple  random  
sampling)  เป็นนักเรียนระดับชั้น 
              ม.1  จ านวน   96  คน 
              ม.2  จ านวน   100 คน 
              ม.3  จ านวน   78  คน 

 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  
จ านวน  1,588  คน   โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2   
จ านวน  9  โรงเรียน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบ
สองขั้นตอน (Two - Stage Sampling)  เป็น
นักเรียนระดับชั้น 
              ม.1  จ านวน   509  คน 
              ม.2  จ านวน   611  คน 
              ม.3  จ านวน   468  คน 

 
ตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 

แบบวัดคุณลักษณะนักวิจัย 
 

ค าชี้แจง 
1.  แบบวัดฉบับนี้มีจุดประสงค์เพื่อวัดคุณลักษณะนักวิจัยส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
2.  แบบวัดนี้แบ่งออกเป็น  2  ตอน  คือ 
 ตอนที่  1    สถานภาพของผู้ตอบ 
 ตอนที่  2    แบบวัดคุณลักษณะนักวิจัย  จ านวน  60  ข้อ 
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3.  ในการตอบให้ใช้ปากกาท าเครื่องหมาย     ลงในช่องที่ตรงกับความรู้สึกหรือตรงกับที่นักเรียนเคย
ปฏิบัติมา  โปรดตอบแบบวัดทุกข้อตามความเป็นจริง  เพื่อเป็นประโยชน์ในการน าไปใช้ในการศึกษา
คุณลักษณะนักวิจัยส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

ตอนที่  1  สถานภาพของผู้ตอบ 
 ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย      ลงใน      ที่ตรงกับสภาพความเป็นจริงของนักเรียน 
 1.  เพศ           ชาย                หญิง       
 2.  ระดับชั้น    มัธยมศึกษาปีที่  1   มัธยมศึกษาปีที่  2   มัธยมศึกษาปีที่  3 
 3.  เกรดวิชาวิทยาศาสตร์ภาคเรียนที่ผ่านมาได้…………………….(โปรดระบุ) 
 

ตอนที่  2  แบบสอบถามวัดคุณลักษณะนักวิจัย 
 ค าชี้แจง  ให้นักเรียนพิจารณาข้อความแต่ละข้อความแล้วท าเครื่องหมาย    ลงในช่องตัว
เลขที่ตรงกับความรู้สึกหรือการปฏิบัติของนักเรียนเพียงข้อความละ  1  เครื่องหมาย    โดยตัวเลขแต่ละ
ค่ามีความหมายดังนี้ 
 

  5 หมายถึง    พฤติกรรมนั้นตรงกับความรู้สึกหรือการปฏิบัติของนักเรียนในระดับมากที่สุด 
  4 หมายถึง    พฤติกรรมนั้นตรงกับความรู้สึกหรือการปฏิบัติของนักเรียนในระดับมาก 
  3 หมายถึง    พฤติกรรมนั้นตรงกับความรู้สึกหรือการปฏิบัติของนักเรียนในระดับปานกลาง 
  2 หมายถึง    พฤติกรรมนั้นตรงกับความรู้สึกหรือการปฏิบัติของนักเรียนในระดับน้อย 
   1 หมายถึง    พฤติกรรมนั้นตรงกับความรู้สึกหรือการปฏิบัติของนักเรียนในระดับน้อยที่สุด 
 

ข้อ ข้อความ 
ระดับความรู้สึก/พฤติกรรม 
5 4 3 2 1 

 ด้านความใจกว้าง      

0 นักเรียนยินดีรับฟังเหตุผลของเพื่อนที่มีความคิดเห็นต่างจาก
ตนเองเพื่อน าไปพิจารณาแก้ไขงานให้ดีขึ้น 

     

00 นักเรียนรับไม่ได้ที่ต้องรับฟังความคิดเห็นจากเพื่อนที่มี
ความเห็นต่าง 

     

 ด้านความอยากรู้อยากเห็น      

0 เมื่อคุณครูสอนบทเรียนใหม่ นักเรียนพยายามแสวงหาความรู้
เพิ่มเติมจากแหล่งต่างๆ 

     

00 เมื่อมีเวลาว่างนักเรียนชวนเพื่อนไปหาความรู้เพิ่มเติมในสิ่งที่
นักเรียนสงสัย 
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ข้อ ข้อความ 
ระดับความรู้สึก/พฤติกรรม 
5 4 3 2 1 

 ด้านความซื่อสัตย์      

0 ถ้ามีเพื่อนมาวานให้นักเรียนช่วยท ารายงานแทนโดยให้ลอก
ผลการทดลองเป็นสิ่งตอบแทนนักเรียนยินดีปฏิบัติตาม 

     

00 นักเรียนลืมบันทึกผลการทดลอง  จึงแอบลอกผลการทดลอง
ของเพื่อนกลุ่มอ่ืนแทน 

     

 ด้านความอุตสาหะ      

0 เมื่อใกล้เวลาส่งงานแล้วนักเรียนยังท าไม่ส าเร็จ  นักเรียน
พยายามท างานให้เสร็จทันเวลาให้ได้  แม้จะต้องอดนอน 

     

00 นักเรียนเชื่อว่า  ถ้าเราพยายามท าสิ่งใดแล้วงานชิ้นนั้นก็จะ
ส าเร็จตามที่ต้ังใจไว้ 

     

 ด้านความรู้      

0 นักเรียนมีความเข้าใจในล าดับขั้นตอนในการเขียนรายงาน
โครงงาน 

     

00 นักเรียนเชื่อว่าตนเองสามารถเขียนรายงานโครงงานได้ถูกต้อง
ทุกขั้นตอน 

     

 
 วิธีการตรวจให้คะแนนและเกณฑ์ในการแปลความหมายคะแนน 
  แบบวัดฉบับนี้ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อวัดคุณลักษณะนักวิจัยส าหรับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นประกอบไปด้วยคุณลักษณะนักวิจัย 5 ด้านคือ  ด้านความใจกว้าง ด้านความ
อยากรู้อยากเห็น  ด้านความซื่อสัตย์  ด้านความอุตสาหะ  และด้านความรู้  ในแต่ละด้านประกอบด้วย
ข้อค าถามดา้นละ 12 ข้อ  เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกค าตอบเพียงค าตอบเดียวในลักษณะมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ  ได้แก่  มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด  แต่ละด้านมีพิสัยของคะแนน
อยู่ระหว่าง 12-60 คะแนน  และทั้งฉบับมีค่าพิสัยของคะแนนอยู่ระหว่าง  60-300  คะแนน  ผู้วิจัย
ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนคุณลักษณะนักวิจัยแต่ละด้านไว้ดังนี้  ส าหรับข้อค าถามทางบวก  ค าตอบ
ที่ช่อง “มากที่สุด”  ให้ 5 คะแนน  ค าตอบในช่อง “มาก” ให้ 4 คะแนน  ค าตอบในช่อง “ปานกลาง”  ให้ 
3 คะแนน ค าตอบในช่อง “น้อย” ให้ 2 คะแนน  และค าตอบในช่อง “น้อยที่สุด” ให้ 1 คะแนน  ส่วน
ข้อความทางลบให้คะแนนตรงกันข้าม  โดย  ค าตอบในช่อง “มากที่สุด”  ให้ 1 คะแนน  ค าตอบในช่อง 
“มาก” ให้ 2 คะแนน  ค าตอบในช่อง “ปานกลาง”  ให้ 3 คะแนน ค าตอบในช่อง “น้อย” ให้ 4 คะแนน  
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และค าตอบในช่อง “น้อยที่สุด” ให้ 5 คะแนน  ส าหรับเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนทั้งฉบับ
และเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนรวมรายด้านมีดังนี้ 
 

ระดับคะแนนรวมทั้งฉบับ ความหมาย 
252.00 – 300.00 นักเรียนมีคุณลักษณะนักวิจัยในระดับสูง 
204.00 – 251.99 นักเรียนมีคุณลักษณะนักวิจัยในระดับค่อนข้างสูง 
156.00 - 203.99 นักเรียนมีคุณลักษณะนักวิจัยในระดับปานกลาง 
108.00 – 155.99 นักเรียนมีคุณลักษณะนักวิจัยในระดับค่อนข้างต่ า 
60.00 – 107.99 นักเรียนมีคุณลักษณะนักวิจัยในระดับต่ า 

 
ระดับคะแนนรวมรายด้าน ความหมาย 

50.40 – 60.00 นักเรียนมีคุณลักษณะนักวิจัยในด้านนั้นระดับสูง 
40.80 – 50.39 นักเรียนมีคุณลักษณะนักวิจัยในด้านนั้นระดับค่อนข้างสูง 
31.20 – 40.79 นักเรียนมีคุณลักษณะนักวิจัยในด้านระดับปานกลาง 
21.60 – 31.19 นักเรียนมีคุณลักษณะนักวิจัยในด้านนั้นระดับค่อนข้างต่ า 
12.00 – 21.59 นักเรียนมีคุณลักษณะนักวิจัยในด้านระดับต่ า 

 
3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี้ 
  1.  ติดต่อขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในการออก
หนังสือถึงผู้อ านวยการโรงเรียนที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูล  เพื่อขอความอนุเคราะห์
ในการเก็บข้อมูล 
  2.  ติดต่อยื่นหนังสือต่อโรงเรียนที่จะท าการเก็บรวบรวมข้อมูล  เพื่อขอความอนุเคราะห์
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  เมื่อได้รับอนุญาตให้เก็บข้อมูลจากผู้บริหารโรงเรียนแล้ว  ผู้วิจัยด าเนินการ
เก็บรวบรวมข้อมูลบางส่วนด้วยตนเอง  ส าหรับโรงเรียนบางแห่งจะสะดวกในการด าเดินการเก็บข้อมูล
ให้จะนัดหมายวนัเวลาที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลกลับคืน 
  3.  ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีจัดกลุ่มแบบสมดุล 
(Counterbalanced) ล้วน  สายยศ;   และอังคณา  สายยศ.  (2538 :  254)  ในการจัดชุดแบบวัดเพื่อ
ลดปัจจัยแทรกซ้อนท่ีเกี่ยวกับล าดับทีใ่นการตอบแบบวัดแต่ละด้านโดยจัดชุดแบบวัดจ านวน 5 ชุด   ท า
การเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมด 9 โรงเรียน  แต่ละโรงเรียนเก็บทั้ง 3 ระดับชั้น  คือ  ม.1  ม.2  และ  ม.3  
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ก่อนด าเนินการเก็บข้อมูลผู้วิจัยได้บรรจุแบบวัดลงซองส าหรับเก็บข้อมูลแต่ละห้องเรียนดังนี้  ภายใน 1 
ซองจะบรรจุแบบวัด  มีทั้งหมด 5 ชุด  คือ  ชุด A,  ชุด B,  ชุด C, ชุด D  และชุด  E  ในการจัดเรียงชุด
แบบวัดส าหรับแจกนักเรียนจะเรียงล าดับโดยเริ่มจาก ชุด A,  ชุด B,  ชุด C, ชุด D  และชุด  E    และ
เรียงวนซ้ าต่อ  ชุด A,  ชุด B,  ชุด C, ชุด D  และชุด  E  จนครบในแต่ละห้อง  ซึ่งแบบวัดแต่ละชุดจะมี
ล าดับด้านของคุณลักษณะนักวิจัยแตกต่างกันออกไปคือ  แบบวัดชุดที่ 1  จะมีคุณลักษณะนักวิจัยด้าน
ท่ี 1,  2,  3, 4  และ 5  ขึ้นก่อนตามล าดับ  ชุดที่ 2  จะเริ่มที่คุณลักษณะนักวิจัย  ด้านที่ 2, 3, 4, 5  และ  
1   จัดเรียงชุดจนครบ 5 ชุดบรรจุลงในซอง  ด าเนินการจัดเรียงชุดแบบวัดข้างต้นในทุกห้องเรียน  ทุก
ระดับชั้น  และทุกโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง แสดงการจัดเรียงชุดแบบวัดดังตาราง 6 
 

ตาราง 6  แสดงการจัดเรียงชุดแบบวัดแต่ละด้านภายในฉบับ 
 

ชุด 
แบบวัด 

ด้านที่ ด้านที่ ด้านที่ ด้านที่ ด้านที่ 
A 1 2 3 4 5 
B 2 3 4 5 1 
C 3 4 5 2 1 
D 4 5 1 2 3 
E 5 1 2 3 4 

 
  4.  เมื่อได้รับแบบวัดคืนแล้ว  ผู้วิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบวัด  แล้วคัดเลือกที่
สมบูรณ์น าผลการทดสอบมาวิเคราะห์ทางสถิติ 
 ในการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล 2 ครั้งดังนี้ 
 การทดสอบครั้งที่ 1  เก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นและค่าอ านาจ าแนกในวันที่ 
20  สิงหาคม  2555    กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  จ านวน  274  คน  โรงเรียนสตรีศรี
สุริโยทัย   
 การทดสอบครั้งที่ 2  เก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่น  ค่าอ านาจจ าแนก  และค่า
ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง  ที่เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  2  จ านวน  9  โรงเรียน  ท าการเก็บข้อมูลระหว่างวันที่  
23  พฤศจิกายน  2555  ถึง  17  มกราคม  2556  
 
 



 

 

77 

4.  การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการศึกษาครั้งนี้  ผู้วิจัยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล  โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปช่วยในการวิเคราะห์  โดยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
  1.  ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงพินิจ  โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index  of  
Congruency :  IOC) 
  2.  ตรวจสอบค่าค านาจจ าแนกของแบบวัด  โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ระหว่างคะแนนข้อค าถามแต่ละข้อกับคะแนนรวมแต่ละด้านของแบบวัด (Pearson Product  Moment  
Correlation  Coefficient) 
  3.  ตรวจสอบค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดโดยการหาความสอดคล้องภายใน(Internal  
consistency) วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’ s  Alpha  Coefficient)   
  4.  ตรวจสอบค่าความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของแบบวัดโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยัน   (Confirmatory  factor  analysis)  พิจารณาความกลมกลืนของโมเดลแบบวัดคุณลักษณะ
นักวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์  ผู้วิจัยใช้ค่าสถิติในการตรวจสอบดังนี้  
   4.1  ค่าสถิติไค-สแควร์ (Chi-Squares  statistics : 2 )  เป็นค่าสถิติที่ใช้ทดสอบว่า
แบบจ าลองที่สร้างขึ้นสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์หรือไม่  ถ้าค่าสถิติไค-สแควร์มีค่าต่ ามากหรือยิ่ง
เข้าใกล้ศูนย์มากเท่าใดแสดงว่าข้อมูลแบบจ าลองลิสเรลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  แต่
ทั้งนี้ค่าไคสแควร์เองก็มีความอ่อนไหวในเรื่องขนาดกลุ่มตัวอย่าง  คือ  เมื่อกลุ่มตัวอย่างมีขนาดใหญ่  
ค่าไคสแควร์ก็จะมีค่าสูง  ส่งผลให้ค่าไคสแควร์มีนัยส าคัญได้ทั้งที่โมเดลที่ตรวจสอบมีความกลมกลืน
กับข้อมูลเชิงประจักษ์  ดังนั้นอาจแก้ไขได้โดยการพิจารณาค่าดัชนีอัตราส่วนระหว่างค่าไค-สแควร์กับ
องศาอิสระ )/( 2 df ซึ่งเกณฑ์โดยทั่วไปอัตราส่วนระหว่างค่าไค-สแควร์กับองศาอิสระควรมีค่าน้อย
กว่า 3.00 (Hair  & Other. 2005: 668)  จึงจะกล่าวได้ว่าโมเดลมีความกลมกลืนดีกับข้อมูลเชิง
ประจักษ ์ ซึ่งสอดคล้องกับสภุมาส (สุภมาส  อังศุโชติ;  และคณะ. 2554:27  อ้างถึง  Diamantopoulos  
and Siguaw. 2000:98)   กล่าวถึงค่าไค-สแควร์ว่าขึ้นอยู่กับขนาดของกลุ่มตัวอย่าง  กลุ่มตัวอย่าง
ยิ่งใหญ่ค่าไค-สแควร์ก็จะยิ่งสูงมาก  จนอาจท าให้สรุปผลได้ไม่ถูกต้องจึงแก้ไขโดยการพิจารณาค่า ไค-
สแควร์สัมพัทธ์ )/( 2 df ซึ่งควรมีค่าน้อยกว่า 2.00  หรือบางต าราอาจกล่าวว่า df/2  ควรมีค่า
น้อยกว่า  5.00   ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้ใช้การพิจารณาอัตราส่วนระหว่างไค -สแควร์กับองศาอิสระ 

)/( 2 df ว่ามีค่าไม่เกิน 2.00  ถือว่าแบบจ าลองมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์  และพิจารณา
ความกลมกลืนของแบบจ าลองจากดัชนีความกลมกลืนหลายๆ ดัชนีร่วมกัน 
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   4.2  ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง (Gookness  of  fit  index : GFI) เป็น
อัตราส่วนของผลต่างระหว่างฟังก์ชั่นความสอดคล้องจากแบบจ าลองก่อนและหลังปรับแบบจ าลอง ค่า 
GFI มีค่ามากกว่า 0.90  แสดงว่าแบบจ าลองมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  (สุภมาส  อังศุ
โชติ;  และคณะ. 2554:29  อ้างถึง  Diamantopoulos  and Siguaw. 2000:98)    
   4.3  ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องที่ปรับแล้ว (Adapted  goodness  of  fit  
index:  AGFI)  แสดงถึงปริมาณความแปรปรวนและความแปรปรวนร่วมที่อธิบายโมเดลโดยปรับแก้
องศาความเป็นอิสระ  ค่า  AGFI   มีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1  ถ้าค่า AGFI  มากกว่า  0.90  แสดงว่า
แบบจ าลองมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
   4.4  ค่าดัชนีเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index:  CFI) เป็นดัชนีที่ใช้
เปรียบเทียบโมเดลการวิจัยว่ามีความกลมกลืนสูงกว่าโมเดลอิสระมากน้อยเพียงใด   CFI  มีค่าอยู่
ระหว่าง  0 – 1  ยิ่งเข้าใกล้ 1  ก็ยิ่งแสดงว่าโมเดลมีความกลมกลืนดี   เกณฑ์ที่นิยมใช้ก็คือโมเดลที่มี
ความกลมกลืนควรมีค่าดัชนี CFI  ไม่ต่ าว่า 0.90 
   4.5  ค่ารากก าลังสองเฉลี่ยของเศษมาตรฐาน SRMR (Standardized  Root  mean  
squared  residual)  เป็นค่าเฉลี่ยของเศษที่เหลือโดยเฉลี่ยจากการเปรียบเทียบค่าความแปรปรวนและ
ความแปรปรวนร่วมที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างกับค่าที่ประมาณค่าพารามิเตอร์  ถ้าโมเดลมีความกลมกลืน
สูง  SRMR  ควรมีค่าเล็กมาก  โดยทั่วไปค่า  SRMR  ไม่ควรใหญ่กว่า  0.05   
   4.6  ค่ารากก าลังสองเฉลี่ยของค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณ RMSEA (Root  
mean  square  error  of  approximation) เป็นค่าที่บ่งบอกถึงความไม่สอดคล้องของแบบจ าลองที่
สร้างขึ้นกับเมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมของประชากร  โดยค่า RMSEA  ที่มีค่าต่ ากว่า  0.10  แสดงว่า
แบบจ าลองมีความสอดคล้องในระดับดี (good  fit) ถ้ามีค่าต่ ากว่า 0.05  แสดงว่าแบบจ าลองมีความ
สอดคล้องในระดับดีมาก (Very  good  fit)  ค่าอยู่ระหว่าง 0.05 -0.08  แสดงว่า  โมเดลมีความ
สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์  และค่าที่มากกว่า 0.10  แสดงว่าโมเดลยังไม่สอดคล้อง
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์  (สุภมาส  อังศุโชติ;  และคณะ. 2554:27  อ้างถึง  Diamantopoulos  
and Siguaw. 2000:85)    
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงใช้เกณฑ์ในการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์  
ดังตาราง 7 
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ตาราง 7  เกณฑ์ที่ใช้ในการตรวจสอบความสอดคล้อง 
 

ดัชนี ระดับการยอมรับ 
ค่าดัชนีอัตราส่วนระหว่างค่าไค-สแควร์กับองศาอิสระ )/( 2 df      ไม่เกิน 2.00 
ค่า GFI     มีค่าต้ังแต่ 0.90  ขึ้นไป 
ค่า AGFI     มีค่าต้ังแต่ 0.90  ขึ้นไป 
ค่า  CFI     มีค่าต้ังแต่ 0.90  ขึ้นไป 
ค่า SRMR     มีค่าน้อยกว่า 0.05 
ค่า RMSEA     มีค่าน้อยกว่า 0.05 
  สถิติที่ใช้ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล 
  ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้สถิติในการตรวจสอบหาคุณภาพเครื่องมือและสถิติในการ
วิเคราะห์ข้อมูล  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
  1.  หาค่าความเที่ยงตรงเชิงพินิจ  โดยใช้สูตรของโรวิเนลลี  และเฮมเบลตัน (ล้วน  สาย
ยศ;  และอังคณา  สายยศ.  2538 : 248;  อ้างอิงจาก  Rovinelli. & Hambleton. 1977)  โดยการ
พิจารณาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index  of  Congruency : IOC) 
 

N

R
IOC


  
 

   เมื่อ IOC  แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับลักษณะ 
                                ความต้องการ 
    R  แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
    N  แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
  2. หาค่าอ านาจจ าแนกของแบบวัดคุณลักษณะนักวิจัยโดยใช้สูตรสหสัมพันธ์เพียร์สันดังนี้ 
 

       

  





2222 YYNXXN

YXXYN
r  

 
    เมื่อ r แทน อ านาจจ าแนกรายข้อ 
     N แทน จ านวนนักเรียน 
     X แทน คะแนนของข้อค าถามของข้อนั้นๆ 
     Y แทน คะแนนผลรวม 
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  3.  หาค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดคุณลักษณะนักวิจัย โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา 
(Coefficient  Alpha) (Mehrens; & Lehmann.  1984 : 277 ; citing  Cronbach.1951) 
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   เมื่อ   แทน สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น 
    K  แทน จ านวนข้อ 
    2

i  แทน ความแปรปรวนของคะแนนข้อที่ i 
    2

t  แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวมทั้งฉบับ 
      แทน ผลรวมทั้งหมด 

  4. หาค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดคุณลักษณะนักวิจัยทั้งฉบับโดยใช้สูตร    ของ         
ครอนบาค  (ศิริชัย  กาญจนวาส.ี 25: 5  อ้างจาก Cronbach. 1951) 
 

    
 

   
    

    

 

  
   

 

   เมื่อ    แทน ค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงของคะแนนผลรวม 
      k แทน จ านวนแบบสอบย่อย 

           
 แทน ผลรวมของค่าความแปรปรวนร่วมของคะแนนจาก 

        แบบทดสอบย่อยจ านวน k(k-1)  คู่ 

        
  แทน ความแปรปรวนของคะแนนผลรวม C 

   5.  หาความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct  Validity) โดยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยัน    (Confirmatory  factor  analysis)   ด้วยโปรแกรม  LISREL   ด้วยการพิจารณาได้จากค่า
ไค – สแควร์ )( 2 โดยมีค่าไค-สแควร์ที่ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  หรือสัดส่วนของค่าไค – สแควร์กับค่า
องศาความอิสระไม่เกิน 2.00  ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) และค่าดัชนีวัดระดับความ
กลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) มากกว่า 0.90 ขึ้นไป  ค่าดัชนีรากมาตรฐานของค่าเฉลี่ยก าลังสองของ
ส่วนที่เหลือ (SRMR)  และค่าดัชนีรากของค่าเฉลี่ยก าลังสองของค่าความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ 
(RMSEA) น้อยกว่า 0.05  
 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมลู 

 
 เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการแปลความหมายของการวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้วิจัยได้ก าหนด
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
 
สัญลักษณ์และอักษรย่อท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 n    แทน จ านวนคนในกลุ่มตัวอย่าง 
 k   แทน จ านวนข้อความของแบบวัด 
 X    แทน ค่าเฉลี่ย 
 SD   แทน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 %CV  แทน ค่าร้อยละของสัมประสิทธิ์การกระจาย 
 r   แทน ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อโดยใช้สูตรสหสัมพันธ์เพียร์สัน   
     แทน ค่าความเชื่อมั่นของคะแนนแบบวัดรายด้าน 

 ̂    แทน ค่าความเชื่อมั่นของคะแนนผลรวมแบบวัด 

 b   แทน ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 
 B   แทน ค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน 
 SE   แทน ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 
 t   แทน ค่าการทดสอบนัยส าคัญทางสถิติ 
 R2   แทน ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น 
 2   แทน ค่าสถิติไค-สแควร์ 
 df   แทน องศาอิสระ

  

 2 /df  แทน ค่าไค – สแควร์สัมพัทธ์ 
 GFI  แทน ดัชนีวัดความสอดคล้องกลมกลืน (Goodness  of  Fit) 

 AGFI  แทน ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว(Adjjusted Gookness of   
      Fit  Index) 

 SRMR  แทน ค่าดัชนีรากของก าลังสองเฉลี่ยของเศษ (Standardized  Root  Mean  
Square  Residual) 

 RMSEA แทน ค่ารากของค่าเฉลี่ยก าลังสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ  
      (Root  Mean  Square  Error  of  Approximation) 



 82 

การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผลการวิจัยเรื่องการสร้างแบบวัดคุณลักษณะนักวิจัยส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น  ปีการศึกษา  2555  ของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 2   ผู้วิจัยได้แบ่งการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
  1. การตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างนิยามศัพท์เฉพาะของคุณนักลักษณะนักวิจัยกับ
ข้อค าถามของแบบวัดคุณลักษณะนักวิจัย 
  2.  ผลการทดสอบครั้งที่ 1  การวิเคราะห์ค่าอ านาจจ าแนกและค่าความเชื่อมั่นของแบบวัด
คุณลักษณะนักวิจัย 
  3.  ผลการทดสอบครั้งที่ 2  การตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดด้าน 
   3.1  ค่าสถิติพื้นฐานของแบบวัดคุณลักษณะนักวิจัย  ได้แก่  ค่าเฉลี่ย  ค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  โดยจ าแนกตามระดับชั้น 
   3.2  ค่าอ านาจจ าแนก  ค่าความเชื่อมั่นแต่ละด้านของแบบวัดคุณลักษณะนักวิจัย ( ) 
และค่าความเชื่อมั่นของคะแนนผลรวม (̂ ) 
   3.3  ค่าความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของแบบวัด ด้วยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1.  การตรวจสอบความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญ  
    ผู้วิจัยสร้างแบบวัดคุณลักษณะนักวิจัยจ านวนทั้งหมด  112  ข้อ  ประกอบไปด้วย  5  ด้าน
ได้แก่  ด้านความใจกว้าง  ความอยากรู้อยากเห็น  ความซื่อสัตย์  ความอุตสาหะ  และความรู้   น าข้อ
ค าถามการสร้างแบบวัดคุณลักษณะนักวิจัยส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นไปตรวจสอบ
คุณภาพเบื้องต้น  ด้านความเที่ยงตรงเชิงพินิจ  เกี่ยวกับความเหมาะสมของภาษาและความสอดคล้องกับ
นิยามศัพท์  โดยให้ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่านพิจารณา  ข้อค าถามที่มีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาสมบูรณ์ต้องมีค่า   
IOC  ต้ังแต่  0.50  ขึ้นไป  ได้ผลดังตารางที่แสดงไว้ในภาคผนวก (ก) และเมื่อท าการตรวจสอบความ
สอดคล้องด้านเนื้อหาแล้วค่า  IOC  มีค่า 0.60  ถึง  1.00  จ านวน  97  ข้อ  ผลการตรวจสอบความ
สอดคล้องจากการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญก่อนการคัดเลือก (112 ข้อ)  และหลังการคัดเลือก (97 ข้อ) 
แสดงในตาราง  8    
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ตาราง 8  ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) จากการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ 
 

แบบวัดคุณลักษณะนักวิจัย 
ก่อนคัดเลือก หลังคัดเลือก 

k IOC k IOC 
ด้านความใจกว้าง 25 0.20 - 1.00 23 0.60 – 1.00 
ด้านความอยากรู้อยากเห็น 21 -0.20 - 1.00 20 0.60 – 1.00 
ด้านความซื่อสัตย์ 24 -0.40 - 1.00 21 0.60 – 1.00 
ด้านความอุตสาหะ 19 -0.40 - 1.00 14 0.60 – 1.00 
ด้านความรู้ 23 0.20 - 1.00 19 0.60 – 1.00 

รวม 112 -0.20 – 1.00 97 0.60 – 1.00 

  
 จากตาราง 8  พบว่าแบบวัดคุณลักษณะนักวิจัยที่ผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญ (112 ข้อ)  
มค่ีาความสอดคล้องอยู่ระหว่าง  -0.40 ถึง  1.00  เมื่อพิจารณาคัดเลือกข้อที่ผ่านเกณฑ์แล้วมีจ านวน  97  
ข้อ   พบว่าด้านความใจกว้าง  ด้านความอยากรู้อยากเห็น  ด้านความซื่อสัตย์  ด้านความอุตสาหะ  และ
ด้านความรู้ มีค่าความสอดคล้องอยู่ระหว่าง  0.60  ถึง  1.00  แสดงให้เห็นว่าแบบวัดคุณลักษณะนักวิจัย
ที่สร้างขึ้นมีความสอดคล้องตรงตามนิยามศัพท์เฉพาะหรือมีความเที่ยงตรงเชิงพินิจนั่นเอง 
 
 2.  ผลการทดสอบครั้งที่ 1  การวิเคราะห์ค่าอ านาจจ าแนกและค่าความเชื่อมั่น 
  2.1  การวิเคราะห์ค่าอ านาจจ าแนก 
  การตรวจสอบคุณภาพของข้อค าถามในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยน าแบบวัดคุณลักษณะนักวิจัย
ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้นโดยผู้เชี่ยวชาญ  จ านวน 97 ข้อ ไปทดลองใช้ (Try  Out) กับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  จ านวน  274  คน  วิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนกโดยพิจารณาจากข้อ
ค าถามที่มีค่าอ านาจจ าแนกมากกว่า  0.20 ขึ้นไป  และวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นโดยพิจารณาจากข้อ
ค าถามที่มีค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดควรมีค่ามากกว่า 0.70  ขึ้นไป  น าเสนอผลการวิเคราะห์ค่าอ านาจ
และค่าความเชื่อมั่นจ าแนกดังตาราง 9 
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ตาราง 9  ค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบวัดคุณลักษณะนักวิจัยส าหรับนักเรียนระดับชั้น 
      มัธยมศึกษาตอนต้น  จ าแนกตามรายด้านและรวมทั้งฉบับ 
 

แบบวัดคุณลักษณะนักวิจัย 
ก่อนคัดเลือก หลังคัดเลือก 

k r k r 

ความใจกว้าง 23 -0.32 -  0.64 12 0.42- 0.64 
ความอยากรู้อยากเห็น 20 0.12 -  0.61 12 0.40 - 0.61 
ความซื่อสัตย์ 21 0.01 – 0.57 12 0.32 - 0.57 
ความอุตสาหะ 14 0.16 – 0.70 12 0.48 - 0.70 
ความรู้ 19 0.14 – 0.68 12 0.52 - 0.68 

รวมทั้งฉบับ 97 -0.32 – 0.70 60 0.32 – 0.70 

  
 จากตาราง 9  พบว่า  แบบวัดคุณลักษณะนักวิจัยส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
จ านวน  97  ข้อ  แบ่งเป็นด้านความใจกว้าง  จ านวน  23  ข้อ  มีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง  -0.32 ถึง 
0.64  ด้านความอยากรู้อยากเห็น  จ านวน  20 ข้อ  มีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง  0.12 ถึง 0.61  ด้าน
ความซื่อสัตย์  จ านวน  21 ข้อ  มีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.01 ถึง 0.57  ด้านความอุตสาหะ  จ านวน  
14  ข้อ  มีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง  0.16 ถึง 0.70  และด้านความรู้  จ านวน  19 ข้อ  มีค่าอ านาจ
จ าแนกอยู่ระหว่าง  0.14 ถึง 0.68  เมื่อพิจารณาคัดเลือกให้เหลือด้านละ 12 ข้อ  จ านวน  60 ข้อ  พบว่า
ด้านความใจกว้างมีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.42 ถึง 0.64  ด้านความอยากรู้อยากเห็นมีค่าอ านาจ
จ าแนกอยู่ระหว่าง  0.40  ถึง 0.61  ด้านความซื่อสัตย์มีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง  0.32 ถึง 0.57  ด้าน
ความอุตสาหะมีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง  0.48 ถึง 0.70  ด้านความรู้มีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 
0.52 ถึง 0.68  และค่าอ านาจจ าแนกรวมทั้งฉบับ 60 ข้อมีค่าระหว่าง  0.32 ถึง0.70 
 
  2.2  การวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่น 
  การตรวจสอบคุณภาพของข้อค าถามในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยน าแบบวัดคุณลักษณะนักวิจัย
ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้นโดยผู้เชี่ยวชาญ  จ านวน  97  ข้อ  ไปทดลองใช้ (Try  Out)  กับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  จ านวน  274  คน  วิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นโดยพิจารณาจาก
ข้อค าถามที่มีค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดควรมีค่ามากกว่า 0.70  ขึ้นไป  น าเสนอผลการวิเคราะห์ค่า
ความเชื่อมั่นดังตาราง 10 
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ตาราง  10 ค่าความเชื่อมั่น ( ) ของแบบวัดคุณลักษณะนักวิจัยส าหรับนักเรียนระดับชั้น 
  มัธยมศึกษาตอนต้น  (Try  Out) 
 

แบบวัดคุณลักษณะนักวิจัย k   ̂  
ความใจกว้าง 23 0.86  
ความอยากรู้อยากเห็น 20 0.85  
ความซื่อสัตย์ 21 0.80 0.89 
ความอุตสาหะ 14 0.87  
ความรู้ 19 0.88  

 
 จากตาราง 10  พบว่า  แบบวัดคุณลักษณะนักวิจัยส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
จ านวน  97  ข้อ  แบ่งเป็นด้านความใจกว้าง  จ านวน  23  ข้อ  มีค่าความเชื่อมั่น  0.86   ด้านความอยากรู้
อยากเห็น  จ านวน  20 ข้อ  มีค่าค่าความเชื่อมั่น  0.85  ด้านความซื่อสัตย์  จ านวน  21 ข้อ  มีค่าความ
เชื่อมั่น  0.80  ด้านความอุตสาหะ  จ านวน  14  ข้อ  มีค่าความเชื่อมั่น  0.87  และด้านความรู้  จ านวน  
19 ข้อ  มีค่าความเชื่อมั่น  0.88  ความเชื่อมั่นทั้งฉบับมีค่า  0.89 
 
 3.  ผลการทดสอบครั้งท่ี 2  การตรวจสอบคุณภาพของแบบวัด 
  3.1  ค่าสถิติพื้นฐานของแบบวัดคุณลักษณะนักวิจัย  ได้แก่  ค่าเฉลี่ย  ค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  โดยจ าแนกตามระดับชั้น 
 

ลักษณะท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง 
  ผู้วิจัยน าแบบวัดคุณลักษณะนักวิจัยส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
จ านวน 60 ข้อ  ไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 1,588  คน  เป็นนักเรียนระดับชั้น  ม.1, ม.2  และ  ม.3  
ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2555  โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 2  แสดงดังตาราง 11 
 
 
 
 
 



 86 

ตาราง 11 จ านวนและร้อยละของนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง  จ าแนกตามคุณลักษณะของ 
 กลุ่มตัวอย่าง  (n=1,588)   
 

ตัวแปร 
โรงเรียนขนาด
ใหญ่พิเศษ (850) 

โรงเรียนขนาด
ใหญ่ (629) 

โรงเรียนขนาด
กลาง (109) 

รวม (1,588) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
เพศ         
ชาย 247 29.06 287 45.63 37 33.94 571 35.96 
หญิง 603 70.94 342 54.37 72 66.06 1,017 64.04 
ระดับชั้น         
มัธยมศึกษาปีที่ 1 250 29.41 209 33.23 38 34.86 509 32.05 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 298 35.06 279 44.36 35 32.11 611 38.48 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 302 35.53 141 22.41 36 33.03 468 29.47 
ผลการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ 

        

เกรด 0.00-1.50 54 6.35 26 4.13 4 3.67 84 5.29 
เกรด 2.00-2.50 256 30.12 171 27.19 27 24.77 454 28.59 
เกรด 3.00-3.50 305 35.88 206 32.75 41 37.61 552 34.76 
เกรด 4.00 209 24.59 175 27.82 27 24.77 411 25.88 
ไม่ระบ ุ 26 3.06 51 8.11 10 9.17 87 5.48 

 
 จากตาราง 11  พบว่านักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ  ส่วนใหญ่เป็น
นักเรียนหญิงร้อยละ  70.94  ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  นักเรียนส่วนใหญ่ร้อยละ 
35.88  มีเกรดวิชาวิทยาศาสตร์อยู่ระหว่าง  3.0-3.50  ส่วนนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนขนาดใหญ่เป็น
นักเรียนหญิงร้อยละ  54.37  ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  นักเรียนส่วนใหญ่ร้อยละ 
32.75  มีเกรดวิชาวิทยาศาสตร์อยู่ระหว่าง  3.00-3.50  และนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนขนาดกลางส่วนใหญ่
เป็นนักเรียนหญิงร้อยละ  66.06  ก าลังศึกษาอยูใ่นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 นักเรียนส่วนใหญ่ร้อยละ 
37.61  มีเกรดวิชาวิทยาศาสตร์อยู่ระหว่าง  3.00-3.50   
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ตาราง  12  ค่าสถิติพื้นฐานของแบบวัดคุณลักษณะนักวิจัยด้านความใจกว้าง  ด้านความอยากรู้ 
 อยากเห็น   ด้านความซื่อสัตย์  ด้านความอุตสาหะ  และด้านความรู้  โดยจ าแนกตามระดับชั้น (n=1,588) 
 

องค์ประกอบ ระดับชั้น X  S % CV 
ด้านความใจกว้าง ม.1 51.24 5.54 10.82 
 ม.2 52.01 6.42 12.34 
 ม.3 52.06 6.21 11.93 
 รวม 51.78 6.10 11.93 
ด้านความอยากรู้อยากเห็น ม.1 48.49 5.66 11.68 
 ม.2 50.04 7.03 14.05 
 ม.3 49.87 6.72 13.47 
 รวม 49.49 6.57 13.28 
ด้านความซื่อสัตย์ ม.1 48.91 6.19 12.65 
 ม.2 50.56 7.04 13.92 
 ม.3 50.79 6.03 11.88 
 รวม 50.10 6.53 13.04 
ด้านความอุตสาหะ ม.1 49.69 6.11 12.31 
 ม.2 50.66 7.07 13.96 
 ม.3 50.57 6.51 12.87 
 รวม 50.32 6.62 13.16 
ด้านความรู้ ม.1 46.83 7.09 15.15 
 ม.2 48.48 8.24 16.99 
 ม.3 48.94 8.19 16.74 
 รวม 48.13 7.92 16.45 

 
จากตาราง  12  เมื่อพิจารณาค่าสถิติในแต่ละด้านจะพบว่า  กลุ่มตัวอย่างมีคุณลักษณะนักวิจัย

แต่ละด้านดังนี้ 
 คุณลักษณะนักวิจัยด้านความใจกว้างมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  51.78  ซึ่งเมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่ได้
ก าหนดไว้มีค่าอยู่ในระดับสูง  หมายความว่า  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีคุณลักษณะนักวิจัย
ด้านความใจกว้างอยู่ในระดับสูง  เมื่อพิจารณาตามระดับชั้นพบว่า  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3 
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และ 1มีคุณลักษณะนักวิจัยด้านความใจกว้างอยู่ในระดับสูงมีค่าเฉลี่ย 52.06, 52.01  และ  51.24  
ตามล าดับ    
 คุณลักษณะนักวิจัยด้านความอยากรู้อยากเห็นมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  49.49  ซึ่งเมื่อเทียบกับเกณฑ์
ที่ได้ก าหนดไว้มีค่าอยู่ในระดับค่อนข้างสูง  หมายความว่า  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมี
คุณลักษณะนักวิจัยด้านความอยากรู้อยากเห็นในระดับค่อนข้างสูง  เมื่อพิจารณาตามระดับชั้นพบว่า
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3 และ  1 มีคุณลักษณะนักวิจัยด้านความอยากรู้อยากเห็นอยู่ใน
ระดับค่อนข้างสูงมีค่าเฉลี่ย  50.04,  49.87  และ  48.49  ตามล าดับ    
 คุณลักษณะนักวิจัยด้านความซื่อสัตย์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  50.10  ซึ่งเมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่ได้
ก าหนดไว้มีค่าอยู่ระดับค่อนข้างสูง  หมายความว่า  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีคุณลักษณะ
นักวิจัยด้านความซื่อสัตย์อยู่ในระดับค่อนข้างสูง  เมื่อพิจารณาตามระดับชั้นพบว่านักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3, 2  และ 1  มีคุณลักษณะนักวิจัยด้านความซื่อสัตย์อยู่ในระดับค่อนข้างสูงมีค่าเฉลี่ย  
50.79,  50.56  และ 48.91  ตามล าดับ   
 คุณลักษณะนักวิจัยด้านความอุตสาหะมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  50.32  ซึ่งเมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่ได้
ก าหนดไว้มีค่าอยู่ระดับค่อนข้างสูง  หมายความว่า  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีคุณลักษณะ
นักวิจัยด้านความอุตสาหะอยู่ในระดับค่อนข้างสูง  เมื่อพิจารณาตามระดับชั้นพบว่า  นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2  และ  3  มีคุณลักษณะนักวิจัยด้านความอุตสาหะอยู่ในระดับสูงมีค่าเฉลี่ย  50.66  
และ  50.57  ส่วนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  มีคุณลักษณะนักวิจัยด้านความอุตสาหะอยู่ใน
ระดับค่อนข้างสูงมีค่าเฉลี่ย  49.69   
 คุณลักษณะนักวิจัยด้านความรู้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  48.13  ซึ่งเมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่ได้ก าหนดไว้มี
ค่าอยู่ระดับค่อนข้างสูง  หมายความว่า  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีคุณลักษณะนักวิจัยด้าน
ความรู้อยู่ในระดับค่อนข้างสูง  เมื่อพิจารณาตามระดับชั้นพบว่านักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3, 2  
และ 1  มีคุณลักษณะนักวิจัยด้านความรู้อยู่ในระดับค่อนข้างสูงมีค่าเฉลี่ย  48.94,  48.48  และ 46.83  
ตามล าดับ   
  3.2  ค่าอ านาจจ าแนก   ค่าความเชื่อมั่นแต่ละด้านของแบบวัดคุณลักษณะนักวิจัย 
( ) และค่าความเชื่อมั่นรวมแต่ละฉบับ (̂ )  
  จากการทดสอบครั้งที่ 1   แบบวัดคุณลักษณะนักวิจัยส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น เมื่อน าผลมาวิเคราะห์และคัดเลือกให้ให้เหลือข้อค าถามจ านวน  60  ข้อ  น าไปทดสอบจริงจาก
กลุ่มตัวอย่าง  1,588  คน  น าเสนอผลการวิเคราะห์ค่าอ านาจจ าแนกและค่าความเชื่อมั่นดังตาราง 13 
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ตาราง 13 ค่าอ านาจจ าแนก (r) ค่าความเชื่อมั่นรายด้าน( ) และค่าความเชื่อมั่นของคะแนนผลรวม (̂ )   
 ของแบบวัดคุณลักษณะนักวิจัยส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  (n=1,588) 
 
แบบวัดคุณลักษณะนักวิจัย k r   ̂  

ความใจกว้าง 12 0.40 - 0. 63 0.86 

0.90 
ความอยากรู้อยากเห็น 12 0.35 - 0.63 0.86 
ความซื่อสัตย์ 12 0.42 - 0.63 0.88 
ความอุตสาหะ 12 0.39 – 0.70 0.88 
ความรู้ 12 0.64 – 0.72 0.92 

  
 จากตาราง 13  พบว่า  แบบวัดคุณลักษณะนักวิจัยส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
จ านวน  60  ข้อ  แบ่งเป็นด้านความใจกว้าง  จ านวน  12  ข้อ  มีค่าอ านาจจ าแนก  0.40 ถึง 0. 63 และค่า
ความเชื่อมั่น  0.86  ด้านความอยากรู้อยากเห็น  จ านวน  12 ข้อ  มีค่าอ านาจจ าแนก  0.35 ถึง 0.63 และ
ค่าความเชื่อมั่น  0.86  ด้านความซื่อสัตย์  จ านวน  12  ข้อ มีค่าอ านาจ 0.42 ถึง 0.63  และค่าความ
เชื่อมั่น  0.88 ด้านความอุตสาหะ  จ านวน  12  ข้อ  มีค่าอ านาจจ าแนก  0.39 ถึง 0.70  และค่าความ
เชื่อมั่น  0.88  และด้านความรู้  จ านวน  12 ข้อ  มีค่าอ านาจจ าแนก  0.64 ถึง 0.72  และค่าความเชื่อมั่น  
0.92  โดยค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดคุณลักษณะนักวิจัยทั้ง 5 ด้าน  มีความเชื่อมั่นของคะแนนผลรวมทั้ง
ฉบับมีค่า  0.90  
 
  3.3 ค่าความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของแบบวัด  ด้วยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยัน 
  ผู้จัยแบ่งการวิเคราะห์เป็น 2 อันดับ คือ  การวิเคราะห์อันดับหนึ่ง (First  Order)  เป็นการ
วิเคราะห์เพื่อแสดงว่าข้อค าถาม 60 ข้อที่วัดในแต่ละด้าน  5 ด้านมีความเที่ยงตรงมากน้อยเพียงใด และ
การวิเคราะห์อันดับที่สอง (Second Order)  เป็นการวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงว่า
องค์ประกอบอันดับหน่ึงทั้ง 5 ด้าน  สามารถรวมกันเป็นองค์ประกอบเดียวได้อย่างมีความเที่ยงตรงหรือไม่   
 
  3.3.1  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบยืนยันอันดับหนึ่ง (First  Order) 
   ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของแบบวัดคุณลักษณะนักวิจัย  มี
วัตถุประสงค์เพื่อยืนยันว่าข้อค าถามทั้ง 60 ข้อเหมาะสมที่จะใช้วัดคุณลักษณะนักวิจัยแต่ละองค์ประกอบ  
ซึ่งผลการวิเคราะห์แสดงดังตาราง 14 
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ตาราง 14   ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ(b)  ค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน (B) ค่าความคลาดเคลื่อน 
 มาตรฐาน (SE)  ค่าการทดสอบนัยส าคัญทางสถิติ(t) และค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น (R2)  
 

องค์ประกอบ/ตัวแปร b B SE t R2 

ด้านความใจกว้าง      
A1 0.37 0.50 0.01 19.91** 0.25 
A2 0.36 0.44 0.02 17.45** 0.19 
A3 0.34 0.41 0.02 16.11** 0.17 
A4 0.53 0.67 0.01 28.53** 0.45 
A5 0.54 0.64 0.02 26.69** 0.40 
A6 0.57 0.72 0.01 31.32** 0.52 
A7 0.48 0.62 0.01 25.71** 0.38 
A8 0.51 0.67 0.01 28.48** 0.44 
A9 0.41 0.45 0.02 17.73** 0.20 
A10 0.47 0.56 0.02 22.86** 0.31 
A11 0.47 0.64 0.01 26.70** 0.41 
A12 0.53 0.69 0.01 29.60** 0.47 
ด้านความอยากรู้อยากเห็น      
B13 0.51 0.61 0.02 25.65** 0.37 
B14 0.56 0.66 0.02 28.50** 0.44 
B15 0.58 0.68 0.02 29.68** 0.47 
B16 0.53 0.63 0.02 26.54** 0.39 
B17 0.52 0.58 0.02 24.22** 0.34 
B18 0.48 0.56 0.02 23.26** 0.32 
B19 0.50 0.59 0.02 24.83** 0.35 
B20 0.36 0.38 0.02 14.75** 0.14 
B21 0.51 0.60 0.02 24.95** 0.36 
B22 0.54 0.65 0.02 27.60** 0.42 
B23 0.46 0.56 0.02 23.13** 0.31 
B24 0.39 0.47 0.02 18.76** 0.22 
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ตาราง  14  (ต่อ) 
 

องค์ประกอบ/ตัวแปร b B SE t R2 

ด้านความซื่อสัตย์      
C25 0.45 0.54 0.02 21.86** 0.29 
C26 0.45 0.53 0.02 21.55** 0.28 
C27 0.57 0.65 0.02 28.00** 0.43 
C28 0.48 0.56 0.02 23.09** 0.32 
C29 0.47 0.57 0.02 23.32** 0.32 
C30 0.50 0.61 0.02 25.17** 0.37 
C31 0.52 0.64 0.01 26.75** 0.40 
C32 0.55 0.68 0.01 29.35** 0.46 
C33 0.53 0.65 0.01 27.89** 0.42 
C34 0.54 0.66 0.01 28.04** 0.43 
C35 0.53 0.66 0.01 28.51** 0.44 
C36 0.48 0.60 0.01 24.94** 0.36 
ด้านความอุตสาหะ      
D37 0.53 0.66 0.01 28.51** 0.43 
D38 0.52 0.66 0.01 28.48** 0.43 
D39 0.45 0.53 0.02 21.96** 0.28 
D40 0.33 0.38 0.02 14.89** 0.14 
D41 0.45 0.55 0.02 22.62** 0.30 
D42 0.54 0.67 0.01 28.89** 0.45 
D43 0.57 0.71 0.01 31.21** 0.50 
D44 0.55 0.65 0.02 28.17** 0.43 
D45 0.54 0.66 0.01 28.53** 0.44 
D46 0.60 0.73 0.01 32.35** 0.53 
D47 0.53 0.62 0.02 26.15** 0.38 
D48 0.55 0.62 0.02 26.33** 0.39 
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ตาราง  14  (ต่อ) 
 

องค์ประกอบ/ตัวแปร b B SE t R2 

ด้านความรู้      
E49 0.61 0.72 0.01 32.15** 0.52 
E50 0.62 0.71 0.02 31.51** 0.50 
E51 0.62 0.70 0.02 30.94** 0.49 
E52 0.62 0.68 0.02 29.71** 0.46 
E53 0.61 0.70 0.02 30.62** 0.48 
E54 0.66 0.72 0.02 32.14** 0.52 
E55 0.62 0.71 0.02 31.47** 0.50 
E56 0.63 0.72 0.02 32.10** 0.52 
E57 0.63 0.70 0.02 30.79** 0.49 
E58 0.61 0.68 0.02 29.89** 0.47 
E59 0.62 0.70 0.02 31.11** 0.49 
E60 0.62 0.70 0.02 31.08** 0.50 

2 = 3232.01, df = 1620,  df/2  = 1.99 , GFI = 0.94 , AGFI = 0.93, RMSEA = 0.02, 
SRMR = 0.03 , CFI = 0.99 

 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01 
 

จากตาราง 14  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบยืนยันอันดับหนึ่งตามโมเดลการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันคุณลักษณะนักวิจัยประกอบด้วยคุณลักษณะ 5 ด้าน  มีข้อค าถาม 60 ข้อ  คือ  
ด้านความใจกว้าง (A1-A12)  ด้านความอยากรู้อยากเห็น (B13-B24) ด้านความซื่อสัตย์ (C25-C36) 
ด้านความอุตสาหะ (D37-D48) และด้านความรู้ (E49-E50)  โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูล
เชิงประจักษ์โดยพิจารณาจากอัตราส่วนระหว่างค่าไค-สแควร์กับองศาอิสระ )/( 2 df ต่ ากว่า 2.00  ซึ่ง
อยู่ในเกณฑ์ที่รับได้  และเมื่อพิจารณาค่าดัชนี GFI, AGFI, RMSEA, SRMR  และ CFI  ดัชนีทุกค่าผ่าน
เกณฑ์ที่บ่งบอกได้ว่าโมเดลมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ จากโมเดลพบว่า  df/2  = 1.99 , 
GFI = 0.94 , AGFI = 0.93, RMSEA = 0.02, SRMR = 0.03, CFI = 0.99 เมื่อพิจารณาค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบควรมีค่ามากกว่า 0.30  (ล้วน  สายยศ; และอังคณา  สายยศ.  2543:  264) พบว่าค่า
น้ าหนักองค์ประกอบเป็นบวกทั้งหมดมีขนาดต้ังแต่  0.33 ถึง 0.66  และแตกต่างจากศูนย์อย่างมี



 93 

นัยส าสคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกตัว  ค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน (B) มีค่าต้ังแต่  0.38 ถึง 0.73  
ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SE) ของตัวชี้วัดทั้ง 60 ข้อ  ใน 5 องค์ประกอบ  มีค่าต้ังแต่  0.018  ถึง  
0.023  ส่วนผลการทดสอบนัยส าคัญทางสถิติของค่าน้ าหนักองค์ประกอบของข้อค าถามทั้ง 60 ข้อ  มีค่า t 
ต้ังแต่  14.75  ถึง  32.15  ส่วนค่า R2 เป็นค่าที่บ่งบอกถึงความเชื่อมั่นของข้อค าถามพบว่าค่าอยู่ระหว่าง 
0.14 ถึง 0.53  จากค่าสถิติในการทดสอบความสอดคล้องของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์แสดงให้เห็นว่า
ว่าข้อค าถามทั้ง 60 ข้อเหมาะสมที่จะใช้วัดคุณลักษณะนักวิจัยแต่ละองค์ประกอบ   
 การแสดงผลการวิเคราะห์องค์เชิงยืนยันดับดับหนึ่งขององค์ประกอบคุณลักษณะนักวิจัยแสดง
ในภาพประกอบ 4 
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ภาพประกอบ 4  โมเดลการวิเคราะห์ยืนยันองค์ประกอบอันดับหนึ่งของโมเดลแบบวัดคุณลักษณะนักวิจัย 

 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

0.76 

0.76 

0.77 

0.83 

0.73 

0.73 

0.86 

0.77 

0.86 

A1 
A2 
A3 
A4 
A5 
A6 
A7 
A8 
A9 

A10 
A11 
A12 

 ความใจกว้าง 

0.50 

0.44 

0.41 

 0.67 

 0.64 

 0.72 

 0.62 

 0.67 

 0.45 

 0.56 

 0.64 

 0.69 

 

C25 
C26 
C27 
C28 
C29 
C30 
C31 
C32 
C33 
C34 
C35 
C36 

 ความซ่ือสัตย์ 

0.54 

 0.53 

 0.65 

 0.56 

 0.57 

 0.61 

 0.64 

 0.68 

 0.65 

 0.66 

 0.66 

 0.60 

 D37 
D38 
D39 
D40 
D41 
D42 
D43 
D44 
D45 
D46 
D47 
D48 

 ความอุตสาหะ 

0.66 

 0.66 

 0.53 

 0.38 

 0.55 

 0.67 

 0.71 

 0.65 

 0.66 

 0.73 

 0.62 

 0.62 

 E49 
E50 
E51 
E52 
E53 
E54 
E55 
E56 
E57 
E58 
E59 
E60 

 ความรู้ 

0.72 

 0.71 

 0.70 

 0.68 

 0.70 

 0.72 

 0.71 

 0.72 

 0.70 

 0.68 

 0.70 

 0.70 

 

B13 
B14 
B15 
B16 
B17 
B18 
B19 
B20 
B21 
B22 
B23 
B24 

0.61 

 0.66 

 0.68 

 0.63 

 0.58 

 0.56 

 0.59 

 0.38 

 0.60 

 0.65 

 0.56 

 0.47 

 

 ความอยากรู้
อยากเห็น 

0.69 
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   3.4  การวิเคราะห์ยืนยันองค์ประกอบอันดับสอง (Second  Order) 
   ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของแบบวัดคุณลักษณะนักวิจัย  มี
วัตถุประสงค์เพื่อยืนยันว่าองค์ประกอบคุณลักษณะนักวิจัย 5 ด้านตามแนวคิดของเบิร์ก  และลาติน
สามารถรวมกันเป็นองค์ประกอบเดียวได้อย่างมีความเที่ยงตรงซึ่งผลการวิเคราะห์แสดงดังตาราง  15 
 
ตาราง 15    ค่าน้ าหนักองค์ประกอบในรูปคะแนนมาตรฐาน (B) ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SE)  
 ค่าการทดสอบนัยส าคัญทางสถิติ(t) และค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของการวิเคราะห์องค์ประกอบ 
 เชิงยืนยันดับดับสอง 

 

องค์ประกอบ/ตัวแปร b B SE t R2 

ด้านความใจกว้าง 0.81 0.82 0.04 18.20** 0.67 
ด้านความอยากรู้อยากเห็น 0.93 0.95 0.03 24.89** 0.89 
ด้านความซื่อสัตย ์ 0.90 0.82 0.04 19.84** 0.64 
ด้านความอุตสาหะ 0.91 0.92 0.03 26.86** 0.85 
ด้านความรู ้ 0.89 0.89 0.03 29.06** 0.79 

2 = 3230.95, df = 1619,  df/2  = 1.99 , GFI = 0.94 , AGFI = 0.93, RMSEA = 0.02, 
SRMR = 0.03 , CFI = 0.99 

 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01 
 
 จากตาราง 15  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบยืนยันอันดับสองตามโมเดลการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันคุณลักษณะนักวิจัยประกอบด้วยคุณลักษณะ 5 ด้าน  คือ  ด้านความใจกว้าง ด้าน
ความอยากรู้อยากเห็น  ด้านความซื่อสัตย์   ด้านความอุตสาหะ  และด้านความรู้   พบว่าโมเดลมี ความ
สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยพิจารณาจากอัตราส่วนระหว่างค่าไค-สแควร์กับองศา
อิสระ )/( 2 df ต่ ากว่า 2.00  ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้  และเมื่อพิจารณาค่าดัชนี GFI, AGFI, RMSEA, 
SRMR  และ CFI  ดัชนีทุกค่าผ่านเกณฑ์ที่บ่งบอกได้ว่าโมเดลมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ จาก
โมเดลพบว่า  df/2  = 1.99 , GFI = 0.94 , AGFI = 0.93, RMSEA = 0.02, SRMR = 0.03 , CFI = 
0.99   เมื่อพิจารณาค่าน้ าหนักองค์ประกอบควรมีค่ามากกว่า 0.30  (ล้วน  สายยศ; และอังคณา  สายยศ.  
2543:  264) พบว่าค่าน้ าหนักองค์ประกอบเป็นบวกทั้งหมดมีขนาดต้ังแต่  0.81 ถึง 0.93  และแตกต่าง
จากศูนย์อย่างมีนัยส าสคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกตัว  ค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน (B) มีค่า
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ต้ังแต่  0.82 ถึง 0.95 ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SE) ขององค์ประกอบทั้ง 5  มีค่าต้ังแต่  0.03  ถึง  
0.04  ส่วนผลการทดสอบนัยส าคัญทางสถิติของค่าน้ าหนักองค์ประกอบขององค์ประกอบทั้ง 5 ด้าน  มีค่า 
t  ต้ังแต่  18.20  ถึง  29.06  ส่วนค่า R2 เป็นค่าที่บ่งบอกถึงความเชื่อมั่นของข้อค าถามพบว่าค่าอยู่
ระหว่าง 0.64 ถึง 0.89  และสามารถอธิบายความแปรปรวนของคุณลักษณะนักวิจัยได้ร้อยละ  67, 89, 
64, 85  และ  79  ตามล าดับ  จากค่าสถิติในการทดสอบความสอดคล้องของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์
แสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบคุณลักษณะนักวิจัย 5 ด้านตามแนวคิดของเบิร์ก  และลาตินสามารถรวมกัน
เป็นองค์ประกอบเดียวได้อย่างมีความเที่ยงตรง 

การแสดงผลการวิเคราะห์องค์เชิงยืนยันดับดับสองขององค์ประกอบคุณลักษณะนักวิจัยแสดง
ในภาพประกอบ  5 
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 คุณลักษณะ
นักวิจัย 

 ความรู ้

0.72 

 
0.71 

 
0.70 

 
0.68 

 
0.70 

 
0.72 

 0.71 

 
0.72 

 
0.70 

 
0.68 

 0.70 

 0.70 

 

E49 
E50 
E51 
E52 
E53 
E54 
E55 
E56 
E57 
E58 
E59 
E60 

D37 
D38 
D39 
D40 
D41 
D42 
D43 
D44 
D45 
D46 
D47 
D48 

 ความอุตสาหะ 

0.66 

 
0.66 

 
0.54 

 
0.38 

 
0.55 

 
0.67 

 0.71 

 0.65 

 0.66 

 0.73 

 0.62 

 0.61 

 

A1 
A2 
A3 
A4 
A5 
A6 
A7 
A8 
A9 

A10 
A11 
A12 

 ความใจกว้าง 0.73 

 0.62 

 0.66 

 0.45 

 0.55 

 0.63 

 0.68 

 

0.64 

 

0.68 

 

0.40 

 

0.49 

0.43 

B13 
B14 
B15 
B16 
B17 
B18 
B19 
B20 
B21 
B22 
B23 
B24 

 ความอยากรู้
อยากเห็น 

0.61 

 
0.66 

 
0.68 

 
0.62 

 
0.58 

 
0.56 

 0.60 

 0.38 

 0.60 

 0.65 

 0.56 

 0.47 

 
C25 
C26 
C27 
C28 
C29 
C30 
C31 
C32 
C33 
C34 
C35 
C36 

 ความซื่อสัตย ์

0.54 

 
0.53 

 
0.65 

 
0.56 

 
0.57 

 
0.60 

 0.63 

 0.68 

 0.66 

 0.66 

 0.66 

 0.60 

 

0.82.

82             

0.89 

0.92 

0.95 

0.82 

ภาพประกอบ 5  โมเดลการวิเคราะห์ยืนยันองค์ประกอบอันดับสองของโมเดลแบบวัดคุณลักษณะนักวิจัย 



บทที่ 5 
สรุปผล  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแบบวัดคุณลักษณะนักวิจัยส าหรับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น  และตรวจสอบคุณภาพในด้านค่าอ านาจจ าแนก  ค่าความเชื่อมั่น  และความ
เที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของแบบวัด  ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น  ปีการศึกษา  2555  โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2   
จ านวน 1,588  คน  ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบแบบสองขั้นตอน (Two - Stage Sampling)  โดยเครื่องมือที่
ใช้เป็นแบบวัดคุณลักษณะนักวิจัย  จ านวน 5  ด้าน  ประกอบด้วย  ด้านความใจกว้าง  12  ข้อ  ด้านความ
อยากรู้อยากเห็น 12 ข้อ   ด้านความซื่อสัตย์  12  ข้อ  ด้านความอุตสาหะ  12  ข้อ   และด้านความรู้  12  
ข้อ  รวมทั้งฉบับ 60 ข้อ   มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  0.90  โดยแบบวัดเป็นแบบมาตรประมาณค่า 
(Rating  Scale) 5  ระดับ 
 ในการจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้วิจัยจะตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบและ
คัดเลือกเฉพาะฉบับที่มีความสมบูรณ์ได้ข้อมูลจ านวน  1,588  ฉบับ    น ามาตรวจสอบคุณภาพของแบบ
วัดด้านค่าอ านาจจ าแนกของแบบวัดใช้การหาค่าสหสัมพันธ์ของคะแนนของแบบวัดแต่ละข้อกับคะแนน
รวมของแต่ละด้านของแบบวัด  (Item – total  correlation)  ใช้สูตรการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ตาม
วิธีการของเพียร์สัน (Pearson  Product  Moment  correlation  Coefficient)  ตรวจสอบความเชื่อมั่น
ของแบบวัดทั้งฉบับโดยการหาความสอดคล้องภายใน  (Internal  consistency) ใช้สูตรสัมประสิทธิ์
แอลฟา (Alpha  coefficient) ของครอนบาค (Cronbach)  และการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
โครงสร้าง  โดยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory  factor  analysis)  เป็นวิธีการทาง
สถิติ 
  
สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาเรื่องการสร้างแบบวัดคุณลักษณะนักวิจัยส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น  จ านวน  60  ข้อ  ผลการวิจัยสรุปคุณภาพของเครื่องมือได้ดังนี้ 
  1.  ค่าอ านาจจ าแนกของแบบวัดคุณลักษณะนักวิจัยส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น  จ านวน  60  ข้อ  แบ่งเป็นด้านความใจกว้าง  จ านวน  12  ข้อ  มีค่าอ านาจจ าแนก  0.40 ถึง     
0. 63 และค่าความเชื่อมั่น  0.86  ด้านความอยากรู้อยากเห็น  จ านวน  12 ข้อ  มีค่าอ านาจจ าแนก  0.35 
ถึง 0.63  และค่าความเชื่อมั่น  0.86  ด้านความซื่อสัตย์  จ านวน  12  ข้อ มีค่าอ านาจ 0.42 ถึง  0.63  
และค่าความเชื่อมั่น  0.88 ด้านความอุตสาหะ  จ านวน  12  ข้อ  มีค่าอ านาจจ าแนก  0.39 ถึง 0.70  และ
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ค่าความเชื่อมั่น  0.88  และด้านความรู้  จ านวน  12 ข้อ  มีค่าอ านาจจ าแนก  0.64 ถึง0.72  และค่าความ
เชื่อมั่น  0.92   
 2.  ค่าความเชื่อมั่นของคะแนนผลรวมแบบวัดคุณลักษณะนักวิจัยส าหรับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น  จ านวน  60  ข้อ  รวมทั้งฉบับเท่ากับ 0.90 
 3.  ค่าความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของแบบวัดคุณลักษณะนักวิจัย  ผู้วิจัยแบ่งการวิเคราะห์
ยืนยันองค์ประกอบเป็น 2 อันดับ  คือ  การวิเคราะห์อันดับหนึ่ง (First  Order)  เป็นการวิเคราะห์เพื่อ
แสดงว่าข้อค าถาม 60 ข้อที่วัดในแต่ละด้าน  5 ด้านมีความเที่ยงตรง  และการวิเคราะห์อันดับที่สอง   
(Secend Order)  เป็นการวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงว่าองค์ประกอบอันดับหนึ่งทั้ง 5 ด้าน  
สามารถรวมกันเป็นองค์ประกอบเดยีวได้อย่างมีความเที่ยงตรง 
  3.1  การวิเคราะห์ยืนยันองค์ประกอบอันดับแรก (First  Order)  ผลการวิเคราะห์พบว่า 
โมเดลแบบวัดคุณลักษณะนักวิจัยตามแนวคิดของเบิร์กและลาติน มีค่า df/2  = 1.99 , GFI = 0.94 , 
AGFI = 0.93, RMSEA = 0.02, SRMR = 0.03 , CFI = 0.99  และค่าน้ าหนักมาตรฐานในแต่ละด้านเป็น
บวก ต้ังแต่ 0.38 ถึง 0.73 โดยคุณลักษณะนักวิจัยด้านความใจกว้างมีค่าน้ าหนักมาตรฐานอยู่ระหว่าง  
0.41 ถึง 0.72  ด้านความอยากรู้อยากเห็นมีค่าน้ าหนักมาตรฐานอยู่ระหว่าง   0.38  ถึง  0.66  ด้านความ
ซื่อสัตย์มีค่าน้ าหนักมาตรฐานอยู่ระหว่าง  0.53  ถึง 0.69  ด้านความอุตสาหะมีค่าน้ าหนักมาตรฐานอยู่
ระหว่าง  0.38  ถึง  0.73  และด้านความรู้มีค่าน้ าหนักมาตรฐานอยู่ระหว่าง  0.68  ถึง 0.72  ตามล าดับ  
จึงพิจารณาได้ว่าแบบวัดคุณลักษณะนักวิจัยโมเดลสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
  3.2  การวิเคราะห์ยืนยันอันดับที่สอง (Second  Order)  ผลการวิเคราะห์พบว่าโมเดลแบบ
วัดคุณลักษณะนักวิจัยตามแนวคิดของเบิร์กและลาติน มีพบว่าค่า df/2  = 1.99 , GFI = 0.94 , AGFI 
= 0.93, RMSEA = 0.02, SRMR = 0.03 , CFI = 0.99   และค่าน้ าหนักมาตรฐานแต่ละด้านเป็นบวก 
ต้ังแต่ 0.82-0.95 โดยด้านความอยากรู้อยากเห็น   มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากที่สุด เท่ากับ 0.95 
รองลงมาได้แก่ ด้านความอุตสาหะ,  ด้านความรู้,  และด้านความใจกว้าง  ด้านความซื่อสัตย์   มีค่า
น้ าหนักมาตรฐานเท่ากับ  0.92, 0.89, และ 0.82  จึงพิจารณาได้ว่าแบบวัดคุณลักษณะนักวิจัยโมเดล
สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาครั้งนี้เป็นการสร้างและตรวจสอบคุณสภาพของแบบวัดคุณลักษณะนักวิจัย
ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ซึ่งจากผลการวิเคราะห์และการสรุปผลการวิจัยสามารถ
อภิปรายผลได้ดังนี้ 
  1. แบบวัดคุณลักษณะนักวิจัยส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ผู้วิจัยใช้แนวคิด
คุณลักษณะนักวิจัยของเบิร์ก และลาตินประกอบด้วยคุณลักษณะนักวิจัย  5 ด้าน  คือ  ความใจกว้าง  
ความอยากรู้อยากเห็น  ความซื่อสัตย์  ความอุตสาหะ  และความรู้  ได้แบบวัดจ านวน 60 ข้อ  ผลการ
วิเคราะห์พบว่าแบบวัดคุณลักษณะนักวิจัยที่คัดเลือกแล้วมีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ในช่วง  0.60 ถึง 
1.00  ซึ่งสอดคล้องกับล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. (2543: 249).  ที่กล่าวว่าดัชนีความสอดคล้อง
จะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.50  แสดงว่าแบบวัดคุณลักษณะนักวิจัยที่สร้างขึ้นสามารถวัดได้ตรง
ตามนิยามศัพท์เฉพาะที่ก าหนดไว้ 

 2. ค่าอ านาจจ าแนกของแบบวัดคุณลักษณะนักวิจัย  ผู้วิจัยวิเคราะห์โดยการหาค่า
สหสัมพันธ์ของคะแนนของแบบวัดแต่ละข้อกับคะแนนรวมของแต่ละด้านของแบบวัด  (Item – total  cor-
relation)  ใช้สูตรการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ตามวิธีการของเพียร์สัน (Pearson  Product  Moment  
correlation  Coefficient)   พบว่าแบบวัดคุณลักษณะนักวิจัย จ านวน 60 ข้อ  มีค่าอ านาจจ าแนกอยู่
ระหว่าง 0.35 ถึง 0.72   โดยข้อที่จ าแนกได้บ้าง (0.20 < r < 0.39) จ านวน 2 ข้อ ข้อที่จ าแนกได้ปานกลาง 
(0.40 < r <0.59) จ านวน 25 ข้อ และข้อที่จ าแนกได้ดี (0.60 < r < 0.79)  จ านวน  33 ข้อ  แสดงว่า
ข้อสอบส่วนใหญ่สามารถจ าแนกได้ปานกลาง  รองลงมาเป็นข้อสอบที่จ าแนกได้ดี   และที่เหลือเป็น
ข้อสอบที่จ าแนกได้บ้าง  สอดคล้องกับล้วน สายยศ; และอังคณา สายยศ.  (2543:185)  ที่ว่าโดยทั่วไป
แล้วข้อสอบที่มีค่าอ านาจจ าแนก 0.20  ขึ้นไปถือว่ามีอ านาจจ าแนกใช้ได ้ 

3. ค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดคุณลักษณะนักวิจัย ผู้วิจัยน ามาวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของแบบ
วัดแต่ละฉบับโดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha  Coefficient)  ของครอนบัค  (Cronbach)  ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดคุณลักษณะแต่ละด้านมีค่าดังนี้  ด้านความใจกว้าง  มี
ค่าความเชื่อมั่น 0.86  ความอยากรู้อยากเห็น  มีความเชื่อมั่น  0.86  ความซื่อสัตย์  มีค่าความเชื่อมั่น  
0.88  ความอุตสาหะ  มีค่าความเชื่อมั่น  0.88  และความรู้  มีค่าความเชื่อมั่น  0.92  และความเชื่อมั่น
ของคะแนนผลรวมแบบวัดมีค่า  0.90  ซึ่งบุญเชิด ภิญโญอนันพงษ์(2545:177) ได้กล่าวถึงเกณฑ์การ
พิจารณาระดับความเชื่อมั่นที่ยอมรับได้ ควรมีค่าความเชื่อมั่นต้ังแต่ 0.70 ขึ้นไป แสดงให้เห็นว่าวัด
คุณลักษณะนักวิจัยที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีคุณภาพด้านความเชื่อมั่นแต่ละฉบับอยู่ในระดับที่ยอมรับได้   ล้วน  
สายยศ  และอังคณา  สานยศ (2543: 315) และพิชิต  ฤทธิ์จ ารูญ (2548: 160-161)  กล่าวว่าปัจจัยที่มี
ผลต่อความเชื่อมั่นได้แก่  ลักษณะค าถาม  หากข้อค าถามมีความชัดเจนและมีความคงที่ของการให้
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คะแนน   แบบวัดจะมีความเชื่อมั่นสูง  แสดงให้เห็นว่าแบบวัดคุณลักษณะนักวิจัยที่ใช้ในครั้งนี้มีคุณภาพ
ของเครื่องมือทั้งฉบับอยู่ในระดับที่น่าเชื่อถือได้   

4.  ค่าความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของแบบวัดคุณลักษณะนักวิจัยส าหรับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น  ผู้วิจัยน ามาตรวจสอบด้วยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งและอันดับ
สอง  จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งพบว่าโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์มีความ
เหมาะสมพอดี  แสดงให้เห็นว่าแบบวัดคุณลักษณะนักวิจัยส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ประกอบไปด้วยคุณลักษณะนักวิจัย 5  ด้าน  ได้แก่  ด้านความใจกว้าง  ด้านความอยากรู้อยากเห็น  ด้าน
ความซื่อสัตย์  ด้านความอุตสาหะ  และด้านความรู้ เป็นไปตามกรอบแนวคิดในการสร้างแบบวัด
คุณลักษณะนักวิจัยส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่ยึดคุณลักษณะนักวิจัยตามแนวคิดของ
เบิร์กและลาติน  โดยโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยพิจารณาจากค่า  df/2  = 1.99 
, GFI = 0.94 , AGFI = 0.93, RMSEA = 0.025, SRMR = 0.030 , CFI = 0.99  และเมื่อพิจาณาค่า
น้ าหนักองค์ประกอบพบว่ามีค่าเป็นบวกทั้งหมด  มีค่าน้ าหนักอยู่ระหว่าง 0.33 ถึง 0.66  ซึ่งผ่านเกณฑ์ใน
การพิจารณาค่าน้ าหนักองค์ประกอบที่เป็นบวกและเกินกว่า 0.30 จากเกณฑ์การพิจารณาของ(ล้วน    
สายยศ;  และอังคณา  สายยศ. 2543: 264)  และเมื่อพิจารณาค่าน้ าหนักองค์ประกอบของแบบวัด
คุณลักษณะนักวิจัยในด้านความใจกว้าง  พบว่ามีค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง  0.34  ถึง  0.57  
แสดงว่าข้อค าถามส่วนใหญ่ในคุณลักษณะนักวิจัยด้านความใจกว้างเหล่านั้นวัดสิ่งเดียวกัน  แต่จะมีข้อ 
A2 และ A3  ที่มีน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ  0.36  และ  0.34  ซึ่งมีค่าน้ าหนักต่างจากข้อค าถามส่วน
ใหญ่ที่มีค่าอยู่ระหว่าง  0.41  ถึง 0.57  โดยข้อค าถาม A2 และ A3  สามารถอธิบายความแปรปรวน
คุณลักษณะนักวิจัยด้านความใจกว้างได้เพียงร้อยละ  19   และ 17  ตามล าดับ  เช่นเดียวกับคุณลักษณะ
นักวิจัยด้านความอยากรู้อยากเห็นที่ข้อค าถามส่วนใหญ่มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง  0.46  ถึง  
0.58  แต่จะมีข้อ  B20  และ  B24   ที่มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ  0.36  และ  0.39  โดยข้อค าถาม 
B20  และ  B24   สามารถอธิบายความแปรปรวนของคุณลักษณะนักวิจัยด้านความอยากรู้อยากเห็นได้
เพียงร้อยละ  14  และ  22  ตามล าดับ  และคุณลักษณะนักวิจัยด้านความอุตสาหะที่ข้อค าถามส่วนใหญ่
มีค่าน้ าหนัก  0.45  ถึง  0.60  มีเพียงข้อ  D40 ที่มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ  0.33  และสามารถ
อธิบายความแปรปรวนของคุณลักษณะนักวิจัยด้านความอุตสาหะได้เพียงร้อยละ  14  แสดงให้เห็นว่า
นอกจากการพิจารณาค่าน้ าหนักองค์ประกอบให้มีค่ามากกว่า  0.30  แล้วเราควรพิจารณาคัดเลือกข้อ
ค าถามให้ค่าน้ าหนักที่มีค่าใกล้เคียงกันเพราะข้อค าถามเหล่านั้นจะเป็นตัวบ่งบอกและสะท้อนให้เห็นว่า
ข้อค าถามชุดนั้นวัดสิ่งเดียวกันหรือไม่  ซึ่งสอดคล้องกับอัลเลนและเยน (Allen; & Yen. 1979: 111)  ได้
อธิบายแนวคิดของการวิเคราะห์องค์ประกอบว่าค่าน้ าหนักองค์ประกอบแต่ละตัวจะแสดงถึงความ
เที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง  ถ้าค่าน้ าหนักในองค์ประกอบใดของแบบวัดมีค่าใกล้เคียงกันมากแสดงว่าแบบวัด
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ชุดนั้นวัดสิ่งเดียวร่วมกัน  นั่นคือแบบวัดมีความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างสูง  และเมื่อพิจารณาข้อค าถามที่มี
ค่าน้ าหนักแตกต่างจากข้ออ่ืนๆ พบว่าข้อค าถามเหล่านั้นไม่ชัดเจน  ก ากวมหรือถามสองสถานการณ์ใน
ค าถามเดียวกันจะท าให้เกิดความลังเลหรือความไม่แน่ใจในการตอบ  ซึ่งสอดคล้องกับศิริชัย  กาญจน
วาสี. (2544:  118-123)  ที่อธิบายถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความเที่ยงตรงของแบบวัดมาจากแหล่งที่ส าคัญ 4  
แหล่งด้วยกันคือ  ปัจจัยจากแบบวัด  ปัจจัยจากการตรวจให้คะแนน  ปัจจัยจากผู้สอบ   และปัจจัยจาก
เกณฑ์ที่ใช้อ้างอิง 

  ค่าสถิติจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองของโมเดลแบบวัดคุณลักษณะ
นักวิจัยแสดงความเที่ยงตรงเชิงยืนยันอันดับสองว่าองค์ประกอบอันดับหนึ่งทั้ง 5 ด้าน  ได้แก่  ความใจ
กว้าง  ความอยากรู้อยากเห็น  ความซื่อสัตย์  ความอุตสาหะ  และความรู้    สามารถรวมกันเป็น
องค์ประกอบเดียวได้อย่างมีความเที่ยงตรง  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์การตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืน
ของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ของสุภมาส อังศุโชติ  สมถวิล วิจิตรวรรณา และรัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์ 
(2554 :27).ที่กล่าวว่า ดัชนีที่ใช้ในการตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์หากค่าสถิติ AGFI และค่า CFI  มีค่ามากกว่า 0.90 และค่าสถิติ RMSEA มีค่าน้อยกว่า 0.05 
แสดงได้ว่าโมเดลและข้อมูลเชิงประจักษ์มีความสอดคล้องกลมกลืน และสอดคล้องกับเกณฑ์ของ เสรี  
ชัดแช้ม  และสุชาดา  กรเพชรปาณี (2546: 11)  ที่ใช้เกณฑ์ในการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่าง
ข้อมูลเชิงประจักษ์กับโมเดลทางทฤษฎีให้พิจารณา ดัชนี GFI, AGFI  มีค่ามากกว่า 0.90  ดัชชนี  CFI  มี
ค่ามากกว่า  0.95  และดัชนี  RMSEA  มีค่าต่ ากว่า  0.06  แสดงว่าโมเดลทางทฤษฎีสอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ์   จึงแสดงให้เห็นว่าแบบวัดคุณลักษณะนักวิจัยส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ที่ยึดแนวคิดคุณลักษณะนักวิจัยของเบิร์กและลาตินที่ประกอบด้วยคุณลักษณะนักวิจัย  5  ด้าน  คือด้าน
ความใจกว้าง  ด้านความอยากรู้อยากเห็น  ด้านความซื่อสัตย์  ด้านความอุตสาหะ  และด้านความรู้มี
ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง 

 
ข้อเสนอแนะ 

 ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถสรุปเป็นข้อเสนอแนะในการน าไปใช้  และการวิจัยได้ดังนี้ 
  1.  ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
   แบบวัดคุณลักษณะนักวิจัยส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่สร้างขึ้น
สามารถน าไปวัดคุณลักษณะนักวิจัยในนักเรียนเพื่อที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนารูปแบบการสอนหรือ
กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะนักวิจัยของนักเรียนต่อไป 
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  2.  ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
   2.1  ควรท าการศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะนักวิจัยกับกลุ่มตัวอย่างที่ มีความ
แตกต่างกันในด้านต่างๆ ระดับการศึกษา  สติปัญญา  หรือโอกาสที่ได้รับในการสนับสนุนหรือส่งเสริมใน
การท ากิจกรรมต่างๆ  เป็นต้น  เพื่อน าไปสู่การพัฒนาและส่งเสริมคุณลักษณะวิจัยในแต่ละดับชั้ นให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
   2.2  ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ยึดแนวคิดคุณลักษณะนักวิจัยของเบิร์ก  และลาติน   
ดังนั้นควรมีการศึกษาวิจัยการสร้างแบบวัดคุณลักษณะนักวิจัยโดยใช้ทฤษฎีอ่ืนๆ เช่นของพอลสัน (Paul-
son.2001: 50)  ของจิตราภา  กุณฑลบุตร  (2550: 29) ของกรมวิชาการเพิ่มขึ้นเพื่อให้ครอบคลุมและมี
ความหลากหลายส าหรับเลือกใช้วัดคุณลักษณะนักวิจัยในนักเรียนที่มีระดับชั้นหรือความเข้าใจที่แตกต่าง
กัน  เพื่อน าผลที่ได้ไปเป็นแนวทางในการส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะนักวิจัยที่เหมาะสมต่อไปใน
อนาคต 
   2.3  การสร้างแบบวัดคุณลักษณะนักวิจัย  ผู้วิจัยสร้างขึ้นส าหรับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น  ดังนั้นควรมีการสร้างและพัฒนาแบบวัดคุณลักษณะนักวิจัยในระดับชั้นอ่ืนๆ และ
ควรสร้างให้ครอบคลุมสามารถประยุกต์ใช้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ได้ 

2.4  ควรมีการสร้างเครื่องมือในรูปแบบที่หลากหลาย  เช่น  แบบสังเกต  แบบวัดที่มี
ลักษณะข้อค าถามเป็นสถานการณ์   ประกอบในการใช้แบบวัดคุณลักษณะนักวิจัยเพื่อให้สามารถวัด
คุณลักษณะนักวิจัยของผู้ถูกทดสอบได้อย่างถูกต้องยิ่งขึ้น 
        2.4  ลักษณะของข้อค าถามในการวิจัยไม่ควรชี้น าไปในทางที่ดีหรือไม่ดีชัดเจนจนเกินไป  
ควรตรวจสอบเรื่องความก ากวมในเรื่องการใช้ภาษาให้ถูกต้อง 
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ตาราง  16  ดัชนีความสอดคล้องของการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ ในการตรวจสอบคุณภาพของแบบ 
  วัดคุณลักษณะนักวิจัยจ านวน 112 ข้อ  (พิจารณาคัดเลือกค่า IOC≥ 0.50) 
 

คุณลักษณะนักวิจัยด้าน ข้อ 
ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 

รวม IOC ผลการคัดเลือก 
1 2 3 4 5 

ความใจกว้าง 1 1 1 1 1 1 5.00 1.00 คัดเลือกไว้ 
2 1 1 1 1 1 5.00 1.00 คัดเลือกไว้ 
3 1 1 1 1 1 5.00 1.00 คัดเลือกไว้ 
4 1 1 1 1 1 5.00 1.00 คัดเลือกไว้ 
5 1 1 1 1 1 5.00 1.00 คัดเลือกไว้ 
6 0 1 0 0 0 1.00 0.20 ตัดออก 
7 1 1 1 1 1 5.00 1.00 คัดเลือกไว้ 
8 1 1 1 1 1 5.00 1.00 คัดเลือกไว้ 
9 1 1 1 1 0 4.00 0.80 คัดเลือกไว้ 
10 1 1 1 1 0 4.00 0.80 คัดเลือกไว้ 
11 1 0 1 1 1 4.00 0.80 คัดเลือกไว้ 
12 1 1 1 1 1 5.00 1.00 คัดเลือกไว้ 
13 1 1 1 1 1 5.00 1.00 คัดเลือกไว้ 
14 -1 1 1 1 1 3.00 0.60 คัดเลือกไว้ 
15 -1 1 1 1 0 2.00 0.40 ตัดออก 
16 1 1 1 1 1 5.00 1.00 คัดเลือกไว้ 
17 1 0 1 1 0 3.00 0.60 คัดเลือกไว้ 
18 1 1 1 1 1 5.00 1.00 คัดเลือกไว้ 
19 1 1 1 1 1 5.00 1.00 คัดเลือกไว้ 
20 1 1 0 1 0 3.00 0.60 คัดเลือกไว้ 
21 1 1 1 1 1 5.00 1.00 คัดเลือกไว้ 
22 1 1 1 1 1 5.00 1.00 คัดเลือกไว้ 
23 1 1 1 1 0 4.00 0.80 คัดเลือกไว้ 
24 1 1 1 1 1 5.00 1.00 คัดเลือกไว้ 
25 1 1 1 1 1 5.00 1.00 คัดเลือกไว้ 
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ตาราง 16  (ต่อ)  

คุณลักษณะนักวิจัยด้าน ข้อ 
ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 

รวม IOC ผลการคัดเลือก 
1 2 3 4 5 

ความอยากรู้อยากเห็น 26 1 1 1 1 0 4.00 0.80 คัดเลือกไว้ 
27 0 1 1 0 1 3.00 0.60 คัดเลือกไว้ 
28 0 1 1 0 1 3.00 0.60 คัดเลือกไว้ 
29 0 1 1 0 1 3.00 0.60 คัดเลือกไว้ 
30 1 1 1 1 0 4.00 0.80 คัดเลือกไว้ 
31 0 1 1 0 1 3.00 0.60 คัดเลือกไว้ 
32 -1 1 1 1 1 3.00 0.60 คัดเลือกไว้ 
33 1 1 1 1 1 5.00 1.00 คัดเลือกไว้ 
34 -1 0 0 0 0 -1.00 -0.20 ตัดออก 
35 1 1 1 1 1 5.00 1.00 คัดเลือกไว้ 
36 1 1 1 1 1 5.00 1.00 คัดเลือกไว้ 
37 1 1 1 1 1 5.00 1.00 คัดเลือกไว้ 
38 0 1 1 1 0 3.00 0.60 คัดเลือกไว้ 
39 0 1 1 1 1 4.00 0.80 คัดเลือกไว้ 
40 1 1 1 1 1 5.00 1.00 คัดเลือกไว้ 
41 1 1 1 0 1 4.00 0.80 คัดเลือกไว้ 
42 1 1 1 1 0 4.00 0.80 คัดเลือกไว้ 
43 0 0 1 1 1 3.00 0.60 คัดเลือกไว้ 
44 -1 1 1 1 1 3.00 0.60 คัดเลือกไว้ 
45 1 1 1 1 0 4.00 0.80 คัดเลือกไว้ 
46 0 1 1 1 0 3.00 0.60 คัดเลือกไว้ 

ความซื่อสัตย์ 47 1 1 1 1 1 5.00 1.00 คัดเลือกไว้ 
48 1 1   1 0 3.00 0.60 คัดเลือกไว้ 
49 1 1 1 1 1 5.00 1.00 คัดเลือกไว้ 
50 1 1 1 1 1 5.00 1.00 คัดเลือกไว้ 
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ตาราง  16 (ต่อ)  

คุณลักษณะนักวิจัยด้าน ข้อ 
ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 

รวม IOC ผลการคัดเลือก 
1 2 3 4 5 

 51 1 1 1 1 1 5.00 1.00 คัดเลือกไว้ 
52 1 1 1 1 0 4.00 0.80 คัดเลือกไว้ 
53 1 1 1 1 1 5.00 1.00 คัดเลือกไว้ 
54 1 1 1 1 1 5.00 1.00 คัดเลือกไว้ 
55 1 1 1 1 0 4.00 0.80 คัดเลือกไว้ 
56 1 1 1 1 1 5.00 1.00 คัดเลือกไว้ 
57 0 1 1 0 1 3.00 0.60 คัดเลือกไว้ 
58 1 0 1 1 1 4.00 0.80 คัดเลือกไว้ 
59 0 1 1 1 1 4.00 0.80 คัดเลือกไว้ 
60 1 1 1 1 -1 3.00 0.60 คัดเลือกไว้ 
61 1 1 1 1 -1 3.00 0.60 คัดเลือกไว้ 
62 1 0 1 1 -1 2.00 0.40 ตัดออก 
63 -1 0 0 0 -1 -2.00 -0.40 ตัดออก 
64  0 1 1 1 1 4.00 0.80 คัดเลือกไว้ 
65 1 1 1 1 1 5.00 1.00 คัดเลือกไว้ 
66 1 1 1 1 0 4.00 0.80 คัดเลือกไว้ 
67 1 1 1 0 1 4.00 0.80 คัดเลือกไว้ 
68 -1 0 0 0 0 -1.00 -0.20 ตัดออก 
69 1 1 1 1 0 4.00 0.80 คัดเลือกไว้ 
70 1 1 1 1 0 4.00 0.80 คัดเลือกไว้ 

ความอุตสาหะ 71 1 1 1 1 1 5.00 1.00 คัดเลือกไว้ 
72 1 1 1 1 1 5.00 1.00 คัดเลือกไว้ 
73 -1 1 1 1 1 3.00 0.60 คัดเลือกไว้ 
74 0 -1 0 0 0 -1.00 -0.20 ตัดออก 
75 0 0 1 1 0 2.00 0.40 ตัดออก 

 



116 
 

ตาราง  16 (ต่อ)  

คุณลักษณะนักวิจัยด้าน ข้อ 
ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 

รวม IOC ผลการคัดเลือก 
1 2 3 4 5 

 76 1 0 1 1 1 4.00 0.80 คัดเลือกไว้ 
77 0 1 1 1 0 3.00 0.60 คัดเลือกไว้ 
78 0 1 1 1 1 4.00 0.80 คัดเลือกไว้ 
79 1 1 1 1 1 5.00 1.00 คัดเลือกไว้ 
80 -1 -1 0 0 0 -2.00 -0.40 ตัดออก 
81 1 1 1 1 1 5.00 1.00 คัดเลือกไว้ 
82 1 1 1 1 1 5.00 1.00 คัดเลือกไว้ 
83 1 1 1 1 1 5.00 1.00 คัดเลือกไว้ 
84 1 1 1 1 1 5.00 1.00 คัดเลือกไว้ 
85 -1 1 1 1 0 2.00 0.40 ตัดออก 
86 1 1 1 0 0 3.00 0.60 คัดเลือกไว้ 
87 0 -1 0 0 0 -1.00 -0.20 ตัดออก 
88 0 1 1 1 1 4.00 0.80 คัดเลือกไว้ 
89 1 1 1 1 1 5.00 1.00 คัดเลือกไว้ 

ความรู ้ 90 0 1 1 0 1 3.00 0.60 คัดเลือกไว้ 
91 0 1 1 0 1 3.00 0.60 คัดเลือกไว้ 
92 -1 0 1 1 1 2.00 0.40 ตัดออก 
93 1 1 1 1 1 5.00 1.00 คัดเลือกไว้ 
94 1 1 1 0 0 3.00 0.60 คัดเลือกไว้ 
95 -1 1 1 0 0 1.00 0.20 ตัดออก 
96 1 1 1 1 0 4.00 0.80 คัดเลือกไว้ 
97 -1 1 1 0 0 1.00 0.20 ตัดออก 
98 1 1 1 1 1 5.00 1.00 คัดเลือกไว้ 
99 1 1 1 1 0 4.00 0.80 คัดเลือกไว้ 
100 1 1 1 1 1 5.00 1.00 คัดเลือกไว้ 
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ตาราง   16 (ต่อ)  

คุณลักษณะนักวิจัยด้าน ข้อ 
ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 

รวม IOC แปลผล 
1 2 3 4 5 

 101 1 1 1 1 0 4.00 0.80 คัดเลือกไว้ 
102 1 1 1 1 1 5.00 1.00 คัดเลือกไว้ 
103 1 1 1 1 -1 3.00 0.60 คัดเลือกไว้ 
104 1 1 1 1 -1 3.00 0.60 คัดเลือกไว้ 
105 1 1 1 1 1 5.00 1.00 คัดเลือกไว้ 
106 1 1 1 1 1 5.00 1.00 คัดเลือกไว้ 
107 1 1 1 1 -1 3.00 0.60 คัดเลือกไว้ 
108 1 1 1 1 -1 3.00 0.60 คัดเลือกไว้ 
109 1 1 1 0 0 3.00 0.60 คัดเลือกไว้ 
110 1 1 1 0 1 4.00 0.80 คัดเลือกไว้ 
111 1 1 1 0 0 3.00 0.60 คัดเลือกไว้ 
112 1 0 1 0 -1 1.00 0.20 ตัดออก 
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ตาราง 17 ค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบวัดคุณลักษณะนักวิจัยส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 

ตอนต้นจ านวน  97 ข้อ 

 

คุณลักษณะนักวิจัยด้าน ข้อ ค่าอ านาจจ าแนก (r) ผลการคัดเลือก 

ความใจกว้าง 
ค่าความเชื่อมั่น = 0.86 

1 0.60 คัดเลือกไว้ 
2 0.46 คัดเลือกไว้ 
3 0.54 คัดเลือกไว้ 
4 0.48 คัดเลือกไว้ 
5 0.52 คัดเลือกไว้ 
6 0.53 คัดเลือกไว้ 
7 0.60 คัดเลือกไว้ 
8 0.58 คัดเลือกไว้ 
9 0.53 คัดเลือกไว้ 
10 0.23 คัดเลือกไว้ 
11 0.36 คัดเลือกไว้ 
12 0.34 คัดเลือกไว้ 
13 0.32 คัดเลือกไว้ 
14 0.38 คัดเลือกไว้ 
15 0.50 คัดเลือกไว้ 
16 0.64 คัดเลือกไว้ 
17 0.51 คัดเลือกไว้ 
18 0.55 คัดเลือกไว้ 
19 0.60 คัดเลือกไว้ 
20 0.58 คัดเลือกไว้ 
21 -0.32 ตัดออก 
22 0.26 คัดเลือกไว้ 
23 0.42 คัดเลือกไว้ 
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ตาราง 17 (ต่อ)  

คุณลักษณะนักวิจัยด้าน ข้อ ค่าอ านาจจ าแนก (r) ผลการคัดเลือก 

ความอยากรู้อยากเห็น 
ค่าความเชื่อมั่น = 0.85 

24 0.40 คัดเลือกไว้ 
25 0.36 คัดเลือกไว้ 
26 0.50 คัดเลือกไว้ 
27 0.53 คัดเลือกไว้ 
28 0.31 คัดเลือกไว้ 
29 0.12 ตัดออก 
30 0.45 คัดเลือกไว้ 
31 0.58 คัดเลือกไว้ 
32 0.27 คัดเลือกไว้ 
33 0.51 คัดเลือกไว้ 
34 0.55 คัดเลือกไว้ 
35 0.58 คัดเลือกไว้ 
36 0.51 คัดเลือกไว้ 
37 0.46 คัดเลือกไว้ 
38 0.52 คัดเลือกไว้ 
39 0.53 คัดเลือกไว้ 
40 0.30 คัดเลือกไว้ 
41 0.34 คัดเลือกไว้ 
42 0.61 คัดเลือกไว้ 
43 0.52 คัดเลือกไว้ 

ความซื่อสัตย์ 
ค่าความเชื่อมั่น = 0.80 

44 0.32 คัดเลือกไว้ 
45 0.29 คัดเลือกไว้ 
46 0.07 ตัดออก 
47 0.18 ตัดออก 
48 0.25 คัดเลือกไว้ 
49 0.19 ตัดออก 



120 
 

ตาราง 17 (ต่อ)  

คุณลักษณะนักวิจัยด้าน ข้อ ค่าอ านาจจ าแนก (r) ผลการคัดเลือก 

 50 0.32 คัดเลือกไว้ 
51 0.41 คัดเลือกไว้ 
52 0.26 คัดเลือกไว้ 
53 0.21 คัดเลือกไว้ 
54 0.51 คัดเลือกไว้ 
55 0.48 คัดเลือกไว้ 
56 0.57 คัดเลือกไว้ 
57 0.53 คัดเลือกไว้ 
58 0.12 ตัดออก 
59 0.23 คัดเลือกไว้ 
60 0.52 คัดเลือกไว้ 
61 0.48 คัดเลือกไว้ 
62 0.53 คัดเลือกไว้ 
63 0.55 คัดเลือกไว้ 
64 0.56 คัดเลือกไว้ 

ความอุตสาหะ 
ค่าความเชื่อมั่น = 0.87 

65 0.68 คัดเลือกไว้ 
66 0.65 คัดเลือกไว้ 
67 0.52 คัดเลือกไว้ 
68 0.16 ตัดออก 
69 0.56 คัดเลือกไว้ 
70 0.61 คัดเลือกไว้ 
71 0.70 คัดเลือกไว้ 
72 0.70 คัดเลือกไว้ 
73 0.70 คัดเลือกไว้ 
74 0.59 คัดเลือกไว้ 
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ตาราง 17 (ต่อ)  

คุณลักษณะนักวิจัยด้าน ข้อ ค่าอ านาจจ าแนก (r) ผลการคัดเลือก 

 75 0.64 คัดเลือกไว้ 
76 0.58 คัดเลือกไว้ 
77 0.48 คัดเลือกไว้ 
78 0.20 ตัดออก 

ความรู ้
ค่าความเชื่อมั่น = 0.88 

79 0.45 คัดเลือกไว้ 
80 0.53 คัดเลือกไว้ 
81 0.52 คัดเลือกไว้ 
82 0.16 ตัดออก 
83 0.55 คัดเลือกไว้ 
84 0.56 คัดเลือกไว้ 
85 0.68 คัดเลือกไว้ 
86 0.65 คัดเลือกไว้ 
87 0.66 คัดเลือกไว้ 
88 0.61 คัดเลือกไว้ 
89 0.66 คัดเลือกไว้ 
90 0.67 คัดเลือกไว้ 
91 0.57 คัดเลือกไว้ 
92 0.62 คัดเลือกไว้ 
93 0.63 คัดเลือกไว้ 
94 0.55 คัดเลือกไว้ 
95 0.14 ตัดออก 
96 0.26 คัดเลือกไว้ 
97 0.27 คัดเลือกไว้ 
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ตาราง 18 ค่าอ านาจจ าแนก (r) และค่าความเชื่อมั่น ( ) ของแบบวัดคุณลักษณะนักวิจัยส าหรับ 

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจ านวน  60 ข้อ 
 

คุณลักษณะนักวิจัยด้าน ข้อ ค่าอ านาจจ าแนก (r) ค่าความเชื่อมั่น   

ความใจกว้าง 
 

1 0.46 

0.86 

2 0.44 
3 0.40 
4 0.60 
5 0.58 
6 0.65 
7 0.57 
8 0.62 
9 0.43 
10 0.53 
11 0.62 
12 0.63 

ความอยากรู้อยากเห็น 
 

13 0.56 

0.86 

14 0.62 
 15 0.63 
 16 0.57 
 17 0.56 
 18 0.53 
 19 0.54 
 20 0.35 
 21 0.55 
 22 0.62 
 23 0.57 
 24 0.46 
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ตาราง 18 (ต่อ)  
 

คุณลักษณะนักวิจัยด้าน ข้อ ค่าอ านาจจ าแนก (r) ค่าความเชื่อมั่น   

ความซื่อสัตย์ 
 

25 0.42 

0.88 

26 0.50 
27 0.62 
28 0.54 
29 0.56 
30 0.60 
31 0.62 
32 0.63 
33 0.61 
34 0.61 
35 0.61 
36 0.58 

ความอุตสาหะ 
 

37 0.62 

0.88 

38 0.63 
39 0.49 
40 0.39 
41 0.56 
42 0.67 
43 0.70 
44 0.62 
45 0.60 
46 0.67 
47 0.51 
48 0.54 
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ตาราง 18 (ต่อ)  
 

คุณลักษณะนักวิจัยด้าน ข้อ ค่าอ านาจจ าแนก (r) ค่าความเชื่อมั่น   

ความรู ้
 

49 0.68 

0.92 

50 0.68 
51 0.64 
52 0.64 
53 0.67 
54 0.68 
55 0.69 
56 0.72 
57 0.70 
58 0.69 
59 0.71 
60 0.71 
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ภาคผนวก ข 
ค าสั่งการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 

ตัวอย่างผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
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ค าสั่งการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของ 
แบบวัดคุณลักษณะนักวิจัยส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
 

TI 2ben                                                                         
1588 
!DA NI=60 NO=1588 MA=CM 
SY='D:\230256thesis1\14\full 1588\5full1588\second\2ben.dsf' NG=1 
MO NY=60 NK=1 NE=5 BE=FU GA=FI PS=SY TE=SY  
LE 
TA TB TC TD TE  
LK 
RESEARCH  
FR LY(2,1) LY(3,1) LY(4,1) LY(5,1) LY(6,1) LY(7,1) LY(8,1) LY(9,1) LY(10,1)  
FR LY(11,1) LY(12,1) LY(14,2) LY(15,2) LY(16,2) LY(17,2) LY(18,2) LY(19,2) 
LY(20,2)  
FR LY(21,2) LY(22,2) LY(23,2) LY(24,2) LY(26,3) LY(27,3) LY(28,3) LY(29,3) 
LY(30,3)  
FR LY(31,3) LY(32,3) LY(33,3) LY(34,3) LY(35,3) LY(36,3) LY(38,4) LY(39,4) 
LY(40,4)  
FR LY(41,4) LY(42,4) LY(43,4) LY(44,4) LY(45,4) LY(46,4) LY(47,4) LY(48,4) 
LY(50,5)  
FR LY(51,5) LY(52,5) LY(53,5) LY(54,5) LY(55,5) LY(56,5) LY(57,5) LY(58,5) 
LY(59,5)  
FR LY(60,5) GA(1,1) GA(2,1) GA(3,1) GA(4,1) GA(5,1) TE(2,1) TE(3,2) TE(6,5)  
FR TE(8,7) TE(9,8) TE(11,10) TE(12,11) TE(13,12) TE(14,13) TE(15,14) TE(16,8) 
TE(17,16)  
FR TE(18,17) TE(20,19) TE(22,21) TE(23,22) TE(24,22) TE(24,23) TE(25,4) 
TE(25,23) TE(25,24)  
FR TE(27,8) TE(27,26) TE(28,25) TE(28,27) TE(29,25) TE(29,28) TE(30,25) 
TE(30,28) TE(30,29)  
FR TE(31,29) TE(31,30) TE(32,12) TE(32,31) TE(34,25) TE(35,3) TE(35,17) 
TE(35,24) TE(36,34)  
FR TE(36,35) TE(38,37) TE(39,29) TE(41,40) TE(42,40) TE(42,41) TE(43,41) 
TE(43,42) TE(44,1)  
FR TE(44,43) TE(45,1) TE(45,29) TE(46,26) TE(46,45) TE(47,10) TE(47,14) 
TE(47,23) TE(47,24)  
FR TE(47,26) TE(47,35) TE(47,39) TE(47,41) TE(47,42) TE(48,47) TE(49,27) 
TE(49,45) TE(49,48)  
FR TE(50,48) TE(50,49) TE(53,29) TE(53,52) TE(54,25) TE(54,48) TE(54,53) 
TE(56,55) TE(57,17)  
FR TE(57,55) TE(57,56) TE(58,34) TE(58,43) TE(58,57) TE(59,57) TE(59,58) 
TE(60,56) TE(60,57)  
FR TE(60,58) TE(60,59)  
VA 1.00 LY(1,1) LY(13,2) LY(25,3) LY(37,4) LY(49,5)  
PD 
OU  
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DATE: 03/26/2013 
TIME: 22:50 

 

P R E L I S  2.72 
BY 
 

Karl G. J”reskog & Dag S”rbom 
 

 

This program is published exclusively by 
Scientific Software International, Inc. 

7383 N. Lincoln Avenue, Suite 100 
Lincolnwood, IL 60712, U.S.A. 

Phone: (800)247-6113, (847)675-0720, Fax: (847)675-2140 
Copyright by Scientific Software International, Inc., 1981-2005 
Use of this program is subject to the terms specified in the 

Universal Copyright Convention. 
Website: www.ssicentral.com 

 

 The following lines were read from file D:\230256thesis1\14\full 

1588\5full1588\second\2ben.PR2: 
 

 !PRELIS SYNTAX: Can be edited 
 SY='D:\230256thesis1\14\full 1588\5full1588\second\2ben.PSF' 
 SE 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
 SE 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 
 SE 56 57 58 59 60 61 62 63 64 
 OU MA=CM XT 
 

  Total Sample Size =   1588 
 

 Univariate Summary Statistics for Continuous Variables 
 

 Variable     Mean  St. Dev.   T-Value  Skewness  Kurtosis  Minimum Freq.  Maximum Freq. 
 --------     ----  --------   -------  --------  --------  ------- -----  ------- ----- 
       A1    4.296     0.737   232.434    -0.634    -0.498    1.000     1    5.000   725 
       a2    4.343     0.816   212.177    -1.221     1.310    1.000     9    5.000   829 
       a3    4.342     0.828   208.842    -1.320     1.962    1.000    20    5.000   837 
       A4    4.284     0.789   216.264    -0.726    -0.368    1.000     3    5.000   764 
       A5    4.317     0.848   202.992    -1.271     1.735    1.000    22    5.000   825 
       A6    4.319     0.792   217.372    -0.814    -0.253    1.000     3    5.000   810 
       A7    4.290     0.785   217.670    -0.801     0.009    1.000     5    5.000   760 
       A8    4.305     0.767   223.780    -0.799     0.016    1.000     4    5.000   761 
       A9    4.339     0.905   191.057    -1.558     2.537    1.000    36    5.000   883 
      A10    4.284     0.834   204.597    -1.152     1.328    1.000    15    5.000   768 
      A11    4.338     0.744   232.243    -0.736    -0.441    1.000     1    5.000   788 
      A12    4.326     0.768   224.358    -0.807    -0.156    1.000     3    5.000   794 
      B13    4.134     0.840   196.102    -0.652    -0.034    1.000    10    5.000   628 
      B14    4.122     0.845   194.301    -0.466    -0.759    1.000     4    5.000   643 
      B15    4.135     0.850   193.798    -0.501    -0.704    1.000     5    5.000   661 
      B16    4.119     0.854   192.280    -0.485    -0.676    1.000     6    5.000   648 
      B17    4.122     0.902   182.036    -0.577    -0.643    1.000     7    5.000   697 
      B18    4.128     0.863   190.648    -0.533    -0.677    1.000     4    5.000   662 
      B19    4.128     0.849   193.789    -0.644    -0.218    1.000     6    5.000   629 
      B20    4.127     0.960   171.356    -1.022     0.606    1.000    26    5.000   691 
      B21    4.120     0.859   191.223    -0.568    -0.412    1.000     8    5.000   644 
      B22    4.121     0.834   196.996    -0.471    -0.676    1.000     4    5.000   626 
      B23    4.116     0.836   196.196    -0.519    -0.437    1.000     7    5.000   619 
      B24    4.124     0.847   194.026    -0.401    -1.058    1.000     1    5.000   655 
      C25    4.171     0.840   197.771    -0.573    -0.548    1.000     6    5.000   687 
      c26    4.173     0.854   194.591    -0.775     0.172    1.000    12    5.000   680 
      c27    4.176     0.864   192.650    -0.757     0.072    1.000    13    5.000   699 
      c28    4.186     0.851   196.078    -0.820     0.296    1.000    12    5.000   688 
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Variable     Mean  St. Dev.   T-Value  Skewness  Kurtosis  Minimum Freq.  Maximum Freq. 
 --------     ----  --------   -------  --------  --------  ------- -----  ------- ----- 
      c29    4.193     0.818   204.335    -0.693    -0.067    1.000     7    5.000   673 
      c30    4.163     0.818   202.729    -0.564    -0.408    1.000     6    5.000   651 
      c31    4.198     0.817   204.660    -0.670    -0.203    1.000     6    5.000   683 
      c32    4.175     0.812   204.801    -0.613    -0.225    1.000     7    5.000   654 
      c33    4.128     0.814   202.126    -0.456    -0.640    1.000     4    5.000   613 
      c34    4.192     0.825   202.463    -0.673    -0.219    1.000     6    5.000   683 

      c35    4.168     0.808   205.566    -0.480    -0.747    1.000     3    5.000   654 
      c36    4.183     0.800   208.413    -0.592    -0.313    1.000     5    5.000   650 
      D37    4.212     0.809   207.431    -0.568    -0.675    1.000     3    5.000   703 
      D38    4.190     0.792   210.924    -0.542    -0.580    1.000     2    5.000   654 
      D39    4.193     0.842   198.438    -0.757     0.099    1.000    11    5.000   696 
      D40    4.213     0.862   194.852    -0.980     0.819    1.000    18    5.000   718 
      D41    4.209     0.827   202.894    -0.794     0.273    1.000    11    5.000   696 
      D42    4.205     0.806   207.933    -0.525    -0.840    1.000     1    5.000   693 
      D43    4.184     0.800   208.343    -0.483    -0.879    2.000    19    5.000   662 
      D44    4.205     0.840   199.563    -0.683    -0.397    1.000     4    5.000   716 
      D45    4.206     0.815   205.695    -0.681    -0.252    1.000     4    5.000   687 
      D46    4.174     0.823   201.991    -0.576    -0.516    1.000     4    5.000   668 
      D47    4.166     0.870   190.760    -0.569    -0.756    1.000     4    5.000   717 
      D48    4.169     0.879   188.946    -0.619    -0.631    1.000     5    5.000   724 
      E49    4.001     0.852   187.037    -0.301    -0.775    1.000     5    5.000   533 
      E50    3.998     0.879   181.344    -0.298    -0.918    1.000     4    5.000   561 
      E51    4.012     0.881   181.398    -0.537    -0.213    1.000    12    5.000   545 
      E52    4.003     0.912   174.888    -0.434    -0.675    1.000     8    5.000   584 
      E53    4.006     0.880   181.497    -0.346    -0.837    1.000     4    5.000   563 
      E54    4.002     0.917   173.876    -0.298    -1.081    1.000     4    5.000   613 
      E55    4.030     0.873   184.039    -0.309    -0.970    1.000     4    5.000   589 
      E56    4.025     0.871   184.233    -0.295    -1.004    1.000     3    5.000   582 
      E57    4.008     0.897   177.969    -0.308    -0.976    1.000     5    5.000   594 
      E58    4.025     0.895   179.276    -0.302    -1.034    1.000     5    5.000   612 
      E59    4.016     0.882   181.390    -0.351    -0.840    1.000     5    5.000   578 
      E60    4.008     0.883   180.821    -0.328    -0.847    1.000     6    5.000   574 

 
2ben                                                                            

Number of Iterations =  5 
 LISREL Estimates (Maximum Likelihood)                            
         Measurement Equations 
  

A1 = 0.36*TA, Errorvar.= 0.41  , R2 = 0.24 
                               (0.015)            
                                27.00            
 a2 = 0.36*TA, Errorvar.= 0.54  , R2 = 0.19 
           (0.025)             (0.020)            
            14.17               27.32             
a3 = 0.34*TA, Errorvar.= 0.58  , R2 = 0.16 
           (0.026)             (0.021)            
            12.91               27.47             
 A4 = 0.54*TA, Errorvar.= 0.33  , R2 = 0.46 
           (0.030)             (0.013)            
            17.79               25.00             
 A5 = 0.55*TA, Errorvar.= 0.43  , R2 = 0.41 
           (0.032)             (0.017)            
            17.18               25.25             
 A6 = 0.59*TA, Errorvar.= 0.29  , R2 = 0.53 
           (0.032)             (0.012)            
            18.39               23.58     
   
 
 
 
 
 
 
       

 A7 = 0.49*TA, Errorvar.= 0.38  , R2 = 0.38 
           (0.029)             (0.015)            
            16.92               25.71             
 A8 = 0.52*TA, Errorvar.= 0.33  , R2 = 0.44 
           (0.029)             (0.013)            
            17.60               25.07             
 A9 = 0.41*TA, Errorvar.= 0.66  , R2 = 0.20 
           (0.030)             (0.024)            
            13.84               27.18             
 A10 = 0.47*TA, Errorvar.= 0.48  , R2 = 0.31 
           (0.029)             (0.018)            
            15.95               26.46             
 A11 = 0.48*TA, Errorvar.= 0.33  , R2 = 0.40 
           (0.028)             (0.013)            
            17.13               25.43             
A12 = 0.53*TA, Errorvar.= 0.31  , R2 = 0.47 
           (0.030)             (0.013)            
            17.87               24.75       
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B13 = 0.52*TB, Errorvar.= 0.44  , R2 = 0.37 
                               (0.017)            
                                26.23             
B14 = 0.57*TB, Errorvar.= 0.40  , R2 = 0.44 
           (0.023)             (0.016)            
            24.24               25.55             
B15 = 0.59*TB, Errorvar.= 0.39  , R2 = 0.47 
           (0.026)             (0.015)            
            22.26               25.28             
B16 = 0.54*TB, Errorvar.= 0.45  , R2 = 0.39 
           (0.026)             (0.017)            
            20.78               26.13             
B17 = 0.53*TB, Errorvar.= 0.54  , R2 = 0.33 
           (0.027)             (0.020)            
            19.54               26.56             
B18 = 0.49*TB, Errorvar.= 0.51  , R2 = 0.32 
           (0.026)             (0.019)            
            19.13               26.68             
B19 = 0.51*TB, Errorvar.= 0.47  , R2 = 0.35 
           (0.026)             (0.018)            
            20.04               26.42             
B20 = 0.37*TB, Errorvar.= 0.79  , R2 = 0.14 
           (0.027)             (0.029)            
            13.61               27.62             
B21 = 0.52*TB, Errorvar.= 0.48  , R2 = 0.35 
           (0.026)             (0.018)            
            20.02               26.35             
B22 = 0.55*TB, Errorvar.= 0.40  , R2 = 0.42 
           (0.026)             (0.016)            
            21.34               25.72             
B23 = 0.47*TB, Errorvar.= 0.48  , R2 = 0.31 
           (0.025)             (0.018)            
            19.06               26.67             
B24 = 0.40*TB, Errorvar.= 0.55  , R2 = 0.22 
           (0.024)             (0.020)            
            16.40               27.28             
C25 = 0.41*TC, Errorvar.= 0.50  , R2 = 0.29 
                               (0.019)            
                                26.38             
c26 = 0.41*TC, Errorvar.= 0.52  , R2 = 0.28 
           (0.025)             (0.020)            
            16.51               26.78      

c27 = 0.51*TC, Errorvar.= 0.44  , R2 = 0.42 
           (0.027)             (0.017)            
            18.74               25.59             
c28 = 0.43*TC, Errorvar.= 0.50  , R2 = 0.31 
           (0.027)             (0.019)            
            15.98               26.21             
c29 = 0.42*TC, Errorvar.= 0.45  , R2 = 0.32 
           (0.026)             (0.017)            
            16.30               26.20             
c30 = 0.45*TC, Errorvar.= 0.42  , R2 = 0.37 
           (0.027)             (0.016)            
            16.76               25.75             
c31 = 0.47*TC, Errorvar.= 0.40  , R2 = 0.40 
           (0.026)             (0.016)            
            18.43               25.50             
c32 = 0.50*TC, Errorvar.= 0.35  , R2 = 0.46 
           (0.026)             (0.014)            
            19.29               25.13             
c33 = 0.49*TC, Errorvar.= 0.38  , R2 = 0.43 
           (0.026)             (0.015)            
            18.89               25.61         

     

c34 = 0.50*TC, Errorvar.= 0.38  , R2 = 0.43 
           (0.028)             (0.015)            
            18.03               25.10             
c35 = 0.49*TC, Errorvar.= 0.36  , R2 = 0.44 
           (0.026)             (0.014)            
            19.04               25.40             
c36 = 0.44*TC, Errorvar.= 0.41  , R2 = 0.36 
           (0.025)             (0.016)            
            17.82               25.86             
D37 = 0.54*TD, Errorvar.= 0.37  , R2 = 0.44 
                               (0.014)            
                                25.85             
D38 = 0.53*TD, Errorvar.= 0.35  , R2 = 0.44 
           (0.020)             (0.014)            
            26.37               25.86             
D39 = 0.46*TD, Errorvar.= 0.51  , R2 = 0.29 
           (0.024)             (0.019)            
            19.38               26.92             
D40 = 0.33*TD, Errorvar.= 0.64  , R2 = 0.14 
           (0.024)             (0.023)            
            13.91               27.67             
D41 = 0.46*TD, Errorvar.= 0.47  , R2 = 0.30 
           (0.023)             (0.018)            
            19.79               26.72             
D42 = 0.55*TD, Errorvar.= 0.36  , R2 = 0.45 
           (0.023)             (0.014)            
            23.57               25.53             
D43 = 0.57*TD, Errorvar.= 0.32  , R2 = 0.50 
           (0.023)             (0.013)            
            24.76               25.11             
D44 = 0.55*TD, Errorvar.= 0.41  , R2 = 0.42 
           (0.024)             (0.016)            
            23.02               26.04             
D45 = 0.54*TD, Errorvar.= 0.38  , R2 = 0.43 
           (0.023)             (0.015)            
            23.24               25.81             
D46 = 0.61*TD, Errorvar.= 0.32  , R2 = 0.53 
           (0.024)             (0.013)            
            25.31               24.79             
 D47 = 0.54*TD, Errorvar.= 0.46  , R2 = 0.38 
           (0.025)             (0.018)            
            21.96               26.15             
 D48 = 0.54*TD, Errorvar.= 0.48  , R2 = 0.38 
           (0.025)             (0.018)            
            21.87               26.35             
 E49 = 0.61*TE, Errorvar.= 0.35  , R2 = 0.52 
                               (0.014)            
                                25.29             
 E50 = 0.62*TE, Errorvar.= 0.38  , R2 = 0.50 
           (0.019)             (0.015)            
            32.38               25.41             
 E51 = 0.62*TE, Errorvar.= 0.40  , R2 = 0.49 
           (0.023)             (0.015)            
            26.78               25.72             
 E52 = 0.62*TE, Errorvar.= 0.45  , R2 = 0.46 
           (0.024)             (0.017)            
            26.00               25.87             
 E53 = 0.61*TE, Errorvar.= 0.40  , R2 = 0.49 
           (0.023)             (0.016)            
            26.62               25.48             
 E54 = 0.66*TE, Errorvar.= 0.41  , R2 = 0.51 
           (0.024)             (0.016)            
            27.44               25.32 
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E55 = 0.62*TE, Errorvar.= 0.38  , R2 = 0.50 
           (0.023)             (0.015)            
            27.12               25.36             
 E56 = 0.63*TE, Errorvar.= 0.37  , R2 = 0.52 
           (0.023)             (0.015)            
            27.50               25.16             
 E57 = 0.63*TE, Errorvar.= 0.41  , R2 = 0.49 
           (0.024)             (0.016)            
            26.60               25.21             

 E58 = 0.61*TE, Errorvar.= 0.43  , R2 = 0.47 
           (0.024)             (0.017)            
            26.10               25.78             
 E59 = 0.62*TE, Errorvar.= 0.39  , R2 = 0.49 
           (0.023)             (0.016)            
            26.85               25.44             
 E60 = 0.62*TE, Errorvar.= 0.39  , R2 = 0.50 
           (0.023)             (0.015)            
            26.87               25.40   

  

Structural Equations 

 

  TA       = 0.81*RESEARCH, Errorvar.= 0.32  , R2 = 0.67 
           (0.044)                   (0.036)            
            18.20                     9.01              
  TB       = 0.93*RESEARCH, Errorvar.= 0.10  , R2 = 0.89 
           (0.037)                   (0.016)            
            24.89                     6.47              
  TC       = 0.90*RESEARCH, Errorvar.= 0.40  , R2 = 0.67 
           (0.045)                   (0.041)            
            19.84                     9.77              
  TD       = 0.91*RESEARCH, Errorvar.= 0.15  , R2 = 0.84 
           (0.034)                   (0.017)            
           26.86                     9.18              
  TE       = 0.89*RESEARCH, Errorvar.= 0.20  , R2 = 0.79 
           (0.031)                   (0.018)            
            29.06                     11.45 

 
Covariance Matrix of Latent Variables    
 

            TA         TB         TC         TD         TE         RESEARCH    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
 TA             0.98 
 TB             0.75       0.97 
 TC             0.72       0.83       0.98 
 TD             0.73       0.84       0.81       0.97 
 TE             0.72       0.83       0.79       0.80       0.99 
 RESEARCH       0.81       0.93       0.90       0.91       0.89       1.00 
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Goodness of Fit Statistics 
 

                            Degrees of Freedom = 1619 
               Minimum Fit Function Chi-Square = 3114.81 (P = 0.0) 
       Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 3230.95 (P = 0.0) 
       Chi-Square Difference with 1 Degree of Freedom = 11.96 (P = 0.00054) 
                Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 1611.95 
           90 Percent Confidence Interval for NCP = (1453.88 ; 1777.73) 

  
                        Minimum Fit Function Value = 1.96 
                Population Discrepancy Function Value (F0) = 1.02 
              90 Percent Confidence Interval for F0 = (0.92 ; 1.12) 
             Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.025 
            90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.024 ; 0.026) 
               P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05) = 1.00 

  
                  Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 2.30 
             90 Percent Confidence Interval for ECVI = (2.20 ; 2.41) 
                         ECVI for Saturated Model = 2.31 
                       ECVI for Independence Model = 187.65 

  
    Chi-Square for Independence Model with 1770 Degrees of Freedom = 297678.11 
                           Independence AIC = 297798.11 
                               Model AIC = 3652.95 
                             Saturated AIC = 3660.00 
                          Independence CAIC = 298180.32 
                               Model CAIC = 4997.07 
                            Saturated CAIC = 15317.52 

  
                          Normed Fit Index (NFI) = 0.99 
                        Non-Normed Fit Index (NNFI) = 0.99 
                     Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.91 
                        Comparative Fit Index (CFI) = 0.99 
                        Incremental Fit Index (IFI) = 0.99 
                         Relative Fit Index (RFI) = 0.99 

  
                             Critical N (CN) = 894.83 

  

  
                     Root Mean Square Residual (RMR) = 0.022 
                             Standardized RMR = 0.031 
                        Goodness of Fit Index (GFI) = 0.94 
                   Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.93 
                  Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.83 
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ภาคผนวก ค 
แบบวัดคุณลักษณะนักวิจัยส าหรับนักเรียน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
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แบบวัดคุณลักษณะนักวิจัย 

 
ตอนที่  1  สถานภาพของผู้ตอบ 
 ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย      ลงใน      ที่ตรงกับสภาพความเป็นจริงของนักเรียน 
 1.  เพศ    ชาย    หญิง       
 
 2.  ระดับชั้น   มัธยมศึกษาปีที่  1   มัธยมศึกษาปีที่  2   มัธยมศึกษาปีที่  3 
  
 3.  เกรดวิชาวิทยาศาสตร์ภาคเรียนที่ผ่านมาได้…………………….(โปรดระบุ) 
 
ตอนที่  2  แบบสอบถามวัดคุณลักษณะนักวิจัย 
 ค าชี้แจง  ให้นักเรียนพิจารณาข้อความแต่ละข้อความแล้วท าเครื่องหมาย    ลงในช่องตัวเลขที่
ตรงกับความรู้สึกหรือการปฏิบัติของนักเรียนเพียงข้อความละ  1  เครื่องหมาย    โดยตัวเลขแต่ละค่ามี
ความหมายดังนี้ 
 5 หมายถงึ    พฤติกรรมนั้นตรงกับความรู้สึกหรือการปฏิบัติของนักเรียนในระดับมากที่สุด 
 4 หมายถึง    พฤติกรรมนั้นตรงกับความรู้สึกหรือการปฏิบัติของนักเรียนในระดับมาก 
 3 หมายถึง    พฤติกรรมนั้นตรงกับความรู้สึกหรือการปฏิบัติของนักเรียนในระดับปานกลาง 
 2 หมายถึง    พฤติกรรมนั้นตรงกับความรู้สึกหรือการปฏิบัติของนักเรียนในระดับน้อย 
  1 หมายถึง    พฤติกรรมนั้นตรงกับความรู้สึกหรือการปฏิบัติของนักเรียนในระดับน้อยที่สุด 

ค าชี้แจง 
1.  แบบวัดฉบับนี้มีจุดประสงค์เพื่อวัดคุณลักษณะนักวิจัยส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น  
2.  แบบวัดนี้แบ่งออกเป็น  2  ตอน  คือ 
 ตอนที่  1    สถานภาพของผู้ตอบ 
 ตอนที่  2    แบบวัดคุณลักษณะนักวิจัย  จ านวน  60  ข้อ 
3.  ในการตอบให้ใช้ปากกาท าเครื่องหมาย     ลงในช่องที่ตรงกับความรู้สึกหรือตรงกับที่
นักเรียนเคยปฏิบัติมา  โปรดตอบแบบวัดทุกข้อตามความเป็นจริง  เพื่อเป็นประโยชน์ในการ
น าไปใช้ในการศึกษาคุณลักษณะนักวิจัยส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ชุดที่ 1  
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ข้อ ข้อความ 
ระดับความรู้สึก/

พฤติกรรม 
5 4 3 2 1 

1 นักเรียนยินดีรับฟังเหตุผลของเพื่อนที่มีความคิดเห็นต่างจากตนเองเพื่อน าไป
พิจารณาแก้ไขงานให้ดีขึ้น 

     

2 นักเรียนรับไม่ได้ที่ต้องรับฟังความคิดเห็นจากเพื่อนที่มีความเห็นต่าง      

3 เวลาประชุมกลุ่มในชั้นเรียน   มีเพื่อนยกมือโต้แย้งความคิดของนักเรียน  
นักเรียนรู้สึกไม่อยากรับฟังความเห็นจากเพื่อนคนนั้น 

     

4 ถึงแม้ไม่ชอบเพื่อนคนที่วิจารณ์ความคิดของนักเรียนเป็นการส่วนตัวแต่นักเรียน
ก็เคารพและรับฟังความคิดของเพื่อน 

     

5 การรับฟังความคิดเห็นผู้อ่ืนท าให้มุมมองความคิดของนักเรียนกว้างขึ้น      

6 นักเรียนเชื่อว่าการรับฟังค าวิจารณ์ของเพื่อนเป็นแรงผลักดันให้นักเรียนได้
พัฒนาตนเอง 

     

7 ถ้าท่ีประชุมไม่เห็นด้วยกับความคิดของนักเรียน  นักเรียนก็ยอมรับมติที่ประชุม      

8 ขณะประชุมกลุ่มมีเพื่อนโต้แย้งความคิดของนักเรียน  นักเรียนยินดีปรับเปลี่ยน
ความคิดถ้าความคิดนั้นสมเหตุสมผล 

     

9 ถ้านักเรียนเป็นหัวหน้ากลุ่ม  นักเรียนจะเปิดโอกาสให้เพื่อนได้แสดง     ความ
คิดเห็น เพื่อเลือกความคิดที่ดีที่สุด 

     

10 ถ้ามีเพื่อนโต้แย้งผลการทดลองที่นักเรียนน าเสนอหน้าชั้นเรียน  นักเรียน เต็มใจ
ที่จะรับฟัง 

     

11 แม้ว่านักเรียนมีความคิดที่ดีอยู่แล้ว  แต่นักเรียนยังเปิดโอกาสให้เพื่อน      ได้
แสดงความคิดเห็นเต็มที่   

     

12 นักเรียนเปิดโอกาสให้เพื่อนติชมผลงานของนักเรียน  เพื่อน าค าวิจารณ์ไป
ปรับปรุงงานของตนเองให้ดียิ่งขึ้น 

     

13 ถ้านักเรียนรู้ข่าวว่ามีต้นทุเรียนประหลาด  ออกลูกมาไม่มีหนามเกิดขึ้นใกล้ๆ 
บ้านนักเรียน  นักเรียนสนใจไปดูและพยายามหาสาเหตุเพิ่มเติม 

     

14 นักเรียนเป็นคนอยากรู้อยากเห็นและไม่รีรอที่จะหาค าตอบให้ได้      

15 นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการแสวงหาข้อเท็จจริงเพื่อมาอธิบายปัญหาอยู่
เสมอ 
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ข้อ ข้อความ 
ระดับความรู้สึก/

พฤติกรรม 
5 4 3 2 1 

16 เมื่อคุณครูสอนบทเรียนใหม่ นักเรียนพยายามแสวงหาความรู้เพิ่มเติมจาก
แหล่งต่างๆ 

     

17 เมื่อมีเวลาว่างนักเรียนชวนเพื่อนไปหาความรู้เพิ่มเติมในสิ่งที่นักเรียนสงสัย      

18 นักเรียนชอบใช้เวลากับการค้นคว้าหาข้อมูลมาอธิบายในสิ่งที่นักเรียนยังหา
ค าตอบไม่ได้ 

     

19 นักเรียนอ่านหนังสือแล้วไม่เข้าใจ  นักเรียนจะซักถามประเด็น  ที่สงสัยกับ
เพื่อนๆ  หรือคนรอบข้างอยู่เสมอ 

     

20 เมื่อเพื่อนๆ เล่าเรื่องแปลกใหม่  นักเรียนเรียนอยากรู้และซักถามรายละเอียด
เพิ่มเติม 

     

21 นักเรียนมักเข้าห้องสมุด  หรือค้นคว้าจากอินเตอร์เน็ตเพื่อหาความรู้เพิ่มเติมใน
สิ่งที่นักเรียนยังหาค าตอบไม่ได้ 

     

22 ถ้านักเรียนสงสัยเกี่ยวกับเรื่องใดก็ตามนักเรียนจะติดตามข่าวสารและอ่าน
หนังสือเพิ่มเติม 

     

23 นักเรียนคิดว่าตนเองเป็นคนช่างสังเกต และชอบหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ      

24 เมื่อเกิดสิ่งแปลกใหม่ในห้องเรียน  นักเรียนจะสังเกตเห็นและหาค าตอบได้ก่อน
ใคร 

     

25 ถ้าผลการทดลองวิทยาศาสตร์ออกมาผิดพลาดไม่ตรงประเด็น  นักเรียนก็จะ
น าเสนอข้อมูลโดยยึดหลักความเป็นจริงที่ท าการทดลองได้ 

     

26 นักเรียนแก้ไขข้อมูลที่ทดลองได้  ถ้าข้อมูลนั้นขัดแย้งกับความคิดของตนเอง      

27 นักเรียนไม่เสนอข้อมูลตามความเป็นจริง  ถ้าน าเสนอแล้วท าให้เกิดเรื่องยุ่งยาก
หรือเกิดข้อขัดแย้งภายในกลุ่ม 

     

28 ในชั่วโมงวิทยาศาสตร์ ถ้านักเรียนท าการทดลองเสร็จไม่ทันเวลา  นักเรียนจะ
เขียนผลการทดลองเท็จขึ้นมาเอง 

     

29 ถ้ามีเพื่อนมาวานให้นักเรียนช่วยท ารายงานแทนโดยให้ลอกผลการทดลองเป็น
สิ่งตอบแทนนักเรียนยินดีปฏิบัติตาม 

     

30 นักเรียนลืมบันทึกผลการทดลอง  จึงแอบลอกผลการทดลองของเพื่อนกลุ่มอ่ืน
แทน 
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ข้อ ข้อความ 
ระดับความรู้สึก/

พฤติกรรม 
5 4 3 2 1 

31 นักเรียนใช้ข้อมูลจากแบบสอบถามของเพื่อนกลุ่มอ่ืนแทน  เพื่อประหยัด เวลา
ในการเก็บข้อมูล 

     

32 นักเรียนเปลี่ยนแปลงข้อมูลเพื่อให้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสอดคล้องกับทฤษฎี      

33 ในการวิเคราะห์ผลการทดลอง  นักเรียนบันทึกผลตามหลักทฤษฎีที่ครูบอกโดย
ไม่สนใจผลการทดลองของตนเอง 

     

34 ถ้านักเรียนท าการทดลองแล้วได้ผลการทดลองแตกต่างจากกลุ่มเพื่อน  
นักเรียนจะบันทึกผลการทดลองให้เหมือนกลุ่มเพื่อน 

     

35 หลายครั้งที่นักเรียนท าการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบางส่วนเพื่อให้ง่ายต่อการ
วิเคราะห์ข้อมูล 

     

36 ผลการทดลองของกลุ่มนักเรียนไม่ได้ผลดีเท่าเพื่อน  นักเรียนจะวิเคราะห์และ
เสนอผลตามกลุ่มเพื่อน 

     

37 นักเรียนทุ่มเทก าลังกาย  ก าลังใจในการท างานที่ได้รับผิดชอบให้ส าเร็จ      

38 ถึงการเก็บข้อมูลในการท ารายงานจะล าบากแค่ไหน  นักเรียนก็พยายามท าจน
ส าเร็จ 

     

39 เมื่อใกล้เวลาส่งงานแล้วนักเรียนยังท าไม่ส าเร็จ  นักเรียนพยายามท างานให้
เสร็จทันเวลาให้ได้  แม้จะต้องอดนอน 

     

40 นักเรียนเชื่อว่า  ถ้าเราพยายามท าสิ่งใดแล้วงานชิ้นนั้นก็จะส าเร็จตามที่ต้ังใจไว้      

41 นักเรียนพยายามอย่างเต็มที่ในการท างานให้เสร็จ  เพื่อให้งานออกมาดี      

42 แม้ว่าการท ารายงานบางครั้งเป็นเรื่องยุ่งยาก  แต่นักเรียนก็มุ่งมั่นตั้งใจท าจน
ส าเร็จ 

     

43 เมื่อนักเรียนคิดท าสิ่งใดแล้วไม่ว่างานนั้นจะยากเพียงใด  นักเรียนต้องท าให้
ส าเร็จ 

     

44 นักเรียนอดทนแก้ไขงานจนกว่างานนั้นจะส าเร็จ  เพราะเชื่อว่าความพยายาม
อยู่ที่ไหน  ความส าเร็จอยู่ที่นั่น 

     

45 ถ้านักเรียนถูกครูต าหนิผลงาน   นักเรียนจะอดทนและพยายามท าผลงานนั้น
ให้ดีขึ้น 
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ข้อ ข้อความ 
ระดับความรู้สึก/

พฤติกรรม 
5 4 3 2 1 

46 เมื่อนักเรียนเกิดปัญหาในการท ารายงาน  นักเรียนจะไม่ละความและพยายาม
ท าจนส าเร็จให้ได้ 

     

47 นักเรียนชอบแก้ไขปัญหาที่ยากและซับซ้อนอย่างไม่ลดละจนกว่าจะได้ค าตอบ
ที่ถูกต้อง 

     

48 ถึงนักเรียนไม่เก่งวิชาคณิตศาสตร์  นักเรียนก็ฝึกท าแบบฝึกหัดเป็นประจ า
เพื่อให้เข้าใจมากขึ้น 

     

49 นักเรียนสามารถระบุขอบเขตของเนื้อหาที่จะท าโครงงานได้      

50 นักเรียนมั่นใจว่าสามารถระบุตัวแปรท่ีใช้ในการทดลองได้      

51 ถ้ามีเพื่อนมาขอร้องให้นักเรียนช่วยแนะน าการเขียนรายงานโครงงาน  นักเรียน
สามารถช่วยเพื่อนได้ 

     

52 ขั้นตอนในการเขียนรายงานการทดลองทางวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งที่นักเรียน
สามารถท าได้ 

     

53 นักเรียนมีความเข้าใจในล าดับขั้นตอนในการเขียนรายงานโครงงาน      

54 นักเรียนเชื่อว่าตนเองสามารถเขียนรายงานโครงงานได้ถูกต้องทุกขั้นตอน      

55 ถ้ามีเพื่อนถามว่าการเขียนวัตถุประสงค์ควรอยู่ส่วนไหนของรายงาน  นักเรียน
สามารถให้ค าตอบเพื่อนได้ 

     

56 นักเรียนสามารถเป็นผู้ช่วยหรือเป็นที่ปรึกษาในการวิเคราะห์ข้อมูล           ให้
เพื่อนได้ 

     

57 การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นเรื่องง่ายส าหรับนักเรียน      

58 ในการท ารายงานถ้าต้องหาค่าร้อยละนักเรียนสามารถท าได้      

59 ถ้าเพื่อนขอร้องให้นักเรียนช่วยสอนวิธีการหาค่าเฉลี่ยส าหรับใช้ในการท า
รายงานนักเรียนสามารถช่วยแนะน าเพื่อนได้ 

     

60 นักเรียนสามารถสอนวิธีวิเคราะห์ข้อมูลให้เพื่อนได้      
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