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การพัฒนาชุดแบบวัดทางอเิลก็ทรอนิกส์ของคุณลักษณะอันพงึประสงค์ด้านใฝ่เรียนรู้ 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551  
ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสังกัดส านักงาน 

เขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต 19 (จังหวัดเลย)1 
 
The Development of an Electronics Learning Package to Measure Desirable 

Attribute of Learning Enthusiasm Behavior Based on Basic Educational  
Core Curriculum B.E. 2551 for Mathayomsueksa 4 Students  

at the Schools Under the Secondary Educational  
Service Area Office 19 (Loei).1 
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บทคัดย่อ 
 
 การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์ 1)เพ่ือสร้างและพฒันาชดุแบบวดัทางอิเล็กทรอนิกส์
ของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านใฝ่เรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา           
ขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสังกัด
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 19 (จงัหวดัเลย) 2) เพ่ือหาคณุภาพของ
เคร่ืองมือวดัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ด้านใฝ่เรียนรู้ ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษา     
ปีท่ี 4 ท่ีสร้างขึน้ และ 3) เพื่อทดสอบหาเกณฑ์ปกติ ของเคร่ืองมือวัดคุณลักษณะ        
อนัพึงประสงค์ด้านใฝ่เรียนรู้ ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ในสงักัดส านักงาน
เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 19 (จงัหวดัเลย) กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้
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3 รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย 
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี 
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เป็นครูท่ีปรึกษาของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 จ านวน 20 คน และนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา
ปีท่ี 4 จ านวน 1,130 คน ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย
ค รัง้นี เ้ป็นแบบวัดคุณ ลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านใฝ่ เรียน รู้ ส าห รับนัก เรียน                 
ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4 ตามหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551    
ท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้มีลักษณะเป็นแบบสถานการณ์  4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ และ        
แบบสังเกตพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านใฝ่เรียนรู้ ส าหรับครูท่ีปรึกษา
นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 มีลกัษณะเป็นแบบวดัมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับ 
จ านวน 25 ข้อ ท่ีวดัคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ด้านใฝ่เรียนรู้  
 ผลการวิจยัพบว่า 
 1. แบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านใฝ่ เรียน รู้ส าห รับนักเรียน               
ชัน้มัธยมศึกษาปี ท่ี  4 และแบบสังเกตพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์               
ด้านใฝ่เรียนรู้ส าหรับครูท่ีปรึกษานักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 หาความเท่ียงตรง               
เชิงเนือ้หา โดยให้ผู้ เช่ียวชาญพิจารณาความสอดคล้องของข้อค าถามกับนิยามศัพท์
เฉพาะของแบบวดัคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ด้านใฝ่เรียนรู้ มีค่าดชันีความสอดคล้อง 
(IOC) ระหว่าง 0.80-1.00 และแบบสังเกตพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์               
ด้านใฝ่เรียนรู้ มีคา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) ระหวา่ง 0.60-1.00 
 2. คุณภาพของแบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านใฝ่เรียนรู้ และ             
แบบสงัเกตพฤติกรรมคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ด้านใฝ่เรียนรู้ โดยพิจารณาค่าอ านาจ
จ าแนกรายข้อของแบบวัดและแบบสังเกตพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์              
ด้านใฝ่เรียนรู้ท่ีได้จากการหาสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกบัคะแนน
รวมจากข้ออ่ืนๆ ท่ี เหลือทั ง้หมด มีค่าอ านาจจ าแนกของแบบวัดคุณลักษณะ                  
อนัพึงประสงค์ด้านใฝ่เรียนรู้ ตัง้แต่ .2326-.6198 และค่าอ านาจจ าแนกของแบบสงัเกต
พ ฤติ ก รรม คุณ ลักษณ ะอัน พึ งป ระส ง ค์ ด้ าน ใฝ่ เรีย น รู้  ตั ้ง แต่  .2176-.6423                     
ค่าความเท่ียงตรงเชิงสภาพของแบบวดัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ด้านใฝ่เรียนรู้และ
แบบสังเกตพฤติกรรมคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ด้านใฝ่เรียน รู้ เท่ากับ  .748                
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ค่าความเช่ือมัน่ของแบบวดัคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์
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ด้านใฝ่เรียนรู้ เท่ากับ .8676 และแบบสังเกตพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์           
ด้านใฝ่เรียนรู้ เท่ากับ .9044 และความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง โดยการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory factor analysis) ของแบบวดัคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์
ด้านใฝ่เรียนรู้ ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี  4 จ าแนกได้ 6 องค์ประกอบ             
ซึ่งมีน า้หนักองค์ประกอบระหว่าง 0.29-0.87 2 เท่ากับ 357.11 df เท่ากับ 325           
P-value เท่ากับ  0.11 GFI เท่าก ับ  0.95 AGFI เท่ากับ  0.93 SRMR เท่าก ับ  0.05   
RMSEA เท่ากบั 0.014 ซึ่งค่าสถิติท่ีใช้ในการพิจารณามีความสอดคล้องกลมกลืนกบั
ข้อมลูเชิงประจกัษ์ และมีคา่ดชันีความสอดคล้องอยูใ่นเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 3. เกณฑ์ปกติ (Norms) ของแบบวดัคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ด้านใฝ่เรียนรู้
ทัง้ฉบบัมีคะแนนทีปกติระหวา่ง T19 ถงึ T81 และแบบสงัเกตพฤติกรรมคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์
ด้านใฝ่เรียนรู้ทัง้ฉบบัมีคะแนนทีปกติระหวา่ง T19 ถงึ T75 

 
ค าส าคัญ : คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านใฝ่เรียนรู้ แบบวัดคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ด้านใฝ่เรียนรู้ แบบสงัเกตพฤติกรรมคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ด้านใฝ่เรียนรู้ 
 
ABSTRACT 
 

This research aims 1) to construct an electronic learning package to 
assess desirable attribute of learning enthusiasm according to the core 
curriculum for basic education students for the year 2551 for Mathayomsueksa 
4 students at the secondary schools in Secondary Educational Service Area 
Office, Area 19 ( Loei) ; 2) to verify the quality of the instrument to assess 
desirable attributes of learning enthusiasm; and 3) to test norms of the 
instrument. Samples were 20 teachers and 1,130 Mathayomsueksa 4 students 
in the second semester of the academic year 2558. The instruments created 
by the researcher were an assessment scale and an observation form on the 
attribute of learning enthusiasm. The first instrument used by the students 
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contained 30 items and was in the form of situation with 4 choices. The other 
instrument used by the teachers contained 25 items and was in the form of a 
4-level rating scale questionnaire.  

Research findings were as follows: 
1. Results of quality verification revealed that the assessment scale 

had content validity with IOC indices ranging from 0.80-1.00 and the 
observation form did with 0.60-1.00. 

2. The quality of the assessment scale and the observation form on the 
attribute of learning enthusiasm was verified by experts through item  
discrimination and Pearson correlation coefficient. The assessment scale and 
the observation form had discriminating indices ranging from 0.2326 - 0.6198 
and 0.2176 - 0.6423 respectively. Both instruments had concurrent validity of 
.748 with the significant level of .01. The reliability of the assessment scale was 
.8676 while that of the observation form was .9044 and the assessment scale 
had construct validity as shown by results of confirmatory factor analysis. It 
was classified as 6 elements, 6 behavioral indicators. Between a factor of 0.29 

to 0.87 2  = 357.11, df = 325, p-Value = 0.11, GFI = 0.95,  AGFI = 0.93, 
SRMR = 0. 05,  RMSEA = 0. 014. The statistics was in accordance with the 
empirical data and IOC was corresponding with the set criteria. 

3. Norms of the assessment scale ranged normal T scores from T19 to 
T81 and that of the observation form ranged normal T scores from T19 to T75. 
Keywords: Desirable Attribute of Learning Enthusiasm Behavior, Assessment 
Scale Desirable Attribute of Learning Enthusiasm, Observation Desirable 
Attribute of Learning Enthusiasm 
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บทน า 
 
 การศึกษาไทยใน ปัจจุบัน  เป็ นยุคสังคมแห่ งการเรียน รู้ ท่ี เปิ ดก ว้าง                           
มีหลากหลายรูปแบบในการศกึษา โดยการน าเทคโนโลยีสมยัใหม่เข้ามาพฒันารูปแบบ
การจดัการศกึษา เพ่ือให้ก้าวทนัการศกึษายคุใหม่ ท่ีเรียกว่า การเรียนรู้ส าหรับศตวรรษท่ี 21 
ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะ (Skills) ท่ีหลากหลาย เรียกว่า ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 
(วิจารณ์ พานิช, 2555 : 3) ซึ่งเป็นการพฒันาคณุภาพคนไทยยคุใหม่ให้มีนิสยัใฝ่เรียนรู้
ส าม ารถ เรียน รู้ ด้ วยตน เอ งและแสวงห าความ รู้ อย่ า งต่ อ เน่ื อ งตลอด ชี วิ ต                
(สมหวงั พิธิยานวุฒัน์, 2552) แนวทางการพฒันาคนทกุช่วงวยัในแผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 ได้มุ่งเน้นให้ทุกช่วงวัยเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้               
ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกับการพัฒนาการส่งเสริมการศึกษาทางเลือก           
ท่ีสอดคล้องกบัความต้องการของผู้ เรียน โดยเน้นการพฒันาผู้ เรียนเป็นส าคญัให้ผู้ เรียน
ส าม า รถ เรี ย น รู้ ไ ด้ ด้ ว ย ต น เอ ง เ รี ย น รู้ เป็ น ก ลุ่ ม จ น ติ ด เป็ น นิ สั ย ใ ฝ่ เ รี ย น รู้                     
(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2554 : 32)             
ซึ่งแนวทางดงักล่าวสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการพฒันาเยาวชน
ของชาติเข้าสู่โลกยุคศตวรรษท่ี 21 โดยมุ่งส่งเสริมผู้ เรียนมีคุณธรรม รักความเป็นไทย            
มีทกัษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ มีทกัษะด้านเทคโนโลยี สามารถท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน 
และสามารถอยูร่่วมกบัผู้ อ่ืนในสงัคมโลกได้อยา่งสนัติ (กระทรวงศกึษาธิการ, 2551 : 6)  
 การจดัการศึกษาตามหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 
ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดสิ่ ง ท่ีผู้ เรียนพึ ง รู้และปฏิบัติ ได้                   
ไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้และตวัชีว้ดั  ซึ่งประกอบด้วย ความรู้ความสามารถ คณุธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ เมื่อผู้ เรียนได้รับการพฒันาไปแล้ว นอกจากจะมีความรู้
ความสามารถ ตลอดจนคุณธรรมจริยธรรมท่ีก าหนดไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชีว้ัดแล้วจะน าไปสู่การมีสมรรถนะส าคัญ 5 ประการ และมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 8 ประการ ได้แก่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซ่ือสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้              
อยู่อย่างพอเพียง มุ่ งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ 
คณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ ท่ีหลกัสตูรก าหนดนัน้จะต้องได้รับการปลกูฝังและพฒันา
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ผ่านการจัดการเรียนการสอน การปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน  ในลักษณะต่างๆ              
จนตกผลกึเป็นคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ในตวัผู้ เรียน การประเมินคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์
ต้องใช้ข้อมลูจากการสงัเกตพฤติกรรม โดยใช้เวลาในการเก็บข้อมลูพฤติกรรมเพ่ือน ามา
ประเมินและตัดสิน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553 : 3) คุณลกัษณะอันพึงประสงค์              
เป็นคุณธรรม จริยธรรมท่ีบูรณาการอยู่ในการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ท่ีต้องการให้เกิดขึน้กบัผู้ เรียน การน าคณุลกัษณะ
อนัพึงประสงค์ไปพฒันาผู้ เรียนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลนัน้ สถานศึกษา
ต้องมุ่งสร้างการจัดการเรียนรู้เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์               
ทัง้ 8 ประการ เพ่ือปลูกฝังและเสริมสร้างให้ผู้ เรียนมีความสามารถในการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้เกิดขึน้จนเป็นนิสยั ซึ่งคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ด้านใฝ่เรียนรู้เป็นคุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงความตัง้ใจ เพียรพยายามในการเรียน 
แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทัง้ภายในและภายนอกโรงเรียน ผู้ ท่ีใฝ่เรียนรู้เป็นผู้ ท่ีมี
ลกัษณะการแสดงออกถึงความตัง้ใจ เพียรพยายามในการเรียน และเข้าร่วมกิจกรรม 
การเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาและเติมเต็มศักยภาพอย่างเต็มท่ี สนใจ ใฝ่รู้สิ่งรอบตัว อยากรู้
อยากเห็นจากแหล่งเรียนรู้สม ่าเสมอด้วยการเลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม บนัทึกความรู้ 
วิเคราะห์ สรุปเป็นองค์ความรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอด เผยแพร่ และน าไปใช้            
ในชีวิตประจ าวนั ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการจะพฒันาเยาวชนของ
ชาติเข้าสูโ่ลก ยคุศตวรรษท่ี 21  
 จากความส าคัญดังกล่าว ในการจะพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์            
ด้านใฝ่เรียนรู้ ครูท่ีจะด าเนินการพัฒนาผู้ เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์                 
ด้านใฝ่เรียนรู้จะต้องด าเนินการวัดและประเมินเพ่ือให้ทราบว่าผู้ เรียนมีคุณลักษณะ             
อนัพึงประสงค์ด้านใฝ่เรียนรู้ผ่านเกณฑ์ตามท่ีสถานศึกษาก าหนดหรือไม่ หรือการวัด
และประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้ เรียนด้านใฝ่เรียนรู้ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  พุทธศักราช  2551 สิ ่งที ่ส าค ัญที่จะรายงานผล
คุณลกัษณะดังกล่าว คือเคร่ืองมือวัด ที่ตัง้อยู่บนหลกัการพืน้ฐาน 2 ประการ คือ           
การประเมินเพ่ือพัฒนาและเพ่ือการตดัสินผลการเรียน ซึ่งในปัจจุบนัยงัขาดเคร่ืองมือ          
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ท่ีใช้ในการวดัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ด้านใฝ่เรียนรู้ท่ีมีคุณภาพและเป็นมาตรฐาน             
ท่ีสามารถวดัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ด้านใฝ่เรียนรู้ของผู้ เรียนได้ถูกต้องเหมาะสม 
สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมนัน้อย่างแท้จริง และยงัช่วยให้ผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องได้รายงาน
ผลและทราบผลได้อยา่งมีความเท่ียงตรง 
 ผู้ วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะสร้างเค ร่ืองมือวัดทางอิ เล็กทรอนิกส์ของ
คณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ด้านใฝ่เรียนรู้ ตามหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
พทุธศกัราช 2551 ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 ซึง่นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 
ได้เร่ิมเข้ารับการศึกษาในระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย ที่มีการเลือกแผนการเรียน
ตามความชอบและความถนัด ส่งผลให้ผู้ เรียนต้องมีการปลกูฝังเสริมสร้างความใฝ่เรียนรู้
ให้กับตัวผู้ เรียนเอง เพ่ือจะน าไปพัฒนาในระดับการศึกษาท่ีสูงขึน้ไป โดยการสร้าง
เค ร่ืองมือวัดทางอิ เล็กทรอนิกส์ของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านใฝ่เรียน รู้             
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 ส าหรับนักเรียน                  
ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4 สามารถน าไปใช้ ได้สะดวก รวดเร็วในการรายงานผลพฤติกรรม 
พร้อมทัง้มีคุณภาพ เพ่ือน าไปเป็นแนวทางในการตรวจสอบว่านกัเรียน มีคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงค์ด้านใฝ่เรียนรู้มากน้อยเพียงใด ซึง่ผลท่ีได้จากการศึกษาจะเป็นประโยชน์
ส าหรับผู้บริหาร ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง และผู้ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือจะได้น าข้อมูลไปแก้ไข 
ปรับปรุง หรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ เรียนได้ตรงจุดพร้อมทัง้น าไปพัฒนา                  
ให้เกิดขึน้กบัผู้ เรียน ซึง่จะเป็นพืน้ฐานในการพฒันาสงัคมและประเทศชาติตอ่ไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวจิัย 
 
 1. เพ่ือสร้างและพฒันาชุดแบบวดัทางอิเล็กทรอนิกส์ของคณุลกัษณะอนัพึง
ประสงค์ด้านใฝ่เรียนรู้ ตามหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 
ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ในโรงเรียนสงักัดส านักงาน เขตพืน้ท่ีการศึกษา
มธัยมศกึษาเขต19 (จงัหวดัเลย) 
 2. เพ่ือหาคณุภาพของเคร่ืองมือวดัคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ด้านใฝ่เรียนรู้
ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต 

ปีที่ 13 ฉบบัที่ 2  กรกฎาคม – ธนัวาคม  2560 

 

116 

 3. เพ่ือทดสอบหาเกณฑ์ปกติ (Norms) ของเคร่ืองมือวดัคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์
ด้านใฝ่เรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื น้ฐาน พุทธศักราช 2551              
ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ในโรงเรียนสงักัดส านักงาน เขตพืน้ท่ีการศึกษา
มธัยมศกึษา เขต 19 (จงัหวดัเลย) 
 
วธีิการวจิัย 
 
 การวิจัยครัง้นี เ้พ่ือสร้างและพัฒนาชุดแบบวัดทางอิ เล็กทรอนิกส์ของ
คณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ด้านใฝ่เรียนรู้ ตามหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
พุทธศักราช 2551 ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสังกัดส านักงาน             
เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 19 (จงัหวดัเลย)  
 ขอบเขตของการวจิัย 
 ประชากร 
 1. ครูที่ปรึกษาของนกัเรียนในระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 ในโรงเรียนสงักดั
ส านักงานเขตพืน้ ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต19 (จังหวัดเลย) ภาคเรียนท่ี  2                   
ปีการศกึษา 2558 จ านวน 101 คน 
 2. นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 19 (จังหวดัเลย) ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 
3,470 คน จากทัง้หมด 31 โรง 
 กลุ่มตัวอย่าง 
 1. ครูที่ปรึกษาของนกัเรียนในระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 ในโรงเรียนสงักดั
ส านักงานเขตพืน้ ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต19 (จังหวัดเลย) ภาคเรียนท่ี  2                      
ปีการศกึษา 2558 จากโรงเรียนท่ีสุม่กลุม่ตวัอยา่งนกัเรียนมา จ านวน 20 คน  
 2. นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ในโรงเรียนสงักัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 19 (จงัหวดัเลย) ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 1,130 คน 
จาก 20 โรง ซึง่ได้มาโดยใช้วิธีการสุม่แบบหลายขัน้ตอน (Multi-Stage Random Sampling) 
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 วธีิการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
 ผู้ วิจัยใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง แบบหลายขัน้ตอน (Multi-Stage Random 
Sampling) เพ่ือให้ได้กลุม่ตวัอยา่งตามท่ีก าหนดไว้ โดยมีขัน้ตอนการสุม่ ดงันี ้
 ขัน้ท่ี 1 สุม่แบบแบง่กลุม่ โดยใช้อ าเภอเป็นหน่วยสุม่ มีทัง้สิน้ 14 อ าเภอ สุม่มา 
70 % ได้จ านวน 10 อ าเภอ 
 ขัน้ท่ี 2 สุ่มแบบแบ่งชัน้ โดยมีขนาดโรงเรียนเป็นชัน้ของการสุ่มในแต่ละ        
อ าเภอท่ีได้ แล้วท าการสุ่มกลุ่มตัวอย่างมา 50 % ของจ านวนโรงเรียนในแต่ละขนาด 
กรณีท่ีจ านวนโรงเรียนในแต่ละขนาดมีเพียง 1 โรง จะน าโรงเรียนดงักล่าวมาเป็นกลุ่ม
ตวัอยา่ง 
 ขัน้ ท่ี  3 สุ่มอย่างง่าย จะท าการสุ่มห้องเรียนเพ่ือให้ได้จ านวนนักเรียน                
ท่ี เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยการจับฉลาก และการเลือกครูท่ีปรึกษาจะท าการเลือก                 
แบบเจาะจง จากห้องเรียนท่ีนกัเรียนเป็นกลุม่ตวัอยา่ง 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย 
 1. แบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านใฝ่เรียนรู้ เป็นแบบสถานการณ์           
ท่ีประสบในชีวิตประจ าวัน  ซึ่ งเป็นการตอบสนองต่อสถานการณ์ ท่ีสมมติขึ น้                    
เพ่ือให้นักเรียนพิจารณาว่าตนเองจะมีความคิดเห็นอย่างไร ถ้าอยู่สถานการณ์เช่นนัน้
ก าหนดให้มีตวัเลือก 4 ตวัเลือก จ านวน 1 ฉบบั 30 ข้อ ท่ีเป็นแบบวดัทางอิเลก็ทรอนิกส์ 
 2. แบบสงัเกตพฤติกรรมคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ด้านใฝ่เรียนรู้ ส าหรับครู           
ท่ีปรึกษาของนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีเป็นแบบวัดมาตราส่วน 4 ระดับ 
จ านวน 1 ฉบบั 25 ข้อ   
 การสร้างเคร่ืองมือวดัคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ด้านใฝ่เรียนรู้ส าหรับนกัเรียน
ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 ประกอบด้วย 2 ตวัชีว้ดั 6 พฤติกรรมตวับง่ชี ้ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้ 
 ตัวชีว้ัดท่ี 1 ความตัง้ใจ เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรม             
การเรียนรู้ มี 3 พฤติกรรมตวับง่ชี ้ดงันี ้
  1. ตัง้ใจเรียน 
  2. เอาใจใสแ่ละมีความเพียรพยายามในการเรียนรู้ 
  3. สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ตา่งๆ  
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 ตวัชีว้ดัท่ี 2 การแสวงหาความรู้จากแหลง่เรียนรู้ต่างๆ ทัง้ภายในและภายนอก
โรงเรียนด้วยการเลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม บนัทกึความรู้ วิเคราะห์ สรุปเป็นองค์ความรู้ 
สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัได้ มี 3 พฤติกรรมตวับง่ชี ้ดงันี ้
  1. ศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อ
เทคโนโลยีต่างๆ แหล่งเรียนรู้ทัง้ภายในและภายนอกโรงเรียน และเลือกใช้สื่อได้           
อยา่งเหมาะสม 
  2. บนัทกึความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบจากสิ่งท่ีเรียนรู้สรุปเป็นองค์ความรู้ 
  3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีการต่างๆ เพ่ือน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนั 
 การทดสอบเคร่ืองมือในการวจิัย 
 การวิจยัครัง้นีใ้ช้แบบวดัและแบบสงัเกตพฤติกรรมเป็นเคร่ืองมือในการท าวิจยั 
ผู้วิจยัจงึท าการทดสอบ 
 1. การหาความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content validity) น าแบบวดัและแบบสงัเกต
พฤติกรรมคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ท่ีสังเคราะห์ได้ไปให้ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบ             
ความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา ความเป็นปรนยัทางภาษา และความชดัเจนในการสื่อความหมาย
ของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านใฝ่เรียนรู้ของนักเรียน แล้วน าผลการตรวจสอบ            
มาปรับปรุงตามค าแนะน า และพิจารณาคัดเลือกข้อท่ีมีดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) 
ตัง้แต ่0.5 ขึน้ไป (ภทัราพร เกษสงัข์, 2549 : 130) ซึง่แบบวดัคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์
ด้านใฝ่เรียนรู้ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 มีค่า IOC ตัง้แต่ 0.80-1.00 และ          
แบบสังเกตพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านใฝ่เรียนรู้ส าหรับครูท่ีปรึกษา 
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 มีคา่ IOC ตัง้แต ่0.60-1.00 
 2. การหาค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) เม่ือน าค าตอบของนักเรียนมา
ตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์แล้วน ามาวิเคราะห์เพ่ือคัดเลือกเฉพาะข้อท่ีมีค่าอ านาจ
จ าแนกตัง้แต่ .20 ขึน้ไป ซึ่งมีค่าอ านาจจ าแนกท่ีดี มีนัยส าคัญ ทางสถิติท่ีระดับ .01         
โดยพิจารณาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อของแบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์            
ด้านใฝ่เรียนรู้ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีได้จากการหาสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพ ันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมจากข้ออื่นๆ  ที่เหลือทัง้หมด                    
มีค่าอ านาจจ าแนกตัง้แต่ .2326 - .6198 และค่าอ านาจจ าแนกรายข้อของแบบสงัเกต



วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต 

ปีที่ 13 ฉบบัที่ 2  กรกฎาคม – ธนัวาคม  2560 
 

119 

พฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านใฝ่เรียนรู้ส าหรับครูท่ีปรึกษานักเรียน             
ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 มีคา่อ านาจจ าแนกตัง้แต่  .2176 - .6423   
 3. การหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยใช้สตูรสมัประสิทธ์ิแอลฟา (= Coefficient) 
เพ่ือหาค่าความเช่ือมั่น ทัง้ฉบับของแบบวัดคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ด้านใฝ่เรียนรู้
ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 เท่ากับ .8676 และ ค่าความเช่ือมั่นทัง้ฉบับ                
ของแบบสงัเกตพฤติกรรมคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ด้านใฝ่เรียนรู้ส าหรับครูท่ีปรึกษา
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 เทา่กบั .9044 
 4. เม่ือเคร่ืองมือวดัมีคณุภาพ ผู้วิจยัจึงได้น าไปสร้างเป็นแบบวดัทางอิเลก็ทรอนิกส์ 
ท่ี มีลักษณะเป็นแบบสถานการณ์  4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ โดยใช้โปรแกรม 
Macromedia Authoware7.0 (Demo) แล้วน าไปทดสอบใช้กบันกัเรียนชัน้มธัยมศึกษา
ปีท่ี 4 จ านวน 9 คน เพ่ือปรับปรุง แก้ไขในการน าไปใช้ได้จริง ซึ่งแบบวดัทางอิเล็กทรอนิกส์ 
สามารถประมวลผล รายงานผล และสะท้อนผลการประเมินได้ทนัที จากนัน้จึงน าไปทดสอบใช้ 
แล้วน าคะแนนท่ีได้มาหาความสมัพนัธ์ตอ่ไป 
 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี ้1) ความเท่ียงตรงเชิงสภาพ 
(Concurrent validity) โดยการหาความสมัพนัธ์ระหว่างแบบวดัคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์
ด้านใฝ่เรียนรู้ส าหรับนักเรียนชั น้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 และ แบบสังเกตพฤติกรรม
คุณลกัษณะอันพึงประสงค์ด้านใฝ่เรียนรู้ส าหรับครูท่ีปรึกษานักเรียนชัน้มัธยมศึกษา          
ปีที่ 4 โดยใช้สตูรสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั (Pearson product-moment 
correlation) 2) ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct validity) ของแบบวัด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านใฝ่เรียนรู้ ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4            
โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory factor analysis) ผู้วิจยัใช้
โปรแกรม LISREL 8.30 และ 3) การทดสอบเกณฑ์ปกติ (Norms) โดยวิธีแปลงคะแนนดิบ
ให้เป็นคะแนนมาตรฐานในรูปคะแนนทีปกติ (Normalized T-score) จากเปอร์เซ็นไทล์ 
แล้วน าไปเทียบตารางทีปกติ 
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ผลการวจิัย 
 
 1. ผลการสร้างและพัฒนาชุดแบบวัดทางอิเล็กทรอนิกส์ของคุณลกัษณะ                    
อันพึงประสงค์ด้านใฝ่เรียนรู้ ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 โดยเคร่ืองมือ                 
ท่ีสร้างขึน้เป็นแบบวดัคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ด้านใฝ่เรียนรู้ มีลกัษณะเป็นแบบสถานการณ์ 
4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ และแบบสังเกตพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์             
ด้านใฝ่เรียนรู้ ส าหรับครูท่ีปรึกษา มีลักษณะเป็นแบบวัดมาตราส่วนประมาณค่า                
4 ระดับ จ านวน 25 ข้อ ซึ่งเม่ือหาความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาของแบบวัดคุณลักษณะ             
อนัพึงประสงค์ด้านใฝ่เรียนรู้ มีค่าดชันีความสอดคล้อง ( IOC) ระหว่าง 0.80-1.00 และ
แบบสังเกตพฤติ กรรมคุณ ลักษณ ะอันพึ ง ป ระสงค์ ด้ านใฝ่ เรียน รู้  มีค่ าดัช นี                   
ความสอดคล้อง (IOC) ระหว่าง 0.60-1.00 ค่าอ านาจจ าแนกของแบบวดัคณุลกัษณะ
อันพึงประสงค์ด้านใฝ่เรียนรู้ มีค่าตัง้แต่ .2326-.6198 และค่าอ านาจจ าแนกของ                
แบบสงัเกตพฤติกรรมคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ด้านใฝ่เรียนรู้ มีค่าตัง้แต่ .2176-.6423 
ค่าความเช่ือมั่นของแบบวดัคุณลกัษณะ อันพึงประสงค์ด้านใฝ่เรียนรู้ เท่ากับ .8676 
และแบบสังเกตพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านใฝ่เรียนรู้ เท่ากับ .9044            
ซึ่งชุดแบบวัดท่ีสร้างและพัฒนาขึน้ นี  ้ผู้ วิจัยใช้วัดคุณลักษณะอั นพึงประสงค์                 
ด้ านใฝ่ เรียน รู้หลังจาก ท่ี เค ร่ืองมือ ได้คุณ ภาพแล้ว  จึ งได้จัดท า เป็นแบบวัด                             
ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ในรูปการทดสอบที่สร้างโดยใช้โปรแกรม  Macromedia 
Authoware 7.0 (Demo) แล้วน าไปทดสอบใช้กับนักเรียนชัน้ม ัธยมศึกษาปีที่ 4             
จ านวน 9 คน ผลปรากฏว่าสามารถแบ่งนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม คือ นักเรียนท่ีมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านใฝ่เรียนรู้ในระดับสูง, นักเรียนท่ีมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ด้านใฝ่เรียนรู้ในระดับปานกลางและนักเรียนท่ีมีคุณลกัษณะอันพึงประสงค์
ด้านใฝ่เรียนรู้ในระดบัต ่า โดยในการทดสอบแบบวดัอิเล็กทรอนิกส์ครัง้แรกจะมีปัญหา
ในการใช้ขนาดของตัวอักษร และภาพพืน้หลงัของแบบทดสอบ ดังนัน้ผู้ วิจัยจึงได้น า
ปัญหาดงักล่าวมาปรับปรุง แก้ไข แล้วน าไปทดลองใช้อีกจนสามารถน าไปใช้รายงาน
ผลได้ทนัที 
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 2. ผลการทดสอบหาค่าความเท่ียงตรงเชิงสภาพของแบบวัดคุณลักษณะ          
อันพึงประสงค์ด้านใฝ่เรียนรู้ ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 และแบบสังเกต
พฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านใฝ่เรียนรู้ส าหรับครูท่ีปรึกษานักเรียน                      
ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 ปรากฏผลดงัตาราง 1 
 
ตาราง 1 ค่าความเท่ียงตรงเชิงสภาพของแบบวัดและแบบสังเกตพฤติกรรม

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านใฝ่เรียนรู้ส าหรับนักเรียนระดับชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 4 

 

แบบวัดคุณลักษณะ             
อันพงึประสงค์ด้านใฝ่เรียนรู้ 

แบบสังเกตพฤตกิรรม
คุณลักษณะอันพงึประสงค์

ด้านใฝ่เรียนรู้ 
สัมประสทิธ์ิ
สหสัมพันธ์ 

  S   S 
61.23 13.62 51.69 9.78 .748** 

    ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 
 จากตาราง 1 พบว่า ค่าความเท่ียงตรงเชิงสภาพของแบบวัดคุณลักษณะ           
อนัพึงประสงค์ด้านใฝ่เรียนรู้ส าหรับนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4 และแบบสงัเกต
พฤติกรรมคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ด้านใฝ่เรียนรู้ส าหรับครูท่ีปรึกษานักเรียนระดับ            
ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 ทัง้ 2 ฉบับ มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ เท่ากับ .748 ซึ่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 นัน่คือ แบบวดัคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ด้านใฝ่เรียนรู้
ส าหรับนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 และแบบสงัเกตพฤติกรรมคณุลกัษณะอนัพงึ
ประสงค์ด้านใฝ่เรียนรู้ส าหรับครูท่ีปรึกษานกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 ท่ีสร้างขึน้          
มีความเท่ียงตรงเชิงสภาพระดบัสงู  
 ผลการหาคณุภาพด้านความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างของแบบวดัคณุลกัษณะ
อันพึงประสงค์ด้านใฝ่เรียนรู้ ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 โดยการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory factor analysis) ด้วยโปรแกรม LISREL 
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แบ่งเป็น 6 องค์ประกอบ คือ 1) ตัง้ใจเรียน (INTE) 2) เอาใจใส่และมีความเพียร
พยายามในการเรียนรู้ (ATTE) 3) สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ (ACTI)            
4) ศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยีต่างๆ แหล่ง
เรียนรู้ทัง้ภายในและภายนอกโรงเรียนและเลือกใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม  (ASCE)            
5) บันทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบจากสิ่งท่ีเรียนรู้สรุปเป็นองค์ความรู้ (RECO)               
6) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีการตา่งๆ เพ่ือน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนั (CHAN) ปรากฏผล
ดงัตาราง 2  
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ตาราง 2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของแบบวัดคุณลักษณะอัน           

พงึประสงค์ด้านใฝ่เรียนรู้ ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 
 

องค์ประกอบ พฤตกิรรมตัวบ่งชี ้
น า้หนัก

องค์ประกอบ 
R2 

1 ด้านตัง้ใจเรียน 0.33 0.11 
2 ด้านเอาใจใสแ่ละมีความเพียรพยายามใน

การเรียนรู้ 
0.29 0.08 

3 ด้านสนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ตา่ง ๆ 0.87 0.76 
4 ด้านศกึษาค้นคว้าหาความรู้จากหนงัสือ  

เอกสาร  สิ่งพิมพ์  สื่อเทคโนโลยีตา่ง ๆ 
แหลง่เรียนรู้ทัง้ภายในและภายนอกโรงเรียน  
และเลือกใช้สื่อได้อยา่งเหมาะสม 

0.70 0.48 

5 ด้านบันทึกความรู้  วิเคราะห์  ตรวจสอบ
จากสิ่งท่ีเรียนรู้สรุปเป็นองค์ความรู้ 

0.44 0.19 

6 ด้านแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ เพ่ือ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวนั 

0.66 0.43 

2  = 357.11   df = 325   p-value = 0.11   GFI = 0.95   AGFI = 0.93   SRMR = 
0.05   RMSEA = 0.014      

 จากตาราง 2 พบว่า แบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านใฝ่เรียนรู้    
ส าหรับนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีสร้างขึน้มีค่าน า้หนกัองค์ประกอบระหว่าง 
0.29 - 0.87 ซึ่งทัง้ 6 องค์ประกอบมีค่าเป็นบวกและมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .01 

2 เท่ากับ  357.11 df เท่ากับ  325 P-value เท่ากับ  0.11 GFI เท่ากับ  0.95 AGFI 
เทา่กบั 0.93 SRMR เทา่กบั 0.05 RMSEA เทา่กบั 0.014 
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 3. ผลการทดสอบเกณฑ์ปกติของแบบวดัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ด้านใฝ่
เรียนรู้ ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4 ทัง้ฉบบัมีคะแนนทีปกติระหว่าง T19 ถึง T75 

และแบบสงัเกตพฤติกรรมคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ ด้านใฝ่เรียนรู้ส าหรับครูท่ีปรึกษา
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 ทัง้ฉบบัมีคะแนนทีปกติระหวา่ง T19 ถงึ T70  

 
สรุปและอภปิรายผล 
 
 จากผลการวิจัยการพัฒนาชุดแบบวัดทางอิเล็กทรอนิกส์ของคุณลักษณะ               
อนัพึงประสงค์ด้านใฝ่เรียนรู้ ตามหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 
2551 ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา
มธัยมศกึษา เขต 19 (จงัหวดัเลย) สามารถอภิปรายผลการวิจยัได้ดงันี ้
 1. ชุดแบบวดัท่ีสร้างและพฒันาขึน้ท่ีอยู่ในรูปของแบบวดัทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ผู้วิจยัได้ปรับปรุง แก้ไข หลงัจากท่ีมีข้อบกพร่องจนสามารถน าไปใช้ได้จริง ซึ่งแบบวดั
ทางอิเล็กทรอนิกส์นีจ้ะช่วยลดการสิน้เปลืองของกระดาษ และสามารถประมวลผล 
รายงานผล และสะท้อนผลการประเมินได้ทันที ทัง้นี อ้าจเป็นเพราะผู้ วิจัยได้มี             
การน าไปใช้ทดสอบกับกลุ่มท่ีมีลกัษณะต่างกัน 3 กลุ่ม แล้วจึงน ามาปรับให้สามารถ
ใช้ได้กบัทกุกลุม่ และตามความต้องการของกลุม่ท่ีจะได้น าไปใช้ตอ่ไป 
 2. จากผลการวิจัยพบว่าแบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านใฝ่เรียนรู้
ส าหรับนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 และแบบสงัเกตพฤติกรรมคุณลกัษณะ          
อันพึงประสงค์ด้านใฝ่เรียนรู้ส าหรับครูท่ีปรึกษานักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4                
ท่ีสร้างขึน้มีความเท่ียงตรงเชิงสภาพระดับสูง สามารถวดัได้ตรงตามสภาพท่ีเป็นจริง                 
ในขณะท่ีท าการวดั ซึ่งพิจารณาจากค่าสหสมัพนัธ์ระหว่างคะแนนจากแบบวดัท่ีสร้าง
ขึน้กับคะแนนจากการวดัในเร่ืองเดียวกนั เม่ือพิจารณาจากค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์      
ซึ ่งมีค ่า เข้าใกล้ 1 ถือว่ามีความส ัมพ ันธ์ก ันส ูง  (ช ูศ รี วงศ์รัตนะ, 2552 : 314)                   
ความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory 
factor analysis) ของแบบวดัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ด้านใฝ่เรียนรู้ส าหรับนักเรียน
ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4 ทัง้ 6 องค์ประกอบ มีค่าเป็นบวก โดยองค์ประกอบด้านสนใจเข้า
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ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ มีน า้หนักองค์ประกอบมากท่ีสดุเท่ากับ 0.87 df เท่ากับ 

325 2 เท่ากบั 357.11 P-value เท่ากบั 0.11 ค่าดชันีวดัระดบัความสอดคล้อง (GFI) 
เท่ากับ 0.95 ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.93                 
ค่ามาตรฐานดัชนีรากของค่าเฉลี่ยก าลังสองของส่วนเหลือ (SRMR) เท่ากับ 0.05               
ค่าดชันีความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์  (RMSEA) เท่ากบั 0.014 
จากข้อมลูดงักลา่ว ค่าสถิติท่ีใช้ในการพิจารณามีความสอดคล้องกลมกลืนกบัข้อมลูเชิง
ประจักษ์ และมีค่าดชันีความสอดคล้องอยู่ในเกณฑ์ท่ีก าหนด ได้แก่ ค่าดชันีวดัระดับ
ความสอดคล้อง (GFI) และค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องท่ีปรับค่าแล้ว (AGFI)                  
มีค่าเข้าใกล้ 1 ค่าดชันีรากของค่าเฉลี่ยก าลงัสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ 
(RMSEA) มีค่าเข้าใกล้ 0 (ภทัราพร เกษสงัข์, 2558 : 356) แสดงว่าแบบวดัคณุลกัษณะ
อนัพงึประสงค์ด้านใฝ่เรียนรู้ส าหรับนกัเรียนระดบัชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 4 มีความเท่ียงตรง
เชิงโครงสร้าง  ซึง่สอดคล้องกบัพฤติกรรมท่ีแสดงถงึความใฝ่เรียนรู้ตามท่ีก าหนดไว้ 
 3. จากผลการวิจยัการทดสอบเกณฑ์ปกติของแบบวดัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์
ด้านใฝ่เรียนรู้ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปี ท่ี  4 และแบบสังเกตพฤติกรรม
คุณลกัษณะอันพึงประสงค์ด้านใฝ่เรียนรู้ส าหรับครูท่ีปรึกษานักเรียน ชัน้มัธยมศึกษา          
ปีท่ี 4 ซึ่งสร้างเกณฑ์ปกติในรูปของคะแนนทีปกติ (Normalized T-score) จากเปอร์เซ็นไทล์
แล้วน าไปเทียบตารางทีปกติ เพ่ือใช้เปรียบเทียบระดบัใฝ่เรียนรู้จากคะแนนดิบเพ่ือให้
คะแนนทีปกติท่ีได้ครอบคลมุคะแนนดิบเกือบทัง้หมดหรือทัง้หมด และแปลความหมาย
ของคะแนน สะดวกในการน าไปใช้ พบว่า แบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์                   
ด้านใฝ่เรียนรู้ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปี ท่ี  4 และแบบสังเกตพฤติกรรม
คณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ด้านใฝ่เรียนรู้ส าหรับ ครูท่ีปรึกษานกัเรียนชัน้มธัยมศึกษา             
ปี ท่ี  4 ท่ีสร้างขึน้มีเกณฑ์ปกติ ท่ีสามารถแปลความหมายได้เหมาะสม มีคะแนน                
จากการทดสอบของชดุแบบวดัท่ีมีการกระจายดี   
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ข้อเสนอแนะ 
 
 ในการวิจยัครัง้นี ้มีข้อเสนอแนะในการน าผลไปใช้ในการวิจยัได้ดงันี ้
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิัยไปใช้ 
  1.1 การวิจัยครัง้นี  ้สามารถน าชุดแบบวัดทางอิ เล็กทรอนิกส์ไปใช้            
วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนซึ่งสามารถเป็นประโยชน์              
ต่อผู้บริหาร ครูผู้สอน ผู้ปกครอง และผู้ ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาความสนใจ           
ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ตา่งๆ ของนกัเรียนให้สงูขึน้ 
 2. ข้อเสนอแนะในการท าวจิัยครัง้ต่อไป 
  2.1 จากการศึกษาพบว่า ความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้
ต่างๆ ของนักเรียนควรมีการศึกษาท าการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาคุณลกัษณะ              
อนัพึงประสงค์ในด้านความสนใจและการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ เพ่ือจะท าให้
คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ด้านใฝ่เรียนรู้ของนกัเรียนสงูขึน้ 
  2.2 ควรมีการศึกษาท าการวิจัยและพัฒ นารูปแบบการส่ ง เส ริม
คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ด้านใฝ่เรียนรู้  
 
เอกสารอ้างองิ 
 
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ส านักงาน. (2554). แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  11 พ.ศ. 2555-2559. กรุงเทพฯ : 
ส านกังานนายกรัฐมนตรี. 

ชศูรี วงศ์รัตนะ. (2552). เทคนิคการใช้สถิติเพื่อการวิจัย. กรุงเทพฯ : คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 

ภัทราพร เกษสงัข์. (2549). การวิจัยทางการศึกษา. เลย : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ราชภฎัเลย. 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต 

ปีที่ 13 ฉบบัที่ 2  กรกฎาคม – ธนัวาคม  2560 
 

127 

          .  (กันยายน-ธันวาคม, 2558). รูปแบบเส้นทางอิทธิพลเชิงสาเหตุของความ
รับผิดชอบต่อสังคมของนักศึกษาระดับ ป ริญญาตรีคณะครุศาสต ร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฎัเลย. วารสารวธีิวทิยาการวจิัย. 28(3) : 341-363. 

วิจารณ์  พานิช. (2555). วิถีสร้างการเรียนรู้เพ่ือศิษย์ ในศตวรรษที่ 21. กรุงเทพฯ : 
มลูนิธิสดศรีสฤษด์ิวงศ์. 

ศึกษาธิการ, กระทรวง. (2551). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐานพุทธศักราช 
2551. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชมุนมุสหกรณ์การเกษตรแหง่ประเทศไทย.  

           . (2553). แนวทางการพัฒนา การวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551. 
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชมุนมุสหกรณ์การเกษตรแหง่ประเทศไทย.  

สมหวงั พิธิยานุวฒัน์. (2552). เอกสารน าเสนอประกอบการบรรยาย การปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สอง (2552-2561) และการจัดการมัธยมศึกษา. 
[On-line]. Available : http://kungten.wikispaces.com [2556, ตลุาคม 30]    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


