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บทคัดย่อ
งานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยนำาเสนอวัตถุประสงค์ที่ 1 และที่ 2 ของการวิจัย เรื่อง การพัฒนาโปรแกรม

ประเมินการรู้จักตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของแบบวัด
การรูจ้กัตนเองของนกัเรยีนระดับช้ันมธัยมศกึษาปีที ่3 โดยการวิเคราะห์คา่สถติพิืน้ฐานและการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง (Second Order Confirmatory Factor Analysis) การดำาเนินการ 
วิจัยครั้งน้ีใช้ระเบียบวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) กลุ่มตัวอย่างมี 2 กลุ่ม คือ  
1) กลุ่มตัวอย่างเชิงคุณภาพ ประกอบไปด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา ด้านการศึกษา ด้านแนะแนว
และด้านศาสนา จำานวน 12 คน 2) กลุ่มตัวอย่างเชิงปริมาณได้แก่ กลุ่มนักเรียนสำาหรับการวิเคราะห์
สถิติพื้นฐาน ค่าอำานาจจำาแนก ค่าความเที่ยง จำานวน 500 คน และกลุ่มนักเรียนสำาหรับการวิเคราะห์ 
องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง จำานวน 780 คน 

ผลการวิจัย พบว่า 1) จากการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรู้จัก
ตนเองสังเคราะห์ได้ 5 องค์ประกอบ 22 ตัวชี้วัด และนำาร่างดังกล่าวไปสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ 
ได้องค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ 22 ตัวชี้วัด เช่นเดียวกัน 2) การวิเคราะห์ความตรงเชิงเนื้อหา พบว่า 
แบบวัด มี 5 องค์ประกอบ คือ การรับรู้ความสามารถของตนเอง ความเชื่อมั่นในตนเอง ต้นทุนชีวิต การ
ตัง้เปา้หมาย และ การแกป้ญัหา 3) การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัอนัดับทีส่อง พบวา่ โมเดลมคีวาม
ตรงเชิงโครงสร้างพิจารณาได้จากค่าสถิติที่ใช้ตรวจสอบความตรงของโมเดล ได้แก่ X2 มีค่า 499.089 df 
มีค่า 632 p-value มีค่า 1.000 CFI มีค่า 1.000 TLI มีค่า 1.024 RMSEA มีค่า 0.000 SRMR มีค่า  
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0.024 และค่า X2/df มีค่า 0.790 โดยค่าน้ำาหนักองค์ประกอบมาตรฐานของโมเดลการวัดในตัวช้ีวัด 
ทุกตัวมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

คำ�สำ�คัญ: การรู้จักตนเอง โปรแกรมประเมิน การวิจัยผสานวิธี

Abstract
This researcher presented the first and second objectives of the research on the 

subject “The Development of self-awareness program for 9rd grade students”.To develop 
and check the quality of situational self-awareness assessment by analyzing the basic  
statistical values, and the second order Confirmatory Factor Analysis. This research used 
Mixed Methods Research.There are two sample groups: 1) Qualitative samples Includes: 
12 people in Psychology, education, guidance and religious affairs Experts. 2) Quantitative 
samples Include: Student group; 500 persons for analyzing basic statistics, discriminatory 
and 780 persons of students for analyzing the second order Confirmatory Factor Analysis 

The results of this research reveals that 1) The synthesis of documents and  
research related to self-awareness can be synthesized 5 elements 22 indicators, when take 
the draft to an in-depth interview from an expert that can be 5 elements, 22 indicators as 
well. 2) Content Analysis validity; It was found that there were 5 elements as: Self-efficient  
Self-confidence Life cost Setting goals and Problems solving 3) the second order  
Confirmatory Factor Analysis found that the model was structural straightness. Can be  
determined from the statistical values used to check the model straightness. These include 
499.089 X2 Value, df632, p-value = 1.000, CFI = 1.000, TLI = 1.024, RMSEA = 0.000, 
SRMR = 0.024 and X2/df = 0.790 by standard element weight value of assessment models 
in all indicators were statistically significant at .01
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บทนำา
เมื่อโลกได้ก้าวเข้าสู่ยุคที่ สังคมมีการ 

ขับเคลื่อนความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการใน 
ทุกแขนง อยา่งเปน็พลวตัและเกดิการเปลีย่นแปลง
ท้ังด้านสงัคม เศรษฐกจิ สิง่แวดลอ้ม การเมอืงการ
ปกครอง เทคโนโลยแีละด้านสำาคญัทีไ่ด้รบัอทิธพิล

จากการเปลี่ยนแปลงของยุคนี้คือ การศึกษาที่ถือ
เป็นเครื่องมือสำาคัญในการพัฒนาประชากรของ
ประเทศนั้นๆ ให้มีทักษะและสมรรถนะอย่างมี
คุณภาพและ มีความรู้ความสามารถที่จะนำาไป
ใช้พัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า (วศิน ชูชาติ, 
2559) หนึ่งในหลักการสำาคัญของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 
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2560-2564) ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” 
มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีสำาหรับคน
ไทย พัฒนาคนให้มีความเป็นคนท่ีสมบูรณ์มีวินัย 
ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มี
ทัศนคติที่ดีรับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและ
คุณธรรม

การรู้จักตนเอง ถือเป็นเป้าหมายการ 
เรียนรู้ที่สำาคัญ โดยเฉพาะ การเรียนรู้เพ่ือชีวิต 
(learning to be) ที่เสนอโดยคณะกรรมาธิการ
นานาชาติ ว่าด้วยการศึกษาในศตวรรษที่ 21  
เป้าหมายการเรียนรู้เพื่อชีวิต หรือการรู้จักตัวตน 
ของตนเป็นเรื่องที่สำาคัญต่อการพัฒนาให้เป็น
บุคคลที่มีสุขภาพจิตดีและมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ 
สามารถเปิดหัวใจให้กว้าง และยอมรับบุคคลอื่น
เข้ามาในชีวิต การดำาเนินชีวิตของตนเองจะถูกจัด
ทศิทางด้วยความชัดเจน ด้วยความรู้สกึวา่ “ตนเอง 
คือใคร” และ “ต้องการอะไร” นำาไปสู่ความเข้าใจ
ชีวิต เข้าใจโลกมากขึ้น ตลอดจนนำาไปสู่ความสุข
ในทุกๆ อย่างที่ทำา (Pintapat, 2007) ในช่วง
วัยรุ่นตอนต้น เป็นช่วงที่มีพัฒนาการด้านสังคมท่ี
สำาคญัอยา่งยิง่ เดก็ในวยัน้ีตอ้งการความเปน็อสิระ 
อยากทำาอะไรตามใจตนเอง เป็นวัยแห่งการค้นหา
เอกลักษณ์เฉพาะตน วัยแห่งการเข้าร่วมกลุ่มและ
ต้องการการยอมรับจากสมาชิกกลุ่ม และยังขาด
ทักษะในการดำาเนินชีวิตของตนเอง ต้องมีการได้
รบัการพฒันาเพือ่จะได้เตบิโตขึน้เปน็คนทีม่ัน่ใจใน
ตนเองรูว่้าตนมสีมรรถภาพด้านใด ยอมรบัขอ้ด้อย
ของตน และพร้อมที่จะพัฒนาตนเองเมื่อมีปัญหา
อุปสรรค (ณัฏฐวีร์ นงนุช, 2552) ด้วยเหตุผล 
ดังกล่าว ผู้วิจัยจึงพัฒนาแบบวัดการรู้จักตนเอง 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพ่ือให้ครู
แนะแนวไดน้ำาไปใช้ในการสำารวจลกัษณะนสิยัของ
นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อที่จะได้นำาไป
วางแนวทางในการพัฒนาตนเอง

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการรู้จักตนเองในประเทศไทย พบว่า  
ยังไม่ปรากฏพบว่ามีการสร้างแบบวัดการรู้จัก
ตนเองเชิงสถานการณ์มาใช้ในการวัดการรู้จัก
ตนเอง งานวิจัยการรู้จักตนเองส่วนใหญ่เป็น
แบบสอบถามมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณ
ค่า มี 4 ระดับ แบบสอบถามมีลักษณะเป็น
มาตรประเมินค่า 5 ระดับ หรือแบบการจัดทำา
ชุดกิจกรรมการรู้จักตนเอง การศึกษาเพื่อพัฒนา
แบบวัดการรู้ จักตนเองของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ในครั้งนี้ นอกจากจะได้แบบ
วัดที่มีคุณภาพ เป็นมาตรฐานและน่าเช่ือถือแล้ว 
ยังก่อให้เกิดประโยชน์พัฒนาการรู้จักตนเองของ
นักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ส่งผลต่อ
เป้าหมายของการจัดการศึกษาและเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาคุณภาพของแบบวัดการรู้จักตนเอง
ของนักเรียนต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาแบบวัดการรู้จักตนเองของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

2. เพือ่ตรวจสอบคณุภาพของแบบวัดการ
รู้จักตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

3. เพื่อพัฒนาและประเมินโปรแกรมการ
รู้จักตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วิธีดำาเนินการวิจัย 
ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

ในการ วิ จั ยครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ไ ด้ กำ าหนด
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจัยดังนี้ วัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อพัฒนาแบบ
วัดการรู้จักตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 
3 ในวัตถุประสงค์นี้ผู้วิจัยได้กำาหนดกลุ่มตัวอย่าง
ในการศึกษาโดยกำาหนดคุณสมบัติผู้เชี่ยวชาญใน
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การสัมภาษณ์ ด้านจิตวิทยา ด้านการศึกษา ด้าน
แนะแนวและด้านศาสนา จำานวน 12 คน

วตัถปุระสงคท์ี ่2 เพือ่ตรวจสอบคณุภาพ
ของแบบวัดการรู้จักตนเองของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ประชากรที่ศึกษา คือ นักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการ
ศึกษา 2563 โรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขตจังหวัดนครชัยบุรินทร์ 
นักเรียนจำานวน 37,621 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการทดลองหาคุณภาพเครื่องมือ จำานวน 500 
คน และกลุ่มตัวอย่างสำาหรับการวิเคราะห์องค์
ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง จำานวน 780 คน 
ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage 
Sampling)

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

เครื่องมือที่ใช้วิจัย ได้แก่ แบบวัดการรู้จัก
ตนเองเชิงสถานการณข์องนกัเรยีนช้ันมธัยมศกึษา
ปีที่ 3 มีตัวเลือก 4 ตัวเลือก จำานวน 44 ข้อ ซึ่ง
มีค่าอำานาจจำาแนกตั้งแต่ 0.213 ถึง 0.601 มีค่า
ความเที่ยงทั้งฉบับ เท่ากับ 0.923

ขั้นตอนก�รวิจัย

ขั้นตอนที่ 1 การสังเคราะห์องค์ประกอบ
และตัวชี้วัดของการรู้จักตนเองโดยใช้ระเบียบ
วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการศึกษาทฤษฎี ตำารา 
เอกสาร งานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะ  

องค์ประกอบ และตัวชี้วัดของการรู้จักตนเอง 
แล้วทำาการวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อจัดทำาร่างตัวแปร
เพื่อนำาไปพัฒนาองค์ประกอบ และตัวชี้วัดของ
การรู้จักตนเอง แล้วนำาร่างดังกล่าวไปสัมภาษณ์
เชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ 12 คน พบว่าผู้เชี่ยวชาญ
สว่นใหญเ่ห็นดว้ยกับองคป์ระกอบและตวัชีว้ดัของ
การรู้จักตนเอง

ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบคุณภาพของ
แบบวัดการรู้ จักตนเองของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการวิเคราะห์ค่าสถิติ 
พื้นฐาน ค่าอำานาจจำาแนกและความเที่ยง

ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบคุณภาพของ
แบบวัดการรู้ จักตนเองของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยันอันดับที่สอง โดยใช้โปรแกรม M-plus 
Version 7.2

  

ผลการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 การสังเคราะห์องค์ประกอบ

และตัวชี้ วัดของการรู้จักตนเองด้วยการศึกษา
ทฤษฎี ตำารา เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
คณุลกัษณะ องคป์ระกอบ และตวัชีวั้ดของการรูจ้กั
ตนเอง ไดอ้งคป์ระกอบของการรูจ้กัตนเองทัง้หมด 
5 องค์ประกอบ 22 ตัวชี้วัด ดังตารางที่ 1

ต�ร�งที่ 1 องค์ประกอบของการรู้จักตนเอง

คุณลักษณะ/องค์ประกอบ ตัวชี้วัด

องค์ประกอบที่ 1 การรับรู้ความสามารถของตนเอง 1.1 มีแรงจูงใจที่จะประสบความสำาเร็จ
1.2 เป็นตัวของตัวเอง
1.3 มีความรับผิดชอบ
1.4 รู้สภาวะทางกายและอารมณ์ของตนเอง
1.5 ปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ดี
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คุณลักษณะ/องค์ประกอบ ตัวชี้วัด

องค์ประกอบที่ 2 ความเชื่อมั่นในตนเอง 2.1 มีความกล้าคิด กล้าแสดงออก
2.2 ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 
2.3 สามารถเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆ
2.4 สามารถแก้ปัญหาด้วยความรู้สึกที่มั่นคง
2.5 ทำาสิ่งต่างๆ ด้วยความมั่นใจ
2.6 ยอมรับผลที่เกิดขึ้นด้วยความพอใจ

องค์ประกอบที่ 3 ต้นทุนชีวิต 3.1 การได้รับการสนับสนุนจากครอบครัว
3.2 การได้รับการสนับสนุนจากสังคม
3.3 มีความสามารถในการอยู่ร่วมกันกับสังคม
3.4 การใช้เวลาให้เกิดประโยชน์

องค์ประกอบที่ 4 การตั้งเป้าหมาย 4.1 กำาหนดเป้าหมาย
4.2 มีกรอบเวลาที่แน่นอน
4.3 มีการให้ข้อมูลย้อนกลับ
4.4 มีวินัยในการปฏิบัติตามแผน

องค์ประกอบที่ 5 การแก้ปัญหา 5.1 สามารถบอกปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนได้
5.2 เลือกวิธีแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
5.3 มีความพร้อมในการแก้ปัญหาจากประสบการณ์เดิม

ต�ร�งที่ 1 องค์ประกอบของการรู้จักตนเอง (ต่อ)

ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบคุณภ�พของ
แบบวัดก�รรู้จักตนเองของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษ�ปีที่ 3 

โดยการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่าสถิติ
พืน้ฐาน คา่อำานาจจำาแนกและวเิคราะหค์วามเทีย่ง 
ผู้วิจัยนำาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้

2.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน

การนำาแบบวัดการรู้จักตนเอง ไปทดลอง
ใช้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำานวน 
500 คน ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน พบว่า  
เป็นนักเรียนชาย 200 คน คิดเป็นร้อยละ 40 
นักเรียนหญิง 300 คน คิดเป็นร้อยละ 60 เป็น
นักเรียนหญิงมากกว่านักเรียนชาย 100 คน  
คิดเป็นร้อยละ 20

2.2 ผลการวิเคราะห์สถิติพื้นฐาน

ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานพบว่า 
แบบวัดการรู้ จักตนเองของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเฉลี่ยโดยรวม เท่ากับ 
3.18 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.40 โดย
องค์ประกอบที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การรับรู้ความ
สามารถของตนเอง เท่ากับ 3.43 ค่าความเบ้ 
เทา่กับ -0.39 แสดงว่า นกัเรยีนสว่นใหญ่ไดค้ะแนน
สูงกว่าคะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่มีค่าลบมาก
ที่สุดคือ การรับรู้ความสามารถของตนเอง เท่ากับ 
-1.06 แสดงว่านักเรียนส่วนใหญ่ได้คะแนนสูงกว่า
คะแนนเฉลี่ย ค่าความโด่งเท่ากับ -0.85 แสดงว่า
ขอ้มลูมกีารแจกแจงนอ้ย องคป์ระกอบดา้นตน้ทนุ
ชวีติ มคีา่เปน็ลบมากทีส่ดุ เทา่กบั –0.87 แสดงวา่
ข้อมูลมีการแจกแจงน้อย 
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2.3 ผลการวิเคราะห์ค่าอำานาจจำาแนก
รายข้อ

ผลการวิเคราะห์ค่าอำานาจจำาแนกรายข้อ
ของแบบวดัการรูจ้กัตนเอง จำานวน 66 ขอ้ โดยหา
คา่สมัประสทิธิส์หสมัพันธข์องเพียรส์นั พบวา่ มคีา่
อำานาจจำาแนก ตั้งแต่ -0.075 ถึง 0.601 คัดเลือก
ให้เหลอืตัวชีว้ดัละ 2 ขอ้ ได้แบบวดัการรูจ้กัตนเอง
ของนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 จำานวน 44 
ข้อ ซึ่งมีค่าอำานาจจำาแนกตั้งแต่ 0.213 ถึง 0.601 

2.4 ผลการวิเคราะห์ความเที่ยง พบว่า  
แบบวัดการรู้จักตนเองของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความเที่ยงท้ังฉบับเท่ากับ 
0.923 

ขัน้ตอนที ่3 ตรวจสอบคุณภ�พของแบบ
วัดก�รรู้จักตนเองของนักเรียน

ระดับชั้ นมั ธยมศึกษาปี ท่ี  3  จาก
นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 780 คน โดยการวิเคราะห์ 
องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง โดยใช้
โปรแกรม M-plus Version 7.2 ผู้วิจัยนำาเสนอ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้

3.1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยันอันดับที่สองของโมเดลการวัด 

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน

อันดับที่สองของโมเดลการวัด แบบวัดการรู้จัก
ตนเองของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
พบว่า X2 มีค่าเท่ากับ 499.089, df เท่ากับ 632 
และ p = 1.000 แสดงว่าคา่ไคว์สแคว์แตกตา่งจาก
ศูนย์อย่างมีนัยสำาคัญ นั่นคือ ยอมรับสมมติฐาน
หลักที่ว่าโมเดลทางทฤษฎี มีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งพิจารณาจากค่า X2 ที่ไม่มี
นัยสำาคัญทางสถิติ และพิจารณาความกลมกลืน
จากคา่ดชันอีืน่ เชน่ คา่ CFI ซึง่ผูว้จิยัพจิารณาจาก
คา่ดชันวีดัระดบัความกลมกลนืเปรยีบเทยีบ (CFI)  
ที่มีค่า เท่ากับ 1.000 และค่า Tucker-Lewis 
(TLI) มีค่าเท่ากับ 1.024 ที่มีค่าเข้าใกล้ 1 และ
พิจารณาจากค่าดัชนีรากของค่าเฉลี่ยกำาลังสอง
ของการประมาณคา่ความคลาดเคลือ่น (RMSEA) 
ซึ่งมีค่า เท่ากับ 0.000 ค่าดัชนีรากของค่าเฉลี่ย
กำาลังสองของส่วนที่เหลือมาตรฐาน (SRMR)  
มีค่าเท่ากับ 0.024 และค่าไค-สแคว์สัมพัทธ์  
(X2/df) เท่ากับ 0.790 ซึ่งค่า RMSEA มีค่าต่ำา
กว่า 0.06 ค่า SRMR ต่ำากว่า 0.08 และ X2/df 
มีค่าน้อยกว่า 2 (Hu and Bentler, 1999 อ้างถึง 
ใน บุรทิน ขาภิรัฐ, 2552) ผลการวิเคราะห์ดัง
กล่าวแสดงให้เห็นว่าโมเดลมีความสอดคล้อง
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์หรือมีความตรง 
เชิงโครงสร้าง ซึ่งแสดงความสัมพันธ์โครงสร้างเชิง
เส้นที่ได้จากการวิเคราะห์ 
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ภ�พที่ 1 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองของตัวชี้วัดของการรู้จักตนเอง

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 







 

 

 
 

 

 







 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

SE








SC




LA




GS




PS




SEL

 

ภาพที  1  โมเดลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัอนัดบัทีสองของตวัชีวดัของการรูจ้กัตนเอง 
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ต�ร�งที่ 2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองของโมเดลแบบวัดการรู้จักตนเองของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

องค์ประกอบ ตัวชี้วัด
น้ำ�หนัก 

องค์ประกอบ 
(b)

ค่�น้ำ�หนักองค์
ประกอบม�ตรฐ�น 

(β)
S.E. Z R2

การับรู้ความสามารถของ
ตนเอง

S1 1.000** 0.463** 0.034 13.731 0.214

S2 1.073** 0.547** 0.029 18.692 0.299 

S3 1.008** 0.500** 0.031 16.088 0.250

S4 1.162** 0.553** 0.030 18.478 0.306

S5 1.144** 0.506** 0.031 16.478 0.256

S6 1.055** 0.528** 0.030 17.814 0.279

S7 1.154** 0.584** 0.028 20.993 0.341

S8 0.719** 0.468** 0.032 14.402 0.219

S9 0.510** 0.319** 0.036 8.870 0.102

S10 0.779** 0.273** 0.037 7.407 0.075

ความเชื่อมั่นของตนเอง S11 1.00** 0.463** 0.031 14.891 0.215

S12 1.344** 0.541** 0.029 18.892 0.293

S13 0.743** 0.293** 0.035 8.291 0.086

S14 0.605** 0.290** 0.036 8.145 0.084

S15 1.237** 0.488** 0.030 16.167 0.238

S16 1.296** 0.540** 0.029 18.932 0.291

S17 1.300** 0.510** 0.030 17.002 0.260

S18 1.218** 0.532** 0.029 18.555 0.283

S19 1.246** 0.531** 0.029 18.493 0.282

S20 1.296** 0.509** 0.029 17.371 0.529

S21 0.995** 0.415** 0.033 12.735 0.172

S22 1.294** 0.455** 0.032 14.347 0.207
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องค์ประกอบ ตัวชี้วัด
น้ำ�หนัก 

องค์ประกอบ 
(b)

ค่�น้ำ�หนักองค์
ประกอบม�ตรฐ�น 

(β)
S.E. Z R2

ต้นทุนชีวิต S23 1.000** 0.514** 0.029 17.679 0.264

S24 1.081** 0.558** 0.029 19.353 0.312

S25 1.059** 0.546** 0.031 17.649 0.298

S26 1.291** 0.547** 0.028 19.358 0.299

S27 1.486** 0.572** 0.029 19.650 0.328

S28 1.738** 0.638** 0.026 24.351 0.407

S29 0.945** 0.412** 0.033 12.494 0.170

S30 1.107** 0.427** 0.033 12.860 0.182

การตั้งเป้าหมาย S31 1.000** 0.642** 0.025 26.119 0.412

S32 0.872** 0.637** 0.025 25.690 0.405

S33 0.755** 0.565** 0.028 19.999 0.319

S34 0.724** 0.453** 0.032 14.323 0.206

S35 1.012** 0.642** 0.024 26.732 0.413

S36 0.801** 0.468** 0.031 15.011 0.219

S37 0.829** 0.502** 0.030 16.639 0.252

S38 0.768** 0.552** 0.029 18.845 0.305

การแก้ปัญหา S39 1.000** 0.529** 0.031 16.862 0.280

S40 0.818** 0.392** 0.036 10.989 0.154

S41 0.859** 0.484** 0.033 14.711 0.235

S42 1.169** 0.576** 0.028 20.469 0.332

S43 0.912** 0.523** 0.032 16.427 0.274

S44 1.251** 0.576** 0.030 19.088 0.332

**p<.01, *p<.05

ต�ร�งที่ 2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองของโมเดลแบบวัดการรู้จักตนเองของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ต่อ)
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 จากตารางที่ 3 พบว่า ตัวแปรที่วัด
การรู้จักตนเองของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ทั้ง 5 ตัว มีค่าสัมประสิทธ์ิน้ำาหนักองค์
ประกอบมาตรฐานตั้งแต่ 0.750 ถึง 0.950 และ
มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกด้าน ตัวแปร
ทีมี่คา่น้ำาหนักองคป์ระกอบมาตรฐานมากทีส่ดุ คือ 
ด้านต้นทุนชีวิต มีค่าเท่ากับ 0.950 และตัวแปร
มีค่าน้ำาหนักองค์ประกอบมาตรฐานน้อยที่สุด คือ 
ด้านการรับรู้ความสามารถของตนเองมีค่าเท่ากับ 
0.750 

อภิปรายผล
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเกี่ยวกับ

การรู้จักตนเองของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
3 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ การรับรู้
ความสามารถของตนเอง ความเชื่อมั่นในตนเอง 
ต้นทุนชีวิต การตั้งเป้าหมายและการแก้ปัญหา 
ซึ่งจะสังเกตได้ว่า ทั้ง 5 องค์ประกอบ ล้วนเป็น
องค์ประกอบที่มีความครอบคลุมถึงอารมณ์  
และความรู้สึกภายในจิตใจเรา อภิปรายแต่ละ 
องค์ประกอบดังนี้ 

องค์ประกอบการรับรู้ความสามารถของ
ตนเอง ซึ่งเป็นคุณลักษณะส่วนตัวของบุคคลที่
สามารถรับรู้พฤติกรรมที่แสดงออกของตนเองทั้ง
การเป็นตัวของตัวเอง มีความรับผิดชอบ มีแรง
จูงใจที่จะประสบความสำาเร็จ รู้สภาวะทางกาย
และอารมณ์ของตนเอง สามารถปรับตัวเข้ากับ 
ผู้อื่นได้ และสามารถประเมินได้ว่า ตนเองประสบ
ความสำาเร็จเพียงใด สอดคล้องกับแนวคิดของ 
แบนดูร่า (Bandura, 1986) และ ศนิพร  
ปิยพจนากร (2558) นอกจากนี้  สุทัตตา  
พานิชวัฒนะ (2560) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ การรับรู้
ความสามารถของตนเอง ว่าเปน็ความเช่ือในทกัษะ
ความสามารถของตนทีจ่ะตดัสนิใจกระทำา ควบคมุ
ตนเอง จดัระเบยีบพฤตกิรรมอยา่งมปีระสทิธภิาพ
เพื่อให้บรรลุผลตามที่ต้องการ ผู้ที่มีการรับรู้ความ
สามารถของตนเองจะมีแรงจูงใจ ทุ่มเท ยืนหยัด 
ในการกระทำานั้นจนสำาเร็จ 

องค์ประกอบเชื่อมั่นในตนเอง เป็นผู้ที่
มีลักษณะกล้าคิด กล้าแสดงออก ปรับตัวเข้ากับ
สถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม ทำาสิ่งต่างๆ ด้วย
ความมั่นใจ ยอมรับผลที่เกิดข้ึนด้วยความพอใจ 
สามารถเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆ แก้ปัญหาด้วย

ต�ร�งที่ 3 คา่สถติผิลการวเิคราะหอ์งค์ประกอบเชงิยนืยนัอนัดบัทีส่อง (Second order Confirmatory 
Factor Analysis) องค์ประกอบการรู้จักตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

องค์ประกอบ
น้ำ�หนัก 

องค์ประกอบ (b)

ค่�น้ำ�หนัก 
องค์ประกอบ
ม�ตรฐ�น (β)

S.E. Z R2

การับรู้ความสามารถของตนเอง 1.000** 0.750** 0.028 26.533 0.563

ความเชื่อมั่นของตนเอง 1.070** 0.829** 0.022 40.425 0.796

ต้นทุนชีวิต 1.304** 0.950** 0.022 43.736 0.903

การตั้งเป้าหมาย 1.863** 0.919** 0.025 36.542 0.844

การแก้ปัญหา 1.380** 0.881** 0.025 34.790 0.776

 **p<.01, *p<.05
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ความรู้สึกท่ีม่ันคง เป็นคุณลักษณะที่สำาคัญยิ่ง 
ท่ีจะช่วยให้คนเราสามารถทำาสิ่งต่างๆ ประสบ
ความสำาเร็จ ยอมรับผลที่เกิดขึ้นด้วยความพอใจ
และภาคภูมิใจ อันเป็นคุณลักษณะของผู้ที่มี
สุขภาพจิตดี สอดคล้องกับแนวคิดของ อัญชลี 
ฉิมพลี (2551) และ เบญจวรรณ สวัสดิรักษ์ 
(2562) ท่ีกล่าวไวว่้าเด็กทีม่คีวามเช่ือมัน่ในตนเอง
จะเป็นผู้ที่มีลักษณะ กล้าพูด กล้าแสดงออก  
กล้าแสดงความคิดเห็น มีเหตุผล มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ มีความเป็นผู้นำา สามารถเผชิญกับ
เหตุการณ์ต่างๆ ได้

องค์ประกอบต้นทุนชีวิต เป็นปัจจัย 
เชิงบวกทางด้านจิตใจ อารมณ์ สังคมที่จะ 
หลอ่หลอมให้เดก็คนหนึง่เจรญิเตบิโตและดำารงชีพ 
อยู่ในสังคมได้ นักเรียนสามารถรับรู้ความรัก 
ความอบอุ่น จากสภาพแวดล้อมภายนอก ได้แก่ 
ครอบครัว เพื่อน โรงเรียนทุกคนเกิดมามีต้นทุน
ชีวิตในระดับหนึ่งแล้ว ทั้งต้นทุนภายในและต้นทุน
ภายนอก ต้นทุนน้ีจะเพ่ิมขึ้นตามการเลี้ยงดูของ
พ่อแม่ สิ่งแวดล้อมที่ดี ดังที่ สุริยเดว ทรีปาตี และ
คณะ (2555) ได้กล่าวถึงเกี่ยวกับองค์ประกอบ
ของต้นทุนชีวิตเด็กและเยาวชน ว่าต้นทุนชีวิต
เด็กและเยาวชนไทย แบ่งง่ายๆ เป็น 2 หมวด 
และทั้ง 2 หมวดประกอบด้วยพลังต่างๆ 5 พลัง 
คือ ต้นทุนชีวิตภายใน (internal assets) พลัง
ตัวตน ต้นทุนชีวิตภายนอก (external assets) 
พลังครอบครัว พลังสร้างปัญญา พลังเพื่อนและ
กิจกรรม พลังชุมชน นอกจากนี้ พรรณพิมล หล่อ
ตระกูล (2552) ได้อธิบายดัชนีวัดต้นทุนชีวิตของ
เดก็วัยเรยีนประกอบด้วย หมวดปจัจยัส่ิงแวดล้อม
จากครอบครัว โรงเรียน และชุมชน และหมวด 
ปัจจัยภายในตัวบุคคลจากการศึกษาและการ 
เรียนรู้ด้วยตนเอง

องค์ประกอบการตั้งเป้าหมาย เป็น 
องค์ประกอบท่ีบุคคลได้มีการกำาหนดเป้าหมายที่

พอใจอยากจะทำา มีกรอบเวลาที่แน่นอน มีการ
ให้ข้อมูลย้อนกลับ มีวินัยในการปฏิบัติตามแผน 
ซึ่งมีผลทำาให้บุคคลมีความพยายามที่จะกระทำา
สิ่งต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีตนได้ตั้งไว้ 
สอดคล้องกับแนวคิดของ Bandura (1977) ที่
กล่าวว่า การต้ังเป้าหมาย หมายถึง การกำาหนด
พฤติกรรมเป้าหมายในการแสดงพฤติกรรมหนึ่ง
ที่ต้องการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงทำาให้บุคคลทราบ
พฤติกรรมที่จะต้องกระทำาอย่างชัดเจน และใช้
เปน็เกณฑใ์นการประเมนิเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมที่
กระทำาจรงิกบัพฤตกิรรมทีก่ำาหนดไว้ว่า พฤตกิรรม
นัน้มกีารเปลีย่นแปลงในลกัษณะเชน่ใด เพือ่ใช้เปน็
ข้อมูลป้อนกลับในการแสดงปฏิกิริยาต่อตนเอง
ทั้งทางบวกและทางลบต่อไป นอกจากนี้ Brecht 
(1996) กล่าวว่า เป้าหมายเป็นเป้าประสงค์
เพิ่มพูนคุณภาพชีวิต ช่วยให้คนได้รับความสำาเร็จ
ในชีวิต ช่วยให้คนอยากทำาสิ่งที่ดีในชีวิต เป็น
ความทา้ทาย เปน็แผนเปน็ขัน้เปน็ตอนทีจ่ะนำาไปสู ่
เป้าหมายอื่นๆ และ นาฏศิลป์ คชประเสริฐ 
(2557) ที่กล่าวว่า กระบวนการตั้งเป้าหมายควร
มีการกำาหนดเป้าหมาย การวางแผนปฏิบัติ การมี
วินัยในการปฏิบัติตนตามแผนที่วางไว้และการได้
รับข้อมูลย้อนกลับ (Feedback)

องค์ ป ระกอบการแก้ ปัญหา  เป็ น
พฤตกิรรมทีบ่คุคลสามารถบอกปญัหาทีเ่กดิขึน้กบั
ตนได ้เลอืกวธิแีกป้ญัหาไดอ้ยา่งเหมาะสม มคีวาม
พรอ้มในการแกป้ญัหาจากประสบการณเ์ดมิ มแีรง
จูงใจในการแก้ปัญหาเป็นการดำาเนินการเพื่อให้
บรรลุตามจุดมุ่งหมายที่ต้องการโดยอาศัยความรู้  
ประสบการณ์ และความคิด มาใช้แก้ปัญหาใน
สถานการณ์ต่างๆ โดยสามารถคิดรวบรวมหรือ
เชื่อมโยงประสบการณ์เดิมกับสถานการณ์ที่เป็น
ปัญหาเข้าด้วยกัน เพื่อหาทางแก้ไขอุปสรรคที่เกิด
ขึ้นให้บรรลุจุดมุ่งหมายในการขจัดปัญหาให้หมด
ไป สอดคล้องกับแนวคิดของ ออซูเบล (1968) 
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ที่ว่า บุคคลที่มีความพร้อมในการแก้ปัญหา จะ
เป็นบุคคลที่บอกปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับตนได้ เลือก
วิธีแก้ปัญหา มีความพร้อมในการแก้ปัญหา 
จากประสบการณ์เดิม นอกจากนี้ วรรณภา  
เหล่าไพศาลพงษ์ (2554) ได้กล่าวว่า การแก้
ปัญหา เป็นกระบวนการหรือขั้นตอนที่ผ่าน 
การคิด โดยอาศัยความรู้ ประสบการณ์ ในการ
ขจัดอุปสรรค หรือปัญหา ที่เกิดขึ้น เพื่อให้บรรลุ
จุดหมายที่ต้องการ

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ไปใช้

1.1 โรงเรยีนในระดับมธัยมศกึษา ควรนำา
โปรแกรมไปใช้กับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนวัดการ
รู้จักตัวเอง เพื่อให้โรงเรียนได้ส่งเสริมนักเรียนได้
ตามสาขาวิชาที่ตัวเองชอบ

1.2 การจัดกิจกรรมโรงเรียนควรเตรียม
ความพร้อมในด้านคอมพิวเตอร์และระบบ 
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้พร้อม เพ่ือนักเรียนจะ
ทราบผลการประเมินทันทีและมีเจตคติที่ดีกับ 

การใช้โปรแกรมทดสอบ

1.3 การใช้โปรแกรมเพื่อให้นักเรียนได้
รู้จักตัวเอง ควรให้นักเรียนใช้ได้ทุกท่ี ทุกเวลา  
ที่นักเรียนมีความต้องการ หากนักเรียนไม่เข้าใจ
การใช้โปรแกรม ครูแนะแนวหรือครูที่ปรึกษาควร
ให้คำาแนะนำาและดูแลอย่างใกล้ชิด

2. ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรสร้างและพัฒนาโปรแกรมและ
ทดสอบเก่ียวการประกอบอาชีพ เพื่อนักเรียน 
จะได้เลือกประกอบอาชีพที่ตนรักในอนาคต

2.2 ควรสร้างและพัฒนาโปรแกรม
ทดสอบและประเมินการรู้จักตนเองเก่ียวกับวิชา
ที่ชอบในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อนักเรียน
จะไดเ้ลอืกเรยีนในสายวิชาทีช่อบและถนดัในระดับ
ที่สูงขึ้น

2.3 ควรสร้างและพัฒนาโปรแกรม
ทดสอบและประเมินการรู้จักตนเองใช้กับนักเรียน
ระดับอื่น เช่น มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับ
อุดมศึกษา
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