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บทคัดย่อ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือหาคุณภาพของเครื่องมือวัดพฤติกรรมการเรียนอย่างรับผิดชอบของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ถึง 4 ในเขตจังหวัดสงขลา จ านวน 124 คน คัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น โดยการเลือกตัวอย่างแบบตามสะดวก ส าหรับเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
แบบสอบถาม หาคุณภาพเครื่องมือวัดด้วยการวิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถาม และวัตถุประสงค์ ซึ่งผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน การหาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างรายข้อกับคะแนน
รวมของแบบวัดที่ไม่รวมข้อน้ัน และค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา ของ ครอนบาค 

ผลการวิจัยพบว่า 1) แบบวัดพฤติกรรมการเรียนอย่างรับผิดชอบของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในเขตจังหวัดสงขลา 
มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและวัตถุประสงค์ จากการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน อยู่ระหว่าง 0.66 - 1.00 
และ 2) ผลการหาคุณภาพของแบบวัดพฤติกรรมการเรียนอย่างรับผิดชอบของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในเขตจังหวัดสงขลา 
พบว่า มีค่าอ านาจจ าแนกรายข้อระหว่าง 2.494 - 15.135 มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างรายข้อกับคะแนนรวมของแบบ
วัดที่ไม่รวมข้อน้ัน ระหว่าง .230 - .775 และมีค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดแต่ละตัวแปร คือ ตัวแปรพฤติกรรมการเรียนอย่าง
รับผิดชอบ เท่ากับ .874 ตัวแปรทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมการเรียนอย่างรับผิดชอบ เท่ากับ .914 ตัวแปรความเครียดในการ
เรียน เท่ากับ .748 ตัวแปรการเห็นแบบอย่างจากเพ่ือน เท่ากับ .821 ตัวแปรการสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้าง เท่ากับ 
.898 ตัวแปรลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน เท่ากับ .844 และตัวแปรแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เท่ากับ .873 ซึ่งแต่ละตัวแปรเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
ค าส าคัญ: การหาคุณภาพแบบวัด, พฤติกรรมการเรียนอย่างรับผิดชอบ 

 
Abstract 

The purpose of this research was to test the validity of a responsible learning behavior scale of the 
undergraduate students.  The sample consisted of 124 undergraduate students year 1 -  4 in Songkla 
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province.  They were obtained without probability sampling but using convenience sampling from all 
students.  The instrument was the responsible learning behavior test developed by the researchers and 
validated by 3 experts. The statistics included: Item-Objective Congruence Index (IOC), Item Discrimination, 
Item - Total Correlation and Cronbach's Alpha coefficient.  

The results showed that: 
1.  The responsible learning behavior test had Item-Objective Congruence Index IOC)  based on 3 

experts’ judgment between 0.66-1.00. 
2. The Item Discrimination was based on criteria range 12.494 - 15.135. The Item-Total Correlation 

was between .230 -  .775 and the reliability of each variables included:  the responsible learning behavior 
was .874, the positive attitude toward responsible learning behavior was .914, the stress in learning was 
.748, to see the modeling of a friend was .821, social support from peers was .898, self-control was 844 
and achievement motivation was .873. All these variables have met the criteria. 
Keyword: Validity Testing, Study Responsible Behavior 
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1. บทน า 
การท าวิจัยที่ประสบความส าเร็จและให้เกิดความน่าเชื่อมั่นในผลการวิจัยน้ัน ผู้วิจัยจะต้องอาศัยเครื่องมือการวัดตัว

แปรที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูง ซึ่งการวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือวัดที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและได้รับการยอมรับจาก
นักวิชาการไทยและต่างประเทศ คือ 1) การตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) 2) การหาค่าอ านาจจ าแนก
รายข้อ (Item Discrimination) 3) การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างรายข้อกับคะแนนรวมของแบบวัดที่ไม่รวมข้อน้ัน 
(Item-Total Correlation) และ 4) การหาค่าความเชื่อมั่นของแบบวัด (Reliability) เพ่ือแสดงให้เห็นว่าแบบวัดที่ผ่านขั้นตอน
การวิเคราะห์หาคุณภาพ และผ่านการตรวจสอบอย่างเคร่งครัดสามารถน าไปใช้ได้อย่างมั่นใจ 

ดังน้ันในบทความวิจัยน้ีจึงน าเสนอการหาคุณภาพแบบวัดพฤติกรรมการเรียนอย่างรับผิดชอบของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี เพ่ือแสดงให้เห็นว่าแบบวัดการเรียนอย่างรับผิดชอบของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สร้างขึ้นเอง น ามาจากผู้อื่น 
และปรับปรุงมาจากผู้อื่น แล้วท าการหาคุณภาพเครื่องมือเพ่ือให้เหมาะสมการวิจัยน้ี เป็นแบบวัดที่ผ่านการตรวจสอบอย่าง
เคร่งครัดตามมาตรฐานทางวิชาการที่เข้มงวดทันสมัย และสามารถน าไปใช้ได้อย่างมั่นใจต่อไปในอนาคต และน าไปปรับใช้ให้
เกิดประโยชน์ในการท าวิจัยเพ่ือแสวงหาปัจจัยเชิงสาเหตุต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพ่ือหาคุณภาพของแบบวัดพฤติกรรมการเรียนอย่างรับผิดชอบของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ก าลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยในเขตอ าเภอเมือง 

จังหวัดสงขลา ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น (Non 
probability Sampling) โดยการเลือกตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) (Gravetter & Forzano, 2012) 
จากนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ก าลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2560 และเมื่อท าการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว ปรากฏว่าข้อมูลที่เก็บได้และมีความสมบูรณ์น้ันรวมทั้งสิ้น 124 
ตัวอย่าง 

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี เป็นแบบสอบถามชนิดมาตรประเมินรวมค่า (Summated Rating Scales) ซึ่งใช้กัน

อย่างกว้างขวางในสาขาวิชาต่าง ๆ (ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2550) ส าหรับในงานวิจัยน้ีประกอบไปด้วยแบบวัดทั้งหมด 7 ตัว
แปร ได้แก่ 1) แบบวัดพฤติกรรมการเรียนอย่างรับผิดชอบ 2) แบบวัดทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมการเรียนอย่างรับผิดชอบ 3) 
แบบวัดความเครียดในการเรียน 4) แบบวัดการเห็นแบบอย่างจากเพ่ือน 5) แบบวัดการสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้าง 6) 
แบบวัดลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน และ 7) แบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 

3.3 การหาคุณภาพเครื่องมือ 
ในงานวิจัยน้ี คณะผู้วิจัยได้ใช้แบบวัดทั้งที่สร้างขึ้นเอง น ามาจากผู้อื่น และปรับปรุงมาจากผู้อื่น แล้วท าการหา

คุณภาพเครื่องมือเพ่ือให้เหมาะสมการวิจัย ดังน้ี 
3.3.1 การตรวจสอบความตรง (Validity) คณะผู้วิจัยท าการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) 

ของแบบวัด โดยให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน คือ ดร. เสาวณี  ทับเพชร ดร.เกรียงศักด์ิ รัฐกุล และ ดร.ธัมมัฏฐิตตา  อยู่เจริญ 
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พิจารณาความสอดคล้องระหว่างประเด็นที่ต้องการวัดกับข้อค าถามที่สร้างขึ้นดัชนีที่ใช้แสดงค่าความสอดคล้องเรียกว่า ดัชนี
ความสอดคล้องระหว่างข้อค าถาม และวัตถุประสงค์ ( Item-Objective Congruence Index-IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญต้อง
ประเมินด้วยคะแนน 3 ระดับคือ 

ให้คะแนน +1 ถ้าแน่ใจว่าข้อค าถามน้ัน สอดคล้อง กับนิยามของตัวแปรที่ก าหนด 
ให้คะแนน   0  ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อค าถามน้ัน สอดคล้อง กับนิยามของตัวแปรที่ก าหนด 
ให้คะแนน  -1 ถ้าแน่ใจว่าข้อค าถามน้ัน ไม่สอดคล้อง กับนิยามของตัวแปรที่ก าหนด 
หลังจากน้ันน าผลของผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านมารวมกัน เพ่ือค านวณจากดัชนีความสอดคล้องฯ ซึ่งมีสูตร

ค านวณดังน้ี (Rovinelli & Hambleton, 1977) 

 
IOC =   ∑R 

 n  
 
∑R  =  ผลรวมของคะแนนตามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญในแต่ละข้อค าถาม 
n  =  จ านวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
 
เกณฑ์ในการหาค่าความสอดคล้อง ระหว่างข้อค าถามกับนิยามการวัดตัวแปรที่ก าหนด (สุวิมล  ติรกานันท์, 2548) 
1) ข้อค าถามที่มีค่า IOC ต้ังแต่ 0.50 - 1.00 มีค่าความตรงผ่านเกณฑ์สามารถน าไปใช้ในการทดสอบก่อน

น าไปใช้จริง (Try - out) 
2) ข้อค าถามที่มีค่า IOC น้อยกว่า 0.50 ไม่ผ่านเกณฑ์ต้องปรับปรุงแก้ไข 

3.3.2 การหาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ ( Item Discrimination) หลังจากคัดเลือกข้อค าถามที่ผ่านเกณฑ์การ
ตรวจสอบความตรง (Validity) แล้วน้ัน คณะผู้วิจัยจึงท าการทดสอบก่อนน าไปใช้จริง (Try-out) จ านวน 124 ชุด แล้วท าการ
หาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ (Item Discrimination หรือ D index หรือ ค่า t) เป็นการแสดงค่าความสามารถว่า ข้อความหรือ
ประโยคน้ัน ๆ สามารถจ าแนกผู้ที่มี คุณลักษณะที่ ต้องการวัดมากออกจากผู้ที่มี คุณลักษณะน้ันน้อยได้ ( Murphy & 
Davidshofer, 1994) โดยค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ พิจารณาจากตารางค่า t จ านวนตัวอย่างควรใช้ในการหาค่า t น้ี อย่างน้อย 
100 คน (ดุจเดือน พันธุมนาวิน, 2551) ซึ่งค่า t ที่มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 1.79 หรือมากกว่า 2.00 ขึ้นไป จะเป็นค่าที่มี
นัยส าคัญ สามารถยอมรับได้ว่าจ าแนกได้ 

3.3.3 การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนของแบบวัดที่ไม่รวมข้อน้ัน (Item-Total 
Correlation) เป็นการตรวจสอบว่าข้อความหรือประโยคแต่ละข้อมีการวัดในมิติ ด้าน หรือประเด็น เป็นไปในทางเดียวกันกับ
ประโยคทั้งหมดในแบบวัดน้ันหรือไม่ (Murphy & Davidshofer, 1994) โดยค านวณอยู่ในรูปของค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ 
หรือ ค่า r ที่มีค่าระหว่าง -1 ≤ 0 ≤ 1 โดยข้อที่มีค่าเป็นบวกและมีค่าเข้าใกล้ 1 ยิ่งแสดงว่า ข้อน้ันมีการวัดในมิติ ด้าน หรือ
ประเด็นเดียวกับข้อความอื่น ๆ โดยรวมในแบบวัดน้ัน โดยทั่วไปแล้ว ค่า r ควรมีค่าอย่างน้อย 0.2 ขึ้นไป จึงจะยอมรับได้ 

3.3.4 การหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) เป็นการตรวจสอบโดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha) ซึ่งเป็นวิธีที่นิยมใช้วัดค่าความเที่ยงที่กว้างขวางมากที่สุดวิธีหน่ึง โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ทั้งน้ีค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟาฯ ควรมีค่าในระดับ .70 ขึ้นไป (Hair et al., 2006) 
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3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลคณะผู้วิจัยเก็บรวบรวมด้วยตนเอง โดยเก็บกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ก าลังศึกษาอยู่ใน

มหาวิทยาลัยในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560   

 
4. สรุปผลการวิจัย 

ในการหาคุณภาพเบื้องต้นของแบบวัดที่ใช้ในการวิจัยเรื่องตัวบ่งชี้ทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเรียน
อย่างรับผิดชอบของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา ประกอบไปด้วยแบบวัดทั้งหมด 7 ตัวแปร ท า
การทดสอบหาคุณภาพแบบวัดกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 124 ตัวอย่าง เพ่ือให้ได้แบบวัดที่มีความเหมาะสมกับงานวิจัยน้ี ด้วย
การทดสอบคุณภาพคือ 1) การตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) 2) ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ (Item 
Discrimination) 3) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างรายข้อกับคะแนนรวมของแบบวัดที่ไม่รวมข้อน้ัน (Item-Total 
Correlation) และ 4) ค่าความเชื่อมั่นของแบบวัด (Reliability) เพ่ือแสดงให้เห็นว่าแบบวัดพฤติกรรมการเรียนอย่ าง
รับผิดชอบของนักศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นแบบวัดที่ผ่านการตรวจสอบอย่างเคร่งครัดตามมาตรฐานทางวิชาการที่เข้มงวด 
และสามารถน าไปใช้ได้อย่างมั่นใจต่อไป ดังมีรายละเอียดต่อไปน้ี 

 
ตารางที่ 1 ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) 

ตัวแปร 
จ านวนข้อ 

ต้ังต้น 
จ านวนข้อ 

ที่ผ่านเกณฑ์ 
ค่าพิสัย  
IOC 

1. พฤติกรรมการเรยีนอย่างรับผิดชอบ 15 13 0.66 – 1.00 
2. ทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมการเรยีนอย่างรับผิดชอบ 25 24 0.66 – 1.00 

3. ความเครียดในการเรียน 15 13 0.66 – 1.00 

4. การเห็นแบบอย่างจากเพ่ือน 15 12 0.66 – 1.00 

5. การสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้าง 15 15 0.66 – 1.00 

6. ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน 15 13 0.66 – 1.00 

7. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 15 10 0.66 – 1.00 

 
ตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า จากข้อค าถามทั้งหมด 115 ค าถาม ใน 7 ตัวแปร มีข้อค าถามที่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด 100 

ข้อ โดยตัวแปรที่มีข้อค าถามผ่านเกณฑ์มากที่สุด ได้แก่ ตัวแปรทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมการเรียนอย่างรับผิดชอบ มีข้อค าถาม
ผ่านเกณฑ์ 24 ข้อ ตัวแปรการสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้าง มีข้อค าถามผ่านเกณฑ์ 15 ข้อ ตัวแปรพฤติกรรมการเรียน
อย่างรับผิดชอบ ตัวแปรความเครียดในการเรียน และตัวแปรลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน มีข้อค าถามผ่านเกณฑ์ เท่ากันที่ตัว
แปรละ 13 ข้อค าถาม ตัวแปรการเห็นแบบอย่างจากเพ่ือน มีข้อค าถามผ่านเกณฑ์ เท่ากันที่ตัวแปรละ 12 ข้อ และตัวแปร
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ มีข้อค าถามผ่านเกณฑ์ เท่ากันที่ตัวแปรละ 10 ข้อค าถาม ซึ่งข้อค าทุกตัวแปรมีค่าพิสัย (IOC) ระหว่าง 0.66 
– 1.00 เท่ากันในทุกตัวแปร  
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ตารางที่ 2 ผลการตรวจสอบค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ (Item Discrimination)  

ตัวแปร 
จ านวนข้อ 

ต้ังต้น 
จ านวนข้อ 

ที่ผ่านเกณฑ์ 
ค่าพิสัย  

t 
1. พฤติกรรมการเรยีนอย่างรับผิดชอบ 13 13 4.434 – 8.792 
2. ทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมการเรยีนอย่างรับผิดชอบ 24 23 2.494 – 9.310 
3. ความเครียดในการเรียน 13 12 3.081 – 6.410 
4. การเห็นแบบอย่างจากเพ่ือน 12 12 4.910 – 9.812 
5. การสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้าง 15 15 4.739 – 15.135 
6. ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน 13 11 3.770 – 11.283 
7. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 10 10 6.351 – 13.387 

 
ตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า จากข้อค าถามที่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด 100 ข้อข้างต้นจากผลการตรวจสอบความตรงเชิง

เน้ือหา (Content Validity) เมื่อน ามาตรวจสอบค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ มีข้อค าถามที่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด 96 ข้อ โดยตัวแปร
ที่มีข้อค าถามผ่านเกณฑ์มากที่สุดได้แก่ ตัวแปรทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมการเรียนอย่างรับผิดชอบ มีข้อที่ผ่านเกณฑ์ 23 ข้อ ค่า
พิสัย (t) ระหว่าง 2.494 – 9.310 รองลงมาได้แก่ ตัวแปรการสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้าง มีข้อที่ผ่านเกณฑ์ 15 ข้อ ค่า
พิสัย (t) ระหว่าง 4.739 – 15.135 ตัวแปรพฤติกรรมการเรียนอย่างรับผิดชอบ มีข้อที่ผ่านเกณฑ์ 13 ข้อ ค่าพิสัย (t) ระหว่าง 
4.434 – 8.792 ตัวแปรความเครียดในการเรียน มีข้อที่ผ่านเกณฑ์ 12 ข้อ ค่าพิสัย (t) ระหว่าง 3.081 – 6.410 ตัวแปรการเห็น
แบบอย่างจากเพ่ือน มีข้อที่ผ่านเกณฑ์ 12 ข้อ ค่าพิสัย (t) ระหว่าง 4.910 – 9.812 ตัวแปรลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน มีข้อ
ที่ผ่านเกณฑ์ 11 ข้อ ค่าพิสัย (t) ระหว่าง 3.770 – 11.283 และตัวแปรแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ มีข้อค าถามที่ผ่านเกณฑ์ 10 ข้อ
เท่ากัน มีค่าพิสัย (t) ระหว่าง 6.351 – 13.387 

 
ตารางที่ 3 ผลการตรวจสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างรายข้อกับคะแนนรวมของแบบวัดที่ไม่รวมข้อน้ัน (Item-Total 

Correlation) 

ตัวแปร 
จ านวนข้อ 

ต้ังต้น 
จ านวนข้อ 

ที่ผ่านเกณฑ์ 
ค่าพิสัย  

r 
1. พฤติกรรมการเรยีนอย่างรับผิดชอบ 13 13 .230 - .691 
2. ทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมการเรยีนอย่างรับผิดชอบ 23 23 .295 - .733 
3. ความเครียดในการเรียน 12 11 .247 - .579 
4. การเห็นแบบอย่างจากเพ่ือน 12 12 .432 - .711 
5. การสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้าง 15 15 .265 - .775 
6. ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน 11 11 .244 - .695 
7. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 10 10 .360 - .757 

 
ตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่า จากการตรวจสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างรายข้อกับคะแนนรวมของแบบวัดที่

ไม่รวมข้อน้ัน (Item-Total Correlation) จากจ านวนข้อต้ังต้น 96 ข้อ มีจ านวนข้อที่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด 95 ข้อ มีค่าพิสัย (r) 
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ดังน้ี ตัวแปรพฤติกรรมการเรียนอย่างรับผิดชอบ ระหว่าง .230 - .691 ตัวแปรทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมการเรียนอย่าง
รับผิดชอบ ระหว่าง .295 - .733 ตัวแปรความเครียดในการเรียน ระหว่าง .247 - .579 ตัวแปรการเห็นแบบอย่างจากเพ่ือน 
ระหว่าง .432 - .711 ตัวแปรการสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้าง ระหว่าง .265 - .775 ตัวแปรลักษณะมุ่งอนาคตควบคุม
ตน ระหว่าง .244 - .695 และตัวแปรแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ระหว่าง .360 - .757 

 
ตารางที่ 4 ผลการตรวจสอบค่าความเชื่อมั่นของแบบวัด (Reliability) 

ตัวแปร 
จ านวนข้อ 

ต้ังต้น 
จ านวนข้อ 

ที่ผ่านเกณฑ์ 
ค่าพิสัย  

α 
1. พฤติกรรมการเรยีนอย่างรับผิดชอบ 13 13 .874 
2. ทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมการเรยีนอย่างรับผิดชอบ 23 23 .914 
3. ความเครียดในการเรียน 11 11 .748 
4. การเห็นแบบอย่างจากเพ่ือน 12 12 .821 
5. การสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้าง 15 15 .898 
6. ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน 11 11 .844 
7. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 10 10 .873 

 
ตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่า ค่าความเชื่อมั่นของแบบวัด (Reliability) แยกแต่ละตัวแปรที่มีค่าความเชื่อมั่นสูงสุดได้แก่ 

ตัวแปรทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมการเรียนอย่างรับผิดชอบ เท่ากับ .914 ตัวแปรการสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้าง เท่ากับ 
.898 ตัวแปรพฤติกรรมการเรียนอย่างรับผิดชอบ เท่ากับ .874   ตัวแปรแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เท่ากับ .873 ตัวตัวแปรลักษณะมุ่ง
อนาคตควบคุมตน เท่ากับ .844 ตัวแปรการเห็นแบบอย่างจากเพ่ือน เท่ากับ .821 และตัวแปรความเครียดในการเรียน เท่ากับ 
.748 ตามล าดับ 

 
5. อภิปรายผลการวิจัย  

ผลการศึกษาครั้งน้ีสามารถอภิปรายผลดังน้ี  
5.1 การพัฒนาแบบวัดพฤติกรรมการเรียนอย่างรับผิดชอบของนักศึกษาระดับปริญญาตรี จังหวัดสงขลา คณะผู้วิจัยได้ท า

การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเรียนอย่างรับผิดชอบ  จากเอกสารและงานวิจัยทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ส าหรับในการสร้างแบบวัดเพ่ือใช้ประเมินพฤติกรรมการเรียนอย่างรับผิดชอบของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
ทั้งหมด 7 ตัวแปร ได้ข้อค าถามทั้งหมด 115 ข้อ จากน้ันจึงน าข้อค าถามไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน 
ตรวจสอบเน้ือหาของแบบวัดว่าสามารถวัดได้ตรงกับพฤติกรรมการเรียนอย่างรับผิดชอบหรือไม่ ผลการตรวจสอบพบว่ามีข้อ
ค าถามที่วัดได้ตรงกับการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งหมด 100 ข้อ จากข้อค าถามทั้งหมด 115 ข้อ มีค่า IOC 
ระหว่าง 0.66 – 1.00 

5.2 การหาคุณภาพของแบบวัดพฤติกรรมการเรียนอย่างรับผิดชอบของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  จังหวัดสงขลา 
คณะผู้วิจัยน าแบบวัดพฤติกรรมการเรียนอย่างรับผิดชอบ ที่ปรับปรุงตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ ทั้งหมด 100 ข้อ มาท าการ
หาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ (Item Discrimination) ซึ่งเป็นการแสดงค่าความสามารถว่า ข้อความหรือประโยคน้ัน ๆ สามารถ
จ าแนกผู้ที่มีคุณลักษณะที่ต้องการวัดมากออกจากผู้ที่มีคุณลักษณะน้ันน้อยได้ (Murphy & Davidshofer, 1994) โดยค่า
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อ านาจจ าแนกรายข้อ พิจารณาจากตารางค่า t จ านวนตัวอย่างควรใช้ในการหาค่า t น้ี อย่างน้อย 100 คน (ดุจเดือน พันธุม
นาวิน, 2551) ซึ่งค่า t ที่มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 1.79 หรือมากกว่า 2.00 ขึ้นไป จะเป็นค่าที่มีนัยส าคัญ สามารถยอมรับได้ว่า
จ าแนกได้ ในการทดสอบครั้งน้ีมีกลุ่มตัวอย่าง 124 คน มีข้อค าถามที่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด 100 ข้อ มีค่าพิสัย t ระหว่าง   2.494 
- 15.135 แสดงให้เห็นว่าแบบวัดมีเกณฑ์อยู่ในระดับสูง สามารถยอมรับได้ จากน้ันคณะผู้วิจัยน าข้อค าถามที่ผ่านเกณฑ์มา
ตรวจสอบหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างรายข้อกับคะแนนรวมของแบบวัดที่ไม่รวมข้อน้ัน (Item-Total Correlation) 
เพ่ือแสดงว่าข้อความหรือประโยคแต่ละข้อมีการวัดในมิติ ด้าน หรือประเด็น ในทางเดียวกันกับประโยคทั้งหมดในแบบวัดน้ัน
หรือไม่ (Murphy & Davidshofer, 1994) โดยค านวณอยู่ในรูปของค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ หรือ ค่า r ที่มีค่าระหว่าง -1 ≤ 
0 ≤ 1 โดยข้อที่มีค่าเป็นบวกและมีค่าเข้าใกล้ 1 ยิ่งแสดงว่า ข้อน้ันมีการวัดในมิติ ด้าน หรือประเด็นเดียวกับข้อความอื่น  ๆ  
โดยรวมในแบบวัดน้ัน โดยทั่วไปแล้ว ค่า r ควรมีค่าอย่างน้อย 0.2 ขึ้นไป จึงจะยอมรับได้ ผลปรากฏว่า จากข้อค าถามทั้งหมด 
100 ข้อ มีข้อค าถามที่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด 96 ข้อ มีค่าพิสัย r อยู่ระหว่าง .230 - .775 แสดงว่าข้อความในข้อค าถามทั้ง 96 ข้อ
มีการวัดในมิติที่เป็นทิศทางเดียวกันกับประโยคทั้งหมดในแบบวัดน้ัน ๆ  ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการวัดผล (Ebel. Robert., 
1951) ที่ว่า ข้อสอบที่มีค่าอ านาจจ าแนกใช้ได้จะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.20 และยิ่งข้อสอบข้อน้ัน ๆ มีค่าอ านาจจ าแนก
เข้าใกล้ +1 ก็ยิ่งแสดงให้เห็นว่าข้อสอบน้ันสามารถจ าแนกได้ถูกต้อง และในขั้นตอนสุดท้าย คณะผู้วิจัยท าการตรวจสอบความ
เที่ยงของแบบวัด โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา ของ ครอนบาค (Cronbach’s Alpha) ซึ่งเป็นวิธีที่นิยมใช้วัดค่าความ
เที่ยงที่กว้างขวางมากที่สุดวิธีหน่ึง โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ทั้งน้ี ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาฯ ควรมีค่าในระดับ .70 ขึ้นไป (Hair 
et al., 2006) ผลปรากฏว่า ข้อค าถามที่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด 95 ข้อ ข้างต้นน้ันมีค่าความเชื่อมั่นของแบบวัด (Reliability) โดย
ตัวแปรทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมการเรียนอย่างรับผิดชอบ เท่ากับ .914 ตัวแปรการสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้าง เท่ากับ 
.898 ตัวแปรพฤติกรรมการเรียนอย่างรับผิดชอบ เท่ากับ .874 ตัวแปรแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เท่ากับ .873 ตัวตัวแปรลักษณะมุ่ง
อนาคตควบคุมตน เท่ากับ .844 ตัวแปรการเห็นแบบอย่างจากเพ่ือน เท่ากับ .821 และตัวแปรความเครียดในการเรียน เท่ากับ 
.748 ตามล าดับ ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีการวัดผล ที่กล่าวไว้ว่า เกณฑ์ในการพิจารณาค่าระดับความเชื่อมั่นที่ยอมรับได้ควรมีค่า
ความเชื่อมั่นต้ังแต่ 0.70 ขึ้นไป แสดงให้เห็นว่าแบบวัดมีค่าความเชื่อมั่นผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด สามารถน ามาใช้วัดพฤติกรรมการ
เรียนอย่างรับผิดชอบของนักศึกษาระดับปริญญาตรี จังหวัดสงขลาได้เป็นอย่างดี 

 
6. ข้อเสนอแนะและการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

6.1 แบบวัดพฤติกรรมการเรียนอย่างรับผิดชอบของนักศึกษาระดับปริญญาตรี น้ีสามารถน าไปใช้เพ่ือแสวงหาปัจจัยเชิง
เหตุของพฤติกรรมการเรียนอย่างรับผิดชอบของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ได้เป็นอย่างดี เหมาะส าหรับกลุ่มตัวอย่างนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี 

6.2 ในกรณีที่จะน าแบบวัดน้ีไปใช้ในกลุ่มตัวอย่างกลุ่มอื่น ๆ ควรมีการทดสอบคุณภาพก่อนว่ามีความเหมาะสมกับกลุ่ม
ตัวอย่างน้ัน ๆ หรือไม่ 
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