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บทคัดย่อ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาเครื่องมือวัดการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเพ่ือหาคุณภาพ

ของเครื่องมือวัด กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ถึง 6 ในเขตอ าเภอสิงหนคร จังหวัด

สงขลา จ านวน 141 คน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น โดยการเลือกตัวอย่างแบบตามสะดวก  ส าหรับ

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่แบบสอบถาม หาคุณภาพเครื่องมือวัดด้วยการวิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถาม 

และวัตถุประสงค์ การหาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างรายข้อกับคะแนนรวมของแบบวัดที่ไม่รวม

ข้อน้ัน และค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา ของ ครอนบาค 

ผลการวิจัยพบว่า 1. แบบวัดการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนมัธยมศึกษา ในอ าเภอสิง

หนคร จังหวัดสงขลา มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและวัตถุประสงค์ จากการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน 

อยู่ระหว่าง 0.66 – 1.00 และ 2. ผลการหาคุณภาพของแบบวัดการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียน

มัธยมศึกษา ในอ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา พบว่า มีค่าอ านาจจ าแนกรายข้อเป็นไปตามเกณฑ์ โดยมีค่าอ านาจจ าแนกที่ 

1.793 - 15.684 มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างรายข้อกับคะแนนรวมของแบบวัดที่ไม่รวมข้อน้ัน ระหว่าง .209 - .762 

และมีค่าความเชื่อมั่นของแบบวัด แต่ละตัวแปร เท่ากับ .833, .826, .738, .734, .714, .680 และ .626 ตามล าดับ 

ค าส าคัญ: การหาคุณภาพแบบวัด, การด ารงชีวิต, หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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Abstract 
The purposes of this research were to develop and validate a quality of living with the sufficiency 

economy philosophy test. The sample consisted of 120 students who were currently studying in the 1st to 
6th grades in Singha Nakorn district, Songkhla province.  Samples were obtained without probability 
sampling, but using convenience sampling from all students.  The instrument was the living with the 
sufficiency economy philosophy test developed by the researchers. The statistics included: Item-Objective 
Congruence Index (IOC), Item Discrimination, Item-Total Correlation and Cronbach's Alpha coefficient.  

The results showed that: 
1. The measure of living according to sufficiency economy philosophy of secondary school students 

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 1.793 - 15.684. The Item-Total Correlation 

was between .209 - .762 and the reliability of each variable was .833, .826, .738, .734, .714, .680, and .626, 
respectively, which could be used to measure the living with the sufficiency economy philosophy as well . 
Keyword: Validity Testing, Living, Sufficiency Economy Philosophy 
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1. บทน า 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชด ารัสเพ่ือเป็นแนวทางในการด ารงชีวิตของประชาชนในทุกระดับ เป็นการสร้างความสมดุลมั่นคง 
และความยั่งยืนในระยะยาว ความพอดี พอประมาณ และรู้จักตนเอง รวมถึงการพ่ึงพาตนเองและรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
(สมบัติ กุสุมาวลี, 2551) ซึ่งการปลูกฝังให้เยาวชนปฏิบัติตามหลักปรัชญาน้ี จึงเป็นสิ่งส าคัญที่ทุกหน่วยงานต้องให้ความส าคัญ
และเร่งด าเนินการ โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาที่เป็นแรงขับเคลื่อนที่ส าคัญในการผลักดันหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้
เข้าถึงเยาวชนของชาติได้เข้าใจ และน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิตได้ 

จากความส าคัญข้างต้นจึงเป็นที่มาของงานวิจัยที่มุ่งเน้นหาตัวบ่งชี้ทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนใน อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ทั้งที่เป็นปัจจัยภายในของตัวบุคคล โดยเฉพาะที่
เกี่ยวข้องกับตัวแปรจิตลักษณะที่ส าคัญและสาเหตุภายนอกที่เกี่ยวกับตัวบุคคลรอบข้างและสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งน้ีผลที่ได้จะ
ช่วยให้เกิดแนวทางในการพัฒนาพฤติกรรมการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนได้อย่างเหมาะสม
ต่อไป 

ทั้งน้ีการท าวิจัยที่ประสบความส าเร็จและมีความน่าเชื่อมั่นในผลการวิจัย ผู้วิจัยจะต้องอาศัยเครื่องมือการวัดตัวแปร
ที่มีมาตรฐานสูง ซึ่งการวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือวัดที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและได้รับการยอมรับจากนักวิชาการไทย
และต่างประเทศ คือ 1) การตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) 2) ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ ( Item 
Discrimination) 3) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างรายข้อกับคะแนนรวมของแบบวัดที่ไม่รวมข้อน้ัน ( Item-Total 
Correlation) และ 4) ค่าความเชื่อมั่นของแบบวัด (Reliability) เพ่ือแสดงให้เห็นว่าแบบวัดการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน เป็นแบบวัดที่ผ่านการตรวจสอบอย่างเคร่งครัดตามมาตรฐานทางวิชาการที่เข้มงวด และ
สามารถน าไปใช้ได้อย่างมั่นใจต่อไป 

ดังน้ันบทความวิจัยน้ีจึงน าเสนอการหาคุณภาพแบบวัดการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน
มัธยมศึกษา ในอ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 

 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 

2.1 เพ่ือพัฒนาแบบวัดการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนมัธยมศึกษา ในอ าเภอสิงหนคร จังหวัด
สงขลา 

2.2 เพ่ือหาคุณภาพของแบบวัดการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนมัธยมศึกษา ในอ าเภอ 
สิงหนคร จังหวัดสงขลา 

 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ถึง 6 ในเขตอ าเภอสิง

หนคร จังหวัดสงขลา โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้จ านวน 120 ตัวอย่าง คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น (Non 
probability Sampling) โดยการเลือกตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) (Gravetter & Forzano, 2012) 
จากนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ถึง 6 ในเขตอ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา และเมื่อท าการเก็บ
รวบรวมข้อมูลแล้ว ปรากฏว่าข้อมูลที่เก็บได้และมีความสมบูรณ์น้ันรวมทั้งสิ้น 141 ตัวอย่าง 
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3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี เป็นแบบสอบถามการใช้ชีวิ ตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียน

มัธยมศึกษา ในอ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา  
3.3 การหาคุณภาพเครื่องมือ 

คณะผู้วิจัยท าการตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือวิจัย โดยท าการทดสอบเครื่องมือ 3 ส่วน คือ 1) การ
ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) 2) ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ (Item Discrimination) 3) ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ระหว่างรายข้อกับคะแนนรวมของแบบวัดที่ไม่รวมข้อน้ัน (Item-Total Correlation) และ 4) ค่าความเชื่อมั่นของ
แบบวัด (Reliability) ขั้นตอนในการตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือวิจัย มีดังต่อไปน้ี 

3.3.1 การตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) 
ความตรงเชิงเน้ือหา หมายถึง คุณภาพของเครื่องมือวัดที่สร้างขึ้นมีความถูกต้องตรงตามเน้ือเรื่องที่ต้องการ

วัด หรือวัดได้ครอบคลุมเน้ือเรื่องทั้งหมด (วัลลภ  ล าพาย, 2547) เป็นความตรงที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ตรวจสอบเน้ือหาของ
เครื่องมือว่าเน้ือหาของข้อค าถามวัดได้ตรงตามเน้ือหาของตัวแปรที่ต้องการวัดหรือไม่ โดยการแต่งต้ังผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์น้ัน ๆ  
พิจารณาว่าเครื่องมือน้ันมีความครบถ้วนสมบูรณ์ถูกต้องตามนิยามเชิงปฏิบัติการในกรอบขอบเขตที่ต้องการวัดหรือไม่ (Gable, 
1986) ซึ่งจ านวนผู้เชี่ยวชาญควรมีต้ังแต่ 3 คนขึ้นไป เพ่ือหลีกเลี่ยงความคิดเห็นที่แบ่งเป็น 2 ขั้ว (สุวิมล  ติรกานันท์, 2546) 

คณะผู้วิจัยจัดเตรียมนิยามเชิงปฏิบัติการของแต่ละตัวแปร ควบคู่กับข้อค าถามเพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง 
หลังจากน้ันจึงแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องจ านวน 3 ท่าน คือ ดร.ธวัชชัย ศรีพรงาม ดร.เสาวณี  ทับ
เพชร และ ดร.ธัมมัฏฐิตตา  อยู่เจริญ เพ่ือท าการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา โดยการน านิยามเชิงปฏิบัติการ ควบคู่กับข้อ
ค าถามเพ่ือจัดเตรียมให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความสอดคล้อง ผู้เชี่ยวชาญกรอกผลการพิจาร ณา ความสอดคล้องระหว่าง
ประเด็นที่ต้องการวัดกับข้อค าถามที่สร้างขึ้นดัชนีที่ใช้แสดงค่าความสอดคล้องเรียกว่า ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถาม 
และวัตถุประสงค์ (Item-Objective Congruence Index-IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญต้องประเมินด้วยคะแนน 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 
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3.3.2 ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ (Item Discrimination) 

ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถาม โดยท าการปรับปรุงตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ จากน้ันท าการทดสอบก่อน
น าไปใช้จริง (Try-out) จ านวน 141 ชุด แล้วท าการหาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ (Item Discrimination หรือ D index หรือ 
ค่า t) เป็นการแสดงค่าความสามารถว่า ข้อความหรือประโยคน้ัน ๆ สามารถจ าแนกผู้ที่มีคุณลักษณะที่ต้องการวัดมากออกจาก
ผู้ที่มีคุณลักษณะน้ันน้อยได้ (Murphy & Davidshofer, 1994) โดยค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ พิจารณาจากตารางค่า t จ านวน
ตัวอย่างควรใช้ในการหาค่า t น้ี อย่างน้อย 100 คน (ดุจเดือน พันธุมนาวิน, 2551) ซึ่งค่า t ที่มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 1.79 
หรือมากกว่า 2.00 ขึ้นไป จะเป็นค่าที่มีนัยส าคัญ สามารถยอมรับได้ว่าจ าแนกได้ 

3.3.3 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างรายข้อกับคะแนนรวมของแบบวัดที่ไม่รวมข้อน้ัน (Item-Total 
Correlation) 

การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมของแบบวัดทั้งฉบับที่ไม่รวมข้อน้ัน 
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 

3.3.4 การตรวจสอบความเที่ยง (Reliability) 
การตรวจสอบความเที่ยง โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha) ซึ่งเป็น

วิธีที่นิยมใช้วัดค่าความเที่ยงที่กว้างขวางมากที่สุดวิธีหน่ึง โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ทั้งน้ี ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาฯ ควรมีค่าใน
ระดับ .70 ขึ้นไป (Hair et al., 2006) 

3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลคณะผู้วิจัยเก็บรวบรวมด้วยตนเอง โดยท าการประสานงานไปยังโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขต

อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ด้วยตนเองล่วงหน้าก่อนที่จะเก็บข้อมูลจริงกับกลุ่มตัวอย่างในโรงเรียนแต่ละแห่ง 
 

4. สรุปผลการวิจัย 
ในการหาคุณภาพเบื้องต้นของแบบวัดที่ใช้ในการวิจัยเรื่องตัวบ่งชี้ทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิตตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนใน อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ประกอบไปด้วยแบบวัดทั้งหมด 7 ตัวแปร ท าการ

ทดสอบหาคุณภาพแบบวัดกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 141 ตัวอย่าง เพ่ือให้ได้แบบวัดที่มีความเหมาะสมกับงานวิจัยน้ี ด้วยการ

ทดสอบคุณภาพคือ 1) การตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) 2) ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ ( Item 

Discrimination) 3) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างรายข้อกับคะแนนรวมของแบบวัดที่ไม่รวมข้อน้ัน ( Item-Total 

Correlation) และ 4) ค่าความเชื่อมั่นของแบบวัด (Reliability) เพ่ือแสดงให้เห็นว่าแบบวัดการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน เป็นแบบวัดที่ผ่านการตรวจสอบอย่างเคร่งครัดตามมาตรฐานทา งวิชาการที่เข้มงวด และ

สามารถน าไปใช้ได้อย่างมั่นใจต่อไป ดังมีรายละเอียดต่อไปน้ี 
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ตารางที่ 1 ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) 

ตัวแปร 
จ านวนข้อ 

ต้ังต้น 
จ านวนข้อ 

ที่ผ่านเกณฑ์ 
ค่าพิสัย  
IOC 

1. การด ารงชีวิตตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 15 10 0.66 – 1.00 
2. ทัศนคติที่ดีต่อการด ารงชีวิตตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 15 13 0.66 – 1.00 
3. ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 15 10 0.66 – 1.00 
4. การเห็นแบบอย่างจากเพ่ือน 15 12 0.66 – 1.00 
5. การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว 15 10 0.66 – 1.00 
6. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 15 10 0.66 – 1.00 
7. ความเชื่ออ านาจในตน 15 10 0.66 – 1.00 

 
ตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า จากข้อค าถามทั้งหมด 105 ค าถาม ใน 7 ตัวแปร มีข้อค าถามที่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด 75 ข้อ 

โดยตัวแปรที่มีข้อค าถามผ่านเกณฑ์มากที่สุด ได้แก่ ตัวแปรทัศนคติที่ดีต่อการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มี

ข้อค าถามผ่านเกณฑ์ 13 ข้อ ตัวแปรการเห็นแบบอย่างจากเพ่ือน มีข้อค าถามผ่านเกณฑ์ 12 ข้อ ส่วนตัวแปรที่เหลือมีข้อค าถาม

ผ่านเกณฑ์ เท่ากันที่ตัวแปรละ 10 ข้อค าถาม ทุกตัวแปรมีค่าพิสัย (IOC) ระหว่าง 0.66 – 1.00 เท่ากันในทุกตัวแปร  

 

ตารางที่ 2 ผลการตรวจสอบค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ (Item Discrimination)  

ตัวแปร 
จ านวนข้อ 

ต้ังต้น 
จ านวนข้อ 

ที่ผ่านเกณฑ์ 
ค่าพิสัย  

t 
1. การด ารงชีวิตตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 10   9 3.732 - 10.310 
2. ทัศนคติที่ดีต่อการด ารงชีวิตตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 13 12 1.913 - 13.055 
3. ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 10 10 2.828 - 15.684 
4. การเห็นแบบอย่างจากเพ่ือน 12   5 1.793 - 3.943 
5. การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว 10 10 2.018 - 5.372 
6. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 10   9 5.370 - 8.784 
7. ความเชื่ออ านาจในตน 10   8 1.799 - 6.768 

 

ตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่าจากข้อค าถามที่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด 75 ข้อข้างต้น เมื่อน ามาตรวจสอบค่าอ านาจจ าแนก

รายข้อ มีข้อค าถามที่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด 63 ข้อ โดยตัวแปรที่มีข้อค าถามผ่านเกณฑ์มากที่สุดได้แก่ ตัวแปรทัศนคติที่ดีต่อการ

ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีข้อที่ผ่านเกณฑ์ 12 ข้อ ค่าพิสัย (t) ระหว่าง 1.913 – 13.055 รองลงมาได้แก่ 

ตัวแปรความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และตัวแปรการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว มีข้อค าถามที่ผ่าน

เกณฑ์ 10 ข้อเท่ากัน มีค่าพิสัย (t) ระหว่าง 2.828 – 15.684 และ 2.018 – 5.372 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 3 ผลการตรวจสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างรายข้อกับคะแนนรวมของแบบวัดที่ไม่รวมข้อน้ัน (Item-Total 

Correlation) 

ตัวแปร 
จ านวนข้อ 

ต้ังต้น 
จ านวนข้อ 

ที่ผ่านเกณฑ์ 
ค่าพิสัย  

r 
1. การด ารงชีวิตตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง   9   9 .665 - .701 
2. ทัศนคติที่ดีต่อการด ารงชีวิตตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 12   9 .218 - .762 
3. ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 10   9 .254 - .604 
4. การเห็นแบบอย่างจากเพ่ือน   5   5 .209 - .473 
5. การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว 10   5 .360 - .489 
6. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์   9   9 .443 - .637 
7. ความเชื่ออ านาจในตน   8   6 .368 - .571 

 
ตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่า จากการตรวจสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างรายข้อกับคะแนนรวมของแบบวัดที่

ไม่รวมข้อน้ัน (Item-Total Correlation) จากจ านวนข้อต้ังต้น 63 ข้อ มีจ านวนข้อที่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด 52 ข้อ โดยที่ตัวแปร 

การด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตัวแปรทัศนคติที่ดีต่อการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตัว

แปรความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตัวแปรแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ มีข้อผ่านเกณฑ์เท่ากันที่ 9 ข้อ มีค่าพิสัย ( r) 

เท่ากับ .665 - .701, .218 - .762, .254 - .604 และ .443 - .637 ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 4 ผลการตรวจสอบค่าความเชื่อมั่นของแบบวัด (Reliability) 

ตัวแปร 
จ านวนข้อ 

ต้ังต้น 
จ านวนข้อ 

ที่ผ่านเกณฑ์ 
ค่าพิสัย  

α 
1. การด ารงชีวิตตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง   9   9 .714 
2. ทัศนคติที่ดีต่อการด ารงชีวิตตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง   9   9 .826 
3. ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   9   9 .738 
4. การเห็นแบบอย่างจากเพ่ือน   5   5 .626 
5. การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว   5   5 .680 
6. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์   9   9 .833 
7. ความเชื่ออ านาจในตน   6   6 .734 

 
ตารางที่ 4 แสดงค่าความเชื่อมั่นของแบบวัด (Reliability) แยกแต่ละตัวแปร พบว่าตัวแปรที่มีค่าความเชื่อมั่นสูงสุด

ได้แก่ ตัวแปรแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .833 รองลงมา ได้แก่ตัวแปรทัศนคติที่ดีต่อการด ารงชีวิตตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .826 และตัวแปรความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีค่า

ความเชื่อมั่น เท่ากับ .738 ตามล าดับ 
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5. อภิปรายผลการวิจัย  
ผลการศึกษาครั้งน้ีสามารถอภิปรายผลดังน้ี  

5.1 การพัฒนาแบบวัดการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนมัธยมศึกษา ในอ าเภอสิงหนคร จังหวัด

สงขลา ผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎีการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สร้างแบบ

วัดเพ่ือใช้ประเมินการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้งหมด 7 ตัวแปร ได้ข้อค าถามทั้งหมด 105 ข้อ จากน้ันจึง

น าข้อค าถามไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบเน้ือหาของแบบวัดว่าสามารถวัดได้ตรงกับการใช้ชีวิตตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือไม่ ผลการตรวจสอบพบว่ามีข้อค าถามที่วัดได้ตรงกับการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง ทั้งหมด 75 ข้อ จากข้อค าถามทั้งหมด 105 ข้อ มีค่า IOC ระหว่าง 0.66 – 1.00 

5.2 การหาคุณภาพของแบบวัดการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนมัธยมศึกษา ในอ าเภอสิง

หนคร จังหวัดสงขลา ผู้วิจัยน า แบบวัดการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ปรับปรุงตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 

ทั้งหมด 75 ข้อ มาท าการหาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ (Item Discrimination) ซึ่งเป็นการแสดงค่าความสามารถว่า ข้อความ

หรือประโยคน้ัน ๆ สามารถจ าแนกผู้ที่มีคุณลักษณะที่ต้องการวัดมากออกจากผู้ที่มีคุณลักษณะน้ันน้อยได้ (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 ในการทดสอบครั้งน้ีมีกลุ่มตัวอย่าง 141 คน มีข้อค าถามที่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด 63 ข้อ 

มีค่าพิสัย t ระหว่าง 1.793 - 15.684 แสดงให้เห็นว่าแบบวัดมีเกณฑ์อยู่ในระดับสูง สามารถยอมรับได้ จากน้ันผู้วิจัยน าข้อ

ค าถามที่ผ่านเกณฑ์มาตรวจสอบหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างรายข้อกับคะแนนรวมของแบบวัดที่ไม่รวมข้อน้ัน (Item-

Total Correlation) เพ่ือแสดงว่าข้อความหรือประโยคแต่ละข้อมีการวัดในมิติ ด้าน หรือประเด็น ในทางเดียวกันกับประโยค

ทั้งหมดในแบบวัดน้ันหรือไม่ (Murphy & Davidshofer, 1994) โดยค านวณอยู่ในรูปของค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ หรือ ค่า r 

ที่มีค่าระหว่าง -1 ≤ 0 ≤ 1 โดยข้อที่มีค่าเป็นบวกและมีค่าเข้าใกล้ 1 ยิ่งแสดงว่า ข้อน้ันมีการวัดในมิติ ด้าน หรือประเด็น

เดียวกับข้อความอื่น ๆ โดยรวมในแบบวัดน้ัน โดยทั่วไปแล้ว ค่า r ควรมีค่าอย่างน้อย 0.2 ขึ้นไป จึงจะยอมรับได้ ผลปรากฏว่า 

จากข้อค าถามทั้งหมด 63 ข้อ มีข้อค าถามที่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด 52 ข้อ มีค่าพิสัย  r อยู่ระหว่าง  .209 - .762 แสดงว่าข้อความ

ในข้อค าถามทั้ง 52 ข้อมีการวัดในมิติที่เป็นทิศทางเดียวกันกับประโยคทั้งหมดในแบบวัดน้ี ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการวัดผล 

(Ebel. Robert., 1951) ที่ว่า ข้อสอบที่มีค่าอ านาจจ าแนกใช้ได้จะมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.20  ในขั้นตอนสุดท้าย ผู้วิจัยท า

การตรวจสอบความเที่ยงของแบบวัด โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา ของ ครอนบาค (Cronbach’s Alpha) ซึ่งเป็นวิธีที่

นิยมใช้วัดค่าความเที่ยงที่กว้างขวางมากที่สุดวิธีหน่ึง โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ทั้งน้ี ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาฯ ควรมีค่าในระดับ 

.70 ขึ้นไป (Hair et al., 2006) ผลปรากฏว่า ข้อค าถามที่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด 52 ข้อข้างต้นน้ันมีค่าความเชื่อมั่นของแบบวัด 

(Reliability) แต่ละตัวแปรเท่ากับ .833, .826, .738, .734, .714, .680 และ .626 ตามล าดับ ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีการวัดผล 

ที่กล่าวไว้ว่า เกณฑ์ในการพิจารณาค่าระดับความเชื่อมั่นที่ยอมรับได้ควรมีค่าความเชื่อมั่นต้ังแต่ 0.70 ขึ้นไป แสดงให้เห็นว่า

แบบวัดมีค่าความเชื่อมั่นผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด สามารถน ามาใช้วัดการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้เป็นอย่างดี 
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6. ข้อเสนอแนะและการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
6.1 แบบวัดการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน้ีสามารถน าไปใช้เพ่ือแสวงหาปัจจัยเชิงเหตุของการใช้ชีวิตตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้เป็นอย่างดี เหมาะส าหรับกลุ่มตัวอย่างนักเรียนมัธยมศึกษา 

6.2 ในกรณีที่จะน าแบบวัดน้ีไปใช้ในกลุ่มตัวอย่างกลุ่มอื่น ๆ ควรมีการทดสอบคุณภาพก่อนว่ามีความเหมาะสมกับกลุ่ม

ตัวอย่างน้ัน ๆ หรือไม่ 
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