การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพมาตรวัดความคาดหวังในตนเอง
ส�ำหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย:
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
ธนวัฒน์ มณี 1 และ อารยา ผลธัญญา 2
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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ เพือ่ พัฒนาและตรวจสอบคุณภาพมาตรวัดความคาดหวังในตนเองส�ำหรับนักเรียนในระดับชัน้
มัธยมศึกษาตอนปลายด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
วิธีการศึกษา กลุม่ ตัวอย่างในการศึกษาได้จากวิธกี ารสุม่ ตัวอย่างแบบหลายขันตอน
้
(Multi stage cluster random
sampling) โดยกลุม่ ตัวอย่าง คือ นักเรียนทีม่ อี ายุ 15-18 ปี ทีก่ ำ� ลังศึกษาในแผนการเรียนปกติ ระดับชันมั
้ ธยมศึกษา
ตอนปลาย ในเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จ�ำนวน 300 คน วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยัน
ผลการศึกษา ผลการวิจยั พบว่า มาตรวัดความคาดหวังในตนเองมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (χ2 =
125.083, df = 43, p = .000, GFI = .932, CFI = .882, SRMR = .0574) โดยมาตรวัดความคาดหวังในตนเอง
ในการวิจยั ครัง้ นี้มอี งค์ประกอบทัง้ หมด 2 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบคุณค่าของผลลัพธ์ และองค์ประกอบ
เครือ่ งมือทีเ่ ป็ นสือ่
สรุป มาตรวัดความคาดหวังในตนเองเป็ นมาตรวัดทีม่ คี ณ
ุ สมบัตกิ ารวัดทางจิตวิทยาทีเ่ หมาะสม สามารถน�ำไป
ใช้ในการประเมินระดับของความคาดหวังในตนเองในนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายได้
ค�ำส�ำคัญ: การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน มาตรวัดความคาดหวังในตนเอง นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ตอนปลาย
นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
* บทความฉบับนี้เป็ นส่วนหนึ่งของปริญญานิพนธ์วทิ ยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการปรึกษา ภาควิชาจิตวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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Abstract
Objective: The purpose of this research was to develop and examine the quality of self-expectation
scale for high school students by using Confirmatory Factor Analysis.
Materials and Methods: The participants in this study were selected by multi stage cluster random
sampling. The participants were 300 students aged 15-18 years studying in the normal study plan
high school In the Mueang district Chiang Mai. The data was analyzed by using Confirmatory Factor
Analysis.
Results: The study found that the self-expectations questionnaire was significantly consistent with
empirical data (χ2 = 125.083, df = 43, p = .000, GFI = .932, CFI = .882, SRMR = .0574) and selfexpectations questionnaire in this research consisted of 2 factor which are valence and instrumentality.
Conclusion: the self-expectation questionnaire has psychometrically sound questionnaire, which can
be used to evaluate self-expectation level in high school students.
Keywords: confirmatory factor analysis; self-expectations Questionnaire; high school students
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บทน�ำ
วัยรุ่นถือได้ว่าเป็ นช่วงวัยหนึ่งทีส่ �ำคัญของ
ชีวติ มนุษย์ ในช่วงวัยนี้บคุ คลจะมีอายุอยูร่ ะหว่าง 1518 ปี หรือก�ำลังศึกษาอยูใ่ นระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอน
ปลายซึง่ จัดอยูใ่ นกลุม่ ของวัยรุน่ ตอนกลาง (นารี จิตร
รักษา, 2549) ทัง้ นี้วยั รุ่นตอนกลางเป็ นวัยทีม่ กี าร
เปลีย่ นแปลงในชีวติ หลาย ๆ ด้านอย่างรวดเร็ว ไม่วา่
จะเป็ น ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ซึง่ ผล
จากการเปลีย่ นแปลงเหล่านี้ทำ� ให้วยั รุน่ จ�ำเป็ นต้องมี
การปรับตัวในหลายด้าน การทีว่ ยั รุ่นต้องเผชิญกับ
การเปลีย่ นแปลงและการพัฒนาทัง้ ทางร่างกายและ
จิตใจอาจท�ำให้วยั รุ่นไม่สามารถทีจ่ ะรับมือกับการ
เปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ได้และเกิดปั ญหาทางสุขภาพ
จิต นอกจากนี้ในช่วงวัยรุน่ เป็ นวัยทีเ่ ริม่ มีการพัฒนา
ตัวตนหรืออัตลักษณ์แห่งตน (self-identity) ขึน้ มา
การพัฒนาอัตลักษณ์แห่งตนนี้จะเป็ นการผสมผสาน
ระหว่างคุณลักษณะเฉพาะของบุคคลกับลักษณะ
ภายนอกนันคื
่ อประสบการณ์จากสิง่ แวดล้อมรอบตัว
ไม่ว่าจะเป็ นครอบครัว เพื่อน และสิง่ แวดล้อมทาง
สังคม ทัง้ นี้การพัฒนาอัตลักษณ์แห่งตนดังกล่าว
จึง ท�ำ ให้วยั รุ่น เกิด ความคาดหวังในตนเอง (selfexpectations) ในการพัฒนาอัตลักษณ์แห่งตนโดย
รักษาสมดุลระหว่างคุณลักษณะภายในของตนและ
ลักษณะภายนอกจากสังคมด้วย (Erikson, 1968)
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความคาดหวังในตนเองในด้าน
การเรียนซึง่ เป็ นพัฒนาการหนึ่งทีส่ ำ� คัญในช่วงวัยนี้
ความคาดหวังในตนเอง (self-expectations)
เป็ นสิง่ หนึ่งทีอ่ าจส่งผลท�ำให้นกั เรียนเกิดความเครียด
ในการเรียนเพิม่ มากขึน้ (Yee, 1981) ความคาดหวัง
ในตนเองคือ ความรูส้ กึ ความคิดเห็น การรับรู้
การตีความ หรือการคาดการณ์ต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ
ทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ บุคคลจะมีการประเมินค่าตนเองด้าน

จิตสํานึกทีต่ นคิดว่าถูกต้อง และใช้ความคาดหวังนัน้
มาเป็ นแนวทางในการกําหนดพฤติกรรมทีจ่ ะมีต่อ
ตนเองตามทีค่ าดหวัง การคาดการณ์หรือการคาด
คะเนทีเ่ กิดขึน้ เป็ นการคาดคะเนว่าตนเองน่าจะท�ำอะไร
ได้มากน้อยเพียงใด ซึง่ นับว่าเป็ นการคาดคะเนถึงผล
ทีจ่ ะเกิดขึน้ ได้จริงจากการกระท�ำของตนเอง (พรชัย
พุทธรักษ์, 2555) ทัง้ นี้ความคาดหวังทีส่ งู เกินไปนัน้
อาจท�ำให้นกั เรียนเกิดความผิดหวังและส่งผลเสียท�ำให้
เกิดความเครียดด้านการเรียนได้ ดังนัน้ จึงจ�ำเป็ นต้อง
มีเครือ่ งมือทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการประเมินระดับของ
ความคาดหวังในตนเองของนักเรียนเพือ่ ให้สามารถ
น�ำผลทีไ่ ด้จากมาตรวัดทีม่ คี ณ
ุ ภาพมาใช้เป็ นแนวทาง
ในการส่งเสริมการมีความคาดหวังในตนเองที่อยู่
ในระดับทีเ่ หมาะสมและสอดคล้องกับความสามารถ
ทีแ่ ท้จริงของตนเอง ซึง่ จะท�ำให้ชว่ ยลดความเครียด
ของนักเรียนที่อาจเกิดจากการมีความคาดหวังใน
ตนเองทีอ่ ยูใ่ นระดับสูงเกินจริงได้
จากการศึกษาเกีย่ วกับแนวคิดความคาดหวัง
พบว่า ทฤษฎีความคาดหวัง (expectancy theory)
ทีไ่ ด้รบั การยอมรับมากทีส่ ดุ คือทฤษฎีความคาดหวัง
ของ Vroom (1964) ซึง่ ได้อธิบายความคาดหวัง
(expectancy) ของบุคคลว่าเกิดจากระดับคุณค่า
หรือความส�ำคัญของสิง่ ตอบแทนที่บุคคลต้องการ
กั บ การรั บ รู้ ค วามสามารถหรื อ ความเป็ นจริ ง
ในปั จจุบนั Vroom (1964) ได้เสนอว่า การทีบ่ ุคคล
จะตัดสินใจเลือกปฏิบตั อิ ย่างไร เมือ่ เกิดความต้องการ
พร้อม ๆ กันหลายสิง่ จะพิจารณา 3 ประการ
คือ ความชอบหรือคุณค่าของผลลัพธ์ (valence)
เครือ่ งมือทีเ่ ป็ นสือ่ (instrumentality) และความคาด
หวัง (expectancy) โดยมีความหมายดังต่อไปนี้
(พงษ์จนั ทร์ ภูษาพานิชย์, 2561)
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1. คุณค่าของผลลัพธ์ (valence) หมายถึง
คุณค่าหรือความชอบ ความพึงพอใจในผลลัพธ์ แต่ละ
บุคคลมีการให้คณ
ุ ค่าหรือความชอบต่อผลลัพธ์ทแ่ี ตก
ต่างกันออกไป ดังนัน้ ระดับความมากน้อยของความ
ชอบถูกก�ำหนดจากการประเมินของแต่ละบุคคล
2. เครือ่ งมือทีเ่ ป็ นสือ่ (instrumentality) หมาย
ถึง ความน่าจะเป็ นตามการรับรูข้ องบุคคลทีว่ า่ ระดับ
ผลการปฏิบตั งิ านทีด่ จี ะน�ำไปสูผ่ ลลัพธ์บางอย่างจาก
การท�ำงาน
3. ความคาดหวัง (expectancy) หมายถึง
การรับรูค้ วามเป็ นไปได้ของบุคคลทีว่ า่ ผลการปฏิบตั ิ
งานทีด่ ี เป็ นผลมาจากความพยายามในการท�ำงาน
จากทีก่ ล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้วา่ ทฤษฎี
ความคาดหวัง (expectancy theory) ของ Vroom ได้
อธิบายความคาดหวัง (expectancy) ของบุคคลว่า
เกิดจากระดับคุณค่าหรือความชอบของผลลัพธ์หรือ
สิง่ ทีต่ อบแทนทีบ่ ุคคลต้องการ (valence) กับ ความ
น่าจะเป็ นตามการรับรูเ้ กีย่ วกับความสามารถในการ
ท�ำงานหรือการปฏิบตั งิ านทีด่ ที จ่ี ะน�ำไปสูผ่ ลลัพธ์บาง
อย่างจากการท�ำงาน (instrumentality) ในลักษณะ
ดังนี้ (พรพิมล ริยาย และคณะ, 2556)
Exoectancy = Valence x Instrumentality
ภาพที่ 1 แสดงข้อสรุปทฤษฎีความคาดหวัง

ในบริบทของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายต่าง
ก็มรี ะดับของความคาดหวังในตนเองทีแ่ ตกต่างกัน
โดยมักจะมีความคาดหวังเกีย่ วกับการเรียน คาดหวัง
ว่าจะได้ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนทีส่ งู เพื่อจะท�ำให้
ตนเองมีโอกาสศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาตามคณะ
ทีต่ นเองคาดหวังไว้ ยิง่ คณะทีม่ คี ะแนนสอบสูง ก็จะ
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ยิง่ ส่งผลให้นกั เรียนพยายามท�ำผลการเรียนให้ดที ส่ี ดุ
ซึง่ จะท�ำให้บคุ คลเกิดความเครียดด้านการเรียน และ
หากบุคคลมีความคาดหวังทีส่ งู มากจนเกินไปจะส่ง
ผลให้นกั เรียนเกิดความผิดหวัง ท้อแท้ (Yee, 1981)
ดังนัน้ หากนักเรียนสามารถปรับระดับความคาดหวัง
ของตนเองให้มคี วามเหมาะสมและสอดคล้องกับความ
สามารถของตนเองต่อการท�ำสิง่ ใดสิง่ หนึง่ ก็จะสามารถ
เพิม่ ประสิทธิภาพในการท�ำกิจกรรมและการเรียนให้
สูงขึน้ ได้
อย่างไรก็ตามจากการทบทวนวรรณกรรม
พบว่า ยังไม่มนี กั วิจยั ท�ำการศึกษาหรือพัฒนามาตร
วัด ความคาดหวัง ในตนเองในกลุ่ม นักเรีย นระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย แต่พบว่ามีการศึกษาและสร้าง
มาตรวัดความคาดหวังทีบ่ คุ คลมีตอ่ เรือ่ งอืน่ ๆ ทีไ่ ม่ใช่
ความคาดหวังในตนเอง ตัวอย่างเช่น มาตรวัดความ
คาดหวังในการเรียนของนักเรียนในระดับชันอุ
้ ดมศึกษา
ของ Vallerand et al., (1993) ทีส่ ร้างมาเพื่อใช้ใน
การศึก ษาระดับ ความคาดหวัง ของนั ก ศึก ษาใน
มหาวิทยาลัยทีม่ ตี อ่ ระบบการศึกษา มาตรวัดผลของ
ความคาดหวังเกีย่ วกับการออกก�ำลังกายในวัยรุน่ ชาย
ทีส่ ร้างขึน้ โดย Abasi, Eslami, and Rakhshani (2015)
ทีส่ ร้างขึน้ เพือ่ ให้ศกึ ษาความคาดหวังในออกก�ำลังกาย
ในยามว่างของวัยรุน่ ชาย หรือมาตรวัดความคาดหวัง
และความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการทีพ่ ฒ
ั นา
ขึน้ โดย ชมนาด ม่วงแก้ว (2555) ทีต่ อ้ งการทราบ
ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักศึกษาทีม่ ตี อ่
งานกิจกรรมนักศึกษาและงานทะเบียนนักศึกษา จาก
การทบทวนวรรณกรรมข้างต้นจึงพบว่า มาตรวัดที่
เกีย่ วข้องกับความคาดหวังทีไ่ ด้ทำ� การศึกษายังมีความ
จ�ำกัดในเรือ่ งของวัตถุประสงค์ในการใช้งานอยูค่ อ่ น
ข้างมาก และไม่สามารถน�ำมาใช้กบั การประเมินความ
คาดหวังในตนเองของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอน
ปลายได้
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ดังนัน้ ในการวิจยั ครัง้ นี้ผูว้ จิ ยั จึงมุ่งพัฒนามาตรวัด
ความคาดหวังในตนเองส�ำหรับนักเรียนในระดับชัน้
มัธยมศึกษาตอนปลายโดยเฉพาะ เนื่องจากการน� ำ
มาตรวัดความคาดหวังที่มอี ยู่ในปั จจุบนั มาใช้นัน้
ไม่เหมาะสมทัง้ ในเรือ่ งของลักษณะกลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้
ในการพัฒ นามาตรวัด ของงานวิจ ัย ที่ผ่ า นมาซึ่ง
มีธรรมชาติทต่ี า่ งจากช่วงวัยของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลายและประเด็นความคาดหวังต่อเรือ่ งทีแ่ ตก
ต่างกัน ดังนัน้ การพัฒนามาตรวัดความคาดหวังใน
ตนเองส�ำหรับนักเรียนในระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอน
ปลายจึงมีความส�ำคัญและมีความจ�ำเป็ นต้องใช้ในการ
ประเมินระดับของความคาดหวังในตนเองของนักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย เพือ่ เป็ นเครือ่ งมืในการระบุ
ระดับความคาดหวังในตนเองของนักเรียนและน�ำข้อมูล
ดังกล่าวมาใช้ในการค้นหาและส่งเสริมความคาดหวัง
ในตนเองที่ ม ี ค วามเหมาะสมให้ ก ั บ นั ก เรี ย น
ชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อให้ได้มาซึง่ ข้อมูลทีม่ ี
ความน่ าเชื่อถือ และสามารถเป็ นประโยชน์ในการ
ป้ องกันปัญหาทีอ่ าจเกิดจากการมีระดับความคาดหวัง
ในตนเองทีไ่ ม่เหมาะสมได้อย่างครอบคลุมมากยิง่ ขึน้
ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจยั
เพื่อพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพมาตรวัด
ความคาดหวังในตนเองส�ำหรับนักเรียนระดับชัน้
มัธยมศึกษาตอนปลายด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยัน

สมมติฐานการวิจยั
มาตรวัด ความคาดหวัง ในตนเองส�ำ หรับ
นัก เรีย นชัน้ มัธ ยมศึก ษาตอนปลายที่พ ฒ
ั นาขึ้น มี
คุณภาพตามเกณฑ์การพัฒนามาตรวัดทางจิตวิทยา

วิธีการวิจยั
ประชากร คือ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ตอนปลาย ในเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ทีศ่ กึ ษาในแผนการเรียนปกติ ในปี การศึกษา 2562
โดยมีจ�ำนวนนักเรียนในระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอน
ปลายทัง้ หมด 12,797 คน (ส�ำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงใหม่, 2562)
กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มนักเรียนชัน้ มัธยม
ศึกษาตอนปลาย ในเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ทีศ่ กึ ษาในแผนการเรียนปกติ โดยก�ำลังศึกษาในปี
การศึกษา 2562 จ�ำนวนทัง้ หมด 300 คน โดยกลุ่ม
ตัวอย่างในการศึกษาได้จากวิธกี ารสุม่ ตัวอย่างแบบ
หลายขันตอน
้
(Multistage cluster random sampling)
ซึง่ จ�ำนวนกลุ่มตัวอย่างผูว้ จิ ยั ได้มาจากการค�ำนวณ
ด้วยโปรแกรม G*Power การค�ำนวณในโปรแกรมนี้
จะสร้ า งมาจากสู ต รการหาขนาดกลุ่ ม ตัว ย่ า งที่
เหมาะสมของ Cohen (1977) ซึง่ ได้กำ� หนดค่าเอฟเฟ็ ก
ไซด์ (effect size) เท่ากับ .03 ค่าความคาดเคลื่อน
เท่ากับ .05 เมือ่ ค�ำนวณด้วยโปรแกรมแล้วได้จำ� นวน
กลุม่ ตัวอย่างทีเ่ หมาะสมขันต�
้ ำ่ เท่ากับ 220 คน อย่างไร
ก็ตาม ผูว้ จิ ยั ได้กำ� หนดจ�ำนวนกลุม่ ตัวอย่างเพิม่ จาก
จ�ำนวนกลุม่ ตัวอย่างขัน้ ต�่ำ ท�ำให้กลุม่ ตัวอย่างในการ
วิจยั ครัง้ นี้มจี �ำนวนทัง้ สิน้ 300 คน เพื่อป้ องกันการ
ตอบแบบสอบถามทีไ่ ม่ครบถ้วนสมบูรณ์ซง่ึ อาจเกิด
ขึน้ ได้ในการตอบแบบสอบถามการวิจยั
เครื่องมือที่ ใช้ในการวิ จยั แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน
โดยส่วนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล และ
ส่วนที่ 2 เป็ นมาตรวัดความคาดหวังในตนเองทีผ่ วู้ จิ ยั
พัฒนาขึน้ ตามแนวคิดทฤษฎีความคาดหวังของ Vroom
(1964) ผูว้ จิ ยั ได้ทบทวนทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้อง ก�ำหนด
นิยามปฏิบตั กิ ารของตัวแปรและสร้างข้อค�ำถามที่

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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สอดคล้องกับนิยามปฏิบตั กิ าร โดยมาตรวัดความคาดหวังในตนเองเป็ นการวัดความคาดหวังในตนเองของ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย จ�ำแนกออกเป็ น 2 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบคุณค่าของผลลัพธ์ และ
องค์ประกอบเครือ่ งมือทีเ่ ป็ นสือ่ ประกอบด้วยข้อค�ำถามจ�ำนวน 26 ข้อ มีลกั ษณะเป็ นมาตรประมาณค่า (Likert
Scale) 4 ระดับ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
ระดับความเห็น		
ระดับคะแนนข้อค�ำถามเชิงบวก		
ระดับ คะแนนข้ อ ค� ำ ถามเชิ ง ลบ
จริงทีส่ ดุ 			
4				
1 			
จริง				
3				
2 			
ไม่จริง				
2				
3
ไม่จริงทีส่ ดุ 			
1				
4
การแปลผลแบบสอบถามความคาดหวังใน
ตนเอง ผูว้ จิ ยั ใช้การแปลผลคะแนนเฉลีย่ โดยแบ่ง
คะแนนเฉลีย่ ออกเป็ น 3 ระดับ คือ ระดับต�่ำ ระดับ
ปานกลาง และระดับสูง โดยผูท้ ม่ี คี ะแนนเฉลีย่ ระหว่าง
1.00 – 2.00 หมายความว่า บุคคลมีความคาดหวัง
ในตนเองอยู่ในระดับต�่ำ ผูท้ ม่ี คี ะแนนเฉลีย่ ระหว่าง
2.01 – 3.00 หมายความว่า บุคคลมีความคาดหวัง
ในตนเองอยู่ในระดับปานกลาง ผูท้ ม่ี คี ะแนนเฉลีย่
ระหว่าง 3.01 – 4.00 หมายความว่า บุคคลมีความ
คาดหวังในตนเองอยูใ่ นระดับสูง จากนัน้ น�ำข้อค�ำถาม
จากแบบวัดความคาดหวังในตนเองไปให้ผทู้ รงคุณวุฒ ิ
3 ท่าน ในการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content
Validity) ซึง่ ผูท้ รงคุณวุฒทิ งั ้ 3 ท่านคือผูเ้ ชีย่ วชาญ
ทางจิตวิทยา มีการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่าง
ข้อค�ำถามกับนิยามเชิงปฏิบตั กิ าร (Index of ItemObjective Congruence: IOC) โดยข้อค�ำถามทีผ่ า่ น
เกณฑ์การคัดเลือกคือ ข้อค�ำถามทีม่ คี า่ IOC ตัง้ แต่
0.6 ขึน้ ไป และมีการปรับปรุงข้อค�ำถามตามค�ำแนะน�ำ
ของผูท้ รงคุณวุฒ ิ ดังนัน้ ค่า IOC ของแบบวัดความ
คาดหวังในตนเองจึงมีคา่ ตัง้ แต่ 0.6-1 โดยจากค�ำถาม
ทัง้ หมด 26 ข้อ มีขอ้ ค�ำถามทีม่ คี า่ IOC ต�่ำกว่า 0.6
จ�ำนวน 8 ข้อ ผูว้ จิ ยั ได้ตดั ข้อค�ำถามดังกล่าวออก ดัง
นัน้ จึงเหลือข้อค�ำถามทัง้ หมดจ�ำนวน 18 ข้อ หลังจาก
นัน้ ผูว้ จิ ยั จึงน�ำแบบวัดทีผ่ า่ นการแก้ไขปรับปรุงแล้วไป

ทดลอง (try out) ในกลุม่ ตัวอย่างทีม่ คี วามคล้ายคลึง
กับกลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั ครัง้ นี้ จ�ำนวน 60 คน และ
น� ำมาหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) โดยวิธกี าร
หาความสอดคล้องภายใน (Internal-consistency)
ด้วยค่าสัมประสิทธิแอลฟาของครอนบาค
(Cronbach’s
์
alpha coefficient) โดยพบว่าแบบวัดความคาดหวัง
ในตนเองมีคา่ ความเชือ่ มันของแบบทดสอบทั
่
ง้ ฉบับ
เท่ากับ .86 ซึง่ ถือว่ามีคา่ ความเชือ่ มันอยู
่ ใ่ นระดับสูง
การเก็บข้อมูล ผูว้ จิ ยั ขออนุมตั เิ รือ่ งจริยธรรม
การท�ำวิจยั ในมนุ ษย์ จากคณะกรรมการพิจารณา
จริยธรรมการวิจยั คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ หนังสือรับรองโครงการวิจยั เลขที่ CMU
REC No. 62/145 เมื่อได้รบั การอนุ มตั ใิ ห้ท�ำการ
วิจยั แล้ว ผู้วจิ ยั ประสานงานกับภาควิชาจิตวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการจัด
ท�ำหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลไปยังผูอ้ ำ� นวย
การโรงเรียนของโรงเรียนทัง้ ในหน่วยงานรัฐบาลและ
สังกัดเอกชนในสถานศึกษาทีม่ กี ารเรียนการสอนระดับ
ชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ จากนัน้ ผูว้ จิ ยั ท�ำการประสานงานกับคุณครู
ฝ่ ายแนะแนว เพื่อจะขออนุ ญาตเข้าไปชีแ้ จงข้อมูล
เกีย่ วกับโครงการวิจยั โดยละเอียดให้กบั กลุม่ ตัวอย่าง
และเชิญชวนนักเรียนให้เข้าร่วมการวิจยั รวมถึง
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ขอความยินยอมจากกลุม่ ตัวอย่างในการเข้าร่วมการ
วิจยั ของแต่ละโรงเรียนด้วยตนเอง เมื่อได้รบั การ
ยินยอมจากกลุม่ ตัวอย่างแล้วจึงน�ำแบบสอบถามแจก
ให้กบั กลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง จ�ำนวน 300 ฉบับ ผู้
วิจยั เก็บรวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเองและติดตาม
แบบสอบถามให้ได้กลับคืนมาจนครบตามจ�ำนวน จาก
นัน้ น�ำไปใช้วเิ คราะห์ดว้ ยวิธกี ารทางสถิตติ ่อไป
การวิ เคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูลเบือ้ ง
ต้นด้วยโปรแกรมส�ำเร็จรูป SPSS for WINDOWS
โดยวิเคราะห์ค่าความเทีย่ ง (reliability) โดยใช้สตู ร
Cronbach’s Alpha Coefficient จากนัน้ ผูว้ จิ ยั ได้
ท� ำ ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ เ ชิ ง ยื น ยั น
(confirmatory factor analysis) โดยใช้โปรแกรม
ส�ำเร็จรูป AMOS version 24 เพื่อตรวจสอบความ
สอดคล้องกลมกลืนของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์

ผลการวิจยั
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัวไปของกลุ
่
ม่ ตัวอย่าง
พบว่า กลุม่ ตัวอย่างทีท่ ำ� การศึกษาในครัง้ นี้มที งั ้ หมด
300 คน เป็ นนักเรียนเพศหญิงมากกว่านักเรียนเพศ
ชาย โดยคิดเป็ นร้อยละ 58.3 และ 37.0 นอกจากนี้ม ี
นักเรียนทีม่ เี พศสภาพอื่น ๆ ร้อยละ 4.7 โดยกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่อายุ 17 ปี คิดเป็ นร้อยละ 43.7 และ
มีอายุ 15 ปี น้อยทีส่ ดุ คิดเป็ นร้อยละ 9.7 กลุม่ ตัวอย่าง
ศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัดเอกชนมากกว่าโรงเรียน
รัฐบาลโดยคิดเป็ นร้อยละ 69.7 และ 30.3 ตามล�ำดับ
กลุม่ ตัวอย่างศึกษาอยูใ่ นระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 5
มากกว่าชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4 คิดเป็ นร้อยละ 52.7
และ 24.7 ตามล�ำดับ และมีนกั เรียนทีศ่ กึ ษาอยูใ่ นระดับ
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 6 คิดเป็ นร้อยละ 22.7 โดยกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มผี ลการเรียนเฉลีย่ สะสมระหว่าง
3.00-4.00 คิดเป็ นร้อยละ 79.3

ผลวิเคราะห์คา่ ความเทีย่ งตรงเชิงโครงสร้าง
(Construct validity) ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) โดยใช้
กลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 300 คน ซึง่ เป็ นนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาตอนปลายที่ก�ำลังศึกษาอยู่ในจังหวัด
เชียงใหม่ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรม AMOS
Version 24 ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้ตดั ข้อค�ำถามทีม่ คี า่ น�้ำหนัก
องค์ประกอบต�่ำกว่า .30 ออก ดังนัน้ จึงเหลือข้อค�ำถาม
จ�ำนวน 11 ข้อ โดยเป็ นข้อค�ำถามในองค์ประกอบ
คุณค่าของผลลัพธ์ จ�ำนวน 5 ข้อ และเป็ นข้อค�ำถาม
ในองค์ประกอบเครือ่ งมือทีเ่ ป็ นสือ่ จ�ำนวน 6 ข้อ แล้ว
จึงน�ำแบบสอบถามทีท่ ำ� การดัดแปลงมาหาค่าความ
เชื่อมัน่ (Reliability) อีกครัง้ ด้วยวิธกี ารหาความ
สอดคล้องภายใน (Internal-consistency) ด้วยค่า
สัมประสิทธิ ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha
coefficient) โดยพบว่าองค์ประกอบด้านคุณค่าของ
ผลลัพธ์จ�ำนวน 5 ข้อ มีค่าความเชื่อมันภายในองค์
่
ประกอบเท่ากับ .71 องค์ประกอบด้านเครือ่ งมือทีเ่ ป็ น
สือ่ จ�ำนวน 6 ข้อ มีคา่ ความเชือ่ มันภายในองค์
่
ประกอบ
เท่ากับ .69 และมาตรวัดความคาดหวังในตนเองทัง้
ฉบับ มีขอ้ ค�ำถามจ�ำนวน 11 ข้อ มีค่าความเชื่อมัน่
ของแบบทดสอบทัง้ ฉบับเท่ากับ .81 พบว่า โมเดล
การวัดทีผ่ วู้ จิ ยั ปรับปรุงมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ ซึง่ แสดงให้เห็นว่ามีความเทีย่ งตรงเชิง
โครงสร้าง (χ2 = 125.083, df = 43, p = .000, GFI
= .932, CFI = .882, SRMR = .0574) ดังแสดงใน
ตารางที่ 1
โดยผูว้ จิ ยั ได้ทำ� การก�ำหนดอักษรย่อในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลโมเดลการวัดมาตรวัดความคาดหวัง
ในตนเอง ดังนี้

expA หมายถึง ตัวแปรแฝงองค์ประกอบ
ด้านคุณค่าของผลลัพธ์
expB หมายถึง ตัวแปรแฝงองค์ประกอบ
ด้านเครือ่ งมือทีเ่ ป็ นสือ่
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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exp1, 2, 6, 7, 8 หมายถึง ข้อค�ำถามในองค์ประกอบด้านคุณค่าของผลลัพธ์
exp9, 11, 13, 16, 17, 18 หมายถึง ข้อค�ำถามในองค์ประกอบด้านเครือ่ งมือทีเ่ ป็ นสือ่
Chi-Square Statistics: χ2 หมายถึง ค่าสถิตไิ ค-สแควร์
Degree of Freedom: df หมายถึง ค่าองศาอิสระ
Goodness of Fit Index: GFI หมายถึง ค่าดัชนีวดั ระดับความสอดคล้อง
Comparative Fit Index: CFI หมายถึง ค่าดัชนีวดั ระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ
Standard Root of Mean Square Residual: SRMR หมายถึง ค่าดัชนีรากของก�ำลังสองเฉลีย่ ของ
เศษเหลือมาตรฐาน
ตารางที่ 1 เกณฑ์การตรวจสอบความสอดคล้องของตัวแบบทางทฤษฎีกบั ข้อมูลเชิงประจักษ์และผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
สัญลักษณ์

ค่าสถิ ติ

เกณฑ์

ระดับความ
สอดคล้อง

อ้างอิ ง

ผลการวิ จยั

χ2

Chi-squared

p ≥ .05

สอดคล้อง

Kelloway (2015)

.00

GFI

Goodness of
Fit Index
Comparative
Fit Index

> .95

สอดคล้องดี

Kelloway (2015)

. 932

.90 - .95
> .95
≥ .90
.80 - .90

สอดคล้องพอใช้
สอดคล้องดี
สอดคล้อง
ยอมรับได้

Kelloway (2015)

.882

< .05

สอดคล้องดี

< .08

สอดคล้องพอใช้

CFI

SRMR

Standard Root
of Mean Square
Residual

1. ผลการวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ งยื น ยัน
รายด้าน
1.1องค์ประกอบด้านคุณค่าของผลลัพธ์
ผูว้ จิ ยั ท�ำการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรม
ส�ำเร็จรูป AMOS จากข้อค�ำถามจ�ำนวน 8 ข้อ ผูว้ จิ ยั
ได้ทำ� การตัดข้อค�ำถามทีม่ คี า่ น�้ำหนักองค์ประกอบต�่ำ
กว่า .30 ออก ได้แก่ exp3, exp4, และ exp5 ดังนัน้

Goffin (2007)
Goffin (2007)
Costa and Sarmento
(2017)
Schumacker and
Lomax (2010)

.0574

Kelloway (2015)

จึงเหลือข้อค�ำถามจ�ำนวน 5 ข้อ พบว่า โมเดลการวัด
ที่ผู้ว ิจ ัย ปรับ ปรุ ง ด้ ว ยการตัด ข้อ ค� ำ ถาม มีค วาม
สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ซง่ึ แสดงให้
เห็นว่ามีความเทีย่ งตรงเชิงโครงสร้าง (χ2 = 11.112,
df = 5, p = .049, GFI = .986, CFI = .975, SRMR
= .0314) ผลการวิเคราะห์โมเดลการวัดแสดงดัง
ตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ค่าน�้ำหนักองค์ประกอบของโมเดลการวัดองค์ประกอบด้านคุณค่าของผลลัพธ์ (n=300)
ตัวแปรแฝง
องค์ประกอบด้าน
คุณค่าของผลลัพธ์
(expA)

ตัวแปรสังเกตได้

ค่าน�้ำหนักองค์ประกอบ
มาตรฐาน (β)

(R2)

exp1

.40***

.16

exp2

.63***

.40

exp6

.52***

.27

exp7

.54***

.30

exp8

.77***

.59

χ2 = 11.112, df = 5, p = .049, GFI = .986, CFI = .975, SRMR = .0314

***p< .001

ภาพที่ 3 แสดงโมเดลการวัดองค์ประกอบด้านคุณค่าของผลลัพธ์

โดยรายละเอีย ดค่า น�้ ำ หนัก องค์ป ระกอบ
คะแนนมาตรฐานในภาพที่ 3 ผูว้ จิ ยั วิเคราะห์องค์
ประกอบเชิงยืนยันองค์ประกอบด้านคุณค่าของผลลัพธ์
จ�ำนวน 5 ข้อ ซึง่ แสดงให้เห็นว่าข้อค�ำถามทุกข้อ
สามารถร่ว มกัน อธิบ ายความแปรปรวนขององค์
ประกอบด้านคุณค่าของผลลัพธ์ได้อย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .001

1.2 องค์ประกอบด้านเครือ่ งมือที่เป็ นสื่อ
		
ผูว้ จิ ยั ท�ำการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้
โปรแกรมส�ำเร็จรูป AMOS จากข้อค�ำถามจ�ำนวน 10
ข้อ ผูว้ จิ ยั ได้ทำ� การตัดข้อค�ำถามทีม่ คี ่าน�้ำหนักองค์
ประกอบต�่ำกว่า .30 ออก ได้แก่ exp10, exp12, exp14
และ exp15 ดังนัน้ จึงเหลือข้อค�ำถามจ�ำนวน 6 ข้อ
พบว่า โมเดลการวัดทีผ่ วู้ จิ ยั ปรับปรุงด้วยการตัดข้อ
ค�ำถาม มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจัก ษ์ ซ่ึง แสดงให้เ ห็น ว่ า มีค วามเที่ย งตรงเชิง
โครงสร้าง (χ2 = 42.589, df = 9, p = .000, GFI =

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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ตารางที่ 3 ค่าน�้ำหนักองค์ประกอบของโมเดลการวัดองค์ประกอบด้านเครือ่ งมือทีเ่ ป็ นสือ่ (n=300)
ตัวแปรแฝง
องค์ประกอบด้าน
เครือ่ งมือทีเ่ ป็ นสือ่
(expB)

ตัวแปรสังเกตได้

(R2)

exp9

ค่าน�้ำหนักองค์ประกอบ
มาตรฐาน (β)
.60***

exp11

.50***

.25

exp13

.53***

.28

exp16

.62***

.39

exp17

.49***

.24

exp18

.45***

.21

.35

χ2 = 11.112, df = 5, p = .049, GFI = .986, CFI = .975, SRMR = .0314

***p< .001

ภาพที่ 4 แสดงโมเดลการวัดองค์ประกอบด้านเครือ่ งมือทีเ่ ป็ นสือ่

.958, CFI = .874, SRMR = .0575) ผลการวิเคราะห์
โมเดลการวัดแสดงดังตารางที่ 3

2. ผลการวิ เคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยันของ
มาตรวัดความคาดหวังในตนเองทัง้ ฉบับ

โดยมีรายละเอียดค่าน�้ ำหนักองค์ประกอบ
คะแนนมาตรฐานแสดงในภาพที่ 4 ผูว้ จิ ยั วิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันองค์ประกอบด้านเครือ่ งมือที่
เป็ นสือ่ จ�ำนวน 6 ข้อ ซึง่ แสดงให้เห็นได้วา่ ข้อค�ำถาม
ทุกข้อสามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนขององค์
ประกอบด้านเครื่องมือทีเ่ ป็ นสือ่ ได้อย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .001

เมื่อผูว้ จิ ยั วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
องค์ประกอบของมาตรวัดความคาดหวังในตนเองทัง้
2 องค์ประกอบ พบว่าเหลือข้อค�ำถามทัง้ หมด 11 ข้อ
ผูว้ จิ ยั จึงท�ำการวิเคราะห์ความเทีย่ งตรงเชิงโครงสร้าง
(construct validity) จากการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยัน (confirmatory factor analysis) ของมาตร
วัดความคาดหวังในตนเองทังฉบั
้ บ โดยใช้กลุม่ ตัวอย่าง
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ตารางที่ 4 ค่าน�้ำหนักองค์ประกอบของโมเดลการวัดมาตรวัดความคาดหวังในตนเองทัง้ ฉบับ (n=300)
ตัวแปรแฝง
องค์ประกอบด้าน
คุณค่าของผลลัพธ์
(expA)

องค์ประกอบด้าน
เครือ่ งมือทีเ่ ป็ นสือ่
(expB)

ตัวแปรสังเกตได้

(R2)

exp1

ค่าน�้ำหนักองค์ประกอบ
มาตรฐาน (β)
.40***

exp2

.60***

.36

exp6

.52***

.27

exp7

.53***

.28

exp8

.80***

.64

exp9

.64***

.41

exp11

.45***

.21

exp13

.53***

.28

exp16

.62***

.39

exp17

.42***

.18

exp18

.49***

.24

.16

χ2 = 125.083, df = 43, p = .000, GFI = .932, CFI = .882, SRMR = .0574

***p< .001

ทัง้ หมด 300 คน ซึง่ พบว่าโมเดลการวัดทีผ่ วู้ จิ ยั
ปรับปรุงมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจัก ษ์ ซ่ึง แสดงให้เ ห็น ว่ า มีค วามเที่ย งตรงเชิง
โครงสร้าง (χ2 = 125.083, df = 43, p = .000, GFI
= .932, CFI = .882, SRMR = .0574) ผลวิเคราะห์
โมเดลการวัดแสดงดังตารางที่ 4
โดยภาพที่ 5 แสดงโมเดลการวัดของมาตร
วัดความคาดหวังในตนเองได้ ซึง่ ผลการวิเคราะห์ตาม
ตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่าข้อค�ำถามทุกข้อสามารถ
ร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของความคาดหวังใน
ตนเองได้อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .001 และ

พบว่า โมเดลมาตรวัดความคาดหวังในตนเองทีผ่ วู้ จิ ยั
ได้ปรับปรุงมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจัก ษ์ ซ่ึง แสดงให้เ ห็น ว่ า มีค วามเที่ย งตรงเชิง
โครงสร้าง (χ2 = 125.083, df = 43, p = .000, GFI
= .932, CFI = .882, SRMR = .0574)

การอภิปรายผลการวิจยั
การพัฒนามาตรวัดความคาดหวังในตนเองนี้
สร้างขึน้ มาโดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ใช้ประโยชน์ในการ
ประเมินความคาดหวังของตนเองในกลุม่ นักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาตอนปลาย ข้อค�ำถามในมาตรวัดฉบับนี้

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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ภาพที่ 5 แสดงโมเดลการวัดของมาตรวัดความคาดหวังในตนเอง
(χ = 125.083, df = 43, p = .000, GFI = .932, CFI = .882, SRMR = .0574)
2

มีพน้ื ฐานและพัฒนามาจากการทบทวนเอกสาร งาน
วิจยั และมาตรวัดความคาดหวังในรูปแบบอืน่ ๆ ทีถ่ กู
พัฒนาขึน้ เพือ่ ให้มาตรวัดฉบับนี้มคี วามครอบคลุมใน
เชิงทฤษฎีมากขึน้ โดยมาตรวัดความคาดหวังในตนเอง
ฉบับนีม้ อี งค์ประกอบทังหมด
้
2 องค์ประกอบ มีคำ� ถาม
ทัง้ สิน้ 11 ข้อค�ำถาม ผูว้ จิ ยั ได้ทำ� การวิเคราะห์องค์
ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis)
โดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูป AMOS version 24 เพือ่
ตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ โดยวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันใน
แต่ละองค์ประกอบของมาตรวัดความคาดหวังในตนเอง
ซึง่ ประกอบด้วย ด้านคุณค่าของผลลัพธ์และด้านเครือ่ ง
มือทีเ่ ป็ นสือ่ พบว่า ด้านคุณค่าของผลลัพธ์ ประกอบ
ด้วยค�ำถามจ�ำนวน 5 ข้อ พบว่า โมเดลการวัดทีผ่ วู้ จิ ยั
ปรับปรุงมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจัก ษ์ ซ่ึง แสดงให้เ ห็น ว่ า มีค วามเที่ย งตรงเชิง
โครงสร้าง (χ2 = 11.112, df = 5, p = .049, GFI =

.986, CFI = .975, SRMR = .0314) ด้านเครือ่ งมือที่
เป็ นสือ่ ประกอบด้วยค�ำถามจ�ำนวน 6 ข้อ พบว่า
โมเดลการวัด ที่ผู้ว ิจ ัย ปรับ ปรุ ง มีค วามสอดคล้อ ง
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ซง่ึ แสดงให้เห็นว่ามี
ความเทีย่ งตรงเชิงโครงสร้าง (χ2 = 42.589, df = 9,
p = .000, GFI = .958, CFI = .874, SRMR = .0575)
เมื่อผูว้ จิ ยั วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
องค์ประกอบของมาตรวัดความคาดหวังในตนเองทัง้
2 องค์ประกอบ ซึง่ ประกอบด้วยข้อค�ำถามทัง้ หมด 11
ข้อค�ำถามแล้ว ผูว้ จิ ยั จึงท�ำการวิเคราะห์ความเทีย่ ง
ตรงเชิงโครงสร้าง (construct validity) จากการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของมาตรวัดความ
คาดหวังในตนเองทังฉบั
้ บ โดยใช้กลุม่ ตัวอย่างทังหมด
้
300 คน โดยพิจารณาความสอดคล้องกลมกลืนจาก
ค่าสถิตไิ ค-สแควร์ (Chi-Square Statistics: χ2)
ค่าดัชนีรากของก�ำลังสองเฉลีย่ ของเศษเหลือมาตรฐาน
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(Standard Root of Mean Square Residual: SRMR)
ค่าดัชนีวดั ระดับความสอดคล้อง (Goodness of Fit
Index: GFI) ค่าดัชนีวดั ระดับความสอดคล้องเปรียบ
เทียบ (Comparative Fit Index: CFI) โดยพบว่า โมเดล
มาตรวัดความคาดหวังในตนเองทีผ่ ูว้ จิ ยั ปรับปรุงมี
ความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ซ่งึ
แสดงให้ เ ห็น ว่ า มีค วามเที่ย งตรงเชิง โครงสร้ า ง
ถึงแม้จะพบว่าค่า χ2 จะมีนยั ส�ำคัญก็ตาม แต่เนื่องจาก
ค่า χ2 มีความอ่อนไหวต่อขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
การศึกษาครังนี
้ ้มกี ลุม่ ตัวอย่าง 300 คน ซึง่ ถือว่าเป็ นก
ลุม่ ตัวอย่างขนาดใหญ่ ส่งผลให้คา่ power สูง โอกาส
พบนัยส�ำคัญจึงมากขึน้ ตามไปด้วย ดังนัน้ การวิจยั ใน
ครังนี
้ ้จงึ พิจารณาความสอดคล้องกลมกลืนจากค่าสถิติ
GFI, CFI และ SRMR ทีม่ คี วามน่ าเชื่อถือมากกว่า
ซึง่ ค่า GFI ทีม่ ากกว่า .90 ค่า CFI ทีอ่ ยู่ระหว่าง
.80-.90 และค่า SRMR ทีน่ ้อยกว่า .80 เป็ นหลักฐาน
การสนับสนุนว่าโมเดลการวัดของมาตรวัดความคาด
หวังในตนเองมีความความสอดคล้องของโมเดลตาม
ทีก่ ำ� หนดไว้ (ไชยันต์ สกุลศรีประเสริฐ และคณะ, 2560;
Kelloway, 2015; Goffin, 2007; Costa and
Sarmento, 2017; Schumacker and Lomax, 2010)
โดยมีคา่ χ2, GFI, CFI และ SRMR ดังนี้ χ2 = 125.083,
df = 43, p = .000, GFI = .932, CFI = .882, SRMR
= .0574 ดังนัน้ โมเดลการวัดของมาตรวัดความ
คาดหวังในตนเองส�ำหรับนักเรียนชันมั
้ ธยมศึกษาตอน
ปลายในการวิจยั ครัง้ นี้จงึ มีความสอดคล้องกลมกลืน
กับข้อมูลเชิงประจักษ์
ผลการศึกษาในครัง้ นี้สนับสนุ นว่ามาตรวัด
ความคาดหวัง ในตนเองส�ำ หรับ นัก เรีย นในระดับ
ชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายมีความตรงและความเทีย่ ง
อยู่ในระดับที่ดแี ละมีความตรงเชิงโครงสร้างตาม
ทฤษฎีของ Vroom (1964) ซึง่ ผูว้ จิ ยั ใช้ในการพัฒนา
มาตรวัด ฉบับ นี้ โ ดยประกอบด้ว ยองค์ป ระกอบ 2

องค์ประกอบตามทฤษฎีความคาดหวังของ Vroom
(1964) และข้อค�ำถามมีความเหมาะสมกับบริบทของ
กลุม่ นักเรียนในระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายโดย
จากความหมายของแต่ละองค์ประกอบตามทฤษฎี
ดัง้ เดิมของ Vroom นัน้ ไม่ได้พฒ
ั นาทฤษฎีขน้ึ ในกลุม่
นักเรียนโดยตรง จึงท�ำให้มาตรวัดความคาดหวังใน
ตนเองในการวิจยั ครังนี
้ ไ้ ด้ขอ้ ค�ำถามทีม่ คี วามสอดคล้อง
กับความคาดหวังในตนเองในบริบทของนักเรียนระดับ
ชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายมากขึน้ โดยองค์ประกอบ
ด้านคุณค่าของผลลัพธ์ หมายถึง การทีน่ กั เรียนได้ให้
คุณค่าต่อผลลัพธ์จากการเรียนหรือการท�ำกิจกรรม
ในโรงเรียนโดยอยูบ่ นพืน้ ฐานของความชอบของตนเอง
ทีเ่ ชื่อว่าจะน� ำมาซึง่ ความพึงพอใจของตน และองค์
ประกอบด้านเครื่องมือทีเ่ ป็ นสื่อ หมายถึง การรับรู้
ความเป็ นไปได้ของนักเรียนว่าระดับผลการปฏิบตั งิ าน
ทีด่ หี รือการตัง้ ใจเรียนจะน� ำไปสูผ่ ลลัพธ์บางอย่างที่
ตนเองต้องการจากการท�ำกิจกรรมหรือการเรียน ดัง
นัน้ มาตรวัดความคาดหวังในตนเองทีผ่ วู้ จิ ยั พัฒนาขึน้
จึงสามารถวัดความคาดหวังในตนเองได้อย่างตรงจุด
และเหมาะสมกับ บริบ ทของนัก เรีย นในระดับ ชัน้
มัธยมศึกษาตอนปลาย และสามารถน�ำมาตรวัดความ
คาดหวังในตนเองนี้ไปใช้ในการประเมินระดับความ
คาดหวังในตนเองส�ำหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ตอนปลายได้

ข้อเสนอแนะจากการวิจยั
1. ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจยั ไปใช้ประโยชน์
จากผลการวิจยั พบว่า มาตรวัดความคาดหวัง
ในตนเองอันประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ มีความตรง
และความเที่ย งอยู่ ใ นเกณฑ์ ท่ีม ีค วามเหมาะสม
นักวิจยั ครูและอาจารย์ฝ่ายแนะแนวหรือผูเ้ กีย่ วข้อง
อาจใช้มาตรวัดความคาดหวังในตนเองเป็ นแนวทาง
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ในการวัด ระดับ ความคาดหวัง ของนั ก เรีย นชัน้
มัธยมศึกษาตอนปลาย เพือ่ ให้ความรูร้ วมถึงข้อดีและ
ข้อเสียของความคาดหวังในตนเองในระดับต่าง ๆ ที่
อาจส่งผลต่อนักเรียนในระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอน
ปลาย และสามารถน�ำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนเพือ่
ส่งเสริมการมีความคาดหวังในตนเองในระดับทีม่ คี วาม
เหมาะสมมากขึน้
2. ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจยั ครัง้ ต่อไป
ในการวิจยั ครังต่
้ อไปอาจท�ำการวิเคราะห์ความ
สัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งข้ อ มู ล ทัว่ ไปของกลุ่ ม ตัว อย่ า ง
เช่น เพศ อายุ ระดับชัน้ การศึกษา ระดับผลการเรียน
เฉลีย่ แผนการเรียน สังกัดของสถานศึกษา กับความ
คาดหวังในตนเอง เพือ่ เป็ นข้อมูลเบือ้ งต้น ส�ำหรับการ
วิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุของความคาดหวังในตนเอง
ต่อไป
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