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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สํารวจและสังเคราะห์ตัวบ่งช้ีทักษะการบริหารการรู้คิด อารมณ์ และ
พฤติกรรม 2) พัฒนาและตรวจสอบคุณภาพตัวบ่งชี้ทักษะการบริหารการรู้คิด อารมณ์ และพฤติกรรม และ 
3)ตรวจสอบคุณภาพแบบวัดทักษะการบริหารการรู้คิด อารมณ์ และพฤติกรรมกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเป็น
นักเรียนชั้นประถมศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ในโรงเรียนสังกัดสํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เขต
กรุงเทพมหานคร ที่ได้มาโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน โดยให้ครูประจําชั้นรวม 60 คน ประเมิน
พฤติกรรมนักเรียนรวม 450 คน ในแบบวัดทักษะการบริหารการรู้คิด อารมณ์ และพฤติกรรมสําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษา (ฉบับครูประเมิน) ที่ใช้เป็นเครื่องมือวิจัยครั้งนี้ 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ชุดตัวบ่งชี้ทักษะการบริหารการรู้คิด อารมณ์ และพฤติกรรม ประกอบด้วย 9 ตัวบ่งช้ี 
จัดอยู่ใน 3 องค์ประกอบ คือ 1.1) การรู้คิด ตัวบ่งชี้การริเริ่ม ความจําในการทํางาน การวางแผน/จัดระบบ 
การจัดระเบียบวัสดุ และการตรวจสอบงาน 1.2) การกํากับอารมณ์ ตัวบ่งชี้การปรับเปล่ียน และการควบคุม
อารมณ์ และ 1.3) การกํากับพฤติกรรม ตัวบ่งชี้การตรวจสอบตนเอง และการยับยั้ง 2) โมเดลการวัดทักษะ 
การบริหารการรู้คิด อารมณ์ และพฤติกรรมสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา มีความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง 
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โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน และตัวบ่งชี้มีคุณภาพอยู่ในระดับดีทั้งในด้านความเชื่อมั่นแบบ
ความสอดคล้องภายใน ความเหมาะสม ความน่าเชื่อถือ ความเป็นประโยชน์ และมีความเป็นไปได้สูงสําหรับ
การนําไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูล และ 3) แบบวัดทักษะการบริหารการรู้คิด อารมณ์ และพฤติกรรมสําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษา (ฉบับครูประเมิน) มีความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยัน มีค่าความเชื่อมั่นแบบความสอดคล้องภายในระดับสูง ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างผู้ประเมิน 
มีความสอดคล้องกันดี และมีค่าอํานาจจําแนกอยู่ในเกณฑ์ที่ดี 
 
คําสําคัญ:  ตัวบ่งชี้ทักษะการบริหารการรู้คิด อารมณ์ และพฤติกรรม การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
 
Abstract 
 The objectives of this research were 1) to explore and synthesize Executive Function 
skills (EF) indicators, 2) to develop and investigate the quality of EF indicators, and 3) to 
investigate the quality of Behavior of Executive Skills Scale (BESS). The participants were 
the elementary students who taught in the second semester of 2014 academic year under 
the Department of Education, Bangkok Metropolitan Administration, Office of the Basic 
Education Commission, and the Office of the Higher Education Commission in Bangkok. 
The participants were selected using multi-stage random sampling. The 60 teachers in the 
study were assigned to assess 450 students' behavior by using the BESS (Teacher Form) as 
the research instrument in this study. 
 The research findings were as follows: 1) EF indicators set comprised 9 indicators within 
3 components: 1.1) metacognition: indicator of initiative, working memory, planning/organizing, 
organization of materials, and task-monitoring; 1.2) emotional regulation: indicator of shifting, 
and emotional control, and 1.3) behavioral regulation: indicator of self-monitoring, and 
inhibition; 2) EF Measurement model for elementary students revealed the constructed 
validity by using Confirmatory Factor Analysis. The EF indicators had good quality in terms  
of internal consistency reliability, appropriateness, credibility, utility, and high feasibility for 
applying to collect data; and 3) The BESS (Teacher Form) revealed the constructed validity 
by using Confirmatory Factor Analysis. The internal consistency reliability was high; Rater 
Agreement Index was of good agreement; and discrimination index was good. 
 
Keywords:  Executive Function Skills Indicator, Confirmatory Factor Analysis  

 
บทนํา 
 การบริหารการรู ้คิด  อารมณ์ และพฤติกรรม
(executive function skills) เป็นทักษะที่แสดงถึง
ความสามารถในการทํางานของสมองส่วน prefrontal 
cortex ที่อยู่ภายในกลีบสมอง frontal lobe โดยสมอง
ส่วน prefrontal cortex ประกอบด้วยเยื่อหุ้มสมอง 
 

สองส่วน ส่วนที่หนึ่ง คือ dorsolateral prefrontal cortex 
ทําหน้าที่กําหนดเป้าหมาย การวางแผนการจัดระบบ
การริเริ่ม การปรับเปลี่ยนและการมีสมาธิแน่วแน่ และ
ส่วนที่สอง คือ orbital prefrontal cortex ทําหน้าที่
กํากับควบคุมอารมณ์ และพฤติกรรม (McCloskey, 
Perkins, & Divner, 2009; Kaufman, 2010) 
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 ผลการวิจัยต่างประเทศพบว่า ทักษะการบริหาร
การรู้คิดอารมณ์ และพฤติกรรม มีความสัมพันธ์กับ
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ และความพร้อมในการเรียน 
(Michel & Roebers, 2008; Swanson, Jerman & 
Zheng, 2008) ความสามารถทางสังคมและทฤษฎีทางจิต 
และภาวะความผิดปกติทางพัฒนาการ เช่น สมาธิสั้น 
ออทิซึม (Pennington & Ozonoff, 1996; Ozonoff & 
Jensen, 1999; Sergeant, Geurts, & Oosterlaan, 
2002) และภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ (Gioia, Isquith, 
Guy, & Kenworthy, 2000) การที่นักเรียนมีปัญหาด้าน
การวางแผนการบริหารเวลาการเรียงลําดับข้อมูลการ 
คิดทบทวนข้อมูลจากความทรงจํา การริเริ่มทํากิจกรรม 
และการจัดระบบความคิด จึงส่งผลต่อความสามารถทาง
วิชาการของนักเรียนทั้งด้านความเข้าใจการอ่าน การเขียน
สะกดคํา การเรียน การทําโครงงานระยะยาว และการทํา
แบบทดสอบโดยตรง (Meltzer, 2007) รวมถึงกระทบต่อ
การประสบความสําเร็จทางการศึกษาของนักเรียนทุกคน 
 การค้นพบและการทําความเข้าใจจุดเด่นจุดด้อย
ของทักษะการบริหารการรู้คิด อารมณ์ และพฤติกรรม
ของนักเรียนทุกคนตั้งแต่ระยะแรกท่ีพบปัญหา (early 
identification) รวมถึงการวางแผนส่งเสริมสนับสนุนและ
ให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์และการศึกษา (early 
interventions) อย่างเหมาะสมในทันที มีส่วนสําคัญ 
ในการช่วยลดโอกาสการเกิดปัญหาทางการเรียน และ
ปัญหาทางจิตเวชด้านอารมณ์และพฤติกรรมได้เร็วยิ่งขึ้น 
เช่น ซึมเศร้า วิตกกังวล ต่อต้าน ก้าวร้าว ซึ่งมีแนวโน้ม
นําไปสู่ปัญหาสังคมต่างๆ ของประเทศได้ เช่น ปัญหา 
ยุวอาชญากร ปัญหายาเสพติด ปัญหาเด็กติดเกมปัญหา
เด็กเร่ร่อน ฯลฯ จึงสามารถกล่าวได้อย่างชัดเจนว่าทักษะ
การบริหารการรู้คิด อารมณ์ และพฤติกรรม เป็นทักษะ
พื้นฐานที่มีความสําคัญจําเป็นอย่างยิ่งต่อนักเรียนทุกคน
และทุกระดับการศึกษาสําหรับคนไทยในศตวรรษท่ี 21 
 จากการศึกษาที่ผ่านมา ยังไม่พบผลงานวิจัยที่ศึกษา
เกี่ยวกับการพัฒนาตัวบ่งชี้และเครื่องมือวัดทักษะการ
บริหารการรู้คิด อารมณ์ และพฤติกรรมสําหรับนักเรียน
ชั ้นประถมศึกษาในประเทศไทยที ่สามารถนําไปใช้
ประเมินระดับทักษะการบริหารการรู้คิด อารมณ์ และ
พฤติกรรมของนักเรียนชั ้นประถมศึกษาได้ มีเพียง
ผลงานวิจัยของต่างประเทศเท่านั้นที่ทําการศึกษาเรื่องนี้

อย่างต่อเนื่อง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสภาพการพัฒนาตัวบ่งชี้
และเครื่องมือวัดทักษะการบริหารการรู้คิด อารมณ์ และ
พฤติกรรมสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาในประเทศไทย
มีความล้าหลังกว่าต่างประเทศ ดังนั้น การพัฒนาตัวบ่งชี้
จึงช่วยให้ได้สารสนเทศที่บ่งบอกถึงสภาพทักษะการบริหาร
การรู้คิด อารมณ์ และพฤติกรรมของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาของประเทศไทยในขณะนี้ และนําสารสนเทศ
ที่ได้นี้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาแบบวัดทักษะการ
บริหารการรู้คิด อารมณ์ และพฤติกรรมสําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษา ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการดําเนินการพัฒนา
ตัวบ่งชี้และเครื่องมือวัดมีความเชื่อมโยงกัน 
 จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมุ่งพัฒนา
ตัวบ่งช้ีทักษะการบริหารการรู้คิด อารมณ์ และพฤติกรรม
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา เพื่อให้ได้ตัวบ่งชี้ที่มี
คุณภาพด้านความเที่ยงตรง ความเชื่อมั่น ความเป็นไปได้ 
ความเป็นประโยชน์ ความเหมาะสม และความน่าเชื่อถือ 
และมีความสอดคล้องกับบริบทของนักเรียนไทย สําหรับ
ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานการศึกษาและนําไปสู่การพัฒนา
แบบวัดทักษะการบริหารการรู้คิด อารมณ์ และพฤติกรรม
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาให้เป็นแบบวัดมาตรฐาน
ที่สถานศึกษาสามารถนําไปใช้ประเมินสมรรถภาพพ้ืนฐาน
และประเมินทางจิตวิทยานักเรียน เพื่อนําไปสู่การวางแผน 
ส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือในการพัฒนา
ทักษะการบริหารการรู้คิด อารมณ์ และพฤติกรรมนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาในประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่ง
เป็นประโยชน์ต่อการนําไปใช้ของนักวิชาการ นักการศึกษา 
และผู้สนใจ โดยระหว่างการดําเนินการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัย
ได้ทําการตรวจสอบคุณภาพแบบวัดไปพร้อมกับการพัฒนา
ตัวบ่งชี้ด้วยเช่นกัน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อสํารวจและสังเคราะห์ตัวบ่งช้ีทักษะการบริหาร
การรู้คิด อารมณ์ และพฤติกรรม 
 2. เพื่อพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพตัวบ่งชี้ทักษะ
การบริหารการรู้คิด อารมณ์ และพฤติกรรมสําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษา ด้านความเที่ยงตรง ความเชื่อมั่น 
ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์ ความเหมาะสม และ
ความน่าเชื่อถือ  
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 3. เพื่อตรวจสอบคุณภาพแบบวัดทักษะการบริหาร
การรู้คิด อารมณ์ และพฤติกรรมสําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา ด้านความเที่ยงตรง ความเช่ือมั่น อํานาจ
จําแนก และความสอดคล้องระหว่างผู้ประเมิน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1. แหล่งข้อมูลที่ศึกษา 
  1.1 ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของ
ต่างประเทศ เพื่อสํารวจและสังเคราะห์ตัวบ่งชี้ทักษะการ
บริหารการรู้คิด อารมณ์ และพฤติกรรม จากการศึกษาครั้งนี้
ได้หลักฐานเชิงประจักษ์จากผลงานวิจัย Confirmatory 
Factor Analysis of the Behavior Rating Inventory 
of Executive Function (BRIEF) in a (Clinical Sample 
Gioia, Isquith, Retzlaff, & Espy, 2002) และเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับ BRIEF (Gioia, Isquith, Guy, & Kenworthy, 
1996; 2000) 
  1.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เพื่อการพัฒนา
และตรวจสอบคุณภาพตัวบ่งชี้และแบบวัดทักษะการ
บริหารการรู้คิด อารมณ์ และพฤติกรรมสําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษา 
   1.2.1 ประชากร เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ในโรงเรียน
สังกัดสํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร (กทม.) สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
และสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
โดยให้ครูประจําชั้น จํานวน 7,800 คน เป็นผู้ประเมิน
พฤติกรรมนักเรียนในแบบวัดทักษะการบริหารการรู้คิด 
อารมณ์ และพฤติกรรม รวมมีนักเรียนทั้งส้ิน 240,658 คน 
   1.2.2 กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้นประถม-
ศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ใน
โรงเรียนสังกัด กทม. สพฐ. และ สกอ. กลุ่มเขตโซน 
กรุงธนเหนือ ที่ได้มาโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลาย
ขั้นตอน โดยให้ครูประจําชั้น จํานวน 60 คน ประเมิน
พฤติกรรมนักเรียนในแบบวัดทักษะการบริหารการรู้คิด 
อารมณ์ และพฤติกรรม รวมจํานวนนักเรียน 450 คน  
 
 
 
 

 2. ตัวแปรที่ศึกษา 
  2.1 คุณภาพตัวบ่งช้ีทักษะการบริหารการรู้คิด 
อารมณ์ และพฤติกรรม ด้านความเที่ยงตรง (validity) 
ความเชื่อมั่น (reliability) ความเป็นไปได้ (feasibility) ความ
เป็นประโยชน์ (utility) ความเหมาะสม (appropriateness) 
และความน่าเช่ือถือ (credibility) 
  2.2 คุณภาพแบบวัดทักษะการบริหารการรู้คิด
อารมณ์ และพฤติกรรม ด้านความเที่ยงตรง (validity) 
ความเชื่อมั่น (reliability) อํานาจจําแนก (discrimination) 
และความสอดคล้องระหว่างผู้ประเมิน (Rater Agreement 
Index: RAI)  
 3. ระยะเวลาที่ศึกษา คือ เดือนมีนาคม – ธันวาคม 
2557 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ผู้ว ิจัยนําเสนอขั้นตอนการดําเนินการวิจัยตาม
วัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ 
 1. การสํารวจและสังเคราะห์ตัวบ่งชี้ทักษะการ
บริหารการรู้คิด อารมณ์ และพฤติกรรม ประกอบด้วย 2 
ขั้นตอน ดังนี้ 
  1.1 การสํารวจและสังเคราะห์ตัวบ่งชี้: ศึกษา
เอกสารและงานวิจัยของต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับ
ทักษะการบริหารการรู้คิด อารมณ์ และพฤติกรรม ด้วย
วิธีการศึกษา 2 วิธี คือ การค้นคว้าเอกสารประเภทตํารา 
และการสืบค้นเอกสาร บทความวิชาการ ตลอดจน
บทความวิจัยจากฐานข้อมูลวิจัยต่างประเทศ และจัดทํา
เป็นรายงานตัวบ่งชี้ 
  1.2 การตรวจสอบคุณภาพตัวบ่งชี้: ผู้วิจัยนํา
รายงานตัวบ่งชี้เสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านจิตวิทยา 
(จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น และอาจารย์จิตวิทยาการศึกษา) 
และด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา จํานวน 5 คน
เพื่อพิจารณาตรวจสอบคุณภาพของตัวบ่งชี้ ด้านความ
สอดคล้องของตัวบ่งชี้กับองค์ประกอบ และด้านความ
ถูกต้องทางภาษาของตัวบ่งชี้ทักษะการบริหารการรู้คิด 
อารมณ์ และพฤติกรรม เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง
เชิงโครงสร้างของตัวบ่งชี้ โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
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ของตัวบ่งชี้ (Item Objective Congruence: IOC) 
คัดเลือกตัวบ่งชี้ที่มีค่า IOC ต้ังแต่ 0.50 ขึ้นไป พร้อมทั้ง
ปรับปรุงตามคําแนะนําของผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้
ตัวบ่งชี้ที่มีค่า IOC ผ่านเกณฑ์ที่กําหนด ทําให้ได้นิยาม
เชิงปฏิบัติการที่เป็นผลการสํารวจและสังเคราะห์ตัวบ่งชี้
ทักษะการบริหารการรู้คิด อารมณ์ และพฤติกรรม สําหรับ
การดําเนินการวิจัยต่อไป 
 2. การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพตัวบ่งชี้ทักษะ
การบริหารการรู้คิด อารมณ์ และพฤติกรรมสําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษา โดยในการดําเนินการวิจัยครั้งนี้ 
ผู้วิจัยได้ออกแบบวิธีดําเนินการวิจัยให้ครอบคลุมและ
ควบคู่กันไป ทั้งการตรวจสอบคุณภาพตัวบ่งชี้ และคุณภาพ
แบบวัดทักษะการบริหารการรู้คิด อารมณ์ และพฤติกรรม
โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
  2.1 กําหนดกรอบการสร้างแบบวัด: ผู้วิจัยนําผล
การสํารวจและสังเคราะห์ตัวบ่งชี้ที่ได้จากข้อ 1.2 มาเป็น
กรอบการสร้างผังการสร้างแบบวัดทักษะการบริหาร 
การรู้คิด อารมณ์ และพฤติกรรมสําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา (ฉบับครูประเมิน) และกําหนดรูปแบบของ
แบบวัด มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 3 
ระดับ ได้แก่“0” คือ ไม่เคยแสดงพฤติกรรมนี้เลย “1” 
คือ แสดงพฤติกรรมนี้บางครั้ง และ “2” คือ แสดง
พฤติกรรมน้ีบ่อยครั้ง 
  2.2 การสร้างแบบวัด: ผู้วิจัยเขียนข้อความบ่งชี้
พฤติกรรมตามผังการสร้างแบบวัด ที่ได้จากแหล่งข้อมูล
ปฐมภูมิด้วยวิธีการสัมภาษณ์ครู และสังเกตพฤติกรรม
นักเรียนในห้องเรียนอย่างไม่เป็นทางการ และแหล่งข้อมูล
ทุติยภูมิ ด้วยวิธีการศึกษารายกรณี (case study) จาก
ตําราและบทความวิชาการของต่างประเทศ รวมจํานวน 
72 ข้อ ที่เป็นทั้งข้อความเชิงนิมานและเชิงนิเสธ 
  2.3 การตรวจสอบคุณภาพแบบวัด: ผู้วิจัยนําแบบ
วัดเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านจิตวิทยา (จิตแพทย์เด็ก
และวัยรุ่น และอาจารย์จิตวิทยาการศึกษา) และด้านการ
วัดและประเมินผลการศึกษา จํานวน 7 คน เพื่อพิจารณา
ตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของ
แบบวัด โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อความ
บ่งชี้พฤติกรรมกับตัวบ่งชี้ ทั้งนี้ ผู้วิจัยคัดเลือกข้อความ 
ที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป พร้อมทั้งปรับปรุงตาม

คําแนะนําของผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ข้อความที่มีค่า IOC ผ่าน
เกณฑ์ที่กําหนด  
  2.4 การตรวจสอบคุณภาพแบบวัด: ผู้วิจัยนําแบบ
วัดไปทดลองใช้ครั้งที่ 1 กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1 – 6 ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง โดยให้ครู
ประจําชั้นห้องเรียนละ 2 คน เป็นผู้ประเมินนักเรียนคน
เดียวกันในแบบวัด เพื่อตรวจสอบภาษา เวลาที่ใช้ และ
สังเกตพฤติกรรมการทําแบบวัด ทั้งนี้ ผู้วิจัยตรวจสอบ
ความสอดคล้องกันของผู้ประเมิน 2 คน โดยหาค่าดัชนี
ความสอดคล้องระหว่างผู้ประเมิน ด้วยวิธีการหาค่าดัชนี
ความสอดคล้องระหว่างผู้ประเมิน 2 วิธี คือ วิธีแรก ครู
ประจําชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3 ประเมินนักเรียนห้องเรียน
เดียวกัน จํานวน 25 คน และวิธีที่สอง ครูประจําชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ระดับชั้นละ 1 ห้องเรียน ประเมิน
นักเรียนห้องเรียนละ 8 คน รวมจํานวน 48 คน พร้อม
ปรับปรุงแก้ไขสํานวนภาษาให้มีความชัดเจนขึ้นตาม
คําแนะนําของครูประจําชั้น 
  2.5 การตรวจสอบคุณภาพแบบวัด: ผู้วิจัยนํา
แบบวัดไปทดลองใช้ครั้งที่ 2 กับนักเรียนชั้นประถม-
ศึกษาปีที่ 1 – 6 ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง 
ระดับชั้นละ 3 ห้องเรียน โดยให้ครูประจําชั้นเป็นผู้ประเมิน
นักเรียนห้องเรียนละ 8 คน รวมจํานวน 136 คน เพื่อ
ตรวจสอบอํานาจจําแนกรายข้อของข้อความบ่ง ช้ี
พฤติกรรมด้วยการทดสอบสถิติที แบบกลุ่มตัวอย่าง
อิสระกัน (independent sample t-test) ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โดยแบ่งนักเรียนเป็น 2 กลุ่ม 
กลุ่มละ 45 คน โดยใช้เทคนิค 33%  
  2.6 การตรวจสอบคุณภาพตัวบ่งช้ี: ผู้วิจัยนําแบบ
วัดที่ผ่านการทดลองใช้ไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่ม
ตัวอย่าง จํานวน 5 โรงเรียน โรงเรียนละ 6 ระดับชั้น 
ระดับช้ันละ 1, 2 และ 3 ห้องเรียน ตามขนาดโรงเรียน
เล็ก กลาง และใหญ่ ตามลําดับ โดยให้ครูประจําชั้นเป็น
ผู้ประเมินนักเรียนห้องเรียนละ 8 คน รวมจํานวน 450 คน 
เพื่อตรวจสอบคุณภาพตัวบ่งชี้ด้านความเที่ยงตรง ด้วย
วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันความเชื่อมั่น 
ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์ ความเหมาะสม และ
ความน่าเชื่อถือ (นงลักษณ์ วิรัชชัย, ชยุตม์ ภิรมย์สมบัติ, 
และศจีมาศ ณ วิเชียร, 2551) 
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กรรม 

อผลการวิจัยต

วจและสังเคร
อารมณ์ และพฤ
าหลักฐานเชิงป
96; 2000; 20
ชิงโครงสร้าง โ
นวน 5 คน พบ
ระกอบ มีค่า 0
ของตัวบ่งช้ี มีค
9 ตัวบ่งชี้ จัดอ
นการรู้คิด ประก
างาน การวาง
ะการตรวจสอ
ณ์ประกอบด้วย
อารมณ์ และ 3
ประกอบด้วย

ยับยั้ง ชุดตัวบ่ง
มีนิยามเชิงปฏิ

 

ตามวัตถุประสง

ราะห์ตัวบ่งชี้ท
ฤติกรรม 
ประจักษ์ผลงาน
002) และการ
โดยอาศัยดุลย
บว่า ความสอด
0.80 – 1.00 
ค่า 0.80 – 1.0
ยู่ใน 3 องค์ปร
กอบด้วย ตัวบ่ง
งแผน/จัดระบ
บงาน 2) ควา
ย ตัวบ่งชี้การป
3) ความสามา
ยตัวบ่งชี้การต
งชี้รวม 9 ตัวบ
ฏิบัติการที่เป็น

งค์การวิจัย 

ทักษะการ

นวิจัย 2 ชิ้น 
ตรวจสอบ
ยพินิจของ
ดคล้องของ
และความ 

00 ทําให้ได้
ระกอบ คือ 
งชี้การริเริ่ม 
บบ การจัด
ามสามารถ
ปรับเปลี่ยน 
ารถในการ
ตรวจสอบ
บ่งชี้สรุปได้
นสาระของ
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  1.1 ความสามารถในการรู้คิด (metacognition) 
หมายถึง ความสามารถของนักเรียนในการใช้ความรู้สึก
นึกคิดของตนเองได้เป็นอย่างดี เพื่อให้สามารถปฏิบัติ
กิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียนได้
สําเร็จบรรลุผลตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ ประกอบด้วย
ความสามารถ 5 ด้าน คือ 
   1.1.1 การริเริ่ม (initiative) หมายถึง ความ 
สามารถของนักเรียนในการคิดเริ่มต้นทํางานด้วยตนเอง
โดยไม่ผัดวันประกันพรุ่ง เพื่อให้งานสําเร็จบรรลุผลตาม
เป้าหมายซึ่งแสดงพฤติกรรมโดยเริ่มต้นงาน ด้วยการ
เริ่มต้นทํางานหรือเริ่มทํางานต่อด้วยตนเอง และมีแนวคิด
หลากหลาย ด้วยการคิดหาวิธีการแก้ปัญหาใหม่ๆ 
   1.1.2 ความจํา ในการทํางาน  (working 
memory) หมายถึง ความสามารถของนักเรียนในการ
เก็บรักษาข้อมูลไว้ในหน่วยความจําขณะปฏิบัติงานที่
ซับซ้อน เพื่อให้งานสําเร็จบรรลุผลตามเป้าหมาย ซึ่งแสดง
พฤติกรรมโดยเก็บรักษาข้อมูลไว้ในจิตใจ ด้วยการจดจํา
ส่ิงต่างๆ ไว้ในความคิด และมีสมาธิ ด้วยการจดจ่ออยู่กับ
ส่ิงที่ทํา  
   1.1.3 การวางแผน/จัดระบบ (planning/ 
organizing) หมายถึง ความสามารถของนักเรียนในการ
คิดแผนการทํางานเป็นลําดับขั้นตอน เพื่อให้งานสําเร็จ
บรรลุผลตามเป้าหมาย ซึ่งแสดงพฤติกรรมโดยมุ่งหวังต่อ
เป้าหมาย ด้วยการกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่จะทําให้
งานสําเร็จตามเป้าหมายจัดลําดับความสําคัญของงานได้
อย่างเหมาะสม จัดสรรเวลาปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 
และเข้าใจแนวคิดหลัก ด้วยการจัดการกับข้อมูลจํานวน
มากได้เป็นอย่างดี และถ่ายทอดความคิดในเชิงปฏิบัติ 
   1.1.4 การจัดระเบียบวัสดุ (organization 
of materials) หมายถึง ความสามารถของนักเรียนใน
การดูแลรักษาสมบัติส่วนตัวได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย 
เพื่อให้เป็นหมวดหมู่เดียวกัน ซึ่งแสดงพฤติกรรมโดยเก็บ
รักษาสมบัติส่วนตัวอย่างเป็นระเบียบ ด้วยการจัดระบบ
การเก็บสิ่งต่างๆ อย่างเป็นสัดส่วนและหมวดหมู่ และ
ดูแลรักษาความสะอาดของใช้ส่วนตัว 
   1.1.5 การตรวจสอบงาน (task-monitoring) 
หมายถึง ความสามารถของนักเรียนในการพิจารณา
ความถูกต้องของงานที่ทําเสร็จแล้ว เพื่อให้แน่ใจว่างานที่
ทําไม่มีข้อผิดพลาด ซึ่งแสดงพฤติกรรมโดยกํากับติดตาม

งานที่ปฏิบัติ ด้วยการพิจารณางานที่ปฏิบัติว่ามีความ
ถูกต้องเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อย 
  1.2 ความสามารถในการกํากับอารมณ์ (emotional 
regulation) หมายถึง ความสามารถของนักเรียนในการ
ดูแลควบคุมความรู้สึกทางจิตใจของตนเองได้เป็นอย่างดี 
เพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียน
และนอกห้องเรียนได้สําเร็จบรรลุผลตามเป้าหมายที่
กําหนดไว้ ประกอบด้วยความสามารถ 2 ด้าน คือ 
   1.2.1 การปรับเปลี่ยน (shifting) หมายถึง 
ความสามารถของนักเรียนในการปรับตัวให้ทันต่อการ
เปล่ียนแปลงของสิ่งต่างๆ ได้เป็นอย่างดี เพื่อให้สามารถ
ยอมรับได้กับสถานการณ์ที่แตกต่างจากเดิม ซึ่งแสดง
พฤติกรรมโดยปรับเปล่ียนได้ง่าย ด้วยการไม่ยึดติดอยู่กับ
สถานการณ์ หรือปัญหาใดปัญหาหนึ่งจนทําให้เกิดผล
กระทบด้านลบ ยอมรับได้กับส่ิงที่แตกต่างจากเดิม และ
มีความยืดหยุ่นในการแก้ปัญหา ด้วยการยอมรับได้กับ
ความแตกต่างหลากหลายของวิธีการแก้ปัญหา 
   1.2.2 การควบคุมอารมณ์ (emotional 
control) หมายถึง ความสามารถของนักเรียนในการ
จัดการกับความรู้สึกทางใจได้เป็นอย่างดี เพื่อไม่ให้มี
ผลกระทบด้านลบต่อตนเองและผู้อื่น ซึ่งแสดงพฤติกรรม
โดยควบคุมการตอบสนองทางอารมณ์ ด้วยการกํากับ
ดูแลอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม และแสดงกิริยาท่าทางที่
สอดคล้องกับสภาวะอารมณ์ 
  1.3 ความสามารถในการกําก ับพฤต ิกรรม
(behavioral regulation) หมายถึง ความสามารถของ
นักเรียนในการดูแลควบคุมการกระทําหรืออาการที่
แสดงออกของตนเองได้เป็นอย่างดี เพื่อให้สามารถปฏิบัติ
กิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียนได้
สําเร็จบรรลุผลตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ ประกอบด้วย
ความสามารถ 2 ด้าน คือ 
   1.3.1 การตรวจสอบตนเอง (self-monitoring) 
หมายถึง ความสามารถของนักเรียนในการพิจารณาถึง
พฤติกรรมหรือการกระทําของตนเอง เพื่อให้แน่ใจว่าส่ิง
ที่ได้กระทําเป็นส่ิงที่ถูกต้อง และไม่มีผลกระทบด้านลบ
ต่อผู้อื่น ซึ่งแสดงพฤติกรรมโดยกํากับติดตามพฤติกรรม
ตนเอง ด้วยการพิจารณาการกระทําของตนเองว่าเป็น 
ส่ิงที่ถูกต้องดีงาม และไม่แสดงการกระทําที่มีผลกระทบ
ด้านลบต่อผู้อื่น 
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**  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

   1.3.2 การยับยั้ง (inhibition) หมายถึง ความ 
สามารถของนักเรียนในการคิดอย่างรอบคอบก่อนลงมือ
กระทําและยืดเวลาการตอบสนอง เพื่อให้มีเวลาประเมิน
สถานการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อ
ตนเองและผู้อื่น ซึ่งแสดงพฤติกรรมโดยควบคุมความวู่วาม 
ด้วยการหลีกเล่ียงการกระทําที่ทําโดยไม่คิด ดูแลความ
ปลอดภัยของตนเอง และหยุดแสดงพฤติกรรมด้านลบใน
เวลาที่เหมาะสมได้ด้วยตนเอง 
 2. การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพตัวบ่งชี้ทักษะ
การบริหารการรู้คิด อารมณ์ และพฤติกรรมสําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษา 
  2.1 ผลการวิเคราะห์ความเที่ยงตรงของตัวบ่งชี้
จากการวิเคราะห์ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของโมเดล
การวัดทักษะการบริหารการรู้คิด อารมณ์ และพฤติกรรม 
ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า โมเดล
การวัดทักษะการบริหารการรู้คิด อารมณ์ และพฤติกรรม 
มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมี
ค่าไค-สแควร์ ( 2

 ) เท่ากับ 23.84 ค่าองศาอิสระ ( df ) 
เท่ากับ 17 ค่า p  เท่ากับ 0.12 ค่าดัชนีวัดระดับความ
กลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.99 ค่าดัชนีวัดระดับความ
กลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.97 ค่าดัชนี 
รากที่สองของค่าเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนในการ
ประมาณค่า (RMSEA) เท่ากับ 0.03 และค่าดัชนีรากที่

สองของค่าเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (RMR) 
เท่ากับ 0.02  
  เมื่อพิจารณาค่าน้ําหนักองค์ประกอบมาตรฐาน
ของตัวบ่งชี้ทั้ง 9 ตัวบ่งชี้ พบว่า น้ําหนักองค์ประกอบ
มาตรฐานทั้งหมดมีค่าเป็นบวกตั้งแต่ 0.66 – 0.94 โดย
ค่าน้ําหนักองค์ประกอบของทุกตัวบ่งชี้แตกต่างจากศูนย์
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาค่า
น้ําหนักองค์ประกอบมาตรฐาน (B) เป็นรายองค์ประกอบ 
พบว่า สําหรับองค์ประกอบความสามารถในการรู้คิด 
ตัวบ่งช้ีที่มีน้ําหนักความสําคัญมากที่สุด คือ การวางแผน/ 
จัดระบบ มีน้ําหนักองค์ประกอบมาตรฐาน เท่ากับ 0.94 
และมีความแปรผันร่วมกันกับองค์ประกอบความสามารถ
ในการรู้คิด ร้อยละ 89 ส่วนองค์ประกอบความสามารถ
ในการกํากับอารมณ์ ตัวบ่งชี้ที่มีน้ําหนักความสําคัญมาก
ที่สุด คือ การปรับเปลี่ยน มีน้ําหนักองค์ประกอบมาตรฐาน 
เท่ากับ 0.72 และมีความแปรผันร่วมกันกับองค์ประกอบ
ความสามารถในการกํากับอารมณ์ ร้อยละ 52 และสําหรับ
องค์ประกอบความสามารถในการกํากับพฤติกรรม ตัวบ่งชี้
ที่มีน้ําหนักความสําคัญมากที่สุด คือ การยับยั้ง มีน้ําหนัก
องค์ประกอบมาตรฐาน เท่ากับ 0.81 และมีความแปรผัน
ร่วมกันกับองค์ประกอบความสามารถในการกํากับ
พฤติกรรม ร้อยละ 65 แสดงดังตารางที่ 1 และภาพท่ี 2 
 

 

ตารางที่ 1  ค่าน้ําหนักองค์ประกอบ ความเที่ยงตรงและความเช่ือมั่นของตัวบ่งชี้ และสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบ 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
ความ
เชื่อมั่น 
( ) 

น้ําหนักองค์ประกอบ 
R2 

สัมประสิทธิ์
คะแนน

องค์ประกอบ 
b B SE (b) t 

ความสามารถในการรู้คิด (METACOG)        
การริเร่ิม (INITIATE) 0.85 0.86  0.86  0.04 22.45** 0.73 0.17 
ความจําในการทํางาน (WORKMEMO) 0.91 0.91 0.91 0.04 24.68** 0.82 0.25 
การวางแผน/จัดระบบ (PLANOR) 0.85 0.94 0.94 0.04 26.49** 0.89 0.46 
การจัดระเบียบวัสดุ (ORMATL) 0.93 0.76 0.76 0.04 18.93** 0.58 0.06 
การตรวจสอบงาน (TASKMONT) 0.85 0.84 0.84 0.04 21.50** 0.70 0.08 
ความสามารถในการกํากับอารมณ์ (EMOREG)        
การปรับเปล่ียน (SHIFT) 0.74 0.72 0.72 0.05 14.87** 0.52 0.34 
การควบคุมอารมณ์ (EMOCTRL) 0.82 0.65 0.66 0.05 13.86** 0.43 0.17 
ความสามารถในการกํากับพฤติกรรม (BEHREG)        
การตรวจสอบตนเอง (SELFMONT) 0.71 0.80 0.80 0.04 19.40** 0.65 0.22 
การยับยั้ง (INHIBIT) 0.81 0.80 0.81 0.04 19.50** 0.65 0.35 
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ภาพที่ 2  โมเดลการวัดทักษะการบริหารการรู้คิด อารมณ์ และพฤติกรรมสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา 
 

  2.2 ผลการวิเคราะห์ความเชื่อมั่นของตัวบ่งช้ี 
ด้วยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 
(Cronbach’s alpha coefficient) พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์
ความเชื่อมั่นของตัวบ่งชี้ มีค่าระหว่าง 0.71 – 0.93 
โดยตัวบ่งชี้การตรวจสอบตนเอง มีค่าสัมประสิทธิ์น้อย
ที่สุด (0.71) ในขณะที่ตัวบ่งชี้การจัดระเบียบวัสดุมีค่า
สัมประสิทธิ์มากที่สุด (0.93) 
  2.3 ผลการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของตัวบ่งชี้ 
พิจารณาจากร้อยละของตัวบ่งชี้ที่สามารถรวบรวมข้อมูล
ได้จริงเทียบกับจํานวนตัวบ่งชี้ทั้งหมด พบว่า จากการ
กําหนดกลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมด 
480 คน ได้รับข้อมูลกลับคืนครบทุกคน โดยเป็นข้อมูลที่
สมบูรณ์ 450 คน คิดเป็นร้อยละ 93.75 แสดงว่า ตัวบ่งชี้
ทักษะการบริหารการรู้คิด อารมณ์ และพฤติกรรม มี
ความเป็นไปได้ในการนําไปใช้วัดหรือรวบรวมข้อมูลได้จริง 
  2.4 ผลการวิเคราะห์ความเป็นประโยชน์ของ 
ตัวบ่งชี้ พิจารณาจากการนําตัวบ่งชี้ไปใช้ประโยชน์ได้จริง
ในการทําดุษฎีนิพนธ์ โดยได้ดําเนินการวิจัยต่อเนื่องจาก 
 

วัตถุประสงค์การวิจัยครั้งนี้ คือ “การพัฒนาแบบวัด
ทักษะการบริหารการรู้คิด อารมณ์ และพฤติกรรม
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา” และ “การวิเคราะห์
แบบแผนพฤติกรรมทักษะการบริหารการรู้คิด อารมณ์ 
และพฤติกรรมของนักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการ
เรียนรู้ชั้นประถมศึกษา”  
  2.5 ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของตัวบ่งชี้ 
เนื่องจากตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้นครั้งนี้ตั้งอยู่บนผลการวิจัย
ตามวัตถุประสงค์การวิจัย “การสํารวจและสังเคราะห์
ตัวบ่งช้ีทักษะการบริหารการรู้คิด อารมณ์ และพฤติกรรม” 
ทําให้ได้ตัวบ่งชี้ และนิยามรวม 9 ตัวบ่งชี้ที่เหมาะสมกับ
บริบทของสังคมไทย ตัวบ่งชี้นี้ได้จากการศึกษาหลักฐาน
เชิงประจักษ์ และผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
จํานวน 5 คนที่มีความเห็นสอดคล้องกันว่าตัวบ่งชี้มี
ความเหมาะสมกับกรอบแนวคิดองค์ประกอบ รวมถึงมี
ความเหมาะสมในด้านภาษาของนิยามตัวบ่งชี้ และการ
นําตัวบ่งชี้ไปใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ซึ่งผลการ
วิเคราะห์นี้เป็นหลักฐานที่สะท้อนให้เห็นความเหมาะสม
ของตัวบ่งชี้ 

  2.6 ผลการวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือของตัวบ่งชี้ 
พิจารณาจากหลักฐานการใช้แบบวัดในการรวบรวมข้อมูล
และใช้ประโยชน์ตัวบ่งชี้ในการทําดุษฎีนิพนธ์ โดยได้
ดําเนินการวิจัยต่อเนื่องจากวัตถุประสงค์การวิจัยครั้งนี้ 
คือ “การวิเคราะห์แบบแผนพฤติกรรมทักษะการบริหาร
การรู้คิด อารมณ์ และพฤติกรรมของนักเรียนที่มีภาวะ
บกพร่องทางการเรียนรู้ชั้นประถมศึกษา” ซึ่งจะทําให้
ได้ผลการวิเคราะห์ที่สอดคล้องกับพฤติกรรมทักษะการ
บริหารการรู้คิด อารมณ์ และพฤติกรรมของนักเรียนที่มี
ภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ ที่สะท้อนให้เห็นคุณสมบัติ
ของตัวบ่งชี้ที่ให้สารสนเทศตามความเป็นจริง เชื่อถือได้ 
และเป็นที่ยอมรับของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 3. การตรวจสอบคุณภาพแบบวัดทักษะการบริหาร
การรู้คิด อารมณ์ และพฤติกรรมสําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา 
  3.1 ผลการวิเคราะห์ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง
ของแบบวัดโดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อความ
บ่งชี้พฤติกรรมกับตัวบ่งชี้พบว่า ข้อความบ่งชี้พฤติกรรม
ที่สร้างขึ้นมีจํานวน 57 ข้อ ที่ผ่านเกณฑ์ที่กําหนด โดยมี
ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อความบ่งชี้พฤติกรรม
กับตัวบ่งชี้ 0.57 – 1.00 และผู้วิจัยได้ทําการปรับปรุง
แก้ไขตามคําแนะนําของผู้ทรงคุณวุฒิ ก่อนนําไปทดลองใช้
และเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 
  ตัวอย่างข้อความบ่งชี้พฤติกรรมที่ผ่านเกณฑ์ที่
กําหนดในแต่ละตัวบ่งชี้มีดังนี้ 1) ตัวบ่งชี้การริเริ่ม เช่น 
ลงมือทําแบบฝึกหัดที่ครูสั่งโดยไม่โอ้เอ้ แสดงวิธีการ
แก้ปัญหาใหม่ๆ เมื่อวิธีการเดิมไม่สําเร็จ 2) ตัวบ่งชี้ความจํา
ในการทํางาน เช่น จํารายละเอียดสําคัญที่ทําให้งาน
สมบูรณ์ถูกต้องได้จดจ่ออยู่กับงานที่กําลังทํา 3) ตัวบ่งชี้
การวางแผน/จัดระบบ เช่น จัดลําดับความสําคัญของงาน
ที่จะต้องทําก่อน-หลังสรุปใจความสําคัญของเรื่องที่อ่าน 
ฟัง หรือดูได้ 4) ตัวบ่งชี้การจัดระเบียบวัสดุ เช่น จัดเก็บ
สิ่งของในกระเป๋านักเรียนอย่างเป็นระเบียบทําความ
สะอาดของใช้ส่วนตัวเมื่อใช้งานเสร็จ 5) ตัวบ่งชี้การ
ตรวจสอบงาน เช่น ทํางานด้วยความรอบคอบ ไม่สะเพร่า 
ตรวจสอบข้อผิดพลาดของงานที่ทําก่อนส่งครู 6) ตัวบ่งชี้
การปรับเปลี่ยน เช่น ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆ 
ได้ง่าย ยอมรับข้อผิดพลาดต่างๆ ได้ง่าย 7) ตัวบ่งชี้การ
ควบคุมอารมณ์ เช่น ใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ในการ

แก้ปัญหา แสดงอารมณ์มากเกินไปเวลาเจอปัญหาเล็กน้อย 
8) ตัวบ่งชี้การตรวจสอบตนเอง เช่น กล่าวคําขอโทษ 
เมื่อทําผิด ทํากิจกรรมร่วมกับเพื่อนได้ดี และ 9) ตัวบ่งชี้
การยับยั้ง เช่น คิดถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น ก่อนลงมือ
ทํา รอจนครูแนะนําเสร็จ จึงค่อยเริ่มทํางาน เป็นต้น 
  3.2 ผลการนําแบบวัดไปทดลองใช้เพื่อตรวจสอบ
ภาษา เวลาที่ใช้ และสังเกตพฤติกรรมการทําแบบวัด 
พบว่า ครูประจําชั้นใช้เวลาทําแบบวัดโดยเฉลี่ยฉบับละ 
5 นาทีต่อการประเมินนักเรียน 1 คน พร้อมกับให้
คําแนะนําว่าควรปรับภาษาในบางข้อความให้ชัดเจนขึ้น 
และควรตัดคําว่า “ไม่” ในทุกข้อความออกไป เพื่อไม่ให้
เกิดข้อผิดพลาดในการประเมินแต่ละข้อความ ซึ่งผู้วิจัย
ได้ปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนําของครูประจําชั้นเช่นกัน 
  3.3 ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่าง 
ผู้ประเมิน จากวิธีการศึกษา 2 วิธี คือ วิธีแรก ให้ครู
ประจําชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จํานวน 2 คน ประเมิน
นักเรียนห้องเรียนเดียวกัน จํานวน 25 คน มีค่า RAI 
เท่ากับ 0.82 และวิธีที่สองครูประจําชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1 – 6 ระดับชั้นเรียนละ 1 ห้องเรียน ประเมินนักเรียน
ห้องเรียนละ 8 คน มีค่า RAI เท่ากับ 0.81, 0.75, 0.72, 
0.83, 0.75 และ 0.82 ตามลําดับระดับชั้นเรียน 
  3.4 ผลการวิเคราะห์อํานาจจําแนกรายข้อของ
ข้อความบ่งชี้พฤติกรรม ด้วยการทดสอบสถิติทีแบบกลุ่ม
ตัวอย่างอิสระกัน โดยใช้เทคนิค 33% พบว่า ข้อความ
ทั้ง 57 ข้อ สามารถจําแนกความแตกต่างของนักเรียนที่
มีทักษะการบริหารการรู้คิด อารมณ์ และพฤติกรรมสูง
และต่ําได้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  3.5 ผลการวิเคราะห์ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง
ของแบบวัดด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
พบว่า โมเดลการวัดทักษะการบริหารการรู้คิด อารมณ์ 
และพฤติกรรม มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ โดยมีค่าไค-สแควร์ ( 2

 ) เท่ากับ 23.84 ค่า
องศาอิสระ ( df ) เท่ากับ 17 ค่า p  เท่ากับ 0.12 ค่าดัชนี
วัดระดับความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.99 ค่าดัชนีวัด
ระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.97 
ค่าดัชนีรากที่สองของค่าเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อน 
ในการประมาณค่า (RMSEA) เท่ากับ 0.03 ค่าดัชนีรากที่
สองของค่าเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (RMR) 
เท่ากับ 0.02 แสดงว่า โครงสร้างของแบบวัดทักษะการ
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  2.6 ผลการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของตัวบ่งชี้ 
พิจารณาจากหลักฐานการใช้แบบวัดในการรวบรวมข้อมูล
และใช้ประโยชน์ตัวบ่งชี้ในการทําดุษฎีนิพนธ์ โดยได้
ดําเนินการวิจัยต่อเนื่องจากวัตถุประสงค์การวิจัยครั้งนี้ 
คือ “การวิเคราะห์แบบแผนพฤติกรรมทักษะการบริหาร
การรู้คิด อารมณ์ และพฤติกรรมของนักเรียนที่มีภาวะ
บกพร่องทางการเรียนรู้ชั้นประถมศึกษา” ซึ่งจะทําให้
ได้ผลการวิเคราะห์ที่สอดคล้องกับพฤติกรรมทักษะการ
บริหารการรู้คิด อารมณ์ และพฤติกรรมของนักเรียนที่มี
ภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ ที่สะท้อนให้เห็นคุณสมบัติ
ของตัวบ่งชี้ที่ให้สารสนเทศตามความเป็นจริง เชื่อถือได้ 
และเป็นที่ยอมรับของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 3. การตรวจสอบคุณภาพแบบวัดทักษะการบริหาร
การรู้คิด อารมณ์ และพฤติกรรมสําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา 
  3.1 ผลการวิเคราะห์ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง
ของแบบวัดโดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อความ
บ่งชี้พฤติกรรมกับตัวบ่งชี้พบว่า ข้อความบ่งชี้พฤติกรรม
ที่สร้างขึ้นมีจํานวน 57 ข้อ ที่ผ่านเกณฑ์ที่กําหนด โดยมี
ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อความบ่งชี้พฤติกรรม
กับตัวบ่งชี้ 0.57 – 1.00 และผู้วิจัยได้ทําการปรับปรุง
แก้ไขตามคําแนะนําของผู้ทรงคุณวุฒิ ก่อนนําไปทดลองใช้
และเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 
  ตัวอย่างข้อความบ่งชี้พฤติกรรมที่ผ่านเกณฑ์ที่
กําหนดในแต่ละตัวบ่งชี้มีดังนี้ 1) ตัวบ่งชี้การริเริ่ม เช่น 
ลงมือทําแบบฝึกหัดที่ครูสั่งโดยไม่โอ้เอ้ แสดงวิธีการ
แก้ปัญหาใหม่ๆ เมื่อวิธีการเดิมไม่สําเร็จ 2) ตัวบ่งชี้ความจํา
ในการทํางาน เช่น จํารายละเอียดสําคัญที่ทําให้งาน
สมบูรณ์ถูกต้องได้จดจ่ออยู่กับงานที่กําลังทํา 3) ตัวบ่งชี้
การวางแผน/จัดระบบ เช่น จัดลําดับความสําคัญของงาน
ที่จะต้องทําก่อน-หลังสรุปใจความสําคัญของเรื่องที่อ่าน 
ฟัง หรือดูได้ 4) ตัวบ่งชี้การจัดระเบียบวัสดุ เช่น จัดเก็บ
สิ่งของในกระเป๋านักเรียนอย่างเป็นระเบียบทําความ
สะอาดของใช้ส่วนตัวเมื่อใช้งานเสร็จ 5) ตัวบ่งชี้การ
ตรวจสอบงาน เช่น ทํางานด้วยความรอบคอบ ไม่สะเพร่า 
ตรวจสอบข้อผิดพลาดของงานท่ีทําก่อนส่งครู 6) ตัวบ่งชี้
การปรับเปลี่ยน เช่น ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆ 
ได้ง่าย ยอมรับข้อผิดพลาดต่างๆ ได้ง่าย 7) ตัวบ่งชี้การ
ควบคุมอารมณ์ เช่น ใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ในการ

แก้ปัญหา แสดงอารมณ์มากเกินไปเวลาเจอปัญหาเล็กน้อย 
8) ตัวบ่งชี้การตรวจสอบตนเอง เช่น กล่าวคําขอโทษ 
เมื่อทําผิด ทํากิจกรรมร่วมกับเพื่อนได้ดี และ 9) ตัวบ่งชี้
การยับยั้ง เช่น คิดถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น ก่อนลงมือ
ทํา รอจนครูแนะนําเสร็จ จึงค่อยเริ่มทํางาน เป็นต้น 
  3.2 ผลการนําแบบวัดไปทดลองใช้เพื่อตรวจสอบ
ภาษา เวลาที่ใช้ และสังเกตพฤติกรรมการทําแบบวัด 
พบว่า ครูประจําช้ันใช้เวลาทําแบบวัดโดยเฉลี่ยฉบับละ 
5 นาทีต่อการประเมินนักเรียน 1 คน พร้อมกับให้
คําแนะนําว่าควรปรับภาษาในบางข้อความให้ชัดเจนขึ้น 
และควรตัดคําว่า “ไม่” ในทุกข้อความออกไป เพื่อไม่ให้
เกิดข้อผิดพลาดในการประเมินแต่ละข้อความ ซึ่งผู้วิจัย
ได้ปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนําของครูประจําชั้นเช่นกัน 
  3.3 ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่าง 
ผู้ประเมิน จากวิธีการศึกษา 2 วิธี คือ วิธีแรก ให้ครู
ประจําชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จํานวน 2 คน ประเมิน
นักเรียนห้องเรียนเดียวกัน จํานวน 25 คน มีค่า RAI 
เท่ากับ 0.82 และวิธีที่สองครูประจําชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1 – 6 ระดับช้ันเรียนละ 1 ห้องเรียน ประเมินนักเรียน
ห้องเรียนละ 8 คน มีค่า RAI เท่ากับ 0.81, 0.75, 0.72, 
0.83, 0.75 และ 0.82 ตามลําดับระดับชั้นเรียน 
  3.4 ผลการวิเคราะห์อํานาจจําแนกรายข้อของ
ข้อความบ่งชี้พฤติกรรม ด้วยการทดสอบสถิติทีแบบกลุ่ม
ตัวอย่างอิสระกัน โดยใช้เทคนิค 33% พบว่า ข้อความ
ทั้ง 57 ข้อ สามารถจําแนกความแตกต่างของนักเรียนที่
มีทักษะการบริหารการรู้คิด อารมณ์ และพฤติกรรมสูง
และต่ําได้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  3.5 ผลการวิเคราะห์ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง
ของแบบวัดด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
พบว่า โมเดลการวัดทักษะการบริหารการรู้คิด อารมณ์ 
และพฤติกรรม มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ โดยมีค่าไค-สแควร์ ( 2

 ) เท่ากับ 23.84 ค่า
องศาอิสระ ( df ) เท่ากับ 17 ค่า p  เท่ากับ 0.12 ค่าดัชนี
วัดระดับความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.99 ค่าดัชนีวัด
ระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.97 
ค่าดัชนีรากที่สองของค่าเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อน 
ในการประมาณค่า (RMSEA) เท่ากับ 0.03 ค่าดัชนีรากที่
สองของค่าเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (RMR) 
เท่ากับ 0.02 แสดงว่า โครงสร้างของแบบวัดทักษะการ
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บริหารการรู้คิด อารมณ์ และพฤติกรรมสําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษา สามารถวัดได้ตรงตามโครงสร้างที่ได้
จากการสํารวจและสังเคราะห์ตัวบ่งชี้ทักษะการบริหาร
การรู้คิด อารมณ์ และพฤติกรรม 
  3.6 ผลการวิเคราะห์ความเชื ่อมั ่นแบบความ
สอดคล้องภายในของแบบวัดโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาค พบว่า ค่าความเชื่อมั่นของแบบ
วัดทักษะการบริหารการรู้คิด อารมณ์ และพฤติกรรม
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา มีค่า 0.96 และค่าความ
คลาดเคล่ือนมาตรฐาน ของการวัด มีค่า 3.94 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 ผู ้ว ิจ ัยนํา เสนอการอภิปรายผลการว ิจ ัยตาม
วัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ 
 1. การสํารวจและสังเคราะห์ตัวบ่งชี้ทักษะการบริหาร
การรู้คิด อารมณ์ และพฤติกรรม 
 จากการศึกษาหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้องกับ 
BRIEF และการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คนทําให้ได้นิยามเชิงปฏิบัติการ
ตัวบ่งชี้ทักษะการบริหารการรู้คิด อารมณ์ และพฤติกรรม 
ที่มีความเหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย และมีความ
น่าเชื่อถือสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยันของ Gioia et al. (2002) และความสามารถ
ในการทํางานของสมองส่วน prefrontal cortex ที่
ประกอบด้วยเยื่อหุ้มสมองสองส่วน คือ dorsolateral 
prefrontal cortex และ orbital prefrontal cortex 
(McCloskey et al., 2009; Kaufman, 2010) จึงทําให้
เชื่อมั่นได้ว่าชุดตัวบ่งชี้ทักษะการบริหารการรู้คิด อารมณ์ 
และพฤติกรรม มีความเหมาะสมสําหรับการดําเนินการ
วิจัยครั้งน้ี 
 2. การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพตัวบ่งช้ีทักษะ
การบริหารการรู้คิด อารมณ์ และพฤติกรรมสําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษา 
 
 
 
 
 

 จากผลการวิจัยที่พบว่า โมเดลการวัดทักษะการ
บริหารการรู้คิด อารมณ์ และพฤติกรรม มีความสอดคล้อง
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดับดี ตัวบ่งชี้มีคุณภาพ
อยู่ในระดับดีทั้งในด้านความเชื่อมั่นแบบความสอดคล้อง
ภายในความเหมาะสม ความน่าเชื่อถือ ความเป็นประโยชน์ 
และมีความเป็นไปได้สูงสําหรับการนําไปใช้เก็บรวบรวม
ข้อมูลจริงภายใต้บริบทของโรงเรียน ทั้งนี้ เพราะผู้วิจัยมี
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาแบบวัดทักษะการ
บริหารการรู้คิด อารมณ์ และพฤติกรรม ให้เป็นแบบวัด
มาตรฐานสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา เพื่อใช้ในการ
วิเคราะห์แบบแผนพฤติกรรมทักษะการบริหารการรู้คิด 
อารมณ์ และพฤติกรรมของนักเรียนที่มีภาวะบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ชั้นประถมศึกษาต่อไป ดังนั้น จึงได้อาศัย
กระบวนการสร้างแบบสอบมาตรฐาน (standardized 
test) เป็นแนวทางในตรวจสอบคุณภาพตัวบ่งชี้ ซึ่งผู้วิจัย
ได้ใช้ทั้งข้อมูลเชิงเหตุผลและเชิงประจักษ์จากแหล่งข้อมูล
ปฐมภูมิและทุติยภูมิในการพัฒนาตัวบ่งชี้ให้มีคุณภาพ 
โดยสร้างข้อความบ่งชี้พฤติกรรมขึ้นจากวิธีการสัมภาษณ์
ครู และสังเกตพฤติกรรมนักเรียนในห้องเรียนอย่างไม่
เป็นทางการ และวิธีการศึกษารายกรณี (case study)
จากตําราของต่างประเทศ (McCloskey et al., 2009; 
Dawson & Guare, 2010) นําไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่
ประกอบด้วยจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น อาจารย์จิตวิทยา
การศึกษา และอาจารย์วัดผลการศึกษา พิจารณา
ตรวจสอบความตรงตามโครงสร้างของข้อความบ่งชี้
พฤติกรรม ดังนั้น ด้วยจํานวนข้อที่มากและครอบคลุม
ทุกตัวบ่งช้ี จึงทําให้ข้อความที่สร้างขึ้นนี้มีความเหมาะสม
สอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวบ่งช้ี และมีความเช่ือมั่น
มากพอสมควร อีกทั้งเมื่อนําไปเก็บรวบรวมข้อมูลจริง 
ก็ได้รับข้อมูลกลับคืนครบถ้วน ถึงแม้ว่าจะเป็นข้อมูลที่ไม่
สมบูรณ์เพียงร้อยละ 6.25 ก็ตาม จึงสรุปได้ว่า ตัวบ่งชี้มี
คุณภาพสมบูรณ์อยู่ในเกณฑ์ที่ดี แต่อย่างไรก็ตาม การ
ตรวจสอบคุณภาพตัวบ่งชี้ครั้งนี้เป็นการตรวจสอบโดย
ข้อมูลเชิงประจักษ์ในงานวิจัยนี้เท่านั้น จึงจําเป็นที่จะต้อง
ตรวจสอบคุณภาพตัวบ่งชี้ต่อไปอีก ภายหลังจากที่ได้มี
การติดตามการใช้ตัวบ่งชี้ต่อไปอีกระยะหน่ึง 
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 3. การตรวจสอบคุณภาพแบบวัดทักษะการบริหาร
การรู้คิด อารมณ์ และพฤติกรรมสําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา 
 จากผลการวิจัยที่พบว่า แบบวัดทักษะการบริหาร
การรู้คิด อารมณ์ และพฤติกรรม มีความเที่ยงตรงเชิง
โครงสร้างในระดับดี จากวิธีการศึกษาข้อมูลทั้งเชิงประจักษ์
และเชิงเหตุผล เนื่องจากเป็นตัวแปรทางจิตวิทยา โดย
ข้อความบ่งชี้พฤติกรรมที่ผ่านเกณฑ์ที่กําหนด มีจํานวน 
57 ข้อ และโมเดลการวัดมีความสอดคล้องกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดับดีค่าความเชื่อมั่นแบบความ
สอดคล้องภายในอยู่ในระดับสูง ทั้งนี้ เพราะผู้วิจัยได้
ทดลองใช้แบบวัดโดยให้ครูประจําชั้นเป็นผู้ประเมิน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียง
กับกลุ่มตัวอย่างหลายครั้ง กล่าวคือ ได้ทําการตรวจสอบ
ภาษา เวลาที่ใช้ และสังเกตพฤติกรรมการทําแบบวัด 
รวมถึงวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างผู้ประเมิน ผล
การตรวจสอบพบว่าครูประจําชั้นใช้เวลาในการประเมิน
พฤติกรรมนักเรียนแต่ละคนในแบบวัด โดยเฉลี่ยฉบับละ 
5 นาที พร้อมกับให้คําแนะนําเกี่ยวกับการปรับภาษาใน
บางข้อความให้มีความชัดเจนขึ้น และตัดคําว่า “ไม่” ใน
ทุกข้อความเชิงนิเสธออกไปเพ่ือไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดใน
การทําความเข้าใจข้อความ และครูประจําชั้นทั้ง 2 คน 
ประเมินพฤติกรรมนักเรียนแต่ละคนในชั้นเรียนได้
สอดคล้องกันดี โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้องเข้าใกล้ 
1.00 (สุรชัย มีชาญ, 2547) ทั้งนี้เพราะข้อความดังกล่าว
ได้ถูกสร้างขึ้นจากพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริงทั้งในห้องเรียน
และนอกห้องเรียนตามความเห็นของครูแต่ละคนและ
เป็นข้อความที่มีความชัดเจนและสื่อความหมายได้ตรงกัน 
นั่นคือ ไม่ว่าครูคนใดก็ตามที่รู้จักนักเรียนอย่างน้อย 1 
ภาคการศึกษาจะเป็นผู้ประเมินพฤติกรรมนักเรียนใน 
แต่ละข้อความ ผลการประเมินที่ได้ก็มีความใกล้เคียงกัน
มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ซึ่งแสดงว่า ผลการประเมินมี
ความถูกต้องและน่าเชื่อถือ และได้ทําการวิเคราะห์อํานาจ
จําแนกรายข้อของข้อความ ผลการวิเคราะห์พบว่า ข้อความ
ทุกข้อจําแนกความแตกต่างของนักเรียนที่มีทักษะการ
บริหารการรู้คิด อารมณ์ และพฤติกรรมสูงและต่ําได้ 
ทั้งนี้เป็นผลมาจากการสร้างข้อความบ่งชี้พฤติกรรมที่
ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาทั้งแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ ด้วยวิธีการ
สัมภาษณ์ครู และสังเกตพฤติกรรมนักเรียนในห้องเรียน

อย่างไม่เป็นทางการ และแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ ด้วยวิธีการ
ศึกษารายกรณี (case study) จากตําราและบทความ
วิชาการของต่างประเทศ จึงทําให้ได้ข้อความตามพฤติกรรม
ที่เกิดขึ้นจริงทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนตาม
ความเห็นของครูและการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ และ
ได้รับคําแนะนําให้ปรับภาษาที่ใช้ให้มีความชัดเจนเข้าใจ
ง่ายและเหมาะสมกับบริบทของนักเรียนไทย รวมถึงเมื่อ
นําแบบวัดไปทดลองใช้ ผู้วิจัยได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ
การเก็บรวบรวมข้อมูล และทําความเข้าใจร่วมกันกับครู
ประจําชั้นเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย วิธีดําเนินการ
วิจัย และประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัย เพื่อให้ครู
ประเมินพฤติกรรมนักเรียนได้สอดคล้องกับระดับความถี่
ของพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริงตามที่ครูสังเกตพบมากที่สุด 
โดยผลการประเมินที่รวบรวมได้จะไม่ส่งผลกระทบใดๆ 
ต่อครูและนักเรียน ซึ่งการช้ีแจงดังกล่าวนี้เป็นอีกส่วนหน่ึง
ที่ทําให้ครูตอบความจริง จากกระบวนการพัฒนาแบบ
วัดและการรวบรวมข้อมูลดังกล่าวทําให้ได้ข้อความบ่งชี้
พฤติกรรมที่มีคุณภาพและสามารถจําแนกนักเรียนได้
อย่างถูกต้องสอดคล้องกับความเป็นจริง โดยนักเรียนที่มี
คะแนนรวมสูง แสดงว่า มีทักษะการบริหารการรู้คิด 
อารมณ์ และพฤติกรรมที่ดี และในทางตรงกันข้ามนักเรียน
ที่มีคะแนนรวมต่ํา แสดงว่า มีทักษะการบริหารการรู้คิด 
อารมณ์ และพฤติกรรมที่ไม่ดี ซึ่งควรต้องได้รับความ
ช่วยเหลือทางการศึกษาต่อไป รวมถึงแบบวัดฉบับนี้มี
ความเหมาะสม สามารถนําไปใช้วัดทักษะการบริหารการ
รู้คิด อารมณ์ และพฤติกรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ได้ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยนําเสนอสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การ
วิจัย ดังนี้ 
 1. ผลการสํารวจและสังเคราะห์ตัวบ่งชี้ทักษะการ
บริหารการรู้คิด อารมณ์ และพฤติกรรม พบว่า ชุด
ตัวบ่งช้ีทักษะการบริหารการรู้คิด อารมณ์ และพฤติกรรม 
ประกอบด้วย 9 ตัวบ่งชี้ จัดอยู่ใน 3 องค์ประกอบ คือ 
1) ความสามารถในการรู้คิด ตัวบ่งชี้การริเริ่ม ความจํา
ในการทํางาน การวางแผน/จัดระบบ การจัดระเบียบวัสดุ 
และการตรวจสอบงาน 2) ความสามารถในการกํากับ
อารมณ์ ตัวบ่งชี้การปรับเปล่ียน และการควบคุมอารมณ์ 
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และ 3) ความสามารถในการกํากับพฤติกรรม ตัวบ่งชี้
การตรวจสอบตนเอง และการยับยั้ง 
 2. ผลการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพตัวบ่งช้ี
ทักษะการบริหารการรู้คิด อารมณ์ และพฤติกรรม
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา พบว่า โมเดลการวัด
ทักษะการบริหารการรู ้คิด อารมณ์ และพฤติกรรม
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา มีความสอดคล้อง
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดับดีแสดงถึง
ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างและตัวบ่งชี้มีคุณภาพอยู่
ในระดับดีทั้งในด้านความเชื่อมั่นแบบความสอดคล้อง
ภายใน ความเหมาะสม ความน่าเชื่อถือ ความเป็นประโยชน์ 
และมีความเป็นไปได้สูงสําหรับการนําไปใช้เก็บรวบรวม
ข้อมูลจริงภายใต้บริบทของโรงเรียน  
 3. ผลการตรวจสอบคุณภาพแบบวัดทักษะการบริหาร
การรู้คิด อารมณ์ และพฤติกรรมสําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา พบว่า โมเดลการวัดทักษะการบริหาร
การรู้คิด อารมณ์ และพฤติกรรมสําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ในระดับดีแสดงถึงความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง
ของแบบวัด ค่าความเชื่อมั่นแบบความสอดคล้องภายใน
อยู่ในระดับสูง ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างผู้ประเมิน
มีสอดคล้องกันดี และข้อความบ่งชี้พฤติกรรมทุกข้อ
จําแนกความแตกต่างของนักเรียนที่มีทักษะการบริหาร
การรู้คิด อารมณ์ และพฤติกรรมสูงและต่ําได้ดี 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช้ 
  1.1 ชุดตัวบ่งชี้ทักษะการบริหารการรู้คิด อารมณ์ 
และพฤติกรรม เป็นชุดตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพสมบูรณ์ทั้งด้าน
ความเที่ยงตรง ความเชื่อมั่น ความเป็นไปได้ ความเป็น
ประโยชน์ ความเหมาะสม และความน่าเชื่อถือ ที่แสดงถึง
ความสามารถในการรู้คิด การกํากับอารมณ์ และการ
กํากับพฤติกรรมสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ดังนั้น 
ในการส่งเสริมสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือทางการ 
ศึกษา จึงควรพิจารณานําองค์ประกอบทั้ง 3 องค์ประกอบ
ไปใช้ทั้งหมด หรือเริ่มต้นนําองค์ประกอบความสามารถ
ในการรู้คิดไปส่งเสริมสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือ 
 

ทางการศึกษานักเรียนก่อน เนื่องจากเป็นองค์ประกอบท่ี
มีตัวบ่งชี้สําคัญ 4 ลําดับแรก คือ ตัวบ่งชี้การวางแผน/
จัดระบบ ความจําในการทํางาน การริเริ่ม และการ
ตรวจสอบงาน 
  1.2 สถานศึกษา ในส ังก ัด สําน ักการศ ึกษา 
กรุงเทพมหานคร สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา สามารถนําแบบวัดทักษะการบริหารการรู้คิด 
อารมณ์ และพฤติกรรมสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
(ฉบับครูประเมิน) ที่พัฒนาขึ้นไปใช้เป็นเครื่องมือประเมิน
สมรรถภาพพ้ืนฐานของนักเรียนที่เป็นส่วนหนึ่งของการ
ประเมินทางจิตวิทยาเพื่อศึกษาทําความเข้าใจจุดเด่น
และจุดด้อยของทักษะการบริหารการรู้คิด อารมณ์ และ
พฤติกรรมของนักเรียนเม่ืออยู่ที่โรงเรียน เพื่อนําไปสู่การ
วางแผน ส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือทาง
การศึกษาที่เหมาะสมต่อไป เนื่องจากแบบวัดฉบับนี้เป็น
แบบวัดที่สร้างขึ้นสําหรับให้ครูประจําชั้นเป็นผู้ประเมิน
พฤติกรรมนักเรียน ดังนั้น ครูประจําชั้นต้องรู้จักและ
ใกล้ชิดนักเรียนเป็นอย่างดี อย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา 
หรือประมาณ 4 เดือน เพื่อให้ครูสามารถประเมินพฤติกรรม
นักเรียนได้อย่างถูกต้อง 
  1.3 การวิจัยครั้งนี้ กําหนดขอบเขตของประชากร
เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ในโรงเรียนสังกัด 
กทม. สพฐ. และ สกอ. เขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น การ
นําแบบวัดไปใช้ต่างเขตพ้ืนที่หรือต่างบริบท อาจมีความ
คลาดเคลื่อนบ้าง ดังนั้น จึงควรมีการนําไปทดลองใช้
และตรวจสอบคุณภาพแบบวัดในเขตพื้นที่หรือบริบท
นั้นๆ ก่อน เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มีความ
เหมาะสมเมื่อทําการศึกษาในต่างเขตพื้นที่หรือต่างบริบท 
 2. ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 ควรมีการสร้างแบบวัดทักษะการบริหารการรู้คิด 
อารมณ์ และพฤติกรรมสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ฉบับสําหรับผู้ปกครองประเมิน เพื่อศึกษาทําความเข้าใจ
จุดเด่นและจุดด้อยของทักษะการบริหารการรู้คิด อารมณ์ 
และพฤติกรรมของลูกเมื่ออยู่ที่บ้าน เพื่อประโยชน์ใน
การวางแผน ส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือ
ทางการศึกษานักเรียนร่วมกันอย่างต่อเนื่องระหว่าง
ผู้ปกครองและครู ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน 
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