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ชื่อเร่ือง การสร้างแบบวดัทกัษะที่จ าเป็นส าหรับการถกูจ้างงานของนกัเรียนชัน้
มธัยมศกึษาตอนต้น 
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อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนตา ตลุย์เมธาการ  

  
การวิจัยนีม้ีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างแบบวัดทักษะที่จ าเป็นส าหรับการถูกจ้างงาน

ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น 2) เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบวัด และ 3) เพื่อก าหนด
คะแนนจุดตดัของแบบวดั กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ นกัเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น
ของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (อปท.) ในจังหวัดนนทบุรี จ านวน 6 โรงเรียน 
ทัง้หมด 540 คน เคร่ืองมือที่ใช้ คือ แบบวัดทักษะที่จ าเป็นส าหรับการถูกจ้างงานของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาตอนต้น ประกอบด้วย 5 ทักษะ มีลักษณะเป็นแบบวัดเชิงสถานการณ์  3 ตัวเลือก 
ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการสร้างแบบวดัท าให้ได้แบบวดัเชิงสถานการณ์  83 ข้อ 28 สถานการณ์ 
เมื่อตรวจสอบคณุภาพของแบบวดัโดยใช้ทฤษฎีการทดสอบแบบดัง้เดิม  พบว่า ความเที่ยงตรงเชิง
พินิจมีค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC ตัง้แต่ 0.60 ถึง 1.00 และมีค่าอ านาจจ าแนกตัง้แต่ 0.20 ถึง 
0.68  2) ผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดโดยใช้ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ  ด้วยโมเดล 

GRM พบว่าค่าพารามิเตอร์ความชนัร่วม (α) มีค่าตัง้แต่ 0.64 ถึง 2.38 ค่าพารามิเตอร์ threshold 

(β) พบว่า β1 มีค่าตัง้แต่ -2.35 ถึง -0.92  และ β2 มีค่าตัง้แต่ –1.10 ถึง 0.38  3) ผลการก าหนด

คะแนนจุดตดัของแบบวดั พบว่า จุดตดัที่ 1 มีค่า θ เท่ากบั -1.55 คะแนนสเกลเท่ากบั 34.49 และ

จดุตดัที่ 2 มีค่า θ เท่ากบั -0.33 คะแนนสเกลเท่ากบั 46.68 

 
ค าส าคญั : ทกัษะที่จ าเป็นส าหรับการถกูจ้างงาน, ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ, คะแนนจดุตดั 
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The Objective of this research are as follows: (1) to create an employability 

skills scale for lower secondary school students; (2) to check the quality of the 
employability skills scale; and (3) to create a cut score of the employability skills scale. 
The sample in this study consisted of 540 secondary school students under the 
Authority Local Government Organizations in Nonthaburi Province. Research tool was 
employability skills scale which situation scale consist of 5 skills and 3 options.  The 
results of this research were as follows: (1) the quality of the employability skills scale by 
classical test theory showed the face validity was in the range of 0.60-1.00 and the 
discrimination was in the range of 0.20-0.68; (2) the quality of the employability skills 
scale by item response theory with GRM model showed that discrimination parameters 

(α) was in the range of 0.64-2.38, and the difficulty parameter (β) showed that β1 was 

in the range of -2.35 to -0.92 and β2 was in the range of -1.10 to 0.38; and (3) the cut 
score of the employability skills scale showed that cut score 1 was theta at -1.55 (a 
scale intersection score of 34.49) and cut score 2 was theta at -0.33 (a scale 
intersection score of 46.68). 
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บทท่ี 1  
บทน า 

 
ภูมิหลัง 

ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม รวมทัง้รูปแบบการเรียนรู้ในยุค
ปัจจุบันที่สามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ทุกสถานที่  ซึ่งส่งผลต่อวิถีชีวิต ค่านิยม เจตคติ และ
พฤติกรรมของบุคคลทุกกลุ่ม ต้องมีการพยายามปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้อย่าง
รวดเร็ว แม้กระทั่งการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางธุรกิจ หรือสถานประกอบการส่วนใหญ่มักมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอันเนื่องมาจากผลของการเปลี่ยนแปลงตามความต้องการทางสังคม 
และความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี ความรู้ ทักษะบางอย่างที่ เคยมีความจ าเป็นก็ถูก
เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพทางสังคมที่ เกิดขึน้ใหม่อย่างรวดเร็ว (ส านักงานคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกิจ และสงัคมแห่งชาติ, 2560) การพฒันาทรัพยากรมนุษย์ ให้มีทกัษะทางด้าน
แรงงาน หรือทักษะเก่ียวกับการท างาน เพื่อใช้เป็นตัวชีว้ัดที่ส าคัญที่สุดในระบบอุตสาหกรรมที่
แสดงถึงการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลท าให้ระบบอตุสาหกรรมนัน้  ดีขึน้พร้อมจะเป็น
แรงขบัเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ทกัษะแรงงาน หรือความสามารถแรงงาน จึงเป็น
ปัจจยัพืน้ฐานในการขบัคลื่อนระบบอตุสาหกรรมให้ทนัสมยัเกิดประสิทธิภาพ  

ดงันัน้ ความต้องการแรงงานที่มีความรู้ พร้อมทัง้มีทกัษะการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
ในประเทศที่ก าลงัสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านอตุสาหกรรม จ าเป็นต้องเร่งพฒันาทกัษะที่มีความ
หลากหลายให้เกิดในแต่ละบคุคล ควรต้องเร่ิมพฒันาตัง้แต่ทกัษะที่จ าเป็นเบือ้งต้นเพื่อให้แรงงานมี
ทักษะควบคู่ไปกับวิชาการสามารถตอบสนองต่อความต้องการในระบบอุตสาหกรรม ปัจจุบันมี
แรงงานที่พร้อมจะท างานแต่ไม่ได้รับการจ้างงาน เพราะมีสาเหตมุาจากการขาดทกัษะ เพื่อให้เกิด
การพัฒนาให้มีคุณภาพสูงสุดทัง้ทางด้านความรู้ และทักษะ รวมทัง้ทัศนคติต่อสิ่งต่างๆ และมี
คุณสมบัติสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ ดังนัน้ ในการจัดประสบการณ์หรือการฝึก
ปฏิบติักิจกรรมที่ให้ผู้ เรียนสมัผสั และเรียนรู้ผ่านกระบวนการท่ีเป็นการลงมือปฏิบติัจริง และเพื่อให้
ทนัต่อการเปลี่ยนแปลงของการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เป็นความรู้นอกจากความรู้พืน้ฐานที่ท าให้
ผู้ เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ ค านวณได้ และใช้เทคโนโลยีได้แล้วนัน้ นกัเรียนควรจะได้รับการ
พฒันาทกัษะทั่วไป(general skills) ซึ่งรวมไปถึงทักษะส่วนบุคคล ทกัษะการคิด ทักษะการเรียนรู้ 
และทัศนคติเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการศึกษาต่อ การฝึกอบรม โดยเฉพาะการพัฒนาให้
ผู้ เรียนแต่ละคนเกิดความพร้อมส าหรับการถูกจ้างงาน พร้อมทัง้สามารถที่จะพัฒนาศักยภาพ
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ตนเอง และรักษางานที่ได้ท าให้คงทนได้ (Martin, 2008)  จึงจัดได้ว่าเป็นทักษะที่จ าเป็นส าหรับ
การท างาน หรือถกูจ้างงานจะส าคญัอย่างมาก 

ทกัษะที่จ าเป็นส าหรับการถกูจ้างงาน (Employability Skills) เป็นลกัษณะแนวคิดเก่ียวกบั
ทักษะที่เกิดในตัวบุคคลแต่ละคนโดยเกิดจากการเรียนรู้ ผ่านความรู้พืน้ฐาน ทักษะกระบวนการ 
และคณุสมบติัส่วนบุคคล โดยที่คนส่วนใหญ่ไม่ได้เล็งเห็นถึงทกัษะกลุ่มนีม้ากนกัท าให้ยงัไม่มีการ
พัฒนาเท่าที่ควร ปัจจุบนัมีหลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย อังกฤษ แคนาดา และ
ประเทศในทวีปยุโรปพยายามพัฒนาผู้ เรียนให้มีทักษะที่จ าเป็นส าหรับการถูกจ้างงานอย่าง
ต่อเนื่อง และปัจจุบนัประเทศในแถบทวีปเอเชีย เร่ิมให้ความสนใจทักษะที่จ าเป็นส าหรับการถูก
จ้างงานเป็นทกัษะที่จะต้องให้ผู้ เรียนเกิดการพฒันาขึน้ และสร้างให้มีทกัษะที่จ าเป็นส าหรับการถูก
จ้างงาน รวมทัง้จะต้องให้ผู้ เรียนมีทกัษะเมื่อจบการศึกษา หรือไม่ได้ศึกษาต่อแล้วเป็นบุคคลที่ถูก
เลือกเข้าสู่ระบบการท างาน พร้อมเก็บรักษางานที่ท า และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เต็มความสามารถของการปฏิบัติงานนัน้ ส่วนใหญ่จะเป็นทักษะทั่วไปที่เกิดเป็น
พืน้ฐาน มากกว่าทกัษะทางวิชาชีพ หรือทกัษะเฉพาะทางของแต่ละอาชีพ (Cleary, 2007) ทกัษะที่
จ าเป็นส าหรับการถูกจ้างงานนีส้ามารถท าให้เกิดการเรียนรู้ และพฒันาตามล าดบัขัน้ให้เหมาะสม
กับช่วงอายุได้ ทัง้ในกลุ่มเด็ก และกลุ่มผู้ ใหญ่ (Bhaerman & Spill, 1988; Smith, 2011) และที่
ส าคัญไปกว่านัน้ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการถูกจ้างงาน สามารถสร้างให้เกิดได้ทัง้ในการจัดการ
เรียนรู้ในห้องเรียนที่เป็นเชิงวิชาการ และห้องเรียนที่เน้นการสอนวิชาชีพ (Stasz, et al., 1993; 
Smith, 2011) ดงันัน้ ทกัษะที่จ าเป็นส าหรับการถูกจ้างงาน จึงเป็นทกัษะหนึ่งที่ควรส่งเสริม ให้เกิด
การพัฒนาเพื่อเป็นส่วนช่วยให้ผู้ เรียนเกิดความส าเร็จในการประกอบอาชีพ และลดปัญหาการ
ไม่ได้รับการจ้างงาน ให้กบันกัเรียนในอนาคต (Lee, 2011)  

อีกทัง้แนวคิดนีย้ังสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ส าคัญใน การจัดการศึกษาเ ก่ียวกับอาชีพ
ของประเทศไทย ที่ต้องการให้นักเรียนได้คิดเป็นเหตุเป็นผล  มีทักษะที่ส าคัญเพื่อไปสู่การท างาน 
การรู้จักหาโอกาส ช่องทางในการท างาน พร้อมที่ผู้ เรียนจะสามารถท าการส ารวจตนเองให้พร้อม
ส าหรับก้าวสู่ระบบการท างาน พร้อมที่จะท างาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาในระดบัการศึกษา
ขัน้พืน้ฐาน ผู้ เรียนจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่จะมีผลต่อการศึกษาต่อ 
และการท างานในอนาคต (กระทรวงศึกษาธิการ, 2554)  แนวคิดนีน้อกจากจะเป็นประโยชน์ใน
การพัฒนาผู้ เรียนในภาพรวม ยังมีความสอดคล้องกับปัญหาของกลุ่มโรงเรียนในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) จงัหวดันนทบุรี พบว่า บริบท และสภาพแวดล้อมในการจัดการเรียน
ศึกษาของแต่ละโรงเรียนนัน้เป็นสถานศึกษาที่มีบริบทคล้ายคลึงกนัมากเนื่องจากโรงเรียนทัง้หมด
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ในจังหวัดนนทบุรีนัน้เป็นโรงเรียนที่ตัง้อยู่ในชุมชนขนาดใหญ่เป็นหลกั อีกทัง้เป็นโรงเรียนที่อยู่ใน
เขตปริมณฑลมีการแข่งขันทัง้ทางการศึกษา การประกอบอาชีพสูง และบริบทของผู้ เรียนใน
สถานศึกษาของสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จังหวัดนนทบุรี ส่วนใหญ่เป็นสภาพ
สงัคม สิ่งแวดล้อมที่มีลกัษณะกลุ่มคนที่มีฐานะปานกลาง ถึงต ่า ส าหรับผู้ เรียนบางคนจึงไม่เอือ้ต่อ
การศึกษาเท่าที่ควรนัก ท าให้ผู้ เรียนหลุดออกจากระบบการศึกษา เข้าสู่ระบบการท างานเร็วกว่า
ความเป็นจริง อีกทัง้เมื่อผู้ เรียนในกลุ่มดังกล่าวเข้าสู่ระบบท างาน ระบบลูกจ้าง นายจ้าง โดยไม่
พร้อมที่จะท างานท าส่งผลไม่สามารถรักษางานนัน้ไว้ได้ จะเห็นได้จากข้อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษา พบว่า นักเรียนที่ออกในช่วงของการศึกษาระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น และนักเรียนที่
จบการศึกษาและไม่ได้ศึกษาต่อแต่ไปท างาน ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนนทบุรี ในปี
การศึกษา 2557 คิดเป็นร้อยละ 13  ปีการศึกษา 2558 คิดเป็นร้อยละ 17 และปีการศึกษา 2559 
คิดเป็นร้อยละ 20 ซึ่งมีแนวโน้นของในช่วงของการศึกษาระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น และ
นกัเรียนที่จบการศึกษาและไม่ศึกษาต่อแต่ไปท างานเพิ่มขึน้(ส านกัการศึกษา, 2560) และถ้าหาก
จ าแนกตามคุณวุฒิการศึกษายังพบว่าภาคธุรกิจมีความต้องการแรงงานที่มีการศึกษาในระดับ
มธัยมศึกษา หรือต ่าว่ามธัยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 63.80 แต่แรงงานที่มีการศึกษา และพร้อมที่มี
ทักษะเข้าสู่ระบบงานในระดับมัธยมศึกษา หรือต ่าว่ามัธยมศึกษาเข้าสู่ภาคธุรกิจร้อยละ 62.53 
(WorldBankThailand, 2012) อีกทัง้ประเทศไทยยงัมีจ านวนประชากรที่เร่ิมเข้าสู่ระบบแรงงานใน
วัยตัง้แต่อายุ 15-59 ปี จ านวนทัง้สิน้ 39 ล้านคน แต่มีแรงงานเพียง 11 ล้านคนที่เป็นแรงงานใน
ระบบอยู่ในการท างานได้ยาวนาน และส่วนใหญ่สามารถท างานได้ระยะยาว อาจเป็นเพราะขาด
ทักษะพืน้ฐาน พร้อมทัง้ในปัจจุบันประเทศไทยยังมีแนวโน้มที่จะผลักดันให้ร่างพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการมีงานท าแห่งชาติ ที่จะก าหนดให้นักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3) และชัน้
มธัยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) ก่อนจบการศึกษา หรือ ผู้ เรียนที่จะต้องศึกษาต่อต้องเลือกตัดสินใจ
ในการเรียนต่อให้เข้ารับการทดสอบความสามารถเพื่อแนะแนวอาชีพที่ตนเองถนัดเพื่อน าไปเป็น
แนวทางเลือกศึกษาต่อหรือท างานในอนาคต และก าหนดให้นายจ้างแต่ละกลุ่มธุรกิจและ
อตุสาหกรรมแจ้งความต้องการจ้างแรงงานมายงักระทรวงแรงงาน (ส านักงานส่งเสริมสงัคมแห่ง
การเรียนรู้และคณุภาพเยาวชน, 2559) 

แนวคิดเก่ียวกับทักษะที่จ าเป็นส าหรับการถูกจ้างงาน มีนักวิชาการทางการศึกษา และ
นักวิชาการทางด้านธุรกิจหลายกลุ่ม และในหลายประเทศได้เสนอแนวคิดไว้ต่างๆ เช่น โรบินสัน  
(Robinson, 2000) ให้ความเห็นว่าทักษะที่จ าเป็นส าหรับการถูกจ้างงาน เป็นพืน้ฐานที่มีความ
จ าเป็นส าคัญในการได้งานท า คงทนต่อสภาพงานต่างๆ และการท างานที่ดี มีประสิทธิภาพ โดย
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ภาพรวมแบ่งได้ 3 กลุม่ ทกัษะทางวิชาการพืน้ฐาน ทกัษะการคิดขัน้สงู และคณุลกัษณะสว่นบคุคล  
แนวคิดประเทศออสเตรเลีย โดยคณะศึกษาศาสตร์ และหน่วยงานทางการศึกษา ของ
มหาวิทยาลยัวิกตอเรีย (Department of Education Victoria  Australia, 2006) หมายถึง ทกัษะที่
มีอยู่ในแต่ละตวับุคคลที่จ าเป็นส าหรับการได้รับการจ้างงานเป็นทกัษะทัว่ไป อาจเป็นลกัษณะของ
ทกัษะเฉพาะที่แต่ละอาชีพต้องการที่ ต้องมีทกัษะที่จ าเป็นส าหรับการได้งานท าเท่านัน้ โดยที่ทกัษะ
ทัว่ไปสามารถแบ่งได้เป็น 8 ทักษะ คือ การสื่อสาร การท างานเป็นทีม การแก้ปัญหา การริเร่ิมงาน
ส าหรับองค์กร การวางแผน และการจดัการ การจัดการตนเอง การเรียนรู้ และเทคโนโลยี แนวคิด
ประเทศแคนาดาได้สร้างกรอบแนวคิดขึน้ที่เก่ียวกับทักษะที่จ าเป็นส าหรับการถูกจ้างงานโดย 
เรียกว่า “employability skills 2000+” เป็นแนวคิดหนึ่งที่ได้รวบรวมทักษะที่จ าเป็นต่อการเข้าสู่
โลกของการท างาน ทัง้ระบบภาคอตุสาหกรรม และงานด้านอ่ืนๆ สามารถท างานได้ และประสบ
ความส าเร็จ ก้าวหน้าในงานที่ท า ประกอบไปด้วยทักษะ ทัศนคติ และพฤติกรรมที่จ าเป็นส าหรับ
การได้รับการจ้างงานส าหรับโลกของการท างานที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เป็นต้น 

ผู้วิจยัจึงได้สงัเคราะห์เอกสารแนวคิดที่เก่ียวข้องกบัความหมาย กรอบแนวคิดของทกัษะที่
จ าเป็นส าหรับการถูกจ้างงาน โดยมีแนวคิดตัง้ต้นจ านวน 8 แนวคิด เก่ียวกบัทกัษะที่จ าเป็นส าหรับ
การถูกจ้างงาน พบว่า ส่วนใหญ่มีการให้ความหมายของ “ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการถูกจ้างงาน” 
นัน้เป็นลกัษณะของทกัษะทัว่ไปที่เกิดขึน้กับบุคคล เพื่อให้พร้อมส าหรับการถูกเลือกเพื่อให้ได้จ้าง
งาน บุคคลนัน้สามารถ ท างานได้ดี รักษางานที่ท าได้คงทน ท างานจนส าเร็จในงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ และยงัสามารถที่จะบ่งบอกถึงศกัยภาพการท างานของแต่ละบุคคลในเบือ้งต้น เพื่อ
ช่วยในการตัดสินใจ และสามารถใช้ในการพิจารณาเพื่อนายจ้างที่จะรับลูกจ้างเพื่อเข้าท างานได้ 
ซึ่งหลายประเทศได้เสนอแนวคิด และกรอบประเด็นเก่ียวกับทกัษะที่จ าเป็นส าหรับการถูกจ้างงาน
ที่คล้ายกนั พบว่า มีทกัษะองค์ประกอบของทกัษะที่จ าเป็นส าหรับการถูกจ้างงานสอดคล้องกนัใน 
5 อนัดบัแรก คือ ทกัษะการสื่อสาร ทกัษะการแก้ปัญหา ทกัษะการท างานเป็นทีม ทกัษะการเรียนรู้
ตลอดชีวิต และทักษะการวางแผน และจดัระเบียบแบบแผน ผู้ วิจัยจึงน าทัง้ 5 ทักษะมาสร้างเป็น
ทกัษะที่จ าเป็นส าหรับการถกูจ้างงานในการวิจยั และท าการศกึษาแนวคิด งานวิจยัที่เก่ียวข้องเพื่อ
สร้างนิยามของทกัษะองค์ประกอบ ทัง้ยงัท าการทบทวนวรรณกรรม งานวิจยัที่มีการสร้างเคร่ืองมือ 
ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือเก่ียวกับทักษะองค์ประกอบย่อย พร้อมทัง้รูปแบบเคร่ืองมือเพื่อ
ประเมินทัง้ 5 ทักษะดังกล่าวนัน้จ านวนมากเพียงใด และรูปแบบเคร่ืองมือที่มีการศึกษาแล้วนัน้
เป็นอย่างไร พบว่า รูปแบบเคร่ืองมือการวัดส่วนใหญ่เป็นรูปแบบการวัดลกัษณะเหมือนกันในทุก
ทักษะ และแต่ละทักษะจะใช้ลกัษณะการประเมินที่เป็นแบบสอบถามการประเมินตนเอง(Self - 
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Assessment) โดยมีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า(Rating scale) ซึ่งรูปแบบวดัแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า มีข้อจ ากัดเมื่อผลการวัดออกมาแล้วนัน้อาจไม่สามารถสะท้อนถึง
คุณลักษณะของตัวบุคคลนัน้ว่ามี หรือขาดทักษะนัน้มากน้อยเพียงใด และที่ส าคัญจากการ
ประเมินที่เป็นการประเมินตนเองนัน้อาจเกินการเบี่ยงเบนของค าตอบได้สงู โดยอาจมาจากปัจจัย
ต่างๆ เช่น จ านวนข้อค าถามมากเกินไป หรือน้อยเกินไป ข้อค าถามบางข้อไม่ชัดเจน ไม่เก่ียวข้อง
กบัประเด็น และรูปแบบการวดัเป็นนามธรรมมากกว่ารูปธรรม ซึ่งในการวิจยัครัง้นีผู้้ วิจยัจึงเลือกที่
จะสร้างแบบวดัโดยเป็นแบบวดัเชิงสถานการณ์ เพื่อให้มีความเป็นรูปธรรมของข้อค าถามมากขึน้ 
และยังสร้างความเท่าเทียมให้แก่ผู้ เข้าสอบ เพราะมีสถานการณ์เดียวกัน ผู้ สอบจะไม่ได้เปรียบ
เสียเปรียบยงัจะสามารถให้ผู้ตอบแสดงถึงพฤติกรรมที่แท้จริงของตนเองมาให้มากที่สดุ ยงัจะสร้าง
ความน่าสนใจให้ผู้ตอบติดตามเพราะได้อ่านเร่ืองราว และสามารถเร้าใจผู้ตอบให้ติดตามเร่ืองราว 
และได้มีการคิดวิเคราะห์มากกว่าข้อสอบประเภทอ่ืนๆ (พิชิต ฤทธ์ิจรูญ, 2552, 47-53) 

จากที่กล่าวมาทัง้หมดข้างต้น ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการถูกจ้างงาน ถือเป็นทักษะหนึ่งที่
ต้องเกิดการตรวจสอบเบือ้งต้น และใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อน ามาวางแผนพัฒนาอย่างเป็นระบบ
เพื่อให้เกิด และสร้างให้ผู้ เรียนมีความพร้อมก่อนออกไปสู่ระบบการท างาน จึงท าให้ผู้ วิจัยสนใจที่
จะท าการสร้างแบบวัดทักษะที่จ าเป็นส าหรับการถูกจ้างงาน ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษา
ตอนต้นพร้อมทัง้ท าการตรวจสอบคณุภาพของแบบวดัทกัษะที่จ าเป็นส าหรับการถกูจ้างงาน โดยมี
ตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือวดัใน 2 แนวทางทัง้การตรวจสอบเบือ้งต้นด้วยทฤษฎีการทดสอบแบบ
ดัง้เดิม (Classical Test Theory: CTT) แล้วน าไปตรวจสอบคุณภาพด้วยทฤษฎีการตอบสนอง
ข้อสอบ (Item Response Theory: IRT) เพื่อเป็นการยืนยันคุณภาพของแบบวัด พร้อมที่จะ
สามารถน าไปสู่การก าหนดคะแนนจุดตัด เพื่อรายงานข้อมูลเบือ้งต้นเก่ียวกับทักษะที่จ าเป็น
ส าหรับการถกูจ้างงานของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น ผู้วิจยัคาดว่าเมื่อแบบวดัทกัษะที่จ าเป็น
ส าหรับการถูกจ้างงานของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนต้นฉบับนีเ้สร็จสมบูรณ์จะเป็นประโยชน์
อย่างยิ่งต่อการวดั หรือวินิจฉัยเก่ียวกบัทกัษะที่จ าเป็นส าหรับการถูกจ้างงานของนกัเรียนระดบัชัน้
มัธยมศึกษาตอนต้นที่ก าลังจะจบการศึกษา เป็นเสมือนข้อมูลสารสนเทศส่วนตัวของผู้ เรียน
เบือ้งต้นให้ทราบถึงจุดเด่น จุดด้อยในตนเองพร้อมทัง้ยงัช่วยให้ผู้ เรียนสามารถพฒันาและเพิ่มเติม
ศกัยภาพของตนเองในด้านที่ยงัไม่สมบูรณ์ เป็นการเตรียมความพร้อมที่ผู้ เรียนจะสามารถก้าวเข้า
สู่ระบบการท างาน พร้อมที่จะให้ผู้ประกอบการคดัเลือกเข้าท างาน และมีความสามารถที่จะรักษา
งานนัน้ไว้ได้พร้อมทัง้สามารถพฒันาศักยภาพตนเองเพื่อให้มีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพได้ การ
วิจัยในครัง้นีจ้ึงมีความส าคัญ และมีประโยชน์อย่างยิ่งส าหรับการวางแผนพัฒนารูปแบบการ
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เรียนรู้ และพัฒนาผู้ เรียนทางด้านของทักษะปฏิบติัไปในทิศทางด้านการประกอบอาชีพควบคู่ไป
กบัการเรียนรู้ในห้องเรียนไปพร้อมกันเพื่อให้ผู้ เรียนมีทักษะที่จ าเป็นส าหรับการถูกจ้างงานพร้อม
ต่อไป 

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

จากการศกึษาค้นคว้าในการวิจยัครัง้นีม้ีความมุ่งหมายดงันี ้
1. เพื่อสร้างแบบวดัทกัษะที่จ าเป็นส าหรับการถูกจ้างงานของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษา

ตอนต้น 
2. เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดทักษะที่จ าเป็นส าหรับการถูกจ้างงานของ

นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น 
3. เพื่อก าหนดคะแนนจุดตัดของแบบวัดทักษะที่จ าเป็นส าหรับการถูกจ้างงานของ

นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น 
 

ความส าคัญของการวิจัย 
การวิจัยเป็นการสร้างเคร่ืองมือส าหรับการวัดทักษะที่จ าเป็นส าหรับการถูกจ้างงานของ

นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น ท าให้ได้เคร่ืองมือที่มีคณุภาพสามารถใช้วดัทกัษะที่จ าเป็นส าหรับ
การถูกจ้างงานได้รวมทัง้แบบวดันีเ้มื่อน าไปวดัผู้ เรียนแล้วนัน้ยงัสามารถแปลความเทียบกบัระดับ
คะแนนจุดตัดที่เป็นคะแนนเกณฑ์พืน้ฐานเพื่อเป็นข้อมูลในการประเมิน และพัฒนาผู้ เรียนให้มี
ทกัษะที่จ าเป็นส าหรับการถกูจ้างงานได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ครู ผู้ประกอบการ/นายจ้าง และผู้ที่
เก่ียวข้องทางการศึกษา ในการน าผลการวิจัยไปเป็นข้อมูลสารสนเทศ หรือประกอบการวาง
แนวทางให้กบัผู้ เรียนในการพฒันาทกัษะของตนเองได้ 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจยัเพื่อสร้างเคร่ืองมือส าหรับใช้ในการวดัทักษะที่จ าเป็นส าหรับการถูกจ้างงานของ
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น ผู้วิจยัได้ก าหนดขอบเขตของ ดงันี ้

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 
ประชากรในการวิจยัครัง้นี ้เป็นนักเรียนระดบัชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น ก าลงัศึกษาใน

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสงักดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) จงัหวดันนทบุรี 
จ านวน 15 โรงเรียน มีประชากรทัง้สิน้ 4,300 คน เป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 1,489 
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คน นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 1,441 คน และนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 
1,370 คน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 

2563 ของโรงเรียนสงักัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จ านวน 6 โรงเรียน มีจ านวนนกัเรียน
ทัง้หมด 540 คน ได้มาจากวิธีการสุม่ตวัอย่างแบบหลายขัน้ตอน (Multistage random sampling) 

ประเด็นท่ีศึกษา 
การวิจยันีเ้ป็นการสร้าง และตรวจสอบคณุภาพของแบบวดัทกัษะที่จ าเป็นส าหรับการ

ถูกจ้างงานของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น พร้อมก าหนดคะแนนจุดตัดของแบบวัดทักษะที่
จ าเป็นส าหรับการถกูจ้างงานของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น ประเด็นที่ใช้ในการศกึษา ได้แก่  

1. การตรวจสอบคณุภาพแบบวดั ตามทฤษฎีการทดสอบแบบดัง้เดิม  
1.1 ความเที่ยงตรงเชิงพินิจ (Face Validity) โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 

(Index of Item Objective Congruence: IOC)  
1.2. ค่าอ านาจจ าแนก โดยการหาค่าสหสัมพันธ์ของคะแนนรายข้อกับคะแนน

รวมของแบบวดัที่ไม่ร่วมข้อนัน้ (Corrected item – total correlation) 
1.3 ความเชื่อมั่น (Reliability) โดยการหาสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า ของครอนบาค

(Cronbach’s alpha coefficient) 
2. การตรวจสอบคณุภาพแบบวดั ตามทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ 

2.1 คุณภาพแบบวัดรายข้อ ได้แก่ ค่าพารามิเตอร์ความชันร่วม ค่าพารามิเตอร์ 
Threshold และสารสนเทศรายข้อ (Item Information) 

2.2 คณุภาพแบบวดัทัง้ฉบบั ได้แก่ สารสนเทศของแบบวดั (Test Information) 
3. การก าหนดคะแนนจุดตัด และคะแนนสเกลโดยการก าหนดคะแนนจุดตัดจาก

ค่าเฉลี่ยของพารามิเตอร์ Threshold ในแต่ละระดบัการตอบ 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการถูกจ้างงาน (Employability skills) หมายถึง พฤติกรรมที่

แสดงออกของนักเรียนที่จะสามารถ พัฒนาตนเองให้ปฏิบัติงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
พร้อมส าหรับการถูกจ้างงาน สามารถพอที่จะได้งานท า ท างานได้ดี รักษางานนัน้ให้คงทน และมี
ความส าเร็จก้าวหน้าในงานที่ปฏิบัติอยู่ และบ่งบอกถึงศักยภาพการท างานของแต่ละบุคคลใน
เบือ้งต้น โดยประกอบด้วยทกัษะที่จ าเป็นส าหรับการถกูจ้างงาน 5 ทกัษะ ได้แก่ 
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1.1 ทักษะการสื่อสาร (Communication skills) หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออก
ของนักเรียน เพื่อต้องการสื่อในสิ่งที่ต้องการแลกเปลี่ยนโดยใช้ค าพูด การเขียน กริยาท่าทางและ
การแสดงออกทางอารมณ์ ความคิดได้อย่างเหมาะสม สามารถเข้าใจและรับรู้ได้ และมีการโต้ตอบ
ในการสื่อสารสถานการณ์ต่างๆ กับบุคคลที่หลากหลาย อีกทัง้มีเทคนิคในการเลือกรูปแบบการ
สื่อสาร เช่น แสดงความคิดเห็น ต่อรอง ปฏิ เสธ ที่จะน าไปใช้ในกระบวนการสื่อสารให้มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากย่ิงขึน้ สามารถแบ่งได้ 2 องค์ประกอบ ได้แก่ 

1.1.1 ความเข้าใจในการรับสาร และโต้ตอบ หมายถึง การรับรู้ เข้าใจการสื่อสาร
ในแต่ละสถานการณ์ ได้อย่างเหมาะสม โดยผ่านการสื่อสารหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้เข้าใจ
ตรงกันทัง้ผู้ รับสารและผู้ ส่งสาร พร้อมสามารถสื่อสารตามวัตถุประสงค์ได้อย่างเหมาะสม จน
ประสบความส าเร็จในการสื่อสาร 

1.1.2 การเลือกใช้รูปแบบการสื่อสาร หมายถึง การเลือกใช้เทคนิคในการสื่อสาร
ให้เกิดประสิทธิภาพ (Efficiency) และประสิทธิผล (Effectiveness) ในการสื่อสารข้อมลูเป็นอย่าง
ดี ตามลกัษณะของบคุคล และสถานการณ์ในการรับสารท่ีแตกต่างกนั 

1.2 ทักษะการแก้ปัญหา (Problem solving skills) หมายถึง พฤติกรรมการท างาน
ของนกัเรียนที่แสดงออกผ่านกระบวนการคิด การวิเคราะห์ การรับรู้ปัญหา และสาเหตขุองปัญหาที่
เผชิญอยู่  สามารถรวบรวมข้อมูลเพื่ออธิบาย สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึน้ และเหตุผลในการ
วิเคราะห์หาทางเลือกเพื่อใช้แก้ปัญหา โดยล าดบัความส าคญัของปัญหาที่ เกิดขึน้ได้ สามารถแบ่ง
ได้ 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 

1.2.1 การรับรู้ และเข้าใจปัญหา หมายถึง การรวบรวมปัจจัย ข้อเท็จจริงที่
เก่ียวข้องกับสภาพปัญหาที่เผชิญอยู่ แล้วน ามาพิจารณาตีความปัญหาที่แท้จริง ความรุนแรง 
สาเหตสุ าคญัของปัญหา และจดัจ าแนกปัญหาได้ชดัเจน 

1.2.2 การก าหนดแนวทางการแก้ปัญหา หมายถึง ความสามารถในการก าหนด
แนวทางการแก้ปัญหา สามารถวิเคราะห์เพื่อสร้างทางเลือก ที่มีความสอดคล้องระหว่างข้อมลูกับ
สาเหตุของปัญหา เพื่อน าไปสู่แนวทางการแก้ไขปัญหา และมีความยืดหยุ่นในการแก้ปัญหาตาม
ความเหมาะสม 

1.2.3 การปฏิบติัการแก้ปัญหา หมายถึง พฤติกรรมการปฏิบติัการแก้ปัญหาตาม
แนวทางที่ก าหนดไว้ เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ รวมทัง้ตรวจสอบการแก้ปัญหาอย่างรอบคอบให้
บรรลวุตัถปุระสงค์ของงาน 
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1.3 ทักษะการท างานเป็นทีม (Teamwork skills) หมายถึง พฤติกรรมในการ
ท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้ รู้จักบทบาทของตนเอง สามารถประสานความร่วมมือ พึ่งพาอาศัยบุคคล
ภายในทีม ระดมความคิดเพื่อก าหนดแนวทางการท างาน พร้อมยอมรับความคิดเห็นผู้ อ่ืน และ
สามารถให้ค าปรึกษา แนะน าสมาชิกในทีมอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา จนสามารถพาทีมให้ได้ผล
ส าเร็จในการท างาน ตามเปา้หมาย สามารถแบ่งได้ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 

1.3.1 ความสามารถในการวางแผน หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงถึงก าหนด
เป้าหมาย วตัถุประสงค์ พร้อมทัง้มีการวางแผนการท างาน และแบ่งหน้าที่การท างานอย่างชดัเจน
ร่วมกบับคุคลภายในทีม เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกนัในการปฏิบติังาน 

1.3.2 การมีปฏิสัมพันธ์ในการท างาน หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการ
พึ่งพาอาศัยบุคคลภายในทีม มีความกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือกัน มีการสร้างบรรยากาศที่ดีใน
การท างานผ่านการประสานงานระหว่างกันทัง้ที่เป็นหน้าที่ของตนเอง และไม่ใช่หน้าที่ของตนเอง 
โดยค านึงถึงผลของงานให้ส าเร็จเป็นที่ตัง้ 

1.3.3 ความรับผิดชอบในการท าหน้าที่ของตนเอง หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงว่า
ตนเองรู้ และเข้าใจบทบาทหน้าที่ เมื่อเข้าสู่การท างานเป็นทีม โดยมีการท างานตามหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายอย่างเต็มที่ 

1.3.4 การยอมรับความคิดเห็นผู้ อ่ืน หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมี
ความยืดหยุ่นทางความคิด ยอมรับฟังความคิด ทศันคติของบุคคลอ่ืน สามารถระดมความคิด เพื่อ
เป็นแนวทางการท างานสู่ความเข้าใจตรงกนั พร้อมทัง้สามารถแก้ปัญหาร่วมกนั เพื่อให้เกิดข้อสรุป
และผลลพัธ์ในการท างานที่ดีที่สดุ 

1.4 ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-long learning skills) หมายถึง พฤติกรรมที่
แสดงออกถึงการแสวงหาความรู้เพื่อตอบข้อสงสยัที่ตนเองอยากทราบ หรือการแสวงหาความรู้ใหม่ 
รู้วิธีการให้ได้มาซึ่งความรู้โดยไม่ มีข้อจ ากัดในเร่ืองเวลา สถานที่ พร้อมพัฒนาตนเอง ยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้ อ่ืนเพื่อน ามาปรับปรุงตนเอง สามารถแบ่งได้ 2 องค์ประกอบ ได้แก่ 

1.4.1 ความสามารถในการเรียนรู้ หมายถึง พฤติกรรมในแสวงหาความรู้ใหม่
ตลอดเวลา และน าความรู้ที่ได้มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ พร้อมทัง้ริเร่ิมสร้างสรรค์ บูรณาการสิ่งที่
เรียนรู้มาสูก่ารปฏิบติั ทัง้ที่ตนเองอยากรู้ และไม่อยากรู้   

1.4.2 ลกัษณะนิสยัทางการเรียนรู้ หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความอยาก
เรียน ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รักการเรียนรู้ สนุกในการเรียนรู้ พร้อมยอมรับฟังความคิดเห็นผู้ อ่ืนเพื่อน ามา



  10 

ปรับปรุงตนเอง มองการเรียนรู้เป็นเคร่ืองมือในการสร้างความก้าวหน้าและการพัฒนาตนเอง โดย
ที่ต้องเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีความอยากรู้อยากเห็น พยายามเรียนรู้ในทกุโอกาส 

1.5 ทักษะการวางแผน และจัดระเบียบแบบแผน (Planning and organizing 
skills) หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการก าหนดวตัถุประสงค์ และวางแผนการท างานทัง้ของ
ตนเอง และของกลุม่ สามารถเลือกใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม ควบคมุเวลาในการท างาน และ
จดัระเบียบการปฏิบติังานตาม ล าดบัความส าคญั มีการกระจายงานตามความเหมาะสม สามารถ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการท างานตามความเหมาะสม เพื่อให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของงาน
สามารถแบ่งได้ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 

1.5.1 การจัดล าดับความส าคัญ หมายถึง การจัดล าดับความส าคัญ หมายถึง 
ความสามารถในการจดัล าดับความส าคญัในการท างาน พร้อมแบ่งงานเป็นส่วนย่อย เพื่อมุ่งเน้น
ไปที่แต่ละงานโดยเร่ิมจากสิ่งที่ส าคญัที่สดุ ให้เกิดความเหมาะสมกบัวตัถุประสงค์ และด าเนินงาน
จนส าเร็จ 

1.5.2 การจัดการเวลา หมายถึง ความสามารถในการใช้เวลาในการท างานให้
คุ้มค่า ประมาณเวลาที่จะท างานให้ส าเร็จได้ โดยเลือกให้ความส าคญัในเวลาการท างานได้อย่าง
เหมาะสม 

1.5.3 การเลือกใช้ทรัพยากร หมายถึง ความสามารถในการเลือกใช้ทรัพยากร
ต่างๆ เช่น บคุคล สถานที่ วสัด-ุอปุกรณ์ ให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ และวตัถปุระสงค์ของงาน 

1.5.4 การมอบหมายหน้าที่ หมายถึง ความสามารถในการกระจายงานให้บุคคล
ที่ท างานร่วมกนั และทราบถึงหน้าที่รับผิดชอบในการท างานของตนเองได้อย่างเหมาะสม 

2. แบบวัดทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการถูกจ้างงาน หมายถึง แบบวดัทักษะที่เหมาะสม
ของนกัเรียนที่จะคาดการณ์ได้ว่าเมื่อจบการศึกษาระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนต้นแล้วจะถูกจ้างงาน
จากนายจ้างโดยมีทกัษะที่จ าเป็น 5 ทกัษะ ได้แก่ ทกัษะการสื่อสาร ทกัษะการแก้ปัญหา ทกัษะการ
ท างานเป็นทีม ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต และทักษะการวางแผน และจัดระเบียบแบบแผน มี
ลกัษณะแบบวดัเป็นเชิงสถานการณ์ 3 ตวัเลือก 

3. คุณภาพของแบบวัด หมายถึง คณุสมบติัของเคร่ืองมือวดัทกัษะที่จ าเป็นส าหรับการ
ถกูจ้าง ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น ดงันี ้

3.1 คณุภาพของแบบวดัตามทฤษฎีการทดสอบแบบดัง้เดิม 
3.1.1 ความเที่ยงตรงเชิงพินิจ (Face Validity) หมายถึง คุณภาพเคร่ืองมือที่จะ

สามารถบ่งชีว้่าข้อค าถามจะวดัได้ตรงตามนิยามเชิงปฏิบติัการที่ก าหนดไว้หรือไม่ และตวัเลือกใน
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แต่ละข้อค าถามสามารถวดัได้ตรงตามเกณฑ์พฤติกรรมการให้คะแนนที่ก าหนดหรือไม่ ด้วยการ
ค านวณ ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถ ามกับนิยาม  (Index of Item-Objective 
Congruence: IOC) 

3.1.2 อ านาจจ าแนก (Discrimination) หมายถึง คณุภาพของเคร่ืองมือที่บ่งชีว้่า
ข้อค าถามนัน้สามารถจ าแนกผู้ที่มีทกัษะที่จ าเป็นส าหรับการถูกจ้างงานที่แตกต่างกนัออกจากกัน
ได้ ด้วยการหาค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกบัคะแนนรวมของแบบวดัที่ไม่รวม
ข้อนัน้ (Corrected Item-Total Correlation) 

3.1.3 ความเชื่อมั่น (Reliability) หมายถึง คุณภาพของเคร่ืองมือที่บ่งชีค้วาม
สอดคล้องภายในของข้อค าถามในแบบวัดทักษะที่จ า เป็นส าหรับการถูกจ้างงานที่มุ่ งวัด
คุณลักษณะเดียวกัน  ด้วยการหาสัมประสิท ธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s alpha 
coefficient) 

3.2 คณุภาพของแบบวดัตามทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ 

3.2.1 ค่าพารามิเตอร์ความชันร่วม (𝛼) หมายถึง ค่าที่ได้จากการประมาณค่า
ความชันร่วมของโค้งคุณลักษณะปฏิบัติการ ที่สามารถจ าแนกความสามารถของผู้ เรียนแต่ละ
บุคคลที่แตกต่างกนั ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลผ่านการใช้โมเดล GRM ควรมีค่าอยู่ตัง้แต่ +0.50 ถึง 
+2.50 

3.2.2 ค่าพารามิเตอร์ Threshold (𝛽) หมายถึง ค่าบนสเกลคณุลกัษณะแฝง (𝜃) 
ท่ีเป็นจดุเปลี่ยนค าตอบระหว่าง ระดบั (Level) ของการตอบ จากระดบัหนึ่งไปสู่ระดบัที่สงูขึน้ ด้วย
การวิเคราะห์ข้อมลูผ่านการใช้โมเดล GRM ควรมีค่าอยู่ตัง้แต่ -2.50 ถึง +2.50 

3.2.3 สารสนเทศรายข้อ (Item Information) หมายถึง ดัชนีที่บ่งชีค้วามแม่นย า

ในการประมาณค่าคณุลกัษณะของผู้ตอบ ณ ต าแหน่ง 𝜃 ต่าง ๆ 
3.2.4 สารสนเทศของแบบวัด (Test Information) หมายถึง ดัชนีที่บ่งชีค้วาม

แม่นย าของแบบวัดในการประมาณค่าคุณลักษณะของผู้ตอบ ณ ต าแหน่ง 𝜃 นัน้ ๆ ที่เกิดจาก

ผลรวมเชิงพีชคณิตของสารสนเทศรายข้อทกุข้อ ณ ต าแหน่ง 𝜃 นัน้โดยค่าสารสนเทศของแบบวดัมี
ค่าผกผนักบัค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของแบบวดั 

4. การก าหนดคะแนนจุดตัด หมายถึง การน าค่าพารามิเตอร์ Threshold ของข้อ
ค าถาม ที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโมเดล GRM ตามทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ มาหา
ค่าเฉลี่ย และก าหนดเป็นคะแนนจดุตดัของแบบวดัทกัษะที่จ าเป็นส าหรับการถูกจ้างงาน 
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กรอบแนวคิดในงานวิจัย 

ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร แนวคิด และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับทักษะที่จ าเป็นส าหรับการถูก
จ้างงาน แล้วน าวิเคราะห์ สงัเคราะห์และจ าแนกจัดกลุ่มทักษะที่มีแนวคิดทัง้ต่างประเทศ และใน
ประเทศจาก  8 แนวคิดหลัก  ได้ แก่  Robinson (2000) employability skills 2000+  (2000)  
STEMNET (UK) (2002)  Department of Education: Australia (2006)  Cleary (2007)               
Ng (2009)  U.S. Department of Education (2010) และแมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย (2557) 
พบว่าทักษะที่จ าเป็นส าหรับการถูกจ้างงานที่สอดคล้องกันมากที่สุด 5 ทักษะแรก ประกอบด้วย
ทกัษะการสื่อสาร ทกัษะการแก้ปัญหา ทักษะการท างานเป็นทีม ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ
ทักษะการวางแผน และจัดระเบียบแบบแผน ตามล าดับ จึงน ามาสรุปเป็นทักษะที่จ าเป็นส าหรับ
การถูกจ้างงานของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น และผู้ วิจัยได้วิเคราะห์ ความหมาย 
องค์ประกอบ และงานวิจัยที่ เก่ียวข้องกับทักษะที่จ าเป็นส าหรับการถูกจ้างงาน ทัง้ 5 ทักษะต่อ 
นอกจากนีผู้้ วิจัยได้ศึกษาข้อมูลพร้อมทัง้สงัเคราะห์เอกสารเก่ียวกับการสร้างแบบวัด เพื่อใช้เป็น
เกณฑ์การพิจารณาเลือกรูปแบบของเคร่ืองมือ พบว่าส่วนใหญ่เคร่ืองมือวดัทักษะที่จ าเป็นส าหรับ
การถูกจ้างงานจะเป็นแบบมาตรประมาณค่ามากที่สดุ และยงัไม่มีการสร้างแบบวดัที่เป็นแบบวัด
เชิงสถานการณ์ ดงันัน้ ผู้วิจยัจึงได้ข้อสรุปเพื่อด าเนินการสร้างแบบวดัทกัษะที่จ าเป็นส าหรับการถูก
จ้างงาน เป็นแบบวัดในรูปแบบวัดเชิงสถานการณ์ 3 ตัวเลือก  และน าแบบวัดที่สร้างขึน้ไป
ตรวจสอบคณุภาพตามทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ (Item Response Theory) โดยใช้โมเดลการ
วิเคราะห์ Graded-Response Model (GRM) เพื่อให้แบบวดัมีคุณภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด แล้ว
จึงน ามาก าหนดคะแนนจดุตดั ซึง่สามารถแสดงกรอบแนวคิดการวิจยัได้ ดงัภาพประกอบ 1   
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ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิดในการวิจยั 

  

 ทกัษะการสื่อสาร  
 ทกัษะการแก้ปัญหา  
 ทกัษะการท างานเป็นทีม  
 ทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 ทกัษะการวางแผน และจดัระเบียบแบบแผน  

แบบวัดทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการถูกจ้างงาน 
 

 คณุภาพรายข้อ 

- ค่าพารามิเตอร์ความชนัร่วม (𝛼) 

- ค่าพารามิเตอร์ Threshold (𝛽) 
- สารสนเทศรายข้อ  
   (Item Information) 

 คณุภาพของแบบวดัทัง้ฉบบั 
- สารสนเทศของแบบวดั  
  (Test Information) 

คุณภาพของแบบวัด 

คะแนนจุดตดัของแบบวดัทกัษะที่จ าเป็นส าหรับการถูกจ้างงานของ
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น 



  14 

บทท่ี 2  
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
การวิจัยครัง้นีผู้้ วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าเอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวข้องเพื่อศึกษา 

แนวคิด และทฤษฎีต่างๆ ที่เก่ียวข้องกบัการวิจยั ผู้ วิจัยขอน าเสนอสาระส าคญัที่ได้จากการศึกษา
ตามหวัข้อต่อไปนี ้

1. เอกสารเกี่ยวข้องกับทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการถูกจ้างงาน 
1.1 ความหมาย แนวคิดเก่ียวกบัทกัษะที่จ าเป็นส าหรับการถกูจ้างงาน 
1.2 กรอบทกัษะที่จ าเป็นส าหรับการถูกจ้างงาน 
1.3 ทกัษะการสื่อสาร 
1.4 ทกัษะการแก้ปัญหา 
1.5 ทกัษะการท างานเป็นทีม 
1.6 ทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
1.7 ทกัษะการวางแผน และจดัระเบียบแบบแผน 
1.8 งานวิจยัที่เก่ียวข้องทกัษะที่จ าเป็นส าหรับการถกูจ้างงาน 

2. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของแบบวัด 
2.1 การสร้างแบบวดัเชิงสถานการณ์ 
2.2 การตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือ 

2.2.1 ความเที่ยงตรง 
2.2.2 ค่าอ านาจจ าแนก 
2.2.3 ความเชื่อมัน่ 

3. ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ 
3.1 แนวคิดพืน้ฐานของทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ 
3.2 ข้อตกลงเบือ้งต้นของทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ 
3.3 โมเดลการตอบสนองข้อสอบ (Item Response Models) 
3.4 โมเดลการตอบสนองข้อสอบ Graded - Response Model (GRM) 

4. การก าหนดคะแนนจุดตัด (Setting Cut-Score) 
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1. เอกสารเกี่ยวข้องกับทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการถูกจ้างงาน 
1.1 แนวคิดเกี่ยวกับทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการถูกจ้างงาน (Employability Skills) 

ทักษะที่ จ า เป็นส าห รับการถูก จ้ างงาน  หมายถึ ง  ความฉลาดหลักแหลม 
(resourcefulness), ความสามารถในการปรับตัว(adaptability) เข้ากับสถานการณ์ (flexibility) 
เป็นคุณสมบติัที่จ าเป็นส าหรับการท างานในทุกงาน จัดอยู่ในรูปแบบของทักษะ (skill) สามารถที่
จดัคณุลกัษณะที่เกิดขึน้ให้ติดตวับุคคลนัน้ไปสูก่ารปฏิบติั (Curtis, 2002)  

ทกัษะส าหรับการถกูจ้างงานเป็นทกัษะทัว่ไปไม่เจาะจงลงในแต่ละอาชีพ เป็นทกัษะที่
ท าให้เกิดศักยภาพในการน าพาองค์กรไปสู่เป้าหมายสงูสุด บางครัง้ทกัษะที่จ าเป็นส าหรับการถูก
จ้างงานยังจัดอยู่ในกลุ่มทักษะทั่วไป (generic skills) หรือความสามารถ (capabilities) หรือ
สมรรถนะหลัก (key competencies) ซึ่งทักษะที่จ าเป็นส าหรับการถูกจ้างงานจะเป็นลักษณะ
ทั่วไป แต่ถือได้ว่าเป็นทักษะที่มีความส าคัญส าหรับการท างานเก่ียวข้องกับการหางานท า 
(seeking) การได้งานท า (obtaining) การท างานได้คงทน (keeping) และความส าเร็จก้าวหน้าใน
งานที่ ท า  (advancing in any job)  ซึ่ งแตก ต่ า งจ ากทั กษ ะท างวิ ช าชี พ  (Cleary, Flynn, 
Thomasson, Alexander & McDonald, 2007)  

Robinson (2000) ให้ความเห็นว่าทักษะที่จ าเป็นส าหรับการถูกจ้างงาน เป็นทักษะ
พืน้ฐานที่มีความจ าเป็นส าหรับการได้งานท า ท างานได้คงทน และการท างานให้ได้ดี 

Bennett, T.M. (2006) ให้ความหมายไว้ว่าเป็นกลุ่มของทักษะที่สามารถถ่ายโอน ซึ่ง
ประกอบด้วยความรู้ และทศันคติที่จ าเป็นต่อการท างานในศตวรรษที่ 21 

UK Commission for Employment and Skills (UKCES) ได้ก าหนดความหมายของ 
ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการถูกจ้างงานไว้ว่าทักษะที่ทุกคนต้องน าไปใช้ในการท างานทุกประเภท  
และเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับบุคคลส าหรับการจ้างงานมากกว่าการประกอบอาชีพที่
เฉพาะเจาะจง (The Scottish Government, 2007) 

 
จากที่กล่าวมาแล้วนัน้  สรุปได้ว่า  ทกัษะที่จ าเป็นส าหรับการถกูจ้างงานเป็นทกัษะทัว่ไปที่

เกิดขึน้กับบุคคล เพื่อให้พร้อมส าหรับการจ้างงาน มีความสามารถในการท างาน ท างานให้ได้ดี 
ท างานได้คงทน  และมีความส าเร็จก้าวหน้าในงานที่ท า และยงัสามารถที่จะบ่งบอกได้ในเบือ้งต้น
ของศักยภาพการท างานของแต่ละบุคคลเบือ้งต้น เพื่อช่วยในการตัดสินใจ และพิจารณาของ
นายจ้างที่จะรับลูกจ้างเพื่อเข้าท างานได้ ซึ่งหลายประเทศได้เสนอแนวคิด และกรอบประเด็น
เก่ียวกบัทกัษะที่จ าเป็นส าหรับการถูกจ้างงานที่คล้ายกนั 



  16 

แนวคิดของกลุ่มการศึกษาในประเทศออสเตรเลีย โดยคณะศึกษาศาสตร์ และ
หน่วยงานทางการศึกษา ของมหาวิทยาลยัวิกตอเรีย อธิบายถึงทักษะที่จ าเป็นส าหรับการถูกจ้าง
งานนัน้เป็นทกัษะที่มีอยู่ในแต่ละตวับุคคล เพื่อให้ได้รับการจ้างงานในเบือ้งต้นนัน้เป็นทกัษะทัว่ไป 
และอาจเป็นลักษณะของทักษะเฉพาะที่แต่ละอาชีพต้องการ โดยที่ทักษะทั่วไปสามารถแบ่งได้ 
(Department of Education Victoria Australia, 2006) ดงันี ้ 

1. การสื่อสาร (Communication) มีการสื่อสารกับบุคคลทัง้ภายในองค์กร และ
ภายนอกองค์กรได้อย่างเข้าใจ และมีการพิจารณาข้อมูลที่ได้รับอย่าเหมาะสม การพดูอธิบายการ
ท างานได้อย่างชัดเจน และโดยตรงประเด็นที่ต้องการสื่อความหมาย มีเทคนิคในการเจรจา หรือ
ต่อรอง การท างานเพื่อให้เกิดประโยชน์กับองค์กร และสามารถแสดงความคิดเห็น วิพากษ์ 
วิเคราะห์ระบบงานได้อย่างเหมาะสม 

2. การท างานเป็นทีม (Team work) สามารถท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้ ทกุเพศ ทุกวยั
แตกต่างกนั โดยไม่ค านึงถึงเพศเชือ้ชาติศาสนาหรือการเมือง มองหาความแตกต่างระหว่างบุคคล 
จุดแข็ง จุดอ่อน ของแต่ละบุคคลเพื่อให้แต่ละบุคคลสามารถท างานได้อย่างเหมาะสม รู้จักการ
ก าหนดบทบาทเป็นส่วนหนึ่งของทีม มีการระดมความคิดเพื่อก าหนดการแก้ปัญหาที่จะเกิดขึน้
ขณะท างาน เพื่อหาทางแก้ไข มีส่วนในการสอน และการให้ค าปรึกษา รวมถึงการให้ข้อเสนอแนะ 
กบัสมาชิกภานในทีม 

3. การแก้ปัญหา (Problem solving) สามารถการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง โดย
เป็นการแก้ปัญหาในการท างานต่างๆ ทัง้ส่วนตัว และเป็นทีม โดยค านึงถึงบริบทของข้อมูลและ
สถานการณ์ต่างๆ ผ่านการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและความคิดริเร่ิมในการระบุปัญหา
และแก้ไขปัญหาเหลา่นัน้ 

4. การริเร่ิมงานส าห รับองค์กร ( Initiative and enterprise) ลักษณะมีการ
สร้างสรรค์ และเพิ่มโอกาในกบัองค์กร หรือบริษัทสามารถประสบผลส าเร็จได้ 

5. การวางแผน และการจัดการ (Planning and organizing) มีการวางแผน ทัง้
ระยะสัน้ ระยะยาว เพื่อผลของงานที่จะเกิดขึน้ในอนาคตการ แต่ละบุคคลที่มีเป้าหมายเป็นของ
ตนเอง สร้างกรอบการด าเนินงาน บริหารจัดการตนเองได้อย่างมีระบบ สามารถใช้ความรู้ของ
ตนเองได้อย่างมัน่ใจ และรับผิดชอบในการใช้ความรู้ ความสามารถของตนเอง 

6. การเรียนรู้ (Learning) สามารถพร้อมที่จะรับรู้ และเรียนรู้ในการเปลี่ยนแปลง 
น าการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ เทคนิค วิธีการที่ได้จากการเรียนรู้ไปสู่การปฏิบติังาน พร้อมทัง้ยินดียอมรับ
ฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืนเพื่อน ามาปรับปรุงตนเอง และงานสว่นของตนเอง 
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7. เทคโนโลยี (Technology) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศขัน้พืน้ฐาน ช่วย
เป็นเคร่ืองมือในการจดัการระบบงาน เพื่อจดัระเบียบข้อมลู และยงัพร้อมที่จะเรียนรู้ทกัษะด้านไอที
ใหม่ๆ ทัง้เก่ียวข้องกบัการใช้เทคโนโลยีที่มีประโยชน์ในการท างาน และเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง 

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย ได้เสนอแนวคิดของกลุม่นกัธุรกิจถึงทกัษะที่จ าเป็นใน
การท างาน เป็นทักษะพื น้ฐานที่ควรจะมีส าหรับลูกจ้างที่จะเหมาะสมในการถูกจ้างงาน 
(https://www.manpowerthailand.com/know_detail.php?id=111, 2017) ดงันี ้

1. ด้านการสื่อสาร และมนุษยสัมพันธ์ (Communication and Relation skills)
เป็นการสื่อสาร ในหลากหลายรูปแบบที่ต้องเกิดขึน้ในระหว่างการท างานต่างๆ โดยเป็นเสมือนการ
เชื่อมสัมพันธ์ ให้เกิดระหว่างบุคคล ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการขับเคลื่อนงานให้ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและจะน ามาซึง่ความส าเร็จ 

2. ด้านการแก้ปัญหา (Problem Solving Skills) ความสามารถในการจัดการกับ
ปัญหาที่เกิดขึน้ได้อย่างมีระบบไม่เกิดความเครียดทางกายจิตใจเป็นสิ่งที่จ าเป็นที่จะท าให้ปัญหา
ไม่ลุกลามเป็นปัญหาใหญ่โตเกินแก้ไข การแก้ปัญหาต้องมีหลกัเกณฑ์และวิธีการที่เป็นระบบเร่ิม
ตัง้แต่การก าหนดและแยกแยะสาเหตขุองปัญหามีการตัง้เป้าหมายในการด าเนินการแก้ไขพร้อม
วิเคราะห์หาหนทางแก้ปัญหา และมีการประเมินผลการแก้ปัญหาไปตามรูปแบบมาตรฐาน 

3. ด้านการวางแผน และการจดัระเบียบ (Organizing and Planning Skills) การ
ท างานที่ขาดการวางแผนที่ดีเป็นสว่นส าคญัที่ท าให้ไม่บรรลเุป้าหมายที่วางไว้ดงันัน้การมีทกัษะใน
การวางแผนของพนกังานย่อมหมายถึงความส าเร็จเพราะการวางแผนคือการหาทางเลือกที่ดีที่สดุ
เหมาะสมที่สดุในการปฏิบติังาน  

4. ด้ าน เทคโนโลยี  และคอมพิ วเตอ ร์ (Technology and Computer Skills) 
เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เข้ามามีส่วนในการก าหนดความต้องการของตลาดแรงงานผู้ ว่าจ้าง
ส่วนใหญ่ก าหนดทักษะในด้านเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ไว้เป็นคุณสมบัติเบือ้งต้นของการรับ
พนกังานใหม่ เพราะพนกังานที่มีทักษะในเร่ืองของเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์จะสามารถท างาน
ได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 

5. ทกัษะความสามารถทางด้านภาษา (Linguistic Skills) ความก้าวหน้าของการ
สื่อสาร ท าให้เกิดการติดต่อกันมากขึน้ ท าให้เกิดทักษะการใช้ภาษาท่ีมีส่วนส าคัญมากขึน้
โดยเฉพาะภาษาองักฤษ ดงันัน้ผู้ที่สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศได้ จะได้เปรียบเป็นอย่างมาก
เพราะปัจจุบันมีผู้ลงทุนจากต่างประเทศหรือการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศมากขึน้  องค์กรที่มี
พนกังานที่มีทกัษะและความสามารถด้านภาษาจึงเป็นทกัษะที่จ าเป็น 
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จากแนวคิดทางทักษะย่อยข้างต้น อธิบายได้ถึงทักษะที่เป็นส่วนประกอบของทักษะที่จะ
เป็นส าหรับการถูกจ้างงานนัน้ ทักษะการสื่อสาร เป็นทักษะที่ส าคัญอันดับแรก คือการสื่อสาร
ระหว่างบุคคลในองค์กร หรือสมาชิกที่ต้องท างานจร่วมกันการท างาน รองลงมาเป็นทักษะการ
แก้ปัญหา คือลกัษณะที่เกิดจากการท างานแล้วต้องมีการเจอปัญหาในการท างานบุคคลจึงต้อง
ร่วมกนัแก้ปัญหาเพื่อให้ผ่านไปและงานด าเนินได้จนประสบความส าเร็จได้ และยงัมีทกัษะที่จ าเป็น
ในความหมายที่คล้ายคลึงกัน แต่ใช้ชื่อที่ไม่เหมือนกัน คือลักษณะในการท างานที่ต้องมีการ
วางแผน ท างานให้เป็นล าดับขัน้ตอน รวมทัง้แต่ละบุคคลจะต้องมีการพัฒนา เรียนรู้ตลอดเวลา 
โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีที่เก่ียวกบัระบบงานต่างๆ 

 
1.2 กรอบทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการถูกจ้างงาน (Employability Skills Framework) 

กรอบทกัษะที่จ าเป็นส าหรับการถูกจ้างงานเป็นหลกัฐานที่แสดงถึงความต้องการของ
ผู้ จ้างที่มีต่อคณุลกัษณะของลกูจ้าง  ในการก าหนดกรอบทกัษะที่จ าเป็นส าหรับการถกูจ้างงานต้อง
ค านึงถึงความต้องการของผู้ประกอบการ หรือนายจ้างเป็นส าคัญ (Cleary, Flynn, Thomasson, 
Alexander & Mc Donald, 2007) 

Martin, Smith, Marshall & McKenzie (2008)  ไ ด้ ก ล่ า ว ถึ ง ลั ก ษ ณ ะ  แ ล ะ
องค์ประกอบของทักษะที่จ าเป็นส าหรับการถูกจ้างงานซึ่งสามารถบ่งชีถ้ึงแนวโน้มในสถาน
ประกอบการโดยจะแสดงถึงระบบการตลาดในระดบัภูมิภาค ระดบัชาติ และระดบันานาชาติ ที่เกิด
มาจากทกัษะเฉพาะด้านในแต่ละอาชีพ ระดบัของอาชีพ เช่น การท างานครัง้แรก ทดลองงาน และ
การเปลี่ยนงาน ความหลากหลายของเชือ้ชาติ การเปลี่ยนแปลงในการปฏิบติังานและการพัฒนา
ทางเทคโนโลยี, รวมถึงมมุมองเก่ียวกับทักษะที่จ าเป็นส าหรับการถูกจ้างงานของผู้ที่มีส่วนได้ส่วน
เสีย จากการรับรู้ถึงปัจจัยที่แตกต่างกัน ท าให้ไม่มีชุดของทักษะเดียวที่น ามาใช้เป็นสากล 
(Robinson, 2000) แต่อย่างไรก็ตาม นิยามของทกัษะที่จ าเป็นส าหรับการถูกจ้างงานที่ก าหนดขึน้
ในแต่ละที่จะมีลกัษณะคล้ายกนั เพราะเป็นผลที่มาจากการผสมผสานทกัษะ (skill), คณุลกัษณะ 
(attributes) และพฤติกรรม (behaviors) ที่จ าเป็นต่อการหางาน การได้งานท าและการเก็บรักษา
งานที่ท าได้ (Cleary, 2007; Saterfiel, 1995) 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง พบว่า มีนักวิชาการ นักการศึกษาได้
ก าหนดกรอบทกัษะที่จ าเป็นส าหรับการถกูจ้างงานซึง่มี รายละเอียดดงันี ้
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Robinson (2000) กลา่วว่าทกัษะที่จ าเป็นส าหรับการถูกจ้างงานนัน้สามารถมีการจดั
หมวดหมู่ของทกัษะที่จ าเป็นส าหรับการถูกจ้างงานมีหลายรูปแบบ แต่โดยภาพรวมสามารถมีการ
จดัแบ่งได้ 3 กลุม่  

กลุ่มแรก  ทักษะทางวิชาการพืน้ฐาน (basic academic skills) เป็นสิ่งที่จ าเป็น
ส าหรับการมีสมรรถภาพในการท างาน กลา่วคือ ต้องมีความสามารถในการฟัง และการอ่านค าสัง่/
ค าแนะน า  หากต้องการรู้ข้อมูลต่างๆ ต้องสามารถโต้ตอบ หรือเขียนได้อย่างเหมาะสม  รวมถึง
ความสามารถในการบันทึก และการถ่ายทอดข้อมูล ความสามารถในการอ่าน และการใช้
เคร่ืองมือส าหรับการเขียนที่หลากหลาย รวมไปถึงกราฟ แผนภูมิ ตาราง และการแสดงผลต่างๆ 
และต้องมีความสามารถพืน้ฐานทางการค านวณ   

กลุ่มที่ สอง  ทักษะการคิดขัน้สูง (higher-order thinking skills)  เป็นทักษะที่มี
ความส าคัญต่อความส าเร็จในอาชีพ เป็นความสามารถเก่ียวกับการคิด การให้เหตุผล และการ
ตัดสินใจ บุคคลที่สามารถคิดเชิงวิจารณญาณ กระท าอย่างมีเหตุผล และสามารถประเมิน
สถานการณ์เพื่อตัดสินใจ และแก้ปัญหาจะเป็นบุคคลที่มีคุณค่า หากรู้จักประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
อปุกรณ์ เคร่ืองมือเข้า มาร่วมด้วยจะท าให้มีคณุค่ามากยิ่งขึน้   

กลุ่มที่สาม คุณลกัษณะส่วนบุคคล (personal qualities) เป็นคุณลกัษณะสนับสนุน
ช่วยให้เกิดความมัน่ใจในตนเอง  ซื่อสตัย์ และเปิดเผย มีความ เคารพในตนเอง เพื่อนร่วมงาน และ
ผู้ บังคับบัญชาโดยไม่ค านึงถึงความหลากหลายของบุคคล  มองว่าเป็นส่วนหนึ่งของทีม และ
ท างานภายใต้วัฒนธรรมของกลุ่ม มีทัศนคติทางบวก  ใช้ความคิด ริเร่ิมท างานให้บรรลุผลส าเร็จ 
รับผิดชอบต่อการกระท าเมื่อเกิดความผิดพลาดไม่กล่าวโทษบุคคล อ่ืน และยงัมีความสามารถใน
การก าหนดเป้าหมาย จัดล าดับความส าคัญในชีวิตการท างาน และชีวิตส่วนตัวในเร่ืองเวลา เงิน 
และทรัพยากรอ่ืนๆ โดยจะต้องฝึกคณุลกัษณะที่ดีเหลา่นีก้่อนเข้าไปท างาน 

ซึง่ลกัษณะแนวคิดของ Robinson (2000) สามารถสรุปดงัตาราง 1 

ตาราง 1 กรอบทกัษะที่จ าเป็นส าหรับการถูกจ้างงาน (Employability Skills Framework) ตาม
แนวคิดของ Robinson (2000) 

กลุ่มทักษะ ทักษะ 

1. ทกัษะทางวิชาการพืน้ฐาน (basic academic skills) 
การอ่าน    การเขียน 
วิทยาศาสตร์   คณิตศาสตร์ 
การพดูติดต่อสื่อสาร  การฟัง 
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ตาราง 1 (ต่อ)  

กลุ่มทักษะ ทักษะ 

2. ทกัษะการคิดขัน้สงู (higher-order thinking skills) 
การเรียนรู้    การใช้เหตผุล 
ความคิดสร้างสรรค์ 
การตดัสินใจ 

3. คณุลกัษณะสว่นบุคคล (personal qualities) 

ความรับผิดชอบ 
ความมัน่ใจในตนเอง 
การควบคมุตนเอง 
ทกัษะทางสงัคม 
ความซื่อสตัย์สจุริต 
ความยืดหยุ่น 
การท างานเป็นทีม 
การตรงต่อเวลา  
และการมีประสิทธิภาพ 
การน าตนเอง 
ทศันคติที่ดีต่อการท างาน 
การประณีต พิถีพิถนั 
การท างานร่วมกนั 
การสร้างแรงจงูใจด้วยตนเอง 
การจดัการตนเอง 

 
Cleary, Flynn, Thomasson, Alexander & McDonald (2007) กล่าวถึง  ทักษะที่

จ าเป็นส าหรับการถกูจ้างงาน (Employability Skills Framework) โดยสามารถแบ่งกลุม่ของทกัษะ
ไว้ 2 ส่วน ซึ่งทัง้หมดโดยภาพรวมแล้วนัน้ความหมายส่วนใหญ่เป็นการสื่อถึงลกัษณะที่ควรเกิดกบั
บคุคลที่ออกไปสูร่ะบบการงานเข้าอย่างแท้จริง 

 
ส่วนแรก ประกอบด้วยคณุลักษณะส่วนบุคคลที่น าไปสู่ความสามารถในการท างาน 

สว่นที่สอง ประกอบด้วยทกัษะในด้านต่างๆ  มีรายละเอียดดงัตาราง 2 
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ตาราง 2 กรอบทกัษะที่จ าเป็นส าหรับการถูกจ้างงาน (Employability Skills Framework)  ตาม
แนวคิดของ Cleary, Flynn, Thomasson, Alexander & McDonald (2007) 

ทักษะ องค์ประกอบ 

สว่นที ่1 : คณุลกัษณะสว่นบุคคลที่น าไปสู ่
ความสามารถในการท างาน 

ความซื่อสตัย์ จงรักภกัดี บุคลิกภาพ เจตคติ
ทางด้านความสมดลุต่อการท างาน และชีวิต
ครอบครัว ความมุ่งมัน่ ความสามารถในการ 
จดัการกบัความกดดนั การเห็นคณุค่าในตนเอง
เชิงบวก แรงจงูใจ ความน่าเชื่อถือ   

สว่นที่ 2 : ทกัษะในด้านต่างๆ  

ทกัษะการติดต่อสื่อสาร(Communication) 
เป็นทกัษะที่ช่วยให้เกิดความสมัพนัธ์ที่ดี 
ระหว่างพนกังานและลกูค้า 

การฟัง และการท าความเข้าใจ  การพดูชดัเจน 
ตรงไปตรงมา การเขียนความต้องการจากการได้
ยิน การโต้ตอบในการเจรจาต่อรอง การอ่าน และ
ตีความหมายข้อมลู ด้วยตวัเอง พดูและเขียน
ภาษาอ่ืนๆ การคิดค านวณ  การสร้างและใช้
เครือข่าย  การแสดงออกอย่างเหมาะสม การใช้
ข้อมลูร่วมกนั 

ทกัษะการท างานเป็นทีม (Teamwork)  
เป็นทกัษะที่ช่วยให้เกิดความสมัพนัธ์ที่ดีใน
การท างาน และเกิดผลลพัธ์ที่มี
ประสิทธิภาพ 

สามารถท างานกบัคนที่มีวยัต่างกนั โดยไม่นึงถึง
เพศ เชือ้ชาติ ศาสนา หรือทศันคติทางการเมือง 
รู้วิธีก าหนดบทบาทในฐานะทีเป็นสว่นหนึ่งของทีม 
การประยกุต์ใช้การท างานเป็นทีมในสถานการณ์
ที่ต่างกนัได้ เช่น การวางแผนในอนาคต  การ
แก้ปัญหาในช่วงวิกฤติ พร้อมระบจุดุเด่นของ
สมาชิกในทีมแต่ละคนได้ มีทกัษะในการสอน 
อธิบาย และให้ค าปรึกษารวมถึงการให้ผลสะท้อน
กลบั แนะน า 

ทกัษะความสามารถในการแก้ปัญหา 
(Problem solving) เป็นทกัษะที่ช่วยให้เกิด
ผลลพัธ์ที่มี ประสิทธิภาพ 

การพฒันาความคิดสร้างสรรค์  การแก้ปัญหา
เพื่อให้เกิดสิ่งใหม่ การพฒันาวิธีการแก้ปัญหาที่
ใช้ได้จริง มีความคิดริเร่ิมในการแก้ปัญหา รวมถึง  
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ตาราง 2 (ต่อ)  

ทักษะ องค์ประกอบ 

 

สามารถจ าแนกปัญหาได้ พร้อมที่จะแก้ปัญหาใน
ทีม  การประยกุต์วิธีการต่างๆ เพื่อน ามา
แก้ปัญหา  ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์รวมถึงการ
จดัการงบประมาณ และการเงินเพื่อแก้ปัญหา 
ประยกุต์วิธีการในการแก้ปัญหาในพืน้ที่ที่
แตกต่างกนั  แก้ปัญหาเก่ียวกบัความกงัวลใน
ประเด็นที่ซบัซ้อนภายในโครงการ 

ทกัษะการบริหารจดัการตนเอง  
(Self-management) เป็นทกัษะที่ช่วยให้
เกิดความพงึพอใจใน ตนเอง และมีความ
เจริญก้าวหน้าในการท างาน 

มีวิสยัทศัน์ และเปา้หมายของตนเอง 
มีการประเมินประสิทธิภาพ การปฏิบติัของตนเอง  
มีความรู้ และความมัน่ใจต่อแนวความคิด และ
วิสยัทศัน์ของตนเอง มีความชดัเจนในแนวคิด 
และวิสยัทศัน์ของตนเอง  มีความรับผิดชอบ 

ทกัษะการวางแผน และจดัระเบียบแบบ
แผน (Planning and organizing) เป็น
ทกัษะที่ช่วยในการวางแผนกลยทุธ์ทัง้ใน 
ระยะสัน้ และระยะยาว 

การบริหารเวลา จดัล าดบัความส าคญัของงาน  
มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ และสามารถแก้ปัญหา
ได้ดี ตดัสินใจ ประยกุต์วิธีการเพื่อจดัการกบั
เหตกุารณ์ที่อาจเกิดขึน้ได้ สร้างเปา้หมายที่ชดัเจน  
สามารถจดัสรรทรัพยากร และคนในแต่ละงาน  
วางแผนในการใช้ทรัพยากร และจดัการเร่ืองเวลา  
มีสว่นร่วมในการวางแผน และพฒันาวิสยัทศัน์ 
และแผนเชิงรุก พร้อมทัง้สามารถคาดการณ์ความ
เสี่ยง และเลือกใช้วิธีการประเมิน รวบรวม
วิเคราะห์ และจดัการข้อมลู เข้าใจระบบขัน้ตอน
การท างานต่างๆ 

ทกัษะทางเทคโนโลยี (Technology) 
เป็นทกัษะที่ช่วยท าให้การปฏิบติังานมี 
ประสิทธิภาพ 

มีทกัษะพืน้ฐานทาง IT อย่างกว้างขวาง และ
ประยกุต์ใช้ IT เป็นเคร่ืองมือในการจดัการข้อมลู  
รู้จกัที่จะเรียนรู้ทกัษะ เพื่อใช้เทคโนโลยี  
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ตาราง 2 (ต่อ)  

ทักษะ องค์ประกอบ 

ทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
(Life-long learning) เป็นทกัษะเพื่อให้เกิด
การพฒันาในตวับุคคลอย่างต่อเนื่อง และ
ท าให้การปฏิบติังาน และผลลพัธ์มีการ
พฒันา เพิ่มมากขึน้ 

การจดัการเรียนรู้ด้วยตวัเอง ท าให้เกิดสงัคมแห่ง
การเรียนรู้ในที่ท างาน เกิดวิธีการหลากหลายใน
การเรียน เช่น การให้ค าปรึกษา การสนบัสนนุจาก
กลุม่เพื่อน และการเชื่อมต่อ IT หลกัสตูร  
การประยกุต์ใช้การเรียนรู้ในประเด็นทางเทคนิค 
(เช่น การเรียนรู้เก่ียวกบัการผลิต)  และประเด็น
เก่ียวกบับุคคล (เช่น ปฏิสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล 
และวฒันธรรมในการท างาน)  
มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  
พร้อมที่จะเรียนรู้แม้ว่าจะเก่ียวข้องหรือไม่
เก่ียวข้องกบังานของตนเอง  พร้อมที่จะเปิดรับ
มมุมอง และเทคโนโลยีใหม่ๆ เตรียมพร้อมที่จะ
สละเวลาในการเรียนรู้ทกัษะใหม่ๆ  ตระหนกัถึง
ความจ าเป็นในการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง 

ความคิดริเร่ิม และทกัษะในการเป็น 
ผู้ประกอบการ (innovative outcomes)   
เป็นทกัษะที่ท าให้เกิดนวตักรรมใหม่ๆ 

การปรับตวัในสถานการณ์ใหม่ๆ  ที่เกิดขึน้ 
เกิดมีความคิดสร้างสรรค์ การพฒันากลยทุธ์ และ
วิสยัทศัน์ในระยะยาว การมีความคิดสร้างสรรค์ 
การระบุโอกาส หรือช่องทาง โดยไม่เปิดเผย น า
แนวคิดสูก่ารปฏิบติั การสร้างทางเลือกที่
หลากหลาย การริเร่ิมวิธีการใหม่ 

 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ก าหนดกลุม่ของทกัษะที่เรียกว่า SCAN skills  ซึง่ย่อมาจาก

ค าว่า  Secretary's Commission on Achieving Necessary Skills ประกอบด้วย ทักษะพืน้ฐาน 
(basic skills)  ทักษะการคิด (thinking skills) และคุณสมบัติส่วนบุคคล (personal qualities)  
และได้ผสมผสานทักษะทางวิชาการ (academic skills) ทักษะการคิดขัน้สูง (higher-order 
thinking skills) ความสามารถในการปรับเปลี่ยน (ability to adapt to change) การแก้ปัญหา 
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(problem solving), การสร้างสรรค์ (creativity) การตัดสินใจ(decision making) เรียนรู้วิธีการ
เรียนรู้ (learning how to learn) ทักษะระหว่างบุคคล และการท างานเป็นทีม (interpersonal and 
team skills) (Curtis, 2002) 

U.S. Department of Education Office of Career Technical and Adult 
Education Division of Academic and Technical Education (2010) มี รูปแบบกรอบแนวคิด
เก่ียวกบัทกัษะที่จ าเป็นส าหรับการถูกจ้างงาน ควรมีลกัษณะที่เกิดจากการพฒันาความรู้ และการ
ปฏิบัติ เพื่อจะสามารถท าการแสดงถึงการที่จะสามารถในการท างาน รักษางาน และสามารถ
ร่วมกันในการท างานกับบุคคลอ่ืน เพื่อให้งานนัน้สามารถด าเนินไปได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งอาจ
สามารถวัดผลของทักษะต่างๆ ได้โดยใช้มาตรฐานทางการศึกษามาช่วยในการวัด ประเมินผล 
ทกัษะการจ้างงานนีย้งัเป็นสว่นช่วยให้เกิดการพฒันาในองค์กรได้ โดยแบ่งกลุม่ได้ 3 กลุม่ ดงันี ้ 

1. การประยุกต์ใช้ความรู้ เป็นการน าความรู้ทางวิชาการ มาปรับใช้ในการท างานโดย
ที่เป็นการใช้ในการท างาน และสามารถเลือกที่จะใช้ความรู้ได้อย่างเหมาะสมจากลักษณะของ
ความรู้ทางวิชาการใน 2 กลุม่ทกัษะ และมีลกัษณะต่างๆ 

ทกัษะการประยกุต์ความรู้ทางวิชาการ 
1) การอ่านโดยการตีความ อ่านค าแนะน าเป็นลายลักษณ์อักษร / ทิศทางของ

โครงการ และการสร้างค าตอบโดยใช้วัสดุพิมพ์และออนไลน์เป็นแหล่งข้อมูลการจัดท าแผ่นงาน
และการท าความเข้าใจเก่ียวกบัสิ่งที่พวกเขาอ่าน 

2) การเขียนโดยใช้ในการสร้างรายงาน และเอกสารการน าเสนอจดบนัทึก รวมทัง้
เขียนค าตอบให้กบัค าถามได้ในรูปแบบความเรียง เพื่อสื่อความให้ผู้ อ่านเข้าใจในการอธิบายได้ 

3) การค านวณ มีการใช้อย่างเหมาะสม และตัดสินใจเลือกการใช้รูปแบบการ
ค านวณ เมื่อต้องวิเคราะห์ และแยกแยะระหว่างขัน้ตอนที่มีอยู่  

4) การใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ มีขัน้ตอนการแก้ปัญหาในการท างานเป็น
ขัน้ตอน มีการตัง้สมมติฐาน ค้นหาวิธีทางแก้ไข ทดลองแก้ไขตามหลักการ และสามารถสรุปผล
จากปัญหานัน้ได้อย่างเหมาะสม และยงัสามารถสร้างกระบวนการเพื่อให้งานเสร็จสมบรูณ์ 

ทกัษะการคิดวิเคราะห์ และการคิดเชิงวิพากษ์ 
1) การคิดสร้างสรรค์ สามารถที่จะแสดงความคิดวิเคราะห์ วิพากษ์ เชิงสร้างสรรค์ 

โดยมีความแตกต่างออกไป อย่างเหมาะสม โดยที่เมื่อคิดแล้วน าเสนอผ่านการสนทนา และการ
เขียนเชิงสร้างสรรค์ หรือการน าเสนอรูปแบบอ่ืน เพื่อให้เกิดประโยชน์กบัการท างาน 
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2) การคิดแบบมีวิจารณญาณ มีกระบวนการคิดเพื่อวิเคราะห์ หรือประเมินข้อมลู 
ในการแก้ปัญหา และมีความเข้าใจในกระบวนการแก้ปัญหาทางการท างาน และมีการคิดวิเคราะห์
เป็นรูปแบบของกระบวนการที่สะท้อนให้เห็นถึงแบบแผน 

3) การตัดสินใจได้ดี โดยมีการเชื่อมความคิดวิเคราะห์ วิพากษ์ เชิงสร้างสรรค์ 
และการคิดแบบมีวิจารณญาณมาใช้ในการแยกความแตกต่างระหว่างวิธีการต่างๆและประเมิน
แนวทางในการตดัสินใจ  

4) การแก้ปัญหา สามารถประเมินปัญหาที่เกิดขึน้ได้ทัง้ในด้านเก่ียวกับการใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่ (บุคลากรและวสัด)ุ และทบทวนวิธีการในการด าเนินงานต่างๆในการแก้ไขปัญหา 
(อาจเชื่อมโยงกบัการคิดอย่างสร้างสรรค์) 

5) การใช้เหตุผล มีใช้ข้อมูลต่างๆ ในการเจรจาต่อรอง ของข้อดี -ข้อเสีย เพื่อใช้
แนวคิดวิธีการ และแนวทางแก้ไข และวิเคราะห์ทางเลือกโดยใช้เหตผุลต่างๆประกอบการตดัสินใจ 

6) การวางแผน / การจัดการงาน โดยมีการวางแผนขัน้ตอนวิธีการ หรือแนวทาง
ในการจดัการงาน นีเ้กิดขึน้ตามธรรมชาติในการก าหนดมากที่สดุตัง้แต่การแก้ปัญหาหนึ่งเพื่อเสร็จ
สิน้โครงการระยะยาว 

2. ความสมัพนัธ์ของบุคคลที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพงาน ลกัษณะส่วนบุคคลที่เกิดใน
การท างาน ส่วนใหญ่จะแสดงขึน้เมื่อท างานเป็นคู่ หรือทีมงาน เพื่อให้สามารถด าเนินงานในระยะ
สัน้ และระยะยาว พร้อมทัง้ เป็นบุคคลที่แสดงการมีส่วนร่วมในการท างานต่างๆ โดยที่การ
แสดงออกใน 2 กลุม่ทกัษะ และมีลกัษณะต่างๆ 

ทกัษะสว่นบคุคล / เฉพาะบคุคล  
1) สามารถท างานเป็นทีม และท างานร่วมกับผู้ อ่ืนอย่างราบร่ืน และเข้าใจใน

ระบบการท างาน โดยที่จะแสดงความเคารพ ให้เกียรติผู้ อ่ืนในการท างาน 
2) สามารถตอบสนองในการท างาน โดยใช้การค้นหาวิธีการ และวสัดุ อปุกรณ์ที่

ใช้ในการด าเนินเพื่อปฏิบติัตามหน้าที่ของตนเองได้รับมอบหมายให้ส าเร็จ 
3) ความสามารถในการเป็นผู้น า โดยมีส่วนร่วมในฐานะผู้น าทีม หรือสมาชิกใน

ทีมที่มีประสิทธิภาพในการมอบหมายโครงการ และจัดงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของโครงการ 
และบทบาทของทีม 

4) สามารถจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแยง เป็นผู้ มีส่วนร่วมในการติดตาม
แนะน าทางเลือกในการแก้ปัญหา และอภิปรายเก่ียวทางแก้ปัญหาต่างๆ  
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5) มีความเคารพความแตกต่างของแต่ละบุคคล ยอมรับฟัง และพิจารณาความ
คิดเห็นของสมาชิกทกุคน และสามารถท างานได้ดีกบัเพื่อนร่วมทีมทกุคน 

คณุสมบติัสว่นบคุคล 
1) มีลกัษณะแสดงถึงการมีความรับผิดชอบ และความมีวินัยในตนเอง สามารถ

ปฏิบติังานได้ตามแผนวาง และเมื่อเกิดความผิดพลาดในงานมีการแสดงออกถึงความรับผิดชอบ 
2) มีการปรับตัว และยืดหยุ่นในการท างานได้อย่างเหมาะสม ทัง้กับสมาชิกใน

องค์กร และรูปแบบการท างานแต่ละประเภท 
3) สามารถท างานได้อย่างอิสระ โดยยึดความมุ่งมั่น และความตัง้ใจในการ

ท างานของตนเองเป็นหลกั 
4) ลกัษณะที่พร้อม เต็มใจที่จะท าการเรียนรู้ สิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา 
5) แสดงให้เห็นการมีความซื่อสัตย์ และมีความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงาน 

เคารพรักในงานที่ตนเองได้รับให้ปฏิบติังานที่ได้รับมอบหมายเป็นไปตามแนวทางที่ถกูต้อง 
6) มีทศันคติ แนวคิด ที่ดีต่อการปฏิบติังาน มมุมองทางความคิดเป็นเชิงบวก 

3. ทกัษะการท างาน มีลกัษณะในการปฏิบติัสามารถจดัการทรัพยากร เลือกใช้ข้อมลู
และเทคโนโลยี เพื่อสื่อสารพร้อมน าไปประยกุต์ใช้กบัวิธีการในการท างาน ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น
ทกัษะย่อยได้ 5 กลุม่ทกัษะ และมีลกัษณะต่างๆ 

ทกัษะการจดัการ 
1) การจดัการเวลา ใช้เวลาในการวางแผนด าเนินการกิจกรรมก่อนการปฏิบติังาน 

และปฏิบติังานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
2) การจดัการเก่ียวกบัทรัพย์สิน สามารถแบ่งสดัส่วนการจัดสรรทางด้านการเงิน 

และมีการวางแผนในการใช้ 
3) การจดัการเก่ียวกบัวัสดอุุปกรณ์ในการท างาน โดยที่สามารถเลือกใช้ได้อย่าง

เหมาะสมกบัการปฏิบติังานต่างๆ 
4) การจัดการด้านบุคคลมีการจัดการเพื่อมอบหมายงานให้เหมาะสมกับแต่ละ

บคุคล และพยายามให้ทกุคนมีสว่นร่วมในการท างาน 
ทกัษะการใช้ข้อมลู 

1) มีการหาข้อมูลในการปฏิบติังานจากแหล่งต่างๆ มีการวิเคราะห์เพื่อหาสื่อที่ดี
ที่สดุในการหาข้อมลูที่จ าเป็น และเพื่อให้ได้ข้อมลูมากพอส าหรับการท างาน 
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2) สามารจัดการข้อมูล และแสดงข้อมูลที่ผ่านการจ าแนก และวิเคราะห์แล้วใน
รูปแบบที่หลากหลาย เช่น แผนที่แนวคิดแผนภมูิองค์กรแผนภมูิ ฯลฯ  

3) การใช้ประโยชน์ มีการใช้ทกัษะการจ าแนกและการวิเคราะห์เพื่อก าหนดข้อมลู
ที่จ าเป็น (เช่น อยู่ในเปา้หมาย) เพื่อเลือกข้อมลูให้งานสมบรูณ์ 

4) สื่อสารข้อมูล โดยที่สามารถเขียนงานน าเสนอที่เป็นลายลักษณ์อักษร หรือ
น าเสนอโดยการอธิบาย หรืออ่ืนๆ  

ความสามารถในการสื่อสาร 
1) สื่อสารด้วยวาจา สามารถอธิบาย ให้บุคคลอ่ืนเข้าใจ หรือตอบค าถามแบบสัน้ 

และกะทนัหนั เฉพาะหน้าได้ รวมทัง้ในรูปแบบการน าเสนออย่างเป็นทางการ 
2) มีทักษะการฟัง และตีความหมายของเร่ืองที่ฟังได้ชัด โดยมีการแสดงวาม

คิดเห็นและซกัถาม ตอบกลบั 
3) แสดงทักษะในการอ่านโดยสามารถท าตามค าแนะน า ค าชีแ้นะ ที่เป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร เพื่อเป็นการทบทวนข้อมลูที่ได้จากสื่อสิ่งพิมพ์ และข้อมลูเอกสารทางดิจิทลั  
4) แสดงทักษะการเขียนในการจัดท ารายงานการปฏิบัติงานต่างๆ ผ่านเอกสาร

การน าเสนอปัญหาที่เกิดจากการท างาน และจดบนัทกึ เป็นต้น 
กระบวนการทางความคิด 

1) กระบวนการทางความคิดอย่างเป็นระบบ ในการท าความเข้าใจ โดยที่จะ
สามารถเข้าใจบทบาท และงานที่ตนเองได้รับมอบหมายของตน  ท างานร่วมกนัเป็นทีม อย่างเป็น
ระบบ มีสว่นร่วมในองค์กร และการท างานของทีม 

2) สามารถคิดการประเมินความก้าวหน้าในการท างาน และมีการปรับปรุง
รูปแบบการท างานจากผลที่เกิดขึน้อย่าเหมาะสม และล าดบัก่อน – หลงัของการท างานเป็นระบบ 

การใช้เทคโนโลยี 
สามารถใช้อปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ใช้ระบบดิจิตอลต่างๆ พร้อมทัง้เข้าใจประโยชน์

ของเทคโนโลยี มักพึ่งพาเทคโนโลยีดิจิตอลต่างๆ มาใช้ในการช่วยค านวณ รวบรวมข้อมูล เขียน
รายงาน สืบค้นแหลง่ข้อมลู และน าแสดงข้อมลู  

นอกจากนีย้ัง พบว่า ผู้ ถูกจ้างงานส่วนมากจะตกอยู่ในฐานะของการเป็นผู้ตามจาก
การศึกษาเอกสารที่เก่ียวข้องพบว่า การท างานของผู้ตามจะช่วยให้องค์กรประสบความส าเร็จ  
ภาวะผู้ตาม เป็นทกัษะหนึ่งของแรงงานที่มีส่วนช่วยให้องค์กรประสบความส าเร็จ ปัจจุบนัมีการให้
ความสนใจมากขึน้ในการเป็นผู้ตาม ทัง้การวิจยั และการฝึกอบรมที่ให้ความส าคญักบัภาวะผู้ตาม
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อย่างต่อเนื่อง (follow ship) แม้ในส่วนของการศึกษาเก่ียวกับภาวะผู้น า ต้องพูดถึงภาวะผู้ตาม
ด้วยเพราะผู้น าไม่สามารถท างานได้หากขาดผู้ตาม (Kelly, 1992) 

กลุ่มประเทศที่มีระบบแรงงานที่เข้มแข็ง และระบบเศรษฐกิจที่มีการพัฒนาขึน้อย่าง
ต่อเนื่อง รวดเร็วนัน้ ส่วนใหญ่เกิดจากการให้ความส าคญักบัการก าหนดทกัษะที่จ าเป็นส าหรับการ
ถกูจ้างงานอย่างชดัเจน เพื่อที่จะท าการคดักรองเบือ้งต้นตัง้แต่เด็ก และฝึกฝนเยาวชนของประเทศ
นัน้ให้มีความพร้อมเข้าสู่ระบบการท างานโดยที่ประเทศที่ให้ความสนใจต้นๆ เช่น ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ ประเทศแคนาดา และประเทศที่อยู่ในทวีป ยุโรป ซึ่งมีรายละเอียด
ดงันี ้

ในกลุ่มประเทศในสหราชอาณาจักร(UK) ก็ได้มีแนวคิดถึงลักษณะของทักษะที่
จ าเป็นส าหรับการถูกจ้างงานโดยที่ เรียกทักษะนีว้่า “ทักษะหลัก (core skills)” ประกอบด้วย 
ทักษะการติดต่อสื่อสาร (communication) ทักษะการแก้ปัญหา (problem solving) ทักษะส่วน
บุคคล (personal skills) ทักษะการใช้ตัวเลข (numeracy) ทักษะทางด้านเทคโนโลยี (IT) และ
สมรรถนะทางด้านภาษาต่างประเทศ (ในทักษะนีย้กเว้นใน สกอตแลนด์) ต่อมาในปี 1991 มีการ
ป รับป รุงเปลี่ ยนแปลง โดยจัดกลุ่มทั กษะที่ ค ล้ายกัน  และ ยกเลิกสมรรถนะทางด้าน
ภาษาต่างประเทศ ในประเทศอังกฤษได้เพิ่มทักษะในกรอบของคุณวุฒิแห่งชาติ ได้แก่ การ
พฒันาการเรียนรู้ของตนเอง ทกัษะของการอ่านออกเขียนได้ และการใช้ตวัเลข เป็นองค์ประกอบ
ส าคญัในทักษะพืน้ฐาน ในประเทศองักฤษมีเอกสารและขัน้ตอนการปฏิบติัในแต่ละทักษะเพื่อท า
ความเข้าใจได้เป็นอย่างดี (Curtis, 2002) ในสกอตแลนด์มีเอกสารรับรองถึงความส าเร็จในการ
พัฒนาทักษะต่างๆ อย่างชัดเจนเพื่อเป็นการสร้างบุคคลที่มีคุณภาพสู่การเป็นแรงงานชัน้ดีที่จะ
พฒันาได้ทัง้ระบบอตุสาหกรรม พร้อมขบัเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศนัน้ได้เป็นอย่างดี  

ประเทศแคนาดา ในกลุ่มนักการศึกษา และกลุ่มทางด้านอุตสาหกรรม นายจ้าง ได้
ท าการสร้างก าหนดกรอบแนวคิดขึน้ เรียกว่า Employability skills 2000+ เป็นแนวคิดหนึ่งที่ได้
รวบรวมทกัษะที่จ าเป็นต่อการเข้าสูโ่ลกของการท างาน  สามารถท างานได้ และประสบความส าเร็จ 
ก้าวหน้าในงานที่ท า และกรอบ Employability skills 2000+ ประกอบไปด้วยทักษะ ทัศนคติ และ
พฤติกรรมที่จ าเป็นส าหรับการได้รับการจ้างงานส าหรับโลกของการท างานที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา มีรายละเอียดดงันี ้

1. ทักษะทั่วไป เพื่อช่วยให้เกิดการพัฒนาในอนาคต คือเมื่อมีติดในตัวบุคคลแต่ละ
คนแล้วนัน้รวมทัง้กลุ่มคนที่เป็นลกูจ้างจะมีความพร้อมที่จะก้าวหน้า ในโลกของการท างานลกูจ้าง
เหลา่นัน้จะต้องมีคณุลกัษณะ และทกัษะที่ส าคญัต่อไปนี ้
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การติดต่อสื่อสาร (Communicate) ประกอบด้วย 
1. เข้าใจและอ่านข้อมลูที่ถกูน าเสนอในรูปแบบต่างๆได้ เช่น รายงาน กราฟ ชาร์ต 

แผนภมูิ เป็นต้น  
2. พดูและเขียนสิ่งต่างๆ ให้คนอ่ืนเข้าใจ และสนใจได้  
3. ฟัง ตัง้ค าถามเพื่อท าความเข้าใจ เห็นความส าคญัในมมุมองของผู้ อ่ืนที่ท างาน 
4. แบ่งปันข้อมลูโดยใช้ช่องทางเทคโนโลยีได้อย่างหลากหลาย  
5. ใช้ความรู้ และทักษะทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ในการ 

อธิบายแนวคิดต่างๆ ให้มีความชดัเจน 
การจดัการข้อมลู (Manage information) ประกอบด้วย 

1. ค้นหา รวบรวม และจัดการข้อมูลโดยใช้ระบบข้อมูล และเคร่ืองมือทาง
เทคโนโลยีที่เหมาะสม  

2. ประเมิน วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้ความรู้ และทกัษะ จากสาขาวิชาต่างๆ เช่น 
ศิลปะ ภาษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี คณิตศาสตร์ สงัคมศาสตร์  

การใช้ข้อมลูจากตวัเลข (Use numbers) ประกอบด้วย  
1. ตดัสินใจได้ว่าสิ่งใดต้องการวดั หรือสิ่งใดต้องค านวณ  
2. สงัเกต และบนัทกึข้อมลู โดยใช้วิธีการ เคร่ืองมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม  
3. สามารถประมาณค่า และตรวจสอบผลจากการค านวณ 

คิด และแก้ปัญหา (Think and solve problems) ประกอบด้วย  
1. ประเมินสถานการณ์ และระบปัุญหาได้  
2. ค้นหาพร้อมประเมินหลายๆ มมุมองที่แตกต่างกนับนความเป็นจริง  
3. เข้าใจทุกแง่มุมของปัญหาที่เก่ียวข้องกับคน ระหว่างบุคคลทางด้านเทคนิค 

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
4. บอกได้ถึงสาเหตทุี่แท้จริงของปัญหานัน้ๆ   
5. หาวิธีการและสร้างสิ่งใหม่ๆในการส ารวจแนวทางที่เป็นไปได้ในการแก้ปัญหา  
6. พร้อมที่จะน าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ มาใช้เป็นแนวทางใน

การคิด ในการรับฟัง และแบ่งปันความรู้แก้ปัญหา และตดัสินใจ  
7. ประเมินแนวทางในการแก้ปัญหา เพื่อใช้ในการตดัสินใจและเป็นข้อเสนอแนะ  
8. น าแนวทางในการแก้ปัญหาไปใช้จริง  
9. ตรวจสอบผลของการแก้ปัญหานัน้ๆ และปรับปรุงเพื่อให้เกิดการพฒันา 
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2. ทกัษะการจดัการส่วนบุคคล เป็นทักษะทศันคติ และพฤติกรรมส่วนบุคคล ในการ
ที่จะ ขบัเคลื่อนให้บคุคลนัน้เจริญก้าวหน้าในการท างาน 

การแสดงพฤติกรรม และทศันคติในเชิงบวก  ประกอบด้วย 
1. รู้สกึดีกบัตวัเอง และมีความมัน่ใจในตวัเอง  
2. จัดการกบัคน ปัญหา และสถานการณ์ต่างๆ ด้วยความยุติธรรม ความซื่อตรง 

และมีจริยธรรม  
3. ตระหนกัถึงความพยายาม อตุสาหะของตนเอง และคนอ่ืน  
4. ดแูลสขุภาพของตนเอง  
5. แสดงให้เห็นถึงความคิดริเร่ิม ความสนใจ และความพยายาม 

การแสดงความรับผิดชอบในเร่ืองต่างๆ ประกอบด้วย 
1. ตัง้เป้าหมาย และจัดล าดับให้เกิดความสมดุลระหว่างการท างาน พร้อมกับ

ด้านการด าเนินชีวิต 
2. วางแผน และจดัสรรเวลา เงิน และอื่นๆเพื่อให้บรรลเุปา้หมายที่ตัง้ไว้  
3. ประเมิน ให้น า้หนกั และจดัการกบัความเสี่ยงต่างๆ  
4. รับผิดชอบการกระท าต่อตนเอง และการกระท าของกลุม่  
5. รับผิดชอบต่อสงัคม และมีสว่นร่วมกบัชมุชน 

ความสามารถในการปรับตวั ประกอบด้วย  
1. สามารถท างานได้คนเดียวได้ และสามารถท างานโดยเป็นส่วนหนึ่งของทีมได้

โดยที่ไม่มีอปุสรรคในการท างาน โดยให้งานส าเร็จไปด้วยดี 
2. สามารถท างานหลายๆ อย่างในเวลาเดียวกนัได้  
3. มีความคิดสร้างสรรค์สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้ : ชีแ้นะ หรือแนะน าทางเลือก 

หรือวิธีการท่ีจะน าไปสูเ่ปา้หมาย และท างานได้ส าเร็จ  
4. เปิดรับ และสนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์  
5. เรียนรู้จากความผิดพลาด สะท้อนกลบัรับมือกบัความไม่แน่นอน 

การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย  
1. ยินดีที่ได้เรียนรู้และก้าวหน้าตลอดเวลา  
2. รู้จดุแข็งของตนเอง และรู้ว่าจะต้องพฒันาตนเองอย่างไร  
3. ตัง้เปา้หมายที่จะเรียนรู้  
4. ระบ ุและเข้าถึงแหลง่เรียนรู้ รวมถึงหาโอกาสในการเรียนรู้  
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5. วางแผนการเรียนรู้เพื่อให้บรรลเุปา้หมายของตนเอง 
ความปลอดภัยในการท างาน คือ เป็นการให้ความส าคญัเก่ียวกบัสขุภาพของตนเอง 

และของคนอ่ืน และมีกระบวนการในการปฏิบติังานที่ปลอดภยั 
3. ทักษะการท างานเป็นทีม เป็นทกัษะและคณุสมบติัที่จ าเป็นในการมีส่วนร่วมที่ท า

ให้ เกิดความเจริญงอกงาม แรงงานจะมีความก้าวหน้าต่อเมื่อได้เตรียมพร้อมในการเพิ่มมลูค่าของ
ผลลพัธ์ของงานนัน้ๆ โดยจะต้องมีคณุลกัษณะดงันี ้

สามารถท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้ ประกอบด้วย  
1. เข้าใจ และสามารถท างานกลุม่ที่อยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงได้  
2. มัน่ใจว่าเข้าใจวตัถปุระสงค์ และเปา้หมายของทีมอย่างชดัเจน  
3. มีความยืดหยุ่น โดยการเคารพ เปิดใจ รับฟังความคิดเห็น ทัศนะต่างๆ และ

การมี สว่นร่วมของสมาชิกในกลุม่  
4. ตระหนกัถึงความหลากหลายของความเฉพาะตวัของแต่ละบุคคล และเคารพ

ความคิดเห็นที่แตกต่างของบุคคลอ่ืน  
5. ยอมรับ และให้ข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์ ด้วยความเคารพ  
6. มีส่วนร่วมในการท างานเป็นทีมโดยการแบ่งปันข้อมูล และท าในสิ่งที่มีความ

ช านาญ หรือความถนดัเฉพาะของแต่ละบคุคล  
7. เป็นผู้น าและผู้ตามตามความเหมาะสม สร้างแรงจูงใจให้กับกลุ่มเพื่อให้เกิด

การ ปฏิบติังานที่มีประสิทธิภาพ  
8. เข้าใจความขดัแย้งภายในกลุม่ เพื่อหาวิธีการแก้ไขปัญหา 
9. จดัการ และแก้ไขปัญหาความขดัแย้งได้อย่างเหมาะสม 

การมีสว่นร่วมในงาน และโครงการ ประกอบด้วย  
1. วางแผน ออกแบบ และด าเนินโครงการตั ง้แต่ต้นจนจบโครงการด้วย

วตัถปุระสงค์ที่ได้รับการออกแบบอย่างดี และมีผลลพัธ์ที่ชดัเจน  
2. พฒันาแผนงาน รับฟังข้อเสนอแนะ ทดสอบ แก้ไข และด าเนินการ 
3. ท างานให้มีคณุภาพตามมาตรฐานที่ตกลงไว้   
4. เลือกใช้เคร่ืองมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมส าหรับการท างาน  
5. ปรับตวัให้เข้ากบัความต้องการท่ีเปลี่ยนแปลง รวมถึงปรับให้เข้ากบัข้อมลูต่างๆ  

ที่เปลี่ยนแปลงไป  
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จากการที่ได้ศึกษา ความหมาย แนวคิดเก่ียวกับทักษะที่จ าเป็นส าหรับการถูกจ้าง
งาน รวมทัง้การก าหนดกรอบ ผู้ วิจัยจึงเห็นควรเพื่อให้เกิดข้อมูลเชิงประจักษ์ที่จะเป็นที่มาของ
ทักษะประกอบ จึงได้ท าการสังเคราะห์ เปรียบเทียบแนวคิด แล้วผู้ วิจัยมีการเลือกทักษะ และ
พิจารณาทักษะที่จ าเป็นส าหรับการถูกจ้างงาน โดยคดัเลือกทักษะที่มีการน าเสนอแล้วสอดคล้อง 
ซ า้กนัมากที่สดุ เป็นทกัษะที่จ าเป็นส าหรับการถูกจ้างงานเพื่อน าไปใช้ในการวิเคราะห์ แต่ละทกัษะ 
และน ามาสู่การก าหนดนิยามเชิงปฏิบติัการ อีกทัง้การสร้างเคร่ืองมือครัง้นีจ้ะต้องมีทักษะหลาย
ทักษะที่แตกต่างกัน นอกจากที่ผู้ วิจัยจะก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการแล้วนัน้ จึงต้องมีการศึกษา
เอกสาร แนวคิด งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับทักษะที่ได้มาจากการ ตาราง 3 แล้วนัน้ จะต้องก าหนด
เกณฑ์พฤติกรรมที่เกิดในแต่ละทกัษะมาเป็นระดบัการให้คะแนนของแบบวดั 

ตาราง 3  ผลการสงัเคราะห์เอกสาร แนวคิดที่เก่ียวกบัทกัษะที่จ าเป็นส าหรับการถูกจ้างงาน 
(Employability skills) 

                  แนวคิด 
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1. การสื่อสาร  
(Communication) 

        8* 

2. การท างานเป็นทีม  
(Team work) 

        6* 

3. การแก้ปัญหา  
(Problem solving) 

        8* 

4. การริเร่ิมงานส าหรับองค์กร  
(Initiative and enterprise) 

        3 
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ตาราง 3 (ต่อ) 

                  แนวคิด 
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5. การวางแผน  
และจดัระเบียบแบบแผน  
(Planning and organizing) 

        5* 

6. การจดัการตนเอง  
(Self-management) 

        3 

7. การเรียนรู้ตลอดชีวิต  
(Life-long learning)   

        6* 

8. เทคโนโลยี และคอมพิวเตอร์ 
(Technology and Computer) 

        4 

9. ความสามารถทางด้านภาษา  
(Linguistic Skills) 

        3 

10. ความคิดสร้างสรรค์  
(Creative Thinking) 

        4 

11. ลกัษณะสว่นบคุคล  
(Personal qualities) 

        3 

12. ภาวะผู้น า (Leadership)         1 
13. ข้อมลูสารสนเทศ ตวัเลข
วิทยาศาสตร์ (Information) 

        4 
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จากตาราง 3 เมื่อผู้วิจยัได้สงัเคราะห์ แนวคิดการน าเสนอทกัษะที่จะเป็นส าหรับการถูกจ้า
งานของแนวคิดหลกัทัง้ 8 แนวคิด ที่มาจากต่างประเทศ และในประเทศแล้วนัน้ พบว่า ทักษะที่
จ าเป็นส าหรับการถูกจ้างงาน ที่มีซ า้กนัมากที่สุด อันดับแรก คือ ทักษะการสื่อสาร กับ ทักษะการ
แก้ปัญหา รองลงมาเป็นทักษะการท างานเป็นทีม ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต และทักษะการ
วางแผน และจดัระเบียบแบบแผน ตามล าดบั  

 
1.3 ทักษะการสื่อสาร (Communication skill) 

การสื่อสาร จดัเป็นกระบวนการในการสร้างความปฏิสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล ในสงัคม
หรือในกลุ่ม เป็นกระบวนการที่เกิดขึน้ระหว่างผู้ เก่ียวข้อง โดยรู้ตัวเอง - ไม่รู้ตัวเอง แต่ละบุคคลที่
เก่ียวข้องจะเป็นทัง้ผู้ ส่งสารและรับสารไปด้วยกัน ในช่วงเวลาเดียวกัน โดยทั่วไปนัน้จะเป็นการ
สื่อสารในรูปแบบการสื่อสารแบบสองทาง (two-way Communication) เนื่องจากการสื่อสารคือ
ลกัษณะการแสดงออกพี่ไปสูฝ่่ายใด ฝ่ายหนึ่งเพื่อให้รับรู้ความต้องการของผู้สง่สารออกมา ดงันัน้ผู้
สื่อสารที่ดีจึงต้องเป็นทัง้ผู้ ส่งสารที่ดี และผู้ รับสารที่ดีในเวลาเดียวกนั มีนกัวิชาการ ให้ความหมาย
ของการสื่อสาร  ดงันี ้

ความหมายของการสื่อสาร 
Lewis และ Slade (1994: 4) ให้ความหมาย หมายถึง การแสดงความคิด หรือ

ความรู้สึก ผ่านการใช้ลักษณะของรูปแบบภาษาที่ เพื่อเป็นการสื่อความให้ผู้ รับสารนัน้มีความ
เข้าใจตรงกบัผู้ที่เป็นบคุคลต้นทางในการสง่สาร 

Hybel (1995: 6) ให้ความหมาย หมายถึง กระบวนการซึ่งมนษุย์ใช้แลกเปลี่ยนข้อมลู 
ความคิด และความรู้สกึซึง่กนัและกนัโดยการพดู การเขียน และท่าทาง 

Walton และ Nayne (1995: 2) ให้ความหมาย หมายถึง ภาษา สื่อสาร มีหลากหลาย
วิธี เช่น การเขียน การพูด การแสดงออกทางท่าทาง จะต้องเป็นการส่ง-รับสาร ตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป 
ถ้าผู้ รับสารนัน้เข้าใจได้ในสารที่ส่งมานัน้ แสดงถึงการสื่อสารในครัง้นัน้ๆ เป็นการสื่อสารที่จัดว่ามี
ประสิทธิภาพ-ประสิทธิผล 

Hymes (1979: 4) ให้ความหมาย หมายถึง การสง่ภาษาเพื่อให้สามารถมีการตีความ
ภาษาได้ถูกต้องเหมาะสม เมื่อมีการปฏิสมัพันธ์กับบุคคลอ่ืนๆ ในสงัคม โดยสามารถที่จะรู้ได้ว่า
กาลเทศะในการสื่อสารอย่างเหมาะสม 

คุณลักษณะและองค์ประกอบของการสื่อสาร 
พฤติกรรมที่แสดงออกเพื่อสื่อสารตามจุดมุ่งหมายของผู้ที่เป็นผู้ส่งสาร เพื่อให้ผู้ รับ

สารสามารถใช้ความหมายท่ีเกิดจากการสื่อสารได้ถูกต้องทาง โดยการสื่อสารสามารถท าได้ทัง้ทาง
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รูปแบบภาษากาย ภาษาเขียน หรือภาษาพูด โดยจะต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกบัการสื่อสารแต่ละ
ครัง้ซึ่ง การสื่อสารจะส าเร็จได้จะมีองค์ประกอบในรูปแบบต่างๆนัน้จะขึน้อยู่กบั ประสบการณ์ทาง
สงัคมเจตคติของคู่สนทนา ตลอดจนสถานที่และเวลาในการสนทนาเพื่อให้สามารถใช้รูปแบบ และ
การสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถติดต่อสื่อสารได้ในชีวิตจริง พร้อมทัง้สามารถน าไป
ปรับใช้ในการประกอบอาชีพ 

นงลักษณ์ ศรีอัษฎาพร เจริญงาม (2541: 67) ได้กล่าวถึง ความสามารถในการ
สื่อสารมีลกัษณะเป็นเสมือนทรัพยากร(Resource-oriented)ส่วนบุคคลมีไว้เพื่อใช้ในกระบวนการ
สื่อความต้องการให้ผู้ อ่ืนรับรู้ ซึ่งทรัพยากรความสามารถในการสื่อสารภายในองค์กรจัดเป็นสิ่ง
ส าคญัเพื่อให้ผู้ปฏิบติังานได้เข้าใจตรงกนั มีองค์ประกอบ 2 มิต ิ

มิติที่1 ความรู้เชิงกลยุทธ์ในการสื่อสาร (Strategic communication knowledge) 
หมายถึง ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับวิธีการพูดและการแสดงออกในสถานการณ์หนึ่งๆ ได้อย่าง
เหมาะสม มีความเข้าใจเก่ียวกับกฎเกณฑ์ สญัลกัษณ์ ความหมายต่างๆ ที่ถูกก าหนดขึน้รวมถึง
การรับรู้และเข้าใจในความแตกต่างระหว่างบุคคล สามารถบอกได้ว่าควรจะสื่อสารอะไร กบัใคร ที่
ไหน เมื่อไหร่ ด้วยวิธีการใด จึงจะเหมาะสมเพื่อให้ประสบความส าเร็จในการสื่อสาร 

มิติที่ 2 เทคนิคหรือทกัษะการสื่อสาร (Tactical communication or communication 
skills) หมายถึง วิธีการที่จะน าความรู้เชิงกลยุทธ์ในการสื่อสารไปใช้ในกระบวนการสื่อสารให้เกิด
ประสิทธิภาพ (Efficiency) และประสิทธิผล (Effectiveness) 

ชัญญา ลีศ้ัตรูพ่าย (2557: 175) กล่าวว่า การสื่อสารโดยการสนทนาที่มุ่งเน้นให้ผู้
สื่อสารท าหน้าที่เป็นผู้ที่เอือ้ให้ตนเองรวมถึงผู้ที่เป็นคู่สนทนา หรือกลุ่มบคุคลที่ร่วมสนทนามีโอกาส 
คิดพิจารณาใคร่ครวญ ประสบการณ์และสิ่งต่างๆ ตามความเป็นจริงด้วยความเป็นมิตรเพื่อ
ก่อให้เกิดความสนิทสนม เกิดความคิด ความเข้าใจที่ถกูต้องดีงาม น าไปสูค่วามสขุจากการสื่อสาร 
โดยแบ่งเป็นทกัษะที่ส าคญั 7 องค์ประกอบต่อไปนี ้

1. การเปิดเผยตนเองและการเชื่อมสมาน หมายถึง การที่บุคคลที่เป็นผู้สนทนามี
การเปิดเผยตนเองตามความเป็นจริง แสดงความเป็นมิตร พร้อมที่จะสนทนาโดยลดการให้
ความส าคญักบัตวัตน แล้วเปิดกว้างพร้อมที่จะรับรู้เร่ืองราวและสภาวะเหตกุารณ์ต่างๆ 

2. การให้เกียรติตนเองและคู่สนทนา หมายถึง การที่บคุคลที่สนทนาเห็นว่าตนเอง
และคู่สนทนาเป็นมิตร แสดงการสนทนาที่ไม่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล อยู่บนพืน้ฐานของ
ความสภุาพ การให้เกียรติและเห็นว่าทกุคนมีศกัด์ิศรีและความเท่าเทียมกนั 
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3. การรับฟังอย่างมีประสิทธิภาพ หมายถึง การที่บุคคลรับฟังการสนทนาด้วย
จิตใจที่สงบ อดทน ไม่รู้สกึเบื่อหน่ายและสามารถจบัใจความส าคญัของการสนทนาได้ 

4. การเข้าใจในตัวบุคคลด้วยความเห็นอกเห็นใจและไม่ตัดสิน หมายถึง การที่
บคุคลรับฟังคู่สนทนาด้วยความเต็มใจ เห็นอกเห็นใจ มีใจที่เป็นกลาง ตามความเป็นจริง ไม่ตดัสิน
ประเมินค่าว่าถูกหรือผิดโดยใช้ความรู้สึกหรือด้วยคิดเอาเอง และไม่แสดงท่าทีไม่ยอมรับเมื่อเกิด
ความคิดเห็นที่แตกต่าง 

5. การสะท้อนความรู้สึก หมายถึง การที่บุคคลสามารถสังเกตสภาวะอารมณ์ 
ความรู้สกึของคู่สนทนา และสามารถบอกหรือสร้างสภาวะของการตระหนกัรู้และพิจารณาอารมณ์
ได้ตามความเป็นจริง 

6. การท าให้เกิดความเข้าใจที่กระจ่างชัด หมายถึง การที่บุคคลมีความสามารถ
ในการสอบทาน หรือตัง้ค าถามในเร่ืองที่เก่ียวกับการสนทนาเพื่อให้เกิดความกระจ่าง พยายาม
กระตุ้นให้คู่สนทนาพิจารณาถึงรากฐานแห่งเหตผุล และปัญหาในเร่ืองที่ได้สนทนาความเป็นจริง 

7. การสนับสนุน หมายถึง การที่บุคคลให้การสนับสนุนทางอารมณ์ความรู้สึก
ผ่านทางวจนภาษาและอวจนภาษาด้วยความจริงใจ เป็นธรรมชาติ สร้างบรรยากาศที่อบอุ่นจริงใจ
เมื่อคู่สนทนามีอารมณ์ความรู้สึกทางลบเพื่อให้การสนทนาเป็นไปด้วยความราบร่ืนเกิดความ รู้สึก
ทางบวกขึน้ 

เบอร์โร (Berlo David Kenneth, 1960) กล่าวว่า องค์ประกอบของการสื่อสารมี 4 
ประการ ได้แก่ ผู้ ส่ง(Source) ข่าวสาร (Message) ช่องทางในการส่ง (Channel) และ ผู้ รับ 
(Receiver) โดยแต่ละองค์ประกอบต่างท าหน้าที่แตกต่างกนั ดงันี ้

1. ผู้ส่งสาร (Source) ลกัษณะบุคคลที่มีทกัษะการสื่อสารในระดบัเบือ้งต้น โดยมี
ความสามารถในการเข้าใจในเนือ้หาของสาร รวมทัง้มีทัศนคติที่ดีต่อผู้ รับทุกรูปแบบ ยอมรับในตัว
ผู้ รับสาร เข้าใจรูปแบบที่จะส่งสาร พร้อมสามารถปรับระดับเนือ้หาของสารให้เหมาะสมก่อน
ด าเนินการสง่สาร อีกทัง้ยงัค านึงถึงพืน้ฐานทางสงัคมและวฒันธรรมของผู้ รับสาร 

2. ข่าวสาร (Message) เนือ้หาของข้อมลูที่ต้องใช้เพื่อส่งให้ฝ่ายผู้ รับมีความเข้าใจ
ตรงกนั สามารถด าเนินการต่อไปได้ตามความเหมาะสม 

3. ช่องทางการสื่อสาร (Channel) ลักษณะของเส้นทางที่ผู้ส่งสาร จะต้องมีการ
เลือกให้ใช้ในการส่งสาร เพื่อไปสู่ผู้ รับสาร และเกิดความเข้าใจที่ตรงกันจึงถือได้ว่า ข่าวสาร หรือ
ข้อมลูนัน้ส าเร็จ ตวัอย่างช่องทาง เช่น การสนทนา การเขียน การแสดงท่าทาง  
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4. ผู้ รับสาร (Receiver) ลกัษณะบุคคลที่ต้องมีการรับข้อมูลจาก ผู้ส่งสารถือเป็น
ลักษณะประกอบของทักษะการสื่อสาร ที่จะต้องท าความเข้าใจในข้อมูล หรือเป็นผู้ รับสารที่มี
ประสิทธิภาพ แต่ต้องตัง้อยู่บนทัศนคติ ระดบัความคิด พืน้ฐานทางสงัคมที่ดีต่อ เพื่อให้เข้าใจสาร
นัน้ได้อย่างแท้จริง 

ดี น  แบล เล่ ย์  และป า ร์ค เกอ ร์  (Deen Bailey & Parker, 2002: 87) กล่ าวถึ ง 
องค์ประกอบของการสื่อสารว่า การสื่อสารเป็นการแลกเปลี่ยนทางความคิด และความต้องการ
ของผู้ส่งสาร ผ่านการใช้ค าพดู การเขียน ท่าทาง และการแสดงออกทางอารมณ์ ความคิด ซึ่งจะมี
องค์ประกอบ หรือลกัษณะที่จะท าให้เกิดการสื่อสารได้ดี ดังนี ้การน าเสนอเพื่อสื่อความที่ดี เป็น
ผู้ ฟังที่เหมาะสม การสื่อสารที่ชัดเจนทัง้ในด้านความคิด ความรู้สึก ทัง้ยังถ่ายทอดความคิดหรือ
แนวทาง แผนในการปฏิบติังานให้ผู้ อ่ืนได้ชดัเจน 

นีลเลย์ (Neeley, 2004: 54-56) กล่าวถึง องค์ประกอบของการสื่อสารโดยมีการแบ่ง
องค์ประกอบไว้ ดงันี ้

1. ก า ร เข้ า ใจ พื ้น ฐ า น ข อ งทั ก ษ ะ ก า รสื่ อ ส า ร  (Understanding Basic 
Communication Skills) ซึ่งจะต้องประกอบด้วยการเข้าใจในการฟังหรือการพดูโต้ตอบ กบับุคคล
ที่หลากหลาย 

2. การแสดงออก (Express Themselves) ซึ่งจะประกอบด้วย การแสดงออกทัง้
ทางด้านค าพดู ความคิด และความรู้สกึ 

3. การรับฟังผู้ อ่ืน (Listen to Others) ซึง่จะประกอบด้วย มีความตระหนกัรู้ในการ
เป็นผู้ ฟังรับข้อมูลที่ดี การรับรู้ว่าบุคคลอ่ืนมีการสื่อสารที่แตกต่างกนัตามลกัษณะของแต่ละบุคคล 
พยายามตัง้ใจฟังบุคคลอ่ืนให้ดี หลงัจากนัน้ทบทวนความคิดของบุคคลอ่ืนที่อยู่เป็นผู้ รับฟังเมื่ อมี
การสนทนา 
 

จากความหมาย และองค์ประกอบของการสื่อสารข้างต้นนัน้ ผู้วิจัยสามารถสรุปเพื่อ
เป็นแนวทางใช้ในการสร้างแบบวดัทกัษะที่จ าเป็นส าหรับการถูกจ้างงาน โดยที่ในสว่นของ “ทักษะ
การสื่อสาร” หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลในการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลใน
สงัคมหรือในกลุม่ตามสภาพแวดล้อม และสถานการณ์ต่างๆ ซึง่การสื่อสารเป็นการแลกเปลี่ยนทาง
ความคิด และความต้องการของผู้ส่งสาร สู่ผู้ รับสาร หรือข้อความระหว่างบุคคลเป็นการใช้ค าพูด 
การเขียน กริยาท่าทาง และศิลปะของการแสดงออกทางอารมณ์และความคิด โดยมีการเลือกใช้
รูปแบบการสื่อสารได้ด้วยความคล่องแคล่ว อย่างเหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการ เช่น การแสดงความ
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คิดเห็น การแสดงความต้องการ การแสดงความชื่นชม การเจรจาต่อรอง การปฏิเสธ การช่วยเหลือ 
โดยพยายามแสดงออกให้บรรลุเป้าหมายได้ โดยมีลักษณะที่เหมาะสมในการสร้างเคร่ืองมือใน
งานวิจยันีอ้อกเป็น 2 องค์ประกอบ ดงันี ้

1. เข้าใจในการรับสาร และโต้ตอบ หมายถึง การรับรู้ เข้าใจในการการสื่อความของ
บุคคลที่หลากหลายในแต่ละสถานการณ์ ได้อย่างเหมาะสม ที่ผ่านการสื่อสารหลากหลายรูปแบบ 
เพื่อให้สามารถสื่อสาร เข้าใจตรงกนัทัง้ผู้ รับและผู้สง่สาร สามารถบอกได้ว่าควรจะสื่อสารกลบัอะไร 
กบัใคร ที่ไหน เมื่อไหร่ จึงจะเหมาะสมเพื่อให้ประสบความส าเร็จในการสื่อสาร 

2. รูปแบบการสื่อสาร หมายถึง วิธีการที่จะน าความรู้เชิงกลยุทธ์เทคนิคในการสื่อสาร
ไปใช้ในกระบวนการสื่อสารให้เกิดประสิทธิภาพ (Efficiency) และประสิทธิผล (Effectiveness) ซึ่ง
จะต้องเกิดความรับรู้ – เข้าใจในการรับข้อมูลเป็นอย่างดี และรับรู้ว่าบุคคลอ่ืนมีการสื่อสารที่
แตกต่างกันตามลักษณะของแต่ละบุคคล พยายามเลือกวิธีการโต้ตอบกลับสู่บุคคลอ่ืนให้ดี 
หลงัจากนัน้ทบทวนความคิดของบุคคลอ่ืนที่อยู่เป็นผู้ รับฟังเมื่อมีการสนทนา 
 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับทักษะการสื่อสาร 
มนลดา กล่อมแก้ว  (2555: 108-110) ได้ท าการสร้างแบบวัดทักษะชีวิตส าหรับ

นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยที่แบบวัดทักษะชีวิตที่สร้างขึน้มานัน้มีองค์ประกอบ
ทางด้านทกัษะการสื่อสาร และมีเคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบวดัทกัษะชีวิตเป็นแบบวดั
สถานการณ์ 3 ตวัเลือกที่มีระดบัการให้คะแนน 1,2 และ 3 ตามล าดบั โดยด้านทกัษะการสื่อสารมี
จ านวน 7 ข้อ ซึ่งคุณภาพเคร่ืองมือมีค่า ดัชนีความสอดคล้อง(IOC) อยู่ระหว่าง .60 ถึง 1.00 ค่า
อ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง .36 ถึง .64 มีความเชื่อมั่นทักษะการสื่อสารจากการหาค่าสมัประสิทธ์ิ

แอลฟาของครอนบาค (Chronbach’s Alpha Coefficient หรือ α) มีค่าเท่ากบั .72 
ฐิ ตินัน ท์  สัมมานุช  (2556: 102-110) ได้ท าการส ร้างแบบวัดอัตลักษณ์ นิสิต

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒด้านการมีทักษะสื่อสาร มี เคร่ืองมือที่ ใช้ในวิจัยครัง้นี เ้ป็น
แบบสอบถาม แบบมาตรประมาณค่า(Rating Scale) 5 ระดับ จ านวน 80 ข้อรวมทุกด้าน โดยมี
คุณภาพเคร่ืองมือที่ใช้ ดัชนีความสอดคล้อง(IOC) จากผู้ เชี่ยวชาญ จ านวน 7 คน  ทัง้ฉบับอยู่
ระหว่าง .43 ถึง 1.00 อ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง .47 ถึง .73  

น า้ทิพย์ องอาจวาณิชย์ (2556: 53) ได้ท าการพฒันาแบบวดัทกัษะแห่งศตวรรษที่ 21 
ตามการรับรู้ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น : การประยกุต์ใช้แนวคิดการเข้าถึงคณุลกัษณะที่
มุ่งวัดของแบบสอบ โดยที่แบบวัดมีองค์ประกอบเป็นทักษะการสื่อสารเป็นหนึ่งในองค์ประกอบ
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ย่อย มีเคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมลูเป็นรูปแบบมาตรประมาณค่า(Rating Scale) 5 ระดบั มาตร
ประมาณค่าเชิงพฤติกรรม(behaviorally anchored rating scale: BARS) โดยประยุกต์แนวคิด
การเข้าถึงคุณลกัษณะที่มุ่งวัดของแบบสอบ (test accessibility) และแบบวัดการตอบตามความ
ปรารถนาของสงัคม (social desirability scale) ซึ่งคุณภาพเคร่ืองมือมีค่า ดัชนีความสอดคล้อง
(IOC) อยู่ระหว่าง .60 ถึง 1.00 ค่าอ านาจจ าแนกทกุข้อค าถามมีค่ามากกว่า .2  

ชัญญา ลีศ้ัตรูพ่าย (2557: 177) ได้วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของทักษะการ
สื่อสารแบบกัลยาณสนทนาของวัยรุ่นตอนปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร และมีเคร่ืองมือที่ใช้ใน
การวิจยัเป็นแบบสอบถามให้เลือกตอบ และมาตรเป็นมาตรแบบประเมินค่า (Rating scale) โดยมี
คณุภาพเคร่ืองมือที่ใช้ดชันีความสอดคล้อง(IOC) อยู่ระหว่าง .60 ถึง 1.00 ค่าอ านาจจ าแนกทุกข้อ
ค าถามมีค่ามากกว่า .3 และมีความเชื่อมั่นทัง้ฉบับจากการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอ

นบาค (Chronbach’s Alpha Coefficient หรือ α) มีค่าเท่ากบั .91 
ชนดัดา เทียนฤกษ์ (2557: 36-48) ได้พฒันาโมเดลการวดัทักษะชีวิต และอาชีพของ

นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายในศตวรรษที่ 21 ซึ่งในการวิจยันัน้ มีด้านทกัษะการสื่อสาร
เป็นองค์ประกอบจากทัง้หมด 4 องค์ประกอบของการวิจยั โดยเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยัเป็นรูปแบบ
วัดทักษะเชิงสถานการณ์ โดยมีส่วนที่เป็นสถานการณ์และใช้ในการตอบค าถามจ านวน 4 ข้อ
ค าถามต่อ 1 สถานการณ์ มี 3 ตัวเลือก และมีข้อค าถามปลายเปิด โดยมีคุณภาพเคร่ืองมือที่ใช้มี
ค่าดัชนีความสอดคล้อง(IOC) อยู่ระหว่าง .60 ถึง 1.00 ค่าอ านาจจ าแนก(r) .22 ถึง .45 ค่าความ
ยาก(P) .72  ถึง .80  และมีความเชื่อมั่นในองค์ประกอบทักษะการสื่อสาร จากค่าสัมประสิทธ์ิ

แอลฟาของครอนบาค(Chronbach’s Alpha Coefficient หรือ α) มีค่าเท่ากบั .77 
วิลาวัณย์ พรพัชรพงศ์ (2560: 78-79) ได้ท าการศึกษาเก่ียวกับการสื่อสารโดยใช้

เทคโนโลยีเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษสาหรับผู้ เรียนปริญญาบัณฑิต  และมี
เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบทดสอบ 4 ตัวเลือก ซึ่งคุณภาพเคร่ืองมือมีค่าดัชนีความ
สอดคล้อง(IOC) อยู่ระหว่าง .67 ถึง 1.00  ค่าความยาก(P) 0.23 ถึง 0.80 ค่าอานาจ าแนก (r) อยู่
ตัง้แต่ 0.20 ถึง 0.80 และหาค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั โดยใช้สตูร KR-20 ของคเูดอร์-ริชาร์ดสนั มีค่า
ความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.82 

รุ่งนภา จันทรา (2560: 184) ได้ท าการศึกษาทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ของ
นักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี โดยที่มีองค์ประกอบทางด้าน
ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ  และมี เคร่ืองมือที่ ใช้ในการเก็บข้อมูล
แบบสอบถามเป็นมาตรแบบประเมินค่า (Rating scale) 5 ระดับ เป็นทักษะด้านการสื่อสาร 
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สารสนเทศ และรู้เท่าทนัสื่อ จ านวน 9 ข้อ ค่าดชันีความสอดคล้อง(IOC) อยู่ระหว่าง .60 ขึน้ไปทุก
ข้อ และมีความเชื่อมัน่ในองค์ประกอบทกัษะการสื่อสาร จากค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค

(Chronbach’s Alpha Coefficient หรือ α) มีค่าเท่ากบั .91 และทัง้ฉบบัมีค่าเท่ากบั .96 
 

1.4 ทักษะการแก้ปัญหา (Problem solving skill) 
เป็นทกัษะที่บคุคลทุกคนต้องมีโอกาสที่จะเผชิญกบัสถานการณ์ที่แปลกใหม่ซึ่งไม่เคย

พบมาก่อน และมีการจงูใจให้สามารถท าในสิ่งนัน้จนสามารถบรรลถุึงเปา้หมาย การที่บคุคลนัน้ไม่
สามารถด าเนินการตอบสนองให้บรรลุเป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายได้ทนัที นัน่หมายความว่าเขาได้
เผชิญกบัสิ่งที่เรียกว่า “ปัญหา” การแก้ปัญหาจะต้องเชื่อมโยงกบัพฒันาการ ประสบการณ์ส่วนตวั
พร้อมที่จะท าการตอบสนองให้มีการขจดัอปุสรรคที่ผ่านเข้ามาอาจเกิดมาจากการเรียนรู้เดิมมาใช้
ในการเผชิญกบัปัญหาใหม่ นอกจากนีก้ระบวนการทางสมองจะคิดค้นหาหลกัการใหม่ๆ หาเหตผุล
และท าการวิเคราะห์สถานการณ์ดงักลา่ว (ศิริโสภาคย์ บรูพาเดชะ, 2528) 

ความหมายของการแก้ปัญหา 
สมชาย สุริยะไกร (2550) ได้เสนอความหมายของการแก้ปัญหาว่าหมายถึง การ

แก้ปัญหาที่เกิดขึน้ในชีวิตประจ าวนั ทัง้เร่ืองส่วนตวั และการท างาน โดยน าเอาความรู้ที่มีอยู่ มาใช้
ในการพิจารณากับลกัษณะของปัญหาที่มีการล าดับขัน้ตอนของการแก้ปัญหาอย่างเป็นขัน้ตอน 
เพื่อแก้ไขปัญหาให้หมดไปและบรรลจุดุมุ่งหมายท่ีตนเองต้องการ 

อรรจน์ บณัฑิตย์ (2550) ได้เสนอความหมายของการแก้ปัญหาว่าหมายถึง กิจกรรม
ทางความคิดในการรวบรวม วิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลเพื่อผลในการตัดสินใจอย่างใดอย่าง
หนึ่งเมื่อต้องเผชิญกบัปัญหาหรือความยุ่งยากต่างๆ และผ่านไปได้จนส าเร็จ 

พีระนันท์ิ จีระย่ิงมงคล (2551)  ได้เสนอความหมายของการแก้ปัญหาว่าหมายถึง 
รูปแบบของแต่ละบุคคลที่จะท าการส ารวจ วิเคราะห์ผ่านกระบวนที่เป็นขัน้ตอน มีแบบแผนที่
ชดัเจนเพื่อหาทางแก้ไขในสิ่งที่แต่ละบุคคลก าลงัเผชิญปัญหาอยู่ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหานัน้ๆ 
ผ่านไปได้จนส าเร็จ ผ่านปัญหานัน้ได้ 

สุภัทรา ตันติวิทยามาศ (2554: 15-23) ได้เสนอความหมายของการแก้ปัญหาว่า
หมายถึง ทกัษะที่บคุคลพฒันาขึน้ได้เองเมื่อมีความพร้อมของวฒุิภาวะ และสามารถท าการพฒันา
ได้อย่างต่อเนื่องมากยิ่งขึน้เมื่อบุคคลนัน้ได้รับการเรียนรู้ สภาพสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกล่าวคือ 
บุคคลจะสามารถแก้ปัญหาได้จากง่ายไปสู่ปัญหาที่ยากขึน้นัน้เมื่อถึงวัยที่เหมาะสมโดยการ
แก้ปัญหาเป็นกิจกรรมที่บคุคลใช้ทกัษะ ความรู้ และประสบการณ์ในการที่จะน าทัง้หมดมาเพื่อเป็น
การวางแผนหาวิธีจัดการสภาพการณ์ที่มีความยุ่งยากไม่พึงประสงค์ โดยมีการก าหนดเป้าหมาย
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อย่างชดัเจนและกิจกรรมต่างๆจะยุติลงเมื่อบุคคลนัน้สามารถด าเนินการแก้ปัญหาได้ถึงเป้าหมาย 
โดยที่ปัญหานัน้เป็นได้ทัง้ในชีวิตประจ าวนั หรือการประกอบอาชีพ 

ศิริพร ครุฑกาศ  (2558: 45) ได้เสนอความหมายของการแก้ปัญหาว่าหมายถึง 
กระบวนการที่แต่ละบุคคลก าลงัจะเร่ิมต้นสู่การแก้ปัญหาโดยเร่ิมจากการรวบรวมข้อมลูของปัญหา 
และวิเคราะห์ให้ได้มาซึ่งสาเหตขุองปัญหา หลงัจากนัน้น าประสบการณ์ที่เกิดจากการเรียนรู้มาใช้
ในการเชื่อมโยงประสบการณ์กับสถานการณ์ที่เป็นปัญหาเข้าด้วยกัน และสามารถหาแนว
ทางแก้ไขอปุสรรคที่เกิดขึน้หรือขจดัปัญหาให้หมดไป 

คุณลักษณะ และองค์ประกอบของการแก้ปัญหา 
ความสามารถในการแก้ปัญหา หรือทักษะการแก้ปัญหา เป็นพฤติกรรมที่แสดงของ

บุคคลที่ท าให้ฟันฝ่าอุปสรรคไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้ โดยที่ใช้เหตุผลอย่างมีประสิทธิภาพรวมทัง้
การวิเคราะห์ส่วนต่างๆของกระบวนการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม โดยสามารถพิจารณาถึง
คณุลกัษณะ และองค์ประกอบของการแก้ปัญหา จากแนวคิดดงันี ้

มนลดา กล่อมแก้ว (2555: 42) ได้เสนอองค์ประกอบของการแก้ปัญหา 3 ด้าน คือ 
เป็นแนวทาง หรือกระบวนการที่นิยมใช้ในการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ต่างๆ ให้เหมาะสมและ
สามารถบรรลเุปา้หมาย และผ่านพ้นอปุสรรค ปัญหานัน้ไปได้ส าเร็จ 

1) ความสามารถในการรับรู้และเข้าใจปัญหา 
2) การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบเป็นขัน้ตอน  
3) การแก้ไขปัญหาอย่างยืดหยุ่นและมีสติ 

ศิริพร ครุฑกาศ (2558: 7-8) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของการแก้ปัญหา หมายถึง 
ความสามารถของบุคคลที่จะรวบรวมความรู้ ประสบการณ์ ทัง้การล าดบัความคิดเพื่อให้สามารถ
แสดงออกถึงการตัง้มั่นในการปัญหาให้หมดไป ซึ่งทักษะการแก้ปัญหานีเ้ป็นทกัษะการแก้ปัญหา
จะประกอบด้วยกนั 5 องค์ประกอบดงันี ้

1. รวบรวมข้อมูล คือ ความสามารถในการสืบค้น เพื่อหาข้อเท็จจริงเก่ียวกบัสิ่งที่
คาดว่าจะเป็นสาเหตขุองปัญหา หรือก่อให้เกิดปัญหา 

2. ประเมินปัญหา ความสามารถในการน าข้อมูลที่ได้จากการรวบรวม มา
วิเคราะห์หาประเด็นต่างๆ เพื่อจดัล าดบัของปัญหา 

3. วางแผนแก้ปัญหา ความสามารถในการคาดการณ์ ถึงรูปแบบขัน้ตอนของการ
จะเร่ิมต้นแก้ปัญหาเพื่อให้ด าเนินงานได้ 
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4. ปฏิบติัการแก้ปัญหา ความสามารถจะน าขัน้ตอน หรือแผนที่ได้วางไว้ส าหรับ
การแก้ปัญหาสูก่ารปฏิบติั หาทางแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม และส าเร็จ  

5. ประเมินผลการแก้ปัญหา การพิจารณา ตรวจสอบความส าเร็จในการแก้ปัญหา
ถึงความส าเร็จที่เกิดขึน้ และพิจารณาข้อดี ข้อด้อย ที่เกิดมาจากการแก้ปัญหาในทกุขัน้ตอน 

มอร์แกน (Morgan, 1978 อ้างถึงใน สุคนธ์ สินธพานนท์, วรรัตน์ วรรณเลิศลักษณ์ 
และ พรรณี สินธพานนท์ , 2552) สรุปถึงองค์ประกอบของการแก้ปัญหาของบุคคลจะมีความ
แตกต่างกนั ทัง้นีเ้นื่องมาจาก องค์ประกอบต่อไปนี ้  

1) สติปัญญา ผู้ที่มีสติปัญญาดีจะคิดแก้ปัญหาได้ดี 
2) แรงจงูใจ เป็นสิ่งที่จะ ทาให้เกิดแนวทางในการคิดแก้ปัญหา 
3) ความพร้อมในการแก้ปัญหาใหม่ๆ โดยใช้ประสบการณ์และความรู้เดิม 
4) การเลือกวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

จากความหมาย และองค์ประกอบของการแก้ปัญหาข้างต้นนัน้ ผู้ วิจัยสามารถสรุป
เพื่อเป็นแนวทางใช้ในการสร้างแบบวัดทักษะที่จ าเป็นส าหรับการถูกจ้างงาน โดยที่ในส่วนของ 
“ทกัษะการแก้ปัญหา” หมายถึง  ลกัษณะของบุคคลที่มีทกัษะในการท ากิจกรรมโดยมีกระบวนการ
ท างานทางความคิด วิเคราะห์ พร้อมทัง้สามารถรับรู้ปัญหา สาเหตุของปัญหา โดยที่ปัญหานัน้
เป็นได้ทัง้ในชีวิตประจ าวนั แล้วพยายามใช้เหตผุลในการรวบรวมข้อมลู หาแหล่งความรู้จากแหล่ง
ต่างๆ เพื่อมาใช้ในการวิเคราะห์หาทางเลือกในการตัดสินใจ หรือท าการจดัล าดับการแก้ปัญหาที่
เกิดขึน้ได้อย่างเหมาะสม โดยมีความรอบคอบพิจารณาข้อดี ข้อเสียและผลที่จะตามมาหลงัจาก
การแก้ปัญหา และประเมินถึงทางเลือกที่ดีที่สดุส าหรับการน ามาใช้แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ซึง่จะ
มีลกัษณะ 3 องค์ประกอบ ดงันี ้

1. การรับรู้และเข้าใจปัญหา หมายถึง การรวบรวมข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้องกับสภาพ
ปัญหาที่เผชิญอยู่รวมทัง้ปัจจยัที่มีความเก่ียวข้องให้เกิดปัญหา แล้วน ามาท าการพิจารณาตีความ
ปัญหาที่แท้จริงจากข้อมลูที่รวบรวม ความรุนแรง สาเหตุส าคัญของปัญหา และจัดจ าแนกปัญหา
ได้ชดัเจน 

2. การก าหนดแนวทางการแก้ปัญหา หมายถึง การวางแผนแก้ปัญหา ก าหนด
แนวทางการแก้ปัญหา สามารถวิเคราะห์เพื่อสร้างทางเลือกผ่านการเชื่อมโยง และมีความ
สอดคล้องระหว่างข้อมลูกบัสาเหตุ การก าหนดแนวทางแก้ปัญหา และประเภทของปัญหา พร้อม
ทัง้สามารถยืดหยุ่นในการแก้ปัญหาตามความเหมาะสม  



  43 

3. การปฏิบติัการแก้ปัญหา หมายถึง ความสามารถในการปฏิบติัการแก้ปัญหาตาม
เหตุผล แผนงานที่มีการวิเคราะห์วางไว้ รวมทัง้ตรวจสอบการแก้ปัญหาอย่างรอบคอบให้บรรลุ
วตัถปุระสงค์ของงาน 

 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับทักษะการแก้ปัญหา 

สภุัทรา ตนัติวิทยามาศ (2554: 88-92) ได้ท าการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาอย่างมี
วิจารณญาณด้วยแผนผังมโนทัศน์ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งเคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บ
ข้อมูลเป็นแบบวัดทักษะการแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณลักษณะเป็นข้อค าถามสถานการณ์
แบบ 4 ตวัเลือก จ านวน 30 ข้อค าถาม การพิจารณาคะแนนจากข้อที่ตอบถกูให้ 1 คะแนน ตอบผิด
ให้ 0 คะแนน มีคุณภาพเคร่ืองมือมีค่าดัชนีความสอดคล้อง(IOC) ทัง้ฉบับมีค่าเท่ากับ .89 ค่า
อ านาจจ าแนก(r) ทัง้ฉบับเท่ากับ .38  ค่าความยาก(P) ทัง้ฉบับเท่ากับ .59 และความเชื่อมั่นทัง้
ฉบบัเท่ากบั .87 

มนลดา กล่อมแก้ว  (2555: 108-110) ได้ท าการสร้างแบบวัดทักษะชีวิตส าหรับ
นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยที่แบบวัดทักษะชีวิตที่สร้างขึน้มานัน้มีองค์ประกอบ
ทางด้านทักษะการแก้ปัญหา และมีเคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมลูเป็นแบบวดัทกัษะชีวิตเป็นแบบ
วัดสถานการณ์ 3 ตัวเลือกที่มีระดับการให้คะแนน 1,2 และ 3 ตามล าดับ โดยด้านทักษะการ
แก้ปัญหามีจ านวน 10 ข้อ และเมื่อตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือผู้ วิจัยคัดออกจ านวน 2 ข้อ 
เนื่องจากค่าค่าอ านาจจ าแนก(r) ไม่ผ่านเกณฑ์ ซึ่งคุณภาพเคร่ืองมือมีค่าดัชนีความสอดคล้อง
(IOC) อยู่ระหว่าง .80 ถึง 1.00 ค่าอ านาจจ าแนก(r) อยู่ระหว่าง .33 ถึง .61 มีความเชื่อมั่นทักษะ
การสื่อสารจากการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Chronbach’s Alpha Coefficient 

หรือ α) มีค่าเท่ากบั .64 
น า้ทิพย์ องอาจวาณิชย์ (2556: 96-100) ได้พัฒนาแบบวัดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

ตามการรับรู้ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โดยที่แบบวัดทักษะแห่งศตวรรษที่  21 นัน้มี
องค์ประกอบทางด้านทกัษะการคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหาเป็นองค์ประกอบ มีเคร่ืองมือที่ใช้
ในการเก็บข้อมูลเป็นรูปแบบมาตรประมาณค่า(Rating Scale) 5 ระดับ มาตรประมาณค่าเชิง
พฤติกรรม โดยประยุกต์แนวคิดการเข้าถึงคุณลกัษณะที่มุ่งวัดของแบบสอบ ( test accessibility) 
และแบบวัดการตอบตามความปรารถนาของสังคม (social desirability scale) ซึ่งคุณภาพ
เคร่ืองมือมีค่า ดชันีความสอดคล้อง(IOC) อยู่ระหว่าง .60 ถึง 1.00 ค่าอ านาจจ าแนกทกุข้อค าถาม
มีค่ามากกว่า .2   
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ชนดัดา เทียนฤกษ์ (2557: 36-48) ได้พฒันาโมเดลการวดัทักษะชีวิต และอาชีพของ
นักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนปลายในศตวรรษที่ 21 ซึ่งในการวิจัยนัน้ มีด้านทักษะการ
แก้ปัญหาเป็นองค์ประกอบจากทัง้หมด 4 องค์ประกอบของการวิจยั โดยเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย
เป็นรูปแบบวดัทกัษะเชิงสถานการณ์ โดยมีสว่นที่เป็นสถานการณ์และใช้ในการตอบค าถามจ านวน 
4 ข้อค าถามต่อ 1 สถานการณ์ มี 3 ตวัเลือก และมีข้อค าถามปลายเปิด โดยมีคณุภาพเคร่ืองมือที่
ใช้มีค่าดัชนีความสอดคล้อง(IOC) อยู่ระหว่าง .57 ถึง 1.00 ค่าอ านาจจ าแนก(r) .22 ถึง .45 ค่า
ความยาก (P) .72  ถึง .80  และมีความเชื่อมั่นในองค์ประกอบทักษะการสื่อสาร จากค่า

สมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Chronbach’s Alpha Coefficient หรือ α) มีค่าเท่ากบั .753 
นภสร เรือนโรจน์รุ่ง (2558: 33-34 ) ได้วิจยัในการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

เพื่อพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ทกัษะการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวนั ของนกัเรียน
ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลส่วนทักษะการแก้ปัญหา คือ แบบวัดทักษะ
การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวนั โดยมีคณุภาพเคร่ืองมือที่ใช้มีค่าดชันีความสอดคล้อง
(IOC) เท่ากับ .89 มีความเชื่อมั่นในองค์ประกอบทักษะการสื่อสาร จากค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา

ของครอนบาค (Chronbach’s Alpha Coefficient หรือ α) มีค่าเท่ากบั .81 
ศิริพร ครุฑกาศ (2558: 106-108) ได้ศึกษารูปแบบการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา

ด้วยระบบการสอนรายบุคคลส าหรับนักศึกษาวิทยาลยัพยาบาล สงักัดสถาบันพระบรมราชชนก 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมลูเป็นรูปแบบมาตรประมาณค่า(Rating Scale) 5 ระดบั โดยแบ่งเป็น
ทัง้หมด 5 ด้าน การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ ค่าของความเที่ยงตรงตามเนือ้หา(Content 
validity) โดยพิจารณาค่าดชันีความสอดคล้อง(IOC) ทุกข้อมีค่ามากกว่า .5  ค่าความเชื่อมั่นจาก

ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Chronbach’s Alpha Coefficient หรือ α) มีค่าเท่ากับ .97 
และเมื่อพิจารณารายด้านมีค่าอยู่ระหว่าง .79 ถึง .88 

ชลณา ทศัมาลี (2559) ได้ท าการศึกษาปัจจยัที่สง่ผลต่อทกัษะชีวิตด้านการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง เคร่ืองมือที่ใช้ใน
การเก็บข้อมูลเป็นลักษณะแบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประเมินค่าตามวิธีการของลิคเอิร์ท 
(Likert) ประกอบด้วย ฉบับที่ 1 แบบสอบถามส าหรับผู้บริหาร มีค่าความเชื่อมั่นทัง้ฉบับ .9729  
ฉบบัที่ 2 แบบสอบถามส าหรับครูผู้สอนมีค่าความเชื่อมั่นทัง้ฉบบั .9734 ฉบบัที่ 3 แบบสอบถาม
ส าหรับนักเรียน มีค่าความเชื่อมั่นทัง้ฉบับ .8967 ฉบับที่ 4 แบบสอบถามส าหรับผู้ปกครองมีค่า
ความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั .9328 
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รุ่งนภา จันทรา (2560: 184) ได้ท าการศึกษาทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ของ
นักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี  โดยที่มีองค์ประกอบทักษะด้าน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการแก้ปัญหา และมีเคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมลูแบบสอบถาม
เป็นมาตรแบบประเมินค่า (Rating scale) 5 ระดับ  เป็นทักษะทักษะด้านการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ และการแก้ปัญหา จ านวน 10 ข้อ ค่าดชันีความสอดคล้อง(IOC) อยู่ระหว่าง .60 ขึน้
ไปทุกข้อ และมีความเชื่อมั่นในองค์ประกอบทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการ

แก้ปัญหา จากค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Chronbach’s Alpha Coefficient หรือ α) มี
ค่าเท่ากบั .93 และทัง้ฉบบัมีค่าเท่ากบั .96 

Devrim Erdem-Keklik (2013: 155-159) ศึกษาเก่ียวความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง
ของแบบวดัทกัษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมลูเป็นแบบประเมิน
ตนเองมาตรแบบประเมินค่า (Rating scale) 5 ระดับ จ านวน 28 ข้อ โดยที่ระดับ 1 คือ ไม่เคย
ปฏิบัติ    ส่วน 5 คือ ปฏิบัติเสมอมีความเชื่อมั่นจากค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค 

(Chronbach’s Alpha Coefficient หรือ α) ทัง้ฉบบัมีค่าเท่ากบั .74 ถึง .82 
Tang Keow Ngang (2013) ได้ท าการพัฒนาเคร่ืองมือเพื่อวัดทักษะการคิดและ

ทกัษะการแก้ปัญหา กลุ่มโรงเรียนประถมศึกษาภายในประเทศมาเลเซีย เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บ
ข้อมูลเป็นแบบประเมินตนเองมาตรแบบประเมินค่า (Rating scale) 5 ระดับ ตามแนวของลิเคิร์ท 
โดยมีการเก็บข้อมลูทัง้ นกัเรียน ครู และผู้ปกครอง เพื่อมาวิเคราะห์ในการพฒันาแบบวดั ซึ่งความ

เชื่อมัน่จากค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Chronbach’s Alpha Coefficient หรือ α) ของ
ทกุฉบบัมีค่าเท่ากบั .76 ถึง .94 
 

1.5 ทักษะการท างานเป็นทีม (Team work skill) 
การท างานเป็นทีมเป็นทกัษะพืน้ฐานที่เป็นส าคัญของความส าเร็จในการปฏิบติังาน 

หรือท างานในองค์กรต่างๆ ทัว่ไปซึง่จะประสบผลส าเร็จบรรลเุปา้หมายได้หรือไม่นัน้ขึน้อยู่กบัปัจจยั
หลายประการ ซึ่งเป็นผลที่เกิดจากการท างานเป็นทีม อย่างไรก็ตามในการท างานหรือด าเนินการ
กิจกรรมงาน จะประสบความส าเร็จไม่ได้หากถ้าการท างานนัน้ขาดความร่วมมือจากบุคลากรทุก
คนในหน่วยงานที่เกิดความร่วมมือร่วมใจในการท างานหรือการท างานเป็นทีม จึงเป็นปัจจยัส าคญั
ที่องค์กรทัง้หลายควรหันมาให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก เพราะการท างานทัง้หลายต้องอาศัย
ความร่วมมือจากบุคลากร หลายฝ่ายจึงจะท าให้องค์การสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล การท างานเป็นทีมเกิดจากแนวคิดที่มองถึง  บุคคลแต่ละคนนัน้มี
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ความรู้ ความสามารถที่แตกต่างกนั ท าให้เป็นความหลากหลาย ซึง่เมื่อให้บุคคลต่างๆ มาร่วมกลุ่ม
ท างานอย่างใด อย่างหนึ่ง และแบ่งงานตามความรับผิดชอบ พร้อมจดัระบบสื่อสารที่เหมาะสม ซึ่ง
การบริหาร หรือนายจ้างยุคใหม่ได้ให้ความสนใจในการท างานเป็นทีมอย่างมาก เพราะการร่วมมือ
ร่วมใจกันปฏิบติังานในองค์การนัน้ย่อมท าให้องค์การด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและราบร่ืน 
การร่วมมือและการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน เป็นเทคนิคการบริหารงานที่ส าคัญและจ าเป็น
อย่างยิ่ง ซึ่งผู้บริหารและผู้ ร่วมงานต้องมีความเข้าใจให้ลึกซึง้ถึงจากเหตุผลดังกล่าว ผู้บริหารและ
ครูควรให้ความสนใจและให้ความส าคัญต่อการศึกษาการท างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ อันจะ
เป็นแนวทางหลกัที่จะส่งเสริมการท างานร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ อนัจะเป็นแนวทางหลกัที่จะ
สง่เสริมการท างานร่วมกนัให้เกิดประสิทธิผลของการท างานสงูสดุ(ไพโรจน์ บาลนั, 2551) 

ความหมายของการท างานเป็นทีม 
สุเมธ งามกนก (2551) ได้ให้ความหมาย คือ การร่วมกันท างานของ สมาชิกในการ

ท างานที่มากกว่า 1 คน ทุกคนควรจะต้องมีเป้าหมายเดียวกนัจะท าอะไรแล้วทุกคน ต้องยอมรับ
ร่วมกันมีการวางแผนการท างานร่วมกนัการท างานเป็นทีมเป็นการใช้ทีมในการปฏิบัติิงาน ซึ่ง
ทีมงานถือเป็นกลุ่มพิเศษชนิดหนึ่งที่สมาชิกที่ผูกพันต่อเป้าหมายอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกันโดยมี 
การใช้ภาวะผู้น า ผู้ตามในการปฏิบติังาน  

สุนทร พลวงศ์ (2551) ได้ให้ความหมายของการท างานเป็นทีมคือเป็นรูปแบบของ
การประสานงานในการท างานของกลุ่มคนมากกว่า 2 คนขึน้ไป เพื่อให้งานนัน้มีประสิทธิภาพมาก
ที่สุดโดยที่ มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละงาน ปฏิบัติงานตามความรู้ความสามารถ
รวมทัง้ความถนัดของแต่ละบุคคล เพื่อให้บุคคลที่ต้องปฏิบัติงานทุ่มเทก าลังความคิด และ
สติปัญญาจนท าให้งานนัน้ๆเกิดความส าเร็จของงานการท างาน ตามรูปแบบของการท างานเป็น
ทีมจึงเกิดมากขึน้ รวมทัง้ผู้บริหารจะต้องพยายามสร้างแรงจูงใจให้บุคคลภายในทีมทุกคน ทุกฝ่าย
ตระหนักในความส าคัญในหน้าที่ของแต่ละบุคคล ที่ท างานร่วมกัน อาศัยประสบการณ์
ความสามารถซึ่งกันแลกัน และสมาชิกของกลุ่มต้องยอมรับความคิดเร่ืองการท างานร่วมกันเป็น
กลุม่ หรือเป็นทีมจึงสามารถบรรลวุตัถปุระสงค์ 

มัลลิกา วิชชุกรอิงครัต (2553) ได้ให้ความหมายของการท างานเป็นทีมคือการที่
บุคคลตัง้แต่ 2 คน ขึน้ไป มาร่วมกนัท ากิจกรรมผ่านการมีปฏิสมัพันธ์กนัทางสงัคมเพื่อให้สามารถ
ด าเนินงานได้ มุ่งสู่วัตถุประสงค์ในการท างานเดียวกัน ช่วยกันท างานผ่านการประสานงานเพื่อ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดขึน้ผ่านไปได้ 
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ล าเทียน เผ้าอาจ (2559: 25) ได้ให้ความหมายของการท างานเป็นทีมคือการที่มี
สมาชิกในการท างานแต่ละอย่างตัง้แต่ 2 คน ขึน้ไปมาร่วมกนั เพื่อมีภาระหน้าที่รับผิดชอบแตกต่าง
กนั แต่จะสามารถขับเคลื่อนการท างาน ต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมใจ ความสามัคคี การพึงพา
อาศัยกัน ยอมรับความคิดเห็นของคนอ่ืน และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน การ
ท างานเป็นทีมต้องใช้การประสานงานเป็นหลกัในการติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชิกภายในกลุ่มและ
ภายนอก เมื่อเกิดการพูดคุยในสิ่งที่เข้าใจตรงกันแล้วนัน้ก็จะส่งผลให้เกิดความร่วมมือในการ
ท างาน แก้ไขปัญหา ตดัสินใจร่วมกนัอย่างดี 

วู๊ดค๊อก (Woodcock, 1994) ได้ให้ความหมายของการท างานเป็นทีมคือ  ลักษณะ
ของกลุม่บคุคลที่มีความสมัพนัธ์กนัและกนั เพื่อปฏิบติังานให้บรรลวุตัถุประสงค์การรวมกนัเป็นทีม
คือการท่ีสมาชิกที่มีกิจกรรรมผกูพนักนัในการท างาน 

ปาร์คเกอร์ (Parker, 1990) ได้ให้ความหมายของการท างานเป็นทีมคือ กลุ่มบุคคลที่
มีความสมัพันธ์และต้องพึ่งพากบัเพื่อปฏิบติังานให้บรรลุเป้าหมาย วตัถุประสงค์ให้เสร็จสมบูรณ์
โดยที่มีวิธีเดียวกนัที่เป็นที่ยอมรับของสมาชิกภายในกลุม่ให้ท างานส าเร็จ คือ การท างานร่วมกนั 

ทาริคอร์น และลูก้า (Tarricone, 2002) ได้ให้ความหมายของการท างานเป็นทีมคือ 
กระบวนการท างานแบบกลุ่มที่มีการร่วมมือกันระหว่างบุคคล ซึ่งในทีมงานนัน้มีการก าหนด
เป้าหมายและวตัถุประสงค์ร่วมกนัที่ชดัเจน มีปฏิสมัพนัธ์กนัโดยที่องค์ประกอบที่ส าคญัของทีมคือ
การมุ่งเน้นเปา้หมายร่วมกนั 

จอห์นสนั และจอห์นสนั (Johnson, 2003) ได้ให้ความหมายของการท างานเป็นทีม 
คือ การรวมตัวกันของคนจ านวนหนึ่งที่มีปฏิสมัพันธ์ตอ่กันอย่างสม ่าเสมอในช่วงเวลาหนึ่ง และ
พร้อมที่จะสามารถพัฒนาเป็นทีมเพื่อปฏิบติังานตามวัตถุประสงค์ มีความรับผิด เน้นการช่วยกัน
แก้ปัญหาต่างๆ  

คุณลักษณะและองค์ประกอบของการท างานเป็นทีม 
องค์ประกอบการท างานเป็นทีม การที่จะต้องการสร้างเคร่ืองมือวัดได้นัน้ทางผู้ วิจัย

ต้องมีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับองค์ประกอบของทักษะการท างานเป็นทีม ซึ่งในส่วนต่อไป

จะกล่าวถึงรายละเอียดขององค์ประกอบของทักษะการท างานเป็นทีม ในการท างานเป็นทีมนัน้

เป็นสิ่งท่ีสามารถจะน าไปสู่ประสิทธิภาพของการท างานให้สงูต้องขึน้อยู่กับทุกคนในทีมงานต้องมี

ความคิด มีทศันคติที่ดีต่อการท างานร่วมกันเพื่อให้แสดงพฤติกรรมการท างานไปในทางบวก โดย

องค์ประกอบพืน้ฐานของการท างานเป็นทีม เช่น ด้านผู้น าทีม เป็นผู้ที่มีภาวะผู้น าที่จะสามารถน า

ทาง เสนอแนวคิดในการแก้ปัญหาของทีมได้อย่างเหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆ ด้านสมาชิกใน
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กลุ่ม เป็นลักษณะความเข้าใจของตนเอง หรือแต่ละบุคคลที่เข้าใจในบทบาทของตนเอง และมี

ความรับผิดชอบ พร้อมปฏิบัติหน้าที่ส่วนของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ และด้านกระบวนการ

กลุ่ม ในกลุ่มนัน้ต้องมีการวางแผน วางขัน้ตอนในการปฏิบติัหน้าที่เพื่อไม่ให้การท างานเกิดความ

ไม่เข้าใจ และท างานได้ประสบผลส าเร็จ ไม่มีความผิดพลาดในการท างาน (ทิศนา แขมมณี, 2545) 

ยงยุทธ เกษสาคร (2546) ได้เสนอคุณลักษณะการท างานเป็นทีม โดยมีแนวคิดว่า
การสร้างพลงัให้เกิดในแต่ละบุคคลจะส่งผลท าให้กลุ่มคนสามารถเรียนรู้ที่จะสามารถท างานเป็น
ทีมได้อย่างสมบรูณ์ มีดงันี ้

1. สมาชิกในทีมมีแนวทางในการท างานที่เป็นไปในแนวทางเดียวกนั มีเป้าหมาย
ในการท างานเดียวกนัสูค่วามส าเร็จในการปฏิบติังาน 

2. มีการวิเคราะห์ถึงจดุที่เป็นข้อดี-ข้อเสีย ของตนเองและบคุคลภายในทีม 
3. บคุคลในทีมแต่ละคนต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง 
4. บคุคลภายในทีมนัน้จะต้องปฏิบติัตามกฎที่เป็นข้อตกลงของทีม 
5. มีระบบการติดต่อสื่อสารที่ดีของสมาชิกในทีม 
6. มีวิธีการขจดัข้อขดัแย้งที่เกิดระหว่างสมาชิก ความมีเหตผุล รับฟังความคิดเห็น

ของผู้ อ่ืน 
7. ร่วมมือระหว่างสมาชิกในการท างาน ให้ความช่วยเหลือสมาชิกในทีม เปิดเผย

ไว้ใจกนั และมีความเชื่อมัน่กนัระหว่างสมาชิก 
8. ทีมสามารถให้สภาพการท างานที่น่าพอใจกระตุ้นให้เกิดความสนใจในการ

ท างาน ท าให้สมาชิกในกลุม่รู้สกึเป็นทีมเดียวกนั 
9. มีความสามารถในการวิเคราะห์ ตดัสินใจ และแก้ปัญหา 
10. บรรยากาศที่ดีในการท างาน ทัง้สภาพแวดล้อม สมัพนัธภาพระหว่างบคุคล 

วราภรณ์ ตระกูลสฤษด์ิ (2550) ได้น าเสนอเก่ียวกับองค์ประกอบในการท างานเป็น
ทีมต้องมีองค์ประกอบ 6 ด้าน ดงันี ้

1. มีเป้าหมายร่วมกันการท างานเป็นทีม  โดยที่สมาชิกภายในทีมนัน้จะต้อง
สามารถเข้าใจรูปแบบการท างานตรงกัน และที่ส าคัญสมาชิกนัน้จะต้องเรียนรู้วิธีการที่จะต้อง
ท างานต่างๆเพื่อให้ประสบความส าเร็จ ที่เป็นเป้าหมายของทีม ที่ก าหนดร่วมกนัว่าจะต้องสามารถ
ท าได้  

2. ยอมรับนบัถือกนักบัสมาชิกภายในทีม โดยทุกคนภายในทีมอยู่บนความเชื่อที่
เข้าใจตรงกันว่า แต่ละบุคคลนัน้ จะต้องสามารภมีคุณลักษณะ หรือศักยภาพในการท างานที่



  49 

แตกต่างกนัซึง่สิ่งนีจ้ะสามารถท างานให้ประสบความส าเร็จได้ ตราบใดที่แต่ละบคุคลยอมรับซึ่งกนั
แลกนั ดงันัน้ สมาชิกทกุคนในทีมจะต้องยอมรับนบัถือกนั 

3. การร่วมมือพร้อมใจกนัในการท างานทกุคนในทีมล้วน จะมีเพียงความสามารถ
ของแต่ละบุคคลเพียงอย่างเดียวนัน้ไม่สามารถที่จะท างานต่างๆส าเร็จได้ ต้องอาศยัความร่วมมือ
ร่วมแรงร่วมใจของสมาชิก เพื่อการเสนอแนวทางความคิด แสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ ใน
การวางแผนท างาน ซึ่งแผนที่วางไว้นัน้ก็ควรจะต้องผ่านการวิเคราะห์ของสมาชิกเช่นกัน เพื่อให้
ท างานจนส าเร็จวตัถปุระสงค์ที่ตัง้ไว้  

4. การแบ่งงานกนัตามความสามารถ เป็นการมอบหมายงานให้ใครท าอะไร มาก
น้อยเพียงใดนัน้จะต้องขึน้อยู่กบัความสามารถที่บุคคลนัน้มีอยู่ในตวัเอง หวัหน้ากลุม่ หรือผู้น าของ
ทีมควรเป็นผู้ที่รู้จักและคุ้นเคยกับสมาชิกภายในทีมเป็นอย่างดีเพียงพอทีจะรู้ว่าใครเป็นอย่างไร 
ใครชอบงานแบบไหน ใครถนดัท างานประเภทใดเพื่อทีจะสามารถมอบหมายงาน และหน้าที่ความ
รับผิดชอบให้ตรงตามความรู้ความสามารถของบุคคลนัน้ 

5. ความรับผิดชอบทัง้ตนเอง และความรับผิดชอบในทีม คือ การที่บุคคลแต่ละ
คนนัน้จะต้องเข้าใจหน้าที่ของตนเอง ว่าหน้าที่ดงักล่าวนัน้เป็นความรับผิดชอบส่วนบุคคลที่ตนเอง
ต้องท างานนัน้ๆ ให้แล้วเสร็จด้วยตนเองซึ่งจะต้องไม่ส่งผลเสียหายต่อผู้ อ่ืน ในส่วนของความ
รับผิดชอบภายในทีม คือ การรับรู้ได้ว่าตนเองนัน้มีหน้าที่อย่างไร ที่จะช่วยในการขับเคลื่อนให้ทีม
นัน้สามารถปฏิบติังานให้ไปถึงเปา้หมายและจดุประสงค์ได้ 

6. ความเข้าใจซึ่งกันและกัน หรือความผูกพันซึ่งกันและกันของสมาชิก สิ่งนีจ้ะ
ช่วยให้ทีมมีความผูกพนักนั เข้าใจกนั เรียนรู้ความแตกต่างซึง่กนัและกนั พร้อมที่จะช่วยกนัท างาน
ร่วมกนัมีประสิทธิภาพสงูขึน้ 

ปริณดา เลิศศรีมงคล (2554: 10) ได้ท าการสรุปลกัษณะขององค์ประกอบการท างาน
เป็นทีม แสดงองค์ประกอบของทักษะการท างานเป็นทีมไว้เป็นองค์ประกอบร่วมกัน โดยมี
องค์ประกอบที่ส าคัญ 5 ประการ ร่วมก าหนดเป้าหมาย และแบ่งหน้าที่  ตระหนักในหน้าที่ มี
ปฏิสมัพนัธ์ที่ดี การปรับตวัหากนั และการสื่อสารเพื่อปรึกษาและแก้ไข 

วิภาดา  แก้วคงคา (2560: 66) ได้ท าการสรุปลกัษณะขององค์ประกอบการท างาน
เป็นทีม โดยสามารถอธิบายองค์ประกอบของการท างานเป็นทีมแบ่งเป็น 4 ด้าน ดงันี ้

1. ความสามารถในการวางแผน 
2. การสื่อสารที่ดี การแสดงความคิดเห็นและการยอมรับความคิดเห็นผู้ อ่ืน 
3. ความรับผิดชอบในการท างานตามภาระหน้าที่ 
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4. ความสามารถในการท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน 
อริศษรา อุ่นสิน (2560: 17) ได้กล่าวถึงลกัษณะขององค์ประกอบการท างานเป็นทีม 

คือ ต้องมีเป้าหมายร่วมกัน มีความเชื่อมั่นในทีม เกิดการสร้างปฏิสัมพันธ์ ความผูกพันเป็นส่วน
หนึ่งของทีม มีความเป็นส่วนตัวของการปฏิบติังานน้อยเพราะจะต้องฝ่าฟันปัญหาและอปุสรรคที่
เกิดขึน้ในการท างาน ร่วมกนัตดัสินใน และประสานงานเพื่อให้บรรลเุป้าหมายตลอดเวลา จนไปสู่
ความส าเร็จร่วมกนัในทีม 

วู๊ดค๊อก และฟรานซ์ซิส (Woodcock, 1994) เสนอคณุลกัษณะส าคญัที่สง่เสริมทกัษะ
การท างานเป็นทีม มีดงันี ้

1. สมาชิกในทีมก าหนดวตัถปุระสงค์ที่ชดัเจน และมีเปา้หมายที่สอดคล้องกนั 
2.  เปิดเผยและกล้าเผชิญหน้า 
3. การยอมรับ สนบัสนนุ และไว้ใจซึง่กนัและกนัของสมาชิกในทีม 
4. ความร่วมมือของสมาชิกในทีม 
5. สมาชิกในทีมมีภาวะของผู้น าที่เหมาะสม 
6. การท างานมีการตดัสินใจที่ด ี
7. การตรวจสอบทบทวนอย่างสม ่าเสมอ 
8. มีการพฒันาตนเอง 
9. การมีมนษุยสมัพนัธ์ที่ดีกบัทีมอ่ืน 

โรบินสนั (Robbins, 2001: 64) ได้เสนอลกัษณะองค์ประกอบการการท างานเป็นทีม
ไว้จ านวน 4 ด้าน 

1. การจัดรูปแบบงาน เป็นการจัดทีมงานที่มีประสิทธิภาพ พร้อมที่จะสามารถ
ด าเนินงานให้ส าเร็จตามเปา้หมาย มีความรับผิดชอบรวมกนัในทีม 

2. การจัดองค์ป ระกอบ  เป็ นการจัดที ม งาน ต้องประกอบ ด้วยความ รู้ 
ความสามารถของแต่ละบุคคลของสมาชิก ให้มีความหลากหลาย ขนาดของทีมมีความยืดหยุ่น
เพื่อปรับทีมให้เหมาะสม 

3. การจดับริบท เป็นการจดัทรัพยากรที่เพียงพอต่อการท างานแต่ละครัง้ มีผู้น าที่
มีภาวะผู้น าที่ดีวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ  

4. การจัดกระบวนการ เป็นปัจจัยด้านกระบวนการสาวนของการก าหนด
เปา้หมาย วตัถปุระสงค์ร่วมกนั  



  51 

เลอร์วิน (Levin  P, 2005) ได้เสนอคณุลกัษณะของสมาชิกที่ส่งเสริมการท างานเป็น
ทีม แบ่งเป็น 2 ลกัษณะ ดงัต่อไปนี ้

1. ทกัษะด้านความรู้ความสามารถในการท างานเป็นทีม แบ่งองค์ประกอบ ดงันี ้
1.1 ความสามารถในแต่ละสถานการณ์ การสงัเกต การตรวจสอบที่เหมา 
1.2 ความสามารถในการคิด 
1.3 ความสามารถในการวางแผน 
1.4 ความสามารถในการรวบรวมและการจดัการความรู้ 
1.5 ความสามารถในการเรียนรู้และน าปรับมาใช้ 

2. ทกัษะด้านอารมณ์ทศันคติในการท างานเป็นทีม ดงันี ้
2.1 การสื่อสารด้านความรู้ความสามารถ และทศันคติที่มีต่อสมาชิกทีม 
2.2 การแสดงความคิดเห็นและการยอมรับในความคิดเห็นของคนอ่ืน 
2.3 การเจรจาต่อรองอย่างสร้างสรรค์ 
2.4 การมุ่งมัน่ในการด าเนินงานให้เสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 
2.5 การเข้าสงัคมและการรวมทีมให้เป็นหนึ่งเดียว 
2.6 การตดัสินใจของภาวะผู้น า 
2.7 การให้ก าลงัใจซึง่กนัและกนัในทีม เพื่อน าไปสูค่วามประสบผลส าเร็จ 
2.8 การช่วยเหลือของสมาชิกในทีม 
2.9 การร่วมกนัท ากิจกรรมในทีม 
2.10 การบริหารการจดัการในทีม เช่น การวางแผน ก าหนดระยะเวลา 
2.11 ความพร้อมในการรับผิดชอบที่จะท างานทัง้หมด 
2.12 ความซื่อสตัย์ในทีม 
2.13 การสะท้อนในความคิดและการแบ่งปันประสบการณ์ร่วมกนัในทีม 
2.14 วิธีการพฒันาทีมอยู่บนพืน้ฐานของทฤษฎีและประสบการณ์ 
2.15 หลีกเลี่ยงความรู้สกึที่วุ่นวายเมื่อท างานเป็นทีม 

ทาริคอร์น และลูก้า (Tarricone and Luca, 2002)  ได้เสนอคุณลักษณะเด่นที่เป็น
ปัจจยัต่อการประสบผลส าเร็จในการท างานเป็นทีม มีดงันี ้

1. ความมุ่งมัน่ในความส าเร็จในการท างานเป็นทีมและการมีเป้าหมายที่ร่วมกัน 
สมาชิกในทีมมีแรงจงูใจ มีความมุ่งมัน่สูค่วามส าเร็จของทีม ท่ีมีเปา้หมายเดียวกนัทัง้ทีม 
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2. การพึง่พาซึง่กนัและกนั สมาชิกสามารถมีสว่นร่วมในทีมทกุด้าน เช่น การเสนอ
ความคิดเห็น การแนะน าต่างๆ เพื่อให้บรรลเุปา้หมาย 

3. ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ สมาชิกในกลุ่มพูดคุยอภิปรายกันในประเด็นที่
เปิดเผยตรงไปตรงมา 

4. การเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืน เพื่อสร้างบรรยากาศในการท างาน
เป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ สมาชิกในทีมยินดีที่จะรับฟังความคิดเห็นจากผู้ อ่ืนในขณะเดียวกนัก็ต้อง
เป็นผู้วิจารณ์ที่สร้างสรรค์ 

5. สมาชิกในทีมต้องเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในทีม ซึง่เป็นองค์ประกอบ
ส าคญัที่สร้างทีมได้ประสบผลส าเร็จ 

6. ภาวะของผู้น าและความรับผิดชอบสมาชิกในทีม จะต้องมีความรับผิดชอบต่อ
งานที่ท า แสดงภาวะของผู้น าด้วยการร่วมกนัตดัสินใจและแก้ไขปัญหา 

 
จากความหมาย และองค์ประกอบของการท างานเป็นทีมข้างต้นนัน้ ผู้ วิจัยสามารถ

สรุปเพื่อเป็นแนวทางใช้ในการสร้างแบบวดัทกัษะที่จ าเป็นส าหรับการถกูจ้างงาน โดยที่ในสว่นของ 
“ทกัษะการท างานเป็นทีม” หมายถึง การท ากิจกรรมของบุคคลในการท ากิจกรรมที่มีสมาชิกตัง้แต่ 
2 คน ขึน้ไป มาท างานร่วมกนัมีปฏิสมัพนัธ์เพื่อร่วมกนัไปสูจ่ดุมุ่งหมายเดียวกนั บคุลากรแต่ละฝ่าย
งานมีภาระหน้าทีรับผิดชอบแตกต่างกนั แต่ต้องขบัเคลื่อนการท างานไปพร้อมๆ กนัการท างานเป็น
ทีมจึงต้องท าให้สมาชิกเกิดความรู้สึกมีความร่วมมือ ร่วมใจ พร้อมท างานด้วยความสามัคคี การ
พงึพาอาศยักนั การยอมรับความคิดเห็นของคนอ่ืน การท างานเป็นทีมต้องใช้การประสานงานเป็น
หลกัในการติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชิกภายในกลุ่มและหน่วยงานภายในงานภายนอก การสร้าง
ปฏิสมัพนัธ์ที่ได้ผลดี จะช่วยเสริมให้การเข้ามามีส่วนร่วมในการท างานของแต่ละบุคคลทัง้ภายใน 
และภายนอกองค์กร จะเป็นผลดีซึ่งจะจดัองค์ประกอบทกัษะการท างานร่วมกนัเป็นทีมได้จ านวน 4 
องค์ประกอบ ได้แก่ 

1. ความสามารถในการวางแผน คือ พฤติกรรมของสมาชิกภายในทีมร่วมกนั ในการ
ก าหนดเป้าหมายของการท างาน วัตถุประสงค์ พร้อมทัง้มีการวางแผนการท างาน และมีการแบ่ง
หน้าที่การท างานอย่างชดัเจน เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกนัในการปฏิบติังาน 

2. การมีปฏิสัมพันธ์ในการท างาน คือ พฤติกรรมของการพึ่งพาอาศัย มีความ
กระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือกนั มีความห่วงใยเอือ้อาทรกัน มีการสร้างบรรยากาศที่ดีในการท างาน
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โดยมีการประสานงานระหว่างกันทัง้ที่เป็นหน้าที่ของตนเอง และไม่ใช้หน้าที่ของตนเอง โดย
ค านึงถึงผลของงานให้ส าเร็จเป็นที่ตัง้ 

3. ความรับผิดชอบในการท าหน้าที่ของตนเอง คือพฤติกรรมที่แสดงว่าตนเองรู้ และ
เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง เมื่อเข้าสู่การท างานเป็นทีม โดยมีการท างานตามหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายอย่างเต็มที่ 

4. การยอมรับความคิดเห็นผู้ อ่ืน คือ พฤติกรรมแสดงถึงการเคารพเปิดใจ มีความ
ยืดหยุ่นทางความคิดของตนเอง พร้อมทัง้ยอมรับฟังความคิด ทัศนะคติของสมาชิกภายในทีม มี
การเสนอแนะ แนะน า และระดมความคิด เพื่อปรึกษากันในการแก้ปัญหาการท างานเพื่อให้เกิด
ความเข้าใจตรงกนั และการแก้ปัญหาร่วมด้วย เพื่อให้เกิดข้อสรุปและผลลพัธ์ในการท างานดีที่สดุ 

 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับทักษะการท างานเป็นทีม 

ปริณดา เลิศศรีมงคล (2554: 61-67) ได้ศึกษาผลของโปรแกรมฝึกการก ากบัอารมณ์
ที่มีทักษะการท างานเป็นทีม ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้เคร่ืองมือที่เก็บข้อมลูเก่ียวกับ
ผลของทกัษะการท างานเป็นทีม ในแบบวดัจะมีทกัษะย่อย 5 ทกัษะ เคร่ืองมือมีจ านวน 2 ประเภท 
คือ แบบการประมาณค่า 5 ระดับ  จ านวน 30 ข้อ โดยมีการก าหนดสถานการณ์จ านวน 3 
สถานการณ์  สถานการณ์ละ 10 ข้อค าถาม ค่าดัชนีความสอดคล้อง(IOC) อยู่ระหว่าง .67 ถึง 
1.00  และมีค่าความเชื่อมั่น โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิครอนบัคแอลฟ่า (Cronbach Alpha 
Coefficient) ได้ค่าทัง้ฉบับเท่ากับ .84 และแบบประเมินพฤติกรรมทักษะการท างานเป็นทีม การ
เก็บข้อมูลเป็นรูปแบบสังเกต มีตรวจสอบความเชื่อมั่นระหว่างผู้ สังเกตโดยใช้สูตรการหาค่า
สหสมัพันธ์แบบเพียร์สนั ซึ่งค่าสหสมัพันธ์ของคะแนนพฤติกรรมการท างานเป็นทีมของนักเรียนที่
ผู้วิจยั และผู้ช่วยวิจยัสงัเกตได้อยู่ในช่วงขนาดความสมัพนัธ์ระหว่าง .60 ถึง .80 

ญาณี  วัฒนากร (2558: 128-138) ได้พัฒนาลกัษณะเฉพาะของแบบวัดทักษะการ
ท างานร่วมกับผู้ อ่ืนของศตวรรษที่ 21 ซึ่งในการศึกษามีเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูลเป็นแบบวัดที่มี
ลกัษณะเป็นแบบวัดเชิงสถานการณ์ โดยแบบวัดแบ่งเป็นส่วนที่เป็นสถานการณ์ และส่วนที่เป็น
ค าถามที่มีรายการค าตอบในรูปแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดบั และแต่ละสถานการณ์ยงัมีรูปภาพ
ประกอบแสดงสถานการณ์ เมื่อตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง(IOC) อยู่
ระหว่าง .60 ถึง 1.00 ค่าอ านาจจ าแนก(r) มีค่าระหว่าง .236 ถึง .882 และค่าความเชื่อมั่นของ
แบบวัด โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิครอนบัคแอลฟ่า (Cronbach Alpha Coefficient) ได้ค่าทัง้
ฉบบัเท่ากบั .978  
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รุ่งนภา จันทรา (2560: 184) ได้ท าการศึกษาทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ของ
นักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี  โดยที่มีองค์ประกอบทักษะด้าน
ความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า และมีเคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมลูแบบสอบถาม
เป็นมาตรแบบประเมินค่า(Rating scale) 5 ระดับ เป็นทักษะทกัษะด้านความร่วมมือ การท างาน
เป็นทีม และภาวะผู้น า จ านวน 8 ข้อ ค่าดัชนีความสอดคล้อง(IOC) .60 ขึน้ไปทุกข้อ และมีความ
เชื่อมั่นในองค์ประกอบทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการแก้ปัญหา  จากค่า

สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค(Chronbach’s Alpha Coefficient หรือ α) มีค่าเท่ากับ .85 
และทัง้ฉบบัมีค่าเท่ากบั .96 

วิภาดา แก้วคงคา (2560: 83) ได้พัฒนารูปแบบโมบายเลิร์นนิงแบบร่วมมือร่วมกับ
การใช้เหรียญตราดิจิทัลเพื่อเสริมสร้างทักษะการท างานเป็นทีมของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 
โดยที่มีการออกแบบเคร่ืองมือเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบประเมินพฤติกรรมการท างานเป็น
ทีมโดยผู้ เรียน แบบประมาณค่า 5 ระดับ คุณภาพเคร่ืองมือมีการประเมิน ค่าความเที่ยงตรงเชิง
เนือ้หาจากค่าดัชนีความสอดคล้อง(IOC) เท่ากับ .91 และการประเมินความเหมาะสมของภาษา 
ความเหมาะสมในการสร้างมาตรประมาณค่าผลการประเมินมีความเหมาะสมมากที่สดุ ค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.53 สว่นเบี่ยงเบนเท่ากบั .27 จากผู้ เชี่ยวชาญด้านการท างานเป็นทีมจ านวน 3 คน 

พรศิริ สังข์ทอง (2561: 14-29) ได้ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะการ
ท างานเป็นทีมด้วยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับบทเรียนออนไลน์ รายวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 6 ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 6 โดยมีการศึกษาเปรียบเทียบทกัษะการท างาน
เป็นทีมจากการเรียน โดยที่มีการออกแบบเคร่ืองมือเพื่อใช้ในการเก็บข้อมลูด้านทักษะการท างาน
เป็นทีม ซึ่งเป็นแบบวัดทักษะการท างานเป็นทีม จ านวน 28 ข้อ เป็นแบบมาตราประมาณค่า 5
ระดับ (rating scale) โดยน าแบบวดัทักษะการท างานเป็นทีมตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา 
มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง .60 ถึง 1.00  ค่าอ านาจจ าแนก .28 ถึง .84 และมีค่าความ

เชื่อมั่น โดยสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค(Chronbach’s Alpha Coefficient หรือ α) มีค่า
เท่ากบั .937 

 
1.6 ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-long learning skill)    

ทกัษะที่สว่นใหญ่นัน้จะมีในตวับุคคลเป็นการเรียนรู้ของบคุคล ซึง่ในอนัดบัแรกจะเกิด
จากการเรียนรู้โดยธรรมชาติที่บุคคลเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ที่เกิดจากตนเองลองผิด-ลองถูก แล้ว
ท าให้จดจ าเพื่อไม่ให้เกิดสิ่งนัน้อีกในแนวทางที่ผิด จนสามารถพัฒนาสู่การใช้ชีวิตประจ าวนั หรือ
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การท างานที่เป็นการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึน้ท าให้ต้องการที่จะเรียนรู้ จดจ า และ
พัฒนาในตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดทุกช่วงวยัของชีวิต หรือเป็นรูปแบบของการศึกษาที่เกิดโดย
เข้าสู่การอิงของรูปแบบการศึกษาที่มีคุณภาพมากขึน้ โดยที่มีการเรียนรู้แบบผสมผสานระหว่าง
การศกึษาในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยั เพื่อให้สามารถน าความรู้จากแหล่งต่างๆนัน้มาสู่
การพัฒนาคุณภาพการด าเนินชีวิตได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เพื่อให้บุคคลแต่ละคนที่มีความ
สนใจแต่กต่างกนั ได้เรียนรู้ทัง้องค์ความรู้ ทกัษะให้ไปบรรลตุามความต้องการของแต่ละบุคคล 

ความหมายของการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
สมุาลี สงัข์ศรี (2544: 16-17) กลา่วถึงการศึกษาเรียนรู้ ผ่านแนวคิดของนกัการศึกษา

ที่ใช้อิบายถึง ค าว่า“Lifelong Education” และ “Lifelong Learning” แล้วให้ความหมายของทัง้ 2 
ค าในจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ ต้องการให้บุคคลได้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของตนเอง เลือกการ
เรียนรู้อย่างเหมาะสม ท่ีจะน าสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตแต่ละบุคคลเพียงแต่อาจจะมีจุดเด่นทาง
แนวคิดที่ต่างกัน เช่น นักวิชาการศึกษาท่ีนิยมใช้ “Lifelong Education” จะมองในแง่ของการที่จะ
ให้แนวทาง มองในแง่ของผู้จดัว่าจะจดัเตรียมกระบวนการจดัประสบการณ์อย่างไรจึงจะให้ผู้ เรียน
ได้เกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม ส่วนนักวิชาการการศึกษาที่ใช้ “Lifelong Learning” นัน้อาจจะ
มุ่งเน้นมาที่ตวัผู้ เรียนโดยอธิบายถึงรูปแบบการศึกษาไว้ในโดยเน้นในส่วนของผู้ เรียนว่า หลงัจากมี
ผู้จดัการศกึษาให้แล้วผู้ เรียนจะเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างไร และเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างไร หรือ
ในลกัษณะใดจากความหมายดงักล่าวข้างต้นจึงสรุปได้ว่า การเรียนรู้ตลอดชีวิต คือ การเรียนรู้ของ
บุคคลที่เกิดขึน้อย่างมีจุดมุ่งหมายและมีความต่อเนื่องในทุกช่วงของชีวิต ครอบคลุมการเรียนรู้ทัง้ 
ในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย การเรียนรู้ตลอดชีวิต อาจ
หมายรวมถึง วิธีการเรียนรู้ชนิดหนึ่งที่ผู้ เรียนรู้สามารถด าเนินการไปได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดย
ผู้ เรียนมีอิสระที่จะเลือกเรียนรู้ในเร่ืองที่สนใจ อาจมีการใช้สื่อและเทคโนโลยีต่างๆ ร่วมด้วย จะเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของแต่ละบคุคล 

ศกัด์ิสิทธ์ิ ฤทธิลนั (2554: 22-23) ให้ความหมายของการเรียนรู้ตลอดชีวิตในรูปแบบ
ที่ผสมผสานกันทัง้ 4 กลุ่ม โดยมองการเรียนรู้ตลอดชีวิตว่า เป็นคุณลักษณะของบุคคลที่มี
พฤติกรรมการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่องจนเป็นนิสยั เกิดขึน้ทัง้ทุกช่วงชีวิตของบุคคลนัน้และจากการ
เรียนรู้ในระบบโรงเรียน นอกระบบ และตามอธัยาศยั โดยมีจดุหมายเพื่อเพิ่มพนูความรู้ ทกัษะและ
ความสามารถของตนเอง 

บุญสม  ควรชม (2556: 22) ได้ให้ความหมายการเรียนรู้ตลอดชีวิตจัดเป็นการเรียน
อย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอเกิดขึน้ในทุกช่วง ทุกวนัเกิดขึน้ได้ทุกที่ไม่จ ากัดเวลา และสถานที่ เป็น
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การเพื่อมุ่งให้บุคคลเรียนรู้เกิดการปรับตัวเข้ากบัความเปลี่ยนแปลงในทุกช่วงชีวิตของบุคคล และ
สง่ผลให้เกิดการพฒันาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา พร้อมทัง้ให้เข้าถึงความรู้คณุค่าทกัษะ และความ
เข้าใจตลอดไปสามารถน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตได้อย่างมัน่ใจ 

ณัฐวุฒิ  ประทุมชาติ (2556: 158) ได้ให้ความหมายการเรียนรู้ตลอดชีวิต คือ การ
เรียนรู้โดยให้ความส าคัญกับคุณลักษณะความต้องการของแต่ละบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับ
ความรู้ ทกัษะ ความสามารถที่จะไปใช้กับการประกอบอาชีพ และการด าเนินชีวิตประจ าวัน เป็น
การเรียนรู้ที่เปิดกว้างการเรียนรู้ที่อิสระ ให้ผู้ เรียนนัน้มีการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลายทัง้รูปธรรมที่เป็นแหล่งเรียนรู้แบบเสมือนจริง และนามธรรมที่เป็นแหล่งเรียนรู้บทเรียน 
หนงัสือ หรือแนวคิด ทฤษฎี ได้ตามแหลง่เรียนรู้ที่ไม่ได้หมายถึงเพียงสถานศกึษาเท่านัน้ 

ปิยะ ศักด์ิเจริญ (2558: บทคัดย่อ)    ได้ให้ความหมายการเรียนรู้ตลอดชีวิต หรือ
การศึกษาตลอดชีวิต เป็นการจัดการเรียนรู้รูปแบบที่เกิดจากความต้องการของกระแสสงัคมหลกั 
ในปัจจบุนัที่สถานการณ์การด าเนินชีวิต วิถีชีวิตต่างๆปรับเปลี่ยนไปจากสมยัเดิมมาก จึงต้องมีการ
เรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเพื่อน ามาปรับใช้ในกิจกรรมของบุคคล อีกทัง้ในปัจจุบนัเทคโนโลยี สารสนเทศ
ก็เข้ามาเป็นพลังอ านาจสูงสุดในยุคปัจจุบัน ซึ่งในสังคมกลายเป็นสังคมแห่งฐานความรู้ที่ใครก็
ตามที่มีความรู้ที่เป็นประโยชน์ซึง่น ามาซึง่พลงัอ านาจในหลายด้าน สงัคมแบบฐานความรู้ได้เข้ามา
ปรับเปลี่ยนไป เพื่อให้แต่ละบคุคลขวนขวายที่จะหาความรู้อยู่ตลอดเวลา 

แนปเปอร์ และครอปลีย์ (Knapper & Cropley. 2000: 11-12) ได้ให้ความหมายการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต คือ การเรียนรู้อย่างอิสระที่บุคคลจะสามารถกระท าได้โดยตามความต้องการของ
บุคคล และควรเกิดขึน้ได้ตลอดชีวิตของแต่ละบุคคลเท่าที่ต้องการ การเรียนรู้รูปแบบดังกล่าวนี ้
ไม่ใช่การเรียนรู้ที่เกิดขึน้ โดยขาดการวางแผน  

แคมเบล และ ซิดฮายา (Kamble and Sidhaye. 2010) ได้ให้ความหมายการเรียนรู้
ตลอดชีวิต จัดเป็นการเรียนรู้ที่ไม่ได้หมายความถึงการเรียนรู้ที่อยู่ในโรงเรียนเท่านัน้ และไม่ได้
หมายถึงการเรียนรู้เฉพาะช่วงวันที่อยู่ในวัยเด็กหรือวัยเรียนเท่านัน้ แต่เป็นสิ่งที่เกิดการเรียนรู้ได้
ตลอดชีวิต ตลอดเวลาแม้จะไม่ใช่ช่วงที่วัยที่จ าเป็นต้องเรียน โดยผ่านการเรียนรู้จากสถานการณ์
ต่างๆ ที่เกิดในชีวิต และที่พบเจอซึง่จะไม่มีข้อจ ากดัเก่ียวกบัสถานที่ เวลาที่จะได้รับความรู้และการ
น าไปประยกุต์ใช้อย่างไรต่อไป 

คุณลักษณะและองค์ประกอบของการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
การสร้างเคร่ืองมือวัดได้นัน้ทางผู้ วิจัยต้องมีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับ

องค์ประกอบของทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้เป็นคุณสมบัติ ของบุคคลที่จะมีลักษณะ
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ความสามารถในการสร้าง และพร้อมที่จะแสวงหาความรู้ ฝึกฝนทกัษะต่างๆ เพื่อเป็นการจะพฒันา
ศกัยภาพของบุคคลที่จ าเป็นในการด าเนินชีวิต ประกอบอาชีพ ลกัษณะดงักลา่วที่เหมาะสมกบัการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต ถือเป็นหัวใจส าคัญที่ช่วยให้ผู้ เรียนประสบความส าเร็จในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
และสามารถท าการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างยัง่ยืน โดยลกัษณะผู้ เรียนได้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ซึง่มีนกัวิชาการต่างๆ ได้ก าหนดเก่ียวดักบัลกัษณะองค์ประกอบไว้ ดงันี ้   

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2542) กล่าวถึงลกัษณะองค์ประกอบ
ของบุคคลแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ว่าควรมีพฤติกรรมความใฝ่รู้ใฝ่เรียน ประกอบด้วย การมีนิสยั
รักการอ่าน รู้สึกกระตือรือร้นต่อการเรียนรู้ กล้าแสดงออกทางความคิดเห็น ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง 
และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อย่างสม ่าเสมอ 

ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (2554)  ได้รายงานการศึกษาคณุภาพ
ที่เป็นมาตรฐานของเด็กไทยที่สงัคมต้องการ ในด้านคุณลกัษณะการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้ เรียน
พอสรุปได้ดังนี ้คือ คุณลักษณะด้านลักษณะนิสัยและความประพฤติ  ลักษณะที่แสดงออกถึง
ความใฝ่รู้ ต้องการแสวงหาความรู้ ความต้องการที่จะให้ตนเองนัน้เกิดการพฒันาในทุกๆ ด้านและ
ในอีด้านที่จ าเป็นต้องมีคือลกัษณะด้านความรู้ความสามารถ ในที่นีห้มายถึงความรู้ ทางด้านการ
คิด การสื่อสารและการบรูณาการเพื่อใช้ประโยชน์ 

จิตต์ภิญญา ชุมสาย ณ อยุธยา (2551: 65) ได้ศึกษาลกัษณะองค์ประกอบผู้ เรียนรู้
ตลอดชีวิตของนิสิต-นกัศกึษา ในระดบัปริญญาตรี ได้ 6 องค์ประกอบ ได้แก่  

1. ทกัษะการคิดค านวณ และวิเคราะห์ข้อมลู 
2. ความมุ่งมัน่ในการแสวงหาความรู้ 
3. ด าเนินภารกิจต่างๆ ด้วยการพึง่ตนเอง  
4. ก าหนดเปา้หมายในอนาคตได้ 
5. ทกัษะด้านการเรียนรู้  
6. ทกัษะด้านการสื่อสาร  

ลกัษณะองค์ประกอบของบุคคลแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต หมายถึง ผู้ที่มีความริเร่ิม
สร้างสรรค์ มีคณุลกัษณะนิสยัใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีการแสดงออกถึงความกระตือรือร้นแสวงหาความรู้อยู่
เสมอ รู้จกัแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มุ่งมั่นที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้และน าความรู้ไป
ใช้ได้อย่างเหมาะสม 

ศักด์ิสิทธิ ฤทธิลัน (2554: 43) ได้ท าการสรุปแนวคิดทางด้านขององค์ประกอบของ
บคุคลที่มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต ออกเป็น 2 ด้าน ดงันี ้
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1. ด้านทกัษะความสามารถในการเรียนรู้ ประกอบด้วย 19 ด้านย่อย คือ  
1) ความสามารถแสวงหา และจดักระท าข้อมลู 2) มีทกัษะในการใช้เคร่ืองมือการ

เรียนรู้ เช่น เคร่ืองพิมพ์ คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต 3) มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 4) มีกลยุทธ์ 
รูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย 5) มีทักษะทางปัญญาพืน้ฐาน เช่น การให้เหตุผล การคิดแบบ
วิเคราะห์ การคิดแบบสังเคราะห์ การคิดแบบมีวิจารณญาณ 6) มีวิสัยทัศน์ในการวางแผนและ
ขยายวิสยัทศัน์ให้กว้างไกล 7) ทกัษะและศกัยภาพในการจดัการตนเอง 8) ความสามารถในการใช้
ภาษาเพื่อการสื่อสาร 9) การท างานด้วยตนเอง 10) มีทกัษะการเรียนรู้อย่างดี เช่น ทกัษะการอ่าน 
การเขียน การฟัง และการจ า 11) ความสามารถในการสรุปประเด็นจากการเรียนรู้และ
ประสบการณ์ได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง 12) มีความสามารถบูรณาการการเรียนรู้ได้ 13) เป็นผู้ที่
สามารถสะท้อน/ประเมินการเรียนรู้ของตนเองได้ 14) มีทักษะในการปรับเคร่ืองมือในการเรียนรู้
และโครงสร้างของเนือ้หาวิชาให้เหมาะสมในการใช้งานใหม่ ๆ 15) ความสามารถในการศึกษา/
เรียนรู้ 16) ความสามารถในการวิพากษ์วิจารณ์  17) มีจินตนาการ คาดการณ์และก าหนด
เป้าหมายได้ 18) มีความคุ้นเคยกับการสร้างความรู้และไม่ยึดติดกับข้อเท็จจริง และ 19) ทักษะ
การประนีประนอม 

2. ด้านลกัษณะนิสยัและเจตคติต่อการเรียนรู้ ประกอบด้วย 27 ด้านย่อย คือ 
1) ความอยากเรียน /ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน/รักการเรียนรู้ 2) มีแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ 3) การ

ยอมรับนบัถือในการเรียนรู้ของผู้ อ่ืน (เข้าใจผู้ อ่ืน/เปิดโอกาส รับฟังความคิดเห็น/เรียนร่วมกบัผู้ อ่ืน) 
4) ตระหนกัว่าเป็นความรับผิดชอบของตนที่จะต้องแสวงหาความรู้ ทกัษะ และเจตคติใหม่ ๆ 5) รัก
การอ่าน 6) ความสามารถในการยืดหยุ่น/การปรับตัว/ความคล่องตัว เพื่อการเปลี่ยนแปลง 7) 
ตระหนกัว่าการเรียนรู้เป็นเคร่ืองมือในการสร้างความก้าวหน้าและการพฒันาบุคคลและสงัคม/ทุก
คนต้องเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 8) การควบคุมตนเอง 9) มีความเชื่อมั่นในตนเองสูง 10) ริเร่ิมและ
ด ารงการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 11) ชอบตัง้ค าถามเพื่อหาเหตุ-ผล 12) มีความ
อยากรู้อยากเห็น 13) ความไม่หยุดนิ่ง/การต่ืนตัว/ความกระตือรือร้น 14) ความพยายามในการ
เรียนรู้ในทกุโอกาส 15) เปิดกว้างยอมรับความคิดใหม่ ๆ กิจกรรมใหม่ ๆ 16) มีวิจารณญาณในการ
ตดัสินใจ 17) เห็นคุณค่าของตัวเอง 18) ชอบใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 19) การมุ่งอนาคต 20) 
ตระหนักว่าการเรียนในโรงเรียนเป็นเพียงจุดเร่ิมต้นของการเรียนรู้ในชีวิตเท่านัน้ 21) ความ
ตระหนกัในความสมัพนัธ์ระหว่างทกัษะการคิดการใช้ปัญญากบัชีวิตจริง 22) ความมุ่งมัน่ต่อสงัคม
ที่จะเรียนรู้ 23) การยอมรับนับถือความ เป็นจริง 24) รักการเขียน 25) เรียนรู้ที่จะเลือกรับสิ่งที่จะ
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สนบัสนนุความส าเร็จ 26) มีความสขุ สนกุสนานกบัการเรียนรู้ทกุประเภท และ 27) ชอบสิ่งท้าทาย 
มองการเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งท้าทายเชิงบวก 

สุบิน ไชยยะ (2557: 38) ได้เสนอแนวคิดที่ผ่านการสังเคราะห์องค์ประกอบของ
ทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตคือ ทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต แบ่งออกเป็น 3 ทกัษะ ซึง่มีรายละเอียด
ดงัต่อไปนี ้

1. ทักษะการคิด เป็นทักษะเร่ิมต้นที่ต้องการให้บุคคลนัน้เกิดการเรียนรู้จากการ
คิด เบือ้งต้น ตัง้แต่รูปแบบการคิดที่ไม่ซบัซ้อน จนถึงรูปแบบที่ซบัซ้อน ต้องมีการคิดหลายขัน้ตอน 
เช่น การคิดค านวณ คิดวิเคราะห์ คิดสงัเคราะห์ จนสามารถคิดสร้างสรรค์ในสิ่งใหม่ได้ 

2. ทกัษะการเรียนรู้ หรือการแสวงหาสิ่งใหม่ ทัง้ที่ต้นเองสนใจหรือไม่สนใจก็ตาม 
ผ่านการเรียนรู้ด้วยตนเอง สอบถามหรือสื่อสารกับผู้ รู้ และพัฒนาจนสามารถเรียนรู้ผ่ านระบบ
สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สามารถที่จะใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสมในการสื่อสารและการค้นคว้าข้อมลู และน าสิ่งที่ต้นเองสืบค้นมาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กบักลุม่ผู้ที่สนใจ หรือน ามาอภิปรายความรู้นัน้ได้ 

ชูศักด์ิ เอือ้งโชคชัย (2558: 26) ได้กล่าวถึงลกัษณะองค์ประกอบของบุคคลแห่งการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตคือ บุคคลผู้มีความพร้อม มีศักยภาพ ตระหนักถึงความส าคัญของการเรียนรู้ มี
เป้าหมายการเรียนรู้เป็นของตนเอง และสามารถน าความรู้ที่เกิดขึน้ในการแสวงหาความรู้นัน้ ไปสู่
การประยุกต์เพื่อปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน ยังสามารถน าไปใช้ในการประกอบอาชีพ และพัฒนา
ศักยภาพของบุคคลนัน้ได้อย่างสม ่าเสมอ โดยมีการใช้รูปแบบ การเรียนรู้ที่ความหลากหลาย 
ยืดหยุ่น ซึ่งเกิดจากความต้องการและความถนดัของตนเอง ทัง้นีเ้พื่อให้สามารถด าเนินชีวิตอยู่ใน
สงัคมได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องไปตลอดชีวิต 

แนปเปอร์ และครอปลีย์ (Knapper & Cropley. 2000: 11-12) พยายามอธิบายถึง
ลกัษณะขององค์ประกอบของบคุคลที่มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้มีคณุลกัษณะ 4 ประการ ได้แก่ 

1. เป็นผู้ตระหนกัถึงความสมัพนัธ์ของการเรียนรู้กบัวิถีชีวิตของตนเอง 
2. เป็นผู้ตระหนกัถึงความสาคญัของการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3. เป็นผู้มีแรงจงูใจอย่างมากในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
4. เป็นผู้มีทกัษะสาหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

UNESCO (Watson, 2003) ได้อธิบายองค์ประกอบของบุคคลที่มีการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต หลกัการส าคญั 4 ประการเพื่อให้เกิดคณุลกัษณะความเป็นผู้ เรียนรู้ตลอดชีวิต คือ  
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1. การเรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้จริง (learning to do) หมายถึง การมีทักษะและการ
ประยกุต์ใช้ และรวมถึงทกัษะชีวิตด้วย  

2. การเรียนรู้เพื่อชีวิต ( learning to be) หมายถึง การส่งเสริมสนับสนุนให้มี
ความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาให้เต็มความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ promoting creativity and 
personal fulfillment)  

3. การเรียนเพื่อรู้ (learning to know) หมายถึงการมีวิธีการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น และ
รวมถึงมีความสามารถในการวิพากษ์วิจารณ์ และการเรียนรู้เพื่อที่จะอยู่ร่วมกัน (learning to live 
together) หมายถึง การมีใจกว้าง อยู่ด้วยกนัด้วยความเข้าอกเข้าใจซึง่กนัและกนั 

โรงเรียนประถมลอเรลวู๊ด รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา (Laurelwood Elementary 
School. 2012-2013: online) ได้ก าหนดแนวทางของกลุ่มคนที่มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(Lifelong Learning Skills) ไว้ ดงันี ้

1. การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Communicate Effectively) 
2. ความรับผิดชอบในการเรียนรู้ (Take responsibility for learning) 
3. การแบ่งปันสูส่งัคม (Contribute to society) 
4. การคิดการแก้ปัญหา (Become informed, be productive, think) 
5. การท างานร่วมกนั (Work collaboratively) 
6. การประมวลผลข้อมลู (Process information) 

 
จากความหมาย และองค์ประกอบของการเรียนรู้ตลอดชีวิตข้างต้นนัน้ ผู้วิจยัสามารถ

สรุปเพื่อเป็นแนวทางใช้ในการสร้างแบบวดัทกัษะที่จ าเป็นส าหรับการถกูจ้างงาน โดยที่ในสว่นของ 
“ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต” หมายถึง การเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการให้บุคคลสามารถ
เรียนรู้ได้สูงสุด จนเกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวบุคคลจากการประพฤติปฏิบัติจนกลายเป็น
วฒันธรรม กลา่วคือ การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทกุช่วงอายุ และทกุรูปแบบของการเรียนรู้ ทัง้ในระบบ 
นอกระบบ และตามอธัยาศัย โดยผู้ เรียนริเร่ิมขึน้อย่างตัง้ใจ และมีเป้าหมายในการพัฒนาความรู้ 
ทักษะ เจตคติ สมรรถภาพ และพฤติกรรม ที่ครอบคลุมการเรียนเพื่อรู้ การเรียนเพื่อปฏิบัติ การ
เรียนรู้เพื่ออยู่ร่วมกนั และการเรียนรู้เพื่อชีวิต ทัง้นีเ้พื่อให้เกิดการพฒันาตนเองและสงัคม สามารถ
น าเอาสิ่งที่ได้เรียนรู้นัน้ไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิต และประกอบอาชีพรวมทัง้ป รับตัวเข้ากับ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งสามารถสรุป
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ลกัษณะขององค์ประกอบหลกัที่จะแสดงออกในตวับุคคลนัน้ โดยสามารถบ่างเป็นองค์ประกอบได้ 
2 องค์ประกอบที่เหมาะสมกบัการสร้างเคร่ืองมือการวดั ดงันี ้

1. ความสามารถในการเรียนรู้ คือ ลกัษณะพฤติกรรมบุคคลพยายามแสวงหาความรู้
ตลอดเวลาโดยที่เป็นการตอบข้อสงสยัที่ตนเองอยากทราบ หรือเป็นการแสวงหาความรู้ใหม่และน า
ความรู้ที่ได้มาผ่านการวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และการคิดเชิงวิพากษ์ พร้อมทัง้ริเร่ิมสร้างสรรค์ บูรณา
การเรียนรู้ต่างๆ อย่างหลากหลายจากค าปรึกษาสนบัสนนุจากเพื่อนร่วมงานโดยพฒันาเป็นสงัคม
แห่งการเรียนรู้ 

2. ลกัษณะนิสยัทางการเรียนรู้ คือลกัษณะพฤติกรรมที่แสดงถึงความอยากเรียน ใฝ่รู้ 
ใฝ่เรียน รักการเรียนรู้ เข้าใจผู้ อ่ืนพร้อมทัง้เปิดโอกาส รับฟังความคิดเห็นผู้ อ่ืนเพื่อน ามาปรับปรุง
ตนเอง มองว่าการเรียนรู้เป็นเคร่ืองมือในการสร้างความก้าวหน้าและการพัฒนาบุคคลและสงัคม 
โดยที่ทุกคนต้องเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีความอยากรู้อยากเห็น พยายามในการเรียนรู้ในทุกโอกาส 
และมีความสุข สนุกสนานกับการเรียนรู้ทุกประเภท ชอบสิ่งท้าทาย มองการเรียนรู้และการ
เปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งท้าทายเชิงบวก 

 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ศกัด์ิสิทธ์ิ ฤทธิลนั (2554: 180-183) ได้พฒันาแบบวดัคณุลกัษณะความเป็นผู้ เรียนรู้
ตลอดชีวิตของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยที่มีการออกแบบเคร่ืองมือ เป็น 2 ประเภท 1. 
แบบวดัมาตรประมาณค่าแบบลิเคิร์ต 5 ระดบั จ านวน 70 ข้อ  มีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง .21 
ถึง .64  ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .96  2. แบบสถานการณ์ 4 ตัวเลือก จ านวน 70 ข้อ มีค่าอานาจ
จาแนกอยู่ระหว่าง .21 ถึง .53 ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากบั .93 

ขจี พงศธรวิบูลย์ (2556) ได้ท าการศึกษาของแบบวัดคุณลกัษณะการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต ของนกัศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์เกือ้การุณย์ มหาวิทยาลยักรุงเทพมหานคร เก็บ
ข้อมลูโดยแบบสอบถามประมาณค่า 4 ระดบั จ านวน 18 ข้อ พบว่าความเที่ยงตรงตามเนือ้หา มีค่า
เท่ากับ 1.00 และความเชื่อมั่น เท่ากับ .817 ค่าอ านาจจ าแนก .250 ถึง .577 ความเที่ยงตรงเชิง
โครงสร้างจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ พบว่าคุณลักษณะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ค่าไอเกนของแต่ละองค์ประกอบ อยู่ระหว่าง 2.13 – 2.62 และ
สามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนที่เกิดขึน้ได้ร้อยละ 52.86 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยัน พบว่ามีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดีค่าไคสแควร์ = 109.23 ที่ระดับ
องศาอิสระ = 116  p = 0.659 และ RMSEA = 0.00 
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บญุสม  ควรชม (2556: 56-58) ได้ท าการวิเคราะห์องค์ประกอบการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ของพยาบาลวิชาชีพ ซึ่งในการเก็บข้อมูลผู้ วิจัยได้ออกแบบเคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลโดยได้
แนวคิดจากการทบทวนวรรณกรรมของนกัวิชาการ และมีการสมัภาษณ์ผู้ เชี่ยวชาญ โดยแบ่งเป็น 5 
ด้าน จ านวน 82 ข้อ เป็นแบบสอบถามโดยใช้มาตรวัดประมาณค่า 5 ระดับ และมีการตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงตามเนือ้หาโดยใช้ดัชนีความเที่ยงตรงตามเนือ้หา(Content validity index, CVI) 
โดยมีการให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบทัง้หมด 4 ครัง้ โดยมีค่า .11 , .60 , .62 และ .82 ตามล าดับ 
และพิจารณาค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบัโดยหาจากสมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Chronbach’s 

Alpha Coefficient หรือ α) มีค่าเท่ากบั .94 
จุลศกัด์ิ สขุสบาย (2560: 220-236) ได้ท าการวิจยัเก่ียวกบัปัจจยัเชิงสาเหตแุละแนว

ทางการพัฒนาคุณลกัษณะผู้ เรียนรู้ตลอดชีวิต ของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียน
สาธิต โดยมีการสร้างเคร่ืองมือวัดคุณลักษณะผู้ เรียนรู้ตลอดชีวิต (แบบวัดมาตรประมาณค่า 5 
ระดบั) จ านวน 30 ข้อ มีคณุภาพของเคร่ืองมือที่ใช้มีค่าดชันีความสอดคล้อง(IOC) อยู่ระหว่าง .60 
ถึง 1.00 ค่าอ านาจจ าแนก(r) แบบ Corrected Item-Total Correlation มีค่าอยู่ระหว่าง .30 ถึง 
.69 และค่าความเชื่อมั่นทัง้ฉบับโดยหาจากสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Chronbach’s 

Alpha Coefficient หรือ α) มีค่าเท่ากบั .981 
T. Subahan Mohd Meerah (2010) ได้ท าการการวัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตในบริบท

ของสถาบนัอดุมศึกษา ในประเทศมาเลเซีย ในการเก็บข้อมลูนัน้เป็นการเก็บข้อมลูเพื่อน ามาศึกษา
ความเที่ยงตรง และความน่าเชื่อถือ ของแบบสอบถามการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่พัฒนาให้เหมาะสม
กบับริบทของมาเลเซีย แบบสอบถามการเรียนรู้ตลอดชีวิตประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 14 ข้อที่
วดัคุณลักษณะ 5 ประการของผู้ เรียนตลอดชีวิตที่ระบุ โดยมีระดับคะแนน 5 ระดับตามแบบของ
แบบลิเคิร์ต โดยสเกลตัง้แต่ -2(ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง) ถึง 2 (เห็นด้วยอย่างยิ่ง) แต่มีค่าความเชื่อมั่น

ทัง้ฉบบัโดยหาจากสมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค(Chronbach’s Alpha Coefficient หรือ α) 
มีค่าเท่ากบั .597  

Duygu GÜR ERDOĞAN (2016) ได้ท าการพฒันาของแนวโน้ม ลกัษณะของการวดั
การเรียนรู้ตลอดชีวิต มีเป้าหมายเพื่อให้มีแบบวัดที่มีความเที่ยงตรง และความเชื่อมั่น ใน
การศึกษาครัง้นีม้ีเคร่ืองมือในการวดัเป็นแบบวดัมาตรประมาณค่า 5 ระดบัตามมาตรประมาณค่า
แบบลิเคิร์ต พบว่า เมื่อท าการการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงส ารวจ(EFA) แบบวัดมี 17 ข้อค าถาม 2 
องค์ประกอบ เรียกว่า "ความเต็มใจที่จะเรียนรู้" และ “การเปิดกว้างสู่การปรับปรุง” ทัง้  2 
องค์ประกอบร่วมกนัอธิบายความแปรปรวนที่เกิดขึน้ได้ร้อยละ 43.44 ค่าความน่าเชื่อถือของแบบ
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วดั จากสมัประสิทธ์ิความสอดคล้องภายในของครอนบาคมีค่าเท่ากบั .86  ในขณะที่ค่าωค านวณ
ได้เท่ากบั .89 ยงัหาค่าจากค่าสมัประสิทธ์ิความเชื่อมัน่การทดสอบซ า้มีค่าเท่ากบั.76 

 
1.7 ทักษะการวางแผน และจัดระเบียบแบบแผน (Planning and Organizing skill) 
การวางแผน (Planning)  

การวางแผนเป็นเร่ืองของการก าหนดความต้องการ วิธีการด าเนินการ และความ
คาดหมาย ผลการด าเนินการในอนาคต โดยใช้หลกัวิชาการ เหตผุล มีข้อมลูตวัเลขประกอบ มีการ
เสนอปัญหา เพื่อขจัดอุปสรรคที่จะมาถึงเป้าหมายข้างหน้าได้ ท าให้ผู้ปฏิบติัรู้ได้ว่าจะท าอะไร ที่
ไหนเมื่อใด กบัใครท าอย่างไร และท าเพื่ออะไรได้อย่างชดัเจน ซึ่งน าไปสู่แนวทางการปฏิบติังานที่
ถกูต้อง และได้ผล 

ความหมายของการวางแผน 
สุ รัสวดี  ราชสกุลชัย (2547: 58) กล่าวความหมายคือการปฏิบั ติงานที่ ผ่ าน

กระบวนการเลือกวิธี และเลือกสิ่งที่อยู่รอบตัวหรือสภาพแวดล้อม ที่จะมาร่วมในการท างานให้
เรียบร้อยเกิดประสิทธิภาพที่สุด ซึ่งการวางแผนนัน้จะต้องผ่านการคิดตัดสินใจหาแนวทางอย่าง
รอบครอบ เพื่อให่สามารถด าเนินการท างานได้ดี  

วิลาวรรณ รพีพิศาล  (2550: 42-43) ในระดับองค์กร หรือหน่วยงานนัน้ขัน้ตอนการ
วางแผนการท างานจัดเป็นขัน้ตอนแรกที่เหมาะสม ในการวางหน้าที่งานของแต่ละบุคคล พร้อม
ก าหนดจุดมุ่งหมายที่เป็นผลส าเร็จของงาน ถ้าเป็นไปได้นัน้จะรวมไปถึงการก าหนดจะให้ใครเป็นผู้
ปฏิบติับ้างในงานใดบ้าง งานนัน้จะต้องเร่ิมท างานระยะเวลาที่ควรจะท าให้แล้วเสร็จเมื่อไร ผ่าน
ขัน้ตอนอย่างไรที่จะก าหนดขึน้ท าให้งานนัน้ส าเร็จ 

คาส ต์  แล ะ โร เซ น วิ ก  (Kast & Rosenzweig, 1970: 435-436) ไ ด้ อ ธิ บ าย ว่ า                       
การวางแผน เป็นการเลือกก าหนดแนวทาง พิจารณากระบวนการ ผ่านการตัดสินใจคาดการณ์
ล่วงหน้าถึงความเป็นไปได้ของผลงาน ว่าจะต้องท าอย่างไร ด้วยสิ่งใด ให้เกิดผลงานตามที่ตัง้
วตัถปุระสงค์ของแต่ละครัง้   

คนูต์ และโอดอนเนลล์ (Koontz & O’Donnell, 1968: 81) การวางแผนว่าถือเป็นการ
คิดเพื่อก าหนดการตัดสินใจ  ส าหรับเตรียมเพื่อเดาถึงสิ่งที่จะท า ท าอย่างไร เมื่อใด และใครเป็น
ผู้กระท า ดงันัน้การวางแผนจึงเป็นการน าข้อมลูที่มีอยู่ในปัจจุบนัเชื่อมโยงสูแ่ผนในอนาคตตามที่ได้
ก าหนดไว้ในแต่ละงาน  

อิคส์  (Hicks, 1981) อธิบายว่า การวางแผนเป็นหน้าที่ของบุคคลในด้านการ
บริหารงาน ทัง้บุคคล และทรัพยากร ประการแรกที่กระท าเพื่อกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งโดยเฉพาะ 
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การที่จะวางแผนให้ได้ผลส าเร็จนัน้ จะต้องมีการวิเคราะห์ข้อมลูจากอดีต การตดัสินใจในปัจจุบนั  
และท าการประเมินผลในอนาคตด้วย   

วอหลัสเตตเตอร์ (Wohlstetter, 1964: 125-126) ซึ่งอธิบายว่าการวางแผน หมายถึง 
วิธีการที่จ าเป็นของการท าให้การตดัสินใจก้าวหน้า และเป็นสิ่งที่จะต้องมีอยู่ก่อนกระท า ทัง้นีก้าร
วางแผนเพื่อที่จะตอบค าถาม 2 ข้อดงัต่อไปนีคื้อ 1) ความมุ่งหมายขององค์กร และ2) การสร้างวิธี
ที่จะท าให้งานส าเร็จตามสิ่งที่ต้องมุ่งหมายนัน้ ดังนัน้ การวางแผนจึง เป็นเร่ืองที่ต้องท าอย่าง
ต่อเนื่องและต้องมีการปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ และสามารถท านายการ เปลี่ยนแปลงในอนาคตได้   
   

การจัดระเบียบแบบแผน (Organizing)   
องค์กร หน่วยงาน หรือเพียงแต่การเรียนรู้ภายในห้องเรียนนัน้ จะประกอบด้วยบุคคล 

ที่หลากหลาย ทัง้ทางด้านความรู้ ทัศนคติ หรือความถนัดของแต่ละบุคคล ดังนัน้ ในการท างาน
ต่างๆนัน้ ควรจะต้องมีการแบ่งหน้าที่ให้ชดัจดั เป็นเสมือนการจดัระเบียบสภาพแวดล้อมให้กลุม่คน
นัน้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบ และก่อให้เกิดประโยชน์หลาย ด้าน คือ ประโยชน์ต่อองค์การ 
ประโยชน์ต่อผู้บริหาร และประโยชน์ต่อผู้ปฏิบติังาน  

ความหมายของการจัดระเบียบแบบแผน 
ธงชยั สนัติวงษ์ (2546: 216) อธิบายจ ากดัความการจดัระเบียบแบบแผ่นนัน้ต้องเกิด

จากบุคคลทัง้หมดขององค์กร โดยที่แต่ละบุคคลจะต้องมีความรู้สึกสัมพันธ์กัน เพื่อมองถึง
ประโยชน์ขององค์กรเป็นหลกั   

วรนารถ แสงมณี (2544: 2-3) ได้ให้ความหมายของการจัดการองค์การ หมายถึง 
“ความพยายามของผู้บริหารในการก าหนดแนวทางโครงสร้างองค์การ โดยใช้กระบวนการต่าง ๆ 
ในการ สนับสนุนให้การด าเนินงานสามารถประสบความส าเร็จได้ตามที่วางแผนงานไว้ ซึ่ง
กระบวนการ ดังกล่าวนีม้ักประกอบด้วยความสัมพันธ์พืน้ฐาน 3 ประการ คือ ความรับผิดชอบ 
อ านาจหน้าที่ และ ความพร้อมที่จะให้ตรวจสอบ”   

ศิริอร ขันธหัตถ์ (2547: 48) ให้ความหมายการจัดการองค์กรว่า “การจัดระบบ 
ความสมัพันธ์ระหว่างส่วนงานต่างๆ และบุคคลในองค์กร โดยก าหนดภารกิจ อ านาจหน้าที่ และ 
ความรับผิดชอบให้ชดัแจ้ง เพื่อให้การประกอบการตามภารกิจขององค์กรบรรลุวตัถุประสงค์และ 
เปา้หมายอย่างมีประสิทธิภาพ”  

วิลาวรรณ รพีพิศาล (2550: 42-43) ให้ความหมายการจัดการองค์กรว่า เป็นขัน้ตอน
ที่ควรเร่ิมต่อจากการที่ผู้บริหารมีการสร้างแผนงานที่จะต้องด าเนินการแล้วนัน้ ต่อมาจะต้องมีการ
แบ่งส่วนงานออกให้ชดัเจนมากขึน้ และผู้บริหารองค์กรนัน้ควรเป็นผู้ที่จะประสานงานหรือเชื่อมต่อ
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ในแต่ละส่วนงานให้เข้ากันเป็นไปตามแผนงานที่ก าหนดไว้  เป็นประโยชน์ส าหรับองค์กร เพื่อน
ร่วมงานเปน้ไปในทางที่ดีทีสดุ 

 
จากความหมายของการวางแผน และจดัระเบียบแบบแผน ผู้วิจยัจึงสรุปถึงลกัษณะที่

สอดคล้องกัน และต้องมีการด าเนินงานไปพร้อมกันเนื่องจากแนวคิดส่วนใหญ่บ่งบอกถึงการ
วางแผน และการจัดการองค์กรนัน้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานรูปแบบต่างๆ  ซึ่งผู้ วิจัยสรุป
ความหมายของการวางแผน และการจดัการองค์กร หมายถึง กระบวนการคิดคาดการณ์เพื่อวาง
แนวทางในการปฏิบัติงานแต่ละอย่างที่ได้ท าว่าจะต้องมีการด าเนินการอย่างไร และต้องใช้
ทรัพยากรอย่างไร พร้อมทัง้มีการจัดการระเบียบในการประเมินบุคคล ฝ่ายงาน และทรัพยากร
ต่างๆ ขององค์กรในการด าเนินการเพื่อให้วัตถุประสงค์ พร้อมทัง้มีความยืดหยุ่นและการ
เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และน าแผนที่วางไว้เพื่อการปฏิบัติในการวางตัวบุคคลในการ
ท างาน เลือกใช้ทรัพยากร บริหารเวลาล าดับความส าคัญในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยใช้กระบวนการต่างๆ ในการสนับสนุนให้ท างานได้ตามแผนที่ได้วางไว้ จนสามารถประสบ
ความส าเร็จได้ตามที่วางแผน 

คุณลักษณะและองค์ประกอบของการวางแผน และจัดระเบียบแบบแผน 
บุคคลแต่ละคนที่พร้อมจะการปฏิบติังานแต่ละคนจะต้องมีทักษะที่สามารถวางแผน

และจดัระเบียบงาน หรือจดัการภายในของหน่วยงาน และกลุ่มที่ท างานร่วมกนั โดยใช้การก าหนด
เป้าหมายวัตถุประสงค์เป้าหมายการสร้างตารางการท างาน และการวางแผนงานที่มีทัง้การใช้
งบประมาณ และทรัพยากรที่เก่ียวข้องตามขัน้ตอน และมีการเลือก หรือข้อความช่วยเหลือจาก
สว่นงานต่างๆเพื่อให้งานส าเร็จเกิดผลลพัธ์ที่ดีในการท างานให้องค์กรไปในแนวทางที่ดี ซึ่งจะต้องมี
ลกัษณะ พฤติกรรมที่แสดงออก (Chicago state University, 2018) 

Mike Schmitz (2015: online) ได้เสนอเก่ียวกบัองค์ประกอบของบุคคลที่จะสามารถ

แสดงออกในการการวางแผน และการจดัการองค์กรได้นัน้จะต้องมีองค์ประกอบ ดงันี ้ 

1. การจดัล าดบัความส าคญั หมายถึง ต้องมีการทราบว่างานใดเป็นงานที่ส าคัญ
ที่สดุ และงานใดสามารถรอได้ และสามารถแยกงานของคณุออกเป็นชิน้เล็กๆ สว่นๆงานได้ แล้วจึง
มุ่งเน้นไปที่แต่ละงานโดยเร่ิมจากสิ่งที่ส าคญัที่สดุ 

2. การจัดการเวลา หมายถึง สามารถหาวิธีที่จะใช้เวลาของตนเองให้คุ้มค่ามาก
ที่สดุ ประมาณการเวลาที่จะท าให้สามารถท างานแต่ละอย่างให้ส าเร็จได้ 
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3. การเลือกใช้ทรัพยากร หมายถึง ประเมินในการปฏิบัติงานต้องใช้ทรัพยากร
ประเภทใดบ้าง ทัง้ทรัพยากรมนุษย์หรือคนที่จะมาปฏิบติังาน ทรัพยากรสถานที่ และทางด้านเวลา
โดยเลือกใช้ให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ 

4. การมอบหมายหน้าที่ หมายถึง การมอบหมายเป็นวิธีปฏิบติัทั่วไป และจ าเป็น
ในสถานที่ท างาน เพื่อให้บุคคลที่ท างานร่วมกันทราบถึงมีหน้าที่รับผิดชอบในการท าให้งานเพื่อ
ไปสูเ่ปา้หมายจนเสร็จ เป็นเสมือนการกระจายงาน 

5. การวางระบบการท างาน หมายถึง เป็นเสมือนล าดบัขัน้ตอนของการท างานให้
งานสามารถลลุ่วงไปตามล าดบั โดยที่ไม่ให้งานที่ด าเนินการซ า้ไปมา แล้วให้เกิดข้อผิดพลาด หรือ
ข้อผิดพลาดน้อยมาก โดยระบบหรือกระบวนการท างานที่วางไว้จะช่วยเราในการท างานได้ตรง 
อาจมีการตรวจสอบ หรือจดบนัทกึการท างาน 

6. การวางแผนล่วงหน้า หมายถึง สามารถมีการวางแผนล่วงหน้าถึงการ
ปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการก าหนดควบคุมระยะเวลาที่จะต้องท างาน เลือกล าดับงานในครัง้ต่อไป 
หรืองานต่อไปจากการประเมินข้อมลูเดิมเพื่อให้ประสบความส าเร็จมากขึน้เท่านัน้ ซึ่งบางครัง้คุณ
ไม่สามารถควบคมุระยะเวลาที่คณุต้องท างานได้ใช้เวลาให้คุ้มค่าที่สดุ 

มหาวิทยาลัยสแตรธไคลด์ (University of Strathclyde, 2019: online) ได้เสนอ
ลักษณะความสามารถในการจัดการตนเอง หรือผู้ อ่ืน ภายในสถานการณ์ต่างๆ ในการเลือกใช้
สิ่งของ เวลา และคนให้ที่ความเฉพาะเจาะจงส าหรับการท างานแต่ละครัง้ ทัง้ระยะสัน้ และระยะ
ยาว โดยมีลกัษณะองค์ประกอบ ต่อไปนี ้

1. สามารถประเมินจดัล าดบัเวลาที่เหมาะสม พร้อมระบุทรัพยากรที่จ าเป็นในการ
ปฏิบติังานทกุด้าน โดยก าหนดเป็นตารางงานที่ชดัเจน 

2. ก าหนดวิธีการตรวจสอบขัน้ตอนการท างาน และผลของการปฏิบติังาน 
3. สามารถล าดับความส าคัญอย่างเป็นระบบแยกความแตกต่างระหว่างงาน

เร่งด่วนส าคญัและไม่ส าคญั 
 
จากความหมาย และองค์ประกอบของการวางแผน และจัดระเบียบแบบแผนนัน้ 

ผู้ วิจัยสามารถสรุปเพื่อเป็นแนวทางใช้ในการสร้างแบบวดั โดยที่ในส่วนของ “ทักษะการวางแผน 
และการจดัการองค์กร” หมายถึง การก าหนดวตัถุประสงค์ของการท างาน พร้อมทัง้เลือกแนวทาง
ในการปฏิบติัจะต้องมีการด าเนินการอย่างไร และใช้ทรัพยากรอย่างไร มีการจัดการระเบียบการ
ปฏิบติังานในองค์กรเพื่อให้ส าเร็จวตัถปุระสงค์ และมีความยืดหยุ่นและการเปลี่ยนแปลงตามความ
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เหมาะสม สามารถน าแผนที่วางไว้เพื่อการปฏิบติัโดยผ่านลักษณะองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ 
ดงัต่อไปนี ้ 

1. การจัดล าดับความส าคัญ คือ ลกัษณะการเลือกท างานตามความส าคัญ งานใด
ส าคญัที่สดุ และงานใดสามารถรอได้ สามารถแยกลกัษณะงานเป็นส่วนย่อย พร้อมมุ่งเน้นไปที่แต่
ละงานโดยเร่ิมจากสิ่งที่ส าคัญที่สุด ให้เกิดความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ และด าเนินงานจน
ส าเร็จ 

2. การจัดการเวลา คือ การใช้เวลาในการท างานให้คุ้มค่ามากที่สุด ประมาณการ
เวลาที่จะท าให้สามารถท างานแต่ละอย่างให้ส าเร็จได้ โดยเลือกให้ความส าคญัในเวลาการท างาน
แต่ละชิน้ได้อย่างเหมาะสม  

3. การเลือกใช้ทรัพยากร คือ การวางแผนเลือกใช้ทรัพยากร ทัง้ทรัพยากรมนุษย์หรือ
คนที่จะมาปฏิบติังาน ทรัพยากรสถานที่ ให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ วตัถปุระสงค์ของงาน 

4. การมอบหมายหน้าที่ คือ การเลือกให้บุคคลที่ท างานร่วมกันทราบถึงมีหน้าที่
รับผิดชอบในการท างาน และเป็นการกระจายงาน 
 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับทักษะการวางแผน และจัดระเบียบแบบแผน 
จุรีภรณ์ เจริญเสียง (2555)  ได้ศึกษาในเร่ืองของการบริหารงาน ของผู้น าชุมชนต่อ

การบริหารงานของส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โดยมีด้านประกอบ 4 
ด้าน ซึ่งมีด้านการวางแผน ด้านการจดัองค์กร เป็นส่วนประกอบของเคร่ืองมือวัดความคิดเห็นใน
การเก็บข้อมูลวิจยั โดยเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นประมาณค่า 5 ระดับ และมีการตรวจสอบ
คณุภาพเคร่ืองมือ พบว่า คณุภาพของเคร่ืองมือที่ใช้มีค่าดชันีความสอดคล้อง ( IOC) เท่ากบั 1.00 
และค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบัโดยหาจากสมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค มีค่าเท่ากบั .912 

 
จากการศึกษาแนวคิด ความหมาย และองค์ประกอบ งานวิจยัที่เก่ียวข้องกบัทกัษะที่

จ าเป็นส าหรับการถูกจ้างงาน แล้วนัน้ผู้ วิจัย พบว่า มีการวิจัยที่ได้ศึกษาที่สอดคล้องกับทักษะที่
จ าเป็นทัง้ 5 ทกัษะ ซึ่งสามารถสรุปได้จากจ านวนงานวิจยัที่ได้ท าการศึกษามาแล้ว โดยทกัษะการ
แก้ปัญหามีเอกสารที่เก่ียวข้องมากที่สุด รองลงมาคือทักษะการสื่อสาร ทักษะการท างานเป็นทีม 
ทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต และทกัษะการวางแผน และจดัระเบียบแบบแผน น้อยที่สดุ ตามล าดบั 
ดงัตาราง 4  
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ตาราง 4  การศกึษาแนวคิด ความหมาย และองค์ประกอบ และงานวิจยัที่ศึกษาเก่ียวกบัทกัษะที่
จ าเป็นส าหรับการถกูจ้างงาน ทัง้ 5 ทกัษะ 

ทักษะท่ีจ าเป็น 
ส าหรับการถูกจ้างงาน 

 
 
 
ผู้วิจัย (ปี) 

 1
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ผน
 

 

สภุทัรา ตนัติวิทยามาศ (2554)      

ปริณดา เลิสศรีมงคล (2554)      

ศกัด์ิสิทธ์ิ ฤทธิลนั (2554)      

มนลดา กลอ่มแก้ว (2555)      

จรีุภรณ์ เจริญเสียง (2555)      

ฐิตินนัท์ สมัมานชุ (2556)      

น า้ทิพย์ องอาจวาณิชย์ (2556)      

ขจี พงศธรวิบลูย์ (2556)      

บญุสม  ควรชม (2556)      

ชญัญา ลีศ้ตัรูพ่าย (2557)      

ชนดัดา เทียนฤกษ์ (2557)      

นภสร เรือนโรจน์รุ่ง (2558)      

ญาณี  วฒันาการ (2558)      

ศิริพร ครุฑกาศ (2557)      

แพรมาศ บรูณมานสั (2558)      

ฐิติยา เนตรวงษ์ (2559)      

ชลณา ทศัมาลีม (2559)      

วิลาวณัย์ พรพชัรพงศ์ (2560)      

นิรชา อ ่าประเวทย์ (2560)      

จลุศกัด์ิ สขุสบาย (2560)      
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ตาราง 4 (ต่อ)  

ทักษะท่ีจ าเป็น 
ส าหรับการถูกจ้างงาน 
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รุ่งนภา จนัทรา (2560)      

พรศิริ สงัข์ทอง (2561)      

T.Subahan Mohd Meerah(2010)      

John R. Kirby (2010)      
Paris S. Strom (2011)      
Devrim Erdem-Keklik (2013)      
Tang Keow Ngang (2013)      
Shelly Wismath (2014)      
Emily Britton (2015)      
Keith M. Harris (2016)      
Jillian L. Gustin (2016)      

Duygu GÜR ERDOĞAN (2016)      
สรุปรวม 10 12 8 7 1 

 
จากการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวข้องกับงานวิจัยนีแ้ล้วนัน้ ผู้ วิจัยได้ศึกษางานวิจัยที่

เก่ียวข้องทัง้หมดนัน้ท าให้ได้ทักษะ และองค์ประกอบที่จะสามารถน ามาสร้างแบบวัด แล้วนัน้
เพื่อให้มีเคร่ืองมือวดัที่จะสามารถวดัได้ตามวตัถุประสงค์ในการวิจัยครัง้นี ้จึงได้วิเคราะห์เก่ียวกับ
การสร้างเคร่ืองมือเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูล พร้อมทัง้มีการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมืออีกด้วย
เพื่อให้ได้เคร่ืองมือ ที่ประสิทธิภาพสูง พบว่า ในงานวิจัยที่เก่ียวข้องได้น านัน้ส่วนใหญ่จะเป็น
เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลส่วนใหญ่เป็นรูปแบบของแบบสอบถาม แบบประเมินตนเอง มาตร
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ประมาณค่า ทัง้ 4 ระดบั และ 5 ระดบั ดงันัน้ ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัจึงจะสร้างเคร่ืองมือวดัทกัษะที่
จ าเป็นส าหรับการถกูจ้างงานใน 5 ทกัษะ รูปแบบของแบบวดัเชิงสถานการณ์ ดงัตาราง 5  

ตาราง 5 เปรียบเทียบรูปแบบเคร่ืองมือวดัที่เก่ียวกบัทกัษะที่จ าเป็นส าหรับการถกูจ้างงาน 

รูปแบบเคร่ืองมือ 
ผู้วิจัย (ปี) 

แบบมาตร
ประมาณค่า 

แบบสังเกต 
แบบวัดเชิง
สถานการณ์ 

ทักษะการสื่อสาร
(Communication) 

   

ฐิตินนัท์ สมัมานชุ (2556)    
น า้ทิพย์ องอาจวาณิชย์ (2556)    
ชญัญา ลีศ้ตัรูพ่าย (2557)    
ชนดัดา เทียนฤกษ์ (2557)    
แพรมาศ บรูณมานสั (2558)    
วิลาวณัย์ พรพชัรพงศ์ (2560)    
รุ่งนภา จนัทรา (2560)    
Keith M. Harris (2016)    
Jillian L. Gustin (2016)    
ทักษะการแก้ปัญหา 
(Problem solving) 

   

น า้ทิพย์ องอาจวาณิชย์ (2556)    
ชนดัดา เทียนฤกษ์ม (2557)    
นภสร เรือนโรจน์รุ่ง (2558)    
ศิริพร ครุฑกาศ (2557)    
ฐิติยา เนตรวงษ์ (2559)    
ชลณา ทศัมาลีม (2559)    
รุ่งนภา จนัทรา (2560)    
Devrim Erdem-Keklik (2013)    
Tang Keow Ngang (2013)    
Shelly Wismath (2014)    
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ตาราง 5 (ต่อ)  

รูปแบบเคร่ืองมือ 
ผู้วิจัย (ปี) 

แบบมาตร
ประมาณค่า 

แบบสังเกต 
แบบวัดเชิง
สถานการณ์ 

ทักษะการท างานเป็นทีม 
(Team work) 

   

ปริณดา เลิศศรีมงคล (2554)    
น า้ทิพย์ องอาจวาณิชย์ (2556)    
ญาณี  วฒันาการ (2558)    
นิรชา อ ่าประเวทย์ (2560)    
รุ่งนภา จนัทรา (2560)    
พรศิริ สงัข์ทอง (2561)    
Paris S. Strom (2011)    
Emily Britton (2015)    
ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
(Life-long learning) 

   

ศกัด์ิสิทธ์ิ ฤทธิลนั (2554)    
ขจี พงศธรวิบลูย์ (2556)    
บญุสม  ควรชม (2556)    
จลุศกัด์ิ สขุสบาย (2560)    
รุ่งนภา จนัทรา (2560)    
John R. Kirby (2010)    
T.Subahan Mohd Meerah(2010)    

Duygu GÜR ERDOĞAN (2016)    
ทักษะการวางแผน  
และจัดระเบียบแบบแผน  
(Planning and organizing) 

   

จรีุภรณ์ เจริญเสียง (2555)    
 
 



  72 

1.8 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการถูกจ้างงาน 
สวนีย์ เสริมสขุ (2555) เป็นการศึกษาสภาพของนกัเรียน และครูด้านทักษะที่จ าเป็น

ส าหรับการถูกจ้างงานของนักเรียน เพื่อพัฒนากระบวนการก าหนดกลยุทธ์ของครู เพื่อพัฒนา
ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการถูกจ้างงานของนักเรียนมัธยมศึกษาโดยใช้สวอท (SWOT) พบว่า 
รูปแบบของทักษะส าหรับการถูกจ้างงานของนักเรียนที่ พบว่า นักเรียนทัง้ 4 โรงเรียนมีคะแนน
ทกัษะในด้านการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องสงูเป็นอนัดบัแรก ในขณะที่ครูทัง้ 4 โรงเรียนคิดว่าได้พฒันา
ทกัษะที่จ าเป็นส าหรับการถกูจ้างงานให้กบั นกัเรียนทัง้ 11 ด้าน ในระดบัมาก   

Mohd Yusof, H (2012)    ศึกษารูปแบบการวดัทักษะความสามารถในการจ้างงาน
โดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน เพื่อตรวจสอบรูปแบบการวดัทักษะความสามารถใน
การจ้างงาน(Hymes  Dell) ส าหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด 280 
คนมีส่วนร่วมในการวิจัยครัง้นี ้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความเชื่อมั่น (Cronbach Alpha) และใช้
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันเพื่อหาแบบจ าลองการวัดส าหรับ แต่ละโครงสร้างโดยใช้
ซอฟต์แวร์ AMOS พบว่า ค่าความเชื่อมั่นของ Cronbach Alpha มีค่ามากกว่า 0.70 ผลการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่าข้อมูลที่เก็บรวบรวมเหมาะสมกับโมเดลการวัด ดังนัน้
รูปแบบการวัด จึงเหมาะที่จะน ามาใช้ในการศึกษาทักษะการจ้างงานที่ได้รับจากนักศึกษา
วิศวกรรมศาสตร์ในบริบทของการศึกษาในประเทศมาเลเซีย 

Fatima Suleman (2016) ศกึษาเก่ียวกบัทกัษะที่เป็นพืน้ฐานช่วยในการเปลี่ยนแปลง
ที่จะเป็นประโยชน์ต่ออาชีพการงานของผู้ส าเร็จการศกึษาเพื่อรวบรวมข้อมลูเก่ียวกบัทกัษะการจ้าง
งาน โดยได้รับข้อมูลมาโดยตรงโดยใช้เกณฑ์การจ้างงาน แต่ยังได้รับการเก็บรวบรวมโดยอ้อมบน
พืน้ฐานของความพึงพอใจของนายจ้างกบัทกัษะของผู้ส าเร็จการศึกษา ซึง่พบว่าทกัษะการจ้างงาน
ที่เหมาะสมที่จะท าให้เกิดการจ้างงาน ได้แก่ ความสามารถในการติดต่อระหว่างบุคคลการสื่อสาร 
และการท างานเป็นทีม นอกจากนีย้ังพบว่านายจ้างบางรายไม่ต้องการบณัฑิตที่มีการท างานเป็น
ทีมไม่ดี และต้องการทกัษะทางด้านเทคโนโลยี  

Larry Dershem (2016) ศึกษาเคร่ืองมือการประเมินทักษะความสามารถในการจ้าง
งานที่จะประสบความส าเร็จ โดยเป็นการพัฒนาเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ และปรับเปลี่ยนรูปแบบ
กระบวนการให้เหมาะสมกับประเทศฟิลิปปินส์ พบว่า เคร่ืองมือที่มีการพฒันาตรวจสอบคุณภาพ
ความเชื่อมั่น Cronbach Alpha มีค่าอยู่ระดับ “มาก” และมีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ
ของแบบวดัเวอร์ชัน่ภาษาองักฤษ มีจ านวน 6 องค์ประกอบตามแนวคิด  
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Fayeq Ali Ali (2016) การศึกษาครัง้นีเ้ป็นการประเมินทักษะการจ้างงานของนัก
ธุรกิจที่มหาวทิยาลยัอิชิก และเพื่อประเมินว่าทกัษะการจ้างงานมีการรับรู้จากนายจ้างที่มีศกัยภาพ
อย่างไร ทกัษะการจ้างงานสามารถ แบ่งได้ 3 กลุม่ ได้ถกูน ามาใช้ในการศกึษาครัง้นี ้คือ ทกัษะทาง
วิชาการขัน้พืน้ฐานการคิดขัน้สงู และคณุลกัษณะส่วนบคุคล เคร่ืองมือเป็นแบบสอบถามได้รับการ
พัฒนาขึน้ในหลายมิติ โดยระหว่างนักศึกษาคณะครุศาสตร์การบริหาร และเศรษฐศาสตร์จาก
มหาวิทยาลัยอิสฮัก พบว่า ทักษะการสื่อสาร ทักษะการท างานเป็นทีม ทักษะทางคอมพิวเตอร์ 
และการคิดเชิงวิพากษ์เป็นทกัษะที่ส าคญัส าหรับในการจ้างงาน ซึ่งคาดหวงัจากนายจ้างที่ลกูจ้าง
จะต้องมีศกัยภาพ  

Rajnish Kumar (2017) ศึกษาการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับทักษะความสามารถ
ในการจ้างงาน โดยใช้กลุ่มผู้ เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการวิจัยครัง้นีม้ีจุดมุ่งหมาย
เพื่อหาชุดทักษะที่จ าเป็นส าหรับการเพิ่มความสามารถในการจ้างงานของผู้ส าเร็จการศึกษา และ
พนักงานที่มุ่งเน้นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) พบว่า ชุดทักษะที่ส าคัญส าหรับการจ้างงานจาก
ผู้ เชี่ยวชาญด้าน IT เน้นทกัษะหกอย่าง ได้แก่ ทกัษะทางเทคนิคทกัษะการคิดขัน้สงู ทกัษะส่วนตัว
ทกัษะทางสงัคมทกัษะทัว่ไป และทกัษะการรับรู้ความสามารถในการรับรู้ด้วยตวัเอง  
 
2. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของแบบวัด 

2.1 การสร้างแบบวัดเชิงสถานการณ์ 
ลักษณะของแบบวัดเชิงสถานการณ์ 
แบบวดัเชิงสถานการณ์เป็นการจ าลอง หรือมีการสร้างเหตกุารณ์ที่เป็นเร่ืองราวต่างๆ 

โดยเลือกจากการด าเนินชีวิตประจ าวนัให้มากที่สุด โดยที่คาดว่าผู้ตอบนัน้จะพบเจอสถานการณ์
ต่างๆนัน้ มาในประสบการณ์ส่วนตวัแล้วซึง่ผู้ออกแบบวดัจะต้องค านึงถึงกลุม่ผุ้ให้ข้อมลูด้วย ซึ่งตวั
สถานการณ์นัน้จะต้องพยายามให้ผู้ตอบแสดงถึงความรู้สึกของตนเองออกมา หรือความคิดเห็นที่
มีต่อสถานการณ์นัน้ เป็นเสมือนการสนองตอบว่าตัวผู้ตอบนัน้จะต้องการตอบอย่างไร และการ
ตอบแบบวัดดังกล่าวนีย้ังมีลกัษณะการตอบที่หลากหลายรูปแบบ เช่น เป็นแบบเลือกตอบหลาย
ตัวเลือก การเขียนตอบเพื่อแสดงความคิดเห็น หรือเป็นการเลือกเพียง ใช่/ไม่ใช่ ท า/ไม่ท า (ล้วน  
สายยศ และองัคณา  สายยศ, 2543 ข, 199)   

หลักการและวิธีสร้างแบบวัดเชิงสถานการณ์มีแนวปฏิบัติ ดังนี ้
(พิชิต ฤทธ์ิจรูญ, 2552, 70-72)  

1.  ก าหนดพฤติกรรม คณุลกัษณะที่จะสร้างเคร่ืองมือวดั  
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2.  เลือกออกแบบสร้างสถานการณ์ ข้อค าถามที่เหมาะสมกบัระดบัความสามารถ
ของนกัเรียนที่จะต้องการวดั ที่ส าคญัจะต้องไม่สร้างอยู่บนความล าเอียง หรือเฉพาะกลุม่ 

3.  พยายามเขียนข้อค าถามที่ถามเฉพาะในสถานการณ์นัน้ตามพฤติกรรม หรือ
คณุลกัษณะที่ต้องการจะวดัเท่านัน้เพื่อไม่ให้นกัเรียนน าความรู้ส่วนอ่ืนมาตอบ เพื่อให้สามารถสื่อ
ความเข้าใจตรงกนั ระหว่างผู้ออก กบั ผู้ตอบ โดยที่มีข้อควรค านึง ดงันี ้

รูปแบบขัน้ตอนในการเร่ิมการเขียนสถานการณ์ เพื่อใช้ในการเป็นเหตุการณ์จ าลอง 
ให้ผู้ตอบทกุคนใช้เหมือนกนั เพื่อเข้าใจตรงกนั ตามหลกัได้ดงันี ้

1. ไม่ควรเป็นสถานการณ์ที่เกินความเปน้จริง ต้องเป็นสถานการณ์ที่คาดการณ์ว่า
สามารถจะเกิดขึน้ได้กบัทกุบคุคลที่จะมาตอบแบบวดั 

2. สถานการณ์ที่สร้างขึน้ควรมีลกัษณะความรุนแรงอยู่ในความเป็นกลางคือ ไม่
สร้างความเครียดให้กบัผู้ตอบ ซี่งถ้าหากสร้างปัญหาที่มีความรุนแรงสงู สร้างความวิตก ไขว้เขว ให้
ผู้ตอบจะสง่ผลให้ค่าของการวดันัน้เกิดความคลาดเคลื่อนได้สงูตามไปด้วย เช่น สถานการณ์สื่อถึง
ความเป็น ความตายของบุคคลในสถานการณ์ และจ าลองให้ผู้ ท าแบบวัดต้องแสดงออกถึง
พฤติกรรมในทางลบเพื่อเป็นการแก้ปัญหานัน้ จดัว่าเป็นสถานการณ์อนัตราย สร้างความวิตกมาก
ไปในการตอบ  

3. ภายในสถานการณ์ต้องระบุ รายละเอียด ข้อมูลต่างๆ เพียงพอที่จะให้ผู้ ตอบ
ตดัสินใจเลือกทางปฏิบติัในแนวทางที่เหมาะสมได้ 

รูปแบบการเขียนค าถาม ผู้ออกข้อค าถามนัน้จะต้องพยายามให้ผู้ที่ตอบหรือนกัเรียน
ที่ท าแบบวดั/แบบทดสอบนัน้ ตอบได้ตรงประเด็นในการวดัมากที่สดุ มีหลกัดงันี ้

1. ข้อค าถามนัน้ ไม่ควรที่จะมีการถามชีน้ าค าตอบ และต้องถามเพียงกรอบ
เนือ้หาที่อยู่ในสถานการณ์ที่สร้างขึน้เท่านัน้ หรือถามค าถามที่ไม่เก่ียวกบัสถานการณ์ 

2. การตัง้ค าถาม หรือสถานการณ์นัน้ไม่ควรเขียนสถานการณ์ที่ยาวมากเกิน
ความจ าเป็น โดยที่มีรายละเอียดของสถานการณ์มากจนผู้ตอบหลงประเด็นในการตอบ และเมื่อ
ถึงข้อความถามที่ตัง้นัน้ ก็ไม่ควรถามแต่รายละเอียดย่อย ต้องตัง้ค าถามที่ต้องการถามได้ตรง
ประเด็น เน้นเนือ้หาที่ต้องการให้แสดงพฤติกรรมนัน้ออกมาให้ชดัเจนมากที่สดุ 

3. ค าถามที่ใช้อาจเป็นการตอบเพื่อการตัดสินใจ หรือเป็นการตอบแนวทาง หรือ
ลกัษณะการกระท าของตัวบุคคลที่จะต้องการตัดสินใจในการตอบ ตามสถานการณ์ที่ตัง้และข้อ
ค าถามที่ถามนัน้ๆ 
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4. ควรจะต้องมีการตรวจสอบสถานการณ์ที่สร้างขึน้นัน้เมื่อเสร็จแล้ว ประเมินการ
น าไปสู่ช่วงเวลาในการเก็บข้อมูลนัน้เป็นสถานการณืที่ปัจจุบัน ไม่ควรเป็นสถานการณ์ในอดีตที่
นานมาแล้ว หรือสถานการณ์ที่ยงัไม่เคยเกิดขึน้มาก่อน  

5. ข้อค าถามต้องมีความยาวที่เหมาะสมกบัระดบัชัน้ของผู้ เรียน 
6. น าแบบวดัไปทดลองใช้และปรับปรุงแก้ไขตามข้อมลูที่ได้เพื่อให้สมบรูณ์ขึน้ 

ข้อดีของแบบวัดเชิงสถานการณ์ 
1. แบบวดัเชิงสถานการณ์ ถือเป็นเคร่ืองมือวดัทางพฤติกรรม ที่จะแสดงให้เห็นถึง

ความสามารถของผู้สร้างแบบวัด โดยผุ้ สร้างจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ รูปแบบของรูปแบบ 
เป้าหมายของแบบวดัลกัษณะนีเ้ป็นอย่างดี จึงออกแบบสถานการณ์ ข้อค าถาม ที่จะดึงผู้ตอบได้
เป็นอย่างดี 

2. เป็นเคร่ืองมือที่จะสามารถวดัได้หลากหลายด้านทัง้ด้านความรู้ ทกัษะ รวมทัง้
ด้านจิตพิสยั ทศันคติได้ 

3. สถานการณ์ที่สร้างขึน้นัน้จะเป็นสิ่งที่ดึงความสนใจของบุคคลได้ และจะดึง
ความสามารถของบคุคลนัน้ได้มากกว่าแบบวดั - แบบทดสอบประเภทอ่ืนๆ  

4. การใช้แบบวัดสถานการณ์นัน้ จะท าให้ผู้ ตอบทุกกลุ่มความสามารถ ทัง้
นกัเรียนที่เก่ง ปานกลาง อ่อน มีความเท่าเทียมกนั เนื่องจากในการตอบถูกก าหนดให้วิเคราะห์อยู่
ในชดุสถานการณ์เดียวกนัทัง้หมด 

ข้อจ ากัดของแบบวัดเชิงสถานการณ์ 
1. การสื่อความระหว่างผู้ออกแบบวัด กบัผู้ตอบ อาจเกิดความคาดเคลื่อนได้สูง 

ดังนัน้ ผู้ ออกแบบวัดนัน้จะต้องระวัง เขียนค าอธิบายต่างๆ ให้ชัดเจนเพื่อให้เข้าใจตรงกัน และผุ้
ตอบข้อมลูได้ถกูต้อง  

2. การสร้างสถานการณ์ค่อนข้างเป็นเร่ืองยาก และท้าทายส าหรับผู้สร้างแบบวัด 
ต้องตระหนกัในการสร้างเสมอจะต้องไม่เป็นสถานการณ์ หรือค าถามที่รุนแรง จนท าให้เกิดอคติใน
ตวัของผู้ตอบ 

3. การก าหนดระดับคะแนนพฤติกรรมของตัวเลือก ระดับต่างๆค่อนข้างท ายาก 
ผู้สร้างต้องเข้าใจในระดบัเกณฑ์พฤติกรรมการแสดงออกเป็นอย่างดี 
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2.2 การตรวจสอบคุณภาพแบบวัด 
2.2.1 ความเที่ยงตรง (validity) 

เป็นคณุภาพเคร่ืองมือวดัในระดบัเบือ้งต้น ที่เกิดจากผลของการทดสอบเคร่ืองมือโดย
ที่ผลควรจะมีความใกล้เคียงกันของค่าที่เก็บข้อมลูได้ กบั ค่าระหว่างความเป็นค่าจริงของผู้ตอบที่
แท้จริงมากที่สดุ ถ้ามีค่าใกล้ค่าที่แท้จริง หรือวดัได้ตรงตามวตัถุประสงค์ ของแต่ละเคร่ืองมากที่สดุ
นัน้ ก็ถือว่าการวัดมีความเที่ยงตรงมากยิ่งขึน้ เพราะฉะนัน้จึงถือได้ว่าความเที่ยงตรงจึงเป็น
คณุภาพของแบบสอบ/แบบวดั ส าคญัเป็นอนัดบัแรก (ศิริชยั  กาญจนวาสี, 2548, 77-78) 

ความเที่ยงตรง มีการหาคณุภาพได้ตามลกัษณะ หรือจุดประสงค์ส าหรับการน าไปวดั
ได้ 3 ประเภทใหญ่ ๆ ดงันี ้ 

1. ความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา  (Content Validity) 
2. ความเที่ยงตรงเชิงเกณฑ์สมัพนัธ์  (Criterion-Related Validity) 
3. ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง  (Construct Validity) 

ความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา หมายถึง  เคร่ืองมือที่สามารถวดัได้ตามเนือ้หาที่ต้องการวดั 
ความเที่ยงตรงตามเนือ้หา จ าแนกได้ 2 ชนิด 

1. ความเที่ยงตรงเชิงเหตุผล (Logical Validity) ลกัษณะของค่าความเที่ยงตรงที่
วิเคราะห์ข้อค าถามเป็นรายข้อว่าสามารถวัดได้ตามโครงสร้างหลักสูตรของการวัด ผ่านการ
พิจารณาของผู้ เชี่ยวชาญในการให้เหตผุล 

2. ความเที่ยงตรงเชิงพินิจ (Face Validity) คุณภาพของเคร่ืองมือนัน้ที่จะมีการ
บ่งชีไ้ด้ว่าข้อค าถามแต่ละข้อ นัน้สามารถที่จะวดัตรงตามลกัษณะนิยามที่ก าหนดไว้หรือไม่ ซึ่งการ
สร้างเคร่ืองมือส่วนใหญ่ที่เหมาะสมกับความเที่ยงตรงเชิงพินิจนัน้ จะเป็นเคร่ืองมีที่มีเป้าหมายเพื่อ
วดัด้านความรู้สกึ หรือทกัษะปฏิบติั โดยที่ต้องมีการสร้างนิยามที่แน่นชดัก่อน หลงัจากนัน้สร้างข้อ
ค าถามตาม เมื่อเสร็จจึงน าเคร่ืองมือให้ผู้ เชี่ยวชาญพิจารณาความสอดคล้อง ระหว่างข้อค าถามแต่
ละข้อกบันิยามว่าสามารถวดัได้ตรง  

ความเที่ยงตรงเชิงเกณฑ์สมัพนัธ์ หมายถึง คณุภาพของเคร่ืองมือที่เอาผลการวดัของ
แบบทดสอบไปหาความสมัพนัธ์กบัเกณฑ์ที่ต้องการ จ าแนกได้ 2 ชนิด คือ 

1. ความเที่ยงตรงตามสภาพ (Concurrent Validity)  หมายถึง การวัดของ
แบบทดสอบที่สร้างขึน้ไปหลงัจากนัน้น าไปหาความสมัพนัธ์กบัเกณฑ์ที่เกิดจากการก าหนดขึน้ตาม
สถานการณ์ตอนนัน้  (ล้วน  สายยศ และองัคณา  สายยศ, 2543 ข, 251) ผ่านการพิจารณาของค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างแบบทดสอบ กับ คะแนนเกณฑ์ จากเคร่ืองมือท่ีใช้นัน้เมื่อค่ามี
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ความสมัพนัธ์กบัคะแนนเกณฑ์มากเท่าไรนัน้ จะสามารถบ่งชีไ้ด้ว่าเคร่ืองมือที่ใช้สามารถจะใช้บงชี ้
ถึงความเหมาะสมในการใช้วัดตามสภาพการณ์ในปัจจุบันนัน้ได้เป็นอย่างดี เหมาะสม (ศิริชัย  
กาญจนวาสี, 2544: 83) 

2. ความเที่ยงตรงเชิงพยากรณ์ (Predictive Validity) หมายถึง ผลการวัดที่เกิด
จากแบบทดสอบในการที่เก็บข้อมลูมานัน้ เพื่อใช้สู่การคาดการณ์ให้กบัผู้ตอบนัน้จะมีผลส าเร็จได้
หรือไม่ (ล้วน  สายยศ และอังคณา  สายยศ , 2543 ข, 257) ผ่านการค านวณค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสมัพันธ์ระหว่าง คะแนนจากแบบทดสอบ กบัคะแนนจากเกณฑ์ โดยที่เคร่ืองมือที่มีการใช้เพื่อ
วดันัน้ ควรจะต้องเป็นเคร่ืองมือที่มุ่งวดัในอนาคต บ่งชีค้วามส าเร็จได้ ซึ่งเคร่ืองมือจะมี 2 ชุดจะท า
การวดัในช่วงเวลาที่แตกต่างกนั คือ เคร่ืองมือชุดแรกจะมีการวดัในสถานการณ์ ช่วงเวลาปัจจุบนั 
และทิง้เวลาผ่านไปจึงใช้เคร่ืองมือชุดที่สอง ในการวัดเมื่อเวลาผ่านไป เพื่อใช้เป็นคะแนนเกณฑ์
อนาคต ส าหรับการมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกนั (ศิริชยั กาญจนวาสี. 2544: 84) 

ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง เป็นคณุภาพเคร่ืองมือที่จะแสดงว่า แบบวดันัน้สามารถ
ที่จะวดัได้สอดคล้องกบัองค์ประกอบตามทฤษฎีหรือไม่ ผ่านการวิเคราะห์จากความสมัพนัธ์ของผล
ที่เกิดจากการวดัแต่ละข้อกบัข้อมลูตามทฤษฎี  ดงัวิธีต่อไปนี ้(ศิริชยั กาญจนวาสี. 2544: 110) 

1. วิธีหาสหสมัพันธ์ เป็นการหาค่าโดยที่เมื่อสร้างข้อสอบเสร็จแล้วนัน้ จะต้องหา
หรือสร้างข้อสอบที่มีคุณภาพข้อสอบที่ดี มาตรฐานเหมือนกนั และน ามาทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง
เดียวกัน หลงัจากนัน้น าคะแนนจากข้อสอบทัง้ 2 ฉบบันัน้มาหาค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ ถ้าค่า
คะแนนทัง้สองกลุม่มีนยัส าคญักนั แสดงว่าข้อสอบที่สร้างขึน้มีความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง 

2. การวิเคราะห์หลายคณุลกัษณะหลายวิธี (Multi-trait-Malti-methods) เป็นการ
วิเคราะห์ความสมัพันธ์ ด้วยวิธีทีใช้เคร่ืองมือหลายประเภท เพื่อมาวดัคุณลกัษณะหลายลกัษณะ 
ซี่งจะพิจารณาแปลความหมายได้ 3 อย่างรูปแบบ  

2.1 ค่าสหสัมพันธ์ในเส้นทแยงมุม ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้คุณลักษณะ
เดียวกนั วิธีเดียวกนับางทีเรียกว่า reliability diagonals ซึง่ก็คือ ความเชื่อมัน่แบบสอบซ า้นัน่เอง 

2.2 ความเที่ ยงตรงเชิ งเหมือน (Convergent Validity) เป็นการวัดที่ ใช้
เคร่ืองมือแตกต่างกนั คนละชดุ เพื่อน ามาวดัในคณุลกัษณะเดียวกนั และพิจารณาความสอดคล้อง
ท่ีเกิดจากการใช้เคร่ืองมือท่ีหลากหลาย ถ้าวิเคราะห์ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แล้วมีค่าสงู จดัเป็น
ค่าความเที่ยงตรงเชิงเหมือน 
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2.3 ความเที่ยงตรงเชิงอ านาจจ าแนก (Discriminant Validity) มีการใช้
เคร่ืองมือในการวัดเพียงชนิดเดียวแต่วัดลกัษณะต่างกัน เมื่อวิเคราะห์ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์
ควรจะต้องมีค่าที่น้อยเพื่อที่จะเป็นค่าเที่ยงตรงเชิงการจ าแนกได้ชดัเจน  

สว่นใหญ่การวิเคราะห์หลายคณุลกัษณะหลายวิธี ไม่ค่อยได้รับความนิยมในการ
น ามาวิเคราะห์ เนื่องจากจ าเป็นต้องมีการสร้างเคร่ืองมือวัดหลายชุดซึ่งการวิจัยส่วนมากจะเป็น
เพียงเคร่ืองมือวดัหนึ่งชดุเท่านัน้ 

3. วิ ธี เป รียบ เที ยบกลุ่ ม รู้ชัด  (Know Groups Technique)   เป็นวิ ธีผู้ ส ร้าง
เคร่ืองมือจะต้องหากลุ่มตวัอย่างที่ต้องการเก็บข้อมลูสองกลุม่ คือ กลุม่ที่มีคณุลกัษณะ หรือความรู้
ที่ต้องการวดัในสิ่งนัน้ระดบัมากสามารถแสดงออกได้ชดัเจน กบั กลุ่มที่มีคณุลกัษณะ หรือความรู้ที่
ต้องการวัดในสิ่งนัน้ระดับน้อยอย่างชัดเจน แล้วจึงน าเคร่ืองมือไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างที่
คัดเลือกมานัน้ ถ้าต่างกันอย่างมีนัยส าคัญก็ถือว่าเคร่ืองมือที่สร้างขึ น้นีม้ีความเที่ยงตรงเชิง
โครงสร้าง (ล้วน สายยศ และองัคณา สายยศ. 2543: 318-324) 

4.  การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) เป็นวิธีการทางสถิติที่สามารถ
ตรวจสอบเคร่ืองมือวัดที่สร้างไว้นัน้ว่าตรงตามโครงสร้างทางทฤษฎี เนื่องจากต้องใช้ทฤษฎีมา
ก าหนดลักษณะของโครงสร้างหรือองค์ประกอบที่เกิดต้องก าหนดกลุ่มตัวแปร จึงน าไปหาค่า
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของตวัแปร โดยพิจารณาบางคู่ท่ีมีความสมัพนัธ์กนัสงู หรือกลุม่ตวัแปรบาง
ชุดมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันสูง นัน้อาจหมายความว่าตัวแปรเหล่านัน้สามารถมุ่งวัดตัว
ประกอบร่วมกันได้ ซึ่งเมื่อวิเคราะห์แล้วนัน้จะเป็นการจัดหมวดหมู่ให้เป็นไปตามโครงสร้างทาง
ทฤษฎี จะมีการวิเคราะห์องค์ประกอบ 2 รูปแบบ คือ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (EFA) 
และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั (CFA) 

2.2.2 อ านาจจ าแนก (Discrimination Index) 
ความสามารถของข้อสอบนัน้ๆที่จะพยายามอธิบายความแตกต่าง แยกประเภทสิ่งที่

วดัมาได้ออกเป็นกลุ่ม โดยการวิเคราะห์หาคณุภาพเคร่ืองมือจะสามารถบ่งบอกได้ถึงเคร่ืองมือนัน้
สามารถจ าแนกผู้ตอบในระดบัต่างๆได้ชดัเจนซึ่งเป็นเสมือนคณุสมบติัของเคร่ืองมือที่ควรจะมี การ
หาค่าอ านาจจ าแนกของแบบวัดเป็นรายข้อ มีดังนี  ้(ล้วน  สายยศ และอังคณา  สายยศ. 2543: 
302-306) 

1.  ดชันีพอยท์ไบซีเรียล (Point-Biserial Index)  
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เป็นเทคนิคการหาสหสัมพันธ์ระหว่าง ตัวแปร 2 ตัว หรือ 2 กลุ่มคะแนน ในการ
วิเคราะห์นัน้มีข้อตกลงในการใช้ คือ ตวัแปรกลุ่มหนึ่งนัน้จะต้องเป็นค่าต่อเนื่อง และอีกกลุ่มหนึ่งมี
ค่าแบบไม่ต่อเนื่อง มีรูปแบบการให้คะแนนโดยที่ท าถกูได้ 1 ผิดได้ 0 คะแนน 

2.  ดชันีสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั   
เป็นการพิจารณาระดับช่วงคะแนนของ 2 กลุ่มตัวแปร ซึ่งเมื่อผู้ตอบมีการเลือก

ตัวเลือกที่มีค่าคะแนนสูง ก็ย่อมส่งผลให้ระดับคะแนนรวมมากตามไปด้วย ซึ่งถ้าระดับคะแนนมี
การขึน้ลง ตามกลุ่มไปอย่างสม ่าเสมอตามกันทัง้ 2 กลุ่มนัน้ แสดงถึงการมีค่าจ าแนกได้ดี แต่ถ้า
คะแนนมีการปรับขึน้ลงต่างกัน การจ าแนกจะไม่ดี หรือมีค่าอ านาจจ าแนกต ่าแบบวัดนัน้ก็ไม่
เหมาะสมที่จะน ามาใช้ในการเก็บข้อมลู หรือ 

3.  ค่าอ านาจจ าแนกด้วยสถิติที่ (t-test index)   
การวิเคราะด้วยวิธีนีเ้ป็นการวิเคราะห์ผ่านค่าสถิติ t-test independent โดยการ

น าคะแนนเฉลี่ยของแบบวดัในแต่ละข้อของระหว่างกลุม่ที่มีคะแนนสงู กบั กลุม่ที่มีคะแนนต ่า แบบ
นีค้วามแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยกลุ่ม สงูและกลุม่ต ่า ถ้ามีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติ ถือได้ว่าแบบวดัในข้อนัน้สามารถจ าแนกผู้ตอบในกลุ่มสงู และต ่าออกจากกนัได้อย่างชดัเจน 
โดยที่ค่า t-test index ที่ยอมรับได้ตัง้แต่ 1.75 ขึน้ไป ถือว่าข้อนัน้มีค่าอ านาจจ าแนกใช้ได้ ก่อนการ
วิเคราะห์ด้วยวิธีนีจ้ะต้องมีการเรียงล าดับคะแนนรวมจากสูงสุดถึงต ่าสุด แล้วอาจมีการใช้การ
ก าหนดกลุ่ม แบบ 25% หรือ 27% แบ่งกลุ่มสงู-ต ่า แล้วจึงน าไปสู่การวิเคราะห์ต่อไป โดยภาพร่วม
นัน้ก็จะมีลกัษณะที่คล้ายกบัการวิเคราะห์อ านาจจ าแนกด้วยวิธีอ่ืนๆ 

2.2.3 ความเชื่อมัน่ (Reliability) 
บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์  (2545) ได้กล่าวถึงวิธีการหาสัมประสิทธ์ิความเชื่อมั่น 

หรือความคงเส้นคงวาของผลคะแนนที่เกิดจากการวัดของแบบทดสอบ ซึ่งมีวิธีการหาที่แตกต่าง
กนั 2 แนวทางดงันี ้

1. แบบสัมประสิทธ์ิความคงท่ี (Coefficient of stability) เป็นการน าผลคะแนน
จากการทดสอบที่เกิดจากการเก็บข้อมลูของแบบสอบที่ต่างฉบบักนั หรือฉบบัเดียวกนั แต่จะต้อง
เป็นการทดสอบที่เกิดขึน้ต่างเวลากนั ซึง่จ าแนกเป็น 2 วิธีคือ  

1.1 วิธีสอบซ า้ (Test-Retest Method) คือ ค่าสัมประสิทธ์ิท่ีคงท่ี ของชุด
คะแนนที่ได้จากผู้สอบกลุ่มเดียวกนั เป็นการทดสอบโดยต่างเวลากนั เวลาจะเป็นตวัแปลส าคญัใน
การทดสอบแบบนีต้้องมีการทดสอบซ า้ แต่ทิง้ช่วงเวลาของการทดสอบให้เหมาะสมไม่นาน หรือเร็ว
เกินไป หลงัจากนัน้จึงน าผลคะแนนทัง้ 2 ครัง้  
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1.2 วิธีคู่ขนาน (Parallel Forms Method) การค านวณหาค่าความสอดคล้อง
ของคะแนนการทดสอบจากแบบทดสอบ 2 ฉบบัที่มุ่งวัดลกัษณะที่เหมือนกัน โดยที่มีเวลาในการ
ทดสอบพร้อมกนั ทดสอบในกลุม่ตวัอย่างเดียวกนัแล้วน าคะแนนมาหาค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ 

2. แบ บ สั ม ป ระสิ ท ธ์ิ ค วาม สอดค ล้ อ งภ าย ใน  (Coefficient of Internal-
Consistency) แนวคิดของวิธีนีเ้ป็นการพิจารณาแบบสอบตัง้แต่การออกแบบสอบ แบบสอบในทัง้
ฉบบัต้องมีทุกส่วนที่เกิดความสมัพนัธ์ระหว่างกนั หรือเรียกได้ว่ามีความเป็นเอกพนัธ์ของแบบสอบ
ในการที่จะวัดลักษณะเดียวกัน และข้อค าถามแต่ละข้อหรือ ส่วนย่อยต่างๆ จะมีความเสมอ
เหมือนกนัทกุข้อสามารถ แบ่งวิธีการออกเป็นดงันี ้

2.1 วิธีแบ่งคร่ึงแบบทดสอบ (Split-Half Method) วิธีนีจ้ะน าแบบทดสอบที่
น าไปทดสอบมาแล้วนัน้แบ่งคร่ึงแบบทดสอบเป็น 2 ฉบบัเท่ากัน อาจมีการยึดเกณฑ์ในการแบ่ง 
เช่น ข้อคู่-ค่ี ตามเนือ้หาที่ก าหนด หรือการสุ่มรูปแบบต่างๆ และต้องค านึงถึงข้อสอบที่ถูกแบ่งออก
นัน้จะต้องเป็นตัวแทนของข้อสอบความยากง่ายคล้ายกัน ในแต่ละข้อของ 2 ฉบับ (ล้วน สายยศ 
และอังคณา สายยศ. 2543ข :212-213) หลงัจากนัน้รวมคะแนนของแต่ละฉบับที่ถูกแบ่งออกมา 
เพื่อไปหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ระหว่างคะแนนข้อคู่กับข้อค่ี โดยใช้ค านวณความเชื่อมั่นทัง้
ฉบบัผ่านสตูรปรับขยายของ “สเปียร์แมน-บราวน์”  

2.2 วิธีวิเคราะห์ส่วนย่อย มีแนวคิดที่พัฒนาต่อจากการแบ่งคร่ึงแบบทดสอบ
เนื่องจากยังไม่สามารถอธิบายค่าความสอดคล้องกนัของข้อสอบได้อย่างแท้จริง ซึ่งเมื่อพิจารณา
รายละเอียดแล้วนัน้ พบว่า ผลของวิธีการแบ่งคร่ึงแบบทดสอบเสนอความเชื่อมัน่เฉพาะข้อคู่-ข้อค่ี
มากกว่าการเสนอภาพรวมทัง้ฉบบัที่แท้จริง (บุญเชิด ภิญโญอนนัตพงษ์. 2545: 122-139) ในวิธีนี ้
จะใช้แบบทดสอบเพียงฉบบัเดียว ทดสอบกับกลุ่มตอบเดียว แต่เมื่อทดสอบเสร็จแล้วนัน้ค่อยท า
การแบ่งส่วนข้อสอบตัง้แต่ 2 ส่วนขึน้ไป วิธีการหาความเชื่อมั่นของเคร่ืองมือวัดจากการแบ่งส่วน
ภายในฉบบั 

2.3 วิธีของ Kuder-Richardson เป็นการค านวณโดยที่เคร่ืองมือวดันัน้ควรจะ
ให้คะแนนในการตอบแบบ ตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผิดให้ 0 คะแนน ในการค านวณมีสูตร 2 
แบบ คือ KR-20 และ KR-21 การใช้สูตร KR-21 มีข้อตกลงเบือ้งต้นว่า ข้อสอบทุกข้อมีความยาก
ง่ายเท่ากนัหรือใกล้เคียงกนั ในกรณีที่ข้อสอบมีความยากง่ายแตกต่างกนั ควรใช้สตูร KR-20 

2.4 วิธีสมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค ใช้ในกรณีที่การให้คะแนนเป็นแบบ
มาตรประมาณค่า (Rating Scale) หรือข้อสอบอัตนัย และยังจะน าไปใช้ในการตรวจสอบกับ
แบบทดสอบที่ตรวจคะแนนแบบ 0, 1 ได้ด้วย 
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3. ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ 
3.1 แนวคิดพืน้ฐานของทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ 

ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ เป็นทฤษฎีการวัดที่อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
ความสามารถที่อยู่ภายในบุคคล (Latent taint or ability) กบัพฤติกรรมการตอบสนองข้อสอบของ
บุคคลว่ามีโอกาสตอบถูกต้องอยู่ในระดับใดเมื่อเทียบเคียงกับความสามารถที่แท้จริง  โดยที่มี
พืน้ฐานความเชื่อในการวิเคราะห์ คือ พฤติกรรมการตอบสนองต่อข้อสอบซึ่งเป็นสิ่งที่สังเกตได้
โดยตรงว่าถูกหรือผิด จะถูกก าหนดโดยคุณลักษณะภายในหรือความสามารถที่อยู่ภายในตั ว
บุคคล ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถสงัเกตได้โดยตรง ความสมัพันธ์ระหว่างความน่าจะเป็นในการตอบ

ข้อสอบแต่ละข้อได้ถูกต้อง [Pi (𝜃)] กับระดับความสามารถของผู้สอบ (𝜃) เมื่อน ามาเขียนเป็น
กราฟจะได้โค้งลกัษณะข้อสอบ (Item Characteristic Curve: ICC) ซึ่งโดยทัว่ไปมีลกัษณะเป็นโค้ง
รูปตัวเอส (S-Shape) มีฟังก์ชั่นทางคณิตศาสตร์ 2 ประเภท ได้แก่ ฟังก์ชันโลจิสติก(Logistic 
Function) กับฟังก์ชันปกติสะสม(Normal Ogive Function) โค้งลักษณะข้อสอบที่ค านวณจาก
ฟังก์ชันโลจิสติกมีวิธีการค านวณที่ง่าย สะดวก และทนทานต่อความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึน้กับ
ผู้สอบที่มีความสามารถสงูจะตอบได้ดีกว่าการค านวณจากฟังก์ชนัปกติสะสม จึงท าให้โมเดลโลจิ
สติกเป็นที่นิยมน าไปใช้จริง (ศิริชยั  กาญจนวาสี, 2555) 

ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ (Item Response Theory) ใช้ตัวย่อว่า IRT มีชื่อเรียก
อย่างอ่ืนอีก เช่น ทฤษฎีคุณลกัษณะแฝง (Latent Trait Theory) หรือทฤษฎีโค้งคุณลักษณะของ
ข้อสอบ (Item Characteristic Curve Theory) หรือทฤษฎีการทดสอบสมัยใหม่ (Modern Test 
Theory) หรือทฤษฎีการตอบสนองข้อกระทง ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ ทฤษฎีการสนองตอบ
ข้อสอบ ทฤษฎีคณุลกัษณะภายใน เป็นทฤษฎีที่พยายามมุ่งหาทางวดัคณุลกัษณะภายในโดยการ
วิเคราะห์ผ่านข้อกระทงรายข้อ ทฤษฎีนีม้ีหลกัการว่า โอกาสที่จะตอบข้อกระทงนัน้ถูกหรือผิดจาก
แบบสอบใดๆ ของผู้สอบคนหนึ่งๆ จะขึน้อยู่กบัระดบัความสามารถ และคณุลกัษณะของข้อกระทง 
ซึ่ง ได้แก่ ค่าพารามิเตอร์ประจ าข้อ ซึ่งจ าแนกได้ด้วย ค่าความยาก (b) อ านาจจ าแนก (a) และ
โอกาสในการเดา (c) ค่าต่างๆ ดงักล่าวจะอธิบายด้วยความสมัพนัธ์กนัในเชิงคณิตศาสตร์ โดยใช้
รูปของฟังก์ชันการตอบสนองข้อกระทง/ข้อสอบ (Item Response Function) (เยาวดี วิบูลย์ศรี. 
2556: 162-163) 

ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ หรือ IRT สามารถจัดได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ ทฤษฎี
การตอบสนองข้อสอบที่มีการตรวจคะแนน 2 ค่า (Binary or Dichotomous) ซึ่งเป็นโมเดลที่ใช้กับ
การตรวจให้คะแนนเป็นรายข้อแบบ 2 ค่า เช่น ข้อสอบหรือข้อค าถามที่ตรวจให้คะแนนแบบ 0,1 
(ตอบผิดได้ 0, ตอบถูกได้ 1) แบบถูก/ผิด ใช่/ไม่ใช่ เป็นต้น และการที่ตรวจคะแนนมากกว่า 2 ค่า 
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(Polytomous) ซึ่งเป็นโมเดลการตอบสนองข้อสอบที่ใช้กบัการตรวจคะแนนรายข้อแบบมากกว่า 2 
ค่า เช่น แบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) ลกัษณะแบบสอบที่มีการให้คะแนนการตรวจเพียง
บางส่วน (Partial Credit)  การวิจัยครัง้นี ้เป็นการสร้างแบบวัดที่มีการใช้ทฤษฎีการตอบสนอง
ข้อสอบ ในรูปแบบการตรวจให้คะแนนมากกว่า 2 ค่าขึน้ไป มาตรวจคุณภาพของแบบวัดทกัษะที่
จ าเป็นส าหรับการถูกจ้างงานของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น ดังนัน้ ผู้ วิจัยจึงจะขอกล่าวถึง
เฉพาะแนวคิด และรูปแบบลกัษณะของทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบแบบตรวจคะแนนมากกว่า 2 
ค่า (Polytomous) 

รูปแบบของโมเดลการตอบสนองข้อสอบแบบตรวจให้คะแนนมากกว่า 2 ค่า 
(Polytomous IRT Models) ลกัษณะของความสมัพนัธ์ระหว่างความสามารถของผุ้ตอบ กบัโอกาส
ที่จะเลือกตอบในรายการของค าตอบที่ถูกสร้างขึน้ แต่ไม่ได่อยู่บนฐานคิดเชิงเส้นตรง  ซึ่งมี
นกัพัฒนาโมเดลการวิเคราะห์ส าหรับการตรวจให้คะแนนรายข้อค าถามที่มากกว่า 2 ค่าไว้จ านวน
มาก ในส่วนใหญ่นกัการศึกษา ทางด้านการวดั ประเมิน จะนิยมเลือกใช้ 6 โมเดล ต่อไปนีเ้ป็นหลกั
(ศิ ริชัย กาญจนวาสี . 2555: 87) 1)Graded-Response Model (GRM)  2)Modified Graded-
Response Model (M-GRM)  3)Partial Credit Model (PCM)  4)Generalized Partial Credit 
Model (G-PCM) 5)Rating Scale Model (RSM)  6)Nominal Response Model (NRM)  

ในการเลือกใช้โมเดลการตอบสนองข้อสอบ แบบตรวจให้คะแนนมากกว่า 2 ค่า 
สามารถพิจารณาหลกัการ ดงันี ้

1. ลกัษณะของข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวม ถ้ามีข้อมลูพืน้ฐานบ่งชีห้รือท าให้
เชื่อได้ว่า ข้อสอบแต่ละข้อมีการจ าแนกได้ในระดับเท่าๆ กัน ก็ควรเลือกใช้โมเดลที่พัฒนาบน
พืน้ฐานโมเดลของราสซ์ (Rasch Model) เช่น PCM, RSM เป็นต้น แต่ถ้าข้อสอบแต่ละข้อน่าจะมี
อ านาจจ าแนกที่แตกต่างกัน ซึ่งอาจพิจารณาผลจากการวิเคราะห์ตวัประกอบก็ควรเลือกใช้ GRM 
หรือโมเดลที่ปรับปรุงโดย มูรากิ เช่น M-GRM, G-PCM เป็นต้น ส าหรับข้อสอบ หรือข้อค าถามที่
รายการค าตอบไม่ได้จัดเรียงอย่างเป็นล าดับขัน้ เหมาะที่จะเลือกใช้ NRM แต่ถ้าข้อสอบหรือข้อ
ค าถามถูกก าหนดให้มีจ านวนรายการค าตอบแบบเดียวกัน เช่น 4 สเกล, 5 สเกล เหมือนกัน เป็น
ต้น ก็ควรเลือกใช้ RSM หรือ M-GRM 

2. การใช้กลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ที่มีความเป็นวิวิธพันธ์ (Heterogenesus 
sample) เพื่อให้การประมาณค่ามีความน่าเชื่อถือตลอดช่วงของความสามารถ หรือคุณลกัษณะ

ของผู้ตอบ (𝜃) 
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3. ออกแบบการตอบที่สะดวกเพื่อให้ผู้สอบเข้าใจง่าย หรือสื่อสารตรงกนั และเมื่อ
เก็บข้อมลูมาแล้วนัน้จะสามารถให้คะแนนง่าย 

4. พิจารณาฉบบัข้อสอบ ต้องมีการตอบครบทุกข้อในฉบบั และคดักรองรายข้อใน
ส่วนของตัวเลือกต้องมีการเลือกตัวเลือกครบทุกระดับ จึงจะสามารถท าให้การประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ตามโมเดลที่เลือกใช้ได้ 

เพื่อให้การวิเคราะห์มีความสอดคล้องกับแบบวัดทักษะที่จ าเป็นส าหรับการถูกจ้าง
งานของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้รูปแบบวัดเชิงสถานการณ์ที่มีข้อค าถามที่มี
ลักษณะตัวเลือก การล าดับให้คะแนนเป็นมาตรประมาณค่า 3 ระดับ การก าหนดค่าของแต่ละ
ตัวเลือกที่แตกต่างกัน และมากกว่า 2 ค่า จึงต้องใช้การวิเคราะห์ความยาก อ านาจจ าแนกด้วย
โมเดลการตอบสนองข้อสอบโดยการตรวจให้คะแนนมากกว่า 2 ค่า ชนิดโมเดลคือ  Graded-
Response Model (GRM) เป็นวิธีที่เหมาะสมส าหรับแบบวัดที่แต่ละข้อค าถามมีรายการค าตอบ

แบบมาตรเรียงล าดับ เพื่อศึกษาว่าผู้ที่มีคุณลกัษณะ 𝜃 แตกต่างกนัมีความน่าจะเป็นในการตอบ
แต่ละรายการค าตอบแตกต่างกัน ขัน้ตอนแรกค่าความชันร่วมที่ถูกค านวณในแต่ละข้อค าถาม 
หลงัจากนัน้จึงแสดงค่าพารามิเตอร์แต่ละรายการค าตอบในแต่ละข้อค าถาม (ศิริชยั กาญจนวาสี. 
2555: 89-90; อ้างอิงจาก Bock. 1972) 

 
3.2 ข้อตกลงเบือ้งต้นของทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ 

ข้อตกลงเบือ้งต้น (Assumptions) ในการเลือกวิเคราะห์ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ 
(Item Response Theory, IRT) มีดงันี ้  (ศิริชยั กาญจนวาสี. 2555 : 75-78) 

1. ความเป็นเอกมิติ (Unidimensionality)  
ข้อตกลงเบือ้งต้นที่ใช้กันทั่วไปส าหรับการท าสอบคุณภาพทฤษฎีการตอบสนอง

ข้อสอบ (IRT) คือ ข้อค าถาม/ข้อสอบทุกข้อในเคร่ืองมือ/แบบสอบมุ่งวัดเพียงคุณลักษณะเดียว 
หรือ ความสามารถเดียว (One ability) ซึ่งเรียกว่า ความเป็นเอกมิติ (Unidimensionality) การ
ตรวจสอบความเป็นเอกมิติของเคร่ืองมือ หรือแบบสอบ สามารถกระท าได้โดยใช้เทคนิคการ
วิเคราะห์ทางสถิติ ได้แก่ การวิเคราะห์ตัวประกอบ (Factor Analysis) เพื่อค านวณค่าไอเกน 
(Eigen Value) ส าหรับศึกษาอัตราส่วนระหว่างค่าไอเกนของตวัประกอบแรก(E1) กับตัวประกอบ
ถัดไป(E2) ถ้ามีค่าอัตราส่วนที่สูงแสดงถึงเคร่ืองมือหรือแบบสอบ มีการวัดคุณลกัษณะเด่นเดียว 
(Single dominant factor) หรือท าการวิเคราะห์ให้เกิดความมั่นใจยิ่งขึน้ด้วยการวิเคราะห์ตัว
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ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) เพื่อตรวจสอบยืนยนัว่าเคร่ืองมือหรือแบบสอบมุ่งวดัเพียงคณุลกัษณะ
เดียว หรือความสามารถเดียว 

2. ความเป็นอิสระ (Local Independence) 
แนวคิดเก่ียวกับ “ความเป็นอิสระระหว่างข้อสอบและผู้สอบ” มีความเก่ียวข้อง

และเชื่อมโยงมาจาก “ความเป็นเอกมิติของแบบสอบ” ความเป็นอิสระระหว่างข้อสอบและผู้สอบ 

หมายถึง เมื่อมีการควบคมุความสามารถ (𝜃) ที่ส่งผลต่อการตอบข้อสอบ หรือให้ 𝜃 คงที่แล้ว ผล
การตอบข้อสอบแต่ละข้อจะต้องเป็นอิสระจากกัน หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า เมื่อควบคุมอิทธิพล

ของ 𝜃 แล้วผลการตอบข้อสอบรายข้อ ไม่มีความสมัพนัธ์กนั นัน่คือ โมเดลการตอบสนองข้อสอบมี

เพียง 𝜃 ปัจจัยเดียวเท่านัน้ที่มีอิทธิพลต่อผลการตอบรายข้อ ความเป็นอิสระสามารถจ าแนกการ
พิจารณาเป็นความอิสระระหว่างข้อสอบและความอิสระระหว่างผู้สอบ ดงัต่อไปนี ้ 

2.1 ความเป็นอิสระระหว่างข้อสอบ หมายความว่า ข้อสอบแต่ละข้อเป็น
อิสระจากกันกล่าวคือ การตอบสนองต่อข้อสอบข้อหนึ่งไม่มีผลการตอบสนองต่อข้อสอบข้ออ่ืนๆ 
ในแบบ เช่น เนือ้หาของค าถามข้อหนึ่งจะไม่เป็นค าตอบของข้ออ่ืน และต าแหน่งของข้อสอบแต่ละ
ข้อจะอยู่ที่ใดก็ได้ซึง่จะไม่มีผลต่อการตอบข้อสอบ  

2.2 ความเป็นอิสระระหว่างผู้ สอบ หมายความว่า ผู้ ตอบแต่ละคนตอบ
ข้อสอบแต่ละข้ออย่างเป็นอิสระจากกนั กลา่วคือผลการตอบสนองข้อสอบของผู้หนึ่งจะต้องไม่มีผล
ต่อการตอบสนองข้อสอบของผู้สอบคนอ่ืน  

 
3.3 โมเดลการตอบสนองข้อสอบ (Item Response Models)  

ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ(IRT) มีลกัษณะแนวคิดฟังก์ชนัลกัษณะที่จะอธิบายถึง
ข้อสอบ โดยผ่านโค้งลกัษณะข้อสอบ ที่เป็นการเสนอความสมัพนัธ์ที่เกิดจริงระหว่างความสามารถ
ของผู้สอบ กบัลกัษณะข้อสอบพร้อมกบัผลการตอบ ซึง่เมื่อผลการวิเคราะห์ออกมาแล้วนัน้จะแสดง
ค่าพารามิเตอร์ด้วยสญัลกัษณ์ที่แตกต่างกบัออกไปขึน้อยู่กบัจ านวนพารามิเตอร์ในการใช้อธิบาย
ข้อสอบฉบบันัน้ สุชีรา ภัทรายุตวรรตน์ (2556: 106) ได้อธิบายลกัษณะของแต่ละพารามิเตอร์ ไว้
ดงันี ้

1) 1 – parameter normal ogive item characteristic function หรือที่รู้จักกันใน
ชื่อของ Rasch Model (Rasch เป็นผู้ พัฒนา) มีการก าหนดค่าพารามิเตอร์ c เท่ากับ 0 และ
พารามิเตอร์ a เท่ากนั และมีค่าที่แตกต่างกนัเป็นค่ารายงานออกมาเฉพาะพารามิเตอร์ b เท่านัน้ 
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2) 2 – parameter normal ogive item characteristic function มี ทั ้ ง  2 
parameters คือ a (ค่าอ านาจจ าแนก) และ b (ค่าความยาก) ไม่มี ค่า c (ค่าการเดา) หรือ
ก าหนดให้ c= 0 นัน่เอง และค่าท่ีรายงานออกมาเป็นค่าของพารามิเตอร์ a และ b 

3) 3 – parameter normal ogive item characteristic function มี ทั ้ ง  3 
parameters คือ a (ค่าอ านาจจ าแนก) b (ค่าความยาก) และ c (ค่าการเดา) มีความแตกต่างกัน
ได้ทัง้ พารามิเตอร์ a, b และ c ในโมเดลนีจ้ะสามารถรายงาน หรือพิจารณาค่าได้ทัง้ 3 ค่าพร้อม
กนัในการวิเคราะห์เพียงครัง้เดียว จะมีรายละเอียดในการคดัเลือกคณุภาพข้อสอบสงู 

การตรวจสอบความเหมาะสมของโมเดลการตอบสนองข้อสอบกับข้อมูล (Model-
Data Fit) ไม่ว่าจะเลือกใช้โมเดลใดก็ตาม โมเดลจะต้องสอดคล้องกับข้อมูล เพื่อให้ผลการ
วิเคราะห์มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ การตรวจสอบความสอดคล้องควรพิจารณาทัง้ความไม่
แปรเปลี่ยนของค่าประมาณความสามารถ (Invariance of ability parameter estimates) และ
ความไม่แปรเปลี่ยนของค่าประมาณพารามิเตอร์ของข้อสอบ ( Invariance of item parameter 
estimates) 

 
3.4 โมเดลการตอบสนองข้อสอบ Graded - Response Model(GRM) 

Graded - Response Model เป็นโมเดลที่ใช้กับแบบวัดหรือแบบทดสอบที่แต่ละข้อ
ค าถามมีรายการตัวเลือกตอบเป็นมาตรวัดเรียงล าดับ (Ordered categorical responses) โดย
รายการเลือกตอบนัน้ไม่จ าเป็นต้องเท่ากนั งานวิจยันีผู้้ วิจยัเลือกที่จะใช้โมเดลการตอบสนองแบบ
วดัที่มี 2 พารามิเตอร์ (2-Parameter Model) เนื่องจากมีความสอดคล้องกบัแบบวดัที่สร้างขึน้ ทัง้
ลกัษณะของข้อค าถาม ตัวเลือก รวมทัง้การตรวจให้คะแนน ในล าดบัขัน้ตอนของการค านวณเพื่อ
ประมาณค่าพารามิเตอร์ของแบบวดั โดยที่รายงานตามการตอบของแต่ละรายการตอบข้อนัน้ๆ 2 
ขัน้ตอน (Indirect IRT Model) โดยขัน้ตอนแรกค านวณผ่านค่าความชันร่วม จากนัน้จึงค านวณ
ค่าพารามิเตอร์ของแต่ละรายการค าตอบในแต่ละข้อค าถาม (ศิริชยั กาญจนวาสี. 2555) 

 
โมเดล GRM  มีการอธิบายในแต่ละข้อค าถาม  (i)  ด้วยค่าความชนัร่วมของข้อความ

(Common  item  slope  parameter, 𝛼𝑖)  และค่า  Threshold  ของแต่ละค าตอบ (Category 

threshold parameter,  𝛽𝑖𝑗 )  ซึ่งจะก าหนดให้ค่าของ j = 1,…., mi   โดย mi จะแสดงจ านวนข้อ
ของในค่า Threshold  ของข้อ  i  และจ านวนรายการค าตอบของข้อ  I  (Ki)  =  mi + 1 
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ตวัอย่าง    :    ท่านมีความส าคญัต่อหน่วยงานของท่านเพียงใด 
 
น้อยที่สดุ    น้อย   ปานกลาง  มาก   มากที่สดุ 

Score x  0   1   2   3   4 

Threshold  1   2   3   4 
ดงันัน้ ค าถามตวัอย่างนีม้ี  K = 5  Categories (0, 1, 2, 3, 4) 

                                       m = 4  Threshold (1, 2, 3, 4) 
 

การวิเคราะห์ที่เลือกใช้โมเดล GRM  จึงมีจุดมุ่งหมายต้องการที่ประมาณค่าของ

อ านาจจ าแนกรายข้อ (𝛼𝑖) และพารามิเตอร์ threshold (𝛽𝑖𝑗 ) และคณุลกัษณะของความสามารถ

ในการตอบที่  𝜃  บนสเกลอยู่อย่างต่อเนื่อง สตูรดงันี ้
 

𝑃𝑖𝑥
∗ (𝜃) =

exp[𝛼𝑖(𝜃 − 𝛽𝑖𝑗)]

1 +  exp[𝛼𝑖(𝜃 − 𝛽𝑖𝑗)]
 

 
เมื่อ  X = 0, 1, 2, 3, 4   และ  J = 1, 2, 3, 4 

𝑃𝑖𝑥
∗ (𝜃)  =   ความน่าจะเป็นที่ผู้ ตอบ ท่ีมีระดับ 𝜃 จะเลือกรายการ

ค าตอบที่ x หรือสงูกว่า x ในการตอบข้อที่ i 

𝛼𝑖    = ค่าพารามิเตอร์ความชนัร่วม (Slope parameter) ข้อที่ i 

𝛽𝑖𝑗   = ค่าพารามิ เตอร์ Threshold ของแต่ละค าตอบ (Threshold 
parameter) ของข้อที่  i 

 

ค่าพารามิเตอร์ความชนัร่วม (Slope parameter) 𝛼𝑖 เปรียบเสมือนค่าอ านาจจ าแนก
เมื่อตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือแบบทฤษฎีการทดสอบแบบดัง้เดิม ซึ่งในการวิเคราะห์ตาม IRT 
นัน้จะไม่พิจารณาโดยตรงถึงการจ าแนกข้อสอบรายข้อทนัที เนื่องจากค่าที่รายงานออกมานัน้เป็น

การค านวณผ่านค่าสารสนเทศที่อยู่ในระดับ (𝜃)  ของผู้ตอบแต่ละคนมาร่วมกนั หรือเป็นค่าที่ไป
ปรากฏบนค่าความชนัของโค้ง ICC ที่ต าแหน่ง b ถ้าค่า a สงูสามารถแสดงการจ าแนกผู้ตอบนัน้ว่า
มีความแตกต่างกนัชดัเจน (ศิริชยั  กาญจนวาสี. 2555: 55) 
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โค้งฟังก์ชนัของ  𝑃𝑖𝑥
∗ (𝜃)  เรียกได้อีกอย่างว่า  โค้งลกัษณะปฏิบติัการ  (Operating 

Characteristic  Curves,  OCC)  เป็นลกัษณะของโค้งแสดงผลค านวณที่แยกส่วนกันระหว่างแต่

ละตัวเลือกของค าตอบ จึงต้องประมาณการของค่า 𝛽𝑖𝑗 เช่น  ข้อค าถามที่มีจ านวน  4  ค่า            

ค่า  𝛼𝑖    จ านวน 1 ค่า การรายงานผลร่วมกันในข้อค าถามนัน้ ค่า 𝛽𝑖𝑗  จึงมีความหมายใน

ลกัษณะที่เป็นระดบัความสามารถของผู้ตอบ (𝜃) 
 
ตวัอย่าง  ถ้าต้องการที่จะค านวณค่าพารามิเตอร์ Threshold 4 ค่า ได้แก่ 1) การตอบ 

0 เทียบกบั 1,2,3,4  2) การตอบ 0,1  เทียบกบั  2,3,4  3) การตอบ 0,1,2 เทียบกบั 3,4 และ 4 การ
ตอบ  0,1,2,3  เทียบกับ  4  ด้วยการใช้โมเดล 2 พารามิเตอร์  ถ้าวิเคราะห์อยู่ภายในการก าหนด
ของความชนัโค้ง OCC เท่ากนัทกุข้อ  จะค านวณความเป็นไปได้ในการตอบของผู้มีคณุลกัษณะใน

การตอบ  (𝜃)  ส าหรับ x  =  0, 1, 2, 3, 4  โดยใช้การลบค่าความน่าจะเป็นดงัสมการ  
 

𝑃𝑖𝑥(𝜃) =  𝑃𝑖𝑥
∗  (𝜃)− 𝑃𝑖(𝑥+1)

∗  (𝜃) 
 

พิจารณาข้อเท็จจริง ถึงความเป็นไปได้ในการเลือกตวัเลือกที่มีค่าคะแนนต ่าสดุ หรือ

สงูกว่ามีค่า  𝑃𝑖0
∗ (𝜃) = 1.00 และความเป็นไปได้ในการเลือกตัวเลือกระดับที่เหนือกว่าตัวเลือก

นัน้คือ 𝑃𝑖5
∗ (𝜃) = 0 จากตัวอย่างค าถามที่ใช้ การที่ผู้ตอบจะมีโอกาสเลือกรายการค าตอบ หรือ

ตวัเลือกนัน้ๆ ของผู้ที่มีคณุลกัษณะ 𝜃 เป็นดงัต่อไปนี ้
 

𝑃𝑖0(𝜃)  =   1.00 - 𝑃𝑖1
∗ (𝜃)  

𝑃𝑖1(𝜃)=   𝑃𝑖1
∗ (𝜃) - 𝑃𝑖2

∗ (𝜃)  

𝑃𝑖2(𝜃)  =   𝑃𝑖2
∗ (𝜃) - 𝑃𝑖3

∗ (𝜃)  

𝑃𝑖3(𝜃)=   𝑃𝑖3
∗ (𝜃) - 𝑃𝑖4

∗ (𝜃) 

𝑃𝑖4(𝜃)  =   𝑃𝑖4
∗ (𝜃)  - 0 

 
โค้งแสดงฟังก์ชันของความน่าจะเป็นในการเลือกรายการค าตอบต่าง ๆ ของผู้ ที่มี

คณุลกัษณะ (𝜃) เรียกว่า โค้งรายการเลือกรายการค าตอบ (Category Response Curve, CRC) 
ลกัษณะของโค้ง CRC มีความเก่ียวข้องสมัพนัธ์กบัโค้ง OCC และค่าพารามิเตอร์ความชนัร่วมของ

ข้อค าถาม 𝛼𝑖  ดงัภาพประกอบ 2  
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ภาพประกอบ 2  โค้งลกัษณะปฏิบตัิการ (Operating Characteristic Curves) ส าหรับ
ข้อค าถามท่ีมี 5 รายการค าตอบ ตามแนวคิดโมเดล GRM 

จากภาพประกอบ 2 แสดงโค้ง OCC จ านวน 4 โค้ง ของตัวอย่างข้อค าถามที่มี 5 

รายการ ค าตอบตามแนวคิด GRM ซึ่งมีค่าพารามิเตอร์ความชันร่วมของข้อค าถาม 𝛼𝑖  = 1.50 

และค่าพารามิเตอร์ Threshold ของแต่ละรายการค าตอบเป็น 𝛽𝑖1= 1.50, 𝛽𝑖2= -0.50,  𝛽𝑖3= 

0.50 และ 𝛽𝑖4 = 1.50 ซึ่งมีค่า Threshold เป็นค่าบนสเกลคณุลกัษณะแฝง (𝜃) ที่แสดงถึงผู้ตอบ
มีความน่าจะเป็น 0.50 ในการเลือกรายการค าตอบที่ j = x หรือเหนือกว่า  
 

กล่าวคือ จากโค้ง 𝑃∗1 แสดงว่าผู้ตอบที่มี 𝜃 = -1.50 มีความน่าจะเป็น 0.50 ใน

การเลือกค าตอบ 0 หรือ (1, 2, 3, 4) พอๆ กนั แต่ถ้าผู้ตอบที่มี 𝜃 > -1.50 จะมีโอกาสเลือกค าตอบ 

(1, 2, 3, 4) สูงกว่าเลือกค าตอบ 0  ซึ่ง จากโค้ง P * 2 แสดงว่าผู้ตอบที่มี θ = -0.50 มีความน่าจะ

เป็น 0.50 ในการเลือกค าตอบ 0 หรือ (0, 1) หรือ (2, 3, 4) พอๆ กนั แต่ถ้าผู้ตอบที่มี 𝜃 > -0.50 จะ
มีโอกาสเลือกค าตอบ (2, 3, 4) สงูกว่าเลือกค าตอบ (0, 1) ในทางเดียวกนั จากโค้ง P * 4 แสดงว่า

ผู้ตอบที่มี 𝜃 = 1.50 มีความน่าจะเป็น 0.50 ในการเลือกค าตอบ (0, 1, 2, 3) หรือ 4 พอๆ กัน แต่

ถ้าผู้ตอบที่มี 𝜃 > 1.50 จะมีโอกาสเลือกค าตอบ 4 สงูกว่าค าตอบ (0, 1, 2, 3)  
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ภาพประกอบ 3 โค้งค าตอบ (Category Response Curve, CRC) ส าหรับข้อค าถามท่ี
มี 5 รายการค าตอบ ตามแนวคิดของโมเดล GRM 

ภาพประกอบ 3 แสดงถึงโค้ง CRC ตวัอย่างข้อค าถามที่มี 5 ค าตอบ (x = 0, 1, 2, 3, 

4) โค้ง CRC แต่ละเส้นบ่งบอกถึงความน่าจะเป็นของผู้ตอบที่มีคุณลกัษณะระดับ  𝜃 จะเลือกแต่

ละค าตอบ ณ จดุ 𝜃 ใด ๆ ผลรวมของความน่าจะเป็นในการเลือกแต่ละค าตอบมีค่าเป็น 1.00 
ค่าพารามิเตอร์ของข้อค าถามในโมเดล GRM จะเป็นตัวก าหนดรูปร่าง ต าแหน่งของ

โค้ง CRC และ OCC โดยทัว่ไปถ้าค่าพารามิเตอร์ความชนัร่วมของข้อค าถาม 𝛼𝑖 มีค่าสงูขึน้จะท า
ให้โค้ง OCC มีความชนัมากขึน้ เป็นผลให้ช่วงการกระจายของโค้ง CRC แคบลงและมียอดสูงขึน้ 

ซึ่งแสดงว่าค าตอบนัน้สามารถจ าแนกระหว่างระดับ θ ของผู้ ตอบได้ดี ส่วนค่าพารามิเตอร์ 

Threshold ของค าาตอบ (𝛽𝑖𝑗) บ่งบอกถึงต าแหน่งของโค้ง OCC และต าแหน่งบริเวณที่พบกนัของ
โค้ง CRC ของค าตอบ 2 รายการที่อยู่ถดักนั  

ฟังก์ชันค่าสารสนเทศของข้อสอบและแบบสอบ ( Item and Test Information) 
ฟังก์ชนัสารสนเทศของข้อสอบ  เป็นการน าค่าดัชนีของลกัษณะข้อสอบที่แตกต่างกันมาผสมเพื่อ
สร้างค่าที่เป็นจุดเดียว  ซึ่งประกอบด้วยค่าพารามิเตอร์ของความยาก ค่าพารามิเตอร์อ านาจ
จ าแนก และค่าความแปรปรวนของคะแนนรายข้อ เพื่อใช้บ่งชีคุ้ณภาพข้อสอบว่ามาสามารถ
ประมาณค่าความสามารถของผู้ ตอบได้ดีเพียงใด  การค านวณหาค่าฟังก์ชันสารสนเทศของ
ข้อสอบและแบบสอบส าหรับ โมเดลการตอบสนองข้อสอบแบบตรวจให้คะแนนมากกว่า  2  ค่า 
(Polytomous IRT Models) ซึ่ งการประมาณ ค่าสารสนเทศของข้อสอบ ( Item Information 

Function : IIF) หรือ 𝐼𝑖 (𝜃) และค่าฟังก์ชนัสารสนเทศของแบบสอบ (Test Information Function : 

𝑃𝑖𝑥(𝜃) 
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TIF) หรือ 𝐼(𝜃) โดยเมื่อพิจารณาข้อสอบหรือข้อค าถามแต่ละข้อ เราสามารถแปลงโค้งรายการ 
ค าตอบให้เป็นโค้งสารสนเทศของข้อสอบหรือข้อค าถามได้ จากโค้งสารสนเทศของข้อสอบ เมื่อ

น ามารวมกนั (ณ ต าแหน่ง 𝜃 เดียวกัน) ท าให้ได้โค้งสารสนเทศของแบบสอบ ซึ่งสามารถเขียนใน
รูปของฟังก์ชนัสารสนเทศของข้อสอบ และแบบสอบได้ ดงัสมการ (Dodd, 1993) 

 
ฟังก์ชนัสารสนเทศของข้อสอบ (Item Information) 
 

IIF หรือ 𝐼𝑖(𝜃) = ∑ [
𝑃𝑖𝑥

∗ (𝜃)2

𝑃𝑖𝑥(𝜃)
]𝑚

𝑥=0  

 
ฟังก์ชันสารสนเทศของแบบสอบ (Test Information) จาก IIF สามารถ

ค านวณ TIF และ SE (𝜃) ดงันี ้

IIF หรือ 𝐼(𝜃) = ∑ 𝐼𝑖(𝜃)𝑘
𝑖=0  

 

SE = 
1

√𝐼(𝜃)
 

 
ดังนัน้ จากแนวคิดทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบข้างต้นนัน้จะสามารถสรุปได้ว่า 

ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดความคลาดเคลื่อนจากทฤษฎีการวดัแบบดัง้เดิม 
และท าการประมาณค่าความสามารถของผู้ ตอบแบบทดสอบ และแบบวัดให้ใกล้เคียงกับ
ความสามารถจริงมากที่สุด โดยคุณภาพของเคร่ืองมือตามทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ 
ประกอบด้วย พารามิเตอร์ความชนัร่วม คือ ค่าที่จะบ่งชีถ้ึงความสามารถในการตอบถูก/ไม่ถูก ของ
ผู้ตอบที่มีความสามารถแตกต่างกัน เป็นคุณลกัษณะของเคร่ืองมือที่คล้ายค่าอ านาจจ าแนกตาม
ทฤษฎีการทดสอบแบบดัง้เดิม, พารามิเตอร์ Threshold คือ ค่าที่ถูกประมาณเพื่อแสดงให้เห็นถึง
โอกาสในการตอบของแต่ละตวัเลือกตามทฤษฎีตอบสนองข้อสอบ, ค่าสารสนเทศของข้อสอบและ
แบบสอบ คือ ค่าดัชนีที่จะบ่งชีใ้ห้เห็นว่าข้อค าถามแต่ละข้อ และแบบสอบ/แบบวัดทัง้ฉบับ มี
ความสามารถที่จะประมาณคณุลกัษณะที่ท าการวดัได้ถูกต้องแม่นย าเพียงใด โดยในการวิจยัครัง้
นี ้จะท าการประมาณค่าพารามิเตอร์ความชนัร่วม พารามิเตอร์ Threshold  และค่าสารสนเทศของ
ข้อสอบและแบบสอบ เพื่อใช้ในการตรวจสอบคณุภาพ และคดัเลือกข้อค าถามของแบบวดัทกัษะที่
จ าเป็นส าหรับการถูกจ้างงานของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น ที่ผู้วิจยัได้สร้างขึน้มาให้แบบวดั
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มีคณุภาพ โดยที่ โมเดลการตอบสนองข้อสอบ Graded - Response Model (GRM) ที่ผู้วิจยัเลือก
เป็นโมเดลในการวิเคราะห์ครัง้นีจ้ะสามารถอธิบาย ข้อมลูที่ต้องการได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ 
จนสามารถได้มาซี่งแบบวัดที่มีคุณภาพ และผู้ วิจัยยังจะสามารถน าค่าพารามิเตอร์ Threshold   
จากการวิเคราะห์ไปก าหนดจดุตดัคะแนนต่อไป 

 
4. การก าหนดคะแนนจุดตัด (Setting Cut-Score) 

แนวคิดเก่ียวกับคะแนนจุดตัด สามารถน าเสนอโดยแบ่งเนือ้หาออกเป็นหัวข้อย่อย ได้แก่ 
ความหมายของคะแนนจุดตัด ความเข้าใจเบือ้งต้นเก่ียวกับคะแนนจุดตัด ขัน้ตอนส าคญัของการ
ก าหนดคะแนนจดุตดั วิธีก าหนดคะแนนจดุตดั และการตรวจสอบคณุภาพของคะแนนจดุตดั โดยมี
รายละเอียดในแต่ละหวัข้อ ดงันี ้

ความหมายของคะแนนจุดตัด 
จากการศึกษาเอกสาร และงานวิจยัที่เก่ียวข้องกบัการก าหนดคะแนนจุดตดั พบว่า มี

นกัวิชาการได้ให้ความหมายในลกัษณะสอดคล้องกนั ดงันี ้
Berk (1986)  ได้ให้ความหมายของคะแนนจุดตัดว่าเป็นจุดแบ่งผู้สอบออกเป็นกลุ่ม 

2 กลุ่ม หรือมากกว่า 2 กลุ่ม เช่น กลุ่มผ่านกับกลุ่มไม่ผ่าน หรือ กลุ่มที่มีความรู้ในระดับพืน้ฐาน 
กลุม่ที่มีความรู้ในระดบัเชี่ยวชาญและกลุม่ที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษ เป็นต้น 

Bejar (2008 อ้างถึงใน ศิริพันธ์ ติยะวงศ์สุวรรณ , 2554) ได้ให้ความหมายของ
คะแนนจุดตัด คือ คะแนนหรือจุดที่ใช้แบ่งผู้ สอบออกเป็นสองกลุ่มหรือมากกว่าสองกลุ่มตาม
คะแนนที่ได้ 

Zieky และคณะ (2008) ได้ให้ความหมายของคะแนนจุดตัด คือ คะแนนหนึ่งบน
สเกลของคะแนนสอบทัง้หมดที่ก าหนดเพื่อเป็นเกณฑ์ส าหรับแบ่งผู้สอบเป็นกลุม่ 

สรุปได้ว่า คะแนนจุดตัด หมายถึง คะแนนที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งความสามารถ
นกัเรียนออกเป็นกลุม่ๆ ตัง้แต่ 2 กลุม่ขึน้ไป 

ความเข้าใจเบือ้งต้นเกี่ยวกับคะแนนจุดตัด 
การน าคะแนนจุดตัดไปใช้ ผู้ ใช้ควรมีความเข้าใจเบือ้งต้นเก่ียวกับคะแนนจุดตัดเพื่อ

น าไปสู่การใช้งานที่ถูกต้องเหมาะสม โดยศิริพนัธ์ ติยะวงศ์สวุรรณ (2554: 27) ได้สรุปความเข้าใจ
เก่ียวกบัการน าคะแนนจดุตดัไปใช้ ดงันี ้

1. คะแนนจดุตดัมีบทบาทเพื่อการตดัสินใจ 
ในการตัดสินใจโดยใช้คะแนนจากการสอบซึ่งเป็นข้อมูลเพียงบางส่วนของ

ผู้สอบจะต้องหาวิธีการที่ดีที่สุดในการน าคะแนนจากการสอบมาใช้เพื่อการตัดสินใจ เพื่อให้การ
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ตดัสินใจเป็นไปอย่างถูกต้องที่สุด หนึ่งในวิธีการนัน้คือการก าหนดจุดตดัซึ่งจะมีบทบาทเมื่อมีการ
ตัดสินใจเชิงสัมบูรณ์ (absolute decision) คือการตัดสินใจโดยอิงกับเกณฑ์ โดยคะแนนจุดตัดมี
บทบาทเป็นเกณฑ์ประกอบการตดัสินใจ เช่น หากต้องการตดัสินใจว่านกัเรียนมีความรู้ตามเกณฑ์
ที่ต้องการหรือไม่ก็สามารถท าได้โดยน าผลการสอบมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ซึ่งก็คือ
คะแนนจุดตัดนั่นเองหากเป็นการตัดสินใจในเชิงสัมพัทธ์ (relative decision) ก็ไม่จ าเป็นต้องใช้
คะแนนจดุตดั สามารถตดัสินใจโดยการเปรียบเทียบคะแนนของผู้สอบภายในกลุม่ได้เลย 

การก าหนดคะแนนจุดตัดเพื่อใช้ในการตัดสิน ระดับความสามารถของแต่ละ
บคุคล จ าแนกเป็นรูปแบบในการตดัสินใจ ดงันีคื้อ 

1) ตัดสินว่าเป็นผู้ ไม่ผ่านเกณฑ์ แต่ในลักษณะความเป็นจริงบุคคลนัน้พอ
สามารถจัดอยู่ได้ในระดับผ่านเกณฑ์ การตัดสินจึงเป็นความคลาดเคลื่อนที่ไม่ยอมรับ (error of 
rejection) หรือ ความคลาดเคลื่อนแบบลบ (false negative) 

2) ตัดสินว่าเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ แต่ความเป็นจริงแล้วบุคคลนัน้ไม่มีความรู้
พอที่จะผ่านเกณฑ์ การตัดสินจึงเป็นความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับ (error of acceptance) หรือ 
ความคลาดเคลื่อนแบบบวก (false positive) 

3) ตัดสินว่าผ่านเกณฑ์ โดยที่ระดับความสามารถของบุคคลนัน้เป็นไปตาม
จริง คือ สามารถผ่านเกณฑ์ได้ จดัเป็นการตดัสินที่ไม่มีความคลาดเคลื่อนเกิดขึน้ 

4) ตัดสินว่าไม่ผ่านเกณฑ์ โดยที่ระดับความสามารถของบุคคลนัน้เป็นไป
ตามจริง คือ ไม่สามารถผ่านเกณฑ์ได้ จดัเป็นการตดัสินที่ไม่มีความคลาดเคลื่อนเกิดขึน้ 

นอกจากแนวคิดต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้นเก่ียวการก าหนดคะแนนจุดตัด แล้วนัน้
ยังสามารถที่จะน าคะแนนจุดตัดไปใช้เป็นประโยชน์ทางสารสนเทศอ่ืน เพื่อช่วยส าหรับบุคลากร
ทางด้านการศกึษา หรือด้านที่เก่ียวข้อง ดงันี ้(Green, 1995) 

1) คะแนนจุดตดัก าหนดเพื่อเป็นการรับรองการจบการศึกษา หรือการรับรอง
ทางด้านความสามารถ ทกัษะพิเศษ ที่แต่ละบคุคลมี 

2) ก าหนดเพื่อเป็นคะแนนในการท านาย หรือดาดเดา ส าหรับการคัดเลือก
บคุคล ทัง้ในการเข้าศกึษาต่อ หรือเข้าสูร่ะบบการท างาน  

3) ใช้เพื่อเป็นการแบ่งกลุม่ผู้สอบตามระดบัความสามารถของแต่ละบุคคล 
4) เพื่อกระตุ้นให้ใช้เป็นคะแนนที่มีค่าเป้าหมายของการจัดการศึกษา หรือ 

การจดัการเรียนการสอน  
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2. คะแนนจุดตัดเป็นคะแนนซึ่งขึน้อยู่กับการตัดสินโดยผู้ เชี่ยวชาญ  มีการก าหนด
คะแนนจุดตัดที่อาศัยความเชี่ยวชาญของผู้ เชี่ยวชาญนัน้จะต้องพิจารณาโดยอาศัยความรู้ 
ประสบการณ์ที่อยู่ในสถานการณ์ปัจจบุนัเท่านัน้ ดงันัน้จึงต้องเน้นกระบวนการเลือกผู้ เชี่ยวชาญใน
แต่ละเร่ืองให้แน่ชัด พร้อมทัง้ต้องสามารถใช้เอกสารประกอบการตัดสินใจเพียงพอเพื่อให้การ
ก าหนดคะแนนจดุตดัมีความน่าเชื่อถือมากที่สดุ 

3. ส่วนใหญ่คะแนนจุดตัดเพื่อการตัดดสินใจ นัน้จะเกิดจากผู้ เชี่ยวชาญนัน้ๆ เป็นผู้
ก าหนดขึน้เฉพาะ ซึ่งอาจมีการคลาดเคลื่อนและไม่สามารถใช้กับการก าหนดคะแนนจุดตัด
ประเภทอ่ืนได้ ต้องมีการก าหนดขึน้มาใหม่ 

4. การก าหนดระดับความสามารถผิดพลาดได้  การใช้คะแนนจุดตัดเพื่อตัดสินใจ
ก าหนดกลุ่มนัน้ อาจมีโอกาสในการก าหนดกลุ่มผิดได้ เนื่องจากการที่จะเปลี่ยนจากกลุ่มหนึ่งไป
เป็นอีกกลุม่หนึ่งนัน้คะแนนต่างกนัเพียงแค่หน่ึงค่าเท่านัน้ท าให้มีโอกาสก าหนดกลุม่ผิดได้ 

ขัน้ตอนส าคัญของการก าหนดคะแนนจุดตัด 
การก าหนดคะแนนจุดตัด  ที่ เหมาะสมควรมีการประกอบด้วยขัน้ตอนที่ ต้อง

ด าเนินการหลายขัน้ตอน ซึ่งมีทัง้ขัน้ตอนที่ต้องด าเนินการก่อนที่จะท าการก าหนดคะแนนจุดตัด 
ขัน้ตอนระหว่างที่ด าเนินการก าหนดคะแนนจุดตัด และขัน้ตอนหลังจากที่ก าหนดคะแนนจุดตัด
เสร็จสิน้แล้ว ซึง่มีนกัวิชาการได้เสนอขัน้ตอนที่ส าคญัต่อไปนี ้

Cizek และคณะ (2004)  ได้ เสนอรูปแบบขัน้ตอน ที่ส าคัญ  และควรจะต้อง
ด าเนินการก่อนที่จะเร่ิมด าเนินการก าหนดคะแนนจุดตดั ดงันี ้

1) ก าหนดจดุมุ่งหมายของการก าหนดคะแนนจุดตดั 
2) เลือกผู้ เชี่ยวชาญที่เป็นตัวแทนที่ดี และฝึกอบรมผู้ เชี่ยวชาญเพื่อให้มีความรู้

และความเข้าใจเก่ียวกบัการกาหนดคะแนนจุดตดั 
3) ก าหนดระดบัความสามารถตามจุดมุ่งหมายท่ีต้องการน าไปใช้ 
4) เขียนค าอธิบายระดบัความสามารถในแต่ละระดบัให้ชดัเจน 
5) ต้องสามารถที่จะจัดกลุ่มระดับความสามารถของผู้ที่ตอบแบบสอบต่างๆ ได้ 

ผ่านกลุม่เปา้หมายที่ก าหนดมาเพื่อคะแนนจุดตดัที่ชดัเจน 
Perie (2008) พยายามเสนอขัน้ตอนที่ควรต้องให้ส าคัญเป็นพิเศษ เมื่อจะต้องการ

ก าหนดคะแนนจดุตดัเพื่อใช้ต่อไปในระดบัเกณฑ์ ดงันี ้
1) การอธิบายระดบัความสามารถนัน้เป็นการสื่อความเพื่อจ าแนกความสามารถ

ตามคะแนนจุดตัดที่ก าหนด และขัน้ตอนนีจ้ะต้องมีความชัดเจนทางภาษาสูงเพื่อใช้ในการแปล
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ความของระดับผู้ตอบ ถ้าเกิดไม่ชัดเจนย่อมส่งผลให้การก าหนดคะแนนจุดตัดผิดพลาดได้ และ
สง่ผลต่อการตีความที่ผิด 

2) แบบสอบแต่ละประเภทอาจมีการก าหนดคะแนนจุดตัดที่แตกต่างกันตาม
ความเหมาะสม ดงันัน้ จะต้องมีการเลือกวิธีการก าหนดให้เหมาะสม 

3) ความถูกต้องในการก าหนดคะแนนจุดตัด ที่เลือกจะต้องมีการตรวจสอบวา
ถกูต้องหรือไม่ถ้าก าหนดรียบร้อย 

4) ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ผล เมื่อจะน ามาก าหนดคะแนนจุดตัดจะต้องมี
ความถกูต้องและชดัเจน 

จากข้อมูล แนวคิด และความหมายข้างต้นนัน้ พบว่า จะสามารถท าตามขัน้ตอนที่มี
ความส าคัญและต้องด าเนินการก่อนที่จะก าหนดจุดตัด เพื่อเป็นช่วยในการพัฒนารายละเอียด
ค าอธิบายของระดบัเกณฑ์ความสามารถของผู้ตอบ ซึง่เร่ิมจากการก าหนดสิ่งต่อไปนี ้ได้แก่ 

1) ก าหนดจ านวนของระดบัและชื่อของระดบัความสามารถ 
2) ก าหนดค าอธิบายระดบัความสามารถ 
3) ก าหนดคะแนนจดุตดั 

ในการตัง้ชื่อ ของแต่ละระดบัที่ก าหนดคะแนนจดุตดัขึน้มาแล้วนัน้ จะต้องสามารถสื่อ
ความหมายได้ถึงเป้าหมายในการน าผลที่เกิดจากการวัดนัน้ไปสู่การใช้ ส่วนค าอธิบายในแต่ละ
ระดับความสามารถจะต้องมีการบรรยายได้ถึง ความรู้ ทักษะ และทัศนคติของผู้ ซึ่งอยู่ในแต่ละ
ระดับได้ชัดเจน ผู้ เขียนค าอธิบายในแต่ละระดับนัน้ จะต้องเขียนรายละเอียดแต่ละระดับให้เห็น
ความแตกต่างของระดบัความสามารถได้ชดัเจน ถ้าสามารถเขียนอธิบายได้ตามข้างต้นนัน้ จะเป็น
ผลดีต่อการตดัสิน และประเมินผลได้ดี 

Fehrmann และคณะ (1991) กล่าวเสนอแนวคิดถึงการอธิบายระดับความสามารถ
ไว้ว่า ในขัน้ตอนนีเ้ป็นขัน้ตอนที่ต้องใช้เวลาในการอธิบาย และเขียนระดับความสามารถมากกว่า
ขัน้ตอนอ่ืนๆ และผู้ เขียนควรจะต้องตรวจสอบเนือ้หาในรายละเอียดให้ถูกต้องมากที่สุด เพื่อ
ส าหรับบคุคลอื่นจะสามารถน าไปใช้เป็นสารสนเทศต่อไป 

Giraud และคณะ (2005)  เสนอการเขียนค าอธิบายระดบัความสามารถของเกณฑ์
ก าหนดต้องสร้างให้มีการอธิบายที่แม่นย าของแต่ละระดับสูง และต้องถูกต้อง เพื่อจะต้องส่งให้
ผู้ เชี่ยวชาญใช้ในการพิจารณาประกอบการก าหนดคะแนนจุดตดัให้ถูกต้องตามที่ก าหนดไว้ 

Perie (2008) ได้เสนอแนวทางจะขยายความสู่การพัฒนาค าอธิบายที่ใช้กับคะแนน
จดุตดัเพื่ออธิบายความสามารถของผู้ตอบใน 2 ประเด็นหลกัๆ ดงันี ้
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ประเด็นแรก : จ านวนระดบั และชื่อของแต่ละความสามารถ 
การก าหนดจ านวนของระดับความสามารถถือว่าเป็นล าดับแรกที่ผู้ก าหนดควร

จะต้องตดัสินใจแบ่งระดบั ผ่านการพิจารณาจากวตัถุประสงค์ในการน าไปใช้ และจะต้องส่งผลถึง
ชื่อในแต่ละระดับความสามารถที่ต้องแสดงให้เห็นในการตัง้ชื่อ สื่อความหมายได้ชัดเจน เช่น น า
ผลไปใช้รับรอง ก็อาจก าหนด 2 ระดับ คือ ผ่าน / ตก ถ้าต้องการใช้เพื่อจ าแนกผู้สอบอาจก าหนด
เป็น 4 ระดบั เช่น ต ่ากว่าพืน้ฐาน / พืน้ฐาน/ เชี่ยวชาญ/ เชี่ยวชาญมาก หรือเป็นไม่ได้มาตรฐาน/ ได้
มาตรฐานบางสว่น/ ได้มาตรฐาน/ สงูกว่ามาตรฐาน  

การก าหนดชื่อควรก าหนดให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวดั ควร
เป็นชื่อที่สรุปผลและการก าหนดกลุ่มตัวอย่างไว้อย่างชัดเจนอาจเลือกใช้ค่ากลางๆ ในการตัง้ชื่อ
ระดบั เช่น ความสามารถระดบัที่ 1, ระดับที่ 2 และระดับที่ 3 เป็นต้น ทัง้นี ้เพื่อหลีกเลี่ยงการแปล
ความหมายตามค าที่ใช้จนเกินที่ต้องการสื่อจริงสว่น (Zieky, 2008) 

ประเด็นสอง : ลกัษณะการเขียนค าอธิบายของระดบัความสามารถ 
ในขัน้ตอนการพฒันาค าอธิบายควรจะต้องอธิบายได้ความรู้ ทกัษะตามเปา้หมาย

ที่ได้ก าหนดไว้เพื่อวดั ขัน้ตอนนีค้วรเกิดขึน้ให้เสร็จก่อนมีการก าหนดคะแนนจุดตดั เนื่องจากต้องใช้
เพื่ออธิบายให้ผู้ เชี่ยวชาญเข้าใจให้ตรงกันเก่ียวกับคุณสมบติัของผู้ที่มีความสามารถแต่ละระดับ
จ าเป็นต้องมีนอกจากนีย้งัเป็นข้อมลูส าหรับรายงานเก่ียวกบัระดบัความสามารถของนกัเรียนต่อผู้
ที่มีส่วนเก่ียวข้อง เช่น พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู หรือแม้แต่ตัวนักเรียนเอง เพื่อให้ทราบถึงคุณสมบติัที่
ต้องมีในแต่ละระดับความสามารถและหากต้องการจะขยับไปสู่ระดับที่สูงขึน้ จะต้องพัฒนาใน
เร่ืองใด (Perie  M, 2008) 

การก าหนดคะแนนจุดตัด 
การก าหนดจุดตัดคะแนนในครัง้นีผู้้ วิจัยมีการก าหนดจุดตัดคะแนน โดยใช้ค่าเฉลี่ย

ของค่าพารามิเตอร์ threshold ในการก าหนดจุดตัด ซึ่งมีการใช้วิธีดังกล่าวนีอ้ย่างแพร่หลาย
ภายหลังจากการน าแนวคิดการสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือตามทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ 
(IRT) มาใช้อย่างกว้างขวาง เนื่องจากผลการวิเคราะห์คุณภาพของเคร่ืองมือตามทฤษฎีการ
ตอบสนองข้อสอบ (IRT) จะท าให้ได้ค่าพารามิเตอร์ threshold ซึง่ระบุระดบัความสามารถที่ผู้ตอบ
ต้องใช้ในการตอบแต่ละตวัเลือก ลกัษณะดงักล่าวจึงท าหน้าที่เป็นเหมือนเกณฑ์ที่ใช้ก าหนดระดับ
ความสามารถ เมื่อท าการน าค่าพารามิเตอร์ threshold แต่ละระดบัจากทุกข้อค าถามในเคร่ืองมือ
ทัง้ฉบบัมาท าการหาค่าเฉลี่ย จะท าให้ได้จุดตดัของคะแนนที่สามารถน าไปใช้เพื่อเป็นเกณฑ์ต่อไป 
โดยนกัวิชาการและนกัการศกึษาได้น าแนวคิดดงักลา่วไปใช้ในการก าหนดคะแนนจุดตดั  



  96 

Brown (2005) ท าการวิเคราะห์ข้อมลูโดยการประมาณค่าพารามิเตอร์ของเคร่ืองมือ
วดั ตามทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ (IRT) เพื่อวิเคราะห์พารามิเตอร์ของข้อสอบ ผลการวิเคราะห์
ค่าพารามิเตอร์แสดงบน Wright map ที่มีลกัษณะเป็นเกณฑ์พืน้ที่ มีการระบุจุดของพารามิเตอร์
ทัง้หมดให้อยู่บนสเกลเดียวกนั โดยในแต่ละ threshold จะแสดงต าแหน่งอยู่บนสเกลบ่งชีท้ี่บอกว่า
ผู้ตอบ มีโอกาสที่จะสามารถตอบในระดับที่สูงขึน้โดยในแต่ละ threshold ผู้ที่มีความสามารถอยู่
เหนือ threshold เป็นได้ว่า จะมีโอกาสมากกว่าในการตอบข้อที่มีระดับคุณลกัษณะที่สูงขึน้ต่อไป
ถูก แต่ผู้ ที่มีความสามารถต ่ากว่า threshold จะมีโอกาสน้อยกว่าในการตอบข้อที่มีระดับ
คณุลกัษณะที่สงูขึน้ต่อไปถกูน้อยลง  

เมษา นวลศรี (2559) ท าการพฒันาคะแนนจุดตดัโดยใช้วิธีการสร้างเกณฑ์พืน้ที่จาก 

Wright Map โดยก าหนดจุดตัดของคะแนนที่ระดับความสามารถ 𝜃 จากค่าเฉลี่ยค่าพารามิเตอร์ 
threshold ในแต่ละระดับการตอบ ผลจากการสร้างเกณฑ์พืน้ที่  พบว่า สามารถแบ่งระดับ

ความสามารถของนักเรียนออกเป็น 8 กลุ่ม ซึ่งมีจุดตัดของคะแนนที่ระดับความสามารถ 𝜃 = -
1.829, -1.116, -0.999, -0.064, 1.431, 1.474 และ 2.177 ตามล าดบั  

ณัฐนิรันดร์ ปอศิริ (2562) ได้ก าหนดคะแนนจุดตัดผ่านการหาค่าเฉลี่ยของระดับ

ความสามารถ (𝜃) และมาเป็นเกณฑ์พืน้ที่ของคะแนนความรักและศรัทธาในวิชาชีพครูสามารถ
แบ่งระดบัความรักและศรัทธาในวิชาชีพครูได้เป็น 4 ระดบั ได้แก่ ระดบั 3 มีความศรัทธาในวิชาชีพ

ครู ช่วงระดับความสามารถ (𝜃 ) = 0.90 ขึน้ไป ระดับ 2 มีความรักในวิชาชีพครู ช่วงระดับ

ความสามารถ (𝜃) = -2.04 ถึง 0.89 ระดับ 1 มีเจตคติที่ดีในวิชาชีพครู ช่วงระดับความสามารถ 

(𝜃) = -3.34 ถึง -2.03 ระดบั 0 ไม่สนใจในวิชาชีพครู ช่วงระดบัความสามารถ (𝜃) = -3.33 ลงมา  
และวิเคราะห์ระดับความรักและศรัทธาในวิชาชีพครูของนักศึกษาครู โดยรวมมีคะแนน

ความสามารถ (𝜃) เท่ากบั 0.329 ซึ่งอยู่ในระดับ 2 มีความรักในวิชาชีพครู นักศึกษาครูส่วนใหญ่ 
ร้อยละ 70.76 มีค่าความสามารถอยู่ในระดับ 2 มีความรักในวิชาชีพครู รองลงมาร้อยละ 28.61 มี
ค่าความสามารถในระดบั 3 มีความศรัทธาในวิชาชีพครู และร้อยละ 0.63 มีค่าความสามารถอยู่
ในระดบั 1 มีเจตคติที่ดีในวิชาชีพครู 

ปนดัดา เนินนิล (2562) วิเคราะห์คณุภาพเคร่ืองมือ และท าการก าหนดคะแนนจุดตดั
ของคะแนนพฤติกรรมความปลอดภยัโดยใช้วิธีการก าหนดเกณฑ์พืน้ที่ แบ่งระดับพฤติกรรมความ

ปลอดภยัของนกัเรียนได้เป็น 3 ระดบั ได้แก่ ระดบั 1 ช่วงระดบัความสามารถ (𝜃) = -1.469 ลงมา 

ระดบัที่ 2 ช่วงระดับความสามารถ (𝜃) -1.469 ถึง 0.784 และระดับที่ 3 ช่วงระดับความสามารถ 

(𝜃) 0.784 ขึน้ไป อีกทัง้ยังมีการพิจารณาผลการประเมินพฤติกรรมความปลอดภัยของนักเรียน



  97 

ระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนต้นโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ  70.70 เมื่อ
พิจารณาจ าแนกเป็นรายมิติ แต่ละมิตินัน้มีรายละเอียดมิติด้านความรู้ นักเรียนส่วนใหญ่มี
พฤติกรรมความปลอดภัยอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 78.82 มิติด้านทักษะ มีพฤติกรรม
ความปลอดภยัอยู่ในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 67.92 และมิติด้านจิตพิสยั มีพฤติกรรมความ
ปลอดภยัอยู่ในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 76.60 

 
จากแนวคิดเก่ียวกบัการก าหนดคะแนนจุดตดั ข้างต้นนัน้ในการวิจยัครัง้นี ้จึงก าหนด

คะแนนจุดตดั โดยหาค่าเฉลี่ยของค่าพารามิเตอร์ threshold ที่ได้จากการวิเคราะห์ผ่านโมเดลการ
ตอบสนองข้อสอบ Graded - Response Model (GRM) ซึง่เกณฑ์การประเมินระดบัของผู้ตอบนัน้
เป็นลักษณะของคะแนนที่ใช้เป็นหลักในการแปลความหมายของระดับคะแนนทักษะที่จ าเป็น
ส าหรับการถูกจ้างงาน ผ่านการประมาณค่าพารามิเตอร์ Threshold ของแต่ละข้อค าถาม ตาม
ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ ซึง่คณุลกัษณะของพารามิเตอร์ Threshold แสดงให้เห็นถึงโอกาสใน

การตอบของแต่ละตัวเลือก เช่น ในข้อค าถามที่ i ผู้ตอบที่มีความสามารถ (𝜃) สูงกว่า Threshold 

1 มีโอกาสจะเลือกตอบตัวเลือกที่ 2,3 มากกว่าตัวเลือกที่ 1 ผู้ตอบที่มีความสามารถ (𝜃) สูงกว่า 
Threshold 2 มีโอกาสจะเลือกตอบตวัเลือกที่ 3 มากกว่าตวัเลือกที่ 1,2 เป็นต้น จะเห็นได้ว่าแต่ละ
ค่า Threshold มีลกัษณะเป็นเกณฑ์ในการเลือกตอบแต่ละระดบัของผู้ตอบอยู่แล้วนัน้ จึงเหมาะใน
การน ามาหาค่าเฉลี่ยของแต่ละค่า Threshold เพื่อก าหนดคะแนนจุดตัด โดยก าหนดช่วงคะแนน
เป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับ 1 มีทักษะที่จ าเป็นส าหรับการถูกจ้างงานต ่า ระดับ 2 มีทักษะที่จ าเป็น
ส าหรับการถกูจ้างงานปานกลาง และระดบั 3 มีทกัษะที่จ าเป็นส าหรับการถกูจ้างงานสงู  
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บทท่ี 3  
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ด าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี ้

1. การก าหนดประชากรและการสุม่กลุม่ตวัอย่าง 
2. การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั 
3. การเก็บรวบรวมข้อมลู 
4. การจดักระท าและการวิเคราะห์ข้อมลู 
5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 

 
การก าหนดประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี  ้ เป็นนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น  ภาคเรียนที่ 2 

ปีการศึกษา 2563  โรงเรียนสงักดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)  จงัหวดันนทบุรี  จ านวน 15 
โรงเรียน  โดยแบ่งเป็น 4 สงักดั  มีประชากรทัง้สิน้ 4,300 คน  ดงัแสดงใน ตาราง 6 

ตาราง 6 นกัเรียนโรงเรียนสงักดัองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น(อปท.) จงัหวดันนทบรีุ ที่เป็นประชากร 
จ าแนกตามระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น 

สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น(อปท.) 

สถานศึกษา 
จ านวนนักเรียน 

รวม 
ม.1 ม.2 ม.3 

1. เทศบาลนครนนทบรีุ 1.1 นครนนท์วิทยา 2 วดัทินกรนิมิต 80 84 59 223 

1.2 นครนนท์วิทยา 3 วดันครอินทร์ 48 29 32 109 

1.3 นครนนท์วิทยา 4 วดับางแพรกเหนือ 66 85 69 220 

1.4 นครนนท์วิทยา 5 ทานสมัฤทธ์ิ 81 101 71 253 
2. เทศบาลเมืองบางบวัทอง นนท์ประสิทธ์ิวิทยา 50 93 96 239 
3. องค์การบริหารสว่น
จงัหวดันนทบรีุ 

3.1 เต็มรักศึกษา 111 118 123 352 
3.2 นนทบรีุวิทยาลยั 583 439 525 1,547 
3.3 ระดิ่งหินประชาสรรค์ 36 34 30 100 
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ตาราง 6 (ต่อ)  

สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น(อปท.) 

สถานศึกษา 
จ านวนนักเรียน 

รวม 
ม.1 ม.2 ม.3  

3.4 วดัปลายคลองขนุศรี 60 76 56 192 
3.5 วดัพิกลุเงิน 122 119 82 323 
3.6 วดัมะเดื่อ 45 73 61 179 
3.7 วดัสโมสร 46 32 32 110 
3.8 วดัสลกัเหนือ 24 41 33 98 

4. เทศบาลต าบลปลายบาง 4.1เทศบาลปลายบางวดัสิงห์  
(แจ่มชื่นวิทยาคม) 

34 26 30 90 

4.2 เทศบาลปลายบาง 
วดัสนุทรธรรมิการาม 

103 91 71 265 

รวม 1,489 1,441 1,370 4,300 

ที่มา : ระบบข้อมลูสารสนเทศทางการศกึษาท้องถิ่น online. (2561, ธันวาคม) 

กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

ของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิเคราะห์
คณุภาพข้อสอบตามทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ(IRT) ซึ่งผู้วิจยัอธิบายขนาดการใช้กลุ่มตวัอย่าง
เป็นแบบการประมาณค่าพารามิเตอร์ที่มีการตรวจให้คะแนนมากกว่า 2 ค่า (Polytomous IRT 
Models) โมเดลการตอบสนองข้อสอบ Graded - Response Model (GRM) จึงควรใช้ตัวอย่าง
อย่างน้อย 250 คน (ศิริชยั กาญจนวาสี. 2550) ดงันัน้ เพื่อความแกร่งของงานวิจัย และพิจารณา
บนพืน้ฐานของความเป็นไปได้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ วิจัยจึงปรับขนาดตัวอย่างเป็น 540 คน 
เพื่อให้มีความครอบคลุม และเป็นตวัแทนที่ดีของประชากร โดยได้มาจากวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบ
หลายขัน้ตอน (Multistage random sampling) โดยมีรายละเอียดขัน้ตอนการสุม่ดงันี ้

ขัน้ตอนที่ 1 สุ่มสงักดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) จาก 4 สงักดัภายในจงัหวดั
นนทบุรี โดยใช้สงักดัเป็นหน่วยการสุ่ม จาก 4 สงักดัได้มา 2 สงักดั คือ สงักัดเทศบาลนครนนทบุรี 
และสงักดัองค์การบริหารสว่นจงัหวดันนทบรีุ  
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ขัน้ตอนที่ 2 สุ่มโรงเรียนภายในแต่ละสงักัด ร้อยละ 50 ของโรงเรียนทัง้หมดในสงักัด 
โดยใช้โรงเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม ได้โรงเรียนจากสังกัดเทศบาลนครนนทบุรี จ านวน 2 โรงเรียน 
และสงักดัองค์การบริหารสว่นจงัหวดันนทบรีุ จ านวน 4 โรงเรียน รวมทัง้หมด 6 โรงเรียน 

ขัน้ตอนที่  3 สุ่มห้องเรียนในแต่ละโรงเรียน ระดับชัน้ละ 1 ห้องเรียน ท าให้ได้ชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวนทัง้หมด 6 ห้องเรียน ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวนทัง้หมด 6 ห้องเรียน 
และชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 จ านวนทัง้หมด 6 ห้องเรียน รวมทัง้หมด 18 ห้องเรียน 

ขัน้ตอนที่ 4 สุ่มนักเรียนในแต่ละห้องเรียน ห้องเรียนละ 30 คน โดยใช้นักเรียนเป็น
หน่วยการสุม่ ได้จ านวนนกัเรียนทัง้หมด 540 คน  

ตาราง 7  กลุม่ตวัอย่างในการวิจยั จ าแนกตามสถานศกึษา และระดบัชัน้ 

สังกัด สถานศึกษา 
กลุ่มตัวอย่าง 

จ าแนกตามระดับชัน้ รวม 
ม.1 ม.2 ม.3 

ท.นครนนทบุรี 
นครนนท์วิทยา 2 วดัทินกรนิมิต 30 30 30 90 

นครนนท์วิทยา 4 วดับางแพรกเหนือ 30 30 30 90 

อบจ.นนทบรีุ 

เต็มรักศึกษา 30 30 30 90 
นนทบรีุวิทยาลยั 30 30 30 90 
วดัพิกลุเงิน 30 30 30 90 
วดัมะเดื่อ 30 30 30 90 

รวม 180 180 180 540 

 
การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ ใช้ในการวิจัยครัง้นี  ้เป็นแบบวัดทักษะที่จ าเป็นส าหรับการถูกจ้างงาน               
ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น  โดยที่ผู้วิจยัได้ก าหนดนิยามเชิงปฏิบติัการ  ตามแนวคิดที่
ได้ศึกษา และสังเคราะห์มาแล้วนัน้  ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการถูกจ้างงานของนักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาตอนต้น ประกอบด้วย 5 ทกัษะ คือ ทกัษะการสื่อสาร  ทกัษะการแก้ปัญหา  ทกัษะการ
ท างานเป็นทีม  ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต  และทักษะการวางแผน  และจัดระเบียบแบบแผน  
โดยรูปแบบเคร่ืองมือเป็นแบบวดัเชิงสถานการณ์  3  ตวัเลือก ซึ่งสามารถแสดงถึงการมีทักษะใน
แต่ละมากน้อยต่างกัน โดยให้คะแนนเป็น  1  (ผู้ที่มีทักษะอยู่ในระดบัน้อย),  2 (ผู้ที่มีทกัษะอยู่ใน
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ระดบัปานกลาง)  และ 3 (ผู้ที่มีทกัษะอยู่ในระดบัมาก)   ทัง้นีส้ถานการณ์ที่สร้างในแบบวดัทกัษะที่
จ าเป็นส าหรับการถูกจ้างงานจะเก่ียวข้องกับกิจกรรม เหตุการณ์ การด าเนินชีวิตประจ าวันที่
นักเรียนสามารถพบได้ทัง้ที่บ้าน โรงเรียน เป็นหลัก พร้อมหาคุณภาพของเคร่ืองมือโดยการหา
คุณภาพเคร่ืองมือตามทฤษฎีการทดสอบแบบดัง้เดิม   และทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ              
และก าหนดคะแนนจุดตัดของแบบวัดทักษะที่จ าเป็นส าหรับการถูกจ้างงานของนักเรียนชัน้
มธัยมศึกษาตอนต้น  ซึ่งมีวิธีด าเนินการสร้าง การหาคณุภาพเคร่ืองมือ และก าหนดคะแนนจุดตัด 
ตามรายละเอียดดงัภาพประกอบ 4 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

ก าหนดจดุมุ่งหมายในการสร้างแบบวดั 

ศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวข้อง 

ก าหนดนิยามปฏิบตัิการ วางแผนก าหนดชนิดแบบวดั และการสร้างข้อค าถาม 

สร้างข้อค าถามตามนิยามเชิงปฏิบตัิการของทกัษะที่จ าเป็นส าหรับการถกูจ้างงาน 

วิพากษ์ และปรับแก้ข้อค าถามร่วมกบัอาจารย์ที่ปรึกษา 

ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงพินิจ 
ค่าดชันีความสอดคล้อง ≥ 0.5 

ทดสอบครัง้ที่ 1 เพื่อวิเคราะห์ ค่าอ านาจจ าแนก และค่าความเชื่อมัน่ 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 

ตดัทิง้ 

ปรับข้อค าถาม ตวัเลือกที่ผ่านเกณฑ์ และจดัฉบบัแบบวดั  

 

ผ่านเกณฑ์ 
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ภาพประกอบ 4 ล าดบัขัน้ตอนการสร้างเคร่ืองมือ 

จากภาพเป็นการล าดบัขัน้ตอนการสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยัครัง้นีซ้ึง่มีรายละเอียดดงันี  ้
1. ก าหนดจดุมุ่งหมายในการสร้างแบบวดั 

1.1 เพื่อสร้างแบบวัดทักษะที่จ าเป็นส าหรับการถูกจ้างงาน ส าหรับนักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาตอนต้น 

1.2 เพื่อตรวจสอบคุณภาพ ของแบบวัดทักษะที่จ าเป็นส าหรับการถูกจ้างงานที่
สร้างขึน้โดยศกึษาตามแนวทางทฤษฎีการทดสอบแบบดัง้เดิม และทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ 

2. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง กับทักษะที่จ าเป็นส าหรับ
การถกูจ้างงาน เพื่อน ามาสรุปเป็นให้ได้เป็นแนวทางสู่การก าหนดนิยามศพัท์เฉพาะ พร้อมก าหนด
ลักษณะพฤติกรรมเบือ้งต้น เนื่องจากในงานวิจัยครัง้นีจ้ากที่ผู้ วิจัยได้การศึกษาค้นคว้าแล้ว

คดัเลือกข้อค าถาม และสถานการณ์ตาม

ค่าพารามิเตอร์ความชนัร่วม (𝛼) ค่าพารามิเตอร์ 

Threshold (𝛽) ตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

ก าหนดคะแนนจดุตดั  

 ทดสอบครัง้ที ่2 เพื่อตรวจสอบคณุภาพแบบวดัทกัษะที่จ าเป็นส าหรับการถกูจ้างงาน 

รายข้อและทัง้ฉบบัโดยใช้ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ 

ปรับข้อค าถาม และจดัฉบบัแบบวดั  

ผ่านเกณฑ์ 

คดัเลือกข้อค าถามที่มีค่า r ≥ 0.20 
ไม่ผ่านเกณฑ์ 

ตดัทิง้ 
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สังเคราะห์แนวคิดจากต่างประเทศ และแนวคิดที่สอดคล้องในประเทศ จาก 8 แนวคิดหลัก ซึ่ง
สามารถสงัเคราะห์ข้อมูลได้แล้วนัน้จะสามารถได้มีทักษะที่เหมาะสมกับการสร้างเคร่ืองมือ และ
กลุ่มตัวอย่าง ผู้ วิจัยจึงคัดเลือกทักษะ ของทกัษะที่จ าเป็นส าหรับการถูกจ้างงาน จ านวน 5 ทกัษะ 
คือ ทักษะการสื่อสาร ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการท างานเป็นทีม ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
และทักษะการวางแผน และการจัดระเบียบแบบแผน เพื่อมาเป็นทักษะที่ใช้ในการสร้างเคร่ืองมือ
เพื่อใช้วดัทกัษะที่จ าเป็นส าหรับการถกูจ้างงานของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น  

3. ก าหนดนิยามศัพท์เฉพาะของทักษะที่ส าคัญส าหรับการถูกจ้างงาน พร้อมทัง้ท า
การเขียนแนวทางพฤติกรรมตามที่ต้องการวดั โดยเพื่อใช้พิจารณาระดบัการแสดงออกของผู้ตอบ 

4. พิจารณาองค์ประกอบแต่ละทกัษะเพื่อใช้ ก าหนดเป็นนิยามศพัท์เฉพาะของแต่ละ
ทักษะ และพิจารณาเพื่อเลือกการสร้างชนิดของแบบวดั ให้สามารถวัดได้เหมาะสม โดยก าหนด
โครงสร้างข้อค าถาม จ านวนข้อ โดยก าหนดเกณฑ์ระดบัพฤติกรรม การให้คะแนนตามระดบัความ
เข้มของคุณลักษณะพฤติกรรมการตอบของแต่ละทักษะทัง้ 5 ทักษะ โดยจะมีเกณฑ์ของระดับ
คะแนน ที่สอดคล้องกับระดับพฤติกรรมที่จะสามารถวัดได้จริง ในตัวเลือกแต่ละข้อแยกตาม
คณุลกัษณะ การแสดงออกถึงระดบัพฤติกรรมของทกัษะทัง้ 5 ทกัษะ 

ตาราง 8   โครงสร้างจ านวนข้อค าถาม 

ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับ 
การถูกจ้างงาน 

นิยามเชิงปฏิบัติการ จ านวนข้อ 

ทกัษะการสื่อสาร 
(Communication skills) 
จ านวน 5 สถานการณ์ 
 

ความเข้าใจในการรับสาร และโต้ตอบ หมายถึง การ
รับรู้ เข้าใจการสื่อสารในแต่ละสถานการณ์ ได้อย่าง
เหมาะสม โดยผ่านการสื่อสารหลากหลายรูปแบบ 
เพื่อให้เข้าใจตรงกนัทัง้ผู้ รับสารและผู้สง่สาร พร้อม
สามารถสื่อสารตามวตัถปุระสงค์ได้อย่างเหมาะสม จน
ประสบความส าเร็จในการสื่อสาร 

5 

การเลือกใช้รูปแบบการสื่อสาร หมายถึง การเลือกใช้
เทคนิคในการสื่อสารให้เกิดประสิทธิภาพ (Efficiency) 
และประสิทธิผล (Effectiveness) ในการสื่อสารข้อมลู
เป็นอย่างดี ตามลกัษณะของบคุคล และสถานการณ์
ในการรับสารท่ีแตกต่างกนั 

5 



  104 

ตาราง 8 (ต่อ) 

ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับ 
การถูกจ้างงาน 

นิยามเชิงปฏิบัติการ จ านวนข้อ 

ทกัษะการแก้ปัญหา 
(Problem solving skills) 
จ านวน 5 สถานการณ์ 
 

การรับรู้ และเข้าใจปัญหา หมายถึง การรวบรวมปัจจยั 
ข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้องกบัสภาพปัญหาที่เผชิญอยู่ แล้ว
น ามาพิจารณาตีความปัญหาที่แท้จริง ความรุนแรง 
สาเหตสุ าคญัของปัญหา และจดัจ าแนกปัญหาได้ชดัเจน 

5 

การก าหนดแนวทางการแก้ปัญหา หมายถึง 
ความสามารถในการก าหนดแนวทางการแก้ปัญหา 
สามารถวิเคราะห์เพื่อสร้างทางเลือก ที่มีความสอดคล้อง
ระหว่างข้อมลูกบัสาเหตขุองปัญหา เพื่อน าไปสูแ่นว
ทางการแก้ไขปัญหา และมีความยืดหยุ่นในการแก้ปัญหา
ตามความเหมาะสม 

5 

การปฏิบติัการแก้ปัญหา หมายถึง พฤติกรรมการ
ปฏิบติัการแก้ปัญหาตามแนวทางที่ก าหนดไว้ เป็นไปตาม
แผนงานที่วางไว้ รวมทัง้ตรวจสอบการแก้ปัญหาอย่าง
รอบคอบให้บรรลวุตัถปุระสงค์ของงาน 

5 

ทกัษะการท างานเป็นทีม 
(Teamwork skills) 
จ านวน 5 สถานการณ์ 
 

ความสามารถในการวางแผน หมายถึง พฤติกรรมที่
แสดงถึงก าหนดเปา้หมาย วตัถปุระสงค์ พร้อมทัง้มี
การวางแผนการท างาน และแบ่งหน้าที่การท างาน
อย่างชดัเจนร่วมกบับุคคลภายในทีม เพื่อให้เกิดความ
เข้าใจตรงกนัในการปฏิบติังาน 

5 

การมีปฏิสมัพนัธ์ในการท างาน หมายถึง พฤติกรรมที่
แสดงออกถึงการพึง่พาอาศยับคุคลภายในทีม มีความ
กระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือกนั มีการสร้างบรรยากาศที่
ดีในการท างานผ่านการประสานงานระหว่างกนัทัง้ที่
เป็นหน้าที่ของตนเอง และไม่ใช่หน้าที่ของตนเอง โดย
ค านึงถึงผลของงานให้ส าเร็จเป็นที่ตัง้ 

5 
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ตาราง 8 (ต่อ) 

ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับ 
การถูกจ้างงาน 

นิยามเชิงปฏิบัติการ จ านวนข้อ 

ทกัษะการท างานเป็นทีม 
(Teamwork skills) 

ความรับผิดชอบในการท าหน้าที่ของตนเอง หมายถึง 
พฤติกรรมที่แสดงว่าตนเองรู้ และเข้าใจบทบาทหน้าที่ 
เมื่อเข้าสูก่ารท างานเป็นทีม โดยมีการท างานตาม
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ 

5 

การยอมรับความคิดเห็นผู้ อ่ืน หมายถึง พฤติกรรมที่
แสดงออกถึงการมีความยืดหยุ่นทางความคิด ยอมรับ
ฟังความคิด ทศันคติของบุคคลอื่น สามารถระดม
ความคิด เพื่อเป็นแนวทางการท างานสู่ความเข้าใจ
ตรงกนั พร้อมทัง้สามารถแก้ปัญหาร่วมกนั เพื่อให้เกิด
ข้อสรุปและผลลพัธ์ในการท างานที่ดีท่ีสดุ 

5 

ทกัษะการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต (Life-long 
learning skills) 
จ านวน 7 สถานการณ์ 
 

ความสามารถในการเรียนรู้ หมายถึง พฤติกรรมใน
แสวงหาความรู้ใหม่ตลอดเวลา และน าความรู้ที่ได้มา
วิเคราะห์ สงัเคราะห์ พร้อมทัง้ริเร่ิมสร้างสรรค์ บรูณา
การสิ่งที่เรียนรู้มาสูก่ารปฏิบติั ที่ตนเองอยากรู้  
และไม่อยากรู้   

7 

ลกัษณะนิสยัทางการเรียนรู้ หมายถึง พฤติกรรมที่
แสดงออกถึงความอยากเรียน ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รักการ
เรียนรู้ สนุกในการเรียนรู้ พร้อมยอมรับฟังความคิดเห็น
ผู้ อ่ืนเพื่อน ามาปรับปรุงตนเอง มองการเรียนรู้เป็น
เคร่ืองมือในการสร้างความก้าวหน้าและการพฒันา
ตนเอง โดยที่ต้องเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีความ
อยากรู้อยากเห็น พยายามเรียนรู้ในทกุโอกาส 

7 
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ตาราง 8 (ต่อ) 

ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับ 
การถูกจ้างงาน 

นิยามเชิงปฏิบัติการ จ านวนข้อ 

ทกัษะการวางแผน และ
จดัระเบียบแบบแผน 
(Planning and 
organizing skills) 
จ านวน 6 สถานการณ์ 
 

การจดัล าดบัความส าคญั หมายถึง ความสามารถ
ในการจดัล าดบัความส าคญัในการท างาน พร้อม
แบ่งงานเป็นสว่นย่อย เพื่อมุ่งเน้นไปที่แต่ละงานโดย
เร่ิมจากสิ่งที่ส าคญัที่สดุ ให้เกิดความเหมาะสมกบั
วตัถุประสงค์ และด าเนินงานจนส าเร็จ 

6 

การจดัการเวลา หมายถึง ความสามารถในการใช้
เวลาในการท างานให้คุ้มค่า ประมาณเวลาที่จะ
ท างานให้ส าเร็จได้ โดยเลือกให้ความส าคญัในเวลา
การท างานได้อย่างเหมาะสม 

6 

การเลือกใช้ทรัพยากร หมายถึง ความสามารถใน
การเลือกใช้ทรัพยากรต่างๆ เช่น บุคคล สถานที่ 
วสัด-ุอปุกรณ์ ให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ และ
วตัถุประสงค์ของงาน 

6 

การมอบหมายหน้าที่ หมายถึง ความสามารถใน
การกระจายงานให้บคุคลที่ท างานร่วมกนั และ
ทราบถึงหน้าที่รับผิดชอบในการท างานของตนเอง
ได้อย่างเหมาะสม 

6 

รวม 
28 สถานการณ์ 

83 ข้อ 

 
5. น าข้อค าถามทักษะที่จ าเป็นส าหรับการถูกจ้างงานของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษา

ตอนต้น ไปตรวจสอบคุณภาพเบือ้งต้น ด้านความเที่ยงตรงเชิงพินิจ  โดยพิจารณาจากค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC) เก่ียวกบัความเหมาะสมของภาษา และความสอดคล้องกบันิยามศพัท์ โดย
ผู้ เชี่ยวชาญ 5 คน ได้แก่ ผู้ เชี่ยวชาญด้านทักษะที่จ าเป็นส าหรับการถูกจ้างงาน 3 คน และ
ผู้ เชี่ยวชาญทางด้านวัดผล ประเมินผล 2 คน เป็นผู้ประเมิน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของ
เคร่ืองมือที่สร้างขึน้ โดยที่มีการให้คะแนนในการตรวจสอบ ดงันี ้ 
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+1 เมื่อถ้าแน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้อง กบันิยามศพัท์ 
 0 เมื่อถ้าไม่แน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้อง กบันิยามศพัท์ 
-1 เมื่อถ้าแน่ใจว่าข้อค าถามไม่สอดคล้อง กบันิยามศพัท์ 

จากนัน้น ามาค านวณค่าดชันีความสอดคล้อง(IOC) ตัง้แต่ 0.50 ขึน้ไป ให้คดัเลือกไว้ 
และตดัทิง้ข้อค าถามที่มีค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) ต ่ากว่า 0.50 

6. น าแบบวัดทักษะที่จ าเป็นส าหรับการถูกจ้างงาน ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษา
ตอนต้น ที่คดัเลือกและปรับปรุง ท าการทดสอบครัง้ที่ 1 กบันกัเรียนโรงเรียนนครนนท์วิทยา ๕ ทาน
สัมฤทธ์ิ สังกัดเทศบาลนครนนทบุรี จ านวน 30 คน และโรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี สังกัด
องค์การบริหารส่วนจงัหวดันนทบุรี จ านวน 30 คน ทัง้หมด 60 คน เพื่อใช้ในการตรวจสอบคณุภาพ
แบบวัดตามทฤษฎีการทดสอบแบบดัง้เดิม รายข้อพิจารณาค่าอ านาจจ าแนก โดยการหาค่า
สหสัมพันธ์ของคะแนนของแบบวัดแต่ละข้อกับคะแนนรวมทัง้ฉบับที่ตัดข้อนัน้ออก (Corrected 
item – total correlation) โดยพิจารณา ค่า r ≥ 0.2 ขึน้ไป  

7. ตรวจสอบความเชื่อมั่นของแบบวดัทัง้ฉบบัโดยการหาค่าความสอดคล้องภายใน 
(Internal consistency) ใช้สมัประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) 
โดยความเชื่อมัน่ของแบบวดัควรมีค่ามากกว่า 0.7 ขึน้ไป  

8. น าแบบวัดทักษะที่จ าเป็นส าหรับการถูกจ้างงานของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษา
ตอนต้น ที่คัดเลือกและปรับปรุง ท าการทดสอบครัง้ที่ 2 กับกลุ่มตัวอย่าง เพื่อตรวจสอบคุณภาพ
ตามทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ (IRT) จ านวน 540 คน โดยใช้โมเดลการวิเคราะห์ Graded-
Response Model (GRM) และวิเคราะห์ ดงันี ้

8.1 ตรวจสอบข้อตกลงเบือ้งต้นจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (EFA) 
โดยการตรวจสอบความเป็นเอกมิติของแบบวัด (Unidimensional) โดยผู้ วิจัยพิจารณาจาก
อตัราส่วนค่าไอแกนองค์ประกอบที่ 1 กับ ค่าไอแกนองค์ประกอบที่ 2 ที่ควรค่ามากกว่า 3.00 เพื่อ
ความเป็นเอกมิติของแบบวดั (Unidimensional) 

8.2 พิจารณาคณุภาพรายข้อ ได้แก่ ค่าพารามิเตอร์ความชนัร่วม (𝛼) ควรมีค่าอยู่ 

ตัง้แต่ +0.50 ถึง +2.50 ค่าพารามิเตอร์ Threshold (𝛽) ควรมีค่าอยู่ ตัง้แต่ -2.50 ถึง +2.50 ค่า
สารสนเทศรายข้อ (Item Information) (ศิริชยั กาญจนวาสี. 2555) และพิจารณาคณุภาพทัง้ฉบบั 
ได้แก่ สารสนเทศของแบบวดั (Test Information)  



  108 

9. ก าหนดคะแนนจุดตัด โดยผ่านการน าค่าพารามิเตอร์ Threshold (𝛽) ได้จากการ
วิเคราะห์ตามทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ โดยใช้โมเดลการวิเคราะห์ Graded-Response Model 
(GRM) มาหาค่าเฉลี่ยของ Threshold และก าหนดคะแนนจดุตดัของแบบวดัทกัษะที่จ าเป็นส าหรับ
การถกูจ้างงาน  

 
รูปแบบ ลักษณะสถานการณ์ ข้อค าถาม และตัวเลือกของแบบวัดทักษะที่จ าเป็น

ส าหรับการถูกจ้างงาน ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น 
แบบวดัทกัษะที่จ าเป็นส าหรับการถกูจ้างงาน แบ่งเป็น 2 ตอน ดงันี ้

ตอนที่  1 สอบถามข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับข้อมูลนักเรียนที่ตอบแบบวัด ได้แก่ เพศ 
ระดบัชัน้เรียน ห้องเรียน และสถานศกึษา 

ตอนที่ 2 ข้อค าถามแบ่งออกเป็น 5 สว่น คือ  
สว่นที่ 1 ทกัษะการสื่อสาร 
สว่นที่ 2  ทกัษะการแก้ปัญหา 
สว่นที่ 3 ทกัษะการท างานเป็นทีม 
สว่นที่ 4 ทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
สว่นที่ 5 ทกัษะการวางแผน และจดัระเบียบแบบแผน 
 

ตัวอย่าง แบบวัดทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการถูกจ้างงาน  ของนักเรียนชั ้น
มัธยมศึกษาตอนต้น 

ทักษะการสื่อสาร 
สถานการณ์ที่ 0    
สธีุ ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ให้เป็นผู้ประสานงานส่วนกลางของโรงเรียน ในกิจกรรม

กีฬาสีสุธีต้องการแจ้งก าหนดการในการประชุมประชุมกับประธานแต่ละสี โดยในการประชุมสุธี
ต้องอธิบายเก่ียวกับการจัดรูปแบบกิจกรรม ธีมงาน รูปแบบการจัดแถวขบวนพาเหรด พร้อมทัง้
ก าหนดการขึน้สแตนเชียร์ต่างๆ 

0.0 ถ้านกัเรียนเป็นสธีุจะมีการประสานงานแจ้งก าหนดการในประชมุอย่างไร 
ก. ฝากแจ้งผ่านสมาชิกในสีใครก็ได้       (1) 
ข. ประชาสมัพนัธ์ผ่านเสียงตามสายในช่วงเช้า     (2) 
ค. ท าหนงัสือเชิญประชมุไปยงัประธานแต่ละสี     (3) 
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0.00 ถ้านกัเรียนเป็นสธีุจะน าเสนอข้อมลูในการประชมุลกัษณะแบบใด 
ก.เตรียมเอกสารประชมุของตนเอง และอธิบายโดยการพดู    (1) 
ข.เตรียมเอกสารส าหรับผู้ เข้าประชมุทกุคน พร้อมทัง้อธิบายตามเอกสาร  (2) 
ค.เตรียมเอกสารประชมุให้ทกุคน พร้อมทัง้อธิบายโดยภาพประกอบ   (3) 

ทักษะการแก้ปัญหา 
สถานการณ์ที่ 0  
ชาตรี และเพื่อน ได้รับมอบหมายให้พบักล่องของขวญัเพื่อใช้ในการตกแต่งเวทีในวนัขึน้ปี

ใหม่ในช่วงเย็นงานเร่ิมเวลา 18:00 น. และกล่องที่พับใช้กระดาษเหลือใช้ เพื่อช่วยประหยัด
ค่าใช้จ่าย เมื่อพบัเสร็จแล้วชาตรีวางกลอ่งไว้ที่พืน้ทางเดิน แต่บงัเอิญว่ามีน้องของเพื่อนวิ่ง เล่นแล้ว
ล้มทบักลอ่งจนเสียหายไม่สามารถใช้งานได้หลายกลอ่ง ซึง่ตอนนัน้เป็นเวลา 12:00 น.  

0.0 ถ้านกัเรียนเป็น ชาตรีจะมีความรู้สกึกบัปัญหาที่เกิดขึน้อย่างไร  
ก. มนัเป็นเร่ืองใหญ่มาก รุนแรงจนไม่สามารถแก้ไขได้ เพราะน่าจะไม่ทนัเวลา  (1)  
ข. เป็นปัญหาใหญ่มากแต่คิดว่าปัญหาไม่ได้เกิดจากตนเอง จึงให้น้องท าให้ใหม่  (2) 
ค. ไม่เป็นปัญหา เพราะตนเองวางกลอ่งไม่เรียบร้อยผิดที่จึงท าใหม่ด้วยตนเอง  (3) 

0.00 ถ้านกัเรียนเป็นชาตรี และตดัสินใจจะท ากลอ่งใหม่ จะท าอย่างไร 
ก. วางแผนหาวสัดอุย่างอื่นมาใช้แทน ถ้าไม่มีก็ไม่จดัเวที    (1)  
ข. วางแผนให้ทกุคนช่วยกนัเร่ิมพบักลอ่งใหม่ทัง้หมด เท่าที่จะทนัเวลา   (2) 
ค. วางแผนให้ทกุคนช่วยเลือกกลอ่งที่ยงัพอใช้ได้ แล้วค่อยพบัเพิ่มเติมให้ทนัเวลา (3) 

0.00 ถ้านกัเรียนเป็นชาตรี จะเร่ิมปฏิบติัอย่างไร 
ก. ให้เพื่อนแต่ละคนพยายามพบักลอ่งใหม่ให้มากที่สดุ ตนเองค่อยเอาไปจดัเวที (1)  
ข. ให้เพื่อนพบักลอ่งใหม่ แต่ตนเองคดัเลือกที่สามารถซ่อมได้ เพราะง่ายกว่า  (2) 
ค. ตนเอง และเพื่อนช่วยซ่อมกลอ่งที่พอใช้ได้ก่อน และค่อยช่วยกนัพบักลอ่งเพิ่ม (3) 

ทักษะการท างานเป็นทีม 
สถานการณ์ที่ 0 
 ช่วงปิดภาคเรียนนี ้ระหว่างเดือน เมษายน - พฤษภาคม ในปีนีท้างโรงเรียนของ

ตุ๋น ได้จัดกิจกรรมค่ายอาสา 3 วนั 2 คืน เพื่อไปช่วยเหลือโรงเรียนในต่างจังหวัดที่ขาดแคลนด้าน
อาหาร อปุกรณ์การเรียนต่างๆ ซึ่งตุ๋น และต้นเป็นเพื่อนที่สนิทกันมาก จึงชวนกันไปสมัครเข้าร่วม
กิจกรรมค่ายอาสา แต่ก่อนไปค่ายอาสาจะต้องไปช่วยครูจัดเตรียม อุปกรณ์ส าหรับการไปค่าย
อาสา และมีการประชุมนัดหมายเร่ืองการเดินทาง และกิจกรรมตามฐานกิจกรรมต่างๆ เมื่อไปถึง
สถานที่จริง 
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0.0 ถ้านกัเรียนเป็นตุ๋น และต้นจะแสดงความคิดเห็นอย่างไรเก่ียวกบัการแบ่งหน้าที่ในค่าย 
ก. คนท่ีสมคัรมาร่วมค่ายก่อนมีสิทธ์ิเลือกท างานหน้าท่ีในค่ายก่อน   (1) 
ข. ให้ที่ประชมุใช้วิธีการจบัฉลากเพื่อแบ่งหน้าที่การท างาน    (2) 
ค. ให้ที่ประชมุช่วยกนัแบ่งหน้าที่การท างานตามความถนดัของแต่ละคน  (3) 

0.00 ต้น สมัครไปค่ายอาสาเพราะสมัครเป็นเพื่อนตุ๋นที่สนิทกัน ถ้านักเรียนเป็นต้นจะ
ปฎิบติัอย่างไร 

ก. ไม่คยุกบัใครในค่ายเพราะไม่สนิท และคิดว่ามาเป็นเพื่อนตุ๋นเท่านัน้   (1) 
ข. เลือกคยุเฉพาะคนที่ตุ๋น แนะน า และตนเองอยากคยุด้วยเท่านัน้   (2) 
ค. พยายามหาเพื่อนพดูคยุ เพื่อเป็นการสร้างความสมัพนัธ์ที่ดีในระหว่างอยู่ค่าย (3) 

0.00 ถ้าในวนัที่มีการนดัเตรียมของ ต้น มีธุระด่วน ถ้านกัเรียนเป็นต้นจะท าอย่างไร 
ก. คิดว่าไม่เป็นไรไปธุระไม่ไปช่วยเตรียมของ      (1) 
ข. ไปช่วยก่อนสกัพกั แล้วค่อยออกไปท าธุระ      (2) 
ค. รีบไปธุระสว่นตวัให้เสร็จ แล้วรีบกลบัมาช่วยเตรียมของ    (3) 

0.000 ตุ๋น และต้น ไปถึงค่ายอาสาแต่ไม่ได้ท างานร่วมกนั ถ้านกัเรียนเป็นตุ๋นจะท าอย่างไร 
ก. ไม่พอใจมาก เพราะคิดว่าท าไมตนเองไม่ได้ท างานกบัเพื่อนสนิท   (1) 
ข. ไม่ค่อยพอใจ แต่ก็พยายามท างานให้เสร็จ โดยรู้สกึไม่สนกุ    (2) 
ค. เต็มใจท า เพราะคิดว่าเป็นการหาประสบการณ์ และได้พบเพื่อนใหม่   (3) 

 ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
สถานการณ์ที่ 0 
ต้นอ้อเป็นนกัเรียนที่เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ในจงัหวดันนทบุรี ในวิชาเรียนท้องถิ่นของเราซึ่งเป็น

วิชาเลือกเก่ียวกบัวฒันธรรม สถานที่ท่องเที่ยว และวิถีชีวิตของชาวจงัหวดันนทบรีุ ครูได้มอบหมาย
ให้นกัเรียนแต่ละคนท ารายงานเก่ียวกบัจงัหวดันนทบุรีที่สนใจ โดยงานที่ต้องส่ง คือ เล่มรายงาน 1 
เร่ือง ซึ่งต้องมีรูปภาพสถานที่จริงประกอบ เช่น สถานที่ท่องเที่ยว อาหาร หรือวิถีชีวิต วัฒนธรรม
ต่างๆ แล้วน ามาเสนอในช่วงสปัดาห์สดุท้ายก่อนสอบปลายภาคเรียน พร้อมสง่เลม่รายงาน 

0.0 ถ้านกัเรียนเป็นต้นอ้อจะเร่ิมต้นท ารายงานอย่างไร 
ก. รอให้ผู้ปกครองพาไปสถานที่จริง เพื่อเก็บข้อมลู เท่านัน้    (1) 
ข. สืบค้นข้อมลูจากอินเตอร์เน็ต และห้องสมดุเพื่อมาใช้ภาพประกอบ   (2) 
ค. สืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต และห้องสมุด รวมทัง้สอบถามเพื่อน เพื่อไปเก็บ

ข้อมลูในสถานที่จริง          (3)  
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0.00 ถ้านกัเรียนเป็นต้นอ้อ จะรู้สกึอย่างไร 
ก. รู้สกึว่าวิชานีย้ากเกินไปเนื่องจากตนเองเพิ่งย้ายเข้ามาใหม่    (1) 
ข. คิดว่าตนเองสามารถท าได้ แต่ต้องเลือกหวัข้อที่ตนเองคิดว่าจะท าได้เท่านัน้  (2) 
ค. รายงานชิน้นีน้่าสนใจต้องท าให้เสร็จ จะได้เรียนรู้เก่ียวกบัจงัหวดันนทบรีุ  (3) 

ทักษะการวางแผน และจัดระเบียบแบบแผน 
สถานการณ์ที่ 0           
เขียว และแดงก าลังปรึกษากับเพื่อนในห้องเรียนเก่ียวกับการจัดงานวันเกียรติยศของ

โรงเรียนที่ได้รับมอบหมายจากครูที่ปรึกษาโดยมีเวลาในการเตรียมงานประมาณ 1 เดือน ซึ่ง
จะต้องมีการเตรียมทัง้เอกสารงาน ก าหนดการ กิจกรรม และสถานที่จดังานที่สามารถเตรียมให้คน
ร่วมงานเข้าร่วมกิจกรรมได้จ านวนมาก พร้อมทัง้สามารถจดัฐานการเรียนรู้ และท ากิจกรรม ของแต่
ละกลุม่สาระการเรียนรู้ด้วย 

0.0 ถ้านกัเรียนเป็นเพื่อนในห้องเรียนจะเสนอแนะอย่างไร 
ก. ให้แจ้งครูว่าเราคงไม่สามารถเตรียมงานได้ทนั     (1) 
ข. เร่ิมท างานจากสิ่งที่ง่าย เตรียมได้ก่อนแต่อาจไม่ส าคญัที่สดุก็ได้   (2) 
ค. จดัล าดบัของงานที่จะต้องท า และที่ส าคญัก่อน     (3) 

0.00ถ้านกัเรียนเป็นเขียว และแดงจะท าอย่างไรกบัเวลา 1 เดือนในการเตรียมงาน 
ก. ลงมือท างานเลยแล้วค่อยมาพิจารณาว่างานจะเสร็จทนัไหม   (1) 
ข. ลงมือท าเลยขณะที่ท าแล้วค่อยมาก าหนดเวลาว่างานแต่ละสว่นจะเสร็จเมื่อไร(2) 
ค. ก าหนดระยะเวลาในการท างานแต่ละสว่นว่าต้องใช้เวลาประมาณเท่าไร  (3) 

0.00 ถ้านกัเรียนเป็นเขียว และแดงจะเลือกสถานที่จดังานอย่างไร 
ก. เลือกสถานที่โล่ง ขนาดใหญ่ และเร่ิมตกแต่งใหม่ทัง้หมดให้เหมาะสมกับงานของ

โรงเรียน           (1) 
ข. เลือกสถานที่ที่เพียงพอกบัจ านวนผู้ เข้าร่วม และตกแต่งสถานที่โดยใช้ของใหม่เป็น

สว่นใหญ่           (2) 
ค. เลือกสถานที่ที่เพียงพอกับจ านวนผู้ เข้าร่วม และตกแต่งสถานที่ โดยใช้ของที่มีอยู่

ภายในโรงเรียน จากกิจกรรมอื่นมาประยกุต์ใช้ให้เหมาะสม      (3) 
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เกณฑ์ระดับการให้คะแนนตามระดับความเข้มของคุณลักษณะการแสดงถึง
พฤติกรรมการมีทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการถูกจ้างงาน 

ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนแต่ละตัวเลือก ทัง้ 3 ตัวเลือก ในองค์ประกอบ
ทัง้หมด โดยที่มีการก าหนดพฤติกรรมที่ผู้ตอบจะสามารถแสดงออกในแต่ละองค์ประกอบ ซึ่งระดบั
พฤติกรรมที่มีการแสดงออกน้อย หรือไม่แสดงออกเลย เท่ากับ 1 คะแนน  พฤติกรรมที่มีการ
แสดงออกปานกลาง เท่ากบั 2 คะแนน และสามารถแสดงพฤติกรรมได้มาก เท่ากบั 3 คะแนน ซึ่ง
จะสามารถจ าแนกผู้ตอบได้ สามารถอธิบายรายละเอียดทกุองค์ประกอบ ดงัตารางต่อไปนี ้

ตาราง 9 เกณฑ์ระดบัคะแนนทกัษะการสื่อสาร องค์ประกอบที่ 1 : ความเข้าใจในการรับสาร และ
โต้ตอบ 

คะแนน พฤติกรรม 

1 
ไม่สามารถรับรู้ และเข้าใจในสิ่งที่มีการสื่อความของบุคคลที่หลากหลายในแต่ละ
สถานการณ์ ที่ผ่านการสื่อสารหลากหลายรูปแบบได้ และเข้าใจไม่ตรงกนัทัง้กรณีที่
เป็นผู้ รับสารและผู้สง่สาร  

2 
สามารถรับรู้ และเข้าใจในสิ่งที่มีการสื่อความของบุคคลที่หลากหลายในแต่ละ
สถานการณ์ ที่ผ่านการสื่อสารหลากหลายรูปแบบได้ในบางสถานการณ์ และอาจ
เข้าใจไม่ตรงกนัทัง้กรณีที่เป็นผู้ รับสารและผู้สง่สาร  

3 
สามารถรับรู้ และเข้าใจการสื่อสารในแต่ละสถานการณ์ และมีการโต้ตอบกลบั ได้
อย่างถูกต้อง เหมาะสมอย่างดีตามวตัถปุระสงค์ จนประสบความส าเร็จในการ
สื่อสาร 

 

ตาราง 10 เกณฑ์ระดบัคะแนนทกัษะการสื่อสาร  องค์ประกอบที่ 2 : รูปแบบการสื่อสาร  

คะแนน พฤติกรรม 

1 
เลือกเทคนิควิธีการท่ีไม่เหมาะสมกบัการสื่อสาร ท าให้ผู้ส่งสาร และผู้ รับสารสื่อสาร
เข้าใจไม่ตรงกนั ไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค์ ท าให้ไม่ประสบความส าเร็จในการ
สื่อสาร 
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ตาราง 10 (ต่อ) 

คะแนน พฤติกรรม 

2 
เลือกเทคนิควิธีการ เพื่อสื่อสารให้เกิดประสิทธิภาพ ในการรับ- สง่ข้อมลูได้บ้าง จน
ผู้สง่ และผู้ รับสารสื่อสารกนัได้ตามวตัถปุระสงค์ แต่อาจไม่ประสบความส าเร็จใน
การสื่อสารก็ได้ 

3 
เลือกเทคนิควิธีการท่ีเหมาะสม เพื่อสื่อสารให้เกิดประสิทธิภาพ ในการรับ- สง่
ข้อมลูได้เป็นอย่างดี จนผู้สง่ และผู้ รับสารสื่อสารกนัได้ตามวตัถุประสงค์ ส าเร็จได้ 

ตาราง 11 เกณฑ์ระดบัคะแนนทกัษะการแก้ปัญหา  องค์ประกอบท่ี 1 : การรับรู้และเข้าใจปัญหา 

คะแนน พฤติกรรม 

1 
ไม่มีการรวบรวมข้อมลู และข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้องกบัสภาพปัญหา และไม่มีการ
ตีความปัญหาที่เกิดขึน้ 

2 
สามารถรวบรวมข้อเท็จจริงเก่ียวกบัสภาพปัญหาที่เผชิญอยู่ได้ แต่ยงัขาดการ
ตีความปัญหาที่แท้จริงจากข้อมลูที่รวบรวม  

3 
สามารถพิจารณาข้อมลู รวบรวมข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้องกบัสภาพปัญหาที่เผชิญอยู่
ได้ดี พร้อมทัง้มีการตีความปัญหาที่แท้จริงจากข้อมลูที่รวบรวม พร้อมจดัจ าแนก
ปัญหาได้ชดัเจน 

ตาราง 12 เกณฑ์ระดบัคะแนนทกัษะการแก้ปัญหา  องค์ประกอบท่ี 2 : การก าหนดแนวทางการ
แก้ปัญหา 

คะแนน พฤติกรรม 

1 
ไม่มีการวางแผนแก้ปัญหา และไม่วิเคราะห์เพื่อสร้างทางเลือกที่สอดคล้องกบั
วตัถุประสงค์ในการแก้ปัญหา ท าให้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ส าเร็จ 

2 
วิเคราะห์แนวทางเพื่อสร้างทางเลือกผ่านการเชื่อมโยง และมีความสอดคล้อง
ระหว่างข้อมลูกบัสาเหต ุแต่ยงัไม่ตรงกบัวตัถุประสงค์ในการแก้ปัญหา 
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ตาราง 12 (ต่อ) 

คะแนน พฤติกรรม 

3 
สามารถก าหนดแนวทางการวางแผนแก้ปัญหา โดยผ่านการวิเคราะห์เพื่อให้มี
ความสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ในการแก้ปัญหา ท าให้แก้ปัญหาได้ส าเร็จ และมี
ความยืดหยุ่นในการแก้ปัญหาตามความเหมาะสม 

ตาราง 13 เกณฑ์ระดบัคะแนนทกัษะการแก้ปัญหา  องค์ประกอบท่ี 3 : การปฏิบติัการแก้ปัญหา  

คะแนน พฤติกรรม 

1 
ไม่สามารถปฏิบติัการแก้ปัญหาได้ ให้เป็นไปตามแนวทางการแก้ปัญหาที่ก าหนด
ไว้ และแก้ปัญหาโดยไม่เป็นไปตามล าดบั ไม่มีการค านึงถึงวตัถปุระสงค์ ท าให้ไม่
สามารถแก้ปัญหาได้ส าเร็จตามวตัถุประสงค์ 

2 
สามารถปฏิบติัการแก้ปัญหาได้ แต่ไม่เป็นตามแนวทางการแก้ปัญหาที่ก าหนดไว้ 
ซึง่อาจไม่สามารถน าไปสู่การแก้ปัญหาได้ส าเร็จตามวตัถุประสงค์ 

3 
สามารถปฏิบติัการแก้ปัญหาได้ ตามแนวทางการแก้ปัญหาที่ก าหนดไว้ มีความ
รอบคอบในการปฏิบติัตามล าดบัการแก้ปัญหา พร้อมแก้ปัญหาได้ส าเร็จตาม
วตัถุประสงค์ 

ตาราง 14 เกณฑ์ระดบัคะแนนทกัษะการท างานเป็นทีม  องค์ประกอบท่ี 1 : ความสามารถในการ
วางแผน 

คะแนน พฤติกรรม 

1 
ไม่สามารถก าหนดเป้าหมายของการท างาน ให้ตรงตามวตัถปุระสงค์ได้ และไม่มี
การวางแผนการท างาน ไม่แบ่งหน้าที่การท างานของทีมที่ชดัเจน 

2 
ก าหนดเปา้หมายของการท างานได้ แต่อาจไม่ตรงตามวตัถปุระสงค์ มีการวาง
แผนการท างาน แบ่งหน้าที่การท างานของทีมได้บ้าง แต่ยงัไม่ชดัเจน และไม่
เหมาะสม 

3 
ก าหนดเปา้หมายของการท างานตรงตามวตัถปุระสงค์ พร้อมทัง้มีการวางแผนการ
ท างาน และสามารถแบ่งหน้าที่การท างานของทีมได้อย่างชดัเจน เหมาะสม 
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 ตาราง 15 เกณฑ์ระดบัคะแนนทกัษะการท างานเป็นทีม องค์ประกอบท่ี 2 : การมีปฏิสมัพนัธ์ใน
การท างาน 

คะแนน พฤติกรรม 

1 
ไม่มีการพึง่พา ไม่สามารถช่วยเหลือบุคคลอื่น และไม่มีการสร้างบรรยากาศที่ดีใน
การท างาน ท าให้ขาดการประสานงานระหว่างกนัในการท างาน แม้มีค าสัง่ หรือ
เป็นหน้าที่ของตนเองก็ไม่ปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืนเพื่อการท างาน 

2 
มีการพึง่พา กระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือคนสนิท และพยายามสร้างบรรยากาศใน
การท างาน ประสานงานระหว่างกนัโดยปฏิบติัก็ต่อเมื่อมีค าสัง่ หรือตนเองได้
ประโยชน์เท่านัน้ 

3 
มีการพึง่พา กระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือทุกคน และสร้างบรรยากาศที่ดีในการ
ท างาน พร้อมประสานงานระหว่างกนัโดยไม่ต้องรอมีค าสัง่ ทัง้ที่เป็นหน้าที่ของ
ตนเอง และไม่ใช่หน้าที่ของตนเอง โดยค านึงถึงผลของงานให้ส าเร็จเป็นที่ตัง้ 

 

ตาราง 16 เกณฑ์ระดบัคะแนนทกัษะการท างานเป็นทีม องค์ประกอบที่ 3 : ความรับผิดชอบในการ
ท าหน้าที่ของตนเอง 

คะแนน พฤติกรรม 

1 
มีการปฏิบติังานเฉพาะที่ตนเองต้องการปฏิบติัเท่านัน้ และเข้าไปก้าวก่ายหน้าที่
ของสมาชิกคนอ่ืนภายในทีม แต่ไม่ปฏิบติัหน้าที่ของตนเองที่ได้รับมอบหมาย 

2 
เลือกปฏิบติังานที่ได้รับมอบหมาย เฉพาะที่ตนเองต้องการปฏิบติั สนใจ หรือตนเอง
ท าได้ และบางครัง้เข้าไปก้าวก่ายหน้าที่ของสมาชิกคนอ่ืนภายในทีม 

3 
สามารถปฏิบติัหน้าที่ของตนเองที่ได้รับมอบหมายจนสามารถบรรลวุตัถปุระสงค์
ทัง้ที่ตนเองถนดั หรือไม่ถนดัอย่างเต็มความสามารถ โดยไม่เข้าไปก้าวก่ายหน้าที่ 
การปฏิบติังานของสมาชิกคนอ่ืนภายในทีม 
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ตาราง 17 เกณฑ์ระดบัคะแนนทกัษะการท างานเป็นทีม องค์ประกอบที่ 4 : การยอมรับความ
คิดเห็นผู้ อ่ืน 

คะแนน พฤติกรรม 

1 
ไม่ยอมรับความคิดเห็น ทศันคติของผู้ อ่ืน การระดมความคิด และข้อเสนอแนะจะ
เน้นเฉพาะความคิดเห็นที่เป็นของตนเองเท่านัน้  

2 
เลือกเปิดรับความคิดเห็น ทศันคติของผู้ อ่ืน ข้อเสนอแนะ เฉพาะที่ตนเองสนใจ
ยอมรับได้ หรือมีความสอดคล้องตรงกบัความคิดของตนเอง  

3 
สามารถเปิดใจยอมรับรับความคิดเห็น ทศันคติของผู้ อ่ืน ข้อเสนอแนะของสมาชิก
ทกุคนได้เป็นอย่างดี พร้อมน าข้อมลูต่างๆมาปรับปรุง แก้ปัญหา เพื่อให้เกิดข้อสรุป
และผลลพัธ์ในการท างานดีที่สดุ 

 

ตาราง 18  เกณฑ์ระดบัคะแนนทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต องค์ประกอบท่ี 1 : ความสามารถใน
การเรียนรู้  

คะแนน พฤติกรรม 

1 
ไม่แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ทัง้ที่ตนเองสนใจ หรือได้รับมอบหมายหน้าที่ ท าให้
ไม่มีการแสวงหาความรู้ใหม่มาริเร่ิมสร้างสรรค์ บรูณาการเรียนรู้ต่างๆ อย่าง
หลากหลาย 

2 
สามารถแสวงหาความรู้ได้บ้าง เฉพาะในสิ่งที่ตนเองสนใจ และตามที่ได้รับ
มอบหมายเท่านัน้ ไม่ได้มีการแสวงหาความรู้ใหม่มาริเร่ิมสร้างสรรค์ บรูณาการ
เรียนรู้ต่างๆ อย่างหลากหลาย  

3 
สามารถแสวงหาความรู้ได้เป็นอย่างดี ทัง้ที่ตนเองสนใจ และไม่สนใจ และ 
พยายามที่จะแสวงหาความรู้ใหม่แล้วน าความรู้ที่ได้มาริเร่ิมสร้างสรรค์ บรูณาการ
เรียนรู้สิ่งต่างๆ อย่างหลากหลาย เพื่อเป็นประโยชน์ในการน าความรู้ไปท างาน  
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ตาราง 19 เกณฑ์ระดบัคะแนนทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต องค์ประกอบท่ี 2 : ลกัษณะนิสยั
ทางการเรียนรู้ 

คะแนน พฤติกรรม 

1 
เฉยเมยต่อการเรียนรู้ ปิดกัน้โอกาสรับการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ที่มีความ
หลากหลาย และมองว่าการเรียนรู้สิ่งใหม่ และการเปลี่ยนแปลงเป็นเร่ืองน่าเบื่อ 

2 
ไม่ค่อยแสดงออกถึงความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน เลือกเฉพาะในสิ่งที่ตนเองต้องการและสนใจ
เพียงอย่างเดียว และไม่ค่อยชอบสิ่งท้าทายในการเรียนรู้มองว่าเร่ืองแปลกใหม่การ
เปลี่ยนแปลงน่าเบื่อ 

3 
แสดงออกถึงความ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน พร้อมที่จะรับการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ที่มีความ
หลากหลาย ชอบสิ่งท้าทายในการเรียนรู้เร่ืองแปลกใหม่ที่ตนเองไม่เคยรู้ และอยาก
รู้ มองว่าการเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งท้าทายเชิงบวก 

 

ตาราง 20 เกณฑ์ระดบัคะแนนทกัษะการวางแผน และจดัระเบียบแบบแผน  องค์ประกอบที่ 1 : 
การจดัล าดบัความส าคญั 

คะแนน พฤติกรรม 

1 
ไม่สามารถเลือกล าดบัขัน้ตอน ความส าคญัของงาน จนท าให้ไม่สามารถ
ด าเนินงานจนส าเร็จตามวตัถปุระสงค์ได้ 

2 
ล าดบัขัน้ตอน ความส าคญัของงานได้บ้าง แต่ไม่มีความเหมาะสมกบัวตัถุประสงค์ 
และด าเนินงานจนส าเร็จตามวตัถุประสงค์ได้เพียงบางงานเท่านัน้ 

3 
ล าดบัขัน้ตอน ความส าคญัของงานๆ จากส าคญัมากไปหาน้อยสดุได้อย่าง
เหมาะสมกบัวตัถปุระสงค์ และด าเนินงานจนส าเร็จตามวตัถปุระสงค์ได้ 
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ตาราง 21 เกณฑ์ระดบัคะแนนทกัษะการวางแผน และจดัระเบียบแบบแผน  องค์ประกอบที่ 2 : 
การจดัการเวลา 

คะแนน พฤติกรรม 

1 
ไม่สามารถจดัการวางแผนการใช้เวลาในการปฏิบติังานให้เกิดความคุ้มค่าได้ ไม่มี
การประมาณการเวลา  และให้ความส าคญัของงาน กบัเวลาที่ไม่เหมาะสมกนัท า
ให้ไม่สามารถท างานแต่ละอย่างให้ส าเร็จได้ทนัตามก าหนดเวลา 

2 
ใช้เวลาในการปฏิบติังานให้เกิดความคุ้มค่า โดยผ่านการประมาณการเวลาที่ใช้
ท างานแต่ละอย่าง แต่งานอาจส าเร็จไม่ทนับ้าง  

3 
ใช้เวลาในการปฏิบติังานให้เกิดความคุ้มค่า โดยผ่านการประมาณการเวลาที่ใช้
ท างานแต่ละอย่างให้ส าเร็จได้ทนัตามก าหนดเวลา  

 

ตาราง 22 เกณฑ์ระดบัคะแนนทกัษะการวางแผน และจดัระเบียบแบบแผน  องค์ประกอบที่ 3 : 
การเลือกใช้ทรัพยากร   

คะแนน พฤติกรรม 

1 
เลือกใช้ทรัพยากรที่จะมาปฏิบติังานไม่เหมาะสม กบัรูปแบบสถานการณ์การ
ท างาน ไม่ตรงตามวตัถปุระสงค์ของงาน และไม่คุ้มค่ากบัการท างาน 

2 
เลือกใช้ทรัพยากรตามรูปแบบสถานการณ์ที่หลากหลายได้ค่อนข้างเหมาะสม และ
ใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า แต่ไม่ค่อยตรงตามวตัถุประสงค์ของงาน  

3 
สามารถวางแผนเลือกใช้ทรัพยากร ได้ดีและเหมาะสม กบัรูปแบบสถานการณ์การ
ท างานที่หลากหลาย ตรงตามวตัถุประสงค์ของงาน และใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า
มากที่สดุ 
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ตาราง 23 เกณฑ์ระดบัคะแนนทกัษะการวางแผน และจดัระเบียบแบบแผน องค์ประกอบที่ 4 : 
การมอบหมายหน้าที่  

คะแนน พฤติกรรม 

1 
ไม่มีการมอบหมายงานให้สมาชิก หรือให้สมาชิกเลือกงานในสิ่งที่ผู้ ต้องการ หรือ
สนใจท างาน 

2 
สามารถมอบหมายงานให้สมาชิกภายในกลุม่ได้ โดยให้สมาชิกพิจารณาเลือก
รับผิดชอบงานตามความต้องการ  

3 
สามารถมอบหมายงานให้สมาชิกภายในกลุม่ได้อย่างเหมาะสม โดยพิจารณา
ความสามารถ และประสบการณ์ในการท างาน ของสมาชิกแต่ละคนก่อน
มอบหมายงาน  

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการเก็บรวบรวมข้อมลู ผู้วิจยัได้ด าเนินการดงันี ้
1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อขอความ

อนเุคราะห์ในการเก็บข้อมลูต่างๆ 
2. ยืนหนงัสือต่อโรงเรียนที่จะต้องท าการเก็บข้อมลู 
3. ด าเนินการเก็บข้อมลู ทัง้ 2 รอบการทดสอบเป็นไปตามแผนการเก็บข้อมลู คือ  

ครัง้ที่ 1 ตรวจสอบคุณภาพรายข้อค่าอ านาจจ าแนกของแบบวดัเป็นรายข้อ และ
ค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั โดยการวิเคราะห์ตามทฤษฎีการทดสอบแบบดัง้เดิม(CTT)  

ครัง้ที่ 2 ตรวจสอบคณุภาพรายข้อ และทัง้ฉบบั โดยการวิเคราะห์ตามทฤษฎีการ
ตอบสนองข้อสอบ(IRT) ผ่านโมเดล GRM และก าหนดคะแนนจดุตดัของแบบวดั 
 
การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการวิเคราะห์ข้อมูลของงานวิจัยครัง้นี  ้ผู้ วิจัยมีการด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล เป็น
ขัน้ตอน ดงันี ้

1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ในการตอบ และลงรหสัในแบบวัดทักษะที่จ าเป็นส าหรับ
การถูกจ้างงาน ที่ได้จดัเก็บมา เพื่อให้ผู้วิจยัสามารถลงข้อมลูในระบบข้อมลูเพื่อวิเคราะห์ข้อมลูได้
สะดวกขึน้ และมีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สดุ 
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2. วิเคราะห์ข้อมูลตามทฤษฎีการทดสอบแบบดัง้เดิม ในการตรวจสอบคุณภาพของ
แบบวดัทักษะที่จ าเป็นส าหรับการถูกจ้างงาน ได้แก่ ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงพินิจ โดยการหา
ค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) ค่าอ านาจจ าแนก โดยหาค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหว่างคะแนน
รายข้อกับคะแนนรวมของแบบวัดที่ไม่รวมข้อนัน้ (Corrected Item-Total Correlation) และค่า

ความเชื่อมัน่ โดยใช้สมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha coefficient; 𝛼) 
3. วิเคราะห์ข้อมูลตามทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบโดยใช้โมเดล GRM ในการ

ตรวจสอบคณุภาพของแบบวดัทกัษะที่จ าเป็นส าหรับการถูกจ้างงาน ได้แก่ การตรวจสอบคณุภาพ

รายข้อจากค่าพารามิเตอร์ความชนัร่วม (𝛼) ค่าพารามิเตอร์ Threshold (𝛽) ค่าสารสนเทศรายข้อ 
(Item Information) และการตรวจสอบคุณภาพทัง้ฉบับจากสารสนเทศของแบบวัด (Test 
Information) โดยใช้โปรแกรม IRT PRO 

4. ก าหนดคะแนนจุดตัด จากการประมาณค่าล าดับขัน้การตอบ  (threshold)  ของ

แต่ละข้อค าถาม แล้วหาค่าเฉลี่ยเพื่อเป็นการก าหนดคะแนนจุดตดั โดยน า threshold 1 (𝛽1) ทุก

ข้อมารวมกันแล้วหารด้วยจ านวนข้อทัง้หมด จะได้ค่าเฉลี่ยของ threshold 1 (𝛽1) ออกมา 1 ค่า 
หมายความว่าค่าดงักล่าวเป็นจุดแบ่ง ระหว่างความสามารถระดบั 1 และระดบั 2 ส่วน threshold 

2 (𝛽2) ก็มีลกัษณะการหาค่าเฉลี่ยเช่นเดียวกน ก็จะมีค่าระหว่างความสามารถระดบั 2 และระดบั 
3 จึงแปลงคะแนนจุดตัดที่เกิดจากค่าเฉลี่ยของ threshold เป็นคะแนนสเกล โดยก าหนดให้มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 50 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 10 เขียนสมการได้เป็น 50+10(𝜃) และ
สร้างเกณฑ์ในการจ าแนกระดบัทกัษะที่จ าเป็นส าหรับการถูกจ้างงานนกัเรียนออกเป็นแต่ละระดบั 

(level) จากนัน้จึงจะสามารถน าคะแนนความสามารถของนักเรียน (𝜃) ที่ได้ไปเทียบกับเกณฑ์
จดุตดัดงักลา่วเพื่อแปลความหมายของคะแนนว่าอยู่ในระดบัความสามารถใด  

 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูในการศึกษาค้นคว้าครัง้นี ้มีดงัต่อไปนี ้
1. ค่าความเที่ยงตรงเชิงพินิจ (Face Validity) ของแบบวดัทกัษะที่จ าเป็นส าหรับการ

ถูกจ้างงาน โดยพิจารณาจากค่าความสอดคล้อง IOC (Index of Item objective Congruence) 
ระหว่างข้อค าถามกบันิยามศพัท์เฉพาะ (บญุเชิด ภิญโญอนนัตพงษ์. 2545: 95) 
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IOC   =   
N

R  

 
เมื่อ  IOC  แทน  ดชันีความสอดคล้องที่บ่งชีค้วามเที่ยงตรง 

R  แทน  ผลรวมการพิจารณาของผู้ เชี่ยวชาญทัง้หมด 
N   แทน  จ านวนผู้ เชี่ยวชาญ 

 
2. อ านาจจ าแนก (Discrimination) ของข้อค าถามในแบบวัดทักษะที่จ าเป็นส าหรับ

การถูกจ้างงาน โดยการหาสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมจากข้อ
อ่ืนๆ ที่เหลือทัง้หมด (Corrected Item-Total Correlation) (บญุเชิด ภิญโญอนนัตพงษ์. 2545: 84)  

 

rXY  = 
  

  
−−

−

])(][)([ 2222 YYNXXN

YXXYN
 

 

เมื่อ rXY     แทน   อ านาจจ าแนกรายข้อ  
N    แทน  จ านวนผู้ตอบ 
X    แทน   คะแนนของข้อที่หาค่าอ านาจจ าแนก  
Y    แทน   คะแนนรวมของทกุข้อท่ีไม่ร่วมข้อนัน้ 

 
3. ความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบวดัทักษะที่จ าเป็นส าหรับการถูกจ้างงาน โดย

วิธีการหาสมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบคั (Cronbach’s Alpha coefficient; 𝛼)  
(บญุเชิด ภิญโญอนนัตพงษ์. 2545: 131) 
 

𝛼 =  
𝑛

𝑛 − 1
{1 −  

∑ 𝑠𝑖
2

𝑠𝑡
2 } 
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เมื่อ     แทน   ค่าสมัประสิทธ์ิความเชื่อมัน่ของแบบวดั 
   n     แทน   จ านวนข้อของแบบวดั 

𝑆𝑖
2  แทน   ความแปรปรวนรายข้อ 

𝑆𝑡
2   แทน   ความแปรปรวนของแบบวดัทัง้ฉบบั 

 
4. ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ ( Item Response Theory) โดยใช้โมเดลการ

วิเคราะห์ Graded-Response Model (GRM) (ศิริชยั กาญจนวาสี. 2550: 89-90) 
 

𝑃𝑖𝑥(𝜃) =  𝑃𝑖𝑥
∗  (𝜃)− 𝑃𝑖(𝑥+1)

∗  (𝜃) 
 

𝑃𝑖𝑥
∗ (𝜃) =

exp[𝛼𝑖(𝜃 − 𝛽𝑖𝑗)]

1 +  exp[𝛼𝑖(𝜃 − 𝛽𝑖𝑗)]
 

 
เมื่อ  

𝑃𝑖𝑥
∗ (𝜃)  แทน ความน่าจะเป็นที่ผู้ตอบ ท่ีมรีะดบั 𝜃 จะเลือก

รายการค าตอบที่ x หรือสงูกว่า x ในการตอบข้อที่ i 

𝛼𝑖   แทน  ค่าพารามิเตอร์ความชนัร่วม (Slope 
parameter) ของข้อที่ i 

𝛽𝑖𝑗   แทน  ค่าพารามิเตอร์ Threshold ของรายการ j ใน
ข้อที่ i 
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บทท่ี 4  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจัยนีม้ีความมุ่งหมาย 3 ประการ ได้แก่ 1) เพื่อสร้างแบบวัดทักษะที่จ าเป็นส าหรับ

การถูกจ้างงานของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น  2) เพื่อตรวจสอบคณุภาพของแบบวดัทกัษะที่
จ าเป็นส าหรับการถูกจ้างงานของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น  และ 3) เพื่อก าหนดคะแนน
จุดตดัของแบบวดัทกัษะที่จ าเป็นส าหรับการถูกจ้างงานของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น ซึ่งใน
การวิเคราะห์ข้อมลู และการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมลูเพื่อให้อธิบายความหมายได้เข้าใจตรงกับ
ผู้วิจยัจึงได้ก าหนดอกัษรย่อและสญัลกัษณ์ในการวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี ้

 
สญัลกัษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 

𝛼  แทน   ค่าพารามิเตอร์ความชนัร่วม 

𝛽 แทน ค่าพารามิเตอร์ threshold แสดงถึงโอกาสใน
การเลือกตอบข้อค าถามในแต่ละล าดบัขัน้ของการตอบ 

T.I.   แทน  สารสนเทศของแบบวดั 
T.I. เฉลี่ย  แทน  สารสนเทศเฉลี่ยของแบบวดั 
S.E.   แทน  ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 
 

สญัลกัษณ์ที่ใช้แทนตวัแปรแฝง 
c แทน ข้อค าถามทกัษะการสื่อสาร 
p แทน ข้อค าถามทกัษะการแก้ปัญหา 
t แทน ข้อค าถามทกัษะการท างานเป็นทีม 
l แทน  ข้อค าถามทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
pl แทน ข้อค าถามทกัษะการวางแผน และจดัระเบียบแบบแผน 
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การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูและการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมลูของการวิจัย

ครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้วิเคราะห์ผล พร้อมน าเสนอในรูปแบบตารางประกอบค าอธิบาย โดยแบ่งการ
น าเสนอออกเป็น 4 สว่น ตามล าดบั ดงันี ้

ส่วนที่ 1 ผลการสร้างแบบวัดทักษะที่จ าเป็นส าหรับการถูกจ้างงานของนักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาตอนต้น 

ส่วนที่ 2 ผลการตรวจสอบคณุภาพของแบบวดัทกัษะที่จ าเป็นส าหรับการถูกจ้างงาน
ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น ตามทฤษฎีการทดสอบแบบดัง้เดิม 

ส่วนที่ 3 ผลการตรวจสอบคณุภาพของแบบวดัทกัษะที่จ าเป็นส าหรับการถูกจ้างงาน
ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น ตามทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ 

ส่วนที่ 4 ผลการก าหนดคะแนนจุดตัด แบบวดัทักษะที่จ าเป็นส าหรับการถูกจ้างงาน
ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น  

 
ส่วนที่ 1 ผลการสร้างแบบวัดทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการถูกจ้างงานของนักเรียนชัน้
มธัยมศึกษาตอนต้น  

การสร้างแบบวดัทกัษะที่จ าเป็นส าหรับการถกูจ้างงานของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น 
เกิดจากการที่ผู้ วิจัยได้ท าการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่ เก่ียวข้องทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศ เก่ียวกบั ทกัษะการจ้าง ทักษะการท างาน หรือทกัษะการที่จ าเป็นส าหรับการถูกจ้าง 
ซึง่ได้ถูกการแปลเป็นภาษาไทยที่หลากหลาย จากค าที่ว่า “Employability Skills” พบว่า มีทกัษะที่
เก่ียวข้องและส าคญัหลกัที่เป็นพืน้ฐาน 5 ทกัษะ คือ ทกัษะการสื่อสาร ทกัษะการแก้ปัญหา ทกัษะ
การท างานเป็นทีม ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต และทักษะการวางแผน และจัดระเบียบแบบแผน 
และรูปแบบของแบบวดัเป็นเชิงสถานการณ์ 3 ตวัเลือกที่มีระดบัคะแนนของตวัเลือกที่แตกต่างกัน
ตามลกัษณะพฤติกรรมของผู้ที่จะตอบแบบสอบถาม  

จากนัน้ผู้วิจยัได้ก าหนดนิยามปฏิบติัการในทุกทกัษะ พร้อมมีการสร้างเกณฑ์ระดบัการให้
คะแนนตามระดบัความเข้มของคณุลกัษณะพฤติกรรมการมีทกัษะที่จ าเป็นส าหรับการถูกจ้างงาน
ที่ผู้ ตอบจะสามารถแสดงออก โดยผู้ วิจัยใช้เกณฑ์การพิจารณาผ่านการที่วิเคราะห์เอกสารและ
งานวิจัยที่เก่ียวข้องของแต่ละทักษะไปจนถึงรายองค์ประกอบย่อย เพื่อให้เกิดพฤติกรรมบ่งชีท้ี่
สามารถระบุถึงระดับขัน้ของการแสดงออกได้ เมื่อได้แล้วนัน้จึงน าสิ่งที่ได้มาสร้างแบบวัดเชิง
สถานการณ์ที่เป็นรูปแบบ 1 สถานการณ์ หลายค าถาม ตามองค์ประกอบย่อยของแต่ละทกัษะ ได้
ทัง้หมดจ านวน 28 สถานการณ์ ทัง้หมด 83 ข้อ ดงัตาราง 24 
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 ตาราง 24  จ านวนสถานการณ์ ข้อค าถาม แต่ละทกัษะ 

 

ส่วนที่ 2 ผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการถูกจ้างงานของ
นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น ตามทฤษฎีการทดสอบแบบดัง้เดิม 

ผู้ วิจัยสร้างแบบวัดทักษะที่จ าเป็นส าหรับการถูกจ้างงานของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษา
ตอนต้น เรียบร้อยแล้วน าไปตรวจสอบคุณภาพเบือ้งต้นตามทฤษฎีการทดสอบแบบดัง้เดิม             
2 ขัน้ตอน ได้แก่ การวิเคราะห์ค่าความเที่ยงตรงเชิงพินิจ(Face Validity) โดยการหาค่าดัชนีความ

ทักษะ จ านวนสถานการณ์ จ านวนข้อ 
ทกัษะการสื่อสาร  
- องค์ประกอบที่ 1 ความเข้าใจในการรับสาร และโต้ตอบ 
- องค์ประกอบที่ 2 การเลือกใช้รูปแบบการส่ือสาร 

5 10 

ทกัษะการแก้ปัญหา 
- องค์ประกอบที่ 1 การรับรู้ และเข้าใจปัญหา 
- องค์ประกอบที่ 2 การก าหนดแนวทางการแก้ปัญหา 
- องค์ประกอบที่ 3 การปฏิบตัิการแก้ปัญหา 

5 15 

ทกัษะการท างานเป็นทีม  
- องค์ประกอบที่ 1 ความสามารถในการวางแผน 
- องค์ประกอบที่ 2 การมีปฏิสมัพนัธ์ในการท างาน 
- องค์ประกอบที่ 3 ความรับผิดชอบในการท าหน้าที่ของตนเอง 
- องค์ประกอบที่ 4 การปฏิบตัิการแก้ปัญหา 

5 20 

ทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
- องค์ประกอบที่ 1 ความสามารถในการเรียนรู้ 
- องค์ประกอบที่ 2 ลกัษณะนิสยัทางการเรียนรู้ 

7 14 

ทกัษะการวางแผน และจดัระเบียบแบบแผน 
- องค์ประกอบที่ 1 การจดัล าดบัความส าคญั 
- องค์ประกอบที่ 2 การจดัการเวลา 
- องค์ประกอบที่ 3 การเลือกใช้ทรัพยากร 
- องค์ประกอบที่ 4 การมอบหมายหน้าที ่

6 24 

รวม 28 83 
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สอดคล้อง (Index of Item objective Congruence : IOC) และการวิเคราะห์ค่าอ านาจจ าแนก ซึ่ง
มีรายละเอียดต่อไปนี ้

2.1 ผลการวิเคราะห์ความเที่ยงตรงเชิงพินิจ (Face Validity) โดยการหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (Index of Item objective Congruence: IOC) แบบวัดทักษะที่จ าเป็นส าหรับ
การถูกจ้างงานของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น โดยผู้ เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน ได้ค่าดัชนี
ความสอดคล้องและข้อเสนอแนะ ดงัตาราง 25 

ตาราง 25 ผลการวิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคล้อง แบบวดัทกัษะที่จ าเป็นส าหรับการถกูจ้างงาน
ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น 

สถานการณ์ ข้อ IOC แปลผล ข้อเสนอแนะ 

1 
1.1 (c11) 1.00 ผ่านเกณฑ์  
1.2 (c12) 1.00 ผ่านเกณฑ์  

2 
2.1 (c21) 0.80 ผ่านเกณฑ์ ปรับภาษาในตวัเลือก ก. ข. และ ค. ให้กระชบั 
2.2 (c22) 1.00 ผ่านเกณฑ์  

3 
3.1 (c31) 0.80 ผ่านเกณฑ์ แก้ไขค าถามให้เข้าใจงา่ยขึน้อาจเพิ่มข้อแม้ขึน้ 
3.2 (c32) 0.60 ผ่านเกณฑ์ ตวัเลือก ค. การแสดงบทบาทสมมตุิ รูปแบบใด 

4 
4.1 (c41) 1.00 ผ่านเกณฑ์  
4.2 (c42) 1.00 ผ่านเกณฑ์  

5 
5.1 (c51) 0.80 ผ่านเกณฑ์ ตวัเลือกควรเป็นการส่ือสารระหวา่งสวุฒัน์กบัครู 
5.2 (c52) 0.80 ผ่านเกณฑ์ เติม “บอก” เพื่อแสดงการส่ือสารเหมือนกนั  

6 
1.1 (p11) 0.60 ผ่านเกณฑ์ ค าถาม ไม่สื่อถึงการรวบรวมข้อมลู 
1.2 (p12) 1.00 ผ่านเกณฑ์  
1.3 (p13) 1.00 ผ่านเกณฑ์  

7 
2.1 (p21) 0.00 ไม่ผ่านเกณฑ์ ค าถามไม่สอดคล้องกบันิยามศพัท์ 
2.2 (p22) 0.60 ผ่านเกณฑ์ ตวัเลือกไม่ส่ือถึงพฤติกรรมการวางแผนงาน 
2.3 (p23) 1.00 ผ่านเกณฑ์  

8 
3.1 (p31) 0.40 ไม่ผ่านเกณฑ์ ค าถาม และตวัเลือกไม่สอดคล้องกบันิยามศพัท์ 
3.2 (p32) 1.00 ผ่านเกณฑ์  
3.3 (p33) 1.00 ผ่านเกณฑ์  
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ตาราง 25 (ต่อ) 

สถานการณ์ ข้อ IOC แปลผล ข้อเสนอแนะ 

9 
4.1 (p41) 0.80 ผ่านเกณฑ์ สถานการณ์ระบปัุญหาที่เกิดยงัไม่ชดัเจน 
4.2 (p42) 1.00 ผ่านเกณฑ์  
4.3 (p43) 1.00 ผ่านเกณฑ์  

10 
5.1 (p51) 0.60 ผ่านเกณฑ์ ปรับภาษาในสถานการณ์ให้เข้าใจง่ายขึน้ 
5.2 (p52) 0.60 ผ่านเกณฑ์  
5.3 (p53) 0.60 ผ่านเกณฑ์  

11 

1.1 (t11) 0.80 ผ่านเกณฑ์ สลบัตวัเลือก ก. และข. ให้เหมาะสมกบัคะแนน 
1.2 (t12) 1.00 ผ่านเกณฑ์  
1.3 (t13) 1.00 ผ่านเกณฑ์  
1.4 (t14) 1.00 ผ่านเกณฑ์  

12 

2.1 (t21) -0.20 ไม่ผ่านเกณฑ์ ไม่สอดคล้องกบันิยามศพัท์ 
2.2 (t22) 1.00 ผ่านเกณฑ์  
2.3 (t23) 1.00 ผ่านเกณฑ์  
2.4 (t24) 1.00 ผ่านเกณฑ์  

13 

3.1 (t31) 1.00 ผ่านเกณฑ์  
3.2 (t32) 1.00 ผ่านเกณฑ์  
3.3 (t33) 1.00 ผ่านเกณฑ์  
3.4 (t34) 0.80 ผ่านเกณฑ์ ปรับค าถามให้ส่ือถงึการยอมรับความคิดเห็น 

14 

4.1 (t41) 1.00 ผ่านเกณฑ์  
4.2 (t42) 1.00 ผ่านเกณฑ์  
4.3 (t43) 1.00 ผ่านเกณฑ์  
4.4 (t44) 1.00 ผ่านเกณฑ์  

15 

5.1 (t51) 1.00 ผ่านเกณฑ์  
5.2 (t52) 0.80 ผ่านเกณฑ์ ค าถามและตวัเลือกไม่ได้มุ่งวดัการมีปฏิสมัพนัธ์ 
5.3 (t53) 1.00 ผ่านเกณฑ์  
5.4 (t54) 1.00 ผ่านเกณฑ์  

16 
1.1 (l11) 1.00 ผ่านเกณฑ์  
1.2 (l12) 0.80 ผ่านเกณฑ์ ปรับภาษาในตวัเลือกให้ส่ือถึงความรับผิดชอบ 

17 
2.1 (l21) 1.00 ผ่านเกณฑ์  
2.2 (l22) 0.40 ไม่ผ่านเกณฑ์ ค าถาม และตวัเลือกไม่สมัพนัธ์กบัสถานการณ์ 
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ตาราง 25 (ต่อ) 

สถานการณ์ ข้อ IOC แปลผล ข้อเสนอแนะ 

18 
3.1 (l31) 1.00 ผ่านเกณฑ์  
3.2 (l32) 0.60 ผ่านเกณฑ์ ตวัเลือกไม่สอดคล้องกบัระดบัคะแนน 

19 
4.1 (l41) 0.80 ผ่านเกณฑ์  
4.2 (l42) 0.40 ไม่ผ่านเกณฑ์ ค าถามไม่สมบรูณ์ และไม่สอดคล้องกบันิยาม 

20 
5.1 (l51) 0.80 ผ่านเกณฑ์ ปรับการใช้ภาษาให้ชดัเจนขึน้ 
5.2 (l52) 0.80 ผ่านเกณฑ์ ควรระบชุัน้ของต้นกล้า 

21 
6.1 (l61) 0.80 ผ่านเกณฑ์ ปรับภาษาในตวัเลือก ก. และ ข. 
6.2 (l62) 1.00 ผ่านเกณฑ์  

22 
7.1 (l71) 0.80 ผ่านเกณฑ์ ปรับภาษาในตวัเลือก ค. ให้กระชบัขึน้ 
7.2 (l72) 0.80 ผ่านเกณฑ์ ค าถามแก้ไขจาก “ปฏิบตัิ” เป็น “รู้สกึ” 

23 

1.1 (pl11) 1.00 ผ่านเกณฑ์  
1.2 (pl12) 0.80 ผ่านเกณฑ์ ปรับภาษาในตวัเลือก ข. และ ค. ให้กระชบัขึน้ 
1.3 (pl13) 0.80 ผ่านเกณฑ์  
1.4 (pl14) 1.00 ผ่านเกณฑ์  

24 

2.1 (pl21) 0.80 ผ่านเกณฑ์  
2.2 (pl22) 0.80 ผ่านเกณฑ์  
2.3 (pl23) 1.00 ผ่านเกณฑ์  
2.4 (pl24) 0.80 ผ่านเกณฑ์  

25 

3.1 (pl31) 0.60 ผ่านเกณฑ์ 
เพิ่มรายละเอียดในสถานการณ์เพื่อให้มีเงื่อนไข
ในการพิจารณา ในตวัเลือก ข. และค. มากขึน้ 

3.2 (pl32) 1.00 ผ่านเกณฑ์  
3.3 (pl33) 0.60 ผ่านเกณฑ์  
3.4 (pl34) 1.00 ผ่านเกณฑ์  

26 

4.1 (pl41) 1.00 ผ่านเกณฑ์  
4.2 (pl42) 0.80 ผ่านเกณฑ์ ปรับให้เป็นการจดัการเวลาทีช่ดัเจนมากขึน้ 
4.3 (pl43) 1.00 ผ่านเกณฑ์  
4.4 (pl44) 1.00 ผ่านเกณฑ์  
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ตาราง 25 (ต่อ) 

สถานการณ์ ข้อ IOC แปลผล ข้อเสนอแนะ 

27 

5.1 (pl51) 0.60 ผ่านเกณฑ์ 
ตวัเลือก ค. ไม่สอดคล้องกบันิยามศพัท์ และ
เงื่อนไขในสถานการณ์ 

5.2 (pl52) 0.40 ไม่ผ่านเกณฑ์ ค าถาม และตวัเลือกไม่สอดคล้องกบันิยามศพัท์ 
5.3 (pl53) 0.60 ผ่านเกณฑ์ ปรับภาษาในตวัเลือก ค. 
5.4 (pl54) 1.00 ผ่านเกณฑ์  

28 

6.1 (pl61) 1.00 ผ่านเกณฑ์  
6.2 (pl62) 1.00 ผ่านเกณฑ์  
6.3 (pl63) 1.00 ผ่านเกณฑ์  
6.4 (pl64) 1.00 ผ่านเกณฑ์  

 

จากตาราง 25 ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของข้อค าถามกบันิยามเชิงปฏิบติัการของ
แบบวดัทกัษะที่จ าเป็นส าหรับการถกูจ้างงานของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น ซึง่ผู้วิจยัคดัเลือก
สถานการณ์ที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องท่ีผ่านในทุกค าถาม พบว่า จากข้อค าถามทัง้หมด 28 
สถานการณ์ 83 ข้อ มีข้อค าถามที่มีดัชนีความสอดคล้องผ่านเกณฑ์ จ านวน 22 สถานการณ์ รวม 
65 ข้อ มีค่า IOC ตัง้แต่ 0.60 – 1.00 ผู้วิจัยจึงได้ปรับปรุงข้อค าถาม และความเหมาะสมในการใช้
ภาษาตามค าแนะน าของผู้ เชี่ยวชาญ 

 
2.2 ผลการวิเคราะห์ค่าอ านาจจ าแนก เมื่อน าไปท าการทดสอบครัง้ที่ 1 กับนักเรียน

จ านวน 60 คน เพื่อใช้ในการตรวจสอบกับอ านาจจ าแนกรายข้อของแบบวัด โดยการหาค่า
สหสมัพันธ์ของคะแนนแต่ละข้อกับคะแนนรวมของแบบวัดทัง้ฉบับโดยไม่รวมข้อนัน้ (Corrected 

item – total correlation) โดยพิจารณา ค่า r ≥ 0.2 ขึน้ไป ได้ผลการวิเคราะห์ดงัตาราง 26 

ตาราง 26 ผลการวิเคราะห์ค่าอ านาจจ าแนก 

สถานการณ์ ข้อ ค่าอ านาจจ าแนก (r) แปลผล ผลการพิจารณา 

1 
1.1 (c11) 0.57 ผ่านเกณฑ์ 

น าไปใช้ 
1.2 (c12) 0.27 ผ่านเกณฑ์ 
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ตาราง 26  (ต่อ) 

สถานการณ์ ข้อ ค่าอ านาจจ าแนก (r) แปลผล ผลการพิจารณา 

2 
2.1 (c21) 0.50 ผ่านเกณฑ์ 

น าไปใช้ 
2.2 (c22) 0.27 ผ่านเกณฑ์ 

3 
3.1 (c31) 0.34 ผ่านเกณฑ์ 

ตดัทิง้ 
3.2 (c32) -0.22 ไม่ผ่านเกณฑ์ 

4 
4.1 (c41) 0.48 ผ่านเกณฑ์ 

น าไปใช้ 
4.2 (c42) 0.27 ผ่านเกณฑ์ 

5 
5.1 (c51) 0.33 ผ่านเกณฑ์ 

น าไปใช้ 
5.2 (c52) 0.67 ผ่านเกณฑ์ 

6 
1.1 (p11) 0.29 ผ่านเกณฑ์ 

น าไปใช้ 1.2 (p12) 0.28 ผ่านเกณฑ์ 
1.3 (p13) 0.50 ผ่านเกณฑ์ 

7 
4.1 (p41) 0.48 ผ่านเกณฑ์ 

น าไปใช้ 4.2 (p42) 0.46 ผ่านเกณฑ์ 
4.3 (p43) 0.34 ผ่านเกณฑ์ 

8 
5.1 (p51) 0.39 ผ่านเกณฑ์ 

น าไปใช้ 5.2 (p52) 0.51 ผ่านเกณฑ์ 
5.3 (p53) 0.64 ผ่านเกณฑ์ 

9 

1.1 (t11) 0.15 ไม่ผ่านเกณฑ์ 

ตดัทิง้ 
1.2 (t12) 0.09 ไม่ผ่านเกณฑ์ 
1.3 (t13) 0.02 ไม่ผ่านเกณฑ์ 
1.4 (t14) 0.42 ผ่านเกณฑ์ 

10 

3.1 (t31) 0.53 ผ่านเกณฑ์ 

น าไปใช้ 
3.2 (t32) 0.42 ผ่านเกณฑ์ 
3.3 (t33) 0.28 ผ่านเกณฑ์ 
3.4 (t34) 0.68 ผ่านเกณฑ์ 
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ตาราง 26  (ต่อ) 

สถานการณ์ ข้อ ค่าอ านาจจ าแนก (r) แปลผล ผลการพิจารณา 

11 

4.1 (t34) 0.44 ผ่านเกณฑ์ 

น าไปใช้ 
4.2 (t34) 0.23 ผ่านเกณฑ์ 
4.3 (t34) 0.34 ผ่านเกณฑ์ 
4.4 (t34) 0.45 ผ่านเกณฑ์ 

12 

5.1 (t51) 0.48 ผ่านเกณฑ์ 

น าไปใช้ 
5.2 (t52) 0.36 ผ่านเกณฑ์ 
5.3 (t53) 0.29 ผ่านเกณฑ์ 
5.4 (t54) 0.47 ผ่านเกณฑ์ 

13 
1.1 (l11) 0.52 ผ่านเกณฑ์ 

น าไปใช้ 
1.2 (l12) 0.24 ผ่านเกณฑ์ 

14 
3.1 (l31) 0.11 ไม่ผ่านเกณฑ์ 

ตดัทิง้ 
3.2 (l32) -0.07 ไม่ผ่านเกณฑ์ 

15 
5.1 (l51) 0.38 ผ่านเกณฑ์ 

น าไปใช้ 
5.2 (l52) 0.33 ผ่านเกณฑ์ 

16 
6.1 (l61) 0.30 ผ่านเกณฑ์ 

น าไปใช้ 
6.2 (l62) 0.52 ผ่านเกณฑ์ 

17 
7.1 (l71) 0.47 ผ่านเกณฑ์ 

น าไปใช้ 
7.2 (l72) 0.51 ผ่านเกณฑ์ 

18 

1.1 (pl11) 0.26 ผ่านเกณฑ์ 

น าไปใช้ 
1.2 (pl12) 0.67 ผ่านเกณฑ์ 

1.3 (pl13) 0.28 ผ่านเกณฑ์ 

1.4 (pl14) 0.38 ผ่านเกณฑ์ 
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ตาราง 26  (ต่อ) 

สถานการณ์ ข้อ ค่าอ านาจจ าแนก (r) แปลผล ผลการพิจารณา 

19 

2.1 (pl21) 0.24 ผ่านเกณฑ์ 

น าไปใช้ 
2.2 (pl22) 0.20 ผ่านเกณฑ์ 
2.3 (pl23) 0.27 ผ่านเกณฑ์ 
2.4 (pl24) 0.39 ผ่านเกณฑ์ 

20 

3.1 (pl31) -0.12 ไม่ผ่านเกณฑ์ 

ตดัทิง้ 
3.2 (pl32) 0.35 ผ่านเกณฑ์ 
3.3 (pl33) -0.08 ไม่ผ่านเกณฑ์ 
3.4 (pl34) 0.19 ไม่ผ่านเกณฑ์ 

21 

4.1 (pl41) 0.32 ผ่านเกณฑ์ 

ตดัทิง้ 
4.2 (pl41) -0.29 ไม่ผ่านเกณฑ์ 
4.3 (pl43) 0.17 ไม่ผ่านเกณฑ์ 
4.4 (pl44) 0.33 ผ่านเกณฑ์ 

22 

6.1 (pl61) 0.40 ผ่านเกณฑ์ 

น าไปใช้ 
6.2 (pl62) 0.31 ผ่านเกณฑ์ 
6.3 (pl63) 0.67 ผ่านเกณฑ์ 
6.4 (pl64) 0.35 ผ่านเกณฑ์ 

 

จากตาราง 26 ผลการวิเคราะห์ค่าอ านาจจ าแนกแบบวดัทกัษะที่จ าเป็นส าหรับการถูกจ้าง
งานของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น พบว่า มีค่าอ านาจจ าแนก ตัง้แต่ -0.29 ถึง 0.68 เมื่อ
พิจารณาแล้วสามารถคัดเลือกข้อสอบที่ผ่านเกณฑ์ค่าอ านาจจ าแนก เพื่อน าไปใช้และสามารถ
จ าแนกผู้ตอบได้จ านวน 17 สถานการณ์ รวม 49 ข้อ ได้แก่ สถานการณ์ที่ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 
11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19 และ 22 มีค่าอ านาจจ าแนกตัง้แต่ 0.20 – 0.68  มีค่าความเชื่อมั่น 
จากค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบคั เท่ากับ 0.91 ซึ่งถือว่าแบบวดัทักษะที่จ าเป็นส าหรับการ
ถกูจ้างงานของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น มีความเชื่อมัน่อยู่ในระดบัสงู 
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ส่วนที่ 3 ผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการถูกจ้างงานของ
นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น ตามทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ 

เมื่อตรวจสอบคุณภาพแบบวัดทักษะที่จ าเป็นส าหรับการถูกจ้างงานของนักเรียนชัน้
มธัยมศึกษาตอนต้น ตามทฤษฎีการทดสอบแบบดัง้เดิมเรียบร้อยแล้วนัน้ท า ผู้วิจยัได้แบบวดัฉบบั
จริง 17 สถานการณ์ รวม 49 ข้อ ดงัตาราง 27 โดยที่สามารถน าไปจดัชดุแบบวดั เพื่อเก็บข้อมลูกบั
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ส าหรับการวิเคราะตรวจสอบคุณภาพตามทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ ( IRT) 
จ านวน 540 คน แต่มีแบบวัดจากกลุ่มตัวอย่างที่ให้ข้อมูลครบถ้วนและสามารถน าไปใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมลูเพียง 516 คน คิดเป็นร้อยละ 95.56   

ตาราง 27  จ านวนสถานการณ์ ข้อค าถาม แต่ละทกัษะ เพื่อใช้ส าหรับการตรวจสอบคณุภาพตาม
ตามทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ 

 
 
 

ทักษะ จ านวนสถานการณ์ จ านวนข้อ 
ทกัษะการสื่อสาร  
- องค์ประกอบที่ 1 ความเข้าใจในการรับสาร และโต้ตอบ 
- องค์ประกอบที่ 2 การเลือกใช้รูปแบบการส่ือสาร 

4 8 

ทกัษะการแก้ปัญหา 
- องค์ประกอบที่ 1 การรับรู้ และเข้าใจปัญหา 
- องค์ประกอบที่ 2 การก าหนดแนวทางการแก้ปัญหา 
- องค์ประกอบที่ 3 การปฏิบตัิการแก้ปัญหา 

3 9 

ทกัษะการท างานเป็นทีม  
- องค์ประกอบที่ 1 ความสามารถในการวางแผน 
- องค์ประกอบที่ 2 การมีปฏิสมัพนัธ์ในการท างาน 
- องค์ประกอบที่ 3 ความรับผิดชอบในการท าหน้าที่ของตนเอง 
- องค์ประกอบที่ 4 การปฏิบตัิการแก้ปัญหา 

3 12 

ทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
- องค์ประกอบที่ 1 ความสามารถในการเรียนรู้ 
- องค์ประกอบที่ 2 ลกัษณะนิสยัทางการเรียนรู้ 

4 8 



  134 

ตาราง 27 (ต่อ) 

 
จากนัน้ผู้ วิจัยจึงได้น าแบบวัดไปตรวจสอบคุณภาพโดยใช้ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ 

โดยแบ่งขัน้ตอนการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 2 ส่วน คือ การตรวจสอบข้อตกลงเบือ้งต้นความเป็นเอก
มิติของแบบวดั และการหาคณุภาพแบบวดัโดยใช้ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ ซึ่งมีรายละเอียด
ดงัต่อไป 

 
3.1 ผลตรวจสอบข้อตกลงเบือ้งต้นของทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ ด้วยการ

ตรวจสอบความเป็นเอกมิติหรือมิติเดียว (Unidimensionality) โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ส ารวจ (Exploratory Factor Analysis) เพื่อค านวณค่าไอเกน (Eigen Value) ด้วยโปรแกรม SPSS 
ดงัแสดงในตาราง 28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทักษะ จ านวนสถานการณ์ จ านวนข้อ 
ทกัษะการวางแผน และจดัระเบียบแบบแผน 
- องค์ประกอบที่ 1 การจดัล าดบัความส าคญั 
- องค์ประกอบที่ 2 การจดัการเวลา 
- องค์ประกอบที่ 3 การเลือกใช้ทรัพยากร 
- องค์ประกอบที่ 4 การมอบหมายหน้าที ่

3 12 

รวม 17 49 



  135 

ตาราง 28  ผลการตรวจสอบข้อตกลงเบือ้งต้นของทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ ด้วยการตรวจสอบ
ความเป็นเอกมิติ (Unidimensionality) ของแบบวดั 

Total   Variance   Explained 

Component 

Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of Squared 

Loadings 
Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% 
Total 

% of 
Variance 

Cumulative 
% 

Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% 

1 10.442 21.310 21.310 10.442 21.310 21.310 3.094 6.315 6.315 
2 1.608 3.282 24.592 1.608 3.282 24.592 2.912 5.943 12.258 
3 1.439 2.937 27.529 1.439 2.937 27.529 2.155 4.397 16.655 
4 1.412 2.882 30.411 1.412 2.882 30.411 2.098 4.281 20.937 
5 1.351 2.757 33.168 1.351 2.757 33.168 2.006 4.094 25.031 
6 1.270 2.592 35.760 1.270 2.592 35.760 1.851 3.778 28.808 
7 1.263 2.577 38.337 1.263 2.577 38.337 1.832 3.738 32.547 
8 1.196 2.440 40.777 1.196 2.440 40.777 1.774 3.620 36.167 
9 1.166 2.381 43.157 1.166 2.381 43.157 1.756 3.584 39.750 
10 1.137 2.320 45.477 1.137 2.320 45.477 1.673 3.415 43.165 
11 1.121 2.288 47.765 1.121 2.288 47.765 1.520 3.102 46.268 
12 1.102 2.248 50.013 1.102 2.248 50.013 1.409 2.876 49.144 
13 1.083 2.210 52.223 1.083 2.210 52.223 1.260 2.571 51.715 
14 1.006 2.053 54.276 1.006 2.053 54.276 1.255 2.561 54.276 
15 0.994 2.029 56.305       
16 0.954 1.947 58.253       
17 0.941 1.921 60.174       
…          
…          
…          
47 0.367 0.749 98.688       
48 0.334 0.682 99.370       
49 0.309 0.630 100.000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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จากตาราง 28 ผลการตรวจสอบข้อตกลงเบือ้งต้นของทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ  แล้ว
นัน้พิจารณาค่า Eigen value ขององค์ประกอบที่ 1 และองค์ประกอบท่ี 2 โดยที่น ามาหาอตัราส่วน
ความแปรปรวนขององค์ประกอบที่ 1 ต่อความแปรปรวนขององค์ประกอบที่ 2 (E1/E2) พบว่า มีค่า
เท่ากับ 6.493 ซึ่งมีค่ามากกว่า 3.00 เป็นไปตามเกณฑ์ที่บ่งชีถ้ึงความเป็นเอกมิติตามข้อตกลง
เบือ้งต้นของทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ 

 
3.2 ผลการตรวจสอบคณุภาพของแบบวดัทกัษะที่จ าเป็นส าหรับการถูกจ้างงานของ

นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น โดยใช้ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ (IRT) วิเคราะห์ด้วยโปรแกรม 
IRT Pro โดยใช้โมเดลการวิเคราะห์ Graded-Respose Model (GRM) ตามโมเดลการตอบสนอง
ข้อสอบแบบตรวจให้คะแนนมากกว่า 2 ค่า (Polytomous IRT models) เนื่องจากแบบวัดเป็น
ลักษณะเชิงสถานการณ์หลายข้อค าถาม ชนิดเลือกตอบ แบบปรนัย 3 ตัวเลือก ที่มีค่าคะแนน
ตัง้แต่ 1-3 คะแนน แต่ละข้อมี 3 ตัวเลือก ผลการวิเคราะห์พิจารณาค่าพารามิเตอร์ความชันร่วม 

(i) และค่าพารามิเตอร์ Threshold ของแต่ละค าตอบ (𝛽𝑖 ) ได้ดงัตาราง 29 

ตาราง 29 ค่าพารามิเตอร์ความชนัร่วมและค่าพารามิเตอร์ Threshold ของแบบวดัทกัษะที่จ าเป็น
ส าหรับการถกูจ้างงานของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น 

ทักษะ สถานการณ์ 
ข้อ

ค าถาม 
ค่าพารามิเตอร์ ผลการ

พิจารณา 𝜶 (S.E.) 𝜷𝟏 (S.E.) 𝜷𝟐 (S.E.) 

การส่ือสาร 

1 
c11 0.93 (0.11) -2.29 (0.26) 0.06 (0.11) ตดัทิง้ 
c12 0.42* (0.09) -3.62* (0.78) 0.79 (0.27) ตดัทิง้ 

2 
c21 1.13 (0.12) -1.23 (0.13) 0.34 (0.10) น าไปใช้ 
c22 0.64 (0.11) -2.00 (0.34) -1.08 (0.21) น าไปใช้ 

3 
c31 1.32 (0.18) -1.77 (0.19) -1.10 (0.12) น าไปใช้ 
c32 1.07 (0.13) -1.56 (0.18) -0.72 (0.11) น าไปใช้ 

4 
c41 1.29 (0.14) -1.26 (0.12) -0.44 (0.08) ตดัทิง้ 
c42 1.02 (0.14) -2.66* (0.33) -0.98 (0.13) ตดัทิง้ 

การ
แก้ปัญหา 

5 
p11 1.65 (0.17) -1.30 (0.11) -0.52 (0.07) น าไปใช้ 
p12 1.24 (0.14) -1.81 (0.18) -0.44 (0.09) น าไปใช้ 
p13 1.15 (0.14) -1.55 (0.16) -0.64 (0.10) น าไปใช้ 
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ตาราง 29  (ต่อ) 

ทักษะ สถานการณ์ 
ข้อ

ค าถาม 
ค่าพารามิเตอร์ ผลการ

พิจารณา 𝜶 (S.E.) 𝜷𝟏 (S.E.) 𝜷𝟐 (S.E.) 

การ
แก้ปัญหา 

6 
p21 2.60* (0.29) -1.36 (0.09) -0.67 (0.06) ตดัทิง้ 
p22 0.42* (0.09) -2.14 (0.49) 1.49 (0.38) ตดัทิง้ 
p23 2.00 (0.22) -1.29 (0.10) -0.74 (0.07) ตดัทิง้ 

7 
p31 0.77 (0.10) -1.50 (0.21) 0.63 (0.15) น าไปใช้ 
p32 1.11 (0.13) -1.93 (0.20) -0.43 (0.10) น าไปใช้ 
p33 0.72 (0.10) -2.14 (0.31) -0.21 (0.13) น าไปใช้ 

การท างาน
เป็นทีม 

8 

t11 1.11 (0.13) -1.92 (0.20) -0.31 (0.09) น าไปใช้ 
t12 2.38 (0.25) -1.17 (0.08) -0.61 (0.06) น าไปใช้ 
t13 0.86 (0.11) -2.22 (0.27) -0.25 (0.11) น าไปใช้ 
t14 2.13 (0.21) -1.22 (0.09) -0.50 (0.06) น าไปใช้ 

9 

t21 1.30 (0.14) -1.25 (0.12) -0.42 (0.08) น าไปใช้ 
t22 1.56 (0.17) -1.30 (0.11) -0.53 (0.07) น าไปใช้ 
t23 1.35 (0.14) -1.32 (0.12) -0.23 (0.08) น าไปใช้ 
t24 1.74 (0.17) -1.15 (0.09) -0.25 (0.07) น าไปใช้ 

10 

t31 1.55 (0.16) -1.07 (0.10) -0.52 (0.08) น าไปใช้ 
t32 0.70 (0.10) -2.35 (0.34) -0.23 (0.14) น าไปใช้ 
t33 1.31 (0.14) -1.96 (0.19) -0.48 (0.08) น าไปใช้ 
t34 2.06 (0.23) -1.26 (0.09) -0.73 (0.07) น าไปใช้ 

การเรียนรู้
ตลอดชีวติ 

11 
l11 1.44 (0.15) -1.66 (0.15) -0.52 (0.08) น าไปใช้ 
l12 1.45 (0.14) -1.15 (0.10) -0.14 (0.08) น าไปใช้ 

12 
l21 0.73 (0.10) -1.32 (0.21) -0.16 (0.13) น าไปใช้ 
l22 1.01 (0.12) -1.00 (0.13) -0.06 (0.10) น าไปใช้ 

13 
l31 1.00 (0.12) -2.65* (0.30) -0.53 (0.11) ตดัทิง้ 
l32 1.28 (0.14) -1.35 (0.13) -0.42 (0.09) ตดัทิง้ 

14 
l41 1.46 (0.15) -1.57 (0.14) -0.41 (0.08) น าไปใช้ 
l42 1.05 (0.12) -1.78 (0.19) -0.08 (0.10) น าไปใช้ 
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ตาราง 29  (ต่อ) 

ทักษะ สถานการณ์ 
ข้อ

ค าถาม 
ค่าพารามิเตอร์ ผลการ

พิจารณา 𝜶* (S.E.) 𝜷𝟏 (S.E.) 𝜷𝟐 (S.E.) 

การ
วางแผน 
และจดั
ระเบียบ
แบบแผน 

 

15 

pl11 0.79 (0.10) -1.57 (0.21) 0.38 (0.14) น าไปใช้ 
pl12 2.25 (0.19) -0.92 (0.07) 0.08 (0.07) น าไปใช้ 
pl13 1.10 (0.13) -1.50 (0.160 -0.58 (0.10) น าไปใช้ 
pl14 1.00 (0.12) -1.38 (0.160 -0.27 (0.10) น าไปใช้ 

16 

pl21 1.29 (0.14) -1.86 (0.18) -0.38 (0.08) น าไปใช้ 
pl22 1.01 (0.11) -1.48 (0.16) 0.07 (0.10) น าไปใช้ 
pl23 0.98 (0.12) -1.32 (0.16) -0.43 (0.11) น าไปใช้ 
pl24 0.88 (0.11) -2.34 (0.28) -0.23 (0.11) น าไปใช้ 

17 

pl31 0.56 (0.10) -2.94* (0.53) -0.85 (0.21) ตดัทิง้ 
pl32 0.62 (0.09) -1.74 (0.28) 0.81 (0.20) ตดัทิง้ 
pl33 0.55 (0.10) -1.88 (0.34) 0.13 (0.17) ตดัทิง้ 
pl34 0.10* (0.08)   -11.19* (9.56) 8.50* (7.29) ตดัทิง้ 

ค่าความเช่ือมัน่ของแบบวดัทกัษะที่จ าเป็นส าหรับการถกูจ้างงานของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นที่วิเคราะห์ด้วย Graded-
Response Model = 0.90 
 

จากตาราง 29 ผู้วิจยัพิจารณาคดัเลือกข้อค าถามที่ผ่านเกณฑ์ คือ ค่าพารามิเตอร์ความชนั

ร่วม (α) มีค่าตัง้แต่ +0.50 ถึง +2.50 และค่าพารามิเตอร์ threshold (𝛽𝑖 ) มีค่าตัง้แต่ -2.50 ถึง 
+2.50 เพื่อน าไปใช้ในก าหนดคะแนนจดุตดัของแบบวดัทกัษะที่จ าเป็นส าหรับการถกูจ้างงาน 

ค่าพารามิเตอร์  threshold (𝛽𝑖 )  พบว่า  ทกัษะการสื่อสาร 𝛽1 มีค่าตัง้แต่ -2.00 ถึง 

-1.23 และ 𝛽2 มีค่าตัง้แต่ -1.10 ถึง 0.34 ทักษะการแก้ปัญหา 𝛽1 มีค่าตัง้แต่ -2.14 ถึง -1.30 

และ 𝛽2 มีค่าตัง้แต่ -0.64 ถึง 0.63 ทักษะการท างานเป็นทีม 𝛽1 มีค่าตัง้แต่ -2.35 ถึง -1.07 และ 

𝛽2 มีค่าตัง้แต่ -0.73 ถึง -0.23 ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 𝛽1 มีค่าตัง้แต่ -1.78 ถึง -1.00 และ 

𝛽2 มีค่าตัง้แต่ -0.41 ถึง -0.06 และทักษะการวางแผนและจัดระเบียบแบบแผน 𝛽1 มีค่าตัง้แต่ -

2.34 ถึง -0.92 และ 𝛽2 มีค่าตัง้แต่ -0.58 ถึง 0.38 โดยข้อค าถามทุกข้อที่ผ่านเกณฑ์มีค่า 𝛽1 < 

𝛽2 กล่าวได้ว่า ผู้ที่มีคุณลักษณะในการตอบที่ 𝜃 สูง มีโอกาสเลือกตอบรายการค าตอบระดับ 3 
มากกว่า รายการค าตอบระดบั 1 และ 2  

ค่าพารามิเตอร์ความชนัร่วม (𝛼) พบว่า ทักษะการสื่อสาร มีค่าตัง้แต่ 0.64 ถึง 1.32 
ทกัษะการแก้ปัญหา มีค่าตัง้แต่ 0.72 ถึง 1.65 ทักษะการท างานเป็นทีม มีค่าตัง้แต่ 0.70 ถึง 2.38 



  139 

ทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีค่าตัง้แต่ 0.73 ถึง 1.46 และทกัษะการวางแผนและจัดระเบียบแบบ
แผน มีค่าตัง้แต่ 0.79 ถึง 2.25 ซึ่งเมื่อพิจารณาค่าพารามิเตอร์ threshold และค่าพารามิเตอร์
ความชันร่วม แล้วมีค าถามที่ไม่ผ่านเกณฑ์จ านวน 5 สถานการณ์ คือ สถานการณ์ที่ 1, 4, 6, 13 
และ 17 ดังนัน้จึงสรุปว่ามีข้อค าถามที่ผ่านเกณฑ์ จ านวน 12 สถานการณ์ 36 ข้อ ส าหรับน าไปใช้
ก าหนดคะแนนจดุตดั 

 
3.3 ผลการวิเคราะห์สารสนเทศรายข้อ (Item Information) ของแบบวัดทักษะที่

จ าเป็นส าหรับการถกูจ้างงานของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น 

ตาราง 30  ผลการวิเคราะห์สารสนเทศรายข้อ (Item Information) ของแบบวดัทกัษะที่จ าเป็น
ส าหรับการถกูจ้างงานของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น 

ข้อ 
ระดับความสามารถของผู้ตอบแบบวัด (𝜃) 

-2.80 -2.40 -2.00 -1.60 -1.20 -0.80 -0.40 0.00 0.40 0.80 1.20 1.60 2.00 2.40 2.80 

c11 0.21 0.23 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.22 0.20 0.17 0.14 0.11 0.08 0.06 
c12 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 
c21 0.16 0.21 0.27 0.32 0.35 0.37 0.37 0.37 0.35 0.31 0.26 0.20 0.15 0.10 0.07 
c22 0.10 0.11 0.11 0.12 0.11 0.11 0.10 0.10 0.09 0.07 0.06 0.05 0.04 0.04 0.03 
c31 0.29 0.38 0.46 0.50 0.50 0.45 0.37 0.27 0.19 0.12 0.08 0.05 0.03 0.02 0.01 
c32 0.19 0.24 0.29 0.32 0.33 0.33 0.30 0.26 0.21 0.16 0.12 0.08 0.06 0.04 0.03 
c41 0.18 0.26 0.34 0.42 0.48 0.49 0.47 0.41 0.32 0.24 0.16 0.10 0.07 0.04 0.02 
c42 0.28 0.30 0.31 0.31 0.30 0.28 0.25 0.21 0.17 0.13 0.09 0.07 0.05 0.03 0.02 
p11 0.20 0.33 0.50 0.67 0.78 0.80 0.73 0.58 0.40 0.25 0.14 0.08 0.04 0.02 0.01 
p12 0.27 0.35 0.41 0.44 0.45 0.45 0.42 0.37 0.30 0.23 0.16 0.10 0.07 0.04 0.03 
p13 0.21 0.27 0.33 0.37 0.39 0.38 0.35 0.30 0.24 0.18 0.13 0.09 0.06 0.04 0.02 
p21 0.15 0.40 0.91 1.58 1.95 1.93 1.53 0.85 0.37 0.14 0.05 0.02 0.01 0.00 0.00 
p22 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04 
p23 0.18 0.36 0.64 0.95 1.15 1.14 0.93 0.61 0.34 0.17 0.08 0.04 0.02 0.01 0.00 
p31 0.12 0.14 0.15 0.16 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.16 0.15 0.13 0.12 0.10 0.08 
p32 0.25 0.30 0.34 0.36 0.36 0.36 0.34 0.30 0.26 0.20 0.15 0.11 0.07 0.05 0.03 
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ตาราง 30 (ต่อ) 

ข้อ 
ระดับความสามารถของผู้ตอบแบบวัด (𝜃) 

-2.80 -2.40 -2.00 -1.60 -1.20 -0.80 -0.40 0.00 0.40 0.80 1.20 1.60 2.00 2.40 2.80 
p33 0.13 0.14 0.15 0.15 0.16 0.15 0.15 0.14 0.13 0.12 0.10 0.09 0.07 0.06 0.05 
t11 0.25 0.30 0.34 0.36 0.36 0.36 0.35 0.32 0.27 0.22 0.16 0.12 0.08 0.06 0.04 
t12 0.11 0.28 0.61 1.13 1.57 1.67 1.40 0.88 0.43 0.18 0.07 0.03 0.01 0.00 0.00 
t13 0.18 0.20 0.21 0.22 0.22 0.22 0.21 0.20 0.18 0.16 0.13 0.10 0.08 0.06 0.05 
t14 0.15 0.31 0.61 0.99 1.27 1.34 1.21 0.88 0.51 0.25 0.12 0.05 0.02 0.01 0.00 
t21 0.18 0.25 0.34 0.42 0.48 0.49 0.47 0.41 0.33 0.24 0.16 0.11 0.07 0.04 0.03 
t22 0.19 0.32 0.47 0.61 0.70 0.72 0.66 0.53 0.38 0.24 0.14 0.08 0.05 0.02 0.01 
t23 0.19 0.28 0.38 0.47 0.52 0.54 0.52 0.47 0.39 0.29 0.20 0.13 0.08 0.05 0.03 
t24 0.15 0.28 0.46 0.67 0.83 0.90 0.88 0.77 0.57 0.36 0.21 0.11 0.06 0.03 0.01 
t31 0.14 0.24 0.38 0.53 0.65 0.70 0.65 0.53 0.38 0.24 0.15 0.08 0.05 0.03 0.01 
t32 0.13 0.14 0.14 0.15 0.15 0.14 0.14 0.13 0.12 0.11 0.10 0.08 0.07 0.06 0.05 
t33 0.33 0.41 0.47 0.49 0.50 0.49 0.46 0.40 0.32 0.23 0.15 0.10 0.06 0.04 0.02 
t34 0.16 0.34 0.63 0.98 1.21 1.22 0.99 0.64 0.35 0.17 0.08 0.03 0.02 0.01 0.00 
l11 0.28 0.40 0.51 0.58 0.61 0.60 0.56 0.47 0.35 0.23 0.15 0.09 0.05 0.03 0.02 
l12 0.16 0.25 0.37 0.49 0.58 0.62 0.62 0.56 0.47 0.35 0.23 0.15 0.09 0.05 0.03 
l21 0.10 0.12 0.13 0.14 0.15 0.15 0.15 0.15 0.14 0.12 0.11 0.09 0.08 0.06 0.05 
l22 0.12 0.16 0.21 0.25 0.28 0.30 0.30 0.29 0.26 0.22 0.18 0.14 0.10 0.07 0.05 
l31 0.27 0.28 0.28 0.29 0.28 0.28 0.27 0.24 0.21 0.17 0.13 0.10 0.07 0.05 0.03 
l32 0.19 0.27 0.36 0.43 0.47 0.48 0.46 0.40 0.32 0.24 0.16 0.11 0.07 0.04 0.03 
l41 0.26 0.38 0.50 0.58 0.62 0.62 0.59 0.51 0.39 0.27 0.17 0.10 0.06 0.03 0.02 
l42 0.21 0.26 0.29 0.31 0.32 0.32 0.32 0.30 0.27 0.23 0.18 0.14 0.10 0.07 0.05 

pl11 0.13 0.14 0.16 0.17 0.18 0.18 0.18 0.18 0.17 0.16 0.14 0.13 0.11 0.09 0.07 
pl12 0.07 0.17 0.38 0.75 1.18 1.40 1.41 1.39 1.14 0.70 0.35 0.16 0.07 0.03 0.01 
pl13 0.19 0.25 0.30 0.34 0.36 0.35 0.33 0.29 0.24 0.18 0.13 0.09 0.06 0.04 0.03 
pl14 0.16 0.20 0.24 0.27 0.29 0.29 0.28 0.26 0.23 0.19 0.15 0.12 0.09 0.06 0.04 
pl21 0.30 0.38 0.44 0.47 0.48 0.48 0.46 0.41 0.33 0.25 0.17 0.11 0.07 0.04 0.03 
pl22 0.17 0.21 0.25 0.28 0.30 0.30 0.30 0.29 0.27 0.23 0.19 0.15 0.11 0.08 0.06 
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ตาราง 30 (ต่อ) 

ข้อ 
ระดับความสามารถของผู้ตอบแบบวัด (𝜃) 

-2.80 -2.40 -2.00 -1.60 -1.20 -0.80 -0.40 0.00 0.40 0.80 1.20 1.60 2.00 2.40 2.80 
pl23 0.15 0.19 0.22 0.25 0.27 0.28 0.27 0.24 0.21 0.17 0.13 0.10 0.07 0.05 0.04 
pl24 0.20 0.21 0.22 0.23 0.23 0.22 0.22 0.21 0.19 0.16 0.13 0.11 0.08 0.06 0.05 
pl31 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.08 0.08 0.07 0.07 0.06 0.05 0.04 0.04 0.03 
pl32 0.09 0.10 0.10 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.10 0.09 0.09 0.08 0.07 
pl33 0.08 0.08 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.08 0.08 0.07 0.07 0.06 0.05 0.05 
pl34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
จากตาราง 30 ผลการวิเคราะห์สารสนเทศรายข้อ (Item Information) ของแบบวัด

ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการถูกจ้างงานของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น พบว่า แบบวัดทัง้ 5 
ทักษะ สามารถประมาณค่าความสามารถของผู้ ตอบแบบวัดได้อย่างแม่นย าในระดับต่างกัน
ออกไปตามระดบัค่าฟังก์ชนัสารสนเทศของข้อสอบ 

 
เมื่อพิจารณาสารสนเทศรายข้อ (Item Information) ที่แสดงถึงความแม่นย าในการ

ประมาณค่าระดบัความสามารถของผู้ตอบ (𝜃) ในแต่ละทกัษะและองค์ประกอบ พบว่า ข้อค าถาม

ในทักษะการสื่อสาร ประมาณค่าความสามารถของผู้ ตอบ (𝜃) ได้แม่นย ามากที่สุด ตัง้แต่ 𝜃 

เท่ากบั -2.00 ถึง 0.00 ข้อค าถามในทกัษะการแก้ปัญหา ประมาณค่าความสามารถของผู้ตอบ (𝜃) 

ได้แม่นย ามากที่สุด ตัง้แต่ 𝜃  เท่ากับ -2.00 ถึง 0.40 ข้อค าถามในทักษะการท างานเป็นทีม 

ประมาณค่าความสามารถของผู้ตอบ (𝜃)  ได้แม่นย ามากที่สุด ตัง้แต่ 𝜃 เท่ากับ -1.60 ถึง -0.80 

ข้อค าถามในทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประมาณค่าความสามารถของผู้ตอบ (𝜃) ได้แม่นย ามาก

ที่สุด ตัง้แต่ 𝜃 เท่ากับ -1.60 ถึง 0.00 และข้อค าถามในทักษะการวางแผนและจัดระเบียบแบบ

แผน ประมาณค่าความสามารถของผู้ตอบ (𝜃) ได้แม่นย ามากที่สุด ตัง้แต่ 𝜃 เท่ากับ -1.60 ถึง 
0.00 แสดงว่า ข้อค าถามในแบบวัดทักษะที่จ าเป็นส าหรับการถูกจ้างงานสามารถประมาณค่า

ความสามารถของผู้ตอบ (𝜃) ได้แม่นย าเมื่อผู้ตอบมีทักษะที่จ าเป็นส าหรับการถูกจ้างงานอยู่ใน
ระดบัต ่าถึงปานกลาง 
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3.4 ผลการวิเคราะห์สารสนเทศของแบบวดั (Test Information) และโค้งสารสนเทศ
ของแบบวดัทกัษะที่จ าเป็นส าหรับการถกูจ้างงานของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น 

ตาราง 31  ข้อมลูสารสนเทศของแบบวดั ในแต่ละระดบัความสามารถ (𝜃) ของทกัษะที่จ าเป็น
ส าหรับการถกูจ้างงาน 

 ระดับความสามารถของผู้ตอบแบบวัด (𝜽) 
-2.80 -2.40 -2.00 -1.60 -1.20 -0.80 -0.40 0.00 0.40 0.80 1.20 1.60 2.00 2.40 2.80 

T.I. 9.41 12.60 16.72 21.16 24.18 24.72* 22.77 18.91 14.51 10.60 7.63 5.55 4.15 3.19 2.55 

s.e. 0.33 0.28 0.24 0.22 0.20 0.20 0.21 0.23 0.26 0.31 0.36 0.42 0.49 0.56 0.63 

 

 

 

ภาพประกอบ 5 โค้งสารสนเทศของแบบวดั 

จากตาราง 31 และภาพประกอบ 3  พบว่า แบบวดัทกัษะที่จ าเป็นส าหรับการถูกจ้างงาน

ให้สารสนเทศสงูสดุที่ระดบัความสามารถของผู้ตอบ (𝜃) เท่ากบั  -0.80 โดยมีค่าสารสนเทศเท่ากบั 
24.72 และความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเท่ากับ 0.20 แสดงว่าแบบวัดทักษะที่จ าเป็นส าหรับการ
ถกูจ้างงานมีความแม่นย าในการประมาณค่าสงูสดุเมื่อน าไปใช้กบัผู้ตอบที่มีทกัษะที่จ าเป็นส าหรับ
การถกูจ้างงานอยู่ในระดบัค่อนข้างต ่า 
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ส่วนที่ 4 ผลการก าหนดคะแนนจุดตัดแบบวัดทักษะที่จ าเป็นส าหรับการถูกจ้างงานของ
นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น 

ผู้วิจัยน าค่าพารามิเตอร์ Threshold หรือค่าความสามารถที่ผู้ ตอบจะเลือกตอบในแต่ละ
ล าดับขัน้การตอบ ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ ( Item Response 
Theory) โดยใช้โมเดลการวิเคราะห์ Graded-Respose Model (GRM) มาหาค่าเฉลี่ยของแต่ละ
ล าดับขัน้การตอบเพื่อใช้ก าหนดคะแนนจุดตดัระดบัทักษะที่จ าเป็นส าหรับการถูกจ้างงาน โดยใช้
จ านวนข้อค าถามที่ผ่านเกณฑ์และคดัเลือกไว้ 12 สถานการณ์ รวม 36 ข้อ ดงัตาราง 32  

ตาราง 32  จ านวนสถานการณ์ ข้อค าถาม แต่ละทกัษะ ส าหรับการก าหนดคะแนนจุดตดั 

ทักษะ จ านวนสถานการณ์ จ านวนข้อ 
ทกัษะการสื่อสาร  
- องค์ประกอบที่ 1 ความเข้าใจในการรับสาร และโต้ตอบ 
- องค์ประกอบที่ 2 การเลือกใช้รูปแบบการส่ือสาร 

2 4 

ทกัษะการแก้ปัญหา 
- องค์ประกอบที่ 1 การรับรู้ และเข้าใจปัญหา 

- องค์ประกอบที่ 2 การก าหนดแนวทางการแก้ปัญหา 

- องค์ประกอบที่ 3 การปฏิบตัิการแก้ปัญหา 

2 6 

ทกัษะการท างานเป็นทีม  
- องค์ประกอบที่ 1 ความสามารถในการวางแผน 
- องค์ประกอบที่ 2 การมีปฏิสมัพนัธ์ในการท างาน 
- องค์ประกอบที่ 3 ความรับผิดชอบในการท าหน้าที่ของตนเอง 
- องค์ประกอบที่ 4 การปฏิบตัิการแก้ปัญหา 

3 12 

ทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
- องค์ประกอบที่ 1 ความสามารถในการเรียนรู้ 
- องค์ประกอบที่ 2 ลกัษณะนิสยัทางการเรียนรู้ 

3 6 

ทกัษะการวางแผน และจดัระเบียบแบบแผน 
- องค์ประกอบที่ 1 การจดัล าดบัความส าคญั 
- องค์ประกอบที่ 2 การจดัการเวลา 
- องค์ประกอบที่ 3 การเลือกใช้ทรัพยากร 
- องค์ประกอบที่ 4 การมอบหมายหน้าที ่

2 8 

รวม 12 36 
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จากนัน้ผู้วิจยัจึงได้น าค่าพารามิเตอร์ Threshold มาหาค่าเฉลี่ยเพื่อก าหนดคะแนนจุดตัด 
และแปลงคะแนนจุดตัดเป็นคะแนนสเกล โดยก าหนดให้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 50 และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเท่ากบั 10 เขียนสมการได้เป็น 50+10(𝜃) มีรายละเอียดดงั ตาราง 33  

ตาราง 33  คะแนนจุดตดัของแบบวดัทกัษะที่จ าเป็นส าหรับการถกูจ้างงาน 

ทักษะ สถานการณ์ ข้อที่ 
Threshold 1 Threshold 2 

ช่วงคะแนน 1-2 ช่วงคะแนน 2-3 

การสื่อสาร 
1 

1 -1.23 0.34 
2 -2.00 -1.08 

2 
3 -1.77 -1.10 
4 -1.56 -0.72 

การแก้ปัญหา 

3 
5 -1.30 -0.52 
6 -1.81 -0.44 
7 -1.55 -0.64 

4 
8 -1.50 0.63 
9 -1.93 -0.43 
10 -2.14 -0.21 

การท างานเป็นทีม 

5 

11 -1.92 -0.31 
12 -1.17 -0.61 
13 -2.22 -0.25 
14 -1.22 -0.50 

6 

15 -1.25 -0.42 
16 -1.30 -0.53 
17 -1.32 -0.23 
18 -1.15 -0.25 

7 

19 -1.07 -0.52 
20 -2.35 -0.23 
21 -1.96 -0.48 
22 -1.26 -0.73 
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ตาราง 33 (ต่อ) 

ทักษะ สถานการณ์ ข้อที่ 
Threshold 1 Threshold 2 

ช่วงคะแนน 1-2 ช่วงคะแนน 2-3 

การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

8 
 

23 -1.66 -0.52 
24 -1.15 -0.14 

9 
 

25 -1.32 -0.16 
26 -1.00 -0.06 

10 
 

27 -1.57 -0.41 
28 -1.78 -0.08 

การวางแผน และ 
จดัระเบียบแบบแผน 

11 

29 -1.57 0.38 
30 -0.92 0.08 
31 -1.50 -0.58 
32 -1.38 -0.27 

12 

33 -1.86 -0.38 
34 -1.48 0.07 
35 -1.32 -0.43 
36 -2.34 -0.23 

ผลรวม Threshold  -55.83 -11.96 
ค่าเฉลี่ย / คะแนนจุดตัด -1.55 -0.33 

คะแนนสเกล 34.49 46.68 

 
จากตาราง 33 เมื่อพิจารณาคะแนนจุดตัดของแบบวดั พบว่า ค่าพารามิเตอร์ Threshold 

แต่ละขัน้มีการตอบเป็นล าดับขัน้ทุกข้อ โดยเมื่อหาค่าเฉลี่ยของค่าพารามิเตอร์ Threshold ทุกข้อ 
ของทั ง้  2 Threshold พบว่า คะแนนจุดตัด Threshold ที่  1 มี ค่า -1.55 และคะแนนจุดตัด 
Threshold ที่ 2 มีค่า -0.33 เพื่อให้สามารถน าคะแนนความสามารถที่แท้จริงของผู้ตอบไปใช้ได้
ถกูต้องมากขึน้ จึงมีการแปลงคะแนนจุดตดัเป็นคะแนนสเกล โดยให้มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 50 และส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 10 เขียนสมการได้เป็น 50+10(𝜃) (พัชรี จันทร์เพ็ง, 2561) ท าให้ 
threshold ท่ี 1 มีคะแนนสเกล เท่ากบั 34.49 ในสว่น threshold ท่ี 2 มีคะแนนสเกล เท่ากบั 46.68  
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การแปลความหมายค่าพารามิเตอร์ความสามารถในการตอบแบบวัด แต่ละ Threshold 

ในแต่ละข้อ เช่น ค าถามที่ 1 นักเรียนจะต้องใช้ความสามารถ (𝜃) เท่ากับ -1.23 ขึน้ไป จึงจะ
สามารถตอบในระดับที่ 2 ได้ เนื่องจากมีต าแหน่งของการที่จะต้องใช้ความสามารถในการตอบ 

(𝜃) เท่ากับ -1.23 เป็นจุดแบ่งระหว่างการตอบได้คะแนน 1 กับการตอบได้คะแนน 2 ส าหรับ

โอกาสในการที่จะตอบในระดับที่ 3 ได้ จะต้องใช้ความสามารถ (𝜃) เท่ากบั 0.34 ขึน้ไป เนื่องจาก

ต าแหน่งของการที่จะต้องใช้ความสามารถในการตอบ(𝜃) เท่ากับ 0.34 ขึน้ไป แบบวัดข้ออ่ืนๆ 
สามารถแปลความหมายได้ในลกัษณะเดียวกัน ดังนัน้ ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการถูกจ้างงานจาก

การวดัโดยใช้แบบวดัที่ผู้วิจยัสร้างขึน้สามารถแบ่งได้เป็น 3 ระดบั คือ นกัเรียนที่มี 𝜃 ต ่ากว่า -1.55 
(คะแนนสเกลต ่ากว่า 34.49) คือมีทักษะที่จ าเป็นส าหรับการถูกจ้างงานอยู่ในระดับต ่า ส่วน

นกัเรียนที่มี 𝜃 ตัง้แต่ -1.55 ถึง -0.33 (คะแนนสเกลตัง้แต่ 34.49 ถึง 46.68) คือ มีทักษะที่จ าเป็น

ส าหรับการถูกจ้างงานอยู่ในระดับปานกลาง และนักเรียนที่มี 𝜃 สูงกว่า –0.33 (คะแนนสเกล
มากกว่า 46.68) คือมีทกัษะที่จ าเป็นส าหรับการถกูจ้างงานอยู่ในระดบัสงู ดงัตาราง 34 

ตาราง 34  เกณฑ์การประเมินระดบัทกัษะที่จ าเป็นส าหรับการถกูจ้างงาน  

 
ผลการวิเคราะห์ระดับทักษะที่จ าเป็นส าหรับการถูกจ้างงานของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษา

ตอนต้น จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 516 คน เมื่อน ามาเทียบกับเกณฑ์การประเมินระดับทักษะที่
จ าเป็นส าหรับการถกูจ้างงาน ที่ผู้วิจยัได้ก าหนดคะแนนจดุตดัมาแล้วข้างต้น แสดงดงัตาราง 35 

 
 
 
 
 

คะแนนจุดตัด คะแนนสเกล ระดับทักษะ (Level) 
มากกว่า -0.33 ขึน้ไป มากกว่า 46.68 ขึน้ไป มีทกัษะที่จ าเป็นส าหรับการถกูจ้างงานสงู 

-1.55 ถึง -0.33 34.49 ถึง 46.68 มีทกัษะที่จ าเป็นส าหรับการถกูจ้างงานปานกลาง 
น้อยกว่า -1.55 น้อยกว่า 34.49 มีทกัษะที่จ าเป็นส าหรับการถกูจ้างงานต ่า 
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ตาราง 35  จ านวน และร้อยละของผู้ตอบ เมื่อเทียบกบัเกณฑ์การประเมินระดบัทกัษะที่จ าเป็น
ส าหรับการถกูจ้างงาน 

 

 

 

 

 

 

จากตาราง 35 พบว่า จากกลุ่มตัวอย่าง นักเรียนทัง้หมด 516 คน ส่วนใหญ่มีทักษะที่
จ าเป็นส าหรับการถูกจ้างงานอยู่ในระดับสงู จ านวน 265 คน คิดเป็นร้อยละ 51.35  รองลงมา คือ
ระดับปานกลาง  จ านวน  249  คน  คิดเป็นร้อยละ  48.26 และระดับต ่า  จ านวน 2 คน  คิดเป็น
ร้อยละ 0.39  
  

ระดับทักษะ จ านวนคน ร้อยละ 
สงู 265 51.35 

ปานกลาง 249 48.26 
ต ่า 2 0.39 
รวม 516 100.00 
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บทท่ี 5 
สรุป อภปิรายผลการวิจัย ข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัย เร่ือง การสร้างแบบวัดทักษะที่จ าเป็นส าหรับการถูกจ้างงานของนักเรียนชัน้

มัธยมศึกษาตอนต้น มีความมุ่งหมาย 3 ประการ คือ 1) เพื่อสร้างแบบวัดทักษะที่จ าเป็นส าหรับ
การถูกจ้างงานของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น 2) เพื่อตรวจสอบคณุภาพของแบบวดัทกัษะที่
จ าเป็นส าหรับการถูกจ้างงานของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น 3) เพื่อก าหนดคะแนนจดุตดัของ
แบบวดัทกัษะที่จ าเป็นส าหรับการถกูจ้างงานของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี ้เป็นนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 2   
ปีการศกึษา 2563 โรงเรียนสงักดัองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น(อปท.) ภายในจงัหวดันนทบรีุ จ านวน 
15 โรงเรียน มีประชากรทัง้สิน้ 4,300 คน เป็นนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 1,489 คน 
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 จ านวน 1,441 คน นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 จ านวน 1,370 คน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี ้ เป็นนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น  ภาคเรียนที่ 2     
ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนสงักัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) จ านวน 6 โรงเรียน 540 
คน ได้มาจากวิธีการสุม่ตวัอย่างแบบหลายขัน้ตอน (Multistage random sampling) 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั เป็นแบบวัดเชิงสถานการณ์ จ านวน 28 สถานการณ์ 83 ข้อโดย 
แต่ละสถานการณ์จะประกอบด้วยข้อค าถามไม่เท่ากนัขึน้อยู่กบัองค์ประกอบของแต่ละทกัษะ ดงันี ้
ทกัษะการสื่อสาร จ านวน 5 สถานการณ์ ๆ ละ 2 ข้อ ทกัษะการแก้ปัญหา จ านวน 5 สถานการณ์ ๆ 
ละ 3 ข้อ ทกัษะการท างานเป็นทีม จ านวน 5 สถานการณ์ ๆ ละ 4 ข้อ ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
จ านวน 7 สถานการณ์ ๆ ละ 2 ข้อ  และทักษะการวางแผนและจัดระเบียบแบบแผน  จ านวน          
6 สถานการณ์ ๆ ละ 4 ข้อ ข้อค าถามทุกข้อมี 3 ตวัเลือก ตัวเลือกในแต่ละข้อให้คะแนนตามระดับ
ความเข้มในการแสดงออกของการมทีกัษะที่จ าเป็นส าหรับการถกูจ้างงาน  

การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 3 ขัน้ตอน 1) ตรวจสอบคุณภาพแบบวดัทักษะที่จ าเป็น
ส าหรับการถูกจ้างงาน ตามทฤษฎีการทดสอบแบบดัง้เดิม โดยตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงพินิจ 
จากค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) และตรวจสอบค่า
อ านาจจ าแนก จากค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมของแบบวดัที่
ไม่รวมคะแนนของข้อค าถามข้อนัน้ (Corrected Item-Total Correlation)  2) ตรวจสอบคุณภาพ
ของแบบวัดโดยใช้ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ ด้วยโมเดล GRM โดยวิเคราะห์ค่าพารามิเตอร์
ความชันร่วม ค่าพารามิเตอร์ Threshold สารสนเทศรายข้อ (Item Information) และสารสนเทศ
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ของแบบวัด (Test Information) โดยใช้โปรแกรม IRT PRO 3) ก าหนดคะแนนจุดตัด โดยน า
ค่าพารามิเตอร์ Threshold จากการวิเคราะห์โมเดล GRM มาหาค่าเฉลี่ยเพื่อก าหนดคะแนนจดุตดั 

 
สรุปผลการวิจัย 

1. ผลการสร้างแบบวดัทักษะที่จ าเป็นส าหรับการถูกจ้างงานของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษา
ตอนต้น ท าให้ได้แบบวัดเชิงสถานการณ์  จ านวน 28 สถานการณ์ 83 ข้อ แต่ละสถานการณ์ มี
หลายค าถาม ขึน้อยู่กบัองค์ประกอบในแต่ละทกัษะ แต่มีจ านวนตวัเลือกเท่ากันทุกข้อค าถาม คือ  
3 ตัวเลือก การให้คะแนนในแต่ละข้อค าถามแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ คะแนน 1 ในตัวเลือกที่
แสดงถึงพฤติกรรมระดบัต ่า คะแนน 2 ในตวัเลือกที่แสดงถึงพฤติกรรมระดบัปานกลาง และคะแนน 
3 ในตัวเลือกที่แสดงถึงพฤติกรรมระดับสูง เมื่อตรวจสอบค่าความเที่ยงตรงเชิงพินิจ พบว่ามีข้อ
ค าถามที่มีค่าดชันีความสอดคล้อง(IOC) ผ่านเกณฑ์ 22 สถานการณ์ 65 ข้อ โดยมีค่าตัง้แต่ 0.60 – 
1.00  เมื่อตรวจสอบค่าอ านาจจ าแนก  พบว่า มีข้อค าถามที่ผ่านเกณฑ์ จ านวน 17 สถานการณ์  
49 ข้อ มีค่าตัง้แต่ 0.20 – 0.68 และค่าความเชื่อมัน่ มีค่าเท่ากบั 0.91  

2. ผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดทักษะที่จ าเป็นส าหรับการถูกจ้างงานของ
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น ตามทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ  

ผลการตรวจสอบข้อตกลงเบือ้งต้นของการวิเคราะห์ตามทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ
(IRT) พบว่า ข้อค าถามที่สร้างขึน้ในแต่ละทักษะ แต่ละองค์ประกอบ มีความเป็นเอกมิติของแบบ
วัดทัง้ฉบับ(Unidimensional) แล้วจึงวิเคราะห์คุณภาพแบบวัดทัง้รายข้อ และทัง้ฉบับ โดยใช้
โมเดล Graded Response Model(GRM) สามารถสรุปผลได้ดงันี ้ 

ค่าพารามิเตอร์ความชนัร่วม (𝛼) ของทกัษะการสื่อสาร มีค่าตัง้แต่ 0.64 ถึง 1.32 
ทกัษะการแก้ปัญหา มีค่าตัง้แต่ 0.72 ถึง 1.65 ทกัษะการท างานเป็นทีม มีค่าตัง้แต่ 0.70 ถึง 2.38 
ทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีค่าตัง้แต่ 0.73 ถึง 1.46 และทักษะการวางแผนและจัดระเบียบแบบ
แผน มีค่าตัง้แต่  0.79 ถึง 2.25  ข้อค าถามที่มีค่าพารามิเตอร์ความชนัร่วมสงู แสดงว่ามีค่าอ านาจ
จ าแนกสงู 

ค่าพารามิเตอร์ threshold (𝛽𝑖 ) พบว่า ทักษะการสื่อสาร 𝛽1 มีค่าตัง้แต่ -2.00 

ถึง -1.23 และ 𝛽2 มีค่าตัง้แต่ -1.10 ถึง 0.34 ทกัษะการแก้ปัญหา 𝛽1 มีค่าตัง้แต่ -2.14 ถึง -1.30 

และ 𝛽2 มีค่าตัง้แต่ -0.64 ถึง 0.63 ทักษะการท างานเป็นทีม 𝛽1 มีค่าตัง้แต่ -2.35 ถึง -1.07 และ 

𝛽2 มีค่าตัง้แต่ -0.73 ถึง -0.23 ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 𝛽1 มีค่าตัง้แต่ -1.78 ถึง -1.00 และ 

𝛽2 มีค่าตัง้แต่ -0.52 ถึง -0.06  และทกัษะการวางแผนและจัดระเบียบแบบแผน  𝛽1 มีค่าตัง้แต่  
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-2.34 ถึง -0.92 และ 𝛽2  มีค่าตัง้แต่ -0.58 ถึง 0.38 โดยข้อค าถามทุกข้อมีค่า 𝛽1 < 𝛽2 แสดงว่า

ผู้ ที่มีความสามารถในการตอบ (𝜃) สูง จะมีโอกาสเลือกระดับการตอบระดับ 3 มากกว่า การ
เลือกตอบระดบั 1 และ 2  

สารสนเทศรายข้อ (Item Information) ที่แสดงถึงความแม่นย าในการประมาณ

ค่าระดบัความสามารถของผู้ตอบ (𝜃) ในแต่ละทกัษะและองค์ประกอบ พบว่า ข้อค าถามในทกัษะ

การสื่อสาร ประมาณค่าความสามารถของผู้ตอบ (𝜃) ได้แม่นย ามากที่สุด ตัง้แต่ 𝜃 เท่ากบั -2.00 

ถึง 0.00 ข้อค าถามในทักษะการแก้ปัญหา ประมาณค่าความสามารถของผู้ตอบ (𝜃) ได้แม่นย า

มากที่สุด ตัง้แต่ 𝜃 เท่ากับ -2.00 ถึง 0.40 ข้อค าถามในทักษะการท างานเป็นทีม ประมาณค่า

ความสามารถของผู้ตอบ (𝜃)  ได้แม่นย ามากที่สดุ ตัง้แต่ 𝜃 เท่ากับ -1.60 ถึง -0.80 ข้อค าถามใน

ทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประมาณค่าความสามารถของผู้ตอบ (𝜃) ได้แม่นย ามากที่สุด ตัง้แต่ 

𝜃 เท่ากบั -1.60 ถึง 0.00 และข้อค าถามในทักษะการวางแผนและจดัระเบียบแบบแผน ประมาณ

ค่าความสามารถของผู้ตอบ (𝜃) ได้แม่นย ามากที่สดุ ตัง้แต่ 𝜃 เท่ากบั -1.60 ถึง 0.00 แสดงว่า ข้อ
ค าถามในแบบวัดทักษะที่จ าเป็นส าหรับการถูกจ้างงานสามารถประมาณค่าความสามารถของ

ผู้ตอบ (𝜃) ได้แม่นย าเมื่อผู้ตอบมีทกัษะที่จ าเป็นส าหรับการถกูจ้างงานอยู่ในระดบัต ่าถึงปานกลาง 
สารสนเทศแบบวดั (Test Information) พบว่า แบบวดัทกัษะที่จ าเป็นส าหรับการ

ถูกจ้างงานสามารถประมาณค่าความสามารถของผู้ตอบ (𝜃) ได้แม่นย าที่สุดที่ 𝜃 เท่ากับ -0.80 
โดยมีค่าสารสนเทศของแบบวัดเท่ากับ 24.72 และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเท่ากับ 0.20 
แสดงให้เห็นว่าแบบวัดนีม้ีความแม่นย าสูงในการน าไปประมาณค่าความสามารถของผู้ ตอบ ที่มี

ระดบัทกัษะที่จ าเป็นส าหรับการถูกจ้างงาน (𝜃) อยู่ในระดบัค่อนข้างต ่า แบบวดันีจ้ึงเหมาะส าหรับ
ใช้เพื่อคดักรองนกัเรียนที่มีทกัษะที่จ าเป็นส าหรับการถกูจ้างงานอยู่ในระดบัต ่า ถึงปานกลาง  

3. ผลการก าหนดคะแนนจุดตัดของแบบวัดทักษะที่จ าเป็นส าหรับการถูกจ้างงานของ
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น 

คะแนนจุดตดัของแบบวดัที่ได้จากการหาค่าเฉลี่ยของค่าพารามิเตอร์ Threshold ทุก
ข้อ ของทัง้ 2 Threshold ท าให้สามารถก าหนดคะแนนจุดตัด Threshold ที่ 1 มีค่า -1.55 และ
คะแนนจุดตัด Threshold ที่ 2 มีค่า -0.33 เพื่อให้สามารถน าคะแนนความสามารถที่แท้จริงของ
ผู้ตอบไปใช้ได้ถูกต้องมากขึน้ จึงมีการแปลงคะแนนจุดตดัเป็นคะแนนสเกล ดังนัน้ threshold ที่ 1 
มีคะแนนสเกล เท่ากบั 34.49 ในสว่น threshold ท่ี 2 มีคะแนนสเกล เท่ากบั 46.68  และอาจกลา่ว

ได้ว่า นักเรียนที่มีความสามารถในการตอบ (𝜃) ต ่ากว่า -1.55 (คะแนนสเกลต ่ากว่า 34.49) จะมี

ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการถูกจ้างงานในระดับต ่า ส่วนนักเรียนที่มีความสามารถในการตอบ (𝜃) 
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ตัง้แต่ -1.55 ถึง -0.33 (คะแนนสเกลตัง้แต่ 34.49 ถึง 46.68) คือมีทักษะที่จ าเป็นส าหรับการถูก

จ้างงานในระดบัปานกลาง และนกัเรียนที่มีความสามารถในการตอบ (𝜃) สงูกว่า –0.33 (คะแนน
สเกลมากกว่า 46.68) คือมีทกัษะที่จ าเป็นส าหรับการถกูจ้างงานในระดบัสงู  

เมื่อน าคะแนนจุดตัด ที่ได้มาวิเคราะห์ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการถูกจ้างงานกับกลุ่ม
ตวัอย่าง จ านวน 516 คน พบว่า นกัเรียนสว่นใหญ่มีระดบัทกัษะที่จ าเป็นส าหรับการถกูจ้างงาน ใน
ระดบัสงู จ านวน 265 คน คิดเป็นร้อยละ 51.35 รองลงมา คือ มีทักษะที่จ าเป็นส าหรับการถูกจ้าง
งาน ในระดบัปานกลาง จ านวน 249 คน คิดเป็นร้อยละ 48.26 และมีทกัษะที่จ าเป็นส าหรับการถูก
จ้างงาน ในระดบัต ่า จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.39  

 
อภปิรายผลการวิจัย 

จากการวิจยัสามารถน าประเด็นผลการวิจัยมาอภิปรายผล 3 ประเด็น คือ การสร้างแบบ
วัดทักษะที่จ าเป็นส าหรับการถูกจ้างงานของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น ผลการตรวจสอบ
คณุภาพของแบบวดั ตามทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ และการก าหนดคะแนนจุดตดัของแบบวัด 
ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

1. การสร้างแบบวดัทกัษะที่จ าเป็นส าหรับการถกูจ้างงานของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา
ตอนต้น โดยผู้ วิจยัได้สร้างแบบวดัจากความหมาย แนวคิดเก่ียวกบัทักษะที่จ าเป็นส าหรับการถูก
จ้างงาน และกรอบทกัษะที่จ าเป็นส าหรับการถูกจ้างงานได้ท าการสงัเคราะห์ เปรียบเทียบแนวคิด 
แล้วนัน้เป็นทักษะที่จ าเป็นส าหรับการถูกจ้างงานโดยมี 5 ทักษะ ได้แก่ ทักษะการสื่อสาร ทักษะ
การแก้ปัญหา ทักษะการท างานเป็น ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต และทักษะการวางแผน และจัด
ระเบียบแบบแผน โดยที่รูปแบบแบบวัดเป็นแบบวัดเชิงสถานการณ์ 3 ตัวเลือก ที่มีระดับคะแนน
แตกต่างกัน จ านวน 28 สถานการณ์ 83 ข้อ และตรวจสอบค่าความเที่ยงตรงเชิงพินิจโดย
ผู้ เชี่ยวชาญทางด้านทักษะที่จ าเป็นส าหรับการถูกจ้างงานและผู้ เชี่ยวชาญทางด้านการวัด พบว่า 
ค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามกบันิยามเชิงปฏิบติั และระดับพฤติกรรมของตวัเลือก มีค่า
ตัง้แต่ 0.60 – 1.00 จ านวน 22 สถานการณ์ รวม 65 ข้อ อาจกล่าวได้ว่าข้อค าถามในแบบวดัทกัษะ
ที่จ าเป็นส าหรับการถูกจ้างนัน้สามารถวัดคุณลกัษณะพฤติกรรมที่ต้องการวดัได้ตามเกณฑ์โดยมี
ค่าดชันีความสอดคล้อง  0.50  ขึน้ไป สอดคล้องกบั ล้วน  สายยศ และองัคณา  สายยศ (2543 ข) 
และบุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ์ (2545) เมื่อตรวจสอบคุณภาพแบบวัดตามทฤษฎีการทดสอบ
แบบดัง้เดิม ผ่านการพิจารณาค่าอ านาจจ าแนก พบว่า มีค่าอ านาจจ าแนกตัง้แต่ 0.2 ขึน้ไป จ านวน 
17 สถานการณ์ รวม 49 ข้อ โดยมีค่าตัง้แต่ 0.20 – 0.67  กล่าวได้ว่าแบบวดัทกัษะที่จ าเป็นส าหรับ
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การถูกจ้างฉบับนีส้ามารถจ าแนกคุณลกัษณะของนักเรียนที่ตอบแบบวัดได้ในระดับปรับปรุง ไป
จนถึง ระดบัดี สอดคล้องกบั ล้วน  สายยศ และองัคณา  สายยศ (2543 ข) ซึ่งจากการสร้างแบบวดั 
และจากการตรวจสอบคณุภาพตามทฤษฎีการทดสอบแบบดัง้เดิม แสดงให้เห็นว่า แบบวดัทกัษะที่
จ าเป็นส าหรับการถูกจ้างงานมีคณุภาพผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ จึงมีการคดัเลือกสถานการณ์ และ
ข้อค าถามของแบบวดัไว้เพื่อใช้ในการจดัฉบบัของแบบวดัและเก็บตวัอย่างต่อไป ผลการตรวจสอบ
คุณภาพแบบวัดข้างต้นจึงยืนยัน และสามารถช่วยให้ผู้ วิจัยสามารถวัดผู้ตอบได้อย่างถูกต้อง มี
ความน่าเชื่อถือมากขึน้ สง่ผลให้ผลการประเมินในล าดบัต่อมาก็จะเป็นที่ยอมรับได้ ดงันัน้ ก่อนน า
เคร่ืองมือไปใช้จริงจึงควรตรวจสอบคณุภาพก่อน พิชิต ฤทธ์ิจรูญ (2552) 

2. การตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดทักษะที่จ าเป็นส าหรับการถูกจ้างงานของ
นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น ตามทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ ผลการตรวจสอบข้อตกลง
เบือ้งต้นของการวิเคราะห์ตามทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ( IRT) พบว่า แบบวดัที่สร้างขึน้มีความ
เป็นเอกมิติ (Unidimensional) เนื่องจากค่าอัตราส่วนระหว่างค่าไอเกน องค์ประกอบแรกต่อ 
ค่าไอเกน องค์ประกอบที่สอง (E1/E2) มีค่าเท่ากบั 6.492 ซึง่มีค่ามากกว่า 3.00 เป็นไปตามเกณฑ์
สอดคล้องกบั Morizot (2007) 

ค่าพารามิ เตอร์ความชัน ร่วม (𝛼) ที่ ได้จากการวิเคราะห์ของแบบวัดที่มี  12 
สถานการณ์ 36 ข้อ ซึง่เป็นแบบวดัที่ผ่านการคดัเลือกครัง้สดุท้ายแล้วนัน้ พบว่าทกัษะการสื่อสาร มี
ค่าตัง้แต่ 0.64 ถึง 1.32 ทกัษะการแก้ปัญหา มีค่าตัง้แต่ 0.72 ถึง 1.65 ทักษะการท างานเป็นทีม มี
ค่าตัง้แต่ 0.70 ถึง 2.38 ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีค่าตัง้แต่ 0.73 ถึง 1.46 และทักษะการ

วางแผนและจัดระเบียบแบบแผน มีค่าตัง้แต่ 0.79 ถึง 2.25 ซึ่งค่าพารามิเตอร์ความชันร่วม (𝛼) 
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด คือ มีค่าตัง้แต่ +0.50 ถึง +2.50 (ศิริชัย  กาญจนวาสี, 2555) เป็นผล
มาจากผู้วิจยัมีการวิเคราะห์คณุภาพเบือ้งต้นของแบบวดัโดยใช้ทฤษฎีการทดสอบแบบดัง้เดิมก่อน 
และคัดเลือกข้อสอบที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานออกจนได้แบบวดัที่มีคณุภาพเบือ้งต้น จนไปสู่การ
เก็บข้อมูลกบักลุ่มตวัอย่างที่ผ่านการคดัเลือกตามขัน้ตอนอย่างเหมาะสม ท าให้แบบวดัที่สร้างขึน้
สามารถมุ่งวดัได้ตามพฤติกรรมที่ต้องการวดัและยงัจ าแนกบคุคลที่มีทกัษะที่จ าเป็นส าหรับการถูก
จ้างงานทัง้ 5 ทกัษะแตกต่างกนัออกจากกนัได้ 

ค่าพารามิเตอร์ threshold (𝛽𝑖 ) มีทักษะการสื่อสาร 𝛽1มีค่าตัง้แต่ -2.00 ถึง -1.23 

และ 𝛽2 มีค่าตัง้แต่ -1.10 ถึง 0.34 ทักษะการแก้ปัญหา 𝛽1 มีค่าตัง้แต่ -2.14 ถึง -1.30 และ 𝛽2 

มีค่าตัง้แต่ -0.64 ถึง 0.63 ทักษะการท างานเป็นทีม 𝛽1 มีค่าตัง้แต่ -2.35 ถึง -1.07 และ 𝛽2 มีค่า

ตัง้แต่ -0.73 ถึง -0.23 ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 𝛽1 มีค่าตัง้แต่ -1.78 ถึง -1.00 และ 𝛽2 มีค่า
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ตัง้แต่ -0.41 ถึง -0.06 และทกัษะการวางแผนและจดัระเบียบแบบแผน 𝛽1 มีค่าตัง้แต่ -2.34 ถึง -

0.92 และ 𝛽2  มีค่าตัง้แต่ -0.58 ถึง 0.38 โดยข้อค าถามทุกข้อมีค่า 𝛽1 < 𝛽2 เป็นล าดับขัน้ของ

การตอบอย่างชัดเจน แสดงว่าผู้ที่มีความสามารถในการตอบ (𝜃) สูง จะมีโอกาสเลือกระดับการ

ตอบระดับ 3 มากกว่า การเลือกตอบระดับ 1 และ 2 และค่าพารามิเตอร์ threshold (𝛽𝑖 ) เป็นไป
ตามเกณฑ์ทีก่ าหนด ตัง้แต่ -2.50 ถึง +2.50 (ศิริชยั  กาญจนวาสี, 2555)  

เมื่ อ วิ เค ราะ ห์สารสน เทศ ราย ข้อ  และสารสน เทศแบบวัด  (Item and Test 

Information)   พบว่า  ค่าสารสนเทศของแบบวัดมีค่าสูงเมื่อผู้ตอบมีความสามารถ  (𝜃)  เท่ากับ   
-1.20 ถึง –0.40  โดยมีค่าสารสนเทศแบบวดัตัง้แต่ 22.77 – 24.72 มีความคลาดเคลื่อนในการวัด
ตัง้แต่ 0.20 - 0.21 แสดงว่าแบบวดัสามารถวิเคราะห์ความสามารถได้ถกูต้องแม่นย าที่สดุในกลุม่ผู้
ที่มีทักษะที่จ าเป็นส าหรับการถูกจ้างงานระดับต ่าถึงปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อค าถามตาม

ระดับความสามารถของผู้ สอบ (𝜃) พบว่า ข้อค าถามในแต่ละทักษะ และองค์ประกอบจะให้
สารสนเทศของข้อค าถามสงูที่สดุที่ระดบัความสามารถต ่า หรือส่วนมากจะอยู่ในช่วงความสามารถ

ของผู้สอบ (𝜃) -2.00 ถึง 0.00 แต่ถ้าน าแบบวัดไปวัดกับผู้ตอบที่มีระดับความสามารถสูงขึน้ข้อ
ค าถามก็จะให้สารสนเทศต ่าลง ซึ่งท าให้เกิดความแม่นย าน้อยลงเช่นกัน ผู้ วิจัยจึงวิเคราะห์ได้ว่า
อาจเป็นเพราะแบบวดัทกัษะที่จ าเป็นส าหรับการถูกจ้างงาน เป็นแบบวดัที่ให้ผู้ตอบประเมินตนเอง
ว่าเมื่อเจอสถานการณ์ตามที่ก าหนดนัน้จะมีวิธีการปฏิบติัหรือแสดงออกอย่างไร แต่ผู้ตอบไม่ได้ลง
มือปฏิบัติจริง เมื่อผู้ ตอบจะตอบค าถามในแต่ละข้อจึงใช้พืน้ฐานประสบการณ์ของตนเอง มา
พิจารณาในการเลือกตอบซึ่งแต่ละคนก็จะมีการตอบสนองต่อแบบวดัแตกต่างกนัออกไปขึน้อยู่กบั
ปัจจยั เช่น ความรู้ ประสบการณ์ในการด าเนินชีวิต รวมทัง้ทศันคติที่มีต่อแต่ละทักษะ อีกทัง้แบบ
วัดไม่มีค าตอบที่ถูกหรือผิดเสมอไป ซึ่งแบบวัดลักษณะเช่นนีจ้ะให้สารสนเทศสูงในระดับ
ความสามารถ -1.00 (เอมอร จงัศิริพรปกรณ์, 2550) อาจกล่าวได้ว่าแบบวดัทกัษะที่จ าเป็นส าหรับ
การถูกจ้างงานของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น มีความยากค่อนข้างน้อยหรือมีความซับซ้อน
น้อย สาเหตุที่เป็นเช่นนัน้อาจเป็นเพราะกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครัง้นีม้าจากนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งยังมีประสบการณ์ในทักษะทัง้ 5 ไม่สูงมากนัก อีกทัง้ค่าสารสนเทศของ
แบบวัดที่ได้จึงสามารถแสดงให้เห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะน าไปท าการวดัผู้ที่ก าลงัศึกษาอยู่ใน
ระดับชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปวีณา มะแซ (2561) และปนัดดา  เนิน
นิล (2563) ทัง้นีผู้้ วิจยัได้มีการตรวจสอบค่าสารสนเทศรายข้อ (Item Information) ยงัพบว่า มีบาง
ข้อที่มีความผิดปกติในการแสดงค่าสารสนเทศรายข้อ เช่น pl34 ที่ให้ค่าสารสนเทศรายข้อ 0.00 ใน

ทุกระดับความสามารถของผู้ ตอบ  (𝜃) ตั ง้แ ต่  -2.80 ถึ ง 2.80 ซึ่ งมี ความสอดคล้องกับ
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ค่าพารามิเตอร์ความชันร่วม และค่าพารามิเตอร์ Threshold ซึ่ง เมื่อพิจารณาประกอบร่วมกันยิ่ง
บ่งชีไ้ด้ว่า ข้อค าถามในข้อนีข้าดคุณภาพในทุกค่าที่ใช้เป็นเกณฑ์ ดังนัน้จึงถูกคดัเลือกออกเพื่อให้
แบบวดัมีคณุภาพ และสามารถวดัได้อย่างมีประสิทธิภาพตามคณุลกัษณะที่ต้องการวดั 

3. ก าหนดคะแนนจุดตัดส าหรับแบบวัดทักษะที่จ าเป็นส าหรับการถูกจ้างงานของ

นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น โดยน าค่าพารามิเตอร์ Threshold (𝛽𝑖 ) หรือค่าความสามารถที่
ผู้ ตอบจะเลือกตอบในแต่ละล าดับขัน้การตอบ ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามทฤษฎีการตอบสนอง
ข้อสอบ (Item Response Theory) โดยใช้โมเดลการวิเคราะห์ Graded-Respose Model (GRM) 
มาหาค่าเฉลี่ยของแต่ละล าดบัขัน้การตอบเพื่อใช้ก าหนดคะแนนจุดตดัระดบัคะแนนทกัษะที่จ าเป็น
ส าหรับการถูกจ้างงาน โดยใช้จ านวนข้อค าถามที่ผ่านเกณฑ์และคดัเลือกไว้ 12 สถานการณ์ รวม 
36 ข้อ ท าให้สามารถก าหนดคะแนนจุดตดัของแบบวดั พบว่า มีการกระจายตวัของความสามารถ
ของนักเรียนรายข้อ และการประมาณค่าพารามิเตอร์ความสามารถในแต่ละ threshold ของข้อ
ค าถาม การตอบของผู้ตอบ แยกกลุ่มกันอย่างชัดเจน จากค่าเฉลี่ย threshold ท่ี 1 เป็นค่าคะแนน
จดุตดัที่ 1 มีค่า -1.55 และค่าเฉลี่ย threshold ท่ี 2 เป็นค่าคะแนนจดุตดัที่ 2 มีค่า -0.33 และน ามา
แปลงค่าคะแนนคะแนนความสามารถที่แท้จริงของผู้ตอบไปใช้ได้ถูกต้องมากขึน้ จึงมีการแปลง
คะแนนจดุตดัเป็นคะแนนสเกล โดยให้มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 50 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 10 

เขียนสมการได้ 50+10(𝜃) (พชัรี จนัทร์เพ็ง, 2561) ท าให้คะแนนจุดตดัที่ 1 มีคะแนนสเกล เท่ากบั 
34.49 ในส่วนคะแนนจุดตัดที่ 2 มีคะแนนสเกล เท่ากับ 46.68 ท าให้สามารถมาก าหนดคะแนน

จุดตัดได้ 3 ระดับ(Level) ดังนี ้นักเรียนที่มีความสามารถ 𝜃 ต ่ากว่า -1.55 (คะแนนสเกลต ่ากว่า 

34.49) คือมีทกัษะที่จ าเป็นส าหรับการถกูจ้างงานอยู่ในระดบัต ่า ส่วนนกัเรียนที่มีความสามารถ 𝜃 
ตัง้แต่ -1.55 ถึง -0.33 (คะแนนสเกลตัง้แต่ 34.49 ถึง 46.68) คือมีทักษะที่จ าเป็นส าหรับการถูก

จ้างงานอยู่ในระดับปานกลาง และนักเรียนที่มีความสามารถ 𝜃 สูงกว่า –0.33 (คะแนนสเกล
มากกว่า 46.68) จากการก าหนดคะแนนจุดตดัดงักล่าวนี ้อาจกลา่วได้ว่าแบบวดันีส้ามารถจ าแนก
ผู้ที่มีทักษะที่จ าเป็นส าหรับการถูกจ้างงานได้เนื่องจากคะแนนจุดตัดมีความแตกต่างอย่างชดัเจน 
สอดคล้องกับงานวิจัย เมษา นวลศรี. (2559) และ กุลนิดา ศรีค าเวียง. (2562)  อีกทัง้ในการระบุ
ค่าเฉลี่ยของพารามิเตอร์ threshold ในแต่ละระดับ จะแสดงให้เห็นว่าผู้ ถูกวัดมีโอกาสที่จะเข้าสู่
ระดับความสามารถที่สูงขึน้ ตามแต่ละระดับของพารมิเตอร์ threshold ซึ่งเป็นวิธีการวิเคราะห์
ค่าพารามิเตอร์ตามทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบโดยเฉพาะ แสดงให้เห็นว่าคะแนนจุดตดัที่ได้จาก
ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่มีการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คุณภาพของแบบวัด รวมทัง้การก าหนด



  155 

คะแนนจุดตดัยังจะสามารถน าไปใช้ได้กับนกัเรียนอ่ืนที่อยู่ในระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนต้นในกลุ่ม
ประชากรอ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความน่าเชื่อถือ(ปอศิริ, 2562)   

การสร้างแบบวัดทักษะที่จ าเป็นส าหรับการถูกจ้างงานของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษา
ตอนต้นในการวิจัยครัง้นี  ้ได้รับการสังเคราะเอกสารที่ เก่ียวข้อง เพื่อก าหนดนิยามศัพท์เชิง
ปฏิบติัการที่มีความหลากหลายจนได้ทักษะที่เหมาะสม อีกทัง้ เมื่อได้ทักษะจ านวน 5 ทักษะแล้ว
นัน้ผู้ วิจัยยงัมีการวิเคราะห์องค์ประกอบย่อยของแต่ละทกัษะเพื่อน ามาก าหนดระดับพฤติกรรมที่
คาดว่าผู้ ตอบจะแสดงออก รวมทัง้ขัน้การเลือกรูปแบบของแบบวัดผู้ วิจัยได้มีการสังเคราะห์
งานวิจัยที่หลากหลาย ท าให้ได้แนวคิดในการสร้างแบบวัดเชิงสถานการณ์ และแบบวัดเชิง
สถานการณ์ยงัสามารถวดัความรู้ขัน้สูงทัง้ด้านสมรรถภาพทางความรู้ และด้านจิตพิสยั  พร้อมเร้า
ใจผู้ตอบให้ติดตามสนใจในการท า และยงัมีความเท่าเทียมกนักบัผู้ตอบทุกคน เพราะได้วิเคราะห์
ในสถานการณ์เดียวกนัทัง้หมดไม่มีใครได้เปรียบ หรือเสียเปรียบ (พิชิต ฤทธ์ิจรูญ, 2552) 

จากการวิเคราะห์ระดับทักษะที่จ าเป็นส าหรับการถูกจ้างงานของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาตอนต้น เทียบกับเกณฑ์คะแนนจุดตัดที่ได้ก าหนดขึน้ ใน 3 ระดับ พบว่า ส่วนใหญ่มี
ทกัษะที่จ าเป็นส าหรับการถูกจ้างงาน อยู่ในระดับสูง  ร้อยละ 51.35 มีทักษะที่จ าเป็นส าหรับการ
ถูกจ้างงาน อยู่ในระดับปานกลาง  ร้อยละ 48.26 และมีทักษะที่จ าเป็นส าหรับการถูกจ้างงาน อยู่
ในระดบัต ่า  ร้อยละ 0.39 อาจกล่าวได้ว่าเนื่องจากกลุ่มตวัอย่างที่ผู้วิจยัใช้ในการเก็บข้อมลูนัน้ เป็น
พืน้ที่ในเขตเมือง - ปริมณฑลที่มีสภาพการจ้างงานสูง และมีแนวโน้มว่านักเรียนระดับชัน้
มัธยมศึกษาตอนต้นที่จบการศึกษาและไม่ศึกษาต่อแต่ไปท างาน หรือเข้าสู่ระบบการจ้างงาน
เพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง (ส านกัการศกึษา, 2560) ท าให้ผู้ เรียนที่เป็นกลุ่มตวัอย่างผ่านการเรียนรู้ และ
เกิดทกัษะที่จ าเป็นส าหรับการจ้างงานอยู่ในระดบัปานกลางถึงสงูเป็นสว่นใหญ่  

 
ข้อเสนอแนะ 

จากการวิจัยครัง้นีเ้พื่อให้เกิดประสิทธิผลในการน าผลการวิจัยนีไ้ปใช้ จึงขอเสนอแนะ
ส าหรับผู้ที่มีสว่นในการพฒันาศกัยภาพของผู้ เรียน ดงันี ้

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1.1 แบบวดัทกัษะที่จ าเป็นส าหรับการถกูจ้างงานสามารถประมาณค่าความสามารถ

ได้ถูกต้องแม่นย าเมื่อน าใช้กบันักเรียนที่มีทักษะที่จ าเป็นส าหรับการถูกจ้างงานอยู่ในระดบัต ่าถึง
ระดับปานกลาง อาจจะไม่เหมาะส าหรับน าไปใช้วัดกับนักเรียนที่มีทักษะที่จ าเป็นส าหรับการถูก
จ้างงานอยู่ในระดบัสงู เพราะจะท าให้ผลการวดัที่ได้เกิดความคลาดเคลื่อนมากขึน้ 
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1.2 นักเรียนสามารถน าผลการวัดทักษะที่จ าเป็นส าหรับการถูกจ้างงานไปใช้เทียบ
คะแนนจุดตดั จะท าให้ทราบว่าทราบว่าตนเองมีทักษะที่จ าเป็นส าหรับการถูกจ้างงานอยู่ในระดับ
ใด เพื่อให้ทราบจดุเด่นและจดุที่ควรพฒันาของตนเองก่อนสมคัรเข้าท างานในสถานประกอบการ 

1.3 ครูผู้สอนหรือผู้บริหารสามารถน าผลการวดัทกัษะที่จ าเป็นส าหรับการถูกจ้างงาน
ไปใช้ในการวางแผนพัฒนาทักษะที่จ าเป็นส าหรับการถูกจ้างงานให้กับนักเรียนให้มีความพร้อม
ก่อนเข้าสู่สถานประกอบการ หากพบว่าทกัษะที่จ าเป็นส าหรับการถูกจ้างงานทกัษะใดอยู่ในระดบั
ต ่าควรเร่งพฒันาทกัษะนัน้ให้กบันกัเรียนอย่างเร่งด่วน 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครัง้ต่อไป 
2.1 การสร้างแบบวัดทักษะที่จ าเป็นส าหรับการถูกจ้างงานในครัง้นีส้ร้างอยู่บน

พืน้ฐานการสงัเคราะห์เอกสาร งานวิจัยที่เก่ียวข้องเพื่อสู่การก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการเท่านัน้ 
ส าหรับการวิจัยครัง้ต่อไปควรมีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ เช่น การสัมภาษ ณ์ ข้อมูลจาก 
ผู้ประกอบการ หรือผู้ เชี่ยวชาญในอาชีพต่างๆ เพื่อให้นิยามของทักษะที่จ าเป็นส าหรับการถูกจ้าง
งานมีความสอดคล้องและครบคลมุอาชีพที่หลากหลาย  

2.2 การวิจยัครัง้นีท้ าให้ได้แบบวดัทกัษะที่จ าเป็นส าหรับการถูกจ้างงานของนกัเรียน
ชัน้มัธยมศึกษาตอนต้นที่มีคุณภาพ พร้อมทัง้คะแนนจุดตัดที่บ่งบอกระดับทักษะที่จ าเป็นส าหรับ
การถกูจ้างงานของนกัเรียนที่ผู้สนใจสามารถน าไปใช้ได้ การศึกษาครัง้ต่อไปจึงควรศึกษาแนวทาง
หรือกลยุทธ์ในการพัฒนาผู้ เรียนที่มีทักษะที่จ าเป็นส าหรับการถูกจ้างงานอยู่ในระดับต ่า เพื่อช่วย
เตรียมความพร้อมให้ผู้ เรียนสามารถเข้าสูร่ะบบการท างานได้อย่างมีคณุภาพ 

2.3 การวิจัยครัง้นีส้ร้างแบบวัดทักษะที่จ าเป็นส าหรับการถูกจ้างงานแล้วให้ผู้ตอบ
เขียนตอบในกระดาษ ซึ่งท าให้เกิดความสิน้เปลืองและความล่าช้าในการเก็บรวบรวมข้อมลู ดงันัน้ 
การศึกษาครัง้ต่อไปควรน าเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างแบบวดั เพื่อลดความสิน้เปลืองและช่วยให้
การเก็บรวบรวมข้อมลูมีความสะดวกรวดเร็วมากย่ิงขึน้ 
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ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น  

 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมลูพืน้ฐาน 

 ค าชีแ้จง แบบสอบถามนีเ้ป็นแบบสอบถามข้อมูลพืน้ฐานของนักเรียน เมื่อนักเรียนอ่าน

ข้อความแล้วให้ท าเคร่ืองหมาย  ให้ตรงกบัความเป็นจริง 

 

1. ระะดบัชัน้มธัยมศกึษา         ปีที่ 1   

    ปีที่ 2   

    ปีที่ 3   

 

2. เพศ        ชาย   

    หญิง   

 

3. ผลการเรียนเฉลี่ย       1.00 – 1.49   

    1.50 – 1.99  

    2.00 – 2.49  

    2.50 – 2.99   

    3.00 – 4.00   
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ตอนที่ 2  ค าชีแ้จง   

1. เป็นแบบวดัทกัษะที่จ าเป็นส าหรับการถูกจ้างงานของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น 

จ านวน 12 สถานการณ์ 36 ข้อ 

2. แบบวดัทักษะที่จ าเป็นส าหรับการถูกจ้างงาน นีเ้ป็นแบบวัดสถานการณ์เร่ืองราวทั่วๆ 

ไป ให้นักเรียนอ่านแล้วพิจารณาว่าถ้านักเรียนอยู่ในสถานการณ์นัน้นักเรียนจะท าปฏิบติัอย่างไร 

โดยเลือกตอบจากค าตอบที่ก าหนดให้ ซึง่ค าตอบเหลา่นัน้ไม่มีค าตอบใดถกูที่สดุ หรือผิดที่สดุ   

3. ในแต่ละข้อค าถามมี 3 ตัวเลือก ให้นักเรียนเลือกตอบเพียงค าตอบเดียวที่ตรงกับ

ความคิด ความรู้สึก การปฏิบัติ หรือสิ่งที่นักเรียนคาดว่าจะปฏิบัติเมื่อเจอเหตุการณ์ตาม

สถานการณ์ มากที่สดุ แล้วเขียนเคร่ืองหมาย X ทบัตวัเลือกที่นกัเรียนต้องการเลือก   

............................................................................................................................... 

 

ทักษะการสื่อสาร (Communication skills) 
สถานการณ์ที่ 1      

 ในชั่วโมงแนะแนวครูเปิดวีดิทัศน์ ตัวอย่างบุคคลที่ประสบความส าเร็จในชีวิต แล้วให้

นกัเรียนสรุปประเด็นเพื่อน าไปเขียนเรียงความ เร่ือง “เป้าหมายในชีวิต” และมอบหมายให้หวัหน้า

ห้องรวบรวมงานสง่ในเช้าวนัถดัไปก่อนเข้าแถวเคารพธงชาติ 

1.1 ถ้าเป็นนกัเรียนจะเร่ิมเขียนเรียงความ เร่ือง “เปา้หมายในชีวิต” ของตนเองอย่างไร   

ก. สรุปประเด็นส าคญัเก่ียวกบัเปา้หมายในชีวิต และข้อมลูจากวีดีทศัน์  

ข. สรุปเปา้หมายในชีวิตจากประสบการณ์ตนเอง โดยไม่สนใจข้อมลูจากวีดีทศัน์  

ค. วิเคราะห์ประเด็นเป้าหมายในชีวิตจากวีดีทศัน์  และน ามาเขียนเรียงความรวม

กบัประสบการณ์ตนเอง  

1.2 ถ้านกัเรียนเป็นหวัหน้าห้อง นกัเรียนจะมีการเตือนเพื่อนให้สง่งานอย่างไร  

ก. เตือนผ่านการเขียนประกาศในกระดาษ  

ข. เตือนผ่านการเขียนกระดาษ และประกาศแจ้งให้ทราบ  

ค. เตือน โดยที่ให้เพื่อนแต่ละคนบอกต่อกนัเอง  
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สถานการณ์ที่ 2    

 เอ๋ รับโทรศัพท์จากหัวหน้างานให้ไปประชุมแทนด่วน พร้อมทัง้ให้เตรียมเอกสาร เพื่อ

น าเสนองานในที่ประชุมแทนหวัหน้า โดยที่หวัหน้าได้ส่งเอกสาร ข้อมลู เก่ียวกบัการประชุมมาทาง

อีเมล(E-mail) ของเอ๋เรียบร้อยแล้ว แต่ในขณะนัน้เป็นเวลาเลิกงานซึ่งเอ๋ก าลังเตรียมตัวจะกลับ

บ้าน  

2.1 ถ้านกัเรียนเป็นเอ๋ และตดัสินใจแทนหวัหน้างานนกัเรียนจะปฏิบติัอย่างไร  

ก. เตรียมเอกสารจากที่ท างานให้เรียบร้อย แล้วค่อยเดินทางไปประชมุ  

ข. รีบเดินทางไปประชมุทนัที โดยที่ไม่สนใจเอกสารที่ต้องเตรียม  

ค. เดินทางให้ถึงที่ประชมุ แล้วจึงค่อยหาที่ปริน้งาน และเตรียมเอกสาร  

2.2 ถ้านกัเรียนเป็นเอ๋ และไม่สามารถไปประชุมแทนหัวหน้างานได้เนื่องจากติดธุระ จะมี

การปฏิเสธหวัหน้างานอย่างไร  

ก. แจ้งหวัหน้างานว่าตนเองไม่ว่าง จะช่วยเตรียมเอกสารให้คนอ่ืนไปประชมุแทน  

ข. ให้หวัหน้าหาคนอ่ืนไปประชมุแทนตนเอง เพราะต้องรีบไปธุระ  

ค. ปฏิเสธทนัทีว่าตนเองไม่สามารถไปได้ เพราะมีธุระ  

 

ทักษะการแก้ปัญหา (Problem solving skills) 
สถานการณ์ที่ 1  

ชาตรี และเพื่อน ได้รับมอบหมายให้พบักล่องของขวญัเพื่อใช้ในการตกแต่งเวทีในวนัขึน้ปี

ใหม่ในช่วงเย็นงานเร่ิมเวลา 18:00 น. และกล่องที่พับใช้กระดาษเหลือใช้ เพื่อช่วยประหยัด

ค่าใช้จ่าย เมื่อพบัเสร็จแล้วชาตรีวางกลอ่งไว้ที่พืน้ทางเดิน แต่บงัเอิญว่ามีน้องของเพื่อนวิ่ง เล่นแล้ว

ล้มทบักลอ่งจนเสียหายไม่สามารถใช้งานได้หลายกลอ่ง ซึง่ตอนนัน้เป็นเวลา 12:00 น.  

1.1 ถ้านกัเรียนเป็น ชาตรีจะมีความรู้สกึกบัปัญหาที่เกิดขึน้อย่างไร  

ก. เป็นปัญหาใหญ่มากแต่คิดว่าปัญหาไม่ได้เกิดจากตนเอง จึงให้น้องท าให้ใหม่  

ข. มนัเป็นเร่ืองใหญ่มาก รุนแรงจนไม่สามารถแก้ไขได้ เพราะน่าจะไม่ทนัเวลา  

ค. ไม่เป็นปัญหามาก เพราะตนเองวางกล่องไม่เรียบร้อย ผิดที่จึงท าใหม่ด้วย

ตนเอง  
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1.2 ถ้านกัเรียนเป็นชาตรี และต้องตดัสินใจจะท ากลอ่งใหม่ จะท าอย่างไร   

ก. วางแผนให้ทกุคนช่วยกนัเร่ิมพบักลอ่งใหม่ทัง้หมด เท่าที่จะทนัเวลา  

ข. วางแผนให้ทกุคนช่วยเลือกกลอ่งที่ยงัพอใช้ได้ แล้วค่อยพบัเพิ่มเติมให้ทนัเวลา  

ค. วางแผนหาวสัดอุย่างอื่นมาใช้แทน ถ้าไม่มีก็ไม่จดัเวที   

1.3 ถ้านกัเรียนเป็นชาตรี จะเร่ิมปฏิบติัอย่างไร   

ก. ตนเองและเพื่อนช่วยซ่อมกลอ่งที่พอใช้ได้ก่อน และค่อยช่วยกนัพบักลอ่งเพิ่ม  

ข. ให้เพื่อนแต่ละคนพยายามพบัใหม่ให้มากที่สดุ และตนเองค่อยเอาไปจดัเวที  

ค. ให้เพื่อนพบักลอ่งใหม่ แต่ตนเองคดัเลือกที่สามารถซ่อมได้ เพราะง่ายกว่า  

 

สถานการณ์ที่ 2 

 ในวิชาโครงงานครูมอบหมายให้กลุ่มของต้นข้าวออกแบบ และประดิษฐ์แบบจ าลอง

เคร่ืองช่วยยกของขึน้ที่สงู แล้วน าเสนองานหน้าชัน้เรียนก่อนสอบปลายภาค  

2.1 ถ้านกัเรียนเป็นต้นข้าวจะเร่ิมต้นท างานอย่างไร   

ก. สอบถามจากเพื่อนในห้องเรียน ว่าอยากได้เคร่ืองช่วยยกของขึน้ที่สงูแบบไหน  

ข. ลงมือออกแบบ และสร้างตามความชอบของสมาชิกในกลุม่ทนัที  

ค. ใช้แบบสอบส ารวจเบือ้งต้น กบัครู และเพื่อน  

2.2 ถ้านกัเรียนเป็นต้นข้าวจะมีแนวทางในการท างานครัง้นีอ้ย่างไร   

ก. น าข้อมลูเบือ้งต้นมาให้กลุม่ศกึษา และทกุคนท างานทกุอย่างแล้วน ามาเทียบ  

ข. น าข้อมลูเบือ้งต้น มาประชมุเตรียมแบ่งงาน และเร่ิมท าจากสว่นที่ง่าย ไป ยาก  

ค. ไม่มีการก าหนดแนวทาง ขัน้ตอนด าเนินงาน เพราะคิดว่าท าไปเด๋ียวก็เสร็จ  

2.3 ถ้านกัเรียนเป็นต้นข้าวจะลงมือปฏิบติัอย่างไร   

ก. ให้แต่ละคนท างาน ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเมื่อเสร็จแล้วจึง ค่อยมา

รวมกนั  

ข. ให้ทุกคนปฏิบติังานที่ตนเองถนดั โดยไม่ต้องค านึงถึงแผนงานที่วางไว้  

ค. ให้แต่ละคนท างานแต่ละขัน้ตอนพร้อมกนัแล้วค่อยเปลี่ยนไปท าขัน้ต่อไป  
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ทักษะการท างานเป็นทีม (Teamwork skills) 
สถานการณ์ที่ 1 

 ช่วงปิดภาคเรียนนี ้โรงเรียนของตุ๋น ได้จดักิจกรรมค่ายอาสา 3 วนั 2 คืน เพื่อไปช่วยเหลือ

โรงเรียนในต่างจังหวดัที่ขาดแคลนด้านอาหาร อุปกรณ์การเรียนต่างๆ ซึ่งตุ๋น และต้นเป็นเพื่อนที่

สนิทกันมาก จึงชวนกันไปสมัครเข้าร่วมกิจกรรมค่ายอาสา แต่ก่อนไปค่ายอาสาจะต้องไปช่วยครู

จัดเตรียม อุปกรณ์ส าหรับการไปค่ายอาสา และมีการประชุมนัดหมายเร่ืองการเดินทาง และ

กิจกรรมตามฐานกิจกรรมต่างๆ  

1.1 ถ้านักเรียนเป็นตุ๋น และต้นจะแสดงความคิดเห็นอย่างไร ในวันประชุมเก่ียวกับการ

แบ่งหน้าที่ในค่าย  

ก. ให้ที่ประชมุช่วยกนัแบ่งหน้าที่การท างานตามความถนดัของแต่ละคน  

ข. ให้ที่ประชมุใช้วิธีการจบัฉลากเพื่อแบ่งหน้าที่การท างาน  

ค. คนท่ีสมคัรมาร่วมค่ายก่อนมีสิทธ์ิเลือกท างานในค่ายก่อน  

1.2 ต้น สมคัรไปค่ายอาสาเพราะสมคัรเป็นเพื่อนตุ๋นที่สนิทกนั ถ้านกัเรียนเป็นต้นจะปฎิบติั

อย่างไร  

ก. ไม่คยุกบัใครในค่ายเพราะไม่สนิท และคิดว่ามาเป็นเพื่อนตุ๋นเท่านัน้  

ข. เลือกคยุเฉพาะคนที่ตุ๋น แนะน า และตนเองอยากคยุด้วยเท่านัน้  

ค. พยายามหาเพื่อนใหม่พดูคยุ เพื่อเป็นการสร้างสมัพนัธ์ที่ดีในระหว่างอยู่ค่าย  

1.3 ถ้าในวนัที่มีการนดัเตรียมของ ต้น มีธุระด่วน ถ้านกัเรียนเป็นต้นจะท าอย่างไร   

ก. คิดว่าไม่เป็นไรไปธุระไม่ไปช่วยเตรียมของ  

ข. รีบไปธุระสว่นตวัให้เสร็จ แล้วรีบกลบัมาช่วยเตรียมของ  

ค. ไปช่วยก่อนสกัพกั แล้วค่อยออกไปท าธุระ  

1.4 ตุ๋น และต้น ไปถึงค่ายอาสาแต่ไม่ได้ท างานร่วมกนั ถ้านกัเรียนเป็นตุ๋นจะท าอย่างไร   

ก. ไม่ค่อยพอใจ แต่ก็พยายามท างานให้เสร็จ โดยรู้สกึไม่สนกุ  

ข. ไม่พอใจมาก เพราะคิดว่าท าไมตนเองไม่ได้ท างานกบัเพื่อนสนิท  

ค. เต็มใจท า เพราะคิดว่าเป็นการหาประสบการณ์ และได้พบเพื่อนใหม่  
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สถานการณ์ที่ 2 

 สมจิตร เป็นสมาชิกสภานักเรียน และเป็นเลขานุการ ซึ่งท าหน้าที่ในการจดบันทึก

รายละเอียดเก่ียวกับการประชุมในทุกครัง้ ส าหรับการประชุมครัง้นี ้สมจิตรเป็นตัวแทนของ

โรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขนัการโต้วาที จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในครัง้นีไ้ด้ สมจิตรจึงหาคนที่

จะท าหน้าที่แทนตนเอง โดยการประชุมครัง้นีม้ีวาระเร่ืองเก่ียวกับการเงิน ค่าใช้จ่ายในการ

ด าเนินงานกิจกรรมต่างๆ ของสภานกัเรียนที่ก าลงัมีปัญหาอยู่ ซึง่สมจิตร ได้ให้ณัฐณิชาซึง่เป็นคนที่

รอบคอบ ช่วยในการจดบนัทึกรายละเอียดเก่ียวกบัประชุมแทน แต่ณัฐณิชาเป็นสมาชิกสภาฯ ที่ไม่

ค่อยมีใครชอบ  

2.1 ถ้านกัเรียนเป็นสมจิตรจะวางแผนอย่างไรให้ณฐัณิชาท างานง่ายขึน้  

ก. เตรียมเอกสารการประชมุให้ณฐัณิชา แล้วค่อยน าเอามาให้เช้าวนัที่ประชมุ  

ข. ช่วยณฐัณิชาเตรียมเอกสารไปพร้อมกนั และอธิบายหวัข้อต่างๆ  

ค. บอกให้ณฐัณิชาศกึษาข้อมลู และเตรียมเอกสารด้วยตนเอง   

2.2 ถ้านกัเรียนเป็นณฐัณิชา และในที่ประชุมมีปัญหาเร่ืองการเงิน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในขณะ

ประชมุนกัเรียนจะท าอย่างไร   

ก. สอบถามสาเหตปัุญหา เพื่อให้จดประชมุได้ชดัเจน และพยายามช่วยแก้ปัญหา

ที่เกิด  

ข. คิดว่าไม่เก่ียวกับหน้าที่ของตนเองปล่อยผ่านไป เพื่อให้จดประชุมได้ถูกต้อง

เท่านัน้  

ค. สอบถามที่ประชุมว่าเกิดปัญหาอะไรขึน้ เพื่อให้จดประชุมได้ง่ายแต่ไม่ได้ช่วย

แก้ปัญหาอะไร  

2.3 ถ้านกัเรียนเป็นสมจิตรกลบัมาจากแข่งขนัเสร็จแล้ว นกัเรียนจะท าอย่างไร   

ก. ขอรายละเอียดการประชุมจากณัฐณิชา แล้วน ามาสรุปรายงานการประชุม

ร่วมกบัณฐัณิชา  

ข. ช่วยอ่านรายละเอียดการประชุม และให้ณัฐณิชาไปสรุปต่อเพราะตนเองไม่ได้

เข้าประชมุ  

ค. ให้ณฐัณิชาสรุปการประชมุทนัที เพราะเป็นคนจดการประชมุ  
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2.4 หลังประชุม สมาชิกต าหนิสมจิตรว่าท าไมจึงเลือกให้ณัฐณิชา มาบันทึกการประชุม 

ถ้านกัเรียนเป็นสมจิตรจะท าอย่างไร  

ก. ต่อว่ากลบั และขอลาออกจากต าแหน่งทนัที  

ข. รับฟัง และบอกให้บคุคลดงักลา่วมาท าหน้าที่จดประชมุในครัง้ต่อไป  

ค. รับฟังพร้อมขอโทษ และอธิบายเหตผุลที่ตนเองไม่สามารถเข้าประชมุได้  

สถานการณ์ที่ 3 

 ต๋อย เรียนวิชาคณิตศาสตร์ไม่ค่อยรู้เร่ือง พอใกล้ถึงวนัสอบปลายภาคยงัมีงานค้างที่ต๋อย

จะต้องสง่จ านวนมาก ท าให้ต๋อยยงัไม่ได้เตรียมตวัอ่านหนงัสือสอบเลยและวนัเสาร์-อาทิตย์ นี ้

เพื่อนๆ นดัไปท างานกลุม่ที่โรงเรียน และในวนัจนัทร์มีสอบวิชาคณิตศาสตร์ ซึง่ต๋อยกงัวลมากกลวั

สอบไม่ได้ท าให้มีความรู้สกึไม่อยากไปท างานกลุม่ เพื่อตนเองจะได้มีเวลาอ่านหนงัสือมากขึน้ อีก

ทัง้ครูแจ้งว่าคะแนนของต๋อยอยู่ในกลุม่ท้ายของห้องเรียน จึงท าให้เครียด และกงัวลมากกว่าปกติ 

3.1 หากเพื่อนในกลุม่ให้ต๋อยช่วยวางแผนท างานในวนัเสาร์-อาทิตย์ ถ้านกัเรียนเป็นต๋อย

จะท าอย่างไร  

ก. ไม่เสนอความคิดเห็นใดใด เพราะยงักงัวลใจกบัการอ่านหนงัสือ  

ข. ช่วยวางแผนงาน และแบ่งงานให้มากที่สดุเพื่อให้ทุกคนช่วยกนัท า  

ค. ช่วยวางแผนงานแต่ยงัไม่ระบวุ่าใครจะต้องท า พอเสร็จแล้วจะได้ไปอ่าน

หนงัสือ  

3.2 นกัเรียนเป็นต๋อย และต้องมาท างานในวนัเสาร์-อาทิตย์ นกัเรียนจะท าอย่างไร  

ก. มาท างานเฉพาะที่ตนเองรับผิดชอบให้เสร็จเร็วๆ จะได้กลบัไปอ่านหนงัสือต่อ  

ข. ไม่มาท างานเพราะต้องอ่านหนงัสือให้เรียบร้อยก่อน  

ค. มาท างานตามหน้าที่ตนเองให้เสร็จ และช่วยงานคนอ่ืนต่อเพื่อให้งานเสร็จเร็ว  

3.3 ต๋อยได้รับมอบหมายให้สรุปข้อมลูงานมาก่อนเพื่อน ามารวมกนัในวนัเสาร์-อาทิตย์ ถ้า

นกัเรียนเป็นต๋อยจะท าอย่างไร  

ก. พยายามท าสว่นที่ง่าย ที่ตนเองท าได้ แล้วค่อยไปให้เพื่อนท าต่อที่โรงเรียน  

ข. ตัง้ใจท างานให้เสร็จก่อนที่มาเจอเพื่อน เพื่อจะได้น างานไปท าต่อง่าย และเร็ว  

ค. มาท าเช้าวนัเสาร์ที่โรงเรียน เพราะคิดว่าคนอ่ืนก็น่าจะยงัไม่สรุปมา  
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3.4 ต๋อย รีบท างานในหน้าที่จนเสร็จ แต่งานไม่เรียบร้อย ไม่สมบรูณ์จนเพื่อนต าหนิ ถ้า

นกัเรียนเป็นต๋อยจะท าอย่างไร   

ก. ยอมรับข้อผิดพลาด และอธิบายเหตผุลว่าตนเองรีบท างานเพื่อไปอ่านหนงัสือ 

และจะแก้ไขงานให้ใหม่  

ข. ไม่พอใจ เพราะตนเองรีบไปอ่านหนงัสือ จึงให้เพื่อนแก้ไขงานแทนตามที่

ถกูต้อง  

ค. ไม่ค่อยพอใจ แต่จะแก้ไขเฉพาะสว่นที่ตนเองคิดว่าควรแก้ไข ให้เพื่อนน างาน

มาคืน  

 

ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-long learning skills) 
สถานการณ์ที่ 1  

 เมย์ต้องการสืบค้นข้อมลูเก่ียวกบัประวติัศาสตร์โลก เพื่อน าเสนอหน้าชัน้เรียนในวิชาสงัคม

ศึกษา โดยที่เมย์ค้นหาจากอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลที่มีความหลากหลายของเว็บไซต์ แต่

เพื่อนสมาชิกในกลุ่มแนะน าให้หาข้อมูลจากหนังสือในห้องสมุดเพิ่มเติมด้วยเพื่อจะได้มีความ

หลากหลายของแหลง่ที่มามากขึน้ 

1.1 ถ้านกัเรียนเป็นเมย์จะเลือกปฏิบติัอย่างไร  

ก. น าข้อมลูจากหลายเว็บไซต์ และหนงัสือมาเปรียบเทียบข้อมลู และสรุปรวมกนั  

ข. รวบรวมข้อมูลจากหนังสือในห้องสมุดเท่านัน้ เพราะคิดว่าหาง่ายมีหลายเล่ม 

และรวดเร็วที่สดุ  

ค. เลือกข้อมลูจากเว็บไซต์ที่มีเนือ้หามากที่สดุ แล้วน ามาจดัรูปแบบพร้อมสง่  

1.2 ถ้านกัเรียนเป็นเมย์ต้องสืบค้นงานคนเดียวจะท าอย่างไร   

ก. สืบค้นเฉพาะตามที่เพื่อนบอกหวัข้อมา   

ข. แสวงหาแหลง่ค้นคว้าหลายแหลง่ และคดัลอกมา  

ค. แสวงหาแหลง่ค้นคว้าหลายแหลง่ และสรุปความรู้ใหม่   
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สถานการณ์ที่ 2 

ต้นกล้าเป็นนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่  3 ไม่สามารถไปเรียนที่โรงเรียนได้ตามปกติ 

เนื่องจากโรงเรียนต้องปิดเพราะเกิดสถานการณ์ โควิด-19 จึงท าให้ต้นกล้าต้องเรียนออนไลน์พร้อม

ทัง้ท าแบบฝึกหัดส่งทางออนไลน์ทุกสปัดาห์ ครูจะแจ้งแบบฝึกหัดก่อนเร่ิมเรียนแต่ละเร่ือง ทางที่

บ้านของต้นกล้ามีอุปกรณ์พร้อมส าหรับการเรียนรู้ผ่านออนไลน์ แต่ต้นกล้าไม่เคยใช้งานเลยจึงไม่

อยากเรียนออนไลน์ และอยากรอให้ถึงเวลาโรงเรียนเปิดตามปกติแล้วค่อยไปเรียนในห้องเรียน 

2.1 ถ้านกัเรียนเป็นต้นกล้าจะท าอย่างไร   

ก. แจ้งครูที่โรงเรียนว่าทางบ้านของตนเองไม่มีอปุกรณ์ที่ใช้ในการเรียนออนไลน์  

ข. ทดลองใช้อปุกรณ์ที่มีด้วยตนเองก่อน เพื่อพร้อมส าหรับเร่ิมเรียนออนไลน์  

ค. รอให้พ่อ หรือแม่มาช่วยสอนใช้อปุกรณ์ ก่อนแล้วค่อยเรียนออนไลน์  

2.2 ถ้านกัเรียนเป็นต้นกล้าจะมีวิธีการปฏิบติัอย่างไรในการท าแบบฝึกหดั   

ก. สอบถามเพื่อนในห้องว่ามีใครท าแบบฝึกหดัก่อนหรือไม่ ถ้ามีเพื่อนท าก็ค่อยท า  

ข. รอให้ครูสอนผ่านออนไลน์ก่อน แล้วค่อยท าแบบฝึกหดั  

ค. หาข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการท าไว้ก่อน แล้วเมื่อเรียนเสร็จค่อยเพิ่มเติม

ค าตอบ  

สถานการณ์ที่ 3 

ต้นอ้อเป็นนกัเรียนที่เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ในจงัหวดันนทบุรี ในวิชาเรียนท้องถิ่นของเราซึ่งเป็น

วิชาเลือกเก่ียวกบัวฒันธรรม สถานที่ท่องเที่ยว และวิถีชีวิตของชาวจงัหวดันนทบุรี ครูได้มอบหมาย

ให้นกัเรียนแต่ละคนท ารายงานเก่ียวกบัจงัหวดันนทบุรีที่สนใจ โดยงานที่ต้องส่ง คือ เล่มรายงาน 1 

เร่ือง ซึ่งต้องมีรูปภาพสถานที่จริงประกอบ เช่น สถานที่ท่องเที่ยว อาหาร หรือวิถีชีวิต วัฒนธรรม

ต่างๆ แล้วน ามาเสนอในช่วงสปัดาห์สดุท้ายก่อนสอบปลายภาคเรียน พร้อมสง่เลม่รายงาน 

3.1 ถ้านกัเรียนเป็นต้นอ้อจะเร่ิมต้นท ารายงานอย่างไร   

ก. สืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต ห้องสมุด รวมทัง้สอบถามเพื่อน เพื่อไปเก็บ

ข้อมลูสถานที่จริง   

ข. สืบค้นข้อมลูจากอินเตอร์เน็ต และห้องสมดุเพื่อมาใช้ภาพประกอบ  

ค. รอให้ผู้ปกครองพาไปสถานที่จริง เพื่อเก็บข้อมลู เท่านัน้  
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3.2 ถ้านกัเรียนเป็นต้นอ้อ จะรู้สกึอย่างไร  

ก. รู้สกึว่าวิชานีย้ากเกินไปเนื่องจากตนเองเพิ่งย้ายเข้ามาใหม่  

ข. คิดว่าตนเองสามารถท างานได้ แต่ต้องเลือกหัวข้อที่ตนเองคิดว่าจะท าได้

เท่านัน้  

ค. รายงานชิน้นีน้่าสนใจต้องท ารายงานให้เสร็จ จะได้เรียนรู้เก่ียวกับจังหวัด

นนทบรีุ  

 

ทักษะการวางแผน และจัดระเบียบแบบแผน (Planning and organizing skills) 
สถานการณ์ที่ 1 

          โต้งเป็นนักกีฬาของโรงเรียน ซึ่งจะต้องซ้อมกีฬาทุกวนั ที่สนามกีฬาโดยต้องมีการเดินทาง

ประมาณ 30 นาที ในช่วงหลังเลิกเรียนทุกวนั และไม่ก่ีวันมานีม้ีการเลือกตัง้ประธานนักเรียนผล

ปรากฏว่าโต้งได้รับเลือกให้เป็นประธานนักเรียน ท าให้โต้งมีภาระงานที่ต้องรับผิดชอบเพิ่มขึ น้ 

รวมทัง้งานที่เรียนในรายวิชาต่างๆ ก็มากขึน้ด้วย ท าให้โต้งไม่สามารถท าการบ้านในรายวิชาต่างๆ

ส่งได้ทนัตามเวลา ส่งผลให้ผลการเรียนในภาคเรียนที่ 1 ของโต้งลดลงอย่างมาก และที่ส าคญัโต้ง

คาดหวงัจะได้เกรดที่สงูเพื่อใช้ในการสอบโค้วต้าเข้าศึกษาต่อ จึงท าให้ในบางวนัโต้งไม่สามารถไป

การซ้อมกีฬาที่สนามได้อีก  

1.1 ถ้านกัเรียนเป็นโต้งจะท าอย่างไรในการเรียนภาคเรียนที่ 2 

ก. ไม่คิดอะไรมาก เพราะคิดว่าตนเองงานเยอะและท าเต็มที่แล้ว  

ข. เร่ิมจดัล าดบัความส าคญัในการท างานก่อนหลงัให้ได้ ตามความเหมาะสม  

ค. พยายามปรับเวลาในการท ากิจกรรมต่างๆ ใหม่เท่าที่จะท าได้  

1.2 ถ้านกัเรียนเป็นโต้งจะบริหารเวลาอย่างไร   

ก. เลือกใช้เวลาในการเรียน และซ้อมมากกว่าการท าหน้าที่ประธานนกัเรียน  

ข. เลือกที่จะใช้เวลาในการซ้อมกีฬาก่อน เพราะเป็นสิ่งตนเองชอบและท ามาก่อน  

ค. พยายามแบ่งเวลาในการท างานทัง้ 3 อย่างให้ได้เต็มตามที่ตนเองได้รับ

มอบหมาย  
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1.3 หากบางวันโต้งไม่สามารถไปซ้อมกีฬาที่สนามกีฬาได้ ถ้านักเรียนเป็นโต้ง จะท า

อย่างไร  

ก. พยายามหาสถานท่ี ที่พอจะซ้อมได้ ถ้าไม่มีก็ไม่ซ้อม   

ข. หาสถานที่ซ้อมให้ใกล้ที่พกั และซ้อมด้วยตนเองมากขึน้  

ค. เลือกหยดุซ้อมกีฬา เพราะงานอย่างอื่นยุ่งมากพอแล้ว  

1.4 โต้งได้รับเลือกเป็นประธาน ถ้านกัเรียนเป็นโต้งจะท าอย่างไร    

ก. เรียกประชมุสมาชิกทัง้หมด เพื่อแบ่งงานรับผิดชอบให้สมาชิกทราบอย่าง

ชดัเจน  

ข. เตรียมตวัท างานทุกอย่างด้วยตนเองอย่างเต็มที่  

ค. ให้แต่ละคนช่วยกนัท างานก่อน มีปัญหาค่อยเปลี่ยนหรือแบ่งงานใหม่  

 

สถานการณ์ที่ 2           

เขียว และแดงก าลงัปรึกษากบัเพื่อนในห้องเรียนเก่ียวกบัการจดังานวนัเกียรติยศของ

โรงเรียนที่ได้รับมอบหมายจากครูที่ปรึกษาโดยมีเวลาในการเตรียมงานประมาณ 1 เดือน ซึง่

จะต้องมีการเตรียมทัง้เอกสารงาน ก าหนดการ กิจกรรม และสถานที่จดังานที่สามารถเตรียมให้คน

ร่วมงานเข้าร่วมกิจกรรมได้จ านวนมาก พร้อมทัง้สามารถจดัฐานการเรียนรู้ และท ากิจกรรม ของแต่

ละกลุม่สาระการเรียนรู้ด้วย 

2.1 ถ้านกัเรียนเป็นเพื่อนในห้องเรียนจะเสนอแนะอย่างไร  

ก. จดัล าดบัของงานที่จะต้องท า และที่ส าคญัก่อน   

ข. เร่ิมท างานจากสิ่งที่ง่าย เตรียมได้ก่อนแต่อาจไม่ส าคญัที่สดุก็ได้  

ค. ให้แจ้งครูว่าเราคงไม่สามารถเตรียมงานได้ทนั  

2.2 ถ้านกัเรียนเป็นเขียว และแดงจะท าอย่างไรกบัเวลา 1 เดือนในการเตรียมงาน    

ก. ลงมือท างานเลยแล้วค่อยมาพิจารณาว่างานจะเสร็จทนัไหม  

ข. ลงมือท างานเลยขณะที่ท าแล้วค่อยมาก าหนดเวลาว่างานแต่ละส่วนจะเสร็จ

เมื่อไร  

ค. ก าหนดระยะเวลาในการท างานแต่ละสว่นว่าต้องใช้เวลาประมาณเท่าไร  
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 2.3 ถ้านกัเรียนเป็นเขียว และแดงจะเลือกสถานที่จดังานอย่างไร   

ก. เลือกสถานที่โลง่ ขนาดใหญ่ และเร่ิมตกแต่งใหม่ทัง้หมดให้เหมาะสมกบังาน

ของโรงเรียน  

ข. เลือกสถานที่ที่เพียงพอกบัจ านวนผู้ เข้าร่วม และตกแต่งสถานที่โดยใช้ของที่มี

อยู่ภายในโรงเรียน จากกิจกรรมอื่นมาประยกุต์ใช้ให้เหมาะสม  

ค. เลือกสถานที่ที่เพียงพอกบัจ านวนผู้ เข้าร่วม และตกแต่งสถานที่โดยใช้ของใหม่

เป็นสว่นใหญ่  

2.4 ถ้านกัเรียนเป็นเขียว กบัแดงเมื่อได้รับงานมาจะท าอย่างไร   

ก. ก าหนดงานให้สมาชิก ให้เพื่อนศกึษางานและลงมือท าเอง  

ข. ให้สมาชิกช่วยกนัท างานไปพร้อมกนั จะได้เสร็จเร็วขึน้  

ค. กระจายงานให้สมาชิก พร้อมทัง้ชีแ้จงรายละเอียดของงานแต่ละงานให้ชดัเจน  

 

***************** ขอขอบคุณท่ีให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบวัดฯ ************** 
 

(วาทิน  ประชานนัท์, 2557; วิภาดา  แก้วคงคา, 2560) 
(ศิริโสภาคย์ บรูพาเดชะ, 2528; สบุิน  ไชยยะ, 2557; สมุาลี สงัข์ศรี, 2544; อริศษรา อุ่นสิน, 
2560)  
(ขจี พงศธรวิบลูย์, 2556)       (จลุศกัด์ิ สขุสบาย, 2560) (ธงชยั สนัติวงษ์, 2546; น า้ทิพย์ องอาจ
วาณิชย์, 2556)



 

ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้ เขียน 
 

ชื่อ-สกุล ว่าที่ร้อยตรีบญุนิธิ  คสักลุ 
วัน เดือน ปี เกิด 17 กรกฎาคม 2531 
สถานที่เกิด กรุงเทพมหานคร 
วุฒกิารศึกษา ปริญญาตรี การศึกษาบณัฑิต  

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทัว่ไป มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน 368/27 ต าบลตลาดกระทุ่มแบน  อ าเภอกระทุ่มแบน  จงัหวดัสมทุรสาคร   
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