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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนามาตรวัดและตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างบุคลิกภาพของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และเพื่อสร้างปกติวิสัยมาตรวัดบุคลิกภาพของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกในรูปตารางต าแหน่งเปอร์เซ็นไทล์และสเตไนน์ กลุ่มตัวอย่างเป็น
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2 จ านวน 1,208 คน 
ได้มาด้วยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นมาตรวัดบุคลิกภาพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใน
โรงเรียนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของมาตรวัดโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน โดย
ใช้โปรแกรม Mplus  
 ผลการวิจัยปรากฎว่า 1) มาตรวัดบุคลิกภาพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก ประกอบด้วยบุคลิกภาพ 6 ด้าน และมาตรวัดทั้งฉบับมีค่าความเที่ยงเท่ากับ .972   2) บุคลิกภาพของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก มีความตรงเชิงโครงสร้างจากการวิเคราะห์องค์ประกอยเชิงยืนยัน

อยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยพิจารณาจากค่า χ2 = 259.415, df = 146, RMSEA = .025, CFI = .984, TLI = .970 และ SRMR = .027    
3) ปกติวิสัยมาตรวัดบุคลิกภาพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จ าแนกเป็น  
2 ระดับ ได้แก่ระดับสูง กับต่ า 
 

ค าส าคัญ:  บุคลิกภาพ, การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน, ปกติวิสัย, นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย, เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก 

 

Abstract 
 The purposes of this study were: 1) to construct personality scale for upper secondary students in an 
Eastern Economic Corridor school; 2) to verify the construct validity of the scale; 3) to derive norms for the scale by 
using percentile rank. The samples consisted of 1,208 upper-secondary school students in an Eastern Economic 
Corridor school, by multi-stage random sampling. The research instrument is personality scale for upper secondary 
school students in an Eastern Economic Corridor school. Confirmatory Factor Analysis was employed by Mplus.  
 The research findings were: 1) The personality scale for upper secondary students in an Eastern 
Economic Corridor school consisted of 6 factors. The total scale reliability (Cronbach’s alpha) was 0.972.  
2) The construct validity of the personality scale for upper secondary students in an Eastern Economic Corridor 
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School was demonstrated by the fit measures resulting from a Confirmatory Factor analysis: χ2 = 259.415,  
df = 146, RMSEA = 0.025, CFI = 0.984, TLI = 0.970 and SRMR = 0.027.   3) The norms of personality scale for upper 
secondary students in an Eastern Economic Corridor School were constructed as 2 levels: high and low.  
 

Keywords: Personality, Confirmatory Factor Analysis, norms, upper secondary students, Eastern Economic Corridor  
 

บทน า 
 บุคลิกภาพเป็นลักษณะเฉพาะบุคคลในด้านต่าง ๆ  ทั้งส่วนภายนอกและภายใน ซึ่งลักษณะต่างๆ  นี้ไม่สามารถแยกเป็นส่วน ๆ  
ออกจากกันโดยเด็ดขาดเพราะมีความสัมพันธ์และผลกระทบต่อกันและกันเป็นประดุจลูกโซ่ (ศรีเรือน แก้วกังวาล, 2551, หน้า 7-8) 
บุคลิกภาพมีความส าคัญอย่างมากต่อการท านายการประสบความส าเร็จในการเรียนของนักเรียน เช่น บุคลิกภาพมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับผลการเรียนของนักเรียน (Poropat, 2009) แรงจูงใจในการเรียน (Clark & Schroth, 2010) เป็นตัวท านายพฤติกรรมทุจริตใน
การเรียน (van Rensburg, de Kock, & Derous, 2018) ท านายประสิทธิภาพในการท างาน (Anderson, Spataro, & Flynn, 2008) 
นอกจากนี้การศึกษาคุณลักษณะของบุคลิกภาพช่วยให้รู้ถึงความคิดและลักษณะของบุคคลได้ลึกซึ้งและมีความชัดเจนขึ้น และยังช่วย
ช้ีให้เห็นความแตกต่างที่ส าคัญของบุคคล (Ashton et al., 2004) การรู้จักบุคลิกภาพของตนยังสามารถช่วยให้บุคคลสร้างจุดแข็งเพื่อหา
อาชีพที่เหมาะสมกับตัวเอง (Career Assessment Site, 2018) และเป็นคนที่มีภาวะผู้น าที่แท้จริง (สุธาสินี แสงมุกดา, ปิยพงษ์ สุเมตติกุล 
และพฤทธ์ ศิริบรรณพิทักษ,์ 2557) 
 สถานการณ์ของประเทศไทยในปัจจุบันต้องเผชิญกับกระแสโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง รวดเร็ว และซับซ้อนมาก
ขึ้น รวมทั้งสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจของโลกแบบใหม่ในศตวรรษที่ 21 นโยบายประเทศไทย 4.0 (อุตสาหกรรม 4.0) การเกิดขึ้นของ
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) และประกอบกับการเปิดประชาคมอาเซียนเมื่อปี พ.ศ. 2558 
ท าให้มีการเปิดเสรีในการเคลือ่นย้ายแรงงาน ส่งผลให้ประเทศไทยต้องเตรียมความพร้อมของก าลังคนและพัฒนาก าลังคนของประเทศ
ให้สามารถปรับตัวรองรับ ผลจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2559, หน้า ฉ) 
ปลัดกระทรวงแรงงานได้เปิดเผยว่า กระทรวงได้จัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาก าลังคนของประเทศ 20 ปี เป็นการเตรียมความพร้อม
ของทรัพยากรมนุษย์ ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ เร่งรัดพัฒนามาตรฐานแรงงานสู่สากล มีทักษะที่หลากหลาย เพิ่มทักษะใหม่ และ
ทักษะด้านวิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) ให้
แรงงานเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการท างานที่ราบรื่นและมีประสิทธิภาพซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
(ไทยรัฐออนไลน,์ 2560)  
 ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 ได้ก าหนดให้การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนใน  
2 ด้านคือ ส่งเสริมให้นักเรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องและการสร้างบุคลิกภาพและอุปนิสัยที่ดีงาม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560ก) 
กระทรวงศึกษาธิการได้จัดท าแผนการศึกษาแบบบูรณาการเพื่อรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยให้เร่งสร้าง
บุคลิกภาพหรือลักษณะที่ดีให้เกิดขึ้นในตัวเด็กตั้งแต่การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยส าคัญที่สุดคือด้านความซื่อสัตย์สุจริต ไม่คอร์รัปช่ัน มี
ความคิดริเริ่ม การคิดสร้างสรรค์ มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อสามารถพัฒนาต่อยอดการเรียนรู้และเตรียมความ
พร้อม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560ข) นอกจากนี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นเด็กวัยรุ่นที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นตอนกลางและ
ตอนปลายซึ่งเป็นช่วงที่สภาพร่างกายมีการเปลี่ยนแปลง รวมกับปัญหาการปรับตัว วัยรุ่นจึงหันมาใฝ่หาอุดมการณ์และหาเอกลักษณ์
ของตนเอง เพื่อความเป็นตัวของตัวเอง ฝึกฝนอาชีพ ตัดสินใจเลือกอาชีพที่เหมาะสม (สุริยเดว ทรีปาตี, ม.ป.ป., หน้า 1) 
 จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า การศึกษาบุคลิกภาพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมี
ความส าคัญอย่างมาก และเนื่องด้วยงานวิจัยในประเทศไทยที่ผ่านมามีผู้สนใจศึกษาเกี่ยวกับบุคลิกภาพมากมาย แต่ส่วนมากมักจะ
ศึกษาบุคลิกภาพที่เป็นแบบ 5 ด้าน เช่น การศึกษาของ อดิศร วงค์เมฆ, สมพร สุทัศนีย์ และเสรี ชัดแช้ม (2550), กล้าหาญ ณ น่าน 
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(2557) และสรวีย์ สุขรัก, ถวัลย์ เนียมทรัพย์ และอภิญญา หิรัญวงษ์ (2560) แต่ยังไม่มีผู้ใดศึกษาบุคลิกภาพ 6 ด้าน ของ Lee and 
Ashton (2004) และเนื้องด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้จัดท าแผนการศึกษาแบบบูรณาการเพื่อรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก โดยให้เร่งสรา้งบุคลิกภาพหรือลักษณะที่ดีให้เกิดขึ้นในตัวเด็กตั้งแต่การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อสร้างบุคลิกภาพของเด็ก โดย
ส าคัญที่สุดคือด้านความซื่อสัตย์สุจริต ไม่คอร์รัปช่ัน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560ข) ซึ่งเป็นบุคลิกภาพอีกด้านที่ได้เพิ่มในบุคลิกภาพ
ของ Lee and Ashton (2004) ด้วยเหตุผลที่กลา่วมาข้างต้นท าให้ผู้วิจัยสนใจท าการศึกษาการพัฒนามาตรวัด ตรวจสอบความตรงเชิง
โครงสร้าง และสร้างปกติวิสัยของมาตรวัดบุคลิกภาพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลิกภาพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก และเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การท างานใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายที่อยู่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนามาตรวัดบุคลิกภาพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
 2. ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างมาตรวัดบุคลิกภาพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก 
 3. เพื่อสร้างปกติวิสัยมาตรวัดบุคลิกภาพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออกในรูปตารางต าแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
 1. มาตรวัดบุคลิกภาพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกที่สร้าง
ขึ้นสามารถวัดบุคลิกภาพของนักเรียนระดับมัธยมเรียนตอนปลายได้ ซึ่งประกอบด้วยบุคลิกภาพ 6 ด้านดังนี้ 1) ด้านความ
ซื่อสัตย์สุจริต-ถ่อมตน 2) ด้านการมีอารมณ์หวั่นไหว 3) ด้านการแสดงออกอย่างเปิดเผย 4) ด้านการประนีประนอม 5) ด้าน
การมีจิตส านึก และ 6) ด้านการเปิดรับประสบการณ์ 
 2. มาตรวัดบุคลิกภาพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกสามารถ
น าไปสร้างปกติวิสัยบุคลิกภาพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้ 
 

ขอบเขตการวิจัย 
 ตัวแปรแฝง ได้แก่ ด้านความซื่อสัตย์สุจริต-ถ่อมตน ด้านการมีอารมณ์หวั่นไหว ด้านการแสดงออกอย่างเปิดเผย ด้านการ
ประนีประนอม ด้านการมีจิตส านึก และด้านการเปิดรับประสบการณ์  
 ตัวแปรสังเกตได้ ได้แก่ ความจริงใจ ความยุติธรรม ความหลีกเลี่ยงความโลภ ความอ่อนน้อมถ่อมตน ความหวาดกลัว ความ
วิตกกังวล ความพึ่งพาอาศัย ความเห็นอกเห็นใจ ความนับถือตนเองทางสังคม กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ความเป็นกันเอง ความมี
ชีวิตชีวา การให้อภัย ความอ่อนโยน ความยืดหยุ่น ความอดทน ความมีระเบียบ ความขยันหมั่นเพียร ความสมบูรณ์แบบ ความ
รอบคอบ สุนทรียศาสตร์ ความอยากรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และความแหวกแนว  
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัยตามแนวคดิของ Lee and Ashton (2004) 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ได้มาตรวัดบุคลิกภาพ 6 ด้านของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก โดยมาตรวัดที่สร้างได้นี้สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบบุคลิกภาพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายเทียบกับปกติวิสัยที่สร้างขึ้น 
 2. ได้มาตรวัดบุคลิกภาพของนักเรียน เพื่อให้ทราบบุคลิกภาพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใน
โรงเรียนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอันจะเป็นข้อมูลในการพัฒนานักเรียนให้มีบุคลิกภาพที่ดีมากขึ้น และพัฒนา
บุคลิกภาพของตนให้ดีเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) แบบตัดขวาง (Cross - Sectional) ของ Edmonds and 
Kennedy (2017, p. 135)   
 ประชากร เป็นนักเรียนระดบัมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ทั้งสิ้นจ านวน 40,550 คน 
(กลุ่มสารสนเทศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2560) 
 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษานี้เป็นนักเรยีนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โดยใช้การสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling) ได้จ านวน 1,208 คน 
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 การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นมาตรวัดบุคลิกภาพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก ที่เป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยลงไปเก็บข้อมูลด้วยตัวของผู้วิจัยในโรงเรียนที่
เป็นกลุ่มตัวอย่าง และเก็บจากมาตรวัดที่เป็น Google Forms โดยได้มาตรวัดกลับคืน จ านวน 1,208 ฉบับ การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 1) การวิเคราะห์ค่าดัชนีอ านาจจ าแนกด้วยวิธีสหสัมพันธ์รายข้อ (Item-total correlation) และวิเคราะห์ความ
เที่ยงของมาตรวัด ด้วยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) 2) วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน โดย
ใช้โปรแกรม Mplus เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของมาตรวัดที่พัฒนาขึ้น และ 3) สร้างปกติวิสัย ตามต าแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ 
 

ผลการวิจัย 
1. ผลการพัฒนามาตรวัดบุคลิกภาพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
 1.1 ความตรงเชิงเนื้อหาปรากฎว่า ข้อความทั้ง 84 ข้อ มีความตรงเชิงเนื้อหาและมีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง
ข้อความกับนิยามเชิงปฎิบัติการมากกว่า 0.78 ทุกข้อ 
 1.2 มาตรวัดบุคลิกภาพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีค่าดัชนี้อ านาจจ าแนกรายข้อ จ าแนกตาม
องค์ประกอบ ได้ดังนี้ ด้านความซื่อสัตย์สุจริต-ถ่อมตน จ านวน 14 ข้อ มีดัชนีอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.432 ถึง 0.623 ด้านการมี
อารมณ์หวั่นไหว จ านวน 13 ข้อ มีดัชนีอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.201 ถึง 0.416 ด้านการแสดงออกอย่างเปิดเผย จ านวน 14 ข้อ มี
ดัชนีอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.416 ถึง 0.780 ด้านการประนีประนอม จ านวน 12 ข้อ มีดัชนีอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.534 ถึง 0.793 
ด้านการมีจิตส านึก จ านวน 18 ข้อ มีดัชนีอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.205 ถึง 0.772 และด้านการเปิดรับประสบการณ์ จ านวน 13 ข้อ 
มีดัชนีอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.201 ถึง 0.464 
 1.3 มาตรวัดบุคลิกภาพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีค่าความเที่ยงทั้งฉบับเท่ากับ 0.972 จ าแนกตาม
องค์ประกอบได้ดังนี้ ด้านความซื่อสัตย์สุจริต-ถ่อมตน ด้านการมีอารมณ์หวั่นไหว ด้านการแสดงออกอย่างเปิดเผย  
ด้านการประนีประนอม ด้านการมีจิตส านึก และด้านการเปิดรับประสบการณ์ มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.967 0.927 0.956 0.956 
0.886 และ 0.918 ตามล าดับ 
 1.4 ผลการตรวจตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของมาตรวัด 
  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของมาตรวัด ซึ่งประกอบด้วย 6 ด้าน และ 24 คุณลักษณะ ปรากฎว่า โมเดลมี

ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งพิจารณาได้จาก  χ2 = 259.415, df = 146, RMSEA = 0.025, 

CFI = 0.984, TLI = 0.970 และ SRMR = 0.027 โดยมีค่า χ2/df มีค่าน้อยว่า 2 ค่าดัชนี CFI และ TLI มีค่าใกล้ 1 ค่าดัชนี RMSEA 
มีค่าน้อยกว่า 0.05 และ ค่าดัชนี SRMR มีค่าน้อยกว่า .08 ช่ึงถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ (Kelloway, 2014, pp. 22-27) แสดง
ว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษแ์ละสอดคล้องกับแนวคิดของ Lee and Ashton (2004) 
 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดบุคลิกภาพ 

ตัวแปรสังเกตได้ อักษรย่อ 
ผลการวิเคราะห์ 

𝛽 SE t R2 

ด้านความซื่อสัตย์สุจริต-ถ่อมตน HON     
 ความจริงใจ HON1 0.670** 0.072 9.245 0.449 
 ความยุติธรรม HON2 0.526** 0.052 10.108 0.277 
 ความหลีกเลี่ยงความโลภ HON3 0.332** 0.040 8.311 0.110 
 ความอ่อนน้อมถ่อมตน HON4 0.482** 0.058 8.345 0.232 
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ตัวแปรสังเกตได้ อักษรย่อ 
ผลการวิเคราะห์ 

𝛽 SE t R2 

ด้านการมีอารมณ์หวั่นไหว EMO     
 ความหวาดกลัว EMO1 0.227** 0.033 6.834 0.051 
 ความวิตกกังวล EMO2 0.443** 0.030 14.856 0.196 
 ความพึ่งพาอาศัย EMO3 0.353** 0.031 11.266 0.125 
 ความเห็นอกเห็นใจ EMO4 0.642** 0.028 23.339 0.412 
ด้านการแสดงออกอย่างเปิดเผย EXT     
 ความนับถือตนเองทางสังคม EXT1 0.489** 0.028 17.205 0.239 
 กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม EXT2 0.256** 0.031 8.227 0.065 
 ความเป็นกันเอง EXT3 0.487** 0.027 18.324 0.237 
 ความมีชีวิตชีวา EXT3 0.450** 0.029 15.585 0.202 
ด้านการประนีประนอม AGR     
 การให้อภัย AGR1 0.530** 0.025 21.583 0.281 
 ความอ่อนโยน AGR2 0.761** 0.026 28.786 0.578 
 ความยืดหยุ่น AGR3 0.440** 0.032 13.938 0.194 
 ความอดทน AGR4 0.361** 0.038 9.485 0.131 

ด้านการมีจิตส านึก CON     
 ความมีระเบียบ CON1 0.604** 0.023 26.571 0.365 
 ความขยันหมั่นเพียร CON2 0.676** 0.020 33.531 0.457 
 ความสมบูรณ์แบบ CON3 0.613** 0.022 28.350 0.375 
 ความรอบคอบ CON4 0.779** 0.017 46.743 0.607 
ด้านการเปิดรับประสบการณ์ OPE     
 สุนทรียศาสตร์ OPE1 0.479** 0.028 17.374 0.229 
 ความอยากรู้ OPE2 0.660** 0.022 29.950 0.435 
 ความคิดสร้างสรรค์ OPE3 0.567** 0.026 22.116 0.321 
 ความแหวกแนว OPE4 0.561** 0.025 22.849 0.315 

 

 ปกติวิสัยของมาตรวัดบุคลิกภาพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 เกณฑ์ที่ใช้พิจารณาระดับบุคลิกภาพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 1,208 คน ผู้วิจัย
แบ่งช่วงคะแนนเปอร์เซ็นไทล์เป็น 2 ช่วงเท่า ๆ กัน เพื่อก าหนดเป็นระดับบุคลิกภาพ คือต าแหน่งเปอร์เซ็นไทล์  
PR > 50 หมายถึงนักเรียนมีบุคลิกภาพในแต่ละด้านอยู่ในระดับสูง และ ต าแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ PR ≤ 50 หมายถึงนักเรียนมี
บุคลิกภาพในแต่ละด้านอยู่ในระดับต่ า 
 1. ผู้ที่มีบุคลิกภาพด้านความซื่อสัตย์สุจริต-ถ่อมตนสูง มีคะแนนดิบ 50 ถึง 70 เป็นคนมีแนวโน้มที่จะไม่หาผลประโยชน์
จากผู้อื่น กระท าการสุจริต ไม่ให้ความส าคัญกับเรื่องทรัพสมบัติหรือสถานะทางสังคม และไม่ต้องการสิทธิ์พิเศษเหนือผู้อื่น ตรงกัน
ข้ามกับผู้ที่มีบุคลิกภาพด้านความซื่อสัตย์สุจริต-ถ่อมตนต่ ามีคะแนนดิบ 14 ถึง 49  เป็นคนมีแนวโน้มที่จะชอบประจบหรือหลอก
ผู้อื่น โกงหรือขโมยของผู้อื่น สนใจเรื่องทรัพย์สมบัติติดความหรูหรา และที่คิดว่าตัวเองต้องได้รับสิทธิพิเศษเหนือผู้อื่น 
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 2. ผู้ที่มีบุคลิกภาพด้านการมีอารมณ์หวั่นไหวสูงมี คะแนนดิบ 32 ถึง 65 เป็นคนมีแนวโน้มที่จะกลัวความเจ็บ ไม่ค่อย
กล้า มีความกังวลอยู่กับปัญหาเล็กน้อย ต้องพึ่งอาศัยผู้อื่น และคนที่เห็นอกเห็นใจผู้อื่น ตรงกันข้ามกับผู้ที่มีบุคลิกภาพด้านการมี
อารมณ์หวั่นไหวต่ ามีคะแนนดบิ 13 ถึง 31 เป็นคนมีแนวโน้มที่จะมีความกลวัเล็กน้อยในเรือ่งของความเจ็บ ไม่มีความกังวล สามารถ
จัดการกับปัญหาได้ มั่นใจในตนเอง และไม่ค่อยมีความรู้สึกอะไรเกี่ยวกับปัญหาของผู้อื่น 
 3. ผู้ที่มีบุคลิกภาพด้านการแสดงออกอย่างเปิดเผยสูงมีคะแนนดิบ 49 ถึง 70 เป็นคนมีแนวโน้มที่จะรู้สึกพอใจกับสิ่งที่
ตัวเองมี ยินดีที่ได้ท าการรู้จักคนแปลกหน้า เต็มใจที่แสดงความคิดเห็นในกลุ่มคน มีความสุขเวลาได้พูดคุยหรือท ากิจกรรมกับผู้อื่น 
ร่าเริง และมีทัศนคตดิี ตรงกันข้ามกับผู้ที่มีบุคลิกภาพดา้นการแสดงออกอย่างเปิดเผยต่ า มีคะแนนดิบ 14 ถึง 48 เป็นคนมีแนวโนม้
ที่จะคิดว่าตนเองไม่ค่อยมีคุณค่า ไม่ดีพอเหมือนคนอื่น รู้สึกอายหรืออืดอัดเวลาต้องพูดเป็นสาธารณะหรือในกลุ่มคน ชอบท างาน
แบบคนเดียว ไม่ชอบท างานร่วมกับผู้อื่น และเป็นคนที่ไม่มีความร่าเริง 
 4. ผู้ที่มีบุคลิกภาพด้านการประนีประนอมสูงมีคะแนนดิบ 43 ถึง 60 เป็นคนมีแนวโน้มที่จะไว้ใจผู้อื่นถึงแม้ว่าเขาเพิ่งท า
ไม่ดีกับตน ไม่ตัดสินหรือวิพากษ์ผูอ้ื่นในทางเสียหาย ไม่อยากมีเรื่องกับผู้อื่น ช่วยเหลือผู้อื่นทุกเรื่องที่เขาขอร้องให้ช่วย และเป็นคน
ที่ไม่แสดงถึงอารมณโ์กรธง่าย สามารถควบคุมความโกรธหรืออารมณ์ได้ดี ตรงกันข้ามกับผู้ที่มีบุคลิกภาพด้านการประนีประนอมต่ า 
มีคะแนนดิบ 12 ถึง 42  เป็นคนมีแนวโน้มที่จะที่ต่อต้านการกระท าไม่ดีต่อตน มีแนวโนมที่ชอบวิพากษ์ผู้อื่น ปากแข็งและชอบหา
เรื่องโต้เถียงกับผู้อื่น และเป็นคนที่ไม่สามารถควบคุมความโกรธหรืออารมณ์ของตนได้ 
 5. ผู้ที่มีบุคลิกภาพด้านการมีจิตส านึกสูงมีคะแนนดิบ 62 ถึง 90 เป็นคนมีแนวโน้มที่จะจัดเก็บสิ่งข้องอย่างมีระเบียบ มี
จรรยาบรรณในการท างานและเต็มใจออกแรงเพื่อให้งานส าเร็จไปตามเป้าหมาย มีความระมัดระวังในการท างานเพื่อไม่ให้งานมี
ข้อผิดพลาด เตรียมพร้อมส าหรับการปรับปรุงศักยภาพของตน และเป็นคนที่ท าการพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างระมัดระวัง 
ตรงกันข้ามกับผู้ที่มีบุคลิกภาพด้านการมีจิตส านึกต่ า มีคะแนนดิบ 18 ถึง 61 เป็นคนมีแนวโน้มที่จะไม่ค่อยสอนใจกับการจัด
ระเบียบงานมากหนัก เป็นคนที่ไม่ค่อยมีวินัยในตนเองและมีแรงจูงใจในการท างานส าเร็จเพียงเล็กน้อย ละเลยรายละเอียดของงาน
ซึ่งเป็นสารเหตุท าให้งานออกมามีข้อผิดพลาด และเป็นคนที่ไม่ค่อยพิจารณาเรื่องใด ๆ เท่าที่ควร 
 6. ผู้ที่มีบุคลิกภาพด้านการเปิดรับประสบการณ์สูง มีคะแนนดิบ 47 ถึง 65 เป็นคนมีแนวโน้มที่จะช่ืนชอบศิลปะและ
ธรรมชาติอยา่งมาก มีความสนใจอย่างมากในเรือ่งของการเดินทาง มีความกระตือรือรอ้ในการหาทางแก้ปัญหา และแสดงออกถึงการ
มีศิลปะในตัว และเป็นคนที่เปิดรับความคิดใหม่ที่เหมือนจะดูแปลกประหลาดหรือรุนแรง ตรงกันข้ามกับผู้ที่มีบุคลิกภาพด้านการ
เปิดรับประสบการณ์ต่ า มีคะแนนดิบ 13 ถึง 46 เป็นคนมีแนวโน้มที่จะไม่ค่อยสนใจงานศิลปะหรือความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ มี
ความอยากรู้เพยีงเล็กน้อยเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ หรือสังคมศาสตร์ ชอบวิธีการคิดแบบเดิม ๆ ไม่ค่อยคิดค้นหาวิธีใหม่ ๆ 
และเป็นคนที่หลีกเลี่ยงหรือไม่ย่อมรับงานที่ดูแปลกประหลาด (Lee & Ashton, 2009) 
 

อภิปรายผล 

 มาตรวัดบุคลิกภาพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
1. ผลการพัฒนามาตรวัด 
 1.1 ผลการวิเคราะห์ความตรงเชิงเนื้อหาปรากฎว่า ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับนิยายศัพท์เฉพาะมีค่า I-CVI 
มากกว่า 0.78 และ S-CVI มากกว่า 0.90 มีความสอดคล้องกับเกณฑ์ของ Polit, Beck and Owen (2007) แสดงว่าผู้วิจัยสร้างข้อ
ค าถามได้ตรงตามนิยายศัพท์เฉพาะ ซึ่งหมายถึง ข้อค าถามเหล่านั้นมีเนื้อหาตรงตามโมเดลบุคลิกภาพของ Lee and Ashton (2004) 
และผลการวิเคราะห์ดัชนีอ านาจจ าแนกรายข้อปรากฎว่า ข้อค าถามในมาตรวัดมีดัชนีอ านาจจ าแนกรายข้อตั้งแต่ 0.201 ถึง 0.793 
และมีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.972 สอดคล้องกับ Shi, Mo, & Sun (2012); Pallant (2013, p. 104) และ LoBiondo-Wood and 
Haber (2014, p.293) ทีว่่าความเที่ยงต้องมีค่าตั้งแต่ 0.70 ขึ้นไป 
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 1.2 ค่าสถิติที่ใช้พิจารณาความสอดคล้องระหว่างโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ได้แก้ค่า χ2 = 259.415,  df = 146,  
RMSEA = 0.025, CFI = 0.984, TLI = 0.970 และ SRMR = 0.027 ซึ่งสอดคล้องกับงานของ Schumacker and Lomax (2016);  

Kelloway (2014, pp. 22-27)  และ Hooper, Coughlan, and Mullen (2008) ที่มีเกณฑ์ในการพิจารณา χ2/df มีค่าน้อยว่า 2 ค่า
ดัชนี CFI  และ TLI มีค่าใกล้ 1 ค่าดัชนี RMSEA มีค่าน้อยกว่า 0.05 และ ค่าดัชนี SRMR มีค่าน้อยกว่า 0.08 แสดงว่า โมเดล
องค์ประกอบเชิงยืนยันมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ หมายถึงว่ามาตรวัดบุคลิกภาพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายในโรงเรียนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก มี 6 องค์ประกอบ และ 24 องค์ประกอบย่อย สามารถวัดบุคลิกภาพได้ตามทฤษฎี
ของ Lee and Ashton (2004) ทั้งนี้อาจเพราะผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบมาตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของมาตรวัด ซึ่ง
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันในการวิจัยนี้ มีการตรวจสอบหาความสอดคล้องระหว่างข้อมูลเชิงประจักษ์กับทฤษฎีที่ก าหนด 
และยังมีการผ่อนคลายข้อตกลงเบื้องต้นโดยยอมให้ค่าความคลาดเคลื่อนสัมพันธ์กันได้ จึงท าให้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลถูกต้องยิ่งขึ้น 
 

2. ปกติวิสัยของมาตรวัดบุคลิกภาพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
 มาตรวัดบุคลิกภาพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ได้มาจากนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใน 3 จังหวัด ได้แก่จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง จ านวน 1,208 คน ปกติวิสัยนี้สามารถน าไป
เปรียบเทียบบุคลิกภาพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยพิจารณาคะแนนดิบเทียบกับต าแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ ผู้วิจัยได้
แบ่งบุคลิกภาพของนักเรียนเป็น 2 ระดับ คือ ระดับสูง กับต่ า ปกติวิสัยที่ใช้ในการเปรียบเทียบนี้ เป็นปกติวิสัยจากมาตรวัดที่ได้
พัฒนาขึ้นจนมีคุณสมบัติซึ่งมีค่าความตรงเชิงเนื้อหา ค่าอ านาจจ าแนก และค่าความเที่ยงผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด (สมนึก ภัททิยธนี, 
2560, หน้า 274) ปกติวิสัยของมาตรวัดบุคลิกภาพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ฉบับนี้ถือว่ามีความเหมาะสมในการน าไปใช้ เพราะมีความเป็นตัวแทน (Representativeness) และมีความทันสมัย (Recency) 
(Mehrens & Lehman, 1991, p. 225-226) โดยความเป็นตัวแทนคือ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสร้างปกติวิสัยเป็นกลุ่มที่มาจาก
ประชากรเป้าหมาย และมาจากกระบวนการสุม่ในการวิจัย ประชากรเป้าหมาย คือเป็นนักเรียนระดบัมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียน
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก กลุ่มตัวอย่างที่น ามาใช้ในการสร้างปกติวิสัยคือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จ านวน 1,208 คน ได้มาด้วยวิธีการสุ่มหลายขั้นตอนจากกลุ่มประชากรเป้าหมาย ดังนั้นจึงถือได้ว่าปกติ
วิสัยมาตรวัดบุคลิกภาพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจตอนปลายในโรงเรียนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกซึ่งมีความเป็นตัวแทนทีด่ี 
และสอดคล้องกับ สมนึก ภัททิยธนี (2560, หน้า 274) และ Mehrens and Lehman (1991, p. 225-226) 
 เมื่อพิจารณาถึงความทันสมัยของมาตรวัด ถือว่าปกติวิสัยของมาตรวัดบุคลิกภาพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในโรงเรียนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก มีความทันสมัย เพราะเป็นมาตรวัดที่สามารถวัดบุคลิกภาพของนักเรียนระดับมธัยมศึกษาจ
ตอนปลายในโรงเรียนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้ เนื่องจากมาตรวัดนี้มุ่งวัดบุคลิกภาพแบบ 6 ด้านของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนเขตพัฒนาพเิศษภาคตะวันออก เมื่อครูน ามาตรวัดนี้ไปวัดกับนักเรียน และเปรียบเทียบคะแนนกับ
ปกติวิสัยของมาตรวัดบุคลกิภาพก็จะทราบว่านักเรียนมีบุคลิกภาพแต่ละด้านในระดับใด ซึ่ง Lee and Ashton (2004) ได้ท างานวิจัย
นี้หลายครั้ง และทฤษฎีบุคลิกภาพแบบ 6 ด้านนี้ยังได้น าไปใช้และท าการแปลเป็นหลายภาษา ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงถือได้ว่าปกติ
วิสัยของมาตรวัดบุคลิกภาพที่ผูว้ิจัยพัฒนาขึ้นนี้ มีความทันสมัย และสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของ Mehrens and Lehman (1991, 
p. 225-226) 
 จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่ามาตรวัดบุคลิกภาพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออกฉบับนี้เหมาะที่จะน าไปตรวจสอบระดับบุคลิกภาพในแต่ละด้านของนักเรียน โดยน าผลการที่ได้เทียบกับปกติวิสัยที่
สร้างขึ้น เพื่อประกอบการพิจารณาว่านักเรียนมีบุคลิกภาพในแต่ละด้านเป็นอย่างไร และเมื่อเทียบกับปกติวิสัยของกลุ่มนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกแล้วอยู่ในระดับใด แล้วน ามาปรับใช้ในการเสริมสร้างพัฒนา
ความรู้ของนักเรียนให้เป็นไปตามบุคลิกภาพของนักเรียน 
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ข้อเสนอแนะน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. โรงเรียนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกสามารถน ามาตรวัดบุคลิกภาพที่พัฒนาขึ้นนี้ไปใช้วัดบุคลิกภาพของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และตรวจสอบบุคลิกภาพของนักเรียนเฉพาะด้าน โดยเปรียบเทียบกับปกติวิสัยที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เพื่อ
ทราบระดบับุคลิกภาพในแต่ละด้านของนักเรยีนเมื่อเทียบกับกลุ่มของนักเรยีนระดบัมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนเขตพัฒนากิจ
พิเศษภาคตะวันออก 
 2. โรงเรียนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกสามารถน าผลการตรวจสอบระดับบุคลิกภาพในแต่ละด้านของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีบุคลิกภาพที่ดีขึ้น และสอดคล้องกับบุคลิกภาพของ
นักเรียน 
 3. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกสามารถน าผลที่ได้จากมาตรวัดบุคลิกภาพ
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อในรู้ว่าตนเองมีบุคลิกภาพเป็นอย่างไร 
 

ข้อเสนอแนะการวิจัยต่อไป 
 1. ควรมีการพัฒนามาตรบุคลิกภาพกับกลุ่มนักเรียนอื่นๆ ที่ไม่ใช้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เช่น นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น นักเรียนระดับอาชีวศึกษาที่อยู่ในเขตอื่นๆ 
 2. ควรการสร้างปกติวิสัยของนักเรียน นักศึกษา กลุ่มอื่นๆ ที่ไม่ใช่นักเรียระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และเปรียบเทียบเกณฑ์ปกติวิสัยของบุคลิกภาพของแต่ละกลุ่มของนักเรียน 
 3. ควรมีการสร้างสมการท านายบุคลิกภาพกับอาชีพ เพื่อให้ทราบว่านักเรียนที่มีลักษณะบุคลิกภาพแบบนี้มีความ
เหมาะสมกับอาชีพอะไร 
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