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บทคดัย่อ 
  การวจิยัครัง้นี้ มจีุดมุ่งหมายเพื่อแสดงหลกัฐานความเทีย่งตรงเชงิโครงสรา้งและความเชื่อมัน่ของแบบวดั 
กลวธิานป้องกนัตนเอง โดยกลุ่มตวัอย่างเป็นนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 จ านวน 621 คน ซึง่ได้มาจากการสุ่ม 
แบบสองขัน้ตอน เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัเป็นแบบวดักลวธิานป้องกนัตนเองแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั
ผลการวจิยั พบว่า ค่าน ้าหนักองค์ประกอบด้านปฏกิริยิาก้าวร้าว ด้านปฏกิริยิาถดถอยหรอืหนีและด้ านปฏกิริยิา
ประนีประนอมหรอืทดแทน มคี่า 0.72, 0.90 และ 0.88 ตามล าดบั ส่วนโมเดลการวดักลวธิานป้องกนัตนเอง 
มคีวามสอดคล้องกลมกลนืกบัขอ้มูลเชงิประจกัษ์  ( 2 =55.19, 2 /df=1.31, p=0.08, GFI=0.99, AGFI=0.99, 
CFI=1.00, SRMR=0.03, RMSEA=0.02) สว่นความเทีย่งตรงเชงิโครงสรา้งจากการค านวณดว้ยสตูร 

kk ST  ของไฮซ์
และบอหน์สเตดท์ (Heise; & Bohrnstedt) พบว่า มคี่า 0.85 และความเชื่อมัน่ของแบบวดัจากการค านวณดว้ยสตูร
สมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบคั (Cronbach) และสูตรสมัประสทิธิค์วามเชื่อมัน่แบบคะแนนจรงิสมัพนัธ์ของ 
เฟลดต–์ราช ู(Feldt; & Raju) พบว่า มคี่า 0.87 และ 0.89 ตามล าดบั 
 
ค าส าคญั: กลวธิานป้องกนัตนเอง, ความเทีย่งตรง, ความเชื่อมัน่, การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ 
 

Abstract 
 The purpose of this research was to investigate the evidence of validity and reliability of defense 
mechanism test. The participants were 621 students of Matthayomsuksa III, select though two–stage 
random sampling. The instrument used was rating scale for defense mechanism. The factor loading of 
aggressive reaction, flight or withdrawal reaction and compromise or substitute reaction were 0.72, 0.90 
and 0.88 respectively. The measurement model created by the researcher agreed with the empirical data 
from using goodness of fit measure ( 2 =55.19, 2 /df=1.31, p=0.08, GFI=0.99, AGFI=0.99, CFI=1.00, 
SRMR=0.03, RMSEA=0.02) The evidence of validity from using 

kk ST of Heise & Bohrnstedt was 0.85. The 
reliability from using  –Coefficient of Cronbach and Feldt & Raju were 0.87 and 0.89 respectively.  
 
Keyword:  defense mechanism, validity, reliability, confirmatory factor analysis
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บทน า 
  เนื่องจากคนเราต้องอยู่รวมกนัเป็นกลุ่มและโดย
ธรรมชาติของคนเรานั ้นเมื่อรู้จ ักกันใหม่ๆ การ
แสดงออกทางสงัคม จะเตม็ไปดว้ยความระมดัระวงัตวั
หรอือาจมคีวามกงัวลเรื่องมารยาท เพราะสิง่ส าคญัที่
คนเราตอ้งการคอืการไดร้บัการยอมรบัจากคนในสงัคม  
คนเราควรเรยีนรู้วธิีการแสดงออกทางอารมณ์ที่มต่ีอ
เหตุการณ์และสิง่ของทีเ่หมาะสม เพื่อพฒันาคลกิภาพ
ของตนไปสูภ่าวะ “ความเป็นคนเตม็โดยสมบรูณ์”  
(Self–Actualized) [1] 
 บุคลิกภาพที่แตกต่างกันของบุคคล มีปจัจัยที่
เกี่ยวข้องหลายประการ เช่น พนัธุกรรม สิง่แวดล้อม 
ฐานะทางเศรษฐกจิ เป็นต้น กลวธิานป้องกนัตนเอง 
(Defense Mechanism)  เป็นบุคลกิภาพทางสงัคม
อย่างหนึ่งที่ช่วยปรบัจติใจให้มีความสมดุล หลงัจาก
เกิดภาวะคับข้องใจ  เป็นการช่วยลดความทุกข ์
ความเครียด ความวิตกกงัวล รวมถึงเป็นการท าให้
เห็นคุณค่าในตนเอง คนเรามีการใช้กลวิธานป้องกนั
ตนเองแตกต่างกัน หากมีการใช้กลวิธานป้องกัน
ตนเองในระดบัทีพ่อเหมาะ จะท าใหม้กีารปรบัตวัได้ด ี
ทุกคนย่อมมกีารใชก้ลวธิานป้องกนัตนเอง แต่ไม่ทราบ
ว่าตนใชก้ลวธิานป้องกนัตนเองวธิกีารใดในพฤตกิรรม
ที่แสดงออกมาและใช้ในระดับใด  มีนักจิตวิทยา
พยายามทีจ่ะเขา้ใจพฤตกิรรม ลกัษณะบุคลกิภาพของ
บุคคลหรอืการศกึษาถงึจติวทิยาทีเ่กี่ยวกบัพฤติกรรม
ของคนเราหรอืทีรู่้จกัในชื่อของ “ไซควิ” (PSY–Q) [2] 
โดยการพยายามสรา้งแบบวดั เพื่ออธบิายบุคลกิภาพ
ของคนเรา แต่ยังไม่สามารถที่จะอธิบายได้อย่าง
ละเอยีดทุกแง่มุม เน่ืองจากบุคลกิภาพของคนเราไม่ว่า
ดา้นใด เป็นสิง่ทีไ่ม่แน่นอน มกีารเปลีย่นแปลงไปตาม
วัยและการเรียนรู้พฤติกรรมทางสังคมและทาง
วฒันธรรม 
 การที่ ส าม า รถ รู้ ไ ด้ ว่ า มีตนมีร ะดับ กา ร ใ ช้ 
กลวธิานป้องกนัตนเองมากน้อยเพยีงใด จ าเป็นต้องมี
การวัดพฤติกรรมและต้องอาศัยเครื่องมือวัดที่มี
คุณภาพ ตวัอย่างเช่น ถ้าคนๆ หนึ่งมกีารใช้กลวธิาน
ป้องกนัตนเองดา้นเกบ็กดมากเกนิไป จะท าใหค้นๆ นัน้
กลายเป็นคนทีน่ิ่งเฉยและเมื่อเขาเจอเหตุการณ์ทีท่ าให้

เขาไม่พอใจ คนอื่นไม่สามารถบอกได้ว่าคนๆ นัน้มี
ความรูส้กึทีแ่ทจ้รงิเป็นอย่างไร แต่ไม่ไดห้มายความว่า
เขาไม่ไดรู้ส้กึอะไร ยิง่ไปกว่านัน้หากมกีารใชก้ลวธิาน
ป้องกันตนเองด้านน้ีซ ้าและบ่อยจนเกินไป จะท าให้
คนๆ นัน้แสดงพฤติกรรมที่ไม่ตรงกับความรู้สึกที่
แท้จริงของตัวเองจนขาดความเป็นตัวของตัวเองไป 
ในทีส่ดุ        
 ในการวดับุคลกิภาพของกลวธิานป้องกนัตนเอง  
เพื่อใหไ้ดผ้ลตรงกบัความเป็นจรงิ ต้องอาศยัเครื่องมอื
วดัที่มคีุณภาพ โดยเครื่องมอืวดัที่มีคุณภาพจะส่งผล
ต่อความน่าเชื่อถอืของผลการวจิยั คุณสมบตัทิีน่ับว่ามี
ความส าคญัอย่างมาก ส าหรบัการบ่งบอกถงึคุณภาพ
ของเครื่องมอืวดัทีใ่ชใ้นการวจิยัคอื ความเทีย่งตรงและ
ความเชื่อมัน่  ดงันัน้ การทีจ่ะสามารถวดัระดบัการใช้
ก ล วิ ธ า น ป้ อ ง กั น ต น เ อ ง ไ ด้ อ ย่ า ง ถู ก ต้ อ ง 
และน าผลของการวดัไปใช้ประโยชน์ได้นัน้ เครื่องมอื 
ทีใ่ชใ้นการวดั จงึจ าเป็นตอ้งมคีวามเทีย่งตรงและความ
เชื่อมัน่สูง ผู้วิจยัจึงมีความสนใจที่จะแสดงหลกัฐาน
ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างและความเชื่อมัน่ของ 
แบบวดักลวิธานป้องกนัตนเองที่ผู้วิจยัสร้างขึ้นตาม
แนวคดิของสวนา  พรพฒัน์กุล [3] ซึง่แบ่งคุณลกัษณะ
ของกลวิธานป้องกันตนเองออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 
ด้านปฏิกิริยาก้าวร้าว ด้านปฏิกิริยาถดถอยหรือหนี
และด้านปฏิกิริยาประนีประนอมหรือทดแทน โดย
ท าการศึกษากับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่  3 
เนื่องจากเป็นวยัที่มกีารเปลีย่นแปลงทางดา้นร่างกาย
และด้านอารมณ์ ซึ่งมีส่วนส่งผลต่อบุคลิกภาพของ
นักเรียน เพื่อผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถน าไปวัดระดับ 
การใช้กลวิธานป้องกันตนเองของนักเรียน จะได ้
ทราบว่านักเรียนมีการใช้กลวิธานป้องกันตนเอง 
ด้านใดและอยู่ในระดับใด นักเรียนสามารถเลือกใช้ 
กลวิธานป้องกันตนเองที่เป็นประโยชน์และหาก
นักเรียนเลือกใช้กลวิธานป้องกันตนเองด้านที ่
เป็นโทษ ผู้ที่เกี่ยวข้องจะได้มีการจัดกิจกรรมให้
นักเรียนได้ปรับพฤติกรรม เพื่อให้มีบุคลิกภาพและ
สขุภาพจติทีด่ขี ึน้ 
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วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 
 งานวจิยัครัง้นี้ ไดย้ดึแนวคดิของสวนา พรพฒัน์
กุล [3] ซึ่งได้แบ่งคุณลกัษณะของกลวิธานป้องกนั
ต น เ อ ง ( Defense Mechanism) อ อ ก เ ป็ น  
3 ด้าน คือ ด้านปฏิกริยิาก้าวร้าว มพีฤติกรรมบ่งชี ้
ได้แก่ การเรียกร้องความสนใจ การตอบโต้ทนัควัน 
การกา้วรา้วต่อสิง่ทดแทนและการกล่าวโทษผูอ้ื่น ดา้น
ปฏกิริยิาถดถอยหรอืหนี มพีฤตกิรรมบ่งชี้ ไดแ้ก่ การ
หลบไปอยู่คนเดยีว การเกบ็กด การถดถอย การเพ้อ
ฝนัและการปฏิเสธ และด้านปฏิกิริยาประนีประนอม
หรอืทดแทน มพีฤตกิรรมบ่งชี ้ไดแ้ก่ การทดเทดิ การ
ทดแทน การชดเชย การเลยีนแบบและการหาเหตุผล
เขา้ขา้งตวัเอง 
 
วิธีการด าเนินการวิจยั 

1. ศกึษาแนวคดิของกลวธิานป้องกนัตนเอง โดย
ยดึตามแนวคิดของสวนา  พรพัฒน์กุล [3] แล้วจึง
เขยีนนิยามปฏบิตักิารและสรา้งขอ้ค าถามตามแนวคดิ
และใหค้รอบคลุมนิยามปฏบิตักิาร   

2. หาค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบวดัโดยน า
แบบวัดกลวิธานป้องกันตนเองไปทดลองใช้กับ
นักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 124 คน 
พจิารณาขอ้ค าถามทีม่ ีr>0.20 เและทดลองตรวจสอบ
ความเชื่อมัน่ของแบบวดัก่อนน าไปเกบ็ขอ้มลูจรงิ 

3. เก็บข้อมูลจรงิกบันักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 621 คน และตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบ
วดั ตรวจสอบความเหมาะสมของขอ้มูล ก่อนน าขอ้มูล
ไปวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory 
Factor Analysis) เน่ืองจากการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ
เชงิยนืยนัเป็นการวเิคราะหท์างสถติขิ ัน้สงู ขอ้มูลทีจ่ะ
น าไปวเิคราะหจ์ าเป็นตอ้งมคีวามเหมาะสมและเป็นไป
ตามเกณฑ ์สิง่ทีพ่จิารณา ไดแ้ก่ ลกัษณะการแจกแจง
ของข้อมูลว่ามีการแจกแจงเป็นโค้งปกติหรือไม่ ซึ่ง
พิจารณาค่าความเบ้และค่าความโด่ง ควรมีค่าไม่
เกนิ  0.50  พจิารณาค่าสถิติ Kaiser–Mayer–Olkin 
(KMO) ซึง่ควรมคี่าไม่น้อยกว่า 0.50 พจิารณาค่าสถติ ิ
Bartlett’s Test of Sphericity ควรมนีัยส าคญัทางสถติิ
และพิจารณาค่าสัมประสิทธิส์หสัมพันธ์ว่าข้อมูลมี

ความสมัพนัธ์กนัหรือไม่ ควรมีค่าอยู่ระหว่าง 0.20–
0.60  เนื่องจากหากตวัแปรคู่ใด มคี่าสหสมัพนัธ์น้อย
กว่า 0.20 แสดงว่าตวัแปรคู่นัน้มคีวามสมัพนัธก์นัน้อย 
ไม่สามารถวดัในสิง่เดียวกนัได้ แต่หากตัวแปรคู่ใดมี
ความสมัพนัธ์กนัมากกว่า 0.60 แสดงว่าตวัแปรคู่นัน้
เสมอืนเป็นตวัแปรตวัเดยีวกนั 

4. ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างด้วย
วธิกีารวเิคราะหอ์งค์ประกอบเชงิยนืยนั(Confirmatory 
Factor Analysis) [4]  โดยท าการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับแรก (First Order 
Confirmatory Factor Analysis)  เพื่อตรวจสอบ 
คุณสมบัติของข้อค าถามว่าสามารถเป็นตัวแทนที่
แท้จรงิของตวัแปรสงัเกตได้หรอืไม่และการวเิคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัสอง (Second Order 
Confirmatory Factor Analysis) เพื่อทดสอบคุณสมบตั ิ
ของตวัแปรสงัเกตได้ว่าสามารถเป็นตวัแทนที่แท้จรงิ
ของแต่ละองค์ประกอบได้หรือไม่ โดยการพิจารณา
ค่าสถิติไค–สแควร์ต้องไม่มีนัยส าคัญทางสถิต ิ
พิจารณาค่าอตัราส่วนของไค–สแควร์กบัองศาอิสระ
ควรมีค่าไม่เกิน 2.00 และไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  
ค่ารากของค่าเฉลี่ยก าลงัสองของความคลาดเคลื่อน
โดยประมาณ (RMSEA) ควรมีค่าน้อยกว่า 0.06   
ค่ารากของค่าเฉลี่ยก าลังสองของเศษเหลือในรูป
คะแนนมาตรฐาน (SRMR) ควรมีค่าน้อยกว่า 0.08 
ส่วนค่าดัชนีวัดความกลมกลืน (GFI) ค่าดัชนีความ
กลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) และค่าดัชนีความ
กลมกลนืเปรยีบเทยีบ (CFI) ควรมคี่าไม่น้อยกว่า 0.90 

5 .  การแสดงหลักฐานความ เที่ ย งตรง เชิง
โครงสร้างจากการวเิคราะห์หาความสมัพนัธ์ระหว่าง
คะแนนจรงิกบัคะแนนองคป์ระกอบโดยใชส้ตูร 

kk ST  
ของไฮซ์และบอห์นสเตดท์ (Heise; & Bohrnstedt) 
เป็นการหาค่าความแปรปรวนร่วมระหว่างขอ้ค าถาม 
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรายข้อและวิเคราะห์
องค์ประกอบด้วยวธิ ีPrinciple Component Analysis 
ไดค้่าน ้าหนักองคป์ระกอบของขอ้ค าถามแต่ละขอ้จาก
องคป์ระกอบที ่k 

6. หาค่าความเชื่อมัน่ของแบบวดักลวธิานป้องกนั
ตนเองจากการค านวณด้วยสูตรสัมประสิทธิค์วาม
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เชื่อมัน่แอลฟา ( –Coefficient)  ของครอนบาค 
(Cronbach) และสูตรสมัประสทิธิค์วามเชื่อมัน่แบบ
คะแนนจรงิสมัพนัธข์องเฟลดต์–ราชู (Feldt; & Raju) 
[5]  
 
ผลการวิจยั 

1 .  ผลการตรวจสอบความ เหมาะสมของ 
ข้อมูล ก่อนน าข้อมูลไปวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยัน พบว่า มีค่าความเบ้อยู่ระหว่าง (–0.20) ถึง 
0.06 ค่าความโด่ง มคี่าอยู่ระหว่าง (–0.48) ถงึ (–0.11) 
นัน่คอื ขอ้มูลมแีนวโน้มของการแจกแจงเป็นโคง้ปกต ิ
เมื่อพิจารณาค่าสถิติ KMO พบว่า มีค่า 0.85 เมื่อ
พจิารณาค่า Bartlett’s Test of Sphericity พบว่า  
มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และจากการพจิารณา
ค่าสัมประสิทธิส์หสัมพันธ์ พบว่า มีค่าสัมประสิทธิ ์
สหสมัพนัธ์อยู่ระหว่าง 0.21–0.54 โดยด้านปฏิกิริยา
ก้าวร้าวมีค่าสัมประสิทธิส์หสัมพันธ์อยู่ ระหว่ าง  
0.21–0.54 ด้ านปฏิกิ ริย าถดถอยหรือหนี  มีค่ า
สมัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ยู่ระหว่าง 0.21–0.45 และ 
ด้านปฏิกิริย าประนีประนอมหรือทดแทนมีค่ า
สัมปร ะสิทธิ ส์ หสัมพันธ์ อยู่ ร ะหว่ า ง  0.21–0.49  
จากการตรวจสอบความเหมาะสมของข้อมูล พบว่า 
ข้อมูลที่ได้มีความเหมาะสมที่จะน าไปวิเค ราะห์
องคป์ระกอบเชงิยนืยนั 

2. ผลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัอนัดบั
แรก ซึ่งแยกวิเคราะห์เ ป็นรายด้าน พบว่า ด้าน
ปฏกิริยิากา้วรา้ว มคี่าน ้าหนักองคป์ระกอบอยู่ระหว่าง 
0.31–0.72 ส่วนผลการตรวจสอบความสอดคล้อง
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ของโมเดล พบว่า  
มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่า 
ไค–สแควรเ์ท่ากบั 155.58 และไม่มนีัยส าคญัทางสถติ ิ
ค่าอตัราส่วนของไค–สแควร์กบัองศาอสิระ มคี่า 1.38 
ค่ารากของค่าเฉลี่ยก าลงัสองของความคลาดเคลื่อน
โดยประมาณ (RMSEA) มคี่า 0.03 ค่ารากของค่าเฉลีย่ 
ก าลังสองของเศษเหลือในรูปคะแนนมาตรฐาน 
(SRMR) มคี่า 0.04 ค่าดชันีวดัความกลมกลนื (GFI) 
มีค่ า 0.98 ค่าดัชนีความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว 
(AGFI)  มีค่ า  0.95 และค่ าดัชนี ความกลมกลืน

เปรยีบเทยีบ (CFI) มคี่า 0.99 ด้านปฏกิริยิาถดถอย
หรือหนี พบว่า มคี่าน ้าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง  
0.32–0.77 ส่วนผลการตรวจสอบความสอดคล้อง
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ของโมเดล พบว่า  
มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่า 
ไค–สแควร ์เท่ากบั 374.35 และไม่มนียัส าคญัทางสถติ ิ
ค่าอตัราส่วนของไค–สแควร์กบัองศาอสิระ มคี่า 1.66 
ค่ารากของค่าเฉลี่ยก าลงัสองของความคลาดเคลื่อน
โดยประมาณ (RMSEA) มคี่า 0.04 ค่ารากของค่าเฉลีย่
ก าลังสองของเศษเหลือในรูปคะแนนมาตรฐาน 
(SRMR) มคี่า 0.05 ค่าดชันีวดัความกลมกลนื (GFI)  
มีค่ า 0.95 ค่าดัชนีความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว 
(AGFI)  มีค่ า  0.92 และค่ าดัชนี ความกลมกลืน
เปรียบเทียบ (CFI) มีค่า 0.96 และด้านปฏิกิริยา
ประนีประนอมหรือทดแทน พบว่า มีค่าน ้ าหนัก
องค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.31–0.61 ส่วนผลการ
ตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจกัษ์ของโมเดล พบว่า โมเดลมคีวามสอดคลอ้งกบั
ข้อมูลเชิงประจักษ์  โดยมีค่าไค–สแควร์ เท่ากับ 
351.74 และไม่มนีัยส าคญัทางสถติิ ค่าอตัราส่วนของ 
ไค–สแควร์กับองศาอิสระ มีค่ า 1.79 ค่ารากของ
ค่าเฉลีย่ก าลงัสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ 
(RMSEA) มคี่า 0.05 ค่ารากของค่าเฉลีย่ก าลงัสองของ 
เศษเหลอืในรูปคะแนนมาตรฐาน (SRMR) มคี่า 0.05 
ค่าดัชนีวัดความกลมกลืน (GFI) มีค่า 0.94 ค่าดัชนี
ความกลมกลืนที่ปรบัแก้แล้ว (AGFI) มคี่า 0.91 และ
ค่าดชันีความกลมกลนืเปรยีบเทยีบ (CFI) มคี่า 0.95 

3. ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชงิยนืยนัอนัดบั
สอง พบว่า ค่าน ้ าหนักองค์ประกอบด้านปฏิกิริยา
ก้าวร้าว มีค่ า  0.72 ด้านปฏิกิริยาถดถอย 
หรอืหนี มคี่า 0.90 และด้านปฏกิริยิาประนีประนอม
หรือทดแทน มีค่า 0.75 เมื่อพิจารณาค่าน ้าหนัก
องค์ประกอบของตัวแปรสังเกตได้ พบว่า มีค่าอยู่
ระหว่าง 0.36–0.86 และผลการตรวจสอบความ
สอดคล้องกลมกลืนกบัขอ้มูลเชงิประจกัษ์ของโมเดล 
กลวธิานป้องกนัตนเอง พบว่า โมเดลมคีวามสอดคลอ้ง
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าไค–สแควร์ เท่ากับ 
55.19 และไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ ค่าอตัราส่วนของ 
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ไค–สแควร์กับองศาอิสระ มีค่า 1.31 ค่ารากของ
ค่าเฉลีย่ก าลงัสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ 
(RMSEA) มคี่า 0.02 ค่ารากของค่าเฉลีย่ก าลงัสองของ
เศษเหลอืในรูปคะแนนมาตรฐาน (SRMR) มคี่า 0.03 
ค่าดัชนีวัดความกลมกลืน (GFI) มีค่า 0.99 ค่าดัชนี
ความกลมกลืนที่ปรบัแก้แล้ว (AGFI) มคี่า 0.99 และ
ค่าดชันีความกลมกลืนเปรยีบเทยีบ (CFI) มคี่า 1.00 
และผลการแสดงหลกัฐานความเทีย่งตรงเชงิโครงสรา้ง 
ที่ค านวณด้วยสูตร

kk ST ของไฮซ์และบอห์นสเตดท ์
(Heise; & Bohrnstedt) พบว่า มค่ีา 0.85 

4 .  ผลการหาค่ าความเชื่ อมั น่ของแบบวัด 
กลวิธานป้องกันตนเองจากการค านวณด้วยสูตร
สัมประสิทธิค์วามเชื่อมัน่แอลฟาของครอนบาค 
(Cronbach) และสูตรสัมประสิทธิค์วามเชื่อมัน่แบบ
คะแนนจรงิสมัพนัธข์องเฟลดต์–ราชู (Feldt; & Raju) 
พบว่า มคี่า 0.87 และ 0.89 ตามล าดบั 

5. ผลการวจิยัระดบัการใชก้ลวธิานป้องกนัตนเอง
ข อ ง นั ก เ รี ย น ชั ้น มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ปี ที่  3 ที่ เ ป็ น 
กลุ่มตวัอย่าง พบว่า นักเรยีนมกีารใชก้ลวธิานป้องกนั
ตนเองโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X =211.79) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักเรียนมีการใช้ 
กลวิธานป้องกันตนเองด้านปฏิกิริยาก้าวร้าวอยู่ใน
ระดับปานกลาง ( X =59.24) ระดับการใช้กลวิธาน
ป้องกันตนเองด้านปฏิกิริยาถดถอยหรือหนีอยู่ใน 
ระดบัปานกลาง ( X =77.53) และระดบัการใชก้ลวธิาน
ป้องกันตนเองด้านปฏิกิริยาประนีประนอมหรือ 
ทดแทนอยู่ในระดบัสงู ( X =75.02) 
 
อภิปรายผลการศึกษา 

เมื่อหาค่าความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของกล
วธิานป้องกนัตนเองดว้ยวธิกีารวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ
เชงิยนืยนั พบว่า ดา้นปฏกิริยิากา้วรา้ว ดา้นปฏกิริยิา
ถดถอยหรือหนีและด้านปฏกิิรยิาประนีประนอมหรือ
ทดแทน มคี่าน ้าหนักองค์ประกอบของตัวแปรสงัเกต
ได้ มคี่าเป็นไปตามเกณฑ์คอืมากกว่า 0.30 [5] เมื่อ
พจิารณาค่าไค–สแควรค์่าอตัราสว่นของไค–สแควรก์บั
องศาอิสระ ค่ารากของค่าเฉลี่ยก าลังสองของความ
คลาดเคลื่อนโดยประมาณ (RMSEA) ค่ารากของ

ค่าเฉลีย่ก าลงัสองของเศษเหลอืในรปูคะแนนมาตรฐาน 
(SRMR) ค่าดัชนีวัดความกลมกลืน (GFI) ค่าดัชนี
ความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) และค่าดัชนี
ความกลมกลนืเปรยีบเทยีบ (CFI) พบว่า แต่ละค่ามคี่า
เป็นไปตามเกณฑ์ [4] แสดงว่าโมเดลการวดักลวธิาน
ป้องกนัตนเองมคีวามสอดคลอ้งกลมกลนืกบัขอ้มูลเชงิ
ประจักษ์ นัน่คือ แบบวัดมีความเที่ยงตรงเชิง
โครงสรา้งของกลวธิานป้องกนัตนเอง 

ในการแสดงหลกัฐานความเทีย่งตรงเชงิโครงสรา้ง
จากการหาความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนจริงกับ
คะแนนองคป์ระกอบโดยใชสู้ตร 

kk ST   ของไฮซ์และ
บอหน์สเตดท ์(Heise; & Bohrnstedt) พบว่า มคี่าเป็น
ตามเกณฑ์คือมากกว่า 0.80 [6] นัน่คือ แบบวัด 
กลวธิานป้องกนัตนเองมคีวามเทีย่งตรงเชงิโครงสรา้ง 

การหาค่าความเชื่อมัน่ของแบบวัดกลวิธาน
ป้องกนัตนเองจากการค านวณด้วยสูตรสมัประสทิธิ ์
ความเชื่อมัน่แอลฟาของครอนบาค (Cronbach) และ
สตูรสมัประสทิธิค์วามเชื่อมัน่แบบคะแนนจรงิสมัพนัธ์
ของเฟลดต–์ราช ู(Feldt; & Raju) พบว่า มคี่ามากกว่า 
0.70 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ เนื่องจากเครื่องมือวัด
ความรูส้กึและจติพสิยั ควรมคี่าความเชื่อมัน่ไม่ต ่ากว่า 
0.70 [7-8] นัน่คือ แบบวัดกลวิธานป้องกันตนเอง 
ที่ผู้วิจยัสร้างขึ้นมีคุณภาพของความเชื่อมัน่ทัง้ฉบับ 
อยู่ในระดบัทีย่อมรบัได ้ 
 
ข้อเสนอแนะ 

1.  ข้อเสนอแนะด้านการน าผลการวิจยัไปใช้ 
แบบวัดกลวิธ าน ป้องกันตนเองที่ ส ร้า งขึ้น

ประกอบด้วยองค์ประกอบด้านปฏกิริยิาก้าวร้าว ด้าน
ปฏกิริยิาถดถอยหรอืหนีและดา้นปฏกิริยิาประนีประนอม
หรอืทดแทน ผูเ้กีย่วขอ้งสามารถน าไปใชใ้นการส ารวจ
พฤติกรรมที่นักเรียนแสดงออกในการป้องกนัตนเอง 
เพื่ อ ใช้ เ ป็นข้อมูลพื้ นฐ านประกอบการพัฒนา 
จัดกิจกรรมการพัฒนาผู้ เ รียนให้มีพฤติกรรมที่ 
พึงประสงค์หรืออาจใช้ควบคู่กับการสังเกตหรือ 
การสมัภาษณ์เป็นรายบุคคลในกรณีที่พบพฤติกรรม 
ที่ไม่พึงประสงค์ ท าให้ทราบถึงสาเหตุที่แท้จริงของ 
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การมีพฤติกรรมดังกล่าว ซึ่งจะน าไปสู่การปรับลด
พฤตกิรรม เพื่อใหม้พีฤตกิรรมทีเ่หมาะสมต่อไป 
 

2.  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจยัครัง้ต่อไป 
2.1 ควรสร้างแบบวัดกลวิธานป้องกนัเอง 

ที่มีรูปแบบข้อค าถามในลักษณะอื่น เช่น ข้อค าถาม
แบบสองขัว้ แบบสถานการณ์ แบบรายงานตนเอง 
เป็นตน้  

2.2 ควรหาค่าความเทีย่งตรงของแบบวดัดว้ย
วิ ธี ก า รอื่ น  เ ช่ น  กา ร วิ เ ค ร า ะห์ หลายลักษณะ 
หลายวิธี การเทียบกับเครื่องมือมาตรฐานที่ว ัด
คุณลักษณะเดียวกัน และการหาค่าความเชื่อมัน่ 
ด้วยวิธอีื่น เช่น ค านวณโดยใช้สูตรสมัประสทิธิโ์อเมก้า
แบบก าหนดน ้าหนกัไม่เท่ากนัของอลัเลน ( w )  

2.3 ควรศึกษาเปรียบ เทียบระดับการใช้ 
กลวิธานป้องกนัตนเองของนักเรียนโดยจ าแนกตาม
แผนการเรียนและระดับชั ้น  รวมถึงการศึกษา
ปฏิสัมพันธ์ระหว่ างแผนการเรียนและระดับชัน้ 
ทีส่ง่ผลต่อคุณลกัษณะกลวธิานป้องกนัตนเอง 
 
กิตติกรรมประกาศ 

การวิจยัเรื่อง การแสดงหลกัฐานความเที่ยงตรง
เชิงโครงสร้างและความเชื่อมัน่ของแบบวดักลวิธาน
ป้ อ ง กันตน เ อ ง ข อ งนั ก เ รี ย น ชั ้น มั ธ ย มศึ กษ า 
ปีที่ 3 ได้รบัทุนอุดหนุนการวจิยัจากบณัฑติวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ปีการศกึษา 2551 และ
กองทุนสนับสนุนการวจิยัศาสตราจารยช์วาล แพรตักุล
ผูว้จิยัขอขอบพระคณุไว ้ณ โอกาสนี้ 
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