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บทคดัย่อ 

 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ (1) พฒันาเคร่ืองมือประเมินสมรรถนะทกัษะการจดัการทางสติปัญญาในเด็ก
ก่อนวยัเรียน และ (2) ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือประเมินสมรรถนะท่ีพฒันาข้ึน กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคือ
นกัเรียนระดบัชั้นอนุบาล อาย ุ4- 6 ขวบ จ านวน 30 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัเป็นเคร่ืองมือประเมินสมรรถนะทกัษะ
การจัดการทางสติปัญญา 5 ด้าน ได้แก่ (1) ความจ าท่ีน ามาใช้งาน (Working memory) (2) การยืดหยุ่นของความคิด 
(Cognitive flexibility) (3) การย ั้ งคิด (Inhibitory control) (4) การควบคุมอารมณ์ (Emotional control) และ (5) การ
วางแผน (Planning) ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือดว้ยการวิเคราะห์ความตรงเชิงเน้ือหา ความตรงเชิงโครงสร้าง ความ
เท่ียง และอ านาจจ าแนก ผลการวจิยัพบวา่ (1) ความตรงเชิงเน้ือหา ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้ง(IOC) ระหวา่ง 0.50 - 1.00 
(2) ความตรงเชิงโครงสร้าง ได้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สันระหว่าง 0.51 – 0.78 (3) ความเท่ียง ได้ค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคระหวา่ง .70 - .80 และ (4) อ านาจจ าแนก มีค่าที (t) ระหวา่ง 1.34 – 8.06 มีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were (1)  to develop performance based instruments assessing the executive 
functions in preschoolers and ( 2)  to examine the executive functions performance assessment instruments quality 
validation. The research samples were 30 kindergartens aged 4-6 years.  The research instruments employed in this 
study were the executive functions performance assessment contained in 5 elements; ( 1)  working memory, ( 2) 
cognitive flexibility, ( 3)  inhibitory control, ( 4)  emotional control and ( 5)  planning.  The quality validations of 
instruments were analyzed by content validity, construct validity, reliability and discriminative power . The research 
findings were as follow: (1) the content validity derived from IOC ranged from 0.57 to 0.93; (2) the construct validity 
showed Pearson’ s correlation coefficient between; 0.51 to 0.78 (3)  The reliability of the tool of assessments from 
using Cronbach’ s alpha coefficient ranged from .70 to .80 and (4)  discriminative power analyzed by t-test ranged 
from 1.34 to 8.06 which were statistically significant at the .05 level 
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บทน า 
 เด็กก่อนวยัเรียน(preschool) เป็นวยัท่ีมีความส าคญั เป็นวยัแห่งการเปล่ียนแปลงพฒันาการทุกดา้นอย่างรวดเร็ว    
ทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา โดยเฉพาะดา้นสติปัญญา เน่ืองจากเซลลส์มองของมนุษยจ์ะพฒันาอยา่ง
มากในช่วง 3 ปีแรกของชีวิต (ศรีเรือน, 2553)  ประกอบกบัเป้าหมายของการพฒันาเด็กไทยในปัจจุบัน ท่ีตอ้งการให้เด็ก
เติบโตเป็นคนดี มีคุณภาพ มีความสุข สามารถสร้างสรรค ์ท าประโยชน์ต่อสงัคม และประสบความส าเร็จในชีวติอยา่งแทจ้ริง
เม่ือโตข้ึน (นวลจนัทร์, 2558) และทกัษะท่ีจะช่วยส่งเสริมให้เด็กไทยบรรลุศกัยภาพเหล่านั้นได ้คือ ทกัษะการจดัการทาง
สติปัญญา หรือ Executive Functions (EF) ซ่ึง EF เป็นกระบวนการทางสติปัญญาในการควบคุมของความคิด การกระท า 
พฤติกรรมในการท างานท่ีมีล าดบัขั้นตอนท่ีซบัซอ้น มีก าหนดกฎเกณฑ ์รวมถึงการควบคุมอารมณ์ ซ่ึงส่งผลต่อพฤติกรรม  
มุ่งความส าเร็จ (goal-directed behaviors) (Zelazo, Frye, 1998; Zelazo, Muller, 2002) โดยมีงานวิจัยพบว่า เด็กก่อนวยัเรียน  
เป็นวยัท่ีสามารถพฒันา EF ไดร้วดเร็วมากท่ีสุด (Best, Miller, 2010)                      

องค์ประกอบตามทฤษฎีเร่ิมแรกนั้ น Zelazo, Frye (1998) ได้ระบุองค์ประกอบของทักษะการจัดการทาง
สติปัญญา (EF) ไว ้ 3 องค์ประกอบดว้ยกัน คือ ความจ าท่ีน ามาใช้งาน (Working memory) การยืดหยุ่นของความคิด 
(Cognitive flexibility) และการยั้งคิด (Inhibitory control) ต่อมา มีผูนิ้ยามองคป์ระกอบของ EF เพ่ิมข้ึน โดยในการวจิยัน้ี
ไดน้ าแนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกบัองค์ประกอบ EF ของ Zelazo และ Frye มาใชเ้ป็นแนวคิดหลกัในกรอบแนวคิดในการ
พฒันาเคร่ืองมือประเมินสมรรถนะ ร่วมกบัแนวคิดของ Sherman, Brooks (2010) ท่ีก าหนดองค์ประกอบ EF เพ่ิมอีก      
2 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ การควบคุมอารมณ์ (Emotional control) และการวางแผน (Planning) โดยทกัษะการจดัการทาง
สติปัญญามีประโยชน์และมีบทบาทส าคญัต่อการพฒันากระบวนการเรียนรู้ของเด็ก ดงัจะเห็นไดจ้ากงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง
จ านวนมาก เช่น Agostino et al. (2010) พบว่า เด็กท่ีมีความจ าท่ีน ามาใช้งาน การย ั้งคิดและการยืดหยุ่นท่ีดี จะมี
ผลสัมฤทธ์ิในการเรียนดา้นคณิตศาสตร์ การอ่านและเขียนดี และความสามารถในการวางแผนมีความเช่ือมโยงกับ
พฒันาการดา้นสติปัญญา ซ่ึงส่งผลต่อความส าเร็จทางการศึกษาของเด็ก (McCormack, Atance, 2011) ในทางกลบักนั 
หากเด็กมีความบกพร่องของทักษะการจัดการทางสติปัญญา จะพบว่า เด็กจะมีปัญหาไม่อยู่น่ิง ซน หรือ สมาธิสั้ น 
(Zelazo, 2006; Sherman, Brooks, 2010) และไม่สามารถรับผิดชอบภาระหนา้ท่ีในบา้นไดรั้บมอบหมาย หรือพฒันาและ
รักษาความสัมพนัธ์ทางสังคมท่ีเหมาะสมได้ (Chana et al., 2008; Gooch et al., 2015) นอกจากน้ีเด็กท่ีมีทักษะการ
จดัการทางสติปัญญามาก จะมีพฤติกรรมการควบคุมตนเองในระดบัดี และมีความยดืหยุน่ทางพฤติกรรมทั้งภายในและ
ภายนอก ท าให้เด็กสามารถอยู่ร่วมกับผูอ่ื้นในสังคมได ้และความสามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้ของเด็ก จะช่วย
ส่งเสริมความสามารถทางสังคมในเด็กก่อนวยัเรียน (Carlson, Wang, 2007) สรุปไดว้า่ ทกัษะการจดัการทางสติปัญญา
เป็นหวัใจส าคญัในการพฒันาเด็กในทุกดา้น (วจิารณ์, 2555) 

ทั้งน้ีในการวดัหรือประเมินทกัษะการจดัการทางสติปัญญา (EF) จ าเป็นตอ้งประเมินจากพฤติกรรมของบุคคล
นั้นท่ีแสดงออกโดยตรง และจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยเก่ียวกับเคร่ืองมือประเมิน EF ท่ีมีการใช้ในปัจจุบัน 
พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นแบบสอบถามท่ีผูป้กครองหรือครูเป็นผูป้ระเมิน เช่น The Behavior Rating Inventory of Executive 
Function – Preschool Version (BRIEF-P) (พิชชาดา, 2556 อา้งจาก Gioia, et al., 2003) แต่ยงัไม่พบงานวิจยัการสร้าง
และพฒันาเคร่ืองมือประเมินสมรรถนะในเด็กก่อนวยัเรียนโดยตรง ซ่ึงการตอบแบบสอบถามของผูป้กครองหรือครู อาจ
มีความคลาดเคล่ือนหรือความล าเอียงในการระบุความสามารถของเด็กได ้ดงันั้นการสร้างเคร่ืองมือประเมินสมรรถนะ
ทกัษะการจดัการทางสติปัญญาในเด็กก่อนวยัเรียนจึงน่าจะเป็นแนวทางท่ีเหมาะสมส าหรับการวดัและประเมินทกัษะ
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การจดัการทางสติปัญญา หรือ Executive functions (EF) และเพ่ือให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งน าไปใชป้ระเมิน EF ของเด็กก่อนวยั
เรียนได ้
 
วตัถุประสงค์การวจิยั 

1. เพื่อพฒันาเคร่ืองมือประเมินสมรรถนะทกัษะการจดัการทางสติปัญญาในเด็กก่อนวยัเรียน 
2. เพื่อตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือประเมินสมรรถนะทกัษะการจดัการทางสติปัญญาในเด็กก่อนวยัเรียน  

 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1. ท าใหไ้ดเ้คร่ืองมือวดัสมรรถนะทกัษะการจดัการทางสติปัญญาในเด็กก่อนวยัเรียน ท่ีมีคุณภาพ 
2. ท าใหเ้กิดประโยชน์ส าหรับผูท่ี้น าเคร่ืองมือวดัท่ีมีคุณภาพไปใช ้ไดแ้ก่ บิดามารดา ผูป้กครอง ครูอาจารย ์

และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการศึกษา เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการประเมินสมรรถนะทกัษะการจดัการทางสติปัญญา 
 
วธีิการวจิยั 
 ประชากรในการวจิยั 
 นักเรียนชั้ นอนุบาล อายุ 4- 6 ขวบ โรงเรียนในสังกัดส านักงานการศึกษาขั้ นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

กลุ่มตวัอย่างในการวจิยั 
นกัเรียนชั้นอนุบาล อาย ุ4- 6 ขวบ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพฒัน์ (วดัโบสถ)์ จ านวน 30 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่มอาย ุ 

คือ กลุ่มอายุ 4 ขวบ 6 เดือน ถึง 5 ขวบ 0 เดือน (54 - 60 เดือน) จ านวน 15 คน และกลุ่มอายุ 5 ขวบ 6 เดือน ถึง 6 ขวบ       
0 เดือน (66 - 72 เดือน) จ านวน 15 คน โดยค านวณอายขุองกลุ่มตวัอยา่งจากวนัเกิดของกลุ่มตวัอยา่งถึงวนัท่ีเก็บขอ้มูล 
 เคร่ืองมือในการวจิยั 
 เคร่ืองมือในการวจิยัคร้ังน้ีคือ เคร่ืองมือประเมินสมรรถนะทกัษะการจดัการทางสติปัญญาในเด็กก่อนวยัเรียน 
โดยมีกระบวนการพฒันาเคร่ืองมือ (ลว้น, องัคณา, 2538) ดงัน้ี 

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งกับนิยาม ทฤษฎีและวิธีการสร้าง ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการทาง
สติปัญญา 

2. เขียนนิยามตามคุณลกัษณะท่ีตอ้งการจะวดัของการจดัการทางสติปัญญา ท่ีมาจากการคน้ควา้เอกสาร
ต่างๆ 

3. ออกแบบเคร่ืองมือประเมินสมรรถนะตามนิยามคุณลกัษณะท่ีจะวดั โดยเคร่ืองมือท่ีสร้างและพฒันาข้ึนไดย้ึด
กรอบแนวคิดจากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งแนวทางในการประเมินทกัษะการจดัการทางสติปัญญาของ Zelazo (Zelazo, 
Frye, 1998; Zelaro, Muller, 2002; Zelazo et al., 2003; Zelazo, 2006; Sherman, Brooks, 2010) และ Monette et al. (2015) ซ่ึง
เคร่ืองมือในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ชุดเคร่ืองมือประเมินสมรรถนะทักษะการจัดการทางสติปัญญาในเด็กก่อนวยัเรียน 5 
องค์ประกอบ มีลกัษณะเป็นเคร่ืองมือประเมินสมรรถนะเชิงปฏิบัติการ (Performance based assessment) และใช้ในการ
ประเมินเด็กเป็นรายบุคคล (Individual test) โดยเด็กเป็นผูล้งมือปฏิบติัดว้ยตนเอง โดยชุดอุปกรณ์ประเมินทกัษะการจดัการ
ทางสติปัญญาและแบบบนัทึกผลคะแนนทั้ง 5 องคป์ระกอบ ประกอบดว้ย 
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3.1 ชุดอุปกรณ์ “จ าไดไ้หมนา้ อยูต่รงไหนเอ่ย?” ส าหรับประเมินความจ าท่ีน ามาใชง้าน (working 
memory) ประกอบดว้ยการ์ดสาธิต 2 ใบและการ์ดทดสอบ 12 ใบ ตวัอยา่งการ์ดทดสอบ ดงัน้ี 

  ดา้นหนา้           ดา้นหลงั 
โดยเรียงล าดับจากระดับง่ายไประดับยาก และแบบบันทึกค าตอบ ลักษณะรูปภาพบนการ์ดทั้ ง

ดา้นหนา้ (ดั้งเดิม) และดา้นหลงั (ภาพทดสอบ) เป็นรูปภาพเดียวกนั แต่ในภาพดา้นหลงัจะมีจุดท่ีระบายสีแตกต่างจาก
ภาพดั้งเดิมท่ีดา้นหนา้ ก่อนเร่ิมการประเมิน ผูว้จิยัจะท าการสาธิตวธีิการประเมินใหเ้ด็กชมดว้ยการ์ดสาธิต จ านวน 2 คร้ัง 
ให้เด็กดูการ์ดรูปภาพทีละดา้น (เร่ิมจากภาพดา้นหน้า และพลิกกลบัเป็นภาพดา้นหลงั) ให้เด็กสังเกตความเหมือนและ
ความแตกต่างของรูปภาพทั้งสองดา้น จนเด็กเขา้ใจวธีิการประเมินแลว้ จึงเร่ิมการประเมินดว้ยการ์ดทดสอบ โดยเด็กจะ
ดูการ์ดรูปภาพดา้นหนา้เป็นเวลา 5 วินาที จากนั้นผูว้จิยัพลิกการ์ดรูปภาพกลบัดา้นหลงั พร้อมถามค าถามวา่ “มีส่วนไหน
ในภาพท่ีแตกต่างไปจากเดิมบา้ง” โดยให้เด็กช้ีหรือบอกต าแหน่งท่ีแตกต่างไปจากเดิม และเด็กจะไม่สามารถเปล่ียน
ค าตอบไปมาได ้ผูว้จิยับนัทึกค าตอบของเด็กเพื่อค านวณคะแนน โดยการ์ดรูปภาพท่ีเด็กตอบไดถู้กตอ้ง 1 รูปคิดเป็น 1 
คะแนน คะแนนรวมทั้งหมด 12 คะแนน ใชเ้วลาในการประเมินประมาณ 8 นาที 

3.2 ชุดอุปกรณ์ “วางตรงไหนดีน้า?” ส าหรับประเมินการยืดหยุ่นของความคิด (cognitive flexibility) 
ประกอบดว้ยกระดานไมส้ าหรับวางการ์ด การ์ดเป้าหมาย 2 ใบ การ์ดทดสอบ 12 ใบ และแบบบนัทึกค าตอบลกัษณะ
การ์ดทดสอบเป็นการ์ดรูปบา้นจ านวน 6 ใบ แบ่งเป็นการ์ดรูปบา้นสีเขียว 2 ใบ การ์ดรูปบา้นสีเขียวมีจุด 2 ใบ การ์ดรูป
บา้นสีแดง 1 ใบ และการ์ดรูปบา้นสีแดงมีจุด 1 ใบ และการ์ดรูปผีเส้ือจ านวน 6 ใบ แบ่งเป็นการ์ดรูปผีเส้ือสีแดง 2 ใบ 
การ์ดรูปผีเส้ือสีแดงมีจุด 2 ใบ การ์ดรูปผีเส้ือสีเขียว 1 ใบและการ์ดรูปผีเส้ือสีเขียวมีจุด 1 ใบ ตวัอยา่งการ์ดทดสอบ ดงัน้ี 

 การ์ดรูปผีเส้ือสีแดง       การ์ดรูปบา้นสีเขียวมีจุด 
ก่อนการประเมิน ผูว้ิจัยท าการสาธิตวิธีการประเมินให้เด็กชมก่อนจ านวน 4 คร้ัง แบ่งเป็นการ

ทดสอบเร่ืองสี 2 คร้ังและรูปร่าง 2 คร้ัง โดยผูว้ิจยัจะน าการ์ดรูปบ้านสีเขียววางบนกระดานไมด้้านซ้ายของผูรั้บการ
ประเมิน (เด็ก) และน าการ์ดรูปผีเส้ือสีแดงวางบนกระดานไมด้า้นขวาของเด็ก พร้อมกบัพูดวา่ “บา้นสีเขียววางดา้นซา้ย
และผีเส้ือสีแดงวางดา้นขวา” จากนั้นใหเ้ด็กสงัเกตสีของภาพในการ์ดท่ีวางตรงกบัสีของการ์ดเป้าหมาย จากนั้นผูว้จิยัยื่น
การ์ดทดสอบให้เด็ก 1 ใบ เพื่อทดสอบความเขา้ใจเร่ืองสีของภาพในการ์ดทดสอบกบัการ์ดเป้าหมาย โดยเด็กจะตอ้งวาง
การ์ดให้ตรงกบัสีของการ์ดเป้าหมาย ท าการสาธิต 2 คร้ัง และเปล่ียนเป็นการสาธิตเร่ืองความเขา้ใจเก่ียวกบัรูปร่างของ
การ์ด วิธีการประเมินคลา้ยกบัการทดสอบเร่ืองสี แต่เด็กจะตอ้งวางการ์ดให้ตรงกบัรูปร่างของการ์ดเป้าหมาย ท าการ
สาธิต 2 คร้ัง หลงัจากท่ีเด็กเขา้ใจเก่ียวกบัวธีิการประเมินเร่ืองสีและรูปร่างแลว้ ผูว้ิจยัจะเพ่ิมเง่ือนไขในการประเมินอีก 1 
ขอ้ คือ ถา้การ์ดไม่มีจุดสีด าท่ีด้านบน จะเป็นการ์ดทดสอบเร่ืองรูปร่าง แต่ถา้การ์ดมีจุดสีด าท่ีด้านบน จะเป็นการ์ด
ทดสอบเร่ืองสี เช่น ถา้ไดก้าร์ดทดสอบท่ีเป็นรูปบ้านสีเขียวและมีจุดสีด า เด็กจะตอ้งน าการ์ดไปวางให้ตรงกบัการ์ด
เป้าหมายท่ีเป็นสีเขียว แต่ถา้ไดก้าร์ดทดสอบท่ีเป็นรูปบา้นสีเขียวและไม่มีจุด เด็กจะตอ้งน าการ์ดไปวางใหต้รงกบัการ์ด
เป้าหมายท่ีเป็นรูปบา้น เป็นตน้ โดยระหวา่งการทดสอบ ผูว้ิจยัจะไม่สามารถยา้ยการ์ดเป้าหมายท่ีวางบนกระดานไมไ้ด ้
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และเด็กไม่สามารถเปล่ียนค าตอบไปมาไดเ้ช่นกนั ในการหยบิการ์ดทดสอบแต่ละคร้ัง ผูว้จิยัจะหยบิการ์ดทดสอบข้ึนมา
ทีละ 1 ใบ (และจะสุ่มการหยิบการ์ดทุกคร้ัง เม่ือเปล่ียนผูรั้บการประเมิน) โดยการ์ดรูปภาพท่ีเด็กวางไดถู้กตอ้ง 1 ใบคิด
เป็น 1 คะแนน คะแนนรวมทั้งหมด 12 คะแนน ใชเ้วลาในการประเมินประมาณ 6 นาที 

3.3 ชุดอุปกรณ์ “ผูช้ายหรือผูห้ญิงนะ” ส าหรับประเมินการยั้งคิด (inhibitory control) ประกอบดว้ยการ์ด
สาธิต 2 ใบเป็นภาพผูช้ายและภาพผูห้ญิงอยา่งละ 1 ใบ การ์ดทดสอบ 12 ใบ แบ่งเป็นภาพผูช้าย 6 ใบและภาพผูห้ญิง 6 
ใบ และแบบบนัทึกค าตอบ ตวัอยา่งการ์ดทดสอบ ดงัน้ี 

   ภาพผูช้าย            ภาพผูห้ญิง 
โดยผูว้จิยัท าการสาธิตวิธีการประเมินให้เด็กดว้ยการ์ดสาธิตก่อน จ านวน 2 คร้ัง  โดยเร่ิมตน้จากการ

หยิบการ์ดรูปเด็กผูช้ายข้ึนมา แลว้พูดว่า “เม่ือหนูเห็นรูปเด็กผูช้าย ให้เด็กตอบว่า ผูห้ญิง” จากนั้นผูว้ิจยัถามซ ้ าอีกคร้ัง 
เพ่ือให้เด็กทวนค าตอบและตรวจสอบความเขา้ใจของเด็ก จากนั้นหยิบการ์ดรูปเด็กผูห้ญิงข้ึนมา แลว้พดูวา่ “เม่ือหนูเห็น
รูปเด็กผูห้ญิง ให้เด็กตอบว่า ผูช้าย” พร้อมกบัถามซ ้ าอีกคร้ัง เม่ือเด็กเขา้ใจวิธีการประเมินแลว้ จึงเร่ิมการทดสอบ โดย
ผูว้จิยัแสดงการ์ดทดสอบใหเ้ด็กดูเป็นเวลา 2 วนิาที และใหเ้ด็กตอบตามเง่ือนไขท่ีก าหนด คือ เห็นการ์ดรูปผูช้าย ใหต้อบ
วา่ “ผูห้ญิง” และเม่ือเห็นการ์ดรูปผูห้ญิง ให้ตอบวา่ “ผูช้าย” โดยเด็กไม่สามารถเปล่ียนค าตอบไปมาได ้และในการหยิบ
การ์ดทดสอบแต่ละคร้ัง ผูว้ิจยัจะหยิบการ์ดแสดงให้เด็กดูทีละ 1 ใบ และผูว้ิจยัจะสุ่มการหยิบการ์ดทุกคร้ัง เม่ือเปล่ียน
ผูรั้บการประเมิน จากนั้นผูว้จิยับนัทึกค าตอบของเด็กเพื่อค านวณคะแนน โดยการ์ดรูปภาพท่ีเด็กตอบไดถู้กตอ้ง 1 ใบคิด
เป็น 1 คะแนน คะแนนรวมทั้งหมด 12 คะแนน ใชเ้วลาในการประเมินประมาณ 4 นาที 

3.4 ชุดอุปกรณ์ “อารมณ์ของฉันเป็นยงัไงน้า” ส าหรับประเมินการควบคุมอารมณ์ (emotional control) 
ประกอบดว้ยการ์ดรูปภาพสถานการณ์ 7 ใบ เป็นการ์ดส าหรับสาธิต 1 ใบ และการ์ดทดสอบแบ่งเป็นเร่ืองของเด็กผูช้าย 
3 ใบและเร่ืองของเด็กผูห้ญิง 3 ใบ เป็นการ์ดท่ีใช้ประกอบการเล่าเร่ือง/สถานการณ์ และด้านหลงัของการ์ดจะมีรูป
ใบหน้าแสดงสีหน้าท่ีถูกตอ้งกบัเร่ือง/สถานการณ์นั้นและเกณฑ์การให้คะแนน เหรียญแสดงรูปใบหน้าแสดงสีหน้า
ทั้งหมด 3 หนา้ คือ หนา้ยิม้ หนา้โกรธ และหนา้ปกติ และแบบบนัทึกค าตอบ ตวัอยา่งของอุปกรณ์ ดงัน้ี 

  ดา้นหนา้   ดา้นหลงั       เหรียญแสดงรูปใบหนา้แสดงสีหนา้ 
โดยผูว้จิยัท าการสาธิตให้เด็กเขา้ใจถึงวธีิการประเมิน 1 คร้ัง โดยหยบิการ์ดสาธิตข้ึนมาแสดงให้เด็ก

ชมพร้อมเล่าเร่ือง/สถานการณ์ เม่ือเล่าเร่ือง/สถานการณ์จบแลว้ ผูว้ิจยัจะถามค าถามว่าเด็กจะรู้สึกอย่างไรและจะท า
อย่างไรต่อสถานการณ์นั้น โดยให้เด็กเลือกเหรียญรูปใบหน้าตามอารมณ์ความรู้สึกของเด็กท่ีมีต่อสถานการณ์ และ
อธิบายถึงเหตุผลท่ีเด็กรู้สึกเช่นนั้น เม่ือเด็กเขา้ใจวธีิการประเมินแลว้ ผูว้จิยัเร่ิมการประเมินโดยใชก้าร์ดทดสอบคร้ังละ 1 
ใบ โดยจะให้การ์ดเล่าเร่ืองตามเพศของเด็ก และบนัทึกค าตอบของเด็กลงในแบบบนัทึก โดยเหรียญรูปใบหน้าท่ีเด็ก
เลือกไดถู้กตอ้งต่อ 1 เร่ืองคิดเป็น 1 คะแนน คะแนนรวมทั้งหมด 3 คะแนน ใชเ้วลาในการประเมินประมาณ 6 นาที  
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 ตวัอยา่งเร่ือง/สถานการณ์สาธิต “วนัหน่ึงแม่พาหนูไปเดินในห้างสรรพสินคา้แลว้หนูเจอของเล่นท่ี
หนูอยากได ้หนูจึงบอกใหแ้ม่ซ้ือให ้แต่แม่บอกกบัหนูวา่แม่ตอ้งเอาเงินเก็บไวซ้ื้อชุดนกัเรียนใหห้นู ถา้ซ้ือของเล่นใหห้นู 
แม่ก็จะไม่มีเงินซ้ือชุดนกัเรียนใหห้นู” 

3.5 ชุดอุปกรณ์ “มาต่อยิม้กนัเถอะจะ้” ส าหรับประเมินการวางแผน (planning) ประกอบดว้ยกระดานไม ้        
1 แผน่ บล็อกไมเ้ป็นตวัต่อรูปใบหนา้ยิม้จ านวน 4 ช้ิน 2 ภาพ การ์ดสาธิต 1 ใบ การ์ดทดสอบ 3 ใบ อุปกรณ์จบัเวลา และ
แบบบนัทึกค าตอบ ตวัอยา่งอุปกรณ์ ดงัน้ี 

              การ์ดทดสอบภาพท่ี 1 
ก่อนเร่ิมการประเมิน ผูว้ิจัยจะสาธิตวิธีการประเมินให้เด็กได้ท าความเข้าใจถึงเง่ือนไขในการ

ประเมินก่อน โดยผูว้ิจยัน ากระดานไมท่ี้มีบล็อกไมต้วัต่อหน้ายิม้ 2 ภาพวางบนกระดานมาวางดา้นหน้าของเด็ก และ
แสดงการ์ดสาธิตให้เด็กต่อบล็อกไมใ้ห้เป็นรูปใบหนา้ยิม้ตามตวัแบบท่ีก าหนดในการ์ดสาธิต โดยมีเง่ือนไขในการต่อ 
คือ เด็กจะสามารถเคล่ือนยา้ยตวัต่อบลอ็กไมไ้ดที้ละ 1 ช้ินจากดา้นบนเท่านั้น และสามารถยา้ยบลอ็กไมไ้ปท่ีช่องใดก็ได ้
แต่จะหยิบบล็อกไมช้ิ้นท่ีอยูด่า้นล่างออกมานอกกระดานไมไ้ม่ได ้ทั้งน้ี ในขั้นสาธิต เด็กสามารถเคล่ือนยา้ยบล็อกไมก่ี้
คร้ังก็ได ้และไม่จ ากดัเวลาในการต่อบลอ็กไม ้จนกวา่เด็กจะเกิดความเขา้ใจในวธีิการเคล่ือนยา้ยบลอ็กไมแ้ละเง่ือนไขใน
การประเมิน จึงจะด าเนินการทดสอบต่อไปได ้เม่ือเด็กเขา้ใจวิธีการประเมินแลว้ ผูว้ิจยัเร่ิมการประเมินโดยน าการ์ด
ทดสอบมาแสดงใหเ้ด็กดูทีละ 1 ใบ และใหเ้ด็กเคล่ือนยา้ยบลอ็กไมจ้นไดรู้ปแบบเหมือนกบัภาพในการ์ดทดสอบ ผูว้จิยั
จบัเวลาตั้งแต่เด็กเร่ิมเคล่ือนยา้ยบลอ็กไมจ้นต่อบลอ็กไมส้ าเร็จตามแบบในการ์ด ท าเช่นเดียวกนัน้ีกบัการ์ดทดสอบอีก 2 
ใบ ซ่ึงจะเรียงล าดบัจากระดบัง่ายไประดบัยาก ส่วนเกณฑก์ารให้คะแนน คือ ถา้เด็กใชเ้วลาในการต่อบล็อกไมต้ามแบบ
ท่ีก าหนดไม่เกิน 5 นาทีต่อ 1 การ์ดทดสอบ จะได ้1 คะแนน คะแนนรวมทั้ งหมด 3 คะแนน ใช้เวลาในการประเมิน
ประมาณ 15 นาที        

4. น าเคร่ืองมือท่ีสร้างข้ึนตรวจสอบคุณภาพ โดยให้ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาความตรงตามเน้ือหา (Content 
validity) จ านวน 6 ท่าน ในสาขาการวดัผลการศึกษา 2 ท่าน สาขาจิตวิทยาพฒันาการจ านวน 2 ท่าน และอาจารยท่ี์จบ
การศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ เอกปฐมวยั จ านวน 2 ท่าน ด้วยการค านวณหาดัชนีความสอดคลอ้งระหว่างเคร่ืองมือ
ประเมินสมรรถนะกบัเน้ือหา/ จุดประสงค ์(Item objective congruence: IOC)                                                                              

5. น าขอ้มูลมาวิเคราะห์ ซ่ึงผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยผูเ้ช่ียวชาญและมีการปรับปรุงแกไ้ขแลว้ น าไป
ทดสอบ (Try out) กบักลุ่มตวัอยา่งอ่ืน ท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบักลุ่มตวัอยา่งจริง น าขอ้มูลท่ีไดม้าตรวจสอบคุณภาพโดยหา
ความเท่ียง (Reliability) และค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) ของเคร่ืองมือประเมินสมรรถนะ                                 

6. สร้างเกณฑใ์นการแปลความหมายคะแนนเป็นแบบมาตรประเมินค่า                                                                             
7. รวบรวมเคร่ืองมือประเมินสมรรถนะทั้งหมดและเขียนรูปเล่มคู่มือการใชง้าน 

 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล                                                                                                                            

ผูว้ิจยัขออนุญาตท าการวิจยัจากหลกัสูตร โดยท าหนังสือเพ่ือขอความอนุเคราะห์เก็บขอ้มูลถึงผูอ้  านวยการ
โรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง โดยผูว้ิจยัเดินทางไปดว้ยตนเองเพ่ือประสานงานและช้ีแจงวตัถุประสงค์ของการวิจยัให้
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โรงเรียนทราบ พร้อมยืน่หนงัสือขอความยนิยอมจากผูป้กครองหรือผูแ้ทนโดยชอบธรรมใหน้กัเรียนท่ีเป็นกลุ่มเขา้ร่วม
ในการวิจยัคร้ังน้ี วิธีการด าเนินการประเมินสมรรถนะทกัษะการจดัการทางสติปัญญาในเด็กก่อนวยัเรียนในคร้ังน้ีเป็น
การทดสอบแบบรายบุคคล โดยผูว้ิจยัด าเนินการประเมินดว้ยตนเองและมีผูช่้วยวิจยัในการบนัทึกผลการประเมิน และ
ใชเ้วลาในการประเมินดว้ยชุดเคร่ืองมือทั้ง 5 องคป์ระกอบ ประมาณ 30 – 40 นาที   
 
การวเิคราะห์ข้อมูล  

1. การวเิคราะห์ขอ้มูลลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มอยา่งดว้ยสถิติบรรยาย ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย และการค านวณอายขุองกลุ่มตวัอยา่ง 

2. การวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ ดงัน้ี  (ลว้น,องัคณา, 2538)  
2.1 หาความตรงตามเน้ือหา (Content validity) โดยพิจาณาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Item objective 

congruence: IOC) ระหวา่งเคร่ืองมือประเมินสมรรถนะในแต่ละองคป์ระกอบกบัค านิยามเชิงปฏิบติั และแนวคิด ทฤษฎี
ของตวัแปร ตามความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญรวม 6 ท่าน ซ่ึงค่าดชันีความสอดคลอ้งควรมีค่ามากกวา่ 0.50  

2.2 หาความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct validity) โดยใชว้ิธีการค านวณค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
แบบเพียร์สนั (Pearson’s correlation coefficient) ซ่ึงค่า r ควรมีนยัส าคญัทางสถิติอยา่งนอ้ยท่ีระดบั .05 

2.3 หาค่าความเท่ียง (Reliability) โดยวิเคราะห์ค่าความสอดคลอ้งภายใน (Internal consistency) ดว้ยค่า
สมัประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ซ่ึงค่าท่ีไดค้วรมีค่ามากกวา่ .70 

2.4 หาอ านาจจ าแนก (Discrimination) โดยเทคนิค 30 % และทดสอบด้วยค่าที (t) เพื่อทดสอบความ
แตกต่างของค่าเฉล่ียระหวา่งกลุ่มท่ีมีคะแนนสูงและกลุ่มท่ีมีคะแนนต ่า ซ่ึงค่า t ควรมีนยัส าคญัทางสถิติอยา่งนอ้ยท่ี .05      
 
ผลการวจิยั 

1. ผลการพฒันาเคร่ืองมือประเมินสมรรถนะทกัษะการจดัการทางสติปัญญา 5 องคป์ระกอบในเด็กก่อนวยั
เรียน ไดชุ้ดเคร่ืองมือ 5 ชุดอุปกรณ์ ลกัษณะเคร่ืองมือทั้ง 5 เคร่ืองมือเป็นการประเมินเชิงปฏิบติัการ และมีเกณฑก์ารให้
คะแนนท่ีแน่นอน โดยดา้นความจ าท่ีน ามาใชง้าน ดา้นการยดืหยุน่ของความคิด และดา้นการยั้งคิด ประกอบดว้ยค าถาม 
12 ขอ้ในแต่ละดา้น ส่วนดา้นการควบคุมอารมณ์ และดา้นการวางแผน ประกอบดว้ยค าถาม 3 ขอ้ในแต่ละดา้น  

2. ผลการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือประเมินสมรรถนะทกัษะการจดัการทางสติปัญญา 5 
องคป์ระกอบในเด็กก่อนวยัเรียน                                                                                                                                                                    

2.1 ความตรงตามเน้ือหา (Content validity) โดยผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 6 ท่าน ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้ง 
(IOC) ของเคร่ืองมือทั้ง 5 ชุด ดงัตารางท่ี 1   
ตารางที ่1  ผลการตรวจสอบค่าดชันีความสอดคลอ้งของเคร่ืองมือประเมินสมรรถนะทกัษะการจดัการทางสติปัญญา                     

ในเด็กก่อนวยัเรียน 
องค์ประกอบ จ านวนข้อ IOC ข้อทีค่ดัเลือกไว้ 

1) ดา้นความจ าท่ีน ามาใชง้าน 12 0.67 – 1.00 1 - 12 
2) ดา้นการยดืหยุน่ของความคิด 12 0.50 – 1.00 1- 12 
3) ดา้นการยั้งคิด 12 0.50 - 0.83 1 - 12 
4) ดา้นการควบคุมอารมณ์ 3 0.50 - 0.83 1 - 3 
5) ดา้นการวางแผน 3 0.67 - 1.00 1 - 3 
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  จากตารางท่ี 1 ค่าดัชนีความสอดคล้องพบว่า (1) ด้านความจ าท่ีน ามาใช้งาน มีค่าระหว่าง 0.67 – 1.00       
(2) ด้านการยืดหยุ่นของความคิด มีค่าระหว่าง 0.50 – 1.00 (3) ด้านการยั้งคิด มีค่าระหว่าง 0.50 - 0.83 (4) ด้านการควบคุม
อารมณ์ มีค่าระหวา่ง 0.50 - 0.83 และ (5) ดา้นการวางแผน มีค่าระหวา่ง 0.67 - 1.00 และค่าเฉล่ียของ IOC เท่ากบั 0.57 – 0.93  
 2.2  ความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct validity) โดยวธีิการตรวจสอบความสอดคลอ้งระหวา่งคะแนน
รายขอ้กบัคะแนนทั้งฉบบั ผลของวธีิการค านวณค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั ดงัตารางท่ี 2  
 
ตารางที ่2  ผลของความตรงเชิงโครงสร้างของเคร่ืองมือประเมินสมรรถนะทกัษะการจดัการทางสติปัญญา  
องค์ประกอบ ข้อ r ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพนัธ์ 
1) ดา้นความจ าท่ีน ามาใชง้าน 1-12 0.53* - 0.62* 
2) ดา้นการยดืหยุน่ของความคิด 1-12 0.55* – 0.73* 
3) ดา้นการยั้งคิด 1-12 0.56* - 0.78* 
4) ดา้นการควบคุมอารมณ์ 1-3 0.54* - 0.63* 
5) ดา้นการวางแผน 1-3 0.51* – 0.65* 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
    จากตารางท่ี 2 ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนัพบวา่ (1) ดา้นความจ าท่ีน ามาใชง้าน มีค่า
ระหวา่ง 0.53 - 0.62 มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (2) ดา้นการยดืหยุน่ของความคิด มีค่าระหวา่ง 0.55 – 0.73 มี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (3) ดา้นการยั้งคิด มีค่าระหวา่ง 0.56 - 0.78 มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (4) ดา้นการ
ควบคุมอารมณ์ มีค่าระหวา่ง 0.54 - 0.63 มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  และ (5) ดา้นการวางแผน มีค่าระหวา่ง 0.51 – 
0.65 มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

2.3  ความเท่ียง (Reliability) โดยวธีิการวเิคราะห์ความสอดคลอ้งภายใน (internal consistency 
reliability) ผลของวธีิการค านวณค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค ดงัตารางท่ี 3 
 
ตารางที ่3  ผลของความเท่ียงเคร่ืองมือประเมินสมรรถนะทกัษะการจดัการทางสติปัญญา ในเด็กก่อนวยัเรียน 

เคร่ืองมือ องค์ประกอบ จ านวน
ข้อ 

คะแนน
เตม็ 

x ̄ 
 

S.D. S.Emeas r ค่าสัมประสิทธิ์
ความเที่ยง 

1) ชุดอุปกรณ์ “จ าได้
ไหมนา้อยูต่รงไหนเอ่ย” 

ดา้นความจ าท่ี
น ามาใชง้าน 

12 12 5.57 1.85 0.47 0.71 

2) ชุดอุปกรณ์ “วาง
ตรงไหนดีนา้?” 

ดา้นการยดืหยุน่ของ
ความคิด 

12 12 9.96 1.42 0.36 0.70 

3) ชุดอุปกรณ์ “ผูช้าย
หรือผูห้ญิงนะ” 

ดา้นการยั้งคิด 12 12 10.10 2.50 0.64 0.80 

4) ชุดอุปกรณ์ “อารมณ์
ของฉนัเป็นยงัไงนา้” 

ดา้นการควบคุม
อารมณ์ 

3 3 2.30 0.71 0.18 0.71 

5) ชุดอุปกรณ์ “มาต่อ
ยิม้กนัเถอะจะ้” 

ดา้นการวางแผน 3 3 2.33 0.77 0.19 0.76 
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  จากตารางท่ี 3 ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาคพบวา่ (1) ดา้นความจ าท่ีน ามาใชง้าน มีค่าเท่ากบั 
0.71 (2) ดา้นการยดืหยุน่ของความคิด มีค่าเท่ากบั 0.70 (3) ดา้นการยั้งคิด มีค่าเท่ากบั 0.80 (4) ดา้นการควบคุมอารมณ์ มี
ค่าเท่ากบั 0.71 และ (5) ดา้นการวางแผน มีค่าเท่ากบั 0.76  

2.4  อ านาจจ าแนกของตวับ่งช้ีทกัษะการจดัการทางสติปัญญา ดว้ยการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนน
กลุ่มสูงและกลุ่มต ่า โดยใชเ้ทคนิค 30% และผลของสถิติทดสอบที (t-test) ดงัตารางท่ี 4  
 
ตารางที ่4  ค่าอ านาจจ าแนกจากการทดสอบ t ของเคร่ืองมือประเมินสมรรถนะทกัษะการจดัการทางสติปัญญา                        
 ในเด็กก่อนวยัเรียน 
องค์ประกอบ จ านวนข้อ ค่าอ านาจจ าแนก t จ านวนข้อทีค่ดัเลือกไว้ 
1) ดา้นความจ าท่ีน ามาใชง้าน 12 2.28* – 6.90* 12 
2) ดา้นการยดืหยุน่ของความคิด 12 1.34* – 3.00* 12 
3) ดา้นการยั้งคิด 12 3.62* – 5.40* 12 
4) ดา้นการควบคุมอารมณ์ 3 2.61* – 8.06* 3 
5) ดา้นการวางแผน 3 2.64* – 3.05* 3 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
   

จากตารางท่ี 4 ค่าอ านาจจ าแนกจากการทดสอบ t พบว่า (1) ดา้นความจ าท่ีน ามาใชง้าน มีค่าทีระหว่าง 
2.28 – 6.90 มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (2) ดา้นการยดืหยุน่ของความคิด มีค่าทีระหวา่ง 1.34 – 3.00 มีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดับ .05 (3) ด้านการยั้งคิด มีค่าทีระหว่าง 3.62 – 5.40 มีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 (4) ด้านการควบคุม
อารมณ์ มีค่าทีระหวา่ง 2.61 – 8.06 มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  และ (5) ดา้นการวางแผน มีค่าทีระหวา่ง 2.64 – 3.05 
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 
อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 

ผลการวจิยัท่ีส าคญัท่ีจะน ามาอภิปราย ดงัน้ี 
1. ลกัษณะของเคร่ืองมือประเมินสมรรถนะทกัษะการจดัการทางสติปัญญาในเด็กก่อนวยัเรียน 

เคร่ืองมือประเมินสมรรถนะทกัษะการจดัการทางสติปัญญาในเด็กก่อนวยัเรียนทั้ ง 5 องค์ประกอบท่ี
พฒันาข้ึนมีลกัษณะเด่นท่ีต่างจากเคร่ืองมือฉบบัอ่ืน คือ (1) เป็นเคร่ืองมือท่ีประเมินทกัษะการจดัการทางสติปัญญาของ
เด็กโดยตรง เนน้การประเมินเชิงปฏิบติัการ และ (2) เป็นชุดอุปกรณ์ท่ีเด็กเป็นผูล้งมือปฏิบติั ท าให้เด็กมีความสนุกใน
การประเมิน และขอ้มูลท่ีไดรั้บมีความสมบูรณ์ ป้องกนัการประเมินดว้ยความล าเอียงไดดี้ 

2. คุณภาพของเคร่ืองมือประเมินสมรรถนะทกัษะการจดัการทางสติปัญญาในเด็กก่อนวยัเรียน 
2.1 ความตรงตามเน้ือหาของเคร่ืองมือประเมินสมรรถนะทักษะการจัดการทางสติปัญญาทั้ ง 5 

องคป์ระกอบไดผ้า่นการพิจารณาจากผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัผลทางการศึกษา ดา้นจิตวทิยาพฒันาการ และดา้นการศึกษา
ปฐมวยั รวม 6 ท่าน ซ่ึงลว้นเป็นผูมี้ประสบการณ์และมีความรู้เก่ียวกบัทกัษะการจดัการทางสติปัญญาและพฒันาการเด็ก 
มีความเห็นสอดคลอ้งกนัวา่ เคร่ืองมือประเมินสมรรถนะแต่ละองค์ประกอบมีความสอดคลอ้งกบันิยามของตวับ่งช้ี
ทกัษะการจดัการทางสติปัญญา มีค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่าง 0.57 - 0.93 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัลว้น, องัคณา (2538),    
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บุญชม (2556) ท่ีกล่าวว่า ค่าดัชนีความสอดคลอ้งจะตอ้งมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับขอ้ความท่ีมีความตรง วดัได้ตาม
วตัถุประสงค ์

2.2 ความตรงเชิงโครงสร้างของเคร่ืองมือประเมินสมรรถนะทักษะการจัดการทางสติปัญญาทั้ ง                       
5 องค์ประกอบ โดยวิธีการตรวจสอบความสอดคลอ้งระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนทั้ งฉบับ ใช้วิธีการค านวณค่า
สมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน เพ่ือตรวจสอบวา่เคร่ืองมือท่ีพฒันาข้ึนสามารถวดัองคป์ระกอบท่ีก าหนดไวม้ากนอ้ย
เพียงใด จากการตรวจสอบพบวา่ เคร่ืองมือทั้ง 5 องคป์ระกอบมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ตั้งแต่ 0.51 – 0.78 มีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงสอดคล้องกับล้วน, อังคณา (2538) ท่ีระบุว่า เคร่ืองมือท่ีมีคุณภาพสูง สามารถวดัขอบเขตของ
องคป์ระกอบตามโครงสร้างทางทฤษฎีท่ีสมมติข้ึน ควรมีความสมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

2.3 ความเท่ียงของเคร่ืองมือประเมินสมรรถนะทกัษะการจดัการทางสติปัญญาทั้ง 5 องคป์ระกอบ โดย
การวิเคราะห์ค่าความสอดคลอ้งภายใน ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค พบว่า มีค่าความเท่ียง
ระหวา่ง 0.70 – 0.80 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัลว้น, องัคณา (2538) ท่ีกล่าววา่ เกณฑก์ารพิจารณาระดบัความเช่ือมัน่ท่ียอมรับได ้
ควรมีค่าความเท่ียงตั้งแต่ .7 ข้ึนไป  

2.4 อ านาจจ าแนกรายข้อของเคร่ืองมือประเมินสมรรถนะทักษะการจัดการทางสติปัญญาทั้ ง 5 
องคป์ระกอบ โดยการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนกลุ่มสูงและกลุ่มต ่า ดว้ยเทคนิค 30% และสถิติทดสอบที (t-test) 
พบวา่ มีค่าอ านาจจ าแนกที ตั้งแต่ 1.34 ถึง 8.06 และมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทั้ง 5 องคป์ระกอบ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
ลว้น, องัคณา (2538) ท่ีระบุวา่ ค่าอ านาจจ าแนกที (t) ท่ีไดจ้ากการทดสอบ ควรมีนยัส าคญัทางสถิติอยา่งนอ้ยท่ีระดบั .05 
จึงจะสามารถแยกความแตกต่างค่าเฉล่ียระหวา่งกลุ่มท่ีมีคะแนนสูงและกลุ่มท่ีมีคะแนนต ่าได ้

 
ข้อเสนอแนะ 
 การเก็บขอ้มูลทั้ง 5 องคป์ระกอบ สามารถแบ่งเก็บการประเมินแต่ละองคป์ระกอบได ้ไม่จ าเป็นตอ้งเก็บทั้งหมด     
5 ชุดอุปกรณ์ในคร้ังเดียว  เน่ืองจากการประเมินใชร้ะยะเวลาค่อนขา้งมากและไม่วา่จะเก็บขอ้มูลท่ีดา้นใดก่อน ก็ไม่ส่งผลต่อ
การวจิยั  
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