
 

 

บทที�  3 

 
วิธีดาํเนินงานวิจยั 

 

 ในการพัฒนาตวัชี �วัดคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ ด้านการมีจิตสาธารณะครั �งนี �  ผู้วิจัย

ดําเนินการวิจยัโดยมีขั �นตอน ดงัตอ่ไปนี � 

 ขั �นตอนที�  1  การพัฒนาตวัชี �วดัคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะ สําหรับ

นกัเรียนระดบัชั �นมธัยมศกึษาตอนต้น 

 ขั �นตอนที�  2  การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของตัวชี �วัดคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ ด้านจิตสาธารณะ สําหรับนกัเรียนระดบัชั �นมธัยมศึกษาตอนต้น  ที�สร้างขึ �นโดยใช้โมเดล

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั 

 

ขั �นตอนที�  1 การพัฒนาตัวชี �วัด คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านจิตสาธารณะ สําหรับ

นักเรียนระดับชั �นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 ผู้ให้ข้อมูล  

 ผู้ ให้ข้อมูล  ได้แก่   ผู้ เ ชี�ยวชาญที� ทําหน้าที�ตรวจสอบความสอดคล้องของตัวชี �วัด

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านจิตสาธารณะ สําหรับนักเรียนระดับชั �นมัธยมศึกษาตอนต้น   

ประกอบด้วย 

 1.  ผู้ เชี�ยวชาญทางด้านการวดัและประเมินผลการศกึษา  จํานวน  2 ท่าน 

 2.  ผู้ เชี�ยวชาญทางด้านจิตสาธารณะ    จํานวน  3  ท่าน 

 3.  ผู้ เชี�ยวชาญทางด้านการวิจยัและประเมินผลการศกึษา  จํานวน  2  ท่าน 

 เกณฑ์การคัดเลือกผู้เชี�ยวชาญผู้ให้ข้อมูล 

 1.  ครูและศกึษานิเทศก์ ที�รับผิดชอบด้านการวดัและประเมินผลการศกึษา 

 2.  ครูที�สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท เอกจิตวิทยาการแนะแนว ที�รับผิดชอบการ

ประเมินคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ของนกัเรียน 

 3.  ครูที�สําเร็จการศกึษาระดบัปริญญาโท เอกวิจยัและประเมินผลการศกึษา 

 เครื�องมือที�ใช้ในการวจิัย 

 เครื�องมือที�ใช้ในขั �นตอนที� 1 เป็นแบบประเมินความสอดคล้องของตวัชี �วดัคณุลกัษณะอนั

พึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะ สําหรับนกัเรียนระดบัชั �นมธัยมศกึษาตอนต้น  จํานวน  30  ข้อ 
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 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของตัวชี �วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านจิต

สาธารณะสําหรับนักเรียนระดับชั �นมัธยมศึกษาตอนต้น 

 ผู้วิจยัได้ดําเนินการสร้างและตรวจสอบคณุภาพของตวัชี �วดัคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ 

ด้านจิตสาธารณะ สําหรับนกัเรียนระดบัชั �นมธัยมศกึษาตอนต้น  ดงัตอ่ไปนี � 

 1.  ศกึษาแนวคิด  ทฤษฎีและสงัเคราะห์เอกสาร พฒันาตวัชี �วดัขึ �นมาจากองค์ประกอบ 3 

ด้าน ตามแนวคิดของชาย โพสิตา และลัดดาวลัย์ เกษมเนตรและคณะ ได้ตัวชี �วัด จํานวน 30 

ตวัชี �วดั  

 2.  นําตัวชี �วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านจิตสาธารณะที�ได้ มาสร้างเป็นแบบ

ประเมินความสอดคล้องระหวา่งข้อคําถามกบันิยามศพัท์เฉพาะในองค์ประกอบคณุลกัษณะอนัพึง

ประสงค์ด้านจิตสาธารณะ  

 3.  นําแบบประเมินความสอดคล้องที�สร้างขึ �นไปให้อาจารย์ที�ปรึกษาการศึกษาค้นคว้า 

ตรวจสอบเบื �องต้น พิจารณาความครอบคลมุของเนื �อหา 

 4.  ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที�ปรึกษา 

 5.  การหาคณุภาพของเครื�องมือ  ผู้วิจยัดําเนินการหาคณุภาพเครื�องมือ  ดงันี � 

  นําแบบประเมินความสอดคล้องของตวัชี �วดัคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์  

ด้านจิตสาธารณะสําหรับนกัเรียนระดบัชั �นมธัยมศกึษาตอนต้น  ไปให้ผู้ เชี�ยวชาญ  จํานวน  7 ท่าน   

ตรวจสอบความถกูต้อง ทางภาษา และความตรงเชิงเนื �อหา  แล้วนําคะแนนที�ได้จาการลงความเห็น

ของผู้ เชี�ยวชาญ ทั �ง  7  ท่าน มาหาคา่ความสอดคล้อง โดยใช้ค่าดชันีความสอดคล้อง IOC (Index 

of Item - Objective Congruence )  ซึ�งพิจารณาข้อคําถามที�มีค่า  IOC ตั �งแต่ 0.50 ขึ �นไป(พิสน ุ

ฟองศรี, 2552, หน้า 155) 

 IOC     =  R  

                          n 

  เมื�อ        IOC     =    คา่ความสอดคล้อง 

 R   =   ผลรวมคะแนนของผู้เชี�ยวชาญทั �งหมด 

    n       =   จํานวนผู้เชี�ยวชาญทั �งหมด 

 

ผลการตรวจสอบ พบวา่ มีข้อคําถามที�มีคา่ดชันีความสอดคล้อง มากกว่า  0.50  ซึ�งมีค่า

อยู่ระหวา่ง  0.57 – 1.00  จํานวน  30  ข้อ ซึ�งมีความสอดคล้องทั �งหมดทกุข้อ 
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 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู้วิจยัเก็บรวบรวมข้อมลู โดยมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู ดงันี � 

1.  ติดตอ่ขอหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยันเรศวร ถึงผู้ เชี�ยวชาญ เพื�อขอ 

ความอนเุคราะห์ในการเป็นผู้ เชี�ยวชาญ 

 2.  นําแบบประเมินความสอดคล้องของตัวชี �วดัคณุลกัษณะอันพึงประสงค์ ด้านจิต

สาธารณะให้ผู้ เชี�ยวชาญประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับนิยามศัพท์เฉพาะใน

องค์ประกอบคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะ 

 3.  นําแบบประเมินความสอดคล้องของตัวชี �วัดคณุลักษณะอันพึงประสงค์ด้านจิต

สาธารณะมาวิเคราะห์ข้อมลู  

 วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผู้วิจัยนําแบบประเมินความสอดคล้องที�ประเมินโดยผู้ เชี�ยวชาญ มาวิเคราะห์ข้อมูล 

ดงัตอ่ไปนี � 

1.  ตรวจคะแนนแบบประเมินความสอดคล้องของตวัชี �วัดคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์

ด้านจิตสาธารณะ   

 โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ดงันี � 

  +1 หมายถึง    แน่ใจวา่ข้อคําถามนี �มีความสอดคล้อง 

      0 หมายถึง    ไมแ่น่ใจวา่ข้อคําถามนี �มีความสอดคล้อง 

   -1 หมายถึง    แน่ใจวา่ข้อคําถามนี �ไมม่ีความสอดคล้อง 

 2.  คดัเลือกตวัชี �วดัคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะ โดยกําหนดเกณฑ์การ

คดัเลือก คือ พิจารณาตวัชี �วัดที�มีค่า IOC ตั �งแต่ 0.50 ขึ �นไป (พิสนุ ฟองศรี, 2552, หน้า 155) 

สําหรับตวัชี �วดัคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ ด้านจิตสาธารณะที�ไม่เข้าเกณฑ์ ผู้วิจัยนําไปปรับปรุง

แก้ไขตอ่ไป 

ขั �นตอนที�  2  การตรวจสอบความตรงเชงิโครงสร้างของตัวชี �วัดคุณลักษณะอันพงึประสงค์
ด้านจติสาธารณะสําหรับนักเรียนระดับชั �นมัธยมศึกษาตอนต้น  ที�สร้างขึ �นโดยใช้โมเดล
การวเิคราะห์องค์ประกอบเชงิยืนยัน 

 ประชากร 

 ประชากรที�ใช้ในการวิจยัครั �งนี � ได้แก่ นกัเรียนชั �นมธัยมศกึษาตอนต้น ของโรงเรียนขยาย

โอกาสทางการศกึษา ในสงักดัสํานกังานเขตพื �นที�การศกึษาเพชรบรูณ์ เขต 1 จํานวน 4,147 คน 
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 กลุ่มตัวอย่าง 

 กลุม่ตวัอย่างที�ใช้ในการวิจัยครั �งนี � ได้แก่ นักเรียนชั �นมธัยมศึกษาตอนต้น ของโรงเรียน

ขย า ย โ อก าส ท า งก าร ศึก ษ า  ใ น ส ังก ัดสํานัก งา น เ ขต พื �น ที�ก าร ศึก ษ า ป ร ะถ มศึก ษ า

เ พช ร บูรณ์  เ ขต  1  จํานวน 354 คน ซึ�งได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั �นตอน (Multi-stage 

Random Sampling ) มีการสุม่ดงันี � 

 1. ประมาณขนาดของกลุ่มตัวอย่างที�ใช้ในการวิจัยครั �งนี � ด้วยความเที�ยง  95 % 

ความคลาดเคลื�อน .05  ซึ�งเทียบจากตารางขนาดของกลุ่มตวัอย่าง ซึ�งใช้กลุ่มตวัอย่าง จํานวน  

354  คน  (ปกรณ์   ประจนับาน,2552 หน้า 118 อ้างอิงใน Krejcie and Morgan  ) 

 2.  คิดสดัสว่นจํานวนนกัเรียนในแตล่ะระดบัชั �น  ดงันี � 

  2.1  นกัเรียนชั �นมธัยมศกึษาปีที� 1 จํานวน  1396  คน ได้กลุม่ตวัอย่าง 119  คน 

  2.2  นกัเรียนชั �นมธัยมศกึษาปีที� 2 จํานวน  1420  คน ได้กลุม่ตวัอย่าง 121  คน 

  2.3  นกัเรียนชั �นมธัยมศกึษาปีที� 3  จํานวน  1331 คน ได้กลุม่ตวัอย่าง 114   คน 

 3.  เลือกแบบเจาะจงทั �ง  3  อําเภอ  ดงันี � คือ อําเภอเมือง  อําเภอชนแดน  อําเภอวงัโป่ง 

 4.  คิดสดัสว่นของนกัเรียนแตล่ะระดบัชั �นของแตล่ะอําเภอ  ดงัตาราง 2 

 

ตาราง  2  แสดงจาํนวนนักเรียนแต่ละระดับชั �นของแต่ละอาํเภอ 
 

ระดบัชั �น 
จํานวนกลุม่

ตวัอย่าง 

อําเภอ 

เมือง ชนแดน วงัโป่ง 

ม.1 119 67 34 18 

ม.2 121 68 35 18 

ม.3 114 67 31 16 

รวม 354 202 100 52 

 

 5.  สุม่โรงเรียนแตล่ะอําเภอ โดยใช้วิธีการสุม่อย่างง่าย (Simple Random Sampling )  

แสดงดงัตาราง 3 
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ตาราง  3  แสดงจาํนวนนักเรียนแต่ละระดับชั �นของแต่ละโรงเรียน 
        

อําเภอ โรงเรียน ม.1 ม.2 ม.3 

1.เมือง 1.บ้านโนนสะอาด 

2.บ้านโตก 

3.บ้านยาวี-ห้วยโป่ง 

4.บ้านสามแยกวงัชมภ ู

5.บ้านห้วยสะแก 

12 

13 

15 

16 

11 

13 

14 

17 

17 

7 

13 

13 

15 

14 

12 

2.ชนแดน 1.อนบุาลชนแดน 

2.คลองห้วยนาพฒันาการ 

3.บ้านทรัพย์พทุรา 

4.บ้านเขาชะโงก 

5.บ้านห้วยงาช้าง 

7 

6 

5 

10 

6 

6 

7 

6 

9 

7 

5 

5 

6 

7 

8 

3.วงัโป่ง 1.อนบุาลวงัโป่ง 

2.บ้านโนนตมู 

3.บ้านวงัศาล 

4.บ้านวงัหิน 

5.บ้านนํ �าอ้อม 

3 

3 

4 

5 

3 

2 

3 

5 

5 

3 

4 

2 

4 

4 

2 

 รวม 119 121 114 

 
 เครื�องมือที�ใช้ในการวจิัย 

 เครื�องมือที�ใช้ในการวิจยัครั �งนี �เป็นแบบวดัคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะ   

ที�ผู้วิจัยสร้างขึ �น โดยมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating  Scale) แบ่งเป็น 5  

ระดบั คือ  ปฏิบตัิเสมอ  ปฏิบตัิบ่อย  ปฏิบตัิบางครั �ง  ปฏิบตัินานๆครั �ง  ไมเ่คยปฏิบตัิเลย  

 วธีิการสร้างและหาคุณภาพเครื�องมือ 

 ผู้ วิจัยได้ดําเนินการสร้างและตรวจสอบคุณภาพแบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์    

ด้านจิตสาธารณะ  ดงัตอ่ไปนี � 
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1.  นําตวัชี �วดัที�ได้ จากขั �นตอนที� 1 มาสร้างเป็นแบบวดัคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ ด้าน 

จิตสาธารณะสําหรับนักเรียนระดับชั �นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ ปฏิบัติเสมอ  ปฏิบัติบ่อย  ปฏิบัติบางครั �ง  

ปฏิบตัินานๆครั �ง  ไมเ่คยปฏิบตัิเลย และกําหนดคะแนนในแตล่ะระดบั ดงันี � 

  5   หมายถึง   ปฏิบตัิเสมอ 

    4   หมายถึง   ปฏิบตัิบ่อย 

    3   หมายถึง   ปฏิบตัิบางครั �ง 

   2   หมายถึง   ปฏิบตัินานๆครั �ง 

   1   หมายถึง   ไมเ่คยปฏิบตัิเลย 

 2.  การหาคณุภาพเครื�องมือ ผู้วิจยัดําเนินการหาคณุภาพเครื�องมือ ดงันี � 

  2.1   ผู้ วิจัยได้ปรับปรุงแบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะตาม

คําแนะนําของผู้ เชี�ยวชาญที�ได้ผา่นการตรวจสอบแล้ว ไปทดลองใช้กับกลุ่มตวัอย่าง  100  คน  ซึ�ง

เป็นนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัสํานกังานเขตพื �นที�การศกึษาประถมศกึษา เขต 1 และ

ไมซํ่ �ากบักลุม่ตวัอย่างที�ใช้ในการศกึษา  เพื�อหาคณุภาพ ดงันี � 

   2.1.1  การหาคา่อํานาจจําแนก  โดยใช้เทคนิคสมัประสิทธิ�สหสมัพันธ์ของเพียร์

สนั แบบ Item total correlated  โดยเลือกข้อที�มีคา่อํานาจจําแนกเป็นบวกและมีคา่เข้าใกล้ 1  ซึ�งมี

คา่อํานาจจําแนกอยู่ ระหวา่ง 0.44 – 0.63  

   2.1.2 การตรวจสอบหาค่าความเชื�อมั�น (Reliability)โดยวิ ธีคํานวณค่า

สมัประสิทธิ�แอลฟ่า ตามวิธีการของครอนบาค ( Cronbach’ Alpha Coefficient) โดยคา่ความเที�ยง

ควรมีคา่ใกล้ 1 ซึ�งมีคา่ความเชื�อมั�นทั �งฉบบั 0.92 

 3.  ผู้วิจยันําแบบวดัคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะที�ผา่นการหาคณุภาพ 

แล้วมาพิมพ์เป็นฉบบัจริง 

4. กําหนดเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเฉลี�ยของแบบสอบวดัคณุลกัษณะอนั

พึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะสําหรับนักเรียนระดบัชั �นมธัยมศึกษาตอนต้น โดยเทียบกับเกณฑ์

คา่เฉลี�ย (บญุชม  ศรีสะอาด, 2545, หน้า 163) ดงันี � 

คา่เฉลี�ย   1.00 – 1.50    มีระดบัการไมเ่คยปฏิบตัิเลย 

คา่เฉลี�ย    1.51 – 2.50   มีระดบัการปฏิบตัินานๆครั �ง 

คา่เฉลี�ย    2.51 – 3.50   มีระดบัการปฏิบตัิบางครั �ง 

คา่เฉลี�ย    3.51 – 4.50   มีระดบัการปฏิบตัิบ่อย 
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คา่เฉลี�ย    4.51 – 5.00   มีระดบัการปฏิบตัิเสมอ 

 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู้วิจยัเก็บรวบรวมข้อมลู โดยนําแบบวดัคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะ  ไป

ให้นกัเรียนที�เป็นกลุม่ตวัอย่าง โดยมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู ดงันี � 

1.  ติดตอ่ขอหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยันเรศวร ถึงผู้อํานวยการโรงเรียน 

ที�ทําการเก็บข้อมลูเพื�อขอความอนเุคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมลู 

 2.  ติดตอ่โรงเรียนที�ทําการเก็บข้อมลู นัดหมายวนัเวลาเพื�อทําการเก็บข้อมลู โดยผู้วิจัย

เป็นผู้ ชี �แจงรายละเอียดและเป็นผู้ เก็บรวบรวมข้อมลูด้วยตนเอง โดยมีครูที�เกี�ยวข้องร่วมอยู่ด้วย  

 3. จัดเตรียมแบบวัดคณุลักษณะอันพึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะไปให้นักเรียนชั �น

มธัยมศกึษาตอนต้น ที�เป็นกลุม่ตวัอย่างของโรงเรียนที�เกี�ยวข้อง โดยผู้วิจัยเป็นผู้ ชี �แจงรายละเอียด

และเป็นผู้ เก็บรวบรวมข้อมลูด้วยตนเอง โดยมีครูที�เกี�ยวข้องร่วมอยู่ด้วย ผู้วิจยัเก็บข้อมลูด้วยตนเอง 

ระหวา่งวนัที�  17  มกราคม  2554 ถึงวนัที�  30  มกราคม  2554 โดยใช้แบบวดั  จํานวน  354  ฉบบั 

 4.  นําข้อมลูมาวิเคราะห์หาคา่ทางสถิติเพื�อทดสอบสมมติฐาน 

 วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผู้วิจัยนําแบบสอบถามที�ได้มาคดัเลือกแบบสอบถามที�มีความสมบูรณ์ แล้วนําข้อมลูที�

ได้มาวิเคราะห์  โดยใช้วิธีวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ( Confirmatory  Factor  Analysis )  ซึ�ง

มีขั �นตอนดงัตอ่ไปนี � 

 1. การวิเคราะห์ข้อมลูเบื �องต้น โดยใช้สถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ ค่าเฉลี�ยเลขคณิต  ค่าส่วน

เบี�ยงเบนมาตรฐาน และคา่สมัประสิทธิ�สหสมัพนัธ์ วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 

 2. การวิเคราะห์ข้อมลูเพื�อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของตวัชี �วดัคณุลกัษณะอนั

พึงประสงค์ ด้านการมีจิตสาธารณะ  ของนักเรียนระดบัชั �นมธัยมศึกษาตอนต้น ที�สร้างขึ �นโดยใช้

โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน เพื�อตรวจสอบความตรงจากค่าสถิติวดัระดบัความ

สอดคล้อง (Goodness  of  Fit  Measures) คา่สถิติในกลุม่นี �มีดงันี � 

  2.1  คา่สถิติไค-สแควร์  (Chi-Square Statistics) ถ้าคา่สถิติไค-สแควร์ มีคา่ 

สงูมาก แสดงว่าฟังก์ชันความสอดคล้องมีค่าแตกต่างจากศนูย์อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ นั�นคือ 

โมเดลลิสเรลไมม่ีความสอดคล้องกับข้อมลูเชิงประจักษ์ ถ้าค่าสถิติไค-สแควร์มีค่าตํ�ามากยิ�งมีค่า
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เข้าใกล้ศูนย์มากเท่าไร แสดงว่ารูปแบบมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมลูเชิงประจักษ์ Saris 

และ Stronkhorst (1984:200) เสนอวา่ คา่ไค-สแควร์ ควรจะมีคา่เท่ากบัองศาอิสระสําหรับรูปแบบ

ที�มีความสอดคล้องกลมกลืนกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 

  2.2  คา่ดชันีวดัระดบัความสอดคล้อง : GFI (Goodness – of – Fit – Index ) จะมีค่า

อยู่ระหวา่ง 0 และ 1  คา่ดชันี GFI ที�เข้าใกล้  1.00  แสดงวา่รูปแบบมีความสอดคล้องกับข้อมลูเชิง

ประจกัษ์ 

  2.3  ดชันีวดัความสอดคล้องที�ปรับแก้แล้ว : AGFI (Adjusted  Goodness – of – Fit 

– Index)  คา่ดชันี AGFI  นี �มีคณุสมบตัิเช่นเดียวกบัดชันี GFI 

  2.4  ดชันีรากของกําลงัสองเฉลี�ยของเศษเหลือ : RMR (Root of Mean Square 

Residuals) คา่ RMR ยิ�งเข้าใกล้ศนูย์  แสดงวา่รูปแบบมีความสอดคล้องกลมกลืนกบัข้อมลู 

เชิงประจกัษ์ 

 สถติิที�ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

    1. คา่ดชันีความสอดคล้อง IOC ในการตรวจสอบความตรงเชิงเนื �อหา 

  2. หาคา่อํานาจจําแนก โดยใช้เทคนิคสมัประสิทธิ�สหสมัพันธ์ของเพียร์สนั แบบ Item 

total correlated 

    3.  คา่ความเที�ยง(Reliability)วิธีการของครอนบาค 

  4.  คา่สถิติไค-สแควร์  (Chi-Square Statistics)  

  5.  คา่ดชันีวดัระดบัความสอดคล้อง : GFI (Goodness – of – Fit – Index ) 

  6.  ดชันีวดัความสอดคล้องที�ปรับแก้แล้ว : AGFI (Adjusted  Goodness – of – Fit – 

Index)   

  7.  ดชันีรากของกําลงัสองเฉลี�ยของเศษเหลือ : RMR (Root of Mean Square 

Residuals) 
 


