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บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 

               ในการศึกษาวิจัยเร่ือง การศึกษาบุคลิกภาพและความฉลาดทางอารมณของเยาวชนที่กระทํา

ผิดเฉพาะในจังหวัดฉะเชิงเทรา ซ่ึงการวิจัยคร้ังนี้เปนวิจัยเชิงปริมาณ  มีวัตถุประสงคของการวิจัย

เพื่อศึกษาบุคลิกภาพและความฉลาดทางอารมณของเยาวชนที่กระทําผิดและเพื่อพัฒนาความฉลาด

ทางอารมณของเยาวชนที่กระทําผิด มีวิธีการดําเนินวิจัยในครั้งนี้ มีขั้นตอนในการดําเนินการ

ดังตอไปนี้ 
               3.1 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาบุคลิกภาพและความฉลาดทางอารมณ 

               3.2 ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ 

3.1 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาบุคลิกภาพและความฉลาดทางอารมณ                

               3.1.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

                        1) ประชากรในการศึกษาครัง้นี้ คือ เยาวชนที่กระทําผิดในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา ซ่ึง

ถูกเจาพนกังานตํารวจจับกุมและนําตัวสง สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ใน

ป พ.ศ. 2546 มีเด็กและเยาวชนที่กระทําผิดแลวถูกเจาพนักงานตํารวจจับกุมและนําตัวสงสถานพินิจ

และคุมครองเดก็และเยาวชนจงัหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน  390 คน (กระทรวงยุติธรรม.  สถานพินิจและ

คุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดฉะเชิงเทรา. ป : ) 

                        2)  กลุมตัวอยางในการศึกษาในครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการคัดเลือกกลุมตัวอยางดวยวิธีการ 

สุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling)โดยการคัดเลือกจากเยาวชนที่กระทําผิดในเขตจังหวดั

ฉะเชิงเทรา ซ่ึงถูกเจาพนักงานตํารวจจับกุม และนําตวัสงสถานพินจิและคุมครองเด็กและเยาวชน

จังหวัดฉะเชิงเทรา กลุมตัวอยางจะเปนเยาวชนที่อยูในอํานาจควบคุมดูแลของสถานพินิจและ

คุมครองเด็กและเยาวชนจังหวดัฉะเชิงเทรา เฉพาะที่ไดรับการประกันตวัหรือปลอยตัวไปจากสถานพินิจ  

จํานวน 60 คน (ระหวางเดือน เมษายน – มิถุนายน 2548) 

                3.1.2 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

                         ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาบุคลิกภาพและความฉลาดทางอารมณ 

                           เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลนั้นทําเปนแบบทดสอบเพื่อนําไปใหกลุม

ตัวอยางตอบแบบทดสอบ โดยมี 3 ตอน ดงันี้                             
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                        1) ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปสําหรับผูตอบแบบทดสอบ 

                        2) ตอนที่ 2  แบบทดสอบบุคลิกภาพ (16 PF ) 

                               แบบทดสอบบุคลิกภาพ 16 PF  From A (The Sixteen Personality Factor 

Questionnaire) ของ เรยมอนด บี แคทเทลล  ซ่ึงศาสตราจารย ดร.ผองพรรณ เกิดพิทักษ (ผองพรรณ 

เกิดพิทักษ.2544 : อางอิงมาจาก Cattell. 1950 : unpaged) ไดแปลและเรียบเรียงเปนภาษาไทยใหตรง

กับความหมายเดิมของแตละคําถามมากที่สุด โดยขอคําถามที่กลาวถึงชีวิตความเปนอยูของชาว

อเมริกัน ไดปรับปรุงใหเหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย โดยมีลักษณะทํานองเดียวกัน  และมีขอคําถาม

เปนลักษณะสถานการณตางๆ วัดองคประกอบ 16 ดาน มีทั้งหมด 187 ขอ โดยใชสัญลักษณและ

จํานวนขอคําถาม ดังนี้  

                               (1) องคประกอบ A การเขาสังคม จํานวน 10 ขอ ไดแก ขอ 3  26  27  51  52  76  

101  126 151 และ176 

                               (2) องคประกอบ B สติปญญา จํานวน 13 ขอ ไดแก ขอ 28  53  54  77  78  102  

103  127  128  152  153  177  และ178 

                               (3) องคประกอบ C  ความมั่นคงในอารมณ จํานวน 13 ขอ ไดแก ขอ 4  5  29  30  

55  79  80  104  105  129  130  154  และ179 

                               (4) องคประกอบ E การกลาแสดงออก จํานวน 13 ขอ ไดแก ขอ 6  7  31  32  56  

57  81  106  131  155  156  180  และ181 

                               (5) องคประกอบ F ความราเริง จํานวน 13 ขอ  ไดแก ขอ 8  33  58  82  83  107  

108  132  133  157  158  182  และ183 

                                (6) องคประกอบ G มโนธรรม จํานวน 10 ขอ ไดแก ขอ 9  34  59  84  109  134  

159  160  184  และ185 

                                (7)  องคประกอบ H การกลาเผชิญ จํานวน 13 ขอไดแก ขอ 10  35  36  60  61  

85  86  110  111  135  136  161  และ186 

                                (8)   องคประกอบ I จิตใจออนโยน จํานวน 10 ขอ ไดแก ขอ 11  12  37  62  87   

112  137  138  162  และ163 

                                (9)  องคประกอบ L ความระแวง จํานวน 10 ขอ ไดแก ขอ 13  38  63  64  88  

89  113  114  139  และ164 
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                                (10)  องคประกอบ M การจินตนาการ จํานวน 13 ขอ ไดแก ขอ 14  15  39  40  

65  90  91  115  116  140  141  165  และ166 

                                (11)   องคประกอบ N การเขาใจความรูสึกผูอ่ืน จํานวน 10 ขอ ไดแก ขอ 16  17  

41  42  66  67  92  117  142  และ167 

                                (12)  องคประกอบ O ความวิตกกังวล จํานวน 13 ขอ ไดแก ขอ 18  19  43  44  

68  69  93  94  118  119  143  144  และ168 

                                (13)    องคประกอบ Q1 ความอิสระเสรี จํานวน 10 ขอ ไดแก ขอ 20  21  45  46  

70  95  120  145  169  และ170    

                                (14)   องคประกอบ Q2  การพึ่งตนเอง จํานวน 10 ขอ ไดแก ขอ 22  47  71  72  

96  97  121  122  146  และ171 

                                (15)   องคประกอบ Q3  การควบคุมอารมณ จํานวน 10 ขอ ไดแก ขอ 23  24  48  

73  98  123  147  148  172  และ173 

                                (16)   องคประกอบ Q4  ความเครียด จํานวน 13 ขอ ไดแก ขอ 25  49  50  74  75  

99  100  124  125  149  150  174  และ175 

                                 คําชี้แจงวิธีทําแบบทดสอบบุคลิกภาพ 16 PF 

                                     ก. ลักษณะการตอบแบบทดสอบจะเปนขอคําถามรวมเปนคําถามทั้งสิ้น 187 

ขอ สําหรับคําถาม 3 ขอ คือ 1 2 และ 187 เปนคําถามที่ไมอยูในองคประกอบใดแตเปนคําถามเพื่อ

ตองการที่จะใหผูตอบแนใจวาตนเองเขาใจวิธีการทําแบบทดสอบดีและตอบดวยความจริงใจ

เพื่อที่จะทดสอบความสนใจและความรูสึกของผูตอบที่มีตอส่ิงตางๆ 

                                     ข. แบบทดสอบประกอบดวยคําถามเพื่อจะทดสอบความสนใจและความรูสึก

ที่ทานมีตอส่ิงตางๆ คําถามสวนใหญจะไมมีคําตอบที่ “ถูก” หรือ “ผิด” เพราะความคิดเห็นของแต

ละบุคคล   ส่ิงเดียวกันหรือในเรื่องเดียวกันนั้นยอมแตกตางกัน ส่ิงที่ทานจะตองปฏิบัติคือตอบ

คําถามทุกขอตรงตามความคิดเห็นของทานเอง 

                                     ค.  ในแตละคําถามมีคําตอบอยู 3 คําตอบ โปรดเลือกคําตอบที่ทานตองการ

เพียงคําตอบเดียวจากขอ ก   ข   และ ค  ที่กําหนดใหแลวกาเครื่องหมาย X ลงในชองตัวอักษรที่เปน

ขอที่ทานเลือกในกระดาษคําตอบ 
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                                   ตัวอยางแบบทดสอบบุคลิกภาพ 16 PF 

                                     1. ขาพเจาชอบดูกีฬาที่เลนเปนทีม 

                                                ก. ใช         ข. เปนบางครั้งบางคราว          ค. ไมใช 

 

                                     2.  ขาพเจาชอบคนที่ 

                                               ก. เก็บตัว       ข. อยูระหวางขอ ก. กับขอ ค.      ค. เปนมิตรกับคนงาย 

                                     3.  เงินไมสามารถบันดาลความสุข 

                                               ก. จริง             ข. อยูระหวางขอ ก. กับ ขอ ค.      ค. ไมจริง 

                                     4.   “ผูใหญ” คูกับ “เด็ก” เชนเดียวกับแมวคูกับ 

                                               ก. ลูกแมว         ข. สุนัข            ค. ทารก 

                                      ตัวอยางคําตอบ 

                                     โปรดเลือกคําตอบที่ตรงกับความเปนจริงของทานเพียงคําตอบเดียวจาก              

ก  ข  ค   ที่กําหนดใหแลว X ลงในชอง (    ) ใตอักษรที่เปนขอที่ทานเลือกในกระดาษคําตอบ 

                                     1.  (     )  (     )  ( X ) 

                                     2.  ( X )  (     )  (     ) 

                                     3.  (     )  (     )  ( X ) 

                                     4.  (     )  (     )  ( X ) 

                               เกณฑการตรวจใหคะแนน 

                               การตรวจใหคะแนนแยกแตละองคประกอบ การใหคะแนนแตละขอของ

องคประกอบ 15 องคประกอบ จะใหคะแนนสูงสุด 2 คะแนน ยกเวนองคประกอบ B สําหรับ

คําตอบแรก (ก) หรือคําตอบสุดทาย (ค) โดยใชที่ขอกลาง (ข) จะได 1 คะแนน ดังนั้น บางขอจะมี

คะแนนเปน  2  1  0  และบางขออาจเปน  0  1  2 ตามลําดับ สําหรับองคประกอบ B (สติปญญา) ให

คะแนนเพียง 1 และ 0 คือ ผูตอบถูกได 1 คะแนน ผูตอบผิดได 0 คะแนน แลวนําคะแนนแตละ

องคประกอบมารวมกันเพื่อเทียบ Score หาคะแนนมาตรฐาน 

                               การแปลผล 

                               (1) ผูที่ไดคาปกติ 5,6 แสดงวา เปนผูที่มีบุคลิกภาพเหมือนคนสวนใหญ 

                                    (2) ผูที่ไดคาปกติ 4,7 หมายถึง เปนผูที่มีบุคลิกภาพดานนั้นเบี่ยงเบนไปเล็กนอย  



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 84 

                               (3) ผูที่ไดคาปกติ 2,3,8,9 หมายถึง เปนผูที่มีบุคลิกภาพดานนั้นเบี่ยงเบนไป

คอนขางมาก                                          

                               (4) ผูที่ไดคาปกติ 1,10 หมายถึง เปนผูที่มีบุคลิกภาพดานนั้นเบี่ยงเบนไปมาก

ที่สุด  

                        3) ตอนที่ 3 แบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ 

                             แบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ โดยมีความสอดคลองกับนิยามศัพทซึ่งไดนํา

แบบวัดความฉลาดทางอารมณของนางสาวกาญจนา  กล่ินหอม ที่ไดทําวิจัย เร่ือง การพัฒนาความ

เฉลียวฉลาดทางอารมณโดยใชการสรางอุปนิสัยใหมและการใชเทคนิคแมแบบ สําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย อําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร โดยมี

องคประกอบของความฉลาดทางอารมณตามแนวคิดของโกลแมน ทั้ง 5 ดาน แบบทดสอบมีจํานวน 65 ขอ ดังนี้ 

                               (1) องคประกอบดานการตระหนักรูในตนเอง ขอ 1 -  12 

                               (2) องคประกอบดานการจัดระเบียบอารมณของตน ขอ 13 - 29 

                               (3) องคประกอบดานการจูงใจตนเอง ขอ 30 – 34 

                               (4) องคประกอบดานการรวมรูสึก ขอ 35 - 50                       

                               (5) องคประกอบดานทักษะทางสังคม ขอ 51 - 65 

 

ตัวอยางแบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ 

คําชี้แจง : แบบทดสอบนี้เปนประโยคที่มีขอความเกี่ยวของกับอารมณและความรูสึกที่แสดงออกใน

ลักษณะตางๆ ใหทานเลือกคําตอบโดยใหทําเครื่องหมาย  ลงในชองที่กําหนดใหตรงกับตัวทาน

ตามความเปนจริง 

ขอความ จริงมาก คอนขางจริง จริงบางครั้ง ไมจริง 
1.   ฉันมีวิธีใหกําลังใจตนเองเวลาที่รูสึกทอแท     
2.  ฉันสามารถรอคอยเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ 
      ตองการ 

    

3.  ฉันไมคอยใสใจกับความรูสึกของผูอ่ืน 
      นอกจากตัวเอง 
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เกณฑการตรวจใหคะแนน 

                    ก. คะแนนในขอความใดมีความหมายเปนบวก (Positive) กําหนดใหแตละขอไดคะแนน ดังนี้ 

                                 ตอบไมจริง  ให 1 คะแนน 

                                 ตอบจริงบางครั้ง ให 2 คะแนน 

                                 ตอบคอนขางจริง ให 3 คะแนน 

                                 ตอบจริงมาก  ให 4 คะแนน 

                ข. ในกรณีที่ขอความมีความหมายทางลบ (Negative) กําหนดใหแตละขอไดคะแนน ดังนี้ 

                                 ตอบไมจริง  ให 4 คะแนน 

                                 ตอบจริงบางครั้ง ให 3 คะแนน 

                                 ตอบคอนขางจริง ให 2 คะแนน 

                                 ตอบจริงมาก  ให 1 คะแนน 

               3.1.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 

                        1) สรางเครื่องมือเพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยทําเปนแบบสอบถาม มี   3 

ตอน คือ 

                               (1) ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปสําหรับผูตอบแบบทดสอบ 

                               (2) ตอนที่ 2 แบบทดสอบบุคลิกภาพ (16 PF) 

                               (3) ตอนที่ 3 แบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ 

                        2) นําแบบสอบถามไปสอบถาม ดังนี้ 

                             เยาวชน ที่กระทําผิดซ่ึงถูกเจาพนักงานตํารวจจับกุมและนําตัวสงสถานพินิจและ

คุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีหนังสือขอความอนุเคราะหจากผูอํานวยการสถาน

พินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดฉะเชิงเทรา  ใหเจาหนาที่สถานพินิจ กรุณานํา

แบบสอบถามใหเยาวชนที่กระทําผิดตอบแบบสอบถาม จํานวน 60 คน 

                   3) รวบขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามนํามาวิเคราะห 

               3.1.4. การวิเคราะหขอมูล 
               ในการศึกษาวิจยัครั้งนี้ ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ดังนี้   
                        หาคาสถิติพื้นฐาน ไดแก คารอยละ   คาเฉลี่ย ( X)  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)  
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3.2 ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ 
 
               3.2.1  กลุมตัวอยาง 

               เปนเยาวชนที่คัดเลือกจากกลุมตัวอยางในขั้นตอนที่ 1 ที่มีผลการวัดความฉลาดทางอารมณ 

มีคะแนนเรียงจากสูงสุดไปหาต่ําสุด และคัดเลือกผูที่มีคะแนนต่ําสุดขึ้นมา จํานวน 20 คน (เนื่องจากมี

เยาวชนกลุมตัวอยางบางคนศาลมีคําพิพากษาสงฝกและอบรมในศูนยฝกและอบรมของกรมพินิจ

และคุมครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม และเยาวชนบางคนไมสามารถติดตอได จึงมีผู

มารวมกิจกรรม จํานวน 14 คน)            

               3.2.2 เครื่องมือในการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ 

               โปรแกรมการพัฒนาความฉลาดทางอารมณของเยาวชนที่กระทําผิด การจัดกิจกรรม

พัฒนาความฉลาดทางอารมณใหแกกลุมตัวอยาง นั้น จะจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับองคประกอบ

ของความฉลาดทางอารมณ ที่ไดศึกษาพบจากขั้นตอนที่ 1 ซ่ึงมีรายละเอียดการดําเนินกิจกรรมตางๆ 

เพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ ตามภาคผนวก 

                   3.2.3 วิธีดําเนินการ 

                         1) คัดเลือกเยาวชนกลุมตวัอยาง และมหีนงัสือเชิญเขารวมกิจกรรมพัฒนาความฉลาด

ทางอารมณ 

                         2) นํากลุมตวัอยางเขารวมกจิกรรมเพื่อพฒันาความฉลาดทางอารมณ  

                         3) นําแบบทดสอบวดัความฉลาดทางอารมณ หลังเขารวมกิจกรรมพัฒนาความฉลาด

ทางอารมณแลว 

                   3.2.4 การวิเคราะห 

                         1) หาคาสถิติพื้นฐาน ไดแก คารอยละ   คาเฉลี่ย( X )  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

( SD )  

                         2) เปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณของเด็กและเยาวชนที่กระทําผิดกอนและหลัง

การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ โดยใชสถิติ t-test Dependent  

 

 

 

 


