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การพัฒนาแบบวัดจิ ตสาธารณะสําหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 1-3
จังหวัดชัยนาท
ศศิธร รอดย้อย1* วารุณี ลัภนโชคดี2 และ พิกุล เอกวรางกูร2
บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบวัดจิตสาธารณะสําหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1-3 จังหวัดชัยนาท
โดยมีวตั ถุประสงค์เฉพาะคือ เพื่อสร้างแบบวัด ตรวจสอบคุณภาพของแบบวัด สร้างเกณฑ์ปกติสําหรับแปลความหมาย
และจัดทําคู่มอื การใช้แบบวัด กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการสร้างเกณฑ์ปกติ คือ นักเรียนทีก่ ําลังศึกษาในชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1-3
ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2556 ของโรงเรียนทีส่ งั กัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จังหวัดชัยนาท
จํานวน 730 คน ได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งชัน้ แบบวัดทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ประกอบด้วยข้อคําถาม 42 ข้อ ทีม่ ุ่งวัดจิตสาธารณะ
ใน 2 ตัวชี้วดั ได้แก่ ตัวชี้วดั ที่ 1 การช่ วยเหลือผู้อ่นื ด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน ซึ่งประกอบด้วย 3
พฤติกรรมบ่งชี้ ได้แก่ 1.1 การช่วยพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูทํางานด้วยความเต็มใจ 1.2 การอาสาทํางานให้ผอู้ ่นื ด้วยกําลัง
กาย กําลังใจ และกําลังสติปญั ญาโดยไม่หวังผลตอบแทน และ 1.3 การแบ่งปนั สิง่ ของ ทรัพย์สนิ และอื่นๆ และช่วย
แก้ปญั หาหรือสร้างความสุขให้กบั ผูอ้ ่นื ส่วนตัวชีว้ ดั ที่ 2 การเข้าร่วมกิจกรรมทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชนและสังคม
ประกอบด้วย 3 พฤติกรรมบ่งชี้ ได้แก่ 2.1 การดูแลรักษาสาธารณสมบัตแิ ละสิง่ แวดล้อมด้วยความเต็มใจ 2.2 การเข้าร่วม
กิจกรรมทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชนและสังคม และ 2.3 การเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแก้ปญั หาหรือร่วมสร้างสิง่ ทีด่ งี าม
ของส่วนรวมตามสถานการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ด้วยความกระตือรือร้น แต่ละพฤติกรรมบ่งชีม้ ขี อ้ คําถามจํานวน 7 ข้อ ทีม่ ลี กั ษณะ
เป็ นข้อคําถามเชิงสถานการณ์แบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือก โดยแต่ละตัวเลือกมีคะแนนต่างกันตัง้ แต่ 1-5 คะแนนตามแนวคิด
จิตพิสยั ของ Krathwohl และคณะ
ผลการวิจยั พบว่าแบบวัดที่พฒ
ั นาขึน้ มีคุณภาพสามารถนํ าไปใช้วดั จิตสาธารณะของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1-3
จังหวัดชัยนาทได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลการวิจยั ทีส่ าํ คัญมีดงั ต่อไปนี้ 1) ค่าอํานาจจําแนกของแบบวัดโดยการคํานวณ
จากสัดส่วนคะแนนของผู้ตอบในกลุ่มสูงและกลุ่มตํ่า และคํานวณค่าสถิติทดสอบที (t-test) พบว่า ข้อคําถามมีค่าอํานาจ
จําแนกตัง้ แต่ 0.33-0.60 และมีค่า t ตัง้ แต่ 4.71-19.32 2) ความตรงตามโครงสร้างของแบบวัดโดยการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่าแบบวัดมีความตรงตามโครงสร้างโดยค่าไคสแควร์ท่ี df เท่ากับ 748 มีค่าเท่ากับ 795.46
(p=0.11), Standardized RMR = 0.09, RMSEA = 0.02, GFI = 0.85, AGFI = 0.82 3) ความเทีย่ งจากการคํานวณค่า
สัมประสิทธิแอลฟาของ
Cronbach พบว่า ตัวชีว้ ดั ที่ 1 มีค่าคามเทีย่ ง 0.89 และพฤติกรรมบ่งชีท้ ่ี 1.1 1.2 1.3 มีค่าความ
์
เทีย่ ง 0.78 0.73 0.64 ตามลําดับ ส่วนตัวชีว้ ดั ที่ 2 มีค่าความเทีย่ ง 0.92 และพฤติกรรมบ่งชีท้ ่ี 2.1 2.2 2.3 มีค่า
ความเทีย่ ง 0.84 0.74 0.80 ตามลําดับ ส่วนแบบวัดทัง้ ฉบับมีค่าความเทีย่ งเท่ากับ 0.93 4) เกณฑ์ปกติสาํ หรับแปล
ความหมายคะแนนในรูปคะแนนมาตรฐานทีปกติ ได้แก่ พฤติกรรมบ่งชีท้ ่ี 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 และ 2.3 มีค่า T3-T89,
T16-T84, T14-T88, T22-T79, T15-T85 และ T17-T85 ตามลําดับ ส่วนเกณฑ์ปกติรายตัวชีว้ ดั ได้แก่ ตัวชีว้ ดั ที่ 1 และตัวชีว้ ดั ที่ 2
มีค่า T-4-T103 และ T13-T88 ตามลําดับ ส่วนเกณฑ์ปกติทงั ้ ฉบับมีค่า T1-T99 5) คู่มอื การใช้แบบวัดจิตสาธารณะมีความ
เหมาะสม อ่านเข้าใจง่ายและมีสว่ นประกอบครบถ้วน
คําสําคัญ: การพัฒนาแบบวัด แบบวัดจิตสาธารณะ
________________________________________________
1
นิสติ ปริญญาโท สาขาวิชาการวิจยั และประเมินทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2
อาจารย์ ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
*
ผูน้ ิพนธ์ประสานงาน 09-2929-9351 อีเมล: nah_noi28@hotmail.com

_16-0593(001-011).indd 1

6/16/59 BE 2:53 PM

2

Technical Education Journal King Mongkut’s University of Technology North Bangkok
Vol. 7, No. 1, January - June 2016

A Development of Public Mind Test for Mathayomsuksa 1-3 Students
in Chai Nat Province
Sasithorn Rordyoi1* Warunee Lapanachokdee2 and Pikun Ekwarangkoon2
Abstract
The purpose of this research was to develop the public mind test for Mathayomsuksa 1 to 3 students in
Chai Nat Province. The specific objectives were to develop the public mind test; to validate the public mind test; to
set norms for interpreting the test score; and to construct the manual. Using stratified sampling method, research
sample for norms construction consisted of 730 Mathayomsuksa 1 to 3 students that studied in schools under The
Secondary Education Service Area Office 5 in Chai Nat Province, academic year 2013. The developed public
mind test comprised 42 items that aimed to assess 2 public mind’s indicators; 1. voluntarily helping others without
expecting anything in return and 2. participating in beneficial activities for schools, community and society. The first
indicator consisted of 3 behavior indicators; 1.1 voluntarily helping parents and teachers to do something, 1.2
volunteering to do something for others without expecting anything in return, 1.3 sharing things, assets and
others and helping others to solve problem or making others happy. The second indicator consisted of 3 behavior
indicators; 2.1 voluntarily maintaining public property and environment, 2.2 participating in beneficial activities for
schools, community and society, 2.3 enthusiastically participating in activities for solving or doing good for public.
Each behavior indicator consisted of seven multiple choice situational questions with five different from 1-5.
The research result showed that the developed public mind test was the test that could be efficiently used to
assess the public mind of Mathayomsuksa 1 to 3 students in Chai Nat Province. The significant findings were as
follows: 1) The item discrimination index was in the range of 0.33-0.60 and t-test was in the range of 4.71-19.32;
2) The construct validity of public mind test, investigated by confirmatory factor analysis, revealed that construct
validity of the public mind test was achieved. Chi-Square with 748 df was 795.46 (p=0.11), Standardized RMR
was 0.09, RMSEA was 0.02, GFI was 0.85, and AGFI was 0.82; 3) Cronbach’s alpha reliability coefficient for the
whole test was 0.93, for the first and the second indicators were 0.89 and 0.92 respectively, and for the behavior
indicators 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2 and 2.3 were 0.78 0.73 0.64 0.84 0.74 and 0.80 respectively; 4) The local
norms for the public mind test score interpretation presented in the form of normalized T-score were in the range
of T3–T89 , T16–T84 , T14-T88 ,T22–T79 , T15–T85 and T17-T85 for the behavior indicator 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2 and 2.3
respectively, in the range of T-4-T103 and T13-T88 for the first and the second indicators, and in the range of T1 – T99
for the whole test; 5) The manual of the public mind test was suitable, easy to understand and complete.
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1. บทนํา
จากสภาพปญั หาสังคมไทยทีเ่ กิดการแข่งขันเอาตัวรอด
ด้วยการแสวงหาผลประโยชน์ ให้ก ับตนและพรรคพวก
คิดว่าสิง่ ของทีเ่ ป็ นสาธารณสมบัตเิ ป็ นสิง่ ทีต่ นเองสามารถ
นํ ามาใช้ประโยชน์ โดยไม่ต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบดูแล
ั หาประชาชน ไม่ มีจ ิตสํานึ กที่
[1] นอกจากนี้ ย ังเกิดป ญ
รวมกลุ่มในการแก้ปญั หา เฉยชากับเหตุการณ์ทไ่ี ม่กระทบ
ถึ ง ตน อัน แสดงถึ ง การขาดจิ ต สาธารณะ จึ ง เป็ น ข้ อ
เรียกร้องให้มกี ารปลูกฝงั จิตสาธารณะให้เกิดกับคนในชาติ
ซึง่ พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่
แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 1 มาตรา 7
กําหนดให้กระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝ งั จิตสํานึกที่
ถูกต้องและการรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมไว้ [2] ประกอบ
กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ. 2551
ได้ให้ความสําคัญกับจิตสาธารณะโดยกําหนดให้เป็ นหนึ่ง
ในคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้ รียน อีกทัง้ ยังกําหนด
ให้ ส ถานศึ ก ษาจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ สัง คมและสาธารณ
ประโยชน์ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เ รี ย นบํ า เพ็ ญ ตนให้ เ ป็ น
ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่นตามความสนใจ
ในลัก ษณะอาสาสมัค รเพื่ อ แสดงถึ ง ความรับ ผิด ชอบ
ความดีงาม ความเสียสละต่อสังคมและมีจติ สาธารณะ [3]
นอกจากนัน้ การปฏิรปู การศึกษาในทศวรรษที่ 2 ยังมีการ
กําหนดเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพคนไทยยุ คใหม่
จํานวน 4 เป้าหมายซึง่ ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ได้แก่คนไทยใฝ่ดี
: มีคุณธรรมพืน้ ฐานมีจติ สํานึกและค่านิยมที่พงึ ประสงค์
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มีจติ สาธารณะ มีวฒ
ั นธรรม
ประชาธิปไตย [4]
สํานั กงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
จังหวัดชัยนาท มีนโยบายให้โรงเรียนในสังกัดดําเนินการ
พัฒนาและปลูกฝงั ให้นักเรียนมีจติ สาธารณะ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ กับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1-3 ซึง่ ระดับชัน้
นี้ เป็ นการศึกษาภาคบังคับ นักเรียนจึงต้องได้ร ับการ
พัฒนาอย่างเต็มที่ เมื่อนักเรียนจบการศึกษาต้องมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม มีความสมดุลทัง้ ด้านความรู้ ความคิด
ความดีงามและภูมใิ จในความเป็ นไทย [5]
การพัฒนาหรือปลูกฝงั จิตสาธารณะจําเป็ นต้องมีการ
วัดระดับของจิตสาธารณะ แต่จติ สาธารณะเป็ นพฤติกรรม
ด้านจิตพิสยั ทีไ่ ม่สามารถวัดได้โดยตรง เนื่องจากเกีย่ วข้อง
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กับความรูส้ กึ ของบุคคล การวัดจิตสาธารณะจึงต้องอาศัย
การวัดทางอ้อมจากพฤติกรรมทีแ่ สดงออก ซึง่ มีวธิ กี ารวัด
หลายรูปแบบ เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ การใช้แบบ
บันทึกพฤติกรรม แบบรายงานพฤติกรรมตนเอง และแบบวัด
เป็ นต้น ซึง่ แต่ละวิธมี จี ุดเด่นจุดด้อยต่างกัน โดยแบบวัด
เป็ นเครื่องมือที่สามารถนํ าไปใช้ว ัดกับกลุ่ มประชากร
จํานวนมากในเวลาเดียวกันได้ และสามารถวัดคุณลักษณะ
ทีแ่ ฝงอยู่ในตัวของบุคคลได้ เมื่อนําแบบวัดไปให้ผถู้ ูกวัด
ได้ตอบหรือแสดงคุณลักษณะทีแ่ ท้จริงออกมา คะแนนที่
ได้เมื่อแปลความหมายก็จะสามารถแทนคุณลักษณะที่
แท้จริงของบุคคลได้ [6] ดังนัน้ การใช้แบบวัดจึงมีความ
เหมาะสมสําหรับการวัดจิตสาธารณะกับนักเรียนจํานวน
มากพร้อมๆ กัน
ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษางานวิจยั ที่เกีย่ วข้องพบว่ายังไม่มี การ
สร้างแบบวัดจิตสาธารณะสําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปี ท่ี
1-3 จัง หวัด ชัย นาท การวัด จิ ต สาธารณะส่ ว นใหญ่
ครู ผู้ สอนจะรายงานตามความรู้ สึก หรือ รายงานจาก
จํานวนชัวโมงของการเข้
่
าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์
จึงไม่ สามารถบอกระดับจิตสาธารณะของนักเรียนเพื่อ
เปรีย บเทียบได้ ว่ า นั กเรีย นในแต่ ล ะสถานศึก ษามีจิต
สาธารณะเป็ นอย่ า งไรเมื่ อ เที ย บกั บ สถานศึ ก ษาอื่ น
สํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จังหวัด
ชัยนาท จึงต้องการเครื่องมือวัดทีม่ คี ุณภาพ มีมาตรฐาน
ให้ผลการวัดทีถ่ ูกต้อง สามารถแปลผลในเชิงเปรียบเทียบ
ได้ว่านักเรียนมีจติ สาธารณะเป็ นอย่างไร และสามารถใช้
วัดนักเรียนจํานวนมากในเวลาเดียวกันได้ ผูว้ จิ ยั จึงสนใจ
ที่จ ะพัฒ นาแบบวัด จิ ต สาธารณะสํ า หรับ นั ก เรี ย นชัน้
มัธยมศึกษาปี ท่ี 1-3 จังหวัดชัยนาท ทีม่ ลี กั ษณะเป็ นแบบ
วัดเชิงสถานการณ์ซ่งึ พัฒนาขึน้ ตามแนวคิดจิตพิสยั ของ
Krarhwohl และคณะ ทีไ่ ด้ลําดับขัน้ การเกิดลักษณะนิสยั
ของบุคคลที่สามารถบ่งบอกระดับจริยธรรมได้ ซึ่งจะทํา
ให้ทราบว่านักเรียนมีจติ สาธารณะมากน้อยเพียงใด ผูใ้ ดมี
ระดับของจิตสาธารณะสูงกว่ากัน ซึง่ ผลการวัดทีไ่ ด้จะทํา
ให้นกั เรียนและครูผสู้ อนได้ทราบระดับของจิตสาธารณะที่
ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน จุดเด่นและจุดทีค่ วรพัฒนา
อีกทัง้ สามารถใช้วดั นักเรียนจํานวนมากพร้อมกันได้ ซึ่ง
จะเป็ นประโยชน์ต่อครูผสู้ อนทีส่ ามารถนําผลทีไ่ ด้จากการ
วัดไปปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อสอดแทรก
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การพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียน นอกจากนัน้ สถาน
ศึกษายังสามารถนําผลการวัดจากแบบวัดจิตสาธารณะไป
ใช้เป็ นข้อมูลประกอบในการพัฒนาปรับปรุงกิจกรรมการ
เรียนการสอนหรือกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาและ
ส่งเสริมให้นักเรียนมีจติ สาธารณะ นอกจากนัน้ สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จังหวัดชัยนาท
และผู้ท่มี สี ่วนเกี่ยวข้องในการส่งเสริม กํากับติดตามการ
จัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
สามารถนํ าผลที่ได้จากการวัดไปใช้เป็ นแนวทางในการ
กําหนดนโยบายเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาจิตสาธารณะ
ของนักเรียนต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
เพื่อพัฒนาแบบวัดจิตสาธารณะสําหรับนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปี ท่ี 1-3 จังหวัดชัยนาทโดยมีวตั ถุประสงค์
เฉพาะดังนี้
2.1 เพื่อสร้างแบบวัดจิตสาธารณะสําหรับนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปี ท่ี 1-3 จังหวัดชัยนาท
2.2 เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดจิตสาธารณะ
สําหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1-3 จังหวัดชัยนาท
2.3 เพื่อสร้างเกณฑ์ปกติสาํ หรับแปลความหมาย
คะแนนจากแบบวัด จิต สาธารณะสํ า หรับ นั ก เรีย นชัน้
มัธยมศึกษาปี ท่ี 1-3 จังหวัดชัยนาท
2.4 เพื่อจัดทําคู่มอื การใช้แบบวัดจิตสาธารณะสําหรับ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1-3 จังหวัดชัยนาท
3. วิ ธีดาํ เนิ นการวิ จยั
การพัฒนาแบบวัดจิตสาธารณะสําหรับนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปี ท่ี 1-3 จังหวัดชัยนาท มีขนั ้ ตอนดังนี้
3.1 กําหนดวัตถุประสงค์ของการพัฒนาแบบวัด
3.2 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจ ัยที่เกี่ยวข้องจาก
เอกสาร ตําราและงานวิจยั เพื่อใช้ในการกําหนดนิยาม
ศัพท์และเป็ นแนวทางในการสร้างแบบวัด
3.3 กํ าหนดตัว ชี้ว ัดของจิต สาธารณะโดยยึด ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พื้นฐาน พ.ศ.2551 ซึ่ง
แบ่งจิตสาธารณะเป็ น 2 ตัวชีว้ ดั ได้แก่ ตัวชีว้ ดั ที่ 1 การ
ช่วยเหลือผู้อ่ืนด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน
ซึง่ ประกอบด้วย 3 พฤติกรรมบ่งชี้ ได้แก่ 1.1 การช่วย
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พ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูทํางานด้วยความเต็มใจ 1.2 การ
อาสาทํางานให้ผู้อ่นื ด้วยกําลังกาย กําลังใจและกําลังสติ
ปญั ญาโดยไม่หวังผลตอบแทน และ 1.3 การแบ่งป นั
สิง่ ของ ทรัพย์สนิ และอื่นๆ และช่วยแก้ปญั หาหรือสร้าง
ความสุขให้กบั ผูอ้ ่นื ส่วนตัวชีว้ ดั ที่ 2 การเข้าร่วมกิจกรรม
ทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชนและสังคม ซึง่ ประกอบ
ด้วย 3 พฤติกรรมบ่งชี้ ได้แก่ 2.1 การดูแลรักษาสาธารณสมบัติและสิง่ แวดล้อมด้วยความเต็มใจ 2.2 การเข้าร่วม
กิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ ต่ อโรงเรียน ชุมชน และสังคม
และ 2.3 การเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแก้ปญั หาหรือร่วมสร้าง
สิ่งที่ดีงามของส่ วนรวมตามสถานการณ์ ท่ีเกิดขึ้นด้วย
ความกระตือรือร้น
3.4 กําหนดนิยามเชิงปฏิบตั กิ ารของจิตสาธารณะ
3.5 กําหนดให้แต่ละพฤติกรรมบ่งชีม้ นี ้ําหนักเท่ากัน
3.6 กําหนดรูปแบบของแบบวัดทีม่ ลี กั ษณะเป็ น แบบ
วัดเชิงสถานการณ์ แบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือก การให้
คะแนนมีตงั ้ แต่ 1-5 คะแนน โดยให้แต่ละพฤติกรรมบ่งชี้
มีข้อคํ าถามพฤติกรรมบ่ งชี้ละ 7 ข้อ ซึ่ง 2 ตัวชี้ว ัด
ประกอบด้วย 6 พฤติกรรมบ่งชี้ จึงมีขอ้ คําถามทัง้ หมด
จํานวน 42 ข้อ
3.7 รวบรวมพฤติกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับจิตสาธารณะ
โดยการสนทนากลุ่มย่อยกับนักเรียนเพื่อให้นกั เรียนระบุ
เหตุการณ์เฉพาะและพฤติกรรมทีแ่ สดงถึงการมีจติ สาธารณะ
แล้วรวบรวมเหตุการณ์ สถานการณ์ พฤติกรรมทีน่ กั เรียน
ส่วนใหญ่ระบุเพื่อสร้างข้อคําถาม
3.8 สร้างข้อคําถามโดยนําเหตุการณ์ สถานการณ์ท่ี
นักเรียนส่วนใหญ่ระบุมาสร้างเป็ นสถานการณ์และตัวละคร
ในข้อคําถาม ส่วนตัวเลือกนัน้ นําพฤติกรรมทีน่ ักเรียนระบุ
มาพิจ ารณาความสอดคล้ องกับระดับขัน้ จิต พิส ัย ตาม
แนวคิดจิตพิสยั ของ Krathwohl และคณะ โดยแต่ละข้อ
คําถามคัดเลือกพฤติกรรมให้ครบทัง้ 5 ขัน้ ได้แก่ 1) การ
รับรู้ 2) การตอบสนอง 3) การเห็นคุณค่า 4) การจัดระบบ
และ 5) การสร้ างลักษณะนิ ส ัย โดยสร้ างข้อคํ าถามให้
มากกว่าจํานวนที่ต้องการใช้จริง 2 เท่า จึงประกอบด้วย
ข้อคําถามรวม 84 ข้อ
ตัวอย่างข้อคําถาม
ข้อ 0 ขณะที่นักเรียนมาส่งการบ้านที่ห้องพักครู ได้
เห็นเพื่อนกําลังช่วยครูกวาดห้อง นักเรียนจะทําอย่างไร
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 7 ฉบั บ ที่ 1 มกราคม - มิ ถุ น ายน 2559

ก. อาสาช่วยครูกวาดห้องด้วยอีกคน (ขัน้ การ
ตอบสนอง ให้ 2 คะแนน)
ข. จะกวาดห้องเพราะได้ช่วยครูทํางาน (ขัน้ การ
เห็นคุณค่า ให้ 3 คะแนน)
ค. เฉยๆ เพราะเห็นเพื่อนทําแบบนี้จนชิน (ขัน้
การรับรู้ ให้ 1 คะแนน)
ง. ชวนเพื่อนคนอื่นมากวาดห้องเพื่อช่วยงานครู
(ขัน้ การจัดระบบ ให้ 4 คะแนน)
จ. ไปกวาดห้องให้ครูทุ กครัง้ แม้ไม่มีเพื่อนไป
ด้วย (ขัน้ การสร้างลักษณะนิสยั ให้ 5 คะแนน)
3.9 นํ า แบบวัดที่ส ร้ า งขึ้น เสนอต่ อ คณะกรรมการ
ทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อพิจารณาความสอดคล้องของข้อ
คําถามกับนิยามของจิตสาธารณะและแนวคิดจิตพิสยั ของ
Krathwohl และคณะ รวมทัง้ ความเหมาะสมของข้ อ
คําถามและตัวเลือก ความชัดเจนของภาษาทีใ่ ช้ พร้อมทัง้
ข้อเสนอแนะในการปรับแก้
3.10 ปรับแก้ข้อคําถามและตัวเลือกในแบบวัดตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิ พนธ์
แล้วนําเสนอผูเ้ ชีย่ วชาญเพื่อพิจารณาความสอดคล้องของ
ข้อคําถามกับนิยามเชิงปฏิบตั ิการของจิตสาธารณะ และ
แนวคิดจิตพิสยั ของ Krathwohl และคณะ ความถูกต้อง
เหมาะสมของข้ อ คํ า ถามและตั ว เลื อ ก รวมทัง้ ความ
เหมาะสมของภาษาทีใ่ ช้
3.11 นําผลการพิจารณาของผูเ้ ชีย่ วชาญมาตรวจสอบ
ความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) โดยการคํานวณ
ความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับนิยามเชิงปฏิบตั กิ าร
ของจิตสาธารณะ และแนวคิด จิตพิสยั ของ Krathwohl
และคณะ โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญที่มี
ค่า IOC ตัง้ แต่ 0.50 ขึน้ ไป
3.12 เตรียมจัดแบบวัดเข้าฉบับเพื่อนําไปทดลองใช้
3.13 นําแบบวัดไปทดลองใช้ครัง้ ที่ 1 กับนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปี ท่ี 1-3 ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2556
ของโรงเรียนหันคาราษฎร์รงั สฤษดิ ์ จํานวน 15 คน ซึ่ง
ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ กี ารเลือกแบบเจาะจงจากโรงเรียนทีไ่ ม่ใช่กลุ่ม
ตั ว อย่ า งในการสร้ า งเกณฑ์ ป กติ ข องแบบวั ด เพื่ อ
ตรวจสอบความเหมาะสมชัดเจนของภาษาทีใ่ ช้ในคําชีแ้ จง
ข้อคําถามและตัวเลือก และเวลาทีใ่ ช้ในการทําแบบวัด
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3.14 นําแบบวัดไปทดลองใช้ครัง้ ที่ 2 กับนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปี ท่ี 1-3 ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2556
ในโรงเรียนขนาดเล็กคือ โรงเรียนเนิ นขามรัฐประชานุ เคราะห์ จํานวน 5 คน โรงเรียนขนาดกลางคือ โรงเรียน
หันคาพิทยาคม จํานวน 24 คน โรงเรียนขนาดใหญ่ คือ
โรงเรียนคุ รุ ประชาสรรค์ จํ านวน 27 คน และโรงเรียน
ขนาดใหญ่พเิ ศษคือ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จํานวน 50
คน รวมทัง้ หมด 106 คน ซึง่ ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ กี ารสุ่มอย่างง่าย
ตามขนาดโรงเรียนจากโรงเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างใน
การสร้างเกณฑ์ปกติของแบบวัด โดยสุ่ม นั กเรียนมา
ร้อยละ 3 ของจํานวนนักเรียนทัง้ หมดที่กําลังศึกษาชัน้
มัธยมศึกษาปี ท่ี 1-3 ในแต่ ละโรงเรียน เพื่อตรวจสอบ
คุณภาพรายข้อในประเด็นค่าอํานาจจําแนกของแบบวัด
โดยการเปรียบเทียบสัดส่วนคะแนนของผู้ตอบในกลุ่มสูง
และกลุ่มตํ่า นอกจากนี้ยงั วิเคราะห์ค่าอํานาจจําแนกโดย
แยกผูเ้ รียนเป็ นกลุ่มสูงและกลุ่มตํ่าแล้วเปรียบเทียบความ
แตกต่างของค่าเฉลีย่ ด้วยสถิตทิ ี (t-test)
3.15 คัดเลือกข้อคําถามที่มีค่ าอํ านาจจําแนกตาม
เกณฑ์จากทัง้ 2 วิธมี าพิจารณาร่วมกันแล้วคัดเลือกให้
เหลือข้อคําถามจํานวน 42 ข้อ
3.16 นํ าแบบวัดไปทดลองใช้ครัง้ ที่ 3 กับนักเรียนที่
กําลังศึกษาอยู่ชนั ้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1-3 ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2556 ในโรงเรียนขนาดเล็กคือ โรงเรียน
ศรีสโมสรวิทยา จํานวน 12 คน โรงเรียนขนาดกลางคือ
โรงเรียนวัดสิงห์ จํานวน 24 คน โรงเรียนขนาดใหญ่คอื
โรงเรียนคุ รุ ประชาสรรค์ จํ านวน 64 คน และโรงเรียน
ขนาดใหญ่ พิเศษคือ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จํานวน
118 คน รวมทัง้ หมด 218 คน ซึง่ ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ กี ารสุ่มอย่าง
ง่ายตามขนาดโรงเรียนจากโรงเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
ในการวิเคราะห์คุณภาพด้านค่าอํานาจจําแนกและสร้าง
เกณฑ์ปกติของแบบวัด โดยสุ่มนักเรียนมาร้อยละ 7 ของ
จํานวนนักเรียนทัง้ หมดที่กําลังศึกษาชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี
1-3 ในแต่ ละโรงเรียน เพื่อตรวจสอบคุ ณภาพรายฉบับ
ของแบบวัดในประเด็นของความตรงตามโครงสร้างโดย
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน โดยมีเกณฑ์การ
พิจารณาค่าไคสแควร์ ( χ ) ที่ไม่ มีนัยสําคัญทางสถิติ
(p<0.05) และค่า Standard RMR ทีน่ ้อยกว่า 0.05 ซึ่ง
แสดงว่าโมเดลมีความเหมาะสมกลมกลืนในระดับดี และ
2
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วิเคราะห์ค่าความเที่ยงของแบบวัดทัง้ รายด้านและราย
ฉบับโดยใช้สตู รสัมประสิทธิแอลฟาของ
Cronbach
์
3.17 จัด ทํ า แบบวัดฉบับ สมบู ร ณ์ แ ล้ว นํ า ไปใช้ ก ับ
นักเรียนที่กําลังศึกษาอยู่ชนั ้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1-3 ในภาค
เรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2556 ในจังหวัดชัยนาท ประกอบ
ด้วยโรงเรียนขนาดเล็กคือ โรงเรียนบุ ญนาคพิทยาคม
จํานวน 40 คน และโรงเรียนห้วยกรดวิทยา จํานวน 74
คน โรงเรียนขนาดกลางคือ โรงเรียนอุลติ ไพบูลย์ชนูปถัมภ์
จํานวน 91 คน และโรงเรียนสรรพยาวิทยา จํานวน 75
คน โรงเรีย นขนาดใหญ่ คือ โรงเรียนคุ รุ ประชาสรรค์
จํ า นวน 213 คน และโรงเรี ย นขนาดใหญ่ พิ เ ศษคื อ
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จํานวน 237 คน รวมทัง้ หมด
730 คน ซึ่งผู้วิจ ัยสุ่มกลุ่ มตัวอย่ างแบบแบ่ งชัน้ ภู มิ ใช้
สัด ส่ ว นการสุ่ ม ขนาดของโรงเรีย นเท่ า กับ 0.30 และ
สัดส่วนการสุ่ มห้องเรียนเท่ ากับ 0.20 เพื่อสร้างเกณฑ์
ปกติสาํ หรับแปลความหมายคะแนน
3.18 จัดทําคู่มอื การใช้แบบวัดฉบับร่าง โดยนําไปให้
ครูโรงเรียนหันคาราษฎร์รงั สฤษดิ ์ จํานวน 5 ท่าน ศึกษา
และทดลองบริหารการสอบตามคู่มอื
3.19 ปรับแก้ค่มู อื การใช้แบบวัดตามความเห็นของครู
ทีท่ ดลองใช้คู่มอื ฉบับร่าง แล้วจัดทําเป็ นคู่มอื การใช้แบบ
วัดฉบับสมบูรณ์
4. ผลการวิ จยั
4.1 การสร้างแบบวัดจิตสาธารณะสําหรับนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปี ท่ี 1-3 จังหวัดชัยนาท มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ใช้เป็ นเครื่องมือในการวัดระดับจิตสาธารณะของนักเรียน
โดยกําหนดตัวชี้วดั ของจิตสาธารณะตามที่กําหนดไว้ใน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน 2551 ซึง่ แบ่งจิต
สาธารณะเป็ น 2 ตัวชี้วดั คือ ตัวชี้วดั ที่ 1 การช่วยเหลือ
ผู้อ่นื ด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทนซึ่งประกอบ
ด้วย 3 พฤติกรรมบ่ งชี้ ได้แก่ 1.1 การช่วยเหลือพ่ อแม่
ผู้ปกครอง ครูทํางานด้วยความเต็มใจ 1.2 การอาสา
ทํางานให้ผอู้ ่นื ด้วยกําลังกาย กําลังใจ และกําลังสติปญั ญา
โดยไม่ หวังผลตอบแทน และ 1.3 การแบ่ ง ป นั สิ่ง ของ
ทรัพย์สนิ และอื่นๆ และช่วยแก้ปญั หาหรือสร้างความสุข
ให้กบั ผู้อ่นื ส่วนตัวชี้วดั ที่ 2 การเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็ น
ประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม ซึ่งประกอบด้วย
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3 พฤติกรรมบ่ งชี้ ได้แก่ 2.1 การดู แลรัก ษาสาธารณสมบัตแิ ละสิง่ แวดล้อมด้วยความเต็มใจ 2.2 การเข้าร่วม
กิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ ต่ อโรงเรียน ชุมชน และสังคม
และ 2.3 การเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแก้ปญั หาหรือร่วมสร้าง
สิ่งที่ดีงามของส่ วนรวมตามสถานการณ์ ท่ีเกิดขึ้นด้วย
ความกระตือรือร้น ผูว้ จิ ยั ได้กําหนดนํ้าหนักความสําคัญ
ของจิตสาธารณะแต่ละพฤติกรรมบ่งชีใ้ ห้มนี ้ําหนักเท่ากัน
คือมีข้อคําถามพฤติกรรมบ่ งชี้ละ 7 ข้อ รวมข้อคําถาม
ทัง้ หมด 42 ข้อ จากนัน้ กําหนดให้แบบวัดมีลกั ษณะเป็ น
แบบวัดเชิงสถานการณ์แบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือก การให้
คะแนนมีตงั ้ แต่ 1-5 คะแนน ตามลําดับขัน้ จิตพิสยั ตาม
แนวคิดจิตพิสยั ของ Krathwohl และคณะ ซึง่ ผูว้ จิ ยั สร้าง
ข้อคําถามมากกว่าที่ต้องการใช้จริง 2 เท่า จึงประกอบ
ด้วยข้อคําถามรวม 84 ข้อ
4.2 การตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดจิตสาธารณะ
สําหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1-3 จังหวัดชัยนาท
4.2.1 ข้อคําถามจํานวน 84 ข้อ มีความตรงตาม
เนื้อหาโดยมีค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคําถาม (IOC)
ตัง้ แต่ 0.60-1.00 ซึง่ ผ่านเกณฑ์การพิจารณาทุกข้อ
4.2.2 การทดลองใช้ครัง้ ที่ 1 กับนักเรียนชัน้
มัธ ยมศึก ษาปี ท่ี 1-3 โรงเรีย นหัน คาราษฎร์ ร ัง สฤษดิ ์
จํานวน 15 คน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมชัดเจนของ
ภาษาทีใ่ ช้ในคําชี้แจง ข้อคําถาม ตัวเลือก และเวลาที่ใช้
ในการทําแบบวัด พบว่านักเรียนมีความเข้าใจในคําชีแ้ จง
ข้อคําถามและตัวเลือกเป็ นอย่างดี โดยใช้เวลาในการทํา
แบบวัด 30 นาที
4.2.3 การทดลองครัง้ ที่ 2 กับนักเรียนชัน้ มัธยม
ศึกษาปี ท่ี 1-3 ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2556 ในโรงเรียน
เนินขามรัฐประชานุเคราะห์ จํานวน 5 คน โรงเรียนหันคา
พิท ยาคม จํ า นวน 24 คน โรงเรีย นคุ รุ ป ระชาสรรค์
จํานวน 27 คน และโรงเรียนชัยนาท-พิทยาคม จํานวน
50 คน รวมทัง้ หมด 106 คน เพื่อตรวจสอบ คุณภาพราย
ข้อในประเด็นค่าอํานาจจําแนกโดยการคํานวณค่าอํานาจ
จําแนกจากสัดส่วนคะแนนของผู้ตอบในกลุ่มสูงและกลุ่ม
ตํ่ า และคํ า นวณค่ า สถิ ติ ท ดสอบที (t-test) จากนั ้น
คัดเลือกข้อคําถามทีม่ คี ุณภาพตามเกณฑ์ไปใช้จํานวน 42
ข้อ พบว่าข้อคําถามมีค่าอํานาจจําแนกตัง้ แต่ 0.33-0.60
และมีค่า t ตัง้ แต่ 4.71-19.32 ซึง่ ถือว่าเป็ นข้อคําถามที่
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มี อํ า นาจจํ า แนกเป็ น ไปตามเกณฑ์ สามารถจํ า แนก
นักเรียนทีม่ รี ะดับจิตสาธารณะทีแ่ ตกต่างกันออกจากกันได้
4.2.4 การทดลองใช้ครัง้ ที่ 3 กับนักเรียนทีก่ ําลัง
ศึกษาอยู่ชนั ้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1-3 ภาคเรียนที่ 2 ปี การ
ศึกษา 2556 ใน โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา จํานวน 12 คน
โรงเรียนวัดสิงห์ จํานวน 24 คน โรงเรียนคุรุประชาสรรค์
จํานวน 64 คน และโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จํานวน 118
คน รวมทัง้ หมด 218 คน เพื่อตรวจสอบคุณภาพรายฉบับ
ของแบบวัดในประเด็นของความตรงตามโครงสร้างโดย
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่ าแบบวัดมี
ความตรงตามโครงสร้างซึ่งประกอบด้วย 2 ตัวชี้วดั ซึ่ง
โครงสร้า งของแบบวัดมีความสอดคล้อ งกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์โดยค่าไคสแควร์ท่ี df เท่ากับ 748 มีค่า
เท่ากับ 795.46 (p=0.11) ค่า Standardized RMR มีค่า
0.09 ค่า RMSEA มีค่า 0.02 ค่า GFI มีค่า 0.85 ค่า AGFI
มีค่า 0.82 ส่วนการตรวจสอบความเที่ยงโดยการคํานวณ
สัมประสิทธิแอลฟาของ
Cronbach พบว่า ค่าความเทีย่ ง
์
ของแบบวัดทัง้ ฉบับมีค่าเท่ากับ 0.93 ซึง่ ตัวชีว้ ดั ที่ 1 และ
ตัวชีว้ ดั ที่ 2 มีค่าความเทีย่ ง 0.89 และ 0.92 ตามลําดับ
โดยพฤติกรรมบ่ งชี้ท่ี 1.1 พฤติกรรมบ่ งชี้ท่ี 1.2
พฤติกรรมบ่งชีท้ ่ี 1.3 พฤติกรรมบ่งชีท้ ่ี 2.1 พฤติกรรม
บ่งชี้ท่ี 2.2 และพฤติกรรมบ่งชีท้ ่ี 2.3 มีค่าความเที่ยง
0.78 0.73 0.64 0.84 0.74 และ 0.80 ตามลําดับ
4.3 การสร้างเกณฑ์ปกติของแบบวัดจิตสาธารณะ
สําหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1-3 จังหวัดชัยนาท
ผูว้ จิ ยั ได้สร้างเกณฑ์ปกติของแบบวัดจิตสาธารณะโดย
นํ าคะแนนดิบที่ได้จ ากการทํ าแบบวัดมาแปลงเป็ นค่ า
ตําแหน่ งเปอร์เซ็นต์ไทล์แล้วนํ าไปเปิ ดตารางเพื่อแปลง
เป็ นคะแนนมาตรฐานทีปกติแล้วสร้างสมการถดถอยเพื่อ
ขยายคะแนนมาตรฐานทีปกติเป็ นเกณฑ์ปกติ โดยมี
เกณฑ์การพิจารณาระดับจิตสาธารณะดังนี้
ตารางที่ 1 เกณฑ์การพิจารณาระดับจิตสาธารณะ
T-NORMS
ตัง้ แต่ T65 ขึน้ ไป
ตัง้ แต่ T55-T65
ตัง้ แต่ T45-T54
ตัง้ แต่ T35-T44
เท่ากับหรือตํ่ากว่า T34
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ระดับ
มีจติ สาธารณะในระดับสูงมาก
มีจติ สาธารณะในระดับสูง
มีจติ สาธารณะในระดับสูงปานกลาง
มีจติ สาธารณะในระดับสูงตํ่า
มีจติ สาธารณะในระดับสูงตํ่ามาก

เกณฑ์ปกติรายพฤติกรรมบ่งชี้ ได้แก่ พฤติกรรมบ่งชี้
ที่ 1.1 การช่วยพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูทํางานด้วยความเต็ม
ใจ มีค่า T3 – T89 พฤติกรรมบ่งชีท้ ่ี 1.2 การอาสาทํางาน
ให้ผอู้ ่นื ด้วยกําลังกาย กําลังใจ และกําลัง สติปญั ญาโดย
ไม่หวังผลตอบแทน มีค่า T16 - T84 พฤติกรรมบ่งชีท้ ่ี 1.3
การแบ่งปนั สิง่ ของ ทรัพย์สนิ และอื่นๆ และช่วยแก้ปญั หา
หรือสร้างความสุขให้กบั ผูอ้ ่นื มีค่า T14 - T88 พฤติกรรม
บ่งชีท้ ่ี 2.1 การดูแลรักษาสาธารณสมบัตแิ ละสิง่ แวดล้อม
ด้วยความเต็มใจ มีค่า T22 – T79 พฤติกรรมบ่งชีท้ ่ี 2.2 การ
เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และ
สังคม มีค่า T15 – T85 และพฤติกรรมบ่งชีท้ ่ี 2.3 การเข้า
ร่วมกิจกรรมเพื่อแก้ปญั หาหรือร่วมสร้างสิง่ ที่ดีงามของ
ส่วนรวมตามสถานการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ด้วยความกระตือรือร้น
มีค่า T17 - T85 ตามลําดับ ซึง่ แสดงถึงระดับของพฤติกรรม
บ่งชีท้ ม่ี คี วามแตกต่างกันตัง้ แต่ระดับตํ่ามากจนถึงสูงมาก
เกณฑ์ปกติรายตัวชีว้ ดั ได้แก่ ตัวชีว้ ดั ที่ 1 การช่วยเหลือ
ผูอ้ ่นื ด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน มีค่า T-4T103 และตัวชีว้ ดั ที่ 2 การเข้าร่วมกิจกรรมทีเ่ ป็ นประโยชน์
ต่อโรงเรียน ชุมชนและสังคม มีค่า T13 -T88 ตามลําดับ ซึง่
แสดงถึงระดับของตัวชี้ว ัดที่มีความแตกต่ างกันตัง้ แต่
ระดับตํ่ามากจนถึงสูงมาก
เกณฑ์ปกติรวมทัง้ ฉบับมีค่า T1-T99 ซึง่ แสดงถึงระดับ
ของจิตสาธารณะทีม่ คี วามแตกต่างกันตัง้ แต่ระดับตํ่ามาก
จนถึงสูงมาก
4.4 การจัดทําคู่มอื การใช้แบบวัดจิตสาธารณะสําหรับ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1-3 จังหวัดชัยนาท หลังจาก
ที่ผู้วิจ ัยได้ทําจัดคู่มือการใช้แบบวัดฉบับร่ างแล้วให้ครู
โรงเรียนหันคาราษฎร์รงั สฤษดิ ์ จํานวน 5 ท่าน ศึกษาและ
ทดลองบริหารการสอบตามคู่มอื ฉบับร่าง พบว่าครูทุกท่าน
ศึกษารายละเอียดตามคู่มอื ฉบับร่างแล้วเกิดความเข้าใจ
สามารถบริหารการสอบได้ถูกต้องตามขัน้ ตอน สามารถ
ตรวจให้คะแนนและแปลคะแนนได้ถูกต้องตามเกณฑ์การ
ให้คะแนนและเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนที่
กําหนด โดยครูผู้สอนให้ความเห็นว่าคู่มอื การใช้มคี วาม
ละเอียด ชัดเจน มีส่วนประกอบทีส่ าํ คัญครบถ้วน อธิบาย
รายละเอียดได้สมบูรณ์ จึงอ่านแล้วเข้าใจได้ตรงกัน อีกทัง้
มีเกณฑ์ปกติสําหรับแปลความหมายระดับจิตสาธารณะ
ของนั กเรียนทัง้ ในระดับพฤติกรรมบ่ งชี้ ระดับตัวชี้ว ัด
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และเกณฑ์ปกติรวมทัง้ ฉบับ ซึ่งคู่มอื การใช้มรี ายละเอียด
ดังนี้ 1) วัตถุประสงค์ของแบบวัดจิตสาธารณะ 2) นิยาม
ของจิตสาธารณะ 3) ลักษณะของแบบวัดจิตสาธารณะ 4)
โครงสร้างของแบบวัดจิตสาธารณะ 5) แบบวัดจิตสาธารณะ
และเกณฑ์การตรวจให้คะแนน 6) คุณภาพของแบบวัด
จิตสาธารณะ 7) เวลาทีใ่ ช้ในการดําเนินการวัดจิตสาธารณะ
8) วิธีดําเนิ นการวัดจิตสาธารณะ 9) การให้คะแนนและ
การแปลความหมายคะแนนจากแบบวัดจิตสาธารณะ
5. อภิ ปรายผลการวิ จยั
5.1 การตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา
จากการตรวจสอบความตรงตามเนื้ อ หาโดยการ
พิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญพบว่ าคําชี้แจงของแบบวัดมี
ความชัดเจนดี ส่วนค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคําถาม
(IOC) มีค่าตัง้ แต่ 0.60-1.00 ซึ่งผ่านเกณฑ์การพิจารณา
ทุ ก ข้ อ และสถานการณ์ ใ นข้ อ คํ า ถามมี ค วามชัด เจน
เหมาะสม แต่ ควรเปลี่ยนชื่อตัวละครที่พ้องกับชื่อของ
นักแสดงหรือนักร้องโดยให้เปลี่ยนไปใช้คําว่า “นักเรียน”
แทน อีกทัง้ การให้คะแนนตัวเลือกทุกข้อเป็ นไปตามระดับ
ขัน้ จิตพิสยั ของ Krathwohl และคณะ แสดงว่าข้อคําถาม
ในแบบวัดมีความตรงตามเนื้อหา ดังทีพ่ รทิพย์ [7] กล่าวว่า
ความตรงตามเนื้อหาของข้อคําถามแสดงได้ด้วยค่าดัชนี
ความสอดคล้องทีม่ คี ่าตัง้ แต่ 0.50 ขึน้ ไป
5.2 การตรวจสอบค่าอํานาจจําแนก
ผลจากการนําแบบวัดไปวิเคราะห์หาค่าอํานาจจําแนก
โดยการคํานวณค่าอํานาจจําแนกจากสัดส่วนคะแนนของ
ผูต้ อบในกลุ่มสูงและกลุ่มตํ่า พบว่าแบบวัดจิตสาธารณะที่
สร้างขึน้ มีค่าอํานาจจําแนกตัง้ แต่ 0.33-0.60 แสดงว่าข้อ
คําถามในแบบวัดมีคุ ณภาพตามเกณฑ์ท่ีกําหนด ดังที่
พิสณุ [8] กล่าวว่าข้อคําถามทีด่ ที ส่ี ามารถนําไปใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลได้ต้องมีค่าอํานาจจําแนกตัง้ แต่ 0.20
ขึ้น ไป นอกจากนี้ ต ามเกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาค่ า อํ า นาจ
จําแนกของ Hopkins, et al. [9] ระบุว่าค่าอํานาจจําแนก
0.30-0.39 แสดงถึง ค่าอํานาจจําแนกดี และค่าอํานาจ
จําแนกตัง้ แต่ 0.40 ขึน้ ไป แสดงถึงค่าอํานาจจําแนกดีมาก
แสดงว่าข้อคําถามในแบบวัดจิตสาธารณะทีส่ ร้างขึน้ มีค่า
อํานาจจําแนกอยู่ในระดับดีถึงดีมาก อีกทัง้ ยังสอดคล้อง
กับงานวิจ ัยที่เกี่ยวข้องกับการหาคุ ณภาพของแบบวัด
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จิตสาธารณะที่สร้างไว้แล้วของจุฑาพร [10] และปถั มา
[11] ซึง่ มีค่าอํานาจจําแนกตัง้ แต่ 0.22-0.71 และจากการ
คํานวณค่าสถิตทิ ดสอบที (t-test) พบว่าข้อคําถามในแบบ
วัดมีค่า t ตัง้ แต่ 4.71-19.32 แสดงว่าข้อคําถามในแบบวัด
มีคุณภาพตามเกณฑ์ทก่ี ําหนด กล่าวคือ ข้อคําถามทีค่ ่า t
มากกว่าหรือเท่ากับ 1.75 ถือว่าข้อคําถามนัน้ จําแนกคน
เป็ นสองกลุ่ มได้ มีอํ านาจจําแนกตามเกณฑ์ สามารถ
นําไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลได้ [12] นอกจากนี้ยงั สอดคล้อง
กับงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการหาคุณภาพของแบบวัดจิต
สาธารณะที่สร้ า งไว้ แ ล้ ว ซึ่ง มี ค่ า t ตัง้ แต่ 1.84-10.09
ของศิรลิ กั ษณ์ [13] และอรุณี และคณะ [14]
5.3 การตรวจสอบความตรงตามโครงสร้าง
ผลการตรวจสอบความตรงตามโครงสร้างโดยการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่าแบบวัดมีความตรง
ตามโครงสร้างทีป่ ระกอบด้วย 2 ตัวชีว้ ดั ซึง่ โครงสร้างของ
แบบวัดมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
โดยค่าไคสแควร์ท่ี df เท่ากับ 748 มีค่าเท่ากับ 795.46
(p=0.11) ค่ า รากกํ า ลั ง สองเฉลี่ ย ของเศษเหลื อ ในรู ป
คะแนนมาตรฐาน (Standardized RMR) มีค่า 0.09 ค่า
รากของค่ าเฉลี่ยกํ าลังสองของความคลาดเคลื่อนโดย
ประมาณ (RMSEA) มีค่ า 0.02 ค่ าดัชนี ว ัดระดับความ
กลมกลืน (GFI) มีค่า 0.85 และดัชนีวดั ระดับความ
กลมกลืนที่ปรับค่าแล้ว (AGFI) มีค่า 0.82 ซึ่งสอดคล้อง
กับเกณฑ์ก ารพิจ ารณาความสอดคล้ องกลมกลืน ของ
โมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังทีส่ ุภมาส และคณะ [15]
กล่าวว่าดัชนีทใ่ี ช้บอกความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดล
กับข้อมูลเชิงประจักษ์มีหลายตัว แต่ ไม่มีดชั นีตัวใดตัว
หนึ่ งที่ดีกว่ าดัชนี ตัวอื่นๆ เพราะดัชนี แต่ ละตัวจะใช้ใ น
แต่ละกรณี เช่น ค่าไคสแควร์ต้องไม่มนี ัยสําคัญทางสถิติ
ค่า RMSEA ควรมีค่าน้อยกว่า 0.05 ค่า GFI ควรมีค่า
มากกว่า 0.90 และค่า AGFI ควรมีค่ามากกว่า 0.90
5.4 การตรวจสอบความเทีย่ ง
ผลการตรวจสอบความเทีย่ งโดยการคํานวณสัมประสิทธิ ์
แอลฟาของ Cronbach พบว่าแบบวัดจิตสาธารณะใน
ตัวชีว้ ดั ที่ 1 และตัวชีว้ ดั ที่ 2 มีค่าความเทีย่ งเท่ากับ 0.89
และ 0.92 ตามลําดับ โดยพฤติกรรมบ่งชีท้ ่ี 1.1 พฤติกรรม
บ่งชี้ท่ี 1.2 พฤติกรรมบ่งชี้ท่ี 1.3 พฤติกรรมบ่งชี้ท่ี 2.1
พฤติกรรมบ่งชีท้ ่ี 2.2 และพฤติกรรมบ่งชีท้ ่ี 2.3 มีค่าความ
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เทีย่ งเท่ากับ 0.78 0.73 0.64 0.84 0.74 และ 0.80
ตามลําดับ ส่วนแบบวัดทัง้ ฉบับมีค่ าความเที่ยงเท่ากับ
0.93 ซึง่ สอดคล้องกับพรทิพย์ [7] ทีก่ ล่าวว่า เครื่องมือวัด
ที่ดีควรมีค่าความเที่ยงเข้าใกล้ 1 นอกจากนี้ตามเกณฑ์
การพิจารณาค่าความเทีย่ งของ Ebel and Frisbie [16]
ทีว่ ่าค่าความเทีย่ ง 0.41-0.70 แสดงถึงค่าความเทีย่ งระดับ
ปานกลาง ค่าความเที่ยง 0.71-0.90 แสดงถึง ค่าความ
เทีย่ งระดับสูง และค่าความเทีย่ ง 0.91-1.00 แสดงถึงค่า
ความเทีย่ งระดับสูงมาก จึงสรุปได้ว่าแบบวัดจิตสาธารณะ
ทีส่ ร้างขึน้ มีค่าความเที่ยงรายพฤติกรรมบ่งชี้อยู่ในระดับ
ปานกลางถึงสูง ค่าความเที่ยงรายตัวชี้วดั อยู่ในระดับสูง
ถึงสูงมาก และค่าความเทีย่ งทัง้ ฉบับอยู่ในระดับสูงมาก
5.5 คะแนนการตอบแบบวัดจิตสาธารณะสําหรับ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1-3 จังหวัดชัยนาท
จากการวิเคราะห์ค่าสถิตพิ น้ื ฐานของคะแนนการตอบ
แบบวัดพบว่า คะแนนรวมการตอบแบบวัดของนักเรียนมี
คะแนนตํ่าสุดเท่ากับ 76 คะแนนสูงสุดเท่ากับ 167 คะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 127.44 และค่าเฉลี่ยร้อยละเท่ากับ 60.69
หากพิจารณาค่าเฉลีย่ ร้อยละของคะแนนการตอบแบบวัด
จิตสาธารณะแต่ละพฤติกรรมบ่งชี้ พบว่า พฤติกรรมบ่งชี้
ที่ 1.1 มีค่าเฉลีย่ ร้อยละสูงสุดเท่ากับ 64.97 ส่วนพฤติกรรม
บ่งชี้อ่นื มีค่าเฉลี่ยร้อยละใกล้เคียงกัน คือพฤติกรรมบ่งชี้
ที่ 2.2 พฤติ ก รรมบ่ ง ชี้ ท่ี 2.1 พฤติ ก รรมบ่ ง ชี้ ท่ี 2.3
พฤติกรรมบ่งชี้ท่ี 1.3 และพฤติกรรมบ่งชีท้ ่ี 1.2 ซึง่ มีค่า
เฉลีย่ ร้อยละเท่ากับ 60.91 60.60 59.71 59.40 และ
58.49 ตามลําดับ และหากพิจารณาค่าเฉลี่ยร้อยละของ
คะแนนการตอบแบบวัดจิตสาธารณะแต่ละตัวชีว้ ดั พบว่า
ตัวชีว้ ดั ที่ 1 มีค่าเฉลี่ยร้อยละสูงสุดเท่ากับ 60.91 รองลง
ไปคือตัวชีว้ ดั ที่ 2 ซึง่ มีค่าเฉลีย่ ร้อยละเท่ากับ 60.42 ซึ่ง
หากพิจารณาค่าเฉลีย่ ร้อยละของคะแนนจิตสาธารณะของ
นักเรียนจะพบว่าคะแนนจิตสาธารณะของนักเรียนใน แต่
ละพฤติกรรมบ่ งชี้ แต่ ละตัวชี้ว ัดและในภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง ทัง้ นี้เนื่ องจากนักเรียนระดับชัน้ มัธยม
ศึกษาปี ท่ี 1-3 เป็ นช่วงวัยรุ่นที่ม ีการเปลี่ยนแปลงในทุก
ด้าน ทัง้ ทางกาย อารมณ์ สังคมและความคิด ประกอบ
กับจากการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนพบว่านักเรียนส่วน
ใหญ่ จ ะไม่ ช่ ว ยเหลือ ผู้ อ่ืน หรือ เข้า ร่ ว มกิจ กรรมที่เ ป็ น
ประโยชน์ต่อส่วนรวมหากไม่ได้รบั การร้องขอ ซึง่ สอดคล้อง
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กับผลการประชุมผูป้ กครองของโรงเรียนทีบ่ อกว่านักเรียน
จะไม่ช่วยผู้ปกครองเช่นกันหากไม่ได้รบั การบอกกล่าว
ทําให้คะแนนการตอบ แบบวัดจิตสาธารณะอยู่ในระดับ
ปานกลางดังกล่าวข้างต้น
5.6 เกณฑ์ปกติของแบบวัด
หากขยายคะแนนดิบของแบบวัดจิตสาธารณะทัง้ ราย
พฤติกรรมบ่งชี้ รายตัวชีว้ ดั และรวมทัง้ ฉบับให้ครอบคลุม
ทุกช่วงคะแนนแล้วนําไปแปลงเป็ นคะแนนทีปกติ ผลปรากฏ
ว่าสามารถนําคะแนนทีไ่ ด้มาเทียบกับเกณฑ์ปกติและแปล
ผลเป็ นระดับจิตสาธารณะได้อย่างครอบคลุม ดังทีพ่ รทิพย์
[7] และล้วน และอังคณา [12] กล่าวไว้ว่าการสร้างเกณฑ์
ปกติตอ้ งมีความเป็ นตัวแทนทีด่ ี ตรงประเด็น เป็ นปจั จุบนั
สามารถนํามาเปรียบเทียบได้ และมีความเหมาะสม จึง
สรุ ปได้ว่ าเกณฑ์ปกติของแบบวัดจิตสาธารณะสําหรับ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1-3 จังหวัดชัยนาท สามารถ
นําไปใช้ได้เป็ นอย่างดี
5.7 คู่มอื การใช้แบบวัด
จากการที่ผู้วจิ ยั ได้ทําจัดคู่มอื การใช้แบบวัดฉบับร่าง
แล้วให้ครู จํานวน 5 ท่าน ศึกษาและทดลองบริหารการ
สอบตามคู่มอื ฉบับร่าง พบว่าครูทุกท่านศึกษารายละเอียด
ตามคู่มอื ฉบับร่างแล้วเกิดความเข้าใจ สามารถบริหารการ
สอบได้ถูกต้องตามขัน้ ตอน สามารถตรวจให้คะแนนและ
แปลคะแนนได้ถูกต้องตามเกณฑ์การให้คะแนนและเกณฑ์
การแปลความหมายของคะแนนทีก่ าํ หนด โดยครูผสู้ อนให้
ความเห็นว่ าคู่มือการใช้มีความละเอียด ชัดเจน มีส่วน
ประกอบทีส่ าํ คัญครบถ้วน อธิบายรายละเอียดได้สมบูรณ์
จึงอ่านแล้วเข้าใจได้ตรงกัน สอดคล้องกับพิชติ [17] ที่
กล่าวว่าคําชีแ้ จงของแบบทดสอบจะช่วยสร้างความเข้าใจ
ในการทําข้อสอบแก่ผปู้ ฏิบตั ิ และช่วยป้องกันปญั หาหรือ
ความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดําเนิ นการสอบ
นอกจากนัน้ คําชีแ้ จงควรประกอบด้วยจุดมุ่งหมายของการ
วัดลักษณะของแบบทดสอบ จํานวนข้อสอบ เวลาทีใ่ ช้ใน
การสอบ วิธกี ารตอบ และการตรวจให้คะแนน จึงสรุปได้
ว่าคู่มอื การใช้แบบวัดทีจ่ ดั ทําขึน้ มีความเหมาะสม ชัดเจน
และมีสว่ นประกอบครบถ้วนสมบูรณ์
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6. ข้อเสนอแนะ
6.1 ข้อเสนอแนะสําหรับการนํ าแบบวัดจิตสาธารณะ
สําหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1-3 ไปใช้
6.1.1 ผูท้ น่ี ําแบบวัดจิตสาธารณะสําหรับ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1-3 จังหวัดชัยนาท ไปใช้
ควรศึกษาคู่มือการใช้แบบวัดให้เข้าใจแล้วปฏิบ ัติตาม
เพื่อ ให้ ส ามารถบริห ารการสอบและแปลความหมาย
คะแนนได้อย่างถูกต้อง
6.1.2 การนําแบบวัดไปใช้กบั นักเรียนควรชีแ้ จง
ว่ า ผลการตอบจะไม่ มีผ ลต่ อ คะแนนและผลการเรีย น
การสอน รวมทัง้ เน้นให้นักเรียนเลือกตอบตามความจริง
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แสดงถึงระดับจิตสาธารณะที่ตรงกับ
พฤติกรรมของนักเรียนมากทีส่ ดุ
6.1.3 ผูท้ เ่ี กีย่ วข้องควรนํ าแบบวัดจิตสาธารณะ
ไปใช้วดั ระดับจิตสาธารณะของนักเรียน แล้วนํ าผลที่ได้
จากการวัดไปใช้ปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อ
เสริมสร้างและพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียนต่อไป
6.2 ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจยั ครัง้ ต่อไป
6.2.1 ควรมีการวิจยั เพื่อพัฒนาวิธกี ารแบบวัด
จิตสาธารณะที่สามารถตรวจสอบระดับพฤติกรรมของจิต
สาธารณะในลั ก ษณะสะสมแบบขัน้ บั น ไดที่ ส ามารถ
ตรวจสอบได้ว่านักเรียนมีพฤติกรรมทีค่ รบถ้วน
6.2.2 ควรมีการวิจ ัยเพื่อพัฒนาจิตสาธารณะ
ของนักเรียนซึ่งนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1-3 จังหวัด
ชัยนาท มีคะแนนการตอบแบบวัดจิตสาธารณะทัง้ ใน
ระดับพฤติกรรมบ่งชี้ ตัวชี้วดั ในในภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง จึงควรมีการวิจยั เพื่อพัฒนารูปแบบการจัด
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมระดับจิตสาธารณะของนักเรียนให้สงู
ยิง่ ขึน้ ต่อไป
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