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บทคัดย่อ 

 

การวิจัยครั �ง นี �มี วัตถุประสงค์   เ พื� อพัฒนาตัว ชี �วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ด้านจิตสาธารณะสําหรับนกัเรียน โดยใช้การสงัเคราะห์เอกสาร  และเพื�อการตรวจสอบความตรง

ของตวัชี �วดัคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะสําหรับนกัเรียนโดยใช้โมเดลการวิเคราะห์

องค์ประกอบเชิงยืนยัน จากโปรแกรมลิสเรล  โดยขั �นตอนแรกสร้างตวัชี �วดัโดยใช้การสงัเคราะห์

เอกสาร  สร้างเป็นแบบประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์

ด้านจิตสาธารณะสําหรับนักเรียน  จากแนวคิด ทฤษฎี และเอกสาร ที�ผู้ วิจัยค้นคว้า ได้นําแบบ

ประเมินความสอดคล้อง ไปให้ผู้ เชี�ยวชาญเพื�อหาความเหมาะสมของตวัชี �วดัคณุลกัษณะอนัพึง

ประสงค์ ด้านจิตสาธารณะสําหรับนักเรียน ขั �นตอนที�   2.ตรวจสอบความตรงของตัวชี �วัด

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านจิตสาธารณะสําหรับนักเ รียนโดยใช้โมเดลการวิเคราะห์

องค์ประกอบเชิงยืนยนั จากโปรแกรมลิสเรล ซึ�งเก็บข้อมลูจากนกัเรียนระดบัชั �นมธัยมศกึษาตอนต้น 

โรงเรียนขยายโอกาส สงักัดสํานักงานเขตพื �นที�การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จํานวน  

354  คน  ผลการศกึษาพบวา่ 

1.  ผลการวิจยัในการพฒันาตวัชี �วดัคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะสําหรับ

นกัเรียน โดยใช้การสงัเคราะห์เอกสารที�มีความเหมาะสมในการชี �วดั  มีทั �งหมด  3  องค์ประกอบ  

30  ตวัชี �วดั  ซึ�งประกอบด้วยองค์ประกอบที�  1  ด้านการใช้ มี  10  ตวัชี �วดั  องค์ประกอบที�  2  ด้าน

การถือเป็นหน้าที� มี  10  ตวัชี �วดั  และองค์ประกอบที�  3  ด้านการเคารพสิทธิ� มี  10  ตวัชี �วดั 

 2. การตรวจสอบความตรงของตัวชี �วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะ

สําหรับนกัเรียนที�พฒันาขึ �น โดยใช้โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั ด้วยโปรแกรมลิสเรล

ด้านความเหมาะสมของตวัชี �วดัคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะสําหรับนกัเรียน พบวา่

โมเดลในการศกึษาทั �ง  2  โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ดี 
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ABSTRACT 

 

 This study aimed to develop public mind indicators as the desired 

characteristics for students using the method of documentary synthesis and to test the 

validity of the public mind indicators as the desired characteristics for students using the 

confirmatory factor analysis model from LISREL program.  The first stage was the 

development of the indicators based on the researcher’s synthetic study of concepts, 

theories and documents in order to create an IOC form for the congruence between the 

questions and the desired characteristics of public mind for students.  The IOC forms 

were then checked by experts for the appropriateness of the indicators for the desired 



characteristics of public mind for students.  The second stage was the validity test of the 

indicators for the desired characteristics of public mind for students using the 

confirmatory factor analysis model from LISREL program.  The data were collected from 

354 lower secondary students in education opportunity expansion schools affiliated with 

Phetchabun Primary Educational Service Area Office 1.  The findings revealed the 

following: 

1. Regarding the development of the  public mind indicators as the desired   

characteristics for students using the method of synthesizing documents suitable as 

indicators, there were 3 factors and 30 indicators.  Factor 1 (Usage) contained 10 

indicators, Factor 2 (Duty) contained 10 indicators, and Factor 3 (Respect for People’s 

Rights) contained 10 indicators. 

2. Regarding the validity test of the indicators for the desired characteristics of 

public mind for students using the confirmatory factor analysis model from LISREL 

program, it was found that, for appropriateness of the indicators for the desired 

characteristics of public mind for students, the two models in the study were in 

congruence with the empirical data at a good level. 

  

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 


