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บทนํา 

 
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 สภาพการณ์ปัจจุบันที�มีการเปลี�ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั �งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 

การเมืองการปกครอง เกิดปัญหาหรือการเปลี�ยนแปลงในประเทศใดประเทศหนึ�งจะสง่ผลกระทบไป

ทั �งโลก เนื�องมาจากความเจริญก้าวหน้าของการสื�อสารใช้เทคโนโลยีที�ทันสมยั การลงทุนข้ามชาติ

หรือที�เรียกวา่ระบบทนุนิยม สง่ผลให้หลายประเทศรวมทั �งประเทศไทยต้องเร่งพฒันาตนเองเพื�อให้

ทันกับการเปลี�ยนแปลง สามารถแข่งขันกับนานาประเทศ ซึ�งกระแสการเร่งพัฒนาและสภาพ

เศรษฐกิจที�บีบรัดได้สง่ผลกระทบตอ่วิถีชีวิตของคนในสงัคมไทยให้เปลี�ยนแปลงไป จากสงัคมที�อยู่

ด้วยกนัแบบความเอื �ออาทร ช่วยเหลือเกื �อกูล ลกัษณะเป็นแบบครอบครัวไทยอยู่พร้อมหน้า ปู่  ย่า 

ตา ยาย พ่อ แม ่ลกู เปลี�ยนเป็นสงัคมแห่งการแขง่ขนั มีคา่นิยมทางวตัถสุงู เกิดการเอารัดเอาเปรียบ

ซึ�งกนัและกนัมุง่แสวงหาผลประโยชน์ให้กบัตนเองมากกวา่สว่นรวม ลกัษณะครอบครัวเปลี�ยนเป็น

ครอบครัวเดี�ยวเกิดปัญหาหย่าร้าง ปัญหายาเสพติด ปัญหาโรคติดตอ่ร้ายแรง ปัญหาอาชญากรรม

และปัญหาทจุริตคอร์รัปชั�นในทกุวงการ ซึ�งเป็นสภาพสงัคมขาดการพฒันาคณุธรรมจริยธรรมอย่าง

จริงจงัและตอ่เนื�อง เป็นสภาวะขาดสมดลุทั �งทางด้านจิตใจและวตัถขุองคนในสงัคม ความสํานึกตอ่

สว่นรวมจึงลดน้อยลงทกุวนั 

การศกึษา การมีจิตสาธารณะมีความสําคญั การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมการรู้จักดแูล

ของสว่นรวม รวมถึงการรู้จกัดแูลผลประโยชน์สว่นรวมและของประเทศชาติ (ไพบลูย์ วฒันศิริธรรม, 

2543, หน้า 21-29 อ้างอิงใน วิรุณ ตั �งเจริญ, 2547 หน้า 2 ) ถ้าบคุคลมีจิตสาธารณะบกพร่องมีน้อย

หรือขาดไป จะสง่ผลกระทบตอ่หลายระดบั ทั �งตอ่ตนเอง ครอบครัว  องค์กร ชมุชนประเทศชาติและ

มีผลตอ่ระดบัโลกตามมา  อยากเห็นการศกึษาที�มีคณุธรรม จริยธรรม และความภาคภมูิใจในความ

เป็นไทย เพราะนอกจากเดก็ จะเก่งแล้วจะต้องดีด้วย รวมถึงมีคณุธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ 

รักประชาธิปไตยและภาคภมูิใจในความเป็นไทย และการขาดจิตสาธารณะของคนไทยส่วนหนึ�ง

เพราะคนไทยยังคงฝังแน่นอยู่กับแนวคิด คนเป็นของรัฐรัฐต่างหากที�เป็นเจ้าของประเทศเป็น

เจ้าของสถานที�ราชการ เป็นเจ้าของสมบตัิสาธารณะประชาชนเป็นผู้พึ�งพา หรือกล่าวได้ว่าคนไทย

ไมม่ีจิตสํานึกสาธารณะ (สชุาดา  จกัรพิสทุธิ�, 2544, หน้า 22-23)  
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 ดงันั �นสมบัติสาธารณะเกือบทุกอย่าง รวมถึงธรรมชาติสิ�งแวดล้อม ดิน นํ �า ป่า ที�เป็น

สาธารณะทั �งหลายจึงมกัเสียหาย ไม่มีใครรู้สึกเป็นเจ้าของที�จะดแูลรักษา เราจึงพบสมบัติที�เป็น

สาธารณะตา่ง ๆ อยู่ในสภาพที�ชํารุดเสียหาย ปัญหาสิ�งสาธารณะสมบตัิถกูทําลายกันมากขึ �น ส่วน

หนึ�งเกิดจากความเคยชินในการใช้ทรัพยากรในอดีตของคนไทยที�มีทรัพยากรมาก ทําให้คนไทย

ประมาท ใช้ของฟุ่ มเฟือย เมื�อทรัพยากรเปลี�ยนไปแตนิ่สยัเดิมยงัคงอยู่ จึงเกิดการแก่งแย่งทรัพยากร

ทําให้คนเห็นแก่ตวั เห็นแก่พรรค เห็นแก่พวก มีการหลบหลีกการเอาตวัรอดของแต่ละคนในสงัคม

ขาดจิตใจสาธารณะ (Public mind) ขาดความรับผิดชอบต่อสงัคมส่วนรวม (ประเวศ วะสี, 2542 

หน้า 21-25) จากงานวิจยั พบวา่วยัรุ่นไทยในขณะนี �ขาดจิตสํานึกสาธารณะ ชมุชนออ่นแอไม่สนใจ

กนัและขาดกิจกรรมสว่นรวม ห่างเหินศาสนาและขาดความซื�อสตัย์ (สริุยะเดว  ทรีปาตรี, 2552) ซึ�ง

สอดคล้องกบังานวิจยัของรัชนี จนัทร์ทรงกรด (2541) พบวา่งานวิจยัทั �ง 3 เรื�อง เยาวชนไทยยงัมีจิต

สาธารณะในด้านตา่งๆ เฉลี�ยอยู่ในระดบัปานกลางถึงระดบัตํ�า 

 นอกจากนั �นแผนการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบับที� 10 (พ.ศ.2550 – 2554) 

ได้ชี �ให้เห็นถึงความจําเป็นในการปรับเปลี�ยนจุดเน้นในการพัฒนาคณุภาพคนในสงัคมไทยให้มี

คณุธรรมและมีความรอบรู้อย่างเท่าทัน ให้มีความพร้อมทั �งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และ

ศีลธรรม สามารถก้าวทันการเปลี�ยนแปลงเพื�อนําไปสู่สงัคมฐานความรู้ได้อย่างมั�นคงแนวการ

พฒันาคนดงักลา่วมุง่เตรียมเดก็และเยาวชนให้มีพื �นฐานจิตใจที�ดีงาม มีจิตสาธารณะ พร้อมทั �งมี

สมรรถนะ ทกัษะและความรู้พื �นฐานที�จําเป็นในการดํารงชีวิต อนัจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ

แบบยั�งยืน ซึ�งแนวทางดงักล่าวสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในการพัฒนา

เยาวชนของชาติเข้าสูโ่ลกยคุศตวรรษที� 21 โดยมุง่สง่เสริมผู้ เรียนมีคณุธรรม รักความเป็นไทยให้มี

ทกัษะการคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์มีทกัษะด้านเทคโนโลยี สามารถทํางานร่วมกับผู้อื�นและสามารถ

อยู่ร่วมกบัผู้อื�นในสงัคมโลกได้อย่างสนัติ (กระทรวงศกึษาธิการ, 2551 หน้า 2) และเพื�อความมั�นใจ

ว่า คณุลกัษณะที�พึงประสงค์ดังกล่าวได้เกิดขึ �นกับผู้ เรียนในระดบัสถานศึกษา จึงกําหนดไว้ใน

มาตรฐานการประกนัคณุภาพการศกึษาทั �งในและภายนอกสถานศึกษาซึ�งสอดคล้องกับหลกัสตูร

แกนกลางการศกึษาขั �นพื �นฐาน พทุธศกัราช 2551 ที�มีเป้าหมายในการพัฒนาคณุภาพผู้ เรียนและ

กระบวนการนําหลกัสตูรไปสูก่ารปฏิบัติในระดบัเขตพื �นที�การศึกษาและสถานศึกษา โดยได้มีการ

กําหนดวิสยัทศัน์ จดุหมาย สมรรถนะสําคญัของผู้ เรียน คณุลกัษณะ อนัพึงประสงค์ มาตรฐานการ

เรียนรู้และตวัชี �วดัที�ชดัเจน เพื�อใช้เป็นทิศทางในการจดัทําหลกัสตูรการเรียนการสอนในแตล่ะระดบั 

นอกจากนั �นได้กําหนดโครงสร้างเวลาเรียนขั �นตํ�าของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ในแต่ละชั �นปีใน

หลกัสตูรแกนกลาง และเปิดโอกาสให้สถานศกึษาเพิ�มเติมเวลาเรียนได้ตามความพร้อมและจดุเน้น 
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อีกทั �งได้ปรับกระบวนการวัดและประเมินผลผู้ เรียน เกณฑ์การจบการศึกษาแต่ละระดับ และ

เอกสารแสดงหลกัฐานทางการศึกษาให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ และมีความ

ชดัเจนตอ่การนําไปปฏิบตัิ โดยเฉพาะหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขั �นพื �นฐาน มุ่งพัฒนาผู้ เรียนให้

มีคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ เพื�อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื�นในสงัคมได้อย่างมีความสขุ ในฐานะ

เป็นพลเมืองและพลโลก 8 ข้อ ดงันี � รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์, ซื�อสตัย์สจุริต, มีวินัย, ใฝ่เรียนรู้, อยู่

อย่างพอเพียงมุ่งมันในการทํางาน,รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ (กระทรวงศึกษาธิการ, 

2551 หน้า 3-6) 

 ซึ�งจะเห็นได้วา่ จิตสาธารณะเป็นคณุลกัษณะที�สําคญัอย่างยิ�งในการยกระดบัจิตใจของ

เยาวชน ให้หนัมามองถึงประโยชน์สว่นรวมช่วยเหลือซึ�งกันและกัน รวมทั �งร่วมมือกันพัฒนาสงัคม

และประเทศชาติให้มีความสงบสขุและความพยายามในการปลกูฝังจิตสาธารณะให้เกิดขึ �นโดย

ประพฤติปฏิบตัิอย่างเหมาะสมกบัจิตสํานึกของตน และใช้จิตสํานึกด้านนั �นๆของตนเพื�อประโยชน์

ตอ่สิ�งตา่งๆตามมา (สมพงษ์  สิงหะพล, 2542 หน้า 15-16) ลกัษณะของบุคคลที�มีจิตสาธารณะจะ

รู้จกัการเอาใจใสเ่ป็นธรุะและเข้าร่วมในเรื�องของส่วนรวมอย่างรับผิดชอบ มีการดแูลรักษาสมบัติ

ของสว่นรวมในวิสยัที�ตนสามารถทําได้ และมีการเคารพสิทธิในการใช้สาธารณะสมบัติผู้อื�น (ชาย  

โพธิสิตา, 2540 หน้า 14-15) 

 จากความสําคญัของการมีจิตสาธารณะดงักลา่วจําเป็นอย่างยิ�งที�จะมีการวดัหรือประเมนิ

คณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะ และโรงเรียนส่วนใหญ่ยังไม่ตวัชี �วดั ที�มีคณุภาพและ

ผา่นกระบวนการสร้างที�เป็นมาตรฐาน ที�จะใช้วดั ได้ครอบคลมุกับพฤติกรรมที�แท้จริงของผู้ เรียน 

ผู้วิจยัจึงมีความสนใจในการพฒันาพฒันาตวัชี �วดัคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะของ

นักเรียน เพื�อเป็นเครื�องมือที�จะวัดคณุลักษณะอันพึงประสงค์ของเยาวชน ในด้านจิตสาธารณะ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที�มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตร เพื�อใช้เป็น

เครื�องมือในการคดัแยกเดก็ให้กบัผู้ เกี�ยวข้องได้นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการวดัคณุลกัษณะอนัพงึ

ประสงค์ด้านจิตสาธารณะตอ่ไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวจิัย 

1. เพื�อพฒันาตวัชี �วดัคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ ด้านจิตสาธารณะสําหรับนกัเรียน   

  ระดบัชั �นมธัยมศกึษาตอนต้น 

2. เพื�อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของตวัชี �วดัคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ ด้านจิต

สาธารณะสําหรับนกัเรียน  ระดบัชั �นมธัยมศกึษาตอนต้น 
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ขอบเขตของงานวจิัย 

การวิจัยครั �งนี � กําหนดขอบเขตการวิจัยในแต่ละขั �นตอนของการวิจัยไว้ 3 ด้าน  คือ 

ขอบเขตด้านเนื �อหา  ขอบเขตด้านแหลง่ข้อมลู และขอบเขตด้านตวัแปร ดงัตอ่ไปนี � 

ขั �นตอนที�   1  การพัฒนาตัวชี �วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะสําหรับ
นักเรียนระดับชั �นมัธยมศึกษาตอนต้น 

1. ขอบเขตด้านเนื �อหา  

 การศกึษาครั �งนี � เป็นการศกึษาตวัชี �วดัตามองค์ประกอบคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ ด้าน

จิตสาธารณะสําหรับนักเรียน ซึ�งได้จากการสงัเคราะห์ กําหนดตวัชี �วดัจาก 3 องค์ประกอบ ตาม

นิยามความหมายจิตสาธารณะของ (ชาย โพธิสิตา  และคณะ 2540, หน้า 14 – 15) ดงันี � 

 องค์ประกอบที�  1 ด้านการใช้ คือ การหลีกเลี�ยงการใช้หรือการกระทําที�จะทําให้เกิด 

ความชํารุดเสียหายตอ่สว่นรวมที�ใช้ประโยชน์ร่วมกนัของกลุม่ กําหนดตวัชี �วดัจาก 

  1.  การดแูลรักษาของสว่นรวม รู้จกัใช้ของสว่นรวมแล้วเก็บเข้าที�   

  2.  ลกัษณะการใช้ของสว่นรวม รู้จกัใช้ของสว่นรวมอย่างประหยดัและทะนถุนอม 

 องค์ประกอบข้อที� 2 ด้านการถือเป็นหน้าที� คือ การถือเป็นหน้าที�ที�จะมีสว่นร่วมใน 

การดแูลรักษาของสว่นรวมในวิสยัที�ตนสามารถทําได้ กําหนดตวัชี �วดัจาก 

  1.  การทําตามหน้าที�ที�ได้รับมอบหมายเพื�อสว่นรวม 

  2.  การรับอาสาที�จะทําบางอย่างเพื�อสว่นรวม  

 องค์ประกอบข้อที� 3 ด้านการเคารพสิทธิ คือ การเคารพสิทธิในการใช้ของสว่นรวมที� 

เป็นประโยชน์ร่วมกนัของกลุม่กําหนดตวัชี �วดัจาก 

  1.  การไมย่ึดครองของสว่นรวมนั �นมาเป็นของตน 

  2.  การเปิดโอกาสให้ผู้อื�นได้สามารถใช้ของสว่นรวมนั �น 

2. แหล่งข้อมูล 

แหล่งข้อมูลที�ใช้ในการพัฒนาตัวชี �วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านจิต

สาธารณะสําหรับนกัเรียนระดบัชั �น มธัยมศกึษาตอนต้น  ได้แก่  

  1.  ผู้ เชี�ยวชาญทางด้านการวดัและประเมินผลการศกึษา จํานวน  2 ท่าน 

  2.  ผู้ เชี�ยวชาญทางด้านการประเมินคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ 

   ด้านจิตสาธารณะ     จํานวน  3  ท่าน 
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  3.  ผู้ เชี�ยวชาญทางด้านการวิจยัและประเมินผลการศกึษา จํานวน  2  ท่าน 

 

 3.  ขอบเขตด้านตัวแปร 

  ตวัแปรที�ใช้ในการศกึษา  ได้แก่ องค์ประกอบและตวัชี �วดัคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ 

ด้านจิตสาธารณะสําหรับนกัเรียนระดบัชั �นมธัยมศกึษาตอนต้น    

ขั �นตอนที�  2  การตรวจสอบความตรงเชงิโครงสร้างของตัวชี �วัดคุณลักษณะอันพงึประสงค์ 
ด้านจติสาธารณะสําหรับนักเรียนระดับชั �นมัธยมศึกษาตอนต้นที�สร้างขึ �นโดยใช้โมเดลการ

วเิคราะห์องค์ประกอบเชงิยืนยัน 

1. ขอบเขตด้านเนื �อหา 

   ตัวชี �วัดที�เป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะสําหรับนักเรียน 

ระดบัชั �น มธัยมศกึษาตอนต้น  ซึ�งได้จากการพิจารณาของผู้ เชี�ยวชาญและจากการศึกษาแนวคิด 

ทฤษฎีและการสงัเคราะห์เอกสารและงานวิจยัที�เกี�ยวข้อง  

2. ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล 

   แหลง่ข้อมลูที�ใช้ในการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของตวัชี �วดัคณุลกัษณะ

อนัพึงประสงค์ ด้านจิตสาธารณะสําหรับนกัเรียนระดบัชั �น มธัยมศกึษาตอนต้น ในขั �นตอนที� 1 เป็น

กลุม่ตวัอย่าง  ได้แก่ นกัเรียนระดบัชั �นมธัยมศกึษาปีที� 1- 3  ของโรงเรียนสงักัดสํานักงานเขตพื �นที�

การศกึษาเพชรบรูณ์  เขต 1 โรงเรียนขยายโอกาส  จํานวน  354  คน 

3. ขอบเขตด้านตัวแปร 

   ตวัแปรที�ใช้ในการศกึษา  ได้แก่ ความตรงเชิงโครงสร้างของตวัชี �วดัคณุลกัษณะ

อนัพึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะสําหรับนกัเรียนระดบัชั �น มธัยมศกึษาตอนต้นที�สร้างขึ �นในขั �นตอน

ที� 1 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 1. จิตสาธารณะ หมายถึง คณุลกัษณะทางจิตใจของบุคคลเกี�ยวกับการมองเห็นคณุค่า 

หรือการให้คณุคา่แก่การมีปฏิสมัพันธ์ทางสงัคมและสิ�งต่างๆ ที�เป็นสิ�งสาธารณะที�ไม่มีผู้ ใดผู้หนึ�ง

เป็นเจ้าของ หรือเป็นสิ�งที�คนในสงัคมเป็นเจ้าของร่วมกนั เป็นสิ�งที�สามารถสงัเกตได้จากความรู้สึก

นึกคิด หรือการกระทําที�แสดงออกมา ได้แก่ ด้านการใช้  ด้านการถือเป็นหน้าที�  ด้านการเคารพสิทธิ 

  1.1  ด้านการใช้ หมายถึง การหลีกเลี�ยงการใช้หรือการกระทําที�จะทําให้เกิดความชํารุด

เสียหายตอ่สว่นรวมที�ใช้ประโยชน์ร่วมกนัของกลุม่  
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  1.2  ด้านการถือเป็นหน้าที� หมายถึง การถือเป็นหน้าที�ที�จะมีส่วนร่วมในการดแูลรักษา

ของสว่นรวมในวิสยัที�ตนสามารถทําได้  

  1.3 ด้านการเคารพสิทธิ หมายถึง การเคารพสิทธิในการใช้ของส่วนรวมที�เป็น

ประโยชน์ร่วมกนัของกลุม่  

2.  ตวัชี �วดัคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ ด้านจิตสาธารณะ  หมายถึง สารสนเทศที�บ่งบอก

ถึงสภาพหรือคณุลกัษณะของตวัชี �วดัด้านจิตสาธารณะสําหรับนกัเรียนชั �นมธัยมศกึษาตอนต้น 

3. ความตรงของตัวชี �วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะ   หมายถึง 

คุณสมบัติของตัวชี �วัดที�สามารถให้สารสนเทศที�บ่งบอกถึงสภาพหรือคุณลักษณะของตัวชี �วัด

คณุลกัษณะด้านจิตสาธารณะ  สําหรับนกัเรียนชั �นมธัยมศกึษาตอนต้น  ได้ตรงกบัสภาพความเป็น

จริง ซึ�งในการวิจยัครั �งนี �ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของตวัชี �วดัคณุลกัษณะด้านจิตสาธารณะ  

สําหรับนกัเรียนชั �นมธัยมศกึษาตอนต้น ที�สร้างขึ �นโดยใช้โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั 

เพื�อตรวจสอบความตรงจากค่าสถิติวดัระดบัความสอดคล้อง (Goodness of Fit Measures) 

คา่สถิติในกลุม่นี �มีดงันี � 

  3.1  คา่สถิติไค-สแควร์  (Chi-Square Statistics) ถ้าคา่สถิติไค-สแควร์ มีคา่สงูมาก  

แสดงวา่ฟังก์ชนัความสอดคล้องมีค่าแตกต่างจากศนูย์อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ นั�นคือ โมเดลลิ

สเรลไมม่ีความสอดคล้องกับข้อมลูเชิงประจักษ์ ถ้าค่าสถิติไค-สแควร์มีค่าตํ�ามากยิ�งมีค่าเข้าใกล้

ศนูย์มากเท่าไร  แสดงว่ารูปแบบมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมลูเชิงประจักษ์ Saris และ 

Stronkhorst (1984:200) เสนอว่า ค่าไค-สแควร์ ควรจะมีค่าเท่ากับองศาอิสระสําหรับรูปแบบที�มี

ความสอดคล้องกลมกลืนกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 

3.2  คา่ดชันีวดัระดบัความสอดคล้อง : GFI (Goodness – of – Fit – Index ) จะมี 

คา่อยู่ระหวา่ง 0 และ 1  คา่ดชันี GFI ที�เข้าใกล้  1.00  แสดงว่ารูปแบบมีความสอดคล้องกับข้อมลู

เชิงประจกัษ์ 

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

– Index)  คา่ดชันี AGFI  นี �มีคณุสมบตัิเช่นเดียวกบัดชันี GFI 

3.4  ดชันีรากของกําลงัสองเฉลี�ยของเศษเหลือ : RMR (Root of Mean Square  

Residuals) ค่า RMR ยิ�งเข้าใกล้ศูนย์  แสดงว่ารูปแบบมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมลูเชิง

ประจกัษ์ 

 4.  ความเหมาะสมของตวัชี �วดั หมายถึง  ตวัชี �วดันั �นมีความสอดคล้องกับจิตสาธารณะ

สําหรับนกัเรียนชั �นมธัยมศกึษาตอนต้น 
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สมมติฐานของการวจิยั 

1.  ตวัชี �วดัคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ ด้านจิตสาธารณะสําหรับนักเรียนชั �นมธัยมศึกษา

ตอนต้น ที�พฒันาขึ �นมีความตรงตามเนื �อหา 

2.  ตวัชี �วดัคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ ด้านจิตสาธารณะสําหรับนักเรียนชั �นมธัยมศึกษา

ตอนต้น ที�ได้จากการตอบแบบสอบถามมีความตรงเชิงโครงสร้างและสอดคล้องกับข้อมูลเชิง

ประจกัษ์ 
 


