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เอกสารและงานวิจยัที�เกี�ยวข้อง 

 

ในการศกึษาครั �งนี �ผู้วจิยัได้ศกึษาค้นคว้าเอกสารและงานวจิยัที�เกี�ยวข้องดงันี � 

 

 1.  ความหมายและความสําคญัของคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ 

  1.1 ความหมายของคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์

  1.2 ความสําคญัของคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 2.  เอกสารที�เกี�ยวข้องกบัจิตสาธารณะ 

 2.1  ความหมายของจิตสาธารณะ 

     2.2  ปัจจยัที�ก่อให้เกิดจิตสาธารณะ 

2.3  ผลกระทบของการขาดจิตสาธารณะ 

2.4  การพฒันาจิตสาธารณะ 

2.5  องค์ประกอบของจิตสาธารณะ 

 3.  ทฤษฎีพฒันาการทางจริยธรรมของโคลเบิร์ก 

 4.  เอกสารที�เกี�ยวข้องกบัตวัชี �วดั 

 4.1  ความหมายของตวัชี �วดั 

 4.2  ความสําคญัของตวัชี �วดั 

 4.3  ประเภทของตวัชี �วดั 

 4.4  สมบตัิของตวัชี �วดั 

 4.5  การพฒันาตวัชี �วดั 

 5.  การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของตวัชี �วดัคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์  

     ด้านจิตสาธารณะ โดยใช้โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั 

 6.  งานวิจยัที�เกี�ยวข้อง 

 6.1 งานวิจยัที�เกี�ยวข้องกบัตวัชี �วดั 

 6.2 งานวิจยัที�เกี�ยวข้องกบัคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะ 
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ความหมายและความสําคัญของคุณลักษณะอันพงึประสงค์ 

 ความหมายและความสําคญัของคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ผู้วิจัยได้รวบรวมตามลําดบั

ดงันี � 

1. ความหมายของคุณลักษณะอันพงึประสงค์ 

คุณ ลัก ษ ณ ะ อัน พึ ง ป ร ะ ส ง ค์  ห ม า ย ถึ ง  ลัก ษ ณ ะ ที� ต้ อ ง ก า ร ใ ห้ เ กิ ดขึ �น กับ  

ผู้ เ รียนอนัเป็นคณุลกัษณะที�สงัคมต้องการในด้านคณุธรรม จริยธรรม คณุธรรม คา่นิยม จิตสํานึก 

สามารถอยู่ร่วมกับผู้ อื�นในสังคมได้อย่างมีความสุข ทั �งในฐานะพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

(สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2548 หน้า 2 ) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั �น

พื �นฐาน พทุธศกัราช 2551 ได้กําหนดคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ไว้ 8 ประการ ได้แก่ รักชาติ ศาสน์ 

กษัตริย์ ซื�อสตัย์สุจ ริต  มีวินัยใ ฝ่ เ รียน รู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั�นในการทํางาน รักความ

เป็นไทย และมีจิตสาธารณะ 

2. ความสําคัญของคุณลักษณะอันพงึประสงค์ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 และที�แก้ไขเพิ�มเติม ( ฉบบั 

ที� 2 ) พ.ศ.2545 ได้กลา่วไว้ในมาตราที� 23 , 24 และ 26 เกี�ยวกับการจัดการศึกษาสรุปได้ว่า ต้อง

เน้นความสําคญัทั �งความรู้และคุณธรรม การจัดการะบวนการเรียนรู้ต้องบูรณาการความรู้ด้าน

ต่างๆ เช่น ความรู้เกี�ยวกับตนเอง ทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศาสนา ศิลปะและ

วฒันธรรม ภมูิปัญญาไทย ทกัษะในการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตอย่างมีความสขุ โดยต้อง

ผสมผสานสาระความรู้เหลา่นั �นให้ได้สดัสว่นสมดลุกนั รวมทั �งปลกูฝังคณุธรรม จริยธรรม ค่านิยมที�

ดีงามและคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา และให้สถานศึกษาจัดการประเมินผู้ เรียนโดย

พิจารณาพัฒนาการของผู้ เรียน ความประพฤติ การสงัเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม 

และการทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมในแต่ละระดับและ

รูปแบบการศกึษา (สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาติ 2545, หน้า 13-15) 

 ดงันั �นกระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบายปฏิรูปการศึกษาโดยยึดคุณธรรมนําความรู้ 

มุง่มั�นขยายโอกาสทางการศกึษา ให้เยาวชนได้รับการศกึษาที�มีคณุภาพอย่างกว้างขวางและทั�วถึง 

โดยคํานึงถึงการพฒันาผู้เรียนอย่างอย่างรอบด้าน ครอบคลมุทั �งด้านพฤติกรรม จิตใจ และปัญญา

นอกเหนือจากการยกระดบัคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา นอกจากนี �ยังได้ส่งเสริมและสร้าง

ความตระหนกัให้ผู้ เรียนมีจิตสํานึกในคณุคา่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท์ สนัติ

วิธี และวิถีประชาธิปไตย 
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เอกสารที�เกี�ยวข้องกับจติสาธารณะ 

 ผู้วิจยัได้ศกึษาเอกสารที�เกี�ยวข้องกบัจิตสาธารณะ มีรายละเอียดตามลําดบัดงันี � 

 1. ความหมายของจติสาธารณะ 

มีการกําหนดลักษณะของคําว่า  “ จิตสาธารณะ” ไ ว้อย่างหลากหลายทั �ง  

คํา ที� ใ ช้ ในภาษาไทย เช่น จิตสาธารณะ สํานึกสาธารณะ และจิตสํานึกสาธารณะ เป็นต้น และคําที�

ใช้ในภาษาองักฤษ เช่น Public Consciousness หรือ Public Mind เป็นศพัท์ใหมที่�เริ�มมีการใช้เมื�อ

ไม่นานมานี � จากเอกสารต่างๆ ที�มีผู้ ให้ความหมายไว้นั �น พบว่า มีการใช้คําที�แตกต่างกันออกไป

ได้แก่ การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม, จิตสํานึกต่อสังคม, ความสํานึกทางสังคม, จิตสํานึกต่อ

สว่นรวมหรือจิตสํานึกตอ่สาธารณสมบัติ เป็นต้น ซึ�งคําเหล่านี �มีความหมายใกล้เคียงกันและได้มี

ผู้ให้ความหมาย ดงันี �  

 กนิษฐา  นิทศัน์พฒันา และคณะ (2541, หน้า 8) ได้ให้ความหมายของจิตสํานึก 

สาธารณะว่าเป็นคําเดียวกับคําว่า จิตสํานึกทางสังคม หมายถึง การตระหนักรู้และคํานึงถึง

สว่นรวมร่วมกนั หรือคํานึงถึงผู้อื�นที�ร่วมความสมัพนัธ์เป็นกลุม่เดียวกบัตน 

 ศกัดิ�ชยั  นิรัญทวี (2541, หน้า 57) กลา่ววา่การมีจิตสํานึกสาธารณะ คือการมี 

จิตใจที�คํานึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม คํานึงถึงความสําคัญของสิ�งอันเป็นของที�ต้องใช้หรือมี

ผลกระทบร่วมกนัในชมุชน เช่น ป่าไม้ ความสงบสขุของชมุชน 

 สํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (2542, หน้า 14)ได้ให้ ความหมายจิต

สาธารณะวา่เป็นการรู้จกัเอาใจใสเ่ป็นธรุะและเข้าร่วมในเรื�องของสว่นรวมที�เป็นประโยชน์ตอ่ชาติ 

 เกรียงศักดิ�  เจริญวงศ์ศักดิ� (2543, หน้า 17) ได้ให้ ความหมายของจิตสาธารณะว่า

หมายถึง ความคิดที�ไมเ่ห็นแก่ตวั มีความปราถนาที�จะช่วยเหลืออย่างจริงจงัและมองโลกในแง่ดีบน

พื �นฐานของความเป็นจริง 

 หฤทัย  อาจปรุ (2544, หน้า 37) ให้ความหมายจิตสํานึกสาธารณะว่า หมายถึง ความ

ตระหนกัของบคุคลถึงปัญหาที�เกิดขึ �นในสงัคม ทําให้เกิดความรู้สึกปรารถนาที�จะช่วยเหลือสงัคม 

ต้องการเข้าไปแก้วิกฤตการณ์โดยรับรู้ถึงสิทธิควบคูไ่ปกบัหน้าที�และความรับผิดชอบ สํานึกถึงพลงั

ของตนว่าสามารถร่วมแก้ปัญหาได้ และลงมือกระทําเพื�อให้เกิดการแก้ปัญหาด้วยวิธีต่างๆโดย

เรียนรู้และแก้ไขปัญหาร่วมกนักบัคนในสงัคม 

 สชุาดา  จักรพิสทุธิ� (2544, หน้า 22) กล่าวว่าจิตสํานึกสาธารณะเป็นคณุธรรมหรือข้อ

เรียกร้องสําหรับส่วนรวมในสภาพการณ์ที�เกิดความไม่ปกติสุข ความร่วมมือของพลเมืองในการ

กระทําเพื�อบ้านเมือง 
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 วิรัตน์  คําศรีจันทร์ (2544, หน้า 6) ให้ความหมายว่า จิตสํานึกสาธารณะหมายถึง 

กระบวนการคิดและลักษณะของบุคคลที�มีการปฏิบัติโดยมีกระบวนการในระดับบุคคลไปสู่

สาธารณะมีความรักและรู้สึกเป็นเจ้าของสาธารณะต้องการที�จะทําประโยชน์มากว่าที�จะรับจาก

สาธารณะ 

 สํานกัวิชาการและมาตรฐานการศกึษา (2551, หน้า 50) ให้ความหมายว่าจิตสาธารณะ

หมายถึง คุณลักษณะที�แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือสถานการณ์ที�ก่อให้เกิด

ประโยชน์ตอ่ผู้อื�น ชมุชน และสงัคม ด้วยความเตม็ใจ กระตือรือร้น โดยไมห่วงัผลตอบแทน 

 ชาย  โพธิสิตา (2540, หน้า 14-15) และลดัดาวลัย์  เกษมเนตรและคณะ (2546, หน้า 2-

3) โดยพิจารณาจากความรู้ความเข้าใจหรือพฤติกรรมที�แสดงออกใน 3 องค์ประกอบ ตามนิยาม

ความหมายของจิตสาธารณะ ดงันี � 

 องค์ประกอบที�  1 คือ การหลีกเลี�ยงการใช้หรือการกระทําที�จะทําให้เกิดความชํารุด

เสียหายตอ่สว่นรวมที�ใช้ประโยชน์ร่วมกนัของกลุม่ กําหนดตวัชี �วดัจาก 

  1.  การดแูลรักษาของสว่นรวม รู้จกัใช้ของสว่นรวมแล้วเกบ็เข้าที� 

  2.  ลกัษณะการใช้ของสว่นรวม รู้จกัใช้ของสว่นรวมอย่างประหยดัและทะนถุนอม 

 องค์ประกอบข้อที� 2 คือ การถือเป็นหน้าที�ที�จะมีสว่นร่วมในการดแูลรักษาของสว่นรวมใน

วิสยัที�ตนสามารถทําได้ กําหนดตวัชี �วดัจาก 

  1.  การทําตามหน้าที�ที�ได้รับมอบหมายเพื�อสว่นรวม 

  2.  การรับอาสาที�จะทําบางอย่างเพื�อสว่นรวม  

 องค์ประกอบข้อที� 3 คือ การเคารพสิทธิในการใช้ของสว่นรวมที�เป็นประโยชน์ร่วมกันของ

กลุม่กําหนดตวัชี �วดัจาก 

  1.  การไมย่ึดครองของสว่นรวมนั �นมาเป็นของตน 

  2.  การเปิดโอกาสให้ผู้อื�นได้สามารถใช้ของสว่นรวมนั �น 

 สรุปว่าจิตสาธารณะ หมายถึง การมีใจที�คํานึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมมีความ

รับผิดชอบตอ่เรื�องของส่วนรวมมีการใช้สิ�งของของส่วนรวมอย่างรับผิดชอบ การถือเป็นหน้าที�ใน

การดแูลรักษาสมบตัิของสว่นรวม มีการแบ่งปันและเปิดโอกาสให้ผู้อื�นได้ใช้สมบัติของส่วนรวมนั �น 

และการไมย่ึดสมบตัิของสว่นรวมมาเป็นสมบตัิของตนเองหรือของกลุม่ 

 2. ปัจจัยที�ก่อให้เกิดจติสาธารณะ 

  การมี จิตสาธารณะนั �น เ ป็นสิ�งที� เ กิดตามวิถีการดําเนินชีวิตของแต่ละบุคคล

สภาพแวดล้อมตา่งๆ ตั �งแตร่ะดบัครอบครัว ชมุชน และสงัคม สรุปว่า จิตสาธารณะ หรือ จิตสํานึก
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ทางสงัคม อยู่ภายใต้อิทธิพลของปัจจัยแวดล้อมทั �งภายในและภายนอกดงันี � (ไพบูลย์  วฒันศิริ

ธรรม และ สงัคม  สญัจร, 2543, หน้า 13) 

 ปัจจยัภายนอก เป็นปัจจัยที�เกี�ยวกับภาวะทางสมัพันธภาพของมนุษย์ ภาวะทางสงัคม

เป็นภาวะที�ลึกซึ �งที�มีผลต่อจิตสํานึกด้านต่างๆ ของมนุษย์ เป็นภาวะที�ได้อบรมกล่อมเกลาและ

สะสมอยู่ในส่วนของการรับรู้ทีละเล็กทีละน้อย ทําให้เกิดสํานึกที�มีรูปแบบหลากหลาย ภาวะ

แวดล้อมทางสงัคมนี �เริ�มตั �งแตพ่่อแม ่พี�น้อง ญาติ เพื�อน ครู สื�อมวลชน บคุคลทั�วไป ตลอดจนระดบั

องค์กร วฒันธรรม ประเพณี ความเชื�อ กฎหมาย ศาสนา รวมทั �งภาวะแวดล้อม ด้านสื�อสารมวลชน 

และสว่นที�กํากับสํานึกของบุคคล คือ การได้สมัผสัจากการใช้ชีวิตที�มีพลงัต่อการเกิดสํานึก อาทิ 

การไปโรงเรียน ไปทํางาน ดลูะคร ฟังผู้คนสนทนากนั เป็นต้น 

 ปัจจยัภายใน สํานึกที�เกิดจากปัจจยัภายใน หมายถึง การคิดวิเคราะห์ของแตล่ะบคุคลใน

การพิจารณาตัดสินคุณค่าและความดีงาม ซึ�งส่งผลต่อพฤติกรรมและการประพฤติปฏิบัติ

โดยเฉพาะการปฏิบตัิทางจิตใจ เพื�อขดัเกลาตนเองให้เป็นไปทางใดทางหนึ�ง โดยเกิดจากการรับรู้

จากการเรียนรู้ การมองเห็น การคิด แล้วนํามาพิจารณาเพื�อตดัสินใจวา่ต้องการสร้างสํานึกแบบใด

ก็จะมีการฝึกฝนและสร้างสมสํานึกเหลา่นั �น 

 การเกิดจิตสํานึกไมส่ามารถสรุปแยกแยะได้ว่าเกิดจากปัจจัยภายในหรือภายนอกเพียง

อย่างใดอย่างหนึ�ง เพราะทกุสรรพสิ�งมีความสมัพันธ์เกี�ยวข้องกัน จิตสํานึกที�มาจากภายนอกเป็น

การเข้ามาโดยธรรมชาติ กระทบตอ่ความรู้สกึตอ่ความรู้สึกของบุคคล แล้วกลายเป็นจิตสํานึกโดย

ธรรมชาติและมกัไมรู้่ตวั แตจิ่ตสํานึกที�เกิดจากปัจจยัภายในเป็นความจงใจเลือกสรรบุคคล ระลึกรู้

ตนเองเป็นอย่างดี เป็นสํานึกที�สร้างขึ �นเองระหว่างปัจจัยภายในและภายนอก เป็นปฏิสมัพันธ์ที�มี

ความต่อเนื�องกัน ดังนั �น การพัฒนาจิตสํานึกจึงต้องกระทําควบคู่กันไปทั �งปัจจัยภายในและ

ภายนอก 

 

 3. ผลกระทบของการขาดจติสาธารณะ 

  การที�คนมาอยู่รวมกนัเป็นสงัคม ย่อมต้องมีความสมัพนัธ์ในรูปแบบการพึ�งพากันการ

ที�คนในสงัคมขาดจิตสาธารณะนั�น จะมีผลกระทบตอ่บคุคล ครอบครัว องค์กร อีกทั �งยงัมีผลกระทบ

ต่อชุมชน ระดบัประเทศ และระดบัโลก ดงันี � (ไพบูลย์  วฒันศิริธรรม และ สงัคม  สญัจร, 2543, 

หน้า 22-29)  

  3.1  ผลกระทบตอ่บคุคล ทําให้เกิดปัญหา คือ 

   3.1.1  สร้างความเดือดร้อนให้กบัตนเอง 

   3.1.2 สร้างความเดือดร้อนให้กบัคนอื�น 
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  3.2  ผลกระทบตอ่ครอบครัว ทําให้เกิดปัญหา 

   3.2.1  ความสามคัคีในครอบครัวลดน้อยลง 

   3.2.2  การแก่งแย้ง ทะเลาะเบาะแว้งในครอบครัว 

  3.3  ผลกระทบตอ่องค์กร ทําให้เกิดปัญหา 

   3.3.1  การแบ่งพรรคแบ่งพวกภายในองค์กร 

   3.3.2  ความเห็นแก่ตวั แก่งแย่งชิงดีชิงเดน่ 

   3.3.3  การเบียดเบียนสมบตัิขององค์กรเป็นสมบตัิสว่นตวั 

   3.3.4  องค์กรไมก้่าวหน้า ประสิทธิภาพและคณุภาพของงานลดลง 

  3.4  ผลกระทบตอ่ชมุชน ทําให้เกิดปัญหา 

   3.4.1  ชมุชนออ่นแอ ขาดการพฒันา เพราะต่างคนต่างอยู่ สภาพชุมชนมีสภาพ

เช่นไรก็ยงัคงเป็นเช่นนั �น ไมเ่กิดการพฒันาและยิ�งนานไปก็มีแตเ่สื�อมทรุดลง 

   3.4.2  อาชญากรรมในชมุชนอยู่ในระดบัสงู 

   3.4.3  ขาดศูนย์รวมจิตใจ ขาดผู้ นําที�นําไปสู่การแก้ปัญหา เพราะคนในชุมชน

มองปัญหาของตวัเองเป็นเรื�องใหญ่ ขาดคนอาสานําพาเพราะกลวัเสียทรัพย์กลวัเสียเวลาหรือกลวั

คนครหาจากบคุคลอื�น 

  3.5  ผลกระทบตอ่ชาติ ถ้าบคุคลในชาติขาดจิตสาธารณะจะทําให้เกิด 

   3.5.1  วิกฤตการณ์ภายในประเทศบ่อยครั �ง และแก้ปัญหาไม่ได้ เกิดการ

เบียดเบียนทําลายทรัพยากรและสมบตัิที�เป็นของสว่นรวม 

   3.5.2  ประเทศชาติอยู่ในสภาพล้าหลงั เนื�องจากขาดพลงัของคนในสงัคมเมื�อ

ผู้ นําประเทศนํามาตรการใดออกมาใช้ ก็จะไมไ่ด้ผลเพราะไมไ่ด้รับความร่วมมือจากประชาชน 

   3.5.3  เกิดการแบ่งพรรคแบ่งพวก เกิดการแก่งแย่งแขง่ขนั เห็นแก่ประโยชน์กลุ่ม

ของตนเองและพวกพ้อง เกิดการทจุริตคอรัปชั�น 

  3.6  ผลกระทบตอ่โลก ถ้าบุคคลขาดจิตสาธารณะจะทําให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบ

ระหวา่งประเทศ ทําให้เกิดปัญหาในระดบัตา่งๆ ดงันี � 

   3.6.1  เกิดการสะสมอาวธุกนัระหวา่งประเทศ เพราะขาดการไว้วางใจซึ�งกันและ

กนักลวัประเทศอื�นจะโจมตีจึงต้องมีอาวธุที�รุนแรงมีอนุภาพในการทําลายสงูไว้ในครอบครองเพื�อ

ข่มขู่ประเทศอื�นและเมื�อมีปัญหาเกิดขึ �นก็มักมีแนวโน้มในการใช้ความรุนแรงของแสนยานุภาพ

ทางการสงครามในกาตดัสินปัญหา 
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   3.6.2  เกิดการกลั�นแกล้ง แก่งแย่งหรือครอบงําทางการค้าระหว่างประเทศ

พยายามทกุวิถีทาง เพื�อให้เกิดการได้เปรียบทางการค้าทําให้ประเทศด้อยกว่าขาดโอกาสในการ

พฒันาประเทศของตน 

   3.6.3  เกิดการรังเกียจเหยียดหยามคนตา่งเชื �อชาติ ตา่งเผา่พนัธุ์ หรือตา่งท้องถิ�น

มองชนชาติอื�นๆเผา่พนัธุ์อื�นวา่มีความเจริญหรือมีศกัดิ�ศรีด้อยกว่าเชื �อชาติและเผ่าพันธุ์ของตนเอง 

ดถูกูหรือเป็นปฏิปักษ์ตอ่ชาติอื�น 

  จากการศกึษาสามารถสรุปผลกระทบของการขาดจิตสาธารณะได้ดงันี � คือ ผลกระทบ

ตอ่บคุคล ครอบครัว องค์กร อีกทั �งยงัมีผลกระทบตอ่ชมุชน ประเทศและโลก 

 4. การพัฒนาจติสาธารณะ  

  แนวทางในการพฒันาจิตสาธารณะของคนในสงัคม จะต้องเกิดขึ �นได้จากการคลกุคลี

อยู่กบัความถกูต้อง การปลกูฝัง อบรม การฝึกปฏิบตัิ การได้เห็นตวัอย่างที�ชวนให้ประทับใจ ปัจจัย

เหลา่นี �จะคอ่ยๆโน้มนําจิตใจของบคุคลเกิดจิตสํานึกที�ถกูต้องและการสร้างจิตสาธารณะให้เกิดขึ �น

จําต้องอาศยัสถาบันทางสงัคมหลายส่วนเข้ามาร่วมมือกัน (รัญจวน  อินทรกําแหง, 2528, หน้า 

110-119 อ้างอิงใน บญุทนั  ภบูาล, 2549, หน้า 19-20) 

  1. จิตสาธารณะเป็นสิ�งที�เกิดจากการฝึกอบรมตั �งแต่วยัเด็กและจะพัฒนาไปเรื�อยๆ

จนถึงวยัรุ่น และจนกระทั�งเป็นผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่จึงต้องเข้าใจธรรมชาติของเดก็ นอกจากนี � เดก็ยงัต้องมี

ระเบียบวินัยมีความรับผิดชอบตามธรรมชาติอนัเกิดขึ �นได้เอง อีกทั �งเด็กยังมีการเรียนรู้ด้านวินัย

จากวฒันธรรมโดยอาศยัการสั�งสอน ฝึกฝน จากบคุคล สิ�งแวดล้อม ซึ�งเป็นกฎธรรมชาติของการอยู่

ร่วมกนัในสงัคม การมีกิจกรรมและใช้สิ�งของร่วมกนัในสงัคม การพฒันาจิตสาธารณะให้แก่เด็กใน

การใช้สิ�งของร่วมกนั ดแูลทรัพย์สมบตัิสว่นรวมและมีนํ �าใจแบ่งปันสิ�งของให้แก่กนัและกนั 

  2. การพฒันาจิตสาธารณะเป็นสิ�งสําคญั ซึ�งต้องปลกูฝังและเสริมสร้างไว้ตั �งแต่ในวยั

เดก็ เพื�อให้เขาได้รับประสบการณ์ที�เพียงพอสามารถเป็นพื �นฐานที�จะนําไปพฒันาตนเองโดยในการ

ปลูกฝังนั �น ควรให้เด็กได้มีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึงความสําคัญของจิตสาธารณะอย่าง

แท้จริงจนเกิดเป็นลกัษณะนิสยั และควรทําให้เหมาะสมกับวยั เพื�อให้เกิดการเรียนรู้ที�เหมาะสม

ตามวยั และเกิดการพัฒนาตามลําดบั ซึ�งในการฝึกอบรม ปลกูฝังหรือพัฒนาจิตสาธารณะให้แก่

เด็กนั �นควรมีครูหรือผู้ ใหญ่คอยดแูลชี �แนะแนวทางที�ถูกต้อง เด็กจะได้ยึดเป็นแนวทางปฏิบัติที�

ถกูต้องเหมาะสม 

 จากการศึกษาดงักล่าวสรุปได้ว่าการพัฒนาจิตสาธารณะเป็นสิ�งที�ต้องปลกูฝังไว้ตั �งแต่

เยาว์วยั รวมทั �งมีการฝึกฝนให้เด็กปฏิบัติจริง เพื�อให้เด็กเกิดการกระทําที�เกี�ยวกับการพัฒนาจิต
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สาธารณะอย่างแท้จริงจนเกิดเป็นลกัษณะนิสยั และควรทําให้เหมาะสมกบัวยั เพื�อให้เกิดการเรียนรู้

ที�เหมาะสมตามวยั และเกิดการพฒันาตามลําดบั 

  
 

 5.  องค์ประกอบของจติสาธารณะ  

 อง ค์ป ร ะก อบ ข อง จิต สํานึก ส า ธา ร ณ ะ ห รื อ จิต สา ธ าร ณ ะ นั �น  มีก า รแ บ่ง

องค์ประกอบที�แตกต่างกันไปตามระดบัอายุของกลุ่มตวัอย่างที�ศึกษา  ซึ�งได้แบ่งองค์ประกอบ

ของจิตสาธารณะไว้ดงันี �  

 สิริมา  ภิญโญอนันตพงษ์ (2544, หน้า 26-31) ได้กล่าวถึงจิตสาธารณะของเด็กใน

ลกัษณะของการอนรุักษ์สิ�งแวดล้อมไว้วา่วยัเดก็ตั �งแตแ่รกเกิดจนถึง 8 ปี เป็นระยะสําคญัที�สดุของ

การพฒันาการทั �งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ สงัคม และบุคลิกภาพ เป็นวยัที�เรียกว่าช่วง

แห่งพลงัการเจริญเติบโตงอกงามสําหรับชีวิต แนวความคิดเหลา่นี �เป็นสิ�งที�สืบเนื�องมาจากการมอง

เดก็ในทศันะของการที�เด็กมีพัฒนาการด้านต่างๆ แตกต่างจากเด็กวยัอื�นๆ ในช่วงชีวิตของความ

เป็นมนุษย์ ดังนั �นหลักการปลูกฝังเด็กวัยนี �ให้เรียนรู้เกิดความรักสิ�งแวดล้อม ควรคํานึงถึง

องค์ประกอบ ดงันี � 

  1. หลักการเรียนรู้ การเรียนรู้ทําให้เกิดการเปลี�ยนแปลงพฤติกรรมโดยอาศัย

สภาพการณ์ ประสบการณ์ต่างๆ ที�ได้รับการเรียนรู้จะทําให้มนุษย์ปรับตวัให้เข้ากับสถานการณ์

ตา่งๆในชีวิตเพื�อให้สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้ 

  2.  กระบวนการปลกูฝังเด็กปฐมวยัให้รักสิ�งแวดล้อมประกอบด้วยปัจจัย 5 ด้าน คือ 

การให้ความรู้ การสร้างความเข้าใจ การสร้างกรอบแนวคิด การเสริมสร้างทกัษะ และการเสริมสร้าง

เจตคติ จากกระบวนการดงักลา่ว จะต้องเริ�มจากการให้ความรู้เกี�ยวกบัสิ�งแวดล้อมโดยในลกัษณะ

ของรูปธรรมแล้วสร้างความเข้าใจ และความสําคญัของสิ�งแวดล้อมตอ่ตนเองและมนุษย์ แล้วสร้าง

กรอบแนวคิดให้เดก็รับรู้วา่สิ�งแวดล้อมเป็นบริบท และเป็นปัจจยัสําคญัในการดํารงชีวิตของมนุษย์ 

การเสริมสร้างทกัษะในการรักสิ�งแวดล้อม ต้องเกิดจากประสบการณ์ต้องให้เด็กได้ปฏิบัติจริงและ

ควบคูก่บัการเสริมสร้างเจตคติที�ดี รู้จกัการดแูลรักษาสิ�งแวดล้อม เห็นคณุค่าประโยชน์สิ�งแวดล้อม

ตอ่ตวัเอง ครอบครัว และสงัคม เช่น การใช้ทรัพยากรอย่างประหยดั ไม่เห็นแก่ตวัเกิดความรู้สึกผิด

ชอบชั�วดี ทําเป็นตวัแบบที�ดีตอ่การอนรุักษ์สิ�งแวดล้อม 
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 กรมวิชาการ กระทรวงศกึษาธิการ (2540, หน้า 27) ได้กล่าวไว้ในคู่มือการอบรมเลี �ยงดู

เดก็ระดบัก่อนประถมศกึษาแห่งชาติ โดยระบถุึงเป้าหมายที�พึงประสงค์ จะให้เกิดในเด็กวยั 3-6 ปี 

ที�เกี�ยวข้องกบัการอนรุักษ์วฒันธรรม และสิ�งแวดล้อมไว้อย่างชดัเจนตามระดบัอาย ุดงันี � คือ 

  วยั 3-4 ปี ทิ �งขยะให้ถกูที�  ไมทํ่าลายสิ�งของเครื�องใช้สว่นรวม 

  วยั 4-5 ปี ทิ �งขยะให้ถกูที�  รักษาสิ�งแวดล้อมที�ใช้ร่วมกนั 

  วยั 5-6 ปี ทิ �งขยะให้ถกูที�  ช่วยดแูลรักษาสิ�งแวดล้อม 

 สมพงษ์  สิงหะพล (2542, หน้า 15-16) ได้กล่าวถึงจิตสํานึกว่า  มีอยู่  3  ด้าน

หลักๆ ดังนี � 

  1.  จิตสํานึกเกี�ยวกับตนเอง (Self Consciousness) เป็นจิตสํานึกเพื�อพัฒนาตนเอง

ทําให้ตนเองเป็นบคุคลที�สมบรูณ์ยิ�งขึ �น จิตสํานึกด้านนี �การศกึษาไทยมุง่มั�นปลกูฝังมานาน เกิดบ้าง

ไมเ่กิดบ้างไปตามสภาพการณ์ เป็นจิตสํานึกแบบคลาสสิกที�ทุกสงัคมพยายามจะให้เกิดขึ �นให้ได้ 

เช่น ความขยนั ความรับผิดชอบ ความมานะอดทน เป็นต้น เป็นจิตสํานึกที�ปลกูฝังและมีมานาน

ตามสภาพสงัคมไทย 

  2.  จิตสํานึกเกี�ยวกับผู้อื�น (Others Oriented Consciousness) เป็นจิตสํานึกของ

ความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลของคนในกลุ่มชนหนึ�ง สังคมหนึ�ง เช่น ความเห็นอกเห็นใจ ความ

เอื �อเฟื�อเผื�อแผ ่ความสามคัคี เป็นต้น เป็นจิตสํานึกที�คนไทยสว่นใหญ่ถกูหลอ่หลอมมาจากพื �นฐาน

เดิมของวฒันธรรมไทยอยู่แล้วสร้างกนัได้ไมย่ากนกั 

  3. จิตสํานึก เ กี�ยวกับสังคมหรือจิตสํานึกสาธารณะ (Social of Public 

Consciousness) เป็นจิตสํานึกที�ตระหนกัถึงความสําคญัในการอยู่ร่วมกนั หรือคํานึงถึงผู้อื�นที�ร่วม

ความสมัพนัธ์เป็นกลุม่เดียวกนัเป็นจิตสํานึกที�คนไทยยงัไมค่อ่ยมี และขาดกนัอยู่มากเพราะพื �นฐาน

ความเป็นมาของสงัคมไทยสมควรที�จะรีบพฒันาขึ �นโดยเร็ว เช่น จิตสํานึกด้านเศรษฐกิจ จิตสํานึก

ด้านการเมือง จิตสํานึกด้านสิ�งแวดล้อม จิตสํานึกด้านสขุภาพ เป็นต้น 

 พิ ริ ย า   นิล ม า ต ร  ( 2550, ห น้ า  23)  ไ ด้ แ บ่ง อ ง ค์ป ร ะ ก อ บ ข อ ง ก า ร มีจ ิต

สาธารณะ ดังนี � 

  1.  ด้านความตระหนกัถึงปัญหาที�เกิดขึ �นในสงัคม บคุคลเกิดการรับรู้ว่า สภาพสงัคม 

เศรษฐกิจ และการเมือง อยู่ในภาวะปกติ ซึ�งมีผลกระทบตอ่ครอบครัว และประเทศชาติ เป็นภาวะที�

จําเป็นต้องแก้ปัญหาให้อยู่ในภาวะปกติ 
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  2.  ด้านการวิเคราะห์วิจารณ์สภาพสงัคม เศรษฐกิจ การเมือง  รวมถึงการคิดจําแนก

สาเหต ุและกระบวนการที�ทําให้เกิดปัญหาสงัคม เศรษฐกิจ การเมือง  ทําให้อยู่ในภาวะไม่ปกติ 

รวมถึงผลกระทบของปัญหาต่างๆ ว่ามีความสมัพันธ์กันอย่างไร และร่วมพูดคยุและแลกเปลี�ยน

ความคิดเห็นกบับคุคลอื�น ถึงสภาพปัญหา แนวทางป้องกนัและแก้ไข 

  3.  ด้านความรักความเอื �ออาทร ความสามัคคี การรวมกลุ่มของบุคคลในสงัคมมี

ความหลากหลายจึงจําเป็นต้องสร้างขึ �นบนพื �นฐานแห่งความรัก ความเมตตา ความเอื �ออาทร และ

ความสามคัคี  การรวมกลุ่มของบุคคลในสงัคมมีความหลากหลายจึงจําเป็นต้องสร้างฐานแห่ง

ความรัก ความเมตตา ความเอื �ออาทร และความสามคัคี 

  4.  ด้านการรับรู้ความสามารถของตนเอง เพื�อแก้ไขปัญหา สงัคม เศรษฐกิจ การเมือง 

มั�นใจในความสามารถของตนเอง ในการที�จะช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา สงัคม เศรษฐกิจ การเมือง 

กระตือรือร้นต้องการหาวิธี แนวทางและทรัพยากร ในการแก้ปัญหา  

  5.  ด้านการลงมือปฏิบตัิ หรือร่วมมือในการแก้ปัญหาสงัคม เศรษฐกิจ การเมือง เข้า

ร่วมในกิจกรรมตา่งๆ โดยการริเริ�มของตนเอง หรือเข้าร่วมกลุม่ตา่งๆ เพื�อช่วยเหลือปัญหาสงัคม 

  6.  ด้านการมีเครือข่ายในการทํากิจกรรมเพื�อช่วยเหลือปัญหาสังคม ต้องมีการ

ประสาน เพื�อดําเนินการ ตามแนวทางในการช่วยเหลือสงัคม โดยการจัดตั �งกลุ่ม ชมรม ช่วยเหลือ

สงัคม และร่วมมือกบัองค์กรของรัฐและเอกชน ในการกระทําเพื�อช่วยเหลือสงัคม 

 หฤทัย อาจปรุ (2544, หน้า 46) ได้ใช้องค์ประกอบของการมีจิตสํานึกสาธารณะของ

นักศึกษาพยาบาลปี 1 - 4 ในสถาบันการศึกษาพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร โดยศึกษา

องค์ประกอบ การมีจิตสํานึกสาธารณะใน 6 ด้าน คือ 

1. ด้านความตระหนกัถึงปัญหาที�เกิดขึ �นในสงัคมปัจจบุนั 

2. ด้านการวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ ปัญหาที�เกิดขึ �นในสงัคม 

3. ด้านความรัก ความเอื �ออาทร และความสามคัคี 

4. ด้านการรับรู้และความสามารถในการผลกัดนั เพื�อแก้ปัญหาที�เกิดขึ �นในสงัคม 

5. ด้านการปฏิบตัิในการแก้ปัญหาสงัคม 

6. ด้านการมีเครือขา่ยในการนํากิจกรรมทางสงัคม 

 เจษฎา  หนรุู่น (2551, หน้า 4) ได้กลา่วถึงองค์ประกอบของจิตสาธารณะจะต้องพิจารณา

จากความรู้ความเข้าใจหรือพฤติกรรมที�แสดงออก ซึ�งแบ่งเป็น 3 ด้าน ดงันี �  
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  1. การใช้ หมายถึง ลกัษณะพฤติกรรมของนักเรียนในการใช้ของส่วนรวม การรักษา

ทรัพย์สิน การดแูลรักษาความสะอาด การไมทํ่าลายทรัพย์สินที�เป็นสาธารณสมบัติในโรงเรียน ทั �ง

ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ให้เกิดความชํารุดเสียหาย โดยแสดงออก ดงันี � 

   -  ดแูลรักษาสิ�งของ เมื�อใช้แล้วมีการเก็บรักษาให้คงอยู่ในสภาพดี 

   -  ลกัษณะของการใช้ ใช้ของสว่นรวมอย่างประหยดัและทะนถุนอม 

  2.  การถือเป็นหน้าที� หมายถึง พฤติกรรมที�แสดงออกถึงการมุง่ปฏิบัติเพื�อส่วนรวมใน

การดแูลรักษาของสว่นรวมในโรงเรียน ทั �งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนในวิสยัที�ตนสามารถทําได้ 

โดยแสดงออก ดงันี � 

   -  ทําตามหน้าที�และเคารพกฎระเบียบที�กําหนด 

   -  รับอาสาที�จะทําบางสิ�งบางอย่างเพื�อส่วนรวมคอยสอดส่องดแูลสาธารณ

สมบตัิของสว่นรวม 

  3.  การเคารพสิทธิ หมายถึง พฤติกรรมที�แสดงออกถึงการเคารพสิทธิในการใช้ของ

สว่นรวมที�ใช้ประโยชน์ร่วมกนัของกลุม่ การไมย่ึดครองของส่วนรวมมาเป็นของตน ตลอดจนไม่ปิด

กั �นโอกาสของบคุคลที�จะใช้ของสว่นรวมนั �น โดยแสดงออก ดงันี � 

   -  ไมนํ่าของสว่นรวมมาเป็นของตนเอง 

   -  แบ่งปันและเปิดโอกาสให้ผู้อื�นได้ใช้ของสว่นรวม 

 เจนต์จฬุา  คําดี (2553, หน้า 17) ได้สรุปไว้วา่ จิตสาธารณะแบ่งองค์ประกอบออกเป็น 3 

ด้าน ดงันี � คือ 

  1. ด้านการรู้คิด หมายถึง การรู้จกัใช้สิ�งของสว่นรวมให้มีความคงทนถาวรใช้ได้นานๆ 

ไม่นําสิ�งของหรือทรัพย์สินของส่วนรวมมาใช้เพียงผู้ เดียว รู้จักแบ่งหรือเปิดโอกาสให้ผู้อื�นได้ใช้

ประโยชน์จากสมบตัิของสว่นรวม ได้แก่ ไมนํ่าอปุกรณ์กีฬากลบัไปเล่นที�บ้าน ไม่นําสีของห้องเรียน

กลบัไประบายที�บ้าน ไมทํ่าลายป้ายคําขวญัตา่งๆ ที�ติดไว้ของโรงเรียน เป็นต้น 

2.  ด้านการรับผิดชอบตอ่หน้าที�ของตนเอง หมายถึง การแสดงออกของนกัเรียนในการ 

รับผิดชอบตามหน้าที�ของตนเอง ได้แก่ การตั �งใจศึกษาเล่าเรียน หมั�นหาความรู้ มีความประหยัด 

ตรงตอ่เวลา มีความอทิุศ ทุ่มเทและเสียสละ เป็นต้น ทํางานตามหน้าที�ที�ได้รับมอบหมายให้สําเร็จ

อย่างเตม็ใจและเตม็ความสามารถ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของห้องเรียนและโรงเรียน และรู้จักรับ
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อาสาช่วยเหลืองานชุมชนตามกําลงัความสามารถที�ตนทําได้ พร้อมทั �งคอยดแูลสอดส่องทรัพย์

สมบตัิของสว่นรวมไมใ่ห้เกิดการเสียหาย 

  3.  ด้านการใช้และการดแูลรักษาสมบัติของสงัคมส่วนรวม หมายถึง การแสดงออก

ของนกัเรียนในการใช้ และการดแูลรักษาทรัพย์สินของสว่นรวม ได้แก่ หลงัเข้าห้องนํ �าห้องส้วมต้อง

ราดนํ �าทําความสะอาดทกุครั �ง ทําความสะอาดห้องนํ �า ห้องเรียน บริเวณรับผิดชอบ ฯลฯ แล้วเก็บ

อปุกรณ์เข้าที�เดิมอย่างเรียบร้อย ออกจากห้องเรียนทกุครั �งปิดไฟ ปิดพดัลมให้เรียบร้อยและรู้จักใช้

สิ�งของสว่นรวมอย่างประหยดั ทะนถุนอม ระมดัระวงั ให้เกิดความคุ้มคา่มากที�สดุ 

 ชาย  โพธิสิตา (2540, หน้า 14-15) และลดัดาวลัย์  เกษมเนตร และคณะ (2546, หน้า 2-

3) ได้แบ่งองค์ประกอบของจิตสํานึกวา่มีอยู่ 3 ด้านหลกัๆ ดงันี � 

  องค์ประกอบที�  1 ด้านการใช้ คือ การหลีกเลี�ยงการใช้หรือการกระทําที�จะทําให้เกิด

ความชํารุดเสียหายตอ่สว่นรวมที�ใช้ประโยชน์ร่วมกนัของกลุม่ กําหนดตวัชี �วดัจาก 

   1.  การดแูลรักษาของสว่นรวม รู้จกัใช้ของสว่นรวมแล้วเก็บเข้าที�   

   2.  ลกัษณะการใช้ของสว่นรวม รู้จกัใช้ของสว่นรวมอย่างประหยดัและทะนถุนอม 

  องค์ประกอบข้อที� 2 ด้านการถือเป็นหน้าที� คือ การถือเป็นหน้าที�ที�จะมีสว่นร่วมในการ

ดแูลรักษาของสว่นรวมในวิสยัที�ตนสามารถทําได้ กําหนดตวัชี �วดัจาก 

   1.  การทําตามหน้าที�ที�ได้รับมอบหมายเพื�อสว่นรวม 

   2.  การรับอาสาที�จะทําบางอย่างเพื�อสว่นรวม  

  องค์ประกอบข้อที� 3 ด้านการเคารพสิทธิ คือ การเคารพสิทธิในการใช้ของส่วนรวมที�

เป็นประโยชน์ร่วมกนัของกลุม่กําหนดตวัชี �วดัจาก 

   1.  การไมย่ึดครองของสว่นรวมนั �นมาเป็นของตน 

   2.  การเปิดโอกาสให้ผู้อื�นได้สามารถใช้ของสว่นรวมนั �น 

 จากการศกึษาองค์ประกอบจิตสาธารณะของนกัวิจยั และจากแนวคิดของ ชาย  โพธิสิตา 

(2540, หน้า 14-15) และลดัดาวลัย์  เกษมเนตรและคณะ (2546, หน้า 2-3)  ที�แสดงถึงลกัษณะของ

บคุคลที�มีจิตสาธารณะนั �น ผู้วิจยัได้ทําการพฒันาตวัชี �วดัด้านจิตสาธารณะสําหรับนักเรียน โดยนํา

องค์ประกอบและการกําหนดตวัชี �วดัจิตสาธารณะ ตามแนวคิดของชาย  โพธิสิตา (2540, หน้า 14-

15) และลดัดาวลัย์  เกษมเนตรและคณะ (2546, หน้า 2-3) เหตผุลเนื�องจากในการศกึษาครั �งนี �กลุม่

ตวัอย่าง คือ นกัเรียนระดบัชั �นมธัยมศกึษาตอนต้น ดงันั �นการเลือกองค์ประกอบของจิตสาธารณะ  
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ตามแนวคิดของชาย  โพธิสิตา (2540, หน้า 14-15) และลดัดาวลัย์  เกษมเนตรและคณะ (2546, 

หน้า 2-3)  จึงมีความเหมาะสมที�สดุเมื�อเปรียบเทียบกบัองค์ประกอบของนกัวิจยัท่านอื�นๆ 

 ผู้วิจัยได้ทําการสงัเคราะห์ตวัชี �วดัจิตสาธารณะสําหรับนักเรียนระดับชั �นมัธยมศึกษา

ตอนต้น ได้ดงันี �  คือ  

 

  1.  องค์ประกอบด้านการใช้  กําหนดตวัชี �วดัจาก 

   1.1  การดแูลรักษาของสว่นรวม  รู้จกัใช้ของสว่นรวมแล้วเก็บเข้าที� ได้ตวัชี �วดั ดงันี � 

    1.1.1 นักเ รียนทําความสะอาดและเก็บอุปกรณ์ของห้องเข้าที� เมื�อ

ใช้ เสร็จแล้ว 

    1.1.2  นกัเรียนเก็บอปุกรณ์การเรียนอื�น ๆ ของสว่นรวมเข้าที�เดิม หลงัจาก

ใช้เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

    1.1.3  นักเรียนเก็บหนังสือที�เป็นสมบัติของห้องไว้ที�เดิมเมื�อใช้เสร็จ

เรียบร้อยแล้ว 

     1.1.4  นกัเรียนปิดไฟ ปิดพัดลมและหน้าต่างของห้องเรียน หลงัจากเลิก

เรียนแล้ว 

    1.1.5  นักเรียนหยิบอุปกรณ์ของห้องไปใช้แล้วเก็บคืนที� เดิมอย่าง

เรียบร้อย 

    1.1.6  นกัเรียนเก็บอปุกรณ์กีฬาให้เป็นระเบียบหลงัจากเลิกใช้แล้ว เก็บ

เข้าที�เดิม 

1.2  ลกัษณะการใช้ของสว่นรวมรู้จกัใช้ของสว่นรวมอย่างประหยดัและทะนถุนอม 

ได้ตวัชี �วดั ดงันี � 

    1.2.1  นกัเรียนใช้สีนํ �าของห้องอย่างประหยดั ผสมสีนํ �าให้เพียงพอกบัการ

ใช้งาน 

    1.2.2  นกัเรียนใช้อปุกรณ์และวสัดตุ่างๆของห้องอย่างประหยัดใช้อย่าง

ทะนถุนอมเพื�อให้อปุกรณ์เกิดความคงทน ใช้ได้นาน 

    1.2.3  นกัเรียนนั�งเก้าอี �ในท่าที�ถกูต้อง สภุาพ และไมโ่ยกเก้าอี �ไปมา 

    1.2.4  นกัเรียนใช้คอมพิวเตอร์อย่างถกูวิธี 

  2.  องค์ประกอบด้านการถือเป็นหน้าที� กําหนดตวัชี �วดัจาก 

   2.1  การทําตามหน้าที�ที�ได้รับมอบหมายเพื�อสว่นรวม  ได้ตวัชี �วดั ดงันี � 
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    2.1.1  นกัเรียนการทําหน้าที�เวรรักษาความสะอาดตามที�ได้รับมอบหมาย

อย่างเคร่งครัด 

    2.1.2  นกัเรียนทําความสะอาดบริเวณโรงเรียนตามที�กําหนด 

    2.1.3  นัก เรี ยนดูแลห้ องสมุดห รือห้องปฏิบัติก ารอื�น  ๆ  ที� ไ ด้ รับ

มอบหมาย 

   2.2  การรับอาสาที�จะทําบางอย่างเพื�อสว่นรวม ได้ตวัชี �วดั ดงันี � 

    2.2.1  นกัเรียนรับอาสานําขยะในถงัของห้องไปทิ �ง 

    2.2.2  นกัเรียนรับอาสาในการเก็บกระดาษในห้องเรียน 

2.2.3  นักเ รียนรับอาสาลบกระดานดําและปิดหน้าต่างหลังจาก 

เลิกเ รียนแล้ว 

    2.2.4  นกัเรียนรับอาสาทํางานในเรื�องที�ตนถนดัและมีความสามารถ 

เฉพาะตวั 

    2.2.5  นกัเรียนรับอาสาแจกเอกสารของครูให้เพื�อน ๆ 

    2.2.6  นกัเรียนรับอาสารวบรวมแบบฝึกหดัไปสง่ครู 

    2.2.7  นกัเรียนรับอาสาช่วยครูแจกอาหารกลางวนั    

  3.  องค์ประกอบด้านการเคารพสิทธิ กําหนดตวัชี �วดัจาก  

   3.1  การไมย่ึดครองของสว่นรวมนั �นมาเป็นของตน ได้ตวัชี �วดั ดงันี � 

    3.1.1  นกัเรียนไมนํ่าอปุกรณ์สิ�งของที�เป็นของสว่นรวมของห้องเรียนไว้ใช้

กบัตนเองหรือเก็บไว้ใช้เป็นของสว่นตวั 

3.1.2 นกัเรียนไมนํ่าอปุกรณ์ในการเรียนที�เป็นของสว่นรวมกลบัไปใช้ทีบ้าน 

    3.1.3  นกัเรียนไมนํ่าอปุกรณ์กีฬากลบัไปเลน่ที�บ้าน 

    3.1.4  นกัเรียนไมเ่ก็บหนงัสือนอกเวลาของห้องมาไว้ที�ตน 

   3.2  การเปิดโอกาสให้ผู้อื�นได้สามารถใช้ของสว่นรวม 

    3.2.1  นกัเรียนแบ่งปันและเปิดโอกาสให้เพื�อนใช้เครื�องคอมพิวเตอร์ 

ของโรงเรียน 

    3.2.2  นกัเรียนแบ่งปันของสว่นรวมของห้องให้เพื�อได้ใช้ 

    3.2.3  นกัเรียนเปิดโอกาสให้เพื�อนได้ใช้อปุกรณ์กีฬาของสว่นรวมของ  

โรงเรียน 

    3.2.4  นกัเรียนแบ่งปันให้เพื�อนๆ ได้ใช้หนงัสือนอกเวลาของห้องเรียน 
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    3.2.5  นกัเรียนหยิบกระดาษมาใช้ตามจํานวนที�กําหนดให้เท่านั �น 

    3.2.6  นกัเรียนให้เพื�อนยืมหนงัสือไปอา่น  

ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมลูการพัฒนาตัวชี �วัดคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะ

สําหรับนกัเรียนระดบัชั �นมธัยมศกึษาตอนต้น ดงัตาราง 1 

 

 

 
ตาราง 1 แสดงองค์ประกอบและตัวชี �วัดคุณลักษณะอันพงึประสงค์ด้านจติสาธารณะ 

  สําหรับนักเรียนระดับชั �นมัธยมศึกษาตอนต้น  

 

องค์ประกอบที� ตัวชี �วัด 

1. ด้านการใช้ 

 

 

1. ทําความสะอาดและเก็บอปุกรณ์ของห้องเข้าที�เมื�อใช้เสร็จแล้ว 

2. เกบ็อปุกรณ์การเรียนอื�น ๆ ของสว่นรวมเข้าที�เดิม หลงัจากใช้เสร็จ 

เรียบร้อยแล้ว 

3. เกบ็หนงัสือที�เป็นสมบตัิของห้องไว้ที�เดิมเมื�อใช้เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

4. ปิดไฟ ปิดพดัลมและหน้าตา่งของห้องเรียน หลงัจากเลกิเรียนแล้ว 

5. หยิบอปุกรณ์ของห้องไปใช้แล้วเก็บคนืที�เดิมอย่างเรียบร้อย 

6. ใช้สนํี �าของห้องอย่างประหยดั ผสมสีนํ �าให้เพียงพอกบัการใช้งาน 

7. ใช้อปุกรณ์และวสัดตุา่งๆของห้องอย่างประหยดั ใช้อย่างทะนุ

ถนอมเพื�อให้อปุกรณ์เกิดความคงทน ใช้ได้นาน 

8. เกบ็อปุกรณ์กีฬาให้เป็นระเบียบหลงัจากเลิกใช้แล้ว  เกบ็เข้าที�เดิม

9. นั�งเก้าอี �ในท่าที�ถกูต้อง สภุาพ และไมโ่ยกเก้าอี �ไปมา 

10. ใช้คอมพิวเตอร์อย่างถกูวิธี 

2. ด้านการถือเป็น    

    หน้าที� 

      

1. นกัเรียนทําหน้าที�เวรรักษาความสะอาดตามที�ได้รับมอบหมาย

อย่างเคร่งครัด 

2. นกัเรียนทําความสะอาดบริเวณโรงเรียนตามที�กําหนด 

3. นกัเรียนดแูลห้องสมดุหรือห้องปฏิบตัิการอื�น ๆ ที�ได้รับมอบหมาย 

4. นกัเรียนรบัอาสานําขยะในถงัของห้องไปทิ �ง 

5. นกัเรียนรบัอาสาในการเก็บกระดาษในห้องเรียน 

6. นกัเรียนรบัอาสาลบกระดานดําและปิดหน้าตา่งหลงัจากเลิก 
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เรียนแล้ว 

7. นกัเรียนรบัอาสาทํางานในเรื�องที�ตนถนดัและมีความสามารถ

เฉพาะตวั 

8. นกัเรียนรบัอาสาแจกเอกสารของครูให้เพื�อน ๆ 

9. นกัเรียนอาสารวบรวมแบบฝึกหดัไปสง่ครู 

10. นกัเรียนรับอาสาช่วยครูแจกอาหารกลางวนั 

 

องค์ประกอบที� ตัวชี �วัด 

3. ด้านการเคารพสิทธิ 

 

1. ไมนํ่าอปุกรณ์สิ�งของที�เป็นของสว่นรวมของห้องเรียนไว้ใช้กบั 

    ตนเองหรือเกบ็ไว้ใช้เป็นของสว่นตวั 

2. ไมนํ่าอปุกรณ์ในการเรียนที�เป็นของสว่นรวมกลบัไปใช้ที�บ้าน 

3. ไมนํ่าอปุกรณ์กีฬากลบัไปเลน่ที�บ้าน 

4. ไมเ่ก็บหนงัสือนอกเวลาของห้องมาไว้ที�ตน 

5. แบ่งปันและเปิดโอกาสให้เพื�อนใช้เครื�องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน 

6. แบ่งปันของสว่นรวมของห้องให้เพื�อได้ใช้ 

7. เปิดโอกาสให้เพื�อนได้ใช้อปุกรณ์กีฬาของสว่นรวมของโรงเรียน 

8. แบ่งปันให้เพื�อนๆ ได้ใช้หนงัสือนอกเวลาของห้องเรียน 

9. หยิบกระดาษมาใช้ตามจํานวนที�กําหนดให้เท่านั �น 

10. ให้เพื�อนยืมหนงัสือไปอา่น 

  

 จากตาราง  1 ผู้วิจยัได้พฒันาตวัชี �วดัจิตสาธารณะสําหรับนักเรียน ได้ทั �งสิ �น 30 ตวัชี �วดั  

จาก 3 องค์ประกอบ  คือ องค์ประกอบที� 1  ด้านการใช้  มี 10 ตวัชี �วดั  องค์ประกอบที� 2   ด้านการ

ถือเป็นหน้าที�  มี  10 ตวัชี �วดั  องค์ประกอบที� 3  ด้านการเคารพสิทธิ  มี  10 ตวัชี �วดั   

 

ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบิร์ก (Kohlberg) 

 โคลเบิร์ก (Kohlberg) ยึดถือทฤษฎีพัฒนาการทางการรู้การคิด ของเพียเจต์ (Piaget) 

เป็นหลักในการวัดพัฒนาการทางจริยธรรมและถือว่าพัฒนาการทางจริยธรรมเป็นผลของ

พฒันาการทางปัญญา ซึ�งสรุปได้ดงันี � (พิศเพลิน  เขียวหวาน และคณะ 2546, หน้า 3-5)  

 เดก็วยัแรกเกิดถึง 3 ขวบ ปัญญาความคิดอยู่ในขั �นตํ�าเกินกวา่ที�จะเข้าใจความถกูผิดของ

การกระทํา เมื�อย่างเข้าสูร่ะยะที�  2 อายุ 2-7 ปี เริ�มที�จะเข้าใจเกี�ยวกับความถูกผิดของการกระทํา 
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เมื�อย่างเข้าสูร่ะยะที� 3 อาย ุ7-12 ปี เดก็สามารถคิดตามหลกัเหตผุลได้ แตจํ่ากัดอยู่ในขอบเขตของ

สิ�งที�เป็นรูปธรรม เช่น จัดประเภทให้เป็นระบบได้และเข้าใจความสมัพันธ์ระหว่างลกัษณะต่างๆ 

ของสิ�งที�เป็นรู)ธรรมได้ เมื�อความคิดของเดก็ในระยะที� 2 และที� 3 ยงัจํากดัอยู่ในขอบเขตของการนึก

คิดเอาเองและการคิดเกี�ยวกับสิ�งที�เป็นรู)ธรรม ความคิดที�เกี�ยวกับความถูก – ผิด จึงจํากัดอยู่ใน

ขอบเขตของสิ�งที�เป็นรูปธรรมเท่านั �น ไมส่ามารถเข้าใจกฎเกณฑ์ของสงัคมอย่างเป็นระบบ โคลเบิร์ก 

(Kohlberg) จดัอยู่ในระดบัที� 1 คือ ระดบัก่อนกฎเกณฑ์สงัคม (Preconventional Level) 

 ผู้ ที�สามารถคิดในเชิงเหตผุลนามธรรมได้ เป็นผู้ ที�มาอายุประมาณ 12 ปี ขึ �นไป สามารถ

เข้าใจบทบาทของบคุคลและความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลต่างๆในสงัคมอย่างเป็นระบบ จะตดัสิน

ความถูกผิดของการกระทําของบุคคลต่างๆตามกฎเกณฑ์ของสังคมไทย ความเข้าใจเกี�ยวกับ

ความถกูผิดในทํานองนี �จดัอยู่ในระดบัที� 2 คือ ระดบักฎเกณฑ์สงัคม (Conventional Morality) 

 สําหรับผู้ที�สามารถคิดเชิงตรรกได้เป็นอย่างดีอาจจะพฒันาการรับรู้ของตนเองในระดบัที�

สงูขึ �นไปอีกอยู่ในระดบัที� 3 คือ ระดบัสูงกว่ากฎเกณฑ์สงัคม (Postconventional Morality) ซึ�ง

สามารถตดัสินความถูกต้องเหมาะสมตามกฎเกณฑ์ต่างๆของสงัคมแล้วไตร่ตรองด้วยตนเองว่า

ถูกต้อง ผู้ ที�สามารถตดัสินความถูกต้องของการกระทําในระดบัสูงนี �ต้องอาศัยปัญญาความคิด

ระดบัสงู และเป็นผู้ที�ช่างคิดช่างสงัเกต ผู้ที�จะวิพากษ์กฎเกณฑ์ตา่งๆได้ต้องใช้เวลาอีกหลายปีจาก

เริ�มวยัรุ่นจนกระทั�งอายอุย่างน้อย 20 ปี จึงจะทําได้ 

  ตามทฤษฎีพฒันาการทางจริยธรรมของโคลเบิร์ก (Kohlberg) แบ่งระดบัการพัฒนาการ

ออกเป็น 3 ระดบั คือ ระดบัที� 1 ก่อนกฎเกณฑ์สงัคม ระดบัที� 2 กฎเกณฑ์สงัคม และระดบัที� 3 สงู

กวา่เกณฑ์สงัคม ในแตล่ะระดบั โคลเบิร์ก (Kohlberg) ยงัแบ่งการพฒันาออกเป็น 2 ขั �น รวมเป็น 6 

ขั �น เรียงตามลําดบั ดงันี � 

 ระดบัที� 1 : ก่อนเกณฑ์สงัคม (Preconventional Level) ในระดบันี �เด็กจะรับกฎเกณฑ์

และข้อกําหนดของพฤติกรรมที� “ดี” “ไมด่ี” จากผู้มีอํานาจเหนือตน เช่น บิดามารดา ครูหรือเด็กโต 

และมกัจะคิดถึงผลตามที�จะนํารางวลัหรือการลงโทษมาให้  พฤติกรรมที� “ดี” คือ พฤติกรรมที�แสดง

แล้วได้รางวลั  พฤติกรรมที� “ไมด่ี” พฤติกรรมที�แสดงแล้วได้รับโทษ 

 โคลเบิร์ก (Kohlberg) ได้แบ่งพฒันาการทางจริยธรรม ระดบันี � เป็น 2 ขั �น คือ 

  ขั �นที� 1 การลงโทษและการเชื�อฟัง (Punishment – Obedience Orientation) 

   1.1  สิ�งที�ถกู 

    - ต้องเชื�อฟังไมฝ่่าฝืนกฎเกณฑ์ที�มีการลงโทษ 

    - ไมทํ่าความเสียหายแกชี่วิตและทรัพย์สิน 
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   1.2  เหตผุล 

    -  เพื�อหลีกเลี�ยงการลงโทษ 

  ขั �นที� 2 เอกบคุคลนิยม การตอบสนองความต้องการและการชําระแลกเปลี�ยน  

(Instrumental Relativist Orientation) 

   2.1 สิ�งที�ถกู 

    -  ทําตามกฎเกณฑ์เพื�อเกิดประโยชน์แก่ตนเองในปัจจบุนั 

    -  ทกุคนทําในสิ�งที�ตอบสนองความต้องการของตน 

    -  ความยตุิธรรมในการชําระแลกเปลี�ยน 

   2.2 เหตผุล 

    -  การตอบสนองความต้องการของตนจําเป็นต้องคํานึงถึง 

ความต้องการของผู้อื�นด้วย 

 ระดบัที� 2 กฎเกณฑ์สงัคม (Conventional Morality) พัฒนาการทางจริยธรรมระดบันี �

ผู้ ทําถือวา่การประพฤติตนตามความคาดหวงัของผู้ปกครอง บิดามารดา กลุม่ที�ตนเป็นสมาชิกหรือ

ของชาติ เป็นสิ�งที�ควรจะทําหรือทําความผิดเพราะกลวัว่าตนจะไม่เป็นที�ยอมรับของผู้อื�น ผู้แสดง

พฤติกรรมจะไมค่ํานึงถึงผลที�จะเกิดขึ �นแก่ตนเอง ถือวา่ความซื�อสตัย์ ความจงรักภกัดี เป็นสิ�งสําคญั

ทกุคนมีหน้าที�จะรักษามาตรฐานทางจริยธรรม ระดบันี �แบ่งเป็น 2 ขั �น คือ 

  ขั �นที� 3  ความคาดหวงัทางสงัคม ความสมัพันธ์ และการคล้อยตาม (Good boy – 

Nice girl Orientation) 

   3.1  สิ�งที�ถกู 

    -  กระทําในสิ�งที�สงัคมคาดหวงั 

    -  มีความปรารถนาดีและอาทรตอ่ผู้อื�น 

    -  ความไว้วางใจ ความภกัดี ความเคารพ และความกตญั� ู

   3.2  เหตผุล 

    -  ต้องการเป็นคนดีในทรรศนะของตนและของบคุคลตา่งๆในสงัคม 

    -  ต้องการรักษากฎเกณฑ์ตา่งๆทางสงัคมเพื�อรักษาพฤติกรรมดีงามต่างๆ

ให้คงอยู่ 

  ขั �นที� 4  ระบบสงัคมและมโนธรรม (Law and Order Orientation) 

   4.1  สิ�งที�ถกู 

    -  การปฏิบตัิตามหน้าที�ของตน 



26 
 

    -  กฎหมายต้องเป็นกฎหมาย ยกเว้นในกรณีที�ขดักบัหน้าที�ทางสงัคม 

    -  การบําเพญ็ตนเป็นประโยชน์ตอ่สงัคม กลุม่ หรือสถาบนั 

   4.2  เหตผุล 

    -  เพื�อให้สถาบนัตา่งๆ ของสงัคมดํารงอยู่ตอ่ไป 

    -  รักษาระบบสงัคมให้คงอยู่ ไมพ่งัทลาย 

 ระดบัที� 3 สงูกวา่กฎเกณฑ์สงัคม หรือตามหลกัการ (Postconventional  

Morality or  Principled Level) พฒันาการทางจริยธรรมระดบันี � เป็นหลกัจริยธรรมของผู้ ที�มีอาย ุ

20 ปีขึ �นไป ผู้ ทําหรือผู้แสดงพฤติกรรมได้พยายามที�จะตีความหมายของหลกัการและมาตรฐานทาง

จริยธรรมด้วยวิจารณญาณ ก่อนที�จะยึดถือเป็นหลักของความประพฤติที�จะปฏิบัติตาม การ

ตดัสินใจ “ถกู” “ผิด” “ไมค่วร” มาจากวิจารณญาณของตนเอง ปราศจากอิทธิพลของผู้มีอํานาจหรือ

กลุม่ที�ตนเป็นสมาชิก โคลเบิร์ก (Kohlberg) ได้แบ่งพฒันาการทางจริยธรรมระดบันี �เป็น 2 ขั �น คือ 

  ขั �นที� 5 สญัญาณสังคมหรืออรรถประโยชน์และสิทธิส่วนบุคคล (Social Contract 

Orientation) 

   5.1  สิ�งที�ถกู 

    -  การเข้าใจวา่บคุคลในสงัคมตา่งมีคา่นิยมและความเห็นตา่งกนั 

    -  การเข้าใจกฎเกณฑ์ต่างๆ ในสงัคมว่าเกิดจากการตกลงกันของบุคคล

ในสงัคม การปฏิบตัิตามสญัญาตา่งๆ 

   5.2  เหตผุล 

    -  เพื�อประโยชน์และเพื�อพิทกัษ์สิทธิของทกุคนในสงัคม 

    -  ความรู้สกึผกูพนัตอ่สญัญาสงัคมตอ่บคุคลตา่งๆ 

  ขั �นที� 6 หลกัการจริยธรรมสากล (Universal Ethical Principle Orientation) 

   6.1  สิ�งที�ถกู 

    -  ทําตามหลกัการทางจริยธรรมที�ตนเลือกเอง 

    -  กฎหมายและสญัญาสงัคมที�ถกูต้องควรเป็นไปตามหลกัการเหลา่นี � 

    -  หลกัการที�ถูกต้อง คือ หลกัการสากลเกี�ยวกับความยุติธรรมซึ�งได้แก่

ความเสมอภาคในสิทธิของมนษุย์ และการเคารพในศกัดิ�ศรีของมนษุย์ 

   6.2 เหตผุล 

    -  หลักการจริยธรรมสากลเป็นสิ�งที�ถูกต้องตามหลกัเหตุผลการเกิด

จริยธรรมตามทรรศนะของโคลเบิร์ก (Kohlberg) นั �น จริยธรรมหรือความเข้าใจเกี�ยวกบัความถกูผิด 



27 
 

มิได้เกิดจากการเรียนรู้มิได้เกิดจากสงัคมแวดล้อม แต่เกิดจากการคิดไตร่ตรองตามเหตผุลของแต่

ละบุคคล พัฒนาการของจริยธรรมเป็นผลของการสงัเกต และการคิดไตร่ตรองของบุคคล ผู้ ที�ไม่

ชอบสงัเกตหรือไม่ชอบที�จะคิดไตร่ตรอง พัฒนาการทางจริยธรรมก็ไม่เกิด แม้ว่าพัฒนาการทาง

ปัญญาได้เข้าขั �นสงูแล้วก็ตาม ซึ�งโคลเบิร์ก (Kohlberg) เชื�อวา่ พฒันาการเกิดเป็นขั �นๆ จากขั �นหนึ�ง

ไปสูอ่ีกขั �นหนึ�งตามลําดบัอย่างแน่นอนตามตวั (Invariant) ดงันั �นจริยธรรมจึงพัฒนาเป็นขั �นๆจาก

ขั �นที�ตํ�ากวา่ไปสูข่ั �นที�สงูกวา่ทีละขั �น ไมม่ีการข้ามขั �น ไม่มีการสลบัขั �น และไม่ว่าบุคคลจะเติบโตใน

สงัคมใดหรือนบัถือศาสนาใด ย่อมมีลําดบัขั �นการพฒันาของจริยธรรมที�เหมือนๆกนั เรียกชื�อทฤษฎี

พฒันาการเชิงโครงสร้าง (Structural Development Theory) และทฤษฎีพัฒนาการทางปัญญา ( 

Cognitive Development Theory) 

 สรุปได้วา่ การเกิดจริยธรรมตามทรรศนะของโคลเบิร์ก (Kohlberg) จริยธรรมหรือความ

เข้าใจเกี�ยวกบัความถกูผิด มิได้เกิดจากการเรียนรู้ มิได้เกิดจากสงัคมแวดล้อม แต่เกิดจากการคิด

ไตร่ตรองตามเหตผุลของแตล่ะบคุคล พัฒนาการของจริยธรรมเป็นผลของการสงัเกต และการคิด

ไตร่ตรองของบคุคล ผู้ที�ไมช่อบสงัเกตหรือไมช่อบที�จะคิดไตร่ตรอง พฒันาการทางจริยธรรมก็ไมเ่กิด 

แม้วา่พฒันาการทางปัญญาได้เข้าขั �นสงูแล้วก็ตามโคลเบิร์ก (Kohlberg) เชื�อวา่ พฒันาการเกิดเป็น

ขั �นๆ จากขั �นหนึ�งไปสู่อีกขั �นหนึ�งตามลําดบัอย่างแน่นอนตามตวั (Invariant) ดงันั �นจริยธรรมจึง

พฒันาเป็นขั �นๆจากขั �นที�ตํ�ากวา่ไปสูข่ั �นที�สงูกวา่ทีละขั �น ไมม่ีการข้ามขั �น ไมม่ีการสลบัขั �น และไม่ว่า

บุคคลจะเติบโตในสังคมใดหรือนับถือศาสนาใด ย่อมมีลําดับขั �นการพัฒนาของจริยธรรมที�

เหมือนๆกนั  

ซึ�งผู้วิจยันํามาใช้เป็นแนวทางในการสร้างตวัชี �วดัของแบบวดัคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์

ด้านจิตสาธารณะของผู้ เรียน 

 
เอกสารที�เกี�ยวข้องกับตัวชี �วัด 
 1. ความหมายของตัวชี �วัด 

 บญุศรี พรหมมาพนัธุ์ และคณะ (บุญศรี พรหมมาพันธุ์ และคณะ, 2547 อ้างอิงใน วชัรี

วรรณ ไทยแสนทา, 2550, หน้า 11) ได้กล่าวถึง ตวัชี �วัด ว่า ตวัชี �วัด ตรงกับคําภาษาองักฤษว่า 

“Indicator” ซึ�งตามพจนานุกรมออกฟอร์ด (Oxford dictionary, n.d.) ได้ให้ความหมายของ 

Indicator ไว้ว่า หมายถึง สิ�งที�บ่งชี �สิ�งใดสิ�งหนึ�ง (That which points out, or direct attention to 

something) สว่นพจนานกุรมเวบส์เตอร์ (Webster dictionary, n.d) ได้ให้ความหมายว่า เป็นสิ�งที�

บ่งชี �หรือสิ�งที�บอกชี �สิ�งใดสิ�งหนึ�งที�อาจมากกวา่หรือน้อยกวา่ความเป็นจริงได้บ้าง ในภาษาไทยมีใช้
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อยู่หลายคํา เช่น ตวับ่งชี � ตวัชี �วดั เครื�องชี �วดั เป็นต้น  นอกจากนี � ยงัมีผู้ให้ความหมายของตวัชี �วดัไว้

ตา่งๆ กนั ดงันี � 

 อทุมุพร จามรมาน (2544, หน้า 21) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ตวัชี �วดั หมายถึง สิ�งที�บอก

ข้อมูลที�นํามาใช้เพื�อให้เห็นอะไรบ้างอย่าง เช่น ตวัชี �วดัประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ตวัชี �วัด

คณุภาพผลผลิต ตวัชี �วดัประสิทธิผลของโครงการ ตวัชี �วดัความสอดคล้องของวตัถุประสงค์ของ

องค์กรกบัแผนชาติ ตวัชี �วดัความชดัเจนของแนวคิด ตวัชี �วดัความคุ้มคา่ของการลงทนุ เป็นต้น 

 เรย์ (Reh, 2004 อ้างอิงใน วชัรีวรรณ ไทยแสนทา, 2550, หน้า 12) ได้กล่าวถึง ตวัชี �วดั

การปฏิบัติงาน หรือตวัชี �วดัประสิทธิภาพของงาน(key performance indicator) ในความหมาย

เดียวกบัตวัชี �วดัความสําเร็จของงาน(key success indicators) วา่หมายถึง ตวัวดัเชิงปริมาณที�ถูก

กําหนดไว้ลว่งหน้าที�สะท้อนถึงองค์ประกอบของความสําเร็จ หรือภาพความสําเร็จที�สําคญัๆ ในการ

ดําเนินงานขององค์กร 

 สรุวฒุิ บวัจนัทร์ (2545, หน้า 10) กลา่ววา่ ตวัชี �วดั หมายถึง สิ�งที�เป็นตวับอกถึงแนวทาง

ทิศทางวา่การดําเนินกิจกรรมหรือการพัฒนาในเรื�องต่างๆ นั �น ได้บรรลเุป้าหมายที�ตั �งไว้มากหรือ

น้อยเพียงใด ซึ�งเป็นสิ�งสําคญัและต้องคอยเฝ้าพึงระวงัในการดําเนินกิจกรรมตา่งๆ 

 เอมอร  จงัศิริพรปกรณ์  (อ้างอิงใน จนัทร์ยงยทุธ  บญุทอง, 2547: 61)  กล่าวว่า ตวัชี �วดั  

หมายถึง  สารสนเทศเชิงปริมาณหรือตวัประกอบ  ตวัแปรที�บ่งบอกถึงสิ�งที�ต้องการตรวจสอบ  หรือ

สถานการณ์  ที�สะท้อนลกัษณะการดําเนินงาน  ทําให้สามารถวินิจฉัยชี �สภาวะและช่วยชี �บทบาท

หน้าที�ตลอดจนปัญหาอปุสรรคการดําเนินงานในช่วงเวลาใดเวลาหนึ�ง 

 กรรณิการ์ พุ่มเจริญ (2549, หน้า 27) กลา่ววา่ ตวัชี �วดั หมายถึง สารสนเทศที�บ่งบอกถึง

สถานภาพ สภาวะ ของสิ�งที�ต้องการวดัอย่างเป็นรูปธรรม ซึ�งสามารถบ่งบอกถึงสิ�งที�ต้องการวดัหรือ

ตรวจสอบว่ามีทิศทางที�สะท้อนลักษณะการดําเนินงาน ตลอดจนปัญหาอุปสรรคที�เกิดขึ �นใน

ช่วงเวลาใดเวลาหนึ�งของการดําเนินงาน โดยลกัษณะของตวัชี �วดัสามารถแสดงคา่ที�สงัเกตได้ใน 

เชิงปริมาณหรือเชิงคณุภาพ 

 จากความหมายของตวัชี �วดัข้างต้น สรุปได้ว่า ตวัชี �วดั หมายถึง สารสนเทศที�บ่งบอกถึง

สถานภาพ สภาวะ ของสิ�งที�ต้องการวดั มีลกัษณะเป็นเชิงปริมาณหรือเชิงคณุภาพที�ถูกกําหนดไว้

ลว่งหน้าที�สะท้อนถึงองค์ประกอบของความสําเร็จ หรือภาพความสําเร็จที�สําคญัๆ  ซึ�งเป็นสิ�งสําคญั

และต้องคอยเฝ้าพึงระวงัในการดําเนินกิจกรรมตา่งๆ ขององค์กร 

 2. ความสําคัญของตัวชี �วัด 

 ตวัชี �วดั  ถือเป็นสารสนเทศเชิงปริมาณ  และเชิงคณุภาพที�ใช้บ่งบอกสภาวะ หรือ  ความ

เคลื�อนไหวเปลี�ยนแปลง ในด้านต่าง ๆ ของการดําเนินงาน ไม่ว่าจะเป็นด้านปัจจัยพื �นฐาน 
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กระบวนการดําเนินงาน  และผลผลิตในงาน  เพื�อชี �ให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการดําเนินงานของ

หน่วยงาน  หรือองค์กร จะพบว่าตวัชี �วดั  มีความสําคญัต่อการพัฒนา หรือยกระดบัคณุภาพงาน  

เนื�องจากมีประโยชน์ในลกัษณะที�สําคญั ๆ ดงัตอ่ไปนี �  (Johnstone, 1981) 

  1.  ประโยชน์ต่อการกําหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนางานในการกําหนด

นโยบายหรือ  ทิศทางการพฒันางาน  หากมีการกําหนดตวัชี �วดัความสําเร็จของนโยบายที�ชัดเจน  

ก็จะง่ายสําหรับการวางแผน  หรือแสวงหาทางเลือกในการพฒันา 

  2.  ประโยชน์ตอ่การวางแผน  ตวัชี �วดัจะช่วยให้นกับริหาร  นกัวางแผน  นักวิจัย  และ

บคุคลที�มีสว่นเกี�ยวข้องกบังานเข้าใจภาพความสําเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและตรงกนัเป็นการ

กําหนดภาพความสําเร็จที�เป็นรูปธรรมไว้ลว่งหน้าในขั �นของการวางแผนพฒันางาน 

  3.  ประโยชน์ต่อการกํากับติดตามงาน  ตวัชี �วดัที�ถูกกําหนดไว้ล่วงหน้า  จะทําให้ผู้

ปฏิบตัิทราบวา่จะต้องดําเนินการอย่างไร  หรือ จะต้องดําเนินการจนบรรลผุลในลกัษณะใด  จึงจะ

เรียกวา่ประสบความสําเร็จ  โดยนยันี �  “ตวัชี �วดั”  จะเป็นเครื�องมือสําหรับชี �ทิศทางในการปฏิบตัิงาน

ในขณะเดียวกัน  ผู้ ที�ทําหน้าที�กํากับติดตามงานก็มีเป้าหมายหรือเงื�อนไขที�เป็นรูปธรรม ในการ

ตรวจสอบว่างานเป็นไปตามแผน  หรือตามที�กําหนดหรือไม่  ผู้ กํากับติดตามงาน  สามารถ

ตรวจสอบความก้าวหน้า หรือความสําเร็จของงานในแต่ละช่วงเวลาโดยพิจารณาจากตวัชี �วดัที�

กําหนดไว้ 

  4.  ประโยชน์ตอ่การประเมินผลการดําเนินงาน  ตวัชี �วดัที�ถูกกําหนดไว้ล่วงหน้าที�เป็น

รูปธรรมชัดเจนจะเป็นเครื�องมือสําคัญในขั �นของการประเมินผลการดําเนินงาน  เนื�องจากมี

เป้าหมายความสําเร็จที�ถกูกําหนดไว้อย่างเป็นรูปธรรม  อีกทั �งจะลดความขดัแย้งระหว่างผู้ปฏิบัติ

กบัผู้ประเมินเพราะทั �งสองฝ่ายตดัสินความสําเร็จของงานจากสิ�งเดียวกนั  และจะนําไปสูก่ารตดัสิน

ความสําเร็จของงานได้อย่างชดัเจนวา่ประสบความสําเร็จหรือไมเ่พียงใด 

  5.  ประโยชน์ต่อการประกันคณุภาพและสร้างความเชื�อมั�นให้กับผู้อนุมตัิแผนงาน / 

โครงการ  และผู้ รับบริการ  การระบุภาพความสําเร็จและตวัชี �วัดความสําเร็จของงานอย่างเป็น

รูปธรรมไว้ลว่งหน้า  จะช่วยให้ผู้มีอํานาจในการอนุมตัิแผนงาน / โครงการเกิดความมั�นใจในการ

อนุมตัิหรือให้ความเห็นชอบในขณะเดียวกัน  การตรวจสอบหรือประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม

สามารถยืนยนัความสําเร็จได้จะช่วยให้ผู้รับบริการ  หรือประชาชน มีความมั�นใจในการดําเนินงาน

หรือมั�นใจในการมาใช้บริการของหน่วยงาน 

  6.  ประโยชน์ตอ่การวิจัยและพัฒนาระบบบริการ  ตวัชี �วดัที�มีความถูกต้อง แม่นตรง 

จะเป็นเครื�องมือสําคัญในการตรวจสอบว่ากระบวนการ หรือวิธีการที�นํามาใช้ในการพัฒนามี
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ประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด  จะนําไปสู่การตดัสินทางเลือกต่าง ๆ ที�จะนํามาใช้เพื�อการพัฒนา

งานในอนาคตจะช่วยให้นักบริหาร  หรือนักพัฒนาได้องค์ความรู้เกี�ยวกับวิธีการพัฒนางานที�มี

ประสิทธิภาพมากยิ�งขึ �น  อย่างตอ่เนื�อง 

 3.  ประเภทของตัวชี �วัด 

 ศกัดิ�ชาย  เพชรช่วย (2541, หน้า 15) กลา่วว่า  ตวัชี �วดั  มีหลายประเภทและหลายชนิด  

ทั �งนี �ขึ �นอยู่กบัวิธีการและเกณฑ์ในการแบ่ง เช่น  แบ่งโดยอาศยัแนวคิดของวิธีการสร้างตวัชี �วดั  แบ่ง

โดยอาศยัวิธีการนําตวัแปรไปใช้  นอกจากนี �ยังแบ่งตามวิธีการแปรผล  แบ่งตามลกัษณะ / สเกล

การวดัแบ่งตามช่วงเวลา  แบ่งตามระดบัการวดั  แบ่งโดยอาศยัแนวคิดเชิงระบบ  และบางเกณฑ์

แบ่งโดยอาศยัการตีคา่ของตวัชี �วดั  เป็นต้น  ซึ�งในทศันะของนกัวางแผนและนกักําหนดตวัชี �วดั  จะ

แบ่งตวัชี �วัดโดยอาศัยการคํานึงถึงที�มา  และประโยชน์ในการนําไปใช้เป็นหลกั  ซึ�งอาจจําแนก

ตวัชี �วัดที�แสดงลักษณะเฉพาะเรื�อง (Single  Indicators)  ตัวชี �วัดที�แสดงลกัษณะเฉพาะกลุ่ม  

(Compound  Indicators)  และ ตวัชี �วดัรวม  (Composite  Indicators) 

 การแบ่งประเภทของตวัชี �วดั สิ�งหนึ�งที�มีความสําคญัที�นกัวางแผนต้องปฏิบัติควบคู่กันไป

ก็คือ การกําหนดตัวชี �วัดทางการศึกษา ซึ�งควรจะพิจารณาทั �งระบบ ซึ�งระบบทางการศึกษา

ประกอบด้วยปัจจัย กระบวนการ และผลผลิต ดงัที� Johnstone (อ้างอิงใน กรรณิการ์ พุ่มเจริญ, 

2549, หน้า 28) ได้เสนอไว้ดงันี � 

  1.  ตัวชี �วัดที�เป็นปัจจัย คือ ตัวชี �วัดที�เกี�ยวข้องเชิงปริมาณ หรือความต้องการของ

สงัคมที�มีตอ่ระบบการศกึษา เช่น ด้านทรัพยากรที�สนบัสนนุทางการศกึษา งบประมาณที�ได้รับการ

จดัสรรทางการศกึษา เป็นต้น 

  2.  ตวัชี �วดัที�เป็นกระบวนการ คือ ตวัชี �วดัที�อธิบายเกี�ยวข้องกับโครงสร้างของระบบ 

หรือ อธิบายลกัษณะการแจกแจงปัจจยัของระบบการศกึษา ซึ�งตวัชี �วดัในกระบวนการนี �จะรับผลมา

จากคา่ของตวัชี �วดัที�เป็นปัจจยั 

  3.  ตวัชี �วดัที�เป็นผลผลิต คือ เป็นตวัชี �วดัถึงปริมาณและระดบัของทักษะต่างๆ และ

ผลผลิตที�พร้อมจะออกสู่ระบบการศึกษาหรือความพอใจของสงัคมที�มีต่อระบบการศึกษา เช่น 

จํานวนผู้สําเร็จการศกึษา ความสามรถของผู้สําเร็จการศกึษา เป็นต้น 

 ประเภทของตัวชี �วัดทางการศึกษาโดยอาศัยแนวทางการใช้ตัวแปรต่าง ๆ มากําหนด

ตวัชี �วัดซึ�ง  Johnstone  (อ้างอิงใน สุรวุฒิ  บัวจันทร์, 2545, หน้า 10)  ได้แบ่งวิธีการจําแนก

ประเภทออกเป็น  3  ประเภท  ดงันี � 

  1.  ตวัชี �วดัตวัแทน  (Representative  Indicators)  เป็นการเลือกเอาตวัแปรใดตัว

แปรหนึ�งมาเป็นตวัแทนเพื�อช่วยชี �สภาพใดสภาพหนึ�ง  หรือบ่งชี �ลกัษณะใดลกัษณะหนึ�งในระบบ
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การศกึษาเพื�อสะท้อนให้เห็นแง่มมุของระบบการศึกษา  ตวัชี �วดัประเภทนี �จะใช้ในงานวิจัย  งาน

บริหารและงานวางแผน 

  2.  ตัวชี �วัดเดี�ยว  (Disaggregative  Indicators)  ตัวชี �วัดประเภทนี �  ต้องอาศัย

ความหมายของแตล่ะตวัแปร  เพื�อมาอธิบายแตล่ะสว่นที�ลึกลงไปในแต่ละองค์ประกอบของระบบ

การศกึษาซึ�งทําให้เกิดปัญหาความไมถ่กูต้อง  ดงันั �นจึงไมเ่หมาะที�จะนํามาใช้อธิบายลกัษณะของ

ระบบการศึกษาโดยรวมได้  ตวัอย่างเช่น  อตัราการเรียนต่อเด็กด้อยโอกาสที�ผู้ปกครองมีรายได้

ตา่งกนั  เป็นต้น 

  3.  ตวัชี �วดัรวมหรือตวัชี �วดัผสม  (Composite  Indicators)  ลกัษณะของตวัชี �วดันี �เป็น

การลดตวัแปรทางการศกึษาซึ�งเป็นตวัแปรเดี�ยว ๆ จํานวนหนึ�งเข้าด้วยกัน  และมีการถ่วงนํ �าหนัก

ของตวัแปรแตล่ะตวั  ซึ�งคา่ที�ได้ของตวัชี �วดันี �จะเป็นค่าตวัชี �วดัรวม  เพื�อบอกถึงสภาพโดยรวมของ

ระบบการจดัการศกึษา  และสามารถอธิบายสภาพการณ์ของระบบการศึกษาได้ดีกว่าตวัชี �วดัทั �ง

สองประเภทที�กลา่วมาข้างต้น 

 Cuenin (อ้างอิงใน กรรณิการ์ พุ่มเจริญ, 2549, หน้า 28) แบ่งตวัชี �วดัไว้ดงันี � 

  1.  ตวัชี �วดัอย่างง่าย (Simple) จะแสดงในรูปของตวัเลขโดดๆ มีจุดมุ่งหมายที�ตรง ไม่

ลําเอียงในการอธิบายสถานการณ์ หรือกระบวนการ เช่น จํานวนนักเรียนทั �งหมดที�ลงทะเบียน

ค่าใช้จ่ายทั�วไปของนักศึกษา บางครั �งอาจเรียกว่าค่าสถิติที�เกิดจากการจัดการ (Management 

statistics) 

  2.  ตวัชี �วดัปฏิบัติการ (Performance Indicators) คือตวัชี �วดัปฏิบัติงานมีการยึดถือ

จดุอ้างอิง เช่นเปอร์เซ็นต์ของผู้ลงทะเบียนตามเป้าหมาย คา่ใช้จ่ายของนกัศกึษาที�เรียนในภาคเรียน

ปกติ 

  3.  ตวัชี �วดัทั�วไป (General Indicators) มีลกัษณะเป็นข้อความอ้างอิงโดยทั�วไป การ

สรุปข้อคิดเห็น การสํารวจข้อคิดเห็นหรือสถิติทั�วไป เช่น ลําดับชื�อเสียงของสถาบันการศึกษา 

ระยะเวลาที�ใช้เรียนในระดบัปริญญาตรีในวิทยาลยัและมหาวิทยาลยั 

 The  Jarratt  Report (อ้างอิงใน  กรรณิการ์ พุ่มเจริญ, 2549, หน้า 28)  แบ่งตวัชี �วดัไว้

ดงันี � 

  1.  ตวัชี �วดัภายใน  (Intemal  Indicators)  เป็นตวัแปรที�มีลกัษณะทั�วไปด้านปัจจยัที�มี

ใช้ในองค์การหรือสถาบนั 

  2.  ตวัชี �วดัภายนอก  (External  )  เป็นตวัชี �วดัที�เป็นผลสะท้อนการประเมินสถาบัน  

หรือหน่วยงานจากองค์การภายนอก 
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  3.  ตวัชี �วดัระบบปฏิบัติการ  (Operating  ) เป็นตวัชี �วดัที�ประกอบด้วยอัตราส่วน

ผลิตภณัฑ์ 

 4.  คุณสมบัติของตัวชี �วัด 

 ตวัชี �วดัที�ดีสามารถชี �วดัได้ตรงตามลกัษณะที�มุง่วดั และเป็นสารสนเทศที�สามารถสะท้อน

ประสิทธิภาพในการดําเนินงานของหน่วยงาน  หรือองค์กร และมีนกัวิชาการ สถาบนัตา่งๆ กลา่วถึง

คณุสมบตัิของตวัชี �วดัที�ดี ดงันี � 

 ศิริชัย  กาญจนาวาสี (2546) กล่าวถึงคณุสมบัติของตวัชี �วดัที�ดีว่ามีคณุสมบัติที�สําคัญ

ดงันี � 

  1. ความตรง (Val idi ty)  ตัวบ่งชี �ที�ดี ต้องบ่งชี �ได้ตามคุณสมบัติ ที� ต้องการวดั

ได้อย่างถกูต้องแมน่ยํา ซึ�งมีลกัษณะสําคญัดงันี � มีความตรงประเด็น (relevant) คือ ตวัชี �วดัต้องชี �

วดัได้ตรงประเดน็ มีความเชื�อมโยงสมัพนัธ์หรือเกี�ยวข้องโดยตรงกับคณุลกัษณะที�มุ่งวดั เช่น GPA 

ใช้เป็นตวัตวับ่งชี �ผลสมัฤทธิ�ทางการเรียนโดยทั�วไป และมีความเป็นตวัแทน (representative) คือ 

ตวัชี �วัดจะต้องมีความเป็นตวัแทนคณุลกัษณะที�มุ่งวดัหรือมีมมุมองที�คลอบคลมุองค์ประกอบที�

สําคญัของคณุลกัษณะที�มุง่วดัอย่างครบถ้วน เช่น อณุหภมูิร่างกายเป็นตวับ่งชี �สภาวะการมีไข้ของ

ผู้ป่วย 

  2. ความเที�ยงตรง (reliability) ตวัชี �วัดที�ดีจะต้องบ่งชี �คุณลักษณะที�มุ่งวัดได้อย่าง

น่าเชื�อถือ คงเส้นคงวา หรือบ่งชี �ได้คงที�เมื�อทําการวดัซํ �าในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ�งมีลกัษณะสําคญั 2 

ประการ คือ มีความเป็นปรนัย (objectivity) หมายถึง ตัวชี �วดัต้องชี �วัดได้อย่างเป็นปรนัย การ

ตดัสินใจเกี�ยวกบัคา่ของตวับ่งชี �ควรขึ �นอยู่กบัสภาวะที�เป็นอยู่หรือคณุสมบตัิของสิ�งนั �นมากกวา่ที�จะ

ขึ �นอยู่กบัความรู้สกึตามอตัวิสยั และมีความคลาดเคลื�อนตํ�า(minimum Error)หมายถึง ตวัชี �วดัต้อง

ชี �วดัได้อย่างมีความคลาดเคลื�อนตํ�า คา่ที�ได้ต้องมาจากแหลง่ข้อมลูที�เชื�อถือได้ 

  3. ความเป็นกลาง (neutrality) ตวัชี �วดัที�ดีจะต้องบ่งชี �ด้วยความเป็นกลางปราศจาก

ความลําเอียง (bias) ไมโ่น้มเอียงเข้าหาฝ่ายใดฝ่ายหนึ�ง ไมชี่ �นําโดยการเน้นการบ่งชี �เฉพาะลกัษณะ

ความสําเร็จหรือความล้มเหลวหรือความไมย่ตุิธรรม 

  4. ความไว (Sensitivity) ตวัชี �วดัที�ดีจะต้องมีความไวต่อคณุลกัษณะที�มุ่งวดัสามารถ

แสดงความแปรผนัหรือความแตกตา่งระหวา่งหน่วยวิเคราะห์ได้อย่างชัดเจน โดยตวับ่งชี �จะต้องมี

มาตรและหน่วยวดัที�มีความละเอียดเพียงพอ 

  5. สะดวกในการนําไปใช้ (practicality) ตวับ่งชี �ที�ดีจะต้องสะดวกในการนําไปใช้ซึ�งมี

ลกัษณะสําคญั 2 ประการ คือ เก็บข้อมลูง่าย (availability) หมายถึง ตวัชี �วดัที�ดีจะต้องสามารถ

นําไปใช้วกัหรือเก็บข้อมลูได้สะดวก สามารถเก็บรวบรวมข้อมลูจากการตรวจ นบั วดั หรือสงัเกตได้
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ง่าย และแปลความหมายง่าย (interpretability) หมายถึง ตวัชี �วดัที�ดีควรให้ค่าการวดัที�มีจุดสงูสดุ

และตํ�าสดุ เข้าใจง่ายและสามารถสร้างเกณฑ์ตดัสินคณุภาพได้ง่าย 

 สชุาติ ประเสริฐรัฐสินธุ์  (2539 อ้างอิงใน สายสมร ศักดิ�คําดวง, 2551, หน้า 21) ได้

กลา่วถึงคณุสมบตัิของตวัชี �วดัที�ดีไว้ คือ 

  1. มีความปานกลาง (Neutrality) หมายถึง ความไม่ลําเอียงของตวัชี �วดั ยกตวัอย่าง 

เช่น ตัวบ่งชี �ผลิตภาพแรงงาน (labor productivity) ซึ�งชี �วัดด้วยอัตราส่วนระหว่างรายได้ต่อ

คา่ใช้จ่ายแรงงาน เมื�อนําตวับ่งชี �ไปใช้ในหน่วยงาน ประเภทผลิตและประเภทบริการจะทําให้ขาด

ความเป็นกลาง เพราะการปฏิบัติงานประเภทบริการนั �นต้องใช้บุคลากรจํานวนมาก ส่วนการ

ปฏิบตัิงานประเภทการผลิตใช้เครื�องจกัรกลมากกวา่แรงงาน 

  2. มีความเป็นวตัถวุิสยั (Objectivity) หมายถึง การตดัสินเกี�ยวกบัค่าของตวัชี �วดัมิได้

เกิดจากการคิดเอาเองของผู้วิจยั แตข่ึ �นอยู่กบัสภาวะที�เป็นอยู่หรือรูปธรรม 

  3. มีความไวต่อความแตกต่าง (Sensitivity) หมายถึง ความสามารถของตวัชี �วดัที�

จะต้องวดัความแตกตา่งระหวา่งหน่วยวิเคราะห์ได้อย่างถกูต้อง 

  4. ค่าของมาตรวัดหรือตัวชี �วัดที�ได้ควรมีความหมาย หรือตีความได้อย่างสะดวก

(Meaningfulness  &  interpretability) กลา่วคือ คา่ของมาตรวดัควรมีจดุสงูสดุและจดุตํ�าสดุที�ง่าย

ตอ่ความเข้าใจ เช่น มีคา่อยู่ระหวา่ง 0 ถึง 10 หรือ ระหวา่ง 0 ถึง 100 คา่ของตวับ่งชี �ที�ได้จากการวดั

หากอยู่ที� 60 จะตีความหมายได้วา่สงูกวา่คา่เฉลี�ย (50) เพียงเลก็น้อย แต่หากค่าของมาตรวดัและ

ตวัชี �วดัไมม่ีคา่สงูสดุ (หรือตํ�าสดุ) ที�แน่นอน เช่นวดัออกมาได้ 50 หรือ120 ก็ไมท่ราบวา่ 50 หรือ120 

นั �นจะตีความหมายวา่อย่างไร 

 สถาบนัวิจยัเพื�อการพัฒนาประเทศไทย (2543 อ้างอิงใน สายสมร ศกัดิ�คําดวง, 2551, 

หน้า 22)  ได้เสนอเกณฑ์การคดัเลือกตวัชี �วดัในเอกสารการสมัมนาการจดัทําดชันีชี �วดัคณุภาพ เพื�อ

การติดตามประเมินผลการแปลงนโยบาย แผน และมาตรการ ไปสู่การปฏิบัติ ว่ามีเกณฑ์ที�ใช้กัน

อย่างแพร่หลาย 6 ประการดงันี � 

  1. ตวัชี �วดัต้องมีความสอดคล้องโดยตรงกบัวตัถปุระสงค์ มีความเกี�ยวข้องกบัปัญหาที�

กําลงัศึกษาอยู่ ดั �งนั �นการนิยามปัญหาที�ชัดเจนจึงเป็นเรื�องที�สําคญัมาก คํานิยามหรือคําจํากัด

ความที�คลมุเครือ ไมช่ดัเจน จะไมช่่วยในการเลือกตวัชี �วดั 

  2. ตวัชี �วดัจะต้องมีความสอดคล้องกบักลุ่มผู้ ใช้ตวัชี �วดั  กลุ่มผู้ ใช้มีความแตกต่างกัน

ย่อมมีความต้องการใช้ตวัชี�วดัที�แตกตา่งกนั ดั �งนั �น การคํานึงถึงกลุม่เป้าหมายวา่เป็นกลุม่ใดนั �น จึง

จําเป็นตอ่การเลือกตวัชี �วดั 
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  3. ตวัชี �วดัที�เลือกมานั �นจะต้องถูกออกแบบมาอย่างชัดเจน เพื�อป้องกันการเข้าใจ

คลาดเคลื�อนของผู้ใช้ ความชดัเจนที�กลา่วถึงนี � อาจมีความหมายแตกตา่งกนัไปตามผู้ใช้แตล่ะกลุ่ม 

กล่าวคือ ผู้ ใช้บางกลุ่มต้องการความชัดเจนของตัวชี �วัดในเชิงวิทยาศาสตร์ ในขณะบางกลุ่ม

ต้องการความชดัเจนของตวัชี �วดัในด้านการสื�อความความหมายนั �น สิ�งสําคญัของการเลือดตวัชี �วดั

จึงอยู่ที�การคํานึงวา่กลุม่ใดเป็นผู้ใช้งานตวัชี �วดัที�สร้างขึ �น 

  4. ตวัชี �วดัจะต้องสร้างจากข้อมลูที�สะดวกตอ่การเก็บรวบรวม และจะต้องมีค่าใช้จ่าย

ไมส่งูเกินไปนกัหรือมีการจดัเก็บอยู่แล้ว เกณฑ์การเลือกตวัชี �วดันี �มีผลทําให้ผู้พัฒนาตวัชี �วดัต้องให้

ความสําคญัระหว่างค่าใช้จ่ายของการเก็บรวบรวมข้อมลู กับความสมบรูณ์ครบถ้วนของตวัชี �วัด 

กลา่วคือ คา่ใช่จ่ายจะต้องไมส่งูกวา่ผลประโยชน์ที�ได้รับจากตวัชี �วดันั �น 

  5. ตวัชี �วดัต้องมีความถกูต้อง เชื�อถือได้ การสร้างให้มีความถูกต้องและน่าเชื�อถือนั �น 

จะต้องอาศยัข้อมลูที�มีความถกูต้อง เชื�อถือได้ ใช้วิธีการเก็บและ Scale เดียวกนัตลอดเวลา อย่างไร

ก็ตามผู้พัฒนาตัวชี �วดัควรมีวิธีการประมาณค่าตวัชี �วดัให้ใกล้เคียงกับตวัชี �วดัในอุดมคติ ให้มาก

ที�สดุ ทั �งนี � จะต้องพิจารณาถึงคา่ใช้จ่ายและผลประโยชน์ที�ได้จากตวัชี �วดันั �นๆประกอบกนัไปด้วย 

  6. ตัวชี �วัดต้องมีความครอบคลุม ทั �งในด้านมิติของพื �นที�และเวลา สรุปแล้ว 

คณุลกัษณะสําคญัของตวัขี �วดัที�ดีต้องสามารถวดัผลได้ตรง ไมยุ่่งยาก เขา่ใจง่าย สะท้อนให้เห็นถึง

การเปลี�ยนแปลงของนโยบายอย่างชัดเจน มีความคุ้มทนในการจัดทํา และสามารถใช้ในการ

อธิบายสถานการณ์ที�สามารถเปรียบเทียบได้ ซึ�งในทางปฏิบตัิแล้วไมส่ามารถกําหนดตวัชี �วดัที�เป็น

มาตรฐานได้  ทั �งนี �ขึ �นอยู่กบัวตัถปุระสงค์ในการใช้งานเป็นหลกั 

 5.  การพัฒนาตัวชี �วัด 

 วิธีการสร้างหรือการพัฒนาตัวชี �วัด  มีหลายวิธีด้วยกัน  โดยทั�วไปต้องใช้หลกัเหตุผล

จะต้องกําหนดคา่นิยามตวัชี �วดัวา่มีความหมายอย่างไร  มีวตัถปุระสงค์เพื�อแสดงปรากฏการณ์เรื�อง

ใดวิธีการสร้างและพฒันาตวัชี �วดัทางการศกึษา  โดยทั�วไปมีอยู่  3  วิธี  วิธีแรกเป็นการกําหนดตวั

แปรหรือการรวมตวัแปรจํานวนหนึ�งเข้าด้วยกันแล้วนําตวัแปรเหล่านั �นไปใช้งาน  วิธีที�สอง เป็นกา

รวมตวัแปรที�มีความสมัพนัธ์กนัด้วยวิธีทางคณิตศาสตร์  โดยอาศยัข้อกําหนดเชิงทฤษฎี  และวิธีที�

สาม  เป็นการสร้างตวัชี �วดัโดยอาศยัข้อมลูเชิงประจักษ์ที�นํามาวิเคราะห์แล้วจัดกลุ่มตวัแปรโดย

อาศยัหลกัทางสถิติ   

 ในสว่นของกระบวนการพฒันาตวัชี �วดันั �น  นงลกัษณ์  วิรัชชยั (2541 อ้างอิงใน วชัรีวรรณ  

ไชยแสนทา, 2550, หน้า 17-21)  กลา่ววา่มีขั �นตอนคล้ายกบัขั �นตอนในกระบวนการวดัตวัแปร แตม่ี

ขั �นตอนเพิ�มมากขึ �นในส่วนที�เกี�ยวกับการรวมตวัแปรเข้าเป็นตวัชี �วดั  และตรวจสอบคณุภาพของ

ตวัชี �วดัที�พฒันาขึ �น  โดยกําหนดให้กระบวนการพฒันาตวัชี �วดัทั �งหมด 6 ขั �นตอน  ดงันี �คือ  ขั �นที� 1  
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การกําหนดวตัถุประสงค์ของการพัฒนาตวัชี �วดั  ขั �นที� 2 การนิยามตวัชี �วดั  ขั �นที� 3  การรวบรวม

ข้อมลู  ขั �นที� 4 การสร้างตวัชี �วดั  ขั �นที� 5 การตรวจสอบคณุภาพตวัชี �วดั  และขั �นที�  6 การนําเสนอ

รายงานรายละเอียดแตล่ะขั �นตอนมีดงัตอ่ไปนี � 

 ขั �นที�  1  การกําหนดวัตถุประสงค์  (Statement  of  Purposes) 

 ขั �นตอนแรกของการพฒันาตวัชี �วดั  คือ  การกําหนดวตัถุประสงค์ของการพัฒนาตวัชี �วดั  

นักวิจัยต้องกําหนดล่วงหน้าว่าจะนําตวัชี �วดัที�พัฒนาขึ �นไปใช้ประโยชน์ในเรื�องอะไรและอย่างไร  

การกําหนดวัตถุประสงค์ของตัวชี �วัดที�ชัดเจนย่อมส่งผลให้ได้ตัวชี �วัดที�มีคุณภาพสูงและเป็น

ประโยชน์ตามวตัถปุระสงค์ที�ต้องการ 

 ขั �นที�  2  การนิยามตัวชี �วัด 

 ตวัชี �วัดเป็นองค์ประกอบที�ประกอบด้วยตวัแปรย่อย ๆ  รวมกันเพื�อแสดงสารสนเทศที�

ต้องการชี �วดั  หรือคณุลกัษณะของสิ�งที�ต้องการชี �วดั  ดงันั �น  ในขั �นตอนของการนิยามตวัแปรนั �น

นอกจากจะเป็นการกําหนดนิยามในลกัษณะเดียวกบัการนิยามตวัแปรในการวิจัยทั�วไปแล้วผู้วิจัย

ยังต้องกําหนดด้วยว่าตัวชี �วดัประกอบด้วยตวัแปรย่อยอะไร  และรวมตวัแปรย่อยเป็นตัวชี �วดัได้

อย่างไรการนิยามตวัชี �วดั  นงลกัษณ์  วิรัชชยั  (2541  อ้างถึงใน  บุญศรี  พรหมมาพันธุ์และคณะ, 

2547)  อธิบายวา่  ทําได้  3  วิธี  คือ  การนิยามเชิงปฏิบตัิ  การนิยามเชิงทฤษฎี  และการนิยามเชิง

ประจกัษ์  ซึ�งแตล่ะวิธีมีความเหมาะสมกบัสถานการณ์และวิธีการในการพฒันาชี �วดัแตกต่างกันไป  

รายละเอียดมีดงันี � 

  1)  การนิยามตวัชี �วดั  โดยใช้นิยามเชิงปฏิบัติ  (Pragmatic  Definition)  เป็นนิยามที�

ใช้ในกรณีที�มีการรวบรวมข้อมูลเกี�ยวกับตัวแปรย่อยที� เกี�ยวข้องกับตัวชี �วัดไว้พร้อมแล้ว  มี

ฐานข้อมลูแล้วหรือมีการสร้างตวัประกอบจากตวัแปรย่อย ๆ  หลายตวัไว้แล้ว  นักวิจัยเพียงแต่ใช้

วิจารณญาณคดัเลือกตวัแปรจากฐานข้อมลูที�มีอยู่และนํามาพฒันาตวัชี �วดัการศกึษา  โดยกําหนด

วิธีการรวมตัวแปรย่อยและกําหนดนํ �าหนักความสําคัญของตัวแปรย่อย  วิธีการกําหนดนิยาม

ตวัชี �วดัการศึกษาวิธีนี �อาศยัการตดัสินใจและประสบการณ์ของนักวิจัยเท่านั �น  ซึ�งอาจทําให้ได้

นิยามที�ลําเอียง  เพราะไมม่ีการอ้างอิงทฤษฎีหรือตรวจสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรแตอ่ย่างไร  

นิยามเชิงปฏิบตัิจึงเป็นนิยามที�มีจดุออ่นมากที�สดุเมื�อเทียบกบันิยามแบบอื�น ๆ   และไมค่อ่ยมีผู้ นิยม

ใช้   ในกรณีที� จําเป็นต้องใช้   นักวิจัยควรพยายามปรับปรุงจุดอ่อนโดยใช้การตรวจสอบ

ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปร  หรือการใช้กรอบทฤษฎีประกอบกบัวิจารณญาณในการเลือกตวัแปร

และกําหนดนิยาม 

  2)  การนิยามตวัชี �วดัโดยใช้นิยามเชิงทฤษฎี  (Theoretical  Definition)  นิยามเชิง

ทฤษฎี  เป็นนิยามที�นักวิจัยใช้ทฤษฎีรองรับสนับสนุนการตัดสินใจของนักวิจัยโดยตลอดและใช้
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วิจารณญาณของนกัวิจยัน้อยกวา่การนิยามแบบอื�น  การนิยามตวัชี �วดัการศึกษาโดยใช้การนิยาม

เชิงทฤษฎีนั �น  นักวิจัยอาจทําได้สองแบบ  แบบแรกเป็นการใช้ทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยเป็น

พื �นฐานสนบัสนนุทั �งหมด  ตั �งแตก่ารกําหนดตวัแปรย่อย  การกําหนดวิธีการรวมตวัแปรย่อย  และ

การกําหนดนํ �าหนักตวัแปรย่อย  นั�นคือ  นักวิจัยใช้โมเดลหรือสตูรในการสร้างตวัชี �วดัการศึกษา  

ตามที�มีผู้พัฒนาไว้แล้วทั �งหมด  แบบที�สองเป็นการใช้ทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยเป็นพื �นฐาน

สนับสนุนในการคัดเลือกตัวแปรย่อย  และการกําหนดวิธีการรวมตัวแปรย่อยเท่านั �น  ส่วนใน

ขั �นตอนการกําหนดนํ �าหนักตัวแปรย่อยแต่ละตัวนั �น  นักวิจัยใช้ความคิดเห็นผู้ทรงคุณวฒุิหรือ

ผู้ เชี�ยวชาญประกอบในการตัดสินใจ  วิธีแบบนี �ใช้ในกรณีที�ยังไม่มีผู้ ใดกําหนดสูตรหรือโมเดล

ตวัชี �วดัการศกึษาไว้ก่อน 

  3)  การนิยามตวัชี �วดัโดยใช้นิยามเชิงประจักษ์  (Empirical  Definition)  นิยามเชิง

ประจกัษ์เป็นนิยามที�มีลกัษณะใกล้เคียงกับนิยามเชิงทฤษฎีเพราะเป็นนิยามที�นักวิจัยกําหนดว่า

ตวัชี �วดัประกอบด้วยตวัแปรย่อยอะไร  และกําหนดรูปแบบวิธีการรวบรวมตวัแปรให้ได้ตวับ่งชี �โดยมี

ทฤษฎี  เอกสารวิชาการ  หรืองานวิจยัเป็นพื �นฐาน  แตก่ารกําหนดนํ �าหนกัของตวัแปรแต่ละตวัที�จะ

นํามารวมกันในการพัฒนาตวัชี �วัดการศึกษานั �นมิได้อาศัยแนวคิดทฤษฎีโดยตรง แต่อาศัยการ

วิเคราะห์ข้อมลูเชิงประจกัษ์  การนิยามแบบนี �มีความเหมาะสมและเป็นที�นิยมใช้กนัอยู่มาจนถึงทุก

วนันี � 

 เมื�อพิจารณาถึงวิธีการนิยามตัวชี �วดัทั �ง  3  วิธีดงักล่าวข้างต้นเปรียบเทียบกับวิธีการ

นิยามตัวแปร  2  วิธีที� ใช้ในการวิจัยทั�วไป  จะเห็นได้ว่า  วิธีการนิยามตัวชี �วัดทั �ง  3  วิธีให้

ความสําคญักบัการนิยามระดบันามธรรมตามทฤษฎีหรือการนิยามที�มีทฤษฎีและเอกสารงานวิจัย

เป็นพื �นฐานในการนิยาม  โดยเฉพาะการนิยามตัวชี �วัดโดยใช้นิยามเชิงทฤษฎีและเชิงประจักษ์  

ล้วนแตต้่องมีทฤษฎีเป็นหลกัทั �งสิ �น การกําหนดนํ �าหนกัความสําคญัของตวัแปร สามารถทําได้โดย

วิธีการ 4 วิธีคือ 

  วิ ธี ที�  1  การกําหนดนํ �าหนักโดยใช้ผลการพิจารณาของผู้ เ ชี� ยวชาญ (Expert  

judgment)  ซึ�งอาจเป็นผู้มีความเกี�ยวข้องกบัเรื�องที�ต้องการศกึษาในฐานะนกัวิจยั  หรือนกัวางแผน

โดยให้ผู้ เชี�ยวชาญแตล่ะท่าน ได้พิจารณาลงความเห็นให้ค่านํ �าหนักความสําคญัของตวัแปรแต่ละ

ตวัจากนั �นจึงนําผลมาวิเคราะห์  โดยการใช้ค่าเฉลี�ยหรืออาจมีการใช้ร้อยละของผู้ เห็นด้วยกับ

นํ �าหนกัในระดบัต่าง ๆ นอกจากนี �  ผู้วิจัยสามารถดําเนินการอย่างเป็นระบบมากขึ �น  โดยการใช้

เทคนิคเดลฟาย  (Delphi  Technique)  เป็นต้น 



37 
 

  วิธีที�  2  การกําหนดนํ �าหนักโดยการวดัความสําคญัของตวัแปร  (Measure  effort  

required)  ในการวดัความสําคญัของตวัแปร  อาจพิจารณาจาก  2  สิ�ง คือ  (1)  พิจารณาช่วงเวลา  

(time  taken)  ในการทํากิจกรรมนั �น ๆ และ  (2)  พิจารณาคา่ใช้จ่าย (Cost) ในการทํากิจกรรมนั �น 

ๆ หากกิจกรรมใดใช้เวลาและคา่ใช้จ่ายสงูก็ควรให้นํ �าหนกัความสําคญัมากกวา่ตวัอื�น 

  วิธีที�   3  การกําหนดนํ �าหนักโดยการใช้เกณฑ์มาตรฐาน (to  use  agreed  to  

Standards)  ที�ได้มีผู้ ทําการศกึษาและได้มีการกําหนดไว้แล้วอย่างชดัเจน 

  วิธีที�  4  การกําหนดนํ �าหนักโดยการใช้ข้อมลูเชิงประจักษ์ (empirical  data)  เป็น

วิธีการกําหนดนํ �าหนักความสําคัญของตัวแปรโดยใช้วิธีการทางสถิติ  เช่น  ใช้การวิเคราะห์

องค์ประกอบ  (Factor  Analysis)  และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณู (Multiple  Regression  

Analysis)  เป็นต้น 

 อย่างไรก็ตาม  การที�ผู้วิจยัจะเลือกใช้การกําหนดนํ �าหนกัความสําคญัของตวัแปรวิธีใดนั �น  

ขึ �นอยู่กับการพิจารณาเหตผุลหลายประการ  เพราะธรรมชาติของตวัแปรที�นํามาศึกษามีความ

แตกตา่งกนั  ดงันั �นคงไมม่ีวิธีการหรือรูปแบบใดที�เหมาะสมที�สดุกบัการพฒันาตวัชี �วดั 

 ขั �นที�  3  การรวบรวมข้อมูล  (Data  Collection) 

 ขั �นตอนการรวบรวมข้อมลูในกระบวนการพัฒนาตวัชี �วดั  การดําเนินการวดัตวัแปรย่อย  

ได้แก่  การสร้างเครื�องมือสําหรับการทดลองใช้  และการปรับปรุงเครื�องมือ  ตลอดจนการตรวจสอบ

คณุภาพเครื�องมือ  การกําหนดกลุ่มประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  การออกแบบสนามเพื�อใช้เป็น

เครื�องมือเก็บข้อมูล  และการตรวจสอบคณุภาพของข้อมลูที�เป็นตัวแปรย่อยซึ�งนํามารวมเป็น

ตวัชี �วดัการศกึษา ในขั �นตอนนี �มีวิธีการดําเนินงานคล้ายกบักระบวนการวดัตวัแปรที�ได้กลา่วมาแล้ว 

 ขั �นที�  4  การสร้าง  (Construction)  ตัวชี �วัด 

 ในขั �นตอนนี �นักวิจัยสร้างสเกลตัวชี �วดั (Scaling) โดยนําตัวแปรย่อยที�ได้จากรวบรวม

ข้อมลูมาวิเคราะห์รวมให้ได้เป็นตวัชี �วดั  โดยวิธีการรวมตวัแปรย่อยหลงัจากการกําหนดนํ �าหนักตวั

แปรย่อยตามที�ได้นิยามตวัชี �วดัไว้ 

 ขั �นที�  5  การตรวจสอบคุณภาพของตัวชี �วัด 

 ในการตรวจสอบคณุภาพของตวัชี �วดันั �น  ได้มีนักวิชาการหลายท่านได้เสนอแนวคิดไว้  

โดยบางท่านได้อธิบายการตรวจสอบคุณภาพของตัวชี �วัดอย่างละเอียด  เช่น  จอห์น สโตน  

(Johnstone)  และบางท่านก็อธิบายเพียงแนวคิดหลกั ๆ เช่น  อิเวลและโจนส์  (Ewell  and Jones)  

และนงลกัษณ์  วิรัชชยั  และสวุิมล  วอ่งวานิช  (2541)  ดงันั �น จึงขอสรุปประเด็นสําคญัต่าง ๆ ใน

การตรวจสอบคณุภาพตวัชี �วดั  ดงันี �  (บญุศรี  พรหมมาพนัธุ์ และคณะ,  2547)  
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 จอห์นสโตน  ได้เน้นการตรวจสอบตวัชี �วดั  2  ประเดน็  คือ 

 1. การตรวจสอบความเที�ยงตรงภายใน  (Internal  Validity)  เป็นการพัฒนาตัวชี �วัด

เพื�อให้เกิดความเที�ยงตรงภายใน  จดุสําคญัที�สดุคือ  ผู้วิจยัจะต้องควบคมุให้การกําหนดนิยามเชิง

ปฏิบตัิการ  (Operational  definition)  ของตวัแปรที�นํามาสร้างตวัชี �วดัเป็นดงันี � 

   1.1  การนิยามเชิงปฏิบัติการของตวัแปรต้องมีความชัดเจน  และครอบคลุม

องค์ประกอบของสิ�งที�ต้องการศกึษาทั �งหมด 

   1.2 นิยามเชิงปฏิบัติการของตวัแปรต่าง ๆ ผู้วิจัยได้กําหนดขึ �นต้องมีลกัษณะที�

สามารถทําการตรวจวดัได้ในสภาพจริง 

   1.3 ตวัแปรที�นํามาสร้างตวับ่งชี �ทั �งหมด  ต้องเป็นตวัแทนของสิ�งที�เราต้องการ

ศึกษา  โดยที�ผู้พัฒนาตวัชี �วดัควบคมุการกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการของตวัแปรต่าง ๆ อย่างดี  

ตวัชี �วดัที�สร้างขึ �นก็จะมีความถกูต้องชดัเจนและครอบคลมุในสิ�งที�ต้องการวดัและสิ�งเหลา่นี �  ก็จะทํา

ให้เกิดการเพิ�มความเที�ยงตรงภายในให้แก่ตวัชี �วดัที�สร้างขึ �น 

  2. การตรวจสอบความเชื�อมั�น  (Reliability)  ตวัชี �วดัที�ดีต้องมีความเชื�อมั�นโดยเฉพาะ

ความเชื�อมั�นแบบคงเส้นคงวาในการวดั  (The  consistency  of  measurement)  ซึ�งวิธีการ

ควบคมุกระบวนการตา่ง ๆ ในการพฒันาตวับ่งชี �เพื�อให้เกิดความเชื�อมั�น  4  ประการ  มีดงันี �   

   2.1 การกําหนดนิยามเชิงปฏิบตัิการของตวัชี �วดัต้องชดัเจนตรงความเป็นจริง   

   2.2  การเก็บรวบรวมข้อมลูต้องมีกระบวนการที�ดีและถกูต้อง   

   2.3  เครื�องมือที�ใช้รวบรวมข้อมลูต้องเป็นเครื�องมือที�มีคณุสมบตัิที�ดี 

   2.4  กระบวนการวิเคราะห์ข้อมลูต้องถกูต้องตามหลกัการ 

 อิเวลและโจนส์  ได้กลา่วถึงคณุสมบตัิที�ดีของตวัชี �วดั  7  ข้อ  ดงันี � 

   1.  สามารถนําไปใช้ปฏิบตัิในเชิงนโยบายได้  (Policy leverage) 

   2.  สามารถแปลความได้ถกูต้อง  (Interpretability) 

   3.  สามารถวดัได้ครอบคลมุทั �งหมด  (Balance of perspective) 

   4. มีเกณฑ์ในการเปรียบเทียบที� เหมาะสม  (Appropriate standards of  

comparison) 

   5.  มีคุณสมบัติที�ดีในเรื�องของความเที�ยงตรงและความเชื�อมั�น (Technical  

adequacy) 

   6.  สามารถปฏิบตัิได้จริง (Practicability) 
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 นงลกัษณ์  วิรัชชยั  และ สวุิมล  ว่องวานิช  (2541 อ้างอิงใน บุญศรี พรหมมาพันธุ์ และ

คณะ, 2547)  สรุปคุณสมบัติของตวัชี �วัดผลการปฏิบัติงานที�ดีว่าจะต้องมีคุณสมบัติที�สําคญั  3 

ประการ ดงันี �คือ 

  1. ตัวชี �วดัต้องมีความเที�ยงตรง  เนื�องจากความเที�ยงตรงในการวดัของตัวชี �วดัจะ

นําไปสูค่ณุสมบตัิอื�น ๆ คือ  จะทําให้เกิดความเชื�อมั�น  ความเป็นปรนัย  ความสามารถในการแปล

ความหมาย  และความครอบคลมุของตวัชี �วดัในการวดัสิ�งที�เราสนใจศกึษา 

  2. ตวัชี �วดัต้องมีความเหมาะสม  ทั �งความเหมาะสมในแง่ของความสามารถในการ

ปรับเปลี�ยน  มีเกณฑ์ในการเปรียบเทียบที�เหมาะสม  และยังต้องมีความเหมาะสมที�จะใช้เป็น

ตวัชี �วดัในการปฏิบตัิงาน 

  3. ตัวชี �วัดต้องมีคุณสมบัติของการปฏิบัติได้ในสภาพการณ์จริง คือ เมื�อมีการนํา

ตวัชี �วดัไปตรวจวดัในสภาพการณ์จริงจะต้องมีกระบวนการวดัที�สะดวก ไมยุ่่งยาก ใช้ต้นทนุตํ�าทั �งใน

การพฒันา  และการใช้ประโยชน์จากตวับ่งชี �ผลการปฏิบตัิงาน 

 

 ขั �นที�  6  การนําเสนอรายงาน  (Contextualization  and  Presentation) 

 ขั �นตอนนี �เป็นขั �นตอนหนึ�งในการพฒันาตวัชี �วดัที�มีความสําคญัมากเพราะเป็นการสื�อสาร  

(Communication)  ระหวา่งนกัวิจยัที�เป็นผู้พฒันากบัผู้ใช้ตวัชี �วดั  หลงัจากที�ได้สร้างและตรวจสอบ

คณุภาพของตัวชี �วัดแล้ว  นักวิจัยต้องวิเคราะห์ข้อมูลให้ได้ค่าของตวัชี �วดัที�เหมาะสมกับบริบท  

(Context)  เช่น  อาจวิเคราะห์ตีความแยกตามระดบัเขตการศึกษา  จังหวดัอําเภอ โรงเรียนหรือ

แยกตามประเภทของบุคลากร  หรืออาจวิเคราะห์ตีความในระดับภาค  แล้วจึงรายงานค่าของ

ตวัชี �วดัการศึกษาให้ผู้บริโภค / ผู้บริหาร / นักวางแผน / นักวิจัย  ตลอดจนนักการศึกษาทั�วไปได้

ทราบและใช้ประโยชน์จากตวัชี �วดัการศกึษาได้อย่างถกูต้องตอ่ไป 

 
 ตรวจสอบความตรงเชงิโครงสร้างโดยใช้โมเดลการวเิคราะห์องค์ประกอบเชงิยืนยัน 

ความตรงเชิงโครงสร้าง หรือความตรงเชิงทฤษฎี (Construct validity) หมายถึง คณุสมบัติ

ของมาตรวัดที�ให้ผลการวัดที�สอดคล้องกับคุณลักษณะที� ต้องการวัด ซึ�งนิยามโดยใช้ตัวแปร

โครงสร้างตามทฤษฎี ความตรงเชิงโครงสร้างเป็นความตรงประเภทที�เชื�อมโยงการวดัในทางปฏิบัติ

กับลกัษณะที�ต้องการวดัในแนวทางทฤษฎี (Allen and yen, 1979 as cited in Kerlinger,1986 

อ้างอิงใน นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2537) หรือกล่าวอีกอย่างหนึ�งว่า ความตรงเชิงโครงสร้างเป็น

คณุสมบัติที�สําคญัอย่างหนึ�งของการมาตรวัด ซึ�งเป็นตวับ่งชี �ถึงคณุภาพมาตรวดัว่า สามารถวัด

คณุลกัษณะที�ต้องการได้สอดคล้องตามโครงสร้าง ทฤษฎีได้หรือหรือไม ่
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การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง เป็นกระบวนการ หรือกิจกรรมที�หาข้อมลู 

เชิงประจักษ์มาสนับสนุนสมมุติฐานหรือโครงสร้างตามทฤษฎีที� ต้องการทดสอบ กล่าวคือ 

กระบวนการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง จําเป็นต้องนิยามคณุลกัษณะที�มุ่งวดัตามแนวคิด

ทฤษฎีซึ�งเป็นนามธรรมให้อยู่ในรูปของตวับ่งชี �หรือพฤติกรรมที�สามารถวดัได้ จากนั �นจึงนําผลการ

วัดเชิงประจักษ์มาตรวจสอบด้วยวิธีการต่างว่าสอดคล้องตามคุณลักษณะที�คาดหมาย หรือ

สมมตุิฐานที�กําหนดไว้หรือไม ่ซึ�งสามารถแสดงมโนทศัน์ของการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง

ดงักลา่วได้ (ศิริชยั กาญจนวาสี, 2538 , หน้า 51 อ้างอิงใน จารุนนัท์ ขวญัแน่น, 2552, หน้า 77) 

สําหรับวิธีการในการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างนั �น สามารถทําได้หลายวิธี เช่น ใช้

หลกัการวิเคราะห์เชิงตรรกะ วิธีการวิจยัเชิงทดลอง วิธีการศกึษาความสมัพันธ์ วิธีการเปรียบเทียบ

กบักลุม่ที�รู้จกัหรือหลกัฐานที�มีอยู่แล้ว วิธีวิเคราะห์ด้วยทฤษฎีสรุปอ้างอิง วิธีเมทริกซ์หลายลกัษณะ

หลายวิธี วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั รวมทั �งการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง 

การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง  สามารถทําได้ทั �งวิธีเมทริกซ์สหสมัพันธ์แบบดั �งเดิม 

และวิธีการวิเคราะห์โมเดลความสมัพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นหรือโมเดลริสเรลที�ได้มีผู้พัฒนาขึ �นเพื�อ

แก้ไขจุดอ่อนของวิธีแบบดั �งเดิมเพื�อหาความสัมพันธ์ระหว่างตวัแปรสงัเกตได้กับคณุลักษณะที�

ต้องการวดั Bollen (1989) จึงได้เสนอให้ใช้โมเดลริสเรลในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 

(Confirmatory Factor Analysis: CFA)  

วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน เป็นวิธีการที�นิยมใช้กันแพร่หลายที�สดุ (Millsap, 

1995  อ้างอิงใน จารุนนัท์ ขวญัแน่น, 2552, หน้า 78) และเป็นวิธีการที�นับว่ามีความเหมาะสมใน

การวิเคราะห์ข้อมลู ซึ�งคิดขึ �นโดย Joreskog โดยการใช้หลกัการวิเคราะห์โมเดลลิสเรลเป็นซึ�งโมเดล

วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนันี �เป็นโมเดลย่อยโมเดลหนึ�งในโมเดลลิสเรลเป็นวิธีที�มีประโยชน์ใน

การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างด้วยการกําหนดตวัแปรแฝงหรือองค์ประกอบคณุลกัษณะที�

ต้องการวดัหลายตัวโดยที�คณุลกัษณะที�วดัและวิธีการจัดเป็นอิสระจากกัน (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 

2537) 

ในปัจจุบันนักวิจัยเริ�มใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) แทนการวิเคราะห์

องค์ประกอบเชิงสํารวจ (EFA) กนัมากขึ �น สาเหตทีุ�เป็นอย่างนี �เพราะEFAมีรูปแบบวิธีการวิเคราะห์

หลากหลาย และได้ผลการวิเคราะห์ที�ไมส่อดคล้องกนั นอกจากนี � EFAมีข้อตกลงเบื �องต้นที�เข้มงวด

และไม่ตรงตามความเป็นจริง เช่น ข้อตกลงเบื �องต้นที�ว่าตวัแปรสงัเกตได้ทุกตวัเป็นผลมาจาก

องค์ประกอบที�สร้างขึ �นแปรความหมายได้ยาก เพราะในบางครั �งสเกลองค์ประกอบเกิดจากการสุ่ม

ตวัแปรที�ไม่น่าจะมีองค์ประกอบร่วมกัน จุดอ่อนของEFA นี �ทําให้ Long (1983, p.12) กล่าวว่า มี
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นกัวิจยัหลายคนเรียกเทคนิค EFA วา่เป็นGLGO model (Garbage in and Garbage Out model) 

และ Chaired and Collins (1980, p. 89) เสนอวา่ถ้าทําได้นกัวิจยัไมค่วรใช้ EFA เลย 

เทคนิค CFA เป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบที�มีการปรับปรุงจุดอ่อนของ EFA ได้เกือบ

ทั �งหมดข้อตกลงของ CFA มีความสมเหตสุมผลตรงตามความเป็นจริงมากกว่าEFA นักวิจัยต้องมี

ทฤษฎีสนับสนุนในการกําหนดเงื�อนไขบังคบั (constraints) ซึ�งใช้ในการวิเคราะห์ หาค่านํ �าหนัก

องค์ประกอบและเมื�อได้ผลการวิเคราะห์แล้วยงัมีการตรวจสอบความกลมกลืนระหว่างโมเดลตาม

ทฤษฎีกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ รวมทั �งยงัมีการตรวจสอบโครงสร้างของโมเดลว่ามีความแตกต่างกัน

ระหวา่งกลุม่ตวัอย่าง หลายๆกลุม่หรือไม ่

วตัถุประสงค์ของการใช้ CFA มี3 ข้อ คือ ประการแรก นักวิจัยใช้เทคนิค CFA เพื�อ

ตรวจสอบทฤษฎีที�ใช้เป็นพื �นฐานในกรวิเคราะห์องค์ประกอบ ประการที�สอง ใช้เพื�อสํารวจและระบุ

องค์ประกอบ และประการที�สาม ใช้เป็นเครื�องมือในการสร้างตัวแปรใหม่ แต่เทคนิค CFA นี �

สามารถใช้วิเคราะห์ข้อมูลโดยมีข้อตกลงเบื �องต้นน้อยกว่าเทคนิค EFA เช่นส่วนที�เป็นความ

คลาดเคลื�อนอาจสมัพนัธ์กนัได้เป็นต้น 

 ขั �นตอนการใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบ CFA มี 4 ขั �นตอน คือ การเตรียมเมทริกซ์

สหสมัพนัธ์ การสกดัองค์ประกอบขั �นต้น การหมนุแกนและการสร้างสเกลองค์ประกอบ 

 1. การเตรียมเมทริกซ์สหสมัพนัธ์ 

 เมทริกซ์สหสมัพนัธ์ที�จะใช้เป็นข้อมลูในการวิเคราะห์องค์ประกอบมี 2 แบบ คือ แบบ อาร์ 

(R-type) และแบบ (Q-type) เมทริกซ์สหสมัพนัธ์แบบอาร์ หมายถึง เมทริกซ์สหสมัพันธ์ระหว่างตวั

แปรแต่ละคู่จํานวนหน่วยของแต่ละหน่วยที�นํามาหาค่า สหสัมพันธ์แต่ละคู่คือ จํานวนหน่วย

ตวัอย่าง สว่นเมทริกซ์สหสมัพนัธ์แบบคิว หมายถึง เมทริกซ์สหสมัพนัธ์ระหวา่งหน่วยตวัอย่างแต่ละ

คูจํ่านวนหน่วยของคะแนนที�นํามาหาคา่สหสมัพนัธ์แตล่ะคูค่ือ จํานวนตวัแปรหรือคณุลกัษณะของ

หน่วยตวัอย่างแตล่ะคน โดยปกติการวิเคราะห์องค์ประกอบที�ใช้กันอยู่ในงานวิจัยทั�วไปใช้ข้อมลูที�

เป็นเมทริกซ์สหสมัพนัธ์แบบอาร์เพื�อการศกึษาตวัแปรแฝงที�แสดงออกเป็นตวัแปรสงัเกตได้ แต่การ

วิเคราะห์องค์ประกอบควรใช้เมทริกซ์สหสมัพนัธ์แบบคิวด้วย(Kerliger, 1973, pp. 678-681) เสนอ

ว่าผลการวิเคราะห์องค์ประกอบโดยใช้วิธีเมทริกซ์แบบอาร์และแบบคิว ให้ผลการวิเคราะห์

สอดคล้องกนัการวิเคราะห์องค์ประกอบเมื�อใช้วิธีเมทริกซ์แบบคิวทําให้เห็นการรวมกลุ่มของคนที�มี

ลกัษณะร่วมกัน เมทริกซ์สหสัมพันธ์ที�นักวิจัยเตรียมไว้เพื�อวิเคราะห์องค์ประกอบนั �น ควรมีค่า

สหสมัพนัธ์แตกตา่งจากศนูย์ ถ้าตวัแปรไมม่ีความสมัพนัธ์กนัแสดงวา่ไมม่ีองค์ประกอบร่วม และไม่

มีประโยชน์ที�จะนําเมทริกซ์สหสมัพันธ์นั �นไปวิเคราะห์ในโปรแกรม SPSS จึงจัดให้มีการทดสอบ
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สมมติฐานว่าเมทริกซ์สหสัมพันธ์นั �นเป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์ (identify Matrix) หรือไม่โดยใช้  

Bartlett’s test of sphericity  ซึ�งเป็นการทดสอบค่าไค-สแควร์ของดีเทอร์มิเนนท์(Determinant) 

ของเมทริกซ์สหสมัพนัธ์(Norusis, 1988, p. B-44) นอกจากนี �โปรแกรม SPSS ยงัมีการทดสอบโดย

การคํานวณค่าสถิติเรียกว่า ดัชนีไกเซอร์-ไมเยอร์-ออลคิน (Kaiser-Meyer-Olkin measure of 

sampling adequacy) ซึ�งเป็นดชันีบอกความแตกต่างระหว่างเมทริกซ์สหสมัพันธ์ของตวัแปร

สงัเกตได้ กบัเมทริกซ์สหสมัพันธ์แอนติอิมเมจหรือ ปฏิภาพ (Anti-image Correlation Matrix) ซึ�ง

เป็นเมทริกซ์สหสมัพนัธ์พาร์เชียลระหว่างตวัแปรแต่ละคู่ เมื�อขจัดความแปรปรวนของตวัแปรอื�นๆ

ออกไปแล้ว คา่ดชันีไกเซอร์ระหวา่งตวัแปรแตล่ะคู ่เมื�อขจดัความแปรปรวนของตวัแปรอื�นๆออกไป

แล้ว   คา่ดชันีไกเซอร์-ไมเยอร์-ออลคิน ควรจะมีคา่เข้าใกล้หนึ�ง ถ้ามีคา่น้อย แสดงว่าความสมัพันธ์

ระหวา่งตวัแปรมีน้อยและไมเ่หมาะสมที�จะวิเคราะห์องค์ประกอบ 

 2. การสกดัองค์ประกอบขั �นต้น (Extraction of initial Factors) 

 เป้าหมายของการสกัดองค์ประกอบขั �นต้นในการวิเคราะห์องค์ประกอบ คือการแยก

องค์ประกอบร่วมให้มีจํานวนองค์ประกอบน้อยที�สุด ที�สามารถนําค่านํ �าหนักองค์ประกอบไป

คํานวณค่าเมทริกซ์สหสมัพันธ์ได้ค่าใกล้เคียงกับเมทริกซ์สหสมัพันธ์ของตวัแปรสงัเกตได้อนัเป็น

ข้อมลูเชิงประจักษ์ กระบวนการสกัดองค์ประกอบขั �นต้น นั �น คอมพิวเตอร์มีการคํานวณทวนซํ �า

หลายรอบเริ�มจากการตั �งสมมตุิฐานวา่มีองค์ประกอบเพียงองค์ประกอบเดียว แล้วนําค่าแฟคเตอร์

เมทริกซ์ไปคํานวณหาเมทริกซ์สหสมัพันธ์เรียบเทียบกับเมทริกซ์ข้อมลูเชิงประจักษ์ถ้ายังมีความ

แตกต่างกันมากจะตั �งสมมุติฐานว่ามีสององค์ประกอบ แล้วดําเนินการวิเคราะห์ใหม่ไปเรื�อยๆ 

จนกวา่จะได้เมทริกซ์สหสมัพนัธ์ที�คํานวณได้นั �นมีคา่ใกล้เคียงกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 

 3. วิธีการหมนุแกน (Method Rotation)  

เทคนิคการหมนุแกนในการวิเคราะห์องค์ประกอบพัฒนาโดย L.L.Thuratone   เมื�อ ค.ศ. 

1947 Thuratoneใช้หลกัการหมนุแกนอ้างอิง (Reference Axes) ซึ�งเป็นแกนแทนองค์ประกอบให้

แกนอ้างอิงผา่นจดุพิกดัของตวัแปรมากที�สดุ วิธีการที�จะหมนุแกนอ้างอิงให้มีการจัดกลุ่มตวัแปรได้

องค์ประกอบมีโครงสร้างง่ายดงักลา่วทําได้ 3 วิธร คือ การหมนุแกนโดยใช้กราฟ การหมนุแกนโดย

ใช้วิธรการวิเคราะห์ให้ได้ผลตามเกณฑ์ที�กําหนด และวิธีการหมนุแกนให้เมทริกซ์องค์ประกอบมี

ลกัษณะตามเมทริกซ์เป้าหมายที�กําหนด 

 4. การสร้างตวัแปรประกอบหรือสเกลองค์ประกอบ 

 เมื�อได้เป็นเมทริกซ์องค์ประกอบจากการวิเคราะห์หลงัจากมีการหมนุแกนแล้วงานสําคญั

อีกอย่างหนึ�งคือ การสร้างองค์ประกอบ(Composite variable) หรือสเกลองค์ประกอบ (Factor 
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scale) ในที�นี �นกัวิจยัต้องพิจารณาก่อนวา่จะสร้างองค์ประกอบจํานวนมากน้อยเท่าใด เมื�อนักวิจัย

ตดัสินใจแล้ววา่จะสร้างองค์ประกอบใหมจํ่านวนเท่าใด โดยใช้เกณฑ์ข้างต้นแล้ว สิ�งที�ต้องพิจารณา

ก่อนการสร้างสเกลองค์ประกอบยงัมีเรื�องที�เกี�ยวข้องกบัการสร้างสเกลอีก 3 เรื�อง คือส่วนที�กําหนด

ไมไ่ด้ของสเกลองค์ประกอบ (indeterminacy of factor scale) ความเที�ยงของสเกลองค์ประกอบ 

และความคลาดเคลื�อนจากการสุม่ตวัอย่าง ซึ�งKim and Mueller (1978, pp. 61-67) ได้อธิบายให้

เห็นว่าทั �งสามเรื�องเกี�ยวข้องกันและเป็นเรื�องที�นักวิจัยต้องนํามาพิจารณาในการสร้างสเกล

องค์ประกอบดงัตอ่ไปนี � 

 1.  ส่วนที� กําหนดไม่ได้ของสเกลองค์ประกอบ ข้อตกลงเบื �องต้นของการวิเคราะห์

องค์ประกอบที�สําคญั คือข้อตกลงที�วา่ด้วยความสมัพันธ์เชิงสาเหตขุององค์ประกอบที�กล่าวว่าตวั

แปรสงัเกตได้ มีความแปรผนัเนื�องมาจากองค์ประกอบร่วม(F) และองค์ประกอบ เฉพาะ (U) ดงันั �น

องค์ประกอบร่วม ควรจะเป็นสว่นที�เกิดจากความแปรปรวนร่วมกนัของตวัแปรสงัเกตได้ไม่รวมส่วน

ที�เป็นองค์ประกอบเฉพาะแตใ่นการสร้างสเกลองค์ประกอบ (F scales) จากตวัแปรสงัเกตนั �นสเกล

องค์ประกอบสร้างจากคา่ผลบวกเชิงเส้นของตวัแปรสงัเกตได้ ดั �งนั �นสเกลองค์ประกอบจึงมีทั �งส่วน

ที�เป็นความแปรปรวนร่วมกนัของตวัแปรสงัเกตได้ และสว่นที�เป็นองค์ประกอบเฉพาะกลา่วอีกอย่าง

หนึ�งคือในสเกลองค์ประกอบจะมีสว่นที�กําหนดไมไ่ด้ หรือสว่นที�เป็นองค์ประกอบเฉพาะของตวัแปร

สงัเกตได้รวมมาด้วยเสมอ 

 2.  ความเที�ยวของสเกลองค์ประกอบ เนื�องจากในสเกลองค์ประกอบมีส่วนที�กําหนด

ไมไ่ด้หรือมีองค์ประกอบเฉพาะรวมอยู่ด้วย ดงัที�ได้กล่าวในข้อ ก. แล้วดั �งนั �นความแปรปรวนของ

สเกลองค์ประกอบและความแปรปรวนร่วมจึงไมเ่ท่ากนัสว่นที�เป็นความแปรปรวนร่วมกัน คือส่วนที�

เกิดจากความแปรปรวนร่วมกนัของตวัแปรสงัเกตได้เมื�อนํานํามายกกําลงัสอง ค่าที�ได้ก็ คือ ความ

เที�ยงของสเกลองค์ประกอบนั�นเอง โดยที�สเกลองค์ประกอบสร้างจากผลบวกเชิงเส้นของตวัแปร

สงัเกตได้ ดงันั �นตวัแปรสงัเกตได้ตวัที�มีนํ �าหนักองค์ประกอบสงูจึงมีความสําคญัต่อค่าความเที�ยง

ของสเกลองค์ประกอบการที�สเกลองค์ประกอบที�สร้างขึ �นมีตวัแปรสงัเกตได้เป็นจํานวนน้อย ค่าของ

ความเที�ยงของสเกลองค์ประกอบขึ �นอยู่กบันํ �าหนกัองค์ประกอบของตวัแปรที�สงัเกตได้ 

 3.  ความคลาดเคลื�อนจากการสุ่มตวัอย่าง ในการวิจัยโดยทั�วไปนักวิจัยวิเคราะห์ข้อมลู

จากกลุม่ตวัอย่างและอ้าวอิงไปสูก่ลุม่ประชากรการเลือกกลุม่ตวัอย่างมาใช้ในการวิจัยย่อมมีความ

คลาดเคลื�อนจากการสุม่ตวัอย่าง ด้วยเหตนีุ �แม้วา่โมเดลองค์ประกอบจะสอดคล้องกบัข้อมลูในกลุม่

ประชากร แตอ่าจจะไมส่อดคล้องกลมกลืนกบัข้อมลูในกลุม่ตวัอย่างได้ นักวิจัยจึงต้องสร้างเกณฑ์

ขึ �นเพื�อสร้างสเกลองค์ประกอบให้ใกล้เคียงกับองค์ประกอบร่วมตามที�คาดว่าจะเป็นโมเดล
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องค์ประกอบที�ถกูต้องให้มากที�สดุ เกณฑ์ที�สร้างขึ �นแตกตา่งกนัตามลกัษณะของวิธีการสร้างสเกล

องค์ประกอบ 

 เนื�องจากวิ ธีการวิ เคราะห์ส่วนประกอบมุขสําคัญแตกต่างจากวิธีการวิเคราะห์

องค์ประกอบอื�นๆ ความแตกตา่งโดยสรุปคือ ในการวิเคราะห์ส่วนประกอบมขุสําคญัค่าตวัร่วมแต่

ละตัวแปรมีค่าเป็นหนึ�งหรือตัวแปรสงัเกตได้แต่ละตัวเขียนได้ในรูปผลบวกเชิงเส้นของตัวแปร

สว่นประกอบ โดยไมม่ีสว่นที�เป็นองค์ปรกอบเฉพาะหรือความคลาดเคลื�อนของตวัแปร แต่ในการ

วิเคราะห์องค์ประกอบคา่การร่วมของตวัแปรมีคา่น้อยกวา่หนึ�ง ตวัแปรสงัเกตได้เป็นผลบวกเชิงเส้น

ของตวัแปรองค์ประกอบร่วม องค์ประกอบเฉพาะและคา่ความคาดเคลื�อนด้วยเหตนีุ �เรื�องของส่วนที�

กําหนดไม่ได้ของตวัแปรประกอบและเรื�องความเที�ยงของตวัแปรประกอบเมื�อมีการสร้างตวัแปร

ประกอบจึงไมเ่ป็นปัญหาเหมืนในการสร้างสเกลองค์ประกอบ ดงันั �นการสร้างตวัแปรประกอบแล

การสร้างสเกลองค์ประกอบจึงใช้วิธีการแตกตา่งกนั 

 
 การตรวจสอบความตรงตามโมเดล 

 การตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบที�สร้างขึ �นตามทฤษฎีกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์โดย

ใช้ข้อมลูที�ได้จากกลุม่ตวัอย่างมาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมลิสเรล ประมาณค่าพารามิเตอร์โดยวิธี

ไคล้ลิฮูดสูงสุดตามที�ใช้เป็นกรอบแนวคิดวิจัย ผลการวิเคราะห์จะนําเสนอรูปการวิเคราะห์

ความสมัพันธ์ระหว่างตวัแปร ค่าสถิติที�ใช้ในการทดสอบความสอดคล้องของรูปแบบการวิจัยกับ

ข้อมลูเชิงประจกัษ์โดยใช้คา่สถิติระดบัความกลมกลืน(Goodness of fit Measures) ซึ�งมีค่าต่างๆ 

ดงันี �คือ คา่สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square) ดชันีวดัระดบัความสอดคล้อง: GFI (Goodness-of-Fit-

index) ดชันีการวัดระดับความสอดคล้องที�ปรับแก้แล้ว: AGFI (Adjusted Goodness-of-Fit- 

index) ดชันีรากกําลงัสองของกําลงัสองเฉลี�ยของเศษเหลือ: RMR (Root of Mean Square 

Residuals)  

 การวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมลิสเรลจะใช้ดชันีตวัใดตวัหนึ�งเหล่านี �ในการพิจารณาความ

สอดคล้องของรูปแบบการวิจยักบัข้อมลูเชิงประจกัษ์(นงลกัษณ์ วิรัชชยั, 2538, หน้า 44-48)  

 1.  คา่สถิติวดัระดบัความสอดคล้อง (Goodness of fit Measures) คา่ในสถิติในกลุ่มนี �มี

ดงันี � 

  1.1  คา่สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square) ถ้าคา่สถิติไค-สแควร์มีค่ามากแสดงว่าฟังค์ชั�น 

ความสอดคล้องมีความแตกตา่งจากศนูย์อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ นั�นคือโมเดลลิสเรลไม่มีความ

สอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ ถ้าคา่สถิติไค-สแควร์มีคา่ตํ�ามากยิ�งมีคา่ใกล้ศนูย์มากเท่าไรแสดง

ว่ารูปแบบมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมลูเชิงประจักษ์ Saris and stork horst (1984, หน้า 
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200) เสนอว่าค่าสถิติไค-สแควร์ควรจะมีค่าเท่ากับองศาอิสระสําหรับรูปแบบที�มีความสอดคล้อง

กลมกลืนกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 

  1.2  ค่าดชันีวดัระดบัความสอดคล้อง : GFI (Goodness-of-Fit- index) จะมีค่าอยู่

ระหว่าง 0และ 1 ค่าดชันี GFI ที�เข้าใกล้ 1.00 แสดงว่ารูปแบบมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง

ประจกัษ์ 

  1.3  ดชันีระดบัความสอดคล้องที�ปรับแก้แล้ว : AGFI (Adjusted Goodness-of-Fit- 

index) คา่ดชันี AGFI นี �มีคณุสมบตัิเช่นเดียวกบัดชันี GFI 

  1.4  ค่าดชันีรากของกําลงัสองเฉลี�ยของเศษเหลือ: RMR (Root of Mean Square 

Residuals) คา่ RMR ยิ�งใกล้เข้าศนูย์ แสดงวา่มีความสอดคล้องกลมกลืนกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 

 2.  การวิเคราะห์การคลาดเคลื�อน  (Analysis of Residuals)  

  2.1  เมทริกซ์ความคลาดเคลื�อนในการเปรียบเทียบความสอดคล้องกลมกลืน(Fit 

Residual Matrix) ค่าความคาดเคลื�อนในรูปคะแนนมาตรฐานคือ ผลหารระหว่างความ

คลาดเคลื�อนมาตรฐานของความคาดเคลื�อนนั �น ถ้ารูปแบบมีความสอดคล้อวกลมกลืนกับข้อมลู 

คา่ความคาดเคลื�อนนั �นในรูปคะแนนมาตรฐานไมค่วรเกิน 2.00 

  2.2  คิวพลอ็ต (Q-Plot) เป็นกราฟแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งคา่ความคาดเคลื�อนกับ

ค่าควอไทล์ปกติ (Normal Quantiles) ถ้าได้เส้นกราฟมีความชันมากกว่าเส้นทแยงมุมอันเป็น

เกณฑ์ในการเปรียบเทียบ แสดงว่ารูปแบบมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์        

(นงลกัษณ์ วิรัชชยั, 2542, หน้า 157-167)  

 
งานวจิัยที�เกี�ยวข้อง 
 1. งานวจิัยที�เกี�ยวกับตัวชี �วัด 

 ปวีณ์นชุ  คําเทศ (2545, หน้า 130)  ศกึษาเรื�อง การพฒันาตวัชี �วดัความเป็นองค์การแห่ง

การเรียนรู้ของฝ่ายการพยาบาล  โรงพยาบาลชุมชน  ซึ�งผลการพัฒนาตวัชี �วัดส่วนใหญ่มีความ

สอดคล้องกนัและมีระดบัความสําคญัอยู่ในระดบัมากและระดบัมากที�สดุ  รวมทั �งสิ �น 52  ตวัชี �วดั ที�

สามารถนําไปใช้ประเมินหรือบ่งชี �ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของฝ่ายการพยาบาล  

โรงพยาบาลชมุชนประกอบด้วย  8  องค์ประกอบ  ดงันี �  1. ด้านการเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม 7  ตวัชี �วดั  

2. การเป็นบคุคลที�รอบรู้  8  ตวัชี �วดั  3. ด้านแบบแผนทางความคิด  8  ตวัชี �วดั  4.  ด้านการสร้าง

วิสัยทัศน์ร่วมกัน  4  ตัวชี �วัด  5. ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ  6  ตัวชี �วัด  6. ด้านเทคโนโลยีที�

นํามาใช้  6  ตวัชี �วดั  7. ด้านบรรยากาศองค์การ  6  ตวัชี �วดั  8. ด้านการบริหารองค์การ  7  ตวัชี �วดั 
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 สรวุฒิ  บัวจันทร์ (2545, บทคัดย่อ)  ศึกษาเรื�องพัฒนาตัวชี �วัดการประเมินโครงการ

ฝึกอบรมทางด้านโรงงานอตุสาหกรรม  ในองค์ประกอบทั �ง 4  ด้าน  คือ 1. ด้านปฏิกิริยา 2. ด้าน

การเรียนรู้  3. ด้านพฤติกรรม  4. ด้านผลลพัธ์ที�เกิดขึ �นตอ่องค์การ  กลุม่ตวัอย่างได้แก่  ผู้ เชี�ยวชาญ

ด้านการดําเนินโครงการฝึกอบรมทางด้านโรงงานอตุสาหกรรมจํานวน  21 คน  ซึ�งผลการพัฒนา

ตวัชี �วดัการประเมินโครงการฝึกอบรมทางด้านโรงงานอตุสาหกรรมจํานวน 79 ข้อ  ได้ตวัชี �วดัการ

ประเมินโครงการฝึกอบรมทางด้านปฏิกิริยาจํานวน 40 ข้อ  ด้านการเรียนรู้จํานวน 9 ข้อ  ด้าน

พฤติกรรมจํานวน 7 ข้อ  และด้านผลลพัธ์ที�เกิดขึ �นตอ่องค์การจํานวน 23 ข้อ 

 จันทร์ยงยุทธ  บุญทอง (2547, บทคัดย่อ)  ศึกษาเรื� องการพัฒนาตัวบ่งชี �รวม

ประสิทธิภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้  ของอาจารย์สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศกึษากรุงเทพมหานครผลการวิจยัพบวา่ 

  1. ตวับ่งชี �รวมประสิทธิภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้ของอาจารย์สงักัดสํานักงาน

คณะกรรมการอาชีวศกึษา กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย  ตวับ่งชี �  6  ตวับ่งชี �  และตวับ่งชี �ย่อย  

81  ตวับ่งชี �  ได้แก่ ด้านการกําหนดเนื �อหาสาระ 16  ตวับ่งชี � ด้านการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  

17  ตวับ่งชี �  ด้านการจดัสื�อและแหลง่การเรียนรู้  12  ตวับ่งชี �  ด้านการประเมินผล 16 ตวับ่งชี �  ด้าน

การวดัประเมินผล 16 ตวับ่งชี �  ด้านการจัดบรรยากาศที�ส่งเสริมการเรียนรู้  10  ตวับ่งชี �  และด้าน

การมีสว่นร่วมของชมุชน  10  ตวับ่งชี � 

  2. ผลการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของตัวบ่งชี �รวมประสิทธิภาพ

การจัดกระบวนการเรียนรู้ของอาจารย์สงักดัสํานกังานคณะกรรมการอาชีวศกึษากรุงเทพมหานคร  

พบวา่โมเดลที�พฒันาขึ �นมีความสอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์  ความตรงของโมเดลพิจารณาได้

จากคา่ไคสแควร์  ( 2x ) เท่ากบั  5.06 (p = 0.41)  มีดชันีวดัระดบัความกลมกลนื  (GFI) เท่ากนั 

0.99  และดชันีวดัระดบัความกลมกลนืที�ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากบั 0.98  

 เอื �อมพร  หลินเจริญ (2547, หน้า บทคดัย่อ)  ได้พัฒนาและตรวจสอบคณุภาพของตัว

บ่งชี �และเกณฑ์บอกระดบัความสําเร็จของการปฏิรูปการศกึษาขั �นพื �นฐาน วิธีการดําเนินการวิจัยใช้

วิธีผสมผสานระหวา่งวิธีการเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ ประกอบด้วย 5 ขั �นตอน  ขั �นตอนแรกเป็น

การศึกษาวรรณคดีเพื�อสร้างกรอบความคิดสําหรับการวิจัย  ขั �นตอนที�สอง เป็นการพัฒนาและ

คดัเลือกตวับ่งชี �ด้วยเทคนิคเดลฟาย  ขั �นตอนที�สาม เป็นการกําหนดนํ �าหนกัความสําคญัของตวับ่งชี �

ด้วยวิธีการเชิงประจักษ์  ขั �นตอนที�สี� เป็นการพัฒนาเกณฑ์ตัดสินความสําเร็จของการปฏิรูป

การศกึษาขั �นพื �นฐานและขั �นตอนที�ห้า  เ ป็นการตรวจสอบคุณภาพของตัวบ่ง ชี �และเกณฑ์ ที�

พัฒนารับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคณุวฒุิ กลุ่มตวัอย่างได้แก่ ศึกษานิเทศก์ เขตการศึกษา 7 
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จํานวน 25  คน สําหรับเทคนิคเดลฟาย กลุ่มผู้บริหาร  ครู  นักเรียน  กรรมการสถานศึกษา และ

ผู้ปกครองจากโรงเรียนในเขตพื �นที�การศึกษาสโุขทัย รวม 5,196  คน สําหรับกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ

จํานวน 150  คน 

 ผลการวิจยัพบวา่ 

 1.  ตวับ่งชี �ความสําเร็จของการปฏิรูปการศกึษาขั �นพื �นฐานที�พฒันาขึ �นมี 8  องค์ประกอบ

ประกอบด้วย  ตวับ่งชี �ย่อย ๆ 129 ตวับ่งชี �  ได้แก่ องค์ประกอบด้านสิทธิและหน้าที�ทางการศึกษา  

13 ตวับ่งชี �  ด้านระบบการศกึษา 6 ตวับ่งชี �  ด้านแนวการจดัการศกึษา 42 ตวับ่งชี �  ด้านการบริหาร

และการจดัการศกึษา 15 ตวับ่งชี � ด้านมาตรฐานและประกนัคณุภาพการศึกษา 9 ตวับ่งชี �  ด้านครู  

คณาจารย์และบคุลากรทางการศกึษา 18 ตวับ่งชี �  ด้านทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษา 14  

ตวับ่งชี �  และด้านเทคโนโลยีเพื�อการศกึษา 12 ตวับ่งชี �  เมื�อจําแนกตามระบบการศึกษาได้ตวับ่งชี �

ด้านปัจจยันําเข้า 35 ตวับ่งชี �  ด้านกระบวนการ  58 ตวับ่งชี �  และด้านผลผลิต 36  ตวับ่งชี � 

 2.  ผลการตรวจสอบความตรงของตวับ่งชี �ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพบว่า

โมเดลตวับ่งชี �ความสําเร็จของการปฏิรูปการศกึษา  มีความสอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์นํ �าหนกั

องค์ประกอบมีคา่เป็นบวก  มีพิสยั  0.27 – 0.82  และมีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดบั .01 เรียงลําดบั

ความสําคญัได้ดังนี �  องค์ประกอบด้านแนวการจัดการศึกษา  การบริหารและการจัดการศึกษา

เทคโนโลยีเพื�อการศึกษา  มาตรฐานและการประกันคณุภาพการศึกษา  ด้านครู  คณาจารย์และ

บุคลากรทางการศึกษา  สิทธิและหน้าที�ทางการศึกษา  ทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษา  

และระบบการศกึษา 

 3.  ผลการพฒันาเกณฑ์ในการวดัความสําเร็จของการดําเนินงานปฏิรูปการศกึษา โดยใช้

การตดัสินใจของผู้ทรงคณุวฒุิ พบวา่เกณฑ์ผา่นของคะแนนรวมของการดําเนินงานปฏิรูปการศกึษา

ตามตวับ่งชี �ในแตล่ะองค์ประกอบและในภาพรวมควรเป็นร้อยละ 75  ยกเว้นองค์ประกอบในด้าน

ทรัพยากรและการลงทนุทางการศกึษา  และด้านเทคโนโลยีเพื�อการศกึษา ซึ�งควรมีเกณฑ์ผ่านเป็น

ร้อยละ 65 และร้อยละ  70  ตามลําดบั 

 4.  ผลการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคณุวฒุิ  พบว่า ผู้ เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่เห็น

ด้วยกบัตวับ่งชี �และเกณฑ์ตดัสินความสําเร็จของการปฏิรูปการวิจยัพฒันาขึ �น  สว่นผลการจดัลําดบั

ความสําคญัพบวา่  องค์ประกอบที�มีความสําคญัเป็นอนัดบัแรก  คือ  ด้านแนวการจัดการศึกษา  

ครู  คณาจารย์และบคุลากรทางการศกึษา มาตรฐานและการประกนัคณุภาพการศกึษา ทรัพยากร

และการลงทนุทางการศกึษา  เทคโนโลยีเพื�อการศกึษา  สิทธิและหน้าที�ทางการศึกษา  และระบบ

การศกึษาตามลําดบั 
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 อมรรัตน์  ทิพยจนัทร์ (2547, บทคดัย่อ) ได้พฒันารูปแบบการประเมินผลการ ปฏิบัติงาน

ของอาจารย์สถาบนัราชภฏั วิธีการวิจยัมี 4 ตอน  คือ 1. การศกึษาวิเคราะห์  สงัเคราะห์แนวคิดใน

การประเมินผลการปฏิบัติงานและภารกิจของอาจารย์สถาบันราชภัฏ จากเอกสารงานวิจัยที�

เกี�ยวข้องและจากการสมัภาษณ์ผู้ เชี�ยวชาญ จํานวน 17 คน  2. สร้างรูปแบบการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานและคู่มือการดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์สถาบันราชภฏัโดยใช้

เทคนิคเดลฟายที�มีผู้ เชี�ยวชาญตรวจสอบความตรงเชิงสอดคล้องของรูปแบบจํานวน 27 คนและ

ผู้เชี�ยวชาญตรวจสอบคูม่ือการดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานจํานวน 7 คน    3. ทดลองใช้

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบตัิงานกบัอาจารย์สถาบนัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา  โดยมีผู้ เข้าร่วม

ทดลองใช้รูปแบบ ประกอบด้วยผู้ถกูประเมิน จํานวน 19  คน  ผู้ ทําการประเมินผลที�เป็นฝ่ายบริหาร

และเพื�อนร่วมงาน  จํานวน  35  คน  ผู้ เรียนจํานวน 363  คน  ผู้ ให้สมัภาษณ์เกี�ยวกับรูปแบบหลงั

ทดลองใช้ประกอบด้วย  ฝ่ายบริหาร  เพื�อร่วมงานและตนเอง  จํานวน  8 คน  ผู้ เรียน  จํานวน 10 

คน  และ  4. ประเมินรูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์สถาบันราชภัฏ  โดย

ผู้ เข้าร่วมทดลองใช้รูปแบบ  จํานวน  32  คน 

 ผลการวิจยัพบวา่ 

 1. รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์สถาบันราชภัฏ ประกอบด้วย

องค์ประกอบดงัตอ่ไปนี �  1.1  วตัถุประสงค์การประเมินมุ่งเน้นเพื�อเป็นแนวทางในการพัฒนาและ

ปรับปรุงการปฏิบตัิงาน  1.2  เนื �อหาที�ทําการประเมินผลการปฏิบตัิงาน  ซึ�งเรียงลําดบัตามนํ �าหนัก

ความสําคญัที�สดุจากภารกิจด้านการให้การศกึษาวิชาการและวิชาชีพชั �นสงู  ภารกิจด้านการวิจัย

ภารกิจด้านการผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู  ภารกิจด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สงัคม  

ภารกิจ ด้านการปรับปรุงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีและภารกิจด้านการทํานุบํารุง

ศิลปวฒันธรรม 1.3  ผู้ ทําการประเมินผลการปฏิบตัิงาน  ประกอบด้วย  ฝ่ายบริหาร  เพื�อนร่วมงาน  

ผู้ เรียนและอาจารย์ผู้ถกูประเมินทําการประเมินตนเอง 1.4 ตวับ่งชี �ในการประเมินผลการปฏิบตัิงาน

มีจํานวน  98  ตวับ่งชี �  เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประกอบด้วย  เกณฑ์การประเมินตวั

บ่งชี �คุณภาพ  เกณฑ์การตดัสินผลการประเมินแบ่งเป็น 3 ระดับ  คือ  ดี  พอใช้ และต้องแก้ไข

ปรับปรุง  1.5  วิธีการการประเมินผลการปฏิบตัิงาน  ได้แก่การประเมินสําหรับฝ่ายบริหาร สําหรับ

เพื�อร่วมงาน  สําหรับผู้ เรียน และสําหรับตนเอง  โดยใช้วิธีการสงัเกต  สมัภาษณ์และการสอบถาม

ประกอบกับหลกัฐานแฟ้มสะสมงานของผู้ ถูกประเมิน  1.6  ระยะเวลาในการประเมินผลการ

ปฏิบตัิงาน ภาคเรียนละ 1 ครั �ง  ยกเว้นภารกิจด้านการวิจัยที�ควรทําการประเมินปีละ 1 ครั �ง  1.7  

การให้ข้อมลูย้อนกลบัดําเนินการได้เป็น  4  ลกัษณะ  คือ ให้ข้อมลูย้อนกลบัเป็นรายบุคคล ใน
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ภาพรวมของคณะ  ข้อมลูย้อนกลบัผลการปฏิบตัิงานที�ดี  และผลการปฏิบตัิงานที�ต้องการปรับปรุง

แก้ไข 

 2. ผลการประเมินรูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน  พบว่ารูปแบบการประเมินผล

การปฏิบตัิงานทั �ง 7 องค์ประกอบ  ที�พฒันาขึ �นมีความเป็นไปได้ที�จะนําไปใช้ในสถานการณ์จริงมี

ความถกูต้องตรงกบัความเป็นจริง  เหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายด้านการประเมินของสถาบัน

ราชภฏัและมีประโยชน์อยู่ในระดบัมาก 

 
 2. งานวจิัยที�เกี�ยวข้องกับคุณลักษณะอันพงึประสงค์ด้านจติสาธารณะ 

 สถาบนัพฒันาข้าราชการพลเรือน สํานักงาน ก.พ. (2542, บทคดัย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื�อง

การศกึษารูปแบบและวิธีการพฒันาคณุธรรม และจริยธรรม โดยมีวตัถุประสงค์ในการวิจัยเพื�อหา

รูปแบบ และวิธีในการเสริมสร้างพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม จากผลการวิจัย พบว่า การพัฒนา

คณุธรรม และจริยธรรม ควรจะเริ�มการเสริมสร้างตั �งแต่วยัเยาว์ โดยการสร้างสิ�งแวดล้อมของ

ครอบครัวในชมุชน และสงัคมมากที�สดุ และมีการพฒันาคณุธรรม จริยธรรมอย่างจริงจังเป็นระบบ

และต้องมีความต่อเนื�องเป็นรูปธรรม เพื�อเป็นการปลกูฝังให้สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน

ได้มาก และได้พบว่าสื�อที�มีส่วนช่วยในการพัฒนาคณุธรรม และจริยธรรมได้ผลดีและมีความ

เหมาะสมมากที�สดุในปัจจบุนั คือ วิทยโุทรทศัน์ เอกสารสิ�งพิมพ์ และวีดิทศัน์  ตามลําดบั 

สขุมุาล เกษมสขุ (2544,  87 – 88) ได้ศึกษาวิจัยเรื�องปัจจัยที�เกี�ยวข้องกับพฤติกรรม

อนรุักษ์นํ �า และพฤติกรรมการประหยัดไฟของนักเรียนระดบัชั �นประถมศึกษาโรงเรียนสาธิตสงักัด

ทบวงมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร พบว่า นักเรียนหญิงมีพฤติกรรมการอนุรักษ์นํ �าและ

พฤติกรรมการประหยดัไฟสงูกวา่นกัเรียนชาย 
 

มลัลิกา กาลกฤษณ์. (2546, บทคดัย่อ) ได้ศึกษาเปรียบเทียบผลของการใช้กรณีตวัอย่าง

กับการควบคุมตนเอง ที�มีต่อพฤติกรรมการอนุรักษ์สาธารณะสมบัติในโรงเรียนของนักเรียนชั �น

ประถมศกึษาปีที� 5 โดยใช้กลุม่ตวัอย่างในการศกึษา 2 กลุม่กลุม่ละ 15 คน โดยให้กลุม่หนึ�งใช้กรณี

ตวัอย่าง อีกกลุม่หนึ�งใช้การควบคมุตนเอง เครื�องมือที�ใช้ในการศึกษาคือแบบสอบถามพฤติกรรม

การอนุรักษ์สาธารณะสมบัติในโรงเรียน ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมการอนุรักษ์สา

ธารณสมบตัิในโรงเรียนดีขึ �น และการใช้กรณีตวัอย่างกับการใช้การควบคมุตนเองพฤติกรรมการ

อนรุักษ์สาธารณสมบตัิในโรงเรียนไมแ่ตกตา่งกนั 

ธรรมนันทิกา แจ้งสว่าง (2547,  บทคัดย่อ) ศึกษาผลของการใช้โปรแกรมพัฒนาจิต

สาธารณะด้วยบทบาทสมมติกับตัวแบบในนักเรียนระดบัชั �นประถมศึกษาปีที� 3 และศึกษา
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ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งการใช้โปรแกรมพฒันาจิตสาธารณะด้วยบทบาทสมมติกับตวัแบบและตวัแปร

เพศของนักเรียนที�มีต่อจิตสาธารณะ จากผลการศึกษาพบว่า นักเรียนกลุ่มที�ได้รับโปรแกรมการ

พัฒนาจิตสาธารณะด้วยบทบาทสมมติกับตัวแบบมีจิตสาธารณะสูงกว่านักเรียนที�ไม่ได้รับ

โปรแกรมการพฒันาจิตสาธารณะด้วยบทบาทสมมติกบัตวัแบบ และไมพ่บปฏิสมัพันธ์ระหว่างการ

ได้รับโปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะด้วยบทบาทสมมติกับตัวแบบกับตัวแปรเพศที�มีต่อจิต

สาธารณะของนกัเรียน และพบวา่นกัเรียนหญิงมีจิตสาธารณะสงูกวา่นกัเรียนชาย 

 สนุทรี   จูงวงค์สขุ  (2548, บทคดัย่อ)   ได้ทําวิจัยเรื�อง การใช้กระบวนการสิ�งแวดล้อม

ศกึษาเพื�อเสริมสร้างลกัษณะนิสยัจิตสาธารณะของนักเรียนชั �นมธัยมศึกษาปีที� 1  โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   มีวัตถุประสงค์เพื�อศึกษาการใช้กระบวนการสิ�งแวดล้อมศึกษาเพื�อ

เสริมสร้างลักษณะนิสัยจิตสาธารณะ  ของนักเรียนชั �นมัธยมศึกษาปีที� 1  โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลยัเชียงใหมใ่นวิชาสงัคมศกึษาเพิ�มเติม  กลุม่ตวัอย่างเป็นนกัเรียนชั �นมธัยมศึกษาปีที� 1  

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัเชียงใหม่  จํานวน  41  คน ในภาคเรียนที�  1  ปีการศึกษา  2547  

เครื�องมือที�ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา

เพิ�มเติม จํานวน  3  แผน รวม 10 คาบ  แบบบนัทึกการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนจากการศึกษา

ปัญหาขยะในโรงเรียน ชุดที� 1-9  แบบการเขียนบันทึกส่วนตวัของนักเรียนรายบุคคล  และการ

บันทึกภาพวีดีทัศน์กิจกรรมการเรียนรู้ระหว่างเรียน  วิเคราะห์ข้อมลูโดยการจัดหมวดหมู่แล้ว

พรรณนาวิเคราะห์    ผลการวิจยัพบวา่ กระบวนการสิ�งแวดล้อมศึกษาเพื�อเสริมสร้างลกัษณะนิสยั

จิตสาธารณะของนักเรียนได้ คือ มีความช่างสังเกต  ไม่เห็นแก่ตัว และรักษาผลประโยชน์ของ

สว่นรวม  นักเรียนมีทักษะการมีส่วนร่วมในกระบวนการสิ�งแวดล้อม  คือ ทักษะการมีอิทธิพลต่อ

นโยบาย  ทกัษะการเป็นผู้ตดัสินใจหลกัและผู้จดัทํานโยบายทักษะการสร้างความร่วมมือ  ต่อรอง  

ประนีประนอม และแสวงหาข้อตกลงร่วมกนัและทกัษะการจดัการความขดัแย้ง 

 บุญทัน  ภบูาล (2549, บทคดัย่อ)  ได้ทําวิจัยเรื�อง  การใช้วีดีทัศน์ละครหุ่นเชิดเป็นตัว

แบบเพื�อพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียนชั �นประถมศึกษาปีที�  2   มีวตัถุประสงค์เพื�อศึกษาการ

เปลี�ยนแปลงจิตสาธารณะของนกัเรียนชั �นประถมศกึษาปีที� 2  ที�เกิดจากการใช้วีดีทศัน์ละครหุ่นเชิด

เป็นตวัแบบจิตสาธารณะ  กลุม่ตวัอย่างเป็นนักเรียนชั �นประถมศึกษาปีที�  2  โรงเรียนบ้านศรีแก้ว  

สงักัดสํานักงานเขตพื �นที�การศึกษาศรีษะเกษ เขต 4  ประจําภาคเรียนที�  2  ปีการศึกษา 2548  

จํานวน  34 คน ซึ�งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม โดยการใช้ระยะเวลาทดลองจํานวน  4  สปัดาห์  

สปัดาห์ละ 3  วนั วนัละ 1  ชั�วโมง 30 นาที   เครื�องมือที�ใช้ในการเก็บรวมรวบข้อมลูเพื�อการวิจัยใน
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ครั �งนี �ได้แก่  แบบสอบถามวดัจิตสาธารณะ  แบบสงัเกตพฤติกรรมจิตสาธารณะ  สถิติที�ใช้ในการ

วิเคราะห์ข้อมลูคือการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวดัซํ �า  ผลการวิจยัพบวา่ 

1.  นกัเรียนชั �นประถมศกึษาปีที�  2  ที�ได้รับการใช้วีดีทศัน์ละครหุ่นเชิดเป็นตวัแบบ 

 มีการเปลี�ยนแปลงคะแนนจิตสาธารณะเฉลี�ยโดยรวม  ก่อนการใช้วีดีทศัน์  ระหว่างการใช้วีดีทัศน์

และหลังการการใช้วีดีทัศน์ละครหุ่นเชิดเป็นตัวแบบในแต่ละช่วงสัปดาห์แตกต่างกันอย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติที� .01  โดยคะแนนจิตสาธารณะเฉลี�ยโดยรวมมีแนวโน้มเพิ�มขึ �นตลอดช่วง

ระยะเวลา  4  สปัดาห์ 

2.  นกัเรียนชั �นประถมศกึษาปีที�  2  ที�ได้รับการใช้วีดีทศัน์ละครหุ่นเชิดเป็นตวัแบบ 

 มีการเปลี�ยนแปลงคะแนนจิตสาธารณะเฉลี�ยโดยแยกตามรายองค์ประกอบของจิตสาธารณะ  3  

องค์ประกอบ  ก่อนการใช้วีดีทศัน์  ระหวา่งการใช้วีดีทัศน์และหลงัการการใช้วีดีทัศน์ละครหุ่นเชิด

เป็นตัวแบบในแต่ละช่วงสัปดาห์แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที�  .01  โดยคะแนนจิต

สาธารณะเฉลี�ยโดยรวมมีแนวโน้มเพิ�มขึ �นตลอดช่วงระยะเวลา  4  สปัดาห์ 

 อญัชลี   ยิ�งรักพนัธุ์ (2550:บทคดัย่อ)  ได้ทําวิจยัเรื�อง  ผลการใช้สถานการณ์จําลองผสาน

กบัเทคนิคการประเมินผลจากสภาพจริง  เพื�อพฒันาจิตสาธารณะของนกัเรียน  ชั �นประถมศึกษาปี

ที�  5  มีวตัถปุระสงค์เพื�อศกึษาการพฒันาจิตสาธารณะของนักเรียนชั �นประถมศึกษาปีที�  5  ที�เกิด

จากการใช้สถานการณ์จําลองผสานกบัเทคนิคการประเมินผลจากสภาพจริง  กลุ่มตวัอย่างที�ใช้ใน

การวิจยัครั �งนี �  เป็นนกัเรียนชั �นประถมศกึษาปีที�  5  โรงเรียนราชบพิธ  สงักดักรุงเทพมหานคร  ภาค

เรียนที�  1  ปีการศึกษา 2549จํานวน  40  คน ซึ�งได้จากการสุ่มแบบกลุ่ม  โดยการใช้ระยะเวลา

ทดลองจํานวน  6  สปัดาห์  สปัดาห์ละ 2  วนั วนัละ 50 นาที   เครื�องมือที�ใช้ในการเก็บรวมรวบ

ข้อมูลเพื�อการวิจัยในครั �งนี �ได้แก่  โปรแกรมการใช้สถานการณ์จําลองผสานกับเทคนิคการ

ประเมินผลจากสภาพจริง    แบบสังเกตพฤติกรรมจิตสาธารณะ  แบบบันทึกพฤติกรรมจิต

สาธารณะ  แฟ้มสะสมงานและแบบทดสอบจิตสาธารณะ  สถิติที�ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูคือการ

วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวดัซํ �า    ผลการวิจยัพบวา่ 

1. นกัเรียนชั �นประถมศกึษาปีที�  5  ที�ได้รับการใช้สถานการณ์จําลองผสานกับเทคนิคการ

ประเมินผลจากสภาพจริง มีการเปลี�ยนแปลงคะแนนจิตสาธารณะเฉลี�ยโดยรวม  ก่อนทดลอง  

ระหวา่งทดลองและหลงัทดลอง  1  สปัดาห์ สงูขึ �นอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที� .01  ตามลําดบั 

2  นกัเรียนชั �นประถมศกึษาปีที�  5  ที�ได้รับการใช้สถานการณ์จําลองผสานกับเทคนิคการ

ประเมินผลจากสภาพจริง  มีการเปลี�ยนแปลงคะแนนจิตสาธารณะเฉลี�ยโดยแยกตามราย

องค์ประกอบของจิตสาธารณะ  3  องค์ประกอบ  ก่อนทดลอง  หลงัทดลองและหลงัทดลอง  1  
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สปัดาห์ สงูขึ �นอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที� .01  ตามลําดบัในองค์ประกอบที�  3   คือ ด้านการเคารพ

สิทธิในการใช้ของส่วนรวมที�ใช้ประโยชน์ร่วมกันของกลุ่ม  ส่วนองค์ประกอบที�  1  คือด้านการ

หลีกเลี�ยงการใช้หรือการกระทําที�จะทําให้เกิดความชํารุดเสียหายต่อสมบัติของส่วนรวมและ

องค์ประกอบที�  2  ด้านการถือเป็นหน้าที�ที�จะมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาของส่วนรวมไม่

เปลี�ยนแปลง 

 จากการศึกษา สังเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที�เกี�ยวข้องกับจิตสาธารณะ  

แสดงให้เห็นว่ามีผู้ ที�สนใจทําการศึกษาและสร้างผลงานเกี�ยวกับจิตสาธารณะไว้จํานวนไม่มาก

เท่าใดนัก ดังนั �นจึงทําให้ผู้ วิจัยต้องการที�จะพัฒนาตวัชี �วัดคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ ด้านจิต

สาธารณะสําหรับนักเรียนระดับชั �นมธัยมศึกษาตอนต้น  โดยสงัเคราะห์ตัวชี �วดัของงานวิจัยที�

เกี�ยวข้อง  และใช้แนวคิดของ ชาย โพธิสิตา และลัดดาวัลย์ เกษมเนตร และคณะ โดยมี

องค์ประกอบจิตสาธารณะ 3  องค์ประกอบ คือ  ด้านการใช้  ด้านการถือเป็นหน้าที� และด้านการ

เคารพสิทธิ 
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กรอบแนวคดิในการวจิัย 

K1

E1

E2

E3

DCP1

DCP2

DCP3

DCP4

DCP5

DCP6

DCP7

DCP8

DCP9

DCP10

DCP11

DCP12

DCP13

DCP14

DCP15

DCP16

DCP17

DCP18

DCP19

DCP20

DCP21

DCP22

DCP23

DCP24

DCP25

DCP26

DCP27

DCP28

DCP29

DCP30

 
 

กําหนดสญัลกัษณ์ 

K1 

E1 E1 

E2 

E3 

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์

ด้านจิตสาธารณะ 

องค์ประกอบของ

จิตสาธารณะ 

ตวัชี �วดั 

ภาพ 1 โมเดลลิสเรลความเหมาะสมของตัวชี �วัดคณุลักษณะอันพงึประสงค์ 

ด้านจติสาธารณะสาํหรับนักเรียน ตามสมมตฐิาน 
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K1 แทน คณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะของนกัเรียน 

E1 แทน องค์ประกอบด้านการใช้ 

E2 แทน องค์ประกอบด้านการถือเป็นหน้าที� 

E3 แทน องค์ประกอบด้านการเคารพสิทธิ 

DCP1 แทน   ตวัชี �วดัที� 1 นกัเรียนทําความสะอาดและเก็บอปุกรณ์ของห้องเข้าที�เมื�อใช้เสร็จแล้ว 

DCP2 แทน ตวัชี �วดัที� 2 นกัเรียนเก็บอปุกรณ์การเรียนอื�น ๆ  ของสว่นรวมเข้าที�เดิม หลงัจากใช้เสร็จ

เรียบร้อยแล้ว 

DCP3 แทน   ตวัชี �วัดที� 3 นัก เ รีย น เก็บห นังสือ ที� เ ป็ นสมบัติของห้ อง ไว้ ที� เดิมเ มื�อ ใ ช้

เสร็จเ รียบร้อยแล้ว 

DCP4 แทน   ตวัชี �วดัที�  4 นักเรียนปิดไฟ ปิดพัดลมและหน้าต่างของห้องเรียน หลงัจากเลิก

เรียนแล้ว  

DCP5 แทน ตวัชี �วดัที� 5 นกัเรียนหยิบอปุกรณ์ของห้องไปใช้แล้วเก็บคืนที�เดิมอย่างเรียบร้อย 

DCP6 แทน ตวัชี �วดัที� 6 นักเรียนใช้สีนํ �าของห้องอย่างประหยัด ผสมสีนํ �าใ ห้ เพียงพอกับ

การใช้งาน    

DCP7 แทน ตวัชี �วดัที� 7 นักเรียนใช้อปุกรณ์และวสัดตุ่างๆของห้องอย่างประหยัด ใช้อย่าง

ทะนถุนอมเพื�อให้อปุกรณ์เกิดความคงทน ใช้ได้นาน 

DCP8 แทน ตวัชี �วดัที� 8 นกัเรียนเก็บอปุกรณ์กีฬาให้เป็นระเบียบหลงัจากเลิกใช้แล้วเก็บเข้าที�เดิม  

DCP9 แทน ตวัชี �วดัที� 9 นกัเรียนนั�งเก้าอี �ในท่าที�ถกูต้อง สภุาพ และไมโ่ยกเก้าอี �ไปมา 

DCP10 แทน ตวัชี �วดัที� 10 นกัเรียนใช้คอมพิวเตอร์อย่างถกูวิธี 

DCP11 แทน   ตวัชี �วดัที� 11 นกัเรียนการทําหน้าที�เวรรักษาความสะอาดตามที�ได้รับมอบหมาย

อย่างเคร่งครัด 

DCP12 แทน ตวัชี �วดัที� 12 นกัเรียนการทําความสะอาดบริเวณโรงเรียนตามที�กําหนด 

DCP13 แทน  ตวัชี �วดัที� 13 นกัเรียนการดแูลห้องสมดุหรือห้องปฏิบตัิการอื�น ๆ  ที�ได้รับมอบหมาย 

DCP14 แทน   ตวัชี �วดัที� 14 นกัเรียนรับอาสานําขยะในถงัของห้องไปทิ �ง 

DCP15 แทน   ตวัชี �วดัที� 15 นกัเรียนรับอาสาในการเก็บกระดาษในห้องเรียน 

DCP16 แทน ตวัชี �วดัที� 16 นกัเรียนรับอาสาลบกระดานดําและปิดหน้าตา่งหลงัจากเลิกเรียนแล้ว 

DCP17  แทน ตวัชี �วัดที� 17 นักเรียนรับอาสาทํางานในเรื�องที�ตนถนัดและมีความสามารถ

เฉพาะตวั 
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DCP18 แทน ตวัชี �วดัที� 18 นกัเรียนรับอาสาแจกเอกสารของครูให้เพื�อน ๆ 

DCP19 แทน ตวัชี �วดัที� 19 นกัเรียนอาสารวบรวมแบบฝึกหดัไปสง่ครู 

DCP20 แทน ตวัชี �วดัที�  20  นกัเรียนรับอาสาช่วยครูแจกอาหารกลางวนั 

DCP21 แทน ตวัชี �วดัที�  21 นกัเรียนไมนํ่าอปุกรณ์สิ�งของที�เป็นของส่วนรวมของห้องเรียนไว้ใช้

กบัตนเองหรือเก็บไว้ใช้เป็นของสว่นตวั 

DCP22 แทน ตวัชี �วดัที�  22 นกัเรียนไมนํ่าอปุกรณ์ในการเรียนที�เป็นของสว่นรวมกลบัไปใช้ที�บ้าน 

DCP23 แทน ตวัชี �วดัที�  23  นกัเรียนไมนํ่าอปุกรณ์กีฬากลบัไปเลน่ที�บ้าน 

DCP24 แทน ตวัชี �วดัที�  24  นกัเรียนไมเ่ก็บหนงัสือนอกเวลาของห้องมาไว้ที�ตน 

DCP25 แทน ตวัชี �วดัที�  25  นักเรียนแบ่งปันและเปิดโอกาสให้เพื�อนใช้เครื�องคอมพิวเตอร์ของ

โรงเรียน 

DCP26 แทน ตวัชี �วดัที�  26  นกัเรียนแบ่งปันของสว่นรวมของห้องให้เพื�อนได้ใช้ 

DCP27 แทน ตวัชี �วดัที�  27  นักเรียนเปิดโอกาสให้เพื�อนได้ใช้อปุกรณ์กีฬาของส่วนรวมของ

โรงเรียน 

DCP28 แทน ตวัชี �วดัที�  28  นกัเรียนแบ่งปันให้เพื�อนๆ ได้ใช้หนงัสือนอกเวลาของห้องเรียน 

DCP29 แทน ตวัชี �วดัที�  29  นกัเรียนหยิบกระดาษมาใช้ตามจํานวนที�กําหนดให้เท่านั �น 

DCP30 แทน ตวัชี �วดัที�  30  นกัเรียนให้เพื�อนยืมหนงัสือไปอา่น 

 

  


