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บทสรุป 

 

 การวิจัยครั �งนี �มีวัตถุประสงค์เพื�อพัฒนาตัวชี �วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านจิต

สาธารณะสําหรับนักเรียนโดยการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และศึกษาความตรงของตัวชี �วัด

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านจิตสาธารณะสําหรับนักเ รียนโดยใช้โมเดลการวิเคราะห์

องค์ประกอบเชิงยืนยนัจากโปรแกรมลิสเรล โดยมีสมมตุิฐานการวิจยั  2  ข้อ คือ 1.ความเหมาะสม

ของตวัชี �วดัคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะสําหรับนกัเรียนที�พฒันาโดยผู้ เชี�ยวชาญมี

ความตรงเชิงโครงสร้างสอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 2. ความเป็นไปได้ของตวัชี �วดัคณุลกัษณะ

อนัพึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะสําหรับนกัเรียนที�พฒันาโดยผู้เชี�ยวชาญมีความตรงเชิงโครงสร้าง

สอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 

 

สรุปผลการวจิัย  

1.  ผลการวิจยัในการพฒันาตวัชี �วดัคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะสําหรับ 

นกัเรียนโดยการศกึษาแนวคิด ทฤษฎี สรุปผลได้ดงันี � 

 ตวัชี �วดัคณุลกัษณะที�พึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะสําหรับนกัเรียน ที�มีความเหมาะสมใน

การชี �วดัมีทั �งหมด  3 องค์ประกอบ  30  ตวัชี �วดั  ดงันี � 

 องค์ประกอบที�  1  ด้านการใช้  มี  10  ตวัชี �วดั คือ 

1. นกัเรียนทําความสะอาดและเก็บอปุกรณ์ของห้องเข้าที�เมื�อใช้เสร็จแล้ว 

2. นกัเรียนเก็บอปุกรณ์การเรียนอื�น ๆ ของสว่นรวมเข้าที�เดิม หลงัจากใช้เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

3. นกัเรียนเก็บหนงัสือที�เป็นสมบตัิของห้องไว้ที�เดิมเมื�อใช้เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

4. นกัเรียนปิดไฟ ปิดพดัลมและหน้าตา่งของห้องเรียน หลงัจากเลิกเรียนแล้ว 

5. นกัเรียนหยิบอปุกรณ์ของห้องไปใช้แล้วเก็บคืนที�เดิมอย่างเรียบร้อย 

6. นกัเรียนใช้สีนํ �าของห้องอย่างประหยดั ผสมสีนํ �าให้เพียงพอกบัการใช้งาน 

7. นักเรียนใช้อปุกรณ์และวสัดตุ่างๆของห้องอย่างประหยัด ใช้อย่างทะนุถนอมเพื�อให้

อปุกรณ์เกิดความคงทน ใช้ได้นาน 

8. นกัเรียนเก็บอปุกรณ์กีฬาให้เป็นระเบียบหลงัจากเลิกใช้แล้วเก็บเข้าที�เดิม 

9. นกัเรียนนั�งเก้าอี �ในท่าที�ถกูต้อง สภุาพ และไมโ่ยกเก้าอี �ไปมา 
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10. นกัเรียนใช้คอมพิวเตอร์อย่างถกูวิธี 

องค์ประกอบที�  2  ด้านการถือเป็นหน้าที�  ม ี 10  ตวัชี �วดั คือ 

1. นกัเรียนการทําหน้าที�เวรรักษาความสะอาดตามที�ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด 

2. นกัเรียนการทําความสะอาดบริเวณโรงเรียนตามที�กําหนด 

3. นกัเรียนการดแูลห้องสมดุหรือห้องปฏิบตัิการอื�น ๆ ที�ได้รับมอบหมาย 

4. นกัเรียนรับอาสานําขยะในถงัของห้องไปทิ �ง 

5. นกัเรียนรับอาสาในการเก็บกระดาษในห้องเรียน 

6. นกัเรียนรับอาสาลบกระดานดําและปิดหน้าตา่งหลงัจากเลิกเรียนแล้ว 

7. นกัเรียนรับอาสาทํางานในเรื�องที�ตนถนดัและมีความสามารถเฉพาะตวั 

8. นกัเรียนรับอาสาแจกเอกสารของครูให้เพื�อน ๆ 

9. นกัเรียนอาสารวบรวมแบบฝึกหดัไปสง่ครู 

10 .นกัเรียนรับอาสาช่วยครูแจกอาหารกลางวนั 

องค์ประกอบที�  3  ด้านการเคารพสิทธิ มี  10  ตวัชี �วดั คือ 

1. นกัเรียนไมนํ่าอปุกรณ์สิ�งของที�เป็นของสว่นรวมของห้องเรียนไว้ใช้กบัตนเองหรือเก็บไว้

ใช้เป็นของสว่นตวั 

2. นกัเรียนไมนํ่าอปุกรณ์ในการเรียนที�เป็นของสว่นรวมกลบัไปใช้ที�บ้าน 

3. นกัเรียนไมนํ่าอปุกรณ์กีฬากลบัไปเลน่ที�บ้าน 

4. นกัเรียนไมเ่ก็บหนงัสือนอกเวลาของห้องมาไว้ที�ตนหลายวนั 

5. นกัเรียนแบ่งปันและเปิดโอกาสให้เพื�อนใช้เครื�องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน 

6. นกัเรียนแบ่งปันของสว่นรวมของห้องให้เพื�อได้ใช้ 

7. นกัเรียนเปิดโอกาสให้เพื�อนได้ใช้อปุกรณ์กีฬาของสว่นรวมของโรงเรียน 

8. นกัเรียนแบ่งปันให้เพื�อนๆ ได้ใช้หนงัสือนอกเวลาของห้องเรียน 

9. นกัเรียนหยิบกระดาษมาใช้ตามจํานวนที�กําหนดให้เท่านั �น 

10. นกัเรียนให้เพื�อนยืมหนงัสือไปอา่น 

2. สรุปผลการตรวจสอบความตรงของตวัชี �วดัคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะ 

สําหรับนกัเรียนที�พฒันาโดยใช้โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั จากโปรแกรมลิสเรล  

ด้านความเหมาะสมของตัวชี �วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะสําหรับ

นกัเรียน ที�พฒันาได้จากผู้ เชี�ยวชาญ  30  ตวัชี �วดัพบว่า ค่าดชันีความสอดคล้องกลมกลืนระหว่าง

โมเดลกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ได้คา่ ไคสแควร์ เท่ากบั 261.80 (P = 0.09 ) ที�องศาอิสระ เท่ากับ 233 
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คา่ GFI เท่ากบั 0.95 และคา่ AGFI เท่ากบั 0.91  หมายความว่า โมเดลตามกรอบความคิดในการ

วิจัยในครั �งนี �สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมลูเชิงประจักษ์ดี และนํ �าหนักองค์ประกอบของตวัชี �วดัมี

นยัสําคญัทางสถิติทกุคา่แสดงวา่ตวัชี �วดัทั �งหมดนี �เป็นตวัชี �วดัที�สําคญัขององค์ประกอบของตนและ

องค์ประกอบ ทั �ง 3  องค์ประกอบที�สําคญัของคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ โดยองค์ประกอบที�มี

ความสําคญัมากที�สดุ คือ องค์ประกอบด้านการถือเป็นหน้าที� (E2) รองลงมาคือ องค์ประกอบด้าน

การเคารพสิทธิ (E2) และ องค์ประกอบด้านการใช้ (E1) ตามลําดับ ซึ�งมีนํ �าหนักองค์ประกอบ  

1.04, 0.78 และ 0.54 ตามลําดบั 

 

อภปิรายผลการวจิัย 

นํ �าหนักองค์ประกอบอนัดับแรกคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะสําหรับ

นักเรียนด้านการใช้ (E1) มีค่าเป็นบวก มีขนาดสงูตั �งแต่ 0.22 – 0.78 และมีนัยสําคญัทางสถิติที�

ระดบั .05 ทุกค่า แสดงว่าตวัชี �วดัทั �ง 10 ตวัเป็นตวัชี �วดัที�สําคญัด้านความเหมาะสมของตวัชี �วดั

คณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะสําหรับนกัเรียน โดยตวัชี �วดัที�มีความสําคญัมากที�สดุ 

คือ ตวัชี �วดัที� 4 นกัเรียนปิดไฟ ปิดพดัลมและหน้าตา่งของห้องเรียน หลงัจากเลิกเรียนแล้ว(DCP4)  

ซึ�งมีนํ �าหนักองค์ประกอบ 0.78 ตวัชี �วดันี �มีความแปรผนัร่วมกับองค์ประกอบคณุลกัษณะอันพึง

ประสงค์ด้านการใช้ (E1 ) ร้อยละ  0.95  เหตผุลที�ตวัชี �วัดที�  4  นักเรียนปิดไฟ ปิดพัดลมและ

หน้าตา่งของห้องเรียน หลงัจากเลิกเรียนแล้ว ตวัเป็นตวัชี �วดัที�สําคญัมากที�สดุ เพราะอาจเกิดจาก

พฤติกรรมที�นกัเรียนปฏิบตัิเป็นนิสยัในชีวิตประจําวนั ซึ�งอาจสืบเนื�องมาจากการได้รับการปลกูฝัง

ของครูหรือผู้ปกครองให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีนํ �าใจ  รู้จักช่วยกันประหยัดทรัพยากร และ

นอกจากนี �อาจเกิดจากจิตสํานึกที�ดีเป็นปัจจยัภายในตวัของนกัเรียนเอง ซึ�งสอดคล้องกับงาน วิจัย

ของ เอื �อมพร  หลินเจริญ (2547, บทคัดย่อ) ผลการตรวจสอบความตรงของตัวบ่งชี �ด้วยการ

วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัพบวา่โมเดลตวับ่งชี �ความสําเร็จของการปฏิรูปการศึกษา มีความ

สอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์  สว่นตวัชี �วดัที�มีความสําคญัน้อยที�สดุ คือ ตวัชี �วดัที� 7 นักเรียนใช้

อปุกรณ์และวสัดตุ่างๆของห้องอย่างประหยัด ใช้อย่างทะนุถนอมเพื�อให้อปุกรณ์เกิดความคงทน 

ใช้ได้นาน(DCP7)  ซึ�งมีนํ �าหนักองค์ประกอบ  0.22 ตวัชี �วดันี �มีความแปรผนัร่วมกับองค์ประกอบ

คณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ด้านการใช้ (E1 ) ร้อยละ  0.06  ที�ตวัชี �วดันี �มีความสําคญัน้อยที�สดุเป็น

เพราะนักเรียนเห็นว่า การใช้อปุกรณ์และวัสดุต่างๆของห้องอย่างประหยัด ใช้อย่างทะนุถนอม

เพื�อให้อปุกรณ์เกิดความคงทน ใช้ได้นาน อาจเกิดจากนกัเรียนขาดความตระหนกัในการรักษาดแูล

อปุกรณ์และความประหยดัในการใช้อปุกรณ์และวสัดตุ่างๆของห้องเนื�องจากโรงเรียนมีสิ�งอํานวย

ความสะดวกไว้ให้บริการแก่นกัเรียนตลอดเวลา โดยที�นกัเรียนไม่ได้ใช้เงินของตวัเองซื �อหามา เลย
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ไมใ่สใ่จที�จะดแูล เพราะคิดวา่ถ้าสิ�งของนั �นชํารุดหรือเสียหาย ทางโรงเรียนก็จะต้องจดัหามาให้ได้ใช้

สอย ตลอดเวลาอยู่แล้ว 

นํ �าหนักองค์ประกอบอนัดับแรกคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะสําหรับ

นกัเรียนด้านการถือเป็นหน้าที� (E2) มีค่าเป็นบวก มีขนาดสงูตั �งแต่ 0.38 - 0.52  และมีนัยสําคญั

ทางสถิติที�ระดบั .05 ทกุคา่ แสดงวา่ตวัชี �วดัทั �ง 10 ตวัเป็นตวัชี �วดัที�สําคญัด้านความเหมาะสมของ

ตวัชี �วดัคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะของนักเรียน โดยตวัชี �วดัที�มีความสําคญัมาก

ที�สดุ คือ ตวัชี �วดัที� 15 นักเรียนรับอาสาในการเก็บกระดาษในห้องเรียน (DCP15) ซึ�งมีนํ �าหนัก

องค์ประกอบ 0.52 ตวัชี �วัดนี �มีความแปรผนัร่วมกับองค์ประกอบคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ด้าน

การใช้ (E2 ) ร้อยละ 0.36 เหตผุลที�ตวัชี �วดัที�  15 นกัเรียนรับอาสาในการเก็บกระดาษในห้องเรียน  

เป็นตวัชี �วดัที�สําคญัมากที�สดุ เพราะการกระทําในเรื�องนี �เป็นเรื�องที�นักเรียนต้องพบในห้องเรียนอยู่

เป็นประจํา สามารถทําได้ถ้ามีความตั �งใจที�จะช่วยกนัดแูลใส่ใจในเรื�องความสะอาดของห้องเรียน 

นอกจากนี �ยงับ่งบอกได้อีกวา่นกัเรียนเป็นคนที�มีนํ �าใจ เวลาสว่นมากของในแต่ละวนันักเรียนจะใช้

ชีวิตอยู่ในห้องเรียนหรือโรงเรียนเป็นสว่นมาก ก็เปรียบเสมือนวา่ห้องเรียนหรือโรงเรียนเป็นบ้านหลงั

ที�สองของนักเรียนก็เปรียบได้ เพราะฉะนั �นถ้าคนที�อยู่ในบ้านหลงัเดียวกันต่างคนต่างให้ความ

ร่วมมือและช่วยกัน ในการดูแลความสะอาดบ้านก็จะทําให้บ้านของเราน่าอยู่อาศัยมากขึ �น ซึ�ง

สอดคล้องกบัคณุสมบตัิที�ดีของตวับ่งชี � ของศิริชยั กาญจนวาสี (2545, หน้า 84) ที�วา่ตวับ่งชี �ที�ดีต้อง

บ่งชี �ได้ตามลกัษณะที�ต้องการวดัอย่างถูกต้อง แม่นยํา โดยมีความตรงประเด็น และมีความเป็น

ตวัแทน  สว่นตวัชี �วดัที�มีความสําคญัน้อยที�สดุคือ ตวัชี �วดัที�  17 นักเรียนรับอาสาทํางานในเรื�องที�

ตนถนัดและมีคือ ความสามารถเฉพาะตวั(DCP17) ซึ�งมีนํ �าหนักองค์ประกอบ 0.38  ตวัชี �วดันี �มี

ความแปรผนัร่วมกบัองค์ประกอบคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ด้านการถือเป็นหน้าที� (E2 ) ร้อยละ  

0.18  ที�ตวัชี �วดันี �มีความสําคญัน้อยที�สดุอาจเป็นเพราะว่าในช่วงวยัของนักเรียนในวยันี �เริ�มเป็น

วยัรุ่น โดยลกัษณะนิสยัทั�วๆไปของคนวยัรุ่นนี � จะไมค่อ่ยมีความมั�นใจในตนเองที�จะกล้าแสดงออก 

หรือเสนอตวัเพื�อจะช่วยเหลืองานบางอย่าง เนื�องจากเกรงวา่ตนเองอาจจะทําได้ไมด่ีเท่าที�ควรจะเป็น 

นํ �าหนกัองค์ประกอบอนัดบัแรกคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะของนกัเรียน

ด้านการเคารพสิทธิ(E3) มีค่าเป็นบวก มีขนาดสงูตั �งแต่  0.41 – 0.57  และมีนัยสําคญัทางสถิติที�

ระดบั .05 ทุกค่า แสดงว่าตวัชี �วดัทั �ง 10 ตวัเป็นตวัชี �วดัที�สําคญัด้านความเหมาะสมของตวัชี �วดั

คณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะสําหรับนกัเรียน โดยตวัชี �วดัที�มีความสําคญัมากที�สดุ 

คือ ตัวชี �วัดที� 26 นักเรียนแบ่งปันของส่วนรวมของห้องให้เพื�อนได้ใช้ (DCP26) ซึ�งมีนํ �าหนัก

องค์ประกอบ  0.57 ตวัชี �วดันี �มีความแปรผนัร่วมกับองค์ประกอบคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ด้าน
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การเคารพสิทธิ (E3 ) ร้อยละ 0.37  ตวัชี �วดันี �มีความสําคญัมากที�สดุเพราะวา่นกัเรียนมาเรียนอยู่ใน

ห้องเดียวกนั ได้มีปฏิสมัพนัธ์ตอ่กนั ก็เปรียบเสมือนว่าเป็นสงัคม สงัคมหนึ�ง ในการอยู่ร่วมกันของ

คนในสังคมก็จะต้องรู้จักการแบ่งปันสิ�งของต่างๆ ให้กับคนที�อยู่ในสังคมนั �น  ได้ใช้สอยร่วมกัน 

สามารถบ่งบอกได้ถึงความมีนํ �าใจรู้จักแบ่งปัน จึงทําให้สงัคมนั �นน่าอยู่มากขึ �น  นักเรียนก็จึงต้อง

แสดงพฤติกรรมออกมาเช่นนั �น ซึ�งสอดคล้องกับคณุสมบัติที�ดีของตัวบ่งชี �ที�  ศิริชัย  กาญจนวาสี

(2545, หน้า 86) กลา่วไว้วา่ ตวับ่งชี �ที�ดีต้องสะดวกในการนําไปใช้ ใช้ได้ดีและใช้ได้ผล สามารถเก็บ

ข้อมูลได้ง่าย และแปรความหมายได้ง่าย ส่วนตัวชี �วัดที�มีความสําคัญน้อยที�สุด ตัวชี �วัดที� 23 

นกัเรียนไมนํ่าอปุกรณ์กีฬากลบัไปเลน่ที�บ้าน (DCP23) ซึ�งมีนํ �าหนักองค์ประกอบ 0.41 ตวัชี �วดันี �มี

ความแปรผนัร่วมกับองค์ประกอบคณุลักษณะอนัพึงประสงค์ด้านการเคารพสิทธิ (E3 ) ร้อยละ  

0.19  ที�ตวัชี �วดันี �มีความสําคญัน้อยเพราะวา่อาจจะเกิดจากความเข้าใจผิดหรือขาดความรอบคอบ

ในการอ่านข้อคําถาม ในการตอบแบบสอบถามนั �น นักเรียนส่วนมากจะคุ้นเคยกับข้อคําถามใน

ทางบวกมากกวา่พอได้มาตอบข้อคําถามในทางลบนกัเรียนคงจะสบัสนในการตอบ จึงทําให้ตวัชี �วดั

นี �มีความสําคญัน้อยลง 

 

ข้อเสนอแนะในการวจิัย 

1.  ข้อเสนอแนะจากงานวิจยั 

1.1  ตวัชี �วดัที�ได้จากการวิจยัในครั �งนี �เป็นแนวทางในการนําไปประเมิน 

คณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะสําหรับนกัเรียนระดบัชั �นมธัยมศกึษาตอนต้น  

  1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะสําหรับนักเรียนระดับชั �น

มธัยมศกึษาตอนต้น หากโรงเรียนใดมีตวัชี �วดัเดิมอยู่ก่อนแล้ว สามารถนําตวัชี �วดัที�ได้จากการวิจัย

ในครั �งนี �ไปเทียบเคียงและปรับใช้ได้ 

  1.3 ข้อควรระวงัในการพฒันาตวัชี �วดั เนื�องจากการพฒันาตวัชี �วดัคณุลกัษณะอนั

พึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะสําหรับนกัเรียนระดบัชั �นมธัยมศกึษาตอนต้นนั �นสามารถพฒันาขึ �นอกี

ได้มากมาย ในการสร้างข้อคําถามมกัจะมีความใกล้เคียงและสอดคล้องกันในบางเรื�อง อาจส่งผล

ให้การวิเคราะห์ข้อมลูการสรุปผลคลาดเคลื�อน 

2.  ข้อเสนอแนะในการทําวิจยัครั �งตอ่ไป 

  2.1  ควรมีการวิจัยเพื�อหาเกณฑ์ในการชี �วดัคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ด้านจิต

สาธารณะสําหรับนักเรียน ซึ�งสามารถนําไปใช้ในการประเมินคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ด้านจิต

สาธารณะสําหรับนกัเรียนได้ 

2.2  ควรมีการพฒันาตวัชี �วดัคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์สําหรับนกัเรียนด้านอื�นอีกตอ่ไป 


