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บทท่ี 3 

วิธีการด าเนินการวิจยั 
 

   การวิจัยการพัฒนากิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะส าหรับนักเรียนสังกัด
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ใชว้ธิดี าเนินการวจิยัลกัษณะการวจิยัและพฒันา 
(Research & Development) แบ่งออกเป็น 4 ขัน้ตอน ดงันี้ 

    ขัน้ตอนที่ 1  การศึกษาสภาพ ปัญหาและแนวทางในการสร้างกิจกรรมเพื่อ
เสริมสร้างจิตสาธารณะส าหรับนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น  สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน        

    ขัน้ตอนที่ 2  การสร้างและตรวจสอบคุณภาพกจิกรรมเพื่อเสรมิสร้างจติสาธารณะ
ส าหรับนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา           
ข ัน้พืน้ฐาน     

   ขัน้ตอนที ่3  การศกึษาผลการใชก้จิกรรมเพื่อเสรมิสรา้งจติสาธารณะส าหรบันกัเรยีน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

   ขัน้ตอนที่ 4  การศกึษาความคิดเห็นต่อการใช้กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะ 
ส าหรบันกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
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จติสาธารณะของนกัเรยีน 
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น 

                    ขัน้ตอน                              ผลผลิต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ภาพ  3  ขัน้ตอนการวจิยั 
 

ความคดิเหน็ต่อการใชก้จิกรรม 
เพื่อเสรมิสรา้งจติสาธารณะส าหรบันักเรยีน

ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ 
สงักดัส านักงานคณะกรรมการการศกึษา 

ขัน้พื้นฐาน 

1. ศึกษาสภาพปัญหาในการพฒันากิจกรรม  
1.1 เอกสารงานวจิยัและแนวคดิทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้ง 
เพื่อน ามาวเิคราะหค์วามส าคญัของจติสาธารณะและแนว
ทางการเสรมิสรา้งจติสาธารณะ 
1.2 สมัภาษณ์ผูท้รงคุณวฒุ ิ
1.3 สอบถามผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููท้ีม่สี่วนเกีย่วขอ้ง 

2. สร้างกิจกรรมและตรวจสอบคณุภาพกิจกรรม 
1. ร่างเอกสารกจิกรรม 
2. สรา้งเอกสารประกอบกจิกรรมไดแ้ก่ แผนการจดักจิกรรม
การเรยีนรูแ้ละแบบวดัพฤตกิรรมดา้นจติสาธารณะส าหรบั
นกัเรยีน 
3. สรา้งเครื่องมอืประเมนิคุณภาพความเหมาะสมกจิกรรม
และเครื่องมอืประเมนิความสอดคลอ้งแบบวดัพฤตกิรรม
ดา้นจติสาธารณะส าหรบันกัเรยีน 
4. ผูเ้ชีย่วชาญประเมนิคุณภาพความเหมาะสมกจิกรรมและ
ประเมนิความสอดคลอ้งของแบบวดัพฤตกิรรมดา้น             
จติสาธารณะส าหรบันกัเรยีน 

3. ศึกษาผลการใช้กิจกรรม 
3.1 ทดลองใชก้จิกรรม 
3.2 สงัเกตพฒันาการคุณลกัษณะอนัพงึประสงคด์า้นการม ี
จติสาธารณะส าหรบันกัเรยีน  

ขอ้มลูในการสรา้งและพฒันา 
กจิกรรมเพื่อเสรมิสรา้งจติสาธารณะส าหรบั

นกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น 
สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษา  

ขัน้พืน้ฐาน 

ความเหมาะสมของกจิกรรมเพื่อ
เสรมิสรา้งจติสาธารณะส าหรบันกัเรยีน

ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น 
สงักดัส านกังานคณะกรรมการ 

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

4. ศึกษาความคิดเหน็ต่อการใช้กิจกรรม 
- ดา้นความสะดวกในการน าไปใช ้ 
- ดา้นความชดัเจนและความเหมาะสม 
- ดา้นการบรรลุวตัถุประสงค ์
- ดา้นประโยชน์และความคุม้ค่า  
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 ขัน้ตอนท่ี 1 การศึกษาสภาพ ปัญหาและแนวทางสร้างกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้าง      
จิตสาธารณะส าหรบันักเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น สงักดัส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
        1.  แหล่งข้อมูล 
            1.1 กลุ่มผูใ้หส้มัภาษณ์ ประกอบดว้ย 
              1) ผูม้ปีระสบการณ์ดา้นพฒันาคุณธรรม จรยิธรรม ไดแ้ก่ 
     1.1) พระมหาวุฒชิยั วชริเมธ ีศูนย์วปัิสสนาสากลไร่เชญิตะวนั ต าบล
หว้ยสกั อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย 
    1.2) ดร.อาจอง ชมุสาย ณ อยุธยา ผูบ้รหิารสูงสุดโรงเรยีนสตัยาไส  
ต าบลล านารายณ์ อ าเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบุร ี
               2) ผูท้รงคุณวฒุ ิทีเ่ป็นผูบ้รหิารระดบัสูงในสงักดัส านกังานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน ซึ่งมคีวามรูแ้ละความสามารถในเรื่องแนวทางหรอืกระบวนการจดัการ
เรยีนการสอน ไดแ้ก ่
      2.1) ดร.รงัสรรค ์มณเีลก็ รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศกึษา 
ขัน้พืน้ฐาน  ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
    2.2) ดร.พษิณุ ตุลสุข ผูต้รวจราชการกระทรวงศกึษาธกิาร 
กระทรวงศกึษาธกิาร      

               1.2 กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศกึษาและครู           
ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษา
พษิณุโลก เขต 1 รายละเอยีดกลุ่มผูต้อบแบบสอบถามมดีงันี้ 

                   1) ผู้บริหารสถานศกึษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา สงักดั
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพษิณุโลก เขต 1 จ านวน 40 คน 

                    2) รองผูอ้ านวยการหรอืผูช้่วยผูอ้ านวยการ โรงเรยีนขยายโอกาสทาง
การศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพษิณุโลก เขต 1 จ านวน 40 คน 

                   3) ครูหวัหน้างานวชิาการ ในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา สงักดั
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพษิณุโลก เขต 1 จ านวน 40 คน 

                   4) ครูผูร้บัผดิชอบกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน ในโรงเรยีนขยายโอกาสทาง
การศกึษาสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพษิณุโลก เขต 1 จ านวน 40 คน 
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    2.  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 
       2.1 แบบสมัภาษณ์เชงิลึก (In-depth Interview) ใช้สมัภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเป็น

แบบสมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structure Interview) จ านวน 1 ฉบบั โดยแบ่งเป็น 2 
ตอน ดงันี้ 

         ตอนที ่1 สมัภาษณ์เกีย่วกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้หส้มัภาษณ์ 
         ตอนที่ 2 สมัภาษณ์เกี่ยวกบัสภาพ ปัญหาและแนวทางในการใช้กจิกรรม  

สรา้งเสรมิจติสาธารณะ ส าหรบันกัเรยีนสงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  
       2.2 แบบสอบถามทีม่โีครงสรา้งหรอืปลายปิด (Close-ended Form) ใชส้อบถาม

ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครู โดยมกีรอบค าถามดงันี้ แนวทางในการสร้างและพฒันากจิกรรม
เพื่อเสรมิสร้างจติสาธารณะ ซึ่งเป็นแบบสอบถามตามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
5 ระดบั คอื ระดบัมากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อยและน้อยทีสุ่ด  
      3.  วิธีด าเนินการวิจยั 
          ในขัน้ตอนที ่1  น ามาใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนด ตรวจสอบพฤตกิรรมบ่งชี ้
และแนวทางการพัฒนากิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะ  ส าหรับนักเรียนระดับชัน้
มธัยมศกึษาตอนตน้ สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ผูว้จิยัด าเนินการดงันี้ 
          3.1 ศกึษาขอ้มูลพื้นฐานจากแหล่งขอ้มูลเอกสาร ประกอบด้วยต ารา เอกสาร 
และงานวจิยัที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัจิตสาธารณะ แนวคิดและ
ทฤษฎีเกี่ยวกบักจิกรรมเพื่อเสรมิสร้างจติสาธารณะและงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งกบัการเสรมิสรา้ง     
จติสาธารณะ น ามาสงัเคราะหแ์ละวเิคราะหเ์นื้อหาตามประเดน็ทีศ่กึษา 
         3.2 สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิด้วยแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง  (Semi-
Structure Interview) โดยสมัภาษณ์เกี่ยวกบัสภาพปัญหาและแนวทางในการสร้างและพฒันา
กจิกรรมเพื่อเสรมิสรา้งจติสาธารณะ ส าหรบันกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษา 
         3.3 สอบถามผู้บริหารสถานศึกษาและครู  ในโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จ านวน 40 
โรงเรยีน จ านวน 160 คน ดว้ยแบบสอบถามทีม่โีครงสร้างหรอืปลายปิด (Close-ended Form) 
ในเรื่องแนวทางในการสรา้งและพฒันากจิกรรมเพื่อเสรมิสรา้งจติสาธารณะ  
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          การสร้างเครื่องมือในการวิจยั  
          1. แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structure Interview) แบ่งเป็น       
2 ตอน  

          ตอนที ่1 สมัภาษณ์เกีย่วกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้หส้มัภาษณ์ 
          ตอนที ่2 สมัภาษณ์เกีย่วกบัสภาพปัญหาและแนวทางในการสรา้งกจิกรรม   

เสริมสร้างจิตสาธารณะ  ส าหรับนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน โดยมวีธิสีรา้งเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ดงันี้ 

             1) ศกึษารายละเอยีดเกีย่วกบัสาระส าคญัในเรื่องการเสรมิสรา้งจติสาธารณะ 
ส าหรบันกัเรยีนสงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน จากเอกสาร ต ารา วารสาร 
และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อก าหนดประเดน็ในการสมัภาษณ์ 

             2) ก าหนดประเด็นในเรื่องสภาพ ปัญหาและแนวทางในการสร้างเสริม         
จติสาธารณะ ส าหรบันกัเรยีนสงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

             3) น าร่างแบบสมัภาษณ์เสนออาจารยท์ีป่รกึษาเพื่อพจิารณาตรวจสอบความ
เหมาะสมและการใชภ้าษา 

             4) ปรบัปรุงแกไ้ขแบบสมัภาษณ์ ตามขอ้เสนอแนะของอาจารยท์ีป่รกึษา  
        2. แบบสอบถามเพื่อใชใ้นการสอบถามแนวทางการสรา้งกจิกรรมเพื่อเสรมิสร้าง

จิตสาธารณะ ส าหรบันักเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน มขี ัน้ตอนในการด าเนินงานดงันี้ 
           1) ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกบัสาระส าคญัในเรื่องแนวทางการเสริมสร้าง        
จติสาธารณะ ส าหรบันักเรยีนสงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน จากเอกสาร 
ต ารา วารสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อเป็นขอ้มลู ในการก าหนดโครงสรา้งของแบบสอบถาม 
    2) ศกึษาวธิกีารสร้างแบบสอบถาม แล้วสร้างแบบสอบถามใหค้รอบคลุมดา้น
แนวทางการสร้างและพัฒนากิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะของนักเรียนระดับชัน้
มัธยมศึกษาตอนต้น โดยเป็นแบบสอบถามตามมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating Scale)             
5 ระดบั คอื ระดบัมากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อยและน้อยทีสุ่ด  
    3) น าแบบสอบถามที่สร้างเสร็จแล้วน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
เพื่อตรวจสอบความครอบคลุมของเนื้อหา ความถูกตอ้งของภาษาและความชดัเจนในขอ้ความ 
เพื่อน ามาปรบัปรุงแกไ้ข 
    4) น าแบบสอบถามทีป่รบัปรุงเรยีบร้อยแล้ว ให้ผูเ้ชีย่วชาญ ที่มคีวามช านาญ
ในเรื่องการจดักระบวนการเรยีนการสอนและการวดัผลประเมนิผล จ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบความ
ตรงตามเนื้อหา (Content Validity) โดยหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ซึ่งประกอบไปดว้ย  
        4.1) อาจารย ์ดร. ปัณณวทิย ์ใบกุหลาบ อาจารยป์ระจ าคณะครุศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิูลสงคราม พษิณุโลก 
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        4.2) อาจารย ์ดร. สุรตัน์  ขวญับุญจนัทร ์อาจารยป์ระจ าคณะ
ศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุร ี
        4.3) ดร. สมศร ีฐานะวฒุกิุล  ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นป่าคาป่าม่วง 
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาแพร่ เขต 2 
        4.4) ดร. รุ่งทพิย ์ แผลงฤทธิ ์กลุ่มส่งเสรมิการจดัการศกึษา  
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพษิณุโลก เขต 1 
        4.5) ดร. มานพ  เมฆเกตุ ผูอ้ านวยการโรงเรยีนพษิณุโลกพทิยาคม 
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 39 
  โดยใหผู้เ้ชีย่วชาญตรวจสอบวา่ขอ้ค าถามนัน้สอดคลอ้งกบัประเดน็ทีก่ าหนดหรอืไม่  
โดยก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ ดงันี้ (ลว้น สายยศ, และองัคณา 
สายยศ, 2543, น. 248-249) 
        คะแนนความคดิเหน็ +1 คอื เมื่อเหน็วา่มคีวามสอดคลอ้ง 
        คะแนนความคดิเหน็   0 คอื เมื่อไม่แน่ใจวา่มคีวามสอดคลอ้ง  
        คะแนนความคดิเหน็ - 1 คอื เมื่อเหน็วา่ไม่มคีวามสอดคลอ้ง 
     5)  เมื่อไดผ้ลการพจิารณาจากผูเ้ชีย่วชาญ ผูว้จิยัคดัเลอืกขอ้ค าถามทีไ่ด ้    
ค่าดชันีความสอดคลอ้งตัง้แต่ 0.5 ขึน้ไปมาใชส้ าหรบัขอ้ค าถาม บางขอ้ทีผู่เ้ชีย่วชาญเสนอแนะ 
เพิ่มเติม ผู้วจิยัได้ปรบัปรุงแก้ไขให้มีความสมบูรณ์ ชดัเจนยิ่งขึน้ ซึ่งแบบสอบถามมคี่าดชันี
ความสอดคลอ้ง 1.00 ทุกขอ้ 
    6) ทดลองใช ้(try out) แบบสอบถามกบัผูบ้รหิารและครู โรงเรยีนวดับ้านดง 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก  เขต 1 จ านวน 20 คน เพื่อ
ตรวจสอบความถูกตอ้งชดัเจนของขอ้ค าถาม 
    7) หาความเชื่อมัน่  (Reliability) เพื่ อตรวจสอบว่าค าถามสามารถสื่อ
ความหมายตรงตามความต้องการตลอดจนมคีวามเหมาะสมหรอืไม่ มคีวามยากง่ายเพยีงใด 
โดยใชว้ธิขีองครอนบาค (Cronbach’ Alpha) โดยใชเ้กณฑท์ี่ยอมรบัทีค่่ามากกว่า 0.70 ผลการ
หาความเชือ่มัน่ของแบบสอบถามเพื่อสอบถามขอ้มูลเกีย่วกบัแนวทางในการสรา้งกจิกรรมเพื่อ
เสรมิสรา้งจติสาธารณะส าหรบันกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ มคี่าเท่ากบั 0.86  
         8)  น าแบบสอบถามเสนออาจารยท์ีป่รกึษาเพื่อพจิารณาความถูกตอ้งสมบูรณ์
อกีครัง้หนึ่ง น ามาปรบัปรุงแกไ้ขใหส้มบูรณ์ แลว้น าไปเกบ็ขอ้มูลกบักลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั 
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      4. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
            ในขัน้ตอนการศกึษาขอ้มูลพื้นฐานนี้ ผูว้จิยัได้ด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูล
จากแหล่งขอ้มูล 2 แหล่ง ประกอบดว้ยแหล่งขอ้มูลทีเ่ป็นเอกสารและแหล่งขอ้มูลจากบุคคลโดย
ด าเนินการเกบ็รวบรวมดงันี้  
   แหล่งขอ้มูลทีเ่ป็นเอกสาร  
   เป็นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลพื้นฐานที่เป็นเอกสารมาศกึษาวเิคราะห์และสงัเคราะห์
เนื้อหาจากเอกสาร เพื่อก าหนดประเดน็ทีต่อ้งการศกึษา โดยผูว้จิยัไดก้ าหนดประเดน็ในเรื่องที่
ต้องการศกึษาได้แก่ พฤตกิรรมจติสาธารณะในปัจจุบนัของนักเรยีนและแนวทางในการสร้าง
และพฒันากจิกรรมเพื่อเสรมิสรา้งจติสาธารณะส าหรบันกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ 
          แหล่งขอ้มูลจากบุคคล  
    ผูว้จิยัด าเนินการสมัภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิ โดยใชแ้บบสมัภาษณ์ ภาคเรยีนที ่2       
ปีการศกึษา 2558 โดยผูว้จิยัด าเนินการขอหนังสอืขอความอนุเคราะห์ในการเกบ็ขอ้มูล จาก
บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิูลสงคราม พษิณุโลก เพื่อขอนดัสมัภาษณ์และด าเนินการ
สัมภาษณ์ด้วยตัวเอง เพื่อสืบเสาะข้อมูลต่างๆ ประกอบด้วย สภาพ ปัญหาพฤติกรรมด้าน              
จิตสาธารณะในปัจจุบันรวมถึงแนวทางการเพื่อสร้างและพัฒนากิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง                
จติสาธารณะ โดยผูว้จิยัไดข้ออนุญาตบนัทกึเสยีงการสมัภาษณ์                        
   ผูว้จิยัใชแ้บบสอบถาม เพื่อสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างเพื่อศกึษาแนวทางการ
สร้างและพฒันากิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะส าหรับนักเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษา
ตอนตน้  
   โดยด าเนินการตามขัน้ตอนดงันี้  
   1) ท าหนงัสอืขออนุญาตเกบ็รวบรวมขอ้มูล จากบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยั
ราชภัฏสงครามพษิณุโลก เพื่อจดัท าหนังสือถึงผู้บรหิารสถานศกึษาของโรงเรยีนที่เป็นกลุ่ม
ตวัอย่างเพื่อขอความอนุเคราะหใ์นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลเพื่อการวจิยัจากผูบ้รหิารสามศกึษา
และครูทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่าง 
   2) น าหนงัสอืขอความอนุเคราะหเ์กบ็ขอ้มูลเพือ่การวจิยัไปประสานกบัผูบ้รหิาร
สถานศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา พิษณุโลกเขต 1 จ านวน 40 โรงเรียน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหาร
สถานศึกษาและครู จ านวน160 คน โดยส่งเอกสารและขอเก็บคืนทัง้ด้วยตัวเองและทาง
ไปรษณยี ์ไดร้บัเอกสารคนื จ านวน 160 ชดุ คดิเป็นรอ้ยละ 100  
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    5. วิเคราะหข้์อมูล                                                                                                 
             ผูว้จิยัด าเนินการวเิคราะหข์อ้มูล ดงันี้                                                                    
           5.1 วเิคราะหด์ชันคีวามสอดคลอ้ง (IOC) ของแบบสอบถาม        

            5.2 วเิคราะห์ค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใชก้ารหา
ค่าสมัประสทิธิแ์อลฟ่าของวธิขีองครอนบาค   (Cronbach’s Alpha Coefficient) 

     5.3 วเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบตรวจสอบคุณภาพโดยหาค่าเฉลี่ย (×̅) และค่า
เบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.)                       
                    ผู้ว ิจ ัยวิเคราะห์ข้อมูลของแบบสอบถาม ด้วยการหาค่าเฉลี่ยและ            
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ในการแปลความหมายของค่าเฉลี่ย ก าหนดเกณฑ์ ดงันี้ (บุญชม       
ศรสีะอาด. 2554: 100 - 103) 

    4.51 - 5.00 หมายถงึ แนวทางในเรื่องหลกัการจดักจิกรรม, แนวการ
จดักจิกรรมและแนวการวดัผลประเมนิผลในขอ้นัน้ๆ มคีวามส าคญั อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด 

    3.51 - 4.50 หมายถงึ แนวทางในเรื่องหลกัการจดักจิกรรม, แนวการ
จดักจิกรรมและแนวการวดัผลประเมนิผลในขอ้นัน้ๆ มคีวามส าคญั อยู่ในระดบัมาก 

    2.51 - 3.50 หมายถงึ แนวทางในเรื่องหลกัการจดักจิกรรม, แนวการ
จดักจิกรรมและแนวการวดัผลประเมนิผลในขอ้นัน้ๆ มคีวามส าคญั อยู่ในระดบัปานกลาง 

    1.51 - 2.50 หมายถงึ แนวทางในเรื่องหลกัการจดักจิกรรม, แนวการ
จดักจิกรรมและแนวการวดัผลประเมนิผลในขอ้นัน้ๆ มคีวามส าคญั อยู่ในระดบัน้อย 

    1.00 - 1.50 หมายถงึ แนวทางในเรื่องหลกัการจดักจิกรรม, แนวการ
จดักจิกรรมและแนวการวดัผลประเมนิผลในขอ้นัน้ๆ มคีวามส าคญั อยู่ในระดบัน้อยทีสุ่ด 

 
   6.  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมูล 

    6.1 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) (เกษม สาหร่ายทพิย ์2543: 194) 

IOC =  
เมื่อ   IOC  แทน  ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงค์ 

  แทน  ผลรวมของคะแนนความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ 
 

N  แทน  จ านวนผูเ้ชีย่วชาญ 
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     6.2 ค่าเฉลีย่ (Mean) (เกษม สาหร่ายทพิย ์2543 : 225) 

       =     
 

  เมื่อ       แทน  คะแนนเฉลีย่ 

     แทน  ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 
 

     แทน  จ านวนผูป้ระเมนิทัง้หมด 
 

   6.3 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (เกษม สาหร่าย
ทพิย ์2543 : 227)    

S.D.   =     
 

เมื่อ     S.D.   แทน  ค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน 

        แทน  ผลรวมของก าลงัสองของคะแนน 

       2  แทน  ผลรวมของคะแนนทัง้หมดยกก าลงัสอง 
 

             แทน  จ านวนขอ้มูลทัง้หมด   
 
6.4 การหาค่าความเชือ่มัน่ (Reliability) ใชสู้ตรสมัประสทิธิแ์อลฟา (Alpha)  

ของครอนบาค (Cronbach) (เกษม  สาหร่ายทพิย,์ 2543 : 190) ดงันี้ 

 
 

เมื่อ         แทน  ค่าความเชือ่มัน่ของแบบสอบถาม 
 

    แทน  จ านวนขอ้ของแบบทดสอบ 

       แทน  ความแปรปรวนของคะแนนรายขอ้ 

       แทน  ความแปรปรวนของคะแนนทัง้ฉบบั 
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     ขัน้ตอนท่ี 2  การสร้างและตรวจสอบคณุภาพกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างจิตสาธารณะ
ส าหรบันักเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น สงักดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้พืน้ฐาน  
         การวจิยัข ัน้ตอนที่ 2 เป็นการสร้าง ตรวจสอบและพฒันากจิกรรมรวมถงึเครื่องมอื
วดัและประเมนิพฤตกิรรมดา้นจติสาธารณะส าหรบันักเรยีน โดยผูว้จิยัน าขอ้มูลพืน้ฐานที่ศกึษา
จากแหล่งขอ้มูลต่างๆ ทัง้แนวคดิและทฤษฎี เอกสารและงานวจิยัที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการ
สมัภาษณ์และสอบถามผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างกิจกรรมอย่างมี
คุณภาพและเหมาะสมกบันกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้  
            1.  แหล่งข้อมูล 
       1.1 ผูเ้ชีย่วชาญทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์เกีย่วขอ้งกบัการสรา้งกจิกรรม
เพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะส าหรบันักเรียนระดับชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น  สงักดัส านักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน โดยเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  

    1.2 นักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพษิณุโลก เขต 1          

           2.  เครื่องมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
                 การสรา้งและตรวจสอบคุณภาพกจิกรรมเพื่อเสรมิสรา้งจติสาธารณะส าหรบั
นักเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน       
มเีครื่องมอืในการวจิยั คอื  

                   1. แบบประเมินความเหมาะสมของกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะ
ส าหรบันักเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านักงานคณะกรรมการการศกึษา      
ข ัน้พื้นฐาน เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อยและ
น้อยทีสุ่ด 
        2. แบบสังเกตพฤติกรรมด้านจิตสาธารณะ ซึ่งครูเป็นผู้ส ังเกต เป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั คอื มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อยและน้อยทีสุ่ด 

     3. วิธีด าเนินการสร้างเครื่องมือ 
        ในการวิจัยเพื่อการสร้างและตรวจสอบคุณภาพกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง            

จิตสาธารณะส าหรบันักเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านักงานคณะกรรมการ      
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน มขี ัน้ตอนดงันี้ 

    3.1 กจิกรรมเพื่อเสรมิสรา้งจติสาธารณะส าหรบันกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษา
ตอนตน้ สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ด าเนนิการโดย 

 



75 
 

                         3.1.1 ศกึษาเอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วขอ้ง รวมถงึขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการ
สัมภาษณ์และสอบถามเกี่ยวกับแนวทางการสร้างกิจกรรมเพื่ อเสริมสร้างจิตสาธารณะ           
เพื่อน ามาออกแบบและก าหนดกจิกรรม รวมถงึผูว้จิยัใชห้ลกัการเรยีนรูแ้ละการพฒันาคุณธรรม
จริยธรรมตามแนวคดิและทฤษฎี ดงันี้ 1) ทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสงัคม ของ Bandura      
2) ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรม ของ Pieget 3) ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรม ของ 
Kolhberg และ 4) แนวคดิดา้นการพฒันาจติพสิยัของ Bloom  
   3.1.2 ผู้วิจ ัยออกแบบร่ า งกิจกรรม เพื่ อมุ่ ง เ น้นการ เสริมสร้าง              
จิตสาธารณะ ส าหรับนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง            
จติสาธารณะประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลกัการและเหตุผล 2) แนวคดิพื้นฐาน                    
3) วตัถุประสงค์ 4) โครงสร้างกจิกรรม 5) วธิกีารจดัการเรยีนรู้ 6) เนื้อหา และ 7) การวดัและ
ประเมนิผล โดยผูว้จิยัไดใ้ชก้ระบวนการจดัการเรยีนรูท้ี่เน้นผูเ้รยีนส าคญั โดยใชก้ารท างานเป็น
กลุ่มให้นักเรยีนได้เรยีนรู้จากปัญหาและประสบการณ์จรงิในชุมชนของตนเอง มกีารวเิคราะห์ 
ส ารวจและน ามาสู่การลงมอืปฏบิตั ิท าให้นักเรยีนได้เรยีนรู้โดยการเชื่อมโยงจากหลกัการและ
จุดมุ่งหมายของกจิกรรมน าไปสู่การเกดิคุณลกัษณะดา้นจติสาธารณะ 
  ผู้วจิยัร่างกิจกรรมเสริมสร้างจิตสาธารณะ ส าหรบันักเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษา
ตอนตน้ สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน ประกอบด้วย หน่วยการเรยีนรู้ 3 
หน่วยการเรยีนรู้  6 แผนการจดักจิกรรม รวม 32 ชัว่โมง ดงันี้ 
 
ตาราง 2 โครงสรา้งกจิกรรมเสรมิสรา้งจติสาธารณะ 

หน่วยการ
เรียนรู้ 

แผนการ 
จดัการเรียนรู้ 

จดุประสงค ์
การเรียนรู้ 

วิธีการจดัการ
เรียนรู้ 

การวดัผลและ
ประเมินผล 

เวลา 
 

หน่วยการ
เรียนรู้ท่ี 1 

จติผอ่งใส  
ใจสาธารณะ 
(การม ี       
จติสาธารณะ 
ในตวัเอง) 

 1. จติสาธารณะ  
พาสะอาด 
2. ชืน่ชมนิยม   

 คนจติสาธารณะ 

 1. เพื่อใหน้กัเรยีน 
  อธบิายและยก 
ตวัอย่างการ     
  มจีติสาธารณะ       
  ในตนเองได ้
2. เพื่อใหน้กัเรยีนมี
ความตระหนกัและ
เหน็คุณคา่ของการ
มจีติสาธารณะ 
 

 กระบวนการ  
 เรยีนรูท้ีเ่น้น 
 ผูเ้รยีนเป็นส าคญั 
 โดยใชว้ธิสีอน 
 - แบบเน้นปัญหา 
(Problem-Based) 
 - กระบวนการคดิ 
  (Thinking-Based) 

1. สงัเกตการปฏบิตัิ
กจิกรรมสนทนา
กลุ่มระดมความคดิ 
2. สงัเกตพฤตกิรรม
การมสี่วนร่วมใน   
การท างานรายบคุคล 
3. สงัเกตพฤตกิรรม
การท างานกลุม่ 
4. การน าเสนอ
ผลงาน 
5. ตรวจใบงาน 

6 
 
4 
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ตาราง 2 (ต่อ) 

หน่วยการ
เรียนรู้  

แผนการ  
จดัการเรียนรู้  

จดุประสงค ์ 
การเรียนรู้  

วิธีการจดัการ
เรียนรู้  

การวดัผลและ
ประเมินผล  

เวลา 
 

หน่วยการ
เรียนรู้ท่ี 2  

ชมุชนสวย   
ดว้ย            
จติสาธารณะ  
(การม ี          
จติสาธารณะ 
ในตวัเอง,  
การม ี
จติสาธารณะ
ต่อผูอ้ ื่นและ
การม ี 
จติสาธารณะ
ต่อสงัคม)  
 

1. โรงเรยีน
สวยดว้ยมอื
เรา 
2. อาสาผูอ้ื่น     
สรรสรา้ง
ชมุชน 

1.เพื่อใหน้กัเรยีนมี
ทกัษะในการปฏบิตัิ
ตนตามแนวทาง 
จติสาธารณะได้
ถูกตอ้ง  
2. เพื่อใหน้กัเรยีนรู ้
คุณค่าของการให้
พรอ้มทีจ่ะชว่ยเหลอื 
แบ่งปัน ผูอ้ื่นและ
สงัคม 

 กระบวนการ  
 เรยีนรูท้ีเ่น้น 
 ผูเ้รยีนเป็นส าคญั 
 โดยใชว้ธิสีอน 
 - กระบวนการกลุม่ 
(Group Process 
Based) 
 - การท าโครงงาน 
 (Project-Based)  
 

1. สงัเกตการ
ปฏบิตักิจิกรรม
สนทนากลุ่มระดม
ความคดิ 
2. สงัเกต
พฤตกิรรมการมี
ส่วนร่วมในการ
ท างานรายบุคคล 
3. สงัเกต
พฤตกิรรมการ
ท างานกลุ่ม 
4. การน าเสนอ 
ผลงาน 
5. ตรวจใบงาน 

5 

 
7 

หน่วยการ
เรียนรู้ท่ี 3  

จติสาธารณะ         
จติแห่งความด ี 
(การม ี          
จติสาธารณะ
ในตวัเอง,การ 
มจีติสาธารณะ       
ต่อผูอ้ ื่นและ
การม ี           
จติสาธารณะ     
ต่อสงัคม ) 
 
 

1. แบ่งปัน
ประสบการณ์ 
จติสาธารณะ 
2. ตน้แบบ   
ความด ีวถิ ี     
จติสาธารณะ 

1. เพื่อใหน้กัเรยีน
รูจ้กัคุณค่าของการ
ใหก้าร
เอือ้เฟ้ือเผือ่แผ ่    
มจีติสาธารณะใน
ตนเองและสงัคม  
2 .เพื่อใหน้กัเรยีน
เขา้ใจความส าคญั
ของการดูแลรกัษา
สิง่ต่างๆของ
ส่วนรวม 

 กระบวนการ  
 เรยีนรูท้ีเ่น้น 
 ผูเ้รยีนเป็นส าคญั 
 โดยใชว้ธิสีอน 
 - กระบวนการ    
 กลุ่ม (Group  
 Process Based) 
 - การท าโครงงาน 
 (Project-Based)  
 

1. สงัเกตการ
ปฏบิตักิจิกรรม
สนทนากลุ่มระดม
ความคดิ 
2. สงัเกตพฤตกิรรม
การมสี่วนร่วม 
ในการท างาน
รายบุคคล 
3. สงัเกต
พฤตกิรรม 
การท างานกลุม่ 
4. การน าเสนอ      
ผลงาน 

5 
 
 
 
5 
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   3.1.3 ผู้วิจ ัยน าร่างกิจกรรมพร้อมแบบประเมินความเหมาะสมของ
กจิกรรม เสนออาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ์ พจิารณาตรวจสอบคุณภาพเบื้องตน้ โดยดูความ
ถูกตอ้งเหมาะสมของเนื้อหา ความครอบคลุม ความสอดคลอ้งตามนิยามศพัทเ์ฉพาะ ตลอดจน
การใชภ้าษาในการเขยีนขอ้ค าถาม ปรบัปรุงแบบร่างกจิกรรมและแบบประเมนิความเหมาะสม
ของกจิกรรมตามขอ้เสนอแนะ หลงัจากนัน้จงึน าเสนอใหแ้ก่ผูเ้ชีย่วชาญทีม่คีวามรูแ้ละเชีย่วชาญ
ในเรื่องการออกแบบและการจดักจิกรรม จ านวน 7 ท่าน ซึ่งประกอบดว้ย  

   1) รองศาสตราจารย ์ดร.สุนีย ์บุญพทิกัษ์ อาจารยป์ระจ าคณะ
ครุศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
       2) อาจารย์ ดร.ชลายุทธ์ ครุฑเมือง อาจารย์ประจ าคณะครุ
ศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดติถ์ 
        3) ดร. รุ่งทพิย ์ แผลงฤทธิ ์ กลุ่มส่งเสรมิการจดัการศกึษา  
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพษิณุโลก เขต 1 
     4) ดร. จนัทริา  จัน่ผอ่ง  ศกึษานิเทศน์ช านาญการพเิศษ 
 ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพษิณุโลก เขต 3 

    5) ดร. กรีต ิ จนัทรมณ ี ผูอ้ านวยการโรงเรยีนวดัหนองหลวง  
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพจิติร เขต 1 
     6) ดร.สมศร ีฐานะวฒุกิุล ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นป่าคาป่าม่วง 
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาแพร่ เขต 2 
     7) อาจารยล์ดัดา จุลวงศ ์ผูอ้ านวยการโรงเรยีนสตัยาไส   

  โดยประเมินความเหมาะสม ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วน 5 ระดบั คือ มากที่สุด 
มาก ปานกลาง น้อยและน้อยที่สุด ท าการประเมนิความเหมาะสมของกจิกรรมเพื่อเสรมิสรา้ง          
จิตสาธารณะส าหรบันักเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น  สงักดัส านักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

      3.2 สร้างแบบสงัเกตพฤติกรรมด้านจิตสาธารณะ ควบคู่กบัการออกแบบร่าง
กจิกรรม โดยจ าแนกพฤตกิรรมบ่งชีต้ามองคป์ระกอบของจติสาธารณะ ใน 3 ดา้น คอื ดา้นการ
มจีติสาธารณะในตนเอง ด้านการมจีติสาธารณะต่อผูอ้ ื่นและดา้นการมจีติสาธารณะต่อสงัคม มี
รายละเอยีดดงันี้ 

         1) ก าหนดจุดมุ่งหมายในการสรา้งแบบสงัเกตพฤตกิรรมดา้นจติสาธารณะ
ส าหรบันกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ เพื่อศกึษาความเทีย่งตรงเชงิโครงสรา้ง 

         2) ศกึษาทฤษฎแีละเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัพฤตกิรรมความมจีติสาธารณะ  
         3) เขียนนิยามของพฤติกรรมความมีจิตสาธารณะในรูปนิยามเชิง

ปฏบิตักิาร  
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         4) ก าหนดแนวโครงร่างเครื่องมอืและสร้างแบบสงัเกตพฤตกิรรมด้านจติ
สาธารณะ เพื่อวดัพฤตกิรรมเป็นเครื่องมอืในการวดัพฤตกิรรมความมจีติสาธารณะ  
          5) น าแบบสงัเกตพฤตกิรรมดา้นจติสาธารณะไปให้ผูเ้ชีย่วชาญทีม่คีวามรู้
และความสามารถในดา้นการวดัและประเมนิผลในการใชแ้บบสงัเกต จ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบ
ความสอดคล้องตามนิยามพฤตกิรรมจติสาธารณะ พจิารณาตรวจสอบในแต่ละขอ้ค าถามวา่วดั
ได้ตรงกบัพฤตกิรรมการมจีติสาธารณะหรอืไม่ โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนความคิดเห็น
ของผูเ้ชีย่วชาญ ดงันี้ (ลว้น สายยศ, และองัคณา สายยศ, 2543, น. 248-249) 
         คะแนนความคดิเหน็ +1 คอื เมื่อเหน็วา่มคีวามสอดคลอ้ง 
         คะแนนความคดิเหน็   0 คอื เมื่อไม่แน่ใจวา่มคีวามสอดคลอ้ง  
         คะแนนความคดิเหน็ - 1 คอื เมื่อเหน็วา่ไม่มคีวามสอดคลอ้ง 
ผูเ้ชีย่วชาญ จ านวน 5 ท่าน ประกอบไปดว้ย 
      1. รองศาสตราจารย ์ดร.สุนีย ์ บุญพทิกัษ์ อาจารยป์ระจ าคณะครุ
ศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร  

    2. อาจารย ์ดร.สวนีย ์ เสรมิสุข อาจารยป์ระจ าคณะครุศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิูลสงคราม พษิณุโลก 
         3. อาจารย ์ดร. ชลายุทธ ์ครุฑเมอืง อาจารยป์ระจ าคณะครุศาสตร ์
มหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดติถ ์
      4. อาจารย ์ดร. สุรตัน์ ขวญับญุจนัทร ์อาจารยป์ระจ าคณะ
ศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุร ี
         5. ดร. รุ่งทพิย ์ แผลงฤทธิ ์กลุ่มส่งเสรมิการจดัการศกึษา  
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพษิณุโลก เขต 1 
          6)  ผลการพจิารณาของผูเ้ชีย่วชาญ ความสอดคล้องของแบบสงัเกต มคี่า
ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่ง 0.80 - 1.00 อยู่ในเกณฑท์ีใ่ชไ้ดท้ัง้หมด 
         7) น าแบบสงัเกตมาทดลองใช้ (try out) กบัครูที่สอนระดบัมธัยมศกึษา
ตอนต้น โรงเรยีนวดับ้านดง จ านวน 3 คน โดยการสงัเกตนักเรยีนที่ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง 5 คน 
เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งชดัเจนของขอ้ค าถาม 
         8) น าผลการสงัเกตมาหาดชันีความสอดคล้องระหว่างผูป้ระเมนิ (Rater 
Agreement Index: RAI) เพื่อความชดัเจนและสื่อความได้ตรงกัน ผลการหาค่าดัชนีความ
สอดคลอ้งระหวา่งผูป้ระเมนิมคี่าเท่ากบั 0.96  
              9) น าแบบสังเกตเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาความถูกต้อง
สมบูรณ์อกีครัง้หนึ่ง น ามาปรบัปรุงแกไ้ขใหส้มบูรณ์ แล้วน าไปเกบ็ขอ้มูลกบักลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้น
การวจิยั 
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     4. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
           ผูว้จิยัด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ดงันี้ 
           ข้อมูลเชงิปริมาณ ผู้วจิยัได้ทดลองใช้กจิกรรมด้วยการขออนุญาตผู้บริหาร

โรงเรยีนและขออนุญาตครูผูส้อนกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน เพื่อขอด าเนินกจิกรรมระหว่างด าเนิน
กจิกรรมผูว้จิยัได้พฒันาปรบัปรุงกจิกรรมให้เหมาะสมกบัผูเ้รยีน หลงัจากนัน้ผูว้จิยั น าเสนอ
พร้อมแบบประเมนิกจิกรรมให้แก่ผูเ้ชีย่วชาญ เพื่อให้พจิารณาและประเมนิความเหมาะสมใน
ภาพรวมของกจิกรรม ส่วนการทดลองใชเ้ครื่องมอืวดัและประเมนิผลต่างๆ ได้ด าเนินการไป
พรอ้มกบัการด าเนินกจิกรรม 

          ข้อมูลเชงิคุณภาพ ผู้วจิยัด าเนินการขอค าปรกึษาจากผู้เชี่ยวชาญออกแบบ
กิจกรรม ครูผู้สอนกิจกรรมพฒันาผู้เรียนและสนทนา เพื่อการพฒันาปรงัปรุง กิจกรรมเพื่อ
เสริมสร้างจิตสาธารณะส าหรับนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น  สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

     5. การวิเคราะหข้์อมูล 
          ขอ้มูลเชงิปรมิาณ น าขอ้มูลทีไ่ดจ้ากผูเ้ชีย่วชาญมาปรบัปรุง เนื้อหา แผนล าดบั

กจิกรรม สื่อและเครื่องมอืวดัและประเมนิผล โดยน าเสนอขอ้มูลด้วยความถี่ ค่าเฉลี่ย และค่า
ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 

         ข้อมูลเชงิคุณภาพ การวเิคราะห์ข้อมูลในส่วนของบนัทึกการสอนและแบบ
ประเมนิต่างๆ ครูผูส้อนทีท่ดลองใชก้จิกรรม 
            ผู้วิจ ัยวิเคราะห์ข้อมูลของความเหมาะสมแต่ละข้อด้วยการหาค่าเฉลี่ยและ       
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการแปลความหมายของค่าเฉลี่ย ก าหนดเกณฑ์ ดงันี้ (บุญชม      
ศรสีะอาด. 2554: 100 - 103) 

   4.51 - 5.00 หมายถึง กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะส าหรับนักเรียน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด 

   3.51 - 4.50 หมายถึง กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะส าหรับนักเรียน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดบัมาก 

   2.51 - 3.50 หมายถึง กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะส าหรับนักเรียน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดบัปานกลาง 

   1.51 - 2.50 หมายถึง กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะส าหรับนักเรียน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน  มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดบัน้อย 
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   1.00 - 1.50 หมายถึง กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะส าหรับนักเรียน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดบัน้อยทีสุ่ด 

    
6.  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมูล 

6.1 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) (เกษม สาหร่ายทพิย ์2543: 194) 

IOC =  
เมื่อ   IOC  แทน  ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงค์ 

  แทน  ผลรวมของคะแนนความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ 
 

N  แทน  จ านวนผูเ้ชีย่วชาญ 

  6.2 ค่าเฉลีย่ (Mean) (เกษม สาหร่ายทพิย ์2543 : 225) 

       =     
 

  เมื่อ       แทน  คะแนนเฉลีย่ 

     แทน  ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 
 

     แทน  จ านวนผูป้ระเมนิทัง้หมด 
 

6.3 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (เกษม สาหร่ายทิพย์ 
2543 : 227)    

S.D.   =     
 

เมื่อ     S.D.   แทน  ค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน 

        แทน  ผลรวมของก าลงัสองของคะแนน 

       2  แทน  ผลรวมของคะแนนทัง้หมดยกก าลงัสอง 
 

             แทน  จ านวนขอ้มูลทัง้หมด   
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6.3 ค่าความสอดคล้องของผู้ประเมิน (RAI) (สุรชยั มีชาญ. 2547: 113-126)  
       

         RAI = 1 - 
∑ ∑ ∑ |Rmnk−R̅nk|

M
m=1

N
n=1

K
k=1

KN(M−1)(I−1)
 

 

เมื่อ     RAI    แทน  ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งผูป้ระเมนิ 
             Rmnk แทน  คะแนนทีไ่ดจ้ากผูป้ระเมนิคนที่ m ของนกัเรยีนคนที ่n   
                ในพฤตกิรรมที ่k 

         R̅nk แทน  คะแนนเฉลีย่ของนกัเรยีนคนที่ n ในพฤตกิรรมที ่k 
 

          K       แทน จ านวนของพฤตกิรรมบ่งชีท้ ัง้หมด 
      N  แทน จ านวนนกัเรยีนทัง้หมด 
      M       แทน จ านวนของผูป้ระเมนิทัง้หมด 
       I       แทน จ านวนของคะแนนทัง้หมดทีเ่ป็นไปได้ (ตามเกณฑก์าร

ใหค้ะแนน) 
 

 
ขัน้ตอนท่ี 3  การศึกษาผลการใช้กิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างจิตสาธารณะส าหรบั

นักเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น สงักดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พืน้ฐาน  

ขัน้ตอนการศกึษาผลการใช้กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะส าหรับนักเรียน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ผูว้จิยัได้
ประยุกต์ใช้หลกัการพฒันาด้านจิตพิสยั (Bloom, Madaus, and Hastings, 1981) โดยเป็น
การด าเนินการพฒันาจติพสิยัตัง้แต่ข ัน้การรบัรู้ถงึข ัน้การจดัระบบและใชก้ระบวนการจดัการ
เรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั 

   1.  กลุ่มเป้าหมาย 
          นักเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 โรงเรียนวดับ้านดง สงักดัส านักงานเขต

พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพษิณุโลก เขต 1 จ านวน 30 คน 
    2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 
         เครื่องมือที่ใช้ประเมินพฤติกรรมด้านจิตสาธารณะ คือ แบบสงัเกตพฤติกรรม

ด้านจติสาธารณะ จ านวน 20 ขอ้ โดยครูเป็นผูป้ระเมนิ ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วน 5 ระดบั คอื 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อยและน้อยที่สุด ใช้สงัเกตพฤติกรรมด้านจิตสาธารณะส าหรบั
นกัเรยีนหลงัการจดักจิกรรมแต่ละหน่วยการเรยีนรู้  
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         3.  วิธีด าเนินการวิจยั 
          3.1 ทดลองใช้กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะส าหรับนักเรียนระดับ          
ชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน ที่ผูว้จิยัสร้างขึน้ 
โดยก าหนดกลุ่มตวัอย่างส าหรบัทดลองใช้กิจกรรม คือนักเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 
โรงเรียนวัดบ้านดง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก  เขต 1               
ปีการศึกษา 2559 จ านวน 30 คน โดยใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  (Purposive 
Sampling)  
         3.2 ประเมินพฤติกรรมด้านจิตสาธารณะหลงัการใช้กิจกรรมการเสริมสร้าง          
จิตสาธารณะส าหรบันักเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พื้นฐาน โดยใชแ้บบสงัเกตพฤตกิรรมด้านจติสาธารณะ โดยให้ครูเป็นผูป้ระเมนิ 
จ านวน 3 คน ท าการประเมนิหลงัการใชก้จิกรรมแต่ละหน่วยการเรยีนรู้ รวมจ านวน 3 หน่วย
การเรยีนรู ้
         3.3 วเิคราะห์ผลการประเมนิพฤตกิรรมด้านจิตสาธารณะหลงัการใชก้จิกรรม
เพื่อเสรมิสรา้งจติสาธารณะส าหรบันกัเรยีนสงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  
           3.4 สรุปผลการทดลองใชก้จิกรรมเพื่อเสรมิสร้างจติสาธารณะส าหรบันกัเรยีน
สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  
    4. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

  ผู้ว ิจ ัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง  ประเมิน
คุณลกัษณะเชงิพฤติกรรมด้านจิตสาธารณะหลงัการใช้กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจติสาธารณะ
ส าหรบันักเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน 

  ข้อมูลเชงิปริมาณ วดัและประเมนิผลหลงัทดลองเกบ็รวบรวมข้อมูลด้วยแบบ
สงัเกตคุณลกัษณะเชงิพฤตกิรรมดา้นจติสาธารณะ ซึ่งครูเป็นผูป้ระเมนิ จ านวน 3 คน คอืผูว้จิยั 
ครูทีป่รกึษาและครูผูร้บัผดิชอบกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน  

        ข้อมูลเชิงคุณภาพ ระหว่างการทดลองผู้วิจ ัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยบนัทึก
ภาคสนาม (Filed note) บนัทกึหลงัการสอนของครูผูส้อน ขอ้มูลการสะท้อนความคดิเหน็ของ
นักเรียนต่อกิจกรรม  ข้อมูลในบนัทึกการเรียนรู้ของนักเรียนแล้วน ามาวเิคราะห์ข้อมูลเชิง
เนื้อหา 
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        5. วิเคราะหข้์อมูล  
              ผูว้จิยัวเิคราะหข์อ้มูล ดว้ยการหาค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ในการ
แปลความหมายของค่าเฉลีย่ ก าหนดเกณฑ ์ดงันี้ (บุญชม  ศรสีะอาด. 2554: 100 - 103) 

    4.51 - 5.00 หมายถงึ นกัเรยีนมกีารพฒันาพฤตกิรรมดา้นจติสาธารณะ อยู่ใน
ระดบัข ัน้การพฒันาเป็นลกัษณะนิสยั 

    3.51 - 4.50 หมายถงึ นกัเรยีนมกีารพฒันาพฤตกิรรมดา้นจติสาธารณะ อยู่ใน
ระดบัข ัน้การจดัระบบ 

    2.51 - 3.50 หมายถงึ นกัเรยีนมกีารพฒันาพฤตกิรรมดา้นจติสาธารณะ อยู่ใน
ระดบัข ัน้การเหน็คุณค่า 

    1.51 - 2.50 หมายถงึ นกัเรยีนมกีารพฒันาพฤตกิรรมดา้นจติสาธารณะ อยู่ใน
ระดบัข ัน้การตอบสนอง 

    1.00 - 1.50 หมายถงึ นกัเรยีนมกีารพฒันาพฤตกิรรมดา้นจติสาธารณะ อยู่ใน
ระดบัข ัน้การรบัรู ้

 
6. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมูล 

  6.1 ค่าเฉลีย่ (Mean) (เกษม สาหร่ายทพิย ์2543 : 225) 

       =     
    เมื่อ       แทน  คะแนนเฉลีย่ 

       แทน  ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 
 

                แทน  จ านวนผูป้ระเมนิทัง้หมด 
 
6.2 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (เกษม สาหร่ายทิพย์ 

2543 : 227)    

S.D.   =     
เมื่อ     S.D.  แทน  ค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน 

        แทน  ผลรวมของก าลงัสองของคะแนน 

       2  แทน  ผลรวมของคะแนนทัง้หมดยกก าลงัสอง 
 

             แทน  จ านวนขอ้มูลทัง้หมด   
 



84 
 

                 ขัน้ตอนท่ี 4  การศึกษาความคิดเหน็ต่อการใช้กิจกรรมเพ่ือเสริมสร้าง           
จิตสาธารณะ ส าหรบันักเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น สงักดัส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  
            ในการศึกษาความคิดเห็นต่อการใช้กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะ
ส าหรบันักเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้
พื้นฐาน  ผู้วจิยัประเมนิความคดิเหน็ต่อการใช้กจิกรรมด้วยแบบสอบถาม เพื่อศกึษาในด้าน
ความสะดวกในการน าไปใช้ ด้านความชดัเจนและความเหมาะสม ด้านการบรรลุวตัถุประสงค์
และดา้นประโยชน์และความคุม้ค่า โดยมรีายละเอยีดดงันี้     
         1.  แหล่งข้อมูล 
              ครูที่ด าเนินการสอนกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น 
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
จ านวน 15 คน โดยการเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
          2.  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 
                เครื่องมอืที่ใชป้ระเมนิกจิกรรมเพื่อเสรมิสร้างจติสาธารณะส าหรบันกัเรยีน
สงักดัส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน  คอืแบบสอบถามความคดิเหน็ต่อการใช้
กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะส าหรับนักเรียนระดับชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น  สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน  โดยผูว้จิยัสอบถามในด้านความสะดวกในการ
น าไปใช ้ด้านความชดัเจนและความเหมาะสม ด้านการบรรลุวตัถุประสงค์และด้านประโยชน์
และความคุม้ค่า โดยมวีธิสีรา้งเครื่องมอืดงันี้ 
      2.1 ผู้วจิยัน ารายละเอยีดของกจิกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะส าหรบั
นกัเรยีนสงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน มาก าหนดเป็นประเดน็ค าถาม 
     2.2 ผูว้จิยัสร้างแบบสอบถามเพื่อสอบถามความคดิเหน็ต่อการใชก้จิกรรม
ในด้านความสะดวกในการน าไปใช้ ด้านความชดัเจนและความเหมาะสม ด้านการบรรลุ
วตัถุประสงค์และด้านประโยชน์และความคุม้ค่า เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั คอื มาก
ทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อยและน้อยทีสุ่ด และขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิแบบปลายเปิด 
      2.3 ผูว้จิยัน าร่างแบบสอบถามความคดิเหน็ต่อการใชก้จิกรรมเพื่อเสริมสร้าง     
จติสาธารณะส าหรบันกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน เสนออาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ ์เพื่อพจิารณาตรวจสอบความเหมาะสมครอบคลุม
และการใชภ้าษา 
      2.4 น าขอ้เสนอแนะของอาจารย์ทีป่รกึษามาปรบัปรุงแกไ้ขและจดัท าแบบ 
สอบถามเพื่อประเมนิประสทิธผิลของกจิกรรมเพื่อเสรมิสรา้งจติสาธารณะส าหรบันกัเรยีนระดบั         
ชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ สงักดัส านกังานคณะกรรมการ การศกึษาขัน้พืน้ฐานฉบบัสมบูรณ์ 
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         3.  วิธีด าเนินการวิจยั  
               3.1 ผูว้จิยัขอความอนุเคราะหจ์ากมหาวทิยาลยัราชภฎัพบิูลสงครามในการ
ท าหนังสอืถงึผูบ้รหิารสถานศกึษา เพื่อขอความอนุเคราะหใ์ห้ครูที่สอนกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน
ตอบแบบสอบถาม 
        3.2 ผู้วิจ ัยด าเนินการส่งและเก็บแบบสอบถามด้วยตัวเอง โดยแนบ 1) 
กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะส าหรับนักเรียนระดับชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น สังกัด
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 2) แบบสอบถามความคดิเหน็ต่อการใชก้จิกรรม
เพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะส าหรบันักเรียนระดับชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น  สงักดัส านักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  
             3.3 รวบรวมผลการประเมนิ มาวเิคราะหข์อ้มูล 
         3.4 น าผลการประเมนิไปท าการปรบัปรุงกจิกรรมเพือ่เสรมิสรา้งจติสาธารณะ
ส าหรบันกัเรยีนสงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ใหม้คีวามสมบูรณ์ต่อไป 
       4. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
            ผูว้จิยัด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างดว้ยตนเอง โดยการส่ง 
กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะพร้อมคู่มือ และแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการ              
ใช้กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะส าหรบันักเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น  สงักดั
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
          5. วิเคราะหข้์อมูล  
             ผูว้จิยัวเิคราะห์ขอ้มูล ด้วยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการ
แปลความหมายของค่าเฉลีย่ ก าหนดเกณฑ ์ดงันี้ (บุญชม  ศรสีะอาด. 2554: 100 - 103) 

   4.51 - 5.00 หมายถึง กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะส าหรับนักเรียน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน มีความ
สะดวกในการน าไปใช้ มคีวามชดัเจนและความเหมาะสม บรรลุวตัถุประสงค์และมปีระโยชน์
คุม้ค่า อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด 

   3.51 - 4.50 หมายถงึ ม ีกจิกรรมเพื่อเสรมิสร้างจติสาธารณะส าหรบันักเรยีน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน มีความ
สะดวกในการน าไปใช้ มคีวามชดัเจนและความเหมาะสม บรรลุวตัถุประสงค์และมปีระโยชน์
คุม้ค่า อยู่ในระดบัมาก 

   2.51 - 3.50 หมายถึง กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะส าหรับนักเรียน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน มีความ
สะดวกในการน าไปใช้ มคีวามชดัเจนและความเหมาะสม บรรลุวตัถุประสงค์และมปีระโยชน์
คุม้ค่า อยู่ในระดบัปานกลาง 
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   1.51 - 2.50 หมายถึง กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะส าหรับนักเรียน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน มีความ
สะดวกในการน าไปใช้ มคีวามชดัเจนและความเหมาะสม บรรลุวตัถุประสงค์และมปีระโยชน์
คุม้ค่า อยู่ในระดบัน้อย 

   1.00 - 1.50 หมายถึง กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะส าหรับนักเรียน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน มีความ
สะดวกในการน าไปใช้ มคีวามชดัเจนและความเหมาะสม บรรลุวตัถุประสงค์และมปีระโยชน์
คุม้ค่า อยู่ในระดบัน้อยทีสุ่ด 

    
6. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมูล 

  6.1 ค่าเฉลีย่ (Mean) (เกษม สาหร่ายทพิย ์2543 : 225) 

       =     
    เมื่อ       แทน  คะแนนเฉลีย่ 

       แทน  ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 
 

                แทน  จ านวนผูป้ระเมนิทัง้หมด 
 

6.2 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (เกษม สาหร่ายทิพย์ 
2543 : 227)    

S.D.   =     
เมื่อ     S.D.  แทน  ค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน 

        แทน  ผลรวมของก าลงัสองของคะแนน 

       2  แทน  ผลรวมของคะแนนทัง้หมดยกก าลงัสอง 
 

             แทน  จ านวนขอ้มูลทัง้หมด   
 

 
 


