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บทที่ 3
วิธีการดาเนินการวิจยั
การวิจ ัย การพัฒ นากิจ กรรมเพื่อ เสริม สร้า งจิต สาธารณะส าหรับ นัก เรีย นสัง กัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ น้ ฐาน ใช้วธิ ดี าเนินการวิจยั ลักษณะการวิจยั และพัฒนา
(Research & Development) แบ่งออกเป็ น 4 ขันตอน
้
ดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 การศึก ษาสภาพ ปั ญ หาและแนวทางในการสร้ า งกิจ กรรมเพื่อ
เสริม สร้ า งจิต สาธารณะส าหรับ นั ก เรีย นระดับ ชัน้ มัธ ยมศึก ษาตอนต้ น สัง กัด ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ขัน้ ตอนที่ 2 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะ
ส าหรับ นัก เรีย นระดับ ชัน้ มัธ ยมศึก ษาตอนต้น สัง กัด ส านัก งานคณะกรรมการการศึก ษา
ขัน้ พืน้ ฐาน
ขัน้ ตอนที่ 3 การศึกษาผลการใช้กจิ กรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะสาหรับนักเรียน
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ น้ ฐาน
ขัน้ ตอนที่ 4 การศึกษาความคิดเห็นต่อการใช้กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะ
สาหรับนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ น้ ฐาน

66
ขัน้ ตอน

ผลผลิ ต

1. ศึกษาสภาพปัญหาในการพัฒนากิ จกรรม
1.1 เอกสารงานวิจยั และแนวคิดทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้อง
เพื่อนามาวิเคราะห์ความสาคัญของจิตสาธารณะและแนว
ทางการเสริมสร้างจิตสาธารณะ
1.2 สัมภาษณ์ผทู้ รงคุณวุฒ ิ
1.3 สอบถามผูบ้ ริหารสถานศึกษาและครูผทู้ ม่ี สี ่วนเกีย่ วข้อง

2. สร้างกิ จกรรมและตรวจสอบคุณภาพกิ จกรรม
1. ร่างเอกสารกิจกรรม
2. สร้างเอกสารประกอบกิจกรรมได้แก่ แผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรูแ้ ละแบบวัดพฤติกรรมด้านจิตสาธารณะสาหรับ
นักเรียน
3. สร้างเครื่องมือประเมินคุณภาพความเหมาะสมกิจกรรม
และเครื่องมือประเมินความสอดคล้องแบบวัดพฤติกรรม
ด้านจิตสาธารณะสาหรับนักเรียน
4. ผูเ้ ชีย่ วชาญประเมินคุณภาพความเหมาะสมกิจกรรมและ
ประเมินความสอดคล้องของแบบวัดพฤติกรรมด้าน
จิตสาธารณะสาหรับนักเรียน

3. ศึกษาผลการใช้กิจกรรม
3.1 ทดลองใช้กจิ กรรม
3.2 สังเกตพัฒนาการคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นการมี
จิตสาธารณะสาหรับนักเรียน
4. ศึกษาความคิ ดเห็นต่อการใช้กิจกรรม
- ด้านความสะดวกในการนาไปใช้
- ด้านความชัดเจนและความเหมาะสม
- ด้านการบรรลุวตั ถุประสงค์
- ด้านประโยชน์และความคุม้ ค่า

ภาพ 3 ขันตอนการวิ
้
จยั

ข้อมูลในการสร้างและพัฒนา
กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะสาหรับ
นักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน

ความเหมาะสมของกิจกรรมเพื่อ
เสริมสร้างจิตสาธารณะสาหรับนักเรียน
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น
สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน

จิตสาธารณะของนักเรียน
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น

ความคิดเห็นต่อการใช้กจิ กรรม
เพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะสาหรับนักเรียน
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พื้นฐาน

67
ขัน้ ตอนที่ 1 การศึกษาสภาพ ปัญหาและแนวทางสร้างกิ จกรรมเพื่อเสริ มสร้าง
จิ ตสาธารณะสาหรับนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. แหล่งข้อมูล
1.1 กลุ่มผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ ประกอบด้วย
1) ผูม้ ปี ระสบการณ์ดา้ นพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ได้แก่
1.1) พระมหาวุฒชิ ยั วชิรเมธี ศูนย์วปิ ั สสนาสากลไร่เชิญตะวัน ตาบล
ห้วยสัก อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
1.2) ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ผูบ้ ริหารสูงสุดโรงเรียนสัตยาไส
ตาบลลานารายณ์ อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
2) ผูท้ รงคุณวุฒ ิ ทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารระดับสูงในสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพื
้ น้ ฐาน ซึ่งมีความรูแ้ ละความสามารถในเรื่องแนวทางหรือกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน ได้แก่
2.1) ดร.รังสรรค์ มณีเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ น้ ฐาน
2.2) ดร.พิษณุ ตุลสุข ผูต้ รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ
1.2 กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาและครู
ในโรงเรีย นขยายโอกาสทางการศึก ษา สัง กัด ส านักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลก เขต 1 รายละเอียดกลุ่มผูต้ อบแบบสอบถามมีดงั นี้
1) ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จานวน 40 คน
2) รองผูอ้ านวยการหรือผูช้ ่วยผูอ้ านวยการ โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จานวน 40 คน
3) ครูหวั หน้างานวิชาการ ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จานวน 40 คน
4) ครูผรู้ บั ผิดชอบกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน ในโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษาสังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพิษณุ โลก เขต 1 จานวน 40 คน
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2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
2.1 แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ใช้สมั ภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒ ิเป็ น
แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structure Interview) จานวน 1 ฉบับ โดยแบ่งเป็ น 2
ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สัมภาษณ์เกีย่ วกับข้อมูลทัวไปของผู
่
ใ้ ห้สมั ภาษณ์
ตอนที่ 2 สัมภาษณ์เกี่ยวกับสภาพ ปั ญหาและแนวทางในการใช้กจิ กรรม
สร้างเสริมจิตสาธารณะ สาหรับนักเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ น้ ฐาน
2.2 แบบสอบถามทีม่ โี ครงสร้างหรือปลายปิ ด (Close-ended Form) ใช้สอบถาม
ผูบ้ ริหารสถานศึกษาและครู โดยมีกรอบคาถามดังนี้ แนวทางในการสร้างและพัฒนากิจกรรม
เพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะ ซึ่งเป็ นแบบสอบถามตามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
5 ระดับ คือ ระดับมากทีส่ ุด มาก ปานกลาง น้อยและน้อยทีส่ ุด
3. วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
ในขัน้ ตอนที่ 1 นามาใช้เป็ นแนวทางในการกาหนด ตรวจสอบพฤติกรรมบ่งชี้
และแนวทางการพัฒ นากิจ กรรมเพื่อ เสริม สร้ า งจิต สาธารณะ ส าหรับ นั ก เรีย นระดับ ชัน้
มัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ น้ ฐาน ผูว้ จิ ยั ดาเนินการดังนี้
3.1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากแหล่งข้อมูลเอกสาร ประกอบด้วยตารา เอกสาร
และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับจิตสาธารณะ แนวคิดและ
ทฤษฎีเกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้าง
จิตสาธารณะ นามาสังเคราะห์และวิเคราะห์เนื้อหาตามประเด็นทีศ่ กึ ษา
3.2 สัม ภาษณ์ ผู้ท รงคุ ณ วุ ฒ ิด้ว ยแบบสัม ภาษณ์ แ บบกึ่ง โครงสร้ า ง (SemiStructure Interview) โดยสัมภาษณ์เกี่ยวกับสภาพปั ญหาและแนวทางในการสร้างและพัฒนา
กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะ สาหรับนักเรียนระดับชันมั
้ ธยมศึกษา
3.3 สอบถามผู้บ ริห ารสถานศึก ษาและครู ในโรงเรีย นขยายโอกาสทาง
การศึก ษา สัง กัด ส านัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึกษาประถมศึก ษาพิษ ณุ โ ลก เขต 1 จ านวน 40
โรงเรียน จานวน 160 คน ด้วยแบบสอบถามทีม่ โี ครงสร้างหรือปลายปิ ด (Close-ended Form)
ในเรื่องแนวทางในการสร้างและพัฒนากิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะ
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การสร้างเครื่องมือในการวิ จยั
1. แบบสัม ภาษณ์ แ บบกึ่ง โครงสร้า ง (Semi-Structure Interview) แบ่ ง เป็ น
2 ตอน
ตอนที่ 1 สัมภาษณ์เกีย่ วกับข้อมูลทัวไปของผู
่
ใ้ ห้สมั ภาษณ์
ตอนที่ 2 สัมภาษณ์เกีย่ วกับสภาพปั ญหาและแนวทางในการสร้างกิจกรรม
เสริม สร้ า งจิต สาธารณะ ส าหรับ นั ก เรีย นระดับ ชัน้ มัธ ยมศึก ษาตอนต้ น สัง กัด ส านัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน โดยมีวธิ สี ร้างเครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1) ศึกษารายละเอียดเกีย่ วกับสาระสาคัญในเรื่องการเสริมสร้างจิตสาธารณะ
สาหรับนักเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ น้ ฐาน จากเอกสาร ตารา วารสาร
และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อกาหนดประเด็นในการสัมภาษณ์
2) ก าหนดประเด็น ในเรื่อ งสภาพ ปั ญ หาและแนวทางในการสร้า งเสริม
จิตสาธารณะ สาหรับนักเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ น้ ฐาน
3) นาร่างแบบสัมภาษณ์เสนออาจารย์ทป่ี รึกษาเพื่อพิจารณาตรวจสอบความ
เหมาะสมและการใช้ภาษา
4) ปรับปรุงแก้ไขแบบสัมภาษณ์ ตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ทป่ี รึกษา
2. แบบสอบถามเพื่อใช้ในการสอบถามแนวทางการสร้างกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง
จิตสาธารณะ สาหรับนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน มีขนั ้ ตอนในการดาเนินงานดังนี้
1) ศึก ษารายละเอีย ดเกี่ย วกับ สาระสาคัญในเรื่อ งแนวทางการเสริมสร้าง
จิตสาธารณะ สาหรับนักเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน จากเอกสาร
ตารา วารสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อเป็ นข้อมูล ในการกาหนดโครงสร้างของแบบสอบถาม
2) ศึกษาวิธกี ารสร้างแบบสอบถาม แล้วสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมด้าน
แนวทางการสร้า งและพัฒ นากิจ กรรมเพื่อ เสริม สร้า งจิต สาธารณะของนัก เรีย นระดับ ชัน้
มัธ ยมศึก ษาตอนต้ น โดยเป็ น แบบสอบถามตามมาตราส่ ว นประมาณค่ า (Rating Scale)
5 ระดับ คือ ระดับมากทีส่ ุด มาก ปานกลาง น้อยและน้อยทีส่ ุด
3) นาแบบสอบถามที่สร้างเสร็จแล้ วนาเสนออาจารย์ท่ปี รึกษาวิทยานิพนธ์
เพื่อตรวจสอบความครอบคลุมของเนื้อหา ความถูกต้องของภาษาและความชัดเจนในข้อความ
เพื่อนามาปรับปรุงแก้ไข
4) นาแบบสอบถามทีป่ รับปรุงเรียบร้อยแล้ว ให้ผเู้ ชีย่ วชาญ ที่มคี วามชานาญ
ในเรื่องการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล จานวน 5 ท่าน ตรวจสอบความ
ตรงตามเนื้อหา (Content Validity) โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ซึ่งประกอบไปด้วย
4.1) อาจารย์ ดร. ปั ณณวิทย์ ใบกุหลาบ อาจารย์ประจาคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก
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4.2) อาจารย์ ดร. สุรตั น์ ขวัญบุญจันทร์ อาจารย์ประจาคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
4.3) ดร. สมศรี ฐานะวุฒกิ ุล ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านป่ าคาป่ าม่วง
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2
4.4) ดร. รุ่งทิพย์ แผลงฤทธิ ์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
4.5) ดร. มานพ เมฆเกตุ ผูอ้ านวยการโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
โดยให้ผเู้ ชีย่ วชาญตรวจสอบว่าข้อคาถามนัน้ สอดคล้องกับประเด็นทีก่ าหนดหรือไม่
โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญ ดังนี้ (ล้วน สายยศ, และอังคณา
สายยศ, 2543, น. 248-249)
คะแนนความคิดเห็น +1 คือ เมื่อเห็นว่ามีความสอดคล้อง
คะแนนความคิดเห็น 0 คือ เมื่อไม่แน่ใจว่ามีความสอดคล้อง
คะแนนความคิดเห็น - 1 คือ เมื่อเห็นว่าไม่มคี วามสอดคล้อง
5) เมื่อได้ผลการพิจารณาจากผูเ้ ชีย่ วชาญ ผูว้ จิ ยั คัดเลือกข้อคาถามทีไ่ ด้
ค่าดัชนีความสอดคล้องตัง้ แต่ 0.5 ขึน้ ไปมาใช้สาหรับข้อคาถาม บางข้อทีผ่ เู้ ชีย่ วชาญเสนอแนะ
เพิ่มเติม ผู้วจิ ยั ได้ปรับปรุงแก้ไขให้มีความสมบูรณ์ ชัดเจนยิ่งขึน้ ซึ่งแบบสอบถามมีค่าดัชนี
ความสอดคล้อง 1.00 ทุกข้อ
6) ทดลองใช้ (try out) แบบสอบถามกับผูบ้ ริหารและครู โรงเรียนวัดบ้านดง
สัง กัด ส านั ก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาพิษ ณุ โ ลก เขต 1 จ านวน 20 คน เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนของข้อคาถาม
7) หาความเชื่ อ มัน่ (Reliability) เพื่ อ ตรวจสอบว่ า ค าถามสามารถสื่ อ
ความหมายตรงตามความต้องการตลอดจนมีความเหมาะสมหรือไม่ มีความยากง่ายเพียงใด
โดยใช้วธิ ขี องครอนบาค (Cronbach’ Alpha) โดยใช้เกณฑ์ท่ยี อมรับทีค่ ่ามากกว่า 0.70 ผลการ
หาความเชือ่ มันของแบบสอบถามเพื
่
่อสอบถามข้อมูลเกีย่ วกับแนวทางในการสร้างกิจกรรมเพื่อ
เสริมสร้างจิตสาธารณะสาหรับนักเรียนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้น มีค่าเท่ากับ 0.86
8) นาแบบสอบถามเสนออาจารย์ทป่ี รึกษาเพื่อพิจารณาความถูกต้องสมบูรณ์
อีกครัง้ หนึ่ง นามาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ แล้วนาไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั
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4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในขัน้ ตอนการศึกษาข้อมูลพื้นฐานนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากแหล่งข้อมูล 2 แหล่ง ประกอบด้วยแหล่งข้อมูลทีเ่ ป็ นเอกสารและแหล่งข้อมูลจากบุคคลโดย
ดาเนินการเก็บรวบรวมดังนี้
แหล่งข้อมูลทีเ่ ป็ นเอกสาร
เป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่เป็ นเอกสารมาศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์
เนื้อหาจากเอกสาร เพื่อกาหนดประเด็นทีต่ อ้ งการศึกษา โดยผูว้ จิ ยั ได้กาหนดประเด็นในเรื่องที่
ต้องการศึกษาได้แก่ พฤติกรรมจิตสาธารณะในปั จจุบนั ของนักเรียนและแนวทางในการสร้าง
และพัฒนากิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะสาหรับนักเรียนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้น
แหล่งข้อมูลจากบุคคล
ผูว้ จิ ยั ดาเนินการสัมภาษณ์ผทู้ รงคุณวุฒ ิ โดยใช้แบบสัมภาษณ์ ภาคเรียนที่ 2
ปี การศึกษา 2558 โดยผูว้ จิ ยั ดาเนินการขอหนังสือขอความอนุ เคราะห์ในการเก็บข้อมูล จาก
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก เพื่อขอนัดสัมภาษณ์และดาเนินการ
สัมภาษณ์ ด้วยตัวเอง เพื่อสืบเสาะข้อมู ลต่ างๆ ประกอบด้ วย สภาพ ปั ญหาพฤติกรรมด้ า น
จิตสาธารณะในปั จ จุ บ ัน รวมถึง แนวทางการเพื่อ สร้ า งและพัฒ นากิจ กรรมเพื่อ เสริม สร้ า ง
จิตสาธารณะ โดยผูว้ จิ ยั ได้ขออนุญาตบันทึกเสียงการสัมภาษณ์
ผูว้ จิ ยั ใช้แบบสอบถาม เพื่อสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างเพื่อศึกษาแนวทางการ
สร้างและพัฒนากิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะสาหรับนักเรียนระดับ ชัน้ มัธยมศึก ษา
ตอนต้น
โดยดาเนินการตามขันตอนดั
้
งนี้
1) ทาหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูล จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงครามพิษณุ โลก เพื่อจัดทาหนังสือถึงผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนที่เป็ นกลุ่ม
ตัวอย่างเพื่อขอความอนุ เคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจยั จากผูบ้ ริหารสามศึกษา
และครูทเ่ี ป็ นกลุ่มตัวอย่าง
2) นาหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพือ่ การวิจยั ไปประสานกับผูบ้ ริหาร
สถานศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านั กงานเขตพื้นที่การศึก ษา
ประถมศึกษา พิษ ณุ โ ลกเขต 1 จ านวน 40 โรงเรีย น เพื่อ เก็บ รวบรวมข้อ มู ล จากผู้บ ริห าร
สถานศึก ษาและครู จ านวน160 คน โดยส่ ง เอกสารและขอเก็บ คืน ทัง้ ด้ว ยตัว เองและทาง
ไปรษณีย์ ได้รบั เอกสารคืน จานวน 160 ชุด คิดเป็ นร้อยละ 100
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5. วิ เคราะห์ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
5.1 วิเคราะห์ดชั นีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถาม
5.2 วิเคราะห์ค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้การหา
ค่าสัมประสิทธิ ์แอลฟ่ าของวิธขี องครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient)
̅ ) และค่า
5.3 วิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบตรวจสอบคุณภาพโดยหาค่าเฉลี่ย (×
เบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.)
ผู้ ว ิจ ัย วิเ คราะห์ ข้ อ มู ล ของแบบสอบถาม ด้ ว ยการหาค่ า เฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการแปลความหมายของค่าเฉลี่ย กาหนดเกณฑ์ ดังนี้ (บุญชม
ศรีสะอาด. 2554: 100 - 103)
4.51 - 5.00 หมายถึง แนวทางในเรื่องหลักการจัดกิจกรรม, แนวการ
จัดกิจกรรมและแนวการวัดผลประเมินผลในข้อนัน้ ๆ มีความสาคัญ อยู่ในระดับมากทีส่ ุด
3.51 - 4.50 หมายถึง แนวทางในเรื่องหลักการจัดกิจกรรม, แนวการ
จัดกิจกรรมและแนวการวัดผลประเมินผลในข้อนัน้ ๆ มีความสาคัญ อยู่ในระดับมาก
2.51 - 3.50 หมายถึง แนวทางในเรื่องหลักการจัดกิจกรรม, แนวการ
จัดกิจกรรมและแนวการวัดผลประเมินผลในข้อนัน้ ๆ มีความสาคัญ อยู่ในระดับปานกลาง
1.51 - 2.50 หมายถึง แนวทางในเรื่องหลักการจัดกิจกรรม, แนวการ
จัดกิจกรรมและแนวการวัดผลประเมินผลในข้อนัน้ ๆ มีความสาคัญ อยู่ในระดับน้อย
1.00 - 1.50 หมายถึง แนวทางในเรื่องหลักการจัดกิจกรรม, แนวการ
จัดกิจกรรมและแนวการวัดผลประเมินผลในข้อนัน้ ๆ มีความสาคัญ อยู่ในระดับน้อยทีส่ ุด
6. สถิ ติที่ใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล
6.1 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) (เกษม สาหร่ายทิพย์ 2543: 194)
IOC =
เมื่อ IOC แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์
แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญ
N แทน จานวนผูเ้ ชีย่ วชาญ
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6.2 ค่าเฉลีย่ (Mean) (เกษม สาหร่ายทิพย์ 2543 : 225)
=
เมื่อ

แทน คะแนนเฉลีย่
แทน ผลรวมของคะแนนทัง้ หมด
แทน จานวนผูป้ ระเมินทัง้ หมด

6.3 ค่ า ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (เกษม สาหร่าย
ทิพย์ 2543 : 227)
S.D. =
เมื่อ

S.D. แทน ค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน
แทน ผลรวมของกาลังสองของคะแนน
2

แทน ผลรวมของคะแนนทัง้ หมดยกกาลังสอง
แทน จานวนข้อมูลทัง้ หมด

6.4 การหาค่าความเชือ่ มัน่ (Reliability) ใช้สูตรสัมประสิทธิแอลฟา
(Alpha)
์
ของครอนบาค (Cronbach) (เกษม สาหร่ายทิพย์, 2543 : 190) ดังนี้

เมื่อ

แทน ค่าความเชือ่ มันของแบบสอบถาม
่
แทน จานวนข้อของแบบทดสอบ
แทน ความแปรปรวนของคะแนนรายข้อ
แทน ความแปรปรวนของคะแนนทัง้ ฉบับ

74
ขัน้ ตอนที่ 2 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพกิ จกรรมเพื่อเสริ มสร้างจิ ตสาธารณะ
สาหรับนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน
การวิจยั ขัน้ ตอนที่ 2 เป็ นการสร้าง ตรวจสอบและพัฒนากิจกรรมรวมถึงเครื่องมือ
วัดและประเมินพฤติกรรมด้านจิตสาธารณะสาหรับนักเรียน โดยผูว้ จิ ยั นาข้อมูลพืน้ ฐานที่ศกึ ษา
จากแหล่งข้อมูล ต่างๆ ทัง้ แนวคิดและทฤษฎี เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการ
สัมภาษณ์และสอบถามผู้ท่มี ีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อ ใช้เ ป็ น แนวทางในการสร้างกิจกรรมอย่ า งมี
คุณภาพและเหมาะสมกับนักเรียนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้น
1. แหล่งข้อมูล
1.1 ผูเ้ ชีย่ วชาญทีม่ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์เกีย่ วข้องกับการสร้างกิจกรรม
เพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะสาหรับนัก เรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน โดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
1.2 นัก เรีย นระดับ ชัน้ มัธ ยมศึก ษาตอนต้น โรงเรีย นขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
การสร้างและตรวจสอบคุณภาพกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะสาหรับ
นักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
มีเครื่องมือในการวิจยั คือ
1. แบบประเมินความเหมาะสมของกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะ
สาหรับนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึก ษา
ขัน้ พื้นฐาน เป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อยและ
น้อยทีส่ ุด
2. แบบสัง เกตพฤติก รรมด้า นจิต สาธารณะ ซึ่ง ครู เ ป็ น ผู้ส ัง เกต เป็ น แบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ มากทีส่ ุด มาก ปานกลาง น้อยและน้อยทีส่ ุด
3. วิ ธีดาเนิ นการสร้างเครื่องมือ
ในการวิจ ัย เพื่อ การสร้า งและตรวจสอบคุ ณ ภาพกิจ กรรมเพื่ อ เสริม สร้ า ง
จิตสาธารณะสาหรับนักเรียนระดับ ชัน้ มัธยมศึก ษาตอนต้น สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน มีขนั ้ ตอนดังนี้
3.1 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะสาหรับนักเรียนระดับชันมั
้ ธยมศึกษา
ตอนต้น สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ น้ ฐาน ดาเนินการโดย
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3.1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกีย่ วข้อง รวมถึงข้อมูลทีไ่ ด้จากการ
สัม ภาษณ์ แ ละสอบถามเกี่ย วกับ แนวทางการสร้ า งกิจ กรรมเพื่ อ เสริม สร้ า งจิต สาธารณะ
เพื่อนามาออกแบบและกาหนดกิจกรรม รวมถึงผูว้ จิ ยั ใช้หลักการเรียนรูแ้ ละการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมตามแนวคิดและทฤษฎี ดังนี้ 1) ทฤษฎีการเรียนรู้ทางปั ญญาสังคม ของ Bandura
2) ทฤษฎีพ ัฒ นาการทางจริย ธรรม ของ Pieget 3) ทฤษฎีพ ัฒ นาการทางจริย ธรรม ของ
Kolhberg และ 4) แนวคิดด้านการพัฒนาจิตพิสยั ของ Bloom
3.1.2 ผู้ ว ิ จ ั ย ออกแบบร่ า งกิ จ กรรมเพื่ อ มุ่ ง เน้ น การเสริ ม สร้ า ง
จิต สาธารณะ ส าหรับ นั ก เรีย นระดับ ชัน้ มัธ ยมศึก ษาตอนต้ น ซึ่ ง กิจ กรรมเพื่อ เสริม สร้า ง
จิตสาธารณะประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลักการและเหตุผล 2) แนวคิดพื้นฐาน
3) วัตถุประสงค์ 4) โครงสร้างกิจกรรม 5) วิธกี ารจัดการเรียนรู้ 6) เนื้อหา และ 7) การวัดและ
ประเมินผล โดยผูว้ จิ ยั ได้ใช้กระบวนการจัดการเรียนรูท้ ่เี น้นผูเ้ รียนสาคัญ โดยใช้การทางานเป็ น
กลุ่มให้นักเรียนได้เรียนรู้จากปั ญหาและประสบการณ์จริงในชุมชนของตนเอง มีการวิเคราะห์
สารวจและนามาสู่การลงมือปฏิบตั ิ ทาให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการเชื่อมโยงจากหลักการและ
จุดมุ่งหมายของกิจกรรมนาไปสู่การเกิดคุณลักษณะด้านจิตสาธารณะ
ผู้วจิ ยั ร่างกิจกรรมเสริมสร้างจิตสาธารณะ สาหรับนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึก ษา
ตอนต้น สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ประกอบด้วย หน่ วยการเรียนรู้ 3
หน่ วยการเรียนรู้ 6 แผนการจัดกิจกรรม รวม 32 ชัวโมง
่ ดังนี้
ตาราง 2 โครงสร้างกิจกรรมเสริมสร้างจิตสาธารณะ
หน่ วยการ
แผนการ
เรียนรู้
จัดการเรียนรู้
หน่ วยการ
เรียนรู้ที่ 1
จิตผ่องใส
ใจสาธารณะ
(การมี
จิตสาธารณะ
ในตัวเอง)

จุดประสงค์
การเรียนรู้

1. จิตสาธารณะ 1. เพื่อให้นกั เรียน
พาสะอาด
อธิบายและยก
2. ชืน่ ชมนิยม ตัวอย่างการ
คนจิตสาธารณะ มีจติ สาธารณะ
ในตนเองได้
2. เพื่อให้นกั เรียนมี
ความตระหนักและ
เห็นคุณค่าของการ
มีจติ สาธารณะ

วิ ธีการจัดการ
เรียนรู้
กระบวนการ
เรียนรูท้ เ่ี น้น
ผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ
โดยใช้วธิ สี อน
- แบบเน้นปั ญหา
(Problem-Based)
- กระบวนการคิด
(Thinking-Based)

การวัดผลและ
ประเมิ นผล

เวลา

1. สังเกตการปฏิบตั ิ 6
กิจกรรมสนทนา
กลุ่มระดมความคิด 4
2. สังเกตพฤติกรรม
การมีส่วนร่วมใน
การทางานรายบุคคล
3. สังเกตพฤติกรรม
การทางานกลุม่
4. การนาเสนอ
ผลงาน
5. ตรวจใบงาน
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ตาราง 2 (ต่อ)
หน่ วยการ
แผนการ
เรียนรู้
จัดการเรียนรู้

จุดประสงค์
การเรียนรู้

วิ ธีการจัดการ
เรียนรู้

การวัดผลและ
ประเมิ นผล

เวลา
5

หน่ วยการ
เรียนรู้ที่ 2
ชุมชนสวย
ด้วย
จิตสาธารณะ
(การมี
จิตสาธารณะ
ในตัวเอง,
การมี
จิตสาธารณะ
ต่อผูอ้ ่นื และ
การมี
จิตสาธารณะ
ต่อสังคม)

1. โรงเรียน
สวยด้วยมือ
เรา
2. อาสาผูอ้ ่นื
สรรสร้าง
ชุมชน

1.เพื่อให้นกั เรียนมี กระบวนการ
ทักษะในการปฏิบตั ิ เรียนรูท้ เ่ี น้น
ตนตามแนวทาง ผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ
จิตสาธารณะได้
โดยใช้วธิ สี อน
ถูกต้อง
- กระบวนการกลุม่
2. เพื่อให้นกั เรียนรู้ (Group Process
คุณค่าของการให้ Based)
พร้อมทีจ่ ะช่วยเหลือ - การทาโครงงาน
แบ่งปั น ผูอ้ ่นื และ (Project-Based)
สังคม

1. สังเกตการ
ปฏิบตั กิ จิ กรรม
สนทนากลุ่มระดม
ความคิด
2. สังเกต
พฤติกรรมการมี
ส่วนร่วมในการ
ทางานรายบุคคล
3. สังเกต
พฤติกรรมการ
ทางานกลุ่ม
4. การนาเสนอ
ผลงาน
5. ตรวจใบงาน

หน่ วยการ
เรียนรู้ที่ 3
จิตสาธารณะ
จิตแห่งความดี
(การมี
จิตสาธารณะ
ในตัวเอง,การ
มีจติ สาธารณะ
ต่อผูอ้ ่นื และ
การมี
จิตสาธารณะ
ต่อสังคม )

1. แบ่งปั น
ประสบการณ์
จิตสาธารณะ
2. ต้นแบบ
ความดี วิถี
จิตสาธารณะ

1. เพื่อให้นกั เรียน
รูจ้ กั คุณค่าของการ
ให้การ
เอือ้ เฟื้ อเผือ่ แผ่
มีจติ สาธารณะใน
ตนเองและสังคม
2 .เพื่อให้นกั เรียน
เข้าใจความสาคัญ
ของการดูแลรักษา
สิง่ ต่างๆของ
ส่วนรวม

1. สังเกตการ
5
ปฏิบตั กิ จิ กรรม
สนทนากลุ่มระดม
ความคิด
2. สังเกตพฤติกรรม 5
การมีส่วนร่วม
ในการทางาน
รายบุคคล
3. สังเกต
พฤติกรรม
การทางานกลุม่
4. การนาเสนอ
ผลงาน

กระบวนการ
เรียนรูท้ เ่ี น้น
ผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ
โดยใช้วธิ สี อน
- กระบวนการ
กลุ่ม (Group
Process Based)
- การทาโครงงาน
(Project-Based)
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3.1.3 ผู้ว ิจ ัย น าร่างกิจกรรมพร้อมแบบประเมินความเหมาะสมของ
กิจกรรม เสนออาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์ พิจารณาตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้น โดยดูความ
ถูกต้องเหมาะสมของเนื้อหา ความครอบคลุม ความสอดคล้องตามนิยามศัพท์เฉพาะ ตลอดจน
การใช้ภาษาในการเขียนข้อคาถาม ปรับปรุงแบบร่างกิจกรรมและแบบประเมินความเหมาะสม
ของกิจกรรมตามข้อเสนอแนะ หลังจากนัน้ จึงนาเสนอให้แก่ผเู้ ชีย่ วชาญทีม่ คี วามรูแ้ ละเชีย่ วชาญ
ในเรื่องการออกแบบและการจัดกิจกรรม จานวน 7 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย
1) รองศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ บุญพิทกั ษ์ อาจารย์ประจาคณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
2) อาจารย์ ดร.ชลายุทธ์ ครุฑเมือง อาจารย์ประจาคณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
3) ดร. รุ่งทิพย์ แผลงฤทธิ ์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
4) ดร. จันทิรา จันผ่
่ อง ศึกษานิเทศน์ชานาญการพิเศษ
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
5) ดร. กีรติ จันทรมณี ผูอ้ านวยการโรงเรียนวัดหนองหลวง
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพิจติ ร เขต 1
6) ดร.สมศรี ฐานะวุฒกิ ุล ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านป่ าคาป่ าม่วง
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2
7) อาจารย์ลดั ดา จุลวงศ์ ผูอ้ านวยการโรงเรียนสัตยาไส
โดยประเมินความเหมาะสม ซึ่งเป็ นแบบมาตราส่วน 5 ระดับ คือ มากที่สุด
มาก ปานกลาง น้อยและน้อยที่สุด ทาการประเมินความเหมาะสมของกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง
จิตสาธารณะสาหรับนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
3.2 สร้างแบบสังเกตพฤติกรรมด้านจิตสาธารณะ ควบคู่กบั การออกแบบร่าง
กิจกรรม โดยจาแนกพฤติกรรมบ่งชีต้ ามองค์ประกอบของจิตสาธารณะ ใน 3 ด้าน คือ ด้านการ
มีจติ สาธารณะในตนเอง ด้านการมีจติ สาธารณะต่อผูอ้ ่นื และด้านการมีจติ สาธารณะต่อสังคม มี
รายละเอียดดังนี้
1) กาหนดจุดมุ่งหมายในการสร้างแบบสังเกตพฤติกรรมด้านจิตสาธารณะ
สาหรับนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อศึกษาความเทีย่ งตรงเชิงโครงสร้าง
2) ศึกษาทฤษฎีและเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับพฤติกรรมความมีจติ สาธารณะ
3) เขีย นนิ ย ามของพฤติก รรมความมีจิต สาธารณะในรู ป นิ ย ามเชิง
ปฏิบตั กิ าร
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4) กาหนดแนวโครงร่างเครื่องมือ และสร้างแบบสังเกตพฤติกรรมด้านจิต
สาธารณะ เพื่อวัดพฤติกรรมเป็ นเครื่องมือในการวัดพฤติกรรมความมีจติ สาธารณะ
5) นาแบบสังเกตพฤติกรรมด้านจิตสาธารณะไปให้ผเู้ ชีย่ วชาญทีม่ คี วามรู้
และความสามารถในด้านการวัดและประเมินผลในการใช้แบบสังเกต จานวน 5 ท่าน ตรวจสอบ
ความสอดคล้องตามนิยามพฤติกรรมจิตสาธารณะ พิจารณาตรวจสอบในแต่ละข้อคาถามว่าวัด
ได้ตรงกับพฤติกรรมการมีจติ สาธารณะหรือไม่ โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนความคิดเห็น
ของผูเ้ ชีย่ วชาญ ดังนี้ (ล้วน สายยศ, และอังคณา สายยศ, 2543, น. 248-249)
คะแนนความคิดเห็น +1 คือ เมื่อเห็นว่ามีความสอดคล้อง
คะแนนความคิดเห็น 0 คือ เมื่อไม่แน่ใจว่ามีความสอดคล้อง
คะแนนความคิดเห็น - 1 คือ เมื่อเห็นว่าไม่มคี วามสอดคล้อง
ผูเ้ ชีย่ วชาญ จานวน 5 ท่าน ประกอบไปด้วย
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ บุญพิทกั ษ์ อาจารย์ประจาคณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
2. อาจารย์ ดร.สวนีย์ เสริมสุข อาจารย์ประจาคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก
3. อาจารย์ ดร. ชลายุทธ์ ครุฑเมือง อาจารย์ประจาคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
4. อาจารย์ ดร. สุรตั น์ ขวัญบุญจันทร์ อาจารย์ประจาคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
5. ดร. รุ่งทิพย์ แผลงฤทธิ ์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
6) ผลการพิจารณาของผูเ้ ชีย่ วชาญ ความสอดคล้องของแบบสังเกต มีค่า
ดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.80 - 1.00 อยู่ในเกณฑ์ทใ่ี ช้ได้ทงั ้ หมด
7) นาแบบสังเกตมาทดลองใช้ (try out) กับครูท่สี อนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น โรงเรียนวัดบ้านดง จานวน 3 คน โดยการสังเกตนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 5 คน
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนของข้อคาถาม
8) นาผลการสังเกตมาหาดัชนีความสอดคล้องระหว่างผูป้ ระเมิน (Rater
Agreement Index: RAI) เพื่อ ความชัด เจนและสื่อ ความได้ต รงกัน ผลการหาค่ า ดัช นี ค วาม
สอดคล้องระหว่างผูป้ ระเมินมีค่าเท่ากับ 0.96
9) น าแบบสัง เกตเสนออาจารย์ท่ีป รึก ษาเพื่อ พิจ ารณาความถู ก ต้อ ง
สมบูรณ์อกี ครัง้ หนึ่ง นามาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ แล้วนาไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจยั
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4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
ข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้วจิ ยั ได้ทดลองใช้กจิ กรรมด้วยการขออนุ ญาตผู้บริหาร
โรงเรียนและขออนุญาตครูผสู้ อนกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน เพื่อขอดาเนินกิจกรรมระหว่างดาเนิน
กิจกรรมผูว้ จิ ยั ได้พฒ
ั นาปรับปรุงกิจกรรมให้เหมาะสมกับผูเ้ รียน หลังจากนัน้ ผูว้ จิ ยั นาเสนอ
พร้อมแบบประเมินกิจกรรมให้แก่ผเู้ ชีย่ วชาญ เพื่อให้พจิ ารณาและประเมินความเหมาะสมใน
ภาพรวมของกิจกรรม ส่วนการทดลองใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลต่างๆ ได้ดาเนินการไป
พร้อมกับการดาเนินกิจกรรม
ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วจิ ยั ดาเนินการขอคาปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญออกแบบ
กิจกรรม ครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและสนทนา เพื่อการพัฒนาปรังปรุง กิจกรรมเพื่อ
เสริม สร้ า งจิต สาธารณะส าหรับ นัก เรีย นระดับ ชัน้ มัธ ยมศึก ษาตอนต้ น สัง กัด ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
5. การวิ เคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลเชิงปริมาณ นาข้อมูลทีไ่ ด้จากผูเ้ ชีย่ วชาญมาปรับปรุง เนื้อหา แผนลาดับ
กิจกรรม สื่อและเครื่องมือวัดและประเมินผล โดยนาเสนอข้อมูลด้วยความถี่ ค่าเฉลี่ย และค่า
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
ข้อมูลเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนของบัน ทึกการสอนและแบบ
ประเมินต่างๆ ครูผสู้ อนทีท่ ดลองใช้กจิ กรรม
ผู้ว ิจ ัย วิเ คราะห์ข้อมูล ของความเหมาะสมแต่ล ะข้อ ด้ว ยการหาค่ าเฉลี่ยและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการแปลความหมายของค่าเฉลี่ย กาหนดเกณฑ์ ดังนี้ (บุญชม
ศรีสะอาด. 2554: 100 - 103)
4.51 - 5.00 หมายถึง กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะสาหรับนัก เรีย น
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน มีค วาม
เหมาะสมอยู่ในระดับมากทีส่ ุด
3.51 - 4.50 หมายถึง กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะสาหรับนัก เรีย น
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน มีค วาม
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก
2.51 - 3.50 หมายถึง กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะสาหรับนัก เรีย น
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน มีค วาม
เหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง
1.51 - 2.50 หมายถึง กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะสาหรับนัก เรีย น
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน มีค วาม
เหมาะสมอยู่ในระดับน้อย
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1.00 - 1.50 หมายถึง กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะสาหรับนัก เรีย น
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน มีค วาม
เหมาะสมอยู่ในระดับน้อยทีส่ ุด
6. สถิ ติที่ใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล
6.1 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) (เกษม สาหร่ายทิพย์ 2543: 194)
IOC =
เมื่อ IOC แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์
แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญ
N แทน จานวนผูเ้ ชีย่ วชาญ
6.2 ค่าเฉลีย่ (Mean) (เกษม สาหร่ายทิพย์ 2543 : 225)
=
เมื่อ

แทน คะแนนเฉลีย่
แทน ผลรวมของคะแนนทัง้ หมด
แทน จานวนผูป้ ระเมินทัง้ หมด

6.3 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (เกษม สาหร่ายทิพ ย์
2543 : 227)
S.D. =
เมื่อ

S.D. แทน ค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน
แทน ผลรวมของกาลังสองของคะแนน
2

แทน ผลรวมของคะแนนทัง้ หมดยกกาลังสอง
แทน จานวนข้อมูลทัง้ หมด
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6.3 ค่ า ความสอดคล้อ งของผู้ป ระเมิน (RAI) (สุ ร ชัย มีช าญ. 2547: 113-126)
RAI = 1 เมื่อ

RAI
R mnk
̅ nk
R

K
N
M
I

N
M
̅
∑K
k=1 ∑n=1 ∑m=1|Rmnk −Rnk |

KN(M−1)(I−1)

แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างผูป้ ระเมิน
แทน คะแนนทีไ่ ด้จากผูป้ ระเมินคนที่ m ของนักเรียนคนที่ n
ในพฤติกรรมที่ k
แทน คะแนนเฉลีย่ ของนักเรียนคนที่ n ในพฤติกรรมที่ k
แทน จานวนของพฤติกรรมบ่งชีท้ งั ้ หมด
แทน จานวนนักเรียนทัง้ หมด
แทน จานวนของผูป้ ระเมินทัง้ หมด
แทน จานวนของคะแนนทัง้ หมดทีเ่ ป็ นไปได้ (ตามเกณฑ์การ

ให้คะแนน)
ขัน้ ตอนที่ 3 การศึ กษาผลการใช้ กิจกรรมเพื่อเสริ มสร้างจิ ตสาธารณะสาหรับ
นั กเรียนระดับชัน้ มัธยมศึ กษาตอนต้ น สังกัดสานั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขัน้
พืน้ ฐาน
ขัน้ ตอนการศึกษาผลการใช้กิจกรรมเพื่อ เสริมสร้างจิตสาธารณะสาหรับนัก เรีย น
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ผูว้ จิ ยั ได้
ประยุกต์ใช้หลักการพัฒนาด้านจิตพิสยั (Bloom, Madaus, and Hastings, 1981) โดยเป็ น
การดาเนินการพัฒนาจิตพิสยั ตัง้ แต่ ขนการรั
ั้
บรู้ถงึ ขัน้ การจัดระบบและใช้กระบวนการจัดการ
เรียนรูท้ เ่ี น้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ
1. กลุ่มเป้ าหมาย
นักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 โรงเรียนวัดบ้านดง สังกัดสานักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จานวน 30 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
เครื่องมือที่ใช้ประเมินพฤติกรรมด้านจิตสาธารณะ คือ แบบสังเกตพฤติกรรม
ด้านจิตสาธารณะ จานวน 20 ข้อ โดยครูเป็ นผูป้ ระเมิน ซึ่งเป็ นแบบมาตราส่วน 5 ระดับ คือ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้ อยและน้ อยที่สุด ใช้สงั เกตพฤติกรรมด้านจิตสาธารณะสาหรับ
นักเรียนหลังการจัดกิจกรรมแต่ละหน่วยการเรียนรู้
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3. วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
3.1 ทดลองใช้กิจ กรรมเพื่อ เสริม สร้ า งจิต สาธารณะส าหรับ นัก เรีย นระดับ
ชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ที่ผวู้ จิ ยั สร้างขึน้
โดยกาหนดกลุ่มตัวอย่างสาหรับทดลองใช้กิจกรรม คือนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1
โรงเรีย นวัด บ้ า นดง สัง กัด ส านัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาพิษ ณุ โ ลก เขต 1
ปี ก ารศึก ษา 2559 จ านวน 30 คน โดยใช้ว ิธีเ ลือ กกลุ่ ม ตัว อย่ า งแบบเจาะจง (Purposive
Sampling)
3.2 ประเมินพฤติกรรมด้านจิตสาธารณะหลังการใช้กิจกรรมการเสริมสร้าง
จิตสาธารณะสาหรับนักเรียนระดับ ชัน้ มัธยมศึก ษาตอนต้น สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พื้นฐาน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมด้านจิตสาธารณะ โดยให้ครูเป็ นผูป้ ระเมิน
จานวน 3 คน ทาการประเมินหลังการใช้กจิ กรรมแต่ละหน่ วยการเรียนรู้ รวมจานวน 3 หน่ วย
การเรียนรู้
3.3 วิเคราะห์ผลการประเมินพฤติกรรมด้านจิตสาธารณะหลังการใช้กจิ กรรม
เพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะสาหรับนักเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ น้ ฐาน
3.4 สรุปผลการทดลองใช้กจิ กรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะสาหรับนักเรียน
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ น้ ฐาน
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ว ิจ ัย ด าเนิ น การเก็บ รวบรวมข้อ มู ล จากกลุ่ ม ตัว อย่ า งด้ว ยตนเอง ประเมิน
คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมด้านจิตสาธารณะหลังการใช้กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะ
สาหรับนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พืน้ ฐาน
ข้อมูลเชิงปริมาณ วัดและประเมินผลหลังทดลองเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบ
สังเกตคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมด้านจิตสาธารณะ ซึ่งครูเป็ นผูป้ ระเมิน จานวน 3 คน คือผูว้ จิ ยั
ครูทป่ี รึกษาและครูผรู้ บั ผิดชอบกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
ข้อ มู ล เชิง คุ ณ ภาพ ระหว่า งการทดลองผู้ว ิจ ัยเก็บ รวบรวมข้อ มูล ด้ว ยบันทึก
ภาคสนาม (Filed note) บันทึกหลังการสอนของครูผสู้ อน ข้อมูลการสะท้อนความคิดเห็นของ
นักเรียนต่อกิจกรรม ข้อมูลในบันทึกการเรียนรู้ของนักเรียนแล้วนามาวิเคราะห์ข้อมู ล เชิง
เนื้อหา
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5. วิ เคราะห์ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั วิเคราะห์ขอ้ มูล ด้วยการหาค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ในการ
แปลความหมายของค่าเฉลีย่ กาหนดเกณฑ์ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด. 2554: 100 - 103)
4.51 - 5.00 หมายถึง นักเรียนมีการพัฒนาพฤติกรรมด้านจิตสาธารณะ อยู่ใน
ระดับขัน้ การพัฒนาเป็ นลักษณะนิสยั
3.51 - 4.50 หมายถึง นักเรียนมีการพัฒนาพฤติกรรมด้านจิตสาธารณะ อยู่ใน
ระดับขัน้ การจัดระบบ
2.51 - 3.50 หมายถึง นักเรียนมีการพัฒนาพฤติกรรมด้านจิตสาธารณะ อยู่ใน
ระดับขัน้ การเห็นคุณค่า
1.51 - 2.50 หมายถึง นักเรียนมีการพัฒนาพฤติกรรมด้านจิตสาธารณะ อยู่ใน
ระดับขัน้ การตอบสนอง
1.00 - 1.50 หมายถึง นักเรียนมีการพัฒนาพฤติกรรมด้านจิตสาธารณะ อยู่ใน
ระดับขัน้ การรับรู้
6. สถิ ติที่ใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล
6.1 ค่าเฉลีย่ (Mean) (เกษม สาหร่ายทิพย์ 2543 : 225)
=
แทน คะแนนเฉลีย่

เมื่อ

แทน ผลรวมของคะแนนทัง้ หมด
แทน จานวนผูป้ ระเมินทัง้ หมด
6.2 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (เกษม สาหร่ายทิพ ย์
2543 : 227)

เมื่อ

S.D. =
S.D. แทน ค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน
แทน ผลรวมของกาลังสองของคะแนน
2

แทน ผลรวมของคะแนนทัง้ หมดยกกาลังสอง
แทน จานวนข้อมูลทัง้ หมด
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ขัน้ ตอนที่ 4 การศึกษาความคิ ดเห็นต่อการใช้กิจกรรมเพื่อเสริ มสร้าง
จิ ตสาธารณะ สาหรับนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ในการศึก ษาความคิด เห็น ต่ อการใช้ กิจ กรรมเพื่อเสริมสร้า งจิต สาธารณะ
สาหรับนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พื้นฐาน ผู้วจิ ยั ประเมิน ความคิดเห็นต่อการใช้กจิ กรรมด้วยแบบสอบถาม เพื่อศึกษาในด้าน
ความสะดวกในการนาไปใช้ ด้านความชัดเจนและความเหมาะสม ด้านการบรรลุวตั ถุประสงค์
และด้านประโยชน์และความคุม้ ค่า โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. แหล่งข้อมูล
ครูท่ดี าเนินการสอนกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรีย นขยายโอกาสทางการศึก ษา สัง กัด ส านักงานคณะกรรมการการศึก ษาขัน้ พื้นฐาน
จานวน 15 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
เครื่องมือที่ใช้ประเมินกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะสาหรับนักเรียน
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน คือแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการใช้
กิจ กรรมเพื่อ เสริมสร้า งจิต สาธารณะส าหรับ นักเรีย นระดับ ชัน้ มัธ ยมศึก ษาตอนต้น สัง กัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน โดยผูว้ จิ ยั สอบถามในด้านความสะดวกในการ
นาไปใช้ ด้านความชัดเจนและความเหมาะสม ด้านการบรรลุวตั ถุประสงค์และด้านประโยชน์
และความคุม้ ค่า โดยมีวธิ สี ร้างเครื่องมือดังนี้
2.1 ผู้วจิ ยั นารายละเอียดของกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะสาหรับ
นักเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ น้ ฐาน มากาหนดเป็ นประเด็นคาถาม
2.2 ผูว้ จิ ยั สร้างแบบสอบถามเพื่อ สอบถามความคิดเห็นต่อการใช้กจิ กรรม
ในด้า นความสะดวกในการนาไปใช้ ด้า นความชัดเจนและความเหมาะสม ด้า นการบรรลุ
วัตถุประสงค์และด้านประโยชน์และความคุม้ ค่า เป็ นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ มาก
ทีส่ ุด มาก ปานกลาง น้อยและน้อยทีส่ ุด และข้อเสนอแนะเพิม่ เติมแบบปลายเปิ ด
2.3 ผูว้ จิ ยั นาร่างแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการใช้กจิ กรรมเพื่อเสริมสร้าง
จิตสาธารณะสาหรับนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน เสนออาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อพิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมครอบคลุม
และการใช้ภาษา
2.4 นาข้อเสนอแนะของอาจารย์ทป่ี รึกษามาปรับปรุงแก้ไขและจัดทาแบบ
สอบถามเพื่อประเมินประสิทธิผลของกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะสาหรับนักเรียนระดับ
ชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขันพื
้ น้ ฐานฉบับสมบูรณ์

85
3. วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
3.1 ผูว้ จิ ยั ขอความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามในการ
ทาหนังสือถึงผูบ้ ริหารสถานศึกษา เพื่อขอความอนุ เคราะห์ให้ครูท่สี อนกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
ตอบแบบสอบถาม
3.2 ผู้ว ิจ ัย ด าเนิ น การส่ ง และเก็บ แบบสอบถามด้ ว ยตัว เอง โดยแนบ 1)
กิจ กรรมเพื่อ เสริมสร้า งจิต สาธารณะส าหรับ นักเรีย นระดับ ชัน้ มัธ ยมศึก ษาตอนต้น สัง กัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ น้ ฐาน 2) แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการใช้กจิ กรรม
เพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะสาหรับนัก เรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
3.3 รวบรวมผลการประเมิน มาวิเคราะห์ขอ้ มูล
3.4 นาผลการประเมินไปทาการปรับปรุงกิจกรรมเพือ่ เสริมสร้างจิตสาธารณะ
สาหรับนักเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ น้ ฐาน ให้มคี วามสมบูรณ์ต่อไป
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง โดยการส่ง
กิจ กรรมเพื่อ เสริม สร้า งจิต สาธารณะพร้อ มคู่ มือ และแบบสอบถามความคิด เห็น ต่ อ การ
ใช้กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะสาหรับนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ น้ ฐาน
5. วิ เคราะห์ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั วิเคราะห์ขอ้ มูล ด้วยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการ
แปลความหมายของค่าเฉลีย่ กาหนดเกณฑ์ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด. 2554: 100 - 103)
4.51 - 5.00 หมายถึง กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะสาหรับนัก เรีย น
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน มีค วาม
สะดวกในการนาไปใช้ มีความชัดเจนและความเหมาะสม บรรลุวตั ถุประสงค์และมีประโยชน์
คุม้ ค่า อยู่ในระดับมากทีส่ ุด
3.51 - 4.50 หมายถึง มี กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะสาหรับนักเรียน
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน มีค วาม
สะดวกในการนาไปใช้ มีความชัดเจนและความเหมาะสม บรรลุวตั ถุประสงค์และมีประโยชน์
คุม้ ค่า อยู่ในระดับมาก
2.51 - 3.50 หมายถึง กิจกรรมเพื่อ เสริมสร้างจิตสาธารณะสาหรับนัก เรีย น
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน มีค วาม
สะดวกในการนาไปใช้ มีความชัดเจนและความเหมาะสม บรรลุวตั ถุประสงค์และมีประโยชน์
คุม้ ค่า อยู่ในระดับปานกลาง
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1.51 - 2.50 หมายถึง กิจกรรมเพื่อเสริมสร้า งจิตสาธารณะสาหรับนัก เรีย น
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน มีค วาม
สะดวกในการนาไปใช้ มีความชัดเจนและความเหมาะสม บรรลุวตั ถุประสงค์และมีประโยชน์
คุม้ ค่า อยู่ในระดับน้อย
1.00 - 1.50 หมายถึง กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะสาหรับนัก เรีย น
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน มีค วาม
สะดวกในการนาไปใช้ มีความชัดเจนและความเหมาะสม บรรลุวตั ถุประสงค์และมีประโยชน์
คุม้ ค่า อยู่ในระดับน้อยทีส่ ุด
6. สถิ ติที่ใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล
6.1 ค่าเฉลีย่ (Mean) (เกษม สาหร่ายทิพย์ 2543 : 225)
=
แทน คะแนนเฉลีย่

เมื่อ

แทน ผลรวมของคะแนนทัง้ หมด
แทน จานวนผูป้ ระเมินทัง้ หมด
6.2 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (เกษม สาหร่ายทิพ ย์
2543 : 227)

เมื่อ

S.D. =
S.D. แทน ค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน
แทน ผลรวมของกาลังสองของคะแนน
2

แทน ผลรวมของคะแนนทัง้ หมดยกกาลังสอง
แทน จานวนข้อมูลทัง้ หมด

