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            การวิจัยคร้ังนี้มุงศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรสาเหตุกับการมีจิตสาธารณะ ตรวจสอบ
ความสอดคลองของรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุตามภาวะสันนิษฐานกับขอมูลเชิงประจักษ  และ
ขนาดอิทธิพลระหวางตัวแปรสาเหตุกับการมีจิตสาธารณะ  ตัวแปรสาเหตุที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก  
การอบรมเล้ียงดู  สัมพันธภาพระหวางเพื่อน  การปลูกฝงจากโรงเรียน  การรับรูความสามารถของตน
เกี่ยวกับจิตสาธารณะ การใหเหตุผลเชิงจริยธรรม กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่  2  ในเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต  3 จํานวน  645  คน โดยการ
สุมกลุมตัวอยางแบบสองข้ันตอน  เคร่ืองมือที่ใชเปนแบบสอบถาม มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณ
คา จํานวน  5 ฉบับ และเปนแบบวัด จํานวน 1 ฉบับ มีลักษณะเปนแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก รวม  6  
ฉบับ เคร่ืองมือแตละฉบับมีคาความเชื่อมั่น .835 .881 .828  .801 .816 และ .768 ตามลําดับ สถิติที่
ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ การวิเคราะหเสนทาง (Path Analysis)   
 ผลการวิจยัสรุปไดดังนี้ 
 1. องคประกอบของตัวแปรสาเหตุทุกตัวมีความสัมพันธทางบวกกับจิตสาธารณะ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 2. รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุตามภาวะสันนิษฐานมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูล
เชิงประจักษ ( 2 /df = 2.708, GFI = .974, AGFI = .925,  SRMR = .033, RMSEA = .031) 
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การอบรมเล้ียงดู  การรับรูความสามารถของตนเกี่ยวกับจิตสาธารณะ การปลูกฝงจากโรงเรียน  และ
สัมพันธภาพระหวางเพื่อน  โดยมีคาสัมประสิทธ์ิอิทธิพล .764 .702  .564  .558 และ .248 ตามลําดับ   
สวนตัวแปรสาเหตุที่มีอิทธิพลทางออมตอจิตสาธารณะมากท่ีสุดไดแก  การอบรมเล้ียงดู  และการ
ปลูกฝงจากโรงเรียน โดยมีคาสัมประสิทธ์ิอิทธิพล .156 และ .112 ตามลําดับ  ตัวแปรทั้ง  5  ตัว อธิบาย
ความแปรปรวนของจิตสาธารณะไดรอยละ 75.80 
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 This research intended to study relationships between factor of causal variables  
and public mind, to verify fit causal relationships model between hypothetical  model and  
empirical data, and to study effect size between causal variables and  public mind. Causal 
variables that used in this research were rearing practices, relationships  among friends, 
cultivating  the  school, self efficacy about  public mind and moral reasoning. The samples 
were 645 Matthayomsuksa II students in Bangkok Educational Service Area III, were 
selected by two-stage random sampling. The instruments were questionnaires that were 
rating scales, and quantitative data collection, Reliabilities  of  six  instruments  were .835 .881 
.828 .801 .816 and .768 respectively. The data were analyzed by using path analysis  
 The results of this research were as follows: 
 1. There were positive relationships significant at the .01 between factors of all 
causal variables and public mind. 
  2. The causal relationships model was fit with the empirical data. ( 2 /df = 2.708, 
GFI = .974, AGFI = .925,  SRMR = .033, RMSEA = .031) 
 3. Public mind  was most effected by moral reasoning, rearing practices, self 
efficacy about public mind, cultivating  the  school and  relationships  among friends  which 
direct effect size were .764 .702 .564 .558 and .248 respectively. Causal variables which 
had indirect effect public mind. were rearing practices  and  cultivating  the  school which 
effect size were .156 and .112 respectively. All causal variables could explain the variance 
of public mind  at 75.80%. 
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ประกาศคุณูปการ 
 

 ปริญญานิพนธนี้ สําเร็จลุลวงไดดวยดี โดยไดรับความกรุณาเปนอยางยิ่งจาก อาจารย ดร. 
เสกสรรค  ทองคําบรรจง  ประธานควบคุมปริญญานิพนธ และ อาจารยชวลิต  รวยอาจิณ กรรมการ
ควบคุมปริญญานิพนธ ที่ไดกรุณาใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะ ตลอดจนพิจารณาแกไขขอบกพรอง
ในการทําปริญญานิพนธนี้ตลอดมาดวยความเอาใจใส และเมตตาตอผูวิจัยเปนอยางยิ่ง ผูวิจัยขอ
กราบขอบพระคุณมาเปนอยางสูง ณ โอกาสนี้ 
 ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารยวัญญา  วิศาลาภรณ และ อาจารย ดร.สุวพร เซ็มเฮง 
กรรมการสอบปริญญานิพนธที่แตงต้ังเพิ่มเติม ที่ไดใหขอเสนอแนะที่มีประโยชนเพื่อใหปริญญานิพนธมี
ความสมบูรณยิ่งข้ึน 
 ขอกราบขอบพระคุณอาจารยประจําภาควิชาการวัดผลและวิจัยทางการศึกษาทุกทานที่ให
ความรู และคําแนะนําที่ดีตลอดระยะเวลาที่ผูวิจัยไดศึกษาในสถาบันแหงนี้ 
 ในการสรางเคร่ืองมือไดรับความอนุเคราะหจาก รองศาสตราจารย  ดร.องอาจ  นัยพัฒน  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.นันทนา วงษอินทร  อาจารย ดร. มณฑิรา จารุเพ็ง  อาจารย ดร. รณิดา  เชยชุม  
และคุณสุนันทา สมใจ เปนผูเช่ียวชาญตรวจสอบและแกไขเคร่ืองมือวัดใหมีความสมบูรณยิ่งข้ึน ผูวิจัยขอ
กราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 ในการเก็บรวบรวมขอมูลไดรับความอนุเคราะหจากผูบริหาร คณะครูอาจารย และนักเรียนใน
โรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง  เปนอยางดียิ่ง ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 ขอขอบคุณพี ่ๆและเพื่อน ๆ นิสิตปริญญาโทสาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางการศึกษา ขอบคุณ
คุณจิราภรณ  เรืองยิง่ ที่มีสวนชวยในการใหคําปรึกษา คอยใหความชวยเหลือ และคอยใหคําปรึกษาใน
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 สังคมไทยในปจจุบันนี้ไดมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วโดยเฉพาะความเติบโตทางดานวัตถุ  
ซึ่งเปล่ียนจากสังคมเกษตรกรรมเปนสังคมทุนนิยมที่มุงพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนาในทุกๆ  ดาน  
ในขณะที่ความเจริญทางดานวัตถุกําลังกาวไปขางหนาอยางรวดเร็ว  แตจิตใจของมนุษยไมได
เจริญกาวหนาตามวัตถุไปดวย  และจากความเจริญทางดานวัตถุ  และกระแสการเรงพัฒนาดานตางๆ  
ทําใหคนหันไปสนใจเร่ืองของตนเองมากขึ้น  ความคิดเกี่ยวกับเร่ืองสวนรวมเร่ิมลดนอยลง  สังคมมีแต
การแกงแยง  เอารัดเอาเปรียบ  คิดแตประโยชนสวนตน  ทําใหคนขาดความรับผิดชอบตอสวนรวม   และ
ขาดจิตสํานึกสาธารณะ  นําไปสูปญหาการทุจริตประพฤติไมชอบในทุกระดับ กระบวนการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมที่ดําเนินการมาโดยตอเนื่องไดกลอมเกลาใหคนไทยสวนใหญในปจจุบันมีความเปน
ปจเจกชนสูง  ไมใสใจตอเร่ืองของสวนรวมเหมือนกับคนไทยสมัยกอน  คนในปจจุบันเกิดการรับรู
ความคิดวาส่ิงของที่เปนของสาธารณะนั้นเปนทรัพยสินของภาครัฐหรือของราชการที่คนทั่วไปสามารถใช
ประโยชนได  เปนส่ิงที่ตนเองสามารถนํามาใชประโยชน  โดยไมตองมีสวนรวมรับผิดชอบดูแล หากแต
เปนหนาที่ของภาครัฐหรือขาราชการพึงจักตองดูแลรักษาใหคงสภาพอยู จึงพากันละเลยหรือไมสนใจที่
จะดูแลรักษา (นิธิ เอียวศรีวงศ. 2536: 44)  
 นอกจากทรัพยสินที่เปนของสวนรวมแลว ปญหาที่เกิดข้ึนในสังคม ประชาชนก็ไมไดมี
จิตสํานึกที่รวมกลุมในการแกไขปญหาใหดีข้ึนแตอยางใด การไมชวยกันรักษา สมบัติ ส่ิงของ สถานที่ ที่
เปนทรัพยสินสาธารณะและการเฉยชากับเหตุการณที่ไมกระทบถึงตนแสดงถึงการขาดจิตสาธารณะ 
(ส่ือพลัง. 2542: 3 – 4) การขาดจิตสาธารณะของคนไทย  สวนหนึ่งยังคงฝงแนนอยูกับแนวคิดเปนของ
รัฐ  รัฐตางหากที่เปนเจาของประเทศ เปนเจาของสถานที่ราชการ  เปนเจาของสมบัติสาธารณะ  
(จิตสํานึกสาธารณะเสนทางสูประชาคม. 2542: 3-8)  
 จากปญหาที่เกิดข้ึนตอสังคมไทยแสดงใหเห็นวาคนไทยสวนใหญยังขาดจิตสาธารณะ ซึ่งความ
พยายามในการปลูกฝงจิตสาธารณะ ปจจุบันไดกําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 
2542 มาตรา  7  กลาววา  ความมุงหมายและกระบวนการเรียนรูตองมุงปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตองในดาน
ตาง ๆ ใหกับผูเรียนรวมถึงการรูจักรักษาผลประโยชนสวนรวมของประเทศชาติ  นอกจากนี้ในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  กําหนดใหจิตสาธารณะเปนหนึ่งในคุณลักษณะอันพึง
ประสงคทั้ง  8  ประการ  โดยที่สถานศึกษาจะตองมีชั่วโมงใหเด็กทํากิจกรรมสาธารณะ รวม 165 ชั่วโมง 
โดยใน ป.1 – ป.6 นั้น จะตองทํากิจกรรม 60 ชั่วโมง  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 45 ชั่วโมง ระดับ



 

 

2  

มัธยมศึกษาตอนปลาย 60 ชั่วโมง ซึ่งนับวา เปนส่ิงที่ดียิ่งเพราะเปนการชวยใหผูเรียนไดทํากิจกรรมเพื่อ
สาธารณะประโยชนมากข้ึน ซึ่งจิตสาธารณะนี้จะติดตัวเขาไปจนเปนผูใหญที่ดีในสังคมและรวมสราง
สังคมที่อยูรวมกันอยางสันติสุข (ชัยวัฒน สุทธิรัตน. 2552)  และในการจัดการศึกษาควรมุงเนนการสราง
จิตสํานึกภายใน คือ การพัฒนาจิตใจที่เปนรากฐานของความเปนมนุษย ไมควรเนนที่การพัฒนาเพื่อ
ความสําเร็จในวิชาชีพที่ปราศจากพื้นฐานทางจริยธรรมการใหการศึกษาแกยุวชน ควรหยุดสราง
จิตสํานึกที่นิยมวัตถุ แตเนนการสรางจิตสํานึกในทางจริยธรรมใหหนักหนาเขมแข็งยิ่งข้ึน (สุพจน  ทราย
แกว. 2546: 55) ซึ่งสอดคลองกับ  สมพงษ  สิงหะพล (2542: 15-16)  ที่กลาววา ในการจัดการเรียน
การสอน จะมีการพัฒนาไปอยางไร กาวหนาเพียงใด สิ่งที่นาพิจารณาย่ิงกวานั้นก็คือจะสอนอะไรให
เด็กจะสอนใหเกิดคุณลักษณะเชนไร และในปจจุบันมีการปฏิรูปการศึกษาข้ึน แตในการปฏิรูปการศึกษา 
ครูและบุคลากรที่เกี่ยวของกับการศึกษาสวนใหญมุงที่จะสอนใหเด็กเกิดความสามารถ ตามแนวคิดของ
นักการศึกษาตะวันตก ส่ิงที่เกิดข้ึนก็คือการหนีหางไปจากพื้นฐานด้ังเดิมของคนไทยจนกระทั่งทําให
เยาวชนในทุกวันนี้พากันตกหลุมของความเจริญ  ขณะนี้บุคลากรและผูที่เกี่ยวของกับการศึกษาควรที่จะหัน
กลับไปทบทวนส่ิงที่สอนใหกับเยาวชนควรท่ีจะสอนใหเยาวชนเกิดจิตสํานึกใหม เพื่อที่จะเอ้ืออํานวย
ประโยชนตอการดํารงชีวิตในสังคมโลกาภิวัตนไดและในการสรางจิตสํานึกดานตาง ๆ ที่ไดผลนั้น 
ดวงเดือน พันธุมนาวิน  (2538: 77)  กลาววาควรเร่ิมต้ังแตวัยเด็กโดยเฉพาะวัยเด็กชวงอายุ  3 – 8 ขวบ 
เปนชวงที่เด็กมีความไวตอการปลูกฝง และสงเสริมจริยธรรมและวัฒนธรรมเปนอยางยิ่ง และแนวทางใน
การเสริมสรางจิตสํานึกของคนในสังคมวาจะตองเกิดจากการคลุกคลีกับความถูกตอง การปลูกฝงอบรม 
การฝกปฏิบัติ การเห็นตัวอยางที่ชวนใหประทับใจ ปจจัยเหลานี้จะคอย ๆ โนมนําใจของบุคคลใหเกิด
จิตสํานึกที่ถูกตองและจะตองอาศัยสถาบันทางสังคมหลายสวนเขามารวมมือกัน ทั้งสถาบันครอบครัว 
สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนาและส่ือมวลชน โดยเฉพาะโรงเรียนเปนสถาบันที่มีหนาที่โดยตรง
ในการใหการศึกษาอบรมแกสมาชิกใหมของสังคม  ซึ่งเปนสถาบันที่จะชวยพัฒนาจิตสาธารณะให
เกิดข้ึนเปนอยางดี  
 จิตสาธารณะจึงเปนส่ิงที่มีคุณคา มีประโยชนตอการพัฒนาสังคม และประเทศชาติ จิต
สาธารณะเปนลักษณะที่สําคัญของการเปนพลเมืองดีของประเทศ  เพราะบุคคลที่มีจิตสาธารณะจะ
เปนผูที่ตระหนักในสิทธิของตนเอง  ไมลวงล้ําสิทธิของผูอ่ืน  (ลัดดาวัลย  เกษมเนตร;  และคณะ. 2547: 
1) ซึ่งเยาวชนจะตองใหความสําคัญและตระหนักในส่ิงนี้ ดังนั้นจึงถึงเวลาแลวที่ทุกคนจะตองรวมมือ
กันในการปลูกฝงจิตสาธารณะใหเกิดข้ึนกับบุคคลในชาติ โดยเฉพาะในเด็ก เพราะเด็กเปนวัยที่ผูใหญ
สามารถปลูกฝงลักษณะอันดีงามใหเกิดข้ึนไดงายกวาทําในวัยผูใหญ 

จากเหตุผลและความสําคัญดังกลาว ทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาปจจัยสาเหตุที่สงผลตอการ
มีจิตสาธารณะ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ในเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 โดยตัว
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แปรที่ทําการศึกษามีดังตอไปน้ี การอบรมเล้ียงดู สัมพันธภาพระหวางเพื่อน การปลูกฝงจากโรงเรียน 
การรับรูความสามารถของตนเกี่ยวกับจิตสาธารณะ และการใหเหตุผลเชิงจริยธรรม เพื่อจะไดทราบวา
ปจจัยใดที่สงผลตอการมีจิตสาธารณะ มากนอยเพียงใด เพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินการสรางจิต
สาธารณะ ใหเกิดกับนักเรียนที่เปนกําลังของชาติในอนาคต  
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 เพื่อศึกษารูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุ (Causal Model) ของตัวแปรที่สงผลตอการมีจิต
สาธารณะของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ในเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 มีวัตถุประสงค
เฉพาะดังนี้ 
 1. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรเชิงสาเหตุตาง ๆ ไดแก  การอบรมเล้ียงดู สัมพันธภาพ
ระหวางเพื่อน การปลูกฝงจากโรงเรียน การรับรูความสามารถของตนเก่ียวกับจิตสาธารณะ การให
เหตุผลเชิงจริยธรรม กับจิตสาธารณะของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  2   
 2. เพื่อตรวจสอบความสอดคลองของรูปแบบโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุของตัวแปรเชิง
สาเหตุตาง ๆ ไดแก การอบรมเล้ียงดู สัมพันธภาพระหวางเพื่อน การปลูกฝงจากโรงเรียน  การรับรู
ความสามารถของตนเกี่ยวกับจิตสาธารณะ การใหเหตุผลเชิงจริยธรรม  กับขอมูลเชิงประจักษ  
 3. เพื่อศึกษาตัวแปรสาเหตุที่มีอิทธิพลทั้งทางตรง ทางออม  และอิทธิพลรวมของตัวแปรเชิง
สาเหตุตางๆ ไดแก การอบรมเล้ียงดู สัมพันธภาพระหวางเพื่อน  การปลูกฝงจากโรงเรียน  การรับรู
ความสามารถของตนเกี่ยวกับจิตสาธารณะ การใหเหตุผลเชิงจริยธรรม กับจิตสาธารณะของนักเรียน
ชัน้มัธยมศึกษาปที่  2   
 
ความสําคัญของการวิจัย 
 ผลของการวิจัยคร้ังนี้ ทําใหทราบถึงรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัย  ดานการอบรม
เล้ียงดู  สัมพันธภาพระหวางเพื่อน การปลูกฝงจากโรงเรียน การรับรูความสามารถของตนเกี่ยวกับจิต
สาธารณะ และการใหเหตุผลเชิงจริยธรรม วามีความสัมพันธและมีอิทธิพลอยางไรตอการมีจิตสาธารณะ
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  2  เพื่อเปนแนวทางใหผูที่เกี่ยวของนําไปเปนแนวทางในการพัฒนาจิต
สาธารณะ อีกทั้งสามารถใชเปนแนวทางใหสถานศึกษา และครอบครัวไดรวมกันใหคําปรึกษา แนะนํา 
แกไขและชวยเหลือดูแล เพื่อปลูกฝงจิตสาธารณะใหนักเรียนตอไป  
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ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่  2 ภาคเรียนที่  2  ป
การศึกษา 2552 ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3  มีจํานวน
โรงเรียน  42  โรงเรียน จํานวนหองเรียน 397  หองเรียน และมีจํานวนนักเรียน  17,215 คน   
 กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  เปนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2           
ปการศึกษา 2552 ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต  3  มีจํานวน
โรงเรียน  8 โรงเรียน จํานวนหองเรียน 16  หองเรียน  และจํานวนนักเรียน 645 คน ไดมาโดยการสุม
แบบสองข้ันตอน (Two - Stage Random Sampling)  
 ตัวแปรที่ศึกษา 
 1.  ตัวแปรสาเหตุ ไดแก   
  1.1  การอบรมเล้ียงดู   
  1.2  สัมพันธภาพระหวางเพื่อน 
  1.3  การปลูกฝงจากโรงเรียน 
  1.4  การรับรูความสามารถของตนเก่ียวกับจิตสาธารณะ 
  1.5  การใหเหตุผลเชิงจริยธรรม 
 2.  ตัวแปรตาม  ไดแก  จิตสาธารณะ 
  
นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. จิตสาธารณะ (Public mind) หมายถึง  ความคิดที่ไมเห็นแกตัว  มีความปรารถนาที่จะ
ชวยเหลือ ชวยแกปญหาใหผูอ่ืนและสังคม และรวมทั้งการรูจักเอาใจใสเปนธุระในเร่ืองของสวนรวม ที่ใช
ประโยชนรวมกันเปนกลุม  เห็นคุณคาในการดูแลเอาใจใสส่ิงของตางๆ ที่เปนสวนรวม  ซึ่งสามารถ
สังเกตไดจากความรูสึกนึกคิดหรือพฤติกรรมที่แสดงออกมา โดยพิจารณาจากองคประกอบตามแนวคิด
ของ ลัดดาวัลย  เกษมเนตร และคณะ  (2547) และ หฤทัย  อาจปรุ  (2544 )  ซึ่งจะพิจารณา 2  สวน  
คือ  ดานความคิดเห็น และดานพฤติกรรมที่แสดงถึงการมีจิตสาธารณะ  ดังนี้ 
  1.1 ดานความตระหนักถึงปญหาที่เกิดข้ึนตอสวนรวม  หมายถึง  ความคิดเห็นของนักเรียน
เกี่ยวกับปญหาตางๆ ที่เกิดข้ึนในสังคม แมวาปญหานั้นจะไมสงผลกระทบตอตนเองแตกอใหเกิดปญหา
ตอสวนรวม วาเปนส่ิงสําคัญที่นักเรียนจะตองกระตือรือรนในการหาวิธีการ แนวทางในการแกปญหาโดย
เร่ิมจากปญหาที่ใกลตัวนักเรียนกอน 
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  1.2  ดานการมีสวนรวมในการดูแลรักษา  หมายถึง พฤติกรรมที่นักเรียนแสดงออกถึงการ
มุงปฏิบัติเพื่อสวนรวมในการดูแลรักษาส่ิงของที่ใชประโยชนรวมกันทั้งในสถานศึกษาและสถานที่ตาง 
ๆ  ในสังคมตามความสามารถของตนเองดวยความเต็มใจ 
  1.3  การเคารพสิทธิในการใชของสวนรวม  หมายถึง การที่นักเรียนใชประโยชนส่ิงของที่
เปนสวนรวมโดยไมยึดของสวนรวมมาเปนของตนเอง และไมปดกั้นโอกาสของบุคคลอ่ืนที่จะใชของ
สวนรวม   
 2. ปจจัยเชิงสาเหตุ หมายถึง  กลุมตัวแปรที่มีความสัมพันธในรูปที่เปนสาเหตุโดยตรง หรือ
โดยออมหรือทั้งโดยทางตรงและทางออมตอการมีจิตสาธารณะ ในการวิจัยคร้ังนี้ปจจัยเชิงสาเหตุ ไดแก  
การอบรมเล้ียงดู สัมพันธภาพระหวางเพื่อน การปลูกฝงจากโรงเรียน การรับรูความสามารถของตน
เกี่ยวกับจิตสาธารณะ และการใหเหตุผลเชิงจริยธรรม   
 3. การอบรมเลี้ยงดู หมายถึง การที่พอแมผูปกครองปฏิบัติตอเด็กเพื่อสนองความตองการ
พื้นฐานที่จําเปนทั้งทางกายและทางใจ การมีปฏิสัมพันธกับเด็ก การถายทอดวัฒนธรรม เปนแบบอยาง
ในการดําเนินชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข ซึ่งสามารถวัดอิทธิพลของการอบรมเลี้ยงดูไดจาก
แบบสอบถามที่ผูวิจัยพัฒนาข้ึน โดยศึกษาการอบรมเล้ียงดูเพียง  2  ประเภท  ดังนี้ 
  3.1 การอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุน  หมายถึง การที่พอแม  ผูปกครองปฏิบัติตอเด็กดวย
ความรักเอาใจใสทุกขสุขใหความชวยเหลือสนับสนุนแกเด็ก และยอมใหเด็กไดรวมกิจกรรมที่เปน
ประโยชนตอสวนรวม และส่ิงที่เด็กตองการ   
  3.2 การอบรมเล้ียงดูแบบใชเหตุผล หมายถึง การที่พอแม  ผูปกครองอธิบายเหตุผลใหกับ
เด็กเม่ือตองการขัดขวางหรือสนับสนุนในการกระทําส่ิงตาง ๆ ของเด็ก  ซึ่งการใชเหตุผลจะเปนส่ิง
ตรงกันขามกับการที่พอแมใชอารมณของตนเปนที่ต้ังในการควบคุมพฤติกรรมของเด็ก  
 4. สัมพันธภาพระหวางเพื่อน หมายถึง ลักษณะของการมีปฏิสัมพันธระหวางนักเรียนกับ
เพื่อนในการอยูรวมกัน มีการพึ่งพาอาศัยกัน  แลกเปล่ียนความคิดเห็นกัน ยอมรับความคิดเห็นซ่ึงกัน
และกัน รูจักการใหและการยอมรับรูจักเคารพสิทธิ์ของผู อ่ืน รวมถึงการทํากิจกรรมตางๆ รวมกัน 
ตลอดจนการเลียนแบบการกระทําตางๆ ของเพื่อน  
  5. การปลูกฝงจากโรงเรียน หมายถึง การที่นักเรียนไดรับประสบการณการเรียนรูที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญไดรับการอบรมส่ังสอนโดยตรงจากครูอาจารยหรือโดยออมจากการเห็นแบบอยางจากครูอาจารย
ภายในโรงเรียน ในการแสดงออกถึงการเห็นคุณคาทรัพยากรสิ่งของ ตลอดจนการปลูกฝงความรับผิดชอบ
ตอตนเองและสังคม  ซึ่งสามารถวัดไดจากแบบสอบถามการปลูกฝงจากโรงเรียนที่ผูวิจัยสรางข้ึน โดย
แบงเปน  2  ดาน ดังนี้ 
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  5.1 การปลูกฝงความรับผิดชอบตอสังคม และสาธารณะ  หมายถึง การที่ครู อาจารยมีการ
อบรมส่ังสอนทั้งทางตรงและทางออมใหนักเรียนมีการประพฤติตนที่เหมาะสมเคารพกฎระเบียบของ
สังคม  เอาใจใสดูแลรักษาส่ิงของเคร่ืองใชตาง ๆ ที่เปนของสวนรวม ไมยึดของสวนรวมมาเปนของตน  
ตลอดจนสงเสริมใหนักเรียนมีสวนรวมในการประพฤติตนใหเปนประโยชนตอสังคม 
  5.2 การจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน หมายถึง การที่โรงเรียนสงเสริมใหนักเรียนได
รวมกระทํากิจกรรมที่เปนประโยชนทั้งในโรงเรียน และบริเวณชุมชนโดยกําหนดใหมีการจัดกิจกรรมอยาง
สม่ําเสมอ    
 6. การรับรูความสามารถของตนเกี่ยวกับจิตสาธารณะ  หมายถึง  การที่นักเรียนตัดสิน
เกี่ยวกับความสามารถของตนท่ีจะจัดการดําเนินการในการแสดงออกถึงพฤติกรรมบางอยางที่ไม
กอใหเกิดผลกระทบตอสวนรวม รวมถึงพฤติกรรมที่เปนประโยชนตอสวนรวมวาตนเองสามารถทําได
หรือไม  และมีความมั่นใจมากนอย ระดับใด ซึ่งสามารถวัดไดจากแบบสอบถามวัดการรับรูความสามารถ
ของตนเกี่ยวกับจิตสาธารณะ ที่ผูวิจัยพัฒนาข้ึน โดยวัดครอบคลุม  2 ดาน  ดังนี้ 
  6.1  การรับรูความสามารถของตนเกี่ยวกับจิตสาธารณะดานการมีสวนรวมในการดูแล
รักษา  หมายถึง การที่นักเรียนตัดสินเกี่ยวกับความสามารถของตนที่จะจัดการดําเนินการ ในการ
แสดงออกถึงพฤติกรรมที่มุงปฏิบัติเพื่อดูแลรักษาส่ิงของที่เปนของสวนรวมที่ใชประโยชนรวมกันทั้งใน
สถานศึกษา และสถานที่ตาง ๆ ของสังคม 
  6.2  การรับรูความสามารถของตนเกี่ยวกับจิตสาธารณะดานการเคารพสิทธิในการใชของ
สวนรวม  หมายถึง การที่นักเรียนตัดสินเกี่ยวกับความสามารถของตน ที่จะจัดการดําเนินการใช
ประโยชนส่ิงของที่เปนสวนรวมโดยไมยึดของสวนรวมมาเปนของตนเอง และการไมปดกั้นโอกาสของ
บุคคลอ่ืนที่จะใชของสวนรวม      
  7. การใหเหตุผลเชิงจริยธรรม หมายถึง ความสามารถของนักเรียนในการคิดหาเหตุผล
เพื่อเลือกที่จะกระทําหรือเลือกที่จะไมกระทําพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่งซ่ึงเหตุผลจะแสดง ใหเห็นถึง
เหตุจูงใจ หรือแรงจูงใจที่อยูเบ้ืองหลังการกระทําตาง ๆ ของนักเรียน ซึ่งสามารถวัดไดจากแบบวัดการให
เหตุผลเชิงจริยธรรมที่ผูวิจัยพัฒนาข้ึน 
 8. การวิเคราะหความสัมพันธเชิงสาเหตุ (Path Analysis) หมายถึง สถิติที่ใชในการศึกษา
ความสัมพันธในรูปที่เปนสาเหตุและผล เปนการยืนยันวาตัวแปรเชิงสาเหตุที่ไดจากแนวคิดเชิงทฤษฎี
และผลการวิจัย ตัวแปรใดบางที่เปนสาเหตุใหเกิดความแปรปรวนในตัวแปรตาม และสาเหตุดังกลาว
นั้นเปนสาเหตุที่เกิดจากตัวแปรตัวนั้นๆ โดยตรงหรือเปนสาเหตุทางออม  
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กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 ในการศึกษาปจจัยเชิงสาเหตุที่สงผลตอจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ในเขต
พื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 คร้ังนี้ ผูวิจัยใชรูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธนิยม (Interactionism  
Model) เปนกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย ซึ่งทฤษฎีนี้เปนรูปแบบทฤษฎีที่ใชศึกษาความเปนสาเหตุของ
พฤติกรรมหรือคุณลักษณะที่ตองการศึกษาของบุคคลวามีอิทธิพลหรือมีสาเหตุมาจากแหลงตาง ๆ โดย
ทฤษฎีปฏิสัมพันธนิยมประกอบดวยตัวแปร  4 กลุม คือ ตัวแปรที่เปนลักษณะสถานการณ ไดแก  การ
อบรมเล้ียงดู สัมพันธภาพระหวางเพื่อน การปลูกฝงจากโรงเรียน ตัวแปรที่เปนจิตลักษณะเดิม ไดแก การ
ใหเหตุผลเชิงจริยธรรม ตัวแปรที่เปนจิตลักษณะตามสถานการณ ไดแก การรับรูความสามารถของตน
เกี่ยวกับจิตสาธารณะ และตัวแปรที่เปนพฤติกรรมหรือคุณลักษณะที่พึงประสงคที่ศึกษา คือ จิตสาธารณะ 
ซึ่งนอกจากแนวคิดปฏิสัมพันธนิยม  ผูวิจัยยังใชแนวคิด ของคิฮลสตอม (Kihlstrom) โดยแนวคิดนี้ไดมีการ
อธิบายและแบงระดับจิตสํานึกออกเปน 3 ระดับ คือ ข้ันความตระหนักภายนอก  จิตสํานึกข้ันตน และ
จิตสํานึกข้ันสะทอน ซึ่งแนวคิดของคิฮลสตอม (Kihlstrom) เปนแนวคิดทางจิตวิทยาที่กลาวถึงจิตสํานึก
โดยตรง 
 เนื่องจากจิตสาธารณะ(Public mind) เปนคําที่มีความหมายเดียวกันกับ จิตสํานึกสาธารณะ  
(Public consciousness) ซึ่งในการเกิดจิตสํานึกของบุคคลนั้นเปนผลมาจากการเรียนรูที่ไดรับการ
กลอมเกลามาจากสังคม ซึ่งไดแก ครอบครัว โรงเรียน  องคกรศาสนา กลุมเพื่อน  และส่ือมวลชน  
หนวยทางสังคมเหลานี้จะมีสวนรวมในกระบวนการกลอมเกลาทางสังคม เพื่อใหสมาชิกในสังคมมี
พฤติกรรมที่พึงปรารถนาสถาบันครอบครัวจึงเปนสถาบันที่มีความสําคัญเปนอันดับแรกเพราะเปน
จุดเร่ิมตน ที่จะชวยใหเด็กเกิดจิตสาธารณะ  เห็นความสําคัญของสวนรวมซึ่งจะถายทอดผานการอบรม
เล้ียงดู ซึ่งการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนจะชวยสงเสริมใหเด็กใหความรวมมือกับผูอ่ืนมากข้ึน และ
มีเหตุผลเชิงจริยธรรมสูง สวนการอบรมเล้ียงดูแบบใชเหตุผล จะทําใหเด็กเกิดการเรียนรู  และทราบถึง
ส่ิงที่ควรทําและส่ิงที่ไมควรทําเด็กที่ไดรับการเลี้ยงดูแบบมีเหตุผล  จะเติบโตข้ึนเปนเด็กที่มีการปรับตัว
ทางสังคมสูง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย ธนิดา ทองมีเหลือ (2550) พบวา การอบรมเล้ียงดูแบบรัก
สนับสนุนและการอบรมเล้ียงดูแบบใชเหตุผลมีความสัมพันธทางบวกกับจิตสาธารณะนอกจากครอบครัว
แลวโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษานับเปนหนวยหนึ่งที่สังคมคาดหวังใหเปนเคร่ืองมือในการสรางจิต
สาธารณะ (เกรียงศักด์ิ เจริญวงศศักด์ิ. 2543: 19)  ซึ่งสอดคลองกับ  งามตา  วนินทานนท  (2534: 144-
149)  ที่กลาววา  โรงเรียนและครูเปนที่อบรมส่ังสอนเด็กทั้งทางวิชาการ รวมถึงคุณธรรมและจริยธรรมที่ดี
งามดวย นอกจากครอบครัวและโรงเรียนแลวกลุมเพื่อนก็มีอิทธิพลมาก บุคคลที่เปนเพื่อนกันก็มักจะมี
ลักษณะบางประการที่เหมือนกันซึ่งกลุมเพื่อนจะสอนประสบการณในเร่ืองความสัมพันธที่เทาเทียมกัน 
กลุมเพื่อนจะสอนใหเด็กไดสัมผัสกับคานิยมและประสบการณตางๆ จากงานวิจัยของ จันทิมา จันทรศักด์ิ 
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(2547: 76) ทําการศึกษาพบวา สัมพันธภาพระหวางเพื่อนมีความสัมพันธทางบวกกับการเขารวมกิจกรรม
ซึ่งการเขารวมกิจกรรมนี้เปนสวนหนึ่งของจิตสาธารณะ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ธนิดา ทองมีเหลือ 
และคณะ (2550) และพรพรหม พรรคพวก (2550) พบวา สัมพันธภาพระหวางเพื่อนมีความสัมพันธ
ทางบวกกับจิตสาธารณะ  
 จากที่กลาวมานั้นเปนเพียงสาเหตุฝายสถานการณเทานั้น ซึ่งในการเกิดจิตสาธารณะนั้น มี
สาเหตุมาจากจิตลักษณะเดิมของบุคคลดวย ซึ่งทฤษฎีตนไมจริยธรรม ของ ดุจเดือน  พันธุมนาวิน 
(2549: 61-63)  ระบุวา การใหเหตุผลเชิงจริยธรรม เปนสาเหตุทางจิตลักษณะที่สามารถพัฒนาไปเองโดย
อัตโนมัติ  จากงานวิจัยของ ศุภรัตน ทองออน (2550) ทําการศึกษาพบวาการใหเหตุผลเชิงจริยธรรม
สงผลตอจิตสํานึกสาธารณะดานการอนุรักษทรัพยากรน้ํา และจิตสํานึกดานการอนุรักษพลังงานไฟฟา 
นอกจากนั้นยังมีจิตลักษณะตามสถานการณไดแกการรับรูความสามารถของตนเกี่ยวกับจิตสาธารณะ 
ซึ่งการรับรูความสามารถของตนมาจากทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมของ แบนดูรา  (Bandura. 1986) จาก
แหลงที่มาของการรับรูความสามารถของตนมาจาก  4 แหลง  ซึ่งแหลงที่มาของการรับรูความสามารถ
ของตนนั้น มีที่มาจากสภาพแวดลอมทางสังคม ที่เปนเหมือนส่ิงกระตุนใหบุคคลเกิดการรับรูสามารถของ
ตน ดังนั้นการรับรูความสามารถของตนมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคคลหรือคุณลักษณะที่ตองการ
ศึกษาจิตสาธารณะ 
 จากแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของพบวาตัวแปรปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอจิต
สาธารณะ ไดแก การอบรมเล้ียงดู สัมพันธภาพระหวางเพื่อน  การปลูกฝงจากโรงเรียน การรับรู
ความสามารถของตนเกี่ยวกับจิตสาธารณะและการใหเหตุผลเชิงจริยธรรม ซึ่งปจจัยสาเหตุเหลานี้มี
อิทธิพลทั้งทางตรงและทางออมตอจิตสาธารณะ  ผูวิจัยจึงไดกําหนดโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุ
ตามภาวะสันนิษฐานของจิตสาธารณะ ดังภาพประกอบ  1       
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ภาพประกอบ  1  รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุตามภาวะสันนิษฐานของจิตสาธารณะ 
 
สัญลักษณภายในภาพประกอบ 1  สามารถอธิบายได  ดังนี ้
 

      แทน ตัวแปรแฝง (Latent Variables) 
 

    แทน ตัวแปรสังเกตได (Observed Variables) 
อักษรยอภายในภาพประกอบ 1  สามารถอธิบายได ดังนี้     
  PM  แทน จิตสาธารณะ 
  PM1 แทน จิตสาธารณะดาน ความตระหนักถึงปญหาที่เกิดข้ึนตอสวนรวม   
  PM2 แทน จิตสาธารณะดานการมีสวนรวมในการดูแลรักษา   
  PM3 แทน จิตสาธารณะดานการเคารพสิทธิในการใชของสวนรวม   
  RP  แทน การอบรมเล้ียงดู 

  RP1 แทน การอบรมเล้ียงดูแบบใชเหตุผล 
  RP2 แทน การอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุน 
  RAF แทน สัมพันธภาพระหวางเพื่อน 

   SC  แทน การปลูกฝงจากโรงเรียน 

PM 

PM1 

PM2 

PM3 

SC 

SC1 SC2 

MR 

MR 

RP 

RP1 RP2 

RAFRAF 

SE 

SE1 SE2 
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  SC1 แทน การปลูกฝงจากโรงเรียนดานการปลูกฝงความรับผิดชอบตอสังคม 
      และสาธารณะ   
  SC2 แทน การปลูกฝงจากโรงเรียนดานการจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน   

  SE  แทน การรับรูความสามารถของตนเกี่ยวกับจิตสาธารณะ   

  SE1 แทน การรับรูความสามารถของตนเกี่ยวกับจิตสาธารณะดานการมีสวนรวมใน  
 การดูแลรักษา 

  SE2  แทน การรับรูความสามารถของตนเกี่ยวกับจิตสาธารณะดานการเคารพสิทธิ 
       ในการใชของสวนรวม       
  MR    แทน การใหเหตุผลเชิงจริยธรรม  

   
สมมติฐานการวิจัย 
 1. ปจจัยสาเหตุ  ไดแก การอบรมเล้ียงดู  สัมพันธภาพระหวางเพื่อน  การปลูกฝงจากโรงเรียน  
การรับรูความสามารถของตนเกี่ยวกับจิตสาธารณะ การใหเหตุผลเชิงจริยธรรม มีความสัมพันธกับจิต
สาธารณะ  
 2. ความสัมพันธเชิงสาเหตุของรูปแบบความสัมพันธที่สรางข้ึนมีความสอดคลองกับขอมูลเชิง
ประจักษ 
 3. ตัวแปรสาเหตุมีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออมตอการมีจิตสาธารณะ  ดังนี้   
  3.1  การอบรมเล้ียงดูมีอิทธิพลทางตรงตอจิตสาธารณะ  และมีอิทธิพลทางออมโดยผาน
การใหเหตุผลเชิงจริยธรรม   
  3.2  สัมพันธภาพระหวางเพื่อน มีอิทธิพลทางตรงตอการมีจิตสาธารณะ   
  3.3  การปลูกฝงจากโรงเรียน มีอิทธิพลทางตรงตอการมีจิตสาธารณะและมีอิทธิพลทางออม
โดยผานการใหเหตุผลเชิงจริยธรรม 
  3.4  การรับรูความสามารถของตนเกี่ยวกับจิตสาธารณะมีอิทธิพลทางตรงตอจิตสาธารณะ 
  3.5  การใหเหตุผลเชิงจริยธรรมมีอิทธิพลทางตรงตอจิตสาธารณะ 

 
   
   



บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

  
 ในการวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  และไดนําเสนอตามหัวขอ
ตอไปนี้ 
 1.  เอกสารทีเ่กี่ยวของกับจิตสาธารณะ 
  1.1   ความหมายของจิตสาธารณะ 
  1.2   การกอรูปของจิตสํานกึ 
  1.3   องคประกอบของจิตสาธารณะ 
  1.4   ความสําคัญของจิตสาธารณะ 
  1.5   การเสริมสรางจิตสํานกึตอสวนรวม 
  1.6   การวัดจติสาธารณะ 
  1.7   ปจจัยทีก่อใหเกิดจิตสาธารณะ 
  1.8   งานวิจัยที่เกีย่วของกับจิตสาธารณะ 
 2.  แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานที่ใชในการวจิัย 
  2.1   แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบปฏิสัมพันธนิยม  (Interactionism  Model)  
  2.2   โมเดลระดับจิตสํานึกของคิฮลตอม  (Kihlstrom) 
 3.  เอกสารทีเ่กี่ยวของกับปจจัยเชิงสาเหตุที่สงผลตอจติสาธารณะ 

3.1  เอกสารที่เกี่ยวของการอบรมเล้ียงดู 
   3.1.1  ความหมายของการอบรมเล้ียงดู   

   3.1.2  ความสําคัญของการอบรมเลี้ยงดู 
   3.1.3  จุดมุงหมายของการอบรมเล้ียงดู  

   3.1.4  รูปแบบการอบรมเล้ียงดู   
   3.1.5  ปจจัยที่มีผลตอการอบรมเล้ียงดู 
   3.1.6  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการอบรมเล้ียงดู   
  3.2  เอกสารทีเ่กี่ยวของกับสัมพันธภาพระหวางเพื่อน 
   3.2.1  แนวคิดเกี่ยวกับสัมพนัธภาพระหวางเพื่อน   
   3.2.2  การสรางสัมพันธภาพ  

   3.2.3  หลักพืน้ฐานในการสรางสัมพันธภาพ 

   3.2.4  งานวิจยัที่เกี่ยวของกบัสัมพันธภาพระหวางเพื่อน  
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  3.3   เอกสารที่เกีย่วของกับการปลูกฝงจากโรงเรียน 
   3.3.1  แนวคิดเกี่ยวกับการปลูกฝงจากโรงเรียน 
  3.4  เอกสารทีเ่กี่ยวของกับการรับรูความสามารถของตน 
   3.4.1   ความหมายของการรับรูความสามารถของตน 
   3.4.2   ทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรูความสามารถของตน   
   3.4.3   แหลงที่มาของการรับรูความสามารถของตน  
   3.4.4   มิติของการวัดการรับรูความสามารถของตน 
   3.4.5   งานวิจยัที่เกี่ยวของกบัการรับรูความสามารถของตน       
  3.5   เอกสารที่เกีย่วของกับการใหเหตุผลเชิงจริยธรรม 
   3.5.1   ความหมายของเหตุผลเชิงจริยธรรม 
   3.5.2   ทฤษฎีที่เกีย่วของกับการใหเหตุผลเชิงจริยธรรม 

   3.5.3   การวัดระดับการใหเหตุผลเชิงจริยธรรม     
   3.5.4   งานวิจยัที่เกี่ยวของกบัการใหเหตุผลเชิงจริยธรรม 
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1. เอกสารงานวิจัยที่เก่ียวของกับจิตสาธารณะ 
 การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวของกับจิตสาธารณะทําใหทราบความหมาย 
ความสําคัญ  การกอรูปของจิตสํานึก องคประกอบจิตสาธารณะ การเสริมสรางจิตสํานึกตอสวนรวม 
การวัดจิตสาธารณะ  ปจจัยที่กอใหเกิดจิตสาธารณะ รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวของกับจิตสาธารณะ  โดย
ในการศึกษาคร้ังนี้ผูวิจัยจึงไดนําเสนอทฤษฎี  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับจิตสาธารณะ  ดังนี้ 
 1.1 ความหมายของจิตสาธารณะ 
  ราชบัณฑิตยสถาน  (2524: 81) ใหความหมาย จิตสํานึกทางสังคม (Social consciousness)  
หรือ จิตสํานึกสาธารณะ (Public consciousness) หมายถึง การตระหนักรูและคํานึงถึงสวนรวม
รวมกัน  หรือคํานึงถึงผูอ่ืนที่รวมความสัมพันธเปนกลุมเดียวกับตน 
  ชาย โพธิสิตา (2540) ใหความหมายของจิตสํานึกตอสาธารณะสมบัติ คือ การใชสาธารณะ
สมบัติอยางมีความรับผิดชอบหรือการรับผิดชอบตอสาธารณะสมบัติซึ่งแบงเปน 2 ดาน คือ 1) รับผิดชอบ
ตอสาธารณะสมบัติดวยการหลีกเล่ียงการใช และการกระทําที่เกิดความชํารุดเสียหายตอสาธารณะสมบัติ
นั้นๆ รวมไปถึงการถือเปนหนาที่ที่จะมีสวนรวมในการดูแลสาธารณะสมบัติในวิสัยที่สามารถทําได 2)  
การเคารพสิทธิในการใชสาธารณะสมบัติของผูอ่ืนโดยการคํานึงวาคนอ่ืนก็มีสิทธิในการใชเชนเดียวกัน 
จะตองไมยึดสาธารณะสมบัตินั้นเปนของสวนตัวและไมปดกั้นโอกาสการใชประโยชนของผูอ่ืน   
  มัลลิกา มัติโก (2541: 5) ไดใหความหมายจิตสํานึกทางสังคม  หมายถึง  ความรูสึก  และ
ความคิดเห็นที่มีตอปรากฏการณในดานตางๆ ทางสังคม รวมทั้งการตระหนักถึงความสําคัญของ
ปญหา  ที่มีผลกระทบตอตนเองและสังคมโดยรวม  ตลอดจนแนวทางแกไขสภาวการณนั้น ๆ 
  ศักดิ์ชัย  นิรัญทวี (2541: 57) กลาววา การมีจิตสํานึกสาธารณะ คือ  มีจิตใจที่คํานึงถึง
ประโยชนสวนรวม  คํานึงถึงความสําคัญของสิ่งอันเปนของที่ตองใชหรือมีผลกระทบรวมกันในชุมชน 
  จิตสานึกเสนทางสูประชาคม (2542: 9) กลาววา คําวาจิตสํานึกสาธารณะ  เปนคําเดียวกับ
คําวาจิตสาธารณะ หมายถึง ความเปนพลเมืองผูต่ืนรู ตระหนักในสิทธิและความรับผิดชอบที่สรางสรรค
สังคมสวนรวมของคนสามัญ พลเมืองที่รุกเรียกรองการมีสวนรวม และตองการที่จะจัดการดูแลกําหนด
ชะตาของตนและสังคม   
  เกรียงศักด์ิ  เจริญวงศศักด์ิ (2543: 17) ใหความหมายของ จิตสาธารณะ วา ความคิดที่ไม
เห็นแกตัว มีความปรารถนาที่จะชวยเหลือชวยแกปญหาใหแกผูอ่ืนหรือสังคม พยายามฉวยโอกาสที่จะ
ชวยเหลืออยางจริงจังและมองโลกในแงดีบนพื้นฐานของความเปนจริง  
  วิรัตน  คําศรีจันทร (2544: 6) ไดใหความหมายของ จิตสํานึกสาธารณะ วา หมายถึง
กระบวนการคิดและลักษณะของบุคคลที่มีการปฏิบัติ โดยมีกระบวนการในระดับบุคคลไปสูสาธารณะ
ตองการที่จะทําประโยชนมากกวาที่จะรับจากสาธารณะ 
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  หฤทัย อาจปรุ (2544: 37) ไดใหความหมายของ จิตสาธารณะ วา  ความตระหนักของ
บุคคลถึงปญหาที่เกิดขึ้นในสังคม ทําใหเกิดความรูสึกปรารถนาที่จะชวยเหลือสังคมตองการเขาไป
แกไขโดยรับรูถึงสิทธิควบคูไปกับหนาที่ และความรับผิดชอบ สํานึกถึงพลังของตนวาสามารถรวมแกไข
ปญหาได  และลงมือกระทําเพื่อใหเกิดการแกปญหาดวยวิธีการตางๆโดยการเรียนรู  และแกไขปญหา
รวมกับคนในสังคม  
  สุพจน  ทรายแกว (2546: 50) ไดใหความหมายของคําวา  จิตสํานึกตอสวนรวม  หรือ
จิตสํานึกสาธารณะ หมายถึง คุณลักษณะทางจิตของบุคคลเกี่ยวกับการมองเห็นคุณคา หรือการให
คุณคาแกการมีปฏิสัมพันธทางสังคม และส่ิงตาง ๆ ที่มีอยูในสังคมที่ไมมีผูใดผูหนึ่งเปนเจาของ หรือ
เปนส่ิงที่คนในสังคมเปนเจาของรวมกันเปนส่ิงที่สามารถสังเกตไดจากความรูสึกนึกคิดหรือพฤติกรรม
การกระทําที่แสดงออกมา 
  อรพินทร ชูชม และคณะ (2549: 4) ใหความหมายของ จิตสาธารณะ  วาหมายถึง  การ
ที่บุคคลตระหนักรูและคํานึงถึงประโยชนสุขของสวนรวมและสังคม เห็นคุณคาในการเอาใจใส ดูแล
รักษาส่ิงของเคร่ืองใชตางๆ  ที่เปนสวนรวม   
  จากความหมายขางตน พอจะสรุปไดวา  จิตสาธารณะ (Public mind)  หมายถึง  ความคิด
ที่ไมเห็นแกตัว มีความปรารถนาท่ีจะชวยเหลือชวยแกปญหาใหผูอ่ืนและสังคม และรวมทั้งการรูจักเอา
ใจใสเปนธุระในเร่ืองของสวนรวมที่ใชประโยชนรวมกันเปนกลุม เห็นคุณคาในการดูแลเอาใจใสส่ิงของ
ตาง ๆ  ที่เปนสวนรวม  ซึ่งสามารถสังเกตไดจากความรูสึกนึกคิดหรือพฤติกรรมที่แสดงออกมา   
 1.2  การกอรูปของจิตสํานึก 
  สุพจน  ทรายแกว  (2546: 46-49)  ไดกลาววา  มีนักจิตวิทยาการศึกษา มีความเห็นพอง
ตองกันวาจิตสํานึกเปนคุณลักษณะทางจิตพิสัยที่ปรากฏหรือกอรูปข้ึนในจิตใจของมนุษยแตละคน
ภายหลังไดรับรูปรากฏการณหรือไดรับส่ิงเราจากภายนอกในเชิงสะสม การกอตัวของจิตสํานึกเปน
กระบวนการกอรูปที่มีความตอเนื่องกันจึงยากที่จะกําหนดแยกแยะ หรือทําการจัดลําดับช้ัน เพื่อบงชี้วา
บุคคลมีความรูสึกอยูที่ใดไดชัดเจนแนนอน การกอรูปของจิตสํานึกยังเกี่ยวกันกับคุณลักษณะทางดาน
สติปญญาและการกระทําของมนุษยอีกดวย หรืออาจกลาวอีกในหนึ่งไดวา จิตสํานึกเปนผลลัพธเชิง
คุณลักษณะทางจิตใจของมนุษยที่กอรูปข้ึนผานกระบวนการเรียนรูของบุคคล  ซึ่งกระบวนการเรียนรูนี้
มีองคประกอบสําคัญ  3  สวน  ไดแก 
  ก. คุณลักษณะดานพุทธิพิสัย หมายถึง การไดรับรู (Cognition) หรือการมีประสบการณ
ตรงกับส่ิงตาง ๆ  ทั้งที่เปนรูปธรรมและนามธรรมผานประสาทสัมผัสตาง ๆ  ทําใหบุคคลรูจักหรือระลึก
ถึง มีความเขาใจสามารถนําไปใชประโยชนได สามารถวิเคราะห สังเคราะหและประเมินคุณคาของส่ิง
ดังกลาวได  และนําไปสูการกอรูปของจิตสํานึก 
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  ข. คุณลักษณะดานจิตพิสัย หมายถึง ความรูสึกทางจิตใจ  (Affection) อันไดแก  การมี
ความสนใจ หรือใฝใจในส่ิงดังกลาว โดยมีปฏิกิริยาสนองตอบ การเห็นหรือใหคุณคา การจัดระบบของ
คุณคาและสรางเปนคุณลักษณะนิสัยที่นําไปสูจิตสํานึก 
  ค. คุณลักษณะทางดานทักษะพิสัยที่หมายถึง พฤติกรรม (Behavior) หรือการแสดงออกที่
สามารถจะสังเกตรูปแบบความประพฤติไดอยางชัดเจน  ที่เรียกวา  บุคลิกภาพ 
  จิตสํานึกของบุคคลจึงเปนผลการเรียนรูที่เกิดข้ึนภายหลังจากการมีประสบการณตรงกับส่ิง
เรา การรับรูในสวนนี้ไดกอรูปข้ึนในจิตใจของบุคคลในรูปของความเช่ือ คานิยม ทัศนคติ ที่กอใหเกิด
พฤติกรรมเปนคุณลักษณะทางจิตที่กอผานกระบวนการทางปญญาเปนปฏิกิริยาตอบสนองตอปรากฎกาณ
ทางสังคม  สามารถเขียนเปนแผนภาพไดดังภาพประกอบ  2 
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ภาพประกอบ  2  กระบวนการเรียนรูของบุคคล 
 

 ที่มา: สุพจน ทรายแกว.  (2546, มกราคม – มิถุนายน).จิตสํานึกสาธารณะ:  การกอรูปและ
กระบวนการเสริมสราง. วารสารเพชรบุรีวิทยาลงกรณ. 4(1): 47.   
 การเสริมสรางการเรียนรูใหแกบุคคลในสังคมตามกระบวนการเรียนรูที่แสดงไวขางตนอยาง
เปนระบบ เพื่อทําใหไดมาซ่ึงทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ (มีความรู ทัศนคติ บุคลิกลักษณะ และ
ทักษะ)  ที่สอดรับกับความตองการทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและประเพณี วัฒนธรรมเปนส่ิงที่

ความรู ความรูสึก พฤติกรรม 

 
 
 
 
 
 

การประเมินคุณคา 

การสังเคราะห 

การวิเคราะห 

การนําไปใช 

ความเขาใจ 

การจําได 

 

การสรางกิจนิสัย 

การจัดระบบคุณคา 

การเห็นคุณคา 

บุคลิกภาพ 

การกระทํา การตอบสนอง 

การับรู 

ประสบการณ 



 17 

สังคมทุกสังคมตองดําเนินการผานกระบวนการจัดการศึกษา ซึ่งในทางสังคมศาสตรจะเรียกกิจกรรม
หรือกระบวนการดังกลาววาเปนการกลอมเกลาทางสังคม (Socialization)  อันเปนกระบวนการผลิตซํ้า
ทางอุดมการณที่มีผลทําใหสมาชิกของสังคมเกิดการรับรูมีจิตสํานึกและมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค
เปนไปในทิศทางเดียวกันไดในระดับหนึ่งการกลอมเกลาทางสังคมจึงเปนกระบวนการในการเสริมสราง
การเรียนรูใหแกบุคคลหรือสมาชิกของสังคมโดยอาศัยกลไกระบบการศึกษา เปนกลไกสําคัญในการ
ดําเนินการ และมีรูปแบบการที่สัมพันธและตอเนื่องกันไปแยกเปน  3  สวน  ดังภาพประกอบ  3 

 
 
 
 
                                           
   

 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพประกอบ  3  กระบวนการกลอมเกลาทางสังคมเพื่อสรางเสริมการเรียนรูของบุคคล 
 

 ที่มา:  สุพจน  ทรายแกว. (2546, มกราคม – มิถุนายน).  จิตสํานึกสาธารณะ : การกอรูปและ
กระบวนการเสริมสราง. วารสารเพชรบุรีวิทยาลงกรณ. 4(1): 48. 
 ก. การศึกษาในระบบโรงเรียน ดําเนินการอยางเปนทางการใหสําหรับบุคคลที่อยูในวัยเรียน
และผูสนใจ 
 ข. การศึกษานอกระบบโรงเรียน ที่จัดใหสําหรับผูพนวัยเรียนไปแลว  แตมีความตองการไดรับ
ประสบการณทางดานการเรียน       
 ค. การศึกษาตามอัธยาศัยที่เกิดข้ึนต้ังแตบุคคลเม่ือเกิดมามีชีวิตอยูรอด เติบโต และเสียชีวิต
ไป ซึ่งสวนใหญแลวมักจะเปนปฏิสัมพันธที่เกิดข้ึนจากการดําเนินชีวิตประจําวันทั้งที่บานจากครอบครัว 
ที่ทํางานและการสมาคมตางๆ 

การศึกษาใน
ระบบโรงเรียน 

การศึกษาตาม    
   อัธยาศัย 

การศึกษานอก    
ระบบโรงเรียน 
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 ซึ่งระบบยอยลําดับที่ 3 จะมีบทบาทในการเสริมสรางการเรียนรูใหแกบุคคล และมีอิทธิพลตอ
จิตสํานึกและพฤติกรรมของบุคคลในระยะยาวคอนขางสูง 
  การกลอมเกลาทางสังคม เพื่อเสริมสรางการเรียนรูใหแกบุคคล  หรือสมาชิกสังคมมีการรับรู   
มีจิตสํานึกมีบุคลิกภาพหรือพฤติกรรมที่พึงประสงคจึงเปนกระบวนการที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง
ตลอดชวงชีวิตของบุคคลในสังคมเพื่อที่จะไดชวยใหสังคมไดมาซ่ึงสมาชิกในสังคมที่มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค และไมตกอยูภายใตของจิตใตสํานึกของแตละบุคคลมากนัก และควรเปนหนาที่ของสถาบัน
หรือหนวยสังคมอันไดแก ครอบครัว โรงเรียน องคกรศาสนา  กลุมเพื่อน ส่ือมวลชน หนวยราชการ ฯลฯ 
ที่จะตองเขามามีสวนรวมและดําเนินการใหสอดคลองประสานกันลักษณะของสัมพันธภาพขององคกร
ในกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมดังมีรายละเอียดดังภาพประกอบ  4  
 
  
 
  
 
 
 
 
   
 
 
 

 
 
 

   
 

 
 ภาพประกอบ  4  การกลอมเกลาทางสงัคมเพ่ือสรางจิตสํานกึและพฤติกรรมใหแกสมาชกิสังคม 
 
 ที่มา: สุพจน  ทรายแกว.  (2546, มกราคม – มิถุนายน). จิตสํานึกสาธารณ : การกอรูปและ

กระบวนการเสริมสราง.  วารสารเพชรบุรีวิทยาลงกรณ. 4(1): 49. 
 

ครอบครัว 

สถานศึกษา 

ศาสนา 

เพ่ือน 

ส่ือมวลชน 

ราชการ 

ความเช่ือ 

คานิยม 

บุคลิกภาพ 

จิตไรสํานึก 

พฤติกรรม 

อิด อีโก ซุปเปอรอีโก 

การกลอมเกลาทางสังคม  (การเรียนรู) 

     ลักษณะนิสัย 

ทัศนคติ 
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   แผนภาพขางตนแสดงถึงองคประกอบของกลุมตัวแปรที่มีอิทธิพลตอจิตสํานึกในจิตใจ 
และพฤติกรรมของบุคคลวาประกอบดวยกลุมตัวแปรที่สําคัญ  2 สวน คือ องคกรหรือหนวยงานทาง
สังคม  ซึ่งทําหนาที่ในการเสริมสรางการเรียนรูหรือกลอมเกลาทางสังคมใหบุคคลผานกระบวนการจัด
การศึกษา เพื่อเสริมสรางคุณลักษณะในดานการรับรูและจิตใตสํานึกข้ึนในจิตใจของบุคคล อันไดแก 
ความเช่ือ  คานิยม ซึ่งเปนส่ิงที่มีผลตอเนื่องถึงบุคลิกลักษณะและพฤติกรรมของบุคคลในสังคมและ
นอกจากกลุมปจจัยทางสังคมที่กลาวขางตน  ยังมีปจจัยจิตใตสํานึกเปนตัวแปรแทรกซอนตอการ
เสริมสรางจิตสํานึกและบุคลิกลักษณะของบุคคลอีกดวย 
   จากการกอรูปของการเกิดจิตสํานึก สามารถสรุปไดวาจิตสํานึกเปนเร่ืองขององครวม 
เกี่ยวพันกับมิติตาง ๆ เปนจํานวนมากการพัฒนาจิตสํานึกตองทําในเชิงการปฏิบัติแบบมีสวนรวม ผาน
กระบวนการปฏิรูปสังคมและการปฏิรูปชีวิตความเปนอยูของคน และตองเปนการดําเนินงานแบบองครวม 
  1.3  องคประกอบของจิตสาธารณะ 
   จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของทําใหผูวิจัยไดทราบถึงองคประกอบของ
การเกิดจิตสาธารณะ โดยมีผูกลาวไวหลายองคประกอบที่แตกตางกัน  ดังนี้ 
   ศักด์ิ  สุนทรเสณี (2531: 117) ไดกลาวถึง  จิตสํานึกวาเปนมิติดานหนึ่งของเจตคติ  
ซึ่งตามมิตินี้จะถูกมองวาเจตคตินั้นอยูในสภาวะจิตสํานึก หรือจิตไรสํานึกหรืออยูในสํานึกเพียง
บางสวนหรือไมจึงอาจกลาวไดวาจิตสํานึกเปนสวนหนึ่งของการรับรูทางจิตใจ  ซึ่งเกิดข้ึนกอนการเกิด
พฤติกรรม โดยมีองคประกอบ 3 ประการคือการรู  ความรูสึกทางจิตใจ และพฤติกรรมซ่ึงสอดคลองกับ
องคประกอบของเจตคติ 3 ประการ  คือ  
   1. องคประกอบทางดานความรู (Cognitive Component) เปนเร่ืองของการรูของ
บุคคลในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งอาจเปนการรับรูเกี่ยวกับวัตถุ ส่ิงของ บุคคล หรือเหตุการณตาง ๆ วาส่ิงตาง ๆ  
ดังกลาวนั้นไดอยางไร  รูในทางที่ดีหรือไมดี  ทางบวก  หรือทางลบ  ซึ่งจะกอใหเกิดเจตคติข้ึน ถาเรารูส่ิง
หนึ่งส่ิงใดในทางที่ดีเราก็จะมีเจตคติตอส่ิงนั้นในทางที่ดี และถารูส่ิงหนึ่งส่ิงใดในทางที่ไมดี  เราก็จะมีเจต
คติที่ไมดีตอส่ิงนั้นดวย ถาเราไมรูจักส่ิงใด  เจตคติก็จะไมเกิด   

   2. องคประกอบทางดานความรูสึก  (Affective Component or Feeling Component )  
เปนสวนประกอบทางดานอารมณความรูสึกซ่ึงเปนส่ิงกระตุนความคิดอีกตอหนึ่ง เปนสวนของความรูสึก
ทางใจของความสํานึกของบุคคลในดานบวกและดานลบ 

   3. องคประกอบทางดานแนวโนมเชิงพฤติกรรมหรือการกระทํา  (Action Tendency  
Component of Behavior Component) เปนความพรอมที่จะตอบสนองตอส่ิงนั้น ๆ ในทางหนึ่ง คือ  
พรอมที่จะสนับสนุน ชวยเหลือ หรือในทางทําลาย ขัดขวาง ตอสู 
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   อนุชาติ พวงสําลี และวีรบูรณ  วิสารทสกุล (2540)  ไดกลาวถึง จิตสํานึกสาธารณะซ่ึง
เรียกอีกอยางหนึ่งวา จิตสํานึกเพื่อสวนรวมวาเปนคุณลักษณะที่สําคัญและมีความหมายอยางยิ่งใน
สังคมทําใหเกิดประชาสังคม คือเปนชุมชนที่เขมแข็ง ซึ่งหมายถึงชุมชนแหงสํานึก ที่สมาชิกของชุมชน
ตางเปนสวนหนึ่งของระบบโดยรวมที่มีความสัมพันธกันอยางแนบแนน  ซึ่งมีองคประกอบ  ดังนี้ 
   1. มีวิสัยทัศนรวมกัน คนในชุมชนตองมองอนาคตรวมกันเรียนรูและทําความเขาใจ
รวมกันโดยอาศัยการคิด การวิเคราะห สังเคราะหใหเห็นถึงสถานการณแนวโนม  ความเปล่ียนแปลง
พรอมควบคูไปกับการปฏิบัติ         
   2. ประชาชนสํานึกถึงพลังของตนเองวาสามารถรวมแกไขเปล่ียนแปลงได  คือ  การทํา
ใหเกิดกลุมที่ใหความสนใจตอสาธารณะจํานวนมาก ทําใหเกิดความเขมแข็งเปนพลังทางสังคมไมรอคอย
ใหผูอ่ืนแกปญหาใหกับตนเอง ซึ่งการที่บุคคลจะสํานึกถึงพลังของตน ตองใหความสําคัญกับกระบวนการ
เรียนรูรวมกันของสังคม          
   3. ความรักความเอ้ืออาทรสามัคคีการรวมกลุมของบุคคลในสังคมมีความหลากหลาย
จึงจําเปนตองสรางข้ึนบนพื้นฐานแหงความรัก ความเมตตาความเอ้ืออาทรและสามัคคีความแตกตาง
ระหวางบุคคลยอมเกิดข้ึนไดซึ่งความแตกตางนี้เปนส่ิงที่ดีและไมจําเปนตองนําไปสูความแตกแยกเสมอ
ไปดังนั้นเงื่อนไขแหงความรักสมานฉันทจะเปนสวนเชื่อมโยงใหเกิดความรวมมืออยางมีพลัง 
   4. การเรียนรูที่มีการปฏิบัติรวมกัน  สํานึกสาธารณะนั้นเปนนามธรรมที่ไมสามารถ
บังคับใหเกิดได  ดังนั้นตองสรางเงื่อนไขหรือกิจกรรมรวมกัน ตลอดจนเกิดการพัฒนาใหเกิดความตอเนื่อง
   5. การมีเครือขายและการติดตอส่ือสาร การแลกเปลี่ยนเรียนรู ส่ือสาร และเครือขาย 
เปนสวนที่ทําใหเกิดกระบวนการเรียนรูรวม  ซึ่งเปนทางซ่ึงนําใหเกิดจิตสํานึกสาธารณะ 
   ยุทธนา วรุณปติ และคณะ (2542: 181-183) กลาวถึงบุคคลที่มีจิตสาธารณะ  วาตอง
มีคุณลักษณะตอไปนี้ 
   1. การทุมเทและอุทิศตน สิทธิของพลเมืองจะสอดคลองกับความรับผิดชอบตอสังคม  
บุคคลไมเพียงแตปฏิบัติตามสิทธิเทานั้นแตตองปฏิบัติชวยเหลือบริการแกบุคคลอ่ืน เพื่อพัฒนาสังคม
ดวย  อาทิถาตองการใหผูแทนราษฎรมีความรับผิดชอบตอความตองการและประโยชนของประชาชน 
ประชาชนก็ตองใหความใสใจและติดตาม ไมเพียงทําการหยอนบัตรเลือกต้ังเทานั้นตองเสียสละเวลา
ใหในการเขาไปมีสวนรวมกับการเมืองระดับทองถิ่นในสถาบันตาง ๆ   
   2. เคารพความแตกตางระหวางบุคคล จากกระแสปจเจกชนนิยม  สงผลใหคนในสังคม
มีลักษณะปดกั้นตนเอง  เลือกคบเฉพาะกลุมที่มีความเหมือนกัน  ไมสนใจการเมือง  ทําใหไมสามารถ
ปฏิบัติภารกิจเพื่อผลประโยชนของสวนรวม เกิดขอขัดแยง การยุติขอขัดแยงโดยการฟงเสียงขางมาก  ไม
นําไปสูประโยชนสวนรวม ดังนั้นผูมีจิตสํานึกสาธารณะตองเปนพลเมืองในฐานะที่เปนเอกลักษณทาง
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การเมืองสมัยใหมมีความอดทน ตระหนักวาการมีสวนรวมไมทําใหไดอยางที่ตองการเสมอไป ตอง
เคารพและยอมรับความแตกตางที่หลากหลาย และหาวิธีอยูรวมกับความขัดแยงโดยการแสวงหา
ทางออกรวมกัน การจําแนกประเด็นปญหา การใชเหตุผลในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการตัดสินใจ
ตองมีการพูดแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวางกันใหมากที่สุดเพื่อหาขอยุติ สรางการเขารวมรับรู
ตัดสินใจและผนึกกําลัง  เพื่อใหเกิดการยอมรับทุกฝาย 
   3. คํานึงถึงประโยชนสวนตนและสวนรวม  คนในสังคมตองคิดถึงการเมืองในฐานะ
กิจการเพื่อสวนรวมและเพื่อคุณธรรมมากข้ึน 
   4. การลงมือกระทําการวิพากษวิจารณปญหาที่เกิดข้ึนเพียงอยางเดียว ไมสามารถทํา
ใหสถานการณดีข้ึน ตองลงมือกระทําโดยเร่ิมจากครอบครัวในการวางพื้นฐานใหการอบรมดานจริยธรรม
ของพลเมือง สถาบันการศึกษาไมเพียงสถานฝกทักษะและใหความรู ตองรับชวงตอในการสรางคานิยม
ที่เหมาะสมตอจากครอบครัว รวมทั้งเครือขายสังคมที่เกิดข้ึน  ระหวางเพื่อนบาน  ที่ทํางาน  สโมสร  
สมาคมตาง ๆ  เชื่อมโยงบุคคลที่สนใจเร่ืองของตนเขาเปนกลุมที่ใสใจผูอ่ืน  ชวยรักษาประชาคม  สังคม 
และกฎจริยธรรม  รวมทั้งสถาบันที่มีอิทธิพลสูงตอสังคม  คือ  สถาบันศาสนาและส่ือมวลชนมีบทบาท
สําคัญในการรวมสรางใหสังคมเขมแข็ง 
   วิรัตน คําศรีจันทร (2544) ทําการศึกษาจิตสํานึกสาธารณะในบริบทประชาสังคมไทย
เปนการวิจัยเชิงพัฒนาการและสังเกตการณอยางมีสวนรวมในชุมชนเมืองและชุมชนชนบท  พบวา การ
มีจิตสํานึกสาธารณะประกอบดวย 
   1.  ความรัก  ความเอ้ืออาทร 
   2.  ความเชื่อใจ 
   3.  การเรียนรูรวมอยางตอเนื่อง 
   4.  การยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล 
   5.  การมีปฏิสัมพันธกนัโดยความสามารถ  เครือขายและการมีสวนรวม 
   ชาย โพธิสิตา (2540: บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ืองจิตสํานึกตอสาธารณสมบัติ : ศึกษาใน
กรณีกรุงเทพมหานครโดยศึกษากลุมตัวอยางวัยทํางานและนักศึกษา โดยไดจัดองคประกอบของ
จิตสํานึกสาธารณสมบัติ  4  ดาน  คือ 
   1.  ดานความเขาใจตอสาธารณสมบัติ 
   2.  ดานภาพสะทอนจิตสํานกึตอสาธารณสมบัติ   
   3.  ดานมาตรการเสริมสรางจิตสํานึกตอสาธารณสมบัติ 
   4.  ดานนโยบายและบริหารจัดการ 
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   หฤทัย  อาจปรุ (2544: 46) ทําการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล  ภาวะ
ผูนํา รูปแบบการดําเนินชีวิตและความสามารถในการเรียนรูดวยตนเอง กับการมีจิตสํานึกสาธารณะ
ของนักศึกษาพยาบาล  เขตกรุงเทพมหานคร  ไดสรุปองคประกอบของ จิตสํานึกสาธารณะ ดังนี้ 
   1. ดานความตระหนักในปญหาที่เกิดข้ึนในสังคมบุคคลเกิดการรับรูวาสภาพสังคม  
เศรษฐกิจ การเมือง วาอยูในภาวะไมปกติซึ่งมีผลกระทบตอตนเอง ครอบครัว ประเทศชาติ เปนภาวะที่
จําเปนตองแกไขใหอยูในภาวะปกติสุข 
   2. ดานการวิเคราะห วิพากษ วิจารณ  สภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง รวมถึงการคิด
จําแนกสาเหตุ  และกระบวนการที่ทําใหเกิดปญหาสังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง ทําใหอยูในภาวะไมปกติ  
รวมถึงผลกระทบปญหาในดานตางๆวามีความสัมพันธกันอยางไรและรวมกับการพูดคุยแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นกับผูอ่ืนถึงสภาพปญหา  แนวทางปองกันและการแกไข 
   3. ดานความรัก ความเอ้ืออาทร  และความสามัคคี  การรวมกลุมของบุคคลในสังคม  
มีความหลากหลาย จึงจําเปนตองสรางข้ึนบนพื้นฐานของความรัก ความเมตตาความเอ้ืออาทร  และ
ความสามัคคี 
   4. ดานการรับรูความสามารถของตนในการผลักดันเพื่อแกไขปญหา สังคม  เศรษฐกิจ  
การเมือง  มั่นใจในความสามารถของตนในการที่จะชวยเหลือ แกไขปญหาสังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง  
กระตือรือรนตองการหาวิธี แนวทางและทรัพยากร ในการแกปญหา 
   5. ดานการลงมือปฏิบัติหรือรวมมือในการแกไขปญหา สังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง  
เขารวมในกิจกรรมตาง ๆ โดยการริเร่ิมของตนเองหรือเขารวมในกลุมตาง ๆเพื่อชวยเหลือสังคม  โดยการ
ใหทุนทรัพย การชวยในการจัดกิจกรรมตางๆ ชวยเสนอความคิดแนวทางในการแกไขปญหาหรือการ
กระทําอ่ืนๆที่กระทําแลวมีผลทําใหเกิดแรงผลักดันและการเคล่ือนไหวในทางพัฒนาสังคมตามความรู  
ความสามารถของตน  
   6. ดานการมีเครือขายในการทํากิจกรรมเพื่อชวยเหลือสังคมตองมีการประสานเพื่อ
ดําเนินการตามแนวทางในการชวยเหลือสังคม โดยการจัดต้ังกลุม ชมรมชวยเหลือสังคม และรวมมือกับ
องคกรของรัฐบาลและเอกชน  ในการกระทําเพื่อชวยเหลือสังคม 
   ลัดดาวัลย  เกษมเนตร และคณะ (2547: 2-3)  ไดศึกษารูปแบบการพัฒนานักเรียน
ระดับประถมศึกษาใหมีจิตสาธารณะ : การศึกษาระยะยาว และใชองคประกอบของจิตสาธารณะเปน  
3  องคประกอบ  คือ 
   1. การหลีกเล่ียงการใชหรือการกระทําที่จะทําใหเกิดความเสียหายตอสวนรวมที่ใช
ประโยชนรวมกันของกลุม 
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   2. การถือเปนหนาที่ที่จะมีสวนรวมในการดูแลรักษาสมบัติของสวนรวมในวิสัยที่คน
สามารถทําได 
   3. การเคารพสิทธิการใชของสวนรวมที่ใชประโยชนรวมกันเปนกลุม  โดยไมยึดครอง
ของสวนรวมนั้นมาเปนของตนเอง  ตลอดจนไมปดกั้นโอกาสของผูอ่ืนที่ใชของสวนรวม 
   จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของขององคประกอบการเกิดจิตสาธารณะ 
ผูวิจัยไดใชแนวคิดของหฤทัย  อาจปรุ  (2544)  และ ลัดดาวัลย  เกษมเนตร และคณะ (2547)  โดยต้ังอยู
บนพื้นฐานการเกิดจิตสํานึกของบุคคล เปนหลักรวมในการศึกษาองคประกอบจิตสาธารณะ ซึ่ง
องคประกอบจิตสาธารณะในการวิจัยคร้ังนี้ประกอบดวย 1) ดานความตระหนักถึงปญหาที่เกิดข้ึนตอ
สวนรวม  2) ดานการมีสวนรวมในการในการดูแลรักษา  3)  การเคารพสิทธิในการใชของสวนรวม      
  1.4  ความสําคัญของจิตสาธารณะ 
   สมพงษ สิงหะพล (2542: 16) กลาววา จิตสํานึกเปนความรูสึกนึกคิดภายในของบุคคล
และเปนส่ิงที่เกิดข้ึนไดโดยการเรียนรูจิตสํานึกเมื่อเกิดข้ึนแลวยากนักที่จะหยุดหรือหมดหายไปคนที่มี
จิตสํานึกที่ดีจะประพฤติปฏิบัติอยางเหมาะสมกับจิตสํานึกนั้นและใชจิตสํานึกของตนเพื่อประโยชนตอ
ส่ิงตางๆ ตามมา เชน  บุคคลที่มีจิตสํานึกดานระเบียบวินัย จะไมขับรถผิดกฎจราจร  บุคคลที่มี
จิตสํานึกสาธารณะจะไมขีดเขียนในสถานที่สาธารณะ   
   การที่คนมาอยูรวมกันเปนสังคม ยอมตองมีความสัมพันธในรูปแบบการพึ่งพากันคนใน
สังคมซึ่งมีบทบาทหนาที่แตกตางกันไป ถาคนในสังคมขาดจิตสํานึกสาธารณะ ซึ่งนอกจากจะมีผลกระทบ
ตอบุคคล  ครอบครัว องคกรแลว  การขาดจิตสํานึกสาธารณะยังมีผลกระทบตอชุมชนระดับประเทศ  และ
ระดับโลก ดังนี้  (ไพบูลย  วัฒนศิริธรรม;  และสังคม  สัญจร. 2543: 22-29)   
   ผลกระทบตอบุคคล  ทาํใหเกิดปญหา  คือ 
    1.  สรางความเดือดรอนใหกบัตนเอง 
    2.  สรางความเดือดรอนใหกบัคนอ่ืน 
   ผลกระทบระดับครอบครัว  ทําใหเกิดปญหา  คือ 

         1.  ความสามคัคีในครอบครัวลดนอยลง 
        2.  การแกงแยงทะเลาะเบาะแวงภายในครอบครัว 
   ผลกระทบระดับองคกรทาํใหเกิดปญหา  คือ 

   1.  การแบงพรรคแบงพวกภายในองคกร 
   2.  ความเหน็แกตัว  แกงแยงชิงดีชงิเดน 
   3.  การเบียดเบียนสมบัติขององคกรเปนสมบัติสวนตน 
   4.  องคกรไมกาวหนา  ประสิทธิภาพและคุณภาพของงานลดลง 
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   ผลกระทบระดับชาติทาํใหเกดิปญหา  คือ 
          1. วิกฤตการณภายในประเทศบอยคร้ัง  และแกปญหาไมได อาทิ  วิกฤตการณ

เศรษฐกิจ สังคมขาดเสถียรภาพทางการเมือง  การชุมนุมขับไลรัฐบาลหรือผูนําประเทศ   
          2. ประเทศชาติอยูในสภาพลาหลัง เนื่องจากขาดพลังของคนในสังคม  เม่ือผูนํา

ประเทศเอามาตรการใดออกมาใช  ก็ไมไดรับผลเพราะไมไดรับความรวมมือจากประชาชน 
          3. ประเทศชาติไรเกียรติ ไรศักด์ิศรี ทําใหประเทศอ่ืนมองดวยสายตาเหยียดหยาม 

ดูหม่ินดูแคลนวาเปนประเทศดอยพัฒนา   
   ผลกระทบระดับโลกทาํใหเกดิปญหา  คือ 
    1. เกิดการสะสมอาวุธกันระหวางประเทศเพราะขาดความไววางใจซ่ึงกันและกัน
กลัวประเทศอื่นจะโจมตี จึงตองมีอาวุธที่รุนแรง  และมีอานุภาพในการทําลายสูงไวในครอบครอง  เพื่อ
ขมขูประเทศอ่ืน  และเมื่อมีปญหาเกิดข้ึนก็มีแนวโนมที่จะใชความรุนแรงของแสนยานุภาพทางการ
สงคราม ในการตัดสินปญหา 
    2. เกิดการกล่ันแกลง  แกงแยงหรือครอบงําทางการคาระหวางประเทศ  พยายาม
ทุกวิถีทางเพื่อความไดเปรียบทางการคา  ทําใหประเทศที่ดอยกวาขาดโอกาสในการพัฒนาประเทศ
ของตน 
    3. เกิดการรังเกียจเหยียดหยามคนตางเช้ือชาติ  ตางเผาพันธุ  หรือตางทองถิ่น  
มองชาติอ่ืนหรือเผาพันธุอ่ืนวามีความเจริญหรือมีศักด์ิศรีดอยกวาเชื้อชาติ และเผาพันธุของตนเองดูถูก
หรือเปนปฏิปกษตอชนชาติอ่ืน  
   จิตสํานึกสาธารณะ เปนคุณธรรมหนึ่งของพลเมือง และเปนวาทกรรมยอยในวาทกรรม
ใหญ เร่ืองประชาสังคม คุณคาและจิตสํานึกเปนจิตวิญญาณของสังคม  บุคคล  องคกร  หรือสังคม  สังคม
ที่ไมมีคุณคาและจิตสํานึกทําใหขาดพลังในทางสรางสรรคเมื่อเกิดจิตสํานึกสาธารณะจึงทําใหเกิดประชา
สังคม กอใหเกิดความเขมแข็งของสังคม  ซึ่งจะทําใหการเมือง เศรษฐกิจ  ศีลธรรมดี (ประเวศ  วสี.  2541) 
   ในทางสังคมศาสตรไดยอมรับวาจิตสํานึกมีความสําคัญ ไมยิ่งหยอนไปกวาเร่ืองของ
พฤติกรรม  ซึ่งอาจสรุปไดวาจิตสํานึกเปนพฤติกรรมที่แสดงใหทราบถึงการรับรูของบุคคล แสดงถึงความ
ตระหนักความรับผิดชอบตอปญหา และเห็นความสําคัญของปญหาที่เกิดข้ึนตองการแกไขปญหาเหลานั้น
ใหหมดสิ้นไป ซึ่งสามารถวัดไดจากประสบการณ การรับรูและการเขาถึงสถานการณที่เกิดปญหา ตลอดจน
ปรารถนาที่จะมีสวนรวมในการแกไขปญหาอยางเรงดวน และเมื่อใดเมื่อคนขาดจิตสํานึกแลวคนซ่ึงเปน
สัตวสังคมมีรูปแบบพึ่งพากัน  และความคิดอานแตกตางกันก็ยอมกอใหเกิดปญหาชุมชนออนแอ  ขาดการ
พัฒนา ขาดศูนยรวมใจ  เกิดปญหาสิ่งแวดลอมและปญหาคอรัปชั่น  เพราะตางคนตางอยู  คนในสังคม
มองปญหาของตนเองเปนเร่ืองใหญ ดังนั้นความสําคัญของจิตสํานึกสาธารณะจึงทําใหเกิดกระแสความ
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เขมแข็งในสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และศีลธรรม  ลดความเห็นแกตัว  สามารถเช่ือมโยงเหตุและผลเพื่อ
หยุดยั้งการกระทําที่จะเปนปญหาตอสังคมไดหมดไป    
  1.5  การเสรมิสรางจิตสํานกึตอสวนรวม   
   รัญจวน  อินทรกําแหง (2528: 110 - 119)  ชี้ถึงแนวทางในการเสริมสรางจิตสํานึกของ
คนในสังคมวาจะตองเกิดข้ึนจากการคลุกคลีอยูกับความถูกตอง การปลูกฝงอบรม การฝกปฏิบัติ การได
เห็นแบบอยางที่ชวนใหประทับใจ ปจจัยเหลานี้จะคอย ๆ โนมนําใจของบุคคลใหเกิดจิตสํานึกที่ถูกตอง
และสรางจิตสํานึกตอสวนรวมใหเกิดข้ึนจําตองอาศัยสถาบันทางสังคมหลายสวนเขามารวมมือ  อาทิ 
   1. สถาบันการศึกษา การศึกษาเปนรากฐานของการพัฒนาเปนส่ิงที่ปฏิเสธกันไมได
ไมวาจะเปนการพัฒนาในรูปใดจําตองเร่ิมตนดวยการศึกษาจนมีการศึกษามากพอแกสถานะแหงตนที่
สามารถปฏิบัติ หรือดําเนินชีวิตไปสูทิศทางที่ประสงคการกําหนดเปาหมายของการศึกษาใหถูกตอง
โดยธรรม เพื่อนําไปสูการพัฒนาที่แทจริงจึงเปนส่ิงที่สําคัญที่สุดที่ผูมีอํานาจในการบริหารการศึกษาพึง
พิจารณาใหลึกซ้ึง ใหถองแท ใหรอบคอบ ใหถูกตองดวยทัศนะที่กวางไกล โดยมีจุดหมายรวบยอดวา 
ตองจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนใหมีจิตสํานึกเปนมนุษยที่เต็มที่ 

   การจัดการศึกษาควรมุงเนนที่สรางจิตสํานึกภายใน คือ การพัฒนาจิตใจที่เปน
รากฐานของความเปนมนุษย ไมควรเนนที่การพัฒนาเพื่อความสําเร็จในวิชาชีพที่ปราศจากพื้นฐานทาง
จริยธรรมเพราะอาจจะเปนการสงเสริมใหบุคคลออกไปประกอบวิชาชีพดวยจิตสํานึกผิดพลาดแลวไป
สรางระบบการทํางานที่ผิดมีการเอาเปรียบผูอ่ืน กอบโกย  ความหลงอํานาจ  ความหลงตัวเองความมัว
เมาวนเวียนแตในวังวนวัตถุ  ที่อาจกอใหเกิดการประหัตประหารกันในทุกวงการ 

   การใหการศึกษาแกยุวชนควรหยุดสรางจิตสํานึกที่นิยมในวัตถุแตเนนการสราง
จิตสํานึกในทางจริยธรรมใหหนักแนนเขมแข็งยิ่งข้ึนทุกระดับการศึกษาต้ังแตอนุบาลศึกษาจนถึง
อุดมศึกษาเพื่อใหเปนจิตที่สามารถชวยสรางระบบที่ถูกตอง เพื่อการดํารงอยูของสังคมโดยธรรม 
โดยเฉพาะตองเนนการฝกอบรมใหรูจักทําหนาที่เพื่อหนาที่อยางสุดฝมือในทุกหนาที่ในฐานะที่เกิดมา
เปนมนุษยดวยความสํานึกวาทุกหนาที่มีคุณคาและความสําคัญเทาเทียมกัน 

   2. สถาบันทางศาสนา สถาบันทางศาสนาตองเปนผูนําในการสรางจิตสํานึกตอ
สวนรวมใหเกิดข้ึน ตองนําประชาชนกลับไปสูคําสอนของพระพุทธองค ที่ทรงเนนใหเห็นแกประโยชนสุข
ของสังคมเปนใหญ  ไมบริโภคเกินความจําเปน หรือเพราะความอยาก  มีความสันโดษ  พอใจที่จะมีกิน
มีอยูมีใชเทาที่จําเปน  รูจักเอ้ือเฟอเผ่ือแผเจือจานผูอ่ืน  มีความเมตตาอาทรตอกัน  เห็นแกผูอ่ืน  
เสมือนเห็นแกตนเอง  รูจักหนาที่ ปฏิบัติหนาที่ใหถูกตอง 
   สถาบันทางศาสนา จึงมีความสําคัญอยางยิ่งเพราะเปนสถาบันที่ไดรับการเคารพบูชา
แตโบราณกาลจวบจนปจจุบันเปนสถาบันที่มีอิทธิพลอยางสูงตอจิตใจของประชาชน  เพราะตางได
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ยึดถือสถาบันนี้เปนที่พึ่งทางใจมาอยางเนิ่นนาน ฉะนั้น สถาบันทางศาสนาจึงอยูในฐานะที่จะชวย
สรางสรรคและพัฒนาจิตใจของคนในสังคมใหหันเขามาอยูในความถูกตองตามทํานองคลองธรรมและ
วิธีการพัฒนาจิตสํานึกใหเกิดข้ึนไดอยางดีที่สุด ก็คือ การสอนดวยตนเอง อันหมายถึง การที่ผูอยูใน
สถาบัน องคกรทางศาสนาพึงตองประพฤติปฏิบัติตนใหเปนตัวอยางแกคนในสังคมในดานการ
ชวยเหลือสวนรวม การคํานึงถึงสํานึก 
   3. สถาบันครอบครัวความอบอุนของสถาบันครอบครัวมีความสําคัญเปนอันดับแรก  
เพราะเปนจุดเร่ิมตนที่ชวยใหทารกจะเกิดจิตสํานึกเห็นความสําคัญของสวนรวม  ความใกลชิดระหวาง
พอแมกับลูกจึงเปนส่ิงจําเปนอยางยิ่งในการเล้ียงอบรมลูก  เพราะ ความใกลชิดจะเปนส่ือที่ทําใหเกิด
ความเขาใจซ่ึงกันและกัน  และกลายเปนเกิดความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน 
   สถาบันครอบครัวจึงเปนพื้นฐานของสังคม ถาครอบครัวมีแตความคลอนแคลนสังคมก็
พลอยคลอนแคลนไปดวย และเด็กที่เติบโตจากครอบครัวที่คลอนแคลนจะมีจิตสํานึกที่คลาดเคล่ือน การ
สอนและการอบรมของสถาบันครอบครัวควรดําเนินการใหสอดคลองประสานไป ในจุดมุงหมายเดียวกัน 
กับการสอนการอบรมของสถาบันการศึกษา และสถาบันทางศาสนา เพื่อปูพื้นฐาน หรือฝงรากใหเด็กมี
จิตสํานึกที่เปนสัมมาทิฐิเสียต้ังแตยังเด็ก เพื่อที่เด็กจะไดเปนกําลังในการสรางสรรคสังคมที่มีความ
รมเย็นเปนสุข 

   4. ส่ือมวลชน ส่ือมวลชนเปนสถาบันที่ทรงอิทธิพลอยางยิ่งในการกระจายความคิด  
ความรู  หรือส่ิงใดสิ่งหนึ่งสูการรับรูของประชาชน ความรวมมือจากส่ือมวลชนจะชวยสรางความเขาใจ
ชวยสรางจิตสํานึกที่ถูกตองใหแกคนในสังคม เนื่องจากสื่อมวลชนนั้นมีบทบาทและมีอิทธิพลอยางยิ่ง
ตอการเสริมสรางการรับรูที่จะส่ังสมกลายเปนจิตสํานึกของคนในสังคม 
   การจัดการศึกษาเพื่อความเปนพลเมืองจึงเปนเงื่อนไขเบ้ืองตนที่จะชวยให คนใน
สังคมมีจิตสํานึกตอสวนรวมที่จะนําไปสูการกอตัวของประชาสังคม การจัดการศึกษาเพื่อความเปน
พลเมืองนี้มิได  หมายถึง กระบวนการการจัดการเรียนการสอน  ในหองเรียนสําหรับประชากรวัยเรียน  
หรือการจัดการศึกษาแบบเปนทางการในรูปแบบอ่ืนๆแตยังหมายถึงกระบวนการเสริมสรางการเรียนรู
ทางตรงอยางไมเปนทางการในชีวิตประจําวัน  ซึ่งจําเปนตองเกี่ยวของกับเครือขายสถาบัน  และ
กระบวนการทางสังคมที่หลากหลายและตอเนื่องทั้งในสวนของสถาบันการศึกษาสถาบันหรือองคกร
ศาสนา องคการเอกชน  และองคกรประชาสังคม 
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  1.6  การวัดจติสาธารณะ 
   สมพร สุทัศนีย (2544: 22-30) ไดกลาวถึงวิธีการวัดทางจิตวิทยาในปจจุบันวาวิธีการ
วัดหลายวิธี ไดแก การสังเกต การรายงานตนเอง การสัมภาษณ การใชแบบสอบถาม และการใช
แบบทดสอบ  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
   1. การสังเกตเปนวิธีการศึกษาพฤติกรรมที่ใชไดงาย  สะดวก  และใชกันมากในการ
ศึกษาวิจัย เราสามารถควบคุมใหการสังเกตมีระบบและเปนปรนัยไดถาผูศึกษาวิจัยใชการสังเกตอยาง
มีระบบและเปนปรนัยแลวจะทําใหเกิดประโยชนหลายประการ  เชน ศึกษาพัฒนาการของบุคคล  
ความแตกตางระหวางบุคคล  และสาเหตุของพฤติกรรมเพื่อใหเขาใจบุคคลได 
   ประเภทของการสังเกตที่สําคัญสามารถแบงออกเปน 2  เร่ืองที่สําคัญ  คือ  
    1.1 การสังเกตตามสภาพธรรมชาติ  แบงออกเปน  การสังเกตแบบไมเปนทางการ  
เปนการสังเกตที่ เกิดข้ึนในชีวิตประจําวัน และการสังเกตอยางมีวัตถุประสงคโดยจะกําหนด
วัตถุประสงคในการสังเกตวาจะสังเกตพฤติกรรมอะไรบางและจะสังเกตเฉพาะพฤติกรรมที่ตองการ
เทานั้นซึ่งพฤติกรรมดังกลาว ไดแก  พฤติกรรมทางกาย  พฤติกรรมทางเชาวปญญา  และพฤติกรรม
ทางอารมณและสังคม      
    1.2 สังเกตในหองทดลอง เมื่อตองการศึกษาพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งที่ยากแก
การสังเกตไดในสภาพการณธรรมดาจะตองจัดสถานการณ ในหองทดลองโดยมีสถานการณเฉพาะที่
ตองการศึกษารวมกับสถานการณอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของแลวลอบสังเกตพฤติกรรมทางกระจกทางเดียวโดย
ไมใหผูถูกสังเกตรูตัว 
   2. การสังเกตตนเอง หรือรายงานตนเอง เปนวิธีการศึกษาพฤติกรรมภายในท่ีเปนขอมูล
สวนตัว  เชน ความคิด ความรูสึก ทัศนคติ  คานิยมที่ถูกตอง  มักจะมีขอจํากัดตรงที่มีอคติสวนตัวเขามา
เกี่ยวของมากกวาการสังเกตจากผูอ่ืน แตบุคคลสามารถฝกฝนการสังเกตดวยตนเองใหถูกตองและมี
ระบบย่ิงข้ึนได ทําใหบุคคลสามารถจําแนกส่ิงที่เขารูสึก คิด หรือกระทําส่ิงที่เขาควรจะรูสึกคิดหรือกระทํา 
แลวรายงานดวยตนเอง การรายงานตนเองนั้นจะมีแบบสังเกตที่เปนลักษณะการเติมคําในชองวาง หรือ
มาตราสวนประมาณคาที่บุคคลสามารถบันทึกไดตามความเหมาะสม 
   3. การสัมภาษณ เปนวิธีการวัดพฤติกรรมที่ใชกันมานานและวิธีประเมินบุคลิกภาพ
วิธีหนึ่ง  การสัมภาษณเปนการไดรับขอมูลจากคําพูดของผูรับการสัมภาษณถึงการกระทําของตนเอง
และทําใหผูสัมภาษณสังเกตเห็นกิริยาทาทางการเคล่ือนไหว คําพูดของผูรับการสัมภาษณ ผูสัมภาษณ 
ควรจดบันทึกส่ิงเหลานี้ไวดวย การสัมภาษณมักจะใชในการสืบคนขอมูลที่ลึกซ้ึง เชน  ในการจาง การ
คัดเลือกและกล่ันกรอง และในการใหคําปรึกษา  เปนตน  
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   4. ใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือที่ใชประเมินพฤติกรรมในโรงเรียนและสถานที่อ่ืนๆ  
ที่ตองการใหผูประเมิน ประเมินคุณคาเปนระดับที่ตอเนื่องกัน สามารถใชเก็บรวบรวมพฤติกรรมได
รวดเร็วและประหยัดกวาการสังเกตและการสัมภาษณและสามารถเก็บขอมูลทีละมาก ๆ   
   5. การใชแบบทดสอบ  แบบทดสอบทางจิตวิทยามักเปนแบบทดสอบความสามารถที่
มีคําตอบถูกและผิด แบบทดสอบเชาวปญญา  ความถนัดและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
   จากแนวคิดในการวัดทางจิตวิทยา ดังกลาว   ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยใชเคร่ืองมือวัด
จิตสํานึก ที่มีลักษณะเปนมาตรสวนประมาณคาชนิด  5 ระดับ  มีระดับการใหคะแนนเปน 1 2 3 4 และ 
5  โดยมีขอคําถามในเชิงบวก และเชิงลบ 
  1.7 ปจจัยท่ีกอใหเกิดจิตสาธารณะ 
   การมีจิตสาธารณะนั้นเปนสิ่ งที่ เกิดตามวิถีการดําเนินชีวิตของแตละบุคคล 
สภาพแวดลอมตางๆ ต้ังแตระดับครอบครัวชุมชน มีผลตอการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของบุคคล ซึ่ง 
ไพบูลย  วัฒนศิริธรรม และ สังคม สัญจร (2543: 13) สรุปวา จิตสํานึกสาธารณะหรือจิตสํานึกทางสังคม  
อยูภายใตอิทธิพลของปจจัยแวดลอมทั้งภายในและภายนอก  ดังนี้ 
   ปจจัยภายนอกเปนปจจัยที่เกี่ยวกับภาวะทางสัมพันธภาพของมนุษย ภาวะทางสังคม  
เปนภาวะที่ลึกซึ้งที่มีอิทธิพลตอจิตสํานึกดานตางๆ ของมนุษย เปนภาวะที่ไดรับการกลอมเกลาและ
สะสมอยูในสวนของการรับรูทีละเล็กทีละนอย ทําใหเกิดสํานึกที่มีรูปแบบหลากหลาย ภาวะแวดลอม
ทางสังคมนี้เร่ิมตนต้ังแตพอแม พี่นอง ญาติ เพื่อน ครู ส่ือมวลชน บุคคลทั่วไป ตลอดจนระดับองคกร 
วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ กฎหมาย ศาสนา  รวมทั้งภาวะแวดลอมดานส่ือสารมวลชน  และสวนที่
กํากับสํานึกของบุคคล คือ การไดสัมผัสการใชชีวิตที่มีพลังตอการเกิดสํานึกอาทิ  การไปโรงเรียน ไป
ทํางาน  ดูละคร  ฟงผูคนสนทนากัน  รับรูเหตุการณบานเมือง  ขับรถฝาการจราจรที่แออัด 
   ปจจัยภายใน สํานึกที่เกิดจากปจจัยภายใน หมายถึง การคิดวิเคราะหของแตละ
บุคคลในการพิจารณาตัดสินคุณคาและความดีงาม ซึ่งสงผลตอพฤติกรรมและการประพฤติปฏิบัติ
โดยเฉพาะการปฏิบัติทางจิตใจ  เพื่อขัดเกลาตนเองใหเปนไปทางใดทางหนึ่ง โดยเกิดจากการเรียนรู 
การมองเห็น  การคิดแลวนํามาพิจารณาเพื่อตัดสินวาตองการสรางจิตสํานึกแบบใดก็จะมีการฝกฝน
และสรางจิตสํานึกเหลานั้น 
   การเกิดจิตสํานึกไมสามารถระบุแยกแยะไดวาเกิดจากปจจัยภายในหรือภายนอก 
เพียงอยางใดอยางหนึ่ง เพราะทุกสรรพส่ิงมีความสัมพันธเกี่ยวของกัน จิตสํานึกที่มาจากภายนอกเปน
การเขามาโดยธรรมชาติ กระทบตอความรูสึกของบุคคล แลวกลายเปนจิตสํานึกโดยธรรมชาติ และมัก
ไมรูตัว แตจิตสํานึกที่เกิดจากปจจัยภายในเปนความจงใจเลือกสรร บุคคลระลึกรูตนเองเปนอยางดีเปน
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สํานึกที่สรางข้ึนเองระหวางปจจัยภายใน และภายนอก  เปนปฏิสัมพันธที่มีความตอเนื่อง  ดังนั้น  การ
พัฒนาจิตสํานึกจึงตองกระทําควบคูกันทั้งปจจัยภายในและภายนอก 
  1.8 งานวิจัยที่เกี่ยวของกบัจิตสาธารณะ 

   หฤทัย อาจปรุ (2544: 136-151) ไดศึกษาปจจัยที่สามารถพยากรณการมีจิตสํานึก
สาธารณะของนักศึกษาพยาบาลช้ันที่  1,2,3 และ  4 จากสถาบันการศึกษาพยาบาลในเขต
กรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัยพบวา  คะแนนการมีจิตสํานึกสาธารณะโดยรวมของนักศึกษาพยาบาล  
สวนใหญคอนไปทางตํ่ากวาคาเฉล่ียของกลุม  สวนภาวะผูนํา รูปแบบการดําเนินชีวิตกลุมวิชาการ  กลุม
วิชาชีพ  กลุมกาวหนา กลุมกิจกรรม กลุมสังคม  ความสามารถในการเรียนรูดวยตนเองมีความสัมพันธ
ทางบวกกับการมีจิตสํานึกสาธารณะของนักศึกษาพยาบาล  และรูปแบบการดําเนินชีวิตกลุมเก็บตัว  มี
ความสัมพันธทางลบกับการมีจิตสาธารณะของนักศึกษาพยาบาล ที่ระดับ .05 และตัวแปรที่รวมกัน
พยากรณการมีจิตสาธารณะของนักศึกษาพยาบาลไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไดแก ภาวะ
ผูนํา รูปแบบการดําเนินชีวิต กลุมกิจกรรม และความสามารถในการเรียนรูดวยตนเอง ตามลําดับ โดย
รวมกันพยากรณไดรอยละ 45.60  ).456R( 2     
   ลัดดาวัลย เกษมเนตร และคณะ (2546: 16-17) ไดศึกษารูปแบบการพัฒนานักเรียน
ระดับประถมศึกษาใหมีจิตสาธารณะ : การศึกษาระยะยาว โดยใชรูปแบบการวิจัยเปนกึ่งทดลองผล
การทดลองสรุปไดวา นักเรียนที่ใชรูปแบบการพัฒนาจิตสาธารณะโดยใชแบบผานการเลานิทานจะมี
จิตสาธารณะมากกวานักเรียนที่ไมใชรูปแบบการพัฒนาจิตสาธารณะโดยใชแบบผานการเลานิทาน  
และนักเรียนที่ใชรูปแบบการพัฒนาจิตสาธารณะโดยใชแบบผานการเลานิทานจะมีความคงทนของจิต
สาธารณะมากกวานักเรียนที่ไมใชรูปแบบการพัฒนาจิตสาธารณะโดยใชแบบผานการเลานิทาน  

   นันทวัตน  ชุนชี  (2546: 39-41)  ไดศึกษาการใชตัวแบบสัญลักษณผานส่ือหนังสือ
เรียนเลมเล็กเชิงวรรณกรรม เพื่อพัฒนาจิตสาธารณะในนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับตัว
แบบสัญลักษณผานส่ือหนังสือเรียนเลมเล็กเชิงวรรณกรรมกับกลุมที่ไมไดรับตัวแบบสัญลักษณผานส่ือ
หนังสือเรียนเลมเล็กเชิงวรรณกรรม ผลการวิจัยพบวาไมพบปฏิสัมพันธระหวางการไดรับตัวแบบ
สัญลักษณ ผานส่ือหนังสือเรียนเลมเล็กเชิงวรรณกรรม กับเพศที่มีตอจิตสาธารณะของนักเรียนอยางมี 
นัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ.05 นักเรียนที่ไดรับตัวแบบสัญลักษณผานส่ือหนังสือเรียนเลมเล็กเชิง
วรรณกรรม จะมีจิตสาธารณะสูงกวานักเรียนที่ ไมไดรับตัวแบบสัญลักษณผานส่ือหนังสือเรียนเลมเล็กเชิง
วรรณกรรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ .05 และนักเรียนหญิงมีจิตสาธารณะสูงกวานักเรียนชาย 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ  .05   

   มุทิตา หวังคิด (2547: 59-63) ศึกษาการพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปที่  6  โดยการฝกทักษะการแกปญหาและศึกษาปฏิสัมพันธ  ระหวางการฝกทักษะการ
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แกปญหา กับระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีตอการพัฒนาจิตสาธารณะ  ผลการวิจัยพบวานักเรียน
ที่ไดรับการฝกทักษะ การแกปญหาโดยนําเสนอสถานการณผานส่ือคอมพิวเตอร มีจิตสาธารณะสูงกวา
นักเรียนที่ไมไดรับการฝกทักษะการแกปญหาโดยนําเสนอสถานการณผานส่ือคอมพิวเตอรอยางมี
นัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ .05 นักเรียนที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกัน ทั้งในกลุมทดลอง 
และกลุมควบคุมมีจิตสาธารณะไมแตกตางกันที่ระดับ.05 และไมพบปฏิสัมพันธระหวางการฝกทักษะ
การแกปญหาโดยนําเสนอสถานการณผานส่ือคอมพิวเตอรกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่มีตอจิต
สาธารณะของนักเรียนที่ระดับ .05 
   ธรรมนันทิกา  แจงสวาง (2547:  48-51)  ศึกษาผลการใชโปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะ
ดวยบทบาทสมมติกับตัวแบบในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 และศึกษาปฏิสัมพันธระหวางการไดรับ
โปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะดวยบทบาทสมมติกับตัวแบบกับเพศของนักเรียนที่มีตอจิตสาธารณะ
ผลการวิจัยพบวานักเรียนที่ไดรับโปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะดวยบทบาทสมมติกับตัวแบบมีจิต
สาธารณะสูงกวานักเรียนที่ไมไดรับโปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะดวยบทบาทสมมติกับตัวแบบอยางมี
นัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ .05 และไมพบปฏิสัมพันธระหวางการไดรับโปรแกรม พัฒนาจิตสาธารณะดวย
บทบาทสมมติกับตัวแบบ กับเพศที่มีจิตสาธารณะของนักเรียน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ  .05   

   โกศล  มีความดี (2547: 65-66) ศึกษาปจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวของกับการมีจิต
สาธารณะของขาราชการตํารวจ ผลการวิจัยพบวา ขาราชการตํารวจที่มีจิตลักษณะแตกตางกันมีจิต
สาธารณะ แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กลาวคือ  เจตคติตอจิตสาธารณะกับการ
รับรูความสามารถของตน  ลักษณะมุงอนาคต – ควบคุมตนเอง โดยมีความสัมพันธทางบวกกับการมีจิต
สาธารณะ และจากการศึกษา ยังพบวาขาราชการตํารวจที่มีสภาพแวดลอมทางสังคมแตกตางกันมีจิต
สาธารณะแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กลาวคือ การรับรูวัฒนธรรม  องคการ การ
รับรูการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว การรับรูการสนับสนุนทางสังคมจากผูบังคับบัญชาการ
สนับสนุนจากเพื่อนรวมงาน  การรับรูการสนับสนุนทางสังคมจากประชาชน  การไดรับแบบอยางจาก
ผูบังคับบัญชา  มีความสัมพันธทางบวกกับการมีจิตสาธารณะ  โดยการรับรูความสามารถของตน   และ
การสนับสนุนจากประชาชนสามารถรวมกันทํานายการมีจิตสาธารณะของขาราชการตํารวจไดรอยละ 
55.9 ซึ่งตัวแปรที่มีประสิทธิภาพในการทํานายการมีจิตสาธารณะของขาราชการตํารวจ มากที่สุด  คือการ
รับรูความสามารถของตน .663)(β   รองลงมา คือ  การสนับสนุนทางสังคมจากประชาชน  .179)(β   

   บุญทัน ภูบาล (2549: 104-110)  ศึกษาการเปล่ียนแปลงจิตสาธารณะของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 2 ที่เกิดจากการใชวีดิทัศนละครหุนเชิดเปนตัวแบบจิตสาธารณะ ผลการวิจัยพบวา 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการใชวีดิทัศนละครหุนเชิดเปนตัวแบบ มีการเปล่ียนแปลงของ
คะแนนจิตสาธารณะเฉลี่ยโดยรวม กอนการใชวีดิทัศน ระหวางการใชวีดิทัศน และหลังการใชวีดิทัศน
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ละครหุนเชิดเปนตัวแบบในแตละชวงสัปดาหแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 โดยคะแนน
จิตสาธารณะเฉล่ียโดยรวมมีแนวโนมเพิ่มข้ึนตลอดชวงระยะเวลา 4 สัปดาห และนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 2 ที่ไดรับการใชวีดิทัศนละครหุนเชิดเปนตัวแบบ  มีการเปลี่ยนแปลงของคะแนนจิตสาธารณะเฉล่ีย 
โดยแยกตามรายองคประกอบของจิตสาธารณะ 3 องคประกอบ กอนการใชวีดิทัศน ระหวางการใชวีดิ
ทัศน และหลังการใชวีดิทัศนละครหุนเชิดเปนตัวแบบในแตละชวงสัปดาหแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01  โดยคะแนนจิตสาธารณะเฉล่ียทั้ง 3 องคประกอบมีแนวโนมเพิ่มข้ึนตลอดชวง
ระยะเวลา 4 สัปดาห   

   ธนิดา ทองมีเหลือ และคณะ (2550: 92)  ไดศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยทาง
จิตสังคมกับการมีจิตสาธารณะของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และศึกษาความสามารถปจจัย
ทางจิตสังคมในการพยากรณการมีจิตสาธารณะของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผลการวิจัย
พบวา 
   1. ปจจัยทางจิต ไดแก การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุน การอบรมเลี้ยงดูแบบใช
เหตุผลและสัมพันธภาพระหวางเพื่อน มีความสัมพันธทางบวกกับจิตสาธารณะของนิสิตมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ  .01     
   2. การอบรมเล้ียงดูแบบลงโทษทางกายมากกวาทางจิต มีความสัมพันธทางบวกกับจิต
สาธารณะของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ .01 แตการอบรม
เล้ียงดูแบบควบคุมมีความสัมพันธทางลบกับจิตสาธารณะ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01    
   3. ตัวแปรทางจิตสังคมที่สามารถรวมกันทํานายจิตสาธารณะ ของนิสิตมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ อยางมีนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ.01 ไดแก ลักษณะมุงอนาคต สัมพันธภาพระหวาง
เพื่อน  และเอกลักษณแหงตน โดยสามารถรวมกันทํานายจิตสาธารณะ ไดรอยละ 38.1    
   4. ตัวแปรทางจิตสังคมที่รวมกันทํานายจิตสาธารณะของนิสิตเพศชาย มหาวิทยาลัย  
ศรีนครินทรวิโรฒ อยางมีนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ.01 ไดแก ลักษณะมุงอนาคต  สัมพันธภาพระหวาง
เพื่อน  และเอกลักษณแหงตน โดยสามารถรวมกันทํานายจิตสาธารณะ ไดรอยละ 43.1  
   5. ตัวแปรทางจิตสังคมที่รวมกันทํานายจิตสาธารณะของนิสิตเพศหญิง มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ อยางมีนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ .01 ไดแก ลักษณะมุงอนาคต  สัมพันธภาพระหวาง
เพื่อน และเอกลักษณแหงตน  โดยรวมกันทํานายจิตสาธารณะ 

   พรพรหม พรรคพวก (2550: 81-85)  ศึกษาความสัมพันธและคาน้ําหนักความสําคัญ  
ของตัวแปรปจจัยหาตัว คือ การรับรูความสามารถของตน การคลอยตามผูอ่ืน สัมพันธภาพระหวาง
นักเรียนกับครู สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อน และการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย กับจิต
สาธารณะ ผลการวิจัยพบวา  ตัวแปรปจจัยทั้งหาตัวกับจิตสาธารณะมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญ
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ทางสถิติที่ระดับ.01และคาน้ําหนักความสําคัญของตัวแปรปจจัยที่สงผลตอจิตสาธารณะโดยรวมอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คือ การรับรูความสามารถของตน ( .633)β   และสัมพันธภาพระหวาง
นักเรียนกับครู .153)(β   ตัวแปรปจจัยทั้งหาตัวกับจิตสาธารณะรายดานทั้งสามดานที่วิเคราะหแบบตัว
แปรพหุนามมีความสัมพันธกัน ตัวแปรทั้งหาตัวกับจิตสาธารณะรายดานทั้งสามดานที่วิเคราะหแบบตัวแปร
พหุนาม มีความสัมพันธกัน (Wilks’ =  .498)  และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณที่วิเคราะหแบบตัว
แปรเอกนาม ระหวางตัวแปรปจจัยกับจิตสาธารณะรายดานมีคา .560, .506 และ .619  ตามลําดับ  ซึ่ง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 ทุกคาและน้ําหนักความสําคัญ ของตัวแปรปจจัยที่สงผลตอจิตสาธารณะ
รายดานทั้งสามดานมากที่สุดคือ การรับรูความสามารถของตน ซึ่งมีคา เทากับ .441, .483 และ.604 
ตามลําดับ โดยสงผลทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับ
ครูสงผลทางบวกตอจิตสาธารณะดานการหลีกเล่ียงการใช อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ.01 และสงผล
ทางบวกตอดานการถือเปนหนาที่และดานการเคารพสิทธิการใชอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
โดยมีคาน้ําหนักความสําคัญเทากับ .152, .113 และ .102  ตามลําดับ  และดานการเคารพสิทธิการใช  
ยังพบวาการคลอยตามผู อ่ืนสงผลทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีน้ําหนัก
ความสําคัญเทากับ  .104 
   สุคนธรส หุตะวัฒนะ (2550: บทคัดยอ) ศึกษาผลการใชโปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะ
ดวยเทคนิคเสนอตัวแบบผานภาพการตูนรวมกับการช้ีแนะทางวาจาที่มีตอจิตสาธารณะ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่3 และศึกษาปฏิสัมพันธระหวางผลของการใชโปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะดวยเทคนิค
เสนอตัวแบบผานภาพการตูน รวมกับการชี้แนะทางวาจา กับการอบรมเล้ียงดูของนักเรียน ที่มีตอจิต
สาธารณะ ผลการวิจัยพบวานักเรียนที่ไดรับโปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะดวยเทคนิคเสนอตัวแบบผาน
ภาพการตูนรวมกับการชี้แนะทางวาจามีจิตสาธารณะสูงกวานักเรียนที่ไมไดรับ โปรแกรมพัฒนาจิต
สาธารณะดวยเทคนิคเสนอตัวแบบผานภาพการตูนรวมกับการช้ีแนะทางวาจาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 และไมพบปฏิสัมพันธระหวางการใชโปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะ ดวยเทคนิคเสนอตัวแบบ
ผานภาพการตูนรวมกับการชี้แนะทางวาจากับการอบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตย ที่มีตอจิตสาธารณะ
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  3  ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ.05 นั่นคือ  โปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะ
ดวยเทคนิคเสนอตัวแบบผานภาพการตูนรวมกับการชี้แนะทางวาจาสามารถใชพัฒนานักเรียนไดทั้ง  2  
กลุม  คือ นักเรียนที่ไดรับการอบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตยมากและนอย 
  เจษฎา หนูรุน (2551: บทคัดยอ) ศึกษาปจจัยจิตลักษณะที่สงผลตอจิตสาธารณะ
ของนักเรียนชวงช้ันที่ 3 โรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผลการวิจัยพบวาคา
สัมประสิทธิ์การถดถอยระหวางปจจัยจิตลักษณะรายดานกับจิตสาธารณะโดยรวมมีคาเทากับ .572 
สามารถอธิบายรวมกันได 32.7% โดยปจจัยจิตลักษณะที่สงผลทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
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ระดับ .01 ไดแก ลักษณะมุงอนาคต สุขภาพจิต คานิยมความเปนไทยและแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ มีคา
น้ําหนักความสําคัญเทากับ .213, .203, .178 และ .148 ตามลําดับ สวนสติปญญาและความเช่ือ
อํานาจในตน สงผลทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 มีคาน้ําหนักความสําคัญเทากับ 
.108 และ .107 
  
2.  แนวคิดและทฤษฎีพืน้ฐานทีใ่ชในการวิจยั     
 ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยมุงศึกษาปจจัยสาเหตุที่สงผลตอจิตสาธารณะของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่  2 โดยใชรูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธนิยม  (Interactionism  Model)  เปนกรอบแนวคิด
ในการทําวิจัย  โดยแนวคิดและทฤษฎี มีดังนี้ 
 2.1  แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบปฏิสมัพันธนิยม  (Interactionism  Model) 
  การศึกษาทฤษฎีที่นํามาใชในการอธิบายจิตสาธารณะในคร้ังนี้ ผูวิจัยไดนํามาจากรูปแบบ
ทฤษฎีปฏิสัมพันธนิยมซ่ึงเปนรูปแบบทฤษฎี ที่ใชศึกษาความเปนสาเหตุของพฤติกรรมหรือคุณลักษณะที่
ตองการศึกษาโดยเนื้อหาทฤษฎีจะกลาวถึง สาเหตุของพฤติกรรมหรือคุณลักษณะที่ตองการศึกษาของ
บุคคลวามีอิทธิพลหรือมีสาเหตุจากแหลงตาง ๆ  ไดแก  (ดุจเดือน  พันธุมนาวิน. 2549: 61-63; อางอิง
จาก  ดวงเดือน พันธุมนาวิน. 2541 ข) 
  1. สาเหตุฝายสถานการณ  (Situational  Factor)  ซึ่งเปนส่ิงตางๆ  ที่อยูรอบตัวบุคคล  หรือ
การรับรูของบุคคลที่เกี่ยวกับส่ิงใดสิ่งหนึ่งรอบตัวของเขา  เชน  ปทัสถานทางสังคม  การสนับสนุนจากคน
รอบขาง การอบรมเล้ียงดูเด็ก สถานการณยั่วยุ เปนตน สถานการณเหลานี้ แบงเปน  2 ลักษณะ  คือ 
1) สถานการณที่เอ้ืออํานวยตอการเกิดพฤติกรรมที่นาปรารถนา เชน การอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุน 
และการใชเหตุผลมาก การเห็นแบบอยางที่ดีในการกระทําพฤติกรรมที่พึงปรารถนา เปนตน และ 2) 
สถานการณที่ขัดขวางมิใหเกิดพฤติกรรมที่พึงปรารถนา เชน อยูใกลแหลงยั่วยุ สภาพแรนแคนในการ
ทํางาน ภาระงานหนักเกินไปเปนตนดังนั้นทฤษฎีตาง ๆ ทั้งในสาขาจิตวิทยาและสาขาอ่ืน ๆ ที่กลาวถึง
ตัวแปรดานสถานการณที่สามารถนํามาใชเปนตัวแปรเชิงสาเหตุฝายสถานการณ 
  2. สาเหตุฝายจิตลักษณะเดิม (Psychological Traits) ซึ่งเปนจิตลักษณะเดิมหรือบุคลิกภาพ
ที่ติดตัวมา อาจเกิดจากการถายทอดทางสังคม เชน สุขภาพจิต ประสบการณทางสังคม สติปญญา  
คานิยมเปนตนดังนั้นในทฤษฎีตางๆ ในสาขาจิตวิทยาที่กลาวถึงตัวแปรทางจิตที่เปนสาเหตุของ
พฤติกรรมบุคคล จึงสามารถนําตัวแปรทฤษฎีเหลานั้นมาใช ทฤษฎีทางจิตลักษณะที่สําคัญของไทย เชน  
ตนไมจริยธรรม เปนตน 
  3. ปฏิสัมพันธระหวางสาเหตุฝายสถานการณกับฝายจิตลักษณะเดิม เรียกวา ปฏิสัมพันธ 
แบบกลไก (Mechanical Interaction) เชน พฤติกรรมของบุคคลที่เกิดจากการที่ผูนั้นมีสุขภาพจิตไมดี 
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และอยูในสถานการณที่ยั่วยุจึงทําใหเกิดพฤติกรรมกาวราวเปนตน สาเหตุสวนนี้ทดสอบทางสถิติเทานั้น 
โดยการวิเคราะหปฏิสัมพันธระหวางสถานการณกับจิตลักษณะเดิมทีมีอิทธิพลตอพฤติกรรม สถิติข้ันสูง
ที่ใชในการวิเคราะหขอมูล เชน การวิเคราะหความแปรปรวนต้ังแตสองทางข้ึนไป การวิเคราะหอิทธิพล
เชิงเสน  เปนตน 

 4. สาเหตุฝายจิตลักษณะตามสถานการณหรือที่เรียกวาปฏิสัมพันธภายในตน   (Organismic  
Interaction) เปนจิตลักษณะที่ เปล่ียนแปลงตามสถานการณเชนทัศนคติตอส่ิงใดส่ิงหนึ่งหรือ
ความเครียดเกี่ยวกับเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง เปนตน ส่ิงเหลานี้เปล่ียนแปลงตามสถานการณเชนในชวงตน
ภาคเรียน  นักเรียนมีความเครียดในการเรียนนอย  แตพอใกลสอบปลายภาค  ความเครียดจะเพิ่มข้ึน  
และลดลงเม่ือสอบเสร็จ  และอาจเครียดอีกคร้ังเมื่อประกาศผลสอบ   

 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
ภาพประกอบ  5  รูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธนิยม 

 
 จากรูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธนิยม (Interactionism Model) ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ จนไดตัวแปรสาเหตุที่จะทําการศึกษาในคร้ังนี้  ตามรูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธนิยม  
คือ  สาเหตุฝายสถานการณ  ไดแก 1) การอบรมเล้ียงดู 2) สัมพันธภาพระหวางเพื่อน 3) การปลูกฝงจาก
โรงเรียน สาเหตุฝายจิตลักษณะเดิม ไดแก 1) การใหเหตุผลเชิงจริยธรรม และสาเหตุฝายจิตลักษณะ
ตามสถานการณไดแก 1) การรับรูความสามารถของตนเกี่ยวกับจิตสาธารณะ และคุณลักษณะที่ตองการ
ศึกษา คือ จิตสาธารณะ      
 
 
  

ลักษณะสถานการณ 

จิตลักษณะเดิม 

ของบุคคล 

พฤติกรรมของบุคคล 

จิตลักษณะ 

ตามสถานการณ 

Mechanical  
Interaction 

Organismic  
Interaction 
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       2.2  โมเดลระดับจิตสํานึกของคิฮลตอม  (Kihlstrom) 
  สําหรับโมเดลระดับจิตสํานึกนี้  ฟารธริง (Farthing. 1992: 9 -20) ไดอธิบายแนวคิดของ  
คิฮลตอม (1984) วา แบงระดับข้ันจิตสํานึกใหเห็นความแตกตางของจิตสํานึก และจิตใตสํานึกอยาง
ชัดเจน ซึ่ง คิฮลตอม ไดอธิบายและแบงระดับจิตสํานึกออกเปน  3  ระดับ 
  1. ข้ันความตระหนักภายนอก (Peripheral  Awareness)   เปนจิตสํานึกข้ันตํ่าสุด  ยังไม
ถือวาเปนความตระหนัก (Awareness)  ที่ชัดเจนลักษณะของจิตสํานึกข้ันนี้ประกอบดวย  2  ข้ัน  คือ 
   1.1 ความจําระยะส้ัน  (Info.In Short - Term  Memory)  คือ  เหตุการณที่เราไดรับรู
จากประสาทสัมผัสทั้ง 5 เมื่อไมนานนัก และไดตีความเหตุการณนั้นแลวอยูในความทรงจําระยะส้ันเปน
เพียงการจําชั่วขณะหนึ่ง เปนเหตุการณที่เราเคยตระหนักเมื่อไมนานนัก และเหตุการณเหลานั้นยังคงอยู
ในความทรงจําเปนคร้ังคราว พอจะเกิดความตระหนักไดบางขณะ เปนขอมูลจํานวนเล็กนอยที่เราเก็บไว
ในลักษณะเตรียมพรอมที่จะใช 
   1.2  ความตระหนักตอสิ่งเราช่ัวขณะ (Stimuli  Vaguely  Aware) คือ เหตุการณที่เรา
ไดรับรูอยูในความทรงจําระยะส้ันและตระหนักตอส่ิงเรานั้น 
  2. จิตสํานึกข้ันตน  (Primary Consciousness)  เปนความสํานึกที่ความตระหนักตอส่ิงเรา
ตางๆ ชัดเจนข้ึน มีการรับรู ความรูสึก ความคิดความทรงจํา เปนการแสดงออกทางความคิดตอวัตถุ
หรือเหตุการณตาง ๆ ลักษณะของจิตสํานึกข้ันนี้ประกอบดวย   
   2.1 ความต้ังใจจากการรับรูทางประสาทสัมผัส (Attended  Sensory  Percepts)  คือ  
สภาพที่มีความปรารถนาและจดจําอยูกับการกระตุนประสาทสัมผัสทั้ง 5 ที่รับความรูสึก และมีการ
เปล่ียนแปลงความหมายอยางมีความชัดเจนและเดนชัดมากกวาส่ิงอ่ืน ในขณะเดียวกันเปนการตระหนัก
รูเหตุการณรอบๆตัวดวยประสาทสัมผัสโดยอาศัยประสบการณเดิมและการคิดซึ่งอยูภายใตการควบคุม
ของความคิด  เปนระดับความเขมขนและเปนสวนประกอบที่สําคัญของจิตสํานึก   
   2.2  ความรูสึก (Feelings)  หมายถึง  ประสบการณของอารมณเพียงชนิดเดียว
เทานั้น  เชน ดีใจ เสียใจ ซึ่งหากเปนความหมายของคําวา อารมณ  (Emotion) จะใชในความหมายที่
กวางกวา คือ เปนการแสดงความรูสึกตาง ๆ อาจหลายชนิดรวม 
   2.3  การระลึกได (Recalled Memories) หมายถึง การที่บุคคลสามารถบอกถึง
สถานการณตาง ๆ จากความจําโดยไมมีเหตุการณนั้นปรากฏตรงหนา เปนการฟนความทรงจําดวยการ
นึก เปนการฟนความทรงจําจากส่ิงของบุคคลหรือเหตุการณที่ตนเคยพบมาแลวในอดีตดวยการเรียกส่ิง
ที่อยูในความทรงจําเกาใหกลับคืนมาดวยการนึกเอง 
   2.4 ความรูสึกภายใน (Inner  Speech;  Mental  Images) หรือจินตภาพ เปนการใช
ความคิดในคนเรา เปนข้ันที่กอเกิดความเขาใจในส่ิงตาง ๆ เพื่อที่จะนําไปส่ือสารกับคนอ่ืนตอไป 
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  3. จิตสํานึกข้ันสะทอน (Reflective  Consciousness)  เปนการแสดงความคิดจากบุคคล
ตอส่ิงใดส่ิงหนึ่ง นําไปสูการประเมินการปฏิบัติตนเองและวางแผนตัดสินใจในการปฏิบัติตนเองใน
อนาคตจิตสํานึกข้ันนี้ประกอบดวย 
   3.1 การพิจารณาความคิดตนเอง (Introspection)  เปนการพิจารณาความคิดตนเปน
การมองดูภายในจิตใจ  เชน  เราคิดกับตนเองวา  ฉันรับรูอะไร กําลังรูสึกอะไร กําลังคิดอะไร  และเรา
กําลังหาคําตอบใหกับตนเอง นั่นแสดงวาเรากําลังพิจารณาความคิดตนเองเปนการสังเกตพิจารณาถึง
ความคิดภายในของตนซึ่งข้ึนอยูกับหลักการและการสังเกตเฉพาะบุคคลมีความสัมพันธกับส่ิงเราที่
คอนขางแนนอน  เปนการรายงานความรูสึกที่ไดรับการกระตุนจากส่ิงเรา 
   3.2 ความตระหนักของตนเอง  (Self - Awareness) เปนภาวะจิตใจที่ไมสามารถแยก
ออกเปนความรูสึกหรือความคิดเพียงอยางเดียวที่โดดเดนได ซึ่งเกิดจากเจตคติที่มีตอส่ิงเราอันไดแก 
บุคคล  สถานการณ  กลุมสังคมและส่ิงตาง ๆ ที่โนมเอียงหรือพรอมที่จะตอบสนองในทางบวกหรือทาง
ลบ  ที่เกิดจากการเรียนรูและประสบการณจะเปนความสัมพันธระหวางความตระหนัก (Awareness)  
กับ  จิตสํานึก  (Consciousness)  และเจตคติ  (Attitude) 
 
3.  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับตัวแปรปจจัยสาเหตุ    
 3.1 การอบรมเลี้ยงดู               
  3.1.1.  ความหมายของการอบรมเลี้ยงดู    
   การอบรมเล้ียงดู หมายถึง การที่บิดามารดา  หรือผูดูแลเด็กปฏิบัติตอเด็กและ
เรียกรองใหเด็กปฏิบัติตอตน และผูอ่ืนไปทํานองตาง ๆ  กันซึ่งเปนการปฏิสัมพันธที่เกิดข้ึนอยางตอเนื่อง
ในชีวิตเด็กทําใหเด็กไดเรียนรูส่ิงตาง ๆ รอบตัว และเลียนแบบการกระทําตางๆ  ของผูอบรมเล้ียงดู 
ประสบการณเหลานี้  จะมีผลตอพฤติกรรมเด็กทั้งในปจจุบันและอนาคต (ดวงเดือน  พันธุมนาวิน. 
2520;  อางอิงจาก Sear. 1959;  Watson. 1973: 30) 
   เพ็ญศรี พิชัยสนิธ (2522) ไดอธิบายความหมายของการอบรมเลี้ยงดู  คือ การอบรม 
หมายถึง การแนะนํา ส่ังสอนและอบรม ฝกฝน ที่มุงใหเด็กประพฤติดี มีระเบียบวินัย รูจักควบคุมตนเอง
มีความรับผิดชอบ เปนตน สวนการเล้ียงดู หมายถึงการดูแลเพื่อตอบสนองความตองการของเด็กทั้ง
กายและใจ โดยมุงใหเด็กมีสุขภาพดี รางกายแข็งแรงทุกระบบ ไมมีโรค ไมมีความพิการ อารมณแจมใส 
สติปญญาเฉลียวฉลาด และมีความสัมพันธอันดีกับผูอ่ืน 
   สุรางค จันทนเอม (2529: 89)ไดใหความหมายของการอบรมเล้ียงดูวาเปนกระบวนการ
ที่บุคคลตองพบต้ังแตเกิดจนตลอดชีวิต และมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของทุก ๆ ชีวิต การอบรมเล้ียงดูชวย



 37 

ใหบุคคลไดเรียนรูระเบียบตางๆ ในสังคม สรางสรรคพฤติกรรมของบุคคล ชวยพัฒนาบุคลิกภาพของ
บุคคลภายใตขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของสังคม 
   มะลิ อุดมภาพ (2538: 6) ไดใหความหมายของการอบรมเล้ียงดูไววา การอบรมเล้ียง
ดู หมายถึง วิธีการที่บิดา มารดา หรือผูปกครองไดปฏิบัติตอบุตร ทั้งทางวาจา และกิริยาทาทางใน
ลักษณะของการอบรมสั่งสอน ดูแลเอาใจใส ชี้แนะ ใหรางวัล และลงโทษ เร่ืองการศึกษาเลาเรียน การ
แตงกาย  การคบเพื่อน การทํางานบาน การรักษาเวลา  การรักษาความสะอาด  การใชจายเงิน  การใช
เวลาวาง  สุขภาพ  และมารยาททั่วไป 
   จตุพร เพ็งชัย (2534: 99)  ไดใหความหมายของการอบรมเล้ียงดูวา  หมายถึง  การที่
ผูใหญในครอบครัวซ่ึงประกอบดวย บิดา มารดา และบุคคลอ่ืน ๆ ปฏิบัติตอเด็กเพื่อสนองความ
ตองการที่จําเปนของเด็กทั้งทางรางกาย จิตใจ เพื่อใหเด็กมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี และยังให
การแนะนําส่ิงรอบตัว  ฝกอบรมใหเด็กมีพฤติกรรมที่เหมาะสม   
   เครก (สมคิด อิสระวัฒน. 2542: 9; อางอิงจาก Craig. 1979: 91)  กลาววา  การ
อบรมเล้ียงดู คือ กระบวนการที่บุคคลไดเรียนรูในการพัฒนา ทัศนคติ ความเชื่อ คานิยม ความรู  และ
ความหวังของสังคม ตลอดจนการปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับบทบาทของงานในสังคมนั้นๆ ดวย 
   บลูม และ เซลชนิค (สมคิด อิสระวัฒน. 2542: 10; อางอิงจาก  Broom;  & Selznick. 
1971) ไดใหคํานิยามของการอบรมเล้ียงดูไวสองลักษณะ คือ ทางสังคม หมายถึง การถายทอดวัฒนธรรม 
และการทําใหบุคคลมีวิถีชีวิตที่เปนระเบียบในแงบุคคล หมายถึง กระบวนการที่ทําใหตนเปล่ียนจากชีว
อินทรียเปนมนุษย สามารถควบคุมพฤติกรรมของตนเองได และปฏิบัติตามอุดมคติ คานิยม และ ระดับ
ความทะเยอทะยาน 
   ชาปโร (อัจฉรา สุขารมณ. 2543; อางอิงจาก Shapiro. 1997) ใหความหมายการอบรม
เล้ียงดู หมายถึง การที่พอแม ผูปกครองปฏิบัติตอเด็กโดยการใหคําแนะนําส่ังสอนใหความชวยเหลือ 
คุมครอง ใหความรักความอบอุน  และตอบสนองความตองการทางกาย  และทางใจ เพื่อใหเด็กมีชีวิตอยู
และเจริญเติบโตในทุกๆ ดาน และเปนสมาชิกที่ดีในสังคม 
   จากการใหนิยามขางตนสามารถสรุปไดวา การอบรมเล้ียงดู  หมายถึงการ ที่พอแม
ผูปกครองปฏิบัติตอเด็กเพื่อสนองความตองการพื้นฐานที่จําเปนทั้งทางกายและทางใจ การมีปฏิสัมพันธ
กับเด็ก การถายทอดวัฒนธรรม เปนแบบอยางในการดําเนินชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข   
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  3.1.2  ความสําคัญของการอบรมเลี้ยงดู 
   อารี  รังสินันท  (2527: 167)  ไดกลาววา  บิดา มารดา  คือ  ผูมีบทบาทสําคัญที่สุดใน
การสงเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ดานของเด็ก ไดแก ดานรางกาย ดานอารมณ ดานสังคม และดานสติปญญา 
การที่เด็กเจริญเติบโตเปนเด็กที่แข็งแรง มีสุขภาพอนามัยดี มีการปรับตัวกับเพื่อนฝูงไดดี  และมี
ความคิดสรางสรรค  ก็มีผลมาจากการอบรมเล้ียงดูของบิดา มารดา  

   ฉวีวรรณ กินาวงศ (2533: 26)  กลาววา การที่เด็กมีความมั่นใจ  และมีอารมณมั่นคง
เพียงใดอยูกับการอบรมเลี้ยงดูเปนสําคัญเพราะเด็กที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูอยางอิสระ จะมีความ
เช่ือมั่นในตนเองมากกวาเด็กที่ถูกเขมงวดตลอดเวลา โดยเฉพาะเด็กที่เขาสูโรงเรียนเปนคร้ังแรกเด็ก
จะตองปรับตัวเปนอยางมาก 
   สุรางค  โควตระกูล (2537: 60 - 61) พัฒนาการสังคมของเด็กมักจะข้ึนอยูกับการ
อบรมเล้ียงดูทางบาน บางครอบครัวมักจะสนับสนุนและใหแรงเสริมพฤติกรรมเด็กที่เรียบรอยและเงียบ 
บางครอบครัวใหแรงเสริมพฤติกรรมที่คอนขางกาวราว แตที่สําคัญ  คือ  ความรักและความอบอุนที่เด็ก
ไดจากพอแม  ทําใหเด็กกลามีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน  เด็กบางคนมาจากบานที่พอแมใชอํานาจ และการขู
ทําโทษตลอดเวลาทําใหเด็กมีความกลัวไมกลาอยูใกลและเม่ืออยูโรงเรียนก็จะพยายามหลีกเล่ียงการมี
ปฏิสัมพันธกับผูใหญหรือเพื่อนวัยเดียวกัน 
   เซียร และคนอ่ืน ๆ (Sear; other. 1975: 1 - 4 ) กลาววา  การอบรมเล้ียงดูเปนเร่ือง
สําคัญยิ่งการอบรมเล้ียงดูนั้นเปนหนาที่ของทุกคนในครอบครัวไมใชเปนเร่ืองของคนใดคนหนึ่ง  
โดยเฉพาะ  เชน พอ  แม  และความรักของพอแมเปนจุดเร่ิมตนของการพัฒนาจริยธรรมในตัวเด็ก  เด็ก
ที่ไดรับความรักความอบอุนจนจะกอเกิดความพอใจ และมีความสุขเมื่ออยูใกลชิดกับผูเล้ียงดู เด็กที่จะ
ไดเลียนแบบผูเล้ียงดูโดยไมรูตัว  ถาเด็กตองหางเหินจากผูเล้ียงดู  จะเกิดความวาเหว  ความวิตกกังวล 
   จากการศึกษา สามารถสรุปความสําคัญของการอบรมเล้ียงดู ไดวา การอบรมเล้ียงดู
ของบิดา มารดา หรือผูเลี้ยงดู มีผลตอพัฒนาการทุกๆ ดานของเด็ก ทั้งทางรางกายอารมณ สังคม และ
สติปญญาซ่ึงการอบรมเลี้ยงดูมีสวนสําคัญอยางยิ่งตอการแสดงพฤติกรรมของเด็กทั้งในดานที่พึง
ประสงคและไมพึงประสงคของเด็กในเวลาเมื่อโตข้ึน     
  3.1.3  จุดมุงหมายของการอบรมเลี้ยงดู     
   บลูม และ เซลชนิค (สมคิด  อิสระวัฒน. 2542: 10 - 11; อางอิงจาก  Broom; & 
Selznic. 1971)  กลาววา จุดมุงหมายของการอบรมเล้ียงดู มีหลักใหญอยู 4 ประการ คือ  
    1. การปลูกฝงระเบียบวินัย (Disciplines)ซึ่งเปนพื้นฐานในการดําเนินกิจกรรมใน
สังคม และการอยูรวมกันเปนกลุมทําใหบุคคลปฏิบัติตามกฎระเบียบที่สังคมกําหนด เปนส่ิงที่บุคคล
ไดรับต้ังแตวัยตนของชีวิต ในการดํารงชีวิตประจําวัน     
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    2. การปลูกฝงความคาดหวัง  (Aspiration)  ทําใหระเบียบวินัยมีคุณคา และงาย
ตอการปฏิบัติเพื่อจะใหไดส่ิงที่ตนตองการ      
    3. การกําหนดบทบาทในสังคม (Social Role) เปนการที่บุคคลรูจักบทบาทตนเอง 
และแสดงบทบาทไดอยางเหมาะสม ในการสัมพันธกับผูอ่ืนไดถูกตอง ตามกาลเทศะและโอกาสตางๆ กัน
    4. การใหเกิดทักษะ หรือความชํานาญเฉพาะอยาง (Skills) ที่จะใชรวมกิจกรรม กับ
ผูอ่ืนในสังคม  มีการถายทอดการ ปฏิบัติตามประเพณีโดยการเรียนรูจากการเลียนแบบการปฏิบัติใน
ชีวิตประจําวัน 
  3.1.4 รูปแบบการอบรมเลี้ยงดู   
   การอบรมเล้ียงดูในแตละสังคมมีรูปแบบแตกตางกัน  ข้ึนอยูกับความเชื่อ ศาสนา  
คานิยม ของพอแมหรือผูปกครอง รวมทั้งเศรษฐกิจและสังคม การศึกษาของพอแมดวย ในประเทศไทย
ไดมีผูศึกษาและแบงการอบรมเล้ียงดูไว  ดังตอไปนี้   
   อานนท  อาภาภิรม (2517: 25) ไดกลาวถึง  การอบรมเล้ียงดูของครอบครัวไทยไว  3  
ประเภท  คือ 
   1.  การอบรมเล้ียงดูของครอบครัวที่ยากจน  มักเปน การอบรมเล้ียงดูแบบปลอยปละ
ละเลย  เพราะบิดามารดาหาเงินตัวเปนเกลียว บิดามารดาเชื่อวาลูกจะดีหรือไมนั้น  สุดแตบุญแตกรรม
ของบุตร และบุตรมักจะตองเผชิญอุปสรรคขัดของบางประการ  เชน สภาพแวดลอมในละแวกบาน  ถูก
เพื่อนชักนําไปในทางที่ผิดไดงาย 
   2. การอบรมเล้ียงดูของครอบครัวชนช้ันกลาง  ครอบครัวประเภทนี้มีโอกาสหรือมีดีกวา
ครอบครัวที่ยากจน บิดามารดาสามารถสนองตอบความตองการของบุตรไดและมักจะฝกความมีระเบียบ
วินัย  เชน  การรับประทานอาหาร  การมีมารยาทในสังคม  ทําใหไมคอยจะเกิดปญหา 
   3. การอบรมเล้ียงดูของชนชั้นสูง  ครอบครัวประเภทนี้จะใหความเอาใจใสดูแลบุตรไดดี
ยิ่งทั้งการกินอยู หลับนอน การอบรมส่ังสอน  แตอาจจะทําใหบุตรไมมีความเปนตัวของตัวเอง ขาด
ความมั่นใจ  และไมสามารถแกปญหาที่เกิดข้ึนภายนอกได 
   ดวงเดือน  พันธุมนาวิน และคณะ (2528: 4 -12) แบงการอบรมเล้ียงดูออกเปน  5  แบบ  
คือ 
   1. แบบรักสนับสนุน คือ การอบรมเล้ียงดูที่พอแมแสดงความรักตอลูกอยางเปดเผย
ยอมใหลูกมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ  ของครอบครัว  และเขาใจความรูสึกของลูกอยางดี 
   2. แบบควบคุม  คือ  การอบรมเล้ียงดูที่พอแมคอยควบคุมบังคับ  และลงโทษลูกเมื่อ
ลูกกระทําในส่ิงที่ตนไมตองการ 
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   3. แบบใชเหตุผล  คือ การอบรมเล้ียงดูที่พอแมแจกแจงเหตุผลตางๆ  แกเด็กใหทํา
หรือหามปรามมิใหเด็กกระทําสิ่งใด 
   4. แบบลงโทษทางจิต คือ  การอบรมเล้ียงดูที่พอแมลงโทษเมื่อเด็กทําผิด  โดยการใช
วาจาดุวา  การงดแสดงความรักใครเมตตา  การตัดสินตางๆ 
   5. แบบใหพึ่งตนเองเร็ว คือ  การอบรมเล้ียงดูที่พอแมเปดโอกาสใหเด็กไดทํากิจกรรม
ตางๆ  ในชีวิตประจําวันดวยตนเอง  ซึ่งจะทําใหเด็กพึ่งตนเองไดเร็ว  ไมตองพึ่งพาผูอ่ืนมากและนาน
เกินไป 
   มาริสา  รัฐปตย  (2532: 12 - 20)  ไดทําการแบงการอบรมเล้ียงดูออกเปน  4  แบบ  คือ  
การอบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตย  แบบเขมงวดกวดขัน  แบบปลอยปละละเลย  และแบบรักและ
ตามใจ  โดยการอบรมเล้ียงดูแตละวิธีมีความหมาย ดังนี้ 
   1. การอบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตย  หมายถึง  วิธีการอบรมเล้ียงดูที่พอแมยอมรับ
ฟงความคิดเห็นและการแสดงออกของลูก  สมาชิกทุกคนในครอบครัวมีโอกาสเสนอความคิดเห็นการ
ตัดสินใจใด ๆ  เกิดข้ึนจากความเห็นชอบของสมาชิกในครอบครัว  ใชเหตุผลในการสงเสริมหรือหาม
กระทําส่ิงตาง ๆ  ใหลูกมีสวนรับรูกิจกรรมบางอยาง  และรวมมือกับลูกตามโอกาสอันควร  โดยเด็กที่
ทางบานเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยจะพัฒนาบุคลิกภาพอยางเต็มที่  เพราะไดฟงคําแนะนําตาง ๆ  จาก
ผูใหญและรูจักตัดสินใจวาอะไรควรทํา  อะไรไมควรทํา  ทําใหเด็กเปนตัวของตัวเอง หัดคิดริเร่ิม และ
ตัดสินใจจากเร่ืองเล็กไปสูเร่ืองใหญ  มีนิสัยเปนคนอดไดรอได  มีความอดทน  อุตสาหะ  เพียรพยายาม
ที่จะทําใหไดมาซ่ึงส่ิงที่ดีกวาในอนาคต  มีความสามารถในการทํานายหรือคาดการณลวงหนา  คือ  
เปนผูที่สามารถโยงความสัมพันธเหตุและผลเขาดวยกัน และสามารถมองเห็นวาสถานการณหรือ
พฤติกรรมหนึ่ง ๆ  จะสงผลอยางไรบาง 
   2. การอบรมเล้ียงดูแบบเขมงวดกวดขัน  หมายถึง  วิธีการการอบรมเล้ียงดูที่พอแมไมให
อิสระตอลูก  ควบคุมใหอยูในระเบียบวินัย  มักจะลงโทษเมื่อทําผิดโดยเฉพาะไมทําตามกฎ  หรือระเบียบ
วินัยที่ต้ังไว  พอแมมีอํานาจสิทธิขาดในครอบครัว  เปนผูต้ังจุดมุงหมายและกฎเกณฑทุกอยาง  ลูกเปน
เพียงผูปฏิบัติตาม ความสัมพันธระหวางพอแมกับลูกมีนอยมาก  ลูกจะรูสึกวาขาดความอบอุน  ไม
มั่นคงปลอดภัย และการที่ตองปฏิบัติตามคําส่ังอยูตลอดเวลาทําใหเด็กขาดความคิด ริเร่ิม  ไมเช่ือความ
เชื่อมั่นในตนเอง  ไมกลาแสดงความคิดเห็น  ไมสามารถแกปญหาที่เกิดข้ึนได  เพราะขาดโอกาสฝกฝน  
ใชวิจารญาณและการตัดสินใจเร่ืองตาง ๆ  ดวยตนเองมักไมมีความรับผิดชอบเปนคนเชื่อฟงงาย  และ
ยอมพายแพส่ิงตาง ๆ งายโดยเฉพาะสถานการณที่ตนพบวายากลําบาก  มีปมดอยงาย  และขาดพลังที่
จะตอสูและเรียนรูส่ิงที่ยาก 
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   3. การอบรมเล้ียงดูแบบปลอยปละละเลย  หมายถึง  วิธีการอบรมเล้ียงดูที่พอแม
ทอดทิ้งลูก  ไมดูแลเอาใจใส  มักปลอยใหลูกทําตามใจชอบ  ไมคอยชวยเหลือแนะนํา  มักตําหนิหรือ
ลงโทษอยางรุนแรงเม่ือลูกกระทําผิด  พอแมมักใชอารมณกับลูกมากกวาเหตุผล  ลูกจะรูสึกขาดความ
รักและมักมองโลกในแงราย  ไมไวใจผูอ่ืน  พอแมมักไมใหความชวยเหลือสนับสนุนไมวาเร่ืองใด  
วิจารณ  ตําหนิ  ชอบนําไปเปรียบเทียบกับคนอ่ืน  ทําใหเด็กขาดระเบียบวินัยขาดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  
ไมมีความขยันขันแข็ง  ไมมีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน  ขาดความกระตือรือรน  รูสึกไม
มั่นคง  ทําอะไรขาดหลักการ  พอแมขาดการฝกใหเด็กรูจักพึ่งตนเอง  ไมชวยเหลือแนะนํา  ทําใหลูกไม
มีแนวทางชีวิตสําหรับยึดถือ  ไมรูจักคิดและไมรูจักคุณคาของการกระทําส่ิงตางๆ ครอบครัวที่อบรม
เล้ียงดูลูกในลักษณะนี้  มักเปนครอบครัวที่ขาดความรักความอบอุน  สามารถใหความรักกับลูกดวย
คําพูดและกิริยาทาทางที่แสดงถึงความรัก  ความหวงใย  พอแมตางแยกไปคนละทางตามความเห็น
ชอบของตนไมสนใจลูกเทาที่ควร  พอแมเช่ือวาเด็กจะดีก็ดีเอง จะช่ัวก็ชั่วเอง  ทําใหคิดวาตนเองไมตอง
รับผิดชอบในการอบรมส่ังสอนลูกใหประพฤติในส่ิงที่ควรประพฤติ  เวลาเกิดปญหาเฉพาะหนากับลูกก็
ไมชวยใหลูกรูวาอะไรควรทํา  อะไรไมควรทํา เด็กที่เกิดมาในบรรยากาศเชนนี้จะรูสึกวาขาดความรัก
ความอบอุนจากพอแม  มักมองโลกในแงราย  ขาดระเบียบวินัยความซื่อสัตย 
   4. การอบรมเล้ียงดูแบบรักและตามใจ  หมายถึง  วิธีการอบรมเล้ียงดูที่พอแมเอาอก
เอาใจลูกตลอดเวลา  ไมขัดใจลูกและยอมตามลูกทุกอยางแมทําผิดก็ไมทําโทษ  มักคอยชวยเหลือ
ปกปองคุมครองตลอดเวลาไมยอมใหลูกตัดสินใจหรือลงมือกระทําดวยตนเอง  พอแมจะเปนผูทําให
ตลอด  ทําใหเด็กไมมีความเปนตัวของตัวเอง  ไมรูจักตัดสินใจ  จะทําใหเด็กด้ือดึงและขาดความ
รับผิดชอบ  ขาดความสามารถในการควบคุมสมาธิใหมั่นคง  ไมมีระเบียบ  มักข้ีเกียจและเฉ่ือยชา  มี
ความเชื่อมั่นในตนเองมากเกินไป  ครอบครัวที่รักลูกมากเกินไปจะทําใหเด็กถูกทําลายพัฒนาการดาน
ตางๆ  ถูกทําลายทั้งพัฒนาการทางความคิด  อารมณ และสังคม  ผลที่ตามมาคือ ทําใหเด็กขาดความ
เชื่อมั่นในตนเอง  ไมกลาทําส่ิงใด  ไมรูจักตนเอง  ไมเขาใจไมเปนตัวของตัวเองตองพึ่งพาผูอื่น 
   มะลิ  อุดมภาพ (2538)  ไดแบงวิธีอบรมเล้ียงดูเปน  3  ลักษณะ  ดังนี้ 
   1. การอบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตย  โดยวิธีการอบรมเล้ียงดูบุตรหรือเด็กในปกครอง  
วิธีนี้จะทําใหเด็กมีความรูสึกวาตนเองไดรับการปฏิบัติดวยความยุติธรรม ไดรับความรัก ความอบอุน  รับ
ฟงเหตุผล ยอมรับความสามารถความคิดเห็นใหความรวมมือตามโอกาสอันควร ไดรับผิดชอบในเร่ือง
สวนตัวและมีอิสระตามความเหมาะสม 
   2. การอบรมเลี้ยงดูแบบเขมงวดกวดขัน โดยวิธีการอบรมเล้ียงดูบุตร  หรือเด็กใน
ปกครองวิธีนี้จะทําใหเด็กมีความรูสึกวาตนไมไดรับอิสระเทาที่ควร  ถูกบังคับใหทําตามกฎเกณฑที่ต้ังไว
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ตองอยูในระเบียบวินัย  ไมรับฟงเหตุผล กาวกายในเร่ืองสวนตัว ถูกควบคุมไมใหไดรับความสะดวกในการ
กระทําตามที่ตนตองการ 
   3. การอบรมเลี้ยงดูแบบปลอยปละละเลย  โดยวิธีการอบรมเล้ียงดูบุตร  หรือเด็กใน
ปกครองวิธีนี้จะทําใหเด็กมีความรูสึกวาตนไมไดรับการเอาใจใสถูกปลอยใหทําอะไรตามใจ และไม
สนใจวาลูกจะทําอะไร  ที่ไหน  อยางไร  ไมไดรับการสนับสนุนหรือคําแนะนําจากพอแม  หรือผูปกครอง  
ไมใหความอบอุน และชอบใชอารมณ  
   การอบรมเล้ียงดูดังที่กลาวมามีความสําคัญมากตอการมีจิตสาธารณะของนักเรียน    
อยางไรก็ตามแมวาการอบรมเลี้ยงดูจะมีหลายแบบ  แตรูปแบบที่เหมาะสมและถูกตอง ตองควบคูกับ
การใหความรัก ความอบอุน  และมีเหตุผลตอเด็ก  จึงจะทําใหเด็กเกิดจิตสาธารณะ  ฉะนั้นการวิจัยคร้ัง
นี้  ผูวิจัยไดนํารูปแบบการอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุน  และการอบรมเล้ียงดูแบบใชเหตุผล  
   ดุษฎี โยเหลา  (2535: 15-16) ไดรวบรวมและวิเคราะหการอบรมเล้ียงดูเด็กภายในประเทศ
ดวยวิธีการเมตา ได 11 วิธี 
   1.  การอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุน  คือ การที่ผูปกครองยอมรับชื่นชมใหความรัก  
สนับสนุน  ใกลชิด  และใหความสนใจกับเด็ก 
   2.  การอบรมเล้ียงดูแบบใชเหตุผล  คือ การที่ผูปกครองใหคําอธิบายประกอบการ
สนับสนุน  และหามปรามเด็กไมใหกระทําส่ิงตางๆ  และมีการสม่ําเสมอและเหมาะสมในการใหรางวัล
หรือลงโทษ 
   3.  การอบรมเลี้ยงดูแบบไมใชเหตุผล  คือ  การอบรมเลี้ยงดูที่ตรงกันขามกับการ
อบรมเล้ียงดูแบบใชเหตุผล 
   4.  การอบรมเล้ียงดูแบบลงโทษทางจิตมากกวาทางกาย คือ  การอบรมเล้ียงดูที่พอ
แมลงโทษดวยการเฆ่ียน ทุบตีใหเจ็บ หรือลงโทษทางจิตดวยดุดาวาแสดงอาการไมพอใจทําเปนเฉย
เมยแสดงอาการไมสนใจ  ตัดสิทธิบางอยาง 
   5.  การอบรมเล้ียงดูแบบควบคุม  คือ  การอบรมเล้ียงดูที่ผูปกครองออกคําส่ังใหเด็ก
ปฏิบัติตาม  และคอยควบคุมพฤติกรรมของเด็กโดยไมปลอยใหเปนอิสระ 
   6.  การอบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตย  คือ  พฤติกรรมของผูปกครองที่ปฏิบัติตอเด็ก  
โดยเด็กมีความรูสึกตนเองไดรับการปฏิบัติดวยความยุติธรรม  ผูปกครองใหความรักความอบอุน  มี
เหตุผล  ยอมรับถือความสามารถและคิดเห็นของเด็ก  ใหความรวมมือในโอกาสอันสมควร 
   7.  การอบรมเล้ียงดูแบบปลอยปละละเลย  คือ  พฤติกรรมของผูปกครองที่ปฏิบัติตอ
เด็ก  โดยที่เด็กที่มีความรูสึกวาไมไดรับการเอาใจใส สนับสนุน  หรือการใหคําแนะนําจากผูปกครองมัก
ถูกปลอยใหทําอะไรตามใจชอบ ผูปกครองไมไดใหความอบอุนเทาทาควร 
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   8.  การอบรมเล้ียงดูแบบเขมงวด  คือ  พฤติกรรมของผูปกครองที่ปฏิบัติตอเด็กโดยที่
เด็กรูวาตนเองไมไดรับความอิสระเทาที่ควร  ตองอยูในระเบียบวินัยที่ผูปกครองกําหนด 
   9. การอบรมเลี้ยงดูแบบใหความรัก คือ  การรับรูที่เด็กมีตอการอบรมเล้ียงดูของ
ผูปกครองในลักษณะที่เปนผูแนะนํา  สนับสนุนชวยเหลือ ยินดีจะอยูกับบุตร ปกปองคุมครองและทําให
บตุรมีความเชื่อมั่นในตนเอง 
   10. การอบรมเล้ียงดูแบบลงโทษ  คือ  การรับรูที่เด็กมีตอการอบรมเล้ียงดูในลักษณะที่
เปนการลงโทษทั้งการลงโทษทั้งทางรางกายและจิตใจ  เชน การเฆ่ียนตีดุดา การไมพิจารณาถึงความ
ตองการของเด็ก การตัดสิทธิ   
   11. การอบรมเล้ียงดูแบบเรียกรองเอาจากเด็ก  คือ  การรับรูของเด็กที่มีตอการอบรม
เล้ียงดูของพอแมในลักษณะที่เปนการควบคุมเรียกรองเอาจากเด็ก เชน  ในดานความสําเร็จมักรูสึกไม
พอใจเมื่อบุตรทําไมสําเร็จตามเปาหมายของตน 
   จากการอบรมเล้ียงดูทั้ง 11 วิธีนี้  ดุษฎี  โยเหลา (2525: 20-21)  ไดแบงการอบรมเล้ียง
ดูเปน  2  แบบ 
   1. การอบรมเล้ียงดูทางบวก  หมายถึง  พฤติกรรมของผูปกครองที่ปฏิบัติตอเด็กโดย
การใหความรัก สนับสนุน มีเหตุผล ยอมรับนับถือความสามารถ และความคิดเห็นของเด็ก  มีความ
สม่ําเสมอ  และความเหมาะสมในการใหรางวัล  และการลงโทษ 
   2. การอบรมเล้ียงดูทางลบ  หมายถึง  การปฏิบัติของผูปกครองที่มีตอเด็กโดยการออก
คําส่ังใหเด็กปฏิบัติตาม  ควบคุม  ไมยอมรับความคิดเห็นของเด็ก  หรือการปฏิบัติของผูปกครองแบบปลอย
ใหเด็กทําอะไรตามใจชอบ  ไมใหความอบอุนเทาที่ควร 
   เฟา  และเบลคิน  (ดวงพร  พิณธุรักษ. 2545:  25-26;  อางอิงจาก Faw;  &  Belkin.  
1989: 346)  สรุปรูปแบบของวิธีการอบรมเล้ียงดูเด็กได  3  รูปแบบ คือ 
   1. วิธีการอบรมเลี้ยงดูของผูปกครองแบบใชอํานาจแบบมีเหตุผล  วิธีนี้ผูปกครองจะ
ดูแลใหความรัก  โดยกําหนดมาตรฐานของพฤติกรรมตางๆ ใหลูกทําตามโดยพิจารณาความตองการของ
ลูก  ความตองการของผูปกครอง  และความตองการของสังคมไปพรอม ๆ กันผูปกครองจะอธิบาย
เหตุผลไปควบคูกับการอบรมสั่งสอนและการลงโทษ  จะไมใชการลงโทษทางกาย  เม่ือทําดีจะไดรับคํา
ชมเชย  การอบรมส่ังสอนจะทําใหเด็กเปนตัวของตัวเอง  และปฏิบัติตามแนวของสังคม   
   2. วิธีการอบรมเล้ียงดูของผูปกครองแบบเผด็จการ  วิธีนี้ผูปกครองจะควบคุมเด็กโดย
กําหนดกฎเกณฑที่เขมงวด  และไมคํานึงถึงความตองการของเด็กและขาดเหตุผล  การลงโทษมักใช
การลงโทษทางกาย  และไมมีคําอธิบายใดๆ  ทั้งส้ิน  ใหความรัก มีการอบรมและคําชมเชย เด็กที่ไดรับ
การอบรมเล้ียงดูแบบนี้จะมีการควบคุมตนเองสูง พึ่งพาตนเองไดบาง ปฏิบัติตามกฎเกณฑอยาง
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เครงครัดแมตัวเด็กเองก็คิดวาไมยุติธรรมหรือไมถูกตอง  มีลักษณะสันโดษมักจะไมพอใจเปนกังวลกับ
ส่ิงที่ตนไดกระทําไปแลว 
   3. วิธีการอบรมเลี้ยงดูของผูปกครองแบบปลอยตามใจวิธีนี้ผูปกครองจะดูแลแตไมรู
วาควรทําอยางไรลูกจึงเช่ือฟงและประพฤติดี จึงตามใจลูกไมบังคับควบคุมและไมต้ังกฎเกณฑในบาน 
ไมใชอํานาจของการเปนพอแม มักจะอบรมส่ังสอนลูกมากกวาเผด็จการ พอแมนั้นเม่ือลูกขัดขืนก็มักจะ
ตามใจ  เด็กที่ไดรับการเล้ียงดูแบบนี้จะมีลักษณะไมมั่นคง  พึ่งตนเองไดนอยและควบคุมตนเองไดนอย 
   วราภรณ  รักวิจัย (2540: 20-26) ไดกลาววา  นักวิจัยและผูรู แบงวิธีอบรมเล้ียงดูลูก
เปนวิธีตางๆ  ดังตอไปนี้ 
   1. การอบรมเล้ียงดูแบบใหความรักความอบอุนแบบประชาธิปไตย  เปนการอบรม
เล้ียงดูลูกโดยใชคาถา 3 บท  ซึ่งไดแก ความรัก ความเอาใจใส และความเขาใจ ในการอบรมเล้ียงดูลูก  
ตองใชเหตุผลกับลูกใหลูกรูสึกวาตนไดรับการปฏิบัติดวยความยุติธรรม  การอบรมเล้ียงดูพอแมทุกคน
มีความรักใหลูก  แตลูกตองการทั้งความรัก  ความอบอุน  ความอาทรหวงใย  ไมใชเพียงแตความรัก
อยางเดียว  วิธีการเล้ียงดูแบบนี้พอแมตองใหความสําคัญแกลูก  โดยถือวาลูกคือสวนที่มีความสําคัญ
ตอครอบครัว  พอแมใหในส่ิงที่ลูกตองการจริงๆ  จัดประสบการณตางๆ  ใหตรงกับการพัฒนาการของ
ลูก  ตามความเหมาะสมกับความสามารถทางกาย  อารมณ  สังคม  และทักษะของลูก  โดยไมบังคับ
ใหลูกทําในส่ิงที่ลูกไมอยากทําหรือไมสามารถจะกระทําได  ใหการยอมรับและยกยอง  โดยสรางความ
เช่ือมั่นในตนเองใหลูก ใหอิสระแกลูกในการกระทํากิจกรรมตาง ๆ  เอาใจใสและชวยเหลือ  แนะนําลูก
ตามความเหมาะสม  ยอมรับความสามารถและใหสิทธิลูกในการตัดสินใจและแกปญหาดวยตนเอง  
พอแมคอยใหกําลังใจ  คําปรึกษา  ความมั่นคงปลอดภัยแกลูกตลอดจนแนะแนวทางการดําเนินชีวิตใน
แตละวัยแกลูก  เพื่อลูกจะไดเกิดการเรียนรูที่จะอยูในสังคมอยางมีความสุข 
   2. การอบรมเล้ียงดูแบบคาดหวังเอาจากเด็ก  เปนการอบรมเล้ียงดูที่พอแมเรียกรอง
เอาจากลูก  โดยพอแมมีความตองการเค่ียวเข็ญใหทําตามที่พอแมหวังไว  พอแมจะกําหนดวิถีชีวิตใหกับ
ลูก  ลูกตองทําตามจุดประสงคหรือความตองการของพอแม  ลูกมีหนาที่ตองทําตามทุกอยางแมวาจะไม
ชอบก็ตาม  วิธีการอบรมเลี้ยงดูแบบนี้พอแมมักจะทําดังนี้  พอแมมักเค่ียวเข็ญใหลูกทําตามส่ิงที่พอแม
เห็นวาดีเทานั้น  ลูกจะตองพบแตคําส่ังที่วา  ตองทําอยางนี้  ตองเลนแบบนี้  พอแมมักจะดุดาวากลาว
เมื่อเวลาที่ลูกอธิบายหรือแสดงเหตุผลคัดคาน  ลูกตองทําตามความพอใจของพอแมทุกคร้ัง  พอแม
กําหนดรายการอาหารทุกมื้อแกลูก  และลูกตองกินหมดทุกคร้ัง  พอแมจะเปนผูกําหนดวิถีการดํารงชีวิต
ต้ังแตเกิด  ไมวาจะเปนการกิน การเลน การเที่ยว ทุกประการข้ึนอยูกับความประสงคของพอแม 
   3. การอบรมเล้ียงดูแบบปลอยปละละเลย  เปนการเล้ียงดูที่พอแมไมสนใจที่จะอบรม
ส่ังสอนลูก  ปลอยใหลูกทําตามอําเภอใจ  ไมมีใครคอยช้ีแนะแนวทางที่ถูกตองและเหมาะสมให  ไม
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สนใจความเปนอยู  ไมดูแลยามเจ็บไข  ใหความรักแบบลําเอียง  หรือดุดาลงโทษแรงเกินเหตุซึ่งอาจจะ
เปนเพราะฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว  หรือเปนลูกที่เกิดมาโดยพอแมไมไดต้ังใจใหเกิดหรือเปน
ครอบครัวที่แตกแยก  วิธีการเลี้ยงดูแบบนี้พอแมมักจะทําไมคอยสนใจเกี่ยวกับความเปนอยูของลูก  ลูก
จะเลนอะไรอยางไร  พอแมไมเคยเอาใจใส  เวลาที่พอแมอารมณไมดี  มักจะระบายออกดวยการทํา
โทษเด็กเสมอ  เวลาลูกซักถาม  พอแมมักจะพูดวา  อยามากวนใจ  ไปใหพน  พอแมมักลืมหรือไมสนใจ
กับคําสัญญาหรือขอเรียกรองของลูก  พอแมชอบพูดขูลูกเลนซน  ถาเด็กไมกลัวก็จะตีลูกอยางรุนแรง  
พอแมจะปลอยใหลูกทําอะไรตาง ๆ  ตามใจชอบ  ไมคอยช้ีแนะแนวทางท่ีถูกตองและเหมาะสมให  พอ
แมมักจะรักลูกไมเทากัน  โดยปฏิบัติกับลูกอยางลําเอียง 
   4. การอบรมเล้ียงดูแบบรักถนอมมากเกินไป  เปนการอบรมเล้ียงดูที่พอแมคอยปกปอง
ดูแลลูกมากเกินไปไมใหลูกไดรับความลําบากหรืออันตราย  คอยใหความชวยเหลือลูกทุกอยางจนลูกไม
รูจักชวยเหลือตนเอง  ไมรูจักแกปญหาดวยตนเอง  มีเร่ืองอะไรขัดของพอแมจะเปนคนชวยเหลือใหหมด
โดยลูกไมตองทําอะไรหรือจะเรียกวาเปนการถนอมไขไวในหิน  เอาใจใสลูกอยางไมใหคลาดสายตา  
คอยใหความชวยเหลือลูกทุกฝกาว  วิธีการอบรมเลี้ยงดูแบบนี้พอแมมักจะทําดังนี้  คอยแนะนํา
ชวยเหลือลูกตลอดเวลา  ไมยอมใหลูกเลนกับเพื่อน ๆ  เพราะกลัวลูกจะถูกรังแก  ไมยอมใหเด็กกิน
อาหารเองเพราะกลัวลูกทําเลอะเทอะ  พอแมมักจะชวยลูกทําการบานเสมอ  ไมยอมใหลูกกินอาหาร
หรือขนม  จนกวาพอแมจะชิมเสียกอน  เมื่อลูกเจ็บปวยเพียงเล็กนอยพอแมจะวิตกกังวลมาก  และให
การรักษาเกินความจําเปน  พอแมมักไมยอมใหลูกไดชวยตนเองในการทํางานตางๆ        
   จากรูปแบบการอบรมเล้ียงดูสามารถแบงไดเปนหลายรูปแบบ  สําหรับในการวิจัยคร้ัง
นี้ผูวิจัยไดศึกษาการอบรมเล้ียงดูเพียง 2 ประเภท คือ การอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุน  และการอบรม
เล้ียงดูแบบใชเหตุผล  เพราะการอบรมเลี้ยงดูทั้งสองประเภทมีอิทธิพลตอการมีจิตสาธารณะ ผูวิจัยจึง
ทําการศึกษาเฉพาะการอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุน  และการอบรมเล้ียงดูแบบใชเหตุผล  ซึ่งการ
อบรมเล้ียงดูทั้งสองประเภทมีรายละเอียด  ดังตอไปนี้ 
   ความหมายของการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุน 
   ดวงเดือน  พันธุมนาวิน  อรพินทร  ชูชม และงามตา  วนินทานนท  (2528: 4-5)  ไดให
ความหมาย  การอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุน  หมายถึง การที่บิดา  มารดา รายงานวา  ในการปฏิบัติ
ตอบุตร  ตนไดแสดงความรัก  เอาใจใส  สนใจทุกขสุขของบุตรมากนอยเพียงใด  มีความใกลชิดกับบุตร 
โดยตนไดรวมกิจกรรมตาง ๆ  รวมกับบุตรมากนอยเพียงใด นอกจากนี้ยังเกี่ยวของกับความสนิทสนม 
การสนับสนุนชวยเหลือ  และการใหความสําคัญแกบุตรดวย 
   ดุษฎี  โยเหลา  (2535: 15-16)  ไดใหความหมาย  การอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุน  
คือ  การที่ผูปกครองยอมรับ  ชื่นชมใหความรักสนับสนุน ใกลชิด  และใหความสนใจเด็ก 
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   ความหมายของการอบรมเลี้ยงดูแบบใชเหตุผล 
   ดวงเดือน  พันธุมนาวิน  อรพินทร  ชูชม  และ งามตา  วนินทานนท  (2528 : 4-5) ได
ใหความหมายของการอบรมเล้ียงดูแบบใชเหตุผล  หมายถึง บิดามารดาที่อธิบายใหเหตุผลแกบุตรใน
ขณะที่มีการสงเสริม  หรือขัดขวางการกระทําของบุตรหรือลงโทษบุตรอยางเหมาะสม  กับการกระทํา
ของบุตรมากกวาที่จะปฏิบัติตอบุตรตามอารมณของตนเอง  ซึ่งการอบรมวิธีนี้ชวยใหบุตรไดเรียนรู  
และรับทราบถึงส่ิงที่ควรทําหรือไมควรทํา  มีความสํานึกในหนาที่  ความรับผิดชอบสูง  และสามารถ
ตานทานส่ิงยั่วยุใจได  
   ประดินันท  อุปรมัย  (2537: 246)  ไดใหความหมายของการอบรมเล้ียงดูแบบมีเหตุผล  
วาหมายถึง  การที่นักเรียนรายงานตนวาพอแมยอมรับในความสําคัญ  มีความเขาใจในพัฒนาการ  
ยอมรับฟงความคิดหรือขอโตแยงหามปรามเมื่อเห็นวาทําในส่ิงที่ไมเปนประโยชน  โอนออนผอนตามถา
มีเหตุผลเพียงพอ  และผลกระทํานั้นไมเปนที่เดือดรอนแกตนเองหรือผูอ่ืนใหความชวยเหลือตามโอกาส
อันควร  ขณะเดียวกันก็อบรมส่ังสอนหรือสนับสนุนใหรูจักชวยเหลือตนเอง  รูจักตัดสินใจไดดวยตนเอง  
และรูจักที่จะประพฤติตนใหเปนที่ชื่นชมและเปนที่ยอมรับของผูอ่ืน  เพิกเฉยตอพฤติกรรมที่ไมพึง
ประสงค  ใหคําชมเชยตอพฤติกรรมที่พึงประสงคเปนคร้ังคราว  และไมลงโทษเด็กเกินกวาเหตุ 
   ศิริอร นพกิจ (2545: 6) ไดใหความหมายการอบรมเล้ียงดูแบบใชเหตุผล วาหมายถึง 
การที่บิดา มารดา  หรือผูดูแลปฏิบัติตอเด็ก โดยกระทําและแจกแจงเหตุผลตาง ๆ  แกเด็ก 
   เกตุวดี กัมพลาศิริ (2546) ไดใหความหมายการอบรมเล้ียงดูแบบมีเหตุผล วา
หมายถึง  การที่นักเรียนรายงานตนวาพอแมยอมรับในความสําคัญ  มีความเขาใจในการพัฒนาการ  
ยอมรับฟงความคิดเห็นหรือขอโตแยงหามปรามเมื่อเห็นวาทําในส่ิงที่ไมสมควร สงเสริมในส่ิงที่เปน
ประโยชน  โอนออนผอนตามถามีเหตุผลเพียงพอ และผลการกระทํานั้นไมเปนที่เดือดรอนแกตนเอง
และผูอ่ืน  ใหความชวยเหลือตามโอกาสอันควร ขณะเดียวกันก็อบรมส่ังสอนหรือรูจักสนับสนุน
ชวยเหลือตนเอง  รูจักตัดสินใจไดดวยตนเองและรูจักประพฤติตนใหเปนที่ชื่นชมและยอมรับของผูอ่ืน 
เพิกเฉยตอพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค  ใหคําชมเชยแกพฤติกรรมที่พึงประสงคเปนคร้ังคราว  และไม
ลงโทษเด็กเกินกวาเหตุ    
  3.1.5  ปจจัยท่ีมีผลตอการอบรมเลี้ยงดู 

   ปจจัยทีม่ีผลตอการอบรมเล้ียงดูเด็ก อาจแบงออกไดเปน 3 ปจจัยหลัก คือ 
   1. ปจจัยดานตัวเด็ก ไดแก เพศของเด็ก ลําดับมีบุตร  ลักษณะพื้นฐานอารมณของเด็ก 

สุขภาพ และความพิการเปนตน ซึ่งจะสงผลใหปฏิสัมพันธระหวางพอแม - ลูก แตกตางกันออกไป 
กลาวคือ เด็กหญิงมักถูกสอนใหเรียบรอย ทํางานบาน ดูแลนอง เด็กชายมักถูกสอนใหเขมแข็งเก็บระงับ
อารมณ หรือบางวัฒนธรรม ที่ใหความสําคัญของลูกชายมากกวาลูกสาว ทําใหลูกชายไดรับการดูแลเปน
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อยางดีในขณะที่ลูกสาวมักจะถูกทอดทิ้งนอกจากนั้นบางครอบครัวพอแม จะคาดหวังในลูกคนโตสูง และ
จะปฏิบัติตางกัน ลูกคนเล็กมักไดรับการเอาอกเอาใจเปนพิเศษ ในขณะที่ลูกคนกลางมักถูกละเลย หรือ
เด็กที่เล้ียงยาก หรือมีปญหาสุขภาพ ยอมนําความหนักใจมาสูพอแม หากพอแมไมอดทนยอมทําให
ทอดทิ้งเด็กไดงาย หรือไดรับการเอาใจใสนอย และอาจถูกทํารายทางวาจาอยูเสมอ ในขณะที่ลูกที่มี
สุขภาพดีมีหนาตาสะสวยมักไดรับคําชมจากคนรอบขางเปนที่ชื่นชมของพอแมก็จะไดรับการดูแลเอาใจ
ใสใกลชิดมากข้ึน 

   2. ปจจัยดานครอบครัว ไดแก ความรู เจตคติและทักษะของพอแมในการอบรมเล้ียงดู 
สัมพันธภาพในครอบครัว สุขภาพของพอแม และภาวะวิกฤตในครอบครัว รวมทั้งสภาวะเศรษฐกิจ  และ
สังคมของครอบครัว เปนตน พอแม หรือผูเล้ียงดูที่มีความรูความเขาใจตอพัฒนาการ และความตองการ
ของเด็กตามวัย มีเจตคติที่ดีตอการเลี้ยงดู ถือวาเปนบทบาทหนาที่ที่สําคัญของตน ตลอดจนมีทักษะท่ี
จะสงเสริมและตอบสนองความตองการของเด็ก ตลอดจนแกไขปญหาตาง ๆ ใหลุลวงดวยดียอมทํา
หนาที่ในการอบรมเล้ียงดูเด็กไดอยางสมบูรณ ครอบครัวที่สมาชิกทุกคนมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน พูดคุย 
ส่ือสาร ดวยความเขาใจ เอ้ืออาทรตอกัน ไมใชความรุนแรง รวมทุกขรวมสุขแกปญหาเมื่อตองเผชิญกับ
ภาวะคุกคาม หรือวิกฤตอยางสรางสรรค ครอบครัวยอมมีแตความสงบสุข (ศิริกุล อิสรานุรักษ; และ
ปราณี  สุทธิสุคนธ. 2550: 105; อางอิงจาก  Aunola  K; et al. 1999) 

   3. ปจจัยดานสังคม เนื่องจากครอบครัว ไมไดอยูโดดเด่ียว ส่ิงแวดลอมรอบๆ ครอบครัว 
ยอมมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการอบรมเล้ียงดูของพอแม ไดแก ศาสนา วัฒนธรรมและความเช่ือตาง ๆ 
การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม เปนตน วัฒนธรรม ความเช่ือบางประเภทที่เปนผลดีตอการ
อบรมเล้ียงดู เปนสิ่งที่ควรคงไวและสืบทอดกันตอไป เชน ในระหวางต้ังครรภควรถือศีล ทําจิตใจให
บริสุทธิ์เปนส่ิงที่ดีที่ทําใหหญิงต้ังครรภมีสุขภาพจิตดีซึ่งจะเปนผลดีตอทารกในครรภดวยในขณะเดียวกัน
วัฒนธรรมความเช่ือบางอยางอาจสงผลเสียตอพัฒนาการเด็ก ซึ่งควรไดรับการแกไขทําความเขาใจใหม 
เชนการใหเด็กไดรับอาหารอ่ืนนอกจากนม กอนอายุ 4 เดือน เนื่องจากเชื่อวาเด็กอิ่มและไมกวน เปนตน 
สวนการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมของประเทศท่ีมุงเนนการพัฒนาดานอุตสาหกรรมมากข้ึน 
กอใหเกิดการอพยพจากชนบทสูเมืองและการไปเปนแรงงานในตางประเทศ ผูอพยพยายถิ่นสวนใหญมัก
เปนแรงงานหนุมสาว และทิ้งเด็กใหอยูในความดูแลของผูสูงอายุ รวมทั้งความกาวหนาทางเทคโนโลยี
สารสนเทศทําใหครอบครัวไดรับอิทธิพลจากส่ือมากข้ึน 
  3.1.6  งานวิจัยที่เกี่ยวของ กับการอบรมเลี้ยงดู 
   ธนิดา ทองมีเหลือ  และคณะ (2550: 92) ไดศึกษาปจจัยทางจิตสังคมที่สงผลตอจิต
สาธารณะของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบวา การอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุน  และการ
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อบรมเลี้ยงดูแบบใชเหตุผลมีความสัมพันธทางบวกกับจิตสาธารณะ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01   
   ปรียาภรณ  จันทรโชติ (2550: 81-82) ไดศึกษา  ปจจัยชีวสังคมและการอบรมเล้ียงดูที่
เกี่ยวของกับความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผลรอบดาน ของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาที่ไดรับการอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุน
มาก มีความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผลรอบดาน ดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ ดานการคิด
แกปญหาแบบวิทยาศาสตร ดานการคิดใครครวญ และดานการคิดใหเกิดผล ไมแตกตางจากนักศึกษา
ที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนนอย นักศึกษาที่ไดรับการอบรมเล้ียงดูแบบใชเหตุผล มี
ความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผลรอบดาน ดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ ดานการคิดแกปญหา
แบบวิทยาศาสตร ดานการคิดใครครวญ และดานการคิดใหเกิดผล ไมแตกตางจากนักศึกษาที่ไดรับ
การอบรมเล้ียงดูแบบใชอารมณ  
   วชิราภรณ  มอนเต (2546: 72-73) ไดศึกษาผลของการอบรมเล้ียงดูและบรรยากาศ
ในครอบครัวที่มีตอความฉลาดทางอารมณของเด็กวัยรุนตอนตน ในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา
การอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุน มีความสัมพันธทางบวกกับความฉลาดทางอารมณอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 และการอบรมเลี้ยงดูแบบใชเหตุผล มีความสัมพันธทางบวกกับความฉลาดทาง
อารมณอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
   ศิริอร นพกิจ (2545: 65-75)ไดทําการศึกษาเอกลักษณแหงตน การอบรมเล้ียงดู  และ
จิตลักษณะบางประการของนักเรียนที่มีพฤติกรรมปกติและนักเรียนที่มีพฤติกรรมเปนปญหา กลุม
ตัวอยางที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้  เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  2-6  ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน 440 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย  คือแบบวัดเอกลักษณแหงตน แบบวัดการ
อบรมเล้ียงดู  แบบวัดสุขภาพจิต และแบบวัดประสบการณทางสังคม ผลการวิจัยพบวา  นักเรียนที่มี
พฤติกรรมปกติ  ไดรับการอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุน  และการอบรมเล้ียงดูแบบใชเหตุผลมาก      
   บัลลวิน (อัญชลี  หนักแนน. 2537: 24; อางอิงจาก Baldwin. 1948: 127-136)  ได
ศึกษาพบวา  การอบรมเล้ียงดูแบบใชเหตุผลทําใหเด็กมีบุคลิกภาพแบบทําอะไรมีการวางแผน   มี
ความรับผิดชอบในตนเอง  สวนเด็กที่มาจากครอบครัวที่เลี้ยงดูแบบไมมีเหตุผลเด็กจะขาดความเปนตัว
ของตนเอง  ขาดทักษะในการแกปญหา  ขาดความรับผิดชอบ  และความคิดฝนตางๆ  อยูในวงจํากัด 
   ดวงเดือน  พันธุมนาวิน  และเพ็ญแข  ประจนปจนึก (2520: 15)  พบวาการที่ใหเด็กรู
วาการที่พอแมหรือผูใกลชิดสงเสริมหรือขัดขวางพฤติกรรมบางอยางนั้นอยูบนรากฐานของเหตุผล และ
ความรักความหวังดี แตถาการอบรมเด็กแบบไมคงเสนคงวา  ใชอารมณมากกวาเหตุผล จะสงผลให
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เด็กไมอาจตัดสินใจไดวาพฤติกรรมใดควรกระทําพฤติกรรมใดไมเหมาะสมไมควรกระทํา ในที่สุดเด็กก็
จะเกิดความขัดของใจจนกลายเปนคนกาวราว 
 3.2  สัมพันธภาพระหวางเพื่อน   
  3.2.1  แนวคิดเกี่ยวกับสัมพันธภาพระหวางเพื่อน   
   สัมพันธภาพระหวางบุคคล หมายถึง  ความสัมพันธหรือการเก่ียวของกันของบุคคล
รวมทั้งความสัมพันธทางสังคม อันจะนํามาซ่ึงการพัฒนารูปแบบของการมีสวนรวมตอความคาดหวัง
ความสัมพันธทางอารมณ  และการปรับตัวทางสังคม (พิสุทธิ์  ปทุมบาล. 2532: 16; อางอิงจาก  Philip;  
& The  Merrian. 1966: 125)   
   นิวคอม (จุไร  ชุมรุม. 2526: 81; อางอิงจาก Newcomb. 1962: 81)  ไดกลาวถึง
สาเหตุที่กลุมเพื่อนมีอิทธิพลตอสมาชิกในกลุม  ดังนี้ 
    1.   ขนาดของกลุมเล็ก  ทําใหสมาชิกมีความสัมพันธสูง 
    2.  มีลักษณะที่คลายคลึงกันภายในกลุม 
    3.   การอยูอยางโดดเด่ียว 
    4.  กลุมมีอิทธิพลตอทัศนคติของบุคคล โดยสมาชิกในกลุมจะมีความรูสึกวา
สามารถเปลี่ยนทัศนคติของบุคคลใหเปนไปตามสมาชิกสวนใหญ 
   ไรคแมน (สุพัตรา  สุภาพ. 2534: 60; อางอิงจาก Riesman. n.d: unpaged)  กลาววา  
กลุมเพื่อนเปนกลุมที่มีความสําคัญเปนอยางมาก โดยเฉพาะในสังคมปจจุบัน ที่บุคคลชอบยึดเพื่อนเปน
แนวทางในการปฏิบัติ  เพื่อใหเพื่อนยอมรับ  และเปนการแสดงความเปนพวกเดียวกัน 
   สุพัตรา  สุภาพ (2545: 18) มีความคิดเห็นเพื่อนมีความสําคัญตอวัยรุนมาก  เปนวัยที่
อยากใหเพื่อนยอมรับ เพราะฉะนั้นจึงพยายามทําตามเพื่อน  แมบางคร้ังจะขัดตอความรูสึกสวนตัวก็
ตาม  และกลาววา  กลุมเพื่อนมีความสําคัญดังนี้ 
    1. สอนอํานาจที่ไมใชของใครโดยเฉพาะ  โดยเปนการเรียนรูกฎเกณฑตางๆ  จาก
การมีสวนรวมดวย 
    2. กลุมเพื ่อนชวยไมใหวัยรุนไดทดลองขอกําหนดหรือกฎเกณฑของผูใหญ
ถายทอดระเบียบวิธีและคุณคาตางๆ  ที่กลุมสนับสนุน 
   งามตา  วนินทานนท (2534: 168-170) มีแนวคิดวากลุมเพื่อนจะมีอิทธิพลสูงสุดในชวง
วัยรุนโดยมีลักษณะเปนการถายทอดทางสังคม และการชักจูงที่อาศัยความสมัครใจในการยอมรับโดย
สมาชิกจะตองยอมรับและปฏิบัติตามคานิยมของกลุม นอกจากน้ีกลุมเพื่อนยังเปนทางออกของเด็กที่
ตองการความเปนอิสระจากการควบคุม  กลุมเพื่อนสอนประสบการณในเร่ืองความสัมพันธที่เทาเทียม
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กันกลุมเพื่อนใหความรูที่ครอบครัวไมสามารถให ไดกลุมเพื่อนทําใหเด็กไดสัมผัสกับคานิยมและ
ประสบการณของครอบครัวอ่ืน  และกลุมเพื่อนเปนแบบอยางแกเด็ก    
   สุมน อมรวิวัฒน (2540: 149-151) กลาววา การคบเพื่อนเปนเร่ืองที่จําเปนมากสําหรับ
วัยรุน ซึ่งทําใหวัยรุนพยายามทําตนใหเปนที่ยอมรับของกลุมเพื่อน  ทําตามแบบเพื่อน  และไดกลาวถึง
ความสําคัญของการคบเพื่อน  ไวดังนี้ 
    1.  การแบงกลุมเพื่อน 
    2.  การพัฒนาพื้นฐานทางอารมณ  โดยวัยรุนจะเขากลุมที่มีลักษณะเหมือนตนเอง 
    3.  การหาภาพพจนตนเอง  โดยวัยรุนจะเขากลุมที่มีลักษณะเหมือนตนเอง 
    4. ใชเปนที่พักพิง โดยวัยรุนมักจะผอนคลายความผูกพันกับพอแมลงไป  ทําให
วัยรุนเอาเพื่อนเปนที่ปลอบใจใหความชวยเหลือ และมักตองการความยอมรับจากเพื่อน มักจะผอน
คลายความผูกพันกับพอแมลงไปทําใหวัยรุนยอมรับเอาคานิยมของกลุมมาเปนของตน เพื่อใหเปนไป
ตามเอกลักษณประจํากลุม 
   ชมนุช บุญสิทธิ์ (2541: 5) ไดใหนิยาม สัมพันธภาพกับเพื่อน หมายถึง พฤติกรรมที่
แสดงออกถึงความสามารถของนักเรียนทั้งทางดานการใชวาจาการแสดงกิริยาทาทางอันประกอบดวย
ลักษณะของการใหความชวยเหลือสนับสนุนเมื่อเพื่อนตองการความชวยเหลือ รูจักการใหและการยอมรับ 
รูจักสิทธิของผูอ่ืน รูจักและเขาใจตนเอง สนใจในความรูสึกของเพื่อน ยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล
ตลอดจนรับฟงความคิดเห็นของเพื่อน เพื่อกอใหเกิดความสัมพันธอันดีกับเพื่อน ซึ่งจะสงผลใหการทํางาน
กลุมและการปฏิบัติตนกับเพื่อนเปนไปอยางเหมาะสม   
   จากนิยามและแนวคิดดังกลาวขางตน สัมพันธภาพระหวางเพื่อน  หมายถึงลักษณะ
ของการมีปฏิสัมพันธระหวางนักเรียนกับเพื่อนในการอยูรวมกัน มีการพึ่งพาอาศัยซ่ึงกัน การแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น มีความหวงใยซ่ึงกันและกัน มีการทํากิจกรรมตาง ๆ รวมกัน  รวมถึงการเลียนแบบการ
กระทําตาง ๆ   ของเพื่อน  
  3.2.2  การสรางสัมพันธภาพ  
   การสรางสัมพันธภาพที่ดีตองเร่ิมจากตนเองกอน  เพื่อนํามาซึ่งการมีสัมพันธภาพที่ดี
กับบุคคลอ่ืนซ่ึง จอนหสัน (เกศสุดา อินทรโอสถ. 2546: 29-30; อางอิงจาก Johnson.1986) ไดเสนอแนะ
วิธีปฏิบัติเพื่อใหเกิดความสัมพันธที่ดีตอกันไว  ดังนี้ 
   1. การรูจักและไววางใจ  ซึ่งจะเกิดจากการเปดเผยตนเอง  ไดแก  การเปดเผยวาเรามี
ความรูสึกอยางไรตอส่ิงที่ไดกระทําไป การตระหนักรูในตนเอง ไดแก การรู เขาใจ และยอมรับความรูสึก  
ความคิด ความสามารถ และการกระทําของตนเอง การยอมรับตนเอง ไดแก การพอใจและยอมรับ
ลักษณะตาง ๆ ของตนเอง ซึ่งฮามาเชค (Hamacchek. 1971: 112) ไดศึกษาพบวาบุคคลยิ่งมีการยอมรับ
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ตนเองมากเทาไร  ก็จะมีการยอมรับผูอ่ืนไดมากข้ึนเทานั้นและมีความไววางใจกันโดยเชื่อมั่นวาอีกฝาย
หนึ่งจะไมทําใหเราเดือดรอน  จะใหการสนับสนุนเรา และความไววางใจนี้  จะเกิดจากการยอมรับบุคคล
อ่ืน มีการติดตอกันอยางเปดเผย  และมีการชวยเหลือกันเทาที่กระทําไดซึ่งความไววางใจนี้เปนปจจัย
สําคัญ  หากปราศจากความไววางใจซ่ึงกันและกันแลว  ความสัมพันธก็ไมอาจดําเนินตอไปได 
   2. การสื่อสารกันอยางเปดเผยและตรงไปตรงมา  ไดแก การบอกความคิด ความรูสึก
ของเราใหผูอ่ืนทราบอยางเปดเผย  และอยางตรงไปตรงมา 
   3. การยอมรับและสนับสนุน  ไดแก การชวยเหลือเมื่อผูอ่ืนมีปญหาหรือประสบสภาวะ
วิกฤติ 
   4. การรูจักแกปญหาและขจัดความขัดแยง  จะชวยใหบุคคลมีความใกลชิด  และสนิท
สนมกันมากข้ึน 
   จากแนวทางปฏิบัติในการสรางสัมพันธภาพน้ี  สรุปไดวาเราตองเขาใจตัวของเราเอง
กอน  เปนตัวของตัวเองและรูวิธีที่สนองตอบตอความตองการของผูอ่ืน   โดยไมกอใหเกิดความไมสบาย
ใจ  หรือความสัมพันธที่ตามมาในทางลบ 
  3.2.3  หลักพื้นฐานในการสรางสัมพันธภาพ 
   ความสามารถในการผูกมิตร  ข้ึนอยูกับความสามารถและทักษะทางสังคมของบุคคล
โดยเฉพาะอยางยิ่งความสามารถในการสรางสัมพันธภาพระหวางบุคคล  ซึ่งโคลแมน  และแฮมเมน  
(สุภาพรรณ  โครตจรัส. 2527: 287; อางอิงจาก Coleman; &  Hammen. 1974)  ไดกลาวถึงหลักพื้นฐาน
ในการสรางสัมพันธภาพ  ซึ่งประกอบไปดวยปจจัยที่สําคัญ  ไดแก 
   1. การมีวัตถุประสงครวมกัน  สัมพันธภาพใดก็ตามจะย่ังยืนก็ตอเมื่อสัมพันธภาพนั้น
สนองความตองการของบุคคลทั้งสองฝาย ไมวาจะเปนเพื่อความรัก  การเปนที่ยอมรับทางสังคม
ความรูสึกมีคุณคามีศักด์ิศรี  เปนตน  ถาไมสนองความตองการแมในฝายใดฝายหนึ่งสัมพันธภาพนั้นก็
จะมิอาจคงอยูได  ดังนั้นการมีวัตถุประสงคและความตองการรวมกัน  จึงเปนปจจัยพื้นฐานที่สําคัญยิ่ง
ในการสรางสัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืน 
   2. การเคารพในสิทธิและความเปนตัวของตัวเองของบุคคล  สัมพันธภาพที่ใกลชิด
อาจแตกราวลงได  ถาฝายใดฝายหนึ่งลวงลํ้าสิทธิ  และไมยอมใหอีกฝายหนึ่งเปนตัวของตนเอง  คนที่
เคยสนิทกันอาจเลิกคบกันได  การปฏิบัติตอกันแบบประชาธิปไตยดวยความเคารพในสิทธิเสรีภาพสวน
บุคคลของกันและกัน  จึงเปนปจจัยที่สําคัญยิ่งแตไมไดหมายความวาเราจะยอมรับ  และเห็นดวยกับ
ความคิดเห็นหรือความเชื่อของผูอื่นเสมอ 
   3. โครงสรางและแบบแผนของสัมพันธภาพสัมพันธภาพทางสังคมทั่วไปมักมีโครงสราง
และลักษณะการติดตอส่ือสารเฉพาะอยางที่เปนขอตกลงสอดคลองตองกัน  เชน  สัมพันธภาพระหวางครู
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กับนักเรียน สัมพันธภาพระหวางเพื่อนกับเพื่อน  สัมพันธภาพระหวางบิดามารดากับบุตร เปนตน  
โครงสรางและแบบแผนการติดตอส่ือสารนี้จะข้ึนกับผูที่อยูในสัมพันธภาพน้ัน ๆ โดยสวนใหญแลว
โครงสรางและแบบแผนการติดตอส่ือสารที่พัฒนาข้ึน จะอยูในขอบเขตที่สรางความพึงพอใจใหกับทั้ง
สองฝาย  ซึ่งสัมพันธภาพจะยาวนานหรือไมนั้นก็ข้ึนอยูกับความพึงพอใจที่ทั้งสองฝายไดรับ 
   4. องคประกอบของการติดตอส่ือสาร  ซึ่งอาจกอใหเกิดปญหาในดานสัมพันธภาพ
ระหวางบุคคลไดแก 
    4.1 การมีภูมิหลังและประสบการณที่แตกตางกัน  เชน  ผูมีระดับการศึกษาและ
ฐานะทางเศรษฐกิจเดียวกัน  ก็มักจะมีภาษาที่ส่ือความหมายในระดับเดียวกัน 
    4.2 การเลือกรับรู โดยใหความสนใจเฉพาะขอความบางตอน  ทําใหไมไดขอเท็จจริง
ทั้งหมด ซึ่งทําใหการตีความผิดพลาด 
    4.3 อารมณและความรูสึกในขณะที่มีการรับรู  ปจจัยในส่ิงแวดลอมไมวาจะเปน
เหตุการณ หรือบุคคลที่กอใหเกิดอารมณตาง ๆ  เชน  ความไมมั่นใจ  ความกลัวหรือความโกรธ  เปนตน  
อาจทําใหเกิดการรับรูและตีความผิดพลาดได 
   5.  การรูจักตนเองและส่ิงแวดลอมอยางกระจาง ไดแก 
    5.1  การรับรูตนตามความเปนจริง  ซึ่งจะนําไปสูการยอมรับตนเอง 
    5.2 การรับรูผูอ่ืนไดตรงตามความเปนจริง  ยอมนําไปสูการยอมรับในตัวจริงของ
ผูอ่ืน 
    5.3 การรับรูสัมพันธภาพตามความเปนจริง  ซึ่งสัมพันธภาพจะยืนยาวไดถาการ
สนองความตองการ  และกอใหเกิดความพึงพอใจรวมกันทั้งสองฝาย   ดังนั้น จึงตองพยายามขจัดปญหา
ในการติดตอส่ือสารที่เกิดข้ึน 
   6. การหวงใยในสวัสดิภาพของผูอ่ืน  อาจแสดงออกโดยการพูดหรือการกระทําที่เปนการ
พูดปลอบใจ แสดงความหวงใย หรือใหความชวยเหลือเมื่อผูอ่ืนประสบความยุงยากลําบากใจ หรือแสดง
ความซาบซึ้ง  แสดงความขอบคุณในคุณงามความดีที่ผูอ่ืนแสดงตอตน  แสดงความชื่นชมในความดีที่
ผูอ่ืนมี  ยอมมีการเสริมสรางสัมพันธภาพระหวางบุคคลใหแนนแฟนมากยิ่งข้ึน 
   7. การซื่อสัตยตอตนเองและผูอ่ืน การเปนตัวของตัวเอง  ซื่อสัตยตอความคิดเห็นและ
ความเชื่อของตนเองนั้นเปนสําคัญ บุคคลไมควรหลีกเลียงที่จะพูดความจริงเพียงเพราะไมกลาเผชิญ
ความขัดแยงและควรมีความเช่ือดวยวาผูอ่ืนก็ยอมกลาเผชิญความจริงและหาทางแกปญหาในทาง
สรางสรรค  อยางไรก็ตามความจริงที่พูดตองแสดงใหเห็นความเคารพในความเปนตัวของผูอ่ืน  คํานึงถึง
ความตองการและความรูสึกของผูอ่ืนพรอมทั้งแสดงความหวงใยเปนมิตรอยางจริงใจดวยความหวังดี  
จึงเปนความจริงที่จริงใจไมกาวราว   
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   ในการสรางสัมพันธภาพนั้น  องคประกอบของการติดตอส่ือสารก็เปนส่ิงสําคัญ
ประการหนึ่ง  ความสามารถรับรูถึงอารมณที่ซอนเรนอยูของผูอ่ืนอาจทําใหการรับรูและการตีความเกิด
ผิดพลาด  สัมพันธภาพที่ดีก็จะไมเกิดข้ึน 
   การสรางสัมพันธภาพอันดีกับเพื่อน       
   วิจิตร  อาวะกุล (2537: 65 - 69) กลาววา วิธีปฏิบัติใหเพื่อนรักใครเห็นอกเห็นใจควร
ปฏิบัติ ดังนี้ 
   1.  เปดฉากทักทายติดตอกัน 
   2.  มีความจริงใจตอเพื่อน 
   3.  หลีกเล่ียงการนินทาเพื่อน 
   4.  อยาซัดทอดความผิดใหเพื่อน 
   5.  ยกยองชมเชยเพื่อนในส่ิงที่ควรทํา 
   6.  ใหความรวมมือในกิจการของเพื่อนดวยความเต็มใจ 
   7.  ใหเพื่อนไดทราบในเร่ืองที่เขารับผิดชอบหรือเกี่ยวของ 
   8.  ฟงความเห็นของเพื่อน ๆ  บาง 
   9.  หลีกเล่ียงการทําตัวเหนือเพื่อน 
       10.  ทําตนเสมอตนเสมอปลาย 
   11. ใจกวางและเอ้ือเฟอเผ่ือแผ 
   12. ออกไปพบปะสังสรรคกับเพื่อนบางบางโอกาส 
   13. ใหความเห็นอกเห็นใจชวยเหลือเพื่อนในยามทุกขยาก 
   กันยา สุวรรณแสง (2533: 61-65) กลาวถึงแนวทางในการปฏิบัติตนกับเพื่อน  โดยเฉพาะ
วัยรุน  เพื่อใหเกิดความสัมพันธอันดีที่ถูกตองและเหมาะสมตอกัน  ดังนี้   
   1. แสดงกิ ริยายิ้มแยมแจมใสเพราะรอยยิ้มเปนการแสดงออกซ่ึงความรักที่มี
ความหมายมากที่สุดแตลงทุนนอยที่สุด   
   2. แสดงความสนใจกับบุคคลอ่ืน  เชน  การทักทาย  การไตถามทุกขสุข 
   3. ต้ังใจฟงบุคคลอ่ืนพูด  โดยไมควรทํางานอยางอ่ืนไปดวย  แลวฟงไปดวย  เพราะ
เปนกิริยาที่ไมเหมาะสม อันแสดงถึงการไมใหความสนใจแกบุคคลนั้น 
   4. แสดงกิริยารับฟงขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะจากบุคคลอื่นดวยความต้ังใจและสี
หนาที่ยอมรับ 
   5. ทําตนใหเปนคนมองโลกในแงดีอยาจองแตจะจับผิดผูอ่ืนจะทําใหเกิดการหวาดระแวง  
ซึ่งกันและกัน 
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   6. แสดงความเกรงใจตอผูอ่ืน เนื่องจากความสนิทสนมเกินไป  อาจทําใหความเกรงใจ
ดูลดนอยลง 
   7. รูจักระงับอารมณ  เมื่อเกิดส่ิงหนึ่งส่ิงใดที่ทําใหไมพอใจ  เพราะอาจเปนสาเหตุของ
การทําลายซ่ึงความสัมพันธที่เคยมีมากอน 
   8. วางตัวอยูในฐานะที่เหมาะสม  ไมแสดงกิริยาอาการโออวด ยกตนขมทาน ไมวาเปน
บุคคลใดก็ตาม  เพราะไมมีใครชื่นชมคนที่ขมใหเขาตํ่าลง 
   9. รูจักปฏิเสธคําขอรองที่ไมมีเหตุผลของผูอ่ืน  ดวยความรูสึกที่แทจริง 
        10. จดจําขอมูลเล็กๆนอย ๆ ของเพื่อนไว แสดงความเอาใจใส  ความสนใจเพื่อน แสดง
ความยินดีในวาระสําคัญ  รวมทั้งแสดงความหวงใยเมื่อเพื่อนมีความสุข   
  3.2.4  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับสัมพันธภาพระหวางเพื่อน 
   จันทิมา  จันทรศักด์ิ (2547: 76) ไดทําการศึกษาพบวา  สัมพันธภาพระหวางเพื่อนมี
ความสัมพันธทางบวกกับการเขารวมกิจกรรมนักศึกษาซ่ึงการเขารวมกิจกรรมนี้ถือเปนสวนหน่ึงของจิต
สาธารณะในดานการทํากิจกรรมเพื่อสังคม หากสมาชิกที่มีอิทธิพลภายในกลุมเปนบุคคลที่มีจิต
สาธารณะแลว  บุคคลก็จะมีทัศนคติและพฤติกรรมที่แสดงถึงจิตสาธารณะตามกลุมเพื่อน 
   พรพรหม พรรคพวก (2550: 82-85) ไดศึกษา ปจจัยบางประการที่สงผลตอจิตสาธารณะ
ของนักเรียนชวงชั้นที่  4 ในสหวิทยาเขตกรุงเทพตะวันออก กรุงเทพมหานคร พบวา  คาน้ําหนักความสําคัญ
ของตัวแปรสัมพันธภาพระหวางเพื่อนสงผลทางบวกตอจิตสาธารณะของนักเรียน  อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 
   ธนิดา  ทองมีเหลือ  และคณะ (2550: 96)  ไดศึกษาปจจัยทางจิตสังคมที่สงผลตอจิต
สาธารณะของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  พบวา  สัมพันธภาพระหวางเพื่อน  เปนตัวแปรทาง
จิตสังคมที่ทํานายจิตสาธารณะของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01   
   จากความหมาย  แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับสัมพันธภาพระหวางเพื่อน  สรุป
ไดวา  สัมพันธภาพระหวางเพื่อน หมายถึง  ลักษณะของการมีปฏิสัมพันธระหวางนักเรียนกับเพื่อน  ใน
การอยูรวมกัน มีการพึ่งพาอาศัยซ่ึงกัน  การแลกเปล่ียนความคิดเห็น มีความหวงใยซึ่งกันและกัน   มี
การทํากิจกรรมตางๆ  รวมกัน  รวมถึงการเลียนแบบการกระทําตาง ๆ ของเพื่อน   
 3.3  การปลกูฝงจากโรงเรียน 
  3.3.1  แนวคิดที่เกี่ยวกับการปลกูจากโรงเรียน 

   คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2545) กลาววา ครอบครัว สถาบัน
ทางการศึกษา และชุมชนเปนสถาบันหลัก  ในการสรางและพัฒนาคุณภาพของคนในชาติ 
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   สุชา จันทนเอม (2524: 32) กลาววา ครูและสถาบันการศึกษามีบทบาทในการอบรม
เด็กใหรูจักระเบียบของสังคม  ในดานทัศนคติ ความเชื่อ ความรู คานิยม  และแนวคิดตางๆ   

   สมศักด์ิ ศรีสันติสุข (2528: 79) กลาววา  สถาบันการศึกษาและครูมีหนาที่ในดานการ
อบรมสมาชิกในสังคมใหรูจักระเบียบแบบแผนของสังคมดานการพัฒนาคุณภาพของสมาชิกในสังคม 
และดานการทําหนาที่ถายทอด สะสม พัฒนา  และเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมของสังคม เพื่อดํารงไวซึ่งการ
จัดระเบียบ 

   งามตา วนินทานนท (2534: 144) มีแนวคิดวา โรงเรียนและครู  เปนที่อบรมส่ังสอนเด็ก
ทั้งทางวิชาการระเบียบวินัย ทางสังคม คุณธรรมและจริยธรรม ทําใหเด็กไดรับความรูทางดานวิชาการ 
ทักษะ ตลอดจนทัศนคติและคานิยมตางๆ  ไปจากโรงเรียนและครู 

   สุพัตรา สุภาพ (2534: 60) ไดกลาววา โรงเรียนเปนสถานที่ที่เด็กไดรับการอบรมจาก
ครู ไดคบหากับเพื่อน ซึ่งทําใหนักเรียนไดรับการขัดเกลาทางสังคม และบุคลิกภาพของเด็ก  แตโรงเรียน
จะมีปญหาทางดานการอบรม เพราะการอบรมไมตรงกับทางบานและโรงเรียนสอนในส่ิงที่เปนทฤษฎีและ
อุดมคติจนเกินไป และวัยรุนมักเกรงใจครูมากกวาพอแม โดยอยากใหครูรัก อยากใหครูชม และพยายาม
เอาใจครู  ครูจึงมีอิทธิพลตอวัยรุนมาก 

   เกรียงศักด์ิ เจริญวงศศักด์ิ (2543: 17) กลาววา  การจะร้ือฟนใหสังคมแข็งแกรงตอง
อาศัยคนในสังคมดวยกันเอง  ขจัดความเหล่ือมลํ้า  โดยเฉพาะกลุมคนดอยโอกาสที่ตองการชวยเหลือ
เปนจํานวนมาก ความจําเปนที่ตองสรางคนมีจิตสาธารณะ เพื่อเห็นแกผูอ่ืนและสวนรวมมากข้ึน  ซึ่ง
โรงเรียน นับเปนหนวยหนึ่งที่สังคมคาดหวังใหเปนเคร่ืองมือ ในการสรางคนที่มีจิตธารณะ กลาวคือ มุง
สรางคนที่มีความรู  ความสามารถ พรอมดวยคุณสมบัติทางจิตใจที่คํานึงถึงประโยชนตอสวนรวมเปน
ที่ต้ัง 

   สุพจน ทรายแกว (2546: 47- 48)  กลาววา  การกลอมเกลาทางสังคม  (Socialization)  
เปนกระบวนการผลิตซํ้าทางอุดมการณที่มีผลทําใหสมาชิกของสังคมเกิดการรับรูมีจิตสํานึกและมีรูปแบบ
พฤติกรรมที่พึงประสงคการกลอมเกลาทางสังคมจึงเปนกระบวนการในการสรางเสริมการเรียนรูใหแกบุคคล
หรือสมาชิกของสังคมโดยอาศัยกลไกระบบการศึกษาเปนกลไกสําคัญในการดําเนินการและมีรูปแบบการท่ี
สัมพันธและตอเนื่อง กันไปแยกเปน  3  สวน  คือ 

   1.  การศึกษาในระบบโรงเรียน 
   2.  การศึกษานอกระบบโรงเรียน 
   3.  การศึกษาตามอัธยาศัย 
   ซึ่งระบบยอยลําดับที่ 3  จะมีบทบาทในการสรางการเรียนรูใหแกบุคคล  และมีอิทธิพล

ตอจิตสํานึกและพฤติกรรมของบุคคลในระยะยาวคอนขางสูง 
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   จากความหมายและแนวคิดของการปลูกฝงจากโรงเรียน   จะเห็นไดวาการปลูกฝง
จากโรงเรียน เกี่ยวของกับการมีจิตสาธารณะของนักเรียน  ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาตัวแปรการปลูกฝง
จากโรงเรียน เปนตัวแปรสาเหตุที่สงผลตอจิตสาธารณะ  
 3.4  การรับรูความสามารถของตน 
  3.4.1  ความหมายของการรับรูความสามารถของตน 
   จากการศึกษาคนควาเอกสารที่เกี่ยวของไดมีผูใหความหมายของการรับรูความสามารถ
ของตน  ไวดังนี ้
   แบนดูรา (ประทีป จินงี่. 2539:  6; อางอิงจาก  Bandura. 1986) การรับรูความสามารถ
ของตน หมายถึง การที่บุคคลตัดสินใจเกี่ยวกับความสามารถของตนเองท่ีจะจัดการ และการกระทํา
พฤติกรรมใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวในสถานการณ ที่บางคร้ังอาจจะมีความคลุมเครือไมชัดเจน มี
ความแปลกใหมที่ไมสามารถทํานายส่ิงที่เกิดข้ึนไดซึ่งสภาพการณเหลานี้มักจะทําใหบุคคลเกิด
ความเครียดได  การรับรูความสามารถของตนน้ีมิไดข้ึนอยูกับทักษะที่บุคคลมีอยูในขณะนั้นเทานั้น
หากแตยังข้ึนอยูกับการตัดสินใจของบุคคลวาเขาสามารถทําอะไรไดดวยทักษะที่เขามีอยู  
   แบนดูรา (สมโภชน เอ่ียมสุภาษิต. 2541: 57; อางอิงจาก Bandura. 1986) การรับรู
ความสามารถของตน หมายถึง การที่บุคคลตัดสินเกี่ยวกับความสามารถของตนเอง ที่จะจัดการและ
ดําเนินการกระทําพฤติกรรมใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว   

   วิลาสลักษณ ชัววัลลี (2542: 175)  ไดใหความหมายของการรับรูความสามารถของ
ตนวาเปนการตัดสินการกระทําของบุคคลวาสามารถปฏิบัติกิจกรรมน้ัน ๆ ไดหรือไมและมีระดับความ
มั่นใจในการปฏิบัติเทาไร 

   นภาพร ปรีชาสามารถ (2545: 31) กลาววา การรับรูความสามารถของตน  หมายถึง  
การที่บุคคลสามารถตัดสินเกี่ยวกับความสามารถของตนเองวาสามารถ  กระทําพฤติกรรมบางอยางใน
สภาพการณที่เฉพาะเจาะจงไดหรือไมซึ่งการรับรูความสามารถสวนตัวนี้ไมไดข้ึนอยูกับทักษะที่บุคคลมี
อยูขณะนั้นหากแตวาข้ึนอยูกับการตัดสินใจของบุคคลวาสามารถทําอะไรไดดวยทักษะที่เขามีอยู 
   จากความหมายการรับรูความสามารถของตน สรุปไดวา การรับรูความสามารถของ
ตน  หมายถึง การที่บุคคลตัดสินเกี่ยวกับการกระทําวาตนสามารถปฏิบัติกิจกรรมนั้น ๆ ไดหรือไม และรู
วาตนเองมีความสามารถระดับใดและสามารถจูงใจตนเองไดโดยเกิดจากทักษะที่เคยมีอยู และทักษะที่
ไดรับการฝกฝนเพิ่มเติมซึ่งผลจากการรับรูความสามารถของตนมีผลตอการเลือกกระทํา  
  3.4.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรูความสามารถของตน(Self - Efficacy Theory)    
   อัลเบิรต แบนดูรา (Albert  Bandura) นักทฤษฎีปญญาสังคม  เปนผูสรางทฤษฎีการ
รับรูความสามารถของตนข้ึน โดยไดพัฒนามาจากทฤษฎีปญญาสังคม (Social Cognitive Theory)  ที่มี
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ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม (Social Learning Theory)  เปนพื้นฐาน    

   แบนดูรา มองวามนุษยมีความกระตือรือรนและมีแรงบันดาลใจที่จะปรับปรุงชีวิตของ
ตนเอง และสังคมทีมีผลกระทบตอชีวิตของเขาและความเช่ือในความสามารถของตนก็เปนตัวกําหนดที่
สําคัญตัวหนึ่งของการกระทําของมนุษย ที่จะนําไปสูผลที่พึงปรารถนาแมวาความรูและทักษะจะเปนส่ิง 
จําเปนตอการปฏิบัติงานใหบรรลุผลไดแตก็ยังไมเพียงพอเพราะมนุษยเรามักไมปฏิบัติใหดีที่สุด  แมวาเขา
จะรูดีวาตองทําอะไรบาง ถาเขาไมเช่ือวาตนมีความสามารถที่จะกระทําได (วิลาสลักษณ ชัววัลลี. 2542:  
175; อางอิงจาก Bandura. 1986) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลเปนผลมาจากปฏิสัมพันธ
ระหวางองคประกอบ 3 องคประกอบ ไดแก พฤติกรรม การรูคิด และองคประกอบสวนบุคคล อิทธิพล
ของส่ิงแวดลอมองคประกอบทั้ง 3 นี้ จะเปนตัวกําหนดที่มีอิทธิพลเชิงเหตุผลซึ่งกันและกันแสดงดัง
ภาพประกอบ   6   

 

 

 

 

         P  แทน  การรูคิดและองคประกอบสวนบุคคล  (Cognitive and  other  Personal  Factor)  
   E  แทน  อิทธพิลของส่ิงแวดลอม    (Environmental  Influences)  
   B  แทน  พฤติกรรม  (Behavior) 

 
ภาพประกอบ 6 ภาพแสดงความสัมพนัธระหวางพฤติกรรม การรูคิดและองคประกอบสวนบุคคลและ        
       อิทธิพลของส่ิงแวดลอม 

   ภาพประกอบ 6 พฤติกรรมของบุคคลเกิดจากปฏิกิริยาสะทอน (Elementary Reflex) 
นั่นคือ ถาองคประกอบหนึ่งเกิดจากเปล่ียนแปลงก็จะสงผลใหองคประกอบอ่ืน ๆ  เปลี่ยนแปลงดวย การ
รับรูความสามารถของตนนั้นประกอบดวยความคาดหวัง  ซึ่งมีผลตอการตัดสินใจที่จะกระทําพฤติกรรม 
2  ประการ  คือ          
   1. การรับรูความสามารถของตน  (Percept  Self - Efficacy)  หมายถึง  ความเชื่อหรือ
ความมั่นใจของแตละบุคคลวาสามารถแสดงพฤติกรรมเพื่อที่จะจัดการและดําเนินการกระทําพฤติกรรม

B 

P E
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ใหบรรลุเปาหมายที่ตองการ        
   2. ความคาดหวังผลลัพธ (Outcome  Expectation)  ความเช่ือหรือความมั่นใจของ
บุคคลที่คาดคะเนถึงความเปนไปไดของพฤติกรรมที่ปฏิบัติ จะนําไปสูผลลัพธตามที่ไดคาดหวังไว  
   จากการศึกษาทฤษฎีการรับรูความสามารถของตน จะเห็นไดวาการรับรูความสามารถ
ของตน  มีอิทธิพลตอความพยายามความมานะอดทนของบุคคล  วาจะสามารถปฏิบัติกิจกรรมใหไดตาม
เปาหมายที่กําหนดข้ึน และเต็มใจเผชิญกับอุปสรรคที่เกิดข้ึนระหวางการปฏิบัติกิจกรรมยิ่งบุคคลประเมิน
การรับรูความสามารถของตนสูงเทาใด ก็ยิ่งกําหนดปาหมายของกิจกรรมสูงข้ึนเทานั้นรวมทั้งมีความยึด
มั่น และมีความเพียรพยายามเพื่อที่จะปฏิบัติกิจกรรมไปใหถึงเปาหมายที่กําหนดมากข้ึน  ซึ่งตรงกันขาม
กับบุคคลที่ประเมินการรับรูความสามารถของตนต่ํามักจะไมมีความอดทนไมมีความมานะอดทนและไม
สามารถเผชิญกับงานที่ยากเกินกวาความสามารถของเขาได   
  3.4.3  แหลงที่มาของการรับรูความสามารถของตน (Sourceof self -  efficacy 
information) 
   แบนดูรา (วลิาสลักษณ ชวัวลัลี. 2542: 32-33; อางอิงจาก Bandura. 1986) ไดกลาวถึง
แหลงที่มาของการรับรูความสามารถของตนสอดคลองกนัวามี  4  แหลง  คือ  
   1. การประสบความสําเร็จจากการกระทํา (Enactive Attainment or Performance 
Accomplishments)  เปนแหลงที่มีอิทธิพลตอการรับรูความสามารถของตนท่ีมีประสิทธิภาพ  และความ
เที่ยงตรงมากที่สุด เนื่องจากเปนประสบการณที่เกิดข้ึนกับบุคคลโดยตรง โดยที่การประสบความสําเร็จ
ทําใหบุคคลรับรูความสามารถของตนเองไดสูงข้ึน แตในทางตรงกันขามบุคคลที่ไมคอยประสบ
ความสําเร็จในการทํางานหรือมีความลมเหลวอยูบอย ๆ  จะทําใหบุคคลนั้นมีการรับรูความสามารถของ
ตนตํ่าประเมินความสามารถของตนตํ่าโดยเฉพาะอยางยิ่งหากความลมเหลวนั้นเกิดข้ึนในชวงแรก  ๆ  
ของการทํางาน บุคคลเหลานั้นก็ประเมินการรับรูความสามารถของตนในระดับตํ่านี้ไว และมีแนวโนมที
จะแผขยายไปยังสถานการณอ่ืนอีกดวย  โดยเฉพาะสถานการณที่ตนแนใจวาไมเคยทําไดสําเร็จเลย 

   2. การสังเกตตัวแบบที่ใชแทนประสบการณ (Vicarious Experience)  เปนการที่บุคคล
หนึ่งไดเห็นประสบการณของผูอ่ืนที่ทําพฤติกรรมคลายๆ กับตนแลวประสบความสําเร็จก็สามารถเพิ่มการ
รับรูความสามารถของตนไดนั้น คือ บุคคลมีแนวโนมที่จะรูสึกวาตนเองกระทําพฤติกรรมเชนนั้นบางก็คง
จะทําใหประสบความสําเร็จเชนกันอยางไรก็ตามถาบุคคลเห็นวาผูอ่ืนมีพฤติกรรมคลาย ๆ กับตน แตยัง
ไมประสบความสําเร็จหรือวาประสบความลมเหลวในการทํางาน อาจจะทําใหบุคคลนั้นขาดความมั่นใจ
ในตัวเอง และทําใหเขามีการรับรูความสามารถของตนตํ่าลงไดเชนกัน การรับรูจากการสังเกตตัวแบบ
พบวาตัวแบบยิ่งคลายคลึงกับตนเองมากเทาใดก็จะมผีลตอการชักจูงใจใหบุคคลมีการรับรูความสามารถ
ของตนมากข้ึนเทานั้น  ไมวาจะเปนในดานความสําเร็จหรือความลมเหลว     
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   3. การพูดชักจูง (Verba Persuasion) เปนวิธีการที่ใชกันอยางแพรหลายที่จะทําใหบุคคล
เช่ือวาเขามีความสามารถที่จะทํากิจกรรมใหสําเร็จไดการพูดชักจูง เปนความพยายามที่จะใชถอยคําพูดชัก
จูงใหบุคคลมีความสามารถที่จะประสบความสําเร็จในส่ิงที่เขาทําได ถึงแมวาจะเคยทํางานไมสําเร็จมาแลว 
การพูดชักจูงที่ไดผลมากข้ึนนั้นจะตองเปนเร่ืองที่เปนไปได อยูในกรอบของความเปนจริงการพูดชักจูงใน
เร่ืองที่ไมสอดคลองกับความเปนจริงอาจเปนการทําลายความรูสึกของผูฟงวาตนไมมีความสามารถ และ
การไดรับขอมูลยอนกลับก็เปนปจจัยหนึ่งมีอิทธิพลของการชักจูงเพราะขอมูลที่โนมนาวความสามารถ มัก
มาจากประเมินผลยอนกลับของการกระทําโดยนําไปสูการลดหรือการเพิ่มความรูสึกวาตนมีความสามารถ 
   4. สภาวะทางกาย (Physiological State) หรือ การกระตุนอารมณ (Emotional   Arousal)  
กลาวคือ บุคคลมักใชขอมูลทางกายและอารมณในการประเมินการรับรูความสามารถของตน โดยท่ี
บุคคลเมื่อไดรับความความเครียด ความเหนื่อยหลา ความวิตกกังวล ความต่ืนเตน  หรือตกอยูใน
สถานการณถูกวากลาวตักเตือน สถานการณที่บีบค้ันมาก ๆ  มีผลตอการตัดสินระดับความสามารถของ
ตน  จะทําใหเขาทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ  ดังนั้น การเพิ่มพูนการรับรูความสามารถของตน  อาจ
ทําไดโดยทําใหบุคคลนั้นมีรางกายแข็งแรง พักผอนใหเพียงพอ พรอมที่จะลดความเครียดและอารมณ
ทางลบ จิตใจสงบ  การรับรูความสามารถของตนก็เพิ่มข้ึน 
   การรับรูความสามารถของตนนั้นสามารถเกิดข้ึนไดจากปจจัยหลายอยางที่กลาวมา
ซึ่งอาจเกิดจากปจจัยใดปจจัยหนึ่งหรืออาจเกิดจากการผสมผสานกันก็ได  และจากทฤษฎีการรับรู
ความสามารถของตน (Self - Efficacy Theory) ของแบนดูรา ที่กลาวมาสามารถแสดงดังภาพประกอบ  7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

ภาพประกอบ  7  ทฤษฎีการรับรูความสามารถของตนของแบนดูรา 
 
   จากทฤษฎีการรับรูความสามารถของตนของแบนดูราทําใหนักจิตวิทยามีความสนใจที่
จะศึกษาตนควาตัวแปรนี้ตอมา บาเรน (Baran. 1994: 185)  กลาววา  การรับรูความสามารถของตนเอง
เปนสวนหนึ่งของอัตมโนทัศนซึ่งเปนความรูสึกนึกคิดของบุคคล ในการมองเห็นความสามารถและมี
ความคิดที่จะทําตามความสามารถที่มีอยูซึ่งการรับรูความสามารถของตนแตกตางจากการเคารพตนเอง 
(Self - Esteem) ทั้งนี้ เพราะการเคารพตนเองเกิดจากการผลรวมของการรับรูความสามารถของตนใน
หลาย ๆ ดาน  ในขณะที่การรับรูความสามารถของตนเปนการเจาะจงความสามารถของตนในแตละดาน 
  3.4.4  มิติของการวัดการรับรูความสามารถของตน       
   วิลาสลักษณ  ชัววัลลี (2542: 33-34)  กลาววา ความเชื่อในความสามารถของตนไมใช
ลักษณะรวม ๆ แตเปนชุดของความเช่ือที่มีตอตนเองโดยแยกจากกันเปนเร่ือง ๆ ซึ่งเปนเร่ืองเฉพาะ อยาง
ชัดเจน  ดังนั้นการวัดการรับรูความสามารถของตนจะไมใชการวัดที่คลุมเครือในเร่ืองรวมๆ  แตเปนการ
วัดการรับรูความสามารถในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งอยางมีบริบท และก็ไมใชการวัดทักษะยอย ๆ ในเร่ืองนั้น
เชนกัน เพราะบุคคลอาจรับรูความสามารถของตนสูงในแตละทักษะยอย มิติของการวัดความเช่ือใน
ความสามารถของตนท่ีแบนดูรา กลาวถึงมี  3  มิติไดแก  
   มิติที่ 1 มิติของความยาก (Magnitude) เปนระดับความยากของงานหรือกิจกรรมที่
บุคคลเชื่อวาตนสามารถปฏิบัติไดเปนความเช่ือที่เกี่ยวกับความสามารถของบุคคลในการกระทํา
พฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่ง ซึ่งความเช่ือเกี่ยวกับความสามารถของตนน้ัน จะมีความแตกตางกันในแตละ

ความสําเร็จจากการกระทาํ

การสังเกตตัวแบบ 

การพูดชักจูง 

สภาวะทางรางกายและอารมณ 

การรับรูความสามารถของตน 

พฤติกรรม 

การเลือก 

ความพยายาม 

การคิดและอารมณ 
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บุคคลในการกระทําพฤติกรรมหนึ่ง หรือแตกตางกันในบุคคลเดียวกันเมื่อตองทําพฤติกรรมที่มีความยาก
งายตางกันเปนความเช่ือของบุคคลวาตนจะทํางานสําเร็จถึงระดับใดเมื่อถูกเสนองานที่มีระดับความยาก
แตกตางกัน บุคคลที่มีการรับรูความสามารถตนตํ่าจะมีความสามารถทํางานไดเฉพาะเร่ืองงาย ๆ เทานั้น 
แตถาไดรับงานที่ยากเกินความสามารถก็จะทําใหพบความลมเหลวดังนั้นการมอบหมายงานใหบุคคล
หนึ่งจะตองมีการพิจารณาวาช้ินงานนั้นไมยากเกินความสามารถของเขา  
   มิติที่ 2 มิติทั่วไป (Generality) เปนการตัดสินวาตนมีความสามารถในกิจกรรมอื่นๆ 
ดวยหรือมีความสามารถเฉพาะในขอบเขตกิจกรรมนั้น ๆ (Generality of Ability) เปนการแผขยายการ
รับรูความสามารถของตนไปยังสถานการณอ่ืน ๆ หรือระดับความยากอ่ืนๆประสบการณการปฏิบัติงาน
บางอยางกอใหเกิดความสามารถ  
   มิติที่  3 มิติความเขม (Strength)  เปนความมั่นใจของบุคคลที่จะปฏิบัติกิจกรรมที่
ระดับความยากหรือมีอุปสรรคตาง ๆ (Strength of Confidence) ถาบุคคลมีความมั่นใจในการรับรู
ความสามารถของตนนอยหรือไมมีความมั่นใจในความสามารถของตนเม่ือเขาประสบกับเหตุการณที่
ไมเปนไปตามที่คาดหวังจะทําใหการรับรูความสามารถของตนลดลง แตบุคคลที่มีความมั่นใจมีความ
พยายามแมเขาจะประสบกับเหตุการณที่ไมสอดคลองกับความสามารถของตน เขาก็สามารถเผชิญกับ
ปญหาที่เกิดข้ึนไดเปนอยางดี     
  3.4.5  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการรับรูความสามารถของตน   
   จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของการรับรูความสามารถของตนที่สงผลตอจิตสาธารณะ  
และการรับรูความสามารถของตอพฤติกรรมพึงประสงค  มีดังนี้    
   ประทีป จินงี่ (2539) ไดทําการศึกษาผลของการเตือนตนเอง  ตอการรับรูความสามารถ
ของตนที่สงผลตอการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานตามที่ไดรับมอบหมายของนกัศึกษาประกาศนยีบตัร 
โดยศึกษา 2 ชวงคือ ชวงแรก เปนการศึกษาเชิงสํารวจโดยการหาความสัมพันธ ขนาดกลุมตัวอยางมี  
230 คน  และชวงที่ 2 เปนการศึกษาเชิงทดลองกับกลุมตัวอยาง 20 คน ผลการศึกษาพบวา การรับรู
ความสามารถของตนดานการทํางานมีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิภาพการทํางานตามที่ไดรับ
มอบหมายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และพบวา  นักศึกษากลุมนี้ใชเทคนิคการเตือนตนเองมี
การรับรูความสามารถของตนดานการทํางานและมีประสิทธิภาพการทํางานตามที่ไดรับมอบหมาย ชวง
การทดสอบหลังการทดลองสูงกวาชวงการทดสอบกอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 
.05 นอกจากนี้ยังพบ การมีการรับรูความสามารถของตนดานการทํางาน และประสิทธิภาพการทํางาน
ตามที่ไดรับมอบหมายสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยทางสถิติ  ที่ระดับ .05  
    อมรรัตน พาชิยานุกุล (2545) ไดทําการศึกษาการรับรูความสามารถของตนตอ
พฤติกรรมสุขภาพซ่ึงกลุมตัวอยางเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายสังกัดกรมสามัญศึกษา  
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กรุงเทพมหานคร  จํานวน 480 คน พบวา  การรับรูความสามารถของตนมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
สุขภาพโดยรวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีระดับความสัมพันธ  .74     
   โกศล มีความดี (2547) ทําการศึกษาปจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวของกับจิตสาธารณะ
ของขาราชการตํารวจผลการศึกษาพบวาการรับรูความสามารถของตนมีความสัมพันธทางบวกกับจิต
สาธารณะของขาราชการตํารวจโดยสงผลทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และการรับรู
ความสามารถของตนเปนตัวแปรที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการทํานายการมีจิตสาธารณะของ
ขาราชการตํารวจ   )663.β(          
   พรพรหม พรรคพวก (2550) ทําการศึกษาปจจัยบางประการที่สงผลตอจิตสาธารณะ
ของนักเรียนชวงช้ันที่  4 ในสหวิทยาเขตกรุงเทพตะวันตก กรุงเทพมหานคร  พบวา  การรับรูความสามารถ
ของตนมีคาน้ําหนักความสําคัญที่สงผลตอจิตสาธารณะ โดยสงผลทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ  .01 และพบวามีความสําคัญที่สุดที่สงผลตอจิตสาธารณะ )663.β(     
 จากความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับการรับรูความสามารถของตนของแบนดูรา สรุปไดวาการ
รับรูความสามารถของตน เปนการตัดสินการกระทําของบุคคลวาสามารถปฏิบัติกิจกรรมนั้น ๆ ไดหรือไม 
และมีระดับความมั่นใจในการปฏิบัติเทาไร ถาบุคคลประเมินความสามารถของตนถูกตองเหมาะสม จะ
สงผลตอการเลือกกระทําพฤติกรรมได  ผูวิจัยจึงคัดเลือกตัวแปรการรับรูความสามารถของตน มาศึกษาเปน
ปจจัยสาเหตุที่สงผลตอจิตสาธารณะ  

 3.5  การใหเหตุผลเชิงจริยธรรม       
  3.5.1  ความหมายของเหตุผลเชิงจรยิธรรม 

   ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2524: 3)  ไดใหความหมายเหตุผลเชิงจริยธรรมวา หมายถึง 
การที่บุคคลใชเหตุผลในการเลือกที่จะกระทําหรือเลือกที่จะไมกระทําพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่งเหตุผล
ที่กลาวถึงนี้จะแสดงใหเห็นถึงเหตุจูงใจหรือแรงจูงใจที่อยูเบ้ืองหลังการกระทําตางๆของบุคคล การศึกษา
เหตุผลเชิงจริยธรรมจะทําใหทราบวาบุคคลผูมีจริยธรรมในระดับแตกตางกันอาจมีการกระทําที่คลายคลึง
กันไดเสมอและบุคคลที่มีการกระทําเหมือนกันอาจมีเหตุผลเบื้องหลังการกระทําตางกันและมีจริยธรรมที่
แตกตางกันได 
   บุญรับ ศักด์ิมณี (2532: 35)  ใหความหมายเหตุผลเชิงจริยธรรม  (Moral reasoning) 
วาหมายถึง การที่บุคคลใชเหตุผลในการเลือกที่จะกระทําหรือเลือกไม กระทําพฤติกรรมอยางใดอยาง
หนึ่งเหตุผลที่กลาวถึงนี้จะแสดงใหเห็นถึงเหตุจูงใจหรือแรงจูงใจที่อยูเบ้ืองหลังการกระทําตางๆ ของบุคคล 
   ฉกาจ ชวยโต  และดวงเดือน พันธุมนาวิน (2533:  22-23) ใหความหมายวา เหตุผลเชิง
จริยธรรมเปนจิตลักษณะประเภทหน่ึงที่มีความสําคัญตอพฤติกรรมการทําดีละเวนชั่วและการทํางานอยาง
ขยันขันแข็งเพื่อสวนรวมของบุคคลเปนอยางมากในชีวิตของมนุษยบุคคลมักจะตกอยูในสถานการณทีเ่ปน
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การขัดแยงระหวางผลประโยชนของหลายฝาย เชน ความขัดแยงระหวางการเห็นแกตัวกับการเห็นแกผูอ่ืน
ความขัดแยงระหวางการชวยเหลือเพื่อนฝูงกับการเคารพกฎเกณฑตลอดจนความขัดแยง ระหวางการทํา
ตามระเบียบกับการยึดหลักคุณธรรมหรืออุดมคติบางประการ สถานการณที่มีการขัดแยง เชนนี้จึงเปน
สถานการณทางจริยธรรมในสถานการณทางจริยธรรมบุคคลจะตองเลือกที่จะกระทําหรือไม ซึ่งจะทําให
เกิดผลดีตอบางฝายและผลเสียตอฝายอ่ืน ๆ ได ดังนั้นการที่บุคคลยึดหลักการเพื่อประโยชนสวนรวม 
แสดงวาบุคคลนั้นมีเหตุผลเชิงจริยธรรมในข้ันที่สูงกวาผูที่เห็นแกพวกพองอยางเดียวและสูงกวาผูที่เห็น
แกประโยชนสวนตนโดยไมสนใจประโยชนของผูอ่ืนและสวนรวม 

   มัย  สุขเอ่ียม (2537: 40)  เหตุผลเชิงจริยธรรม หมายถึง การที่บุคคลใชเหตุผลในการ
เลือกที่จะกระทําหรือเลือกที่จะไมกระทําพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่ง เหตุผลที่กลาวถึงนี้จะแสดงใหเห็น
ถึงเหตุผลจูงใจหรือแรงจูงใจที่อยูเบ้ืองหลังการกระทําตาง ๆ ของบุคคล การศึกษาเหตุผลเชิงจริยธรรมจะ
ทําใหทราบวาบุคคลผูมีจริยธรรมในระดับแตกตางกันยอมมีการกระทําที่แตกตางกันและบุคคลที่มีการ
กระทําเหมือนกันอาจมีเหตุผลเบื้องหลังการกระทําเชนเดียวกันได  

   บัล (Bull. 1969: 6) เหตุผลเชิงจริยธรรม มาจากความคิดรวบยอดทางจริยธรรมเปน
การตัดสินวาอะไรถูก อะไรผิด และเม่ือสิ่งนี้มีความสมบูรณพรอมตามเวลา ประสบการณ และไดลงราก
อยางลึกซ้ึงแลวก็จะสงผลถึงการแสดงพฤติกรรมทางจริยธรรมไดอยางเดนชัดที่สุด 

   โคลเบอรก (Kohlberg. 1976: 49-50)  ใหความหมายของเหตุผลเชิงจริยธรรมวา เปน
เหตุผลของบุคคลที่ใชในการตัดสินเลือกที่จะปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่ง เหตุผลนี้แสดงใหเห็นเหตุจูงใจที่
อยูเบื้องหลังของการประพฤติพฤติกรรมนั้น ๆ 

   ดวตา เครือทิวา (2544: 14) ใหความหมายวา เหตุผลเชิงจริยธรรม  หมายถึง  เหตุผล
ที่บุคคลใชในการตัดสินใจหรืออยูเบ้ืองหลังการตัดสินใจที่จะกระทําพฤติกรรมตางๆเมื่อบุคคลใชเหตุผล
จะสามารถวินิจฉัยไดวาเปนเหตุระดับใดซึ่งเหตุผลที่แสดงออกมาจะแสดงถึงพัฒนาการทางจริยธรรมของ
บุคคลโดยเหตุผลเชิงจริยธรรมในระดับตํ่าสุดเปนระดับที่บุคคลมีความเห็นแกตัวมากที่สุดและคอยๆ  ลด
ความเห็นแกตัวลงตามลําดับข้ันเปลี่ยนเปนเห็นแกพวกพองเห็นแกสวนรวมจนในที่สุดเปนการทําความดี
เพื่อความดีโดยแทจริง  โดยไมหวังผลตอบแทนจากการกระทํานั้น 
   กมลรัตน ทองสวาง (2546: 28) ใหความหมายวาเหตุผลเชิงจริยธรรม หมายถึง  การ
ที่บุคคลใชเหตุผลในการเลือกที่จะกระทําหรือไมกระทําพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่ง โดยเหตุผลเหลานี้ได
แสดงใหเห็นถึงเหตุจูงใจหรือแรงจูงใจที่อยูเบ้ืองหลังพฤติกรรมนั้น 

   พิณทิพย  วังเกล็ดแกว (2547: 19) ไดใหความหมายวา  เหตุผลเชิงจริยธรรมหมายถึง  
เหตุผลที่บุคคลใชในการตัดสินใจเลือกกระทําหรือไมกระทําพฤติกรรมตาง ๆ ซึ่งเหตุผลนี้แสดงใหเห็นถึง
เหตุจูงใจที่อยูเบ้ืองหลังการกระทํานั้น ๆ    
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   จากความหมายดังกลาวขางตน สรุปไดวา เหตุผลเชิงจริยธรรม หมายถึง การที่บุคคล
ใชเหตุผลในการเลือกกระทําหรือไมกระทําส่ิงใด ซึ่งเกิดมาจากความคิดของบุคคลที่เกิดจากการไตรตรอง
แลววาส่ิงใดดี ส่ิงใดไมดี ส่ิงใดควรกระทํา ส่ิงใดไมควรกระทําพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่งโดยมีเหตุจูงใจ
ที่อยูเบ้ืองหลังการกระทําตาง ๆ ของบุคคล  
  3.5.2  ความสําคัญของการใหเหตุผลเชิงจริยธรรม 
   พิชาญ สําอางศรี (2527: 14) กลาววา เหตุผลเชิงจริยธรรม เปนเหตุผลที่บุคคลใชใน
การตัดสินใจ หรืออยูเบ้ือหลังการตัดสินที่จะกระทําหรือไมกระทําพฤติกรรมตาง ๆ เมื่อบุคคลใชเหตุผล
จะสามารถวินิจฉัยไดวา เปนเหตุผลข้ันใดตามทฤษฎีของโคลเบอรก(Kohlberg) ซึ่งแบงออกเปน 3 ระดับ 
คือ ระดับตํ่ามีลักษณะยึดตัวเองเปนศูนยกลางระดับกลางมีลักษณะยึดความตองการของกลุมคนเปน
หลัก ระดับสูงมีลักษณะยึดความตองการของตนเองและประโยชนของสวนรวมเปนหลัก   
   ดวงจันทร หนูทอง (2533: 18) เชื่อวาการสอนจริยธรรมแกเด็กจะบรรลุเปาหมายให 
เด็กเปนผูมีจริยธรรมอยางแทจริงนั้น ทําไดเพียงสอนในการตัดสินใจทางจริยธรรมที่ถูกตองเพราะหลักทาง
จริยธรรมเปนส่ิงที่บุคคลใชในการแกปญหาขัดแยงทางจริยธรรมระหวางบุคคลเปนเกณฑหรือแนวทาง
สําหรับความประพฤติเปนเหตุผลสําหรับการตัดสินใจในการประพฤติ ปฏิบัติ ความสามารถในการใชหลัก
จริยธรรมเรียกวา ความสามารถในการใชเหตุผลเชิงจริยธรรม ซึ่งบุคคลอาจมีเหตุผลเชิงจริยธรรมในระดับ
ที่แตกตางกันออกไปได โคลเบอรกจึงสนับสนุนใหมีการสงเสริมพัฒนาการทางจริยธรรมใหสูงข้ึน ทั้งนี้
เพราะจริยธรรมข้ันสูงดีกวาจริยธรรมข้ันตํ่า โดยใหเหตุผลไวดังนี้ 
   1. คนใหเหตุผลข้ันสูง สามารถแกปญหาไดดีกวาคนที่ใหเหตุผลในข้ันตํ่า 
   2. คนที่ใหเหตุผลข้ันสูงสามารถมองเห็นความแตกตาง และความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
ของส่ิงตาง ๆ ได เชน ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันระหวางกฎหมายกับความยุติธรรม และมีความสามารถ
ในการคิด หรือเขาใจหลักการที่เปนสากล เชน หลักของความยุติธรรม ไดดีกวาคนที่ใหเหตุผลในข้ันตํ่า 
   จากเอกสารดังกลาวขางตน จะเห็นไดวา การใหเหตุผลเชิงจริยธรรมมีความสําคัญและ
จําเปนสําหรับบุคคลทุกคน เพราะเปนส่ิงที่อยูเบ้ืองหลังการพิจารณาตัดสินใจในการเลือกที่จะกระทํา
หรือไมกระทําพฤติกรรมตาง ๆ ใหเหมาะสมกับสถาการณในชีวิตประจําวัน ซึ่งตามปกติบุคคลจะมี
ความสามารถในการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมสูงข้ึนตามวัยและประสบการณที่ไดรับจากสังคม  
  3.5.3  ทฤษฎทีี่เกีย่วของกบัการใหเหตุผลเชิงจริยธรรม 
   ในการศึกษาทฤษฎีเกี่ยวของกับการพัฒนาการทางจริยธรรม ซึ่งมีหลายกลุมทฤษฎีที่
เนนอิทธิพลของสังคม กลุมทฤษฎีที่เนนการเรียนรู และกลุมทฤษฎีที่เนนความสําคัญของการพัฒนา
ลักษณะที่สงเสริมจริยธรรมแตละกลุมทฤษฎีจะกลาวถึงความหมายของจริยธรรม การเกิดของ
จริยธรรม และหลักและวิธีการในการพัฒนาจริยธรรมตามแนวนั้น ๆ  (โกศล  มีคุณ. 2545: 24) 
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   ในที่นี้ผูวิจัย จะกลาวเฉพาะทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมที่เนนเฉพาะเหตุผลในเชิง
จริยธรรมของโคลเบอรกในกลุมทฤษฎีที่เนนความสําคัญของการพัฒนาลักษณะที่สงเสริมจริยธรรม  
เพราะเปนทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการศึกษา  ซึ่งมีลักษณะดังนี้ 
  ทฤษฎพีัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบอรก 
   ดวงเดือน พันธุมนาวิน และเพ็ญแข  ประจนปจจนึก (2525: 42-44)  กลาวถึงทฤษฎี
พัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบอรกวาลักษณะทางจริยธรรมของบุคคลนั้น ประกอบดวยดานตางๆ  ที่
สําคัญคือ ความรูและความรูสึกเชิงจริยธรรม พฤติกรรมเชิงจริยธรรม  และเหตุผลเชิงจริยธรรม  มีผูพบวา
ความรูเชิงจริยธรรมนั้นสวนใหญเด็กจะมีอยูแลวภายในปแรกที่เขาโรงเรียนและการพัฒนาทางดานนี้ก็ไมมี
การเปล่ียนแปลงอยางมากมายในชวงอายุตอมา สวนพฤติกรรมเชิงจริยธรรมนั้น สวนมากจะข้ึนอยูกับ
ลักษณะของสถานการณซึ่งทําใหการศึกษาพัฒนาการทางดานนี้เปนไปอยางยากลําบาก โคลเบอรกจึงเห็น
วาการใชเหตุผลเพื่อตัดสินใจที่จะเลือกกระทําอยางใดอยางหนึ่งในสถานการณตางๆ ยอมจะแสดงใหเห็น
ถึงความเจริญทางจิตใจของบุคคลไดอยางมีแบบแผนนอกจากนี้ยังอาจทําใหเขาใจพฤติกรรมของบุคคลใน
สถานการณตางๆ ได และทายสุดอาจทําใหสามารถใชเหตุผลเชิงจริยธรรมของบุคคลเปนเคร่ืองทํานาย
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเขาในสถานการณแตละชนิดได 
   โคลเบอรก (ดวงเดือน พันธุมนาวิน; และเพ็ญแข  ประจนปจจนึก. 2520: 42-44;  
อางอิงจาก Kohlberg.1964: 405) เช่ือวา การบรรลุวุฒิภาวะเชิงจริยธรรมของบุคคลนั้น จะแสดงออก
ในทางการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมไดอยางเดนชัดที่สุดเหตุผลเชิงจริยธรรมนี้ไมข้ึนอยูกับกฎเกณฑของ
สังคมหนึ่งโดยเฉพาะ เพราะเหตุผลเชิงจริยธรรมมิใชการประเมินคาการกระทําไปในทํานองวา ดี  หรือ  
เลว  แตเปนการใชเหตุที่ลึกซึ้ง ยากแกการเขาใจยิ่งข้ึนเปนลําดับไปเหตุผลเชิงจริยธรรมช้ันสูงสุดคือ  ข้ัน
ที่หกของโคลเบอรกนั้น ตรงกับส่ิงที่นักปราชญยอมรับวาเปนเหตุผลเชิงจริยธรรมที่บริสุทธิ์มิไดเจือ
เหตุผลประเภทอื่น ๆ เลยฉะนั้นเหตุผลเชิงจริยธรรมข้ันสูงสุดจึงมีลักษณะเปนเหตุผลสากล กวางขวาง
ไมขัดแยงกัน และมีรากฐานจากความมีหลักการ ไมเขาขางตนเอง และเปนอุดมคติ  เหตุผลทาง
จริยธรรมทั้ง  6  ข้ันของโคลเบอรก ไดมาจากการวิเคราะหลักษณะคําตอบของเยาวชนอเมริกาอายุ 10 
ถึง 16  ป  เกี่ยวกับเหตุผลในการเลือกกระทําพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่งในสถานการณที่มีการขัดแยง
ระหวางความตองการสวนบุคคล  และกฎเกณฑของกลุมหรือสังคม โคลเบอรกแบงเหตุผลเชิง
จริยธรรมออกเปน  6  ประเภท  แลวเรียงเหตุผลเหลานี้ตามอายุของผูใชเหตุผลนั้น ๆ  โดยเรียงเหตุผล
ประเภทที่ผูตอบอายุ 10  ป ใชตอบมากที่สุดไปจนถึงประเภทที่ 6 ซึ่งผูตอบอายุ 16 ป ใชตอบมากกวา
ผูตอบอายุตํ่ากวาทั้งหมด ข้ันการพัฒนาจริยธรรมทั้ง 6 ข้ัน ของโคลเบอรกไดจัดเปน 3  ระดับ ดังแสดง
ในตาราง 
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ตาราง 1 เหตุผลเชิงจริยธรรม  6  ข้ัน  แบงเปน  3  ระดับ  ตามทฤษฎีพฒันาการทางจริยธรรมของ 
       โคลเบอรก 
 

ข้ันการใชเหตุผลเชิงจริยธรรม ระดับจริยธรรม 
ข้ันที่  1  หลักการหลบหลีกการลงโทษ  (2 – 7 ป) 
ข้ันที่  2  หลักการแสวงหารางวัล (7 – 10 ป) 

1.  ระดับกอนกฎเกณฑ 
(2 – 10  ป) 

ข้ันที่  3  หลักการทาํตามทีค่นอ่ืนเห็นชอบ (10 – 13 ป) 
ข้ันที่  4  หลักการทาํตามหนาที่ทางสังคม (13 – 16 ป) 

2.  ระดับตามกฎเกณฑ 
(10 – 16  ป) 

ข้ันที่  5  หลักการทาํตามคํามั่นสัญญา (16 ป) 
ข้ันที่  6  หลักการยึดอุดมคติสากล (ผูใหญ) 

3.  ระดับตามเหนือกฎเกณฑ 
(16  ปข้ึนไป) 

 
  จากตาราง 1 อธิบายข้ันการพัฒนาจริยธรรมทั้ง  6  ข้ันของโคลเบอรก  ไดดังนี ้
(ดวงเดือน  พนัธุมนาวิน; และเพ็ญแข  ประจนปจจนึก. 2520: 43) 
   ระดับ 1 คือกอนกฎเกณฑ (Preconventional Level)  หมายถึงการตัดสินใจเลือก
กระทําในส่ิงที่เปนประโยชนแกตนเองโดยไมคํานึงถึงผลที่เกิดแกผูอ่ืน  ระดับนี้แบงเปน  2  ข้ัน  คือ 
    ข้ันที่ 1 คือการเชื่อฟงคําส่ังและหลบหลีกมิใหตนเองโดนลงโทษทางกาย  เพราะ
กลัวความเจ็บปวดที่จะไดรับ ยอมทําตามคําส่ังของผูมีอํานาจทางกายเหนือตน จริยธรรมข้ันนี้จะเกิด
ในบุคคลอายุต้ังแต  2- 7  ป 
    ข้ันที่ 2 คือการแสวงหารางวัลและเลือกกระทําในส่ิงที่นําความพอใจมาใหตนเทานั้น  
การสัมพันธกับผูอ่ืนเปนไปในลักษณะแลกเปล่ียนซ่ึงกันและกันแบบเด็กๆ คือ เขาทํามาฉันตองทําไป  
เขาใหฉัน ฉันก็ตองใหเขา เปนตน จริยธรรมข้ันนี้จะเกิดในบุคคลอายุต้ังแต 7 - 10  ป 
   ระดับ 2 คือระดับตามกฎเกณฑ (Convention Level) หมายถึง  การทําตามกฎเกณฑ
ของกลุมยอยๆ ของตน หรือทําตามกฎเกณฑและศาสนา บุคคลที่มีจริยธรรมในข้ันที่  2  นี้  ยังตองการ
การควบคุมจากภายนอกแตก็มีความสามารถในการเอาใจเขามาใสใจเราและความสามารถที่จะแสดง
บทบาททางสังคมได  ระดับนี้แบงเปน  2  ข้ัน 
    ข้ันที่  3  คือการทําตามผูอ่ืนเห็นชอบ  พฤติกรรมที่ดีตามทัศนะของเด็ก  คือการทํา
ใหผูอ่ืนพอใจและยอมรับไมเปนตัวของตัวเองชอบคลอยตามการชักจูงของผูอ่ืนโดยเฉพาะเพื่อน 
จริยธรรมข้ันนี้จะเกิดในบุคคลอายุต้ังแต  10 - 13 ป 
    ข้ันที่ 4  คือการทําตามหนาที่ทางสังคม  (ตามกฎหมาย  กฎเกณฑ  ของสังคม)  รูถึง
บทบาทหนาที่ของตนในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของสังคม ถือวาตนมีหนาที่ทําตามกฎเกณฑตาง ๆ  ที่สังคม
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กําหนดหรือคาดหมายแสดงการยอมรับเคารพในอํานาจและมุงรักษาไวซึ่งกฎเกณฑทางสังคม จริยธรรม
ข้ันนี้จะเกิดในบุคคลอายุต้ังแต  13 - 16  ป    
   ระดับที่ 3  คือระดับเหนือกฎเกณฑ  (Postconventional  Level)  หมายถึง  การตัดสิน
ขอขัดแยงตาง ๆ ดวยการนํามาคิดตรึกตรองช่ังใจโดยตนเอง แลวตัดสินไปตามแตวาจะเห็นความสําคัญ
ของส่ิงใดมากกวากัน ระดับนี้แบงเปน  2  ข้ัน  คือ 
    ข้ันที่  5  คือการเห็นความสําคัญของคนหมูมาก  ไมทําตนใหขัดตอลัทธิอันพึงมีพึง
ไดของผูอ่ืน  ทําตามคําม่ันสัญญา  ยึดประโยชนและความถูกตองตามกฎหมาย   การกระทําที่ถูกตอง 
คือการกระทําที่เปนไปตามขอตกลงและยอมรับในชุมชนหรือสังคม เห็นความสําคัญของสวนรวม  เขาใจ
ในสิทธิของตนเองและผูอ่ืน  สามารถควบคุมบังคับใจตนเองไดจริยธรรมข้ันนี้จะเกิดในบุคคลอายุต้ังแต  
16  ปข้ึนไป 
    ข้ันที่ 6 คือการยึดอุดมคติสากล แสดงถึงการรูสากลนอกเหนือจากกฎเกณฑใน
สังคมของตน และการมีความยืดหยุนทางจริยธรรม เพื่อจุดมุงหมายในบ้ันปลายอันเปนอุดมคติที่ยิ่งใหญ
นอกจากนี้ยังมีหลักประจําใจซึ่งตรงกับหลักในพุทธศาสนาที่เรียกวาหิริโอตตัปปะดวยจริยธรรมข้ันนี้จะ
เกิดอยางสมบูรณในวัยผูใหญ  
   ในความคิดเห็นของโคลเบอรกบอเกิดของเหตุผลเชิงจริยธรรมนั้นมาจากการพัฒนา
ทางการรับรูในขณะที่เด็กไดมีโอกาสติดตอสัมพันธกับผูอ่ืน การเขากลุมทางสังคมประเภทตางๆ  จะชวย
ใหผูที่มีความฉลาดไดเรียนรูบทบาทของตนเองและของผูอ่ืนอันจะชวยใหมีการพัฒนาในข้ันที่สูงข้ึนไป
อยางรวดเร็ว ซึ่งการพัฒนาการทางจริยธรรมนั้นไมไดเกิดข้ึนจากการรับรูโดยการพรํ่าสอนของผูอ่ืนโดยตรง 
แตเปนการผสมผสานระหวางความรูเกี่ยวกับบทบาทของตนและผูอ่ืน และบทบาทของผูอ่ืนดวยรวมทั้งขอ
เรียกรอง และกฎเกณฑของกลุมตาง ๆ ซึ่งอาจจะขัดแยงกันแตในขณะเดียวกันก็ผลักดันใหบุคคล  พัฒนา
ไปตามข้ันตอนในทิศทางเดียวกันเสมอ  ไมวาบุคคลจะอยูในกลุมใดหรือสังคมใดก็ตาม 
   โคลเบอรกเช่ือวาการพัฒนาการทางการใชเหตุผลจะเปนไปตามข้ันจากข้ันที่หนึ่งผาน
แตละข้ันไปจนถึงข้ันที่ 6 บุคคลจะพัฒนาขามข้ันไมได เพราะการใหเหตุผลในข้ันที่สูงข้ึนไปจะเกิดข้ึนได
ดวยการมีความสามารถในการใชเหตุผลในข้ันที่ตํ่ากวาอยูกอนแลวและตอมาบุคคลไดรับประสบการณ
ทางสังคมใหมๆหรือสามารถเขาใจความหมายของประสบการณเกาๆไดดีข้ึน จึงเกิดการเปล่ียนแปลง
ทางความคิดและเหตุผลทําใหการใชเหตุผลในข้ันสูงข้ึนมีมากข้ึนเปนลําดับ สวนเหตุผลในข้ันที่ตํ่ากวากจ็ะ
ถูกใชนอยลงทุกทีและถูกละทิ้งในที่สุด ซึ่งมนุษยทุกคนไมจําเปนตองมีพัฒนาการทางดานจริยธรรมไปถึง
ข้ันสุดทายแตอาจชงักอยูในข้ันใดข้ันหนึ่งก็ไดโคลเบอรกพบวาผูใหญสวนมากจะพัฒนาการถึงข้ันที่ 4 
เทานั้น  (ดวงเดือน  พันธุมนาวิน; และเพ็ญแข  ประจนปจจนึก. 2520: 45)  
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  3.5.3  การวัดระดับการใหเหตุผลเชิงจริยธรรม     
   การวัดระดับการใหเหตุผลเชิงจริยธรรม เปนวิธีการวัดตามแนวคิดของเพียรเจท และ
โคลเบอรก  ซึ่งเนนที่พัฒนาการทางการคิดและการตัดสินใจทางจริยธรรม ซึ่ง ดวงเดือน พันธุมนาวิน ได
เสนอวิธีการที่นิยมใชวัดระดับการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมมี 3 วิธีดังนี้  (ดวงเดือน  พันธุมนาวิน. 2524: 
41- 43) 
   1.  วิธีการตอบโดยอิสระ 
    วิธีนี้ใชการเลาเร่ืองใหผูถูกวัดฟงทีละเร่ืองโดยเร่ืองที่เลาใหฟงนี้เปนเหตุการณ
ขัดแยงระหวางความตองการสวนบุคคลกับกฎเกณฑของหมูคณะหรือสังคมเชนการใหยาทําลายชีวิตแก
ผูเจ็บปวยทรมานที่อยากตาย หรือผูขัดสนทรัพยขโมยยารักษาโรคมะเร็งมาใหภริยา เปนตน  ผูถูกวัด
จะตองใหเหตุผลในการที่ไดตัดสินใหตัวเอกในเร่ืองกระทําหรือไมกระทําพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่งเพื่อ
แกปญหาที่เกิดข้ึนเหตุผลที่ผูตอบใหเกี่ยวกับเร่ืองที่เลาใหฟงทั้งหมด 6 ถึง 9 เร่ืองนั้น จะถูกนํามา
วิเคราะหเนื้อหาโดยผูชํานาญการ  เพื่อจัดเขาข้ันจริยธรรม ข้ันที่ 1 ถึงข้ันที่  6  ตามทฤษฎีพัฒนาการของ
การใหเหตุผลเชิงจริยธรรมของโคลเบอรก  โดยการใหคะแนนเปน 2 ประเภท  คือ  ระบบการใหคะแนน
รวม  และระบบการใหคะแนนละเอียด  ซึ่งระบบการใหคะแนนรวมนั้น ผูตรวจจะตัดสินวาเนื้อหาใน
คําตอบแตละเร่ืองไดพาดพิงถึงเหตุผลข้ันใดมากที่สุด ก็ใหคะแนนในข้ันนั้น ดังนั้นเหตุผลเชิงจริยธรรม
ของผูตอบแตละคนจึงเปนคะแนนฐานนิยม  หรือข้ันที่ผูตอบใชบอยที่สุดจากการถามคําตอบ 6 ถึง 9 
เร่ืองนั้นเอง  สําหรับระบบการใหคะแนนละเอียดผูตรวจจะใหคะแนนความคิดแตละหนวยวาอยูในข้ันใด 
ซึ่งคําถามแตละเร่ืองอาจประกอบดวยความคิดหลายหนวยเมื่อตรวจครบทุกเร่ืองแลวจึงหาความถี่รวม
ของแตละข้ัน  แลวรายงานเปนเปอรเซ็นตในแตละข้ัน รวม  6 ข้ัน เปน 100 เปอรเซ็นตสําหรับผูตอบแต
ละคน 
    วิธีการตอบโดยอิสระนี้มีประโยชนในการศึกษาความคิดเห็นและธรรมชาติของ
จริยธรรมของผูตอบแตละคนอยางละเอียด  แตมีขอจํากัดอยูหลายประการ  ดังที่มีผูวิจารณไว คือ  ความ
ไมมีแบบแผนแนนอนของคําถามเพราะผูสัมภาษณสามารถกระตุนใหผูตอบใหรายละเอียดของคําตอบไป
เปนแนวทางของคําตอบที่ตองการศึกษาได สวนตรวจใหคะแนนก็คอนขางยากและซับซอน  ตองใชผูตรวจ
ที่ผานการฝกฝนมาแลวเปนอยางดีไมเชนนั้นจะเกิดความลําเอียงในการตรวจไดมาก นอกจากนี้การ
รายงานผลคะแนนท่ีไดก็มีหลายระบบ ทําใหยากแกการตีความ  และยังตองใชเวลามากในการวัด ทํา
ใหวิธีนี้มีความไมคลองตัวในการใชและไมเหมาะสมที่จะใชในการวิจัยที่ตองการวัดตัวแปรอ่ืน ๆ  อีก
ดวย 
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   2.  วิธกีารวัดแบบมีตัวเลือก 
    วิธีนี้ใชการกระตุนความคิดของผูตอบดวยเร่ืองความขัดแยงทางจรยิธรรมแลวจัดหา
คําตอบใหผูตอบไดเลือกขีดถูกในคําตอบที่ใกลเคียงกับความคิดของตนมากที่สุดเพียง 1 คําตอบ ในแต
ละเร่ือง  ซึ่ง ฮาน, สมิท  และบล็อก (Haan, Smith;  & Block. 1968) เปนผูเร่ิมใช  โดยมีคําตอบใหเลือก  5 
คําตอบ ในแตละเร่ืองสําหรับในประเทศไทย  ดวงเดือน  พันธุมนาวิน และเพ็ญแข  ประจนปจจนึก  
(2521) ไดทําการวิจัยเร่ืองจริยธรรมเยาวชนไทย โดยใชการวัดระดับเหตุผลเชิงจริยธรรมดวยวิธีนี้  เพื่อ
ความคลองตัว  โดยใชเร่ือง 10 เร่ือง ที่เปนสามัญสําหรับเยาวชนไทย เชน  การบริจาคโลหิตการคืนเงิน
ที่พอแมทอนเกิน การขามถนนท่ีทางมาลาย เปนตน  แตในแตละเร่ืองจะมีตัวเลือกเหตุผลที่จะกระทํา
หรือไมกระทํา 6 ตัวเลือก  ซึ่งเปนตัวเลือกประจําในแตละข้ันตามทฤษฎีของโคลเบอรก 
    วิธีการวัดแบบนี้มีลักษณะเปนปรนัยสามารถสรางและใชไดอยางมีมาตรฐานสูงแต
แบบวัดการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมแบบปรนัย 6 ตัวเลือก หรือ 12  ตัวเลือกนี้ยังมีขอจํากัดในการใช  โดย
ที่อาจมีปญหาเกี่ยวกับเนื้อหาของตัวเลือกวาจะตรงกับข้ันทั้ง 6 ข้ันตามทฤษฎีของโคลเบอรกหรือไม และ
การที่คําตอบใหเลือกนั้นจะเปนการเราใหผูเลือกตอบข้ันที่สูงหรือข้ันที่ตํ่ากวาจริยธรรมของคนมากนอย
เพียงใด  เรสตและคณะไดทําการวิจัย พบวาผูตอบจะเขาใจประโยคที่มีข้ันจริยธรรมสูงกวาข้ันของตนเอง
อีกหนึ่งถึงสองข้ันและผูที่เขาใจที่ใชหลักจริยธรรมสูงกวาข้ันจริยธรรมของตนได ก็จะเลือกประโยคที่ใช
หลักจริยธรรมสูงกวาหนึ่งถึงสองข้ันนั้นแทนที่จะเลือกประโยคที่ตรงกับข้ันจริยธรรมที่แทของตน ดังนั้น
คะแนนที่ไดจากการใชแบบสอบวัดโดยวิธีนี้อาจเปนคะแนนที่สูงเกินกวาความจริงได ประมาณหนึ่งข้ัน
ในทฤษฎีของโคลเบอรก 
   3. วิธีการประเมินคาและเรียงอันดับความสําคัญของประเด็นปญหา เรสท (Rest)  ได
ปรับปรุงวิธีการตอบวิธีการตอบจากวิธีการวัดแบบจัดหาคําตอบใหเลือก โดยเห็นวาวิธีการที่มีผูใชอยูเดิม
นั้น ตัวเลือกมีลักษณะของการชักจูงใจใหยอมรับเหตุผลในข้ันตางๆ แตในการพิจารณาเหตุผลเชิงจริยธรรม
ยังข้ึนอยูกับการวิเคราะหปญหาที่เกี่ยวของ และการเห็นความสําคัญของประเด็นตาง ๆ ที่เกี่ยวของใน
เร่ืองนั้นอยางกวางขวาง เรสทและคณะจึงไดคิดวิธีการวัดชื่อ Defining lssues Test  (DIT)  ซึ่งสามารถ
วัดวาประเด็นทางจริยธรรมประเด็นใดที่สําคัญในเร่ืองหน่ึง ๆ โดยใหคําตอบมาหลายประเด็นที่เขาอยูใน
ข้ันตอนของการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมตางๆ  แตละเร่ืองจะใหผูตอบประเมินคาประเด็นตางๆ  ทุกประเด็น
ที่ใหไวแลวใหนํา 4 ประเด็นที่เห็นวาสําคัญที่สุดมาเรียงลําดับความสําคัญอีกทีหนึ่ง  วิธีการใหคะแนนแก
ผูถูกวัดแตละคนนั้น เรสทไดแนะนําไว  3  ประเภท  คือ  การใชดัชนีประเมินคา  ดัชนีเรียงลําดับ  และดัชนี
ข้ันพัฒนาการ จากการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติของดัชนี 3ประเภทนี้ทําใหทราบวา ดัชนีเรียงลําดับ
ใหคาความเชื่อมั่นสูงที่สุด  และมีความสัมพันธทางบวกกับอายุมากพอ ๆ กับดัชนีประเมินคา และมี
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ความสัมพันธทางบวกสูงที่สุดกับความสามารถในการเขาใจเร่ืองดวย ฉะนั้นในดัชนีสามประเภทนี้ จึงควร
ใชดัชนีเรียงลําดับมากที่สุด 
   การวัดพฤติกรรมการแสดงออกทางจริยธรรม ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ  (2543: 
192-198)  ไดกลาวถึงการวัดการแสดงออกทางจริยธรรม  ดังนี้ 
   1. การสังเกตพฤติกรรม  เปนการเฝามองดูอยางมีจุดมุงหมาย  เคร่ืองมือสําคัญจึง
เปนตาซ่ึงตากับการรับรูจะตองมีความเที่ยงตรงสามารถจําแนกพฤติกรรมของผูที่ถูกสังเกตไดอยางดีส่ิง
ที่ชวยในการสังเกตอีกอยางหนึ่ง ก็คือ บัตรรายการในบัตรรายการนี้จะมีพฤติกรรมที่ตองสังเกตไว
จํานวนหนึ่งการสังเกตที่ดีตองไมพยายามใหผูถูกสังเกตรูตัว  และควรกําหนดระยะเวลาใหเหมาะสมจึง
จะดี 
   2. การสัมภาษณเปนการพูดคุยกันอยางมีจุดมุงหมาย เคร่ืองมือสําคัญ จึงเปนปาก  
จุดหมายในที่นี้คือตองการทราบพฤติกรรมทางจริยธรรมจากผูถูกสัมภาษณเพื่อชวยใหการสัมภาษณ
เปนมาตรฐานมากข้ึน  จึงควรมีขอคําถามไวกอน  และถามเนนประเด็นที่เราศึกษา   ถาผูตอบเลี่ยงไป
ทางอ่ืนผูสัมภาษณ  พยายามตะลอมเขาสูจุดหมายที่ตองการใหได 
   3. ใชขอความแสดงจริยธรรมใหเลือกตอบ ขอความที่ใชจะยาวหรือส้ันก็ได แตจะตอง
เปนขอความที่มีเงื่อนงําปญหาเกี่ยวกับจริยธรรม ผูที่ตอบจะตองใชเหตุผลเชิงจริยธรรมมาตอบ สวนตัว
เลือกที่กําหนดไวใหตอบตองข้ึนอยูกับขอความนั้น ๆ ดวย  แตละขอจะใชตัวเลือกเหมือนกันหรือตางกัน
ก็ได  แตขอสอบชุดหนึ่งๆ ควรสามารถใหคะแนนแตละขอไดเทากัน ทางที่งายคือทําใหตัวเลือกเทากัน
และมีเกณฑในการคิดใหคะแนนเหมือน ๆ กัน 
   4. ใชสถานการณยอย ๆ ใหเขียนตอบ สถานการณยอยที่กลาวนี้จะเปนเร่ืองส้ันที่มี
ความขัดแยงตองแกปญหาโดยวิธีการทางจริยธรรมลักษณะเหมือนเร่ืองส้ันที่ใชสัมภาษณที่กลาวมาแต
ละคร้ังนี้ใหผูตอบเขียนตอบวาจะแกปญหาอยางไรพรอมดวยเหตุผลประกอบดวยจะไดสามารถนําไป
เปรียบเทียบกับระดับจริยธรรมได 
   5. ใชสถานการณยอย ๆ แลวเขียนตัวเลือกใหตอบ  สถานการณในที่นี้อาจยาวหรือส้ัน
ก็ไดแตใหเปนลักษณะที่มีปญหาเชิงจริยธรรมอยู ยิ่งซับซอนก็ยิ่งยากตอการตัดสินใจ แตตองระวังเร่ือง
ภาษา  เพราะผูตอบบางคนอานไมเขาใจ  จับตนชนปลายไมถูก เลยไมสามารถพิจารณาตัดสินได  ซึ่ง
หลักในการเขียนตัวเลือกมีดังนี้ 
    5.1  เมื่อไดสถานการณแลว  สงใหกลุมตัวอยางตอบคําถามจากสถานการณเหมือน
แบบเติมขอความนั้นเอง 
    5.2 ยึดเกณฑในการพิจารณาตัดสินใจทางจริยธรรมโดยอาศัยทฤษฎีหรือความ
เชื่อใด  ก็เลือกเอาอยางใดอยางหนึ่ง   
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    5.3  จําแนกแนวการตอบออกเปนระดับ ๆ ในการตัดสินใจเชิงจริยธรรมเปนพวก ๆ  ไว   
    5.4  พิจารณาเอาแนวคิดการตอบมาทําเปนตัวเลือกโดยการดัดแปลงและปรับปรุง  
  สุรพงศ  ชเูดช  (2534 :  9 -10)  กลาวถึง  เคร่ืองมอืที่ใชวดัโดยทัว่ไปมีดวยกนั  3  แบบ  คือ 
   1. แบบอัตนัย (Open– Ended Questions)  มีลักษณะเปนขอคําถามประมาณ  5,7 
หรือ 9 ขอ ใหเขียนบรรยายการพิจารณาไมเนนที่คําตอบแตสนใจถึงเหตุผลในการจะทําพฤติกรรมนั้นๆ
การตรวจจําเปนตองใชผูตรวจอยางนอย 2 คน เพื่อดูวามีความแปรปรวนตางกันเทาไรมีความสัมพันธกัน
เพียงใด 
   2. แบบปรนัย (Multiple Choice Questions)เปนแบบวัดที่ประกอบดวยเร่ืองราวตาง ๆ 
ที่เปนปญหาขัดแยงทางจริยธรรม 10 - 15 เร่ือง ในแตละเร่ืองมีคําตอบใหเลือก  6  ตัว  เลือกคําตอบทั้ง  
6 ตัวเลือกนี้ จะแสดงถึงจริยธรรมข้ันที่ 1 ถึง 6 ตามทฤษฎีของโคลเบอรก ในการตอบผูถูกทดสอบ
เลือกตอบไดเพียงเร่ืองละ 1 คําตอบ 
   3. แบบเรียงลําดับความสําคัญของประเด็น (Definning Issues Test)  เปนแบบสอบถาม
ที่ประกอบดวยปญญาทางจริยธรรมในแตละเร่ืองจะกลาวถึงประเด็นที่เกี่ยวของ 12 ขอ โดยใหผูตอบ
แบบทดสอบประเมินคาความสําคัญของประเด็น  5 อันดับ โดยใหประเมินจากการตัดสินใจตอนแรกวา
สาเหตุที่ตัวเองเลือกทําอยางใดอยางหนึ่งเพราะเหตุใดในแตละสถานการณ โดยใหประเมินจากสําคัญ
ที่สุด สําคัญมาก สําคัญปานกลาง สําคัญนอย และไมสําคัญเลย  ขอความแตละขอจะเปนตัวแทนของ
ข้ันพัฒนาการของการตัดสินเชิงจริยธรรม 
   วิธีการวัดระดับการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมแตละวิธีมีการเสนอส่ิงเราใหกับผูตอบ การ
ตอบการใหคะแนน การตีความ และการดําเนินการเก็บขอมูลที่แตกตางกันไป ซึ่งแตละวิธีก็มีทั้งขอดี
และขอจํากัดที่แตกตางกัน ดังนั้นการที่จะเลือกใชวิธีการใดเพื่อวัดระดับการใหเหตุผลเชิงจริยธรรม จึง
ตองพิจารณาทั้งขอดี  ขอจํากัดของแตละวิธี  และตองคํานึงถึงความเหมาะสมของวิธีการวัดกับกลุม
ตัวอยางที่ตองการศึกษา   
   ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดเลือกใชแบบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมแบบมีตัวเลือก ซึ่งเปน
แบบวัดที่นิยมใชกันมากเน่ืองจากเปนแบบวัดที่ใหความสะดวกในการตรวจใหคะแนน  ซึ่งมีลักษณะ
เปนแบบทดสอบเชิงสถานการณ ซึ่งเปนสถานการณที่เราใหผูตอบใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ มี
คําตอบใหเลือก 4 ตัวเลือก  ใหคะแนนตามระดับความสําคัญของแตละตัวเลือก  
  3.5.4  งานวจิัยที่เกีย่วของกับการใหเหตุผลเชิงจรยิธรรม  
   โคลเบอรก (ดวงเดือน พันธุมนาวิน และคนอ่ืน ๆ. 2520: 15-16;  อางอิงจาก Kohlberg. 
1964) ไดทําการศึกษาความสัมพันธระหวางการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมกับอายุ  พบวา  เด็กอเมริกันอายุ 
7, 10, 13 และ 16  ป  นิยมใชเหตุผลจริยธรรมในข้ันที่สูงตามอายุ  กลาวคือ  เด็กอายุ 7 ป ประมาณ 90  
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เปอรเซ็นต ใชเหตุผลเชิงจริยธรรมในข้ันที่ 1 และข้ันที่ 2 เด็กอายุ 10  ป สวนมากเปอรเซ็นตใชเหตุผลเชิง
จริยธรรมในข้ันที่ 1 และข้ันที่  2 แตก็มีอีกสวนหนึ่ง 34 เปอรเซ็นตที่ใชเหตุผลเชิงจริยธรรมในข้ันที่3  และ
ข้ันที่ 4 สวนวัยรุนอายุ13  ป  มากกวา 50  เปอรเซ็นต ใชเหตุผลเชิงจริยธรรมในข้ันที่  3  และข้ันที่  4  
สวนนอยกวา  20  เปอรเซ็นต  ใชเหตุผลเชิงจริยธรรมในข้ันที่ 1 และข้ันที่ 2  สวนวัยรุนตอนปลาย  อายุ 
16  ป แมจะยังใชเหตุผลเชิงจริยธรรมในข้ันที่ 3 และข้ันที่ 4 มากกวา  50 เปอรเซ็นต แตก็ปรากฏวามีผูที่
ใชเหตุผลเชิงจริยธรรมในข้ันที่  5  และข้ันที่  6  23 เปอรเซ็นต มากกวากลุมเด็กที่มีอายุตํ่ากวาทุกกลุม 
   ศิรดา  นันทะบัน (2549: บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาปจจัยที่สัมพันธกับการใหเหตุผล
เชิงจริยธรรมของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ในจังหวัดศรีสะเกษ ผลการวิจัยพบวา1) ปจจัยที่สัมพันธ
ทางบวกกับการใหเหตุผลเชิงจริยธรรม  คือ ความเชื่อมั่นภายในตนเอง การอบรมเลี้ยงดูแบบ
ประชาธิปไตย  และความเชื่ออํานาจในตน  ซึ่งมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 2) ปจจัยที่สัมพันธทางลบ
กับการใหเหตุผลเชิงจริยธรรม คือ การเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  ซึ่งมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) ปจจัยที่ไมมีความสัมพันธกับการใหเหตุผลเชิงจริยธรรม คือ บรรยากาศใน
ชั้นเรียน  และลักษณะมุงอนาคต      
   ศุภรัตน  ทองออน (2550: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบจิตสํานึกสาธารณะใน
การอนุรักษทรัพยากรของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  และปที่  6  ในจังหวัดปราจีนบุรีที่มีระดับการใช
เหตุผล เชิงจริยธรรมตางกัน  ผลการวิจัยพบวา1) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  3 มีจิตสํานึกสาธารณะดาน
การอนุรักษทรัพยากรน้ํา อยูในระดับปานกลางถึงคอนขางมาก และมีจิตสํานึกสาธารณะดานการประหยัด
พลังงานไฟฟาอยูในระดับคอนขางมาก  สวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 มีจิตสํานึกสาธารณะอยูใน
ระดับคอนขางมาก  2) นักเรียนที่มีระดับการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมกอนกฎเกณฑ  มีจิตสํานึกสาธารณะทั้ง
สองดานอยูในระดับปานกลางถึงคอนขางสูง นักเรียนที่มีระดับการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมตามกฎเกณฑ  มี
จิตสํานึกสาธารณะดานการอนุรักษทรัพยากรน้ํา อยูในระดับปานกลางถึงคอนขางมาก  และมีจิตสํานึก
สาธารณะดานการประหยัดพลังงานไฟฟาอยูในระดับคอนขางมาก  สวนนักเรียนที่มีระดับการใหเหตุผล
เชิงจริยธรรมเหนือกฎเกณฑ  มีจิตสํานึกสาธารณะทั้งสองดานอยูในระดับปานกลางถึงคอนขางมาก 3) 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  6 มีจิตสํานึกสาธารณะทั้งสองดานสูงกวานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  3  และ
พบวานักเรียนที่มีระดับการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมเหนือกฎเกณฑ  มีจิตสํานึกสาธารณะดานการประหยัด
พลังงานไฟฟาสูงกวานักเรียนที่มีระดับการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมกอนกฎเกณฑ   แตนักเรียนที่มีระดับการ
ใหเหตุผลเชิงจริยธรรมตางกันมีจิตสํานึกสาธารณะดานการอนุรักษทรัพยากรน้ําไมแตกตางกัน  และ 4) ไม
พบปฏิสัมพันธของระดับช้ันกับการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมที่มีตอจิตสํานึกสาธารณะดานการอนุรักษ
ทรัพยากรน้ํา   และจิตสํานึกสาธารณะดานการประหยัดพลังงานไฟฟา      
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   วันดี ละอองทิพเกสร (2540: บทคัดยอ) ไดศึกษาความสัมพันธของการใหเหตุผลเชิง
จริยธรรมที่เอ้ือตอสังคมและพฤติกรรมที่เอ้ือตอสังคมของเด็กประถมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร 
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปน  นักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึง 6  ของโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา การใหเหตุผลเชิงจริยธรรมที่เอ้ือตอสังคมมีความสัมพันธ
ทางบวกกับพฤติกรรมที่เอ้ือตอสังคม การเปรียบเทียบการใหเหตุผลเชิงจริยธรรม ที่เอ้ือตอสังคม และ
พฤติกรรมที่เอ้ือตอสังคมของนักเรียนที่มีเพศ  อายุ  ระดับช้ัน และความสามารถในการรวมรูสึกตางกัน   
   วินยทิวา อินทรา (2546: 48-52)ไดทําการศึกษาการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนตนในโรงเรียนขยายโอกาสกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้  เปนนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียนบานหนองโคง เพื่อเปรียบเทียบระดับการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมของ
นักเรียนจําแนกตามเพศ  ระดับการศึกษา ผลการเรียนเฉล่ีย ระดับการศึกษาของผูปกครอง อาชีพของ
ผูปกครอง และรายไดของผูปกครอง ผลการวิจัยพบวา  ระดับการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนอยู
ในระดับ 3 คือ การทําความดีเพื่อประโยชนสังคมสวนใหญ เม่ือจําแนกตามเพศ  ระดับการศึกษา  ผล
การเรียนเฉล่ีย ระดับการศึกษาของผูปกครอง อาชีพของผูปกครองและรายไดของผูปกครอง พบวาระดับ
การใหเหตุผลเชิงจริยธรรมไมมีความแตกตางกัน แตเมื่อจําแนกตามอาชีพของผูปกครอง  ระดับการให
เหตุผลเชิงจริยธรรมมีความแตกตางกัน 

  เจษฎา หนูรุน  (2551: 102-103) ไดทําการศึกษาปจจัยจิตลักษณะที่สงผลตอจิตสาธารณะ
ของนักเรียนชวงช้ันที่ 3 โรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผลการวิจัยพบวา คา
สัมประสิทธิ์การถดถอยระหวางปจจัยจิตลักษณะรายดานกับจิตสาธารณะโดยรวมมีคาเทากับ.572 
สามารถอธิบายรวมกันได 32.7% โดยปจจัยจิตลักษณะที่สงผลทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ไดแก ลักษณะมุงอนาคต สุขภาพจิต คานิยมความเปนไทยและแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ มีคา
น้ําหนักความสําคัญเทากับ .213, .203, .178 และ .148  ตามลําดับสวนสติปญญาและความเช่ือ
อํานาจในตน สงผลทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  มีคาน้ําหนักความสําคัญเทากับ 
.108 และ .107 
  จากความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับการใหเหตุผลเชิงจริยธรรม สรุปไดวา การใหเหตุผล
เชิงจริยธรรมเปนความสามารถของนักเรียนในการคิดหาเหตุผลเพื่อเลือกที่จะกระทําหรือเลือกที่จะไม
กระทําพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่งซ่ึงเหตุผลจะแสดง ใหเห็นถึงเหตุจูงใจ หรือแรงจูงใจที่อยูเบ้ืองหลัง
การกระทําตางๆ ของนักเรียน ผูวิจัยจึงคัดเลือกตัวแปรการใหเหตุผลเชิงจริยธรรม มาศึกษาเปนปจจัย
สาเหตุที่สงผลตอจิตสาธารณะ   
     



 บทที่  3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยคร้ังนี้ใชเปนการวิจัยเพื่อศึกษาปจจัยเชิงสาเหตุที่สงผลตอจิตสาธารณะของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่  2  ซึ่งผูวิจัยดําเนินการวิจัยตามลําดับข้ันตอน ดังนี้ 
  1. การกําหนดประชากร และการเลือกกลุมตัวอยาง 

  2. การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจยั 
  3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
  4. การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
  5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 
1. การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 
2552 ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 มีจํานวนโรงเรียน 42 โรงเรียน 
จํานวนหองเรียน 397 หองเรียน และมีจํานวนนักเรียน 17,215  คน   
 การเลือกกลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2552 ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 มีจํานวนโรงเรียน  
8 โรงเรียน จํานวนหองเรียน 16 หองเรียน และจํานวนนักเรียน 645 คน ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบสองข้ันตอน 
(Two - Stage Random Sampling)  โดยมีข้ันตอนการสุมดังนี้ 
  1. สํารวจขอมูลหนวยสมาชิกของประชากรจากแหลงขอมูลทุติยภูมิ  คือ  จากแหลงขอมูล
พื้นฐานทางการศึกษาทุติยภูมิป  2552 ในเว็บไซดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต  3
แลวจัดทํากรอบของการสุม  (Sampling Frame) โดยแบงตามขนาดโรงเรียน  ดังแสดงในตาราง 2  โดย
ใชเกณฑพิจารณาขนาดโรงเรียน ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มีรายละเอียดดังนี้ 
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  โรงเรียนขนาดที่ 1  มีจํานวนนักเรียนทั้งหมด                 1   -       120   คน 
  โรงเรียนขนาดที่ 2  มีจํานวนนักเรียนทั้งหมด             121  -       200   คน 
  โรงเรียนขนาดที่ 3  มีจํานวนนักเรียนทั้งหมด             201  -       300    คน 
  โรงเรียนขนาดที่ 4  มีจํานวนนักเรียนทั้งหมด             301  -       499   คน 
  โรงเรียนขนาดที่ 5  มีจํานวนนักเรียนทั้งหมด             500  -    1,499  คน 
  โรงเรียนขนาดที่ 6  มีจํานวนนักเรียนทั้งหมด          1,500  -    2,499  คน 
  โรงเรียนขนาดที่ 7  มีจํานวนนักเรียนทั้งหมด                       2,500           คนข้ึนไป 
 เนื่องจากกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  2  ซึ่งเปน
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน เมื่อจัดขนาดโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 3   
มีโรงเรียนต้ังแตขนาดที่ 4 ถึงขนาดที่  7   
 

ตาราง  2  จํานวนนกัเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่  2  จําแนกตามขนาดโรงเรียน  จํานวนโรงเรียน     
      และจํานวนนกัเรียน 
 

ขนาดโรงเรียน จํานวนโรงเรียน 
 

จํานวนหองเรียน 
จํานวนนักเรียน

(คน) 
โรงเรียนขนาดที่  4    1 3 109 
โรงเรียนขนาดที่  5    16 117 4,211 
โรงเรียนขนาดที่  6 13 132 5,730 
โรงเรียนขนาดที่  7 12 145 7,165 

รวม 42 397 17,215 

 
  2.  การกาํหนดขนาดของกลุมตัวอยาง 
   ในการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง ผูวิจัยไดใชวิธีการคํานวณหาขนาดของกลุม
ตัวอยางเพื่อการประมาณคาเฉล่ียของประชากร ซึ่งใชสูตรการกําหนดตัวอยางแบบแบงช้ัน (Stratified 
Random Sampling) (มยุรี ศรีชัย. 2538: 105)  
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   เมื่อ         n    แทน    ขนาดของกลุมตัวอยาง 
                                         N     แทน   จํานวนนกัเรียนทั้งหมด 
              gN     แทน    จํานวนนกัเรียนในแตละชัน้         
                                          K    แทน    จํานวนขนาดของโรงเรียน                                     
               2

gs   แทน    คาความแปรปรวนของประชากรช้ันที่ g 
                 gW   แทน     อัตราสวนของสมาชกิของชัน้ที ่g 
                  e      แทน     ความคลาดเคล่ือนที่ยอมใหเกิดข้ึนได  

  โดยกําหนดระดับความเชื่อมั่น (Level of Confidence: 1-α ) ในการประมาณคาเฉลี่ยของ
ประชากรที่ใชในการประมาณคาขนาดของกลุมตัวอยาง ขนาดของความคลาดเคล่ือน (Limit of Error)  
และคาประมาณความแปรปรวนของประชากร ( 2 )  ดังนี้ 
   2.1  กําหนดระดับความเชื่อมั่น  (Level of Confidence : 1  ) ที่รอยละ 95  
   2.2  กําหนดขนาดของความคลาดเคล่ือน  (

X.05/2SZe  )เทากับ  1.5  คะแนน  
            2.3 ประมาณความแปรปรวนของกลุมประชากร ( 2 )จากการนําแบบสอบถามวัดจิต
สาธารณะ ซึ่งเปนแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating scale)  5  ระดับ จํานวน  30  ขอ ไปทดลองใชกับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 100  คน จากโรงเรียนขนาด  4  โรงเรียนขนาด 
5 โรงเรียนขนาด 6 และโรงเรียนขนาด 7 ไดความแปรปรวนเทากับ 125.246, 212.129, 157.482 และ  
256.365  ตามลําดับ   
  3.  ดําเนนิการเลือกกลุมตัวอยางตามลําดับข้ันดังนี ้
   3.1 สุมโรงเรียนที่ใชเปนกลุมตัวอยาง  จากแตละขนาดโรงเรียน โดยวิธีการสุมแบบ
แบงชั้น  (Stratified Random Sampling)  โดยใชโรงเรียนเปนหนวยการสุม (Sampling  Unit)  โดยทํา
การสุมโรงเรียนมารอยละ  20  ของโรงเรียนในแตละขนาด  ไดกลุมตัวอยางจํานวน  8  โรงเรียน     
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ตาราง 3  จํานวนโรงเรียน  หองเรียน และนักเรียน  ในแตละขนาดโรงเรียนที่ใชเปนกลุมตัวอยาง 
 
ขนาดโรงเรียน โรงเรียน จํานวน

หองเรียน  
จํานวนนักเรยีน 

(คน) 
4 1.  พิทยาลงกรณพิทยาคม 3 109 
 

5 
2.  นวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
3.  วิมุตยารามพิทยากร 
4.  วัดรางบัว  

10 
8 
10 

354 
309 
316 

 

6 
5.  สตรีวัดอัปสรสวรรค 
6.  สุวรรณารามวทิยาคม 

10 
12 

482 
540 

 

7 
7.  มธัยมวัดหนองแขม 
8.  จนัทรประดิษฐารามวิทยาคม 

12 
14 

570 
612 

รวม 79 3,292 

 
  3.2  ทําการสุมแบบแบงกลุม  (Cluster Random Sampling)  มีหองเรียนเปนหนวยการ
สุม  (Sampling Unit) โดยสุมมารอยละ 20 ของหองเรียนในแตละขนาด ไดกลุมตัวอยางทัง้ส้ิน  645  คน 
 
ตาราง 4   จํานวนกลุมตัวอยางจําแนกตามขนาดโรงเรียน  
 
ขนาดโรงเรียน โรงเรียน จํานวน

หองเรียน  
จํานวนนักเรยีน 

(คน) 
4 1.  พิทยาลงกรณพิทยาคม 1 34 
 

5 
2.  นวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
3.  วิมุตยารามพิทยากร 
4.  วัดรางบัว  

2 
2 
2 

70 
72 
74 

 

6 
5.  สตรีวัดอัปสรสวรรค 
6.  สุวรรณารามวทิยาคม 

2 
2 

86 
85 

 

7 
7.  มธัยมวัดหนองแขม 
8.  จนัทรประดิษฐารามวิทยาคม 

2 
3 

92 
132 

รวม 16 645 
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  4. การตรวจสอบความเหมาะสมของกลุมตัวอยาง 
   ผูวิจัยไดตรวจสอบความเหมาะสมของกลุมตัวอยางโดยดําเนินการเก็บขอมูลจริง
จํานวน 660 คน ซึ่งมีจํานวนมากกวากลุมตัวอยางที่ประมาณไว เพื่อปองกันความผิดพลาดของขอมูลซึ่ง
อาจเกิดข้ึนจากการที่นักเรียนไมต้ังใจตอบแบบสอบถามหรือตอบไมครบทุกขอ โดยหลังจากเก็บรวบรวม
ขอมูลเรียบรอยแลวผูวิจัยไดตรวจสอบความเรียบรอย โดยทําการคัดเลือกแบบสอบถามเพื่อทําการ
วิเคราะหขอมูลของกลุมตัวอยางจํานวน 645 คน ไดคาความแปรปรวนของการตอบแบบสอบถามจิต
สาธารณะ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ในโรงเรียนขนาดที่ 4 ขนาดที่ 5 ขนาดที่ 6 และขนาดที่ 7 
เทากับ  125.246, 212.129, 157.482 และ 256.365  ตามลําดับ  โดยเมื่อพิจารณาความคลาดเคล่ือนที่
กําหนดไวเปนเกณฑในการประมาณคาที่ยอมรับได ที่ระดับความเชื่อมั่นของการประมาณคาเฉลี่ยรอย
ละ 95 ในการวางแผนกําหนดขนาดกลุมตัวอยางเทากับ 1.50 คะแนนน้ัน เมื่อนําขอมูลที่ไดจากการเก็บ
รวบรวมขอมูลจริงมาวิเคราะหเพื่อประมาณคาเฉล่ียของตัวแปรจิตสาธาธารณะมีความคลาดเคล่ือน
มาตรฐานเฉลี่ย(sx

) ในภาพรวมเทากับ 0.74 และผูวิจัยไดกําหนดการประมาณคาเฉลี่ยจิตสาธารณะ
ของประชากรไวที่ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95 ดังนั้น ในการวิจัยนี้จึงมีคาความคลาดเคล่ือน  ( xα/2sZ ) 
เทากับ 1.32  ซึ่งมีคานอยกวาคาความคลาดเคล่ือนที่วางแผนไว   จึงสรุปไดวาขนาดกลุมตัวอยางใน
การวิจัยคร้ังนี้มีขนาดเหมาะสมและเพียงพอตอการนําไปใชวิเคราะหสถิติข้ันสูงดวยโปรแกรมลิสเรล ซึ่ง
จําเปนตองใชกลุมตัวอยางขนาดใหญพอสมควร โดยทั่วไปอัตราสวนระหวางหนวยตัวอยางและจํานวน
พารามิเตอรหรือตัวแปรควรจะเปน 20 : 1 (นงลักษณ วิรัชชัย. 2538: 46; อางอิงจาก Gold. 1980: 
163; &  Weiss. 1972) ในการวิจัยคร้ังนี้มีตัวแปรสังเกตได ทั้งหมด 11 ตัวแปร ขนาดกลุมตัวอยาง
ตํ่าสุดควรเทากับ  220 คน ดังนั้น จึงถือไดวาขนาดกลุมตัวอยางในงานวิจัยนี้มีขนาดที่เพียงพอ 
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2.  การสรางและการพัฒนาเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 2.1  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ มีจํานวน  6 ฉบับคือ 
  ฉบับที่ 1  แบบสอบถามวัดจิตสาธารณะ  จํานวน  30  ขอ  แบงเปน  3  ดาน  ดังนี ้
            1.  ดานความตระหนักถึงปญหาที่เกิดข้ึนตอสวนรวม   จํานวน    10  ขอ 
     2.  ดานการมสีวนรวมในการดูแลรักษา     จํานวน   10  ขอ 
   3.  การเคารพสิทธิในการใชของสวนรวม     จํานวน    10  ขอ    
  ฉบับที่  2  แบบสอบถามวัดการอบรมเล้ียงดู  จาํนวน  18  ขอ  แบงเปน  2 แบบ  ดังนี ้
      1.  การอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุน      จํานวน     9  ขอ 
      2.  การอบรมเล้ียงดูแบบใชเหตุผล     จํานวน     9  ขอ   
    ฉบับที่ 3   แบบสอบถามวัดสัมพันธภาพระหวางเพื่อน   จํานวน   15  ขอ 
    ฉบับที่ 4   แบบสอบถามวัดการปลูกฝงจากโรงเรียน จาํนวน 13 ขอ แบงเปน 2 ดาน ดังนี ้ 
      1.  การปลูกฝงความรับผิดชอบตอสังคม  และสาธารณะ   จํานวน     8  ขอ   
      2.  การจดักิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน     จํานวน    5  ขอ     
    ฉบับที่ 5  แบบสอบถามวัดการรับรูความสามารถของตนเก่ียวกับจิตสาธารณะ  
จํานวน  14  ขอ         
    ฉบับที่ 6  แบบวัดระดับการใหเหตุผลเชิงจริยธรรม    จํานวน   15  ขอ    
 2.2  ขั้นตอนการสรางและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจยั 
  เคร่ืองมือที่ผูวิจัยสรางข้ึนในคร้ังนี้มีจํานวน 2  ฉบับ  ไดแก  แบบสอบถามวัดจิตสาธารณะ 
และแบบสอบถามวัดการปลูกฝงจากโรงเรียน  โดยผูวิจัยมีวิธีดําเนินการสรางและการหาคุณภาพของ
เคร่ืองมือ  ดังภาพประกอบ  
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ขั้นตอนการสรางและหาคุณภาพเครือ่งมือที่ใชในการวิจัย 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ  8   ลําดับข้ันตอนการสรางแบบสอบถาม 

 

ไมผานเกณฑ ผานเกณฑ 
ปรับปรุงขอคําถาม 

จัดทําแบบสอบถามเปนฉบับสมบูรณเพื่อนําไปใชในการเก็บรวบรวม

วิเคราะหหาคาอํานาจ
จําแนกของขอคําถาม

ศึกษาแนวคิดทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วของ 

วิพากษและปรับแกขอคําถาม 

เขียนขอคําถามตามนยิามปฏิบัติการ และตามแผนการเขียนขอคําถามที่ไดกําหนดไว 

เขียนนิยามปฏิบัติการ และกําหนดแผนการเขียนขอคําถาม 

ตรวจสอบความเที่ยงตรงโดยผูเชี่ยวชาญ 

กําหนดจุดมุงหมายในการสรางแบบสอบถาม 

ทดลองใชแบบสอบถามกับนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง 

ไมผานเกณฑ ผานเกณฑ พิจารณาคัดเลือกขอคําถาม
จากคา  IOC 

ปรับปรุงขอคําถาม 
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 จากภาพประกอบ 8 ผูวิจัยดําเนินการสรางและหาคุณภาพแบบสอบถาม ซึ่งมีข้ันตอนการ
ดําเนินการสรางและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ  ดังนี้ 
 ฉบับท่ี  1  แบบสอบถามวัดจิตสาธารณะ 
  1. กําหนดจุดมุงหมายในการสรางแบบสอบถามวัดจิตสาธารณะ 
  2. ศึกษาทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับจิตสาธารณะ  เพื่อนํามาเปนแนวทางใน
การสรางแบบสอบถาม 
  3. เขียนนิยามปฏิบัติการ โดยเขียนนิยามปฏิบัติการตามคุณลักษณะที่ตองการวัด พรอม
ทั้งการกําหนดแผนการเขียนขอคําถาม 
   4. เขียนขอคําถามตามนิยามศัพทเฉพาะ  ใหมีความครอบคลุม  ดังนี้ 
   แบบสอบถามวัดจิตสาธารณะ ซึ่งวัดจิตสาธารณะ 3 ดาน  คือ 1) ดานความตระหนัก
ถึงปญหาที่เกิดข้ึนตอสวนรวม 2) ดานการมีสวนรวมในการดูแลรักษา 3) ดานการเคารพสิทธิในการใช
ของสวนรวม ซึ่งแบบวัดที่ผูวิจัยสรางข้ึนมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ ไดแก  ระดับ
ความเปนจริงมาก คอนขางมาก ปานกลาง คอนขางนอย นอย ดานละ 10 ขอรวม ทั้งฉบับจํานวน 30  
ขอ   
  5. นําแบบสอบถามที่สรางข้ึนใหผูเช่ียวชาญจํานวน  5  ทาน  ตรวจสอบความเที่ยงตรง
เชิงพินิจ  (Face Validity) ซึ่งพิจารณาความสอดคลองและความครอบคลุมของแบบสอบถามกับนิยาม
ศัพทเฉพาะ  แลวคัดเลือกขอคําถามที่มีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ที่มีคาต้ังแต 0.5  ข้ึนไป โดยผล
การพิจารณามีคาดัชนีความสอดคลอง  (IOC)  อยูระหวาง .60 - 1.00   
  6. นําแบบสอบถามวัดจิตสาธารณะ ไปทดลองใช (Try Out) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 2 ในเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 3 จากโรงเรียนขนาด 4  ไดแก  โรงเรียนพิทยาลงกรณ
พิทยาคม โรงเรียนขนาด 5 ไดแก โรงเรียนแจงรอนวิทยา โรงเรียนขนาด 6 ไดแก  โรงเรียนราชวินิตบางแค
ปานขํา โรงเรียนขนาด 7 ไดแก โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย แลวตรวจใหคะแนนเพื่อวิเคราะหหาคาอํานาจ
จําแนกรายขอ ของแบบสอบถามโดยหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธรายขอกับคะแนนรวม (Item - Total  
Correlation) และหาคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค 
(Alpha Coefficient)  ซึ่งพบวาแบบสอบถามวัดจิตสาธารณะมีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง .225 ถึง  
.576  คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ มีคาความเชื่อมั่น  .835 
  7.  จัดพิมพแบบสอบถามเปนฉบับสมบูรณ  เพื่อใชในการรวบรวมขอมูลในการวิจัย  
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ตัวอยางแบบสอบถามวัดจิตสาธารณะ 
 คําชี้แจง  ใหนักเรียนอานและพิจารณาขอความที่กําหนดให แลวเลือกคําตอบที่ตรงกับรูสึก
หรือการปฏิบัติของนักเรียนมากที่สุด เมื่อนักเรียนเลือกไดแลวโปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงในชองทาง
ขวามือของขอความนั้น 
 

 

 
ขอ 

 
 

 
ขอความ 

ระดับความคิดเห็น / การปฏิบัติ 
มากที่สุด คอนขาง 

มาก 
ปาน
กลาง 

คอนขาง 
นอย 

นอย
ที่สุด 

 
 

 

1. 

ดานความตระหนักถึงปญหาท่ี
เกิดขึ้นตอสวนรวม 
 

นักเรียนทํานิ่งเฉยถาปญหาทีเ่กิดข้ึน
ไมไดสงผลกระทบโดยตรงตอนักเรียน..... 

 
 
 

 

........... 

 
 
 

 

........... 

 
 
 
 

........... 

 
 
 
 
 

........... 

 
 
 
 
 

........... 
 
 
 

2. 
 

ดานการมีสวนรวมในการดูแลรักษา 
นักเรียนใชหนงัสือที่ยมืจากหองสมุด
ดวยความระมัดระวัง............................... 

 
 
 

................ 

 
 
 

............... 

 
 
 

............. 

 
 
 

.............. 

 
 
 

............... 

3. ดานการเคารพสิทธิในการใชของ
สวนรวม 
ถามคีนตองการใชโตะอาหาร นักเรียนรีบ
รับประทานอาหารแลวลุกจากโตะ............... 

 
 
 
 
................ 

 
 
 
 
............... 

 
 
 
 
............. 

 
 
 
 
.............. 

 
 
 
 
.............. 

 
เกณฑการตรวจใหคะแนน  
 เกณฑการตรวจใหคะแนนของแบบสอบถามวัดจิตสาธารณะ  เปนดังนี้ 
        ขอความทางบวก   ขอความทางลบ 
 มากที่สุด               ได  5  คะแนน   1    คะแนน 
 คอนขางมาก   ได  4  คะแนน   2    คะแนน 
 ปานกลาง    ได  3  คะแนน   3    คะแนน 
 คอนขางนอย   ได  2  คะแนน   4    คะแนน 
 นอยที่สุด    ได  1  คะแนน   5    คะแนน 
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เกณฑในการแปลความหมายของคะแนน 
 เกณฑการแปลความหมายของคะแนนจิตสาธารณะ จํานวน 30 ขอ คะแนนเต็ม 150  คะแนน 
เปนดังนี ้
  คะแนนเฉลีย่   การแปลความหมาย 
  135.00 - 150.00    มีจิตสาธารณะอยูในระดับมากที่สุด 
  105.00 - 134.99   มีจิตสาธารณะอยูในระดับคอนขางมาก 
  75.00   - 104.99    มีจิตสาธารณะอยูในระดับปานกลาง 
  45.00   -  74.99    มีจิตสาธารณะอยูในระดับคอนขางนอย 
  30.00   -  44.99    มีจิตสาธารณะอยูในระดับนอยที่สุด 
 ฉบับที่  2  แบบสอบถามวัดการปลกูฝงจากโรงเรยีน  
  1. กําหนดจุดมุงหมายในการสรางแบบสอบถามวัดการปลูกฝงจากโรงเรียน 
  2. ศึกษาทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของสภาพแวดลอมทางโรงเรียน  เพื่อนํามาเปน
แนวทางในการสรางแบบสอบถาม 
  3. เขียนนิยามปฏิบัติการ  โดยเขียนนิยามปฏิบัติการตามคุณลักษณะที่ตองการวัด  พรอม
ทั้งการกําหนดแผนการเขียนขอคําถาม 
   4. เขียนขอคําถามตามนิยามศัพทเฉพาะ  ใหมีความครอบคลุม  ดังนี้ 
   แบบสอบถามวัดการปลูกฝงจากโรงเรียน  ซึ่งวัดการปลูกฝงจากโรงเรียน  2  ดาน  คือ 
1) การปลูกฝงความรับผิดชอบตอสังคม  และสาธารณะ  2) การจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน  ซึ่ง
แบบวัดที่ผูวิจัยสรางข้ึนมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประเมินคา  5 ระดับ ไดแก  มากที่สุด มาก ปาน
กลาง  นอย นอยที่สุด รวมทั้งฉบับจํานวน 13  ขอ  
  5. นําแบบสอบถามที่สรางข้ึนใหผูเชี่ยวชาญจํานวน  5 ทาน  ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
พินิจ  (Face Validity) ซึ่งพิจารณาความสอดคลองและความครอบคลุมของแบบสอบถามกับนิยามศัพท
เฉพาะ  แลวคัดเลือกขอคําถามที่มีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ที่มีคาต้ังแต  0.5  ข้ึนไป  โดยผลการ
พิจารณามีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) อยูระหวาง .80 – 1.00   
  6. นําแบบวัดการปลูกฝงจากโรงเรียน ไปทดลองใช (Try Out) กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปที่ 2 ในเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 3 จากโรงเรียนขนาด 4  ไดแก  โรงเรียนพิทยาลงกรณ
พิทยาคม โรงเรียนขนาด 5 ไดแก โรงเรียนแจงรอนวิทยา โรงเรียนขนาด 6 ไดแก  โรงเรียนราชวินิตบางแค
ปานขํา โรงเรียนขนาด 7 ไดแก โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัยแลวตรวจใหคะแนนเพ่ือวิเคราะหหาคาอํานาจ
จําแนกรายขอ ของแบบสอบถามโดยหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธรายขอกับคะแนนรวม (Item - Total 
Correlation) และหาคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค 
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(Alpha Coefficient)  ซึ่งแบบสอบถามวัดการปลูกฝงจากโรงเรียน มีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง .237  
ถึง .558  คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ มีคาความเชื่อมั่น  .801 
  7.  จัดพิมพแบบสอบถามเปนฉบับสมบูรณ  เพื่อใชในการรวบรวมขอมูลในการวิจัย  
 
ตัวอยางแบบสอบถามวัดการปลูกฝงจากโรงเรียน 
 คําชี้แจง    ใหนกัเรียนอานและพิจารณาขอความทีก่ําหนดให  แลวโปรดทําเคร่ืองหมาย   
ลงในชองทางขวามือของขอความนั้นที่ตรงกับขอเทจ็จริงของนกัเรียน   
 

 

ขอ 
 

ขอความ 
ระดับความเปนจริง 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

 
 
 
 
 
 
 

1. 
 

การปลูกฝงความรับผิดชอบตอสังคม  
และสาธารณะ   
นักเรียนไดรับการฝกใหใชสมบัติสวนรวม
ของโรงเรียนอยางระมัดระวัง...................... 

 
 
 
 

......... 

 
 
 
 

.......... 

 
 
 
 

......... 

 
 
 
 

......... 

 
 
 
 

......... 
 

2. 
 

การจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน 
ทางโรงเรียนสนบัสนนุใหนักเรียนจัดกจิกรรม
เพื่อทาํประโยชนแกสวนรวม............................... 

 
 
 

......... 

 
 
 

.......... 

 
 
 

......... 

 
 
 

......... 

 
 

 

......... 

 
เกณฑการตรวจใหคะแนน  
 เกณฑการตรวจใหคะแนนของแบบสอบถามการปลูกฝงจากโรงเรียน เปนดังนี้ 
        ขอความทางบวก   ขอความทางลบ 
 มากที่สุด               ได  5  คะแนน   1    คะแนน 
 มาก      ได  4  คะแนน   2    คะแนน 
 ปานกลาง    ได  3  คะแนน   3    คะแนน 
 นอย      ได  2  คะแนน   4    คะแนน 
 นอยที่สุด    ได  1  คะแนน   5    คะแนน 
เกณฑในการแปลความหมายของคะแนน 
 เกณฑการแปลความหมายของคะแนนการปลูกฝงจากโรงเรียน  จํานวน  13  ขอ คะแนนเต็ม  65  
คะแนน เปนดังนี้ 
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    คะแนนเฉล่ีย   การแปลความหมาย    
 58.50   - 65.00  ไดรับการปลูกฝงจากโรงเรียนในระดับสูง 

    45.50    -  58.49  ไดรับการปลูกฝงจากโรงเรียนในระดับคอนขางสูง 
32.50   -  45.49  ไดรับการปลูกฝงจากโรงเรียนในระดับปานกลาง 
19.50   -  32.49  ไดรับการปลูกฝงจากโรงเรียนในระดับคอนขางตํ่า 
13.00   -  19.49  ไดรับการปลูกฝงจากโรงเรียนในระดับตํ่า 

  2.3  ขั้นตอนการพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
   ผูวิจัยพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการวิจัยจํานวน 4 ฉบับ คือ แบบสอบถามวัดการอบรม
เล้ียงดู แบบสอบถามวัดสัมพันธภาพระหวางเพื่อน แบบสอบถามวัดการรับรูความสามารถของตนเกี่ยวกับ
จิตสาธารณะ  แบบวัดการใหเหตุผลเชิงจริยธรรม  โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
   1. ศึกษานิยามศัพท แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ การอบรมเล้ียง
ดู  สัมพันธภาพระหวางเพื่อน การรับรูความสามารถของตนเกี่ยวกับจิตสาธารณะ และ การใหเหตุผลเชิง
จริยธรรม 
   2. ผูวิจัยศึกษาแบบสอบถามดังกลาวจากงานวิจัยที่มีผูศึกษาไวแลว โดยนํามาปรับปรุง
ใหสอดคลองกับนิยามศัพทเฉพาะรวมทั้งปรับปรุงภาษาใหเหมาะสมกับกลุมตัวอยาง  
   3. นําแบบสอบถามทั้ง 4 ฉบับ มาตรวจหาความเที่ยงตรงเชิงพินิจ (Face Validity) โดย
นําแบบสอบถามไปใหผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน พิจารณาและคัดเลือกขอความที่มีคาดัชนีความสอดคลองต้ังแต 
0.5 ข้ึนไป 
   4. นําแบบสอบถามที่ไดจากขอ 3 ไปทดลองใชกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  2 ที่
ไมใชกลุมตัวอยาง เพื่อนําผลที่ไดมาหาคาอํานาจจําแนกรายขอโดยใช Item-Total Correlation 
   5. คัดเลือกขอคําถามที่มีคาอํานาจจําแนกต้ังแต 0.2 ข้ึนไป มาหาคาความเช่ือมั่นของ 
แบบสอบถามโดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Alpha Coefficient) โดยมรีายละเอียดแตละ
ฉบับ  ดังนี ้
 ฉบับท่ี  1  แบบสอบถามวัดการอบรมเลี้ยงดู 
  ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยวัดการอบรมเล้ียงดู 2 แบบ คือ การอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุน และ
การอบรมเล้ียงดูแบบใชเหตุผล โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   1. แบบสอบถามวัดการอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุน ซึ่งผูวิจัยพัฒนาจากแบบสอบถาม 
ของธนิดา ทองมีเหลือ (2550) ซึ่งใชกับนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เปนแบบสอบถามที่มีลักษณะ
เปนมาตรประเมินคา  5 ระดับ  ซึ่งมีจํานวน  20  ขอ มีคาอํานาจจําแนก (r)  อยูระหวาง .531 - .799  และ
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มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ.895 ผูวิจัยคัดเลือกขอคําถามที่ตรงกับนิยามศัพทเฉพาะไวและพัฒนา
เคร่ืองมือดังกลาวใหเหมาะกับกลุมตัวอยางระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่  2   
   2. แบบสอบถามวัดการอบรมเล้ียงดูแบบใชเหตุผล เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยพัฒนา
มาจากแบบสอบถามของเกตุวดี  กัมพลาศิริ  (2546)  ซึ่งเปนแบบมาตราสวนประเมินคา  5 ระดับ ใชกับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  มีจํานวนขอคําถาม 48 ขอ  มีคาอํานาจจําแนก (t) อยูระหวาง 2.170 - 8.950 
และมีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เทากับ.950 
   ผูวิจัยไดพัฒนาแบบสอบถามวัดการอบรมเล้ียงดูทั้ง 2  แบบ  ดังกลาวขางตน โดยปรับ
ภาษาใหเหมาะสมกับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่  2 และบริบทที่ศึกษา โดยปรับเปนมาตรประเมิน
คา 5  ระดับ จํานวน  20  ขอ คือ  จริงมากที่สุด จริงมาก จริงปานกลาง  จริงนอย และจริงนอยที่สุด นําไป
ทดลองใชกับนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง พบวามีคาอํานาจจําแนก (r) อยูระหวาง .367 - .662 และคา
ความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .880      
 
ตัวอยาง  แบบสอบถามวัดการอบรมเลี้ยงดู 
 คําชี้แจง  ใหนักเรียนอานและพิจารณาขอความที่กําหนดใหแลวโปรดทําเคร่ืองหมาย   ลง
ในชองทางขวามือของขอความนั้นในแบบสอบถามที่ตรงกับความเปนจริงของนักเรียน   

 

 
ขอ 

 
ขอความ 

ระดับความเปนจริง 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

 
 
 
 
 
 
 

1. 
 

การอบรมเลีย้งดูแบบรักสนับสุนน 
พอแมอนุญาตใหนักเรียนเขารวมกิจกรรม
ของโรงเรียน............................................. 

 
 
 

............. 

 
 
 

............ 

 
 
 

............. 

 
 
 

............ 

 
 

 
............ 

 
2. 
 

การอบรมเลี้ยงดูแบบใชเหตุผล 
เมื่อนักเรียนแสดงความคิดเห็น  พอแมคอย
รับฟง..................................................... 

 
 
 

............. 

 
 
 

............ 

 
 
 

............. 

 
 
 

............ 

 
 

 
............ 
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เกณฑการตรวจใหคะแนน  
 เกณฑการตรวจใหคะแนนของแบบสอบถามวัดการอบรมเล้ียงดู เปนดังนี้ 
        ขอความทางบวก   ขอความทางลบ 
 มากที่สุด               ได  5  คะแนน   1    คะแนน 
 มาก      ได  4  คะแนน   2    คะแนน 
 ปานกลาง    ได  3  คะแนน   3    คะแนน 
 นอย      ได  2  คะแนน   4    คะแนน 
 นอยที่สุด    ได  1  คะแนน   5    คะแนน 
เกณฑในการแปลความหมายของคะแนน 
 เกณฑการแปลความหมายของคะแนนการอบรมเล้ียงดู จาํนวน 18 ขอ คะแนนเต็ม  90
คะแนน เปนดังนี้ 
  คะแนนเฉลีย่   การแปลความหมาย 
  81.00 –  90.00    ไดรับการอบรมเล้ียงดูอยูในระดับสูง 
  63.00 –  80.99   ไดรับการอบรมเล้ียงดูอยูในระดับคอนขางสูง 
  45.00  –  62.99  ไดรับการอบรมเล้ียงดูอยูในระดับปานกลาง 
  27.00  –  44.99    ไดรับการอบรมเล้ียงดูอยูในระดับคอนขางตํ่า 
  18.00  –  26.99    ไดรับการอบรมเล้ียงดูอยูในระดับตํ่า 
 ฉบับท่ี  2  แบบสอบถามวัดสัมพนัธภาพระหวางเพื่อน 
   ผูวิจัยพัฒนาแบบสอบถามวัดสัมพันธภาพระหวางเพื่อนมาจากแบบสอบถามของ ชัชรินทร  
บุญญะสุต (2547: 104-105) ซึ่งเปนแบบมาตรประเมินคา 5 ระดับ ใชกับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 จํานวนขอ
คําถาม 20 ขอ มีคาอํานาจจําแนก (t) ของแบบสอบถามอยูระหวาง 2.278 - 7.791 และมีคาความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ.909 ผูวิจัยไดพัฒนาแบบสอบถามโดยปรับภาษาใหเหมาะสม
กับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 และบริบทที่ศึกษา โดยปรับเปนมาตรประเมินคา 5 ระดับ จํานวน 
15 ขอ  คือ จริงมากที่สุด จริงมาก จริงปานกลาง  จริงนอย และจริงนอยที่สุด นําไปทดลองใชกับนักเรียน
ที่ไมใชกลุมตัวอยาง พบวามีคาอํานาจจําแนก (r) อยูระหวาง .224 - .612 และคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
เทากับ .828      
  
 
 
 
 



 88 

ตัวอยาง  แบบสอบถามวดัสัมพันธภาพระหวางเพือ่น 
 คําชี้แจง  ใหนักเรียนอานขอความแลวโปรดทําเคร่ืองหมาย     ลงในชองทางขวามือชอง
ใดชองหนึ่งที่ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนมากที่สุด   
 

 

ขอ 
 

ขอความ 
ระดับความคิดเห็น / การปฏิบัติ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

1. 
 

2. 
 

นักเรียนทาํกิจกรรมตาง ๆ  กบัเพื่อนอยาง
สนิทสนม.................................................. 
นักเรียนและเพื่อนรวมกนัทาํกิจกรรม
บําเพ็ญประโยชนตอสวนรวม..................... 

 
 

............. 
 
 

............. 

 
 

............ 
 
 

............ 

 
 

............. 
 
 

............. 

 
 

............ 
 
 

............ 

 
 

............ 
 
 

............ 

 
เกณฑการตรวจใหคะแนน  
 เกณฑการตรวจใหคะแนนของแบบสอบถามวัดสัมพันธภาพระหวางเพื่อน  เปนดังนี้ 
        ขอความทางบวก   ขอความทางลบ 
 มากที่สุด               ได  5  คะแนน   1    คะแนน 
 มาก      ได  4  คะแนน   2    คะแนน 
 ปานกลาง    ได  3  คะแนน   3    คะแนน 
 นอย      ได  2  คะแนน   4    คะแนน 
 นอยที่สุด    ได  1  คะแนน   5    คะแนน 
เกณฑในการแปลความหมายของคะแนน 
 เกณฑการแปลความหมายของคะแนนสัมพันธภาพระหวางเพื่อน  จํานวน  15  ขอ คะแนนเต็ม  
75  คะแนน เปนดังนี้ 
  คะแนนเฉลีย่   การแปลความหมาย 
  67.50  –  75.00    มีสัมพนัธภาพระหวางเพื่อนอยูในระดับสูง 
  52.50  –  67.49   มีสัมพนัธภาพระหวางเพื่อนอยูในระดับคอนขางสูง 

  37.50  –  52.49    มีสัมพนัธภาพระหวางเพื่อนอยูในระดับปานกลาง 
  22.50  –  37.49    มีสัมพนัธภาพระหวางเพื่อนอยูในระดับตํ่า 
    15.00  –  22.49    มีสัมพันธภาพระหวางเพื่อนอยูในระดับคอนขางตํ่า 
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 ฉบับท่ี  3  แบบสอบถามวัดการรับรูความสามารถของตนเกี่ยวกับจิตสาธารณะ 
  ผูวิจัยไดพัฒนาแบบสอบถามวัดการรับรูความสามารถของตนข้ึนมาจากแบบสอบถามวัด
การรับรูความสามารถของตน ของ พรพรหม พรรคพวก (2550)  แบบสอบถามมีลักษณะเปนมาตรประเมิน
คา 4 ระดับ ซึ่งใชกับนักเรียนชวงชั้นที่ 4 จํานวน 15 ขอ  มีคาอํานาจจําแนก (r) อยูระหวาง.314 - .675  
และคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .884 ผูวิจัยไดพัฒนาแบบสอบถามโดยปรับภาษาใหเหมาะสมกับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 และบริบทที่ศึกษา โดยปรับเปนมาตรประเมินคา  5  ระดับ จํานวน 14 
ขอ คือ จริงมากที่สุด จริงมาก จริงปานกลาง จริงนอย และจริงนอยที่สุด นําไปทดลองใชกับนักเรียนที่
ไมใชกลุมตัวอยาง พบวามีคาอํานาจจําแนก (r) อยูระหวาง .270 - .547 และคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
เทากับ .816    
 
ตัวอยาง  แบบสอบถามวัดการรับรูความสามารถของตนเกี่ยวกับจิตสาธารณะ 
 คําชี้แจง  ใหนักเรียนอานและพิจารณาขอความที่กําหนดให แลวโปรดทําเคร่ืองหมาย  ลง
ในชองทางขวามือของขอความนัน้ในแบบสอบถาม ที่ตรงกับความรูสึกหรือการปฏิบัติของนักเรียนมาก
ที่สุด   
 

 

ขอ 
 

ขอความ 
ระดับความเปนจริง 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 
 

การรับรูความสามารถของตนเก่ียวกับ
จิตสาธารณะดานการมีสวนรวมใน
การดูแลรักษา   
นักเรียนกลาตักเตือนเพื่อนเมื่อเหน็เพื่อนขีด
เขียนโตะ.................................................. 

 
 
 
 

......... 

 
 
 
 

.......... 

 
 
 
 
 

......... 

 
 
 
 
 

......... 

 
 
 
 
 

.......... 
 
 
 

2. 
 

การรับรูความสามารถของตนเกี่ยวกับจิต
สาธารณะดานการเคารพสทิธิในการใชของ
สวนรวม 
 

นักเรียนสามารถนําหนงัสือที่ยืมจาก
หองสมุด สงทนัตามกําหนดเวลา....................

 
 
 
 
 

......... 

 
 
 
 

.......... 
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......... 

 
 
 
 

 

.......... 
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เกณฑการตรวจใหคะแนน  
 เกณฑการตรวจใหคะแนนของแบบสอบถามวัดการรับรูความสามารถของตนเก่ียวกบั 
จิตสาธารณะ เปนดังนี ้
        ขอความทางบวก   ขอความทางลบ 
 มากที่สุด               ได  5  คะแนน   1    คะแนน 
 มาก      ได  4  คะแนน   2    คะแนน 
 ปานกลาง    ได  3  คะแนน   3    คะแนน 
 นอย      ได  2  คะแนน   4    คะแนน 
 นอยที่สุด    ได  1  คะแนน   5    คะแนน 
เกณฑในการแปลความหมายของคะแนน 
 เกณฑการแปลความหมายของคะแนนการรับรูความสามารถของตนเก่ียวกับจิตสาธารณะ  
จํานวน  14  ขอ คะแนนเต็ม  70  คะแนน เปนดังนี้    
  คะแนนเฉลีย่   การแปลความหมาย 
  63.00 - 70.00    มีการรับรูความสามารถของตนในระดับสูง 
  49.00 - 62.99    มีการรับรูความสามารถของตนในระดับคอนขางสูง 
  35.00 - 48.99    มีการรับรูความสามารถของตนในระดับปานกลาง 
  21.00 - 34.99    มีการรับรูความสามารถของตนในระดับคอนขางตํ่า 
  14.00 - 20.99    มีการรับรูความสามารถของตนในระดับตํ่า 
 ฉบับท่ี  4  แบบวัดระดับการใหเหตุผลเชิงจริยธรรม  
  ผูวิจัยไดพัฒนาแบบวัดระดับการใหเหตุผลเชิงจริยธรรม ข้ึนมาจากแบบวัดระดับการให
เหตุผลเชิงจริยธรรมของ วินยทิวา อินทรา ซึ่งไดศึกษากับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน  มีลักษณะขอ
คําถามเปนคําถามปลายปด มีตัวเลือก  4 ตัวเลือก จํานวนขอคําถาม 60 ขอ  และมีคาความเชื่อมั่น .987 
ผูวิจัยไดพัฒนาแบบวัดระดับการใหเหตุผลเชิงจริยธรรม โดยปรับภาษาใหเหมาะสมกับนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 2 และบริบทที่ศึกษา ลักษณะของขอคําถามเปนคําถามปลายปด ชนิด 4 ตัวเลือก มีขอ
คําถามจํานวน 15 ขอ นําไปทดลองใชกับนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง  พบวามีคาอํานาจจําแนก (r) อยู
ระหวาง.256 - .513 และคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .768 
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ตัวอยาง  แบบวัดการใหเหตุผลเชิงจรยิธรรม 
 คําชี้แจง    แบบวัดระดับการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมฉบับนี้  มีจํานวน  15  ขอ  คําถามเปนเร่ือง
เกี่ยวกับบุคคลซ่ึงพบปญหาที่ตองใชเหตุผลเชิงจริยธรรมในการตัดสินใจเลือกกระทําอยางใดอยางหนึ่ง  
ใหนักเรียนอานเร่ืองตาง ๆ ดวยความต้ังใจ  สมมติวานักเรียนเปนบุคคลในเหตุการณ  นักเรียนจะเลือก
ปฏิบัติตามขอใด  ใหนักเรียนทําเคร่ืองหมายกากบาท  (x)  ตรงกับตัวเลือกที่นักเรียนเลือกเพียงขอเดียว 
  1. เมื่อพักรับประทานอาหารกลางวัน  นักเรียนรูสึกหิวมาก  ปรากฏวามีคนเขาคิวคอยซ้ือเปน
แถวยาวมากนักเรียนเห็นเพื่อนสนิทยืนอยูตนแถว  แตก็ไมไดเขาไปขอแซงคิว  นักเรียนมีเหตุผลอยางไร
ที่ทําอยางนั้น 
  ก.  อยากใหผูอ่ืนชมวาเปนคนที่มมีารยาท  (1) 
  ข.  อยากเปนตัวอยางที่ดีแกนักเรียนคนอ่ืน (2) 
  ค.  อยากใหทกุคนปฏิบัติตามกฎกติกาของสวนรวม  (3) 
  ง.  อยากใหสังคมสวนรวมมรีะเบียบวนิัย  และมีความสุข  (4) 
  2.  ถานักเรียนนั่งอานหนงัสืออยูในหองสมุดมีเพื่อนรวมชั้นของนักเรียนกาํลังคุยกนัเสียงดัง  
นักเรียนจะทาํอยางไร 
  ก.  ยายไปนัง่ที่อ่ืน  เพื่อจะไดอานหนงัสือสบายข้ึน  (1) 
  ข.  เตือนใหหยุดคุยเพื่อไมใหเพื่อนถกูคนอื่นตําหน ิ (2) 
  ค.  ขอรองอยางสุภาพใหหยุดคุยกันเพื่อประโยชนของทุกฝาย (4) 
  ง.  ขอรองใหบรรณารักษเตือนใหปฏิบัติตามระเบียบการใชหองสมุด  (3) 
 
เกณฑการตรวจใหคะแนน  
 เกณฑการตรวจใหคะแนนของแบบวัดการใหเหตุผลเชิงจริยธรรม  เปนดังนี้ 
 ผูตอบจะไดคะแนนชวง  1  - 4  ดังนี้ 
ถาตรงกับระดับที่  1  ระดับทําดีเพื่อผลประโยชนตอบแทนใหกับตนเอง               ให    1  คะแนน 
ถาตรงกับระดับที่  2  ระดับทําดีเพื่อผลประโยชนของผูอ่ืนที่ใกลชิด                     ให    2  คะแนน 
ถาตรงกับระดับที่  3  ระดับทําดีเพื่อผลประโยชนตอบแทนของสังคมสวนใหญ     ให    3  คะแนน 
ถาตรงกับระดับที่  4  ระดับทําดีเพื่อความถูกตองดีงาม                                      ให    4  คะแนน 
 
เกณฑในการแปลความหมายของคะแนน 
 เกณฑการแปลความหมายของคะแนนระดับการใหเหตุผลเชิงจริยธรรม  จาํนวน 15  ขอ  
คะแนนเต็ม 60  คะแนน เปนดังนี ้   
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                   คะแนนเฉลี่ย   การแปลความหมาย 
    52.50 – 60.00   ระดับทําดีเพื่อความถกูตองดีงาม                             

37.50 – 52.49   ระดับทําดีเพื่อผลประโยชนของสังคมสวนใหญ  
22.50 – 37.49   ระดับทําดีเพื่อผลประโยชนของผูอ่ืนที่ใกลชดิ            

     15.00 – 22.49   ระดับทําดีเพื่อผลประโยชนตอบแทนใหกับตนเอง      
 
3.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยไดดําเนนิการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี ้
 1. ติดตอขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อขออนุญาต
เก็บขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้ 
 2. นําหนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลยื่นตอโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง  
เพื่อขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล  พรอมทั้งนัดหมายวันเวลาที่จะดําเนินการเก็บรวบรวม
ขอมูล   
 3. จัดเตรียมแบบสอบถาม  ไดแก แบบสอบถามวัดจิตสาธารณะ  แบบสอบถามวัดการอบรม
เล้ียงดู  แบบสอบถามวัดสัมพันธภาพระหวางเพื่อน  แบบสอบถามวัดการปลูกฝงจากโรงเรียน 
แบบสอบถามวัดการรับรูความสามารถของตนเกี่ยวกับจิตสาธารณะ และแบบวัดระดับการใหเหตุผลเชิง
จริยธรรม จํานวน  660 ชุด ซึ่งมากกวากลุมตัวอยางที่ประมาณไว เพื่อใชในการคัดเลือกแบบสอบถามที่
กลุมตัวอยางตอบไมสมบูรณ หรือมีรองรอยของความไมต้ังใจตอบ 
 4. ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางดวยตนเอง ในระหวางเดือนธันวาคม
2552  ถึงเดือนกุมภาพันธ 2553  โดยมีข้ันตอนในการเก็บขอมูลดังนี้ 
  4.1 กําหนดเวลาในการตอบแบบสอบถาม/แบบวัดระดับการใหเหตุผลเชิงจริยธรรม ให
เหมาะสม โดยใหนักเรียนทําแบบสอบถามวัดจิตสาธารณะ แบบสอบถามวัดการอบรมเล้ียงดู 
แบบสอบถามวัดสัมพันธภาพระหวางเพื่อน  แบบสอบถามวัดการปลูกฝงจากโรงเรียน แบบสอบถาม
การรับรูความสามารถของตนเกี่ยวกับจิตสาธารณะ ฉบับละ 15  นาที และแบบวัดระดับการใหเหตุผล
เชิงจริยธรรมใหเวลา  20 นาที ซึ่งการกําหนดเวลาในการทําแบบสอบถามไดมาจากการทดลองใช 
(Try Out) 
    4.2 แจงใหนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยางทราบถึงความสําคัญของการตอบแบบสอบถาม/
แบบวัดระดับการใหเหตุผลเชิงจริยธรรม โดยบอกวัตถุประสงคและประโยชนที่ไดรับจากการตอบ
แบบสอบถาม/แบบวัดระดับการใหเหตุผลเชิงจริยธรรม พรอมทั้งชี้แจงลักษณะของแบบสอบถาม/แบบ
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วัดระดับการใหเหตุผลเชิงจริยธรรม และวิธีการตอบใหชัดเจน เพื่อใหนักเรียนเขาใจตรงกันกอนที่จะ
เร่ิมทําแบบสอบถาม/แบบวัดระดับการใหเหตุผลเชิงจริยธรรม   

  4.3 ใหนักเรียนทําแบบสอบถาม/แบบวัดระดับการใหเหตุผลเชิงจริยธรรม ตามเวลาท่ี
กําหนดไว พรอมทั้งสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนวาต้ังใจทําแบบสอบถาม/แบบวัดระดับการใหเหตุผล
เชิงจริยธรรม หรือไม เพื่อใชพิจารณาตัดสินคัดเลือกขอมูลเขาสูข้ันตอนการจัดกระทําขอมูลตอไป 
  4.4 ผูวิจัยแจงใหนักเรียนตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม/แบบวัดระดับการ
ใหเหตุผลเชิงจริยธรรม ที่ตนเองทําวาครบถวนหรือไมกอนสงคืนมายังผูวิจัย 
 5. นําแบบสอบถาม/แบบวัดระดับการใหเหตุผลเชิงจริยธรรม ที่ไดจากกลุมตัวอยาง มา
ตรวจสอบและคัดแยกแบบสอบถาม/แบบวัดระดับการใหเหตุผลเชิงจริยธรรม ที่ไดรับการตอบที่ไม
สมบูรณ โดยพิจารณาตามขอบเขตของกลุมตัวอยางที่ผูวิจัยกําหนดไว หลังจากคัดแยกแลวได
แบบสอบถาม/แบบวัดระดับการใหเหตุผลเชิงจริยธรรม ที่มีความสมบูรณ จํานวน 645 ฉบับ คิด
เปนรอยละ 97.73 ของนักเรียนกลุมตัวอยางที่เก็บจริง จํานวน 660 ฉบับ   
 6. นําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ มาทําการตรวจใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนด และนํา
คะแนนมาจัดระบบขอมูล เพื่อวิเคราะหขอมูลตอไป 
 
4.  การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยไดกําหนดการวิเคราะหขอมูล มีข้ันตอนดังนี้ 
  1. ตรวจใหคะแนนแบบสอบถามจิตสาธารณะ  การอบรมเล้ียงดู  สัมพันธภาพระหวาง
เพื่อน  การปลูกฝงจากโรงเรียน การรับรูความสามารถของตนเกี่ยวกับจิตสาธารณะ  และการใหเหตุผล
เชิงจริยธรรม ตามเกณฑการตรวจใหคะแนนท่ีกําหนดไว 
  2. วิเคราะหหาคาสถิติพื้นฐาน เพื่อใหทราบลักษณะของกลุมตัวอยางและลักษณะการแจก
แจงของตัวแปรแตละตัว  สถิติพื้นฐานที่ใชในการวิเคราะหไดแก คาเฉลี่ย  คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
และคาสัมประสิทธิ์การกระจายของขอมูล 
  3. วิเคราะหหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางองคประกอบของตัวแปรที่ใชในการศึกษา  
โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson-Product Moment Correlation Coefficient)  
และทดสอบนัยสําคัญดวยคาที (t) 
  4. วิเคราะหคาความเบ (Skewness) ความโดง (Kurtosis)  ตรวจสอบการแจกแจงเปนโคง
ปกติ และแปลงขอมูลเปนคะแนนมาตรฐาน 
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  5. วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis)  เพื่อตรวจสอบความ
เช่ือม่ันของโมเดลการวัด (Measurement Model)  ของตัวแปรแฝงแตละตัว  เพื่อใหแนใจวาตัวแปรสังเกต
ไดแตละกลุมนั้นเปนตัวบงช้ีที่เหมาะสมสําหรับตัวแปรแฝงที่กําหนดไว 
  6. วิเคราะหโครงสรางความสัมพันธของปจจัยที่มีอิทธิพลตอจิตสาธารณะ  เพื่อตรวจสอบ
ความสอดคลองระหวางโมเดลตามภาวะสันนิษฐานกับขอมูลเชิงประจักษ  โดยการวิเคราะหอิทธิพล
ทางตรง  อิทธิพลทางออม  และอิทธิพลรวมของตัวแปรที่มีอิทธิพลตอจิตสาธารณะ  และประมาณ
คาพารามิเตอรดวยความนาจะเปนสูงสุด (Maximum Likelihood Estimate = ML)  เพื่อวิเคราะห
โมเดลตามภาวะสันนิษฐานที่กําหนด  และมีคาสถิติที่สําคัญที่ใชตรวจสอบความสอดคลองกลมกลืน
ของโมเดลตามภาวะสันนิษฐานกับขอมูลเชิงประจักษ ไดแก 
   6.1  ดัชนีความกลมกลืนสมบูรณ (Absolute Fit Index) 
    6.1.1  คาไค-สแควร (Chi-Square: 2 )  เปนคาสถิติที่ใชทดสอบความกลมกลืน
ของโมเดลตามภาวะสันนิษฐานกับขอมูลเชิงประจักษ  ในการทดสอบโมเดลตองการใหคาสถิติไค-
สแควร ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p >.05)  เพราะตองการยืนยันวาโมเดลตามภาวะสันนิษฐานกับขอมูล
เชิงประจักษไมแตกตางกัน  ถาไค-สแควรมีคาสูงมาก และมีนัยสําคัญทางสถิติแสดงวาฟงกชันความ
กลมกลืนมีคาแตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ  โมเดลตามภาวะ
สันนิษฐานยังไมกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ  ซึ่งผูวิจัยตองดําเนินการปรับขอมูลตอไป  จนเมื่อใดคา
ไค-สแควรตํ่าและไมมีนัยสําคัญทางสถิติจึงแสดงวาโมเดลตามภาวะสันนิษฐานมีความกลมกลืนกับ
ขอมูลเชิงประจักษ  ซึ่งถาหากปรับแลวยังพบวามีนัยสําคัญทางสถิติใหพิจารณาดัชนีตัวอ่ืนๆประกอบ  
เนื่องจากถาจํานวนกลุมตัวอยางคอนขางใหญจะพบวาคาไค-สแควรจะมีนัยสําคัญ 
    6.1.2 คาดัชนีอัตราสวนไค-สแควรสัมพัทธ (Relative Chi-Square Ratio)  ซึ่งเปน
อัตราสวนระหวางคาไค-สแควรกับองศาอิสระ (ไค-สแควรหารดวยองศาอิสระ) อัตราสวนระหวางคาไค-
สแควรกับจํานวนองศาอิสระควรมีคาอยูระหวาง 2-5  โดยมูลเลอร (เสรี ชัดแชม. 29;  อางอิงจาก Mueller. 
1996) เสนอวา ควรมีคานอยกวา 3 ซึ่งในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยกําหนดเกณฑไววาควรมีคานอยกวา 3 
    6.1.3  ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness of Fit Index : GFI)  จะมีคาอยู
ระหวาง 0 และคา 1  คาดัชนี GFI ที่เขาใกล 1 แสดงวาโมเดลตามภาวะสันนิษฐานมีความกลมกลืนกับ
ขอมูลเชิงประจักษ  คาดัชนี GFI ควรมีคาสูงกวา .90 (สุชาติ  ประสิทธิ์รัฐสินธุ; และคนอ่ืนๆ. 2549: 214) 
    6.1.4  ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนปรับแก (Adjusted Goodness of Fit Index : 
AGFI)  เม่ือนําดัชนี GFI มาปรับแก  โดยคํานึงถึงขนาดขององศาอิสระ ซึ่งรวมทั้งจํานวนตัวแปร  และ
ขนาดของกลุมตัวอยางจะไดคาดัชนี AGFI ซึ่งมีคุณสมบัติเชนเดียวกับคาดัชนี GFI โดยจะมีคาอยู
ระหวาง 0 และคา 1 คาดัชนี AGFI ที่เขาใกล 1 แสดงวาโมเดลตามภาวะสันนิษฐานมีความกลมกลืนกับ
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ขอมูลเชิงประจักษ  โดยคาดัชนี AGFI ควรมีคาสูงกวา .90 (สุชาติ  ประสิทธิ์รัฐสินธุ; และคนอ่ืนๆ.  2549: 
214) 
    6.1.5  ดัชนีรากมาตรฐานของคาเฉลี่ยกําลังสองของสวนที่เหลือ (Standardized 
Root Mean Squared Residual : SRMR)  แสดงขนาดของสวนที่เหลือโดยเฉล่ียจากการเปรียบเทียบ
ระดับความกลมกลืนของโมเดลตามภาวะสันนิษฐานกับขอมูลเชิงประจักษ  คาดัชนี SRMR ควรมีคา
ตํ่ากวา .05 (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ; และคนอ่ืนๆ.  2549: 213) 
    6.1.6 ดัชนีความคลาดเคลื่อนในการประมาณคาพารามิเตอร (Root Mean Squared 
Error of Approximation : RMSEA) เปนคาสถิติจากขอตกลงเบ้ืองตนเกี่ยวกับคาไค-สแควรวาโมเดลลิสเรล
ตามภาวะสันนิษฐานมีความเที่ยงตรงไมสอดคลองกับความเปนจริงและเม่ือเพิ่มพารามิเตอรอิสระแลว
คาสถิติมีคาลดลง  เนื่องจากคาสถิติตัวนี้ข้ึนอยูกับประชากรและช้ันองศาอิสระ คาดัชนี RMSEA จะมีคา
อยูระหวาง 0 ถึง 1 โดยถาคาดัชนี RMSEA ตํ่ากวา.05  แสดงวาโมเดลตามสมมติฐานมีความกลมกลืนกับ
ขอมูลเชิงประจักษในระดับดี (Good Fit)  ถาอยูระหวาง .05 -.08  แสดงวาพอใชไดและถาอยูระหวาง .08 -
.10 แสดงวาไมคอยดี (Mediocre) และถามากกวา .10  แสดงวาไมดีเลย (Poor Fit)  (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐ
สินธุ; และคนอ่ืนๆ. 2549: 208) 
   6.2  ดัชนีวัดความกลมกลืนเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index) 
    เปนดัชนีที่ใชเปรียบเทียบโมเดลพื้นฐาน (Baseline)  กับโมเดลตามทฤษฎีหรือ
โมเดลตามภาวะสันนิษฐาน  ซึ่งโมเดลพื้นฐานจะถูกเรียกวา “Null” หรือ “Independence” เปนโมเดล
ที่ไมมีความสัมพันธระหวางตัวแปรทั้งหมดคือ ไมมีเสนทางเช่ือมโยงระหวางตัวแปรหรือโมเดลที่เมทริกซ
ความแปรปรวนรวมมีคาเปนศูนย  โดยดัชนีที่อยูในประเภทนี้ไดแก 
    6.2.1  NFI  (Normed Fit Index)  เปนดัชนีที่มีคาอยูระหวาง 0 ถึง 1 ยิ่งมีคาเขา
ใกล 1  โมเดลที่ทดสอบนั้นก็ยิ่งมีความกลมกลืนกับขอมูลโดยคา NFI ควรมีคาไมตํ่ากวา .90  (ฉัตรศิริ  
ปยะพิมลสิทธิ์.  2543: 30-31; อางอิงจาก Bentler; & Bonett. 1980) 
    6.2.2  IFI  (Incremental Fit Index)  เปนดัชนีที่นําเอาดัชนี NFI  มาปรับแกดวย
การนําเอาคา df  มาปรับแกเฉพาะตรงสวนตัวหารของ NFI แตกตางจาก NNFI ที่นําเอา df มาปรับแก
ทั้งสวนตัวต้ัง และตัวหาร  โดยคายิ่งเขาใกล 1 มาก  โมเดลก็ยิ่งกลมกลืน โดยคา IFI  ควรมีคาไมตํ่า
กวา .90  (ฉัตรศิริ  ปยะพิมลสิทธิ์. 2543: 30-31; อางอิงจาก Bollen. 1989) 
    6.2.3  CFI (Comparative Fit Index)  เปนดัชนีที่มาปรับแกของ RFI เพื่อใหดัชนีมี
คาอยูระหวาง 0 ถึง 1  ดัชนีนี้จึงเปนดัชนีที่มาจากฐานของคาไค-สแควร แบบ Noncentrality  ดวยเชนกัน  
และเปนดัชนีที่ไมไดรับผลกระทบจากขนาดของกลุมตัวอยาง โดยควรมีคาไมตํ่ากวา .90  (ฉัตรศิริ  ปยะ
พิมลสิทธิ์.  2543: 30-31; อางอิงจาก Bentler. 1990) 
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   6.3  ดัชนีวัดความกลมกลืนเชิงประหยัด (Parsimonious Fit Index)   
   ดัชนีวัดความกลมกลืนเชิงประหยัดถูกพัฒนาข้ึนจากแนวคิดที่วาโมเดลที่ยิ่งเพิ่มเสน
อิทธิพลก็ยิ่งมีแนวโนมวาจะมีความกลมกลืนกับขอมูลเนื่องจากโมเดลนั้นจะยิ่งเขาใกลกับการเปน
โมเดลแบบ Just Identified  นอกจากนี้โมเดลที่มีอิทธิพลระหวางตัวแปรจํานวนมากจะทําใหการแปล
ความหมายยากลําบากดวย  ดังนั้นดัชนีประเภทนี้จึงเปนดัชนีที่ชวยในการตัดสินใจวาโมเดลที่มี
อิทธิพลจํานวนมากนั้นจะคุมคากับการเสีย df หรือไม  (โมเดลที่เพิ่มเสนอิทธิพล 1เสน จะทําให df 
ลดลงไป 1) ดวยเหตุนี้คาดัชนีประเภทนี้จึงมักนําไปใชในลักษณะเปรียบเทียบกับคาดัชนีเดียวกันของ
อีกโมเดลหนึ่ง  หรือโมเดลทางเลือกเพื่อพิจารณาวาโมเดลใดจะมีความกลมกลืนในเชิงประหยัด
มากกวากัน  ดัชนีประเภทนี้ไดแก 
    6.3.1 PGFI (Parsimonious Goodness of Fit Index) เปนดัชนีที่นําเอาดัชนี GFI  
มาปรับเพื่อใหดัชนีสะทอนถึงความประหยัด นั่นคือ คาดัชนีจะถูกปรับใหมีคาลดนอยลงโดยเทียบกับ
จํานวนเสนอิทธิพล  ดัชนีนี้จะมีคาอยูระหวาง 0 ถึง 1  ซึ่งถามีคาสูงแสดงใหเห็นวาโมเดลมีความประหยัด
สูงดวย  โดยควรมีคาไมตํ่ากวา .90 (ฉัตรศิริ  ปยะพิมลสิทธิ์.  2543: 30-31; อางอิงจาก James; et al. 
1989) 
    6.3.2 PNFI  (Parsimonious Normed  Fit Index)  เปนดัชนีที่นําเอา NFI มาปรับ
ในเร่ืองของความประหยัดของโมเดลเชนเดียวกับ PGFI  คาดัชนี PNFI  จะอยูระหวาง 0 ถึง 1  และยิ่งมี
คาสูงก็ยิ่งแสดงวาโมเดลมีความประหยัดสูงโดยควรมีคาไมตํ่ากวา .90 (ฉัตรศิริ  ปยะพิมลสิทธิ์.  2543: 
30-31; อางอิงจาก James;  et al. 1989) 
  จากขอ 6.1 ถึง 6.3 สามารถสรุปคาสถิติที่ใชตรวจสอบความสอดคลองกลมกลืนของ
โมเดลตามภาวะสันนิษฐานกับขอมูลเชิงประจักษไดดังตาราง 5 
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ตาราง 5  สถติิที่ใชตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลตามภาวะสันนิษฐานกับขอมูลเชิงประจกัษ    
       และเกณฑที่ใชพิจารณา 
 

ดัชนีวัดความกลมกลืน สถิติที่ใชตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดล เกณฑการพิจารณา 
ดัชนีวัดความกลมกลืน 
สัมบูรณ 

-  2  (Chi-Square) 
-  Relative Chi-Square Ratio 
-  GFI (Goodness of Fit Index)   
-  AGFI (Adjusted Goodness of Fit Index) 
-  SRMR (Standardized Root Mean Squared 
Residual) 
-  RMSEA (Root Mean Squared Error of 
Approximation) 

ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
<3.00 
>.90 
>.90 
<.05 

 
<.05 

ดัชนีวัดความกลมกลืน
เชิงเปรียบเทียบ 

-  NFI  (Normed Fit Index)   
-  IFI  (Incremental Fit Index)   
-  CFI (Comparative Fit Index)   

 .90 
 .90 
 .90 

ดัชนีวัดความกลมกลืน
เชิงประหยัด 

-  PGFI (Parsimonious Goodness of Fit Index) 
-  PNFI  (Parsimonious Normed  Fit Index)   

 .90 
 .90 

  
 สถิติที่ใชตรวจสอบความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลตามสมมติฐานกับขอมูลเชิงประจักษ
ดังแสดงใน ตาราง 5  นั้นพิจารณาโมเดลตามภาวะสันนิษฐานที่ไดต้ังไว  หากคาสถิติที่คํานวณไดไม
เปนไปตามเกณฑที่กําหนดก็จะตองทําการปรับโมเดลใหม  โดยอาศัยเหตุผลเชิงทฤษฎีและคาดัชนีดัด
แปรโมเดล (Model Modification Indices)  ซึ่งเปนคาสถิติของพารามิเตอรแตละตัว  มีคาเทากับคา
ไค-สแควรที่ลดลงเม่ือกําหนดใหพารามิเตอรตัวนั้นเปนพารามิเตอรอิสระหรือมีการผอนคลาย
ขอกําหนดเงื่อนไขบังคับของพารามิเตอรนั้น  ขอมูลที่ไดนั้นนําไปใชในการปรับโมเดลจนไดโมเดลที่มี
ความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ  และไดคาสถิติตามเกณฑที่กําหนดไว 
 7.  นําเสนอคาอิทธิพลทางตรง ทางออม  และอิทธิพลรวมของตัวแปรที่มีอิทธิพลตอจิตสาธารณะ 
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5.  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยไดทาํการวิเคราะหขอมูล  โดยใชสถติิในการวเิคราะหขอมูลดังนี ้
 1.  สถิติที่ใชในการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
  1.1 วิเคราะหหาความเที่ยงตรงเชิงพินิจ (Face Validity) โดยใชวิธีหาดัชนีความสอดคลอง 
(IOC) (บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ.  2547: 179) 

 

                                N

R
IOC   

 
  เมื่อ  IOC   แทน ดัชนีความสอดคลองตามความเหน็ของผูเชี่ยวชาญ 
    R    แทน ผลรวมของการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ 
     N    แทน จํานวนผูเช่ียวชาญ    

  1.2  วิเคราะหหาคาอํานาจจําแนกของแบบสอบถาม โดยใชวิธีการหาคาสหสัมพันธ
ระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม (Item Total Correlation) โดยใชสูตรสหสัมพันธแบบเพียรสัน 
(Pearson Product Moment Correlation) (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ.  2547: 165 -166) 
 

     

  
   

XY
2 22 2

N XY- X Y
r =

N X - X N Y - Y   
      

  
   

 

 
  เมื่อ  XYr  แทน  คาอํานาจจําแนกของแบบสอบถาม 
    N   แทน  จํานวนคนในกลุม 
    X   แทน   คะแนนของขอคําถาม 
    Y   แทน  คะแนนผลรวมของขออ่ืนๆ ที่เหลือทุกขอ 

  1.3  วิเคราะหหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา 
(Alpha Coefficient) ของ ครอนบัค (Cronbach) (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ.  2547: 220) 
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   เมื่อ  α   แทน คาความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือวัด 
     K   แทน จํานวนขอของแบบสอบถาม 
     2

iS   แทน ความแปรปรวนของคะแนนขอที่ i   
      2

tS   แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวมทั้งฉบับ 
        แทน ผลรวมทั้งหมด  

 2.  สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน   
  2.1  หาคาสถิติพื้นฐาน  ไดแก จํานวนรอยละ คาเฉลี่ย ( X ) คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(SD) คาความเบ  คาความโดง  และคาสัมประสิทธิ์การกระจาย   
  2.2  คาสหสัมพันธอยางงาย ใชสูตรสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson -
product moment correlation coefficient)  (ชูศรี วงศรัตนะ. 2546: 314) 
 
 

           
  

   
XY

2 22 2

N XY- X Y
r =

N X - X N Y - Y   
      

  
   

 

 
  เมื่อ  XYr  แทน สหสัมพันธระหวางคะแนนตัวแปร X  กับตัวแปร  Y 
      แทน ผลรวมของคะแนน X 
      แทน   ผลรวมของคะแนน Y 
    2  แทน   ผลรวมของคะแนน X  แตละตัวยกกําลังสอง 
    2  แทน   ผลรวมของคะแนน Y  แตละตัวยกกําลังสอง 
      แทน   ผลรวมของผลคูณระหวางคะแนน X  กับ  Y  ทุกคู 
    N   แทน จํานวนคนในกลุมตัวอยาง 
  2.3  ทดสอบความมีนัยสําคัญของสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ โดยใช t – test  (ชูศรี วงศรัตนะ. 
2544: 317; อางอิงจาก Welkowitz. 1971: 158) 
 

2r1
2Nr           t        


     ;  df  =  N – 2 

   เมื่อ   t  แทน    คาการแจกแจงแบบท ี
    r  แทน    คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ 
    N  แทน  จํานวนสมาชิกในกลุมตัวอยาง 
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  2.4 สถิติที่ใชในการประมาณคาพารามิเตอร โดยใชวิธีความนาจะเปนสูงสุด  (Maximum 
Likelihood Estimate: ML) (นงลักษณ วิรัชชัย. 2542: 49) 

      kSLog1StrLog                   F 



        

   เมื่อ   F  แทน  ฟงกชันความกลมกลืน 
     S  แทน  เมทริกซความแปรปรวน – ความแปรปรวนรวมของกลุมตัวอยาง 
            แทน  เมทริกซความแปรปรวน – ความแปรปรวนรวมที่ไดจาก 
        คาพารามิเตอร 
     K  แทน  จํานวนตัวแปรที่สังเกตไดทั้งหมดในโมเดลลิสเรล 
     tr   แทน  ผลรวมสมาชิกในแนวทแยงของเมทริกซ 
  2.5 การตรวจสอบความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลโดยการวิเคราะหเสนทาง  (Path  
Analysis) แลวพิจารณาคาดัชนีความกลมกลืนระหวางโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษ  โดยมีดัชนีความ
กลมกลืนที่ใชในการวิเคราะห  ดังนี้ 
   2.5.1  ดัชนีวัดความกลมกลืนสัมบูรณ   

    2.5.1.1  คาสถิติไค – สแควร (Chi-square statistic: 2)  (นงลักษณ  วิรัชชัย.  
2542: 56) 

                         t
2

1)k(k
df  ;  θ)(s, F 1)(Nχ 2 


                 

   เมื่อ 2                 แทน  คาไค – สแควร  
     N                แทน     ขนาดของกลุมตัวอยาง                             
     t                แทน     จํานวนองศาอิสระ    
     k                แทน     จํานวนตัวแปรสังเกตได 

         F s,     แทน     คาตํ่าสุดของฟงกชันความกลมกลืนของ 

           โมเดลจากพารามิเตอร  θ   
     2.5.1.2 คาดัชนีอัตราสวนไค – สแควรสัมพัทธ  (Relative Chi-square Ration)  
คํานวณไดจากอัตราสวนไค – สแควรกับองศาอิสระ (เสรี  ชัดแยม; และสุชาดา กรเพชรปราณี. 2546:  10)  

     คาดัชนีอัตราสวนไค – สแควรสัมพทัธ    =      
df

2  

   เมื่อ 2       แทน  คาไค – สแควร  
     df     แทน องศาอิสระ  
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    2.5.1.3 ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนเปนดัชนีเปรียบเทียบระดับความกลมกลืน
กับขอมูลเชิงประจักษของโมเดลสองโมเดล โดยนําคาสถิติไค-สแควรมาพิจารณาเทียบกับองศาอิสระ 
ถาไค – สแควรสูงควรปรับโมเดลแลววิเคราะหใหม เกณฑการพิจารณาควรจะมีคาตั้งแต 0.90 ขึ้นไป 
โดยมีสูตรในการคํานวณ ดังนี้   (นงลักษณ  วิรัชชัย. 2542: 56) 

 

        0s,/Fs,  F1   GFI θ             
 

เมื่อ           GFI                แทน          คาดัชนวีัดระดับความกลมกลืน 
                )θ(s,F     แทน         คาตํ่าสุดของฟงกชันความกลมกลืนของ  
                                    โมเดลจาก พารามิเตอร  θ  

                          )0(s,F  แทน          คาตํ่าสุดของฟงกชันความกลมกลืนของโมเดลที่ 
                                                        ไมมพีารามิเตอร  

    2.5.1.4  ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก (Adjusted Goodness  of  fit 
Index :  AGFI) เม่ือนําคาดัชนีGFI  มาปรับแก  โดยคํานึงถึงขนาดขององศาอิสระ  ซึ่งรวมทั้งจํานวน
ตัวแปร  และขนาดของกลุมตัวอยาง จะไดคาดัชนี  AGFI ซึ่งมีคุณสมบัติเชนเดียวกับดัชนี  GFI    
(นงลักษณ  วิรัชชัย.  2542: 56) 

   )GFI(1 1)k(1/2d)(k)(1           AGFI   
 

   เมื่อ   AGFI แทน คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว 
      GFI แทน คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน 
       k  แทน จํานวนตัวแปรสังเกตได 
       d แทน ชั้นความเปนอิสระ  
    2.1.1.5  ดัชนีรากกําลังสองเฉล่ียของความแตกตางโดยประมาณ (Root Mean 
Error of Approximation: RMSEA) เปนดัชนีในกลุมเศษเหลือ ซึ่งบงบอกความไมกลมกลืนของเมทริกซ
ความแปรปรวนรวมของโมเดลตามทฤษฎีกับเมทริกซความแปรปรวนรวมจากประชากร ซึ่งควรมีคาตํ่า
กวา  0.05 (นงลักษณ วิรัชชัย. 2542:  56) 
 

      
tdf
tF

        RMSEA          
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   เมื่อ  RMSEA  แทน  ดัชนีรากกาํลังสองเฉล่ียของความแตกตาง 
        โดยประมาณ 
     tF   แทน คาตํ่าสุดของฟงกชันความกลมกลืนของโมเดลจาก 
        พารามิเตอร 
     tdf   แทน องศาอิสระของโมเดลตามภาวะสันนิษฐาน 
 

   2.5.2  ดัชนีวัดความกลมกลืนเชิงเปรียบเทยีบ (Comparative  Fit  lndex )  
    2.5.2.1 ดัชนี NFI (Normed Fit Index) เปนดัชนีที่มีคาอยูระหวาง 0 ถึง 1 ยิ่งมี
คาเขาใกล 1 โมเดลที่ทดสอบน้ันก็ยิ่งมีความกลมกลืนกับขอมูลโดยคา NFI ควรมีคาไมตํ่ากวา.90            
(ฉัตรศิริ ปยะพิมลสิทธ์ิ.  2543: 30; อางอิงจาก Bentler; & Bonett.  1980) 
 

NFI  =
2
null

2
model

2
null

χ

χχ   

    
     เม่ือ  2

nullχ  แทน คาสถิติไค-สแควรของโมเดลวาง 
        2

modelχ  แทน คาสถิติไค-สแควรของโมเดลตามภาวะสันนิษฐาน 
 

    2.5.2.2  IFI  (Incremental Fit  Index)  เปนดัชนีที่นําเอาดัชนี  NFI  มาปรับแกดวย
การนําเอา  df  มาปรับแกเฉพาะตรงสวนตัวหารของ NFI โดยคาย่ิงเขาใกล 1 มาก โมเดลก็ยิ่งกลมกลืน  
โดยคา IFI ควรมีคาไมตํ่ากวา .90  (ฉัตรศิริ  ปยะพิมลสิทธิ. 2543: 30; อางอิงจาก Benett. 1989)  
       

IFI  =
model

2
null

2
model

2
null

dfχ

χχ


  

    
     เม่ือ  2

nullχ  แทน คาสถิติไค-สแควรของโมเดลวาง 
        2

modelχ  แทน คาสถิติไค-สแควรของโมเดลตามภาวะสันนิษฐาน 
        modeldf  แทน องศาอิสระของโมเดลตามภาวะสันนิษฐาน 
 
    2.5.2.3  CFI  (Comparative Fit  Index) เปนดัชนีที่นํามาปรับแกปญหา  RFI  
เพ่ือใหดัชนีมีคาอยูระหวาง 0 ถึง 1 ดัชนีนี้เปนดัชนีที่มาจากฐานของไค - สแควร แบบ Noncentrality  
ดวยเชนกัน  และเปนดัชนีที่ไมไดรับผลกระทบ  จากขนาดของกลุมตัวอยาง โดยควรมีคาไมตํ่ากวา .90  
(ฉัตรศิริ  ปยะพิมลสิทธิ. 2543: 30;  อางอิงจาก Benett. 1990)  
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 CFI  = 











null

2
null

model
2
model

dfχ

dfχ
1  

 
     เม่ือ  2

nullχ  แทน คาสถิติไค-สแควรของโมเดลวาง 
        2

modelχ  แทน คาสถิติไค-สแควรของโมเดลตามภาวะสันนิษฐาน 
       modeldf  แทน องศาอิสระของโมเดลตามภาวะสันนิษฐาน 
       nulldf  แทน องศาอิสระของโมเดลวาง 
   2.5.3  ดัชนีวัดความกลมกลืนเชิงประหยัด   
    2.5.3.1  PGFI  (Parsimonious  Goodness   of  Fit  Index)  เปนดัชนีที่นําเอาดัชนี  
GFI มาปรับเพื่อใหดัชนีสะทอนถึงความประหยัด นั้นคือ คาดัชนีจะถูกปรับใหมีคาลดนอยลงโดยเทียบกับ
จํานวนเสนอิทธิพลดัชนีนี้จะมีคาอยูระหวาง 0 ถึง1  ซ่ึงถามีคาสูง  แสดงใหเห็นวาโมเดลมีความประหยัด
สูงดวย  โดยควรมีคาไมตํ่ากวา  .90  (Maruyama. 1998: 241; citing James;  Mulik; & Brett. 1982)   

      GFI

2
1)k(k

modeldf
               PGFI 




















  

 
   เม่ือ   GFI        แทน   Goodness   of  Fit  Index 
         modeldf         แทน  องศาอิสระของโมเดลตามภาวะสันนิษฐาน 

          K        แทน  จํานวนตัวแปรสังเกตได 
 

    2.5.3.2  PNFI  (Parsimonious  Normed   Fit  Index)  เปนดัชนีที่นําเอาดัชนี  
NFI  มาปรับในเร่ืองความประหยัดของโมเดลเชนเดียวกันกับ  PGFI  คาดัชนี  PNFI   จะมีคาอยูระหวาง  
0  ถึง 1 และมีคาย่ิงสูงย่ิงแสดงวาโมเดลมีความประหยัดสูงโดยควรมีคาไมตํ่ากวา .90  (Maruyama. 
1998: 241; citing Mulik; et  al. 1989)   

       NFI
nulldf

modeldf
             PNFI   

















  

 
   เม่ือ  NFI       แทน        Normed   Fit  Index 
          modeldf      แทน        องศาอิสระของโมเดลตามภาวะสันนิษฐาน 

          nullldf         แทน        องศาอิสระของโมเดลวาง 
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 ในการทดสอบความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษ ถาพบวาโมเดลยัง
ไมมีความสอดคลอง ใหดําเนินการปรับโมเดลจนมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ จึงแปลผลวา
อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออม อิทธิพลรวม และคาดัชนีความกลมกลืนที่ใชตรวจสอบความ
สอดคลองของโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษ 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 



      บทที่ 4  
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
สัญลักษณและอักษรยอท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหปจจัยเชิงสาเหตุที่สงผลตอจิตสาธารณะ  ของนกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2  
คร้ังนี้  ผูวิจยักาํหนดสัญลักษณที่ใชในการแปลผลดังนี้ 
 X    แทน คาเฉลี่ย 
 S   แทน คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 C.V.  แทน คาสัมประสิทธ์ิการกระจาย 
 SE   แทน คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 
 K   แทน จํานวนขอของแบบสอบถาม 
 SK   แทน ความเบ 
 KU   แทน ความโดง 
     แทน คาความคลาดเคลื่อนของการวัดตัวแปรสังเกตไดภายนอก 
     แทน คาความคลาดเคลื่อนของการวัดตัวแปรสังเกตไดภายใน 
     แทน น้ําหนกัองคประกอบมาตรฐาน 
 TE   แทน ขนาดอิทธิพลรวม 
 IE   แทน ขนาดอิทธิพลทางออม 
 DE   แทน ขนาดอิทธิพลทางตรง 
 2    แทน คาสถิติไค-สแควร 
 df   แทน องศาอิสระ 
 2R   แทน สัมประสิทธิก์ารทํานาย 
 SMC  แทน คาสัดสวนของความแปรปรวนของตัวแปรสังเกตไดที่อธบิายได 
      ดวยความแปรปรวนของตัวแปรแฝง 
 cρ    แทน คาความเชื่อมัน่ของตัวแปรแฝง 
 vρ    แทน คาความแปรปรวนที่สกัดได 
 t-value  แทน คาสถิติท ี
 n   แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 
 GFI  แทน ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน 
 AGFI  แทน ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนปรับแก 
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 RMSEA  แทน ดัชนีความคลาดเคล่ือนในการประมาณคาพารามิเตอร 
 SRMR   แทน ดัชนีรากมาตรฐานของคาเฉล่ียกําลังสองของสวนที่เหลือ 
 CN    แทน ดัชนีระบุขนาดของกลุมตัวอยาง 
 NFI    แทน Normed  Fit  Index 
 IFI    แทน Incremental Fit Index 
 CFI    แทน Comparative Fit Index 
 PGFI   แทน Parsimonious Goodness of Fit Index 
 PNFI   แทน Parsimonious Normed  Fit Index 
 PM    แทน จิตสาธารณะ 
 RP    แทน การอบรมเล้ียงดู 
 RAF   แทน สัมพันธภาพระหวางเพื่อน 
 SC    แทน การปลูกฝงจากโรงเรียน 
 SE    แทน การรับรูความสามารถของตนเก่ียวกับจิตสาธารณะ 
 MR    แทน การใหเหตุผลเชิงจริยธรรม 
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การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหปจจัยเชิงสาเหตุที่สงผลตอจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  
ผูวิจัยนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 
 ตอนที่ 1  การเตรียมขอมูลและผลการวเิคราะหขอมูลเบ้ืองตน 
  1.1  การตรวจสอบขอมูลขาดหาย 
  1.2  การตรวจสอบลักษณะการแจกแจงของขอมูล 
  1.3  การวิเคราะหคาสถิติพืน้ฐานของตัวแปรแฝงท้ังฉบับ 
  1.4  การวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตได 
 ตอนที่ 2  การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดตัวแปรแฝง 

 ตอนที่ 3  การวิเคราะหโครงสรางความสัมพันธของปจจัยเชิงสาเหตุที่สงผลตอจิตสาธารณะ 
 
ตอนท่ี 1  การเตรียมขอมูลและผลการวิเคราะหขอมูลเบื้องตน 
 1.1  ผลการตรวจสอบขอมูลขาดหาย 

 ผลการวิเคราะหการขาดหายไปของขอมูล พบวา การขาดหายไปของขอมูลมีลักษณะ
เปนแบบสุม เนื่องมาจากผูตอบแบบสอบถามลืมตอบคําถามในบางขอ ทําใหขอมูลสวนนั้นขาดหายไป
แตเม่ือพิจารณาภาพรวมของแบบสอบถามฉบับนั้นมีความสมบูรณของการตอบมากกวา 95% ผูวิจัย
จึงคงขอมูลของแบบสอบถามฉบับนั้นไวแลวใชวิธีประมาณคาขอมูลที่ขาดหายใสแทน (replacement 
of missing data) โดยนําคาเฉลี่ยของตัวแปรนั้น ๆ มาเปนคะแนนในการประมาณคาซึ่งเปนการ
แกปญหาที่ไมทําใหคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรนั้นเปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่งขอมูลที่
ขาดหายที่พบจํานวน  4 ฉบับ คิดเปนรอยละ  0.620  ของจํานวนแบบสอบถาม  645  ชุด 
 1.2  การตรวจสอบลกัษณะการแจกแจงของขอมูล 
  เนื่องจากการวิเคราะหสถิติ Path  Analysis มีขอตกลงเบื้องตนวาการแจกแจงของตัว
แปร โดยเฉพาะตัวแปรตามควรมีการแจกแจงเปนโคงปกติดังนั้น  ผูวิจัยจึงดําเนินการตรวจสอบโดย
วิเคราะหสถิติพื้นฐานไดแก คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธิ์การกระจาย และ
ตรวจสอบการแจกแจงของขอมูลจากคาความเบ  ซึ่งควรมีคาไมเกิน  .50  ความโดงควรมีคาไมเกิน 3 
และพิจารณาคา p value ของสถิติทดสอบ 2  ซึ่งตองไมมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงจะบงช้ีวาตัวแปรมี
การแจกแจงเปนโคงปกติ โดยการวิจัยในคร้ังนี้มีตัวแปรสังเกตไดจํานวน 11  ตัวแปร ที่ใชในการศึกษา
ปจจัยเชิงสาเหตุที่สงผลตอจิตสาธารณะ โดยแบงเปนตัวแปรสังเกตไดภายในจํานวน  5 ตัวแปร  และ
ตัวแปรสังเกตไดภายนอกจํานวน 6 ตัวแปร  ผลการวิเคราะหแสดงดังตาราง 6  
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ตาราง  6   คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์การกระจาย ความเบ ความโดง และคาสถิติ 
      ไค-สแควรทดสอบการแจกแจงเปนโคงปกติรายตัวแปร 
 

 
 

ตัวแปร
แฝง 

 
 

ตัวแปร
สังเกตได 

 
 
 

 

    X  

 
 
 

S.D. 

 
 
 

C.V. 

กอนแปลงคะแนน 
 

หลังแปลงคะแนน 
(Normal Score) 

 
Sk 

 
Ku 

 

p value 
of  2χ  

 
Sk 

 
Ku 

 

p value 
of 2χ  

 
PM 

 

PM1 
PM2 
PM3 

37.362 
37.964 
39.441 

5.364 
5.006 
 4.445 

.143 

.131 

.113 

-.225 
-.291 
-.477 

-.034 
 .204 
.303 

   .067 
.007 
.000 

-.007 
-.009 
-.016 

-.043 
-.042 
-.060 

.988 

.986 

.960 
 

RP 
RP1 
RP2 

36.387 
35.775 

4.482 
4.842 

.123 

.135 
-.188 
-.645 

-.338 
.967 

.018 

.000 
-.022 
-.017 

-.107 
-.067 

.859 

.948 
RAF RAF 59.000 6.685 .112 -.050 .760 .008 -.001 -.026 .999 

 

SC 
SC1 
SC2 

31.912 
19.810 

4.120 
2.570 

.129 

.130 
-.399 
-.204 

.714 

.226 
.000 
.055 

-.018 
-.035 

-.073 
-.141 

.938 

.728 
 

SE 
SE1 
SE2 

27.027 
27.657 

3.703 
3.577 

.137 

.129 
-.207 
-.106 

.033 
-.407 

.038 

.018 
-.009 
-.018 

-.055 
-.095 

.974 

.894 
MR MR 47.221 5.624 .119 -.342 -.465 .000 .001 -.033 .996 

 
 จากตาราง 6 พบวา มีตัวแปรสังเกตไดจํานวน  2 ตัวแปรที่มีการแจกแจงเปนโคงปกติไดแก   
PM1 และ SC 2  สวนตัวแปรสังเกตไดที่เหลือมีการแจกแจงไมเปนโคงปกติ  ซึ่งการแจกแจงไมเปนโคงปกติ
ของตัวแปรเหลานี้อาจจะมีผลตอการแปลความหมายที่ไดจากขอมูลคลาดเคล่ือนไปจากความเปนจริง 
ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดดําเนินการแปลงคะแนนของตัวแปรสังเกตไดทุกตัวใหอยูในรูปของคะแนนมาตรฐาน
เพื่อใหการแจกแจงของขอมูลเขาใกลการแจกแจงของโคงปกติ กอนนําไปทดสอบความกลมกลืนของ
โมเดลสมมติฐานกับขอมูลเชิงประจักษ โดยวิธีการความนาจะเปนสูงสุด (Maximum Likelihood:ML)ซึ่งมี
ขอตกลงเบ้ืองตนที่ขอมูลตองมีการแจกแจงเปนโคงปกติหลายตัวแปร (Multivariate Normal Distribution) 
แตเนื่องจากการตรวจสอบการแจกแจงเปนโคงปกติหลายตัวแปรทําไดยากจึงตรวจสอบขอมูลโดย
พิจารณาการแจกแจงของขอมูลทีละตัวแปรแทน (Stevens.1992: 2; citing Gnanadesikan. 1997: 168) 
โดยเมื่อดําเนินการแปลงคะแนนใหอยูในรูปคะแนนมาตรฐานแลวตรวจสอบการแจกแจงความเปนโคงปกติ
พบวาคาไค-สแควรของตัวแปรสังเกตไดทั้งหมดไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งแสดงวา ตัวแปร
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สังเกตไดทั้งหมดมีการแจกแจงเปนโคงปกติ  จึงอาจกลาวไดวาขอมูลตัวแปรสังเกตได 11 ตัวแปร หลังการ
แปลงคะแนนเปนคะแนนมาตรฐานแลว สามารถนําไปใชในการประมาณคาความนาจะเปนโดยวิธี ML ได
ตามขอตกลงเบ้ืองตน     
  1.3  การวิเคราะหคาสถิติพื้นฐานของตัวแปรแฝงทัง้ฉบับ 
   ผลการวิเคราะหคาสถิติพื้นฐานของตัวแปรแฝงทั้งฉบับจะทําใหทราบวาในภาพรวม
แลวนักเรียนมีคุณลักษณะตาง ๆ ที่พิจารณาอยูในระดับใด  โดยผลการวิเคราะหแสดงดังตาราง 7 
 
ตาราง 7  ผลการวิเคราะหคาสถิติพืน้ฐานของตัวแปรแฝงท้ังฉบับ  
 

ตัวแปรแฝง K X  S C.V. แปลความหมาย 
PM 
RP 

RAF 
SC 
SE 
MR 

30 
18 
15 
13 
14 
15 

118.05 
72.24 
59.00 
51.00 
54.60 
47.22 

10.979 
  8.250 

6.585 
5.947 
6.440 
5.624 

.093 

.114 

.112 

.117 

.118 

.119 

มาก 
คอนขางสูง 
คอนขางสูง 
คอนขางสูง 
คอนขางสูง 

ทําดีเพื่อสังคมสวนใหญ 

  
 จากตาราง 7 พบวานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 มีจิตสาธารณะ (PM) อยูในระดับมาก 
(118.05) มีการอบรมเล้ียงดู (RP) มีสัมพันธภาพระหวางเพื่อน (RAF) มีการปลูกฝงจากโรงเรียน (SC) มี
การรับรูความสามารถของตนเกี่ยวกับจิตสาธารณะ (SE) อยูในระดับคอนขางสูง (72.24 59.00  51.00 
และ 54.60 ตามลําดับ) สวนการใหเหตุผลเชิงจริยธรรม (MR) อยูในระดับทําดีเพื่อผลประโยชนของ
สังคมสวนใหญ (47.22 )   
  1.4  ผลการวเิคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตได 
   การวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตไดในโมเดลความสัมพันธเชิง
สาเหตุจิตสาธารณะ เพื่อตรวจสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรที่ศึกษา เพื่อยืนยันวาตัวแปรที่ศึกษามี
องคประกอบรวมกัน พบวาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตไดสวนใหญมีนัยสําคัญที่
ระดับ.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยูระหวาง.120-.558 ยกเวนคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง
ตัวแปรการใหเหตุผลเชิงจริยธรรม (MR) กับการอบรมเลี้ยงดูแบบใหเหตุผล (RP2) การปลูกฝงจาก
โรงเรียนดานที่1(SC1) และการปลูกฝงจากโรงเรียนดานที่ 2 (SC2) คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธมีนัยสําคัญ
ที่ระดับ.05 โดยมีคาเทากับ.079 .071 และ.056 ตามลําดับ ซึ่งโดยภาพรวมแลวคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ทั้งหมดจัดอยูในระดับคอนขางตํ่าถึงระดับปานกลาง  โดยผลการวิเคราะหแสดงดังตาราง 8 
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ตาราง 8  เมทริกซคาสหสัมพันธระหวางองคประกอบของตัวแปรปจจัยกับองคประกอบของ 
      จิตสาธารณะ 
 
ตัวแปร PM1 PM2 PM3 RP1 RP2 RAF SC1 SC2 SE1 SE2 MR 

PM1 1.000           
PM2 .351** 1.000          
PM3 .214** .503** 1.000         
RP1 .222** .293** .217** 1.000        
RP2 .186**   .210** .173** .558** 1.000       
RAF .330** .351** .236** .370** .294** 1.000      
SC1 .319** .342** .306** .285** .297** .370** 1.000     
SC2 .234** .244** .231** .196** .208** .252** .418** 1.000    
SE1 .336** .408** .404**   .248**   .191**   .403** .380** .290** 1.000   
SE2 .279** .341** .321** .282** .207** .347** .336** .269** .544** 1.000  
MR .135** .195**   .122**   .141** .079* .222** .071* .056* .135** .191** 1.000 

 
**  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
*   มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

 
 จากตาราง 8 เมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตไดที่อยูภายใน
องคประกอบตัวแปรแฝงเดียวกัน พบวา คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธภายในตัวแปรแฝงจิตสาธารณะ 
(PM1- PM3) สัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 และมีคาอยูระหวาง.214 -.503 ซึ่งถือวามี
ความสัมพันธกันในระดับคอนขางตํ่า (r <.30) ถึงปานกลาง (.30< r < .70)  โดยองคประกอบของการ
อบรมเล้ียงดู (RP) มีความสัมพันธทางบวกกับองคประกอบของจิตสาธารณะ อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ทุกคาโดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยูระหวาง.173 -.558  ซึ่งถือวามีความสัมพันธ
กันในระดับคอนขางตํ่า (r<.30) ถึงปานกลาง (.30<r<.70) องคประกอบของสัมพันธภาพระหวางเพื่อน 
(RAF) มีความสัมพันธทางบวกกับองคประกอบของจิตสาธารณะ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ทุกคา โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยูระหวาง.236 -.370 ซึ่งถือวามีความสัมพันธกันในระดับคอนขาง
ตํ่า (r<.30) องคประกอบของการปลูกฝงจากโรงเรียน (SC) มีความสัมพันธทางบวกกับองคประกอบของ
จิตสาธารณะ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกคา โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยูระหวาง 
.196-.418 ซึ่งถือวามีความสัมพันธกันในระดับคอนขางตํ่า(r<.30) องคประกอบของการรับรูความสามารถ
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ของตนเกี่ยวกับจิตสาธารณะ (SE) มีความสัมพันธทางบวกกับองคประกอบของจิตสาธารณะ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01ทุกคาโดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยูระหวาง.191-.554 ซึ่งถือวามี
ความสัมพันธกันในระดับคอนขางตํ่า (r<.30) ถึงปานกลาง(.30< r <.70)  องคประกอบของการใหเหตุผล
เชิงจริยธรรม (MR) มีความสัมพันธทางบวกกับองคประกอบของจิตสาธารณะ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยูระหวาง.122 -.222  ซึ่งถือวามีความสัมพันธกันในระดับ
คอนขางตํ่า (r<.30)  
 
ตอนท่ี 2  การวิเคราะหองคประกอบเชงิยืนยันของโมเดลการวัดตัวแปรแฝง 
 2.1  การตรวจสอบคุณภาพโมเดลการวัด  จิตสาธารณะ 

  ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหหาคุณภาพตัวแปรแฝงดวยโปรแกรมลิสเรล ซึ่งมีการประมาณ
คาความคลาดเคล่ือนของตัวแปรแฝง เพื่อตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลการวัดตัวแปรแฝงจิต
สาธารณะกับขอมูลเชิงประจักษ ดวยดัชนีวัดความสอดคลองกลมกลืน 2 , GFI, AGFI, RMSEA และ 
SRMR แลวตรวจสอบความเที่ยงตรงของโมเดลการวัด โดยพิจารณาความมีนัยสําคัญของน้ําหนัก
องคประกอบ (Factor Loading) ซึ่งควรมีคาสูงและมีนัยสําคัญทางสถิติ  นอกจากนี้ยังตรวจสอบความ
เช่ือม่ันของการวัด (Reliability) ดวยการพิจารณาคาสัดสวนความแปรปรวนของตัวแปรสังเกตไดที่อธิบาย
ดวยตัวแปรแฝง (Square Multiple Correlation: SMC) ซึ่งมีคาเทากับคาการรวม (Communality) และ
พิจารณารวมกับคาความแปรปรวนที่สกัดได (Variance Extracted:  v ) และความเช่ือมั่นของตัวแปร
แฝง (Construct  Reliability : c ) ซึ่งดัชนีเหลานี้ควรมีคาต้ังแต .50 ข้ึนไป (Hair; et  al. 1995:  642)  จึง
จะถือวาตัวแปรมีความเชื่อมั่นในการวัด  โดยผลการวิเคราะหขอมูลแสดงดังตาราง 9 
 
ตาราง 9  ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันโมเดลการวัดจิตสาธารณะ 
 

Factors   t-value SE   SMC 
PM1 
PM2 
PM3 

.781** 

.843** 

.773** 

13.348 
11.187 
15.439 

.011 

.010 

.013 

.358** 

.237** 

.451** 

.642 

.763 

.549 
2  = 0.678        df = 1        p = .458        GFI = .998      AGFI = .997     RMSEA = .011 

Construct Reliability: c = .879        Variance Extracted: v = .650        SRMR   = .013 

 
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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ภาพประกอบ 9  ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันโมเดลการวัดจิตสาธารณะ 
 

 จากตาราง 9  และภาพประกอบ 9  ผลการตรวจสอบคุณภาพของโมเดลการวัดตัวแปรแฝง
จิตสาธารณะ  พบวาโมเดลมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ    โดยคาสถิติไค-สแควร 
( 2 )  มีคาเทากับ 0.678 ซึ่งไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p =.458) คาดัชนีวัดระดับความ
กลมกลืน (GFI) มีคาเทากับ .998 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนปรับแกแลว (AGFI) มีคาเทากับ .997  
ซึ่งมีคาผานเกณฑที่กําหนด (>.90) คาดัชนีความคลาดเคล่ือนในการประมาณคาพารามิเตอร (RMSEA) 
มีคาเทากับ .011 คาดัชนีรากมาตรฐานของคาเฉล่ียกําลังสองของสวนที่เหลือ (SRMR) มีคาเทากับ .013  
ซึ่งมีคาผานเกณฑที่กําหนด (<.05)  เมื่อพิจารณาคาน้ําหนักองคประกอบมีคาเปนบวกทุกคาโดยมีคาอยู
ระหวาง .773 – .843 และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (t>2.58) โดยตัวแปรที่มีน้ําหนักองคประกอบ
มากที่สุดไดแก จิตสาธารณะดานการมีสวนรวมในการดูแลรักษา (PM2) (  =.843) มีความแปรผัน
รวมกับตัวแปรจิตสาธารณะรอยละ 76.30 รองลงมาไดแก จิตสาธารณะดานความตระหนักถึงปญหาท่ี
เกิดข้ึนตอสวนรวม (PM1) ( =.781)  และจิตสาธารณะดานการมีสวนรวมในการดูแลรักษา (PM3) 
( =.773)  โดยมีคาความแปรผันรวมกับตัวแปรแฝงจิตสาธารณะเทากับรอยละ 64.20 และ 54.90 
ตามลําดับ สําหรับคาความคลาดเคล่ือนในการวัดมีคาอยูระหวาง .237 - .451 โดยดานที่มีคาความแปร
ผันรวมของตัวแปรสังเกตไดตํ่าสุด และความคลาดเคลื่อนสูงสุดไดแก จิตสาธารณะดานการมีสวนรวมใน
การดูแลรักษา (PM3) โดยภาพรวมโมเดลการวัดตัวแปรแฝงจิตสาธารณะมีคาความเช่ือมั่นของตัวแปร
แฝง ( c ) เทากับ .879  และคาความแปรปรวนที่สกัดได ( v ) มีคาเทากับ .650  จึงกลาวไดวาโมเดล
การวัดตัวแปรแฝงจิตสาธารณะมีคุณภาพผานเกณฑที่กําหนด 
 2.2  การตรวจสอบคุณภาพโมเดลการวัด  การอบรมเลี้ยงดู 
  ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดการอบรมเล้ียงดู ดําเนินการเพื่อ
ตรวจสอบความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลการวัดตัวแปรแฝงกับขอมูลเชิงประจักษดวยดัชนีวัด

 

PM 
 

1.000 a  

PM1 

PM3 

PM2 

.358** 

.237** 

.451** 

.781** 

.843** 

.773** 
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ความสอดคลองกลมกลืน 2 , GFI, AGFI, RMSEA และSRMR แลวตรวจสอบความเที่ยงตรงของ
โมเดลการวัด โดยพิจารณาความมีนัยสําคัญของน้ําหนักองคประกอบ (Factor Loading) ซึ่งควรมีคา
สูงและมีนัยสําคัญทางสถิติ  นอกจากนี้ยังตรวจสอบความเช่ือมั่นของการวัด (Reliability)   ดวยการ
พิจารณาคาสัดสวนความแปรปรวนของตัวแปรสังเกตไดที่อธิบายดวยตัวแปรแฝง (Square Multiple 
Correlation:SMC) ซึ่งมีคาเทากับคาการรวม (Communality) และพิจารณารวมกับคาความแปรปรวน
ที่สกัดได (Variance Extracted: v )และความเช่ือมั่นของตัวแปรแฝง (Construct  Reliability:  c ) ซึ่ง
ดัชนีเหลานี้ควรมีคาต้ังแต .50 ข้ึนไป (Hair;  et  al.  1995: 642)  จึงจะถือวาตัวแปรมีความเชื่อมั่นใน
การวัด  โดยผลการวิเคราะหขอมูลแสดงดังตาราง 10 
 
ตาราง 10  ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยนืยนัโมเดลการวัดการอบรมเล้ียงดู 
 

Factors   t-value SE   SMC 
RP1 
RP2 

.861 

.727 
15.751 
25.417 

.010 

.010 
.258 
.330 

.724 

.670 
2  = 1.56        df = 1       p = .518       GFI = .989       AGFI = .987        RMSEA = .003 

Construct Reliability: c = .667       Variance Extracted: v = .550          SRMR  = .001 

  
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ภาพประกอบ 10  ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยนัโมเดลการวัดการอบรมเล้ียงดู 
  

.861** 

1.000 a  

.727** 

.258** 

.330** 

 

RP 

 

RP 1 

 

RP 2 
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 จากตาราง 10  และภาพประกอบ 10  ผลการตรวจสอบคุณภาพของโมเดลการวัดตัวแปรแฝง
การอบรมเล้ียงดูพบวาโมเดลมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ โดยคาสถิติไค-สแควร 
( 2 )  มีคาเทากับ1.56 ซึ่งไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p =.518)  คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน 
(GFI) มีคาเทากับ .989  คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนปรับแกแลว (AGFI) มีคาเทากับ.987 ซึ่งมีคาผาน
เกณฑที่กําหนด (>.90) คาดัชนีความคลาดเคล่ือนในการประมาณคาพารามิเตอร (RMSEA) มีคาเทากับ 
.003  คาดัชนีรากมาตรฐานของคาเฉลี่ยกําลังสองของสวนที่เหลือ (SRMR) มีคาเทากับ .001  ซึ่งมีคาผาน
เกณฑที่กําหนด (<.05)  เมื่อพิจารณาคาน้ําหนักองคประกอบมีคาเปนบวกทุกคา โดยมีคาอยูระหวาง 
.727-.861 และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (t>2.58) โดยตัวแปรที่มีน้ําหนักองคประกอบมากที่สุด
ไดแก การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุน (RP1) ( =.861) มีความแปรผันรวมกับตัวแปรแฝงการอบรม
เล้ียงดูรอยละ 72.40 รองลงมาไดแก การอบรมเล้ียงดูแบบใชเหตุผลโดยมีคาความแปรผันรวมกับตัวแปร
แฝงการอบรมเล้ียงดู เทากับรอยละ 72.70 สําหรับคาความคลาดเคล่ือนในการวัดมีคาอยูระหวาง .258 -
.330 โดยดานที่มีคาความแปรผันรวมของตัวแปรสังเกตไดตํ่าสุด และความคลาดเคลื่อนสูงสุดไดแก การ
อบรมเล้ียงดูแบบใชเหตุผล (RP2)  โดยภาพรวมโมเดลการวัดตัวแปรแฝงการอบรมเล้ียงดูมีคาความ
เช่ือมั่นของตัวแปรแฝง ( c )เทากับ .667 และคาความแปรปรวนท่ีสกัดได ( v ) มีคาเทากับ .550 จึง
กลาวโดยรวมไดวาโมเดลการวัดตัวแปรแฝงการอบรมเล้ียงดูมีคุณภาพผานเกณฑที่กําหนด 
 2.3  การตรวจสอบคุณภาพโมเดลการวัดการปลกูฝงจากโรงเรยีน 
  ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดการปลูกฝงจากโรงเรียนดําเนนิการ
เพื่อตรวจสอบความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลการวัดตัวแปรแฝงกับขอมูลเชิงประจักษดวยดัชนีวัด
ความสอดคลองกลมกลืน 2 , GFI, AGFI, RMSEA และSRMR แลวตรวจสอบความเที่ยงตรงของ
โมเดลการวัด  โดยพิจารณาความมีนัยสําคัญของน้ําหนักองคประกอบ (Factor Loading) ซึ่งควรมีคา
สูงและมีนัยสําคัญทางสถิติ นอกจากนี้ยังตรวจสอบความเช่ือมั่นของการวัด (Reliability) ดวยการ
พิจารณาคาสัดสวนความแปรปรวนของตัวแปรสังเกตไดที่อธิบายดวยตัวแปรแฝง (Square Multiple 
Correlation: SMC) ซึ่งมีคาเทากับคาการรวม (Communality) และพิจารณารวมกับคาความแปรปรวน
ที่สกัดได (Variance Extracte: v )และความเชื่อมั่นของตัวแปรแฝง(Construct  Reliability: c ) ซึ่งดัชนี
เหลานี้ควรมีคาต้ังแต .50 ข้ึนไป(Hair;  et  al. 1995:  642) จึงจะถือวาตัวแปรมีความเช่ือมั่นในการวัด  
โดยผลการวิเคราะหขอมูลแสดงดังตาราง 11  
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ตาราง 11  ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยนืยนัโมเดลการวัดการปลูกฝงจากโรงเรียน 
 

Factors   t-value SE   SMC 
SC1 
SC2 

.648 

.751 
16.915 
18.129 

0.02 
0.02 

.454 

.331 
.546 
.669 

2  = 1.240       df = 1       p = .615       GFI = 1.000       AGFI = 1.000       RMSEA = .000 
Construct Reliability: c = .816         Variance Extracted: v = .547           SRMR = .000 

  
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
 
 
 
 
 
 

       ภาพประกอบ  11  ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยนืยนัโมเดลการวัดการปลูกฝงจากโรงเรียน
  

 จากตาราง 11 และภาพประกอบ 11  ผลการตรวจสอบคุณภาพของโมเดลการวัดตัวแปรแฝง
การปลูกฝงจากโรงเรียน พบวา โมเดลมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ  โดยคาสถิติ
ไค-สแควร ( 2 ) มีคาเทากับ 1.240  ซึ่งไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p =.615) คาดัชนีวัดระดับ
ความกลมกลืน (GFI) มีคาเทากับ 1.000 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนปรับแกแลว (AGFI) มีคาเทากับ 
1.000 ซึ่งมีคาผานเกณฑที่กําหนด (>.90) คาดัชนีความคลาดเคล่ือนในการประมาณคาพารามิเตอร 
(RMSEA) มีคาเทากับ .000 คาดัชนีรากมาตรฐานของคาเฉล่ียกําลังสองของสวนที่เหลือ (SRMR) มีคา
เทากับ .000  ซึ่งมีคาผานเกณฑที่กําหนด (<.05)  เมื่อพิจารณาคาน้ําหนักองคประกอบมีคาเปนบวกทุก
คา โดยมีคาอยูระหวาง.648 -.751 และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 (t>2.58) โดยตัวแปรที่มีน้ําหนัก
องคประกอบมากท่ีสุดไดแก การปลูกฝงจากโรงเรียนดานการจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน  (SC2) 
( =.751) มีความแปรผันรวมกับตัวแปรแฝงการปลูกฝงจากโรงเรียน รอยละ 66.90 และการปลูกฝงจาก
โรงเรียนดานการปลูกฝงความรับผิดชอบตอสังคม และสาธารณะ (  =.648)  โดยมีคาความแปรผัน
รวมกับตัวแปรแฝงการปลูกฝงจากโรงเรียนเทากับรอยละ 54.60 สําหรับคาความคลาดเคล่ือนในการวัด

1.000 a  

.648** 

.751** 

.454** 

.331** 

 

SC 

 

SC 1 

 

SC 2 
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มีคาอยูระหวาง.331 - .454  โดยดานที่มีคาความแปรผันรวมของตัวแปรสังเกตไดตํ่าสุด และความคลาด
เคล่ือนสูงสุดไดแก การปลูกฝงจากโรงเรียนดานการปลูกฝงความรับผิดชอบตอสังคม  และสาธารณะ 
(SC2)  โดยภาพรวมโมเดลการวัดตัวแปรแฝงการปลูกฝงจากโรงเรียนมีคาความเช่ือมั่นของตัวแปรแฝง 
( c ) เทากับ .816 และคาความแปรปรวนที่สกัดได ( v ) มีคาเทากับ .547 จึงกลาวโดยรวมไดวาโมเดล
การวัดตัวแปรแฝงการปลูกฝงจากโรงเรียนผานเกณฑที่กําหนด 
 2.4  การตรวจสอบคุณภาพโมเดลการวัดการรับรูความสามารถของตนเกี่ยวกับจิต
สาธารณะ 
  ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการรับรูความสามารถของตนเกี่ยวกับ
จิตสาธารณะดําเนินการเพื่อตรวจสอบความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลการวัดตัวแปรแฝงกับขอมูล
เชิงประจักษ ดวยดัชนีวัดความสอดคลองกลมกลืน 2 ,GFI, AGFI, RMSEA และSRMR แลว
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของโมเดลการวัด โดยพิจารณาความมีนัยสําคัญของน้ําหนักองคประกอบ 
(Factor Loading) ซึ่งควรมีคาสูงและมีนัยสําคัญทางสถิติ นอกจากนี้ยังตรวจสอบความเชื่อมั่นของการ
วัด(Reliability) ดวยการพิจารณาคาสัดสวนความแปรปรวนของตัวแปรสังเกตไดที่อธิบายดวยตัวแปร
แฝง (Square Multiple Correlation: SMC) ซึ่งมีคาเทากับคาการรวม (Communality) และพิจารณา
รวมกับคาความแปรปรวนที่สกัดได (Variance Extracted : v ) และความเช่ือมั่นของตัวแปรแฝง 
(Construct  Reliability : c ) ซึ่งดัชนีเหลานี้ควรมีคาต้ังแต .50 ข้ึนไป (Hair; et  al. 1995:  642) จึงจะ
ถือวาตัวแปรมีความเชื่อมั่นในการวัด  โดยผลการวิเคราะหขอมูลแสดงดังตาราง 12 
 
ตาราง  12  ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยนืยนัโมเดลการวัดการรับรูความสามารถของตนเก่ียวกับ 
      จิตสาธารณะ   
 

Factors   t-value SE   SMC 
SE1 
SE2 

.861 

.778 
25.261 
21.783 

.001 

.002 
.274 
.381 

.726 

.619 
2  = 1.20        df = 1        p = .647        GFI = .997         AGFI = .987        RMSEA = .002 

Construct Reliability: c = .756           Variance Extracted: v =.537          SRMR = .011 

 
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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ภาพประกอบ  12  ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันโมเดลการวัดการรับรูความสามารถ 
       ของตนเกี่ยวกับจิตสาธารณะ  
 
 จากตาราง 12  และภาพประกอบ 12 ผลการตรวจสอบคุณภาพของโมเดลการวัดตัวแปรแฝง
การรับรูความสามารถของตนเก่ียวกับจิตสาธารณะ  พบวาโมเดลมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูล
เชิงประจักษ  โดยคาสถิติไค-สแควร ( 2 ) มีคาเทากับ 1.20  ซึ่งไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p 
=.647) คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) มีคาเทากับ .997คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนปรับแก
แลว (AGFI) มีคาเทากับ .987 ซึ่งมีคาผานเกณฑที่กําหนด (>.90)  คาดัชนีความคลาดเคลื่อนในการ
ประมาณคาพารามิเตอร (RMSEA) มีคาเทากับ .002 คาดัชนีรากมาตรฐานของคาเฉลี่ยกําลังสองของ
สวนที่เหลือ (SRMR) มีคาเทากับ .011 ซึ่งมีคาผานเกณฑที่กําหนด (<.05) เม่ือพิจารณาคาน้ําหนัก
องคประกอบมีคาเปนบวกทุกคา โดยมีคาอยูระหวาง .778 -.816 และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
(t>2.58) โดยตัวแปรที่มีน้ําหนักองคประกอบมากท่ีสุดไดแก การรับรูความสามารถของตนดานการมีสวน
รวมในการดูแลรักษา(SE1)( =.816) มีความแปรผันรวมกับตัวแปรแฝงการรับรูความสามารถของตน
เกี่ยวกับจิตสาธารณะ รอยละ 72.60 รองลงมาไดแก การรับรูความสามารถของตนเกี่ยวกับจิตสาธารณะ
ดานการเคารพสิทธิในการใชของสวนรวม (SE2)( =.778) สําหรับคาความคลาดเคล่ือนในการวัดมีคา
อยูระหวาง .274 -.381 โดยดานที่มีคาความแปรผันรวมของตัวแปรสังเกตไดตํ่าสุด และความคลาดเคล่ือน
สูงสุดไดแก การรับรูความสามารถของตนดานการเคารพสิทธิในการใชของสวนรวม (SE2) โดยภาพรวม
โมเดลการวัดตัวแปรแฝงการรับรูความสามารถของตนเกี่ยวกับจิตสาธารณะ มีคาความเชื่อมั่นของตัวแปร
แฝง ( c ) เทากับ .756  และคาความแปรปรวนที่สกัดได ( v ) มีคาเทากับ .537  จึงกลาวโดยรวมไดวา
โมเดลการวัดตัวแปรแฝงการรับรูความสามารถของตนเกี่ยวกับจิตสาธารณะมีคุณภาพผานเกณฑที่
กําหนด  
 
 
 
 

1.000 a  
.816** 

.778** 

.274 ** 

.381 ** 

 

SE 

 

SE1 

 

SE2 



118 
 

ตอนท่ี 3  การวิเคราะหรปูแบบของปจจัยเชิงสาเหตุที่สงผลตอจิตสาธารณะ 
 การวิเคราะหรูปแบบปจจัยเชิงสาเหตุที่สงผลตอจิตสาธารณะ  เปนการทดสอบรูปแบบ
โครงสรางความสัมพันธตามภาวะสันนิษฐานกับขอมูลเชิงประจักษวามีความสอดคลองกลมกลืนกัน
หรือไม  โดยพิจารณาจากคาสถิติไค-สแควร( 2 ) , คาอัตราสวนไค-สแควรตอองศาอิสระ( 2 /df), 
GFI, AGFI, SRMR, RMSEA, NFI, IFI, CFI, PGFI, PNFI และ CN  โดยมีลําดับการนําเสนอดังนี้ 
   3.1  การตรวจสอบความกลมกลืนของรูปแบบความสัมพันธปจจัยเชิงสาเหตุที่
สงผลตอจิตสาธารณะ 
   3.1.1 การตรวจสอบความกลมกลืนของรูปแบบความสัมพันธเชงิสาเหตุ 
    ผลการตรวจสอบความกลมกลืนของรูปแบบโครงสรางความสัมพันธตามภาวะ
สันนิษฐานกับขอมูลเชิงประจักษกอนปรับรูปแบบ ดําเนินการเพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงของโมเดลที่
สรางข้ึนจากแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  ผลแสดงดังตาราง 13 
 
ตาราง   13  คาสถิติความสอดคลองของโมเดลความสัมพันธปจจัยเชิงสาเหตุที่สงผลตอจิตสาธารณะ  
      ตามภาวะสันนิษฐานกับขอมูลเชิงประจักษกอนการปรับ 
 

 

ประเภทดัชน ี
 

ดัชน ี
 

เกณฑ 
กอนการปรับโมเดล 

คาสถิติ ผลการพิจารณา 
ดัชนีวัดความกลมกลืน
สัมบูรณ 

2 /df 
p value of 2  

GFI 
AGFI 
SRMR 

RMSEA 

<3.00 
>.05 
>.90 
>.90 
<.05 
<.05 

1248.68/187 = 6.677 
.000 
.642 
.756 
.098 
.143 

ไมผานเกณฑ 
ไมผานเกณฑ 
ไมผานเกณฑ 
ไมผานเกณฑ 
ไมผานเกณฑ 
ไมผานเกณฑ 

ดัชนีวัดความกลมกลืน
เชิงเปรียบเทียบ 

NFI 
IFI 
CFI 

 .90 
 .90 
 .90 

.879 

.918 

.918 

ไมผานเกณฑ 
ผานเกณฑ 
ผานเกณฑ 

ดัชนีวัดความกลมกลืน
เชิงประหยัด 

PGFI 
PNFI 

 .90 
 .90 

.711 

.848 
ไมผานเกณฑ 
ไมผานเกณฑ 

ดัชนีระบุขนาดของกลุม
ตัวอยาง 

 

CN 
 

 200 
 

173 
 

ไมผานเกณฑ 
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 จากตาราง 13  การทดสอบความกลมกลืนของรูปแบบความสัมพันธปจจัยเชิงสาเหตุที่สงผล
ตอจิตสาธารณะ ตามภาวะสันนิษฐานกับขอมูลเชิงประจักษ  พบวาคาสถิติไค-สแควร ( 2 ) มีคาเทากับ 
1248.68 ซึ่งมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p value of 2 = .000) ผูวิจัยไดพิจารณาอัตราสวน
ระหวางอัตราสวนไค-สแควรตอองศาอิสระ( 2 /df) รวมดวย เนื่องจากคาไค-สแควรมีความแปรผันไป
ตามขนาดของกลุมตัวอยาง ถาขนาดของกลุมตัวอยางมีขนาดใหญคาไค-สแควรมีแนวโนมที่จะมี
นัยสําคัญทางสถิติ พบวาคาไค-สแควรตอองศาอิสระเทากับ 6.677 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว (<3.00) 
นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาดัชนีวัดความกลมกลืน พบวา ดัชนีวัดความกลมกลืนสัมบูรณ ไดแก GFI มีคา
เทากับ .642  AGFI มีคาเทากับ .756 ซึ่งไมผานเกณฑที่กําหนดไว (>.90) SRMR มีคาเทากับ .098 และ 
RMSEA มีคาเทากับ .143 ซึ่งไมผานเกณฑที่กําหนดไว (<.05) เมื่อพิจารณาดัชนีวัดความกลมกลืนเชิง
เปรียบเทียบพบวา NFI มีคาเทากับ .879  IFI มีคาเทากับ .918 และ CFI มีคาเทากับ.918 ซึ่งผานเกณฑ
ที่กําหนดไว (>.90) เม่ือพิจารณาดัชนีวัดความกลมกลืนเชิงประหยัดพบวา PGFI มีคาเทากับ .711  
และ PNFI มีคาเทากับ .848  ซึ่งไมผานเกณฑที่กําหนดไว ( .90) และเม่ือพิจารณาดัชนีระบุขนาดของ
กลุมตัวอยาง(CN)พบวามีคาเทากับ 173 ซึ่งไมผานเกณฑที่กําหนดไว ( 200) เมื่อพิจารณาโดยรวม
พบวา โมเดลไมสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ จึงตองปรับโมเดลใหมีความสอดคลองกลมกลืนกันมาก
ข้ึน  โดยผูวิจัยไดปรับใหความคลาดเคล่ือนของตัวแปรสังเกตมีความสัมพันธกัน เพื่อใหไดขอมูลที่
สอดคลองกับสภาพความเปนจริงของตัวแปรตางๆซึ่งมีความสัมพันธกันได โดยในการปรับโมเดลจะ
พิจารณาคาเสนอแนะจากโปรแกรมหรือดัชนีปรับโมเดล (Model Modification Indices: MI) รวมกับคา
การเปล่ียนแปลงพารามิเตอรที่คาดหวังมาตรฐาน (Standardized Expected Parameter Change: 
SEPC) จนไดโมเดลที่มีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษตอไป  แสดงดังภาพประกอบ  13 
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ภาพประกอบ  13  รูปแบบโครงสรางความสัมพนัธของปจจัยเชิงสาเหตุที่สงผลตอจิตสาธารณะ 
       กอนการปรับ 
 
  3.1.2 การวิเคราะหอิทธพิลรวม อิทธพิลทางตรง และอิทธิพลทางออม 

   การพิจารณาเฉพาะอิทธพิลทางตรงระหวางแตละตัวแปรแฝงน้ัน ยงัไมสอดคลองกบั
สภาพความเปนจริง ซึ่งตัวแปรตางๆ สามารถสงอิทธิพลทัง้ทางตรงและทางออมตอกัน เพื่อความชัดเจน
ในการสรุปอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุตอตัวแปรผล  ผูวิจยัจึงไดนาํเสนอผลของอิทธพิลจากตัวแปรสาเหตุ
ตอตัวแปรผลออกเปน 3 สวน ไดแก อิทธพิลทางตรง (DE) อิทธพิลทางออม (IE) และอิทธพิลรวม (TE) 
แสดงดังตาราง   14 
 
 
 

RP 

RP1 RP2 

.854** .729** 

.271** .327** 

.102** 

.531** 

RAF RAF 

.000a 

1.000a .348** 

SC 

SC1 SC2 

.361** .246** 

.629** .748** 

.397** 
  .115** 

.775** 

.766** 
PM 

PM1 

PM2 

PM3 

.332** 

.218** 

.485** 

.796** 

.759** 

SE1 SE2 

R2 = .563 
SE 

.283** .368** 

.527** 

.865** 

MR 

MR 

.000a 

1.000a 

.648** 
.437** 

R2 = .517 

.483** 
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ตาราง  14  อิทธิพลทางตรง (Direct effects: DE) อิทธพิลทางออม (Indirect effects: IE)  
       และอิทธพิลรวม (Total effects: TE) กอนการปรับโมเดล 
 

 

ตัวแปรผล 
 

R2 
 

อิทธิพล 
ตัวแปรสาเหตุ 

MR RP RAF SC SE 
 

PM 
 

 
.563 

DE 
IE 
TE 

.648** 
- 

.648** 

   .531** 
   .102** 

.633** 

.348** 
- 

.348** 

.397** 
   .115** 

.512** 

.527** 
- 

.527** 
 

MR 
 

.517 
 

DE 
IE 
TE 

- 
- 
- 

.314** 
- 

.314** 

- 
- 
- 

   .115** 
.- 

    .115** 

- 
- 
- 

 
**  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 

 
 จากตาราง 14 เมื่อพิจารณาจิตสาธารณะ(PM) เปนตัวแปรตามในสมการโครงสรางที่ 1 พบวา 
ไดรับอิทธิพลรวมจากการใหเหตุผลเชิงจริยธรรม (MR) มากที่สุด รองลงมาไดแก  การอบรมเลี้ยงดู 
(RP) การรับรูความสามารถของตนเกี่ยวกับจิตสาธารณะ (SE) การปลูกฝงจากโรงเรียน (SC) และ
สัมพันธภาพระหวางเพื่อน (RAF) โดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .648 .633  .527  .512 และ .348 
ตามลําดับ ซึ่งมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกคา และไดรับอิทธิพลทางตรงจากตัวแปรแฝงการให
เหตุผลเชิงจริยธรรม (MR) มากที่สุด รองลงมาไดแก การอบรมเล้ียงดู (RP) การรับรูความสามารถของ
ตนเกี่ยวกับจิตสาธารณะ (SE) การปลูกฝงจากโรงเรียน (SC) และสัมพันธภาพระหวางเพื่อน (RAF) โดย
มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .648 .531 .527 .397 และ .348 ตามลําดับ ซึ่งมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ทุกคา นอกจากนี้ตัวแปรแฝงจิตสาธารณะ (PM) ไดรับอิทธิพลทางออมจากการอบรมเลี้ยงดู  
(RP) และการปลูกฝงจากโรงเรียน (SC) โดยผานทางตัวแปรแฝงการใหเหตุผลเชิงจริยธรรม (MR)  ซึ่งมี
คาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ.102 และ.115 ตามลําดับ ซึ่งมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยตัวแปร
สาเหตุอธิบายความแปรปรวนของจิตสาธารณะ (PM) ไดรอยละ 56.30 
 เมื่อพิจารณาการใหเหตุผลเชิงจริยธรรม (MR) เปนตัวแปรตามในสมการโครงสรางที่ 2 พบวา 
ไดรับอิทธิพลรวมและอิทธิพลทางตรงจากตัวแปรการอบรมเล้ียงดู (RP) มากที่สุด รองลงมาไดแก การ
ปลูกฝงจากโรงเรียน (SC) โดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .314 และ .115 ตามลําดับ ซึ่งมีนัยสําคัญ



122 
 

ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยตัวแปรสาเหตุอธิบายความแปรปรวนของการใหเหตุผลเชิงจริยธรรม (MR) ได
รอยละ 51.70 
 3.2 การตรวจสอบความกลมกลืนของรูปแบบความสัมพันธเชงิสาเหตุ 
   3.2.1 การตรวจสอบความกลมกลืนของรูปแบบความสัมพันธเชงิสาเหตุ 
   ผลการตรวจสอบความกลมกลืนของรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุตามภาวะ
สันนิษฐานกับขอมูลเชิงประจักษหลังการปรับรูปแบบ ดําเนินการเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของ
โมเดลที่สรางข้ึนจากแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผลแสดงดังตาราง 15 
 
ตาราง  15  คาสถิติความสอดคลองของรูปแบบความสัมพันธเชงิสาเหตุตามภาวะสันนษิฐานกับขอมูล 
       เชิงประจกัษหลังการปรับโมเดล 
 

 

ประเภทดัชน ี
 

ดัชน ี
 

เกณฑ 
หลังการปรับโมเดล 

คาสถิติ ผลการพิจารณา 
ดัชนีวัดความกลมกลืน
สัมบูรณ 

2χ /df 
p value of 2χ  

GFI 
AGFI 
SRMR 

RMSEA 

<3.00 
>.05 
>.90 
>.90 
<.05 
<.05 

341.26/126 = 2.708 
.000 
.974 
.925 
.033 
.031 

ผานเกณฑ 
ไมผานเกณฑ 
ผานเกณฑ 
ผานเกณฑ 
ผานเกณฑ 
ผานเกณฑ 

ดัชนีวัดความกลมกลืน 
เชิงเปรียบเทียบ 

NFI 
IFI 
CFI 

 .90 
 .90 
 .90 

.971 

.985 

.985 

ผานเกณฑ 
ผานเกณฑ 
ผานเกณฑ 

ดัชนีวัดความกลมกลืน 
เชิงประหยัด 

PGFI 
PNFI 

 .90 
 .90 

.549 

.618 
ไมผานเกณฑ 
ไมผานเกณฑ 

ดัชนีระบุขนาดของกลุม
ตัวอยาง 

 

CN 
 

 200 
 

376 
 

ผานเกณฑ 

  
 จากตาราง 15 การทดสอบความกลมกลืนของรูปแบบความสัมพันธปจจัยเชิงสาเหตุที่สงผล
ตอจิตสาธารณะ ตามภาวะสันนิษฐานกับขอมูลเชิงประจักษหลังการปรับรูปแบบ  พบวาคาสถิติไค-
สแควร ( 2 ) มีคาเทากับ 341.26  ซึ่งมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p value of 2 = .000) ผูวิจัยได
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พิจารณาอัตราสวนระหวางอัตราสวนไค-สแควรตอองศาอิสระ( 2 /df) รวมดวย เนื่องจากคาไค-สแควร
มีความแปรผันไปตามขนาดของกลุมตัวอยาง ถาขนาดของกลุมตัวอยางมีขนาดใหญคาไค-สแควรมี
แนวโนมที่จะมีนัยสําคัญทางสถิติ พบวาคาไค-สแควรตอองศาอิสระเทากับ  2.708 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่
กําหนดไว (<3.00) นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาดัชนีวัดความกลมกลืน พบวา ดัชนีวัดความกลมกลืน
สัมบูรณ ไดแก GFI มีคาเทากับ .974  AGFI มีคาเทากับ .925  ซึ่งผานเกณฑที่กําหนดไว (>.90) SRMR 
มีคาเทากับ .033 และ RMSEA มีคาเทากับ .031 ซึ่งผานเกณฑที่กําหนดไว (<.05) เมื่อพิจารณาดัชนีวัด
ความกลมกลืนเชิงเปรียบเทียบพบวา NFI มีคาเทากับ .971 IFI มีคาเทากับ .985 และ CFI มีคาเทากับ 
.985 ซึ่งผานเกณฑที่กําหนดไว (>.90) เม่ือพิจารณาดัชนีวัดความกลมกลืนเชิงประหยัดพบวา PGFI มี
คาเทากับ .549  และ PNFI มีคาเทากับ .618  ซึ่งไมผานเกณฑที่กําหนดไว ( .90) และเมื่อพิจารณา
ดัชนีระบุขนาดของกลุมตัวอยาง(CN)พบวามีคาเทากับ 376  ซึ่งผานเกณฑที่กําหนดไว ( 200) เม่ือ
พิจารณาโดยรวมพบวา โมเดลสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ แสดงดังภาพประกอบ  14 
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ภาพประกอบ 14  รูปแบบความสัมพนัธเชงิสาเหตุของปจจัยที่สงผลตอจิตสาธารณะตามภาวะ  
       สันนษิฐานหลังการปรับโมเดล 

 
  3.2.2 การวิเคราะหอิทธพิลรวม อิทธพิลทางตรง และอิทธิพลทางออม 
   การพิจารณาเฉพาะอิทธิพลทางตรงระหวางแตละตัวแปรแฝงนั้น  ยังไมสอดคลองกับ
สภาพความเปนจริง ซึ่งตัวแปรตางๆ สามารถสงอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออมตอกัน เพื่อความชัดเจน
ในการสรุปอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุตอตัวแปรผล ผูวิจัยจึงไดนําเสนอผลของอิทธิพลจากตัวแปรสาเหตุ
ตอตัวแปรผลออกเปน 3 สวน  ไดแก อิทธิพลทางตรง (DE)  อิทธิพลทางออม (IE) และอิทธิพลรวม (TE)  
แสดงดังตาราง 16 

 
 
 
 

SC1 SC2 

RP 

RP1 RP2 

.852** .716** 

.284** .336** 

.156** 

.546** 

RAF RAF 

.000a 

1.000a .248** 

SC 

.372** .236** 

.649** .755** 

.446** 
  .112** 

.766** 

SE1 SE2 

R2 = .758 

SE 

.269** .326** 

.564** 

.873** 

.769** 

.767** 
PM 

PM1 

PM2 

PM3 

.348** 

.316** 

.451** 

.774** 

.242** MR 

MR 

.000a 

1.000a 

.764** 

  R2 = .614 

.386** 
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ตาราง 16  อิทธิพลทางตรง (Direct effects: DE) อิทธิพลทางออม (Indirect effects: IE)  
       และอิทธพิลรวม (Total effects: TE) หลังการปรับโมเดล 
 

 

ตัวแปรผล 
 

R2 
 

อิทธิพล 
ตัวแปรสาเหตุ 

MR RP RAF SC SE 
 

PM 
 

.758 
DE 
IE 
TE 

.764** 
- 

.764** 

   .546** 
   .156** 

.702** 

.248** 
- 

.248** 

.446** 
   .112** 
 .558** 

.564** 
- 

.564** 
 

MR 
 

.614 
 

DE 
IE 
TE 

- 
- 
- 

.156** 
- 

.156** 

- 
- 
- 

    .112** 
.- 

    .112** 

- 
- 
- 

 

**  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
 

 จากตาราง 16 เมื่อพิจารณาจิตสาธารณะ (PM) เปนตัวแปรตามในสมการโครงสรางที่ 1 
พบวา ไดรับอิทธิพลรวมจากการใหเหตุผลเชิงจริยธรรม (MR) มากที่สุด รองลงมาไดแก การอบรมเล้ียง
ดู (RP) การรับรูความสามารถของตนเกี่ยวกับจิตสาธารณะ (SE) การปลูกฝงจากโรงเรียน (SC) และ
สัมพันธภาพระหวางเพื่อน (RAF) โดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .764 .702  .564 .558 และ .248 
ตามลําดับ ซึ่งมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกคา และไดรับอิทธิพลทางตรงจากตัวแปรแฝงการให
เหตุผลเชิงจริยธรรม (MR)มากที่สุด รองลงมาไดแก การรับรูความสามารถของตนเกี่ยวกับจิตสาธารณะ 
(SE) การอบรมเล้ียงดู (RP) การปลูกฝงจากโรงเรียน (SC) และสัมพันธภาพระหวางเพื่อน (RAF) โดยมี
คาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .764 .564 .546 .446 และ .248 ตามลําดับ ซึ่งมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ.01 ทุกคา นอกจากนี้ตัวแปรแฝงจิตสาธารณะ (PM) ไดรับอิทธิพลทางออมจากการอบรมเล้ียงดู 
(RP) และการปลูกฝงจากโรงเรียน (SC) โดยผานทางตัวแปรแฝงการใหเหตุผลเชิงจริยธรรม (MR) ซึ่งมีคา
สัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .156 และ.112 ซึ่งมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยตัวแปรสาเหตุอธิบาย
ความแปรปรวนของจิตสาธารณะ (PM) ไดรอยละ 75.80 
 เมื่อพิจารณาการใหเหตุผลเชิงจริยธรรม (MR) เปนตัวแปรตามในสมการโครงสรางที่  2  พบวา 
ไดรับอิทธิพลรวมและอิทธิพลทางตรงจากตัวแปรการอบรมเล้ียงดู (RP) มากที่สุด รองลงมา ไดแก การ
ปลูกฝงจากโรงเรียน (SC) โดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .156 และ.112 ตามลําดับ ซึ่งมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ.01 โดยตัวแปรสาเหตุอธิบายความแปรปรวนของการใหเหตุผลเชิงจริยธรรม (MR) ได
รอยละ 61.40 
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 บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
สังเขปความมุงหมาย สมมติฐาน และวิธีการคนควา 
 การวิเคราะหปจจัยเชิงสาเหตุที่สงผลตอจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2 ใน
เขตพื้นที่กรุงเทพมหานครเขต 3 มีวัตถุประสงคของการวิจัยดังนี้ 1) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวาง
ตัวแปรเชิงสาเหตุตาง ๆ ไดแก การอบรมเล้ียงดู  สัมพันธภาพระหวางเพื่อน การปลูกฝงจากโรงเรียน  
การรับรูความสามารถของตนเก่ียวกับจิตสาธารณะ การใหเหตุผลเชิงจริยธรรม กับจิตสาธารณะของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 2) เพื่อตรวจสอบความสอดคลองของรูปแบบโครงสรางความสัมพันธเชิง
สาเหตุของตัวแปรเชิงสาเหตุตางๆ ไดแก การอบรมเล้ียงดู สัมพันธภาพระหวางเพื่อน การปลูกฝงจาก
โรงเรียน การรับรูความสามารถของตนเกี่ยวกับจิตสาธารณะ การใหเหตุผลเชิงจริยธรรม กับขอมูลเชิง
ประจักษ  3) เพื่อศึกษาตัวแปรสาเหตุที่มีอิทธิพลทั้งทางตรง ทางออม และอิทธิพลรวมของตัวแปรเชิง
สาเหตุตางๆ ไดแก การอบรมเลี้ยงดู สัมพันธภาพระหวางเพื่อน การปลูกฝงจากโรงเรียน  การรับรู
ความสามารถของตนเก่ียวกับจิตสาธารณะ การใหเหตุผลเชิงจริยธรรม  กับจิตสาธารณะของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่  2   
 กลุมตัวอยาง เปนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 ของ
โรงเรียนสังกัดสํานักงานการศึกษาข้ันพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต 3  มีจํานวน
โรงเรียน  8  โรงเรียน จํานวนหองเรียน 16 หองเรียน  และจํานวนนักเรียน  645 คน  ซึ่งไดมาโดยการสุม
แบบสองข้ันตอน (Two - Stage Random Sampling)   
 เคร่ืองมือที่ใชมีจํานวน  6  ฉบับ  ซึ่งประกอบดวย แบบสอบถามวัดจิตสาธารณะ  แบบสอบถาม
วัดการอบรมเล้ียงดู แบบสอบถามวัดสัมพันธภาพระหวางเพื่อน แบบสอบถามวัดการปลูกฝงจากโรงเรียน 

แบบสอบถามวัดการรับรูความสามารถของตนเกี่ยวกับจิตสาธารณะ และแบบวัดระดับการใหเหตุผลเชิง
จริยธรรม  ซึ่งมีคาความเชื่อมั่นแตละฉบับเทากับ  .835 .881 .828 .801 .817 และ .768  ตามลําดับ  
  การดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามทั้ง 6 ฉบับ ไปเก็บรวบรวมขอมูลกับ
นักเรียนกลุมตัวอยางจํานวน 660 ฉบับจากนั้นพิจารณาความสมบูรณและความต้ังใจตอบแบบสอบถาม
ไวจํานวน 645 ฉบับ คิดเปนรอยละ 97.73 ของแบบสอบถามทั้งหมด นําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามไป
วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหสถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉล่ีย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  คาสัมประสิทธิ์การ
กระจาย คาความเบ ความโดง และหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของตัวแปร  ซึ่งผลการวิเคราะหคาความ
เบ  ความโดง หลังการปรับเปนคะแนนมาตรฐานแลวพบวา การแจกแจงของขอมูลมีการแจกแจงเปนโคง
ปกติ  จากนั้นดําเนินการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันเพื่อตรวจสอบความสอดคลองกลมกลืนของ
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รูปแบบการวัดตัวแปรแฝงกับขอมูลเชิงประจักษ ซึ่งพบวารูปแบบการวัดตัวแปรแฝงกับขอมูลเชิงประจักษ
มีความสอดคลองกลมกลืนกันโดยเมื่อพิจารณารายตัวแปรแฝง พบวา ทุกรูปแบบการวัดตัวแปรแฝงมี
คุณภาพผานเกณฑที่กําหนดทุกรูปแบบ จากนั้นทําการตรวจสอบรูปแบบโครงสรางความสัมพันธของ
ปจจัยเชิงสาเหตุที่สงผลตอจิตสาธารณะ ตามภาวะสันนิษฐานกับขอมูลเชิงประจักษ โดยพิจารณา
คาสถิติ และดัชนีวัดความกลมกลืน ไดแก ดัชนีวัดความกลมกลืนสัมบูรณ ไดแก 2 , คาอัตราสวนไค-
สแควรตอองศาอิสระ ( 2 /df),  GFI, AGFI, SRMR, RMSEA  ดัชนีวัดความกลมกลืนเชิงเปรียบเทียบ 
ไดแก NFI, IFI, CFI  และดัชนีวัดความกลมกลืนเชิงประหยัด ไดแก PGFI, PNFI 
 
สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาปจจัยเชิงสาเหตุที่สงผลตอการมีจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2 ใน
เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต  3 มีตัวแปรสาเหตุทั้งหมด  5  ตัวแปร ไดแก การอบรมเล้ียงดู
(RP) สัมพันธภาพระหวางเพื่อน (RAF) การปลูกฝงจากโรงเรียน (SC) การรับรูความสามารถของตน
เกี่ยวกับจิตสาธารณะ (SE) และการใหเหตุผลเชิงจริยธรรม (MR) สามารถสรุปผลของการวิจัยไดดังนี้ 
  1. ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางองคประกอบของปจจัยเชิงสาเหตุที่สงผลตอจิต
สาธารณะ พบวา องคประกอบของตัวแปรสาเหตุทุกตัวมีความสัมพันธทางบวกกับองคประกอบของจิต
สาธารณะ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธกันในระดับคอนขางตํ่าถึงปานกลาง  
  2. ผลการตรวจสอบความสอดคลองของรูปแบบโครงสรางความสัมพันธของปจจัยเชิง
สาเหตุที่สงผลตอจิตสาธารณะตามภาวะสันนิษฐานกับขอมูลเชิงประจักษพบวา รูปแบบโครงสราง
ความสัมพันธของปจจัยเชิงสาเหตุตามภาวะสันนิษฐานกอนการดําเนินการปรับรูปแบบไมมีความ
สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ  โดยภายหลังดําเนินการปรับรูปแบบโครงสรางความสัมพันธ แลว
ดําเนินการปรับรูปแบบโครงสรางความสัมพันธใหมพบวา คาสถิติและดัชนีสวนใหญมีคาผานเกณฑที่
กําหนดไว โดยมีคาดังนี้ 2  = 341.26, p value of 2 = .000, 2 /df = 2.708, GFI = .974, AGFI = 
.925,  SRMR = .033, RMSEA = .031, NFI = .971,  IFI = .985,  CFI = .985, PGFI = .549,   PNFI = 
.618,   CN =  376 
  3. ผลการศึกษาอิทธิพลของปจจัยเชิงสาเหตุที่สงผลตอจิตสาธารณะ พบวา รูปแบบ
โครงสรางความสัมพันธของปจจัยสาเหตุตางๆ สามารถอธิบายความแปรปรวนตอจิตสาธารณะไดรอย
ละ 75.80 โดยปจจัยที่มีอิทธิพลโดยรวมตอจิตสาธารณะ มากที่สุดไดแก การใหเหตุผลเชิงจริยธรรม  
รองลงมาไดแก การอบรมเล้ียงดู การรับรูความสามารถของตนเกี่ยวกับจิตสาธารณะ การปลูกฝงจาก
โรงเรียน  และสัมพันธภาพระหวางเพื่อน  โดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .764 .702  .564  .558 และ 
.248 ตามลําดับ และไดรับอิทธิพลทางตรงจากตัวแปรแฝงการใหเหตุผลเชิงจริยธรรม มากที่สุด รองลงมา
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ไดแก การรับรูความสามารถของตนเกี่ยวกับจิตสาธารณะ การอบรมเล้ียงดู การปลูกฝงจากโรงเรียน  และ
สัมพันธภาพระหวางเพื่อน โดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .764 .564 .546 .446 และ.248 ตามลําดับ 
สวนตัวแปรสาเหตุที่มีอิทธิพลทางออมตอจิตสาธารณะมากที่สุดไดแก  การอบรมเล้ียงดู และการปลูกฝง
จากโรงเรียน โดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .156 และ .112 ตามลําดับ 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาปจจัยเชิงสาเหตุที่สงผลตอจิตสาธารณะ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่  2  
ในเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต  3 ตามแนวคิด ทฤษฎี และงานวจิัยที่เกีย่วของซึง่ผูวิจยัใช
เปนกรอบแนวคิดเชิงสมมติฐานในการอธิบายการเกิดจิตสาธารณะ ของนกัเรียนช้ันมธัยมศึกษาปที ่ 2   
พบวา ในเบ้ืองตนรูปแบบโครงสรางความสัมพันธดังกลาวยังไมสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ดวย
เหตุนี้ ผูวิจัยจึงไดดําเนินการปรับรูปแบบโครงสรางความสัมพันธโดยการยอมใหความคลาดเคล่ือนมี
ความสัมพันธกันได ซึ่งสงผลใหขอมูล ตามสภาพความเปนจริงนั้นสอดคลองกับขอตกลงเบ้ืองตนของ
สถิติวิเคราะห และผลการวิเคราะหมีความถูกตองมากข้ึน (นงลักษณ วิรัชชัย. 2542: 182; อางอิงจาก 
Bollen. 1989; Joreskog; & Sorbom. 1989) ประกอบกับการพิจารณาเกณฑคาสถิติและคาดัชนี
ตางๆ คือ ดัชนีตรวจสอบความกลมกลืนเชิงสัมบูรณ (Measure of Absolute Fit) และดัชนีวัดความ
กลมกลืนเชิงเปรียบเทียบ(Incremental Fit Measure) และคา CN (นงลักษณ วิรัชชัย. 2542: 52-60) 
ภายหลังจากการปรับรูปแบบความสัมพันธแลว สงผลใหรูปแบบความสัมพันธที่ทําการปรับมีความ
สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 2 นอกจากนี้ผลการวิจัย พบวา ตัวแปร
สาเหตุตามกรอบแนวคิดทั้ง 5 ตัว ไดแก การอบรมเล้ียงดู  สัมพันธภาพระหวางเพื่อน การปลูกฝงจาก
โรงเรียน การรับรูความสามารถของตนเกี่ยวกับจิตสาธารณะและการใหเหตุผลเชิงจริยธรรม รวมกัน
อธิบายความแปรปรวนของจิตสาธารณะไดรอยละ 75.80 เม่ือพิจารณาอิทธิพลทางตรงและอิทธิพล
ทางออม พบวา การอบรมเล้ียงดูมีอิทธิพลทางตรงตอจิตสาธารณะ และมีอิทธิพลทางออมผานการให
เหตุผลเชิงจริยธรรม  สัมพันธภาพระหวางเพื่อนมีอิทธิพลทางตรงตอจิตสาธารณะ  การปลูกฝงจาก
โรงเรียนมีอิทธิพลทางตรงตอจิตสาธารณะ  และมีอิทธิพลทางออมผานการใหเหตุผลเชิงจริยธรรม  การ
รับรูความสามารถของตนเกี่ยวกับจิตสาธารณะมีอิทธิพลทางตรงตอจิตสาธารณะ  การใหเหตุผลเชิง
จริยธรรม มีอิทธิพลทางตรงตอจิตสาธารณะ  ซึ่งสามารถแยกอภิปรายผลการวิจัยไดดังนี้  
 1. การอบรมเล้ียงดูมีอิทธิพลทางตรงตอจิตสาธารณะ และมีอิทธิพลทางออมตอจิตสาธารณะ
โดยผานการใหเหตุผลเชิงจริยธรรม  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอ 
3.1  ทั้งนี้เนื่องจากสถาบันครอบครัวเปนสถาบันที่มีความสําคัญเปนอันดับแรก  เพราะเปนจุดเร่ิมตนที่จะ
ชวยใหเด็กเกิดจิตสาธารณะเห็นความสําคัญของสวนรวม  ซึ่งถายทอดผานการอบรมเล้ียงดูแบบรัก
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สนับสนุนจะชวยสงเสริมใหเด็กใหความรวมมือกับผูอ่ืนมากข้ึน สวนการอบรมเลี้ยงดูแบบใชเหตุผล  จะ
ทําใหเด็กเกิดการเรียนรู  และทราบถึงส่ิงที่ควรทําและส่ิงที่ไมควรทํา  สถาบันครอบครัวจึงเปนพื้นฐาน
ของสังคม ถาครอบครัวมีแตความคลอนแคลนสังคมก็พลอยคลอนแคลนไปดวย และเด็กที่เติบโตจาก
ครอบครัวที่คลอนแคลนจะมีจิตสํานึกที่คลาดเคล่ือน (รัญจวน  อินทรกําแหง. 2528: 110)  ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของ ธนิดา ทองมีเหลือ และคณะ (2550: 92) ไดศึกษาปจจัยทางจิตสังคมที่สงผลตอจิต
สาธารณะของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบวา  การอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุน  และการ
อบรมเลี้ยงดูแบบใชเหตุผล มีความสัมพันธทางบวกกับจิตสาธารณะของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 การอบรมเล้ียงดู นอกจากมีอิทธิพลทางตรงตอจิตสาธารณะ
แลว ยังมีอิทธิพลทางออมโดยผานการใหเหตุผลเชิงจริยธรรม ทั้งนี้เนื่องจากในทฤษฎีจริยธรรมแทบทุก
ทฤษฎี จะมีขอพาดพิงถึงประสบการณทางสังคมวาเปนตนเหตุของการเร่ิมตน และการเปล่ียนแปลง
จริยธรรมของบุคคลที่สําคัญยิ่ง ถาบุคคลไดรับประสบการณทางสังคมที่คลายคลึงกัน เชน อยูในกลุมคน
ฐานะเดียวกัน หรือไดรับการอบรมเล้ียงดูมาคลายๆ กันบุคคลเหลานี้ก็อาจมีจริยธรรมที่คลายคลึงกันได 
นอกจากนั้นคนที่ไดรับประสบการณที่คลายคลึงกันแตมีความสามารถที่จะรับรูและเขาใจประสบการณ
นั้นไมเทาเทียมกัน ผลกระทบที่เกิดจากประสบการณทางสังคมเดียวกันยอมจะแตกตางกัน ซึ่งอาจมีผล
ตอการพัฒนาจริยธรรมของบุคคลเหลานั้นดวย (ดวงเดือน พันธุมนาวิน. 2524: 9) ในการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนใหโตข้ึนเปนทรัพยากรที่มีคุณภาพไดนั้น ข้ึนอยูกับปจจัยหลายประการ ไดแก ครอบครัว คือ การ
อบรมและเล้ียงดูของบิดามารดาหรือผูปกครอง (ทิพวรรณ ล้ิมสุขนิรันดร. 2535: 2) ซึ่งสอดคลองกับ 
ชมพูนุท  ศรีเสาวลักษณ (2530: บทคัดยอ) ที่ศึกษาพบวา การอบรมเล้ียงดูแบบใชเหตุผลมีความสัมพันธ
ทางบวกกับการใหเหตุผลเชิงจริยธรรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และยังสอดคลองกับ ศิรดา  
นันทะบัน (2549: บทคัดยอ) ที่ศึกษาพบวา การอบรมเล้ียงดูมีความสัมพันธทางบวกกับการใหเหตุผลเชิง
จริยธรรมของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  6 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 2. สัมพันธภาพระหวางเพื่อนมีอิทธิพลทางตรงตอจิตสาธารณะอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอ 3.2 ทั้งนี้เนื่องจากกลุมเพื่อนก็มีอิทธิพลและมีความสําคัญมาก  
บุคคลที่เปนเพื่อนกันก็มักจะมีลักษณะบางประการที่เหมือนกัน   ซึ่งกลุมเพื่อนจะสอนประสบการณใน
เร่ืองความสัมพันธที่เทาเทียมกันกลุมเพื่อนจะสอนใหเด็กไดสัมผัสกับคานิยม และประสบการณตาง ๆ   
กลุมเพื่อนจะมีอิทธิพลสูงสุดในชวงวัยรุนโดยมีลักษณะเปนการถายทอดทางสังคม และการชักจูงที่อาศัย
ความสมัครใจในการยอมรับโดยสมาชิกจะตองยอมรับและปฏิบัติตามคานิยมของกลุม นอกจากนี้กลุม
เพื่อนยังเปนทางออกของเด็กที่ตองการความเปนอิสระจากการควบคุม  กลุมเพื่อนสอนประสบการณใน
เร่ืองความสัมพันธที่เทาเทียมกัน (งามตา  วนินทานนท. 2534) ในการกลอมเกลาทางสังคมเพื่อสราง
จิตสํานึกและพฤติกรรมใหแกสมาชิกสังคมพบวา กลุมเพื่อนมีสวนสําคัญในการถายทอดจิตสํานึกหรือ
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พฤติกรรมที่พึงประสงค (สุพจน  ทรายแกว. 2546) ซึ่งสอดคลองกับจันทิมา  จันทรศักด์ิ (2547: 76) 
ทําการศึกษาพบวา  สัมพันธภาพระหวางเพื่อนมีความสัมพันธทางบวกกับการเขารวมกิจกรรม  ซึ่งการ
เขารวมกิจกรรมนี้เปนสวนหนึ่งของจิตสาธารณะ นอกจากน้ียังสอดคลองกับงานวิจัยของ  พรพรหม  
พรรคพวก (2550: 82-85)  ไดศึกษา  ปจจัยบางประการที่สงผลตอจิตสาธารณะของนักเรียนชวงชั้นที่  4  
ในสหวิทยาเขตกรุงเทพตะวันออก กรุงเทพมหานคร  พบวา  คาน้ําหนักความสําคัญของตัวแปร
สัมพันธภาพระหวางเพื่อนสงผลทางบวกตอจิตสาธารณะของนักเรียน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ  .01 

 3. การปลูกฝงจากโรงเรียนมีอิทธิพลทางตรงตอจิตสาธารณะและมีอิทธิพลทางออมผานตัวแปร
การใหเหตุผลเชิงจริยธรรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอ 3.3 ทั้งนี้
เนื่องจากโรงเรียน เปนสถาบันที่ใกลชิดกับเด็กและเยาวชน  เพราะเด็กจะใชเวลาอยูในสถานศึกษาเปน
เวลาหลายป โดยมีครู ซึ่งเปนผูนําการเปล่ียนแปลงที่สําคัญและเปนบุคคลที่มีโอกาสและเวลามากที่สุด
ในการเสริมสรางคุณลักษณะที่ดีใหกับนักเรียน  สถาบันการศึกษาจึงนับเปนหนวยหนึ่งที่สังคมคาดหวัง  
ใหเปนเครื่องมือในการสรางคนจิตสาธารณะ กลาวคือ  มุงสรางคนที่มีความรู  ความสามารถ  พรอมดวย
คุณสมบัติทางจิตใจที่คํานึงถึงประโยชนตอสวนรวมเปนที่ต้ัง ซึ่งสอดคลองกับ  งามตา  วนินทานนท  
(2534: 144-149) ที่กลาววา โรงเรียนและครูเปนที่อบรมส่ังสอนเด็กทั้งทางวิชาการ รวมถึงคุณธรรมและ
จริยธรรมที่ดีงามดวย  
 4. การรับรูความสามารถของตนเกี่ยวกับจิตสาธารณะ มีอิทธิพลทางตรงตอจิตสาธารณะอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอ 3.4 ซึ่งการรับรูความสามารถของตนมาจาก
ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมของแบนดูรา(Bandura. 1986) จากแหลงที่มาของการรับรูความสามารถของ
ตนมาจาก 4 แหลง คือการประสบความสําเร็จจากการกระทําการสังเกตตัวแบบที่ใชแทนประสบการณ  
การพูดชักจูง และสภาวะทางกาย  ซึ่งจะเห็นไดวาแหลงที่มาของการรับรูความสามารถของตนน้ัน มีที่มา
จากสภาพแวดลอมทางสังคมที่เปนเหมือนส่ิงกระตุนใหบุคคลเกิดการรับรูสามารถของตน ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของ พรพรหม  พรรคพวก  (2550: บทคัดยอ)  ทําการศึกษาปจจัยบางประการที่สงผลตอ
จิตสาธารณะของนักเรียนชวงช้ันที่ 4 ในสหวิทยาเขตกรุงเทพตะวันตก  กรุงเทพมหานคร  พบวา  การ
รับรูความสามารถของตนมีคาน้ําหนักความสําคัญที่สงผลตอจิตสาธารณะ โดยสงผลทางบวกอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และพบวามีความสําคัญที่สุดที่สงผลตอจิตสาธารณะ )663.β(   และ
นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ โกศล มีความดี (2547: บทคัดยอ) ทําการศึกษาปจจัยทางจิต
สังคมที่เกี่ยวของกับจิตสาธารณะของขาราชการตํารวจ ผลการศึกษาพบวา การรับรูความสามารถของ
ตนมีความสัมพันธทางบวกกับจิตสาธารณะของขาราชการตํารวจโดยสงผลทางบวกอยางมีนัยสําคัญ
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ทางสถิติที่ระดับ .05 และการรับรูความสามารถของตนเปนตัวแปรที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการทํานาย
การมีจิตสาธารณะของขาราชการตํารวจ )663.β(    
 5. การใหเหตุผลเชิงจริยธรรม มีอิทธิพลทางตรงตอจิตสาธารณะ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอ 3.5 ทั้งนี้เนื่องจากการใหเหตุผลเชิงจริยธรรม เปนสาเหตุทางจิต
ลักษณะที่เปนสวนลําตนของตนไมจริยธรรม  ซึ่งเปนสาเหตุของพฤติกรรม พฤติกรรมของคนดี คนเกง 
จะเกิดข้ึนไดก็ตอเม่ือบุคคลมีลักษณะพื้นฐานทางจิตที่ดี  ซึ่งบอเกิดของเหตุผลเชิงจริยธรรมนั้น มาจาก
การพัฒนาการเรียนรูในขณะที่เด็กไดมีโอกาสติดตอสัมพันธกับผูอ่ืน (ดวงเดือน พันธุมนาวิน. 2534) 
เหตุผลเชิงจริยธรรม จึงเปนการเห็นผูอ่ืน สวนรวม หลักสากล มากกวาเห็นแกตัว ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของ ฉกาจ ชวยโต และดวงเดือน พันธุมนาวิน (2533: 22-23) ที่กลาววา เหตุผลเชิงจริยธรรมเปนจิต
ลักษณะประเภทหน่ึงที่มีความสําคัญตอพฤติกรรมการทําดีละเวนช่ัวและการทํางานอยางขยันขันแข็งเพือ่
สวนรวมของบุคคลเปนอยางมาก ดังนั้นการที่บุคคลยึดหลักการเพื่อประโยชนสวนรวม แสดงวาบุคคลนั้น
มีเหตุผลเชิงจริยธรรมในข้ันที่สูงกวาผูที่เห็นแกพวกพองอยางเดียวและสูงกวาผูที่เห็นแกประโยชนสวนตน
โดยไมสนใจประโยชนของผูอ่ืนและสวนรวม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ศุภรัตน  ทองออน (2550: 
บทคัดยอ) ทําการศึกษา การศึกษาเปรียบเทียบจิตสํานึกสาธารณะในการอนุรักษทรัพยากรของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และปที่  6 ในจังหวัดปราจีนบุรีที่มีระดับการใชเหตุผลเชิงจริยธรรมตางกันพบวา 
การใหเหตุผลเชิงจริยธรรมสงผลตอจิตสํานึกสาธารณะดานการอนุรักษทรัพยากรน้ําและจิตสํานึกดาน
การอนุรักษพลังงานไฟฟา และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ เจษฎา หนูรุน (2551: 102) ทําการศึกษา 
ปจจัยจิตลักษณะที่สงผลตอจิตสาธารณะของนักเรียนชวงช้ันที่ 3 โรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ผลการวิจัยพบวาการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนสงผลทางบวกตอจิต
สาธารณะดานการเคารพสิทธิอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ขอเสนอแนะ 
 ผลการศึกษาปจจัยเชิงสาเหตุที่สงผลตอจิตสาธารณะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ใน
เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต 3 นําไปสูขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชดังนี้ 

1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
  1.1  ขอเสนอแนะสําหรับครูและผูที่มีสวนเกี่ยวของในสถานศึกษา 
  จากผลการวิจัยพบวาการปลูกฝงจากโรงเรียนมีอิทธิพลทางตรง และอิทธิพลทางออม ตอ
จิตสาธารณะของนักเรียนแตตองอาศัยความรวมมือทั้งผูบริหารและครูทั้งโรงเรียน โดยครูผูสอนอาจจะ
สอดแทรกและสอนใหนักเรียนมีความตระหนักถึงความมีจิตสาธารณะอยูเสมอ ทางโรงเรียนอาจจะ
จัดเปนนโยบายของโรงเรียนวาโรงเรียนจะตองสรางใหทุกคนมีจิตสาธารณะโดยอาจจะจัดกิจกรรม
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บําเพ็ญประโยชนที่สงเสริมใหนักเรียนไดมีกิจกรรมรวมกันมากข้ึน เพื่อที่เสริมสรางจิตสาธารณะ ซึ่งใน
การจัดกิจกรรมอาจจะรวมมือกับผูปกครอง ชวยกันสรางแรงจูงใจใหนักเรียนมีจิตสาธารณะ 
  1.2  ขอเสนอแนะสําหรับผูปกครอง 
   จากผลการวิจัยพบวา การอบรมเล้ียงดูมีอิทธิพลทางตรง และอิทธิพลทางออมตอจิต
สาธารณะของนักเรียน พอแม ผูปกครองควรที่จะสอนใหลูกมีจิตสาธารณะตอสังคมต้ังแตเด็ก  โดยการ
อบรมและปลูกฝงใหลูกกระทําความดีเพื่อสวนรวม โดยพอแม ผูปกครองอาจจะพาลูกเขารวมกิจกรรม
ที่สรางจิตสาธารณะใหแกเด็ก และนอกจากนี้การแสดงออกของการมีจิตสาธารณะของพอแม 
ผูปกครองก็มีสวนสําคัญ เพราะจะทําใหเด็กเกิดการเลียนแบบพฤติกรรมตางๆ ที่พอแม ผูปกครอง
แสดงออก   
  1.3 จากผลการวิจัยในคร้ังนี้พบวาตัวแปรปจจัยที่สงผลทางตรงและมีน้ําหนักความสําคัญ
มากที่สุดตอจิตสาธารณะของนักเรียน  คือ การใหเหตุผลเชิงจริยธรรม ซึ่งตัวแปรดังกลาวเปนตัวแปรที่
เกี่ยวของภายในตนเองทั้งส้ิน ดังนั้นผูมีสวนเกี่ยวของควรใหความสําคัญกับการเสริมสรางและกระตุนให
เกิดคุณลักษณะดังกลาวข้ึนภายในตัวนักเรียนเพื่อเปนการปลูกฝงและสรางจิตสาธารณะใหกับตัว
นักเรียนอยางมั่นคงในระยะยาว  
 2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
  2.1 เนื่องจากการศึกษาปจจัยเชิงสาเหตุที่สงผลตอจิตสาธารณะของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่  2  คร้ังนี้ ผูวิจัยสรางรูปแบบความสัมพันธข้ึนมา โดยบูรณาการทฤษฎีของตัวแปร แนวคิด 
และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับจิตสาธารณะ ดังนั้นในการวิจัยครั้งตอไป ควรศึกษารูปแบบความสัมพันธ
เชิงสาเหตุของปจจัยที่สงผลตอจิตสาธารณะกับกลุมตัวอยางที่แตกตางกันออกไป เชน นักเรียนในระดับ
ชวงชั้นที่  4 หรือระดับอุดมศึกษา ก็จะทําใหไดขอมูลที่หลากหลายนาสนใจ และเปนประโยชนตอการ
พัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชนตอไป 
  2.2 เนื่องจากจิตสาธารณะเปนคุณลักษณะที่สามารถพัฒนาการเกิดข้ึนไดตลอด ดังนั้น
ควรมีการศึกษาระยะยาว เพื่อศึกษาการเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนในตัวแปรตาง ๆ ของรูปแบบความสัมพันธ
ของปจจัยเชิงสาเหตุที่สงผลตอจิตสาธารณะตามพัฒนาการของนักเรียน 
  2.3  เนื่องจากผลการวิจัยพบวาตัวแปรปจจัยทั้ง 5 ตัวแปร สามารถรวมกันอธิบายความ
แปรปรวนของจิตสาธารณะไดรอยละ 75.80  ดังนั้นควรมีการนําตัวแปรปจจัยทั้ง 5 ตัวแปรไปศึกษาใน
รูปแบบของการวิจัยเชิงทดลอง  
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ตาราง  17  คาดัชนีความสอดคลอง (IOC)  ของแบบสอบถามวัดจิตสาธารณะ 
 

ขอที่ IOC ผลการคัดเลอืก ขอที่ IOC ผลการคัดเลอืก 
1 1 คัดเลือกไว 17 1 คัดเลือกไว 
2 0.6 คัดเลือกไว 18 1 คัดเลือกไว 
3 1 คัดเลือกไว 19 0.4 ตัดทิ้ง 
4 0.8 คัดเลือกไว 20 1 คัดเลือกไว 
5 0.8 คัดเลือกไว 21 1 คัดเลือกไว 
6 1 คัดเลือกไว 22 0.4 ตัดทิ้ง 
7 1 คัดเลือกไว 23 1 คัดเลือกไว 
8 1 คัดเลือกไว 24 1 คัดเลือกไว 
9 1 คัดเลือกไว 25 1 คัดเลือกไว 

10 1 คัดเลือกไว 26 1 คัดเลือกไว 
11 1 คัดเลือกไว 27 0.8 คัดเลือกไว 
12 1 คัดเลือกไว 28 0.8 คัดเลือกไว 
13 1 คัดเลือกไว 29 1 คัดเลือกไว 
14 1 คัดเลือกไว 30 1 คัดเลือกไว 
15 1 คัดเลือกไว 31 1 คัดเลือกไว 
16 0.8 คัดเลือกไว 32 1 คัดเลือกไว 
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ตาราง  18  คาดัชนีความสอดคลอง (IOC)  ของแบบสอบถามวัดการอบรมเลี้ยงดู 
 

ขอที่ IOC ผลการคัดเลอืก ขอที่ IOC ผลการคัดเลอืก 
1 1 คัดเลือกไว 12 1 คัดเลือกไว 
2 0.6 คัดเลือกไว 13 1 คัดเลือกไว 
3 1 คัดเลือกไว 14 0.4 ตัดทิ้ง 
4 0.8 คัดเลือกไว 15 1 คัดเลือกไว 
5 0.8 คัดเลือกไว 16 1 คัดเลือกไว 
6 1 คัดเลือกไว 17 0.4 ตัดทิ้ง 
7 1 คัดเลือกไว 18 1 คัดเลือกไว 
8 1 คัดเลือกไว 19 1 คัดเลือกไว 
9 1 คัดเลือกไว 20 1 คัดเลือกไว 

10 1 คัดเลือกไว 21 1 คัดเลือกไว 
11 0.8 คัดเลือกไว 22 0.6 คัดเลือกไว 
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ตาราง 19 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC)  ของแบบสอบถามวัดสัมพันธภาพระหวางเพื่อน 
 

ขอที่ IOC ผลการคัดเลอืก ขอที่ IOC ผลการคัดเลอืก 
1 1 คัดเลือกไว 8 1 คัดเลือกไว 
2 1 คัดเลือกไว 9 1 คัดเลือกไว 
3 0.8 คัดเลือกไว 10 0.8 คัดเลือกไว 
4 0.8 คัดเลือกไว 11 1 คัดเลือกไว 
5 1 คัดเลือกไว 12 1 คัดเลือกไว 
6 1 คัดเลือกไว 13 0.8 คัดเลือกไว 
7 1 คัดเลือกไว    

 
ตาราง 20 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC)  ของแบบสอบถามวัดการปลูกฝงจากโรงเรียน 
 

ขอที่ IOC ผลการคัดเลอืก ขอที่ IOC ผลการคัดเลอืก 
1 1 คัดเลือกไว 8 1 คัดเลือกไว 
2 1 คัดเลือกไว 9 1 คัดเลือกไว 
3 0.8 คัดเลือกไว 10 0.8 คัดเลือกไว 
4 0.8 คัดเลือกไว 11 1 คัดเลือกไว 
5 1 คัดเลือกไว 12 1 คัดเลือกไว 
6 1 คัดเลือกไว 13 0.8 คัดเลือกไว 
7 1 คัดเลือกไว    
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ตาราง 21 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC)  ของแบบสอบถามวัดการรับรูความสามารถของตน 
      เกี่ยวกับจิตสาธารณะ 
 

ขอที่ IOC ผลการคัดเลอืก ขอที่ IOC ผลการคัดเลอืก 
1 1 คัดเลือกไว 10 0.4 ตัดทิ้ง 
2 1 คัดเลือกไว 11 1 คัดเลือกไว 
3 0.8 คัดเลือกไว 12 0.8 คัดเลือกไว 
4 0.8 คัดเลือกไว 13 0.8 คัดเลือกไว 
5 1 คัดเลือกไว 14 1 คัดเลือกไว 
6 1 คัดเลือกไว 15 1 คัดเลือกไว 
7 
8 
9 

1 
0.4 
0.8 

คัดเลือกไว 
ตัดทิ้ง 

คัดเลือกไว 

16 
17 
18 

0.4 
1 
1 

ตัดทิ้ง 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 

 
 
ตาราง  22 คาดัชนีความสอดคลอง  (IOC)  ของแบบวัดระดับการใหเหตุผลเชิงจริยธรรม 
 

ขอที่ IOC ผลการคัดเลอืก ขอที่ IOC ผลการคัดเลอืก 
1 1 คัดเลือกไว 9 1 คัดเลือกไว 
2 1 คัดเลือกไว 10 1 คัดเลือกไว 
3 1 คัดเลือกไว 11 1 คัดเลือกไว 
4 1 คัดเลือกไว 12 1 คัดเลือกไว 
5 1 คัดเลือกไว 13 1 คัดเลือกไว 
6 1 คัดเลือกไว 14 1 คัดเลือกไว 
7 1 คัดเลือกไว 15 1 คัดเลือกไว 
8 1 คัดเลือกไว    
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ตาราง 23 คาอํานาจจําแนกของแบบสอบถามวัดจิตสาธารณะ 
 
ขอที่ r ผลการคัดเลอืก ขอที่ r ผลการคัดเลอืก 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

11 
12 
13 
14 
15 

.2981 

.4498 

.2798 

.3318 

.4012 

.3513 

.4217 

.3962 

.3465 

.2428 

.2889 

.4891 

.3909 

.3533 

.3397 

นําไปใช 
นําไปใช 
นําไปใช 
นําไปใช 
นําไปใช 
นําไปใช 
นําไปใช 
นําไปใช 
นําไปใช 
นําไปใช 
นําไปใช 
นําไปใช 
นําไปใช 
นําไปใช 
นําไปใช 

16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

.5764 

.3430 

.2717 

.3828 

.3328 

.3228 

.3439 

.3619 

.3109 

.4032 

.2248 

.4355 

.3076 

.2828 

.2708 

นําไปใช 
นําไปใช 
นําไปใช 
นําไปใช 
นําไปใช 
นําไปใช 
นําไปใช 
นําไปใช 
นําไปใช 
นําไปใช 
นําไปใช 
นําไปใช 
นําไปใช 
นําไปใช 
นําไปใช 

คาความเชื่อมัน่ทัง้ฉบับ คือ  .8354 
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ตาราง  24 คาอํานาจจําแนก (r) ของแบบสอบถามวัดการอบรมเลี้ยงดู 
 
ขอที่ r ผลการคัดเลอืก ขอที่ r ผลการคัดเลอืก 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

.4946 

.5248 

.4786 

.4022 

.4966 

.6163 

.0710 

.5856 

.4180 

.3803 

นําไปใช 
นําไปใช 
นําไปใช 
นําไปใช 
นําไปใช 
นําไปใช 
ตัดทิ้ง 
นําไปใช 
นําไปใช 
นําไปใช 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

.3888 

.6301 

.1724 

.5625 

.6622 

.4966 

.5976 

.4774 

.3672 

.5341 

นําไปใช 
นําไปใช 
ตัดทิ้ง 
นําไปใช 
นําไปใช 
นําไปใช 
นําไปใช 
นําไปใช 
นําไปใช 
นําไปใช 

คาความเชื่อมัน่ทัง้ฉบับ คือ .8808 
 
 
ตาราง 25 คาอํานาจจําแนก (r) ของแบบสอบถามวัดสัมพันธภาพระหวางเพื่อน 
 
ขอที่ r ผลการคัดเลอืก ขอที่ r ผลการคัดเลอืก 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

.4866 

.6052 

.5223 

.5469 

.4579 

.4641 

.6125 

.5513 

นําไปใช 
นําไปใช 
นําไปใช 
นําไปใช 
นําไปใช 
นําไปใช 
นําไปใช 
นําไปใช 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
 

.4314 

.3551 

.2247 

.5117 

.4214 

.2796 

.4389 
 

นําไปใช 
นําไปใช 
นําไปใช 
นําไปใช 
นําไปใช 
นําไปใช 
นําไปใช 

 

คาความเชื่อมัน่ทัง้ฉบับ คือ  .8282 
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ตาราง 26 คาอํานาจจําแนก (r) ของแบบสอบถามวัดการปลูกฝงจากโรงเรียน 
 
ขอที่ r ผลการคัดเลอืก ขอที่ r ผลการคัดเลอืก 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

.3800 

.4768 

.3821 

.5584 

.5354 

.5264 

.3768 

นําไปใช 
นําไปใช 
นําไปใช 
นําไปใช 
นําไปใช 
นําไปใช 
นําไปใช 

8 
9 
10 
11 
12 
13 
 

.2378 

.5330 

.5146 

.3329 

.3692 

.4622 
 

นําไปใช 
นําไปใช 
นําไปใช 
นําไปใช 
นําไปใช 
นําไปใช 

 

คาความเชื่อมัน่ทัง้ฉบับ คือ  . 8013 
 
ตาราง 27 คาอํานาจจําแนก (r) แบบสอบถามวัดการรับรูความสามารถของตน 
      เกี่ยวกับจิตสาธารณะ 
 
ขอที่ r ผลการคัดเลอืก ขอที่ r ผลการคัดเลอืก 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

.2707 

.3994 

.3973 

.4580 

.5317 

.1863 

.5475 

.4810 
 

นําไปใช 
นําไปใช 
นําไปใช 
นําไปใช 
นําไปใช 
ตัดทิ้ง 
นําไปใช 
นําไปใช 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
 

.5417 

.3369 

.5339 

.5403 

.4357 

.3629 

.4278 
 

นําไปใช 
นําไปใช 
นําไปใช 
นําไปใช 
นําไปใช 
นําไปใช 
นําไปใช 

 

คาความเชื่อมัน่ทัง้ฉบับ คือ  .8168 
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ตาราง 28 คาอํานาจจําแนก (r) แบบสอบถามวัดการใหเหตุผลเชิงจริยธรรม 
 
ขอที่ r ผลการคัดเลอืก ขอที่ r ผลการคัดเลอืก 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

.4656 

.4726 

.5133 

.5123 

.2569 

.3051 

.3507 

.2969 
 

นําไปใช 
นําไปใช 
นําไปใช 
นําไปใช 
นําไปใช 
นําไปใช 
นําไปใช 
นําไปใช 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
 

.4114 

.5023 

.4164 

.3445 

.4260 

.4807 

.4210 
 

นําไปใช 
นําไปใช 
นําไปใช 
นําไปใช 
นําไปใช 
นําไปใช 
นําไปใช 

 

คาความเชื่อมัน่ทัง้ฉบับ คือ  . 7684 
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ภาคผนวก ค 
แบบสอบถามที่ใชในการวิจัย 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
เรื่อง     ปจจัยเชิงสาเหตุที่สงผลตอการมีจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2   
           ในเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต  3  

ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม   
1.  เพศ 

    � ชาย             � หญิง 
 

2. โรงเรียน……………………………………………… 
 
คําชี้แจง    
 1. แบบสอบถามมีจํานวน  6  ฉบับ  ดังนี้   
  ฉบับที่  1  แบบสอบถามวัดจิตสาธารณะ    จํานวน  30  ขอ 
  ฉบับที่  2  แบบสอบถามวัดการอบรมเล้ียงดู    จํานวน  18  ขอ 
  ฉบับที่  3  แบบสอบถามวัดสัมพันธภาพระหวางเพื่อน  จํานวน  15  ขอ 
  ฉบับที่  4  แบบสอบถามวัดการปลูกฝงจากโรงเรียน   จํานวน  13  ขอ 
  ฉบับที่  5  แบบสอบถามวัดการรับรูความสามารถของตน  จํานวน  14  ขอ 
  ฉบับที่  6  แบบวัดระดับการใหเหตุผลเชิงจริยธรรม   จํานวน  15  ขอ   
 
 2. ขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถามใชเพื่อการวิจัยเทานั้น ไมสงผลตอการเรียนของ
นักเรียน ไมวาทางตรงหรือทางออม และจะรักษาเปนความลับ จึงขอใหนักเรียนตอบดวยความเปนจริง 
 3.  ขอใหนักเรียนอานคําช้ีแจงของแบบสอบถามใหเขาใจแลวตอบแบบสอบถามใหครบถวน  
และตรงกับความรูสึกหรือการปฏิบัติของนักเรียน  เพื่อความสมบูรณของแบบสอบถามฉบับนี้ที่จะ
สามารถนําไปใชวิเคราะหในการทําวิจัยเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด 
                
 
        ขอขอบคุณนักเรียนที่ใหความรวมมือมา ณ โอกาสนี้ 

   นางสาวจุฑาพร    นาครอด  
นิสิตปริญญาโท  สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางการศึกษา 
      คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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คําชี้แจง   ใหนักเรียนอานและพิจารณาขอความที่กําหนดใหแตละขอวานักเรียนเห็นดวยหรือตรงกับการ
ปฏิบัติระดับใด เมื่อพิจารณาแลวโปรดทําเคร่ืองหมาย    ลงในชองทางขวามือใหตรงกับความคิดเห็น
หรือการปฏิบัติ    
 
 

 
ขอ 

 
ขอความ 

ระดับความคิดเห็น /ระดับการปฏิบัติ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

 
1. 

ดานความตระหนักถึงปญหาท่ีเกิดขึ้นตอสวนรวม 
นักเรียนคิดวาการดูแลรักษาความสะอาดในบริเวณ
โรงเรียนเปนหนาที่ของทุกคน 

   
 
 

  

2.  นักเรียนอยากมีสวนรวมในการรักษาสมบัติสวนรวมของ
โรงเรียน 

     

3.  นักเรียนทํานิ่งเฉยถาปญหาที่เกิดข้ึนไมไดสงผลกระทบ
โดยตรงตอขาพเจา 

     

4.  นักเรียนคิดวาไมมีความจําเปนที่ทางโรงเรียนรณรงคให
นักเรียนชวยกันรักษาสมบัติสวนรวมของโรงเรียน   

     

5. นักเรียนใหความสนใจและพยายามหาทางแกไขปญหา
ส่ิงแวดลอมในโรงเรียนที่เกิดจากการทิ้งขยะไมเปนที่ 

     

6.  เม่ือนักเรียนไดฟงขาวการทําใหสมบัติสวนรวมเสียหาย  
ขาพเจารูสึกไมสบายใจ 

     

7. 
 

นักเรียนคิดวาปญหาการทิ้งขยะไมถูกที่  จะสงผลกระทบ
ตอส่ิงแวดลอมของโรงเรียน 

     

8. หากทางโรงเรียนจัดกิจกรรมอาสาข้ึน นักเรียนพรอมที่จะ
เขารวม 

     

9.  นักเรียนรูสึกสบายใจเม่ือไดเปนสวนหนึ่งในการดูแล
รักษาของสวนรวมของโรงเรียน 

     

10.  ปญหาการเขียนขีด โตะ – เกาอ้ีจะไมสามารถแกไขไดถา
นักเรียนไมใหความรวมมือ 

     

แบบสอบถามวัดจิตสาธารณะ 
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ขอ 

 
ขอความ 

ระดับความคิดเห็น /ระดับการปฏิบัติ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

 
11. 

ดานการมีสวนรวมในการดูแลรักษา 
นักเรียนไมวาดรูปและเขียนขอความใด ๆ ลงบนโตะ – 
เกาอี้ในหองเรียน 

   
 
 

  

12. ถานักเ รียนเห็นเพื่อนในกลุมกําลังจะฉีกหนังสือของ
หองสมุด  นักเรียนเขาไปหามไมใหทําเชนนั้น    

     

13. ถานักเรียนเห็นกอกน้ําชํารุด นักเรียนแจงใหอาจารยทราบ       

14. นักเรียนเคยพับมุมหรือทําสัญลักษณลงบนหนังสือ 
ที่ยืมจากหองสมุด    

     

15. นักเรียนเคยเขียนหรือทําสัญลักษณลงบนอุปกรณกีฬาของ
โรงเรียน   

     

16. เม่ือเห็นเพื่อนสนิทขีดเขียนหนังสือของหองสมุด  นักเรียน
รีบตักเตือนเพื่อน  

     

17. ถานักเรียนเดินผานหองที่มีไฟเปดอยู  และไมพบใครอยูใน
หอง นักเรียนเดินไปปดไฟ   

     

18. นักเรียนชอบนั่งโยกเกาอ้ี        

19.  นักเรียนเก็บอุปกรณกีฬาเขาที่ทุกคร้ัง        

20. เม่ือรับประทานอาหารเสร็จ นักเรียนเก็บภาชนะไวยังที่เก็บ        

 
21. 

ดานการเคารพสิทธิในการใชของสวนรวม 
ถามีคนตองการใชโตะอาหาร  นักเรียนรีบรับประทานอาหาร
แลวลุกจากโตะ 

     

22. ถาในหองสมุดมีคนจํานวนมาก และขาง ๆ นักเรียนมีที่วาง 
นักเรียนขยับใหเพื่อนนั่งดวย  

     

23.  นักเรียนไมเคยแซงคิวขณะซ้ืออาหาร       

24.  นักเรียนเคยนําหนังสือเลมที่หายาก  ไปซอนไวที่ชั้นวาง
หนังสืออ่ืน     
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ขอ 

 
ขอความ 

ระดับความคิดเห็น /ระดับการปฏิบัติ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

25. นักเรียนหยิบเอกสารประกอบการเรียนที่ครูแจกเกิน
จํานวนที่กําหนด 

     

26. นักเรียนทําสัญลักษณลงบนอุปกรณกีฬา เพื่อจะไดใชใน
ชั่วโมงตอไป    

     

27. นักเรียนวางส่ิงของ เพื่อจองที่นั่งในหองสมุด      

28. นักเรียนเคยนําอุปกรณในการจัดกิจกรรมของหองเรียนมา
เปนของตน   

     

29. นักเรียนและกลุมเพื่อนจับจอง มานั่ง  เพื่อใชเปนที่นั่ง
กลุม    

     

30. ถาบังเอิญหยิบอุปกรณเย็บกระดาษติดกลับไปบาน 
นักเรียนจะรีบนํามาคืน      
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คําชี้แจง  ใหนักเรียนอานและพิจารณาขอความที่กําหนดใหแลวโปรดทําเคร่ืองหมาย   ลงในชองทาง
ขวามือของขอความนั้นในแบบสอบถามที่ตรงกับความเปนจริงของนักเรียน   
 

 
ขอ 

 
ขอความ 

ระดับความเปนจริง 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

 
1. 

การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุน 
พอแมอนุญาตใหนักเรียนรวมกิจกรรมนอกสถานที่ที่ทาง
โรงเรียนจัดข้ึน   

     

2.  พอแมตองการใหนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมแทบทุก
อยางที่สนใจ   

     

3.  ไมวานักเรียนจะทําอะไรพอแมจะใหความชวยเหลือ       

4.  พอแมสนับสนุนใหนักเรียนรวมกิจกรรมของโรงเรียน      

5. เมื่อนักเรียนริเร่ิมทําการส่ิงใดก็ตาม  พอแมจะไมใหการ
สนับสนุน หรือไมใหกําลังใจ  

     

6.  เมื่อนักเรียนทําอะไรใหม ๆ  พอแมคอยใหกําลังใจและแนะนํา        

7. พอแมมักไมเปดโอกาสใหนักเรียนทําอะไรตามลําพัง      

8. พอแมใหรางวัลหรือคําชมเชยเม่ือนักเรียนทําส่ิงตาง ๆ 
สําเร็จ 

     

9. นักเรียนมีโอกาสทําส่ิงตาง ๆ ที่พอแมเห็นวาถูก      

 
10. 

การอบรมเลี้ยงดูแบบใชเหตุผล 
พอแมจะอธิบายวานักเรียนทําผิดอะไรกอนลงโทษ 

     

11.  เมื่อนักเรียนมีปญหา  พอแมใหคําปรึกษา  และขอเสนอแนะ        

12.  เมื่อนักเรียนแสดงความคิดเห็น  พอแมคอยรับฟง       

13. พอแมยินดีใหความคิดเห็น  เมื่อนักเรียนตองการคําปรึกษา       

14. พอแมจะตําหนิถานักเรียนโตแยงแสดงเหตุผล      

15. เมื่อนักเรียนมีปญหากับเพื่อนพอแมใหคําปรึกษา      

 

แบบสอบถามวัดการอบรมเลี้ยงดู 
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ขอ 

 
ขอความ 

ระดับความเปนจริง 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

16.  กอนที่พอแมจะอบรมส่ังสอน ทานจะบอกถึงความสําคัญ
ของเร่ืองนั้น ๆ 

     

17. พอแมคอยเตือนใหนักเรียนชวยดูแลรักษาของสวนรวม        

18. พอแมใหขอคิดเกี่ยวกับส่ิงที่นักเรียนทํา      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



163 
 

 

 
 

คําชี้แจง   ใหนักเรียนอานขอความแลวโปรดทําเคร่ืองหมาย     ลงในชองทางขวามือชองใดชองหนึ่ง
ที่ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนมากที่สุด   
 

 
ขอ 

 
ขอความ 

ระดับความเปนจริง 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

1. นักเรียนทํากิจกรรมตาง ๆ  กับเพื่อนอยางสนิทสนม      

2.  นักเรียนยอมรับฟงความคิดเห็นของเพื่อนวาเปนความคิดที่ดี      

3.  นักเรียนทํางานและรวมกิจกรรมกับเพื่อนไดดี      

4.  นักเรียนสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนได      

5. เพื่อน ๆ ยอมรับฟงความคิดเห็นของนักเรียน      

6.  เมื่อเลิกเรียนนักเรียนมีกิจกรรมรวมกับเพื่อนๆ      

7. เพื่อน ๆ  คอยเปนหวงและดูแลนักเรียน      

8. หากนักเรียนมีความคิดเห็นขัดแยงกับเพื่อน ขาพเจาสามารถ
พูดใหเพื่อนเขาใจได 

     

9. เมื่อเพื่อนเกิดปญหานักเรียนคอยใหกําลังใจ  และให
คําปรึกษา  

     

10. เม่ือนักเรียนไมเขาใจเร่ืองใด  เพื่อนชวยอธิบายใหขาพเจา        

11. นักเรียนรูสึกวาตนเองไมไดรับการชวยเหลือ และ
คําแนะนําที่ดีจากเพื่อน ๆ   

     

12.  เมื่อไดรับมอบหมายใหทํางานรวมกบัเพื่อน นักเรียนทาํอยาง
เต็มความสามารถ   

     

13.  นักเรียนมีความสุข เมื่อไดใหความชวยเหลือเพื่อน        

14.  นักเรียนขออนุญาตเพื่อนกอนหยิบส่ิงของของเพื่อน       

15. ในการทํางานกลุม นักเรียนเต็มใจทําตามขอตกลงกลุม       

 
 
 
 

แบบสอบถามสัมพันธภาพระหวางเพื่อน 
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คําชี้แจง    ใหนักเรียนอานและพิจารณาขอความที่กําหนดให  แลวโปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงใน
ชองทางขวามือของขอความนั้นที่ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียน   
 

 
ขอ 

 
ขอความ 

ระดับความเปนจริง 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

 
  1. 

การปลูกฝงความรับผิดชอบตอสังคม  และสาธารณะ   
นักเรียนไดรับการฝกใหใชสมบัติสวนรวมของโรงเรียน
อยางระมัดระวัง 

     

2. ครูอธิบายใหเห็นโทษของการไมชวยดูแลรักษาสมบัติสวนรวม       

3.  ทางโรงเรียนกําหนดกฎลงโทษ สําหรับนักเรียนที่ทิ้งขยะไมถูกที่       

4.  นักเรียนเห็นแบบอยางที่ดีจากครูและบุคลากรภายในโรงเรียน       

5. ครูตักเตือนและอบรมทันทีเม่ือเห็นนักเรียนประพฤติไม
เหมาะสม  

     

6. ครูชี้ใหเห็นคุณคาของการรับผิดชอบในเร่ืองสวนรวม       

7. ครูแสดงความช่ืนชมเมื่อนักเรียนทําความดี หรือทํา
ประโยชนแกสวนรวม 

     

8. ครูคอยเตือนใหนักเรียน ปดไฟกอนออกจากหองเรียน        

 
9. 

การจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน 
ทางโรงเรียนสนับสนุนใหนักเรียนจัดกิจกรรมเพื่อทําประโยชน
แกสวนรวม   

     

10. นักเรียนมีโอกาสไดเขารวมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนที่
ทางโรงเรียนจัดข้ึน   

     

11. ทางโรงเรียนใหรางวัลแกนักเรียนที่ชนะการจัดกิจกรรม
เพื่อสาธารณะประโยชน 

     

12. ทางโรงเรียนจัดใหมีการประกวดการรักษาความสะอาด
และรักษาสมบัติสวนรวมของหองเรียน 

     

13. ทางโรงเรียนไมสนับสนุนใหนักเรียนเขารวมกิจกรรมที่
ชุมชนจัดข้ึน 

     

 

แบบสอบถามวัดการปลูกฝงจากโรงเรียน 
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คําชี้แจง  ใหนักเรียนอานและพิจารณาขอความที่กําหนดให แลวโปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงในชองทาง
ขวามือของขอความนั้นในแบบสอบถาม   ที่ตรงกับความรูสึกหรือการปฏิบัติของนักเรียนมากที่สุด   
 

 
ขอ 

 
ขอความ 

ระดับความเปนจริง 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

 
 

1. 

การรับรูความสามารถของตนเกี่ยวกับจิตสาธารณะ
ดานการมีสวนรวมในการดูแลรักษา   
นักเรียนกลาตักเตือนเพื่อนเมื่อเห็นเพื่อนขีดเขียนโตะ 

     

2.  นักเรียนมั่นใจวาตนเองไมทําหนังสือที่ยืมจากหองสมุด
ชํารุด     

     

3.  นักเรียนสามารถเก็บอุปกรณกีฬาเขาที่ โดยไมตองใหครูส่ัง      

4.  เมื่อตองการเคลื่อนยายเกาอ้ี นักเรียนยกเกาอ้ีโดยไมลาก
ใหพื้นเปนรอย 

     

5. นักเรียนรูสึกอายเมื่อเก็บขยะตามทางเดินไปทิ้งในถัง      

6.  นักเรียนมั่นใจวาจะปดไฟทุกคร้ัง เมื่อออกจากหองเรียน
เปนคนสุดทาย 

     

7.  นักเรียนม่ันใจวาสามารถรักษาความสะอาดโตะ – เกาอ้ี 
ในบริเวณโรงเรียนได 

     

 
 

8.  

การรับรูความสามารถของตนเกี่ยวกับจิตสาธารณะดาน
การเคารพสิทธิในการใชของสวนรวม 
นักเรียนสามารถนําหนังสือที่ยืมจากหองสมุด สงทันตาม
กําหนดเวลา   

     

9. นักเรียนมั่นใจวาจะหยิบหนังสือพิมพอานครั้งละ  1 ฉบับ      

10. นักเรียนมั่นใจวาเมื่อพบสิ่งของที่เปนของโรงเรียน นักเรียน
นําคืนครู 

     

 
 
 
 

แบบสอบถามวัดการรับรูความสามารถของตนเก่ียวกับจิตสาธารณะ 
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ขอ 

 
ขอความ 

ระดับความเปนจริง 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

11.  เมื่อคนอ่ืนมาตอแถวเพื่อใชโทรศัพท  นักเรียนไมมั่นใจวา
จะรีบพูดธุระใหเสร็จ 

     

12.  นักเรียนมัน่ใจวาจะปฏิบัติตามกฎเม่ือเขาไปใชหองส่ือ , 
หองวิทย, หองซาวแลปด 

     

13.  นักเรียนมั่นใจวาจะไมสงเสียงดังเมื่อเขาไปใชหองสมุด      

14. นักเรียนมั่นใจวาจะนําของที่ยืมจากสวนกลาง  นํามาวาง
ไวที่เดิม 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



167 
 

 

 
 

 

คําชี้แจง      แบบวัดระดับการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมฉบับนี้  มีจํานวน  15  ขอ  คําถามเปนเร่ืองเกี่ยวกับ
บุคคลซ่ึงพบปญหาที่ตองใชเหตุผลเชิงจริยธรรมในการตัดสินใจเลือกกระทําอยางใดอยางหนึ่ง  ใหนักเรียน
อานเร่ืองตาง ๆ  ดวยความต้ังใจ  สมมติวานักเรียนเปนบุคคลในเหตุการณ  นักเรียนจะเลือกปฏิบัติตาม
ขอใด  ใหนักเรียนทําเคร่ืองหมายกากบาท  (x)  ตรงกับตัวเลือกที่นักเรียนเลือกเพียงขอเดียว 
 

1.  เมื่อพักรับประทานอาหารกลางวัน  นักเรียนรูสึกหิวมาก  ปรากฏวามีคนเขาคิวคอยซื้อเปนแถวยาวมาก  
นักเรียนเห็นเพื่อนสนิทยืนอยูตนแถว  แตก็ไมไดเขาไปขอแซงคิว  นักเรียนมีเหตุผลอยางไรที่ทําอยางนั้น 
 ก.  อยากใหผูอ่ืนชมวาเปนคนที่มมีารยาท   
 ข.  อยากเปนตัวอยางที่ดีแกนักเรียนคนอ่ืน  
 ค.  อยากใหทุกคนปฏิบัติตามกฎกติกาของสวนรวม   
 ง.  อยากใหสังคมสวนรวมมีระเบียบวินัย  และมีความสุข   
 

2.  ถานักเรียนนั่งอานหนังสืออยูในหองสมุดมีเพื่อนรวมช้ันของนักเรียนกําลังคุยกันเสียงดัง  นักเรียนจะทํา
อยางไร 
 ก.  ยายไปนั่งที่อ่ืน  เพื่อจะไดอานหนังสือสบายข้ึน   
 ข.  เตือนใหหยุดคุยเพื่อไมใหเพื่อนถูกคนอ่ืนตําหนิ   
 ค.  ขอรองอยางสุภาพใหหยุดคุยกันเพื่อประโยชนของทุกฝาย   
 ง.  ขอรองใหบรรณารักษเตือนใหปฏิบัติตามระเบียบการใชหองสมุด   
 

3. นักเรียนเขาไปอานหนังสือในหองสมุดของโรงเรียนและไดเห็นเนื้อเพลงใหมในนิตยสารเลมหนึ่ง นักเรียนอยาก
ไดแผนที่มีเนื้อเพลงแตนักเรียนก็ไมไดทําตามที่อยาก นักเรียนมีเหตุผลเชนไรที่จะไมทําเชนนั้น 
 ก.  หากบรรณารักษเห็นจะถูกลงโทษ  
 ข.  หากถูกจับไดจะเส่ือมเสียไปถึงพอแม  
 ค.  หากฉีกเพลงไป  คนอ่ืนก็ไมมีโอกาสไดเห็นเนื้อเพลง  
 ง.  ไมอยากทําตนเปนคนเห็นแกตัว  และทําลายสมบัติของสวนรวม 
   

 

แบบวัดระดับการใหเหตุผลเชิงจริยธรรม 
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4. นักเรียนนาํหนงัสือมาคืนหองสมุด  หลังจากที่ยมืไปหลายวนัแลว  และเจาหนาที่หองสมุดก็ไมไดทวงคืน  
นักเรียนมีเหตุผลอยางไรที่ตองทําเชนนั้น 
 ก.  กลัวถูกปรับ  
 ข.  เพื่อคนอ่ืน  ๆ  ไดอานบาง  
 ค.  กลัวบรรณารักษไมสบายใจ  
 ง.  เมื่อยืมของผูอ่ืนแลวตองสงคืน  
 

5. ในวนัเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  นักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปที่  2  ไดรวมกันพัฒนา
ถนนท่ีอยูใกลโรงเรียน นกัเรียนไปรวมกิจกรรมดวย  โดยทีค่รูมิไดส่ังหรือชักชวน   นกัเรียนมเีหตุผลอยางไรที่ทํา
เชนน้ัน 
 ก.  เปนการแสดงความจงรักภักดี  
 ข.  การทํางานเพื่อสังคมเปนส่ิงที่ดี  
 ค.  เพื่อใหไดรับการยกยองและสรรเสริญ  
 ง.  ครูจะไดรูสึกภาคภูมิใจที่มีศิษยที่ดี  
 

6. วันนี้อาจารยที่ปรึกษาไมอยูเพื่อน ๆ  ตางพากนัไมถอดรองเทากอนเขาหองเรียน  แตนักเรียนไมทําตาม    
นักเรียนมีเหตุผลเชนไรที่ไมทําเชนนั้น 
 ก.  เพื่อเคารพตอกฎระเบียบของหองเรียน  
 ข.  เพื่อไมใหอาจารยที่ปรึกษาตําหนิ  เมื่อรูภายหลัง  
 ค.  เพื่อไมใหเวรทําสะอาดตองทําความสะอาดอีกคร้ัง  
 ง.  เพื่อรักษาความเปนระเบียบเรียบรอยทั้งตอหนาและลับหลัง  
 

7. นักเรียนเตือนเพื่อนทกุคร้ังเมื่อเหน็วาเพื่อนขีดเขียนโตะในหองเรียน  แมบางคร้ังจะทาํใหเพื่อนรูสึกไม
พอใจก็ตาม   นักเรียนมีเหตุผลอยางไรทีท่าํเชนนัน้ 
 ก.  เพื่อนจะไดปฏิบัติตนอยางเหมาะสม  
 ข.  เมื่ออยูรวมกันก็ควรจะตักเตือนแนะนํา  
 ค.  เพื่อนจะไดเห็นความดีของตน  เมื่อรูสํานึก  
 ง.  การมีความจริงใจและปรารถนาดีตอเพื่อนเปนส่ิงที่ดี  
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8. นักเรียนต้ังใจทํางานที่ไดรับมอบหมายจนเสร็จเรียบรอยทุกคร้ัง  แมจะไมมีครูคอยควบคุมอยูในหอง   
นักเรียนมีเหตุผลอยางไรทีท่าํเชนนัน้ 
 ก.  ครูจะกังวลใจถานักเรียนไมต้ังใจทํางาน   
 ข.  การทําความดีควรทําทั้งตอหนาและลับหลัง   
 ค.  นักเรียนที่ดีควรทํางานที่ไดรับมอบหมายใหเสร็จ   
 ง.  หากทํางานไมเสร็จคงตองถูกตําหนิหรือถูกลงโทษ   
 

9.  นักเรียนมหีนาทีเ่วรทาํความสะอาดในวันศุกร  ทกุคร้ังไมเคยละทิ้งหนาที ่ นักเรียนมีเหตุผลอยางไรที่
ทําเชนนั้น 
 ก.  เพื่อเปนแบบอยางที่ดีในโรงเรียน  
 ข.  เพื่อสรางลักษณะนิสัยที่ดีใหตนเอง  
 ค.  เพื่อใหหองเรียนนาอยูสําหรับเพื่อน ๆ  
 ง.  เพื่อแสดงใหเห็นวาการทํางานที่ไดรับมอบหมายอยางดี  ยอมทําใหเกิดประโยชนตอหมูคณะ  
 

10. นักเรียนไดนัดเพื่อนเพื่อไปเที่ยวสวนสาธารณะในวันหยุด  และทุกคนเตรียมอาหารและขนม  เพื่อไป
รับประทานดวยกัน  แตนักเรียนก็เตรียมถุงไปใสขยะเพื่อรวบรวมไปทิ้งในถังขยะ  นักเรียนมีเหตุผลอยางไร
ที่ทําเชนนั้น  
 ก.  เพื่อพอแมจะไดภูมิใจ      
 ข.  เพื่อเปนแบบอยางที่ดีแกเพื่อน   
 ค.  เพื่อไดรับคําชมเชยจากผูที่พบเห็น  
 ง.  เพื่อตองการรักษาความสะอาดของสถานที่สวนรวม  
 

11. ขณะทีน่ักเรียนรีบเดินเพือ่ไปเรียน ไดเห็นไฟในหองเปดไว  ซึง่ไมมใีครอยูภายในหอง   นักเรียนจึง
ตัดสินใจเขาไปปดไฟกอน  นักเรียนมีเหตุผลอยางไรทีท่าํเชนนัน้ 
 ก.  อยากเปนตัวอยางที่ดีแกเพื่อนคนอ่ืน ๆ  
 ข.  เพื่อไดรับคําชมเชยจากครูและผูพบเห็น  
 ค.  เดินเขาไปปดไฟ  เพราะตอนนี้สังคมกําลังรณรงคในเร่ืองการประหยัด  
 ง.  เดินเขาไปปดไฟ  เพราะการเปดไฟทิ้งไวจะสิ้นเปลืองพลังงานโดยเปลาประโยชน  
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12. ในชวงเวลากลางวนันักเรียนและเพื่อนไดนั่งพูดคุยในหองเรียน ซึง่เพื่อนบางคนก็ไดนั่งเกาอ้ีสองขาบาง  
บางคนคุยก็โยกเกาอ้ี    นักเรียนไมทําตามอยางเพื่อน  เพราะเหตุผลใด 
 ก.  กลัวครูมาเห็นและลงโทษ  
 ข.  เพื่อจะไดทําตัวใหดูดีในสายตาเพื่อน  
 ค.  เมื่อใชสมบัติของสวนรวมแลวจะตองดูแลรักษา  
 ง.  เพื่อทําตามกติกาที่ทุกคนตองชวยกันรักษาสมบัติของหอง  
 

13. ในขณะทีน่ักเรียนเดินทางกลับบานไดพบเศษแกวตกอยูบนถนน  ถึงแมจะรีบกลับบานแตนกัเรียนก็
เก็บเศษแกวนัน้ไปทิ้งถังขยะ นักเรียนมีเหตุผลใดที่ทําเชนนั้น 
 ก.  เพื่อความปลอดภัยแกผูใชถนนทุกคน  
 ข.  เพราะจะไดรับคําช่ืนชมจากผูที่มาพบเห็น  
 ค.  เพราะกลัววาวันหนึ่งตนเองจะเดินเหยียบ  
 ง.  เพราะกลัวคนที่รูจักที่ใชเสนทางนี้ไดรับอันตราย   
 

14.  ขณะที่เรียนวชิาคณิตศาสตร  ครูไดใหนกัเรียนทาํแบบฝกหัด   นกัเรียนเหน็วามีเพื่อนบางคนทดเลขลง
บนโตะ เพราะสะดวก   นักเรียนคิดวาจะไมทําเชนนัน้เพราะเหตุผลใด 
 ก.  เพราะตองการเปนแบบอยางที่ดีแกเพื่อน  
 ข.  เพราะถาทําลงไปครูมาเห็นอาจจะถูกตําหนิวาไมรักษาส่ิงของได   
 ค.  เพราะทําตามกติกาของหองเรียนที่ใหทุกคนตองชวยกันรักษาสมบัติของหอง  
 ง.  เพราะโตะเรียนเปนสมบัติที่ทุกคนจะตองชวยกันรักษา  เพื่อจะไดใชอยางคุมคา  
 

15. นักเรียนเห็นเพื่อนสนทิ ถือแกวกระดาษออกจากโรงอาหาร และโยนแกวกระดาษทิ้ง  นักเรียนเตือน
เพื่อนใหเก็บแกวกระดาษไปทิ้งในถังขยะ  เพราะเหตุใด 
 ก.  ครูจะไดภูมิใจที่มีลูกศิษยดี  
 ข.  เพื่อเปนแบบอยางที่ดีแกเพื่อน ๆ  
 ค.  จะไดรับการยกยองใหเปนนักเรียนตัวอยาง  
 ง.  ทุกคนควรมีสวนชวยในการรักษาความสะอาดในโรงเรียน 
 
 

ขอขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ตัง้ใจตอบแบบสอบถาม 
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