
คู่มอืการเกบ็ขอ้มลู: โครงการประเมนิคุณธรรมของ
ผูเ้รยีน 
 โครงการน้ี ไดจ้ดัท าขึน้เพื่อประเมนิเจตคตแิละพฤตกิรรมคุณธรรมของผูเ้รยีน ในระดบัประถมศกึษา

ตอนปลาย มธัยมศกึษาตอนตน้ มธัยมศกึษาตอนปลาย อาชวีศกึษา และอุดมศกึษา โครงการตอ้งเกบ็ขอ้มลู

จากผูเ้รยีนทัว่ประเทศ (ซึง่เป็นส่วนทีส่ าคญัมากต่อผลส าเรจ็ของโครงการนี้) หากการเกบ็ขอ้มลูไมไ่ดเ้ป็น

มาตรฐานเดยีวกนั จะส่งผลใหก้ารประเมนิทีไ่ดจ้ากการเกบ็ขอ้มลูไมเ่ทีย่ง จงึขอความรว่มมอืจากท่านในการ

กรณุาศกึษา และปฏบิตัติามขัน้ตอนการเกบ็ขอ้มลูในคู่มอืนี้อยา่งละเอยีด 

การเกบ็ข้อมูล 

 ในโครงการน้ี การเกบ็ขอ้มลู จะแบ่งเป็น 2 ครัง้ดว้ยกนั คอื ครัง้ที ่1 ในช่วงสงิหาคม – กนัยายน 

2550 และครัง้ที ่2 มกราคม – กุมภาพนัธ ์2551 การเกบ็ขอ้มลู 2 ครัง้นี้ จะเป็นการเกบ็ขอ้มลูซ ้ากนัใน

ผูเ้รยีนคนเดมิ เพื่อวดัการเปลีย่นแปลงของคะแนนคุณธรรมทีไ่ด ้ว่าได้เปลีย่นแปลงไปเนื่องจากการเขา้รว่ม

โครงการสรา้งเสรมิคุณธรรมทีท่างโรงเรยีนจดัขึน้หรอืไม่ มากน้อยเพยีงใด 

ก าหนดการในการเกบ็ข้อมูล 

27 สงิหาคม 50 ประชุมผูเ้กบ็ขอ้มลู 

28 สงิหาคม 50  เริม่เกบ็ขอ้มลูครัง้ที ่1  

30 กนัยายน 50  ส่งขอ้มลูใหแ้ก่ทมีคณะผูว้จิยั พรอ้มส่งขอ้เสนอแนะในการเกบ็ขอ้มลูทัง้จาก

โรงเรยีนและผูเ้กบ็ขอ้มลูใหแ้ก่ผูว้จิยั 

2 มกราคม 51  เริม่เกบ็ขอ้มลูครัง้ที ่2  

15 กุมภาพนัธ ์51  ส่งขอ้มลูใหแ้ก่ทมีคณะผูว้จิยั พรอ้มส่งขอ้เสนอแนะในการเกบ็ขอ้มลูทัง้จาก

โรงเรยีนและผูเ้กบ็ขอ้มลูใหแ้ก่ผูว้จิยั 



  คูม่ือการเก็บข้อมลูโครงการประเมินคณุธรรมของผู้ เรียน 

คณะจิตวิทยา จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั หน้าที่ 2 จาก 10 หน้า 

ส่วนประกอบของการเกบ็ข้อมูล 

 ในการเกบ็ขอ้มลูแต่ละครัง้ จะแบ่งการเกบ็ขอ้มลูออกเป็น 3 ส่วนดว้ยกนั คอื 1) การเกบ็ข้อมลูจาก

นักเรียน / นิสิต / นักศึกษา โดยใหต้อบแบบส ารวจนกัเรยีน / นิสติ / นกัศกึษา 2) การเกบ็ข้อมลูพื้นฐาน

จากระเบียนประวติั (ส าหรบันกัเรยีนชัน้ ป. 6 เท่านัน้) โดยใชแ้บบกรอกขอ้มลูทัว่ไปส าหรบันกัเรยีนชัน้

ประถมศกึษาปีที ่6 และ 3) การเกบ็ข้อมลูจากคร ู/ ผู้บริหารโครงเรียน โดยใชก้ารสมัภาษณ์จากแบบ

สมัภาษณ์กจิกรรมคุณธรรมในโรงเรยีน  

การเกบ็ข้อมูลจากนักเรียน/นิสิต/นักศีกษา 

 การกรอกแบบส ารวจนี้ มวีตัถุประสงคเ์พื่อประเมนิคุณธรรมของนกัเรยีน / นิสติ / นักศกึษาใน

ภาพรวม แบบส ารวจนี้แบ่งเป็น 4 ชุด  

 ชุดที ่1  ใชก้บัระดบัมธัยมศกึษาปีที ่6 อาชวีศกึษาทีเ่ทยีบเท่ากบัมธัยมศกึษาปีที ่6 และอุดมศกึษา

ระดบัปีที ่2 ขึน้ไป 

 ชุดที ่2  ใชก้บัระดบัมธัยมศกึษาปีที ่3 

 ชุดที ่3 ใชก้บัระดบัประถมศกึษาปีที ่6 

 ชุดที ่4  ใชก้บัระดบัประถมศกึษาปีที ่6 

 เนื่องจากนกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 ใชเ้วลาในการตอบแบบส ารวจนาน คณะผูว้จิยัจงึได้

แบ่งแบบส ารวจออกเป็น 2 ชุด คอื ชุดที ่3 และชุดที ่4 ซึง่เกบ็ขอ้มลูคุณธรรมทีแ่ตกต่างกนั ในการเกบ็ขอ้มลู 

จะใหน้กัเรยีนกรอกแบบส ารวจคนละ 1 ชุดเท่านัน้ โดยในหอ้งเรยีนเดยีวกนั จะใหเ้กบ็ขอ้มลูชุดเดยีวกนั 

 แบบส ารวจทัง้ 4 ชุดจะมลีกัษณะขอ้ค าถามแตกต่างกนัไป อยา่งไรกต็าม ทัง้ 4 ชุดน้ีจะมี

ส่วนประกอบเหมอืนกนั คอื 

1) หน้าปก ผูเ้กบ็ขอ้มลูกรอกเอง  

 โปรด กรอกเลขประจ าตวันักเรยีนลงในรหสัแบบส ารวจ (หรอืรหสัตามทีค่ณะผูเ้กบ็

ขอ้มลูไดป้ระชุมตกลงกนั) พรอ้มทัง้รหสัโรงเรยีน และสพท. เขต ก่อนการเกบ็ขอ้มลูแต่

ละครัง้ 



  คูม่ือการเก็บข้อมลูโครงการประเมินคณุธรรมของผู้ เรียน 

คณะจิตวิทยา จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั หน้าที่ 3 จาก 10 หน้า 

2) ตอนที ่1 แบบส ารวจขอ้มลูทัว่ไป 

3) ตอนที ่2 แบบส ารวจพฤตกิรรมในรอบ 3 เดอืนทีผ่่านมา 

4) ตอนที ่3 แบบส ารวจความคดิเหน็ 

5) ตอนที ่4 แบบส ารวจพฤตกิรรมโดยทัว่ไป 

วิธีการเกบ็ข้อมูลและข้อควรระวงัในการเกบ็ข้อมูล 

การเกบ็ข้อมูลจากนักเรียนชัน้ม. 6 ขึน้ไป 

1) ขอความรว่มมอืจากนกัเรยีน/นิสติ/นกัศกึษา ในการเกบ็ขอ้มลู 

“ขอใหน้กัเรยีน (หรอืนิสติ นักศกึษา) ตัง้ใจตอบแบบส ารวจนี้ ขอ้มลูของนกัเรยีนมคีวามส าคญั

มาก ต่อการพฒันาประเทศ ขอใหอ่้านขอ้ความในแบบส ารวจนี้  โดยละเอยีด ถีถ่ว้น และตอบให้

ครบทุกขอ้ ค าตอบในแบบส ารวจนี้ ไมม่คี าตอบทีถู่กหรอืผดิ ขอใหน้กัเรยีนตอบตามความคดิ

ของตนเองไดอ้ยา่งเตม็ที ่และจะไม่มใีครรูว้่านกัเรยีนตอบอะไร” 

2) เพื่อใหก้ารเกบ็ขอ้มลูเป็นไปอยา่งไดม้าตรฐาน โปรดใหน้กัเรยีนท าแบบสอบถาม หากมคี าถาม

ใดระหว่างท าแบบสอบถาม ในตอนที ่2-4 ไมใ่หอ้ธบิายใดๆ ขอใหน้กัเรยีนพยายามท าความ

เขา้ใจ และตอบค าถามตามความเขา้ใจของตนเอง 

3) เกบ็ขอ้มลูกลบั 

การเกบ็ข้อมูลจากนักเรียนชัน้ม. 3  

1) ขอความรว่มมอืจากนกัเรยีน ในการเกบ็ขอ้มลู 

“ขอใหน้กัเรยีนตัง้ใจตอบแบบส ารวจนี้ เพราะนกัเรยีนเป็นตวัแทนเดก็ไทยจากทัว่ประเทศ ขอ้มลู

ของนกัเรยีนมคีวามส าคญัมาก ต่อการพฒันาประเทศ ขอใหอ่้านขอ้ความในแบบส ารวจน้ี โดย

ละเอยีด ถีถ่ว้น และตอบใหค้รบทุกขอ้ ค าตอบในแบบส ารวจนี้ ไมม่คี าตอบทีถู่กหรอืผดิ ขอให้

นกัเรยีนตอบตามความคดิของตนเองไดอ้ยา่งเตม็ที ่และค าตอบของนกัเรยีนจะถูกเกบ็เป็น

ความลบั ไมน่ ามาเปิดเผยใหใ้ครรู ้ไมว่่าจะเป็นคร ูผูป้กครอง หรอืโรงเรยีน” 



  คูม่ือการเก็บข้อมลูโครงการประเมินคณุธรรมของผู้ เรียน 

คณะจิตวิทยา จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั หน้าที่ 4 จาก 10 หน้า 

2) ใหอ้ธบิายขัน้ตอนเป็นวธิงีา่ยๆ อยา่งชดัเจน 

“ใหล้องเปิดแบบส ารวจดนูะคะ ในหน้าที ่2 ใหน้กัเรยีนตอบค าถามเหล่านี้นะคะ ไมว่่าจะเป็นเพศ 

เงนิทีน่กัเรยีนไดจ้ากผูป้กครองวนัละเท่าไร และอืน่ๆ ลองตอบดนูะคะ ส่วนในหน้าถดัไป ตอนที ่

2 ใหน้กัเรยีนอ่านประโยคดา้นหน้าขอ้นะคะ เช่น ขอ้ที ่1 ฉนัคดิรา้ยต่อคนอืน่เวลาโกรธ (ตามชุด

ของขอ้สอบ) นกัเรยีนเคยเป็นอยา่งนี้ไหม ถา้แทบจะไมเ่คยเลย ใหต้อบโดยใส่เครือ่งหมายถูกใน

ช่องว่างดา้นซา้ยสุด ถ้าเคยท าบา้งบางครัง้ ให้นกัเรยีนตอบช่องที ่2 คอืท าบา้ง ถ้านกัเรยีนท า

บ่อย ใหน้กัเรยีนตอบช่องทีส่าม ถา้นกัเรยีนท าเป็นประจ า ใหน้ักเรยีนตอบช่องทีส่ ีน่ะคะ ต่อไปให้

นกัเรยีนพลกิกระดาษไปในตอนที ่3 นะคะ ใหน้กัเรยีนอ่านประโยคดา้นหน้าขอ้นะคะ เช่น เรา

ควรปล่อยใหเ้พือ่นโกงขอ้สอบ ไมอ่ย่างนัน้เพือ่นจะสอบตก นกัเรยีนเหน็ดว้ยกบัค าพูดนี้ไหม ถ้า

ไมเ่หน็ดว้ยอย่างมาก ใหต้อบช่องที ่1 นะคะ ถา้ไมเ่หน็ดว้ย ใหต้อบช่องที ่2 ถา้เหน็ดว้ยใหต้อบ

ช่องที ่3 ถา้เหน็ดว้ยมากๆ เลย ใหต้อบช่องที ่4 นะคะ ส่วนตอนที ่4 ใหน้กัเรยีนอ่านประโยค

ดา้นหน้าขอ้นะคะ เช่น ขอ้ที ่1 บางครัง้ฉนัไมอ่ยากท าตามทีค่รสู ัง่ นกัเรยีนเป็นแบบนัน้ไหม ถ้า

เป็นกใ็หต้อบในช่องที ่1 แต่ถา้ไมเ่ป็นใหต้อบในช่องที ่2 เมือ่ท าเสรจ็แลว้ใหส้่งครนูะคะ” 

 และถามซ ้าว่าเดก็เขา้ใจหรอืไม ่มคี าถามหรอืไม ่ถา้แน่ใจว่าทุกเขา้ใจแลว้จงึเริม่ท า 

3) ใหน้กัเรยีนท าแบบสอบถาม หากมคี าถามใดระหว่างท าแบบสอบถาม ในตอนที ่2-4 ไมใ่ห้

อธบิายใดๆ ขอใหน้กัเรยีนพยายามท าความเขา้ใจ และตอบค าถามตามความเขา้ใจของตนเอง 

4) เกบ็ขอ้มลูกลบั 

การเกบ็ข้อมูลจากนักเรียนชัน้ ป. 6  

1) ใหเ้กบ็ขอ้มลูในโรงเรยีนหน่ึงอยา่งน้อย 2 หอ้งเรยีน โดยหอ้งเรยีนหน่ึงใชแ้บบส ารวจชุดที ่3 

และอกีหอ้งเรยีนหนึ่งใชแ้บบส ารวจชุดที ่4 ใหภ้ายในหอ้งเรยีนเกบ็ขอ้มลูแบบส ารวจชุดเดยีวกนั 

2) ขอความรว่มมอืจากนกัเรยีน/นิสติ/นกัศกึษา ในการเกบ็ขอ้มลู 

“ขอใหต้ัง้ใจตอบแบบส ารวจนี้ เพราะนกัเรยีนเป็นตวัแทนเดก็ไทยจากทัว่ประเทศ ขอ้มลูของ

นกัเรยีนมคีวามส าคญัมาก ต่อการพฒันาประเทศ ขอใหอ่้านขอ้ความในแบบส ารวจนี้ โดย

ละเอยีด ถีถ่ว้น และตอบใหค้รบทุกขอ้ ค าตอบในแบบส ารวจนี้ ไมม่คี าตอบทีถู่กหรอืผดิ ขอให้



  คูม่ือการเก็บข้อมลูโครงการประเมินคณุธรรมของผู้ เรียน 

คณะจิตวิทยา จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั หน้าที่ 5 จาก 10 หน้า 

นกัเรยีนตอบตามความคดิของตนเองไดอ้ยา่งเตม็ที ่และค าตอบของนกัเรยีนจะถูกเกบ็เป็น

ความลบั ไมน่ ามาเปิดเผยใหใ้ครรู ้ไมว่่าจะเป็นคร ูผูป้กครอง หรอืโรงเรยีน” 

3) ใหเ้ริม่อธบิายแบบส ารวจตอนที ่1 ดงันี้ 

“ใหล้องเปิดแบบส ารวจดูนะคะ ในหน้าที ่2 ใหน้กัเรยีนตอบค าถามเหล่านี้นะคะ ขอ้แรกนะคะ 

ถามว่าเพศอะไร ใหน้กัเรยีนตอบโดยท าเครือ่งหมายถูกตามเพศของตนเอง ช่องซา้ยเป็นเพศ

ชายนะคะ ส่วนช่องขวาเป็นเพศหญงิ ขอ้ต่อไปในนะคะ ใหน้กัเรยีนกรอกอาย ุว่าอายุของตนเอง

กีข่วบ ขอ้ต่อไปนะคะ ใหน้กัเรยีนกรอกว่านกัเรยีนไดเ้งนิจากพ่อแมว่นัละกีบ่าท ถา้ไมไ่ดใ้หใ้ส่

เลขศูนยล์งไปนะคะ” 

4) ใหน้กัเรยีนเริม่ท าตอนที ่2 ต่อดงันี้  

“ใหน้กัเรยีนพลกิไปหน้าถดัไปนะคะ ตอนที ่2 ใหน้กัเรยีนอ่านประโยคดา้นหน้าขอ้นะคะ เช่น ขอ้

ที ่1 ฉนัไหวท้กัทายผูใ้หญ่ (ขึน้อยูก่บัชุด ถา้ชุดที ่4 จะเป็น ฉนัคดิรา้ยต่อคนอืน่เวลาโกรธ) 

นกัเรยีนเคยเป็นอยา่งนี้ไหม ถา้แทบจะไมเ่คยเลย ใหต้อบโดยใส่เครือ่งหมายถูกในช่องว่าง

ดา้นซา้ยสุด ถา้เคยท าบา้งบางครัง้ ใหน้กัเรยีนตอบช่องที ่2 คอืท าบา้ง ถา้นกัเรยีนท าบ่อย ให้

นกัเรยีนตอบช่องทีส่าม ถา้นกัเรยีนท าเป็นประจ า ใหน้ักเรยีนตอบช่องทีส่ ีน่ะคะ ต่อไปให้

นกัเรยีนพลกิกระดาษไปในตอนที ่3 นะคะ ใหน้กัเรยีนอ่านประโยคดา้นหน้าขอ้นะคะ เช่น เรา

ควรปล่อยใหเ้พือ่นโกงขอ้สอบ ไมอ่ย่างนัน้เพือ่นจะสอบตก นกัเรยีนเหน็ดว้ยกบัค าพูดนี้ไหม ถ้า

ไมเ่หน็ดว้ยอย่างมาก ใหต้อบช่องที ่1 นะคะ ถา้ไมเ่หน็ดว้ย ใหต้อบช่องที ่2 ถา้เหน็ดว้ยใหต้อบ

ช่องที ่3 ถา้เหน็ดว้ยมากๆ เลย ใหต้อบช่องที ่4 นะคะ ส่วนตอนที ่4 ใหน้กัเรยีนอ่านประโยค

ดา้นหน้าขอ้นะคะ เช่น ขอ้ที ่1 บางครัง้ฉนัไมอ่ยากท าตามทีค่รสู ัง่ นกัเรยีนเป็นแบบนัน้ไหม ถ้า

เป็นกใ็หต้อบในช่องที ่1 แต่ถา้ไมเ่ป็นใหต้อบในช่องที ่2 เมือ่ท าเสรจ็แลว้ใหส้่งครนูะคะ” 

ต่อจากนี้ ใหผู้เ้กบ็ขอ้มลูอ่านขอ้ค าถามไปเรือ่ยๆ ใหน้กัเรยีนตอบตามจนครบตอนที ่2 หากมี

ค าถามใดระหว่างท าแบบสอบถาม ไมใ่หอ้ธบิายใดๆ ขอให้นกัเรยีนพยายามท าความเขา้ใจ และ

ตอบค าถามตามความเขา้ใจของตนเอง 



  คูม่ือการเก็บข้อมลูโครงการประเมินคณุธรรมของผู้ เรียน 

คณะจิตวิทยา จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั หน้าที่ 6 จาก 10 หน้า 

5) ใหน้กัเรยีนเริม่ท าตอนที ่3 ดงันี้ 

ต่อไปใหน้กัเรยีนพลกิกระดาษไปในตอนที ่3 นะคะ ใหน้กัเรยีนอ่านประโยคดา้นหน้าขอ้นะคะ 

เช่น ขอ้ที ่1 เราควรปล่อยใหเ้พือ่นโกงขอ้สอบ ไมอ่ย่างนัน้เพือ่นจะสอบตก (ขึน้อยูก่บัชุด ถา้ชุดที ่

4 เราควรเสยีสละเพือ่เพือ่นในกลุ่ม) นกัเรยีนเหน็ดว้ยกบัค าพดูนี้ไหม ถา้ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งมาก 

ใหท้ าเครือ่งหมายถูกลงในช่องที ่1 ดา้นซา้ยสุดนะคะ ถา้ไมเ่หน็ดว้ย ใหต้อบช่องที ่2 ถา้เหน็ดว้ย

ใหต้อบช่องที ่3 ถา้เหน็ดว้ยมากๆ เลย ใหต้อบช่องที ่4 นะคะ ส่วนตอนที ่4 ใหน้กัเรยีนอ่าน

ประโยคดา้นหน้าขอ้นะคะ เช่น ขอ้ที ่1 บางครัง้ฉันไมอ่ยากท าตามทีค่รสู ัง่ นกัเรยีนเป็นแบบนัน้

ไหม ถา้เป็นกใ็หต้อบในช่องที ่1 แต่ถา้ไมเ่ป็นใหต้อบในช่องที ่2 เมือ่ท าเสรจ็แลว้ใหส้่งพีน่ะคะ” 

ต่อจากนี้ ใหผู้เ้กบ็ขอ้มลูอ่านขอ้ค าถามไปเรือ่ยๆ ใหน้กัเรยีนตอบตามจนครบตอนที ่3 หากมี

ค าถามใดระหว่างท าแบบสอบถาม ไมใ่หอ้ธบิายใดๆ ขอให้นกัเรยีนพยายามท าความเขา้ใจ และ

ตอบค าถามตามความเขา้ใจของตนเอง 

6) ใหน้กัเรยีนเริม่ท าตอนที ่4 ดงันี้ 

ต่อไปใหน้กัเรยีนพลกิกระดาษไปในตอนที ่4 นะคะ ใหน้ักเรยีนอ่านประโยคดา้นหน้าขอ้นะคะ 

เช่น ขอ้ที ่1 บางครัง้ฉันไมอ่ยากท าตามทีค่รสู ัง่ นกัเรยีนเป็นแบบนัน้ไหม ถา้เป็นกใ็หท้ า

เครือ่งหมายถูกลงในช่องที ่1 แต่ถา้ไมเ่ป็นใหต้อบในช่องที ่2 เมือ่ท าเสรจ็แลว้ใหส้่งพีน่ะคะ” 

ต่อจากนี้ ใหผู้เ้กบ็ขอ้มลูอ่านขอ้ค าถามไปเรือ่ยๆ ใหน้กัเรยีนตอบตามจนครบตอนที ่4 หากมี

ค าถามใดระหว่างท าแบบสอบถาม ไมใ่หอ้ธบิายใดๆ ขอให้นกัเรยีนพยายามท าความเขา้ใจ และ

ตอบค าถามตามความเขา้ใจของตนเอง 

7) ใหเ้ดก็ส่งแบบส ารวจคนื ทลีะคน โดยผูเ้กบ็ขอ้มลูตรวจสอบทุกหน้า ว่าตอบครบทุกขอ้ ถา้ไม่

ครบใหเ้ดก็ตอบเพิม่เตมิใหค้รบ จงึจะออกจากหอ้งได้ 

8) ในการเกบ็ขอ้มลูครัง้ที ่2 ขอใหท้่านเกบ็ขอ้มลูจากนกัเรยีนคนเดมิ โดยใชแ้บบส ารวจชุดเดมิที่

เคยใหน้กัเรยีนท าไปในครัง้ที ่1 



  คูม่ือการเก็บข้อมลูโครงการประเมินคณุธรรมของผู้ เรียน 

คณะจิตวิทยา จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั หน้าที่ 7 จาก 10 หน้า 

ข้อควรระมดัระวงัในการเกบ็ข้อมูลแต่ละแบบ 

1) เพื่อใหน้กัเรยีนมอีสิระในการตอบอยา่งเตม็ที ่ระวงัไมใ่หค้ร ูอาจารย ์เพื่อน ไดเ้หน็การตอบของ

นกัเรยีน และระวงัไมใ่หค้ร ูเขา้ไปดูระหว่างนกัเรยีนก าลงัแบบส ารวจ 

2) ถา้ทราบว่านกัเรยีนผูใ้ดไมต่ัง้ใจตอบ เช่น สงัเกตเหน็ว่านกัเรยีนไมอ่่าน แลว้ตอบเลย ใหผู้แ้ยก

กองมาต่างหาก แลว้เขยีนค าว่า “เสยี” ลงไปในหน้าปก และใหส้่งมายงัผูว้จิยัตามปกต ิ

3) ไมต่อ้งแจง้เดก็ว่า จะมกีารกลบัมาเกบ็ขอ้มลูจากเดก็คนเดมิอกีครัง้ 

4) ระวงัใหชุ้ดแบบส ารวจทีเ่กบ็ขอ้มลูครัง้ที ่2 จากนกัเรยีนชัน้ป.6 แต่ละคน ตรงกบัชุดแบบส ารวจ

ทีเ่กบ็ขอ้มลูในครัง้ที ่1 

ตวัอย่างค าถามและแนวการตอบค าถาม 

 “บ่อยครัง้และท าเป็นประจ าแตกต่างกนัอยา่งไร ?” 

 บ่อยครัง้ คอืท าเป็นส่วนใหญ่ ส่วนท าเป็นประจ าคอืท าแทบจะทุกครัง้ (ส าหรบันกัเรยีนชัน้ ป. 6 อาจ

ยกตวัอยา่งเพิม่เตมิ เช่น มคี าถามว่า “ฉนัหวัเราะเสยีงดงั” ถา้ท าบ่อยใหต้อบว่า “บ่อยครัง้” แต่ถา้ท าแทบจะ

ทุกครัง้ ใหต้อบว่า “ท าเป็นประจ า” 

 “เหน็ดว้ยและเหน็ดว้ยอยา่งยิง่แตกต่างกนัอย่างไร ?” 

 เหน็ดว้ยและเหน็ดว้ยอยา่งยิง่แตกต่างทีร่ะดบัความเหน็ดว้ย ถา้เหน็ดว้ยอย่างจรงิๆ ไมม่ขีอ้สงสยัใน

ค าพดูนี้เลย ใหเ้ป็นเหน็ดว้ยอยา่งยิง่ แต่เหน็ดว้ย คอื กร็ูส้กึว่าด ีสนบัสนุน แต่ไมม่ากเท่ากบัเหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

 “ขอ้มลูจากแบบส ารวจนี้จะน าไปท าอะไร ?” 

 น าไปใชใ้นการพฒันานโยบายของกระทรวงศกึษาธกิาร 

การเกบ็ข้อมูลจากระเบียนประวติั 

 การเกบ็ขอ้มลูจากระเบยีนประวตัมิวีตัถุประสงคเ์พื่อรวบรวมขอ้มลูประวตัขิองนกัเรยีนประถมศกึษา

ปีที ่6 โดยใหผู้เ้กบ็ขอ้มลูสอบถามครปูระจ าชัน้ว่า สามารถหาขอ้มลูไดจ้ากใครว่า นักเรยีนอาศยัอยูก่บัใคร มี

เกรดเฉลีย่ในเทอมทีแ่ลว้เท่ากบัเท่าไร พ่อ แม ่ผูป้กครอง (ถา้ไมม่พี่อแม่) ประกอบอาชพีใด มกีารศกึษาใน



  คูม่ือการเก็บข้อมลูโครงการประเมินคณุธรรมของผู้ เรียน 

คณะจิตวิทยา จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั หน้าที่ 8 จาก 10 หน้า 

ระดบัใด และครอบครวัมรีายไดต่้อเดอืนเท่าไร แลว้กรอกรายละเอยีดทัง้หมดลงไป ขอใหผู้เ้กบ็ขอ้มลูหา

รายละเอยีดใหไ้ดม้ากทีสุ่ด โดยเฉพาะอย่างยิง่เกรดเฉลีย่ (ซึง่มคีวามส าคญัมากทีสุ่ด)  

การเกบ็ข้อมูลจากแบบสมัภาษณ์ 

การสมัภาษณ์ครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อรวบรวมขอ้มลูเกี่ยวกบัโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้าง

คณุธรรมทีโ่รงเรียนแต่ละแห่งได้จดัท าข้ึนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยเกบ็ขอ้มลูจาก

โรงเรยีนระดบัประถมศกึษา มธัยมศกึษา อาชวีศกึษา ไมต่อ้งเกบ็ขอ้มลูจากแบบสมัภาษณ์ในระดบั

มหาวทิยาลยั 

ผูส้มัภาษณ์จะสอบถามโดยใช ้“แบบสมัภาษณ์กิจกรรมคณุธรรมในโรงเรียน” ทีแ่นบมาน้ี โดย

เรยีงล าดบัการสอบถามตามหวัขอ้ทีป่รากฏในแบบสมัภาษณ์ แลว้บนัทกึค าตอบทีไ่ดร้บัลงในแบบสมัภาษณ์ 

แบบสมัภาษณ์แบ่งออกไดเ้ป็น 2 ส่วน ดงันี้ 

ส่วนที ่1 “ข้อมูลโรงเรียน”   

ใชแ้บบสมัภาษณ์ส่วนนี้ 1 ชุดต่อ 1 โรงเรียน 

ให้สมัภาษณ์ ผู้อ านวยการโรงเรียน ครใูหญ่ หรืออาจารยผ์ูร้บัผิดชอบโครงการ เพื่อรวบรวม

ขอ้มลูเกีย่วกบัโรงเรยีนทีเ่ขา้รว่มโครงการเสรมิสรา้งคุณธรรม ขอ้มลูเหล่านี้ไดแ้ก่ ชือ่โรงเรยีน, สงักดั, ทีอ่ยู่

ของโรงเรยีน, จ านวนนกัเรยีนทัง้หมดในโรงเรยีน, จ านวนนกัเรยีนในแต่ละชัน้ และ จ านวนโครงการ / 

กจิกรรมเสรมิสรา้งคุณธรรมทีด่ าเนินการในปี พ.ศ. 2550  

ส่วนที ่2 “ข้อมูลโครงการ / กิจกรรมเสริมสร้างคณุธรรมทีด่ าเนินการในปี พ. ศ. 2550”  

ใชแ้บบสมัภาษณ์ส่วนนี้ 1 ชุดต่อ 1 โครงการ / กิจกรรม 

ให้สมัภาษณ์ อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบโครงการหรืออาจารยท่ี์มีความรู้เก่ียวกบัโครงการ เพื่อ

รวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบัโครงการ / กจิกรรมเสรมิสรา้งคุณธรรมทัง้หมดทีโ่รงเรยีนไดด้ าเนินการในปี พ. ศ. 

2550 โดยมรีายละเอยีดเกี่ยวกบัชือ่โครงการ / กจิกรรม, ขอ้มลูผูใ้หส้มัภาษณ์, คุณธรรมทีมุ่ง่เน้น, ระยะเวลา, 

จ านวนนกัเรยีนทีเ่ขา้รว่ม และ กจิกรรมส่งเสรมิคุณธรรมในโครงการ/กจิกรรมนัน้ๆ  



  คูม่ือการเก็บข้อมลูโครงการประเมินคณุธรรมของผู้ เรียน 

คณะจิตวิทยา จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั หน้าที่ 9 จาก 10 หน้า 

วิธีการสมัภาษณ์  

1. ใหเ้น้นย ้าว่าการสมัภาษณ์ในครัง้นี้ ไม่ใช่การตรวจสอบ แต่เป็นเพยีงการส ารวจเท่านัน้ และ
ไม่มีการเผยแพร่ข้อมลูของโรงเรียนออกไปอย่างเดด็ขาด 

2. สอบถามว่าโรงเรยีนมโีครงการ/กจิกรรมทัง้หมดกีโ่ครงการ/กจิกรรม เฉพาะท่ีด าเนินการอยู่
ในปีพ.ศ. 2550 (ทัง้นี้ โครงการอาจแลว้เสรจ็แลว้หรอือยูร่ะหว่างการด าเนินการกไ็ด้) 

3. สมัภาษณ์รายละเอยีดของแต่ละโครงการ/กจิกรรม จนครบทุกโครงการ/กจิกรรม โดยแยกแบบ
สมัภาษณ์ 1 ชุด ต่อ 1 โครงการ/กิจกรรม 

4. ในกรณทีีเ่ป็นโครงการใหญ่ทีป่ระกอบดว้ยกจิกรรมยอ่ยจ านวนมาก ใหส้มัภาษณ์ขอ้มลูของ
กจิกรรมยอ่ยโดยแยกแบบสมัภาษณ์ 1 ชุด ต่อ 1 กิจกรรมย่อย 



  คูม่ือการเก็บข้อมลูโครงการประเมินคณุธรรมของผู้ เรียน 

คณะจิตวิทยา จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั หน้าที่ 10 จาก 10 หน้า 

นิยามคุณธรรม 

คุณธรรม นิยาม 

ขยัน การมีพฤติกรรมเอาใจใสต่อ่งานท่ีได้รับมอบหมาย ลงมือท างานทนัทีท่ีได้รับมอบหมาย โดยไม่

ต้องให้ผู้ อ่ืนมาบงัคบั เวลาท างานก็ตัง้ใจท าอย่างเตม็ความสามารถ เม่ือมีอปุสรรคก็พยายาม

แก้ไขเพ่ือท างานให้ส าเร็จโดยไมล่ะทิง้งาน เม่ือมีเวลาวา่งก็มกัใช้ไปในการทบทวนฝึกฝนสิ่งท่ีได้

เรียนรู้มา หรือท ากิจกรรมท่ีมีประโยชน์ตอ่ตนเองหรือผู้ อ่ืน 

ประหยัด การรู้จกัเก็บออม ใช้สิ่งของตา่งๆ เทา่ท่ีจ าเป็น และคุ้มคา่ 

ซ่ือสัตย์ ท าตามข้อตกลง ตรงไปตรงมา ไมมี่เลห์่เหล่ียม ไมค่ดโกง พดูตามความเป็นจริง ไมเ่สแสร้ง ไม่

กลบักลอก รักษาสจัจะ อีกทัง้จะไมใ่ช้วิธีการท่ีไมถ่กูต้อง 

มีวินัย การยึดมัน่ท่ีจะประพฤตตินตามแบบแผน ระเบียบข้อบงัคบั และข้อปฏิบตัท่ีิถกูต้องดีงามอยา่ง

สม ่าเสมอด้วยตนเอง ทัง้ตอ่หน้าและลบัหลงัผู้ อ่ืน โดยไม่ไปตามสิ่งยัว่ยภุายนอกหรือความ

ต้องการอ่ืนท่ีจะมาเบี่ยงเบน 

สุภาพ มีมารยาท เรียบร้อย ใช้กิริยาวาจา รวมถึงการแตง่กายท่ีเหมาะสมกบับคุคล เวลา และสถานท่ี 

สะอาด สะอาดกาย การรักษาร่างกายและสภาพแวดล้อมให้สะอาด  
สะอาดใจ การคิดดีตอ่ผู้ อ่ืน ไมมุ่ง่ร้าย ไมอิ่จฉาริษยา 

สามัคคี การมีพฤติกรรมร่วมมือร่วมใจท างานอนัเป็นประโยชน์ตอ่สว่นรวม ยอมรับความแตกตา่งระหวา่ง

บคุคล รัก ชว่ยเหลือ เกือ้กลู เสียสละ ไมเ่อารัดเอาเปรียบกนั ไมใ่ช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา 

และไมส่ร้างความแตกแยก 

มีน า้ใจ การแสดงออกถึงการอาสาหรือเตม็ใจท่ีจะชว่ยเหลือหรือท าเพ่ือผู้ อ่ืน สว่นรวม สงัคม โดยไมห่วงั

ผลตอบแทน หรือเพ่ือหลีกเล่ียงการถกูลงโทษ 

 


