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 เน่ืองด้วยกระทรวงศกึษาธิการได้ก าหนดนโยบายคณุธรรมน าความรู้ เป็นแผนปฏิบตัริาชการของ

กระทรวงศกึษาธิการ เพ่ือรองรับนโยบายรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550-2551 เพ่ือเร่งรัดให้ปฏิรูป

การศกึษาโดยยึดคณุธรรมน าความรู้ สร้างความตระหนกัส านกึในคณุคา่ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ความสมานฉันท์ สนัตวิิธี วิถีประชาธิปไตย พฒันาคนโดยใช้คณุธรรมเป็นพืน้ฐานของกระบวนการเรียนรู้ท่ี

เช่ือมโยงความร่วมมือของสถาบนัครอบครัว ชมุชน สถาบนัศาสนา และสถาบนัการศกึษา เพ่ือให้การศกึษา

สร้างคนและสร้างความรู้สู่คณุธรรม คณุภาพ สมรรถภาพ และประสิทธิภาพ 

ทัง้นีก้ระทรวงศกึษาธิการได้ก าหนดยทุธศาสตร์ในการตอบสนองนโยบายดงักลา่วนีท้ัง้หมด 4 

ยทุธศาสตร์ด้วยกนั คือ 1) ปลกูจิตส านึก สร้างเจตคต ิปรับพฤตกิรรม 2) ปรับกระบวนการเรียนรู้ หา

ต้นแบบสืบทอด 3) สร้างภมูิต้านทานโดยเครือข่ายขยายผล บ้าน สถาบนัการศกึษา สถานศกึษา ชมุชน  

และส่ือ 4) ก ากบั ติดตามและประเมินผล 

 เพ่ือด าเนินการตามยทุธศาสตร์ทัง้ 4  ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา ในฐานะองค์การท่ีได้รับ

มอบหมายให้จดัท านโยบายคณุธรรมน าความรู้สูภ่าคปฏิบตั ิและประสานการด าเนินงานกบัทกุองค์กรหลกั

ในการขบัเคล่ือน ได้ประสานจดัท าแผนการด าเนินงานโครงการคณุธรรมน าความรู้ของกระทรวง 

ศกึษาธิการในปีงบประมาณ 2550 ขึน้ โดยแบง่เป็น 3 ระยะ คือ  

ระยะที ่1 “ร่วมคิด ท าความเข้าใจให้ตรงกนั” (ตลุาคม-ธนัวาคม 2549) เป็นการศกึษารวบรวมองค์

ความรู้ สงัเคราะห์งานวิจยั จดัประชมุระดมความคิด ถอดบทเรียน จดัท านโยบายและยทุธศาสตร์การ

เสริมสร้างคณุธรรมในระบบการศกึษาไทย พร้อมพฒันากลไกในการขบัเคล่ือน  

ระยะที ่2 “ร่วมวางแผน แบง่งานกนัท า” (มกราคม-เมษายน 2550) เป็นชว่งการจดัท าแผนปฏิบตัิ

พฒันาคูมื่อการฝึกอบรม สร้างวฒันธรรมสถานศกึษา กิจกรรมพฒันาผู้ เรียน ชีแ้จง ท าความเข้าใจกบั

กลุม่เป้าหมายครู คณาจารย์ และบคุลากรท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้แกนน าจากสถาบนัครอบครัว สถาบนัศาสนา 

และสถานศกึษา พร้อมสนบัสนนุภาคีเครือข่ายภาคสงัคม  

ระยะที ่3 “ร่วมท า เผยแพร่ เห็นผล” (พฤษภาคม-กนัยายน 2550) ทกุองค์กรหลกั ในเขตพืน้ท่ี

การศกึษา สถานศกึษา และองค์กรภาคีแกนน า จะน าแผนสูก่ารปฏิบตั ิมีการรณรงค์ขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ 

เผยแพร่คูมื่อ บทเรียน มีการตดิตามประเมินผล การแลกเปล่ียนความรู้ ยกย่อง เชิดชแูละขยายผล สดุท้าย

จดัสมชัชาคณุธรรมน าความรู้สู่สงัคมไทย  

ขณะนีก้ารด าเนินการตอบสนองนโยบายเร่ิมเข้าสูร่ะยะท่ีสามแล้ว ซึง่เป็นชว่งด าเนินงานตาม

ยทุธศาสตร์ท่ี 4 คือ การก ากบั ติดตามและประเมินผล โดยมีมาตรการหลกัคือ พฒันาตวัชีว้ดัพฤติกรรม
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ด้านคณุธรรมของนกัเรียน นิสิต นกัศกึษา และครู รวมถึงจดัให้มีกลไกการก ากบั ติดตาม และประเมินผล

เป็นระยะอยา่งตอ่เน่ือง ทางคณะจิตวิทยา จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยัจงึเห็นวา่ การประเมินผู้ เรียนเก่ียวกบั

คณุธรรม 8 ประการของผู้ เรียน มีความส าคญัเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะท าให้ยทุธศาสตร์ ก ากบั ตดิตาม และ

ประเมินผล เป็นไปได้อยา่งสมบรูณ์ 

 การประเมินคณุธรรม 8 ประการของผู้ เรียนนี ้จะเป็นการประเมินเจตคต ิและพฤตกิรรมเก่ียวกบั

คณุธรรม 8 ประการ ประกอบด้วย ขยนั ประหยดั ซ่ือสตัย์ มีวินยั สภุาพ สะอาด สามคัคี และมีน า้ใจ ใน

นกัเรียน นิสิตนกัศกึษาทัว่ประเทศ โดยแบง่เป็นระดบัชัน้ประถมศกึษาตอนปลาย มธัยมศกึษาตอนต้น 

มธัยมศกึษาตอนปลาย อาชีวศกึษา และอดุมศกึษา เพ่ือประเมินวา่ยทุธศาสตร์ด้านคณุธรรมของ

กระทรวงศกึษาธิการท่ีผา่นมามีผลตอ่เจตคตแิละพฤตกิรรมด้านคณุธรรม 8 ประการของผู้ เรียนหรือไม่ 

 ในการประเมินครัง้นีจ้ะแบง่ออกเป็น 3 การศกึษาด้วยกนั การศกึษาท่ี 1 จะเป็นชว่งในการสร้าง

มาตรวดัพฤติกรรมคณุธรรม มาตรวดัเจตคติตอ่คณุธรรม และมาตรวดัการตอบสนองตามความคาดหวงั

ของสงัคม การศกึษาท่ี 2 จะเก็บข้อมลูผู้ เรียนจากทัว่ประเทศครัง้ท่ี 1 และวิเคราะห์วา่โครงการคณุธรรมท่ี

โรงเรียนจดัท าขึน้เก่ียวข้องกบัคะแนนคณุธรรมของผู้ เรียนหรือไม่ อยา่งไร และการศกึษาท่ี 3 จะเก็บข้อมลู

จากผู้ เรียนทัว่ประเทศครัง้ท่ี 2 จากบคุคลเดมิ และวิเคราะห์วา่โครงการคณุธรรมท่ีโรงเรียนจดัท าขึน้ระหว่าง

การเก็บข้อมลูครัง้ท่ี 1 และครัง้ท่ี 2 เก่ียวข้องกบัการเปล่ียนแปลงคณุธรรมในผู้ เรียนหรือไม ่อย่างไร 
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การศกึษาท่ี 1 
 

 การศกึษานีเ้ป็นขัน้ตอนในการสร้างมาตรวดัคณุธรรมส าหรับผู้ เรียน โดยมาตรวดัเหล่านีแ้บง่เป็น

มาตรวดัพฤติกรรมคณุธรรม มาตรวดัเจตคติตอ่คณุธรรม และมาตรวดัการตอบสนองตามความคาดหวงั

ของสงัคม  

 

วิธีด าเนินงานวิจยั 

 

การสร้างเคร่ืองมือขัน้ต้น 

 ผู้วิจยัได้น านิยามคณุธรรมทัง้ 8 ประการจากส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา 

กระทรวงศกึษาธิการมาพิจารณาประกอบกบังานวิจยัท่ีเก่ียวข้องในอดีต (เชน่ Gibbs et al., 2007; Vitz, 

1990) โดยได้ปรับแก้และน าค านิยามเหลา่นัน้ และสง่ให้ผู้ทรงคณุวฒุิของส านกังานเลขาธิการ 

สภาการศกึษา กระทรวงศกึษาธิการพิจารณาอีกครัง้ ได้ข้อสรุปวา่ให้ปรับปรุง คณุธรรมทัง้ 8 ประการ คือ 

ขยนั ประหยดั ซ่ือสตัย์ มีวินยั สภุาพ สะอาด สามคัคี และมีน า้ใจ เป็น 9 ประการ โดยแบง่คณุธรรมด้าน

สะอาดออกเป็น สะอาดกาย และสะอาดใจ ดงัค านิยามในตารางท่ี 1 

 หลงัจากได้นิยามคณุธรรมแตล่ะด้านแล้ว ผู้วิจยัได้เขียนข้อค าถามเชิงพฤติกรรมและเชิงเจตคติตอ่

คณุธรรม จ านวน 15-20 ข้อตอ่คณุธรรม 1 ประการ จากนัน้คณะผู้วิจยัได้ร่วมกนัอภิปรายเพ่ือพิจารณาตดั

ข้อค าถามท่ีเห็นวา่ไมเ่ก่ียวข้องโดยตรง ข้อค าถามท่ีอาจจะมีอคติด้านอาย ุเพศ หรือข้อค าถามท่ีเป็นความ

จริงส าหรับผู้ตอบทกุคนอยูแ่ล้วออกไป จนเหลือข้อค าถามละ 10-13 ข้อตอ่คณุธรรม 1 ประการ โดย

แบง่เป็นข้อค าถามวดัพฤติกรรมประมาณ 5-7 ข้อ และข้อค าถามวดัเจตคตปิระมาณ 5-7 ข้อ  ข้อค าถามวดั

พฤตกิรรมจะถกูน ามาสร้างเป็นมาตรซึง่มีค าตอบ 4 ระดบั ตัง้แต ่1 (ไมท่ าหรือแทบจะไมท่ าเลย) 2 (ท าบ้าง) 

3 (ท าบอ่ย) และ 4 (ท าบอ่ยมาก) สว่นข้อค าถามวดัเจตคตจิะเป็นมาตรรวมการประมาณคา่แบบลิเคร์ิต 

(Likert Scale) 4 ระดบั ตัง้แต ่1 (ไมเ่ห็นด้วยอยา่งยิ่ง) 2 (ไมเ่ห็นด้วย) 3 (เห็นด้วย) และ 4 (เห็นด้วยอยา่ง

ยิ่ง) ดงัรายละเอียดในภาคผนวก ก 
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ตารางที่ 1  แสดงนิยามของคณุธรรมทัง้ 9 ประการที่ปรับแก้แลว้ 

คณุธรรม นิยาม 

ขยนั การมีพฤติกรรมเอาใจใสต่อ่งานที่ได้รับมอบหมาย ลงมือท างานทนัทีที่ได้รับมอบหมาย โดยไมต้่องให้ผู้อื่น

มาบงัคบั เวลาท างานก็ตัง้ใจท าอยา่งเต็มความสามารถ เมื่อมีอปุสรรคก็พยายามแก้ไขเพื่อท างานให้ส าเร็จ

โดยไมล่ะทิง้งาน เมื่อมีเวลาวา่งก็มกัใช้ไปในการทบทวนฝึกฝนสิง่ที่ได้เรียนรู้มา หรือท ากิจกรรมที่มี

ประโยชน์ตอ่ตนเองหรือผู้อื่น 
ประหยดั การรู้จกัเก็บออม ใช้สิง่ของตา่งๆ เทา่ที่จ าเป็น และคุ้มคา่ 
ซื่อสตัย์ ท าตามข้อตกลง ตรงไปตรงมา ไมม่ีเลห์่เหลีย่ม ไมค่ดโกง พดูตามความเป็นจริง ไมเ่สแสร้ง ไมก่ลบักลอก 

รักษาสจัจะ อีกทัง้จะไมใ่ช้วิธีการที่ไมถ่กูต้อง 
มีวินยั การยดึมัน่ท่ีจะประพฤติตนตามแบบแผน ระเบียบข้อบงัคบั และข้อปฏิบตัิที่ถกูต้องดีงามอยา่งสม ่าเสมอ

ด้วยตนเอง ทัง้ตอ่หน้าและลบัหลงัผู้อื่น โดยไมไ่ปตามสิง่ยัว่ยภุายนอกหรือความต้องการอื่นที่จะมา

เบี่ยงเบน 
สภุาพ มีมารยาท เรียบร้อย ใช้กิริยาวาจา รวมถงึการแตง่กายที่เหมาะสมกบับคุคล เวลา และสถานท่ี 
สะอาดกาย การรักษาร่างกายและสภาพแวดล้อมให้สะอาด 
สะอาดใจ การคิดดีตอ่ผู้อื่น ไมมุ่ง่ร้าย ไมอ่ิจฉาริษยา 
สามคัค ี การมีพฤติกรรมร่วมมือร่วมใจท างานอนัเป็นประโยชน์ตอ่สว่นรวม ยอมรับความแตกตา่งระหวา่งบคุคล รัก 

ช่วยเหลอื เกือ้กลู เสยีสละ ไมเ่อารัดเอาเปรียบกนั ไมใ่ช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา และไมส่ร้างความ

แตกแยก 

มีน า้ใจ การแสดงออกถงึการอาสาหรือเตม็ใจทีจ่ะชว่ยเหลอืหรือท าเพื่อผู้อืน่ สว่นรวม สงัคม โดยไมห่วงัผลตอบแทน 

หรือเพื่อหลกีเลีย่งการถกูลงโทษ 

 

 สว่นมาตรวดัการตอบสนองตามความคาดหวงัของสงัคม มีวตัถปุระสงค์เพ่ือตรวจสอบความ

นา่เช่ือถือของค าตอบ วา่ผู้ตอบแตล่ะคนมีแนวโน้มท่ีจะตอบค าถามเพ่ือให้ตนเองดดีูมากเกินความเป็นจริง

หรือไม ่ผู้วิจยัได้เลือกมาตรวดั 2 แบบคือ มาตรวดัการตอบสนองตามความต้องการของสงัคมของมาร์โลน-

คราวน์ (Marlowe-Crowne Social Desirability Scale: MCSD) จ านวน 33 ข้อ และมาตรวดัการ

ตอบสนองตามความคาดหวงัของสงัคมส าหรับเดก็ (Child Social Desirability Scale: CSD) ของ 

Robinson, Shaver และ Wrightsman (1991) จ านวน 48 ข้อ มาใช้ โดยมาตรแรกใช้ส าหรับเดก็อายตุัง้แต ่

16 ปีขึน้ไป (มธัยมศกึษาปีท่ี 6 อาชีวศกึษา และปริญญาตรี) และมาตรท่ีสองใช้ส าหรับเดก็อาย ุ9-15 ปี 

(ประถมศกึษาปีท่ี 6 และมธัยมศกึษาปีท่ี 3) ผู้วิจยัได้แปลข้อค าถามของมาตรวดัทัง้สองจากต้นฉบบัภษา
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องักฤษ แล้วน ามาอภิปรายเพ่ือออกแบบระดบัการใช้ภาษาของมาตรให้เหมาะสมกบัอายขุองผู้ตอบ ทัง้สอง

มาตรจะมีรูปแบบการตอบ 2 ระดบั คือ ข้อความดงักล่าวจริงหรือไมจ่ริงส าหรับตวัทา่น ข้อค าถามในมาตร

ทัง้สองมีรายละเอียดดงัภาคผนวก ข 

 ขัน้ตอนตอ่มา ผู้วิจยัน าข้อค าถามทัง้หมดไปตรวจสอบว่าภาษาท่ีใช้เป็นท่ีเข้าใจส าหรับกลุม่

ตวัอยา่งหรือไม ่และตรวจสอบอ านาจจ าแนกรายข้อ เพ่ือคดัเฉพาะข้อค าถามท่ีมีคณุภาพ แตเ่น่ืองจาก

จ านวนข้อค าถามในการวดัพฤตกิรรมคณุธรรมและเจตคติตอ่คณุธรรมมีจ านวนรวมกนัถึง 198 ข้อ และมี

มาตรวดัการตอบตามความหวงัของสงัคมถึง 33 หรือ 48 ข้อตามระดบัชัน้ ท าให้ข้อค าถามในขัน้ทดสอบน า

ร่องมีความยาวมากเกินไป ผู้วิจยัจงึแบง่แบบส ารวจออกเป็น 9 ชดุด้วยกนั แบบส ารวจชดุท่ี 1 และ 2 ใช้

ส าหรับมธัยมศกึษาตอนปลาย อาชีวศกึษา และปริญญาตรี แบบส ารวจชดุท่ี 3 และ 4 ใช้ส าหรับชัน้

มธัยมศกึษาตอนต้น และแบบส ารวจชดุท่ี 5 ถึง 9 ใช้ส าหรับชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 โดยแบบวดัแตล่ะชดุมี

สว่นประกอบดงัรายละเอียดในตารางท่ี 2 ตวัอย่างของแบบส ารวจแตล่ะชุดสามารถดไูด้จากภาคผนวก ค 

ซึง่จะมีล าดบัข้อของมาตรวดัคณุธรรมตา่งกนั สามารถเปรียบเทียบการล าดบัข้อของมาตรวดัคณุธรรมได้ใน

ภาคผนวก ก 

 

ตารางที่ 2 แสดงองค์ประกอบของแบบส ารวจแต่ละชุดทีใ่ช้ในการศึกษาที ่1 
แบบ

ส ารวจ 

ชดุที่ 

ส าหรับ 
จ านวน 

ผู้ตอบ ขย
นั 

ปร
ะห
ยดั

 

ซื่อ
สตั
ย์ 

มีว
ินยั

 

สภุ
าพ

 

สะ
อา
ดก
าย

 

สะ
อา
ดใ
จ 

สา
มคั
ค ี

มีน
 า้ใ
จ 

MC
SD

 

CS
D 

1 มธัยมศกึษาปีที่ 6 อาชีวศกึษา ปริญญาตรี 209 x x x x x     x  

2 มธัยมศกึษาปีที่ 6 อาชีวศกึษา ปริญญาตรี 200      x x x x x  

3 มธัยมศกึษาปีที่ 3 68 x x x x x      x 

4 มธัยมศกึษาปีที่ 3 65      x x x x  x 

5 ประถมศกึษาปีที่ 6 54 x x          

6 ประถมศกึษาปีที่ 6 54   x x        

7 ประถมศกึษาปีที่ 6 54      x x     

8 ประถมศกึษาปีที่ 6 54        x x   

9 ประถมศกึษาปีที่ 6 103     x      X 

 จ านวนที่ใช้ในการวิเคราะห์ในแตล่ะมาตร  331 331 330 330 380 319 319 318 318 409 236 
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การตรวจสอบภาษาท่ีใช้ในแบบวดั 

 ก่อนเก็บข้อมลูเพื่อทดสอบอ านาจจ าแนกของข้อค าถาม ผู้วิจยัได้น าแบบส ารวจชดุท่ี 5 ถึง 9 ไปให้

กลุม่ตวัอยา่งระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 ตอบเพ่ือตรวจสอบว่าภาษาท่ีใช้เป็นท่ีเข้าใจหรือไม ่เหตผุลท่ีไม่

เก็บข้อมลูการตรวจสอบความเข้าใจภาษาท่ีใช้ในแบบวดัจากระดบัชัน้อ่ืน เน่ืองจากหากนกัเรียนชัน้

ประถมศกึษาปีท่ี 6 ซึง่มีวยัวฒุิและคณุวฒุิน้อยท่ีสดุเข้าใจข้อค าถามแล้ว ย่อมสามารถอ้างอิงได้วา่นกัเรียน

ชัน้อ่ืนซึง่มีวยัวฒุิและคณุวฒุิสงูกวา่ยอ่มสามารถเข้าใจค าถามได้ด้วย  

วิธีการตรวจสอบท าโดยน าแบบสอบถามทัง้ 5 ชดุไปให้นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 ตอบ ชดุละ 

5 คน รวม 25 คน โดยผู้วิจยัจบัเวลาท่ีใช้ในการตอบแบบสอบถาม และถามนกัเรียนทีละข้อวา่นกัเรียน

เข้าใจค าถามได้ดีหรือไม ่จากนัน้ผู้วิจยัน าผลท่ีได้มาปรับปรุงแบบส ารวจทัง้ 9 ชดุ แล้วน าแบบส ารวจ

ดงักลา่วไปใช้ในการเก็บข้อมลูน าร่อง เพื่อทดสอบอ านาจจ าแนกของข้อค าถามตอ่ไป 

 

การทดสอบอ านาจจ าแนกของข้อค าถาม 

การเก็บข้อมลู 

 กลุม่ตวัอยา่งในการเก็บข้อมลูน าร่องครัง้นี ้คือ นกัเรียนและนกัศกึษาจากสถานศกึษาตา่งๆ ใน

จงัหวดักรุงเทพมหานคร และนนทบรีุ โดยแบง่เป็นชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 จ านวน 319 คน มธัยมศกึษาปีท่ี 

3 จ านวน 133 คน มธัยมศกึษาปีท่ี 6 จ านวน 160 คน อาชีวศกึษาจ านวน 97 คน และอดุมศกึษาจ านวน 

153 คน โดยใช้วิธีเลือกตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยให้กลุม่ตวัอยา่งทัง้ 5 ระดบัชัน้ มี

จ านวนการตอบแบบสอบถามอยา่งน้อย 50 คนตอ่แบบสอบถาม 1 ชดุ ได้จ านวนแบบสอบถามท่ีตอบ

เรียบร้อยแล้วในชดุท่ี 1-9 และมีข้อมลูส าหรับวิเคราะห์มาตรตา่งๆ น าเสนอไว้ดงัตารางท่ี 2  

ในการตดิตอ่ขอเก็บข้อมลู ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษาได้ท าหนงัสือขออนญุาตเก็บข้อมลู

ไปยงัสถานศกึษาตา่งๆ จากนัน้ทีมผู้วิจยัได้เข้าไปเก็บข้อมลูในห้องเรียน แล้วน าข้อมลูท่ีได้มาวิเคราะห์

ตอ่ไป 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมลู 

 การวิเคราะห์ข้อมลูครัง้นี ้ใช้วิธีการหาอ านาจจ าแนกด้วยการหาความสมัพนัธ์ระหว่างคะแนนราย

ข้อกบัคะแนนรวมข้อท่ีเหลือ (Corrected-Item Total Correlation: CITC) โดยวิเคราะห์ข้อกระทงในมาตร

วดัคณุธรรมแยกแตล่ะด้าน และใช้หลกัการตดัข้อค าถามโดยตดัข้อท่ีมี CITC ต ่าท่ีสดุในมาตรวดัคณุธรรม
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ด้านนัน้ออก น าข้อท่ีเหลือมาวิเคราะห์ CITC ใหมอี่กครัง้หนึง่ แล้วตดัข้อท่ีมีคา่ CITC ต ่าท่ีสดุออกไป ท าซ า้

จนกระทัง่มาตรวดัคณุธรรมแตล่ะด้านเหลือข้อค าถามท่ีมีคา่ CITC สงูกวา่ .20 ทกุข้อ ซึง่ตามเกณฑ์ของ 

Cohen (1988) ถือวา่เป็นขนาดความสมัพนัธ์ระดบัปานกลางคอ่นข้างน้อย ผู้วิจยัก าหนดไว้วา่ มาตรวดัท่ี

จะใช้ในการเก็บข้อมลูจริง ควรมีข้อค าถามเชิงพฤตกิรรม 5 ข้อ และเชิงเจตคต ิ5 ข้อ ตอ่คณุธรรม 1 ด้าน 

หากมาตรวดัคณุธรรมด้านใดเหลือจ านวนข้อค าถามท่ีมีคา่ CITC เกิน .20 มากกวา่จ านวนข้อท่ีก าหนดไว้ 

ผู้วิจยัจะวิเคราะห์ CITC และตดัข้อค าถามตอ่ไปจนกระทัง่เหลือจ านวนข้อตามท่ีต้องการ เม่ือได้จ านวนข้อ

ตามท่ีต้องการแล้วจงึวิเคราะห์ความเท่ียงแบบอลัฟ่า  

 ผลการวิเคราะห์คณุภาพรายข้อ2,3 ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 3 พบวา่ข้อค าถามทกุข้อท่ีผา่นการ

คดัเลือกมีคา่ CITC สงูกวา่ .20 ยกเว้นข้อค าถามเชิงเจตคติตอ่ความซ่ือสตัย์ มีข้อค าถาม 1 ข้อท่ีมีคา่ CITC 

ต ่ากว่า .20 (CITC ต ่าท่ีสดุ = .08) อยา่งไรก็ตาม เพ่ือให้ทกุมาตรมีจ านวนข้อเทา่กนั จึงคงข้อค าถาม

ดงักลา่วไว้เพ่ือให้มาตรวดัเจตคตติอ่ความซ่ือสตัย์มี 5 ข้อเชน่เดมิ เม่ือพิจารณามาตรทกุมาตรแล้วพบวา่มี

คา่ความเท่ียงตัง้แต ่.54 ถึง .77 (ภาคผนวก ง) ซึง่เป็นความเท่ียงน้อยเกินไปส าหรับประเมินเป็นรายบคุคล 

แตถ้่าเป็นเพ่ือการประเมินคะแนนคณุธรรมเฉล่ียของสถานศกึษาแล้ว หากเก็บกลุม่ตวัอยา่งในแตล่ะ

โรงเรียนจ านวนมาก จะท าให้ความเท่ียงของคะแนนเฉล่ียของโรงเรียนอยู่ในระดบัท่ีดี  สว่นข้อค าถามท่ีผ่าน

การคดัเลือกในมาตรการตอบสนองตามความคาดหวงัของสงัคมทัง้สองมาตรมีคา่ CITC สงูกวา่ .20 (CITC 

ต ่าท่ีสดุของ MCSD = .24 และ CSD = .36) และมีความเท่ียงในระดบั .71 และ .86 ตามล าดบั 

(ภาคผนวก ข) ถือว่าอยู่ในระดบัท่ีดีในการประเมินคะแนนรายบคุคล 

 เน่ืองจากแบบสอบถามแตล่ะชดุวดัคณุธรรมท่ีแตกตา่งกนั จงึท าให้ไมส่ามารถหาความสมัพนัธ์

ระหวา่งมาตรวดัคณุธรรมด้านท่ีแตกตา่งกนัได้ แตส่ามารถหาความสมัพนัธ์ระหวา่งพฤตกิรรมและเจตคติ

ของคณุธรรมเดียวกนัได้ โดยพบวา่ความสมัพนัธ์ระหวา่งพฤตกิรรมคณุธรรมกบัเจตคตติอ่คณุธรรมแต่ละ

ด้าน มีคา่ตัง้แต ่.12 ถึง .50 ซึง่เป็นระดบัความสมัพนัธ์น้อยถึงปานกลาง ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 4 
                                                           
2 ถ้าหากดจูากคา่ CITC จริงแล้ว ข้อที่ 3, 4, 7, 9 และ 10 ควรจะถกูคดัเข้ามาในมาตร แตเ่น่ืองจากผู้ทรงคณุวฒิุของ สกศ. เสนอแนะวา่ ควร
ตดัข้อ 3 “ฉันเสียเงินจ านวนมากซือ้ของที่ไมจ่ าเป็น เชน่ ขนม ของเลน่ เกมส์ หรือเคร่ืองประดบั”, 4 “ฉันซือ้ของมาเยอะแยะแล้วไมไ่ด้ใช้” และ 7 
“ฉันแบง่คา่ขนมมาเป็นเงินเก็บสะสม” ออกจากแบบสอบถาม เน่ืองจากเด็กที่มีฐานะทางการเงินไมด่ีอาจจะไม่มีโอกาสแสดงพฤติกรรมดงักลา่ว 
ผู้วิจยัจงึเลือกข้อที่มีคา่ CITC ล าดบัถดัมาเข้าไป คือข้อ 1 “ฉันยืมเงินคนอ่ืนเพื่อซือ้ของที่ไมจ่ าเป็น”, 2 “ฉันซือ้ของตามเพื่อน” และ 6 “ฉันดแูล
รักษาของใช้สว่นตวัให้ใช้ได้นานๆ” พบวา่ผลการวิเคราะห์ CITC ที่ได้ยงัอยูใ่นเกณฑ์ที่มากกวา่ 0.2 อยู ่จงึใช้ 3 ข้อใหมด่งักลา่ว 
3 ถ้าหากดจูากคา่ CITC จริงแล้ว ข้อที่ 2, 7, 8, 10 และ 11 ควรจะถกูคดัเข้ามาในมาตร แตเ่น่ืองจากผู้ทรงคณุวฒิุของ สกศ. เสนอแนะวา่ ควร
ตดัข้อ 11 “ฉันท าตวัเรียบร้อยเม่ืออยูก่บัผู้ ใหญ่” ออกจากแบบสอบถาม เน่ืองจากผู้ทรงคณุวฒิุชีแ้นะวา่ เด็กอาจจะสภุาพเฉพาะผู้ใหญ่เท่านัน้ 
แตไ่มส่ภุาพกบัผู้ อ่ืน ผู้วิจยัจงึตดัข้อดงักลา่ว และน าข้อ 5 “ฉันขออนญุาตก่อนหยิบของคนอ่ืนมาใช้” ที่มีคา่ CITC ล าดบัถดัไปเข้ามาแทน พบวา่
ผลการวิเคราะห์ CITC ที่ได้ยงัอยูใ่นเกณฑ์ที่มากกวา่ 0.2 อยู ่จงึใช้ข้อใหมด่งักลา่ว 
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ตารางที่ 3  แสดงผลการวิเคราะห์คณุภาพของมาตรวดัทีส่ร้างข้ึนในการศึกษาที ่1 

มาตรวดั N 

มาตรที่ยงัไมไ่ด้ตดัข้อ มาตรที่ตดัข้อแล้ว 
จ านวนข้อ CITC 

 
จ านวนข้อ CITC 

 รวม บวก ลบ MIN MAX รวม บวก ลบ MIN MAX 
พฤติกรรม              
     ขยนั 331 10 6 4 .30 .69 .80 5 5 0 .45 .72 .77 
     ประหยดั 331 10 5 5 .26 .55 .76 5 3 2 .28 .53 .62 
     ซื่อสตัย์ 330 10 0 10 .16 .47 .65 5 1 4 .32 .46 .62 
     มีวินยั 330 13 10 3 .14 .57 .80 5 5 0 .44 .61 .77 
     สภุาพ 380 11 6 5 .23 .60 .75 5 5 0 .47 .61 .76 
     สะอาดกาย 319 12 6 6 .08 .35 .59 5 3 2 .29 .36 .54 
     สะอาดใจ 319 10 5 5 .22 .48 .66 5 2 3 .34 .46 .64 

     สามคัคี 318 11 5 6 .10 .49 .65 5 5 0 .30 .56 .70 
     มีน า้ใจ 318 13 7 6 .16 .42 .69 5 5 0 .34 .43 .62 
เจตคติ              
     ขยนั 331 10 6 4 .30 .47 .72 5 5 0 .32 .49 .65 
     ประหยดั 331 10 4 6 .26 .39 .68 5 0 5 .29 .49 .63 
     ซื่อสตัย์ 330 10 4 6 -.16 .34 .40 5 1 4 .08 .57 .62 
     มีวินยั 330 13 8 5 .20 .55 .78 5 4 1 .44 .57 .74 
     สภุาพ 380 11 5 6 .09 .47 .65 5 4 1 .41 .58 .73 
     สะอาดกาย 319 12 8 4 .19 .49 .70 5 5 0 .41 .52 .70 
     สะอาดใจ 319 10 6 4 .16 .44 .62 5 3 2 .31 .44 .62 
     สามคัคี 318 11 8 3 .18 .47 .63 5 5 0 .29 .45 .61 
     มีน า้ใจ 318 13 4 9 .17 .60 .77 5 2 3 .45 .50 .72 
MCSD 409 33 18 15 -.06 .40 .71 16 8 8 .24 .38 .71 
CSD 236 48 26 22 .05 .54 .86 16 8 8 .36 .58 .84 
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ตารางที่ 4  แสดงความสมัพนัธ์ระหว่างมาตรวดัพฤติกรรมและเจตคติในแต่ละคณุธรรม 

 N MBEH SDBEH MATT SDATT BEH ATT r rCORRECTED 

ขยนั 331 2.74 0.57 3.43 0.41 .77 .65 .42** 0.59 
ประหยดั 331 1.15 0.48 2.83 0.49 .62 .63 .44** 0.70 
ซื่อสตัย์ 330 3.52 0.37 2.90 0.49 .62 .62 .12* 0.19 
มีวินยั 330 2.69 0.58 3.03 0.52 .77 .74 .27** 0.36 
สภุาพ 380 3.37 0.52 3.57 0.43 .76 .73 .50** 0.67 
สะอาดกาย 319 3.30 0.41 3.54 0.36 .54 .70 .44** 0.72 
สะอาดใจ 319 3.29 0.43 3.48 0.40 .64 .62 .35** 0.56 
สามคัค ี 318 2.87 0.49 3.44 0.33 .70 .61 .48** 0.73 
มีน า้ใจ 318 2.79 0.45 3.42 0.40 .62 .72 .30** 0.45 
หมายเหต ุ MBEH คือคา่เฉลี่ยของมาตรพฤติกรรมในคณุธรรมนัน้ MATT คือคา่เฉลี่ยของมาตรเจตคติในคณุธรรมนัน้ SDBEH คือสว่น

เบี่ยงเบนมาตรฐานของมาตรพฤติกรรมในคณุธรรมนัน้ SDATT คือสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของเจตคติในมาตรพฤตกิรรม

นัน้ BEH คือคา่สมัประสิทธ์ิอลัฟ่าของมาตรพฤติกรรมในคณุธรรมนัน้ ATT คือคา่สมัประสทิธ์ิอลัฟ่าของมาตรเจตคติใน

คณุธรรมนัน้ r คือคา่สหสมัพนัธ์ที่ค านวณได้ระหวา่งมาตรเจตคติและมาตรพฤติกรรมในคณุธรรมนัน้ rCORRECTED คือคา่

สหสมัพนัธ์ระหวา่งมาตรเจตคติและมาตรคณุธรรมนัน้ ที่ปรับแก้ความผิดพลาดในการวดัแล้ว 

 

การอภิปรายผล 

 การศกึษาท่ี 1 มีจดุมุง่หมายเพ่ือสร้างมาตรวดัคณุธรรมของผู้ เรียน โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือใช้ในการ

ประเมินคะแนนเฉล่ียคณุธรรมของผู้ เรียนในแตล่ะโรงเรียน ผลการศกึษาพบวา่ มาตรวดัคณุธรรมแตล่ะด้าน

ท่ีสร้างขึน้มีคณุภาพรายข้อและคา่ความเท่ียงอยูใ่นระดบัท่ีนา่พงึพอใจส าหรับการประเมินคะแนนเฉล่ีย

คณุธรรมในระดบัโรงเรียน แตไ่มเ่หมาะส าหรับประเมินนกัเรียนในรายบคุคล 

 ในการศกึษาตอ่ไป จะน ามาตรวดัคณุธรรม และมาตรวดัการตอบสนองตามความคาดหวงัของ

สงัคมไปใช้ในการประเมินผลขัน้ต้น วา่การจดัท าโครงการคณุธรรมของสถาบนัการศกึษาตา่งๆ ตลอด

ระยะเวลาด าเนินนโยบายสง่เสริมคณุธรรมของส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา กระทรวงศกึษาธิการ มี

ความเก่ียวข้องกบัคะแนนคณุธรรมของผู้ เรียนหรือไม ่อย่างไร 
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การศกึษาท่ี 2 
 

 ในการศกึษานี ้ได้น ามาตรวดัท่ีได้ผา่นการพฒันามาจากการศกึษาท่ี 1 ไปเก็บข้อมลูจากผู้ เรียนทกุ

ระดบัชัน้ เพ่ือทดสอบวา่สถานศกึษามีสว่นในการอธิบายพฤตกิรรมคณุธรรมของผู้ เรียนมากเพียงใด และ

โครงการหรือกิจกรรมสง่เสริมคณุธรรมใดบ้าง ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องตอ่คะแนนคณุธรรมในระดบัสงู 

 

กลุม่ตวัอยา่ง 

การเลือกกลุม่ตวัอย่างท่ีจะเก็บข้อมลูในการศกึษาท่ี 2 ใช้วิธีเลือกกลุม่ตวัอยา่งแบบโควต้า (Quota 

Sampling) โดยจดัโควต้าตามตวัแปรตอ่ไปนี ้

1) ระดบัชัน้การศกึษา แบง่เป็น 5 ระดบั ได้แก่ ระดบัอดุมศกึษา อาชีวศกึษา มธัยมศกึษาตอน

ปลาย มธัยมศกึษาตอนต้น และประถมศกึษาตอนปลาย โดยผู้วิจยัเลือกกลุม่ปริญญาตรีปีท่ี 3 ขึน้ไป  

อาชีวศกึษาระดบัปวช. ปี 3 หรือปวส.  มธัยมศกึษาปีท่ี 6  มธัยมศกึษาปีท่ี 3  และประถมศกึษาปีท่ี 6 เป็น

ตวัแทนของแตล่ะระดบัชัน้ตามล าดบั  

2) ภาค แบง่เป็น 5 ภาค ได้แก่  ภาคเหนือ  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  ภาคใต้  ภาคกลาง  และ

กรุงเทพมหานคร  

3) เขตท่ีตัง้ของโรงเรียน แบง่เป็น 2 เขตคือ โรงเรียนนอกเมืองและในเมือง  

4) ประวตัิการสง่ครูมาอบรมท่ีสกศ. แบง่เป็น 2 กรณี คือ ได้สง่ หรือ ไมไ่ด้สง่  

ผู้วิจยัสุม่เลือกสถานศกึษาตามเง่ือนไขดงักลา่วให้ได้อยา่งน้อยเง่ือนไขละ 1 โรงเรียน ยกเว้น

ระดบัอดุมศกึษาท่ีเลือกตามเง่ือนไขเร่ืองภาคเท่านัน้ เน่ืองจากสถานศกึษาระดบัอดุมศกึษาสว่นใหญ่อยูใ่น

เมือง และไมไ่ด้สง่ครูมาอบรมท่ี สกศ.  เม่ือสุม่เลือกสถานศกึษาได้แล้ว ผู้วิจยัสุม่เลือกห้องเรียนในแตล่ะ

ระดบัชัน้ แล้วเข้าเก็บข้อมลูจากผู้ เรียนในห้องเรียนนัน้ทัง้ห้อง หรือประมาณ 50 คน 

จากการสุม่ทัง้หมด ได้สถานศกึษาจ านวน 96 แหง่ ได้ข้อมลูจากผู้ เรียนรวม 7,764 คน แบง่เป็น 

 ผู้ เรียนระดบัมหาวิทยาลยัจ านวน 1,315 คน จากมหาวิทยาลยั 21 แหง่ 

 ผู้ เรียนระดบัอาชีวศกึษาจ านวน 1285 คน จากโรงเรียน 20 แหง่  

 ผู้ เรียนระดบัมธัยมศกึษาปีท่ี 6 จ านวน 1321 คน จากโรงเรียนทัง้หมด 23 แหง่  

 ผู้ เรียนระดบัมธัยมศกึษาปีท่ี 3 จ านวน 1504 คน จากโรงเรียนทัง้หมด 23 แหง่  
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 ผู้ เรียนระดบัประถมศกึษาปีท่ี 6 จ านวน 2339 คน จากโรงเรียนทัง้หมด 32 แหง่ (แบง่เป็น

ผู้ตอบแบบสอบถามชดุท่ี 3 จ านวน 1165 คน จากโรงเรียน 31 แหง่ และผู้ตอบแบบสอบถาม

ชดุท่ี 4 จ านวน 1174 คนจากโรงเรียน 32 แหง่) 

  

เคร่ืองมือ 

 การประเมินครัง้นี ้ใช้ข้อมลูจาก 2 สว่นด้วยกนั คือข้อมลูจากผู้ เรียน และข้อมลูจากสถานศกึษา 

ข้อมลูจากผู้ เรียนจะมุง่เน้นในการวดัพฤติกรรมคณุธรรมและเจตคตติอ่คณุธรรมของนกัเรียน ส่วนข้อมลู

จากโรงเรียนจะมุง่เน้นท่ีการส ารวจโครงการหรือกิจกรรมท่ีมุง่เน้นในการพฒันาคณุธรรม  

ข้อมลูท่ีเก็บจากผู้ เรียน มีดงันี ้ 

 ข้อมลูพืน้ฐานของผู้ เรียน ประกอบไปด้วย เพศ อาย ุระดบัการศกึษา การอยูอ่าศยัขณะเรียน (อยู่

กบัพอ่แม,่ ญาต,ิ เพ่ือน, อยู่คนเดียว, อ่ืนๆ) จงัหวดัท่ีอยู่อาศยั, รายได้ตอ่วนั (บาท), เกรดเฉล่ียใน

ภาคการเรียนท่ีผา่นมา, อาชีพของพอ่, การศกึษาของพอ่, อาชีพของแม,่ การศกึษาของแม่, อาชีพ

ผู้ปกครอง, การศกึษาของผู้ปกครอง และรายได้ของครอบครัว 

 พฤตกิรรมคณุธรรมและเจตคติตอ่คณุธรรมทัง้ 9 ประการ ใช้มาตรวดัท่ีได้พฒันาขึน้จากการศกึษา

ท่ี 1 ในทกุระดบัชัน้ 

 มาตรวดัการตอบสนองตามความคาดหวงัของสงัคม ใช้มาตรวดัท่ีได้พฒันาขึน้จากการศกึษาท่ี 1 

โดยจะใช้มาตร MCSD กบัผู้ เรียนระดบัอดุมศกึษา อาชีวศกึษา และมธัยมศกึษาตอนปลาย สว่น

มาตร CSD จะใช้กบัผู้ เรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น และประถมศกึษาตอนปลาย 

 

การเก็บข้อมลูจากผู้ เรียน จะใช้แบบส ารวจทัง้หมด 4 ชดุ และแบบกรอกข้อมลู 1 ชดุ ส าหรับผู้ เรียน

ระดบัระดบัอดุมศกึษา อาชีวศกึษา และมธัยมศกึษาตอนปลาย ใช้แบบส ารวจชุดที่ 1 ซึง่ประกอบด้วยแบบ

ส ารวจข้อมลูทัว่ไป มาตรวดัคณุธรรมทัง้หมด และมาตร MCSD  

ส าหรับผู้ เรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น ใช้แบบส ารวจชุดที่ 2 ซึง่ประกอบด้วยแบบส ารวจข้อมลู

ทัว่ไป มาตรวดัคณุธรรมทัง้หมด และมาตร CSD  

สว่นผู้ เรียนระดบัประถมศกึษาตอนปลาย ได้แบง่แบบส ารวจเป็น 2 ชดุเพ่ือไมใ่ห้แตล่ะชดุมีความ

ยาวมากเกินไป กลุม่ตวัอยา่งในระดบัชัน้นี ้คร่ึงหนึง่ตอบแบบส ารวจชุดที่ 3 ซึง่ประกอบด้วยมาตรวดั

คณุธรรม 5 ด้าน ได้แก่ ความขยนั ประหยดั ซ่ือสตัย์ มีวินยั และสภุาพ สว่นอีกคร่ึงหนึง่ตอบแบบส ารวจ 
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ตารางที่ 5 แสดงองค์ประกอบของแบบสอบถามแต่ละชุดทีใ่ช้ในการศึกษาที ่2  

แบบสอบถาม 

ชดุที่ 
ผู้ตอบ / กรอกข้อมลู จ านวน 

คณุ
ธร
รม
 1 

คณุ
ธร
รม
 2 

MC
SD

 

CS
D 

ข้อ
มลู
ทัว่
ไป
 1 

ข้อ
มลู
ทัว่
ไป
 2 

1 ปริญญาตรี  1315 X X X  X X 

1 อาชีวศกึษา 1285 X X X  X X 

1 มธัยมศกึษาปีที่ 6  1321 X X X  X X 

2 มธัยมศกึษาปีที่ 3 1504 X X  X X X 

3 ประถมศกึษาปีที่ 6 1165 X   X X  

4 ประถมศกึษาปีที่ 6 1174  X  X X  

5 ผู้ เก็บข้อมลูในระดบัประถมศกึษาปีที่ 6 2339      X 

 

ชุดที่ 4 ซึง่ประกอบด้วยมาตรวดัคณุธรรม 4 ด้าน ได้แก่ ความสะอาดกาย สะอาดใจ สามคัคี และมีน า้ใจ  

ทัง้นีแ้บบส ารวจทัง้สองชดุมีมาตรวดั CSD และแบบส ารวจข้อมลูทัว่ไปด้วย แตแ่บบส ารวจข้อมลูทัว่ไปใน

ระดบัชัน้นี ้ถามเฉพาะข้อมลูเพศ ระดบัชัน้ และรายได้ตอ่วนัเทา่นัน้ สว่นข้อมลูทัว่ไปอ่ืนๆ จะส ารวจโดยใช้

แบบกรอกข้อมลู (แบบส ารวจจากผู้ เรียนชดุท่ี 5) โดยให้ผู้ เก็บข้อมลูไปค้นข้อมลูจากระเบียนประวตัิของ

ผู้ เรียน แล้วกรอกข้อมลูลงไป เน่ืองจากในการศกึษาท่ี 1 พบวา่ผู้ เรียนระดบัชัน้นีส้ว่นใหญ่ (ประมาณ 50 %) 

ไมส่ามารถจ าผลการเรียนของตนเองได้ ข้อมลูท่ีกรอกลงในแบบส ารวจข้อมลูคือ เกรดเฉล่ียในภาคการเรียน

ท่ีผา่นมา, อาชีพของพอ่, การศกึษาของพอ่, อาชีพของแม,่ การศกึษาของแม,่ อาชีพผู้ปกครอง, การศกึษา

ของผู้ปกครอง และรายได้ของครอบครัว สรุปได้ดงัตารางท่ี 5 ตวัอยา่งของแบบส ารวจทัง้ 4 ชดุ ตวัอยา่ง

แบบกรอกข้อมลู และตวัอยา่งคูมื่อการเก็บข้อมลูสามารถดไูด้จากภาคผนวก จ 

 ข้อมลูท่ีเก็บจากสถานศกึษา ใช้แบบสมัภาษณ์โครงการคณุธรรม ซึง่ประกอบไปด้วยข้อค าถาม 2 

สว่น ได้แก่ ข้อมลูทัว่ไปของโรงเรียน และข้อมลูโครงการคณุธรรมของโรงเรียน ตวัอย่างแบบสมัภาษณ์และ

คูมื่อการสมัภาษณ์สามารถดไูด้จากภาคผนวก จ 

ในสว่นข้อมลูทัว่ไปของสถานศกึษา เก็บข้อมลูช่ือสถานศกึษา ส านกัเขตพืน้ท่ีการศกึษา ท่ีตัง้

สถานศกึษา จ านวนผู้ เรียนทัง้หมดในสถานศกึษา จ านวนผู้ เรียนแตล่ะชัน้ จ านวนครูท่ีเคยได้รับการอบรม

จาก สกศ. จ านวนกิจกรรมคณุธรรมท่ีจดัขึน้ในสถานศกึษา  

สว่นข้อมลูโครงการคณุธรรมของสถานศกึษา ให้ผู้ เก็บข้อมลูสมัภาษณ์ผู้บริหาร ครู หรืออาจารย์

ผู้ รับผิดชอบโครงการคณุธรรมท่ีจดัขึน้ในสถานศกึษานัน้ๆ โดยแตล่ะโครงการให้ระบรุายละเอียดซึง่
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ประกอบด้วย ช่ือโครงการ ช่ือผู้ให้สมัภาษณ์ ต าแหนง่ ความรับผิดชอบในโครงการ เบอร์โทรศพัท์ตดิตอ่ 

ระดบัโครงการวา่เป็นโครงการระดบัใด คณุธรรมท่ีเน้นเสริมสร้างในโครงการ ระยะเวลาในการด าเนิน

โครงการ จ านวนผู้ เข้าร่วมโครงการ จ านวนผู้ เข้าร่วมโครงการในระดบัประถมศกึษาปีท่ี 6 มธัยมศกึษาปีท่ี 3 

มธัยมศกึษาปีท่ี 6 อาชีวศกึษา และรายละเอียดของโครงการพอสงัเขป 

 

วิธีด าเนินการวิจยั 

 ทีมผู้ รับผิดชอบเก็บข้อมลูในแตล่ะสถานศกึษาต้องเก็บข้อมลูจากสถานศกึษาแตล่ะแหง่ 2 สว่น คือ 

ข้อมลูของผู้ เรียน และข้อมลูของสถานศกึษา  

การเก็บข้อมลูของผู้ เรียนจะแจกแบบส ารวจให้ผู้ เรียนตอบ โดยมีการบนัทกึเลขประจ าตวัไว้ เพ่ือจะ

ใช้เก็บข้อมลูผู้ เรียนคนเดมิในการศกึษาท่ี 3 ตอ่ไป เม่ือเร่ิมเข้าแจกแบบส ารวจ ให้ผู้ เก็บข้อมลูเน้นย า้วา่  

1) ให้ผู้ เรียนอ่านแบบส ารวจโดยละเอียด  

2) ค าตอบในแบบส ารวจนีไ้มมี่ถกูหรือผิด  

3) ขอให้นกัเรียนท าแบบส ารวจอยา่งเตม็ท่ี และจะไมมี่ใครรู้วา่นกัเรียนตอบอะไร  

ผู้ เก็บข้อมลูจะสอบถามวา่ผู้ เรียนมีข้อสงสยัหรือไม ่ถ้าไมมี่ให้เร่ิมตอบแบบส ารวจ เม่ือผู้ เรียนตอบ

แบบส ารวจเสร็จแล้ว ให้น ามาสง่คืนท่ีผู้ เก็บข้อมลูทีละคน และให้ผู้ เก็บข้อมลูตรวจสอบวา่ผู้ เรียนตอบครบ

ข้อหรือไม ่ถ้าตอบครบจงึให้ผู้ เรียนออกจากห้องได้ หากขณะตอบแบบส ารวจผู้ เรียนมีข้อสงสยั ไมต้่อง

อธิบาย ให้ผู้ เรียนพยายามท าความเข้าใจด้วยตนเอง และไมต้่องแจ้งผู้ เรียนวา่จะกลบัมาเก็บข้อมลูจาก

ผู้ เรียนคนเดมิอีก  

ส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 หลงัจากเน้นย า้หลกัการตอบแบบส ารวจทัง้ 3 ประเดน็แล้ว 

ให้อาจารย์หรือผู้ เก็บข้อมลูอ่านข้อค าถามในแบบส ารวจ และให้เดก็ตอบตามทีละข้อ สว่นข้อมลูทัว่ไปท่ีผู้

เก็บข้อมลูต้องค้นหาข้อมลูจากระเบียนประวตัิของผู้ เรียนและกรอกลงในแบบส ารวจด้วยตวัเอง ให้ผู้ เก็บ

ข้อมลูถามครูประจ าชัน้วา่สามารถหาข้อมลูทัว่ไปเหล่านีไ้ด้อย่างไร จากนัน้ให้น าข้อมลูท่ีได้มากรอกใสแ่บบ

กรอกข้อมลู 

 สว่นการเก็บข้อมลูจากสถานศกึษา ให้ผู้ เก็บข้อมลูสมัภาษณ์ผู้บริหารหรือครูท่ีรับผิดชอบการ

บริหารภาพรวมของโครงการคณุธรรมในสถานศกึษาแหง่นัน้ตอบข้อมลูทัว่ไป และให้บอกรายช่ือโครงการ

คณุธรรมท่ีได้จดัท าไปแล้วใน พ.ศ. 2550 พร้อมช่ือผู้ รับผิดชอบหรือผู้จดัท าโครงการดงักลา่ว จากนัน้ให้ไป

สมัภาษณ์ผู้ รับผิดชอบโครงการเพ่ือเก็บข้อมลูรายละเอียดของแตล่ะโครงการ ส าหรับโครงการท่ีมีกิจกรรม
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ยอ่ยจ านวนมาก ให้แยกโครงการออกเป็นกิจกรรมย่อย แล้วถามรายละเอียดของกิจกรรมยอ่ยแตล่ะ

กิจกรรม ทัง้นีใ้นการสมัภาษณ์ให้เน้นย า้กบัผู้ให้สมัภาษณ์วา่การส ารวจนีไ้มใ่ชก่ารตรวจสอบสถานศกึษา 

แตท่ าเพ่ือการวิจยัเทา่นัน้  

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมลู 

 การวิเคราะห์ข้อมลูแบง่ออกเป็น 4 สว่นด้วยกนั คือ คา่สถิตพืิน้ฐาน คา่ร้อยละความแปรปรวนท่ี

สามารถอธิบายได้ การวิเคราะห์ผลโครงการ และการวิเคราะห์ผลโครงการเม่ือควบคมุตวัแปรระดบันกัเรียน 

ในการวิเคราะห์ผลโครงการ จะมีตวัแปรอิสระเป็นโครงการตา่งๆ ท่ีสถานศกึษาจดัท าขึน้ ตวัแปรตาม คือ 

คะแนนพฤตกิรรมคณุธรรม และเจตคตติอ่คณุธรรมทัง้ 18 มาตร และตวัแปรควบคมุ คือ ระดบัสถานะทาง

เศรษฐกิจและสงัคม คะแนนมาตรวดัการตอบสนองตามความคาดหวงัของสงัคม เกรดเฉล่ีย และเพศ ใน

การวิเคราะห์ข้อมลูทัง้หมดจะใช้แนวคิดของ Raudenbush, Rowan และ Kang (1991) ตามแนวคิดนี ้

ข้อมลูจะมี 3 ระดบั คือ ระดบัข้อค าถาม ระดบัผู้ เรียน และระดบัโรงเรียน แนวคิดนีจ้ะบอกร้อยละความ

แปรปรวนของคะแนนท่ีเกิดขึน้ในแตล่ะระดบั และในการวิเคราะห์ประสิทธิผลของโครงการ จะตดัความ

แปรปรวนท่ีเกิดจากความผิดพลาดในการวดัออก (ระดบัข้อค าถาม) ใช้แตค่ะแนนจริงของผู้ เรียนตาม

แนวคิดของทฤษฎีการทดสอบแบบดัง้เดมิ (Classical Test Theory) แล้วทดสอบว่าโครงการท่ีจดัท าใน

ระดบัโรงเรียน มีอิทธิพลตอ่คะแนนจริงของคณุธรรมเฉล่ียในแตล่ะโรงเรียนหรือไม ่อย่างไรก็ตาม การเตรียม

ข้อมลูเพื่อวิเคราะห์ตามแนวคดินีค้อ่นข้างซบัซ้อน จงึต้องแยกอธิบายขึน้ แล้วจงึอธิบายผลการวิเคราะห์

สถิตพืิน้ฐาน คา่ร้อยละความแปรปรวนท่ีสามารถอธิบายได้ การวิเคราะห์ผลโครงการ และการวิเคราะห์ผล

โครงการเม่ือควบคมุตวัแปรระดบันกัเรียน ตามล าดบั 

 

การเตรียมข้อมลู  

 ในการเตรียมข้อมลูจะแบง่ออกเป็น 4 ขัน้ตอนด้วยกนั คือ ตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลู 

เตรียมไฟล์ข้อมลูระดบันกัเรียน เตรียมไฟล์ข้อมลูระดบัสถานศกึษา และเตรียมไฟล์ข้อมลูระดบัข้อค าถาม 

 

ตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลู 

 หลงัจากกรอกข้อมลูแบบส ารวจและแบบกรอกข้อมลูลงในคอมพิวเตอร์แล้ว ผู้วิจยัตรวจสอบความ

ถกูต้องของข้อมลูโดยขัน้แรกได้สร้างตารางแจกแจงความถ่ีของทกุตวัแปร และตรวจสอบว่ามีคา่ท่ีเป็นไป
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ไมไ่ด้ คา่สญูหายแบบเว้นวา่ง (System Missing) เน่ืองจากความผิดพลาดในขัน้ตอนการกรอกข้อมลูลงใน

คอมพิวเตอร์ หรือมีรหสัผู้ เรียนซ า้หรือไม ่หากพบคา่ผิดพลาดดงัท่ีกลา่วมาจะตรวจสอบจากแบบสอบถาม

แล้วแก้ไขให้ถกูต้อง จากการตรวจสอบข้อมลูในขัน้นีพ้บว่ามีรหสันกัเรียนซ า้กนัระหวา่งนกัเรียนตา่ง

สถานศกึษา จงึแก้ไขโดยสร้างรหสันกัเรียนขึน้ใหมด้่วยการเพิ่มรหสัสถานศกึษาไว้หน้ารหสัผู้ เรียน  

ในกรณีผู้ เรียนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 ซึง่มีข้อมลูของผู้ เรียนแยกออกจากกนัเป็นสองสว่น คือ

จากแบบส ารวจท่ีผู้ เรียนตอบเอง และแบบกรอกข้อมลูท่ีผู้ เก็บข้อมลูเป็นผู้กรอก จงึต้องน าข้อมลูสองสว่นมา

จบัคูเ่ข้าด้วยกนัโดยตรวจสอบให้รหสัผู้ เรียนตรงกนั พบว่ามีข้อมลูในแบบส ารวจชดุท่ี 3 ท่ีสามารถจบัคูไ่ด้ 

1,125 คนและไมส่ามารถจบัคูไ่ด้จ านวน 81 คน ในแบบส ารวจชดุท่ี 4 ท่ีสามารถจบัคูไ่ด้ 1,158 คนและไม่

สามารถจบัคูไ่ด้จ านวน 91 คน และข้อมลูจากแบบกรอกข้อมลูท่ีสามารถจบัคูไ่ด้จ านวน 2,263 คนและ

สามารถจบัคูไ่ด้จ านวน 209 คน โดยสรุปมีข้อมลูของผู้ เรียนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 ท่ีสามารถจบัคูไ่ด้

สมบรูณ์จ านวนทัง้สิน้ 2,263 คน   

 ขัน้ตอ่มา ได้ตรวจสอบการให้คะแนนข้อค าถามทางบวกและการกลบัคา่คะแนนข้อค าถามทางลบ 

ในมาตรวดัพฤตกิรรมคณุธรรม มาตรวดัเจตคตติอ่คณุธรรม และมาตรวดัการตอบสนองตามความคาดหวงั

ของสงัคม 

หลงัจากนัน้ ส าหรับข้อค าถามใดท่ีพบวา่ผู้ตอบแบบส ารวจเว้นวา่งไว้จริงๆ จะถกูให้แปลงเป็นคา่

สญูหายแบบเว้นวา่ง (System Missing) เพ่ือจดัการกบัคา่สญูหายตอ่ไป โดย Schafer และ Graham 

(2002) ได้กลา่วไว้วา่ กรณีคา่สญูหายเป็นแบบสุม่ทัง้หมด (Missing Completely at Random: MCAR) 

สามารถใช้วิธีลบข้อมลูของผู้ เรียนคนนัน้ออกไปจากการวิเคราะห์ (Listwise) ได้โดยไม่ท าให้ผลการ

วิเคราะห์ข้อมลูผิดพลาด แตห่ากคา่สญูหายเป็นแบบสุม่บางสว่น (Missing at Random: MAR) หรือคา่สญู

หายแบบไมสุ่ม่ (Missing Not at Random: MNAR) การลบข้อมลูของบคุคลนัน้ออกจากการวิเคราะห์อาจ

ท าให้ผลการวิเคราะห์บิดเบือนได้ (Hair et al., 2006)  

ทัง้นีก้่อนเลือกว่าจะจดัการกบัคา่สญูหายอยา่งไรต้องพิจารณาวา่มีคา่สญูหายเกิดขึน้มากเพียงใด 

ถ้าน้อยกวา่ร้อยละ 5 จะจดัการคา่สญูหายด้วยวิธีการใดก็ได้ผลไมแ่ตกตา่งกนั แตถ้่ามากกวา่ร้อยละ 5 ต้อง

ตรวจสอบว่าเป็นคา่สญูหายลกัษณะใด เพ่ือจะได้จดัการอยา่งเหมาะสม ในการวิเคราะห์ครัง้นี ้ตวัแปรท่ี

ผู้วิจยัตรวจสอบคา่สญูหายได้แก่ เพศ เกรดเฉล่ีย เงินท่ีได้รับจากผู้ปกครองรายวนั รายได้ครอบครัว คะแนน

ท่ีแปลงแล้วของพฤตกิรรมคณุธรรมและเจตคตติอ่คณุธรรม และคะแนนรายข้อท่ีแปลงแล้วของมาตรวดัการ

ตอบสนองตามความคาดหวงัของสงัคม ซึง่พบวา่มีเพียงตวัแปรเดียวท่ีมีคา่สญูหายมากกวา่ร้อยละ 5 คือ 



  รายงานครัง้ที่ 1 การประเมินคณุธรรม 8 ประการ   17 

ตวัแปรรายได้ครอบครัว ซึง่ในแบบส ารวจชดุท่ี 1 ถึง 4 มีคา่สญูหายถึงร้อยละ 9, 7.3, 13.2, และ 9.6 

ตามล าดบั จงึตรวจสอบตอ่ไปวา่เป็นคา่สญูหายลกัษณะใด  

จากการตรวจสอบด้วยสถิติทดสอบ MCAR ของ Little (Little & Rubin, 2002) พบว่าข้อมลู

แตกตา่งจาก MCAR อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต ิ(ชดุท่ี 1: 2(25959, N = 3921) = 32103.06, p < .001; 

ชดุท่ี 2: 2(11684, N = 1504) = 13726.87, p < .001; ชดุท่ี 3: 2(5255, N = 1165) = 6033.42, p < 

.001; ชดุท่ี 4: 2(4129, N = 1174) = 5016.38, p < .001) และเน่ืองจากการเกิดคา่สญูหายในตวัแปร

รายได้มีความเก่ียวข้องกบัตวัแปรอ่ืนในการวิเคราะห์ เชน่ คะแนนพฤตกิรรมคณุธรรมหรือเจตคตติอ่

คณุธรรมบางข้อ คา่สญูหายจงึเป็นแบบ MAR วิธีท่ีเหมาะสมในการจดัการกบัคา่สญูหายลกัษณะนี ้คือ 

การแทนคา่ด้วยวิธีความเป็นไปได้สงูสดุ (Maximum Likelihood หรือ EM Algorithm)  

เม่ือตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลูรวมทัง้จดัการกบัคา่สญูหายเรียบร้อยแล้ว จงึจดัเตรียมตวั

แปรจากข้อมลูเพ่ือการวิเคราะห์เป็นล าดบัตอ่ไป 

 

การเตรียมตวัแปรระดบันกัเรียน 

 ขัน้ตอ่มาเป็นการเตรียมตวัแปรระดบัผู้ เรียนจากข้อมลูท่ีได้จากแบบส ารวจ และแบบกรอกข้อมลูให้

พร้อมส าหรับการวิเคราะห์ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

มาตรวดัคณุธรรม 9 ประการ คดิคะแนนรวมจากมาตรวดัพฤตกิรรมคณุธรรม และมาตรวดัเจตคติ

ตอ่คณุธรรมแตล่ะด้าน เพ่ือน าไปวิเคราะห์ด้วยสถิตเิชิงบรรยาย  สว่นมาตรการตอบสนองตามความ

คาดหวงัของสงัคม คดิคะแนนรวมเพ่ือใช้เป็นตวัแปรควบคมุ  

ส าหรับตวัแปรตา่งๆ ในแบบส ารวจข้อมลูทัว่ไป มีการเตรียมข้อมลูดงันี ้คือ ตวัแปรเพศ ลงรหสั

แบบดมัม่ี โดยให้เพศชายเท่ากบั 1 และหญิงเทา่กบั 0   นอกจากนี ้ตวัแปรท่ีต้องมีการจดักระท าเป็นพิเศษ

คือ สถานะทางเศรษฐกิจและสงัคม และเกรดเฉล่ีย ได้ด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

 สถานะทางเศรษฐกิจและสงัคม งานวิจยัครัง้นีใ้ช้ตวัแปรการศกึษาของพอ่ การศกึษาของแม ่

การศกึษาของผู้ปกครอง เงินท่ีได้รับจากผู้ปกครองรายวนั และรายได้ครอบครัว เป็นตวับง่ชีส้ถานะทาง

เศรษฐกิจและสงัคมของผู้ เรียน เร่ิมต้นโดยน าข้อมลูการศกึษาของพอ่ แม ่และผู้ปกครองมาเฉล่ียตาม

จ านวนข้อมลูท่ีมี จะได้ตวัแปรใหมช่ื่อ การศกึษาเฉล่ียของผู้อปุถมัภ์  จากนัน้น าตวัแปรการศกึษาเฉล่ียของ

ผู้อปุถมัภ์ เงินท่ีได้รับจากผู้ปกครองรายวนั และรายได้ครอบครัวมาลดตวัแปร ด้วยวิธีการวิเคราะห์

องค์ประกอบหลกั (Principal Component Analysis) หมนุแกนด้วยวิธี QUARTIMAX เพ่ือให้ได้ตวัแปร
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และให้โปรแกรมสร้างคะแนนองค์ประกอบด้วยวิธีของ Anderson และ Rubin ท าให้ได้ตวัแปรใหมช่ื่อวา่ 

สถานะทางเศรษฐกิจและสงัคม ดงัผลสรุปในตารางท่ี 6 

 

ตารางที่ 6 

 มหาวิทยาลยั อาชีวศกึษา ม. 6 ม. 3 ป. 6 

M 

การศกึษาผู้อปุถมัภ์ 7.95 6.76 8.86 9.32 9.71 

เงินได้รับจากผู้ปกครอง 121.35 81.78 65.63 52.35 34.01 

รายได้ครอบครัว 19,360.48 13,201.11 23,393.85 24,880.62 35,674.98 

SD 

การศกึษาผู้อปุถมัภ์ 4.21 3.09 4.24 4.20 3.97 

เงินได้รับจากผู้ปกครอง 69.26 78.56 43.09 27.57 19.89 

รายได้ครอบครัว 25,511.05 27,420.54 31,025.28 43,491.83 343,978.52 

น า้หนกั

องค์ประกอบ 

การศกึษาผู้อปุถมัภ์ .72 .76 .75 .79 .79 

เงินได้รับจากผู้ปกครอง .67 .41 .67 .74 .74 

รายได้ครอบครัว .81 .73 .76 .71 .71 

ร้อยละความแปรปรวนที่อธิบายได้ 53.80 42.59 52.71 55.97 46.61 

 

 เกรดเฉลีย่ (GPA) ใช้คะแนนระดบั 0 ถึง 4 อย่างไรก็ตาม ผู้วิจยัพบวา่สถานศกึษาบางแหง่ใช้

วิธีการให้คะแนนเป็นร้อยละ (PERCENT) จงึต้องแปลงคะแนนร้อยละเป็นเกรดเฉล่ีย โดยใช้เกณฑ์วา่ โดย

ปกตเิกรด 4 คือคะแนนท่ีมากกวา่หรือเทา่กบัร้อยละ 80 และเกรด 0 คือคะแนนท่ีน้อยกวา่ร้อยละ 50 ดงันัน้ 

คะแนนของผู้ เรียนท่ีได้มากกวา่ร้อยละ 80 จงึได้รับการแปลงคะแนนเป็นเกรด 4.00 และคะแนนของผู้ เรียน

ท่ีได้น้อยกวา่ร้อยละ 50 จะได้รับการแปลงเป็นเกรด 0.00 สว่นคะแนนร้อยละอ่ืนๆ ให้ใช้วิธีการเทียบ

บญัญตัไิตรยางค์ตามสตูรตอ่ไปนี ้

 

    
          

  
   

 

 PERCENT คือผลการเรียนท่ีรายงานเป็นแบบร้อยละ GPA คือผลการเรียนท่ีรายงานเป็นเกรด เม่ือ

แปลงเสร็จแล้ว ก็จะสามารถน าตวัแปรนีไ้ปใช้ในการวิเคราะห์ได้  
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การเตรียมตวัแปรระดบัสถานศกึษา  

ใช้ไฟล์ข้อมลูระดบันกัเรียนในการสร้างไฟล์ข้อมลูระดบัสถานศกึษา โดยการใช้ค าสัง่ 

Aggregate… ในโปรแกรม SPSS ใช้รหสัสถานศกึษาเป็นตวัแปรรวม (Break Variable) และในแตล่ะ

สถานศกึษาให้หาคา่เฉล่ียของคะแนนคณุธรรมทัง้ 18 มาตร คะแนนการตอบสนองตามความคาดหวงัของ

สงัคม สถานะทางเศรษฐกิจและสงัคม เกรดเฉล่ียในภาคการศกึษาท่ีผ่านมา และเพศ (หาคา่เฉล่ียตวัแปร

เพศเพ่ือให้ได้สดัสว่นของเพศชายภายในโรงเรียนดงักลา่ว) จากนัน้จงึกรอกตวัแปรโครงการท่ีแตล่ะ

สถานศกึษาจดัท าขึน้ ซึง่น าข้อมลูมาจากแบบสมัภาษณ์ครูหรือผู้บริหารของแตล่ะสถานศกึษา 

 วิธีสร้างตวัแปรโครงการ มีกระบวนการดงันี ้ 

1) ตรวจสอบวา่เป็นโครงการท่ีด าเนินการภายในปี พ.ศ. 2550 จริงหรือไม ่ 

2) ตรวจสอบวา่กลุม่ตวัอย่างได้ร่วมโครงการหรือมีโอกาสได้รับอิทธิพลจากโครงการดงักลา่ว

หรือไม ่โดยโครงการคณุธรรมท่ีด าเนินการอยูใ่นชว่งปีการศกึษาปัจจบุนั คือหลงัเดือนเมษายน ปี พ.ศ. 

2550 ต้องพิจารณาวา่กลุม่เป้าหมายของโครงการอยูใ่นระดบัประถมศกึษาปีท่ี 6 มธัยมศกึษาปีท่ี 3 

มธัยมศกึษาปีท่ี 6 อาชีวศกึษาและอดุมศกึษาซึง่เป็นกลุม่ท่ีตอบแบบส ารวจหรือไม ่ส่วนโครงการท่ี

ด าเนินการก่อนเดือนเมษายน ปี พ.ศ. 2550 ซึง่เป็นปีการศกึษาท่ีผา่นมาแล้ว ต้องพิจารณาวา่

กลุม่เป้าหมายของโครงการดงักลา่วมีผู้ เรียนระดบัประถมศกึษาปีท่ี 5 มธัยมศกึษาปีท่ี 2 มธัยมศกึษาปีท่ี 5 

อาชีวศกึษาและอดุมศกึษาซึ่งได้ขึน้ชัน้เรียนและมาเป็นกลุม่ตวัอยา่งของการวิจยัในปีการศกึษานีร้วมอยู่

ด้วยหรือไม ่(เชน่ ถ้าเป็นโครงการฝึกอบรมครู จะไมน่บัว่าเป็นโครงการส าหรับผู้ เรียนโดยตรง)  

3) พิจารณาวา่โครงการดงักลา่วมีวตัถปุระสงค์หลกัในการพฒันาหรือสง่เสริมคณุธรรม 8 ประการ

ของผู้ เรียนหรือไม ่โดยการสงัเกตวา่มีการท าเคร่ืองหมายในข้อค าถามเร่ืองคณุธรรมเป้าหมายหรือไม ่และมี

รายละเอียดของโครงการท่ีเน้นท่ีการสง่เสริมคณุธรรมจริงหรือไม ่เม่ือผา่นเกณฑ์ทัง้ 3 ข้อแล้ว ให้อ่าน

รายละเอียดของโครงการเพ่ือพิจารณาวา่โครงการดงักล่าวจดัอยูใ่นโครงการประเภทใด ซึง่แบง่เป็น 24 

ประเภทดงัตารางท่ี 7 อยา่งไรก็ตาม การวิเคราะห์ในการศกึษาท่ี 2 นีจ้ะค านวณโครงการตา่งๆ เป็นตวัแปร

เฉพาะโครงการประเภทท่ีมีการจดัท าในสถานศกึษาจ านวนร้อยละ 20  ขึน้ไป ซึง่มีอยู ่7 ประเภท คือ คา่ย

คณุธรรม กิจกรรมท าความสะอาดโรงเรียน กิจกรรมออมทรัพย์ กิจกรรมธรรมะในโรงเรียน กิจกรรมอบรมใน

โรงเรียนหรือฟังเทศน์ กิจกรรมประกวดคณุธรรมนกัเรียน กิจกรรมสร้างเสริมมารยาท โดยตวัแปรทัง้เจ็ดตวั

แปรนี ้จะให้คะแนนเท่ากบั 1 เม่ือโรงเรียนดงักลา่วจดัท าโครงการประเภทนัน้ และให้คะแนน 0 เม่ือโรงเรียน

ดงักลา่วไมไ่ด้จดัท าโครงการนัน้  
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ตารางที่ 7  นิยามโครงการคณุธรรมประเภทต่างๆ 
โครงการคณุธรรม นิยาม 

คา่ยธรรมะ การจดักิจกรรมนอกสถานที่แบบค้างคนื อาจจดัที่วดัหรือไมใ่ชท่ี่วดัก็ได้ วิทยากรที่มาอบรมในคา่ยอาจ
เป็นพระสงฆ์หรือไมใ่ชก็่ได้ แตต้่องมีกิจกรรมตามแนวพทุธศาสนา เชน่ ท าบญุตกับาตร นัง่สมาธิ สวด
มนต์ ฯลฯ 

คา่ยฝึกอบรมคณุธรรม การจดักิจกรรมนอกสถานที่แบบค้างคนื ซึง่มีวตัปุระสงค์คือ ต้องการพฒันาคณุธรรมของนกัเรียน โดยมี
กิจกรรมที่สง่เสริมคณุธรรมตา่งๆ 

กิจกรรมท าความสะอาดใน
โรงเรียน 

การจดักิจกรรมที่เก่ียวข้องกบัความสะอาดเรียบร้อยในโรงเรียน เชน่ เก็บขยะ แยกขยะ ท าความสะอาด
บริเวณโรงเรียน ฯลฯ 

กิจกรรมออมทรัพย์ มีการจดักิจกรรมที่เก่ียวข้องกบัการประหยดัอดออม และบริหารจดัการเงิน เชน่ ท าสมดุเงินฝากออม
ทรัพย์ จดัตัง้สหกรณ์นกัเรียน สร้างรายได้ให้แก่นกัเรียน เป็นต้น 

กิจกรรมธรรมะในโรงเรียน (เชน่ 
ท าบญุ ตกับาตร สวดมนต์) 

การจดักิจกรรมตามแนวพทุธศาสนาซึง่อาจจดัที่วดัหรือภายในโรงเรียน เชน่ ท าบญุตกับาตร สวดมนต์ 
เจริญภาวนาสมาธิ ฟังหรืออา่นธรรมบรรยาย ฯลฯ 

กิจกรรมอบรมในโรงเรียน หรือฟัง
เทศน์ 

การจดัอบรมคณุธรรมให้แก่นกัเรียน หรือ ฟังเทศน์ ปาฏกฐา ฯลฯ 

กิจกรรมตรวจตรากฎระเบียบ การจดักิจกรรมเพ่ือให้นกัเรียนมีระเบียบวินยัในตนเอง และปฏิบตัติามกฎระเบียบของโรงเรียน 
กิจกรรมสะสมแต้มความด ี แจกสมดุบนัทกึความดีกบันกัเรียนทกุคน และเม่ือท าความดีกบัผู้ ใด ก็ให้บคุคลนัน้เขียนบอกความดีที่

นกัเรียนท า พร้อมเซ็นชื่อก ากบั 
กิจกรรมประเมินและตรวจสอบ
ตนเอง 

ให้นกัเรียนบนัทกึการท าความดขีองตน เชน่ ได้ชว่ยเหลือผู้ อ่ืน เข้าเรียนทกุครัง้ ฯลฯ ในทกุวนั โดยไมต้่อง
ให้ผู้ ได้รับความชว่ยเหลือเซ็น เป็นการบนัทกึด้วยตนเอง 

กิจกรรมประกวดคณุธรรม
นกัเรียน 

การจดักิจกรรมในลกัษณะการประกวดแข่งขนักนัระหวา่งนกัเรียน (เป็นกลุม่หรือรายบคุคล)เชน่ ประกวด
นกัเรียนมารยาทงาม ประกวดค าขวญัเก่ียวกบัการสง่เสริมคณุธรรม ฯลฯ 

กิจกรรมประกวดคณุธรรม
ระหวา่งห้องเรียน 

การจดักิจกรรมในลกัษณะการประกวดแข่งขนักนัระหวา่งห้องเรียน เพื่อสง่เสริมคณุธรรมด้านตา่งๆ และ
ความสามคัคใีนการท างานร่วมกนั 

กิจกรรมบริจาคสิ่งของ การจดักิจกรรมให้นกัเรียนน าสิ่งของที่มีอยูม่าบริจาคให้กบัผู้ที่ขาดแคลน เชน่ การบริจาคหนงัสือ เสือ้ผ้า 
เป็นต้น 

กิจกรรมบริจาคโลหิต การจดักิจกรรมให้นกัเรียนได้บริจาคโลหิต เชน่ มีรถมารับบริจาคที่โรงเรียน หรือพานกัเรียนไปบริจาคที่
โรงพยาบาล สภากาชาด เป็นต้น 

กิจกรรมของหายได้คืน กิจกรรมที่มีการรณรงค์ไมใ่ห้นกัเรียนน าของที่เก็บได้มาเป็นของตนเอง แตใ่ห้น าไปประกาศหาเจ้าของโดย
อาจมีหน่วยงานที่ท าหน้าที่ประกาศโดยตรงเชน่ ฝ่ายประชาสมัพนัธ์ หรือหน่วยงานอื่นๆ 

กิจกรรมท าสาธารณประโยชน์
นอกโรงเรียน 

การไปท าประโยชน์ให้กบัสถานที่ที่เป็นสาธารณะประโยชน์ตา่งๆ โดยอาจะเป็นการปลกุสิ่งก่อสร้าง 
ซอ่มแซมสิ่งก่อสร้าง การท าความสะอาดดแูลสถานที่ การปลกูป่า หรือกิจกรรมอ่ืนๆที่ก่อประโยชน์แก่
สว่นรวม 

กิจกรรมสร้างเสริมมารยาท กิจกรรมที่มีการให้ความรู้ที่ถกูต้องเก่ียวกบัมารยามตา่งๆของไทย ซึง่ผู้ที่ผา่นกิจกรรมสามารถปฏิบตัิตาม
มารยามไทยได้อยา่งถกูต้อง 

กิจกรรมรณรงค์การแตง่กาย กิจกรรมที่จดัขึน้เพ่ือให้นกัเรียนมีการแตง่กายที่เหมาะสมและถกูต้องตามระเบียบข้อบงัคบัข้องโรงเรียน 

กิจกรรมสญัญากบัตนเองในเร่ือง
คณุธรรม 

ให้นกัเรียนสญัญากบัตนเองเป็นข้อผกูมดัเพื่อที่จะท าพฤติกรรมที่ท าให้คณุธรรมนัน้ๆส าเร็จ 

กิจกรรมสอบคณุธรรม (เชน่ สอบ
ธรรมะที่สนามหลวง) 

การวดัผลคณุธรรมตา่งๆที่นกัเรียนได้ศกึษามา 
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โครงการคณุธรรม นิยาม 
กิจกรรมร่วมมือกบัผู้ปกครอง
พฒันาคณุธรรมผู้ เรียน 

ให้ผู้ปกครองมีสว่นร่วมในการดแูลและพฒันาคณุธรรมของผู้ เรียน เน่ืองจากจะสามารถได้รับการดแูลและ
ติดตามผลที่ใกล้ชิดมากกวา่ทางโรงเรียน 

การติดประกาศ หรือสร้าง
บรรยากาศในโรงเรียน 

แจ้งข่าวสารโดยผ่านทางการติดประกาศและกิจกรรมอ่ืนๆ 

การให้นกัเรียนสร้างกิจกรรม
สง่เสริมคณุธรรมด้วยตนเอง 

ให้นกัเรียนได้คิด น าเสนอ โครงการ และจดักิจกรรมตา่งๆตามที่สนใจ 

การให้ครูสร้างกิจกรรมสง่เสริม
คณุธรรมด้วยตนเอง 

ครูท าการวิจยักาคณุธรรมที่ควรได้รับการสง่เสริม และน าวา่คดิกิจกรรม แผนการด าเนินงาน และ
ปฏิบตัิงานได้เอง 

อ่ืนๆ (มีประมาณ 7 รูปแบบ
โครงการ) 

โครงการอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากโครงการทัง้ 23 โครงการที่ผ่านมา เชน่ น้องไหว้พี่ พี่ไหว้ครู 

 

การเตรียมตวัแปรในระดบัข้อค าถาม 

เน่ืองจากการวิเคราะห์ข้อมลูเพื่อตอบค าถามหลกัในการวิจยัครัง้นี ้จะใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมลูแบบพหุ

ระดบั (Multi-Level Model; Raudenbush & Byrk, 2002) ซึง่มีข้อตกลงเบือ้งต้นวา่คา่ความผิดพลาดใน

การท านายต้องมีการกระจายเทา่กนัตลอดทัง้ 18 มาตร จงึต้องเตรียมข้อมลูในระดบัข้อค าถามให้มาตรทัง้ 

18 มาตรมีความแปรปรวนเท่ากนั โดยเร่ิมจากเปิดไฟล์ข้อมลูระดบันกัเรียน ซึง่ผู้ เรียนแตล่ะคนจะตอบ

ค าถามในมาตรวดัพฤตกิรรมคณุธรรมและเจตคติตอ่คณุธรรม ซึง่เป็นตวัแปรตามท่ีสนใจทัง้หมด 90 ข้อ 

(ยกเว้นชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 ท่ีมีค าถาม 50 ข้อในแบบส ารวจชดุท่ี 3 และ 40 ข้อในแบบส ารวจชดุท่ี 4)  

หลงัจากแทนคา่สญูหายในข้อค าถามเหลา่นีแ้ล้ว น าข้อค าถามแตล่ะข้อไปสร้างคา่มาตรฐานแบบซี (z) 

เพ่ือให้แตล่ะข้อค าถามมีคา่เฉล่ียเทา่กบัศนูย์ และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบัหนึง่  

ขัน้ตอ่ไปคือหาความแปรปรวนของค าตอบภายในมาตรแตล่ะมาตรของผู้ เรียนแตล่ะคน เชน่ มาตร

วดัพฤตกิรรมขยนัของนกัเรียนคนท่ี 1 ให้น าคะแนนมาตรฐานซีข้อท่ี 1-5 ของนกัเรียนคนท่ี 1 มาหาความ

แปรปรวน น าความแปรปรวนของค าตอบภายในมาตรท่ีได้จากแตล่ะคนมาหาคา่เฉล่ีย ซึง่จะได้ความ

แปรปรวนเฉล่ียของแตล่ะมาตรจ านวน 18 คา่  

จากนัน้น าคะแนนมาตรฐานซีแตล่ะข้อมาหารด้วยความแปรปรวนเฉล่ียของมาตรนัน้ แล้วคณูด้วย 

100 จะได้คะแนนใหมข่องข้อนัน้ เชน่ น าคะแนนมาตรฐานซีข้อท่ี 1 ของมาตรวดัพฤติกรรมขยนั มาหารด้วย

ความแปรปรวนเฉล่ียของค าตอบภายในมาตรวดัพฤตกิรรมขยนั แล้วคณูด้วย 100 จะได้คะแนนใหมข่องข้อ

ท่ี 1 ของมาตรวดัพฤติกรรมขยนั ท าแบบนีจ้นครบทัง้ 90 ข้อ  

 ตอ่ไปให้น ารหสัผู้ เรียน รหสัสถานศกึษา และคะแนนใหมข่องทัง้ 90 ข้อมาจดัรูปแบบข้อมลูใหม ่

เพ่ือเปล่ียนตวัแปรคะแนนให้เป็นหนว่ยการวิเคราะห์ โดยใช้ค าสัง่ Restructure… ในโปรแกรม SPSS 
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เปล่ียนคะแนน 90 ข้อซึง่อยูใ่นรูปของตวัแปรให้เป็น 90 หนว่ยการวิเคราะห์ภายในบคุคล ไฟล์ใหม่ท่ีได้จะ

เป็นไฟล์ข้อมลูในระดบัข้อค าถาม ซึง่มีตวัแปรในไฟล์นีท้ัง้หมด 4 ตวัแปร คือ รหสัผู้ เรียน รหสัสถานศกึษา 

ช่ือข้อค าถาม และคะแนนของข้อค าถามดงักล่าว  

ขัน้ตอ่ไปให้สร้างตวัแปรใหม่ขึน้มา 18 ตวั เป็นตวัแปรประเภทดมัม่ี (Dummy Variable) ท่ีลงรหสั

ข้อมลูวา่คะแนนแตล่ะข้ออยู่ในมาตรแตล่ะมาตรจาก 18 มาตรหรือไม ่เชน่ ตวัแปรดมัม่ีตวัแรก ช่ือตวัแปร

พฤตกิรรมขยนั ส าหรับข้อค าถามข้อท่ี 1 ซึง่อยูใ่นมาตรวดัพฤตกิรรมขยนั ให้ลงรหสัในตวัแปรพฤติกรรม

ขยนัเป็น 1 ส่วนข้อค าถามอ่ืนเชน่ข้อท่ี 90 ซึง่ไมไ่ด้อยูใ่นมาตรวดัพฤติกรรมขยนั ให้ลงรหสัในตวัแปร

พฤตกิรรมขยนัเป็น 0 ถึงขัน้ตอนนีจ้ะมีตวัแปรในไฟล์นีท้ัง้หมด 22 ตวัแปร 

 เม่ือได้ไฟล์ระดบัข้อค าถาม ระดบัผู้ เรียน และระดบัสถานศกึษาแล้ว ให้เรียงล าดบัข้อมลูภายในทัง้

สามไฟล์ให้ตรงกนั เพ่ือเตรียมไฟล์ให้พร้อมส าหรับการวิเคราะห์ข้อมลูพหรุะดบัแบบ 3 ระดบั ตามแนวคิด

ของ Raudenbush, Rowan และ Kang (1991) โดยในแตล่ะไฟล์ให้เรียงล าดบัด้วยรหสัสถานศกึษาจาก

น้อยไปหามากก่อน แล้วเรียงรหสัผู้ เรียนจากน้อยไปหามาก ยกเว้นไฟล์ระดบัสถานศกึษาท่ีไมมี่รหสัผู้ เรียน  

 

การวิเคราะห์สถิตพืิน้ฐาน  

ในท่ีนีต้้องการหาคา่เฉล่ีย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคา่สหสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรท่ีใช้ในการ

วิเคราะห์ทัง้หมด แตส่ว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานและคา่สหสมัพนัธ์มีคา่ท่ีได้ 2 ระดบัด้วยกนั คือ คา่ระดบั

ผู้ เรียน และคา่ระดบัสถานศกึษา ซึง่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานระดบัสถานศกึษามกัจะต ่ากวา่ระดบัผู้ เรียน

และคา่สหสมัพนัธ์ระดบัสถานศกึษามกัจะสงูกวา่ระดบัผู้ เรียน  

การเปรียบเทียบคา่เฉล่ียและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของตวัแปรทัง้หมด ของทกุระดบัชัน้และ

ภาพรวมจะน าเสนอไว้ในตารางท่ี 8 ซึง่พบวา่คา่เฉล่ียของมาตรคณุธรรมในแตล่ะระดบัชัน้ใกล้เคียงกนั 

ยกเว้นแตเ่จตคติตอ่ความประหยดัและความซ่ือสตัย์ท่ีผู้ เรียนระดบัประถมศกึษาปีท่ี 6 สงูกวา่อย่างเห็นได้

ชดั นอกจากนีแ้ล้วในภาพรวมพบวา่คา่เฉล่ียของมาตรพฤตกิรรมคณุธรรมต ่ากวา่และสว่นเบี่ยงเบน

มาตรฐานสงูกวา่มาตรเจตคตติอ่คณุธรรม และเม่ือเปรียบเทียบส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานตา่งระดบัแล้ว 

พบวา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดบัผู้ เรียนมีคา่ประมาณ 3 เทา่ของสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานระดบั

โรงเรียน 

สว่นการวิเคราะห์คา่สหสมัพนัธ์ ในท่ีนีจ้ะกลา่วถึงคา่สหสมัพนัธ์ระหวา่งมาตรโดยเฉล่ียเทา่นัน้ ซึง่

จะน าเสนอในตารางท่ี 9 สว่นความสมัพนัธ์ระหว่างมาตรในแตล่ะระดบัชัน้จะกลา่วถึงในภาคผนวก ... จาก
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การวิเคราะห์ข้อมลูจะพบวา่เม่ือเปรียบเทียบระดบัความสมัพนัธ์ภายในระดบัผู้ เรียน และภายในระดบั

สถานศกึษาแล้ว พบว่าในระดบัผู้ เรียนจะมีขนาดความสมัพนัธ์ต ่ากวา่ขนาดความสมัพนัธ์ระดบั

สถานศกึษา 
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ตารางท่ี 8   แสดงคา่เฉล่ีย (M) สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานระดบันกัเรียน (SD1) สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานระดบัโรงเรียน (SD2) ของผู้ เรียนโดยภาพรวมและแตล่ะระดบัชัน้ 
 มหาวิทยาลยั อาชีวศกึษา มธัยมปลาย มธัยมต้น ป. 6 ชดุที่ 3 ป. 6 ชดุที่ 4 รวม 

M SD1 SD2 M SD1 SD2 M SD1 SD2 M SD1 SD2 M SD1 SD2 M SD1 SD2 M SD1 SD2 

พฤติกรรมขยนั 2.94 0.53 0.18 2.79 0.58 0.22 2.97 0.52 0.14 2.98 0.55 0.16 2.96 0.63 0.41    2.93 0.56 0.22 

พฤติกรรมประหยดั 3.09 0.44 0.07 3.07 0.45 0.12 3.15 0.43 0.11 3.18 0.44 0.11 3.24 0.47 0.29    3.15 0.45 0.14 

พฤติกรรมซื่อสตัย์ 3.52 0.34 0.07 3.41 0.37 0.1 3.52 0.35 0.1 3.49 0.36 0.11 3.48 0.38 0.26    3.48 0.36 0.12 

พฤติกรรมมีวินยั 2.79 0.52 0.15 2.67 0.55 0.19 2.79 0.51 0.14 2.82 0.55 0.15 2.71 0.63 0.44    2.76 0.55 0.21 

พฤติกรรมสภุาพ 3.46 0.43 0.09 3.23 0.5 0.2 3.49 0.41 0.16 3.39 0.46 0.17 3.24 0.55 0.3    3.37 0.47 0.18 

พฤติกรรมสะอาดกาย 3.34 0.4 0.1 3.16 0.46 0.15 3.37 0.38 0.14 3.31 0.44 0.16    3.17 0.53 0.33 3.27 0.44 0.17 

พฤติกรรมสะอาดใจ 3.37 0.39 0.11 3.26 0.4 0.12 3.42 0.37 0.09 3.34 0.4 0.12    3.22 0.47 0.28 3.33 0.4 0.14 

พฤติกรรมสามคัคี 3.02 0.46 0.14 2.82 0.49 0.18 3.1 0.46 0.17 2.99 0.49 0.18    2.82 0.59 0.35 2.95 0.5 0.2 

พฤติกรรมมีน า้ใจ 3 0.44 0.09 2.86 0.51 0.22 3.05 0.44 0.11 2.96 0.49 0.15    2.77 0.59 0.37 2.93 0.49 0.18 

เจตคติขยนั 3.5 0.34 0.1 3.36 0.41 0.14 3.55 0.35 0.12 3.47 0.39 0.12 3.39 0.43 0.18    3.46 0.38 0.13 

เจตคติประหยดั 3.01 0.41 0.09 2.96 0.43 0.1 3.02 0.42 0.11 3.08 0.42 0.11 3.27 0.41 0.12    3.06 0.42 0.11 

เจตคติซื่อสตัย์ 3.08 0.41 0.1 3.06 0.43 0.11 3.07 0.43 0.12 3.18 0.43 0.13 3.51 0.38 0.11    3.17 0.42 0.11 

เจตคติมีวินยั 3.18 0.39 0.12 3.2 0.41 0.12 3.22 0.39 0.12 3.29 0.41 0.12 3.48 0.41 0.16    3.27 0.4 0.13 

เจตคติสภุาพ 3.62 0.35 0.06 3.51 0.42 0.14 3.64 0.33 0.08 3.6 0.35 0.09 3.64 0.37 0.12    3.6 0.36 0.1 

เจตคติสะอาดกาย 3.57 0.34 0.09 3.49 0.39 0.13 3.6 0.34 0.09 3.58 0.36 0.09    3.67 0.32 0.11 3.58 0.35 0.1 

เจตคติสะอาดใจ 3.52 0.37 0.07 3.44 0.4 0.14 3.54 0.36 0.11 3.53 0.36 0.09    3.52 0.39 0.13 3.51 0.38 0.11 

เจตคติสามคัคี 3.47 0.33 0.07 3.35 0.36 0.13 3.48 0.34 0.13 3.48 0.35 0.1    3.46 0.36 0.16 3.45 0.35 0.12 

เจตคติมีน า้ใจ 3.5 0.36 0.08 3.39 0.41 0.15 3.55 0.35 0.12 3.5 0.37 0.1    3.54 0.4 0.13 3.5 0.38 0.12 

การตอบตามความคาดหวงั 8.29 3.1 0.91 8.66 3.29 0.73 8.63 3.12 1.04 5.34 3.75 1.79 6.68 4.1 2.97 6.77 4.42 3.07 7.37 3.61 1.71 
สถานะทางเศรษฐกิจ 0 1 0.56 0 1 0.34 0 1 0.72 0 1 0.81 0 1 0.76 0 1 0.82 0 1 0.67 
ผลการเรียนภาคที่ผ่านมา 2.75 0.51 0.28 2.85 0.59 0.3 3.02 0.63 0.45 3.22 0.68 0.48 3.2 0.71 0.46 3.2 0.66 0.38 3.04 0.63 0.39 
เพศ 0.26 0.44 0.27 0.4 0.49 0.37 0.29 0.45 0.18 0.33 0.47 0.18 0.52 0.5 0.17 0.47 0.5 0.15 0.37 0.47 0.22 

ค่ายคณุธรรม    0.40  0.50 0.65  0.49 0.74  0.45 0.42  0.50 0.38  0.49 0.54  0.48 
กิจกรรมท าความสะอาด    0.20  0.41 0.35  0.49 0.26  0.45 0.39  0.50 0.41  0.50 0.31  0.46 
กิจกรรมออมทรัพย์    0.00  0.00 0.43  0.51 0.48  0.51 0.39  0.50 0.41  0.50 0.33  0.38 
กิจกรรมธรรมะ    0.40  0.50 0.78  0.42 0.83  0.39 0.65  0.49 0.66  0.48 0.67  0.45 
กิจกรรมอบรม ฟังเทศน์    0.70  0.47 0.70  0.47 0.78  0.42 0.74  0.44 0.75  0.44 0.73  0.45 
กิจกรรมประกวด นร.    0.50  0.51 0.52  0.51 0.57  0.51 0.29  0.46 0.31  0.47 0.48  0.50 
กิจกรรมเสริมมารยาท    0.20  0.41 0.22  0.42 0.22  0.42 0.29  0.46 0.31  0.47 0.24  0.43 

N (ผู้ เรียน, สถานศกึษา) 1315  21 1285  20 1321  23 1504  23 1165  31 1174  32 7764  96 
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ตารางท่ี 9 แสดงคา่เฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเท่ียง และความสมัพนัธ์ระหว่างมาตรเฉล่ียทกุระดบัชัน้ 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

1 พฤติกรรมขยนั  .67 .64 .92 .75 .68 .67 .75 .79 .60 .52 .43 .46 .65 .68 .63 .60 .55 .29 -.06 .41 -.35 
2 พฤติกรรมประหยดั .45  .64 .73 .60 .38 .64 .66 .57 .45 .48 .30 .40 .46 .46 .48 .52 .44 .35 .05 .24 -.11 
3 พฤติกรรมซื่อสตัย์ .30 .33  .69 .58 .50 .68 .59 .53 .41 .30 .27 .31 .52 .39 .50 .52 .53 .27 .09 .25 -.33 
4 พฤติกรรมมีวินยั .75 .52 .33  .78 .71 .70 .81 .77 .60 .49 .39 .42 .64 .65 .58 .60 .52 .31 .04 .41 -.28 
5 พฤติกรรมสภุาพ .50 .40 .31 .49  .74 .72 .89 .80 .79 .55 .32 .34 .71 .67 .72 .77 .70 .11 .30 .48 -.45 
6 พฤติกรรมสะอาดกาย .39 .35 .36 .40 .45  .63 .76 .72 .49 .38 .37 .28 .58 .55 .48 .58 .50 .27 .06 .34 -.29 
7 พฤติกรรมสะอาดใจ .35 .33 .42 .37 .40 .40  .75 .68 .49 .61 .52 .51 .53 .55 .60 .59 .59 .52 -.09 .18 -.28 
8 พฤติกรรมสามคัคี .45 .31 .22 .43 .54 .41 .45  .85 .75 .57 .31 .34 .69 .63 .68 .82 .68 .19 .17 .45 -.32 
9 พฤติกรรมมีน า้ใจ .48 .28 .21 .44 .57 .38 .42 .61  .71 .52 .32 .37 .75 .65 .66 .72 .64 .19 .09 .47 -.45 
10 เจตคติขยนั .41 .25 .17 .36 .38 .23 .22 .33 .36  .37 .09 .25 .76 .63 .72 .84 .76 -.16 .44 .57 -.49 
11 เจตคติประหยดั .23 .30 .24 .23 .22 .24 .27 .20 .17 .21  .53 .58 .47 .64 .69 .52 .57 .39 -.14 .19 -.20 
12 เจตคติซื่อสตัย์ .23 .20 .26 .23 .22 .24 .32 .19 .18 .21 .45  .73 .30 .53 .44 .18 .27 .59 -.37 -.05 -.01 
13 เจตคติมีวินยั .31 .25 .22 .32 .29 .26 .29 .25 .28 .40 .38 .46  .44 .70 .56 .31 .33 .52 -.47 -.07 -.05 
14 เจตคติสภุาพ .28 .23 .19 .26 .42 .25 .25 .30 .34 .46 .23 .26 .42  .74 .78 .76 .74 .09 .19 .36 -.47 
15 เจตคติสะอาดกาย .33 .24 .18 .31 .35 .31 .29 .30 .35 .51 .25 .30 .51 .55  .78 .67 .67 .28 -.06 .27 -.36 
16 เจตคติสะอาดใจ .27 .20 .22 .27 .36 .23 .35 .32 .35 .45 .30 .33 .46 .50 .51  .76 .80 .14 .11 .32 -.45 
17 เจตคติสามคัคี .33 .21 .19 .31 .39 .27 .32 .48 .44 .53 .22 .25 .42 .50 .53 .52  .84 .01 .33 .47 -.47 
18 เจตคติมีน า้ใจ .23 .13 .18 .21 .35 .21 .31 .35 .40 .43 .23 .25 .33 .48 .46 .54 .54  .01 .27 .40 -.44 
19 การตอบตามความคาดหวงั .25 .27 .32 .31 .20 .31 .45 .20 .18 .03 .24 .31 .29 .10 .16 .19 .12 .10  -.54 -.29 .20 
20 สถานะทางเศรษฐกิจ -.03 -.02 .01 .00 .07 .02 -.05 .03 .03 .07 -.06 -.10 -.14 .02 -.03 .01 .07 .05 -.18  .44 -.19 
21 ผลการเรียนภาคที่ผ่านมา .36 .17 .13 .29 .24 .17 .11 .22 .23 .28 .09 .04 .06 .18 .12 .16 .21 .17 -.11 .18  -.38 
22 เพศ -.22 -.06 -.15 -.14 -.16 -.09 -.10 -.10 -.22 -.15 -.07 -.03 -.08 -.14 -.15 -.15 -.12 -.16 .07 .03 -.28  

M 2.93 3.15 3.48 2.76 3.37 3.27 3.33 2.95 2.93 3.46 3.06 3.17 3.27 3.60 3.58 3.51 3.45 3.50 7.37 0.00 3.04 0.37 
SD (ผู้ เรียน) 0.56 0.45 0.36 0.55 0.47 0.44 0.40 0.50 0.49 0.38 0.42 0.42 0.40 0.36 0.35 0.38 0.35 0.38 3.61 1.00 0.63 0.47 

SD (สถานศกึษา) 0.22 0.14 0.12 0.21 0.18 0.17 0.14 0.20 0.18 0.13 0.11 0.11 0.13 0.10 0.10 0.11 0.12 0.12 1.71 0.67 0.39 0.22 

 (ผู้ เรียน) .81 .49 .58 .77 .68 .52 .54 .68 .69 .50 .44 .48 .59 .52 .68 .53 .66 .60 .71(.84)    

 (สถานศกึษา) .84 .70 .78 .82 .85 .85 .80 .86 .80 .81 .68 .72 .79 .70 .74 .72 .80 .75     

หมายเหต ุ คา่สหสมัพนัธ์ใต้แนวทแยงคือความสมัพนัธ์ในระดบัผู้ เรียน (N เฉลี่ย = 1294) ถ้าขนาดของความสมัพนัธ์มากกวา่ .054, .072 จะมีระดบันยัส าคญัทางสถิตทิี่ .05 และ .01 ตามล าดบั 

 คา่สหสมัพนัธ์เหนือแนวทแยงคือความสมัพนัธ์ในระดบัสถานศกึษา (N เฉลี่ย = 25) ถ้าขนาดของความสมัพนัธ์มากกวา่ .396, .505 จะมีระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ .05 และ .01 ตามล าดบั



  รายงานครัง้ที่ 1 การประเมินคณุธรรม 8 ประการ   26 

คา่ร้อยละความแปรปรวนท่ีสามารถอธิบายได้ 

 ในการวิเคราะห์ร้อยละความแปรปรวนท่ีสามารถอธิบายได้ จะวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม HLM 6.0 

ด้วยโมเดลแบบ 3 ระดบั ในระดบัแรก ให้ใสไ่ฟล์ระดบัข้อค าถามลงไป แล้วระบตุวัแปรวา่รหสัสถานศกึษา 

เป็นรหสัของระดบัท่ีสาม รหสัผู้ เรียนให้เป็นรหสัของระดบัท่ีสอง และตวัแปรในระดบันีคื้อ คะแนนของแบบ

ส ารวจคณุธรรมแตล่ะข้อ (ITEM) และตวัแปรดมัม่ีท่ีบง่ชีว้่ากรณีใด เป็นคะแนนของมาตรอะไร ทัง้ 18 ตวั

แปร คือ ตวัแปรระบวุา่อยูใ่นมาตรพฤตกิรรมขยนั (B1) ประหยดั (B2) ซ่ือสตัย์ (B3) มีวินยั (B4) สภุาพ 

(B5) สะอาดกาย (B6) สะอาดใจ (B7) สามคัคี (B8) มีน า้ใจ (B9) และตวัแปรระบวุา่อยูใ่นมาตรเจตคติตอ่

ความขยนั (A1) ประหยดั (A2) ซ่ือสตัย์ (A3) มีวินยั (A4) สภุาพ (A5) สะอาดกาย (A6) สะอาดใจ (A7) 

สามคัคี (A8) มีน า้ใจ (A9) ในระดบัท่ีสอง ให้ใสไ่ฟล์ระดบัผู้ เรียนลงไป แล้วระบตุวัแปรวา่รหสัสถานศกึษา 

เป็นรหสัของระดบัท่ีสาม รหสัผู้ เรียนให้เป็นรหสัของระดบัท่ีสอง และตวัแปรในระดบันีคื้อ คะแนนการ

ตอบสนองตามความคาดหวงัของสงัคม (SDSCALE) สถานะทางเศรษฐกิจและสงัคม (SES) เกรดเฉล่ีย

ของภาคการเรียนท่ีผ่านมา (GPA) และเพศ (SEX) สว่นในระดบัท่ีสาม ให้ใสไ่ฟล์ระดบัสถานศกึษาลงไป 

แล้วระบตุวัแปรรหสัสถานศกึษา เป็นรหสัของระดบัท่ีสาม และตวัแปรในระดบันีคื้อตวัแปรดมัม่ีของ

โครงการสง่เสริมคณุธรรมทัง้ 7 รูปแบบ คือ คา่ยคณุธรรม (PCAMP) กิจกรรมท าความสะอาดโรงเรียน 

(PCLEAN) กิจกรรมออมทรัพย์ (PSAVE) กิจกรรมธรรมะในโรงเรียน (PDHAMMA) กิจกรรมอบรมใน

โรงเรียนหรือฟังเทศน์ (PTEACH) กิจกรรมประกวดคณุธรรมนกัเรียน (PCONTEST) กิจกรรมสร้างเสริม

มารยาท (PPOLITE) 

 ส าหรับการวิเคราะห์คา่ร้อยละความแปรปรวนท่ีสามารถอธิบายได้ ให้วิเคราะห์พหรุะดบัโดยยงัไม่

ใสต่วัแปรอิสระและตวัแปรควบคมุ ใสเ่พียงตวัแปรตามและตวัแปรบง่ชีว้า่ข้อใดอยูใ่นคณุธรรมใดเท่านัน้ ใน

กรณีนีจ้ะเรียกว่าโมเดลท่ียงัไมว่างเง่ือนไข (Unconditioned Model) การก าหนดสมการจะกลา่วอยา่ง

ละเอียดในภาคผนวก ...  ในท่ีนีจ้ะขอกลา่วถึงโดยย่อเทา่นัน้ดงันี ้

ตวัแปรระดบัข้อค าถามให้น าตวัแปรคะแนนเป็นตวัแปรตาม และตวัแปรบง่ชีท้ัง้ 18 ตวั (B1 ถึง B9 

และ A1 ถึง A9) เข้าไปในสมการเป็นตวัแปรท านายโดยไมต้่องย้ายจดุศนูย์กลาง (Centering) และให้น า

จดุตดัออกจากสมการ เม่ือใสส่มการเชน่นีแ้ล้ว จะท าให้คา่สมัประสิทธ์ิถดถอยของแตล่ะตวัแปรบง่ชีมี้คา่

เทา่กบัคา่เฉล่ียของมาตรคณุธรรมแตล่ะมาตรในผู้ เรียนคนใดคนหนึง่ในสถานศกึษาหนึง่ เม่ือใสเ่ชน่นีแ้ล้ว

จะได้ดงัสมการ 
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           คือคะแนนของข้อท่ี i ในผู้ เรียนคนท่ี j ท่ีอยูใ่นสถานศกึษาท่ี k       ถึง       และ 

      ถึง       เป็นตวัแปรบง่ชีท่ี้บอกว่าข้อท่ี i ในผู้ เรียนคนท่ี j ท่ีอยู่ในสถานศกึษาท่ี k อยูใ่นมาตรวดัอะไร 

ซึง่กลา่วไว้ในข้างต้น      ถึง       คือคา่เฉล่ียของมาตรวดัคณุธรรมตา่งๆ ในผู้ เรียนคนท่ี j ใน

สถานศกึษาท่ี k ไลต่ัง้แต ่1) พฤตกิรรมขยนั 2) พฤตกิรรมประหยดั 3) พฤตกิรรมซ่ือสตัย์ 4) พฤตกิรรมมี

วินยั 5) พฤตกิรรมสภุาพ 6) พฤตกิรรมสะอาดกาย 7) พฤตกิรรมสะอาดใจ 8) พฤตกิรรมสามคัคี 9) 

พฤตกิรรมมีน า้ใจ 10) เจตคตขิยนั 11) เจตคตปิระหยดั 12) เจตคตซ่ืิอสตัย์ 13) เจตคตมีิวินยั 14) เจตคติ

สภุาพ 15) เจตคตสิะอาดกาย 16) เจตคตสิะอาดใจ 17) เจตคตสิามคัคี 18) เจตคตมีิน า้ใจ สว่น      คือ

คา่เบี่ยงเบนจากคา่เฉล่ียของมาตร ในข้อท่ี i ในผู้ เรียนคนท่ี j ท่ีอยูใ่นสถานศกึษาท่ี k 

ตวัแปรระดบัผู้ เรียน จะมีทัง้หมด 18 สมการตามคา่เฉล่ียของมาตรคณุธรรมท่ีมี ในสมการเหลา่นี ้

ไมต้่องใสต่วัแปรต้นลงไปในสมการ และให้ทิง้จดุตดัไว้ ซึ่งจดุตดันีจ้ะแทนคา่เฉล่ียของมาตรคณุธรรมใน

สถานศกึษาหนึง่ เม่ือก าหนดสมการเชน่นีแ้ล้ว จะได้สมการ 

 
               

 

     คือคา่เฉล่ียของมาตรวดัคณุธรรม c ในสถานศกึษาท่ี k ซึง่ c น่ีเป็นไปได้ตัง้แต ่1 ถึง 18 คือ

มาตรวดัคณุธรรมตา่งๆ ท่ีกล่าวไว้ข้างต้น สว่น      คือคา่เบี่ยงเบนของมาตรวดัคณุธรรม c ในผู้ เรียนคนท่ี j 

ในสถานศกึษา k จากคา่เฉล่ียของผู้ เรียนในสถานศกึษา j ทัง้หมด 

ตวัแปรระดบัสถานศกึษา จะมีทัง้หมด 18 สมการตามคา่เฉล่ียของมาตรคณุธรรมท่ีได้ในแตล่ะ

สถานศกึษา ในสมการเหลา่นีไ้มต้่องใสต่วัแปรต้น และให้ทิง้จดุตดัไว้ ซึง่จดุตดันีจ้ะแทนคา่เฉล่ียของมาตร

คณุธรรมโดยรวมทัง้หมด เม่ือก าหนดสมการเชน่นีแ้ล้ว จะได้ดงัสมการ 
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     คือคา่เฉล่ียของมาตรวดัคณุธรรม c จากสถานศกึษาทัง้หมด สว่น      คือคา่เบี่ยงเบนของ

มาตรวดัคณุธรรม c ในสถานศกึษาท่ี k จากคา่เฉล่ียของสถานศกึษาทัง้หมด 

 ให้แยกวิเคราะห์ในแตล่ะระดบัชัน้ ส าหรับประถมศกึษาปีท่ี 6 จะแยกวิเคราะห์เป็น 2 ชดุ คือ ชดุท่ี 

3 จะมีจ านวนพฤตกิรรมคณุธรรมและเจตคตติอ่คณุธรรมรวมทัง้หมด 10 ตวั และชดุท่ี 4 จะมีจ านวน

พฤตกิรรมคณุธรรมและเจตคติตอ่คณุธรรมรวมทัง้หมด 8 ตวั ด้วยเหตนีุจ้งึมีสมการในระดบัผู้ เรียนและ

ระดบัสถานศกึษาเพียง 10 และ 8 สมการตามล าดบั ผลการวิเคราะห์โมเดลท่ีไมว่างเง่ือนไขนี ้จะท าให้

ได้ผลการวิเคราะห์ข้อมลู คือ 1) ความเท่ียง (Reliability) 2) การแบง่องค์ประกอบความแปรปรวน 

(Variance Component Analysis) และ 3) ความสมัพนัธ์ระหวา่งคะแนนจริง (Correlation between true 

score) 

 ความเท่ียง ในการวิเคราะห์ครัง้นีจ้ะแบง่ความเท่ียงออกเป็น 2 ระดบัด้วยกนั คือ ความเท่ียงของ

คะแนนระดบัผู้ เรียน และความเท่ียงของคะแนนระดบัสถานศกึษา ความเท่ียงของคะแนนระดบัโรงเรียนจะ

บอกสดัสว่นวา่การกระจายของคะแนนจริงระหวา่งผู้ เรียนอธิบายการกระจายของคะแนนท่ีได้จากมาตร

ตา่งๆ ระหว่างผู้ เรียนได้มากน้อยเพียงใด หากมีความเท่ียงแบบนีเ้ยอะ จะท าให้ในการบอกคะแนนของ

มาตรในแตล่ะบคุคลจะบอกได้แมน่ย า แตห่ากมีความเท่ียงระดบัผู้ เรียนต ่า จะท าให้การใช้คะแนนมาตรใน

การประเมินแตล่ะบคุคลมีความผิดพลาดสงู ความเท่ียงในระดบัผู้ เรียนจะขึน้อยูก่บั 1) ความสมัพนัธ์

ระหวา่งข้อค าถาม 2) จ านวนข้อค าถาม ส่วนความเท่ียงในระดบัโรงเรียน จะบอกสดัส่วนวา่การกระจาย

ของคะแนนจริงระหวา่งสถานศกึษาอธิบายความแปรปรวนของคะแนนเฉล่ียของมาตรตา่งๆ ระหวา่ง

สถานศกึษาได้มากน้อยเพียงใด หากมีความเท่ียงนีส้งู จะท าให้ประเมินคะแนนเฉล่ียของมาตรในแตล่ะ

โรงเรียนได้ดี แมน่ย า ความเท่ียงในระดบัสถานศกึษาจะขึน้อยู่กบั 4 ปัจจยั 1) ความสมัพนัธ์ระหวา่งข้อ

ค าถาม 2) จ านวนข้อค าถาม 3) ความสอดคล้องกนัในการประเมินระหวา่งผู้ เรียนในสถานศกึษาเดียวกนั 

4) จ านวนผู้ เรียนท่ีประเมินในแตล่ะสถานศกึษา ซึง่จากงานวิจยันีส้นใจความเท่ียงระดบัสถานศกึษาเป็น

หลกั เน่ืองจากวา่ต้องการประเมินประสิทธิภาพของโครงการคณุธรรมท่ีสถานศกึษาจดัท าขึน้ จงึต้อง

เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียของผู้ เรียนภายในแตล่ะสถานศกึษานัน่เอง 

 จากการวิเคราะห์ความเท่ียงแสดงไว้ในตารางท่ี 9 พบวา่มาตรคณุธรรมสว่นใหญ่มีความเท่ียง

ระดบัผู้ เรียนไมดี่ (น้อยกวา่ .70) ท าให้ไมส่ามารถน ามาตรนีไ้ปใช้ในการบอกคณุธรรมของผู้ เรียนเป็น

รายบคุคลได้ แตถ้่าใช้มาตรนีใ้นการบอกคะแนนเฉล่ียคณุธรรมระดบัสถานศกึษาแล้ว มาตรเหลา่นีถื้อวา่มี

ความเท่ียงอยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้ (มากกว่า .70) 
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 ผลการแบง่องค์ประกอบความแปรปรวน ในการวิเคราะห์โมเดลพหรุะดบัสามารถวิเคราะห์ได้วา่ใน

แตล่ะระดบัการวิเคราะห์มีความแปรปรวนเท่าไร ในท่ีนีจ้ะแบง่ความแปรปรวนออกเป็น 3 สว่นด้วยกนั 

ความแปรปรวนระดบัข้อค าถาม ความแปรปรวนระดบัผู้ เรียน และความแปรปรวนระดบัสถานศกึษา ผล

การวิเคราะห์ความแปรปรวนแสดงไว้ในตารางท่ี 10 ซึง่จะแสดงความแปรปรวนข้อค าถามรวม ความ

แปรปรรวนระหว่างผู้ เรียน และความแปรปรวนระหวา่งสถานศกึษา เม่ือได้คา่ 3 คา่นีแ้ล้ว สามารถหาร้อย

ละของความแปรปวนของคะแนนจริง (ตดัความผิดพลาดในการวดั หรือความแปรปรวนระดบัข้อค าถาม

ออก) โดยสตูร 

 

              
    

 

    
        

        
 

 

    
  คือความแปรปรวนของคะแนนมาตรวดัคณุธรรมระหว่างนกัเรียน หรือคา่ความแปรปรวน

ของ      นัน่เอง      
  คือความแปรปรวนของคา่ความผิดพลาดท่ีเกิดจากการวดั หรือคา่ความแปรปรวน

ของ      ภายในข้อของมาตรท่ีสนใจ       คือจ านวนข้อท่ีอยูใ่นมาตรท่ีสนใจ ในท่ีนีคื้อ 5 ข้อ เพราะทกุ

มาตรมีจ านวน 5 ข้อ 

ภายในคะแนนจริงด้วยกนั สามารถแบง่ความแปรปรวนออกเป็น 2 สว่น คือ ความแปรปรวนระดบั

ผู้ เรียน และความแปรปรวนระดบัสถานศกึษา หากต้องการหาวา่คะแนนคณุธรรมของผู้ เรียน สามารถ

อธิบายได้ด้วยความแตกตา่งของสถานศกึษามากน้อยเพียงใด สามารถหาได้โดยสตูร  

 

ตารางที่ 10   แสดงความแปรปรวนในแต่ละระดบัของข้อมูล 
 

ความ
แปรปรวน 

ข้อค าถามรวม 

ความแปรปรวนผู้ เรียน 
ความแปรปรวน
สถานศกึษา 

% คะแนนจริง 
% คะแนนจริงที่
อธิบายด้วย
สถานศกึษา 

MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX 
มหาวิทยาลยั พฤตกิรรม 13,554.63 2,859.71 9,950.45 71.41 1,440.92 52% 81% 2% 13% 

 เจตคต ิ 13,554.63 2,055.40 6,192.29 119.30 516.58 45% 71% 3% 11% 

อาชีวศกึษา พฤตกิรรม 13,947.56 2,599.33 13,268.34 287.34 2,120.49 51% 85% 10% 21% 

 เจตคต ิ 13,947.56 2,365.76 7,362.27 273.53 1,189.87 49% 75% 9% 20% 

ม.ปลาย พฤตกิรรม 13,525.94 2,093.17 11,343.73 220.00 1,086.19 49% 82% 6% 19% 

 เจตคต ิ 13,525.94 2,438.88 6,007.98 244.29 1,056.22 50% 71% 7% 16% 

ม.ต้น พฤตกิรรม 13,829.54 3,025.93 12,924.36 238.59 1,287.26 54% 84% 7% 18% 

 เจตคต ิ 13,829.54 2,262.88 6,572.96 248.05 705.40 48% 72% 7% 15% 
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ป. 6 ชดุท่ี 3 พฤตกิรรม 13,672.56 1,966.69 11,103.81 1,792.98 6,103.58 58% 86% 31% 48% 

 เจตคต ิ 13,672.56 1,545.64 2,957.14 203.31 652.99 39% 57% 10% 25% 

ป. 6 ชดุท่ี 4 พฤตกิรรม 14,026.18 3,116.20 6,623.21 2,389.09 3,405.43 67% 78% 34% 47% 

 เจตคต ิ 14,026.18 2,436.89 4,289.92 370.66 848.14 50% 63% 9% 17% 

 

                                  
    

 

    
      

  

 

    
  คือความแปรปรวนของคะแนนมาตรวดัคณุธรรมระหว่างนกัเรียน หรือคา่ความแปรปรวน

ของ      นัน่เอง     
  คือความแปรปรวนของคา่เฉล่ียของคะแนนมาตรวดัระหวา่งโรงเรียน หรือคา่ความ

แปรปรวนของ       

การวิเคราะห์ทัง้หมดสามารถดไูด้ดงัตารางท่ี 10 แตถ้่าหากดรูายละเอียดรายมาตร สามารถอ่าน

รายละเอียดได้ท่ีภาคผนวก ... โดยเฉล่ียแล้วจากความแปรปรวนทัง้หมด มีความผิดพลาดท่ีเกิดจากการวดั

ประมาณ 33 % และมีคะแนนจริงทัง้หมด 67 % เม่ือดภูายในคะแนนจริงแล้ว พบวา่สามารถอธิบายได้ด้วย

สถานศกึษาโดยเฉล่ีย 16 % และสถานศกึษาจะอธิบายความแปรปรวนในพฤตกิรรมคณุธรรมได้ดีกวา่เจต

คติตอ่คณุธรรม  

เม่ือดรูายละเอียดในแตล่ะระดบัชัน้แล้ว พบว่าในนิสิต/นกัศกึษาระดบัมหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยั

ท่ีเรียนอยูส่ามารถอธิบายความแตกตา่งเร่ืองคณุธรรมทัง้พฤตกิรรมและเจตคตขิองนิสิต/นกัศกึษาได้น้อย 

(2 – 13 %) ในระดบัอาชีวะ ม.ปลาย และม.ต้น โรงเรียนสามารถอธิบายความแตกตา่งเร่ืองคณุธรรมได้

สงูขึน้ (6 – 21 %) ในระดบัประถมปลาย โรงเรียนสามารถอธิบายความแตกตา่งด้านเจตคตติอ่คณุธรรม

ตา่งๆ ได้ใกล้เคียงกบัระดบัม.ต้น ม.ปลาย และอาชีวะ (9 – 25 %) แตส่ามารถอธิบายความแตกตา่งของ

พฤตกิรรมคณุธรรมได้สงูมาก (31 – 48 %)  

 ความสมัพนัธ์ระหวา่งคะแนนจริง ในการวิเคราะห์ด้วยวิธีนีส้ามารถตดัความผิดพลาดจากการวดั

ออก เหลือเพียงแตค่วามคะแนนจริงเทา่นัน้ หลกัการวิเคราะห์ในวิธีนีจ้ะใช้ความสมัพนัธ์ระหวา่งคะแนนจริง

เป็นตวัแปรตามแทนท่ีจะเป็นความสมัพนัธ์ระหวา่งคะแนนสงัเกตได้ ซึง่จะมีคา่สงูกวา่ และท าให้การ

วิเคราะห์ได้ผลท่ีแมน่ย ากวา่ ในท่ีนีจ้ะแสดงเฉพาะความสมัพนัธ์ระหวา่งคะแนนจริงโดยเฉล่ียระหวา่งระดบั

ชัน้ในตารางท่ี 11 เทา่นัน้ ส่วนความสมัพนัธ์ระหว่างคะแนนจริงในแตล่ะระดบัชัน้สามารถดไูด้จาก

ภาคผนวก ... เม่ือเปรียบเทียบระหวา่งความสมัพนัธ์ระหว่างคะแนนจริงในตารางท่ี 11 และความสมัพนัธ์

ระหวา่งคะแนนสงัเกตได้ในตารางท่ี 9 แล้วจะพบวา่ความสมัพนัธ์ระหวา่งคะแนนจริงจะสงูกวา่เกือบทกุคา่  
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ตารางที่ 11  แสดงความสมัพนัธ์ระหว่างคะแนนจริงของมาตรต่างๆ 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
1 พฤตกิรรมขยนั  .71 .71 .95 .83 .75 .73 .80 .85 .71 .59 .52 .54 .79 .76 .72 .65 .61 
2 พฤตกิรรมประหยดั .64  .70 .74 .63 .47 .71 .73 .64 .63 .63 .33 .46 .64 .55 .63 .63 .58 
3 พฤตกิรรมซื่อสตัย์ .38 .61  .76 .70 .65 .78 .68 .62 .56 .38 .34 .38 .63 .51 .59 .59 .61 
4 พฤตกิรรมมีวินยั .91 .75 .42  .88 .79 .75 .86 .84 .74 .58 .49 .50 .77 .75 .69 .68 .62 
5 พฤตกิรรมสภุาพ .61 .61 .43 .61  .80 .76 .93 .86 .87 .61 .42 .39 .82 .73 .74 .83 .78 
6 พฤตกิรรมสะอาดกาย .54 .67 .68 .57 .69  .70 .83 .80 .62 .42 .27 .30 .67 .63 .59 .69 .65 
7 พฤตกิรรมสะอาดใจ .47 .61 .70 .52 .60 .67  .81 .74 .55 .67 .61 .56 .61 .67 .72 .67 .63 
8 พฤตกิรรมสามคัคี .54 .45 .29 .53 .72 .57 .62  .91 .85 .64 .36 .34 .78 .71 .74 .89 .78 
9 พฤตกิรรมมีน า้ใจ .60 .41 .27 .55 .79 .53 .58 .82  .80 .60 .40 .39 .86 .77 .77 .84 .78 
10 เจตคตขิยนั .60 .43 .27 .54 .56 .38 .35 .46 .54  .55 .21 .27 .85 .64 .72 .89 .82 
11 เจตคตปิระหยดั .35 .60 .48 .36 .34 .47 .51 .32 .26 .43  .66 .70 .61 .71 .78 .59 .66 
12 เจตคตซิื่อสตัย์ .36 .44 .49 .37 .40 .48 .58 .33 .32 .54 .88  .83 .47 .66 .55 .25 .32 
13 เจตคตมีิวินยั .41 .43 .35 .44 .44 .45 .47 .37 .41 .77 .69 .82  .45 .73 .63 .29 .35 
14 เจตคตสิภุาพ .38 .38 .30 .35 .64 .43 .43 .43 .51 .86 .47 .59 .77  .80 .83 .83 .82 
15 เจตคตสิะอาดกาย .39 .35 .25 .37 .47 .46 .41 .38 .45 .83 .41 .52 .76 .88  .84 .70 .74 
16 เจตคตสิะอาดใจ .36 .32 .32 .36 .52 .38 .57 .47 .51 .80 .52 .64 .77 .88 .81  .81 .85 
17 เจตคตสิามคัคี .40 .30 .26 .38 .52 .38 .47 .65 .57 .84 .38 .49 .67 .81 .77 .85  .91 
18 เจตคตมีิน า้ใจ .29 .19 .25 .25 .50 .32 .48 .49 .56 .72 .40 .50 .56 .80 .69 .89 .82  

หมายเหต ุ คา่สหสมัพนัธ์ใต้แนวทแยงคือความสมัพนัธ์ในระดบันกัเรียน (N = 1294) ถ้าขนาดของความสมัพนัธ์มากกวา่ .054, .072 จะมีระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ .05 และ .01 ตามล าดบั 

 คา่สหสมัพนัธ์เหนือแนวทแยงคือความสมัพนัธ์ในระดบัโรงเรียน (N = 25) ถ้าขนาดของความสมัพนัธ์มากกวา่ .396, .505 จะมีระดบันยัส าคญัทางสถิตทิี่ .05 และ .01 ตามล าดบั 
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การวิเคราะห์ผลโครงการ 

 ในขัน้นีจ้ะวิเคราะห์ผลของโครงการวา่มีอิทธิพลตอ่คะแนนคณุธรรมหรือไม ่อย่างไร โดยจะน าตวั

แปรโครงการทัง้ 7 ชนิดในระดบัสถานศกึษาเข้าไปในสมการ เพ่ือท่ีจะท านายคะแนนคณุธรรมวา่

เปล่ียนแปลงไปตามโครงการทัง้ 7 ชนิดนีห้รือไม ่ในการใส่ตวัแปรนีจ้ะเปล่ียนแปลงจากโมเดลท่ียงัไมว่าง

เง่ือนไขท่ีสมการระดบัสถานศกึษาเทา่นัน้  

 ตวัแปรระดบัสถานศกึษา ให้ใสต่วัแปรโครงการทัง้เจ็ดเข้าไปในทัง้ 18 สมการโดยไมต้่องย้ายจดุ

ศนูย์กลาง เม่ือใสเ่ชน่นีแ้ล้วจะได้ดงัสมการ 

 
                                                                

                                                   

 

      คือ คา่เฉล่ียคะแนนของมาตรคณุธรรม c ในสถานศกึษาท่ี k                    

                                          และ            คือตวัแปรดมัม่ีท่ีบอก

วา่สถานศกึษาท่ี k จดัท าโครงการคา่ยคณุธรรม กิจกรรมท าความสะอาด กิจกรรมออมทรัพย์ กิจกรรม

ธรรมะ กิจกรรมอบรม ฟังเทศน์ กิจกรรมประกวดคณุธรรมนกัเรียน และกิจกรรมสง่เสริมมารยาทตามล าดบั

หรือไม ่     คือคา่เฉล่ียคะแนนของมาตรคณุธรรม c ท่ีจะได้ถ้าโรงเรียนไมจ่ดัท าโครงการคณุธรรมใดเลย 

     คือขนาดความแตกตา่งของคะแนนคณุธรรม c ระหวา่งโรงเรียนท่ีจดัท าโครงการสง่เสริมคณุธรรม d 

และโรงเรียนท่ีไมไ่ด้จดัท า      คือคา่เบี่ยงเบนท่ีไมส่ามารถท านายด้วยโครงการทัง้เจ็ดในโรงเรียน k 

 ในการวิเคราะห์จะแยกวิเคราะห์ในแตล่ะระดบัชัน้ ผลการวิเคราะห์ข้อมลูในระดบัอาชีวศกึษาใน

ตารางท่ี 12 ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายในตารางท่ี 13 ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้นในตารางท่ี 14 และ

ระดบัประถมศกึษาปีท่ี 6 ในตารางท่ี 15 ในการวิเคราะห์ครัง้นีจ้ะไมมี่ข้อมลูระดบัมหาวิทยาลยัเน่ืองจาก

ไมไ่ด้เก็บข้อมลูโครงการคณุธรรมมา  

ตารางผลการวิเคราะห์ข้อมลูในโปรแกรมจะแสดงคา่สมัประสิทธ์ิถดถอย (Regression 

Coefficient) คา่ความผิดพลาดมาตรฐาน (Standard Error) คา่สถิตทีิ คา่องศาอิสระ (Degree of 

freedom) และคา่ความนา่จะเป็นท่ีจะสุม่จากประชากรท่ีขนาดอิทธิพลเทา่กบัศนูย์ (p value) แตเ่น่ืองจาก

คะแนนดบิอาจไมมี่ความหมายใน ณ ท่ีนีเ้น่ืองจากข้อมลูตวัแปรตามได้ถกูแปลงไปตัง้แตข่ัน้การเตรียม

ข้อมลูระดบัข้อค าถามแล้ว ผู้ วิจยัจงึค านวณคา่ความสมัพนัธ์ และคา่สมัประสิทธ์ิถดถอยมาตรฐานขึน้ 
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คา่ความสมัพนัธ์ในกรณีนี ้ผู้วิจยัจะใช้ความสมัพนัธ์แบบ Point-Biserial (Point-Biserial 

Correlation) เน่ืองจากตวัแปรโครงการทัง้ 7 แบบเป็นตวัแปรทวินามแท้ (True Dichotomous) โดยใช้สตูร

ดงันี ้(Cohen et al., 2003)4 

 

    
     

  
 

    

      
 

 

    คือคา่สมัประสิทธ์สหสมัพนัธ์แบบ Point biserial ถ้ากลุ่ม 2 กลุม่แทนคา่เป็น 0 (ไมท่ า

โครงการ) และ 1 (ท าโครงการ)    คือคา่เฉล่ียของคณุธรรมเป้าหมายในสถานศกึษาท่ีจดัท าโครงการ    

คือคา่เฉล่ียของคณุธรรมเป้าหมายในสถานศกึษาท่ีไมท่ าโครงการ    คือจ านวนสถานศกึษาท่ีจดัท า

โครงการดงักล่าว    คือจ านวนสถานศกึษาท่ีไมจ่ดัท าโครงการดงักลา่ว   คือจ านวนสถานศกึษาทัง้หมดท่ี

ใช้ในการวิเคราะห์    คือสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของคณุธรรมเป้าหมาย ซึง่มี 2 ระดบัคือ ระดบัผู้ เรียน 

และระดบัสถานศกึษา ด้วยเหตนีุค้า่สหสมัพนัธ์จงึมี 2 คา่ 

คา่สมัประสิทธ์ิถดถอยมาตรฐานจะหาโดย 

 

   
  
  

 

 

   คือคา่สมัประสิทธ์ิถดถอยมาตรฐาน   คือคา่สมัประสิทธ์ิถดถอยท่ีได้จากการค านวณด้วย

โปรแกรม    คือคา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของตวัแปรโครงการ5    คือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ

คณุธรรมเป้าหมาย ซึง่มี 2 ระดบัคือ ระดบัผู้ เรียน และระดบัสถานศกึษา ด้วยเหตนีุค้า่สหสมัพนัธ์จงึมี 2 คา่ 

                                                           
4 โดยปกติสว่นใหญ่จะเห็นในหนงัสือสถิติทัว่ไป วา่ใช้สตูร (Crocker & Algina, 1986) 

    
     

  
 
    

   

ปกติคา่ที่ได้จากสองสตูรนีจ้ะใกล้กนั แตเ่น่ืองจากจ านวนสถานศกึษาในแตล่ะระดบัมีน้อย คา่อาจคาดเคลื่อนได้ จงึใช้สตูรที่ถกูต้อง 
5

 สามารถค านวณส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตวัแปรทวินามได้โดย 
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สมัประสิทธ์ิทัง้สองชนิดจะสามารถค านวณได้จากสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานระดบัผู้ เรียน และสว่น

เบี่ยงเบนมาตรฐานระดบัสถานศกึษา ดงันัน้ คา่ท่ีได้ทัง้หมดจะมี 4 คา่ด้วยกนั คือ คา่ความสมัพนัธ์ระดบั

ผู้ เรียน คา่ความสมัพนัธ์ระดบัสถานศกึษา คา่สมัประสิทธ์ิถดถอยมาตรฐานระดบัผู้ เรียน และคา่

สมัประสิทธ์ิถดถอยมาตรฐานระดบัสถานศกึษา คา่แตล่ะคา่มีความหมายดงันี ้

ความสมัพนัธ์ระดบัผู้ เรียน บอกทิศทางและความสามารถของโครงการในการอธิบายความ

เปล่ียนแปลงของคะแนนคณุธรรมของผู้ เรียน โดยไมค่วบคมุอิทธิพลของโครงการอ่ืน หากมีขนาดมากแสดง

วา่ท าให้เกิดความแตกตา่งเยอะ ถ้ามีทิศทางบวกแสดงวา่โครงการเก่ียวข้องกบัคะแนนคณุธรรมทางบวก 

แตถ้่าทิศทางลบแสดงวา่โครงการเก่ียวข้องกบัคะแนนคณุธรรมทางลบ 

ความสมัพนัธ์ระดบัสถานศกึษา บอกทิศทางและความสามารถของโครงการในการอธิบายความ

เปล่ียนแปลงของคะแนนคณุธรรมของสถานศกึษา โดยไม่ควบคมุอิทธิพลของโครงการอ่ืน แปลความหมาย

คล้ายกบัความสมัพนัธ์ระดบัผู้ เรียน 

คา่สมัประสิทธ์ิถดถอยมาตรฐานระดบัผู้ เรียน บอกทิศทางและความสามารถของโครงการในการ

อธิบายความเปล่ียนแปลงของคะแนนคณุธรรมของผู้ เรียน โดยควบคมุอิทธิพลของโครงการอ่ืน เชน่ 

โครงการคา่ยคณุธรรมมีคา่นีเ้ท่ากบั -.20 หมายความว่าถ้าเปรียบเทียบระหวา่งนกัเรียน 2 คนท่ีผ่าน

โครงการอ่ืนเหมือนกนั แตน่กัเรียนคนหนึง่ผา่นคา่ยคณุธรรม และนกัเรียนอีกคนหนึง่ไมผ่า่นคา่ยคณุธรรม 

นกัเรียนท่ีผ่านคา่ยคณุธรรมจะมีคะแนนคณุธรรมน้อยลงกวา่นกัเรียนท่ีไมผ่า่นคา่ยคณุธรรมเล็กน้อย 

คา่สมัประสิทธ์ิถดถอยมาตรฐานระดบัสถานศกึษา บอกทิศทางและความสามารถของโครงการใน

การอธิบายความเปล่ียนแปลงของคะแนนคณุธรรมของสถานศกึษา โดยควบคมุอิทธิพลของโครงการอ่ืน 

เชน่ โครงการคา่ยคณุธรรมมีคา่นีเ้ทา่กบั -.20 หมายความวา่ถ้าเปรียบเทียบระหวา่งโรงเรียน 2 โรงเรียนท่ีมี

โครงการอ่ืนเหมือนกนั แตโ่รงเรียนหนึง่มีคา่ยคณุธรรม และโรงเรียนอีกโรงเรียนหนึง่ไมผ่า่นคา่ยคณุธรรม 

นกัเรียนในโรงเรียนท่ีผ่านคา่ยคณุธรรมจะมีคะแนนเฉล่ียคณุธรรมนัน้น้อยกวา่โรงเรียนท่ีไมผ่า่นเล็กน้อย 

ในท้ายตารางท่ี 12-15 จะเขียนมาตรท่ีโครงการนัน้มีอิทธิพลถึงระดบันยัส าคญั สว่นรายละเอียด

ของอิทธิพลของโครงการอย่างละเอียดสามารถหาได้ท่ีภาคผนวก ... 

ผลการวิเคราะห์ข้อมลูในระดบัอาชีวศกึษาท่ีน าเสนอในตารางท่ี 12 กิจกรรมเสริมมารยาท มีผล

ทางบวกทัง้ขนาดความสมัพนัธ์และสมัประสิทธ์ิถดถอยมาตรฐาน มีเจตคติตอ่ความมีวินยัและเจตคติตอ่

ความสะอาดกายท่ีถึงระดบันยัส าคญั คา่ยคณุธรรม และกิจกรรมธรรมะ มีผลทางบวกทัง้ขนาด

ความสมัพนัธ์และสมัประสิทธ์ิถดถอยมาตรฐาน แตไ่มถึ่งระดบันยัส าคญั กิจกรรมท าความสะอาดมีขนาด
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ความสมัพนัธ์และสมัประสิทธ์ิถดถอยมาตรฐานผสมกนัทัง้ทางบวกและทางลบ สว่นกิจกรรมอบรมมี

ความสมัพนัธ์ทางบวก แตมี่สมัประสิทธ์ิถดถอยมาตรฐานทางลบ สว่นกิจกรรมประกวดนกัเรียนมีทัง้

ความสมัพนัธ์และสมัประสิทธ์ิถดถอยมาตรฐานทางลบ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมลูในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายท่ีน าเสนอในตารางท่ี 13 กิจกรรมอบรมฟัง

เทศน์ มีความสมัพนัธ์ทางบวกและสมัประสิทธ์ิถดถอยมาตรฐานทางบวก มีมาตรท่ีขนาดอิทธิพลถึงระดบั

นยัส าคญัอยู่ 9 มาตร กิจกรรมเสริมมารยาท สง่ผลตอ่คะแนนคณุธรรมทางบวกทัง้ขนาดความสมัพนัธ์และ

สมัประสิทธ์ิถดถอยมาตรฐาน มีมาตรท่ีขนาดอิทธิพลถึงระดบันยัส าคญั 9 มาตร กิจกรรมออมทรัพย์มี

ความสมัพนัธ์และสมัประสิทธ์ิถดถอยมาตรฐานทางลบ ถึงขนาดถึงระดบันยัส าคญั 12 มาตร กิจกรรมออม

ทรัพย์ กิจกรรมประกวดนกัเรียน กิจกรรมเสริมมารยาท มีทัง้ขนาดอิทธิพลและสมัประสิทธ์ิถดถอย

มาตรฐานผสมกนัระหวา่งทางบวกและทางลบ คา่ยคณุธรรมและกิจกรรมธรรมะ มีความสมัพนัธ์ทางบวก 

แตส่มัประสิทธ์ิถดถอยมาตรฐานผสมกนัระหว่างทางบวกและทางลบ กิจกรรมประกวดนกัเรียน มี

ความสมัพนัธ์และสมัประสิทธ์ิถดถอยผสมกนัทัง้ทางบวกและทางลบ 

ผลการวิเคราะห์ในระดบัมธัยมศกึษาตอนต้นท่ีน าเสนอในตารางท่ี 14 พบวา่ คา่ยคณุธรรม และ

กิจกรรมอบรม มีขนาดอิทธิพลและสมัประสิทธ์ิถดถอยมาตรฐานในทางบวก มีมาตรท่ีขนาดอิทธิพลถึง

ระดบันยัส าคญั 5 และ 11 มาตร กิจกรรมท าความสะอาด และกิจกรรมประกวดนกัเรียน มีขนาดอิทธิพล

และสมัประสิทธ์ิถดถอยมาตรฐานในทางลบ มีมาตรท่ีขนาดอิทธิพลถึงระดบันยัส าคญั 4 และ 11 มาตร

ตามล าดบั กิจกรรมออมทรัพย์ มีขนาดอิทธิพลและสมัประสิทธ์ิถดถอยมาตรฐานผสมกนัระหวา่งทางบวก

และทางลบ กิจกรรมเสริมมารยาท ในมาตรพฤตกิรรมมีขนาดความสมัพนัธ์และสมัประสิทธ์ิถดถอย

มาตรฐานทางบวก มีมาตรท่ีขนาดอิทธิพลถึงระดบันยัส าคญั 6 มาตร แตม่าตรเจตคติมีคา่ความสมัพนัธ์

และสมัประสิทธ์ิถดถอยมาตรฐานผสมกนัระหว่างทางบวกและทางลบ แตค่อ่นไปทางบวก มีขนาดอิทธิพล

ท่ีถึงระดบันยัส าคญั 3 มาตร กิจกรรมธรรมะ มีขนาดอิทธิพลทางบวก แตเ่ม่ือควบคมุโครงการอ่ืนแล้วมี

ขนาดอิทธิพลทางลบ มีขนาดอิทธิพลถึงระดบันยัส าคญั 3 มาตร 

ผลการวิเคราะห์ในระดบัประถมศกึษาปีท่ี 6 ท่ีน าเสนอในตารางท่ี 15 พบวา่ คา่ยคณุธรรม และ

กิจกรรมเสริมมารยาท มีขนาดอิทธิพลและสมัประสิทธ์ิถดถอยมาตรฐานในทางลบ กิจกรรมท าความ

สะอาด กิจกรรมออมทรัพย์ กิจกรรมธรรมะ กิจกรรมอบรม และกิจกรรมประกวดนกัเรียน มีขนาดอิทธิพล

และสมัประสิทธ์ิถดถอยมาตรฐานผสมกนัระหว่างทางบวกและทางลบ  
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สรุปผลการวิเคราะห์โครงการในทกุระดบัชัน้พบวา่ ในระดบัชัน้แตกตา่งกนั กิจกรรมคณุธรรมท่ี

เหมาะสมอาจจะแตกตา่งกนั กิจกรรมอบรม และคา่ยคณุธรรม มีอิทธิพลทางบวก ยกเว้นระดบัป. 6 

กิจกรรมธรรมะมีผลทางบวก แตเ่ม่ือควบคมุโครงการอ่ืนแล้ว พบผลผสมหรือทางลบ กิจกรรมเสริมมารยาท 

ในระดบัประถมศกึษาปีท่ี 6 และมธัยมศกึษาตอนต้น มีอิทธิพลผสม แตใ่นระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย

และอาชีวศกึษามีอิทธิพลทางบวก กิจกรรมท าความสะอาด กิจกรรมออมทรัพย์ กิจกรรมประกวดนกัเรียน 

ผลออกมาไมช่ดัเจน 

 

 



  รายงานครัง้ที่ 1 การประเมินคณุธรรม 8 ประการ   37 

ตารางท่ี 12 

ระดบัอาชีวศกึษา 
 r (ระดบันกัเรียน) r (ระดบัโรงเรียน)  (ระดบันกัเรียน)  (ระดบัโรงเรียน) แตกตา่งอย่างมีนยัส าคญัทางสถิต ิ( [ระดบัโรงเรียน]) 

MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

คา่ยคณุธรรม 
(N = 8) 

พฤตกิรรม .03 .15 .13 .37 -.02 .15 -.05 .35          
เจตคต ิ .04 .13 .14 .37 -.01 .16 -.02 .34          

กิจกรรมท าความสะอาด 
(N = 4) 

พฤตกิรรม -.01 .08 -.03 .28 -.08 .08 -.19 .22          
เจตคต ิ -.01 .04 -.04 .14 -.12 .00 -.25 .01          

กิจกรรมออมทรัพย์ 
(N = 0) 

พฤตกิรรม .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00          
เจตคต ิ .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00          

กิจกรรมธรรมะ 
(N = 8) 

พฤตกิรรม .05 .12 .16 .35 .02 .17 .04 .42          
เจตคต ิ .01 .10 .05 .30 .07 .21 .22 .60          

กิจกรรมอบรม ฟังเทศน์ 
(N = 14) 

พฤตกิรรม -.02 .07 -.06 .20 -.10 .03 -.26 .07          
เจตคต ิ -.01 .03 -.04 .10 -.22 -.03 -.62 -.07          

กิจกรรมประกวด นร. 
(N = 10) 

พฤตกิรรม -.06 -.03 -.17 -.09 -.08 .04 -.24 .11          
เจตคต ิ -.04 -.01 -.13 -.04 -.04 .08 -.08 .19          

กิจกรรมเสริมมารยาท 
(N = 4) 

พฤตกิรรม .04 .14 .13 .35 .04 .19 .11 .44          

เจตคต ิ .06 .12 .20 .34 .08 .20 .17 .56    .50*  .50*    
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ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 
 r (ระดบันกัเรียน) r (ระดบัโรงเรียน)  (ระดบันกัเรียน)  (ระดบัโรงเรียน) แตกตา่งอย่างมีนยัส าคญัทางสถิต ิ( [ระดบัโรงเรียน]) 

MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
คา่ยคณุธรรม 

(N = 15) 
พฤตกิรรม .02 .06 .06 .20 -.08 .12 -.18 .44          
เจตคต ิ .01 .06 .04 .25 -.08 .02 -.25 .06          

กิจกรรมท าความสะอาด 
(N = 8) 

พฤตกิรรม -.04 .03 -.09 .10 .00 .16 -.01 .38          
เจตคต ิ -.04 .00 -.12 .00 .08 .18 .20 .42        .42*  

กิจกรรมออมทรัพย์ 
(N = 10) 

พฤตกิรรม -.05 .07 -.15 .26 -.20 .13 -.55 .37 -.42* -.43*  -.55** -.42**   -.40* -.46* 
เจตคต ิ -.07 -.02 -.28 -.06 -.24 -.10 -.60 -.31 -.57** -.56*   -.48* -.60* -.59** -.54**  

กิจกรรมธรรมะ 
(N = 18) 

พฤตกิรรม .07 .21 .26 .54 -.28 .10 -.83 .22   -.83*       

เจตคต ิ .04 .15 .14 .42 -.08 .11 -.23 .30          
กิจกรรมอบรม ฟังเทศน์ 

(N = 16) 
พฤตกิรรม .11 .25 .41 .63 .19 .40 .75 1.00 1.00** 1.00** 1.00** 1.00** .83** .82** 1.00** 1.00** .75* 
เจตคต ิ .07 .15 .24 .52 .10 .29 .26 .68 .68* .65*        

กิจกรรมประกวด นร. 
(N = 12) 

พฤตกิรรม -.05 .05 -.15 .17 -.27 -.01 -.55 -.03  -.53**  -.37*  -.55**    

เจตคต ิ .06 .13 .17 .41 -.02 .16 -.04 .42       .42*   
กิจกรรมเสริมมารยาท 

(N = 5) 
พฤตกิรรม .03 .11 .14 .39 .04 .18 .17 .56  .56** .54** .35*  .38*  .32* .54* 
เจตคต ิ -.05 .15 -.18 .39 -.10 .22 -.27 .59 .50**    .59*   .46*  
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ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น 
 r (ระดบันกัเรียน) r (ระดบัโรงเรียน)  (ระดบันกัเรียน)  (ระดบัโรงเรียน) แตกตา่งอย่างมีนยัส าคญัทางสถิต ิ( [ระดบัโรงเรียน]) 

MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
คา่ยคณุธรรม 

(N = 17) 
พฤตกิรรม .08 .15 .26 .44 .04 .20 .14 .51   .39*  .27*  .51* .44**  
เจตคต ิ .02 .09 .08 .34 -.02 .13 -.06 .44     .44*     

กิจกรรมท าความสะอาด 
(N = 6) 

พฤตกิรรม -.09 .03 -.23 .09 -.14 .08 -.41 .18         -.41* 
เจตคต ิ -.09 -.01 -.35 -.03 -.20 -.06 -.59 -.17 -.47* -.59*    -.51*    

กิจกรรมออมทรัพย์ 
(N = 11) 

พฤตกิรรม .01 .10 .03 .33 -.05 .15 -.10 .39          
เจตคต ิ -.03 .05 -.11 .16 -.02 .14 -.05 .36          

กิจกรรมธรรมะ 
(N = 19) 

พฤตกิรรม .01 .13 .04 .33 -.19 -.09 -.52 -.21  -.52* -.49*       

เจตคต ิ -.02 .12 -.07 .38 -.08 .06 -.22 .16          
กิจกรรมอบรม ฟังเทศน์ 

(N = 18) 
พฤตกิรรม .08 .22 .27 .58 .19 .38 .49 .90 .78** .90** .53* .83** .85** .56*  .77** .62** 
เจตคต ิ .03 .16 .11 .53 .03 .27 .07 .64 .64**    .51*   .56*  

กิจกรรมประกวด นร. 
(N = 13) 

พฤตกิรรม -.08 .01 -.23 .05 -.22 -.08 -.55 -.25 -.45*   -.53* -.50** -.45*  -.47** -.55** 

เจตคต ิ -.06 .02 -.22 .08 -.18 .05 -.52 .13 -.36*    -.49* -.47* -.42* -.52**  
กิจกรรมเสริมมารยาท 

(N = 5) 
พฤตกิรรม .05 .13 .19 .35 .07 .24 .18 .67 .67**  .42*  .53**   .42* .60** 
เจตคต ิ -.08 .13 -.29 .44 -.10 .23 -.32 .65 .45*       .65** .47* 
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ระดบัประถมศกึษาปีท่ี 6 (รวมชดุท่ี 3 และ 4) 
 r (ระดบันกัเรียน) r (ระดบัโรงเรียน)  (ระดบันกัเรียน)  (ระดบัโรงเรียน) แตกตา่งอย่างมีนยัส าคญัทางสถิต ิ( [ระดบัโรงเรียน]) 

MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
คา่ยคณุธรรม 

(N = 12) 
พฤตกิรรม -.16 -.07 -.23 -.12 -.29 -.10 -.55 -.18          
เจตคต ิ -.05 .02 -.14 .05 -.12 .07 -.14 .22   -.14*       

กิจกรรมท าความสะอาด 
(N = 13) 

พฤตกิรรม -.05 .07 -.08 .12 -.19 .01 -.56 .01          
เจตคต ิ -.04 .03 -.10 .09 -.10 .11 -.27 .34          

กิจกรรมออมทรัพย์ 
(N = 13) 

พฤตกิรรม -.05 .07 -.10 .13 -.16 .30 -.24 .75          
เจตคต ิ -.05 .04 -.14 .11 -.11 .06 -.12 .19   -.12*       

กิจกรรมธรรมะ 
(N = 21) 

พฤตกิรรม -.18 .06 -.29 .10 -.29 .21 -.63 .24          

เจตคต ิ -.11 .03 -.24 .08 -.14 .16 -.36 .43          
กิจกรรมอบรม ฟังเทศน์ 

(N = 24) 
พฤตกิรรม -.13 .09 -.21 .13 -.30 .15 -.52 .38          
เจตคต ิ -.05 .10 -.11 .26 -.06 .13 -.14 .21          

กิจกรรมประกวด นร. 
(N = 10) 

พฤตกิรรม -.09 .06 -.14 .11 -.04 .23 -.05 .41          

เจตคต ิ -.07 .06 -.15 .15 -.08 .15 -.25 .39          
กิจกรรมเสริมมารยาท 

(N = 10) 
พฤตกิรรม -.20 -.01 -.33 -.02 -.46 -.03 -1.00 -.04          
เจตคต ิ -.11 .01 -.25 .03 -.23 -.01 -.60 -.01          
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การวิเคราะห์ผลโครงการเม่ือควบคมุตวัแปร 

 ผลอิทธิพลของโครงการท่ีวิเคราะห์ข้างต้น อาจเป็นเพราะตวัแปรแทรกซ้อนตา่งๆ ซึง่ในการ

วิเคราะห์ตอ่ไปนีจ้ะควบคมุตวัแปรระดบัผู้ เรียน 4 ตวัแปร คือ คะแนนการตอบตามความคาดหวงัของสงัคม 

สถานะทางเศรษฐกิจและสงัคม ผลการเรียน และเพศ โดยในระดบัผู้ เรียนจะใส่ตวัแปรควบคมุทัง้ 4 ตวัแปร

ลงไปในสมการ และในระดบัสถานศกึษาให้ตวัแปรโครงการทัง้ 7 ชนิดไปท านายคะแนนคณุธรรมเฉล่ีย 

การใสต่วัแปรในระดบัผู้ เรียน ให้ใสต่วัแปรควบคมุทัง้ 4 ตวัแปรลงไปโดยย้ายจดุศนูย์กลางไปท่ี

คา่เฉล่ียรวม (Grand Mean Centering)6 ในทัง้ 18 สมการของตวัแปรคะแนนคณุธรรม จะได้สมการ

ดงัตอ่ไปนี ้  

 

                                                                               

                                                            

 

      คือ คา่ของมาตรคณุธรรม c ในผู้ เรียนคนท่ี j ท่ีอยูใ่นสถานศกึษาท่ี k             คือ

คะแนนการตอบสนองตามความคาดหวงัของสงัคมของผู้ เรียนคนท่ี j ท่ีอยูใ่นสถานศกึษาท่ี k 

                        คือคา่เฉล่ียของคะแนนการตอบสนองความคาดหวงัของสงัคมในคนทัง้หมด         คือ

คะแนนสถานะทางเศรษฐกิจและสงัคมของผู้ เรียนคนท่ี j ท่ีอยูใ่นสถานศกึษาท่ี k              คือคา่เฉล่ียของ

สถานะทางเศรษฐกิจและสงัคมจากผู้ เรียนทัง้หมด         คือผลการเรียนในภาคการศกึษาท่ีผา่นมาของ

ผู้ เรียนคนท่ี j ท่ีอยูใ่นสถานศกึษาท่ี k              คือผลการเรียนในภาคการศกึษาท่ีผา่นมาเฉล่ียจากผู้ เรียน

ทัง้หมด         คือเพศของผู้ เรียนคนท่ี j ท่ีอยู่ในสถานศกึษาท่ี k              คือสดัส่วนคนเป็นเพศชายจาก

ผู้ เรียนทัง้หมด           และ      คือขนาดของความเปล่ียนแปลงของมาตรคณุธรรม c เม่ือคะแนน

ตอบตามความคาดหวงัของสงัคม สถานะทางเศรษฐกิจและสงัคม และผลการเรียนในภาคการศกึษาท่ีผา่น

มาเปล่ียนแปลงไป 1 หนว่ย เม่ือควบคมุอิทธิพลของตวัแปรอ่ืน      คือความแตกตา่งระหว่างเพศของ

มาตรคณุธรรม c เม่ือควบคมุอิทธิพลของตวัแปรอ่ืน      คือจดุตดัซึง่หมายถึงคา่ของมาตรคณุธรรม c ใน

                                                           
6 ส าหรับตวัแปรควบคมุ ให้เปลี่ยนจดุศนูย์กลางไปที่คา่เฉลี่ยรวม ซึง่จะควบคมุอิทธิพลของความแตกตา่งระหวา่งตวัแปรควบคมุภายใน

สถานศกึษา (ในโรงเรียนเดียวกนั มีนกัเรียนบางคนฐานะดี และนกัเรียนบางคนฐานะไมด่ี) และอิทธิพลของความแตกตา่งระหวา่งตวัแปร

ควบคมุระหวา่งสถานศกึษา (เชน่ โรงเรียนที่นกัเรียนมีฐานะโดยรวมดี กบัโรงเรียนที่นกัเรียนมีฐานะโดยรวมไมด่ี) แตถ้่าใช้การเปลี่ยนจดุ

ศนูย์กลางไปทีค่า่เฉลี่ยของในแตล่ะโรงเรียน (Group Mean Centering) จะควบคมุได้เพียงอิทธิพลของความแตกตา่งระหวา่งตวัแปรควบคมุ

ภายในโรงเรียนเทา่นัน้ (Enders & Tofighi, 2007) 
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ผู้ เรียนคนท่ี j ท่ีอยูใ่นสถานศกึษาท่ี k เม่ือปรับแก้อิทธิพลของการตอบตามความคาดหวงัของสงัคม สถานะ

ทางเศรษฐกิจและสงัคม ผลการเรียนเฉล่ีย และเพศเรียบร้อยแล้ว (Adjusted Mean)      คือคา่เศษเหลือ 

(Residual) ท่ีตวัแปรระดบัผู้ เรียนทัง้ส่ีตวัแปรไมส่ามารถท านายได้ 

ในตอนนีจ้ะมีคา่สมัประสิทธ์ิแบบสุม่ (Random Coefficient) สมการละ 5 ตวั คือ คา่จดุตดั คา่

สมัประสิทธ์ิถดถอยของตวัแปรควบคมุแตล่ะตวัแปร (เดิมมี 1 ตวัตอ่สมการ คือ คา่จดุตดั) มีสมการทัง้หมด 

18 สมการ จะท าให้มีคา่สมัประสิทธ์ิแบบสุม่ทัง้หมด 60 ตวั ด้วยข้อจ ากดัด้านเวลาในการวิเคราะห์และ

ประสิทธิภาพของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ท าให้ไมส่ามารถค านวณการเปล่ียนแปลงของคา่สมัประสิทธ์ิแบบสุม่

ทัง้ 60 ตวัได้ จงึต้องก าหนดให้คา่สมัประสิทธ์ิถดถอยของตวัแปรควบคมุทัง้ 4 ตวัคงท่ีระหวา่งโรงเรียน ท า

ให้เหลือคา่สมัประสิทธ์ิแบบสุม่เพียง 18 ตวั 

การก าหนดให้สมัประสิทธ์ิถดถอยของตวัแปรควบคมุทัง้ 4 ตวัคงท่ีระหวา่งโรงเรียน สามารถท าได้

โดยตดัคา่เบ่ียงเบนของสมัประสิทธ์ิเหลา่นีอ้อกจากสมการ ส าหรับคา่สมัประสิทธ์ิแบบสุม่ท่ีเป็นจดุตดั ให้ใส่

ตวัแปรโครงการทัง้ 7 ตวัมาท านายเชน่เดียวกบัโมเดลท่ีผา่นมา จะได้สมการดงันี  ้

 
                                                    

                                             

                     
           
           
           
           

 

      คือคา่เฉล่ียของคะแนนคณุธรรมท่ีปรับแก้แล้วจากทกุสถานศกึษา      ถึง      คือความ

แตกตา่งท่ีปรับแก้อิทธิพลของตวัแปรควบคมุแล้วของสถานศกึษาท่ีจดัท าโครงการดงักลา่วและสถานศกึษา

ท่ีไมไ่ด้จดัท า โดยควบคมุอิทธิพลของโครงการอ่ืนในสถานศกึษาด้วย      คือคา่เศษเหลือของคะแนนท่ี

ปรับแก้แล้วท่ีไมส่ามารถท านายได้ด้วยอิทธิพลของโครงการทัง้เจ็ดรูปแบบ                และ      คือ

ขนาดของความเปล่ียนแปลงของมาตรคณุธรรม c เม่ือคะแนนตอบตามความคาดหวงัของสงัคม สถานะ

ทางเศรษฐกิจและสงัคม ผลการเรียนในภาคการศกึษาท่ีผา่นมา และเพศเปล่ียนแปลงไป 1 หนว่ย เม่ือ

ควบคมุอิทธิพลของตวัแปรอ่ืน (เป็นคา่เดียวกนั เหมือนกนัในทกุสถานศกึษา) 
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 ในการวิเคราะห์จะแยกวิเคราะห์ในแตล่ะระดบัชัน้ ผลการวิเคราะห์ข้อมลูในระดบัอาชีวศกึษาใน

ตารางท่ี 16 ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายในตารางท่ี 17 ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้นในตารางท่ี 18 และ

ระดบัประถมศกึษาปีท่ี 6 ในตารางท่ี 19 ในการวิเคราะห์ครัง้นีจ้ะไมมี่ข้อมลูระดบัมหาวิทยาลยั  

ในการรายงานผล ส าหรับตวัแปรโครงการ ผู้วิจยัจะแสดงคา่ท่ีทัง้หมดมี 4 คา่ด้วยกนั คือ คา่

ความสมัพนัธ์ระดบัผู้ เรียน คา่ความสมัพนัธ์ระดบัสถานศกึษา คา่สมัประสิทธ์ิถดถอยมาตรฐานระดบั

ผู้ เรียน และคา่สมัประสิทธ์ิถดถอยมาตรฐานระดบัสถานศกึษา ซึง่คา่สมัประสิทธ์ิถดถอยมาตรฐานทัง้สอง

ตวัจะมีความหมายเปล่ียนไป คือ นอกจากจะควบคมุตวัแปรโครงการอ่ืนแล้ว จะต้องตีความหมายวา่

ควบคมุตวัแปรควบคมุทัง้ส่ีแบบให้คงท่ีด้วย ส่วนตวัแปรควบคมุผู้วิจยัจะแสดงเพียงคา่ความสมัพนัธ์ระดบั

ผู้ เรียน (ส าหรับตวัแปรอนัตรภาค เชน่ ความสมัพนัธ์แบบ Pearson และตวัแปรแบบทวินาม ใช้

ความสมัพนัธ์แบบ Point Biserial) และคา่สมัประสิทธ์ิถดถอยมาตรฐานระดบัผู้ เรียน ในตวัแปรควบคมุจะ

ไมส่นใจความสมัพนัธ์หรือสมัประสิทธ์ิถดถอยมาตรฐานระดบัสถานศกึษา เพราะไมไ่ด้ใสล่งไปในสมการ

ระดบัสถานศกึษา 

ในท้ายตารางท่ี 16 -19 จะเขียนมาตรท่ีโครงการนัน้มีอิทธิพลถึงระดบันยัส าคญั และดวูา่ตวัแปร

ควบคมุมีอิทธิพลตอ่ตวัแปรคณุธรรมอยา่งมีนยัส าคญัหรือไม่ สว่นรายละเอียดของอิทธิพลของโครงการ

อยา่งละเอียดสามารถหาได้ท่ีภาคผนวก... 

ผลการวิเคราะห์ข้อมลูในระดบัอาชีวศกึษาท่ีน าเสนอในตารางท่ี 16 ส าหรับตวัแปรควบคมุพบวา่

การตอบสนองตามความหวงัของสงัคม และผลการเรียนภาคการเรียนท่ีผา่นมามีอิทธิพลทางบวกตอ่

คะแนนคณุธรรมทัง้แบบคา่สหสมัพนัธ์และสมัประสิทธ์ิถดถอยมาตรฐานอย่างมีนยัส าคญั สว่นตวัแปร

สถานะทางเศรษฐกิจและสงัคมและตวัแปรเพศมีอิทธิพลทางลบตอ่ตวัแปรคณุธรรมทัง้แบบคา่สหสมัพนัธ์

และสมัประสิทธ์ิถดถอยมาตรฐานอย่างมีนยัส าคญั (เพศหญิงมีคะแนนคณุธรรมมากกวา่เพศชาย) 

ส าหรับตวัแปรโครงการ พบว่าคา่ยคณุธรรม และกิจกรรมเสริมมารยาทมีคา่สหสมัพนัธ์และคา่

สมัประสิทธ์ิถดถอยมาตรฐานในทางบวกทัง้หมด ในคา่ยคณุธรรม ไมมี่มาตรใดท่ีถึงระดบันยัส าคญั แต่

กิจกรรมเสริมมารยาทมีมาตรเจตคตติอ่ความสะอาดกายท่ีถึงระดบันยัส าคญั สว่นกิจกรรมท าความสะอาด 

และกิจกรรมอบรม มีคา่สหสมัพนัธ์และคา่สมัประสิทธ์ิถดถอยมาตรฐานตอ่พฤติกรรมคณุธรรมแบบผสม

ระหวา่งทางบวกและทางลบ แตส่ าหรับสมัประสิทธ์ิถดถอยแบบมาตรฐานท่ีมีตอ่เจตคตติอ่คณุธรรมเป็น

ในทางลบ ถึงแม้วา่จะไมมี่มาตรใดถึงระดบันยัส าคญัก็ตาม สว่นกิจกรรมประกวดคณุธรรมนกัเรียนมีคา่
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สหสมัพนัธ์ทางลบ แตมี่คา่สมัประสิทธ์ิถดถอยมาตรฐานแบบผสมกนัทัง้ทางบวกและทางลบ กิจกรรม

ธรรมะมีคา่สหสมัพนัธ์ทางบวก แตมี่สมัประสิทธ์ิถดถอยมาตรฐานผสมกนัทัง้ทางบวกและทางลบ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมลูในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายท่ีน าเสนอในตารางท่ี 17 ส าหรับตวัแปร

ควบคมุพบว่าการตอบสนองตามความหวงัของสงัคม และผลการเรียนภาคการเรียนท่ีผา่นมามีอิทธิพล

ทางบวกตอ่คะแนนคณุธรรมทัง้แบบคา่สหสมัพนัธ์และสมัประสิทธ์ิถดถอยมาตรฐานอยา่งมีนยัส าคญั 

สว่นตวัแปรสถานะทางเศรษฐกิจและสงัคมและตวัแปรเพศมีอิทธิพลทางลบตอ่ตวัแปรคณุธรรมทัง้แบบคา่

สหสมัพนัธ์และสมัประสิทธ์ิถดถอยมาตรฐานอยา่งมีนยัส าคญั (เพศหญิงมีคะแนนคณุธรรมมากกวา่เพศ

ชาย) 

ส าหรับตวัแปรโครงการ กิจกรรมอบรมมีคา่สหสมัพนัธ์และคา่สมัประสิทธ์ิถดถอยมาตรฐาน

ทางบวก มีมาตรท่ีขนาดอิทธิพลถึงระดบันยัส าคญั 4 มาตร คา่ยคณุธรรม กิจกรรมท าความสะอาด และ

กิจกรรมเสริมมารยาทมีคา่สหสมัพนัธ์และคา่สมัประสิทธ์ิถดถอยมาตรฐานผสมกนัระหวา่งอิทธิพลทางบวก

และทางลบ กิจกรรมออมทรัพย์มีคา่สหสมัพนัธ์ผสมกนัระหวา่งทางบวกและทางลบ มีสมัประสิทธ์ิถดถอย

มาตรฐานผสมระหวา่งทางบวกและทางลบ แตส่่วนใหญ่เป็นทางลบ ซึง่มีขนาดอิทธิพลถึงระดบันยัส าคญั 6 

มาตร กิจกรรมธรรมะมีคา่สหสมัพนัธ์ทางบวกแตมี่คา่สมัประสิทธ์ิถดถอยมาตรฐานผสมกนัระหวา่ง

ทางบวกและทางลบ กิจกรรมประกวดนกัเรียนมีคา่สหสมัพนัธ์ผสมระหวา่งทางบวกและทางลบ แต่

สมัประสิทธ์ิถดถอยมาตรฐานของพฤติกรรมเป็นทางลบ มีอิทธิพลถึงระดบันยัส าคญั 2 มาตรแตใ่นมาตร

เจตคตเิป็นในทางบวก มีขนาดอิทธิพลถึงระดบันยัส าคญั 1 มาตร 

ผลการวิเคราะห์ในระดบัมธัยมศกึษาตอนต้นท่ีน าเสนอในตารางท่ี 18 ส าหรับตวัแปรควบคมุพบว่า

การตอบสนองตามความหวงัของสงัคม และผลการเรียนภาคการเรียนท่ีผา่นมามีอิทธิพลทางบวกตอ่

คะแนนคณุธรรมทัง้แบบคา่สหสมัพนัธ์และสมัประสิทธ์ิถดถอยมาตรฐานอย่างมีนยัส าคญั ตวัแปรเพศมี

อิทธิพลทางลบตอ่ตวัแปรคณุธรรมทัง้แบบคา่สหสมัพนัธ์และสมัประสิทธ์ิถดถอยมาตรฐานอยา่งมี

นยัส าคญั (เพศหญิงมีคะแนนคณุธรรมมากกวา่เพศชาย) สว่นตวัแปรสถานะทางเศรษฐกิจและสงัคมมี

อิทธิพลแบบผสม คือมีอิทธิพลทางบวกตอ่พฤตกิรรมคณุธรรมและมีอิทธิพลทางลบตอ่ตวัแปรเจตคติ (แตมี่

อิทธิพลน้อย) 

ส าหรับตวัแปรโครงการ คา่ยคณุธรรมและกิจกรรมอบรมมีความสมัพนัธ์และสมัประสิทธ์ิถดถอย

มาตรฐานเป็นในทางบวก มีขนาดอิทธิพลถึงระดบันยัส าคญั 6 มาตรและ 4 มาตรตามล าดบั กิจกรรม

ธรรมะมีความสมัพนัธ์ผสมกนัระหวา่งทางบวกและทางลบ แตส่มัประสิทธ์ิถดถอยมาตรฐานเป็นในทางลบ 
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ถึงระดบันยัส าคญั 3 มาตร ส่วนกิจกรรมออมทรัพย์มีคา่สหสมัพนัธ์และคา่สมัประสิทธ์ิถดถอยมาตรฐาน

แบบผสมกนัระหวา่งทางบวกและทางลบ กิจกรรมท าความสะอาดมีคา่ความสมัพนัธ์ทางลบ แตค่า่

สมัประสิทธ์ิถดถอยมาตรฐานเป็นแบบผสมกนัระหวา่งทางบวกและทางลบ กิจกรรมประกวดนกัเรียน และ

กิจกรรมเสริมมารยาทมีความสมัพนัธ์และสมัประสิทธ์ิถดถอยมาตรฐานผสมกนัระหว่างทางบวกและทาง

ลบ  

ผลการวิเคราะห์ในระดบัประถมศกึษาปีท่ี 6 ท่ีน าเสนอในตารางท่ี 19 ส าหรับตวัแปรควบคมุพบวา่

การตอบสนองตามความหวงัของสงัคม และผลการเรียนภาคการเรียนท่ีผา่นมามีอิทธิพลทางบวกตอ่

คะแนนคณุธรรมทัง้แบบคา่สหสมัพนัธ์และสมัประสิทธ์ิถดถอยมาตรฐานอย่างมีนยัส าคญั ตวัแปรเพศมี

อิทธิพลทางลบตอ่ตวัแปรคณุธรรมทัง้แบบคา่สหสมัพนัธ์และสมัประสิทธ์ิถดถอยมาตรฐานอยา่งมี

นยัส าคญั (เพศหญิงมีคะแนนคณุธรรมมากกว่าเพศชาย) สว่นตวัแปรสถานะทางเศรษฐกิจและสงัคมมี

อิทธิพลแบบผสม คือมีอิทธิพลทางบวกตอ่พฤตกิรรมคณุธรรมและมีอิทธิพลทางลบตอ่ตวัแปรเจตคติ (แตมี่

อิทธิพลน้อย) 

ส าหรับตวัแปรโครงการ คา่ยคณุธรรมมีคา่สหสมัพนัธ์ทางลบ แตส่มัประสิทธ์ิถดถอยมาตรฐานใน

มาตรพฤตกิรรมเป็นในทางลบ แตม่าตรเจตคตเิป็นในทางบวก แตไ่มถ่ึงระดบันยัส าคญั สว่นกิจกรรมท า

ความสะอาดมีคา่สหสมัพนัธ์ผสมกนัระหวา่งทางบวกและทางลบ แตพ่ฤติกรรมมีคา่สมัประสิทธ์ิถดถอย

มาตรฐานทางลบ และเจตคตมีิคา่สมัประสิทธ์ิถดถอยมาตรฐานคอ่นข้างไปในทางบวก สว่นกิจกรรมออม

ทรัพย์ กิจกรรมธรรมะ กิจกรรมอบรม และกิจกรรมประกวดนกัเรียนมีคา่สหสมัพนัธ์และคา่สมัประสิทธ์ิ

ถดถอยแบบมาตรฐานผสมกนัระหวา่งทางบวกและทางลบ สว่นกิจกรรมเสริมมารยาทมีคา่สหสมัพนัธ์และ

สมัประสิทธ์ิถดถอยมาตรฐานคอ่นข้างเป็นไปในทางลบทัง้หมด 

สรุปผลการวิเคราะห์โครงการในทกุระดบัชัน้พบวา่ ส าหรับตวัแปรควบคมุพบว่าการตอบสนองตาม

ความหวงัของสงัคม และผลการเรียนภาคการเรียนท่ีผ่านมามีอิทธิพลทางบวกตอ่คะแนนคณุธรรมทัง้แบบ

คา่สหสมัพนัธ์และสมัประสิทธ์ิถดถอยมาตรฐานอยา่งมีนยัส าคญั ตวัแปรเพศมีอิทธิพลทางลบตอ่ตวัแปร

คณุธรรมทัง้แบบคา่สหสมัพนัธ์และสมัประสิทธ์ิถดถอยมาตรฐานอย่างมีนยัส าคญั (เพศหญิงมีคะแนน

คณุธรรมมากกวา่เพศชาย) สว่นตวัแปรสถานะทางเศรษฐกิจและสงัคมมีอิทธิพลทางลบในระดบั

อาชีวศกึษาและมธัยมศกึษาตอนปลาย และมีอิทธิพลแบบผสม คือมีอิทธิพลทางบวกตอ่พฤตกิรรม

คณุธรรมและมีอิทธิพลทางลบตอ่ตวัแปรเจตคต ิ(แตมี่อิทธิพลน้อย) ในระดบัมธัยมศกึษาตอนต้นและ

ประถมศกึษาตอนปลาย 
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เม่ือพิจารณาอิทธิพลของโครงการในภาพรวมแล้ว คา่ยคณุธรรมมีอิทธิพลทางบวกในระดบั

อาชีวศกึษาและมธัยมศกึษาตอนต้น ในระดบัชัน้อ่ืนมีอิทธิพลแบบผสมระหวา่งทางบวกและทางลบ 

กิจกรรมอบรม ฟังเทศน์ มีอิทธิพลทางบวกในระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายและมธัยมศกึษาตอนต้น แต่

ทวา่ในระดบัอาชีวศกึษาและระดบัประถมศกึษาตอนปลายมีอิทธิพลผสมกนัระหว่างทางบวกและทางลบ  

กิจกรรมออมทรัพย์ และกิจกรรมท าความสะอาดมีอิทธิพลไมช่ดัเจนในทกุระดบัชัน้ กิจกรรมธรรมะและ

กิจกรรมประกวดคณุธรรมนกัเรียน มีอิทธิพลไมช่ดัเจนวา่เป็นทิศทางบวกหรือลบ ยกเว้นแตร่ะดบัชัน้

มธัยมศกึษาตอนต้น ท่ีอิทธิพลคอ่นข้างไปทางลบ สว่นกิจกรรมเสริมมารยาทมีอิทธิพลทางบวกในระดบั

อาชีวศกึษา ในระดบัมธัยมศกึษาตอนต้นและตอนปลายมีอิทธิพลผสม และระดบัประถมศกึษาตอนปลาย

มีอิทธิพลทางลบ  

 

 



  รายงานครัง้ที่ 1 การประเมินคณุธรรม 8 ประการ   47 

ตารางท่ี 16 แสดงระดบัอาชีวศกึษา 
 r (ระดบันกัเรียน) r (ระดบัโรงเรียน)  (ระดบันกัเรียน)  (ระดบัโรงเรียน) แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ค่ายคณุธรรม 
(N = 8) 

พฤติกรรม .03 .15 .13 .37 .01 .20 .04 .45          

เจตคติ .04 .13 .14 .37 .03 .13 .09 .29          

กิจกรรมท าความสะอาด 
(N = 4) 

พฤติกรรม -.01 .08 -.03 .28 -.09 .06 -.23 .15          

เจตคติ -.01 .04 -.04 .14 -.13 -.01 -.29 -.04          

กิจกรรมออมทรัพย์ 
(N = 0) 

พฤติกรรม .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00          
เจตคติ .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00          

กิจกรรมธรรมะ 
(N = 8) 

พฤติกรรม .05 .12 .16 .35 -.06 .09 -.15 .23          

เจตคติ .01 .10 .05 .30 .00 .14 .00 .40          

กิจกรรมอบรม ฟังเทศน์ 
(N = 14) 

พฤติกรรม -.02 .07 -.06 .20 -.06 .06 -.13 .14          
เจตคติ -.01 .03 -.04 .10 -.15 .01 -.42 .03          

กิจกรรมประกวด นร. 
(N = 10) 

พฤติกรรม -.06 -.03 -.17 -.09 -.11 .01 -.33 .03          

เจตคติ -.04 -.01 -.13 -.04 -.06 .05 -.14 .13          
กิจกรรมเสริมมารยาท 

(N = 4) 
พฤติกรรม .04 .14 .13 .35 -.02 .13 -.04 .30          

เจตคติ .06 .12 .20 .34 .01 .14 .03 .38      .34*    

การตอบสนองตามความ
คาดหวงัของสงัคม 

พฤติกรรม .11 .40   .18 .62   [.30**] [.37**] [.43**] [.35**] [.22**] [.46**] [.62**] [.27**] [.18**] 

เจตคติ -.02 .28   .03 .39     [.34**] [.39**] [.36**] [.11**] [.16**] [.21**] [.15**] [.09**] 

สถานะทางเศรษฐกิจและสงัคม พฤติกรรม -.08 .01   -.09 .02       [-.09**]             

เจตคติ -.10 -.02   -.09 .01     [-.08*]   [-.09*]           
ผลการเรียนภาคการเรียน 

ท่ีผ่านมา 
พฤติกรรม .16 .45   .14 .48   [.48**] [.35**] [.14**] [.40**] [.24**] [.26**] [.19**] [.26**] [.23**] 

เจตคติ .11 .29   .17 .32   [.32**] [.23**] [.18**] [.18**] [.23**] [.17**] [.20**] [.23**] [.17**] 

เพศ พฤติกรรม -.34 -.08   -.22 .05   [-.17**]   [-.12**] [-.11**]         [-.22**] 

เจตคติ -.28 -.08   -.18 -.02   [-.13**]     [-.09**] [-.14**] [-.15**] [-.13**]   [-.18**] 
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ตารางท่ี 17 แสดง ม.ปลาย 
 r (ระดบันกัเรียน) r (ระดบัโรงเรียน)  (ระดบันกัเรียน)  (ระดบัโรงเรียน) แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ค่ายคณุธรรม 
(N = 15) 

พฤติกรรม .02 .06 .06 .20 -.11 .07 -.24 .26          

เจตคติ .01 .06 .04 .25 -.13 -.01 -.39 -.03          

กิจกรรมท าความสะอาด 
(N = 8) 

พฤติกรรม -.04 .03 -.09 .10 -.05 .13 -.18 .26          

เจตคติ -.04 .00 -.12 .00 .06 .15 .15 .36          

กิจกรรมออมทรัพย์ 
(N = 10) 

พฤติกรรม -.05 .07 -.15 .26 -.15 .15 -.41 .45   .45*  -.33**     
เจตคติ -.07 -.02 -.28 -.06 -.21 -.09 -.59 -.27 -.49** -.54**    -.59* -.53* -.47*  

กิจกรรมธรรมะ 
(N = 18) 

พฤติกรรม .07 .21 .26 .54 -.21 .25 -.63 .55   -.63*  .55*     

เจตคติ .04 .15 .14 .42 -.04 .21 -.11 .52          

กิจกรรมอบรม ฟังเทศน์ 
(N = 16) 

พฤติกรรม .11 .25 .41 .63 .04 .25 .14 .75  .72* .75**   .51*  .64*  
เจตคติ .07 .15 .24 .52 -.02 .14 -.04 .47          

กิจกรรมประกวด นร. 
(N = 12) 

พฤติกรรม -.05 .05 -.15 .17 -.24 .01 -.49 .05  -.49*    -.49**    

เจตคติ .06 .13 .17 .41 .07 .19 .17 .50       .50*   
กิจกรรมเสริมมารยาท 

(N = 5) 
พฤติกรรม .03 .11 .14 .39 -.11 .16 -.39 .50  .50*        

เจตคติ -.05 .15 -.18 .39 -.09 .08 -.26 .27          

การตอบสนองตามความ
คาดหวงัของสงัคม 

พฤติกรรม .15 .49   .20 .69   [.27**] [.38**] [.49**] [.35**] [.28**] [.46**] [.69**] [.20**] [.25**] 

เจตคติ .00 .39   .07 .50     [.45**] [.50**] [.40**] [.20**] [.20**] [.33**] [.17**] [.19**] 

สถานะทางเศรษฐกิจและสงัคม พฤติกรรม -.05 .09   -.09 .12     [-.09*]     [.09*]       [.12**] 

เจตคติ -.17 .12   -.09 .07         [-.09*]           
ผลการเรียนภาคการเรียน 

ท่ีผ่านมา 
พฤติกรรม .07 .30   .12 .49   [.49**] [.16**] [.14**] [.37**] [.31**] [.21**] [.12**] [.22**] [.20**] 

เจตคติ -.05 .27   .04 .44   [.44**] [.11*]     [.17**]   [.16**] [.24**] [.19**] 

เพศ พฤติกรรม -.23 -.05   -.26 -.06   [-.16**] [-.08*] [-.19**] [-.13**] [-.14**] [-.11*] [-.12**]   [-.26**] 

เจตคติ -.17 .00   -.20 -.09   [-.14**] [-.11**] [-.10**] [-.15**] [-.14**] [-.20**] [-.15**] [-.09*] [-.15**] 
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ตารางท่ี 18 แสดง ม. ต้น 
 r (ระดบันกัเรียน) r (ระดบัโรงเรียน)  (ระดบันกัเรียน)  (ระดบัโรงเรียน) แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ค่ายคณุธรรม 
(N = 17) 

พฤติกรรม .08 .15 .26 .44 .02 .19 .06 .44 .35*    .25*  .39* .44**  

เจตคติ .02 .09 .08 .34 -.06 .14 -.17 .46     .46*  .42*   

กิจกรรมท าความสะอาด 
(N = 6) 

พฤติกรรม -.09 .03 -.23 .09 -.06 .16 -.16 .33          

เจตคติ -.09 -.01 -.35 -.03 -.15 .02 -.45 .06          

กิจกรรมออมทรัพย์ 
(N = 11) 

พฤติกรรม .01 .10 .03 .33 -.08 .10 -.16 .26          
เจตคติ -.03 .05 -.11 .16 -.02 .09 -.07 .23          

กิจกรรมธรรมะ 
(N = 19) 

พฤติกรรม .01 .13 .04 .33 -.18 -.09 -.51 -.19  -.51* -.46*     -.34*  

เจตคติ -.02 .12 -.07 .38 -.08 .08 -.24 .19          

กิจกรรมอบรม ฟังเทศน์ 
(N = 18) 

พฤติกรรม .08 .22 .27 .58 .09 .27 .29 .61  .58*   .60**   .61**  
เจตคติ .03 .16 .11 .53 .00 .13 .00 .32 .32*         

กิจกรรมประกวด นร. 
(N = 13) 

พฤติกรรม -.08 .01 -.23 .05 -.15 -.01 -.35 -.05     -.31*   -.35* -.34* 

เจตคติ -.06 .02 -.22 .08 -.12 .07 -.34 .17        -.34*  
กิจกรรมเสริมมารยาท 

(N = 5) 
พฤติกรรม .05 .13 .19 .35 -.07 .12 -.22 .42  .42*        

เจตคติ -.08 .13 -.29 .44 -.10 .10 -.37 .29          

การตอบสนองตามความ
คาดหวงัของสงัคม 

พฤติกรรม .14 .41   .24 .63   [.40**] [.49**] [.49**] [.46**] [.33**] [.58**] [.63**] [.24**] [.24**] 

เจตคติ .03 .39   .14 .52   [.18**] [.47**] [.52**] [.38**] [.18**] [.20**] [.26**] [.15**] [.14**] 

สถานะทางเศรษฐกิจและสงัคม พฤติกรรม -.02 .14   -.04 .12       [.10*]   [.08*] [.12**]       

เจตคติ -.17 .16   -.09 .10         [-.09*]         [.10*] 
ผลการเรียนภาคการเรียน 

ท่ีผ่านมา 
พฤติกรรม .08 .32   .12 .48   [.48**] [.33**] [.12**] [.41**] [.30**] [.24**] [.22**] [.26**] [.28**] 

เจตคติ -.07 .34   .12 .43   [.43**] [.15**] [.12*] [.15**] [.27**] [.20**] [.27**] [.27**] [.21**] 

เพศ พฤติกรรม -.20 -.05   -.19 -.07   [-.15**] [-.08*] [-.19**] [-.08**] [-.13**] [-.11**] [-.11**] [-.07*] [-.19**] 

เจตคติ -.16 .05   -.12 -.01   [-.11**]       [-.08*] [-.11**] [-.12**]   [-.12**] 
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ตารางท่ี 19 แสดง ป. ปลาย 
 r (ระดบันกัเรียน) r (ระดบัโรงเรียน)  (ระดบันกัเรียน)  (ระดบัโรงเรียน) แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ค่ายคณุธรรม 
(N = 12) 

พฤติกรรม -.16 -.07 -.23 -.12 -.16 -.04 -.48 -.05          

เจตคติ -.05 .02 -.14 .05 -.04 .09 -.05 .31          

กิจกรรมท าความสะอาด 
(N = 13) 

พฤติกรรม -.05 .07 -.08 .12 -.15 .03 -.45 .03          

เจตคติ -.04 .03 -.10 .09 -.08 .14 -.14 .45          

กิจกรรมออมทรัพย์ 
(N = 13) 

พฤติกรรม -.05 .07 -.10 .13 -.12 .13 -.17 .35          
เจตคติ -.05 .04 -.14 .11 -.10 .04 -.12 .10   -.12*       

กิจกรรมธรรมะ 
(N = 21) 

พฤติกรรม -.18 .06 -.29 .10 -.21 .23 -.46 .24          

เจตคติ -.11 .03 -.24 .08 -.06 .14 -.16 .36          

กิจกรรมอบรม ฟังเทศน์ 
(N = 24) 

พฤติกรรม -.13 .09 -.21 .13 -.30 .12 -.51 .30          
เจตคติ -.05 .10 -.11 .26 -.06 .12 -.18 .27   .16*       

กิจกรรมประกวด นร. 
(N = 10) 

พฤติกรรม -.09 .06 -.14 .11 -.14 .07 -.17 .10          

เจตคติ -.07 .06 -.15 .15 -.15 .06 -.47 .18         -.47* 
กิจกรรมเสริมมารยาท 

(N = 10) 
พฤติกรรม -.20 -.01 -.33 -.02 -.27 .09 -.76 .11          

เจตคติ -.11 .01 -.25 .03 -.12 .07 -.26 .08          

การตอบสนองตามความ
คาดหวงัของสงัคม 

พฤติกรรม .27 .53   .33 1.02   [.37**] [.56**] [.52**] [.44**] [.33**] [.71**] [1.0**] [.37**] [.44**] 

เจตคติ .07 .25   .10 .28   [.14**] [.24**] [.23**] [.25**] [.10**] [.23**] [.28**] [.17**] [.23**] 

สถานะทางเศรษฐกิจและสงัคม พฤติกรรม -.10 .13   -.03 .11       [.10*]   [.09*]         

เจตคติ -.10 .11   -.10 .06         [-.10**]           
ผลการเรียนภาคการเรียน 

ท่ีผ่านมา 
พฤติกรรม .13 .42   .27 .56   [.53**] [.45**] [.27**] [.45**] [.44**] [.47**] [.31**] [.56**] [.39**] 

เจตคติ .11 .31   .17 .43   [.43**] [.23**] [.17**] [.19**] [.23**] [.17**] [.25**] [.31**] [.23**] 

เพศ พฤติกรรม -.23 -.08   -.23 -.04   [-.10**]   [-.18**] [-.09**]     [-.23**]   [-.23**] 

เจตคติ -.18 -.09   -.18 -.03     [-.11**] [-.08*]     [-.12**] [-.18**] [-.10*] [-.11**] 
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การอภิปรายผล 

 วตัถปุระสงค์ในการศกึษาครัง้นีเ้พ่ือหาความสมัพนัธ์ระหว่างกิจกรรมท่ีโรงเรียนได้จดัท าขึน้ และ

คะแนนของมาตรวดัคณุธรรมท่ีได้จากนกัเรียน ก่อนอ่ืนต้องกลา่วถึงคณุภาพของแบบวดัท่ีใช้ในการศกึษา

ครัง้นี ้

 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูพบวา่มาตรเจตคติตอ่คณุธรรมมีคา่เฉล่ียสงูกวา่มาตรวดัพฤตกิรรมคณุธรรม 

ซึง่ท าให้เกิดผลเพดาน (Ceiling Effect) ท าให้ไมส่ามารถแบง่แยกความแตกตา่งระหว่างคนสงูได้ มีสว่น

เบี่ยงเบนมาตรฐานน้อยกวา่มาตรวดัพฤติกรรมคณุธรรม ท าให้ความสามารถในการแยกแยะความแตกตา่ง

ระหวา่งบคุคลและโรงเรียนน้อยลง และมาตรวดัเจตคติตอ่คณุธรรมยงัมีคา่ความความเท่ียงระดบันกัเรียน 

(.56 เทียบกบั .64) และโรงเรียน (.75 เทียบกบั .81) น้อยกวา่ ผู้วิจยัจงึเห็นสมควรตดัมาตรวดัเจตคติออก

จากงานวิจยัครัง้นี ้

 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน จะพบวา่สถานศกึษามีสว่นในการอธิบายความแตกตา่งระหวา่ง

ผู้ เรียนเร่ืองคณุธรรมมากในระดบัประถมศกึษาปีท่ี 6 (40 %) แตน้่อยลงจนกระทัง่น้อยท่ีสดุในระดบั

มหาวิทยาลยั (6 %) มีค าอธิบายได้หลากหลาย ไมว่า่จะเป็นความหลากหลายภายในสถานศกึษา ความ

ใกล้ชิดระหว่างครูและผู้ เรียน วยัของผู้ เรียน และอ่ืนๆ ซึง่เป็นหวัข้อท่ีนา่ศกึษาตอ่ไป 

 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของโครงการท่ีจดัท าขึน้ พอท าให้ทราบวา่ระดบัชัน้เป็นตวัแปรก ากบั

ความสมัพนัธ์ระหวา่งโครงการและคะแนนคณุธรรม กลา่วคือประสิทธิภาพของโครงการเปล่ียนไปตาม

ระดบัชัน้ของผู้ เรียน กิจกรรมหลายประเภท เชน่ คา่ยคณุธรรม กิจกรรมอบรม ฟังเทศน์ กิจกรรมเสริม

มารยาท มีความเก่ียวข้องกบัคะแนนคณุธรรมในทางบวก และกิจกรรมหลายประเภท เชน่ กิจกรรมธรรมะ 

กิจกรรมสง่เสริมมารยาท เก่ียวข้องกบัคะแนนคณุธรรมในทางลบ อยา่งไรก็ตาม ในท่ีนีไ้มส่ามารถบอก

สาเหตขุองโครงการได้เลย ว่าโครงการเป็นต้นเหตท่ีุท าให้คะแนนคณุธรรมเปล่ียนแปลงไป บางทีสาเหตท่ีุ

โครงการมีอิทธิพลสงู เป็นเพราะความกระตือรือร้นของโรงเรียนในการเน้นย า้ หรือบางทีสาเหตท่ีุโรงเรียนท่ี

ท าโครงการบางประเภทมีคะแนนคณุธรรมต ่ากวา่สถานศกึษาท่ีไมไ่ด้ท า อาจเน่ืองจากสถานท่ีศกึษาท่ีท า 

เพราะเห็นปัญหานี ้โครงการอาจมีประสิทธิภาพจริง แตย่งัไมส่ามารถแก้ปัญหาจนถึงระดบัโรงเรียนท่ีไมมี่

ปัญหาได้ ด้วยเหตนีุจ้งึต้องมีการศกึษาท่ี 3 ขึน้ โดยจะให้คะแนนการวดัในการศกึษาท่ี 2 นีเ้ป็นคะแนน

เร่ิมต้น จากนัน้อีกไป 4 เดือนจงึไปวดัคะแนนคณุธรรมอีกครัง้หนึง่ ในการวิเคราะห์จะดวู่าโครงการท่ีท าช่วง 

4 เดือนนีเ้ก่ียวข้องกบัการเปล่ียนแปลงคะแนนคณุธรรมของผู้ เรียนหรือไม ่การศกึษาท่ี 3 นีส้ามารถเพิ่ม
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ความมัน่ใจในการสรุปสาเหต ุแตย่งัไมส่ามารถพดูได้อย่างชดัเจนถึงความสมัพนัธ์เชิงเหตผุลอย่างชดัเจน 

ถ้าไมท่ างานวิจยัเชิงทดลอง 

 จดุอ่อนอีกอยา่งหนึง่ในการศกึษาครัง้นี ้คือ ข้อมลูจากแบบสมัภาษณ์ ในตอนเร่ิมต้น ผู้วิจยัคาดว่า

จะใช้ข้อมลูวตัถปุระสงค์ของโครงการวา่โครงการนีเ้น้นพฒันาคณุธรรมใด ในการวิเคราะห์ข้อมลู แตผู่้วิจยั

ไมไ่ด้คาดวา่บางโครงการอาจไมไ่ด้เน้นคณุธรรมใดเป็นพิเศษ เชน่ โครงการประกวดคณุธรรมนกัเรียน 

นอกจากนีมี้บางโครงการท่ีวตัถปุระสงค์ท่ีแท้จริงไมไ่ด้สง่เสริมคณุธรรม ซึง่ยงัเป็นข้อสงสยัอยูว่า่สามารถจดั

เข้าสูโ่ครงการพฒันาคณุธรรมได้หรือไม ่(เชน่ โครงการนวดแผนโบราณ หรือโครงการหารายได้นอกเวลา

เรียน) นอกจากนีก้ารจดักลุม่โครงการในแตล่ะโรงเรียนไม่แนน่อน บางโรงเรียนรวมกิจกรรมท่ีหลากหลายไว้

ในโครงการเดียว แตบ่างโรงเรียนกระจายกิจกรรมออกเป็นหลายโครงการ ในงานวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัจงึจดักลุม่

โครงการใหมเ่ป็น 24 ประเภท แล้วอ่านรายละเอียดของโครงการเพ่ือจดัเข้าสู่โครงการเหลา่นัน้ 

 อยา่งไรก็ตาม การจดักลุม่โครงการคณุธรรมขึน้อยู่กบัรายละเอียดของโครงการท่ีใสล่งมา บาง

โรงเรียนใสร่ายละเอียดมาก ขณะท่ีบางโรงเรียนใสร่ายละเอียดน้อย จงึท าให้ตวัแปรโครงการท่ีได้ในครัง้นี ้

อาจไมต่รงกบัความเป็นจริง ซึง่ต้องปรับแก้แบบสมัภาษณ์ในการศกึษาท่ี 3 ใหมอี่กครัง้หนึง่ 

 นอกจากนีย้งัพบว่าคะแนนของมาตรวดัท่ีได้คอ่นข้างกระจาย บางโครงการมีอิทธิพลผสมระหวา่ง

ทางบวกและทางลบ ซึง่แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้วา่จะมีตวัแปรก ากบัขนาดอิทธิพลโครงการเหล่านัน้ 

ผู้วิจยัจงึข้อคดิเห็นวา่ควรจะต้องถามรายละเอียดของแตล่ะโครงการ วา่ลกัษณะโครงการแบบใดมีแนวโน้ม

จะเก่ียวข้องกบัคณุภาพของโครงการ เช่น โครงการคา่ยคณุธรรม จ านวนวนัท่ีไปคา่ยอาจเป็นตวัแปรก ากบั

ขนาดอิทธิพลของโครงการ ผู้วิจยัจะปรับรายละเอียดของแบบสมัภาษณ์ในการศกึษาท่ี 3 อีกครัง้หนึง่ 
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