
นิยาม ตวัอยา่งพฤติกรรม และตวัอยา่งแบบส ารวจ
คุณธรรม 8 ประการ 

 ทางผู้จดัท าโครงการประเมินคณุธรรม มีข้อคิดเห็นในการเปลีย่นแปลงนิยาม ให้มีลกัษณะเป็นมิติเดียวมากยิ่งขึน้ 

เนื่องจากจะได้สร้างมาตรวดัให้มคีวามเที่ยงมากยิ่งขึน้ และคะแนนท่ีออกมาท าให้ดคีวามหมายได้ดียิ่งขึน้ อยา่งไรก็ตาม การ

จ ากดักรอบนิยามขึน้มาใหม ่อาจท าให้ไมค่รอบคลมุพฤตกิรรมทัง้หมดจากนิยามหรือตวับง่ชีพ้ฤตกิรรมที่ทางผู้ทรงคณุวฒุิได้

น าเสนอมา  

 การคิดนยิามขึน้มาใหม ่ทางผู้จดัท าได้ศกึษานยิามที่ทางผู้ทรงคณุวฒุิเสนอมา ประกอบกบังานวิจยัเดิมทีเ่คยได้

จดัท ามาแล้ว ไมว่า่จะเป็น โครงการการปลกูฝังคณุธรรมและจริยธรรมในโรงเรียนมธัยม ของหนว่ยศกึษานิเทศก์ กรมสามญั

ศกึษา ปี 2529 โครงการเร่งสร้างคณุลกัษณะทีด่ีของเด็กและเยาวชนไทย ของศนูย์คณุธรรม ปี 2549 โครงการการศกึษา

ศกัยภาพของเด็กไทย ปี 2542 วิทยานิพนธ์ที่เคยได้ท าวิจยัเก่ียวกบัคณุธรรมเหลา่นี ้และงานวจิยัในตา่งประเทศที่ได้ศกึษา

เก่ียวกบัคณุธรรมเหลา่นีห้รือใกล้เคียง 

 นอกจากนี ้ทางผู้จดัท า มีข้อคิดเห็นให้แยกคณุธรรม “สะอาด” ออกเป็น 2 คณุธรรมยอ่ยด้วยกนั คอื สะอาดกาย (ซึง่

รวมสะอาดทางกายภาพตอ่ตนเองและตอ่สาธารณะ) และสะอาดใจ (จิตใจที่บริสทุธ์ิ ไมค่ดิร้ายใคร) เนื่องจากถ้ารวมสองด้านนี ้

ไว้ด้วยกนั ท าให้คะแนนออกมาไมช่ดัเจน วา่คะแนนท่ีสงูเกิดจากสะอาดกายสงู หรือสะอาดใจสงู 

 สว่นตวัอยา่งพฤติกรรม ทางผู้จดัท า ได้เขียนพฤติกรรมให้สอดคล้องกบัวิธีการวดั และให้พฤติกรรมวดัในคณุธรรม

เหลา่นัน้ ประกอบกบัให้ผู้ เรียนทกุระดบั ทกุเพศ ทกุฐานะ เสมอภาคในการแสดงออกถึงพฤติกรรมเหลา่นัน้ นอกจากนี ้ผู้จดัท า

ยงัได้พยายามดถูึงภาษา ให้เดก็ระดบัประถมศกึษาปีที่ 6 เข้าใจได้ (แตอ่ยา่งไรก็ตาม สว่นนีจ้ะต้องไปส ารวจกบัเด็ก

ประถมศกึษาปีที่ 6 อีกครัง้หนึง่) 

 ผู้จดัท าโครงการจะน าเสนอนิยามที่ผู้จดัท าเสนอ ประกอบกบันิยามที่ทางผู้คณุวฒุิเสนอ เพื่อให้ชดัเจนในการอา่น

มากยิ่งขึน้ ดงันี ้



นิยาม ตวัอย่างพฤติกรรม และตวัอย่างแบบส ารวจคณุธรรม 8 ประการ  

คณะจิตวิทยา จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 8 สงิหาคม 50 หน้าที่ 2 จาก 22 หน้า 

ขยนั 

นิยาม 

นิยามจากผู้จดัท าโครงการ นิยามจากผู้ทรงคณุวฒุิ 
การมีพฤติกรรมเอาใจใสต่อ่งานที่ได้รับมอบหมาย ลงมือท างานทนัทีที่ได้รับมอบหมาย 
โดยไมต้่องให้ผู้อื่นมาบงัคบั เวลาท างานก็ตัง้ใจท าอยา่งเตม็ความสามารถ เมื่อมีอปุสรรค
ก็พยายามแก้ไขเพื่อท างานให้ส าเร็จโดยไมล่ะทิง้งาน เมื่อมเีวลาวา่งก็มกัใช้ไปในการ
ทบทวนฝึกฝนสิง่ที่ได้เรียนรู้มา หรือท ากิจกรรมที่มีประโยชน์ตอ่ตนเองหรือผู้อื่น 

ความตัง้ใจเพียรพยายามท าหน้าที่การงานอยา่งตอ่เนื่อง สม า่เสมอ อดทน ไม่
ท้อถอยเมือ่พบอปุสรรค ความขยนัต้องปฏิบตัิควบคูก่บัการใช้สติปัญญาแก้ปัญหา
จนเกิดผลงานส าเร็จตามความมุง่หมาย 

 



นิยาม ตวัอย่างพฤติกรรม และตวัอย่างแบบส ารวจคณุธรรม 8 ประการ  

คณะจิตวิทยา จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 8 สงิหาคม 50 หน้าที่ 3 จาก 22 หน้า 

คณุลกัษณะเชิงพฤตกิรรม 

พฤติกรรมทีใ่ช้ในการวดัจากผู้จดัท า
โครงการ 

คณุลกัษณะเชิงพฤตกิรรมจาก
ผู้ทรงคณุวฒุ ิ

ตวัอยา่งตวับง่ชีจ้ากผู้ทรงคณุวฒุ ิ

 ฉนัลงมือท าการบ้าน/งานทนัทีที่ได้รับ
มอบหมาย 

 ฉนัลงมือท าการบ้าน/งานโดยไมต้่อง
ให้ใครมาเคี่ยวเข็ญ 

 ฉนัผดัวนัประกนัพรุ่ง (-) 
 ฉนัตัง้ใจท าการบ้าน/งานจนกวา่งาน

จะเสร็จ 

 เมื่อท าการบ้าน/งานไมไ่ด้ ฉนัหา
ทางแก้ไขจนท าได้เสร็จ 

 ฉนัทบทวนบทเรียนที่เรียนไปแล้ว 

 ฉนัเลกิท าการบ้าน/งานทัง้ที่ยงัท าไม่
เสร็จ (-) 

 ฉนัท าการบ้าน/งานอยา่งเตม็
ความสามารถ 

 ฉนัเลอืกงานเบาๆ ที่ไมต้่องใช้ความ
พยายาม (-) 

 ฉนัหาเร่ืองที่จะไมท่ าการบ้าน/ งาน  
(-) 

 

ผู้ที่มีความขยนัคือผู้ที่ตัง้ใจท าอยา่งไร
จริงจงัตอ่เนื่องในเร่ืองทีถ่กูที่ควร ผู้ที่เป็น
คนสู้งาน มีความพยายาม ไมท้่อถอย 
กล้าเผชิญอปุสรรค รักงานท่ีท า ตัง้ใจท า
หน้าที่อยา่งจริงจงั 

 การใช้เวลาวา่งหลงัเลกิเรียนให้เป็นประโยชน์ 

 ปริมาณหนงัสอืที่อา่นเฉลีย่ตอ่วนั 

 การสง่การบ้านทนัตามก าหนด 

 รู้จกัค้นคว้าหาความรู้จากแหลง่เรียนรู้อื่นอยา่งสม า่เสมอ 

 รับผิดชอบท างานท่ีสัง่ได้ครบทกุครัง้ 
 รีบท างานให้แล้วเสร็จเร็วที่สดุ 

 ใสใ่จในการเรียนและกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย 

 มีความพยายามทีจ่ะท างานให้ส าเร็จ 

 การชว่ยท างานสว่นรวมของโรงเรียน/ชมุชน 

 การใช้เวลาวา่งให้เป็นประโยชน์ในวนัหยดุ 

 มีความมุง่มัน่ตัง้ใจในการท างานอยา่งเตม็ก าลงัความสามารถและเต็มตาม
ศกัยภาพ 

 



นิยาม ตวัอย่างพฤติกรรม และตวัอย่างแบบส ารวจคณุธรรม 8 ประการ  

คณะจิตวิทยา จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 8 สงิหาคม 50 หน้าที่ 4 จาก 22 หน้า 

ประหยดั 

นิยาม 

นิยามจากผู้จดัท าโครงการ นิยามจากผู้ทรงคณุวฒุิ 
การรู้จกัเก็บออม ใช้สิง่ของตา่งๆ เทา่ที่จ าเป็น และคุ้มคา่ การรู้จกัเก็บออม ถนอมใช้ทรัพย์สนิ สิง่ของแตพ่อควร พอประมาณ ให้เกิดประโยชน์

คุ้มคา่ ไมฟุ่่ มเฟือย ฟุ้ งเฟ้อ 

 



นิยาม ตวัอย่างพฤติกรรม และตวัอย่างแบบส ารวจคณุธรรม 8 ประการ  

คณะจิตวิทยา จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 8 สงิหาคม 50 หน้าที่ 5 จาก 22 หน้า 

คณุลกัษณะเชิงพฤตกิรรม 

พฤติกรรมทีใ่ช้ในการวดัจากผู้จดัท า
โครงการ 

คณุลกัษณะเชิงพฤตกิรรมจาก
ผู้ทรงคณุวฒุ ิ

ตวัอยา่งตวับง่ชีจ้ากผู้ทรงคณุวฒุิ 

 ฉนัดแูลรักษาของใช้สว่นตวัให้ใช้ได้
นาน ๆ 

 เมื่อของใช้เสยี ฉนัจะซอ่ม แทนที่จะ
ซือ้ใหม ่

 ฉนัออมเงินไว้ใช้ในยามจ าเป็น 

 ฉนัซือ้ของตามเพื่อน (-) 

 ฉนัยืมเงินคนอื่นเพื่อซือ้ของที่ไม่
จ าเป็น (-) 

 ฉนัแบง่คา่ขนมมาเป็นเงินเก็บสะสม 

 ฉนัเสยีเงินจ านวนมากซือ้ของไม่
จ าเป็น เช่น ขนม ของเลน่ เกมส์ หรือ
เคร่ืองประดบั (-) 

 ฉนัซือ้ของมาเยอะแยะแล้วไมไ่ด้ใช้ (-
) 

 ฉนัวางแผนก่อนใช้เงิน 

 ฉนัตกัอาหารมาแล้วกินไมห่มด (-) 
 
 

ผู้ที่มีความประหยดัคือผู้ที่ด าเนินชีวิต
ความเป็นอยูท่ีเ่รียบง่าย รู้จกัฐานะ
การเงินของตน คิดก่อนใช้ คดิก่อนซือ้ 
เก็บออก ถนอมใช้ทรัพย์สนิ สิง่ของอยา่ง
คุ้มคา่ รู้จกัท าบญัชี รายรับ-รายจา่ยของ
ตนเองอยูเ่สมอ 

 การใช้จา่ยเงิน วสัด ุอปุกรณ์ตา่งๆ (เงินท่ีพอ่แมใ่ห้ ถ้าเหลอืใช้ ซือ้อะไร (อยา่งคุ้มคา่), 
คา่โทรศพัท์สว่นตวัตอ่เดือน ถ้าต้องการได้สิง่ของต้องเก็บเงินเองหรือพอ่แมซ่ือ้ให้) 

 รู้จกัเก็บออม รู้จกัคณุคา่ของเงิน รู้จกัใช้ทรัพยากรอยา่งคุ้มคา่ ไมฟุ่่ มเฟือย 

 มีเงินออม ฝากเงินออมทรัพย์สม า่เสมอ/มีบญัชีเงินฝาก 

 การประหยดัไฟฟ้า น า้ประปา กระดาษช าระท่ีบ้าน 

 ไมใ่ช้จา่ยสรุุ่ยสรุ่าย/ไมใ่ช้จ่ายเกินตวั 

 การหารายได้ระหวา่งเรียน 

 รู้จกัวางแผนการใช้จา่ย/มีเหตผุลในการใช้จ่ายเงิน/รู้จกัใช้จา่ยในสิง่ที่จ าเป็น 

 จดัท าบญัชีรับ-จ่ายของตนเป็นประจ า 

 น าวสัดเุหลอืใช้ กลบัมาใช้ใหม ่

 รู้จกัด าเนินชีวิตอยา่งประหยดับนพืน้ฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ในโรงเรียน 

 การประหยดัน า้ ไฟฟ้า และทรัพยากรของสว่นรวม 

 การประหยดักระดาษช าระ 

 ไมเ่ปิดน า้ทิง้ขณะแปรงฟัน 

 แนะน าเพื่อนให้รู้จกัวิธีการประหยดัได้ 

 อาสาสมคัรเข้าไปเป็นทีมงานรณรงค์การประหยดัพลงังานของโรงเรียน 

 ดแูลรักษาสิง่ของสาธารณสมบตัขิองโรงเรียน/สว่นรวมให้สามารถใช้งานได้อยา่ง
ยาวนาน 

 มีการน าวสัดเุหลอืใช้กลบัมาใช้ใหม ่และมีการใช้วสัดธุรรมชาติทดแทน 



นิยาม ตวัอย่างพฤติกรรม และตวัอย่างแบบส ารวจคณุธรรม 8 ประการ  

คณะจิตวิทยา จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 8 สงิหาคม 50 หน้าที่ 6 จาก 22 หน้า 

ซ่ือสัตย ์

นิยาม 

นิยามจากผู้จดัท าโครงการ นิยามจากผู้ทรงคณุวฒุิ 
ท าตามข้อตกลง ตรงไปตรงมา ไมม่ีเลห์่เหลีย่ม ไมค่ดโกง พดูตามความเป็นจริง ไมเ่ส
แสร้ง ไมก่ลบักลอก รักษาสจัจะ อีกทัง้จะไมใ่ช้วิธีการท่ีไมถ่กูต้อง 

ประพฤติตรง ไมเ่อนเอียง ไมม่ีเลห์่เหลีย่ม มีความจริงใจ ปลอดจากความรู้สกึล าเอียง 
หรืออคต ิ

 



นิยาม ตวัอย่างพฤติกรรม และตวัอย่างแบบส ารวจคณุธรรม 8 ประการ  

คณะจิตวิทยา จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 8 สงิหาคม 50 หน้าที่ 7 จาก 22 หน้า 

คณุลกัษณะเชิงพฤตกิรรม 

พฤติกรรมทีใ่ช้ในการวดัจากผู้จดัท าโครงการ คณุลกัษณะเชิงพฤตกิรรมจาก
ผู้ทรงคณุวฒุ ิ

ตวัอยา่งตวับง่ชีจ้ากผู้ทรงคณุวฒุิ 

 ฉนัโกงข้อสอบ (-) 
 ฉนัลอกการบ้าน (-) 
 เมื่อฉนัท าผิด ฉนัโกหกเพื่อเอาตวัรอด (-) 
 ฉนัแกล้งป่วยเพื่อไมไ่ปเรียน (-) 
 ฉนั

ยืมของคนอื่นแล้วไมค่ืน (-) 
 ฉนัท าตวันา่สงสาร เพื่อให้คนอื่นเห็นใจ (-

) 

 เมื่อฉนัท าผิด ฉนัจะไมย่อมรับผิด (-) 
 ฉนัแอบหยิบของคนอื่นไปใช้ แล้วไมค่ืน (-

) 

 ฉนัไมรั่กษาสญัญา (-) 
 ฉนัพดูปด (-) 
 

ผู้ที่มีความซื่อสตัย์ คือผู้ที่มีความ
ประพฤติตรงทัง้ตอ่หน้าที่ ตอ่วชิาชีพ 
ตรงตอ่เวลา ไมใ่ช่เลห์่กลคดโกงทัง้
ทางตรงและทางอ้อม รับรู้หน้าทีข่อง
ตนเองและปฏิบตัิอยา่งเตม็ที่ถกูต้อง 

 การท าตามสญัญา/รักษาค ามัน่สญัญา 

 ท าตามข้อตกลงของกลุม่ 

 การไมพ่ดูปด (เร่ืองที่พดูปดร้ายแรงที่สดุในรอบ 3 เดือนที่ผา่นมาคอือะไร) 
 ท าตามค าพดูที่ตนได้พดูไว้ (มคีวามจริงใจ ใช้ปิยวาจา และพดูในสิง่ที่เป็น

ประโยชน์) 
 การปฏิบตัิตามระเบยีบการสอบ ไมล่อกการบ้าน 

 ไมโ่ลภและหยิบฉวยสิง่ของผู้อื่น/ไมเ่อาสิง่ของผู้อื่นมาเป็นของตน 

 ทรัพย์สนิไมส่ญูหาย 

 มีเจตคติทีด่ี คิดอยา่งไรก็แสดงออกอยา่งนัน้ 

 ซื่อสตัย์ตอ่ตนเอง 
 รู้จกัหน้าที่รับผิดชอบตอ่งานท่ีได้รับมอบหมาย 

 การไมข่โมยสิง่ของผู้อื่น 

 การตรงตอ่เวลาในการงานกบัเพือ่นๆ หรือผู้อื่น 

 ท าตนให้เป็นแบบอยา่ง และแนะน าเพื่อนให้เห็นความส าคญัของความ
ซื่อสตัย์ 

 รับผิดชอบหน้าที่ขชองตนเองและตอ่สงัคมได้เป็นอยา่งดี 
 เมื่อเก็บสิง่ของได้จะน าสง่ครู เพื่อประกาศหาเจ้าของ 
 ไมห่ยิบฉวยสิง่ของผู้อื่น โดยไมไ่ด้รับอนญุาต 

 



นิยาม ตวัอย่างพฤติกรรม และตวัอย่างแบบส ารวจคณุธรรม 8 ประการ  

คณะจิตวิทยา จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 8 สงิหาคม 50 หน้าที่ 8 จาก 22 หน้า 

มีวินยั 

นิยาม 

นิยามจากผู้จดัท าโครงการ นิยามจากผู้ทรงคณุวฒุิ 
การยดึมัน่ท่ีจะประพฤติตนตามแบบแผน ระเบียบข้อบงัคบั และข้อปฏิบตัิที่ถกูต้องดี
งามอยา่งสม ่าเสมอด้วยตนเอง ทัง้ตอ่หน้าและลบัหลงัผู้อื่น โดยไมไ่ปตามสิง่ยัว่ยุ
ภายนอกหรือความต้องการอื่นทีจ่ะมาเบี่ยงเบน 

การยดึมัน่ในระเบียบแบบแผน ข้อบงัคบัและข้อปฏิบตัิซึง่มีทัง้วินยัในตนเองและวินยั
ตอ่สงัคม 

 



นิยาม ตวัอย่างพฤติกรรม และตวัอย่างแบบส ารวจคณุธรรม 8 ประการ  

คณะจิตวิทยา จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 8 สงิหาคม 50 หน้าที่ 9 จาก 22 หน้า 

คณุลกัษณะเชิงพฤตกิรรม 

พฤติกรรมทีใ่ช้ในการวดัจากผู้จดัท า
โครงการ 

คณุลกัษณะเชิงพฤตกิรรมจาก
ผู้ทรงคณุวฒุ ิ

ตวัอยา่งตวับง่ชีจ้ากผู้ทรงคณุวฒุิ 

 ฉนัท าผิดกฎระเบียบของโรงเรียน (-) 
 ฉนัท าการบ้าน/ งานเสร็จตรงเวลา

ตามทีต่ัง้ใจไว้ 

 ฉนัท าการบ้าน/ งานเสร็จตรงเวลาที่
ก าหนด 

 ฉนัเข้าเรียนตรงเวลา 

 ฉนัตื่นนอนตรงเวลา 

 ฉนัเข้านอนตรงเวลา 

 ฉนัคยุในขณะท่ีครูสอน (-) 
 ฉนักลบับ้านตรงเวลาหลงัเลกิเรียน 

 ฉนัท าการบ้าน/ งานให้เสร็จตามที่
ตัง้ใจไว้ก่อนไปเทีย่วเลน่ 

 ฉนัผิดนดักบัคนอื่น (-) 
 ฉนัท าตามกฎระเบียบของบ้าน 

 ฉนัวางแผนให้ตนเอง วา่ต้องท า
อะไรบ้างในแตล่ะวนั 

 ฉนัท าตามสญัญาที่ให้ไว้กบัตนเอง 
 

ผู้ที่มีวินยัคือผู้ที่ปฏิบตัิตนอยูใ่นขอบเขต 
กฎระเบียบของสถานศกึษา/สถาบนั/

องค์กร/สงัคมและประเทศ โดยทีต่นเอง
ยินดีปฏิบตัิตามอยา่งเต็มใจและตัง้ใจ 
เช่น การแตง่การท่ีถกูต้องตามระเบียบ 
การเข้าแถวรับบริการตามล าดบั 

 การบงัคบัตนเอง (เช่น ตื่นนอนตามเวลา สขุนิสยัสว่นตวั) 
 การควบคมุตนเอง ไมใ่ห้ขดัแย้งกบักติกาของสงัคมที่ตนอยู่ 
 การแตง่กายถกูระเบียบ 

 การเข้าเรียนตามเวลา (อดุมศกึษา) 
 การมาโรงเรียนทนัเวลา 

 ตรงตอ่เวลาและรักษาเวลา (ไมห่นีเรียน) 
 ปฏิบตัิตามระเบียบของโรงเรียน โดยเฉพาะการเข้าแถวเคารพธงชาติ และปฏิบตัิ

กิจกรรมตา่งๆ 

 เห็นคณุคา่ของเวลา/รักษาเวลา 

 การเดินผา่นครูและผู้ใหญ่อยา่งสภุาพเรียบร้อย มีสมัมาคารวะ 

 รู้จกัเข้าแถวรับบริการกอ่น-หลงั เช่น ช่วงเวลารับประทานอาหาร เข้าแถวเคารพ
ธงชาติ และมีมารยาทในการรับประทานอาหาร 

 การรู้จกักลา่วค าขอโทษ ขอบคณุ เหมาะสมกบักาลเทศะ 

 ไมพ่ดูคยุขณะรับประทานอาหาร/อยูใ่นห้องประชมุ 

 ปฏิบตัิตนเป็นแบบอยา่งที่ดีแก่เพือ่นนกัเรียนคนอื่น 

 มีความอดทน อดกลัน้ ควบคมุตนเอง และมีพฤติกรรมทีเ่หมาะสม 

 ดแูลรักษาและจดัเก็บสิง่ของของตนเองอยา่งเป็นระเบยีบ 

 ท ากิจวตัรประจ าวนัได้ตามเวลาที่ก าหนด 

 การไมห่มกมุน่เลน่เกมส์ 

 



นิยาม ตวัอย่างพฤติกรรม และตวัอย่างแบบส ารวจคณุธรรม 8 ประการ  

คณะจิตวิทยา จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 8 สงิหาคม 50 หน้าที่ 10 จาก 22 หน้า 

 การเคารพกฏ กตกิาของโรงเรียน (สิง่ที่ยดึถือกนัมา) และสงัคมได้อยา่งถกูต้อง
เหมาะสม 

 เข้าร่วมกิจกรรมตา่งๆ ของท้องถ่ินและสว่นรวมเป็นประจ า 

 ช่วยกนัรักษาสาธารณสมบตัิของโรงเรียนและชมุชน 

 มีวินยัในการเข้าแถวรับบริการ (การเข้าคิวซือ้ของ ซือ้อาหารในโรงเรียน) 
 การแตง่การถกูระเบียบ 

 การตรงตอ่เวลา 

 การปฏิบตัิตามกฎระเบยีบจราจร 
 การข้ามทางม้าลาย การข้ามสะพานลอย 

 สามารถร่วมตัง้กฎ ระเบียบของโรงเรียนได้ 
 

 



นิยาม ตวัอย่างพฤติกรรม และตวัอย่างแบบส ารวจคณุธรรม 8 ประการ  

คณะจิตวิทยา จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 8 สงิหาคม 50 หน้าที่ 11 จาก 22 หน้า 

สุภาพ 

นิยาม 

นิยามจากผู้จดัท าโครงการ นิยามจากผู้ทรงคณุวฒุิ 
มีมารยาท เรียบร้อย ใช้กิริยาวาจา รวมถงึการแตง่กายที่เหมาะสมกบับคุคล เวลา และ
สถานท่ี  

เรียบร้อย ออ่นโยน ละมนุละมอ่ม มีกิริยา มารยาทท่ีดีงาม มีสมัมาคารวะ 

 



นิยาม ตวัอย่างพฤติกรรม และตวัอย่างแบบส ารวจคณุธรรม 8 ประการ  

คณะจิตวิทยา จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 8 สงิหาคม 50 หน้าที่ 12 จาก 22 หน้า 

คณุลกัษณะเชิงพฤตกิรรม 

พฤติกรรมทีใ่ช้ในการวดัจากผู้จดัท า
โครงการ 

คณุลกัษณะเชิงพฤตกิรรมจาก
ผู้ทรงคณุวฒุ ิ

ตวัอยา่งตวับง่ชีจ้ากผู้ทรงคณุวฒุิ 

 ฉนัไหว้ทกัทายผู้ใหญ่ 

 ฉนัขอโทษเมื่อท าผิด 

 ฉนัขอบคณุเมื่อได้รับความชว่ยเหลอื
จากคนอื่น 

 ฉนัพดูแทรกขณะที่ผู้อื่นก าลงัพดู (-) 
 ฉนัพดูระหวา่งเคีย้วอาหาร (-) 
 ฉนัพดูหยาบคายตอ่หน้าผู้ใหญ่ (-) 
 ฉนัขออนญุาตก่อนหยิบของคนอืน่มา

ใช้ 

 ฉนัพดูเสยีงดงัเมื่อเข้าห้องสมดุ (-) 
 ฉนัแซงควิคนอื่น (-) 
 ฉนัท าตวัเรียบร้อยเมื่ออยูก่บัผู้ใหญ่ 

 ฉนัพดูเพราะกบัผู้ใหญ่  

 

ผู้ที่มีความสภุาพคือผู้ที่ออ่นน้อมถ่อมตน
ตามสถานภาพและกาลเทศะ ไมก้่าวร้าว 
รุนแรง วางอ านาจขม่ผู้อื่นทัง้โดยวาจา
และทา่ทาง แตใ่นเวลาเดยีวกนัยงัคงมี
ความมัน่ใจในตนเอง เป็นผู้ที่มีมารยาท 
วางตนเหมาะสมตามวฒันธรรมไทย 

 การแตง่กายถกูกาลเทศะ 

 การไมใ่ช้วาจาท าร้ายจิตใจผู้อื่น ไมน่ินทา ไมพ่ดูจาก้าวร้าว เสยีดส ีถากถาง 
(เช่น พดูแล้วเพื่อนแตกแยก พดูให้ผู้อื่นโกรธ) 

 การไมท่ าร้ายผู้อื่น, ไมส่บประมาทผู้อื่น, พดูจาสภุาพออ่นหวาน (วาจาชอบ ด าริ
ชอบ) 

 ใช้ค าพดูที่ถกูต้องกบัเวลา สถานที่ บคุคล 

 การมีกริยา มารยาทท่ีดีเหมาะสมกบัวยั 

 การให้เกียรติเพศตรงข้าม 

 มีสมัมาคารวะ/เคารพผู้ใหญ่ (ไมค่ยุภาษามือข้ามหวัผู้ใหญ่) 
 รู้จกักลา่วค าขอบคณุ ขอโทษ 

 คิดดี พดูดี ท าด ี

 มีกริยามารยาทท่ีเหมาะสม เมื่ออยูร่่วมกบัผู้อื่นในสงัคม 

 สามารถเป็นตวัแทนที่ดีของอค์กรในการร่วมกิจกรรมกบัผู้อื่น 

 มีสมัมาคารวะตอ่ผู้อื่น 
 

 



นิยาม ตวัอย่างพฤติกรรม และตวัอย่างแบบส ารวจคณุธรรม 8 ประการ  

คณะจิตวิทยา จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 8 สงิหาคม 50 หน้าที่ 13 จาก 22 หน้า 

สะอาด 

นิยาม 

นิยามจากผู้จดัท าโครงการ นิยามจากผู้ทรงคณุวฒุิ 
สะอาดกาย การรักษาร่างกายและสภาพแวดล้อมให้สะอาด  
สะอาดใจ การคิดดตีอ่ผู้อื่น ไมมุ่ง่ร้าย ไมอ่ิจฉาริษยา 

ปราศจากความมวัหมองทัง้กาย ใจ และสภาพแวดล้อม ความผอ่งใสเป็นท่ีเจริญตา
ท าให้เกิดความสบายใจแก่ผู้พบเห็น 

 



นิยาม ตวัอย่างพฤติกรรม และตวัอย่างแบบส ารวจคณุธรรม 8 ประการ  

คณะจิตวิทยา จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 8 สงิหาคม 50 หน้าที่ 14 จาก 22 หน้า 

คณุลกัษณะเชิงพฤตกิรรม 

สะอาดกาย 

พฤติกรรมทีใ่ช้ในการวดัจากผู้จดัท า
โครงการ 

คณุลกัษณะเชิงพฤตกิรรมจาก
ผู้ทรงคณุวฒุ ิ

ตวัอยา่งตวับง่ชีจ้ากผู้ทรงคณุวฒุิ 

 ฉนัไปโรงเรียนโดยไมไ่ด้อาบน า้ (-) 
 ฉนัเข้านอนโดยไมไ่ด้อาบน า้ (-) 

 ฉนัเข้านอนโดยไมไ่ด้แปรงฟัน (-) 

 ฉนัล้างมือก่อนกินอาหาร 
 ฉนัล้างมือหลงัเข้าห้องน า้ 

 ฉนัดแูลห้องนอนให้สะอาด 

 ฉนัขีดเขียนก าแพง โต๊ะเรียน หรือ
สิง่ของสาธารณะ   (-) 

 ฉนัทิง้ขยะลงในถงัขยะ 

 ฉนัทิง้ขยะบนถนน หรือในแมน่ า้ล า
คลอง (-) 

 ฉนัท าบ้านสกปรกเลอะเทอะ (-) 

 ฉนัราดน า้หรือกดชกัโครกหลงัจาก
เข้าห้องน า้ที่โรงเรียน 

 ฉนักินอาหารไมใ่ห้หกเลอะเทอะโต๊ะ
ในโรงอาหาร 

 

ผู้ที่มีความสะอาดคือผู้ที่รักษาร่างกาย ที่
อยูอ่าศยั สิง่แวดล้อม ความผอ่งใสเป็นท่ี
เจริญตา ท าให้เกิดความไมส่บายใจแก่ผู้
พบเห็น 

 การมีสขุนิสยัที่ดี 10 ประการ (สขุบญัญตัิแหง่ชาติ 10 ประการ) 
1. ดแูลร่างกาย และรักษาของใช้ให้สะอาด 

2. รักษาฟันให้แขง็แรง และแปรงฟันทกุวนัอยา่งถกูต้อง 
3. ล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารและหลงัการขบัถา่ย 

4. กินอาหารสกุ สะอาด ปราศจากสารอนัตราย และหลกีเลีย่งอาหารรสจดั สี
ฉดูฉาด 

5. งดบหุร่ี สรุา ยาเสพติด การพนนั และการส าสอ่นทางเพศ 

6. สร้างความสมัพนัธ์ในครอบครัวให้อบอุน่ 

7. ป้องกนัอบุตัิภยัด้วยการไมป่ระมาท 

8. ออกก าลงักายสม ่าเสมอ และตรวจสขุภาพประจ าปี 

9. ท าจิตใจให้ร่าเริงแจม่ใสอยูเ่สมอ 

10. มีส านกึตอ่สว่นรวม ร่วมสร้างสรรค์สงัคม 

 ดแูลรักษาความสะอาดร่างกายของตนอยา่งสม า่เสมอ (การสวมใสเ่สือ้ผ้า เคร่ือง
แตง่กายสะอาด (ดสูขุนิสยั)) 

 เลอืกรับประทานอาหารท่ีดี สะอาด และมีประโยชน์ 

 จดัโต๊ะเรียนของตนสะอาดเรียบร้อย 

 สร้างนิสยัในการรักษาความสะอาด 

 การรักษาสมบตัิสว่นรวมให้สะอาด นา่อยูน่า่ใช้ 



นิยาม ตวัอย่างพฤติกรรม และตวัอย่างแบบส ารวจคณุธรรม 8 ประการ  

คณะจิตวิทยา จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 8 สงิหาคม 50 หน้าที่ 15 จาก 22 หน้า 

 จดัสภาพแวดล้อม ห้องเรียนให้สะอาดอยูเ่สมอ และมีความปลอดภยั 

 ดแูละรักษาสิง่แวดล้อมรอบๆ ตวั 

 ไมข่ีดเขียนฝาผนงัของอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องน า้ 

 เข้าร่วมกิจกรรม 5 ส. ของโรงเรียน  
1. สะสาง คือ การแยกของที่ต้องการ ออกจากของที่ไมต้่องการ และขจดัของที่

ไมต้่องการออกไป 

2. สะดวก คือ การจดัวางสิง่ของตา่งๆ ในที่ท างานให้เป็นระเบียบ เพือ่ความ
สะดวกและปลอดภยั 

3. สะอาด คือ การท าความสะอาด (ปัด กวาด เช็ด ถ)ู เคร่ืองจกัร อปุกรณ์ และ
สถานท่ีท างาน 

4. สขุลกัษณะ คือ สภาพหมดจด สะอาดตา ถกูสขุลกัษณะ และรักษาให้ดี
ตลอดไป 

5. สร้างนิสยั คือ การอบรม สร้างนสิยั ในการปฏิบตัิงานตามระเบียบ วินยั
ข้อบงัคบัอยา่งเคร่งครัด 

 



นิยาม ตวัอย่างพฤติกรรม และตวัอย่างแบบส ารวจคณุธรรม 8 ประการ  

คณะจิตวิทยา จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 8 สงิหาคม 50 หน้าที่ 16 จาก 22 หน้า 

สะอาดใจ 

พฤติกรรมทีใ่ช้ในการวดัจากผู้จดัท า
โครงการ 

คณุลกัษณะเชิงพฤตกิรรมจาก
ผู้ทรงคณุวฒุ ิ

ตวัอยา่งตวับง่ชีจ้ากผู้ทรงคณุวฒุิ 

 ฉนัร่าเริงแจม่ใส 

 ฉนัคิดมากและกงัวลกบัเร่ืองตา่งๆ (-) 

 ฉนัหวงัดีตอ่คนอื่น 

 ฉนัไมไ่ว้ใจใคร (-) 
 ฉนัอิจฉาคนอื่น (-) 
 ฉนัคิดร้ายตอ่คนอื่นเวลาโกรธ (-) 

 ฉนัสะใจเมื่อเห็นคนที่ฉนัเกลยีด
เดือดร้อน (-) 

 ฉนัดีใจเมื่อเห็นคนอื่นมีความสขุ 

 ฉนัยกโทษให้คนที่ท าผิด 

 ฉนัแสดงความกตญัญตูอ่ผู้มีพระคณุ 

 

  การมีสขุภาพจิตที่ดี (เช่น การมองคนในแง่บวก) 

 

 



นิยาม ตวัอย่างพฤติกรรม และตวัอย่างแบบส ารวจคณุธรรม 8 ประการ  

คณะจิตวิทยา จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 8 สงิหาคม 50 หน้าที่ 17 จาก 22 หน้า 

สามคัคี 

นิยาม 

นิยามจากผู้จดัท าโครงการ นิยามจากผู้ทรงคณุวฒุิ 
การมีพฤติกรรมร่วมมือร่วมใจท างานอนัเป็นประโยชน์ตอ่สว่นรวม ยอมรับความ
แตกตา่งระหวา่งบคุคล รัก ชว่ยเหลอื เกือ้กลู เสยีสละ ไมเ่อารัดเอาเปรียบกนั ไมใ่ช้
ความรุนแรงในการแก้ปัญหา และไมส่ร้างความแตกแยก 

ความพร้อมเพรียงกนั ความกลมเกลยีว ความปรองดองกนั ร่วมใจกนัปฏิบตัิงาน ให้
บรรลผุลตามที่ต้องการ เกิดงานอยา่งสร้างสรรค์ ปราศจากการทะเลาะวิวาท ไมเ่อา
รัดเอาเปรียบกนั เป็นการยอมรับความมเีหตผุล ยอมรับความแตกตา่งหลากหลาย
ทางความคิด ความหลากหลายในเร่ืองเชือ้ชาติ ความกลมเกลยีวกนัในลกัษณะนี ้
เรียกอีกอยา่งวา่ “ความสมานฉนัท์” 

 



นิยาม ตวัอย่างพฤติกรรม และตวัอย่างแบบส ารวจคณุธรรม 8 ประการ  

คณะจิตวิทยา จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 8 สงิหาคม 50 หน้าที่ 18 จาก 22 หน้า 

คณุลกัษณะเชิงพฤตกิรรม 

พฤติกรรมทีใ่ช้ในการวดัจากผู้จดัท า
โครงการ 

คณุลกัษณะเชิงพฤตกิรรมจาก
ผู้ทรงคณุวฒุ ิ

ตวัอยา่งตวับง่ชีจ้ากผู้ทรงคณุวฒุิ 

 ฉนัรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนๆ ใน
กลุม่ 

 ฉนัไมเ่อาเปรียบเพื่อนในกลุม่ 

 เมื่อมกีารท างานกลุม่/ชมรม/

โรงเรียน ฉนัจะอาสาเข้าร่วม 

 ฉนัยอมรับข้อตกลงของกลุม่ 
 ฉนัยใุห้คนอื่นทะเลาะกนั (-) 
 หากฉนัไมพ่อใจเพื่อนในกลุม่ ฉนัจะ

ไมท่ างาน (-) 
 ฉนัยอมเสยีเปรียบ ถ้ากลุม่ได้

ประโยชน์ 

 ฉนักินแรงเพื่อนในกลุม่ (-) 
 ในการท างานกลุม่ ฉนัเอาความคิด

ของฉนัเป็นหลกั (-) 
 ฉนัมีปัญหาเมื่อท างานกลุม่ (-) 
 ฉนัรับฟังความคิดเห็นที่แตกตา่งกนั

ของเพื่อนในกลุม่ 

 

ผู้ที่มีความสามคัคีคือผู้ทีเ่ปิดใจกว้าง รับ
ฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รู้บทบาทของ
ตนเองทัง้ในฐานะผู้น าและผู้ตามที่ดี มี
ความมุง่มัน่ตอ่การรวมพลงั ชว่ยเหลอื
เกือ้กลูกนั เพื่อให้การงานส าเร็จลลุว่ง 
แก้ปัญหาและขจดัความขดัแย้งได้ เป็นผู้
มีเหตผุล ยอมรับความแตกตา่ง
หลากหลายทางวฒันธรรม ความคิด 
ความเช่ือ พร้อมที่จะปรับตวัเพื่ออยู่
ร่วมกนัอยา่งสนัต ิ

 การใช้เวลาวา่งหลงัเลกิเรียนให้เป็นประโยชน์ 

 ปริมาณหนงัสอืที่อา่นเฉลีย่ตอ่วนั 

 การสง่การบ้านทนัตามก าหนด 

 รู้จกัค้นคว้าหาความรู้จากแหลง่เรียนรู้อื่นอยา่งสม า่เสมอ 

 รับผิดชอบท างานท่ีสัง่ได้ครบทกุครัง้ 
 รีบท างานให้แล้วเสร็จเร็วที่สดุ 

 ใสใ่จในการเรียนและกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย 

 มีความพยายามทีจ่ะท างานให้ส าเร็จ 

 การชว่ยท างานสว่นรวมของโรงเรียน/ชมุชน 

 การใช้เวลาวา่งให้เป็นประโยชน์ในวนัหยดุ 

 มีความมุง่มัน่ตัง้ใจในการท างานอยา่งเตม็ก าลงัความสามารถและเต็มตาม
ศกัยภาพ 

 

 



นิยาม ตวัอย่างพฤติกรรม และตวัอย่างแบบส ารวจคณุธรรม 8 ประการ  

คณะจิตวิทยา จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 8 สงิหาคม 50 หน้าที่ 19 จาก 22 หน้า 

มีน ้ าใจ 

นิยาม 

นิยามจากผู้จดัท าโครงการ นิยามจากผู้ทรงคณุวฒุิ 
การแสดงออกถงึการอาสาหรือเตม็ใจทีจ่ะชว่ยเหลอืหรือท าเพื่อผู้อืน่ สว่นรวม สงัคม 
โดยไมห่วงัผลตอบแทน หรือเพื่อหลกีเลีย่งการถกูลงโทษ 

การมีน า้ใจคือความจริงใจที่ไมเ่หน็แก่เพียงตวัเองหรือเร่ืองของตวัเอง แตเ่ห็นอกเห็น
ใจ เห็นคณุคา่ในเพื่อนมนษุย์ มีความเอือ้อาทรเอาใจใสใ่นความสนใจ ในความ
ต้องการ ความจ าเป็น ความทกุข์สขุของผู้อื่น และพร้อมที่จะให้ความชว่ยเหลอื
เกือ้กลูกนัและกนั 

 



นิยาม ตวัอย่างพฤติกรรม และตวัอย่างแบบส ารวจคณุธรรม 8 ประการ  

คณะจิตวิทยา จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 8 สงิหาคม 50 หน้าที่ 20 จาก 22 หน้า 

คณุลกัษณะเชิงพฤตกิรรม 

พฤติกรรมทีใ่ช้ในการวดัจากผู้จดัท า
โครงการ 

คณุลกัษณะเชิงพฤตกิรรมจากผู้ทรงคณุวฒุิ ตวัอยา่งตวับง่ชีจ้ากผู้ทรงคณุวฒุิ 

 ฉนับริจาคเงินเพื่อช่วยเหลอืผู้อื่น 

 ฉนัให้เพื่อนยืมอปุกรณ์การเรียน 

 ฉนัติวเพื่อนในวิชาที่เพื่อนไมเ่ข้าใจ 

 ฉนัหลกีเลีย่ง เวลาเพื่อนขอร้อง (-) 
 ฉนัเก็บของไว้ใช้คนเดยีว ไมแ่บง่ให้

ใคร (-) 
 ฉนัช่วยคนท่ีต้องการความชว่ยเหลอื 

 ฉนัให้ค าแนะน าเมื่อเพื่อนมีปัญหา 

 ฉนัแบง่ขนมให้เพื่อน 

 ฉนัช่วยคนอื่น เพราะอยากได้รับค า
ชม (-) 

 ฉนัช่วยดแูลคนในครอบครัว 

 ฉนัไมแ่บง่ของของฉนัให้ใคร (-) 
 ฉนัหลกีเลีย่งที่จะช่วยผู้ปกครอง

ท างานบ้าน (-) 

 ฉนัโยนงานให้คนอื่นท า (-) 
 

ผู้ที่มีน า้ใจคือผู้ให้และผู้อาสาชว่ยเหลอื
สงัคม รู้จกัแบง่ปัน เสียสละความสขุสว่นตน
เพื่อท าประโยชน์แก่ผู้อื่น เข้าใจ เห็นใจ ผู้ที่มี
ความเดือดร้อน อาสาช่วยเหลอืสงัคมด้วย
แรงกาย สติปัญญา ลงมอืผฏิบตัิการเพื่อ
บรรเทาปัญหาหรือร่วมสร้างสรรค์สิง่ดีงาม 
ให้เกิดขึน้ในชมุชน 

 รู้จกัการให้และการเสยีสละ 

 มีจิตใจที่ดี เอาใจเขามาใสใ่จเรา 

 มีมนษุยสมัพนัธ์ที่ด ี

 แสดงความยินดใีนความส าเร็จของผู้อื่น 

 การมจิีตใจเอือ้อาทร (เช่น ช่วยเพื่อท าเวร) 
 การเข้าใจผู้อื่น (เช่น เห็นใจ เข้าใจเพื่อนที่มีความเดือดร้อนอยา่งจริงใจ ให้

ก าลงัใจแก่ผู้อื่น ไมพ่ดูในแง่ลบ) 
 การแบง่ปันน า้ใจให้แก่ผู้อื่น ช่วยเหลอืเกือ้กลูซึง่กันและกนั 

 มีความเห็นอกเห็นใจตอ่เพื่อนร่วมสงัคม 

 การชว่ยเหลอืเพื่อนและผู้ที่ด้อยโอกาสกวา่ด้วยความเต็มใจและสมคัรใจ 

 ไมน่ิ่งเฉย เมื่อมีผู้อื่นขอความช่วยเหลอื 

 อาสาสมคัรช่วยงานของโรงเรียนและสว่นรวม (ท ากิจกรรมสาธารณประโยชน์ 
ทัง้ในและนอกโรงเรียน) 

 แบง่ปันทรัพย์สนิสิง่ของ หรือแสดงเจตนาบริจาคเงิน สิง่ของ เคร่ืองใช้ให้ผู้อื่น 

 เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์อยา่งตอ่เนื่อง 
 แสดงตนเป็นผู้ให้โดยตลอด (ให้ทรัพย์ ให้ก าลงีใจ ให้โอกาสอยา่งตอ่เนื่อง) 

 



นิยาม ตวัอย่างพฤติกรรม และตวัอย่างแบบส ารวจคณุธรรม 8 ประการ  

คณะจิตวิทยา จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 8 สงิหาคม 50 หน้าที่ 21 จาก 22 หน้า 

รายละเอียดแบบส ารวจ 

แบบส ารวจคณุธรรม จะประกอบไปด้วย 2 ชดุด้วยกนั คือ แบบสอบถามส าหรับนกัเรียน และแบบสอบถามส าหนบั

โรงเรียน ซึง่มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

แบบสอบถามส าหรับนกัเรียน จะท าให้ส ารวจ 

1) ข้อมลูทัว่ไป ประกอบไปด้วย ช่ือ-นามสกลุ เพศ อาย ุระดบัชัน้ รหสัประจ าตวันกัเรียน โรงเรียน อ าเภอ และ

จงัหวดัที่อยูอ่าศยั (อาจเพิ่มเติมมากกวา่นี)้ 

2) แบบส ารวจพฤติกรรมในรอบ 3 เดือนที่ผา่นมา จะใช้ข้อค าถามจากพฤติกรรมทีใ่ช้ในการวดั ดงักลา่วไปแล้ว

ข้างต้นในแตล่ะคณุธรรม ซึง่ลกัษณะรูปแบบเป็นดงันี ้

 แทบจะไมท่ า
เลย 

ท าบ้าง ท าบอ่ย ท าเป็นประจ า 

1. ฉนัไปโรงเรียนโดยไมไ่ด้อาบน า้     

2. ฉนัเข้านอนโดยไมไ่ด้อาบน า้     

3. ฉนัล้างมือก่อนกินอาหาร     

 

3) แบบส ารวจเจตคติตอ่คณุธรรม (ยงัไมแ่ล้วเสร็จ) ตวัอยา่งรูปแบบเป็นดงันี ้

 ไมเ่ห็นด้วย
อยา่งยิ่ง 

ไมเ่ห็นด้วย
บ้าง 

เห็นด้วยบ้าง เห็นด้วย
อยา่งยิ่ง 

1. เราควรดแูลรักษาของใช้สว่นตวัให้ใช้ได้นานๆ      

2. การฟุ่ มเฟือยแล้วมีความสขุ ดกีวา่ประหยดัแล้วไมม่ี
ความสขุ 

    

3. การคยุกนัในขณะที่ครูสอนไมใ่ชเ่ร่ืองผิด     

4. เมื่อตัง้ใจท าอะไร ก็ต้องท าให้ได้ตามนัน้     

 



นิยาม ตวัอย่างพฤติกรรม และตวัอย่างแบบส ารวจคณุธรรม 8 ประการ  

คณะจิตวิทยา จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 8 สงิหาคม 50 หน้าที่ 22 จาก 22 หน้า 

 

4) แบบวดัการตอบตามความคาดหวงัของสงัคม (Social Desirability Scale) (ยงัไมแ่ล้วเสร็จ) แบบวดันีใ้ช้

ประกอบในแบบส ารวจ มีประมาณ 10-15 ข้อ ใช้เพื่อส ารวจวา่ผู้ เรียนตอบในลกัษณะเกินจากความเป็นจริง

หรือไม ่โดยผู้จดัท าโครงการ จะวเิคราะห์ข้อมลูจากผู้ เรียนทัง้หมด และผู้ เรียนที่ตอบตามความเป็นจริง ไมไ่ด้ตอบ

ตามความคาดหวงัของสงัคม 

 ใช ่ ไมใ่ช ่

1. ฉนัเป็นผู้ ฟังที่ดีเสมอ ไมว่า่เมื่ออยูก่บัใคร   

2. เวลาไมรู้่อะไร ฉนัจะยอมรับอยา่งโดยดี   

3. บางครัง้ ฉนันกึอยากท าลายข้าวของ   

4. ฉนัไมอ่ยากน าเร่ืองของผู้อื่นไปพดูตอ่   

 

 แบบวดัส าหรับโรงเรียน ส ารวจ 

1) ข้อมลูพืน้ฐาน ประกอบด้วย ช่ือผู้กรอก ช่ือโรงเรียน ช่ือของบคุคลที่สามารถติดตอ่สอบถามกลบัได้ ท่ีอยูข่อง

โรงเรียน จ านวนนกัเรียนภายในโรงเรียน ระดบัชัน้ท่ีโรงเรียนสอนอยู ่จ านวนนกัเรียนในแตล่ะระดบัชัน้ (ใสเ่ฉพาะ

ชัน้เรียนเป้าหมาย)  

2) มีการเรียนการสอนแทรกคณุธรรมเข้าไปในชัน้เรียนหรือไม ่เน้นคณุธรรมอะไรใน 8 ประการ จดัท าช่วงเวลาไหน 

ผู้ เรียนกลุม่เป้าหมายคืออะไร มีคนเข้าร่วมก่ีคน เป็นระดบัชัน้อะไร 

3) โรงเรียนได้รับโครงการเร่งรัดจากสว่นกลางหรือไม ่ถ้าใช้โครงการอะไร เน้นคณุธรรมอะไรใน 8 ประการ จดัท า

ในช่วงเวลาไหน มีคนเข้าร่วมก่ีคน เป็นระดบัชัน้อะไร 

4) โรงเรียนจดัท าโครงการของตนเองหรือไม ่ถ้าใช่โครงการอะไร เน้นคณุธรรมอะไรใน 8 ประการ จดัท าช่วงเวลา

ไหน มีคนเข้าร่วมก่ีคน เป็นระดบัชัน้อะไร 

5) มีโครงการของนกัเรียน ท่ีจดัท าเพื่อเน้นคณุธรรมหรือไม ่ถ้าใช่โครงการอะไร เน้นคณุธรรมอะไรใน 8 ประการ 

จดัท าช่วงเวลาไหน มีคนเข้าร่วมก่ีคน เป็นระดบัชัน้อะไร 


