
บทคดัยอ่ส าหรับผู้บริหาร 

โครงการประเมนิคณุธรรม 8 ประการ: เจตคตแิละพฤติกรรม 
 

ส านกัเลขาธิการสภาการศกึษา ร่วมกบั คณะจิตวิทยา จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 

 โครงการนีจ้ดัท าขึน้เพ่ือเป็นส่วนหนึง่ของการติดตามประเมินผลการพฒันาคณุธรรมผู้ เรียนตาม

นโยบายคณุธรรมน าความรู้ โดยโครงการนีเ้ป็นการประเมินเจตคตติอ่คณุธรรมและพฤตกิรรมคณุธรรม 8 

ประการ คือ ขยนั ประหยดั ซ่ือสตัย์ มีวินยั สภุาพ สะอาด สามคัคี มีน า้ใจ จากผู้ เรียนทัว่ประเทศ และ

วิเคราะห์ว่าโครงการคณุธรรมท่ีโรงเรียนตา่ง ๆ จดัขึน้เก่ียวข้องกบัการเปล่ียนแปลงคณุธรรมของผู้ เรียน

หรือไม ่

 โครงการนีแ้บง่เป็น 3 ขัน้ตอนด้วยกนั คือ 1) การพฒันาเคร่ืองมือประเมินพฤตกิรรมคณุธรรมและ

เจตคตติอ่คณุธรรม 2) การประเมินคณุธรรมจากผู้ เรียนครัง้ท่ี 1 และ 3) การประเมินคณุธรรมจากผู้ เรียน

ครัง้ท่ี 2 จากผู้ เรียนคนเดมิ ในขณะนีก้ าลงัด าเนินการในขัน้ตอนท่ี 3 อยู ่จงึรายงานสรุปความคืบหน้าถึง

ขัน้ตอนท่ี 2 เทา่นัน้ 

 ในขัน้ตอนแรก การพฒันาเคร่ืองมือ ผู้วิจยัน านิยามคณุธรรม 8 ประการมาวิเคราะห์ และพบวา่

คณุธรรมสะอาด สามารถแบง่ได้เป็น 2 มิต ิคือ สะอาดกายและสะอาดใจ ผู้วิจยัจงึใช้คณุธรรมรวมเป็น 9 

ประการด้วยกนั จากนัน้ได้สร้างข้อค าถาม ตรวจสอบความเข้าใจภาษา และวิเคราะห์คา่อ านาจจ าแนก จน

ได้มาตรวดัพฤตกิรรมคณุธรรม 9 ประการ ประการละ 5 ข้อ รวม 45 ข้อ มาตรวดัเจตคตติอ่คณุธรรม 9 

ประการ ประการละ 5 ข้อรวม 45 ข้อ นอกจากนีผู้้วิจยัยงัได้จดัท ามาตรวดัการตอบสนองตามความ

คาดหวงัของสงัคมส าหรับเด็กและผู้ ใหญ่ มาตรละ 16 ข้อ ในขัน้ตอนนีด้้วย 

 ในขัน้ตอนท่ีสอง ผู้วิจยัได้เก็บข้อมลูจากผู้ เรียนทัง้ 5 ระดบั ได้แก่ ประถมศกึษาปีท่ี 6 มธัยมศกึษาปี

ท่ี 3 มธัยมศกึษาปีท่ี 6 อาชีวศกึษา และอดุมศกึษา จ านวนรวม 7,764 คน จากสถานศกึษาจ านวน 96 แหง่

ทัว่ประเทศ โดยเก็บข้อมลูทัว่ไป พฤตกิรรมคณุธรรม เจตคตติอ่คณุธรรม และมาตรวดัการตอบสนองตาม

ความคาดหวงัของสงัคม นอกจากนีผู้้วิจยัได้เก็บรายละเอียดการจดัท าโครงการพฒันาคณุธรรมจากแตล่ะ

โรงเรียน พบวา่สามารถจบักลุม่โครงการได้ 24 รูปแบบ แตรู่ปแบบโครงการท่ีมีจ านวนการจดัท ามาก

เพียงพอส าหรับการวิเคราะห์มีเพียง 7 รูปแบบ คือ 1) คา่ยคณุธรรม 2) กิจกรรมท าความสะอาด 3) 

กิจกรรมออมทรัพย์ 4) กิจกรรมธรรมะในโรงเรียน 5) กิจกรรมอบรมคณุธรรม 6) กิจกรรมประกวดคณุธรรม
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นกัเรียน และ 7) กิจกรรมสร้างเสริมมารยาท ผู้วิจยัจงึวิเคราะห์โดยน าโครงการทัง้ 7 รูปแบบเป็นตวัแปร

อิสระ คะแนนพฤติกรรมคณุธรรมและเจตคตติอ่คณุธรรมเป็นตวัแปรตาม และตวัแปรควบคมุ คือคะแนน

มาตรวดัการตอบสนองตามความคาดหวงัของสงัคม สถานะทางเศรษฐกิจและสงัคม ผลการเรียนในภาค

การศกึษาท่ีผ่านมา และเพศ โดยวิเคราะห์แบบพหรุะดบั (Multilevel Analysis) ได้ผลการวิเคราะห์ดงั

ตาราง ก ในการแปลความหมายนี ้ผู้วิจยัจะแปลความหมายโดยใช้ขนาดอิทธิพลเม่ือควบคมุตวัแปรอ่ืน 

(Effect Size Partial out Covariate Effect: EFC) เป็นหลกั การวิเคราะห์นีไ้มร่วมระดบัอดุมศกึษาเน่ืองจาก

ไมส่ามารถเก็บรายละเอียดโครงการคณุธรรมในสถาบนัอดุมศกึษาได้  

 ใน 7 รูปแบบโครงการนี ้โครงการท่ีเห็นผลทางบวกชดัเจนท่ีสดุ คือ คา่ยคณุธรรม และกิจกรรม

อบรม ฟังเทศน์ โครงการแรกสง่ผลอยา่งสงูในระดบัมธัยมศกึษาปีท่ี 3 และสง่ผลทางบวกระดบัปานกลาง

ในมธัยมศกึษาปีท่ี 6 และอาชีวศกึษา สว่นกิจกรรมอบรมฟังเทศน์ สง่ผลทางบวกอยา่งสงูในระดบั

มธัยมศกึษาปีท่ี 3 และปีท่ี 6 

 ข้อควรระวงัในการสรุปผลครัง้นีมี้ดงันี ้1) การวิเคราะห์ครัง้นีบ้อกเพียงความสมัพนัธ์ ไมไ่ด้บอกถึง

สาเหต ุอาจจะมีตวัแปรแทรกซ้อนอ่ืนท่ีท าให้เกิดอิทธิพลเหลา่นีไ้ด้ เชน่ โครงการบางโครงการสง่ผลทางลบ 

อาจเป็นไปได้วา่ ในบางโรงเรียน ครูเห็นวา่นกัเรียนมีคณุธรรมต ่า จงึจดัโครงการดงักล่าวขึน้ ขณะท่ีโรงเรียน

ท่ีนกัเรียนมีคณุธรรมดีอยูแ่ล้ว ครูอาจจะไมจ่ดัโครงการดงักลา่ว 2) กิจกรรมตา่งๆ มีรายละเอียดท่ีไม่

เหมือนกนั เชน่ คา่ยคณุธรรม อาจจดัในรูปแบบท่ีแตกตา่งกนัระหวา่งโรงเรียน ผลในท่ีนีจ้งึขยายผลได้เพียง

ภาพรวมเทา่นัน้ การอธิบายคา่ยคณุธรรมจ าเพาะแบบ จะต้องอาศยัการวิจยัท่ีมุง่เป้าท่ีคา่ยคณุธรรม

จ าเพาะแบบดงักลา่ว 3) มาตรวดัท่ีได้นี ้ไมส่ามารถน าไปประเมินคณุธรรมนกัเรียนรายบคุคลได้ดี เน่ืองจาก

ระดบัความเท่ียงอยูใ่นเกณฑ์ท่ีไมน่า่พงึพอใจ แตถ้่าใช้ส าหรับประเมินกลุม่ (เชน่ โรงเรียน) หากเก็บข้อมลู

เกิน 40 คนแล้ว ความเท่ียงอยูใ่นเกณฑ์ดี 4) ในการศกึษานีท้ดสอบเพียง 7 โครงการเท่านัน้ ไมส่ามารถ

อ้างอิงไปยงัโครงการอ่ืนนอกเหนือจาก 7 โครงการนีไ้ด้ 5) เน่ืองจากจ านวนสถานศกึษาน้อย จงึต้องแปล

ความหมายขนาดอิทธิพลท่ีได้อย่างระมดัระวงั 
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ตาราง ก  ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของโครงการคณุธรรม 7 รูปแบบทีมี่ต่อพฤติกรรมและเจตคติต่อ

คณุธรรม ในผูเ้รียน 4 ระดบัชัน้ คือ ประถมศึกษาปีที ่6 มธัยมศึกษาปีที ่3 มธัยมศึกษาปีที่ 6 และ

อาชีวศึกษา โดยมีตวัแปรระดบัผูเ้รียน คือ คะแนนการตอบตามความคาดหวงัของสงัคม สถานะทาง

เศรษฐกิจและสงัคม ผลการเรียนในภาคการศึกษาทีผ่่านมา และเพศเป็นตวัแปรควบคมุ 

 อาชีวศกึษา ม. 6 ม. 3 ป. 6 

คา่ยคณุธรรม     

กิจกรรท าความสะอาด     

กิจกรรมออมทรัพย์     

กิจกรรมธรรมะในโรงเรียน     

กิจกรรมอบรม ฟังเทศน์     

กิจกรรมประกวดคณุธรรมนกัเรียน     

กิจกรรมเสริมมารยาท     

หมายเหต ุ= สง่ผลทางบวก 


