
คณะจติวทิยา จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 



 โครงการคุณธรรมน าความรู ้ของกระทรวงศกึษาธกิาร 
 ระยะท่ี 3 “รว่มท า เผยแพร ่เหน็ผล” 
 ยทุธศาสตรท่ี์ 4 การก ากบั ตดิตาม และประเมนิผล 
 มาตรการ 4.1 พฒันาตวัชีว้ดัพฤตกิรรมดา้นคุณธรรมของนกัเรยีน 
นิสติ/นกัศกึษา และคร ู
 



 เพือ่ประเมนิเจตคตแิละพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม 8 ประการของ
นกัเรยีน 
 



 ทมีงานของ สกศ. ไดส้ง่แบบสอบถาม และแบบสมัภาษณ์ใหแ้ก่ผูว้จิยั
เรยีบรอ้ยแลว้ 

 ทมีผูว้จิยัไดก้รอกขอ้มลูของแบบสอบถามลงในโปรแกรมวเิคราะห์
สถติ ิและลงรหสัแบบสมัภาษณ์เรยีบรอ้ยแลว้ 

 ทมีผูว้จิยัไดว้เิคราะหข์อ้มลูเรยีบรอ้ยแลว้ 
 



 การวเิคราะหข์อ้มลูไดเ้สนอออกเป็น 4 ล าดบัดงัต่อไปนี้ 
◦ คา่สถติพิืน้ฐาน 
◦ คุณภาพเครือ่งมอื 
◦ การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบความแปรปรวน (Variance Component Analysis) 
ของคะแนนจรงิ (True Score) จากทัง้ 18 มาตรของผูเ้รยีน 

◦ การวเิคราะหผ์ลของประเภทโครงการชนิดต่างๆ ทีม่ตี่อคะแนนจรงิเฉลีย่ใน
แต่ละโรงเรยีน โดยใชว้ธิกีารวเิคราะหแ์บบ “การวเิคราะหค์ะแนนจรงิแบบพหุ
ทีม่ขีอ้มลูเป็นสามระดบั (Three-level Multivariate Statistical Modeling; 
Raudenbush, Rowan & Kang, 1991) 
 



พฤตกิรรม M SDนร. SDรร. 

ขยนั 2.93  0.56 0.22  
ประหยดั 3.15 0.45 0.14 

ซื่อสตัย์ 3.48  0.36  0.13  

มีวินยั 2.76  0.55  0.21  

สภุาพ 3.36  0.47  0.19  

สะอาดกาย 3.27  0.44  0.18  

สะอาดใจ 3.32  0.41  0.14  

สามคัคี 2.95  0.50  0.20  

มีน า้ใจ 2.93  0.49  0.19  

เจตคต ิ M SDนร. SDรร. 

ขยนั 3.45  0.38  0.13  
ประหยดั 3.07  0.42  0.11  
ซื่อสตัย์ 3.18  0.42  0.11  
มีวินยั 3.28  0.40  0.13  
สภุาพ 3.60  0.36  0.10  
สะอาดกาย 3.58  0.35  0.10  
สะอาดใจ 3.51  0.38  0.11  
สามคัคี 3.45  0.35  0.12  
มีน า้ใจ 3.50  0.38  0.12  

ช่วงคะแนนท่ีเป็นไปได้ คือ ตัง้แต่ 1 ถงึ 4 



 จากการวเิคราะหข์อ้มลูพบว่า พฤตกิรรมจะมคีา่เฉลีย่ต า่กว่า และ
สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานสงูกว่าเจตคต ิ

 สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของนกัเรยีนคดิเป็น 3 เท่าของสว่นเบีย่งเบน
มาตรฐานโรงเรยีน 

 



พฤตกิรรม มหาลัย อาชีวะ ม.ปลาย ม.ต้น ป.ปลาย 
ขยนั 2.97  2.79  2.94  2.98  2.96  
ประหยดั 3.15  3.07  3.09  3.18  3.24  
ซ่ือสตัย์ 3.52  3.41  3.52  3.49  3.48  
มีวินยั 2.79  2.67  2.79  2.82  2.71  
สภุาพ 3.49  3.23  3.46  3.39  3.24  
สะอาดกาย 3.37  3.16  3.34  3.31  3.17  
สะอาดใจ 3.42  3.26  3.37  3.34  3.22  
สามคัคี 3.10  2.82  3.02  2.99  2.82  
มีน า้ใจ 3.05  2.86  3.00  2.96  2.77  



พฤตกิรรม มหาลัย อาชีวะ ม.ปลาย ม.ต้น ป.ปลาย 
ขยนั 3.55  3.36  3.50  3.47  3.39  
ประหยดั 3.02  2.96  3.01  3.08  3.27  
ซ่ือสตัย์ 3.07  3.06  3.08  3.18  3.51  
มีวินยั 3.22  3.20  3.18  3.29  3.48  
สภุาพ 3.64  3.51  3.62  3.60  3.64  
สะอาดกาย 3.60  3.49  3.57  3.58  3.67  
สะอาดใจ 3.54  3.44  3.52  3.53  3.52  
สามคัคี 3.48  3.35  3.47  3.48  3.46  
มีน า้ใจ 3.55  3.39  3.50  3.50  3.54  



 คา่เฉลีย่ของคะแนนคุณธรรมแต่ละระดบัชัน้ใกล้เคียงกนั 
 ยกเวน้เจตคตปิระหยดัและซื่อสตัยท์ีม่คีะแนนในระดบัประถมศกึษา 
ปีที ่6 สงูกว่าระดบัชัน้อื่นๆ อยา่งเหน็ไดช้ดั 

 



พฤตกิรรม นร. รร. 

ขยนั .81 .84 
ประหยดั .49 .70 
ซ่ือสตัย์ .58 .78 
มีวินยั .77 .82 
สภุาพ .68 .85 
สะอาดกาย .52 .85 
สะอาดใจ .54 .80 
สามคัคี .68 .86 
มีน า้ใจ .69 .80 

เจตคต ิ นร. รร. 

ขยนั .50 .81 
ประหยดั .44 .68 
ซ่ือสตัย์ .48 .72 
มีวินยั .59 .79 
สภุาพ .52 .70 
สะอาดกาย .68 .74 
สะอาดใจ .53 .72 
สามคัคี .66 .80 
มีน า้ใจ .60 .75 



 มาตรสว่นใหญ่มคีวามเทีย่งระดบันกัเรยีนไม่ดี (น้อยกวา่ .70) ท าให้
ไมส่ามารถน ามาตรน้ีไปใชใ้นการบอกความแตกต่างระดบันกัเรยีนได ้

 แต่ถา้ใชม้าตรน้ีในการบอกคะแนนเฉลีย่คุณธรรมระดบัโรงเรยีน ถอืวา่
ความเทีย่งอยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได้ (มากกวา่ .70) 

 



33% 

57% 

10% 

67% 

ความแปรปรวน 

ความคาดเคล่ือนในการวดั 

ความแปรปรวนระดบันกัเรียน 

ความแปรปรวนระดบัโรงเรียน 

โรงเรียนสามารถอธิบายความแปรปรวนของคะแนนจริงได้ทัง้หมด 16 % 



 จากคะแนนของมาตรทัง้หมด แบ่งออกเป็นคะแนนจากความผดิพลาด
เน่ืองจากการสุม่ 33 % และคะแนนจรงิ 67 % 

 ถา้คดิการเปลีย่นแปลงของคะแนนจรงิเป็น 100 % โรงเรยีนสามารถ
อธบิายความแตกต่างระหว่างคะแนนจรงิได ้16 % 

 



พฤตกิรรม มหาลัย อาชีวะ ม.ปลาย ม.ต้น ป.ปลาย 
ขยนั 13% 14% 7% 8% 35% 
ประหยดั 2% 10% 9% 7% 48% 
ซ่ือสตัย์ 4% 11% 10% 13% 41% 
มีวินยั 7% 12% 7% 7% 42% 
สภุาพ 6% 19% 18% 17% 31% 
สะอาดกาย 10% 16% 19% 18% 47% 
สะอาดใจ 11% 13% 6% 13% 42% 
สามคัคี 10% 17% 13% 16% 37% 
มีน า้ใจ 5% 21% 6% 11% 34% 



พฤตกิรรม มหาลัย อาชีวะ ม.ปลาย ม.ต้น ป.ปลาย 
ขยนั 9% 17% 16% 15% 25% 
ประหยดั 5% 10% 10% 10% 13% 
ซ่ือสตัย์ 8% 9% 10% 14% 10% 
มีวินยั 11% 11% 13% 10% 17% 
สภุาพ 4% 16% 8% 8% 13% 
สะอาดกาย 6% 14% 7% 7% 11% 
สะอาดใจ 3% 16% 13% 9% 13% 
สามคัคี 5% 15% 16% 11% 17% 
มีน า้ใจ 5% 20% 12% 10% 9% 



 จากขอ้มลู พบวา่ในนิสติ/นกัศกึษาระดบัมหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัที่
เรยีนอยูส่ามารถอธบิายความแตกต่างเรื่องคุณธรรมทัง้พฤตกิรรมและ
เจตคตขิองนิสติ/นกัศกึษาไดน้้อย (2 – 13 %) 

 ในระดบัอาชวีะ ม.ปลาย และม.ตน้ โรงเรยีนสามารถอธบิายความ
แตกต่างเรือ่งคุณธรรมไดส้งูขึน้ (6 – 21 %) 

 ในระดบัประถมปลาย โรงเรยีนสามารถอธบิายความแตกต่างดา้น 
เจตคตติ่อคุณธรรมต่างๆ ไดใ้กล้เคียงกบัระดบัม.ตน้ ม.ปลาย และ
อาชวีะ (9 – 25 %) แต่สามารถอธบิายความแตกต่างของพฤตกิรรม
คุณธรรมไดส้งูมาก (31 – 48 %) 

 



 ในการวเิคราะหป์ระสทิธภิาพของโครงการ จะใชค้ะแนนจรงิในการ
วเิคราะห ์โดยตดัความผดิพลาดจากการวดัออกไป 

 



 ขอ้คน้พบจากการวเิคราะหโ์ครงการคุณธรรม 
◦ โรงเรยีนทีท่าง สกศ. ระบุวา่ไดร้บัการอบรมคุณธรรมจาก สกศ. บางโรงเรยีน 
ตอบวา่ไมไ่ดร้บัการอบรม 

◦ บางโรงเรยีนจบักลุ่มกจิกรรมต่างๆ ในโครงการเดยีว สว่นบางโรงเรยีนแยก
กจิกรรมออกมาเขยีนในใบสมัภาษณ์คนละใบ 

◦ โครงการบางโครงการ อาจจะไมไ่ดจ้ดัอยูใ่นโครงการทีม่วีตัถุประสงคเ์พือ่
สง่เสรมิคุณธรรม (เชน่ โครงการยาเสพตดิ) และโครงการบางโครงการเป็น
กจิกรรมทีเ่ป็นกจิกรรมประจ าปีอยูแ่ลว้ (เชน่ วนัพอ่ วนัแม)่ 



 ขอ้คน้พบจากการวเิคราะหโ์ครงการคุณธรรม 
◦ โครงการบางโครงการไมส่ามารถแบ่งแยกไดว้า่จะเน้นคุณธรรมใดเป็นอนัดบั
หนึ่ง (เชน่ โครงการประกวดเดก็มคีุณธรรม) จนท าใหโ้รงเรยีนตอบวา่เน้น
คุณธรรมทัง้ 8 ประการ 

◦ โครงการบางโครงการไดจ้ดัต่อนกัเรยีนชัน้อื่น แต่น ามาใสใ่นโครงการ 

 ดว้ยเหตุน้ี ผูว้จิยัจงึมคีวามคดิเหน็วา่ ใหจ้ดัประเภทของโครงการใหม ่
โดยเน้นทีว่ธิกีารสง่เสรมิคุณธรรม มทีัง้หมด 24 ประเภทดว้ยกนั 



 คา่ยธรรมะ 
 คา่ยฝึกอบรมคณุธรรม 
 กิจกรรมท าความสะอาดในโรงเรียน 
 กิจกรรมออมทรัพย์ 
 กิจกรรมธรรมะในโรงเรียน (เช่น ท าบุญ ตกับาตร 

สวดมนต์) 
 กิจกรรมอบรมในโรงเรียน หรือฟังเทศน์ 
 กิจกรรมตรวจตรากฎระเบียบ 
 กิจกรรมสะสมแต้มความดี 
 กิจกรรมประเมินและตรวจสอบตนเอง 
 กิจกรรมประกวดคณุธรรมนกัเรียน 
 กิจกรรมประกวดคณุธรรมระหว่างห้องเรียน 
 กิจกรรมบริจาคสิ่งของ 
 กิจกรรมบริจาคโลหิต 

 กิจกรรมของหายได้คืน 
 กิจกรรมท าสาธารณประโยชน์นอกโรงเรียน 
 กิจกรรมสร้างเสริมมารยาท 
 กิจกรรมรณรงค์การแตง่กาย 
 กิจกรรมสญัญากบัตนเองในเร่ืองคณุธรรม 
 กิจกรรมสอบคณุธรรม (เช่น สอบธรรมะที่

สนามหลวง) 
 กิจกรรมร่วมมือกบัผู้ปกครองพฒันาคณุธรรมผู้ เรียน 
 การติดประกาศ หรือสร้างบรรยากาศในโรงเรียน 
 การให้นกัเรียนสร้างกิจกรรมสง่เสริมคณุธรรมด้วย

ตนเอง 
 การให้ครูสร้างกิจกรรมสง่เสริมคณุธรรมด้วยตนเอง 
 อื่นๆ (มีประมาณ 7 รูปแบบโครงการ) 



 ในทีน้ี่ กจิกรรมบางกจิกรรมไมส่ามารถน าไปวเิคราะหผ์ลได ้เน่ืองจาก
จ านวนโรงเรยีนทีท่ ากจิกรรมดงักล่าวมน้ีอยเกินไป (ต า่กว่า 20 %) 
ดว้ยเหตุน้ีจงึมกิีจกรรม 7 แบบทีส่ามารถน าไปวเิคราะหต์่อได ้
◦ คา่ยคุณธรรม 
◦ กจิกรรมท าความสะอาดในโรงเรยีน 
◦ กจิกรรมออมทรพัย ์
◦ กจิกรรมธรรมะในโรงเรยีน 
◦ กจิกรรมอบรมในโรงเรยีน หรอืฟงัเทศน์ 
◦ กจิกรรมประกวดคุณธรรมนกัเรยีน 
◦ กจิกรรมสรา้งเสรมิมารยาท 



 การวเิคราะหผ์ลของโครงการ จะน ารปูแบบกจิกรรมทัง้ 7 แบบมาเป็น
ตวัแปรตน้ และใชต้วัแปรตามเป็นคะแนนเฉลีย่ของคุณธรรมระดบั
โรงเรยีนทัง้ 18 มาตร 

 ในตารางรายงานผลจะประกอบไปดว้ย 
◦ ขนาดอิทธิพล (Effect Size: EF) บอกวา่โรงเรยีนทีจ่ดัโครงการคุณธรรม มี
ความแตกต่างจากโรงเรยีนทีไ่มไ่ดจ้ดัโครงการนัน้ เป็นกีเ่ท่าของสว่น
เบีย่งเบนมาตรฐานระดบัโรงเรยีน โดยไมค่ านึงวา่โรงเรยีนจะจดัโครงการอื่น
หรอืไม ่



 ในตารางรายงานผลจะประกอบไปดว้ย 
◦ ค่าสมัประสิทธ์ิถดถอยมาตรฐานระดบัโรงเรียน (School’s 

Standardized Regression Coefficient: SCH) บอกความแตกต่าง
ระหวา่งโรงเรยีนทีจ่ดัและไมไ่ดจ้ดัโครงการคุณธรรมแต่ละประเภทวา่เป็นกี่
เท่าของสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานระดบัโรงเรยีน เมือ่ควบคุมอทิธพิลของ
โครงการอื่นอกี 6 โครงการ 

◦ ค่าสมัประสิทธ์ิถดถอยมาตรฐานระดบันักเรียน (Student’s 
Standardized Regression Coefficient: SCH) บอกความแตกต่าง
ระหวา่งโรงเรยีนทีจ่ดัและไมไ่ดจ้ดัโครงการคุณธรรมแต่ละประเภทวา่เป็นกี่
เท่าของสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานระดบันกัเรยีน เมือ่ควบคุมอทิธพิลของ
โครงการอื่นอกี 6 โครงการ 



 ขอ้ควรระวงั 
◦ ในการวเิคราะหค์รัง้น้ี ไมไ่ดบ้อกถงึสาเหตุหรอืประสทิธภิาพของโครงการ 
บอกเพยีงความสมัพนัธเ์ท่านัน้ 

◦ เชน่ โรงเรยีนทีจ่ดัโครงการคุณธรรม อาจมคีะแนนคุณธรรมต ่ากวา่โรงเรยีนที่
ไมไ่ดจ้ดั เน่ืองจากวา่โรงเรยีนทีจ่ดัตระหนกัวา่นกัเรยีนของตนควรไดร้บัการ
แกไ้ขปรบัปรงุ แต่โรงเรยีนทีไ่มจ่ดัอาจคดิวา่นกัเรยีนของตนดอียูแ่ลว้ ไม่
จ าเป็นตอ้งแกไ้ข 

◦ จากการวเิคราะหจ์ะพบวา่เฉพาะอทิธพิลขนาดสงูมากเทา่นัน้ ทีจ่ะถงึระดบั
นยัส าคญัได ้(EF > 1.00) เน่ืองจากจ านวนโรงเรยีนน้อย (ประมาณ 20 
โรงเรยีน) จงึควรใหค้วามส าคญักบัขนาดอทิธพิลมากกวา่ 



N Effect Size 
(MIN, MAX) 

Beta School 
(MIN, MAX) 

Beta Student 
(MIN, MAX) 

Sig 

ค่ายคณุธรรม 8 0.24 0.77 -0.05 0.35 -0.02 0.14 

กิจกรรมท าความสะอาด 4 -0.11 0.67 -0.25 0.22 -0.11 0.07 

กิจกรรมออมทรัพย์ 0 

กิจกรรมธรรมะ 8 0.17 0.78 0.04 0.61 0.02 0.20 

กิจกรรมอบรม 14 -0.14 0.86 -0.65 0.07 -0.21 0.03 

กิจกรรมประกวด นร. 10 -0.53 -0.11 -0.25 0.19 -0.08 0.07 

กิจกรรมเสริมมารยาท 4 0.36 0.91 0.11 0.57 0.03 0.19 2, + 

ระดบัอาชีวศกึษา 20 โรงเรียน 



 จากการวเิคราะหพ์บวา่ในระดบัอาชวีศกึษา 
◦ คา่ยคุณธรรม กจิกรรมธรรมะและกจิกรรมเสรมิมารยาท มผีลทางบวกทัง้
ขนาดอทิธพิลและสมัประสทิธิถ์ดถอยมาตรฐาน 

◦ กจิกรรมท าความสะอาด มขีนาดอทิธพิลและสมัประสทิธิถ์ดถอยมาตรฐาน
ผสมกนัระหวา่งทางบวกและทางลบ 

◦ กจิกรรมอบรม มขีนาดอทิธพิลทางบวก แต่มสีมัประสทิธิถ์ดถอยมาตรฐาน
ทางลบ 

◦ กจิกรรมประกวดนกัเรยีน มทีัง้ขนาดอทิธพิลและสมัประสทิธิถ์ดถอย
มาตรฐานทางลบ 



N Effect Size 
(MIN, MAX) 

Beta School 
(MIN, MAX) 

Beta Student 
(MIN, MAX) 

Sig 

ค่ายคณุธรรม 15 0.15 1.22 -0.26 0.45 -0.08 0.12 
กิจกรรมท าความสะอาด 8 -0.33 0.14 -0.01 0.42 0.00 0.17 1, + 

กิจกรรมออมทรัพย์ 10 -0.62 0.68 -0.60 0.38 -0.23 0.12 12, - 

กิจกรรมธรรมะ 18 0.83 1.85 -0.89 0.32 -0.29 0.11 1, - 

กิจกรรมอบรม 16 0.74 1.89 0.27 1.25 0.10 0.38 11, + 

กิจกรรมประกวด นร. 12 -0.36 0.94 -0.56 0.43 -0.25 0.15 3, -; 1, + 

กิจกรรมเสริมมารยาท 5 -0.47 1.35 -0.27 0.60 -0.10 0.20 9, + 

ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 23 โรงเรียน 



 จากการวเิคราะหพ์บวา่ในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 
◦ คา่ยคุณธรรม และกจิกรรมธรรมะ มขีนาดอทิธพิลทางบวก แต่สมัประสทิธิ ์
ถดถอยมาตรฐานผสมระหวา่งทางบวกและทางลบ 

◦ กจิกรรมท าความสะอาด มขีนาดอทิธพิลผสมระหวา่งทางบวกและทางลบ แต่
สมัประสทิธิถ์ดถอยมาตรฐานเป็นในทางบวก 

◦ กจิกรรมออมทรพัย ์กจิกรรมประกวดนกัเรยีน กจิกรรมเสรมิมารยาท มทีัง้
ขนาดอทิธพิลและสมัประสทิธิถ์ดถอยมาตรฐานผสมกนัระหวา่งทางบวกและ
ทางลบ 

◦ กจิกรรมอบรม มทีัง้ขนาดอทิธพิลและสมัประสทิธิถ์ดถอยมาตรฐานใน
ทางบวก 
 



N Effect Size 
(MIN, MAX) 

Beta School 
(MIN, MAX) 

Beta Student 
(MIN, MAX) 

Sig 

ค่ายคณุธรรม 17 0.17 1.35 -0.06 0.54 -0.02 0.20 5, + 

กิจกรรมท าความสะอาด 6 -1.19 0.26 -0.59 0.18 -0.19 0.08 4, - 

กิจกรรมออมทรัพย์ 11 -0.52 0.77 -0.10 0.39 -0.04 0.14 
กิจกรรมธรรมะ 19 -0.65 1.31 -0.57 0.17 -0.20 0.06 2, - 

กิจกรรมอบรม 18 0.41 2.29 0.07 0.97 0.03 0.37 11, + 

กิจกรรมประกวด นร. 13 -0.84 0.21 -0.57 0.13 -0.21 0.05 11, - 

กิจกรรมเสริมมารยาท 5 -0.89 1.12 -0.32 0.67 -0.10 0.22 8, + 

ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น 23 โรงเรียน 



 จากการวเิคราะหพ์บวา่ในระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ 
◦ คา่ยคุณธรรม และกจิกรรมอบรม มขีนาดอทิธพิลและสมัประสทิธิถ์ดถอย
มาตรฐานในทางบวก 

◦ กจิกรรมท าความสะอาด และกจิกรรมประกวดนกัเรยีน มขีนาดอทิธพิลและ
สมัประสทิธิถ์ดถอยมาตรฐานในทางลบ 

◦ กจิกรรมออมทรพัย ์และกจิกรรมเสรมิมารยาท มขีนาดอทิธพิลและ
สมัประสทิธิถ์ดถอยมาตรฐานผสมกนัระหวา่งทางบวกและทางลบ 

◦ กจิกรรมธรรมะ มขีนาดอทิธพิลทางบวก แต่เมื่อควบคุมโครงการอื่นแลว้มี
ขนาดอทิธพิลทางลบ 
 



N Effect Size 
(MIN, MAX) 

Beta School 
(MIN, MAX) 

Beta Student 
(MIN, MAX) 

Sig 

ค่ายคณุธรรม 12 -0.50 0.08 -0.49 0.23 -0.22 0.07 1, - 

กิจกรรมท าความสะอาด 13 -0.28 0.30 -0.34 0.35 -0.11 0.10 
กิจกรรมออมทรัพย์ 13 -0.46 0.40 -0.43 0.24 -0.14 0.16 1, - 

กิจกรรมธรรมะ 21 -0.62 0.22 -0.37 0.31 -0.16 0.16 
กิจกรรมอบรม 24 -0.48 1.19 -0.27 0.39 -0.18 0.16 
กิจกรรมประกวด นร. 10 -0.37 0.46 -0.25 0.38 -0.07 0.18 
กิจกรรมเสริมมารยาท 10 -0.77 0.05 -0.43 -0.04 -0.27 -0.02 

ระดบัประถมศกึษาตอนปลาย 32 โรงเรียน 



 จากการวเิคราะหพ์บวา่ในระดบัประถมศกึษาปีที ่6 
◦ คา่ยคุณธรรม และกจิกรรมเสรมิมารยาท มขีนาดอทิธพิลและสมัประสทิธิ ์
ถดถอยมาตรฐานในทางลบ 

◦ กจิกรรมท าความสะอาด กจิกรรมออมทรพัย ์กจิกรรมธรรมะ กจิกรรมอบรม 
และกจิกรรมประกวดนกัเรยีน มขีนาดอทิธพิลและสมัประสทิธิถ์ดถอย
มาตรฐานผสมกนัระหวา่งทางบวกและทางลบ 

◦ จากการตรวจสอบขนาดอทิธพิล พบวา่กจิกรรมอบรม เป็นกจิกรรมเดยีวทีท่ า
ใหข้นาดอทิธพิลเกนิ 1 
 



 สรปุผลการวเิคราะหโ์ครงการทุกระดบัชัน้ พบวา่ 
◦ ในระดบัชัน้แตกต่างกนั กจิกรรมคุณธรรมทีเ่หมาะสมอาจจะแตกต่างกนั 
◦ กจิกรรมอบรม และคา่ยคุณธรรม มอีทิธพิลทางบวก ยกเวน้ระดบัป. 6 
◦ กจิกรรมธรรมะมผีลทางบวก แต่เมือ่ควบคุมโครงการอื่นแลว้ พบผลผสมหรอื
ทางลบ 

◦ กจิกรรมเสรมิมารยาท ในระดบัประถมศกึษาปีที ่6 และมธัยมศกึษาตอนตน้ 
มอีทิธพิลผสม แต่ในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายและอาชวีศกึษามอีทิธพิล
ทางบวก 

◦ กจิกรรมท าความสะอาด กจิกรรมออมทรพัย ์กจิกรรมประกวดนกัเรยีน ผล
ออกมาไมช่ดัเจน 
 



 ใชต้วัแปรมาตรวดัคุณธรรม 18 มาตรใชเ้ป็นตวัแปรตาม 
 ใชต้วัแปรโครงการ 7 ประเภทเป็นตวัแปรอสิระ 
 ใชต้วัแปรระดบัผูเ้รยีน 4 ตวัแปรเป็นตวัแปรควบคุม คอื คะแนนการ
ตอบตามความคาดหวงัของสงัคม สถานะทางเศรษฐกจิและสงัคม  
ผลการเรยีนภาคการศกึษาทีผ่า่นมา และเพศ 

 



 สรปุผลการวเิคราะหโ์ครงการทุกระดบัชัน้ พบวา่ 
◦ คา่ยคุณธรรมมอีทิธพิลทางบวกในระดบัอาชวีศกึษาและมธัยมศกึษาตอนตน้ 
แต่ในระดบัชัน้อื่นมอีทิธพิลแบบผสมระหวา่งทางบวกและทางลบ 

◦ กจิกรรมอบรม ฟงัเทศน์ มอีทิธพิลทางบวกในระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย
และมธัยมศกึษาตอนตน้ แต่ทวา่ในระดบัอาชวีศกึษาและระดบัประถมศกึษา
ตอนปลายมอีทิธพิลผสมกนัระหวา่งทางบวกและทางลบ 

◦ กจิกรรมออมทรพัยแ์ละกจิกรรมท าความสะอาดมอีทิธพิลไมช่ดัเจนในทุก
ระดบัชัน้  



 สรปุผลการวเิคราะหโ์ครงการทุกระดบัชัน้ พบวา่ 
◦ กจิกรรมธรรมะและกจิกรรมประกวดคุณธรรมนกัเรยีน มอีทิธพิลไมช่ดัเจนวา่
เป็นทศิทางบวกหรอืลบ ยกเวน้แต่ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ทีอ่ทิธพิล
คอ่นขา้งไปทางลบ 

◦ กจิกรรมเสรมิมารยาทมอีทิธพิลทางบวกในระดบัอาชวีศกึษา ในระดบั
มธัยมศกึษาตอนตน้และมธัยมศกึษาตอนปลายมอีทิธพิลผสม และ
ระดบัประถมศกึษาตอนปลายมอีทิธพิลทางลบ 



 เน่ืองจากการจดักลุ่มโครงการคุณธรรม ทางผูว้จิยัไดอ้า้งองิจากขอ้มลู
ทีไ่ดร้บั ดว้ยเหตุน้ีอาจเกดิปัญหาเรื่องความตรงในการลงรหสั
ขอ้มลู 

 กจิกรรมบางอยา่งอาจมีในแต่ละโรงเรยีน แต่โรงเรยีนอาจไมไ่ดค้ดิว่า
เป็นโครงการคุณธรรม เลยไมไ่ดใ้สร่ายละเอยีด 

 แต่ละโครงการไม่สามารถแบง่แยกไดว้่าไดท้ ากจิกรรมต่างๆ มาก
น้อยเพยีงใด อาจท าใหไ้มพ่บผลอยา่งชดัเจน เชน่ กจิกรรมธรรมะใน
โรงเรยีน ทีท่างผูว้จิยัไมส่ามารถแบ่งแยกไดว้า่โรงเรยีนใดเน้นมาก
หรอืน้อย 



 แบบเกบ็ขอ้มลูนกัเรยีนจะเลือกเฉพาะมาตรพฤติกรรม 
 แบบเกบ็ขอ้มลูโครงการในแต่ละโรงเรยีน ใหม้กีารปรบัปรงุใหม่ เพือ่
จะไดแ้บ่งแยกโครงการทีแ่ต่ละโรงเรยีนท าไดช้ดัเจนมากขึน้ และ
ครอบคลุมโครงการทีเ่กีย่วขอ้งกบัคุณธรรมทัง้หมด 

 พยายามใหข้อ้มลูโครงการแต่ละโรงเรยีน เป็นแบบปิดใหม้ากทีส่ดุ 
เพือ่ทีจ่ะใหค้รผููร้บัผดิชอบกรอกแบบฟอรม์ไดด้ว้ยตนเอง โดยไมต่อ้ง
สมัภาษณ์ 



ขอบคุณครับ 

หากมีข้อสงสัยประการใด เชิญถามเลยครับ 


