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ภาคผนวก ก 
เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัยและผลการตรวจสอบเคร่ืองมอืวจิัย 
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เคร่ืองมือส าหรับการวจัิย 
 

ค าช้ีแจงในการตอบ 
แบบสอบชุดน้ีแบ่งออกเป็น 4  ตอน  ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1  แบบสอบถามคุณลกัษณะของนกัเรียน  ใหน้กัเรียนท าเคร่ืองหมาย    
ตรงกบัความเป็นจริง 

ตอนท่ี 2  แบบวดัความฉลาดจริยธรรมจ านวน 50 ขอ้ ใหน้กัเรียนท าเคร่ืองหมาย   
ในช่องดา้นขวามือท่ีตรงกบัความรู้สึกหรืออารมณ์หรือการแสดงออกของนกัเรียนโดยมีเกณฑ์  
การใหค้ะแนนดงัน้ี 

ไม่จริง หมายถึง นกัเรียนไม่มีลกัษณะเช่นนั้นเลย 
จริงบางคร้ัง หมายถึง นกัเรียนมีลกัษณะเช่นนั้นแต่ไม่บ่อยนกั 
ค่อนขา้งจริง หมายถึง นกัเรียนมีลกัษณะเช่นนั้นบ่อยนกั 
จริงมาก หมายถึง นกัเรียนมีลกัษณะเช่นนั้นเกือบตลอดเวลา เสมอๆ 

ตอนท่ี 3   แบบวดัความสามารถในการคิดวเิคราะห์  ประกอบดว้ยขอ้ค าถามทั้งหมด 
จ านวน 15 ขอ้  เป็นแบบเลือกตอบ 4 ตวัเลือก ใหน้กัเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงขอ้เดียว  โดย
กากบาท (×) ลงในช่อง ก,ข,ค, หรือ ง 

ตอนท่ี 4  แบบสอบถามปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความฉลาดทางจริยธรรม จ านวน 48 ขอ้  
ใหน้กัเรียนพิจารณาแต่ละขอ้วา่ตรงกบัสภาพความเป็นจริงท าเคร่ืองหมาย   ลงในช่องวา่ง  ซ่ึง
แบ่งเป็น 4  ระดบัดงัน้ี 

มากท่ีสุด หมายถึง ขอ้ความนั้นตรงกบัสภาพเป็นจริงประมาณ8-10 คร้ังใน 10 คร้ัง 
มาก หมายถึง ขอ้ความนั้นตรงกบัสภาพเป็นจริงประมาณ 5-7 คร้ังใน 10 คร้ัง  
นอ้ย หมายถึง ขอ้ความนั้นตรงกบัสภาพเป็นจริงประมาณ 2-4 คร้ังใน 10 คร้ัง 
นอ้ยท่ีสุด หมายถึง ขอ้ความนั้นตรงกบัสภาพเป็นจริงประมาณ0-1 คร้ังใน 10 คร้ัง 

 
กรุณาตอบใหค้รบทุกขอ้  และขอขอบคุณท่ีไความร่วมมือมา ณ โอกาสน้ี  

 
                                                         นางเพญ็ศรี  ใจกลา้ 

                                                               นกัศึกษาปริญญาโท  สาขาวจิยัและประเมินผลการศึกษา 
                                                              คณะครุศาสตร์  มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
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ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนตัวของนักเรียน 
 
             ใหน้กัเรียนท าเคร่ืองหมาย () ลงใน ระดบัชั้นท่ีนกัเรียนท่ีตรงกบัความเป็นจริงของนกัเรียน 

(   )  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1 
(   )  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  2  
(   )  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3  

 
ตอนที ่2  แบบวดัความฉลาดทางจริยธรรมของนักเรียน 
             ใหน้กัเรียนท าเคร่ืองหมาย  ในช่องดา้นขวามือท่ีตรงกบัความรู้สึกหรืออารมณ์ 
หรือการแสดงออกของนกัเรียน 

 

ขอ้ ขอ้ค าถาม 
ระดบัความคิดเห็น 

ไม่จริง 
จริง

บางคร้ัง 
ค่อน 

ขา้งจริง 
จริง 
มาก 

1 
การประกอบกรรมดีโดยขาดผูรู้้เห็นเป็นการกระท า  
ท่ีสูญเปล่า 

    

2 
ความพอใจของฉนัเกิดจากการไดรั้บการยอมรับและ 
การยกยอ่งจากผูอ่ื้น 

    

3 การท าความดีไม่ควรหวงัผลตอบแทนจากผูอ่ื้น     
4 ถา้ฉนัพบปัญหาท่ีเกิดจากการกระท าของตวัเอง 

 ฉนัจะหาทางแกปั้ญหานั้นเพื่อไม่ใหเ้กิดผลเสียมากข้ึน 
    

5 ไม่มีประโยชน์ท่ีจะตอ้งไปวติกกงัวลเก่ียวกบัอนาคต     

6 
ฉนัจะระมดัระวงัในการท างาน โดยเฉพาะเม่ือมีคนมาคอย
จอ้งจบัผดิ 

    

7 การท าความดีบางอยา่ง จ  าเป็นตอ้งใชค้วามอดทนและ 
ตอ้งรอคอย 

    

8 การกระท าดว้ยเจตนาท่ีดียอ่มใหผ้ลดี     

9 
ฉนัจะใหร้างวลัตวัเองและลงโทษตวัเองเม่ือกระท า
เหมาะสมและไม่เหมาะสม 
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ขอ้ ขอ้ค าถาม 
ระดบัความคิดเห็น 

ไม่จริง ไม่จริง 
ค่อน 

ขา้งจริง 
จริง 
มาก 

10 เม่ือจบระดบัมธัยมศึกษาฉนัจะตอ้งไดศึ้กษา 
ในมหาวทิยาลยั 

    

11 ฉนัรู้สึกวา่ตนเองเป็นคนต่ืนเตน้ง่าย      
12 ฉนัมีเร่ืองกลุ่มใจเสมอ     
13 ฉนัรู้สึกล าบากใจ ถา้จะตอ้งตดัสินใจท าอะไรดว้ยตนเอง     
14 ถา้มีคนมาขดัใจหรือย ัว่เพียงเล็กนอ้ยฉนัจะโกรธเอาง่าย ๆ     
15 บางคร้ังฉนัรู้สึกวา่ตวัเองท าอะไรผดิอยูเ่สมอ     
16 บางคร้ังฉนัรู้สึกวา่ตวัเองเป็นคนไม่ดีเลย     
17 ฉนัมกันอนไม่ค่อยหลบัเพราะคิดอะไรต่าง ๆ นานา     
18 บางเวลาท่ีฉนัรู้สึกอึดอดัอยากจะตะโกนออกไปดงั ๆ      
19 ฉนัถูกกล่าวหาทั้ง ๆ ท่ีไม่ไดท้  าผดิ     

20 
ทางท่ีดีท่ีสุดในการแกปั้ญหาคือพยายามไม่คิดถึง 
ปัญหานั้น 

    

21 ฉนัใหเ้กียรติและยกยอ่งผูก้ระท าความดี     

22 
ฉนัเห็นวา่การคอรัปชัน่ ท าใหเ้กิดความเสียหาย 
ต่อประเทศชาติ 

    

23 ฉนัมีความเช่ือมัน่ในระบอบประชาธิปไตย     

24 
ในการท ากิจกรรมใด ๆ ฉนัจะรับฟังความคิดเห็นของ
ผูอ่ื้นเสมอ 

    

25 ฉนัไดป้ฏิบติัตนตามค าสอน หลกัธรรมของศาสนา     
26 เราควรใหค้วามช่วยเหลือผูท่ี้ตกทุกขไ์ดย้าก     
27 การฟังเทศน์เป็นส่ิงท่ีน่าเบ่ือหน่ายส าหรับฉนั     
28 ฉนัจะระลึกถึงทุกคนท่ีมีบุญคุณต่อฉนัตลอดไป     

29 
ฉนัมีลกัษณะอ่อนนอ้มถ่อมตน เช่ือฟังผูมี้อาวโุสวา่ทั้ง
ครอบครัว ในสถานท่ีท างานหรือสังคมทัว่ไป 

    

30 ฉนัจะตั้งใจปฏิบติัตนตามค าสั่งสอนของพอ่แม่และครู     
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ขอ้ ขอ้ค าถาม 
ระดบัความคิดเห็น 

ไม่จริง 
จริง

บางคร้ัง 
ค่อน 

ขา้งจริง 
จริง 
มาก 

31 ไม่วา่งานนั้นจะยากแค่ไหน ฉนัพยายามท าอยา่งเตม็ท่ี     
32 เร่ิมตน้ท าดีกวา่แมจ้ะไม่รู้วา่จะท าไดส้ าเร็จหรือไม่     

33 
ไม่มีประโยชน์ท่ีจะตอ้งไปวติกกงัวลเก่ียวกบัความ
ยากล าบาก 

    

34 ฉนัจะระมดัระวงัในการท างาน ไม่วา่จะเป็นงานเล็กหรือ
งานใหญ่ 

    

35 การประสบความส าเร็จ ตอ้งมีการวางแผน     
36 ทางท่ีดีท่ีสุดในการแกปั้ญหาคือพยายามหาสาเหตุของ

ปัญหาและแกไ้ขปัญหานั้นต่อไป 
    

37 ความสามารถของคนเรา อยูท่ี่ตวัเราเอง     
38 บางเร่ืองสายเกินไปท่ีจะแกไ้ข     
39 ฉนัท างานท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งเตม็ความสามารถ     
40 ฉนัมีความพยายามมากข้ึนเม่ือรู้วา่ท าคะแนนสอบไดน้อ้ย     
41 ฉนัท าผดิกฎจราจรบ่อย ๆ โดยท่ีต ารวจจบัไม่ได้     
42 ฉนัไม่ลอกขอ้สอบเพื่อนเพราะรู้สึกละอายใจ     
43 ฉนัไม่ท างานท่ีท าใหผู้อ่ื้นเดือดร้อนแมว้า่จะมีรายไดดี้     
44 ฉนัมกัตกัเตือนเพื่อน ๆ หากพบวา่เพื่อนก าลงัจะกระท าผดิ     
45 ฉนัเป็นคนท่ีเห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่

ประโยชน์ส่วนตน 
    

46 การกระท าใด ๆ ของฉนัอยูภ่ายใตค้วามซ่ือสัตย ์     
47 ฉนัรู้สึกดีถา้ไดช่้วยเหลือผูอ่ื้นโดยไม่หวงัผลใด ๆ     
48 ฉนัรู้สึกดีใจดว้ยท่ีรู้วา่เพื่อนไดร้างวลัเรียนดี     
49 ฉนัไดป้ฏิบติัตนตามค าสอน หลกัธรรมของศาสนา     
50 การเอาเปรียบคนท่ีดอ้ยกวา่เป็นเร่ืองธรรมดา     
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ตอนที ่3 แบบวดัความสารถในการคิดวเิคราะห์  
       ใหน้กัเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงขอ้เดียว  โดยกากบาท (×) ลงในช่อง ก,ข,ค, หรือ ง 
 

1. บุคคลใดท่ีสามารถจดัการกบัตนเองไดอ้ยา่งเหมาะสมท่ีสุด   
ก.  โหน่งเล่นเกมท่ีร้านอินเตอร์เน็ตทุกวนัเสาร์และวนัอาทิตยต์ั้งแต่10 โมงเชา้ ถึง 4 โมงเยน็ 
ข.  ซาโรมเล่นเกมหลงัท าการบา้นเสร็จ วนัละ 2  ชัว่โมง จากนั้นจึงเขา้นอน  
ค.  องอาจเล่นเกมออนไลน์กบัเพื่อนๆ หลงัเลิกเรียน ทุกวนั และใชเ้งินในการเล่นวนัละ 40 บาท 
ง.  อิสระเล่นเกมหมากรุก  และจะเล่นวนัเวน้วนัวนัละ 3 เกม 
 

2. “สมแสงกบัดวงจนัทร์ไปเรียนพิเศษดว้ยกนั  ดวงจนัทร์อยากไดก้ระเป๋าหนงัอยา่งดี  จึงปรึกษา  
สมแสงวา่จะโดดเรียนเพื่อหารายไดพ้ิเศษ  น าเงินมาซ้ือกระเป๋า”ถา้นกัเรียนเป็นสมแสง 
จะแนะน าดวงจนัทร์อยา่งไร 
ก.  ดีสิ เราสนบัสนุน หาเงินไดด้ว้ยตนเอง น่าภูมิใจมาก 
ข.  อยา่เลยเราไม่มีเพื่อนเรียนหนงัสือ  เหงาแยเ่ลย 
ค.  อยา่เลย ไปเรียนพิเศษเพื่ออนาคตดีกวา่  ค่อยๆ เก็บเงินก็ได้ 
ง.  จะดีหรือเสียดายค่าเรียนพิเศษ  ลองหากระเป๋าท่ีคลา้ยๆ กนัแต่ราคาถูกกวา่จะดีไหม 
 

3.  “กอบกุลตอ้งรีบไปโรงเรียนใหท้นัเขา้แถวเคารพธงชาติ  มิฉะนั้นจะถูกลงโทษ  ขณะก าลงัขา้ม  
สะพาน เห็นตะปูเป็นสนิมตวัหน่ึงโผล่ดา้นปลายแหลมข้ึนมายาวมาก”ถา้นกัเรียนเป็นกอบกุล 
นกัเรียนจะท า อยา่งไร  
ก.  ช่างเถอะเราใส่รองเทา้อยา่งดี 
ข.  เราไม่มีเคร่ืองมือ  ช่วยเหลือไม่ได้ 
ค.  รีบเดินต่อไป  เพราะถา้เขา้แถวไม่ทนัจะถูกลงโทษ 
ง.  หากอ้นหินมาตอกตะปูใหห้กั กลวัตะปูต าเพื่อนๆ 
 

4. “ตอ้ยไปดูคอนเสิร์ตกบัเพื่อน แลว้กลบับา้นดึกมากจึงไม่ไดท้  าการบา้นท่ีจะส่งเชา้น้ี  ตอ้ยจึงไปดกั 
พบใจดีเพื่อ ขอลอกการบา้น ใจดีไดพ้ดูคุยกบัตอ้ยวา่“เม่ือคืนน้ีฉนั ไม่สบายแต่ก็ตอ้งท าการบา้น 
ใหเ้สร็จ เพราะเป็นส่ิงท่ีควรท า”  นกัเรียนคิดวา่ใจดีควรท าอยา่งไร 
ก. ใหต้อ้ยยมืการบา้นไปลอกเพราะเป็นเพื่อนกนั 
ข. ใหต้อ้ยยมืการบา้นเพราะกลวัเพื่อนถูกลงโทษ 
ค. ไม่ใหย้มืเพราะตอ้ยควรรับผดิชอบตนเอง 
ง. ไม่ใหย้มืเพราะเหตุผลของตอ้ยไม่เหมาะสม 
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5. พรสวรรคต์ั้งใจประกวดวาดภาพในวดัต่อตา้นยาเสพยติ์ด  พรสวรรคค์าดวา่ผลงานตนเอง 
   ตอ้งชนะเลิศแน่นอน หลงัประกาศผล พรสวรรคไ์ดรั้บรางวลัชมเชย  ถา้นกัเรียนเป็นพรสวรรค ์  
   จะท าอยา่งไร  
ก.  กล่าวโทษกรรมการวา่ไม่ยติุธรรม 
ข.  คิดวา่คร้ังต่อไปตอ้งท าดีกวา่น้ี 
ค.  คิดวา่คร้ังต่อไปจะไม่วาดภาพอีก 
ง.  พอใจกบัผลการตดัสินของกรรมการ 
 

6.  บุคคลใดมีความรับผดิชอบมากท่ีสุด  
ก.  นอ้งเอ ท างานช่วยพอ่แม่ 
ข.  นอ้งบีท าการบา้นส่งครู 
ค.  นอ้งซีเก็บเงินซ้ือรองเทา้ดว้ยตนเอง 
ง.   นอ้งดีตั้งใจเรียนและสอบเขา้มหาวทิยาลยัได้ 
 

7. นกัเรียนคิดวา่บุคคลใด ไม่ ควรสมาคมดว้ยมากท่ีสุด 
ก.  นอ้งเดีย ชอบด่ืมสุรา 
ข.  นอ้งแน็ท มีแฟนหลายคน 
ค.  นอ้งนุ่น ชอบขโมยดินสอเพื่อน 
ง.  นอ้งนิจ ใหเ้พื่อนเขียนใบลาป่วยให ้ ทั้ง ๆ ท่ีตวัเองไปเล่นฟุตบอล 
 

8. “ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั  เตือน 10 ความเส่ียง เซ็กส์วยัรุ่นไทยใหม้องวนัวาเลนไทน์ 
 เป็นวนัรักบริสุทธ์ิ ไม่ใช่ วนัคร่าความบริสุทธ์ิและระบุถึง 10 ปัญหา หากวยัรุ่นมีเพศสัมพนัธ์ 
 ก่อนวยัอนัควร อาทิ จบัผา้ออ้มก่อนใบปริญญา ซึมเศร้าเหงาลึก เรียนตก ถูกหลอกซ ้ าซาก  
 เจอคนดีอาจแหว้ แนะวยัรุ่นไทย ควรเช่ือฟังค าสั่งสอนของผูใ้หญ่ใหม้ากข้ึน” เรียนคิดวา่จะ 
 แกปั้ญหาสถานการณ์น้ีไดอ้ยา่งไร  
ก.  ตั้งใจเรียนหนงัสือไม่สนใจความรัก 
ข.  พอ่แม่ดูแลเอาใจใส่ใหค้วามรักความอบอุ่น* 
ค.  ปลูกฝังค่านิยมท่ีถูกตอ้ง  ส่ือต่างๆ ไม่น าเสนอภาพล่อแหลม 
ง.  ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน  ใหค้วามรู้เร่ืองคุมก าเนิด  
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9.  “โจเ้ห็นเพื่อนคนหน่ึงหยบิโทรศพัทข์องปิยะ โจมี้เร่ืองทะเลาะกนักบัปิยะและยงัไม่พดูกนั  

ขณะท่ีปิยะ ก าลงัหาโทรศพัทอ์ยู ่โจก้็ไม่บอกวา่ใครหยบิโทรศพัทไ์ป และปล่อยใหปิ้ยะ 
หาต่อไป”  นกัเรียนเป็นโจน้กัเรียนจะท าอยา่งไร 
ก. ท าเฉยๆ เพราะเพื่อนอีกคนจะเดือดร้อน 
ข. บอกความจริงแก่ปิยะ เพราะจะไดมี้บุญคุณกบัปิยะ 
ค. บอกความจริงแก่ปิยะ เพราะไม่ตอ้งการใหเ้พื่อนเดือดร้อนแมว้า่จะไม่พดูกนั  
ง. บอกความจริงแก่ปิยะ เพราะถือวา่การช่วยปิดบงัความผดิเท่ากบัเป็นการส่งเสริม    
    ใหเ้พื่อนอีกคน ท าผดิ 
 

10. “มีสลึงพึงบรรจบใหค้รบบาท อยา่ใหข้าดส่ิงของตอ้งประสงค ์มีนอ้ยใชน้อ้ยค่อยบรรจง  
      อยา่จ่ายลงใหม้ากจะยากนาน”  ค ากลอนน้ีตอ้งการสอนใหเ้ราเป็นคนเช่นไร 
ก.  ขยนั   
ข.  อดทน 
ค.  รู้จกัประหยดั   
ง.  มีระเบียบวนิยั 
 

11.  “ตองอ่อนเป็นเด็กยากจน ก าลงัเรียนหนงัสือ  มีร้านคา้มาติดต่อใหท้ างานในช่วงเวลา21.00- 
24.00 น.  ถา้ตองอ่อนท างานเขาจะมีเงินพอเป็นค่าใชจ่้ายในการเรียนและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ” 
ถา้นกัเรียนเป็นตองอ่อน นกัเรียนจะท าอยา่งไร  
ก.  ไป เพื่อความส าเร็จตอ้งพยายาม 
ข.  ไป เพราะตอ้งการเรียนใหจ้บแลว้จะน าความรู้มาพฒันาทอ้งถ่ินใหเ้จริญ  
ค.  ไป เพราะเม่ือเรียนจบแลว้ครอบครัวจะไดภ้าคภูมิใจ  
ง.  ไม่ไป เพราะคงเหน่ือยมาก การเรียนตกต ่าแน่นอน 
 

12. ขอ้ใดแตกต่าง 
ก.  ท าดีไม่เห็นเทวดาก็ตอ้งเห็นละ 
ข.  เร่ิมตน้ดีถือวา่ส าเร็จไปแลว้คร่ึงหน่ึง 
ค.  ความสามารถของคนเรา อยูท่ี่ตวัเราเอง 
ง.  ความพยายามอยูท่ี่ไหนความส าเร็จอยูท่ี่นั้น 
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13.  “เด็กๆนอกจากจะตอ้งเรียนแลว้ ยงัตอ้งท างานและท าความดีดว้ย เพราะการท างานจะช่วย 
ใหมี้ความสามารถ มีความขยนัอดทน พึ่งตนเองได ้ส่วนการท าความดีนั้น จะช่วยใหมี้ความสุข 
ความเจริญทั้งน้ีป้องกนัตนไม่ใหต้กต ่าได้”  จากค ากล่าวน้ีส่ิงใดท่ีท าใหต้นเองไม่ตกต ่า 
ก. ความรู้    
ข. ความดี 
ค. ความขยนั    
ง. ความอดทน 
 

14. “ปัจจุบนัประชาชนไดรั้บความเดือดร้อนจากเสียงดงัของรถจกัรยานยนตด์ดัแปลงโดยเฉพาะ  
เวลากลางคืนเด็กวยัรุ่นจะน ารถมาแข่งกนัโดยไม่สนใจวา่ใครจะเดือดร้อน” ถา้นกัเรียนเป็น 
รัฐมนตรีกระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์ นกัเรียนจะแกปั้ญหาน้ีอยา่งไร   
ก.  จดัสถานท่ีไวส้ าหรับแข่งรถจกัรยานยนต์ 
ข.  ตรวจระดบัความดงัของเสียงรถจกัรยานยนต์ 
ค.  ตรวจจบัถา้ไม่สวมหมวกกนัน็อกขณะขบัรถจกัรยานยนต์ 
ง.  จบักลุ่มวยัรุ่นท่ีแข่งรถจกัรยานยนตบ์นถนนเวลากลางคืน 
 

15. พฤติกรรมใดมีความหมายตรงกบัการผดิวนิยัของนกัเรียน 
ก.  นอ้งเอเป็นคนหนา้ซ่ือใจคด                             
ข.  นอ้งบีชอบพดูเร่ืองไร้สาระ 
ค. นอ้งซี เห็นการหนีเรียนเป็นเร่ืองสนุก           
ง.  นอ้งดีเป็นคนท่ีชอบหลีกเล่ียงเวลาครูใหพ้ฒันาหอ้งเรียน  
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ตอนที ่4  แบบสอบถามปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อความฉลาดทางจริยธรรม 
              ใหน้กัเรียนอ่านแบบสอบถาม  แลว้พิจารณาแต่ละขอ้วา่ตรงกบัสภาพความเป็นจริง  
              ท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องวา่ง  ตามความเป็นจริง 

 

ขอ้ ขอ้ความ 

ระดบัความเป็นจริง 

นอ้ย
ท่ีสุด นอ้ย มาก 

มาก
ท่ีสุด 

1. ครอบครัวของฉนัมีรายไดแ้น่นอน     

2. ฉนัมีเงินใชจ่้ายเร่ืองอาหารกลางวนั     
3. ครอบครัวของฉนัมีเคร่ืองอ านวยความสะดวกเช่น ตูเ้ยน็ โทรทศัน์      
4. ผูป้กครองของฉนัตอ้งหางานพิเศษเพื่อเพิ่มรายไดม้าจุนเจือครอบครัว      
5. ครอบครัวของฉนัจ าเป็นตอ้งยมืเงินจากคนอ่ืนหรือญาติพี่นอ้ง      

6. เวลาพอ่แม่มีเร่ืองขดัใจกนัท่านจะทะเลาะกนัเสมอ     

7. นกักีฬาในโทรทศัน์ท่ีฉนัพบเห็น มกัท าผดิกติกาบ่อย ๆ     
8. ในละครโทรทศัน์ มกัมีการฆ่าฟันอยา่งดุร้าย     
9. ภาพยนตร์จีนมีการพิพากษาคดีเพื่อใหเ้กิดความยติุธรรม     

10. เม่ือท าลายลา้งศตัรูในเกมคอมพิวเตอร์ไดข้า้พเจา้รู้สึกภูมิใจ      

11. ฉนัเคยเห็นลูกคนขา้งบา้นถูกพอ่ลงโทษดว้ยวธีิท่ีรุนแรง     

12. ฉนัมีความสุขท่ีคุณยายหนา้บา้นตกับาตรทุกเชา้     
13. เพื่อนบา้นของฉนัมีรายไดน้อ้ยตอ้งกูย้มืบ่อย ๆ     

14. เพื่อนบา้นของฉนัแบ่งปันอาหารมาใหอ้ยูเ่สมอ     

15. เพื่อนบา้นของฉนัเป็นคนพดูจาสุภาพและมีอธัยาศยัไมตรี     

16. บุคคลในครอบครัวเป็นท่ีปรึกษาท่ีดีเม่ือนกัเรียนตอ้งการ     

17. ช่วยเหลือพี่นอ้งหรือครอบครัวในเร่ืองต่าง  ๆ     

18. เม่ือพบเจอเร่ืองต่ืนเตน้ ฉนัจะเล่าใหผู้ป้กครองฟัง     

19. ยามเจบ็ป่วย ผูป้กครองจะสังเกตเห็นโดยฉนัไม่ตอ้งบอก     
20. ผูป้กครองใหร้างวลัหรือค าชมเชย เม่ือฉนัท าส่ิงต่าง ๆ ส าเร็จ     

21. พอ่แม่สนใจเร่ืองการคบเพื่อนของฉนั     

22. พอ่แม่สอนใหเ้ป็นคนสุภาพอ่อนโยนต่อผูอ่ื้น      
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ขอ้ ขอ้ความ 
ระดบัความเป็นจริง 

นอ้ย
ท่ีสุด นอ้ย มาก 

มาก
ท่ีสุด 

23. พอ่แม่พาฉนัไปเท่ียวในโอกาสท่ีส าคญั     
24. พอ่แม่สนใจในการเลือกแต่งกายของฉนั     
25. เม่ือฉนัท าผดิกฎระเบียบของครอบครัว ผูป้กครองจะอธิบายความผดิ

ก่อนแลว้ค่อยลงโทษ 
    

26. ฉนัพดูคุยปรึกษากบัพอ่แม่ เม่ือมีเร่ืองไม่สบายใจ     
27. เม่ือฉนัแจง้ผลการเรียนใหท้ราบ ผูป้กครองจะชมเชย     
28. ผูป้กครองใหค้วามสนใจในการท าการบา้นของฉนั     
29. พอ่แม่ยอมรับในความสามารถของฉนั     
30. ฉนัมกัไดรั้บการใหก้ าลงัใจเวลาท่ีท างานอยูเ่สมอ     
31. ฉนัมีเพื่อนท่ีสามารถปรึกษาปัญหาไดทุ้กเร่ือง     
32. ฉนัมีเพื่อนท่ีด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลไ์ดห้ลายคน      
33. เพื่อนสนิทฉนัเป็นคนซ่ือสัตย ์     
34. เพื่อนสนิทของฉนัไม่ชกัชวนท าในส่ิงท่ีผดิกฎหรือระเบียบ     
35. เพื่อนฉนัใหค้วามร่วมมือในการท างานกลุ่มอยา่งเตม็ใจ     
36. เพื่อนฉนัไม่เขา้ขา้งฉนัถา้รู้วา่ขา้พเจา้เป็นคนผดิ     
37. เม่ือฉนัขาดเรียน ครูจะซกัถามถึงสาเหตุการขาดเรียน     
38. ฉนัและเพื่อน ๆ  มีส่วนร่วมในการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียน     
39. ฉนัและเพื่อน ๆ  สามารถออกจากหอ้งเรียนโดยท่ีไม่ตอ้งขออนุญาตครู     
40. ครูแสดงความเป็นกนัเองกบัฉนัและเพื่อน ๆ     
41. ฉนัและเพื่อน ๆ  มีส่วนร่วมในการก าหนดกติกาของหอ้งเรียน     
42. ครูเปิดโอกาสให้ฉนัและเพื่อนๆ แสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งเตม็ท่ี     
43. โรงเรียนจดักิจกรรมค่ายพฒันาคุณธรรม     
44. โรงเรียนไดมี้การจดักิจกรรมสวดมนตไ์หวพ้ระทุกวนัศุกร์     
45 ฉนัไปร่วมพฒันาวดัเน่ืองในวนัส าคญัทางศาสนา     
46 ฉนัและเพื่อนๆช่วยกนัจดัป้ายนิเทศในวนัส าคญัทางศาสนา     
47 ฉนับนัทึกความดีเอาไวใ้นสมุดบนัทึกความดี     
48 ฉนัเป็นเครือข่ายอาสาสมคัรเพื่อดูแลช่วยเหลือเพื่อนนกัเรียน     
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ผนวก ข 
ผลการวเิคราะห์คุณภาพเคร่ืองมอืของผู้เช่ียวชาญ 
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ตารางที่ 11  น าเสนอ ผลการวเิคราะห์ความสอดคลอ้งความระหวา่งขอ้ปฏิบติักบัขอ้ค าถาม 

                     ของความฉลาดทางจริยธรรม 

 

ขอ้ ขอ้ค าถาม IOC ขอ้ค าถามท่ีตอ้งปรับปรุง 

1 
การประกอบกรรมดีโดยขาดผูรู้้เห็น 
เป็นการกระท าท่ีสูญเปล่า 

0.6 
การท าความดีโดยขาดผูรู้้เห็น
เป็นการกระท าท่ีสูญเปล่า 

2 
ความพอใจของฉนัเกิดจากการไดรั้บ 
การยอมรับและการยกยอ่งจากผูอ่ื้น 

1  

3 
การท าความดีไม่ควรหวงัผลตอบแทน 
จากผูอ่ื้น 

1  

4 
ถา้ฉนัพบปัญหาท่ีเกิดจากการกระท าของ
ตวัเอง ฉนัจะหาทางแกปั้ญหานั้นเพื่อไม่ให้
เกิดผลเสียมากข้ึน 

1  

5 
ไม่มีประโยชน์ท่ีจะตอ้งไปวติกกงัวลเก่ียวกบั
อนาคต 

1  

6 
ฉนัจะระมดัระวงัในการท างาน โดยเฉพาะเม่ือ
มีคนมาคอยจอ้งจบัผดิ 

0.6  

7 
ฉนัคิดวา่การปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัของ
โรงเรียน จะช่วยใหน้กัเรียนและเพื่อน ๆ อยู่
ร่วมกนัอยา่งมีความสุข+ 

1  

8 
การท าความดีบางอยา่ง จ  าเป็นตอ้งใชค้วาม
อดทนและตอ้งรอคอย 

1  

9 การกระท าดว้ยเจตนาท่ีดียอ่มใหผ้ลดี 1  

10 
เราสามารถเปล่ียนแปลงส่ิงท่ีเกิดข้ึนในวนั
พรุ่งน้ี ดว้ยการกระท าของเราในวนัน้ี 

1  

11 
ฉนัจะใหร้างวลัตวัเองและลงโทษตวัเองเม่ือ
กระท าเหมาะสมและไม่เหมาะสม 

1  

12 
เม่ือจบระดบัมธัยมศึกษาฉนัจะตอ้งไดศึ้กษาใน
มหาวทิยาลยั 

1  

13 ฉนัรู้สึกวา่ตนเองเป็นคนต่ืนเตน้ง่าย  1  
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ขอ้ ขอ้ค าถาม IOC ขอ้ค าถามท่ีตอ้งปรับปรุง 
14 ฉนัมีเร่ืองกลุ่มใจเสมอ 1  

15 
ฉนัรู้สึกล าบากใจ ถา้จะตอ้งตดัสินใจท าอะไร
ดว้ยตนเอง 

1  

16 
ถา้มีคนมาขดัใจหรือย ัว่เพียงเล็กนอ้ยฉนัจะ
โกรธเอาง่าย ๆ 

1  

17 ฉนับงัคบัตนเองไม่ค่อยได้ 1  
18 เวลาดีใจฉนัดีใจมากเวลาเสียใจฉนัเสียใจมาก 1  
19 บางคร้ังฉนัรู้สึกวา่ตวัเองท าอะไรผดิอยูเ่สมอ 1  
20 บางคร้ังฉนัรู้สึกวา่ตวัเองเป็นคนไม่ดีเลย 1  

21 
ฉนัมกันอนไม่ค่อยหลบัเพราะคิดอะไรต่าง ๆ 
นานา 

1  

22 
บางเวลาท่ีฉนัรู้สึกอึดอดัอยากจะตะโกน
ออกไปดงั ๆ 

1  

23 
เม่ือฉนัท าผดิพลาด ฉนัรู้สึกวา่ไม่สามารถท่ีจะ
ท าใหส่ิ้งนั้นกลบัมาถูกตอ้งไดอี้ก 

1  

24 ฉนัถูกกล่าวหาทั้ง ๆ ท่ีไม่ไดท้  าผดิ 1  

25 
ทางท่ีดีท่ีสุดในการแกปั้ญหาคือพยายาม 
ไม่คิดถึงปัญหานั้น 

0.67 
ถา้มีคนมาย ัว่เพียงเล็กนอ้ยฉนั
จะโกรธเอาง่ายๆ 

26 ฉนัใหเ้กียรติและยกยอ่งผูก้ระท าความดี 1  

27 
ฉนัเห็นวา่การคอรัปชัน่ ท าใหเ้กิดความเสียหาย
ต่อประเทศชาติ 

1  

28 ฉนัมีความเช่ือมัน่ในระบอบประชาธิปไตย 1  

29 
ในการท ากิจกรรมใด ๆ ฉนัจะรับฟังความคิดเห็น
ของผูอ่ื้นเสมอ 

1  

30 
ฉนัไดป้ฏิบติัตนตามค าสอน หลกัธรรมของ
ศาสนา 

1  

31 เราควรใหค้วามช่วยเหลือผูท่ี้ตกทุกขไ์ดย้าก 1  
32 การฟังเทศน์เป็นส่ิงท่ีน่าเบ่ือหน่ายส าหรับฉนั 1  
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ขอ้ ขอ้ค าถาม IOC ขอ้ค าถามท่ีตอ้งปรับปรุง 
33 ฉนัจะระลึกถึงทุกคนท่ีมีบุญคุณต่อฉนัตลอดไป 1  

34 
ฉนัคิดวา่สังคมไทยทุกวนัน้ีควรมีการน าหลกั 
ธรรมาภิบาลเขา้มาใชเ้พื่อความสงบสุข 

1  

35 
ฉนัมีลกัษณะอ่อนนอ้มถ่อมตน เช่ือฟังผูมี้อาวโุส
วา่ทั้งครอบครัว ในสถานท่ีท างานหรือสังคม
ทัว่ไป 

1  

36 
ฉนัจะตั้งใจปฏิบติัตนตามค าสั่งสอนของพอ่แม่
และครู 

1  

37 ฉนัไม่ชอบกีฬาท่ีใชส้ัตวต่์อสู้กนั 1  
38 ไม่วา่งานนั้นจะยากแค่ไหน ฉนัพยายามท าอยา่ง

เตม็ท่ี 
1  

39 
ฉนัพยายามแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ เพื่อน ามา
แกไ้ขปัญหาในชีวติประจ าวนั 

1  

40 
เร่ิมตน้ท าดีกวา่แมจ้ะไม่รู้วา่จะท าไดส้ าเร็จหรือไม่ 

0.6 
ฉนัจะท าใหดี้ท่ีสุดแมจ้ะประสบ
ผลส าเร็จหรือไม่ 

41 
ไม่มีประโยชน์ท่ีจะตอ้งไปวติกกงัวลเก่ียวกบั
ความยากล าบาก 

0.6 
ฉนัไม่มีความวติกกงักลกบัความ
ยากล าบาก 

42 
ฉนัจะระมดัระวงัในการท างาน ไม่วา่จะเป็นงาน
เล็กหรืองานใหญ่ 

1 
 

43 การประสบความส าเร็จ ตอ้งมีการวางแผน 1  

44 ความสามารถของคนเรา อยูท่ี่ตวัเราเอง 1  

45 
ทางท่ีดีท่ีสุดในการแกปั้ญหาคือพยายามหาสาเหตุ
ของปัญหาและแกไ้ขปัญหานั้นต่อไป 

1 
 

46 เรียนรู้จากบทเรียนในอดีต เป็นส่ิงท่ีลา้สมยั 1  

47 บางเร่ืองสายเกินไปท่ีจะแกไ้ข 1  

48 
ฉนัท างานท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งเตม็
ความสามารถ 

1 
 

49 
ฉนัมีความพยายามมากข้ึนเม่ือรู้วา่ท าคะแนน
สอบไดน้อ้ย 

1 
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ขอ้ ขอ้ค าถาม IOC ขอ้ค าถามท่ีตอ้งปรับปรุง 
50 ฉนัตั้งเป้าหมายในการเรียนไวอ้ยา่งชดัเจน 1  
51 ฉนัท าผดิกฎจราจรบ่อย ๆ โดยท่ีต ารวจจบัไม่ได้ 1  
52 ฉนัไม่ลอกขอ้สอบเพื่อนเพราะรู้สึกละอายใจ 1  

53 
ฉนัไม่ท างานท่ีท าใหผู้อ่ื้นเดือดร้อนแมว้า่จะมี
รายไดดี้ 

1  

54 
ฉนัมกัตกัเตือนเพื่อน ๆ หากพบวา่เพื่อนก าลงัจะ
กระท าผดิ 

1  

55 
ฉนัเป็นคนท่ีเห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนรวม
มากกวา่ประโยชน์ส่วนตน 

1  

56 แมว้า่เพื่อนจะท าไม่ดีต่อเรา เราก็ควรใหอ้ภยั  1  
57 การกระท าใดๆ ของฉนัอยูภ่ายใตค้วามซ่ือสัตย ์ 1  
58 ฉนัรู้สึกดีถา้ไดช่้วยเหลือผูอ่ื้นโดยไม่หวงัผลใด ๆ 1  
59 ฉนัรู้สึกดีใจดว้ยท่ีรู้วา่เพื่อนไดร้างวลัเรียนดี 1  

60 
ฉนัไม่เคยหวงัผลใด ๆในการใหค้วามช่วยเหลือ
เพื่อน ๆ 

1  

61 
ทุกคร้ังท่ีฉนัท าสัญญากบับุคคลใด ฉนัจะถือ
สัญญานั้นดว้ยความเตม็ใจ 

1  

62 
ฉนัไดป้ฏิบติัตนตามค าสอน หลกัธรรมของ
ศาสนา 

1  

63 การเอาเปรียบคนท่ีดอ้ยกวา่เป็นเร่ืองธรรมดา 1  

64 
การท าส่ิงใด ๆ ของฉนัอยูภ่ายใตก้ารยอมรับนบั
ถือจากเพื่อน ๆ 

1  

65 
ฉนัไดรั้บการช่ืนชมจากครู อาจารยเ์พื่อนฝงูหรือ
ครอบครัววา่เป็นผูมี้ความประพฤติดี+ 

1  
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ตารางที ่12  น าเสนอ ผลการวเิคราะห์ความสอดคลอ้งความระหวา่งสถานการณ์กบันิยามศพัทเ์ฉพาะ 
                     ในการคิดวเิคราะห์ 

 

ขอ้ สถานการณ์ IOC สถานการณ์ท่ีตอ้งปรับปรุง 

1 

1.“ถา้ความทุกขไ์ม่เป็นท่ีรักชอบใจของสู
เจา้แลว้  สูเจา้อยา่ได ้ก่อความทุกขใ์หแ้ก่ 
ใคร ๆ เขาเป็นอนัขาด”  ค ากล่าวน้ีใหค้ติ 
ในเร่ืองใด  

ก.  การมีเมตตาต่อผูอ่ื้น 
ข.  การอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข 
ค.  ทุกขมิ์ไดเ้ป็นท่ีปรารถนาของผูใ้ด 

       ง.  การท าใหผู้อ่ื้นเป็นทุกขน์ั้นเป็นบาป 

0.33  

2. 

2. บุคคลใดท่ีสามารถจดัการกบัตนเองได้
อยา่งเหมาะสมท่ีสุด   

ก.  โหน่งเล่นเกมท่ีร้านอินเตอร์เน็ตทุก
วนั เสาร์และวนัอาทิตยต์ั้งแต่10 โมง
เชา้  ถึง 4 โมงเยน็ 
ข.  ซาโรมเล่นเกมหลงัท าการบา้น
เสร็จ วนัละ 2  ชัว่โมง จากนั้นจึงเขา้
นอน  
ค.  องอาจเล่นเกมออนไลน์กบัเพื่อนๆ 
     หลงัเลิกเรียน ทุกวนั และใชเ้งิน 
    ในการเล่นวนัละ 40 บาท 

       ง.  อิสระเล่นเกมหมากรุก  และจะเล่น 
           วนัเวน้วนัวนัละ 3 เกม 

1 

ข.  กิตติพงษเ์ล่นเกมหลงั 
ท าการบา้นเสร็จวนัละ 2  ชัว่โมง 
จากนั้นจึงเขา้นอน 
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สถานการณ์ IOC สถานการณ์ท่ีตอ้งปรับปรุง 
3.โมตอ้งการสอบเขา้โรงเรียนช่ือดงัในจงัหวดัโมตอ้ง
เตรียมตวัอยา่งไร   

ก.  เท่ียวกบัเพื่อนๆ เพราะเราเก่งอยูแ่ลว้ 
ข.  ฟังเพลงท าสมาธิ ปัญญาจะไดเ้กิด 
ค.  อ่านหนงัสือเรียนทุกวนัก่อนเขา้นอน+ 

ง.  อ่านหนงัสือการ์ตูนเพราะขอ้สอบคงไม่ยาก 
     เกินไป 

1  

4. “สมแสงกบัดวงจนัทร์ไปเรียนพิเศษดว้ยกนั   
ดวงจนัทร์อยากไดก้ระเป๋าหนงัอยา่งดี  จึงปรึกษาสม
แสงวา่จะโดดเรียนเพื่อหารายไดพ้ิเศษ  น าเงินมาซ้ือ
กระเป๋า”ถา้นกัเรียนเป็นสมแสงจะแนะน าดวงจนัทร์
อยา่งไร 

ก.  ดีสิ เราสนบัสนุน หาเงินไดด้ว้ยตนเอง น่า 
     ภูมิใจมาก 
ข.  อยา่เลยเราไม่มีเพื่อนเรียนหนงัสือ  เหงาแยเ่ลย 
ค.  อยา่เลย ไปเรียนพิเศษเพื่ออนาคตดีกวา่  ค่อยๆ     
      เก็บเงินก็ได ้

       ง.  จะดีหรือเสียดายค่าเรียนพิเศษ  ลองหากระเป๋า 
           ท่ีคลา้ยๆ กนัแต่ราคาถูกกวา่จะดีไหม 

1 

 

5.  “กอบกุลตอ้งรีบไปโรงเรียนใหท้นัเขา้แถวเคารพ  
ธงชาติ  มิฉะนั้นจะถูกลงโทษ  ขณะก าลงัขา้มสะพาน  
เห็นตะปูเป็นสนิมตวัหน่ึงโผล่ดา้นปลายแหลมข้ึนมา
ยาวมาก”ถา้นกัเรียนเป็นกอบกุลนกัเรียนจะท า อยา่งไร  

ก.  ช่างเถอะเราใส่รองเทา้อยา่งดี 
ข.  เราไม่มีเคร่ืองมือ  ช่วยเหลือไม่ได้ 
ค.  รีบเดินต่อไป  เพราะถา้เขา้แถวไม่ทนั 
     จะถูกลงโทษ 
ง.  หากอ้นหินมาตอกตะปูใหห้กั กลวัตะปูต า 
    เพื่อนๆ 

1 
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สถานการณ์ IOC สถานการณ์ท่ีตอ้งปรับปรุง 
6. “หลงัฝนตกหนกั  น ้าท่วมขงัในถนนสูงมาก  วนัเพญ็
รีบเดินลุยน ้าเขา้บา้นเพราะมืดแลว้  เธอเห็นขยะอุดฝา
ตะแกรงเหล็กเตม็ไปหมด” ถา้นกัเรียนเป็นวนัเพญ็ 
นกัเรียนจะท าอยา่งไร 

ก.  ไม่ เก็บขยะออก เพราะมืดแลว้กลวั อนัตราย 
ข.  เก็บขยะออกใหห้มดเพื่อใหน้ ้าไหลสะดวกยิง่ข้ึน 
ค.  เก็บขยะออกเพราะเป็นสาเหตุใหเ้กิด น ้าท่วม 
     หมู่บา้นได้+ 
ง.  เก็บขยะเพราะกลวัคนในบา้นตอ้ง เดินลุยน ้า 
    เขา้บา้น 

1 

 

7. “เทพไดรั้บมอบหมายใหเ้ก็บเงินเพื่อนๆ เพื่อซ้ือเส้ือ
กีฬาสี แต่บงัเอิญตอนเยน็ไดท้  าโถแกว้ในร้านเคร่ือง
เขียนแตก ตอ้งชดใชค้่าเสียหาย เม่ือนบัเงินท่ีเหลือ
ปรากฏวา่เงินท่ีจะไปซ้ือเส้ือขาดไป  100 บาท จึงบอก
เพื่อนๆ วา่เงินโดนขโมยไป”  ถา้นกัเรียนเป็นเทพ
นกัเรียนจะท าอยา่งไร   

ก. น าเงินของตนมาชดใชจ้นครบ  
    เพราะเป็นความรับผดิชอบของเรา 
ข. น าเงินของตนมาชดใชจ้นครบ  
  เพราะเป็นผลประโยชน์ของนกัเรียนทั้งหอ้ง 
ค. ขอเงินจากทางบา้นมาชดใชจ้นครบ 
     เพราะกลวัเพื่อ และครูจะต าหนิ 
ง. บอกความจริงใหเ้พื่อนและครูทราบ เผือ่วา่จะ 
ไดรั้บความเห็นใจ ไม่ตอ้งชดใชเ้งินท่ีขาดหายไป 

1 
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สถานการณ์ IOC สถานการณ์ท่ีตอ้งปรับปรุง 
8. “ตอ้ยไปดูคอนเสริตก์บัเพื่อน แลว้กลบับา้นดึกมาก 
จึงไม่ไดท้  าการบา้นท่ีจะส่งเชา้น้ี  ตอ้ยจึงไปดกัพบใจดี
เพื่อขอลอกการบา้น ใจดีไดพ้ดูคุยกบัตอ้ยวา่“เม่ือคืนน้ี
ฉนั ไม่สบายแต่ก็ตอ้งท าการบา้นใหเ้สร็จ เพราะเป็นส่ิง 
ท่ีควรท า”  นกัเรียนคิดวา่ใจดีควรท าอยา่งไร 
  ก. ใหต้อ้ยยมืการบา้นไปลอกเพราะเป็น 
      เพื่อนกนั 
  ข. ใหต้อ้ยยมืการบา้นเพราะกลวัเพื่อน 
      ถูกลงโทษ 
  ค. ไม่ใหย้มืเพราะตอ้ยควรรับผดิชอบตนเอง 

ง. ไม่ใหย้มืเพราะเหตุผลของตอ้ยไม่เหมาะสม 

1 

 

9. ครูแจง้ใหเ้พญ็นภาซ่ึงเป็นหวัหนา้หอ้งทราบวา่ ใน
สัปดาห์หนา้โรงเรียนจดัเขา้ค่ายวชิาการท่ีชลบุรี ถา้
นกัเรียนเป็นเพญ็นภานกัเรียนจะท าอยา่งไร  
ก.  ใกลว้นัค่อยบอกเพื่อนๆ 
ข.  แจง้ใหเ้พื่อนทราบเท่าท่ีครูบอก 
ค.  แจง้ใหเ้พื่อนทราบแลว้ก าชบัใหมี้การเตรียม 
    ตวัไว ้
ง.  วางแผนร่วมกนักบัเพื่อนๆ  จดัเตรียม 

       ส่ิงของไวใ้หพ้ร้อม 

1 

 

10. พรสวรรคต์ั้งใจประกวดวาดภาพในวนัต่อตา้น
ยาเสพยติ์ด  พรสวรรคค์าดวา่ผลงานตนเองตอ้งชนะเลิศ
แน่นอน หลงัประกาศผล พรสวรรคไ์ดรั้บรางวลัชมเชย  
ถา้นกัเรียนเป็นพรสวรรค ์จะท าอยา่งไร  
ก.  กล่าวโทษกรรมการวา่ไม่ยติุธรรม 
ข.  คิดวา่คร้ังต่อไปตอ้งท าดีกวา่น้ี 
ค.  คิดวา่คร้ังต่อไปจะไม่วาดภาพอีก 

   ง.  พอใจกบัผลการตดัสินของกรรมการ 

1 
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11.  บุคคลใดมีความรับผดิชอบมากท่ีสุด  
ก.  นอ้งเอ ท างานช่วยพอ่แม่ 
ข.  นอ้งบีท าการบา้นส่งครู 
ค.  นอ้งซีเก็บเงินซ้ือรองเทา้ดว้ยตนเอง 
ง.   นอ้งดีตั้งใจเรียนและสอบเขา้มหาวทิยาลยัได้ 

1 

 

12. ขณะท่ีก าลงันัง่เล่นอยู ่เพื่อนโยนงูยางใส่เพราะ
ตอ้งการแหยเ่ล่นนกัเรียนควรท าอยา่งไร 
ก.  เฉยๆ ไม่รู้สึกอะไร 
ข.  ร้องกรีดพร้อมกบัต่อวา่ 
ค.  ลุกข้ึนช้ีหนา้ตะโกนวา่ทีหลงัอยา่ท าอีก 
 ง.   มองหนา้แลว้หวัเราะอยา่งสนุกสนาน+ 

1 

12. ขณะท่ีก าลงันัง่เล่นอยู ่เพื่อน 
โยนงูยางใส่เพราะตอ้งการลอ้เล่น
นกัเรียนควรท าอยา่งไร 

13. นกัเรียนคิดวา่บุคคลใด ไม่ ควรสมาคมดว้ยมากท่ีสุด 
ก.  นอ้งเดีย ชอบด่ืมสุรา+ 

ข.  นอ้งแน็ท มีจ๊ิกหลายคน 
ค.  นอ้งนุ่น ชอบขโมยดินสอเพื่อน 
ง.  นอ้งนิจ ใหเ้พื่อนเขียนใบลาป่วยให ้ ทั้ง ๆ  
   ท่ีตวัเองไปเล่นฟุตบอล 

1 
ข.  นอ้งแน็ท มีแฟนหลายคน 

 

14.  “ศิลาและเพื่อนๆ ไดเ้ขา้ร่วมขบวนแห่งานสงกรานต์
ของหมู่บา้นโดยแห่ขบวนรอบหมู่บา้น รอบโบสถ์ และ
มีการด่ืมสุราอยา่งสนุกสนาน เม่ือขบวนแห่มาถึงบริเวณ
วดั ศิลาก็ขอหยดุด่ืมสุรา ท าใหเ้พื่อนๆ ไม่พอใจอยา่ง
มาก” ถา้นกัเรียนเป็นศิลา นกัเรียนจะท าอยา่งไร 

ก. ร่วมด่ืมต่อกบัเพื่อน เพราะ ใครๆ เขาก็ด่ืมในวดั 
     กนัไม่เห็นเป็นอะไร 
ข. ร่วมด่ืมต่อกบัเพื่อน เพราะ เป็นงานประจ าปี  
    จะตอ้งฉลองใหส้นุกสนานทุกคน 
ค. ไม่ด่ืมต่อกบัเพื่อน เพราะ ด่ืมมากแลว้ 
ง. ไม่ร่วมด่ืมต่อ เพราะ การด่ืมสุราในวดัเป็นส่ิง 
       ท่ีไม่ดี  ผดิศีลควรร่วมท าบุญท าทาน 

1  
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15. ขอ้ใดเป็นผลมาจากการประพฤติเป็นธรรม  

ก. สมใจเป็นคนดี มีน ้าใจ 
ข. สมพงษเ์ป็นคนเท่ียงตรง 
ค. สมทรงเป็นคนขยนั อดทน 

       ง. สมทรัพยเ์ป็นคนสุภาพ พดูจาไพเราะ 

1  

16. “ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั  เตือน 10 
ความเส่ียง เซ็กส์วยัรุ่นไทยใหม้องวนัวาเลนไทน์เป็น 
วนัรักบริสุทธ์ิ ไม่ใช่ วนัคร่าความบริสุทธ์ิและระบุถึง  
10 ปัญหา หากวยัรุ่นมีเพศสัมพนัธ์ก่อนวยัอนัควร อาทิ 
จบัผา้ออ้มก่อนใบปริญญา ซึมเศร้าเหงาลึก เรียนตก  
ถูกหลอกซ ้ าซาก เจอคนดีอาจแหว้ แนะวยัรุ่นไทยควร
เช่ือฟังค าสั่งสอนของผูใ้หญ่ใหม้ากข้ึน” จาก 

http://www .thaingo.org นกัเรียนคิดวา่จะแกปั้ญหา
สถานการณ์น้ีไดอ้ยา่งไร  

ก.  ตั้งใจเรียนหนงัสือไม่สนใจความรัก 
ข.  พอ่แม่ดูแลเอาใจใส่ใหค้วามรัก ความอบอุ่น  

ค.  ปลูกฝังค่านิยมท่ีถูกตอ้ง  ส่ือต่างๆ ไม่น าเสนอ 
     ภาพล่อแหลม 
ง.  ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน ใหค้วามรู้  
    เร่ืองคุมก าเนิด 

0.67 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.thaingo.org/
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17.  “โจเ้ห็นเพื่อนคนหน่ึงหยบิโทรศพัทข์องปิยะ โจมี้เร่ือง
ทะเลาะกนักบัปิยะและยงัไม่พดูกนั ขณะท่ีปิยะ ก าลงัหา
โทรศพัทอ์ยู ่โจก้็ไม่บอกวา่ใครหยบิโทรศพัทไ์ป และปล่อย
ใหปิ้ยะหาต่อไป” นกัเรียนเป็นโจน้กัเรียนจะท าอยา่งไร 

ก. ท าเฉยๆ เพราะเพื่อนอีกคนจะเดือดร้อน 
ข. บอกความจริงแก่ปิยะ เพราะจะไดมี้บุญคุณกบัปิยะ 
ค. บอกความจริงแก่ปิยะ เพราะไม่ตอ้งการ 
   ใหเ้พื่อนเดือดร้อน แมว้า่จะไม่พดูกนั 
ง. บอกความจริงแก่ปิยะ เพราะถือวา่ การช่วยปิดบงั 
    ความผดิเป็น การส่งเสริม ใหเ้พื่อนอีกคนท าผดิ 

1  

18.  “แจ๋วไปซ้ือผกัท่ีตลาด แม่คา้ขายของแพงและมกัจะปน
ผกัเน่าๆ มาดว้ยเสมอ เผอิญแม่คา้ทอนเงินเกินมา แจ๋วก็เลย
เอาเงินส่วนนั้นคืนแม่คา้ไป”นกัเรียนเป็นแจ๋วนกัเรียน 
จะท าอยา่งไร  

ก. ท าเฉยๆ เพราะแม่คา้เป็นคนไม่ซ่ือตรง 
ข. ไม่คืนเพราะเป็นความผดิแม่คา้ท่ีทอนผดิเอง 
ค. คืนส่วนท่ีเกิน เพื่อแสดงใหผู้อ่ื้นเห็นวา่เรา ไม่ใช่ 
    นกัฉวยโอกาส 

     ง. คืนเงินส่วนท่ีเกิน เพราะการรับไวเ้ป็นส่ิงไม่ถูกตอ้ง    
        น่าละอาย+ 

 

18.  “แจ๋วไปซ้ือผกัท่ีตลาด แม่คา้
ขายของแพงและมกัจะปนผกัเน่าๆ 
มาดว้ยเสมอ เผอิญแม่คา้ทอนเงิน
เกินมา แจ๋วก็เลยเอาเงินส่วนนั้น
คืนแม่คา้ไป”ถา้นกัเรียนเป็นแจ๋ว
นกัเรียนจะท าอยา่งไร 

19. นกัเรียนคนใดต่อไปน้ี เม่ือเติบโตข้ึนจะเป็นพลเมือง 
ท่ีดีในสังคมไทย   
ก.  ทุกคนต่างรักแกว้ เพราะแกว้มกัจะเกรงใจ ผูอ่ื้น 
ข.  แมจ้ะมีเร่ืองราวใดๆ เกิดข้ึน มรกตก็ไม่รู้สึกทุกขร้์อน 
ค.  หลงัจากปิดการแข่งขนักีฬาสี นิลน าเพื่อนไปกินเล้ียง 
    เพราะตนมีฐานะดี 
ง. มุกตดัสินใจเลือกพลอยประธานนกัเรียน  เพราะพลอย 
   เป็นคนมีความรับผดิชอบ ทั้งๆ ท่ีไม่ไดเ้ป็น เพื่อนกลุ่ม 
    เดียว กนักบัตน    

1 
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20.  “มีสลึงพึงบรรจบใหค้รบบาท อยา่ใหข้าดส่ิงของตอ้ง
ประสงค ์มีนอ้ยใชน้อ้ยค่อยบรรจง อยา่จ่ายลงใหม้ากจะ
ยากนาน”  ค ากลอนน้ีตอ้งการสอนใหเ้ราเป็นคนเช่นไร  

ก.  ขยนั 
ข.  อดทน 
ค.  รู้จกัประหยดั 

       ง.  มีระเบียบวนิยั 

1 

 

21.  “ตอ้งตาอ่านหนงัสืออยา่งหนกั เพื่อสอบเขา้มหาวทิยาลยั
ใหไ้ดผ้ลการสอบรอบแรก ตอ้งตาสอบไม่ติด  ตอ้งตายงัไม่ละ
ความพยายามเพราะยงัมีโอกาสสอบคร้ังหน่ึง” ถา้นกัเรียน
เป็นตอ้งตา  นกัเรียนจะท าอยา่งไร 

ก.  อ่านหนงัสือต่อไป เพราะความส าเร็จ ข้ึนอยูก่บั 
     ความพยายาม 

ข.  อ่านหนงัสือต่อไป เพื่อช่ือเสียงของตนเอง 
ค.  อ่านหนงัสือต่อไป เพื่อพอ่แม่จะไดไ้ม่เสียใจ 
ง.  อ่านหนงัสือต่อไป  เพื่อจะท าช่ือเสียงใหก้บัโรงเรียน 

1 

 

22.  “ตองอ่อนเป็นเด็กยากจน ก าลงัเรียนหนงัสือ  มีร้านคา้มา
ติดต่อใหท้ างานในช่วงเวลา21.00-24.00 น.   ถา้ตองอ่อน
ท างานเขาจะมีเงินพอเป็นค่าใชจ่้ายในการเรียนและค่าใชจ่้าย
อ่ืนๆ” ถา้นกัเรียนเป็นตองอ่อน นกัเรียนจะท าอยา่งไร  

ก.  ไป เพื่อความส าเร็จตอ้งพยายาม 

ข.  ไป เพราะตอ้งการเรียนใหจ้บแลว้จะน าความรู้ 
     มาพฒันาทอ้งถ่ินใหเ้จริญ 
ค.  ไป เพราะเม่ือเรียนจบแลว้ครอบครัวจะไดภ้าคภูมิใจ  
ง.  ไม่ไป เพราะคงเหน่ือยมาก การเรียน 

             ตกต ่าแน่นอน 

1 
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23. สุธิดามีความฝันจะเขา้เรียนคณะคณะแพทยศ์าสตร์  
 แต่สอบไม่ติด จึงเร่ิมตน้อ่านหนงัสือใหม่แมจ้ะไม่รู้วา่จะ
สอบไดห้รือไม่ก็ตาม พฤติกรรมของสุธิดาน่าจะตรงกบั 

ก.  ท าดีไม่เห็นเทวดาก็ตอ้งเห็นละ 
ข.  เร่ิมตน้ดีถือวา่ส าเร็จไปแลว้คร่ึงหน่ึง 
ค.  ความสามารถของคนเรา อยูท่ี่ตวัเราเอง 

      ง.  ความพยายามอยูท่ี่ไหนความส าเร็จอยู ่ท่ีนั้น 

1  

24. ขอ้ใดแตกต่าง 
ก.  ท าดีไม่เห็นเทวดาก็ตอ้งเห็นละ+ 

ข.  เร่ิมตน้ดีถือวา่ส าเร็จไปแลว้คร่ึงหน่ึง 
ค.  ความสามารถของคนเรา อยูท่ี่ตวัเราเอง 

   ง.  ความพยายามอยูท่ี่ไหนความส าเร็จ อยูท่ี่นั้น 

0.67 

 

25.   “ถา้ความทุกขไ์ม่เป็นท่ีรักชอบใจของสูเจา้แลว้  
 สูเจา้อยา่ได ้ก่อความทุกขใ์หแ้ก่ใครๆ เขาเป็นอนัขาด”   
ค ากล่าวน้ีใหค้ติในเร่ืองใด  

ก.  การมีเมตตาต่อผูอ่ื้น+ 

ข.  การอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข 
ค.  ทุกขมิ์ไดเ้ป็นท่ีปรารถนาของผูใ้ด 
ง.  การท าใหผู้อ่ื้นเป็นทุกขน์ั้นเป็นบาป 

0.67 

 

26.  “เด็กๆนอกจากจะตอ้งเรียนแลว้ ยงัตอ้งท างานและ 
ท าความดีดว้ย เพราะการท างานจะช่วยใหมี้ความสามารถ  
มีความขยนัอดทน พึ่งตนเองได ้ส่วนการท าความดีนั้น  
จะช่วยใหมี้ความสุขความเจริญทั้งน้ีป้องกนัตนไม่ใหต้กต ่า
ได”้  จากค ากล่าวน้ีส่ิงใดท่ีท าใหต้นเองไม่ตกต ่า 

ก. ความรู้  
ข. ความดี 

ค. ความขยนั  
ง. ความอดทน 
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27.  จากข่าวไทยรัฐ  วนัจนัทร์ท่ี 12 กรกฎาคม พ.ศ.2553 
  “นายอิสสระ กล่าววา่ จากการท่ีตนไปเยีย่มบา้นพกัเด็ก
และครอบครัว พบเด็ก อาย ุ13-14 ปีตั้งครรภ ์บางแห่งเจอ
แต่เด็กท่ีแม่ทิ้งไว ้บางแห่งเจอทั้งแม่และเด็ก   ล่าสุดท่ี จ.
ชลบุรี  ไดพ้บเด็กหญิง 13 ปีตั้งครรภ ์8 เดือน สอบถาม
พบวา่พอ่แม่แยกทางจึงอาศยัอยูก่บัป้า และพลาดท่าเสียตวั
ใหก้บัเพื่อน ม.4 ในขณะท่ีตวัเอง เรียนอยูม่.2 และเม่ือรู้วา่
ทอ้งไปหาแม่ก็ถูกไล่วา่ไม่ตอ้งมายุง่  ขณะท่ีป้าก็ไม่สามารถ 
ช่วยดูแลได ้ไม่กลา้ท าแทง้เพราะกลวัตาย ยงัดีท่ีมีความคิด
วา่เม่ือคลอดลูกแลว้จะกลบัไปเรียนต่อ”     จากขอ้ความ
ขา้งตน้ สังคมไทยก าลงัประสบปัญหาเร่ืองอะไร 

ก.  ปัญหาครอบครัวแตกแยก 

ข.  ปัญหาการเสียตวัในวยัเรียน 
ค.  ปัญหาเด็กตั้งครรภโ์ดยไม่พึงประสงค์+ 

ง.  ปัญหาบา้นพกัเด็กและครอบครัว ไม่เพียงพอ 

1  

28. “ปัจจุบนัประชาชนไดรั้บความเดือดร้อนจากเสียงดงั
ของรถจกัรยานยนตด์ดัแปลงโดยเฉพาะเวลากลางคืนเด็ก
วยัรุ่นจะน ารถมาแข่งกนัโดยไม่สนใจวา่ใครจะเดือดร้อน”
ถา้นกัเรียนเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการพฒันาสังคมและ
ความมัน่คงของมนุษย ์ นกัเรียนจะแกปั้ญหาน้ีอยา่งไร   

ก.  จดัสถานท่ีไวส้ าหรับแข่งรถจกัรยานยนต์ 

ข.  ตรวจระดบัความดงัของเสียง รถจกัรยานยนต์ 
ค.  ตรวจจบัถา้ไม่สวมหมวกกนัน็อกขณะขบั 
     รถจกัรยานยนต์ 
ง.  จบักลุ่มวยัรุ่นท่ีแข่งรถจกัรยานยนต ์บนถนนเวลา 
     กลางคืน 

0.67  
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29. พฤติกรรมใดมีความหมายตรงกบัการผดิวนิยัของ
นกัเรียน 

ก.  นอ้งเอเป็นคนหนา้ซ่ือใจคด 
ข.  นอ้งบีชอบพดูเร่ืองไร้สาระ 
ค. นอ้งซี เห็นการหนีเรียนเป็นเร่ืองสนุก 

      ง.  นอ้งดีเป็นคนท่ีชอบหลีกเล่ียงเวลาครูใหพ้ฒันา 
           หอ้งเรียน 

  

30.  “ในการท ากิจกรรมกลุ่มทุกคร้ังดารินไม่ส่งเสียดงั  ให้
ความร่วมมือกบัสมาชิกเม่ือมีการใหแ้สดงความคิดเห็น  ไม่ลุก
เดินในขณะท ากิจกรรม  เธอตั้งใจฟังครูบรรยายตลอดเวลา”  
ถา้นกัเรียนเป็นดาริน  ท าไมนกัเรียนจึงท าเช่นนั้น   

ก.  เป็นแบบอยา่งแก่หอ้งเรียนอ่ืน 
ข.  ใหไ้ดรั้บยกยอ่ง ชมเชยจากครู 
ค.  ไม่ใหเ้กิดความเสียหายแก่เพื่อน ในกลุ่ม 
ง.  เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยทั้งต่อหนา้  

           และลบัหลงั+ 

1  
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ตารางที ่13   น าเสนอ ผลการวเิคราะห์ความสอดคลอ้งความระหวา่งสถานการณ์กบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพล 
                    ต่อความฉลาดทางจริยธรรม 
 

ขอ้ สถานการณ์ IOC สถานการณ์ท่ีตอ้งปรับปรุง 
1 ครอบครัวของนกัเรียนมีรายไดแ้น่นอน 1  

2 
นกัเรียนไม่มีปัญหาเก่ียวกบัค่าใชจ่้ายเร่ืองอาหาร
กลางวนั 

1  

3 
ครอบครัวของนกัเรียนมีเคร่ืองอ านวยความสะดวก
เช่นหมอ้หุงขา้ว  ตูเ้ยน็ โทรทศัน์ อยา่งพอเพียง 

1  

4 
ผูป้กครองของนกัเรียนตอ้งหางานพิเศษเพื่อเพิ่ม
รายไดม้าจุนเจือครอบครัว 

1  

5 
ครอบครัวของนกัเรียนจ าเป็นตอ้งยมืเงินจากคนอ่ืน
หรือญาติพี่นอ้ง 

1  

6 ครอบครัวของนกัเรียนกินขา้วนอกบา้นเป็นประจ า 1  
7 เน้ือเพลงจากเทป ซีดีมกัใชถ้อ้ยค าสุภาพ 1  

8 
นกักีฬาในโทรทศัน์ท่ีนกัเรียนพบเห็น  
มกัท าผดิกติกาบ่อย ๆ 

1  

9 ดาราในละครโทรทศัน์ มกัแต่งกายไม่สุภาพ 1  
10 ในละครโทรทศัน์ มกัมีการฆ่าฟันอยา่งดุร้าย 1  
11 ภาพยนตร์จีนการพิพากษาคดีเพื่อใหเ้กิดความยติุธรรม 1  

12 
เม่ือท าลายลา้งศตัรูในเกมคอมพิวเตอร์ไดข้า้พเจา้
รู้สึกภูมิใจ 

1  

13 เพื่อนบา้นของขา้พเจา้เป็นครอบครัวท่ีรักใคร่กนั 1  

14 
ขา้พเจา้เคยเห็นลูกคนขา้งบา้นถูกพอ่ลงโทษ 
ดว้ยวธีิท่ีรุนแรง 

1 
 

15 ขา้พเจา้มีความสุขท่ีเห็นคุณยายหนา้บา้นตกับาตร
ทุกเชา้ 

1 
 

16 เพื่อนบา้นของขา้พเจา้มีรายไดน้อ้ยตอ้งกูย้มืบ่อย ๆ 1  
17 เพื่อนบา้นของขา้พเจา้แบ่งปันอาหารมาใหอ้ยูเ่สมอ 1  
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ขอ้ สถานการณ์ IOC สถานการณ์ท่ีตอ้งปรับปรุง 

18 
เพื่อนบา้นของขา้พเจา้เป็นคนพดูจาสุภาพและมี
อธัยาศยัไมตรี 

1  

19 
บุคคลในครอบครัวเป็นท่ีปรึกษาท่ีดีเม่ือนกัเรียน
ตอ้งการ 

1  

20 ช่วยเหลือพี่นอ้งหรือครอบครัวในเร่ืองต่าง  ๆ 1  
21 เม่ือพบเจอเร่ืองต่ืนเตน้ ก็จะเล่าใหผู้ป้กครองฟัง 1  

22 
ยามเจบ็ป่วย ผูป้กครองจะสังเกตเห็นโดยนกัเรียน
ไม่ตอ้งบอก 

1  

23 
ท ากิจกรรมร่วมกบัผูป้กครอง เช่น เล่นกีฬา  
ปลูกตน้ไม ้เป็นตน้ 

1  

24 
ผูป้กครองใหร้างวลัหรือค าชมเชย เม่ือนกัเรียนท า
ส่ิงต่าง ๆ ส าเร็จ 

1  

25 พอ่แม่สนใจเร่ืองการคบเพื่อนของขา้พเจา้ 1  
26 พอ่แม่สอนใหเ้ป็นคนสุภาพอ่อนโยนต่อผูอ่ื้น  1  
27 พอ่แม่พาขา้พเจา้ไปเท่ียวในโอกาสท่ีส าคญั 1  
28 พอ่แม่สนใจในการเลือกแต่งกายของขา้พเจา้ 1  
29 เม่ือขา้พเจา้ท าผดิกฎระเบียบของครอบครัว พอ่แม่

จะอธิบายความผดิก่อนแลว้ค่อยลงโทษ 
1  

30 ขา้พเจา้พดูคุยปรึกษากบัพอ่แม่ เม่ือมีเร่ือง 
ไม่สบายใจ 

1  

31 ขา้พเจา้รู้สึกวา่ไดรั้บความรักจากทุกคนในบา้น 1  
32 เม่ือขา้พเจา้แจง้ผลการเรียนใหท้ราบ พอ่แม่ 

จะชมเชย 
1  

33 พอ่แม่ใหค้วามสนใจในการท าการบา้นของขา้พเจา้ 1  
34 พอ่แม่ยอมรับในความสามารถของขา้พเจา้ 1  
35 ขา้พเจา้มกัไดรั้บการใหก้ าลงัใจเวลาท่ีท างาน 

อยูเ่สมอ 
1  

36 ถา้ขา้พเจา้ขอความช่วยเหลือไม่วา่เร่ืองใดก็ตามพอ่
แม่จะใหค้วามช่วยเหลือเป็นอยา่งดี 

1  
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ขอ้ สถานการณ์ IOC สถานการณ์ท่ีตอ้งปรับปรุง 
37 ขา้พเจา้มีเพื่อนท่ีสามารถปรึกษาปัญหาไดทุ้กเร่ือง 1  
38 ขา้พเจา้มีเพื่อนท่ีด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ 

ไดห้ลายคน 
1  

39 เพื่อนสนิทขา้พเจา้เป็นคนซ่ือสัตย  ์ 1  
40 เพื่อนสนิทของขา้พเจา้ไม่ชกัชวนท าในส่ิงท่ีผดิกฎ

หรือระเบียบ 
1  

 เพื่อนขา้พเจา้ไม่เขา้ขา้งขา้พเจา้  ถา้รู้วา่ 
ขา้พเจา้เป็นคนผดิ 

1  

41 เพื่อนขา้พเจา้ใหค้วามร่วมมือในการท างานกลุ่ม
อยา่งเตม็ใจ 

1  

42 
ขา้พเจา้คิดวา่เพื่อนท่ีชวนไปด่ืมเหลา้เบียร์ไม่เป็น
เพื่อนแท ้

1  

43 ครูแสดงความเป็นกนัเองกบันกัเรียนทุกคน 1  

44 
เม่ือนกัเรียนขาดเรียน ครูจะซกัถามถึงสาเหตุ 
การขาดเรียน 

1  

45 
ครูเปิดโอกาสใหน้กัเรียนแสดงความคิดเห็น 
ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

1  

46 
ครูไม่เช่ือค าฟ้องของนกัเรียนคนใดคนหน่ึง 
จนกวา่จะแน่ใจวา่เป็นความจริง 

1  

47 
นกัเรียนมีส่วนร่วมในการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน 
ในชั้นเรียน 

1  

48 
ครูมุ่งแต่สอนมากเกินไป โดยไม่ค  านึงถึงความ
พร้อมของนกัเรียน 

1  

49 นกัเรียนและเพื่อนๆ มีส่วนร่วมในการก าหนด
กติกาของหอ้งเรียน 

1  

50 ฉนัไม่อยากเรียน เพราะบรรยากาศในหอ้งเรียน 
ดูสับสนวุน่วาย 

1  

51 ฉนัสามารถออกจากหอ้งเรียนโดยท่ีไม่ตอ้ง 
ขออนุญาตครู 

1  
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ขอ้ สถานการณ์ IOC สถานการณ์ท่ีตอ้งปรับปรุง 
52 โรงเรียนไดมี้การจดักิจกรรมส่งเสริมความสะอาด 1  
53 โรงเรียนไดมี้การจดักิจกรรมสวดมนตไ์หวพ้ระ

ทุกวนัศุกร์ 
1  

54 นกัเรียนไปร่วมพฒันาวดัเน่ืองในวนัส าคญั 
ทางศาสนา 

1  

55 โรงเรียนจดักิจกรรมค่ายพุทธบุตร 1  
56 ครูอบรมจริยธรรมใหก้บัเด็กอยา่งสม ่าเสมอ 1  
57 โรงเรียนจดักิจกรรมท่ีสนบัสนุนจริยธรรม 

เช่นตกับาตร 
1  

58 นกัเรียนช่วยกนัจดัป้ายนิเทศในวนัส าคญั 
ทางศาสนา 

1  

59 นกัเรียนจะบนัทึกความดีเอาไวใ้นสมุดบนัทึก
ความดี 

1  

60 นกัเรียนเป็นเครือข่ายอาสาสมคัรเพื่อดูแล 
ช่วยเหลือเพื่อนนกัเรียน 

1  
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ตารางที ่14 น าเสนอค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ ค่าความเท่ียง ของแบบวดัความฉลาดทางจริยธรรม   
 
ขอ้ อ านาจจ าแนก ขอ้ อ านาจจ าแนก ขอ้ อ านาจจ าแนก ขอ้ อ านาจจ าแนก 
1. 0.79 14. 0.72 27. 0.81 40. 0.51 
2. 0.81 15. 0.63 28. 0.68 41. 0.83 
3. 0.80 16. 0.98 29. 0.68 42. 0.75 
4. 0.78 17. 0.43 30. 0.49 43. 0.54 
5. 0.86 18. 0.89 31. 0.86 44. 0.67 
6. 0.55 19. 0.47 32. 0.74 45. 0.55 
7. 0.59 20. 0.40 33. 0.71 46. 0.50 
8. 0.78 21. 0.75 34. 0.76 47. 0.40 
9. 0.64 22. 0.54 35. 0.74 48. 0.48 

10. 0.62 23. 0.41 36. 0.62 49. 0.51 
11. 0.61 24. 0.81 37. 0.69 50. 0.61 
12. 0.42 25. 0.71 38. 0.48 ค่าอ านาจจ าแนก 0.40 - 0.98 
13. 0.60 26. 0.65 39. 0.59 ความเท่ียงทั้งฉบบัเท่ากบั 0.95 
 
ตารางที ่15   น าเสนอค่าความยากง่าย ค่าความเท่ียง ของการคิดวเิคราะห์ 
 
ขอ้ ความ 

ยากง่าย 
อ านาจ
จ าแนก 

ขอ้ ความ 
ยากง่าย 

อ านาจ
จ าแนก 

ขอ้ ความ 
ยากง่าย 

อ านาจ
จ าแนก 

1. 0.47 0.45 7. 0.74 0.82 13. 0.70 0.40 
2. 0.51 0.45 8. 0.74 0.47 14. 0. 76 0.58 
3. 0.44 0.46 9. 0.79 0.45 15. 0.55 0.76 
4. 0.59 0.49 10. 0.68 0.45    
5. 0.50 0.45 11. 0.59 0.40 ค่าความยากง่าย 0.44 - 0.79   
6. 0.76 0.82 12. 0.75 0.58 ค่าอ านาจจ าแนก  0.40 - 0.82    

 ความเท่ียงทั้งฉบบัเท่ากบั 0.77 
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ตารางที ่16  น าเสนอค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ ค่าความเท่ียง ของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความฉลาด 
               ทางจริยธรรม ดา้นสภาพแวดลอ้มทางบา้น 
 
ขอ้ อ านาจจ าแนก ขอ้ อ านาจจ าแนก ขอ้ อ านาจจ าแนก ขอ้ อ านาจจ าแนก 
1. 0.47 9. 0.68 17. 0.54 25. 0.68 
2. 0.49 10. 0.47 18. 0.44 26. 0.55 
3. 0.56 11. 0.68 19. 0.54 27. 0.42 
4. 0.92 12. 0.42 20. 0.64 28. 0.69 
5. 0.43 13. 0.79 21. 0.45 29. 0.63 
6. 0.80 14. 0.58 22. 0.48 30. 0.62 
7. 0.90 15. 0.56 23. 0.52 ค่าอ านาจจ าแนก 0.41 - 0.92 
8. 0.42 16. 0.41 24. 0.66 ความเท่ียงทั้งฉบบัเท่ากบั 0.76 

 
 

ตารางที ่17  น าเสนอค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ ค่าความเท่ียง ของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความฉลาด 
               ทางจริยธรรม ดา้นสภาพแวดลอ้มทางโรงเรียน 
 
ขอ้ อ านาจจ าแนก ขอ้ อ านาจจ าแนก ขอ้ อ านาจจ าแนก ขอ้ อ านาจจ าแนก 
1. 0.54 6. 0.50 11. 0.77 16. 0. 76 
2. 0.51 7. 0.76 12. 0.68 17. 0.70 
3. 0.44 8. 0.74 13. 0.59 18. 0.55 
4. 0.59 9. 0.74 14. 0.75 ค่าอ านาจจ าแนก  0.44 - 0.79     
5. 0.59 10. 0.79 15. 0.70 ความเท่ียงทั้งฉบบัเท่ากบั 0.92 

 
 
 


