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  การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาแบบทดสอบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความสามัคค ี 

และตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบที่สรางข้ึน  ในดานอํานาจจําแนก  ความเที่ยงตรง  ความ

เชื่อมั่น  และเปรียบเทียบเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความสามัคคีที่มีเพศและระดับชั้นแตกตางกัน  โดย

กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชวงชั้นที่ 4 ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพัทลุง  ภาคเรียนที่ 

2    ปการศึกษา 2550  จํานวน  806 คน  ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบแบงชั้นสองข้ันตอน  (Two – Stage  

Stratified  Random  Sampling )  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  เปนแบบทดสอบวัดเหตุผลเชิง

จริยธรรมดานความสามัคคีที่ผูวิจัยสรางขึ้น  ซึ่งมีลักษณะเปนสถานการณ 3 ตัวเลือก  จํานวน 40 ขอ 

  ผลการวิจัยสรุปได  ดังนี้ 

   1.  ดานการพัฒนาแบบทดสอบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความสามัคคีสําหรับนักเรียนชวง

ชั้นที่ 4   

  แบบทดสอบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความสามัคคี  จํานวน 40 ขอ มีคุณภาพดังนี้ 

   1.1 คาอํานาจจําแนกอยูระหวาง .282 – .468    

   1.2 คาความเท่ียงตรงเชิงโครงสรางของแบบทดสอบ  ดวยวิธีการหาความสัมพันธ

ระหวางแบบทดสอบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความสามัคคีที่ผูวิจัยสรางข้ึนกับแบบทดสอบที่ผาน

การตรวจสอบคุณภาพแลวของพระมหาคารม  เกิดมี   มีคาเทากับ .914      

   1.3 คาความเช่ือม่ันของแบบทดสอบ 

    1.3.1  ดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา ( α – Coefficient ) ของครอนบาค 

(Cronbach)   มีคาเทากับ .896   

    1.3.2 ดวยวิธีการวิเคราะหความแปรปรวนของฮอยท (Hoyt’s Analysis of 

Variance)   มีคาเทากับ .894 

 2.  ดานการศึกษาเปรียบเทียบเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความสามัคคีของนักเรียน  ชวงชั้นที ่4 

ที่มีเพศตางกันและระดับชั้นตางกัน  

     พบวา  นักเรียนที่มีเพศแตกตางกันมีเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความสามัคคีแตกตางกัน

อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ   นักเรียนที่มีระดับชั้นแตกตางกันมีเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความสามัคคี



 

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และไมพบปฏิสัมพันธที่เกิดจากความแตกตาง

ระหวางเพศกับระดับชั้นของนักเรียนที่สงผลรวมกันตอระดับเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความสามัคคี 
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  The purpose of this research was developed The Moral Reasoning Test for Unity for 

foruth level students  Test and quality of test were examined discrimination index , construct  

validity , reliability and compare the moral reasoning level of students according to gender 

and grade.  The samples consist of 806 foruth level students in the 2nd semester of the 2007 

academic year from  Phattalung Province.  The sample was acquired by Two-stage Random 

Sampling.  Test created by researcher comprised of 3 selective situation overall this test 40 

items.  The statistics used in data analyses were Two-way ANOVA.   

  The research findings were as follows. 

   1. The result of developed The Moral Resoning Test for Unity. 

     1.1  Moral Reasoning Test  The discrimination index were .282  to .468. 

          2.2 Construct validity of Moral Reasoning  Through correlated Qualitative 

Test  were  .914 

     2.3 The reliability of Moral Reasoning Test analyzed by Cronbach’s Alpha 

Coefficient  were .896  and  Hoyt’s Analysis of Variance  were .894    

   2. The result of compare the moral reasoning of students according to gender 

and grade. 

        There were significantly no difference in the moral reasoning by male and 

female students.  And there were significantly  difference in the moral reasoning level at the 

.01 level as perceived by students who had different grade. And there was no interaction 

between gender and age.   
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ประกาศคุณูปการ 
 

  ปริญญานิพนธฉบับนี้  สําเร็จลงไดดวยความอนุเคราะหจากรองศาสตราจารยชูศรี  วงศรัตนะ

ประธานควบคุมปริญญานิพนธ  และอาจารยชวลิต  รวยอาจิณ  กรรมการควบคุมปริญญานิพนธที่ได

กรุณาใหความรู  คําแนะนํา  ขอคิดเห็นและชวยแกไขขอบกพรองตางๆ  ดวยความเอาใจใส                

เปนอยางดี  สวนการสอบปากเปลาปริญญานิพนธไดรับคําแนะนําและขอเสนอแนะเพ่ิมเติม                         

อันเปนประโยชนในการทําปริญญานิพนธใหมีความสมบูรณย่ิงข้ึนจากรองศาสตราจารยนิภา           

ศรีไพโรจน และ ผูชวยศาสตราจารยระวีวรรณ  พันธพานิช  ผู วิจัยขอกราบขอบพระคุณเปน          

อยางสูง 

  ขอกราบขอบพระคุณ  ดร. ทศวร  มณีศรีขํา , อาจารย ดร.พาสนา  จุลรัตน , อาจารยพนา  

จินดาศรี ,  อาจารยอาฟฟ ลาเตะ  และอาจารยจิระวัฒน  ตันสกุล  ที่เปนผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบ

คุณภาพเครื่องมือ  และใหขอเสนอแนะอันเปนประโยชนตอการปรับปรุงและแกไขเครื่องมือใหมีความ

เที่ยงตรงในการวัดย่ิงข้ึน 

  ขอกราบขอบพระคุณผูบริหารสถานศึกษา  คณาจารย  และนักเรียนในโรงเรียนสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพัทลุง  ที่เปนกลุมตัวอยางสําหรับการวิจัยครั้งนี้  และผูที่มีสวนเก่ียวของ

ทุกทานที่ใหความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 

  ขอกราบขอบพระคุณ คุณพอ  คุณแม  รวมถึงพ่ีๆ นองๆ และขอขอบคุณนิสิตเอกการวัดผล

การศึกษาทุกทาน สําหรับกําลังกายและกําลังใจในที่ทําใหการทําปริญญานิพนธนี้สําเร็จไปไดดวยดี 

คุณประโยชนในงานวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยขอมอบใหแดบิดา มารดา และอาจารยที่อบรมสั่งสอน  

ปลูกฝงคุณงามความดี  ตลอดจนประสิทธิ์ประสาทวิทยาการความรูใหผูวิจัยประสบความสําเร็จ                

ในการศึกษาครั้งนี้ 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 

ภูมิหลัง 
 ในภาวะที่บานเมืองปกติสุขหรือรุงเรือง  นอยคนนักที่จะยอมรับวาปญหาดานคุณธรรมและ

จริยธรรมจะเปนแรงผลักดันใหเกิดการเปล่ียนแปลงดานตาง ๆ ได  ดังเชน  ในกรณีของประเทศไทย

ในชวง  4-6  ปที่ผานมา  ทุกคนตางเห็นตรงกันวาปญหาทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับประเทศขณะน้ีลวน

แลวแตเปนปญหาเนื่องมาจากความตกต่ําทางจริยธรรมและคุณธรรมของผูคนในสังคมแทบ

ทั้งสิ้น  (ดิเรก พรสีมา.  2543: 18-20)  เนื่องจากถาเรามองไปในอดีตจะพบวา  คนไทยในอดีต      

เกรงกลัวตอบาป  เปนคนซื่อสัตย  มีน้ําใจ  รักใครสามัคคีกัน  ขยัน  อดทน  ไมฟุงเฟอเหอเหิมจนเกินตัว  

เปนคนมีจริยวัตรอันงดงามทั้งดานการแตงกาย  การเดิน  การน่ัง  การนอน  การพูดจา  การแสดงออก

ลวนแฝงไปดวยความงดงามนารัก  จากการที่วัฒนธรรมบริโภคและวัตถุนิยมของตะวันตกไหลบาเขา

มาทับถมคุณธรรมและจริยธรรมที่เราเคยเชื่อวาเปนสิ่งที่งดงาม  ทําใหสังคมไทยเกิดความสับสน

วุนวาย  คนในประเทศตกเปนทาสของวัตถุหลงใหลกับการบริโภค  ไมไดคํานึงถึงระเบียบ  กฎเกณฑ  

ศีลธรรม  ความดีงาม  ไมมีความรับผิดชอบตอหนาที่  เห็นแกตัว  เอารัดเอาเปรียบ  ขาดความรัก  

ความสามัคคีและความเห็นอกเห็นใจกัน  ซึ่งปญหาเหลานี้มีผลกระทบตอความม่ันคงและการพัฒนา

ประเทศ  ซึ่งสอดคลองกับคํากลาวที่วา “ชาติของเรากําลังลมละลายและตองการการกอบกู

วิกฤตการณทางเศรษฐกิจเทา ๆ กับที่กําลังปวยหนักทางสังคมและจริยธรรม  ซึ่งตองการเยียวยาอยาง

เรงดวน”  (สิปปนนท เกตุทัด.  2541: 7-8)  

 การพัฒนาประเทศใหมีความเจริญกาวหนาทันตอการเปล่ียนแปลงของโลก  ส่ิงที่ตองคํานึง

เปนอันดับแรกคือ การพัฒนาคนใหมีคุณภาพเพราะคนเปนปจจัยที่สําคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศ  

การพัฒนาคนควรครอบคลุมถึงความรูสึกนึกคิดที่ดีงาม  ความมีสุนทรียะและเนนดานจริยธรรม            

เปนสําคัญ  ทั้งนี้เพราะประเทศใดท่ีประชากรมีจริยธรรมสูงประเทศน้ันก็จะพัฒนาไปอยางรวดเร็ว  

ดังนั้น การปลูกฝงจริยธรรมใหกับประชากรจึงเปนเรื่องสําคัญ  ที่ผานมาการจัดการศึกษาเปนเครื่องมือ

ในการพัฒนาจริยธรรม อันเปนพ้ืนฐานสําคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิต  เปาหมายที่สําคัญ           

คือ  การมีสังคมที่พึงปรารถนา  ครอบครัวที่อบอุน  ชุมชนที่เขมแข็งและประเทศชาติที่มั่นคง                    

ในการพัฒนาคนใหบรรลุเปาหมายดังกลาวตองมีวิสัยทัศนในการพัฒนาคนใหมีความสุข มีศีลธรรม       

มีการศึกษา  มีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคม  มีระเบียบวินัย  เห็นคุณคาในศาสนา  ประเพณี          

และวัฒนธรรมไทย  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2540: 1)  สอดคลองกับคํากลาว

ของพระมหาอุเทน  ปญญาปริทัตต  (2546: 1) ที่วา ในการพัฒนาชาติ  บานเมือง  การพัฒนาคน     
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ถือเปนภารกิจสําคัญย่ิงจะตองพัฒนาคนใหดีและมีคุณธรรมเสียกอน  จึงคอยหันไปพัฒนาคนใหเกง

และมีคุณภาพ   คุณธรรมจริยธรรมจะตองปลูกฝงหลอหลอมตั้งแตเบ้ืองตน  โดยมุงไปที่เด็กที่กําลัง

เติบโตเปนกําลังในอนาคตของชาติบานเมือง ทําอยางไรจึงจะทําใหเด็กดีและมีคุณธรรม ตามมาดวย

เกงและมีคุณภาพ  นักเรียนคือผูที่มีบทบาทสําคัญตอโรงเรียน  นักเรียนจะตองมีความงดงามทางดาน

คุณธรรมจริยธรรมเปนแบบอยางใหแกโรงเรียนไดดวย  พรอมทั้งทําหนาที่นักเรียนตัวอยางที่ดี        

แหงความสําเร็จ  ซึ่งสําเร็จทั้งทางดานดี  มีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณภาพเปนประโยชนใหแก

ประเทศชาติพัฒนาบานเมืองตอไป  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนใหสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมได

อยางมีความสุขโดยผานกระบวนการทางการศึกษานั้นอยูบนหลักการที่เปนการพัฒนาที่สมบูรณ    

รอบดานทั้งรางกาย  จิตใจ  สติปญญาและสังคมอีกทั้งเพียบพรอมดานคุณธรรม จริยธรรมและ

วัฒนธรรมในการอยูรวมกับผูอ่ืนอีกดวย  เม่ือเปนศูนยกลางของการพัฒนาโดยผานทางการศึกษา  

บทบาทของการศึกษาจึงไมเพียงเปนเครื่องมือในการพัฒนาเทานั้น  แตเปนทั้งตัวการสําคัญในการ

พัฒนาโดยตรงและเปนผลของการพัฒนาอีกดวย (วราคม ทีสุกะ.  2543: 109-110)  

 รัฐบาลไดกําหนดแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช  2540  มุงใหการศึกษาเปนการ

พัฒนาบุคคลใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค  ใฝการเรียนรู  มีระเบียบวินัยและมีจริยธรรมในการอยู

รวมกับผูอื่นในสังคม  (สํานักงานคณะกรรมการศึกษาแหงชาติ.  2540:  57)  และเมื่อพิจารณา

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช  2542  หมวด  1  บททั่วไป  ไดกําหนดความมุงหมาย  

และหลักการในมาตรา  6  วา  การจัดการศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ

ทั้งรางกาย  จิตใจ  สติปญญา  ความรูและคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต  

สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข  (ธีรพล อรุณกสิกร และคณะ.  2542: 14)  ดังนั้นเห็นไดวา  

การจัดการศึกษาและการใหความรูแกประชาชนเปนสิ่งสําคัญมาก  เนื่องจากถาคนมีความรูดี  การ

ปฏิบัติหนาที่ก็มีโอกาสประสบความสําเร็จสูง  แตส่ิงที่สําคัญจะขาดไมไดคือ  จะตองมีความรูควบคู  

กับคุณธรรมจริยธรรมเพราะความรูและวิทยาการทั้งปวงไมชวยใหคนเปนคนโดยสมบูรณได  แตการ

พัฒนาดานที่สําคัญที่สุดคือ  การปลูกฝงใหเปนพลเมืองดี  มีคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือกอใหเกิดความสงบ

สุขในสังคม  กระทําหนาที่เพ่ือความเจริญกาวหนาของประเทศชาติ  ดังนั้นจริยธรรมเปนสิ่งที่ควร

สงเสริมอยางย่ิงในสังคมปจุบัน  โดยเฉพาะจริยธรรมแหงการรวมมือหรือการเปนไมตรีตอกัน  เรียกวา  

ความสามัคคี  ซึ่งเปนองคประกอบที่สําคัญของบุคลิกภาพแบบประชาธิปไตย  เพราะเม่ือเกิดจริยธรรม

นี้แลวยอมทําใหสังคมแนนแฟน  ซึ่งการสมัครสมานสามัคคีของบุคคลยอมจะนําความสําเร็จ           

มาสูกิจกรรมตาง ๆ  ที่ประกอบรวมกันทั้งระดับกลุมยอยจนถึงระดับชาติ   

 การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในสังคมนั้นควรรีบปลูกฝงและสงเสริมจริยธรรมตั้งแต     

ตอนวัยเด็ก  ทั้งนี้  เนื่องจากเด็กเปนวัยที่งายตอการปลูกฝงเพราะเด็กยังเปน  “ไมออนดัดงาย”           
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การพัฒนาทางจริยธรรมในบุคคลนั้นจะพัฒนาไปถึงจุดคงที่เริ่มตั้งแตวัยรุนตอนตนและคงระดับ

จริยธรรมนี้ไวจนเปนผูใหญ  การปฏิบัติการตอเด็กอยางเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก  โดยเฉพาะ

พัฒนาการทางจิตใจของเด็กเล็กและเด็กโต  เปนการปองกันที่จะเกิดข้ึนเม่ือเขาสูวัยผูใหญได         

(ดวงเดือน พันธุมนาวิน. 2527: 27)  ดังนั้น  สถาบันการศึกษาซ่ึงเปนหนวยงานของรัฐบาล  จึงมี

บทบาทสําคัญอยางย่ิงในการพัฒนาเด็กหรือเยาวชน  โดยเฉพาะการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา       

ซึ่ง เปนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่ มุ งพัฒนาผู เรียนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีพรอมที่จะทําประโยชน               

แกสังคมตามบทบาทหนาที่ของตนในฐานะพลเมืองดี  โรงเรียนจึงไดจัดใหมีการเรียนการสอนวิชา    

จริยศึกษาไวในหลักสูตรมัธยมศึกษาภายใตกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  เพราะจริยธรรม        

เปนลักษณะที่สําคัญของบุคคล  ซึ่งประกอบดวยความรูเชิงจริยธรรม  เจตคติเชิงจริยธรรม  เหตุผล   

เชิงจริยธรรมและพฤติกรรมเชิงจริยธรรม  ซึ่งเหตุผลเชิงจริยธรรมและพฤติกรรมเชิงจริยธรรม     

สามารถนําไปสูการแสดงออกหรือพฤติกรรมการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมสอดคลองกับ  โคลเบอรก  

(Kohlbreg.  1976:  58 - 63)  กลาวไววา  เหตุผลเชิงจริยธรรมของบุคคลมีความสัมพันธกับพฤติกรรม

ประเภทตาง ๆ ของบุคคลน้ัน ๆ เปนสําคัญ  และการปลูกฝงจริยธรรมแกเด็กจะบรรลุเปาหมายไดนั้น  

มีอยูวิธีการเดียว  คือ  การสอนใหมีหลักในการตัดสินใจทางจริยธรรมที่ถูกตอง  เพราะถาเขามีหลัก    

ในการตัดสินใจทางจริยธรรมถูกตองแลวจะทําใหเขาสามารถแกปญหาทางจริยธรรมของตนเองได  

หลักทางจริยธรรมนี้เรียกวา  ความสามารถในการใหเหตุผลเชิงจริยธรรม      

 จากปญหาและความสําคัญดังที่กลาวมา  ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาและพัฒนา

แบบทดสอบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความสามัคคี  สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่  4  ในจังหวัดพัทลุง  

เพ่ือเปนแนวทางในการสรางแบบทดสอบและนําไปใชประโยชนในการสงเสริมและพัฒนานักเรียนให

เปนผูมีจริยธรรมดานความสามัคคีใหเหมาะสมย่ิงข้ึน 

 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้  มีความมุงหมายหลักเพ่ือพัฒนาแบบทดสอบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมดาน

ความสามัคคี  สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่  4   โดยมีความมุงหมายเฉพาะคือ 

  1. เพ่ือพัฒนาแบบทดสอบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความสามัคคี  สําหรับนักเรียนชวง

ชั้นที่  4  ที่มีคุณภาพ 

  2. เพ่ือเปรียบเทียบเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความสามัคคีของนักเรียนที่มีเพศกับระดับชั้น

ที่แตกตางกัน 

  3. เพ่ือศึกษาผลปฏิสัมพันธระหวางเพศกับระดับชั้นที่สงผลตอเหตุผลเชิงจริยธรรมดาน

ความสามัคคี 
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ความสําคัญของการวิจัย 
             ผลจากการศึกษาคนควาทําใหไดแบบทดสอบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความสามัคคี  ของ

นักเรียนชวงชั้นที่  4   ที่มีคุณภาพซ่ึงจะเปนประโยชนตอผูบริหารการศึกษา  ครูผูสอน  ตลอดจนบิดา

มารดา  และผูปกครองในการนําผลที่ ไดจากการวัดไปใชเปนแนวทางในการปลูกฝงพัฒนา           

ความสามัคคีของนักเรียน  และเปนแนวทางในการพัฒนาแบบทดสอบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรม        

ดานความสามัคคีสําหรับนักเรียนในชวงชั้นอื่น ๆ ตอไป  

 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
  ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนระดับชวงชั้นที่  4  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา  

2550  ของโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพัทลุง  สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  จํานวนโรงเรียน  28  โรง  นักเรียน  7,851  คน   จัดแบงตามขนาดของโรงเรียน

ได  3  ขนาด  คือ  โรงเรียนขนาดเล็ก  จํานวน 15 โรงเรียน  โรงเรียนขนาดกลาง จํานวน  7 โรงเรียน 

และโรงเรียนขนาดใหญ  จํานวน  6  โรงเรียน 
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย        
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  เปนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  ชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 5  และชั้นมัธยมศึกษาปที่  6   ภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา  2550  สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาพัทลุง  มีจํานวน  806  คน  จําแนกเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  4  จํานวน  250  

คน  เพศชาย  117 คน  เพศหญิง  133  คน  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  5  จํานวน  267 คน          

เพศชาย  125 คน  เพศหญิง  142  คน  และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  6  จํานวน  289  คน  เพศชาย  

136 คน  เพศหญิง  153  คน  ที่ไดมาจากการสุมแบบแบงชั้นสองขั้นตอน (Two – Stage Stratified 

Random  Sampling )               
 ตัวแปรที่ศึกษา  
  ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยจําแนกตัวแปรท่ีศึกษาดังนี้ 

   1.  ตัวแปรท่ีศึกษาดานคุณภาพของแบบทดสอบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความ

สามัคคี  ไดแก 

    1.1   อํานาจจาํแนก 

    1.2   ความเทีย่งตรงเชงิโครงสราง 

    1.3   ความเชือ่มั่น 
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   2.  ตัวแปรที่ใชในการศึกษาเปรียบเทียบ  ไดแก 

    2.1  ตัวแปรอิสระ คือ 

     2.1.1  เพศ  จําแนกเปน 

      1)  เพศชาย 

             2)  เพศหญิง 

     2.2.2  ระดับชั้น  จําแนกเปน 

              1)  ชั้นมัธยมศึกษาปที่  4 

              2)  ชั้นมัธยมศึกษาปที่  5 

              3)  ชั้นมัธยมศึกษาปที่  6 

    2.2  ตัวแปรตาม  คือ  เหตุผลเชิงจริยธรรมดานความสามัคคี 

 
 นิยามศัพทเฉพาะ 
  1.  เหตุผลเชิงจริยธรรม  หมายถึง  การเลือกที่จะกระทําหรือเลือกที่จะไมกระทํา

พฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่งในสถานการณนั้น  เหตุผลนี้จะแสดงถึงแรงจูงใจที่อยูเบ้ืองหลังการกระทํา

ตางๆ ของบุคคล   

  2.  ความสามัคคี  หมายถึง  การรวมกําลังเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน  เพ่ือทํางานอยางใด

อยางหนึ่งใหสําเร็จตามความตองการของกลุมหรือสังคม  และกําลังที่รวมกันนั้นเปนกําลังกาย  กําลัง

ความคิด  กําลังความรู  กําลังความสามารถ  รวมกันทํางานดวยความกลมเกลียว  โดยไมมีการ

ทะเลาะ  คิดทําลายหรือแกงแยงชิงดีกัน  ซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้ 

   2.1  การรวมมือกันทํางาน  หมายถึง  การรวมกําลังเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน  กําลังที่

รวมกันเปนไดทั้ง  กําลังกาย  กําลังความคิด  ความสามารถท่ีจะทํากิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งใหสําเร็จ

ลุลวงอยางมีประสิทธิภาพ 

            2.2  ความมีน้ําหนึ่งใจเดียวกันระหวางบุคคลในกลุม  หมายถึง    ความพรอมเพรียง

ของบุคคลในกลุมที่จะใหความชวยเหลือเก้ือกูลระหวางกลุม  ทั้งดานกําลังกาย  กําลังใจ  กําลัง

ความคิด  และกําลังทรัพย  โดยการชวยเหลือนี้ไมทําใหเกิดความเดือดรอนตอบุคคลอื่น 

                      2.3  ความรับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากสวนรวม  หมายถึง  การท่ีบุคคล

ทํากิจกรรมของสวนรวมดวยความสนใจ  ดวยความตั้งใจ  โดยแสดงออกมาในรูปการปฏิบัติงานที่

ไดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถดวยความเอาใจใส 
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                      2.4  การรูจักประสานประโยชนโดยเห็นแกประโยชนสวนรวมเปนที่ตั้ง  หมายถึง  การ

รวมกันสรางประโยชนเพ่ือความสุข  รวมมือกันทํากิจกรรมใหสําเร็จลุลวง  โดยเห็นแกประโยชน

สวนรวมมากกวาสวนตน 

  3.  แบบทดสอบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความสามัคคี  หมายถึง  เครื่องมือที่ใช

วัดเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความสามัคคี  สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่  4  ซึ่งสรางโดยยึดหลักการใช

เหตุผลเชิงจริยธรรมตามทฤษฎีของโคลเบอรก  ซึ่งแบงออกเปน  3 ระดับ  6 ข้ัน  ดังนี้ 

   ระดับที่ 1   ระดับกอนกฎเกณฑ 

    ข้ันที่ 1   ใชหลักการเช่ือฟงเพ่ือหลีกเล่ียงการถูกลงโทษ  หมายถึง  ข้ันที่บุคคลมุง

ที่จะไมใหตนเองถูกลงโทษทางกาย  เพราะกลัวความเจ็บปวดที่ไดรับและยอมทําตามคําสั่งผูใหญ  

เพราะเปนผูมีอํานาจเหนือตน 

    ข้ันที่ 2   ใชหลักการแสวงหารางวัลและการแลกเปล่ียน  หมายถึง  ข้ันที่บุคคล        

จะเลือกกระทําพฤติกรรมในส่ิงที่นําความพอใจมาสูตนเทานั้น 

   ระดับที่ 2   ระดับตามกฎเกณฑ 

    ข้ันที่ 3   ใชหลักการทําตามที่ผูอ่ืนเห็นชอบ  หมายถึง  ข้ันที่บุคคลไมมีความเปน      

ตัวของตัวเอง  ชอบคลอยตามการชักจูงของผูอื่น  โดยเฉพาะเพ่ือนหรือผูมีความใกลชิดกับตน 

    ข้ันที่ 4   ใชหลักทําตามหนาที่ทางสังคม  หมายถึง  ข้ันที่บุคคลมีความรูสึกถึง

บทบาทหนาที่ของตน  ในฐานะที่เปนหนวยหนึ่งของสังคม  จึงถือวาตนมีหนาที่ที่จะตองทําตาม

กฎเกณฑตางๆ ที่สังคมของตนกําหนด 

   ระดับที่ 3   ระดับเหนือกฎเกณฑ 

    ข้ันที่ 5   ใชหลักการทําตามคําม่ันสัญญาและขอตกลงของสังคม  หมายถึง   ข้ันที่

บุคคลจะมีเหตุผลในการเลือกกระทําโดยคํานึงถึงประโยชนของคนหมูมาก  ไมละเมิดสิทธิของผูอื่น  

สามารถควบคุมตนเองได  มีความละอายใจตอการกระทําชั่วและมีความภาคภูมิใจในตนเองเม่ือทําดี 

    ข้ันที่ 6   ใชหลักการยึดอุดมคติสากล  หมายถึง  ข้ันที่บุคคลมีความเจริญทาง

สติปญญาในข้ันสูง  มีสายตาหรือความคิดเห็นที่กวางไกลกวากลุมและสังคมที่ตนเปนสมาชิกอยู  

บุคคลประเภทนี้จะมีอุดมคติหรือคุณธรรมประจําใจ  มีความเกรงกลัวตอบาป  เคารพในความเปน

มนุษยและคุณคาของแตละบุคคล  มีความยุติธรรมและความเสมอภาค 

     4.  คุณภาพของแบบทดสอบ  หมายถึง  คุณสมบัติของแบบทดสอบวัดเหตุผลเชิง

จริยธรรมดานความสามัคคีในดาน  ตอไปนี้ 

   4.1  อํานาจจําแนก (Discrimination)  หมายถึง  คุณสมบัติของแบบทดสอบที่

สามารถจําแนกหรือแยกผูตอบออกเปนกลุมที่มีจริยธรรมสูง  และกลุมที่มีจริยธรรมต่ํา  โดยการหาคา
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ความสัมพันธระหวางคะแนนของขอคําถามแตละขอกับคะแนนรวม  โดยพิจารณาคาสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธแบบไบซีเรียล  (Biserial  Correlation  Coefficient)  เลือกขอที่มีคาอํานาจจําแนกตั้งแต 

.20  ข้ึนไป  

    4.2  ความเท่ียงตรง (Validity)  หมายถึง  คุณสมบัติของแบบทดสอบท่ีทําหนาที่วัด

ในสิ่งที่ตองการวัดไดถูกตองตรงตามความมุงหมาย  ในการวิจัยครั้งนี้หาความเที่ยงตรงใน 2 ดาน  คือ 

    4.2.1  ความเที่ยงตรงเชิงพินิจ  (Face Validity)  หมายถึง  คุณสมบัติของ               

ขอคําถามแตละขอในแบบทดสอบที่สามารถวัดความมีเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความสามัคคีไดตรง

ตามนิยามที่กําหนด  โดยใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน  พิจารณาความสอดคลองของขอคําถามกับ

ลักษณะที่ตองการวัด  แลวคัดเลือกขอที่มีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC)  ตั้งแต .5  ข้ึนไป 

    4.2.2  ความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง  (Construct Validity)  หมายถึง  คุณสมบัติ

ของแบบทดสอบที่สามารถวัดไดตรงตามลักษณะหรือตามทฤษฎีตางๆ ของโครงสรางนั้น  หรือวัดได

ครอบคลุมตามลักษณะของโครงสรางนั้น  ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้  ไดศึกษาความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง

ดวยวิธีการพิจารณาจากคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางแบบทดสอบที่ผู วิจัยสรางข้ึนกับ

แบบทดสอบของพระมหาคารม  เกิดมี  (2546)  โดยใชสูตรสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน 

   4.3  ความเชื่อมั่น  (Reliability)  หมายถึง  คุณสมบัติของแบบทดสอบที่สามารถวัด

เหตุผลเชิงจริยธรรมดานความสามัคคีของผูตอบไดคงที่แนนอน  ซึ่งคํานวณคาความเช่ือมั่นไดจากสูตร

สัมประสิทธ์ิแอลฟา ( α - Coefficient)  และวิธีการวิเคราหความแปรปรวนของฮอยท  (Hoyt’s 

Analysis of Variance) 

  5.  ผูเชี่ยวชาญ  หมายถึง  ผูที่มีวุฒิปริญญาโทหรือปริญญาเอกทางการวัดผลการศึกษา

และจิตวิทยาที่มีประสบการณการทํางานมาแลวไมต่ํากวา 5 ป  จํานวน 5 ทาน   
 

กรอบแนวคิดในการศึกษาคนควา 

 จากการศึกษา  เอกสาร  ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของกับเหตุผลเชิงจริยธรรม  ความ

สามัคคี  และเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความสามัคคี  แลวทําใหผูวิจัยสนใจเก่ียวกับการพัฒนาแบบวัด

เหตุผลเชิงจริยธรรมดานความสามัคคี  ไดแก  การรวมมือกันทํางาน  ความมีน้ําหนึ่งใจเดียวกันระหวาง

บุคคลในกลุม  ความรับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากสวนรวม  การรูจักประสานประโยชน

โดยเห็นแกประโยชนสวนรวมเปนที่ตั้ง  สรางโดยยึดหลักตามทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรม

ของโคลเบอรก  (Kohlberg)  ซึ่งการวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพ่ือพัฒนาและหาคุณภาพของ

แบบทดสอบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความสามัคคีของนักเรียนชวงช้ันที่  4  ในการศึกษาครั้งนี้  

ผูวิจัยไดคัดเลือกตัวแปรเพศมาใชในการเปรียบเทียบการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความสามัคคี      
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ซึ่งไดมาจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัย  โฮลสไตน (Holstein. 1976) ไดศึกษาการเปล่ียนแปลง

การใชเหตุผลเชิงจริยธรรมของวัยรุนและบิดามารดาของวัยรุนเหลานั้นในชวง 3 ป  ซึ่งเปนการศึกษา

แบบชวงยาว (longitudinal study) พบผลสอดคลองกับผลของโคลเบอรกคือ  ผูใหญซึ่งเปนบิดา

มารดาของเด็กวัยรุนที่ถูกศึกษา  ผูซึ่งกําลังอยูในชวงอายุ 40 ปเศษ  ทั้งชายและหญิงสวนใหญมี

จริยธรรมในข้ันที่ 4  ผูใหญชายมีพัฒนาการทางจริยธรรมสูงกวาผูใหญหญิง  และในชวง 3 ปที่มีการวัด

สองครั้งนั้น  จริยธรรมของผูใหญกาวหนาข้ึนนอยมาก  ซึ่งตรงขามกับวัยรุนชายหญิงผูเปนบุตร  ในชวง

สามปที่เวนไปนั้นเด็กมีพัฒนาการทางจริยธรรมเร็วมากในการวัดครั้งแรก  เด็กเหลานี้อายุเพียง 13 ป  

เด็กหญิงมีพัฒนาการทางจริยธรรมสูงกวาเด็กชาย  แตพอมาวัดอีกครั้งเม่ืออายุ 16 ป  ชายมี

พัฒนาการสูงกวาหญิง  จึงทําใหเขาใจบทบาทของเพศและอายุที่มีตอพัฒนาการทางจริยธรรมไดดีข้ึน

ดวยนอกจากนั้นผูวิจัยไดคัดเลือกตัวแปรระดับชั้นมาใชในการเปรียบเทียบการใหเหตุผลเชิงจริยธรรม

ดานความสามัคคีมาจากทฤษฎีทางสติปญญาของโคลเบอรก  (Kohlberg)  ที่ไดกลาวสรุปไววา  

พัฒนาการทางจริยธรรมของมนุษยนั้นไมไดบรรลุจุดสมบูรณเม่ือบุคคลอายุได  10  ป  แตจะพัฒนาได

อีกหลายข้ันจากอายุ  11-25  และเขาถือวาในกาพัฒนาทางจริยธรรมนั้นจะตองใชการใหเหตุผลเชิง

จริยธรรมอยางเดียวเทานั้น 

 เมื่อทําการศึกษาพิจารณาจากลักษณะตาง ๆ แลว  ผูวิจัยจึงจัดทําเปนกรอบแนวคิดในการ

วิจัยดังนี้ 

กรอบแนวคดิในการพัฒนาแบบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความสามัคคี 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณภาพของแบบทดสอบ 
1.  คณุภาพรายขอ 

     1.1  อํานาจจําแนก  

2.  คณุภาพทั้งฉบับ 

     2.1  ความเที่ยงตรงเชงิโครงสราง 

     2.2  ความเช่ือม่ัน 

 

 
แบบทดสอบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรม 

ดานความสามัคคี 
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กรอบแนวคดิในการศึกษาเปรียบเทียบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ภาพประกอบ 1     กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

สมมุติฐานการวิจัย 

 1.  นักเรียนที่มีเพศแตกตางกันมีเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความสามัคคีแตกตางกัน 

 2.  นักเรียนที่มีระดับชั้นแตกตางกันมีเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความสามัคคีแตกตางกัน 

 3.  มีผลปฏิสัมพันธระหวางเพศกับระดับชั้นที่สงผลตอเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความสามัคคี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

         ตัวแปรอิสระ 
  เพศ  จําแนกเปน   

1. เพศชาย 

2. เพศหญงิ 
  ระดับชั้น  จําแนกเปน    

1. ชั้นมัธยมศึกษาปที่  4     

2. ชั้นมัธยมศึกษาปที่  5   

3. ชั้นมัธยมศึกษาปที่  6       

ตัวแปรตาม 
เหตุผลเชิงจริยธรรมดานความสามัคค ี
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บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

 ในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ  และไดนําเสนอตามหัวขอ

ตอไปนี้ 

  1.  เอกสารที่เก่ียวของกับจริยธรรม 

    1.1  ความหมายของจริยธรรม 

    1.2.  คําที่เก่ียวของกับจริยธรรม   

    1.3.  แนวคิดและทฤษฎีทางจริยธรรม 

  2.  เอกสารที่เก่ียวของกับเหตุผลเชิงจริยธรรม 

    2.1  ความหมายของเหตุผลเชิงจริยธรรม 

    2.2  การวัดเหตุผลเชิงจริยธรรม 

    2.3  ความสําคัญของเหตุผลเชิงจริยธรรม 

  3.  เอกสารที่เก่ียวของกับความสามัคคี 

       3.1  ความหมายของความสามัคคี 

       3.2  พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสามัคคี 

       3.3  องคประกอบท่ีมีผลตอความสามัคคี 

                3.4  ความสําคัญและประโยชนของความสามัคคี  

    4.  เอกสารที่เก่ียวของกับการหาคุณภาพของเครื่องมือ 

    4.1  คาอํานาจจําแนก 

    4.2  ความเที่ยงตรง 

    4.3  ความเชื่อม่ัน   

     5.  งานวิจัยที่เก่ียวของ 

    5.1  งานวิจัยในประเทศไทย 

    5.2  งานวิจัยตางประเทศ 
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1.  เอกสารที่เก่ียวของกับจริยธรรม 
 1.1  ความหมายของจริยธรรม 
 จริยธรรม  หมายถึง  ลักษณะทางสังคมหลายลักษณะของมนุษยและมีขอบเขต รวมถึง

พฤติกรรมทางสังคมประเภทตางๆ ดวย  ลักษณะและพฤติกรรมที่เก่ียวของกับจริยธรรมจะมีคุณสมบัติ

ประเภทใดประเภทหนึ่งในสองประเภท  คือ  เปนลักษณะที่สังคมตองการใหมีอยูในสมาชิกในสังคมนั้น 

คือ เปนพฤติกรรมที่สังคมนิยมชมชอบ ใหการสนับสนุนและผูกระทําสวนมากเกิดความพอใจวาการ

กระทํานั้นเปนสิ่งที่ถูกตองเหมาะสม สวนอีกประการหน่ึง คือ ลักษณะที่สังคมไมตองการใหมีอยูใน

สมาชิกในสังคม เปนการกระทําที่สังคมลงโทษหรือพยายามกําจัดและผูกระทํานั้นวาสวนมากรูสึกวา  

เปนสิ่งที่ไมถูกตองและไมสมควร ฉะนั้น  ผูที่มีจริยธรรมสูง คือ ผูที่มีลักษณะและพฤติกรรมประเภทแรก

มาก ประเภทหลังนอย (ดวงเดือน พันธุมนาวิน.  2524: 2) 

 กรมการฝกหัดครู  (2525: 11)  ไดใหความหมายวา  จริยธรรม  คือ  ความประพฤติปฏิบัติใน

สิ่งที่ดีงามที่สังคมยอมรับเพ่ือบรรลุถึงคุณภาพชีวิตที่มีคุณคาอันพึงประสงคของตนและสังคม 

 จริยธรรม  คือ  หลักความประพฤติที่อบรมกิริยาและปลูกฝงลักษณะนิสัยใหอยูในครรลอง

ของคุณธรรมหรือศีลธรรม  (สาโรช บัวศรี.  2526: 12)   

 ความหมายของจริยธรรมที่อธิบายไวในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ. 2525  คือ  

ธรรมะท่ีเปนขอปฏิบัติ  ศีลธรรม  กฎศีลธรรม  (ราชบัณฑิตยสถาน.  2530: 217) 

 จริยธรรม  หมายถึง  สิ่งที่ควรประพฤติปฏิบัติ  เพ่ือใหเกิดความดีและความถูกตองแกสังคม

ในระดับตางๆ  และจะเกิดเม่ือคนมีความขัดแยงเก่ียวกับคุณธรรมหรือคานิยมตั้งแต 2 ตัวข้ึนไป เชน  

ถามีเหตุการณขัดแยงเกิดข้ึนทําใหเราตกอยูในสภาพที่ตองแกปญหา  แลวเราตัดสินใจแกปญหาโดย

ยึดผลประโยชนที่เกิดข้ึนจากการแกปญหาเพ่ือสังคม  แสดงวา  เรามีจริยธรรมสูงกวาคนที่แกปญหา

เพ่ือผลประโยชนของตนเอง  (กรมสามัญศึกษา.  2529: 1)   

 จริยธรรม  คือ  สิ่งที่ปฏิบัติแลวเกิดความดี  ความงาม  ความสวย  เปนสิ่งที่เก่ียวเนื่องและ

ซอนทับกับคุณธรรม  ซึ่งหมายถึง  ส่ิงที่ปฏิบัติแลวเกิดประโยชนตอตนเองและผูอื่น  จริยธรรมจะเนนใน

สิ่งที่เหนือกวาคุณประโยชน  (สมบูรณ ชิตพงศ.  2544: 6–7)   

 จากความหมายของ “จริยธรรม”  ที่ไดรวบรวมมาขางตน  สรุปไดวา  จริยธรรม  หมายถึง  

การประพฤติปฏิบัติอันดีงามทั้งทางกาย  วาจาและใจ  ทั้งตอตนเอง  ตอผูอื่นและตอสังคม  ซึ่งจะทําให

เกิดความสุขความเจริญในสังคม 
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 1.2  คําท่ีเกี่ยวของกับจริยธรรม 
 ยุพา  นันทะไชย  (2536: 4)  ไดนิยามคําที่เก่ียวของกับจริยธรรม    ดังนี้ 

 ศีลธรรม  (Morals)  คือ  ประมวลกฎเกณฑความประพฤติของศาสนาในศาสนาหนึ่ง  

ศีลธรรมจะตางจากจริยธรรมในแงที่จริยธรรมเปนคํากลางๆ ไมเฉพาะเรื่องศาสนา  แตเก่ียวของกับเรือ่ง

ของความถูกตองตามขนบธรรมเนียมประเพณีและสังคม ดวยสวนศีลธรรมนั้นใชในเรื่องที่เก่ียวของกับ

ศาสนา 

 คุณธรรม  (Virtue)  คือ  อุปนิสัยอันดีงามซึ่งสั่งสมอยูในจิตใจ  อุปนิสัยนี้ไดมาจากความ

พยายามและความประพฤติที่ติดตอกันมาเปนเวลานาน  

 มโนธรรม  (Conscience)  คือ  ความสํานึกถึงมาตรการความประพฤติดี  อาจจะสํานึกใน

ขณะที่จะตองตัดสินใจเลือกวิถีทางประพฤติเฉพาะหนาหรืออาจจะสํานึกในอดีต  แตยังมีอิทธิพลตอ

การตัดสินใจเลือกวิถีทางประพฤติ 

 คานิยม  (Value)  คือ  การยอมรับนับถือและพรอมที่จะปฏิบัติตามคุณคาที่คนหรือ กลุมคนมี

อยูตอส่ิงตางๆ  ซึ่งอาจเปนวัตถุ  มนุษย  สิ่งมีชีวิตอื่นๆ  รวมทั้งการกระทําในดานเศรษฐกิจ  สังคม  

จริยธรรมและสุนทรียธรรม   ทั้งนี้โดยไดทําการประเมินจากทัศนะตางๆ  โดยถ่ีถวนและรอบคอบแลว 
 1.3  แนวคิดและทฤษฎีทางจริยธรรม 
  1.3.1 องคประกอบทางจริยธรรม 

 จริยธรรมมีลักษณะที่สัมพันธและข้ึนอยูกับสภาพของสังคม  ความเช่ือ  มโนธรรม  คานิยม  

คุณธรรม  และศีลธรรม  ซึ่งมีบุคคลตางๆ ที่ใหแนวคิดเก่ียวกับลักษณะที่เปนองคประกอบของจรยิธรรม

ซึ่งมีหลากหลายดานดวยกัน   ดังนี้   

 ดวงเดือน  พันธุมนาวิน  และเพ็ญแข  ประจนปจจนึก  (2520: 4–6) ไดเสนอลักษณะ

จริยธรรมของบุคคลวา  ประกอบดวยสวนตางๆ  4  สวน   คือ 

  1. ความรูเชิงจริยธรรม  หมายถึง  การมีความรูวา  การกระทําส่ิงใดดีควรกระทํา  ส่ิงใด

ไมควรกระทํา  ปริมาณความรูเชิงจริยธรรมข้ึนอยูกับอายุและระดับการศึกษา  และพัฒนาการทาง

สติปญญา  ความรูเชิงจริยธรรมสามารถเรียนรู  โดยเฉพาะในชวงอายุ  2 – 10  ป   จะไดรับการปลูกฝง

มากเปนพิเศษ  ดังนั้นจึงเปนเรื่องของการเรียนรูเนื้อหาของจริยธรรมน่ันเอง 

  2. ทัศนคติเชิงจริยธรรม  หมายถึง  ความรูสึกของบุคคลตอพฤติกรรมตางๆ ทาง

จริยธรรมวาชอบหรือไมชอบเพียงใด  ทัศนคติเชิงจริยธรรมของบุคคลสวนใหญ  จะสอดคลองกับ

คานิยมในสังคมนั้นๆ  และสามารถทํานายพฤติกรรมเชิงจริยธรรมได  แมนยํากวาความรูเชิงจริยธรรม  

ทัศนคติ  เชิงจริยธรรมของบุคคลอาจเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได 
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  3.  เหตุผลเชิงจริยธรรม  หมายถึง  การที่บุคคลใชเหตุผลในการเลือกกระทําหรือไม

กระทําพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่ง ซึ่งจะแสดงใหเห็นถึงแรงจูงใจที่อยูเบ้ืองหลังของ การกระทํา 

  4.  พฤติกรรมเชิงจริยธรรม  หมายถึง  การที่บุคคลแสดงพฤติกรรมที่สังคมนิยมชมชอบ

หรืองดเวนการแสดงพฤติกรรมที่ฝาฝนกฎเกณฑหรือคานิยมในสังคมนั้น   พฤติกรรมเชิงจริยธรรม

แบงเปน  2  จําพวก    

   จําพวกแรก   การกระทําที่สังคมเห็นชอบและสนับสนุน  เชน  การใหทาน  การ

ชวยเหลือผูอ่ืน 

   จําพวกที่สอง  พฤติกรรมเปนสถานการณที่ย่ัวยุใหบุคคลกระทําผิดกฎเกณฑ  เพ่ือ

ประโยชนสวนตนบางประการ  เชน  การโกงสิ่งของ  เงินทอง  คะแนน  ลักขโมย  เปนตน 

 กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ  (2523: 3)  ตามโครงการวิจัยทางการศึกษาจริยธรรมไทย

ไดกลาวถึงองคประกอบของจริยธรรมไว  3  ประการ   คือ 

  1.  องคประกอบดานความรู  (Moral  Reasoning)  ไดแก  ความเขาใจเหตุผลของ  

ความถูกตอง  ดีงามโดยระบบการคิด 

  2.  องคประกอบดานความรูสึก   (Moral  Attitude  an  Belief)   ไดแก  ความพึงพอใจ  

ความศรัทธา  เล่ือมใส  เกิดความนิยมยินดีที่จะรับจริยธรรมข้ึนมาเปนแนวปฏิบัติ 

  3.  องคประกอบดานพฤติกรรมการแสดงออก  (Moral  Conduct)   ไดแก  พฤติกรรม

การกระทําที่บุคคลตัดสินกระทําถูกหรือกระทําผิดในสถานการณแวดลอมตางๆ กัน 

  1.3.2 ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบอรก 

 โคลเบอรก (ดวงเดือน พันธุมนาวิน และเพ็ญแข ประจนปจจนึก.  2520: 40–43)  ไดศึกษา

จริยธรรมตามแนวทฤษฎีของเพียเจท และพบวาพัฒนาการทางจริยธรรมของมนุษยนั้น  มิไดบรรลุ

สมบูรณในบุคคลอายุ 10 ป  เปนสวนมาก  แตมนุษยในสภาพปกติจะมีพัฒนาการทางจริยธรรมอีก

หลายข้ันตอน  จากอายุ 11 ป  ถึง  25 ป 

 โคลเบอรก  เชื่อวา  การบรรลุวุฒิภาวะเชิงจริยธรรมของบุคคลนั้นจะแสดงออก ในทางการให

เหตุผลจริยธรรมไดอยางเดนชัดที่สุด  โคลเบอรกไดศึกษาพัฒนาการทางจริยธรรมของเยาวชนอเมริกัน  

อายุ 10 ป  ถึง  16 ป   เก่ียวกับเหตุผลในการเลือกกระทําพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่ง   ในสถานการณ

ที่มีการขัดแยงระหวางความตองการสวนบุคคลและกฎเกณฑของกลุมหรือสังคมโดยแบงจริยธรรม

ออกเปน 6 ข้ัน  และไดแบงเปน 3 ระดับ   ดังนี้ 

  ข้ันที่ 1 ใชหลักการหลบเล่ียงลงโทษ  (The Punishment  and  Obedience  

Orientation) 

  ข้ันที่ 2 ใชหลักการแสวงหารางวัล  (The  Instrumental  Relativist  Orientation) 



 5 

  ข้ันที่ 3 ใชหลักการทําตามที่ผูอ่ืนเห็นชอบ  (The  Interpersonal Concordance “Good  

Boy – Nice Girl”  Orientation) 

  ข้ันที่ 4 ใชหลักการทําตามสังคม  (The  “Law  and  Order”  Orientation) 

  ข้ันที่ 5 ใชหลักการทําตามคําม่ันสัญญา  (The  Social  Contract  Legalistic  

Orientation) 

  ข้ันที่ 6 ใชหลักการยึดอุดมคติสากล  (The  Universal  Ethical  Principle  Orientation)  

 

 เหตุผลเชิงจริยธรรม 6 ขั้น  แบงเปน 3 ระดับ  เสนอในรูปตาราง 1  ดังนี้    

 

ตาราง 1  ข้ันตอนการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 

 

ข้ันการใชเหตผุลเชิงจรยิธรรม ระดับของจริยธรรม 

    ข้ันที่ 1   หลักการหลบเลีย่งการลงโทษ   ( 2 – 7 ป ) 

    ข้ันที่ 2   หลักการแสวงหารางวัล  ( 7 – 10 ป ) 

1.   ระดับกอนกฎเกณฑ 

( 2 – 10 ป ) 

    ข้ันที่ 3   หลักการทําตามที่ผูอ่ืนเหน็ชอบ  ( 10 – 13 ป ) 

    ข้ันที่ 4   หลักการทําตามสังคม  ( 10 – 13 ป ) 

2.   ระดับตามกฎเกณฑ 

( 10 – 16 ป ) 

    ข้ันที่ 5   หลักการทําตามคําม่ันสญัญา  ( 16 ปข้ึนไป ) 

    ข้ันที่ 6   หลักการยึดอุดมคติสากล 

3.   ระดับเหนอืกฎเกณฑ 

( 16 ปข้ึนไป ) 

ที่มา : ดวงเดือน พันธุมนาวิน และเพ็ญแข ประจนปจจนึก. 2520: 40-43 

 

 ลอรเรนซ  โคลเบอรก   ศาสตราจารยแหงมหาวิทยาลัยฮารวารด  สหรัฐอเมริกา  ไดศึกษา

คนควาเรื่องพัฒนาการทางจริยธรรมในตัวเด็กและวัยรุน  พบวา  คนเรานั้นไมวาจะอยูในสังคมแบบ

ไหน  ประเทศใดในสวนไหนของโลกและมีรูปแบบของการพัฒนาจริยธรรมตามลําดับเปนข้ันตอนที่

แนนอนเหมือนๆ กันเปน 6 ขอ  คือ   (ชําเลือง วุฒิจันทร.  2524: 70–72) 

  ข้ันที่ 1  อายุประมาณ 2 – 7 ขวบ   เปนขั้นที่กระทําอะไรลงไปก็คิดถึงตัวเองเปนหลัก  เชื่อ

ฟงผูมีอํานาจทางกายสูงกวาความรูสึกกลัวที่จะถูกลงโทษทางกายเปนตัวกระตุนใหทําหรือไมใหทํา

อะไร  ตนเองมองตนเองวาเหมือนกับอยูใตอิทธิพลของผูอื่นการกระทําตางๆ จะถูกตัดสินในแงของผล
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สืบเนื่องทางกายภาพเด็กในข้ันนี้  ในระบบโรงเรียนตามแผนการศึกษาแหงชาติ  คือ  เด็กระดับกอน

ประถมศึกษา 

  ข้ันที่ 2 อายุประมาณ 7 – 10 ขวบ   เปนข้ันที่จะทําอะไรลงไปก็เริ่มคิดถึงคนอื่นข้ึนมาบาง  

แตก็เปนไปเพ่ือหวังที่จะไดรับประโยชนตอบแทนจากคนท่ีเขามาเก่ียวของดวยเทานั้นและจะไมคิดถึง

ความตองการของคนอ่ืนเลย   ถาหากตนไมคิดวาตนจะไดรับประโยชนจากเขาในปริมาณท่ีตนพอใจ  

การตัดสินปญหาทางจริยธรรมจะกระทําโดยคํานึงถึงวัตถุหรือกายภาพเปนหลัก 

  ข้ันที่ 3 อายุประมาณ 10 – 13 ป   เปนข้ันที่เริ่มเอาความรูสึกหรือความคิดเห็นที่แทจริง

ของผูอื่นเขามาพิจารณากอนติดสินใจทําอะไรลงไป ก็ตองคิดแลววาสิ่งนั้นจะไมทําใหผูอื่นเดือดรอน  

หากแตจะนําความชื่นชอบมาให  แรงจูงใจท่ีจะทําใหประพฤติดีในข้ันนี้  คือ  การไดเปนคนดีมีคน

ยอมรับ  ความรูสึกทางจิตใจเขามามีบทบาทสําคัญ  การกําหนดแนวทางความประพฤติจึงเปนเรื่อง

ของการทําตามคนสวนมาก  พฤติกรรมของคนในขั้นนี้จะเปนไปตามขอตกลงตางๆ ที่เหมาะสมของ

กลุมชนที่เขาอยูรวมดวยอยางเหนียวแนน  จะไมมีการทําอะไรตามใจตนเองโดยไมคิดถึงผูอื่น  เพราะ

เขาเขาใจวาการทําตามเสียงสวนใหญเปนการกระทําของคนดี 

  ข้ันที่ 4 อายุประมาณ 13 – 16 ป   เปนข้ันที่หันหนาเขาหากฎเกณฑ  กฎหมายหรือ

ระเบียบแบบแผนในสังคมเปนเครื่องนําทางความประพฤติแทนการทําอะไรตามคนหมูมาก เพ่ือใหเปน

ที่ยอมรับ  คนจะเริ่มคิดวาความมีเกียรติยศและความเปนคนที่นาเคารพนับถือนั้น  นาจะมาจากการ

รักษากฎเกณฑตางๆ ของสังคม  ความประพฤติของคนท่ีมีจริยธรรมอยูในระดับนี้  จึงเปนเพ่ือรักษา

สังคมเปนประการสําคัญ  คนในข้ันนี้จะเปนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนและชวงตนของ

มัธยมศึกษาตอนปลายตามแผนการศึกษาแหงชาติ 

  ข้ันที่ 5 อายุประมาณ 16 – 25 ป   เปนข้ันที่เริ่มเห็นความสําคัญของกฎหมาย  สัญญา

ประชาคม  กฎหมายตางๆ จะถูกมองวาเปนระบบการปกครองเลยทีเดียว  สิ่งใดที่ถือวาถูกตองดีงาม

สิ่งนั้นตองเปนส่ิงที่สังคมท้ังหมดกระทํา  คนที่มีจริยธรรมอยูในระดับนี้จะถือวาไมมีความสมบูรณถึง

ที่สุดในกฎหมาย  สังคมสามารถเปล่ียนแปลงมาตรฐานตางๆ ของสังคมไดถาแตละบุคคลเห็นพอง

ตองกันที่จะใหมีการเปล่ียนแปลงนั้น  โดยปกติจะกระทําข้ึนก็ดวยเหตุผลที่จะชวยใหคนสวนมากเปน

คนดี  เรื่องใดก็ตามที่กฎหมายคลุมไมถึง  สิ่งที่ถือวาถูกตองจะเปนเรื่องของความคิดเห็นสวนตัวและ

ขอตกลงระหวางบุคคล  คนในข้ันนี้จะเปนนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอุดมศึกษา

ตามแผนการศึกษาแหงชาติ 

  ข้ันที่  6  อายุ 25 ปข้ึนไป   เปนข้ันที่เก่ียวของกับหลักการตางๆ ทางจริยธรรมท่ีเปนอุดม

คติสากล  ส่ิงที่ถือวาถูกตองจะเปนเรื่องสํานึกของแตละบุคคล  ซึ่งอยูบนพ้ืนฐานความคิดที่ถูกตองหรือ
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เหมาะสมในการนําไปใชกับทุกคนที่เรียกวา “หลักจริยธรรม”  ซึ่งมีลักษณะแตกตางๆ ไปจากกฎเกณฑ

ตรงที่กฎเกณฑเปนสิ่งที่เฉพาะเจาะจง  แตหลักจริยธรรมมีลักษณะทั่วๆ ไป    

 โคลเบอรก (Kohlberg.  1969: 394)  เชื่อวา  พัฒนาการทางการใชเหตุผลเชิงจริยธรรมน้ัน  

จะเปนไปตามข้ันที่ 1  ผานแตละข้ันไปจนถึงข้ันที่ 6  บุคคลจะพัฒนาขามข้ันมิได  เพราะการใชเหตุผล

ในข้ันที่สูงข้ึนไป  จะเกิดข้ึนดวยการมีความสามารถในการใชเหตุผลในข้ันที่ต่ํากวาอยูกอนแลว  และ

ตอมาบุคคลก็จะไดรับประสบการณทางสังคมใหมๆ  และสามารถเขาใจความหมายของประสบการณ

เกาๆ ไดดีข้ึนตามลําดับ 

 ทฤษฎีเหตุผลเชิงจริยธรรม  6  ข้ันนี้    นักพัฒนาจริยธรรมสามารถนํามาใชกําหนดทิศทาง

และขั้นตอนการพัฒนาจริยธรรมไดเปนอยางดี   โดยมีประโยชน  5  ประการ คือ  (ปราชญา กลาผจัญ. 

2544: 167–168) 

  ประการที่ 1   ทําใหนักพัฒนาไมพัฒนาแบบถอยหลังเขาคลอง  เชน  พัฒนาผูที่อยูในข้ัน 

3 ใหลงไปข้ัน 1 อีก   เพ่ือใหเกรงกลัวการลงโทษทางกาย 

  ประการที่ 2   ทําใหนักพัฒนาไมพัฒนาแบบขามข้ัน  เชน  ตองการพัฒนาเด็กอายุ 8–10 

ป  ซึ่งอยูในข้ันแสวงหารางวัลวัตถุส่ิงของใหขามไปเปนผูใหญที่มีความเปนตัวของตัวเอง 

  ประการที่ 3   การบังคับใหนักพัฒนาจริยธรรมตองทราบกอนการพัฒนาวา  ผูที่รับการ

พัฒนานั้นมีเหตุผลเชิงจริยธรรมปจจุบันอยูในข้ันใด  ถาเปนขั้นที่ต่ํากวาที่เหมาะสมกับอายุของเขา      

ก็สมควรจัดการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาใหสูงข้ึนไปสูข้ันตอไปทีละข้ันและทฤษฎีนี้จะใหประโยชน 

  ประการที่ 4   คือกําหนดวาข้ันตอไปควรพัฒนาแกผูรับนั้นคือข้ันใด 

  ประการที่ 5   ทําใหกําหนดเกณฑการประเมินผลการพัฒนาวา   เม่ือพัฒนาจบส้ินแลว 

จะวัดผลอยางไร  และผลจะออกมาเปนอยางไร   จึงจะเรียกวา การพัฒนานั้นประสบความสําเร็จ 

 จากที่กลาวมา  พอสรุปไดวา  จริยธรรมเปนแนวทางของพฤติกรรมที่ดีของมนุษยซึ่งข้ึนกับ

สภาพสังคม  คานิยม  ความเช่ือและหลักศีลธรรมของสังคมนั้นๆ จริยธรรมมีการ เปลี่ยนแปลงตาม

กาลเวลาและสภาพของสังคมนั้นๆ พัฒนาการทางจริยธรรมของบุคคลเปนผลมาจากพันธุกรรมและ

สภาพแวดลอม  หรือสภาพของสังคมทั้งหลายที่ บุคคลนั้นเจริญเติบโตข้ึนหรือได เรียนรูจาก

ประสบการณทางจริยธรรมจากสังคมนั้น   
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2.  เอกสารที่เก่ียวของกับเหตุผลเชิงจริยธรรม 
 2.1  ความหมายของเหตุผลเชิงจริยธรรม 
 เหตุผลเชิงจริยธรรม  หมายถึง  เหตุผลของบุคคลที่ใชในการตัดสินเลือกที่จะประพฤติปฏิบัติ

พฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่ง  เหตุผลนี้แสดงใหเห็นเหตุจูงใจที่อยูเบ้ืองหลังของการประพฤติพฤติกรรม

นั้นๆ  (Kohlberg.  1976: 49-50)   

 เหตุผลเชิงจริยธรรม  หมายถึง  เหตุผลในการเลือกหรือไมเลือกกระทําพฤติกรรมอยางใด

อยางหนึ่ง  ซึ่งเปนเครื่องแสดงมูลเหตุจูงใจท่ีอยูเบ้ืองหลังการกระทําของบุคคล  เหตุผลเชิงจริยธรรมมี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมประเภทตางๆ  ตลอดจนพัฒนาการทางดานอ่ืนๆ ของบุคคล  โดยเฉพาะ

พัฒนาการทางดานสติปญญาและพัฒนาการทางดานอารมณดวย  (ดวงเดือน  พันธุมนาวิน.  2524: 

2-5)   

 เหตุผลเชิงจริยธรรม  หมายถึง  เหตุผลที่บุคคลใชในการตัดสินใจหรืออยูเบ้ืองหลังการ

ตัดสินใจที่จะกระทําหรือไมกระทําพฤติกรรมตางๆ  เม่ือบุคคลใชเหตุผลจะสามารถวินิจฉัยไดวาเปน

เหตุผลระดับใด  (อัญชลี  เครือคําขาว.  2540: 57) 

 จากความหมายขางตน  สรุปไดวา  เหตุผลเชิงจริยธรรม  หมายถึง  เหตุผลในการเลือกที่จะ

กระทําหรือเลือกที่จะไมกระทําพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่งในสถานการณนั้น  เหตุผลนี้จะแสดงถึง

แรงจูงใจที่อยูเบ้ืองหลังการกระทําตางๆ ของบุคคล  
 2.2  การวัดเหตุผลเชิงจริยธรรม 
 นักทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรม  คือ  เพียเจท  และโคลเบอรก  ไดใชการอางเหตุผลเชิง

จริยธรรมเปนเครื่องแสดงถึงพัฒนาการทางจริยธรรมของบุคคล  (ดวงเดือน พันธุมนาวิน.  2524: 3  ;

อางอิงจาก  Piaget.  1932  &  Kohlberg.  1969)  ทั้งนี้เพราะการศึกษาลักษณะทางจริยธรรมดานอ่ืน

นั้นทําไดยาก  และไมสามารถแสดงพัฒนาการไดอยางชัดเจน (ดวงเดือน  พันธุมนาวิน.  2524: 29)  

ซึ่งวิธีการวัดระดับการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมที่นิยมใช  เปนวิธีการวัดตามแนวคิดของเพียเจทและโคล

เบอรก  โดยเนนที่พัฒนาการทางการคิดและการตัดสินทางจริยธรรมมี 3 วิธีการ  ดังนี้  (ดวงเดือน 

พันธุมนาวิน.  2524: 41-43)  

  1. วิธีการตอบโดยอิสระ 

 วิธีนี้ใชการเลาเรื่องใหผูถูกวัดฟงทีละเรื่อง  โดยเรื่องที่เลานี้เปนเหตุการณขัดแยงระหวาง

ความตองการสวนบุคคลกับกฎเกณฑของหมูคณะหรือสังคม  เชน  การใหยาทําลายชีวิตแกผูเจ็บปวย

ทรมานที่อยากตาย  หรือผูขัดสนทรัพยขโมยยารักษาโรคมะเร็งมาใหภริยา  เปนตน  ผูถูกวัดจะตองให

เหตุผลในการที่ไดตัดสินใหตัวเอกในเรื่องกระทําหรือไมกระทําพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่งเพ่ือ

แกปญหาที่เกิดข้ึน  เหตุผลที่ผูตอบใหเก่ียวกับเรื่องที่เลาใหฟง  ทั้งหมด 6 ถึง 9 เรื่องนั้น  จะถูกนํามา
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วิเคราะหเนื้อหาโดยผูชํานาญการ  เพ่ือจัดเขาข้ันจริยธรรม  ข้ันที่ 1 ถึง 6  ตามทฤษฎีพัฒนาการของ

การใหเหตุผลเชิงจริยธรรมของโคลเบอรก  โดยมีวิธีการใหคะแนนเปน 2 ประเภท  คือ  ระบบใหคะแนน

รวม  และระบบใหคะแนนละเอียด  ซึ่งระบบใหคะแนนรวมนั้น  ผูตรวจจะตัดสินวาเนื้อหาในแตละเร่ือง

ไดพาดพึงถึงเหตุผลขั้นใดมากที่สุดก็ใหคะแนนในข้ันนั้น  ดังนั้นเหตุผลเชิงจริยธรรมของผูตอบแตละคน

จึงเปนคะแนนฐานนิยม  หรือข้ันที่ผูตอบใชบอยที่สุดจากการถามท้ังหมด 6 ถึง 9 เรื่องนั่นเอง  สําหรับ

ระบบใหคะแนนละเอียด  ผูตรวจจะใหคะแนนความคิดแตละหนวยวาอยูในข้ันใด  ซึ่งคําถามแตละ

เรื่องอาจประกอบดวยความคิดหลายหนวย   เม่ือตรวจครบทุกเรื่องแลวจึงหาความถ่ีรวมของแตละข้ัน  

แลวรายงานเปนเปอรเซ็นตในแตละข้ัน  รวม 6 ข้ัน  เปน 100 เปอรเซ็นตสําหรับผูตอบแตละคน 

 วิธีการตอบโดยอิสระน้ี  มีประโยชนในการศึกษาความคดิเหน็และธรรมชาติของจรยิธรรมของ

ผูตอบแตละคนอยางละเอียด  แตมีขอจํากัดอยูหลายประการ  ดังที่มผูีวิจารณไว  (ดวงพร  พิณธุรักษ.  

2545: 35 ;อางอิงจาก  Kurtines & Grief.  1974  และ Rest. 1976)  คอื  ความไมมีแบบแผนท่ีแนนอน

ของคําถามเพราะผูสัมภาษณสามารถกระตุนใหผูตอบใหรายละเอียดของคําตอบไปในแนวทางที่

ตองการศึกษาได  สวนการตรวจใหคะแนนก็คอนขางยากและซับซอน  ตองใชผูตรวจที่ผานการฝกฝน

มาแลวเปนอยางด ีไมเชนนัน้จะเกิดความลําเอียงในการตรวจไดมาก นอกจากนี้การรายงานผลคะแนน

ที่ไดก็มีหลายระบบ  ทําใหยากแกการตีความ  และยังตองใชเวลามากในการวัดดวย  ทําใหวิธีนีมี้ความ

ไมคลองตัวในการใชและไมเหมาะสมที่จะใชในการวิจัยที่ตองการวัดตวัแปรอื่นๆ อีกดวย 

  2 วิธีการวัดแบบมีตัวเลือก 

 วิธีนี้ใชการกระตุนความคิดของผูตอบดวยเรื่องขัดแยงทางจริยธรรม  แลวจัดหาคําตอบให

ผูตอบไดเลือกขีดถูกในคําตอบที่ใกลเคียงกับความคิดของตนมากที่สุดเพียง 1 คําตอบ  ในแตละเรื่อง  

ซึ่งฮาน ,  สมิธ  และบล็อค  (ดวงพร  พิณธุรักษ.  2545: 35  ;อางอิงจาก  Hann ;  Smith ;& Block.  

1968)  เปนผูเริ่มใช  โดยมีคําตอบใหเลือก 5 คําตอบในแตละเรื่อง  สําหรับประเทศไทย  ดวงเดือน  

พันธุมนาวิน  และเพ็ญแข  ประจนปจจนึก  (2520)  ไดทําการวิจัยเรื่อง  “จริยธรรมของเยาวชนไทย”  

โดยใชการวัดระดับการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมดวยวิธีนี้เพ่ือความคลองตัว  โดยใชเรื่อง 10 เรื่อง  ที่เปน

สามัญสําหรับเยาวชนไทย  เชน  การบริจาคโลหิต  การคืนเงินที่พอคาทอนเกิน  การขามถนนที่ทางมา

ลาย  เปนตน  และในแตละเรื่องจะมีตัวเลือกเหตุผลที่จะกระทําหรือไมกระทํา 6 ตัวเลือก  ซึ่งเปน

ตัวเลือกประจําในแตละขั้นตามทฤษฎีของโคลเบอรก 

 วิธีวัดแบบนี้มีลักษณะเปนปรนัย  สามารถสรางและใชไดอยางมีมาตรฐานสูง  เนื่องจากมีการ

จัดใหขีดคําตอบ  และการใหคะแนนเปนแบบแผนเดียวกันหมด  ทําใหสามารถขจัดความลําเอียงใน

การสัมภาษณและการใหคะแนนได  ดังที่ยัสเซน (ดวงพร พิณธุรักษ.  2545: 35  ;อางอิงจาก Yussen.  

1976)  ไดรายงานผลการวิจัยที่ใชวิธีการวัดแบบปรนัย 12 ตัวเลือก  ซึ่งปรากฏผลเปนที่นาพอใจอยาง
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ย่ิง  แตการวัดระดับการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมแบบปรนัย  6 ตัวเลือก หรือ 12 ตัวเลือกนี้  ก็ยังมี

ขอจํากัดในการใช  โดยที่อาจจะมีปญหาเก่ียวกับเนื้อหาของตัวเลือกวาจะตรงกับข้ันทั้ง 6 ของโคล

เบอรกหรือไม  และการที่มีคําตอบใหเลือกนั้น  จะเปนการเราใหผูตอบเลือกในข้ันที่สูงหรือต่ํากวาข้ัน

จริยธรรมที่แทจริงของตนมากนอยเพียงใด  ดังเชนผลการวิจัยของเรสท ,ทูเรียล และโคลเบอรก  

(ดวงพร  พิณธุรักษ.  2545: 35  ;อางอิงจาก  Rest ;  Turiel ;& Kolhberg.  1969)  ที่แสดงวาผูตอบจะ

เขาใจประโยคที่ใชหลักจริยธรรมต่ํากวาข้ันของตนทุกข้ัน  รวมทั้งเขาใจประโยคที่ใชหลักจริยธรรมตรง

กับข้ันจริยธรรมของตนเอง  นอกจากนี้ยังเขาใจประโยคท่ีมีขั้นจริยธรรมสูงกวาข้ันของตนอีกหนึ่งถึงสอง

ข้ัน  และผูที่เขาใจประโยคที่ใชหลักจริยธรรมสูงกวาข้ันจริยธรรมของตนได  ก็จะเลือกประโยคที่ใชหลัก

จริยธรรมสูงกวาตนหนึ่งถึงสองข้ัน  แทนที่จะเลือกประโยคที่ตรงกับข้ันจริยธรรมที่แทจริงของตน  ดังนั้น  

คะแนนที่ไดจากการวัดดวยวิธีนี้  จึงอาจเปนคะแนนที่สูงเกินความเปนจริงไปไดประมาณหนึ่งข้ันใน

ทฤษฎีของโคลเบอรก         

  3 วิธีประเมินผลและเรียงลําดับความสําคัญของประเด็นปญหา 

 วิธีนี้เปนการปรับปรุงวิธีการตอบ  จากวิธีการตอบแบบจัดหาคําตอบใหเลือก (วิธีที่ 2)  โดย

เรสท  (ดวงพร  พิณธุรักษ.  2545: 35  ;อางอิงจาก  Rest.  1976)  เห็นวา  วิธีการที่มีผูใชอยูเดิมนั้น  

ตัวเลือกมีลักษณะของการชักจูงใหยอมรับเหตุผลในข้ันตางๆ  แตในการพิจารณาเหตุผลเชิงจริยธรรม

ยังข้ึนอยูกับการวิเคราะหปญหาที่เก่ียวของและการเห็นความสําคัญของประเด็นตางๆ ที่เก่ียวของใน

เรื่องนั้นอยางกวางขวาง  เรสทและคณะจึงไดพัฒนาวิธีการวัด  ชื่อ  Defining Issue Test  (DIT)  ข้ึน  

ซึ่งวิธีนี้สามารถวัดไดวาประเด็นทางจริยธรรมประเด็นใดสําคัญในเร่ืองหนึ่งๆ  โดยใหคําตอบมาหลาย

ประเด็นที่เขาอยูในข้ันของการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมตางๆ  และในแตละเรื่องจะใหผูตอบประเมินคา

ประเด็นตางๆ ทุกประเด็นที่ใหไว  แลวใหนํา 4 ประเด็นที่ผูตอบเห็นวาสําคัญที่สุดมาเรียงลําดับ

ความสําคัญอีกครั้งหนึ่ง  สําหรับวิธีการใหคะแนนแกผูถูกวัดแตละคนนั้น  เรสทไดแนะนําไว 3 ประเภท  

คือ  ใชดัชนีประเมินคา  ดัชนีเรียงลําดับ  และดัชนีข้ันพัฒนาการ  ซึ่งเม่ือไดทําการวิจัยเพ่ือเปรียบเทียบ

คุณสมบัติของดัชนีทั้ง 3 ประเภทนี้  ก็ทําใหทราบวา  ดัชนีเรียงลําดับใหคาความเช่ือมั่นสูงที่สุดและมี

ความสัมพันธทางบวกสูงที่สุดกับความสามารถในการเขาใจเรื่องดวย  ดังนั้น  จึงควรใชดัชนีเรียงลําดับ

มากที่สุด 

 จะเห็นวาวิธีการวัดระดับการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมแตละวิธี  มีการเสนอสิ่งเราใหกับผูตอบ  

การตอบ  การใหคะแนน  การตีความ  และการดําเนินการเก็บขอมูลที่แตกตางกันไป  ซึ่ง   แตละวิธีก็มี

ทั้งขอดีและขอจํากัดที่แตกตางกัน  ดังนั้น  การที่จะเลือกใชวิธีการใดเพ่ือวัดระดับการใหเหตุผลเชิง

จริยธรรมจึงตองพิจารณาทั้งขอดี  ขอจํากัดของแตละวิธี  และยังตองคํานึงถึงความเหมาะสมของ

วิธีการวัดกับกลุมตัวอยางที่ตองการศึกษาดวย  ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดเลือกใชวิธีการวัดแบบมี
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ตัวเลือก  โดยมีคําตอบใหเลือก 3 ตัวเลือก  เนื่องจากเปนวิธีการวัดที่มีความคลองตัว  มีลักษณะเปน

ปรนัย  ขจัดความลําเอียงในการสัมภาษณและการใหคะแนน  ขจัดความยุงยาก  ซับซอนในการตอบ     
  2.3 ความสําคัญของเหตุผลเชิงจริยธรรม 
  เปนที่ยอมรับกันวา  ในชีวิตประจําวันของคนเราจะตองเผชิญกับปญหาที่ตองขบคิดตอง

ตัดสินใจอยูตลอดเวลา  ปญหาบางอยางงายตอการตัดสินใจ  ไมตองใชความคิดใชเวลามากนักแต

บางปญหามีความยุงยากซับซอนตองใชความคิดพิจารณาไตรตรองอยางรอบคอบกอนที่จะตัดสินใจ  

บุคคลที่พิจารณาสิ่งตางๆ  ดวยเหตุผล  จะสามารถตัดสินใจไดอยางถูกตองเหมาะสมกอใหเกิดผลดีตอ

ตนเองและสังคม 

  พิชาญ  สําอางศรี  (2527: 14)  กลาวถึง  เหตุผลเชิงจริยธรรม  เปนเหตุผลที่บุคคลใชในการ

ตัดสินใจหรืออยูเบ้ืองหลังการตัดสินใจที่จะกระทําหรือไมกระทําพฤติกรรมตางๆ  เม่ือบุคคลไดให

เหตุผล  เราสามารถวินิจฉัยความไดวา  เปนเหตุผลขั้นไหนตามทฤษฎีของโคลเบอรก  ซึ่งแบงออกเปน 

3 ระดับใหญ  คือ  ระดับต่ําหรือระดับกอนกฎเกณฑ  มีลักษณะยึดความตองการของตนเองเปน

ศูนยกลาง  ระดับกลางหรือระดับตามกฎเกณฑ  มีลักษณะยึดความตองการของกลุมคนเปนหลัก  

ระดับสูงหรือระดับเหนือกฎเกณฑ  มีลักษณะยึดความตองการและประโยชนของสวนรวมเปนหลัก  แต

ละระดับจะแบงแยกยอยออกเปนระดับละ 2 ข้ัน  รวมเปนข้ันเหตุผลเชิงจริยธรรมทั้ง 6 ข้ัน 

   เหตุผลเชิงจริยธรรมข้ันต่ําสุด  เปนขั้นที่บุคคลมีความเห็นแกตัวมากที่สุดและคอยๆ          

ลดความเห็นแกตัวลงตามลําดับข้ัน  เปลี่ยนเปนเห็นแกพวกพองในที่สุดยึดหลักอันเปนอุดมคติ  โดย

เห็นแกสวนรวมอันหมายถึงมนุษยชาติ  ฉะนั้นการที่บุคคลมีเหตุผลเชิงจริยธรรมอยูในระดับสูง  ยอม

เปนที่ตองการของสังคม 

   โคลเบอรก  (Kohlberg.  1970: 58-63)  เชื่อวาการสอนจริยธรรมแกเด็กจะบรรลุเปาหมาย  

ใหเด็กมีจริยธรรมอยางแทจริงนั้น  ทําไดก็เพียงโดยการสอนใหเขามีหลักในการตัดสินใจทางจริยธรรมที่

ถูกตอง  เพราะหลักทางจริยธรรมเปนส่ิงที่บุคคลไดใชในการแกปญหาขัดแยงทางจริยธรรมระหวาง

บุคคล  เปนเกณฑหรือแนวทางสําหรับการประพฤติ  เปนเหตุผลสําหรับการตัดสินใจในการประพฤติ

ปฏิบัติ  ความสามารถในการใชจริยธรรม  ซึ่งบุคคลอาจมีเหตุผลเชิงจริยธรรมในระดับที่แตกตางกัน

ออกไป  โคลเบอรกจึงสนับสนุนใหมีการสงเสริมพัฒนาการทางจริยธรรมของเด็กใหสูงข้ึน  ทั้งนี้เพราะ

จริยธรรมข้ันสูงดีกวาข้ันต่ํา  โคลเบอรกใหเหตุผลคํากลาวของเขาไวดังนี้ 

    1. คนที่ใหเหตุผลข้ันสูงสามารถจะแกปญหาไดดีกวาคนที่ใหเหตุผลข้ันต่ํา 

    2.  คนที่ใหเหตุผลข้ันสูงสามารถมองเห็นความแตกตาง  มองเห็นความเปนอันหนึ่งอัน

เดียวกันของสิ่งตางๆ ได  เชน  ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันระหวางกฎหมายกับความยุติธรรมและมี

ความสามารถในการคิดหรือเขาใจหลักการท่ีเปนสากล  เชน  หลักของความยุติธรรมไดดีกวาคนที่ให



 12 

เหตุผลข้ันต่ํา (Fenton Edwin.  1976: 188-193)  จึงเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวา  ความสามารถใน

การตัดสินใจไดอยางถูกตองเหมาะสมในสถานการณตางๆ เปนสิ่งจําเปนสําหรับบุคคลและควร

สงเสริมใหเด็กมีทักษะดานนี้ไว 

  จากผลการวิจัยของดวงเดือน  พันธุมนาวิน  และเพ็ญแข  ประจนปจจนึก  (ดวงเดือน     

พันธุมนาวิน  และเพ็ญแข  ประจนปจจนึก.  2520: 11)  กลาววา  เหตุผลเชิงจริยธรรมมีความสัมพันธ

กับพฤติกรรมเชิงจริยธรรม  และสามารถทํานายพฤติกรรมเชิงจริยธรรมอันแสดงถึงความมีจริยธรรมสูง

มากกวาผูมีเหตุผลเชิงจริยธรรมต่ําอยางเช่ือมั่นได  และสรุปจากการวิจัยเรื่อง  “จริยธรรมของเยาวชน

ไทย”  วาเหตุผลเชิงจริยธรรมเปนลักษณะหน่ึง  ซึ่งควรไดรับการสงเสริม  เพ่ือพัฒนาจริยธรรมของ

บุคคล  และผลการวิจัยนี้มีประโยชนอยางย่ิงในการใหแนวทางในการสรางหลักสูตรและวิธีฝกอบรม

ทางจริยศึกษาแกเยาวชนไทย 

 

3.  เอกสารที่เก่ียวของกับความสามัคคี 
 3.1  ความหมายของความสามัคคี 
 สุรางค รุงเรือง  (2525: 59)  กลาวถึง  ความสามัคคี  หมายถึง  การรวมกําลังของหนวยตาง 

ๆ ซึ่งทําใหมีกําลังในการปฏิบัติงานสูงข้ึน  เปนการรวมกันเพ่ือสรางประโยชนและความสุขไมใชรวมกัน  

ทําลายหรือสรางความเดือดรอนใหผูอื่น 

 กนกวลี เองฉวน  (2529: 6)  กลาวถึง  ความสามัคคี  หมายถึง  การแสดงออกใหบรรลุเปา

มายรวมกัน  ไมคิดเอาดีหรือเดนแตตัวเอง  มีความจงรักภักดีตอหมูคณะ  เห็นแกประโยชนสวนรวม  

ไมกอใหเกิดความแตกแยกในหมูคณะ 

 พจนานุกรม ฉบับเฉลิมพระเกียรติ  (2530: 532 )  ไดใหความหมายของสามัคคีวา  คือ  การ

รวมกําลังเปนอันหนึ่งอันเดีวยกัน  เพ่ือทํางานอยางใดอยางหนึ่งใหสําเร็จสมประสงคกําลังที่รวมกันนั้น

เปนไปไดทั้งกําลังกาย  กําลังความคิด  กําลังความรู  โดยใชกําลังความสามารถเหลานี้วมกัน

ปฏิบัติงานดวยความกลมเกลียว  เปนน้ําหนงึใจเดียวกันโดยไมทะเลาะวาทหรือแกงแยงกัน 

 จากความหมายของสามัคคี  สรุปไดวา  ความสามัคคีเปนการรวมกําลังเปนอันหนึ่งอัน

เดียวกัน  เพ่ือทํางานอยางใดอยางหนึ่งใหสําเร็จตามความตองการของกลุมหรือสังคม  และกําลังท

รวมกันนั้นเปนกําลังกาย  กําลังความคิด  กําลังความรู  กําลังความสามารถ  รวมกันทํางานดวยความ

กลมเกลียว  โดยไมมีการทะเลาะ  คิดทําลายหรือแกงแยงชิงดีกัน 
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 3.2  พฤติกรรมที่แสดงถึงความสามัคคี 
 มีผูกลาวถึงพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสามัคคีไวดังนี้ 

 อาภา ถนัดชาง  (2521: 1-13)  กลาวถึง  พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสามัคคี  ไดแก 

  1.  สมาชิกทุกคนพรอมใจกันปฏิบัติงาน 

  2.  เม่ือมีความผิดพลาดบกพรองเกิดข้ึน  สมาชิกรวมกันรับผิดชอบโดยไมโยนควมผิดให

กันและกัน 

  3.  เม่ืองานสําเร็จลง  สมาชิกตางยินดี  ถือเปนความสําเร็จรวมกันของกลุมและตางยก

ยองใหเกียรติกัน  โดยเฉพาะผูที่มีสวนชวยกลุมอยางมาก 

  4.  เม่ือกลุมตองการความชวยเหลือสมาชิกพรอมที่จะเสียสละ 

  5.  รวมมือกันในการสรางสรรคสังคมใหดีขึ้น 

 สุรางค รุงเรือง  (2525: 59)  กลาวถึง  พฤติกรรมความสามัคคีวาสมาชิกในกลุมตองมี

พฤติกรรมดังนี้   

  1.  รวมมือกันทํางานเพื่อประโยชนของหมูคณะ 

  2.  มีความรักใครปรองดองกัน  ไมทะเลาะวิวาท 

  3.  ไมอิจฉาริษยาแกงแยงชิงดีชิงเดนกัน 

 จุฑาทิพย ธีรภาค  (2529: 59)  กลาวถึงพฤติกรมความสามัคคีวา  ตองแสดงออกดังนี้  

  1.  ปรับตนใหเขากับผูอื่นได 

  2.  รับผิดชอบตอสวนรวมมากกวาสวนตัว 

  3.  เขามีสวนรวมอยางแข็งขันในกิจกรรมของสวนรวม 

  4.  เปนผูประสานความสามัคคีในกลุม 

  5.  ไมแบงแยกพวกเขาพวกเรา 

  6.  รักหมูคณะ  มีความหวังดี  และชวยเหลือเก้ือกูลในทางไมผิดศีลธรรม 

  7.  มองคนอ่ืนในแงดีเสมอ 

 สุรีรัตน พันธุดี  (2529: 51)  กลาวถึง  พฤติกรรมความสามัคคีมีดังนี้ 

  1.  รูจักทํางานเพื่อประโยชนของหมูคณะ 

  2.  มีความรักใครปรองดอง  ไมกอการทะเลาะวิวาท 

  3.  มีความเห็นอกเห็นใจและใหความชวยเหลือเทาที่จะทําได 

  4.  จักแบงงานและหนาที่ใหแกสมาชิกไดทําตามความสมารถ 
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 จากที่กลาวมาขางตนพอจะสรุปไดวา  พฤติกรมที่แสดงออกถึงความสามัคคี  หมายถึง  การ

ที่บุคคลในกลุมแสดงออกซึ่งการรวมกําลังเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในการทงานอยางใดอยางหนึ่ง  ให

สําเร็จตามจุดประสงคของกลุม  ซึ่งพติกรมสําคัญที่แสดงออกมีลักษณะที่แสดงถึงการรวมมือกัน

ทํางาน  มีความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันระหวางบุคคลในกลุม  รับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย

จากสวนรวม  และการรูจักประสานประโยชนโดยเห็นแกประโยชนสวนรวมเปนที่ตั้ง 
 3.3  องคประกอบท่ีมีผลตอความสามัคคี 
 อาภา ถนัดชาง  (2531: 50)  กลาวถึง  ความสามัคคีในกลุมจะเกิดข้ึนไดจะตองมี

องคประกอบดังตอไปนี้ 

  1.  สมาชิกแตละคนตองไดรับการยกยองและมีความรูสึกวาตนเปนสวนนึ่งของกลุม 

  2.  บรรยากาศการทํางานควรเปนประชาธิปไตย  คือ  สามารถคิดและปฏับัติงานรวมกัน

โดยปราศจากการเกรงกลัวและอคติสวนตัว 

  3.  สมาชิกแตละคนตองศรัทธาในงานแลคณะบุคลที่ทํางานรวมกัน 

  4.  สมาชิกแตละคนจะตองมีความรูสึกม่ันใจวา  ตนจะไดรับการพิทักษจากกลุมหรือ

หัวหนา 

  5.  สมาชิกตองไดรบัความเปนธรรมในการทํางานลารตอบแทในผลงาน 

  6.  จะตองมีการขจัดอุปสรรคและความขัดแยงดวยสติปญญา  และควรขจัดความอิจฉา

ริษยา  และตัวบอนทําลายความสามัคคีหรือความกาวหนาของกลุมดวยวิธีตาง ๆ  

 จากเอกสารท่ีเก่ียวของกับองคประกอบที่มีผลตอความสามัคคีสรุปไดวา  ความสามัคคีใน

กลุมจะเกิดขึ้นจากตัวสมาชิกเอง  กลาวคือ  สมาชิกตองฝกฝนใหเปนคนมีหลักธรรมสุภาพออนนอม  

พูดจาไพเราะ  ยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน  เอื้อเฟอเผ่ือแผ  ซื่อสัตย  อดทน  และภายในกลุมจะตอง

มีบรรยากาศการทํางานที่เปนประชาธิปไตย  สมาชิกมีความรูสึกวาตนเปนสวนหนึ่งของกลุม  ไดรับการ

ยกยองและไดรับความเปนธรรมจากกลุม  มีศรัทธาในงานและบุคคลภายในกลุม  ลอดจนรูสึก

ปลอดภัยขณะอยูในกลุม 
 3.4   ความสําคัญและประโยชนของความสามัคคี 
 ความสามัคคีกอใหเกิดพลัง  อันเกิดจากการรวมมือรวมแรงรวมใจกันปฏิบัติงาน  และควม

สามัคคีกอยอมทําใหชีวิตในสังคมแนนแฟนและมีกําลังเข็มแข็ง  (บรรพต  วีรชัย.  2518: 109)  ซึ่งการ

สมัครสมานสามัคคีของบุคคล  ยอมนําความสําเร็จมาสูกิจกรรมตาง ๆ  ที่ประกอบรวมกันทั้งระดับ

กลุมยอยจนถึงรดับชาติ   ดังพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลเดช         

(2531: 328)  ความวา  “…ความสามัคคีพรอมเพรียงกัน  เปนพ้ืนฐานในการปฏิบัติบริหารงานใหญ ๆ  

เชน  งานของแผนดิน  และความสามัคคีจะเกิดข้ึนม่ันคงไดดวยบุคคลในหมูคณะ  มีคุณธรมเปนเครื่อง
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ยึดเหน่ียวจิตใจของกันและกันไว  ไดแก  การใหความสงเคราะหชวยเหลือกัน  การมีวาจาใหรักใคร

ปรองดองกัน  การทําประโยชนเก้ือกูลแกหมูคณะโดยสวนรวม  และการวางนไดเหมาะสมไมเดนไม

ดอยเกินไป…” 

 พระพุทธทาสภิกขุ  (2529: 16)  ไดกลาวถึง  ผลของความสามัคคีจะทําใหสิ่งที่หนักกลายเปน

เบา  จะทําใหส่ิงที่ยากกลายเปนงาย  จะทําใหส่ิงที่ชาทําใหชากลายเปนของเร็วหรือทําไดเร็ว 

 ประยุทธ  สุวรรณโกตา  (2530)  ไดกลาวถึงความสําคัญของความสามัคคีวาความสามัคคี

เปนบอเกิดแหงความเจริญ  ความสุข  และชัยชนะ 

 กระทรวงศึกษาธิการ  กรมวิชาการ  (2521: 55)  ซ่ึงรับผิดชอบงานดานพัฒนาหลักสูตรระดับ

ประถมศึกษาไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของความสามัคคี  จึงไดกําหนดหลักสูตรประถมศึกษา

พุทธศักราช  2521  (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.  2533)  ในมวลประสบการณที่จัดใหผูเรียนในกลุมที่  3  ซึ่ง

เปนกลุมสรางเสริมลักษณะนิสัย  คานิยม  เจตคติ  พฤติกรรมและบุคคลิกภาพ  ที่จะปลูกฝงใหผูเรียนมี

คุณธรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาสมกับสภาพสังคม  เศรษฐกิจ  และความเจริญกาวหนาทาง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่กําลังปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว  โดยเฉพาะคุณธรรมดานความสามัคคี  

ดังนั้น  ในหลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช  2521  (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.  2533)  จึงไดกําหนด

จุดประสงคในกลุมประสบการณสรางเสริมลักษณะนิสัย  เพ่ือปลูกฝงใหผูเรียนมีคุณลักษณะดังนี้  คือ  

“…มีความเสียสละ  สามัคคี  มีวินัย  ประหยัด  ซื่อสัตย  กตัญูกตเวที  รักการทํางาน  เห็นคุณคาของ

การออกกําลังกาย…”  ทั้งนี้เนื่องจากเด็กประถมศึกษาเริ่มมีสติปญญากวางขวางข้ึน  มีความสามารถ

ในการคิด  รูจักการใชเหตุผลมากข้ึน  รวมทั้งเปนวัยที่เหมาะแกการปลูกฝงดานความสามัคคีอยางย่ิง  

เพ่ือใหเห็นคุณคาของการปฏิบัติตนเพ่ือประโยชนของหมูคณะ  เกิดความช่ืนชมในการปฏิบัติกิจกรรม

เพ่ือหมูคณะ  มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม  ไมเห็นแกตัว  มีใจเปนธรรม  สามารถปฏิบัติ

กิจกรรมที่เปนประโยชนตอหมูคณะในทางสรางสรรค 

 เดโช  สวนานนท  (2520: 17)  ไดกลาวไววา  ความสามัคคีเปนของดีเม่ือเกิดขึนในกลุมใดก็

ทําใหคนกลุมนั้นมีความสุข  ความเจริญ  เชน  ในบาน  ในหองเรียน  ถาทุกคนรักใครกันมงานอะไรก็

ชวยกันทํา  ทุกคนก็จะอยูกันอยางมีความสุข  การงานก็จะสําเร็จรวดเร็ว  หรือแมแตในประเทศถาคน

ในประเทศมีความสมัครสมานรักใครกลมเกลียว  จทใหบานเมืองม่ันคงและเจิญรุงเรือง  ในอดีตที่ผาน

มา  เราไดพบวาเหตุที่บรรพบุรุษมีความสามัคคีเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน  จึงทําใหประเทศชาติดํารงเอก

ราชมาไดตราบเทาทกุวันนี้  ดังจะเห็นไดจากตัวอยางตอไปนี้ 

 ในสมัยกรุงศรีอยุธยา  คนไทยชาวเมืองวิเศษชัยชาญ  เมืองสิงค  เมืองนครสวรรค  ไดรวม

กําลังตอสูกับพมาที่เขามาขมเหงรังแกจนไดรับชัยชนะ  แลวพาสมัครพรรพวกไปรวมตัวกันตั้งคายตอสู

พมาที่บางระจัน  และดวยความสามัคคีพรอมเพรียงกันนี้เองทําใหตีกองทัพพมาแตกถึง  7  ครั้ง 
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 ตอมากรุงรัตนโกสินทร  คนไทยตองรวมกันตอสูขาศึกอยางหาวหาญ  ดังปรากฏใน  พ. ศ.  

2328  พระเจาประดุงกษัตริยใหยกกองทัพใหญมารุกรานเมืองไทยโดยยกมาถึง  9  ทัพ  หวังตีไทยให

แตกพายในคราวเดียว  ทัพหนึ่งยกไปทางใต  ตีไดเมืองชุมพร  ไชยา  และสงกองทัพเขาตีตะก่ัวปา  

แลวเขาลอมเมืองถลางไว  ขณะนั้น  พระยาถลางถึงแกกรรมยังไมไดแตงตั้งผูใดเปนพระยาถลาง  

คุณหญิงจัทร  ภรรยาพระยาถลาง  นางมุกนองสาว  และนายทองพูนนองชาย  พรอมทั้งกรรมการเมือง

ไดปรึกษากันตอสูปองกันเมืองถลางดวยความสามารถท้ังกลอุบายใหพมาอดอยาก  และขาดเสบียง

อาหาร  พมาลอมเมืองไวถึงสามเดือนเศษไมสามารถตีหักเอาเมืองไดในที่สุดตองถอยทัพกลับไป  เม่ือ

สงครามสงบ  พ.ศ.  2329  พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช  จึงโปรดเกลา ฯ  

พระราชทานบําเหน็จแกผูมีความชอบแกประเทศ  คุณหญิงจัทรไดรับตําแหนงเปนทาวเทพกษัตรี  นาง

มุกเปนทาวศรีสุนทร  และนายทองพูนไดเปนพระยาถลาง  (เอกวิทย  ณ  ถลาง  2510: 17-18)  

วีรกรรมอันเกิดจากความรวมมือรวมใจของชาวถลางคร้ังนั้นไดรับการยกยองสรรเสริญจนถึงปจจุบันนี้    

 

4.  เอกสารที่เก่ียวของกับการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
 คุณภาพของเครื่องมือเปนสิ่งที่สําคัญมาก  เพราะหากเครื่องมือไมมีคุณภาพแลวผลของการ

วัดยอมเช่ือถือไมได  เครื่องมือที่ดีนั้นตองมีคุณสมบัติตางๆ  เชน  ความยากงาย  อํานาจจําแนก  ความ

เปนปรนัย  ความเที่ยงตรง  ความเช่ือม่ัน  เปนตน  ทั้งนี้ผูวิจัยขอกลาวถึงคุณภาพของเคร่ืองมือที่สําคัญ

และสามารถตรวจสอบโดยทางสถิติได  ไดแก  คาอํานาจจําแนก  ความเช่ือมั่น  และความเที่ยงตรง  

ดังนี้ 
 4.1  คาอํานาจจําแนก 
  4.1.1  ความหมายของคาอํานาจจําแนก 
 ลวน  สายยศและอังคณา  สายยศ  (2543ก: 299)  กลาวถึง  คาอํานาจจําแนก  หมายถึง  

ความสามารถในการแยกลักษณะของคน 2 กลุมได  นั่นคือ  แยกเปนคนที่มีคุณลักษณะนั้นสูง  กับคน

ที่มีคุณลักษณะนั้นต่ํา  เชน  วัดความซื่อสัตย  คนที่ไดคะแนนสูง  แปลวามีความซื่อสัตยมาก  สวนคน

ที่ไดคะแนนต่ํา  แปลวาเปนคนที่มีความซื่อสัตยนอย   

 พวงรัตน  ทวีรัตน  (2538: 130-132)  กลาวถึง  อํานาจจําแนกเปนคุณสมบัติของเครื่องมือที่

สามารถจําแนกบุคคลออกเปน 2 กลุมที่มีคุณลักษณะตางกันในเรื่องที่ศึกษา  ถาเครื่องมือเปน

แบบทดสอบวัดความรูและปญญา (Cognitive Domain)  ก็จําแนกออกเปนกลุมเกงและกลุมออน  ถา

เครื่องมือเปนแบบสอบถามความคิดเห็นหรือมาตรวัดทัศนคติ  ก็จําแนกเปนกลุม 2 กลุมที่มีความ

คิดเห็นหรือทัศนคติในทางบวกและทางลบ 
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 สรุปไดวา  อํานาจจําแนก  หมายถึง  คุณสมบัติของเครื่องมือที่สามารถจําแนกหรือแยก

ผูตอบออกเปนกลุม 2 กลุมที่มีลักษณะตางกัน  ในการวิจัยครั้งนี้  คือ  จําแนกเปนกลุมที่มีจริยธรรมสูง  

และกลุมที่มีจริยธรรมต่ํา 
  4.1.2 การหาคาอํานาจจําแนก 
 การหาคาอํานาจจําแนกของเครื่องมือสามารถแยกไดเปน 2 กรณี  ดังนี้ 

   4.1.2.1   เครื่องมือเปนแบบทดสอบซ่ึงวัดทางดานพุทธิปญญา  มีวิธีหาคาอํานาจ

จําแนก  ดังนี้   

    1.  ใชสูตรสัดสวนของความแตกตางระหวางกลุมสูง-กลุมต่ํา  เปนการหาคา

อํานาจจําแนกเปนรายขอ     

    2. หาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนทั้งฉบับ  โดยที่

คะแนนรายขอมีลักษณะเปน Dichotomus  สวนคะแนนทั้งฉบับมีลักษณะเปนคาตอเนื่อง (Continous)  

ใชการหาคาสหสัมพันธที่เรียกวา  Point - Biserial Correlation      

  กรณีที่ตัวแปรคะแนนรายขอไมไดมีลักษณะเปน Dichotomus  ใหถือเสมือนวาคะแนนขอ

นั้นมีลักษณะเปนคาตอเนื่อง  และมีการแจกแจงเปนโคงปกติดวย  กรณีนี้ใชการหาคาสหสัมพันธแบบ 

Biserial Correlation       

   นอกจากนี้ยังมีอีกวิธีหนึ่ง  คือ  การหาโดยเทคนิค 27 เปอรเซ็นตกลุมสูง – กลุมต่ํา  

แลวนําสัดสวนของคาทั้ง 2 กลุม  ไปเปดหาคาอํานาจจําแนกจากตารางของจุงเตห ฟาน 

   4.1.2.2  เครื่องมือเปนแบบสอบถามความคิดเห็นหรือเปนมาตรวัดเจตคติ  การหาคา

อํานาจจําแนกใชวิธีการคํานวณ  ดงันี้   

    1.  หาคาอัตราสวนวิกฤติ  t  เปนรายขอ  ตามวิธีการของ  t-test                                       

 การพิจารณาคา t อาจใช  1.75  หรือ 2.0  ข้ึนไป  ซึ่งหมายถึง  มีนัยสําคัญที่ระดับ .05  หรือ 

.01  ตามลําดับ  

    2. ดัชนีพอยทไบซีเรียล (Point-Biserial Index) ดัชนีแบบนี้เปนลักษณะ

สหสัมพันธระหวาง 2 ตัวแปร  หรือคะแนน 2 กลุม  มีขอตกลงวา  คะแนนกลุมหนึ่งเปนแบบคาตอเนื่อง  

อีกกลุมหนึ่งเปนแบบไมตอเนื่อง  (ลวน  สายยศ  และอังคณา  สายยศ. 2543ก: 299)  ซึ่งมีวิธีการ

คํานวณเชนเดียวกับเครื่องมือที่วัดพุทธิปญญา 

    3. ดัชนีสหสัมพันธเพียรสัน  มีขอตกลงกันวา  กรณีตัวเลือกเปนคะแนนแบบชวง

เทากัน  เชน 1 , 2 , 3  หรือ  1 , 2 , 3 , 4  หรือมากกวานั้น  เม่ือผูตอบเลือกตอบตัวเลือกที่มีคะแนนมาก  

ยอมไดคะแนนรวมมากดวย  หรือผูตอบเลือกตอบตัวเลือกที่มีคะแนนนอย  ยอมไดคะแนนรวมที่นอย
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ดวย  ถาลักษณะของคะแนน 2 ชุดนี้  ข้ึนลงตามกัน  แสดงวาขอนั้นจําแนกได  แตถาไมข้ึนลงตามกัน

หรือข้ึนลงกลับกันแสดงวาคาอํานาจจําแนกไมดี  (ลวน  สายยศ  และอังคณา  สายยศ. 2543ก: 302) 

 การทดสอบนัยสําคัญของคาอํานาจจําแนก  สามารถตรวจสอบไดจากตารางคาวิกฤติของ r 

แบบเพียรสัน  หรือใชโปรแกรมสําเรจ็รูปในคอมพิวเตอรเพ่ือความสะดวกในการคํานวณ 

    4. การหาอํานาจจําแนกรวมทั้งฉบับ   กรณีหาคาอํานาจจําแนกเปนคา

สหสัมพันธในแตละขอ  ถาจะหาคาอํานาจจําแนกรวม  จะเอาคาอํานาจจําแนกมาเฉล่ียโดยตรงไมได  

เพราะ  ตัวเลขคาสหสัมพันธมีชวงไมเทากัน  จึงนิยมเปลี่ยนคาอํานาจจําแนก r เปนคะแนนชวงเทากัน 

คือ  Z  กอน  โดยเปดตารางแปลงคา r เปน Z   คา  Z  ตัวนี้เรียกวา  Fisher’s Z  แลวนํามาหาคา Z  

ดวยสูตร    

   เม่ือคํานวณหาคา Z ไดแลวสามารถเปดหาคา r  กลับ  จากตาราง  Fisher’s Z  

เชนเดียวกัน  

   จากวิธีการหาคาอํานาจจําแนกที่กลาวมาขางตน  พบวา  สามารถคํานวณไดหลาย

วิธีทั้งรายขอและรวมทั้งฉบับ  การเลือกใชวิธีใดจึงควรพิจารณาใหเหมาะสมกับลักษณะของเครื่องมือ

และการใหคะแนน  สําหรับการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดเลือกใชวิธีคํานวณจากคาสหสัมพันธแบบไบซีเรียล  

(Biserial Correlation)  เนื่องจากเปนวิธีที่เหมาะสมกับเครื่องมือที่ใชในการวิจัย  

 
 4.2  ความเท่ียงตรง 
  4.2.1 ความหมายของความเท่ียงตรง 
 ความเที่ยงตรงเปนคุณสมบัติที่สําคัญที่สุดของเครื่องมือ  ไดมีผูใหความหมายไวดังนี้   

 สุนันท  ศลโกสุม  (2525: 88)  กลาวถึง  ความเที่ยงตรง  หมายถึง  คุณสมบัติของเครื่องมือที่

สามารถวัดคุณลักษณะที่ตองการวัดได  นั่นคือ  ตัวเลขที่ไดจากการวัดแทนคุณภาพของคุณลักษณะ

นั้นๆ  อยางครบถวน  ไมมีคุณลักษณะอ่ืนมามีอิทธิพลหรือเก่ียวของดวย  ความเที่ยงตรงจึงตองมี

เกณฑวา  สิ่งที่วัดไดนั้น  เที่ยงตรงกับสิ่งที่มุงวัดอยางเดียว  ไมมีอิทธิพลจากคุณลักษณะหรือสิ่งอื่นๆ 

เขามาเก่ียวของ 

 อนันต  ศรีโสภา  (2525: 93)  กลาวถึง  เครื่องมือหรือแบบทดสอบใดที่มีความเท่ียงตรง  

หมายถึง  แบบทดสอบสามารถวัดในสิ่งที่เราตองการจะใหวัดไดอยางถูกตอง 

 พวงรัตน  ทวีรัตน  (2538: 115)  กลาวถึง  ความเที่ยงตรง  เปนคุณสมบัติของเครื่องมือที่

แสดงใหทราบวาเครื่องมือนั้นๆ  สามารถวัดไดในสิ่งที่ตองการวัดหรือตองการศึกษาไดถูกตองและ

ครบถวนเพียงใด 
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 ลวน  สายยศ  และอังคณา  สายยศ  (2543ข: 246)  กลาวถึง  ความเที่ยงตรงเปนคุณภาพ

ของแบบทดสอบที่หมายถึง  แบบทดสอบที่สามารถวัดไดตรงตามลักษณะหรือจุดประสงคที่ตองการจะ

วัด 

 อนาสตาซี  (Anastasi. 1982: 27)  กลาวถึง  ความเที่ยงตรงของแบบทดสอบ  คือ  

แบบทดสอบนั้นใชวัดไดผลตามที่ตั้งใจ 

 อัลเลน  และเยน  (Allen and Yen.  1979: 95)  กลาวถึง  แบบทดสอบจะมีความเที่ยวตรง

ถาแบบทดสอบนั้นวัดไดตรงตามจุดประสงคที่จะวัด 

 สรุปไดวา  ความเที่ยงตรง  เปนคุณสมบัติของเครื่องมือที่ทําหนาที่วัดในส่ิงที่ตองการวัดได

ถูกตองตรงตามความมุงหมาย 
  4.2.2 ประเภทของความเท่ียงตรง 
 สมาคม Standards of Educational and Psychological Tests (1974)  ไดจัดประเภทของ

ความเที่ยงตรงไว 3 ประเภทใหญ ๆ  ดังนี้  (Anastasi.  1982: 131) 

  1. ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  (Content Validity)   

  2. ความเที่ยงตรงเชิงเกณฑสัมพันธ  (Criterion – related  Validity) 

  3. ความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง  (Construct Validity) 

 ลวน  สายยศ  และอังคณา  สายยศ  (2543ข: 246-259)  ไดกลาวรายละเอียดของความ

เที่ยงตรงทั้ง 3 ประเภทไว  ดังนี้ 

  1. ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  (Content Validity)  หมายถึง  เครื่องมือที่สามารถวัดได

ตามเน้ือหาที่ตองการจะวัด  และการพิจารณาความเที่ยงตรงนี้  จะใชวิธีการวิเคราะหอยางมีเหตุผล 

(Rational Analysis)  ดังนั้นความเที่ยงตรงชนิดนี้จึงขึ้นอยูกับบุคคลที่จะวิเคราะหจะทําใหผลที่ไดมักไม

คอยแนนอน  ขาดความเปนปรนัย  ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  แบงเปน 2 ชนิด คือ  

   1.1 ความเที่ยงตรงเชิงเหตุผล  (Logical Validity) 

   1.2 ความเที่ยงตรงเชิงพินิจ  (Face Validity) 

  2. ความเที่ยงตรงเชิงเกณฑสัมพันธ  (Criterion– Related Validity)  หมายถึง  คุณภาพ

ของเครื่องมือที่เอาผลการวัดของแบบทดสอบไปหาความสัมพันธกับเกณฑที่ตองการ  เชน  เกณฑ

เก่ียวกับผลสัมฤทธิ์  หรือผลการเรียนในปจจุบัน  เกณฑเก่ียวกับผลการทํางาน  หลังจากเรียนสําเร็จไป

แลว  เพ่ือใชในการพยากรณ  ความเที่ยงตรงชนิดนี้  แบงเปน 2 ประเภท  คือ 

   2.1 ความเที่ยงตรงเชิงสภาพ  (Concurrent Validity) 

   2.2 ความเที่ยงตรงเชิงพยากรณ  (Predictive Validity)  
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  3. ความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง  (Construct Validity)  หมายถึง  คุณภาพของเครื่องมือ

ที่สามารถวัดไดตรงตามลักษณะหรือตามทฤษฎีตางๆ ของโครงสรางนั้น  หรือวัดไดครอบคลุมตาม

ลักษณะของโครางสรางของแบบทดสอบมาตรฐาน 
  4.2.3 การตรวจสอบความเท่ียงตรง 
   4.2.3.1   การตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา  

 การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบจะกระทําดวยการวิเคราะหเชิง

เหตุผล  โดยอาศัยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา  ซ่ึงการตรวจสอนิยมใชบุคคลประมาณ 5 คน  ที่มีความรูใน

เนื้อหาสาระทฤษฎีทางจิตวิทยาเปนอยางดี  กลุมคนเหลานี้ควรไดรับเอกสารที่เก่ียวของกับคําจํากัด

ความเชิงปฏิบัติการ  เอกสาร  หรือรายงานการวิจัยที่เก่ียวของเพ่ือพิจารณาในประเด็นคําจํากัดความ

เชิงปฏิบัติการเสียกอน  แลวจึงทําหนาที่ตรวจสอบมาตรที่สรางข้ึนวามีความเหมาะสมดังนี้  (อุทุมพร  จามรมาน.  

2538?: 115-117)    

  1. มีขอความครบถวน  สมบูรณ  ตรงตามทฤษฎีที่อางหรือไม 

  2. จํานวนขอเปนสัดสวนกับประเด็นยอยหรือไม 

  3. ประเด็นยอยเปนสัดสวนกับประเด็นหลักหรือไม 

  4. ประเด็นหลัก  ครบถวน  สมบูรณ  และสอดคลองกับทฤษฎีที่อางหรือไม 

  5. ขอความที่เขียนสะทอนทฤษฎีที่อางไดถูกตองหรือไม 

   4.2.3.2  การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเกณฑสัมพันธ 

 วิรัช  วรรณรัตน  (2532: 69)  กลาวถึง  การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเกณฑสัมพันธ       

ไวดังนี้ 

  1. ความเที่ยงตรงเชิงสภาพ  เปนการตรวจสอบคุณภาพผลการใชเครื่องมือวาสามารถ

ใหผลไดตรงตามสภาพความเปนจริงเพียงใด  โดยการนําคะแนนหรือขอมูลของแตละคนมา

เปรียบเทียบกับลักษณะที่เปนจริงของบุคคล  ในทางปฏิบัติอาจหาได 2 ลักษณะ  คือ 

   -   พิจารณาคําถามเปนรายขอ  โดยการนําคะแนนหรือการตอบคําถามถูก – ผิดใน

แตละขอเปรียบเทียบกับสภาพความเกง – ออนของแตละคน 

   - พิจารณาเคร่ืองมือทั้งฉบับ  โดยการนําคะแนนหรือน้ําหนักที่ไดจากการสอบไป

เปรียบเทียบหาความสอดคลองกับความเปนจริง  เชน  นําเอาคะแนนที่ไดจากทางภาคทฤษฎีหรือ

ภาคปฏิบัติ  หรือลักษณะของส่ิงหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่ง  ซึ่งมีความสอดคลองกันหรือมีทิศทางกลับกันไปหา

คาความสัมพันธ  ซึ่งคาสหสัมพันธจะบอกระดับควาเที่ยงตรงตามสภาพ 

  2. ความเที่ยงตรงเชิงพยากรณ  มีลักษณะคลายกับความเที่ยงตรงตามสภาพ  แตกตาง

กันที่ตัวเกณฑนั้นเปนเรื่องของอนาคต   ไมใชปจจุบัน  เปนการตรวจสอบวาเครื่องมือนั้นสามารถใหผล
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การวัดไดสอดคลองกับลักษณะหรือสภาพในอนาคตเพียงใด  วิธีการหาจะใชสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ

ระหวางคะแนนหรือน้ําหนักที่ไดจากเครื่องมือกับความสําเร็จหรือคะแนนหลังสอบนั้นๆ  

  4.2.3.3  การตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงโครงสราง 

 การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางมีวิธีการตรวจสอบไดหลายวิธี  ดังนี้ 

  1. การตรวจสอบเชิงเหตุผล 

 เปนการตรวจสอบเนื้อหาของขอคําถามวาสอดคลองหรือตรงตามกรอบความคิด  หรือทฤษฎี

ที่ใชกําหนดเปนโครงสรางในการวัดหรือไม  การตรวจจะกระทําเชนเดียวกับการตรวจสอบความ

เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  โดยจัดทําเปนตารางโครงสรางและใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบให  (บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธ์ิ.  

2534: 190) 

  2. การตรวจสอบความคงที่ภายใน  (Internal Consistency) 

 เปนวิธีการหาความสัมพันธระหวางคะแนนของแตละขอกับคะแนนรวม   หรือหา

ความสัมพันธระหวางขอคําถามเดียวกัน  หรือระหวางตอนของแบบทดสอบนั้นๆ  ถาพบวามีคา

สหสัมพันธภายในสูง  ก็แสดงวาแบบทดสอบนั้นวัดลักษณะที่ตองการวัดได  (สุนันท  ศลโกสุม.  2525: 289) 

  3. หาความสัมพันธระหวางเครื่องมือที่สรางข้ึนกับแบบทดสอบมาตรฐาน 

 แบบทดสอบมาตรฐานท่ีใชเปนเกณฑตองเปนแบบทดสอบที่วัดคุณลักษณะหรือมีลักษณะ

โครงสรางสอดคลองกับสิ่งที่ตองการวัดโดยนําเครื่องมือที่สรางข้ึนกับแบบทดสอบมาตรฐานท่ีจะใช

เทียบไปสอบวัดกับกลุมตัวอยาง  แลวนําคะแนนทั้ง 2 ชุด  มาหาคาสหสัมพันธกันตามวิธีของเพียรสัน  

หรืออาจใชการหาสหสัมพันธแบบอื่นๆ ก็ได  แลวแตระดับของขอมูล  ถามีคาสหสัมพันธสูงก็แสดงวา

เครื่องมือที่สรางมีความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง  (พวงรัตน  ทวีรัตน.  2538: 119) 

  4. วิธีคํานวณจากกลุมที่รูชัดแลว (Known Group Technique) 

 เปนวิธีการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระหวางกลุมที่รูวามีลักษณะที่ตองการวัดกับกลุมที่รูวา

ไมมีลักษณะที่ตองการวัด  เชน  ความเท่ียงตรงเชิงโครงสรางของแบบทดสอบคณิตศาสตร  ทําไดโดย

นําแบบทดสอบคณิตศาสตรไปสอบกับกลุมตัวอยางที่ เรียนวิชาเอกคณิตศาสตร(กลุมที่รูทาง

คณิตศาสตร)  กับกลุมที่เรียนวิชาภาษาไทย (กลุมที่ไมรูหรือรูนอยทางคณิตศาสตร)  แลวคํานวณ

คะแนนเฉล่ียของทั้ง 2 กลุม  มาทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใชสูตร t – test  (ลวน  สายยศ  และ

อังคณา  สายยศ.  2543ข: 264) 

  5. วิธีการเปรียบเทียบคะแนนจากการทดลอง (Comparing scores from experiment) 

 คะแนนจากเครื่องมือวัดลักษณะใดก็ตาม  คาดวานาจะเปล่ียนแปลงไดตามเงื่อนไขของการ

จัดกระทําตามการทดลอง  อาจมีการเปลี่ยนแปลงระหวางกลุมทดลองกอน- หลังไดรับการจัดกระทํา

ตัวแปรทดลอง  เชน  ตามทฤษฎีคาดหมายวา  คะแนนความวิตกกังวลของบุคคล  นาจะเปลี่ยนแปลง
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ไปตามสภาพการณ  ถามีการสรางสถานการณใหเกิดความวิตกกังวลระดับตางๆ ข้ึนมา  เมื่อใชแบบ

วัดความวิตกกังวล  ก็นาจะวัดไดคะแนนความวิตกกังวลที่ระดับตางๆ สอดคลองกับสถานการณตาม

คําทํานายของทฤษฎี  (ศิริชัย  กาญจนวาสี.  2544: 94) 

  6. วิธีวิเคราะหหลายลักษณะหลายวิธี  (Multitrait - Multimethod) 

 เปนวิธีที่แคมพเบล และฟสต  (ศิริชัย  กาญจนวาสี.  2544: 94 ; อางอิงจาก  Campbell and 

Feske.  1959)  ไดเสนอข้ึน  ซึ่งเปนการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการวัดลักษณะหลายลักษณะ 

(Multitrait) โดยใชวิธีการวัดหลายวิธี (Multimethod)  วิธีวิเคราะหหลายลักษณะหลายวิธี (MTMM) นี้  

สามารถนํามาใชวัดลักษณะอยางนอย 2 ลักษณะ  โดยวิธีการวัดอยางนอย 2 วิธี   จะไดคาความ

เที่ยงตรงที่สําคัญ 2 แบบ  คือ 

   1. ความเที่ยงตรงเชิงเหมือน (Convergent Validity)  แสดงโดยสหสัมพันธที่มีคาสูง  

เนื่องจาก  เปนความสัมพันธระหวางคะแนนที่วัดจากลักษณะเดียวกันดวยวิธีตางกัน  ไดแก   21AAr และ  

21BBr     
   2. ความเที่ยงตรงเชิงจําแนก  (Discriminant Validity)  แสดงโดยสหสัมพันธที่มีคาต่ํา  

เนื่องจาก  เปนความสัมพันธระหวางคะแนนที่วัดจากลักษณะตางกัน  ไดแก   11BAr ,   21BAr   ,   12BAr

และ  22BAr  

 7. วิธีวิเคราะหองคประกอบ  (Factor Analysis) 

 ลวน  สายยศ  และอังคณา  สายยศ  (2543ก: 325)  กลาวถึง  การวิเคราะหองคประกอบเปน

การพิสูจนวา  ขอสอบแตละขอเมื่อสอบแลวจะมีขอมูลทางตัวเลขยืนยันไดหรือไมวัดคุณลักษณะใด  

วัดลักษณะเดียวกัน  หรือวัดก่ีลักษณะ  เปนไปตามการจัดคุณลักษณะเมื่อเขียนขอสอบตั้งแตแรก

หรือไม  นั้นคือ  เพ่ือพิสูจนโครงสรางของขอสอบวาเปนแบบใดเปนไปตามโครงสรางหรือทฤษฎีที่ตั้งไว

หรือไม 

 ส.วาสนา  ประวาลพฤกษ  (ม.ป.ป.: 8)  กลาวถึง  การวิเคราะหองคประกอบยึดหลักที่วา  ตัว

แปรหรือขอมูลตางๆ  ที่มีความสัมพันธกันนั้น  สัมพันธกันเนื่องมาจากตัวแปรตางๆ เหลานั้นมี

องคประกอบรวมกันอยู (Common Factor)  เราสามารถใชองคประกอบรวมนี้แทนตัวแปรกลุมนั้นได  

เปนการลดจํานวนขอมูลใหนอยลง  การจับกลุมของตัวแปรซึ่งเกิดข้ึนจากความสัมพันธระหวางกันของ

ตัวแปร  ทําใหทราบถึงโครงสรางและแบบแผนของขอมูล  ทําใหหาองคประกอบรวมของตัวแปรได  

และสามารถหาน้ําหนักขององคประกอบของตัวแปรแตละตัวได  การวิเคราะหองคประกอบมักทําใน 2 

ลักษณะ  คือ 
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   1. คนหาวามีก่ีองคประกอบ  อะไรบาง  (Exploratory) 

   2. ยืนยันหรือทดสอบสมมติฐานวามีองคประกอบน้ันๆ ในคุณลักษณะ (Trait) นั้น  จริง

หรือไม  (Confirmatory) 

 ลวน  สายยศ  และอังคณา  สายยศ  (2543ก: 325-326)  กลาวถึง  การพิจารณาขอมูลที่

ไดมาจากการวิเคราะหองคประกอบในการหาความเท่ียงตรงเชิงโครงสราง  ดังนี้   

   1. สหสัมพันธภายใน  (Intercorrelation)  ระหวางแตละขอ ไมนับสหสัมพันธของตัวมัน

เอง  จะมีจํานวน n(n-1)/2  ถา n เปนจํานวนขอ  สหสัมพันธระหวางขอเปนสิ่งสําคัญพ้ืนฐาน  จะไดรูวา

ขอใดสัมพันธกันมากนอยเพียงใด  ความจริงสามารถจับกลุมของระดับความสัมพันธได 

   2. พิจารณาดูคาไอเกน  (Eigen  Value)  ซึ่งเปนขอมูลที่แสดงใหทราบวาตัวแปรที่เปน

ขอสอบ  วิเคราะหองคประกอบไดก่ีองคประกอบ  และมีองคประกอบที่เชื่อถือไดก่ีองคประกอบ  ซึ่ง

องคประกอบที่เชื่อถือไดจะมีคาไอเกนต้ังแต 1.0 ข้ึน 

   3. พิจารณาน้ําหนักองคประกอบ  (Factor Loading)  ที่ไดจากการหมุนแกนแลว  การ

สกัดและการหมุนแกนมีหลายวิธีในโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS  และอ่ืนๆ  การสกัดองคประกอบนิยมใช

วิธี  Principal Compenent Method (PC)  และวิธีหมุนแกนแบบ Varimax หรือจะเปนวิธีอื่นใดก็ได  

การเลือกน้ําหนักองคประกอบวาเทาไรจึงจะสําคัญพอ  โดยทั่วไปจะกําหนด .30  ข้ึนไป  เพราะคา

น้ําหนักองคประกอบ  คือ ความสัมพันธระหวางตัวแปรนั้นกับองคประกอบ  ดังนั้น  ความแปรปรวนที่

ซอนทบักันควรมีมาก 
   4.2.4. ปจจัยที่สงผลตอความเที่ยงตรง 
 สุมาลี  จันทรชลอ  (2542: 130)  ไดกลาวถึง  ปจจัยที่สงผลตอความเที่ยงตรงไว  6  ประการ  

ดังนี้ 

   1.  การเดา  ซึ่ง ลอรด (ดาราวรรณ  กลอมเกลี้ยง.  2546: 45 ; อางอิงจาก Lord. 1964) 

ไดศึกษาผลของการเดา  พบวา  การบังคับใหเดาอยางไมเปนระบบทําใหแบบทดสอบ มีคาความ

เที่ยงตรงเพ่ิมข้ึน  ถาการเดามีมากผลการเดาสัมพันธกับเกณฑ  และบังคับใหเดาอยางมีระบบทําให

แบบทดสอบมีคาความเที่ยงตรงเพ่ิมข้ึนเชนกัน 

   2.  สภาพเก่ียวกับตัวผูสอบ  ผูสอบที่อยูในสภาพปกติ  จะทําขอสอบไดดีกวาผูที่อยูสภาพ

ไมปกติ  เชน  มีความกังวล  เจ็บปวย  เปนตน  ผลจากการวัดในสภาพผูสอบที่ไมพรอมทั้งรางกายและ

จิตใจ  ทําใหคะแนนผลการสอบผิดไปจากสภาพความสามารถที่ตองการวัดจริง 

   3. การบริหารการสอบ  เชน  การจัดสภาพการสอบใหเหมาะสม  เพ่ือใหผูสอบมีความ

พรอมในการสอบเต็มที่  การใหเวลาในการสอบพอเหมาะและการใหคะแนนมีความเปนปรนัย 



 24 

   4. สภาพของแบบทดสอบ  เชน  คําสั่ง  การใชภาษาที่ไมชัดเจน  ขอสอบที่สั้นเกินไป  

ความยากงายไมเหมาะสม  ยากหรืองายเกินไป  การสรางขอสอบไมดี  มีการแนะคําตอบ  หรือใช

ภาษากํากวมขาดความเปนปรนัย  ชนิดของแบบทดสอบไมเหมาะสม  หรือการกําหนดใหตอบอยาง

เปนระบบมีผลตอความตรงของแบบทดสอบ  เนื่องจากขอสอบไมสามารถวัดส่ิงที่ตองการได 

   5. การสอนของครู  ไดแก  วัตถุประสงค  การสอน  และการสอบไมสัมพันธกัน  หรือ

ความผิดพลาดในการสอนมีผลตอความเที่ยงตรงของแบบทดสอบ 

   6. การใชเกณฑอางอิง  สําหรับความเที่ยงตรงที่ตองเปรียบเทียบกับเกณฑ  ถาใชเกณฑ

อางอิงตอกัน  ความเที่ยงตรงของแบบทดสอบยอมตางกันดวย 

 ศิริชัย  กาญจนวาสี  (2544: 118-122)  ไดสรุป  ปจจัยที่สงผลตอความเที่ยงตรงวามาจาก

แหลงที่สําคัญ  4  แหลง   ดังนี้ 

   1. ปจจัยจากแบบสอบ (Test) 

 แบบทดสอบจะมีความเที่ยงตรงมากนอยเพียงใด  ยอมข้ึนอยูกับตัวแบบสอบเปนสําคัญ  

กระบวนการสรางและสวนประกอบของแบบสอบตอไปน้ี  สามารถสงผลตอความเที่ยงตรงของ

แบบทดสอบ  อาจทําใหแบบสอบทําหนาที่ไดไมตรงตามความตองการ  หรือมีความเท่ียงตรงลดลงได 

    1.1 คําส่ังไมชัดเจน  เชน  การใชภาษาไมรัดกุม  ขาดความชัดเจนเก่ียวกับการเดา

คําตอบ  การใชตัวเลือกที่เปนคําตอบซ้ํา  ไมระบุใหชัดเจนวาจะใหบันทึกคําตอบอยางไร  หรือขาด

ตัวอยางที่ชัดเจนประกอบ  เปนตน  ความไมชัดเจนเหลานี้ทําใหผูสอบตีความหมายแตกตางกันได  

หรือเขาใจผิดไดงาย  จนอาจสงผลตอคะแนนที่ไดแตกตางกันตามคุณลักษณะบางอยางของผูตอบ  ซึ่ง

ทําใหความเที่ยงตรงของขอสอบลดลง 

   1.2  การใชโครงสรางภาษาที่ซับซอนเกินไป  เม่ือคําศัพทและโครงสรางของภาษา

ที่สลับซับซอนเกินไปสําหรับผูตอบ  จนอาจเปนการวัดความเขาใจภาษาและเชาวปญญา  ซึ่งไมตรงกับ

สิ่งที่มุงวัด  หรืออาจทําใหผูสอบเสียเวลาเกินควร  จนทําแบบสอบไดไมเสร็จทันเวลาคะแนนที่ไดจึงไม

นาจะเปนตัวแทนที่ดีของส่ิงที่มุงวัด 

        1.3      ขอสอบที่ใชภาษากํากวม  การเขียนขอสอบดวยภาษาที่กํากวมจะนําไปสู

ความสับสนและการตีความหมายผิดได  ความคลุมเครือของภาษามักจะสรางความสับสนใหแกเด็ก

เกงมากกวาเด็กออน  จนอาจทําใหอํานาจจําแนกของขอสอบติดลบได 

   1.4  ขอสอบที่ใชคําถามนํา  ขอสอบที่สรางขึ้นอยางไมระมัดระวังอาจมีคําหรือ

ขอความ  แนะนําคําตอบได  ทําใหแบบสอบไมไดวัดสิ่งที่ตองการอยางแทจริง  แตอาจเปนการวัดสิ่งที่

เปนสามัญสํานึก  หรือความสามารถในการแสวงหาคําชี้นําคําตอบ 
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   1.5  ขอสอบมีระดับความยากไมเหมาะสม  กรณี  แบบสอบอิงกลุม  ขอสอบที่

ยากหรืองายเกินไปทําใหขอสอบขาดอํานาจจําแนก  สงผลใหแบบสอบมีความเที่ยงตรงและความ

เชื่อมั่นต่ํา  สวนกรณีแบบสอบอิงเกณฑ  ขอสอบที่มีระดับความยากงายไมสอดคลองกับระดับความ

ยากงายของพฤติกรรมตามจุดมุงหมายของการเรียนรู  จะสงผลใหแบบสอบมีความเที่ยงตรงต่ําดวย

เชนกัน 

         1.6 การเลือกใชรูปแบบขอสอบที่ไมเหมาะสมทําใหแบบสอบวัดสิ่งที่ตองการวัดได

ไมดีเพียงพอ  เชน  การวัดความสามารถในการคิดและสรางสรรค  การแกปญหาก็ควรใชแบบทดสอบ

ประเภทเขียนตอบมากกวาใหเลือกตอบจากตัวเลือกที่กําหนดให  เปนตน 

    1.7 แบบสอบส้ัน เ กินไป   แบบสอบเปน เ พียงตั วอย างของมวลความรู

ความสามารถ/ประสบการณหรือลักษณะที่มุงวัด  ดังนั้น  ถาแบบสอบมีจํานวนขอนอยเกินไปจะทําให

ขาดความเปนตัวแทนที่ดีของส่ิงที่มุงวัด  มีผลใหความเที่ยงตรงลดลง  

  2. ปจจัยจากการบริหารการสอบและการตรวจใหคะแนน (Test Administration and 

scoring)   สภาพการสอบอันประกอบดวยการบริหารการสอบและการตรวจใหคะแนนสามารถสงผล

ตอความเที่ยงตรงของแบบสอบได  ดังนี้ 

   2.1 เวลาที่ใชในการสอบไมเหมาะสม  การใหเวลาในการทําขอสอบที่มากหรือนอย

เกินไป  โดยเฉพาะอยางย่ิง  การใหเวลาที่ไมเพียงพอ  ทําใหปจจัยเก่ียวกับความเร็วเขามามีผลตอ

คะแนนที่ไดรวมกับผลจากลักษณะที่มุงวัด  ทําใหความเที่ยงตรงลดลง 

   2.2  สภาพแวดลอมของการสอบไมเหมาะสม  สภาพแวดลอมทั้งทางกายภาพและ

จิตวิทยามีผลตอคะแนนสอบ  สภาพแวดลอมทางกายภาพ  เชน  อุณหภูมิ แสง  เสียง  การถายเท

อากาศ  เปนตน  สภาพแวดลอมทางจิตวิทยา  เชน  บรรยากาศการสอบความตึงเครียด  สภาพการ

ขมขู  เปนตน  

   2.3   ขาดมาตรฐานของการคุมสอบ  การคุมสอบที่ไมเปนมาตรฐาน  เชน  ไมปฏิบัติ

ตามคําแนะนําในการคุมสอบ  คุมสอบแบบปลอย  แนะแนวคําตอบใหความชวยเหลืออยางลําเอียง  

เปนตน  

   2.4  การจับทางแนวคําตอบ  การวางตําแหนงคําตอบถูกอยางเปนระบบ  ผูสอบ

สามารถจับทางคําตอบถูกได  ทําใหการวัดไมอาจวัดสิ่งที่ตองการวัดไดอยางแทจริง 

   2.5  การตรวจใหคะแนนขาดความเปนปรนัย  เชน  คําตอบแบบเดียวกัน  แตให

คะแนนตางกัน  หรือคําตอบที่มีคุณภาพตางกัน  แตใหคะแนนเทากัน  เปนตน 
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  3. ปจจัยจากผูสอบ  (Examinees) 

   3.1 ความเปนเอกพันธของกลุมผูสอบ  ความเปนเอกพันธของกลุมผูสอบมีผลตอ

ความเที่ยงตรงและความเช่ือม่ันของแบบสอบ  กลุมผูสอบมักมีความแตกตางกันบางประการ  ซึ่งอาจมี

ผลตอความเที่ยงตรงและความเชื่อม่ัน  เชน  อายุ  เพศ  ระดับการศึกษา  ระดับความสามารถ  ภูมิหลัง  

วัฒนธรรม  เปนตน  ถานําแบบสอบไปใชกับกลุมผูสอบที่มีจํานวนมากพอและมีลักษณะที่มุงวัด

หลากหลายยอมมีแนวโนมที่จะไดคาความเที่ยงตรงและความเช่ือม่ันสูงสุด  แตถานําแบบสอบไปใชกับ

กลุมที่มีลักษณะท่ีมุงวัดมีความเปนเอกพันธสูง  ยอมสงผลใหคาความเที่ยงตรงและความเช่ือม่ันต่ํา   

   3.2 การเดาคําตอบ  ผูสอบมีการเดาคําตอบกันมาก  ยอมเกิดความคลาดเคล่ือนของ

การตอบมาก  ถาการเดาคําตอบเปนไปอยางสุม  มีผลทําใหคาความเช่ือมั่นต่ํา  ทําใหคาความ

เที่ยงตรงตํ่าลงไปดวย  และถาการเดาคําตอบทําใหคะแนนแตกตางกันอยางเปนระบบ  ยอมสงผลให

ความเที่ยงตรงของแบบทดสอบลดลง 

   3.3 นิสัยในการทําขอสอบ  ผูสอบมักมีนิสัยในการทําขอสอบตางกัน  บางคนชอบการ

ตอบรูปแบบหนึ่งมากกวาอีกรูปแบบหนึ่ง  หรือเม่ือทําขอสอบไมได  อาจมีแนวโนมที่จะเลือกคําตอบ

แบบหนึ่งมากกวาแบบอ่ืนๆ  อิทธิพลแทรกซอนจากนิสัยในการทําขอสอบมีสวนทําใหความเที่ยงตรง

ลดลงได 

   3.4 สภาพความไมพรอมทางรางกายและจิตใจของผูสอบ  สภาพรางกายและจิตใจ

ของผูสอบมีผลตอคะแนนสอบ  เมื่อเกิดสภาพความไมพรอมทางรางกาย  เชน  ความเหน็ดเหนื่อย  

เม่ือยลา  เจ็บปวย  เปนตน  สภาพทางจิตใจ  เชน  ขาดแรงจูงใจ  ถูกรบกวนทางอารมณ  ความตกใจ  

ความวิตกกังวล  เปนตน  อาจทําใหการสอบไดไมดีเทาที่ควร  ผลที่ไดจึงไมเปนตัวแทนที่ดีของสิ่งที่มุง

วัด 

  4. ปจจัยจากเกณฑที่ใชอางอิง  (Criterion) 

   4.1 ความชัดเจนของมวลเนื้อเรื่องที่มุงวัด (Content - related) การกําหนด

ความหมายและขอบเขตของมวลเน้ือเรื่องที่มุงวัดขาความชัดเจน  ยอมมีผลตอการตัดสินของ

ผูเช่ียวชาญเก่ียวกับความครอบคลุมและความเปนตัวแทนของขอสอบ  ที่มีตอมวลเนื้อเรื่องทั้งหมดที่

มุงวัด  จึงสงผลตอความตรงตามเน้ือเรื่องของแบบสอบ 

   4.2 ความเหมาะสมของการคัดเลือกเกณฑสมรรถนะ (Criterion - related)  ถาการ

คัดเลือกเกณฑสมรรถนะของการดําเนินงานขาดความตรงประเด็นกับลักษณะที่มุงวัดหรือมีคุณภาพ

ต่ํา  ยอมมีผลตอการคํานวณคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนจากแบบทดสอบและคะแนน

เกณฑ  ทําใหคาสัมประสิทธ์ิความเที่ยงตรงตามเกณฑสัมพันธมีคาไมเกินรากที่สองของผลคูณระหวาง



 27 

สัมประสิทธิ์ความเช่ือม่ันของแบบสอบกับเกณฑที่ใช  ถาตัวแปรเกณฑที่นํามาใชมีคาสัมประสิทธิ์ความ

เชื่อม่ันต่ํายอมสงผลตอคาสัมประสิทธ์ิความเที่ยงตรงตามเกณฑสัมพันธต่ําลงไปดวย   

   4.3 ความเหมาะสมของทฤษฎีที่เก่ียวของกับลักษณะที่มุงวัด  (Construct - related)  

การนําทฤษฎีเก่ียวกับลักษณะที่มุงวัดที่ยังไมเปนที่ยอมรับกันอยางกวางขวางมาใชเปนแนวคิด  

โครงสรางและคําทํานายลักษณะที่มุงวัดนั้น  ยอมสงผลตอการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงทฤษฎี  

อาจทําใหผลการวัดลักษณะที่สนใจไมสอดคลองกับแนวทางและส่ิงที่ทฤษฎีคาดหมายได  ซึ่งมีผลตอ

การสรุปความเที่ยงตรงเชิงทฤษฎีของแบบสอบได 

 จากปจจัยที่กลาวมาขางตน  จะเห็นวาส่ิงที่สงผลตอความเที่ยงตรงนั้นมีมากมายหลาย

ประการ  ทั้งในดานปจจัยภายในตัวเครื่องมือเอง  ตัวผูสอบ  และสภาพแวดลอมตางๆ  ซึ่งหาก

พิจารณาและทําการควบคุมปจจัยเหลานี้  ใหมีความเหมาะสม  ก็จะทําใหไดเครื่องมือที่สามารถวัดใน

สิ่งที่ตองการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
  4.3 ความเช่ือม่ัน 
   4.3.1 ความหมายของความเช่ือม่ัน 

 บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ  (2521: 269)  กลาวถึง  ความเช่ือม่ันเปนความคงที่แนนอนของ

คะแนนในการวัดทุกครั้งจากนักเรียนกลุมเดียวกัน  หรือหมายความวา  เม่ือใชเครื่องมือวัดนั้นครัง้ใด  ก็

จะไดคะแนนเทาเดิมทุกครั้งไป 

 สุมาลี  จันทรชลอ  (2542: 109)  กลาวถึง  ความเช่ือมั่น  หมายถึง  ความคงที่ (Stability) 

ของการวัด  กลาวคือ  ไมวาจะสอบวัดก่ีครั้งดวยแบบทดสอบชุดเดิมหรือแบบทดสอบคูขนานกันจะได

คะแนนหรือลําดับคงที่ 

 ลวน  สายยศและอังคณา  สายยศ  (2543ก: 209)  กลาวถึง  ความเชื่อมั่น  หมายถึง  ความ

คงที่ของคะแนนที่ไดจากการสอบนักเรียนคนเดียวกันหลายครั้งในแบบทดสอบชุดเดิม 

 เอหแมน  และกล็อค  (Ahmann  &  Glock.  1975: 235)  กลาวถึง  ความเช่ือมั่นเปนความ

คงที่ของผลที่ไดจากการวัด  ซึ่งถาเครื่องมือไมมีความเช่ือม่ัน  แสดงวา  เครื่องมือนั้นมีแนวโนมที่จะเกิด

ความคลาดเคล่ือน 

 เมหเรนส  และเลหแมน  (Mehrens & Lehmann.  1978: 88)  ใหความหมายของความ

เชื่อม่ัน  หมายถึง  ระดับของความคงที่ระหวางการวัดสิ่งเดียวกัน 2 ครั้ง 

 อนาสตาซี  (Anastasi.  1982: 102)  กลาวถึง  ความเช่ือม่ัน หมายถึง  ความคงที่ของคะแนน  

ซึ่งไดจากการวัดบุคคลกลุมเดียวกันดวยแบบทดสอบฉบับเดียวกันหลายๆ ครั้ง  หรือดวยแบบทดสอบ

สองฉบับที่มีลักษณะเหมือนกัน  หรือภายใตเงื่อนไขของตัวแปรอื่นๆ ในการวัดนั้น 
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 สรุปไดวา  ความเชื่อมั่นเปนความคงที่แนนอนของคะแนนในการสอบทุกครั้งจากผูสอบกลุม

เดียวกัน 
  4.3.2 วิธีประมาณคาความเชื่อม่ัน 
  การประมาณคาความเชื่อม่ันในหลายวิธีที่แตกตางกัน  ดังนี้ 

 เมหเรนส  และเลหแมน  (Mehrens & Lehmann.  1978: 94)  ไดกลาวถึง   การประมาณคา

ความเชื่อม่ันวามีวิธีการดังนี้ 

  1.  วิธีวัดความคงตัว (Measures of Stability) 

  2.  วิธีวัดความสมมูล  (Measures of equivalence) 

  3.   วิธีใชวัดความสมมูลและความคงตัว  (Measures of equivalence and  Stability) 

  4. วิธีวัดความสอดคลองภายใน  (Measures of Internal - Consistency) 

   4.1 วิธีแบงครึ่งแบบทดสอบ  (Split – half) 

   4.2 วิธีของคูเดอร – ริชารดสัน  (Kuder - Richardson) 

   4.3 วิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟา  (Coefficient  alpha) 

   4.4 วิธีวิเคราะหความแปรปรวนของฮอยท  (Hoyt’s analysis of  variance produce) 

การหาความเที่ยงดวยวิธีนี้  เปนการหาความสอดคลองหรือความเสมอเหมือนกันของเครื่องมือ  

เชนเดียวกับวิธีการใชสูตรคูเดอร – ริชารดสันกับสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคดังกลาว  วิธีการ

นี้ฮอยท (Hoyt, 1941  อางอิงจาก Brown, 1976: 88)  เปนผูเสนอไว  ตามวิธีการนี้ความแปรปรวน  

(SS tt )  จะประกอบดวยความแปรปรวน  3  ประการคือ  ความแปรปรวนท่ีเปนผลตางระหวางผูตอบ  

ความแปรปรวนท่ีเปนผลตางระหวางขอคําถามแตละขอ  และความแปรปรวนท่ีเปนผลรวม  

(interaction)  ระหวาผูตอบกับขอความแตละขอ  ในการวิเคราะหความแปรปรวน    

 ฮอปคินส  และสแตนเลย  (Hopkins and Stanley. 1981: 127-130)  ไดกลาวถึงวิธีการหา

คาสัมประสิทธิ์ความเช่ือม่ัน  มี 4 วิธี  ดังนี้ 

  1. วิธีสอบซ้ํา  (The Test – Retest Method)  หรือบางครั้งเรียกวา  สัมประสิทธ์ิของ

ความคงที่ (Coefficient of Stability)  เปนการนําแบบทดสอบฉบับเดียวกันไปทําการทดสอบกับบุคคล

เดียวกันซ้ําสองครั้งในเวลาที่แตกตางกันพอสมควร  ถาคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบทั้งสองคร้ัง

มีสหสัมพันธกัน  คาสหสัมพันธที่ไดเปนคาสัมประสิทธ์ิความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ 

   2. วิธีใชแบบทดสอบคูขนาน  (Parallel – Form  Method)  เปนการนําแบบทดสอบที่มี

ลักษณะคูขนานกันหรือเทาเทียมกัน  โดยมีเนื้อหา  คาเฉล่ียและความแปรปรวนเทากันไปทดสอบใน

เวลาเดียวกันหรือเวลาที่แตกตางกันก็ได  นําคะแนนที่ไดจากการทดสอบทั้งสองฉบับมาหาสหสัมพันธ

กัน  คาสหสัมพันธที่ไดเปนคาสัมประสิทธ์ิความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ 
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  3. วิธีแบงครึ่งแบบทดสอบ  (The Split – half  Method)  เปนการนําแบบทดสอบฉบับ

เดียวไปทดสอบกับบุคคลกลุมเดียว  แลวแบงครึ่งแบบทดสอบเปนชุดคะแนนของขอคูและชุดคะแนน

ของขอคี่  นําคะแนนท่ีไดจากการแบงครั้งแบบทดสอบไปหาสหสัมพันธกัน  จากนั้นปรับขยายดวยสูตร

ของสเปยรแมน - บราวนเปนสัมประสิทธิ์ความเช่ือม่ันของแบบทดสอบทั้งสองฉบับ 

  4. วิธีวัดความคงที่ภายในของแบบทดสอบ (Reliability Via Internal Consistency  

Method)  เปนการนําแบบทดสอบฉบับเดียวไปทดสอบกับบุคคลเดียวกัน  และนําไปหาสัมประสิทธ์ิ

ความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ  โดยวิธีของคูเดอร – ริชารดสัน  (Kuder – Richardson) 

 ไอเคน (Aiken.  1991: 98-101)  ไดกลาวในทํานองเดียวกันวา  การประมาณคาความเช่ือมั่น

มีวิธีการหาไดดังนี้ 

  1. สัมประสิทธ์ิของการสอบซํ้า  (Test – Retest  Coefficient) 

  2. สัมประสิทธ์ิของแบบทดสอบคูขนาน  (Parallel – Form  Coefficient)  

  3. สัมประสิทธ์ิความสอดคลองภายใน  (Internal – Consistency  Coefficient) 

   3.1 วิธีแบงครึ่งแบบทดสอบ  (Split – half  Method) 

   3.2 วิธีของคูเดอร – ริชารดสัน  (Kuder – Richardson  Method) 

   3.3 วิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟา  (Coefficient  alpha) 

 จากวิธีหาคาความเช่ือมั่นที่กลาวมาขางตน  สามารถจัดไดวามีวิธีการหา 3 วิธีใหญๆ  คือ  

การหาความคงที่หรือโดยการสอบซํ้า  การใชแบบทดสอบคูขนานหรือแบบทดสอบท่ีมีความเทาเทียม

กัน  และหาความสอดคลองภายในซ่ึงทําการสอบเพียงครั้งเดียว  ในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดหาความ

เชื่อมั่นของเครื่องมือโดยใชความสอดคลองภายในดวยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา  และวิธีวิเคราะหความ

แปรปรวนของฮอยท  (Hoy’s analysis of  variance produce)  ซึ่งเหมาะสมกับเครื่องมือที่มีการให

คะแนนที่ไมใช 0 , 1  
  4.3.3 ปจจัยที่สงผลตอคาความเชื่อม่ัน 
  การประมาณคาความเช่ือมั่นในหลายวิธีที่แตกตางกัน  ดังนี้  (อนันต  ศรีโสภา. 2525: 

77-81; ปราณี  ทองคํา.  2539: 214-217)  

   4.3.3.1  คุณลักษณะของแบบทดสอบ  ไดแก 

    1. จํานวนขอของแบบทดสอบ (Test length)  แบบทดสอบที่มีจํานวนขอมากจะ

วัดไดครอบคลุมเนื้อหาและพฤติกรรมที่ตองการวัด  คะแนนท่ีเกิดจากการเดาก็จะนอยลง  เม่ือ

องคประกอบอ่ืนๆ  เชน  กลุมตัวอยาง , คุณภาพของขอสอบที่เพ่ิมจํานวนนั้นคงที่ 
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    2. ความยากของขอสอบ (Test difficulty) แบบทดสอบที่ยากเกินไปหรืองาย

เกินไปมีความสามารถในการจําแนกนอย  ทําใหความแปรปรวนของคะแนนสอบมีนอย  แบบทดสอบ

นั้นจะมีคาความเช่ือม่ันต่ํา 

    3. ความเปนปรนัย  (Objectivity)  แบบทดสอบที่มีความเปนปรนัยสูงจะมีความ

คลาดเคล่ือนนอย  คะแนนที่ไดจากการวัดมีคาใกลเคียงคะแนนจริง  ทําใหแบบทดสอบมีคาความ

เชื่อม่ันสูง  ซึ่งความมีปรนัยมีคุณสมบัติที่สําคัญ  คือ 

     - ความแจมชัดในตัวขอสอบ  หมายถึง  ผูสอบทุกคนเขาใจคําถามตรงกัน

และตรงกับความมุงหมายของขอสอบ  ไมกํากวม 

     - ความแมนตรงในการตรวจใหคะแนน  หมายถึง  มีเกณฑในการตรวจให

คะแนนชัดเจน  ไมวาใครตรวจก็ใหคะแนนไดตรงกัน 

     - มีความกระจางชัดในการตีความหมายคะแนน 

   4.3.3.2  เวลาในการทําขอสอบ  (Speed)  โดยทั่วไปแบบทดสอบแบงเปน 2 ชนิด  

คือ  แบบทดสอบชนิดความเร็ว  (Speed test)  ซ่ึงเปนแบบทดสอบที่งาย  ใหเวลาทํานอย  เพ่ือให

นักเรียนทําไดถูกมากที่สุดในเวลาที่กําหนด  ความแตกตางของคะแนนท่ีนักเรียนไดข้ึนอยูกับจํานวนขอ

ที่นักเรียนทํา  อีกชนิดหนึ่งเปนแบบทดสอบความสามารถ (Power test)  เปนแบบทดสอบที่นักเรียนทุก

คนมีเวลาในการทําขอสอบทุกขอ  แตไมมีใครทําถูกหมดเน่ืองจากความยากของขอสอบ  ในการหาคา

ความเชื่อม่ันของแบบทดสอบควรใชวิธีแบบวัดซ้ํา  หรือแบบขอสอบคลายกัน  ไมควรใชแบบความคงท่ี

ภายใน (Internal consistency)  เชน  แบบแบงครึ่งขอสอบ  เพราะถาในการสอบครั้งหนึ่ง  นักเรียนทํา

ขอสอบถูกเกือบหมด  เม่ือแยกเปนขอคู – ขอคี่  แลวคํานวณหาคาความเช่ือมั่น  จะพบวามีคาสูงเกือบ

เปน 1  ดังนั้น  ควรเลือกวิธีการหาคาความเชื่อม่ันที่เหมาะสมกับแบบทดสอบ  จะทําใหคาความเชือ่ม่ัน

มีความถูกตองมากย่ิงข้ึน 

   4.3.3.3  ความเปนเอกพันธของกลุมผูสอบ  ลักษณะของกลุมผูสอบมีอิทธิพลตอ

คาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ  เพราะมีผลตอความแปรปรวน  หรือการกระจายของคะแนน  สมาชิก

ในกลุมมีความแตกตางกันนอย  มีลักษณะเปนเอกพันธสูง   จะมีการกระจายของคะแนนนอย  ทําให

คาความเช่ือม่ันที่คํานวณมีคาต่ํา  ตรงกันขามถากลุมผูสอบมีความสามารถแตกตางกันมาก  คือ  เปน

กลุมวิวิธพันธ (Heterogenous group)  คะแนนมีการกระจายมาก  มีความแปรปรวนสูง  จะทําใหคา

ความเชื่อม่ันสูง 

 จากที่กลาวมาขางตน  ทําใหทราบถึงปจจัยหลายประการที่สงผลตอคาความเชื่อม่ัน  ซึ่ง

ผูวิจัยควรคํานึงถึงและนําไปใชปฏิบัติ  เพ่ือเปนแนวทางในการจัดทําเครื่องมือและการวางแผนการ

ดําเนินการเพ่ือใหเครื่องมือที่สรางข้ึนมีคาความเชื่อมั่นสูงตอไป  
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5.     เอกสารที่เก่ียวของกับงานวิจัย 
 5.1 งานวิจัยในประเทศไทย 
 สุรศักด  สันติธัญญโชค  (2521: 122-133)  ไดศึกษาพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 3  ในจังหวัดชายแดนภคใต  พบวา  นักเรียนสวนใหญมีพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค  

ไดแก  พฤติกรรมในดานการรักษาระเบียบวินัยความยุติธรรม  และความสามัคคี 

 อุบล  เรียงสุวรรณ  (2522: 90)  ไดศกึษาพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปที่ 3  ของโรงเรียนในประเทศไทย  พบวา  คุณลักษณะทางจริยธรรมที่เปนปญหาในทุกภาคมี  6  

ลักษณะ  คือ  ความมีระเบียบวินัย  ความซื่อสัตยสุจริต  ความรับผิดชอบ  ความสามัคคี  ความ

อุตสาหะ  และความยุติธรรม 

 ทศวร  มณีศรีขํา  (2524: 52)  ศึกษาผลของการใชกิจกรรมกลุมพัฒนาจริยธรมดานความ

สามัคคี  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6  จังหวัดสมุทรสงคราม  จํานวน  48  คน  ผล

การศึกษาพบวา  คะแนนเฉลี่ยการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมดานวามสามัคคีของนักเรียน  หลังการเรียน

ดวยกิจกรรมกลุมกัลกอนเรียนแตกตางกันอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 ธิดารัตน  ศรีสวัสดิ์  (2532: 106-107)  ศึกษาผลของบทบาทสมมติที่มีตอเหตุผลเชิง

จริยธรรมดานความสามัคคี  กลุมตัวอยางปนนักเรียนชั้นเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  โรงเรียนารีนุกูล  

จังหวัดอุบลราชธานี  ผลการศึกษาพบวา  การสอนโดยใชบทบาทสมมติทําใหนักเรียนมีเหตุผลเชิง

จริยธรรมสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนโดยวิธีปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 

 ขจรศักดิ์  จอมหงษ  (2535: 82)  ศึกษาผลการใชเทคนิคแมแบบสไลดการตูนที่มีตอการให

เหตุผลเชิงจริยธรรมดานความสามัคคี  กลุมตัวอยางปนนักเรียนที่ศึกษาในชันประถมศึกษาชันปที่  6  

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร  จังหวัดอุบลราชธานี  ผลการศึกษาพบวา  การสอนโดยใชเทคนิคแมแบบ

สไลดการตูน  ทําใหนักเรียนมีเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความสามัคคีสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอน

แบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทระดับ  .01 

 บริภัณฑ  ศรีเพชรพัฒน  (2539: 56-59)  ศึกษาการใชสถานการณจําลองและการใชเทคนิค

แมแบบในการพัฒนาเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความสามัคคีของนักเรียนชันประถมศึกษาปที่  3  

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  ผลการศึกษาพบวา  นักเรียนที่ไดรับการใชสถานการณจําลองมี

เหตุผลเชิงจริยธรรมดานความสามัคคีมากข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  และนักเรียนที่

ไดรับการใชเทคนิคแมแบบมีเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความสามัคคีมากข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ  .01  เชนกัน  ดังนั้นนักเรียนที่ไดรับการใชสถานการณจําลองและเทคนิคแมแบบมีเหตุผลเชิง

จริยธรรมดานความสามัคคีแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญางสถิตที่ระดับ  .01   
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 ดวงเดือน  พันธุมนาวิน  และเพ็ญแข  ประจนปจจนึก. (2520: 210)  ไดศึกษาจริยธรรมของ

เยาวชนไทย  โดยมีกลุมตัวอยางอายุ 11 – 25 ป  จํานวน 1,400 คน  ที่อยูในเขตกรุงเทพมหานคร 

พบวา  ลักษณะการใชเหตุผลเชิงจริยธรรมและลักษณะมุงอนาคตน้ัน  ควรจะไดมีการปลูกฝงกอนที่

เด็กจะมีอายุ 10 ป  เพราะเม่ือเริ่มวัยรุงลักษณะทางจริยธรรมสองประการนี้จะเร่ิมคงที่  ผูที่มาจาก

ครอบครัวยากจน  จะมีพัฒนาการชากวากลุมอื่นในชวงวัยอายุตอนตน  แตจะทันกลุมอื่นในวัยรุนตอน

ปลาย  ในดานอิทธิพลของการอบรมเลี้ยงดู  การอบรมเล้ียงดูแบบรักมากใชเหตุผลมากมีความสัมพันธ

กับการใชเหตุผลเชิงจริยธรรมของผูถูกศึกษาทุกระดับอายุ  และพบวา  ในครอบครัวยากจนบิดามารดา

มีการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย  จะชวยใหลูกมีจริยธรรมสูงได 

 จีรวรรณ  วิรัชกุล  (จีรวุฒิ  ลวนกลิ่นหอม. 2548: 64; อางอิงจาก  จีรวรรณ  วิรัชกุล.      

2524: 104)  ไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  

จังหวัดชลบุรี เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักเรียนชายและหญิง ที่มีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนแตกตางกัน  โดยศึกษาจริยธรรม 6 คุณลักษณะ  คือ  ความรับผิดชอบ  ความซื่อสัตย  

ความสามัคคี  ความอุตสาหะและความยุติธรรม  การวิจัยพบวาพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักเรียน

หญิงสูงกวานักเรียนชาย  ในเรื่องเก่ียวกับ  ความรับผิดชอบ  ความมีระเบียบวินัย  ความซื่อสัตยและ

ความอุตสาหะ  สวนในเรื่องความสามัคคีและยุติธรรม   นักเรียนชายสูงกวานักเรียนหญิง 

 วรรณภา ศิริทรัพยากร  (2526: 45)  ไดทําการวิจัย  เรื่อง  การศึกษาพัฒนาการ  การให

เหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี  โดยวิธีการแสดงบทบาท

สมมติ  เครื่องมือที่ใชในการศึกษา  คือ  แผนการสอนจริยธรรม  เรื่อง  ความมีระเบียบวินัย  ความ

ซื่อสัตย  โดยวิธีการแสดงบทบาทสมมติ    แบบทดสอบเหตุผลเชิงจริยธรรม 45 ขอ  และแบบ

ประเมินผลการเรียนการสอนแบบมาตรสวนประมาณคา  โดยทําการทดลองกับนักเรียนชายและหญิง

จํานวน 42 คน  ผลการวิจัยพบวา  การใหเหตุผลเชิงจริยธรรมของกลุมตัวอยางเปลี่ยนไปในทางที่ดีข้ึน

หลังจากเรียนโดยวิธีการแสดงบทบาทสมมติ และการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมระหวางนักเรียนชายและ

นักเรียนหญิงไมแตกตางกัน 

 กุหลาบ  ติยะสัตยกุลโกวิท  (2531: บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัย  เรื่อง  การศึกษาและ

เปรียบเทียบการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน ปการศึกษา 2530  โรงเรียน 

สวนอนันต  เพ่ือวัดพัฒนาการการใหเหตุผลเชิงจริยธรรม 3 คุณลักษณะ  คือ  ความรับผิดชอบ  ความ

มีระเบียบวินัยและความซ่ือสัตย  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนหญิง 207 คน  นักเรียนชาย 160 คน  

เครื่องมือที่ใชเปนแบบทดสอบเชิงสถานการณ (Situation Test)  จํานวน 30 ขอ  ผลการวิจัย  พบวา  

นักเรียนชายและนักเรียนหญิงมีพัฒนาการการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมทุกคุณลักษณะ และจําแนก
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คุณลักษณะแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และนักเรียนหญิงมีจริยธรรมสูงกวา

นักเรียนชายในทุกคุณลักษณะ 

 พรสวรรค  พิมพะนิตย  (2538: บทคัดยอ)  ไดทําการสรางแบบทดสอบวัดเหตุผลเชิง

จริยธรรม  วิชามนุษยกับการใชเหตุผลและจริยธรรม  (มน 102)  สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาเปนนิสิตระดับปริญญาตรี  จากทุกคณะ

และทุกวิชาเอกของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา มน 102  ในภาคเรยีนที ่2  ป

การศึกษา 2537  จํานวน 718  คน  ทําใหไดแบบทดสอบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรม 7 ดาน  คือ  ดาน

ความมีเหตุผล  ดานความเช่ือม่ันในตนเอง  ดานความมีวินัย  ดานความรับผิดชอบ  ดานความซื่อสัตย  

ดานความอดทน  และดานมีมนุษยสัมพันธ  จํานวน 120 ขอ  คาอํานาจจําแนกของขอสอบ  หาโดย

วิธีการหาคาสหสัมพันธรายขอกับคะแนนรวม  คาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบหาโดยใชสัมประสิทธ์ิ

แอลฟา  มีคาตั้งแต .55 ถึง .70  และคาความเชื่อมั่นรวมทั้งฉบับมีคาเทากับ .92   คาความเที่ยงตรง

เชิงประจักษหาโดยใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาความสอดคลองของขอสอบ  ตามทฤษฎีพัฒนาการ

จริยธรรมของโคลเบอรก  พบวา  ทุกขอมีความสอดคลองตามเกณฑ  คาความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง  

หาโดยใชสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธภายในของคะแนนขอสอบรายดานกับคะแนนรวมทั้งฉบับ  ดวยวิธี

ของเพียรสัน  พบวา  ทุกคูมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเปนบวกอยูระหวาง .445 ถึง .870  อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01   

 
 5.2 งานวิจัยตางประเทศ 
 โคลเบอรก (Kolhberg. 1976: 392 – 405)  ไดศึกษาเก่ียวกับความสัมพันธระหวางอายุกับ

พัฒนาการทางจริยธรรมไวอยางละเอียด  พบวา  เด็กอเมริกันอายุ 7 , 11 , 13  และ 16 ป  มีการใช

เหตุผลเชิงจริยธรรมในขั้นที่สูงข้ึนตามระดับ  อายุ 7 ป  เกือบทุกคน (90 %) ใชเหตุผลเชิงจริยธรรมใน

ข้ันที่ 1 และ 2  เด็กอายุ 10 ป  ยังคงใชเหตุผลในข้ันที่ 1 และ 2 อยูเปนสวนมาก  (กวา 50%) แตก็มีที่

เริ่มใชเหตุผลในข้ันที่สูงข้ึน คือ ข้ันที่ 3 และ 4 บางแลว (กวา 35%)  วัยรุนอายุ 13 ป  ใชเหตุผลในข้ันที่ 

3 และ 4 เปนสวนใหญ (กวา 50 %)  และยังมีผูใชเหตุผลในข้ันที่ 1 และ 2 อยูบาง (ประมาณ20 %)     

สวนวัยรุนอายุ 16 ป  แมยังคงใชเหตุผลในข้ันที่ 3 และ 4 มาก (กวา 50%) แตยังมีผูใชเหตุผลในข้ันที่ 5 

และ 6  มากกวาเด็กกลุมอื่น (23%)  ซึ่งแสดงวาเหตุผลเชิงจริยธรรมของบุคคลมีพัฒนาการสูงข้ึนตาม

ระดับอายุ และความสัมพันธระหวางเหตุผลเชิงจริยธรรมกับอายุมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ 

 โรมีโอ  (Romeo. 1987)  ไดศึกษาผลของการสอนดวยความรูในการใหเหตุผลเชิงจริยธรรม

กลุมตัวอยางเปนนักเรียนมัธยมประจําตําบล  จํานวน 201 คน  ในโรงเรียนแหงหนึ่งในรัฐไมอามี่ แบง
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ออกเปนกลุมควบคุมและกลุมทดลอง  ซึ่งกลุมทดลองไดรับการสอน และนําเสนอทางดานแนวคิดการ

พัฒนาจริยธรรมของโคลเบอรก  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  ไดแก  แบบทดสอบการวัดประเด็นที่

เก่ียวของกับจริยธรรมที่ไดพัฒนาโดยเรส (Rest) ซ่ึงเปนการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมตามระดับข้ันตางๆ 

ของทฤษฎีที่โคลเบอรกไดพัฒนาไว  ผลการวิจัยพบวา  นักเรียน ทั้งสองกลุมมีการใหเหตุผลเชิง

จริยธรรมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  สวนการวัดระดับการพัฒนาตามระดับข้ันทางเหตุผล

เชิงจริยธรรมของทั้งสองกลุมไมมีความแตกตางกัน  และปจจัยที่เก่ียวของกับเพศ  ระดับคะแนนเฉล่ีย  

ระดับการศึกษาของผูปกครอง  การนับถือศาสนาของผูปกครอง  ความเอาใจใสของผูปกครองตอ

การศึกษา  การใสใจตอศาสนา  กลุมของเพ่ือนที่นับถือศาสนาเดียวกันและการเรียนในโรงเรียนประจํา

ตําบล มีความสัมพันธกับระดับการใหเหตุผลเชิงจริยธรรม 

 จัสติซ  (Justice. 1989)  ไดศึกษาผลของการสอนวรรณกรรมที่เนนการพัฒนาดวยการให

เหตุผลตามระดับข้ันของโคลเบอรก  และปจจัยที่สัมพันธกับความฉลาด  เพศ  ทักษะการเขียน  ทักษะ

การอาน และทักษะทางคณิตศาสตร  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่เรียนภาษาอังกฤษ  

จํานวน 295 คน  โดยแบงออกเปนกลุมทดลองจํานวน 130 คน  กลุมควบคุมจํานวน 165 คน  ใชเวลา

ในการทดลอง 7 สัปดาห  ในชวงฤดูใบไมผลิ  ป 1988  กลุมทดลองไดรับการสอนวรรณกรรมโดยเนน

แนวความคิดการพัฒนาจริยธรรมตามทฤษฎีของโคลเบอรก  สวนกลุมควบคุมไดรับการสอนแบบปกติ  

ไดทําการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนดวยแบบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมแบบวัดทางดานทักษะความรู

และแบบประเมินทางดานทักษะ  ผลการวิจัยพบวา มีความแตกตางกันทางดานการพัฒนาเหตุผลเชิง

จริยธรรมระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุม  และปจจัยที่เก่ียวกับความฉลาด  เพศ  ทักษะการเขียน  

ทักษะการอานและทักษะทางคณิตศาสตร  มีความสัมพันธกับการใหเหตุผลเชิงจริยธรรม 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการใหเหตุผลเชิงจริรรมดานความสามัคคี  

สรุปไดวา  การใหเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความสามัคคีเปนเรื่องที่มีความสําคัญที่ควรมีการพัฒนาและ

ปลูกฝงใหกับเด็กและเยาวชนของชาติ  และการวัดจริยธรรมน้ันสามารถวัดไดโดยยึดหลักการใชเหตุผล

เชิงจริยธรรมของโคลเบอรก    ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาแบบทดสอบวัดจริยธรรมดาน

ความสามัคคีสําหรับนักเรียนชวงช้ันที่  4 ในจังหวัดพัทลุงข้ึนโดยสรางเปนแบบทดสอบวัดชนิด

สถานการณ  เพ่ือใหไดแบบทดสอบสอบท่ีมีคุณภาพตอไป  นอกจากนั้นแลวผูวิจัยยังไดนําผลจากการ

วัดที่ไดมาทําการเปรียบเทียบเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความสามัคคีที่มีเพศและระดับชั้นแตกตางกัน  

ซึ่งจะเปนประโยชนตอผูบริหารการศึกษา  ครูผูสอน  ตลอดจนบิดามารดา  และผูปกครองในการนําผล

ที่ไดจากการวัดไปใชเปนแนวทางในการปลูกฝงพัฒนาความสามัคคีของนักเรียน  และเปนแนวทางใน

การพัฒนาแบบทดสอบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความสามัคคีสําหรับนักเรียนในชวงชั้นอื่น ๆ ตอไป  
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บทท่ี  3 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

 

 ในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 

  1.  การกําหนดประชากรและการสุมกลุมตัวอยาง 

  2.  การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

  3.  การเก็บรวบรวมขอมูล 

  4.  การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 

  5. สถิติที่ใชในการวิจัย 

 

1.  การกําหนดประชากรและการสุมกลุมตัวอยาง 
 ประชากร 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนชวงชั้นที่  4  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา  2550  

ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง สํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน จํานวนโรงเรียน  28  โรง  นักเรียน  7,851  คน   จัดแบงตามขนาดของโรงเรียนได  3  ขนาด  

คือ  โรงเรียนขนาดเล็ก  จํานวน 15 โรงเรียน โรงเรียนขนาดกลาง 7  โรงเรียน  และโรงเรียนขนาดใหญ  

จํานวน  6  โรงเรียน  ดังตาราง  2 

 

ตาราง  2   ประชากรท่ีใชในการวิจัย   จําแนกตามขนาดโรงเรียน 

 

จํานวนนักเรียน 

มัธยมศึกษาปที่  

4 

มัธยมศึกษาปที่  

5 

มัธยมศึกษาปที่  

6 

ขนาด

โรงเรียน 

จํานวน

โรงเรียน 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

รวม 

ใหญ 6 660 1,000 664 973 644 1,011 4,952 

กลาง 7 280 417 169 295 208 291 1,660 

เล็ก 15 234 232 159 237 179 198 1,239 

รวม 28 1,174 1,649 992 1,505 1,031 1,500 7,851 

ที่มา  :  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพัทลุง 
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 หมายเหตุ  1   :  เกณฑขนาดโรง เรียนที่ ใช เปนของสํานักงานนโยบายและแผน  

กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2548 

  โรงเรียนขนาด  7 จํานวนนักเรียน 2,500  คนข้ึนไป 

  โรงเรียนขนาด  6 จํานวนนักเรียน 1,500  -  2,499  คน 

  โรงเรียนขนาด  5 จํานวนนักเรียน  500  -  1,499  คน 

  โรงเรียนขนาด  4 จํานวนนักเรียน  400  -  499  คน 

  โรงเรียนขนาด  3 จํานวนนักเรียน  300  -  399  คน 

  โรงเรียนขนาด  2 จํานวนนักเรียน  121  -  299  คน 

  โรงเรียนขนาด  1 จาํนวนนักเรียน   1  -  120  คน 

 หมายเหตุ  2 : ผูวิจัยกําหนดขนาดของโรงเรียนเปน    3  ขนาด   โดยให 

  โรงเรียนขนาด   1  -  4   เปน      โรงเรียนขนาดเล็ก 

  โรงเรียนขนาด       5   เปน      โรงเรียนขนาดกลาง 

  โรงเรียนขนาด          6  - 7    เปน      โรงเรียนขนาดใหญ 

 
 กลุมตัวอยาง 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

5  และช้ันมัธยมศึกษาปที่  6   ภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา  2550  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

พัทลุง  ซึ่งมีจํานวน  806  คน  จําแนกเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  4  จํานวน  250  คน  เพศชาย  

117 คน  เพศหญิง  133  คน  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  5  จํานวน  267  คน  เพศชาย  125 คน  

เพศหญิง  142  คน  และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  6  จํานวน  289  คน  เพศชาย  136 คน  เพศ

หญิง  153  คน  ที่ไดมาจากการสุมแบบแบงชั้นสองข้ันตอน  (Two – Stage  Stratified  Random  

Sampling )  โดยมีข้ันตอนของการสุมดังนี ้

   1. สํารวจขอมูลประชากรจากสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพัทลุง แลวจัดทํากรอบ

การสุม ( Sampling  frame )  จําแนกตามขนาดโรงเรียน  คือ  ขนาดใหญ  ขนาดกลาง และขนาดเล็ก  

   2. การกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง  โดยใชหลักการของการสุม  ดวยการกําหนด

ขนาดของความคลาดเคล่ือน  ( Limit  of  error )  และระดับความเชื่อมั่น  ( Level  of  confidence : 
1 - α  )  ที่  .95  ในการประมาณคาเฉลี่ยของประชากร  ซึ่งอาศัยการประมาณคาขนาดของกลุม

ตัวอยางดังนี้ 
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    2.1 ขนาดของความคลาดเคล่ือนในการประมาณคา  ( .05 / 2 xe   =   Z  S  )  

เทากับ  1  คะแนน  จากคะแนนเต็มของแบบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความสามัคคี  ซึ่งผูวิจัยเห็นวา

ขนาดของความคลาดเคลื่อนดังกลาวเพียงพอสําหรับการวิจัยครั้งนี้ 

    2.2  คาประมาณความแปรปรวนของกลุมประชากร  ( 2σ )  ของขนาดโรงเรียน

ใหญ  ,  กลาง  และเล็ก ที่ไดจากการประมาณคาความแปรปรวนจากคาพิสัยของคะแนนจากการตอบ

แบบวัดวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความสามัคคี  มีการใหคะแนนเปน  1,  2,  3   จํานวน  40  ขอ  ได

คาประมาณความแปรปรวนเปน  177.78 

 จากขอมูลการประมาณคาความคลาดเคล่ือนและคาประมาณความแปรปรวนของประชากร

ผูวิจัยนําไปคํานวณขนาดของกลุมตัวอยาง  โดยใชสูตรการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางของการสุม

แบบแบงชั้น  ( มยุรี ศรีชัย.  2538:  104-105 )  ไดจํานวนกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  712  คน  ซึ่ง

เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  4  จํานวน  253  คน  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  5  จํานวน  232  คน  

และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  6  จํานวน  227  คน 

   3.  ทําการสุมตัวอยางโดยวิธีการสุมแบบสองข้ันตอน (Two – Stage Random 

Sampling ) 

    ข้ันที่  1  ทําการสุมแบบแบงชั้น  (Stratified  Random  Sampling )  โดยใชขนาด

ของโรงเรียนเปนชั้นของการสุม  ( Strata )  และมีโรงเรียนเปนหนวยของการสุม ( Sampling unit )  ซึ่ง

ผูวิจัยพิจารณาแลวเห็นวา  ขนาดของโรงเรียนมีสวนสัมพันธกับขนาดของชุมชน  โดยชุมชนท่ีมีขนาด

ใหญจะมีความหลากหลายทางดานเศรษฐกิจ  สังคม  สภาพของความเปนอยู  แหลงการเรียนรู  ความ

สะดวกรวดเร็วในการติดตอสื่อสาร  ตลอดจนความเจริญทางดานวัตถุมากกวาชุมชนขนาดเล็ก  และ

อาจเปนเหตุปจจัยทําใหเกิดความแตกตางของเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความสามัคคีภายในกลุม

ประชากร ผูวิจัยจึงจัดกลุมขนาดของโรงเรียนเพ่ือความสะดวกในกระบวนการสุมตัวอยาง  โดยจัดให

โรงเรียนขนาด  6 – 7  เปนโรงเรียนขนาดใหญ  โรงเรียนขนาด  5  เปนโรงเรียนขนาดกลาง  และ

โรงเรียนขนาด  3 – 4  เปนโรงเรียนขนาดเล็ก  จะไดเปนโรงเรียนขนาดใหญ  6  โรงเรยีน  โรงเรยีนขนาด

กลาง  7  โรงเรียน  และโรงเรียนขนาดเล็ก  15  โรงเรียน  จากนั้นทําการสุมโรงเรียนจากขนาดโรงเรียน

มารอยละ  35  ไดโรงเรียนขนาดใหญ  จํานวน  2  โรง   ขนาดกลาง จํานวน 3 โรง  และขนาดเล็ก  

จํานวน 5 โรง   

    ข้ันที่ 2 ทําการสุมแบบแบงชั้น  ( Stratified  Random  Sampling ) โดยมี

ระดับชั้นเปนชั้นของการสุม  ( Strata )  และมีนักเรียนในแตละชั้นเปนหนวยของการสุม (Sampling 

unit )  ไดจํานวนนักเรียนเปนกลุมตัวอยาง    ดังตาราง  3   
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ตาราง  3   จํานวนกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย    จําแนกตามขนาดโรงเรียนและระดับชั้น 

 

จํานวนนักเรียน 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 

ม.4 ม.5 ม.6 ม.4 ม.5 ม.6 ม.4 ม.5 ม.6 

ขนาด

โรงเรียน 
ช่ือโรงเรียน 

      ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

สตรีพัทลุง 45 57 - 45 - 45 18 25 15 25 - - 
ใหญ 

พัทลุง - - - 46 45 47 56 34 53 39 51 34 

ปาบอนพิทยาคม - - - - 66 52 14 24 - - - - 

บางแกวพิทยาคม - 35 40 - - - - - - - - - กลาง 

พัทลุงพิทยาคม - - - 46 - - 17 29 23 34 37 49 

ประชาบํารงุ - - - - - - - - 21 27 22 33 

วชิรธรรมสถิต - - - - - - - - 13 17 - - 

กงหราพิชากร - - - - - - 12 21 - - 26 37 

มัธยมเกาะหมาก 31 - 18 - - - - - - - - - 

เล็ก 

ศรีบรรพตพิทยาคม - - - 41 39 33 - - - - - - 

117 133 125 142 136 153 
76 92 58 178 150 177 

250 267 289 รวม 

226 505 806 
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2.  การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 2.1     เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือใชในการวิจัยครั้ งนี้  มี  1 ฉบับ   คือ 

แบบทดสอบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความสามัคคีสําหรับนักเรียนชวงชันที่ 4  ในจังหวัดพัทลุง  ซึ่ง

แบงเปน 2  ตอน   ไดแก 

   ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลสวนตัว ไดแก  เพศและระดับชั้น 

   ตอนที่ 2 แบบทดสอบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความสามัคคี  จํานวน 40 ขอ  ซึ่ง

มีลักษณะขอคําถามเปนแบบสถานการณ มี 3 ตัวเลือก   
 2.2     ขั้นตอนการสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ  แบบทดสอบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความสามัคคี  

สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่  4  ในจังหวัดพัทลุง  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพัทลุง  สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ที่ผูวิจัยสรางข้ึน  โดยมีข้ันตอนในการสรางดังนี้ 
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ภาพประกอบ 1 ข้ันตอนในการสรางแบบทดสอบวัดเหตผุลเชิงจริยธรรมดานความสามัคค ี

 

 ในการสรางแบบทดสอบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความสามัคคีสําหรับนักเรียนชวงช้ันที่  4  

ผูวิจัยดําเนินการสรางตามข้ันตอนดังภาพประกอบขางตน  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 1.  กําหนดจุดมุงหมายในการสรางแบบทดสอบ   

   1.1  เพ่ือสรางแบบทดสอบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความสามัคคีสําหรับนักเรียน    

ชวงชั้นที่  4  

   1.2  เพ่ือหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความสามัคคี  ในดาน

อํานาจจําแนก  ความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง  และความเช่ือม่ัน 

กําหนดจุดมุงหมายในการสรางแบบทดสอบ 

ศึกษาทฤษฎี  นิยาม  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

เขียนนิยามปฏิบัติการ 

สรางแบบทดสอบตามนิยามปฏิบัติการ 

ตรวจสอบคณุภาพข้ันตน  ความเที่ยงตรงเชิงพินิจโดยผูเชี่ยวชาญ 

ทดลองใชแบบทดสอบครัง้ที่  1 วิเคราะหหาคาอํานาจจําแนกรายขอ  และคัดเลือกขอคําถาม

พิมพเปนแบบทดสอบและคูมือดําเนนิการสอบ 

ทดลองใชแบบทดสอบครัง้ที่ 2  วิเคราะหหาคาความเทีย่งตรงเชงิโครงสรางและคาความเชื่อม่ัน 
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 2.  ศึกษาทฤษฎี  นิยาม  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความ

สามัคคี และการสรางแบบทดสอบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความสามัคคี  และคุณภาพของ

แบบทดสอบ 

 3.  เขียนนิยามปฏิบัติการที่เก่ียวกับเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความสามัคคีตามที่ไดนิยามไว    

 4.  สรางแบบทดสอบตามนิยามปฏิบัติการ  ซึ่งเปนแบบเลือกตอบ 3 ตัวเลือก  ชนิด

สถานการณ  จํานวน  40  ขัอ  ตามเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความสามัคคีตามนิยามปฏิบัติการท่ีเขียน

ไวและดําเนินการสรางแบบทดสอบจํานวน 1.5 เทาของจํานวนแบบทดสอบที่ตองการ  รวมทั้งหมด       

60  ขอ  โดยขอคําถามแตละขอตองการใหผูตอบพิจารณาตัดสินใจเลือกใชเหตุผลในการปฏิบัติตาม

สถานการณที่กําหนด  ซึ่งครอบคลุมเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความสามัคคี  การใหคะแนนแตละขอจะ

มีคะแนนแตกตางกัน   ซึ่ งจะมีเกณฑการใหคะแนนตามระดับ ข้ันในการตอบ   ระดับที่   1              

(ระดับกอนกฎเกณฑ)  ให  1  คะแนน  ระดับที่  2  (ระดับตามกฎเกณฑ)  ให  2  คะแนน  และ  ระดบัที ่ 

3  (ระดับเหนือกฎเกณฑ)  ให  3  คะแนน   

 6.  วิพากษขอคําถามของแบบทดสอบรวมกับอาจารยควบคุมปริญญานิพนธและปรับแก    

ขอคําถามใหครอบคลุมนิยามที่กําหนดไว 

 7.  ตรวจสอบคุณภาพดานความเท่ียงตรงเชิงพินิจโดยใหผู เชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน  

พิจารณาความถูกตองเหมาะสมของสถานการณ ขอคําถาม และตัวเลือกจากแบบทดสอบที่ผูวิจัยสราง

ข้ึนวาขอคําถามสามารถวัดไดตรงตามนิยามปฏิบัติการที่กําหนดไวหรือไม โดยพิจารณาจากคาดัชนี

ความสอดคลอง (IOC)  โดยเลือกขอที่มีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต .50  ข้ึนไป ไดขอคําถามที่มีคา

ดัชนีความสอดคลองอยูระหวาง .60 ถึง 1.00 จํานวน 60 ขอ แลวนํามาจัดพิมพและกําหนดแนวทางใน

การดําเนินการสอบในการทดลองใชเครื่องมือ 

 8.  นําขอคําถามที่คัดเลือกไวตามเกณฑในขอ 7  นําไปทดลองใชสอบครั้งที่  1  ไปทดสอบกบั

นักเรียนชวงชั้นที่ 4  จํานวน  226  คน ของโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

พัทลุง  ที่ไมใชกลุมตัวอยางแตมีคุณลักษณะใกลเคียง  นําผลที่ไดมาวิเคราะหรายขอเพ่ือหาคาอํานาจ

จําแนก  โดยการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบไบซีเรียล  (Biserial  Correlation  Coefficient)    

คัดเลือกขอที่มีคาอํานาจจําแนกตั้งแต .200 ข้ึนไป  ผูวิจัยคัดเลือกขอคําถามที่สถานการณมีความ

ถูกตองมีความเหมาะสม   และความครอบคลุม  ไดขอคําถามที่ มีคาอํานาจจําแนกระหวาง              

.228 - .468  จํานวน 40 ขอ 

  9.  นําแบบทดสอบที่ผูวิจัยสรางข้ึนที่ผานการวิเคราะหคาอํานาจจําแนก  และแบบทดสอบ

ของพระมหาคารม  เกิดมี  ไปทดลองสอบครั้งที่  2  กับนักเรียนชวงชั้นที่ 4 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา  

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพัทลุง  ที่ไมใชกลุมตัวอยางแตมีคุณลักษณะใกลเคียง จํานวน     
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505 คน  แลวนําผลที่ไดจากแบบทดสอบของพระมหาคารม  เกิดมี  มาวิเคราะหรายขอเพ่ือหาคา

อํานาจจําแนก  โดยการหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบไบซีเรียล  (Biserial Correlation  

Coefficient)  มีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง  .208 - .455  วิเคราะหคาความเช่ือมั่นทั้งฉบับมี        

ดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α – Coefficient ) ของครอนบัค (Cronbach) มีคาเทากับ .813  

และหาความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางซึ่งพิจารณาจากคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางแบบทดสอบท่ี

ผูวิจัยสรางข้ึนกับแบบทดสอบของพระมหาคารม  เกิดมี  (2546)   โดยใชสูตรสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ

ของเพียรสัน มีคาเทากับ .914  วิเคราะหคาความเช่ือมั่นทั้งฉบับของแบบทดสอบวัดเหตุผลเชิง

จริยธรรมที่ผูวิจัยสรางข้ึนดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α – Coefficient ) ของครอนบัค 

(Cronbach) มีคาเทากับ .896  และวิธีการวิเคราหความแปรปรวนของฮอยท  (Hoyt’s Analysis of 

Variance)  มีคาเทากับ .894          

    10.  พิมพเปนแบบทดสอบและคูมือดําเนินการสอบ  เพ่ือนําไปใชเก็บรวบรวมขอมูลจาก

กลุมตัวอยางในการวิจัยตอไป 

 
ตัวอยางแบบทดสอบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความสามัคคี 

 แบบทดสอบฉบับนี้เปนแบบทดสอบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความสามัคคีสําหรับนักเรียน

ชวงชั้นที่  4  

คําชี้แจง 

 1.  แบบทดสอบฉบับนี้มีทั้งหมด  2  ตอน  ซึ่งตอนที่ 1  ประกอบดวยคําถามที่เก่ียวของกับ

ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม  ตอนที่  2  แบบทดสอบมีขอสอบ   40  ขอ  ใชเวลา  60  นาที 

 2.  แบบทดสอบฉบับนี้  เปนสถานการณเรื่องราวทั่ว ๆ ไป  ใหนักเรียนอานแลวคิดวา  ถา

นักเรียนเปนบุคคลในสถานการณนั้น ๆ นักเรียนจะตัดสินใจทําอยางไร  โดยเลือกคําตอบที่กําหนดให  

คําตอบเหลานั้นไมมีคําตอบใดผิดหรือถูก  ดังนั้นขอใหนักเรียนตอบไดอยางสบายใจ  เพราะไมมี

ผลกระทบใด ๆ  ตอการเรียนของนักเรียน  ขอใหนักเรียนตอบตรงกับความรูสึกและความคิดของ

นกัเรียนใหมากที่สุด   

  3.  ในแตละขอจะมี  3  ตัวเลือก  ใหนักเรียนเลือกตอบเพียงคําตอบเดียวจากขอ ก.  ขอ ข.  

หรือขอ ค. แลวทําเครื่องหมาย  x  ใหตรงกับอักษร ก.  ข. หรือ ค.  ที่นักเรียนเลือกลงในกระดาษคําตอบ 

  4.  หามนักเรียนขีดเขียนหรือทําเครื่องหมายใด ๆ ลงในแบบทดสอบ 
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ตัวอยางแบบทดสอบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความสามัคคี 
 
ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลสวนตัว 
  1. เพศ    

      ชาย   หญงิ 

  2. ระดับชัน้          

      ชั้นมัธยมศึกษาปที่  4  

       ชั้นมัธยมศึกษาปที่  5 

       ชั้นมัธยมศึกษาปที่  6 

 
ตอนที่ 2 แบบทดสอบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความสามัคคี 
 
 (ก)  การรวมมือกันทํางาน 

   ขอ (0)  ในการเรียนวิชาสังคม  อาจารยใหนักเรียนแบงกลุมกันทํางาน  ในกลุมมีสมาชิก 

4-5 คน  ธเนศเปนหนึ่งในสมาชิกของกลุม  ในการทํางานทุก ๆ ครั้ง ธเนศและทุกคนในกลุมชวยกัน

ทํางานจนเสร็จ  ถานักเรียนเปนธเนศเหตุผลที่ปฏิบัติเชนนี้  เพราะ  

    ก.  ถาไมปฏิบัติตามหนาที่  เพ่ือนในกลุมจะตําหนิขาพเจาได (1 คะแนน) 

    ข.  เปนหนาที่ของสมาชิกทุกคนที่ตองรวมมือกันทํางานจนเสร็จ (2 คะแนน) 

    ค.  เปนหนาที่และเต็มใจปฏิบัติเพราะจะไดฝกการทํางานเปนกลุม (3 คะแนน) 

   

 (ข)  ความมีน้ําหนึ่งใจเดียวกันระหวางบุคลในกลุม 

   ขอ (0) วันดีเปนหัวหนาหองและไดรับมอบหมายจากอาจารยใหนัดเพ่ือน ๆ มาซอมละคร

ในวันเสารและวันอาทิตย เพ่ือเตรียมไวแสดงในงานปใหม  ซึ่งแววดาวนั้นไมสามารถที่จะมาซอมละคร

ไดเพราะบานอยูไกล  วันดีจึงอาสาไปรับและไปสงแววดาว  เพ่ือที่แววดาวจะไดมาซอมละคร  ถา

นักเรียนเปนวันดีจะทําเชนนั้นเพราะ   

    ก.  เพ่ือน ๆ ในหองจะไดพอใจที่ขาพเจาเปนหัวหนาหองที่ดี  (1 คะแนน) 

    ข.  การอยูรวมกันกับคนหมูมาก  เราตองเห็นใจซ่ึงกันและกัน (3 คะแนน) 

    ค.  กลัวอาจารยไมพอใจที่ไมปฏิบัติตามคําส่ังที่ไดรับมอบหมาย (2 คะแนน) 
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 (ค)  ความรับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากสวนรวม 

   ขอ (0)  ศรรามเปนนักกีฬาและเรียนหองเดียวกันกับขาพเจา  วันหนึ่งอาจารยสั่งให

นักเรียนทุกคนชวยกันทําความสะอาดหองเรียน  เพ่ือนทุกคนรวมกันปรึกษาและคิดวางแผนเพ่ือรวมมอื

กันทํางานหลังเลิกเรียนมีเพียงศรรามเทานั้นที่ไมใหความรวมมือเพราะตองไปซอมกีฬา  ถานักเรียน

เปนศรราม  นักเรียนจะไมปฏิบัติเชนนั้นเพราะ   

 

    ก.  เปนหนาที่ของทุก ๆ คนที่จะตองรวมมือกันทํางาน  (2 คะแนน) 

    ข.  ตองการใหอาจารยพอใจและจะไดคะแนนความประพฤติดี (1 คะแนน) 

   ค.  การทํางานรวมกันไมควรเอาเรื่องสวนตัวมาเก่ียวของทําใหงานสวนรวมเสีย 

    (3 คะแนน) 

                         (ง)  การรูจักประสานประโยชนโดยเห็นแกประโยชนของสวนรวมเปนที่ตั้ง 

  ขอ (0)  การจัดนิทรรศการในวันเขาพรรษา  โรงเรียนจัดใหมีการประกวดปายนิเทศ  

เพ่ือน ๆทุกคนในหองเรียนของขาพเจาทุกคนตกลงที่จะจัดปายนิเทศตามแนวคิดของปญญา  ทําให

เพ่ือนของนักเรียนที่ชื่อสุดาไมพอใจเพราะเธอตองการจัดปายนิเทศตามแนวคิดของเธอ  เพ่ืออาจารย

จะไดรูวาปายนิเทศที่จัดเปนแนวคิดของสุดา  ดังนั้นสุดาจึงตัดสินใจที่จะไมชวยเพ่ือน ๆ จัดปายนิเทศ  

ถานักเรียนเปนสุดา  นักเรียนจะไมทําเชนนั้นเพราะ    

   ก.  การอยูรวมกันกับคนหมูมาก  ตองคํานึงถึงประโยชนของสวนรวมเปนที่ตั้ง 

    (3 คะแนน) 

   ข.  ถาขาพเจาไมเห็นแกประโยชนสวนรวม  อาจถูกเพ่ือน ๆ และคุณครูตําหนิได 

    (2 คะแนน) 

   ค.  ถาขาพเจาเห็นแกประโยชนสวนรวม  เพ่ือน ๆ จะไดรูวาขาพเจาเปนคนดีมาก 

    (1 คะแนน)  

 
เกณฑการใหคะแนน 
 ตัวเลือกที่แสดงถึงการมีเหตุผลเชิงจริยธรรมในระดับกอนกฎเกณฑ ให 1  คะแนน 

 ตัวเลือกที่แสดงถึงการมีเหตุผลเชิงจริยธรรมในระดับตามกฎเกณฑ ให 2  คะแนน 

 ตัวเลือกที่แสดงถึงการมีเหตุผลเชิงจริยธรรมในระดับเหนือกฎเกณฑ ให 3  คะแนน 
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เกณฑการแปลความหมาย 
 คะแนนเฉลี่ย     100.00 – 120   หมายความวา    มีเหตุผลเชิงจริยธรรมในระดับสูง 

  คะแนนเฉล่ีย    60.00 –  99.99  หมายความวา    มีเหตุผลเชิงจริยธรรมในระดับปานกลาง    

  คะแนนเฉล่ีย    40.00 –  59.99  หมายความวา   มีเหตุผลเชิงจริยธรรมในระดับต่ํา 

  

3.  การเก็บรวบรวมขอมูล  
 การเก็บรวบรวมขอมูล  ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามข้ันตอนดังนี้ 

  1. ติดตอทําหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ถึงผูบริหาร

สถานศึกษาของโรงเรียนที่ใชเปนกลุมตัวอยาง 

  2. ทําหนังสือถึงผูบริหารโรงเรียนที่ใชเปนกลุมตัวอยางเพ่ือขออนุญาตเก็บขอมูล และ  

นัดหมาย กําหนดวัน  เวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล 

   2.1   การทดสอบครั้งที่ 1  นําแบบทดสอบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความสามัคคีที่

ผูวิจัยสรางขึ้นไปทดสอบกับนักเรียนจํานวน  226 คน  ในชวงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2550  เพ่ือหาคา

อํานาจจําแนก  

   2.2   การทดสอบครั้งที่ 2  นําแบบทดสอบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความสามัคคีที่

ผูวิจัยสรางข้ึนและแบบทดสอบของพระมหาคารม  เกิดมี  (2546)  ไปทดสอบกับนักเรียนจํานวน  505 

คน  ในชวงเดือนมกราคม พ.ศ. 2550  เพ่ือหาคาความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางและคาความเชื่อม่ัน 

   2.3   การทดสอบครั้งที่ 3  นําแบบทดสอบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความสามัคคีที่

ผูวิจัยสรางข้ึนไปทดสอบกับนักเรียนจํานวน  806 คน  ในชวงเดือนกุมภาพันธ  พ.ศ. 2551  เพ่ือ

เปรียบเทียบเหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนที่มีเพศและระดับชั้นแตกตางกัน 

  3. นําแบบทดสอบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความสามัคคีที่ ผู วิจัยสรางข้ึนไป

ดําเนินการสอบกับนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง โดยผูวิจัยดําเนินการทดสอบดวยตนเอง  พรอมทั้งชี้แจง

ใหนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยางเขาใจข้ันตอนการดําเนินการสอบ วิธีตอบแบบทดสอบ กอนที่ทุกคนลง

มือทําพรอมกัน และสงกระดาษคําตอบพรอมแบบทดสอบภายในเวลาที่กําหนด 

  4. นําแบบทดสอบที่ไดจากกลุมตัวอยางมาตรวจใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนด  ลงรหัส  

และจัดระบบขอมูล   แลวทําการวิเคราะหขอมูลและทดสอบสมมติฐานตอไป 
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4.  การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล                                                                                                    
 ผูวิจัยไดทําการจดักระทําและวิเคราะหขอมูล ดงัตอไปนี ้

  1.  ตรวจใหคะแนนแบบทดสอบตามเกณฑที่ตั้งไว 

  2.  วิเคราะหเพศ  แบงเปน  เพศหญิงและเพศชาย  วิเคราะหระดับชั้นแบงเปน  3  ชั้น  

คือ  ชั้นมัธยมศึกษาปที่  4  ชั้นมัธยมศึกษาปที่  5  และชั้นมัธยมศึกษาปที่  6    

  3. วิเคราะหหาคาสถิติพ้ืนฐาน  ไดแก  คาเฉล่ีย (Mean)  และคาความเบี่ยงเบน

มาตรฐาน  (Standard  Deviation)   

  4.  วิเคราะหหาคาอํานาจจําแนกรายขอของแบบทดสอบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมดาน

ความสามัคคีที่ผูวิจัยสรางข้ึนและแบบทดสอบของพระมหาคารม  เกิดมี  (2546)  โดยการหาคา

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบไบซีเรียล  (Biserial  Correlation  Coefficient)     

  5. วิเคราะหหาคาความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางของแบบทดสอบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรม

ดานความสามัคคีดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางแบบทดสอบที่ผูวิจัยสรางข้ึนกับ

แบบทดสอบของพระมหาคารม  เกิดมี  (2546)  โดยใชสูตรสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน  

  6. วิเคราะหคาความเช่ือมั่นทั้งฉบับของแบบทดสอบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความ

สามัคคีที่ผูวิจัยสรางข้ึนและแบบทดสอบของพระมหาคารม  เกิดมี  (2546)  โดยการหาคาสัมประสิทธ์ิ

แอลฟา ( α – Coefficient ) ของครอนบัค (Cronbach)  และวิธีการวิเคราหความแปรปรวนของฮอยท  

(Hoyt’s Analysis of Variance)   

  7. วิเคราะหความแปรปรวนสองทาง  (Two – Way  Analysis  of  Variance)  เพ่ือ

เปรียบเทียบเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความสามัคคี จําแนกตามเพศและระดับชั้น  และในกรณีทีมี่ความ

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ทําการทดสอบภายหลังโดยวิธีของเชฟเฟ   ( Scheffe/ )   ในการ

วิจัยครั้งนี้การคํานวณคาสถิติใชโปรแกรม  SPSS  (Statistical  Package  for  the  social  Science) 
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5.  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 5.1  สถิติที่ใชในการกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง   

       สูตรการคํานวณขนาดกลุมตัวอยาง  เพ่ือใชในการประมาณคาเฉลี่ยของประชากรโดยใช

สูตรการสุมตัวอยางแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling)  ดวยความเช่ือม่ันรอยละ  95  

เปอรเซ็นต  (α = .05 )  ซึ่งมีคา 96.1Z
2
=α   (มยุรี  ศรีชัย.  2538:104 - 105)    
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∑
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     เมื่อ   

       n   แทน  ขนาดของกลุมตัวอยาง 

       N   แทน  จํานวนสมาชิกทั้งหมดของประชากร 

       K   แทน  จํานวนช้ัน 

       Sg
2   แทน  ความแปรปรวนของแบบทดสอบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรม  

       e   แทน  ความคลาดเคล่ือนในการประมาณคา  (
x2

SZα ) 

       Ng   แทน  จํานวนนักเรียนแตละชั้น 

       Wg   แทน  Ng/N 

 

 5.2   สถิติพ้ืนฐาน  ไดแก  คาเฉล่ีย  และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน   

  5.2.1  คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณคาเฉลี่ย 

 

                                
n

SSx =  

     เม่ือ 

       
x

S     แทน   คาความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการประมาณ 

                                                                 คาเฉลี่ย 

        S      แทน   คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

       n     แทน   ขนาดของกลุมตัวอยาง 
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 5.3   สถิติที่ใชในการหาคุณภาพเครื่องมือ 

  5.3.1 ความเที่ยงตรงเชิงพินิจ (Face Validity)  โดยพิจารณาคาดัชนีความสอดคลอง  

(Index of Congruency: IOC)  (ลวน สายยศ.; และอังคณา สายยศ.  2543: 248-249) 

    

                                                      
N

R
IOC

∑
=  

 

    เมื่อ 

      IOC   แทน คาดัชนีความสอดคลอง 

      ∑R  แทน ผลรวมของการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ 

      N  แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ 

 

  5.3.2 คาอํานาจจําแนก (Discrimination)  โดยพิจารณาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ

แบบไบซีเรียล (Biserial  Correlation  Coefficient) (อนันต  ศรีโสภา. 2525: 214)     

 

     ( )
y

p1p
S

MM
r

t

wr
bis

−
×

−
=  

 

       เม่ือ 

         rM   แทน    คาเฉล่ียของคะแนนรวมสําหรับนักเรียนทีต่อบถูก 

              wM   แทน  คาเฉลี่ยของคะแนนรวมสําหรับนักเรียนทีต่อบผิด 

               tS    แทน  คาเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนรวมทัง้หมด 

               p     แทน  สัดสวนของนกัเรียนทีต่อบถูก 

              y     แทน  คา  ordinate  ของโคงปกตติรงจดุที่แบง  p  และ 1- p  

 

  5.3.3 วิเคราะหคาความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง (Construct Validity) ของแบบทดสอบ

ดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางแบบทดสอบที่ผูวิจัยสรางข้ึนกับแบบทดสอบของพระ

มหาคารม  เกิดมี  (2546)  โดยใชสูตรสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน   (บุญเชิด                   

ภิญโญอนันตพงษ. 2545ก: 180) 
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( )[ ] ( )[ ]∑ ∑∑ ∑
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      เมื่อ 

        XYr    แทน    สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางคะแนนตัวแปรXกับตัวแปรY 

        ∑X  แทน  ผลรวมของคะแนน X 

        ∑Y  แทน  ผลรวมของคะแนน Y 

        ∑
2X  แทน  ผลรวมของ X แตละตัวยกกําลังสอง 

        ∑
2Y  แทน  ผลรวมของ Y แตละตัวยกกําลังสอง 

        ∑ XY  แทน  ผลรวมของผลคณู X กับ Y ทกุคู 

        N   แทน  จํานวนคนในกลุมตัวอยาง 

 

  5.3.4  ทดสอบความมีนัยสําคัญของสมัประสิทธ์ิสหสัมพันธ  โดยใช  

t-test  (ลวน สายยศ;และอังคณา  สายยศ.  2540: 250) 

 

                                             
2r1

2N
rt

−
−

=  

 

   เม่ือ 

     t         แทน    คาการแจกแจงแบบ t 

     r        แทน    คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ 

     N       แทน    จํานวนกลุม 

     df        =       N – 2 

 

5.3.5  วิเคราะหคาความเชื่อมั่น (Raliability)  

   5.3.5.1  โดยการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา  ( α – Coefficient )  ของครอนบัค  

(Cronbach)  (ลวน สายยศ; และ อังคณา  สายยศ.  2538: 200; อางอิงจาก Cronbach.  1970: 161)    
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                                         ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−

−
=α

∑

2
t

2
i

S

S
1

1n

n
 

 

   เม่ือ 

     α   แทน    คาสัมประสิทธิ์ของความเชื่อมั่น 

     n   แทน จํานวนขอของแบบทดสอบ 

     2
iS  แทน ความแปรปรวนของคะแนนแตละขอ 

     2
tS  แทน ความแปรปรวนของคะแนนท้ังฉบับ 

 

   5.3.5.2  วิธีการวิเคราหความแปรปรวนของฮอยท  (Hoyt’s Analysis of Variance)         

(ลวน สายยศ; และ อังคณา  สายยศ.  2538: 202) 

 

                                          
p

e
tt MS

MS
1r −=  

 
   เมื่อ 

     eMS  แทน ความแปรปรวนของสวนที่เหลือ 

     pMS  แทน ความแปรปรวนของผูตอบ 

      

  5.3.6 คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการวัด (Standard Error of Measurement : 

SE)   มีสูตรดังนี้  (ลวน สายยศ; และ อังคณา  สายยศ.  2543ข: 244-245)    

 

ttE r1SS −=  

      

   เม่ือ  

     ES   แทน    ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการวัด 

     S   แทน    คะแนนเบ่ียงเบนมาตรฐานในการวัด 

     ttr   แทน    ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 
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 5.4   สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน 
  5.4.1   ทดสอบสมมติฐานขอที่ 1 และ 2   โดยการวิเคราะหความแปรปรวนสองทาง  

(Two – Way  Analysis  of  Variance)  มีสูตรดังนี้  (นิคม ตังคะพิภพ.  2543: 149-150)  

5.4.1.1 คาเฉลี่ยกําลังสองของแตละแหลงความแปรปรวน (Mean Squares)  ไดแก    

 

          
1I

SS
MS A

A −
=  

 

           
1J

SS
MS B

B −
=  

 

         
( )( )1J1I

SS
MS AB

AB −−
=  

 

          
( )1nIJ

SS
MS cell.w

cell.w −
=  

 

           
1nIJ

SS
MS T

T −
=  

 

  เมื่อ  

    ASS   แทน    ผลบวกกําลังสองสําหรับผลหลักที่เกิดจากตัวแปรอิสระที่ 1 

    BSS   แทน    ผลบวกกําลังสองสําหรับผลหลักที่เกิดจากตัวแปรอิสระที่ 2 

    ABSS  แทน    ผลบวกกําลังสองสําหรับผลปฏิสัมพันธของตัวแปรอิสระที่  

            1 และ 2 

       cell.wSS  แทน    ผลบวกกําลังสองสําหรับผลความคลาดเคลื่อนภายใน 

         กลุมยอย 

    TSS   แทน    ผลบวกกําลังสองสําหรับผลรวม 

       I   แทน    ระดับของตัวแปรอิสระที่ 1 

      J   แทน    ระดับของตัวแปรอิสระที่ 2 
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   5.4.1.2   คาสถิติทดสอบเอฟ (F-test) ของแตละแหลงความแปรปรวน  ไดแก   

  

          
cell.w

A
A MS

MS
F =  

 

           
cell.w

B
B MS

MS
F =  

 

              
cell.w

AB
AB MS

MS
F =  

 

  5.4.2   ในกรณีที่มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ทําการทดสอบภายหลัง

โดยวิธีของเชฟเฟ ( Scheffe/ )   (Kirk.  1995: 154)   

 

                                               

∑
=

∑
=

⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛

=
p

1j j

2
j

error

2
p

1j
jj

n

c
MS

Yc
FS  

 

  เมื่อ  

    FS   แทน    คาสถิติทดสอบของเชฟเฟ 

    errorMS  แทน    คาเฉล่ียกําลังสองของความคลาดเคลื่อน 

    jc   แทน    สัมประสิทธ์ิของการเปรียบเทียบในระดับที่ j 

    jY   แทน    คาเฉล่ียของคะแนนในระดับที่ j 

    jn   แทน    จํานวนหนวยตัวอยางในระดับที่ j 

 

 

 

 

 

 



 1 

บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

สัญลักษณและอักษรยอท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ในการแปลความหมายของผลการวิเคราะหขอมูลเพ่ือใหเกิดความเขาใจตรงกัน  ผูวิจัยไดกําหนด

สัญลักษณและอักษรยอที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  ดังนี้ 

   k  แทน จํานวนขอคําถามของแบบทดสอบ 

   n  แทน จํานวนกลุมตัวอยาง 

   x   แทน คาคะแนนเฉล่ีย  

   S  แทน คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

   XS   แทน คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของคะแนนเฉลี่ย 

   r  แทน คาอํานาจจําแนกของขอคําถามเปนรายขอ 

   rtt  แทน คาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 

                  Z  แทน คะแนนมาตรฐานฟชเชอรซี (Fisher’s Z) 

   SE  แทน คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการวัด 

   XYr   แทน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธจากการหาความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง 

  F  แทน     คาสถิติที่ใชในการพิจารณา F-distribution 

   SS  แทน ผลบวกกําลังสองของคะแนน (Sun of Squares) 

   MS  แทน คาเฉล่ียของผลบวกกําลังสองของคะแนน (Mean Squares) 

   df  แทน ระดับชั้นแหงความเปนอิสระ (Degree of Freedom) 

   **  แทน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

   *  แทน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดับดังนี้ 

  1. ดานการพัฒนาแบบทดสอบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความสามัคคี 

   1.1  การทดสอบครั้งที่ 1 วิเคราะหขอคําถามรายขอของแบบทดสอบวัดเหตุผล       

เชิงจริยธรรมดานความสามัคคีที่ผูวิจัยสรางข้ึน เพ่ือหาคาอํานาจจําแนก               

    1.2  การทดสอบคร้ังที่ 2 ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรม

ดานความสามัคคีที่ผูวิจัยสรางข้ึนและแบบทดสอบของพระมหาคารม  เกิดมี  (2546)  ดังนี้  

    1.2.1  วิเคราะหความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางของแบบทดสอบดวยวิธีการหาคา

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางแบบทดสอบท่ีผูวิจัยสรางข้ึนกับแบบทดสอบที่ผานการตรวจสอบ

คุณภาพแลวของพระมหาคารม  เกิดมี  โดยใชสูตรสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน  

    1.2.2  วิเคราะหความเช่ือมั่นของแบบทดสอบที่ผูวิจัยสรางข้ึนดวยวิธีการหาคา

สัมประสิทธ์ิแอลฟา (α -Coefficient)  ของครอนบัค (Cronbach)  และวิธีการวิเคราหความแปรปรวน

ของฮอยท  (Hoyt’s Analysis of Variance)   

  2. ดานการศึกษาเปรียบเทียบเหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนที่มีเพศและระดับชั้น

แตกตางกัน 

   การทดสอบครั้งที่ 3 เพ่ือวิเคราะห 

         2.1  คาสถิติพ้ืนฐาน และการประมาณคาเฉล่ียของประชากรของคะแนนเหตุผล     

เชิงจริยธรรมดานความสามัคคี ไดแก คาเฉลี่ย คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ขอบเขตของคาเฉลี่ย    

ของประชากรที่ระดับความเช่ือม่ันรอยละ 95  โดยจําแนกตามเพศและระดับชั้น 

         2.2  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนของเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความสามัคคี

จําแนกตามเพศและระดับชั้น 
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ผลการวิเคราะหขอมูล 
 1. ดานการพัฒนาแบบทดสอบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความสามัคคีสําหรับ
นักเรียนชวงช้ันที่ 4 
  1.1  การทดสอบครั้งท่ี 1 วิเคราะหขอคําถามรายขอของแบบทดสอบวัดเหตุผล
เชิงจริยธรรมดานความสามัคคี เพ่ือหาคาอํานาจจําแนก 
  ผูวิจัยไดนําแบบทดสอบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความสามัคคี ที่ผานการตรวจสอบ

คุณภาพเบื้องตนโดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 60 ขอ ไปทดสอบกับนักเรียนระดับชวงชั้นที่ 4 จํานวน 226 

คน แลวนําผลการทดสอบมาหาคาอํานาจจําแนกเปนรายขอ  โดยการหาคาความสัมพันธระหวาง

คะแนนของขอคําถามแตละขอกับคะแนนรวม  โดยพิจารณาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบไบซีเรียล  

(Biserial  Correlation  Coefficient)  แลวคัดเลือกขอคําถามที่คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธตั้งแต .200  

ข้ึนไป  จํานวน 40 ขอ  ผลการวิเคราะหแสดงดังตาราง  4 

 

ตาราง 4  คาอํานาจจําแนก  (r)  ของแบบทดสอบกอนและหลังการคัดเลือกของแบบทดสอบวัด    

      เหตุผลเชิงจริยธรรมดานความสามัคคีที่ผูวิจัยสรางขึ้น   

 

แบบทดสอบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความสามัคค ี

กอนการคัดเลอืก หลังการคัดเลอืก 

k r k r 

15 

35 

10 

              -.275 -  .200 

.200 - .400 

.401 - .468 

- 

32 

8 

- 

.282 - .400 

.401 - .468 

60 -.275 - .468 40 .282 - .468 

 

  จากตาราง  4 ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา แบบทดสอบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมดาน         

ความสามัคคี  60  ขอ  ซึ่งมีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง  -.275  ถึง .468   โดยมีคาอํานาจจําแนก   

อยูระหวาง  -.275 -  .200  จํานวน  15  ขอ  มีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง  .200 - .400  จํานวน  35  

ขอ  และมีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง  .401 - .468  จํานวน  10  ขอ  ผูวิจัยจึงทําการคัดเลือกขอ

คําถามไว 40 ขอ   ซึ่งมีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง  .282  ถึง .468  โดยที่มีคาอํานาจจําแนกอยู

ระหวาง  .282 -  .400  จํานวน  32  ขอ  และมีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง  .401 - .468  จํานวน       

8  ขอ  (คา r  ดูรายละเอียดไดจากภาคผนวก)     
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 1.2 การทดสอบครั้งท่ี 2 ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรม
ดานความสามัคคี  ดังนี้   
   1.2.1  ความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางของแบบทดสอบ 
    ผูวิจัยไดนําแบบทดสอบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความสามัคคีที่ผูวิจัยสรางข้ึน     

ที่ผานการตรวจสอบคุณภาพรายขอแลวจํานวน 40 ขอ และแบบทดสอบของของพระมหาคารม  เกิดมี  

(2546)  จํานวน 20 ขอ ซึ่งมีคุณภาพในดานคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง  .208  ถึง  .455  และความ

เชื่อม่ันทั้งฉบับเทากับ  .813  ไปทดสอบกับนักเรียนชวงชั้นที่ 4  จํานวน 505 คน แลวนําผลการทดสอบ

มาวิเคราะหเพ่ือตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบ  ดังนี้     
    1.2.1.1 ดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางแบบทดสอบท่ี
ผูวิจัยสรางขึ้นกับแบบทดสอบที่ผานการตรวจสอบคุณภาพแลวของพระมหาคารม  เกิดมี  
โดยใชสูตรสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน  ผลปรากฏดังตาราง  5 
 
ตาราง 5  คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางแบบทดสอบที่ผูวิจัยสรางข้ึนกับแบบทดสอบที่ผานการ 

      ตรวจสอบคุณภาพแลวของพระมหาคารม  เกิดมี   

 

แบบทดสอบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความสามัคค ี XYr  
ผูวิจัยสรางข้ึน ของพระมหาคารม  เกิดมี .914** 

        ** มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 

 

 จากตาราง  5  ผลการวิเคราะหขอมูล  พบวา  คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางแบบทดสอบ

วัดเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความสามัคคีที่ผูวิจัยสรางข้ึนกับกับแบบทดสอบของพระมหาคารม        

เกิดมี  (2546)  มีคาเทากับ .914   

 
  1.2.2 วิเคราะหความเช่ือม่ันของแบบทดสอบ 
   ผูวิจัยไดนําแบบทดสอบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความสามัคคีที่ผูวิจัยสรางข้ึน  ที่

ผานการตรวจสอบคุณภาพดานความเท่ียงตรงเชิงโครงสราง จํานวน 40 ขอ มาวิเคราะหความเชื่อมั่น

ดวย   การหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α -Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach)  )  และวิธีการ        

วิเคราหความแปรปรวนของฮอยท  (Hoyt’s Analysis of Variance)  ที่ไดทดสอบกับนักเรียนชวงชั้นที่ 4 

จํานวน 505 คน  ผลปรากฏดังตาราง  6 
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ตาราง 6   คาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบที่ผูวิจัยสรางข้ึนดวยวิธีการหาคาสัมประสทิธ์ิแอลฟา        

      (α -Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) และวิธีการวิเคราะหความแปรปรวนของฮอยท    

      (Hoyt’s Analysis of Variance)         

       

α -Coefficient 
      Hoyt’s Analysis of 

Variance 

ttr  ES      ttr  ES  
แบบทดสอบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมดาน

ความสามัคคทีี่ผูวิจัยสรางข้ึน 

.896 ± .144  .894 ± .145 

 

 จากตาราง  6  ผลการวิเคราะหขอมูล  พบวา  แบบทดสอบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความ

สามัคคีที่ผู วิจัยสรางข้ึน  มีคาความเช่ือม่ันทั้งฉบับเม่ือคํานวณดวยสูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา             

(α -Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) มีคาเทากับ  .896  เม่ือและวิธีการวิเคราหความ

แปรปรวนของฮอยท  (Hoyt’s Analysis of Variance)  มีคาเทากับ .894   

     
 2. ดานการศึกษาเปรียบเทียบเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความสามัคคีของนักเรียน 
ชวงช้ันท่ี 4  ท่ีมีเพศและระดับชั้นตางกัน 
  การทดสอบคร้ังท่ี 3 เพื่อวิเคราะห 
   2.1 คาสถิติพื้นฐาน และการประมาณคาเฉล่ียของประชากรของคะแนน
เหตุผลเชิงจริยธรรมดานความสามัคคี โดยจําแนกตามเพศและระดับชั้น 
   ผูวิจัยนําแบบทดสอบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความสามัคคี  ที่ผานการตรวจสอบ

คุณภาพรายขอและทั้งฉบับแลว จํานวน 40 ขอ ไปทดสอบกับกลุมตัวอยางจํานวน 806 คน เพ่ือ

วิเคราะหคาสถิติพ้ืนฐานและการประมาณคาเฉล่ียของประชากรที่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ  95      

โดยจําแนกตามเพศและระดับชั้น    ผลปรากฏดังตาราง  7  
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ตาราง  7  คาสถิติพ้ืนฐานและการประมาณคาเฉล่ียประชากรของระดับเหตุผลเชิงจริยธรรมดาน 

      ความสามัคคี  จากกลุมตัวอยาง  จําแนกตามเพศและระดับชั้น 

 

ระดับเหตุผลเชิงจริยธรรม การประมาณคาเฉล่ีย 
เพศ ระดับชัน้ 

n X  S XS  ต่ําสุด – สูงสดุ 

การแปล

ความหมาย 

  ชาย 

 

ม. 4 

ม. 5 

ม. 6 

รวม 

117 

125 

136 

378 

86.829 

85.744 

86.765 

86.448 

4.255 

8.177 

4.185 

5.838 

.393 

.731 

.358 

.300 

86.059 – 87.599 

84.311 – 87.177 

86.036 – 87.467 

85.860 – 87.036 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

  หญงิ 

 

ม. 4 

ม. 5 

ม. 6 

รวม 

133 

142 

153 

428 

86.286 

85.204 

86.935 

86.159 

4.292 

5.647 

5.531 

5.258 

.372 

.474 

.447 

.254 

85.557 – 87.015 

84.275 – 86.133 

86.059 – 87.811 

85.661 – 86.657 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

รวม 
ชาย 

หญิง 

378 

428 

86.448 

86.159 

5.838 

5.258 

.300 

.254 

85.860 – 87.036 

85.661 – 86.657 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

  รวม 

 

ม. 4 

ม. 5 

ม. 6 

250 

267 

289 

86.540 

85.457 

86.854 

4.275 

5.940 

4.936 

.270 

.425 

.290 

86.011 – 87.069 

84.624 – 86.290 

86.286 – 87.422 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

รวมทัง้หมด  806 86.294 5.536 .195 85.912 – 86.676 ปานกลาง 

 

 จากตาราง  7  ผลการวิเคราะหขอมูล  พบวา นักเรียนที่เปนกลุมตัวอยางมีเหตุผล             

เชิงจริยธรรมดานความสามัคคีอยูในระดับปานกลาง  (86.294)  เ ม่ือจําแนกตามตัวแปรเพศ      

นักเรียนเพศชายและนักเรียนเพศหญิงมีเหตุผลเชิงจริยธรรมอยูในระดับปานกลาง  (86.448,  86.159)               

เม่ือจําแนกตามตัวแปรระดับชั้น  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5  และ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  มีเหตุผลเชิงจริยธรรมอยูในระดับปานกลาง  (86.540,  85.457, 

86.854)   
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   2.2 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนของเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความสามัคคี 
จําแนกตามเพศและระดับชั้น  ดวยสถิติเอฟ (F – test)  จากการวิเคราะหความแปรปรวนสอง
ทาง (Two-way Analysis of Variance)     
   ผูวิจัยนําคะแนนของแบบทดสอบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความสามัคคี  ที่ไดจาก

กลุมตัวอยางจํานวน 806 คน มาวิเคราะหความแปรปรวน โดยจําแนกตามเพศและระดับชั้น และเม่ือ

พบความแตกตางของคาเฉล่ียของกลุมตัวอยางทําการทดสอบรายคูดวยสถิติทดสอบเชฟเฟ 

(Scheffe’s F – Test) ผลปรากฏดังตาราง  8 

 

ตาราง  8  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนของระดับเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความสามัคคีของ 

      นักเรียนชวงชั้นที่ 4 จําแนกตามเพศและระดับชั้น 

 

แหลงความ

แปรปรวน 
df SS MS F P 

เพศ 1 18.533 18.533 .609  .435 

ระดับชัน้ 2 284.881 142.440     4.682 * .011 

ปฏิสัมพันธ 2 23.371 11.685 .384 .681 

ความคลาดเคล่ือน 800 24336.427 30.421   

รวม 805 24669.311    

*  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05    

 

 จากตาราง  8  พบวา นักเรียนที่มีเพศตางกันมีเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความสามัคคีแตกตาง

กันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  นักเรียนที่มีระดับชั้นตางกันมีเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความสามัคคี

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05   นอกจากนี้  เพศและระดับชั้นไมสงผลใหเกิดผล

ของปฏิสัมพันธตอเหตุผลเชิงจริยธรรมดานมสามัคคีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ      

 

 จากความแตกตางของคาเฉล่ียของระดับเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความสามัคคี  ผูวิจยัทาํการ

ทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ียเปนรายคู ดวยวิธีการของเชฟเฟ ( Scheffe/ )   ผลการวิเคราะห    

ดังตาราง  9 
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ตาราง  9  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียเปนรายคูของระดับเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความสามัคคีของ 

      นักเรียนชวงชั้นที่ 4 ของนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยางที่มีระดับชั้นแตกตางกัน ดวยสถิติทดสอบ                

      เชฟเฟ (Scheffe’s S – Test) 

 

 มัธยมศึกษาปที่ 5 มัธยมศึกษาปที ่4 มัธยมศึกษาปที่ 6 
ระดับชัน้ 

X  85.457 86.540 86.855 

มัธยมศึกษาปที่ 5 85.457 - 1.083  1.398 * 

มัธยมศึกษาปที ่4 86.540 - - .315 

มัธยมศึกษาปที่ 6 86.855 - - - 

 * มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 

  

 จากตาราง  9  ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของระดับเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความสามัคคี    

เปนรายคูระหวางนักเรียนท่ีมีระดับช้ันแตกตางกัน พบวา เหตุผลเชิงจริยธรรมดานความสามัคคี      

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 กับ ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ     

ทางสถิติที่ระดับ .05  สวนเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความสามัคคีของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4      

กับ ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 กับ ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 มีความแตกตาง

กันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

  

 

 
 



 1 

บทท่ี 5 
สรุป  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

  

สังเขปจุดมุงหมาย  สมมติฐานและวิธีดําเนินการวิจัย 
 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมีความมุงหมายหลักเพ่ือพัฒนาแบบทดสอบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรม

ดานความสามัคคี  ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดพัทลุง และเพ่ือ

ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความสามัคคีที่สรางข้ึนในดาน                 

คาอํานาจจําแนก  ความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางและคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ  ทั้งยังไดศึกษา

เปรียบเทียบเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความสามัคคีที่มีเพศและระดับชั้นแตกตางกัน รวมทั้งศึกษา          

ผลปฏิสัมพันธระหวางเพศกับระดับชั้นที่สงผลตอเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความสามัคคี  ซึ่งกลุม

ตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดพัทลุง              

ภาคเรียนที่ 2   ปการศึกษา 2550 จํานวน  806 คน  ที่ไดมาจากการสุมแบบสองข้ันตอน             

(Two–Stages Random Sampling)  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  เปนแบบทดสอบวัดเหตุผลเชิง

จริยธรรมดานความสามัคคี   ที่ มีลักษณะเปนแบบสถานการณชนิดเลือกตอบ  3 ตัวเลือก            

จํานวน 40 ขอ   

 ในการจัดกระทําและวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดเหตุผล

เชิงจริยธรรมดานความสามัคคี  โดยพิจารณาคุณภาพของแบบทดสอบโดยการหาคาอํานาจจแนก   

คาความเที่ยงตรง  และคาความเช่ือม่ันทั้งฉบับ เม่ือพิจารณาคุณสมบัติของแบบทดสอบตรงตาม

เกณฑที่กําหนด   จึงทําการศึกษาเปรียบเทียบเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความสามัคคีของนักเรียนเพศ

ชายและนักเรียนเพศหญิง  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  4  ชั้นมัธยมศึกษาปที่  5  และชั้นมัธยมศึกษา

ปที่  6  รวมทั้งศึกษาผลปฏิสัมพันธระหวางเพศกับระดับชั้นที่สงผลตอเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความ

สามัคคีของนักเรียน  โดยการวิเคราะหความแปรปรวนสองทาง  (Two – Way  Analysis  of  

Variance) และทําการทดสอบความแตกตางภายหลังดวยวิธีของเชฟเฟ  (Scheffe/) 
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สรุปผลการวิจัย 
  จากผลการวิจัย  เรื่อง  การพัฒนาแบบทดสอบวัดเหตผุลเชิงจริยธรรมดานความสามัคคี

สําหรับนักเรียนชวงชั้น  ที่  4  ในจังหวัดพัทลุง  สามารถสรุปผลไดดงันี ้

  1. ดานการพัฒนาแบบทดสอบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความสามัคคีสําหรับนักเรียน

ชวงชั้นที่ 4   

   แบบทดสอบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความสามัคคี จํานวน 40 ขอ มีคุณภาพดังนี้ 

    1.1  คาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความสามัคคี  

จํานวน 40 ขอ มีคาอยูระหวาง  .282 – .468       

    1.2  คาความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางของแบบทดสอบ 

     1 .2.1 ดวยวิ ธีการหาความสัมพันธ ระหว างแบบทดสอบวัดเหตุผล              

เชิงจริยธรรมดานความสามัคคีที่ผู วิจัยสรางขึ้นกับแบบทดสอบของพระมหาคารม  เ กิดมี                   

มีคาเทากับ .914   

    1.3  คาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ 

     1.3.1 ดวยวิธีการหาคาสัมประสทิธ์ิแอลฟา ( α – Coefficient ) ของ         

ครอนบาค  (Cronbach) มีคาเทากับ .896  และวิธีการวิเคราะหความแปรปรวนของฮอยท (Hoyt’s 

Analysis of Variance)   มีคาเทากับ .894         

  2. ดานการศึกษาเปรียบเทียบเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความสามัคคีของนักเรียน ชวงชั้น

ที่ 4  ที่มีเพศและระดับชั้นตางกัน  

    ระดับเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความสามัคคีของนักเรียน  เม่ือจําแนกตามตัวแปรเพศ  

พบวา  นักเรียนเพศชายและนักเรียนเพศหญิงมีเหตุผลเชิงจริยธรรมอยูในระดับปานกลาง  เม่ือจําแนก

ตามตัวแปรระดับชั้น   พบวา  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4   นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5            

และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  มีเหตุผลเชิงจริยธรรมอยูในระดับปานกลาง   

    ผลการเปรียบเทียบเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความสามัคคีของนักเรียนที่มีเพศและ

ระดับชั้นแตกตางกัน  พบวา  นักเรียนที่มีเพศแตกตางกันมีเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความสามัคคี

แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ   นักเรียนที่มีระดับชั้นแตกตางกันมีเหตุผลเชิงจริยธรรมดาน

ความสามัคคีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และไมพบปฏิสัมพันธที่เกิดจากความ

แตกตางระหวางเพศกับระดับชั้นของนักเรียนที่สงผลรวมกันตอระดับเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความ

สามัคคี 
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อภิปรายผล 

  จากผลการวิจัย  เรื่อง  การพัฒนาแบบทดสอบวัดเหตผุลเชิงจริยธรรมดานความสามัคคี

สําหรับนักเรียนชวงชั้น  ที่  4  ในจังหวัดพัทลุง  สามารถอภิปรายผลไดดังนี ้

     1. ดานการพัฒนาแบบทดสอบวัดวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความสามัคคี 

    1.1  คาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความสามัคคี    

จํานวน 40 ขอ  มีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง .282 – .468  ซึ่งเปนไปตามทฤษฎีการวัดผล  ที่กลาววา  

ขอสอบท่ีมีคาอํานาจจําแนกใชไดจะมีคามากกวาหรือเทากับ .200  และถาขอสอบขอนั้นมีคาอํานาจ

จําแนกเขาใกล +1  ก็แสดงวาขอสอบขอนั้นสามารถจําแนกไดถูกตองสูง (Ebel, Robert. 1951: 204)  

ผูวิจัยจึงคัดเลือกขอคําถามที่มีคาอํานาจจําแนกมากกวาหรอืเทากับ .200     

    1.2  คาความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางของแบบทดสอบ 

    1.2.1 ดวยวิธีการหาความสัมพันธระหวางแบบทดสอบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรม

ดานความสามัคคีที่ผูวิจัยสรางข้ึนกับแบบทดสอบที่ผานการตรวจสอบคุณภาพของพระมหาคารม    

เกิดมี  มีคาเทากับ  .914  แสดงวาแบบทดสอบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความสามัคคีที่ผูวิจัยสราง

ข้ึนมีความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง  (Cronbach.  1960: 286) กลาววา  เม่ือนําคะแนนจากแบบทดสอบ

ที่ผูวิจัยสรางข้ึนกับแบบทดสอบชุดอื่น ๆ มาหาคาสหสัมพันธกันถาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธมีนัยสําคัญ 

ก็แสดงวาขอสอบที่สรางข้ึนมานั้นมีความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง   

   1.3  คาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบวัดเหตุผลเชิงจรยิธรรมดานความสามัคคี 

     1.3.1 ดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา ( α – Coefficient ) ของครอนบาค 

(Cronbach)   มีคาเทากับ .896  และวิธีการวิเคราะหความแปรปรวนของฮอยท (Hoyt’s Analysis of 

Variance)   มีคาเทากับ .780  เปนไปตามทฤษฎีการวัดผล  ที่กลาววา  เกณฑการพิจารณาระดับ

ความเช่ือม่ันที่ยอมรับได  ควรมีคาความเชื่อมั่นตั้งแต .700 ข้ึนไป  (Gable. 1986: 147)  ซึ่งสอดคลอง

กับเกเบิล  ที่วา  เครื่องมือวัดความรูสึกหรือจิตพิสัย  ควรมีคาความเช่ือมั่นอยางต่ํา .700  แสดงใหเห็น

วาแบบทดสอบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความสามัคคีที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีคุณภาพของเครื่องมือดาน

ความเชื่อมั่นทั้งฉบับอยูในระดับที่ยอมรับได  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากแบบทดสอบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรม

ดานความสามัคคีที่ผูวิจัยสรางข้ึนมีจํานวนขอคําถามมากเพียงพอ (ศิริชัย กาญจนวาสี.  2544:62)  ซึ่ง

บุญเชิด  ภิญโญอนันพงษ (2545ก: 117)  ไดกลาวไววา  เครื่องมือวัดใดมีจํานวนขอนอยจะมีคาความ

เชื่อมั่นต่ํา  จํานวนขอในการวัดจึงนาจะเปนสาเหตุทําใหคาความเชื่อมั่นสูง  สอดคลองกับอนันต        

ศรีโสภา (2525: 15-19)  ที่กลาววา  จํานวนขอคําถามหรือความยาวของแบบวัดจะมีผลตอความ

เชื่อม่ัน   
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  2. ดานการศึกษาเปรียบเทียบเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความสามัคคี  ที่มีเพศ            

และระดับชั้นตางกัน 

    เม่ือศึกษาจากตัวแปรเพศ  พบวา นักเรียนหญิงและนักเรียนชายมีเหตุผลเชิง

จริยธรรมดานความสามัคคีไมแตกตางกัน  สอดคลองกับงานวิจัยของมารุต คําชะอม  (2525: 64-69)  

ไดทําการศึกษาระดับการใชเหตุผลเชิงจริยธรรมของนักศึกษาวิทยาลัยครูสงขลาเพ่ือเปรียบเทียบ

พัฒนาการทางจริยธรรมของนักศึกษาครูระดับการศึกษา ป.กศ.สูงปที่ 1  กับ ค.บ.ปที่ 2  นักศึกษา

หญิงกับชาย  โดยใชแบบสัมภาษณตามโครงสรางที่กําหนดไวโดยอาศัยทฤษฎีของโคลเบอรกเปน

เกณฑพิจารณาระดับเหตุผลเชิงจริยธรรม  จากกลุมตัวอยางที่เปนนักศึกษาครู  จํานวน 100 คน       

ผลปรากฏวา  นักศึกษาหญิงและชายมีพัฒนาการทางจริยธรรมไมแตกตางกัน   

      เม่ือจําแนกตามระดับชั้น  พบวา  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  มีเหตุผลเชิง

จริยธรรมสูงกวานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5  สอดคลองกับทฤษฎีพัฒนาการจริยธรรมของโคลเบอรก

ที่วาพัฒนาการทางการใชเหตุผลเชิงจริยธรรมนั้นจะเปนไปตามลําดับข้ันของอายุ  โดยการใชเหตุผลใน

ข้ันที่สูงข้ึนไปจะเกิดข้ึนดวยการมีความสามารถในการใชเหตุผลในข้ันที่ต่ํากวาอยูกอนแลว  และตอมา

บุคคลก็จะไดรับประสบการณทางสังคมใหมๆ  และสามารถเขาใจความหมายของประสบการณเกาๆ 

ไดดีข้ึน  จึงเกิดการเปล่ียนแปลงทางความคิดและเหตุผล  ทําใหการใชเหตุผลในข้ันที่สูงตอไปมีมากข้ึน

เปนลําดับ  (ดวงเดือน  พันธุมนาวิน; และ เพ็ญแข ประจนปจจนึก.  2520: 44-45)  ดังนั้นนักเรียนที่มี

อายุมากซึ่งมีประสบการณทางสังคมมากกวานักเรียนที่มีอายุนอย  จึงมีเหตุผลเชิงจริยธรรมในระดับสูง

กวานักเรียนที่มีอายุนอย 

 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 กับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5  และช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4  กับ  ชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 6  มีเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความสามัคคีไมแตกตางกัน  ทั้งนี้อาจเปนเพราะ  

นักเรียนที่ เปนกลุมตัวอยางอาศัยอยูในสภาพสังคมที่ มีความคลายคลึงกัน   การซึมซับของ

ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  และวัฒนธรรมมีความเหมือนกัน  ทําใหนักเรียนมีเหตุผลในการตัดสินใจ

เปนไปในแนวทางเดียวกัน  และสงผลใหนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยางมีเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความ

สามัคคีไมแตกตางกัน 
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ขอเสนอแนะ 
  ในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ  ดังนี้ 
  1. ดานการนําผลการวิจัยไปใช   
   1.1  แบบทดสอบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความสามัคคี  สามารถนําไปใชประโยชนใน

ดานการวิจัยเพ่ือปรับปรุง สงเสริมและพัฒนาจริยธรรมของนักเรียน  ควรใชประกอบกับวิธีการสังเกต  

การสัมภาษณ  จะชวยใหไดขอมูลและคําตอบที่ตรงกับความเปนจริงมากข้ึน 

   1.2  ครูควรสงเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมใหกับนักเรียนตั้งแตระดับชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 1  เพ่ือฝกใหนักเรียนประพฤติปฏิบัติตนอันดีงามทั้งทางกาย  วาจาและใจ  ทั้งตอ

ตนเอง  ตอผูอ่ืนและตอสังคม  ซึ่งจะทําใหเกิดความสุขและความเจริญในสังคม  

 
  2. ในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
   2.1  ควรสรางแบบทดสอบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนในดานอ่ืนๆ  เชน  ดาน

ความซื่อสัตย  ดานความเสียสละ  ดานความมีระเบียบวินัย  ดานความรับผิดชอบและความเมตตา

กรุณา  เปนตน   

   2.2  ควรมีการศึกษาตัวแปรท่ีคาดวาจะเก่ียวของหรือสงผลตอระดับเหตุผลเชิงจริยธรรม

ดานความสามัคคีของนักเรียน เชน  แผนการเรียน  ลักษณะการอบรมเลี้ยงดู ฯ  และควรมีการสราง

แบบทดสอบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนในรูปแบบอ่ืน ๆ เชน  แบบอัตนัย  ปรนัย เปนตน 
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ตาราง 10   คาดัชนคีวามสอดคลอง (IOC)  ของแบบทดสอบวัดเหตผุลเชิงจริยธรรม 

       ดานความสามัคคีสําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 4  จํานวน 60 ขอ 

 

ขอ IOC ผลการคัดเลือก 
1 1.00 คดัเลือกไว 
2 1.00 คดัเลือกไว 
3 1.00 คดัเลือกไว 
4 1.00 คดัเลือกไว 
5 1.00 คดัเลือกไว 
6 1.00 คดัเลือกไว 

7 1.00 คดัเลือกไว 
8 1.00 คดัเลือกไว 
9 1.00 คดัเลือกไว 
10 .80 คดัเลือกไว 
11 1.00 คดัเลือกไว 
12 1.00 คดัเลือกไว 

13 .80 คดัเลือกไว 
14 1.00 คดัเลือกไว 
15 .80 คดัเลือกไว 
16 1.00 คดัเลือกไว 

17 1.00 คดัเลือกไว 
18 1.00 คดัเลือกไว 

19 1.00 คดัเลือกไว 
20 1.00 คดัเลือกไว 
21 1.00 คดัเลือกไว 
22 1.00 คดัเลือกไว 
23 1.00 คดัเลือกไว 
24 1.00 คดัเลือกไว 

25 1.00 คดัเลือกไว 
26 1.00 คดัเลือกไว 
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ตาราง 10 (ตอ)   

 

ขอ IOC ผลการคัดเลือก 
27 1.00 คดัเลือกไว 
28 1.00 คดัเลือกไว 
29 1.00 คดัเลือกไว 
30 1.00 คดัเลือกไว 

31 1.00 คดัเลือกไว 
32 1.00 คดัเลือกไว 
33 .60 คดัเลือกไว 
34 .60 คดัเลือกไว 
35 .60 คดัเลือกไว 
36 1.00 คดัเลือกไว 

37 1.00 คดัเลือกไว 
38 1.00 คดัเลือกไว 
39 .60 คดัเลือกไว 
40 1.00 คดัเลือกไว 
41 1.00 คดัเลือกไว 
42 1.00 คดัเลือกไว 

43 1.00 คดัเลือกไว 
44 1.00 คดัเลือกไว 
45 1.00 คดัเลือกไว 

46 1.00 คดัเลือกไว 
47 1.00 คดัเลือกไว 
48 1.00 คดัเลือกไว 

49 1.00 คดัเลือกไว 
50 1.00 คดัเลือกไว 
51 1.00 คดัเลือกไว 
52 1.00 คดัเลือกไว 
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ตาราง 10 (ตอ)   

 

ขอ IOC ผลการคัดเลือก 
53 1.00 คดัเลือกไว 
54 1.00 คดัเลือกไว 
55 1.00 คดัเลือกไว 
56 1.00 คดัเลือกไว 

57 1.00 คดัเลือกไว 
58 1.00 คดัเลือกไว 
59 1.00 คดัเลือกไว 
60 1.00 คดัเลือกไว 
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ตาราง 11   ผลการวิเคราะหคาอํานาจจําแนก (r) วัดเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความสามัคคทีี่ผูวิจยั   

      สรางข้ึนสําหรับนักเรียนชวงชั้นที ่4   จํานวน 60 ขอ 

 

ขอ r ผลการคัดเลือก 

1 .298 คดัเลือกไว 

2 .208 ตดัออก 

3 .069 ตดัออก 

4 .283 ตดัออก 

5 .189 ตดัออก 

6 .238 คดัเลือกไว 

7 .286 คดัเลือกไว 

8 .082 ตดัออก 

9 .197 ตดัออก 

10 .287 คดัเลือกไว 

11 .284 คดัเลือกไว 

12 .383 คดัเลือกไว 

13 .446 คดัเลือกไว 

14 .344 คดัเลือกไว 

15 .223 ตดัออก 

16 -.076 ตดัออก 

17 .285 คดัเลือกไว 

18 455 คดัเลือกไว 

19 .062 ตดัออก 

20 .296 คดัเลือกไว 

21 .309 คดัเลือกไว 

22 .389 คดัเลือกไว 

23 -.275 ตดัออก 

24 .439 คดัเลือกไว 

25 .422 คดัเลือกไว 
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ตาราง 11  (ตอ) 

 

ขอ r ผลการคัดเลือก 

26 .468 คดัเลือกไว 

27 .451 คดัเลือกไว 

28 .292 คดัเลือกไว 

29 .131 ตดัออก 

30 .296 คดัเลือกไว 

31 .348 คดัเลือกไว 

32 .335 คดัเลือกไว 

33 .344 คดัเลือกไว 

34 .393 คดัเลือกไว 

35 .305 คดัเลือกไว 

36 .320 คดัเลือกไว 

37 .451 คดัเลือกไว 

38 .426 คดัเลือกไว 

39 .287 คดัเลือกไว 

40 -.098 ตดัออก 

41 .417 คดัเลือกไว 

42 .433 คดัเลือกไว 

43 .229 ตดัออก 

44 .156 ตดัออก 

45 .309 คดัเลือกไว 

46 .222 ตดัออก 

47 .119 ตดัออก 

48 .183 ตดัออก 

49 359 คดัเลือกไว 

50 .308 คดัเลือกไว 
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ตาราง 11  (ตอ) 

 

ขอ r ผลการคัดเลือก 

51 .196 ตดัออก 

52 .152 ตดัออก 

53 .309 คดัเลือกไว 

54 .381 คดัเลือกไว 

55 .289 คดัเลือกไว 

56 .368 คดัเลือกไว 

57 .371 คดัเลือกไว 

58 .286 คดัเลือกไว 

59 287 คดัเลือกไว 

60 -.060 ตดัออก 
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ตาราง 12   ผลการวิเคราะหคาอํานาจจําแนก (r) แบบทดสอบของพระมหาคารม  เกิดมี                  

      จํานวน 20 ขอ 

 

ขอ r ผลการคัดเลือก 

1 .298 คดัเลือกไว 

2 .344 คดัเลือกไว 

3 .223 คดัเลือกไว 

4 .281 คดัเลือกไว 

5 .296 คดัเลือกไว 

6 .335 คดัเลือกไว 

7 .344 คดัเลือกไว 

8 .390 คดัเลือกไว 

9 .426 คดัเลือกไว 

10 .359 คดัเลือกไว 

11 .269 คดัเลือกไว 

12 .208 คดัเลือกไว 

13 .456 คดัเลือกไว 

14 .309 คดัเลือกไว 

15 .422 คดัเลือกไว 

16 .451 คดัเลือกไว 

17 .292 คดัเลือกไว 

18 308 คดัเลือกไว 

19 .286 คดัเลือกไว 

20 .446 คดัเลือกไว 
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แบบทดสอบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความสามัคคี 
สําหรับนักเรียนชวงชั้นท่ี 4 

 

คําชี้แจง 
 

 1.  แบบทดสอบฉบับนี้มีทั้งหมด  2  ตอน  ซึ่งตอนที่ 1  ประกอบดวยคําถามที่เก่ียวของกับ    

   ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม  ตอนที่  2  แบบทดสอบมีขอสอบ   40  ขอ  ใช 

                   เวลา  60  นาที 

 2.  แบบทดสอบฉบับนี้  เปนสถานการณเรื่องราวทั่ว ๆ ไป  ใหนักเรียนอานแลวคิดวา  ถา 

                  นักเรียนเปนบุคคลในสถานการณนั้น ๆ นักเรียนจะตัดสินใจทําอยางไร  โดยเลือกคําตอบที่ 

                  กําหนดให  คําตอบเหลานั้นไมมีคําตอบใดผิดหรือถูก  ดังนั้นขอใหนักเรียนตอบไดอยาง 

                  สบายใจ  เพราะไมมีผลกระทบใด ๆ  ตอการเรียนของนักเรียน  ขอใหนักเรียนตอบตรงกับ 

                  ความรูสึกและความคิดของนักเรียนใหมากที่สุด   

  3. ในแตละขอจะมี  3  ตัวเลือก  ใหนักเรียนเลือกตอบเพียงคําตอบเดียวจากขอ ก.  ขอ ข.   

                   หรือขอ ค. แลวทําเครื่องหมาย  x  ใหตรงกับอักษร ก.  ข. หรือ ค.  ที่นักเรียนเลือกลงใน 

                   กระดาษคําตอบ 

  4.  หามนักเรียนขีดเขียนหรือทําเครื่องหมายใด ๆ ลงในแบบทดสอบ 

 
ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขอมูลสวนตัว 
  1. เพศ    

      ชาย   หญงิ 

  2. ระดับชัน้          

      ชั้นมัธยมศึกษาปที่  4  

       ชั้นมัธยมศึกษาปที่   5 

       ชั้นมัธยมศึกษาปที่   6 
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ตอนท่ี 2 แบบทดสอบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความสามัคคี 
 
 1.  ในการเรียนวิชาสังคมศึกษา  อาจารยใหนักเรียนแบงกลุมกันทํางาน  นักเรียนเปนหนึ่งใน

สมาชิกของกลุม  ในการทํางานทุก ๆ ครั้ง นักเรียนและเพ่ือนในกลุมชวยกันทํางานจนเสร็จ  เหตุผลที่

นักเรียนปฏิบัติเชนนี้  เพราะ  

   ก.  ถาไมปฏิบัติตามหนาที่  เพ่ือนในกลุมจะตําหนิขาพเจาได     

   ข.  เปนหนาที่ของสมาชิกทุกคนที่ตองรวมมือกันทํางานจนเสร็จ       

       ค.  เปนหนาที่และเต็มใจปฏิบัติเพราะจะไดฝกการทํางานเปนกลุม           

 

 2.  การจัดนิทรรศการในวันเขาพรรษา  โรงเรียนจัดใหมีการประกวดปายนิเทศ  เพ่ือน ๆใน

หองของนักเรียนทุกคน  ตกลงที่จะจัดปายนิเทศตามความคิดของปญญา  ทําใหเพ่ือนของนักเรียนทีช่ือ่

สุดาไมพอใจ  เพราะเธอตองการจัดปายนิเทศตามความคิดของเธอ  เพ่ืออาจารยจะไดรูวาปายนิเทศที่

จัดเปนแนวคิดของสุดา  ดังนั้นสุดาจึงตัดสินใจที่จะไมชวยเพ่ือน ๆ จัดปายนิเทศ  ถาเปนนักเรียนจะไม

ปฏิบัติเชนนั้น เพราะ    

  ก.  การอยูรวมกันกับคนหมูมาก  ตองคํานึงถึงประโยชนของสวนรวมเปนที่ตั้ง 

  ข.  ถานักเรียนไมเห็นแกประโยชนสวนรวม  อาจถูกเพ่ือน ๆ และคุณครูตําหนิได  

       ค.  ถานักเรียนเห็นแกประโยชนสวนรวม  เพ่ือน ๆ จะไดรูวานักเรียนเปนคนดีมาก  

 

  3.  โอภาสเปนเพ่ือนหองเดียวกับนักเรียน  วันหนึ่งอาจารยสั่งใหทุกคนชวยกันทําความ

สะอาดหองเรียน  เพ่ือนทุกคนรวมกันปรึกษาและคิดวางแผนเพ่ือรวมมือกันทํางานหลังเลิกเรียน  มี

เพียงโอภาสเทานั้นที่ไมใหความรวมมือ  ถาเปนนักเรียนเจะไมปฏิบัติเชนนี้  เพราะ  

   ก.  ถาไมรวมมือกันงานจะไมประสบผลสําเร็จ                      

   ข.  เปนหนาที่ของทุกคนที่ตองรวมมือกันทํางาน  

       ค.  เพ่ือน ๆ ในหองอาจไมพอใจและไมพูดกับนักเรยีน          
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 4.  หยาดทิพยเปนนักเรียนทีมี่ฐานะยากจนและมักจะขาดเรียนบอย ๆ ทั้งนี้เพราะเธอตอง

คอยดูแลแมทีน่อนปวยอยูที่บาน  อาจารยประจําชั้นจึงขอความชวยเหลือจากเพ่ือน ๆ ในหองใหชวย

ทบทวนบทเรยีนใหกับหยาดทิพย  นักเรียนยินดชีวยทบทวนบทเรียนให  เพราะ  

   ก.  เพ่ือน ๆ ในหองตางผลดัเวรกันเพ่ือชวยทบทวนบทเรียน  นักเรียนยินดทีําตาม     

                         เพ่ือน ๆ     

   ข.  การชวยเหลือผูที่ไดรับความเดือดรอนเปนส่ิงทีด่ี  เกิดชาติหนาจะไดมีความสุข 

                         และความเจรญิ 

ค. ถาทุกคนในสงัคมเหน็อกเหน็ใจซึ่งกันและกัน  ไมเห็นแกความสุขตนเองยอมทํา 

      ใหสังคมมคีวามสุข 

      

 5.  ในการคัดเลือกหัวหนาหองของโรงเรียนแหงหนึ่งปรากฏวา  นักเรียนไดรับเลือกเปน

หัวหนาหอง  เพ่ือน ๆ ทุกคนในหองดีใจมาก  เพราะเห็นวานักเรียนเปนคนที่เหมาะสมในตําแหนงนี้  

นักเรียนเองไมอยากเปนหัวหนาหองเลย  แตตั้งใจไววาตนจะรับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมายนี้ให

ดีที่สุด  นักเรียนจะปฏิบัติเชนนั้น  เพราะ  

   ก.  เปนสิทธิและหนาที่ที่นักเรียนไดรับ  จะตองรับผิดชอบใหดีที่สุด              

   ข.  ตองการใหงานทุกอยางของหองสําเร็จดวยดี  และเพ่ือนจะไดชมเชย              

       ค.  ทุกคนเหน็วานักเรียนเหมาะสมที่จะเปนหัวหนาหอง  จงึตองรับผดิดชอบตอหนาที ่  

  

 6.  นักเรียนไดทํางานกลุมรวมกับเพ่ือน 3 คน  ซึ่งทั้ง  3 คนนั้นเรียนเกงทุกคน  มีเพียงนกัเรยีน

คนเดียวที่เรียนออนกวาคนอื่น  เม่ือตองทํางานรวมกันนักเรียนจะนั่งอยูเฉย ๆ โดยไมทําอะไรเลย  

นักเรียนไมควรปฏิบัติเชนนี้  เพราะ  

   ก.  การทํางานกลุมตองชวยเหลือซึ่งกันและกัน    

   ข.  กลัวเพ่ือนจะไลออกจากการเปนสมาชิกของกลุม               

       ค.  เพ่ือนในกลุมจะไดรูวาขาพเจาขยันถึงแมจะไมเกง   

 

 

 

 

 



 14 

 7.  วันนี้หลังจากนักเรียนกลับบานไปแลว  นักเรียนตั้งแตชั้น  ม.1 - ม.3  ตองกลับไปแตงชุด

ลูกเสือ-เนตรนารีแลวกลับมารวมกันที่โรงเรียนอีกครั้งเวลา  18.00 น.  เพ่ือทําพิธีจุดเทียนถวายพระพร  

โสรยาเปนนักเรียนช้ัน ม. 3  ยังทําการบานที่ครูสั่งยังไมเสร็จ  จึงลังเลวาจะมารวมงานกับเพ่ือนหรืออยู

ทําการบานตอ  ถาเปนนักเรียนจะมารวมงานกับเพ่ือน ๆ  เพราะ  

   ก.  เพ่ือนจะไดชมวาเปนคนมีความรับผิดชอบ 

   ข.  กลัวเพ่ือน ๆ และครูจะตอวาที่ไมมารวมงาน  

       ค.  เปนหนาที่ทีต่องมารวมงานดวยความเต็มใจ  

 

 8.  ในวันเสารนักเรียนกับเพ่ือน ๆ มาเลนที่โรงเรียนเห็นทอน้ํารั่ว  นักเรียนจึงอาสาไปตามภาร

โรงมาดูทอน้ํา  เพราะนักเรียนมีรถจักรยานและรูจักบานภารโรงเปนอยางดี  นักเรียนปฏิบัติเชนนั้น  

เพราะ  

   ก.  เพ่ือน ๆ จะไดชมเชยวาเปนคนมีน้ําใจ                                

   ข.  จะไดภาคภูมิใจในตนเองที่ไดชวยเหลือโรงเรียน           

       ค.  ถือวาเปนหนาที่ของตนเหมือนกันที่ตองชวยเหลือโรงเรียน         

 

 9.  ในวิชาเกษตรครูประจําชัน้ ม. 6  ใหนักเรียนชวยกันถางหญาเพ่ือเตรียมปลูกผัก  แตครู

ไมไดไปคุมเนือ่งจากทางโรงเรียนมีงานดวน  จึงใหนักเรยีนไปทําตามลําพัง  สุนิสาไมชอบตากแดดแตก็

ตองไปชวยเพ่ือนถางหญากลางแดด  เพราะการรวมกําลังกันจะทําใหงานสําเร็จตามทีต่องการ  ถา

นักเรียนเปนสนุิสาจะปฏิบัตเิชนนั้น  เพราะ  

   ก.  ถาไมชวยกันถากหญา  เพ่ือนในกลุมจะตําหนิได  

   ข.  การปฏิบัตงิานเพ่ือสวนรวมเปนสิ่งที่พึงยึดถือและกระทํา  

       ค.  เปนหนาที่ของสมาชิกทุกคนที่ตองรวมมือกันทํางานจนเสร็จ  

 

 10.  ในการไปเขาคายพักแรมยุวกาชาด  ในหองของนักเรียนตกลงกันวาจะเก็บเงินคนละ 

100 บาท  เพ่ือใชในการทํากิจกรรมครั้งนี้  โดยจะเก็บเงินในวันเดินทาง  เม่ือถึงกําหนดวันเดินทาง

นักเรียนมีอุปสรรคไปไมได  แตก็จะฝากเงินกับเพ่ือนไปจายตามที่ตกลงกันไว  นักเรียนปฏิบัติเชนนั้น  

เพราะ  

   ก.  กลัวไมไดคะแนน  เลยตองจําใจจายในครั้งนี้  

   ข.  เพ่ือจะไดเปนไปตามขอตกลงงานจะไดบรรลุผล  

       ค.  ถาไมจายกลัวเพ่ือน ๆ จะนินทาวาขาพเจาเปนคนไมมีน้ําใจ        
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 11.  สิทธิชัยเปนนองคนเล็กของพ่ี ๆ  วันนี้คุณแมส่ังใหลูก ๆ ทุกคนชวยกันทําความสะอาด

บาน  ขณะที่สิทธิชัยกําลังลงมือชวยพ่ี ๆ ทํางาน  โสภณเพื่อนสนิทของเขาไดมาหา  เพ่ือชวนไปเท่ียว

สวนสนุก  ถานักเรียนเปนสิทธิชัยจะปฏิเสธคําชวนของโสภณ   เพราะ  

   ก.  ถาไมชวยพ่ี ๆ ทํางานแมทราบจะถูกลงโทษได  

   ข.  พ่ี ๆ ตางชวยกันทํางาน  ขาพเจาก็ควรอยูชวยพ่ี ๆ ดวย              

       ค.  รูสึกมีความสุขที่เปนสวนหนึง่  และไดรวมกันทํางานกับพ่ีนอง  

 

 12.  นักเรียนนอนหองเดียวกับนองสาว  และไดตกลงกันวาจะผลัดกันทําความสะอาด

หองนอนคนละ 1 สัปดาห  ตอมาปรากฏวานองสาวติดธุระไมสามารถทําตามขอตกลงได  นักเรียนก็

ยอมทําความสะอาดหองนอนคนเดียว   เพราะ  

   ก.  กลัวแมดุถามาเจอหองนอนสกปรก  

   ข.  เปนพ่ีนองกันตองชวยเหลือซึ่งกันและกัน  

       ค.  เขาใจนองสาวและคดิวานองสาวคงมคีวามจําเปน   

 

 13. วารุณีเปนคนเรียนหนังสือเกง  กอนสอบปลายภาครุนพ่ีไดใหแนวขอสอบกับวารุณีและ

บอกวาใหเพ่ือน ๆ ในหองดูดวย  วารุณีเกิดความอึดอัดใจ  ทั้งนี้เพราะกลัวเพ่ือนจะทําคะแนนไดดีกวา  

หากเพ่ือนไดเห็นแนวขอสอบ  ถาเปนนักเรียนจะใหเพ่ือน ๆ ดูแนวขอสอบ  เพราะ  

 ก.  เพ่ือนที่ดีมีอะไรก็ควรแบงปน  ไมควรเปนคนที่เห็นแกตัว  

   ข.  ถารุนพ่ีทราบภายหลังวาไมใหเพ่ือน ๆ ดูอาจจะถูกตําหนิแนนอน  

       ค.  รุนพ่ีส่ังวาใหเพ่ือน ๆ ทุกคนไดดูแนวขอสอบ  เพราะฉะนั้นทุกคนก็มีสิทธิ     

 

 14.  เฉลิมเปนนักเรียนโรงเรียนแหงหนึ่ง  ในหมูบานที่เฉลิมอยูนั้นกําลังขาดแคลนน้ํา  

ผูใหญบานจึงขอรองใหเพ่ือนบานทุกคน  ไปชวยขุดบอในวันอาทิตยหนานี้  ซึ่งตรงกับวันที่เฉลิมนัดกับ

เพ่ือนจะไปเที่ยวสวนสนุก  ทําใหเฉลิมรูสึกลังเลในการไปชวยขุดบอ  ถานักเรียนเปนเฉลิมจะตัดสินใจ

อยูชวยขุดบอ  เพราะ  

   ก.  รูจักละอายแกใจถาจะเอาเปรียบเพ่ือนบาน              

   ข.  เกรงวาผูใหญบานจะตําหนิวาไมใหความรวมมือ  

       ค.  การอยูรวมกันตองคํานึงถึงสวนรวมมากกวาสวนตน  
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 15.  วิภาเปนเพ่ือนหองเดียวกับนักเรียน  เธอมีฐานะยากจนมากและมักจะขาดเรียนบอย 

ทั้งนี้เพราะเธอมีชุดนักเรียนใสมาเรียนเพียง 1 ชุด  วันไหนซักผาเธอจะไมมีชุดนักเรียนใสมาเรียน  

อาจารยประจําชั้นจึงขอความชวยเหลือจากเพ่ือนในหองเรียน  โดยขอบริจาคชุดนักเรียนและเส้ือผาอื่น 

ๆ ใหวิภา  นักเรียนก็จะรวมบริจาค  เพราะ  

   ก.  ถาไมรวมบริจาคเพ่ือน ๆ และอาจารยคงตําหนิวาไมมีน้ําใจ  

   ข.  เปนหนาทีข่องเพ่ือนรวมหองทีด่ี  ทีต่องชวยเหลือซึ่งกันและกัน  

       ค.  เพ่ือน ๆ ในหองตางรวมกันบริจาค  ขาพเจาก็ยินดีทําตามเพื่อน ๆ          

 

 16.  ในพ่ีนอง 3 คน  อรพินเปนคนเรียนหนังสือเกงที่สดุ  เธอจะไดรับรางวัลและคําชมจากพอ

แมพ่ีนองเสมอ ๆ ทําใหอรพินเกิดความรูสกึวาพ่ี ๆ นอง ๆ จะเกงและเดนกวาเธอไมได  เธอจะตองเดนและเกง

กวาพ่ี ๆ  นอง ๆ ตลอดไป  ครัง้หนึ่งอรพรรณนองคนเล็กทํารายงานสงครูไมทนั  จึงขอใหเธอชวยเหลือ  

ทําใหเธอลังเลใจวาจะชวยดีหรือไม  ถาเปนนักเรียนจะชวยนองทํารายงาน  เพราะ  

   ก.  เปนพ่ีนองตองรักกัน  ชวยเหลือกัน  ไมอิจฉากัน              

   ข.  ถาชวยสอนการบานนอง  พอกับแมจะมีรางวัลให  

       ค.  ตองการใหทุกคนสบายใจและขาพเจาเองก็สบายใจ 

 

 17.  ลักษณาและเพ่ือน ๆ ไดรับคําขอรองจากอาจารยใหชวยพิมพงานดวน  ซึ่งมีผลตอ

ชื่อเสียงของโรงเรียน  โดยอาจารยไดแบงงานใหพิมพคนละ 10 หนา  เทา ๆ กัน  แตลักษณาทํางานได

เร็วและขยันจึงพิมพเสร็จกอน  สวนเพ่ือนคนอ่ืน ๆ พิมพชาและพิมพผิดบอยจึงมีงานเหลือ  ลักษณาจึง

ชวยพิมพงานของเพ่ือนที่เหลือใหเสร็จ  ถานักเรียนเปนลักษณาจะชวยเพ่ือนพิมพงาน  เพราะ  

   ก.  ถาไมชวยกลัวอาจารยและเพ่ือนโกรธ  ซึ่งจะมีผลตอการเรียน   

   ข.  เปนหนาทีข่องนักเรียนทีด่ีทีต่องชวยเหลืออาจารยและโรงเรียน  

       ค.  เปนความภาคภูมิใจของตัวเองที่เปนคนทํางานมีประสิทธิภาพ 
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 18.  วิชัยมักจะแตงกายผิดระเบียบเปนประจํา  เชน  ใสเข็มขัดไมเปนไปตามแบบของ

โรงเรียน  เนื่องจากทางบานไมมีเงินเพียงพอที่จะซื้อเครื่องแตงกายให  รัชนีจงึนําเอาเครื่องแตงกายที่ยัง

ใหม  และถูกตองตามระเบยีบของโรงเรียนมาใหวิชัย  นักเรียนคิดวารัชนมีีเหตุผลอยางไรที่ปฏิบัติ

เชนนั้น  เพราะ  

   ก.  ที่บานมีเยอะไมอยากเก็บไว  

   ข.  ควรจะชวยเพ่ือนในเรื่องที่ชวยได             

       ค.  เพ่ือใหเพ่ือนมีใสและอาจารยยกยองชมเชย        

 

 19.  ดวงใจและละออมักจะมาถึงโรงเรียนแตเชาเปนประจํา  และเห็นวาหองเรียนมีขยะ

สกปรก  ดวงใจจึงชวนละออชวยกันเก็บกวาดขยะโดยท่ีไมตองรอใหเพ่ือนนักเรียนที่เปนเวรทําความ

สะอาดมาทํา  ถานักเรียนเปนดวงใจจะปฏิบัติเชนนี ้ เพราะ  

   ก.  เปนเรื่องทีน่ักเรียนทีด่คีวรปฏิบัติใหโรงเรียน        

   ข.  เพราะไมอยากถูกลงโทษหากหองเรียนสกปรก  

       ค.  เปนความภาคภูมิใจในตัวเองทีท่าํในส่ิงทีค่วรทาํ        

 

 20.  ถานักเรียนเหน็ผูรายกําลังลักทรัพย  และตอมาผูรายถูกจับได  ผูที่ไดรับความเดือดรอน

ขอรองใหนักเรยีนชวยเปนพยานให  นักเรียนจะไปเปนพยานให  เพราะ  

   ก.  การเปนพยานไมเปนการกระทําที่ขัดกับกฎเกณฑใด ๆ  

   ข.  เปนสิ่งทีค่วรกระทําในฐานะพลเมืองดทีี่นักเรียนจะทาํได               

       ค.  กลัวคนรายรอดจาการถูกจับกุมและมาขโมยของ ของนักเรียน   

 

 21.  นักเรียนเห็นคนตาบอดกําลังจะขามถนน  จงึไดเขาไปชวยเหลือโดยการจูงคนตาบอด

ขามถนนตรงทางมาลาย  นกัเรียนปฏิบัติเชนนัน้  เพราะ  

   ก.  กลัวคนอ่ืนจะนนิทาวาเปนคนไมมนี้ําใจ  

   ข.  เพ่ือเปนตัวอยางที่ดีทําใหคนในสังคมปฏิบัต ิ                            

       ค.  การใหความชวยเหลือผูที่ลําบากเปนการด ีทําใหคนในสังคมรักกัน  
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 22.  นักเรียนกําลังเดนิทางไปโรงเรียน  ระหวางทางไดพบผูหญิงวัยกลางคนกําลังเปนลมอยู

ขางทาง  จงึไดอยูชวยปฐมพยาบาลจนผูหญิงคนนัน้คอยยังชั่วข้ึน   นักเรียนปฏิบัติเชนนัน้  เพราะ  

   ก.  กลัววาวันหนึง่เธอเปนลมแลวไมมีคนชวย                

   ข.  เปนความภูมิใจที่ไดชวยคนที่ไดรับความลําบาก    

      ค.  คนเราอยูในสังคมเดยีวกันควรจะชวยเหลือกัน                  

 

 23.  ในงานวันสุนทรภูทางโรงเรียนไดจดันิทรรศการเก่ียวกับสุนทรภู  โดยทีน่ักเรียนช้ัน ม. 5 

ตองแสดงละครที่สุนทรภูเปนผูแตง  นักเรียนชั้น ม.5 จึงเลือกการแสดงเรื่องพระอภัยมณ ี เพ่ือนในหอง

ตางลงความเห็นวาธวัชควรแสดงเปนพระอภัยมณี  เพราะธวัชมีความสามารถในการเปาป  ธวัชก็ไม

ปฏิเสธและเต็มใจที่จะแสดง  ถานักเรียนเปนธวัชจะปฏิบัติเชนนัน้  เพราะ  

   ก.  ตัวเองจะไดเปนคนท่ีเดนที่สุดในงานวันสุนทรภู                         

   ข.  ในเม่ือเพ่ือนทุกคนลงความเห็นแลวก็ตองแสดงใหเตม็ที ่   

       ค.  เปนหนาที่ที่ไดรับมอบหมายก็ควรจะตั้งใจและทําใหดทีี่สุด  

 

 24.  รุนนองในโรงเรียนของนักเรียนชอบทะเลาะ  โตเถียง  และลงไมลงมือกันประจํา  

นักเรียนก็จะคอยหามปรามรุนนองเหลานี้อยูเสมอ  นักรียนปฏิบัติเชนนี้  เพราะ  

   ก.  เปนนักเรียนรวมสถาบันกัน  มีหนาทีต่องรักษาระเบียบวินัยและสามัคคีกัน              

   ข.  ถาเราทําดกัีบคนอ่ืน  เขาก็จะทําดีกับเรา  และถาเราไมทําดีกับเขา  เขาก็จะไมทํา

เชนกัน  

      ค.  การทะเลาะกันไมชวยในการแกปญหา  การปรบัความเขาใจอยางสงบจะเปน

ประโยชนกวา  

 

 25.  นักเรียนไดรับรางวัลนักศึกษาดีเดนเปนเงนิสามหม่ืนบาท  แมวานักเรียนจะมีฐานะ

ยากจน  และตองการเก็บเงนิไวใชจายสําหรับการเรียน  แตก็ไดสละเงินหนึ่งหมืน่บาทใหจรรยาซึ่งเปน

นักเรียนที่มีฐานะยากจนเชนกันแตไมไดรับทุน  นักเรียนปฏิบัติเชนนัน้    เพราะ  

   ก.  รูวาเพ่ือนคงมีความจําเปนตองใชเงินเชนกัน                  

   ข.  การเสียสละครั้งนี้อาจไดรับรางวัลดีเดนอีกครัง้ตอไป               

       ค.  การแบงปนชวยเหลือคนอ่ืน  เปนเรื่องที่สมควรกระทํา        
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 26.  ทุกวันหลังจากเลิกเรียนนักเรียนมีหนาที่ชวยคุณแมทาํงานบาน  และชวยทํากับขาวทุก

วัน  วันหนึง่หลังจากเลิกเรียนแลว  เพ่ือน ๆ หลายคนชวนกันไปบานอาจารยที่ปรึกษา  เพ่ือรวมงาน

ฉลองวันเกิดอาจารย  โดยอาจารยจัดเลี้ยงอาหารและไอศรมีซึ่งเปนของชอบท้ังนัน้  แตนักเรียนก็

ปฏิเสธที่จะไปกับเพ่ือน  และรีบกลับบานมาชวยคุณแมทาํงานบานเชนเคย  นักเรียนปฏิบัติเชนนี ้ 

เพราะ  

   ก.  หากไมกลับไปชวยคุณแมจะตองเหนด็เหนื่อย                                       

   ข.  คุณครูจะไดยอมรับและยกยองวานักเรียนเปนลูกกตัญ ู  

       ค.  การเสียสละเวลาสวนตัว  เพ่ือชวยเหลือผูมีพระคณุเปนการกระทําทีด่ ี  

 

 27.  วันหนึง่ทางโรงเรียนจัดใหมีการพัฒนาโรงเรียน  และไดเชญิชวนใหนักเรียนมารวมงาน

โดยพรอมเพรยีงกัน  ปรากฏวาวันนั้นมีฝนตกปรอย ๆ มีเพียงนักเรียนและเพ่ือน ๆ ไมก่ีคนทีม่ารวม

พัฒนาตลอดวัน  นักเรียนปฏิบัติเชนนัน้  เพราะ  

   ก.  กลัวอาจารยจะตดัคะแนนในรายวิชาที่เรียน  

   ข.  อยากใหโรงเรียนมีสภาพแวดลอมทีด่ีและนาอยู                   

       ค.  ทุกคนควรจะมีความสามัคคีและรวมมือกันทํางาน  

 

 28.  นักเรียนไดรับเลือกเปนตัวแทนนักกีฬาแบดมินตัน  ไปแขงขันกีฬาระดับจงัหวัด  คูแขง

นัดแรกเปนถึงมือวางอันดับหนึง่ของรายการน้ี  แตนักเรยีนไมรูสึกยอทอแตอยางใด  ยังคงเพียร

พยายามฝกซอมอยางสมํ่าเสมอ  ถึงแมจะรูวาไมสามารถเอาชนะคูแขงคนนี้ได  นักเรียนปฏิบัตเิชนนี้  

เพราะ  

   ก.  เม่ือไดรับมอบหมายแลวตองทําหนาทีข่องตนเองใหดีที่สุด  

   ข.  ตองการทีจ่ะพัฒนาตนเองและทําใหเกิดความภูมิใจในตนเอง        

       ค.  ตองการใหโคชชมเชยและยกยองใหเปนนักกีฬาตัวอยางของทีม        
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 29.  พรุงนีเ้ปนวันไหวครนูักเรียนแตละหองตางชวยกันจัดพานดอกไม  เพ่ือใชในพิธีไหวครู  

ในขณะที่เพ่ือน ๆ กําลังชวยกันจัดพานดอกไมหลังเลิกเรยีน  นักเรียนตองรีบกลับบานทุกวันเพราะมี

หนาที่ชวยพอแมทํางานบาน  และสอนการบานนอง  แตวันนี้ไมรีบกลับบานอยางเชนทุกวัน เพราะตอง

ชวยเพ่ือน ๆ จัดพานดอกไมหลังเลิกเรียน  นักเรียนมีเหตผุลอยางไรจึงทําเชนนั้น    

   ก.  ควรใหความรวมมือตองานสวนรวมงานจะไดเกิดผลสาํเร็จ  

   ข.  เพ่ือน ๆ จะไดเห็นวาเรามีน้ําใจ  เสียสละ  และใหความรวมมือ                              

       ค.  งานไหวครูปหนึ่งมีครั้งเดียว  และเปนโอกาสทีจ่ะไดแสดงความกตัญ ู  

 

 30.  ในการไปทัศนศึกษาเพ่ือนในหองของนักเรียน  ตกลงกันวาจะเก็บเงินคนละ 20 บาท  มี

เพ่ือนคนหนึ่งมีฐานะยากจนไมสามารถที่จะจายเงินได  ในหองจึงตกลงกันวาจะเก็บเงินเพ่ิมจากทุกคน

เปนคนละ 25 บาท  เพ่ือชวยใหเพ่ือนคนนี้ไปทัศนศึกษาดวย  นักเรียนยินดทีี่จะจายเงินเพ่ิม  เพราะ  

   ก.  เพ่ือนทุกคนจะไดไปทศันศึกษาดวยกัน  

   ข.  เพ่ือน ๆ ทกุคนในหองก็จายเพ่ิมเหมือนกัน   

       ค.  ถาไมจายเพ่ิมเพ่ือน ๆ จะโกรธและไมพูดดวย  

 

 31.  อีกไมก่ีวัน  นดิา  เพ่ือนรวมหองตองยายไปเรียนที่ตางจังหวัด  ทุกคนในหองตางอาลัย

อาวรณนดิามาก  จึงคดิจดังานเล้ียงสงเธอ  แตวันดีไมเหน็ดวย  และไมสนใจอะไรทั้งส้ิน  เพราะเธอไม

ชอบนดิา  ถาเปนนักเรียนจะไมปฏิบัติเชนนั้น  เพราะ  

   ก.  เพ่ือนทุกคนควรจะรักใครและปรองดองกัน                                    

   ข.  ทุกคนในโลกนี้ควรจะรักและมีความปรองดองกัน                             

       ค.  ถาอาจารยรูวาทุกคนไมรักใครและปรองดองกันอาจถูกลงโทษ    

 

 32.  ปรียาและเอมอร  ไดรบัมอบหมายจากอาจารยใหเปนผูนําในการตกแตงกระทง  เพ่ือสง

เขาประกวดในวันงานลอยกระทงของโรงเรียน  ปรียาไมอยากใหเอมอรเดนกวาตนในการทํางาน  และ

ตองการใหคนอ่ืน ๆ เหน็วา  เธอมีความสามารถมากวาเอมอร  ดวยเหตุนีเ้ธอจึงเกิดความลังเลใจวา  

ในการทํางานควรจะปรึกษาหารือกับเอมอรดีหรือไม  ถานักเรียนเปนปรียา  นักเรียนจะปรึกษาหารือกับ

เอมอรกอนทํางานทุกครัง้  เพราะ  

   ก.  ควรทําหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากอาจารยใหดี  

   ข.  เพ่ือประโยชนของสวนรวมทุกคนควรมีสวนรวมในการทํางาน   

       ค.  ถาผลงานออกมาไมดี  กลัววาเพ่ือน ๆ และอาจารยจะตําหนิได   
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 33.  ในการจัดกิจกรรมโรงเรยีน  ไดมีการเลือกตั้งคณะกรรมการจํานวน 10 คน  เพ่ือ

บริหารงาน  นกัเรียนไดรับเลอืกเปนกรรมการคนหนึ่งในจํานวนนั้น  ในคณะกรรมการทราบวานาย

เกษมกับนายสาครลงรอยกันนัก  วันหนึ่งนายเกษมมาพบนักเรียนทีบ่าน  และเลาเรื่องนายสาครในทาง

ลบใหฟง  พรอมกับขอความรวมมือใหขับไลนายสาครออกจากคณะกรรมการ  แตนักเรียนไมทําตาม

คําขอนายเกษม  เพราะ  

   ก.  กลัวไดรับอันตรายจากนายสาคร  เพราะนายสาครเปนผูมีอทิธิพลคนหนึ่ง   

   ข.  หนาที่กรรมการคือชวยกันคดิวางแผนการทํางาน  ไมควรเอาเรื่องคนอ่ืนมาเก่ียว             

      ค.  การทํางานรวมกันควรคํานึงถึงประโยชนที่มีตอหมูคณะ  ไมเอาเรื่องสวนตัวมา 

                         เก่ียวกับสวนรวม 

 

 34.  มาวินเปนลูกคนสดุทองที่พอแมรักมากที่สุด  ทําใหทอฝนซึ่งเปนลูกคนโตอิจฉาและไม

พอใจมาก  จงึไปพูดยุยงใหนอง ๆ ไมชอบมาวินไปดวย  วันหนึ่งพอแมไมอยูบาน  พ่ี ๆ จึงวางแผนที่จะ

กลั่นแกลงมาวินกัน  ถานักเรียนเปนพ่ี ๆ จะไมกลั่นแกลงมาวิน  เพราะ  

   ก.  ถาพอแมทราบจะตองถูกลงโทษแนนอน  

   ข.  คนในครอบครัวควรจะรกัและอยูกันอยางสงบสุข             

       ค.  ลูก ๆ ควรรักใครปรองดองกัน  พอแมจะไดสบายใจ  

 

 35.  ในวันที ่5 ธันวาคม  เปนวันพอแหงชาติและตรงกับวันอาทิตย  ครูจึงนดัใหนักเรียน ม.6  

ทุกคนมาชวยกันพัฒนาโรงเรียน  แตไมเปนการบังคับแลวแตความสมัครใจของแตละคน  นักเรียนมี

งานตองรับผิดชอบ  แตก็สละเวลาเพ่ือมาชวยพัฒนาโรงเรียน  นักเรียนปฏิบัติเชนนัน้  เพราะ  

   ก.  เพ่ือนหลายคนยังมาได นักเรียนก็มาไดเหมือนกัน                       

   ข.  ถาทุกคนตางชวยกัน  สามัคคีกัน  งานทุกอยางจะบรรลุผล           

       ค.  อาจารยคงจะมีคะแนนพิเศษสําหรับคนที่มาชวยพัฒนาโรงเรยีน     
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 36.  อารีไดทํางานกลุมรวมกับเพ่ือน ๆ  อีก 3 คน  อารีเปนเด็กตั้งใจเรียนจึงใหความสําคัญ

กับการเรียนมาก  คุณครทูุกคนตางรักอารีมาก  เม่ือครูประจําชั้นบอกคะแนนทํางานกลุมใหทราบ  อารี

ไดคะแนนมากกวาคนอื่นในกลุม   อารีบอกครูประจําชัน้วาควรจะใหคะแนนเทากัน  เพราะทุก

คนทํางานเทากัน  ถานักเรียนเปนอารีจะปฏิบัติเชนนัน้   เพราะ  

   ก.  การทํางานรวมกันทุกคนมีสิทธิทีจ่ะไดเทากัน  

   ข.  กลัวเพ่ือนในกลุมจะไมพอใจหากไมปฏิบัติเชนนัน้   

       ค.  บอกไปตามหนาที่และความเหมาะสมทีค่วรจะบอก  

 

 37.  ในการแขงขันกีฬาระดบัอําเภอ  ทางโรงเรียนนํานักเรียนทีช่นะเลศิกีฬาในแตละประเภท  

เปนตัวแทนของกลุมไปแขง  โดยคดัเลือกนักเรียนทีมี่ความสามารถแตละโรงเรียนมาเลนรวมกัน  

นักเรียนเปนนักกีฬาที่ไดรับคดัเลือกไปเลนกีฬาฟุตบอลรวมกับเพ่ือน ๆ ตางโรงเรียน  นักเรียนตั้งใจเลน

ฟุตบอลเต็มที ่ ถึงแมจะเลนกับเพ่ือนตางโรงเรียนก็ตาม  นักเรียนปฏิบัติเชนนัน้  เพราะ  

   ก.  เปนการฝกตนเองและโรงเรียนจะไดมีชื่อเสียงมากขึ้น                          

   ข.  เพ่ือนตางโรงเรียนจะไดชมวาตนเองเปนคนมีความสามารถ   

       ค.  เมื่อตนไดรับคัดเลือกใหเขามารวมทีมแลว  ตองทําหนาที่ใหดีที่สุด  

 

 38.  สุชาดา  อาภร  โสภา  ไดรับคัดเลือกเปนตัวแทนโรงเรียนไปแขงทําบายศรีในระดับ

อําเภอ  สุชาดาเปนคนใจรอนทําอะไรตองใหไดอยางใจ  สวนอาภรเปนคนใจเย็นทําอะไรชา  จนทาํให

สุชาดาไมพอใจและตอวาอาภร  วาหากทําชาอยางนี้จะเสร็จไมทนัเวลา  ถานักเรียนเปนสุชาดาจะไม

ปฏิบัติเชนนัน้  เพราะ  

   ก.  ลักษณะนิสัยของแตละคนไมเหมือนกัน  ไมควรไปตอวา  

   ข.  ถาพูดแลวเพ่ือนโกรธงานทีท่ําก็จะไมเสร็จ  อาจารยอาจจะลงโทษ   

       ค.  ควรจะพูดดวยเหตผุลและความเขาใจ  และควรจะสามคัคีกันงานจะไดบรลุผล 
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 39.  โดยปกตแิลวสายฟาเปนคนทํางานละเอียดรอบคอบ  ครจูึงมอบหมายใหสายฟาคอย

ดูแลความเรียบรอยในหองดนตรีไทย  เย็นวันหนึง่สายฟาตองรบีกลับบาน  เพ่ือจะไปซื้อของในตลาด  

นึกไดวาตนไมแนใจวาไดปดหนาตางหรือยัง  จึงโทรบอกใหนักเรียนไปดูให  นักเรียนรับปากและบอกวา

จะไปดูให  นักเรียนปฏิบัตเิชนนัน้  เพราะ  

   ก.  เปนทางผานตองไปพอดี  เลยรับปากวาจะดูให  

   ข.  ถาชวยไปดูให  วันหนาสายฟาจะไดซื้อขนมมาฝาก              

       ค.  เมื่อเพ่ือนขอความชวยเหลือ  ก็ควรจะชวยเหลือซึ่งกันและกัน 

 

 40.  ปราณีกับเพ่ือน ๆ มหีนาที่ดูแลตนไมที่ตัง้ประดับตามจุดตาง ๆ ของโรงเรียน  ตองดูแลรด

น้ําใสปุย  และบางครั้งก็ตองนําออกมาตากแดดบาง  ถาเพ่ือน ๆ คนใดไมชวยทํางาน  ปราณีจะไม

พอใจและตอวาทุกครัง้  ถานกัเรียนเปนปราณีจะไมปฏิบัติเชนนัน้  เพราะ  

   ก.  อยากใหเพ่ือนชมวาตนเองเปนคนขยัน                          

   ข.  เพ่ือนคงมคีวามจําเปนทีไ่มไดมาชวยดูแล   

       ค.  การอยูรวมกันตองมีความเขาใจและชวยเหลือกัน 
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ภาคผนวก ค 
รายชื่อผูเชี่ยวชาญ 
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญ 
 

 1.  ดร. ทศวร  มณศีรีขํา               ภาควิชาจิตวิทยาการแนะแนว 

                                                                                   คณะศึกษาศาสตร 

       มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 2.  อาจารย ดร.พาสนา  จุลรตัน ภาควิชาจิตวิทยาการแนะแนว 

       คณะศึกษาศาสตร  

       มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 3. อาจารยพนา  จินดาศร ี คณะครุศาสตร   มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร 

 4.  อาจารยจิระวัฒน  ตันสกุล ภาควิชาประเมินผลและวิจยัทางการศึกษา 

                                                                                  คณะศึกษาศาสตร      

      มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร  วิทยาเขต 

                                                                      ปตตาน ี

5. อาจารยอาฟฟ ลาเตะ ภาควิชาประเมินผลและวิจยัทางการศึกษา 

                                                                         คณะศกึษาศาสตร      

      มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร  วิทยาเขต 

                                                                         ปตตาน ี
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ประวัติยอผูวิจัย 
 

 ชื่อ-ชื่อสกุล  นางสาววนิดา   สายสินธ 

 วันเดือนปเกิด  10   เมษายน   2526 

 สถานที่เกิด  อําเภอปาบอน   จังหวัดพัทลุง 

 สถานที่อยูปจจุบัน  271   หมู 7  ต.โคกทราย  อ.ปาบอน                      

                                จ. พัทลุง   93170 

 ตําแหนงหนาที่การงานปจจุบัน  -   

 สถานที่ทํางานปจจุบัน  - 

 ประวัติการศึกษา  

  พ.ศ. 2545 มัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค  

   จังหวัดพัทลุง 

  พ.ศ. 2549 ศศ.บ. (เทคโนโลยีการวัดและประเมินผลการศึกษา)     

                                                       มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตปตตานี 

  พ.ศ. 2551 กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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