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รายนามผูทรงคุณวุฒิ
1. ผศ.อรวรวีย เฉลิมพงษ
2. ผศ.บุษยา ประทุมยศ
3. นางจารุณี ตฤณมัยทิพย
4. นายวิลิต สกุลรัตน
5. นายนคร สมานสินธุ

อาจารยประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
จังหวัดจันทบุรี
อาจารยประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
จังหวัดจันทบุรี
อาจารยประจําวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกลา
จังหวัดจันทบุรี
ผูอํานวยการโรงเรียนทาใหม “พูลสวัสดิ์ราษฎรนุกูล”
จังหวัดจันทบุรี
ขาราชการบํานาญ
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104
ที่ ศธ ๐๕๕๒.๑๓/ว ๐๒๕๖

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
อ.เมือง จ.จันทบุรี ๒๒๐๐๐
๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

เรือ่ ง ขอเชิญเปนผูทรงคุณวุฒิ
เรียน ผูชวยศาสตราจารยอรวรวีย เฉลิมพงษ
สิ่งที่สงมาดวย แบบสอบถามเพื่อการวิจัยและเคาโครงวิจยั โดยยอ จํานวน ๑ ชุด
เนื่องดวย พระไพศาล รกฺขิตธมฺโม (อิ่มผอง) นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตร
มหาบัณทิต สาขาสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธเรื่อง คุณ ลัก ษณะ
ทางจริยธรรมของนัก เรียน โรงเรียนมะขามสรรเสริญ อําเภอมะขาม จังหวัด จัน ทบุรี ” โดยมี
รองศาสตราจารย พรทิพา นิโ รจน เปน ประธานที่ปรึก ษา และผูชว ยศาสตราจารย ดร.ชัยยนต
ประดิษ ฐศิ ลป เปน กรรมการที่ ปรึ ก ษา ในการนี้ ทางมหาวิท ยาลัย พิจ ารณาเห็ น ว าท านเป น ผู มี
ความเชี่ยวชาญในเรื่องดังกลาวเปนอยางดี จึงขอเรียนเชิญทานเปนผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบความ
เที่ยงตรงของเครื่องมือที่นักศึกษาสรางขึ้นเพื่อใชในการวิจัย
จึงเรียนมาเพื่อ ขอพิจารณาใหความอนุเคราะหดวย จักขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(วาที่รอยตรีชวู งศ อุบาลี )
ผูชวยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
โทร. ๐-๓๙๓๑ ๙๑๑๑ ตอ ๑๑๓๘
โทรสาร. ๐-๓๙๔๗-๑๐๖๑
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ที่ ศธ ๐๕๕๒.๑๓/ว ๐๒๕๖

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
อ.เมือง จ.จันทบุรี ๒๒๐๐๐
๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

เรื่อง ขอความรวมมือในการทําวิจัย
เรียน ผูชวยศาสตราจารยบุษยา ประทุมยศ
สิ่งที่สงมาดวย แบบสอบถามเพื่อการวิจัยและเคาโครงวิจยั โดยยอ จํานวน ๑ ชุด
เนื่องดวย พระไพศาล รกฺขิตธมฺโม (อิ่มผอง) นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปะศาสตร
มหาบัณทิต สาขาสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธเรื่อง คุณลักษณะ
ทางจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนมะขามสรรเสริญ อําเภอมะขาม จังหวัดจัน ทบุรี ” โดยมี
รองศาสตราจารย พ รทิพา นิโ รจน เป น ประธานที่ปรึก ษา และผูชว ยศาสตราจารย ดร.ชัยยนต
ประดิษ ฐศิลป เป น กรรมการที่ ปรึ ก ษา ในการนี้ทางมหาวิท ยาลัยพิ จ ารณาเห็น ว าทา นเป น ผู มี
ความเชี่ยวชาญในเรื่องดังกลาวเปนอยางดี จึงขอเรียนเชิญทานเปนผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบความ
เที่ยงตรงของเครื่องมือที่นักศึกษาสรางขึ้นเพื่อใชในการวิจัย
จึงเรียนมาเพื่อ ขอพิจารณาใหความอนุเคราะหดวย จักขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(วาที่รอยตรีชวู งศ อุบาลี )
ผูชวยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
โทร. ๐-๓๙๓๑ ๙๑๑๑ ตอ ๑๑๓๘
โทรสาร. ๐-๓๙๔๗-๑๐๖๑
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มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
อ.เมือง จ.จันทบุรี ๒๒๐๐๐
๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

เรื่อง ขอความรวมมือในการทําวิจัย
เรียน นางจารุณี ตฤณมัยทิพย
สิ่งที่สงมาดวย แบบสอบถามเพื่อการวิจัยและเคาโครงวิจยั โดยยอ จํานวน ๑ ชุด
เนื่องดวย พระไพศาล รกฺขิตธมฺโม (อิ่มผอง) นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปะศาสตร
มหาบัณทิต สาขาสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธเรื่อง คุณลักษณะ
ทางจริยธรรมของนัก เรียน โรงเรี ยนมะขามสรรเสริญ อําเภอมะขาม จังหวัด จั น ทบุรี ” โดยมี
รองศาสตราจารย พ รทิพา นิโ รจน เป น ประธานที่ปรึก ษา และผูชว ยศาสตราจารย ดร.ชัยยนต
ประดิษ ฐศิลป เป น กรรมการที่ ปรึ ก ษา ในการนี้ทางมหาวิท ยาลัยพิ จ ารณาเห็น ว าทา นเป น ผู มี
ความเชี่ยวชาญในเรื่องดังกลาวเปนอยางดี จึงขอเรียนเชิญทานเปนผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบความ
เที่ยงตรงของเครื่องมือที่นักศึกษาสรางขึ้นเพื่อใชในการวิจัย
จึงเรียนมาเพื่อ ขอพิจารณาใหความอนุเคราะหดวย จักขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(วาที่รอยตรีชวู งศ อุบาลี )
ผูชวยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
โทร. ๐-๓๙๓๑ ๙๑๑๑ ตอ ๑๑๓๘
โทรสาร. ๐-๓๙๔๗-๑๐๖๑
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มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
อ.เมือง จ.จันทบุรี ๒๒๐๐๐
๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

เรือ่ ง ขอความรวมมือในการทําวิจัย
เรียน นายวิลิต สกุลรัตน
สิ่งที่สงมาดวย แบบสอบถามเพื่อการวิจัยและเคาโครงวิจยั โดยยอ จํานวน ๑ ชุด
เนื่องดวย พระไพศาล รกฺขิตธมฺโม (อิ่มผอง) นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปะศาสตร
มหาบัณทิต สาขาสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธเรื่อง คุณลักษณะ
ทางจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนมะขามสรรเสริญ อําเภอมะขาม จังหวัดจัน ทบุรี ” โดยมี
รองศาสตราจารย พ รทิพา นิโ รจน เป น ประธานที่ปรึก ษา และผูชว ยศาสตราจารย ดร.ชัยยนต
ประดิษ ฐศิลป เป น กรรมการที่ ปรึ ก ษา ในการนี้ทางมหาวิท ยาลัยพิ จ ารณาเห็น ว าทา นเป น ผู มี
ความเชี่ยวชาญในเรื่องดังกลาวเปนอยางดี จึงขอเรียนเชิญทานเปนผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบความ
เที่ยงตรงของเครื่องมือที่นักศึกษาสรางขึ้นเพื่อใชในการวิจัย
จึงเรียนมาเพื่อ ขอพิจารณาใหความอนุเคราะหดวย จักขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(วาที่รอยตรีชวู งศ อุบาลี )
ผูชวยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย
โทร. ๐-๓๙๓๑ ๙๑๑๑ ตอ ๑๑๓๘
โทรสาร. ๐-๓๙๔๗-๑๐๖๑
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มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
อ.เมือง จ.จันทบุรี ๒๒๐๐๐
๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

เรื่อง ขอความรวมมือในการทําวิจัย
เรียน นายนคร สมานสินธุ
สิ่งที่สงมาดวย แบบสอบถามเพื่อการวิจยั และเคาโครงวิจยั โดยยอ จํานวน ๑ ชุด
เนื่องดวย พระไพศาล รกฺขิตธมฺโม (อิ่มผอง) นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปะศาสตร
มหาบัณทิต สาขาสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธเรื่อง คุณลักษณะ
ทางจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนมะขามสรรเสริญ อําเภอมะขาม จังหวัดจัน ทบุรี ” โดยมี
รองศาสตราจารย พ รทิพา นิโ รจน เป น ประธานที่ปรึก ษา และผูชว ยศาสตราจารย ดร.ชัยยนต
ประดิษ ฐศิลป เป น กรรมการที่ ปรึ ก ษา ในการนี้ทางมหาวิท ยาลัยพิ จ ารณาเห็น ว าทา นเป น ผู มี
ความเชี่ยวชาญในเรื่องดังกลาวเปนอยางดี จึงขอเรียนเชิญทานเปนผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบความ
เที่ยงตรงของเครื่องมือที่นักศึกษาสรางขึ้นเพื่อใชในการวิจัย
จึงเรียนมาเพื่อ ขอพิจารณาใหความอนุเคราะหดวย จักขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(วาที่รอยตรีชวู งศ อุบาลี )
ผูชวยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
โทร. ๐-๓๙๓๑ ๙๑๑๑ ตอ ๑๑๓๘
โทรสาร. ๐-๓๙๔๗-๑๐๖๑
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แบบสอบถาม เรือ่ ง คุณลักษณะทางจริยธรรมของนักเรียน
โรงเรียนมะขามสรรเสริญ อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
คําชี้แจง แบบสอบถามฉบับนีส้ ําหรับ นักเรียนโรงเรียนมะขามสรรเสริญ
ตอนที่ 1 สถานภาพสวนบุคลของผูตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงใน  ที่อยูหนาขอความและเติมขอความในชองวาง
ใหสมบูรณตามความเปนจริง
1. เพศ
 1) ชาย
 2) หญิง
2. อายุ................ป
3.ระดับการศึกษา
 1) มัธยมศึกษาปที่ 1
 2)มัธยมศึกษาปที่ 2  3) มัธยมศึกษาปที่ 3
ตอนที่ 2 สภาพแวดลอมดานครอบครัว
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองวางที่ตรงกับความรูสึกของทานมากที่สุด
เพียงคําตอบเดียว และทุกขอ

สภาพแวดลอมดานครอบครัว
1. นักเรียนรูสึกวาขาดความรัก ความอบอุนและความเขาใจ
จากพอแม ผูปกครอง
2. พอแม ผูปกครองไมมีเวลาพูดคุย หรือทํากิจกรรมรวมกันใน
ครอบครัว
3. พอแม ผูปกครอง มักใชอารมณดุดา ลงโทษนักเรียนอยางไมมี
เหตุผล
4. สภาพแวดลอมทางบานของนักเรียนขัดแยงกับการอบรมสั่งสอน
ของครู เชนพอแม หรือผูปกครองหมกมุนการพนันหรือมั่วสุม
อบายมุข
5. นักเรียนมิไดอาศัยอยูกับพอแม จึงขาดผูปรับทุกขปรึกษาหารือ

ใช

ไมใช

(1)

(0)
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ใช

ไมใช

(1)

(0)

6. สภาพเศรษฐกิจหรือรายไดของพอแม ผูปกครองขัดสนทําให
นักเรียนมีพฤติกรรมทีไ่ มสุจริต
7. พอแม ผูปกครองของนักเรียนไมใหความรวมมือกับทางโรงเรียน
ในการจัดกิจกรรม ตาง ๆ เชนการปฐมนิเทศ การประชุม
ผูปกครอง งานวันแม
8. ที่อยูอาศัยของนักเรียนอยูใ นแหลงที่มีสถาน เริงรมย ชุมชนแออัด
แหลงมิจฉาชีพ หรือการมั่วสุมอบายมุข ซึ่งเปนการยัว่ ยุทําให
นักเรียนประพฤติในทางเสื่อมเสีย
9. พอแม ผูปกครอง มักปกปองลูกเมื่อทําความผิดเพื่อไมใหลูก
ถูก ลงโทษ
10. นักเรียนไดรับการตามใจจากพอแม หรือผูปกครองมากเกินไป
จนสรางนิสัยที่ไมดใี หแกนกั เรียน เชน ความฟุมเฟอย
ตอนที่ 3 สภาพแวดลอมดานสังคม
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองวางที่ตรงกับความรูสึกของทานมากที่สุด
เพียงคําตอบเดียว และทุกขอ

สภาพแวดลอมดานสังคม
1. นักเรียนมีการแบงกลุมในการคบหากัน เชนแบงกลุมฐานะดี
ฐานะไมดี กลุมเรียนเกงกลุมเรียนออน เปนตน
2. นักเรียนมักจะถูกเพื่อนชักชวนไปในทางเสื่อมเสียเชน อบายมุข การ
พนัน ยาเสพติด สูบบุหรี่ ดื่มเหลา
3. นักเรียนมักมีการลอเลียนเพื่อนเรื่องตางๆ เชนปมดอยทางรางกาย
ทางฐานะ หรือดานการเรียนทํา ใหนกั เรียนที่ถูก ลอเลียนมีพฤติกรรม
ชดเชยในทางที่ไมเหมาะสม
4. นักเรียนมักสงเสริม เพื่อนใหกระทํา ในสิ่งที่ผิด

ใช

ไมใช

(1)

(0)
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ใช

ไมใช

(1)

(0)

5. นักเรียนมักจะชวยกันปกปดความลับของเพื่อนในทางทีไ่ มดี ทํา ให
ครูและ ผูปกครองไมรูสาเหตุ ปญหาดานความประพฤติ
6. สื่อมวลชนบางอยางสรางนิสัยความฟุงเฟอฟุมเฟอยใหแกนกั เรียน
7. ภาพยนตรที่มฉี ากยั่วยุอารมณไปในทางไมเหมาะสมทําใหเยาวชน
มีพฤติกรรมเลียนแบบ
8. รายการโทรทัศนที่สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมยังมีนอย
9. กรปลูกฝงและเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมโดยการนิมนต
พระสงฆมาเทศนทางวิทยุโทรทัศนนักเรียนมักจะไมมี
ความ สนใจรายการดังกลาว
10. หนังสือพิมพรายวันบางฉบับเสนอภาพ และขาวเกีย่ วกับเรื่องที่
ผิดศีลธรรม ดวยถอยคํา ที่ไมเหมาะสม และเปนการยั่วยุ
ตอนที่ 4 คุณลักษณะทางจริยธรรมของนักเรียน
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองวางที่ตรงกับความรูสึกของทานมากที่สุด
เพียงคําตอบเดียว และทุกขอ
เห็นดวยมาก เห็นดวย เฉยๆ ไมเห็น ไมเห็น
ที่สุด
ดวย
ดวยที่สุด
คุณลักษณะทางจริยธรรม
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
ความรับผิดชอบ
1. เมื่อครูมอบหมายใหทําอะไร
นักเรียนจะตั้งใจทําอยางตั้งใจ
2. นักเรียนเดินทางมาเรียนแตเชา
เพื่อเขาเรียนใหทันเวลา
3. ทุกครั้งทีน่ ักเรียนประสบปญหา
จะไมละความพยายาม
4. นักเรียนทํางานแตละครั้งทีไ่ ดรับ
มอบหมายจนสําเร็จ
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5.นักเรียนตรวจสอบผลงานของ
ตัวเองอยูเสมอเพื่อนําขอเสียไป
ปรับปรุงแกไข
ความซื่อสัตย
6. เมื่อเพื่อนชวนใหทําในสิ่งไมดี
นักเรียนจะปฏิเสธทุกครั้ง
7. นักเรียนทําสิ่งที่เปนที่ยอมรับวาดี
ถึงแมคนอื่นจะมองวาเชยก็ตาม
8. นักเรียนไมชอบเลียนแบบคน
อื่นๆ เพราะสิ่งที่นักเรียนทํานับวา
เปนสิ่งที่ดีแลว
9. นักเรียนผิดนัดเพื่อนเปนประจํา
10. เมื่อนักเรียนขาดเรียนมักบอก
เพื่อนวาไมสบาย
ความมีเหตุผล
11. นักเรียนรูเหตุผลเสมอวาตนเอง
กําลังทําอะไรเพื่อใคร
12. เมื่อเกิดความสงสัยนักเรียนจะ
ทดสอบหาสิ่งที่เปนจริง
13. เมื่อนักเรียนเจอปญหาที่แกไมได
นักเรียนจะคนควาเพื่อเติมในสิ่งนัน้
14. นักเรียนคนควาหาความรูใ หม
เสมอ
15. การทํานายของหมอดูเปนเรื่องที่
บอกอนาคตได

เห็นดวยมาก เห็นดวย เฉยๆ
ที่สุด
(5)
(4)
(3)

ไมเห็น
ดวย
(2)

ไมเห็น
ดวยที่สุด
(1)
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ความกตัญูกตเวที
16. นักเรียนเชื่อฟงคําสั่งสอนของ
พอแม ครู อาจารย เสมอ
17. นักเรียนไมเคยโตเถียงพอแม
18. นักเรียนตั้งใจจะเรียนใหดีที่สุด
เพื่อใหพอแมสบายใจ
19. นักเรียนไมเคยประพฤติตนให
เสื่อมเสียตอวงศตระกูล
20. นักเรียนตั้งใจวาจะเลี้ยงพอแม
ยามแกเฒา
ความอุตสาหะ
21. นักเรียนตองการศึกษาเลาเรียน
ใหสูงสุด เมือ่ โตขึ้นจะได
ทํางานดีๆ
22. นักเรียนมีความมานะพยายามใน
การเรียนสม่ําเสมอ
23. นักเรียนทํางานที่ครูสั่งใหเสร็จ
ตรงเวลาเสมอ
24. นักเรียนชวยพอแมทํางานบาน
เสมอ
25. เมื่อพอแมใชใหทํางานอะไร
นักเรียนจะพยายามทําจนเสร็จ
เสมอ แมจะไมเปนงานที่ชอบก็ตาม
ความสามัคคี
26. นักเรียนใหความรวมมือในการ
ทํากิจกรรมตางๆของโรงเรียนเสมอ

เห็นดวยมาก เห็นดวย เฉยๆ
ที่สุด
(5)
(4)
(3)

ไมเห็น
ดวย
(2)

ไมเห็น
ดวยที่สุด
(1)
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27. นักเรียนจะไมกระทําหรือพูดจาใส
รายผูอื่นใหไดรับความเดือดรอน
หรือเสียหาย
28. นักเรียนมีใจรักในหมูคณะและมี
น้ําใจชวยเหลือซึ่งกันและกัน
29. นักเรียนมีปฏิสัมพันธที่ดกี ับ
เพื่อนๆ หรือคนอื่นอยาง
สม่ําเสมอ
30. นักเรียนไมเอาความลับหรือสิ่งที่
เปนปมดอยของผูอื่นไปเลาให
เพื่อนหรือคนอื่นฟง
ความมีระเบียบวินัย
31. นักเรียนชอบแตงกายสะอาด
เรียบรอยมาเรียนเสมอ
32. นักเรียนไปโรงเรียนตรงเวลาเสมอ
33. นักเรียนเขาคิวตามลําดับกอนและ
หลังทุกครั้งเมื่อไปรับบริการในที่
ตางๆ
34. นักเรียนบวนน้ําลายบนทางเทา
ประจํา
35. นักเรียนเดินคอมตัวเมื่อผาน
ผูใหญ
ความเสียสละ
36. นักเรียนจะทําเวรรักษาความ
สะอาดหองเรียนทุกครั้งเมื่อมีเวร
หรือไมใชเวรของตน

เห็นดวยมาก เห็นดวย เฉยๆ
ที่สุด
(5)
(4)
(3)

ไมเห็น
ดวย
(2)

ไมเห็น
ดวยที่สุด
(1)
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37. นักเรียนอาสาชวยครูลบกระดาน
หลังหมดชั่วโมงเรียน
38. นักเรียนชวยเพื่อนทํางานตางๆ
แมวาไมใชงานของตนเอง
39. นักเรียนชวยพอแมทําความ
สะอาดบาน เปนประจํา เชน เก็บ
ที่นอน รดน้ํา ตนไม เปนตน
40. นักเรียนจะเก็บขยะไปทิ้งถังขยะ
เมื่อเห็นคนอื่นทิ้งขยะไมถกู ที่
ความประหยัด
41. นักเรียนจะปดกอกน้ําหรือไฟฟา
เมื่อใชเสร็จแลว
42. นักเรียนมีเงินเหลือเก็บจากการ
ประหยัดคาใชจายตางๆ
43. นักเรียนชอบรับประทานอาหารที่
ปรุงขึ้นในบานเพื่อชวยประหยัด
เงิน
44. นักเรียนมักจะเปดโทรทัศนทิ้งไว
ในขณะทํางานบานโดยไมสนใจ
ในรายการ แลวจะเลือกดูเฉพาะ
รายการที่ชอบเทานั้น
45. นักเรียนรับประทานอาหารจน
หมดจานไมใหมีอาหารเหลือทิ้ง
ความยุติธรรม
46. ถานักเรียนมีโอกาสเปนหัวหนา
หองนักเรียนจะแบงงานใหเพื่อน
ทุกคนทําเทาๆกัน

เห็นดวยมาก เห็นดวย เฉยๆ
ที่สุด
(5)
(4)
(3)

ไมเห็น
ดวย
(2)

ไมเห็น
ดวยที่สุด
(1)
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เห็นดวยมาก เห็นดวย เฉยๆ
ที่สุด
(5)
(4)
(3)

ไมเห็น
ดวย
(2)

47. เมื่อเพื่อนทําความผิดนักเรียนจะ
ตัดสินไปตามความจริง
48. เมื่อเห็นเพื่อนรักทําความผิด
ระเบียบของโรงเรียน นักเรียนจะ
ทําเฉยๆ
49. นักเรียนมาเขาคิวเปนคนสุดทาย
จึงควรไดรับขนมเปนคนสุดทาย
50. นักเรียนรับผิดชอบคําพูดของ
ตัวเองที่พูดออกไป
ความเมตตากรุณา
51. นักเรียนรูสึกไมสบายใจเมื่อเห็น
สัตวบาดเจ็บ
52. นักเรียนชวยบริจาคเงินให
โรงเรียนในโอกาสตางๆเสมอ
53. นักเรียนเคยบริจาคเงินใหขอทาน
54. เมื่อเพื่อนจะจับลูกนกไปเลี้ยงที่
บานนักเรียนจะหามเพื่อนไมใหทํา
55. นักเรียนจะใหกําลังใจแกเพื่อนเมื่อ
เพื่อน เจอปญหาและอุปสรรค
ขอขอบคุณ เปนอยางสูงที่ชวยตอบแบบสอบถามนี้
และขอใหทานประสบความสําเร็จสมความมุงหวังทุกประการ

ไมเห็น
ดวยที่สุด
(1)

