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บทคัดยอ 

 
  การวิจัยครั้งนี้   เพ่ือศึกษาระดับคุณลักษณะทางจริยธรรม ของนักเรียน โรงเรียนมะขาม
สรรเสริญ และเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะทางจริยธรรม ของนักเรียน โรงเรียนมะขาม
สรรเสริญ จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล สภาพแวดลอมดานครอบครัว และสภาพแวดลอมดาน
สังคม  กลุมตัวอยางท่ีใชครั้งนี้ จํานวน   165  คน เครื่องมือท่ีใชเปนแบบสอบถามมาตราสวน
ประมาณคา สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ีย และคาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน การทดสอบคาที (t-test) การทดสอบคาเอฟ (F-test) และการทดสอบความแตกตาง           
เปนรายคูของเชฟเฟ (Scheffe) 

ผลการวิจัยพบวา 1) คุณลักษณะทางจริยธรรม ของนักเรียน โรงเรียนมะขามสรรเสริญ 
โดยรวม อยูในระดับปานกลาง  เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับปานกลาง 3 ดาน 
เรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก ความสามัคคี  ความอุตสาหะ และความเมตตากรุณา  เม่ือ
เรียงลําดับจากนอยท่ีสุด 3 ลําดับคือ ความซ่ือสัตย ความมีเหตุผลและ ความเสียสละ  2) เปรียบเทียบ
คุณลักษณะทางจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมะขามสรรเสริญ  พบวา  โดยภาพรวม และรายดาน
ท่ีมี อายุ  การศึกษา ตางกัน  มี คุณลักษณะทางจริยธรรม ไมแตกตางกัน  สวน เพศ สภาพแวดลอม
ดานครอบครัว สภาพแวดลอมดานสังคมตางกัน  มีคุณลักษณะทางจริยธรรม  มีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05    
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Abstract 
 
  The purposes of this research were : 1) to study ethical characteristics of students at 
Makham Sansern School from Makham District in Chanthaburi. 2) to compare students’ levels of 
ethical behaviors at Makham Sansern School.  This study was critically classified by personal 
factors, family environment and social surrounding.  The sample groups of this study were 165 
students at Makham Sansern School.  The data were gathered through a questionnaire and 
analyzed with statistical techniques, including percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test 
and Scheffe’s test. 
 The results of this research identified : 1) the medium level of students’ ethical 
characteristics.  When aspects of ethical behaviors were analyzed, the findings were shown as 
follows : the high level of harmony characteristic, the medium level of effort, the low level of 
generosity.  The ethical characteristics of honesty, rationality and sacrifice were at the low level. 
2) The students with different ages and educational levels showed no difference of ethical 
characteristics.  The students with different genders, family environment and social surrounding 
showed the significant difference at the .05 statistical level.   
     
 
 
 
  
 




