
บทที่ 4 
การวิเคราะหขอมูล 

 
 การวิจัยครั้งนี้ เปนผลการศึกษาคุณลักษณะทางจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมะขาม

สรรเสริญ  อําเภอมะขาม   จังหวัดจันทบุร ี โดยนําเสนอผลการวิจัยตามลําดับ  ดังนี ้
 1 สัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 2 การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 3 ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 เพ่ือใหเกิดความเขาใจตรงกันในการแปลความหมายของการวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยได
กําหนดสัญลักษณตางๆ แทนความหมายของการแปลขอมูล  ดังนี้ 
    แทน คาคะแนนเฉล่ีย 
 S.D. แทน คาความเบ่ียงแบนมาตรฐาน 
 N  แทน จํานวนประชากร 
 p  แทน ความนาจะเปนของคาสถิต ิ
 t  แทน คาสถิติการแจกแจงแบบที  (t-test) 
 F  แทน คาสถิติการแจกแจงแบบเอฟ  (F-test) 
 MS  แทน คา  Mean   Squares 
 SS  แทน คา  Sum   of   Squares 
 df  แทน คา  Degree   of   Freedom   
 *  แทน ระดับนัยสําคัญทางสถิติ  .05 
 
การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดับตอไปนี ้
 ตอนที่ 1 ปจจัยสวนบุคคล 

 ตอนที่ 2 ระดับสภาพแวดลอมดานครอบครัว 
 ตอนที่ 3 ระดับสภาพแวดลอมดานสังคม 
  ตอนที่ 4 ระดับคุณลักษณะทางจริยธรรมของนักเรียน 

 ตอนที่  5 การทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
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ผลการวิเคราะหขอมูล 
 ตอนที่  1 ปจจัยสวนบุคคล  
 
ตาราง  4  จํานวนและคารอยละปจจัยสวนบุคคล คุณลักษณะทางจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียน 

มะขามสรรเสริญ  อําเภอมะขาม   จังหวัดจันทบุร ีขอมูลปจจัยสวนบุคลจําแนกรายดาน 
             

ปจจัยสวนบุคล จํานวน รอยละ 
(n = 165) (100.00) 

1  เพศ   
         ชาย 80 48.48 
         หญิง 85   51.52 
2  อาย ุ(ป)   
         12 ป        41 24.85 
         13 ป 53 32.12 
         14  ป 39 23.64 
         15  ป 32 19.39 
3  การศึกษา   
         มัธยมศึกษาปท่ี 1 89 53.94 
         มัธยมศึกษาปท่ี 2 27 16.36 
         มัธยมศึกษาปท่ี 3 49 29.70 
 

จากตาราง  4  แสดงวา ปจจัยสวนบุคลจําแนกเปนรายดาน   ปรากฏผลดังนี ้
ดานเพศ กลุมตัวอยางเกินกวาครึ่งเปนเพศหญิงคิดเปนรอยละ 51.52 และเพศชาย  คิดเปน 

รอยละ 48.48 
ดานอายุ  กลุมตัวอยางสวนใหญ มีอายุ 13 ป คิดเปนรอยละ 32.12 รองลงมามี อายุ 12 ป

คิดเปนรอยละ  24.85  และอายุ 14  ป คิดเปนรอยละ 23.64  อันดับสุดทาย  มีอายุ 15  ป คิดเปน    
รอยละ 19.39 

ดานการศึกษา  กลุมตัวอยางเกินกวาครึ่ง เปนนักเรียน มัธยมศึกษาปท่ี 1 คิดเปนรอยละ
53.94  รองลงมาเปนนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 3 คิดเปนรอยละ  29.70 และเปนนักเรียนมัธยมศึกษา        
ปท่ี 2 คิดเปนรอยละ  16.36 
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ตอนที่ 2 ระดับสภาพแวดลอมดานครอบครัว 
ตาราง  5 จํานวน และคารอยละ ของคุณลักษณะทางจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมะขาม 

สรรเสริญ  อําเภอมะขาม   จังหวัดจันทบุร ีจําแนกตาม สภาพแวดลอมดานครอบครัว 
 

สภาพแวดลอมดานครอบครัว จํานวน   รอยละ  
     ระดับนอย   56 33.94 
     ระดับมาก 109 66.06 

รวม                  165             100.00 
 
 จากตาราง  5  แสดงวา สภาพแวดลอมดานครอบครัวตวัอยางสวนใหญ มีสภาพแวดลอม
ดานครอบครัวระดับมาก คิดเปนรอยละ  66.10  มีสภาพแวดลอมดานครอบครัวระดับนอย  คดิเปน
รอยละ  33.90  
 
ตาราง 6  คาเฉล่ีย  คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับสภาพแวดลอมดานครอบครัวจําแนกเปน รายขอ 
 

สภาพแวดลอมดานครอบครัว   S.D. ระดับ          ลําดับ 
1. นักเรียนรูสึกวาขาดความรกั ความอบอุนและความเขาใจ 
     จากพอแม ผูปกครอง 

0.77 .422 นอย 10 

2. พอแม ผูปกครองไมมีเวลาพูดคยุ หรือทํากิจกรรมรวมกนัใน 
     ครอบครัว 

0.78 .414 นอย 9 

3. พอแม ผูปกครอง มักใชอารมณดุดา ลงโทษนักเรยีนอยาง 
    ไมมีเหตุผล 

0.87 .334 มาก 5 

4. สภาพแวดลอมทางบานของนกัเรียนขัดแยงกับคํา อบรม 
   ส่ังสอน ของคร ูเชนพอแม หรือผูปกครองหมกมุนการพนัน 
    หรือม่ัวสุม อบายมุข 

0.91 .288 มาก 3 

5. นักเรียนมิไดอาศัยอยูกับพอแม จึงขาดผูปรับทุกข 
    ปรึกษาหารือ 

0.83 .377 มาก 8 

6. สภาพเศรษฐกจิหรือรายไดของพอแม ผูปกครองขดัสนทํา 
    ใหนักเรยีนมีพฤตกิรรมท่ีไมสุจรติ 

0.93 .260 มาก 2 
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ตาราง 6  (ตอ) 
   

สภาพแวดลอมดานครอบครัว   S.D. ระดับ          ลําดับ 
7. พอแม ผูปกครองของนกัเรียนไมใหความรวมมือกับ 
    ทางโรงเรียน ในการจัดกิจกรรม ตาง ๆ เชนการปฐมนิเทศ  
     การประชุม ผูปกครอง งานวันแม 

0.87 .341 - 5 

8. ท่ีอยูอาศัยของนักเรียนอยูในแหลงท่ีมีสถาน  เริงรมย ชุมชน 
     แออัด แหลงมิจฉาชีพ หรือการม่ัวสุมอบายมุข ซ่ึงเปนการ 
     ยั่วยุทําใหนักเรียนประพฤตใินทางเส่ือมเสีย 

0.95 .228 มาก 1 

9. พอแม ผูปกครอง มักปกปองลูกเม่ือทําความผิดเพ่ือไมใหลูก 
     ถูก ลงโทษ 

0.86 .347 นอย 7 

10. นักเรียนไดรับการตามใจจากพอแม หรือผูปกครองมาก 
       เกินไปจนสรางนิสัยท่ีไมดใีหแกนกัเรียน เชน  
       ความฟุมเฟอย  

0.90 .297 มาก 4 

รวม 0.87 .186 มาก  
 
 จากตาราง 6 แสดงวา สภาพแวดลอมดานครอบครัวโดยรวมอยูในระดับมาก ( = 0.87)  
เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา นักเรียน มีระดับสภาพแวดลอมดานครอบครัวในระดับมาก
เรียงลําดับจากมากไปนอย  3 ลําดับ คือ ท่ีอยูอาศัยของนักเรียนอยูในแหลงท่ีมีสถาน  เริงรมย ชุมชน
แออัด แหลงมิจฉาชีพ หรือการม่ัวสุมอบายมุข ซ่ึงเปนการยั่วยุทําใหนักเรียนประพฤติในทางเส่ือมเสีย 
( = 0.95) สภาพเศรษฐกิจหรือรายไดของพอแม ผูปกครองขัดสนทําใหนักเรียนมีพฤติกรรม         
ท่ีไมสุจริต ( = 0.93) และสภาพแวดลอมทางบานของนักเรียนขัดแยงกับคํา อบรม ส่ังสอนของครู 
เชนพอแม หรือผูปกครองหมกมุนการพนัน หรือม่ัวสุม อบายมุข ( = 0.91)    
 สวนกลุมตัวอยางท่ีมีสภาพแวดลอมดานครอบครัวในระดับนอย เรียงลําดับจากนอยไปมาก 
3 ลําดับคือ นักเรียนรูสึกวาขาดความรัก ความอบอุนและความเขาใจจากพอแม ผูปกครอง ( = 0.77) 
พอแม ผูปกครองไมมีเวลาพูดคุย หรือทํากิจกรรมรวมกันใน ครอบครัว ( = 0.78) นักเรียนมิได
อาศัยอยูกับพอแม จึงขาดผูปรับทุกข ปรึกษาหารือ ( = 0.83) ตามลําดับ   
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  ตอนที่  3   สภาพแวดลอมดานสังคม   
ตาราง 7 จํานวน และคารอยละ ของคุณลักษณะทางจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมะขามสรรเสริญ  

อําเภอมะขาม   จังหวัดจันทบุร ีจําแนกตาม สภาพแวดลอมดานสังคม   
 

สภาพแวดลอมดานสังคม   จํานวน   รอยละ  
     ระดับนอย 73 44.24 
     ระดับมาก 92 55.76 

รวม                  165 100.00 
  
 จากตาราง  7 แสดงวา  สภาพแวดลอมดานสังคม  ตัวอยางเกินกวาครึ่ง มีสภาพแวดลอม
ดานสังคม  ระดับมาก คิดเปนรอยละ  55.76 มีสภาพแวดลอมดานสังคม  ระดับนอย  คิดเปนรอยละ  
44.24   
 
ตาราง 8  คาเฉล่ีย  คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับสภาพแวดลอมดานสังคม  จําแนกเปน รายขอ 
 

สภาพแวดลอมดานสังคม     S.D. ระดับ          ลําดับ 
1. นักเรียนมีการแบงกลุมในการคบหากัน  เชนแบงกลุมฐานะ 
     ดี ฐานะไมด ีกลุมเรียนเกงกลุมเรียนออน เปนตน 

0.88 .320 มาก 3 

2. นักเรียนมักจะถูกเพ่ือนชักชวนไปในทางเส่ือมเสียเชน  
    อบายมุข การพนัน ยาเสพติด สูบบุหรี่  ดื่มเหลา 

0.85 .360 มาก 4 

3. นักเรียนมักมีการลอเลียนเพ่ือนเรื่องตางๆ เชนปมดอยทาง 
     รางกาย ทางฐานะ หรือดานการเรียนทํา ใหนกัเรียนท่ีถูก 
     ลอเลียนมีพฤติกรรมชดเชยในทางท่ีไมเหมาะสม 

0.89 .314 มาก 2 

4. นักเรียนมักสงเสริม เพ่ือนใหกระทํา ในส่ิงท่ีผิด 0.95 .215 มาก 1 
5. นักเรียนมักจะชวยกันปกปดความลับของเพ่ือนในทางท่ีไม 
    ดีทําใหครูและ ผูปกครองไมรูสาเหตุ ปญหาดานความ 
     ประพฤต ิ

0.79 .410 มาก 5 

6. ส่ือมวลชนบางอยางสรางนิสัยความฟุงเฟอฟุมเฟอยใหแก 
    นักเรียน 
 

0.70 .461 นอย 6 
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ตาราง 8  (ตอ)   
 

สภาพแวดลอมดานสังคม     S.D. ระดับ          ลําดับ 
7. ภาพยนตรท่ีมีฉากยั่วยุอารมณไปในทางไมเหมาะสมทําให 
    เยาวชน มีพฤติกรรมเลียนแบบ 

0.67 .473 นอย 7 

8. รายการโทรทัศนท่ีสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม 
     ยังมีนอย 

0.66 .475 นอย 8 

9. การปลูกฝงและเสริมสรางคุณธรรมและจรยิธรรมโดยการ 
   นิมนตพระสงฆมาเทศนทางวิทยุโทรทัศนนักเรียนมักจะ 
   ไมมีความ สนใจรายการดังกลาว 

0.52 .501 นอย 10 

10. หนังสือพิมพรายวันบางฉบับเสนอภาพ และขาวเกีย่วกบั 
     เรื่องท่ี ผิดศีลธรรมดวยถอยคํา ท่ีไมเหมาะสม และเปน 
      การยั่วย ุ

0.55 .499 นอย 9 

รวม 0.75  .179 มาก  
 
 จากตาราง  8  แสดงวา มาตรฐาน สภาพแวดลอมดานสังคม  โดยรวมอยูในระดับมาก       
( = 0.75) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา   นักเรียนมีระดับสภาพแวดลอมดานสังคม ในระดับมาก
เรียงลําดับจากมากไปนอย  3 ลําดับ คือ นักเรียนมักสงเสริม เพ่ือนใหกระทํา ในส่ิงท่ีผิด ( = 0.95)   
นักเรียนมักมีการลอเลียนเพ่ือนเรื่องตางๆ เชนปมดอยทางรางกาย ทางฐานะ หรือดานการเรียนทํา 
ใหนักเรียนท่ีถูกลอเลียนมีพฤติกรรมชดเชยในทางท่ีไมเหมาะสม ( = 0.89) และนักเรียนมีการ
แบงกลุมในการคบหากัน  เชนแบงกลุมฐานะดี ฐานะไมด ีกลุมเรียนเกงกลุมเรียนออน  เปนตน        
 สวนนักเรียน ท่ีมีสภาพแวดลอมดานสังคม ในระดับนอย เรียงลําดับจากนอยไปมาก 3 
ลําดับคือ การปลูกฝงและเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมโดยการนิมนตพระสงฆมาเทศนทาง
วิทยุโทรทัศนนักเรียนมักจะไมมีความ สนใจรายการดังกลาว ( = 0.52) หนังสือพิมพรายวันบาง
ฉบับเสนอภาพ และขาวเกี่ยวกับเรื่องท่ี ผิดศีลธรรมดวยถอยคํา ท่ีไมเหมาะสม และเปนการยั่วยุ         
( = 0.55) รายการโทรทัศนท่ีสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมยังมีนอย ( = 0.66) ตามลําดับ        
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ผลการวิเคราะหขอมูล 
 ตอนที่  4  คุณลักษณะทางจริยธรรมของนักเรียน 
 
ตาราง 9 คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับคุณลักษณะทางจริยธรรมของนักเรียน โดยภาพรวม 

และรายดาน 
 

คุณลักษณะทางจริยธรรม     S.D. ระดับ ลําดับ 
ความรับผิดชอบ 4.30 .514 ปานกลาง 5 
ความซ่ือสัตย 3.54 .654 ปานกลาง 11 
ความมีเหตุผล 3.82 .675 ปานกลาง 10 
ความกตัญูกตเวที 4.31 .594 ปานกลาง 4 
ความอุตสาหะ 4.43 .506 ปานกลาง 2 
ความสามัคค ี 4.44 .569 ปานกลาง 1 
ความมีระเบียบวินัย 4.07 .469 ปานกลาง 8 
ความเสียสละ 3.89 .756 ปานกลาง 9 
ความประหยดั 4.15 .590 ปานกลาง 7 
ความยุติธรรม 4.16 .504 ปานกลาง 6 
ความเมตตากรุณา 4.36 .560 ปานกลาง 3 

รวม    4.13 .388 ปานกลาง  
 

จากตาราง 9 แสดงวา คุณลักษณะทางจริยธรรมของนักเรียน โดยรวมในระดับปานกลาง 
( = 4.13)  เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา  นักเรียน มีระดับคุณลักษณะทางจริยธรรมอยูในระดับ
ปานกลาง  ( = 3.54 – 4.44) ทุกดาน  เรียงตามลําดับจากคะแนนเฉล่ียจากมากไปหานอย  ไดแก 
ความสามัคคี ( = 4.44) ความอุตสาหะ ( = 4.43) และความเมตตากรุณา ( = 4.36) ตามลําดับ  
เม่ือเรียงลําดับจากนอยท่ีสุด  3  ลําดับคอื ความซ่ือสัตย ( = 3.54)  ความมีเหตุผล ( = 3.82)  และ 
ความเสียสละ ( = 3.89)  
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ตาราง 10 คาเฉล่ียและความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับคุณลักษณะทางจริยธรรมของนักเรียน 
ดานความรับผิดชอบ จําแนกเปนรายขอ   

 

คุณลักษณะทางจริยธรรม ดาน ความรับผิดชอบ     S.D. ระดับ ลําดับ 
1. เม่ือครูมอบหมายใหทําอะไร นกัเรียนจะตั้งใจทํา 
     อยางตั้งใจ 

4.28 .747 ปานกลาง 2 

2. นักเรียนเดินทางมาเรียนแตเชาเพ่ือเขา เรียนใหทันเวลา 4.69 .770 ปานกลาง 1 
3. ทุกครั้งท่ีนักเรียนประสบปญหาจะไมละความพยายาม 4.21 .887 ปานกลาง 4 
4.นักเรียนทํางานแตละครั้งท่ีไดรับ มอบหมายจนสําเร็จ 4.26 .803 ปานกลาง 3 
5.นักเรียนตรวจสอบผลงานของตัวเองอยูเสมอ 
    เพ่ือนําขอเสียไปปรับปรุงแกไข 

4.05 1.078 ปานกลาง 5 

                                                  รวม 4.30 .514 ปานกลาง  
 

จากตาราง  10  แสดงวา คุณลักษณะทางจริยธรรม ดาน ความรับผิดชอบโดยรวมมีระดับ
คุณลักษณะทางจริยธรรม อยูในระดับปานกลาง ( = 4.30) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา นักเรียนมี
ระดับคุณลักษณะทางจริยธรรม อยูในระดับปานกลาง ( = 4.26 –  4.69) ทุกขอ  เรียงลําดับจากมาก
ไปนอย 3 ลําดับ คือ  นักเรียนเดินทางมาเรียนแตเชาเพ่ือเขา เรียนใหทันเวลา (  = 4.69) เม่ือครู
มอบหมายใหทําอะไรนักเรียนจะตั้งใจทําอยางตั้งใจ ( = 4.28) นักเรียนทํางานแตละครั้งท่ีไดรับ 
มอบหมายจนสําเร็จ ( = 4.26)  
 
ตาราง  11 คาเฉล่ีย  ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และระดับคุณลักษณะทางจริยธรรมของนักเรียน           

ดานความซ่ือสัตย  จําแนกเปนรายขอ   
 

คุณลักษณะทางจริยธรรม ดาน ความซ่ือสัตย     S.D. ระดับ ลําดับ 
1. เม่ือเพ่ือนชวนใหทําในส่ิงไมดีนกัเรียนจะปฏิเสธทุกครั้ง 3.93 1.461 ปานกลาง 3 
2. นักเรียนทําส่ิงท่ีเปนท่ียอมรับวาดี ถึงแม คนอ่ืนจะมองวา 
     เชยก็ตาม 

4.18 .926 ปานกลาง 2 

3. นักเรียนไมชอบเลียนแบบคนอ่ืนๆ เพราะส่ิงท่ีนกัเรียนทํา 
    นับวาเปนส่ิงท่ีดีแลว 

4.25 .998 ปานกลาง 1 

4. นักเรียนผิดนัดเพ่ือนเปนประจํา 2.68 1.315 นอย 4 
5. เม่ือนักเรียนขาดเรียนมักบอกเพ่ือนวาไมสบาย 2.67 1.499 นอย 5 
                                                  รวม 3.54 .654 ปานกลาง  
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จากตาราง  11  แสดงวา คุณลักษณะทางจริยธรรม ดาน ความซ่ือสัตย โดยรวมมีระดับ
คุณลักษณะทางจริยธรรม อยูในระดับปานกลาง ( = 3.54) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา  นักเรียน 
มีระดับคุณลักษณะทางจริยธรรม อยูในระดับปานกลาง  เรียงลําดับจากมากไปนอย 3 ลําดับ คือ 
นักเรียนไมชอบเลียนแบบคนอ่ืนๆ เพราะส่ิงท่ีนักเรียนทํานับวาเปนส่ิงท่ีดีแลว ( = 4.25) นักเรียน
ทําส่ิงท่ีเปนท่ียอมรับวาดี ถึงแม คนอ่ืนจะมองวา เชยก็ตาม  ( = 4.18) เม่ือเพ่ือนชวนใหทําในส่ิงไมดี
นักเรียนจะปฏิเสธทุกครั้ง ( = 3.93)  
 
ตาราง  12  คาเฉล่ีย ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับคุณลักษณะทางจริยธรรมของนักเรียน         

ดานความมีเหตุผล  จําแนกเปนรายขอ   
 

คุณลักษณะทางจริยธรรม ดาน ความมีเหตุผล     S.D. ระดับ ลําดับ 
1. นักเรียนรูเหตุผลเสมอวาตนเองกําลัง ทําอะไรเพ่ือใคร 4.40 .889 ปานกลาง 1 
2. เม่ือเกิดความสงสัยนกัเรียนจะทดสอบหาส่ิงท่ีเปนจริง 3.90 1.180 ปานกลาง 3 
3. เม่ือนักเรียนเจอปญหาท่ีแกไมไดนกัเรียนจะคนควา 
    เพ่ือเติมในส่ิงนั้น 

3.97 1.067 ปานกลาง 2 

4. นักเรียนคนควาหาความรูใหมเสมอ 4.04 1.064 ปานกลาง 4 
5. การทํานายของหมอดูเปนเรื่องท่ีบอกอนาคตได 2.78 1.385 นอย 5 
                                                  รวม 3.82 .675 ปานกลาง  
 

จากตาราง  12 แสดงวา คุณลักษณะทางจริยธรรม ดานความซ่ือสัตย โดยรวมมีระดับ
คุณลักษณะทางจริยธรรม อยูในระดับปานกลาง ( = 3.82) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา นักเรียน 
มีระดับคุณลักษณะทางจริยธรรม อยูในระดับปานกลาง  เรียงลําดับจากมากไปนอย 3 ลําดับ คือ        
นักเรียนรูเหตุผลเสมอวาตนเองกําลังทําอะไรเพ่ือใคร ( = 4.40) เม่ือนักเรียนเจอปญหาท่ีแกไมได
นักเรียนจะคนควาเพ่ือเติมในส่ิงนั้น ( = 3.97) เม่ือเกิดความสงสัยนักเรียนจะทดสอบหาส่ิงท่ีเปนจริง 
( = 3.90)  
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ตาราง  13  คาเฉล่ีย ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับคุณลักษณะทางจริยธรรมของนักเรียน       
ดานความกตัญูกตเวที  จําแนกเปนรายขอ   

 
คุณลักษณะทางจริยธรรม ดาน ความกตัญูกตเวที     S.D. ระดับ ลําดับ 
1. นักเรียนเช่ือฟงคําส่ังสอนของพอแม คร ูอาจารย เสมอ 4.42 .870 ปานกลาง 3 
2. นักเรียนไมเคยโตเถียงพอแม 3.56 1.196 นอย 5 
3. นักเรียนตั้งใจจะเรียนใหดีท่ีสุดเพ่ือใหพอแมสบายใจ 4.56 .683 ปานกลาง 2 
4. นักเรียนไมเคยประพฤตตินใหเส่ือมเสียตอวงศตระกูล 4.18 1.133 ปานกลาง  4 
5. นักเรียนตั้งใจวาจะเล้ียงพอแมยามแกเฒา 4.80 .617 ปานกลาง 1 
                                                  รวม 4.31 .594 ปานกลาง  
 
 จากตาราง 13 แสดงวา คุณลักษณะทางจริยธรรม ดานความกตัญูกตเวทีโดยรวมมี
ระดับคุณลักษณะทางจริยธรรม อยูในระดับปานกลาง ( = 4.31) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา 
นักเรียน มีระดับคุณลักษณะทางจริยธรรม อยูในระดับปานกลาง เรียงลําดับจากมากไปนอย 3 ลําดับ 
คือ นักเรียนตั้งใจวาจะเล้ียงพอแมยามแกเฒา ( = 4.80) นักเรียนตั้งใจจะเรียนใหดีท่ีสุดเพ่ือใหพอแม
สบายใจ ( = 4.56) นักเรียนเช่ือฟงคําส่ังสอนของพอแม คร ูอาจารย เสมอ ( = 4.42)  
 
ตาราง 14  คาเฉล่ีย ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับคุณลักษณะทางจริยธรรมของนักเรียน         

ดานความอุตสาหะ  จําแนกเปนรายขอ   
 
คุณลักษณะทางจริยธรรม ดาน ความอุตสาหะ     S.D. ระดับ ลําดับ 
1. นักเรียนตองการศึกษาเลาเรียนใหสูงสุด เม่ือโตขึ้นจะได 
    ทํางานดีๆ 

4.73 .675 ปานกลาง 1 

2. นักเรียนมีความมานะพยายามในการเรียนสมํ่าเสมอ 4.48 .640 ปานกลาง 2 
3. นักเรียนทํางานท่ีครูส่ังใหเสร็จตรงเวลาเสมอ 4.04 .865 ปานกลาง 5 
4. นักเรียนชวยพอแมทํางานบานเสมอ 4.44 .851 ปานกลาง  3 
5. เม่ือพอแมใชใหทํางานอะไร นกัเรียนจะพยายามทําจน 
    เสร็จเสมอ แมจะไมเปนงานท่ีชอบก็ตาม 

4.44 .759 ปานกลาง 3 

                                                  รวม 4.43 .506 ปานกลาง  
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 จากตาราง 14 แสดงวา คุณลักษณะทางจริยธรรม ดานความอุตสาหะ โดยรวมมีระดับ
คุณลักษณะทางจริยธรรม อยูในระดับปานกลาง ( = 4.43) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา นักเรียน 
มีระดับคุณลักษณะทางจริยธรรม อยูในระดับปานกลาง เรียงลําดับจากมากไปนอย 3 ลําดับ คือ 
นักเรียนตองการศึกษาเลาเรียนใหสูงสุด เม่ือโตขึ้นจะไดทํางานดีๆ ( = 4.73) นักเรียนมีความมานะ
พยายามในการเรียนสมํ่าเสมอ ( = 4.48) นักเรียนชวยพอแมทํางานบานเสมอ และเม่ือพอแมใช ให
ทํางานอะไร นักเรียนจะพยายามทําจนเสร็จเสมอ แมจะไมเปนงานท่ีชอบก็ตาม ( = 4.44)              
 
ตาราง  15  คาเฉล่ีย ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และระดับคุณลักษณะทางจริยธรรมของนักเรียน         

ดานความสามัคคี จําแนกเปนรายขอ   
 
คุณลักษณะทางจริยธรรม ดาน ความสามัคค ี     S.D. ระดับ ลําดับ 
1. นักเรียนใหความรวมมือในการทํากิจกรรมตางๆของ 
     โรงเรียนเสมอ 

4.59 .756 ปานกลาง 1 

2. นักเรียนจะไมกระทําหรือพูดจาใสรายผูอ่ืนใหไดรับ 
     ความเดือดรอนหรือเสียหาย 

4.22 1.205 ปานกลาง 5 

3. นักเรียนมีใจรักในหมูคณะและมีน้ําใจชวยเหลือซ่ึงกัน 
     และกัน 

4.58 .708 ปานกลาง 2 

4. นักเรียนมีปฏิสัมพันธท่ีดกีับเพ่ือนๆ หรือคนอ่ืนอยาง 
     สมํ่าเสมอ 

4.57 .637 ปานกลาง  3 

5. นักเรียนไมเอาความลับหรือส่ิงท่ีเปนปมดอยของผูอ่ืน 
     ไปเลาใหเพ่ือนหรือคนอ่ืนฟง 

4.26 1.047 ปานกลาง 4 

                                                  รวม 4.44 .569 ปานกลาง  
 
 จากตาราง 15 แสดงวา คุณลักษณะทางจริยธรรม ดานความสามัคคี โดยรวมมีระดับ
คุณลักษณะทางจริยธรรม อยูในระดับปานกลาง  ( = 4.43) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา นักเรียน 
มีระดับคุณลักษณะทางจริยธรรม อยูในระดับปานกลาง เรียงลําดับจากมากไปนอย 3 ลําดับ คือ 
นักเรียนใหความรวมมือในการทํากิจกรรมตางๆของโรงเรียนเสมอ ( = 4.59) นักเรียนมีใจรัก            
ในหมูคณะและมีน้ําใจชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ( = 4.58) นักเรียนมีปฏิสัมพันธท่ีดีกับเพ่ือนๆ หรือ
คนอ่ืนอยางสมํ่าเสมอ ( = 4.57)  
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ตาราง  16 คาเฉล่ีย ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับคุณลักษณะทางจริยธรรมของนักเรียน         
ดานความมีระเบียบวินัย  จําแนกเปนรายขอ   

 
คุณลักษณะทางจริยธรรม ดาน ความมีระเบียบวนิัย     S.D. ระดับ ลําดับ 
1. นักเรียนชอบแตงกายสะอาดเรียบรอยมาเรียนเสมอ 4.58 .690 ปานกลาง 1 
2. นักเรียนไปโรงเรียนตรงเวลาเสมอ 4.56 .806 ปานกลาง 2 
3. นักเรียนเขาควิตามลําดบักอนและหลังทุกครั้งเม่ือไปรับ 
    บริการในท่ีตางๆ 

4.56 .656 ปานกลาง 2 

4. นักเรียนบวนน้ําลายบนทางเทาประจํา 2.33 1.471 ต่ํา 5 
5. นักเรียนเดินคอมตวัเม่ือผานผูใหญ 4.31 .954 ปานกลาง 4 
                                                  รวม 4.07 .469 ปานกลาง  
 
 จากตาราง 16 แสดงวา คุณลักษณะทางจริยธรรม ความมีระเบียบวินัยโดยรวมมีระดับ
คุณลักษณะทางจริยธรรม อยูในระดับปานกลาง ( = 4.07) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา นักเรียน 
มีระดับคุณลักษณะทางจริยธรรม อยูในระดับปานกลาง เรียงลําดับจากมากไปนอย  3 ลําดับ คือ 
นักเรียนชอบแตงกายสะอาดเรียบรอยมาเรียนเสมอ ( = 4.58) นักเรียนไปโรงเรียนตรงเวลาเสมอ 
และนักเรียนเขาคิวตามลําดับกอนและหลังทุกครั้งเม่ือไปรับบริการในท่ีตางๆ ( = 4.56) นักเรียน
เดินคอมตัวเม่ือผานผูใหญ ( = 4.31)  
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ตาราง 17 คาเฉล่ีย ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และระดับคุณลักษณะทางจริยธรรมของนักเรียน         

ดานความเสียสละ  จําแนกเปนรายขอ   
 
คุณลักษณะทางจริยธรรม ดาน ความเสียสละ       S.D. ระดับ ลําดับ 
1. นักเรียนจะทําเวรรักษาความสะอาดหองเรียนทุกครั้ง 
     เม่ือมีเวร หรือไมใชเวรของตน 

3.94 1.034 ปานกลาง 3 

2. นักเรียนอาสาชวยครูลบกระดานหลังหมดช่ัวโมงเรียน 3.56 1.256 ปานกลาง 5 
3. นักเรียนชวยเพ่ือนทํางานตางๆ แมวา ไมใชงานของ 
     ตนเอง 

3.95 1.047 ปานกลาง 2 

4. นักเรียนชวยพอแมทําความสะอาดบานเปนประจํา เชน 
     เก็บท่ีนอน รดน้ํา ตนไม เปนตน 

4.41 .847 ปานกลาง  1 

5. นักเรียนจะเก็บขยะไปท้ิงถังขยะ เม่ือ เห็นคนอ่ืนท้ิงขยะ 
    ไมถูกท่ี 

3.59 1.287 ปานกลาง 4 

                                                  รวม 3.89 .756 ปานกลาง  
 
 จากตาราง 17 แสดงวา คุณลักษณะทางจริยธรรม ความความเสียสละ โดยรวมมีระดับ
คุณลักษณะทางจริยธรรม อยูในระดับปานกลาง ( = 3.89) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา นักเรียน 
มีระดับคุณลักษณะทางจริยธรรม อยูในระดับปานกลาง เรียงลําดับจากมากไปนอย 3 ลําดับ นักเรียน
ชวยพอแมทําความสะอาดบานเปนประจํา เชน เก็บท่ีนอน รดน้ํา ตนไม เปนตน ( = 4.41) นักเรียน
ชวยเพ่ือนทํางานตางๆ แมวา ไมใชงานของตนเอง ( = 3.95) นักเรียนจะทําเวรรักษาความสะอาด
หองเรียนทุกครั้งเม่ือมีเวร หรือไมใชเวรของตน ( = 3.94)  
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ตาราง 18 คาเฉล่ีย ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับคุณลักษณะทางจริยธรรมของนักเรียน        

ดานความประหยัด จําแนกเปนรายขอ   
 
คุณลักษณะทางจริยธรรม ดาน ความประหยัด     S.D. ระดับ ลําดับ 
1. นักเรียนจะปดกอกน้ําหรือไฟฟาเม่ือใชเสร็จแลว 4.62 .776 ปานกลาง 1 
2. นักเรียนมีเงินเหลือเก็บจากการประหยดัคาใชจายตาง  ๆ 4.19 .979 ปานกลาง 4 
3. นักเรียนชอบรับประทานอาหารท่ีปรุงขึ้นในบาน 
    เพ่ือชวยประหยัดเงิน 

4.44 .836 ปานกลาง 2 

4. นักเรียนมักจะเปดโทรทัศนท้ิงไวในขณะทํางานบาน 
    โดยไมสนใจในรายการ แลวจะเลือกดูเฉพาะรายการท่ี 
     ชอบเทานั้น 

3.27 1.531 ต่ํา  5 

5. นักเรียนรับประทานอาหารจนหมดจาน ไมใหมีอาหาร 
     เหลือท้ิง 

4.22 .911 ปานกลาง 3 

                                                  รวม 4.15 .590 ปานกลาง  
 
 จากตาราง 18 แสดงวา คุณลักษณะทางจริยธรรม ความประหยัดโดยรวมมีระดับ
คุณลักษณะทางจริยธรรม อยูในระดับปานกลาง ( = 4.15) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา นักเรียน 
มีระดับคุณลักษณะทางจริยธรรม อยูในระดับปานกลาง เรียงลําดับจากมากไปนอย 3 ลําดับ นักเรียน
จะปดกอกน้ําหรือไฟฟาเม่ือใชเสร็จแลว (  = 4.62) นักเรียนชอบรับประทานอาหารท่ีปรุงขึ้น      
ในบานเพ่ือชวยประหยัดเงิน ( = 4.44) นักเรียนรับประทานอาหารจนหมดจาน ไมใหมีอาหาร
เหลือท้ิง ( = 4.22)  
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ตาราง 19 คาเฉล่ีย ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และระดับคุณลักษณะทางจริยธรรมของนักเรียน          

ดานความยุติธรรม  จําแนกเปนรายขอ   
 
คุณลักษณะทางจริยธรรม ดาน ความยุติธรรม     S.D. ระดับ ลําดับ 
1. ถานักเรียนมีโอกาสเปนหัวหนาหองนกัเรียนจะแบงงาน 
    ใหเพ่ือนทุกคนทําเทาๆกัน 

4.49 .860 ปานกลาง 2 

2. เม่ือเพ่ือนทําความผิดนกัเรียนจะตัดสินไปตามความจริง 4.61 .704 ปานกลาง 1 
3. เม่ือเห็นเพ่ือนรักทําความผิดระเบียบของโรงเรยีน  
    นักเรียนจะทําเฉยๆ 

3.04 1.481 ต่ํา 5 

4. นักเรียนมาเขาควิเปนคนสุดทายจึงควรไดรับขนมเปน 
     คนสุดทาย 

4.40 1.023 ปานกลาง 3 

5. นักเรียนรับผิดชอบคําพูดของตัวเองท่ีพูดออกไป 4.26 .883 ปานกลาง 4 
                                                  รวม 4.16 .504 ปานกลาง  
 
 จากตาราง 19 คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และระดับคุณลักษณะทางจริยธรรม ความ
ยุติธรรมโดยรวมมีระดับคุณลักษณะทางจริยธรรม อยูในระดับปานกลาง  ( = 4.16) เม่ือพิจารณา
เปนรายขอพบวา กลุมตัวอยางมีระดับคุณลักษณะทางจริยธรรม อยูในระดับปานกลาง เรียงลําดับ
จากมากไปนอย 3 ลําดับ  เม่ือเพ่ือนทําความผิดนักเรียนจะตัดสินไปตามความจริง (  = 4.61)          
ถานักเรียนมีโอกาสเปนหัวหนาหองนักเรียนจะแบงงานใหเพ่ือนทุกคนทําเทาๆ กัน (  = 4.49)  
นักเรียนมาเขาคิวเปนคนสุดทายจึงควรไดรับขนมเปนคนสุดทาย ( = 4.40)  
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ตาราง 20 คาเฉล่ีย ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และระดับคุณลักษณะทางจริยธรรมของนักเรียน          
ดานความเมตตากรุณา  จําแนกเปนรายขอ   

 
คุณลักษณะทางจริยธรรม ดาน ความเมตตากรุณา     S.D. ระดับ ลําดับ 
1. นักเรียนรูสึกไมสบายใจเม่ือเห็นสัตวบาดเจ็บ 4.45 .887 ปานกลาง 2 
2. นักเรียนชวยบรจิาคเงินใหโรงเรียนในโอกาสตางๆเสมอ 4.18 .962 ปานกลาง 5 
3. นักเรียนเคยบริจาคเงินใหขอทาน 4.37 .945 ปานกลาง 3 
4.  เม่ือเพ่ือนจะจับลูกนกไปเล้ียงท่ีบานนกัเรียนจะหาม 
     เพ่ือนไมใหทํา 

4.30 .953 ปานกลาง 4 

5. นักเรียนจะใหกําลังใจแกเพ่ือนเม่ือ เพ่ือน เจอปญหา 
     และอุปสรรค 

4.58 .758 ปานกลาง 1 

                                                  รวม 4.36 .560 ปานกลาง  
 
 จากตาราง  20  แสดงวา คุณลักษณะทางจริยธรรม ความเมตตากรุณา โดยรวมมีระดับ
คุณลักษณะทางจริยธรรม อยูในระดับปานกลาง ( = 4.36) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา นักเรียน 
มีระดับคุณลักษณะทางจริยธรรม อยูในระดับปานกลาง เรียงลําดับจากมากไปนอย 3 ลําดบันักเรียน
จะใหกําลังใจแกเพ่ือนเม่ือ เพ่ือน เจอปญหาและอุปสรรค ( = 4.58) นักเรียนรูสึกไมสบายใจ             
เม่ือเห็นสัตวบาดเจ็บ ( = 4.45) นักเรียนเคยบริจาคเงินใหขอทาน ( = 4.37)  
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การทดสอบสมมตฐิานการวิจัย 

ตอนที่  5  การทดสอบสมมติฐานการวิจัยคุณลักษณะทางจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียน
มะขามสรรเสริญ  อําเภอมะขาม  จังหวัดจันทบุรี   

 
ตาราง 21 คาเฉล่ีย ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบความแตกตางของคุณลักษณะทางจรยิธรรม

ของนักเรียน โดยภาพรวมและรายดาน  จําแนกตามเพศ 
 

คุณลักษณะทางจริยธรรม 
เพศชาย                    เพศหญิง 

 
t 

 
p ( N = 85) ( N = 80) 

   S.D.         S.D. 
          ความรับผิดชอบ 4.14 0.55 4.45 0.42 -3.944 0.000* 
           ความซ่ือสัตย 3.55 0.71 3.54 0.60 0.157 0.875 
          ความมีเหตุผล 3.75 0.73 3.88 0.61 -1.332 0.185 
          ความกตัญูกตเวที 4.14 0.65 4.46 0.49 -3.656 0.000* 
          ความอุตสาหะ 4.32 0.56 4.53 0.43 -2.740 0.007* 
          ความสามัคค ี 4.30 0.64 4.58 0.46 -3.205 0.002* 
          ความมีระเบียบวินัย 4.09 0.52 4.05 0.42 0.588 0.557 
           ความเสียสละ 3.85 0.79 3.93 0.73 -0.674 0.502 
           ความประหยดั 4.15 0.61 4.15 0.58 -0.003 0.998 
           ความยุติธรรม 4.12 0.56 4.20 0.45 -1.044 0.298 
           ความเมตตากรุณา 4.25 0.61 4.46 0.49 -2.391 0.018* 
                     รวม                                                        4.06 0.43 4.20 0.34 -2.407 0.017* 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05      

    
 จากตาราง  21 แสดงวา  ผลวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบความแตกตาง ของคุณลักษณะ
ทางจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนท่ีมีเพศตางกัน  พบวา  นักเรียนในโรงเรียนมะขามสรรเสริญ            
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ท่ีมี เพศตางกัน โดยรวมคุณลักษณะทางจริยธรรม มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ              
ท่ีระดับ .05  เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ความซ่ือสัตย  ความมีเหตุผล ความมีระเบียบวินัย  
ความเสียสละ ความประหยัด ความยุติธรรม นักเรียน มีเพศตางกันจะมีคุณลักษณะทางจริยธรรม            
ไมแตกตางกัน  สวน ความรับผิดชอบ  ความกตัญูกตเวที  ความอุตสาหะ  ความสามัคคี           
ความเมตตากรุณา  มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   
  
ตาราง  22 แสดงความแปรปรวนของคาเฉล่ีย คุณลักษณะทางจริยธรรมของนักเรียนโดยภาพรวม 

และรายดาน จําแนก อาย ุ
 

คุณลักษณะทางจริยธรรม แหลงความ
แปรปรวน 

SS df MS F p 

ความรับผิดชอบ ระหวางกลุม 2.053 3 .684 2.674 .049* 
 ภายในกลุม 41.197 161 .256   
 รวม 43.250 164    
ความซ่ือสัตย ระหวางกลุม .404 3 .135 .311 .817 
 ภายในกลุม 69.643 161 .433   
 รวม 70.047 164    
ความมีเหตุผล ระหวางกลุม .209 3 .070 .151 .929 
   ภายในกลุม 74.463 161 .463   
 รวม 74.672 164    
  ความกตญัูกตเวที ระหวางกลุม .569 3 .190 .533 .660 
   ภายในกลุม 57.236 161 .356   
 รวม 57.805 164    
ความอุตสาหะ ระหวางกลุม .055 3 .018 .070 .976 
 ภายในกลุม 41.988 161 .261   
 รวม 42.043 164    
ความสามัคค ี ระหวางกลุม .528 3 .176 .540 .656 
 ภายในกลุม 52.518 161 .326   
 รวม 53.046 164    
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ตาราง  22  (ตอ) 
 

คุณลักษณะทางจริยธรรม แหลงความ
แปรปรวน 

SS df MS F p 

ความมีระเบียบวินัย ระหวางกลุม .997 3 .332 1.522 .211 
 ภายในกลุม 35.148 161 .218   
 รวม 36.144 164    
ความเสียสละ ระหวางกลุม 2.781 3 .927 1.642 .182 
 ภายในกลุม 90.856 161 .564   
 รวม 93.636 164    
ความประหยดั ระหวางกลุม 2.037 3 .679 1.983 .119 
 ภายในกลุม 55.120 161 .342   
 รวม 57.157 164    
ความยุติธรรม ระหวางกลุม 1.209 3 .403 1.602 .191 
 ภายในกลุม 40.487 161 .251   
 รวม 41.696 164    
ความเมตตากรุณา ระหวางกลุม .929 3 .310 .989 .400 
 ภายในกลุม 50.454 161 .313   
 รวม 51.383 164    

รวม ระหวางกลุม .416 3 .139 .920 .433 
 ภายในกลุม 24.278 161 .151   

 รวม 24.694 164    
 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05      
 

จากตาราง  22  แสดงวา คุณลักษณะทางจริยธรรมของนักเรียน ท่ีมีอายุ ตางกัน                
มีคุณลักษณะทางจริยธรรมโดยรวมไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณาเปนรายดาน  พบวา  คุณลักษณะ
ทางจริยธรรมของนักเรียนท่ีมี อายุ ตางกัน มีคุณลักษณะทางจริยธรรมของนักเรียนในดาน              
ความซ่ือสัตย  ความมีเหตุผล ความกตัญูกตเวที ความอุตสาหะ ความสามัคคี  ความมีระเบียบวินัย  
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ความเสียสละ ความประหยัด  ความยุติธรรม ความเมตตากรุณา มีคุณลักษณะทางจริยธรรม           
ไมแตกตางกัน สวนความรับผิดชอบ  มีความแตกตางกัน   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
ดังนั้น  จึงตองทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคู  ดวยวิธีของเชฟเฟ  (Scheffe’)   
 
ตาราง 23 แสดงการทดสอบเปนรายคูของการคุณลักษณะทางจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียน

มะขามสรรเสริญ  จําแนกตามอาย ุ
 

คุณลักษณะทาง  12 ป    13 ป 14 ป 15 ป  
จริยธรรม   4.39 4.39 4.12 4.25 

12 ป 4.39 - .00* .27 .14 

13 ป 4.39 - - .27 .14 
14 ป 4.12 - - - -.13 
15 ป 4.25 - - - - 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05 

 
 จากตาราง 23 แสดงวา เม่ือเปรียบเทียบคาเฉล่ียคุณลักษณะทางจริยธรรมของนักเรียน 
เปนรายคู  จําแนกตามอายุ  พบวา มีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จํานวน   
1 คู คือ อาย ุ12 ป กับ อายุ 13 ป  
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ตาราง  24 แสดงความแปรปรวนของคาเฉล่ีย คุณลักษณะทางจริยธรรมของนักเรียนโดยภาพรวม 
และรายดาน จําแนกตามระดับการศึกษา 

 

คุณลักษณะทางจริยธรรม แหลงความ
แปรปรวน 

SS df MS F p 

ความรับผิดชอบ ระหวางกลุม .873 2 .436 1.668 .192 
 ภายในกลุม 42.377 162 .262   
 รวม 43.250 164    
ความซ่ือสัตย ระหวางกลุม .389 2 .194 .452 .637 
 ภายในกลุม 69.658 162 .430   
 รวม 70.047 164    
ความมีเหตุผล ระหวางกลุม .530 2 .265 .579 .562 
   ภายในกลุม 74.143 162 .458   
 รวม 74.672 164    
  ความกตัญูกตเวที ระหวางกลุม .034 2 .017 .048 .953 
   ภายในกลุม 57.771 162 .357   
 รวม 57.805 164    
ความอุตสาหะ ระหวางกลุม .191 2 .095 .369 .692 
 ภายในกลุม 41.852 162 .258   
 รวม 42.043 164    
ความสามัคค ี ระหวางกลุม .752 2 .376 1.164 .315 
 ภายในกลุม 52.294 162 .323   
 รวม 53.046 164    
ความมีระเบียบวินัย ระหวางกลุม .370 2 .185 .839 .434 
 ภายในกลุม 35.774 162 .221   
 รวม 36.144 164    
ความเสียสละ ระหวางกลุม .094 2 .047 .081 .922 
 ภายในกลุม 93.543 162 .577   
 รวม 93.636 164    
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ตาราง  24 (ตอ) 
 

คุณลักษณะทางจริยธรรม แหลงความ
แปรปรวน 

SS df MS F p 

ความประหยดั ระหวางกลุม .686 2 .343 .984 .376 
 ภายในกลุม 56.471 162 .349   
 รวม 57.157 164    
ความยุติธรรม ระหวางกลุม 1.503 2 .751 3.028 .051 
 ภายในกลุม 40.193 162 .248   
 รวม 41.696 164    
ความเมตตากรุณา ระหวางกลุม 1.164 2 .582 1.878 .156 
 ภายในกลุม 50.219 162 .310   
 รวม 51.383 164    

รวม ระหวางกลุม .189 2 .094 .623 .537 
 ภายในกลุม 24.505 162 .151   

 รวม 24.694 164    
 

จากตาราง  24  แสดงวา  คุณลักษณะทางจริยธรรมของนักเรียนท่ีมี การศึกษาตางกัน             
มีคุณลักษณะทางจริยธรรมโดยรวมไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา คุณลักษณะ          
ทางจริยธรรมของนักเรียนท่ีมีการศึกษา ตางกัน มีคุณลักษณะทางจริยธรรมของนักเรียนในดาน            
ความรับผิดชอบ  ความซ่ือสัตย ความมีเหตุผล ความกตัญูกตเวที ความอุตสาหะ ความสามัคคี  
ความมีระเบียบวินัย  ความเสียสละ ความประหยัด  ความยุติธรรม ความเมตตากรุณา มีคุณลักษณะ
ทางจริยธรรม ไมแตกตางกัน  
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ตาราง 25 คาเฉล่ีย  ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบความแตกตางของคุณลักษณะทาง

จริยธรรมของนักเรียน โดยภาพรวมและรายดาน  จําแนกตามสภาพแวดลอมดานครอบครัว 
 

คุณลักษณะทางจริยธรรม 
นอย                    มาก 

 
t 

 
p ( n = 56) ( n = 109) 

  S.D.   S.D. 
          ความรับผิดชอบ 4.20 .638 4.35 .430 -1.647 .103 
           ความซ่ือสัตย 3.48 .727 3.58 .613 -.874 .383 
          ความมีเหตุผล 3.76 .697 3.85 .664 -.815 .416 
          ความกตัญูกตเวที 4.14 .741 4.39 .484 -2.250 .027* 
          ความอุตสาหะ 4.30 .639 4.49 .411 -1.981 .051 
          ความสามัคค ี 4.32 .678 4.51 .496 -1.809 .074 
          ความมีระเบียบวินัย 4.00 .548 4.11 .421 -1.454 .148 
           ความเสียสละ 3.76 .846 3.96 .699 -1.594 .113 
           ความประหยดั 4.11 .721 4.17 .513 -.587 .558 
           ความยุติธรรม 4.12 .603 4.18 .447 -.699 .486 
           ความเมตตากรุณา 4.27 .583 4.40 .544 -1.464 .145 
                     รวม                                                        4.05 .466 4.18 .335 -2.129 .035* 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05      

   
 จากตาราง  25  แสดงวา คุณลักษณะทางจริยธรรมของนักเรียนท่ีมีสภาพแวดลอม       
ดานครอบครัวตางกันมี  คุณลักษณะทางจริยธรรม แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05           
เม่ือพิจารณาเปนรายดาน  พบวานักเรียนท่ีมีสภาพแวดลอมดานครอบครัวตางกันมี คุณลักษณะ     
ทางจริยธรรมดาน  ความรับผิดชอบ  ความซ่ือสัตย  ความมีเหตุผล ความอุตสาหะ ความสามัคคี 
ความมีระเบียบวินัย  ความเสียสละ  ความประหยัด  ความยุติธรรม  ความเมตตากรุณา สวน ความ
กตัญูกตเวที  มีความแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   
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ตาราง 26  คาเฉล่ีย  ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และเปรียบเทียบความแตกตางของคุณลักษณะทาง

จริยธรรมของนักเรียน โดยภาพรวม และรายดาน  จําแนกตามสภาพแวดลอมดานสังคม   
 

คุณลักษณะทางจริยธรรม 
นอย                    มาก 

 
t 

 
p ( n = 73) ( n = 92) 

   S.D.         S.D. 
          ความรับผิดชอบ 4.13 .569 4.43 .424 -3.706 .000* 
           ความซ่ือสัตย 3.58 .692 3.52 .624 .591 .555 
          ความมีเหตุผล 3.74 .697 3.88 .654 -1.313 .191 
          ความกตัญูกตเวที 4.16 .689 4.42 .481 -2.665 .009 
          ความอุตสาหะ 4.25 .553 4.57 .420 -4.135 .000* 
          ความสามัคค ี 4.27 .632 4.58 .474 -3.477 .001* 
          ความมีระเบียบวินัย 4.04 .505 4.10 .440 -.778 .438 
           ความเสียสละ 3.70 .818 4.04 .670 -2.891 .004* 
           ความประหยดั 4.07 .624 4.21 .558 -1.557 .121 
           ความยุติธรรม 4.12 .528 4.19 .485 -.957 .340 
           ความเมตตากรุณา 4.26 .591 4.43 .525 -1.890 .061 
                     รวม                                                        4.03 .431 4.22 .331 -3.074 .002* 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05      

 
 จากตาราง  26  แสดงวา คุณลักษณะทางจริยธรรมของนักเรียนท่ีมีสภาพแวดลอมดาน
สังคม  ตางกัน พบวา  คุณลักษณะทางจริยธรรมโดยรวม มีความแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน  พบวา นักเรียนท่ีมีสภาพแวดลอมดานสังคม  ตางกันมี 
คุณลักษณะทางจริยธรรมดาน ความซ่ือสัตย  ความมีเหตุผล ความกตัญูกตเวที ความมีระเบียบ
วินัย  ความประหยัด  ความยุติธรรม  ความเมตตากรุณา  ไมแตกตางกัน  สวนความรับผิดชอบ   
ความอุตสาหะ ความสามัคค ีความเสียสละ มีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05       




