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         1     ประชากร  36      
 2 จํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศและ ชวงชั้น 

ที่สอนของครูในสหวิทยาเขตไผอิรุณพัฒนา  สังกัดสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 
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ความคิดเหน็ของครูที่สอนชวงชั้นที่ 1  และชวงชัน้ที่ 2  ในสหวิทยาเขต 
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 5   คาคะแนนเฉลี่ย คาความเบีย่งเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็น และลําดับที่ 
ความคิดเหน็ของครูที่สอนชวงชั้นที่ 1  และชวงชัน้ที่ 2 ในสหวิทยาเขต 
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ความคิดเหน็ของครูที่สอนชวงชั้นที่ 1  และชวงชัน้ที่ 2  ในสหวิทยาเขต 
ไผอิรุณพัฒนา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาชลบุรี เขต 1 เกี่ยวกับ 
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ความคิดเหน็ ของครูที่สอนชวงชั้นที่ 1 และชวงชัน้ที่ 2  ในสหวิทยาเขต 
ไผอิรุณพัฒนา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาชลบุรี เขต 1 เกี่ยวกับ 
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 8 คาคะแนนเฉลี่ย คาความเบีย่งเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็น และลําดับที่ 

ความคิดเหน็ของครูที่สอนชวงชั้นที่ 1  และชวงชัน้ที่ 2  ในสหวิทยาเขต 
ไผอิรุณพัฒนา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาชลบุรี เขต 1 เกี่ยวกับ 
จริยธรรมนักเรียน  ดานความมีระเบียบวินยั  48 

 9 คาคะแนนเฉลี่ย คาความเบีย่งเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็น และลําดับที่ 
ความคิดเหน็ของครูที่สอนชวงชั้นที่ 1  และชวงชัน้ที่ 2 ในสหวิทยาเขต 
ไผอิรุณพัฒนา สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาชลบุรี เขต 1 เกี่ยวกับ 
จริยธรรมนักเรียน  ดานความเสียสละ  49 

 10 คาคะแนนเฉลี่ย คาความเบีย่งเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็น และลําดับที่ 
ความคิดเหน็ของครูที่สอนชวงชั้นที่ 1  และชวงชัน้ที่ 2  ในสหวิทยาเขต 
ไผอิรุณพัฒนา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาชลบุรี เขต 1 เกี่ยวกับ 
จริยธรรมนักเรียน ดานความเมตตากรุณา  50 

     11  คาคะแนนเฉลี่ย คาความเบีย่งเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็น และลําดับที่ 
   ความคิดเหน็ของครูที่สอนชวงชั้นที่ 1  และชวงชัน้ที่ 2  ในสหวิทยาเขต 
   ไผอิรุณพัฒนา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาชลบุรี เขต 1 เกี่ยวกับ 
   จริยธรรมนักเรียน  ดานความกตัญูกตเวที  51 
 12  คาคะแนนเฉลี่ย คาความเบีย่งเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็น และลําดับที่ 

ความคิดเหน็ของครูที่สอนชวงชั้นที่ 1  และชวงชัน้ที่ 2  ในสหวิทยาเขต 
ไผอิรุณพัฒนา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาชลบุรี เขต 1 เกี่ยวกับ 
จริยธรรมนักเรียน  ดานการตรงตอเวลา   52 

 13  คาคะแนนเฉลี่ย คาความเบีย่งเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็น และลําดับที่ 
ความคิดเหน็ ของครูที่สอนชวงชั้นที่ 1  และชวงชั้นที่ 2 ในสหวิทยาเขต 
ไผอิรุณพัฒนา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาชลบุรี เขต 1 เกี่ยวกับ 
จริยธรรมนักเรียน  ดานความสามัคคี    53 

 14   คาคะแนนเฉลี่ย คาความเบีย่งเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็น และลําดับที่ 
ความคิดเหน็ของครูที่สอนชวงชั้นที่ 1  และชวงชัน้ที่ 2  ในสหวิทยาเขต 
ไผอิรุณพัฒนา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาชลบุรี เขต 1 เกี่ยวกับ 
จริยธรรมนักเรียน  ดานความยุติธรรม  55 
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 15 คาคะแนนเฉลี่ย คาความเบีย่งเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็น และลําดับที่ 

ความคิดเหน็ของครูที่สอนชวงชั้นที่ 1  และชวงชัน้ที่ 2  ในสหวิทยาเขต 
ไผอิรุณพัฒนา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาชลบุรี เขต 1 เกี่ยวกับ 
จริยธรรมนักเรียน  ดานความเปนผูมีวัฒนธรรมและปฏิบัติตามขนบธรรมเนียม 
ประเพณ ี  56 

 16  คาคะแนนเฉลี่ย คาความเบีย่งเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็น และลําดับที่ 
ความคิดเหน็ของครูที่สอนชวงชั้นที่ 1  และชวงชัน้ที่ 2  ในสหวิทยาเขต 
ไผอิรุณพัฒนา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาชลบุรี เขต 1 เกี่ยวกับ 
จริยธรรมนักเรียน  ในภาพรวม จํานวน 13 ดาน  57 
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