
บทที� 4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

 การวิจยัครั� งนี� เป็นผลการศึกษาการปฏิบติัตนตามหลกัโลกิยธรรมของพุทธศาสนิกชน            
ในตาํบลสีพยา  อาํเภอท่าใหม่  จงัหวดัจนัทบุรี โดยนาํเสนอผลการวจิยัตามลาํดบั  ดงันี�  
 1. สัญลกัษณ์ที-ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 2. การเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 3. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

สัญลกัษณ์ที�ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 เพื-อให้เกิดความเขา้ใจตรงกนัในการแปลความหมายของการวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัได้
กาํหนดสัญลกัษณ์ต่างๆ  แทนความหมายของการแปลขอ้มูล  ดงันี�  
 Χ   แทน ค่าคะแนนเฉลี-ย 

 S.D. แทน ค่าความเบี-ยงแบนมาตรฐาน 
 N  แทน จาํนวนประชากร 

 p  แทน ความน่าจะเป็นของค่าสถิติ 
 t  แทน ค่าสถิติการเปรียบเทียบแบบที  (t-test) 
 F  แทน ค่าสถิติการเปรียบเทียบแบบเอฟ  (F-test) 
 MS  แทน ค่า  Mean  Squares 

 SS  แทน ค่า  Sum  of  Squares 

 df  แทน ค่า  Degree  of  Freedom   
 *  แทน ระดบันยัสาํคญัทางสถิติที-ระดบั  .05 

 

การเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวจิยัครั� งนี�ผูว้จิยัไดเ้สนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลตามลาํดบัต่อไปนี�  
 ตอนที� 1  ปัจจยัส่วนบุคคล  

 ตอนที� 2  ระดบั สภาวะเกี%ยวกบัความสุข 

 ตอนที� 3  ผลของการปฏิบติัตนตามหลกัโลกิยธรรมของพุทธศาสนิกชน 
              ตอนที� 4  การทดสอบสมมติฐานการวิจยั 
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ตอนที� 1  ปัจจยัส่วนบุคคล 

 

ตาราง  2  จาํนวน  และค่าร้อยละ ของการปฏิบติัตนตามหลกัโลกิยธรรม ของพุทธศาสนิกชนใน
ตาํบลสีพยา ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลจาํแนกรายดา้น 

 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
จาํนวน 

(n = 181) 

ร้อยละ 

(100.00) 

1.  เพศ   

ชาย 87 48.10 

หญิง 94 51.90 

2.  อาย ุ   

48 ปี ลงมา    58 32.00 

49 – 61 ปี 67 37.00 

62 ปีขึ�นไป 56 30.90 

ตํ-าสุด 22 ปี   

สูงสุด 88 ปี   

เฉลี-ย 56.16 ปี   

3.  สถานภาพสมรส   

โสด 20 11.00 

สมรส/อยูด่ว้ยกนั 120 66.30 

หมา้ย/อยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่ 41 22.70 

4.  ระดบัการศึกษา      

ประถมศึกษา 114 63.00 

มธัยมศึกษา/เทียบเท่า      49 27.10 

อนุปริญญา/เทียบเท่า   10 5.50 

ปริญญาตรี/เทียบเท่า        8 4.40 
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ตาราง  2 (ต่อ) 
 

ขอ้มูลทั%วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
จาํนวน 

(n = 181) 

ร้อยละ 

(100.00) 

5.  อาชีพ   

รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ               11 6.10 

คา้ขาย      38 21.00 

เกษตรกร 94 51.90 

รับจา้งทั-วไป  38 21.00 

6.  รายได ้   

ตํ-ากวา่ 5000 บาท 61 33.70 

5,000 – 10,000 บาท 59 32.60 

10,000 บาทขึ�นไป 61 33.70 

ตํ-าสุด 1,500 บาท   

สูงสุด 40,000 บาท   

เฉลี-ย 9,694.48 บาท   

 

จากตาราง 2  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคลจาํแนกเป็นรายดา้น ปรากฏผลดงันี�  
ด้านเพศ  กลุ่มตวัอย่างเป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 51.90 และเพศชายคิดเป็นร้อยละ 

48.10 

ดา้นอาย ุกลุ่มตวัอยา่งมีอาย ุ49-61 ปี คิดเป็นร้อยละ 37.00 อายุ 48 ปี ลงมา คิดเป็นร้อยละ 
32.00 และอาย ุ61 ปีขึ�นไปคิดเป็นร้อยละ 30.00  

ดา้นสถานภาพสมรส กลุ่มตวัอยา่งที%สมรส/อยูด่ว้ยกนั คิดเป็นร้อยละ 66.30 รองลงมาคือ

กลุ่มตวัอย่างที%เป็น หมา้ย/อย่าร้าง/แยกกนัอยู่ คิดเป็นร้อยละ 22.70 และกลุ่มตวัอย่างที-เป็นโสด           
คิดเป็นร้อยละ 11.00 

ดา้นระดบัการศึกษา กลุ่มตวัอยา่งส่วนมาก มีระดบัการศึกษาประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
63.00 รองลงมามีระดบัการศึกษามธัยมศึกษา/เทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 27.10 มีการศึกษาอนุปริญญา/ 
เทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 5.50 และปริญญาตรี/เทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ  4.40 
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ดา้นอาชีพ กลุ่มตวัอยา่งประกอบอาชีพเกษตรกรมากที-สุด คิดเป็นร้อยละ 51.90 รองลงมา
มีอาชีพคา้ขายและอาชีพรับจา้งทั-วไป คิดเป็นร้อยละ 21.00 และรับราชการ/รัฐวสิาหกิจ ร้อยละ 6.10  
 ดา้นรายไดเ้ฉลี-ยต่อเดือน กลุ่มตวัอยา่งที-มีรายไดต้ ํ-ากวา่ 5,000 บาทและ10,000 บาทขึ�นไป
คิดเป็นร้อยละ 33.70 และกลุ่มตวัอยา่งที%มีรายไดร้ะหวา่ง 5,000-10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.60 

 

 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลระดับความสุข 

 ตอนที� 2  ระดบัสภาวะเกี%ยวกบัความสุข 
 

ตาราง  3 จาํนวน และค่าร้อยละของการปฏิบติัตนตามหลกัโลกิยธรรม ของพุทธศาสนิกชนในตาํบล

สีพยา จาํแนกตาม สภาวะเกี%ยวกบัความสุข  

 

สภาวะเกี%ยวกบัความสุข จาํนวน ร้อยละ  
     ระดบันอ้ย   49 27.10 

     ระดบัมาก   132     72.90 

รวม                 181 100.00 

 

จากตาราง 3 แสดงว่า สภาวะเกี%ยวกบัความสุขกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีสภาวะเกี%ยวกบั

ความสุข ระดบัมากคิดเป็นร้อยละ 72.90 มีสภาวะเกี%ยวกบัความสุขระดบันอ้ย คิดเป็นร้อยละ 27.10 
ดงัรายละเอียดในตาราง 

 

ตาราง 4  ค่าเฉลี-ย  ค่าเบี-ยงเบนมาตรฐาน ระดบัสภาวะเกี%ยวกบัความสุขจาํแนกเป็น รายดา้น 

 

สภาวะเกี%ยวกบัความสุข 
Χ    S.D. ระดบั ลาํดบั 

      การมีสุขภาวะ 3.93 .56 มาก 2 

      ครอบครัวอบอุ่น 3.96 .55 มาก 1 

      ชุมชนเขม้แขง็ 3.92  .64 มาก 3 

      เศรษฐกิจเขม้แขง็และเป็นธรรม 3.60 .57 มาก 6 

      สภาพแวดลอ้มและระบบนิเวศสมดุล 3.76 .61 นอ้ย 5 

      สังคมประชาธิปไตยที%มีธรรมาภิบาล 3.84 .57 มาก 4 

รวม 3.75 .50 มาก  
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จากตาราง 4  แสดงว่า ระดับสภาวะเกี%ยวกับความสุขแสดงว่าโดยรวมกลุ่มตัวอย่าง             
มีระดบัสภาวะเกี%ยวกบัความสุขในระดบัมาก (Χ = 3.75)   

เมื-อพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง มี ระดบัสภาวะเกี%ยวกบัความสุขใน ระดบัมาก 
เรียงลาํดบัจากมากไปน้อย 3 ลาํดบั คือ ครอบครัวอบอุ่น (Χ = 3.96) การมีสุขภาวะ (Χ = 3.93) 
ชุมชนเขม้แขง็ (Χ = 3.92)     

รองลงมา กลุ่มตวัอยา่งที-มีสภาวะเกี%ยวกบัความสุข เรียงลาํดบัจากนอ้ยไปมาก 3 ลาํดบัคือ 
เศรษฐกิจเขม้แข็งและเป็นธรรม (Χ = 3.60) สภาพแวดลอ้มและระบบนิเวศสมดุล (Χ = 3.76) และ
สังคมประชาธิปไตยที%มีธรรมาภิบาล (Χ = 3.84) ตามลาํดบั  

 

ตาราง 5 ค่าเฉลี-ย ค่าเบี-ยงเบนมาตรฐาน ระดบัสภาวะเกี%ยวกบัความสุขจาํแนกเป็นรายขอ้ 

 

สภาวะเกี%ยวกบัความสุข 
Χ    S.D. ระดบั ลาํดบั 

1. ท่านมีร่างกายที-แขง็แรงสมบูรณ์ 3.56 .71 มาก 7 

2. ท่านมีความสัมพนัธ์ที%ดีกบับุคคลอื%น 3.98 .86 มาก 2 

3. ท่านรู้เท่าทนัและปรับตวัต่อการเปลี-ยนแปลงได ้

    อยา่งรวดเร็ว 
3.58 .78 มาก 6 

4. สมาชิกในครอบครัวมีคุณภาพชีวติที-ดี 3.74 .80 มาก 3 

5. สมาชิกในครอบครัวท่านมีปฏิสัมพนัธ์ที-ดีต่อกนัเสมอ 4.01 .75 มาก 1 

6. ครอบครัวท่านดาํรงชีวติอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมั-นคง 3.71 .84 มาก 4 

7. ชุมชนท่านมีการรวมตวักนัอยา่งมั-นคง 3.48 .76 นอ้ย 10 

8. คนในชุมชนมีการช่วยเหลือเกื�อกลูกนั 3.45 .80 นอ้ย 11 

9. ท่านมีส่วนร่วมในการพฒันาความเป็นอยูข่องชุมชน 3.53 .98 นอ้ย 8 

10. ท่านมีความมั-นคงปลอดภยัในการทาํงาน 3.44 .87 นอ้ย 12 

11. ปัจจุบนัเศรษฐกิจของครอบครัวเป็นไปตามความตอ้งการ 3.35 .98 นอ้ย 16 

12. ปัจจุบนัราคาพืชผลทางเกษตรเป็นไปตามความตอ้งการ 3.20 .99 นอ้ย 18 

13. ชุมชนของท่านมีความปลอดภยัในชีวติแลทรัพยสิ์น  3.39 .88 นอ้ย 15 

14. ท่านมีความรู้สึกวา่ ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน 

      ของท่านมีอยู ่อยา่งเพียงพอ 
3.26 .80 นอ้ย 17 

15. ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนของท่านยงัคงความสมบูรณ์ 

      ไวไ้ด ้
.3.41 .83 นอ้ย 14 
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ตาราง  5 (ต่อ) 
 

สภาวะเกี%ยวกบัความสุข 
Χ    S.D. ระดบั ลาํดบั 

16. ท่านมีความสนใจในการเลือกตั�งทุกระดบั 3.69 .83 มาก 5 

17. ท่านมีความพึงพอใจในการบริหาร ของ อบต. 3.43 .87 นอ้ย 13 

18. คนในชุมชนอยูร่่วมกนัอยา่เป็นมิตร 3.50    .84  มาก 9 

รวม 3.49 .78 มาก  

 

จากตาราง 5 ค่าเฉลี-ย ค่าเบี-ยงเบนมาตรฐาน ระดบัสภาวะเกี%ยวกบัความสุขแสดงวา่โดยรวม 
กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัสภาวะเกี%ยวกบัความสุขในระดบัมาก (Χ = 3.49)   

เมื-อพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ กลุ่มตวัอย่าง มีระดบัสภาวะเกี%ยวกบัความสุขในระดบัมาก  
เรียงลาํดับจากมากไปน้อย 3 ลาํดับ คือ สมาชิกในครอบครัวท่านมีปฏิสัมพนัธ์ที-ดีต่อกันเสมอ        
(Χ = 4.01) ท่านมีความสัมพนัธ์ที%ดีกบับุคคลอื%น (Χ = 3.98) และสมาชิกในครอบครัวมีคุณภาพ
ชีวติที-ดี (Χ = 3.74)   
 รองลงมา กลุ่มตวัอย่างที-มีสภาวะเกี%ยวกบัความสุข เรียงลาํดบัจากน้อยไปมาก 3 ลาํดบั 
คือ ปัจจุบนัราคาพืชผลทางเกษตรเป็นไปตามความต้องการ ( Χ = 3.20) ท่านมีความรู้สึกว่า 
ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนของท่านมีอยู ่อย่างเพียงพอ (Χ = 3.26) และปัจจุบนัเศรษฐกิจของ
ครอบครัวเป็นไปตามความตอ้งการ (Χ = 3.35) ตามลาํดบั ดงัรายละเอียดในตาราง  
 

 ตอนที�  3  การปฏิบติัตนตามหลกัโลกิยธรรมของพุทธศาสนิกชน  
 

ตาราง 6 ค่าเฉลี-ย ค่าเบี-ยงเบนมาตรฐาน ระดบัการปฏิบติัตนตามหลกัโลกิยธรรมของพุทธศาสนิกชน 
ในตาํบลสีพยา อาํเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรีจาํแนกเป็นรายดา้น 

 

การปฏิบติัตนตามหลกัโลกิยธรรม 
Χ    S.D. ระดบั ลาํดบั 

สุขเกิดจากการมีทรัพย ์ 4.44 .674 ปานกลาง 2 

สุขเกิดจากการจ่ายบริโภค 4.16 .597 ปานกลาง 3 

สุขเกิดจากความไม่ตอ้งเป็นหนี�  4.08 .772 ปานกลาง 4 

สุขเกิดจากการประกอบการงานที- ปราศจากโทษ 4.64 .517 ปานกลาง 1 

รวม   4.33    .552  ปานกลาง  
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จากตาราง 6 ค่าเฉลี-ย ค่าเบี-ยงเบนมาตรฐาน ระดบัการปฏิบติัตนตามหลกัโลกิยธรรมของ
พุทธศาสนิกชนแสดงว่าโดยรวมกลุ่มตัวอย่างมีระดับการปฏิบัติตนตามหลักโลกิยธรรมของ
พุทธศาสนิกชนในระดบัปานกลาง (Χ = 4.33)   

เมื-อพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า กลุ่มตวัอยา่ง มีระดบัการปฏิบติัตนตามหลกัโลกิยธรรม
ของพุทธศาสนิกชนในระดบัสูงเรียงลาํดบัจากมากไปนอ้ย 3 ลาํดบัและ อนัดบัสุดทา้ย คือ สุขเกิด
จากการประกอบการงานที-ปราศจากโทษ (Χ = 4.64) สุขเกิดจากการมีทรัพย ์(Χ = 4.44) สุขเกิดจาก
การจ่ายบริโภค (Χ = 4.16) ลาํดบัสุดทา้ย สุขเกิดจากความไม่ตอ้งเป็นหนี�  (Χ = 4.08) ตามลาํดบั  ดงั
รายละเอียดในตาราง       
 

 การทดสอบสมมติฐานการวจัิย 
 ตอนที� 4 การทดสอบสมมติฐานการวจิยัการปฏิบติัตนตามหลกัโลกิยธรรมของพุทธศาสนิกชน 
ในตาํบลสีพยา อาํเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี  
 

ตาราง 7 ค่าเฉลี-ย ความเบี-ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบ ความแตกต่าง ของ การปฏิบติัตนตาม
หลกัโลกิยธรรม โดยภาพรวมและรายดา้นจาํแนกตามเพศ 

 

การปฏิบติัตนตามหลกัโลกิยธรรม 
เพศชาย                    เพศหญิง 

 

t 

   

     p 
( n = 87 ) ( n = 94) 

Χ  S.D.    Χ     S.D. 
สุขเกิดจากการมีทรัพย ์ 4.36 .704 4.52 .638 -1.68 .093 

สุขเกิดจากการจ่ายบริโภค 4.08 .590 4.24 .596 -1.82 .070 

สุขเกิดจากความไม่ตอ้งเป็นหนี�  3.97 .796 4.17 .741 -1.75 .081 

สุขเกิดจากการประกอบการงานที- 
ปราศจากโทษ 

4.59 .532 4.67 .503 -1.03 .300 

                     รวม                                                        4.25  .574  4.40  .522 -1.87 .062  

 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติที-ระดบั  .05     
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จากตาราง 7  ผลวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบความแตกต่าง ของการปฏิบติัตนตามหลกั 
โลกิยธรรมของพุทธศาสนิกชนที-มีเพศต่างกัน พบว่า กลุ่มตวัอย่างในเขตพื�นที-ในตาํบลสีพยา 
โดยรวมที-มีเพศต่างกนัมีการปฏิบติัตนตามหลกัโลกิยธรรมไม่แตกต่างกนั  
 เมื-อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าสุขเกิดจากการมีทรัพย ์สุขเกิดจากการจ่ายบริโภคสุขเกิดจาก
ความไม่ตอ้งเป็นหนี�  สุขเกิดจากการประกอบการงานที-ปราศจากโทษ ของพุทธศาสนิกชนที-มี           
เพศต่างกนั จะมีการปฏิบติัตนตามหลกัโลกิยธรรม ไม่แตกต่างกนั  
  

ตาราง  8  แสดงความแปรปรวนของค่าเฉลี-ย การปฏิบติัตนตามหลกัโลกิยธรรมของพุทธศาสนิกชน 
ของคนในตาํบลสีพยา โดยภาพรวมและรายดา้นจาํแนกตามอาย ุ

 

การปฏิบติัตนตามหลกั 

โลกิยธรรม 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F p 

สุขเกิดจากการมีทรัพย ์ ระหวา่งกลุ่ม 2.635 2 1.318 2.963 .054 

 ภายในกลุ่ม 79.155 178 .445   

 รวม 81.790 180    

สุขเกิดจากการจ่ายบริโภค ระหวา่งกลุ่ม .140 2 .070 .194 .824 

 ภายในกลุ่ม 63.992 178 .360   

 รวม 64.131 180    

สุขเกิดจากความไม่ตอ้งเป็นหนี�  ระหวา่งกลุ่ม .333 2 .166 .277 .759 

   ภายในกลุ่ม 107.029 178 .601   

 รวม 107.362 180    

สุขเกิดจากการประกอบ  ระหวา่งกลุ่ม 3.551 2 1.775 7.085 .001* 

การงานที-ปราศจากโทษ ภายในกลุ่ม 44.605 178 .251   

 รวม 48.156 180    

รวม ระหวา่งกลุ่ม 1.221 2 .610 2.028 .135 

 ภายในกลุ่ม 53.569 178 .301   

 รวม 54.790 180    

 

จากตาราง  8  ผลวเิคราะห์ความแปรปรวนพบวา่  การปฏิบติัตนตามหลกัโลกิยธรรมของ
พุทธศาสนิกชน ที-มีอายตุ่างกนั มีการปฏิบติัตนตามหลกัโลกิยธรรมโดยรวมไม่แตกต่างกนั  
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เมื-อพิจารณาเป็นรายดา้น  พบวา่  การปฏิบติัตนตามหลกัโลกิยธรรมของพุทธศาสนิกชน 
ที-มีอายุต่างกัน มีการปฏิบติัตนตามหลกัโลกิยธรรมใน  ด้านสุขเกิดจากการมีทรัพย์ สุขเกิดจาก         
การจ่ายบริโภค สุขเกิดจากความไม่ตอ้งเป็นหนี�  ไม่แตกต่างกนั  

  
ตาราง 9 แสดงความแปรปรวนของค่าเฉลี-ย การปฏิบติัตนตามหลกัโลกิยธรรมของพุทธศาสนิกชน 

ของคนในตาํบลสีพยา โดยภาพรวม และรายดา้น จาํแนกตามสถานภาพสมรส                 
 

การปฏิบติัตนตามหลกั 

โลกิยธรรม 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F p 

สุขเกิดจากการมีทรัพย ์ ระหวา่งกลุ่ม 1.350 2 .675 1.494 .227 

 ภายในกลุ่ม 80.440 178 .452   

 รวม 81.790 180    

สุขเกิดจากการจ่ายบริโภค ระหวา่งกลุ่ม .734 2 .367 1.030 .359 

 ภายในกลุ่ม 63.398 178 .356   

 รวม 64.131 180    

สุขเกิดจากความไม่ตอ้งเป็นหนี�  ระหวา่งกลุ่ม 2.254 2 1.127 1.908 .151 

   ภายในกลุ่ม 105.108 178 .590   

 รวม 107.362 180    

สุขเกิดจากการประกอบ  ระหวา่งกลุ่ม .619 2 .310 1.159 .316 

การงานที-ปราศจากโทษ ภายในกลุ่ม 47.537 178 .267   

 รวม 48.156 180    

รวม ระหวา่งกลุ่ม 1.045 2 .522 1.730 .180 

 ภายในกลุ่ม 53.745 178 .302   

 รวม 54.790 180    

 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติที-ระดบั  .05      
 

 จากตาราง 9 ผลวิเคราะห์ความแปรปรวนพบว่า การปฏิบติัตนตามหลกัโลกิยธรรมของ
พุทธศาสนิกชน ที-มีสถานภาพสมรส ต่างกนั มีการปฏิบติัตนตามหลกัโลกิยธรรมโดยรวมไม่แตกต่างกนั 
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 เมื-อพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ การปฏิบติัตนตามหลกัโลกิยธรรมของพุทธศาสนิกชน   
ที-มีสถานภาพสมรส ต่างกนั การปฏิบติัตนตามหลกัโลกิยธรรมใน ดา้นสุขเกิดจากการมีทรัพย ์ดา้นสุข
เกิดจากการจ่ายบริโภค ดา้นสุขเกิดจากความไม่ตอ้งเป็นหนี�  ดา้นสุขเกิดจากการประกอบการงาน    
ที-ปราศจากโทษ ไม่แตกต่างกนั   
 

ตาราง 10 แสดงความแปรปรวนของค่าเฉลี%ยการปฏิบติัตนตามหลกัโลกิยธรรมของพุทธศาสนิกชน 
ของคนในตาํบลสีพยา โดยภาพรวม และรายดา้น จาํแนกตามระดบัการศึกษา 

 

การปฏิบติัตนตามหลกั 

โลกิยธรรม 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F p 

สุขเกิดจากการมีทรัพย ์ ระหวา่งกลุ่ม 1.508 3 .503 1.108 .347 

 ภายในกลุ่ม 80.282 177 .454   

 รวม 81.790 180    

สุขเกิดจากการจ่ายบริโภค ระหวา่งกลุ่ม 2.159 3 .720 2.055 .108 

 ภายในกลุ่ม 61.973 177 .350   

 รวม 64.131 180    

สุขเกิดจากความไม่ตอ้งเป็นหนี�  ระหวา่งกลุ่ม 2.935 3 .978 1.658 .178 

   ภายในกลุ่ม 104.427 177 .590   

 รวม 107.362 180    

  สุขเกิดจากการประกอบ  ระหวา่งกลุ่ม .173 3 .058 .213 .887 

  การงานที-ปราศจากโทษ ภายในกลุ่ม 47.983 177 .271   

 รวม 48.156 180    

รวม ระหวา่งกลุ่ม 1.142 3 .381 1.256 .291 

 ภายในกลุ่ม 53.648 177 .303   

 รวม 54.790 180    

 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติที-ระดบั  .05      
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จากตาราง 10 ผลวเิคราะห์ ความแปรปรวน พบวา่ การปฏิบติัตนตามหลกัโลกิยธรรมของ
พุทธศาสนิกชน ที-มีระดบัการศึกษาต่างกนัมีการปฏิบติัตนตามหลกัโลกิยธรรมโดยรวม ไม่แตกต่างกนั  

เมื-อพิจารณาเป็นรายดา้น  พบวา่  การปฏิบติัตนตามหลกัโลกิยธรรมของพุทธศาสนิกชน
ที-มีระดบัการศึกษาต่างกนั มีการปฏิบติัตนตามหลักโลกิยธรรมใน ด้านสุขเกิดจากการมีทรัพย ์       
ด้านสุขเกิดจากการจ่ายบริโภค ด้านสุขเกิดจากความไม่ต้องเป็นหนี�  ด้านสุขเกิดจากการ
ประกอบการงานที-ปราศจากโทษ ไม่แตกต่างกนั ดงัรายละเอียดในตาราง 

 

ตาราง 11 แสดงความแปรปรวนของค่าเฉลี%ย การปฏิบติัตนตามหลกัโลกิยธรรมของพุทธศาสนิกชน 
ของคนในตาํบลสีพยา โดยรวมและรายดา้น จาํแนกตามอาชีพ 

 

การปฏิบติัตนตามหลกั 

โลกิยธรรม 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F p 

สุขเกิดจากการมีทรัพย ์ ระหวา่งกลุ่ม .631 3 .210 .459 .712 

 ภายในกลุ่ม 81.159 177 .459   

 รวม 81.790 180    

สุขเกิดจากการจ่ายบริโภค ระหวา่งกลุ่ม 1.252 3 .417 1.175 .321 

 ภายในกลุ่ม 62.879 177 .355   

 รวม 64.131 180    

สุขเกิดจากความไม่ตอ้งเป็นหนี�  ระหวา่งกลุ่ม .857 3 .286 .475 .700 

   ภายในกลุ่ม 106.504 177 .602   

 รวม 107.362 180    

สุขเกิดจากการประกอบ  ระหวา่งกลุ่ม .712 3 .237 .886 .450 

การงานที-ปราศจากโทษ ภายในกลุ่ม 47.444 177 .268   

 รวม 48.156 180    

รวม ระหวา่งกลุ่ม .347 3 .116 .377 .770 

 ภายในกลุ่ม 54.442 177 .308   

 รวม 54.790 180    

 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติที-ระดบั  .05      
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จากตาราง 11 ผลวเิคราะห์ ความแปรปรวน พบวา่ การปฏิบติัตนตามหลกัโลกิยธรรมของ
พุทธศาสนิกชน ที-มีอาชีพต่างกนั มีการปฏิบติัตนตามหลกัโลกิยธรรมโดยรวมไม่แตกต่างกนั  

เมื-อพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ การปฏิบติัตนตามหลกัโลกิยธรรมของพุทธศาสนิกชน       
ที-มีอาชีพต่างกนั มีการปฏิบติัตนตามหลกัโลกิยธรรมใน ดา้นสุขเกิดจากการมีทรัพย ์ดา้นสุขเกิดจาก
การจ่ายบริโภค ดา้นสุขเกิดจากความไม่ตอ้งเป็นหนี�  ดา้นสุขเกิดจากการประกอบการงานที-ปราศจากโทษ 
ไม่แตกต่างกนั ดงัรายละเอียดในตาราง 
 

ตาราง  12  แสดงความแปรปรวนของค่าเฉลี-ย การปฏิบติัตนตามหลกัโลกิยธรรมของพุทธศาสนิกชน 
ของคนในตาํบลสีพยา โดยภาพรวม และรายด้าน จาํแนกตามรายได้ของครอบครัวโดยเฉลี-ย      
ต่อเดือน 

 

การปฏิบติัตนตามหลกั 

โลกิยธรรม 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F p 

สุขเกิดจากการมีทรัพย ์ ระหวา่งกลุ่ม 3.244 2 1.622 3.676 .027* 

 ภายในกลุ่ม 78.546 178 .441   

 รวม 81.790 180    

สุขเกิดจากการจ่ายบริโภค ระหวา่งกลุ่ม .878 2 .439 1.235 .293 

 ภายในกลุ่ม 63.254 178 .355   

 รวม 64.131 180    

สุขเกิดจากความไม่ตอ้งเป็นหนี�  ระหวา่งกลุ่ม 8.621 2 4.310 7.770 .001* 

 ภายในกลุ่ม 98.741 178 .555   

 รวม 107.362 180    

สุขเกิดจากการประกอบ  ระหวา่งกลุ่ม 1.341 2 .671 2.550 .081 

การงานที-ปราศจากโทษ ภายในกลุ่ม 46.815 178 .263   

 รวม 48.156 180    

รวม ระหวา่งกลุ่ม 2.877 2 1.438 4.932 .008* 

 ภายในกลุ่ม 51.913 178 .292   

 รวม 54.790 180    

* มีนยัสาํคญัทางสถิติที-ระดบั  .05      



 65

จากตาราง 12  ผลวิเคราะห์ความแปรปรวนพบว่าการปฏิบติัตนตามหลักโลกิยธรรม        
ของพุทธศาสนิกชน ที-มีรายไดข้องครอบครัวโดยเฉลี-ยต่อเดือนต่างกนั มีการปฏิบติัตนตามหลกั      
โลกิยธรรมโดยรวมมี ความแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที-ระดบั .05   

เมื-อพิจารณาเป็นรายดา้น  พบวา่  การปฏิบติัตนตามหลกัโลกิยธรรมของพุทธศาสนิกชน 
ที-มีรายไดข้องครอบครัวโดยเฉลี-ยต่อเดือนต่างกนั มีการปฏิบติัตนตามหลกัโลกิยธรรมใน ดา้นสุข
เกิดจากการจ่ายบริโภค สุขเกิดจากการประกอบการงานที-ปราศจากโทษ ไม่แตกต่างกนั ส่วนสุขเกิด
จากการมีทรัพย ์ สุขเกิดจากความไม่ตอ้งเป็นหนี�   มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ        
ที-ระดับ .05 ดงันั�น จึงต้องทาํการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’)            
ดงัรายละเอียดในตาราง 

  
ตาราง 13 แสดงการทดสอบเป็นรายคู่ของ การปฏิบติัตนตามหลกัโลกิยธรรมของพุทธศาสนิกชน 

โดยรวมจาํแนกตาม รายไดข้องครอบครัวโดยเฉลี-ยต่อเดือน  
 

การปฏิบติัตนตาม
หลกัโลกิยธรรม 

 ตํ-ากวา่ 5000 บาท  5000 – 10000 บาท 10000 บาทขึ�นไป 

 
Χ  4.27 4.51 4.21 

      ต ํ-ากวา่ 5,000 บาท  - -.24 .06 

      5,000 – 10,000 บาท   - .29* 

     10,000 บาทขึ�นไป    - 

  
* มีนยัสาํคญัทางสถิติที-ระดบั  .05 

 

จากตาราง 13 แสดงว่า เมื-อเปรียบเทียบค่าเฉลี-ยการปฏิบติัตนตามหลกัโลกิยธรรมของ
พุทธศาสนิกชนโดยรวม เป็นรายคู่  จาํแนกตามรายได้ของครอบครัวโดยเฉลี-ยต่อเดือน พบว่า            
มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที-ระดบั .05 จาํนวน 2 คู่ ไดแ้ก่ คู่ที- 1 5,000 – 10,000 บาท
กบั 10,000 บาทขึ�นไป   
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ตาราง 14 แสดงการทดสอบเป็นรายคู่ของ การปฏิบติัตนตามหลกัโลกิยธรรมของพุทธศาสนิกชน 
ดา้นสุขเกิดจากการมีทรัพย ์จาํแนกตาม รายไดข้องครอบครัวโดยเฉลี-ยต่อเดือน  

 

การปฏิบติัตนตาหลกั  ตํ-ากวา่ 5,000 บาท  5,000 – 10,000 บาท 10,000 บาทขึ�นไป 

โลกิยธรรม 
Χ  4.42 4.62 4.30 

      ต ํ-ากวา่ 5,000 บาท  - -.20 .13 

      5,000 – 10,000 บาท  .20 - .33* 

     10,000 บาทขึ�นไป    - 
  

* มีนยัสาํคญัทางสถิติที-ระดบั  .05 
 

จากตาราง 14 แสดงว่า เมื-อเปรียบเทียบค่าเฉลี-ยการปฏิบติัตนตามหลกัโลกิยธรรมของ
พุทธศาสนิกชน ดา้นสุขเกิดจากการมีทรัพย ์เป็นรายคู่ จาํแนกตามรายไดข้องครอบครัวโดยเฉลี-ย  
ต่อเดือน พบว่า มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที-ระดบั .05 จาํนวน 1 คู่ ไดแ้ก่ คู่ที- 1 

5,000 – 10,000 บาทกบั 10,000 บาทขึ�นไป   
 

ตาราง 15  แสดงการทดสอบเป็นรายคู่ของ การปฏิบติัตนตามหลกัโลกิยธรรมของพุทธศาสนิกชน 
สุขเกิดจากความไม่ตอ้งเป็นหนี�  จาํแนกตาม รายไดข้องครอบครัวโดยเฉลี-ยต่อเดือน  

 

การปฏิบติัตนตามหลกั  ตํ-ากวา่ 5,000 บาท  5,000 – 10,000 บาท 10,000 บาทขึ�นไป 

โลกิยธรรม 
Χ  3.95 4.39 3.90 

      ต ํ-ากวา่ 5,000 บาท   -.44* .05 

      5,000 – 10,000 บาท     

     10,000 บาทขึ�นไป     
  

* มีนยัสาํคญัทางสถิติที-ระดบั  .05 
 

จากตาราง 15 แสดงว่า เมื-อเปรียบเทียบค่าเฉลี-ยการปฏิบติัตนตามหลกัโลกิยธรรมของ
พุทธศาสนิกชน สุขเกิดจากความไม่ตอ้งเป็นหนี�  เป็นรายคู่ จาํแนกตามรายไดข้องครอบครัวโดย
เฉลี-ยต่อเดือน พบว่า มีความแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ ที-ระดบั .05 จาํนวน 4 คู่ ไดแ้ก่    
คู่ที- 1 ตํ-ากวา่ 5,000 บาท กบั 5,000 – 10,000 บาท   
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ตาราง 16  ค่าเฉลี%ย ความเบี-ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบ ความแตกต่าง ของ การปฏิบติัตนตาม
หลกัโลกิยธรรมโดยภาพรวมและรายดา้น  จาํแนกตามสภาวะเกี-ยวกบัความสุข 

 

การปฏิบติัตนตามหลกั 

โลกิยธรรม 

นอ้ย                   มาก 
 

t 

   

     p 
( n = 49 ) ( n = 132) 

Χ  S.D.    Χ     S.D. 
สุขเกิดจากการมีทรัพย ์ 4.28 .085 4.51 .060 -1.782 0.0780 

สุขเกิดจากการจ่ายบริโภค 4.03 .074 4.21 .054 -1.332 0.1850 

สุขเกิดจากความไม่ตอ้งเป็นหนี�  4.03 .069 4.09 .075 -3.569 0.001* 

สุขเกิดจากการประกอบการ
งานที-ปราศจากโทษ 

4.37 .091 4.73 .037 

-1.758 0.0810 

                     รวม                                                        4.18 .062 4.38 .051 -2.657 0.009* 

 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติที-ระดบั  .05     

 

จากตาราง 16 ผลวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่าง ของการปฏิบติัตนตาม
หลกัโลกิยธรรมของพุทธศาสนิกชนที-มีสภาวะเกี-ยวกบัความสุขต่างกนั  พบวา่  กลุ่มตวัอยา่งในเขต
พื�นที-ในตาํบลสีพยา โดยรวมที-มีสภาวะเกี-ยวกบัความสุขต่างกนัมีการปฏิบติัตนตามหลกัโลกิยธรรม
มีความแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ที-ระดบั  .05   
 เมื-อพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ พุทธศานิกชนที-มีภาวะเกี-ยวกบัความสุขดา้น สุขเกิดจาก
ความไม่ตอ้งเป็นหนี�  ต่างกนั จะมีการปฏิบติัตนตามหลกัโลกิยธรรม ไม่แตกต่างกนั ส่วนสุขเกิดจาก
การมีทรัพย ์สุขเกิดจากการจ่ายบริโภค สุขเกิดจากการประกอบการงานที-ปราศจากโทษ มีความ
คิดเห็นเกี-ยวกับความสุขต่างกันมีความสุข ไม่ต่างกัน จะมีการปฏิบติัตนตามหลักโลกิยธรรม           
ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ที-ระดบั  .05   
  

    




