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บทคดัย่อ 
 

 การวิจัยครั: งนี:   มีว ัตถุประสงค์เพื%อศึกษาระดับความกตัญ>ูกตเวทีของนักเรียน              
ชั: นมัธยมศึกษา  โรงเรียนวัดเขาสุกิม จังหวัดจันทบุรี  และเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคล             
ปัจจยัดา้นครอบครัวกบัความกตญั>ูกตเวทีของนกัเรียนชั:นมธัยมศึกษา โรงเรียนมธัยมวดัเขาสุกิม 
จงัหวดัจนัทบุรี  กลุ่มตวัอย่างที%ใช้ในการวิจยัครั: งนี:   ได้แก่  นักเรียนชั:นมัธยมศึกษา โรงเรียน
มธัยมศึกษาวดัเขาสุกิม จงัหวดัจนัทบุรี ปีการศึกษา 2555  จาํนวน  147 คน  เครื%องมือที%ใช้ในการ
วจิยั     เป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ (Check List)  3  ตวัเลือกและเป็นแบบมาตราส่วนประเมิน
ค่า (Rating Scale)  มีมาตรวดั 5 ระดบั ค่าความเชื%อมั%นทั:งฉบบัมีค่าเท่ากบั 0.89  สถิติที%ใช้ไดแ้ก่              
ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี%ย  ส่วนเบี%ยงเบนมาตรฐาน  การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)    
และเมื%อพบความแตกต่างอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ  ตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่  โดยใช ้     

วธีิการตรวจสอบความแตกต่างของเชฟเฟ่ (Scheffe′) 
 ผลการวิจยัพบว่า  1) ความกตญั>ูกตเวทีของนักเรียนชั:นมธัยมศึกษา โรงเรียนมธัยม     
วดัเขาสุกิม จงัหวดัจนัทบุรี  โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก  เมื%อพิจารณาเป็นรายดา้นโดยเรียง
ตามค่าเฉลี%ยจากมากไปหาน้อย  คือ  ดา้นความกตญั>ูกตเวทีต่อบุคคล  ดา้นความกตญั>ูกตเวที     
ต่อสถาบัน  2) เปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคล  การปฏิบติัตนเป็นแบบอย่าง         
ของผูป้กครอง  และสัมพนัธภาพภายในครอบครัว  พบวา่  นกัเรียนชั:นมธัยมศึกษาที%มีการปฏิบติัตน
เป็นแบบอย่างของผูป้กครองต่างกันมีความกตญั>ูกตเวทีแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ        
ที%ระดับ .05  ส่วนนักเรียนที%มีอาชีพของผูป้กครอง  ประเภทของครอบครัว  การไปวดัทาํบุญ        
การรักษาศีล 5  การนั%งสมาธิ  และสัมพนัธภาพภายในครอบครัวต่างกันมีความกตญั>ูกตเวที         
ไม่แตกต่างกนั 
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Abstract 

 

 The objective of this research were 1) to study the level of gratitude shown in high 

school students in Wat Khaosukim School in Chanthaburi and  2) to compare personal and family 

factors influencing the gratitude level of high school students in Wat Khaosukim School.  The 

research populations were the 147 high school students in Wat Khaosukim School in the 

academic year of  2012.  The research instruments were a three-multiple-choice questionnaire 

with the rating scale at 5 and the reliability level of  0.89.  The descriptive statistics were 

frequency, mean, standards deviation, one way analysis of variance and Scheffe′s test.  

 The findings were as follows 1) generally, the results were shown at the high level.  

The first highest aspect was the gratitude to benefactors and the gratitude to institutes  2) the 

comparative results of personal factors, role models of parents and family relationship were found 

as well.  The different role model of parents could influence the different level of the gratitude 

level with the .05 significance level.  The high school students whose parents held the 5 percepts, 

practiced meditation and showed good family relationship had no different gratitude level. 

 

 




