
บทที�  4 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลเกี�ยวกบัความกตญั�ูกตเวทีของนักเรียนชั�นมธัยมศึกษา โรงเรียน

มธัยมวดัเขาสุกิม จงัหวดัจนัทบุรี ผูว้จิยัขอเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลตามลาํดบั ดงันี�  
 1. สัญลกัษณ์ที�ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 2. การนาํเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 3. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 
สัญลกัษณ์ที�ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลความหมายของการวิเคราะห์ในครั� งนี�  เพื�อให้เกิด     

ความเขา้ใจที�ตรงกนั ผูว้จิยัไดก้าํหนดสัญลกัษณ์ดงัต่อไปนี�  

 X   แทน ค่าคะแนนเฉลี�ย 

 S.D. แทน ค่าความเบี�ยงเบนมาตรฐาน 

 n  แทน จาํนวนคนในกลุ่มตวัอยา่ง 

 p  แทน ความน่าจะเป็นของค่าสถิติ 

 F  แทน ค่าสถิติเปรียบเทียบค่าความแปรปรวน 

 MS  แทน ค่า Mean Squares 

 SS  แทน ค่า Sum of Squares 

 df  แทน ค่า Degree of Freedom 

 *  แทน ความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05  

 
การเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวจิยัครั� งนี�  ผูว้จิยัไดน้าํเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลตามลาํดบัขั�นตอนดงัต่อไปนี�  
 ตอนที� 1  ปัจจยัส่วนบุคคล วเิคราะห์ดว้ยสถิติเชิงพรรณนา โดยการวิเคราะห์หาค่าความถี� 
และค่าร้อยละ 
 ตอนที� 2  ความกตญั�ูกตเวทีต่อบุคคล และต่อสถาบนั วเิคราะห์ดว้ยสถิติเชิงพรรณนา 
โดยการวิเคราะห์หาค่าเฉลี�ยและค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน 
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 ตอนที� 3  ปัจจยัดา้นครอบครัวเกี�ยวกบัการปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างของผูป้กครอง และ   
สัมพนัธภาพภายในครอบครัว วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา โดยการวิเคราะห์หาค่าเฉลี�ย 
และค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน 
 ตอนที� 4  เปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคล การปฏิบติัตนเป็นแบบอย่าง
ของผูป้กครอง และสัมพนัธภาพภายในครอบครัว กบัความกตญั�ูกตเวที วิเคราะห์โดยการทดสอบ

ความแตกต่างดว้ยค่า F-test  และความแตกต่างรายคู่ดว้ยวธีิของ Scheffe′  
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ตอนที� 1  ปัจจยัส่วนบุคคล วิเคราะห์ดว้ยสถิติเชิงพรรณนาโดยการวิเคราะห์หาค่าความถี� 
และค่าร้อยละ รายละเอียดดงัตาราง 1 

  
ตาราง 1  จาํนวนและร้อยละของปัจจยัส่วนบุคคล จาํแนกเป็นรายดา้น 
 

ปัจจยัส่วนบุคคล จาํนวน (n = 147) ร้อยละ (100.00) 
1. อาชีพของผูป้กครอง   

เกษตรกรรม 92 62.58 
รับจา้งเอกชน 28 19.05 
คา้ขายหรือธุรกิจส่วนตวั 24 16.33 
รับราชการ 2 1.36 
อื�น ๆ  1 0.68 

2. ประเภทของครอบครัว   
อาศยัอยูก่บับิดาและมารดา 72 48.99 
อาศยัอยูก่บัญาติ 38 25.85 
อาศยัอยูก่บับิดาหรือมารดา 32 21.77 
อาศยัอยูก่บัพี�หรือนอ้ง 3 2.04 
อาศยัอยูก่บับุคคลอื�นที�ไม่ไดเ้ป็นญาติ 2 1.36 

3. การไปวดัทาํบุญ   
ไปทุกวนัเทศกาลทางศาสนา 51 34.70 
ไปทุกวนัพระ 45 30.61 
ไปทุกวนัพระใหญ่ 45 30.61 
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ตาราง 1  (ต่อ) 
 

ปัจจยัส่วนบุคคล จาํนวน (n = 147) ร้อยละ (100.00) 
ไม่เคยไป 5 3.40 
ไปทุกวนั 1 0.68 

4. การรักษาศีล 5   
ไม่เคยรักษาศีล 50 34.01 
รักษาศีลทุกวนัเทศกาลทางศาสนา 31 21.09 
รักษาศีลทุกวนัพระใหญ่ 29 19.73 
รักษาศีลทุกวนัพระ 26 17.69 
รักษาศีลทุกวนั 11 7.48 

5. การนั�งสมาธิ   
ไม่เคยนั�งสมาธิ 79 53.75 
นั�งสมาธิทุกวนัเทศกาลทางศาสนา 30 20.41 
นั�งสมาธิทุกวนัพระ 18 12.24 
นั�งสมาธิทุกวนัพระใหญ่ 12 8.16 
นั�งสมาธิทุกวนั 8 5.44 

 
จากตาราง 1  ผลการวเิคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคล จาํแนกเป็นรายดา้น ปรากฏผลดงันี�  
ด้านอาชีพของผูป้กครอง พบว่า นักเรียนชั�นมธัยมศึกษามากกว่าครึ� ง ร้อยละ 62.58           

มีผูป้กครองประกอบอาชีพเกษตรกรรม รองลงมา มีอาชีพรับจา้งเอกชน ร้อยละ 19.05 และคา้ขาย
หรือธุรกิจส่วนตวั ร้อยละ 16.33 

ด้านประเภทของครอบครัว พบว่า นักเรียนชั� นมธัยมศึกษาเกือบครึ� ง ร้อยละ 49.99      
อาศยัอยู่กบับิดาและมารดา  รองลงมา อาศยัอยู่กบัญาติ ร้อยละ 25.85 และอาศยัอยู่กบับิดาหรือ
มารดา ร้อยละ 21.77  

ด้านการไปวดัทาํบุญ พบว่า นักเรียนชั�นมธัยมศึกษามากกว่าหนึ� งในสี�  ร้อยละ 34.70      
ไปวดัทาํบุญทุกวนัเทศกาลทางศาสนา รองลงมา ไปทุกวนัพระ ร้อยละ 30.61 และไปทุกวนัพระใหญ่ 
ร้อยละ 30.61 

ดา้นการรักษาศีล 5 พบวา่ นกัเรียนชั�นมธัยมศึกษามากกวา่หนึ�งในสี�  ร้อยละ 34.01 ไม่เคย
รักษาศีล 5 รองลงมา รักษาศีลทุกวนัเทศกาลทางศาสนา ร้อยละ 21.09 และรักษาศีลทุกวนัพระใหญ่ 
ร้อยละ 19.73 
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ดา้นการนั�งสมาธิ พบวา่ นกัเรียนชั�นมธัยมศึกษามากกวา่ครึ� ง ร้อยละ 53.75 ไม่เคยนั�งสมาธิ 
รองลงมา นั�งสมาธิทุกวนัเทศกาลทางศาสนา ร้อยละ 20.41 และนั�งสมาธิทุกวนัพระ ร้อยละ 12.24  

 
 ตอนที� 2  ความกตญั�ูกตเวทีต่อบุคคล และต่อสถาบนั วิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา
โดยการวเิคราะห์หาค่าเฉลี�ย และค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน 
 
ตาราง 2  ค่าเฉลี�ย  ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน และระดบัความกตญั�ูกตเวทีของนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษา  

โรงเรียนวดัเขาสุกิม   
 

ภาพรวม 
(n=147) 

X  S.D. ระดบั ลาํดบั 
ความกตญั�ูกตเวทีต่อบุคคล 3.78 0.34 มาก 2 
ความกตญั�ูกตเวทีต่อสถาบนั 3.82 0.40 มาก 1 

รวม 3.80 0.25 มาก  

 
 จากตาราง 2  ผลการวิเคราะห์ระดบัความกตญั�ูกตเวที พบว่า นกัเรียนชั�นมธัยมศึกษา 
โรงเรียนวดัเขาสุกิม  มีความกตญั�ูกตเวทีในภาพรวมในระดบัมาก ( X  = 3.80)  เมื�อพิจารณา      
เป็นรายด้านพบว่า  ทุกด้านอยู่ในระดับมาก  โดยเรียงลาํดับค่าเฉลี�ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี�     
ความกตญั�ูกตเวทีต่อสถาบนั ( X  = 3.82)  ความกตญั�ูกตเวทีต่อบุคคล ( X  = 3.78)   
 

ตาราง 3  ค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน และระดับความกตญั�ูกตเวทีต่อบุคคลของนักเรียน        
ชั�นมธัยมศึกษา  โรงเรียนวดัเขาสุกิม จาํแนกเป็นรายขอ้ 

 

ความกตญั�ูกตเวทีต่อบุคคล 
(n=147) 

X  S.D. ระดบั ลาํดบั 
1. ในวนัขึ�นปีใหม่นกัเรียนพากนัไปอวยพรใหก้บั        

ครูประจาํชั�น   3.66 0.62 มาก 6 
2. เชื�อฟังคาํสั�งสอนของบิดามารดา 3.90 0.75 มาก 4 
3. ดูแลมารดาบิดาเมื�อท่านเจ็บป่วย 3.95 0.84 มาก 3 
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ตาราง 3  (ต่อ) 
 

ความกตญั�ูกตเวทีต่อบุคคล 
(n=147) 

X  S.D. ระดบั ลาํดบั 

5. ใหข้องขวญัแก่มารดาบิดาในโอกาสพิเศษ เช่น        

วนัขึ�นปีใหม่ วนัสงกรานต ์วนัพอ่วนัแม่ เป็นตน้ 4.43 0.55 มาก 1 

6. ช่วยคุณครูถือของ อุปกรณ์การเรียน เมื�อเห็นท่าน    

ถือของหนกั 3.76 0.59 มาก 7 

7. เป็นคนมีนิสัยมธัยสัถ ์รู้จกัใชเ้งินในสิ�งที�จาํเป็น 3.33 0.62 ปานกลาง 10 

8. ช่วยมารดาบิดาทาํงานโดยไม่ตอ้งเรียกใช ้ 3.54 0.66 มาก 8 

9. พดูคุยกบัมารดาบิดาดว้ยกิริยามารยาทสุภาพเรียบร้อย 3.41 0.49 ปานกลาง 9 

10. กล่าวคาํขอบคุณทุกครั� งเมื�อมีผูใ้หค้วามช่วยเหลือ 

หรือใหสิ้�งของ 3.80 0.44 มาก 5 

รวม 3.78 0.34 มาก  

 

 จากตาราง 3 ผลการวเิคราะห์ค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน และระดบัความกตญั�ูกตเวที

ต่อบุคคล พบว่า นกัเรียนชั�นมธัยมศึกษา โรงเรียนวดัเขาสุกิม มีความกตญั�ูกตเวทีต่อบุคคลโดยรวม    

ในระดบัมาก ( X = 3.78)  และเมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่  ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมาก  ยกเวน้เป็น

คนมีนิสัยมธัยสัถ์ รู้จกัใชเ้งินในสิ�งที�จาํเป็นและพูดคุยกบัมารดาบิดาดว้ยกิริยามารยาทสุภาพเรียบร้อย  

อยูใ่นระดบัปานกลาง  โดยเรียงลาํดบัจากมากไปนอ้ยสามลาํดบัแรก ไดแ้ก่  ให้ของขวญัแก่มารดา

บิดาในโอกาสพิเศษ เช่น วนัขึ�นปีใหม่ วนัสงกรานต์ วนัพ่อวนัแม่ เป็นตน้ ( X = 4.43)  รดนํ� าญาติ     

ผูใ้หญ่ในวนัสงกรานต ์( X = 4.05)  ดูแลมารดาบิดาเมื�อท่านเจบ็ป่วย ( X = 3.95)   
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ตาราง 4  ค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน และระดบัความกตญั�ูกตเวทีต่อสถาบนัของนักเรียน      
ชั�นมธัยมศึกษา  โรงเรียนวดัเขาสุกิม จาํแนกเป็นรายขอ้ 

 

ความกตญั�ูกตเวทีต่อสถาบนั 
(n=147) 

X  S.D. ระดบั ลาํดบั 
1. ช่วยเหลือจดัเตรียมงานของวดั หมู่บา้น เมื�อมีการ

จดังานต่าง ๆ   3.99 0.61 มาก 2 
2. อาสาช่วยเหลืองานโรงเรียน เช่น ปลูกตน้ไมร้อบ ๆ 

รั� วโรงเรียน 4.01 0.61 มาก 1 
3. ยกมือไหว ้เมื�อเจอพระภิกษุเคยสั�งสอนเรามา 3.93 0.79 มาก 3 

4. ช่วยเหลือบาํเพญ็ประโยชน์เนื�องในวนัสาํคญัเช่น 

ช่วย ขดุคลองระบายนํ�าเสียรอบ ๆ โรงเรียน 4.01 0.71 มาก 1 
5. ร่วมทาํบุญตกับาตรในเทศกาลและวนัสาํคญัต่าง ๆ 

เช่น วนัขึ�นปีใหม่ วนัสงกรานต ์วนัเขา้พรรษา  
เป็นตน้ 3.70 0.61 มาก 6 

6. ใหค้วามร่วมมือ เมื�อโรงเรียนจดังานและขอความ

ร่วมมือจากนกัเรียนมาช่วยงานต่าง ๆ เช่น  เสิร์ฟ
อาหาร ลา้งจาน เป็นตน้   3.88 0.52 มาก 4 

7. ทาํบุญอุทิศส่วนกุศลใหผู้ล่้วงลบัในวนัสาํคญัต่าง ๆ  

เช่น เวียนเทียนที�วดัในวนัอาสาฬหบูชา                  
วนัเขา้พรรษา เป็นตน้ 3.76 0.59 มาก 5 

8. ทาํบุญทอดกฐิน ทอดผา้ป่า เพื�อสร้างวดั สร้าง   
โรงเรียน 3.69 0.62 มาก 7 

9. ช่วยเหลือทาํความสะอาดวดั โรงเรียน สถานที�

สาํคญัของหมู่บา้น 3.63 0.63 มาก 8 
10. ช่วยเหลืองานบุญของวดัในหมู่บา้น เช่น เทศกาล

เขา้พรรษา 3.63 0.63 มาก 8 

รวม 3.82 0.40 มาก  
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 จากตาราง 4 ผลการวเิคราะห์ค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน และระดบัความกตญั�ูกตเวที

ต่อสถาบนั พบว่า นักเรียนชั�นมธัยมศึกษามีความกตญั�ูกตเวทีต่อสถาบนัโดยรวมในระดบัมาก 

( X = 3.82)  และเมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่  ทุกขอ้อยูใ่นระดบัมาก  โดยเรียงลาํดบัจากมากไปนอ้ย

สามลาํดบัแรก ไดแ้ก่  อาสาช่วยเหลืองานโรงเรียน เช่น ปลูกตน้ไมร้อบ ๆ รั� วโรงเรียนและช่วยเหลือ

บาํเพ็ญประโยชน์เนื�องในวนัสําคญัเช่น ช่วย ขุดคลองระบายนํ� าเสียรอบ ๆ โรงเรียน ( X = 4.01)  

ช่วยเหลือจดัเตรียมงานของวดั หมู่บา้น เมื�อมีการจดังานต่าง ๆ ( X = 3.99)  ยกมือไหว ้เมื�อเจอ      

พระภิกษุเคยสั�งสอนเรามา ( X = 3.93)   

 

ตอนที� 3  ปัจจยัดา้นครอบครัวเกี�ยวกบัการปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างของผูป้กครอง และ   

สัมพนัธภาพภายในครอบครัว วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา โดยการวิเคราะห์หาค่าเฉลี�ย 

และค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน 

 

ตาราง 5  ค่าเฉลี�ย  ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน และระดบัการปฏิบติัตามของนักเรียนชั�นมธัยมศึกษา     

โรงเรียนวดัเขาสุกิม   

 

ปัจจยัดา้นครอบครัว 
 (n=147) 

X  S.D. ระดบั ลาํดบั 

การปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งของผูป้กครอง 3.88 0.62 มาก 1 

สัมพนัธภาพภายในครอบครัว 3.83 0.87 มาก 2 

รวม 3.85 0.63 มาก  

 

จากตาราง 5  ผลการวิเคราะห์ระดบัปัจจยัดา้นครอบครัว พบว่า นกัเรียนชั�นมธัยมศึกษา  

โรงเรียนวดัเขาสุกิม มีปัจจยัด้านครอบครัวโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.85)  และเมื�อ

พิจารณาเป็นรายดา้น  พบวา่  ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก  โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลี�ยจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่  

การปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งของผูป้กครอง ( X = 3.88)  สัมพนัธภาพภายในครอบครัว ( X = 3.83)       
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ตาราง 6  ค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน และระดบัปัจจยัดา้นครอบครัวของนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษา       
โรงเรียนวดัเขาสุกิม ดา้นการปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งของผูป้กครอง จาํแนกเป็นรายขอ้ 

 

การปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งของผูป้กครอง 
(n=147) 

X  S.D. ระดบั ลาํดบั 
1. ผูป้กครองย ํ�าอยูเ่สมอ ใหน้กัเรียนแสดงความ

เคารพต่อปู่   ยา่ ตา ยาย ในทุกครั� งที�พบและจากกนั 4.27 0.82 มาก 2 
2. ผูป้กครองสอนใหน้กัเรียนแสดงความขอบคุณ

บุคคลที�ใหค้วามช่วยเหลือเรา  ถึงแมบุ้คคลนั�น
จะมีฐานะตํ�ากวา่เรา 4.37 0.75 มาก 1 

3. ผูป้กครองมกัพานกัเรียนและพี�นอ้งไปพบเยี�ยม

และพดูคุยกบั ปู่  ยา่ ตา ยาย เป็นประจาํ 3.63 1.04 มาก 6 
4. เมื�อปู่  ยา่ ตา ยาย  ไหวว้านใหผู้ป้กครองทาํ      

กิจธุระใดใหผู้ป้กครองจะรีบทาํใหท้นัที 4.03 0.77 มาก 3 
5. หากผูป้กครองทราบวา่ทางโรงเรียนตอ้งการ

ความช่วยเหลือในเรื�องใด  ถา้ผูป้กครองสามารถ

ทาํไดก้็จะทาํใหท้นัที 3.79 0.91 มาก 5 
6. หากปู่  ยา่ ตา ยาย ไม่สบาย ผูป้กครองของนกัเรียน  

จะคอยดูแล อยา่งดี 4.27 0.87 มาก 2 

7. ผูป้กครองพานกัเรียนไปอวยพรวนัเกิดใหก้บั   
ปู่  ยา่  ตา ยายทุกปี 3.50 1.12 ปานกลาง 7 

8. ในช่วงปิดภาคเรียน  ผูป้กครองพานกัเรียนและ
พี�นอ้งไปพกัอยูก่บั ปู่  ยา่  ตา  ยาย เพื�อคอยดูแล

ช่วยเหลือและเป็นเพื�อนคุย 3.63 1.10 มาก 6 

9. ผูป้กครองจะพาปู่  ยา่ ตา ยายไปเที�ยวพกัผอ่น
นอกสถานที�เมื�อมีโอกาส 3.50 1.13 ปานกลาง 7 

10. ช่วงเทศกาลวนัสาํคญั เช่น วนัสงกรานต ์วนัแม่  
ผูป้กครองจะพานกัเรียนไปเยี�ยมปู่   ยา่  ตา  ยาย 3.80 1.14 มาก 4 

รวม 3.88 0.62 มาก  
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 จากตาราง 6 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน และระดบัปัจจยัดา้นครอบครัว
ของนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษา  โรงเรียนวดัเขาสุกิม  ดา้นการปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างของผูป้กครอง 
พบว่า   นักเรียนชั�นมธัยมศึกษามีความคิดเห็นด้านการปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างของผูป้กครอง      
โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.88)  และเมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้  พบวา่ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมาก  
ยกเวน้ผูป้กครองพานกัเรียนไปอวยพรวนัเกิดให้กบัปู่  ย่า  ตา ยายทุกปี  และผูป้กครองจะพาปู่  ย่า    
ตา ยายไปเที"ยวพกัผ่อนนอกสถานที" เมื"อมีโอกาส  อยู่ในระดบัปานกลาง  โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลี�ย  
จากมากไปน้อยสามลําดับแรก ได้แก่  ผูป้กครองสอนให้นักเรียนแสดงความขอบคุณบุคคล             
ที"ให้ความช่วยเหลือเรา  ถึงแมบุ้คคลนั+นจะมีฐานะตํ"ากว่าเรา ( X = 4.37)  ผูป้กครองย ํ+าอยู่เสมอ        
ให้นักเรียนแสดงความเคารพต่อปู่  ย่า ตา ยาย ในทุกครั+ งที"พบและจากกันและหากปู่  ย่า ตา ยาย           
ไม่สบาย ผูป้กครองของนกัเรียนจะคอยดูแลอยา่งดี   ( X = 4.27)  เมื"อปู่  ยา่ ตา ยาย  ไหวว้านให้ผูป้กครอง
ทาํกิจธุระใดใหผู้ป้กครองจะรีบทาํใหท้นัที ( X = 4.03)   
 
ตาราง 7  ค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน และปัจจยัด้านครอบครัวของนักเรียนชั�นมธัยมศึกษา         

โรงเรียนวดัเขาสุกิม ดา้นสัมพนัธภาพภายในครอบครัว จาํแนกเป็นรายขอ้ 
 

สัมพนัธภาพภายในครอบครัว 
(n=147) 

X  S.D. ระดบั ลาํดบั 
1. วนัหยดุนกัเรียนมกัจะช่วยแม่ทาํงานบา้นร่วมกบั

ทุกคนในครอบครัว 3.99 1.14 มาก 3 
2. หากวนัใดที�นกัเรียนจะตอ้งกลบับา้นผดิเวลา    

นกัเรียนจะรีบโทรศพัทบ์อกผูป้กครองทนัที    
เพื�อไม่ใหท้่านเป็นห่วง 4.07 1.09 มาก 2 

3. ถา้วนัใดที�นกัเรียนมีพฤติกรรมเปลี�ยนไป            
ผูป้กครองจะสังเกตเห็นและซกัถามนกัเรียน 3.86 1.13 มาก 5 

4. นกัเรียนและพี�นอ้งคุยกนัวา่  เราจะพยายาม      
ไม่ทะเลาะกนัเพราะไม่อยากใหพ้อ่แม่ไม่สบายใจ 3.48 1.21 ปานกลาง 10 

5. นกัเรียนและพี�นอ้งมกันาํเรื�องที�พบในชีวติ 
ประจาํวนัทั�งเรื�องที�ควรยดึเป็นตวัอยา่ง และ      
ไม่ควรยดึเป็นตวัอยา่งมาเล่าสู่กนัฟังภายใน  
ครอบครัวอยูเ่สมอ 3.63 1.18 มาก 8 
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ตาราง 7  (ต่อ) 
 

สัมพนัธภาพภายในครอบครัว 
(n=147) 

X  S.D. ระดบั ลาํดบั 
6. หากผูป้กครองไม่สบาย  นกัเรียนและพี�นอ้งจะ

คอยดูแลอยา่งดี 3.96 1.12 มาก 4 

7. เมื�อคนในครอบครัวนกัเรียนมีเรื�องไม่เขา้ใจกนั  

ครอบครัวเราจะค่อย ๆ พดูจาและฟังเหตุผลของ

กนัและกนั 3.60 1.17 มาก 9 

8. เมื�อใดก็ตามที�นกัเรียนไม่สบายใจ  คนที�นกัเรียน

คิดจะปรึกษาเป็นอนัดบัแรกคือ ผูป้กครอง 3.78 1.24 มาก 7 

9. นกัเรียนไม่เคยทาํตวัเหลวไหลเพราะไม่อยากให้

ผูป้กครองตอ้งเดือดร้อนใจ 3.80 1.16 มาก 6 

10. ผูป้กครองมกัยกตวัอยา่งคนที�ทาํความดีในเรื�อง

ต่าง ๆ วา่เป็นการกระทาํที�ควรยดึถือปฏิบติัตาม

ใหค้นในครอบครัวฟัง 4.13 1.08 มาก 1 

รวม 3.83 0.87 มาก  

 

 จากตาราง 7 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน และระดับปัจจัยด้าน      

ครอบครัวของนักเรียนชั�นมธัยมศึกษา  โรงเรียนวดัเขาสุกิม ด้านสัมพนัธภาพภายในครอบครัว    

พบว่า นกัเรียนชั�นมธัยมศึกษามีสัมพนัธภาพภายในครอบครัว โดยรวมในระดบัมาก ( X = 3.83)  

และเมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัมาก  ยกเวน้ นกัเรียนและพี"น้องคุยกนัว่า  

เราจะพยายามไม่ทะเลาะกันเพราะไม่อยากให้พ่อแม่ไม่สบายใจ อยู่ในระดับปานกลาง  โดย

เรียงลาํดบัค่าเฉลี�ยจากมากไปนอ้ยสามลาํดบัแรก ไดแ้ก่  ผูป้กครองมกัยกตวัอยา่งคนที"ทาํความดีใน

เรื"องต่าง ๆ วา่เป็นการกระทาํที"ควรยึดถือปฏิบติัตามให้คนในครอบครัวฟัง ( X = 4.13)  หากวนัใด          

ที"นักเรียนจะต้องกลับบ้านผิดเวลา นักเรียนจะรีบโทรศพัท์บอกผูป้กครองทนัทีเพื"อไม่ให้ท่าน     

เป็นห่วง ( X = 4.07)  วนัหยดุนกัเรียนมกัจะช่วยแม่ทาํงานบา้นร่วมกบัทุกคนในครอบครัว ( X = 3.99)        
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ตอนที� 4  เปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคล การปฏิบติัตนเป็นแบบอย่าง
ของผูป้กครอง และสัมพนัธภาพภายในครอบครัว กบัความกตญั�ูกตเวที วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการ

ทดสอบความแตกต่างดว้ยค่า F-test และความแตกต่างรายคู่ดว้ยวธีิของ Scheffe′ 
 

ตาราง 8  เปรียบเทียบความแตกต่างของความกตญั�ูกตเวที จาํแนกตามอาชีพของผูป้กครอง 

 

ความกตญั�ูกตเวที แหล่งความแปรปรวน SS df MS F p 

ความกตญั�ูกตเวที

โดยรวม 

ระหวา่งกลุ่ม 0.53 4 0.13 1.61 

 

0.18 

 ภายในกลุ่ม 11.68 142 0.08 

 รวม 12.21 146    

ความกตญั�ูกตเวที

ต่อบุคคล 

ระหวา่งกลุ่ม 0.60 4 0.15 1.84 

 

0.12 

 ภายในกลุ่ม 11.53 142 0.08 

 รวม 12.13 146    

ความกตญั�ูกตเวที

ต่อสถาบนั 

ระหวา่งกลุ่ม 0.51 4 0.13 0.95 

 

0.44 

 ภายในกลุ่ม 19.25 142 0.14 

 รวม 19.77 146    

 

จากตาราง 8  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของความกตัญ�ูกตเวที      

จาํแนกตามอาชีพของผูป้กครอง พบว่า นักเรียนชั�นมธัยมศึกษาที�มีอาชีพของผูป้กครองต่างกัน         
มีความกตญั�ูกตเวทีไม่แตกต่างกนั เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้น ก็พบว่า อาชีพของผูป้กครองไม่มีผล    

ต่อความกตญั�ูกตเวทีในทุกดา้น เช่นเดียวกนั 

 

ตาราง 9  เปรียบเทียบความแตกต่างของความกตญั�ูกตเวที จาํแนกตามประเภทของครอบครัว 
 

ความกตญั�ูกตเวที แหล่งความแปรปรวน SS df MS F p 
ความกตญั�ูกตเวที
โดยรวม 

ระหวา่งกลุ่ม 0.35 4 0.09 1.05 
 

0.38 
 ภายในกลุ่ม 11.86 142 0.08 

 รวม 12.21 146    
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ตาราง 9  (ต่อ) 
 

ความกตญั�ูกตเวที แหล่งความแปรปรวน SS df MS F p 
ความกตญั�ูกตเวที
ต่อบุคคล 

ระหวา่งกลุ่ม 0.77 4 0.19 2.41 
 

0.05 
 ภายในกลุ่ม 11.35 142 0.08 

 รวม 12.13 146    
ความกตญั�ูกตเวที
ต่อสถาบนั 

ระหวา่งกลุ่ม 0.18 4 0.05 0.32 
 

0.86 
 ภายในกลุ่ม 19.59 142 0.14 

 รวม 19.77 146    
 

จากตาราง 9  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของความกตัญ�ูกตเวที      
จาํแนกตามประเภทของครอบครัว พบวา่ นกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาที�มีประเภทของครอบครัวต่างกนั
มีความกตญั�ูกตเวทีไม่แตกต่างกนั เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้น ก็พบว่า ประเภทของครอบครัวไม่มีผล
ต่อความกตญั�ูกตเวทีในทุกดา้น เช่นเดียวกนั 

 

ตาราง 10  เปรียบเทียบความแตกต่างของความกตญั�ูกตเวที จาํแนกตามการไปวดัทาํบุญ 
 

ความกตญั�ูกตเวที แหล่งความแปรปรวน SS df MS F p 
ความกตญั�ูกตเวที
โดยรวม 

ระหวา่งกลุ่ม 0.41 4 0.10 1.24 
 

0.30 
 ภายในกลุ่ม 11.80 142 0.08 

รวม 12.21 146    
ความกตญั�ูกตเวที
ต่อบุคคล 

ระหวา่งกลุ่ม 0.14 4 0.04 0.43 
 

0.79 
 ภายในกลุ่ม 11.98 142 0.08 

 รวม 12.13 146    
ความกตญั�ูกตเวที
ต่อสถาบนั 

ระหวา่งกลุ่ม 1.13 4 0.28 2.16 
 

0.08 
 ภายในกลุ่ม 18.63 142 0.13 

 รวม 19.77 146    

 
จากตาราง 10  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของความกตัญ�ูกตเวที     

จาํแนกตามการไปวดัทาํบุญ พบว่า นักเรียนชั�นมธัยมศึกษาที�มีลักษณะการไปวดัทาํบุญต่างกัน         
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มีความกตัญ�ูกตเวทีไม่แตกต่างกัน เมื�อพิจารณาเป็นรายด้าน ก็พบว่า การไปวดัทาํบุญไม่มีผล          
ต่อความกตญั�ูกตเวทีในทุกดา้น เช่นเดียวกนั 

 
ตาราง 11  เปรียบเทียบความแตกต่างของความกตญั�ูกตเวที จาํแนกตามการรักษาศีล 5 
 
ความกตญั�ูกตเวที แหล่งความแปรปรวน SS df MS F p 

ความกตญั�ูกตเวที
โดยรวม 

ระหวา่งกลุ่ม 0.17 4 0.04 0.51 
 

0.73 
 ภายในกลุ่ม 12.04 142 0.09 

 รวม 12.21 146    
ความกตญั�ูกตเวที
ต่อบุคคล 

ระหวา่งกลุ่ม 0.18 4 0.05 0.55 
 

0.70 
 ภายในกลุ่ม 11.94 142 0.08 

 รวม 12.13 146    
ความกตญั�ูกตเวที
ต่อสถาบนั 

ระหวา่งกลุ่ม 0.68 4 0.17 1.27 
 

0.29 
 ภายในกลุ่ม 19.09 142 0.13 

 รวม 19.77 146    
 

 จากตาราง 11  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของความกตัญ�ูกตเวที    
จาํแนกตามการรักษาศีล 5 พบว่า นกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาที�มีการรักษาศีล 5 ต่างกนัมีความกตญั�ู
กตเวทีไม่แตกต่างกนั เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้น ก็พบวา่ การรักษาศีล 5 ไม่มีผลต่อความกตญั�ูกตเวที
ในทุกดา้น เช่นเดียวกนั 

 

ตาราง 12  เปรียบเทียบความแตกต่างของความกตญั�ูกตเวที จาํแนกตามการนั�งสมาธิ 
 

ความกตญั�ูกตเวที แหล่งความแปรปรวน SS df MS F p 
ความกตญั�ูกตเวที
โดยรวม 

ระหวา่งกลุ่ม 0.55 4 0.14 1.67 
 

0.16 
 ภายในกลุ่ม 11.66 142 0.08 

 รวม 12.21 146    
ความกตญั�ูกตเวที
ต่อบุคคล 

ระหวา่งกลุ่ม 0.27 4 0.07 0.81 
 

0.52 
 ภายในกลุ่ม 11.86 142 0.08 

 รวม 12.13 146    
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ตาราง 12  (ต่อ) 
 

ความกตญั�ูกตเวที แหล่งความแปรปรวน SS df MS F p 
ความกตญั�ูกตเวที
ต่อสถาบนั 

ระหวา่งกลุ่ม 1.35 4 0.34 2.60 
 

0.04* 
 ภายในกลุ่ม 18.42 142 0.13 

 รวม 19.77 146    

 

* p < .05 
 

 จากตาราง 12  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของความกตัญ�ูกตเวที    
จาํแนกตามการนั�งสมาธิ พบวา่ นกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาที�มีการนั�งสมาธิต่างกนัมีความกตญั�ูกตเวที
ไม่แตกต่างกนั เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05 
จาํนวน 1 ดา้น ไดแ้ก่ ความกตญั�ูกตเวทีต่อสถาบนั ดงันั�นจึงไดท้ดสอบความแตกต่างรายคู่ดว้ยวิธี

ของ Scheffe′ ปรากฏผลดงัตาราง 13 

 

ตาราง 13  เปรียบเทียบความแตกต่างของความกตญั�ูกตเวทีต่อสถาบนั จาํแนกตามการนั�งสมาธิ 
เป็นรายคู่ 

 

การนั�งสมาธิ 
 นั�งสมาธิ 

ทุกวนั
พระ 

นั�ง
สมาธิ
ทุกวนั 

ไม่เคย
นั�งสมาธิ 

ทุกวนั 
เทศกาล 

ทางศาสนา 

ทุกวนั
พระใหญ่ 

ความกตญั�ูกตเวทีต่อสถาบนั X  1.37 1.63 1.63 1.69 1.72 
นั�งสมาธิทุกวนัพระ 1.37 - 0.26 0.26* 0.32* 0.35* 
นั�งสมาธิทุกวนั 1.63  - 0.00 0.06 0.09 
ไม่เคยนั�งสมาธิ 1.63   - 0.06 0.09 
นั�งสมาธิทุกวนัเทศกาล       
ทางศาสนา 1.69 

   - 0.03 

นั�งสมาธิทุกวนัพระใหญ่ 1.72     - 

 

* p < .05 
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จากตาราง 13  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของความกตัญ�ูกตเวที            
ต่อสถาบนั จาํแนกตามการนั�งสมาธิ เป็นรายคู่ พบวา่ นกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาที�มีการนั�งสมาธิต่างกนั
มีความกตญั�ูกตเวทีแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05 จาํนวน 3 คู่ โดยนักเรียน    
ชั�นมธัยมศึกษาที�มีการนั�งสมาธิทุกวนัพระใหญ่ ทุกวนัเทศกาลทางศาสนา และไม่เคยนั�งสมาธิ        
มีความกตญั�ูกตเวทีต่อสถาบนัมากกวา่นกัเรียนที�มีการนั�งสมาธิทุกวนัพระ 

 

ตาราง 14  เปรียบเทียบความแตกต่างของความกตญั�ูกตเวที จาํแนกตามปัจจยัด้านครอบครัว    
เกี�ยวกบัการปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งของผูป้กครอง 

 

ความกตญั�ูกตเวที แหล่งความแปรปรวน SS df MS F p 
ความกตญั�ูกตเวที
โดยรวม 

ระหวา่งกลุ่ม 1.26 2 0.63 8.26 
 

.00* 
 ภายในกลุ่ม 10.95 144 0.08 

 รวม 12.21 146    
ความกตญั�ูกตเวที
ต่อบุคคล 

ระหวา่งกลุ่ม 0.97 2 0.49 6.29 
 

.00* 
 ภายในกลุ่ม 11.15 144 0.08 

 รวม 12.13 146    
ความกตญั�ูกตเวที
ต่อสถาบนั 

ระหวา่งกลุ่ม 2.00 2 1.00 8.11 
 

.00* 
 ภายในกลุ่ม 17.77 144 0.12 

 รวม 19.77 146    

 

* p < .05 
 

 จากตาราง 14  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของความกตัญ�ูกตเวที    
จาํแนกตามปัจจยัดา้นครอบครัวเกี�ยวกบัการปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งของผูป้กครอง พบวา่ นกัเรียน
ชั� นมัธยมศึกษาที� มีการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างของผู ้ปกครองต่างกันมีความกตัญ�ูกตเวที          
แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05 เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า มีความแตกต่างกนั
อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05 ทั�ง 2 ดา้น ไดแ้ก่ ความกตญั�ูกตเวทีต่อบุคคล และต่อสถาบนั       

ดงันั�นจึงไดท้ดสอบความแตกต่างรายคู่ดว้ยวธีิของ Scheffe′ ปรากฏผลดงัตาราง 15 
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ตาราง 15  เปรียบเทียบความแตกต่างของความกตัญ�ูกตเวที จาํแนกตามการปฏิบัติตนเป็น        
แบบอยา่งของผูป้กครอง เป็นรายคู่ 

 

การปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งของผูป้กครอง  ไม่ดี ปานกลาง ดี 
ความกตญั�ูกตเวทีโดยรวม X  1.00 1.55 1.67 
   ไม่ดี 1.00 - 0.55* 0.67* 
   ปานกลาง 1.55  - 0.12* 
   ดี 1.67   - 
ความกตญั�ูกตเวทีต่อบุคคล X  0.95 1.61 1.65 
   ไม่ดี 0.95 - 0.66* 0.70* 
   ปานกลาง 1.61  - 0.04 
   ดี 1.65   - 
ความกตญั�ูกตเวทีต่อสถาบนั X  1.05 1.49 1.69 
   ไม่ดี 1.05 - 0.44 0.64* 
   ปานกลาง 1.49  - 0.21* 
   ดี 1.69   - 

 

* p < .05 
 

จากตาราง 15 ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของความกตญั�ูกตเวทีโดยรวม 
จาํแนกตามการปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งของผูป้กครอง เป็นรายคู่ พบวา่ นกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาที�มี
การปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งของผูป้กครองต่างกนัมีความกตญั�ูกตเวทีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญั
ทางสถิติที�ระดบั .05 จาํนวน 3 คู่ โดยนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาที�มีการปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างของ     
ผูป้กครองในระดบัดีหรือปานกลางมีความกตญั�ูกตเวทีมากกวา่นกัเรียนที�มีผูป้กครองปฏิบติัตน  
ในระดบัไม่ดี และนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาที�มีการปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งของผูป้กครองในระดบัดี
มีความกตญั�ูกตเวทีมากกว่านกัเรียนที�มีผูป้กครองปฏิบติัตนในระดบัปานกลาง เมื�อจาํแนกเป็น  
รายดา้นมีรายละเอียดดงัต่อไปนี�  

ดา้นความกตญั�ูกตเวทีต่อบุคคล พบว่า นกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาที�มีการปฏิบติัตนเป็น
แบบอยา่งของผูป้กครองต่างกนัมีความกตญั�ูกตเวทีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05 
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จาํนวน 2 คู่ โดยนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาที�มีการปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างของผูป้กครองในระดบัดี
หรือปานกลางมีความกตญั�ูกตเวทีมากกวา่นกัเรียนที�มีผูป้กครองปฏิบติัตนในระดบัไม่ดี 

ดา้นความกตญั�ูกตเวทีต่อสถาบนั พบว่า นกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาที�มีการปฏิบติัตนเป็น
แบบอยา่งของผูป้กครองต่างกนัมีความกตญั�ูกตเวทีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05 
จาํนวน 2 คู่ โดยนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาที�มีการปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างของผูป้กครองในระดบัดี     
มีความกตัญ�ูกตเวทีมากกว่านักเรียนที� มีผู ้ปกครองปฏิบัติตนในระดับไม่ดี และนักเรียน              
ชั�นมธัยมศึกษาที�มีการปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างของผูป้กครองในระดับดีมีความกตัญ�ูกตเวที      
มากกวา่นกัเรียนที�มีผูป้กครองปฏิบติัตนในระดบัปานกลาง 

 

ตาราง 16  เปรียบเทียบความแตกต่างของความกตญั�ูกตเวที จาํแนกตามปัจจยัด้านครอบครัว     
เกี�ยวกบัสัมพนัธภาพภายในครอบครัว 

 

ความกตญั�ูกตเวที แหล่งความแปรปรวน SS df MS F p 
ความกตญั�ูกตเวที
โดยรวม 

ระหวา่งกลุ่ม 0.00 2 0.00 0.01 
 

.99 
 ภายในกลุ่ม 12.21 144 0.09 

 รวม 12.21 146    
ความกตญั�ูกตเวที
ต่อบุคคล 

ระหวา่งกลุ่ม 0.09 2 0.04 0.53 
 

.59 
 ภายในกลุ่ม 12.04 144 0.08 

 รวม 12.13 146    
ความกตญั�ูกตเวที
ต่อสถาบนั 

ระหวา่งกลุ่ม 0.06 2 0.03 0.23 
 

.80 
 ภายในกลุ่ม 19.71 144 0.14 

 รวม 19.77 146    

 

จากตาราง 16  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของความกตัญ�ูกตเวที    
จาํแนกตามปัจจยัดา้นครอบครัวเกี�ยวกบัสัมพนัธภาพภายในครอบครัว พบวา่ นกัเรียนชั�นมธัยมศึกษา
ที�มีสัมพนัธภาพภายในครอบครัวต่างกนัมีความกตญั�ูกตเวทีไม่แตกต่างกนั เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้น
พบวา่ สัมพนัธภาพภายในครอบครัวไม่มีผลต่อความกตญั�ูกตเวทีในทุกดา้น เช่นเดียวกนั 




