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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. 
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บทที� 1 

บทนํา 

 
ความเป็นมา 

 การศึกษาเป็นหัวใจสําคญัของการพฒันาประเทศ เพราะความเจริญที�ปรากฏทั!งในด้าน    
วตัถุและด้านคุณธรรม จริยธรรมนั!น เป็นผลสะทอ้นคุณภาพของคนในสังคม อนัเป็นผลจากการ     
อบรมบ่มนิสัยในครอบครัว  สถาบนัการศึกษา ตลอดจนไดรั้บกระบวนการขดัเกลาและประสบการณ์ 
ในสังคมที�ดี ดงันั!นการจดัการศึกษาจึงมิไดมุ้่งเฉพาะการเพิ�มพูนทางความรู้ในเนื!อหาสาระของวิชา
เพียงอย่างเดียว หากแต่มีความจาํเป็นที�จะตอ้งสร้างคนให้มีทั!งความรู้และคุณธรรม ดงันั!นคุณธรรม 
จริยธรรมจึงเป็นสาระสําคญัที�มุ่งพฒันาคนให้สมบูรณ์ คือให้มีทั!งความรู้และคุณธรรมตามนยัแห่ง
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ในหมวด 4 มาตรา 22, 23, 24 (กองพฒันาการศึกษา
นอกโรงเรียน. 2543 : 1)  และแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545 - 2559 (สํานกังานคณะกรรมการ     
การศึกษาแห่งชาติ. 2545 : 5)  
 จุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาขั!นพื!นฐาน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา    
ประถมศึกษาแห่งชาติ. 2545 : 21) ก็มีความสอดคล้องกบั พระราชบญัญติัการศึกษา คือมุ่งพฒันา        
ผูเ้รียนให้เป็นคนดี มีความสุขบนพื!นฐานของความเป็นคนไทย โดยมุ่งปลูกฝังผูเ้รียนให้มีลกัษณะ      
ที�พึงประสงค์ ด้วยการเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที�ดีงามในการดาํรงชีวิต และ       
ในมาตรฐานการศึกษาระดบัการศึกษาขั!นพื!นฐานที�ใช้เป็นกรอบในการประเมินคุณภาพภายนอก    
ในมาตรฐานการศึกษาดา้นผูเ้รียน มาตรฐานที� 1 ยงัระบุไวว้า่ให้ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
ที�พึงประสงค ์(สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาประถมศึกษาแห่งชาติ. 2543 : 20)  อีกทั!งวิสัยทศัน์
ของการศึกษาไทยคือการทาํใหค้นมีชีวติที�ดี เก่ง มีความสุข เป็นการแสดงใหเ้ห็นวา่ ไดใ้หค้วามสําคญั
กบัชีวิตที�เป็นคนดีมาเป็นอนัดบัแรก ซึ� งคุณธรรมของคนดีที�สําคญัขอ้หนึ� งคือ ความกตญัGูกตเวที   
ดังที�พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไวว้่า  นิมิตฺต ํ  สาธุรูปนํ กตGฺGูกตเวทิตา  ความกตัญGูกตเวที         
เป็นเครื�องหมายของคนดี 
 ความกตญัGูเป็นจุดแข็งของสถาบนัครอบครัวไทยมานานแสนนาน (สุกญัญา  สุจฉายา. 
2546 : 78) ขนบธรรมเนียมประเพณีที�ดีงามทั!งหลายของคนไทยลว้นแต่มีความกตญัGูเป็นที�ตั!ง
สําคญัและเป็นไปเพื�อรักษาและส่งเสริมให้คุณธรรมขอ้นี! ให้คงมีอยู่ในโลกอยา่งแน่นแฟ้น (พระธรรม
โกศาจารย ์(พุทธทาสภิกข)ุ. 2536 : 2) ไม่วา่จะเป็นพิธีไหวค้รู เพื�อให้ศิษยไ์ดรํ้าลึกถึงพระคุณของครู
ที�ได้ประสิทธิM ประสาทความรู้แก่ตน พิธีบวชเพื�อให้ลูกชายได้มีโอกาสได้ทดแทนพระคุณบิดา
มารดาใหไ้ดเ้ห็นชายผา้เหลืองเพื�อนาํไปสู่สรวงสวรรค ์พิธีรดนํ! าดาํหวัในวนัสงกรานตเ์พื�อเป็นการ
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รําลึกถึงบุญคุณของผูอ้าวโุส ผูสู้งอายทีุ�ไดอ้บรมเลี!ยงดูเรามา และไม่เพียงแต่ชาวไทยเราเท่านั!นที�ให้
ความสาํคญักบัความกตญัGูกตเวที  
 ชาวจีนเองก็รับเอาความเชื�อจากบรรพบุรุษในลัทธิขงจื!อที�มีคาํสอนเน้นในเรื� องความ
กตัญGูกตเวทีต่อพ่อแม่และบรรพบุรุษด้วยเช่นกัน (เสรี พงศ์พิศ. 2538 :  36)  ซึ� งสุพตัรา สุภาพ        
(2545 : 37) ไสว มาลาทอง (2542 : 1 - 2) และพนสั หันนาคินทร์ (ออนไลน์.  2546) มีความคิดเห็น
สอดคลอ้งกนัว่า จริยธรรมที�ควรยกย่องเป็นสิ�งแรกที�ประเทศชาติตอ้งการและมีความจาํเป็นตอ้ง
ปลูกฝังใหถึ้งพร้อมในสถานการณ์ปัจจุบนัคือ ความกตญัGูกตเวที  
 ดงันั!นจึงควรปลูกฝังคุณธรรมขอ้นี! ในทุกสถาบนัตั!งแต่ระดบัครอบครัวจนถึงระดบัชาติ 
เนื�องจากวยัรุ่นเป็นระยะแห่งการกระชับสิ� งที�ได้ไวใ้นเด็กเล็กให้แน่นแฟ้นมั�นคงกบัเป็นระยะ     
แห่งการรับสิ�งใหม่เขา้มาอยา่งรวดเร็ว การอบรมในวยันี! จึงควรมีความมุ่งหมายเพื�อรักษาสิ�งที�ดีที�เด็กเล็ก
ได้รับมาแต่เริ� มต้น ไม่ให้บกพร่องพร้อมกับให้เด็กรู้จกัเลือกรับสิ� งที�ควรรับต่อไป  โดยเด็กวยัรุ่น      
ควรไดรั้บการอบรมเพื�อใหเ้กิดคุณสมบติั คือกตญัGูกตเวที (พระธรรมญาณมุนี. 2514 : 23)  
 ความกตญัGูกตเวทีนี!  ถา้ขาดหายไปจากโลกเมื�อใด โลกจะมีปัญหามากขึ!น จะมีความทุกข ์
มีความเดือดร้อน สายสัมพนัธ์ระหวา่งพ่อ แม่ ปู่  ย่า ตา ยาย กบัลูกหลานจะขาดหายไปเพราะไม่มี
คุณธรรมข้อนี! เป็นเครื� องคุ้มครองจิตใจ ความดีงามก็จะหายไปด้วย (พระเทพวิสุทธิเมธี          
(ปัญญานนัทภิกขุ) 2536 : 5) สังคมไทยในปัจจุบนักาํลงัละเลยคุณธรรมขอ้นี!  เนื�องจากวิถีชีวิตคน 
ในสังคมสมัยใหม่มุ่งเอาชนะและช่วงชิง เพื�อให้ได้มาซึ� งสิ� งที�ตนเองต้องการและมุ่งเสพวตัถุ       
เป็นสําคญั ตามอุดมการณ์ทุนนิยมมากกว่าคุณค่าทางจิตใจ ความเอื!ออาทร การพึ�งพาอาศยักัน     
การกตญัGูรู้คุณต่อผูมี้พระคุณที�เป็นวฒันธรรมดั! งเดิมจึงถูกวฒันธรรมใหม่กดทบั ทาํให้สังคม    
เกิดความวุ่นวาย ไม่ว่าจะเป็นการที�ลูกขาดความกตญัGูต่อพ่อแม่ ลูกศิษยไ์ม่ยาํเกรงครู ศาสนิกชน    
ไม่สนใจในคาํสอน ผูน้อ้ยไม่เคารพผูใ้หญ่ ผูค้นไม่เห็นคุณค่าของธรรมชาติทาํให้สิ�งแวดลอ้มเป็นพิษ       
(สาํลี รักสุทธี. 2546 : 118)  คนขาดจิตใจที�มีคุณธรรมเพราะไม่เชื�อไม่เห็นวา่หลกัแห่งกฎแห่งกรรม
วา่เป็นจริง (พระนวกะ  สุรวงัโส.  ออนไลน์.  2546)  
 ซึ� งปัญหาทั!งหลายทั!งปวงเกิดจากความไม่รู้บุญคุณ ไม่มีความกตญัGูต่อผูมี้พระคุณนั�นเอง 
เป็นผลใหส้ถาบนัครอบครัวแตกสลาย คนชราถูกทอดทิ!งเป็นจาํนวนมากกลายเป็นภาระของสังคม 
(ณัฐกฤต ดิฐวิรุฬห์.  ออนไลน์.  2545) ทางกระทรวงพฒันาสังคมและความมั�นคงของมนุษยจึ์งได้
นาํเสนอนโยบาย “ลดภาษีลูกกตญัGู” เพื�อลดหย่อนภาษีให้แก่บุตรที�มีภาระเลี! ยงดูผูสู้งอายุที�เป็น
บุพการีของตน และบุคคลซึ� งมีภาระตอ้งเลี! ยงดูผูพ้ิการเพื�อส่งเสริมและจูงใจให้ประชาชนคอยดูแล 
อุปการะบิดามารดาและผูพ้ิการของสังคมมากขึ!น (ลดภาษีลูกกตญัGู.  2546) 
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 จริยธรรมของบุคคลมีตน้เหตุมาจากอิทธิพลของสังคมมากกว่าอิทธิพลของพนัธุกรรม   

(ดวงเดือน  พนัธุมนาวิน. 2524 : 5) ดังนั! นครอบครัวน่าจะมีบทบาทที�สําคัญยิ�งในการพัฒนา           
คุณธรรมจริยธรรมด้านนี!  การมีสัมพนัธ์ภาพที�ดีภายในครอบครัวเกิดจากการที�คนในครอบครัว        

ได้มีเวลาอยู่ร่วมใกล้ชิดกนั ดงันั!นการประกอบอาชีพของคนในครอบครัวจึงมีความสัมพนัธ์กับ     
การมีเวลาใกล้ชิดกันและมีสัมพนัธภาพภายในครอบครัว ซึ� งความสําคญัของครอบครัวนี!  สุมน     

อมรววิฒัน์ (2537 : 57)  กล่าววา่ความกตญัGูรู้คุณและตอบแทนผูมี้พระคุณเป็นคุณค่าทางวฒันธรรม

ที�เรียนรู้ได้จากครอบครัว ดงันั!นแบบอย่างที�ดีภายในครอบครัวจึงมีความสําคญัมากต่อการพฒันา   
คุณธรรมและวฒันธรรม และท่านปัญญานันทภิกขุ (2533 : 193)  กล่าวว่า ตวัอย่างย่อมติดกนัได ้    

พ่อแม่ตอ้งทาํตวัอย่างให้ลูกของตนเห็นว่าตนมีความกตญัGูกตเวที อีกทั!งความใกล้ชิดและการมี    

สายสัมพนัธ์ที�ดีระหวา่งพอ่แม่กบับุตร  

 จากความสาํคญัของความกตญัGูกตเวทีในสังคมไทย ทาํใหผู้ว้จิยัมีความสนใจที�จะศึกษาวา่
คนไทยในปัจจุบันมีความกตัญGูกตเวทีมากน้อยแค่ไหน โดยผู ้วิจ ัยได้สอนเรื� องของศาสนา         
ความกตัญGูกตเวที ให้แก่นักเรียนโรงเรียนมัธยมวดัเขาสุกิม จึงเป็นเหตุให้เลือกที�จะศึกษา          
ความกตญัGูกตเวทีในนกัเรียนชั!นมธัยมศึกษา โรงเรียนมธัยมวดัเขาสุกิม จงัหวดัจนัทบุรี  ซึ� งจะเป็น
การศึกษาเกี� ยวกับปัจจัยด้านครอบครัว ได้แก่  การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างของผู ้ปกครอง               
และสัมพนัธภาพภายในครอบครัว เพื�อใชเ้ป็นแนวทางในการปลูกฝังและพฒันาความกตญัGูกตเวที
ของนกัเรียนสืบไป  
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 การวจิยัครั! งนี!   มีวตัถุประสงคด์งัต่อไปนี!  
 1.  เพื�อศึกษาระดบัความกตญัGูกตเวทีของนกัเรียนชั!นมธัยมศึกษา โรงเรียนมธัยมวดัเขาสุกิม 
จงัหวดัจนัทบุรี 
 2. เพื�อเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัด้านครอบครัวกับความกตญัGูกตเวทีของ       
นกัเรียนชั!นมธัยมศึกษา โรงเรียนมธัยมวดัเขาสุกิม จงัหวดัจนัทบุรี 
 

ประโยชน์ของการวจัิย 

 ในการวิจยัครั� งนี�  ผูว้ิจยัจะนาํผลการวิจยัไปใชเ้ป็นแนวทางให้กบัครู ผูป้กครอง และบุคคล  
ที!เกี!ยวขอ้งไดต้ระหนกัถึงบทบาทของตนเองที!มีต่อการปลูกฝังคุณธรรมในดา้นความกตญั-ูกตเวที
ให้กบัเยาวชนของชาติ อนัจะส่งให้เยาวชนเหล่านั�นเป็นบุคลากรที!ดีมีคุณภาพ ซึ! งจะเป็นการช่วยลด
ปัญหาของสังคม ช่วยพฒันาใหส้ังคมไทยเป็นสังคมที!เขม้แขง็และมีคุณภาพ 
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ขอบเขตของการวจัิย 

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที�ใช้ในการวจัิย 

  1.1 ประชากรที�ใช้ในการวิจยัครั! งนี!  ได้แก่ นักเรียนชั! นมธัยมศึกษาโรงเรียนมธัยม       
วดัเขาสุกิม จงัหวดัจนัทบุรี ปีการศึกษา 2555 จาํนวน 232 คน 
  1.2 กลุ่มตวัอยา่งที�ใชใ้นการวจิยัครั! งนี!  ไดแ้ก่ นกัเรียนชั!นมธัยมศึกษา โรงเรียนมธัยม
วดัเขาสุกิม จงัหวดัจนัทบุรี ปีการศึกษา 2554 จาํนวน 147 คน คาํนวณจากสูตรของทาโร ยามาเน่ 
(Taro Yamane. 1973 : 1088 ; อา้งถึงใน บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิM . 2534 : 13 - 14) และกาํหนด 
ค่าความเชื�อมั�นที�ระดบั 95 % และความคลาดเคลื�อนในการสุ่ม + 0.05 
 2. ตัวแปรที�ศึกษา 

 2.1 ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ 
  2.1.1 ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อาชีพของผู ้ปกครอง ประเภทของครอบครัว       
การไปวดัทาํบุญ การรักษาศีล 5 และการนั�งสมาธิ 
  2.1.2 ปัจจยัดา้นครอบครัว ประกอบดว้ย 
   1) การปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งของผูป้กครอง 
   2) สัมพนัธภาพภายในครอบครัว 
 2.2 ตวัแปรตาม ได้แก่ ความกตญัGูกตเวทีของนักเรียนชั!นมธัยมศึกษา โรงเรียน
มธัยมวดัเขาสุกิม จงัหวดัจนัทบุรี ประกอบดว้ย  
  2.2.1 ความกตญัGูกตเวทีต่อบุคคล  
  2.2.2 ความกตญัGูกตเวทีต่อสถาบนั 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 ในการวจิยัครั! งนี!  มีนิยามศพัทเ์ฉพาะที�เกี�ยวขอ้งกบังานวจิยัดงัต่อไปนี!  
 1. ความกตัญ*ูกตเวที หมายถึง ความรู้สึกสํานึกในบุญคุณและการแสดงพฤติกรรม  
การตอบแทนพระคุณต่อบุคคลหรือสถาบนัที�ทาํประโยชน์หรือความดีต่อตน โดยการตอบแทนนั!น
ไม่จาํเป็นต้องเป็นสิ�งของ อาจเป็นการกระทาํหรือคาํพูดก็ได้ แต่จะตอ้งอยู่บนหลกัพื!นฐานของ   
ความถูกตอ้งดีงาม ซึ� งในการวิจยัครั! งนี! จะวดัความกตญัGูกตเวทีต่อสิ�งที�ควรแสดงความกตญัGูกตเวที      
2 ประเภท คือ 
  1.1 ความกตญัGูกตเวทีต่อบุคคล หมายถึง ความรู้คุณและการแสดงพฤติกรรม          
การตอบแทนพระคุณต่อพ่อแม่ พี�นอ้ง ผูป้กครอง ผูอ้าวุโส ครู - อาจารย ์เพื�อน และบุคคลในสังคม 
ที�ทาํประโยชน์ต่อตนและส่วนรวม โดยมีพฤติกรรมดงันี!  
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   1.1.1 แสดงความเคารพทั!งต่อหนา้และลบัหลงั ทั!งกาย วาจา ใจ  
   1.1.2 เชื�อฟังและปฏิบติัตามคาํสั�งสอน 
   1.1.3 คอยดูแลเอาใจใส่ ช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระของผูมี้พระคุณ 
   1.1.4 ไม่สร้างความเดือดร้อน และไม่ทาํตนใหเ้ป็นที�เสื�อมเสีย 
  1.2 ความกตญัGูกตเวทีต่อสถาบนั หมายถึง ความรู้คุณและการแสดงพฤติกรรม      
การตอบแทนพระคุณต่อโรงเรียน ครอบครัว ชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย ์โดยมีพฤติกรรม ดงันี!  
   1.2.1 ปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดี 
   1.2.2 ทาํนุบาํรุง ใหค้วามช่วยเหลือตามกาํลงัและความสามารถ 
   1.2.3 รักษาเกียรติยศ นาํชื�อเสียงมาสู่ครอบครัว โรงเรียน และประเทศชาติ 
   1.2.4 แสดงความเคารพต่อสถานที�ศกัดิM สิทธิM ทางศาสนา 
 2. การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างของผู้ปกครอง หมายถึง การแสดงออกของพ่อแม่หรือ     
ผูป้กครองที�ได้อบรมสั�งสอนนักเรียนด้วยการกระทาํและคาํพูดในเรื�องของความกตญัGูกตเวที   
โดยทาํตนเป็นตวัอย่างให้นักเรียนได้เห็นอยู่ประจาํด้วยการให้ความเคารพ เชื�อฟังและคอยดูแล    
เอาใจใส่ใหค้วามช่วยเหลือต่อญาติผูใ้หญ่ บุคคล และสถาบนัที�ทาํประโยชน์ใหแ้ก่ตนเองและส่วนรวม 
 3. สัมพันธภาพภายในครอบครัว หมายถึง  ลกัษณะของความสัมพนัธ์ของสมาชิกทุกคน
ในครอบครัวที�มีเวลาใกล้ชิดสนิทสนม มีการติดต่อสื�อสารระหว่างกันด้วยความเขา้ใจ มีความ      
ไวว้างใจกนั มีความรักความเอื!ออาทรต่อกนั ช่วยเหลือและใหเ้กียรติซึ� งกนัและกนั มีการทาํกิจกรรม
ร่วมกันทั! งในบ้านและนอกบ้าน มีการอบรมสั�งสอน ให้ข้อคิด ข้อเตือนใจในเรื� องคุณธรรม          
การใช้ชีวิตประจาํวนั และมีกิจกรรมทางศาสนาร่วมกันด้วยการไปวดัฟังเทศน์เพื�อส่งเสริม         
ความเป็นคนดีมีศีลธรรมใหเ้กิดขึ!นกบัคนในครอบครัว  
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กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 ในการวิจยัครั! งนี!  ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งกบัความกตญัGูกตเวที 
เพื�อหาตวัแปรปัจจยัที�ส่งผลกบัความกตญัGูกตเวทีของนกัเรียนชั!นมธัยมศึกษา และผูว้ิจยัไดก้าํหนด
กรอบแนวคิดของการวจิยั ดงัภาพประกอบ 1  
 
 ตัวแปรอสิระ        ตัวแปรตาม 
 
                 
  
 
 
 
 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิดของการวจิยั 
 
สมมติฐานในการวจัิย 
 1. นักเรียนชั! นมัธยมศึกษาที�มีอาชีพของผู ้ปกครองต่างกันจะมีความกตัญGูกตเวที        
แตกต่างกนั 
 2. นักเรียนชั!นมธัยมศึกษาที�มีประเภทของครอบครัวต่างกันจะมีความกตญัGูกตเวที    
แตกต่างกนั 
 3. นกัเรียนชั!นมธัยมศึกษาที�มีการไปวดัทาํบุญต่างกนัจะมีความกตญัGูกตเวทีแตกต่างกนั 
 4. นกัเรียนชั!นมธัยมศึกษาที�มีการรักษาศีล 5 ต่างกนัจะมีความกตญัGูกตเวทีแตกต่างกนั 
 5. นกัเรียนชั!นมธัยมศึกษาที�มีการนั�งสมาธิต่างกนัจะมีความกตญัGูกตเวทีแตกต่างกนั 
 6. นักเรียนชั!นมธัยมศึกษาที�มีการปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างของผูป้กครองต่างกนัจะมี 
ความกตญัGูกตเวทีแตกต่างกนั  
 7. นกัเรียนชั!นมธัยมศึกษาที�มีสัมพนัธภาพภายในครอบครัวต่างกนัจะมีความกตญัGูกตเวที
แตกต่างกนั  

ความกตญัGูกตเวทีของนกัเรียนชั!น
มธัยมศึกษา โรงเรียนวดัเขาสุกิม 
  - ความกตญัGูกตเวทีต่อบุคคล 
 - ความกตญัGูกตเวทีต่อสถาบนั 
 

 

1. ปัจจยัส่วนบุคคล 
     1.1 อาชีพของผูป้กครอง 
     1.2 ประเภทของครอบครัว 
     1.3 การไปวดัทาํบุญ 
     1.4 การรักษาศีล 5 
     1.5 การนั�งสมาธิ 
2. ปัจจยัดา้นครอบครัว 
 2.1 การปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งของผูป้กครอง 
 2.2 สัมพนัธภาพภายในครอบครัว 
 



บทที� 2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยที�เกี�ยวข้อง 
  
 การวิจยัเรื�อง ความกตญั�ูกตเวทีของนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษา โรงเรียนมธัยมวดัเขาสุกิม 
จงัหวดัจนัทบุรี ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง โดยนาํเสนอเอกสารเกี�ยวกบั
ความกตญั�ูกตเวที ตามหวัขอ้ต่อไปนี�  
 1.  ความกตญั�ูกตเวที 
  1.1 ความหมายของความกตญั�ูกตเวที 
  1.2 ประเภทของความกตญั�ูกตเวที 
  1.3 ความสาํคญัของความกตญั�ูกตเวที 
  1.4 การวดัจริยธรรมดา้นความกตญั�ูกตเวที 
 2.  ปัจจยัที�สัมพนัธ์กบัความกตญั�ูกตเวที 
  2.1 การปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งของผูป้กครอง 
  2.2 สัมพนัธภาพภายในครอบครัว 
 3.  งานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง 
 
ความกตัญ�ูกตเวท ี

 1. ความหมายของความกตัญ�ูกตเวท ี 
  จากการศึกษาเอกสารที�เกี�ยวขอ้งพบว่ามีนกัวิชาการหลาย ๆ ท่านได้ให้ความหมาย  
ของคาํวา่ ความกตญั�ูกตเวทีไวด้งันี�  
  ชม  ภูมิภาค (2525 : 102 - 103) ได้ให้ความหมายไวว้่า กตญั�ู แปลว่า รู้คุณคน     
หมายความวา่ ใครทาํอะไรให้ก็ไม่ลืม ระลึกถึงบุญคุณไดอ้ยูเ่สมอ คาํวา่ กตเวที แปลวา่ แทนคุณคน 
หมายความวา่ ตอบแทนบุญคุณของท่านหรือสนองคุณท่าน รวมความวา่ กตญั�ูกตเวที หมายความว่า 
การตอบแทนผูมี้อุปการคุณที�ท่านทาํแลว้ ท่านว่าคนดีตอ้งมีคุณธรรมขอ้นี� เป็นเครื�องหมาย ถา้ไม่มี
คุณธรรมขอ้นี� เป็นเครื�องหมายก็ยงัรู้ไม่ไดว้า่เป็นคนดี  
  พระเทพเวที (2533 : 2 - 3) ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ กตญั�ูกตเวที หมายถึง ผูรู้้อุปการะ
ที�ท่านทาํแลว้และตอบแทน แยกออกเป็น 2 ส่วน คือ กตญั�ูรู้คุณท่าน กตเวทีตอบแทนหรือสนอง
คุณท่าน ความกตญั�ูโดยขอบเขตแยกเป็น 2 ระดบั คือ กตญั�ูต่อบุคคลผูมี้คุณความดีหรืออุปการะ
เป็นส่วนตัว และกตัญ�ูกตเวทีต่อบุคคลที�ได้บ ําเพ็ญคุณประโยชน์หรือคุณความดีเกื� อกูล               
แก่ส่วนรวม 
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  พระสมชาย  ฐานวุฑโฒ (2533 : 62)  ได้ให้ความหมายไวว้่า ความกตัญ�ู หมายถึง          

การรู้จักบุญคุณ อะไรก็ตามที�เป็นบุญหรือมีคุณต่อคนแล้วก็ตามระลึกนึกถึงด้วยความซาบซึ� ง        
ไม่ลืมเลย 

  เสถียรพงษ์  วรรณปก (2534 : 123) ได้ให้ความหมายไวว้่า กตัญ�ู คือ ความรู้       
หรือตระหนกัในคุณค่าของความดีที�คนอื�น (หรือสิ�งอื�น) มีต่อตน เป็นความรู้สึกภายในจิตใจ กตเวที 

คือการประกาศให้คนอื�นรู้ว่า คนอื�น สิ� งอื�นมีบุญคุณต่อตน ซึ� งเราแปลกนัทั�วไปว่า “การตอบแทน       

บุญคุณ” 
  พระธรรมโกศาจารย ์(2536 : 2) ได้ให้ความหมายไวว้่า กตญั�ุตา หมายถึง ความรู้

และยอมรับรู้ในบุญคุณของผูอื้�นที�มีอยู่เหนือตน กตเวทิตา หมายถึง การพยายามทาํตอบแทน         

บุญคุณนั�น ๆ กตญั�ูกตเวทิตา หมายถึง ความรู้บุญคุณท่านแลว้ทาํตอบแทนให้ปรากฏ เป็นธรรม
ประคองโลกใหเ้ป็นอยูไ่ดแ้ละอยูด่ว้ยความสงบสุข  

  พระพุทธวรญาณ (2532 : 203 ; อ้างถึงใน อาํนวย  จั�นเงิน.  2537 : 53)  ได้ให ้       
ความหมายไวว้่า ความกตญั�ู คือ ความรู้อุปการะที�คนอื�นทาํแลว้ ความกตเวที คือ  การตอบแทน

อุปการะนั� น  ค ําว่าอุปการะ  หมายถึง  การช่วยเหลือด้วยบริสุทธิN ใจ คือตั� งใจช่วยจริง ๆ   มิได ้             

มุ่งผลตอบแทนประการใด จดัเป็น “ความดีที�สูงสุด”  ของคนทั�งหลาย  เพราะทาํให้คนและสังคม           
อยูไ่ดด้ว้ยดี 

  พิสิฐ  เจริญสุข (2542 : 108, 110) ได้ให้ความหมายไวว้่า กตญั�ู แปลว่าเห็นคุณท่าน     
คือ เห็นดว้ยปัญญา กตเวที แปลว่าประกาศคุณท่าน หมายความวา่ ทาํให้ผูอื้�นรู้วา่ท่านมีคุณแก่เรา   

อย่างไรมากน้อยเพียงไร การประกาศคุณท่านนั�นไม่ใช่ความหมายว่าเราจะยกย่อง สรรเสริญท่าน

ด้วยคาํพูดหรือด้วยการเขียนเป็นตัวหนังสือ แท้ที�จริงแล้วการประกาศคุณท่านนั�นจะต้องอยู่ที�      
การปฏิบติัตวัของเราเองคือ จะตอ้งทาํตวัของเราใหเ้ป็นคนตามที�ท่านมุ่งหมาย 

  สมภพ  ชีวรัฐพฒัน์ (2542 : 167) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า ความกตญั�ูกตเวที หมายถึง 

ความรู้และการยอมรับรู้ในบุญคุณของบุคคล สัตว ์สิ�งของ และธรรมชาติสิ�งแวดลอ้มที�มีต่อตวัเรา 
ทั�งทางตรงและทางออ้ม และพยายามกระทาํตอบดว้ยการทดแทนพระคุณ ช่วยเหลือ อุปการะ ยกย่อง 

บาํรุงรักษาใหค้งอยูเ่พื�อความสงบสุขของสังคมและเพื�อความสมดุลทางธรรมชาติ 
  จากความหมายที�นักวิชาการหลายท่านกล่าวไว ้สรุปได้ว่า ความกตัญ�ูกตเวที    

หมายถึงความรู้สึกสํานึกในบุญคุณและการแสดงพฤติกรรมการตอบแทนพระคุณต่อบุคคล        

หรือสถาบนัที�ทาํประโยชน์หรือความดีต่อตนเอง โดยการตอบแทนนั�นไม่จาํเป็นตอ้งเป็นสิ�งของ 

อาจเป็นการกระทาํหรือคาํพดูก็ได ้แต่จะตอ้งอยูบ่นหลกัพื�นฐานของความถูกตอ้งดีงาม 
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 2. ประเภทของความกตัญ�ูกตเวท ี
  พระสมชาย ฐานวุฑฺโฒ (2533 : 62 - 64) ได้แบ่งประเภทของความกตญั�ูกตเวที    

เป็น 5 ประการ ดงันี�  

  2.1 กตญั�ูกตเวทีต่อบุคคล คือ ใครก็ตามที�เคยมีพระคุณต่อเรา ไม่ว่าจะมากน้อย     

เพียงใดจะตอ้งกตญั�ูรู้คุณท่าน ติดตามระลึกถึงเสมอดว้ยความซาบซึ� ง พยายามหาโอกาสตอบแทน

คุณท่านให้ได ้โดยเฉพาะพระสัมมาสัมพุทธเจา้ พระมหากษตัริย ์หรือผูป้กครองที�ทรงทศพิธราชธรรม

พระสงฆ ์บิดา มารดา ครู อุปัชฌาย ์อาจารย ์จะตอ้งระลึกนึกถึงพระคุณของท่านใหจ้งหนกั 

  2.2 กตญั�ูกตเวทีต่อสัตว์ คือ สัตว์ที�มีคุณต่อเรา เช่น ช้าง มา้ ววั ควาย จะตอ้งใช ้  

ดว้ยความกรุณาปราณี ไม่เฆี�ยนตีจนเกินเหตุ อยา่ใชง้านหนกัจนเป็นการทรมาน และเลี�ยงดูให้อาหาร 

อยา่ใหอ้ดอยาก ใหไ้ดกิ้นไดน้อนไดพ้กัผอ่นตามเวลา 

  2.3 กตญั�ูกตเวทีต่อสิ� งของ คือ ของสิ�งใดก็ตามที�มีคุณต่อเรา เช่น หนังสือธรรมะ 

หนงัสือเรียน สถานศึกษา วดั ตน้ไม ้ป่าไม ้วสัดุอุปกรณ์ที�ใชใ้นการหาเลี�ยงชีพ ฯลฯ จะตอ้งปฏิบติั

ต่อสิ�งเหล่านี� ใหดี้ ไม่ลบหลู่ดูแคลน ไม่ทาํลาย 

  2.4 ความกตญั�ูกตเวทีต่อบุญ คือ รู้ว่าคนเราเกิดมามีอายุยืนยาว ร่างกายแข็งแรง        

ผิวพรรณดี สติปัญญาเฉลียวฉลาด มีความสุขความเจริญ มีความเจริญกา้วหน้า มีทรัพยส์มบติัมาก   

ก็เนื�องมาจากผลของบุญ จะไปสวรรคก์ระทั�งไปพระนิพพานไดก้็ดว้ยบุญ กล่าวไดว้า่ทุกอยา่งสําเร็จ

ได้ด้วยบุญ ทั�งบุญเก่าที�ได้สะสมมาดีแล้วและบุญใหม่ที�เพียรสร้างขึ� นประกอบกนั จึงมีความรู้     

บุญคุณของบุญ มีความอ่อนน้อมในตัว ไม่ดูถูกบุญ ตามระลึกถึงบุญเก่าให้จิตใจชุ่มชื� นและ            

ไม่ประมาทในการสร้างบุญใหม่ใหย้ิ�ง ๆ ขึ�นไป 

  2.5 ความกตญั�ูกตเวทีต่อตนเอง คือ รู้วา่ร่างกายของเรานี� เป็นอุปกรณ์สําคญัที�เราจะ

ไดอ้าศยัใชใ้นการทาํความดี ใชใ้นการสร้างบุญกุศลนานาประการเพื�อความสุขความเจริญกา้วหน้า

แก่ตนเองต่อไป จึงทะนุถนอมดูแลรักษาร่างกายสุขภาพให้ดี ไม่ทาํลายดว้ยการกินเหลา้ เสพสิ�งเสพติด

เที�ยวเตร่ดึก ๆ ดื�น ๆ และไม่นาํร่างกายนี� ไปประกอบความชั�ว เช่น ฆ่าสัตว ์ลกัทรัพย ์เจา้ชู้ อนัเป็น

การทาํลายตนเอง 

  พระธรรมโกศาจารย ์(พุทธทาสภิกข)ุ (2536 : 2 - 12) ไดก้ล่าวถึงสิ�งที�มีบุญคุณ ดงันี�  

  2.1 บิดามารดา เพราะทุกคนไม่ได้เกิดจากโพรงไม้ แต่เกิดมาจากโพรงเล็ก ๆ          

ในครรภ์มารดาดว้ยความร่วมมือของบิดา และเจริญเติบโตขึ�นมาบนความเสียสละของบิดามารดา 

อีกทั�งบิดามารดายงัเป็นเครื�องให้ชีวิต ให้วิชาความรู้ ให้การอบรมอุปนิสัยที�ดี ดงันั�นเราควรตอบแทน

โดยการดูแลเอาใจใส่ท่านใหมี้ความสุขสบายแก่ท่านตามสมควรแก่ฐานะ 
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  2.2 ครูอาจารย์ เพราะท่านได้ประสิทธิN ประสาทวิชาความรู้ให้เรา และยงัเป็น      
เครื� องยึดเหนี�ยวใจของศิษยใ์ห้ละเวน้จากการกระทาํในสิ�งที�ไม่ควรทาํได้ทุกคราวที�ระลึกถึงว่า       
ครูอาจารย ์ไดเ้คยขอร้องและพรํ�าสอนเราอยา่งไร วา่สิ�งใดควรทาํหรือไม่ควรทาํ 
  2.3 สัตว์พาหนะ ได้แก่ ว ัว ควาย มีบุญคุณต่อเรา ถ้าเรารู้จักตอบแทนแม้กระทั�ง             
ววัควายแลว้ เราก็คงจะไม่เบียดเบียนเพื�อนมนุษยด์ว้ยกนัเอง ทาํใหบ้า้นเมืองมีแต่ความสงบสุข 
  2.4 สิ� งแวดล้อม ได้แก่ ป่าไม ้ทุ่งนา ห้วยหนอง คลอง ลาํธาร ถนน และสิ� งสาธารณะ    
ถ้ามีความสํานึกในบุญคุณของสิ� ง เหล่านี�  เราจะไม่ทําลายและย ังช่วยรักษาอีกด้วย ทําให ้           
สภาพแวดลอ้มของเราคงอยูต่ลอดไป 
  2.5 ศตัรูและอุปสรรคต่าง ๆ เนื�องจากศตัรูทาํให้คนกตญั�ูมีความฉลาดและกา้วหนา้
เพราะช่วยทาํใหเ้รามีคุณธรรมสูงขึ�น มีความอดทนอดกลั�นและเสียสละ หรือผูที้�อิจฉาริษยาทาํให้เรา
เป็นคนหนกัแน่นมั�นคงและมีความเมตตากรุณา หรืออุปสรรคทั�งหลายทาํให้เรามีปัญญาเขา้ใจโลก
ถูกตอ้งตามที�เป็นจริงทาํให้เราอยู่บนโลกต่อไปดว้ยความสุข เพราะถา้เราไม่รู้จกับุญคุณของศตัรู 
และอุปสรรคต่าง ๆ แลว้เราอาจจะตอ้งล่มจมเพราะมวัแต่ริษยาตอบ เอะอะโวยวายทาํอะไรผิดพลาด
ไปหมด แต่ถา้เรารู้คุณของสิ�งเหล่านี�แลว้ โลกยอ่มเกิดความสงบสุข เพราะทาํให้เรากลายเป็นมนุษย์
ที�ดี เป็นคนใจกวา้ง ใหอ้ภยั ทาํใหเ้กิดสิ�งดีเกิดขึ�นกบัเรา 
  พระพุทธวรญาณ (สัมภาษณ์.  2533 ; อา้งถึงใน อาํนวย  จั�นเงิน.  2537 : 150 - 151)     
ไดก้ล่าวถึงผูที้�ตอ้งแสดงความกตญั�ูกตเวที ดงันี�  

  2.1 มารดาบิดา โดยมีพฤติกรรมที�แสดงถึงความกตญั�ูกตเวที คือ 
   2.1.1 ท่านเลี�ยงเรามาแลว้เลี�ยงท่านตอบ 
   2.1.2 ทาํการงานหรือธุรกิจของท่าน 
   2.1.3 ดาํรงวงศต์ระกลูใหม้ั�นคง โดยการพยายามทาํตนใหเ้ป็นอภิชาตบุตร 
   2.1.4 ประพฤติตนให้เป็นคนควรรับทรัพยม์รดก และปกครองรักษาทรัพยม์รดก    

ไวใ้หดี้ 
   2.1.5 เมื�อท่านล่วงลบัไปแลว้ทาํบุญอุทิศไปให ้
  2.2 ครู อาจารย ์โดยมีพฤติกรรมที�แสดงถึงความกตญั�ูกตเวที คือ  
   2.2.1 แสดงความเคารพต่อท่านตามธรรมเนียมและประเพณีนิยม 
   2.2.2 เอาใจใส่ในธุรกิจของท่านดุจยนืคอยรับใชอ้ยูใ่นที�ใกลเ้สมอ 
   2.2.3 เชื�อฟังคาํสั�งสอนของท่าน 
   2.2.4 อุปฐากบาํรุงท่าน 
   2.2.5 เรียนศิลปวทิยาดว้ยความเคารพ 
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  2.3 ผูป้กครอง ผูบ้งัคบับญัชา โดยมีพฤติกรรมที�แสดงถึงความกตญั�ูกตเวที คือ  
   2.3.1 แสดงความอ่อนนอ้มต่อท่าน 
   2.3.2 มีความจงรักภกัดีในท่าน 
   2.3.3 มีความเชื�อมั�นในท่านและเดินตามแนวทางของท่าน 
   2.3.4 ไม่ยกตนเสมอท่าน 

  2.4 สถานที�ที�มีพระคุณ (บา้นเกิด/โรงเรียน/ที�เคยเรียน/วดัที�เคยบวช) โดยมีพฤติกรรม 
ที�แสดงถึงความกตญั�ูกตเวที คือ ตอ้งระลึกถึงบา้นเกิด โรงเรียนที�เคยเรียน และวดัที�เคยบวชเรียน 
ดว้ยความสนใจเป็นประจาํ และหาโอกาสที�จะสนองคุณโดยการอุปถมัภ์บาํรุงให้เจริญตามกาํลงั
ความสามารถใหจ้งได ้
  2.5 สถาบนัที�มีพระคุณ (ชาติ/ศาสนา/พระมหากษตัริย)์ โดยมีพฤติกรรมที�แสดงถึง
ความกตญั�ูกตเวที คือ รักชาติ รักศาสนา รักพระมหากษตัริย ์โดยเลื�อมใส ผกูพนั เพื�อความอยูร่อด
ของชาติ เพื�อความอยูร่อดของศาสนา และเพื�อความมั�นคงของราชบลัลงัก ์
  ไสว มาลาทอง  (2542 : 79) กล่าวว่า บุตรธิดาที�ดีย่อมมีความกตญั�ูกตเวทีต่อบิดา
มารดาของตน ศิษย์ที� ดีย่อมมีความกตัญ�ูกตเวทีรู้คุณครูอาจารย์ และทําการตอบแทนด้วย         
ความเคารพ ประชาชนพลเมืองที� ดีย่อมมีความกตัญ�ูกตเวทีต่อพระมหากษัตริย์ที�ปกครอง     
ประเทศชาติโดยธรรมเพื�อให้เกิดความสงบสุขต่อประสพนิกรทั�วไป พุทธบริษัททั� ง 4 ที� ดี           
ย่อมจะต้องมีความกตัญ�ูกตเวทีต่อพระพุทธเจ้าผูท้รงพระมหากรุณาธิคุณในการสั�งสอนให ้      
พุทธบริษทัรู้จกับาปบุญ คุณโทษ ประโยชน์ และสิ�งที�ไม่เป็นประโยชน์ สิ�งที�ควรทาํและไม่ควรทาํ 
ใหรู้้จกัรับผดิชอบชั�วดี สามารถทาํตนใหพ้น้จากความทุกขย์ากลาํบากได ้
  สมภพ ชีวรัฐพฒัน์ (2542 : 168 - 199) ไดแ้บ่งสิ�งที�ควรกตญั�ูเป็น 6 ประการ ดงันี�  

  2.1 กตญั�ูต่อบุคคล ได้แก่ พระพุทธเจา้ บิดามารดา ครูอาจารย ์และบุคคลอื�น ๆ       
ที�มีพระคุณต่อเรา ไม่วา่มากหรือน้อยตอ้งติดตามระลึกถึงพระคุณดว้ยความซาบซึ� งและหาโอกาส    

ตอบแทนพระคุณ 

  2.2 กตญั�ูต่อสัตว ์สัตวที์�มีพระคุณต่อเรา เช่น ชา้ง มา้ ววั ควาย ใชเ้ป็นสัตวพ์าหนะ 
ใชแ้รงงาน ตอ้งกระทาํต่อสัตวด์ว้ยความเมตตาปราณี ไม่ทรมานปล่อยให้อดอาหารอดนํ� า เลี� ยงดู

อยา่งดีใหพ้กัผอ่น ไม่ใชง้านตรากตรําจนเกินไป ไม่ควรฆ่าสัตวที์�เคยมีพระคุณต่อเรา 
  2.3 กตญั�ูต่อสิ� งของ เช่น รถยนต์ หนังสือแบบเรียน บ้าน วดั ต้นไม้ ฯลฯ ต้อง

ปฏิบติัต่อสิ�งของเหล่านั�นดว้ยความเคารพ ไม่ดูถูกดูแคลน ไม่ทาํลาย ถนอมใชด้ว้ยความประหยดั 

  2.4 กตญั�ูต่อสถาบนั ชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์สถาบนัทั�งสามมีความสําคญัต่อ
ความอยู่รอดของคนในชาติ ความเป็นเอกราช ปกครองให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข มีแผ่นดิน
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ถิ�นอาศยั เพราะอาํนาจบารมีของสถาบนัชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์ดงันั�นควรแสดงความเคารพ      

รู้คุณชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตอบแทนด้วยการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี รู้จักเสียสละ            
ผลประโยชน์ส่วนตนเพื�อประโยชน์ส่วนรวม ฯลฯ  

  2.5 กตญั�ูต่อตนเอง รู้จกัคุณค่าของร่างกาย ซึ� งเป็นอุปกรณ์ที�สําคญัในการปฏิบติัธรรม  
เพื�อพฒันาตนเองให้มีคุณธรรมและบรรลุธรรมขั�นสูง ใช้ประโยชน์ร่างกายนี�  สะสมความดี ละทิ�ง
ความชั�ว คนที�เกิดมาเป็นมนุษยมี์วาสนาเป็นผูมี้โชค เพราะไม่มีสัตวป์ระเภทใดที�สามารถปฏิบติัธรรม
ประพฤติพรหมจรรยไ์ดดี้เท่ากบัมนุษย ์ 
  2.6 กตัญ�ูต่อธรรม อันได้แก่ รู้คุณค่าของปรมัตถธรรม สภาวธรรม ธรรมชาติ           
สิ�งแวดลอ้ม หลกัคาํสอนของพระพุทธเจา้ การตอบแทนพระคุณของสภาพสิ�งแวดลอ้ม เช่น ทาํให้
นํ�าสะอาด อากาศบริสุทธิN  ไม่ควรทิ�งของเสียลงสู่แหล่งนํ�า อนุรักษป่์าธรรมชาติ และทดแทนพระคุณ            
ของพระพุทธเจา้โดยการประพฤติธรรมตลอดชีวติ เป็นตน้ 
  บุคคลและสิ�งที�ควรแสดงความกตญั�ูกตเวที (มงคลขอ้ที� 25 ความกตญั�ู. ออนไลน์.   
2546) ไดแ้ก่  
  2.1 พระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนามีพระคุณยิ�งใหญ่ต่อชาวพุทธ ชาวพุทธจะตอ้ง 

ทาํความเข้าใจในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ให้รู้คุณค่าของพระศาสนา ประพฤติปฏิบัติ        
ตาม แนวพระพุทธธรรม ไม่ควรทาํลายลบลา้งและลบหลู่พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์โดยเฉพาะ    

ชาวพุทธ ควรทาํหนา้ที�ชาวพุทธใหค้รบ 5 ขอ้ ไดแ้ก่ 
   2.1.1 เรียนพระธรรม พระวนิยั  

   2.1.2 ปฏิบติัดีตามพระธรรมวนิยั  

   2.1.3 สืบสอนพระธรรมวนิยัใหผู้อื้�น 
   2.1.4 อุปถมัภบ์าํรุงพระพุทธศาสนา  

   2.1.5 ป้องกนัภยัของพระพุทธศาสนา 

  2.2 ประเทศชาติ ของเราเป็นปฏิรูปเทส เหมาะที�จะทาํให้ชีวิตเจริญกา้วหนา้ในทุกดา้น 
เ ช่น ไม่ มีสงคราม ไม่ มีการก่อการร้าย  ไม่วุ่นวายรุนแรง อุดมสมบูรณ์ด้วยอาหารและ
ทรัพยากรธรรมชาติ มีพระพุทธศาสนาจรรโลงใจให้มีเมตตาสามคัคี มีอิสระ เสรีภาพ จึงควรปฏิบติั
ดงันี�  

  2.2.1 เราตอ้งช่วยกนัรักษาประเทศชาติวฒันธรรมไทย 
  2.2.2 เสียสละเพื�อประโยชน์ของชาติและประชาชน 
  2.2.3 ป้องกนัภยัใหช้าติ 
  2.2.4 รักษากฎหมาย 
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  2.2.5 เสียภาษี 
  2.2.6 เลือกคนดีมีความสามารถมาปกครองชาติไทย 
  2.2.7 ประพฤติตนใหเ้ป็นพลเมืองดีเสริมศกัดิN ศรีแก่ชาติ 

  2.3 บรรพบุ รุษชาติไทยที� เตรียมปัจจัยแห่งความสุขไว้ให้ เราพร้อม คื ออดีต                 

พระมหากษตัริยแ์ละพระมหากษตัริยปั์จจุบนั จึงควรปฏิบติัดงันี�  

  2.3.1 เราตอ้งบูชาสักการะรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ  
  2.3.2 เราตอ้งปฏิบติัตามรอยพระยคุลบาท 

  2.3.3 เราตอ้งหวงแหนรักษาสมบติัของบรรพบุรุษ 
  2.3.4 เราตอ้งรักษาพระพุทธศาสนาที�พระองคท์รงเคารพ 

  2.3.5 เราตอ้งไม่ขายชาติไทยแก่คนต่างชาติ 

  2.3.6 เราตอ้งไม่ทาํลายสาธารณะสมบติัของชาติ 
  2.3.7 เราตอ้งกลา้หาญรักษาชาติศาสนาเช่นเดียวกบัพระองค ์

  2.4 บิดา มารดา ครู อาจารย์ มีพระคุณอย่างยิ�งใหญ่ เพราะท่านให้ชีวิตร่างกาย         
ให้ดวงตา ดวงปัญญาแก่เรา เราต้องทาํหน้าที�ของบุตรและศิษย์ที�ดี โดยการแสดงคารวะนับถือ     

เทิดทูน เชื�อฟังปฏิบติัตามคาํสอนของท่าน ช่วยทาํกิจของท่าน ดูแลเลี� ยงท่านตอบแทน ทาํให้ท่านเป็น  

สุขกายใจ  ไม่แสดงอาการรังเกียจหรือก้าวร้าว รักษาชื�อเสียงเกียรติยศของท่านโดยเป็นลูกที�ดี       
เป็นศิษยที์�ดีตลอดไป ไม่ใหใ้ครนินทาด่าวา่ไอลู้กพอ่แม่ไม่ไดส้ั�งสอน ไอลู้กศิษยน์อกครู 

  2.5 ผู ้หวงัดี ผู ้มีนํ� าใจ ผู ้ท ําสิ� งที� เป็นประโยชน์สาธารณะแก่ส่วนรวม ผู ้เป็นคนดี            

มีจริยธรรม นําสังคมให้สงบเรียบร้อยน่าอยู่ เป็นบุคคลที�ควรได้รับการสดุดี ไม่ควรมองข้าม          
แมท้่านเหล่านั�นจะไม่ใกล้ชิดกับเรา เราไม่รู้จกัเป็นการส่วนตวั ทั�งนี� เพราะว่าคนดีเป็นศรีของชาติ

ศาสนา คนดีมีปัญญาทาํให้ส่วนรวมมีหน้ามีตา มีชื�อเสียง มีความสงบสุข เรามีความสงบสุขได ้       
ก็เพราะสังคมของเราเต็มไปด้วยคนดีมีธรรม เพราะฉะนั�นเราต้องกตัญ�ูต่อท่าน มีกิจการใด         

พอจะช่วยเหลือกนัไดเ้ราตอ้งช่วยเหลือท่าน และไม่ลบหลู่คนดี 

  สาํลี  รักสุทธี (2546 : 115 - 118) ไดก้ล่าวถึงสิ�งที�ควรแสดงความกตญั�ู คือ  
  2.1 กตญั�ูบุคคล คาํว่า “บุคคล” หมายถึงคนทุกระดบั นับตั�งแต่สามญัชนจนถึง      

อริยชน คนชั�นสูงระดบัยอดมนุษยคื์อผูน้าํของศาสนาต่าง ๆ ซึ� งบุคคลสามารถแยกออกไปไดด้งันี�  
   2.1.1 พระพุทธเจ้าและพระศาสดาของทุกศาสนา ถือเป็นบุพการีของผูค้น      

ทั�งโลกที�คนทั�วไปควรแสดงความกตญั�ูต่อพระองค์ หากเราท่านไดศึ้กษาประวติัการดาํเนินชีวิต 

กิจกรรม จริยวตัรของพระองคแ์ลว้เราจะแสดงความกตญั�ูอยา่งไม่ตะขิดตะขวงใจ เพราะพระพุทธองค ์    
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และพระศาสดาทุกพระองค์ได้ทรงทุ่มเท เสียสละพระกาํลงัสติปัญญาด้วยพระวิริยอุตสาหะเพื�อ

ความสงบสุขแห่งมวลมนุษยช์าติอยา่งแทจ้ริง ควรแทที้�เราท่านจะแสดงความกตญั�ูต่อท่านดงักล่าว 

   2.1.2 พระอริยสงฆอ์ริยสาวก นกับวชทุกศาสนาที�ปฏิบติัดีปฏิบติัชอบ ถือไดว้่า
เป็นสุปฏิปันโน มีอยูเ่ป็นจาํนวนมากที�ทุ่มเทอุทิศเวลา ชีวิต สติปัญญา ความรู้ความสามารถ ความสุข  
ส่วนตวัเพื�อคนอื�น เช่น พระอริยสงฆ์มากมายที�เป็นสุปฏิปันโนในสังคมไทย และนักบวชของ
ศาสนาอื�นก็เช่นกัน พวกเราปุถุชนคนธรรมดาควรให้ความเคารพ แสดงความกตญั�ูต่อบุคคล      
ดงักล่าวอยา่งจริงใจ 
   2.1.3 พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทรงเป็นผูเ้สียสละทุ่มเทพระวรกายเพื�อ
ความสุขร่มเย็นของอาณาประชาราษฎร์ หากเราท่านได้ศึกษาถึงพระราชกรณียกิจของ
พระมหากษตัริย ์     ทุกพระองค์ จะเห็นไดว้่าแต่ละพระองค์ทรงห่วงใย เอ็นดู เมตตาต่อพสกนิกร
ของแผ่นดินอย่างยิ�ง แมห้นทางจะทุรกนัดารยุ่งยากเพียงใด พระองค์ก็ไม่ทรงหวาดหวั�นเสด็จไป
เยี�ยมเยือนให้กาํลงัใจ   แก่ประชาชนอยา่งทั�วถึง สมควรที�พสกนิกรจะให้ความกตญั�ูต่อพระองค์
ดว้ยการปฏิบติัตน      เป็นพลเมืองดี   
   2.1.4 พ่อแม่ ได้เป็นบุพการีของลูก เพราะพ่อแม่เป็นผูใ้ห้ ผูเ้สียสละทาํงาน     
ทุกอย่างเพื�อลูกมาก่อน ลูก ๆ ทุกคนควรแสดงความกตญั�ูต่อพ่อแม่ดว้ยการปฏิบติัตนเป็นคนดี    
ทําตามคําสั�งสอนของพ่อแม่ ไม่ เป็นลูกเนรคุณ อกตัญ�ู หรือลูกทรพีคอยล้างผลาญพ่อแม่            
คนเป็นพ่อแม่ท่านไม่หวงัอะไรจากลูกมากมาย นอกจากการให้ลูกเป็นคนดี อยู่ในสังคมไดอ้ยา่งมี
ความสุขก็เพียงพอแลว้ ไม่มีพอ่แม่คนใดอยากเห็นลูกเป็นคนชั�ว 
   2.1.5 ครูบาอาจารย ์ ถือว่าเป็นผูใ้ห้เช่นกัน ท่านให้วิชาความรู้ ให้แนวทาง     
การดาํเนินชีวิต ให้คาํแนะนําที�ถูกตอ้งดีงามแก่ลูกศิษย์ ครูอาจารย์จึงได้ชื�อว่าเป็นปูชนียบุคคล          
พวกเราท่านทั�งหลายจึงควรแสดงความกตญั�ูต่อครูบาอาจารยด์ว้ยการปฏิบติัตามคาํสอนของท่าน          
นาํชื�อเสียงมาใหท้่าน 
   2.1.6 กัลยาณมิตร ทุกคนเกิดมาย่อมมีมิตรมีเพื�อนสหายคอยให้ค ําแนะนํา       
ให้ปรึกษาและเป็นที�พึ� งยามมีปัญหา คนเราหากมีมิตรดีสหายดีย่อมนําพาเราไปสู่ทางที�ถูกต้อง         
ที�ดีงามตามลกัษณะของกลัยาณมิตรดีดงันี�  
    1) มิตรมีอุปการะ คือ มิตรที� ช่วยปกป้องเพื�อนไม่ให้ เพื�อนตกไป             
ในที�ประมาท เมื�อมีภยัก็เป็นที�พึ�งได ้เมื�อมีธุระคราวจาํเป็น ๆ ก็ช่วยจ่ายทรัพยใ์หเ้กินกวา่ที�ออกปาก 
    2) มิตรร่วมทุกขร่์วมสุข คือมิตรที�พูดความจริงแก่เพื�อน แมจ้ะเป็นความลบั 
ก็เปิดเผยให้เพื�อนทราบ แต่ช่วยปกปิดความลบัของเพื�อนไม่ให้แพร่งพราย ไม่ละทิ�งเมื�อเจอปัญหา
แมชี้วติก็อาจสละแทนได ้หรือเรียกวา่มิตรร่วมเป็นร่วมตายก็ได ้
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    3) มิตรมีความรักใคร่ คือมิตรที�เรามีสุขก็สุขด้วย เมื�อทุกข์ก็ทุกข์ด้วย        
ช่วยโตเ้ถียงคนที�พดูติเตียน รับรองคนที�พดูสรรเสริญ 
  2.2 กตญั�ูต่อสัตว ์สัตวทุ์กชนิดหากเราไตร่ตรองให้ดีจะเห็นวา่เป็นประโยชน์ต่อเรา 
ทั�งนั�นไม่ทางตรงก็ทางออ้ม นอกจากสัตวจ์ะเป็นอาหารแก่มนุษย ์(สําหรับผูกิ้นเนื�อสัตวเ์ป็นอาหาร) 
แลว้ยงันาํไปใช้งานไดอี้กดว้ย เช่น ชา้ง มา้ ววั ควาย เป็นตน้ และสัตวห์ลายจาํพวกยงัช่วยอนุรักษ์
รักษาสภาพแวดลอ้มให้ดีด้วย เช่น แมลงผึ�งช่วยผสมเกสร งูช่วยกาํจดัหนู เป็นตน้ เราควรกตญั�ู   
ต่อสัตว ์ดว้ยการไม่ฆ่าไม่ทาํลายเพื�อความสนุกสนาน เพื�อการกีฬาหรือไม่ฆ่าไม่กินเลยยิ�งดี เพราะมี
หลายคนที�ปฏิบติัธรรมดว้ยการไม่กินเนื�อสัตวเ์ป็นจาํนวนมาก 
  2.3 กตัญ�ูต่อสิ� งของ สิ� งของหรือสถานที�ที� มีอยู่เป็นจํานวนมากเราควรแสดง      
ความกตญั�ูกตเวที เช่น โรงเรียน วดั ศาลาการเปรียญ โบสถ์วิหาร ห้องสมุด ป่าไม ้ลาํธาร ภูเขา 
เป็นตน้ สิ�งของดงักล่าวมีประโยชน์ต่อมวลมนุษยอ์ยา่งมหาศาล เราควรมีความกตญั�ูกตเวทีต่อสิ�งนี�        
ดว้ยการไม่ทาํลายไม่สร้างความเสียหายต่อสถานที�นั�น ๆ 
  2.4 กตญั�ูต่อบุญ บุญกุศลถือเป็นอานิสงส์ที�ส่งให้เรามาพบแต่ความสุขมีร่างกาย
ครบส่วนสมประกอบก็เป็นเพราะเราไดส้ะสมบุญมานั�นเอง เราควรมีความกตญั�ูต่อบุญที�ทาํไว้
และควรสะสมบุญให้มากขึ� น อย่าประมาทว่าบุญนั�นทาํนิดหน่อยเล็กน้อยไม่เกิดประโยชน์อะไร       
อนัที�จริงแลว้บุญจะค่อย ๆ สะสมจากนอ้ยไปหาใหญ่ การทาํบุญจะตอ้งใจเยน็ สะสมบุญไปทีละนอ้ย   
ก็จะมีความสุขไปเอง ดงัพุทธพจน์ที�วา่ “สุขโข ปุญญสสอุจจโย” การสะสมซึ�งบุญนาํสุขมาให ้
  2.5 กตญั�ูต่อตนเอง คือให้รู้จกัว่าเรานั�นได้อาศยัร่างกายตนเอง ทาํกิจกรรมต่าง ๆ      
ไม่วา่จะเดิน ยนื นั�ง นอน ดื�ม กิน ขบัถ่าย ร้องไห้ หวัเราะ เราตอ้งอาศยัร่างกาย ของเราทั�งสิ�น ดงันั�น

เราควรกตญั�ูต่อตนเองไม่ทาํลายทาํร้ายนาํพิษภยัมาสู่ตนเอง คนเราทุกวนันี� นับวนัแต่จะทาํลาย    

ตนเองลงไปทุกขณะ เช่นการดื�มสุรายาเมา เสพสิ�งเสพติดต่าง ๆ รับประทานอาหารที�ไม่มีประโยชน์บา้ง 
เหล่านี� คือการทาํลายตวัเองลงไปทีละน้อย ๆ ที�เรียกว่าตายผ่อนส่ง เพื�อเป็นการกตญั�ูต่อตนเอง    

จึงควรระมดัระวงัในเรื�องการดื�มกิน ใช้แรงกายอย่างระมดัระวงัไม่หักโหมออกแรงหนักเกินไป

เพราะไม่เช่นนั�นจะกลายเป็นการทรมานตนเองไป 

  จากที�กล่าวมาสรุปได้ว่า สิ� งที�ควรแสดงความกตัญ�ูกตเวทีมี 8 ประการ คือ      
กตญั�ูกตเวทีต่อบุคคล กตญั�ูกตเวทีต่อสถาบนั กตญั�ูกตเวทีต่อสิ� งของ กตญั�ูกตเวทีต่อสัตว ์
กตญั�ูกตเวทีต่อธรรม กตญั�ูกตเวทีต่อบุญ กตญั�ูกตเวทีต่อศตัรู และกตญั�ูกตเวทีต่อตนเอง    
แต่ในการวจิยัครั� งนี�  ผูว้จิยัจะศึกษาความกตญั�ูกตเวทีของนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษา โรงเรียนวดัเขาสุกิม 
จงัหวดัจนัทบุรี โดยแบ่งความกตญั�ูกตเวทีเป็น 2 ดา้น ไดแ้ก่ ความกตญั�ูกตเวทีดา้นบุคคล และ
ความกตญั�ูกตเวทีดา้นสถาบนั เนื�องจากเห็นว่าบุคคลและสถาบนันั�นเป็นสิ�งที�อยู่ใกลต้วันกัเรียน 
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ซึ� งนกัเรียนสามารถนึกภาพหรือเห็นภาพไดช้ดัเจนวา่ตนเองไดรั้บประโยชน์จากบุคคลหรือสถาบนั
เหล่านี�อย่างไร เพื�อให้นกัเรียนสามารถคาดการณ์พฤติกรรมหรือมีการแสดงพฤติกรรมของตนเอง 
ต่อบุคคลและสถาบนัได้อย่างแทจ้ริง ซึ� งความกตญั�ูกตเวทีด้านบุคคล หมายถึง พ่อแม่ พี�น้อง        
ผู ้ปกครอง ผู ้อาวุโส ครูอาจารย์ เพื�อน บุคคลคนในสังคม เป็นต้น และความกตัญ�ูกตเวที           
ดา้นสถาบนั หมายถึง โรงเรียน ครอบครัว ชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์ซึ� งในการวิจยัครั� งนี�  จะวดั   
ความกตญั�ูกตเวทีต่อสิ�งที�ควรแสดงความกตญั�ูกตเวที 2 ประเภท 
  2.1 ความกตัญ�ูกตเวทีต่อบุคคล หมายถึง ความรู้คุณและการแสดงพฤติกรรม        

การตอบแทนพระคุณต่อพ่อแม่ พี�น้อง ผูป้กครอง ผูอ้าวุโส ครูอาจารย ์เพื�อน และบุคคลในสังคม    

ที�ทาํประโยชน์ต่อตนและส่วนรวม โดยมีพฤติกรรมดงันี�  

   2.1.1 แสดงความเคารพทั�งต่อหนา้และลบัหลงั ทั�งกาย วาจา ใจ  

   2.1.2 เชื�อฟังและปฏิบติัตามคาํสั�งสอน 

   2.1.3 คอยดูแลเอาใจใส่ ช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระของผูมี้พระคุณ 

   2.1.4 ไม่สร้างความเดือดร้อน และไม่ทาํตนใหเ้ป็นที�เสื�อมเสีย 

  2.2 ความกตญั�ูกตเวทีต่อสถาบนั หมายถึง ความรู้คุณและการแสดงพฤติกรรม      

การตอบแทนพระคุณต่อโรงเรียน ครอบครัว ชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์โดยมีพฤติกรรมดงันี�  

   2.2.1 ปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดี 

   2.2.2 ทาํนุบาํรุง และใหค้วามช่วยเหลือตามกาํลงัและความสามารถ 

   2.2.3 รักษาเกียรติยศ และนาํชื�อเสียงมาสู่ครอบครัว โรงเรียน และประเทศชาติ 

   2.2.4 แสดงความเคารพต่อสถานที�ศกัดิN สิทธิN ทางศาสนา 

 3. ความสําคัญของความกตัญ�ูกตเวท ี

  ในพุทธศาสนาไดใ้ห้ความสําคญัของความกตญั�ูกตเวทีมาก ซึ� งความกตญั�ูกตเวทีนี�  

เป็นหนึ�งในอุดมมงคล 38 ประการ โดยเป็นมงคลที� 25 คือ กต�ฺ�ุตา (ความกตญั�ู) จดัวา่เป็นคุณธรรม

ลํ� าเลิศสําหรับเหล่าชาวพุทธและชาวเอเชียส่วนใหญ่  ดงัที�พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า “โทวเม ภิกขเว 

ทุลลภา” คือ ดูกรภิกษุทั�งหลายคนทั�งสองจาํพวก เราตถาคตกล่าวว่าหายากในโลก คนสองจาํพวก

นั�นคือ บุพการี คนที�ทาํคุณไวก่้อน และกตญั�ูกตเวทีบุคคล ผูรู้้ซึ� งคุณของผูที้�ทาํความดีไวแ้ก่ตนแลว้

ก็ทาํตอบแทนผูมี้คุณ (พระครูศิริปัญญามุนี (อ่อน).   2511 : 401)   นอกจากนี� ยงัมีพุทธศาสนสุภาษิต            

ที�กล่าวถึง “ความกตญั�ูกตเวที” ไวม้าก ดงัปรากฏหลกัฐานดงันี�   

  3.1 เย คุณํ อนุสสรนติ ซึ� งความหมายว่า บุคคลทั�งหลายใดระลึกถึงคุณท่านผูมี้คุณ

กระทาํตอบแทนซึ�งท่านผูมี้คุณ จดัเป็นมงคลอนัประเสริฐ (พระครูศิริปัญญามุนี (อ่อน).  2511 : 401) 



 
 

17

  3.2 กตญ�ุตาย สปปุริสภูมิย ํ ฐตวา ซึ� งหมายความว่า  ตั� งอยู่ในภูมิสัตตบุรุษ            
โดยความเป็นคนกตญั�ู (สิริคุตโตภิกข.ุ  2514 : 341) 
  3.3 สปฺปุริโส ภิกขเว กตญ�ูกตเวที โหติ  ซึ� งมีความหมายว่า ดูก่อนภิกขุทั�งหลาย      
สัตบุรุษคือ คนดียอ่มเป็นคนกตญั�ูกตเวที (พระพุทธิวงศมุนี.  2528 : 1) 
  3.4 นิมิตฺต ํสาธุรูปานํ กต�ฺ�ูกตเวทิตา  ซึ� งมีความหมายว่า ความกตัญ�ูกตเวที       
เป็นเครื�องหมายของคนดี (เสฐียรพงษ ์ วรรณปก.  2534 : 123)  
  3.5 ภูมิ เว สปฺปุริสานํ กต�ฺ�ูกตเวทิตา ซึ� งมีความหมายว่า ความกตัญ�ูกตเวที      
เป็นพื�นของคนดี (เสฐียรพงษ ์ วรรณปก.  2534 : 123) 
  3.6 กตญั�ุตา เอตมฺมงฺคลมุตตม ํซึ� งมีความหมายว่า ความเป็นผูก้ตญั�ูเป็นมงคล    
สูงสุด (พระธรรมวสุิทธาจารย.์  ม.ป.ป : 1 ; อา้งถึงใน อาํนวย  จั�นเงิน. 2537 : 55) 
  3.7 โย เว กตญ�ู กตเวทิ ธีโร กลฺยาณมิตโต ทฬฺหกตฺติ จ โหติ ทุกขิตสฺสํ สกฺกจจ กโร
ติ กิจจ ํ ตถาวิธํ สปฺปุริสํ วทฺนตีติ ซึ� งมีความหมายว่า บุคคลใดแลเป็นธีรชนคือผูท้รงปัญญา           
เป็นกตญั�ู  รู้คุณที�ท่านทาํแลว้กตเวที ประกาศคุณที�ท่านทาํแลว้คือตอบแทนคุณท่าน มีกลัยาณมิตร 
มีความรักภกัดี มั�นคง ย่อมกระทาํกิจที�ควรกระทาํแก่มิตรผูต้กทุกข์ได้ยากโดยเคารพ บัณฑิต         
ทั� งหลายกล่าวบุคคลนั� น ผูเ้ช่นนั� น อย่างนั� นว่า เป็นสัตบุรุษคือคนดี  (สมเด็จพระญาณสังวร      
สมเด็จพระสังฆราช. 2533 : 32 ; อา้งถึงใน อาํนวย จั�นเงิน.  2537 : 55) 
  3.8 ยสส รุกขสส นิสีเทยย วา น ตสส สาขํ ภิญเชยย มิตตทุพโภ หิ ปาปโก              
ซึ� งหมายความวา่ นั�งหรือนอนอยูใ่ตร่้มเงาของตน้ไมใ้ดไม่ควรหกัรานกิ�งของตน้ไมน้ั�น ผูป้ระทุษร้าย
มิตรเป็นคนเลวแท ้ๆ (พระพยอม  กลัยาโณ. 2540 : 32)  
  3.9 พระพุทธวรญาณ (2532 : 3 ; อา้งถึงใน อาํนวย  จั�นเงิน. 2537 : 56)  กล่าวว่า             
มีสุภาษิตทางพระพุทธศาสนายนืยนัเกี�ยวกบัเรื�องความกตญั�ูกตเวทีไวม้ากมาย อาทิเช่น 
   3.9.1 คนใดจาํได้ ระลึกได้ซึ� งประโยชน์และความดีที�ผูอื้�นกระทาํแก่ตนมา     
คนนั�นยอ่มเจริญดว้ยประโยชน์ทุกอยา่งที�ตนปรารถนา 
   3.9.2 คนดีตอ้งมีความกตญั�ูกตเวที 
   3.9.3 ความกตญั�ูกตเวที เป็นเครื�องหมายของคนดี 
   3.9.4 จงเดินตามทางที�ท่านเดินไปแลว้ คือ มีความกตญั�ูกตเวที 
   3.9.5 ความกตญั�ูกตเวทีไม่มีในคนใด การคบคนนั�นจะไม่ไดป้ระโยชน์อะไร 
เพราะคนไม่มีความกตญั�ูกตเวทีจะไม่มีสิ�งใด ๆ ใหแ้กไ้ขไดแ้มแ้ต่นอ้ย 
  3.10 พระธรรมโกศาจารย ์(พุทธทาสภิกขุ) (2536 : คาํนาํ) ไดเ้ขียนคาํกลอนไวเ้พื�อเป็น
เครื�องนาํทางแก่อนุชนไดต้ระหนกัถึงบุญคุณอนัยิ�งใหญ่ที�สรรพสิ�งทั�งหลายมีต่อกนัและกนั เช่น ขา้ว
มีคุณต่อชาวนา และชาวนามีคุณต่อเรา ป่าไมมี้คุณต่อสัตวแ์ละมนุษย ์ทุกสิ�งผกูพนักนัโดยตลอดดงันี�  
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 “โลกรอดเพราะกตญั�ู” 
   อนับุคคลกตญั�ูรู้คุณโลก  อุปโภค  บริโภค  มีใหห้ลาย 
  ขา้วหรือเกลือผกัหรือหญา้ปลาหรือไม ้ รู้จกัใชอ้ยา่ทาํลายใหห้ายไป 
   อนึ�งคนต่อคนทุกคนนี�     ลว้นแต่มีคุณต่อกนันั�นเป็นไฉน 
  มองใหดี้ดูใหเ้ห็นเช่นนั�นไซร้  โลกรอดไดเ้พราะกตญั�ู รู้คุณกนั 

   ประเทศชาติศาสนาพระมหากษตัริย ์ รวมเป็นอตัตภาพไทยใหญ่มหนัต ์
  รอดมาไดเ้พราะรักใคร่อยา่งผกูพนัธ์ เพราะกตญั�ูมีที�ใจเอย ฯ 

(พระธรรมโกศาจารย ์(พุทธทาสภิกข)ุ 2536 : คาํนาํ) 
   
  พระศรีธรรมนิเทศก์ (ม.ป.ป. : 166)  กล่าวว่า ผลของความกตญั�ูกตเวทีจะทาํให ้       
เรารู้จกัยบัย ั�งชั�งใจ มีมานะบากบั�น ขยนัขนัแข็ง รู้จกัเสียสละ ซึ� งการที�คนเรารู้จกัยบัย ั�งชั�งใจของตน
ไม่ทาํความชั�วเสียหายนั�นก็เพราะกตญั�ุตารั� งเหนี�ยวเอาไว ้เช่น หญิงสาวถูกพอ่แม่บงัคบัให้แต่งงาน
กบัชายที�ตนไม่ชอบแทนที�จะหนีไปกบัชายที�ตนรัก กลบัหักห้ามความคิดนั�นยอมแต่งงานเพราะ
กตญั�ุตา หรือการที�เราจะยอมเสียสละความสุขส่วนตวัเล็กนอ้ยเพื�อแลกเอาความสุขอนัใหญ่หลวง
ในอนาคตก็ดี หรือการที�เรามีมานะบากบั�น ขยนัขนัแข็งเพื�อความเจริญรุ่งเรืองในอนาคต ก็มี
กตญั�ุตาธรรมเป็นเครื�องประคองจิต แมก้ารเสียสละอนัใหญ่ยิ�ง คือการเสียสละชีวิต เช่น ทหาร 
ตาํรวจยอมสละชีวติเพื�อเอาเอกราชความเป็นไท ก็เพราะมีกตญั�ุตาธรรมเป็นพื�นฐาน 
  พระพยอม  กลัยาโณ (2529 : 3, 85) ได้กล่าวว่าผูที้�แสดงออกถึงความกตญั�ูย่อม        
ได้รับผลดี โดยเฉพาะถึงแม้จะไม่ได้ผลเป็นเงินเป็นทอง เป็นขั�นเป็นซี เป็นยศศักดิN อัครฐาน            

แต่ก็ทาํให้ได้นิสัยดี เป็นตน้ เพราะเราทาํดีเพื�อให้มีนิสัยดีและเป็นคนรักดี แลว้ก็จะรักดีตลอดไป 

เป็นคนดีตลอดไป เพราะฉะนั�นคนเราลงเริ�มมีความกตญั�ูกตเวทีคุณธรรมอื�น ๆ ยอ่มจะตามมา เช่น
ลูกที�มีความกตญั�ูต่อพ่อแม่ จะมีความอดทนในการเล่าเรียน ในการช่วยกิจการของพ่อแม่  พ่อแม่

ใชอ้ะไรก็จะอดทนทาํใหไ้ด ้ดงันั�นคุณธรรมแห่งความอดทนก็จะเกิดตามมาอีก  

  พระสมชาย ฐานวฑฺุโฒ (2533 : 66) ไดก้ล่าวถึงอานิสงส์ของการกตญั�ูไว ้ดงันี�  
  3.1 ทาํใหรั้กษาคุณความดีเดิมไวไ้ด ้
  3.2 ทาํใหส้ร้างคุณความดีใหม่เพิ�มไดอี้ก 
  3.3 ทาํใหเ้กิดสติไม่ประมาท 
  3.4 ทาํใหเ้กิดหิริโอตตปัปะ 
  3.5 ทาํใหเ้กิดขนัติ 
  3.6 ทาํใหจิ้ตใจผอ่งใส มองโลกในแง่ดี 
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  3.7 ทาํใหเ้ป็นที�สรรเสริญของคนดี 

  3.8 ทาํใหอ้ยากมีคนคบหาสมาคม 

  3.9 ทาํใหท้ั�งมนุษยแ์ละเทวดาอยากช่วยเหลือ 

  3.10  ทาํใหไ้ม่มีเวรไม่มีภยั 

  3.11  ทาํใหล้าภผลทั�งหลายเกิดขึ�นโดยง่าย 

  3.12  ทาํใหบ้รรลุมรรคผลนิพพานโดยง่าย 

  สมภพ ชีวรัฐพฒัน์ (2542 : 171) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของความกตญั�ูกตเวที ดงันี�   

  3.1 ทาํใหช่้วยรักษาคุณงามความดีของตนไว ้และยกยอ่งคุณงามความดีของคนอื�น 

  3.2 ทาํใหเ้กิดสติ ไม่ประมาท มีความละอายต่อบาปและเกรงกลวัต่อบาป  

  3.3 ทาํใหเ้กิดความสามคัคีในหมู่คณะ 

  3.4 ทาํใหเ้ป็นที�ยกยอ่งสรรเสริญของคนดีทั�วไป 

  3.5 ทาํใหเ้กิดความสุขแก่ตนเอง ครอบครัวและสังคม 

  3.6 ทาํใหท้ั�งมนุษยแ์ละเทวดาอยากช่วยเหลือ 

  3.7 ทาํใหบ้รรลุมรรคผลนิพพานไดง่้าย 

  โชติ จินตแสวง (2543 : 92) กล่าววา่ การมีความกตญั�ูเป็นมงคลคือ 
  3.1 เป็นที�รักใคร่ 
  3.2 ไดรั้บความกรุณา  
  3.3 คนพาสรรเสริญ 
  3.4 มีความเจริญกา้วหนา้ 
  3.5 มีความผาสุก 
  3.6 ปลูกความดีไดง่้าย 

  3.7 ไม่ตกในที�ชั�ว 

  3.8 คนทั�วไปไดเ้ป็นแบบอยา่ง (โดยเฉพาะลูกหลาน) 
  พระพุทธวรญาณ (2528 : 543 ; อา้งถึงใน อาํนวย  จั�นเงิน. 2537 : 159)  กล่าวว่า    

การขาดความกตญั�ูมีโทษมหนัต ์คือ 

  “ขาดความกตัญ�ูกตเวทีแล้วดูเหมือนจะขาดไปทุกประการ กวีไทยโบราณ             

คือ ท่านสุนทรภู่ จึงไดก้ล่าวความจริงที�ควรรู้ควรคิดไวว้า่ ทรลกัษณ์อกตญั�ุตาเขา เทพเจา้ก็จะแช่ง

ทุกแห่งหน และคนที�ขาดความกตัญ�ูกตเวทีที�แท้จริงท่านเปรียบเสมือนไม้ผุซึ� งใช้ทาํอะไร        

เกือบไม่ไดมี้ลกัษณะเป็นกาฝากสังคมตลอดเวลา” 
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  ไสว มาลาทอง (2542 : 80 - 81)  กล่าววา่สังคมใดไร้ความกตญั�ูกตเวที บุตรธิดาไม่
รู้คุณบิดามารดา ประชาชนทั�วไปไม่รู้บุญคุณของผูมี้พระคุณ ไม่มีความเคารพบูชา กลา้ทาํร้ายและ
ทาํลายผูมี้พระคุณทางศาสนา สังคมนั�นย่อมจะเกิดความเสื�อมโทรมทางจิตใจ ไร้ที�ยึดเหนี�ยวอนัดีงาม   
ดงันั�นในการพฒันาสังคมจึงควรพฒันาคนในสังคมใหมี้ความกตญั�ูกตเวทีให้เกิดมีอยา่งทั�วถึงและ
มีคุณภาพดีด้วย เมื�อคนเรามีความกตญั�ูรู้คุณและตอบแทนคุณท่าน เราจะมีความเจริญก้าวหน้า    
ไม่มีตกตํ�า สังคมไทยเราจะไม่เป็นสังคมคนพิการ ผูที้�เป็นบุพการีมีอุปการะต่อเรามาก่อน เมื�อเห็นวา่
เป็นบุพการีช่วยเหลือผูอื้�นแลว้ยงัไดรั้บผลดีต่าง ๆ เป็นการตอบแทน ก็อยากจะช่วยเหลือคนอื�น ๆ 
ต่อไป โลกก็จะไม่สิ�นบุพการีมีนํ� าใจ เมื�อยงัมีกตญั�ูกตเวทีก็มีบุพการีสืบสายคนดีไม่สิ�นสุด ระบบ
การสร้างบุญสร้างคุณก็จะยงัคงอยูคู่่โลกใหเ้ห็นทั�วกนัวา่ธรรมะยงัไม่ตาย คนดียงัไม่สูญหาย เหล่านี�
คืออานิสงส์ของความกตญั�ูกตเวที 
 4. การวดัจริยธรรมด้านความกตัญ�ูกตเวท ี
  ในการวดัจริยธรรมดา้นความกตญั�ูกตเวทีนั�น มีเป้าหมายอยูที่�การเลือกที�จะกระทาํ
หรือไม่กระทาํพฤติกรรมใด ๆ ตามที�บุคคลเห็นว่าสมควรหรือไม่สมควร ซึ� งจะขึ�นอยู่กบัความรู้ 
ประสบการณ์ ความรู้สึกและระดับความกตัญ�ูกตเวทีของบุคคลนั� น ๆ ซึ� งการวดัจริยธรรม         
ด้านความกตัญ�ูกตเวทีนั� นไม่นิยมวดัความรู้เชิงจริยธรรม เวน้เสียแต่ว่าเราต้องการจะวดัว่า       
บุคคลนั� นรู้หรือไม่ โดยส่วนใหญ่จะวดัจริยธรรมด้านความกตญั�ูกตเวทีใน 3 ลักษณะ ดังนี�          
(ส.วาสนา  ประวาลพฤกษ.์  2535 : 7) 
  4.1 เจตคติ ซึ� งจะวดัในรูปแบบของความรู้สึก ความเชื�อ ความชอบและไม่ชอบ       
ต่อการกระทาํต่าง ๆ ทั�งนี�จะยงัไม่รับประกนัวา่บุคคลนั�นจะปฏิบติัหรือไม่ 
  4.2 เหตุผล เป็นการวดัว่าการที�บุคคลจะกระทาํหรือไม่กระทาํสิ�งใด ๆนั�น มีเหตุผล
ประกอบการตดัสินใจอยา่งไร การวดันี�จะช่วยชี� ใหเ้ห็นระดบัความกตญั�ูกตเวทีของบุคคลนั�น 

  4.3 พฤติกรรม เป็นการใหบุ้คคลระบุพฤติกรรมของตนเองวา่ประพฤติปฏิบติัอยา่งไร

จนเป็นกิจนิสัย 
  ซึ� งในการวิจัยครั� งนี�  ผูว้ิจ ัยจะวดัจริยธรรมด้านความกตัญ�ูกตเวทีของนักเรียน       

โดยการวดัเหตุผลเชิงจริยธรรมด้านความกตญั�ูกตเวทีซึ� งพฒันาจากแบบทดสอบวดัจริยธรรม    
ดา้นความกตญั�ูของ ทวศีกัดิN  จงประดบัเกียรติ (2533 : 116 - 121) ซึ� งใชท้ฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม

และทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญามาเป็นขอ้สนบัสนุนในการสร้างแบบทดสอบวดัจริยธรรมดา้น 

ความกตญั�ูกตเวที ดงันี�  
  4.1 ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม ทฤษฎีนี� มีความเชื�อว่า กฎเกณฑ์ของสังคมและ    

วฒันธรรมเป็นปัจจยัสาํคญัที�ทาํใหเ้กิดการพฒันาจริยธรรม โดยมีพื�นฐานความเชื�อดงันี�  
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   สกินเนอร์ (Skiner. 1971 : 162 ; อา้งถึงใน ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ. 

2543 : 171)  มีความเชื�อวา่ แรงจูงใจที�ทาํให้เกิดพฒันาการทางสังคมมีรากฐานมาจากความตอ้งการ
รางวลัและหลีกเลี�ยงการลงโทษจากสังคม การพฒันาจริยธรรมจึงมีความเกี�ยวพนักบัวฒันธรรม       

ที�สังคม  ยึดถือบรรทดัฐานหรือเกณฑ์ปกติของจริยธรรมพื�นฐานเกิดขึ�นภายในจิตใจเพราะเหตุ    
ของกฎเกณฑ์วฒันธรรมซึ� งเป็นเงื�อนไขภายนอก สังคมแวดลอ้มมีอิทธิพลต่อพฒันาการจริยธรรม

มากนอ้ยเพียงใด ขึ�นอยูก่บัรางวลั และการลงโทษอนัเป็นผลมาจากตวัแทนที�มีอยูข่องสังคม 

   บนัดูรา (Bandura. 1977 : 257 ; อา้งถึงใน ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ. 2543 : 
171)  มีความคิดวา่ การเรียนรู้ทางสังคมเกิดจากการเรียนรู้โดยการสังเกต (Observation)   การเลียนแบบ 

(lmitation) และการเอาแบบอย่าง (Modeling) บนัดูรามีความคิดแตกต่างจากกลุ่มสกินเนอร์ตรงที�

เน้นว่า การเรียนรู้ไม่จาํเป็นต้องมีการเสริมแรง (Reinforcement)  คือไม่จาํเป็นต้องมีรางวลัและ    
การลงโทษ ความสําคญัของการเรียนรู้ คือกระบวนการเลียนแบบพฤติกรรมของผูอื้�น หรือพิจารณา

การกระทําของผู ้อื�นแล้วสังเกตผลที�ตามมา การตัดสินทางจริยธรรมเป็นกระบวนการตัดสินใจ         
เกี�ยวกับความถูกผิดของการกระทําตามกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ซึ� งกฎเกณฑ์การตัดสินใจนี� เกิดจาก          

การเรียนรู้ 

  4.2 ทฤษฎีพฒันาการทางพุทธิปัญญา (Cognitive Development Theory) ทฤษฎีนี�       
มีความเชื�อวา่ความพร้อมที�จะมีความเจริญทางจิตใจนั�นแฝงอยูใ่นตวับุคคลตั�งแต่แรกเกิด เมื�อเติบโตขึ�น

ลกัษณะทางจริยธรรมของบุคคลที�จะเริ�มแสดงออกอย่างเด่นชัด และเปลี�ยนแปลงไปตามวิถีทาง     
ที�ก ําหนดไว้แต่เดิม สภาวะแวดล้อมของบุคคลมีอิทธิพลในการถ่วงหรือระงับพัฒนาการนี�            

หรืออาจมีอิทธิพลในการเร่งพฒันาจริยธรรมได ้ดงันั�นนกัทฤษฎีประเภทนี� ยอ่มเชื�อวา่พฒันาการทาง

จริยธรรมของมนุษยย์อ่มมีแนวทางและขั�นตอนที�เป็นสากล ซึ� งนกัทฤษฎีประเภทนี� คือ เปียเจทแ์ละ
โคลเบอร์ก โดยมีรายละเอียดของทั�งสองทฤษฎี ดงันี�  

   4.2.1 ทฤษฎีพฒันาการทางจริยธรรมของเปียเจท ์ 

    เปียเจท ์เป็นผูริ้เริ�มศึกษาพฒันาการทางจริยธรรมของเด็ก และมีความคิดว่า
พฒันาการทางจริยธรรมของมนุษย์นั�นขึ� นอยู่กับความฉลาดในการที�จะรับรู้เกณฑ์และลักษณะ     

ต่าง ๆทางสังคม ดงันั�นพฒันาการทางจริยธรรมของบุคคลจึงขึ�นอยู่กบัพฒันาการทางสติปัญญา  
ของบุคคลนั�น ๆ และไดแ้บ่งประเภทของมนุษยด์ว้ยกนัแบ่งเป็น 3 ขั�น คือ (ดวงเดือน พนัธุมนาวิน. 

2524 : 27) 

    1) ขั�นตอนจริยธรรม พฒันาการขั�นนี� เริ� มตั� งแต่แรกเกิดจนถึง 2 ขวบ    
เด็กในวยันี� ยงัไม่มีความสามารถในการรับรู้สิ�งแวดลอ้มอย่างละเอียด แต่มีความอยาก ความตอ้งการ       
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ทางกาย  ซึ� งตอ้งการที�จะไดรั้บการตอบสนองโดยไม่คาํนึงถึงกาลเทศะ เมื�อเด็กเริ�มมีความสามารถ  
ในการพดู ก็จะเริ�มรู้สภาพแวดลอ้มและบทบาทของตนเองต่อบุคคลอื�น  
    2) ขั�นยดึคาํสั�ง พฒันาการขั�นนี�อยูใ่นช่วงอายุ 2 - 8 ปี เด็กจะมีความเกรงกลวั 
ผูใ้หญ่และเห็นวา่คาํสั�งของผูใ้หญ่เป็นสิ�งที�เขาตอ้งทาํตาม 
    3) ขั�นยึดหลกัแห่งตน พฒันาการขั�นนี�อยู่ในช่วง 8 - 10 ปี เปียเจทเ์ชื�อว่า   

เกิดขึ�นจากพฒันาการทางสติปัญญาและจากประสบการณ์ในการมีบทบาทในกลุ่มเพื�อนดว้ยกนั     

ความเกรงอาํนาจภายนอกจะเป็นหลักภายในจิตใจของเด็กเกี�ยวกับความยุติธรรม ซึ� งหมายถึง      

การแลกเปลี�ยนกนั และความเท่าเทียมกนัของบุคคลในช่วงอายุ 8 - 10 ปี เด็กที�อยู่ในสังคมปกติจะ

บรรลุขั�นที� 3 แต่ก็อาจจะมีเด็กบางคนที�พฒันาช้ากว่านี�  หรือบางครั� งการพฒันาหยุดในขั�นที� 2     

เนื�องจากมีการบีบบงัคบัอยา่งผิดปกติของผูเ้ลี� ยงดูหรือเกิดจากการขาดประสบการณ์ในกลุ่มเพื�อน   

ก็ได ้

   4.2.2 ทฤษฎีพฒันาการทางจริยธรรมของโคลเบอร์ก (Kohlberg. 1964 : 405 ; 

อา้งถึงใน ดวงเดือน  พนัธุมนาวิน.  2524 : 28 - 31) ไดศึ้กษาพฒันาการทางจริยธรรมตามแนวของ      

เปียเจท ์และพบวา่พฒันาการทางจริยธรรมของมนุษยน์ั�นมิไดบ้รรลุจุดสมบูรณ์เมื�อบุคคลอายุ 10 ปี 

แต่จะพัฒนาไปอีกหลายขั� นจากอายุ 11 ปี ถึง 25 ปี และเขาถือว่าในการว ัดขั� นพัฒนาการ                

ทางจริยธรรมนั�นจะตอ้งใช้การให้เหตุผลเชิงจริยธรรมอย่างเดียวเท่านั�น โดยโคลเบอร์กได้แบ่งระดบั

ของจริยธรรมออกเป็นสามระดบั ซึ� งทั�งสามระดบันั�นจดัเป็นขั�นพฒันาการทางจริยธรรมไดห้กขั�น 

ดงันี�  

    ระดบัที� 1 ก่อนกฎเกณฑ ์(อาย ุ2 - 10 ปี) 

     ขั� นที�  1 คือ มุ่งที�จะหลบหลีกไม่ให้ตนเองโดนลงโทษทางกาย      

เพราะกลวัความเจบ็ปวดที�จะไดรั้บ (อาย ุ10 - 16 ปี) 

     ขั�นที� 2 เลือกการกระทาํที�จะนาํความพึงพอใจมาให้ตนเองเท่านั�น (อายุ 7 - 

10  ปี) 

    ระดบัที� 2 ตามกฎเกณฑ ์(อาย ุ10 - 16 ปี)  

     ขั�นที� 3 เลือกกระทาํตามความคาดหวงัของสังคมในกลุ่ม ชอบคลอ้ยตาม

ตอ้งการเป็นคนดีในสายตาบุคคลอื�น ตอ้งการรักษากฎเกณฑข์องสังคม (อาย ุ10 - 13 ปี) 

     ขั� นที�  4  เ ลือกกระทําตามบทบาทหน้าที�ของตนในฐานะที� เป็น            

หนึ�งหน่วย ของสังคมเพราะรู้ถึงบทบาทหนา้ที�ของตน ตามกฎเกณฑ์ที�สังคมกาํหนดหรือคาดหมาย 

(อาย ุ 13 - 16 ปี) 
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    ระดบัที� 3 เหนือกฎเกณฑ ์(อาย ุ16 ปี ขึ�นไป) 
     ขั�นที�  5 เลือกกระทําโดยไม่ขัดต่อสิทธิอันพึงมีได้ของผู ้อื�นและ         

คนหมู่มาก และสามารถควบคุมบงัคบัตนเองได ้

     ขั�นที� 6 นาํความรู้ที�เหนือนอกกฎเกณฑท์างสังคมของตนมาเป็นเกณฑ์

ในการตดัสินใจเลือกกระทาํโดยมีจุดมุ่งหมายเพื�อความสงบสุขของส่วนรวม 

 จากทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมซึ� งเชื�อว่าสิ� งแวดล้อมรอบ ๆ ตัวเด็กจะเป็นเงื�อนไข         

การเกิดจริยธรรมในตวัเด็ก ดงันั�นแบบวดัความกตญั�ูกตเวทีที�ผูว้ิจยัพฒันาขึ�นจากทวีศกัดิN  จงประดบัเกียรติ 

จึงใช้เป็นแบบสถานการณ์ เนื�องจากเป็นสิ� งที�อยู่ใกล้ชิดกับตัวเด็กหรือสิ� งที� เด็กกําลังประสบ          

อยูใ่นชีวิตประจาํวนั ส่วนระดบัของจริยธรรมดา้นความกตญั�ูกตเวทียึดตามทฤษฎีพฒันาการทาง

พุทธิปัญญาของเปียเจท์และโคลเบอร์ก โดยแบบวดัจริยธรรมด้านความกตัญ�ูกตเวที ของทวีศักดิN            

จงประดับเกียรติ ได้ทาํการสร้างแบบทดสอบวดัจริยธรรมด้านความกตัญ�ูกตเวที 3 ด้าน คือ     

ความกตญั�ูกตเวทีต่อบุคคล ความกตญั�ูกตเวทีต่อสัตว ์และความกตญั�ูกตเวทีต่อสถาบนัและ   

สิ�งแวดลอ้ม ซึ� งสร้างเป็น 2 ชนิด คือ ชนิดที�เป็นขอ้ความ โดยมี 2 ตวัเลือก ใช่ และไม่ใช่ ให้เลือกตอบ 

และชนิดที�เป็นสถานการณ์โดย  มี 3 ตวัเลือก ให้เลือกตอบซึ� งแต่ละตวัเลือกจะเป็นตวัแทนของ     

แต่ละระดบัขั�นทางจริยธรรมตามทฤษฎี พฒันาการทางพุทธิปัญญาของเปียเจท ์โคลเบอร์ก และเพค  

 ผลการศึกษาพบว่าค่าอาํนาจจาํแนกของแบบสอบถามวดัจริยธรรมด้านความกตญั�ู

กตเวทีชนิดขอ้ความโดยใชสู้ตร t-test มีพิสัยตั�ง 4.9476 ถึง 14.7150 และแบบสอบถามวดัจริยธรรม

ด้านความกตญั�ูกตเวทีชนิดสถานการณ์ มีพิสัยตั� งแต่ 4.8086 ถึง 13.0829 ความเชื�อมั�นของ       

แบบสอบถามวดัจริยธรรมดา้นความกตญั�ูกตเวทีชนิดขอ้ความโดยใช้สูตรสัมประสิทธิN แอลฟา     

มีค่าเท่ากับ .8585 และแบบสอบถามวดัจริยธรรมด้านความกตัญ�ูกตเวทีชนิดสถานการณ์                 

มีค่าเท่ากบั .8689 โดยทุกค่ามีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01 ซึ� งในการศึกษาครั� งนี�  ผูว้ิจยัไดป้ระยุกตเ์อา

แบบสอบถามวดัจริยธรรมดา้นความกตญั�ูกตเวทีชนิดสถานการณ์ มาใชใ้นการสร้างแบบสอบถาม

ความกตญั�ูกตเวที เพื�อวดัความกตญั�ูกตเวทีของนกัเรียน 

 

ปัจจัยที�สัมพนัธ์กบัความกตัญ�ูกตเวท ี  
 จากการศึกษาปัจจยัที�สัมพนัธ์กบัความกตญั�ูกตเวทีโดยการศึกษาจากเอกสาร พบว่า   
การที�บุคคลจะมีความกตญั�ูกตเวทีมากนอ้ยนั�น ขึ�นอยูก่บัปัจจยัดงัต่อไปนี�   
 1. การปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งของผูป้กครอง 
 2. สัมพนัธภาพภายในครอบครัว 
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 1. การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างของผู้ปกครอง 

  1.1 ความหมายของการปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งของผูป้กครอง 

   การปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างของผูป้กครอง คือ การที�ผูป้กครองได้ปฏิบติัตน     

เป็นตวัอย่างให้กบัเด็ก ไม่ว่าจะเป็นทั�งการกระทาํในสิ�งที�ดีและไม่ดี ซึ� งพฤติกรรมเหล่านี� มีผลต่อ 

การที�เด็กจะเลียนแบบและมีพฤติกรรมทาํตาม ดงัที� ลดัดาวลัย ์ พรศรีสมุทร และวิลาสลกัษณ์  ชวัวลัลี 

(2524 : 6)  กล่าววา่ การถ่ายทอด หมายถึง การสั�งสอนและกระทาํตวัตามแบบอยา่งบิดามารดาหรือ   

ผูมี้อาวโุสในบา้น 

   ดังนั� น ในงานวิจัยครั� งนี�  ผู ้วิจ ัยได้ให้ความหมายไว้ว่า การปฏิบัติตนเป็น        

แบบอย่างของผูป้กครอง หมายถึง การแสดงออกของพ่อแม่หรือผูป้กครองที�ได้อบรมสั�งสอน      

นกัเรียนดว้ยการกระทาํและคาํพดูในเรื�องของความกตญั�ูกตเวที โดยทาํตนเป็นตวัอยา่งให้นกัเรียน

ได้เห็นอยู่ เป็นประจาํด้วยการให้ความเคารพ เชื�อฟัง และคอยดูแลเอาใจใส่ให้ความช่วยเหลือ       

ต่อญาติผูใ้หญ่ของตน บุคคล และสถาบนัที�ทาํประโยชน์ใหแ้ก่ตนเองและส่วนรวม 

  1.2 ความสาํคญัของการปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งของผูป้กครอง 

   สุพตัรา  สุภาพ (2538 : 114) กล่าวว่า เด็กจะไดดี้หรือชั�วอยู่ที� “รากแกว้” คือ     

ครอบครัว ซึ� งหากจะพูดแค่อย่างเดียว เด็กคงไม่ซึมซาบเท่าไร แต่ถ้าเห็นภาพพ่อแม่เป็นคนดี           

มีคุณธรรม ไม่ทาํความชั�ว มีจิตเมตตา กรุณา เด็กคงดีไดบ้า้ง ดงันั�นการที�ผูใ้หญ่เป็นแบบอย่างที�ดี      

จึงมีคุณค่าแก่ลูกหลาน 

   ป. มหาขนัธ์ (2544 : 25 - 26, 99) กล่าวว่า พื�นฐานทางวฒันธรรมของครอบครัว                    

มีความสําคัญยิ�งต่อพฤติกรรมของเด็ก ความรู้ ความคิด ความเชื�อ ค่านิยม ทัศนคติ ตลอดจน        

การประพฤติปฏิบติัของเด็กจะถูกกล่อมเกลา ถ่ายทอดและปลูกฝังโดยครอบครัวซึ� งผา่นการอบรม

สั�งสอนของผูใ้หญ่ อนัได้แก่ บิดา มารดา ญาติพี�น้องในครอบครัว สิ� งแวดล้อมทางวฒันธรรมมี

ความสําคัญยิ�งต่อการกล่อมเกลา การปลูกฝังพฤติกรรมให้แก่บุคคล เด็กที�อยู่ในครอบครัวที�ไร้

วฒันธรรมย่อมไดรั้บการถ่ายทอดแต่วฒันธรรมที�ไม่ดีหรือวฒันธรรมที�ไม่เหมาะสมกบัสังคมไทย

นอกจากนี�  ยงักล่าวดว้ยวา่  ความกตญั�ูกตเวที ความเมตตา ความเอื�อเฟื� อเผื�อแผ ่และความเสียสละ              

เป็นสิ�งสําคญัที�บิดามารดาและสมาชิกในครอบครัว จะตอ้งให้การสั�งสอนอบรมและปฏิบติัให้เป็น    

แบบอยา่ง  

   สุมน อมรวิวฒัน์ (2537 : 57)  กล่าววา่  การเลียนแบบเป็นวิธีการเรียนรู้ที�ดีวิธีหนึ� ง

โดยเด็กได้ซึมซับจากการได้เห็น ไดย้ิน ได้ลิ�มรส ได้สัมผสั จากผสัสะทั�งหมดที�อยู่ในครอบครัว  

เด็กไดเ้รียนรู้แบบอย่างจากผูใ้หญ่ ทั�งทางกาย วาจา และทางจิตใจ อารมณ์ ความรู้สึกสุนทรียภาพ
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พฤติกรรมการเลียนแบบทางกายและวาจานั�น  ปรากฏชดัเจนมาก การแต่งกาย ท่าทาง กริยามารยาท  

ของพ่อแม่ ยอ่มถ่ายทอดไปสู่ลูกหลาน การใช้ภาษาพูดและภาษาท่าทางนั�นเด็กสามารถเลียนแบบ

พ่อแม่ไม่ผิดเพี�ยน จึงมกัจะมีนิทานหรือนิยายหลายเรื�องที�เขียนถึงลูกแฝดซึ� งถูกแยกไปอยูก่บัครอบครัว

ที�ต่างกนัแลว้มีพฤติกรรมแตกต่างกนัอยา่งมาก การเลียนแบบพฤติกรรมทางกายนั�นยงัไม่หย ั�งรากลึก

เท่ากบัการเลียนแบบทางจิตใจ อนัไดแ้ก่ วิธีคิด เจตคติและคุณธรรม เด็กจะสังเกต ความสัมพนัธ์

ระหว่างพ่อแม่กับสมาชิกในครอบครัว วิธีการตัดสินใจ แก้ปัญหา ความคิดเห็นของพ่อแม่ที�

แสดงออกต่อบุคคล เหตุการณ์และปัญหาต่าง ๆ ตลอดจนวิถีดาํเนินชีวิตประจาํวนัที�บ่งบอกคุณค่า        

ทางวฒันธรรมของครอบครัว นอกจากนี� พ่อแม่ยงัมีอิทธิพลต่อความสนใจในเรื�องต่าง ๆ อีก เช่น    

ถา้พ่อแม่สนใจศึกษาธรรมะ ลูกก็สนใจที�จะปฏิบติัธรรม พ่อแม่เที�ยวนอกบา้นยามคํ�าคืน เมื�อลูก     

โตขึ�นก็เที�ยวกลางคืนบา้ง พ่อแม่สนใจดูละครโทรทศัน์หรือสนใจข่าวการบา้นการเมือง พ่อแม่อ่าน

หนงัสือพิมพทุ์กวนั สนใจเล่นหวยใตดิ้น สนใจเรื�องของชาวบา้นเก็บเอามาซุบซิบนินทา สนใจสัตวเ์ลี� ยง 

เด็กก็พลอยสนใจในเรื� องนั�น ๆ ด้วย ดงันั�นแบบอย่างที�ดีภายในครอบครัวจึงมีความสําคญัมาก       

ต่อการพฒันาคุณธรรมและวฒันธรรม 

   แสง  เหตระกูล (2545 : 105) ได้ทาํการเรียบเรียงคติธรรมแห่งชีวิตซึ� งแปลจาก       
คาํคมของนักปราชญ์จีนและยุโรป โดยในเรื�องของศีลธรรมจากหมวดศีลธรรม แสดงให้เห็นถึง   

ความสําคญัของการเป็นแบบอยา่งที�ดีของพ่อแม่ โดยกล่าวว่า  “ไม่กตญั�ูต่อพ่อแม่ จะหวงัให้ลูก
กตญั�ูต่อตนนั�นยาก” 

   จากความสําคญัของการปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างของผูป้กครองที�ผูว้ิจยัไดศึ้กษา           

จากเอกสารนั�น พบวา่ การปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างของผูป้กครองมีความสําคญัยิ�ง เนื�องจากพ่อแม่

หรือผูป้กครองเป็นบุคคลที�ไดมี้โอกาสใกลชิ้ดกบัลูกมากที�สุดตั�งแต่เกิด เมื�อลูกไดเ้ห็นสภาพที�พ่อแม่

ปฏิบติัตนหรืออบรมสั�งสอนตลอดมา ก็ทาํใหลู้กพยายามที�จะเลียนแบบพฤติกรรมให้เป็นแบบอยา่ง
พ่อแม่ เช่นเดียวกบัลูกปูกบัแม่ปูที�ไม่ว่าแม่ปูจะเดินไปทางใด เลี� ยวไปทางไหน ลูกปูก็จะเดินตาม     

ที�แม่ปูเดินทุกย่างก้าว ถึงแมว้่าแม่ปูเดินเฉไปเฉมาก็ตาม ซึ� งคนก็เช่นกนัถ้าพ่อแม่หรือผูป้กครอง

ปฏิบติัตนให้ลูกเห็นไม่ว่าจะเป็นสิ�งดีหรือไม่ดี ย่อมมีโอกาสมากที�ลูกจะปฏิบติัตามพ่อแม่ เพราะลูก  
จะค่อย ๆ ซึมซับพฤติกรรมเหล่านี� ไปทั� งดีและไม่ดี ดังนั� นหากต้องการให้ลูกปฏิบัติตนเป็นคนดี                

มีคุณธรรม  มีความกตญั�ูกตเวทีแลว้ พ่อแม่จึงควรที�จะปลูกฝังดว้ยการอบรมสั�งสอนและปฏิบติัตน

เป็นแบบอย่างให้ลูกเห็นตั� งแต่ลูกยงัเล็ก ด้วยการประพฤติปฏิบัติดี เป็นคนมีคุณธรรม มีความ       
กตญั�ูกตเวทีเพื�อให้ลูกเห็นและไดเ้ป็นแบบอย่าง ดงันั�นในการวิจยัครั� งนี�  ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาว่า  

การปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งของผูป้กครองจะส่งผลต่อความกตญั�ูกตเวทีหรือไม่ 
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 2. สัมพนัธภาพภายในครอบครัว 

  2.1 ความหมายและลกัษณะของสัมพนัธภาพภายในครอบครัว 

   ฟรานเซส และหลุยส์ (Frances and Louise. 1995 : 191 - 239) กล่าววา่พ่อแม่      

พี�น้องและครอบครัวมีความสัมพนัธ์ต่อการมีชีวิตที�ดีของเด็ก โดยเด็กที�อยู่ในครอบครัวที�ดีก็จะมี    

คาํนิยม ความเชื�อและพฤติกรรมที�ดีตามครอบครัว 

   จรูญ  ทองถาวร (2533 : 107 - 111) กล่าววา่ ครอบครัวที�มีสัมพนัธภาพที�มั�นคง 

หมายถึง ครอบครัวที�ประกอบไปดว้ยความรัก ความเมตตา และมีหลกัคุณธรรมในการประพฤติ

ปฏิบติัต่อกนัดว้ยความอบอุ่นในจิตใจ อนัเกิดจากความรักหรือความหวงัดีต่อกนัดว้ยความจริงใจ 

ซึ� งเป็นสิ�งที�มนุษยเ์ราตอ้งการมากที�สุดในการพฒันาความเป็นบุคคลที�พึงปรารถนาของชุมชนและ

สังคม นอกเหนือจากปัจจยัสี� ที�มนุษยต์อ้งการ เมื�อครอบครัวมีทั�งความรัก ความเมตตา และหลกั  

คุณธรรมในการประพฤติปฏิบติัต่อกนั สัมพนัธภาพในครอบครัวยอ่มเกิดขึ�น 

   งามตา  วนินทานนท ์(2536 : 69) ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่ สัมพนัธภาพในครอบครัว 

หมายถึง ปริมาณเวลาและโอกาสที�สมาชิกในครอบครัวไดพ้บปะพูดคุยกบับุตร มีการปฏิสัมพนัธ์  

ในโอกาสต่าง ๆ และมีสัมพนัธภาพที�ดีกบัสมาชิกในครอบครัว 

   กุหลาบ  รัตนสัจธรรม และคณะ (2538 : 4 - 9) ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่  สัมพนัธภาพ

ในครอบครัว หมายถึง การแสดงออกทางดา้นพฤติกรรมที�สมาชิกในครอบครัวมีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนั 

ในเรื�องบทบาทของตนกบับุคคลในครอบครัว ความผกูพนัและการสนบัสนุนของบุคคลในครอบครัว 

และลกัษณะการเลี�ยงดูของบิดา มารดา และผูป้กครอง 

   ศิริพร  สุวรรณทศ (2541 : 4)  ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่ สัมพนัธภาพในครอบครัว 

หมายถึง การที�บิดามารดามีการกระทาํต่อกนัในเรื�องการแกปั้ญหาร่วมกนัในครอบครัว การแสดง    

บทบาทตามหน้าที� ความผูกพนัทางอารมณ์ การควบคุมพฤติกรรม การสื�อการกนัในครอบครัว การสนองตอบ

ทางอารมณ์ซึ� งกนัและกนั และการกระทาํหนา้ที�ต่าง ๆ 

   จากความหมายดงักล่าวขา้งตน้ ในงานวิจยัครั� งนี� ผูว้ิจยัได้ให้ความหมายไวว้่า     

สัมพนัธภาพในครอบครัว หมายถึง ลกัษณะของความสัมพนัธ์ของสมาชิกทุกคนในครอบครัวที�มี

เวลาใกลชิ้ดสนิทสนม มีการติดต่อสื�อสารระหวา่งกนัดว้ยความเขา้ใจ มีความไวว้างใจกนั มีความรัก

ความเอื�ออาทรต่อกัน ช่วยเหลือและให้เกียรติซึ� งกันและกัน มีการทาํกิจกรรมร่วมกันทั� งใน

ชีวติประจาํวนั และมีกิจกรรมทางศาสนาร่วมกนัดว้ยการไปวดัฟังเทศน์ เพื�อส่งเสริมความเป็นคนดี       

มีศีลธรรมใหเ้กิดขึ�นกบัคนในครอบครัว 
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  2.2 ลกัษณะของสัมพนัธภาพภายในครอบครัว  
   กิติพฒัน์  นนทปัทมะดุลย ์(2530 : 5 - 7) ไดร้วบรวมลกัษณะของครอบครัวที�มี   
สัมพนัธภาพกนัอยา่งใกลชิ้ดไว ้พอสรุปไดว้า่ครอบครัวที�มีสัมพนัธภาพกนัอยา่งมีคุณภาพมีลกัษณะ   
ดงันี�  
   2.2.1 การชื�นชมคุณค่าของคนในครอบครัว แสดงความพึงพอใจ ชื�นชมและ

ตระหนกัในคุณค่าซึ� งกนัและกนั 

   2.2.2 การมีเวลาอยูร่่วมกนั การที�ทุกคนในครอบครัวไดท้าํกิจกรรมร่วมกนัและ

เป็นกิจกรรมที�ทุกคนพอใจ ไม่ใช่การบงัคบัหรือโดยบงัเอิญจะช่วยให้สัมพนัธภาพภายในครอบครัว      

มีความอบอุ่นมั�นคงยิ�งขึ�น 

   2.2.3 สมาชิกในครอบครัวรู้สึกวา่ตนตอ้งส่งเสริมใหส้มาชิกคนอื�นในครอบครัว

ไดมี้ความสุข มีสวสัดิภาพที�ดี มีความห่วงใยกนัและกนัอยา่งแทจ้ริง 

   2.2.4 การติดต่อสื�อสารระหวา่งกนัเป็นอยา่งดี มีเวลาสําหรับการพูดคุยกนัเสมอ     

โดยจะพดูคุยรับรู้เรื�องราวกนัโดยตรง 

   2.2.5 การมีศรัทธาต่อศาสนาอยา่งแรงกลา้ บุคคลในครอบครัวมกัจะมีกิจกรรม

ทางศาสนาร่วมกนั เช่น ไปเขา้โบสถว์นัอาทิตยพ์ร้อมกนั หรือเขา้วดัฟังพระเทศน์ร่วมกนั  

   2.2.6 มีความสามารถในการจดัการกบัปัญหาที�เกิดขึ�นในครอบครัวไดเ้ป็นอย่างดี 

ทุกคนในครอบครัวจะร่วมกนัต่อสู้กบัปัญหา ใหก้าํลงัใจซึ� งกนัและกนัและร่วมกนัคลี�คลายปัญหาได ้      

ในที�สุด 

   วทิยา  นาควชัระ (2537 : 258 - 259) ไดส้รุปวา่ลกัษณะของความสัมพนัธ์ที�ดีของ

บุคคลในครอบครัวตอ้งประกอบดว้ย การมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมั�นคง มีศรัทธาต่อกนั รักกนั มีวินยั 

รับผิดชอบ และรู้จกับทบาทหน้าที�ของแต่ละคน มีความปรารถนาดีต่อกันและสามารถแสดง

ความรู้สึกผสมผสานทั�งหมดนี�ออกมาในปริมาณที�พอเหมาะ 

   สายสุรี  จุติกุล (2542 : 13 - 24) มีความเห็นว่าครอบครัวที�มีสัมพนัธภาพที�ดี     

จะตอ้งมีลกัษณะทางพฤติกรรมที�แสดงออกมีความรักและผกูพนั  ดงันี�  

   2.2.1 เอาใจใส่และเอื�ออาทรต่อกนั ซึ� งหมายถึงการดูแลสุขภาพของกนัและกนั      
การศึกษาของบุตร อาหาร การใชจ่้ายเงินทอง การเดินทางไปทาํงานหรือโรงเรียน  ความทุกข์หรือ
ความสุขที�ตอ้งการที�ระบาย 
   2.2.2 ตอ้งมีความเขา้ใจกนัระหว่างบุคคลในครอบครัว โดยเฉพาะบิดามารดา
และบุตรทุกคนในครอบครัวจะตอ้งปรับตวัเขา้หากนัเพื�อช่วยใหมี้การตอบสนองที�ดีต่อกนั 
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   2.2.3 ตอ้งมีความเคารพกนั หมายถึงวา่มีความเคารพที�มาจากใจ เช่น การยอมรับฟัง
ความคิดเห็นที�แตกต่างกนั มีความเกรงใจกนั 
   2.2.4 มีความรับผิดชอบในหน้าที�ทั� งต่อตนเอง และหน้าที�ภายในครอบครัว  
รวมถึงความไวว้างใจซึ� งกนัและกนั 
   2.2.5 ต้องให้กําลังใจแนะแนวทางเมื�อมีปัญหา และต้องให้อภัยเมื�อสมาชิก        
ในครอบครัวมีการกระทบกระทั�งกนั หรือประพฤติไม่ถูกตอ้ง 
   2.2.6 ตอ้งสื�อสารกนัดว้ยคาํพดูที�น่าฟัง ไม่ใชค้าํพดูที�หยาบคาย 
   2.2.7 ต้องใช้เวลาอยู่ด้วยกัน มีการพูดคุยถึงปัญหาของแต่ละคน มีการทํา         
กิจกรรมร่วมกนั และแสดงความรักต่อกนั เช่น การโอบกอด การหอมแกม้ 
   ความสัมพนัธ์ภายในครอบครัวทาํให้เกิดการเรียนรู้ การเลียนแบบ การถ่ายทอด 
วฒันธรรมทางสังคม ความสัมพนัธ์ที�ดีทาํให้การอบรมสั�งสอนดาํเนินไปดว้ยดี ก่อให้เกิดการเรียนรู้  
ที�ถาวรมีประสิทธิภาพ จึงกล่าวไดว้่า ความสัมพนัธ์ในครอบครัวมีความสําคญัต่อเด็กเป็นอนัมาก  
ดงันั�นการสร้างความสัมพนัธ์ในครอบครัวจึงมีอิทธิพลอย่างยิ�งในการสร้างความผกูพนัให้เกิดขึ�น     
ภายในครอบครัว ทาํใหเ้ด็กมีความรักและภูมิใจในบา้น ไม่เกิดความเบื�อหน่ายกนัเมื�ออยูใ่นบา้น 
  2.3 ความสาํคญัของสัมพนัธ์ภาพภายในครอบครัว 
   สุมน  อมรววิฒัน์ (2537 : 55) กล่าววา่ บรรยากาศในครอบครัวมีความสําคญัมาก
ต่อการพฒันาจิตใจของเด็ก ถ้าพ่อแม่ลูกมีความสัมพนัธ์กันใกล้ชิด พูดจาไพเราะสุภาพ ครอบครัว          
มีความอบอุ่น พอ่แม่หมั�นทาํบุญสุนทาน ลูกไดเ้ห็นแบบอยา่งที�ดีงามจึงมีความมั�นใจในตนเอง รักเมตตา
ผูอื้�น และมีบุคลิกภาพที�ร่าเริงแจ่มใส พ่อแม่เลี� ยงสัตวเ์ลี� ยง เช่น หมา แมว นก เป็ด ไก่ ฯลฯ ลูกก็ได้
เรียนรู้ความสัมพนัธ์ในครอบครัวทั�งคนและสัตว ์ มีจิตใจอ่อนโยน  ห่วงใยทุกขสุ์ขของผูอื้�นอยูเ่สมอ  
สํานวนภาษาไทยเรียกครอบครัวที�มีบรรยากาศเช่นนี� ว่า “อยู่เย็นเป็นสุข” แต่ถ้าครอบครัวใด            
มีบรรยากาศที�เครียด พ่อแม่ทะเลาะวิวาทกนัทุกวนั ผูใ้หญ่ดุด่าเด็กอยา่งหยาบคาบไร้เหตุผล หรือใช้
อาํนาจข่มขู่ จนเด็กกลวัลนลาน เด็กจะขาดความมั�นใจในตนเอง หัดพูดปด เพื�อป้องกนัตนเอง       
ใหพ้น้จากการถูกลงโทษ บางครั� งพ่อดื�มเหลา้เมาเอะอะอาละวาด แม่ถูกพ่อทุบตี บรรยากาศในบา้น
ไม่มีความสงบ เด็กเคยชินต่อความรุนแรงก็เริ�มมีพฤติกรรมกา้วร้าว เพราะคิดวา่การแสดงกาํลงัข่มขู่
เป็นวิธีการที�ทาํให้ไดสิ้�งที�คาดหวงั บรรยากาศที�สับสนวุน่วายในครอบครัวเช่นนี�  มีสํานวนไทยว่า 
“บา้นแตกสาแหรกขาด” หรือ “บา้นเรือนร้อนเป็นไฟ” 
   สุพตัรา  สุภาพ (2542 : 89, 91) กล่าววา่ การเลี�ยงลูกแบบเขา้อกเขา้ใจจะทาํให้เกิด
ความรักความอบอุ่นทั�งสองฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่หรือลูกตั�งแต่เด็กจนถึงวยัรุ่น เพราะความรัก   
เป็นพื�นฐานที�สําคญัที�สุดในการสร้างชีวิตที�ดี ถ้ามีการให้กนัอย่างพอเหมาะพอควร ซึ� งถ้าลูกรัก    
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พ่อรักแม่ ลูกจะไม่ค่อยทาํอะไรผิดเพราะกลวัพ่อแม่ไม่รัก พ่อแม่ควรพูดคุยกบัลูกเพื�อจะไดเ้ขา้ใจ
ความรู้สึกที�แท้จริงของลูก และให้ลูกรู้ว่าไม่ว่าลูกจะโตแค่ไหนพ่อแม่จะรักลูก และเป็นที�พึ� ง         
ได้เสมอ เพื�อลูกจะได้รู้ว่าไม่ว่าลูกจะผิดไปบา้ง พ่อแม่จะให้อภยัและช่วยลูกเดินก้าวต่อไปด้วย   
ความรักความอบอุ่น เตม็หวัใจ ลูกจะรักและกตญั�ูต่อพอ่แม่อยา่งหมดหวัใจเช่นกนั 
   สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2544 : 63) กล่าววา่

ครอบครัวเป็นกลุ่มสังคมขนาดเล็กที�สมาชิกมีความสัมพนัธ์กนัทางสมรส และทางการสืบสายโลหิต 

ครอบครัวเป็นสถาบนัเก่าแก่ที�สุด เล็กที�สุด แต่สําคญัที�สุด เนื�องจากครอบครัวเป็นแหล่งกาํเนิดหรือ

เป็นรากฐานของระบบสังคมทั� งหลายเป็นแหล่งปลูกฝังความรู้ กฎระเบียบ แบบแผน คุณธรรม         

จริยธรรม พฤติกรรมของคนสังคมและยงัสร้างความสัมพนัธ์ของผูค้น สร้างบรรทดัฐานของสังคม 

รวมทั�งสร้างสมาชิกใหแ้ก่สังคม ทาํใหส้ังคมดาํรงอยูต่่อไป 

   จากความสําคญัของสัมพนัธภาพภายในครอบครัวที�ผูว้ิจยัไดศึ้กษาจากเอกสารนั�น 

พบว่าการมีสัมพนัธภาพในครอบครัวอนัได้แก่ การมีความใกล้ชิดการมีสายสัมพนัธ์ที�ดีต่อกัน      

ในครอบครัว มีความรักความเอื�ออาทรต่อกนั จะช่วยให้บุคคลเกิดความรักความเขา้ใจในครอบครัว

ของตนมากขึ�นสามารถเล่าเรื�องต่าง ๆ ให้ผูป้กครองฟังไดทุ้กเรื�อง ทาํให้บุตรรับรู้ไดถึ้งสิ�งเหล่านี�
และพยายามจะตอบสนองดว้ยการเป็นคนดี ปฏิบติัตวัดีต่อพ่อแม่ ผูป้กครอง เพราะไม่ตอ้งการให ้

พ่อแม่ไม่รัก ซึ� งน่าจะช่วยทาํให้บุคคลเป็นคนเกิดความกตญั�ูกตเวทีขึ�นได ้ดงันั�นในการวิจยัครั� งนี�        

ผูว้จิยัจึงสนใจศึกษาวา่สัมพนัธภาพภายในครอบครัวจะส่งผลต่อความกตญั�ูกตเวทีหรือไม่ 

 

งานวจัิยที�เกี�ยวข้อง 

 ฉลวยศรี  มีใจเยน็ (2526 : 55 - 57) ไดศึ้กษาเรื�องการทดลองใชก้ารแสดงบทบาทสมมติ

เพื�อพฒันาจริยธรรมดา้นความกตญั�ูกตเวทีของเด็กชั�นประถมศึกษาปีที� 5 พบวา่ นกัเรียนที�ไดรั้บ

การสอนโดยใชก้ารแสดงบทบาทสมมติ มีการพฒันาจริยธรรมดา้นความกตญั�ูกตเวทีแตกต่างจาก

นกัเรียนที�ไดรั้บการสอนตามปกติอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01 โดยพฒันาการให้เหตุผลเชิง

จริยธรรมด้านความกตญั�ูของนักเรียนที�เรียนโดยวิธีแสดงบทบาทสมมติสูงกว่านักเรียนที�เรียน

ตามปกติ 

 ศศิธร  บนัลือสินธ์ุ (2530 : 44 - 46) ไดศึ้กษาเรื�อง ผลของการใชต้วัแบบที�มีต่อคุณธรรม

ดา้นความกตญั�ูกตเวทีของนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 3 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ จงัหวดัอุตรดิตถ ์

พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมีคุณธรรมด้านความกตญั�ูกตเวทีสูงขึ� น     

นอกจากนี�นกัเรียนกลุ่มทดลองมีคุณธรรมดา้นความกตญั�ูกตเวทีสูงกวา่นกัเรียนกลุ่มควบคุม 
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 พรพิมล  หาญกล้า (2537 : 37 - 39) ได้ศึกษาเรื� อง ผลของการใช้เทคนิคแม่แบบที�มี        

ต่อความกตญั�ูกตเวที ของนักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 6 โรงเรียนราชวินิต กรุงเทพมหานคร   

โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ๆ ละ 15 คน กลุ่มทดลองที� 1 ไดรั้บการใชเ้ทคนิคแม่แบบโดยการใชหุ่้นเชิดมือ  

กลุ่มทดลองที� 2 ไดรั้บการใช้เทคนิคแม่แบบโดยการใช้วิดิทศัน์ ผลการศึกษาพบว่า นกัเรียนทั�ง 2 

กลุ่มมีความกตญั�ูกตเวทีสูงขึ�น  อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .01 และนักเรียนกลุ่มทดลอง    

ทั�ง 2 กลุ่มมีความกตญั�ูกตเวทีไม่แตกต่างกนั 

 อาํนวย   จั�นเงิน (2537 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเรื�อง การศึกษาเพื�อพฒันาความกตญั�ูกตเวที

ตามแนวคิดของพระพุทธวรญาณ (ทองยอ้ย  กิตติทินโน) พบวา่ พระพุทธวรญาณให้ความสําคญัต่อ

ความกตญั�ูกตเวทีมาก โดยชี�แจงวา่เป็นคุณธรรมเบื�องตน้แห่งมนุษยธรรมทั�งหลาย เป็นจุดเริ�มตน้

ของชีวิตคนเป็นโครงสร้างชีวิตที�สําคญัและเป็นเหตุแห่งความเจริญของบุคคล และชี� ให้เห็นว่า     

การศึกษากบัพระศาสนาเป็นสิ�งเดียวกนั คือ เป็นการเตรียมและพฒันาความเป็นคนไปในแนวทาง   

ที�ถูกตอ้ง สิ�งที�สําคญัที�สุดที�จะตอ้งพฒันาความกตญั�ูกตเวทีต่อท่านเป็นพิเศษคือ มารดา บิดา ครู

อาจารย ์ผูบ้งัคบับญัชา และผูป้กครอง สถานที�ที�มีพระคุณ คือ บา้นเกิด โรงเรียนที�เคยเรียน  และ                

ว ัดที� เคยบวชเรียน สถาบันที� มีพระคุณ คือ ชาติ ศาสนา  และพระมหากษัตริย์ การพัฒนา            

ความกตญั�ูกตเวทีตอ้งใชห้ลกัธรรมของพระพุทธศาสนา คือ ธรรมสําหรับผูค้รองเรือน ธรรมของ

คนดี ธรรมที�เทวดายอมรับวา่เป็นทางแห่งความดีทางแห่งความปกติสุขและภูมิธรรมแห่งมนุษยชน 

รวมทั�งจารีตประเพณีที�ดีงามของไทย โดยมีธรรมที�ใช้เสริมสร้างการพฒันาความกตญั�ูกตเวที      

ที�สําคญั คือ สติ ฉันทะ สัจจะ เมตตา สามัคคี อตัตัญ�ุตา และธัมมวิจยะ  วิธีการจดัการศึกษา       

เพื�อพฒันาความกตญั�ูกตเวที คือ ครูจะตอ้งพฒันาตนเองให้มีความกตญั�ูกตเวทีเป็นเลิศแล้ว      

สั�งสอนอบรมนกัเรียนใหเ้ห็นความสาํคญัและพฒันาความกตญั�ูกตเวทีใหย้ิ�งขึ�นไป 

 สุชิรา  บุญทนั (2541 : 72 - 76) ไดศึ้กษาเรื�อง ปัจจยับางประการของครอบครัวที�สัมพนัธ์

กบัจริยธรรมดา้นความกตญั�ูกตเวทีของนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 1 ในจงัหวดัขอนแก่น พบว่า

ปัจจยัทางครอบครัวที�สัมพนัธ์กบัจริยธรรมดา้นความกตญั�ูกตเวทีของนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที�  1 

โดยลกัษณะการอบรมเลี� ยงดู และอาชีพของผูป้กครอง มีความสัมพนัธ์กับจริยธรรมด้านความ

กตญั�ูกตเวทีอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดับ .01 ส่วนประเภทครอบครัวมีความสัมพนัธ์กับ     

จริยธรรมดา้นความกตญั�ูกตเวทีอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05  อีกทั�งปัจจยัทางครอบครัว    

3 ด้าน คือ  ลกัษณะการอบรมเลี� ยงดู อาชีพของผูป้กครอง และประเภทของครอบครัว สามารถ

พยากรณ์จริยธรรมด้านความกตญั�ูกตเวทีได้ทั� งหมด โดยปัจจยัด้านลักษณะการอบรมเลี� ยงดู

สามารถพยากรณ์จริยธรรมดา้นความกตญั�ูกตเวทีไดดี้ที�สุด 
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 สมสุดา  ผูพ้ฒัน์  และจุฬารัตน์  วฒันะ (2543 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเรื�อง อิทธิพลของการ  
อบรมเลี� ยงดู การไปวดั การรักษาศีล 5 และการนั�งสมาธิ ต่อความกตญั�ูกตเวที พบว่า การไปวดั
สมํ�าเสมอ การรักษาศีล 5 เป็นประจาํ และการนั�งสมาธิเป็นประจาํ ทาํให้มีความกตญั�ูกตเวที       
ต่อบิดามารดา 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้พบวา่มีปัจจยัหลายประการที�ส่งผลต่อความ
กตญั�ูกตเวที ซึ� งในการวจิยัครั� งนี�  ผูว้จิยัจะศึกษาเฉพาะปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นครอบครัว ไดแ้ก่
การปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งของผูป้กครอง และสัมพนัธภาพภายในครอบครัว  
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บทที�  3 

วธีิดําเนินการวจิัย 

 
 การวิจยัเรื�อง  ความกตญั�ูกตเวทีของนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษา โรงเรียนมธัยมวดัเขาสุกิม 

จงัหวดัจนัทบุรี  ครั� งนี�  เป็นการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research) แบบตดัขวาง (Cross - Sectional 
Design) เพื�อศึกษาเกี�ยวกบัความกตญั�ูกตเวที และเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นครอบครัว

กบัความกตญั�ูกตเวทีของนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษา โดยมีขั�นตอนในการดาํเนินงานดงันี�  

 1. การกาํหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 
 2. เครื�องมือที�ใชใ้นการวจิยั 

 3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 4. การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 5. สถิติที�ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 
การกาํหนดประชากรและการเลอืกกลุ่มตัวอย่าง 

 1. การกาํหนดประชากร 

  ประชากรที�ใชใ้นการวิจยัครั� งนี�  ไดแ้ก่ นกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาโรงเรียนมธัยมวดัเขาสุกิม 
จงัหวดัจนัทบุรี ปีการศึกษา 2555 จาํนวน 232 คน 
 2. การเลอืกกลุ่มตัวอย่าง 

  กลุ่มตวัอย่างที�ใช้ในการวิจยัครั� งนี�  ได้แก่ นักเรียนชั�นมธัยมศึกษา โรงเรียนมธัยม     

วดัเขาสุกิม จงัหวดัจนัทบุรี ปีการศึกษา 2555 จาํนวน 147 คน คาํนวณจากสูตรของทาโร ยามาเน่        

(Taro Yamane. 1973 : 1088 ; อา้งถึงใน บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิX . 2534 : 13 - 14) และกาํหนด   

ค่าความเชื�อมั�นที�ระดบั 95 %  โดยมีความคลาดเคลื�อนในการสุ่ม  ± .05 

   วิธีการได้มาซึ� งกลุ่มตวัอย่างในการวิจยัครั� งนี�  ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ 

(Systematic Sampling) โดยมีขั�นตอนการดาํเนินงาน ดงันี�  

  2.1 กาํหนดหมายเลขประจาํตวัของนกัเรียน ตามลาํดบัหมายเลขประจาํตวั  ซึ� งมีตั�งแต่

หมายเลข 1 ถึงหมายเลข 232 

  2.2 กาํหนดจาํนวนอนัตรภาคชั�น โดยการเอาจาํนวนประชากรที�ใชใ้นการวิจยัหารดว้ย

จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งที�คาํนวณได ้ซึ� งในการวิจยัครั� งนี�  คือ 232 หารดว้ย 147 ไดจ้าํนวนอนัตรภาคชั�น

เท่ากบั 1.58  
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  2.3 เขียนหมายเลข 1 และ 2 ใส่กระดาษ แล้วนาํไปใส่ในกล่อง จบัฉลากหมายเลข     
ที�อยูใ่นกล่องขึ�นมา ถา้ไดห้มายเลขประจาํตวัของนกัเรียนคนใด ให้ใชห้มายเลขนั�นเป็นของกลุ่มตวัอยา่ง
คนแรก จากนั�นดาํเนินการหากลุ่มตวัอยา่งคนที�สอง โดยการเอาจาํนวนอนัตรภาคชั�นซึ� งมีค่าเท่ากบั 
1.58  มาบวกกบัหมายเลขประจาํตวัของกลุ่มตวัอยา่งคนแรก ถา้มีเศษให้ปัดลง และหากลุ่มตวัอยา่ง
คนที�สาม โดยการเอาจาํนวนอนัตรภาคชั�นคูณ 2 แลว้บวกกบัหมายเลขประจาํตวัของกลุ่มตวัอย่าง
คนแรก ถา้มีเศษให้ปัดลง เช่น ให้ i = อนัตรภาคชั�น และ R = ตวัอยา่งที�สุ่มได ้จะได ้R, R+ i, R+2i, 
R+3i, …., R +(n-1)i  ดาํเนินการเช่นนี� ต่อไปเรื�อย ๆ จนไดจ้าํนวนกลุ่มตวัอยา่งครบทั�งหมด 147 คน  
ตามที�ตอ้งการ 
 
เครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 

 ในการวิจยัครั� งนี�  ผูว้ิจยัได้ใช้แบบสอบถามมาเป็นเครื�องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล     
ซึ� งมีขั�นตอนการดาํเนินงานดงันี�  
 1. ขั(นตอนการสร้างเครื�องมือ 

  ผูว้ิจยัไดส้ร้างแบบสอบถาม โดยพฒันาจากแบบทดสอบวดัจริยธรรมดา้นความกตญั�ู
ของทวีศกัดิX   จงประดบัเกียรติ (2533 : 116 - 121) พร้อมทั�งไดศึ้กษามาจากทฤษฎีและผลงานวิจยั    
ที�เกี�ยวข้อง แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไขเพื�อใช้เป็นเครื� องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลให้ครอบคลุม       
กบัเนื�อหาตามกรอบแนวคิดและวตัถุประสงค์ของการวิจยั โดยแบ่งลักษณะของแบบสอบถาม    
ออกเป็น 7 ตอน ดงันี�  
  ตอนที� 1  ปัจจยัส่วนบุคคล ลักษณะคาํถามเป็นแบบเลือกตอบ (Check  List)              
มีจาํนวน  5 ขอ้  ไดแ้ก่  อาชีพของผูป้กครอง  ประเภทของครอบครัว  การไปวดัทาํบุญ  การรักษาศีล 5 
และการนั�งสมาธิ  
  ตอนที� 2  ความกตญั	ูกตเวที ลักษณะคาํถามเป็นแบบเลือกตอบ (Check List)              
3 ตวัเลือก มีจาํนวน 20 ขอ้ แบ่งเป็นความกตญั�ูกตเวทีต่อบุคคล จาํนวน 10 ขอ้ และความกตญั�ู
กตเวทีต่อสถาบนั จาํนวน 10 ขอ้ มีเกณฑ์การให้คะแนน ดงันี�   (บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิX .  2534 : 
131) 
   ปฏิบติันอ้ยที�สุด ให ้ 1  คะแนน 
   ปฏิบติันอ้ย ให ้ 2  คะแนน 
   ปฏิบติัปานกลาง ให ้ 3  คะแนน 
   ปฏิบติัมาก ให ้ 4  คะแนน 
   ปฏิบติัมากที�สุด ให ้ 5  คะแนน 
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   เกณฑใ์นการแปลความหมาย ใชเ้กณฑ์ค่าสูงสุดลบดว้ยคะแนนที�ค่าตํ�าสุดหารดว้ย
จาํนวนช่วง  5  ช่วง   ไดแ้ก่  มากที�สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที�สุด (บุญชม  ศรีสะอาด และ     
บุญส่ง  นิลแกว้.  2535 : 103)  
     คะแนนเฉลี�ย  4.51 - 5.00 หมายถึง มีความกตญั�ูกตเวทีระดบัมากที�สุด 
   คะแนนเฉลี�ย 3.51 - 4.50 หมายถึง มีความกตญั�ูกตเวทีระดบัมาก 
   คะแนนเฉลี�ย 2.51 - 3.50 หมายถึง มีความกตญั�ูกตเวทีระดบัปานกลาง 
   คะแนนเฉลี�ย 1.51 - 2.50 หมายถึง มีความกตญั�ูกตเวทีระดบันอ้ย  
   คะแนนเฉลี�ย 1.00 - 1.50   หมายถึง มีความกตญั�ูกตเวทีระดบันอ้ยที�สุด 
  ตอนที�  3  ปัจจัยด้านครอบครัว (การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างของผู ้ปกครอง)               

มีลกัษณะของคาํตอบเป็นแบบมาตรประเมินค่า (Rating Scale) มีมาตรวดั 5 ระดบั  ไดแ้ก่  จริงมากที สุด 

จริงมาก  จริงปานกลาง  จริงน้อย  และไม่จริงเลย  ตามมาตรวดัเจตคติของลิเคอร์ท (บุญธรรม             

กิจปรีดาบริสุทธิX .  2534 : 131) มีจาํนวนคาํถามทั�งหมด 10 ขอ้ โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี�  

   ไม่จริงเลย ให ้ 1  คะแนน 

   จริงนอ้ย ให ้ 2  คะแนน 

   จริงปานกลาง ให ้ 3  คะแนน 

   จริงมาก ให ้ 4  คะแนน 

   จริงมากที�สุด ให ้ 5  คะแนน 

   เกณฑใ์นการแปลความหมาย ใชเ้กณฑ์ค่าสูงสุดลบดว้ยคะแนนที�ค่าตํ�าสุดหารดว้ย

จาํนวนช่วง  5  ช่วง  ไดแ้ก่ มากที�สุด  มาก ปานกลาง  นอ้ย  นอ้ยที�สุด (บุญชม ศรีสะอาด และบุญส่ง 

นิลแกว้.  2535 : 103) รายละเอียดดงันี�  

     คะแนนเฉลี�ย  4.51 - 5.00 หมายถึง มีการปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งระดบัมากที�สุด 

   คะแนนเฉลี�ย 3.51 - 4.50 หมายถึง มีการปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งระดบัมาก 

   คะแนนเฉลี�ย 2.51 - 3.50 หมายถึง มีการปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งระดบัปานกลาง 

   คะแนนเฉลี�ย 1.51 - 2.50 หมายถึง มีการปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งระดบันอ้ย 

   คะแนนเฉลี�ย 1.00 - 1.50   หมายถึง มีการปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งระดบันอ้ยที�สุด 

  ตอนที� 4  ปัจจยัดา้นครอบครัว (สัมพนัธภาพภายในครอบครัว) มีลกัษณะของคาํตอบ

เป็นแบบมาตรประเมินค่า (Rating Scale) มีมาตรวดั 5 ระดับ ได้แก่  จริงมากที สุด  จริงมาก          

จริงปานกลาง  จริงนอ้ย  และไม่จริงเลย ตามมาตรวดัเจตคติของลิเคอร์ท (บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิX . 

2534 : 131)  มีจาํนวนคาํถามทั�งหมด 10 ขอ้ โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี�  
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   ไม่จริงเลย ให ้ 1  คะแนน 
   จริงนอ้ย ให ้ 2  คะแนน 
   จริงปานกลาง ให ้ 3  คะแนน 
   จริงมาก ให ้ 4  คะแนน 
   จริงมากที�สุด ให ้ 5  คะแนน 
  เกณฑ์ในการแปลความหมาย ใช้เกณฑ์ค่าสูงสุดลบด้วยคะแนนที�ค่าตํ�าสุดหารด้วย   

จาํนวนช่วง 5 ช่วง ไดแ้ก่ มากที�สุด  มาก ปานกลาง  นอ้ย  นอ้ยที�สุด (บุญชม  ศรีสะอาด  และบุญส่ง 

นิลแกว้.  2535 : 103) รายละเอียดดงันี�  

     คะแนนเฉลี�ย  4.51 - 5.00 หมายถึง มีสัมพนัธภาพระดบัมากที�สุด 

   คะแนนเฉลี�ย  3.51 - 4.50 หมายถึง มีสัมพนัธภาพระดบัมาก 

   คะแนนเฉลี�ย  2.51 - 3.50 หมายถึง มีสัมพนัธภาพระดบัปานกลาง 

   คะแนนเฉลี�ย  1.51 - 2.50 หมายถึง มีสัมพนัธภาพระดบันอ้ย  

   คะแนนเฉลี�ย  1.00 - 1.50 หมายถึง มีสัมพนัธภาพระดบันอ้ยที�สุด 

 2. วธีิการหาคุณภาพเครื�องมือ 

  2.1 การตรวจสอบเครื�องมือ เป็นการตรวจสอบความตรงของเนื�อหาเชิงพินิจ (Face 

Validity) โดยดูตามโครงสร้างของเนื�อหาและความสอดคลอ้งกบักรอบแนวคิด จากนั�นไดน้าํไปให้

ผูท้รงคุณวฒิุ จาํนวน 5 ท่าน (รายละเอียดตามภาคผนวก ก) ช่วยตรวจสอบความสมบูรณ์ และแกไ้ข 

รวมทั�งให้ขอ้เสนอแนะ เพื�อที�ผูว้ิจยัจะได้นาํเครื�องมือมาปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องเหมาะสมกับ    

การวจิยัครั� งนี�  

  2.2 การตรวจสอบความเที�ยง (Reliability) ของเครื�องมือโดยการนาํไปทดลองใชก้บั

กลุ่มตวัอย่างที�มีลกัษณะใกล้เคียงกบัประชากรที�ทาํการศึกษาที�โรงเรียนมะขามสรรเสริญตาํบล

มะขาม อาํเภอมะขาม  จงัหวดัจนัทบุรี จาํนวน 30 คน แลว้นาํขอ้มูลจากการทดลองใช้มาวิเคราะห์

หาค่าความเชื�อมั�นด้วยวิธีหาค่าสัมประสิทธิX แอลฟา (Alpha Coefficient)  ตามวิธีของครอนบาค 

(Cronbach. 1990 : 202 - 204)  ซึ� งจากผลการวิเคราะห์ไดค้่าความเชื�อมั�นทั�งฉบบัมีค่าเท่ากบั 0.89  

เมื�อจาํแนกเป็นรายดา้นมีค่าความเชื�อมั�น ดงันี�    

   2.2.1 แบบวดัความกตญั�ูกตเวที ไดค้่าความเชื�อมั�น เท่ากบั 0.84 

   2.2.2 แบบวดัการปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างของผูป้กครอง ไดค้่าความเชื�อมั�น       

เท่ากบั 0.84 

   2.2.3 แบบวดัสัมพนัธภาพภายในครอบครัว ไดค้่าความเชื�อมั�น เท่ากบั 0.92 
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 1. ผูว้ิจยัทาํหนงัสือเพื�อขอความอนุเคราะห์และการอาํนวยความสะดวกถึงสํานกังาน   

เขตพื�นที� เขต 17 และโรงเรียนมธัยมวดัเขาสุกิม จงัหวดัจนัทบุรี เพื�อขออนุญาตในการเก็บรวบรวม

ขอ้มูลเพื�ออาํนวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 2. ผูว้จิยัไดน้าํแบบสอบถามไปชี�แจงวตัถุประสงคแ์ละอธิบายวิธีการตอบแบบสอบถาม  

พร้อมทั�งแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตวัอย่างตอบแบบอิสระ จากนั�นเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืน

ในวนัเดียวกนั และตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกตอ้งของแบบสอบถามทุกฉบบัก่อนออกจากพื�นที�   

ถา้แบบสอบถามของกลุ่มตวัอยา่งใดมีคาํตอบไม่สมบูรณ์ จะใหก้ลุ่มตวัอยา่งตอบเพิ�มเติมใหส้มบูรณ์ 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ในการวิเคราะห์ขอ้มูลได้กาํหนดขั�นตอนการดาํเนินงาน โดยนาํแบบสอบถามทั�งหมด    

ที�ผา่นการตรวจสอบความถูกตอ้ง ครบถว้น สมบูรณ์ มาวเิคราะห์โดยใชค้่าสถิติ ดงันี�  

 1. ปัจจัยส่วนบุคคลของนักเรียน วิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนาโดยการวิเคราะห์        

หาค่าความถี�  ค่าร้อยละ 

 2. ความกตญั�ูกตเวทีของนกัเรียน วิเคราะห์ดว้ยสถิติเชิงพรรณนาโดยการวิเคราะห์   

หาค่าความถี�  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี�ย  และค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน 

 3. ปัจจยัดา้นครอบครัว ไดแ้ก่ การปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งของผูป้กครอง และสัมพนัธภาพ

ภายในครอบครัว  วิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา โดยการวิเคราะห์หาค่าความถี�   ค่าร้อยละ            

ค่าเฉลี�ย  และค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน  

 4. ทดสอบความแตกต่างระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกับความกตญั�ูกตเวทีของนักเรียน     

ชั�นมธัยมศึกษา โดยใชส้ถิติเชิงอนุมาน ไดแ้ก่ F-test  และกรณีที�พบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉลี�ยของ

ตวัแปรอยา่งมีนยัสาํคญัที�ระดบั .05 จะวเิคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวธีิของเชฟเฟ่ (Scheffe′) 

 5. ทดสอบความแตกต่างระหว่างปัจจัยด้านครอบครัว ได้แก่ การปฏิบัติตนเป็น      

แบบอย่างของผูป้กครอง และสัมพนัธภาพภายในครอบครัว กบัความกตญั�ูกตเวทีของนกัเรียน   

ชั�นมธัยมศึกษา โดยใชส้ถิติเชิงอนุมาน คือ F-test และกรณีที�พบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉลี�ยของ     

ตวัแปรอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05 จะวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวิธีของ เชฟเฟ่ 

(Scheffe′) 
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สถิติที�ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 1. สถิติพื�นฐาน 
  1.1  ค่าความถี� ค่าร้อยละ  
  1.2  ค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน 
 2. สถิติที ใชใ้นการตรวจสอบคุณภาพเครื องมือ ไดแ้ก่ ค่าสัมประสิทธิX แอลฟา (Alpha 
Coefficient) ของครอนบาค 
 3. สถิติที�ใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน 
  3.1  ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี�ยของตวัแปรอิสระมากกว่า 2  กลุ่มขึ� นไปกบั   
ความกตญั�ูกตเวที ดว้ย F-test ที�ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ .05 

3.2  วิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe′) กรณีทดสอบด้วย       
F-test  แลว้พบวา่ค่าเฉลี�ยของตวัแปรอิสระมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 



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 



 
 

40

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 



บทที�  5 

สรุปผล  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 
 
การวจิยัเรื�อง ความกตญั�ูกตเวทีของนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษา โรงเรียนวดัเขาสุกิม จงัหวดั

จนัทบุรีครั� งนี�  เป็นการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research) แบบตดัขวาง (Cross – Sectional Design) 
โดยมีขั�นตอนการดาํเนินการ ดงันี�  

1. วตัถุประสงคข์องการวจิยั 
2. วธีิดาํเนินการวจิยั 
3. สรุปผลการวจิยั 
4. อภิปรายผล 
5.  ขอ้เสนอแนะ 

 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื�อศึกษาระดับความกตัญ�ูกตเวทีของนักเรียนชั� นมัธยมศึกษา โรงเรียนมัธยม              
วดัเขาสุกิม จงัหวดัจนัทบุรี 

2. เพื�อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านครอบครัวกับความกตัญ�ูกตเวที              
ของนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษา โรงเรียนมธัยมวดัเขาสุกิม จงัหวดัจนัทบุรี  
 
วธีิดําเนินการวจัิย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  1.1 ประชากรที�ใช ้ในการวิจยัครั� งนี�  ได ้แก่ น ักเรียนชั�นมธัยมศึกษาโรงเรียน
มธัยมวดัเขาสุกิม จงัหวดัจนัทบุรี ปีการศึกษา 2555 จาํนวน 232 คน  
  1.2 กลุ่มตวัอย่างที�ใช้ในการวิจยัครั� งนี�  ไดแ้ก่ นกัเรียนชั�นมธัยมศึกษา โรงเรียนมธัยม    
วดัเขาสุกิม จงัหวดัจนัทบุรี ปีการศึกษา 2555 จาํนวน 147 คน ใช้การสุ่มตวัอย่างแบบมีระบบ 
(Systematic Sampling) 
 2. เครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 
  เครื�องมือที�ใช้ในการวิจยัครั� งนี� เป็นแบบสอบถาม  โดยแบ่งลกัษณะของแบบสอบถาม
ออกเป็น 4 ส่วน ดงันี�  
  ส่วนที� 1  ปัจจยัส่วนบุคคล   
  ส่วนที� 2  ความกตญั�ูกตเวที 
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  ส่วนที� 3  การปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งของผูป้กครอง 
  ส่วนที� 4  สัมพนัธภาพภายในครอบครัว 
 3. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  ผูว้ิจยัทาํหนงัสือเพื�อขอความอนุเคราะห์และการอาํนวยความสะดวกถึงสํานกังาน   

เขตพื�นที� เขต 17 และโรงเรียนมธัยมวดัเขาสุกิม จงัหวดัจนัทบุรี เพื�อขออนุญาตในการเก็บรวบรวม

ข้อมูล เพื�อให้อํานวยความสะดวก และผู ้วิจ ัยได้นําแบบสอบถามไปชี� แจงว ัตถุประสงค ์           

อธิบายวิธีการตอบแบบสอบถาม พร้อมทั� งแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตวัอย่างตอบแบบอิสระ      

จากนั� นเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนในวนัเดียวกัน และตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้อง             

ของแบบสอบถามทุกฉบบัก่อนออกจากพื�นที� ถ้าแบบสอบถามของกลุ่มตวัอย่างใดมีคาํตอบ          

ไม่สมบูรณ์  จะใหก้ลุ่มตวัอยา่งตอบเพิ�มเติมใหส้มบูรณ์ 

 4. การวเิคราะห์ข้อมูล 

  การวเิคราะห์ขอ้มูลไดก้าํหนดขั�นตอน โดยนาํแบบสอบถามทั�งหมดที�ผา่นการตรวจสอบ

ความถูกตอ้ง ครบถว้น สมบูรณ์ มาวเิคราะห์โดยใชค่้าสถิติ ดงันี�  

  4.1 ปัจจยัส่วนบุคคลของนกัเรียน วิเคราะห์ดว้ยสถิติเชิงพรรณนาโดยการวิเคราะห์    

หาค่าความถี� ค่าร้อยละ  

  4.2 ความกตญั�ูกตเวทีของนกัเรียน วิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนาโดยการวิเคราะห์ 

หาค่าความถี� ค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ย และค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน   

  4.3 ปัจจัยด้านครอบครัว ได้แก่  การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างของผู ้ปกครอง          

และสัมพนัธภาพภายในครอบครัว วิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา โดยการวิเคราะห์หาค่าความถี�      

ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี�ย  และค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน 

  4.4 ทดสอบความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความกตัญ�ูกตเวทีของ       

นกัเรียนชั�นมธัยมศึกษา โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ F-test และกรณีที�พบความแตกต่างระหว่าง      

ค่าเฉลี�ยของตวัแปรอยา่งมีนยัสําคญัที�ระดบั .05 จะวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวิธีของเชฟเฟ่ 

(Scheffe′) 

  4.5 ทดสอบความแตกต่างระหว่างปัจจยัดา้นครอบครัว ไดแ้ก่ การปฏิบติัตนเป็น  

แบบอย่างของผูป้กครอง และสัมพนัธภาพภายในครอบครัว กบัความกตญั�ูกตเวทีของนกัเรียน   

ชั�นมธัยมศึกษา โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน คือ F-test และกรณีที�พบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี�ยของ    

ตัวแปรอย่างมีนัยสําคัญที�ระดับ .05 จะวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีของ เชฟเฟ่ 

(Scheffe′) 
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สรุปผลการวจัิย 

 จากการศึกษา ความกตญั�ูกตเวทีของนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษา โรงเรียนมธัยมวดัเขาสุกิม 
จงัหวดัจนัทบุรี สามารถสรุปสาระสาํคญัของผลการศึกษาไดด้งันี�  
 1. ปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ นกัเรียนชั�นมธัยมศึกษามากกวา่ครึ� ง ร้อยละ 62.59  มีผูป้กครอง
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เกือบครึ� ง ร้อยละ 49.98 อาศยัอยูก่บับิดาและมารดา หนึ� งในสี�  ร้อยละ 
34.69 ไปวดัทาํบุญทุกวนัเทศกาลทางศาสนา มากกว่าหนึ� งในสี�  ร้อยละ 34.01 ไม่เคยรักษาศีล 5  
และมากกวา่ครึ� ง ร้อยละ 53.74 ไม่เคยนั�งสมาธิ 
 2. ความกตัญ�ูกตเวที  พบว่า  นัก เ รียนชั� นมัธยมศึกษ า  โรง เ รียนวัด เขาสุ กิ ม                      
มีความกตัญ�ูกตเวทีในภาพรวมในระดับมาก ( X = 3.80)  เมื�อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า             
ทุกด้านอยู่ในระดบัมาก  โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลี�ยจากมากไปหาน้อยได้ดงันี�   ความกตญั�ูกตเวที       
ต่อสถาบนั ( X  = 3.82)  ความกตญั�ูกตเวทีต่อบุคคล ( X  = 3.78)   

 2.1 ความกตญั�ูกตเวทีต่อบุคคล  พบว่า  นกัเรียนชั�นมธัยมศึกษา โรงเรียนวดัเขาสุกิม  
มีความกตญั�ูกตเวทีต่อบุคคล โดยรวมในระดับมาก ( X = 3.78)  และเมื�อพิจารณาเป็นรายข้อ           
พบว่า  ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัมาก  ยกเวน้เป็นคนมีนิสัยมธัยสัถ์ รู้จกัใชเ้งินในสิ�งที�จาํเป็นและพูดคุย
กบัมารดาบิดาดว้ยกิริยามารยาทสุภาพเรียบร้อย  อยู่ในระดบัปานกลาง  โดยเรียงลาํดบัจากมากไปน้อย       
สามลาํดบัแรก ไดแ้ก่  ให้ของขวญัแก่มารดาบิดาในโอกาสพิเศษ เช่น วนัขึ�นปีใหม่ วนัสงกรานต ์   
วนัพ่อวนัแม่ เป็นตน้ ( X = 4.43)  รดนํ� าญาติผูใ้หญ่ในวนัสงกรานต์ ( X = 4.05)  ดูแลมารดาบิดา      
เมื�อท่านเจบ็ป่วย ( X = 3.95)   

 2.2 ความกตญั�ูกตเวทีต่อสถาบนั พบวา่  นกัเรียนชั�นมธัยมศึกษา  โรงเรียนวดัเขาสุกิม  
มีความกตญั�ูกตเวทีต่อสถาบนัโดยรวมในระดบัมาก ( X = 3.82)  และเมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า  

ทุกขอ้อยู่ในระดบัมาก  โดยเรียงลาํดบัจากมากไปน้อยสามลาํดบัแรก ได้แก่  อาสาช่วยเหลือ         
งานโรงเรียน เช่น ปลูกตน้ไมร้อบ ๆ รั� วโรงเรียนและช่วยเหลือบาํเพ็ญประโยชน์เนื�องในวนัสําคญั

เช่น ช่วย ขดุคลองระบายนํ�าเสียรอบ ๆ โรงเรียน ( X = 4.01)  ช่วยเหลือจดัเตรียมงานของวดัหมู่บา้น 

เมื�อมีการจดังานต่าง ๆ ( X = 3.99)  ยกมือไหว ้เมื�อเจอพระภิกษุเคยสั�งสอนเรามา ( X = 3.93)   
 3. ปัจจยัดา้นครอบครัว พบว่า  นักเรียนชั�นมธัยมศึกษา  โรงเรียนวดัเขาสุกิม มีปัจจยั  

ดา้นครอบครัวโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 3.85)  และเมื�อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า        
ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก  โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลี�ยจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่  การปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่ง

ของผูป้กครอง ( X = 3.88)  สัมพนัธภาพภายในครอบครัว ( X = 3.83)             

  3.1 การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างของผูป้กครอง  พบว่า  นักเรียนชั�นมธัยมศึกษา         
มีความคิดเห็นดา้นการปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งของผูป้กครองโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.88)  
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และเมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้  พบวา่ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัมาก  ยกเวน้ผูป้กครองพานกัเรียนไปอวยพร
วนัเกิดให้กบัปู่  ย่า  ตา ยายทุกปี  และผูป้กครองจะพาปู่  ย่า ตา ยายไปเที!ยวพกัผ่อนนอกสถานที!     
เมื!อมีโอกาส  อยู่ในระดบัปานกลาง  โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลี�ยจากมากไปน้อยสามลาํดบัแรก ไดแ้ก่     
ผูป้กครองสอนให้นกัเรียนแสดงความขอบคุณบุคคลที!ให้ความช่วยเหลือเรา  ถึงแมบุ้คคลนั+นจะมี
ฐานะตํ!ากว่าเรา ( X = 4.37)  ผูป้กครองย ํ+าอยู่เสมอ ให้นกัเรียนแสดงความเคารพต่อปู่  ย่า ตา ยาย      
ในทุกครั+ งที!พบและจากกนัและหากปู่  ย่า ตา ยาย ไม่สบาย ผูป้กครองของนักเรียนจะคอยดูแลอย่างดี     
( X = 4.27)  เมื!อปู่  ย่า ตา ยาย  ไหวว้านให้ผูป้กครองทาํกิจธุระใดให้ผูป้กครองจะรีบทาํให้ทนัที    
( X = 4.03)   
  3.2 สัมพนัธภาพภายในครอบครัว  พบว่า  นักเรียนชั�นมธัยมศึกษามีสัมพนัธภาพ  
ภายในครอบครัว โดยรวมในระดบัมาก ( X = 3.83)  และเมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ส่วนใหญ่  
อยูใ่นระดบัมาก  ยกเวน้ นกัเรียนและพี!นอ้งคุยกนัวา่ เราจะพยายามไม่ทะเลาะกนัเพราะไม่อยากให้
พ่อแม่ไม่สบายใจ อยู่ในระดบัปานกลาง  โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลี�ยจากมากไปน้อยสามลาํดบัแรก      
ไดแ้ก่  ผูป้กครองมกัยกตวัอยา่งคนที!ทาํความดีในเรื!องต่าง ๆ วา่เป็นการกระทาํที!ควรยึดถือปฏิบติัตาม
ให้คนในครอบครัวฟัง ( X = 4.13)  หากวนัใดที!นกัเรียนจะตอ้งกลบับา้นผิดเวลา นกัเรียนจะรีบ
โทรศพัท์บอกผูป้กครองทนัทีเพื!อไม่ให้ท่านเป็นห่วง ( X = 4.07)  วนัหยุดนักเรียนมกัจะช่วยแม่
ทาํงานบา้นร่วมกบัทุกคนในครอบครัว ( X = 3.99)        
 4. เปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคล การปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างของ        
ผูป้กครอง และสัมพนัธภาพภายในครอบครัว พบว่า นักเรียนชั�นมธัยมศึกษาที�มีการปฏิบติัตน      
เป็นแบบอย่างของผูป้กครองต่างกันมีความกตญั�ูกตเวทีแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ       
ที�ระดบั .05  ส่วนนกัเรียนที�มีอาชีพของผูป้กครอง ประเภทของครอบครัว การไปวดัทาํบุญ การรักษาศีล 5 
การนั�งสมาธิ และสัมพนัธภาพภายในครอบครัวต่างกนัมีความกตญั�ูกตเวทีไม่แตกต่างกนั 

 

อภิปรายผล 

 ในการวจิยัครั� งนี�  ผูว้ิจยัไดต้ั�งสมมติฐานไว ้7 ประเด็น ดงัที�กล่าวมาแลว้  ซึ� งในการวิจยั ครั� งนี�
สามารถอภิปรายผลตามสมมติฐานที�ตั�งไว ้ดงันี�  
 อาชีพของผูป้กครอง เป็นการดาํเนินกิจกรรมเพื�อให้ไดม้าซึ� งรายไดใ้นการเลี� ยงดูจุนเจือ
ครอบครัว เพื�อให้ครอบครัวสามารถดาํรงอยู่ไดอ้ยา่งปกติสุข ซึ� งในการศึกษาครั� งนี� พบวา่ นกัเรียน  
ที�มีอาชีพของผูป้กครองต่างกนัมีความกตญั�ูกตเวทีไม่แตกต่างกนั เป็นเพราะวา่สภาพพื�นที�ที�ศึกษา
เป็นสังคมแบบชนบท ผูป้กครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ดงันั�นเวลาในการประกอบ
อาชีพของผูป้กครองจะตรงกบัเวลาที�นกัเรียนไปโรงเรียน เมื�อถึงเวลาเลิกเรียนก็เป็นเวลาเดียวกบั     
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ที�ผูป้กครองเลิกงาน จึงกลบัมาเจอกนัพร้อมหนา้ ทาํให้ครอบครัวมีเวลาในการอบรมสั�งสอนบุตรหลาน
อย่างสมํ�าเสมอ ซึ� งไม่สอดคล้องกับแนวคิดของไสว มาลาทอง  (2542 : 79) กล่าวว่า บุตรธิดาที�ดี      
ยอ่มมีความกตญั�ูกตเวทีต่อบิดามารดาของตน ศิษยที์�ดีย่อมมีความกตญั�ูกตเวทีรู้คุณครูอาจารย ์
และทําการตอบแทนด้วยความเคารพ ประชาชนพลเมืองที� ดีย่อมมีความกตัญ�ูกตเวทีต่อ
พระมหากษตัริยที์�ปกครองประเทศชาติโดยธรรมเพื�อให้เกิดความสงบสุขต่อประสพนิกรทั�วไป 
พุทธบริษทัทั�ง 4 ที�ดีย่อมจะตอ้งมีความกตญั�ูกตเวทีต่อพระพุทธเจา้ผูท้รงพระมหากรุณาธิคุณใน
การสั�งสอนใหพุ้ทธบริษทัรู้จกับาปบุญ คุณโทษ ประโยชน์ และสิ�งที�ไม่เป็นประโยชน์ สิ�งที�ควรทาํและ
ไม่ควรทํา ให้รู้จักรับผิดชอบชั�วดี สามารถทาํตนให้พ้นจากความทุกข์ยากลําบากได้  แต่ไม่
สอดคลอ้งกบัสุชิรา  บุญทนั (2541 : 72 - 76) ที�ศึกษา ปัจจยับางประการของครอบครัวที�สัมพนัธ์กบั
จริยธรรมดา้นความกตญั�ูกตเวทีของนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 1 ในจงัหวดัขอนแก่น พบวา่ อาชีพ
ของผูป้กครองมีความสัมพนัธ์กบัจริยธรรมดา้นความกตญั�ูกตเวที และสามารถพยากรณ์จริยธรรม                   
ดา้นความกตญั�ูกตเวทีได ้
 ประเภทของครอบครัว เป็นปัจจยัหนึ� งที�ทาํให้นกัเรียนรู้สึกว่าครอบครัวมีความอบอุ่น

หรือแตกร้าว อันเป็นผลต่อการก่อให้ เ กิดความใกล้ชิดและมีสายสัมพันธ์ที� ดี  มีความรัก              

ความเอื�ออาทรต่อกัน ช่วยให้นักเรียนเกิดความรักความเข้าใจในครอบครัวของตนมากขึ� น            
ซึ� งในการศึกษาครั� งนี� พบว่า นักเรียนที�มีประเภทของครอบครัวต่างกันมีความกตัญ�ูกตเวที            

ไม่แตกต่างกนั  ทั�งนี� เป็นเพราะวา่นกัเรียนส่วนใหญ่อาศยัอยูก่บับิดา มารดา และญาติ มีเพียงเล็กนอ้ย
เท่านั�นที�อาศยั  อยูก่บับุคคลอื�น ซึ� งสอดคลอ้งกบัคาํกล่าวของสุมน  อมรวิวฒัน์ (2537 : 55) ที�กล่าววา่ 

บรรยากาศในครอบครัวมีความสําคญัมากต่อการพฒันาจิตใจของเด็ก ถา้พ่อแม่ลูกมีความสัมพนัธ์กนั

ใกลชิ้ด พูดจาไพเราะสุภาพ ครอบครัวมีความอบอุ่น พ่อแม่หมั�นทาํบุญสุนทาน ลูกไดเ้ห็นแบบอย่าง  
ที�ดีงาม  จึงมีความมั�นใจในตนเอง รักเมตตาผูอื้�น และมีบุคลิกภาพที�ร่าเริงแจ่มใส แต่ไม่สอดคลอ้งกบั

การศึกษาของสุชิรา  บุญทนั (2541 : 72 - 76) ที�ศึกษา ปัจจยับางประการของครอบครัวที�สัมพนัธ์กบั         
จริยธรรมด้านความกตญั�ูกตเวทีของนักเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 1 ในจงัหวดัขอนแก่น พบว่า 

ประเภทครอบครัวมีความสัมพนัธ์กบัจริยธรรมดา้นความกตญั�ูกตเวทีอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  

 การไปวัดทําบุญ บุญกุศลถือเป็นอานิสงส์ที� ส่งให้เรามาพบแต่ความสุขมีร่างกาย         
ครบส่วนสมประกอบก็เป็นเพราะเราไดส้ะสมบุญมานั�นเอง การทาํบุญจะตอ้งใจเย็น สะสมบุญ     
ไปทีละนอ้ยก็จะมีความสุขไปเอง ดงัพุทธพจน์ที�วา่ “สุขโข ปุญญสสอุจจโย” การสะสมซึ� งบุญนาํ  
สุขมาให้ และในการศึกษาครั� งนี� พบว่า นักเรียนที�ไปวดัทําบุญต่างกันมีความกตัญ�ูกตเวที             
ไม่แตกต่างกนั  เป็นเพราะวา่นกัเรียนส่วนใหญ่จะไปวดัทาํบุญอย่างสมํ�าเสมอถึงแมว้่าจะมีความถี�  
ในการไปต่างกันบ้าง แต่ก็ไม่มีผลต่อความกตัญ�ูกตเวที ซึ� งไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ          
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สมสุดา  ผูพ้ฒัน์  และจุฬารัตน์  วฒันะ (2543 : บทคดัย่อ) ที�ศึกษา อิทธิพลของการอบรมเลี� ยงดู   
การไปวดั การรักษาศีล 5 และการนั�งสมาธิ ต่อความกตัญ�ูกตเวที พบว่า การไปวดัสมํ�าเสมอ            
ทาํใหมี้ความกตญั�ูกตเวทีต่อบิดามารดา 
 การรักษาศีล 5 มีจุดมุ่งหมายเพื�อกาํจดัเสียซึ� งความโหดร้ายหยาบคายทางกายวาจา ปิดทาง
ที�ตนเองจะทาํความชั�วอยา่งหยาบ และนาํมาซึ� งความสงบสุขของสังคม ครอบครัว จากการศึกษา 
ครั� งนี� พบว่านกัเรียนที�มีการรักษาศีลต่างกนัมีความกตญั�ูกตเวทีไม่แตกต่างกนั อาจเป็นเพราะว่า  
นักเรียนส่วนใหญ่มีการรักษาศีล 5 อยู่แล้ว ถึงแม้ว่าความถี� ในการรักษาศีลของแต่ละคน                
จะแตกต่างกนัก็ตาม  ซึ� งไม่สอดคล้องกบัการศึกษาของ สมสุดา  ผูพ้ฒัน์  และจุฬารัตน์  วฒันะ 
(2543 : บทคดัยอ่) ที�ศึกษาอิทธิพลของการอบรมเลี�ยงดู การไปวดั การรักษาศีล 5 และการนั�งสมาธิ            
ต่อความกตญั�ูกตเวที พบวา่ การรักษาศีล 5 ทาํใหมี้ความกตญั�ูกตเวทีต่อบิดามารดา 
 การนั�งสมาธิ เป็นเรื�องของการฝึกอบรมจิตใจ และเป็นการพฒันาจิตใจให้มีความมั�นคง 

ตั�งมั�น ทาํให้มีคุณภาพทางจิตใจที�ดีขึ�น จากการศึกษาครั� งนี� พบว่านกัเรียนที�มีการนั�งสมาธิต่างกนั     

มีความกตญั�ูกตเวทีไม่แตกต่างกนั  แต่พบวา่ในดา้นความกตญั�ูกตเวทีต่อสถาบนัมีความแตกต่างกนั

อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05 ซึ� งสอดคล้องกบัการศึกษาของสมสุดา  ผูพ้ฒัน์ และจุฬารัตน์  

วฒันะ (2543 : บทคดัย่อ) ที�ศึกษา อิทธิพลของการอบรมเลี� ยงดู การไปวดั การรักษาศีล 5 และ     

การนั�งสมาธิ ต่อความกตัญ�ูกตเวที พบว่า การนั�งสมาธิเป็นประจาํ ทาํให้มีความกตัญ�ูกตเวที             

ต่อบิดามารดา 

 การปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างของผูป้กครอง คือการแสดงออกของพ่อแม่หรือผูป้กครอง    
ที�ไดอ้บรมสั�งสอนนกัเรียนดว้ยการกระทาํและคาํพูดในเรื�องของความกตญั�ูกตเวที โดยทาํตนเป็น
ตวัอย่างให้นักเรียนได้เห็นอยู่ เป็นประจาํด้วยการให้ความเคารพ เชื�อฟัง และคอยดูแลเอาใจใส่      
ให้ความช่วยเหลือต่อญาติผูใ้หญ่ของตน บุคคล และสถาบันที�ทาํประโยชน์ให้แก่ตนเองและ       
ส่วนรวม ซึ� งการศึกษาครั� งนี� พบวา่ นกัเรียนที�มีการปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างของผูป้กครองต่างกนั    
มีความกตญั�ูกตเวทีแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัที�ระดบั .05  ซึ� งสอดคลอ้งกบัแนวคิดของป. มหาขนัธ์ 
(2544 : 25 - 26, 99) กล่าวว่า พื�นฐานทางวฒันธรรมของครอบครัวมีความสําคญัยิ�งต่อพฤติกรรม
ของเด็ก ความรู้ ความคิด ความเชื�อ ค่านิยม ทศันคติ ตลอดจนการประพฤติปฏิบติัของเด็กจะ        
ถูกกล่อมเกลา ถ่ายทอดและปลูกฝังโดยครอบครัวซึ� งผ่านการอบรมสั�งสอนของผูใ้หญ่ อนัไดแ้ก่ 
บิดา มารดา ญาติพี�นอ้งในครอบครัว สิ�งแวดลอ้มทางวฒันธรรมมีความสําคญัยิ�งต่อการกล่อมเกลา 
การปลูกฝังพฤติกรรมให้แก่บุคคล เด็กที�อยู่ในครอบครัวที�ไร้วฒันธรรมย่อมได้รับการถ่ายทอด        
แต่วฒันธรรมที�ไม่ดีหรือวฒันธรรมที�ไม่เหมาะสมกับสังคมไทยนอกจากนี�  ยงักล่าวด้วยว่า         
ความกตญั�ูกตเวที ความเมตตา ความเอื�อเฟื� อเผื�อแผ ่และความเสียสละเป็นสิ�งสําคญัที�บิดามารดา
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และสมาชิกในครอบครัว จะตอ้งให้การสั�งสอนอบรมและปฏิบติัให้เป็นแบบอยา่ง และสอดคลอ้งกบั 
สุชิรา  บุญทนั (2541 : 72 - 76) ที�ศึกษา ปัจจยับางประการของครอบครัวที�สัมพนัธ์กบัจริยธรรม 
ด้านความกตญั�ูกตเวทีของนักเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 1 ในจงัหวดัขอนแก่น พบว่า ลักษณะ        
การอบรมเลี�ยงดูมีความสัมพนัธ์กบัจริยธรรมดา้นความกตญั�ูกตเวทีอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
 สัมพนัธภาพภายในครอบครัว เป็นลกัษณะของความสัมพนัธ์ของสมาชิกทุกคนในครอบครัว

ที�มีเวลาใกล้ชิดสนิทสนม มีการติดต่อสื�อสารระหว่างกันด้วยความเข้าใจ มีความไวว้างใจกัน          

มีความรักความเอื�ออาทรต่อกนั ช่วยเหลือและให้เกียรติซึ� งกนัและกนั มีการทาํกิจกรรมร่วมกัน      

ทั�งในชีวิตประจาํวนั และมีกิจกรรมทางศาสนาร่วมกัน จากการศึกษาครั� งนี� พบว่า นักเรียนที�มี        

สัมพนัธภาพภายในครอบครัวต่างกนัมีความกตญั�ูกตเวทีไม่แตกต่างกนั อาจเป็นเพราะว่าพื�นที�      

ที�ใชใ้นการศึกษาเป็นสังคมชนบท สภาพสิ�งแวดลอ้มต่าง ๆ ยงัเอื�อให้แต่ละครอบครัวมีสัมพนัธภาพ

ที�ดีต่อกนั และในการศึกษาก็พบว่าสัมพนัธภาพภายในครอบครัวของนกัเรียนส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัดี  

ซึ� งสอดคล้องกับแนวคิดกุหลาบ รัตนสัจธรรม และคณะ (2538 : 4 - 9) ที�ได้ให้ความหมายไวว้่า           

สัมพนัธภาพในครอบครัว หมายถึง การแสดงออกทางด้านพฤติกรรมที�สมาชิกในครอบครัว            

มีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนั ในเรื�องบทบาทของตนกบับุคคลในครอบครัว ความผูกพนัและการสนับสนุน  

ของบุคคลในครอบครัว และลกัษณะการเลี� ยงดูของบิดา มารดา และผูป้กครอง และสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของอาํนวย  จั�นเงิน (2537 : บทคดัย่อ) ได้ศึกษาเรื� อง การศึกษาเพื�อพฒันาความกตญั�ู

กตเวทีตามแนวคิดของพระพุทธวรญาณ (ทองยอ้ย  กิตติทินโน) พบว่า พระพุทธวรญาณให้

ความสาํคญัต่อความกตญั�ูกตเวทีมาก โดยชี�แจงวา่เป็นคุณธรรมเบื�องตน้แห่งมนุษยธรรมทั�งหลาย     

เป็นจุดเริ� มต้นของชีวิตคนเป็นโครงสร้างชีวิตที�สําคญัและเป็นเหตุแห่งความเจริญของบุคคล         

และชี� ให้เห็นวา่การศึกษากบัพระศาสนาเป็นสิ�งเดียวกนั คือ เป็นการเตรียมและพฒันาความเป็นคน

ไปในแนวทางที�ถูกตอ้ง  สิ�งที�สําคญัที�สุดที�จะตอ้งพฒันาความกตญั�ูกตเวทีต่อท่านเป็นพิเศษคือ 

มารดา บิดา ครูอาจารย ์ผูบ้งัคบับญัชา และผูป้กครอง สถานที�ที�มีพระคุณ คือ บา้นเกิด โรงเรียน       

ที�เคยเรียน  และวดัที�เคยบวชเรียน สถาบนัที�มีพระคุณ คือ ชาติ ศาสนา  และพระมหากษตัริย ์       

การพฒันาความกตญั�ูกตเวทีตอ้งใชห้ลกัธรรมของพระพุทธศาสนา คือ ธรรมสําหรับผูค้รองเรือน 

ธรรมของคนดี  ธรรมที�เทวดายอมรับว่าเป็นทางแห่งความดีทางแห่งความปกติสุขและภูมิธรรม 

แห่งมนุษยชน รวมทั� งจารีตประเพณีที� ดีงามของไทย โดยมีธรรมที�ใช้เสริมสร้างการพัฒนา        

ความกตญั�ูกตเวทีที�สาํคญั  คือ สติ ฉนัทะ สัจจะ เมตตา สามคัคี อตัตญั�ุตา และธมัมวิจยะ  วิธีการ

จดัการศึกษาเพื�อพฒันาความกตญั�ูกตเวที คือ ครูจะตอ้งพฒันาตนเองให้มีความกตญั�ูกตเวที    

เป็นเลิศแลว้ สั�งสอนอบรมนกัเรียนใหเ้ห็นความสาํคญัและพฒันาความกตญั�ูกตเวทีใหย้ิ�งขึ�นไป 



 

 

62

ข้อเสนอแนะ   
จากผลการวิจยั ความกตญั�ูกตเวทีของนักเรียนชั�นมธัยมศึกษา โรงเรียนวดัเขาสุกิม 

จงัหวดัจนัทบุรีครั� งนี�   ซึ� งจากผลการศึกษาดงักล่าวผูว้จิยัจึงมีขอ้เสนอแนะดงัต่อไปนี�  
1. ข้อเสนอแนะทั�วไป 

  1.1 ควรปลูกฝังใหน้กัเรียนเป็นคนมีนิสัยมธัยสัถ ์รู้จกัใชเ้งินในสิ�งที�จาํเป็น 
  1.2 นกัเรียนควรพดูคุยกบัมารดาบิดาดว้ยกิริยามารยาทสุภาพเรียบร้อย 
   1.3 นกัเรียนควรช่วยเหลือทาํความสะอาดวดั โรงเรียน สถานที�สาํคญัของหมู่บา้น 
  1.4 นกัเรียนควรช่วยเหลืองานบุญของวดัในหมู่บา้น เช่น เทศกาลเขา้พรรษา 
  1.5 ผูป้กครองควรพานักเรียนและพี�น้องไปพบเยี�ยมและพูดคุยกับ ปู่  ย่า ตา ยาย    
เป็นประจาํ 
  1.6 ในช่วงปิดภาคเรียน  ผูป้กครองควรพานกัเรียนและพี�นอ้งไปพกัอยูก่บั ปู่  ยา่  ตา  ยาย 
เพื�อคอยดูแลช่วยเหลือและเป็นเพื�อน 
  1.7 เมื�อมีโอกาสผูป้กครองและนักเรียนควรจะพาปู่  ย่า ตา ยายไปเที�ยวพกัผ่อน     
นอกสถานที� 
  1.8 ควรสอนนกัเรียนและพี�น้องให้พยายามไม่ทะเลาะกนัเพราะไม่อยากให้พ่อแม่      
ไม่สบายใจ  
  1.9 เมื�อคนในครอบครัวของนักเรียนมีเรื� องไม่เข้าใจกัน  เราทุกคนในครอบครัว  
ควรจะค่อย ๆ พดูจาและฟังเหตุผลของกนัและกนั 
 2. ข้อเสนอแนะเพื�อการวจัิยครั3งต่อไป 

  2.1 เนื�องจากการวิจยัครั� งนี� ไดศึ้กษาเฉพาะพื�นที�ที�ยงัมีสภาพเป็นชนบทค่อนขา้งมาก 
ดงันั�นจึงควรมีการศึกษาในชุมชนเมืองซึ� งมีวิถีชีวิตของคนที�หลากหลาย เพื�อให้ได้ผลการวิจยั        
ที�สมบูรณ์และสามารถนาํไปใชใ้นเชิงพฒันาไดดี้ยิ�งขึ�น 
  2.2 ควรศึกษาเปรียบเทียบความกตัญ�ูกตเวทีของนักเรียนที�ได้รับการอบรม        
ดา้นคุณธรรม จริยธรรมกบันกัเรียนทั�วไป เพื�อใช้เป็นขอ้มูลในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม          
ในนกัเรียน 
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

1.  ผูช่้วยศาสตราจารยอ์รวรวีย ์ เฉลิมพงษ ์ อาจารยป์ระจาํมหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 

2.  ผูช่้วยศาสตราจารยบุ์ษยา  ประทุมยศ อาจารยป์ระจาํมหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 

3.  ดร.นกัรบ  เถียรอํ/า อาจารยป์ระจาํมหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 
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แบบสอบถามการวจิัย 

เรื�อง  

ความกตัญ�ูกตเวทีของนักเรียนชั!นมัธยมศึกษา โรงเรียนมัธยมวดัเขาสุกมิ จังหวดัจันทบุรี 
 
คําชี!แจง 

         1.  แบบสอบถามมีจาํนวน  4 ตอน ไดแ้ก่ 
 ตอนที� 1 ปัจจยัส่วนบุคคล       มีจาํนวน    5   ขอ้ 
 ตอนที� 2 แบบวดัความกตญั$ูกตเวที      มีจาํนวน   20  ขอ้ 
 ตอนที� 3 แบบสอบถามวดัการปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งของผูป้กครอง มีจาํนวน  10  ขอ้
 ตอนที� 4 แบบสอบถามวดัสัมพนัธภาพภายในครอบครัว    มีจาํนวน  10  ขอ้ 
  
 2.  เมื�อนกัเรียนทาํเสร็จแลว้  ก่อนจะส่งขอความร่วมมือให้นกัเรียนตรวจสอบดูวา่ทาํเรียบร้อย
ครบทุกขอ้แลว้หรือไม่  ถา้ครบทุกขอ้แลว้จึงนาํมาส่ง 
         3.  คาํตอบที�จริงใจของนกัเรียนจะเป็นประโยชน์อยา่งยิ�งต่อการวจิยั  และผูว้จิยัขอรับรองวา่ 
คาํตอบของนกัเรียนจะถูกเก็บเป็นเป็นความลบั  และจะไม่มีผลกระทบใด ๆ ทั;งสิ;นกบันกัเรียน 
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คําชี!แจง : จงทาํเครื�องหมาย × ขอ้ที�ตรงกบัคุณลกัษณะของนกัเรียนมากที�สุด 

ตอนที� 1 : ปัจจัยส่วนบุคคล 

 1. อาชีพของผูป้กครอง 

   เกษตรกรรม   รับราชการ   คา้ขายหรือธุรกิจส่วนตวั 

   รับจา้งเอกชน  อื�น ๆ ระบุ................................... 
 2. ประเภทของครอบครัว 

   อาศยัอยูก่บับิดาและมารดา   อาศยัอยูก่บับิดาหรือมารดา 

   อาศยัอยูก่บัพี�หรือนอ้ง   อาศยัอยูก่บัญาติ 

   อาศยัอยูก่บับุคคลอื�นที�ไม่ไดเ้ป็นญาติ  อาศยัอยูที่�วดั 
 3. การไปวดัทาํบุญ 

   ไปทุกวนั   ไปทุกวนัพระ   ไปทุกวนัพระใหญ่ 

   ไปทุกวนัเทศกาลทางศาสนา    ไม่เคยไป 
 4. การรักษาศีล 5 

   รักษาศีลทุกวนั  รักษาศีลทุกวนัพระ  รักษาศีลทุกวนัพระใหญ่ 

   รักษาศีลทุกวนัเทศกาลทางศาสนา   ไม่เคยรักษาศีล 
 5. การนั�งสมาธิ 

   นั�งสมาธิทุกวนั  นั�งสมาธิทุกวนัพระ  นั�งสมาธิทุกวนัพระใหญ่ 

   นั�งสมาธิทุกวนัเทศกาลทางศาสนา   ไม่เคยนั�งสมาธิ 
 



 

 

84

ตอนที� 2 : แบบสอบถามความกตญั$ูกตเวทีของนกัเรียนชั;นมธัยมศึกษา 

คําชี!แจง   จงทาํเครื�องหมาย �  ในช่องทางขวามือของขอ้ความแต่ละขอ้เพียงช่องเดียวที�ตรงกบั 
นกัเรียนที�คิดวา่จะปฏิบติั โดยมีหลกัเกณฑใ์นการเลือก  ดงันี;  
 5 หมายถึง นกัเรียนปฏิบติัมากที�สุด 
 4 หมายถึง   นกัเรียนปฏิบติัมาก 
 3 หมายถึง   นกัเรียนปฏิบติัปานกลาง 
 2 หมายถึง   นกัเรียนปฏิบติันอ้ย 
 1 หมายถึง   นกัเรียนปฏิบติันอ้ยที�สุด 
 
 

ขอ้ ขอ้ความ 

ระดบัการปฏิบติั 
มาก 
ที�สุด 

5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

นอ้ย 
2 

นอ้ย 
ที�สุด 

1 
 ความกตัญ�ูกตเวทต่ีอบุคคล      

1. ในวนัขึ;นปีใหม่นกัเรียนพากนัไป    
อวยพรใหก้บัครูประจาํชั;น   

     

2. เชื�อฟังคาํสั�งสอนของบิดามารดา      
3. ดูแลมารดาบิดาเมื�อท่านเจบ็ป่วย      
4. รดนํ;าญาติผูใ้หญ่ในวนัสงกรานต ์      
5. ใหข้องขวญัแก่มารดาบิดาในโอกาส

พิเศษ เช่น วนัขึ;นปีใหม่ 
วนัสงกรานต ์วนัพอ่วนัแม่ เป็นตน้ 

     

6. ช่วยคุณครูถือของ อุปกรณ์การเรียน 
เมื�อเห็นท่านถือของมากมาย 

     

7. เป็นคนมีนิสัยมธัยสัถ ์รู้จกัใชเ้งิน       
ในสิ�งที�จาํเป็น 

     

8. ช่วยมารดาบิดาทาํงานโดยไม่ตอ้ง 
เรียกใช ้

     

9. พดูคุยกบัมารดาบิดาดว้ยกิริยามารยาท
สุภาพเรียบร้อย 
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ขอ้ ขอ้ความ 

ระดบัการปฏิบติั 
มาก 
ที�สุด 

5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

นอ้ย 
2 

นอ้ย 
ที�สุด 

1 
10. กล่าวคาํขอบคุณทุกครั; งเมื�อมีผูใ้ห้

ความช่วยเหลือ หรือใหสิ้�งของ 
     

 ความกตัญ�ูกตเวทต่ีอสถาบัน      

11. ช่วยเหลือจดัเตรียมงานของวดั เมื�อวดั
จดังานต่าง ๆ   

     

12. อาสาช่วยเหลืองานโรงเรียน เช่น ปลูก
ตน้ไมร้อบ ๆ รั; วโรงเรียน 

     

13. ยกมือไหว ้เมื�อเจอพระภิกษุเคยสั�งสอน
เรามา 

     

14. ช่วยเหลือบาํเพญ็ประโยชน์เนื�องใน 
วนัสาํคญัเช่น ช่วย ขดุคลองระบาย   
นํ;าเสียรอบ ๆ  โรงเรียน 

     

15. ร่วมทาํบุญตกับาตรในเทศกาลและ   
วนัสาํคญัต่างๆ เช่น วนัขึ;นปีใหม่     
วนัสงกรานต ์วนัเขา้พรรษา เป็นตน้ 

     

16. ใหค้วามร่วมมือ เมื�อโรงเรียนจดังาน
และขอความร่วมมือจากนกัเรียนมา
ช่วยงานต่าง ๆ เช่น  เสิร์ฟอาหาร     
ลา้งจาน เป็นตน้   

     

17. ทาํบุญอุทิศส่วนกุศลใหผู้ล่้วงลบัใน 
วนัสาํคญัต่างๆ เช่น เวยีนเทียนที�วดัใน
วนัอาสาฬหบูชา วนัเขา้พรรษา เป็นตน้ 

     

18. ทาํบุญทอดกฐิน ทอดผา้ป่า เพื�อสร้าง
วดั สร้างโรงเรียน 
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ขอ้ ขอ้ความ 

ระดบัการปฏิบติั 
มาก 
ที�สุด 

5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

นอ้ย 
2 

นอ้ย 
ที�สุด 

1 
19. ช่วยเหลือทาํความสะอาดวดั โรงเรียน 

สถานที�สาํคญัของหมู่บา้น 
     

20. ช่วยเหลืองานบุญของวดัในหมู่บา้น 
เช่น เทศกาลเขา้พรรษา 

     

 
ตอนที� 3 : แบบสอบถามปัจจยัดา้นครอบครัว (การปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งของผูป้กครอง) 
คําชี!แจง   จงทาํเครื�องหมาย �  ในช่องทางขวามือของขอ้ความแต่ละขอ้เพียงช่องเดียวที�ตรงกบั
ความเป็นจริงของนกัเรียนมากที�สุด โดยมีหลกัเกณฑใ์นการเลือก  ดงันี;  
 จริงมากที�สุด หมายถึง นกัเรียนไดรั้บการปฏิบติัตามขอ้ความนั;นเป็นประจาํ 
 จริงมาก หมายถึง   นกัเรียนไดรั้บการปฏิบติัตามขอ้ความนั;นเป็นส่วนใหญ่ 
 จริงปานกลาง หมายถึง   นกัเรียนไดรั้บการปฏิบติัตามขอ้ความนั;นปานกลาง 
 จริงนอ้ย หมายถึง   นกัเรียนไดรั้บการปฏิบติัตามขอ้ความนั;นบา้งในบางครั; ง 
 ไม่จริงเลย หมายถึง   นกัเรียนไม่ไดรั้บการปฏิบติัตามขอ้ความนั;น 
 

ขอ้ ขอ้ความ 
จริงมาก

ที�สุด 
จริง 
มาก 

จริง 
ปานกลาง 

จริง 
นอ้ย 

ไม่จริง
เลย 

1 ผูป้กครองย ํ;าอยูเ่สมอ  ใหน้กัเรียน            
แสดงความเคารพต่อปู่  ยา่ ตา ยาย    
ในทุกครั; งที�พบและจากกนั 

     

2 ผูป้กครองสอนใหน้กัเรียนแสดงความ
ขอบคุณบุคคลที�ใหค้วามช่วยเหลือเรา  
ถึงแมบุ้คคลนั;นจะมีฐานะตํ�ากวา่เรา 

     

3 ผูป้กครองมกัพานกัเรียนและพี�นอ้งไป
พบเยี�ยมและพดูคุยกบั ปู่  ยา่ ตา ยาย 
เป็นประจาํ 
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ขอ้ ขอ้ความ 
จริงมาก

ที�สุด 
จริง 
มาก 

จริง 
ปานกลาง 

จริง 
นอ้ย 

ไม่จริง
เลย 

4 เมื�อปู่  ยา่ ตา ยาย  ไหวว้านให้ผูป้กครอง
ทาํกิจธุระใดใหผู้ป้กครองจะรีบทาํให้
ทนัที 

     

5 หากผูป้กครองทราบวา่ทางโรงเรียน
ตอ้งการความช่วยเหลือในเรื�องใด    
ถา้ผูป้กครองสามารถทาํไดก้็จะทาํให้
ทนัที 

     

6 หากปู่  ยา่ ตา ยาย ไม่สบาย ผูป้กครอง   
ของนกัเรียนจะคอยดูแลอยา่งดี 

     

7 ผูป้กครองพานกัเรียนไปอวยพรวนัเกิด
ใหก้บัปู่  ยา่  ตา ยายทุกปี 

     

8 ในช่วงปิดภาคเรียน  ผูป้กครองพา   
นกัเรียนและพี�นอ้งไปพกัอยูก่บั ปู่  ยา่  
ตา  ยาย เพื�อคอยดูแลช่วยเหลือและ
เป็นเพื�อนคุย 

     

9 ผูป้กครองจะพาปู่  ยา่ ตา ยายไปเที�ยว
พกัผอ่นนอกสถานที�เมื�อมีโอกาส 

     

10 ช่วงเทศกาลวนัสาํคญั เช่น วนัสงกรานต ์ 
วนัแม่  ผูป้กครองจะพานกัเรียนไปเยี�ยม
ปู่   ยา่  ตา  ยาย 
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ตอนที� 4 :  แบบสอบถามปัจจยัดา้นครอบครัว (สัมพนัธภาพภายในครอบครัว) 
คําชี!แจง   จงทาํเครื�องหมาย �  ในช่องทางขวามือของขอ้ความแต่ละขอ้เพียงช่องเดียวที�ตรงกบั
ความเป็นจริงของนกัเรียนมากที�สุด  โดยมีหลกัเกณฑใ์นการเลือก  ดงันี;  
 จริงมากที�สุด หมายถึง นกัเรียนปฏิบติัตามขอ้ความนั;นเป็นประจาํ 
 จริงมาก หมายถึง นกัเรียนปฏิบติัตามขอ้ความนั;นเป็นส่วนใหญ่ 
 จริงปานกลาง หมายถึง นกัเรียนปฏิบติัตามขอ้ความนั;นปานกลาง 
 จริงนอ้ย หมายถึง นกัเรียนปฏิบติัตามขอ้ความนั;นบา้งในบางครั; ง 
 ไม่จริงเลย หมายถึง นกัเรียนไม่ไดป้ฏิบติัตามขอ้ความนั;น 
 

ขอ้ ขอ้ความ 
จริงมาก 

ที�สุด 
จริง 
มาก 

จริง 
ปานกลาง 

จริง 
นอ้ย 

ไม่จริง 
เลย 

1 วนัหยดุนกัเรียนมกัจะช่วยแม่ทาํงาน
บา้นร่วมกบัทุกคนในครอบครัว 

     

2 หากวนัใดที�นกัเรียนจะตอ้งกลบับา้น
ผดิเวลา นกัเรียนจะรีบโทรศพัทบ์อก  
ผูป้กครองทนัทีเพื�อไม่ใหท้่านเป็นห่วง 

     

3 ถา้วนัใดที�นกัเรียนมีพฤติกรรม   
เปลี�ยนไป  ผูป้กครองจะสังเกตเห็น
และซกัถามนกัเรียน 

     

4 นกัเรียนและพี�นอ้งคุยกนัวา่  เราจะ
พยายามไม่ทะเลาะกนัเพราะไม่อยาก
ใหพ้อ่แม่ไม่สบายใจ 

     

5 นกัเรียนและพี�นอ้งมกันาํเรื�องที�พบ  
ในชีวติประจาํวนัทั;งเรื�องที�ควรยดึเป็น
ตวัอยา่ง  และไม่ควรยดึเป็นตวัอยา่ง 
มาเล่าสู่กนัฟังภายในครอบครัวอยูเ่สมอ 

     

6 หากผูป้กครองไม่สบาย  นกัเรียนและ
พี�นอ้งจะคอยดูแลอยา่งดี 
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ขอ้ ขอ้ความ 
จริงมาก 

ที�สุด 
จริง 
มาก 

จริง 
ปานกลาง 

จริง 
นอ้ย 

ไม่จริง 
เลย 

7 เมื�อคนในครอบครัวนกัเรียนมีเรื�อง  
ไม่เขา้ใจกนั  ครอบครัว  เราจะค่อย ๆ 
พดูจาและฟังเหตุผลของกนัและกนั 

     

8 เมื�อใดก็ตามที�นกัเรียนไม่สบายใจ   
คนที�นกัเรียนคิดจะปรึกษาเป็นอนัดบั
แรกคือ ผูป้กครอง 

     

9 นกัเรียนไม่เคยทาํตวัเหลวไหลเพราะ
ไม่อยากใหผู้ป้กครองตอ้งเดือดร้อนใจ 

     

10 ผูป้กครองมกัยกตวัอยา่งคนที�ทาํ  
ความดีในเรื�องต่าง ๆ วา่เป็นการ
กระทาํที�ควรยดึถือปฏิบติัตามให ้    
คนในครอบครัวฟัง 

     

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวตัิย่อผู้วจิัย 
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ประวตัิย่อผู้วจิัย 
 

ชื�อ - ชื�อสกุล พระฐิติพนัธ์ุ  สุขวฒฺฑโก  (โพธิ� กระสังข)์ 

วนั  เดือน  ปีเกดิ วนัศุกร์ที�  9  พฤษภาคม  พ.ศ. 2512 

สถานที�เกดิ บา้นซาํ  26  หมู่ที� 7  ตาํบลโพธิ� กระสังข ์  

  อาํเภอขนุหาญ  จงัหวดัศรีสะเกษ 

สถานที�อยู่ปัจจุบัน 7  หมู่ที� 2  บา้นโป่งแรด  ตาํบลพลบัพลา   

  อาํเภอเมือง  จงัหวดัจนัทบุรี 
 

ตําแหน่งหน้าที�การงานในปัจจุบัน เจา้อาวาสวดัโป่งแรด  ตาํบลพลบัพลา   

  อาํเภอเมือง  จงัหวดัจนัทบุรี  
 

ประวตัิการศึกษา 

 พ.ศ. 2534                                   มธัยมศึกษาตอนตน้   

  ศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียน  อาํเภอกนัทรลกัษ ์  

  จงัหวดัศรีษะเกษ 

 พ.ศ. 2537 มธัยมศึกษาตอนปลาย 

  ศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียน  อาํเภอกนัทรลกัษ ์  

  จงัหวดัศรีษะเกษ 

 พ.ศ. 2549 อนุปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต อ.ศศ. (พฒันาชุมชน) 

  มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี  จงัหวดัจนัทบุรี 

 พ.ศ. 2551 ศิลปศาสตรบณัฑิต  ศศ.บ. (พฒันาชุมชน)                                     

  มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี  จงัหวดัจนัทบุรี 

 พ.ศ. 2556 ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ศศ.ม. (สังคมศาสตร์เพื�อการพฒันา) 

  มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี  จงัหวดัจนัทบุรี 


