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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     



 

 

59

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



 

 

61

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 
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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 




