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บทคัดย่ อ
การวิ จ ัย ครั: งนี: มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื% อ ศึ ก ษาระดั บ ความกตัญ >ู ก ตเวที ข องนั ก เรี ยน
ชั: น มัธ ยมศึ ก ษา โรงเรี ยนวัด เขาสุ กิ ม จัง หวัด จัน ทบุ รี และเปรี ยบเที ย บปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คล
ปั จจัยด้านครอบครัวกับความกตัญ>ูกตเวทีของนักเรี ยนชั:นมัธยมศึกษา โรงเรี ยนมัธยมวัดเขาสุ กิม
จัง หวัดจันทบุ รี กลุ่ ม ตัวอย่า งที% ใ ช้ใ นการวิจยั ครั: งนี: ได้แก่ นัก เรี ย นชั:นมัธ ยมศึ ก ษา โรงเรี ย น
มัธยมศึกษาวัดเขาสุ กิม จังหวัดจันทบุรี ปี การศึกษา 2555 จํานวน 147 คน เครื% องมือที%ใช้ในการ
วิจยั เป็ นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ (Check List) 3 ตัวเลือกและเป็ นแบบมาตราส่ วนประเมิน
ค่า (Rating Scale) มีมาตรวัด 5 ระดับ ค่าความเชื% อมัน% ทั:งฉบับมีค่าเท่ากับ 0.89 สถิ ติที%ใช้ได้แก่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี%ย ส่ วนเบี%ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)
และเมื% อพบความแตกต่างอย่างมี นัย สําคัญทางสถิ ติ ตรวจสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ โดยใช้
วิธีการตรวจสอบความแตกต่างของเชฟเฟ่ (Scheffe′)
ผลการวิจยั พบว่า 1) ความกตัญ>ู กตเวที ของนักเรี ยนชั:นมัธยมศึ ก ษา โรงเรี ยนมัธยม
วัดเขาสุ กิม จังหวัดจันทบุรี โดยรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก เมื%อพิจารณาเป็ นรายด้านโดยเรี ยง
ตามค่าเฉลี% ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านความกตัญ>ูกตเวที ต่อบุ คคล ด้านความกตัญ>ู กตเวที
ต่ อ สถาบัน 2) เปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งของปั จจัย ส่ วนบุ ค คล การปฏิ บ ตั ิ ตนเป็ นแบบอย่า ง
ของผูป้ กครอง และสัมพันธภาพภายในครอบครัว พบว่า นักเรี ยนชั:นมัธยมศึกษาที%มีการปฏิบตั ิตน
เป็ นแบบอย่างของผูป้ กครองต่า งกันมี ความกตัญ>ู กตเวที แตกต่า งกันอย่า งมี นัย สํา คัญทางสถิ ติ
ที% ระดับ .05 ส่ วนนัก เรี ย นที% มี อาชี พ ของผูป้ กครอง ประเภทของครอบครั ว การไปวัดทํา บุ ญ
การรั ก ษาศี ล 5 การนั%ง สมาธิ และสั ม พันธภาพภายในครอบครั วต่ า งกันมี ค วามกตัญ>ู ก ตเวที
ไม่แตกต่างกัน
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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.

