บทที 5
สรุปผล อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื อง ความกตัญ ูกตเวทีของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา โรงเรี ยนวัดเขาสุ กิม จังหวัด
จันทบุรีครังนี เป็ นการวิจยั เชิ งสํารวจ (Survey Research) แบบตัดขวาง (Cross – Sectional Design)
โดยมีขนตอนการดํ
ั
าเนินการ ดังนี
1. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
2. วิธีดาํ เนินการวิจยั
3. สรุ ปผลการวิจยั
4. อภิปรายผล
5. ข้อเสนอแนะ
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื อศึ กษาระดับความกตัญ ู กตเวที ของนักเรี ยนชันมัธยมศึ กษา โรงเรี ยนมัธยม
วัดเขาสุ กิม จังหวัดจันทบุรี
2. เพื อเปรี ยบเที ย บปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คล ปั จ จัย ด้ า นครอบครั ว กั บ ความกตัญ ู ก ตเวที
ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา โรงเรี ยนมัธยมวัดเขาสุ กิม จังหวัดจันทบุรี
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1.1 ประชากรที ใช้ใ นการวิจ ยั ครั งนี ได้แ ก่ นัก เรี ย นชั นมัธ ยมศึ ก ษาโรงเรี ย น
มัธยมวัดเขาสุ กิม จังหวัดจันทบุ รี ปี การศึ กษา 2555 จํานวน 232 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั ครังนี ได้แก่ นักเรี ยนชันมัธยมศึกษา โรงเรี ยนมัธยม
วัดเขาสุ กิม จังหวัดจันทบุ รี ปี การศึ กษา 2555 จํานวน 147 คน ใช้ก ารสุ่ มตัวอย่า งแบบมี ระบบ
(Systematic Sampling)
2. เครืองมือทีใช้ ในการวิจัย
เครื องมือทีใช้ในการวิจยั ครังนี เป็ นแบบสอบถาม โดยแบ่งลักษณะของแบบสอบถาม
ออกเป็ น 4 ส่ วน ดังนี
ส่ วนที 1 ปั จจัยส่ วนบุคคล
ส่ วนที 2 ความกตัญ ูกตเวที
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ส่ วนที 3 การปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างของผูป้ กครอง
ส่ วนที 4 สัมพันธภาพภายในครอบครัว
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ทําหนังสื อเพือขอความอนุ เคราะห์และการอํานวยความสะดวกถึ งสํานักงาน
เขตพืนที เขต 17 และโรงเรี ยนมัธยมวัดเขาสุ กิม จังหวัดจันทบุรี เพือขออนุ ญาตในการเก็บรวบรวม
ข้ อ มู ล เพื อให้ อ ํา นวยความสะดวก และผู ้วิ จ ัย ได้ นํ า แบบสอบถามไปชี แจงวัต ถุ ป ระสงค์
อธิ บ ายวิ ธี ก ารตอบแบบสอบถาม พร้ อ มทังแจกแบบสอบถามให้ก ลุ่ ม ตัวอย่า งตอบแบบอิ ส ระ
จากนันเก็ บ รวบรวมแบบสอบถามคื น ในวัน เดี ย วกัน และตรวจสอบความสมบู ร ณ์ ถู ก ต้อ ง
ของแบบสอบถามทุ ก ฉบับ ก่ อนออกจากพื นที ถ้าแบบสอบถามของกลุ่ ม ตัวอย่า งใดมี คาํ ตอบ
ไม่สมบูรณ์ จะให้กลุ่มตัวอย่างตอบเพิมเติมให้สมบูรณ์
4. การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลได้กาํ หนดขันตอน โดยนําแบบสอบถามทังหมดทีผ่านการตรวจสอบ
ความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ มาวิเคราะห์โดยใช้ค่าสถิติ ดังนี
4.1 ปั จจัยส่ วนบุคคลของนักเรี ยน วิเคราะห์ดว้ ยสถิ ติเชิ งพรรณนาโดยการวิเคราะห์
หาค่าความถี ค่าร้อยละ
4.2 ความกตัญ ู กตเวทีของนักเรี ยน วิเคราะห์ด้วยสถิ ติเชิ งพรรณนาโดยการวิเคราะห์
หาค่าความถี ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย และค่าเบียงเบนมาตรฐาน
4.3 ปั จ จัย ด้ า นครอบครั ว ได้ แ ก่ การปฏิ บ ัติ ต นเป็ นแบบอย่ า งของผู ้ป กครอง
และสัมพันธภาพภายในครอบครั ว วิเคราะห์ ด้วยสถิ ติเชิ งพรรณนา โดยการวิเคราะห์ หาค่าความถี
ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย และค่าเบียงเบนมาตรฐาน
4.4 ทดสอบความแตกต่ า งระหว่า งปั จจัย ส่ วนบุ ค คลกับ ความกตัญ ู ก ตเวที ข อง
นักเรี ยนชันมัธยมศึ กษา โดยใช้สถิ ติเชิ งอนุ มาน ได้แก่ F-test และกรณี ทีพบความแตกต่างระหว่าง
ค่าเฉลี ยของตัวแปรอย่างมีนยั สําคัญทีระดับ .05 จะวิเคราะห์ความแตกต่างเป็ นรายคู่ดว้ ยวิธีของเชฟเฟ่
(Scheffe′)
4.5 ทดสอบความแตกต่า งระหว่า งปั จจัยด้านครอบครัว ได้แก่ การปฏิ บตั ิตนเป็ น
แบบอย่างของผูป้ กครอง และสัมพันธภาพภายในครอบครัว กับความกตัญ ูกตเวที ของนักเรี ยน
ชันมัธยมศึกษา โดยใช้สถิ ติเชิ งอนุ มาน คือ F-test และกรณี ทีพบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี ยของ
ตัวแปรอย่ า งมี นัย สํ า คัญ ที ระดับ .05 จะวิ เ คราะห์ ค วามแตกต่ า งเป็ นรายคู่ ด้ว ยวิ ธี ข อง เชฟเฟ่
(Scheffe′)
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สรุ ปผลการวิจัย
จากการศึกษา ความกตัญ ูกตเวทีของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา โรงเรี ยนมัธยมวัดเขาสุ กิม
จังหวัดจันทบุรี สามารถสรุ ปสาระสําคัญของผลการศึกษาได้ดงั นี
1. ปั จจัยส่ วนบุคคล พบว่า นักเรี ยนชันมัธยมศึกษามากกว่าครึ ง ร้อยละ 62.59 มีผปู ้ กครอง
ประกอบอาชี พเกษตรกรรม เกื อบครึ ง ร้ อยละ 49.98 อาศัยอยูก่ บั บิดาและมารดา หนึ งในสี ร้ อยละ
34.69 ไปวัดทําบุ ญทุกวันเทศกาลทางศาสนา มากกว่าหนึ งในสี ร้ อยละ 34.01 ไม่เคยรั กษาศี ล 5
และมากกว่าครึ ง ร้อยละ 53.74 ไม่เคยนังสมาธิ
2. ความกตั ญ ู ก ตเวที พบว่ า นั ก เรี ยนชั นมั ธ ยมศึ ก ษา โรงเรี ยนวัด เขาสุ กิ ม
มี ค วามกตัญ ู ก ตเวที ใ นภาพรวมในระดับ มาก ( X = 3.80) เมื อพิ จารณาเป็ นรายด้า นพบว่า
ทุ กด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี ยจากมากไปหาน้อยได้ดงั นี ความกตัญ ู กตเวที
ต่อสถาบัน ( X = 3.82) ความกตัญ ูกตเวทีต่อบุคคล ( X = 3.78)
2.1 ความกตัญ ูกตเวทีต่อบุคคล พบว่า นักเรี ยนชันมัธยมศึกษา โรงเรี ยนวัดเขาสุ กิม
มี ความกตัญ ู กตเวที ต่ อบุ คคล โดยรวมในระดับมาก ( X = 3.78) และเมื อพิ จ ารณาเป็ นรายข้อ
พบว่า ส่ วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ยกเว้นเป็ นคนมีนิสัยมัธยัสถ์ รู ้จกั ใช้เงิ นในสิ งทีจําเป็ นและพูดคุ ย
กับมารดาบิดาด้วยกิ ริยามารยาทสุ ภาพเรี ยบร้อย อยู่ในระดับปานกลาง โดยเรี ยงลําดับจากมากไปน้อย
สามลําดับแรก ได้แก่ ให้ของขวัญแก่มารดาบิดาในโอกาสพิเศษ เช่ น วันขึนปี ใหม่ วันสงกรานต์
วันพ่อวันแม่ เป็ นต้น ( X = 4.43) รดนําญาติผูใ้ หญ่ในวันสงกรานต์ ( X = 4.05) ดู แลมารดาบิดา
เมือท่านเจ็บป่ วย ( X = 3.95)
2.2 ความกตัญ ูกตเวทีต่อสถาบัน พบว่า นักเรี ยนชันมัธยมศึกษา โรงเรี ยนวัดเขาสุ กิม
มีความกตัญ ูกตเวทีต่อสถาบันโดยรวมในระดับมาก ( X = 3.82) และเมือพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า
ทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยเรี ยงลําดับจากมากไปน้อยสามลําดับแรก ได้แก่ อาสาช่ วยเหลื อ
งานโรงเรี ยน เช่ น ปลูกต้นไม้รอบ ๆ รัวโรงเรี ยนและช่วยเหลือบําเพ็ญประโยชน์เนื องในวันสําคัญ
เช่น ช่วย ขุดคลองระบายนําเสี ยรอบ ๆ โรงเรี ยน ( X = 4.01) ช่วยเหลือจัดเตรี ยมงานของวัดหมู่บา้ น
เมือมีการจัดงานต่าง ๆ ( X = 3.99) ยกมือไหว้ เมือเจอพระภิกษุเคยสังสอนเรามา ( X = 3.93)
3. ปั จจัยด้านครอบครัว พบว่า นักเรี ยนชันมัธยมศึ กษา โรงเรี ยนวัดเขาสุ กิม มี ปัจจัย
ด้านครอบครั วโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.85) และเมื อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
ทุกด้านอยูใ่ นระดับมาก โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลียจากมากไปน้อย ได้แก่ การปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่าง
ของผูป้ กครอง ( X = 3.88) สัมพันธภาพภายในครอบครัว ( X = 3.83)
3.1 การปฏิ บ ัติตนเป็ นแบบอย่า งของผูป้ กครอง พบว่า นัก เรี ย นชันมัธ ยมศึ ก ษา
มีความคิดเห็นด้านการปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างของผูป้ กครองโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.88)
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และเมือพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่าส่ วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ยกเว้นผูป้ กครองพานักเรี ยนไปอวยพร
วันเกิ ดให้กบั ปู่ ย่า ตา ยายทุ กปี และผูป้ กครองจะพาปู่ ย่า ตา ยายไปเที! ยวพักผ่อนนอกสถานที!
เมื!อมีโอกาส อยู่ในระดับปานกลาง โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี ยจากมากไปน้อยสามลําดับแรก ได้แก่
ผูป้ กครองสอนให้นกั เรี ยนแสดงความขอบคุ ณบุคคลที!ให้ความช่ วยเหลือเรา ถึ งแม้บุคคลนั+นจะมี
ฐานะตํ!ากว่าเรา ( X = 4.37) ผูป้ กครองยํ+าอยู่เสมอ ให้นกั เรี ยนแสดงความเคารพต่อปู่ ย่า ตา ยาย
ในทุ กครั+ งที! พบและจากกันและหากปู่ ย่า ตา ยาย ไม่สบาย ผูป้ กครองของนักเรี ยนจะคอยดู แลอย่างดี
( X = 4.27) เมื!อปู่ ย่า ตา ยาย ไหว้วานให้ผูป้ กครองทํากิ จธุ ระใดให้ผูป้ กครองจะรี บทําให้ทนั ที
( X = 4.03)
3.2 สัมพันธภาพภายในครอบครั ว พบว่า นักเรี ยนชันมัธยมศึ กษามี สัมพันธภาพ
ภายในครอบครัว โดยรวมในระดับมาก ( X = 3.83) และเมือพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ส่ วนใหญ่
อยูใ่ นระดับมาก ยกเว้น นักเรี ยนและพี!นอ้ งคุยกันว่า เราจะพยายามไม่ทะเลาะกันเพราะไม่อยากให้
พ่อแม่ไม่สบายใจ อยู่ในระดับปานกลาง โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี ยจากมากไปน้อยสามลําดับแรก
ได้แก่ ผูป้ กครองมักยกตัวอย่างคนที!ทาํ ความดีในเรื! องต่าง ๆ ว่าเป็ นการกระทําที!ควรยึดถือปฏิบตั ิตาม
ให้คนในครอบครั วฟั ง ( X = 4.13) หากวันใดที! นกั เรี ยนจะต้องกลับบ้านผิดเวลา นักเรี ยนจะรี บ
โทรศัพท์บอกผูป้ กครองทันที เพื!อไม่ให้ท่านเป็ นห่ วง ( X = 4.07) วันหยุดนักเรี ยนมักจะช่ วยแม่
ทํางานบ้านร่ วมกับทุกคนในครอบครัว ( X = 3.99)
4. เปรี ยบเที ยบความแตกต่างของปั จจัยส่ วนบุ ค คล การปฏิ บตั ิ ตนเป็ นแบบอย่างของ
ผูป้ กครอง และสั ม พันธภาพภายในครอบครั ว พบว่า นัก เรี ย นชันมัธ ยมศึ ก ษาที มี ก ารปฏิ บ ตั ิ ตน
เป็ นแบบอย่างของผูป้ กครองต่า งกันมี ความกตัญ ู กตเวที แตกต่า งกันอย่า งมี นัย สํา คัญทางสถิ ติ
ทีระดับ .05 ส่ วนนักเรี ยนทีมีอาชีพของผูป้ กครอง ประเภทของครอบครัว การไปวัดทําบุญ การรักษาศีล 5
การนังสมาธิ และสัมพันธภาพภายในครอบครัวต่างกันมีความกตัญ ูกตเวทีไม่แตกต่างกัน
อภิปรายผล
ในการวิจยั ครังนี ผูว้ ิจยั ได้ตงสมมติ
ั
ฐานไว้ 7 ประเด็น ดังทีกล่าวมาแล้ว ซึ งในการวิจยั ครังนี
สามารถอภิปรายผลตามสมมติฐานทีตังไว้ ดังนี
อาชี พของผูป้ กครอง เป็ นการดําเนิ นกิ จกรรมเพือให้ได้มาซึ งรายได้ในการเลียงดูจุนเจือ
ครอบครัว เพือให้ครอบครัวสามารถดํารงอยู่ได้อย่างปกติสุข ซึ งในการศึกษาครังนี พบว่า นักเรี ยน
ทีมีอาชีพของผูป้ กครองต่างกันมีความกตัญ ูกตเวทีไม่แตกต่างกัน เป็ นเพราะว่าสภาพพืนทีทีศึกษา
เป็ นสังคมแบบชนบท ผูป้ กครองส่ วนใหญ่ประกอบอาชี พเกษตรกรรม ดังนันเวลาในการประกอบ
อาชี พของผูป้ กครองจะตรงกับเวลาทีนักเรี ยนไปโรงเรี ยน เมือถึ งเวลาเลิ กเรี ยนก็เป็ นเวลาเดี ยวกับ
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ทีผูป้ กครองเลิกงาน จึงกลับมาเจอกันพร้อมหน้า ทําให้ครอบครัวมีเวลาในการอบรมสังสอนบุตรหลาน
อย่างสมําเสมอ ซึ งไม่ สอดคล้องกับแนวคิ ดของไสว มาลาทอง (2542 : 79) กล่ าวว่า บุ ตรธิ ดาที ดี
ย่อมมีความกตัญ ูกตเวทีต่อบิดามารดาของตน ศิษย์ทีดี ย่อมมีความกตัญ ูกตเวทีรู้คุณครู อาจารย์
และทํา การตอบแทนด้ ว ยความเคารพ ประชาชนพลเมื อ งที ดี ย่ อ มมี ค วามกตัญ ู ก ตเวที ต่ อ
พระมหากษัตริ ยท์ ี ปกครองประเทศชาติ โดยธรรมเพือให้เกิ ดความสงบสุ ขต่อประสพนิ กรทัวไป
พุทธบริ ษทั ทัง 4 ทีดีย่อมจะต้องมีความกตัญ ูกตเวทีต่อพระพุทธเจ้าผูท้ รงพระมหากรุ ณาธิ คุณใน
การสังสอนให้พุทธบริ ษทั รู ้จกั บาปบุญ คุณโทษ ประโยชน์ และสิ งทีไม่เป็ นประโยชน์ สิ งทีควรทําและ
ไม่ ควรทํา ให้ รู้ จ ัก รั บ ผิ ด ชอบชัวดี สามารถทํา ตนให้ พ ้น จากความทุ ก ข์ ย ากลํา บากได้ แต่ ไ ม่
สอดคล้องกับสุ ชิรา บุญทัน (2541 : 72 - 76) ทีศึกษา ปั จจัยบางประการของครอบครัวทีสัมพันธ์กบั
จริ ยธรรมด้านความกตัญ ูกตเวทีของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 1 ในจังหวัดขอนแก่น พบว่า อาชี พ
ของผูป้ กครองมีความสัมพันธ์กบั จริ ยธรรมด้านความกตัญ ูกตเวที และสามารถพยากรณ์จริ ยธรรม
ด้านความกตัญ ูกตเวทีได้
ประเภทของครอบครัว เป็ นปั จจัยหนึ งที ทําให้นกั เรี ยนรู ้ สึกว่าครอบครั วมีความอบอุ่น
หรื อแตกร้ า ว อัน เป็ นผลต่ อ การก่ อ ให้ เ กิ ด ความใกล้ ชิ ด และมี ส ายสั ม พัน ธ์ ที ดี มี ค วามรั ก
ความเอื ออาทรต่ อ กัน ช่ ว ยให้ นัก เรี ย นเกิ ด ความรั ก ความเข้า ใจในครอบครั ว ของตนมากขึ น
ซึ งในการศึ ก ษาครั งนี พบว่ า นัก เรี ย นที มี ป ระเภทของครอบครั ว ต่ า งกัน มี ค วามกตัญ ู ก ตเวที
ไม่แตกต่างกัน ทังนีเป็ นเพราะว่านักเรี ยนส่ วนใหญ่อาศัยอยูก่ บั บิดา มารดา และญาติ มีเพียงเล็กน้อย
เท่านันทีอาศัย อยูก่ บั บุคคลอืน ซึ งสอดคล้องกับคํากล่าวของสุ มน อมรวิวฒั น์ (2537 : 55) ทีกล่าวว่า
บรรยากาศในครอบครัวมีความสําคัญมากต่อการพัฒนาจิตใจของเด็ก ถ้าพ่อแม่ลูกมีความสัมพันธ์กนั
ใกล้ชิด พูดจาไพเราะสุ ภาพ ครอบครัวมีความอบอุ่น พ่อแม่หมันทําบุญสุ นทาน ลูกได้เห็ นแบบอย่าง
ทีดี งาม จึงมีความมันใจในตนเอง รักเมตตาผูอ้ ืน และมีบุคลิ กภาพทีร่ าเริ งแจ่มใส แต่ไม่สอดคล้องกับ
การศึกษาของสุ ชิรา บุญทัน (2541 : 72 - 76) ทีศึกษา ปั จจัยบางประการของครอบครัวทีสัมพันธ์กบั
จริ ย ธรรมด้านความกตัญ ู ก ตเวที ข องนักเรี ย นชันมัธ ยมศึ กษาปี ที 1 ในจังหวัดขอนแก่ น พบว่า
ประเภทครอบครัวมีความสัมพันธ์กบั จริ ยธรรมด้านความกตัญ ูกตเวทีอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
การไปวัด ทํา บุ ญ บุ ญ กุ ศ ลถื อ เป็ นอานิ ส งส์ ที ส่ ง ให้ เ รามาพบแต่ ค วามสุ ข มี ร่ า งกาย
ครบส่ วนสมประกอบก็เป็ นเพราะเราได้สะสมบุ ญมานันเอง การทําบุ ญจะต้องใจเย็น สะสมบุ ญ
ไปทีละน้อยก็จะมีความสุ ขไปเอง ดังพุทธพจน์ทีว่า “สุ ขโข ปุญญสสอุจจโย” การสะสมซึ งบุญนํา
สุ ข มาให้ และในการศึ ก ษาครั งนี พบว่ า นัก เรี ย นที ไปวัด ทํา บุ ญ ต่ า งกัน มี ค วามกตัญ ู ก ตเวที
ไม่แตกต่างกัน เป็ นเพราะว่านักเรี ยนส่ วนใหญ่จะไปวัดทําบุญอย่างสมําเสมอถึ งแม้ว่าจะมีความถี
ในการไปต่ า งกัน บ้า ง แต่ ก็ ไ ม่ มี ผ ลต่ อ ความกตัญ ู ก ตเวที ซึ งไม่ ส อดคล้อ งกับ การศึ ก ษาของ
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สมสุ ดา ผูพ้ ฒั น์ และจุฬารัตน์ วัฒนะ (2543 : บทคัดย่อ) ที ศึกษา อิ ทธิ พลของการอบรมเลียงดู
การไปวัด การรั ก ษาศี ล 5 และการนังสมาธิ ต่ อความกตัญ ู กตเวที พบว่า การไปวัดสมําเสมอ
ทําให้มีความกตัญ ูกตเวทีต่อบิดามารดา
การรักษาศีล 5 มีจุดมุ่งหมายเพือกําจัดเสี ยซึ งความโหดร้ายหยาบคายทางกายวาจา ปิ ดทาง
ทีตนเองจะทําความชัวอย่างหยาบ และนํามาซึ งความสงบสุ ขของสังคม ครอบครัว จากการศึกษา
ครังนี พบว่านักเรี ยนทีมีการรักษาศีลต่างกันมีความกตัญ ูกตเวทีไม่แตกต่างกัน อาจเป็ นเพราะว่า
นั ก เรี ยนส่ ว นใหญ่ มี ก ารรั ก ษาศี ล 5 อยู่ แ ล้ ว ถึ ง แม้ ว่ า ความถี ในการรั ก ษาศี ล ของแต่ ล ะคน
จะแตกต่างกันก็ตาม ซึ งไม่สอดคล้องกับการศึ กษาของ สมสุ ดา ผูพ้ ฒั น์ และจุ ฬารั ตน์ วัฒนะ
(2543 : บทคัดย่อ) ทีศึกษาอิทธิ พลของการอบรมเลียงดู การไปวัด การรักษาศีล 5 และการนังสมาธิ
ต่อความกตัญ ูกตเวที พบว่า การรักษาศีล 5 ทําให้มีความกตัญ ูกตเวทีต่อบิดามารดา
การนังสมาธิ เป็ นเรื องของการฝึ กอบรมจิตใจ และเป็ นการพัฒนาจิตใจให้มีความมันคง
ตังมัน ทําให้มีคุณภาพทางจิตใจทีดี ขึน จากการศึกษาครังนี พบว่านักเรี ยนทีมีการนังสมาธิ ต่างกัน
มีความกตัญ ูกตเวทีไม่แตกต่างกัน แต่พบว่าในด้านความกตัญ ูกตเวทีต่อสถาบันมีความแตกต่างกัน
อย่างมี นยั สําคัญทางสถิ ติทีระดับ .05 ซึ งสอดคล้องกับการศึ กษาของสมสุ ดา ผูพ้ ฒั น์ และจุ ฬารั ตน์
วัฒนะ (2543 : บทคัดย่อ) ทีศึ กษา อิ ทธิ พลของการอบรมเลี ยงดู การไปวัด การรั กษาศีล 5 และ
การนังสมาธิ ต่ อความกตัญ ู กตเวที พบว่า การนังสมาธิ เป็ นประจํา ทําให้ มี ความกตัญ ู กตเวที
ต่อบิดามารดา
การปฏิ บตั ิตนเป็ นแบบอย่างของผูป้ กครอง คือการแสดงออกของพ่อแม่หรื อผูป้ กครอง
ทีได้อบรมสังสอนนักเรี ยนด้วยการกระทําและคําพูดในเรื องของความกตัญ ูกตเวที โดยทําตนเป็ น
ตัวอย่างให้นัก เรี ยนได้เห็ นอยู่ เป็ นประจํา ด้วยการให้ความเคารพ เชื อฟั ง และคอยดู แลเอาใจใส่
ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ต่ อญาติ ผูใ้ หญ่ ข องตน บุ ค คล และสถาบัน ที ทํา ประโยชน์ ใ ห้ แก่ ต นเองและ
ส่ วนรวม ซึ งการศึกษาครังนี พบว่า นักเรี ยนทีมีการปฏิ บตั ิตนเป็ นแบบอย่างของผูป้ กครองต่างกัน
มีความกตัญ ู กตเวที แตกต่างกันอย่างมี นัยสําคัญที ระดับ .05 ซึ งสอดคล้องกับแนวคิ ดของป. มหาขันธ์
(2544 : 25 - 26, 99) กล่าวว่า พืนฐานทางวัฒนธรรมของครอบครัวมีความสําคัญยิงต่อพฤติกรรม
ของเด็ ก ความรู ้ ความคิ ด ความเชื อ ค่ า นิ ย ม ทัศ นคติ ตลอดจนการประพฤติ ป ฏิ บ ตั ิ ข องเด็ ก จะ
ถูกกล่อมเกลา ถ่ ายทอดและปลูกฝั งโดยครอบครั วซึ งผ่านการอบรมสังสอนของผูใ้ หญ่ อันได้แก่
บิดา มารดา ญาติพีน้องในครอบครัว สิ งแวดล้อมทางวัฒนธรรมมีความสําคัญยิงต่อการกล่อมเกลา
การปลู กฝั งพฤติ กรรมให้แก่ บุ คคล เด็ กที อยู่ในครอบครั วที ไร้ ว ฒ
ั นธรรมย่อมได้รับ การถ่ า ยทอด
แต่ ว ฒ
ั นธรรมที ไม่ ดี ห รื อ วัฒ นธรรมที ไม่ เ หมาะสมกับ สั ง คมไทยนอกจากนี ยัง กล่ า วด้ว ยว่ า
ความกตัญ ูกตเวที ความเมตตา ความเอือเฟื อเผือแผ่ และความเสี ยสละเป็ นสิ งสําคัญทีบิดามารดา
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และสมาชิ กในครอบครัว จะต้องให้การสังสอนอบรมและปฏิบตั ิให้เป็ นแบบอย่าง และสอดคล้องกับ
สุ ชิรา บุญทัน (2541 : 72 - 76) ที ศึกษา ปั จจัยบางประการของครอบครั วที สัมพันธ์กบั จริ ยธรรม
ด้า นความกตัญ ู ก ตเวที ข องนัก เรี ย นชันมัธ ยมศึ ก ษาปี ที 1 ในจัง หวัดขอนแก่ น พบว่า ลัก ษณะ
การอบรมเลียงดูมีความสัมพันธ์กบั จริ ยธรรมด้านความกตัญ ูกตเวทีอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
สัมพันธภาพภายในครอบครัว เป็ นลักษณะของความสัมพันธ์ของสมาชิ กทุกคนในครอบครัว
ที มี เวลาใกล้ชิ ด สนิ ท สนม มี ก ารติ ดต่ อสื อสารระหว่า งกันด้วยความเข้า ใจ มี ค วามไว้ว างใจกัน
มี ความรั กความเอืออาทรต่อกัน ช่ วยเหลื อและให้เกี ยรติ ซึงกันและกัน มี การทํากิ จกรรมร่ วมกัน
ทังในชี วิตประจํา วัน และมี กิ จกรรมทางศาสนาร่ วมกัน จากการศึ กษาครั งนี พบว่า นัก เรี ย นที มี
สัมพันธภาพภายในครอบครัวต่างกันมี ความกตัญ ูกตเวที ไม่แตกต่างกัน อาจเป็ นเพราะว่าพืนที
ทีใช้ในการศึกษาเป็ นสังคมชนบท สภาพสิ งแวดล้อมต่าง ๆ ยังเอือให้แต่ละครอบครัวมีสัมพันธภาพ
ทีดีต่อกัน และในการศึกษาก็พบว่าสัมพันธภาพภายในครอบครัวของนักเรี ยนส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับดี
ซึ งสอดคล้อ งกับ แนวคิ ด กุ หลาบ รั ตนสั จธรรม และคณะ (2538 : 4 - 9) ที ได้ให้ ความหมายไว้ว่า
สั มพันธภาพในครอบครั ว หมายถึ ง การแสดงออกทางด้า นพฤติ ก รรมที สมาชิ ก ในครอบครั ว
มีปฏิ สัมพันธ์ ต่อกัน ในเรื องบทบาทของตนกับบุ คคลในครอบครั ว ความผูกพันและการสนับสนุ น
ของบุคคลในครอบครัว และลักษณะการเลียงดูของบิดา มารดา และผูป้ กครอง และสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของอํานวย จันเงิ น (2537 : บทคัดย่อ) ได้ศึ กษาเรื อง การศึ กษาเพือพัฒนาความกตัญ ู
กตเวที ต ามแนวคิ ด ของพระพุ ท ธวรญาณ (ทองย้อ ย กิ ต ติ ทิ น โน) พบว่า พระพุ ท ธวรญาณให้
ความสําคัญต่อความกตัญ ูกตเวทีมาก โดยชีแจงว่าเป็ นคุณธรรมเบืองต้นแห่ งมนุ ษยธรรมทังหลาย
เป็ นจุ ด เริ มต้น ของชี วิ ตคนเป็ นโครงสร้ า งชี วิ ตที สํ า คัญ และเป็ นเหตุ แ ห่ ง ความเจริ ญ ของบุ ค คล
และชี ให้เห็นว่าการศึกษากับพระศาสนาเป็ นสิ งเดียวกัน คือ เป็ นการเตรี ยมและพัฒนาความเป็ นคน
ไปในแนวทางทีถู กต้อง สิ งทีสําคัญทีสุ ดทีจะต้องพัฒนาความกตัญ ูกตเวทีต่อท่านเป็ นพิเศษคื อ
มารดา บิดา ครู อาจารย์ ผูบ้ งั คับบัญชา และผูป้ กครอง สถานที ที มีพระคุ ณ คื อ บ้านเกิ ด โรงเรี ยน
ที เคยเรี ย น และวัด ที เคยบวชเรี ย น สถาบัน ที มี พ ระคุ ณ คื อ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริ ย ์
การพัฒนาความกตัญ ูกตเวทีตอ้ งใช้หลักธรรมของพระพุทธศาสนา คือ ธรรมสําหรับผูค้ รองเรื อน
ธรรมของคนดี ธรรมทีเทวดายอมรั บว่าเป็ นทางแห่ งความดี ทางแห่ งความปกติ สุขและภูมิธรรม
แห่ ง มนุ ษ ยชน รวมทังจารี ต ประเพณี ที ดี ง ามของไทย โดยมี ธ รรมที ใช้เ สริ ม สร้ า งการพัฒ นา
ความกตัญ ูกตเวทีทีสําคัญ คือ สติ ฉันทะ สัจจะ เมตตา สามัคคี อัตตัญ ุตา และธัมมวิจยะ วิธีการ
จัดการศึ กษาเพือพัฒนาความกตัญ ู กตเวที คื อ ครู จะต้องพัฒนาตนเองให้มี ความกตัญ ู กตเวที
เป็ นเลิศแล้ว สังสอนอบรมนักเรี ยนให้เห็นความสําคัญและพัฒนาความกตัญ ูกตเวทีให้ยงขึ
ิ นไป
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ข้ อเสนอแนะ
จากผลการวิจยั ความกตัญ ู กตเวที ข องนักเรี ยนชันมัธ ยมศึ กษา โรงเรี ยนวัดเขาสุ กิ ม
จังหวัดจันทบุรีครังนี ซึ งจากผลการศึกษาดังกล่าวผูว้ จิ ยั จึงมีขอ้ เสนอแนะดังต่อไปนี
1. ข้ อเสนอแนะทัวไป
1.1 ควรปลูกฝังให้นกั เรี ยนเป็ นคนมีนิสัยมัธยัสถ์ รู ้จกั ใช้เงินในสิ งทีจําเป็ น
1.2 นักเรี ยนควรพูดคุยกับมารดาบิดาด้วยกิริยามารยาทสุ ภาพเรี ยบร้อย
1.3 นักเรี ยนควรช่วยเหลือทําความสะอาดวัด โรงเรี ยน สถานทีสําคัญของหมู่บา้ น
1.4 นักเรี ยนควรช่วยเหลืองานบุญของวัดในหมู่บา้ น เช่น เทศกาลเข้าพรรษา
1.5 ผูป้ กครองควรพานัก เรี ย นและพี น้องไปพบเยียมและพูดคุ ย กับ ปู่ ย่า ตา ยาย
เป็ นประจํา
1.6 ในช่วงปิ ดภาคเรี ยน ผูป้ กครองควรพานักเรี ยนและพีน้องไปพักอยูก่ บั ปู่ ย่า ตา ยาย
เพือคอยดูแลช่วยเหลือและเป็ นเพือน
1.7 เมื อมี โอกาสผูป้ กครองและนัก เรี ย นควรจะพาปู่ ย่า ตา ยายไปเที ยวพัก ผ่อ น
นอกสถานที
1.8 ควรสอนนักเรี ยนและพีน้องให้พยายามไม่ทะเลาะกันเพราะไม่อยากให้พ่อแม่
ไม่สบายใจ
1.9 เมื อคนในครอบครั วของนักเรี ยนมี เรื องไม่ เข้า ใจกัน เราทุ ก คนในครอบครั ว
ควรจะค่อย ๆ พูดจาและฟังเหตุผลของกันและกัน
2. ข้ อเสนอแนะเพือการวิจัยครั3งต่ อไป
2.1 เนื องจากการวิจยั ครังนี ได้ศึกษาเฉพาะพืนทีทียังมีสภาพเป็ นชนบทค่อนข้างมาก
ดัง นันจึ ง ควรมี ก ารศึ ก ษาในชุ ม ชนเมื องซึ งมี วิถี ชี วิตของคนที หลากหลาย เพื อให้ไ ด้ผ ลการวิจยั
ทีสมบูรณ์และสามารถนําไปใช้ในเชิงพัฒนาได้ดียงขึ
ิ น
2.2 ควรศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บความกตัญ ู ก ตเวที ข องนัก เรี ย นที ได้ รั บ การอบรม
ด้านคุ ณธรรม จริ ยธรรมกับนักเรี ยนทัวไป เพือใช้เป็ นข้อมูลในการส่ งเสริ มคุ ณธรรม จริ ยธรรม
ในนักเรี ยน

