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การศึ ก ษาวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ๓ ข้ อ คื อ (๑) เพื่ อ ศึ ก ษาความกตั ญ ญู ก ตเวที ใ น
พระพุทธศาสนาเถรวาท (๒) เพื่อศึกษาแนวทางการปลูกฝังความกตัญญูกตเวทีในโครงการอบรมค่าย
คุณธรรมของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
นครราชสีมา และ (๓) เพื่อเสนอแนวทางการนาหลักกตัญ ญูกตเวทีไปประยุกต์ใช้ในโครงการอบรม
ค่ายคุณธรรมของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยา
เขตนครราชสีมา การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเอกสารศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากเอกสารชั้นปฐม
ภูมิ ชั้นทุติยภูมิทั้งเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย
ความกตั ญ ญู ก ตเวที หมายถึ ง ความตระหนั ก รู้ ในคุ ณ ของบุ ค คล การตอบแทนคุ ณ
ความรู้สึกสานึกในบุญคุณและคิดตอบแทนคุณบุคคล คนผู้ที่ขาดความกตัญ ญู ย่อมไม่น่าคบหา และ
เป็นสาเหตุนามาซึ่งภัยพิบัติต่างๆ ทั้งต่อตนเองและต่อสังคม
แนวทางการปลูกฝังความกตัญ ญูกตเวทีในโครงการอบรมค่ายคุณธรรมของครูพระสอน
ศีล ธรรมในโรงเรีย น มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย วิท ยาเขตนครราชสีม า ปั ญ หา
อุปสรรค นักเรียนบางคนไม่ค่อยสนใจในการเรียน ผู้บริหารยังขาดการสร้างระบบ การดูแล การ
ติดตาม การดาเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติ ขาดการมีส่วนร่วมของนักเรียน การสอนยังขาด
ความรู้และเทคนิค
วิเคราะห์ปัญหาการประยุกต์ใช้ความกตัญญูกตเวที ได้ ๕ ด้าน ได้แก่ (๑) ด้านเนื้อหาและ
หลักสูตรขาดความรู้ (๒) ด้านการผลิตและการใช้สื่อขาดความรู้ในการใช้เทคโนโลยีในการสอนรวมทั้ง
ขาดเทคโนโลยีในการสอน (๓) ด้านการดาเนินการสอนนักเรียนไม่เชื่อฟัง ขาดการสอนต่อเนื่อง (๔)
ด้านการวัดผลประเมินผลสถานศึกษา ไม่ได้ให้ระเบียบการวัดผลประเมินผลของสถานศึกษาแก่พระ
๑

นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
นครราชสีมา.
๒
อาจารย์ประจาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา

๒

สอนศีลธรรม ทั้งไม่มีความรู้ความเข้าใจในการประเมินผลตามสภาพจริง (๕) ด้านวิจัย มีส่วนสาคัญใน
การพั ฒ นาคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมของนั ก เรี ย นให้ ส ามารถปรั บ ตั ว และเกิ ด การเรี ย นรู้ (๖) ด้ า น
งบประมาณ วางแผนในการจัดหาสื่อที่ยังขาด (๗) ด้านหลักธรรมความกตัญญูกตเวที ได้แก่ อริยสัจ
๔ อิทธิบาท ๔ สังคหวัตถุ๔ พรหมวิหาร ๔ อริยมรรค ๘ โลกธรรม ๘ ทิศ ๖ มงคลชีวิต
คาสาคัญ : ประยุกต์ใช้ความกตัญญูกตเวที,ครูพระสอนศีลธรรม
ABSTRACT
This study has three objectives: (1 ) to study the gratitude in Theravada
Buddhism (2) to study the ways of cultivating gratitude in the moral education camp
of moral teachers in schools. Mahachulalongkornrajavidyalaya University And (3 ) to
propose a guideline for the application of gratitude to the moral training camp of
moral teachers in schools. Mahachulalongkornrajavidyalaya University Nakhon
Ratchasima Campus This research is a research paper to collect data from the
primary documents. Secondary research papers And interview the target audience.
Gratitude means the awareness of you in the person, the reward, the
sense of gratitude, and the reward of the person. Those who lack gratitude Can not
And cause disaster. Both to themselves and to society.
Cultivating gratitude in moral education program of moral teachers in
schools. Mahachulalongkornrajavidyalaya University Problems, obstacles, some
students are not interested in learning. Management also lacked the need to
establish a system to monitor the implementation of the results in practice. Lack of
Student Participation Teaching also lack of knowledge and techniques.
The problem of application of gratitude in 5 aspects is as follows: ( 1 )
content and lack of knowledge; (2) production and use of media; lack of knowledge
in using technology; 3) The implementation of teaching students do not obey. Lack
of continuous teaching (4 ) The evaluation of the school. It does not provide the
school's moral judgment. (5) Research has an important role in moral development.
(6 ) The budget plan for the media is still lacking. (7 ) The principle of gratitude is
Ariyawat 4, the 4 th sacred object 4, 4 mr. 6
Keyword: Gratitude In Training, Morality Teacher

๑. บทนา

๓

โครงการพระสอนศี ล ธรรมในโรงเรีย น จึ ง ถื อ ก าเนิ ด ขึ้ น และเริ่ ม ด าเนิ น การมาตั้ ง แต่
ปี ง บประมาณ ๒๕๔๖ โดยข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ (MOU) ระหว่ า งกระทรวงวั ฒ นธรรมกั บ
กระทรวงศึกษาธิการ ในการสนับสนุนให้พระภิกษุสงฆ์เข้าไปสอนในโรงเรียนทั้งระดับประถมศึกษา
มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษาซึ่งที่ระยะแรกรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณ ให้กรมการศาสนากระทรวง
วัฒนธรรม เพื่ออุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายถวายพระที่เข้าไปสอนใน สถานศึกษาระดับประถมศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาและระดับอาชีวศึกษา ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ๓ การจะพัฒนาคนให้มีคุณภาพนั้น
คนจะต้องเป็นผู้มีคุณ ธรรมและจริยธรรม โดยการพัฒ นา คุณ ธรรมจริยธรรมนั้นต้องเริ่มตั้งแต่เด็ก
เพราะเด็กจะต้องเติบโตเป็นผู้ใหญ่และดารงชีวิตอยู่ในสัง คม ต่อไป หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๔๔ จึ ง ได้ ก าหนดให้ นั ก เรี ย นที่ เป็ น ชาวพุ ท ธ เรีย น วิ ช าพระพุ ท ธศาสนาตลอ ด
หลักสูตร๔
การเกิดพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนในปัจจุบันยังมีปัญหาในทางปฏิบัติอยู่ มาก กล่าวคือ
ขาดการเรียนการสอนอย่างจริงจังรวมทั้งขาดการบูรณาการการเรียนการสอนด้านศีลธรรมเข้า กับ
วิชาสามัญโดยทั่วไป อีกทั้ งไม่ให้ความสาคั ญ ต่อพระสอนศีลธรรมที่มีความรู้ความเข้าใจในศาสนา
อย่างถ่องแท้เข้ามาเป็นครูหรือวิทยากรในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและครบวงจรทั้งภาคปริยัติและ
ภาคปฏิบัติส่งผลให้ผู้เรียนขาดความซาบซึ้ง ขาดการปฏิบัติและขาดการนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
อย่างทั่วถึง จึงไม่สามารถใช้วิชาพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมคุณธรรมและแก้ปัญหา
ชีวิตของเยาวชนและประชาชนในสังคมได้อย่างเด่นชัด และเป็นรูปธรรม๕
ปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการขาดกตัญ ญูกตเวทิตาธรรมของเด็กและเยาวชน มี ๓
ลักษณะใหญ่ ๆ๖ ได้แก่ (ก) สาเหตุที่ทาให้เด็กและเยาวชนขาดกตัญญูกตเวทิตาธรรม มีหลายสาเหตุ
ด้วยกัน เช่น ปัญหาทางครอบครัวปัญหาด้านจิตใจเยาวชน ปัญหาการเลียนแบบเพื่อน ๆ ในทางที่ไม่ดี
(ข) ปรากฏการณ์ที่เป็นผลกระทบจากการขาดกตัญ ญูกตเวทิตาธรรม เช่น ปัญหาการมีค่านิยมที่ไม่
ถูกต้ อง ปั ญ หาเสพติด ลัทธิบ ริโภคนิยม ปั ญ หายาเสพติด ให้ โทษ ปั ญ หาอาชญากรรมทางเพศ (ค)
ผลกระทบระยะยาว คือ ทาให้ผู้อกตัญญูจะต้องไปสู่ทุคติ มีนรกภูมิ เป็นต้น
ดังนั้นพระพุทธศาสนาจึงยกย่องความกตัญ ญูกตเวทีว่ามีความสาคัญ และมีความจาเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องฝึกอบรมให้เกิดมี จากเหตุผลดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้น ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษา
เกี่ยวกับการนาหลักความกตัญญูกตเวทีประยุกต์ใช้ในการอบรมค่ายคุณธรรมในสังคมปัจจุบัน เพราะ
เป็นปัญ หาที่ร้อนแรงในสถานการณ์ปัจจุบั น จึง มีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาและทาความ
๓

กองพุทธศาสนาสถาน สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, วัดพัฒนา ๔๙, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๕ ), หน้า ๔๖.
๔
สานักงานคณะกรรมการกรมการศึกษาแห่งชาติ, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕, (กรุงเทพมหานคร : สานักงานคณะกรรมการกรมการศึกษาแห่งชาติ,
๒๕๔๕), หน้า ๓๐-๓๑.
๕
สานักงานคณะกรรมการกรมการศึกษาแห่งชาติ, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕, (กรุงเทพมหานคร : ส านักงานคณะกรรมการกรมการศึกษาแห่งชาติ,
๒๕๔๕), หน้า ๓๒-๓๓.
๖
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๑๗,
( กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หน้า ๖๗.

๔

เข้าใจให้ชัดเจน เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาวัดกับสังคมชุมชนที่อยู่รอบๆ บริเวณวัด และยังสืบ
อายุพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบต่อไป

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
๑. เพื่อศึกษาความกตัญญูกตเวทีในพระพุทธศาสนาเถรวาท
๒. เพื่อศึกษาปัญหาการประยุกต์ความกตัญญูกตเวทีในโครงการอบรมค่ายคุณธรรมของครู
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
๓. เพื่อศึกษาวิเคราะห์การประยุกต์ใช้ความกตัญ ญูกตเวทีในโครงการอบรมค่ายคุณธรรม
ของครู พ ระสอนศี ล ธรรมในโรงเรี ย น มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย วิ ท ยาเขต
นครราชสีมา

๓.วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยค้นคว้าทางเอกสารตามลาดับ รวบรวมข้อมูลแล้ว
ค้นคว้านามาเรียบเรียงย่อความ จากข้อมูลที่เชื่อถือได้ คือปฐมภูมิ ค้นคว้าข้อมูลทุติยภูมิ โดยนามา
วิจัยเอกสารเกี่ยวกับ การประยุกต์ใช้ความกตัญญูกตเวทีในโครงการอบรมค่ายคุณธรรมของครูพระ
สอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา นาเสนอ
ผลงานวิจัยและข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาวิจัย

๔. ผลการศึกษา
ความกตัญ ญู กตเวทีในพระพุทธศาสนาเถรวาท กล่าวคือ พระพุท ธศาสนาส่งเสริม ความ
กตัญญูกตเวที สอนให้มนุษย์รู้จักการกระทาหน้าที่ของตนเอง เริ่มจากความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อ
หน้าที่ในครอบครัว เช่น หน้าที่ของบิดามารดา หน้าที่ของบุตรธิดา เมื่อทุกคนปฏิบัติตามหลักความ
กตัญญูแล้ว จะก่อให้เกิดความเจริญ ด้านจิตใจ ซึ่งจะส่งผลให้สังคมนั้น ๆ มีความสงบสุขและร่มเย็น
ตลอดไปหลักธรรมที่ส่งเสริมความกตัญญู เช่น พรหมวิหาร และสังคหวัตถุ ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความรัก
ความเมตตาต่ อ กั น ในสั งคม ส่ วนหลัก ธรรมอั น เป็ น ปฏิ ปั ก ษ์ ต่อ ความกตัญ ญู เช่ น อกุ ศ ลมู ล และ
มัจฉริยะ ซึ่งเป็ นเหตุ ทาให้ ความรัก ความเคารพ ความกตัญ ญู ต่อผู้ มีพระคุณ ลดน้อ ยถอยลง เกิ ด
ช่องว่างระหว่างมนุษย์ ส่งผลให้มองไม่เห็นความสาคัญ และความจาเป็นที่จะต้องตอบแทนพระคุณ
เป็นที่มาของความลบหลู่ การตีตนเสมอ และความอกตัญ ญูต่อผู้มีคุณ ต่อสถาบัน และต่อธรรมชาติ
แวดล้อมความกตัญ ญูแทรกอยู่ในขนบธรรมเนียมประเพณี ไทย จนกลายเป็นเอกลักษณ์ ของสัง คม
ดังนั้น หากบุคคลทุกฝ่ายได้ศึกษาและรู้คุณค่าของความกตัญญู รู้ประโยชน์ที่จะได้รับ จนสามารถนา
หลักการเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้ในสังคม ย่อมจะมีส่วนช่วยแก้ปัญหาสังคม อันจะส่งผลให้สังคมมีความ
เจริญก้าวหน้าและผาสุกมั่นคงสืบต่อไป
ประเด็นปัญหาปัญหาการประยุกต์ความกตัญญูกตเวทีในโครงการอบรมค่ายคุณธรรมของ
ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
สภาพและปัญหาการแสดงความกตัญญูกตเวทีของนักเรียนในสังคมไทยปัจจุบันพบว่าสภาพแวดล้อม
ของปัญ หามี หลายส่วนเกี่ ย วเนื่ อ งกัน อยู่ สัม พั น ธภาพระหว่ างบ้า น วัด และโรงเรีย นความเกื้อ กู ล

๕

ช่วยเหลือระหว่างกันขาดหายไป นักเรียนเติบโตขึ้นมาโดยไม่รู้ว่าอะไรคือจริ ยธรรม ศีลธรรม หรือ
กรอบการประพฤติแนวปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาความเสื่อมทางด้านความประพฤติศีลธรรมและ
คุณธรรมที่เกิดขึ้นกับนักเรียนไทยนั้น มีจานวนไม่น้อยที่ได้เหินห่างจากคาสอนของพระพุทธศาสนาซึ่ง
เป็นหลักที่พึ่งและที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ส่วนมากไม่เห็นประโยชน์ของธรรมะแต่เห็นเป็นเรื่องน่าเบื่อ
หน่าย คุณ ค่าความสาคัญทางศาสนา เช่นการทาบุญ เป็นสิ่งที่ นักเรียนให้ความสาคัญ ในระดับปาน
กลางปัญหาการแสดงความกตัญญูกตเวทีของนักเรียนในสังคมไทยปัจจุบันนั้น มีอยู่สองส่วนที่ควร
พิจารณาเป็นสาคัญ นักเรียนที่เติบโตมาจากครอบครัวที่มีการเลี้ ยงดูแบบควบคุมและการเลี้ยงดูแบบ
ตามใจซึ่งยังมีอยู่มากในครอบครัวไทย มีแนวโน้มทาให้เกิดปัญหาด้านความเครียด หดหู่ ซึมเศร้า และ
ความขัดแย้งในตัวของนักเรียนเอง และครอบครัวที่เลี้ยงดูแบบทอดทิ้งถือเป็นรูปแบบการเลี้ยงดูที่มี
แนวโน้มก่อให้เกิดปัญ หากับ นักเรียนมากที่สุด นักเรียนได้รับผลกระทบคือขาดความอบอุ่น และมี
ปัญหาหลายอย่างตามมา
การประยุ ก ต์ ใช้ ค วามกตั ญ ญู ก ตเวที ในโครงการอบรมค่ ายคุ ณ ธรรมของครู พ ระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา ได้แก่ (๑) ด้าน
เนื้อหาและหลักสูตร ใช้หลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับความกตัญญูและสร้างกิจกรรมที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
(๒) ด้านการผลิตและการใช้สื่อเน้นการใช้สื่อที่แสดงถึงความกตัญ ญูกตเวที (๓) ด้านการดาเนินการ
สอน ให้นักเรียนเห็นความสาคัญและคุณค่าในการนาหลักธรรมมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความกตัญ ญู
(๔) ด้า นการประเมิน ผล เพื่ อ ต้ องการทราบว่าเมื่ อใช้ห ลั ก ธรรมที่ เกี่ย วกั บ สร้ างความกตั ญ ญู แ ล้ ว
นักเรียนมีความกตัญญูมากหรือน้อย (๕) ด้านวิจัย งานวิจัยนับว่ามีส่วนสาคัญในการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียนให้สามารถปรับตัวและเกิดการเรียนรู้ ความกตัญ ญู กตเวทีโดยตรง (๖) ด้าน
งบประมาณ วางแผนในการจัดหาสื่อที่ยังขาดสิ่งที่เกี่ยวข้องกับความกตัญญูกตเวที (๗) ด้านหลักธรรม
ความกตัญญูกตเวที ได้แก่ อริยสัจ๔ อิทธิบาท ๔ สังคหวัตถุ๔ พรหมวิหาร๔ อริยมรรค ๘ โลก
ธรรม ๘ ทิศ ๖ มงคลชีวิต การประยุกต์คาสอนกตัญญูกตเวทีได้เป็นอย่างดี รวมกับรายละเอียดการ
อบรมส่งเสริมตามหลักไตรสิกขา การฟังและปฏิบัติธรรม การให้นักเรียนคิดออกแบบและได้ปฏิบัติ
โดยการจัดกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ล้วนมีความสาคัญอย่างมากที่จะทาให้ความตระหนักรู้
กตัญญูเกิดเป็นรูปธรรมขึ้นมาและทาให้ครูพระสอนศีลธรรมเข้าใจ เข้าถึ ง และสร้างคนให้เกิดความ
กตัญญูกตเวที
๕. บทสรุป
การสอนศีลธรรมในโรงเรียนจะไม่ประสบผลสาเร็จเพราะสภาพปัญหาการแสดงความกตัญญู
กตเวทีของนักเรียนในสังคมไทยปัจจุบัน ที่มีสาเหตุเกิดจากสภาพครอบครัวและการเลี้ยงดู วัยของ
นักเรียน ความเข้าใจที่ไม่เพียงพอในนิยามความดี จริย ธรรม ศีลธรรมหลักการทางพระพุทธศาสนา
และอิทธิพลจากสื่อออนไลน์ทาให้เกิดการเลียนแบบพฤติกรรมไม่เหมาะสม การเลี้ยงดูแบบทอดทิ้ง
ละเลยพฤติกรรมของนักเรียน ทาเกิดปัญหาความประพฤติของนักเรียนที่ขาดการไตร่ตรอง ขาดสติยั้ง
คิด ด้วยวัยวุฒิที่ยังขาดประสบการณ์ เป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่อง พฤติกรรม
การขาดความกตัญญูกตเวทีของนักเรียนปรากฏผ่านสื่อต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต

๖

การนาเอาหลักธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับความกตัญญูกตเวที จะต้องมีการประยุกต์ใช้หลักธรรม
อย่างต่อเนื่อง การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความกตัญญูกตเวที ตลอดจนการสร้างรูปแบบร่วมกันระหว่าง
ครูพระและนักเรียนให้เข้าใจกระบวนการเรียนที่จะตระหนักสร้างคุณค่าและความสาคัญของความ
กตัญญูกตเวที

๖.ข้อเสนอแนะ
จากการทาวิจัยผู้วิจัยเห็นว่านครราชสีมา ๑) ควรมีการจัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนในการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และการประเมินผลทางคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนให้มากขึ้น ๒) ควรมี
การใช้พุทธสุภาษิต คาคม คากลอนที่มีเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมการเรียนการสอนแก่นักเรียน และมี
วิธีการถ่ายทอด/นาเสนอเกี่ยวกับความกตัญญูกตเวทีให้มากขึ้น ๓) ควรมีป้ายแสดงรายชื่อนักเรียนที่มี
จริยธรรมดีเด่นของโรงเรียน และมีข้อเขียนพุทธสุภาษิต คติพจน์สอนใจเกี่ยวกับความกตัญญูกตเวทีไว้
ตามที่ต่าง ๆ ในบริเวณโรงเรียน ๔) ควรมีการใช้วิธีการประเมินผลทางจริยธรรมอย่างหลากหลาย
และมีการติดตามการประเมินผลการส่งเสริมจริยธรรมของนักเรียน และเสนอผลการประเมินให้ครูทุก
คนทราบ
๖.๑ ข้ อ เสนอแนะทั่ ว ไปใน ผลงานวิ ท ยานิ พ นธ์ เล่ ม นี้ เป็ น งานวิ จั ย ที่ มุ่ ง ศึ ก ษาการ
ประยุกต์ใช้ความกตัญญูกตเวทีในโครงการอบรมค่ายคุณธรรมของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา มุ่งเน้นให้เกิดความรู้ด้านหลักธรรม
ความกตัญญูกตเวที การแสดงกิจกรรมที่น่าสนใจ และความใส่ใจของนักเรียน ไม่ได้มุ่งการสอนใน
เนื้อหารายวิชาสามัญทั่วไป
๖.๒.ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป ผู้วิจัยเห็นว่าทางมหาวิท ยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยควรให้การสนับสนุนในการเรียนการสอน งบประมาณ สื่อการเรียนรู้ การวิจัย เพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัยความกตัญ ญูกตเวทีที่เป็นรูปธรรม สามารถประยุกต์
รูปแบบการใช้หลักความกตัญญูกตเวทีได้ทั่วประเทศสืบไป
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