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บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ๓ ข้อ คือ (๑) เพื่อ ศึกษาความกตัญญูกตเวทีใน
พระพุทธศาสนาเถรวาท  (๒) เพื่อศึกษาแนวทางการปลูกฝังความกตัญญูกตเวทีในโครงการอบรมค่าย
คุณธรรมของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
นครราชสีมา  และ (๓) เพื่อเสนอแนวทางการน าหลักกตัญญูกตเวทีไปประยุกต์ใช้ในโครงการอบรม
ค่ายคุณธรรมของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยา
เขตนครราชสีมา  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเอกสารศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากเอกสารช้ันปฐม
ภูมิ  ช้ันทุติยภูมิท้ังเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง และการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย 

 ความกตัญญูกตเวที หมายถึง ความตระหนักรู้ในคุณของบุคคล การตอบแทนคุณ 
ความรู้สึกส านึกในบุญคุณและคิดตอบแทนคุณบุคคล คนผู้ท่ีขาดความกตัญญู ย่อมไม่น่าคบหา และ
เป็นสาเหตุน ามาซึ่งภัยพิบัติต่างๆ ท้ังต่อตนเองและต่อสังคม 
 แนวทางการปลูกฝังความกตัญญูกตเวทีในโครงการอบรมค่ายคุณธรรมของครูพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา   ปัญหา              
อุปสรรค นักเรียนบางคนไม่ค่อยสนใจในการเรียน  ผู้บริหารยังขาดการสร้างระบบ การดูแล การ
ติดตาม การด าเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติ ขาดการมีส่วนร่วมของนักเรียน การสอนยังขาด
ความรู้และเทคนิค  

 วิเคราะห์ปัญหาการประยุกต์ใช้ความกตัญญูกตเวทีได้ ๕ ด้าน ได้แก่ (๑) ด้านเนื้อหาและ
หลักสูตรขาดความรู้ (๒) ด้านการผลิตและการใช้ส่ือขาดความรู้ในการใช้เทคโนโลยีในการสอนรวมท้ัง
ขาดเทคโนโลยีในการสอน (๓) ด้านการด าเนินการสอนนักเรียนไม่เช่ือฟัง ขาดการสอนต่อเนื่อง (๔)
ด้านการวัดผลประเมินผลสถานศึกษา ไม่ได้ให้ระเบียบการวัดผลประเมินผลของสถานศึกษาแก่พระ
                                                 

๑ นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
นครราชสีมา.   

๒
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา 



 

๒ 
 

สอนศีลธรรม ท้ังไม่มีความรู้ความเข้าใจในการประเมินผลตามสภาพจริง (๕) ด้านวิจัย มีส่วนส าคัญใน
การพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมของนักเรียนให้สามารถปรับตัวและเกิดการเรียนรู้  (๖) ด้าน
งบประมาณ วางแผนในการจัดหาส่ือท่ียังขาด  (๗) ด้านหลักธรรมความกตัญญูกตเวที  ได้แก่ อริยสัจ
๔ อิทธิบาท ๔ สังคหวัตถุ๔  พรหมวิหาร ๔  อริยมรรค ๘   โลกธรรม ๘  ทิศ ๖ มงคลชีวิต 
ค าส าคัญ : 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. บทน า 



 

๓ 
 

 โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จึงถือก าเนิดขึ้นและเริ่มด าเนินการมาต้ังแต่ 
ปีงบประมาณ ๒๕๔๖ โดยข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมกับ 
กระทรวงศึกษาธิการ ในการสนับสนุนให้พระภิกษุสงฆ์เข้าไปสอนในโรงเรียนท้ังระดับประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษาซึ่งท่ีระยะแรกรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณ ให้กรมการศาสนากระทรวง 
วัฒนธรรม เพื่ออุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายถวายพระท่ีเข้าไปสอนใน สถานศึกษาระดับประถมศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาและระดับอาชีวศึกษา ท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาค๓ การจะพัฒนาคนให้มีคุณภาพนั้น 
คนจะต้องเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยการพัฒนา คุณธรรมจริยธรรมนั้นต้องเริ่มต้ังแต่เด็ก 
เพราะเด็กจะต้องเติบโตเป็นผู้ใหญ่และด ารงชีวิตอยู่ในสังคม ต่อไป หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๔๔ จึงได้ก าหนดให้นักเรียนท่ีเป็นชาวพุทธ เรียน วิชาพระพุทธศาสนาตลอด
หลักสูตร๔ 

การเกิดพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนในปัจจุบันยังมีปัญหาในทางปฏิบัติอยู่มาก กล่าวคือ
ขาดการเรียนการสอนอย่างจริงจังรวมท้ังขาดการบูรณาการการเรียนการสอนด้านศีลธรรมเข้า กับ
วิชาสามัญโดยท่ัวไป อีกท้ังไม่ให้ความส าคัญต่อพระสอนศีลธรรมท่ีมีความรู้ความเข้าใจในศาสนา 
อย่างถ่องแท้เข้ามาเป็นครูหรือวิทยากรในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและครบวงจรท้ังภาคปริยัติและ 
ภาคปฏิบัติส่งผลให้ผู้เรียนขาดความซาบซึ้ง ขาดการปฏิบัติและขาดการน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
อย่างท่ัวถึง จึงไม่สามารถใช้วิชาพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมคุณธรรมและแก้ปัญหา 
ชีวิตของเยาวชนและประชาชนในสังคมได้อย่างเด่นชัด และเป็นรูปธรรม๕ 

 ปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดจากการขาดกตัญญูกตเวทิตาธรรมของเด็กและเยาวชน  มี ๓ 
ลักษณะใหญ่ ๆ๖ ได้แก่  (ก) สาเหตุท่ีท าให้เด็กและเยาวชนขาดกตัญญูกตเวทิตาธรรม มีหลายสาเหตุ
ด้วยกัน เช่น ปัญหาทางครอบครัวปัญหาด้านจิตใจเยาวชน ปัญหาการเลียนแบบเพื่อน ๆ ในทางท่ีไม่ดี 
(ข) ปรากฏการณ์ท่ีเป็นผลกระทบจากการขาดกตัญญูกตเวทิตาธรรม เช่น ปัญหาการมีค่านิยมท่ีไม่
ถูกต้อง ปัญหาเสพติดลัทธิบริโภคนิยม ปัญหายาเสพติดให้โทษ ปัญหาอาชญากรรมทางเพศ (ค) 
ผลกระทบระยะยาว คือ ท าให้ผู้อกตัญญูจะต้องไปสู่ทุคติ มีนรกภูมิ เป็นต้น   

ดังนั้นพระพุทธศาสนาจึงยกย่องความกตัญญูกตเวทีว่ามีความส าคัญและมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งท่ีจะต้องฝึกอบรมให้เกิดมี  จากเหตุผลดังท่ีได้กล่าวมาข้างต้นนั้น ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษา
เกี่ยวกับการน าหลักความกตัญญูกตเวทีประยุกต์ใช้ในการอบรมค่ายคุณธรรมในสังคมปัจจุบัน  เพราะ
เป็นปัญหาท่ีร้อนแรงในสถานการณ์ปัจจุบัน จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องศึกษาและท าความ
                                                 

๓ กองพุทธศาสนาสถาน ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, วัดพัฒนา ๔๙, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๕ ), หน้า ๔๖. 

๔ ส านักงานคณะกรรมการกรมการศึกษาแห่งชาติ, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕, (กรุงเทพมหานคร : ส านักงานคณะกรรมการกรมการศึกษาแห่งชาติ, 
๒๕๔๕), หน้า ๓๐-๓๑. 

๕ ส านักงานคณะกรรมการกรมการศึกษาแห่งชาติ, พระราชบัญญัติก ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม (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 เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาวัดกับสังคมชุมชนท่ีอยู่รอบๆ บริเวณวัด  และยังสืบ
อายุพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบต่อไป 
 

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
๑.  เพื่อศึกษาความกตัญญูกตเวทีในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
๒.  เพื่อศึกษาปัญหาการประยุกต์ความกตัญญูกตเวทีในโครงการอบรมค่ายคุณธรรมของครู

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา 
๓.  เพื่อศึกษาวิเคราะห์การประยุกต์ใช้ความกตัญญูกตเวทีในโครงการอบรมค่ายคุณธรรม

ของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
นครราชสีมา 

๓.วิธีการด าเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยค้นคว้าทางเอกสารตามล าดับ รวบรวมข้อมูลแล้ว

ค้นคว้านามาเรียบเรียงย่อความ จากข้อมูลท่ีเช่ือถือได้ คือปฐมภูมิ ค้นคว้าข้อมูลทุติยภูมิ โดยนามา
วิจัยเอกสารเกี่ยวกับ การประยุกต์ใช้ความกตัญญูกตเวทีในโครงการอบรมค่ายคุณธรรมของครูพระ
สอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา  น าเสนอ
ผลงานวิจัยและข้อเสนอแนะท่ีได้จากการศึกษาวิจัย 

๔. ผลการศึกษา 
ความกตัญญูกตเวทีในพระพุทธศาสนาเถรวาท  กล่าวคือ พระพุทธศาสนาส่งเสริมความ

กตัญญูกตเวที สอนให้มนุษย์รู้จักการกระท าหน้าท่ีของตนเอง เริ่มจากความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อ
หน้าท่ีในครอบครัว เช่น หน้าท่ีของบิดามารดา หน้าท่ีของบุตรธิดา เมื่อทุกคนปฏิบัติตามหลักความ
กตัญญูแล้ว จะก่อให้เกิดความเจริญด้านจิตใจ ซึ่งจะส่งผลให้สังคมนั้น ๆ มีความสงบสุขและร่มเย็น
ตลอดไปหลักธรรมท่ีส่งเสริมความกตัญญู เช่น พรหมวิหาร และสังคหวัตถุ ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความรัก 
ความเมตตาต่อกันในสังคม ส่วนหลักธรรมอันเป็นปฏิปักษ์ต่อความกตัญญู เช่น อกุศลมูล และ
มัจฉริยะ ซึ่งเป็นเหตุท าให้ความรัก ความเคารพ ความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ ลดน้อยถอยลง เกิด
ช่องว่างระหว่างมนุษย์ ส่งผลให้มองไม่เห็นความส าคัญและความจ าเป็นท่ีจะต้องตอบแทนพระคุณ 
เป็นท่ีมาของความลบหลู่ การตีตนเสมอ และความอกตัญญูต่อผู้มีคุณ ต่อสถาบัน และต่อธรรมชาติ
แวดล้อมความกตัญญูแทรกอยู่ในขนบธรรมเนียมประเพณีไทย จนกลายเป็นเอกลักษณ์ของสังคม 
ดังนั้น หากบุคคลทุกฝ่ายได้ศึกษาและรู้คุณค่าของความกตัญญู รู้ประโยชน์ท่ีจะได้รับ จนสามารถน า
หลักการเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้ในสังคม ย่อมจะมีส่วนช่วยแก้ปัญหาสังคม อันจะส่งผลให้สังคมมีความ
เจริญก้าวหน้าและผาสุกมั่นคงสืบต่อไป 
 ประเด็นปัญหาปัญหาการประยุกต์ความกตัญญูกตเวทีในโครงการอบรมค่ายคุณธรรมของ
ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา  
สภาพและปัญหาการแสดงความกตัญญูกตเวทีของนักเรียนในสังคมไทยปัจจุบันพบว่าสภาพแวดล้อม
ของปัญหามีหลายส่วนเกี่ยวเนื่องกันอยู่ สัมพันธภาพระหว่างบ้าน วัดและโรงเรียนความเกื้อกูล



 

๕ 
 

ช่วยเหลือระหว่างกันขาดหายไป นักเรียนเติบโตขึ้นมาโดยไม่รู้ว่าอะไรคือจริยธรรม ศีลธรรม หรือ
กรอบการประพฤติแนวปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาความเส่ือมทางด้านความประพฤติศีลธรรมและ
คุณธรรมท่ีเกิดขึ้นกับนักเรียนไทยนั้น มีจ านวนไม่น้อยท่ีได้เหินห่างจากค าสอนของพระพุทธศาสนาซึ่ง
เป็นหลักท่ีพึ่งและท่ียึดเหนี่ยวทางจิตใจ ส่วนมากไม่เห็นประโยชน์ของธรรมะแต่เห็นเป็นเรื่องน่าเบ่ือ
หน่าย คุณค่าความส าคัญทางศาสนา เช่นการท าบุญ เป็นส่ิงท่ีนักเรียนให้ความส าคัญในระดับปาน
กลางปัญหาการแสดงความกตัญญูกตเวทีของนักเรียนในสังคมไทยปัจจุบันนั้น มีอยู่สองส่วนท่ีควร
พิจารณาเป็นส าคัญ นักเรียนท่ีเติบโตมาจากครอบครัวท่ีมีการเล้ียงดูแบบควบคุมและการเล้ียงดูแบบ
ตามใจซึ่งยังมีอยู่มากในครอบครัวไทย มีแนวโน้มท าให้เกิดปัญหาด้านความเครียด หดหู่ ซึมเศร้า และ
ความขัดแย้งในตัวของนักเรียนเอง และครอบครัวท่ีเล้ียงดูแบบทอดท้ิงถือเป็นรูปแบบการเล้ียงดูท่ีมี
แนวโน้มก่อให้เกิดปัญหากับนักเรียนมากท่ีสุด นักเรียนได้รับผลกระทบคือขาดความอบอุ่น และมี
ปัญหาหลายอย่างตามมา 

 การประยุกต์ใช้ความกตัญญูกตเวทีในโครงการอบรมค่ายคุณธรรมของครูพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา ได้แก่ (๑) ด้าน
เนื้อหาและหลักสูตร ใช้หลักธรรมท่ีเกี่ยวข้องกับความกตัญญูและสร้างกิจกรรมท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 
(๒)  ด้านการผลิตและการใช้ส่ือเน้นการใช้ส่ือท่ีแสดงถึงความกตัญญูกตเวที (๓) ด้านการด าเนินการ
สอน ให้นักเรียนเห็นความส าคัญและคุณค่าในการน าหลักธรรมมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความกตัญญู 
(๔) ด้านการประเมินผล เพื่อต้องการทราบว่าเมื่อใช้หลักธรรมท่ีเกี่ยวกับสร้างความกตัญญูแล้ว 
นักเรียนมีความกตัญญูมากหรือน้อย (๕) ด้านวิจัย งานวิจัยนับว่ามีส่วนส าคัญในการพัฒนาคุณธรรม  
จริยธรรมของนักเรียนให้สามารถปรับตัวและเกิดการเรียนรู้ ความกตัญญู กตเวทีโดยตรง (๖) ด้าน
งบประมาณ วางแผนในการจัดหาส่ือท่ียังขาดส่ิงท่ีเกี่ยวข้องกับความกตัญญูกตเวที (๗) ด้านหลักธรรม
ความกตัญญูกตเวที  ได้แก่ อริยสัจ๔ อิทธิบาท ๔ สังคหวัตถุ๔  พรหมวิหาร๔  อริยมรรค ๘   โลก
ธรรม ๘  ทิศ ๖ มงคลชีวิต การประยุกต์ค าสอนกตัญญูกตเวทีได้เป็นอย่างดี รวมกับรายละเอียดการ
อบรมส่งเสริมตามหลักไตรสิกขา การฟังและปฏิบัติธรรม การให้นักเรียนคิดออกแบบและได้ปฏิบัติ
โดยการจัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ล้วนมีความส าคัญอย่างมากท่ีจะท าให้ความตระหนักรู้
กตัญญูเกิดเป็นรูปธรรมขึ้นมาและท าให้ครูพระสอนศีลธรรมเข้าใจ  เข้าถึง และสร้างคนให้เกิดความ
กตัญญูกตเวท ี

๕. บทสรุป 
การสอนศีลธรรมในโรงเรียนจะไม่ประสบผลส าเร็จเพราะสภาพปัญหาการแสดงความกตัญญู

กตเวทีของนักเรียนในสังคมไทยปัจจุบัน ท่ีมีสาเหตุเกิดจากสภาพครอบครัวและการเล้ียงดู วัยของ
นักเรียน ความเข้าใจท่ีไม่เพียงพอในนิยามความดี จริยธรรม ศีลธรรมหลักการทางพระพุทธศาสนา 
และอิทธิพลจากส่ือออนไลน์ท าให้เกิดการเลียนแบบพฤติกรรมไม่เหมาะสม การเล้ียงดูแบบทอดท้ิง
ละเลยพฤติกรรมของนักเรียน ท าเกิดปัญหาความประพฤติของนักเรียนท่ีขาดการไตร่ตรอง ขาดสติยั้ง
คิด ด้วยวัยวุฒิท่ียังขาดประสบการณ์ เป็นปรากฏการณ์ทางสังคมท่ีเกิดขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่อง พฤติกรรม
การขาดความกตัญญูกตเวทีของนักเรียนปรากฏผ่านส่ือต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต 
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การน าเอาหลักธรรมท่ีเกี่ยวเนื่องกับความกตัญญูกตเวที จะต้องมีการประยุกต์ใช้หลักธรรม
อย่างต่อเนื่อง การจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมความกตัญญูกตเวที ตลอดจนการสร้างรูปแบบร่วมกันระหว่าง
ครูพระและนักเรียนให้เข้าใจกระบวนการเรียนท่ีจะตระหนักสร้างคุณค่าและความส าคัญของความ
กตัญญูกตเวที  

๖.ข้อเสนอแนะ 
 จากการท าวิจัยผู้วิจัยเห็นว่านครราชสีมา ๑) ควรมีการจัดส่ิงแวดล้อมในโรงเรียนในการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และการประเมินผลทางคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนให้มากขึ้น ๒) ควรมี
การใช้พุทธสุภาษิต ค าคม ค ากลอนท่ีมีเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมการเรียนการสอนแก่นักเรียน และมี
วิธีการถ่ายทอด/น าเสนอเกี่ยวกับความกตัญญูกตเวทีให้มากขึ้น ๓) ควรมีป้ายแสดงรายช่ือนักเรียนท่ีมี
จริยธรรมดีเด่นของโรงเรียน และมีข้อเขียนพุทธสุภาษิต คติพจน์สอนใจเกี่ยวกับความกตัญญูกตเวทีไว้
ตามท่ีต่าง ๆ ในบริเวณโรงเรียน ๔) ควรมีการใช้วิธีการประเมินผลทางจริยธรรมอย่างหลากหลาย 
และมีการติดตามการประเมินผลการส่งเสริมจริยธรรมของนักเรียน และเสนอผลการประเมินให้ครูทุก
คนทราบ 
 ๖.๑ ข้อเสนอแนะท่ัวไปใน ผลงานวิทยานิพนธ์เล่มนี้  เป็นงานวิจัย ท่ีมุ่งศึกษาการ
ประยุกต์ใช้ความกตัญญูกตเวทีในโครงการอบรมค่ายคุณธรรมของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา มุ่งเน้นให้เกิดความรู้ด้านหลักธรรม
ความกตัญญูกตเวที การแสดงกิจกรรมท่ีน่าสนใจ และความใส่ใจของนักเรียน ไม่ได้มุ่งการสอนใน
เนื้อหารายวิชาสามัญท่ัวไป 
 ๖.๒.ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป ผู้วิจัยเห็นว่าทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยควรให้การสนับสนุนในการเรียนการสอน งบประมาณ ส่ือการเรียนรู้  การวิจัย เพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจท่ีเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยความกตัญญูกตเวทีท่ีเป็นรูปธรรม สามารถประยุกต์
รูปแบบการใช้หลักความกตัญญูกตเวทีได้ท่ัวประเทศสืบไป 
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