บทที 1
บทนํา
ความเป็ นมา
การศึ กษาเป็ นหัวใจสําคัญของการพัฒนาประเทศ เพราะความเจริ ญที ปรากฏทั!งในด้า น
วัตถุ และด้านคุ ณ ธรรม จริ ยธรรมนั!น เป็ นผลสะท้อนคุ ณ ภาพของคนในสั งคม อันเป็ นผลจากการ
อบรมบ่มนิสัยในครอบครัว สถาบันการศึกษา ตลอดจนได้รับกระบวนการขัดเกลาและประสบการณ์
ในสังคมทีดี ดังนั!นการจัดการศึกษาจึงมิได้มุ่งเฉพาะการเพิมพูนทางความรู ้ ในเนื! อหาสาระของวิชา
เพียงอย่างเดียว หากแต่มีความจําเป็ นทีจะต้องสร้ างคนให้มีท! งั ความรู ้ และคุณธรรม ดังนั!นคุ ณธรรม
จริ ยธรรมจึงเป็ นสาระสําคัญทีมุ่งพัฒนาคนให้สมบูรณ์ คือให้มีท! งั ความรู ้ และคุ ณธรรมตามนัยแห่ ง
พระราชบัญญัติการศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 ในหมวด 4 มาตรา 22, 23, 24 (กองพัฒนาการศึกษา
นอกโรงเรี ยน. 2543 : 1) และแผนการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2545 - 2559 (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ. 2545 : 5)
จุ ด มุ่ ง หมายของหลัก สู ต รการศึ ก ษาขั!น พื! น ฐาน (สํ า นัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ประถมศึกษาแห่ งชาติ . 2545 : 21) ก็มีความสอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการศึ กษา คื อมุ่งพัฒนา
ผูเ้ รี ยนให้เป็ นคนดี มี ความสุ ขบนพื!นฐานของความเป็ นคนไทย โดยมุ่งปลูกฝั งผูเ้ รี ยนให้มีลกั ษณะ
ที พึ ง ประสงค์ ด้วยการเป็ นคนดี มี คุ ณ ธรรม จริ ยธรรม และค่ า นิ ย มที ดี ง ามในการดํา รงชี วิต และ
ในมาตรฐานการศึ กษาระดับการศึ กษาขั!นพื!นฐานที ใช้เป็ นกรอบในการประเมิ นคุ ณภาพภายนอก
ในมาตรฐานการศึกษาด้านผูเ้ รี ยน มาตรฐานที 1 ยังระบุไว้วา่ ให้ผเู ้ รี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยม
ทีพึงประสงค์ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาประถมศึกษาแห่ งชาติ. 2543 : 20) อีกทั!งวิสัยทัศน์
ของการศึกษาไทยคือการทําให้คนมีชีวติ ทีดี เก่ง มีความสุ ข เป็ นการแสดงให้เห็นว่า ได้ให้ความสําคัญ
กับชี วิตที เป็ นคนดี มาเป็ นอันดับแรก ซึ งคุ ณธรรมของคนดี ทีสําคัญข้อหนึ งคือ ความกตัญGูกตเวที
ดัง ที พระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้า ตรั ส ไว้ว่า นิ มิ ตฺ ต ํ สาธุ รูป นํ กตGฺ Gู ก ตเวทิ ต า ความกตัญ Gู ก ตเวที
เป็ นเครื องหมายของคนดี
ความกตัญGูเป็ นจุดแข็งของสถาบันครอบครัวไทยมานานแสนนาน (สุ กญั ญา สุ จฉายา.
2546 : 78) ขนบธรรมเนี ยมประเพณี ทีดี งามทั!งหลายของคนไทยล้วนแต่มีความกตัญGู เป็ นที ตั!ง
สําคัญและเป็ นไปเพือรักษาและส่ งเสริ มให้คุณธรรมข้อนี! ให้คงมีอยู่ในโลกอย่างแน่ นแฟ้ น (พระธรรม
โกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ). 2536 : 2) ไม่วา่ จะเป็ นพิธีไหว้ครู เพือให้ศิษย์ได้รําลึกถึงพระคุณของครู
ที ได้ป ระสิ ทธิM ประสาทความรู ้ แก่ ตน พิธี บวชเพือให้ลู กชายได้มี โอกาสได้ทดแทนพระคุ ณบิ ดา
มารดาให้ได้เห็นชายผ้าเหลืองเพือนําไปสู่ สรวงสวรรค์ พิธีรดนํ!าดําหัวในวันสงกรานต์เพือเป็ นการ
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รําลึกถึงบุญคุณของผูอ้ าวุโส ผูส้ ู งอายุทีได้อบรมเลี!ยงดูเรามา และไม่เพียงแต่ชาวไทยเราเท่านั!นทีให้
ความสําคัญกับความกตัญGูกตเวที
ชาวจี นเองก็ รับ เอาความเชื อจากบรรพบุ รุษ ในลัท ธิ ขงจื! อที มี ค าํ สอนเน้นในเรื องความ
กตัญGู กตเวที ต่ อพ่ อแม่ และบรรพบุ รุษด้วยเช่ นกัน (เสรี พงศ์พิ ศ. 2538 : 36) ซึ งสุ พ ตั รา สุ ภาพ
(2545 : 37) ไสว มาลาทอง (2542 : 1 - 2) และพนัส หันนาคินทร์ (ออนไลน์. 2546) มีความคิ ดเห็ น
สอดคล้องกันว่า จริ ยธรรมทีควรยกย่องเป็ นสิ งแรกทีประเทศชาติตอ้ งการและมี ความจําเป็ นต้อง
ปลูกฝังให้ถึงพร้อมในสถานการณ์ปัจจุบนั คือ ความกตัญGูกตเวที
ดังนั!นจึงควรปลูกฝั งคุณธรรมข้อนี! ในทุกสถาบันตั!งแต่ระดับครอบครัวจนถึงระดับชาติ
เนื องจากวัย รุ่ นเป็ นระยะแห่ ง การกระชับ สิ งที ได้ไ ว้ใ นเด็ ก เล็ ก ให้แน่ นแฟ้ นมันคงกับ เป็ นระยะ
แห่งการรับสิ งใหม่เข้ามาอย่างรวดเร็ ว การอบรมในวัยนี!จึงควรมีความมุ่งหมายเพือรักษาสิ งทีดีทีเด็กเล็ก
ได้รับมาแต่ เริ มต้น ไม่ ให้บกพร่ องพร้ อมกับให้เด็ กรู ้ จกั เลื อกรั บสิ งที ควรรั บต่ อไป โดยเด็ กวัยรุ่ น
ควรได้รับการอบรมเพือให้เกิดคุณสมบัติ คือกตัญGูกตเวที (พระธรรมญาณมุนี. 2514 : 23)
ความกตัญGูกตเวทีน! ี ถ้าขาดหายไปจากโลกเมือใด โลกจะมีปัญหามากขึ!น จะมีความทุกข์
มีความเดื อดร้อน สายสัมพันธ์ระหว่างพ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย กับลูกหลานจะขาดหายไปเพราะไม่มี
คุ ณ ธรรมข้อ นี! เป็ นเครื องคุ ้ ม ครองจิ ต ใจ ความดี ง ามก็ จ ะหายไปด้ ว ย (พระเทพวิ สุ ทธิ เ มธี
(ปั ญญานันทภิกขุ) 2536 : 5) สังคมไทยในปั จจุบนั กําลังละเลยคุ ณธรรมข้อนี! เนื องจากวิถีชีวิตคน
ในสั ง คมสมัย ใหม่ มุ่ ง เอาชนะและช่ วงชิ ง เพื อให้ไ ด้ม าซึ งสิ งที ตนเองต้องการและมุ่ ง เสพวัต ถุ
เป็ นสํา คัญ ตามอุ ดมการณ์ ทุ นนิ ย มมากกว่าคุ ณ ค่า ทางจิ ตใจ ความเอื! ออาทร การพึงพาอาศัย กัน
การกตัญGู รู้คุ ณต่ อผูม้ ี พ ระคุ ณที เป็ นวัฒนธรรมดั!งเดิ ม จึ งถู กวัฒนธรรมใหม่ กดทับ ทํา ให้สัง คม
เกิ ดความวุ่นวาย ไม่ว่าจะเป็ นการทีลู กขาดความกตัญGู ต่อพ่อแม่ ลู กศิ ษย์ไม่ยาํ เกรงครู ศาสนิ กชน
ไม่สนใจในคําสอน ผูน้ อ้ ยไม่เคารพผูใ้ หญ่ ผูค้ นไม่เห็นคุณค่าของธรรมชาติทาํ ให้สิงแวดล้อมเป็ นพิษ
(สําลี รักสุ ทธี . 2546 : 118) คนขาดจิตใจทีมีคุณธรรมเพราะไม่เชื อไม่เห็นว่าหลักแห่ งกฎแห่ งกรรม
ว่าเป็ นจริ ง (พระนวกะ สุ รวังโส. ออนไลน์. 2546)
ซึ งปั ญหาทั!งหลายทั!งปวงเกิดจากความไม่รู้บุญคุณ ไม่มีความกตัญGูต่อผูม้ ีพระคุ ณนันเอง
เป็ นผลให้สถาบันครอบครัวแตกสลาย คนชราถูกทอดทิ!งเป็ นจํานวนมากกลายเป็ นภาระของสังคม
(ณัฐกฤต ดิฐวิรุฬห์. ออนไลน์. 2545) ทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ ษย์จึงได้
นําเสนอนโยบาย “ลดภาษีลูกกตัญGู” เพือลดหย่อนภาษีให้แก่บุตรทีมีภาระเลี!ยงดูผูส้ ู งอายุทีเป็ น
บุพการี ของตน และบุคคลซึ งมีภาระต้องเลี!ยงดูผพู ้ ิการเพือส่ งเสริ มและจูงใจให้ประชาชนคอยดูแล
อุปการะบิดามารดาและผูพ้ ิการของสังคมมากขึ!น (ลดภาษีลูกกตัญGู. 2546)
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จริ ยธรรมของบุ คคลมี ตน้ เหตุ มาจากอิ ท ธิ พ ลของสั งคมมากกว่า อิ ท ธิ พ ลของพันธุ กรรม
(ดวงเดื อ น พัน ธุ ม นาวิ น . 2524 : 5) ดัง นั!น ครอบครั ว น่ า จะมี บ ทบาทที สํ า คัญ ยิงในการพัฒ นา
คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมด้า นนี! การมี สั ม พันธ์ ภาพที ดี ภายในครอบครั วเกิ ดจากการที คนในครอบครั ว
ได้มีเวลาอยู่ร่วมใกล้ชิ ดกัน ดัง นั!นการประกอบอาชี พ ของคนในครอบครั วจึ งมี ค วามสัม พันธ์ ก ับ
การมี เวลาใกล้ชิ ดกันและมี สั ม พันธภาพภายในครอบครั ว ซึ งความสํา คัญของครอบครั วนี! สุ ม น
อมรวิวฒั น์ (2537 : 57) กล่าวว่าความกตัญGูรู้คุณและตอบแทนผูม้ ีพระคุณเป็ นคุณค่าทางวัฒนธรรม
ทีเรี ยนรู ้ ได้จากครอบครัว ดังนั!นแบบอย่างที ดี ภายในครอบครัวจึ งมีความสําคัญมากต่อการพัฒนา
คุ ณธรรมและวัฒนธรรม และท่านปั ญญานันทภิ กขุ (2533 : 193) กล่ าวว่า ตัวอย่างย่อมติ ดกันได้
พ่อแม่ ตอ้ งทําตัวอย่า งให้ลู กของตนเห็ นว่าตนมี ความกตัญGู กตเวที อี ก ทั!งความใกล้ชิดและการมี
สายสัมพันธ์ทีดีระหว่างพ่อแม่กบั บุตร
จากความสําคัญของความกตัญGูกตเวทีในสังคมไทย ทําให้ผวู้ จิ ยั มีความสนใจทีจะศึกษาว่า
คนไทยในปั จ จุ บ ัน มี ค วามกตัญ Gู ก ตเวที ม ากน้ อ ยแค่ ไ หน โดยผู ้วิ จ ัย ได้ส อนเรื องของศาสนา
ความกตัญ Gู ก ตเวที ให้ แ ก่ นั ก เรี ยนโรงเรี ย นมัธ ยมวัด เขาสุ กิ ม จึ ง เป็ นเหตุ ใ ห้ เ ลื อ กที จะศึ ก ษา
ความกตัญGูกตเวทีในนักเรี ยนชั!นมัธยมศึกษา โรงเรี ยนมัธยมวัดเขาสุ กิม จังหวัดจันทบุรี ซึ งจะเป็ น
การศึ ก ษาเกี ยวกั บ ปั จ จัย ด้ า นครอบครั ว ได้ แ ก่ การปฏิ บ ัติ ต นเป็ นแบบอย่ า งของผู ้ป กครอง
และสัมพันธภาพภายในครอบครัว เพือใช้เป็ นแนวทางในการปลูกฝังและพัฒนาความกตัญGูกตเวที
ของนักเรี ยนสื บไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
การวิจยั ครั!งนี! มีวตั ถุประสงค์ดงั ต่อไปนี!
1. เพือศึกษาระดับความกตัญGูกตเวทีของนักเรี ยนชั!นมัธยมศึกษา โรงเรี ยนมัธยมวัดเขาสุ กิม
จังหวัดจันทบุรี
2. เพื อเปรี ย บเที ย บปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คล ปั จจัย ด้า นครอบครั ว กับ ความกตัญGู ก ตเวที ข อง
นักเรี ยนชั!นมัธยมศึกษา โรงเรี ยนมัธยมวัดเขาสุ กิม จังหวัดจันทบุรี
ประโยชน์ ของการวิจัย
ในการวิจยั ครังนี ผูว้ ิจยั จะนําผลการวิจยั ไปใช้เป็ นแนวทางให้กบั ครู ผูป้ กครอง และบุคคล
ที!เกี! ยวข้องได้ตระหนักถึ งบทบาทของตนเองที!มีต่อการปลูกฝั งคุ ณธรรมในด้านความกตัญ-ูกตเวที
ให้กบั เยาวชนของชาติ อันจะส่ งให้เยาวชนเหล่านันเป็ นบุคลากรที!ดีมีคุณภาพ ซึ! งจะเป็ นการช่ วยลด
ปั ญหาของสังคม ช่วยพัฒนาให้สังคมไทยเป็ นสังคมที!เข้มแข็งและมีคุณภาพ
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ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ างทีใช้ ในการวิจัย
1.1 ประชากรที ใช้ในการวิ จยั ครั! งนี! ได้แก่ นักเรี ยนชั!นมัธยมศึ กษาโรงเรี ยนมัธยม
วัดเขาสุ กิม จังหวัดจันทบุรี ปี การศึกษา 2555 จํานวน 232 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั ครั!งนี! ได้แก่ นักเรี ยนชั!นมัธยมศึกษา โรงเรี ยนมัธยม
วัดเขาสุ กิม จังหวัดจันทบุรี ปี การศึกษา 2554 จํานวน 147 คน คํานวณจากสู ตรของทาโร ยามาเน่
(Taro Yamane. 1973 : 1088 ; อ้างถึ งใน บุญธรรม กิจปรี ดาบริ สุทธิM . 2534 : 13 - 14) และกําหนด
ค่าความเชือมันทีระดับ 95 % และความคลาดเคลือนในการสุ่ ม + 0.05
2. ตัวแปรทีศึกษา
2.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่
2.1.1 ปั จจัย ส่ วนบุ ค คล ได้แก่ อาชี พ ของผู ้ป กครอง ประเภทของครอบครั ว
การไปวัดทําบุญ การรักษาศีล 5 และการนังสมาธิ
2.1.2 ปั จจัยด้านครอบครัว ประกอบด้วย
1) การปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างของผูป้ กครอง
2) สัมพันธภาพภายในครอบครัว
2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ความกตัญGู ก ตเวที ข องนักเรี ย นชั!นมัธ ยมศึ กษา โรงเรี ย น
มัธยมวัดเขาสุ กิม จังหวัดจันทบุรี ประกอบด้วย
2.2.1 ความกตัญGูกตเวทีต่อบุคคล
2.2.2 ความกตัญGูกตเวทีต่อสถาบัน
นิยามศัพท์ เฉพาะ
ในการวิจยั ครั!งนี! มีนิยามศัพท์เฉพาะทีเกียวข้องกับงานวิจยั ดังต่อไปนี!
1. ความกตัญ*ูกตเวที หมายถึ ง ความรู ้ สึกสํานึ กในบุ ญคุ ณและการแสดงพฤติ กรรม
การตอบแทนพระคุณต่อบุคคลหรื อสถาบันทีทําประโยชน์หรื อความดีต่อตน โดยการตอบแทนนั!น
ไม่จาํ เป็ นต้องเป็ นสิ งของ อาจเป็ นการกระทํา หรื อคํา พูดก็ได้ แต่จะต้องอยู่บนหลัก พื!นฐานของ
ความถูกต้องดีงาม ซึ งในการวิจยั ครั!งนี! จะวัดความกตัญGูกตเวทีต่อสิ งทีควรแสดงความกตัญGูกตเวที
2 ประเภท คือ
1.1 ความกตัญ Gู ก ตเวที ต่ อ บุ ค คล หมายถึ ง ความรู ้ คุ ณ และการแสดงพฤติ ก รรม
การตอบแทนพระคุณต่อพ่อแม่ พีน้อง ผูป้ กครอง ผูอ้ าวุโส ครู - อาจารย์ เพือน และบุคคลในสังคม
ทีทําประโยชน์ต่อตนและส่ วนรวม โดยมีพฤติกรรมดังนี!
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1.1.1 แสดงความเคารพทั!งต่อหน้าและลับหลัง ทั!งกาย วาจา ใจ
1.1.2 เชือฟังและปฏิบตั ิตามคําสังสอน
1.1.3 คอยดูแลเอาใจใส่ ช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระของผูม้ ีพระคุณ
1.1.4 ไม่สร้างความเดือดร้อน และไม่ทาํ ตนให้เป็ นทีเสื อมเสี ย
1.2 ความกตัญGู ก ตเวที ต่อสถาบัน หมายถึ ง ความรู ้ คุ ณและการแสดงพฤติ ก รรม
การตอบแทนพระคุณต่อโรงเรี ยน ครอบครัว ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริ ย ์ โดยมีพฤติกรรม ดังนี!
1.2.1 ปฏิบตั ิตนเป็ นพลเมืองดี
1.2.2 ทํานุบาํ รุ ง ให้ความช่วยเหลือตามกําลังและความสามารถ
1.2.3 รักษาเกียรติยศ นําชือเสี ยงมาสู่ ครอบครัว โรงเรี ยน และประเทศชาติ
1.2.4 แสดงความเคารพต่อสถานทีศักดิMสิทธิM ทางศาสนา
2. การปฏิบัติตนเป็ นแบบอย่ างของผู้ปกครอง หมายถึ ง การแสดงออกของพ่อแม่หรื อ
ผูป้ กครองที ได้อบรมสังสอนนักเรี ยนด้วยการกระทําและคําพูดในเรื องของความกตัญGู กตเวที
โดยทําตนเป็ นตัวอย่างให้นักเรี ยนได้เห็ นอยู่ประจําด้วยการให้ความเคารพ เชื อฟั งและคอยดู แล
เอาใจใส่ ให้ความช่วยเหลือต่อญาติผใู ้ หญ่ บุคคล และสถาบันทีทําประโยชน์ให้แก่ตนเองและส่ วนรวม
3. สั มพันธภาพภายในครอบครั ว หมายถึง ลักษณะของความสัมพันธ์ของสมาชิ กทุกคน
ในครอบครั วที มี เวลาใกล้ชิ ดสนิ ทสนม มี ก ารติ ดต่อสื อสารระหว่างกันด้วยความเข้า ใจ มี ความ
ไว้วางใจกัน มีความรักความเอื!ออาทรต่อกัน ช่วยเหลือและให้เกียรติซึงกันและกัน มีการทํากิจกรรม
ร่ ว มกัน ทั!ง ในบ้า นและนอกบ้า น มี ก ารอบรมสั งสอน ให้ ข ้อ คิ ด ข้อ เตื อ นใจในเรื องคุ ณ ธรรม
การใช้ ชี วิ ต ประจํา วัน และมี กิ จ กรรมทางศาสนาร่ ว มกัน ด้ว ยการไปวัด ฟั ง เทศน์ เ พื อส่ ง เสริ ม
ความเป็ นคนดีมีศีลธรรมให้เกิดขึ!นกับคนในครอบครัว
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการวิจยั ครั! งนี! ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเกี ยวข้องกับความกตัญGูกตเวที
เพือหาตัวแปรปั จจัยทีส่ งผลกับความกตัญGูกตเวที ของนักเรี ยนชั!นมัธยมศึกษา และผูว้ ิจยั ได้กาํ หนด
กรอบแนวคิดของการวิจยั ดังภาพประกอบ 1
ตัวแปรอิสระ
1. ปั จจัยส่ วนบุคคล
1.1 อาชีพของผูป้ กครอง
1.2 ประเภทของครอบครัว
1.3 การไปวัดทําบุญ
1.4 การรักษาศีล 5
1.5 การนังสมาธิ
2. ปั จจัยด้านครอบครัว
2.1 การปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างของผูป้ กครอง
2.2 สัมพันธภาพภายในครอบครัว

ตัวแปรตาม

ความกตัญGูกตเวทีของนักเรี ยนชั!น
มัธยมศึกษา โรงเรี ยนวัดเขาสุ กิม
- ความกตัญGูกตเวทีต่อบุคคล
- ความกตัญGูกตเวทีต่อสถาบัน

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดของการวิจยั
สมมติฐานในการวิจัย
1. นัก เรี ย นชั!น มัธ ยมศึ ก ษาที มี อ าชี พ ของผู ้ป กครองต่ า งกัน จะมี ค วามกตัญ Gู ก ตเวที
แตกต่างกัน
2. นัก เรี ย นชั!นมัธ ยมศึ ก ษาที มี ป ระเภทของครอบครั วต่ า งกันจะมี ค วามกตัญGู ก ตเวที
แตกต่างกัน
3. นักเรี ยนชั!นมัธยมศึกษาทีมีการไปวัดทําบุญต่างกันจะมีความกตัญGูกตเวทีแตกต่างกัน
4. นักเรี ยนชั!นมัธยมศึกษาทีมีการรักษาศีล 5 ต่างกันจะมีความกตัญGูกตเวทีแตกต่างกัน
5. นักเรี ยนชั!นมัธยมศึกษาทีมีการนังสมาธิ ต่างกันจะมีความกตัญGูกตเวทีแตกต่างกัน
6. นัก เรี ย นชั!นมัธ ยมศึ ก ษาที มี ก ารปฏิ บตั ิ ตนเป็ นแบบอย่า งของผูป้ กครองต่ า งกันจะมี
ความกตัญGูกตเวทีแตกต่างกัน
7. นักเรี ยนชั!นมัธยมศึกษาทีมีสัมพันธภาพภายในครอบครัวต่างกันจะมีความกตัญGูกตเวที
แตกต่างกัน

