บทที 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเกียวข้ อง
การวิจยั เรื อง ความกตัญ ูกตเวทีของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา โรงเรี ยนมัธยมวัดเขาสุ กิม
จังหวัดจันทบุรี ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเกียวข้อง โดยนําเสนอเอกสารเกียวกับ
ความกตัญ ูกตเวที ตามหัวข้อต่อไปนี
1. ความกตัญ ูกตเวที
1.1 ความหมายของความกตัญ ูกตเวที
1.2 ประเภทของความกตัญ ูกตเวที
1.3 ความสําคัญของความกตัญ ูกตเวที
1.4 การวัดจริ ยธรรมด้านความกตัญ ูกตเวที
2. ปั จจัยทีสัมพันธ์กบั ความกตัญ ูกตเวที
2.1 การปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างของผูป้ กครอง
2.2 สัมพันธภาพภายในครอบครัว
3. งานวิจยั ทีเกียวข้อง
ความกตัญ ูกตเวที
1. ความหมายของความกตัญ ูกตเวที
จากการศึกษาเอกสารทีเกี ยวข้องพบว่ามี นกั วิชาการหลาย ๆ ท่านได้ให้ความหมาย
ของคําว่า ความกตัญ ูกตเวทีไว้ดงั นี
ชม ภู มิ ภาค (2525 : 102 - 103) ได้ใ ห้ค วามหมายไว้ว่า กตัญ ู แปลว่า รู ้ คุ ณ คน
หมายความว่า ใครทําอะไรให้ก็ไม่ลืม ระลึกถึงบุญคุณได้อยูเ่ สมอ คําว่า กตเวที แปลว่า แทนคุณคน
หมายความว่า ตอบแทนบุญคุณของท่านหรื อสนองคุ ณท่าน รวมความว่า กตัญ ูกตเวที หมายความว่า
การตอบแทนผูม้ ีอุปการคุณทีท่านทําแล้ว ท่านว่าคนดีตอ้ งมีคุณธรรมข้อนีเป็ นเครื องหมาย ถ้าไม่มี
คุณธรรมข้อนีเป็ นเครื องหมายก็ยงั รู ้ไม่ได้วา่ เป็ นคนดี
พระเทพเวที (2533 : 2 - 3) ได้ให้ความหมายไว้วา่ กตัญ ูกตเวที หมายถึง ผูร้ ู ้อุปการะ
ทีท่านทําแล้วและตอบแทน แยกออกเป็ น 2 ส่ วน คือ กตัญ ูรู้คุณท่าน กตเวทีตอบแทนหรื อสนอง
คุณท่าน ความกตัญ ูโดยขอบเขตแยกเป็ น 2 ระดับ คือ กตัญ ูต่อบุคคลผูม้ ีคุณความดีหรื ออุปการะ
เป็ นส่ ว นตัว และกตัญ ู ก ตเวที ต่ อ บุ ค คลที ได้ บ ํา เพ็ ญ คุ ณ ประโยชน์ ห รื อคุ ณ ความดี เ กื อกู ล
แก่ส่วนรวม
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พระสมชาย ฐานวุฑโฒ (2533 : 62) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความกตัญ ู หมายถึ ง
การรู ้ จ ักบุ ญ คุ ณ อะไรก็ ตามที เป็ นบุ ญ หรื อ มี คุ ณ ต่ อคนแล้ว ก็ ต ามระลึ ก นึ ก ถึ ง ด้วยความซาบซึ ง
ไม่ลืมเลย
เสถี ย รพงษ์ วรรณปก (2534 : 123) ได้ใ ห้ ค วามหมายไว้ว่า กตัญ ู คื อ ความรู ้
หรื อตระหนักในคุณค่าของความดีทีคนอืน (หรื อสิ งอืน) มีต่อตน เป็ นความรู ้สึกภายในจิตใจ กตเวที
คือการประกาศให้คนอื นรู ้ ว่า คนอื น สิ งอื นมี บุญคุ ณต่อตน ซึ งเราแปลกันทัวไปว่า “การตอบแทน
บุญคุณ”
พระธรรมโกศาจารย์ (2536 : 2) ได้ให้ความหมายไว้ว่า กตัญ ุ ตา หมายถึ ง ความรู ้
และยอมรั บ รู ้ ใ นบุ ญคุ ณ ของผูอ้ ื นที มี อ ยู่เหนื อตน กตเวทิ ตา หมายถึ ง การพยายามทํา ตอบแทน
บุญคุ ณนัน ๆ กตัญ ูกตเวทิตา หมายถึ ง ความรู ้ บุญคุ ณท่านแล้วทําตอบแทนให้ปรากฏ เป็ นธรรม
ประคองโลกให้เป็ นอยูไ่ ด้และอยูด่ ว้ ยความสงบสุ ข
พระพุ ทธวรญาณ (2532 : 203 ; อ้า งถึ ง ใน อํา นวย จันเงิ น. 2537 : 53) ได้ใ ห้
ความหมายไว้ว่า ความกตัญ ู คือ ความรู ้อุปการะทีคนอืนทําแล้ว ความกตเวที คือ การตอบแทน
อุ ปการะนัน คําว่า อุ ป การะ หมายถึ ง การช่ วยเหลื อด้วยบริ สุ ทธิN ใจ คื อตังใจช่ วยจริ ง ๆ มิ ไ ด้
มุ่งผลตอบแทนประการใด จัดเป็ น “ความดี ทีสู งสุ ด” ของคนทังหลาย เพราะทําให้คนและสังคม
อยูไ่ ด้ดว้ ยดี
พิสิฐ เจริ ญสุ ข (2542 : 108, 110) ได้ให้ความหมายไว้ว่า กตัญ ู แปลว่าเห็ นคุ ณท่าน
คือ เห็นด้วยปั ญญา กตเวที แปลว่าประกาศคุณท่าน หมายความว่า ทําให้ผอู ้ ืนรู ้ วา่ ท่านมีคุณแก่เรา
อย่างไรมากน้อยเพียงไร การประกาศคุ ณท่านนันไม่ใช่ ความหมายว่าเราจะยกย่อง สรรเสริ ญท่าน
ด้วยคํา พูดหรื อด้วยการเขี ย นเป็ นตัวหนัง สื อ แท้ที จริ ง แล้ว การประกาศคุ ณ ท่ า นนันจะต้องอยู่ที
การปฏิบตั ิตวั ของเราเองคือ จะต้องทําตัวของเราให้เป็ นคนตามทีท่านมุ่งหมาย
สมภพ ชี วรัฐพัฒน์ (2542 : 167) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความกตัญ ูกตเวที หมายถึ ง
ความรู ้ และการยอมรับรู ้ ในบุญคุณของบุคคล สัตว์ สิ งของ และธรรมชาติสิงแวดล้อมทีมีต่อตัวเรา
ทังทางตรงและทางอ้อม และพยายามกระทําตอบด้วยการทดแทนพระคุ ณ ช่ วยเหลื อ อุปการะ ยกย่อง
บํารุ งรักษาให้คงอยูเ่ พือความสงบสุ ขของสังคมและเพือความสมดุลทางธรรมชาติ
จากความหมายที นัก วิ ช าการหลายท่ า นกล่ า วไว้ สรุ ป ได้ว่า ความกตัญ ู ก ตเวที
หมายถึ ง ความรู ้ สึ ก สํ า นึ ก ในบุ ญ คุ ณ และการแสดงพฤติ ก รรมการตอบแทนพระคุ ณ ต่ อ บุ ค คล
หรื อสถาบันทีทําประโยชน์หรื อความดี ต่อตนเอง โดยการตอบแทนนันไม่จาํ เป็ นต้องเป็ นสิ งของ
อาจเป็ นการกระทําหรื อคําพูดก็ได้ แต่จะต้องอยูบ่ นหลักพืนฐานของความถูกต้องดีงาม
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2. ประเภทของความกตัญ ูกตเวที
พระสมชาย ฐานวุฑฺ โฒ (2533 : 62 - 64) ได้แบ่ งประเภทของความกตัญ ู กตเวที
เป็ น 5 ประการ ดังนี
2.1 กตัญ ู กตเวที ต่อบุ คคล คื อ ใครก็ตามที เคยมี พ ระคุ ณต่อเรา ไม่ว่า จะมากน้อย
เพียงใดจะต้องกตัญ ูรู้คุณท่าน ติดตามระลึกถึงเสมอด้วยความซาบซึ ง พยายามหาโอกาสตอบแทน
คุณท่านให้ได้ โดยเฉพาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระมหากษัตริ ย ์ หรื อผูป้ กครองทีทรงทศพิธราชธรรม
พระสงฆ์ บิดา มารดา ครู อุปัชฌาย์ อาจารย์ จะต้องระลึกนึกถึงพระคุณของท่านให้จงหนัก
2.2 กตัญ ู ก ตเวที ต่อสั ตว์ คื อ สัตว์ทีมี คุณ ต่อเรา เช่ น ช้าง ม้า วัว ควาย จะต้องใช้
ด้วยความกรุ ณาปราณี ไม่เฆียนตีจนเกินเหตุ อย่าใช้งานหนักจนเป็ นการทรมาน และเลียงดูให้อาหาร
อย่าให้อดอยาก ให้ได้กินได้นอนได้พกั ผ่อนตามเวลา
2.3 กตัญ ูกตเวทีต่อสิ งของ คือ ของสิ งใดก็ตามทีมี คุณต่อเรา เช่ น หนังสื อธรรมะ
หนังสื อเรี ยน สถานศึกษา วัด ต้นไม้ ป่ าไม้ วัสดุ อุปกรณ์ทีใช้ในการหาเลียงชี พ ฯลฯ จะต้องปฏิบตั ิ
ต่อสิ งเหล่านีให้ดี ไม่ลบหลู่ดูแคลน ไม่ทาํ ลาย
2.4 ความกตัญ ู กตเวที ต่อบุ ญ คื อ รู ้ ว่าคนเราเกิ ดมามี อายุยืนยาว ร่ า งกายแข็งแรง
ผิวพรรณดี สติปัญญาเฉลี ยวฉลาด มีความสุ ขความเจริ ญ มีความเจริ ญก้าวหน้า มีทรัพย์สมบัติมาก
ก็เนืองมาจากผลของบุญ จะไปสวรรค์กระทังไปพระนิ พพานได้ก็ดว้ ยบุญ กล่าวได้วา่ ทุกอย่างสําเร็ จ
ได้ด้วยบุ ญ ทังบุ ญเก่ าที ได้ส ะสมมาดี แล้วและบุ ญใหม่ ที เพีย รสร้ างขึ นประกอบกัน จึ ง มี ค วามรู ้
บุ ญ คุ ณ ของบุ ญ มี ค วามอ่ อ นน้ อ มในตัว ไม่ ดู ถู ก บุ ญ ตามระลึ ก ถึ ง บุ ญ เก่ า ให้ จิ ต ใจชุ่ ม ชื นและ
ไม่ประมาทในการสร้างบุญใหม่ให้ยงิ ๆ ขึนไป
2.5 ความกตัญ ูกตเวทีต่อตนเอง คือ รู ้วา่ ร่ างกายของเรานีเป็ นอุปกรณ์สําคัญทีเราจะ
ได้อาศัยใช้ในการทําความดี ใช้ในการสร้างบุญกุศลนานาประการเพือความสุ ขความเจริ ญก้าวหน้า
แก่ตนเองต่อไป จึงทะนุถนอมดูแลรักษาร่ างกายสุ ขภาพให้ดี ไม่ทาํ ลายด้วยการกินเหล้า เสพสิ งเสพติด
เทียวเตร่ ดึก ๆ ดื น ๆ และไม่นาํ ร่ างกายนี ไปประกอบความชัว เช่น ฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ เจ้าชู ้ อันเป็ น
การทําลายตนเอง
พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ) (2536 : 2 - 12) ได้กล่าวถึงสิ งทีมีบุญคุณ ดังนี
2.1 บิ ด ามารดา เพราะทุ ก คนไม่ ไ ด้เ กิ ด จากโพรงไม้ แต่ เ กิ ด มาจากโพรงเล็ ก ๆ
ในครรภ์มารดาด้วยความร่ วมมือของบิดา และเจริ ญเติบโตขึนมาบนความเสี ยสละของบิดามารดา
อีกทังบิดามารดายังเป็ นเครื องให้ชีวิต ให้วิชาความรู ้ ให้การอบรมอุปนิ สัยทีดี ดังนันเราควรตอบแทน
โดยการดูแลเอาใจใส่ ท่านให้มีความสุ ขสบายแก่ท่านตามสมควรแก่ฐานะ
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2.2 ครู อ าจารย์ เพราะท่ า นได้ป ระสิ ท ธิN ประสาทวิ ช าความรู ้ ใ ห้ เ รา และยัง เป็ น
เครื องยึดเหนี ยวใจของศิ ษ ย์ใ ห้ล ะเว้นจากการกระทํา ในสิ งที ไม่ค วรทํา ได้ทุก คราวที ระลึ กถึ งว่า
ครู อาจารย์ ได้เคยขอร้องและพรําสอนเราอย่างไร ว่าสิ งใดควรทําหรื อไม่ควรทํา
2.3 สั ตว์พาหนะ ได้ แก่ วัว ควาย มี บุ ญคุ ณต่ อเรา ถ้ าเรารู ้ จ ัก ตอบแทนแม้กระทัง
วัวควายแล้ว เราก็คงจะไม่เบียดเบียนเพือนมนุษย์ดว้ ยกันเอง ทําให้บา้ นเมืองมีแต่ความสงบสุ ข
2.4 สิ งแวดล้อม ได้แก่ ป่ าไม้ ทุ่ งนา ห้วยหนอง คลอง ลําธาร ถนน และสิ งสาธารณะ
ถ้ า มี ค วามสํ า นึ ก ในบุ ญ คุ ณ ของสิ งเหล่ า นี เราจะไม่ ท ํา ลายและยัง ช่ ว ยรั ก ษาอี ก ด้ ว ย ทํา ให้
สภาพแวดล้อมของเราคงอยูต่ ลอดไป
2.5 ศัตรู และอุปสรรคต่าง ๆ เนืองจากศัตรู ทาํ ให้คนกตัญ ูมีความฉลาดและก้าวหน้า
เพราะช่วยทําให้เรามีคุณธรรมสู งขึน มีความอดทนอดกลันและเสี ยสละ หรื อผูท้ ีอิจฉาริ ษยาทําให้เรา
เป็ นคนหนักแน่ นมันคงและมีความเมตตากรุ ณา หรื ออุปสรรคทังหลายทําให้เรามีปัญญาเข้าใจโลก
ถูกต้องตามทีเป็ นจริ งทําให้เราอยู่บนโลกต่อไปด้วยความสุ ข เพราะถ้าเราไม่รู้จกั บุญคุ ณของศัตรู
และอุปสรรคต่าง ๆ แล้วเราอาจจะต้องล่มจมเพราะมัวแต่ริษยาตอบ เอะอะโวยวายทําอะไรผิดพลาด
ไปหมด แต่ถา้ เรารู ้คุณของสิ งเหล่านีแล้ว โลกย่อมเกิดความสงบสุ ข เพราะทําให้เรากลายเป็ นมนุ ษย์
ทีดี เป็ นคนใจกว้าง ให้อภัย ทําให้เกิดสิ งดีเกิดขึนกับเรา
พระพุทธวรญาณ (สัมภาษณ์ . 2533 ; อ้างถึ งใน อํานวย จันเงิ น. 2537 : 150 - 151)
ได้กล่าวถึงผูท้ ีต้องแสดงความกตัญ ูกตเวที ดังนี
2.1 มารดาบิดา โดยมีพฤติกรรมทีแสดงถึงความกตัญ ูกตเวที คือ
2.1.1 ท่านเลียงเรามาแล้วเลียงท่านตอบ
2.1.2 ทําการงานหรื อธุ รกิจของท่าน
2.1.3 ดํารงวงศ์ตระกูลให้มนคง
ั โดยการพยายามทําตนให้เป็ นอภิชาตบุตร
2.1.4 ประพฤติ ตนให้เป็ นคนควรรั บทรั พย์มรดก และปกครองรั กษาทรั พย์มรดก
ไว้ให้ดี
2.1.5 เมือท่านล่วงลับไปแล้วทําบุญอุทิศไปให้
2.2 ครู อาจารย์ โดยมีพฤติกรรมทีแสดงถึงความกตัญ ูกตเวที คือ
2.2.1 แสดงความเคารพต่อท่านตามธรรมเนียมและประเพณี นิยม
2.2.2 เอาใจใส่ ในธุ รกิจของท่านดุจยืนคอยรับใช้อยูใ่ นทีใกล้เสมอ
2.2.3 เชือฟังคําสังสอนของท่าน
2.2.4 อุปฐากบํารุ งท่าน
2.2.5 เรี ยนศิลปวิทยาด้วยความเคารพ
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2.3 ผูป้ กครอง ผูบ้ งั คับบัญชา โดยมีพฤติกรรมทีแสดงถึงความกตัญ ูกตเวที คือ
2.3.1 แสดงความอ่อนน้อมต่อท่าน
2.3.2 มีความจงรักภักดีในท่าน
2.3.3 มีความเชือมันในท่านและเดินตามแนวทางของท่าน
2.3.4 ไม่ยกตนเสมอท่าน
2.4 สถานทีทีมีพระคุณ (บ้านเกิด/โรงเรี ยน/ทีเคยเรี ยน/วัดทีเคยบวช) โดยมีพฤติกรรม
ทีแสดงถึ งความกตัญ ูกตเวที คือ ต้องระลึกถึงบ้านเกิด โรงเรี ยนทีเคยเรี ยน และวัดทีเคยบวชเรี ยน
ด้วยความสนใจเป็ นประจํา และหาโอกาสทีจะสนองคุ ณโดยการอุ ปถัมภ์บาํ รุ งให้เจริ ญตามกําลัง
ความสามารถให้จงได้
2.5 สถาบันทีมีพระคุ ณ (ชาติ/ศาสนา/พระมหากษัตริ ย)์ โดยมีพฤติกรรมทีแสดงถึ ง
ความกตัญ ูกตเวที คือ รักชาติ รักศาสนา รักพระมหากษัตริ ย ์ โดยเลือมใส ผูกพัน เพือความอยูร่ อด
ของชาติ เพือความอยูร่ อดของศาสนา และเพือความมันคงของราชบัลลังก์
ไสว มาลาทอง (2542 : 79) กล่าวว่า บุ ตรธิ ดาทีดี ย่อมมีความกตัญ ูกตเวที ต่อบิดา
มารดาของตน ศิ ษ ย์ที ดี ย่ อ มมี ค วามกตัญ ู ก ตเวที รู้ คุ ณ ครู อ าจารย์ และทํา การตอบแทนด้ว ย
ความเคารพ ประชาชนพลเมื อ งที ดี ย่ อ มมี ค วามกตัญ ู ก ตเวที ต่ อ พระมหากษัต ริ ย ์ที ปกครอง
ประเทศชาติ โ ดยธรรมเพื อให้ เ กิ ด ความสงบสุ ข ต่ อ ประสพนิ ก รทัวไป พุ ท ธบริ ษัท ทัง 4 ที ดี
ย่อ มจะต้องมี ค วามกตัญ ู ก ตเวที ต่ อ พระพุ ท ธเจ้า ผูท้ รงพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ในการสั งสอนให้
พุทธบริ ษทั รู ้จกั บาปบุญ คุณโทษ ประโยชน์ และสิ งทีไม่เป็ นประโยชน์ สิ งทีควรทําและไม่ควรทํา
ให้รู้จกั รับผิดชอบชัวดี สามารถทําตนให้พน้ จากความทุกข์ยากลําบากได้
สมภพ ชีวรัฐพัฒน์ (2542 : 168 - 199) ได้แบ่งสิ งทีควรกตัญ ูเป็ น 6 ประการ ดังนี
2.1 กตัญ ู ต่อบุ ค คล ได้แก่ พระพุ ทธเจ้า บิ ดามารดา ครู อาจารย์ และบุ คคลอื น ๆ
ทีมีพระคุณต่อเรา ไม่วา่ มากหรื อน้อยต้องติดตามระลึ กถึ งพระคุ ณด้วยความซาบซึ งและหาโอกาส
ตอบแทนพระคุณ
2.2 กตัญ ูต่อสัตว์ สัตว์ทีมีพระคุณต่อเรา เช่น ช้าง ม้า วัว ควาย ใช้เป็ นสัตว์พาหนะ
ใช้แรงงาน ต้องกระทําต่อสัตว์ดว้ ยความเมตตาปราณี ไม่ทรมานปล่ อยให้อดอาหารอดนํา เลี ยงดู
อย่างดีให้พกั ผ่อน ไม่ใช้งานตรากตรําจนเกินไป ไม่ควรฆ่าสัตว์ทีเคยมีพระคุณต่อเรา
2.3 กตัญ ู ต่ อสิ งของ เช่ น รถยนต์ หนัง สื อแบบเรี ย น บ้า น วัด ต้นไม้ ฯลฯ ต้อ ง
ปฏิบตั ิต่อสิ งของเหล่านันด้วยความเคารพ ไม่ดูถูกดูแคลน ไม่ทาํ ลาย ถนอมใช้ดว้ ยความประหยัด
2.4 กตัญ ูต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์ สถาบันทังสามมีความสําคัญต่อ
ความอยู่รอดของคนในชาติ ความเป็ นเอกราช ปกครองให้ป ระชาชนอยู่เย็นเป็ นสุ ข มี แผ่นดิ น
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ถินอาศัย เพราะอํานาจบารมีของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์ ดังนันควรแสดงความเคารพ
รู ้ คุ ณ ชาติ ศาสนา พระมหากษัต ริ ย ์ ตอบแทนด้ว ยการปฏิ บ ัติ ต นเป็ นพลเมื อ งดี รู ้ จ ัก เสี ย สละ
ผลประโยชน์ส่วนตนเพือประโยชน์ส่วนรวม ฯลฯ
2.5 กตัญ ูต่อตนเอง รู ้จกั คุณค่าของร่ างกาย ซึ งเป็ นอุปกรณ์ทีสําคัญในการปฏิบตั ิธรรม
เพือพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรมและบรรลุธรรมขันสู ง ใช้ประโยชน์ร่างกายนี สะสมความดี ละทิง
ความชัว คนทีเกิดมาเป็ นมนุ ษย์มีวาสนาเป็ นผูม้ ีโชค เพราะไม่มีสัตว์ประเภทใดทีสามารถปฏิบตั ิธรรม
ประพฤติพรหมจรรย์ได้ดีเท่ากับมนุษย์
2.6 กตัญ ู ต่ อธรรม อัน ได้ แก่ รู ้ คุ ณ ค่ า ของปรมัต ถธรรม สภาวธรรม ธรรมชาติ
สิ งแวดล้อม หลักคําสอนของพระพุทธเจ้า การตอบแทนพระคุณของสภาพสิ งแวดล้อม เช่ น ทําให้
นําสะอาด อากาศบริ สุทธิN ไม่ควรทิงของเสี ยลงสู่ แหล่งนํา อนุรักษ์ป่าธรรมชาติ และทดแทนพระคุณ
ของพระพุทธเจ้าโดยการประพฤติธรรมตลอดชีวติ เป็ นต้น
บุคคลและสิ งทีควรแสดงความกตัญ ูกตเวที (มงคลข้อที 25 ความกตัญ ู. ออนไลน์.
2546) ได้แก่
2.1 พระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนามีพระคุณยิงใหญ่ต่อชาวพุทธ ชาวพุทธจะต้อง
ทํา ความเข้า ใจในพระพุ ท ธ พระธรรม พระสงฆ์ ให้ รู้ คุ ณ ค่ า ของพระศาสนา ประพฤติ ป ฏิ บ ัติ
ตาม แนวพระพุทธธรรม ไม่ควรทําลายลบล้างและลบหลู่พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ โดยเฉพาะ
ชาวพุทธ ควรทําหน้าทีชาวพุทธให้ครบ 5 ข้อ ได้แก่
2.1.1 เรี ยนพระธรรม พระวินยั
2.1.2 ปฏิบตั ิดีตามพระธรรมวินยั
2.1.3 สื บสอนพระธรรมวินยั ให้ผอู ้ ืน
2.1.4 อุปถัมภ์บาํ รุ งพระพุทธศาสนา
2.1.5 ป้ องกันภัยของพระพุทธศาสนา
2.2 ประเทศชาติ ของเราเป็ นปฏิ รูปเทส เหมาะทีจะทําให้ชีวิตเจริ ญก้าวหน้าในทุกด้าน
เช่ น ไม่ มี ส งคราม ไม่ มี ก ารก่ อ การร้ า ย ไม่ วุ่ น วายรุ นแรง อุ ด มสมบู ร ณ์ ด้ ว ยอาหารและ
ทรัพยากรธรรมชาติ มีพระพุทธศาสนาจรรโลงใจให้มีเมตตาสามัคคี มีอิสระ เสรี ภาพ จึงควรปฏิบตั ิ
ดังนี
2.2.1 เราต้องช่วยกันรักษาประเทศชาติวฒั นธรรมไทย
2.2.2 เสี ยสละเพือประโยชน์ของชาติและประชาชน
2.2.3 ป้ องกันภัยให้ชาติ
2.2.4 รักษากฎหมาย
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2.2.5 เสี ยภาษี
2.2.6 เลือกคนดีมีความสามารถมาปกครองชาติไทย
2.2.7 ประพฤติตนให้เป็ นพลเมืองดีเสริ มศักดิNศรี แก่ชาติ
2.3 บรรพบุ รุ ษชาติ ไ ทยที เตรี ยมปั จจั ย แห่ ง ความสุ ขไว้ ใ ห้ เ ราพร้ อ ม คื อ อดี ต
พระมหากษัตริ ยแ์ ละพระมหากษัตริ ยป์ ั จจุบนั จึงควรปฏิบตั ิดงั นี
2.3.1 เราต้องบูชาสักการะรําลึกถึงพระมหากรุ ณาธิ คุณ
2.3.2 เราต้องปฏิบตั ิตามรอยพระยุคลบาท
2.3.3 เราต้องหวงแหนรักษาสมบัติของบรรพบุรุษ
2.3.4 เราต้องรักษาพระพุทธศาสนาทีพระองค์ทรงเคารพ
2.3.5 เราต้องไม่ขายชาติไทยแก่คนต่างชาติ
2.3.6 เราต้องไม่ทาํ ลายสาธารณะสมบัติของชาติ
2.3.7 เราต้องกล้าหาญรักษาชาติศาสนาเช่นเดียวกับพระองค์
2.4 บิ ด า มารดา ครู อาจารย์ มี พ ระคุ ณ อย่า งยิ งใหญ่ เพราะท่ า นให้ ชี วิ ต ร่ า งกาย
ให้ดวงตา ดวงปั ญญาแก่ เรา เราต้องทําหน้าที ของบุ ตรและศิ ษย์ทีดี โดยการแสดงคารวะนับ ถื อ
เทิดทูน เชื อฟั งปฏิ บตั ิตามคําสอนของท่าน ช่ วยทํากิ จของท่าน ดูแลเลี ยงท่านตอบแทน ทําให้ท่านเป็ น
สุ ขกายใจ ไม่ แสดงอาการรั ง เกี ย จหรื อก้า วร้ า ว รั ก ษาชื อเสี ย งเกี ย รติ ย ศของท่ า นโดยเป็ นลู ก ที ดี
เป็ นศิษย์ทีดีตลอดไป ไม่ให้ใครนินทาด่าว่าไอ้ลูกพ่อแม่ไม่ได้สังสอน ไอ้ลูกศิษย์นอกครู
2.5 ผู ้หวัง ดี ผู ้มี นําใจ ผู ้ท ํา สิ งที เป็ นประโยชน์ ส าธารณะแก่ ส่ วนรวม ผู ้เ ป็ นคนดี
มี จริ ยธรรม นํา สั ง คมให้ ส งบเรี ย บร้ อ ยน่ า อยู่ เป็ นบุ ค คลที ควรได้รั บ การสดุ ดี ไม่ ค วรมองข้า ม
แม้ท่านเหล่ านันจะไม่ใกล้ชิดกับเรา เราไม่รู้จกั เป็ นการส่ วนตัว ทังนี เพราะว่าคนดี เป็ นศรี ของชาติ
ศาสนา คนดี มีปั ญญาทําให้ส่ วนรวมมี หน้ามี ตา มี ชือเสี ยง มี ความสงบสุ ข เรามี ความสงบสุ ขได้
ก็ เ พราะสั ง คมของเราเต็ ม ไปด้ว ยคนดี มี ธ รรม เพราะฉะนันเราต้องกตัญ ู ต่ อ ท่ า น มี กิ จ การใด
พอจะช่วยเหลือกันได้เราต้องช่วยเหลือท่าน และไม่ลบหลู่คนดี
สําลี รักสุ ทธี (2546 : 115 - 118) ได้กล่าวถึงสิ งทีควรแสดงความกตัญ ู คือ
2.1 กตัญ ู บุคคล คําว่า “บุ คคล” หมายถึ งคนทุ กระดับ นับตังแต่สามัญชนจนถึ ง
อริ ยชน คนชันสู งระดับยอดมนุษย์คือผูน้ าํ ของศาสนาต่าง ๆ ซึ งบุคคลสามารถแยกออกไปได้ดงั นี
2.1.1 พระพุ ท ธเจ้า และพระศาสดาของทุ ก ศาสนา ถื อ เป็ นบุ พ การี ข องผูค้ น
ทังโลกทีคนทัวไปควรแสดงความกตัญ ูต่อพระองค์ หากเราท่านได้ศึกษาประวัติการดําเนิ นชี วิต
กิจกรรม จริ ยวัตรของพระองค์แล้วเราจะแสดงความกตัญ ูอย่างไม่ตะขิดตะขวงใจ เพราะพระพุทธองค์
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และพระศาสดาทุ กพระองค์ได้ทรงทุ่มเท เสี ยสละพระกําลังสติปัญญาด้วยพระวิริยอุตสาหะเพือ
ความสงบสุ ขแห่งมวลมนุษย์ชาติอย่างแท้จริ ง ควรแท้ทีเราท่านจะแสดงความกตัญ ูต่อท่านดังกล่าว
2.1.2 พระอริ ยสงฆ์อริ ยสาวก นักบวชทุกศาสนาทีปฏิบตั ิดีปฏิบตั ิชอบ ถือได้ว่า
เป็ นสุ ปฏิปันโน มีอยูเ่ ป็ นจํานวนมากทีทุ่มเทอุทิศเวลา ชี วิต สติปัญญา ความรู ้ ความสามารถ ความสุ ข
ส่ วนตัวเพื อคนอื น เช่ น พระอริ ยสงฆ์ม ากมายที เป็ นสุ ป ฏิ ปั นโนในสัง คมไทย และนักบวชของ
ศาสนาอื นก็ เช่ นกัน พวกเราปุ ถุช นคนธรรมดาควรให้ความเคารพ แสดงความกตัญ ู ต่อบุ ค คล
ดังกล่าวอย่างจริ งใจ
2.1.3 พระมหากษัต ริ ย ์ทุ ก พระองค์ท รงเป็ นผูเ้ สี ย สละทุ่ ม เทพระวรกายเพื อ
ความสุ ขร่ มเย็ น ของอาณาประชาราษฎร์ หากเราท่ า นได้ ศึ ก ษาถึ ง พระราชกรณี ย กิ จ ของ
พระมหากษัตริ ย ์ ทุกพระองค์ จะเห็ นได้ว่าแต่ละพระองค์ทรงห่ วงใย เอ็นดู เมตตาต่อพสกนิ กร
ของแผ่นดิ นอย่างยิง แม้หนทางจะทุรกันดารยุ่งยากเพียงใด พระองค์ก็ไม่ทรงหวาดหวันเสด็จไป
เยียมเยือนให้กาํ ลังใจ แก่ประชาชนอย่างทัวถึ ง สมควรทีพสกนิ กรจะให้ความกตัญ ูต่อพระองค์
ด้วยการปฏิบตั ิตน เป็ นพลเมืองดี
2.1.4 พ่อ แม่ ได้เ ป็ นบุ พ การี ข องลู ก เพราะพ่ อแม่ เ ป็ นผูใ้ ห้ ผูเ้ สี ย สละทํา งาน
ทุกอย่างเพือลู กมาก่อน ลู ก ๆ ทุกคนควรแสดงความกตัญ ู ต่อพ่อแม่ดว้ ยการปฏิ บตั ิ ตนเป็ นคนดี
ทํา ตามคํา สั งสอนของพ่ อ แม่ ไม่ เ ป็ นลู ก เนรคุ ณ อกตัญ ู หรื อ ลู ก ทรพี ค อยล้า งผลาญพ่ อ แม่
คนเป็ นพ่อแม่ท่านไม่หวังอะไรจากลูกมากมาย นอกจากการให้ลูกเป็ นคนดี อยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุ ขก็เพียงพอแล้ว ไม่มีพอ่ แม่คนใดอยากเห็นลูกเป็ นคนชัว
2.1.5 ครู บ าอาจารย์ ถื อว่า เป็ นผูใ้ ห้เช่ นกัน ท่ านให้วิชาความรู ้ ให้แนวทาง
การดํา เนิ นชี วิต ให้ค าํ แนะนํา ที ถู ก ต้องดี ง ามแก่ ลู ก ศิ ษ ย์ ครู อาจารย์จึงได้ชื อว่า เป็ นปู ช นี ย บุ ค คล
พวกเราท่านทังหลายจึงควรแสดงความกตัญ ูต่อครู บาอาจารย์ดว้ ยการปฏิบตั ิตามคําสอนของท่าน
นําชือเสี ยงมาให้ท่าน
2.1.6 กัล ยาณมิ ต ร ทุ ก คนเกิ ด มาย่ อ มมี มิ ต รมี เ พื อนสหายคอยให้ ค ํา แนะนํา
ให้ป รึ ก ษาและเป็ นที พึ งยามมี ปั ญหา คนเราหากมี มิ ตรดี ส หายดี ย่อมนํา พาเราไปสู่ ท างที ถู ก ต้อง
ทีดีงามตามลักษณะของกัลยาณมิตรดีดงั นี
1) มิ ต รมี อุ ป การะ คื อ มิ ต รที ช่ ว ยปกป้ องเพื อนไม่ ใ ห้ เ พื อนตกไป
ในทีประมาท เมือมีภยั ก็เป็ นทีพึงได้ เมือมีธุระคราวจําเป็ น ๆ ก็ช่วยจ่ายทรัพย์ให้เกินกว่าทีออกปาก
2) มิตรร่ วมทุกข์ร่วมสุ ข คือมิตรทีพูดความจริ งแก่เพือน แม้จะเป็ นความลับ
ก็เปิ ดเผยให้เพือนทราบ แต่ช่วยปกปิ ดความลับของเพือนไม่ให้แพร่ งพราย ไม่ละทิงเมือเจอปั ญหา
แม้ชีวติ ก็อาจสละแทนได้ หรื อเรี ยกว่ามิตรร่ วมเป็ นร่ วมตายก็ได้
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3) มิ ตรมี ค วามรั ก ใคร่ คื อมิ ต รที เรามี สุ ข ก็ สุ ข ด้วย เมื อทุ ก ข์ก็ ทุ ก ข์ด้ว ย
ช่วยโต้เถียงคนทีพูดติเตียน รับรองคนทีพูดสรรเสริ ญ
2.2 กตัญ ูต่อสัตว์ สัตว์ทุกชนิ ดหากเราไตร่ ตรองให้ดีจะเห็นว่าเป็ นประโยชน์ต่อเรา
ทังนันไม่ทางตรงก็ทางอ้อม นอกจากสัตว์จะเป็ นอาหารแก่มนุ ษย์ (สําหรับผูก้ ินเนื อสัตว์เป็ นอาหาร)
แล้วยังนําไปใช้งานได้อีกด้วย เช่ น ช้าง ม้า วัว ควาย เป็ นต้น และสัตว์หลายจําพวกยังช่ วยอนุ รักษ์
รักษาสภาพแวดล้อมให้ดีด้วย เช่ น แมลงผึงช่ วยผสมเกสร งู ช่วยกําจัดหนู เป็ นต้น เราควรกตัญ ู
ต่อสัตว์ ด้วยการไม่ฆ่าไม่ทาํ ลายเพือความสนุ กสนาน เพือการกีฬาหรื อไม่ฆ่าไม่กินเลยยิงดี เพราะมี
หลายคนทีปฏิบตั ิธรรมด้วยการไม่กินเนือสัตว์เป็ นจํานวนมาก
2.3 กตัญ ู ต่ อ สิ งของ สิ งของหรื อ สถานที ที มี อ ยู่ เ ป็ นจํา นวนมากเราควรแสดง
ความกตัญ ูกตเวที เช่ น โรงเรี ยน วัด ศาลาการเปรี ยญ โบสถ์วิหาร ห้องสมุด ป่ าไม้ ลําธาร ภูเขา
เป็ นต้น สิ งของดังกล่าวมีประโยชน์ต่อมวลมนุษย์อย่างมหาศาล เราควรมีความกตัญ ูกตเวทีต่อสิ งนี
ด้วยการไม่ทาํ ลายไม่สร้างความเสี ยหายต่อสถานทีนัน ๆ
2.4 กตัญ ู ต่อบุ ญ บุ ญกุศลถื อเป็ นอานิ สงส์ ทีส่ งให้เรามาพบแต่ความสุ ขมี ร่างกาย
ครบส่ วนสมประกอบก็เป็ นเพราะเราได้สะสมบุญมานันเอง เราควรมีความกตัญ ู ต่อบุญทีทําไว้
และควรสะสมบุ ญให้มากขึ น อย่าประมาทว่าบุ ญนันทํานิ ดหน่ อยเล็กน้อยไม่ เกิ ดประโยชน์ อะไร
อันทีจริ งแล้วบุญจะค่อย ๆ สะสมจากน้อยไปหาใหญ่ การทําบุญจะต้องใจเย็น สะสมบุญไปทีละน้อย
ก็จะมีความสุ ขไปเอง ดังพุทธพจน์ทีว่า “สุ ขโข ปุญญสสอุจจโย” การสะสมซึ งบุญนําสุ ขมาให้
2.5 กตัญ ู ต่อตนเอง คื อให้รู้จกั ว่าเรานันได้อาศัยร่ างกายตนเอง ทํากิ จกรรมต่ าง ๆ
ไม่วา่ จะเดิน ยืน นัง นอน ดืม กิน ขับถ่าย ร้องไห้ หัวเราะ เราต้องอาศัยร่ างกาย ของเราทังสิ น ดังนัน
เราควรกตัญ ูต่อตนเองไม่ทาํ ลายทําร้ ายนําพิษภัยมาสู่ ตนเอง คนเราทุ กวันนี นับวันแต่จะทําลาย
ตนเองลงไปทุกขณะ เช่นการดืมสุ รายาเมา เสพสิ งเสพติดต่าง ๆ รับประทานอาหารทีไม่มีประโยชน์บา้ ง
เหล่ านี คื อการทําลายตัวเองลงไปที ละน้อย ๆ ที เรี ยกว่าตายผ่อนส่ ง เพือเป็ นการกตัญ ู ต่อตนเอง
จึงควรระมัดระวังในเรื องการดื มกิ น ใช้แรงกายอย่างระมัดระวังไม่หักโหมออกแรงหนักเกิ นไป
เพราะไม่เช่นนันจะกลายเป็ นการทรมานตนเองไป
จากที กล่ า วมาสรุ ปได้ว่ า สิ งที ควรแสดงความกตัญ ู ก ตเวที มี 8 ประการ คื อ
กตัญ ู กตเวที ต่อบุ คคล กตัญ ู กตเวที ต่อสถาบัน กตัญ ู กตเวที ต่อสิ งของ กตัญ ู กตเวที ต่อสัตว์
กตัญ ู ก ตเวที ต่อธรรม กตัญ ู ก ตเวที ต่อบุ ญ กตัญ ู กตเวที ต่อศัตรู และกตัญ ู กตเวที ต่อตนเอง
แต่ในการวิจยั ครังนี ผูว้ จิ ยั จะศึกษาความกตัญ ูกตเวทีของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา โรงเรี ยนวัดเขาสุ กิม
จังหวัดจันทบุรี โดยแบ่งความกตัญ ูกตเวทีเป็ น 2 ด้าน ได้แก่ ความกตัญ ูกตเวทีดา้ นบุคคล และ
ความกตัญ ูกตเวทีดา้ นสถาบัน เนื องจากเห็ นว่าบุคคลและสถาบันนันเป็ นสิ งทีอยู่ใกล้ตวั นักเรี ยน
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ซึ งนักเรี ยนสามารถนึ กภาพหรื อเห็นภาพได้ชดั เจนว่าตนเองได้รับประโยชน์จากบุคคลหรื อสถาบัน
เหล่านี อย่างไร เพือให้นกั เรี ยนสามารถคาดการณ์พฤติกรรมหรื อมีการแสดงพฤติกรรมของตนเอง
ต่อบุ ค คลและสถาบันได้อย่างแท้จริ ง ซึ งความกตัญ ู ก ตเวที ด้านบุ คคล หมายถึ ง พ่อแม่ พีน้อง
ผู ้ป กครอง ผู ้อ าวุ โ ส ครู อ าจารย์ เพื อน บุ ค คลคนในสั ง คม เป็ นต้น และความกตัญ ู ก ตเวที
ด้านสถาบัน หมายถึง โรงเรี ยน ครอบครัว ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์ ซึ งในการวิจยั ครังนี จะวัด
ความกตัญ ูกตเวทีต่อสิ งทีควรแสดงความกตัญ ูกตเวที 2 ประเภท
2.1 ความกตัญ ู ก ตเวที ต่ อ บุ ค คล หมายถึ ง ความรู ้ คุ ณ และการแสดงพฤติ ก รรม
การตอบแทนพระคุ ณต่อพ่อแม่ พีน้อง ผูป้ กครอง ผูอ้ าวุโส ครู อาจารย์ เพือน และบุ คคลในสังคม
ทีทําประโยชน์ต่อตนและส่ วนรวม โดยมีพฤติกรรมดังนี
2.1.1 แสดงความเคารพทังต่อหน้าและลับหลัง ทังกาย วาจา ใจ
2.1.2 เชือฟังและปฏิบตั ิตามคําสังสอน
2.1.3 คอยดูแลเอาใจใส่ ช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระของผูม้ ีพระคุณ
2.1.4 ไม่สร้างความเดือดร้อน และไม่ทาํ ตนให้เป็ นทีเสื อมเสี ย
2.2 ความกตัญ ู ก ตเวที ต่อสถาบัน หมายถึ ง ความรู ้ คุ ณและการแสดงพฤติ ก รรม
การตอบแทนพระคุณต่อโรงเรี ยน ครอบครัว ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์ โดยมีพฤติกรรมดังนี
2.2.1 ปฏิบตั ิตนเป็ นพลเมืองดี
2.2.2 ทํานุบาํ รุ ง และให้ความช่วยเหลือตามกําลังและความสามารถ
2.2.3 รักษาเกียรติยศ และนําชือเสี ยงมาสู่ ครอบครัว โรงเรี ยน และประเทศชาติ
2.2.4 แสดงความเคารพต่อสถานทีศักดิNสิทธิN ทางศาสนา
3. ความสํ าคัญของความกตัญ ูกตเวที
ในพุทธศาสนาได้ให้ความสําคัญของความกตัญ ูกตเวทีมาก ซึ งความกตัญ ูกตเวทีนี
เป็ นหนึงในอุดมมงคล 38 ประการ โดยเป็ นมงคลที 25 คือ กต ฺ ุตา (ความกตัญ ู) จัดว่าเป็ นคุณธรรม
ลําเลิ ศสําหรับเหล่ าชาวพุทธและชาวเอเชี ยส่ วนใหญ่ ดังที พระพุทธองค์ทรงตรั สว่า “โทวเม ภิกขเว
ทุลลภา” คือ ดูกรภิกษุทงหลายคนทั
ั
งสองจําพวก เราตถาคตกล่าวว่าหายากในโลก คนสองจําพวก
นันคือ บุพการี คนทีทําคุณไว้ก่อน และกตัญ ูกตเวทีบุคคล ผูร้ ู ้ซึงคุณของผูท้ ีทําความดีไว้แก่ตนแล้ว
ก็ทาํ ตอบแทนผูม้ ีคุณ (พระครู ศิริปัญญามุนี (อ่อน). 2511 : 401) นอกจากนี ยังมีพุทธศาสนสุ ภาษิ ต
ทีกล่าวถึง “ความกตัญ ูกตเวที” ไว้มาก ดังปรากฏหลักฐานดังนี
3.1 เย คุ ณํ อนุ สสรนติ ซึ งความหมายว่า บุคคลทังหลายใดระลึ กถึ งคุ ณท่านผูม้ ีคุณ
กระทําตอบแทนซึ งท่านผูม้ ีคุณ จัดเป็ นมงคลอันประเสริ ฐ (พระครู ศิริปัญญามุนี (อ่อน). 2511 : 401)
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3.2 กตญ ุ ต าย สปปุ ริ สภู มิ ย ํ ฐตวา ซึ งหมายความว่ า ตั งอยู่ ใ นภู มิ สั ต ตบุ รุ ษ
โดยความเป็ นคนกตัญ ู (สิ ริคุตโตภิกขุ. 2514 : 341)
3.3 สปฺปุริโส ภิ กขเว กตญ ู กตเวที โหติ ซึ งมี ความหมายว่า ดู ก่อนภิ กขุทงหลาย
ั
สัตบุรุษคือ คนดียอ่ มเป็ นคนกตัญ ูกตเวที (พระพุทธิ วงศมุนี. 2528 : 1)
3.4 นิ มิ ตฺต ํ สาธุ รู ป านํ กต ฺ ู ก ตเวทิ ต า ซึ งมี ค วามหมายว่า ความกตัญ ู ก ตเวที
เป็ นเครื องหมายของคนดี (เสฐียรพงษ์ วรรณปก. 2534 : 123)
3.5 ภู มิ เว สปฺ ปุ ริ ส านํ กต ฺ ู ก ตเวทิ ตา ซึ งมี ค วามหมายว่า ความกตัญ ู ก ตเวที
เป็ นพืนของคนดี (เสฐียรพงษ์ วรรณปก. 2534 : 123)
3.6 กตัญ ุ ตา เอตมฺ มงฺ คลมุ ตตมํ ซึ งมี ความหมายว่า ความเป็ นผูก้ ตัญ ู เป็ นมงคล
สู งสุ ด (พระธรรมวิสุทธาจารย์. ม.ป.ป : 1 ; อ้างถึงใน อํานวย จันเงิน. 2537 : 55)
3.7 โย เว กตญ ู กตเวทิ ธี โร กลฺ ยาณมิตโต ทฬฺ หกตฺ ติ จ โหติ ทุกขิตสฺ สํ สกฺ กจจ กโร
ติ กิ จจํ ตถาวิธํ สปฺ ปุ ริสํ วทฺ นตี ติ ซึ งมี ค วามหมายว่า บุ คคลใดแลเป็ นธี รชนคื อผูท้ รงปั ญญา
เป็ นกตัญ ู รู ้คุณทีท่านทําแล้วกตเวที ประกาศคุณทีท่านทําแล้วคือตอบแทนคุณท่าน มีกลั ยาณมิตร
มี ค วามรั ก ภัก ดี มันคง ย่อ มกระทํา กิ จที ควรกระทํา แก่ มิ ต รผูต้ กทุ ก ข์ไ ด้ย ากโดยเคารพ บัณ ฑิ ต
ทังหลายกล่ า วบุ ค คลนัน ผูเ้ ช่ น นัน อย่ า งนันว่า เป็ นสั ต บุ รุ ษ คื อ คนดี (สมเด็ จ พระญาณสั ง วร
สมเด็จพระสังฆราช. 2533 : 32 ; อ้างถึงใน อํานวย จันเงิน. 2537 : 55)
3.8 ยสส รุ กขสส นิ สี เ ทยย วา น ตสส สาขํ ภิ ญ เชยย มิ ต ตทุ พ โภ หิ ปาปโก
ซึ งหมายความว่า นังหรื อนอนอยูใ่ ต้ร่มเงาของต้นไม้ใดไม่ควรหักรานกิงของต้นไม้นนั ผูป้ ระทุษร้าย
มิตรเป็ นคนเลวแท้ ๆ (พระพยอม กัลยาโณ. 2540 : 32)
3.9 พระพุทธวรญาณ (2532 : 3 ; อ้างถึ งใน อํานวย จันเงิ น. 2537 : 56) กล่ าวว่า
มีสุภาษิตทางพระพุทธศาสนายืนยันเกียวกับเรื องความกตัญ ูกตเวทีไว้มากมาย อาทิเช่น
3.9.1 คนใดจํา ได้ ระลึ ก ได้ซึ งประโยชน์ และความดี ที ผูอ้ ื นกระทํา แก่ ต นมา
คนนันย่อมเจริ ญด้วยประโยชน์ทุกอย่างทีตนปรารถนา
3.9.2 คนดีตอ้ งมีความกตัญ ูกตเวที
3.9.3 ความกตัญ ูกตเวที เป็ นเครื องหมายของคนดี
3.9.4 จงเดินตามทางทีท่านเดินไปแล้ว คือ มีความกตัญ ูกตเวที
3.9.5 ความกตัญ ูกตเวทีไม่มีในคนใด การคบคนนันจะไม่ได้ประโยชน์อะไร
เพราะคนไม่มีความกตัญ ูกตเวทีจะไม่มีสิงใด ๆ ให้แก้ไขได้แม้แต่นอ้ ย
3.10 พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ) (2536 : คํานํา) ได้เขียนคํากลอนไว้เพือเป็ น
เครื องนําทางแก่อนุชนได้ตระหนักถึงบุญคุณอันยิงใหญ่ทีสรรพสิ งทังหลายมีต่อกันและกัน เช่น ข้าว
มีคุณต่อชาวนา และชาวนามีคุณต่อเรา ป่ าไม้มีคุณต่อสัตว์และมนุษย์ ทุกสิ งผูกพันกันโดยตลอดดังนี
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“โลกรอดเพราะกตัญ ู”
อันบุคคลกตัญ ูรู้คุณโลก
อุปโภค บริ โภค มีให้หลาย
ข้าวหรื อเกลือผักหรื อหญ้าปลาหรื อไม้
รู ้จกั ใช้อย่าทําลายให้หายไป
อนึงคนต่อคนทุกคนนี
ล้วนแต่มีคุณต่อกันนันเป็ นไฉน
มองให้ดีดูให้เห็นเช่นนันไซร้
โลกรอดได้เพราะกตัญ ู รู ้คุณกัน
ประเทศชาติศาสนาพระมหากษัตริ ย ์ รวมเป็ นอัตตภาพไทยใหญ่มหันต์
รอดมาได้เพราะรักใคร่ อย่างผูกพันธ์ เพราะกตัญ ูมีทีใจเอย ฯ
(พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ) 2536 : คํานํา)
พระศรี ธรรมนิ เทศก์ (ม.ป.ป. : 166) กล่าวว่า ผลของความกตัญ ูกตเวทีจะทําให้
เรารู ้จกั ยับยังชังใจ มีมานะบากบัน ขยันขันแข็ง รู ้จกั เสี ยสละ ซึ งการทีคนเรารู ้จกั ยับยังชังใจของตน
ไม่ทาํ ความชัวเสี ยหายนันก็เพราะกตัญ ุตารังเหนียวเอาไว้ เช่น หญิงสาวถูกพ่อแม่บงั คับให้แต่งงาน
กับชายที ตนไม่ชอบแทนที จะหนี ไปกับชายทีตนรั ก กลับหักห้ามความคิ ดนันยอมแต่งงานเพราะ
กตัญ ุตา หรื อการทีเราจะยอมเสี ยสละความสุ ขส่ วนตัวเล็กน้อยเพือแลกเอาความสุ ขอันใหญ่หลวง
ในอนาคตก็ ดี หรื อ การที เรามี ม านะบากบัน ขยัน ขัน แข็ง เพื อความเจริ ญ รุ่ ง เรื อ งในอนาคต ก็ มี
กตัญ ุ ตาธรรมเป็ นเครื องประคองจิต แม้การเสี ยสละอันใหญ่ยิง คือการเสี ยสละชี วิต เช่ น ทหาร
ตํารวจยอมสละชีวติ เพือเอาเอกราชความเป็ นไท ก็เพราะมีกตัญ ุตาธรรมเป็ นพืนฐาน
พระพยอม กัลยาโณ (2529 : 3, 85) ได้กล่ าวว่าผูท้ ี แสดงออกถึ งความกตัญ ู ย่อม
ได้รั บผลดี โดยเฉพาะถึ ง แม้จ ะไม่ ไ ด้ผ ลเป็ นเงิ น เป็ นทอง เป็ นขันเป็ นซี เป็ นยศศัก ดิN อัค รฐาน
แต่ก็ทาํ ให้ได้นิสัยดี เป็ นต้น เพราะเราทําดี เพือให้มีนิสัยดี และเป็ นคนรักดี แล้วก็จะรักดี ตลอดไป
เป็ นคนดีตลอดไป เพราะฉะนันคนเราลงเริ มมีความกตัญ ูกตเวทีคุณธรรมอืน ๆ ย่อมจะตามมา เช่น
ลูกทีมีความกตัญ ูต่อพ่อแม่ จะมีความอดทนในการเล่าเรี ยน ในการช่ วยกิ จการของพ่อแม่ พ่อแม่
ใช้อะไรก็จะอดทนทําให้ได้ ดังนันคุณธรรมแห่งความอดทนก็จะเกิดตามมาอีก
พระสมชาย ฐานวุฑฺโฒ (2533 : 66) ได้กล่าวถึงอานิสงส์ของการกตัญ ูไว้ ดังนี
3.1 ทําให้รักษาคุณความดีเดิมไว้ได้
3.2 ทําให้สร้างคุณความดีใหม่เพิมได้อีก
3.3 ทําให้เกิดสติไม่ประมาท
3.4 ทําให้เกิดหิ ริโอตตัปปะ
3.5 ทําให้เกิดขันติ
3.6 ทําให้จิตใจผ่องใส มองโลกในแง่ดี
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3.7 ทําให้เป็ นทีสรรเสริ ญของคนดี
3.8 ทําให้อยากมีคนคบหาสมาคม
3.9 ทําให้ทงมนุ
ั ษย์และเทวดาอยากช่วยเหลือ
3.10 ทําให้ไม่มีเวรไม่มีภยั
3.11 ทําให้ลาภผลทังหลายเกิดขึนโดยง่าย
3.12 ทําให้บรรลุมรรคผลนิพพานโดยง่าย
สมภพ ชีวรัฐพัฒน์ (2542 : 171) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของความกตัญ ูกตเวที ดังนี
3.1 ทําให้ช่วยรักษาคุณงามความดีของตนไว้ และยกย่องคุณงามความดีของคนอืน
3.2 ทําให้เกิดสติ ไม่ประมาท มีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวต่อบาป
3.3 ทําให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ
3.4 ทําให้เป็ นทียกย่องสรรเสริ ญของคนดีทวไป
ั
3.5 ทําให้เกิดความสุ ขแก่ตนเอง ครอบครัวและสังคม
3.6 ทําให้ทงมนุ
ั ษย์และเทวดาอยากช่วยเหลือ
3.7 ทําให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้ง่าย
โชติ จินตแสวง (2543 : 92) กล่าวว่า การมีความกตัญ ูเป็ นมงคลคือ
3.1 เป็ นทีรักใคร่
3.2 ได้รับความกรุ ณา
3.3 คนพาสรรเสริ ญ
3.4 มีความเจริ ญก้าวหน้า
3.5 มีความผาสุ ก
3.6 ปลูกความดีได้ง่าย
3.7 ไม่ตกในทีชัว
3.8 คนทัวไปได้เป็ นแบบอย่าง (โดยเฉพาะลูกหลาน)
พระพุทธวรญาณ (2528 : 543 ; อ้างถึ งใน อํานวย จันเงิ น. 2537 : 159) กล่าวว่า
การขาดความกตัญ ูมีโทษมหันต์ คือ
“ขาดความกตัญ ู ก ตเวที แ ล้ ว ดู เ หมื อ นจะขาดไปทุ ก ประการ กวี ไ ทยโบราณ
คือ ท่านสุ นทรภู่ จึงได้กล่าวความจริ งทีควรรู ้ควรคิดไว้วา่ ทรลักษณ์อกตัญ ุตาเขา เทพเจ้าก็จะแช่ง
ทุ ก แห่ ง หน และคนที ขาดความกตัญ ู ก ตเวที ที แท้จ ริ ง ท่ า นเปรี ย บเสมื อ นไม้ผุ ซึ งใช้ ท าํ อะไร
เกือบไม่ได้มีลกั ษณะเป็ นกาฝากสังคมตลอดเวลา”
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ไสว มาลาทอง (2542 : 80 - 81) กล่าวว่าสังคมใดไร้ความกตัญ ูกตเวที บุตรธิ ดาไม่
รู ้คุณบิดามารดา ประชาชนทัวไปไม่รู้บุญคุ ณของผูม้ ีพระคุ ณ ไม่มีความเคารพบูชา กล้าทําร้ ายและ
ทําลายผูม้ ี พระคุ ณทางศาสนา สังคมนันย่อมจะเกิ ดความเสื อมโทรมทางจิ ตใจ ไร้ ทียึดเหนี ยวอันดี งาม
ดังนันในการพัฒนาสังคมจึงควรพัฒนาคนในสังคมให้มีความกตัญ ูกตเวทีให้เกิดมีอย่างทัวถึงและ
มีคุณภาพดี ด้วย เมือคนเรามี ความกตัญ ูรู้คุณและตอบแทนคุ ณท่าน เราจะมี ความเจริ ญก้าวหน้า
ไม่มีตกตํา สังคมไทยเราจะไม่เป็ นสังคมคนพิการ ผูท้ ีเป็ นบุพการี มีอุปการะต่อเรามาก่อน เมือเห็นว่า
เป็ นบุพการี ช่วยเหลื อผูอ้ ืนแล้วยังได้รับผลดีต่าง ๆ เป็ นการตอบแทน ก็อยากจะช่ วยเหลือคนอืน ๆ
ต่อไป โลกก็จะไม่สินบุพการี มีนาใจ
ํ เมือยังมีกตัญ ูกตเวทีก็มีบุพการี สืบสายคนดีไม่สินสุ ด ระบบ
การสร้างบุญสร้างคุณก็จะยังคงอยูค่ ู่โลกให้เห็นทัวกันว่าธรรมะยังไม่ตาย คนดียงั ไม่สูญหาย เหล่านี
คืออานิสงส์ของความกตัญ ูกตเวที
4. การวัดจริยธรรมด้ านความกตัญ ูกตเวที
ในการวัดจริ ยธรรมด้านความกตัญ ูกตเวทีนนั มีเป้ าหมายอยูท่ ีการเลือกทีจะกระทํา
หรื อไม่กระทําพฤติ กรรมใด ๆ ตามที บุ คคลเห็ นว่าสมควรหรื อไม่สมควร ซึ งจะขึนอยู่กบั ความรู ้
ประสบการณ์ ความรู ้ สึ ก และระดับ ความกตัญ ู ก ตเวที ข องบุ ค คลนัน ๆ ซึ งการวัด จริ ย ธรรม
ด้า นความกตัญ ู ก ตเวที นันไม่ นิ ย มวัด ความรู ้ เ ชิ ง จริ ย ธรรม เว้น เสี ย แต่ ว่า เราต้อ งการจะวัด ว่ า
บุ ค คลนันรู ้ ห รื อ ไม่ โดยส่ ว นใหญ่ จ ะวัด จริ ย ธรรมด้า นความกตัญ ู ก ตเวที ใ น 3 ลัก ษณะ ดัง นี
(ส.วาสนา ประวาลพฤกษ์. 2535 : 7)
4.1 เจตคติ ซึ งจะวัด ในรู ป แบบของความรู ้ สึ ก ความเชื อ ความชอบและไม่ ช อบ
ต่อการกระทําต่าง ๆ ทังนีจะยังไม่รับประกันว่าบุคคลนันจะปฏิบตั ิหรื อไม่
4.2 เหตุผล เป็ นการวัดว่าการทีบุคคลจะกระทําหรื อไม่กระทําสิ งใด ๆนัน มีเหตุผล
ประกอบการตัดสิ นใจอย่างไร การวัดนีจะช่วยชีให้เห็นระดับความกตัญ ูกตเวทีของบุคคลนัน
4.3 พฤติกรรม เป็ นการให้บุคคลระบุพฤติกรรมของตนเองว่าประพฤติปฏิบตั ิอย่างไร
จนเป็ นกิจนิสัย
ซึ งในการวิ จ ัย ครั งนี ผูว้ ิ จ ัย จะวัด จริ ย ธรรมด้า นความกตัญ ู ก ตเวที ข องนัก เรี ย น
โดยการวัดเหตุ ผ ลเชิ ง จริ ยธรรมด้านความกตัญ ู กตเวที ซึ งพัฒนาจากแบบทดสอบวัดจริ ยธรรม
ด้านความกตัญ ูของ ทวีศกั ดิN จงประดับเกียรติ (2533 : 116 - 121) ซึ งใช้ทฤษฎีการเรี ยนรู ้ทางสังคม
และทฤษฎีพฒั นาการทางสติปัญญามาเป็ นข้อสนับสนุ นในการสร้างแบบทดสอบวัดจริ ยธรรมด้าน
ความกตัญ ูกตเวที ดังนี
4.1 ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู ้ ท างสั ง คม ทฤษฎี นี มี ค วามเชื อว่า กฎเกณฑ์ ข องสั ง คมและ
วัฒนธรรมเป็ นปั จจัยสําคัญทีทําให้เกิดการพัฒนาจริ ยธรรม โดยมีพืนฐานความเชือดังนี
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สกิ นเนอร์ (Skiner. 1971 : 162 ; อ้างถึ งใน ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ.
2543 : 171) มีความเชื อว่า แรงจูงใจทีทําให้เกิดพัฒนาการทางสังคมมีรากฐานมาจากความต้องการ
รางวัลและหลี กเลี ยงการลงโทษจากสังคม การพัฒนาจริ ยธรรมจึ งมีความเกี ยวพันกับวัฒนธรรม
ที สัง คม ยึดถื อบรรทัดฐานหรื อเกณฑ์ปกติ ข องจริ ยธรรมพืนฐานเกิ ดขึ นภายในจิ ตใจเพราะเหตุ
ของกฎเกณฑ์วฒั นธรรมซึ งเป็ นเงือนไขภายนอก สังคมแวดล้อมมีอิทธิ พลต่อพัฒนาการจริ ยธรรม
มากน้อยเพียงใด ขึนอยูก่ บั รางวัล และการลงโทษอันเป็ นผลมาจากตัวแทนทีมีอยูข่ องสังคม
บันดูรา (Bandura. 1977 : 257 ; อ้างถึงใน ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2543 :
171) มีความคิดว่า การเรี ยนรู ้ทางสังคมเกิดจากการเรี ยนรู ้โดยการสังเกต (Observation) การเลียนแบบ
(lmitation) และการเอาแบบอย่าง (Modeling) บันดูรามีความคิดแตกต่างจากกลุ่มสกิ นเนอร์ ตรงที
เน้นว่า การเรี ยนรู ้ ไ ม่ จาํ เป็ นต้องมี การเสริ ม แรง (Reinforcement) คื อไม่จาํ เป็ นต้องมี รางวัลและ
การลงโทษ ความสําคัญของการเรี ยนรู ้ คือกระบวนการเลียนแบบพฤติกรรมของผูอ้ ืน หรื อพิจารณา
การกระทําของผู ้อื นแล้วสั งเกตผลที ตามมา การตัดสิ นทางจริ ยธรรมเป็ นกระบวนการตัด สิ น ใจ
เกี ยวกับ ความถู ก ผิ ด ของการกระทํา ตามกฎเกณฑ์ ต่ า ง ๆ ซึ งกฎเกณฑ์ ก ารตัด สิ น ใจนี เกิ ด จาก
การเรี ยนรู ้
4.2 ทฤษฎี พฒั นาการทางพุทธิ ปัญญา (Cognitive Development Theory) ทฤษฎี นี
มีความเชื อว่าความพร้ อมทีจะมีความเจริ ญทางจิตใจนันแฝงอยูใ่ นตัวบุคคลตังแต่แรกเกิด เมือเติบโตขึน
ลักษณะทางจริ ยธรรมของบุคคลทีจะเริ มแสดงออกอย่างเด่นชัด และเปลี ยนแปลงไปตามวิถีทาง
ที กํา หนดไว้แ ต่ เ ดิ ม สภาวะแวดล้อ มของบุ ค คลมี อิ ท ธิ พ ลในการถ่ ว งหรื อ ระงับ พัฒ นาการนี
หรื ออาจมีอิทธิ พลในการเร่ งพัฒนาจริ ยธรรมได้ ดังนันนักทฤษฎีประเภทนีย่อมเชื อว่าพัฒนาการทาง
จริ ยธรรมของมนุ ษย์ยอ่ มมีแนวทางและขันตอนทีเป็ นสากล ซึ งนักทฤษฎีประเภทนีคือ เปี ยเจท์และ
โคลเบอร์ ก โดยมีรายละเอียดของทังสองทฤษฎี ดังนี
4.2.1 ทฤษฎีพฒั นาการทางจริ ยธรรมของเปี ยเจท์
เปี ยเจท์ เป็ นผูร้ ิ เริ มศึกษาพัฒนาการทางจริ ยธรรมของเด็ก และมีความคิดว่า
พัฒนาการทางจริ ย ธรรมของมนุ ษย์นันขึ นอยู่ก ับ ความฉลาดในการที จะรั บ รู ้ เกณฑ์และลักษณะ
ต่าง ๆทางสังคม ดังนันพัฒนาการทางจริ ยธรรมของบุ คคลจึ งขึนอยู่กบั พัฒนาการทางสติ ปัญญา
ของบุคคลนัน ๆ และได้แบ่งประเภทของมนุ ษย์ดว้ ยกันแบ่งเป็ น 3 ขัน คือ (ดวงเดือน พันธุ มนาวิน.
2524 : 27)
1) ขันตอนจริ ย ธรรม พัฒ นาการขันนี เริ มตังแต่ แ รกเกิ ด จนถึ ง 2 ขวบ
เด็กในวัยนี ยังไม่มีความสามารถในการรับรู ้ สิงแวดล้อมอย่างละเอียด แต่มีความอยาก ความต้องการ
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ทางกาย ซึ งต้องการทีจะได้รับการตอบสนองโดยไม่คาํ นึ งถึงกาลเทศะ เมือเด็กเริ มมีความสามารถ
ในการพูด ก็จะเริ มรู ้สภาพแวดล้อมและบทบาทของตนเองต่อบุคคลอืน
2) ขันยึดคําสัง พัฒนาการขันนี อยูใ่ นช่วงอายุ 2 - 8 ปี เด็กจะมีความเกรงกลัว
ผูใ้ หญ่และเห็นว่าคําสังของผูใ้ หญ่เป็ นสิ งทีเขาต้องทําตาม
3) ขันยึดหลักแห่ งตน พัฒนาการขันนี อยู่ในช่ วง 8 - 10 ปี เปี ยเจท์เชื อว่า
เกิ ดขึนจากพัฒนาการทางสติ ปัญญาและจากประสบการณ์ ในการมีบทบาทในกลุ่ มเพือนด้วยกัน
ความเกรงอํา นาจภายนอกจะเป็ นหลัก ภายในจิ ตใจของเด็ ก เกี ยวกับ ความยุ ติธ รรม ซึ งหมายถึ ง
การแลกเปลียนกัน และความเท่าเทียมกันของบุคคลในช่วงอายุ 8 - 10 ปี เด็กทีอยู่ในสังคมปกติจะ
บรรลุ ข นที
ั 3 แต่ ก็ อาจจะมี เด็ ก บางคนที พัฒนาช้า กว่า นี หรื อบางครั งการพัฒนาหยุ ดในขันที 2
เนื องจากมีการบีบบังคับอย่างผิดปกติของผูเ้ ลี ยงดูหรื อเกิ ดจากการขาดประสบการณ์ ในกลุ่มเพือน
ก็ได้
4.2.2 ทฤษฎี พฒั นาการทางจริ ยธรรมของโคลเบอร์ ก (Kohlberg. 1964 : 405 ;
อ้างถึงใน ดวงเดือน พันธุ มนาวิน. 2524 : 28 - 31) ได้ศึกษาพัฒนาการทางจริ ยธรรมตามแนวของ
เปี ยเจท์ และพบว่าพัฒนาการทางจริ ยธรรมของมนุ ษย์นนมิ
ั ได้บรรลุจุดสมบูรณ์เมือบุคคลอายุ 10 ปี
แต่ จ ะพัฒ นาไปอี ก หลายขันจากอายุ 11 ปี ถึ ง 25 ปี และเขาถื อ ว่ า ในการวัด ขันพัฒ นาการ
ทางจริ ยธรรมนันจะต้องใช้การให้เหตุ ผลเชิ งจริ ยธรรมอย่างเดี ยวเท่านัน โดยโคลเบอร์ กได้แบ่งระดับ
ของจริ ยธรรมออกเป็ นสามระดับ ซึ งทังสามระดับนันจัดเป็ นขันพัฒนาการทางจริ ยธรรมได้หกขัน
ดังนี
ระดับที 1 ก่อนกฎเกณฑ์ (อายุ 2 - 10 ปี )
ขันที 1 คื อ มุ่ ง ที จะหลบหลี ก ไม่ ใ ห้ ต นเองโดนลงโทษทางกาย
เพราะกลัวความเจ็บปวดทีจะได้รับ (อายุ 10 - 16 ปี )
ขันที 2 เลื อกการกระทําทีจะนําความพึงพอใจมาให้ตนเองเท่านัน (อายุ 7 10 ปี )
ระดับที 2 ตามกฎเกณฑ์ (อายุ 10 - 16 ปี )
ขันที 3 เลือกกระทําตามความคาดหวังของสังคมในกลุ่ม ชอบคล้อยตาม
ต้องการเป็ นคนดีในสายตาบุคคลอืน ต้องการรักษากฎเกณฑ์ของสังคม (อายุ 10 - 13 ปี )
ขันที 4 เลื อ กกระทํา ตามบทบาทหน้ า ที ของตนในฐานะที เป็ น
หนึงหน่วย ของสังคมเพราะรู ้ถึงบทบาทหน้าทีของตน ตามกฎเกณฑ์ทีสังคมกําหนดหรื อคาดหมาย
(อายุ 13 - 16 ปี )
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ระดับที 3 เหนือกฎเกณฑ์ (อายุ 16 ปี ขึนไป)
ขันที 5 เลื อ กกระทํา โดยไม่ ข ัด ต่ อ สิ ท ธิ อ ัน พึ ง มี ไ ด้ ข องผู ้อื นและ
คนหมู่มาก และสามารถควบคุมบังคับตนเองได้
ขันที 6 นําความรู ้ทีเหนือนอกกฎเกณฑ์ทางสังคมของตนมาเป็ นเกณฑ์
ในการตัดสิ นใจเลือกกระทําโดยมีจุดมุ่งหมายเพือความสงบสุ ขของส่ วนรวม
จากทฤษฎี ก ารเรี ย นรู ้ ท างสั ง คมซึ งเชื อว่า สิ งแวดล้อ มรอบ ๆ ตัว เด็ ก จะเป็ นเงื อนไข
การเกิดจริ ยธรรมในตัวเด็ก ดังนันแบบวัดความกตัญ ูกตเวทีทีผูว้ ิจยั พัฒนาขึนจากทวีศกั ดิN จงประดับเกียรติ
จึ ง ใช้เ ป็ นแบบสถานการณ์ เนื องจากเป็ นสิ งที อยู่ใ กล้ชิ ด กับ ตัวเด็ ก หรื อ สิ งที เด็ ก กํา ลัง ประสบ
อยูใ่ นชี วิตประจําวัน ส่ วนระดับของจริ ยธรรมด้านความกตัญ ูกตเวทียึดตามทฤษฎีพฒั นาการทาง
พุ ท ธิ ปั ญญาของเปี ยเจท์และโคลเบอร์ ก โดยแบบวัดจริ ยธรรมด้านความกตัญ ู ก ตเวที ของทวี ศ ัก ดิN
จงประดับ เกี ยรติ ได้ท าํ การสร้ า งแบบทดสอบวัดจริ ย ธรรมด้า นความกตัญ ู ก ตเวที 3 ด้า น คื อ
ความกตัญ ูกตเวทีต่อบุคคล ความกตัญ ู กตเวทีต่อสัตว์ และความกตัญ ูกตเวที ต่อสถาบันและ
สิ งแวดล้อม ซึ งสร้างเป็ น 2 ชนิ ด คือ ชนิ ดทีเป็ นข้อความ โดยมี 2 ตัวเลือก ใช่ และไม่ใช่ ให้เลือกตอบ
และชนิ ดที เป็ นสถานการณ์ โดย มี 3 ตัวเลื อก ให้เลื อกตอบซึ งแต่ละตัวเลื อกจะเป็ นตัวแทนของ
แต่ละระดับขันทางจริ ยธรรมตามทฤษฎี พัฒนาการทางพุทธิ ปัญญาของเปี ยเจท์ โคลเบอร์ ก และเพค
ผลการศึ ก ษาพบว่า ค่ าอํา นาจจํา แนกของแบบสอบถามวัดจริ ย ธรรมด้า นความกตัญ ู
กตเวทีชนิดข้อความโดยใช้สูตร t-test มีพิสัยตัง 4.9476 ถึง 14.7150 และแบบสอบถามวัดจริ ยธรรม
ด้า นความกตัญ ู ก ตเวที ช นิ ด สถานการณ์ มี พิ สั ย ตังแต่ 4.8086 ถึ ง 13.0829 ความเชื อมันของ
แบบสอบถามวัดจริ ยธรรมด้านความกตัญ ูกตเวที ชนิ ดข้อความโดยใช้สูตรสัมประสิ ทธิN แอลฟา
มี ค่ า เท่ า กับ .8585 และแบบสอบถามวัด จริ ย ธรรมด้า นความกตัญ ู ก ตเวที ช นิ ด สถานการณ์
มีค่าเท่ากับ .8689 โดยทุกค่ามีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01 ซึ งในการศึกษาครังนี ผูว้ ิจยั ได้ประยุกต์เอา
แบบสอบถามวัดจริ ยธรรมด้านความกตัญ ูกตเวทีชนิดสถานการณ์ มาใช้ในการสร้างแบบสอบถาม
ความกตัญ ูกตเวที เพือวัดความกตัญ ูกตเวทีของนักเรี ยน
ปัจจัยทีสั มพันธ์ กบั ความกตัญ ูกตเวที
จากการศึ กษาปั จจัยที สัมพันธ์ กบั ความกตัญ ู กตเวที โดยการศึ กษาจากเอกสาร พบว่า
การทีบุคคลจะมีความกตัญ ูกตเวทีมากน้อยนัน ขึนอยูก่ บั ปั จจัยดังต่อไปนี
1. การปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างของผูป้ กครอง
2. สัมพันธภาพภายในครอบครัว
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1. การปฏิบัติตนเป็ นแบบอย่ างของผู้ปกครอง
1.1 ความหมายของการปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างของผูป้ กครอง
การปฏิ บ ตั ิ ตนเป็ นแบบอย่า งของผูป้ กครอง คื อ การที ผูป้ กครองได้ป ฏิ บตั ิ ตน
เป็ นตัวอย่างให้กบั เด็ก ไม่ว่าจะเป็ นทังการกระทําในสิ งที ดี และไม่ดี ซึ งพฤติ กรรมเหล่านี มีผลต่อ
การทีเด็กจะเลียนแบบและมีพฤติกรรมทําตาม ดังที ลัดดาวัลย์ พรศรี สมุทร และวิลาสลักษณ์ ชัววัลลี
(2524 : 6) กล่าวว่า การถ่ายทอด หมายถึง การสังสอนและกระทําตัวตามแบบอย่างบิดามารดาหรื อ
ผูม้ ีอาวุโสในบ้าน
ดัง นั น ในงานวิ จ ัย ครั งนี ผู ้วิ จ ัย ได้ ใ ห้ ค วามหมายไว้ว่ า การปฏิ บ ัติ ต นเป็ น
แบบอย่า งของผูป้ กครอง หมายถึ ง การแสดงออกของพ่อแม่ หรื อผูป้ กครองที ได้อบรมสั งสอน
นักเรี ยนด้วยการกระทําและคําพูดในเรื องของความกตัญ ูกตเวที โดยทําตนเป็ นตัวอย่างให้นกั เรี ยน
ได้เห็ นอยู่ เป็ นประจํา ด้วยการให้ค วามเคารพ เชื อฟั ง และคอยดู แลเอาใจใส่ ใ ห้ค วามช่ วยเหลื อ
ต่อญาติผใู ้ หญ่ของตน บุคคล และสถาบันทีทําประโยชน์ให้แก่ตนเองและส่ วนรวม
1.2 ความสําคัญของการปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างของผูป้ กครอง
สุ พตั รา สุ ภาพ (2538 : 114) กล่ าวว่า เด็กจะได้ดีหรื อชัวอยู่ที “รากแก้ว” คื อ
ครอบครั ว ซึ งหากจะพู ดแค่ อ ย่า งเดี ย ว เด็ ก คงไม่ ซึ ม ซาบเท่ า ไร แต่ ถ้า เห็ น ภาพพ่อ แม่ เ ป็ นคนดี
มีคุณธรรม ไม่ทาํ ความชัว มีจิตเมตตา กรุ ณา เด็กคงดี ได้บา้ ง ดังนันการทีผูใ้ หญ่เป็ นแบบอย่างที ดี
จึงมีคุณค่าแก่ลูกหลาน
ป. มหาขันธ์ (2544 : 25 - 26, 99) กล่าวว่า พืนฐานทางวัฒนธรรมของครอบครัว
มี ค วามสํ า คัญ ยิงต่ อ พฤติ ก รรมของเด็ ก ความรู ้ ความคิ ด ความเชื อ ค่ า นิ ย ม ทัศ นคติ ตลอดจน
การประพฤติปฏิบตั ิของเด็กจะถูกกล่อมเกลา ถ่ายทอดและปลูกฝังโดยครอบครัวซึ งผ่านการอบรม
สังสอนของผูใ้ หญ่ อันได้แก่ บิ ดา มารดา ญาติ พีน้องในครอบครั ว สิ งแวดล้อมทางวัฒนธรรมมี
ความสํ าคัญยิงต่ อการกล่ อมเกลา การปลู กฝั งพฤติ กรรมให้แก่ บุ คคล เด็ กที อยู่ในครอบครั วที ไร้
วัฒนธรรมย่อมได้รับการถ่ายทอดแต่วฒั นธรรมทีไม่ดีหรื อวัฒนธรรมทีไม่เหมาะสมกับสังคมไทย
นอกจากนี ยังกล่าวด้วยว่า ความกตัญ ูกตเวที ความเมตตา ความเอือเฟื อเผือแผ่ และความเสี ยสละ
เป็ นสิ งสําคัญทีบิดามารดาและสมาชิ กในครอบครัว จะต้องให้การสังสอนอบรมและปฏิบตั ิให้เป็ น
แบบอย่าง
สุ มน อมรวิวฒั น์ (2537 : 57) กล่าวว่า การเลียนแบบเป็ นวิธีการเรี ยนรู ้ทีดีวิธีหนึ ง
โดยเด็กได้ซึมซับจากการได้เห็ น ได้ยิน ได้ลิมรส ได้สัมผัส จากผัสสะทังหมดที อยู่ในครอบครั ว
เด็กได้เรี ยนรู ้ แบบอย่างจากผูใ้ หญ่ ทังทางกาย วาจา และทางจิตใจ อารมณ์ ความรู ้ สึกสุ นทรี ยภาพ
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พฤติกรรมการเลียนแบบทางกายและวาจานัน ปรากฏชัดเจนมาก การแต่งกาย ท่าทาง กริ ยามารยาท
ของพ่อแม่ ย่อมถ่ายทอดไปสู่ ลูกหลาน การใช้ภาษาพูดและภาษาท่าทางนันเด็กสามารถเลี ยนแบบ
พ่อแม่ไม่ผิดเพียน จึงมักจะมีนิทานหรื อนิ ยายหลายเรื องทีเขียนถึงลูกแฝดซึ งถูกแยกไปอยูก่ บั ครอบครัว
ทีต่างกันแล้วมีพฤติกรรมแตกต่างกันอย่างมาก การเลี ยนแบบพฤติกรรมทางกายนันยังไม่หยังรากลึ ก
เท่ากับการเลี ยนแบบทางจิตใจ อันได้แก่ วิธีคิด เจตคติและคุ ณธรรม เด็กจะสังเกต ความสัมพันธ์
ระหว่า งพ่ อ แม่ ก ับ สมาชิ ก ในครอบครั ว วิ ธี ก ารตัด สิ น ใจ แก้ปั ญ หา ความคิ ด เห็ น ของพ่ อ แม่ ที
แสดงออกต่อบุคคล เหตุการณ์และปั ญหาต่าง ๆ ตลอดจนวิถีดาํ เนิ นชี วิตประจําวันทีบ่งบอกคุณค่า
ทางวัฒนธรรมของครอบครัว นอกจากนี พ่อแม่ยงั มีอิทธิ พลต่อความสนใจในเรื องต่าง ๆ อีก เช่ น
ถ้าพ่อแม่สนใจศึ กษาธรรมะ ลู กก็สนใจที จะปฏิ บตั ิ ธรรม พ่อแม่เที ยวนอกบ้านยามคําคืน เมื อลู ก
โตขึนก็เทียวกลางคืนบ้าง พ่อแม่สนใจดูละครโทรทัศน์หรื อสนใจข่าวการบ้านการเมือง พ่อแม่อ่าน
หนังสื อพิมพ์ทุกวัน สนใจเล่นหวยใต้ดิน สนใจเรื องของชาวบ้านเก็บเอามาซุ บซิ บนิ นทา สนใจสัตว์เลียง
เด็ กก็ พลอยสนใจในเรื องนัน ๆ ด้วย ดัง นันแบบอย่า งที ดี ภายในครอบครั วจึ งมี ความสําคัญมาก
ต่อการพัฒนาคุณธรรมและวัฒนธรรม
แสง เหตระกูล (2545 : 105) ได้ทาํ การเรี ยบเรี ยงคติ ธรรมแห่ งชี วิตซึ งแปลจาก
คําคมของนักปราชญ์จีนและยุโรป โดยในเรื องของศี ลธรรมจากหมวดศีลธรรม แสดงให้เห็ นถึ ง
ความสําคัญของการเป็ นแบบอย่างทีดีของพ่อแม่ โดยกล่าวว่า “ไม่กตัญ ูต่อพ่อแม่ จะหวังให้ลูก
กตัญ ูต่อตนนันยาก”
จากความสําคัญของการปฏิ บตั ิตนเป็ นแบบอย่างของผูป้ กครองทีผูว้ ิจยั ได้ศึกษา
จากเอกสารนัน พบว่า การปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างของผูป้ กครองมีความสําคัญยิง เนื องจากพ่อแม่
หรื อผูป้ กครองเป็ นบุคคลทีได้มีโอกาสใกล้ชิดกับลูกมากทีสุ ดตังแต่เกิด เมือลูกได้เห็นสภาพทีพ่อแม่
ปฏิบตั ิตนหรื ออบรมสังสอนตลอดมา ก็ทาํ ให้ลูกพยายามทีจะเลียนแบบพฤติกรรมให้เป็ นแบบอย่าง
พ่อแม่ เช่ นเดี ยวกับลูกปูกบั แม่ปูทีไม่ว่าแม่ปูจะเดิ นไปทางใด เลียวไปทางไหน ลู กปูก็จะเดิ นตาม
ทีแม่ปูเดิ นทุ กย่างก้าว ถึ งแม้ว่าแม่ปูเดิ นเฉไปเฉมาก็ตาม ซึ งคนก็เช่ นกันถ้าพ่อแม่หรื อผูป้ กครอง
ปฏิ บตั ิตนให้ลูกเห็ นไม่ว่าจะเป็ นสิ งดี หรื อไม่ดี ย่อมมีโอกาสมากทีลูกจะปฏิ บตั ิตามพ่อแม่ เพราะลู ก
จะค่ อย ๆ ซึ มซับพฤติ กรรมเหล่ านี ไปทังดี และไม่ ดี ดังนันหากต้องการให้ ลู กปฏิ บ ัติ ตนเป็ นคนดี
มีคุณธรรม มีความกตัญ ูกตเวทีแล้ว พ่อแม่จึงควรทีจะปลูกฝั งด้วยการอบรมสังสอนและปฏิ บตั ิตน
เป็ นแบบอย่ า งให้ ลู กเห็ นตังแต่ ลู กยัง เล็ ก ด้วยการประพฤติ ปฏิ บ ัติ ดี เป็ นคนมี คุ ณธรรม มี ความ
กตัญ ู กตเวทีเพือให้ลูกเห็ นและได้เป็ นแบบอย่าง ดังนันในการวิจยั ครั งนี ผูว้ ิจยั จึงสนใจศึกษาว่า
การปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างของผูป้ กครองจะส่ งผลต่อความกตัญ ูกตเวทีหรื อไม่
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2. สั มพันธภาพภายในครอบครัว
2.1 ความหมายและลักษณะของสัมพันธภาพภายในครอบครัว
ฟรานเซส และหลุยส์ (Frances and Louise. 1995 : 191 - 239) กล่าวว่าพ่อแม่
พีน้องและครอบครั วมีความสัมพันธ์ต่อการมีชีวิตทีดี ของเด็ก โดยเด็กทีอยู่ในครอบครั วทีดี ก็จะมี
คํานิยม ความเชือและพฤติกรรมทีดีตามครอบครัว
จรู ญ ทองถาวร (2533 : 107 - 111) กล่าวว่า ครอบครัวทีมีสัมพันธภาพทีมันคง
หมายถึ ง ครอบครัวทีประกอบไปด้วยความรั ก ความเมตตา และมี หลักคุ ณธรรมในการประพฤติ
ปฏิ บตั ิต่อกันด้วยความอบอุ่นในจิตใจ อันเกิ ดจากความรักหรื อความหวังดี ต่อกันด้วยความจริ งใจ
ซึ งเป็ นสิ งทีมนุ ษย์เราต้องการมากทีสุ ดในการพัฒนาความเป็ นบุคคลทีพึงปรารถนาของชุ มชนและ
สังคม นอกเหนื อจากปั จจัยสี ที มนุ ษย์ตอ้ งการ เมื อครอบครั วมีทงความรั
ั
ก ความเมตตา และหลัก
คุณธรรมในการประพฤติปฏิบตั ิต่อกัน สัมพันธภาพในครอบครัวย่อมเกิดขึน
งามตา วนิ นทานนท์ (2536 : 69) ได้ให้ความหมายไว้วา่ สัมพันธภาพในครอบครัว
หมายถึ ง ปริ มาณเวลาและโอกาสทีสมาชิ กในครอบครัวได้พบปะพูดคุ ยกับบุตร มีการปฏิ สัมพันธ์
ในโอกาสต่าง ๆ และมีสัมพันธภาพทีดีกบั สมาชิกในครอบครัว
กุหลาบ รัตนสัจธรรม และคณะ (2538 : 4 - 9) ได้ให้ความหมายไว้วา่ สัมพันธภาพ
ในครอบครัว หมายถึง การแสดงออกทางด้านพฤติกรรมทีสมาชิกในครอบครัวมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน
ในเรื องบทบาทของตนกับบุคคลในครอบครัว ความผูกพันและการสนับสนุ นของบุคคลในครอบครัว
และลักษณะการเลียงดูของบิดา มารดา และผูป้ กครอง
ศิริพร สุ วรรณทศ (2541 : 4) ได้ให้ความหมายไว้วา่ สัมพันธภาพในครอบครัว
หมายถึง การทีบิดามารดามีการกระทําต่อกันในเรื องการแก้ปัญหาร่ วมกันในครอบครัว การแสดง
บทบาทตามหน้าที ความผูกพันทางอารมณ์ การควบคุ มพฤติกรรม การสื อการกันในครอบครัว การสนองตอบ
ทางอารมณ์ซึงกันและกัน และการกระทําหน้าทีต่าง ๆ
จากความหมายดังกล่ าวข้างต้น ในงานวิจยั ครังนี ผูว้ ิจยั ได้ให้ความหมายไว้ว่า
สัมพันธภาพในครอบครัว หมายถึ ง ลักษณะของความสัมพันธ์ของสมาชิ กทุกคนในครอบครัวทีมี
เวลาใกล้ชิดสนิทสนม มีการติดต่อสื อสารระหว่างกันด้วยความเข้าใจ มีความไว้วางใจกัน มีความรัก
ความเอื ออาทรต่ อ กัน ช่ ว ยเหลื อ และให้ เ กี ย รติ ซึ งกัน และกัน มี ก ารทํา กิ จ กรรมร่ ว มกัน ทังใน
ชีวติ ประจําวัน และมีกิจกรรมทางศาสนาร่ วมกันด้วยการไปวัดฟั งเทศน์ เพือส่ งเสริ มความเป็ นคนดี
มีศีลธรรมให้เกิดขึนกับคนในครอบครัว

27
2.2 ลักษณะของสัมพันธภาพภายในครอบครัว
กิติพฒั น์ นนทปั ทมะดุ ลย์ (2530 : 5 - 7) ได้รวบรวมลักษณะของครอบครัวทีมี
สัมพันธภาพกันอย่างใกล้ชิดไว้ พอสรุ ปได้วา่ ครอบครัวทีมีสัมพันธภาพกันอย่างมีคุณภาพมีลกั ษณะ
ดังนี
2.2.1 การชื นชมคุ ณค่าของคนในครอบครั ว แสดงความพึง พอใจ ชื นชมและ
ตระหนักในคุณค่าซึ งกันและกัน
2.2.2 การมีเวลาอยูร่ ่ วมกัน การทีทุกคนในครอบครัวได้ทาํ กิจกรรมร่ วมกันและ
เป็ นกิจกรรมทีทุกคนพอใจ ไม่ใช่การบังคับหรื อโดยบังเอิญจะช่วยให้สัมพันธภาพภายในครอบครัว
มีความอบอุ่นมันคงยิงขึน
2.2.3 สมาชิกในครอบครัวรู ้สึกว่าตนต้องส่ งเสริ มให้สมาชิ กคนอืนในครอบครัว
ได้มีความสุ ข มีสวัสดิภาพทีดี มีความห่วงใยกันและกันอย่างแท้จริ ง
2.2.4 การติดต่อสื อสารระหว่างกันเป็ นอย่างดี มีเวลาสําหรับการพูดคุยกันเสมอ
โดยจะพูดคุยรับรู ้เรื องราวกันโดยตรง
2.2.5 การมีศรัทธาต่อศาสนาอย่างแรงกล้า บุคคลในครอบครัวมักจะมีกิจกรรม
ทางศาสนาร่ วมกัน เช่น ไปเข้าโบสถ์วนั อาทิตย์พร้อมกัน หรื อเข้าวัดฟังพระเทศน์ร่วมกัน
2.2.6 มีความสามารถในการจัดการกับปั ญหาทีเกิ ดขึนในครอบครัวได้เป็ นอย่างดี
ทุกคนในครอบครัวจะร่ วมกันต่อสู ้กบั ปั ญหา ให้กาํ ลังใจซึ งกันและกันและร่ วมกันคลีคลายปั ญหาได้
ในทีสุ ด
วิทยา นาควัชระ (2537 : 258 - 259) ได้สรุ ปว่าลักษณะของความสัมพันธ์ทีดีของ
บุคคลในครอบครัวต้องประกอบด้วย การมีความสัมพันธ์กนั อย่างมันคง มีศรัทธาต่อกัน รักกัน มีวินยั
รั บ ผิด ชอบ และรู ้ จกั บทบาทหน้า ที ของแต่ ล ะคน มี ค วามปรารถนาดี ต่ อกันและสามารถแสดง
ความรู ้สึกผสมผสานทังหมดนีออกมาในปริ มาณทีพอเหมาะ
สายสุ รี จุ ติกุ ล (2542 : 13 - 24) มี ค วามเห็ นว่า ครอบครั วที มี สัม พันธภาพที ดี
จะต้องมีลกั ษณะทางพฤติกรรมทีแสดงออกมีความรักและผูกพัน ดังนี
2.2.1 เอาใจใส่ และเอืออาทรต่อกัน ซึ งหมายถึ งการดูแลสุ ขภาพของกันและกัน
การศึกษาของบุตร อาหาร การใช้จ่ายเงินทอง การเดินทางไปทํางานหรื อโรงเรี ยน ความทุกข์หรื อ
ความสุ ขทีต้องการทีระบาย
2.2.2 ต้องมีความเข้าใจกันระหว่างบุ คคลในครอบครั ว โดยเฉพาะบิ ดามารดา
และบุตรทุกคนในครอบครัวจะต้องปรับตัวเข้าหากันเพือช่วยให้มีการตอบสนองทีดีต่อกัน
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2.2.3 ต้องมีความเคารพกัน หมายถึงว่ามีความเคารพทีมาจากใจ เช่น การยอมรับฟั ง
ความคิดเห็นทีแตกต่างกัน มีความเกรงใจกัน
2.2.4 มี ค วามรั บ ผิดชอบในหน้า ที ทังต่ อตนเอง และหน้า ที ภายในครอบครั ว
รวมถึงความไว้วางใจซึ งกันและกัน
2.2.5 ต้องให้ ก ํา ลัง ใจแนะแนวทางเมื อมี ปั ญหา และต้องให้ อภัย เมื อสมาชิ ก
ในครอบครัวมีการกระทบกระทังกัน หรื อประพฤติไม่ถูกต้อง
2.2.6 ต้องสื อสารกันด้วยคําพูดทีน่าฟัง ไม่ใช้คาํ พูดทีหยาบคาย
2.2.7 ต้อ งใช้ เ วลาอยู่ ด้ว ยกัน มี ก ารพู ด คุ ย ถึ ง ปั ญ หาของแต่ ล ะคน มี ก ารทํา
กิจกรรมร่ วมกัน และแสดงความรักต่อกัน เช่น การโอบกอด การหอมแก้ม
ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวทําให้เกิดการเรี ยนรู ้ การเลียนแบบ การถ่ายทอด
วัฒนธรรมทางสังคม ความสัมพันธ์ทีดีทาํ ให้การอบรมสังสอนดําเนิ นไปด้วยดี ก่อให้เกิดการเรี ยนรู ้
ทีถาวรมีประสิ ทธิ ภาพ จึงกล่าวได้ว่า ความสัมพันธ์ในครอบครัวมีความสําคัญต่อเด็กเป็ นอันมาก
ดังนันการสร้ างความสัมพันธ์ในครอบครัวจึงมีอิทธิ พลอย่างยิงในการสร้างความผูกพันให้เกิ ดขึน
ภายในครอบครัว ทําให้เด็กมีความรักและภูมิใจในบ้าน ไม่เกิดความเบือหน่ายกันเมืออยูใ่ นบ้าน
2.3 ความสําคัญของสัมพันธ์ภาพภายในครอบครัว
สุ มน อมรวิวฒั น์ (2537 : 55) กล่าวว่า บรรยากาศในครอบครัวมีความสําคัญมาก
ต่อการพัฒนาจิ ตใจของเด็ ก ถ้าพ่อแม่ ลูกมี ความสั มพันธ์ ก ันใกล้ชิ ด พูดจาไพเราะสุ ภาพ ครอบครั ว
มีความอบอุ่น พ่อแม่หมันทําบุญสุ นทาน ลูกได้เห็นแบบอย่างทีดีงามจึงมีความมันใจในตนเอง รักเมตตา
ผูอ้ ืน และมีบุคลิกภาพทีร่ าเริ งแจ่มใส พ่อแม่เลียงสัตว์เลียง เช่น หมา แมว นก เป็ ด ไก่ ฯลฯ ลูกก็ได้
เรี ยนรู ้ความสัมพันธ์ในครอบครัวทังคนและสัตว์ มีจิตใจอ่อนโยน ห่วงใยทุกข์สุขของผูอ้ ืนอยูเ่ สมอ
สํา นวนภาษาไทยเรี ย กครอบครั วที มี บ รรยากาศเช่ นนี ว่า “อยู่เย็นเป็ นสุ ข ” แต่ ถ้า ครอบครั วใด
มีบรรยากาศทีเครี ยด พ่อแม่ทะเลาะวิวาทกันทุกวัน ผูใ้ หญ่ดุด่าเด็กอย่างหยาบคาบไร้เหตุผล หรื อใช้
อํา นาจข่ม ขู่ จนเด็ ก กลัวลนลาน เด็ กจะขาดความมันใจในตนเอง หัดพูดปด เพือป้ องกันตนเอง
ให้พน้ จากการถูกลงโทษ บางครังพ่อดืมเหล้าเมาเอะอะอาละวาด แม่ถูกพ่อทุบตี บรรยากาศในบ้าน
ไม่มีความสงบ เด็กเคยชินต่อความรุ นแรงก็เริ มมีพฤติกรรมก้าวร้าว เพราะคิดว่าการแสดงกําลังข่มขู่
เป็ นวิธีการทีทําให้ได้สิงทีคาดหวัง บรรยากาศทีสับสนวุน่ วายในครอบครัวเช่ นนี มีสํานวนไทยว่า
“บ้านแตกสาแหรกขาด” หรื อ “บ้านเรื อนร้อนเป็ นไฟ”
สุ พตั รา สุ ภาพ (2542 : 89, 91) กล่าวว่า การเลียงลูกแบบเข้าอกเข้าใจจะทําให้เกิด
ความรั กความอบอุ่นทังสองฝ่ าย ไม่ว่าจะเป็ นพ่อแม่หรื อลู กตังแต่เด็กจนถึ งวัยรุ่ น เพราะความรั ก
เป็ นพืนฐานที สําคัญที สุ ดในการสร้ างชี วิตที ดี ถ้ามี การให้กนั อย่างพอเหมาะพอควร ซึ งถ้าลู กรั ก
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พ่อรักแม่ ลูกจะไม่ค่อยทําอะไรผิดเพราะกลัวพ่อแม่ไม่รัก พ่อแม่ควรพูดคุ ยกับลูกเพือจะได้เข้าใจ
ความรู ้ สึ ก ที แท้จริ ง ของลู ก และให้ ลู ก รู ้ ว่า ไม่ ว่า ลู ก จะโตแค่ ไ หนพ่ อแม่ จ ะรั ก ลู ก และเป็ นที พึ ง
ได้เสมอ เพือลู กจะได้รู้ว่าไม่ ว่า ลู กจะผิดไปบ้า ง พ่อแม่ จะให้อภัย และช่ วยลู ก เดิ นก้า วต่ อไปด้วย
ความรักความอบอุ่น เต็มหัวใจ ลูกจะรักและกตัญ ูต่อพ่อแม่อย่างหมดหัวใจเช่นกัน
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2544 : 63) กล่าวว่า
ครอบครัวเป็ นกลุ่มสังคมขนาดเล็กทีสมาชิกมีความสัมพันธ์กนั ทางสมรส และทางการสื บสายโลหิ ต
ครอบครัวเป็ นสถาบันเก่าแก่ทีสุ ด เล็กทีสุ ด แต่สําคัญทีสุ ด เนื องจากครอบครัวเป็ นแหล่งกําเนิ ดหรื อ
เป็ นรากฐานของระบบสั งคมทังหลายเป็ นแหล่ งปลู กฝั งความรู ้ กฎระเบี ยบ แบบแผน คุ ณ ธรรม
จริ ยธรรม พฤติกรรมของคนสังคมและยังสร้ างความสัมพันธ์ของผูค้ น สร้างบรรทัดฐานของสังคม
รวมทังสร้างสมาชิกให้แก่สังคม ทําให้สังคมดํารงอยูต่ ่อไป
จากความสําคัญของสัมพันธภาพภายในครอบครัวทีผูว้ ิจยั ได้ศึกษาจากเอกสารนัน
พบว่า การมี สัม พันธภาพในครอบครั วอันได้แก่ การมี ค วามใกล้ชิ ดการมี ส ายสั มพันธ์ ทีดี ต่อกัน
ในครอบครัว มีความรักความเอืออาทรต่อกัน จะช่วยให้บุคคลเกิดความรักความเข้าใจในครอบครัว
ของตนมากขึนสามารถเล่าเรื องต่าง ๆ ให้ผูป้ กครองฟั งได้ทุกเรื อง ทําให้บุตรรั บรู ้ ได้ถึงสิ งเหล่านี
และพยายามจะตอบสนองด้วยการเป็ นคนดี ปฏิ บตั ิตวั ดี ต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง เพราะไม่ตอ้ งการให้
พ่อแม่ไม่รัก ซึ งน่ าจะช่วยทําให้บุคคลเป็ นคนเกิดความกตัญ ูกตเวทีขึนได้ ดังนันในการวิจยั ครังนี
ผูว้ จิ ยั จึงสนใจศึกษาว่าสัมพันธภาพภายในครอบครัวจะส่ งผลต่อความกตัญ ูกตเวทีหรื อไม่
งานวิจัยทีเกียวข้ อง
ฉลวยศรี มีใจเย็น (2526 : 55 - 57) ได้ศึกษาเรื องการทดลองใช้การแสดงบทบาทสมมติ
เพือพัฒนาจริ ยธรรมด้านความกตัญ ูกตเวทีของเด็กชันประถมศึกษาปี ที 5 พบว่า นักเรี ยนทีได้รับ
การสอนโดยใช้การแสดงบทบาทสมมติ มีการพัฒนาจริ ยธรรมด้านความกตัญ ูกตเวทีแตกต่างจาก
นักเรี ยนทีได้รับการสอนตามปกติอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01 โดยพัฒนาการให้เหตุผลเชิ ง
จริ ยธรรมด้านความกตัญ ู ของนักเรี ยนที เรี ยนโดยวิธีแสดงบทบาทสมมติ สูงกว่านักเรี ยนที เรี ยน
ตามปกติ
ศศิธร บันลือสิ นธุ์ (2530 : 44 - 46) ได้ศึกษาเรื อง ผลของการใช้ตวั แบบทีมีต่อคุณธรรม
ด้านความกตัญ ูกตเวทีของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3 โรงเรี ยนเทศบาลท่าอิฐ จังหวัดอุตรดิตถ์
พบว่า นัก เรี ย นกลุ่ ม ทดลองและนักเรี ย นกลุ่ ม ควบคุ ม มี คุ ณธรรมด้า นความกตัญ ู กตเวที สู ง ขึ น
นอกจากนีนักเรี ยนกลุ่มทดลองมีคุณธรรมด้านความกตัญ ูกตเวทีสูงกว่านักเรี ยนกลุ่มควบคุม
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พรพิม ล หาญกล้า (2537 : 37 - 39) ได้ศึก ษาเรื อง ผลของการใช้เทคนิ คแม่แบบที มี
ต่อความกตัญ ู กตเวที ของนักเรี ยนชันประถมศึ กษาปี ที 6 โรงเรี ยนราชวินิต กรุ งเทพมหานคร
โดยแบ่งเป็ น 2 กลุ่ม ๆ ละ 15 คน กลุ่มทดลองที 1 ได้รับการใช้เทคนิ คแม่แบบโดยการใช้หุ่นเชิ ดมือ
กลุ่มทดลองที 2 ได้รับการใช้เทคนิ คแม่แบบโดยการใช้วิดิทศั น์ ผลการศึกษาพบว่า นักเรี ยนทัง 2
กลุ่ มมี ความกตัญ ูกตเวทีสูงขึน อย่างมี นยั สําคัญทางสถิ ติทีระดับ .01 และนักเรี ยนกลุ่ มทดลอง
ทัง 2 กลุ่มมีความกตัญ ูกตเวทีไม่แตกต่างกัน
อํานวย จันเงิน (2537 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื อง การศึกษาเพือพัฒนาความกตัญ ูกตเวที
ตามแนวคิดของพระพุทธวรญาณ (ทองย้อย กิตติทินโน) พบว่า พระพุทธวรญาณให้ความสําคัญต่อ
ความกตัญ ูกตเวทีมาก โดยชีแจงว่าเป็ นคุณธรรมเบืองต้นแห่ งมนุ ษยธรรมทังหลาย เป็ นจุดเริ มต้น
ของชี วิตคนเป็ นโครงสร้ างชี วิตที สํา คัญและเป็ นเหตุ แห่ งความเจริ ญของบุ ค คล และชี ให้เห็ นว่า
การศึกษากับพระศาสนาเป็ นสิ งเดียวกัน คือ เป็ นการเตรี ยมและพัฒนาความเป็ นคนไปในแนวทาง
ทีถูกต้อง สิ งทีสําคัญทีสุ ดทีจะต้องพัฒนาความกตัญ ูกตเวทีต่อท่านเป็ นพิเศษคือ มารดา บิดา ครู
อาจารย์ ผูบ้ งั คับบัญชา และผูป้ กครอง สถานทีที มีพระคุณ คือ บ้านเกิ ด โรงเรี ยนที เคยเรี ยน และ
วัด ที เคยบวชเรี ยน สถาบัน ที มี พ ระคุ ณ คื อ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัต ริ ย์ การพัฒ นา
ความกตัญ ูกตเวทีตอ้ งใช้หลักธรรมของพระพุทธศาสนา คือ ธรรมสําหรับผูค้ รองเรื อน ธรรมของ
คนดี ธรรมทีเทวดายอมรับว่าเป็ นทางแห่ งความดีทางแห่ งความปกติสุขและภูมิธรรมแห่ งมนุ ษยชน
รวมทังจารี ตประเพณี ทีดี งามของไทย โดยมี ธรรมที ใช้เสริ มสร้ างการพัฒนาความกตัญ ู กตเวที
ที สํา คัญ คื อ สติ ฉันทะ สั จจะ เมตตา สามัค คี อัตตัญ ุ ตา และธัม มวิจยะ วิธี ก ารจัดการศึ ก ษา
เพื อพัฒนาความกตัญ ู ก ตเวที คื อ ครู จะต้องพัฒนาตนเองให้มี ความกตัญ ู กตเวที เป็ นเลิ ศแล้ว
สังสอนอบรมนักเรี ยนให้เห็นความสําคัญและพัฒนาความกตัญ ูกตเวทีให้ยงขึ
ิ นไป
สุ ชิรา บุญทัน (2541 : 72 - 76) ได้ศึกษาเรื อง ปั จจัยบางประการของครอบครัวทีสัมพันธ์
กับจริ ยธรรมด้านความกตัญ ูกตเวทีของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 1 ในจังหวัดขอนแก่น พบว่า
ปั จจัยทางครอบครัวทีสัมพันธ์กบั จริ ยธรรมด้านความกตัญ ูกตเวทีของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 1
โดยลัก ษณะการอบรมเลี ยงดู และอาชี พ ของผูป้ กครอง มี ค วามสัม พันธ์ ก ับ จริ ย ธรรมด้า นความ
กตัญ ู กตเวที อย่า งมี นัย สํา คัญทางสถิ ติที ระดับ .01 ส่ วนประเภทครอบครั วมี ค วามสั มพันธ์ ก ับ
จริ ยธรรมด้านความกตัญ ูกตเวทีอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 อีกทังปั จจัยทางครอบครัว
3 ด้า น คื อ ลัก ษณะการอบรมเลี ยงดู อาชี พ ของผูป้ กครอง และประเภทของครอบครั ว สามารถ
พยากรณ์ จริ ย ธรรมด้า นความกตัญ ู ก ตเวที ไ ด้ท งหมด
ั
โดยปั จจัย ด้า นลัก ษณะการอบรมเลี ยงดู
สามารถพยากรณ์จริ ยธรรมด้านความกตัญ ูกตเวทีได้ดีทีสุ ด
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สมสุ ดา ผูพ้ ฒั น์ และจุฬารัตน์ วัฒนะ (2543 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื อง อิทธิ พลของการ
อบรมเลี ยงดู การไปวัด การรักษาศีล 5 และการนังสมาธิ ต่อความกตัญ ูกตเวที พบว่า การไปวัด
สมําเสมอ การรั ก ษาศี ล 5 เป็ นประจํา และการนังสมาธิ เป็ นประจํา ทํา ให้มี ค วามกตัญ ู กตเวที
ต่อบิดามารดา
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเกี ยวข้อพบว่ามีปัจจัยหลายประการทีส่ งผลต่อความ
กตัญ ูกตเวที ซึ งในการวิจยั ครังนี ผูว้ จิ ยั จะศึกษาเฉพาะปั จจัยส่ วนบุคคล ปั จจัยด้านครอบครัว ได้แก่
การปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างของผูป้ กครอง และสัมพันธภาพภายในครอบครัว

