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บทนํา 

 
ความเป็นมา 

 การศึกษาเป็นหัวใจสําคญัของการพฒันาประเทศ เพราะความเจริญที�ปรากฏทั!งในด้าน    
วตัถุและด้านคุณธรรม จริยธรรมนั!น เป็นผลสะทอ้นคุณภาพของคนในสังคม อนัเป็นผลจากการ     
อบรมบ่มนิสัยในครอบครัว  สถาบนัการศึกษา ตลอดจนไดรั้บกระบวนการขดัเกลาและประสบการณ์ 
ในสังคมที�ดี ดงันั!นการจดัการศึกษาจึงมิไดมุ้่งเฉพาะการเพิ�มพูนทางความรู้ในเนื!อหาสาระของวิชา
เพียงอย่างเดียว หากแต่มีความจาํเป็นที�จะตอ้งสร้างคนให้มีทั!งความรู้และคุณธรรม ดงันั!นคุณธรรม 
จริยธรรมจึงเป็นสาระสําคญัที�มุ่งพฒันาคนให้สมบูรณ์ คือให้มีทั!งความรู้และคุณธรรมตามนยัแห่ง
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ในหมวด 4 มาตรา 22, 23, 24 (กองพฒันาการศึกษา
นอกโรงเรียน. 2543 : 1)  และแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545 - 2559 (สํานกังานคณะกรรมการ     
การศึกษาแห่งชาติ. 2545 : 5)  
 จุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาขั!นพื!นฐาน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา    
ประถมศึกษาแห่งชาติ. 2545 : 21) ก็มีความสอดคล้องกบั พระราชบญัญติัการศึกษา คือมุ่งพฒันา        
ผูเ้รียนให้เป็นคนดี มีความสุขบนพื!นฐานของความเป็นคนไทย โดยมุ่งปลูกฝังผูเ้รียนให้มีลกัษณะ      
ที�พึงประสงค์ ด้วยการเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที�ดีงามในการดาํรงชีวิต และ       
ในมาตรฐานการศึกษาระดบัการศึกษาขั!นพื!นฐานที�ใช้เป็นกรอบในการประเมินคุณภาพภายนอก    
ในมาตรฐานการศึกษาดา้นผูเ้รียน มาตรฐานที� 1 ยงัระบุไวว้า่ให้ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
ที�พึงประสงค ์(สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาประถมศึกษาแห่งชาติ. 2543 : 20)  อีกทั!งวิสัยทศัน์
ของการศึกษาไทยคือการทาํใหค้นมีชีวติที�ดี เก่ง มีความสุข เป็นการแสดงใหเ้ห็นวา่ ไดใ้หค้วามสําคญั
กบัชีวิตที�เป็นคนดีมาเป็นอนัดบัแรก ซึ� งคุณธรรมของคนดีที�สําคญัขอ้หนึ� งคือ ความกตญัGูกตเวที   
ดังที�พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไวว้่า  นิมิตฺต ํ  สาธุรูปนํ กตGฺGูกตเวทิตา  ความกตัญGูกตเวที         
เป็นเครื�องหมายของคนดี 
 ความกตญัGูเป็นจุดแข็งของสถาบนัครอบครัวไทยมานานแสนนาน (สุกญัญา  สุจฉายา. 
2546 : 78) ขนบธรรมเนียมประเพณีที�ดีงามทั!งหลายของคนไทยลว้นแต่มีความกตญัGูเป็นที�ตั!ง
สําคญัและเป็นไปเพื�อรักษาและส่งเสริมให้คุณธรรมขอ้นี! ให้คงมีอยู่ในโลกอยา่งแน่นแฟ้น (พระธรรม
โกศาจารย ์(พุทธทาสภิกข)ุ. 2536 : 2) ไม่วา่จะเป็นพิธีไหวค้รู เพื�อให้ศิษยไ์ดรํ้าลึกถึงพระคุณของครู
ที�ได้ประสิทธิM ประสาทความรู้แก่ตน พิธีบวชเพื�อให้ลูกชายได้มีโอกาสได้ทดแทนพระคุณบิดา
มารดาใหไ้ดเ้ห็นชายผา้เหลืองเพื�อนาํไปสู่สรวงสวรรค ์พิธีรดนํ! าดาํหวัในวนัสงกรานตเ์พื�อเป็นการ
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รําลึกถึงบุญคุณของผูอ้าวโุส ผูสู้งอายทีุ�ไดอ้บรมเลี!ยงดูเรามา และไม่เพียงแต่ชาวไทยเราเท่านั!นที�ให้
ความสาํคญักบัความกตญัGูกตเวที  
 ชาวจีนเองก็รับเอาความเชื�อจากบรรพบุรุษในลัทธิขงจื!อที�มีคาํสอนเน้นในเรื� องความ
กตัญGูกตเวทีต่อพ่อแม่และบรรพบุรุษด้วยเช่นกัน (เสรี พงศ์พิศ. 2538 :  36)  ซึ� งสุพตัรา สุภาพ        
(2545 : 37) ไสว มาลาทอง (2542 : 1 - 2) และพนสั หันนาคินทร์ (ออนไลน์.  2546) มีความคิดเห็น
สอดคลอ้งกนัว่า จริยธรรมที�ควรยกย่องเป็นสิ�งแรกที�ประเทศชาติตอ้งการและมีความจาํเป็นตอ้ง
ปลูกฝังใหถึ้งพร้อมในสถานการณ์ปัจจุบนัคือ ความกตญัGูกตเวที  
 ดงันั!นจึงควรปลูกฝังคุณธรรมขอ้นี! ในทุกสถาบนัตั!งแต่ระดบัครอบครัวจนถึงระดบัชาติ 
เนื�องจากวยัรุ่นเป็นระยะแห่งการกระชับสิ� งที�ได้ไวใ้นเด็กเล็กให้แน่นแฟ้นมั�นคงกบัเป็นระยะ     
แห่งการรับสิ�งใหม่เขา้มาอยา่งรวดเร็ว การอบรมในวยันี! จึงควรมีความมุ่งหมายเพื�อรักษาสิ�งที�ดีที�เด็กเล็ก
ได้รับมาแต่เริ� มต้น ไม่ให้บกพร่องพร้อมกับให้เด็กรู้จกัเลือกรับสิ� งที�ควรรับต่อไป  โดยเด็กวยัรุ่น      
ควรไดรั้บการอบรมเพื�อใหเ้กิดคุณสมบติั คือกตญัGูกตเวที (พระธรรมญาณมุนี. 2514 : 23)  
 ความกตญัGูกตเวทีนี!  ถา้ขาดหายไปจากโลกเมื�อใด โลกจะมีปัญหามากขึ!น จะมีความทุกข ์
มีความเดือดร้อน สายสัมพนัธ์ระหวา่งพ่อ แม่ ปู่  ย่า ตา ยาย กบัลูกหลานจะขาดหายไปเพราะไม่มี
คุณธรรมข้อนี! เป็นเครื� องคุ้มครองจิตใจ ความดีงามก็จะหายไปด้วย (พระเทพวิสุทธิเมธี          
(ปัญญานนัทภิกขุ) 2536 : 5) สังคมไทยในปัจจุบนักาํลงัละเลยคุณธรรมขอ้นี!  เนื�องจากวิถีชีวิตคน 
ในสังคมสมัยใหม่มุ่งเอาชนะและช่วงชิง เพื�อให้ได้มาซึ� งสิ� งที�ตนเองต้องการและมุ่งเสพวตัถุ       
เป็นสําคญั ตามอุดมการณ์ทุนนิยมมากกว่าคุณค่าทางจิตใจ ความเอื!ออาทร การพึ�งพาอาศยักัน     
การกตญัGูรู้คุณต่อผูมี้พระคุณที�เป็นวฒันธรรมดั! งเดิมจึงถูกวฒันธรรมใหม่กดทบั ทาํให้สังคม    
เกิดความวุ่นวาย ไม่ว่าจะเป็นการที�ลูกขาดความกตญัGูต่อพ่อแม่ ลูกศิษยไ์ม่ยาํเกรงครู ศาสนิกชน    
ไม่สนใจในคาํสอน ผูน้อ้ยไม่เคารพผูใ้หญ่ ผูค้นไม่เห็นคุณค่าของธรรมชาติทาํให้สิ�งแวดลอ้มเป็นพิษ       
(สาํลี รักสุทธี. 2546 : 118)  คนขาดจิตใจที�มีคุณธรรมเพราะไม่เชื�อไม่เห็นวา่หลกัแห่งกฎแห่งกรรม
วา่เป็นจริง (พระนวกะ  สุรวงัโส.  ออนไลน์.  2546)  
 ซึ� งปัญหาทั!งหลายทั!งปวงเกิดจากความไม่รู้บุญคุณ ไม่มีความกตญัGูต่อผูมี้พระคุณนั�นเอง 
เป็นผลใหส้ถาบนัครอบครัวแตกสลาย คนชราถูกทอดทิ!งเป็นจาํนวนมากกลายเป็นภาระของสังคม 
(ณัฐกฤต ดิฐวิรุฬห์.  ออนไลน์.  2545) ทางกระทรวงพฒันาสังคมและความมั�นคงของมนุษยจึ์งได้
นาํเสนอนโยบาย “ลดภาษีลูกกตญัGู” เพื�อลดหย่อนภาษีให้แก่บุตรที�มีภาระเลี! ยงดูผูสู้งอายุที�เป็น
บุพการีของตน และบุคคลซึ� งมีภาระตอ้งเลี! ยงดูผูพ้ิการเพื�อส่งเสริมและจูงใจให้ประชาชนคอยดูแล 
อุปการะบิดามารดาและผูพ้ิการของสังคมมากขึ!น (ลดภาษีลูกกตญัGู.  2546) 
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 จริยธรรมของบุคคลมีตน้เหตุมาจากอิทธิพลของสังคมมากกว่าอิทธิพลของพนัธุกรรม   

(ดวงเดือน  พนัธุมนาวิน. 2524 : 5) ดังนั! นครอบครัวน่าจะมีบทบาทที�สําคัญยิ�งในการพัฒนา           
คุณธรรมจริยธรรมด้านนี!  การมีสัมพนัธ์ภาพที�ดีภายในครอบครัวเกิดจากการที�คนในครอบครัว        

ได้มีเวลาอยู่ร่วมใกล้ชิดกนั ดงันั!นการประกอบอาชีพของคนในครอบครัวจึงมีความสัมพนัธ์กับ     
การมีเวลาใกล้ชิดกันและมีสัมพนัธภาพภายในครอบครัว ซึ� งความสําคญัของครอบครัวนี!  สุมน     

อมรววิฒัน์ (2537 : 57)  กล่าววา่ความกตญัGูรู้คุณและตอบแทนผูมี้พระคุณเป็นคุณค่าทางวฒันธรรม

ที�เรียนรู้ได้จากครอบครัว ดงันั!นแบบอย่างที�ดีภายในครอบครัวจึงมีความสําคญัมากต่อการพฒันา   
คุณธรรมและวฒันธรรม และท่านปัญญานันทภิกขุ (2533 : 193)  กล่าวว่า ตวัอย่างย่อมติดกนัได ้    

พ่อแม่ตอ้งทาํตวัอย่างให้ลูกของตนเห็นว่าตนมีความกตญัGูกตเวที อีกทั!งความใกล้ชิดและการมี    

สายสัมพนัธ์ที�ดีระหวา่งพอ่แม่กบับุตร  

 จากความสาํคญัของความกตญัGูกตเวทีในสังคมไทย ทาํใหผู้ว้จิยัมีความสนใจที�จะศึกษาวา่
คนไทยในปัจจุบันมีความกตัญGูกตเวทีมากน้อยแค่ไหน โดยผู ้วิจ ัยได้สอนเรื� องของศาสนา         
ความกตัญGูกตเวที ให้แก่นักเรียนโรงเรียนมัธยมวดัเขาสุกิม จึงเป็นเหตุให้เลือกที�จะศึกษา          
ความกตญัGูกตเวทีในนกัเรียนชั!นมธัยมศึกษา โรงเรียนมธัยมวดัเขาสุกิม จงัหวดัจนัทบุรี  ซึ� งจะเป็น
การศึกษาเกี� ยวกับปัจจัยด้านครอบครัว ได้แก่  การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างของผู ้ปกครอง               
และสัมพนัธภาพภายในครอบครัว เพื�อใชเ้ป็นแนวทางในการปลูกฝังและพฒันาความกตญัGูกตเวที
ของนกัเรียนสืบไป  
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 การวจิยัครั! งนี!   มีวตัถุประสงคด์งัต่อไปนี!  
 1.  เพื�อศึกษาระดบัความกตญัGูกตเวทีของนกัเรียนชั!นมธัยมศึกษา โรงเรียนมธัยมวดัเขาสุกิม 
จงัหวดัจนัทบุรี 
 2. เพื�อเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัด้านครอบครัวกับความกตญัGูกตเวทีของ       
นกัเรียนชั!นมธัยมศึกษา โรงเรียนมธัยมวดัเขาสุกิม จงัหวดัจนัทบุรี 
 

ประโยชน์ของการวจัิย 

 ในการวิจยัครั� งนี�  ผูว้ิจยัจะนาํผลการวิจยัไปใชเ้ป็นแนวทางให้กบัครู ผูป้กครอง และบุคคล  
ที!เกี!ยวขอ้งไดต้ระหนกัถึงบทบาทของตนเองที!มีต่อการปลูกฝังคุณธรรมในดา้นความกตญั-ูกตเวที
ให้กบัเยาวชนของชาติ อนัจะส่งให้เยาวชนเหล่านั�นเป็นบุคลากรที!ดีมีคุณภาพ ซึ! งจะเป็นการช่วยลด
ปัญหาของสังคม ช่วยพฒันาใหส้ังคมไทยเป็นสังคมที!เขม้แขง็และมีคุณภาพ 
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ขอบเขตของการวจัิย 

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที�ใช้ในการวจัิย 

  1.1 ประชากรที�ใช้ในการวิจยัครั! งนี!  ได้แก่ นักเรียนชั! นมธัยมศึกษาโรงเรียนมธัยม       
วดัเขาสุกิม จงัหวดัจนัทบุรี ปีการศึกษา 2555 จาํนวน 232 คน 
  1.2 กลุ่มตวัอยา่งที�ใชใ้นการวจิยัครั! งนี!  ไดแ้ก่ นกัเรียนชั!นมธัยมศึกษา โรงเรียนมธัยม
วดัเขาสุกิม จงัหวดัจนัทบุรี ปีการศึกษา 2554 จาํนวน 147 คน คาํนวณจากสูตรของทาโร ยามาเน่ 
(Taro Yamane. 1973 : 1088 ; อา้งถึงใน บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิM . 2534 : 13 - 14) และกาํหนด 
ค่าความเชื�อมั�นที�ระดบั 95 % และความคลาดเคลื�อนในการสุ่ม + 0.05 
 2. ตัวแปรที�ศึกษา 

 2.1 ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ 
  2.1.1 ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อาชีพของผู ้ปกครอง ประเภทของครอบครัว       
การไปวดัทาํบุญ การรักษาศีล 5 และการนั�งสมาธิ 
  2.1.2 ปัจจยัดา้นครอบครัว ประกอบดว้ย 
   1) การปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งของผูป้กครอง 
   2) สัมพนัธภาพภายในครอบครัว 
 2.2 ตวัแปรตาม ได้แก่ ความกตญัGูกตเวทีของนักเรียนชั!นมธัยมศึกษา โรงเรียน
มธัยมวดัเขาสุกิม จงัหวดัจนัทบุรี ประกอบดว้ย  
  2.2.1 ความกตญัGูกตเวทีต่อบุคคล  
  2.2.2 ความกตญัGูกตเวทีต่อสถาบนั 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 ในการวจิยัครั! งนี!  มีนิยามศพัทเ์ฉพาะที�เกี�ยวขอ้งกบังานวจิยัดงัต่อไปนี!  
 1. ความกตัญ*ูกตเวที หมายถึง ความรู้สึกสํานึกในบุญคุณและการแสดงพฤติกรรม  
การตอบแทนพระคุณต่อบุคคลหรือสถาบนัที�ทาํประโยชน์หรือความดีต่อตน โดยการตอบแทนนั!น
ไม่จาํเป็นต้องเป็นสิ�งของ อาจเป็นการกระทาํหรือคาํพูดก็ได้ แต่จะตอ้งอยู่บนหลกัพื!นฐานของ   
ความถูกตอ้งดีงาม ซึ� งในการวิจยัครั! งนี! จะวดัความกตญัGูกตเวทีต่อสิ�งที�ควรแสดงความกตญัGูกตเวที      
2 ประเภท คือ 
  1.1 ความกตญัGูกตเวทีต่อบุคคล หมายถึง ความรู้คุณและการแสดงพฤติกรรม          
การตอบแทนพระคุณต่อพ่อแม่ พี�นอ้ง ผูป้กครอง ผูอ้าวุโส ครู - อาจารย ์เพื�อน และบุคคลในสังคม 
ที�ทาํประโยชน์ต่อตนและส่วนรวม โดยมีพฤติกรรมดงันี!  
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   1.1.1 แสดงความเคารพทั!งต่อหนา้และลบัหลงั ทั!งกาย วาจา ใจ  
   1.1.2 เชื�อฟังและปฏิบติัตามคาํสั�งสอน 
   1.1.3 คอยดูแลเอาใจใส่ ช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระของผูมี้พระคุณ 
   1.1.4 ไม่สร้างความเดือดร้อน และไม่ทาํตนใหเ้ป็นที�เสื�อมเสีย 
  1.2 ความกตญัGูกตเวทีต่อสถาบนั หมายถึง ความรู้คุณและการแสดงพฤติกรรม      
การตอบแทนพระคุณต่อโรงเรียน ครอบครัว ชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย ์โดยมีพฤติกรรม ดงันี!  
   1.2.1 ปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดี 
   1.2.2 ทาํนุบาํรุง ใหค้วามช่วยเหลือตามกาํลงัและความสามารถ 
   1.2.3 รักษาเกียรติยศ นาํชื�อเสียงมาสู่ครอบครัว โรงเรียน และประเทศชาติ 
   1.2.4 แสดงความเคารพต่อสถานที�ศกัดิM สิทธิM ทางศาสนา 
 2. การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างของผู้ปกครอง หมายถึง การแสดงออกของพ่อแม่หรือ     
ผูป้กครองที�ได้อบรมสั�งสอนนักเรียนด้วยการกระทาํและคาํพูดในเรื�องของความกตญัGูกตเวที   
โดยทาํตนเป็นตวัอย่างให้นักเรียนได้เห็นอยู่ประจาํด้วยการให้ความเคารพ เชื�อฟังและคอยดูแล    
เอาใจใส่ใหค้วามช่วยเหลือต่อญาติผูใ้หญ่ บุคคล และสถาบนัที�ทาํประโยชน์ใหแ้ก่ตนเองและส่วนรวม 
 3. สัมพันธภาพภายในครอบครัว หมายถึง  ลกัษณะของความสัมพนัธ์ของสมาชิกทุกคน
ในครอบครัวที�มีเวลาใกล้ชิดสนิทสนม มีการติดต่อสื�อสารระหว่างกันด้วยความเขา้ใจ มีความ      
ไวว้างใจกนั มีความรักความเอื!ออาทรต่อกนั ช่วยเหลือและใหเ้กียรติซึ� งกนัและกนั มีการทาํกิจกรรม
ร่วมกันทั! งในบ้านและนอกบ้าน มีการอบรมสั�งสอน ให้ข้อคิด ข้อเตือนใจในเรื� องคุณธรรม          
การใช้ชีวิตประจาํวนั และมีกิจกรรมทางศาสนาร่วมกันด้วยการไปวดัฟังเทศน์เพื�อส่งเสริม         
ความเป็นคนดีมีศีลธรรมใหเ้กิดขึ!นกบัคนในครอบครัว  
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กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 ในการวิจยัครั! งนี!  ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งกบัความกตญัGูกตเวที 
เพื�อหาตวัแปรปัจจยัที�ส่งผลกบัความกตญัGูกตเวทีของนกัเรียนชั!นมธัยมศึกษา และผูว้ิจยัไดก้าํหนด
กรอบแนวคิดของการวจิยั ดงัภาพประกอบ 1  
 
 ตัวแปรอสิระ        ตัวแปรตาม 
 
                 
  
 
 
 
 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิดของการวจิยั 
 
สมมติฐานในการวจัิย 
 1. นักเรียนชั! นมัธยมศึกษาที�มีอาชีพของผู ้ปกครองต่างกันจะมีความกตัญGูกตเวที        
แตกต่างกนั 
 2. นักเรียนชั!นมธัยมศึกษาที�มีประเภทของครอบครัวต่างกันจะมีความกตญัGูกตเวที    
แตกต่างกนั 
 3. นกัเรียนชั!นมธัยมศึกษาที�มีการไปวดัทาํบุญต่างกนัจะมีความกตญัGูกตเวทีแตกต่างกนั 
 4. นกัเรียนชั!นมธัยมศึกษาที�มีการรักษาศีล 5 ต่างกนัจะมีความกตญัGูกตเวทีแตกต่างกนั 
 5. นกัเรียนชั!นมธัยมศึกษาที�มีการนั�งสมาธิต่างกนัจะมีความกตญัGูกตเวทีแตกต่างกนั 
 6. นักเรียนชั!นมธัยมศึกษาที�มีการปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างของผูป้กครองต่างกนัจะมี 
ความกตญัGูกตเวทีแตกต่างกนั  
 7. นกัเรียนชั!นมธัยมศึกษาที�มีสัมพนัธภาพภายในครอบครัวต่างกนัจะมีความกตญัGูกตเวที
แตกต่างกนั  

ความกตญัGูกตเวทีของนกัเรียนชั!น
มธัยมศึกษา โรงเรียนวดัเขาสุกิม 
  - ความกตญัGูกตเวทีต่อบุคคล 
 - ความกตญัGูกตเวทีต่อสถาบนั 
 

 

1. ปัจจยัส่วนบุคคล 
     1.1 อาชีพของผูป้กครอง 
     1.2 ประเภทของครอบครัว 
     1.3 การไปวดัทาํบุญ 
     1.4 การรักษาศีล 5 
     1.5 การนั�งสมาธิ 
2. ปัจจยัดา้นครอบครัว 
 2.1 การปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งของผูป้กครอง 
 2.2 สัมพนัธภาพภายในครอบครัว 
 




