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บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาทัศนคติที่มีต่อหลักธรรมทางพุทธศาสนา ของนักศึกษาประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ช้ันปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่   เป็นการวิจัย
เชิงส ารวจ ( Survey research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติที่มีต่อหลักธรรมทางพุทธศาสนา 
ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 2   วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ อ.สัน
ทราย จ.เชียงใหม่   กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ัน
ปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ประจ าปีการศึกษา 2557 ที่นับถือพุทธศาสนา 
จ านวน 91 คน    เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยปรากฏว่า นักศึกษามีทัศนคติต่อหลักธรรมทางพุทธศาสนาอยู่ในระดับมาก  ใน
ด้านทัศนคติทั่วไปต่อหลักธรรมทางพุทธศาสนา อยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือพุทธศาสนา
เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ อยู่ในระดับมาก   รองลงมาคือข้อหลักธรรมทางพุทธศาสนา เป็นแนวทาง
ในการด าเนินชีวิตให้แก่มนุษย์     ในด้านศีล 5 มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ
ข้อศีล 5 เป็นหลักธรรมพื้นฐานของมนุษย์ อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือข้อศีล 5 ควรได้รับการปลูกฝัง
ตั้งแต่เด็ก     และในด้านหลักกรรม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ  ข้อหลัก
กรรม เป็นพื้นฐานความคิดความเช่ือของชาวพุทธ อยู่ในระดับมาก   โดยภาพรวมทัศนคติของ
นักศึกษาต่อที่มีต่อหลักธรรมทางพุทธศาสนา มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 นับจากจุดเริ่มต้นทางความคิดในสมัยดึกด าบรรพ์1 ที่มนุษย์ยังขาดกลัวต่อพลังอ านาจลึกลับ
จากเบื้องบน ด้วยเช่ือว่าโลกนั้นไม่มีกฎเกณฑ์ ชีวิตที่ข้ึนอยู่กับสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และเทพเจ้าที่มี
พลังอ านาจเหลือล้นในการบันดาลสิ่งต่างๆ ยุคสมัยของมนุษย์ได้พัฒนาไปมากจนกระทั่งก้าวเข้าสู่ยุคที่
เรียกว่า ‘วิทยาศาสตร์ ’ ซึ่งชีวิตของมนุษย์ได้พัฒนาข้ึนอย่างที่เรียกว่า ก้าวกระโดด มีการพัฒนาสิ่ง
ต่างๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของมนุษย์ วิทยาการ เทคโนโลยี อุตสาหกรรม ท าให้มนุษย์มี
ความสุขสบาย และมีความสุขเชิงวัตถุนิยม และในปัจจุบันมนุษย์ได้เดินทางมาถึงยุคหลังโลกาภิวัฒน์ 
ซึ่งเป็นยุคสังคมข้อมูลข่าสาร และเทคโนโลยี   สังคมไทยเองได้ก้าวเปลี่ยนไปตามกระแสของโลก
เช่นกัน ปัจจุบันไทยมีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอย่างมาก ท าให้ปริมาณข้อมูลเพิ่มข้ึน
แบบทวีคูณ การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว สร้างองค์ความรู้และความใกล้ชิดทางความรู้
มากขึ้น ก้าวเข้าสู่สังคมแห่งข้อมูลข่าวสาร แต่ทว่าในอีกแง่หนึ่งสิ่งเหล่าน้ีก็สร้างความเสียหายให้กับ
สังคมไทย ด้วยน าพากระแสทุนนิยม วัตถุนิยมเข้ามาด้วย 
 สังคมไทยเป็นสังคมที่คนส่วนใหญ่นับถือพุทธศาสนากันมาช้านาน เรามีพุทธศาสนาเป็น
ตัวช้ีวัดช้ีในการด าเนินชีวิต เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทย เราถือกันว่าหลักธรรมทางพุทธศาสนาเป็น
สิ่งที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีความ
รับผิดชอบ สมัครสมานสามัคคี ส่งเสริมความมั่นคงของชาติ เรียกได้ว่า พุทธศาสนาเป็นเสมือน
เอกลักษณ์ดั้งเดิมของชาติไทย ทั้งทางสังคม และวัฒนธรรม2 และคนไทยเองก็มีคุณธรรมและมีความ
เช่ือในหลักธรรมทางพุทธศาสนาเป้นอย่างมาก อย่างไรก็ตามความเจริญที่ก้าวเข้ามาน้ันน าให้คนใน
สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิดน าไปสู่ความเช่ือและการปฏิบัติที่แตกต่างจากเดิม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในกลุ่มเยาวชนที่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงสูง ท าให้ความคิดความเช่ือและค่านิยม
ของเยาวชนไทยเบี่ยงเบนไป มีความคิดแปลกแยก เป็นโรคเครียด อัตราการเสพของมึนเมา สารเสพ

                                                             
1 จารุณี  วงศ์ละคร, ปรัชญาเบื้องต้น, พิมพ์ครั้งที่ 4, (เชียงใหม่: ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะ

มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่), 2550, หน้า 42.  
2 คะนึงนิตย์  จันทบุตร, สถานะและบทบาทของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย , (กรุงเทพ: โรงพิมพ์ภาพ

พิมพ)์, 2531, หน้า 217. 



 
 

ติดมากขึ้น 3   จากผลส ารวจของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(สศช.) พบว่าเด็กไทย ดื่มสุราสูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลก 9 เท่า ติดอันดับที่ 3 ของเอเชีย มีการติดสังคม
ออนไลน์ กว่า ร้อยละ40 ติดเฟชบุ๊ค ที่น่าเป็นห่วงยิ่งกว่าน้ันคือไทยท าสถิติมีคุณแม่อายุต่ ากว่า 20 ปี 
สูงที่สุดในเอเชีย และมีอัตราการเสพอาไอซ์ที่สูงข้ึนกว่าร้อยละ 304   นอกจากนี้ผลการส ารวจของ
สถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล พบว่าเด็กไทยในปัจจุบันใช้ชีวิตเติบโตอย่างไม่
สนใจสังคม ส่วนรวมมีแนวโน้มติดอบายมุขสูงข้ึน ติดชีวิตฟุ้งเฟ้อ ชอบเดินห้างสรรพสินค้า บางส่วนติด
การพนัน มีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนเร็วข้ึน และที่นับว่าเป็นปัญหาส าคัญเร่งด่วนคือเยาวชนถึงร้อยละ 
45 รู้สึกแปลกแยกกับศาสนา ไม่เห็นความส าคัญ ท าให้สังคมไทยประสบปัญหาทางด้านศีลธรรมเป็น
อย่างมาก เพราะการปลูกฝังทางด้านศีลธรรม คุณธรรมจริยธรรมและความเช่ือต่อหลักศาสนาเริ่มลด
น้อยลงในกลุ่มวัยรุ่น5 ไม่เฉพาะข้อมูลทางสถิติที่สะท้อนสภาพความคิดและชีวิตของเยาวชนในยุคนี้
เท่านั้น แต่ตัวของคนไทยเองก็คงจะสามารถสัมพันธ์เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงได้จากประสบการณ์ของ
ตน หรือจากข่าวที่มีเรื่องราวของอาชญากรรมที่เยาวชนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในฐานะผู้กระท าและ
ผู้ถูกกระท า ซึ่งจากสถานการณ์เหล่าน้ีท าให้หลายหน่วยงานโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา อย่าง
กระทรวงศึกษาธิการได้พยายามน าหลักธรรมทางพุทธศาสนา เข้ามาสู่บทเรียน เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษา ซึ่งเป็นอนาคตของชาติได้เกิดการเรียนรู้ซึมซับหลักธรรม พัฒนาความคิดสติปัญญา มี
คุณธรรมจริยธรรมมากข้ึน 
 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดให้มีการสอนรายวิชาสังคมศึกษา โดยหนึ่งในรายวิชา
สังคมศึกษา คือรายวิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ศึกษาเกี่ยวกับศาสนาหลักธรรมศาสนพิธีของ
ศาสนาที่ตนนับถือ การเป็นพลเมืองดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หน้าที่พลเมืองตามหลัก
กฎหมาย และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   เนื้อหาที่ใช้
ในการสอนส่วนหนึ่งจึงเกี่ยวข้องกับหลักธรรมทางพุทธศาสนาโดยตรง 
 จากข้อมูลข้างต้นจึงท าให้ผู้วิจัยเกิดความสนใจที่จะศึกษาท าการวิจัยในเรื่องทัศนคติที่มี
หลักธรรมทางพุทธศาสนา เพื่อจะศึกษาว่าในปัจจุบันขณะ ทัศนคติของเยาวชนไทยที่มีต่อหลักธรรม
เป็นอย่างไรบ้าง มีความเปลี่ยนแปลงมากน้อยเพียงใด โดยเลือกกลุ่มประชากรเป็น นักศึกษา

                                                             
3 สุณี  พนาสกุลการ และคณะ, ทัศนคติต่อหลักพุทธธรรมและการน าหลักพุทธธรรมมาใช้ในชีวิตประจ าวัน

ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1, วราสารเก้ือการรุณย์, 2549, หน้า 53. 
4 สคช. แถลงสภาพสังคมไทย สถิติเด็ก “ดื่มสุราหนัก-ติดเฟซบุ๊ค-คุณแม่วัยใสพุ่ง-เสพยาอซ์กระ

จาย”,2555, ค้นเม่ือ 15 พฤศจิกายน 2557, จาก http://thaipublica.org/2012/02/nesdb-announces-thai-
society/  

5 สุณี  พนาสกุลการ และคณะ, เรื่องเดียวกัน, หน้า 53. 

http://thaipublica.org/2012/02/nesdb-announces-thai-society/
http://thaipublica.org/2012/02/nesdb-announces-thai-society/


 
 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ เพื่อให้ทราบทัศนคติที่มี
ต่อหลักธรรมทางพุทธศาสนา อันจะน าไปสู่การปรับปรุงการเรียนการสอน สะท้อนมุมองความคิด ให้
ตรงกับความต้องการ เสริมสร้างให้นักศึกษาได้เป็นเยาวชนที่มีคุณธรรม จริยธรรม ที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของสังคม และใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่า และมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาทัศนคติที่มีต่อหลักธรรมทางพุทธศาสนา ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 
 2. เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาการสอนในรายวิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 
 

ขอบเขตงานวิจัย 
 1. ขอบเขตด้านประชากร 
     ประชากรที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 2 วิทยาลัย
เทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ จ านวน 91 คน 
 2. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
    เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษา ทัศนคติที่มีต่อหลักธรรมทางพุทธศาสนา ของ
นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 
 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
 1. ท าให้ทราบถึงทัศนคติที่มีต่อหลักธรรมทางพุทธศาสนา ของนักศึกษาประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 
 2. ได้ทราบแนวทางในการพัฒนาการสอนในรายวิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ทัศนคติ หมายถึง ความรู้สึกภายในจิตใจของแต่ละคนที่มีต่อบุคคลหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และ
ความรู้สึกนี้จะส่งผลต่อไปสู่การแสดงออกทางพฤติกรรม 
 หลักธรรมทางพุทธศาสนา หมายถึง หลักธรรมทางพุทธศาสนาที่ใช้ในการเรียนการสอนแก่
นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ  ตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2556 ได้แก่ หลักศีล5 และ หลักกรรม 



 
 

 นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 2 หมายถึง นักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ัน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2557 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและ
บริหารธุรกิจ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ที่นับถือพุทธศาสนา 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
        ตัวแปรต้น           ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักธรรมทางพุทธศาสนา 
ศีล5 หลักกรรม, 

ประสบการณ์ทางพุทธ
ศาสนา 

 

ทัศนคติที่มีต่อหลักธรรมทางพุทธศาสนา 
ของ นักเรียนระดับ ปวช. ช้ันปีที่ 2  

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 
อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  

ศาสนา 
 



 
 

บทท่ี 2 
ทฤษฎีและแนวคิดท่ีเก่ียวข้อง  

 

ทฤษฎีและแนวคิดที่เก่ียวข้อง  
 การศึกษาทัศนคติที่มีต่อหลักธรรมทางพุทธศาสนา ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปี
ที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ   ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการวิจัย โดยมีหัวข้อดังต่อไปนี้ 

1. แนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับทัศนคติ 
1.1 ความหมายของทัศนคติ 
1.2 องค์ประกอบทัศนคติ 
1.3 ลักษณะของทัศนคติ 
1.4 หน้าที่และประโยชน์ของทัศนคติ 

 2. หลักธรรมทางพุทธศาสนา 
  2.1 ความหมายของหลักธรรมในพุทธศาสนา 
  2.2 ศีล 5 
  2.3 กรรม 
 3. นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
  3.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2556 
 4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 1. แนวคิดเก่ียวกับทัศนคติ 

การศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติน้ี มีผู้รู้ได้ให้ค าอธิบายไว้เป็นจ านวนมาก ผู้วิจัยได้เลือก
เสนอข้อมูลเบื้องต้นของทัศนคติที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยน้ี อันได้แก่ ความหมาย องค์ประกอบ ลักษณะ 
หน้าที่ ประโยชน์ รวมไปถึง การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ดังต่อไปนี้ 

 
1.1 ความหมายของทัศนคติ 

ในการศึกษาความหมายของทัศนคติ ได้มีผู้รู้ให้ค านิยามของทัศนคติไว้หลายท่านในลักษณะ
ต่างๆกัน มีรายละเอียดดังนี้ 



 
 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้ความหมายไว้ว่าทัศนคติ หมายถึง แนวคิดเห็น ซึ่ง
เป็นค าสมาสที่มาจากคา ว่า “ทัศนะ+คติ” ซึ่ง “ทัศนะ แปลว่า “ความเห็น” กับค าว่า “คติ” ซึ่ง
แปลว่า “แบบอย่างหรือแนวทาง ” เมื่อแปลรวมกันจึงมีความหมายว่า ความรู้สึก ที่เห็นด้วยและไม่
เห็นด้วยต่อเรื่องไดเรื่องหนึ่ง หรือ บุคคลใดบุคคลหนึ่ง6 

นักวิชาการด้านสังคมวิทยา นักจิตวิทยา ต่างให้ค าจ ากัดความหรือค านิยามของทัศนคติใน
ลักษณะที่แตกต่าง ๆ กัน ดังนี้ 

ซีคอร์ด และ แบคแมน ( Secord & Backman) กล่าวว่า “ทัศนคติ ได้แก่ ความรู้สึก ทาง
อารมณ์ ( effective component) ที่แสดงออกมาทางสีหน้าท่าทาง ความรู้สึกทางความคิด 
(cognitive component) ที่ประมวลมาจากความเช่ือ ( belief) ความคิดรวบยอด ( concept) หรือ 
การรับรู้ (perception) ต่อสิ่งนั้น ซึ่งข้ึนอยู่กับค่านิยม จนเกิดความโน้มเอียงล่วงหน้าที่จะปฏิบัติหรือ
แสดงออกต่อสิ่งนั้น”7 

นิวโคม (Newcomb) กล่าวว่า “การรับข่าวสารที่เปลี่ยนแปลงได้ อาจมีผลท าให้ทัศนคติที่มี
ต่อสิ่งนั้นเปลี่ยนแปลงไปได้”8 

ฟอสเตอร์ ( Charles R. Foster) กล่าวว่า “บุคคลใดจะมีทัศนคติต่อสิ่งใดน้ัน มักข้ึนอยู่กับ
ภาวการณ์ของสิ่งแวดล้อม กล่าวคือบุคคลนั้นมีแนวโน้มที่จะมีทัศนคติที่ดีต่อสิ่งนั้นหรือไม่เพียงใด”9 

Good ได้ให้ความหมายของทัศนคติว่า ทัศนคติ หมายถึง การแสดงออกในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง อาจเป็นได้ทั้งการยอมรับหรือการปฏิเสธ ต่อสถานการณ์ บุคคล สิ่งของ เป็นการ
แสดงออกที่เป็นไปได้ทั้งทางบวก ทางลบ หรือแม้แต่ความรู้สึกกลางๆ ที่บุคคลแสดงออกมาในรูป
พฤติกรรมซึ่งถ่ายทอดออกมาจากจิตใจของตน10   

ปรียาภรณ์ วงศ์อนุตรโรจน์  กล่าวไว้ว่า ทัศนคติเป็นการแสดงออกทางด้านความรู้สึกที่ชอบ
หรือไม่ชอบของบุคคลที่มีต่อสิ่งต่างๆ หลังจากได้รับประสบการณ์ในสิ่งนั้นๆ แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ 
คือ ความรู้สึกในทางบวก เป็นการแสดงออกถึงความพอใจ ความเห็นด้วย ความชอบและให้การ
สนับสนุน เป็นต้น   ความรู้สึกในทางลบ ถือเป็นการแสดงออกถึงความไม่พึงพอใจ ความไม่เห็นด้วย 
ความไม่ชอบและไม่ให้การสนับสนุน เป็นต้น   และความรู้สึกที่เป็นกลาง คือไม่มีความรู้สึกใดๆ โดย

                                                             
6 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542, (กรุงเทพมหานคร: บริษัทนาน

มีบุ๊คส์ พับลิเคชั่นนส์), 2542, หน้า 521. 
7 ไพบูลย์ ช่างเรียน, สารานุกรมศัพท์ทางสังคมวิทยา , (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ ผดุงพิทยาจ ากัด), 

2516, หน้า 49 - 50. 
8 ไพบูลย์ ช่างเรียน, เรื่องเดียวกัน, หน้า 49 - 50. 
9 ไพบูลย์ ช่างเรียน, เรื่องเดียวกัน, หน้า 49 - 50. 
10 Good, Dictionary of Education (3rd) (New York: Mc Hill Book Company), 1973, p 43.   



 
 

บุคคลจะแสดงออกทางด้านความรู้สึกทางพฤติกรรม ใน 2 ลักษณะ คือ พฤติกรรมภายนอก เป็น
พฤติกรรมทีสั่งเกตได้จากการกล่าวค าพูดสนับสนุน การแสดงออกทางหน้าตาหรือท่าทางที่บ่งบอกถึง
ความรู้สึกที่พึงพอใจ   และพฤติกรรมภายใน เป็นพฤติกรรมที่ไม่สามารถสังเกตได้ ชอบหรือไม่ชอบก็
ไม่แสดงออก เป็นความรู้สึกกลางๆก็ไม่แสดงออก11 

Hornby ได้กล่าวไว้ว่า ทัศนคติ คือ วิถีทางที่คุณคิดหรือรู้สึกต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือบุคคลใด
บุคคลหนึ่ง และวิถีทางที่ประพฤติต่อใครหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งแสดงให้เห็นว่า คุณคิดหรือรู้สึก
อย่างไร12 

ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร ได้ให้ความหมายของทัศนคติไว้ว่า ทัศนคติ คือ สภาวะความพร้อมทาง
จิตที่เกี่ยวข้องกับความคิด ความรู้สึก และแนวโน้มของพฤติกรรมบุคคลที่มีต่อบุคคลหรือสิ่งของ 
สถานการณ์ต่างๆ ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งเป็นสภาวะความพร้อมทางจิตที่มีความพร้อมและตั้งอยู่
นานพอสมควร13 

จากแนวคิดความหมายของทัศนคติข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า ทัศนคติคือความรู้สึกภายใน
จิตใจของแต่ละคนที่มีต่อบุคคลหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และความรู้สึกนี้จะส่งผลต่อไปสู่การแสดงออกทาง
พฤติกรรม   ความรู้สึกหรือทัศนคติที่เกิดข้ึนน้ีสามารถเป็นไปได้ทั้งความรู้สึกในทางบวก ความรู้สึก
ในทางลบ ความรู้สึกกลางๆ โดยความรู้สึกนั้นจะคงอยู่เป็นเวลาพอสมควร และสามารถจะ
เปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้การเรียนรู้ ประสบการณ์ ความเช่ือ ค่านิยมของแต่ละบุคคลจะเป็นตัวก่อให้เกิด
ทัศนคติต่างๆกันไป 
 
1.2 องค์ประกอบทัศนคติ 
 ทัศนคติเป็นความรู้สึกภายในที่ส่งผลต่อการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมภายนอก ซึ่งมี
องค์ประกอบอยู่หลายส่วน โดยมีผู้รู้ได้อธิบายไว้ดังนี้ 

ธีระพร อุวรรณโณ ได้กล่าวเกี่ยวกับองค์ประกอบของทัศนคติ ไว้ว่า มีผู้เสนอความคิด
เกี่ยวกับทัศนคติไว้ 3 แบบ คือทัศนคติแบบ 3 องค์ประกอบ ทัศนคติแบบ 2 องค์ประกอบ และ 
ทัศนคติแบบ 1 องค์ประกอบ ดังนี้ 

 

                                                             
11 ปรียาภรณ์ วงศอ์นุตรโรจน์, จิตวิทยาอุตสาหกรรม , (กรุงเทพมหานคร: ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพ), 2541, 

หน้า 15. 
12 Hornby, Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English, (Publisher: Oxford 

University Prees), 2010, p62.   
13 ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร, จิตวิทยาสังคม : ทฤษฎีและปฏิบัติการ, (กรุงเทพมหานคร: สุรีวิริยาสาส์น), 2545, 

หน้า 138.   



 
 

1. ทัศนคติแบบมี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 
(1) องค์ประกอบด้านปัญญา (Cognitive Component) ประกอบด้วย 

 ความเช่ือ ความรู้ ความคิดและความคิดเห็น 
 

(2) องค์ประกอบด้านอารมณ์ ความรู้สึก (Affective Component)  
 หมายถึง ความรู้สึกชอบ-ไม่ชอบหรือท่าทางที่ดี-ไม่ด ี

(3) องค์ประกอบด้านพฤติกรรม (Behavioral Component) หมายถึง   
 แนวโน้มหรือความพร้อมที่บุคคลจะปฏิบัติ มีนักจิตวิทยาที่สนับสนุน  
 การแบ่งทัศนคติออกเป็น 3 องค์ประกอบ ได้แก่ Kretch,  
 Crutchfield, Pallachey และ Triandis. 

2. ทัศนคติแบบมี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 
(1) องค์ประกอบด้านปัญญา (Cognitive Component) 
(2) องค์ประกอบด้านอารมณ์ ความรู้สึก (Affective Component) ได้มี 

นักจิตวิทยาที่สนับสนุนทัศนคติ 2 องค์ประกอบ ได้แก่ Katz และ 
Rosenberg. 

3. ทัศนคติแบบมี 1 องค์ประกอบ ได้แก่ 
(1) องค์ประกอบด้านพฤติกรรม (Behavioral) หมายถึง แนวโน้มหรือ 

ความตั้งใจของคนที่จะแสดงบางสิ่งบางอย่างหรือการกระท าบางสิ่ง
บางอย่างต่อคนใดคนหนึ่ง สิ่งใดสิ่งหนึ่ง ในทางใดทางหนึ่ง เช่น เป็น
ศัตรูก็จะก้าวร้าวด้วยแต่ถ้าเป็นมิตรก็จะมีความอบอุ่น เป็นต้น โดยที่
ความตั้งใจนี้อาจจะถูกวัด หรือประเมินออกมาได้ จากการพิจารณา
องค์ประกอบทางด้านพฤติกรรมของทัศนคติ14  

ธีรนิตย์ ลิมปรังษี แบ่งองค์ประกอบของทัศนคติออกเป็น 2 ส่วน คือ 
1. ส่วนของความรู้สึก (Affective Compoment) หมายถึง บรรดาความรู้สึกที่ชอบ

ไม่ชอบรัก หรือเกลียด หรือกลัว ซึ่งเป็นเรื่องของอารมณ์ของบุคคลหรือในสังคมไทยเราก็ คือ
เรื่องของใจนั้นเอง 

                                                             
14 ธีระพร อุวรรณโณ, การวัดทัศนคติ : ปัญหาในการใช้เพื่อท านายพฤติกรรม , (กรุงเทพมหานคร : ซี

เอ็ดบุ๊คส์เซ็นเตอร์), 2548, หน้า 162.   



 
 

2.  ส่วนของสติและเหตุผล (Cognitive Component) ในส่วนน้ีเป็นเรื่องของการใช้
เหตุผลของบุคคลในการแยกความแตกต่าง ตลอดจนผลต่อเนื่องผลได้ผลเสียในส่วนน้ีนั้นถ้า
พิจารณาอย่างลึกซึ้ง15 
อดุลย์  จาตุรงคกุล และ ดลยา จาตุรงคกุล กล่าวว่า ทัศนคติมีองค์ประกอบต่างๆ อยู่ 3 ส่วน 

โดยส่วนที่เกิดข้ึนก่อน เป็นส่วนของความเข้าใจ (Cognitive Component) ซึ่งแสดงออกมาในรูปของ
ความเช่ือและค่านิยม ส่วนของความเขาใจนี้จะก่อให้เกิดทัศนคติในส่วนของความรู้สึก ( Affective 
Component) ซึ่งแสดงออกมาในรูปของความรู้สึกและเกิดผลลัพธ์เป็นส่วนของพฤติกรรม 
(Behavioral Component)16 

จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นว่า ทัศนคติประกอบด้วยองค์ประกอบทางด้านความคิด ความรู้สึก 
และแสดงออกมาเป็นพฤติกรรม พร้อมประกอบด้วยเหตุผลและความเช่ือ ที่มีต่อบุคคล วัตถุ ภายใต้
สถานการณ์นั้นๆ  

 
1.3 ลักษณะของทัศนคติ 

นุศรา แก้วสนธิ ได้แยกทัศนคติออกเป็น 5 ลักษณะ ดังนี้ 
1. ภาวะทางจิตและประสาท ( Mental and Neutral) ซึ่งจะแสดงออกให้เห็นทาง

พฤติกรรม เช่นโกรธ เกลียด รัก เป็นต้น 
2. ความพร้อมที่จะสนอง (Readiness to Respond) คือ เมื่อมีทัศนคติทีดีหรือไม่ดี

ต่อสิ่งใดก็พร้อมทีจะตอบสนองสิ่งนั้นตามลักษณะของทัศนคติที่เกิดข้ึน เช่น ชอบวิชา
นาฏศิลป์ สมัครใจและต้องการที่จะเรียน หรือสนใจวิชานาฏศิลป์ อยู่เสมอ 

3. เป็นสิ่งที่เกิดข้ึนเป็นระบบ (Organized) เกิดข้ึนเป็นกลุ่มและจัดระบบไว้แล้วใน
ตัวเองคือ เมื่อเกิดทัศนคติต่อสิ่งใดแล้วจะข้ึนต่อเนื่องกัน และติดตามมาด้วยพฤติกรรมที่มี
ความสัมพันธ์กัน เช่น โกรธ หน้าบึ้ง 

4. เป็นสิ่งที่เกิดจากประสบการณ์ ( Through Experience) หมายความว่า
ประสบการณ์มีส่วนช่วยในการสร้างทัศนคติให้ดี เช่น นาย ก. เห็น นาย ข. ใจดี จึงชอบ นาย 
ข. เป็นต้น 

                                                             
15 ธีรนิตย์  ลิมปรังษี , ความรู้  และความคิดเห็นของผู้พิพากษาต่อการท างานบริการสังคมของผู้ถูกคุม

ประพฤติ , วิทยานิพนธ์สังคมสงเคราะหศาสตรมหาบัณฑิต  (บัณฑิตวิทยาลัย : คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์), 2540, หน้า 42. 

16 อดุลย์  จาตุรงคกุล และดลยาจาตุรงคกุล, พฤติกรรมผู้บริโภค, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์),  2550, หน้า 220. 



 
 

5. เป็นพลังส าคัญที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมที่แสดงออก (Exerting a Directive and 
for Dynamic Influence on Behavior) การแสดงออกต่อสิ่งใดอย่างนั้นข้ึนอยู่กับทัศนคติ
เป็นส าคัญ เช่นนาย ก. ไม่ชอบ นาย ข. เพราะนาย ข. ไม่ดี ก็ไม่อยากคบค้า17 
จากข้อมูลข้างต้นลักษณะของทัศนคติประกอบด้วยหลายส่วน ได้แก่ ภาวะทางจิต ความ

พร้อมที่จะตอบสนอง เป็นระบบ เกิดจากประสบการณ์ และมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมที่แสดงออก ทั้งนี้
จะข้ึนอยู่กับลักษณะคติทางบวก และทางลบ 

 
1.4 หน้าท่ีและประโยชน์ของทัศนคติ 

จิระวัฒน์ วงค์สวัสดิวัฒน์ ได้กล่าวถึง หน้าที่ของทัศนคติมี 4 ประการ ดังนี้ 
1. หน้าที่ในการปรับตัว (Adjective Function) โดยทั่วไปบุคคลจะรู้สึก “ชอบ” ใน

สิ่งที่ท าให้เกิดความพึงพอใจและ “ไม่ชอบ” ในสิ่งที่พบแล้วไม่สบายกายไม่สบายใจซึ่งในส่วน
นี้ ทัศนคติจะท าหน้าที่ให้บุคคลประพฤติปฏิบัติ เพื่อแสวงหาสิ่งที่ตนพอใจ เช่น เลือกคบ
เพื่อน หรือไปเที่ยวในสถานที่ตนชอบหลีกเลี่ยงบุคคลหรือสถานที่ตนมีทัศนคติในทางลบ 

2. หน้าที่ในการป้องกันตนเอง (Ego-Defending Function) ตามปกติ กลไกป้องกัน
ตนเองจะเกิดข้ึน เมื่อเรารู้สึกว่าตนเองถูกคุกคามจากผู้อื่น บุคคลจึงสร้างทัศนคติข้ึนมาเพื่อหา
เหตุผลมาอธิบายการกระท าน้ัน หรือเพื่อสร้างภาพพจน์ที่ดีแก่ตนเอง เช่น ผู้บริหารชายไม่
สนับสนุนผู้หญิงก้าวข้ึนสู่ต าแหน่งบริหารระดับสูง บุคคลเหล่าน้ีมีทัศนคติว่า ผู้หญิงมีจิตใจ
อ่อนไหวไม่มั่นคง รับผิดชอบงานใหญ่โตไม่ได้ โดยเหตุดังกล่าว จึงไม่สมควรให้ด ารงต าแหน่ง
ระดับสูง 

3. หน้าที่ในการแสดงออกถึงค่านิยม ( Value Expressive Function) ทัศนคติ ที่
บุคคลมีอยู่จะทา ให้ผู้อื่นได้รู้ว่าบุคคลนั้นมีค่านิยมต่อสิ่งต่าง ๆ อย่างไร แม้ว่าทัศนคติของ
บุคคล สิ่งรอบตัวมีมากมายแตกต่างกัน แต่ละบุคคลที่อยู่ในกลุ่มสังคมเดียวกัน มักจะมี
ค่านิยมหลากคล้ายคลึงกัน เช่น คนไทยมีค่านิยมหลักของการท างานยึดหลักอาวุโส ระบบ
อุปถัมภ์ คนอเมริกันยึดหลักความสามารถในการท างานและการแข่งขัน 

4. หน้าที่ในด้านความรู้ (Knowledge Function) ทัศนคติเป็นสิ่งที่แสดงให้ เห็นว่า
บุคคลที่แสดงความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าว มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนั้นมากน้อยเพียงใด 
ตามปกติบุคคลมักจะเลือกเก็บข้อมูลทีมีลักษณะสอดคล้องกับความเช่ือและความรู้สึกของตน 

                                                             
17 นุศรา แก้วสนธิ, ทัศนคติของพลทหารกองประจาการประจาการที่มีต่อการฝึกวิชาชีพ : ศึกษา  

เฉพาะกรณีพล. ม.๒, ภาคนิพนธ์ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพัฒนาสังคมบัณฑิตวิทยาลัย  
(สถาบันบัณฑิพัฒนบริหารศาสตร์), 2542, หน้า 7. 



 
 

ทัศนคติเป็นสิ่งที่ช่วยในการเก็บข้อมูล สังเกตจดจา ปรากฏการณ์ เพื่อสะสมเป็นความรู้หรือ
คาดการณ์ต่าง ๆ ในระบบความคิด18 
จากข้อมูลข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า หน้าที่และประโยชน์ของทัศนคติมีหลากหลายรูปแบบซึ่ง

จะส่งผลต่อการแสดงออก การด าเนินชีวิตของบุคคล ทัศนคติแสดงให้เห็นถึงความชอบ ไม่ชอบ 
น าไปสู่การปรับตัวให้บุคคลรู้จักแสดงงออกในระดับที่เหมาะสมเพื่ออยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมี
ความสุข ในอีกแง่หนึ่งทัศนคติเป็นเหมือนเครื่องป้องกันตนเองที่ให้เหตุผลแก่การกระท าของบุคคล ที่
ชัดเจนที่สุดคือการแสดงให้เห็นถึงค่านิยมของบุคคลนั้นว่าเขาเป็นอย่างไร ท้ายที่สุดทัศนคติได้แสดงให้
เห็นว่าบุคคลนั้นๆเขามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกันบุคคลหรือสิ่งนั้นๆอย่างไรบ้าง 
 
 
2. หลักธรรมทางพุทธศาสนา 
 พุทธศาสนา เป็นหนึ่งในศาสนาที่มีผู้นับถือจ านวนมาก โดยเฉพาะในประเทศไทย การศึกษา
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาจึงอยู่ควบคู่กับการศึกษาไทยมาโดยตลอด ทั้งนี้ก็เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิด
ความเข้าใจในหลักธรรมน าไปสู่การปฏิบัติ เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตที่ดีต่อไป 
 
2.1 ความหมายของหลักธรรมทางพุทธศาสนา 
 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หรือเรียกอีกอย่างได้ว่า ธรรม หรือ ธรรมะ หมายถึง ค าสอน
ของพระพุทธเจ้าที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎก ซึ่งมีอยู่เป็นจ านวนมาก19  พระองค์ทรงค้นพบหลักธรรม
ที่ปรากฏอยู่ในธรรมชาติแล้วทรงน าหลักธรรมเหล่าน้ันบอกกล่าวเผยแผ่ให้แก่มนุษย์ เพื่อให้เข้าถึงสัจ
ธรรมของชีวิตและธรรมชาติ 

ส าหรับความหมายของ หลักธรรมทางพุทธศาสนา นักวิชาการได้ให้ความหมายของ
หลักธรรมที่มีลักษณะแตกต่างกัน ไว้ดังนี้ 

ราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้ความหมายว่า ธรรมะคือหลักธรรมคาสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนา
เป็นหลักประพฤติปฏิบัติทางศาสนาเพื่อให้บุคคลมีศีลธรรมมีความยุติธรรมมีความจริงใจต่อกันและมี
ความถูกต้อง20 

                                                             
18 จิระวัฒน์ วงศ์สวัสดิวัฒน์, ทัศนคติความเชื่อและพฤติกรรม: การวัดการพยากรณ์และการ  

เปลี่ยนแปลง, (มหาวิทยาลัยอัศสัมชัญ),  2536, หน้า 8. 
19  สุชาดา  วราหพันธ์, หนังสือเรียน หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม , (กรุงเทพมหานคร: เอมพันธ์), 2556, 

หน้า 72. 
20 ราชบัณฑิตยสถาน, เรื่องเดียวกัน, หน้า 420 



 
 

พระราชชัยกวี พุทธทาส อินทปญฺโญ ให้ความหมายไว้ว่า หลักธรรมะ คือแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง
สาหรับมนุษย์ ในทุก ๆ ข้ันแห่งวิวัฒนาการของเขาซึ่งเราถือเอาตามความหมายสากลปัจจุบัน21 

ปิ่น มุทุกันต์ ได้กล่าวถึงหลักธรรมะคือความถูกความดีถูกกับดีน่ันแหละคือธรรมะและอธรรม
ก็คือผิดและเสียสรุปได้ดังนี้22 

ธรรมะหมายถึง องค์คุณคือความรักถูกรักดีซึ่งเกิดอยู่ในจิตใจ 
ธรรมะคือ สิ่งที่ทาให้มนุษย์เป็นคนดีปรุงจิตใจคนผู้ประพฤติให้ดีข้ึนประณีตข้ึน สูงข้ึน

ในขณะเดียวกันธรรมก็ขับไล่สิ่งช่ัวร้ายออกจากจิตใจด้วย 
ธรรมะเป็นสิ่งที่เกี่ยวกับงานทุกอย่างที่ต้องการถูกดีงาม 
ธรรมะคือ การประหยัดเวลา 
ธรรมะคือ เครื่องหล่อเลี้ยงให้เกิดผลดี 
ธรรมะคือ มิตราที่ดีที่สุดของคนมีงานมาก 
ธรรมะคือ คาสอนทางศาสนาที่ว่าด้วยหลักหรือข้อปฏิบัติมีทั้งฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดีและ

เป็นกลางๆ ที่เรียกว่ากุศลธรรมอกุศลธรรม และอัพยากตธรรม 
ธรรมะหมายถึง สภาพที่ทรงไว้ธรรมดาธรรมชาติสภาวธรรมสัจธรรมความจริง

ต้นเหตุสิ่งที่ปรากฏการณ์สิ่งที่ใจคิดคุณธรรมความดีความถูกต้องความ ประพฤติชอบหลักการ
แบบแผนธรรมเนียมหน้าที่ความรับผิดชอบความยุติธรรมพระธรรมคาสั่งสอนของ
พระพุทธเจ้าซึ่งแสดงธรรมให้เปิดเผย ปรากฏข้ึน 

 จากความหมายข้างต้น สรุปได้ว่า หลักธรรมทางพุทธศาสนาหมายถึง ค าสอนของ
พระพุทธเจ้า ที่เป็นแนวควรประพฤติปฏิบัติ และไม่ควรประพฤติปฏิบัติส าหรับมนุษย์ เกี่ยวกับความดี
ความงาม ซึ่งหลักธรรมนั้นมีอยู่เป็นจ านวนมาก ล้วนแล้วแต่มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน และมีความ
ยากลึกซึ้งต่างกันไป   หลักธรรมทางพุทธศาสนานี้มีความส าคัญต่อชีวิตและสังคมในด้านต่าง ๆ เน้น
ให้คนใช้ปัญญาในการด าเนินชีวิต เพื่อให้เกิดผลดีแก่ผู้ปฏิบัติคือได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ 

 
 

 
                                                             

21 ศตวรรษ มะละแซม, การใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนาเพื่อการด าเนินชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 2 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ , วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การ
สอนสังคมศึกษา), (บัณฑิตวิทยาลัย : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่), 2555, หน้า 7.  

22 ปิ่น มุทุกันต์, แนวสอนธรรมะตามหลักสูตรนักธรรมชั้นตรี , (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย), 
2514, หน้า 158. 



 
 

2.2 แนวคิดเก่ียวกับศีล 5 
 เบญจศีล หรือ ศีล 5 เป็นหลักธรรมพื้นฐานส าหรับชาวพุทธ โดยได้มีผู้รู้ได้ให้ความหมายและ
อธิบายข้อมูลเกี่ยวกับ ศีล 5 เอาไว้ดังนี้ 

2.2.1 ความหมายของศีล 5 
ในมหานามสูตรอังคุตตรนิกาย อัฎฐกนิบาต พระพุทธเจ้าได้ตรัสเรื่องศีล 5 โดยทรง

มุ่งถึงการรักษากายและวาจาให้เรียบร้อยว่า “มหานามะ เมื่อใดแล อุบาสกเป็นผู้เว้นขาดจาก
การฆ่าสัตว์ เป็นผู้เว้นขาดจากการลักทรัพย์ เป็นผู้เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกาม เป็นผู้
เว้นขาดจากการพูดเท็จ เป็นผู้เว้นขาดจากการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุ
แห่งความประมาท เมื่อนั้นอุบาสกช่ือว่าผู้มีศีล ด้วยเหตุเพียงเท่าน้ีแล”23 

ราชบัณฑิตยสถานได้ให้ความหมายของ ศีล เอาไว้ว่า ศีลคือข้อบัญญัติที่ก าหนดการ
ปฏิบัติทางกายและวาจาทางพระพุทธศาสนา เช่น ศีล 5 ศีล 824 

พุทธทาสภิกขุ ได้อธิบายความหมายของศีลไว้ว่า ศีลหมายถึงความเป็นปกติ หรือ
ปกติภาวะตามธรรมดา หมายความว่า ท าทุกอย่างอยู่ตามหน้าที่ที่ควรจะท า แต่อยู่ในภาวะ
ปกติ คือ ไม่เดือดร้อนไม่กระวนกระวายไม่ระส่ําระสาย ไม่มีความสกปรกความเศร้าหมอง
ใดๆ เกิดข้ึน โดยเนื้อความ ศีล หมายถึง ระเบียบที่ได้บัญญัติข้ึนไว้ส าหรับประพฤติปฏิบัติกัน 
เพื่อให้เกิดภาวะปกติข้ึนมาที่กาย ที่วาจา ศีล คือการปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบการเป็นอยู่ทาง
ภายนอก ศีลพัฒนาที่กาย ที่วาจา ให้เป็นกาย วาจา ที่น่าดู เมื่อเรามีศีลเป็นพื้นฐานแล้ว เรา
จึงจะมีจิตที่เป็นสมาธิได้ง่าย ถ้ามีศีลดี สมาธิก็มีง่าย25 

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ทรงแสดงทัศนะ
เรื่องความหมายของศีลไว้ว่า ศีล แปลตามศัพท์ว่า ปกติ หมายความว่า ความเป็นปกติเรียบร้
อย(อย่างหนึ่ง) ความเคยชินลงรูปลงตัวติดอยู่ประจ าอยู่ เป็นปกต(ิอย่างหนึ่ง) ความเป็นปกติ
เรียบร้อย หมายถึง ความปกติเรียบร้อยของความประพฤติ เพราะเว้นการที่ควรเว้น 
ประพฤติการณ์ที่ควรประพฤติ   ศีล 5 หรือ เบญจศีล คือความประพฤติชอบทางกาย และ
วาจา การรักษากายวาจาให้เรียบร้อย การรักษาปกติตามระเบียบวินัย ข้อปฎิบัติในการเว้
นจากความช่ัว การควบคุมตนให้ตั้งอยู่ในความไม่เบียดเบียน26 
 

                                                             
23 อง.ฺ อฎฐก.(ไทย) ๒๓/๒๕/๒๖๙. 
24 ราชบัณฑิตยสถาน, เรื่องเดียวกัน, หน้า 957. 
25 พุทธทาสภิกขุ, ทาน ศีล ภาวนา, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์สุขภาพใจ) , 2539,  หน้้า 56-57. 
26 สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน), ความจริงที่ต้องเข้าใจ, (กรุงเทพมหานคร: 

โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย) , 2538, หน้า 65. 



 
 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) กล่าวไว้ในหนังสือภูมิธรรมชาวพุทธว่า ศีล 5 ใน
บาลีช้ันเดิมส่วนมากเรียกว่า สิกขาบท 5 หมายถึงข้อปฏิบัติในการฝึกตน , ข้อฝึก , ข้อศึกษา 
บ้างเรียกว่า ธรรม 5 เมื่อปฏิบัติได้ตามนี้ ก็ช่ือว่าเป็นผู้มีศีล คือเป็นเบื้องต้นที่จัดว่าเป็นผู้มีศีล 
สมัยต่อมา จึงเกิดมีค าว่า เบญจศีล ซึ่งในพระไตรปิฎก เพิ่งพบในคัมภีร์ช้ัน อปทาน-พุทธวงส?
ต่อมาในสมัยหลัง มีช่ือเรียกเพิ่มข้ึนว่าเป็น นิจศีล หมายถึงศีลที่คฤหัสถ์ควรรักษาเป็นประจ า 
บ้างเรียกว่า มนุษยธรรม หมายถึงธรรมของมนุษย์ หรือธรรมที่ท าให้เป็นมนุษย์บ้าง   การ
รักษาศีล 5 เป็นการเว้นจากการเบียดเบียนกัน ท าให้คนอยู่ร่วมกันด้วยดี ปราศจากเวรภัยไม่
เดือดร้อนวุ่นวาย สังคมร่มเย็น แต่เหนือการฝึกไม่เบียดเบียนผู้อื่นโดยรักษาศีล 5 แล้ว ควร
ฝึกยิ่งข้ึนไปในด้านชีวิตส่วนตัว ให้อยู่ดีมีสุขได้โดยไม่ต้องพึ่งพาข้ึนต่อวัตถุและการเสพบริโภค
มากนักพร้อมทั้งหันไปให้เวลาแก่การเผื่อแผ่บ าเพ็ญประโยชน์พัฒนาด้านจิตใจและปัญญา
มากขึ้น ด้วยการรักษาศีล 8 หรืออุโบสถ 

จากความหมายข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า ศีล หมายถึง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในชีวิตของ
มนุษย์ และเป็นหลักธรรมพื้นฐานในพุทธศาสนา ศีล เป็นสิ่งที่ท าให้เกิดความปกติ งดเว้นจาก
การท าบาปทั้งปวง มีความส ารวม อดทนอดกลั้นต่อ โลภะ โทสะ โมหะ ไม่ล่วงละเมิดผู้อื่น
ด้วยกาย วาจา เพื่อให้เกิดความปกติ เรียบร้อย สงบสุขในสังคม ระงับความเดือดเนื้อร้อนใจ
ทั้งตนเองและผู้อื่น เป็นข้อฝึกข้อปฏิบัติเบื้องต้นในชีวิตประจ าวันส าหรับฆราวาสเพื่อควบคุม
ความประพฤติทางกาย วาจาให้ตั้งอยู่ในความดีงาม สงบ และเป็นฐานปฏิบัติธรรมในข้ันสูง
ต่อไป 

 2.2.2 องค์ประกอบของศีล 
ศีล 5 ข้อ ได้แก่ 
1. ปาณาติปาตา เวรมณี งดเว้นจากการฆ่า การประทุษร้าย มนุษย์และสัตว์อื่น ทั้ง

ทางร่างกายและจิตใจ 
2. อทินนาทานา เวรมณี งดเว้นจากการลักทรัพย์ หรือหยิบฉวยเอาสิ่งของของผู้อื่น  

รวมทั้งการยักยอก ฉ้อโกง และท าความเสียหายให้แก่ทรัพย์ของผู้อื่น 
3. กาเมสุ มิจฉาจารา เวรมณี งดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม การล่วงละเมิดทาง

เพศ ลูก เมีย ของผู้อื่น หรือโดยที่เขามิได้เต็มใจ 
4. มุสาวาทา เวรมณี งดเว้นจากการกล่าวเท็จ พูดส่อเสียด พูดเพ้อเจ้อ 
5. สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานา เวรมณี งดเว้นจากการดื่มสุราและเมรัย ตลอดจนเว้น

จากการเสพสิ่งเสพติดทุกชนิด อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท 
 
 



 
 

2.3 แนวคิดเก่ียวกับกรรม 
 พุทธศาสนิกชนในประเทศไทยต่างคุ้นเคยกับค าว่ากรรมเป็นอย่างดี และถือได้ว่าเป็นพื้นฐาน
ความคิดที่ช่วยในการอธิบายเหตุต่างๆที่คนเราประสบ ทั้งนี้ไม่มีผู้รู้ให้ความหมายและอธิบาย
หลักธรรมเอาไว้ ดังต่อไปนี้ 

2.3.1 ความหมายของกรรม 
“กรรม” แปลว่าการกระท า มีความหมายกลาง ๆ ใช้ได้ทั้งในทางดีและทางไม่ดี ถ้า

เป็นกรรมดีเรียกว่า กุศลกรรม กรรมไม่ดีเรียกว่า อกุศลกรรม แต่ในความรู้สึกของคนไทยค า
ว่ากรรมมักหมายถึง การกระท าไม่ดี และผลของการกระท าไม่ดี 

พระพุทธเจ้าได้ตรัสความหมายของกรรมไว้ในนิพเพธิกสูตรว่า “ภิกษุทั้งหลาย 
เพราะอาศัยเหตุน้ีว่า เรากล่าวว่าเจตนาเป็นตัวกรรม บุคคลคิดแล้วจึงกระท าด้วยกาย วาจา 
และใจ”27 

พระพุทธพจน์น้ี นักปราชญ์และนักวิชาการทางพระพุทธศาสนา ได้อธิบาย
ความหมายของกรรมเพิ่มเติมไว้ดังนี้ 

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) อธิบายว่า กรรม แปลตามศัพท์ว่า การงานหรือการ
กระท า แต่ในทางธรรมต้องจ ากัดความจ าเพาะลงไปว่า หมายถึง การกระท าที่ประกอบด้วย
เจตนา หรือการกระท าที่เป็นไปด้วยความจงใจ ถ้าเป็นการกระท าที่ไม่มีเจตนา ก็ไม่เรียกว่า
เป็นกรรมในความหมายทางธรรม28 

แสง จันทร์งาม อธิบายว่า กรรม แปลว่า การกระท า ( action) ที่ประกอบด้วย
เจตนาหรือความตั้งใจ (volition) อันมีกิเลสเป็นแรงผลักดัน ฉะนั้น กรรมที่สมบูรณ์จะต้องมี
ตัวประกอบกรรม 3 เสมอ คือ มีกิเลสเป็นแรงกระตุ้น มีความตั้งใจหรือเจตนา มีการกระท า
หรือการเคลื่อนไหว29 

จากความหมายข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า กรรม แปลตามศัพท์คือ การงาน หรือการ
กระท า แต่ในทางธรรม หมายถึง การกระท าที่ประกอบด้วยเจตนา หรือการกระท าที่เป็นไป
ด้วยความจงใจ ถ้าเป็นการกระท าที่ไม่มีเจตนา ก็ไม่เรียกว่าเป็นกรรมในความหมายทางธรรม   
ทั้งนี้เจตนาจะมีพื้นฐานมาจากกิเลส ส่งผลให้เกิดกรรม การแสดงออกทั้งทางกาย วาจา ใจ มี
ทั้งกรรมดี กรรมช่ัว และตัวกรรมนี้เองจะส่งผลต่อผู้กระท า   

                                                             
27 อง.ฺ ฉกฺก. (ไทย) 22 / 63 / 577. 
28 พระธรรมปิฎก  (ป.อ. ปยุตฺโต ), พุทธธรรม , พิมพ์ครั้งที่  9, (กรุงเทพมหานคร  : มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย), 2543, หน้า 157. 
29 แสง จันทร์งาม, พุทธศาสนวิทยา , หน้า 112. 



 
 

2.3.2 ทางแห่งกรรม 
ทางแห่งการท ากรรม หรือหนทางที่จะท าให้เกิดกรรม มีอยู่ 3 อย่าง คือ 
(1) กายกรรม คือ การกระท าทางกาย 
(2) วจีกรรม คือ การกระท าทางวาจา 
(3) มโนกรรม การกระท าทางใจ 
ทางแห่งการท ากรรม ของบุคคลมี 3 ทาง คือ ทางกาย ทางวาจา และทางใจ ขณะที่

บุคคลด าเนินชีวิตประจ าวันได้ท ากรรมทางใจตลอดเวลา 
 2.3.3 ประเภทของกรรม 
  กรรมแบ่งออกเป็นหลายประเภท ในทีนี้จะยกประเภทของกรรมที่เป็นพื้นฐาน ดังนี้  

(1) แบ่งกรรมโดยพิจารณาเจตนา 
ก) กุศลกรรม การกระท าที่เกิดจากเจตนาบริสุทธ์ิ ปราศจากกิเลส หรือเรียกว่า 

กุศลมูล (รากเหง้าแห่งกุศล) มี 3 อย่าง คือ อโลภะ อโทสะ อโมหะ บุคคลท ากรรม
โดยไม่มีโลภะ โทสะ โมหะ ทางกาย วาจา ใจ จัดเป็นกุศลกรรมและมีผลท าให้อยู่
เป็นสุข ไม่ล าบาก ไม่คับแค้น ไม่เดือดร้อนในปัจจุบัน 

ข) อกุศลกรรม การกระท าที่เกิดจากอ านาจกิเลส (โลภะ/ โทสะ/ โมหะ)  หรือ
อกุศลมูล (รากเหง้าแห่งอกุศล) มี 3 อย่าง คือ โลภะ โทสะ โมหะ บุคคลท ากรรม
เพราะมี โลภะ โทสะ โมหะ ทางกาย วาจา ใจ จัดเป็นอกุศลกรรมและมีผลท าให้เป็น
ทุกข์ล าบาก คับแค้น เดือดร้อนในปัจจุบัน หลังการตายแล้ว ย่อมไปเกิดในทุคติ  
(2) แบ่งกรรมตามหลักของพระพุทธศาสนา 

ก) แบ่งตามกาลเวลาที่ให้ผล 
ข) แบ่งตามหน้าที่ที่ให้ผล 
ค) แบ่งตามล าดับการให้ผล 

(3) แบ่งกรรมตามกรรมบถ (ทางแห่งการกระท า) 
ก) การกระท าทางกาย เรียกว่า กายกรรม 
ข) การกระท าทางวาจา เรียกว่า วจีกรรม 
ค) การกระท าทางใจ เรียกว่า มโนกรรม 

 2.3.4 เกณฑ์การตัดสินกรรม 
การกระท าที่จัดว่าเป็นกรรมหรือไม่นั้น พระพุทธศาสนาให้ถือหลักของเจตนาเป็น

หลัก ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ส่วนการกระท าใดจัดเป็นกรรมดี หรือกรรมช่ัวนั้นพระพุทธเจ้า
ทรงให้เกณฑ์การตัดสินไว้ดังต่อไปนี้ 



 
 

(1) พิจารณาตามสาเหตุการเกิดกรรม สรุปได้ว่า การกระท าที่มีเจตนามาจาก อโล
ภะ อโทสะ อโมหะ จัดเป็นกรรมดี การกระท าที่มีเจตนามาจาก โลภะ โทสะ 
โมหะ จัดเป็นกรรมช่ัว 

(2) พิจารณาตามผลของการกระท าว่า การกระท าที่ “บุคคลท ากรรมใดแล้ว ย่อมไม่
เดือดร้อนใจในภายหลัง อิ่มเอิบ ดีใจ เสวยผลกรรมอยู่กรรมนั้นช่ือว่า กรรมดี ”
ส่วนการกระท าที่ “บุคคลกระท ากรรมแล้ว ย่อมเดือดร้อนใจในภายหลัง ร้องไห้
น้ าตานองหน้า เสวยผลกรรมอยู่ กรรมนั้นช่ือว่า เป็นกรรมไม่ดี”30 

พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้ให้หลักเกณฑ์ร่วมเพื่อประกอบเกณฑ์การตัดสิน
กรรมดี กรรมช่ัว ไว้ดังต่อไปนี้ 

(1) ใช้มโนกรรม คือ ความรู้สึกผิดชอบช่ัวดีของตนเองได้หรือไม่ 
(2) พิจารณา ความยอมรับของวิญญูชน หรือนักปราชญ์หรือบัณฑิตชนว่าเป็นสิ่งที่

วิญญูชนยอมรับหรือไม่ ช่ืนชมสรรเสริญ หรือต าหนิติเตียนหรือไม่ 
(3) พิจารณาลักษณะและผลของการกระท าต่อตนเองต่อผู้อื่น 

ก) เป็นการเบียดเบียนตนเอง เบียดเบียนผู้อื่น ท าตนเองหรือผู้อื่นให้
เดือดร้อนหรือไม่ 

ข) เป็นไปเพื่อประโยชน์สุข หรือเป็นไปเพื่อทุกข์ทั้งแก่ตนและผู้อื่น31 
ตามที่พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) และอาจารย์สุนทร ณ รังสี ได้อธิบายเกณฑ์การ

ตัดสินกรรมดี กรรมช่ัวไว้นั้น สรุปได้ว่า การกระท าที่จัดเป็นกรรมดี กรรมช่ัวนั้น พิจารณา
จากเจตนาที่กระท า และผลของการกระท าที่มีผลกระทบต่อตนเอง หรือทั้งต่อตนเองและ
ผู้อื่น 

 2.3.5 ความส าคัญของกรรม 
หลักกรรมมีความส าคัญต่อบุคคลและสังคม ดังที่ท่านพระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)

ได้กล่าวถึงคุณค่าทางจริยธรรมของหลักกรรมมี ดังนี้ 
(1) ให้เป็นผู้หนักแน่นในเหตุผล รู้จักมองเห็นการกระท า และผลการกระท าตาม

แนวทางของเหตุปัจจัยไม่เช่ือสิ่งงมงาย ตื่นข่าว เช่น เรื่องแม่น้ าศักดิ์สิทธ์ิเป็นต้น 

                                                             
30 ชบา  อ่อนนาค, การศึกษาความเชื่อเรื่องกรรมในพระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  

: ศึกษากรณี โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" จังหวัดชลบุรี, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 2548, หน้า 13. 

31 พระธรรมปิฎก(ป.อ. ปยุตฺโต), เรื่องเดียวกัน, หน้า 181.. 



 
 

(2) ให้เห็นว่าผลส าเร็จที่ตนต้องการ จุดหมายที่ปรารถนาจะเข้าถึงความส าเร็จได้
ด้วยการลงมือท าจึงต้องพึ่งตน และท าความเพียรพยายามไม่รอคอยโชคชะตา 
หรือหวังผลด้วยการ อ้อนวอน เซ่นสรวงต่อปัจจัยภายนอก 

(3) ให้มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ก็จะงดเว้นจากกรรมช่ัวและรับผิดชอบต่อผู้อื่น 
ด้วยการกระท าความดีต่อเขา 

(4) ให้ถือว่า บุคคลมีสิทธ์ิโดยธรรมชาติที่จะท าการต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปรับปรุง สร้าง
เสริมตนเองให้ดีข้ึนไปโดยเท่าเทียมกัน สามารถท าตนให้เลวลงหรือให้ดีข้ึน ให้
ประเสริฐจนถึงยิ่งกว่าเทวดา และพรหมได้ทุก ๆ คน 

(5) ให้ถือว่าคุณธรรม ความสามารถและความประพฤติปฏิบัติ เป็นเครื่องวัดความ
ทรามหรือประเสริฐของมนุษย์ ไม่ให้มีการแบ่งแยกโดยช้ันวรรณะ 

(6) ในแง่กรรมเก่า ให้ถือเป็นบทเรียน และรู้จักพิจารณาเข้าใจตนเองตามเหตุผล ไม่
ค่อยเพ่งโทษแต่ผู้อื่น มองเห็นพื้นฐานของตนเองที่มีอยู่ในปัจจุบันเพื่อรู้ที่จะ
แก้ไขปรับปรุง และวางแผนสร้างเสริม ความเจริญก้าวหน้าต่อไปได้ถูกต้อง 

(7) ให้ความหวังในอนาคตส าหรับสามัญชนทั่วไป32 
ดังที่ท่านพระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้อธิบายความส าคัญของกรรมไว้นั้น สรุปได้

ว่า กรรมมีความส าคัญต่อวิถีชีวิตของบุคคลและสังคม ด้วยผู้ที่เช่ือเรื่องกรรม จะเป็นผู้มี
เหตุผลรับผิดชอบการกระท าของตน และปรับปรุงพัฒนาการกระท าของตนเองด้วยความ
เพียร โดยมีความหวังถึงอนาคตที่ดีรออยู่ข้างหน้า ตลอดจนยอมรับนับถือคุณค่าของคนที่มี
คุณธรรม 

 
 
3. นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

3.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2556  
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 33 ได้กล่าวถึงหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ว่า เป็นหลักสูตรที่พัฒนาข้ึนให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และความเจริญก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี เพื่อผลิตก าลังคนระดับฝีมือที่มีสมรรถนะวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ

                                                             
32 พระธรรมปิฎก, (ป.อ. ปยุตฺโต), เรื่องเดียวกัน, หน้า 213–214. 
33 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556, 2556 

หน้า 2. 



 
 

วิชาชีพ สามารถน าไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในลักษณะผู้
ปฏิบัติหรือประกอบอาชีพอิสระได้ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกระบบและวิธีการเรียนได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพ
ตามความสนใจและโอกาสของตน ส่งเสริมให้มีการประสานความร่วมมือเพื่อจัดการศึกษาและพัฒนา
หลักสูตรร่วมกันระหว่างสถาบัน สถานศึกษา หน่วยงาน สถานประกอบการ และองค์กรต่าง ๆ ทั้งใน
ระดับชุมชน ระดับท้องถ่ินและระดับชาติ 

ส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ได้ระบุถึงจุดมุ่งหมายส าคัญของหลักสูตรที่จะ
ก่อให้เกิดกับผู้เรียน โดยแบ่งออกเป็น 6 ประการได้แก่ 

1. เพื่อให้มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในงานอาชีพสอดคล้องกับมาตรฐาน
วิชาชีพ สามารถนาความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในงานอาชีพไปปฏิบัติงานอาชีพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เลือกวิถีการด ารงชีวิต การประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสมกับตน สร้างสรรค์
ความเจริญต่อชุมชน ท้องถ่ินและประเทศชาติ 

2. เพื่อให้เป็นผู้มีปัญญา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่เรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการประกอบอาชีพ สามารถสร้างอาชีพ มีทักษะในการจัดการและพัฒนาอาชีพให้
ก้าวหน้าอยู่เสมอ 

3. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ มีความมั่นใจและภาคภูมิใจในวิชาชีพที่เรียน รักงาน 
รักหน่วยงานสามารถท างานเป็นหมู่คณะได้ดี โดยมีความเคารพในสิทธิและหน้าที่ของตนเอง
และผู้อื่น 

4. เพื่อให้เป็นผู้มีพฤติกรรมทางสังคมที่ดีงาม ทั้งในการทา งาน การอยู่ร่วมกัน การ
ต่อต้านความรุนแรงและสารเสพติด มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว หน่วยงาน ท้องถ่ินและ
ประเทศชาติ อุทิศตนเพื่อสังคม เข้าใจและเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
มีจิตสานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รู้จักใช้และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี 

5. เพื่อให้มีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ มีคุณธรรม จริยธรรม และวินัย ในตนเอง 
มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ เหมาะสมกับงานอาชีพ 

6. เพื่อให้ตระหนักและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของ
ประเทศและโลกมีความรักชาติ สานึกในความเป็นไทย เสียสละเพื่อส่วนรวม ดา รงรักษาไว้
ซึ่งความมั่นคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

 
 



 
 

3. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 สุดาวดี คุณวัฒน์ 34 ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาทัศนคติของนักศึกษาธรรมศาสตร์ต่อ
พระพุทธศาสนา และพระสงฆ์พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีทัศนคติที่ดีต่อพระพุทธศาสนา โดยมี
ความเห็นว่าพระพุทธศาสนามีหลักธรรมที่สอนให้คนรับผิดชอบต่อหน้าที่ แสวงหาความจริงความดี 
ท าให้เกิดประโยชน์แก่ผู้น าไปปฏิบัติ และสามารถจะน ามาใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้ ทั้งนี้ก็
ข้ึนอยู่กับว่าเราเข้าใจค าสอนอย่างถูกต้องหรือไม่   นอกจากนี้นักศึกษาส่วนใหญ่ยังเห็นว่า
พระพุทธศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจที่มีคุณค่า   ในด้านพระสงฆ์นักศึกษาส่วนใหญ่เห็นชอบกับ
พระสงฆ์ที่ประพฤติดี เคร่งครัดในระเบียบวินัย ท าหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา และทา ประโยชน์
ให้แก่สังคม เช่นในการศึกษา ในการพัฒนา เป็นต้น 

พระสฤทธ สุมโน (บุญใหญ่)35 (2554, หน้า 95-98 ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ทัศนคติที่มีต่อการน า
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในชาดกเรื่องพระมหาชนก ไปปรับใช้กับนักเรียน   ผลการใช้
ปรากฏว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อการน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในชาดกเรื่องพระ
มหาชนกไปใช้กับนักเรียนโดยรวมทั้ง 4 ด้านอยู่ในระดับมาก แต่เมื่อแยกออกเป็นรายด้านพบว่าด้านที่
มีค่าสูงสุดคือ ด้านสัจจะ   ส่วนผลการเปรียบเทียบ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมี เพศ อายุ การศึกษา และ
อาชีพต่างกันมีทัศนคติต่อการนาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในชาดกเรื่องพระมหาชนกไป
ปรับใช้กับนักเรียนโดยรวมทั้ง 4 ด้านไม่แตกต่างกัน  ในส่วนข้อเสนอแนะ กลุ่มตัวอย่างได้เสนอแนะว่า 
ด้านวิริยะ ครูควรให้นักเรียนเข้าใจความเพียรก่อนแล้วนา ไปปฏิบัติในการศึกษาเล่าเรียน การอ่าน 
และการจัดกิจกรรม ในโรงเรียน เป็นต้น    ด้านสัจจะ นักเรียนควรเข้าใจและปฏิบัติงานโดยเคารพสัจ
จริง โดยยกเอาเรื่องพระมหาชนกมาประกอบ ครูควรจัดกิจกรรมเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ เป็นต้น     
ด้านขันติ คือ ครูต้องสอนให้นักเรียนเข้าใจเรื่องขันติ ความอดทนทางจิตใจ ที่มีต่อความต้องการ
ทั้งหลาย ให้นักเรียน   ด้านเนกขัมมะ คือครูสอนให้นักเรียนเข้าใจ เนกขัมมะ คือ การแสวงหาความ
สงบที่ทา ให้เกิดความสุข โดยวิธีการออกบวชแล้วบา เพ็ญอยู่ในความสงบหรือในป่าดังพระมหาชนก  

พระสุรชัย สุรชโย (หงษ์ตระกูล) (2555, หน้า 146) ท าการวิจัยเรื่องทัศนคติของนักเรียนที่มี
ต่อการเรียนการสอนของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

                                                             
34 สุดาวดี คุณวัฒน์, “ทัศนะคติของนักศึกษาของธรรมศาสตร์พระพุทธศาสนาและพระสงฆ์” 

วิทยานิพนธ์บัณฑิต, (คณะสังคมวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) , 2551, หน้า จ., ค้นเม่ือ 1 พฤศจิกายน 2557 
จาก http://mcu.ac.th/site/thesiscontent_desc.php?ct=1&t_id=611  

35 พระสฤทธ สุมโน (บุญใหญ่), ทัศนคติที่มีต่อการน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในชาดกเรื่อง
พระมหาชนก ไปปรับใช้กับนักเรียน, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย), 2554, หน้า 95-98. 

http://mcu.ac.th/site/thesiscontent_desc.php?ct=1&t_id=611


 
 

ประถมศึกษา เพื่อเปรียบเทียบทัศนคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนของพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียนประถมศึกษา และเพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะแนวทางการสอนศีลธรรมใน
โรงเรียนประถมศึกษา   จากผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีทัศนคติต่อการเรียนการของพระสอน
ศีลธรรมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สะท้อนให้เห็นว่านักเรียนมีทัศนคติในด้านการเรียนการสอนต่อ
พระสงฆ์สอนศีลธรรมในโรงเรียนตั้งแต่การน าเนื้อหาของหลักสูตรไปอธิบายในการสอนประกอบ
เทคนิคการสอน ตลอดถึงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับเนื้อหาโดยใช้สื่อการสอนที่
ดีท าให้ผู้เรียนมีความสนใจประกอบกับมีสภาพแวดล้อมการสอนที่เหมาะสม และในการสอนก็มีการ
วัดผลเป็นระยะๆ สะท้อนให้เห็นผลการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนได้ดีเมื่อมีพระสงฆ์ไปช่วย
สอนซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของกระทรวงศึกษาธิการที่มุ่งส่งเสริมให้พระสงฆ์ไปสอนในโรงเรียนทั่ว
ประเทศ 

นายศตวรรษ  มะละแซม 36 ได้ท าการวิจัยเรื่อง การใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนา เพื่อการ
ด าเนินชีวิตของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อ าเภอสารภี จังหวัด
เชียงใหม่ ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ การใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนา เพื่อการด าเนินชีวิตของนักเรียน 
พบว่านักเรียนใช้หลักอบายมุข 6 ในการเว้นจากการเล่นการพนัน ใช้หลักดรุณธรรม 6 เพื่อความมี
ระเบียบวินัยไม่ก่อเวรภัยแก่สังคม   ใช้หลักกุลจิรัฏฐิติธรรม เพื่อให้รู้จักประมาณในการกินการใช้ 
ประหยัดไม่สุรุ่ยสุร่าย และใช้หลักกุศลกรรมบถ 10 เพื่อการเว้นจากการถือเอาของที่เขาไม่ได้ให้   
ส่วนการใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนาโดยรวมอยู่ในระดับมากทุกหลักธรรม    ส าหรับประโยชน์ที่
นักเรียนได้รับจากการใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนา พบว่าหลักอบายมุข 6 ช่วยให้เป็นคนมีสติสัมปะ
ชัญญะ มีสุขภาพจิตดี ร่างกายแข็งแรง และเป็นคนดี หลักดรุณธรรม 6 ช่วยให้เป็นคนมีระเบียบวินัย 
มีความขยันหมั่นเพียร หลักกุลจิรัฏฐิติธรรม 4 ช่วยให้เป็นผู้ประหยัดไม่สุรุ่ยสุร่ายในการกินการใช้ 
รวมทั้งรู้จักพอเพียง และหลักกุศลกรรมบท 10 ช่วยให้เป็นผู้ไม่อยากได้ของผู้อื่น และประพฤติตนอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
  
 
 
 
 
 
 

                                                             
36 ศตวรรษ มะละแซม, การใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนาเพื่อการด าเนินชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี

ที่ 2 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ , วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การ
สอนสังคมศึกษา), (บัณฑิตวิทยาลัย : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่), 2555. หน้า 71-72. 



 
 

บทท่ี 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ( Survey research) เพื่อมุ่งศึกษาทัศนคติที่มีต่อ

หลักธรรมทางพุทธศาสนาของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพ
และบริหารธุรกิจ โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการตามระเบียบวิธีวิจัยดังนี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 

 
 
ประชากร 

ประชากร   ได้แก่ นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและ
บริหารธุรกิจ ประจ าปีการศึกษา 2557 ที่นับถือพุทธศาสนา จ านวน 91 คน 
 
 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย   แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติที่มีต่อหลักธรรม
ทางพุทธศาสนาของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและ
บริหารธุรกิจ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมาเอง ประกอบด้วย 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1   แบบสอบถามข้อมูลพื้นฐานสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check List) 

ตอนที่ 2   แบบสอบถามเกี่ยวกับประสบการณืทางพุทธศาสนา เป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List) 

ตอนที่ 3   แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติที่มีต่อหลักธรรม เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับของลิคอร์ท (Likert Scale) 
 
 



 
 

2. ข้ันตอนการสร้างเครื่องมือ 
2.1 ศึกษาค้นคว้าเอกสาร บทความ ตารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการศึกษา

ทัศนคติที่มีต่อหลักธรรมทางพุทธศาสนาของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 2 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ  

2.2 ศึกษาหลักการ วิธีการ ในการสร้างแบบสอบถาม จากเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 

2.3 สร้างแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดที่ได้ศึกษาจากเอกสารและต ารา 
2.4 น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปขอค าปรึกษาจากผู้เช่ียวชาญ ได้ช่วยตรวจสอบ

ความครอบคลุมและความถูกต้องชัดเจนของหัวข้อในแบบสอบถาม แล้วนามาปรับปรุงแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะ 

2.5 เมื่อท าการปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว จึงน าแบบสอบถามให้
ผู้เช่ียวชาญได้พิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) ความถูกต้องทางด้านภาษาและ
ประเมินแบบสอบถามเกี่ยวกับค่าดัชนีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย หรือการ
หาค่า IOC (Index of item – objective Congruence)  

2.6 ปรับแก้ไขแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญอีกครั้ง 
2.7 น าแบบสอบถามที่เสร็จสมบูรณ์ไปใช้ในการเก็บข้อมูลกับกลุ่มประชากร 

 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ท าการรวบรวมข้อมูลด้วยตัวเองโดยใช้แบบสอบถามที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้น  จากนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและ
บริหารธุรกิจ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1. จัดท าหนังสือขออนุญาตเก็บข้อมูล นักศึกษาในหัวข้อเรื่อง ทัศนคติที่มีต่อหลักธรรมทาง
พุทธศาสนาของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 

2. เมื่อได้รับการอนุญาต ผู้วิจัยจึงน าแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลจาก นักศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ที่เป็นกลุ่มประชากร โดย
ผู้วิจัยได้ท าการแจกแบบสอบถาม อธิบาย และเก็บแบบสอบถามด้วยตนเองทั้งหมด 
 
 
 
 



 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาทัศนคติที่มีต่อหลักธรรมทางพุทธศาสนาของ
นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ผู้วิจัยใช้วิธี
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป โดยได้ด าเนินการดังนี้ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 

1. น าแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาตรวจความสมบูรณ์ของแบบสอบถามซึ่ง 
ครบถ้วนและสมบูรณ์ทุกฉบับ จ านวน ฉบับ 

  2. น าแบบสอบถามที่มีข้อความสมบูรณ์มาจัดระเบียบข้อมูลลงรหัส 
 3. ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถามจากแบบสอบถาม ตอนที่ 1 วิเคราะห์โดย
การแจกแจงความถ่ีและค่าร้อยละ ( Percentages) แล้วน าเสนอในรูปแบบตารางประกอบ
ความเรียง 
 4. ข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์ทางพุทธศาสนาจากแบบสอบถาม ตอนที่ 2 
วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถ่ีและค่าร้อยละ ( Percentages) แล้วน าเสนอในรูปแบบ
ตารางประกอบความเรียง 
 5. ข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติที่มีต่อหลักธรรมทางพุทธศาสนาของนักศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ซึ่งเป็น
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า ( Rating Scale) น ามาวิเคราะห์โดยการ
ค านวณหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วนาเสนอในรูปแบบตาราง ประกอบ
ความเรียง  

 การแปลผล 
  การแปลผลค่าคะแนนและค่าเฉลี่ย ผู้ศึกษาได้ก าหนดไว้ดังนี้  

เกณฑ์ก าหนดค่าคะแนนคือ 5 ระดับ ของ Likert  โดยก าหนดช่วงคะแนน
ของแต่ละระดับการปฏิบัติให้มีความหมายดังนี้ 

ระดับทัศนคติท่ีมีต่อหลักธรรมทางพุทธศาสนา คะแนน 
เห็นด้วยในระดับ   มากที่สุด 5 
เห็นด้วยในระดับ   มาก 4 
เห็นด้วยในระดับ   ปานกลาง 3 
เห็นด้วยในระดับ   น้อย 2 
เห็นด้วยในระดับ   น้อยที่สุด 1 

  



 
 

เกณฑ์ก าหนดค่าเฉลี่ย คือ มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ พิจารณาตาม
เกณฑ์ ตามแนวความคิดของ BEST มีเกณฑ์การแปลผล ดังนี้ 

 
ค่าเฉลี่ย การแปรความหมาย 

ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง เห็นด้วยในระดับ   น้อยที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง เห็นด้วยในระดับ   น้อย 
ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง เห็นด้วยในระดับ   ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง เห็นด้วยในระดับ   มาก 
ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง เห็นด้วยในระดับ   มากที่สุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การศึกษาทัศนคติที่มีต่อหลักธรรมทางพุทธศาสนา ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ัน

ปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ทัศนคติที่มีต่อหลักธรรมทางพุทธศาสนา ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 2   วิทยาลัย
เทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ปรากฏว่าได้รับแบบสอบถามคืนทั้งหมด 
91 ชุดซึ่งมีการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยตารางประกอบความเรียงดังนี้ 

 
ข้อมูลด้านทัศนคติทัศนคติที่มีต่อหลักธรรมทางพุทธศาสนา ของนักศึกษาประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ช้ันปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ใช้เครื่องมือเป็น
แบบสอบถาม 3 ตอน คือ 

ตอนที่ 1   ข้อมูลพื้นฐาน (ตารางที่ 1) 
  ตอนที่ 2   ประสบการณ์ทางพุทธศาสนา (ตารางที่ 2) 
  ตอนที่ 3   ทัศนคติที่มีต่อหลักธรรมทางพุทธศาสนา (ตารางที่ 3 - 6 ) 
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิจัย 

    =ค่าเฉลี่ย   S.D. = ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางท่ี 1 แสดงความถ่ีและร้อยละของสถานภาพโดยทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ   
    ชาย 64 70.33 
    หญิง 
    รวม 

27 
91 

29.67 
100 

   



 
 

ตารางท่ี 1 แสดงความถ่ีและร้อยละของสถานภาพโดยทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 

ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน (คน) ร้อยละ 
2. อายุ   
    น้อยกว่า 16 ปี 6 6.60 
    16 – 17 ปี 23 25.27 
    17 – 18 ปี 52 57.14 
    มากกว่า 18 ปี 
    รวม 

10 
91 

10.99 
100 

3. คณะ   
    บริหารธุรกิจ 22 24.18 
    อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 11 16.48 
    คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 15 12.09 
    ช่างอุตสาหกรรม 43 47.25 
    รวม 91 100 
  
 จากตารางที่ 1 พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 70.33   มีอายุ ระหว่าง 
17-18 ปี คิดเป็นร้อยละ 57.14 รองลงมามีอายุระหว่าง 16-17 ปี คิดเป็นร้อยละ 25.27และส่วนใหญ่
เป็นนักศึกษาคณะช่างอุตสาหกรรม คิดเป็นร้อยละ 47.25 รองลงมาร้อยละ 24.18 เป็นนักศึกษาคณะ
บริหารธุรกิจ  
 
 
ตอนท่ี 2   ประสบการณ์ทางพุทธศาสนา 
 
ตารางท่ี 2 แสดงความถ่ีและร้อยละของประสบการณ์ทางพุทธศาสนา 

ประสบการณ์ทางพุทธศาสนา จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. การบรรพชาหรือบวชชีพราหมณ์   
    เคย 34 37.36 
    ไม่เคย 
    รวม 

57 
91 

62.64 
100 

   



 
 

ตารางท่ี 2 แสดงความถ่ีและร้อยละของประสบการณ์ทางพุทธศาสนา (ต่อ)  

ประสบการณ์ทางพุทธศาสนา จ านวน (คน) ร้อยละ 
2. สวดมนต์ไหว้พระหรือปฏิบัติธรรม   
    เป็นประจ า 8 8.80 
    บางครั้ง 32 35.16 
    ไม่เคยเลย 51 56.04 
    รวม 91 100 
3. ไปท าบุญที่วัด   
    เป็นประจ า 4 4.40 
    บางครั้ง 87 95.60 
    ไม่เคยเลย 0 0 
    รวม 91 100 
4. สอบธรรมศึกษา   
    เคย 62 68.13 
    ไม่เคย 29 31.87 
    รวม 91 100 
5. แหล่งเรียนรู้หลักธรรมทางพุทธศาสนา   
    บ้าน/ ครอบครัว 32 35.16 
    สถานศึกษา/ ครู 45 49.45 
    วัด 9 9.89 
    สื่อ 5 5.49 
    อื่นๆ 0 0 
    รวม 91 100 
6. การปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางพุทธ

ศาสนา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  

    ท าบุญตามเทศกาล 79 86.81 
    บริจาคเงินและสิ่งของ 63 69.23 
    ไหว้พระสวดมนต์ก่อนนอน 40 43.90 
    รักษาศีล 30 32.97 
    ช่วยเหลือกิจกรรมทางพุทธศาสนา 26 28.57 



 
 

ตารางท่ี 2 แสดงความถ่ีและร้อยละของประสบการณ์ทางพุทธศาสนา (ต่อ)  

ประสบการณ์ทางพุทธศาสนา จ านวน (คน) ร้อยละ 
6. การปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางพุทธ
ศาสนา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  

    นั่งสมาธิ 17 18.68 
    ศึกษาพระธรรม 5 5.49 
    อื่นๆ 0 0 

 
จากตารางที่ 2 พบว่า ประสบการณ์ทางพุทธศาสนาของนักศึกษาเป็นดังนี้ นักศึกษาส่วนใหญ่

ไม่เคยบรรพชาหรือบวชชีพราหมณ์ ร้อยละ 62.64   ส่วนใหญ่เคยสวดมนต์ไหว้พระหรือปฏิบัติธรรม
ร้อยละ 56.04 รองลงมาคือเป็นบางครั้ง ร้อยละ 35.16   การไปท าบุญที่วัดปรากฏว่า ส่วนใหญ่  ไป
เป็นบางครั้งถึงร้อยละ 95.60   เมื่อถามถึงการสอบธรรมศึกษา ส่วนใหญ่เคยสอบธรรมศึกษาร้อยละ  
68.13   ในส่วนของแหล่งรับความรู้หลักธรรมทางพุทธศาสนา นักศึกษาร้อยละ 49.45 ตอบว่าได้รับ
ความรู้จากสถานศึกษา/ครู รองลงมาร้อยละ 35.16 ได้รับจากบ้าน/ครอบครัว ส่วนวัด และสื่อ มี
ผู้ตอบร้อยละ 9.89 และร้อยละ 5.49 ตามล าดับ    เมื่อถามถึงการปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางพุทธ
ศาสนา โดยให้นักศึกษาเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ พบว่าการปฏิบัติตนที่มากที่สุดคือ การท าบุญตาม
เทศกาล 86.81 รองลงมาเป็นการบริจาคเงินและสิ่งของร้อยละ 69.23   ไหว้พระสวดมนต์ก่อนนอน
ร้อยละ 43.90   รักษาศีลร้อยละ 32.97   ช่วยเหลือกิจกรรมทางพุทธศาสนาร้อยละ 28.57   นั่ง
สมาธิร้อยละ 18.68   และน้อยที่สุดคือศึกษาพระธรรม ร้อยละ 5.49 
 
 
ตอนท่ี 3   ทัศนคติท่ีมีต่อหลักธรรมทางพุทธศาสนา 
 
ตารางท่ี 3   แสดงผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทัศนคติที่มีต่อ
หลักธรรมทางพุทธศาสนาในภาพรวม 

ทัศนคติต่อหลักธรรมทางพุทธศาสนา  S.D. ระดับทัศนคต ิ
ทัศนคติทั่วไปต่อหลักธรรมทางพุทธศาสนา 3.58 0.95 มาก 
ศีล 5 3.62 0.94 มาก 
กรรม 3.57 1.09 มาก 

ภาพรวม 3.59 0.99 มาก 



 
 

 จากตารางที่ 3 นักศึกษามีทัศนคติทั่วไปต่อหลักธรรมทางพุทธศาสนา มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.59 
อยู่ในระดับมาก   ด้านศีล 5 มีค่าเฉลี่ย 3.62 อยู่ในระดับมาก และด้านหลักกรรม มีค่าเฉลี่ย 3.57 อยู่
ในระดับมาก   โดยภาพรวมทัศนคติของนักศึกษาต่อหลักธรรมทางพุทธศาสนา มีค่าเฉลี่ย 3.59 อยู่ใน
ระดับมาก  
 
ตารางท่ี 4   แสดงผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทัศนคติทั่วไปที่มี
ต่อหลักธรรมทางพุทธศาสนา เรียงตามล าดับ 

ทัศนคติท่ัวไปต่อหลักธรรมทางพุทธศาสนา  S.D. ระดับทัศนคต ิ
1. พุทธศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจ 4.02 0.92 มาก 
2. หลักธรรมทางพุทธศาสนา เป็นแนวทางในการด าเนิน

ชีวิตให้แก่มนุษย์ 
3.70 0.75 มาก 

3. หลักธรรมทางพุทธศาสนาเน้นการฝึกฝนทาง กาย 
วาจา ใจ 

3.54 0.96 มาก 

4. หลักธรรมทางพุทธศาสนา ส่งผลต่อนิสัยของคนไทย 3.38 0.95 ปานกลาง 
5.. นักศึกษาสามารถน าหลักธรรมทางพุทธศาสนา ไป

ปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้เป็นอย่างดี 
3.26 1.16 ปานกลาง 

ภาพรวม 3.59 0.99 มาก 

 
 จากตารางที่ 4 พบว่าทัศนคติทั่วไปต่อหลักธรรมทางพุทธศาสนา ในภาพรวมอยู่ในระดับ 
มาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.59   เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ  ข้อพุทธศาสนา
เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ มีค่าเฉลี่ย 4.02 อยู่ในระดับมาก   รองลงมาคือข้อหลักธรรมทางพุทธ
ศาสนา เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตให้แก่มนุษย์ มีค่าเฉลี่ย 3.70 อยู่ในระดับมาก   และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อนักศึกษาสามารถน าหลักธรรมทางพุทธศาสนา ไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้
เป็นอย่างดี มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.26 อยู่ในระดับปานกลาง 
 
ตารางท่ี 5   แสดงผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทัศนคติที่มีต่อหลัก
ศีล 5 เรียงตามล าดับ 

ทัศนคติ ด้านหลักศีล 5  S.D. ระดับทัศนคต ิ
1. ศีล 5 เป็นหลักธรรมพื้นฐานของมนุษย์ 4.07 0.77 มาก 
2. ศีล 5 ควรได้รับการปลูกฝังตั้งแต่เด็ก 4.03 0.74 มาก 



 
 

ตารางท่ี 5   แสดงผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทัศนคติที่มีต่อหลัก
ศีล 5 เรียงตามล าดับ (ต่อ) 

ทัศนคติ ด้านหลักศีล 5  S.D. ระดับทัศนคต ิ
3. สังคมปัจจุบันไม่เอื้อให้ปฏิบัติตามศีล 3.82 1.19 มาก 
4. หากทุกคนปฏิบัติตามศีล 5 สังคมจะสงบสุขข้ึน 3.68 0.68 มาก 
5. ผู้ที่มีศีลเสมอกัน ย่อมคบหากันได้ดี 3.62 0.76 มาก 
6. ศีล 5 เป็นหลักธรรมที่เหมาะกับการปฏิบัติใน

ชีวิตประจ าวัน 
3.43 1.06 ปานกลาง 

7. การปฏิบัติตนตาม ศีล 5 เป็นปัจจัยที่จะท าให้มี
ความสุขในชีวิต 

3.40 1.31 ปานกลาง 

8. ผู้ที่ผิดศีล ถือว่าเป็นคนไม่ดี ไม่ควรคบหา 2.88 1.00 ปานกลาง 
ภาพรวม 3.62 0.94 มาก 

 
 จากตารางที่ 5 พบว่าทัศนคติที่มีต่อหลักศีล 5 ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 
3.62   เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า รายการที่มีระดับความคิดเห็นสูงสุดคือ  ข้อศีล 5 เป็นหลักธรรม
พื้นฐานของมนุษย์ มีค่าเฉลี่ย 4.07 อยู่ในระดับมาก   รองลงมาคือข้อศีล 5 ควรได้รับการปลูกฝังตั้งแต่
เด็ก มีค่าเฉลี่ย 4.03 อยู่ในระดับมาก   และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อผู้ที่ผิดศีล ถือว่าเป็นคนไม่
ดี ไม่ควรคบหา มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.88 อยู่ในระดับปานกลาง 
 
 
ตารางท่ี 6   แสดงผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทัศนคติที่มีต่อหลัก
กรรม เรียงตามล าดับ 

ทัศนคติ ด้านหลักกรรม  S.D. ระดับทัศนคต ิ
1. หลักกรรม เป็นพื้นฐานความคิดความเช่ือของชาว

พุทธ 
4.00 0.80 มาก 

2. ปัจจุบันคนจ านวนมากไม่เช่ือว่ากรรมมีจริง 3.77 1.25 มาก 
3. ผลของกรรม ข้ึนอยู่กับเจตนาของผู้กระท า 3.59 0.94 มาก 
4. ท าดีย่อมได้ดี ท าช่ัวย่อมได้ช่ัว 3.49 1.16 ปานกลาง 
5. มนุษย์เป็นผู้สร้างกรรมและผลกรรมจากการกระท า

ของตนเอง โดยไม่ใครอื่นมาก าหนดให้ 
3.47 1.18 ปานกลาง 



 
 

ตารางท่ี 6   แสดงผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทัศนคติที่มีต่อหลัก
กรรม เรียงตามล าดับ (ต่อ) 

ทัศนคติ ด้านหลักกรรม  S.D. ระดับทัศนคต ิ
6. การกระท าของคนๆหนึ่งจะส่งผลต่อความสุขของ

สังคมได้ 
3.46 1.04 ปานกลาง 

7. หลักกรรม ช่วยให้คนในสังคมเกรงกลัวต่อการท าผิด 3.22 1.24 ปานกลาง 
ภาพรวม 3.57 1.09 มาก 

 
 จากตารางที่ 6 พบว่าทัศนคติที่มีต่อหลักศีลกรรม ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยอยู่
ที่ 3.57   เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า รายการที่มีระดับความคิดเห็นสูงสุดคือ  ข้อหลักกรรม เป็น
พื้นฐานความคิดความเช่ือของชาวพุทธ มีค่าเฉลี่ย 4.00 อยู่ในระดับมาก   รองลงมาคือข้อปัจจุบันคน
จ านวนมากไม่เช่ือว่ากรรมมีจริง มีค่าเฉลี่ย 3.77 อยู่ในระดับมาก   และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 
ข้อหลักกรรม ช่วยให้คนในสังคมเกรงกลัวต่อการท าผิด มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.22 อยู่ในระดับปานกลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

บทท่ี 5 
สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาทัศนคติที่มีต่อหลักธรรมทางพุทธศาสนา ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ัน

ปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ 
(Survey research) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติที่มีต่อหลักธรรมทางพุทธศาสนา ของ
นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 2   วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ อ.สันทราย จ.
เชียงใหม่   กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 2   
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2557 ที่นับถือ
พุทธศาสนา จ านวนทั้งสิ้น 91 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติที่มีต่อหลักธรรมทางพุทธ
ศาสนาของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้นมาเอง วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดย
สรุปผลการวิจัย การอภิปรายผลและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 
 

สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
1. ประสบการณ์ทางพุทธศาสนา 
ประสบการณ์ทางพุทธศาสนาของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 2 วิทยาลัย

เทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจนั้น นักศึกษาส่วนใหญ่ได้รับความรู้หลักธรรมทางพุทธศาสนาจาก
สถานศึกษา/ครู มากที่สุด รองลงมาคือได้รับจาก บ้าน/ครอบครัว ที่น้อยที่สุดคือ วัด   ในส่วนของการ
ปฏิบัติตนตามหลักพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ตอบว่าตนท าบุญตามเทศกาลมากที่สุด การบริจาคเงินและ
สิ่งของรองลงมา นอกจากนั้นก็จะมีไหว้พระสวดมนต์ รักษาศีล ช่วยเหลือกิจกรรมทางพุทธศาสนา แต่
ที่น้อยที่สุดคือการศึกษาพระธรรม   เมื่อถามลงไปถึงความสม่ าเสมอของประสบการณ์ทางพุทธศาสนา
พบว่านักศึกษาทุกคนเคยไปท าบุญที่วัด แต่ส่วนใหญ่จะไปเป็นบางครั้ง   ส่วนของการสวดมนต์ไหว้
พระหรือปฏิบัติธรรม นักศึกษาเกินครึ่งไม่เคยท า และมีผู้ที่สวดมนต์ไหว้พระหรือปฏิบัติธรรมเป็น
ประจ าเพียงเล็กน้อยเท่านั้น การสอบธรรมศึกษาพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่เคยสอบธรรมศึกษามาแล้ว
ทั้งสิ้น 

 



 
 

2.ทัศนคติท่ีมีต่อหลักธรรมทางพุทธศาสนา 
ทัศนคติที่มีต่อหลักธรรมทางพุทธศาสนาของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 2 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจนั้น ในภาพรวมพบว่านักศึกษามีทัศนคติต่อหลักธรรมทาง
พุทธศาสนาอยู่ในระดับมาก โดยได้ผลสรุปรายด้านดังนี้  

2.1 ทัศนคติทั่วไปต่อหลักธรรมทางพุทธศาสนา   พบว่านักศึกษาประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ มีทัศนคติอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาตามข้อแล้วจะเห็นว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีทัศนคติอยู่ในระดับมาก 3 ข้อ โดยเห็นว่า
พุทธศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจมากที่สุด รองลงมาคือเห็นว่าหลักธรรมทางพุทธ
ศาสนาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตให้แก่มนุษย์ และเห็นว่าหลักธรรมทางพุทธศาสนาเน้น
การฝึกฝนทาง กาย วาจา ใจ   นอกจากนั้นนักศึกษามีทัศนคติอยู่ในระดับปานกลาง 2 ข้อ 
คือข้อหลักธรรมทางพุทธศาสนา ส่งผลต่อนิสัยของคนไทย และข้อนักศึกษาสามารถน า
หลักธรรมทางพุทธศาสนา ไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้เป็นอย่างดี 

2.2 ทัศนคติต่อหลักศีล 5   พบว่านักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 2 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ มีทัศนคติต่อหลักศีล 5 ในระดับมาก   เมื่อ
พิจารณาตามข้อแล้วจะเห็นว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีทัศนคติอยู่ในระดับมาก 5 ข้อ โดยเห็นว่า
ศีล 5 เป็นหลักธรรมพื้นฐานของมนุษย์มากที่สุด รองลงมาคือเห็นว่าศีล 5 ควรได้รับการ
ปลูกฝังตั้งแต่เด็ก ข้อที่เหลือได้แก่ข้อที่ว่าสังคมปัจจุบันไม่เอื้อให้ปฏิบัติตามศีล ข้อหากทุกคน
ปฏิบัติตามศีล 5 สังคมจะสงบสุขข้ึน และข้อผู้ที่มีศีลเสมอกัน ย่อมคบหากันได้ดี   
นอกจากนั้นนักศึกษามีทัศนคติอยู่ในระดับปานกลาง 3 ข้อ คือข้อศีล 5 เป็นหลักธรรมที่
เหมาะกับการปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน ข้อการปฏิบัติตนตาม ศีล 5 เป็นปัจจัยที่จะท าให้มี
ความสุขในชีวิต และข้อผู้ที่ผิดศีล ถือว่าเป็นคนไม่ดี ไม่ควรคบหา 

2.3 ทัศนคติต่อหลักกรรม   พบว่า นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 2 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ มีทัศนคติต่อหลักกรรมอยู่ในระดับมาก   เมื่อ
พิจารณาตามข้อแล้วจะเห็นว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีทัศนคติอยู่ในระดับมาก 3 ข้อ โดย
ปัจจุบันคนจ านวนมากไม่เช่ือว่ากรรมมีจริง  และเห็นว่า ผลของกรรม ข้ึนอยู่กับเจตนาของ
ผู้กระท า   นอกจากนั้นนักศึกษามีทัศนคติอยู่ในระดับปานกลาง 4 ข้อ คือข้อท าดีย่อมได้ดี 
ท าช่ัวย่อมได้ช่ัว ข้อมนุษย์เป็นผู้สร้างกรรมและผลกรรมจากการกระท าของตนเอง โดยไม่ใคร
อื่นมาก าหนดให้ ข้อการกระท าของคนๆหนึ่งจะส่งผลต่อความสุขของสังคมได้  และข้อหลัก
กรรม ช่วยให้คนในสังคมเกรงกลัวต่อการท าผิด 

 
 



 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 การศึกษาทัศนคติที่มีต่อหลักธรรมทางพุทธศาสนาของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปี
ที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ที่นับถือพุทธศาสนา จ านวน
ทั้งสิ้น 91 คน ส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย และเป็นนักศึกษาจากคณะช่างอุตสาหกรรม โดยผลในภาพรวม
ที่ออกมานั้นนักศึกษาทีทัศนคติที่ดีต่อหลักธรรมทางพุทธศาสนา เห็นได้จากคะแนนเฉลี่ยภาพรวมที่อยู่
ในระดับมาก สอดคล้องกับผลการวิจัยของ มนูญ  คันธประภา 37 ที่พบว่าทัศนคติทางจริยธรรมของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
ที่สุด   ทั้งนี้การที่นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อหลักธรรม อาจเป็นผลมาจากการที่นักศึกษาผ่านการเรียน
หลักธรรมในรายวิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรมมาแล้ว ท าให้นักศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจใน
เนื้อหา ประโยชน์และการน าเอาหลักธรรมไปใช้มากขึ้น ส่งผลให้นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อหลักธรรม
นั่นเอง  

เมื่อพิจารณาด้านประสบการณ์ทางพุทธศาสนาในประเด็กแหล่งที่ให้ความรู้แก่เรื่องหลักธรรม
ทางพุทธศาสนาก็พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ตอบว่าตนเองได้รับความรู้เรื่องหลักธรรมทางพุทธศาสนา
มาจาก สถานศึกษา/ครู รองลงมาคือได้รับจากที่บ้าน/ครอบครัว และที่น้อยที่สุดคือวัด สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ สุณี  พนาสกุลการ และคณะ38 ซึ่งกล่าวว่า กลุ่มตัวอย่างมีการเรียนรู้พุทธศาสนาจาก
ครูมากที่สุด จากผลการวิจัยน้ีจะเห็นได้ว่าจากเดิมที่วัด มีพระเป็นผู้ให้ความรู้เรื่องหลักธรรมมากที่สุด
นั้น ได้เปลี่ยนไปเป็นสถานศึกษาโดยมีครูอาจารย์เป็นผู้ให้ความรู้เรื่องหลักธรรมทางพุทธศาสนาแก่
ผู้เรียน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะบริบท วิถีการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป เด็กๆและเยาวชนใช้ชีวิตในโรงเรียน
มากขึ้น ท าให้สถานศึกษาและครูที่อยู่ในโรงเรียนจึงมีความส าคัญ ในส่วนหลักธรรมทางพุทธศาสนานี้ 
ครูอาจให้ความรู้ผ่านรายวิชา ทั้งรายวิชาพุทธศาสนา หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
พุทธศาสนา ซึ่งนักเรียนไทยได้เรียนกันเกือบทุกปีการศึกษา และยังมีการส่งเสริมให้สอดแทรกเรื่อง
ของคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมต่างๆ39 หรือในเรื่องของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทั้งหมดล้วนเป็น
การให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับหลักธรรมทางพุทธศาสนาทั้งสิ้น ดังนั้นแล้วครูผู้สอนและสถานศึกษาควร

                                                             
37 มนูญ  คันธประภา, ทัศนคติต่อจริยธรรมทางพุทธศาสนาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล, วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ปีที่  6 ฉบับที่ 2 (กรุงเทพ: มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร), 2555, หน้า 129 

38 สุณี  พนาสกุลการ และคณะ, ทัศนคติต่อหลักพุทธธรรมและการน าหลักพุทธธรรมมาใช้ใน
ชีวิตประจ าวันของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1, วราสารเก้ือการรุณย์, 2549, หน้า 63. 

39 ผศ.ธีรโชติ เกิดแก้ว, การสอนแบบสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาทักษะการคิดให้แก่
นักศึกษา, ค้นเม่ือ 1 ธันวาคม 2557, จาก 
http://www.academic.hcu.ac.th/forum/board_posts.asp?FID=219&UID  

http://www.academic.hcu.ac.th/forum/board_posts.asp?FID=219&UID


 
 

จะมีความพร้อมในการส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมให้มากขึ้นด้วย เพราะการสอนของครู
หรือแม้แต่การประพฤติปฏิบัติของครูจะเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติอันจะส่งผลไปยังพฤติกรรมของ
ผู้เรียนต่อไป 
 นอกเหนือจากประสบการณ์เกี่ยวกับแหล่งให้ความรู้หลักธรรมทางพุทธศาสนาแล้ว ยังมี
ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับประสบการณ์ทางพุทธศาสนาอีกประเด็นหนึ่ง นั่นคือการปฏิบัติตนตาม
หลักพุทธศาสนา นักศึกษาส่วนใหญ่มักจะท าบุญตามเทศกาล บริจาคเงินและสิ่งของ ซึ่งนับว่าเป็น
พฤติกรรมส่วนใหญ่ของชาวพุทธ โดยการท าบุญนี้อาจไม่จ าเป็นต้องไปที่วัดอีกต่อไป เพราะนักศึกษา
ส่วนใหญ่ตอบว่าตนไปท าบุญที่วัดเพียงบางครั้งเท่านั้น แต่ในส่วนของ สวดมนต์ไหว้พระหรือปฏิบัติ
ธรรม นักศึกษาส่วนใหญ่กลับไม่เคยปฏิบัติเลย รวมไปถึงการนั่งสมาธิและการศึกษาพระธรรมก็มีผู้
ปฏิบัติน้อยมาก แสดงให้เห็นว่านักศึกษาซึ่งอยู่ในวัยรุ่นยังไม่เข้าถึงหลักธรรมอย่างลึกซึ้งมากนัก โดย
อาจเห็นว่าแค่ท าบุญให้ทานก็ถือว่าดีที่สุดแล้ว ประกอบกับในสมัยนี้การท าบุญก็ท าได้ง่ายไม่
จ าเป็นต้องไปที่วัด ตามห้างสรรพสินค้าหรือที่สาธารณะต่างๆก็มีตู้มีกล่องเอาไว้ให้คนบริจาคมากมาย 
แม้แต่นั่งอยู่ในร้านอาหารก็ยังมีคนเดินถือแก้วน้ ามาให้ท าบุญถึงที่โต๊ะ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ
กรุงเทพโพล40 ที่พบว่าคนไทยนิยมท าบุญด้วยวิธีที่ต้องอาศัยวัตถุและเงินทองเป็นหลัก 
 ในส่วนของทัศนคติที่มีต่อหลักธรรมทางพุทธศาสนาในภาพรวมนั้น พบว่าส่วนใหญ่นักศึกษา
ยังคงเห็นว่า พุทธศาสนาเป็นเหมือนเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจ โดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด และยังคง
เห็นว่าหลักธรรมทางพุทธศาสนาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตให้แก่มนุษย์ที่เน้นการฝึกฝนทางกาย
วาจา ใจ สอดคล้องกับค ากล่าวของ ปิยะนันท์  หิรัณย์ชโลทร 41 ที่กล่าวว่า พุทธศาสนาเป็นเครื่องยึด
เหนี่ยวทางจิตใจของคนไทย   อย่างไรก็ตามแม้ว่านักศึกษาจะมีทัศนคติทั่วไปต่อหลักธรรมทางพุทธ
ศาสนา อยู่ในระดับมาก แต่ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าหลักธรรมทางพุทธศาสนามีผลต่อนิสัยของคน
ไทยในระดับปานกลางเท่านั้น ยิ่งไปกว่าน้ันผู้ตอบแบบสอบถามกลับเห็นว่าตนเองสามารถน า
หลักธรรมทางพุทธศาสนาไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้ในระดับปานกลาง เท่านั้น สอดคล้องกับกับ
งานวิจัยของสุณี  พนาสกุลการ และคณะ 42 ที่พบประชากรมีการปฏิบัติตามหลักพุทธสาสนาอยู่ใน
ระดับปานกลาง   ข้อมูลเหล่าน้ีสะท้อนให้เห็นว่า แม้จะมีทัศนคติที่ดีแต่นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่สามารถ

                                                             
40 กรุงเทพโพล, การวิจัย คนไทยกับการท าบุญ, 2548, ค้นเม่ือ 1 ธันวาคม 2557, จาก 

http://bangkokpoll.bu.ac.th/poll/result/poll297.php?pollID=106&Topic=%A4%B9%E4%B7%C2%A1
%D1%BA%A1%D2%C3%B7%D3%BA%D8%AD&fileDoc=poll297.pdf  

41 ปิยะนันท์  หิรัณย์ชโลทร, การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดพุทธศาสนาและทฤษฎี

พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก , วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์), 2551, 
หน้า 1. 

42 สุณี  พนาสกุลการ และคณะ, เรื่องเดียวกัน, หน้า 65. 

http://bangkokpoll.bu.ac.th/poll/result/poll297.php?pollID=106&Topic=%A4%B9%E4%B7%C2%A1%D1%BA%A1%D2%C3%B7%D3%BA%D8%AD&fileDoc=poll297.pdf
http://bangkokpoll.bu.ac.th/poll/result/poll297.php?pollID=106&Topic=%A4%B9%E4%B7%C2%A1%D1%BA%A1%D2%C3%B7%D3%BA%D8%AD&fileDoc=poll297.pdf


 
 

จะปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนาได้ ด้วยเห็นว่าไม่เหมาะกับวิถีชีวิตในปัจจุบันนัก เห็นได้จากผล
การศึกษาของ วจิราภรณ์  ดาวอรุณ 43 ที่พบว่านักเรียนส่วนใหญ่เห็นว่าการโกหกไม่ผิดถ้ามีความ
จ าเป็น ดังนั้นน่ีถือเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทย เพราะแม้ว่าเราจะสามารถสร้างความคิดทัศนคติที่ดี
ต่อหลักธรรมทางพุทธศาสนาให้แก่เยาวชนไทยได้ แต่จะมีประโยชน์อะไรหากว่าเยาวชนเหล่าน้ันเขา
ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักธรรมทางพุทธศาสนาได้ และยังเห็นว่าหลักธรรมทางพุทธศาสนานั้นไม่
สามารถน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้ดีนัก เพราะสิ่งส าคัญเป้าหมายหลักของพุทธศาสนาคือการให้
คนที่นับถือได้ปฏิบัติตามหลักธรรมค าสอนอันจะน าไปสู่ชีวิตที่ดีมีความสุข ส่งผลให้สังคมสุขสงบต่อไป
นั่นเอง 
 หลักศีล 5 เป็นหลักธรรมพื้นฐานของชาวพุทธ ซึ่งนักศึกษาส่วนใหญ่นั้นมีทัศนคติต่อศีล 5 อยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ส่วนใหญ่ยังคงเห็นว่า ศีล 5 เป็นหลักธรรมพื้นฐานของมนุษย์ 
หากคนปฏิบัติตามศีล 5 จะท าให้สังคมสงบสุขข้ึน และควรเป็นหลักธรรมทางพุทธศาสนาที่ต้อง
ปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ญสณินี  ภู่พัฒน์44 ที่พบว่านักศึกษามีทัศนคติต่อศีล 
5 อยู่ในระดับมาก โดยเห็นว่าเป็นหลักธรรมพื้นฐานในการด าเนินชีวิต ซึ่งถือว่านักศึกษาส่วนใหญ่มี
ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับศีล 5 เนื่องจาก ศีล นั้นความหมายตามศัพท์ แปลว่า ปกติ ศีล 5 จึง
เปรียบเหมือนหลักธรรมพื้นฐานทางพุทธศาสนา ที่พุทธศาสนิกชนควรจะปฏิบัติตาม นอกจากนั้น
นักศึกษาผู้ตอบแบบสอบถามยังเห็นว่าผู้ที่มีศีลเสมอกันนั้นย่อมคบหากันได้ดี เพราะมีความประพฤติ
ปฏิบัติที่เหมือนกันท าให้เป็นมิตรกันได้ง่าย     ในส่วนทัศนคติต่อหลักกรรมนั้น นักศึกษาส่วนใหญ่มี
ทัศนคติต่อหลักกรรมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า  ส่วนใหญ่เห็นว่า หลักกรรม เป็น
พื้นฐานความคิดความเช่ือของชาวพุทธ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก นอกจากนั้นยังเห็นว่าผลของ
กรรม ข้ึนอยู่กับเจตนาของผู้กระท า อยู่ในระดับมาก ซึ่งถือได้ว่านักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กรรมพอสมควร โดยอาจจะเป็นเพราะผ่านการเรียนการสอนเรื่องกรรมมาแล้วในรายวิชาหน้าที่
พลเมืองและศีลธรรม 

อย่างไรก็ตามแม่ว่านักศึกษาจะมีทัศนคติต่อหลักศีล  5 และหลักกรรม อยู่ในระดับมาก แต่
เมื่อพิจารณารายข้อก็ยังพบว่ามีหลายข้อที่นักศึกษายังมีทัศนคติในระดับปานกลางเท่านั้น   ในข้อที่
ถามว่า ผู้ที่ผิดศีล ถือว่าเป็นคนไม่ดี ไม่ควรคบหา ผู้ตอบแบบสอบถามมีทัศนคติอยู่ในระดับปานกลาง 
และได้ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด อาจเป็นเพราะผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่า การผิดศีลไม่ใช่เรื่องที่ผิดมากนัก 

                                                             
43 วจิราภรณ์  ดาวอรุณ, ปัจจัยที่มีผลต่อจริยธรรมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นใน

กรุงเทพมหานคร, 2546, หน้า 42-61 
44 ญาณินี ภู่พัฒน์, ศึกษาทัศนคติต่อการปฏิบัติตนตามศีล  5 ของนักศึกษาชั้นปีที่  4, วิจัยในชั้นเรียน, 

(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต), 2554. 



 
 

ตนและคนรอบตัวต่างท าผิดศีลบ้าง สอดคล้องกับ ข้อค าถามที่ว่าศีล 5 เป็นหลักธรรมที่เหมาะกับการ
ปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน ที่นักศึกษามีทัศนคติอยู่ในระดับปานกลางเท่านั้น เช่นเดียวกันกับข้อ หากทุก
คนปฏิบัติตามศีล 5 สังคมจะสงบสุขข้ึน   โดยส่วนใหญ่เห็นว่า สังคมปัจจุบันไม่เอื้อให้ปฏิบัติตามศีล 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาทวีศักดิ์ ทีปธมโม45 ที่พบว่านักศึกษาคิดว่าสภาพสังคมปัจจุบันไม่
เอื้อให้รักษาศีลเป็นอันดับที่ 1   เช่นกันกับหลักกรรมที่นักศึกษาส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ปัจจุบันมีคน
จ านวนมากไม่เช่ือว่ากรรมมีอยู่จริง โดยมีทัศนคติข้อนี้อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลในข้ออื่นๆที่
นักศึกษามีทัศนคติอยู่ในระดับปานกลาง คือ นักศึกษามีทัศนคติต่อข้อท าดีย่อมได้ดี ท าช่ัวย่อมได้ช่ัว 
อยู่ในระดับปานกลาง ต่อข้อมนุษย์เป็นผู้สร้างกรรมและผลกรรมจากการกระท าของตนเอง โดยไม่ใคร
อื่นมาก าหนดให้ มีทัศนคติในระดับปานกลาง และเห็นว่าการกระท าของคนๆหนึ่งจะส่งผลต่อความสุข
ของสังคมได้อยู่ในระดับปานกลาง เช่นเดียวกับเห็นว่าหลักกรรม ช่วยให้คนในสังคมเกรงกลัวต่อการ
ท าผิด ที่มีทัศนคติในระดับปานกลาง ทั้งนี้ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชบา  อ่อนนาค 46 ที่พบว่า
นักเรียนส่วนใหญ่มีความเช่ือเรื่องกรรม  

ทั้งนี้ก็อาจจะมาจากการที่สังคมเกิดการพัฒนาทางเทคโนโลยีไปมากและมีความซับซ้อนมาก
ข้ึน เมื่อรวมกับการมีวิถีชีวิตที่เร่งรีบแล้วจึงท าให้เกิดความยั้งคิด ปฏิบัติในสิ่งที่ผิดไป เมื่อท าเช่นน้ี
หลายๆครั้งก็ส่งผลเป็นความเคยชิน ท าให้รู้สึกเฉยๆต่อการกระท าผิดน้ันหรือคิดไปเองว่าไม่เป็นไร 
หรือใครๆก็ท า ประสบการณ์ก็มีส่วนส าคัญ กล่าวคือหากเติบโตข้ึนมาในสภาพแวดล้อมที่มีการกระท า
ผิดอยู่บ่อยๆ อาจก่อให้เกิดการเรียนรู้ได้ว่าเป็นสิ่งธรรมดาสามัญที่ปฏิบัติได้ อย่างเช่น การดื่มสุรา หาก
พ่อแม่ดื่มสุราเป็นประจ า ลูกก็จะเห็นว่าพ่อแม่ท า ไม่น่าจะผิดอะไร ตนเองก็เอาอย่างบ้าง หรือเห็นว่า
เพื่อนด่ืมก็คิดไปว่าการดื่มสุราจะท าให้สนิทกันมากข้ึนท าให้เกิดความสนุกสนาน นอกเหนือจากนั้น
แล้วอาจมีการเรียนรู้โดยใช้กรณีเรื่องราวการ ‘โกหกสีขาว ’ ของหมอกับคนไข้ กล่าวคือ หมอ
จ าเป็นต้องโกหกไม่แจ้งข่าวร้ายเกี่ยวกับสุขภาพให้แก่คนไข้เพราะกลัวคนไข้จะเสียงก าลังใจส่งผลให้
อาการทรุดหนัก ในความเป็นจริงแล้วการโกหกแบบนี้ค่อนข้างมีความซับซ้อนพอสมควร และยังเป็นที่
ถกเถียงกันอยู่มากว่าถูกหรือผิด อย่างไรก็ตามหากไม่มีการอธิบายแล้วอาจเกิดการตีความไปได้ว่า 
โกหกได้ถ้าฉันคิดว่าจ าเป็นต้องโกหก   รวมไปถึงเรื่องการให้ผลของกรรมที่บางครั้งอาจไม่สามารถเห็น
ได้ทันทีหรือเป็นสิ่งที่จับต้องได้ท าให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนและไม่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักธรรม

                                                             
45 ทวีศักดิ์  ทีปธมโฒ, พระมหา, การน าหลักจริยธรรมไปใช้ในชีวิตประจ าวันของนักศึกษาวิชาชีพครู 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต ศรีล้านช้าง ปีการศึกษา 2546, (มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย), 
2547, หน้า ค. 

46 ชบา  อ่อนนาค, การศึกษาความเชื่อเรื่องกรรมในพระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา : ศึกษา
กรณี โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" จังหวัดชลบุรี, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย:  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 2548, หน้า 114. 



 
 

ทางพุทธศาสนา   สอดคล้องกับการศึกษาของ จารุรัตน์  มังกะโรทัย 47 ที่พบว่ากลุ่มวัยรุ่นเห็น
ความส าคัญของวัตถุมากกว่าศีลธรรม เพราะผู้ประพฤติช่ัวแต่ร่ ารวยเงินทองกลับได้รับการยกย่อง
สรรเสริญ เห็นได้ว่านักศึกษามีทัศนคติที่คลาดเคลื่อน เพราะหลักธรรมทางพุทธศาสนานั้นลึกซึ้งและ
เข้าใจยากมีลักษณะเป็นนามธรรม   สภาพสังคมที่ต้องแข่งขันแย่งชิงก็อาจเป็นอีกสาเหตุที่ท าให้เกิด
การตักตวงผลประโยชน์ให้ได้มากที่สุดโดยไม่เลือกวิธีการ   บางคนอาจบอกไปว่าหากเราเป็นคนซื่อ
มากเกินไปอาจถูกเอารัดเอาเปรียบหรือถูกรังแกได้ จึงต้องท าผิดศีลบ้างเล็กน้อยเพื่อให้ตนเองอยู่ใน
สังคมได้ และอาจเป็นเพราะผู้ที่มีความคิดเช่นน้ันอาจมีความรู้ที่ไม่ถูกต้องไม่เข้มแข็งลึกซึ้งพอที่จะ
พิจารณากรณีการท าผิดที่ซับซ้อนได้น่ันเอง ซึ่งความคิดเหล่าน้ีถือว่าไม่เอื้อต่อการสร้างความสุขให้แก่
มนุษย์และสังคมอันเป็นเป้าหมายหลักของศาสนาแต่อย่างได้ ดังนั้นทุกองค์ประกอบของสังคมจึงควร
เรียนรู้สร้างความเข้าใจ และปฏิบัติตามหลักธรรมทางพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง 
 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ผู้วิจัย การศึกษาทัศนคติที่มีต่อหลักธรรมของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 2 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ มีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 
 ข้อเสนอแนะส าหรับน าผลวิจัยไปใช้  
 1. ผลสรุปและข้อมูลวิจัยในครั้งนี้ ควรน าเอาไปให้ประกอบเพื่อพัฒนาการสอนในรายวิชาที่
เกี่ยวข้องในเรื่อง หลักศีล 5 และหลักกรรม ให้มากขึ้น โดยเริ่มจากครูผู้สอนที่ควรจะมีความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้อง และมีวิถีการถ่ายทอดความรู้ที่มีคุณภาพ เพื่อให้นักศึกษาเกิดความรู้ที่ถูกต้องไม่
คลาดเคลื่อน 
 2. ผลสรุปและข้อมูลวิจัยในครั้งนี้  ควรแสดงให้สังคมและทุกองค์ประกอบของสังคมได้
ตระหนักถึงความคิดและทัศนคติของเยาวชนที่มีต่อหลักธรรมทางพุทธศาสนา แล้วน าเอาไปพัฒนา
ส่งเสริมให้เกิดค่านิยมที่ดีมากข้ึน ไม่เพียงเท่านั้น ผู้ใหญ่และทุกๆคนก็ควรจะปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่
ดีให้แก่เยาวชนด้วย 
 3. ผลสรุปและข้อมูลวิจัยในครั้งนี้ ควรน าไปใช้เปรียบเทียบการวิจัยในลักษณะเดียวกันเพื่อ
หาความสอดคล้อง หรือแตกต่าง อันจะน าไปสู่ความรู้ใหม่ๆต่อไป 
  

                                                             
47 จารุรัตน์  มังกะโรทัย, การศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี สังกัดกองวิทยาลับอาชีวศึกษา กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, วิทยานิพนธ์
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยรามค าแหง), 2544, 



 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาในลักษณะเดียวกันนี้ เกี่ยวกับทัศนคติที่มีต่อหลักธรรมทางพุทธศาสนา 
โดยเพิ่มขอบเขตของหลักธรรมให้มากขึ้น จ ากีดเฉพาะศีล 5 หรือหลักกรรม และเพิ่มจ านวนกลุ่ม
ประชากร เพื่อจะได้ข้อมูลในภาพที่ใหญ่ข้ึน 
 2. ควรมีการศึกษาในแง่ของการปฏิบัติตามหลักธรรมทางพุทธศาสนา เพื่อจะได้เห็นภาพที่
ชัดเจนว่ามีการปฏิบัติตามหลักธรรมทางพุทธศาสนามากน้อยแต่ไหน เพราะเฉพาะการวิจัยการศึกษา
ทัศนคติ อาจไม่เพียงพอ ดังจะเห็นได้จากงานวิจัยช้ินน้ีว่า แม้จะมีทัศนคติในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
แต่ในทางปฏิบัติกลับอยู่ในระดับปานกลางเท่านั้น 
 3. ควรศึกษาถึงแนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ทั้งในส่วนของนักเรียน นักศึกษา และ
ครูผู้สอน เพื่อเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตามหลักธรรมทางพุทธศาสนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บรรณานุกรม 
 

 
1. พระไตรปิฎก 

มหามกุฏราชวิทยาลัย, มูลนิธิ. พระไตรปิฎกฉบับพร้อมอรรถกถา ( 91 เล่ม) เล่มที่ 22 23 

กรุงเทพฯ: มหามกุฎราชวิทยาลัย, 2541. 
  

2. หนังสือ-เอกสาร 

คะนึงนิตย์  จันทบุตร, สถานะและบทบาทของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย, กรุงเทพ: โรงพิมพ์
ภาพพิมพ์, 2531. 

จารุณี  วงศ์ละคร, ปรัชญาเบื้องต้น, พิมพ์ครั้งที่ 4, เชียงใหม:่ ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550. 

จารุรัตน์  มังกะโรทัย, การศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี สังกัดกองวิทยาลับอาชีวศึกษา กรมอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย
รามค าแหง), 2544, 

จิระวัฒน์ วงศ์สวัสดิวัฒน์, ทัศนคติความเช่ือและพฤติกรรม: การวัดการพยากรณ์และการ 
เปลี่ยนแปลง, (มหาวิทยาลัยอัศสัมชัญ), 2536. 

ชบา  อ่อนนาค, การศึกษาความเช่ือเรื่องกรรมในพระพุทธศาสนาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา: ศึกษา 
กรณี โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" จังหวัดชลบุร,ี วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิต 
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 2548, หน้า 13. 

ญาณิน ีภู่พัฒน์, ศึกษาทัศนคติต่อการปฏิบัติตนตามศีล 5 ของนักศึกษาช้ันปีที ่4, วิจัยในช้ันเรียน,  
(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต), 2554. 

ทวีศักดิ์  ทีปธมโฒ, พระมหา, การน าหลักจริยธรรมไปใช้ในชีวิตประจ าวันของนักศึกษาวิชาชีพครู  
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต ศรีล้านช้าง ปีการศึกษา 2546, (มหาวิทยาลัย 
มหามกุฏราชวิทยาลัย), 2547. 

ธีรนิตย์  ลิมปรังษี , ความรู้  และความคิดเห็นของผู้พิพากษาต่อการท างานบริการสังคมของผู้ถูกคุมประพฤติ , 

วิทยานิพนธ์สังคมสงเคราะหศาสตรมหาบัณฑิต  (บัณฑิตวิทยาลัย : คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์), 2540. 

 
 



 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
 
2. หนังสือ-เอกสาร 

ธีระพร อุวรรณโณ, การวัดทัศนคต ิ: ปัญหาในการใช้เพื่อท านายพฤติกรรม, (กรุงเทพมหานคร : ซี
เอ็ดบุ๊คส์เซ็นเตอร์), 2548.   

นุศรา แก้วสนธิ, ทัศนคติของพลทหารกองประจาการประจาการที่มีต่อการฝึกวิชาชีพ : ศึกษา 
เฉพาะกรณีพล. ม.๒, ภาคนิพนธ์ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพัฒนาสังคม
บัณฑิตวิทยาลัย, (สถาบันบัณฑิพัฒนบริหารศาสตร์), 2542. 

ปิยะนันท ์ หิรัณย์ชโลทร, การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดพุทธศาสนาและทฤษฎี 
พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก, วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย:  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์), 2551. 

ปรียาภรณ์ วงศอ์นุตรโรจน,์ จิตวิทยาอุตสาหกรรม, (กรุงเทพมหานคร: ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพ), 2541. 
ปิ่น มุทุกันต,์ แนวสอนธรรมะตามหลักสูตรนักธรรมช้ันตร,ี (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหามกุฏราช

วิทยาลัย), 2514. 
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม, พิมพ์ครั้งที ่9, (กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราช 

วิทยาลัย), 2543. 
พระสฤทธ สุมโน (บุญใหญ่), ทัศนคติที่มีต่อการน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในชาดก

เรื่องพระมหาชนก ไปปรับใช้กับนักเรียน, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 2554. 

.พุทธทาสภิกข,ุ ทาน ศีล ภาวนา, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์สุขภาพใจ), 2539. 
ไพบูลย์ ช่างเรียน, สารานุกรมศัพท์ทางสังคมวิทยา, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ ผดุงพิทยาจ ากัด), 

2516. 
มนูญ  คันธประภา, ทัศนคติต่อจริยธรรมทางพุทธศาสนาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในเขต 

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล, วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ปีที ่6 ฉบับที่ 2  
(กรุงเทพ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร), 2555. 

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542, (กรุงเทพมหานคร: บริษัทนาน
มีบุ๊คส์ พับลิเคช่ันนส์), 2542. 

วจิราภรณ์  ดาวอรุณ, ปัจจัยที่มีผลต่อจริยธรรมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นใน
กรุงเทพมหานคร, 2546. 



 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

 
2. หนังสือ-เอกสาร 

ศตวรรษ มะละแซม, การใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนาเพื่อการด าเนินชีวิตของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม,่ วิทยานิพนธ์ศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนสังคมศึกษา), บัณฑิตวิทยาลัย: คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2555. 

ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร, จิตวิทยาสังคม : ทฤษฎีและปฏิบัติการ, (กรุงเทพมหานคร: สุรีวิริยาสาส์น), 
2545. 

สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน), ความจริงที่ต้องเข้าใจ, (กรุงเทพมหานคร: 
โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย), 2538. 

สุชาดา  วราหพันธ์, หนังสือเรียน หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม, (กรุงเทพมหานคร: เอมพันธ์), 2556. 
สุณี  พนาสกุลการ และคณะ, ทัศนคติต่อหลักพุทธธรรมและการน าหลักพุทธธรรมมาใช้ใน

ชีวิตประจ าวันของนักศึกษาพยาบาลช้ันปีที่ 1, วราสารเกื้อการรุณย์, 2549. 
แสง จันทร์งาม, พุทธศาสนวิทยา. 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556. 
อดุลย์  จาตุรงคกุล และดลยาจาตุรงคกุล, พฤติกรรมผู้บริโภค, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์),  2550. 
Good, Dictionary of Education (3rd), New York: Mc Hill Book Company, 1973.   
Hornby, Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English, (Publisher: Oxford  

University Prees), 2010 

 
 
3. แหล่งข้อมูลออนไลน ์
กรุงเทพโพล, การวิจัย คนไทยกับการท าบุญ, 2548, ค้นเมื่อ 1 ธันวาคม 2557, จาก 

http://bangkokpoll.bu.ac.th/poll/result/poll297.php?pollID=106&Topic=%A4
%B9%E4%B7%C2%A1%D1%BA%A1%D2%C3%B7%D3%BA%D8%AD&fileDoc=
poll297.pdf 

 
3. แหล่งข้อมูลออนไลน ์(ต่อ) 

http://bangkokpoll.bu.ac.th/poll/result/poll297.php?pollID=106&Topic=%A4%B9%E4%B7%C2%A1%D1%BA%A1%D2%C3%B7%D3%BA%D8%AD&fileDoc=poll297.pdf
http://bangkokpoll.bu.ac.th/poll/result/poll297.php?pollID=106&Topic=%A4%B9%E4%B7%C2%A1%D1%BA%A1%D2%C3%B7%D3%BA%D8%AD&fileDoc=poll297.pdf
http://bangkokpoll.bu.ac.th/poll/result/poll297.php?pollID=106&Topic=%A4%B9%E4%B7%C2%A1%D1%BA%A1%D2%C3%B7%D3%BA%D8%AD&fileDoc=poll297.pdf


 
 

ผศ.ธีรโชติ เกิดแก้ว, การสอนแบบสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาทักษะการคิดให้แก่
นักศึกษา, ค้นเมื่อ 1 ธันวาคม 2557, จาก 
http://www.academic.hcu.ac.th/forum/board_posts.asp?FID=219&UID  

สุดาวดี คุณวัฒน์, “ทัศนะคติของนักศึกษาของธรรมศาสตร์พระพุทธศาสนาและพระสงฆ์” 

วิทยานิพนธ์บัณฑิต, (คณะสังคมวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), 2551, หน้า จ., ค้นเมื่อ 1 
พฤศจิกายน 2557 จาก 
http://mcu.ac.th/site/thesiscontent_desc.php?ct=1&t_id=611 

 สคช. แถลงสภาพสังคมไทย สถิติเด็ก “ดื่มสุราหนัก-ติดเฟซบุ๊ค-คุณแม่วัยใสพุ่ง-เสพยาอซ์กระ
จาย”,2555, ค้นเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2557, จาก 
http://thaipublica.org/2012/02/nesdb-announces-thai-society/  
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก ก 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจัย 

 
 

- แบบสอบถามเพื่อการวิจัยเรื่อง การศึกษาทัศนคติที่มีต่อหลักธรรมทางพุทธศาสนา ของนักศึกษาประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัยเรื่อง 
การศึกษาทัศนคติที่มีต่อหลักธรรมทางพุทธศาสนา ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 
 

ค าชี้แจง 
1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติที่มีต่อหลักธรรมทางพุทธศาสนา ของนักศึกษา 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 2   วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
 2. แบบสอบถามฉบับนี้มีทั้งหมด 3 ตอน ประกอบด้วย 
   ตอนที่ 1   แบบสอบถามข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
   ตอนที่ 2   แบบสอบถามเกี่ยวกับประสบการณ์ทางพุทธศาสนา 
   ตอนที่ 3   แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติที่มีต่อหลักธรรมทางพุทธศาสนา 
  
  ทั้งนี้การตอบแบบสอบถามของนักศึกษาจะมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาทัศนคติของนักศึกษา
และการจัดการเรียนรู้ จึงขอความร่วมมือนักศึกษาโปรดกรอกข้อมูลตามความเป็นจริง และตรงกับความรู้สึก
ของนักศึกษามากที่สุด   โดยข้อมูลที่นักศึกษาได้ตอบแบบสอบถามจะเก็บเป็นความลับ  และไม่มีผลต่อผล
การเรียนหรือผลเสียหายใดๆกับนักศึกษาทั้งสิ้น 

 
 
 
 

ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามครั้งนี ้
 
 
 
 
ตอนท่ี 1   ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม   
 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย ลงในช่อง  ตามความเป็นจริง 
 
1. เพศ      ชาย      หญิง 
 
2. อายุ      น้อยกว่า 16 ปี    16 - 17 ป ี    
      17 - 18 ปี     มากกว่า 18 ป ี
 
3. คณะ      บริหารธุรกิจ     อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว    
    คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    ช่างอุตสาหกรรม 
   
 
 



 
 
ตอนท่ี 2   แบบสอบถามเกี่ยวกับประสบการณ์ทางพุทธศาสนา 
 
ค าชี้แจง  ให้นักศึกษาท าเครื่องหมาย  ลงใน  หรือตอบค าถามให้ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด 
 
1. นักศึกษาเคยบรรพชาเป็นสามเณรหรือบวชชีพราหมณ ์
    เคย     สาเหตุการบรรพชาหรือบวชชีพราหมณ์ .......................................................................... 
    ไม่เคย 
2. ในรอบปีที่ผ่านมานักศึกษาได้สวดมนต์ไหว้พระ หรือปฏิบัติธรรม 
    เป็นประจ า      บางครั้ง      ไม่เคยเลย 
3. ในรอบปีที่ผ่านมานักศึกษาเคยไปท าบุญที่วัด  
    เป็นประจ า      บางครั้ง      ไม่เคยเลย 
4. นักศึกษาเคยสอบธรรมศึกษา 
    เคย       ไม่เคย  
5. ได้รับความรู้ หรือประสบการณ์เกี่ยวกับหลักธรรมทางพุทธศาสนาจากแหล่งใด 
    บ้าน/ ครอบครัว     สถานศึกษา/ ครู     วัด 
    สื่อ        อื่นๆ(โปรดระบุ) ........................................................................ 
6. นักศึกษามีการปฏิบัติตนตามหลักศาสนาอย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
    รักษาศีล      นั่งสมาธิ      บริจาคเงินและสิ่งของ 

   ท าบุญตามเทศกาล     ไหว้พระสวดมนต์ก่อนนอน    ศึกษาพระธรรม 
   ช่วยเหลือกิจกรรมทางพุทธศาสนา    อื่นๆ(โปรดระบุ) ................................................................... 

 
 
ตอนท่ี 3   แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติที่มีต่อหลักธรรม 
 
ค าชี้แจง  ให้นักศึกษาท าเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับความคิดเห็นให้ตรงกับความจริงมากที่สุด โดย  
   5   หมายถึง   เห็นด้วยในระดับ   มากที่สุด 
   4   หมายถึง   เห็นด้วยในระดับ   มาก 
   3   หมายถึง   เห็นด้วยในระดับ   ปานกลาง 
   2   หมายถึง   เห็นด้วยในระดับ   น้อย 
   1   หมายถึง   เห็นด้วยในระดับ   น้อยที่สุด 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
ทัศนคติทั่วไปต่อหลักธรรมทางพุทธศาสนา 
1 พุทธศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจ      
2 หลักธรรมทางพุทธศาสนา เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตให้แก่มนุษย์      
3 หลักธรรมทางพุทธศาสนาเน้นการฝึกฝนทาง กาย วาจา ใจ      
4 นักศึกษาสามารถน าหลักธรรมทางพุทธศาสนา ไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้

เป็นอย่างดี 
     

5 หลักธรรมทางพุทธศาสนา ส่งผลต่อนิสัยของคนไทย      



 
 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
ด้านหลัก ศีล 5 
6 ศีล 5 เป็นหลักธรรมพื้นฐานของมนุษย์      
7 ศีล 5 เป็นหลักธรรมที่เหมาะกับการปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน      
8 การปฏิบัติตนตาม ศีล 5 เป็นปัจจัยที่จะท าให้มีความสุขในชีวิต      
9 ผู้ที่มีศีลเสมอกัน ย่อมคบหากันได้ดี      
10 ผู้ที่ผิดศีล ถือว่าเป็นคนไม่ดี ไม่ควรคบหา      
11 สังคมปัจจุบันไม่เอื้อให้ปฏิบัติตามศีล      
12 หากทุกคนปฏิบัติตามศีล 5 สังคมจะสงบสุขข้ึน      
13 ศีล 5 ควรได้รับการปลูกฝังตั้งแต่เด็ก      
ด้านหลักกรรม 
14 มนุษย์เป็นผู้สร้างกรรมและผลกรรมจากการกระท าของตนเอง โดยไม่ใครอื่น

มาก าหนดให้ 
     

15 ผลของกรรม ข้ึนอยู่กับเจตนาของผู้กระท า      
16 หลักกรรม เป็นพื้นฐานความคิดความเช่ือของชาวพุทธ      
17 ท าดีย่อมได้ดี ท าช่ัวย่อมได้ช่ัว      
18 การกระท าของคนๆหนึ่งจะส่งผลต่อความสุขของสังคมได้      
19 หลักกรรม ช่วยให้คนในสังคมเกรงกลัวต่อการท าผิด      
20 ปัจจุบันคนจ านวนมากไม่เช่ือว่ากรรมมีจริง      
 
ความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก ข 
ตารางแสดงค่า IOC จากการประเมินของผู้เช่ียวชาญ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ตารางแสดงค่า IOC จากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ  

 

ข้อ
ท่ี 

รายการประเมิน 
 

ระดับความเหมาะสม 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

 ผู้เชี่ยวชาญคนท่ี 1 2 3 IOC แปลผล 
ทัศนคติทั่วไปต่อหลักธรรมทางพุทธศาสนา 
1 พุทธศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจ 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
2 หลักธรรมทางพุทธศาสนา เป็นแนวทางใน

การด าเนินชีวิตให้แก่มนุษย์ 
1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

3 หลักธรรมทางพุทธศาสนาเน้นการฝึกฝน
ทาง กาย วาจา ใจ 

1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

4 นักศึกษาสามารถน าหลักธรรมทางพุทธ
ศาสนา ไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้เป็น
อย่างด ี

1 0 1 0.67 ใช้ได้ 

5 หลักธรรมทางพุทธศาสนา ส่งผลต่อนิสัย
ของคนไทย 

0 1 1 0.67 ใช้ได้ 

ด้านหลักศีล 5 
6 ศีล 5 เป็นหลักธรรมพื้นฐานของมนุษย์ 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
7 ศีล 5 เป็นหลักธรรมที่เหมาะกับการปฏิบัติ

ในชีวิตประจ าวัน 
1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

8 การปฏิบัติตนตาม ศีล 5 เป็นปัจจัยที่จะท า
ให้มีความสุขในชีวิต 

1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

9 ผู้ที่มีศีลเสมอกัน ย่อมคบหากันได้ดี 0 1 1 0.67 ใช้ได้ 
10 ผู้ที่ผิดศีล ถือว่าเป็นคนไม่ดี ไม่ควรคบหา 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
11 สังคมปัจจุบันไม่เอื้อให้ปฏิบัติตามศีล 0 1 1 0.67 ใช้ได้ 
12 หากทุกคนปฏิบัติตามศีล 5 สังคมจะสงบสุข

ข้ึน 
1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

13 ศีล 5 ควรได้รับการปลูกฝังตั้งแต่เด็ก 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
 
 
 



 
 

ตารางแสดงค่า IOC จากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ  (ต่อ) 
 

ข้อ
ท่ี 

รายการประเมิน 
 

ระดับความเหมาะสม 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

 ผู้เชี่ยวชาญคนท่ี 1 2 3 IOC แปลผล 
ทัศนคติทั่วไปต่อหลักธรรมทางพุทธศาสนา 
14 มนุษย์เป็นผู้สร้างกรรมและผลกรรมจากการ

กระท าของตนเอง โดยไม่ใครอื่นมา
ก าหนดให้ 

1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

15 ผลของกรรม ข้ึนอยู่กับเจตนาของผู้กระท า 1 1 0 1.00 ใช้ได้ 
16 หลักกรรม เป็นพื้นฐานความคิดความเช่ือ

ของชาวพุทธ 
1 1 1 0.67 ใช้ได้ 

17 ท าดีย่อมได้ดี ท าช่ัวย่อมได้ช่ัว 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
18 การกระท าของคนๆหนึ่งจะส่งผลต่อ

ความสุขของสังคมได้ 
1 0 1 1.00 ใช้ได้ 

19 หลักกรรม ช่วยให้คนในสังคมเกรงกลัวต่อ
การท าผิด 

0 1 1 0.67 ใช้ได้ 

20 ปัจจุบันคนจ านวนมากไม่เช่ือว่ากรรมมีจริง 0 1 1 0.67 ใช้ได้ 
 
 

 
 
 
 
 

  
 


