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บทคัดยอ 
วัตถุประสงคของการวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษา ๑) ทัศนคติที่มีตอการศึกษาธรรมศึกษาของนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยสยาม  ๒) พฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม  ๓) ความสัมพันธระหวาง
ทัศนคติที่มีตอการศึกษาธรรมศึกษากับพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม  

กลุมตัวอยางที่ศึกษาคือ  นักศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม จํานวน ๓๓๓ คน  การเก็บขอมูลทําโดยใช
แบบสอบถาม วิเคราะหผลขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ สถิติที่ใช  ไดแก  รอยละ  คาเฉลี่ย  คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  คา t - test  คา F- test  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน และใชนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.๐๕   
 ผลการวิจัยพบวา  

๑) นักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม  มีพฤติกรรมทางจริยธรรม อยูในระดับดี  และทัศนคติที่มีตอการศึกษา
ธรรมศึกษา  อยูในระดับด ี 

๒) ปจจัยสวนบุคคลของนักศึกษา  ไดแก  เพศ คณะ และระดับการศึกษา ตางกัน มีพฤติกรรมทาง
จริยธรรม โดยรวมและรายดาน  แตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ และ .๐๕   

๓) นักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม ที่มีทัศนคติที่มีตอการศึกษาธรรมศึกษาแตกตางกัน  มีพฤติกรรมทาง
จริยธรรมแตกตางกัน อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑  

๔) ทัศนคติที่มีตอการศึกษาธรรมศึกษามีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมทางจริยธรรม อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑  

 
คําสําคัญ :  ทัศนคติ  ธรรมศึกษา  พฤติกรรมทางจริยธรรม 
 

Abstract 
The purposes of the research were to study 1) Siam University students’ attitudes toward 

Dhamma studies and their ethical behaviors 2) relationship between students’ personal factors and  
their ethical behaviors 3) relationship between students’ attitudes toward Dhamma studies and their 
ethical behaviors. 

The sample group is composed of 333 students of Siam University and the data collecting 
instrument was questionnaire. Data were analyzed by percentage, frequency, mean, standard 
deviation, T-test, F-test and Pearson coefficient. Level of statistical significance used in the analysis is 
0.05 



การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที ่7 
 

 1273 

 Major findings were as follows :  
 1. Siam University students attitudes toward Dhamma studies and their ethical behavior were 
at the high level. 
 2. Students’ different personal factors. Such as gender, faculty, and level of education  
influence significant difference of overall and dimensional ethical behavior at the 0.01 level and 0.05 
level. 
 3. Siam University students with different attitudes toward Dhamma studies have significantly 
different ethical behaviors at the 0.01 level.  
 4. Attitudes toward Dhamma studies have positive relationship and significant difference with 
ethical  behaviors at the 0.01 level.   
 
Keywords : Attitude, Dhamma studies, Ethical  behaviors 
E-mail : kiaochaoum@hotmail.com 
 

คํานํา 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒  หมวด ๑ บททั่วไป  ความมุงหมายและหลักการ 

มาตรา ๖  “การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบรูณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา 
ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข” นั้น 

โครงการธรรมศึกษา  มีเปาหมายที่จะใหนักเรียนที่จบหลักสูตรธรรมศึกษา ไดรูและเขาใจหลักธรรมคําสอน 
ตลอดจนวัฒนธรรม การปฏิบัติตน อันจะสงผลใหเติบโตเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม หางไกลยาเสพติด เปนพลเมือง
ที่ดีของชาติ สามารถสนองนโยบายการจัดระเบียบสังคมของรัฐบาลเปนอยางด ี อีกทั้งยังเปนการสนองเจตนารมณ 
พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ ที่เนนการพัฒนาผูเรียน ใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค คือ เปนคนดี เกง และมีความสุข 
โดยปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมใหเกิดกับนักศึกษา ซึ่งการเรียนธรรมศึกษานั้นเปนหลักสูตรที่ทางคณะสงฆคิดขึ้นมา
โดยเฉพาะเยาวชนไดศึกษาหลักธรรม และสามารถนําหลักธรรมไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได รวมทั้งยังเปน
การสงเสริมงานคณะสงฆในเรื่องของการเผยแผพระพุทธศาสนา นอกจากนั้น โครงการธรรมศึกษา ชวยสงเสริมให
เกิดความเขาใจและศรัทธาในหนวยงานหรือมหาวิทยาลัยทางศาสนา และชวยสรางกิจกรรมเพื่อหเยาวชนไทยเกิด
ความตระหนักในเรื่องระบบคุณคาและคุณธรรม จริยธรรมมากยิ่งขึ้น 

พระพรหมมุนี แมกองธรรมสนามหลวง สํานักงานแมกองธรรมสนามหลวง ภายใตการกํากับดูแลของมหา
เถรสมาคม (มส.) หนวยงานที่ดูแลการเรียนการสอนและการสอบวัดผลการศึกษาเลาเรียนธรรมะระดับชาติ
หลักสูตรธรรมศึกษา โดยการสนับสนุนของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ (พศ.) เปดเผยวา ปจจุบันมีผูให
ความสนใจในการเรียนธรรมศึกษามากขึ้น ไมวาจะเปนเด็ก เยาวชน นิสิต นักศึกษา ขาราชการ พนักงานของรัฐและ
เอกชน ทั้งในและตางประเทศ เปนนิมิตหมายที่ดีของการเผยแผพุทธธรรมผานธรรมศึกษา  "การเรียนจะบังเกิดผล
ตอเมื่อมีการนําหลักธรรมและความรูไปปรับใชในชีวิตประจําวันใหได ซึ่งเปนเปาหมายสูงสุด รวมทั้งนักเรียนธรรม
ศึกษายังไดชื่อวาเปนบุคคลที่เปนผูรับและสืบสานมรดกแหงหลักธรรมทางพุทธศาสนาที่ไดเรียนรูถึงหลักธรรมที่ทํา
ใหเกิดความสามัคคีอันเปนบอเกิดของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตไทยดวย" (พระพรหมมุน,ี ๒๕๕๐) 
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นายอํานาจ บัวศิร ิผอ.กองพุทธศาสนศึกษา กลาววา การเรียนการสอนหลักสูตรธรรมศึกษา จะมี ๓ ระดับ 
คือ ธรรมศึกษาชั้นตรี โท และเอก โดยจะมีการจัดเนื้อหาของหลักสูตรเปน ๔ วิชา คือ พุทธประวัติ ธรรมะ ศาสนพิธี 
และเรียงความกระทูธรรม ซึ่งผูที่สนใจสามารถติดตอเรียนไดตามวัดตางๆที่มีสํานักเรียน หรือติดตอที่สํานักงานแม
กองธรรมสนามหลวง โดยขณะนี้การเรียนธรรมศึกษา ไดรับความนิยมอยางมาก ตั้งแตนักเรียน นักศึกษา จนถึง
ประชาชนทั่วไป แมแตตองขังในทัณฑสถานของกรมราชทัณฑ ก็สนใจติดตอเขาเรียน ทําใหมีผูสนใจสมัครเรียน
เพิ่มขึ้นทุกป ซึ่งในปการศึกษา ๒๕๕๐ นี้ มียอดผูเขาสอบถึง ๑,๖๐๑,๔๑๕ คน และใชสนามสอบกวา ๓,๐๐๐ แหง
ทั่วประเทศ (อํานาจ, ๒๕๕๐) 
             ศูนยศิลปวัฒนธรรม รวมกับภาควิชาสังคมศาสตร คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม  ไดพิจารณาเห็น
วาการจัดโครงการตางๆ เกี่ยวกับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทยเรานั้นเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนา 
โดยสวนมากนักศึกษาที่มีความรูความเขาใจพระพุทธศาสนาไมดีพอก็ทําไปตามพิธีเทานั้นแตขาดจิตสํานึกของ
ความเปนพุทธศาสนิกชนอยางจริงแททั้งยังไมเห็นความสําคัญเทาที่ควร เพื่อเปนการสนองนโยบายของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการจัดการเรียนรูพระพุทธศาสนาเพื่อเปนการปลูกฝง
คุณธรรมจริยธรรมกับคณาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษาใหปฏิบัติตนเปนคนดีดํารงตนอยูในสังคมอยางรูเทาทัน
กระแสสังคม  จึงจัดใหมีการเรียนรูพระพุทธศาสนา  โดยการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูพระพุทธศาสนาขึ้น และ
สงนักศึกษาที่ผานการอบรมเขาสอบธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอกของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเปนการ
ประเมินผลการเรียนของนักศึกษาในแตละป โดยมีวัตถุประสงค 
 ๑. เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจพระพุทธศาสนาขั้นพื้นฐาน 
 ๒. เพื่อเปนการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาใหมีความเขมแข็งทางจริยธรรม 
 ๓. เพื่อเปนการสรางทัศนคติที่เหมาะสมตอกระแสสังคมปจจุบัน 
             ๔. เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาไดมีโอกาสสอบความรูธรรมศึกษาชั้นตร ีโท และเอก 

(ศูนยศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยสยาม, ๒๕๕๒)   
 

ตารางที่ ๑  สถิติผลสอบธรรมศึกษา  สนามสอบมหาวิทยาลัยสยาม 
 

จํานวนนักเรียนนักศึกษา จํานวนที่สอบได ที่ มหาวิทยาลัยสยาม 
สงสอบ คงสอบ สอบได รอยละ 

๑ ปการศึกษา   ๒๕๔๗ ๕๒๐ ๔๘๗ ๔๖๘ ๙๖.๐๙ 
๒ ปการศึกษา   ๒๕๔๘ ๑,๐๙๕ ๗๐๓ ๖๑๔ ๘๗.๓๔ 
๓ ปการศึกษา   ๒๕๔๙ ๑,๓๙๘ ๑,๐๔๙ ๙๖๒ ๙๑.๗๑ 
๔ ปการศึกษา   ๒๕๕๐ ๒,๔๓๑ ๑,๗๒๘ ๑,๕๙๒ ๙๒.๑๒ 
๕ ปการศึกษา   ๒๕๕๑ ๑,๙๖๓ ๑,๓๖๘ ๑,๒๕๕ ๙๒.๗๓ 
 รวม ๗,๔๐๗ ๕,๓๓๕ ๔,๘๙๑ - 

(ที่มา : ศูนยพระสงฆนักเผยแผธรรมเพื่อพัฒนาสังคม, ๒๕๕๒)   
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ปจจุบันนี้ มหาวิทยาลัยสยามเปนสนามสอบธรรมศึกษาที่มีสถิตินักศึกษาเขาสอบธรรมศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษามากที่สุด  มีการดําเนินการอยางตอเนื่องเปนระยะเวลา ๕ ป  ถือเปนแบบอยางที่ดีในการ
ดําเนินการโครงการดังกลาวในระดับอุดมศึกษา  อยางไรก็ตาม ตลอดระยะเวลาที่ผานมายังไมมีการศึกษาผลการ
ดําเนินงานเพื่อนําขอมูลมาเปนเครื่องสะทอนวาไดบรรลุผลตามเปาหมายที่วางไวมากนอยเพียงใด โดยเฉพาะใน
ดานการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา  

จากที่กลาวมาคณะผูวิจัยเห็นถึงความสําคัญ  จึงสนใจศึกษาวิจัยเพื่อใหทราบผลการดําเนินงานและเกิด
องคความรูที่เปนขอมูลเชิงวิชาการซึ่งเปนประโยชนตอไป  โดยมุงเนนศึกษาดานทัศนคติที่มีตอการศึกษาธรรม
ศึกษาและพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษา  มหาวิทยาลัยสยาม และศึกษาความสัมพันธระหวางทัศนคติที่มี
ตอการศึกษาธรรมศึกษากับพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษา   เพื่อนําผลการวิจัยไปใชในการพัฒนาจริยธรรม
และทัศนคติที่มีตอการศึกษาธรรมศึกษาของนักศึกษา ซึ่งจะเปนประโยชนในการสงเสริมและพัฒนาการดําเนินการ
ของมหาวิทยาลัยสยาม นอกจากนั้นยังชวยปรับปรุงการเรียนการสอนธรรมศึกษาของนักศึกษา  ใหสามารถเรียนรู
และพัฒนาตนเองใหเปนคนดีและคนเกง ถึงพรอมดวยคุณธรรมและจริยธรรมไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด ตามเจตนารมณ พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาต ิที่เนนการพัฒนาผูเรียน ใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค 
คือ เปนคนด ีเกง และมีความสุข  
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
๑. เพื่อศึกษาทัศนคติที่มีตอการศึกษาธรรมศึกษาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม 
๒. เพื่อศึกษาพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม 
๓. เพื่อหาความสัมพันธระหวางทัศนคติที่มีตอการศึกษาธรรมศึกษากับพฤติกรรมทางจริยธรรมของ

นักศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม 
 

วิธีการวิจัย 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้  เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  ประเภทการวิจัยเชิงสํารวจ 

(Survey  Research) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางทัศนคติที่มีตอการศึกษาธรรมศึกษากับพฤติกรรมทาง
จริยธรรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม ซึ่งใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี ้คือ นักศึกษา ผูสมัครเขาสอบธรรมศึกษา ในสนามสอบมหาวิทยาลัยสยาม  ปพ.ศ. 
๒๕๕๑ จํานวน  ๑,๙๖๓ คน และการวิจัยครั้งนี้ศึกษาจากกลุมตัวอยาง (Sample  size) โดยคํานวณหาขนาดของ
กลุมตัวอยางที่นอยที่สุดที่จะยอมรับไดวามากพอที่จะใชเปนตัวแทนของประชากรไดตามสูตรของ Taro  Yamane  
ดังนั้น  การวิจัยครั้งนี ้ จําแนกตามระดับความคลาดเคลื่อนในการประมาณคาที่ระดับความเชื่อมั่นในการเลือก
ตัวอยาง ๙๕% โดยยอมใหเกิดความผิดพลาดไดไมเกิน ๕%  จะไดขนาดกลุมตัวอยาง  จํานวนทั้งสิ้น ๓๓๓ คน 
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยใชแบบสอบถามชนิดปลายปด (Close – ended  Questionnaire) เปนเครื่องมือใน

การเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อใหไดขอคําถามครอบคลุมวัตถุประสงคที่ตองการศึกษา  โดยแบงขอคําถามออกเปน ๓ 
สวน  ดังนี ้ 

สวนที่ ๑   เปนขอคําถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  ประกอบดวย  เพศ   คณะ  ระดับ
การศึกษาธรรมศึกษา  ประสบการณในการสอบธรรมศึกษา  ระดับการศึกษา  จํานวนทั้งหมด  ๕  ขอ 

สวนที่ ๒   เปนขอคําถามวัดระดับทัศนคติที่มีตอการศึกษาธรรมศึกษาของนักศึกษา  มหาวิทยาลัยสยาม 
เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นเองจากการตรวจสอบเอกสาร  แนวคิดเกี่ยวกับการสอบธรรมศึกษาและแนวคิด
เกี่ยวกับทัศนคติ  โดยยึดองคประกอบของทัศนคติแบบ ๓ องคประกอบมาตั้งเปนขอคําถาม  ซึ่งมีลักษณะเปนมา
ตราสวน (Scale) ตามแบบการประเมินคา (Rating Scale) โดยใชการประเมินคาของลิเคอรท (Likert’s  Scale) ที่
ใหผูตอบประเมินคา(๑ - ๕) ดวยการเลือกเพียงคําตอบเดียว  ประกอบดวยขอคําถามจํานวน  ๓๖  ขอ  มีคาความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ เทากับ  .๙๔๑    ซึ่งครอบคลุมแนวคิดเกี่ยวกับการสอบธรรมศึกษา ๔  ดาน  ดังนี ้ 
๑.ดานพุทธประวัติ   ๒. ดานธรรมวินัย   ๓. ดานศาสนพิธ ี  ๔. ดานเรียงความกระทูธรรม 

สวนที่ ๓    เปนขอคําถามวัดระดับพฤติกรรมทางจริยธรรมตามแนวคิดเกี่ยวกับการทําบุญใน
พระพุทธศาสนา เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นเองจากการตรวจสอบเอกสารแนวคิดเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา 
โดยยึดแนวคิดและองคประกอบของบุญกิริยาวัตถ ุ๑๐ ซึ่งม ี๑๐ องคประกอบมาตั้งเปนขอคําถาม มีลักษณะเปนมา
ตราสวน (Scale) ตามแบบการประเมินคา (Rating Scale) โดยใชการประเมินคาของลิเคอรท  (Likert’s  Scale) ที่
ใหผูตอบประเมินคา(๑ – ๕) ดวยการเลือกเพียงคําตอบเดียว  ประกอบดวยขอคําถามจํานวน  ๑๐  ขอ  มีคาความ
เชื่อมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบับ  เทากับ .๙๑๑ ซึ่งครอบคลุมแนวคิดเกี่ยวกับบุญกิริยาวัตถ ุ๑๐  ดาน ดังนี้ ๑. ทาน
มัย  บุญเกิดจากการใหทาน ๒. สีลมัย  บุญเกิดจากการรักษาศีล ๓. ภาวนามัย  บุญเกิดจากการเจริญภาวนา ๔. 
อปจายนมัย  บุญเกิดจากการออนนอมถอมตนตอผูใหญ ๕. เวยยาวัจจมัย  บุญเกิดจากการขวนขวายในกิจที่ชอบ 
๖. ปตติทานมัย บุญเกิดจากการใหสวนบุญ ๗. ปตตานุโมทนามัย บุญเกิดจากการอนุโมทนาสวนบุญ ๘. ธัมมัสส
วนมัย บุญเกิดจากการฟงธรรม ๙. ธัมมเทสนามัย บุญเกิดจากการแสดงธรรม ๑๐. ทิฏุชุกัมม การทําความเห็นให
ตรง  
 

การวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ไดนําขอมูลที่เก็บรวบรวมได มาทําการตรวจสอบความถูกตอง ความสมบูรณของขอมูล 
และบันทึกขอมูลลงในคอมพิวเตอร  จากนั้นจึงวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร  
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สรุปผลการวิจัยและเสนอแนะ 
จากการวิเคราะหขอมูล  สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี ้
๑. ปจจัยสวนบุคคล 

ตารางที่ ๒ จํานวนและรอยละของนักศึกษา  มหาวิทยาลัยสยาม  จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
     (n = ๓๓๓) 

ปจจัยสวนบุคคล จํานวน (คน) รอยละ 
เพศ   
              ชาย ๖๖ ๑๙.๘ 
              หญิง ๒๖๗ ๘๐.๒ 

รวม ๓๓๓ ๑๐๐.๐ 
คณะ   
              วิศวกรรมศาสตร  ๑๗ ๕.๑ 
              บริหารธุรกิจ ๙๒ ๒๗.๖ 
              นิติศาสตร ๒๒ ๖.๖ 
              ศิลปศาสตร ๑๗ ๕.๑ 
              วิทยาศาสตร ๒ ๐.๖ 
              นิเทศศาสตร ๕๕ ๑๖.๕ 
              พยาบาลศาสตร    ๑๐๓ ๓๐.๙ 
              เภสัชศาสตร ๒๕ ๗.๕ 

รวม ๓๓๓ ๑๐๐.๐ 
ระดับการสอบธรรมศึกษา   
              ชั้นตร ี ๓๒๓ ๙๗.๐ 
              ชั้นโท ๕ ๑.๕ 
              ชั้นเอก ๕ ๑.๕ 

รวม ๓๓๓ ๑๐๐.๐ 
ประสบการณในการสอบธรรมศึกษา   
              เคยสอบ ๑๒๒ ๓๖.๖ 
              ไมเคยสอบ ๒๑๑ ๖๓.๔ 

รวม ๓๓๓ ๑๐๐.๐ 
ระดับการศึกษา   
              ปริญญาตร ี ๓๒๔ ๙๗.๓ 
              ปริญญาโท ๘ ๒.๔ 
              ปริญญาเอก ๑ ๐.๓ 

รวม ๓๓๓ ๑๐๐.๐ 
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จากตารางที ่๒  พบวา  พบวา นักศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน  ๒๖๗ คน คิด
เปนรอยละ ๘๐.๒ คณะพยาบาลศาสตร จํานวน ๑๐๓ คน คิดเปนรอยละ ๓๐.๙  ระดับการศึกษาธรรมศึกษา  ชั้น
ตรี จํานวน ๓๒๓ คน คิดเปนรอยละ ๙๗.๐  ประสบการณในการสอบธรรมศึกษา เคยสอบ  จํานวน ๑๒๒ คน คิด
เปนรอยละ ๓๖.๖ ระดับการศึกษาปริญญาตร ีจํานวน ๓๒๔ คน คิดเปนรอยละ ๙๗.๓ 

๒. ทัศนคติที่มีตอการศึกษาธรรมศึกษา 
ตารางที่  ๓ แสดงคาเฉลี่ย  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  รอยละ และระดับทัศนคติที่มีตอการศึกษาธรรมศึกษา
  ของนักศึกษา  มหาวิทยาลัยสยาม 

ทัศนคต ิ × ̅ S.D. รอยละ ระดับทัศนคติ 

ทัศนคติโดยรวม ๔.๑๒ .๓๕ ๙๑.๙ ด ี
     วิชาพุทธประวัติ ๔.๑๘ .๓๙ ๕๗.๗ ด ี
     วิชาธรรมวินัย ๔.๑๒ .๓๙ ๘๘.๐ ด ี
     วิชาศาสนพิธ ี ๔.๑๕ .๔๒ ๘๖.๒ ด ี
     วิชาเรียงความกระทูธรรม ๔.๐๕ .๔๘ ๘๑.๑ ด ี

จากตารางที่ ๓  พบวา นักศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม  สวนใหญมีระดับทัศนคติโดยรวม  อยูในระดับด ี  
(× ̅ = ๔.๑๒)  คิดเปนรอยละ ๙๑.๙  และเมื่อแยกพิจารณาในแตละดาน พบวา ๑. วิชาพุทธประวัติ  ๒. วิชาธรรม
วินัย  ๓. วิชาศาสนพิธี และ ๔. วิชาเรียงความแกกระทูธรรม มีระดับทัศนคติที่มีตอการศึกษาธรรมศึกษา  อยูใน
ระดับด ี 

๓. พฤติกรรมทางจริยธรรม 
ตารางที่ ๔ แสดงคาเฉลี่ยและระดับพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษา  มหาวิทยาลัยสยาม จําแนกตาม
  บุญกิริยาวัตถุ ๑๐   
บุญกิริยาวัตถุ 

๑๐   
ตัวอยาง 

พฤติกรรมทางจริยธรรม × ̅ S. D. ระดับ 

๑. ทาน การใหทรัพยสิน เงินทอง สิ่งของ  ใหหนังสือธรรม 
ใหคําแนะนํา  ใหคําปรึกษา ใหอภัยผูอื่น 

๓.๘๙ .๖๗ ด ี

๒. ศีล การรักษาระเบียบวินัย,ถือศีล ๕ หรือศีล ๘ , การ
ไมเบียดเบียนผูอื่น, การบวชพระ บวชเนกขัมมะ ๓.๕๘ .๗๖ ปานกลาง 

๓. ภาวนา สวดมนต,ทําสมาธ,ิเจริญวิปสสนา, แผเมตตา,
เจริญสติ 

๓.๖๕ .๙๕ ปานกลาง 

๔. อปจายนะ ความออนนอมถอมตน,การกราบ,การไหว,แสดง
ความเคารพ 

๔.๒๓ .๗๑ ด ี

๕. เวยยาวัจจะ จิตอาสา,ชวยเหลือเพื่อน,ชวยงานสวนรวม, ชวย
ทํางานสังคม  ชวยงานวัด ๓.๘๘ .๗๗ ด ี

๖. ปตติทาน แผผลบุญหรือความดีที่ทําใหผูอื่น, กรวดน้ํา ๓.๘๐ .๘๖ ด ี
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บุญกิริยาวัตถุ 
๑๐   

ตัวอยาง 
พฤติกรรมทางจริยธรรม × ̅ S. D. ระดับ 

๗. อนุโมทนา ชื่นชม ยินด ีอนุโมทนา ในความดีที่ผูอื่นทําและใน
บุญที่ผูอื่นทํา ๔.๐๗ .๗๐ ด ี

๘.ธัมมัสสวนะ ฟงธรรม,ศึกษาธรรม,รับฟงขอคิดที่ดีงาม, ฟงซีดี
ธรรม, อานหนังสือธรรม 

๓.๔๕ .๙๔ ปานกลาง 

๙.ธัมมเทสนา แสดงธรรม,สนทนาธรรม,เผยแผธรรมะ/ขอคิดที่ด,ี 
ใหขอคิดดีๆ คําแนะนําดีๆ จากธรรมแกผูอื่น ๓.๓๖ ๑.๐๐ ปานกลาง 

๑๐. ทิฏุชุกัมม มีความเห็นถูกตอง,รูหลักความด,ีรูหลักคําสอน
ของพระพุทธศาสนา,รูวิธีสรางสุขที่แทจริง 

๓.๘๓ .๗๘ ด ี

พฤติกรรมทางจริยธรรมโดยรวม ๓.๗๗ .๕๘ ด ี

จากตารางที่ ๔  พบวา  นักศึกษา  มหาวิทยาลัยสยาม สวนใหญมีระดับพฤติกรรมทางจริยธรรมโดยรวม 
อยูในระดับด ี (× ̅ = ๓.๗๗)  และเมื่อแยกพิจารณาในแตละดาน พบวา  ดานทาน  ดานอปจายนะ ดานเวยยาวัจจะ 
ดานปตติทาน ดานปตตานุโมทนา และดานทิฏุชุกัมม มีระดับพฤติกรรมทางจริยธรรม  อยูในระดับดี สวนดานศีล 
ดานภาวนา ดานธัมมัสสวนะ และดานธัมมเทสนา มีระดับพฤติกรรมทางจริยธรรม  อยูในระดับปานกลาง   

๔. ความสัมพันธระหวางทัศนคติที่มีตอการศึกษาธรรมศึกษากับพฤติกรรมทางจริยธรรมของ
นักศึกษา  มหาวิทยาลัยสยาม  
ตารางที่ ๕  แสดงคาสัมประสิทธสหสัมพันธระหวางทัศนคติที่มีตอการศึกษาธรรมศึกษากับ พ ฤ ติ ก ร ร ม
  ทางจริยธรรม โดยรวมและรายดานของนักศึกษา  มหาวิทยาลัยสยาม 

ทัศนคต ิ
โดยรวม BI DH RE WRI 

ตัวแปร 

R P R P R P R P R P 
พฤติกรรมทาง
จริยธรรมโดยรวม 

.๓๑๔** .๐๐๐ .๓๔๐** .๐๐๐ .๓๙๒** .๐๐๐ .๔๑๓** .๐๐๐ .๓๙๙** .๐๐๐ 

๑. ทาน .๒๑๘** .๐๐๐ .๒๒๓** .๐๐๐ .๒๙๑** .๐๐๐ .๒๙๔** .๐๐๐ .๒๖๖** .๐๐๐ 
๒. ศีล .๒๖๑** .๐๐๐ .๒๑๒** .๐๐๐ .๒๓๒** .๐๐๐ .๒๑๘** .๐๐๐ .๒๔๐** .๐๐๐ 
๓. ภาวนา .๒๖๘** .๐๐๐ .๒๓๐** .๐๐๐ .๒๔๕** .๐๐๐ .๒๙๘** .๐๐๐ .๒๗๗** .๐๐๐ 
๔. อปจายนะ .๑๙๘** .๐๐๐ .๒๔๙** .๐๐๐ .๒๗๐** .๐๐๐ .๓๔๒** .๐๐๐ .๒๑๔** .๐๐๐ 
๕. เวยยาวัจจะ .๒๔๖** .๐๐๐ .๒๓๗** .๐๐๐ .๒๕๘** .๐๐๐ .๓๔๙** .๐๐๐ .๒๗๙** .๐๐๐ 
๖. ปตติทาน .๓๒๑** .๐๐๐ .๒๙๖** .๐๐๐ .๓๓๙** .๐๐๐ .๓๐๑** .๐๐๐ .๓๕๕** .๐๐๐ 
๗. อนุโมทนา .๒๕๕** .๐๐๐ .๒๒๐** .๐๐๐ .๓๓๒** .๐๐๐ .๒๙๕** .๐๐๐ .๓๒๑** .๐๐๐ 
๘.ธัมมัสสวนะ .๒๔๗** .๐๐๐ .๒๔๓** .๐๐๐ .๓๒๑** .๐๐๐ .๓๐๕** .๐๐๐ .๓๐๗** .๐๐๐ 
๙.ธัมมเทสนา .๒๒๙** .๐๐๐ .๒๐๖** .๐๐๐ .๓๑๑** .๐๐๐ .๒๘๕** .๐๐๐ .๒๕๘** .๐๐๐ 
๑๐. ทิฏุชุกัมม .๒๔๕** .๐๐๐ .๓๐๑** .๐๐๐ .๓๒๒** .๐๐๐ .๒๙๑** .๐๐๐ .๓๑๒** .๐๐๐ 

** P < .๐๑ 
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จากตารางที่ ๕  แสดงคาสัมประสิทธสหสัมพันธระหวางทัศนคติที่มีตอการศึกษาธรรมศึกษากับพฤติกรรม
ทางจริยธรรมโดยรวมของนักศึกษา  มหาวิทยาลัยสยาม  พบวา  ทัศนคติที่มีตอการศึกษาธรรมศึกษากับพฤติกรรม
ทางจริยธรรม มีความสัมพันธทางบวกโดยรวม  (r =.๓๑๔) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ เมื่อพิจารณา
พฤติกรรมทางจริยธรรมในแตละดาน  พบวา ดานทาน  (r =.๒๑๘)  ดานศีล  (r =.๒๖๑)  ดานภาวนา  (r =.๒๖๘)  
ดานอปจายนะ  (r =.๑๙๘)   ดานเวยยาวัจจะ  (r =.๒๔๖)  ดานปตติทาน  (r =.๓๒๑)  ดานอนุโมทนา  (r =.๒๕๕)  
ดานธัมมัสสวนะ    (r =.๒๔๗)  ดานธัมมเทสนา  (r =.๒๒๙)  ดานทิฏุชุกัมม  (r =.๒๔๕) มีความสัมพันธทางบวก
กับทัศนคติที่มีตอการศึกษาธรรมศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ 

  และเมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางทัศนคติที่มีตอการศึกษาธรรมศึกษากับพฤติกรรมทางจริยธรรม 
ในแตละดาน  พบวา ดานพุทธประวัติ (r =.๓๔๐)   ดานธรรมวินัย (r =.๓๙๒)  ดานศาสนพิธี (r =.๔๑๓) ดาน
เรียงความกระทูธรรม (r =.๓๙๙) มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมทางจริยธรรม  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .๐๑ 

 

ขอเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้ 
จากการรวบรวมแนวคิด  ทฤษฎี  งานวิจัยที่เกี่ยวของและผลการวิจัยในครั้งนี้  คณะผูวิจัยขอเสนอความ

คิดเห็นและขอเสนอแนะในแตละประเด็น เพื่อเปนแนวทางในการเสริมสรางทัศนคติที่มีตอการศึกษาธรรมศึกษากับ
พฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษา  มหาวิทยาลัยสยาม ดังนี ้

 

๑. พฤติกรรมทางจริยธรรม  จากผลการวิจัย  พบวา  นักศึกษา  มหาวิทยาลัยสยาม สวนใหญมีระดับ
พฤติกรรมทางจริยธรรมโดยรวม อยูในระดับด ีและเมื่อแยกพิจารณาในแตละดาน พบวา  ดานทาน  ดานอปจายนะ 
ดานเวยยาวัจจะ ดานปตติทาน ดานปตตานุโมทนา และดานทิฏุชุกัมม มีระดับพฤติกรรมทางจริยธรรม  อยูใน
ระดับดี สวนดานศีล ดานภาวนา ดานธัมมัสสวนะ และดานธัมมเทสนา มีระดับพฤติกรรมทางจริยธรรม  อยูใน
ระดับปานกลาง   

ดังนั้น  มหาวิทยาลัยสยามควรสนับสนุนใหมีการศึกษาธรรมศึกษาตอไปในนักศึกษาทุกระดับชั้น  เพื่อ
พัฒนาพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษา  มหาวิทยาลัยสยามใหดีมากขึ้น  โดยใหพระสงฆเขามาอบรมธรรม
ศึกษาและอบรมการปฏิบัติธรรมในมหาวิทยาลัย  นอกจากนั้น  ควรสนับสนุนใหนักศึกษาไดมีโอกาสไปปฏิบัติธรรม
ที่วัดมากยิ่งขึ้น  เพื่อพัฒนาพฤติกรรมทางจริยธรรมดานศีล ดานภาวนา ดานธัมมัสสวนะ และดานธัมมเทสนา ใหมี
ระดับพฤติกรรมทางจริยธรรม  อยูในระดับด ี

๒. ทัศนคติที่มีตอการศึกษาธรรมศึกษา  ของนักศึกษา  จากผลการวิจัย  พบวา นักศึกษา  
มหาวิทยาลัยสยาม  มีระดับทัศนคติที่มีตอการศึกษาธรรมศึกษา  อยูในระดับด ี และเมื่อแยกพิจารณาในแตละดาน 
พบวา  ดานวิชาพุทธประวัติ  ดานวิชาธรรมวินัย  ดานวิชาศาสนพิธี และดานวิชาเรียงความกระทูธรรม นักศึกษามี
ทัศนคติมีตอการศึกษาธรรมศึกษาอยูในระดับด ี  

  เนื่องจากทัศนคติสงผลตอพฤติกรรมของบุคคล  เมื่อนักศึกษามีทัศตคติที่ดีตอการเรียนธรรมศึกษา จึง
ชวยพัฒนาพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษาใหดีมากขึ้น  ดังนั้น  มหาวิทยาลัยสยามควรสนับสนุนใหมี
การศึกษาธรรมศึกษาตอไป 
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๓. การเปรียบเทียบระดับทัศนคติที่มีตอการศึกษาธรรมศึกษากับพฤติกรรมทางจริยธรรมของ
นักศึกษา  มหาวิทยาลัยสยาม  พบวา  นักศึกษากลุมตัวอยางที่มีทัศนคติที่มีตอการศึกษาธรรมศึกษาของ
นักศึกษา  มหาวิทยาลัยสยาม มีพฤติกรรมทางจริยธรรมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑  
สะทอนใหเห็นชัดเจนวาทัศนคติที่มีตอการศึกษาธรรมศึกษา  เปนสิ่งสําคัญในการพัฒนาพฤติกรรมทางจริยธรรม  
หากมีระดับทัศนคติสูง ก็จะทําใหมีพฤติกรรมทางจริยธรรมที่สูงขึ้นไปดวย โดยเฉพาะดานการมีอิทธิพลอยางมี
อุดมการณ  ดานการสรางแรงบันดาลใจ และดานการกระตุนทางปญญานั้นมีผลอยางเห็นไดชัดวาทําใหนักศึกษามี
พฤติกรรมทางจริยธรรมสูงขึ้น  

๔. การหาความสัมพันธระหวางทัศนคติที่มีตอการศึกษาธรรมศึกษากับพฤติกรรมทางจริยธรรม
ของนักศึกษา  มหาวิทยาลัยสยาม พบวา ทัศนคติที่มีตอการศึกษาธรรมศึกษากับพฤติกรรมทางจริยธรรมของ
นักศึกษากลุมตัวอยางมีความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑  ซึ่งจากผลการวิจัยนี้  ยิ่งเปน
เครื่องยืนยันที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นวา การพัฒนาทัศนคติที่มีตอการศึกษาธรรมศึกษานั้นจําเปนตองใหความสําคัญ
ควบคูกันกับการพัฒนาดานพฤติกรรมจริยธรรมเปนอยางยิ่ง 
 จากผลการวิจัยดังกลาวจึงสรุปไดวา การพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยสยามใหเปนบัณฑิตที่พึงประสงค
ในสังคมปจจุบัน  คือ เปนผูมีคุณธรรมจริยธรรมนั้นเปนภาระสําคัญที่มหาวิทยาลัยโดยผูบริหารการศึกษาควรให
ความสําคัญ  โดยการสงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาทุกคณะ ทุกชั้นปมีโอกาสในการศึกษาธรรมศึกษา และ
แนวทางหนึ่งที่สามารถเปนสวนเสริมการพัฒนาตนในกระบวนการศึกษาของนักศึกษาได คือ การสนับสนุนใหมีการ
จัดโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวกับจริยธรรม  การปฏิบัติธรรมอยางตอเนื่อง  โดยมหาวิทยาลัยเปนผูดําเนินการจัด
เองหรือสงเสริมใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมของวัดหรือองคกรตางๆ ที่มีวัตถุประสงคสอดคลองกัน เปนตน 
 

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป 
 เพื่อใหผลการวิจัยครั้งนี้สามารถไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนไดอยางกวางขวางมากขึ้น  คณะผูวิจัยใคร
ขอเสนอขอเสนอแนะการวิจัยในครั้งตอไป ดังนี ้
 ๑.  ควรศึกษาตัวแปรอิสระอื่นๆ ที่มีความสําคัญและอาจมีผลตอพฤติกรรมทางจริยธรรมกับทัศนคติที่มีตอ
การศึกษาธรรมศึกษาของนักศึกษา  มหาวิทยาลัยสยาม  เชน ความฉลาดทางอารมณ แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ ์  ภาวะ
ผูนําการเปลี่ยนแปลง  การรับรูการสนับสนุนทางสังคม ความพึงพอใจในการเรียน บุคลิกภาพ เปนตน 
 ๒. ควรศึกษาเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมทางจริยธรรมและปจจัยที่มีผลตอทัศนคติที่มีตอการศึกษาธรรม
ศึกษา ของนักศึกษา ที่มีการศึกาธรรมศึกษาในมหาวิทยาลัยอื่นๆ ของประเทศ 
 ๓. ควรศึกษาทัศนคติที่มีตอการศึกษาธรรมศึกษาและพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษาที่ไมไดเขา
เรียนวิชาธรรมศึกษา เพื่อหาสาเหตุปจจัยและพฤติกรรมทางจริยธรรมของกลุมนักศึกษาที่ไมไดเรียน แลวนําผลการ
ศึกษาวิจัยมาเปรียบเทียบกัน 
 ๔.  ควรมีการศึกษาวิจัยโดยใชการผสานวิธีวิจัยเพื่อรวบรวมขอมูลดวย เชน การสัมภาษณ การใช
แบบสอบถามปลายเปด เพื่อใหไดขอมูลทีล่ึกและสมบูรณยิ่งขึ้น 
 ๕. ในการประเมินครั้งนี้ใชแบบการประเมินตัวเอง ดังนั้น ในการวิจัยครั้งตอไป อาจจะใชวิธีการประเมิน
จากหลายแหลงรวมกันได เชน อาจารยที่ปรึกษาของนักศึกษา พระอาจารยผูสอนธรรมศึกษา  และเพื่อนรวมหอง 
เปนตน 
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