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บทคัดย่อ
การศึกษานี้ เป็นการวิจัยเชิงผสมผสาน มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาระดับการนําศีล 5
ไปใช้ในชีวิตประจําวันเพื่อส่งเสริมจริยธรรมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนหนองแค
(สรกิจพิทยา) จังหวัดสระบุรี 2) เปรียบเทียบการนําศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจําวันจําแนกตาม
สถานภาพและปัจจัยของแต่ละบุคคล และศึกษาปัญหาอุปสรรคและแนวทางการส่งเสริมการนํา
ศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจําวัน เพื่อส่งเสริมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนหนองแค (สรกิจพิทยา)
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งประกอบนั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษา จํ า นวน 341 คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้
ประกอบด้วยแบบสอบถามเกี่ยวกับการนําศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจําวันเพื่อส่งเสริมจริยธรรม
และแบบสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อสอบถามแนวทางในการส่งเสริมจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับศีล 5
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าความถี่, ค่าร้อยละ, ค่าเฉลี่ย, ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน, ทดสอบค่าที และค่าเอฟ และ One - Way ANOVA.
ผลการวิจัย พบว่า
1. กลุ่ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่เ ป็น เพศหญิ ง อายุ 14 – 15 ปี ชั้น มัธ ยมศึก ษาปีที่ 2
ผู้ปกครองรั บจ้ างทั่ ว ไป รั บรู้ศี ล 5 จากพระสงฆ์ และเชื่อคําสอนตามพระสงฆ์
2. กลุ่ ม ตั ว อย่า ง มีก ารนํา ศี ล 5 ไปใช้ใ นชีวิต ประจํา วัน เพื่อ ส่ ง เสริม จริย ธรรม 4
ด้า น โดยรวมและแต่ ล ะด้ า นอยู่ ใ นระดั บ มาก โดยสามารถเรียงลําดับจากมากไปหาน้อยได้
ดังนี้ คื อ ศี ล ข้อ 5, จริย ธรรม ด้า นกาย จิต ปัญ ญา และสัง คม, ศีล ข้ อ ที่ 2, ศีล ข้ อ ที่ 4, ศีล
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ข้อ ที่ 1, และศีล ข้ อ ที่ 3 โดยมี ค่ า เฉลี่ ย เท่า กับ 4.34, 4.14, 4.03, 3.85, 3.66, และ 3.59,
ตามลําดั บ
3. ผลการเปรี ยบเทียบพฤติกรรมการนําศีล 5 ไปใช้ ใ นชี วิตประจํ าวั น พบว่ า กลุ่ ม
ตัวอย่างที่มี เพศ อายุ และระดับการศึกษา ที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการนําศีล 5 ไปใช้ใน
ชีวิตประจําวัน แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนอาชีพผู้ปกครองแหล่ง
การรับรู้เรื่องศีล 5 พื้นฐานทางศาสนา ที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อระดับพฤติกรรม
4. ปัญหาและอุปสรรคในการนําศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจําวัน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่ไม่เข้าใจเรื่องศีล 5 ที่ถูกต้อง เห็นว่าศีล 5 ไม่เหมาะกับการประยุคใช้ในชีวิตปัจจุบัน ไม่
สอดคล้องกับการดํารงชีวิตที่มีการกระตุ้นความอยากความต้องการสูง
แนวทางการส่งเสริมจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับศีล 5 คือ องค์การทางพระพุทธศาสนา รัฐ
และองค์การทั่วๆ ไป ควรมุ่งสร้างความเข้าใจ และชี้ให้เห็นถึงความสําคัญของศีล 5 ในฐานะที่
เป็นคุณธรรมและจริยธรรมพื้นฐานที่สําคัญแห่งความเป็นมนุษย์ อันจะได้นําไปสู่ปฏิสัมพันธ์
ระหว่ า งกั น อย่ า งมี ศั ก ดิ์ ศ รี แ ห่ ง ความเป็ น มนุ ษ ย์ สร้ า งพื้ น ฐานแห่ ง วิ นั ย ศี ล ที่ เ กื้ อ หนุ น ต่ อ
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติและพัฒนาพฤติกรรมและจิตสํานึกที่สูงขึ้นไป
ความสําคัญ : ศีล 5; จริยธรรม; โรงเรียนมัธยมศึกษา

Abstract
This research was a mixed study it consisted of 3 objectives were; 1)
to study the level of the implementation of the five precepts in daily life to
promote ethics 2) to compare the differences in the level of the
implementation of the five precepts in daily life to promote ethics and 3) to
discrip the problems and the limitalions and the way to promote the five
precepts in daily life of students in Nongkhae School (Sorakitpittaya) Saraburi
province. the samples consited of 341 high school students .The research
instruments were questionnare concerning the implementation of the five
precepts in daily life and the deep interviews form to describe the problems
and limitations and the way to promote the five precepts in daily life of
students .Statistices used were Fregncncy Distsibution, Percentage, mean, t –
test, F – test, Standard Deviation, and One - Way ANOVA.
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The research finding were as follows
1. Samples were mostly female (71.60%) 14-15 years old (33.40%)
the second high school students (20.80%) guardians careers were general
employments (56.30%) religions learning from monks (44.00%) and having
religions faith from monks (35.80%)
2. The samples having the implementation of the five precepts in
daily life to promote ethics in overall and six espects at the high level which
can be listed from the highest to the lowest espects as the 5th of five precepts,
the ethects of physicl-social, the 2nd, the 4th, the 1st and 3nd, of level
precepts with means as 4.34, 4.14, 4.03, 3.85, 3.66, and 3.59, respectively
3. The results showed that samples with differences in sex, ages,
education, statistical differ in the behavioral implementation of the five
precepts in daily life to promote ethics at 0.05 level, whereas the guardians
careers, the sources of the five precepts learning and religions background have
no effect to the implementation of the five precepts.
4. Problems and limitations of the implementation of the five
precepts in daily life to promote ethics were the limitation of understanding, its
nature were not suitable for present day and espiciaely in physical and
consumerism time.
The way for supporting to implicate of the ethics concerning five
precepts in daily life were; 1) The religions, government and general
organizations must participate in giving knowledges, to motivate the ethics
concerning five precepts as the fundamental characteristics for human being.
Point that It is the fundamental of rules and norms to make the climate for
practising and developing of overall others higher behaviors and consciousness
of individual and society setting.
Keywords : Five precepts, Ethics, Nongkhae Secondary School.
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บทนํา
ศีล 5 เป็นมนุษยธรรม คือ ธรรมของมนุษย์ ที่มีความตั้งใจที่จะงดเว้นจากความชั่ว
ความทุจริตทางกาย และวาจา รวมทั้งสิ่งไม่ดีทุกประการ (พระเทพเวที ประยุทธ์ ปยุตโต ,
2532) ซึ่งศีลเป็นการรักษากาย วาจา ใจให้สงบและเยือกเย็น เป็นพื้นฐานการดํารงชีวิตของ
มนุษยชาติ และเป็นข้อปฏิบัติเพื่อสังคมที่ร่มเย็น พระพุทธเจ้าทรงพิจารณาเห็นว่า โลกนี้จะสงบ
ร่มเย็นเมื่อคนเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน ไม่เบียดเบียนกันทางกาย วาจา อันมีพื้นฐานมาจากใจ
การกระทําใดที่พระพุทธศาสนาถือว่า เป็นการกระทําที่ดี และที่ชั่ว คําตอบสําหรับฆราวาสผู้
ครองเรือนทั่วไปอยู่ในศีล 5 และศีล 5 เป็นการปฏิบัติตามแนวพระพุทธศาสนาขั้นต้น
สาเหตุที่สําคัญประการหนึ่ง ที่ทําให้ศีลธรรมของคนเราเสื่อมทรามลงก็คือ ความกดดัน
ทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นสาเหตุจากการเอารัดเอาเปรียบกันในสังคม เกิดการแข่งขันทําให้ค่านิยมที่
ดีงามต่างๆ และความเชื่อเปลี่ยนแปลงไปด้วย จากสังคมที่เคยยกย่องคนประพฤติดีประพฤติ
ชอบก็กลับมายกย่องบุคคลที่มีกําลังทรัพย์หรือเงินแทน โดยไม่ได้ใส่ใจว่าบุคคลนั้นมีวิธีได้เงินมา
แบบใด มีการเบียดเบียนกันตั้งแต่ ปล้น ฆ่า หรือการจี้ เพื่อประสงค์ทรัพย์ มัวเมาในอบายมุข
หรือแหล่งกามารมณ์ รวมไปถึงการทุจริต เป็นต้น ปัญหาเหล่านี้ เป็นสาเหตุที่สําคัญทําให้เกิด
ความเสื่อมด้านศีลธรรมของบุคคล และรุกลามไปถึงเด็กและเยาวชนด้วย ถ้าปล่อยให้เกิด
เหตุการณ์เช่นนี้ต่อไป จะเกิดความเสียหายแก่สังคมและประเทศชาติ โดยเฉพาะเด็กและ
เยาวชนในโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา อันเป็นวัยที่จะพัฒนาหรือเรียนต่อเพื่อเป็นอนาคตของ
ชาติต่อไป ปัญหาจึงอยู่ที่ว่า จะใช้อะไรเป็นเครื่องยับยั้งจิตใจ ไม่ให้มนุษย์กระทําชั่วหรือเป็นทาส
ทางอารมณ์ ความเข้าใจตรงกันก็ คือ การประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
ต้องเข้าใจและปฏิบัติ อย่างถูกต้อง ตามหลักพระพุทธศาสนาถือว่า ศีล นั้นเป็นข้อปฏิบัติขั้น
เริ่มแรกสุด ที่มุ่งไปที่ความประพฤติปฏิบัติที่เป็นพื้นฐาน โดยเน้นการละเว้นความชั่วต่างๆ (พระ
ศรีสุทธิโมลี, 2524) การสร้างความสงบสุขให้เกิดแก่คนในชาตินั้น จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่
รัฐบาลต้องเร่งฟื้นฟูสภาพจิตใจ ส่งเสริมให้เกิดการปลูกฝังคุณธรรมให้กับสังคม ซึ่งเป้าหมายที่
สําคัญได้แก่ กลุ่มเด็กและเยาวชน ที่กําลังจะเติบโตเป็นกําลัง ที่สําคัญของชาติ ความรู้ความ
เข้าใจและการปฏิบัติตามศีล 5 ของเยาวชนไทย ถือเป็นดัชนีบ่งชี้ในด้านคุณธรรมพื้นฐานที่
พุทธศาสนิกชนพึงปฏิบัติ
ปัจจุบันการปลูกฝังศีลธรรม เพื่อสร้างความเป็นคนดีให้แก่เด็กและเยาวชนไทย ยังคงมี
ปัญหาอุปสรรคอยู่มาก กล่าวคือ การปลูกฝังศีลธรรมให้แก่เด็กและเยาวชนยังคงดําเนินการได้
ไม่ทั่วถึง และยังไม่มีสถาบัน หรือหน่วยงานที่จะสนับสนุนอย่างจริงจัง และต่อเนื่องมากนัก
ประกอบกับสังคมไทยได้พัฒนาเป็นสังคมเมืองอย่างรวดเร็ว และค่อนข้างจะซับซ้อน สถานที่ ที่
เป็นแหล่งบันเทิงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น โรงภาพยนตร์ศูนย์การค้า แหล่งอบายมุขต่างๆ เกิดขึ้น
มากมายในกรุงเทพมหานครฯ และเมืองใหญ่ๆ สถานที่เหล่านี้ เป็นแหล่งมั่วสุมของเด็กและ
เยาวชน ทําให้พวกเขาหลงมัวเมาอยู่กับความสนุกสนานบันเทิง เป็นเหตุให้เด็กและเยาวชนไทย

Journal of MCU Buddhapanya Review Vol. 1 No. 3 (September – December 2016) 41

จํานวนไม่น้อย จมปลักอยู่กับอบายมุข เห็นผิดเป็นชอบ ประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ขัดต่อ
ศีลธรรมอันดีงาม เด็กและเยาวชนเป็นวัยที่อยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลง จากเด็กเป็นผู้ใหญ่ทั้งใน
ด้านร่างกาย จิตใจ สังคม อารมณ์และสติปัญญา วัยรุ่นมักจะมีอารมณ์รุนแรง วู่วาม ฉุนเฉียว
หุนหันพลันแล่นหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เป็นวัยพายุและความเครียด ดังนั้นเด็กและเยาวชน
มักกระทําผิดอันก่อให้เกิดปัญหาแก่สังคมได้โดยง่าย ซึ่งปัจจุบัน การประพฤติผิดที่ก่อให้เกิด
ปัญหาสังคมที่สําคัญของเด็กและเยาวชน มีมากมายเช่น อาชญากรรม ยาเสพติด และประพฤติ
ผิดทางเพศ (สมสุดา ภู่พัฒน์ และคณะ, 2543) เป็นต้น
ประเด็นที่ผู้วิจัยสนใจจะศึกษา คือ นักเรียนได้เรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนาแล้วนําไป
ประพฤติปฏิบัติในการดําเนินชีวิตมากหรือน้อยเพียงใด มีสภาวะทางศีลธรรม ของนักเรียน
พัฒนาขึ้นหรือไม่ และความสามารถของนักเรียนที่จะนําหลักธรรมที่ได้จากการศึกษาเรียนรู้
ในทางพระพุทธศาสนา ไปดําเนินชีวิตสมเหตุสมผลหรือไม่ และมีความรู้มีความสามารถที่จะ
นําไปใช้ในชีวิตประจําวัน ทั้งที่สังคมในปัจจุบันมีการการเปลี่ยนแปลงไปมากจากอดีต ไม่ว่าจะ
เป็นการเพิ่มของประชากร ประกอบกับสภาพภาวะทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้น รวมทั้งเทคโนโลยีก็เข้า
มามีบทบาทในชีวิตประจําวัน ทําให้ประชาชนหันมานิยมความเจริญทางด้านวัตถุมากขึ้น และ
ละเลยด้านคุณธรรมจริยธรรมทางพระพุทธศาสนา ซึ่งมีความสําคัญเป็นอย่างมากในการกําหนด
ความสงบสุขของสังคม และมีการนําหลักธรรม คือ ศีล 5 ของนักเรียนไปประพฤติปฏิบัติให้
เกิดผลอย่างจริงจังในชีวิตประจําวันหรือไม่ ดังนั้นจึงได้ให้ความสนใจที่จะศึกษาวิจัยในเรื่อง
“การนําศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจําวันเพื่อส่งเสริมจริยธรรมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองแค (สรกิจพิทยา) จังหวัดสระบุรี”
สําหรับงานวิจัยเรื่องนี้เป็นการศึกษาการนําศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจําวันเพื่อส่งเสริม
จริยธรรมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนหนองแค (สรกิจพิทยา) จังหวัดสระบุรี อัน
เป็นข้อมูลการสํารวจขั้นต้น เพื่อหาแนวทางส่งเสริมและปลูกฝังจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน ซึ่ง
เป็นรากฐานสําคัญในการสร้างความมั่นคงของประเทศ ผู้วิจัยจึงมุ่งหวังประโยชน์อันจะเกิดจาก
งานวิจัยนี้ เพื่อศึกษาให้เกิดความรู้ความเข้าใจในพฤติกรรมการดําเนินชีวิตของนักเรียนในการนํา
ศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจําวันที่อาจส่งผลถึง พฤติกรรม ในอนาคตได้หรือเป็นแรงจูงใจต่อการนํา
หลักธรรมรูปแบบและวิธีการที่ถูกต้องเพื่อประโยชน์ต่อสังคมต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับของการนําศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจําวันเพื่อส่งเสริมจริยธรรมของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนหนองแค (สรกิจพิทยา) จังหวัดสระบุรี
2. เพื่ อเปรียบเที ยบการนําศีล 5 ไปใช้ใ นชีวิตประจําวันเพื่อส่งเสริมจริยธรรมของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนหนองแค (สรกิจพิทยา) จังหวัดสระบุรี โดยจําแนกตาม
สถานภาพและปัจจัยของแต่ละบุคคล

42 วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม 2559)
3.เพื่อศึกษาปัญหาและแนวทางการส่งเสริมการนําศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจําวัน
เพื่อส่งเสริมจริยธรรมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนหนองแค (สรกิจพิทยา) จังหวัด
สระบุรี
วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ในโรงเรียน
หนองแค (สรกิจพิทยา) จังหวัดสระบุรี ซึ่งมีจํานวน 2300 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ในโรงเรียน
หนองแค (สรกิจพิทยา) จังหวัดสระบุรี จํานวน 341 รูป ซึ่งได้จากการคํานวณขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้สูตรของ (ทาโร่ ยามาเน่) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 สําหรับความคลาด
เคลื่ อ น 0.05
และใช้ ก ารสุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบง่ า ยโดยการจั บ สลาก จากแบบสอบถาม
(Questionnaire) ตามสัดส่วนประชากร
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม
1. นําแบบสอบถามทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์ความถูกต้อง ในการตอบ
แบบสอบถามแล้วนํามาคัดเลือกฉบับที่สมบูรณ์และถูกต้องเพื่อนํามาวิเคราะห์ข้อมูล โดยการ
บันทึกคะแนนแต่ละข้อของแต่ละคนลงในแบบลงรหัส (Coding Form)
2. ทําการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์
3. การวิเคราะห์ข้อมูล
1) ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยใช้ค่าความถี่
และค่าร้อยละ
2) ระดับการนําศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจําวันเพื่อส่งเสริมจริยธรรมของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนหนองแค (สรกิจพิทยา) จังหวัดสระบุรี วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนจากการตอบแบบสอบถามของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาโรงเรียนหนองแค (สรกิจพิทยา) จังหวัดสระบุรี
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าความถี่, ค่าร้อยละ, ค่าเฉลี่ย, ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน, ทดสอบค่าที และค่าเอฟ และ One - Way ANOVA.
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้น
(Independent Variables)

ตัวแปรตาม
(Dependent Variables)
การนําศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจําวันของนักเรียน
มัธยมศึกษา โรงเรียนหนองแค (สรกิจพิทยา)
จังหวัดสระบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล
เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
อาชีพผู้ปกครอง
ปัจจัยของแต่ละบุคคล
การรับความรู้เรื่องศีล 5
จากสิ่งแวดล้อม
พื้นฐานความเชื่อทางศาสนา

1. เว้นจากการฆ่าสัตว์ด้วยตนเอง และไม่ใช้ให้ผู้อื่นฆ่า
2. เว้นจากการลัก ฉ้อของผู้อื่นด้วยตนเองและไม่ใช้ให้
ผู้อื่น ลัก ฉ้อ
3. เว้นจากการประพฤติผิดในกาม
4. เว้นจากการพูดไม่จริง พูดโกหก

5. เว้นจากการดื่มสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่ง
ความประมาท
6. การส่งเสริมจริยธรรมทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ กาย จิต
ปัญญา และสังคม
การส่งเสริมจริธรรม ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่
- กาย - จิต
- ปัญญา - และสังคม

แผนภาพ กรอบแนวคิดในการวิจัย
ผลการวิจัย
1. กลุ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ เ ป็ น เพศหญิง (71.60%) อายุ 14 – 15 ปี (33.40%)
ชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 (20.80%) ผู้ ป กครองรั บ จ้า งทั่ว ไป (56.30%) รั บ รู้ ศีล 5 จากพระสงฆ์
(44.00%) และเชื่อคําสอนตามพระสงฆ์ (35.80%)
2. กลุ่ ม ตั ว อย่า ง มีก ารนํา ศี ล 5 ไปใช้ใ นชีวิต ประจํา วัน เพื่อ ส่ ง เสริม จริย ธรรม 4
ด้า น โดยรวมและแต่ ล ะด้ า นอยู่ ใ นระดั บ มาก โดยสามารถเรียงลําดับจากมากไปหาน้อยได้
ดังนี้ คื อ ศี ล ข้อ 5, จริย ธรรม ด้า นกาย จิต ปัญ ญา และสัง คม, ศีล ข้ อ ที่ 2, ศีล ข้ อ ที่ 4, ศีล
ข้อ ที่ 1, และศี ล ข้ อ ที่ 3 โดยมี ค่ า เฉลี่ย เท่า กับ 4.34, 4.14, 4.03, 3.85, 3.66, และ 3.59,
ตามลําดับ

44 วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม 2559)
3. ผลการเปรียบเที ยบพฤติ กรรมการนํ าศีล 5 ไปใช้ใ นชีวิตประจํ าวัน พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างที่มี เพศ อายุ และระดับการศึกษา ที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการนําศีล 5 ไปใช้ใน
ชีวิตประจําวัน แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนอาชีพผู้ปกครองแหล่ง
การรับรู้เรื่องศีล 5 พื้นฐานทางศาสนา ที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อระดับพฤติกรรม
4. ปัญหาและอุปสรรคในการนําศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจําวัน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่ไม่เข้าใจเรื่องศีล 5 ที่ถูกต้อง เห็นว่าศีล 5 ไม่เหมาะกับการประยุคใช้ในชีวิตปัจจุบัน ไม่
สอดคล้องกับการดํารงชีวิตที่มีการกระตุ้นความอยากความต้องการสูง
แนวทางการส่งเสริมจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับศีล 5 คือ องค์การทางพระพุทธศาสนา รัฐ
และองค์การทั่วๆ ไป ควรมุ่งสร้างความเข้าใจ และชี้ให้เห็นถึงความสําคัญของศีล 5 ในฐานะที่
เป็นคุณธรรมและจริยธรรมพื้นฐานที่สําคัญแห่งความเป็นมนุษย์ อันจะได้นําไปสู่ปฏิสัมพันธ์
ระหว่ า งกั น อย่ า งมี ศั ก ดิ์ ศ รี แ ห่ ง ความเป็ น มนุ ษ ย์ สร้ า งพื้ น ฐานแห่ ง วิ นั ย ศี ล ที่ เ กื้ อ หนุ น ต่ อ
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติและพัฒนาพฤติกรรมและจิตสํานึกที่สูงขึ้นไป
ผลเปรียบเทียบระดับของการนําศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจําวันเพื่อส่งเสริมจริยธรรม
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนหนองแค (สรกิจพิทยา) จังหวัดสระบุรี โดยจําแนก
ตามสภาพส่วนบุคคล
จากการศึกษาเปรียบเทียบระดับของการนําศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจําวันเพื่อส่งเสริม
จริยธรรมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนหนองแค (สรกิจพิทยา) จังหวัดสระบุรี โดย
จํ าแนกตามสภาพส่ วนบุ คคล 6 ด้ าน คื อ จํ าแนกตาม เพศ, อายุ , ระดั บ การศึ ก ษา, อาชี พ
ผู้ปกครอง, การเรียนรู้เรื่องศีล 5 จากสิ่งแวดล้อม, พื้นฐานความเชื่อทางศาสนา ผู้วิจัยได้
ตั้งสมมติฐานการวิจัยไว้ตามตัวแปรต้น การทดสอบสมมติฐานได้ผลตามสมมติฐานแต่ละข้อดังนี้
สมมติฐานที่ 1 นักเรียนที่มี เพศแตกต่างกัน มีการนําศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจําวันเพื่อ
ส่งเสริมจริยธรรมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนหนองแค (สรกิจพิทยา) จังหวัด
สระบุรี ของนักเรียน แตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า นักเรียนที่มีเพศ แตกต่างกัน
มีการนําศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจําวันเพื่อส่งเสริมจริยธรรมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
โรงเรี ย นหนองแค (สรกิ จ พิ ท ยา) จั ง หวั ด สระบุ รี โดยภาพรวมแตกต่ า งกั น ซึ่ ง เป็ น ไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ วิไลพร อุ่นเจ้าบ้าน (2554) พบว่า ผู้บริหาร
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร มีพฤติกรรมการนํา
ศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจําวันโดยรวมอยู่ในระดับมาก ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ที่มีเพศ ตําแหน่ง อายุ เคยบวชเป็นภิกษุ สามเณร
หรือบวชชีพราหมณ์ถือศีลอุโบสถในพระพุทธศาสนา แตกต่างกัน มีระดับพฤติกรรมการนําศีล 5
ไปใช้ในชีวิตประจําวัน ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผู้บริหารและ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ที่ปฏิบัติงานอยู่
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สํานักงานอบต. ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน แตกต่างกัน มีระดับพฤติกรรมการนําศีล 5 ไป
ใช้ในชีวิตประจําวัน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมุติฐานที่ 2 นักเรียนที่มี อายุแตกต่างกัน มีการนําศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจําวันเพื่อ
ส่งเสริมจริยธรรมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนหนองแค (สรกิจพิทยา) จังหวัด
สระบุ รี ของนั ก เรี ย น แตกต่ า งกั น ผลการทดสอบสมมติ ฐ าน พบว่ า นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น
มั ธ ยมศึ ก ษาโรงเรี ย นหนองแค (สรกิ จ พิ ท ยา) ที่ มี อ ายุ แตกต่ างกั น มี ก ารนํ า ศี ล 5 ไปใช้ ใ น
ชีวิตประจําวันเพื่อส่งเสริมจริยธรรม โดยภาพรวมแตกต่างกัน เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่ง
ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ เบญจมาศ เอี่ยมอิ่ม (2548) พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง เมื่ อ พิ จ ารณารายด้ า นพบว่ า ด้ า นที่ ไ ด้ รั บ การส่ ง เสริ ม ในระดั บ มากคื อ การส่ ง เสริ ม
จริยธรรม ของนักเรียนด้านการกําหนดและวางแผนเชิงนโยบาย ปัญหาการส่งเสริมจริยธรรม
นักเรียนในโรงเรียนตามทัศนะผู้บริหารในด้านการกําหนดและการวางแผนนโยบาย ด้านการจัด
สภาพแวดล้อมในโรงเรียนและด้านการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร พบว่า มีปัญหาในการส่งเสริม
อยู่ในระดับปานกลางทั้ง 3 ด้าน
สมมุ ติ ฐ านที่ 3 นั ก เรี ย นที่ มี ระดั บ การศึ ก ษา ต่ า งกั น มี ก ารนํ า ศี ล 5 ไปใช้ ใ น
ชีวิตประจําวันเพื่อส่งเสริมจริยธรรมของนักเรียน แตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนหนองแค (สรกิจพิทยา) ที่มีระดับการศึกษา แตกต่างกัน มี
การนําศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจําวันเพื่อส่งเสริมจริยธรรมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองแค (สรกิจพิทยา) จังหวัดสระบุรี โดยภาพรวมแตกต่างกัน เป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ ซึ่ งไม่ส อดคล้องกับงานวิจัยของ อรุณ เสนาะคํ า (2548) พบว่า 1. การจัดกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนที่เป็นจริงและควรเป็นอยู่ในระดับมากทุกด้าน 2. การจัด
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนที่เป็นจริงและที่ควรเป็นในสภาพรวมแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนที่
ควรเป็นสูงกว่ากิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่เป็นจริง
สมมุ ติ ฐ านที่ 4 นั ก เรี ย นที่ อาชี พ ผู้ ป กครองแตกต่ า งกั น มี ก ารนํ า ศี ล 5 ไปใช้ ใ น
ชีวิตประจําวันเพื่อส่งเสริมจริยธรรมของนักเรียน แตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนหนองแค (สรกิจพิทยา) ที่อาชีพผู้ปกครอง แตกต่างกัน มี
การนําศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจําวันเพื่อส่งเสริมจริยธรรม โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับ จุฑาวดี วรรณวิเศษ
และคณะ (2542) พบว่า ด้านบริหารเพื่ อการส่งเสริมจริยศึกษาในโรงเรียนส่วนใหญ่ มีการ
ส่งเสริมจริยศึกษาในระดับมากทุกข้อ ยกเว้น การที่ครูประจําชั้นควรเยี่ยมบ้านนักเรียนอยู่ใน
ระดับน้อย ทั้งด้านการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน การจัดกิจกรรม การเรียนการสอน และ
การจัดกิจกรรมนักเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ระดับ 0.05

46 วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม 2559)
สมมุติฐานที่ 5 นักเรียนที่ เรียนรู้เรื่องศีล 5 จากสิ่งแวดล้อมแตกต่างกัน มีการนําศีล
5 ไปใช้ ใ นชี วิ ต ประจํ า วั น เพื่ อ ส่ ง เสริ ม จริ ย ธรรม ของนั ก เรี ย น แตกต่ า งกั น ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนหนองแค (สรกิจพิทยา) ที่เรียนรู้เรื่อง
ศีล 5 จากสิ่งแวดล้อม แตกต่างกัน มีการนําศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจําวันเพื่อส่งเสริมจริยธรรม
โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่ง
สอดคล้องกับ ธนพิทักษ์ จูโต (2550) พบว่า ลักษณะคุณธรรม จริยธรรมของชุมชนที่มีมากที่สุด
คือ ความสามัคคี รองลงมาตามลําดับ คือความเสียสละ ความซื่อสัตย์ ความมีเมตตา ความมี
วาจาสัตย์ ในส่วนของการถ่ายทอดทางคุณธรรมจริยธรรมของชุมชน ประกอบด้วย 1) การ
อบรมสั่งสอน โดยครูสอนในโรงเรียน บิดามาดาสอนในบ้าน 2) การสอน สอดแทรกวิถีชีวิต โดย
การเล่าขานตํานานความเชื่อผ่านวิถีชีวิตประจําวั น 3) การนําประสบการณ์ภายนอก จาก
การศึกษาดูงานของทางราชการ การแรกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่าย 4) การสร้างความตระหนัก
ได้ จัดบรรยากาศเอื้อต่อการถ่ายทอดฯ 5) วิธีการที่ทุกคนทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการถ่ายทอด โดย
ชุมชนจะมีการถ่ ายทอดที่ได้ผลและเป็นที่ ยอมรับมากกว่าการถ่ายทอด โดยชุมชนจะมีการ
ถ่ายทอดที่ได้ผลและเป็นที่ยอมรับมากกว่าการถ่ายทอดของสถาบันที่มีอยู่ในชุมชน
สมมุติฐานที่ 6 นักเรียนที่มีพื้นฐานความเชื่อทางศาสนา แตกต่างกัน มีการนําศีล 5
ไปใช้ในชีวิตประจําวันเพื่อส่งเสริมจริยธรรมของนักเรียน แตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐาน
พบว่า นักเรียนโรงเรียนหนองแค (สรกิจพิทยา) ที่มีพื้นฐานความเชื่อทางศาสนา แตกต่างกัน มี
การนําศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจําวันเพื่อส่งเสริมจริยธรรม โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งน่าจะสอดคล้องกับ พระบุญทัน
จารุวณฺโณ (กณาลักษณ์)(2553) พบว่า การศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมกับความมีวินัยของ
นักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์เทศบาลตําบลนิคมลําโดมน้อย อําเภอสิรินธร
จังหวัดอุบลราชธานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการละเว้น
อบายมุข ด้านความมีสัมมาคารวะอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านความมีวินัยในตนเอง และด้าน
ความเมตตากรุณา อยู่ในระดับปานกลาง
อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิจัยการนําศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจําวันเพื่อส่งเสริมจริยธรรมของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนหนองแค (สรกิจพิทยา) จังหวัดสระบุรี ภาพรวม อยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาผลการวิจัยรายด้านสามารถนํามาอภิปรายผลได้ดังนี้
ด้านที่ 1 เว้นจากการฆ่าสัตว์ด้วยตนเอง และไม่ใช้ให้ผู้อื่นฆ่า จากการวิจัย พบว่า
การนําศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจําวันเพื่อส่งเสริมจริยธรรมของนักเรียน ด้านที่ 1. เว้นจากการฆ่า
สัตว์ด้วยตนเอง และไม่ใช้ให้ผู้อื่นฆ่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ ซึ่งสอดคล้องกับ พระมหาพิชิตชัย
ยมพาลไพ่ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ทัศนะเรื่องศีล 5 ของชาวพุทธในสังคมไทยปัจจุบัน ศึกษาเฉพาะ
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กรณีการฆ่าสัตว์” เมื่อปี พ.ศ. 2542 ผลการวิจัยทราบว่า การงดเว้นจากการฆ่าสัตว์มี
ความสําคัญเพราะเป็นข้อปฏิบัติเพื่อความสงบสุข ป้องกันการเบียดเบียนชีวิตและความ
หวาดระแวงระหว่างมนุษย์กับมนุษย์และมนุษย์กับสัตว์ และในปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่เข้าใจ
หลักศีลข้อนี้ถูกต้องแต่ไม่สามารถจะปฏิบัติให้สมบูรณ์ได้ เพราะความจําเป็นในการดํารงชีวิต
และเชื่อว่าการฆ่าสัตว์เป็นบาปมีผลทั้งในชาตินี้และชาติหน้า ผู้ที่ปฏิบัติที่ขาดความเข้าใจอย่าง
ถูกต้องในการรักษาศีลจะเข้าใจว่าการรักษาศีลยากเกินไปจึงไม่รักษาศีล (2542)
ด้านที่ 2 เว้นจากการลัก ฉ้อของผู้อื่นด้วยตนเองและไม่ใช้ให้ผู้อื่น ลัก ฉ้อ จากการ
วิจัย พบว่า การนําศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจําวันเพื่อส่งเสริมจริยธรรมของนักเรียน ด้านที่ 2. เว้น
จากการลัก ฉ้อของผู้อื่นด้วยตนเองและไม่ใช้ให้ผู้อื่น ลัก ฉ้อ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่ง
สอดคล้องกับ ธนพงษ์ มงคล (2554) ได้วิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของผู้ปกครองเกี่ยวกับการ
พัฒนาจริยธรรม ในโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถมศึ กษา อําเภอเมืองเชียงใหม่ ”
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ปกครองมีความคิดเห็นด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมการ
เสริมหลั กสู ตร ด้านสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออํานวยหรือส่งเสริมต่อการพั ฒนาจริยธรรม และด้ าน
บุคลากรอยู่ในระดับมาก
ด้านที่ 3 เว้นจากการประพฤติผิดในกาม จากการวิจัย พบว่า การนําศีล 5 ไปใช้ใน
ชีวิตประจําวันเพื่อส่งเสริมจริยธรรมของนักเรียน ด้านที่ 3. เว้นจากการประพฤติผิดในกาม โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ พระมหาปัญญา ชยปญฺโญ (2536) ได้
วิจัยเรื่อง “กาเมสุมิจฉาจารกับปัญหาจริยธรรมในสังคมปัจจุบัน” ผลการวิจัยพบว่า มูลเหตุที่ทํา
ให้เกิดพฤติกรรมทางเพศที่ผิดศีลข้อกาเมสุมิจฉาจารนั้นมาจาก องค์ประกอบภายใน คือ กิเลส
ตัณหาที่ฝังแน่นอยู่ในจิตใจเรียกว่า กิเลสกามและองค์ประกอบภาย นอก คือสิ่งแวดล้อมคือตัว
บุคคล โอกาสที่เอื้ออํานวย ค่านิยม เรียกว่า วัตถุกาม การแก้ไขพฤติกรรมทางเพศสัมพันธ์ ต้อง
อาศัยภาครัฐบาล และภาคเอกชนร่วมกันช่วยขจัดปัญหาจริยธรรมทางเพศสัมพันธ์ด้วยวิธี
ทางการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมในพุทธปรัชญา
ด้านที่ 4. เว้นจากการพูดไม่จริง พูดโกหก จากการวิจัย พบว่า การนําศีล 5 ไปใช้ใน
ชีวิตประจําวันเพื่อส่งเสริมจริยธรรมของนักเรียน ด้านที่ 4. เว้นจากการพูดไม่จริง พูดโกหก โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ พระสมพงษ์ ติกขธมฺโม (2541) ได้วิจัย
เรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเรื่องมุสาวาทในพุทธปรัชญาเถรวาท” ผลการวิจัยพบว่า
มุสาวาทก่อให้เกิดความทุกข์สับสนวุ่นวายขึ้นในสังคม ทางพุทธปรัชญามีทรรศนะว่าการ
มุสาวาทเป็นการทํากรรมอย่างหนึ่งที่เรียกว่า วจีกรรม คือทําความชั่วทางวาจา เป็นการทําลาย
ตัวเองทําลายผู้อื่น ทําลายสังคม ทําลายเศรษฐกิจ ทําลายการเมือง ทําลายชาติ พุทธปรัชญามี
ทรรศนะว่าการรักษาศีลข้อมุสาวาทก่อให้เกิดผลดีทั้งต่อตนเอง ครอบครัว ผู้อื่น สังคม ธุรกิจ
การค้า

48 วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม 2559)
ด้านที่ 5 เว้นจากการดื่มสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท จากการวิจัย
พบว่า การนําศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจําวันเพื่อส่งเสริมจริยธรรมของนักเรียน ด้านที่ 5. เว้นจาก
การดื่มสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้อง
กับผลงานวิจัยของ พระมหาไพฑูรย์ แก้วเขียว (2541) ได้วิจัยเรื่อง “พุทธจริยธรรมเกี่ยวกับการ
ดื่มสุราของไทยพุทธ : ศึกษากรณีชาวไทยพุทธในกรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบว่า พุทธ
จริยธรรม ขั้นพื้นฐานได้แก่เบญจศีลและเบญจธรรม ต่างเกื้อกูลสอดประสานกัน ช่วยส่งเสริม
การงดเว้นการดื่มสุรา ของชาวไทยพุทธ ทั้ง 2 เขต ประชากรใน 2 เขต มีทรรศนะที่ใกล้เคียงใน
ประเด็นโทษของการเสพสุราเมรัย คือการสิ้นเปลืองทรัพย์ เป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุทาง
ยานพาหนะ เกิดโรคต่าง ๆ แรงจูงใจในการดื่มสุรา คือ เพื่อผ่อนคลายความเครียด เพื่อให้เข้า
กลุ่มกับเพื่อนๆได้และอยากดื่ม สอดคล้องกับผลการวิจัยของ
ด้านที่ 6 การส่งเสริมจริยธรรมทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ กาย จิต ปัญญา และสังคม จากการ
วิจัย พบว่า การนําศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจําวันเพื่อส่งเสริมจริยธรรมของนักเรียน ด้านที่ 6 การ
ส่งเสริมจริยธรรมทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ กาย จิต ปัญญา และสังคม โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ซึ่ง
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ บวร อนันตรี (2548) ได้วิจัยเรื่อง สภาพการสอนจริยธรรมของ
โรงเรียนสังกัดเทศบาลใน จังหวั ดจัน ทบุรี ผลการวิจัยพบว่า สภาพการสอนจริ ยธรรมของ
โรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัดจันทบุรี โดยรวมอยู่ระดับมาก เมื่อจําแนกเป็นรายด้านพบว่าอยู่
ในระดับมาก 3 ด้าน โดยด้านบทบาทของครูในด้านการส่งเสรมจริยธรรมอยู่ในระดับมากเป็น
อันดับแรก รองลงมาได้แก่ด้านบูรณาการเรียนรู้ด้านเทคนิคการสอน และอยู่ในระดับปานกลาง
3 ด้าน คือ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านการวัดและประเมินผล และด้านสื่อแหล่ง
การเรียนรู้ และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ อรุณ เสนาะคํา (2548) ได้วิจัยเรื่อง การจัด
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนที่เป็นจริงและที่ควรเป็นตามความคิดเห็นของ
นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง ผลการวิจัย
พบว่า 1. การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนที่เป็นจริงและควรเป็นอยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน 2. การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนที่เป็นจริงและที่
ควรเป็นในสภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรจริยธรรมของนักเรียนที่ควรเป็นสูงกว่ากิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่เป็นจริง
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สรุปองค์ความรู้จากการวิจัย
จากการศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง “การนํ า ศี ล 5 ไปใช้ ใ นชี วิ ต ประจํ า วั น เพื่ อ ส่ ง เสริ ม
จริยธรรมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนหนองแค (สรกิจพิทยา) จังหวัดสระบุรี” ทํา
ให้ผู้วิจัยค้นพบองค์ความรู้จากการวิจัย ดังแผนภาพที่ 7.1 ดังนี้
ด้านที่ 1 เว้นจากการฆ่าสัตว์ด้วยตนเอง และไม่ใช้ให้ผู้อื่นฆ่า
-รู้จักเคารพในสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นและไม่เบียดเบียนเขา
-เมื่อเห็นคนในครอบครัวหรือเพื่อนทะเลาะกันจะห้ามปราม
-การกักขังสัตว์ไว้ดูเล่นเป็นสิ่งที่ผิด

ด้านที่ 2 เว้นจากการลัก ฉ้อของผู้อื่นด้วยตนเอง
และไม่ใช้ให้ผู้อื่น
-ไม่คบเพื่อนด้วยอาการไม่ซื่อสัตย์เพื่อมุ่งเอา
แต่ทรัพย์
-ไม่ถือเอาสิ่งของผู้อื่นในเวลาที่เจ้าของเผลอ
-ไม่เอาสิ่งของๆ ผู้อื่นด้วยลุแก่อํานาจ

การนําศีล 5 ไปใช้ใน
ชีวิตประจําวันเพื่อส่งเสริม
จริยธรรมของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองแค
(สรกิจพิทยา)
จังหวัดสระบุรี

ด้านที่ 3 เว้นจากการประพฤติผิดในกาม
-ให้เกียรติและไม่ดูถูกเพื่อนต่างเพศ
-ชายหญิงที่มีคู่สมรสแล้วเป็นสิ่งต้องห้าม
-ไม่แสดงกิริยาที่ไม่เหมาะสม
ด้านที่ 4 เว้นจากการพูดไม่จริงพูดโกหก
-ไม่พูดหลอกลวงทําให้ผู้อื่นเข้าใจผิด
-ไม่พูดยุยงให้คนอื่นเกิดการแตกแยก
-ไม่พูดโอ้อวดว่าตนเองเป็นคนมีความสามารถ

ด้านที่ 5 เว้นจากการดื่มสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท
-ไม่เคยเกี่ยวข้องกับยาเสพติดที่ร้ายแรง
-ไม่ข้องเกี่ยวกับสารระเหย ทินเนอร์ แลคเกอร์ นําไปใช้ในทางที่ผิด
-ไม่ชักชวนเพื่อนหรือผู้อื่นเสพสิ่งเสพติด

แผนภาพที่ 2 สรุปองค์ความรู้จากการวิจัย

50 วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม 2559)
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. การจัดการเรียนการสอนด้านการปฏิบัติตนของนักเรียนนั้น โรงเรียนควรจัดให้มีการ
เรียนการสอนเรื่องศีล 5 และการปฏิบัติตนเพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจในศีลอย่างถ่องแท้ และ
สามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องในการใช้ชีวิตประจําวัน
2. โรงเรียนควรมีพระภิกษุสอนวิชาพระพุทธศาสนาอย่างสม่ําเสมอ และเพียงพอกับ
จํานวนนักเรียน
3. นักเรียนควรแสวงหาความรู้ทางพระพุทธศาสนาด้วยการสมัครเข้าเรียนในศูนย์
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
4. บิดา-มารดาควรศึกษาหาความรู้ทางพระพุทธศาสนาให้เข้าใจและลงมือปฏิบัติได้
เพราะจะเป็นผู้ที่ช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ของลูกได้
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษากับนิสิตนั กศึกษาในทุ กระดั บชั้นโดยปรับข้อความให้เหมาะสมกับพื้ น
ฐานความรู้ในแต่ละระดับ
2. ควรศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อความศรัทธาในศีล 5 และการปฏิบัติตนของวัยรุ่น
3. ควรทําวิจัยแบบบูรณาการในการนําศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจําวัน เพื่อเป็นแนวทาง
ในกําหนดหลักสูตรในระดับต่างๆ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ได้ ส อบถามโดยใช้ ลั ก ษณะแบบสอบถามเป็ น การเลื อ กตอบที่
เกี่ยวกับการนําศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจําวันเพื่อส่งเสริมจริยธรรมของนักเรียน กับประชากรกลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนหนองแค (สรกิจพิทยา) ถึงการนําศีล 5 ไป
ใช้ในชีวิตประจําวันเพื่อส่งเสริมจริยธรรมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา อย่างน้อยเพื่อเป็น
การกระตุ้นเตือนสติในการรักษาศีล 5 ถึงแม้ว่าอาจจะได้ข้อมูลไม่ตรงบ้าง แต่ก็น่าจะมีส่วนที่ตรง
ตามความเป็นจริงอยู่ โดยเฉพาะในเรื่องของปัญหา แนวทางการแก้ไข และแนวทางการส่งเสริม
จริยธรรม เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา หรือการวิจัยต่อไป
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