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กรุงเทพมหานคร จํานวน 675 คน ท่ีไดมาจากการสุมตัวอยางสองขั้นแบบแบงช้ันภูมิ และใช
แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติท่ีใชคือ สถิติเชิงพรรณนา และการ
วิเคราะหโมเดลสมการโครงสราง (Structural Equation Modeling: SEM)  ผลการศึกษาพบวา 
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร มีพ้ืนฐานพุทธศาสนาในครอบครัว พ้ืนฐาน
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ของพ้ืนฐานพุทธศาสนาในครอบครัว สงผานไปยังความรูเรื่องกฎแหงกรรม และสงผานไปยังความ
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The objectives of this research are to study about the level of knowledge, 

belief and behavior in reciprocal deeds and to study about the factor influencing the 

behavior in reciprocal deeds. The population in the study covers only the upper 

secondary students in the area of Bangkok Metropolis. Applying the stratified two-

stage cluster sampling, 675 persons are selected and questionnaire is used to collect 

data. For data analysis, descriptive statistics and Structural Equation Modeling (SEM) 

are used. The research results can be summarized as follows: For the upper secondary 

students, the level of Buddhist activities in family, the level of Buddhist activities in 

school, and the knowledge level in reciprocal deeds are high. However, the students’ 

belief in reciprocal deeds is rated as belief with doubt. Besides, the students’ behavior 

in reciprocal deeds is highly appropriate with the Buddhist teachings. 

It is also found that the behaviors in reciprocal deeds of students are 

influenced by Buddhist activities in family, Buddhist activities in school, knowledge 

and belief in reciprocal deeds. In terms of the total effect, the most important factor is 

knowledge in reciprocal deeds, following by Buddhist activities in family, belief in 

reciprocal deeds, and Buddhist activities in school. Concerning direct effect, the most 

important factor is belief in reciprocal deeds, following by knowledge in reciprocal 

deeds, Buddhist activities in family, and Buddhist activities in school. Considering 

indirect effect, the most important indirect effect path is the effect of  
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Buddhist activities in family on the behavior in reciprocal deeds of students through 

knowledge in reciprocal deeds and belief in reciprocal deeds.  

The Research finding ensures that the Buddhist activities in both family and 

school are important factors to promote the behaviors in reciprocal deeds of students. 
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บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 
1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 
กฎแหงกรรม หรือ กรรมนิยาม เปนกฎขอหนึ่งของกฎธรรมชาติท่ีเกี่ยวของกับพฤติกรรม

ของมนุษย กลาวคือ กฎแหงกรรม หมายถึง กระบวนการกอกรรม และการใหผลของกรรมอยางเปน
เหตุเปนผล ซ่ึงกระบวนการกอกรรมนั้นตองประกอบดวยเจตนา  (พระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตฺโต), 
2531: 12) 

คําวากรรมนั้น แปลวา การกระทํา ซ่ึงเปนคํากลางๆ ถาหากเปนการกระทําดี เรียกวา กุศล
กรรม ถาหากเปนการกระทําช่ัว เรียกวา อกุศลกรรม แตถาจําแนกตามการแสดงออกของกรรม แบง
ออกเปน 3 ทาง คือ กายกรรม วจีกรรม และ มโนกรรม  

โดยมีพุทธศาสนสุภาษิตเกี่ยวกับอํานาจของกรรมคือ  “วโส อิสฺสริยํ โลเก” อํานาจของ
กรรมเปนใหญในโลกและไมมีอํานาจใดเสมออํานาจของกรรม (สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ
พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก, 2550: 19) ซ่ึงหมายถึงอํานาจของกรรมยิ่งใหญท่ีสุด ไมมีอํา- 
นาจใดทําลายลางได แมอํานาจของกรรมดีไมอาจทําลายอํานาจของกรรมช่ัวและอํานาจของกรรม
ช่ัวไมอาจทําลายอํานาจของกรรมดีได อยางมากท่ีสุดมีอยูคือ การทํากรรมดีใหมาก ใหสมํ่าเสมอ ก็
อาจทําใหอํานาจของกรรมช่ัวท่ีไดทํามาตามถึงไดยาก ดังมีเครื่องขวางกั้นไว ซ่ึงเปรียบเสมือนวิ่งหนี
ผูรายท่ีวิ่งไลตามมา ถามีกําลังแข็งแรง วิ่งเร็วกวาผูราย ก็ยอมยากท่ีผูรายจะวิ่งไลทัน ความแข็งแรง
ของผูวิ่งหนีกรรมช่ัวก็หาใชอะไรอ่ืน คือความสมํ่าเสมอของการทํากรรมดีนั่นเอง   

เม่ือมองในแงของมนุษย กฎแหงกรรมเปนส่ิงสําคัญท่ีสุด เพราะเปนเรื่องของมนุษย
โดยตรง มนุษยเปนผูเสกสรรปรุงแตงกรรม และกรรมก็เปนเครื่องปรุงแตงวิถีชีวิต โชคชะตาของ
มนุษย   

“เจตนาหํ ภิกฺขเว กมฺมํ เจตยิตฺวา กมฺมํ กาเยน วาจาย มนสา” หมายถึง “ภิกษุท้ังหลาย เจตนา 
เราเรียกวากรรม บุคคลจงใจแลวจึงทํากรรมดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจ” (มหามกุฎราชวิทยาลัย, 
2538.  เลม 22: 334) 
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“กัมมุนา วัตตติ โลโก กัมมปจจัย กมฺมสฺสโกมฺหิ กมฺมทายาโท กมฺมโยน กมฺมพนฺธู 
กมฺมปฏิสรโณ กมฺมํ  สตฺเต  วิภชติ  ยทิทํ  หีนปฺปณีตตาย” หมายถึง “สัตวท้ังหลาย มีกรรมเปนของ
ตน เปนทายาทแหงกรรม มีกรรมเปนกําเนิด มีกรรมเปนเผาพันธุ มีกรรมเปนท่ีพ่ึงอาศัย กรรมยอม
จําแนกสัตวใหทรามหรือปราณีต” (มหามกุฎราชวิทยาลัย, 2538.  เลม 14: 135)   

“ยาทิสํ วปเต พีชํ ตาทิสํ ลภเต ผลํ กลฺยาณการี กลฺยาณํ ปาปการี จ ปาปกํ” หมายถึง“บุคคล
หวานพืชเชนใด ยอมไดรับผลเชนนั้น ผูทําดียอมไดดี ผูทําช่ัวยอมไดช่ัว” (มหามกุฎราชวิทยาลัย, 
2538.  เลม 15: 307)  

“ตฺจ กมฺมํ กตํ สาธุ     ยํ กตฺวา นานุตปฺปต  น ตํ กมฺมํ กตํ สาธุ     ยํ กตฺวา อนุตปฺปติ”
หมายถึง “ทํากรรมใดแลวไมรอนใจภายหลัง กรรมนั้นแลเปนดี ทํากรรมใดแลวรอนใจภายหลัง 
กรรมท่ีทําแลวไมด”ี (มหามกุฎราชวิทยาลัย, 2538.  เลม 15: 281) 
 จากพุทธพจนขางตนพบวา กรรมเปนคําสอนท่ีสําคัญยิ่งเรื่องหนึ่งในพระพุทธศาสนา ดัง 
นั้น พระพุทธเจาจึงเนนสอนถึงความสําคัญของกรรมเปนอยางมาก โดยสอนใหมนุษยเช่ือเรื่อง
กรรม เรื่องผลของกรรม ทําดีไดดี ทําช่ัวไดช่ัว บาปบุญคุณโทษมีจริง ผูใดทํากรรมใดไว ผูนั้นยอม
ไดรับผลกรรมนั้น โดยมีหัวใจหลักคือ สรางความดี ละเวนความช่ัวท้ังปวง และทําจิตใจใหบริสุทธ์ิ
ผุดผองอยูเสมอ ซ่ึงมีจุดมุงหมายเพ่ือใหพุทธศาสนิกชนเปนคนดี มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม อัน
นํามาสูความสงบสุขและม่ันคงของตนเองและสังคม 
 สังคมไทยนั้น ไดยอมรับและนับถือพระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติสืบมาตั้งแต
โบราณ สังคมไทยจึงมีลักษณะของชาวพุทธโดยแท กลาวคือ ประชาชนชาวไทยนับตั้งแตองค
พระมหากษัตริย เปนตนมา ไดอาศัยหลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนามายึดถือปฏิบัติในการ
ดําเนินชีวิต จนทําใหอุปนิสยใจคอของชาวไทยมีความแตกตางไปจากชนชาติอ่ืนอยางชัดเจน เชน 
ชอบการทําบุญ  ใหทาน เอ้ือเฟอเผ่ือแผ รักเสรีภาพและความสงบ รูจักเสียสละ ซ่ือสัตยสุจริต มี
เมตตากรุณา และโอบออมอารี พระพุทธศาสนาจึงเปนรากฐานของศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม 
ขบนธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมดานจิตใจของประชาชนชาวไทยตลอดมา  
 แตในปจจุบันสภาพของสังคมไทยเปล่ียนแปลงไปมาก ท้ังดานวัตถุและดานจิตใจ อันเปน
ผลสืบเนื่องมาจาก การรับความเจริญ ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมท้ังการนํา
วัฒนธรรมของชาวตะวันตกเขามาอยางขาดการกล่ันกรอง และไมมีขีดจํากัด จงึทําใหวัตถุ
เจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว แตในทางตรงขามสภาวะจิตใจของประชาชนในชาติเส่ือมถอย ตกต่ํา 
ขาดคุณธรรม ขาดจริยธรรม ไมมีความเกรงกลัวตอการทําช่ัว ท้ังท่ีคนไทยมีหลักยึดเหนี่ยวหรือ 
แนวทางดําเนินชีวิต คือ คําสอนของพระพุทธศาสนา แตผูท่ีนําหลักธรรมมาใชจริงๆนอยลงทุกที 
วันเวลาผานไปจํานวนคนไทยท่ีนับถือศาสนาพุทธแตในทะเบียนบานมีมากขึ้นทุกที ทําใหแนวทาง
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ในการดําเนินชีวิตเปล่ียนไป ความสัมพันธระหวาง เด็ก เยาวชน กับ ผูปกครอง ครูบาอาจารย 
เปล่ียนไป ปญหาตางๆมีมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง ปญหาของวัยรุนและเยาวชน ซ่ึงในปจจุบัน
พฤติกรรมของวัยรุนและเยาวชน ซ่ึงเปนอนาคตและกําลังสําคัญของประเทศชาติไดเปล่ียนไปจาก
หลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนามากขึ้นทุกที ซ่ึงจะเห็นไดวา ในแตละปนั้นมีจํานวนปญหา
การกระทําผิดของเด็กและเยาวชนเปนหม่ืนๆ ราย อยางเชนในป พ.ศ. 2547 มีจํานวน 33,308 ราย 
และในป พ.ศ. 2548 มีจํานวน 36,080 ราย  ในป พ.ศ. 2549 มีจํานวนถึง 48,218 ราย ในป พ.ศ. 2550 
มีจํานวนถึง 51,128 ราย และในป พ.ศ. 2551 มีจํานวนถึง 42,766 ราย (กรมพินิจและคุมครองเด็ก 
สํานักพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน กลุมงานขอมูลและสารสนเทศ,2551 : 22) รวมท้ัง 
ความเยาววัย และขาดประสบการณ วัยรุนและเยาวชนอาจสับสนไมสามารถรูไดวา อะไรผิด อะไร
ถูก ไมรูบาปบุญคุณโทษ ไมเกรงกลัวกฎแหงกรรม จนกลาทําความช่ัวท้ังทางตรงและทางออม ดัง
จะเห็นไดจากคดีตางๆ ท่ีมีท้ัง ฆา ขมขืน เปนนักเลง ลักขโมย เลนการพนัน ดื่มเหลา ติดยาเสพติด 
ทําแทง เปนตน ซ่ึงปรากฏขาวอยูทุกวัน ดังเชน 
 “โจ ม.ปลาย ลวงเด็กวัย 13 ขมขืนจนตั้งทอง” (มติชน, 2551: 1) 
 “โจสาวตรังใจแตก กินยาขับ รีดลูกอายุครรภ 6 เดือน ท้ิง” (ไทยรัฐ, 2552: 1) 
 “ดช.13 ดูเว็บโป ลาก '7 ขวบ' ขยี้! ” (ไทยรัฐ, 2552: 1)   
 “ลา 2 โจ รุมปลน แทงอริดับ กอนซ่ิง จยย. หนีลอยนวล” (คมชัดลึก, 2552: 1) 
 “จับรองมิสทีน ติดสินบน ตร. แลกอิสรภาพคูรัก คายาบา” (ผูจัดการ, 2552: 1) 
 “พบแลว แมทําแทง สับทารกท้ิงขยะ ถูกผัดกะเพรา”  (คมชัดลึก, 2552: 1) 
 ดังนั้นกลุมวัยรุนและเยาวชนของชาตินั้นเปนกลุมท่ีนาเปนหวง และควรไดรับการปลูกฝง 
อบรมส่ังสอนใหมีความรู ความเขาใจ และศรัทธา ตามหลักธรรมคําสอนท่ีถูกตองชัดเจนของ
พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะกลุมวัยรุน และเยาวชนท่ีอาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร เนื่องจาก
กรุงเทพมหานครเปนเมืองหลวง และเมืองใหญ ประกอบดวยคนจํานวนมากและมีความหลากหลาย 
มีความเจริญดานวัตถุ เทคโนโลยี และวัฒนธรรมตะวันตก ทําใหวัยรุนเขาถึงไดงาย รวมท้ังมีอัตรา
การแขงขันท่ีสูง ซ่ึงกอใหเกิดการแขงขันชิงดีชิงเดน ซ่ึงถาหากพวกเขาไดรับการปลูกฝงกลอมเกลา
และขัดเกลาดวยหลักธรรมคําสอนท่ีถูกตองชัดเจน เพ่ือใหเกิดความเขาใจและซาบซ้ึงตั้งแตวัยนี้แลว 
ในภายภาคหนาพวกเขาจะเติบโตเปนผูใหญท่ีมีประสิทธิภาพ คุณภาพ และมีคุณธรรมประจําใจ 
พรอมท่ีจะเสียสละเพ่ือประโยชนสุขของคนสวนใหญในประเทศอันกอใหเกิดความมีเสถียรภาพท้ัง
ทางดาน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในอนาคต  
 ในการศึกษาครั้งนี้มุงศึกษาเรื่องความรู ความเช่ือและพฤติกรรมเรื่องกฎแหงกรรมของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร เพ่ือใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ไดแก 
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กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย โรงเรียน สถาบัน
ครอบครัว นําผลท่ีไดไปหาแนวทางแกไข เผยแพร พัฒนา รวมถึงการกําหนดนโยบายและแนวทาง
ปฏิบัติ ในสวนท่ีเกี่ยวของกับพระพุทธศาสนาใหมีความเหมาะสม ท้ังดานสังคม และวัฒนธรรม
ของประเทศ อันเปนการแกไขปญหาสังคมของชาติท้ังปจจุบันและอนาคต 
 
1.2  วัตถุประสงค 
 

1. เพ่ือศึกษาระดับของ ความรู เรื่องกฎแหงกรรม  ความเช่ือเรื่องกฎแหงกรรม และ
พฤติกรรมเรื่องกฎแหงกรรมของนักเรียนมัยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของ พ้ืนฐานพุทธศาสนาในครอบครัว  พ้ืนฐานพุทธศาสนาใน
โรงเรียน  ความรูเรื่องกฎแหงกรรม และความเช่ือเรื่องกฎแหงกรรมท่ีมีตอพฤติกรรมเรื่องกฎแหง
กรรมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร  
 
1.3  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 

1. เพ่ือใหหนวยงานทางดานการศึกษาเชน กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เปนตน สามารถนําผลท่ีไดจากการศึกษาไปเปนแนวทางแกไขปรับปรุง
หลักสูตรการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาในสวนของเนื้อหาเรื่องกฎแหงกรรมใหเหมาะสม
กับเยาวชนมากขึ้น 

2. เพ่ือใหหนวยงานหรือบุคคลท่ีเกี่ยวของ เชน ผูปกครอง ครูอาจารย พระสงฆ นักวิชาการ 
นักการเมือง เปนตน สามารถนําผลท่ีไดจากการศึกษาไปอบรมหรือหาแนวทางแกไขในสวนท่ี
บกพรอง อันจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการพัฒนาคน รวมถึงนําไปสูความสงบสุขของ
ประเทศชาต ิ
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1.4 ขอบเขตการศึกษา 
 

1.4.1  ขอบเขตดานเนื้อหา 
ในการศึกษาครั้งนี้ศึกษาเรื่อง ความรู ความเช่ือและพฤติกรรมเรื่องกฎแหงกรรมของ

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาจาก หนังสือ เอกสารวิชาการ 
ผลงานวิจัย พจนานุกรม และพระไตรปฏก ท่ีใหเนื้อหาและขอมูล ซ่ึงมีขอบเขตการศึกษาดังนี ้
 1.4.1.1 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมเรื่องกฎแหงกรรม ไดแก 

 1.  พ้ืนฐานพุทธศาสนาในครอบครัว ประกอบดวย การสรางนิสัยทางพุทธ
ศาสนาของคนในครอบครัว ซ่ึงแบงเปน กรรม การใหทาน การรักษาศีล การเจริญภาวนา และความ
กตัญูกตเวที 

 2.  พ้ืนฐานพุทธศาสนาในโรงเรียน ประกอบดวยการรับรูตอการจัดกิจกรรม
ในการสรางนิสัยทางดานพุทธศาสนาของโรงเรียน ซ่ึงแบงเปนกิจกรรมทางพุทธศาสนา และ
กิจกรรมในกรฝกฝนกาย วาจา และใจ 

 3.  ความรูเรื่องกฎแหงกรรม ประกอบดวย ความรูเรื่องกรรม ผลของกรรม 
เบญจศีล-เบญจธรรม และบุญกิริยาวัตถุ 3 (ทาน ศีล ภาวนา) 

 4.  ความเช่ือเรื่องกฎแหงกรรม ประกอบดวย ความเช่ือเรื่องกรรม ความเช่ือ
เรื่องผลของกรรม และความเช่ือเรื่องนรก-สวรรค 

1.4.1.2  พฤติกรรมเรื่องกฎแหงกรรม ประกอบดวย พฤติกรรมดานบุญกิริยาวัตถุ 3 
ประกอบดวยการใหทาน การรักษาศีล (การกระทําทางกาย วาจา ใจ) การเจริญภาวนา และ
พฤติกรรมในการกตัญูกตเวที 
 

1.4.2   ขอบเขตดานประชากร 
ในการศึกษาครั้งนี้จะทําการศึกษากับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีนับถือศาสนาพุทธ 

และศึกษาอยูในโรงเรียนรัฐบาล สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร โดยเลือกเฉพาะ
โรงเรียนท่ีมีศาสนาพุทธเปนศาสนาหลักของโรงเรียน 

 
 
 



บทท่ี 2 
 

แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

ในการศึกษาเรื่อง “ความรู  ความเช่ือและพฤติกรรมเรื่องกฎแหงกรรมของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร” ผูวิจัยไดศึกษาคนควาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ี
เกี่ยวของ เพ่ือเปนแนวทางในการศึกษาดังนี ้

2.1  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปญหาสังคม 
2.2  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความเช่ือ 
2.3  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความเช่ือเรื่องกฎแหงกรรมในพุทธศาสนา 
2.4  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมเรื่องกฎแหงกรรม 
2.5  ทฤษฎีเกี่ยวกับโมเดลสมการโครงสราง  
2.6  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
2.1  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปญหาสังคม 
 
 2.1.1  ความหมายของปญหาสังคม 
 สุเทพ สุวีรางกูร (2551: 2) ไดใหความหมายของปญหาสังคม (Social Problem) หมายถึง 
สภาวะทางสังคมและพฤติกรรมของบุคคลท่ีไมพึงปรารถนาท่ีสรางความสับสนวุนวายเดือนรอน
หรือความเปนทุกขใหบุคคลจํานวนมาก แสดงถึงความไมเปนระเบียบและการเปล่ียนแปลงท่ีเกิด
จากการวางแผนการเปล่ียนแปลงและการพัฒนาสังคม  

Garry and Scarpitti (1962 อางถึงใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 2547: 435) ไดให
ความหมายของปญหาสังคมว าหมายถึงสภาวะการณ ท่ี มีผลกระทบตอประชาชนส วน
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ใหญประชาชนมองเห็นวาสภาวะการณนั้นเปนส่ิงไมตองการใหเกิดขึ้นและเห็นวาสามารถจะแกไข
ไดดวยการกระทํารวมกัน 
 Spector and Kitsuse (1987); Miller and Holstein (1983); Sullivan (2000: 5) ไดให
ความหมายของปญหาสังคมวาหมายถึง สภาวะทางสังคมท่ีคุกคามทําลายบรรทัดฐานและคุณคาของ
สังคม ซ่ึงมีผลกระทบกระเทือนตอบุคคลจํานวนมาก แลวบุคคลเหลานั้นรวมกันจัดการแกไขปญหา
นั้น 

ดังนั้นปญหาสังคม หมายถึง สภาวะทางสังคมท่ีไมพึงปรารถนา ซ่ึงสงผลกระทบตอบุคคล
จํานวนมาก แตบุคคลเหลานั้นสามารถแกไขไดดวยการจัดการแกไขรวมกัน 

 
2.1.2  ลักษณะปญหาสังคม 
เพ่ือใหเขาใจปญหาสังคมดียิ่งขึ้น ความพิจารณาวิเคราะหแยกแยะใหชัดเจนถึงลักษณะของ

ปญหาสังคม โดย สุเทพ สุวีรางกูร (2551: 4) ไดอธิบายถึงลักษณะปญหาสังคมไววา กอนการท่ีจะ
ตัดสินใจวาอะไรเปนปญหาสังคมควรจะแยกแยะใหชัดเจนถึงลักษณะของปญหาสังคม โดยสรุป 
ปญหาสังคมนั้นมีลักษณะสําคัญ 3 ประการคือ 

2.1.2.1  มีลักษณะกระทบกระเทือนทําลายสุขภาพกายและจิตใจของบุคคลในสังคม 
ตัวอยางเชน กรณีกองโจรหรือผูกอการรายกอปญหาสรางความเดือนรอนวุนวายไมสงบ พยายาม
ลอบทํารายฆาประชาชนและเจาหนาท่ีบานเมืองท่ีบริสุทธ์ิ ประชาชนและเจาหนาท่ีอยูอาศัยดวย
ความหวาดระแวง เพราะกลัวจะถูกทํารายและถูกฆา การใชชีวิตประจําวันก็เปล่ียนไป แมจะชวยกัน
ดูแล อีกท้ังเจาหนาท่ีทหารใหการคุมครองปองกัน ก็ยังไมรูสึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
สถานการณทางสังคมเชนนี้สงผลใหสุขภาพกายและจิตใจเดือดรอนเปนทุกขและขยายเปนปญหา
สังคมเพราะคนจํานวนมากไดรับความทุกขเดือดรอน 

2.1.2.2  มีลักษณะเบ่ียงเบนทําลายบรรทัดฐานและคุณคาของสังคมตัวอยางเชนกรณี
พระพุทธรูปหรือสถาบันพระมหากษัตริยของสังคมไทย พระพุทธรูปเปนส่ิงท่ีประชาชนชาวไทย
เคารพสักการบูชา สถาบันพระมหากษัตริยเปนท่ีเคารพรักและเปนศูนยรวมทางจิตใจของปวงชน
ชาวไทย เปนบรรทัดฐานคุณคายึดถือปฏิบัติกันมาเปนเวลานาน หามแสดงกิริยาท่ีไมสุภาพ หรือ
กลาวรายดูหม่ิน หากมีใครมาแสดงกิริยาดังกลาว อันขัดตอบรรทัดฐานคุณคาความเช่ือการประพฤติ
ปฏิบัติ พฤติกรรมดงักลาวอาจกลายเปนปญหาสังคมในสังคมไทยได 

2.1.2.3  มีลักษณะท่ีบุคคลในสังคมตองรวมกันจัดการแกไขปญหานั้น เม่ือมีปญหา
สังคมเกิดขึ้น คนสวนใหญในสังคมรับทราบวาไมดีมีผลตอความเปนอยูความสงบสุข รูสึกเปน
เดือดเปนรอนท่ีปญหานั้นเกิดขึ้น และรวมกันหาแนวทางปองกันและกําจัดปญหานั้น ตามแนวทาง
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ประเพณี วัฒนธรรม กฎหมาย คานิยม บรรทัดฐานและการเปล่ียนแปลงในปจจุบัน อยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของเปนธรรม    
 

2.1.3  สาเหตุของปญหาสังคม 
 จากการวิเคราะหปญหาสังคม ปญหาสังคมอาจเกิดจากหลายสาเหตุหลายปจจัย สุเทพ สุวี
รางกูร (2551: 6) ไดอธิบายถึงสาเหตุของปญหาสังคม ดังนี ้

2.1.3.1  ความไมรูจริง (Ignorance) ไมรูเขาใจส่ิงตางๆท้ังหลาย ไมรูหลักการ ไมรู
หลักความจริงเหตผุล ไมรูจะปฏิบัติอยางไร ไมรูจะดําเนินไปอยางไร เม่ือไมรูความจริงของโลกทาง
สังคม จึงคิดผิดอยากผิดและทําผิด ผิดพลาดเบ่ียงเบนไปจากความจริงบรรทัดฐานคุณคา ความเช่ือ
และการปฏิบัติทางสงัคม 

2.1.3.2  การเรียนรูทางสังคม (Social Learning) กระบวนการเปล่ียนแปลงพัฒนา
พฤติกรรม อารมณ ความรูสึก ความชอบ ทัศนคติและการปฏิบัติ ท่ีแตละคนจะเรียนรูพฤติกรรม 
บทบาทหนาท่ีทางสังคม สรางและพัฒนาลักษณะบุคลิกภาพใหเหมาะสมกับตนองและท่ีสังคม
คาดหวังหรือยอมรับ หากมีการเรียนรูความจริงทางสังคมไมถูกตอง ก็อาจประพฤติปฏิบัติไม
สอดคลองกับบรรทัดฐาน คานิยมทางสังคมและวัฒนธรรม กอปญหาสรางความเดือดรอนเสียหาย
ในการดําเนินชีวิตทางสังคม 

2.1.3.3  การเปล่ียนแปลงทางสังคม (Social Change) การท่ีระบบ รูปแบบกระ 
บวนการของโครงสรางทางสังคมเชน ระบบสังคม กฎเกณฑ กฎหมาย ประเพณี วัฒนธรรม 
การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ ไดเปล่ียนแปลงไปตามกระแสโลกทางสังคม อาจเปนในทาง
กาวหนาหรือถอยหลัง เปนไปอยางถาวรหรือช่ัวคราว คนสวนใหญไมสามารถปรับตัวใหเขากับ
ปรากฏการณทางสังคมท่ีเปล่ียนแปลงได ก็จะเปนปญหาในการปรับตัวในกระบวนการ
เปล่ียนแปลงของโลกทางสังคม 

2.1.3.4  การเสียระเบียบทางสังคม (Social Disorganization) ภาวะท่ีลมเหลว แตก
สลาย ระสํ่าระสาย ขัดแยงกับบรรทัดฐาน คุณคาและวัฒนธรรม สงผลกระทบกระเทือนตอวิถีชีวิตท่ี
เคยปฏิบัติมา ตอองคกรสถาบันทางสังคม ตอการจัดการควบคุมดูแลทางสังคม ทําใหชีวิตทางสังคม
ติดขัดไมอาจดําเนินไปไดอยางสะดวกราบรื่น หากไมมีการจัดการปรับปรุงแกไขเปล่ียนแปลง
ระเบียบกฎเกณฑ บรรทัดฐาน คุณคาและวัฒนธรรม ชีวิตสังคมก็ติดขัดเดือนรอน สับสนและวุนวาย 
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2.1.4  สาเหตุของปญหาสังคมในทัศนะของพุทธศาสนา 
 เพ่ือความเขาใจสาเหตุของปญหาสังคมไดงายขึ้น ในทัศนะของพุทธศาสนาจะชวยในการ
พิจารณาวิเคราะหสาเหตุของปญหาตางๆท้ังหลายไดชัดเจนมากยิ่งขึ้น สุเทพ สุวีรางกูร(2551: 7) ได
กลาววา “ความไมรู(อวิชชา) เปนรากเหงาของปญหาท้ังหลาย” เม่ือไมมีการศึกษาเรียนรู ฝกฝน
อบรมพัฒนาตนเอง ก็จะไมเขาใจส่ิงท้ังหลายตามความเปนจริง ไมสามารถรูเขาใจบาปบุญคุณโทษ 
กลายเปนผูโงเขลา หลงผิด มีแตความอยากความตองการเปนแรงขับในการแสดงพฤติกรรมตางๆ 
พฤติกรรมของมนุษยเปนไปตามอํานาจของกิเลสตัณหา ความอยากโดยไมมีเหตุผล ไมมีความชอบ
ธรรม ไมมีความอดทนอดกล้ัน ซ่ึงปญหาท่ีปราศจากปญญาก็เปนตัวกําหนดชวยเพ่ิมแตทุกขแต
ปญหา ชีวิตท่ีดีไมมีปญหานั้นมนุษยตองมีการศึกษาเรียนรู ฝกฝนอบรมพัฒนาตนเองใหมีปญญา
อยางแทจริง ปญญาท่ีรูดีรูช่ัว รูถูกรูผิด รูประโยชนและไมเปนประโยชน แลวปฏิบัติใหสอดคลอง
กับสถานการณทางสังคมตามความเปนจริง การจะแกและดับปญหาชีวิตทางสังคมได พุทธศาสนา
เนนการพัฒนาจิตใจของตนเองใหเกิดปญญา     
 สาเหตุท่ีทําใหชีวิตทางสังคมเกิดปญหาโดยตรงก็คือความอยาก (ตัณหา) ในชีวิตทางสังคม 
ตองประสบพบกับความกระหายอยาก พบกับส่ิงท่ีพอใจ ไมพอใจ เม่ือหิวกระหายขึ้นมาก็แสวงหา
เสพบริโภค หากไดรับการตอบสนองเพียงพอ ก็พึงพอใจสุขสบายใจไรปญหา หากไมไดรับการ
ตอบสนองท่ีเพียงพอ ก็กระวนกระวายเดือนรอนเปนปญหา บางคนรูเขาใจจัดการควบคุมได 
ในขณะท่ีบางคนทําไมได เลยปลอยตัวปลอยใจเปนไปตามอํานาจของความอยาก กอปญหาสราง
ความเดือดรอนตอตนเองและสังคม ตัณหาคือความกระหายอยาก มีอยู  3 ประเภท (ตัณหา 3) คือ  

1. ความอยากในกาม (กามตัณหา) เปนความกระหายอยาก ตองการกามคุณเพ่ือตอบสนอง
ประสามสัมผัสท้ัง 5 กระหายอยากไดอารมณพอใจ ชอบใจ มาเสพปรนเปรอตน เปนความกระหาย
อยากในรูป รส กล่ิน เสียงรส สัมผัสถูกตองทางกาย รวมถึงความกระหายอยากในตําแหนงอํานาจ 
ช่ือเสียงเกียรติยศ คํายกยองสรรเสริญ เปนตน  

2. ความอยากใหคงอยูอยางนั้น (ภวตัณหา) อยากตองการใหคงอยูตลอดไป กระหายอยาก
ไดนั่นไดนี่ เปนโนนเปนนี่ เม่ือไดแลวมีแลวในส่ิงท่ีตนรักตนชอบ พอใจ อยากตองการใหมีอยูคงอยู 
เปนอยางนี้ตลอดไป ไมตองการใหมีการผันผวนเปล่ียนแปลงสูญหาย เปนการยึดติดในตัววัตถุมาก
เกินไป ไมยอมรับยอมเขาใจในการเปล่ียนแปลง เม่ือตองการอยากใหมีอยูคงอยูตลอดไป แตกลับไม
คงอยู จึงทําใหตกอยูภาวะผิดหวังเสียใจ กระวนกระวาย เรารอนทุกขใจเปนปญหา 

3. ความอยากใหหายพนไป (วิภวตัณหา) อยากตองการใหดับสูญหายไป ส่ิงไมดีไมงาม
ท้ังหลายท้ังปวง ขอใหจงดับสูญหาย เม่ือประสบปญหาชีวิตทางสังคม ก็ตองการใหมันหายไปอยาง
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รวดเร็ว ในบางครั้งถึงกับฆาคนอ่ืนหรือตัวเอง เพ่ือแกปญหาชีวิตของสังคม ตายไปแลวทุกอยางก็จะ
จบไป ซ่ึงไมเขาใจกระบวนการชีวิตและกระบวนการเหตุปจจัย 

หากวิเคราะหพิจารณาใหลึกซ้ึงถึงความกระหายอยาก ความอยากเหลานั้นเปนลักษณะ
อยากผิดไมถูกตองชอบธรรมไรเหตุผล เปนฝายต่ําของอารมณ ไมสามารถอดทนอดกล้ันได ไมอยู
ในกรอบของกฎหมายและศีลธรรม เปนการสรางความเดือนรอนใหแกตนเองและสังคม 

 
2.1.5  แนวทางการปองกันแกไขปญหาสังคมแบบพุทธ 
สุเทพ สุวีรางกูร (2551: 11) ไดอธิบายวา ตามทัศนะของพุทธศาสนา “ปญหาทุกปญหาเกิด

แตเหตุ ถาจะแกและดับปญหาตองแกท่ีเหตุและดับท่ีเหตุของปญหานั้น” พระพุทธศาสนามองเห็น
ความจริงของโลกทางสังคมจะมีปญหาหรือไมมีปญหาขึ้นอยูกับเหตุปจจัย สอนใหแกและดับ
ปญหาท่ีเหตุดวยปญญา การกระทําของมนุษยเอง ใหปองกันและแกไขปญหาตามเหตุและผล ท้ัง
ภายใน (รางกายและจิตใจ) และภายนอก (สภาพแวดลอมทางสังคม) โดยอาศัยหลักของ “อริยสัจ 4” 
อันประกอบไปดวย  

1. ทุกข หมายถึง ตองศึกษาคนหาตัวปญหาใหได 
2 สมุทัย หมายถึง สาเหตุแหงปญหาและท่ีมาของปญหา 
3. นิโรธ หมายถึง ตองแกและดับปญหาใหไดหรือสําเร็จ 
4. มรรค หมายถึง วิธีการท่ีจะแกและดับปญหา 
หลัก 4 ประการนี้เปนหลักสําคัญในการแกและดับปญหาท้ังหลาย เริ่มตนท่ีตัวปญหา ศึกษา

คนควาเขาใจปญหาใหละเอียดถองแท แลวสืบคนหาสาเหตุปญหาเพ่ือแกไขและดับปญหา ใน
ขณะเดียวกันตองกําหนดเปาหมายใหชัดเจน เม่ือมีจุดหมายท่ีแนชัด ความตั้งใจแนวแน แลวคิดหา
แนวทางแกและดับเหตุแหงปญหา นักสังคมวิทยาสวนใหญสนใจแกระดับปญหาท่ีเหตุแหง
ภายนอก เปนการแกและปองกันท่ีปลายเหตุ ไมถูกจุดไมสมบูรณ พุทธศาสนาสอนวาใหแกและดับ
ท่ีเหตุแหงปญหา ไมวาภายในหรือภายนอก ตองศึกษาวิเคราะหคนหาสาเหตุท่ีแทจริงของปญหา 
ปญหาสวนใหญเกิดท่ีตัวมนุษยเอง มนุษยเปนผูกระทํา กอและสรางเอง ไมใชเทพเจาหรือพระ
พรหมเปนผูลิขิตกําหนด ไมใชแกกันดวยการออนวอน วิงวอนตอเทพเจา ส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ จองแกและ
ดับเหตขุองปญหาดวยตัวมนุษยเอง ดวยการกระทําเพียรพยายามอยางตอเนื่องอยางมีเหตุผล  

แตถึงอยางไรพุทธศาสนาก็ไมละเลยการแกปญหาท่ีเหตุภายนอกหรือสาเหตุท่ีสังคม เชน 
สอนไมใหฆา ทํารายเบียดเบียน ลักขโมยถือเอาส่ิงของของคนอ่ืน ไมใหพูดเท็จพูดคําหยาบ โกหก
หลอกลวง สอนใหเมตตากรุณา เอ้ืออาทรชวยเหลือ เสียสละ แบงปน เพ่ือความเปนระเบียบ
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เรียบรอย ถูกตองดีงามของสังคม  โดยท่ีพุทธศาสนามีหลักปฏิบัติเพ่ือปองกันและแกปญหาคือ     
“ไตรสิกขา 3”  ซ่ึงประกอบดวย 

1. ศีล  เปนหลักความประพฤติสุจริตทางกายและวาจา หลักฝกฝนอบรมพัฒนามนุษยใหมี
ศีล มีระเบียบวินัยมีพฤติกรรมท่ีเปนระเบียบเรียบรอยใหเกิดความเคยชิน เพ่ือการอยูรวมกันและ
ดําเนินชีวิตท่ีดีงามไรปญหา เปนหลักท่ีปองกันการเกิดปญหาและแกปญหาเบ้ืองตน 

2. สมาธิ เปนการฝกจิตใหมีสมรรถภาพและคุณภาพจิตท่ีดี มีคุณธรรม มีความอดทน 
เขมแข็ง แนวแน ม่ันคง สะอาด สวาง สงบ ปราศจากส่ิงรบกวนเครื่องเศราหมองพรอมท่ีจะทํางาน
ตางๆอยางไรกังวลปญหา 

3. ปญญา เปนหลักฝกฝนอบรมพัฒนามนุษยใหเกิดความรูความเขาใจส่ิงตางๆตามความ
เปนจริง รูจักคิดไตรตรอง แยกแยะ มีเหตุผล เปนความรูท่ีถูกตองไมบิดเบือน ไมมีกิเลสตัณหามา
ครอบงํา รูเทาทันขอเท็จจริงความเปนไปและการเปล่ียนแปลงของโลกและชีวิตทางสังคม คิด
พิจารณาแกไขปองกันปญหาตางๆอยางมีเหตุผลถูกตองแมนยํา เปนหลักสําคัญของการดําเนินชีวิต
ท่ีดีงามในสังคมมนุษย เปนหลักการปองกันแกไขและดับปญหาตางๆท้ังหลาย ใหปราศจากปญหา 
ไรทุกขกังวลใจในชีวิตทางสังคม 
 
2.2  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความเช่ือ 
 

2.2.1  ความหมายของความเชื่อ 
ทัศนีย ทานตวณิช (2523: 4) กลาววา ความเช่ือ คือการยอมรับนับถือวาเปนความจริง หรือ

มีอยูจริง การยอมรับหรือการยึดม่ันนี้อาจมีหลักฐานเพียงพอท่ีจะพิสูจนได หรืออาจไมมี หลักฐานท่ี
จะพิสูจนส่ิงนั้นใหเห็นจริงได 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 (2525: 274) ใหความหมายไววา “เช่ือ” 
หมายถึง เห็นตามดวย  ม่ันใจ และไวใจ 

ชลอ บุญชวย (2530: 17) กลาววา ความเช่ือหมายถึงการยอมรับท่ีแสดงถึงความจงรักภักดี 
ความศรัทธา และการยอมรับในอํานาจเรนลับอ่ืน ๆ  

ธวัช ปุณโณทก (2530: 350) ใหความหมายไววา ความเช่ือ คือ การยอมรับอันเกิดอยูใน
จิตสํานึกของมนุษย ตอพลังอํานาจเหนือธรรมชาติท่ีเปนผลดีหรือผลรายตอมนุษย แมวา พลังอํานาจ
เหนือธรรมชาติเหลานี้ไมสามารถพิสูจนไดวาเปนความจริง แตมนุษยในสังคมหนึ่งยอมรับ และให
ความเคารพยําเกรง 
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นันทนา ขุนภักดี (2530: 5) ไดศึกษาความเช่ือของคนไทยในอดีตและกลาวสรุปไววา ความ
เช่ือ หมายถึงสภาพท่ีบุคคลใหความม่ันใจ เห็นคลอยตามและพรอมท่ีจะปฏิบัติตามส่ิงหนึ่งส่ิงใด
แลวนําไปถายทอดใหบุคคลอ่ืนไดทราบ เพ่ือตองการใหเกิดความม่ันใจเห็นคลอยตามและปฏิบัติ
ตามดวย โดยไมคํานึงวาความเช่ือนั้น ๆ จะมีเหตุผลท่ีสามารถพิสูจนไดหรือไมก็ตามและ ช้ีใหเห็น
วาความเช่ือของคนมีมูลเหตุมาจากความไมรู เพราะความไมรูทําใหเกิดความกลัว เม่ือมีความกลัว
แลวจึงคิดสรางความเช่ือขึ้นมาเพ่ือใหเปนท่ีพ่ึงทางใจ 

สถาพร ศรีสัจจัง (2533: 16) ใหความหมายของความเช่ือไววา ความเช่ือ หมายถึงการยอม 
รับขอเสนออยางใดอยางหนึ่งวาเปนความจริง การยอมรับนี้อาจเกิดจากสติปญญา เหตุผลหรือ
ศรัทธา โดยไมตองมีเหตุผลใด ๆ รองรบัก็ได 

สมปราชญ อัมมะพันธ (2536: 7) กลาววา ความเช่ือ คือระดับสภาพจิตใจของบุคคลท่ีมอบ
ความไววางใจ ความเช่ือใจ หรือความเช่ือม่ันตอบุคคล หรือส่ิงใดส่ิงหนึ่ง 

ดังนั้น จึงสรุปไดวา ความเช่ือ หมายถึง การยอมรับนับถือ เช่ือม่ันในส่ิงใดส่ิงหนึ่งท่ีอาจ
ตั้งอยูบนพ้ืนฐานของความคิด เหตุผลท่ีพิสูจนได หรืออาจตั้งอยูบนพ้ืนฐานของการยอมรับ ศรัทธา 
โดยปราศจากเหตุผลหรือตองพิสูจนใด ๆ ท่ีเปนท้ังแนวทางในทางตัดสินใจเช่ือ ปฏิบัติ ละเวนการ
ปฏิบัติส่ิงใด ๆ โดยมีอิทธิพลเหนือจิตใจของบุคคลและมีการปฏิบัติสืบตอกันมาจนเปนวัฒนธรรม
อยางหนึ่งของมนุษย 

 
2.2.2  แนวคิดหรือทัศนเกี่ยวกับความเชื่อ 
 นักวิชาการไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับความเช่ือไว ดังตอไปนี ้
จรัส พยัคฆราชศักดิ ์(ม.ป.ป.: 34) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับความเช่ือไว พอสรุปไดวา มนุษย

จําเปนตองผูกพันอยูกับความเช่ือโดยมิอาจขาดความเช่ือได ชีวิตมนุษยมีท้ังส่ิงท่ีมองเห็นได เขาใจ
ได และพิสูจนได ความเช่ือทําใหมนุษยเกิดความม่ันใจทําใหเกิดความสบายใจ และความเช่ือทําให
มนุษยบรรลุถึงความสําเร็จได 

วิทย พิณคันเงิน (2515: 397-403) ไดกลาวถึงความเช่ือไววา ความเช่ือของมนุษยเปนสวน
หนึ่งของวัฒนธรรม มนุษยโดยท่ัวไปตองการความปลอดภัยท้ังทางรางกาย และจิตใจ มาตั้งแตดึก
ดําบรรพ ความเช่ือตาง ๆ นั้นมักไดรับคําบอกเลาจากคนรุนกอนวามีอํานาจลึกลับท่ี จะชวยคุมครอง 

จิราภรณ ภัทราภานุภัทร (2528) ไดกลาวถึงความเช่ือไววา เม่ือคนเรามีความเช่ืออยางหนึ่ง
อยางใดแลว ยอมเปนเหตุจูงใจใหเกิดการกระทําท่ีตอบสนองความเช่ือม่ัน ถาเปล่ียนความเช่ือ
พฤติกรรมก็จะเปล่ียนตามไปดวย และพฤติกรรมเหลานั้นจะสะทอนใหเห็นไดในรูปของขอหาม 
ขอปฏิบัติในการดําเนินชีวิตของคนในสังคม 
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2.3  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความเช่ือเร่ืองกฎแหงกรรมในพุทธศาสนา 
 

2.3.1  ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับความเชื่อในพุทธศาสนา 
ความเช่ือในพุทธศาสนาจัดวาเปนความเช่ือท่ีไดรับการยอมรับวามีเหตุ มีผลเพราะ

หลักธรรมคําสอนในพุทธศาสนาเนนเรื่องความจริงอันประเสริฐและสามารถพิสูจนได ซ่ึง
นักวิชาการทางศาสนาหลายทานไดใหความหมายและแนวคิดตางๆไวดังนี ้

พจนานุกรมพุทธศาสนฉบับประมวลศัพท (พระธรรมปฎก (ประยุทธ ปยุตฺโต), 2538: 323) 
ไดใหความหมายของคําวา “ความเช่ือ” ในพุทธศาสนาท่ีตรงกับภาษาบาลีวา “สัทธา” และตรงกับ
ภาษาสันสกฤตวา “ศรัทธา” ไววา เช่ือในส่ิงท่ีควรเช่ือ ความเช่ือท่ีประกอบดวยเหตุผล ความม่ันใจ
ในความจริง ความดี ส่ิงดีงาม และในการทําความดี  ซ่ึงประกอบดวย 4 อยางคือ 1.กัมมสัทธา (เช่ือ
กรรม) 2. วิปากสัทธา (เช่ือผลของกรรม) 3. กัมมัสสกตาสัทธา (เช่ือวาสัตวมีกรรมเปนของตน) 4. 
ตถาคตโพธิสัทธา (เช่ือปญญาตรัสรูของตถาคต) 

สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (2519: 45) ทรงใหความหมายของสัท 
ธา วา “ความเช่ือ” และทรงใหความหมายของคําวา “สัทธาสัมปทา” หมายถึง ถึงพรอมดวยศรัทธา 
คือเช่ือส่ิงท่ีควรเช่ือ เชน เช่ือวาทําดีไดดี ทําช่ัวไดช่ัว เปนตน 

ดลมนรรจ บากา (2523: 7) ไดใหทรรศนะเกี่ยวกับ ความเช่ือทางศาสนาของชาวพุทธวา 
ความเช่ือทางศาสนาเปนฐานเบ้ืองแรกของการปฏิบัติธรรม พุทธศาสนาไมตองการความเช่ือ
ประเภทงมงาย เพราะความเช่ือท่ีงมงายทําใหคนหลงผิดและเดินทางผิด ความเช่ือท่ีถูกตองควร
ตั้งอยูบนฐานของปญญา ผูเช่ือตองมีเหตผุลท่ีเปนแนวคิดของตนเอง ใหนึกคิดใหเห็นชัดแลวจึงเช่ือ 

จากความหมายและทรรศนะตางๆจึงสรุปไดวา ความเช่ือในพุทธศาสนา หมายถึง เช่ือส่ิงท่ี
ควรเช่ือ เช่ืออยางมีเหตุผล ไมเช่ืออยางงมงาย เชน เช่ือวาทําดีไดดี ทําช่ัวไดช่ัว คือเช่ือเรื่องกฎแหง
กรรม หรือเช่ือเรื่องบุญและบาป เปนตน และประการสําคัญ ความเช่ือทางศาสนาถือเปนปทัฏฐานท่ี
สําคัญยิ่งตอการปฏิบัติธรรมขั้นสูงตอไป 

 
2.3.2  ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับความเชื่อเร่ืองกฎแหงกรรม 
ความเช่ือเรื่องกฎแหงกรรม ไดช่ือวาเปนหลักความเช่ือท่ีสําคัญท่ีสุดในพุทธศาสนา และคํา

วา “กรรม” มีความหมายดังนี้ 
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546) ไดใหความหมายของกรรม คือ การ

กระทํา เปนความดีหรือความช่ัวก็ได เชน กุศลกรรม อกุศลกรรม  
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พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม (พระราชวรมุนี (ประยุทธ ปยุตฺโต), 2528: 69) 
ไดใหความหมายของ กรรม วาหมายถึง การกระทําท่ีประกอบดวยเจตนา ทางกายก็ตาม ทางวาจาก็
ตาม ทางใจก็ตาม ซ่ึงประกอบไดดวย กุศลกรรม และ อกุศลกรรมโดยท่ี กุศลกรรม หมายถึง กรรมท่ี
เปนกุศล หรือกรรมดี และ อกุศลกรรม หมายถึง กรรมท่ีเปนอกุศล หรือกรรมช่ัว 

พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ฐิตวัณโณ) (2551: 12) ใหความหมายของ กรรมวาหมายถึง การ
กระทํา ซ่ึงเปนคํากลางๆ ถาเปนการกระทําดี เรียกวา กุศลกรรม ถาหากวาเปนกรรมช่ัว เรียกวา 
อกุศลกรรม 

จากความหมายตางๆ จึงสรุปไดวา กรรม หมายถึง การกระทําท่ีประกอบดวยเจตนา ซ่ึงเปน
คํากลางๆ ถาเปนการกระทําดี เรียกวา กุศลกรรม ถาหากวาเปนกรรมช่ัว เรียกวา อกุศลกรรม จะเห็น
ไดวา กุศลกรรมหรือกรรมดีนั้น มีความหมายอีกอยางหนึงคือ บุญ และ อกุศลกรรมหรือกรรมช่ัว
นั้น มีความหมายอีกอยางหนึ่งวาบาป โดยท่ีคําวา “บุญและบาป” มีหลายความหมาย ซ่ึงพอประมวล
ไดดังนี้ 

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546: 261) ใหความหมายของบุญ ไววา 
การกระทําดีตามหลักคําสอนในศาสนา ความดี หรือคุณงามความดี และไดใหความหมายของบาป
ไววา การกระทําผิดหลักคําสอนหรือขอหามในศาสนา ความช่ัวหรือ ความมัวหมอง 

ปน มุทุกันต (2500: 14) ไดใหความหมายของบุญและบาปไววา บุญ คือ การพัฒนาขึ้นแหง
คุณภาพของจิต บาป คือ ความสูญเสียคุณภาพอันดีของจิตดวยอํานาจกิเลส 

จรูญศรี ล่ิมสัจจา (2528: 46) ไดศึกษาความหมายของบุญจากนักวิชาการตางๆแลวสรุปไว
วา บุญเปนความดี เปนคุณคาท่ีรักษาและสงเสริมคุณภาพจิต ทําใหจิตสําอาดผองใสบริสุทธ์ิ หรือ
ยกระดับใหสูงขึ้นหรือยกระดับใหสูงขึ้น เปนความดีระดับโลกีย หรืออาจจะกลาวไดวา บุญเปน
โลกียอํานวยวิบากแกขันธ 

สวนในพระไตรปฎกไดใหความหมายของบุญและบาปในพุทธศาสนาไวหลายแนวซ่ึง
ประมวลไดดังนี้ (กรมศาสนา, 2514 อางถึงใน กรีสุดา เฑียรทอง, 2524: 9) 

1.  บุญ คือ กรรมดี บาป คือ กรรมช่ัว ความหมายของบุญและบาปในแงนี้สัมพันธกับคํา
สอนเรื่องกรรมในพุทธศาสนา  

2. บุญ หมายถึง ความสุข  บาป หมายถึง ความทุกข ในความหมายนี้ ความสุขหมายเอาผล
ของการทําความดี อันไดแก ความสบายกาย ความสบายใจ ความเพลิดเพลิน ส่ิงท่ีปรารถนา นาใคร 
และนาพอใจ เปนตน สวนความทุกข หมายเอาผลขอการทําความช่ัว อันไดแก ความไมสบายกาย 
ความไมสบายใจ ความเดือดรอน ความวิตกกังวล ส่ิงท่ีไมนาปรารถนา ไมนารักใคร และไมนา
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พอใจ เปนตน ดังคํากลาวท่ีวา ทําบุญไดบุญ ทําบาปไดบาป (บุญคําแรก คือ กรรมดี บุญคําหลัง คือ 
ความสุข  บาปคําแรก คือ กรรมช่ัว  บาปคําหลัง คือ ความทุกข) 

จากแนวคิดและทฤษฎีตางๆท้ังหมดท่ีกลาวขางตน จะเห็นไดวา บุญและบาปมีจริง แต
ตราบใดบุญและบาปนั้นยังไมใหผล บุคคลบางคนก็คิดวาผลของบุญและบาปนั้นไมมีและในสวน
ของความหมาย คําวา “บุญ” ก็หมายถึง กรรมดี หรือการกระทําความดี ซ่ึงไดแก การประพฤติชอบ
ทางกาย วาจา และใจ หรือผลของกรรมด ีซ่ึงไดแก ความสุขกายสุขใจ ลาภยศ สรรเสริญ โภคสมบัติ 
ตลอดจนการไดขึ้นสวรรค ท้ังท่ีเปนสวรรคในโลกนี้และสวรรคในโลกหนา สวนบาป ก็หมายถึง 
กรรมช่ัวหรือการกระทําความช่ัว อันไดแก การประพฤติช่ัวทางกาย วาจา และใจ หรือผลของกรรม
ช่ัว อันไดแก ความเดือนรอน ความเศราหมอง ความทุกขกายทุกขใจ ความเส่ือม อันเกิดจากการ
ประสบกับส่ิงท่ีไมปรารถนา ตลอกจนการตกนรกท้ังท่ีเปนนรกในโลกนี้และนรกในโลกหนา ซ่ึง
ตรงขามกับบุญส้ินเชิง 

สรุปความท้ังหมด ความเช่ือเรื่องกฎแหงกรรม ก็คือความเช่ือเรื่องบุญและบาปในพุทธ
ศาสนา อันไดแก เช่ือวากรรรมีจริง เช่ือวาผลของกรรมมีจริง และเช่ือวานรกและสวรรคมีจริง 

ผูวิจัยจึงนําบทสรุปแนวคิดและทฤษฎีตางๆดังกลาวขางตนมากําหนดเปนตัวแปรใน
การศึกษาครั้งนี้ ซ่ึงประกอบดวย ความเช่ือเรื่องกรรม ความเช่ือเรื่องผลของกรรม และความเช่ือเรื่อง
นรกและสวรรค 

 
2.3.3  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความเชื่อเร่ืองกรรม 

2.3.3.1  ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับความเช่ือเรื่องกรรม 
คําวา “ความเช่ือเรื่องกรรม” มาจากคําภาษาบาลี “กัมมสัทธา” ไดมีผูใหความหมาย

และแนวคิดไวหลายทาน ดังนี ้
 วิทย วิศทเวทย และ เสฐียรพงษ วรรณปก (2533: 85) ไดกลาวไววา กัมมาสัทธา 

เช่ือกรรม คือ เช่ือวาการกระทํามีจริง เพ่ือความแนชัดก็คือ เช่ือวาการกระทําท่ีดีมีจริง การกระทําท่ี
ช่ัวมีจริง พุทธศาสนาสอนวา การกระทําของมนุษยนั้นมีความจงใจหรือมีเจตนา แปลวาการท่ีคนทํา
อะไรลงไปนั้น เขาอาจเลือกไมกระทํากอได การกระทําท่ีเกิดจากความจงใจจึงอยูในขายท่ีอาจดีหรือ
ช่ัวได หากคนทําอะไรลงไปโดยไมจงใจหรือไมเจตนา ก็ไมอยูในขายท่ีอาจดีหรืออาจช่ัว จะเรียกวา
ไมใชเปนการกระทําก็ได 

 จรูญศรี ล่ิมสัจจา (2528: 8) ไดกลาววา กัมมสัทธาหรือความเช่ือในกรรม คือ เช่ือ
วากรรมมีอยูจริง เม่ือจงใจทําส่ิงใดยอมเปนกรรม คือ เปนความดีความช่ัวเกิดขึ้นในตนเปนเหตุ
ปจจัยใหเกิดผลดีผลรายสืบเนื่องไป 
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 กลาวสรุปคือ ความเช่ือเรื่องกรรม หมายถึงเช่ือวากรรมคือการกระทําดีและการ
กระทําช่ัวมีจริง 

2.3.3.2  ความเช่ือท่ีผิดหลักกรรม 
ในพระสุตตันตปฎก อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต พระพุทธองคไดตรัสถึงความเช่ือท่ีผิด

หลักกรรม (อกิรินทิฏฐิ) โดยสรุปไดดังนี้ 
1. บุคคลจะไดรับความสุขหรือทุกข เปนเพราะกรรมท่ีทําไวบางกอนท้ังส้ินเปนเหตุ 

เรียกวา ปุพเพกตเหตุวาท 
2. บุคคลจะไดรับความสุขหรือทุกข เปนเพราะพระผูเปนเจาสรรสรางใหท้ังส้ินเปน

เหตุ เรียกวา อิสสรนิมมานเหตุวาท 
3. บุคคลจะไดรับความสุขหรือทุกข ไมไดเปนเพราะเหตุปจจัยใดๆท้ังส้ิน เรียกวา 

อเหตุอปจจัยวาท 
จะเห็นไดวา ความเช่ือดังกลาวขัดกับความเช่ือเรื่องกรรมในพุทธศาสนา เพราะพุทธ

ศาสนาสอนใหเช่ือวา สุขทุกขท้ังปวงเกิดขึ้นเพราะกรรมคือการกระทําอันประกอบดวยเจตนา แต
ไมไดหมายความวาเกิดขึ้นเพราะกรรมเกาท้ังหมด ไมใชเกิดขึ้นเพราะพระผูเปนเจาบันดาล และ
ไมใชเกิดขึ้นลอยๆแลวแตโชคชะตาอยางไรเหตุและปจจัย 

2.3.3.3  แนวคิดเกี่ยวกับกรรม 
ในพระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย ฉักกนิบาต พระพุทธองคตรัสถึงเรื่องกรรมไววา 

“ดูกอนภิกษุท้ังหลาย เรากลาวเจตนาวากรรม บุคคลคิดแลว จึงกระทําดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจ” 
พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ฐิตวัณโณ) (2551: 12) ไดแปลความหมายของกรรมไววา 

กรรม แปลวาการกระทํา ซ่ึงกรรมนี้เปนคํากลางๆ ถาหากเปนการกระทําท่ีดี เรียกวา กุศลกรรม ถา
หากเปนการกระทําท่ีช่ัว เรียกวา อกุศลกรรม 

วิทย วิศทเวทย และ เสฐียรพงษ วรรณปก (2533: 24) ไดแปลความหมายของกรรม
ไววา “กรรม แปลตามศัพทวา การกระทํา ในทางธรรมตองจํากัดลงไปวา หมายถึง การกระทําท่ี
ประกอบดวยเจตนา หรือการกระทําท่ีเปนไปดวยความจงใจ กลาวใหชัดวา เจตนาหรือพลังนําท่ีเปน
ตัวกระทํานั่นเอง คือ กรรม” 

พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท (พระธรรมปฎก (ประยุทธ ปยุตฺโต), 
2538: 4) ไดใหความหมายไววา “กรรม คือการกระทํา ซ่ึงหมายถึง การกระทําท่ีประกอบดวยเจตนา 
คือ ทําดวยความจงใจหรือจงใจทํา ดีก็ตาม ช่ัวก็ตาม” 

จากความหมายขางตน เม่ือจะกลาวสรุป คําวา “กรรม” หมายถึง การกระทําทางกาย 
ทางวาจา และทางใจ ท่ีประกอบดวยเจตนา ไมวาดีหรือช่ัวก็ตาม 
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2.3.3.4  ประเภทของกรรม 
กรรมอาจแบงออกไดหลายประเภท ขึ้นอยูกับลัษณะการแบง ดังนี ้

1)  กรรมแบงตามคุณภาพหรือมูลเหตุแหงการกระทํา  สามารถแบงไดออก 
เปน 2 ประเภท (วิทย วิศทเวทย และเสฐียรพงษ วรรณปก, 2533: 25) คือ  

1. กรรมช่ัว (อกุศลกรรม) หมายถึง การกระทําท่ีเกิดจากอกุศลมูล คือ โลภ 
โกรธ หลง 

2. กรรมดี (กุศลกรรม) หมายถึง การกระทําท่ีเกิดจากกุศลมูล คือ อโลภะ 
อโทสะ อโมหะ 

เม่ือกลาวโดยละเอียด กรรมดีและกรรมช่ัวมีรายละเอียดดังนี ้
กรรมช่ัว หมายถึงการกระทําช่ัวทุกอยาง อันเปนเหตุใหตนเองและผูอ่ืน

เดือดรอน ยกตัวอยาง เชน 
อกุศลกรรมบถ คือ ทางแหงอกุศลกรรม ทางแหงการทําความช่ัว ในพระ

สุตตันตปฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค พระพุทธองคทรงจําแนกออกไวเปน 10 ประการไดแก 
1. ปาณาติบาต (การทําชีวิตสัตวใหตกลวงไป หรือการฆาสัตวตัดชีวิต) 
2. อทินนาทาน (การถือเอาส่ิงของท่ีเจาของมิไดใหโดยอาการขโมย หรือการ

ลักทรัพย) 
3. กาเมสุมิจฉาจาร (การประพฤติผิดในกาม) 
4. มุสาวาท (การพูดเท็จ) 
5. ปสุณาวาจา (วาจาสอเสียด หรือยุยงใหผูอ่ืนแตกกัน) 
6. ผรุสวาจา (วาจาหยาบคาย) 
7. สัมผัปปลาปะ (คําพูดเพอเจอ หรือคําพูดไรสาระ) 
8. อภิชฌา (เพงเล็งอยากไดของผูอ่ืน) 
9. พยาบาท (ความคิดรายตอผูอ่ืน) 
10. มิจฉาทิฏฐิ (ความเห็นผิดจากทํานองคลองธรรม) 
กรรมดี หมายถึง การกระทําดีทุกอยาง อันเปนใหตนเองและผูอ่ืนไดรับ

ความสุข เชน 
กุศลกรรมบท หมายถึง ทางแหงกุศลกรรม หรือแหงการทําความดี (ตรงขาม

กับอกุศลกรรมบท) ในพระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรค พระพุทธองคทรงจําแนกออกไวเปน 
10 ประการ ไดแก 
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1. ปาณาติบาต เวรมณี (เจตนางดเวนจากการทําชีวิตสัตวใหตกลวงไป หรือ
การฆาสัตวตัดชีวิต) 

2. อทินนาทาน เวรมณี (เจตนางดเวนจากการถือเอาส่ิงของท่ีเจาของมิไดให
โดยอาการขโมย หรือการลักทรัพย) 

3. กาเมสุมิจฉาจาร เวรมณี (เจตนางดเวนจากการประพฤติผิดในกาม) 
4. มุสาวาท เวรมณี (เจตนางดเวนจากการพูดเท็จ) 
5. ปสุณาวาจา เวรมณี (เจตนางดเวนวาจาสอเสียด หรือยุยงใหผูอ่ืนแตกกัน) 
6. ผรุสวาจา เวรมณี (เจตนางดเวนจาก วาจาหยาบคาย) 
7. สัมผัปปลาปะ เวรมณี (เจตนางดเวนจากคําพูดเพอเจอ หรือคําพูดไรสาระ) 
8. อภิชฌา เวรมณี (เจตนางดเวนจากการเพงเล็งอยากไดของผูอ่ืน) 
9. พยาบาท เวรมณี (เจตนางดเวนจากความคิดรายตอผูอ่ืน) 
10. มิจฉาทิฏฐิ เวรมณี (เจตนางดเวนจากความเห็นผิดจากทํานองคลอง

ธรรม) 
2)  กรรมแบงตามทางแสดงออก  สามารถแบงออกไดเปน 3 ประเภท (วิทย 

วิศทเวทย และ เสฐียรพงษ วรรณปก, 2533: 25) คือ 
1. กรรมท่ีกระทําทางกาย (กายกรรม) ไดแก กายทุจริต 3 กายสุจริต 3 
2. กรรมท่ีกระทําทางวาจา (วจีกรรม) ไดแก วจีทุจริต 4 วจีสุจริต 4 
3. กรรมท่ีกระทําทางใจ (มโนกรรม) ไดแก มโนทุจริต 3 มโนสุจริต 3 
3)  กรรมแบงตามสภาพท่ีสัมพันธกับการใหผลสามารถแบงออกเปน 4 ประ 

เภท (วิทย วิศทเวทย และ เสฐียรพงษ วรรณปก, 2533: 26) คือ 
1. อกุศลกรรม เชน ฆาสัตว ลักทรัพย ผิดในกาม มุสาวาท ดื่มสุราเมรัย 
2. กุศลกรรม เชน การประพฤติตามกุศลกรรมบท 10 
3. กรรมท่ีเปนท้ังอกุศลกรรมและกุศลกรรม เชน การกระทําของมนุษยท่ัว ๆ

ไป 
4. กรรมท่ีไมเปนท้ังอกุศลกรรมและกุศลกรรม เชน เจตนาเพ่ือละกรรมสาม

อยางขางตน หรือวาโดยองคธรรม ไดแก โพชฌงค 7 หรือมรรคมีองค 8 
4)  กรรมแบงตามเวลาท่ีใหผล  สามารถจําแนกกรรมประเภทนี้แบงยอยเปน 

4 ประเภท (วิสุทธิ. 3/ 223) คือ 
1. กรรมใหผลในอัตภาพปจจุบันหราตินี้ (ทิฏฐธัมมเวทนียกรรม) 
2. กรรมใหผลในอัตภาพถัดไปหรือชาติหนา (อุปชชเวทนียกรรม) 
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3. กรรมใหผลในภพตอๆไปหรือในชาติตอๆไป (อปราปรเวทนียกรรม) 
4. กรรมท่ีเลิกใหผลหรือกรรมท่ีใหผลเสร็จแลว (อโหสิกรรม) 
5)  กรรมแบงตามความหนักเบา แบงออกเปน 4 ประเภท (วิสุทธิ. 3/224)  
1. กรรมหนัก (ครุกรรม) หมายเอาอนันตริยกรรม 5 คือ ฆาบิดา ฆามารดา ฆา

พระอรหันต ทําพระโลหิตพระพุทธเจาใหหอ และยุยงสงฆใหแตกกัน กรรมนี้ยอมใหผลกอนกรรม
อ่ืนๆ 

2. กรรมมากหรือกรรมเคนชิน (พหุลกรรม) ไดแก กรรมท่ีทํามากซํ้าซาก 
เชน คนท่ีฆาสัตวเปนประจํา กรรมนี้จะใหผลตอจากครุกรรม ถาไมมีครุกรรม กรรมนี้จะใหผลกอน 

3. กรรมใกลตาย (อาสันนกรรม) หมายถึง กรรมท่ีคนกระทําเม่ือเวลาใกลจะ
ตาย ถานึกถึงกรรมดีท่ีตนเคยทําไว กรรมดีก็จะนําไปสูสุคติ ถานึกถึงกรรมช่ัวท่ีตนเคยทําไวกรรม
ช่ัวก็จะนําไปสูทุคติ 

4. กรรมสักวาทํา (กฏัตตวาปนกรรม หรือ กตัตตากรรม) หมายถึง กรรมสัก
วาทํา คือกรรมท่ีทําไมคอยเต็มท่ีหรือไมคอยตั้งใจทํา เชน ทําบุญใหทานแบบกลัวจะถูกผูอ่ืนตําหนิ 
ไมไดทําดวยศรัทธาจริงๆ เปนตน กรรมนี้มีผลนอย 

6)  กรรมแบงตามหนาท่ีของการใหผล  จําแนกเปน 4 ประเภท (วิสุทธิ. 3/ 
224) คือ  

1. กรรมแตงใหไปเกิด (ชนกกรรม) กรรมนี้มีหนาท่ีแตงใหสัตวไปเกิดตาม 
แตกรรมท่ีตนไดทําไวไมวาดีหรือช่ัว 

2. กรรมสนับสนุน (อุปตถัมภกกรรม) กรรมนี้มีหนาท่ีสนับสนุน ชนกกรรม 
ถาทําดีก็ยิ่งสนับสนุนใหดีขึ้น ถาทําช่ัวก็ยิ่งซํ้าใหช่ัวลงไป 

3. กรรมบีบคั้น (อุปปฬกรรม) กรรมนี้มีหนาท่ีบีบคั้นไมใหสัตวไดรับ
ความสุขหรือความทุกขอยูนาน คือบีบคั้นไมใหไดรับผลเต็มท่ี 

4. กรรมตัดรอน (อุปฆาตกรรม) กรรมนี้ทําหนาท่ีตัดรอนกรรมอ่ืน ท่ีมีพลัง
นอยกวา คือในขณะท่ีกรรมอ่ืนกําลังใหผล กรรมนี้จะเขาไปตัดรอนผลของกรรมนั้นและตนเองจพ
ใหผลแทน เชน คนบางคนประสบความสําเร็จสูงสุดในชีวิต แตยังหนุมยังสาวและกําลังเสวยผลคือ
ความสุขอยู ยังไมทันนานก็ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตกอนวัยอันสมควร ดังนี้เปนตน 

7)  กรรมแบงตามสถานท่ีท่ีใหผล  แบงออกเปน 5 ประเภท 
1. กรรมท่ีใหวิบาก (ผล) ในนรก 
2. กรรมท่ีใหวิบากในกําเนิดสัตวดิรัจฉาน 
3. กรรมท่ีใหวิบากในเปตวิสัย 
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4. กรรมท่ีใหวิบากในมนุษยโลก 
5. กรรมท่ีใหวิบากในเทวโลก 

จากขอความขางตน แสดงใหเห็นวา กรรมมีหลายประเภทขึ้นอยูกับลักษณะการแบง
ซ่ึงพอสรุปไดเปน 7 ประเภทใหญๆ ดังนี้ 

1. กรรมท่ีแบงตามคุณภาพหรือมูลเหตุแหงการกระทํา 
2. กรรมท่ีแบงตามทางแสดงออก 
3. กรรมท่ีแบงตามสภาพท่ีสัมพันธกับการใหผล 
4. กรรมท่ีแบงตามเวลาท่ีใหผล 
5. กรรมท่ีแบงตามความหนักเบา 
6. กรรมท่ีแบงตามหนาท่ีของการใหผล 
7. กรรมท่ีแบงตามสถานท่ีท่ีใหผล 
เม่ือกลาวโดยสรุป ความเช่ือเรื่องกรรม ก็คือเช่ือวา กรรมดีกรรมช่ัวมีจริง หรือเช่ือวา

บาปบุญคุณโทษมีจริง ส่ิงท่ีปรากฎขึ้นในโลกไมวาจะเปนส่ิงดีหรือช่ัวจะเปนความสุขหรือทุกข ส่ิง
นั้นไมไดเกิดขึ้นลอยๆ ลวนเกิดแตเหตุปจจัย คืออาจจะเกิดจากกรรมเกาก็ได เกิดจากกรรมปจจุบันก็
ได หรือเกิดจากส่ิงแวดลอมอ่ืนๆก็ได ไมใชเกิดเพราะกรรมเกาท้ังหมด ไมใชเกิดเพราะการบันดาล
ของเทพเจา และไมใชเกิดเพราะชะตาลิขิต ท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งคือ กรรมดีกรรมช่ัวสามารถให
ผลไดท้ังปจจุบันกาล(โลกนี้) และอนาคตกาล(โลกหนา) 

 
2.3.4  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความเชื่อเร่ืองผลของกรรม 

2.3.4.1  ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับความเช่ือเรื่องผลของกรรม 
คําวา “ความเช่ือเรื่องผลของกรรม” มาจากคําภาษาบาลีวา “วิปากสัทธา” ไดมีผูให

ความหมายและแนวคิดไวดังนี ้
วิทย วิศทเวทย และ เสฐียรพงษ วรรณปก (2533: 85) ไดกลาวไววา วิปากสัทธา เช่ือ

ผลของกรรม คือ เช่ือวาผลของการกระทําดีมีจริง ผลของการกระทําช่ัวมีจริง 
จรูญศรี ล่ิมสัจจา (2528: 8) ไดกลาววา วิปากสัทธาหรือเช่ือในผลของกรรม คือเช่ือวา

กรรมท่ีทําแลวตองมีผล และผลตองมีเหตุ ผลดีเกิดจากกรรมดี ผลช่ัวเกิดจากกรรมช่ัว 
ในพระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก พระพุทธองคตรัสไววา กรรมดีหรือช่ัวทุก

อยางท่ีคนสะสมไวยอมมีผลขึ้นช่ือวากรรมแมจะนิดหนอยท่ีจะวางเปลาไปเลยยอมไมมี 
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2.3.4.2  แนวคิดเกี่ยวกับผลของกรรม 
คําวา ผลของกรรม มาจากคําวา กรรมวิบาก (วิบาก แปลวา ผล) หมายถึง ส่ิงท่ีเกิด

จากการ กระทําไมวาจะเปนดานดีหรือดานไมดี คือผลท่ีไดรับยอมเปนไปตามกฎแหงกรรม ทํา
กรรมดียอมไดรับผลดี ทํากรรมช่ัวยอมไดรับผลช่ัว ดังพุทธพจนท่ีปรากฎในพระสุตตันตปฎก สัง
ยุตตนิกาย สคาถวรรค  วา 

ยาทิสํ วปเต พีชํ    ตาทิสํ ลภเต ผลํ 
กลฺยาณการี กลฺยาณ ํ  ปาปการี จ ปาปก ํ
“บุคคลหวานพืชเชนใด  ยอมไดรับผลเชนนั้น 
ผูทํากรรมดี ยอมไดรับผลด ี ผูทํากรรมช่ัว ยอมไดรับผลช่ัว” 

ความจริงกรรมทุกอยางท่ีทําไปแมวาจะใหผลก็จริง แตไมใชวาทําส่ิงไหนก็จะไดส่ิง
นั้น หรือทําขนาดเทาใดก็ไดรับขนาดเทานั้นเสมอไป ในเรื่องนี้ วิทย วิศทเวทย และ เสฐียรพงษ 
วรรณปก (2533: 27) ไดอธิบายไววา  ความเขาใจผิดเกี่ยวกับกรรมและการใหผลของกรรมของคน
สวนมากอยางหนึ่ง คือคนมักจะเขาใจวาทํากรรมชนิดใดจะตองไดผลชนิดนั้น เชน คนท่ียิงเขาตาย
จะตองถูกเขายิงตายไปทุกชาติ ความจริงผลของกรรมท่ีทําไมจําเปนจะตองเหมือนกับกรรมโดย
ส้ินเชิง อาจเปนอยางอ่ืนท่ีสอดคลองหรือเหมาะสมกันก็ไดและผลท่ีไดรับมิใชวาจะไดรับเชนนั้นทุก
ชาติไมมีท่ีส้ินสุด เพราะถาเปนเชนนั้น คนเราก็คงไมมีทางปฏิบัติเพ่ือพนทุกขได เพราะการพนทุกข
หมายถึงการตัดวงจรของกรรมดวย อีกอยางหนึ่ง ความเปนไปในชีวิตไมวาดานดีหรือดานราย ก็
ไมใชวาจะเปนผลของกรรมเกาเสียท้ังหมด อาจจะเกิดจากสมุฎฐานหรือสาเหตุอ่ืนก็ได  

แสง จันทรงาม (อางถึงใน ดลมนรรจ บากา, 2523: 27) ไดกลาวถึงเรื่องนี้และไดอาง
พุทธพจนมารับรองวา “สุขทุกขท่ีคนไดรับในปจจุบันบางอยางเปนผลของการกระทําในชาตินี้ 
บางอยางเกิดขึ้นเพราะความประมาทเลินเลอ บางอยางก็เปนผลของกรรมเกา” 

จากแนวคิดและทฤษฎีดังกลาวแสดงใหเห็นวา บุคคลกระทํากรรมดีหรือกรรมช่ัวก็
ตาม กรรมนั้นยอมใหผลแนนอน ผลของกรรมดีตองดี และผลของกรรมช่ัวตองช่ัว  แตผลของกรรม
นั้น ไมใชวาผูกระทําจะไดรับตรงกับกรรมท่ีตนทําไวโดยส้ินเชิง บางครั้งอาจตรงกัน บางครั้งอาจ
ไมตรงกัน เชน นอยกวา มากกวา ตางชนิดกัน หรืออาจใหผลอโหสิกรรมก็เปนได เพราะอาจมีปจจัย
อ่ืนท่ีเขาไปเกี่ยวของและสงผลใหเกดิการเปล่ียนแปลง อีกประการหนึ่ง ผลของกรรมท่ีเกิดขึ้นไมใช
เกิดเพราะกรรมเกาท้ังหมด ผลท่ีเกิดขึ้นอาจเปนเพราะกรรมปจจุบันเพราะส่ิงแวดลอมหรือเพราะ
ปจจัยอ่ืนๆก็ได ดังท่ีกลาวแลวในสวนของความเช่ือเรื่องกรรม 
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2.3.4.3  ระดับการใหผลของกรรม 
พระธรรมปฎก (ประยุทธ ปยุตฺโต) (2538: 187) ไดแบงการใหผลของกรรมออกเปน 

4 ระดับ ดังนี้คือ 
1. ระดับภายในจิตใจ วากรรมทําใหเกิดผลภายในจิตใจมีการส่ังสมคุณสมบัติ คือกุศล

กรรมและอกุศลกรรม คุณภาพและสมรรถภาพของจิต มีอิทธิพลปรุงแตงความรูสึกนึกคิด ความ
โนมเอียง ความนิยมชมชอบ และความสุขความทุกขเปนตน  

2. ระดับบุคลิกภาพ วากรรมทําใหผลในดานการสรางนิสัย ปรุงแตงลักษณะ ความ
ประพฤติ การแสดงออก ทาที การวางตนปรับตัว อาการตอบสนอง ความเกี่ยวของสัมพันธกับคน
อ่ืนๆ และตอสถานการณหรือสภาพแวดลอมท่ัวๆไปอยางไรบาง การใหผลระดับนี้ตอเนื่องมาจาก
ระดับท่ี 1 นั่นเอง และมีขอบเขตคาบเกี่ยวกัน แตแยกพิจารณาเพ่ือใหเห็นแงมุมของการใหผลชัดเจน
ขึ้น 

3. ระดับวิถีชีวิตของบุคคล วากรรมชักนําความเปนไปในชีวิตของบุคคล ทําใหเขา
ไดรับประสบการณท่ีนาปรารถนาและไมนาปรารถนา ประสบผลตอบสนองจากภายนอก พบความ
เส่ือมความเจริญ ความลมเหลว ความสําเร็จ ลาภ ยศ สุข สรรเสิญ และความสูญเสียตางท่ีตรงขาม 
ซ่ึงรวมเรียกวา โลกธรรม ผลระดับนี้อาจแยกมองไดสองดานคือ ผลสนองจากปจจัยดานอ่ืนๆของ
สภาพแวดลอมท่ีนอกจากคน และผลสนองจากปจจัยดานบุคคลอ่ืนและสังคม 

4. ระดับสังคม วากรรมท่ีบุคคลและคนท้ังหลายกระทํา มีผลตอความเปนไปของ
สังคมอยางไรบาง เชน ทําใหเกิดความเส่ือมความเจริญ ความรมเย็นเปนสุข ความทุกขยากเดือดรอน
ของมนุษยท้ังหลาย รวมท้ังผลจากการท่ีมนุษยกระทําตอสภาพแวดลอมอ่ืนๆ แลวยอนกลับมาหาตัว
มนุษยเอง 

เม่ือกลาวโดยสรุปจะเห็นไดวา ระดับการใหผลของกรรมมีหลายระดับ มีท้ังระดับท่ี
เกิดจากภายในจิตใจและภายนอก ท้ังท่ีสงผลตอผูทําเองและสังคม 

 
2.3.5  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความเชื่อเร่ืองนรกและสวรรค 

2.3.5.1  แนวคิดเกี่ยวกับความเช่ือเรื่องนรกและสวรรค 
พุทธศาสนาสอนใหคนเช่ือเรื่องกฎแหงกรรม ผูใดทํากรรมดียอมไดดีและจะไปเกิด

ในสวรรค ผูใดทํากรรมช่ัวยอมไดช่ัวจะตองไปเกิดในนรก และเรื่องเกี่ยวกับนรกและสวรรคนี้
พระพุทธเจาไดทรงแสดงแกพระอานนท ซ่ึงปรากฏอยูในมหากัมมวิภังคสูตร พอท่ีจะสรุปไดดังนี้ 
(กรมศาสนา, 2514 อางถึงใน กรีสุดา เฑียรทอง, 2524: 18)  
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“ผูทําช่ัวทางกาย วาจา ใจ ตายไปแลวตกนรกก็มี เพราะเขาทํากรรมช่ัวตอเนื่องกันมา
ตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน ขณะดับจิตคิดถึงอกุศลกรรมนั้น ตายไปแลวจึงไปเกิดในนรก” 

“ผูทําช่ัวทางกาย วาจา ใจ ตายไปแลวเกิดในสวรรคก็มี เพราะเขาทํากุศลกรรมไวบาง
ในอดีต เม่ือจะดับจิตคิดถึงกุศลกรรมนั้น ตายแลวจึงไปเกิดในสุคต”ิ 

“ผูทําสุจริตทางกาย วาจา ใจ เม่ือตายไปแลวไดไปสวรรคก็มี เพราะเขาเหลานั้นทํา
กุศลกรรมติดตอกันมาตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน ขณะจะดับจิตคิดถึงกุศลกรรมนั้น ตายแลวจึงไปเกิดใน
สุคติ” 

“ผูทําสุจริตทางกาย วาจา ใจ ตายไปแลวไปเกิดในนรกก็มี เขาเหลานั้นไดทําความช่ัว
ไวบางในอดีต ขณะดับจิตนึกถึงอกุศลกรรมนั้น ตายไปแลวจึงไปเกิดในนรก” 

ภิญโญ จิตตธรรม (2522: 71) ไดกลาวไววา ความเช่ือเกี่ยวกับนรกสวรรค ชาติ ภพ 
ของคนไทยเรา เปนความเช่ือท่ีเราไดรับจากพุทธศาสนาเปนสวนใหญ คือจากชาดก การทําดีเพ่ือให
เกิดในภพดีในชาติหนา ถาทําไมดีจะตกนรก คนจึงมีระเบียบดีเพราะความเช่ือ เม่ือคนมีระเบียบดี 
สังคมและความเปนอยูดี ใครทําไมดีมักจะไดรับการสาปแชงวาจะตกนรก เม่ือเกิดเปนอะไรก็จะ
ไดรับแตความทุกขเวทนา เช่ือกฎแหงกรรม เม่ือเห็นคนไมสมประกอบใดเขาก็จะอธิบายถึงผล
กรรมในชาติกอนได เชน คนนิ้วแงง (นิ้วติ่งออกมา) ก็เช่ือวาชาติกอนเคยลักขม้ินเขา คนปากแหวง
มาแตกําเนิด ก็เพราะเคยตกเบ็ดทําใหปลาปากขาด ใครทําไมดีก็มักบอกไดเลยวา ตอไปชาติหนาจะ
เปนอยางนี ้

จากแนวคิดท่ีกลาวมาขางตนท้ังหมดสรุปไดวา พุทธศาสนาเช่ือวานรกและสวรรค
นั้นมีจริง คนท่ีสรางบาปหรือทําความช่ัวโดยสวนเดียวตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันตายไปแลวจะตอง
ไปเกิดในนรกอยางแนนอน สวนคนท่ีสรางบุญหรือทําความดีโดยสวนเดียวตั้งแตอดีตจนถึง
ปจจุบัน ตายไปแลวถายังไมส้ินกิเลสจะตองไปเกิดในสวรรคอยางแนนอน เชนเดียวกัน แตถาผูใด
ทําบุญในปจจุบันแตเคยสรางบาปในอดีต ถาบาปกรรมใหผลกอน ตายไปก็จะเกิดในสวรรค ท้ังนี้ก็
ขึ้นอยูกับวากรรมใดจะใหผลกอน โดยเฉพาะพุทธศาสนาเช่ือวาขณะท่ีจิตจะดับ(ใกลตาย) ถาคิดถึง
บาปท่ีเคยทําไว บาปก็จะใหผลกอน ตายไปก็จะไปเกิดในนรก ถาคดิถึงบุญท่ีเคยทําไวบุญก็จะใหผล
กอน ตายไปก็จะไปเกิดในสวรรค หลังจากนั้นจึงจะไดรับผลกรรมดีกรรมช่ัวท่ีเหลือตอไป ไมมีทาง
หลีกหนีผลกรรมท้ังหมดท่ีตนเคยทําไวไดเลย 

อยางไรก็ตาม แนวคิดและทฤษฎีขางตนไดกลาวถึงความเช่ือเกี่ยวกับนรกและสวรรค 
เฉพาะท่ีหมายถึงโลกหนา ไมไดกลาวถึงความเช่ือเกี่ยวกับนรกและสวรรคเฉพาะท่ีหมายถึงโลก
หนา ไมไดกลาวถึงความเช่ือเกี่ยวกับนรกและสวรรคท่ีหมายถึงความทุกขและสุขในโลกนี้ ซ่ึงความ
จริงคําวา นรกและสวรรค มีความหมายเปน 2 นัย ดังนี้ 
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2.3.5.2  ความหมายของนรกและสวรรค 
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ. 2525 (2525: 428) ไดใหความหมายของ

นรกวา “ แดนหรือภูมิท่ีเช่ือกับวาผูทําบาปจะตองไปเกิดและถูกลงโทษ; โดยปริยายหมายถึง แดนท่ี
มีแตความทุกขทรมาน” และใหความหมายสวรรควา “โลกของเทวดา, เมืองฟา” 

พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท (พระธรรมปฎก (ประยุทธ ปยุตฺโต), 
2538: 116) ไดใหความหมายของ “นรก” ไววา เหวแหงความทุกข, ท่ีอันไมมีความสุขความเจริญ, 
ภาวะเรารอนกระวนกระวาย, ท่ีไปเกิดและเสวยความทุกขของสัตวผูทําบาป เปนอบายอยางหนึ่งใน 
4 อยาง คือ นรก ดิรัจฉาน เปรตและอสุรกาย และใหความหมายของ “สวรรค” ไววา แดนอันแสนดี
เลิศลํ้าดวยกามคุณท้ัง 5, โลกของเทวดา ตามปกติหมายถึง กามาพจรสวรรค (สวรรคท่ียังเกี่ยวของ
กับกาม) 6 ช้ัน คือ จาตุมหาราชิกา ดาวดึงส ยามา ดุสิต นิมมานรดี ปรนิมมิตวสวัตด ี

จากความหมายของนรกและสวรรคขางตน สามารถจําแนกความหมายไดเปน 2 นัย 
ดังตอไปนี้  

นัยท่ี 1 คําวา นรก หมายถึง ภูมิของสัตวนรก หรือท่ีอยูของคนท่ีทําบาปซ่ึงจะตองถูก
ลงโทษ ซ่ึงเปนโลกอีกโลกหนึ่ง เรียกวายมโลก สวนคําวา สวรรค หมายถึง ภูมิของเทวดาหรือท่ีอยู
ของคนท่ีทําบุญ ตามปกติจะหมายเอา สวรรค 6 ช้ัน มีช้ันจาตุมหาราชิกา เปนตน 

นัยท่ี 2 คําวา นรก หมายถึง สถานท่ีท่ีมีแตความทุกข เปนสถานท่ีไมมีความสุข ความ
เจริญ หรือภาวะท่ีเรารอนกระวนกระวาย เปนภาวะแหงความทุกขทรมาน ซ่ึงเกิดมีกับมนุษยใน
ขณะท่ียังมีชีวิตอยูในโลกนี้ สวนคําวา สวรรค หมายถึง สถานท่ีท่ีมีแตความสุขสบาย เปนสถานท่ีท่ี
มีแตความสุขความเจริญ สมบูรณไปดวยกามคุณ 5 คือ รูป เสียง กล่ิน รส และสัมผัส ท่ีนาปรารถนา 
นาใคร นาชอบใจ หรือภาวะแหงความสุขท้ังทางกายและทางใจ ซ่ึงเกิดมีกับมนุษยท่ีมีชีวิตอยูใน
โลกนี้เชนเดียวกัน  
 
2.4   แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมเร่ืองกฎแหงกรรม  

 
2.4.1  ความหมายและแนวคิดเร่ืองพฤติกรรมเร่ืองกฎแหงกรรม 
พระวรศักดิ์ วรธัมโม (2552) ไดกลาวไววา พฤติกรรมเรื่องกฎแหงกรรม หมายถึง การ

กระทํา ซ่ึงความเปนไปในความประพฤติ เปนเรื่องภายในจิต เชน กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม 
กุศลกรรม อกุศลกรรม เปนตน และเปนการกระทําซ่ึงเปนประโยชนตอความอยูรอดทางจิตท้ังของ
ตนเองและสังคม โดยการไมเบียดเบียนกัน ทําความดี และรักษาจิตใจใหสะอาด สวาง สงบ เพ่ือ
ความสุขแทจริง  
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จากแนวคิดดังกลาวสรุปไดวา พฤติกรรมเรื่องกฎแหงกรรม หมายถึงการกระทําท่ีเกี่ยวของ
กับจิตใจ เชน การทําความดี การไมเบียดเบียนกัน การกตัญูกตเวที และการรักษาจิตใจใหสะอาด 
สวาง สงบซ่ึงการกระทํานี้จะเปนประโยชนตอความอยูรอดทางจิตของตนเองและสังคม ในท่ีนี้เอา
คําสอนในพุทธศาสนา คือ บุญกิริยาวัตถุ 3 และ ความกตัญูกตเวที ซ่ึงคําสอนเหลานี้เปนส่ิงท่ีชาว
พุทธถือเปนหลักจริยธรรมหรือกฎเกณฑท่ีควรปฏิบัติตาม 

 
2.4.1  ความหมายและแนวคิดเร่ืองบุญกิริยาวัตถุ 3 
ในการศึกษาเรื่องกฎแหงกรรมในพุทธศาสนานั้น ผูศึกษาจําเปนตองศึกษาใหเขาใจ ในเรื่อง

การทําบุญประเภทตางๆไววา มีอะไรบาง และบุญประเภทนั้นๆ ทําอยางไรจึงจะถูกตองและไดผล
มาก เพราะการทําบุญเปนกรรมดีหรือกุศลกรรมท่ีทุกคนควรบําเพ็ญ ซ่ึงบุญกิริยาวัตถุ 3 มี
ความหมาย ดังนี ้

ชูฤทธ์ิ เต็มไตรสรณ (2553) ไดใหความหมายของบุญกิริยาวัตถุ 3 หมายถึง หลักแหงการทํา
ความดี 3 ประการ ซึงประกอบดวย การใหทาน การรักษาศีล และการเจริญภาวนา 

พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม (พระราชวรมุนี (ประยุทธ ปยุตฺโต), 2528: 
109) ไดใหความหมายของบุญกิริยาวัตถุ 3 คือ ท่ีตั้งแหงการทําบุญ เรื่องท่ีจัดเปนการทําความดี 
หลักการทําความดี ซ่ึงประกอบดวย 

1. ทานมัย บุญกิริยาวัตถุ หมายถึง การทําบุญดวยการใหปนส่ิงของ 
2. สีลมัย บุญกิริยาวัตถุ หมายถึง การทําบุญดวยการรักษาศีล หรือประพฤติดีมีระเบียบวินัย 
3. ภาวนามัย บุญกิริยาวัตถุ หมายถึง การทําบุญดวยการเจริญภาวนาหรือการฝกอบรมจิตใจ 
พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ฐิตวัณโณ) (2551: 112) ไดใหความหมายของบุญกิริยาวัตถุ 3 

หมายถึงหลักแหงการบําเพ็ญบุญ หรือท่ีตั้งแหงการบุญ ประกอบดวย ทานมัย สีลมัยและภาวนามัย 
วัดหลวงพอสดธรรมกายาราม (2553) ไดใหความหมายของ บุญกิริยาวัตถุ 3 หมายถึง ส่ิง

อันเปนท่ีตั้งแหงการทําบุญ หรือ การกระทําท่ีเกิดเปนบุญ เปนกุศลแกผูกระทํา ซ่ึง ประกอบดวย 
การใหทาน การรักษาศีล และการเจริญภาวนา 

จากความหมายและแนวคิด ดังกลาว สรุปไดวา บุญกิริยาวัตถุ 3 หมายถึง หลักแหงการทํา
ความดี และเปนท่ีตั้งแหงบุญ ประกอบดวย 3 ประการคือ ทานมัย สีลมัย และภาวนามัย โดยมี
รายละเอียดในหัวขอถัดไป 

2.4.1.1  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการใหทาน (ทานมัย) 
1)  ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับการใหทาน 



26 

คําวา “การใหทาน” เปนภาษาท่ีคนไทยนิยมใชพูดกันโดยท่ัวไป ซ่ึงความจริง
เปนคําท่ีมาจากภาษาบาลีวา “ทาน” แปลวา “การให” เพราะฉะนั้นจะใชคําวา “การใหทาน”หรือ คํา
วา “ทาน” ก็เปนท่ีเขาใจกันไดวามีความหมายเชนเดียวกัน ซ่ึงคํานี้ไดมีนักวิชาการหลายทาน ได
นิยามความหมายและทรรศนะไวดังตอไปนี ้

พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท (พระธรรมปฎก (ประยุทธ ปยุตฺ
โต), 2538: 93) ไดใหความหมายของทานไววา “การให, ส่ิงท่ีให, ใหของท่ีควรแกคนท่ีควรใหเพ่ือ
ประโยชนแกเขา, สละใหปนส่ิงของของตนเพ่ือประโยชนแกผูอ่ืน” และใหความหมายของทานมัย 
ไววา “บุญท่ีสําเร็จดวยการบริจาคทาน” 

กรีสุดา เฑียรทอง (2524: 20) ไดใหความหมายของทานไววา การให เอ้ือเฟอ 
เผ่ือแผ เสียสละ แบงปนชวยเหลือกันดวยส่ิงของ ตลอดจนใหความรูและการแนะนําส่ังสอน โดยมี
จุดมุงหมายเพ่ือสงเคราะหผูรับและขัดเกลาจิตใจของผูให 

คูณ โทขันธ (2537: 25) ไดใหความหมายของทาน (ขอหนึ่งในส่ีขอของสังค- 
หวัตถุธรรม) ไววา การให การเอ้ือเฟอเผ่ือแผโอบออมอารี และใหทรรศนะเกี่ยวกับการใหทานวา 
บุคคลจะเปนท่ีรักใครนับถือของผูอ่ืน จะมีมิตรสหายมากมายได ผูนั้นจะตองมีอัธยาศัยโอฬาร มี
น้ําใจเอ้ือเฟอโอบออมอารี ดังพระบาลีวา “ททํ มิตฺตานิ คนฺถติ ผูใหยอมผูกมิตรไวได” หรือ “ททมา
โน ปโย โหติ ผูใหยอมเปนท่ีรัก” สวนผูขอยอมไมเปนท่ีรัก หรือผูเห็นแกตัวยอมเปนท่ีรังเกียจของ
ผูอ่ืน ไมมีใครอยากเปนเพ่ือนเปนมิตรสหาย” 

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (2552: 7) 
ไดกลาววา “การทําทาน” ไดแก การสละทรัพยส่ิงของสมบัติของตนท่ีมีอยูใหแกผูอ่ืน โดยมุงหวังจะ
จุนเจือใหผูอ่ืนไดรับประโยชน และความสุข ดวยความเมตตาจิตของตน ทานท่ีไดทําไปนั้นจะทําให
ผูทําทานไดบุญมากหรือนอยเพียงใด ยอมสุดแลวแตองคประกอบ 3 ประการ ถาประกอบหรือถึง
พรอมดวยองคประกอบ 3 ประการแลวทานนั้นยอมมีผลมาก ไดบุญบารมีมาก 

จากขอความดังกลาวขางตน เม่ือกลาวโดยสรุป ทานก็หมายถึง การให การ
แบงปนส่ิงของท่ีควรใหแกบุคคลอ่ืนเพ่ือหวังใหเกิดประโยชนแกบุคคลนั้น รวมถึงการใหวิทยาการ
ตางๆ และการอบรมส่ังสอนแกบุคคลอ่ืนดวยเจตนาอันบริสุทธ์ิ 

2)  หมวดของทาน 
พระธรรมปฎก (ประยุทธ ปยุตฺโต) (2538: 93) ไดจําแนกหมวดของทานออก 

เปน 2 หมวด หมวดละ 2 ประการดังนี้คือ 
หมวดท่ี 1 ไดแก การใหทาน 2 คือ (1) อามิสทาน ใหส่ิงของ (2) ธรรมทาน 

ใหธรรม 
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หมวดท่ี 2 ไดแก การใหทาน 2 คือ (1) สังฆทาน ใหแกพระสงฆหรือใหเพ่ือ
สวนรวม (2) ปาฏิบุคลิกทาน ใหเจาะจงแกบุคคลผูใดผูหนึ่งโดยเฉพาะ 

การจําแนกหมวดทานของพระธรรมปฎกขางตน สอดคลองกันกับพุทธพจน
ท่ีตรัสไวในพระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก วาทานมี  ประการ ซ่ึงพอสรุปไดดังนี้ คือ 

1. ปาฏิปุคคลิกทาน คือ การใหเฉพาะเจาะจงในบุคคล 14 จําพวก คือ 1) พระ
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจา 2) พระปจเจกพุทธเจา 3) พระอรหันต 4) ผูปฏิบัติเพ่ือบรรลุเปนพระ
อรหันต 5) พระอนาคามี 6) ผูปฏิบัติเพ่ือบรรลุเปนพระอนาคามี 7) พระสกิทาคามี 8) ผูปฏิบัติธรรม
เพ่ือบรรลุเปนพระสกิทาคามี 9) พระโสดาบัน 10) ผูปฏิบัติธรรมเพ่ือบรรลุเปนพระโสดาบัน 11) ผู
ปราศจากความกําหนัดในกาม 12) ปุถุชนผูมีศีล 13) ปุถุชนผูทุศีล 14) สัตวเดรัจฉาน 

2. สังฆทาน  คือ ใหแกหมูสงฆ (ใหแกสวนรวม)  คือใหแกกลุมบุคคล 7 จํา 
พวก โดยไมเฉพาะเจาะจงแกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ปฏิคคาหก 7 ประเภท ไดแก 1) สงฆ 2 ฝาย มี
พระพุทธเจาเปนประมุข 2) สงฆ 2 ฝาย เม่ือพระพุทธเจาปรินิพพานแลว 3) ภิกษุสงฆ 4) ภิกษุณีสงฆ 
5) ท้ังหมูภิกษุและหมูภิกษุณีท่ีถูกเผดียงขึ้นเปนสงฆ 6) หมูภิกษุท่ีถูกเผดียงขึ้นเปนสงฆ 7) หมู
ภิกษุณีท่ีถูกเผดียงขึ้นเปนสงฆ  

จะเห็นไดวา การใหทานมีหลายประเภท มีท้ังการใหสวนท่ีเปนวัตถุส่ิงของ
และการใหธรรม (ความรู) เปนทาน มีท้ังใหเฉพาะเจาะจงแกผูใดผูหนึ่งและใหแกสวนรวม มีท้ัง
ใหแกพระสงฆและใหแกบุคลท่ัวไป มีท้ังใหแกมนุษยดวยกันเองและใหแกสัตวเดรัจฉาน 

3)  เหตุแหงการใหทาน  
ในพระสุตตันตปฎก อังคุตตรนิกาย อัฏฐกบาต พระพุทธองคแสดงเหตุท่ี

บุคคลจะใหทานไว 8 ประการ สรุปไดคือ บางคนใหทานเพราะชอบพอกัน บางคนใหทานเพราะ
โกรธ บางคนใหทานเพราะหลง บางคนใหทานเพราะกลัว บางคนใหทานเพราะทําตามบรรพบุรุษ 
บางคนใหทานเพราะอยากขึ้นสวรรค บางคนใหทานเพราะนึกวาเม่ือทําใหแลวจิตใจยอมเล่ือมใส 
ความเบิกบาน ความดีใจ ยอมเกิดตามลําดับ และบางคนใหทานเพ่ือประดับปรุงแตงจิตของตนให
สะอาดปราศจากหรือบรรเทาความโลภและความเห็นแกตัวท่ีมี 

จะเห็นไดวา การท่ีบุคคลจะใหอะไรแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งนั้น เพราะมี
สาเหตุตางๆกันไป อันไดแก ใหเพราะอยากใหคือใหดวยความเต็มใจก็มี ใหท้ังท่ีไมอยากจะใหคือ
ใหดวยความไมเต็มใจก็มี ใหเพราะคิดวาเปนการทําบุญตามท่ีบรรพบุรุษเคยทํามา ใหแลวจะไดขึ้น
สวรรคก็มี ใหคิดเพราะวาทําใหใจเบิกบานก็มี และใหเพราะตองชําระจิตใจของตนใหสะอาดอัน
เปนการขจัดความโลภหรือความเห็นแกตัวท่ีอยูในตนก็มี ซ่ึงความแตกตางดังกลาวขึ้นอยูกับระดับ
จิตหรือระดับจริยธรรมของแตละบุคคล 
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4)  อานิสงสของการใหทาน 
การใหทาน จัดวาเปนการทําบุญอยางหนึ่งในพระพุทธศาสนา เรียกวา ทาน

มัย บุญท่ีสําเร็จจากการใหทาน ยอมใหอานิสงสแกผูปฏิบัติหลายประการ ดังท่ีปรากฏหลักฐาน อยู
ในพระไตรปฎกตอไปนี ้

ในพระสุตตันตปฎก อังคุตตรนิกาย สัตตกนิบาต พระพุทธองคไดตรัสถึง
อานิสงสหรือผลท่ีไดจากการใหทานไวโดยสรุปมี 6 ประการดังนี้ 

1. พระอรหันตยอมอนุเคราะหผูใหทานกอน 
2. พระอรหันตยอมเขาไปหาผูใหทานกอน 
3. พระอรหันตยอมรับของของผูใหทานกอน 
4. พระอรหันตยอมแสดงธรรมแกผูใหทานกอน 
5. มีกิติศัพทอันงามขจรขจายไป 
6. ยอมเปนผูแกวกลา เขาสูท่ีประชุมไดโดยไมขัดเขิน 
สําหรับสาเหตุท่ีพระอรหันตท้ังหลายอนุเคราะหผูใหทานกอน เขาไปหาผูให

ทานกอน รับของของผูใหทานกอน และแสดงธรรมใหฟงกอน ดวยมีจุดมุงหมายคือตองการสอน
บุคคลผูมากไปดวยสักกายทิฏฐิ คือความถือตัวถือตนและความตระหนี่ถ่ีเหนียวใหเกิดความสํานึก
และละอายใจ หรือภาษาสมัยใหมนิยมใชคําวา “คว่ําบาตร” กับคนประเภทนั้น เพ่ือใหเขาลดความ
หยิ่งยโสและความเห็นแกตัวลงบาง โดยการใหความสําคัญหรือยกยองบุคคลผูใหทานซ่ึงปราศจาก
ความเห็นแกตัว ซ่ึงหากวาบุคคลผูมีความถือตัวถือตนหรือมีความตระหนี่นั้นสามารถตัดหรือลด
กิเลสดังกลาวของตนลงได เขายอมจะสามารถจะทําบุญใหทานชวยเหลือเผ่ือแผแกผูอ่ืนใหไดรับ
ความสุข เปนการทําบุญเพ่ือชําระจิตสันดานของตนใหสะอาดในเบ้ืองตน และบุญอันนี้ยังจะเปน
บรรทัดฐานใหเขาสามารถบรรลุธรรมในขั้นสูงตอไปจนถึงระดับพระนิพพานไดในท่ีสุด หากยังไม
บรรลุธรรมอยางใดอยางหนึ่งในชาตินี้ เขาก็ยอมจะเปนท่ีรักของบุคคลท่ัวไป จะเห็นไดวา ผูท่ีมีนิสัย
เอ้ือเฟอเผ่ือแผตอผูอ่ืนยอมเปนท่ีรักเปนท่ีปรารถนาของคนท่ัวไปเพราะความท่ีมีใจเอ้ือเฟอเผ่ือแผ 
แมแตพระสงฆสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจาก็ไดอาศัยบุคคลผูใหทานจึงสามารถมีชีวิตอยูเพ่ือ
ปฏิบัติธรรมและเผยแพรธรรมสูประชาชนอันเปนการสืบตออายุพระศาสนาตอไปได บุคคล
ประเภทนี้นอกจากจะใหความสุขกับผูอ่ืนแลวตนเองยังรับเกียรติยศช่ือเสียง มีความสุขท้ังในโลกนี้
และโลกหนาดวย ตางกับคนตระหนี่ซ่ึงจะไดรับผลตรงกันขามอยางส้ินเชิง 

นอกจากนี้ พระพุทธองคยังไดตรัสถึงอานิสงสของการใหทานไวอีกหลาย
แหง เชน ท่ีปรากฏอยูในพระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย วิมานวัตถุ วา เทพธิดาองคหนึ่ง ไดตอบ
คําถามเกีย่วกับผลของทานท่ีตนทําไวในชาติกอนแกพระมหาโมคคัลลานะดังนี ้
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“ครั้งเกิดเปนมนุษยในมนุษยโลก ดิฉันไดถวายอาสนะแกหมูภิกษุผูมาถึง
เรือน ไดอภิวาท ไดทําอัญชลี และถวายทานตามกําลัง เพราะบุญนั้น ดิฉันจึงมีวรรณะเชนนี้ เพราะ
บุญนั้น ดิฉันจึงมีวรรณะเชนนี้ เพราะบุญนั้น ผลนี้จึงสําเร็จแกดิฉัน อนึ่ง โภคะทุกอยางท่ีนารักจึง
เกิดแกดิฉัน เพราะบุญนั้น ดิฉันจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางนี้ เพราะวรรณะของดิฉันจึงสวางไสวไป
ทุกทิศ” 

เม่ือพระมหาโมคคัลลานะถามตอไปอีก นางเทพธิดานั้นจึงตอบคําถาม
เกี่ยวกับผลของทานท่ีตนไดทําไวอีกวา 

“ในชาติกอน ดิฉันเปนมนุษยอยูในมนุษยโลก เปนบุตรสะใภในตระกูลคน
ทุศีล ซ่ึงเปนตระกูลท่ีมีแมผัวพอผัวไมมีศรัทธา เปนคนตระหนี่ ดิฉันถึงพรอมดวยศรัทธาและศีล 
ยินดีในการแจกทานตลอดกาล ไดถวายขนมเบ้ืองแกสมณะซ่ึงกําลังเท่ียวบิณฑบาตอยู จุติจากมนุษย
นั้นแลวจึงไดมาเกิดบนสวรรค เปนพวกเดียวกันกับเทพเจาช้ันดาวดึงส เพราะบุญกรรมนั้น จึงมี
วรรณะงามเชนนี้ ฯลฯ และรัศมีสวางไสวไปท่ัวทุกทิศ เพราะบุญกรรมนั้น” 

กรีสุดา เฑียรทอง (2524: 25) สรุปวา อานิสงสของทานมีหลายระดับไดแก 
ระดับตน คือผลท่ีเห็นไดในปจจุบัน ไดแก เกียรติยศช่ือเสียง ระดับกลางคือผลท่ีเห็นไดในอนาคต 
คือ การเกิดในสวรรค และเพ่ืออุทิศสวนกุศลใหแกผูลวงลับ สวนอานิสงสระดับสูง คือการตรัสรู 
หรือการพัฒนาจิตใจใหสูงจนถึงระดับบรรลุนิพพาน 

จากขอความดังกลาวจะเห็นไดวา การใหทานนั้นจัดเปนบุญท่ีสําคัญ มี
อานิสงสมากมายท้ังในโลกนี้และโลกหนา อยางต่ําท่ีสุดคือไดเกียรติยศช่ือเสียงและมีความสุขใน
ปจจุบัน สูงขึ้นไปก็ไดไปเกิดในสวรรค สูงท่ีสุดคือ การไดบรรลุพระนิพพานอันเปนบุญสูงสุดใน
พระพุทธศาสนา 

5)  องคประกอบ 3 ประการของการทําทาน 
(1)  องคประกอบขอ 1 “วัตถุทานท่ีใหตองบริสุทธ์ิ” 
วัตถุทานท่ีให ไดแก ส่ิงของทรัพยสมบัติท่ีตนไดสละใหเปนทานนั้นเอง 

จะตองเปนของท่ีบริสุทธ์ิ ท่ีจะเปนของบริสุทธ์ิไดจะตองเปนส่ิงของท่ีตนไดแสวงหาดวยความ
บริสุทธ์ิในการประกอบอาชีพ ไมใชของท่ีไดมาเพราะการเบียดเบียนผูอ่ืน เชน ไดมาโดยทุจริต ลัก
ทรัพย ยักยอก ฉอโกง ปลนทรัพย ชิงทรัพย ฯลฯ 

วัตถุทานท่ีบริสุทธ์ิเพราะการแสวงหาไดมาโดยชอบธรรมดังกลาว ไมได
จํากัดวาจะเปนของดีหรือเลว ไมจํากัดวาเปนของมากหรือนอย นอยคาหรือมากคา จะเปนของดีเลว
ประณีต มากหรือนอยไมสําคัญ ความสําคัญขึ้นอยูกับเจตนาในการใหทานนั้น ตามกําลังทรัพยและ
กําลังศรัทธาท่ีตนมีอยู 
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(2)  องคประกอบขอ 2 “เจตนาในการใหทานตองบริสุทธ์ิ” 
การใหทานนั้น โดยมีจุดมุงหมายท่ีแทจริงก็เพ่ือเปนการขจัดความโลภ 

ความตระหนี่เหนียวแนน ความหวงแหนหลงใหลในทรัพยสมบัติของตนอันเปนกิเลสหยาบ คือ 
“โลภกิเลส” และเพ่ือเปนการสงเคราะหผูอ่ืนใหไดรับความสุขดวยเมตตาธรรมของตนอันเปน
บันไดกาวแรกในการเจริญเมตตาพรหมวิหารธรรมในพรหมวิหาร 4 ใหเกิดขึ้น ถาไดใหทานดวย
เจตนาดังกลาวแลว เรียกวาเจตนาในการทําทานบริสุทธ์ิ แตวาเจตนาท่ีบริสุทธ์ินั้น ถาจะบริสุทธ์ิจริง
จะตองสมบูรณพรอมกัน 3 ระยะ คือ  

1. ระยะกอนท่ีจะใหทาน กอนท่ีจะใหทานก็มีจิตโสมนัสราเริง เบิกบาน
ยินดีท่ีจะใหทาน เพ่ือสงเคราะหผูอ่ืนใหไดรับความสุขเพราะทรัพยส่ิงของของตน 

2. ระยะท่ีกําลังลงมือใหทาน ระยะท่ีกําลังลงมือทําทานอยูนั้นเองก็ทําจิต
โสมนัส ราเริง ยินดีและเบิกบาน ในทานท่ีตนกําลังใหผูอ่ืน 

3. ระยะหลังจากท่ีไดใหทานไปอ่ืนครั้นเม่ือไดใหทานไปแลวเสร็จ หลัง 
จากนั้นก็ดี นานมาก็ดี เม่ือหวนคิดถึงทานท่ีตนไดกระทําไปแลวครั้งใด ก็มีจิตโสมนัสราเริงเบิกบาน
ยินดีในทานนั้นๆ 

เจตนาท่ีบริสุทธ์ิในการทําทานนั้น อยูท่ีจิตโสมนัสราเริงเบิกบาน ยินดีใน
ทานท่ีทํานั้นเปนสําคัญ และเนื่องจากเมตตาจิตท่ีมุงสงเคราะหผูอ่ืนใหพนความทุกขและใหไดรับ
ความสุขเพราะทานของตน นับวาเปนเจตนาท่ีบริสุทธ์ิในเบ้ืองตน แตเจตนาท่ีบริสุทธ์ิเพราะเหตุ
ดังกลาวมาแลวนี้จะทําใหยิ่งๆบริสุทธ์ิมากขึ้นไปอีก หากผูนั้นไดทําทานดวยวิปสสนาปญญา 
กลาวคือ ไมใชทําทานอยางเดียว แตทําทานพรอมกับมีวิปสสนาปญญา โดยใครครวญถึงวัตถุทานท่ี
ใหทานนั้นวา อันบรรดาทรัพยสินของท้ังปวงท่ีชาวโลกนิยมยกยองหวงแหนเปนสมบัติกันดวย
ความโลภนั้น แทท่ีจริงแลวก็เปนเพียงวัตถุธาตุประจําโลกเปนสมบัติกลาง ไมใชของผูใดโดยเฉพาะ 
เปนของท่ีมีมาตั้งแตกอนเราเกิดขึ้นมา และไมวาจะเกิดขึ้นมาหรือไมก็ตาม วัตถุธาตุดังกลาวก็มีอยู
เชนนั้น และไดผานการเปนเจาของของผูอ่ืนมาแลวหลายช่ัวคน ซ่ึงทานแตกอนนั้นตางก็ลมหายตาย
จากไปท้ังส้ิน ไมสามารถนําวัตถุธาตุดังกลาวนี้ติดตัวไปไดเลย จนในท่ีสุดก็ตกทอดมาถึงเรา ใหเรา
ไดกินไดใชยึดถือเปนช่ัวคราว แลวก็ตกทอดสืบเนื่องเปนของคนอ่ืนๆตอๆไปเชนนี้ แมเราเองก็ไม
สามารถจะนําติดตัวเอาไปได จึงนับวาเปนเพียงสมบัติผลัดกันชมเทานั้น  

เม่ือเจตนาในการใหทานบริสุทธ์ิผุดผองดีพรอมท้ัง 3 ระยะ ดังกลาว
มาแลว ท้ังยังประกอบไปดวยวิปสสนาปญญาดังกลาวมาแลวดวย เจตนานั้นยอมบริสุทธ์ิอยางยิ่ง 
ทานท่ีไดทําไปนั้นยอมมีผลมาก ไดบุญมาก หากวัตถุทานท่ีไดทําเปนของท่ีบริ สุทธ์ิตาม
องคประกอบขอ 1 ก็ยอมทําใหไดบุญมากยิ่งๆขึ้นไปอีก วัตถุทานจะมากหรือนอย เปนของเลวหรือ
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ประณีตไมสําคัญ เม่ือเราไดใหทานไปตามกําลังทรัพยท่ีเรามีอยูยอมใชได แตก็มีขออันควรระวังอยู
คือ การทําทานนั้น อยาไดเบียดเบียนตนเอง เชนมีนอย แตฝนทํามากๆ จนเกินกําลังของตนท่ีจะให
ได เม่ือไดทําไปแลวตนเองและสามีภริยารวมท้ังบุตรตองลําบาก ขาดแคลน และไมมีจะกินจะใช 
เชนนี้ยอมทําใหจิตเศราหมอง เจตนานั้นยอมไมบริสุทธ์ิ ทานท่ีไดทําไปแลว แมวัตถุทานจะมาก
หรือทํามากก็ยอมไดบุญนอย  

(3)  องคประกอบขอ 3 “เนื้อนาบุญตองบริสุทธ์ิ” 
คําวา “เนื้อนาบุญ” ในท่ีนี้ไดแก บุคคลผูรับการทําทานของผูทําทาน

นั่นเอง นับเปนองคประกอบขอท่ีสําคัญท่ีสุด แมวาองคประกอบในการทําทานในขอ 1 และ 2 จะ
งามบริสุทธ์ิครบถวนดีแลว กลาวคือวัตถุทําทานนั้นเปนของท่ีแสวงหาไดมาดวยความบริสุทธ์ิ 
เจตนาในการทําทานก็งามบริสุทธ์ิพรอมท้ัง 3 ระยะ แตตัวผูรับทานเปนคนท่ีไมดี ไมใชผูเปนเนื้อนา
บุญท่ีบริสุทธ์ิ เปนเนื้อนาบุญท่ีเลว ทานท่ีทําไปนั้นก็ไมผลิดอกออกผล เปรียบเหมือนการหวาน
เมล็ดเปลือกลงในพ้ืนนา 1 กํามือ แมเมล็ดขาวนั้นจะเปนพันธุดีท่ีพรอมจะงอกงาม (วัตถุทาน
บริสุทธ์ิ) และผูหวานคือกสิกรก็มีเจตนาจะหวาน เพ่ือทํานาใหเกิดผลิตผลเปนอาชีพ (เจตนา
บริสุทธ์ิ) แตหากท่ีนานั้นเปนท่ีท่ีไมเสมอกัน เมล็ดขาวท่ีหวานลงไปก็งอกเงยไมเสมอกัน โดยเมล็ด
ท่ีตกลงบนพ้ืนนาในท่ีเปนดินดี ปุยดี มีน้ําอุดมดี ก็จะงอกเงยมีผลิตผลท่ีมบูรณ สวนเมล็ดท่ีไปตกบน
พ้ืนนาท่ีแหงแลง มีแตกรวดกับทรายและขาดน้ํา ก็จะเห่ียวแหงหรือเฉาตายไป หรือไมงอกเงย
เสียเลย ฉะนั้นในการทําทาน ตัวบุคคลผูรับของท่ีเราใหทานจึงเปนเง่ือนไขท่ีสําคัญท่ีสุด เราผูทํา
ทานจะไดบุญมากหรือนอยขึ้นอยูกับคนพวกนี้ คนท่ีรับการใหทานนั้น หากเปนผูท่ีมีศีลมีธรรมสูง ก็
ยอมเปนเนื้อนาบุญท่ีดี ทานท่ีเราไดทําไปแลวก็เกิดผลบุญมาก หากผูรับการใหทานเปนผูไมมีศีลไม
มีธรรม ผลของทานก็ไมเกิดขึ้น คือไดบุญนอย 

2.4.1.2  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรักษาศีล (สีลมัย) 
1)  ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับศีล 
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 (2525: 771) ไดใหความ 

หมายของศีลไววา “ขอบัญญัติท่ีกําหนดทางปฏิบัติกายและวาจาทางพุทธศาสนาเชน ศีล 5 ศีล 8” 
พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท (พระธรรมปฎก(ประยุทธ ปยุตฺ

โต), 2538: 292) ไดใหความหมายของคําวาศีลไววา “ความประพฤติดีทางกายและวาจา, การรักษา
กายและวาจาใหเรียบรอย, ขอปฏิบัติสําหรับควบคุมกายและวาจาใหตั้งอยูในความดีงาม, การรักษา
ปกติตามระเบียบวินัย, ปกติมารยาทท่ีสะอาดปราศจากโทษ, ขอปฏิบัติในการเวนจากความช่ัว, ขอ
ปฏิบัติในการฝกหัดกายและวาจาใหดียิ่งขึ้น, ความสุจริตทางกายวาจาและอาชีพ”  
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จรูญศรี ล่ิมสัจจา (2528: 48) กลาววา ศีลเปนระบบการควบคุมชีวิตดานนอก
เกี่ยวของการแสดงออกทางกาย วาจา และการประกอบอาชีพ ศีลเปนสวนหนึ่งของมรรค 8 คือ เปน
การรวมองคมรรค ขอสัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชีวะ เขาดวยกัน นอกจากนี้ ศีลยังเปน
ภาคปฏิบัติขั้นตนสําหรับการฝกตนเอง ซ่ึงเปนหนึ่งในไตรสิกขา อันไดแก ศีล สมาธิ และปญญา 
สามขั้นตอนในการประพฤติธรรมอันเปนแนวทางไปสูความพนทุกข มีความสวาง สะอาด และสงบ
ขึ้นไปในชีวิตของตน และไดใหความหมายของศีล 5 วา ศีล 5 หรือสิกขาบท 5 แปลวา ขอสําเหนียก 
หรือขอฝกหัดความประพฤติ 5 อยาง สาระของศีลอยูท่ีเจตนา ไดแกการไมคิดลวงละเมิด คําวา
ละเมิดแงหนึ่งก็คือ ละเมิดระเบียบ ละเมิดกฎเกณฑ บทบัญญัติ ละเมิดวินัยท่ีวางกันไว อีกแงหนึ่งคือ 
ละเมิดตอผูอ่ืน หมายถึง เจตนาท่ีจะเบียดเบียนผูอ่ืนนั้นเอง ศีลจึงหมายถึง การไมเจตนาละเมิด
ระเบียบวินัย หรือการไมเจตนาลวงเกินเบียดเบียนผูอ่ืน หรือการสํารวมระวังคอยปดกั้น ไมใหความ
ช่ัวเกิดขึ้นนั่นเองเปนศีล และถามองใหลึกท่ีสุด สภาพจิตของผูไมคิดจะละเมิด ไมคิดเบียดเบียน 

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (2552: 
23) ไดกลาววา ศีล นั้นแปลวาปกติ คือส่ิงหรือกติกาท่ีบุคคลจะตองระวังรักษาตามเพศและฐานะ ศีล
นั้นมีหลายระดับ คือ ศีล 5 ศีล 8 ศีล 10 และศีล 227 และในบรรดาศีลชนิดเดียวกันก็ยังจัดแยก
ออกเปนระดับธรรมดา มัชฌิมศีล (ศีลระดับกลาง) และอธิศีล (ศีลอยางสูง, ศีลอยางอุกฤษฎ) 

กลาวโดยสรุป ศีล หมายถึง เจตนาเปนเครื่องงดเวนจากโทษมีการฆาสัตวตัด
ชีวิต เปนตน ความประพฤติดีทางกายและวาจา ความสํารวมระวังมิใหเกิดโทษทางกายและวาจา 
หรือระบบท่ีควบคุมความประพฤติของคนทางกายและวาจาใหอยูในกรอบ ระเบียบวินัย กฎหมาย 
หรือส่ิงท่ีสังคมกําหนด 

2)  ระดับของศีล 
พระธรรมปฎก (ประยุทธ ปยุตฺโต) (2538: 430) ไดจําแนกระดับศีลไว 2 ระ- 

ดับ คือ 
1. ระดับท่ัวไป ไดแก ระดับธรรม หรือระดับท่ียังเปนธรรม คือ เปนขอ 

แนะนําส่ังสอนหรือหลักความประพฤติท่ีแสดงและบัญญัติไปตามกฎธรรมดาแหงความดีและความ
ช่ัว ท่ีเรียกวา กฎแหงกรรม ผูทําดีทําช่ัว หรือรักษาศีลละเมิดศีล ยอมไดรับผลดีผลช่ัวเองตาม
ธรรมดาของเหตุปจจัย หรือตามกฎแหงกรรมนั้น 

2. ระดับเฉพาะ ไดแก ระดับวินัย หรือระดับท่ีเปนวินัย คือเปนแบบแผนขอ 
บังคับท่ีบัญญัติคือ วางหรือกําหนดขึ้นไว เปนทํานองประมวลกฎหมาย สําหรับกํากับความ
ประพฤติของสมาชิกในหมูชนหรือชุมชนหนึ่ง โดยสอดคลองกับความมุงหมายของหมูคณะหรือ
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ชุมชนนั้นโดยเฉพาะ ผูละเมิดบทบัญญัติแหงศีลประเภทวินัยนี้มีความผิดตามอาญาของหมู ซอนเขา
มาอีกขั้นหนึ่ง เพ่ิมจากอกุศลเจตนาท่ีจะไดรับผลตามกฎแหงกรรมของธรรมชาต ิ

จากขอความขางตนอาจกลาวไดวา ศีลมีหลายระดับ มีท้ังระดับท่ีเปนคําสอน
ใหคนปฏิบัติตาม และระดับท่ีเปนขอบังคับหรือกฎหมาย ท่ีใครฝาฝนจะตองไดรับโทษตามท่ีสังคม
นั้นๆ กําหนด 

3)  ประเภทของศีล 
ในพระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค พระพุทธองคทรงจําแนกศีลไว 

3 ประเภท โดยสรุปมีดังนี้คือ 
1. จุลศีล (ศีลระดับเล็กนอยหรือศีลเบ้ืองตน) ไดแก การงดเวนจากการฆา, 

การลัก, การเสพเมถุน, การพูดเท็จ, พูดคําหยาบ, พูดเพอเจอ, การพรากหรือทําลายพืชคาม, การ
บริโภคในเวลาวิกาล, การฟอนรําขับรองประโคมดนตรี, การประดับตกแตงรางกาย, การนั่งนอน
บนท่ีนั่งท่ีนอนอันสูงใหญ, การรับเงินทอง, การรับของอันไมสมควรอยางอ่ืน คือ ขาวดิบ เนื้อดิบ 
สตรี ทาสี แพะ แกะ ไก สุกร ชาง โค มา ลา ไรนา ท่ีดิน การเปนทูตและรับใชคฤหัสถ การซ้ือขาย 
การโกงผูอ่ืน การรับสินบน การลอลวง การตลบตะแลง การตัด การจองจํา การตีชิง การปลน และ
การกรรโชก 

2. มัชฌิมศีล (ศีลระดับกลาง) สวนใหญจะคลายจุลศีล ไดแก การงดเวนจาก
การพรากพืชคาม, การบริโภคของสะสม, การดูการละเลน, การเลนการพนัน, การนั่งนอนบนท่ีนั่งท่ี
นอนอันสูงใหญ, การประดับตกแตงรางกาย, การพูดเรื่องติรัจฉานกถา (เชนพูดเรือ่ง พระราชา เรื่อง
โจร เรื่องกองทัพ เรื่องความเจริญหรือความเส่ือมของบานเมือง เปนตน), การพูดยกตนขมทาน, การ
เปนทูตและการรับใชคฤหัสถ และการพูดหลอกลวงหรือเลียบเคียงเพ่ือแสวงหาลาภ 

3. มหาศีล (ศีลระดับใหญหรือศีลระดับสูง) ไดแก การงดเวนจากการเล้ียงชีพ
ดวยติรัจฉานวิชาท้ังหมด เชน เปนโหรทํานายฝนหรือทํานายลักษณะ เสกเปาหรือเติมน้ํามันบูชาไฟ 
ดูทําเลบานหรือลักษณะบาน เปนหมอผี ทํานายโชคลาง ทําเสนห ทรงเจา บวงสรวง ทําขวัญ ปรุงยา 
ทําน้ํามัน เปนตน 

สวนพุทธทาสภิกขุ (2534: 191) ไดสรุปประเภทของศีลไวหลายชนิดซ่ึงพอ
ประมวลมาไดดังนี ้

ศีล 1 จัดตามลักษณะหรืออาการ ไดแก ศีลมีปรกติภาพเปนลักษณะ 
ศีล 2 ไดแก จาริตตศีล ศีลท่ีทรงบัญญัติวาตองประพฤติ และวาริตตศีล ศีลท่ี

ทรงบัญญัติเปนขอหามไมใหประพฤต ิ
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ศีล 2 ไดแก พรหมจริยกศีล ศีลอันเปนหลักสําคัญเบ้ืองตนแหงการประพฤติ
พรหมจรรย และอาภิสมาจาริกาศีล ศีลเปนเครื่องประพฤติละเอียดประณีตขึ้นไปอีก 

ศีล 2 ไดแก นิสสิตศีล ศีลท่ีตัณหาและทิฏฐิเขาไปอาศัยแลว และอนิสสิตศีล 
คือโลกุตตรศีลหรือโลกิยศีล ซ่ึงตรงขามกับนิสสิตศีล  

ศีล 2 ไดแก กาลปริยันตศีล ศีลท่ีประพฤติจํากัดเวลา อาปาณโกฏิกศีล ศีลท่ี
ประพฤติโดยไมจํากัดเวลา รักษาจนถึงลมหายใจครั้งสุดทาย 

ศีล 2 ไดแก สปริยันตศีล ศีลท่ีสมาทานแลวขาดทําลายลง เพราะเหตุผูรักษา
เห็นแก ลาภ ยศ ญาติ อวัยวะ และชีวิต และอปริยันตศีล ศีลท่ีไมแตกทําลาย แมจะเสียชีวิตก็ยอม 

ศีล 2 ไดแก โลกิยศีล ศีลของปุถุชน และโลกตุตรศีล ศีลของพระอริยเจา 
ศีล 3 ไดแก ศีลเลว ศีลพอปานกลาง และศีลประณีต 
ศีล 3 ไดแก ศีลท่ีรักษาปรารภตนเอง ศีลท่ีรักษาปรารภโลก และศีลท่ีรักษา

ปรารภธรรม 
ศีล 3 ไดแก ศีลท่ีถูกกิเลสลูบคลํา ศีลท่ีไมถูกกิเลสลูบคลํา และศีลท่ีสงบรํางับ

แลว 
ศีล 3 ไดแก ศีลท่ีหมดจดสะอาด ศีลท่ีเศราหมอง และศีลท่ียังลังเล 
ศีล 3 ไดแก ศีลของพระเสขะ ศีลของพระอเสขะ และศีลไมใชของพระเสขะ

และอเสขะ 
พระธรรมปฎก (ประยุทธ ปยุตฺโต) (2538: 293) ไดสรุปศีลไว 6 ประเภท ดัง 

ตอไปนี้คือ 
1. ศีล 5 สําหรับทุกคน คือ 1) เวนจากทําลายชีวิต 2) เวนจากถือเอาของท่ีเขา

มิไดให 3) เวนจากประพฤติผิดในกาม 4) เวนจากการพูดเท็จ 5) เวนจากของเมา คือ สุราเมรัยอันเปน
ท่ีตั้งแหงความประมาท 

2. ศีล 8 สําหรับฝกตนใหยิ่งขึ้นไปโดยรักษาในบางโอกาส หรือมีศรัทธาจะ
รักษาประจําก็ได เชน แมชีมักรักษาประจํา หัวขอเหมือนศีล 5 แตเปล่ียนขอ 3 และเติมขอ 6-7-8 คือ 
3) เวนจากประพฤติผิดพรหมจรรย คือ เวนจากการรวมประเวณี 6) เวนจากการบริโภคอาหารใน
เวลาวิกาล คือเท่ียงไปแลว 7) เวนจากฟอนรํา ขับรอง บรรเลงดนตรี ดูการเลนอันเปนขาศึกตอ
พรหมจรรย การทัดทรงดอกไม ของหอม และเครื่องลูบไลซ่ึงใชเปนเครื่องประดับตกแตง 8) เวน
จากท่ีนอนอันสูงใหญหรูหราฟุมเฟอย 



35 

3. ศีล 10 สําหรับสามเณร แตผูใดศรัทธาจะรักษาก็ได หัวขอเหมือน ศีล 8 แต
แยกขอ 7 เปน 2 ขอ เล่ือนขอ 8 เปนขอ 9 และเติมขอ 10 คือ 7) เวนจากฟอนรํา ขับรอง ฯลฯ 8) เวน
จากทัดทรงดอกไม 9) เวนจากท่ีนอนอันสูงใหญ ฯลฯ 10) เวนจากรับทองและเงิน 

4. ศีล 227 ศีลสําหรับพระภิกษุ มีในภิกขุปาฏิโมกข 
5. ศีล 311 ศีลสําหรับพระภิกษุณี มีในภิกขุณีปาฏิโมกข 
6. ศีลอุโบสถ คือ ศีล 8 ท่ีสมาทานรักษาพิเศษในวันอุโบสถ 
จากขอความขางตน เม่ือกลาวโดยสรุป ศีลจึงมีหลายประเภทตามลักษณะ

อาการของการจัดกลุมตางๆ เชน จุลศีล มัชฌิมศีล และมหาศีล หรือโลกิยศีลและโลกุตตรศีล เปน
ตน แตถาจะกลาวถึงศีลท่ีพบกันโดยมาก มี 5 ปะเภท ดังนี้คือ 

ศีล 5   สําหรับประชาชนท่ัวไป 
ศีล 8 หรือศีลอุโบสถ สําหรับผูท่ีเปนอุบาสกอุบาสิกาท่ีมีธรรมสูงขึ้น 
ศีล 10    สําหรับสามเณรและสามเณร ี
ศีล 227    สําหรับภิกษุสงฆ 
ศีล 311   สําหรับภิกษุณีสงฆ 
4)  อานิสงสของศีล 
การรักษาศีลหรือการปฏิบัติตามหลักการของศีล จัดวาเปนการทําบุญอยาง

หนึ่งในพุทธศาสนา เรียกวา สีลมัย บุญท่ีสําเร็จจากการรักษาศีล ยอมใหอานิสงสแกผูรักษา ปฏิบัติ
หลายประการ ดังมีผูกลาวไวดังนี ้

นักปราชญไทยสมัยโบราณ ไดกลาวถึงอานิสงสของศีลโดยไดแตงเปนคาถา
ไวตอนทายของการใหศีล สําหรับใหพระภิกษุสามเณรผูใหศีลกลาวบอกแกประชาชนผูรับศีล ดังนี ้

สีเลน สุคตึ ยนฺต ิ  สีเลน โภคสมฺปทา 
สีเลน นิพฺพุติ ยนฺต ิ  ตสฺมา สีลํ วิโสธเย 
แปลวา “สัตวท้ังหลายจะไปสูสุคติ (โลกสวรรค) ไดดวยศีล จะมีโภคทรัพย

สมบูรณไดดวยศีล สัตวท้ังหลายจะบรรลุนิพพานดวยศีล เพราะฉะนั้นบัณฑิตพึงรักษาศีล (ของตน) 
ใหหมดจด” 

ในปกรณวิเสสวิสุทธิมรรค  ไดกลาวถึงอานิสงสของศีลไววา ศีล มีอันไดรับ
คุณเปนอเนกมีความไมตองเดือดรอนเปนตนอานิสงส สมดังคําท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา 
“ดูกรอานนท ก็แลศีลเปนกุศล มีความไมตองเดือดรอนใจเปนอานิสงส” 

ในพระไตรปฎก อังคุตตรนิกาย ปญจกนิบาต พระพุทธองคไดตรัสถึง
อานิสงสของผูมีศีลไววา 
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1. ยอมไดโภคทรัพยสมบัติมาก 
2. กิติศัพทอันงามยอมขจรขจายไป 
3. เปนผูอาจหาญในท่ีชุมชน 
4. เวลาใกลตาย ก็มีสติไมหลงลืม 
5. ตายไปแลวยอมไปสูสุคติโลกสวรรค 
จากขอความขางตน พอสรุปไดวา ผูรักษาศีลยอมไดรับอานิสงสตางๆ เชน 

เม่ืออยูบนโลกนี้ยอมมีความสุข มีโภคทรัพย มีเกียรติยศช่ือเสียง ไมมีความหวาดระแวง นาเช่ือถือ มี
สติสัมปชัญญะ เม่ือตายไปยอมไปสูสวรรค อยางนอยท่ีสุดไมเดือดรอนใจเพราะกรรมของตน และ
ถารักษาศีลขั้นสูงสุดโดยไมดางพรอย ยอมเปนปจจัยใหบรรลุถึงพระนิพพานอันเปนบุญสูงสุดใน
พุทธศาสนาได 

5)  โทษของคนทุศีล 
คนทุศีล หรือคนท่ีประพฤติฝาฝนขอหามของศีล อันเปนการกระทําท่ีช่ัว 

ยอมไดนับโทษคือผลช่ัวตอบแทน ในพระสุตตันตปฎก อังคุตตรนิกาย ปญจนิบาต พระพุทธองคได
ตรัสถึงโทษของคนทุศีล 5 ประการ โดยสรุปดังนี้ 

1. ทําใหเส่ือมจากโภคทรัพย 
2. กิติศัพทช่ัวยอมฟุงไป 
3. เขาท่ีประชุมยอมเปนผูเกอเขิน 
4. ยอมหลงตาย (ขณะใกลตายไมมีสติสัมปชัญญะ) 
5. เม่ือตายไปยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต และนรก 
จะเห็นไดวาคนทุศีล หรือคนท่ีฝาฝนกฎระเบียบของสังคมนั้น ไดช่ือวาเปน

คนบาป ยอมไดรับผลของบาปท่ีตนทําไว ท้ังในชาตินี้และชาติหนา 
2.4.1.3  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเจริญภาวนา (ภาวนามัย) 

1)  ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับภาวนา 
พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม (พระราชวรมุนี (ประยุทธ ปยุตฺ

โต)) (2528: 81) ไดใหความหมายของ “ภาวนา” ไววาหมายถึง การเจริญ, การทําใหเกิดขึ้นมีขึ้น, 
การฝกอบรมจติใจ ซ่ึงประกอบดวย 2 ประเภทคือ 1. สมถภาวนา หมายถึง การฝกอบรมจิตใหเกิด
ความสงบ, การฝกสมาธิ 2. วิปสสนาภาวนา หมายถึง การฝกอบรมปญญาใหเกิดความรูแจงตามเปน
จริง, การเจริญปญญา 

พุทธทาสภิกขุ (2551: 25) ไดใหความหมายของ “ภาวนา” ไววา การภาวนา
แยกออกเปน 2 อยาง คือ 1. ภาวนาอยางสมาธิ เรียกวา สมาธิภาวนา 2. ภาวนาอยางปญญา เรียกวา 
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วิปสสนาปญญา คําวา สมาธิ หมายถึง การทําจิตใหพรอมท่ีจะใชไปในการทําลายตัวกู ของกู สวน 
คําวา วิปสสนาภาวนา หมายถึง การใชจิตท่ีพรอมแลวนั้น ทําลายส่ิงท่ีเรียกวาตัวกูของก ูดังนั้นมันจึง
เนื่องกัน  

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (2552: 
27) ไดกลาวไววา การเจริญภาวนา นั้นเปนการสรางบุญบารมีท่ีสูงท่ีสุด และยิ่งใหญท่ีสุดในพุทธ
ศาสนา จัดวาเปนแกนแทและสูงกวาฝายศีลมากนัก การเจริญภาวนานั้นมี 2 ปะเภท คือ สมถภาวนา 
(การทําสมาธิ) และวิปสสนาภาวนา (การเจริญภาวนา) 

กลาวโดยสรุปคือ ภาวนา คือ การฝกอบรมจิตใจ ซ่ึงเปนการสรางบุญบารมีท่ี
สูงท่ีสุดในพุทธศาสนา โดยแบงออกเปน 2 ประเภทคือ สมถภาวนา (การทําสมาธิ) และวิปสสนา
ภาวนา (การเจริญภาวนา) 

2)  สมถภาวนา (การทําสมาธิ)  
สมภภาวนาไดแก การทําจิตใจใหเปนสมาธิ หรือเปนฌาน ซ่ึงก็คือ การทําให

จิตตั้งม่ันอยูในอารมณเดียว ไมฟุงซานแสสายไปยังอารมณอ่ืนๆ วิธีภาวนานั้นมีมากมายหลายรอย
ชนิด ซ่ึงพระพุทธองคทรงบัญญัติแบบอยางไว 40 ประการ เรียกกันวา “กรรมฐาน 40” ผูใดจะเลือก
วิธีใดก็ตามแตสมัครใจ ท้ังนี้ยอมสุดแลวแตอุปนิสัยและวาสนาบารมีท่ีไดเคยสรางสมอบรมมาแต
อดีตชาต ิเม่ือสรางสมอบรมมาในกรรมฐานกองใด จิตมักจะนอมชอบกรรมฐานกองนั้นมากกวา
กองอ่ืนๆ และการเจริญภาวนาก็กาวหนารวดเร็วและงาย แตไมวาจะเลือกปฏิบัติวิธีใดก็ตาม จําเปน
อยางยิ่งท่ีจะตองรักษาศีลใหครบถวนบริบูรณตามเพศของตนเองเสียกอน คือ หากเปนฆราวาสก็
ตองรักษาศีล 5 เปนอยางนอย หากเปนสามเณรก็ตองรักษาศีล 10 หากเปนพระก็ตองรักษาศีลปาฏิ
โมกข 227 ขอใหบริบูรณไมใหขาดและดางพรอย จึงสามารถทําจิตใหเปนญาณได หากศีลไมม่ันคง
ยอมเจริญญาณใหเกิดขึ้นไดโดยยาก เพราะศีลยอมเปนบาทฐาน (เปนกําลัง) ใหเกิดสมาธิขึ้น 
อานิสงสของสมาธินั้นมากกวาการรักษาศีลอยางเทียบกันไมได ซ่ึงพระพุทธองคไดตรัสวา “แมจะ
ไดอุปสมบทเปนภิกษุสงฆรักษาศีล 227 ขอ ไมเคยขาดไมเคยดางพรอยมานานถึง 100 ป ก็ยังไดบุญ
กุศลนอยกวาผูท่ีทําสมาธิเพียงใหจิตสงบนานเพียงช่ัวไกกระพือปก ชางกระดิกหู” คําวา “จิตสงบ”  
ในท่ีนี้หมายถึง จิตท่ีเปนอารมณเดียวเพียงช่ัววูบท่ีพระทานเรียกวา “ขณิกสมาธิ” คือ สมาธิ
เล็กๆนอยๆ สมาธิแบบเด็กๆท่ีเพ่ิงหัดตั้งไข คือหัดยืนแลวก็ลมลง แลวก็ ลุกขึ้นยืนใหม ซ่ึงเปน
อารมณจิตท่ีไมตั้งม่ัน สงบวูบลงเล็กนอยแลวรักษาไวไมได  

การทําสมาธิเปนการสรางบุญกุศลท่ียิ่งใหญ ลงทุนนอยท่ีสุดเพราะไมไดเสีย
เงินเสียทอง ไมไดเหนื่อยยากตองแบกหามแตอยางใด เพียงแตคอยระวังรักษาสติ  คุมครองจิตมิให
แสสายไปสูอารมณอ่ืนๆ โดยใหตั้งม่ันอยูในอารมณเดียวเทานั้น  อยางไรก็ดี การเจิญสมถภาวนา 
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หรือสมาธินั้น แมจะไดอานิสงสมากมายมหาศาลอยางไร ก็ยังไมใชบุญกุศลท่ีสูงสุดในพุทธศาสนา 
หากจะเปรียบกับตนไมก็เปนเพียงเนื้อไมเทานั้น การเจริญวิปสสนา (การเจริญปญญา) จึงจะเปนการ
สรางบุญกุศลท่ีสูงสุดในพุทธศาสนา หากจะเปรียบก็เปนแกนไมโดยแท 

3)  วิปสสนาภาวนา (การเจริญปญญา) 
เม่ือจิตของผูบําเพ็ญตั้งม่ันในสมาธิจนมีกําลังดีแลว เชนอยูในระดับญาณ

ตางๆซ่ึงเปนญาณระดับใดก็ได จิตของผูบําเพ็ญเพียรยอมมีกําลังและอยูสภาพท่ีนุมนวล ควรแกการ
เจริญวิปสสนาตอไปได อารมณของวิปสสนานั้นแตกตางไปจากอารมณของสมาธิ เพราะสมาธินั้น
มุงใหจิตตั้งม่ันอยูในอารมณใดอารมณหนึ่งแตอารมณเดียว โดยแนนิ่งอยูเชนนั้น แตวิปสสนาไมใช
ใหจิตตั้งม่ันอยูในอารมณเดียวแนนิ่งอยูเชนนั้น แตเปนจิตท่ีใครครวญหาเหตุและผลในสภาวะธรรม
ท้ังหลาย และส่ิงท่ีเปนอารมณของวิปสสนานั้น  มีแตเพียงอยางเดียวคือ “ขันธ 5” ซ่ึงนิยมเรียกวา 
รูป-นาม โดยมีรูป 1 สวน นามนั้นมี 4 สวน คือ เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ ขันธ 5 ดังกลาว
เปนเพียงอุปทานขันธ เพราะแทจริงแลวเปนแตเพียงสังขารธรรมท่ีเกิดขึ้นเนื่องจากการปรุงแตง แต
เพราะอวิชชาคือความไมรูเทาสภาวะธรรมจึงทําใหเกิดความยึดม่ันดวยอํานาจอุปทานวาเปนตัวตน
และของตน การเจริญวิปสสนาก็โดยมีจิตพิจารณาจนรูแจงเห็นจริงวา อันสภาวะธรรมท้ังหลาย อัน
ไดแก ขันธ 5 นั้นลวนแตมีอาการเปนพระไตรลักษณ คือ เปนอนิจจัง ทุกขัง และอนัตตา 
 

2.4.2  ความหมายและแนวคิดเร่ืองความกตัญูกตเวท ี
2.4.2.1  ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับความกตัญูกตเวที 
ความกตัญูกตเวที เปนการกระทําความดีอยางหนึ่งท่ีพึงปรารถนาของทุกคน ผูท่ีมี

ความกตัญูกตเวทียอมจะทําตนเองใหมีความสุขและทําใหผูอ่ืนมีความสุขดวย นอกจากนี้ยังไดช่ือ
วาเปนบุคคลท่ีหาไดยาก คําวา “กตัญูกตเวที” ไดมีผูใหความหมายไวดังตอไปนี ้

ในพระสุตตันตปฎก อังคุตตรนิกาย ทุกขนบิาต ไดใหความหมายของคําวา “กตัญู
กตเวที” ไววา “บุคคลผูรูอุปการะท่ีทานทําแลวและตอบแทน” ซ่ึงจัดเปนบุคคลหาไดยากคูกับคําวา 
“บุพพการ”ี ซ่ึงหมายถึง “บุคคลผูทําอุปการะกอน” 

ในมังคลัตถทีปนีแปล เลม 4 (มหามกุฎราชวิทยาลัย, 2537: 113) ไดแปลความหมาย
ของกตัญูไววา “ความรูอุปการะอันผูใดผูหนึ่งทําแลว นอยหรือมากก็ตาม โดยระลึกถึงบอยๆ ช่ือ
วา กตัญุตา” และไดแปลความหมายของบุคคลหาไดยาก 2 ประเภท คือ บุพการี แปลวา “บุคคล
ผูทําอุปการะกอน” และกตัญูกตเวที แปลวา “บุคคลผูรูอุปการะอันบุพพการีนั้นทําแลว ทํา(ตอบ)
ในภายหลัง” 
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พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 (2525: 5) ไดใหความหมายของคําวา 
กตัญู ไววา “รูอุปการะท่ีทานทําให, (ผู)รูคุณทาน เปนคําคูกับ กตเวที” และไดใหความหมายของ
คําวา กตเวที วา “(ผู)สนองคุณทาน, เปนคําคูกันกับ กตัญู” 

พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม (พระราชวรมุนี (ประยุทธ ปยุตฺโต), 
2528: 2) ไดใหความหมายของคําวา กตัญูกตเวที ไววา “ผูรูอุปการะท่ีทานทําแลวและตอบแทน 
แยกออกเปน 2 สวนคือ กตัญู รูคุณทาน กตเวที ตอบแทนหรือสนองคุณทาน” 

จากความหมายตางๆ ขางตน พอจะสรุปไดวา ความกตัญูกตเวที หมายถึง ความรู
อุปการะท่ีผูอ่ืนทําใหท้ังแกตนเองและ/หรือแกสวนรวม และตอบแทนคุณผูนั้น 

2.4.2.2  ระดับของความกตัญูกตเวที 
พระธรรมปฎก (ประยุทธ ปยุตฺโต) (2538: 2) ไดแบงระดับของความกตัญูกตเวทีไว

ในหนังสือพจนานุกรมพุทธศาสน 2 ระดับ คือ 
1. กตัญูกตเวทีตอบุคคลผูมีคุณความดีหรืออุปการะตอตนเปนสวนตัว 
2. กตัญูกตเวทีตอบุคคลผูไดบําเพ็ญประโยชนหรือมีคุณความดีเกื้อกูลแกสวนรวม 

เชน ท่ีพระเจาปเสนทิโกศลทรงแสดงความกตัญูกตเวทีตอพระพุทธเจาโดยฐานท่ีไดทรงประกาศ
ธรรมยังหมูชนใหตั้งอยูในกุศลกัลยาณธรรม เปนตน 

2.4.2.3  ลักษณะของความกตัญูกตเวที 
ลักษณะของความกตัญูกตเวที สามารถท่ีจะทราบไดดวยการแสดงออกตอผูท่ีมี

พระคุณใน 2 ลักษณะดังนี้ 
1. ประกาศคุณทาน คือ การประกาศวาผูมีพระคุณของเราดีอยางไร เชน ถาผูมีพระ 

คุณเปนพอแม วิทย วิศทเวทย และ เสฐียรพงษ วรรณปก (2533: 36) กลาววา จะตองกลาวสรรเสริญ
ยกยองพอแมใหคนอ่ืนฟงวา ทานดีกับเราอยางไร ท่ีคนนิยมทํากันมาก คือ เขียนประวัติประกาศคุณ
พอแมในหนังสืองานศพ วิธีนี้แมใชไดแตไมใชวิธีท่ีดีท่ีสุด วิธีท่ีประกาศคุณพอแมท่ีดีท่ีสุดคือ 
ประกาศท่ีตัวเราเอง คนทุกคนเปนตัวแทนของพอแมตนท้ังนั้น เพราะเลือดเนื้อของตนเปนเลือดเนื้อ
เดยีวกับพอแม นิสัยใจคอและความประพฤติก็ไดรับการอบรมถายทอดมาจากทาน ฉะนั้น ความ
ประพฤติของตัวเราเองนี่แหละจะเปนตัวประกาศคุณทาน หรือประจานทานอยางโจงแจงท่ีสุด ไม
วาเราจะตั้งใจหรือไมก็ตาม 

2. ตอบแทนคุณทาน คือ เม่ือรูวาทานมีคุณหรือมีอุปการะ ตองตอบแทน เชน ถาผูมี
พระคุณเปนพอแม บุตรธิดาสามารถตอบแทนคุณไดดังนี้ (สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิร
ญาณวโนรส, 2519: 75)  

1. ทานไดเล้ียงมาแลว เล้ียงทานตอบ 
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2. ทํากิจของทาน 
3. ดํารงวงศสกุล 
4. ประพฤติตนใหเปนคนควรรับทรัพยมรดก 
5. เม่ือทานลวงลับไปแลว ทําบุญอุทิศทาน 
หรือถาทานผูมีพระคุณเปนครูหรืออาจารย ศิษยสามารถตอบแทนคุณไดดังนี ้
1. ดวยลุกขึ้นยืนรับ 
2. ดวยเขาไปยืนคอยรับใช 
3. ดวยเช่ือฟง 
4. ดวยอุปฏฐาก (บํารุง) 
5. ดวยเรียนศิลปวิทยาโดยเคารพ 
จากขอความขางตน สรุปไดวา ระดับของความกตัญูกตเวที มี 2 ระดับ คือ กตัญู

กตเวทีตอผูมีคุณแกตนโดยตรง และกตัญูกตเวทีตอผูมีคุณหรือผูทําประโยชนแกสวนรวม สวน
ลักษณะของความกตัญูกตเวที ก็คือ การรูคุณผูท่ีมีอุปการะแกตนหรือแกสวนรวม เม่ือรูแลวก็
ประกาศใหผูอ่ืนรับทราบ และตอบแทนทานดวยการใหวัตถุส่ิงของ ดวยการชวยเหลือดวยกําลังและ
ดวยความเคารพ 

2.4.2.4  อานิสงสของความกตัญูกตเวที 
การรูจักคุณผูอ่ืนและรูจักตอบแทนคุณ ชาวพุทธเช่ือวาเปนการสรางบุญท่ีสําคัญยิ่ง

อยางหนึ่ง ยอมไดรับอานิสงสมากมาย ดังท่ีปรากฏในพระสูตรตางๆ เชน 
ในหนังสือพระธัมมปทัฎฐกถา ภาค 4 เรื่องพระราธเถระ (มหามกุฎราชวิทยาลัย, 

2516: 2) ครั้งหนึ่งพระพุทธองคตรัสยกยองพระสารีบุตรเถระผูเปนอัครสาวกเบ้ืองขวาวาเปนผู
กตัญูกตเวที เพราะทานกตัญูรูคุณของราธพราหมณผูเคยใสบาตรใหเพียงทัพพีเดียว จะไดตอบ
แทนคุณโดยการใหอุปสมบทใหพรอมท้ังใหการอบรมส่ังสอนแกพระราธะจนบรรลุพระอรหันต 
พรอมกันนี้ก็ไดตรัสอลีนจิตตชาดก ในทุกนิบาต เพ่ือทรงอธิบายถึงความกตัญูกตเวทีของพระสารี
บุตรเถระ เม่ือครั้งเกิดเปนชางในอดีตชาติ พรอมท้ังตรัสพระคาถาตอนหนึ่งวา 

“ภิกษุผูถึงพรอมดวยนิสัยอยางนี้ เปนผูมีความเพียรอันปรารภแลว เจริญกุศลธรรมอยู 
เพ่ือบรรลุธรรมเปนแดนเกษมจากโยคะ พึงบรรลุธรรมเปนท่ีส้ินไปแหงสังโยชนท้ังปวง” 

จากเรื่องนี้แสดงใหเห็นวา การท่ีพระสารีบุตรเถระไดรับความเคารพนับถือจาก
พระสงฆในสมัยนั้นและสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานอันเปนบุญสูงสุดในพุทธศาสนาได สวน
หนึ่งเปนเพราะความกตัญูกตเวทีโดยแท 
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2.5  ทฤษฎีเกี่ยวกับโมเดลสมการโครงสราง 
 
 2.5.1  ดัชนีที่ใชในการตรวจสอบความสอดคลองหรือความกลมกลืนของโมเดลกับขอมูล
เชิงประจักษ 
 การตรวจสอบความตรงของโมเดลในการวิเคราะหสมการโครงสราง โปรแกรมลิสเรลจะ
ประเมินความสอดคลองของโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษ แลวรายงานคาดัชนีตางๆในรายงานผล
การวิเคราะห คาดัชนีเหลานั้นจะแสดงวาโดยภาพรวมโมเดลสมการโครงสรางสอดคลองกับขอมูล
เชิงประจักษเพียงใด ดัชนีเหลานั้นประกอบดวย (สุภมาศ อังศุโชติ และคณะ, 2552: 21) 
 1. คาไคสแควร (Chi-Square Statistics) เปนดัชนีท่ีใชแพรหลายในการตรวจสอบความ
สอดคลองของโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษโดยภาพรวม สมมติฐานของการทดสอบคือ 
 H0:   )(  เม่ือ  แทนเมตริกซความแปรปรวน-ความแปรปรวนรวมของขอมูลเชิง
ประจักษ และ  )(  แทนเมตริกซความแปรปรวน-ความแปรปรวนรวมของตัวแปรสังเกตไดท่ี
ประมาณมาจากโมเดล ถาคาไคสแควรมีนันสําคัญแสดงวา โมเดลกับขอมูลเชิงประจักษไม
สอดคลองกลมกลืนกัน การใช ไคสแควรมีขอจํากัด คือ ถาขนาดตัวอยางยิ่งใหญ คาไคสแควรก็ยิ่งมี
คาสูงมากจนอาจทําใหสรุปผลไดไมถูกตอง ดังนั้นจึงแกไขโดยการพิจารณาคา df/2  ซ่ึงควรมี
คาต่ํากวา 2.00 

 2. คารากท่ีสองของคาเฉล่ียความคลาดเคล่ือนกําลังสองของการประมาณคา (Root Mean 

Square Error of Approximation: RMSEA) เกณฑของคา RMSEA พบวา  
 RMSEA     ความหมาย 

               นอยกวา 0.05   โมเดลสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษมาก 

               ระหวาง 0.05 - 0.08 โมเดลสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษปานกลาง 

  ระหวาง 0.08 – 0.10 โมเดลสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษนอย 

  มากกวา 0.10  โมเดลไมสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 
3.  ดัชนีวัดความสอดคลองเชิงสัมบูรณ ท่ีนิยมใชมี 3 วิธี ไดแก 
GFI (Goodness of Fit) แสดงถึง ปริมาณความแปรปรวนและความแปรปรวนรวมท่ี

อธิบายไดดวยโมเดล 
AGFI (Adjust Goodness of Fit) แสดงถึง ปริมาณความแปรปรวนและความแปรปรวน

รวมท่ีอธิบายไดดวยโมเดลโดยปรับแกดวยองศาความเปนอิสระ 
PGFI (Parsimony Goodness of Fit) แสดงถึง ปริมาณความแปรปรวนและความ

แปรปรวนรวมท่ีอธิบายไดดวยโมเดลท่ีปรับแกดวยความซับซอนของโมเดล 
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โดยท่ัวไปคา GFI และ AGFI มีคาระหวาง 0 ถึง 1 คา GFI และ AGFI ท่ียอมรับไดควรมี
คามากกวา 0.90 แตคา PGFI ควรมีคาต่ํา คือมีคานอยกวา 0.50 ลงไป 

 
2.6  ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

กฎแหงกรรม เปนกระบวนการกอกรรม และการใหผลของกรรมอยางเปนเหตุเปนผล ซ่ึง
กระบวนการกอกรรมนั้นตองประกอบดวยเจตนา ดังนั้นจึงเปนคําสอนท่ีสําคัญยิ่งเรื่องหนึ่งในพุทธ
ศาสนา โดยสอนใหมนุษยเช่ือเรื่องกรรม ผลของกรรม ทําดีไดดี ทําช่ัวไดช่ัว โดยมีหัวใจหลักคือ 
การสรางความดี ละเวนความช่ัวท้ังปวง และทําจิตใจใหบริสุทธ์ิอยูเสมอ มีจุดมุงหมายเพ่ือให
พุทธศาสนิกชนเปนคนดี มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม อันนําไปสูความสงบสุขของตนเองและ
ประเทศชาต ิ

จากการศึกษา ระดับความเช่ือเรื่องกฎแหงกรรมหรือความเช่ือเรื่องบุญ-บาปของนักเรียน 
จากงานวิจัยท่ีผานมา พบวานักเรียนสวนหนึ่งมีความเช่ืออยูในระดับสูง (สมคิด เหลาฉลาด, 2542 ; 
พระครูปลัดสัมพิพัฒนวิริยาจารย (สุเทพ ปสิวิโก), 2548; พระภิชยพล กตสาโร หงวนไธสง, 2549; 
พิกุล นิตยอํานวยผล, 2549) แตมีนักศึกษาอีกสวนหนึ่งมีความเช่ืออยูในระดับไมแนใจ (ภัทรา บุญสุ
ยา, 2545) และระดับความเช่ืออยูในระดับเช่ือแตยังมีขอสงสัย (พระมหาสินสมุทร พลขันธ, 2544) 

จากการศึกษา ระดับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนจากงานวิจัยท่ีผานมา พบวา 
นักเรียนมีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมอยูในระดับสูงหรือเหมาะสม (สมคิด เหลาฉลาด, 2542) 
 จากการศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอความเช่ือเรื่องกฎแหงกรรมหรือความเช่ือเรื่องบุญ-บาป ของ
นักเรียน พบวา  

ปจจัยคุณลักษณะประชากรไดแก เพศ ระดับผลการเรียน แผนการเรียน อาชีพผูปกครอง 
ขนาดครอบครัว ไมมีผลตอความเช่ือเรื่องกฎแหงกรรม (พระมหาสินสมุทร พลขันธ, 2544 ; ภัทรา 
บุญสุยา, 2545; พระครูปลัดสัมพิพัฒนวิริยาจารย (สุเทพ ปสิวิโก), 2548) แตมีบางงานวิจัยท่ีเพศมีผล
ตอความเช่ือเรื่องกฎแหงกรรม (พระภิชยพล กตสาโร หงวนไธสง, 2549) และระดับช้ัน มีผลตอ
ความเช่ือเรื่องกฎแหงกรรม (พระมหาสินสมุทร พลขันธ, 2544)  

ปจจัยเกี่ยวกับโรงเรียน พบวา การสงเสริมกิจกรรมทางพุทธศาสนาของโรงเรียน มีผลตอ
ความเช่ือเรื่องกฎแหงกรรม (พระภิชยพล กตสาโร หงวนไธสง, 2549  ; พระมหาสัญญา สวัสดิ์ไธ
สง, 2549)  

ปจจัยเกี่ยวกับครอบครัว พบวา การสงเสริมพุทธศาสนาของครอบครัวในการอบรมเล้ียงดู 
มีผลตอความเช่ือเรื่องกฎแหงกรรม (พระภิชยพล กตสาโร หงวนไธสง, 2549 ; พระมหาสัญญา 
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สวัสดิ์ไธสง, 2549) และมูลเหตุหรือแรงบันดาลในท่ีสงผลตอความเช่ือเรื่องกฎแหงกรรม ไดแก 
บิดามารดา พระสงฆ และคร-ูอาจารย (สมคิด เหลาฉลาด, 2542; พิกุล นิตยอํานวยผล, 2549) 

จากการศึกษา ปจจัยท่ีสงผลตอพฤติกรรมเรื่องกฎแหงกรรมหรือพฤติกรรมเชิงจริยธรรม
ของนักเรียน พบวา ความเช่ือเรื่องกฎแหงกรรมหรือความเช่ือเรื่องบุญ-บาปมีผลตอพฤติกรรมเชิง
จริยธรรม (สมคิด เหลาฉลาด, 2542 ; พิกุล นิตยอํานวยผล, 2549) รวมถึงการสงเสริมพุทธศาสนา
ของครอบครัวและโรงเรียนมีผลตอพฤติกรรมเชิงจริยธรรม แตการสงเสริมพุทธศาสนาในชุมชนไม
สงผลตอพฤติกรรมเชิงจริยธรรม (พูนฤดี สุวรรณพันธุ, 2537) 

อยางไรก็ตามยังมีตัวแปรท่ีไมเคยมีการศึกษามากอน และผูวิจัยเห็นวาเปนตัวแปรท่ีมี
ความสําคัญควรนํามาศึกษาเพ่ือนําไปกําหนดนโยบายหรือกําหนดแผนในการพัฒนา คือ ความรู
เรื่องกฎแหงกรรม รวมท้ังการกําหนดตัวแปรคุณลักษณะของประชากรคือ ประเภทโรงเรียน บุคคล
ท่ีอาศัยอยูในปจจุบัน และสถานภาพครอบครัว เพ่ือเปนเบ้ืองหลังของปจจัยเกี่ยวกับครอบครัวและ
โรงเรียน 
 
 



บทท่ี 3 
 

กรอบแนวคิดและวิธีการวิจัย 
 

จากการศึกษาเรื่อง “ความรู ความเช่ือและพฤติกรรมเรื่องกฎแหงกรรมของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร” เปนการศึกษาเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใช
แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ซ่ึงผูวิจัยไดศึกษา แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัย
ท่ีเกี่ยวของ สามารถสรุปเปนกรอบแนวคิดและวิธีการวิจัย ดังนี ้

3.1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
3.2  ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย 
3.3  สมมติฐานการวิจัย 
3.4  นิยามเชิงปฏิบัติการ 
3.5  ประชากรและตัวอยาง 
3.6  เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 
3.7  การทดสอบคณุภาพของเครื่องมือ 
3.8  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
3.9  วิธีการวิเคราะหขอมูล 
3.10  เกณฑของแบบสอบถาม 

 
3.1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
จากการศึกษา แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของทําใหไดขอสรุปเกี่ยวกับปจจัยท่ีมี

อิทธิพลตอพฤติกรรมเรื่องกฎแหงกรรมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร 
ดังนั้นผูวิจัยจึงกําหนดกรอบแนวคิดท่ีใชในการศึกษาดังนี้ 
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ภาพที่ 3.1  กรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework) 
 
3.2  ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 
 

ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยกําหนดตัวแปรท่ีในการวิจัยซ่ึงไดมาจากการทบทวนวรรณกรรม
จากงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ โดยมีรายละเอียดดังนี ้

 
3.2.1  ตัวแปรอิสระ (Independence Variable)  ไดแก 
1.  พ้ืนฐานพุทธศาสนาในครอบครัว  
2.  พ้ืนฐานพุทธศาสนาในโรงเรียน  
 
3.2.2  ตัวแปรแทรกกลาง  (Intervening Variable)  ไดแก 
1.  ความรูเรื่องกฎแหงกรรม   
2.  ความเช่ือเรื่องกฎแหงกรรม  



46 

3.2.3  ตัวแปรตาม  (Dependence Variable)  ไดแก พฤติกรรมเรื่องกฎแหงกรรม  
โดยท่ี ตัวแปรตน ตัวแปรแทรกกลาง และตัวแปรตาม จัดอยูในมาตรวัดแบบชวง (Interval 

Scale) 
 
3.2.4  ตัวแปรคุณลักษณะประชากร (Demographic Variable)  ไดแก 
1.  เพศ   
2.  ประเภทโรงเรียน  
3.  ระดับการศึกษา  
4.  ระดับผลการเรียน  
5.  ลักษณะครอบครัว  
6.  สถานภาพครอบครัว  
7.  บุคคลท่ีอาศัยอยูดวยในปจจุบัน   
โดยท่ี เพศ ประเภทโรงเรียน ลักษณะครอบครัว สถานภาพครอบครัว บุคคลท่ีอาศัยอยูใน

ปจจุบันจัดอยูในมาตรวัดแบบนามบัญญัติ (Nominal Scale) สวน ระดับการศึกษา จัดอยูในมาตร
วัดแบบเรียงลําดับ (Ordinal Scale) และ ระดับผลการศึกษาจัดอยูในมาตรวัดแบบอัตราสวน 
(Ratio Scale) 
 
3.3  สมมติฐานการวิจัย 
 

สมมติฐานขอท่ี 1 พ้ืนฐานพุทธศาสนาในครอบครัวมีอิทธิพลเชิงบวกท้ังทางตรงและทาง 
ออมตอพฤติกรรมเรื่องกฎแหงกรรมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานขอท่ี 2 พ้ืนฐานพุทธศาสนาในโรงเรียนมีอิทธิพลเชิงบวกท้ังทางตรงและทาง 
ออมตอพฤติกรรมเรื่องกฎแหงกรรมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานขอท่ี 3 ความรูเรื่องกฎแหงกรรมมีอิทธิพลเชิงบวกทางตรงและทางออมตอพฤติ 
กรรมเรื่องกฎแหงกรรมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานขอท่ี 4 ความเช่ือเรื่องกฎแหงกรรมมีอิทธิพลเชิงบวกทางตรงตอพฤติกรรมเรื่อง
กฎแหงกรรมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร 
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3.4 นิยามปฏิบัติการ 
 

กรรม หมายถึง การกระทํา เปนคํากลางๆ ถาหากกระทําดีจะเรียกวา กุศลกรรม ถาหากเปน
การกระทําช่ัว จะเรียกวา อกุศลกรรม (พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ฐิตวัณโณ), 2551: 12) 

กฎแหงกรรม หมายถึง กฎหรือขอบังคับของกรรมท่ีผูกระทําจะตองไดรับ (พระธรรมกิตติ
วงศ , 2544: 7) 

นรก มี 2 ความหมาย  (1) หมายถึง แดนหรือภูมิท่ีเช่ือกันวาผูทําบาปจะตองไปเกิดและถูก
ลงโทษ (2) หมายถึง ความรูสึกท่ีทุกขทรมาน (พจนานุกรมราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2542, 2546: 231) 

สวรรค  มี 2 ความหมาย (1) หมายถึง โลกของเทวดา, เมืองฟา (2) หมายถึง ความรูสึกสุขใจ
(พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542, 2546: 395) 

บุญกิริยาวัตถุ 3  หมายถึง ท่ีตั้งแหงการทําบุญ หรือหลักแหงการทําดี ประกอบดวย ทานมัย 
(การทําบุญดวยการแบงปน) , สีลมัย(การทําบุญดวยการรักษาศีล) และ ภาวนามัย(การทําบุญดวย
การฝกอบรมจิตใจ) (พระราชวรมุนี(ประยุทธ ปยุตฺโต) , 2528) 

กตัญูกตเวที หมายถึง การรูคุณของผูมีอุปการะแกตนและแกสวนรวม และตอบแทน
คุณทาน 

เบญจศีล หรือ ศีล 5 หมายถึง ขอปฏิบัติในการเวนจากความช่ัว ไดแก การเวนจากการฆา
และการทํารายรางกาย (ปาณาติปาตา เวรมณ)ี การเวนจากการลักขโมยส่ิงของผูอ่ืน (อทินนาทานา 
เวรมณี) การเวนจากการประพฤติผิดในกาม (กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี) การเวนจากการพูดเท็จ 
โกหก หลอกลวง (มุสาวาทา เวรมณี) การเวนจากของเมาอันเปนท่ีตั้งแหงความประมาท (สุรา
เมรยมัชชปมาทัฎฐานา เวรมณ)ี  

เบญจธรรม หมายถึง ธรรม 5 ประการ เปนธรรมท่ีเกื้อกลูแกการรักษาเบญจศีล ไดแก ความ
เมตตากรุณา การหาเล้ียงชีพในทางสุจริต การสํารวมระวังไมใหผิดเรื่องเพศ การรักษาสัจจะ และ
สติสัมปชัญญะ (พระราชวรมุนี (ประยุทธ ปยุตฺโต), 2528)) 

พ้ืนฐานพุทธศาสนาในครอบครัว หมายถึง พ้ืนฐานในการอบรมส่ังสอน และการสรางนิสัย
ดานพุทธศาสนาจากบุคคลในครอบครัว เชน การใหทาน การรักษาศีล การเจริญภาวนา ความ
กตัญูกตเวที เปนตน 

พ้ืนฐานพุทธศาสนาในโรงเรียน หมายถึง การรับรูตอการจัดกิจกรรม ในการอบรมส่ังสอน 
และการสรางนิสัยดานพุทธศาสนาจากบุคคลในโรงเรียน    เชน การจัดกิจกรรมทําบุญตักบาตร 
นิมนตพระสงฆมาเทศน  การออกคายพุทธศาสนา เปนตน 
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ความรูเรื่องกฎแหงกรรม หมายถึง ความรูเห็นท่ีถูกตองในเรื่องกฎแหงกรรม ไดแก ความรู
ในเรื่อง กรรม ผลของกรรม เบญจศีล-เบญจธรรม และบุญกิริยาวัตถุ 3 

ความเช่ือเรื่องกฎแหงกรรม หมายถึง ความเห็นดวยในเรื่องกฎแหงกรรม ไดแก ความเห็น
เรื่องกรรมดีกรรมช่ัวมีจริง ผลของกรรมดีกรรมช่ัวมีจริง นรกและสวรรคมีจริง 

พฤติกรรมเรื่องกฎแหงกรรม หมายถึง การกระทําทางกาย วาจา และใจ ตามหลักกฎแหง
กรรม ไดแก พฤติกรรมในเรื่อง บุญกิริยาวัตถุ 3 และการกตัญูกตเวที 

ลักษณะครอบครัว หมายถึง ลักษณะของครอบครัวซ่ึงแบงตามประเภทดังนี้  
ครอบครัวเดี่ยว  คือ ครอบครัวขนาดเล็กท่ีประกอบดวย สามี ภรรยา และลูก   
ครอบครัวขยาย คือ ครอบครัวท่ีประกอบดวยสมาชิกในครอบครัวไดแก บิดา มารดา บุตร

และบุคคลอ่ืนท่ีอาศัยอยูในบานเดียวกัน เชน ปู ยา ตา ยาย หรือ ญาติพ่ีนอง อาจจะอาศัยอยูภายใต
หลังคาเดียวกัน หรือเขตบานเดียวกัน 

สถานภาพครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธของครอบครัวหรือสภาพภายในครอบครัวซ่ึง
แบงออกเปน มีท้ังบิดามารดา บิดาและมารดาถึงแกกรรม ท้ังบิดาและมารดาถึงแกกรรม บิดามารดา
หยารางกันหรือแยกกันอยู 

บุคคลท่ีอาศัยอยูในปจจุบัน หมายถึง บุคคลหรือผูปกครองท่ีอาศัยอยูกับนักเรียนในปจจุบัน 
 
3.5  ประชากรและตัวอยาง 
 

3.5.1  ประชากร  
ประชากร คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ซ่ึงศึกษาอยูในโรงเรียนรัฐบาล สังกัดกรม

สามัญศึกษาท่ีในเขตกรุงเทพมหานคร มีพุทธศาสนาเปนศาสนาหลักของโรงเรียน จํานวน 109,332 
คน  

3.5.2  การสุมตัวอยางและขนาดตัวอยาง 
การสุมตัวอยาง ใชแผนการสุมแบบ Stratified Two Stage Cluster Sampling โดยมี

รายละเอียด ดังนี ้
ขั้นท่ี 1  โรงเรียนในกรุงเทพมหานคร ท่ีมีคุณสมบัติตามขอบเขตการศึกษา มีท้ังหมด 116 

โรงเรียน ใชแผนการสุมอยางงายแบบแบงช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยแบงโรงเรียน
ออกเปน 3 ช้ันภูมิ คือ โรงเรียนสหศึกษาจํานวน 96 โรงเรียน โรงเรียนชายลวนจํานวน 10 โรงเรียน 
และโรงเรียนหญิงลวนจํานวน 10 โรงเรียน ในแตละช้ันภูมิมีโรงเรียนเปนหนวยสุมตัวอยาง จากนั้น
ทําการสุมโรงเรียนในแตละช้ันภูมิดวยการสุมอยางงาย โดยสุม โรงเรียนสหศึกษาจํานวน 1 
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โรงเรียนไดแก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ โรงเรียนชายลวนจํานวน 1 โรงเรียน ไดแก 
โรงเรียนเทพศิรินทร และโรงเรียนหญิงลวนจํานวน 1 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนสายน้ําผ้ึง ในพระ
อุปถัมภสมเด็จพระเจาภคิณีเธอเจาฟาเพชรรัตนราชสุดาศิริโสภาพัณวด ี

ขั้นท่ี 2 เม่ือไดโรงเรียนตัวอยางจากขั้นท่ี 1 ใชการสุมแบบแบงกลุม (Cluster Sampling) 
สุมนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายซ่ึงแบงกลุมเปนหองเรียน ในแตละโรงเรียนตัวอยางสุมโรงเรียน
ละ 6 หองเรียน โดย 6 หองเรียน แบงเปน นักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 4 จํานวน 2 หองเรียน นักเรียน
มัธยมศึกษาปท่ี 5 จํานวน 2 หองเรียน และนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 6 จํานวน 2 หองเรียน และทําการ
เก็บขอมูลจากนักเรียนทุกคนในหองเรียนท่ีตกเปนตัวอยาง ซ่ึงขนาดตัวอยางปรากฏดังตารางท่ี 3.1 
ตารางที่ 3.1  ขนาดตัวอยางจําแนกตามโรงเรียน 
 

โรงเรียน จํานวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 190 
โรงเรียนเทพศิรินทร 228 
โรงเรียนสายน้ําผ้ึง 276 

รวม 694 
 

ตารางที่ 3.2  จํานวนแบบสอบถามท่ีครบถวนสมบูรณ และแบบสอบถามท่ีตอบไมครบถวนหรือ 
                    สูญหายจําแนกตามโรงเรียน 
 

โรงเรียน จํานวนแบบสอบถาม
ที่ครบถวนสมบูรณ 

แบบสอบถามที่ตอบ           
ไมครบถวนหรือหาย 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 177 13 
โรงเรียนเทพศิรินทร 224 4 
โรงเรียนสายน้ําผ้ึง 274 2 

รวม 675 19 
 
จากขนาดตัวอยางและวิธีการสุมท่ีกลาวมา การวิจัยครั้งนี้จึงรวบรวมขอมูลจากตัวอยาง

จํานวน 694 ชุด  แตแบบสอบถามท่ีเก็บมาไดมีความครบถวนสมบูรณเพียง 675 ชุด โดยเปน
แบบสอบถามซ่ึงไดจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ โรงเรียนเทพศิรินทร และโรงเรียน
สายน้ําผ้ึง เปนจํานวน 177  224  และ  274  ชุด ตามลําดับ ซ่ึงทําใหเกิดคาคลาดเคล่ือนเพียง 3.984 % 
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เม่ือ n คือ  ขนาดตัวอยาง 
  P คือ  สัดสวนของประชากรท่ีมีพฤติกรรมเหมาะสม  
                                                งานวิจัยนี้ใหเทากับ 50 % หรือ 0.50 
  Z คือ  ระดับความเช่ือม่ันหรือระดับนัยสําคัญทางสถิต ิ
                                               ใชระดับนัยสําคัญ 95% 
  e คือ  ความคลาดเคล่ือนท่ียอมใหเกิดขึ้นได 
  
3.6  เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา 
 

3.6.1  เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
เครื่ อง มือท่ีใช ในการเก็บรวบรวมขอมูลคือแบบสอบถาม  (Questionnaire)  ซ่ึง

ประกอบดวย 6 สวนคือ 
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป เปนแบบสอบถาม มี 7 ขอ คือ เพศ ประเภทโรงเรียน ระดับการศึกษา 

ระดับผลการเรียน ขนาดครอบครัว สถานภาพครอบครัว และ บุคคลท่ีอาศัยอยูดวยในปจจุบัน 
สวนท่ี 2 พ้ืนฐานพุทธศาสนาในครอบครัว เปนแบบประเมินคาของลิเคอรท (Likert’s 

Scale) มีท้ังหมด 10 ขอ 
สวนท่ี 3 พ้ืนฐานพุทธศาสนาในโรงเรียน เปนแบบประเมินคาของลิเคอรท  

 (Likert’s Scale) มีท้ังหมด 8 ขอ 
สวนท่ี 4 ความรูเรื่องกฎแหงกรรมเปนแบบทดสอบ มีท้ังหมด 20 ขอ  
สวนท่ี 5 ความเช่ือเรื่องกฎแหงกรรมเปนแบบประเมินคาของลิเคอรท (Likert’s Scale) มี

ท้ังหมด 20 ขอ 
สวนท่ี 6 พฤติกรรมเรื่องกฎแหงกรรมเปนแบบประเมินคาของลิเคอรท (Likert’s Scale) 

มีท้ังหมด 20 ขอ 
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3.6.2  หลักเกณฑในการใหคะแนนของแบบประเมินคาของลิเคอรท 
หลักเกณฑการใหคะแนนของแบบประเมินคาของลิเคอรท (Likert’s Scale)มีรายละเอียด 

ดังนี้  
แบบสอบถามสวนท่ี 2 พ้ืนฐานพุทธศาสนาในครอบครัว มีท้ังหมด 10 ขอ โดยมีหลักการ

ใหคะแนนดังนี้ 
เปนประจํา        ให  3  คะแนน 
นานๆครั้ง          ให  2  คะแนน 
ไมปฏิบัติ           ให  1  คะแนน 

ดังนั้น พ้ืนฐานพระพุทธศานาในครอบครัวมีคะแนนรวมอยูระหวาง 10-30 คะแนน  
แบบสอบถามสวนท่ี 3 พ้ืนฐานพุทธศาสนาในโรงเรียน มีท้ังหมด 8 ขอ โดยมีหลักการให

คะแนนดังนี้ 
เปนประจํา        ให  3  คะแนน 
นานๆครั้ง       ให  2  คะแนน 
ไมปฏิบัติ           ให  1  คะแนน 

ดังนั้น พ้ืนฐานพระพุทธศานาในโรงเรียนมีคะแนนรวมอยูระหวาง 9-24 คะแนน 
แบบสอบถามสวนท่ี 5 ความเช่ือเรื่องกฎแหงกรรม มีท้ังหมด 20 ขอ โดยมีหลักการให

คะแนนดังนี้ 
ความเช่ือเรื่องกฎแหงกรรมท่ีมีความหมายเชิงบวก จะใหคะแนน ดังนี ้

  เช่ืออยางไมมีขอสงสัย  ให 5 คะแนน 
  เช่ือแตยังมีขอสงสัย ให 4 คะแนน 
  ไมแนใจ  ให 3 คะแนน 
  ไมเช่ือแตยังมีขอสงสัย ให 2 คะแนน 
  ไมเช่ืออยางเด็ดขาด ให 1 คะแนน 

ความเช่ือเรื่องกฎแหงกรรมท่ีมีความหมายเชิงลบ  จะใหคะแนนกลับกัน ดังนี ้
เช่ืออยางไมมีขอสงสัย  ให 1 คะแนน 

  เช่ือแตยังมีขอสงสัย ให 2 คะแนน 
  ไมแนใจ  ให 3 คะแนน 
  ไมเช่ือแตยังมีขอสงสัย ให 4 คะแนน 
  ไมเช่ืออยางเด็ดขาด ให 5 คะแนน 

ดังนั้น ความเช่ือเรื่องกฎแหงกรรมมีคะแนนรวมอยูระหวาง 20-100 คะแนน 
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แบบสอบถามสวนท่ี 6 พฤติกรรมเรื่องกฎแหงกรรม มีท้ังหมด 20 ขอ โดยมีหลักการให
คะแนนดังนี้ 

 พฤติกรรมเรื่องกฎแหงกรรมท่ีมีความหมายเชิงบวก จะใหคะแนน ดังนี ้
  มากท่ีสุด   ให 6 คะแนน 
  มาก   ให 5 คะแนน 
  ปานกลาง  ให 4 คะแนน 
  นอย   ให 3 คะแนน 
  นอยท่ีสุด  ให 2 คะแนน 
  ไมปฏิบัต ิ  ให 1 คะแนน 

พฤติกรรมเรื่องกฎแหงกรรมท่ีมีความหมายเชิงลบ  จะใหคะแนนกลับกัน ดังนี ้
มากท่ีสุด   ให 1 คะแนน 

  มาก   ให 2 คะแนน 
  ปานกลาง  ให 3 คะแนน 
  นอย   ให 4 คะแนน 
  นอยท่ีสุด  ให 5 คะแนน 
  ไมปฏิบัต ิ  ให 6 คะแนน 

ดังนั้น พฤติกรรมเรื่องกฎแหงกรรมมีคะแนนรวมอยูระหวาง 20-120 คะแนน 
 
3.7  การทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
 

การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ นําไปทดลองกับกลุมตัวอยางขนาดเล็ก เพ่ือทดสอบ
คุณภาพของเครื่องมือแตละขอและท้ังฉบับ รวมท้ังปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้น เพ่ือนําไปแกไข
ปญหาตอนเก็บขอมูลจริง ในการศึกษาครั้งนี้ไดสุมตัวอยางนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียน
ราชนันทาจารย สามเสนวิทยาลัย 2 จํานวน 100 คน หลังจากนั้นจึงนําขอมูลกลับมาวิเคราะหเพ่ือ
ทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ ซ่ึงไดผลการทดสอบดังนี ้

 
3.7.1  ผลการทดสอบคุณภาพของแบบทดสอบ 
ในการศึกษาครั้งนี้แบบทดสอบไดแก ความรูเรื่องกฎแหงกรรม ซ่ึงไดผลการทดสอบ ดังนี ้

3.7.1.1  คาความยากงาย แบบทดสอบในสวนนี้ไมไดทดสอบความยากงาย เนื่องจาก
แบบทดสอบสวนนี้สรางขึ้นเพ่ือวัดวานักเรียนมัธยศึกษาตอนปลายมีความรูเรื่องกฎแหงกรรมท่ี
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เหมาะสมกับความรูท่ีพุทธศาสนิกชนควรจะรูหรือไม เพียงใด ขอคําถามจะยากหรืองายขึ้นอยู
กับเนื่อหาท่ีตองการเปนสําคัญ ดังนั้นจะไมใชคาความยากงายเปนเกณฑในการคัดเลือกขอคําถาม 

 3.7.1.2  อํานาจจําแนก จากการใชวิธีของ Brennan ทดสอบอํานาจจําแนกเปนราย
ขอ โดยกําหนดเกณฑวา ถาไดคะแนนมากกวารอยละ 75 (20 คะแนนจากคะแนนเต็ม 26) แสดงวา
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายมีความรูเรื่องกฎแหงกรรมท่ีเหมาะสมกับความรูท่ีพุทธศาสนิกชน
ควรจะรูอยูในระดับสูง ไดผลดังตารางท่ี 3.3  
 
ตารางที่ 3.3  คาอํานาจจําแนกเปนรายขอของแบบทดสอบเรื่องความรูเรื่องกฎแหงกรรม 
 

ขอที ่ คาอํานาจจําแนก ขอที ่ คาอํานาจจําแนก 
1 0.0263 14 0.2301 
2 0.0833 15 0.2917 
3 0.2455 16 0.1468 
4 0.2609 17 -0.0038 
5 0.2673 18 0.2917 
6 0.0679 19 0.0263 
7 0.0833 20 0.1686 
8 0.2192 21 0.0244 
9 0.2564 22 0.0051 
10 0.4269 23 -0.0263 
11 0.3769 24 -0.0269 
12 0.0833 25 0.2038 
13 0.3968 26 0.0679 

 
เม่ือเปรียบเทียบกับเกณฑท่ีวา ขอใดมีคาอํานาจจําแนกนอยกวา 0.1 แสดงวาเปนขอท่ี

ไมมีประสิทธิภาพในการวัด จึงไมนํามาใช ขอใดท่ีมีคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.1 ขึ้นไป แสดงวาเปน
ขอท่ีมีอํานาจจําแนกใชได พบวามีขอคําถามซ่ึงคาอํานาจจําแนกนอยกวา 0.1 จํานวน 12 ขอ ไดแก 
ขอ 1 2 6 7 12 17 19 21 22 23 24 และ 26 จึงตัดท้ิงไป แตเนื่องจากมีขอคําถามบางขอท่ีตัดท้ิงไปแลว
ทําใหความสมบูรณของเนื้อหาเกี่ยวกับความรูเรื่องกฎแหงกรรมขาดหายไป จึงปรับแตงเนื้อหาใน
ขอ 2 6 12 19 21 และ 26 ใหมใหมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทําใหมีขอคําถามท่ีใชไดท้ังหมด 20 ขอ  
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3.7.1.3  ความเช่ือม่ัน จากการใชวิธีของ Lovett คํานวณคาระดับความเช่ือม่ัน พบวา
ความเช่ือม่ันของแบบทดสอบมีคาเทากับ 0.732 ซ่ึงหมายความวา ถานําแบบทดสอบฉบับนี้ไป
ทดสอบกับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายซํ้าหลายๆครั้ง จะไดผลเหมือนเดิมคิดเปนรอยละ 73.20  

 
3.7.2 ผลการทดสอบคุณภาพของแบบประเมินคา 
ในการศึกษาครั้งนี้แบบประเมินคาไดแก พ้ืนฐานพุทธศาสนาใน พ้ืนฐานพุทธศาสนาใน

โรงเรียน  ความเช่ือเรื่องกฎแหง พฤติกรรมเรื่องกฎแหงกรรม ซ่ึงมีผลการทดสอบ ดังนี ้
3.7.2.1  พ้ืนฐานพุทธศาสนาในครอบครัว 

1) ความเปนปรนัย เปนการตรวจสอบความชัดเจนของคําช้ีแจงในการตอบ 
ภาษาท่ีใชเขียนคําถาม และคําตอบ รวมท้ังความถูกตองสมบูรณของคําตอบท่ีมีใหเลือก 

2)  ความยากงายของภาษา เปนการตรวจสอบความยากกงายของภาษาท่ีใช 
วาใชภาษาท่ีเขาใจงาย เหมาะสมกับผูตอบ อานไดความชัดเจน 

3)  อํานาจจําแนก จากการใชสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธคํานวณคาอํานาจจํา 
แนกเปนรายขอของแบบประเมินคา ไดผลดังตารางท่ี 3.4 
 
ตารางที่ 3.4  คาอํานาจจําแนกเปนรายขอของแบบประเมินคาเรื่องพ้ืนฐานพุทธศาสนาในครอบครัว 
 

ขอที ่ คาอํานาจจําแนก ขอที ่ คาอํานาจจําแนก 
1 0.4480 7 0.6850 
2 0.6360 8 0.6870 
3 0.5490 9 0.6020 
4 0.6410 10 0.5860 
5 0.6780 11 0.5160 
6 0.5750   

 
เนื่องจากใชขนาดตัวอยางมากกวา 50 คน จึงใชคาสหสัมพันธท่ีมีคามากกวา 

0.35 ขึ้นไปเปนเกณฑในการตัดสินวาขอคําถามนั้นมีคาอํานาจจําแนกท่ีเหมาะสม ซ่ึงพบวาไมมีขอ
คําถามขอไหนท่ีมีคาสหสัมพันธนอยกวา 0.35 แตผูวิจัยตองการขอคําถามเพียง 10 ขอ จึงตัดขอ
คําถามขอ 3 ท่ีมีคาอํานาจจําแนกนอยท่ีสุดท่ีไมทําใหเนื้อหาไมสมบูรณออก ทําใหมีขอคําถาม
ท้ังหมด 10 ขอ 



55 

4)  ความเช่ือม่ัน เม่ือใชวิธีการคํานวณดวยสูตรสัมประสิทธสหสัมพันธของ
แอลฟา พบวา คาความเช่ือม่ันของแบบประเมินมีคาเทากับ 0.8180 ซ่ึงหมายความวา ถานําแบบ
ประเมินไปทดสอบกับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายซํ้าหลายๆครั้ง จะไดผลเหมือนเดิมรอยละ 
81.80  

3.7.2.2  พ้ืนฐานพุทธศาสนาในโรงเรียน 
1)  ความเปนปรนัย เปนการตรวจสอบความชัดเจนของคําช้ีแจงในการตอบ 

ภาษาท่ีใชเขียนคําถาม และคําตอบ รวมท้ังความถูกตองสมบูรณของคําตอบท่ีมีใหเลือก 
2)  ความยากงายของภาษา เปนการตรวจสอบความยากกงายของภาษาท่ีใช 

วาใชภาษาท่ีเขาใจงาย เหมาะสมกับผูตอบ อานไดความชัดเจน 
3)  อํานาจจําแนก จากการใชสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธคํานวณคาอํานาจจํา 

แนกเปนรายขอของแบบประเมินคา ไดผลดังตารางท่ี 3.5 
 
ตารางที่ 3.5  คาอํานาจจําแนกเปนรายขอของแบบประเมินคาเรื่องพ้ืนฐานพุทธศาสนาในโรงเรียน 
 

ขอที ่ คาอํานาจจําแนก ขอที ่ คาอํานาจจําแนก 
1 0.4080 5 0.6770 
2 0.6570 6 0.6230 
3 0.6490 7 0.2590 
4 0.5730 8 0.5570 

 
เนื่องจากใชขนาดตัวอยางมากกวา 50 คน จึงใชคาสหสัมพันธท่ีมีคามากกวา 

0.35 ขึ้นไปเปนเกณฑในการตัดสินวาขอคําถามนั้นมีคาอํานาจจําแนกท่ีเหมาะสม ซ่ึงพบวามีคําถาม
ขอท่ี 7 ซ่ึงมีคาสหสัมพันธนอยกวา 0.35 จึงตัดท้ิงไป แตเนื่องจากคําถามขอท่ี 7 ถาตัดท้ิงไปจะทําให
เนิ้อหาไมสมบูรณจึงปรับแตงเนื้อหาใน ขอ 7 ใหมใหมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทําใหมีขอคําถาม
ท้ังหมด 8 ขอ 

4)  ความเช่ือม่ัน เม่ือใชวิธีการคํานวณดวยสูตรสัมประสิทธสหสัมพันธของ
แอลฟา พบวา คาความเช่ือม่ันของแบบประเมินมีคาเทากับ 0.6870 ซ่ึงหมายความวา ถานําแบบ
ประเมินไปทดสอบกับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายซํ้าหลายๆครั้ง  จะไดผลเหมือนเดิมรอยละ 
68.70 
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3.7.2.3  ความเช่ือเรื่องกฎแหงกรรม 
1)  ความเปนปรนัย เปนการตรวจสอบความชัดเจนของคําช้ีแจงในการตอบ 

ภาษาท่ีใชเขียนคําถาม และคําตอบ รวมท้ังความถูกตองสมบูรณของคําตอบท่ีมีใหเลือก 
2)  ความยากงายของภาษา เปนการตรวจสอบความยากกงายของภาษาท่ีใช 

วาใชภาษาท่ีเขาใจงาย เหมาะสมกับผูตอบ อานไดความชัดเจน 
3)  อํานาจจําแนก จากการใชสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธคํานวณคาอํานาจจํา 

แนกเปนรายขอของแบบประเมินคา ไดผลดังตารางท่ี 3.6 
 
ตารางที่ 3.6  คาอํานาจจําแนกเปนรายขอของแบบประเมินคาเรื่องความเช่ือเรื่องกฎแหงกรรม 
 

ขอที ่ คาอํานาจจําแนก ขอที ่ คาอํานาจจําแนก 
1 0.3380 13 0.6120 
2 0.3480 14 0.6260 
3 0.4600 15 0.6300 
4 0.3820 16 0.4040 
5 0.2860 17 0.6800 
6 0.4820 18 0.5340 
7 0.3920 19 0.4020 
8 0.1760 20 0.4780 
9 0.3920 21 0.5940 
10 0.4880 22 0.5930 
11 0.3200 23 0.5280 
12 0.5600 24 0.4700 

 
เนื่องจากใชขนาดตัวอยางมากกวา 50 คน จึงใชคาสหสัมพันธท่ีมีคามากกวา 

0.35 ขึ้นไปเปนเกณฑในการตัดสินวาขอคําถามนั้นมีคาอํานาจจําแนกท่ีเหมาะสม ซ่ึงพบวามีขอ
คําถามจํานวน 6 ขอ ไดแก ขอ 1 2 3 5 8 และ11ท่ีมีคาสหสัมพันธนอยกวา 0.35 จึงตัดท้ิงไป แต
เนื่องจากคําถามขอท่ี 2 ถาตัดท้ิงไปจะทําใหเนื้อหาไมสมบูรณจึงจึงปรับแตงเนื้อหาในขอ 2 ใหมให
มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทําใหมีขอคําถามท้ังหมด 20 ขอ 
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4)  ความเช่ือม่ัน เม่ือใชวิธีการคํานวณดวยสูตรสัมประสิทธสหสัมพันธของ
แอลฟา พบวา คาความเช่ือม่ันของแบบประเมินมีคาเทากับ 0.8410 ซ่ึงหมายความวา ถานําแบบ
ประเมินไปทดสอบกับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายซํ้าหลายๆครั้ง จะไดผลเหมือนเดิมรอยละ 
84.10 

3.7.2.4  พฤติกรรมเรื่องกฎแหงกรรม 
1)  ความเปนปรนัย เปนการตรวจสอบความชัดเจนของคําช้ีแจงในการตอบ 

ภาษาท่ีใชเขียนคําถาม และคําตอบ  รวมท้ังความถูกตองสมบูรณของคําตอบท่ีมีใหเลือก 
2)  ความยากงายของภาษา เปนการตรวจสอบความยากกงายของภาษาท่ีใช 

วาใชภาษาท่ีเขาใจงาย เหมาะสมกับผูตอบ อานไดความชัดเจน 
3) อํานาจจําแนก จากการใชสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธคํานวณคาอํานาจจํา แน

กเปนรายขอของแบบประเมินคา ไดผลดังตารางท่ี 3.7 
 

ตารางที่ 3.7  คาอํานาจจําแนกเปนรายขอของแบบประเมินคาเรื่องพฤติกรรมเรื่องกฎแหงกรรม 
 

ขอที ่ คาอํานาจจําแนก ขอที ่ คาอํานาจจําแนก 
1 0.3050 14 0.4780 
2 0.4080 15 0.5920 
3 0.3280 16 0.4930 
4 0.5740 17 0.4030 
5 0.5650 18 0.4220 
6 0.3350 19 0.4580 
7 0.2450 20 0.4180 
8 0.2660 21 0.2570 
9 0.5090 22 0.6260 
10 0.2840 23 0.6360 
11 0.5220 24 0.3360 
12 0.5630 25 0.4510 
13 0.5290 26 0.3460 
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เนื่องจากใชขนาดตัวอยางมากกวา 50 คน จึงใชคาสหสัมพันธท่ีมีคามากกวา 
0.35 ขึ้นไปเปนเกณฑในการตัดสินวาขอคําถามนั้นมีคาอํานาจจําแนกท่ีเหมาะสม ซ่ึงพบวามีขอ
คําถามจํานวน 9 ขอ ไดแก ขอ 1 3 6 7 8 10 21 24 และ 26 ท่ีมีคาสหสัมพันธนอยกวา 0.35 จึงตัดท้ิง
ไป แตเนื่องจากขอคําถามบางขอ ถาตัดท้ิงไปจะทําใหเนิ้อหาไมสมบูรณจึงไมตัดคําถามจึงปรับแตง
เนื้อหาในขอ 1 7 10 และ26 ใหมใหมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทําใหมีขอคําถามท้ังหมด 21 ขอ และ
เนื่องจากผูวิจัยตองการขอคําถามเพียง 20 ขอ จึงพิจารณาขอคําถามท่ีมีประเด็นคลายกันมากท่ีสุด
ออก จํานวน 1 ขอ จึงตัดคําถามขอท่ี 14 ท้ิง ทําใหมีขอคําถามท้ังหมด 20 ขอ  

4)  ความเช่ือม่ัน เม่ือใชวิธีการคํานวณดวยสูตรสัมประสิทธสหสัมพันธของ
แอลฟา พบวา คาความเช่ือม่ันของแบบประเมินมีคาเทากับ 0.8120 ซ่ึงหมายความวา ถานําแบบ
ประเมินไปทดสอบกับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายซํ้าหลายๆครั้ง จะไดผลเหมือนเดิมรอยละ 
81.20 

 
3.7.3  ผลการทดสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม 
การทดสอบความเท่ียงตรงตามเนื้อหาของแบบสอบถาม อาศัยความเห็นของผูเช่ียวชาญ

ทางดานเนื้อหาเปนสําคัญ โดยมีพระอาจารย จํานวน 2 รูปเปนผูทดสอบความเท่ียงตรงของเนื้อหา 
ไดแก  

1.  พระประสิทธิสุตคุณ (ฉลอง) ผูชวยเจาอาวาส และเลขานุการเจาคณะภาค 4 วัดสุทัศน
เทพวราราม 

2.  พระมหาสิทธิชัย อติธมฺโม เจาคณะภาค 7 วัดสุทัศนเทพวราราม 
 

3.8  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
 

ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดเก็บขอมูลแบบ Group-Administered Surveys โดย
ผูวิจัยเปนผูเก็บรวบรวมเองสวนหนึ่ง และอาจารยท่ีรับผิดชอบในแตละโรงเรียนเปนผูเก็บรวบรวม
อีกสวนหนึ่ง รวมท้ังผูวิจัยไดการแจกหนังสือธรรมะใหกับหนวยตัวอยางทุกคน เม่ือหนวยตัวอยาง
สงแบบสอบถามคืน โดยทําการเก็บรวมรวมขอมูลระหวาง เดือนธันวาคม 2552 - มกราคม 2553 
และคัดเลือกแบบสอบถามท่ีครบถวนสมบูรณเพ่ือนํามาวิเคราะหขอมูล 
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3.9  วิธีการวิเคราะหขอมูล 
 

ในการศึกษาครั้งนี้ใชผูวิจัยประมวลผลและวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรม  SPSS for 
Windows Version 16.0  และโปรแกรม LISREL Version 8.54 โดยใชสถิติตางๆดังนี ้

 
 3.9.1  การทดสอบความเชื่อม่ันของเคร่ืองมือ โดยใชทดสอบสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของ

แอลฟา (Cronbach’s Alpha)  
 
3.9.2 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic)  โดยใชตารางความถ่ี (Frequency 

Table) และรอยละ (Percentage) ในการอธิบายขอมูลท่ัวไปของตัวอยาง  
 
3.9.3  สถิติเชิงอนุมาน (Inference Statistic) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

3.9.3.1  การทดสอบโมเดลโครงสราง (Structural Equation Modeling) ใชในการ
วิเคราะหองคประกอบ การวิเคราะหอิทธิพล และประมาณพารามิเตอรในการวิเคราะหถดถอย 

3.9.3.2  การทดสอบของที (t-test) เพ่ือทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ียเรื่อง ความ 
รูเรื่องกฎแหงกรรม ความเช่ือเรื่องกฎแหงกรรม และพฤติกรรมเรื่องกฎแหงกรรม เม่ือจําแนกตาม
ขอมูลท่ัวไปของตัวอยาง  

3.9.3.3  การทดสอบความแปรปรวน (ANOVA) เพ่ือทดสอบความแตกตางของคา 
เฉล่ียเรื่อง ความรูเรื่องกฎแหงกรรม ความเช่ือเรื่องกฎแหงกรรม และพฤติกรรมเรื่องกฎแหงกรรม 
เม่ือจําแนกตามขอมูลท่ัวไปของตัวอยาง  
 
3.10   เกณฑของแบบสอบถาม 
 

3.10.1  เกณฑของแบบสอบถามสวนที่ 2 พ้ืนฐานพุทธศาสนาในครอบครัว 
แบบสอบถามในสวนท่ี 2 เปนการเก็บขอมูลเกี่ยวกับพ้ืนฐานพุทธศาสนาในครอบครัว โดย

ใชแบบประเมินคาของลิเคอรท จํานวน 10 ขอ มีลักษณะคําตอบเปนการเปรียบเทียบกัน จํานวน 3 
คําตอบ คือ เปนประจํา นานๆครั้ง และไมปฏิบัติ คะแนนรวมของแบบประเมินคาจะแสดงถึง
พ้ืนฐานพุทธศาสนาในครอบครัว โดยไดกําหนดเกณฑเพ่ือแสดงระดับพ้ืนฐานพุทธศาสนาใน
ครอบครัวของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายแตละคนท่ีทําแบบสอบถามได ดงันี้ 
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คะแนนเฉลี่ย   ระดับพ้ืนฐานพุทธศาสนาในครอบครัว 
10.00 – 16.66   หมายถึง  พ้ืนฐานพุทธศาสนาในครอบครัวอยูในระดับต่ํา 
16.67 – 23.33   หมายถึง  พ้ืนฐานพุทธศาสนาในครอบครัวอยูในระดับปานกลาง 
23.34 – 30.00   หมายถึง  พ้ืนฐานพุทธศาสนาในครอบครัวอยูในระดับสูง 
 
3.10.2  เกณฑของแบบสอบถามสวนที่ 3 พ้ืนฐานพุทธศาสนาในโรงเรียน 
แบบสอบถามในสวนท่ี 3 เปนการเก็บขอมูลเกี่ยวกับพ้ืนฐานพุทธศาสนาในโรงเรียน โดย

ใชแบบประเมินคาของลิเคอรท จํานวน 8 ขอ มีลักษณะคําตอบเปนการเปรียบเทียบกัน จํานวน 3 
คําตอบ คือ เปนประจํา นานๆครั้ง และไมปฏิบัติ คะแนนรวมของแบบประเมินคาจะแสดงถึง
พ้ืนฐานพุทธศาสนาในโรงเรียน โดยไดกําหนดเกณฑเพ่ือแสดงระดับพ้ืนฐานพุทธศาสนาใน
โรงเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายแตละคนท่ีทําแบบสอบถามได ดังนี ้

คะแนนเฉลี่ย   ระดับพ้ืนฐานพุทธศาสนาในโรงเรียน 
8.00   – 13.33    หมายถึง  พ้ืนฐานพุทธศาสนาในโรงเรียนอยูในระดับต่ํา 
13.34 – 18.66     หมายถึง  พ้ืนฐานพุทธศาสนาในโรงเรียนอยูในระดับปานกลาง 
18.67 – 24.00  หมายถึง  พ้ืนฐานพุทธศาสนาในโรงเรียนอยูในระดับสูง 
 
3.10.3  เกณฑของแบบสอบถามสวนที่ 4 ความรูเร่ืองกฎแหงกรรม 
แบบสอบถามในสวนท่ี 4 เปนการเก็บขอมูลเกี่ยวกับความรูเรื่องกฎแหงกรรม โดยใช

แบบทดสอบคอรท จํานวน 20 ขอ มีลักษณะคําตอบเปนการเปรียบเทียบกัน ขอท่ีตอบถูกจะให 1 
คะแนน ขอท่ีตอบผิดจะให 0 คะแนน โดยมีคะแนนเต็ม 20 คะแนน คะแนนรวมของแบบทดสอบ
จะแสดงถึงความรูเรื่องกฎแหงกรรม โดยไดกําหนดเกณฑเพ่ือแสดงความรูของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลายแตละคนท่ีทําแบบสอบถามได ดังนี ้

คะแนนเฉลี่ย   ระดับความรูเร่ืองกฎแหงกรรม 
0.00  –  6.66      หมายถึง  ความรูเรื่องกฎแหงกรรมอยูในระดับต่ํา 
6.67  –  13.33    หมายถึง  ความรูเรื่องกฎแหงกรรมอยูในระดับปานกลาง 
13.33 – 20.00 หมายถึง  ความรูเรื่องกฎแหงกรรมอยูในระดับสูง 
 
3.10.4  เกณฑของแบบสอบถามสวนที่ 5 ความเชื่อเร่ืองกฎแหงกรรม 
แบบสอบถามในสวนท่ี 5 เปนการเก็บขอมูลเกี่ยวกับความเช่ือเรื่องกฎแหงกรรม โดยใช

แบบประเมินคาของลิเคอรท จํานวน 20 ขอ มีลักษณะคําตอบเปนการเปรียบเทียบกัน จํานวน 5 
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คําตอบ คือ เช่ืออยางไมมีขอสงสัย เช่ือแตยังมีขอสงสัย ไมแนใจ ไมเช่ือแตยังมีขอสงสัย และไมเช่ือ
อยางเด็ดขาด คะแนนรวมของแบบประเมินคาจะแสดงถึงความเช่ือเรื่องกฎแหงกรรม โดยได
กําหนดเกณฑเพ่ือแสดงระดับความเช่ือเรื่องกฎแหงกรรมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายแตละ
คนท่ีทําแบบสอบถามได ดังนี ้

คะแนนเฉลี่ย   ระดับความเชื่อเร่ืองกฎแหงกรรม 
20.00 – 36.00  หมายถึง  ความเช่ือเรื่องกฎแหงกรรมอยูในระดับ 

ไมเช่ืออยางเด็ดขาด 
36.01 – 52.00 หมายถึง  ความเช่ือเรื่องกฎแหงกรรมอยูในระดับ 

ไมเช่ือแตยังมีขอสงสัย 
52.01 – 68.00  หมายถึง  ความเช่ือเรื่องกฎแหงกรรมอยูในระดับไมแนใจ 
68.01 – 84.00     หมายถึง ความเช่ือเรื่องกฎแหงกรรมอยูในระดับ 

เช่ือแตยังมีขอสงสัย 
84.01 – 100.00 หมายถึง  ความเช่ือเรื่องกฎแหงกรรมอยูในระดับ 

เช่ืออยางไมมีขอสงสัย 
 
3.10.5  เกณฑของแบบสอบถามสวนที่ 6  พฤติกรรมเร่ืองกฎแหงกรรม 
แบบสอบถามในสวนท่ี 6 เปนการเก็บขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมเรื่องกฎแหงกรรม โดยใช

แบบประเมินคาของลิเคอรท จํานวน 20 ขอ มีลักษณะคําตอบเปนการเปรียบเทียบกัน จํานวน 6 
คําตอบ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด และไมปฏิบัติ คะแนนรวมของแบบประเมินคา
จะแสดงถึงพฤติกรรมเรื่องกฎแหงกรรม โดยไดกําหนดเกณฑเพ่ือแสดงระดับพฤติกรรมเรื่องกฎ
แหงกรรมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายแตละคนท่ีทําแบบสอบถามได ดังนี ้

คะแนนเฉลี่ย   ระดับพฤติกรรมเร่ืองกฎแหงกรรม 
20.00 – 53.33  หมายถึง  พฤติกรรมเรื่องกฎแหงกรรมเหมาะสมกับหลักธรรม 

คําสอนของพุทธศาสนาในระดับนอยหรือไมเหมาะสม 
53.34 – 86.66    หมายถึง พฤติกรรมเรื่องกฎแหงกรรมเหมาะสมกับหลักธรรม 

คําสอนของพุทธศาสนาในระดับปานกลาง 
86.67 – 120.00  หมายถึง พฤติกรรมเรื่องกฎแหงกรรมเหมาะสมกับหลักธรรม 

คําสอนของพุทธศาสนาในระดับมาก 
 

 



บทท่ี 4 
 

ผลการศึกษา 
 

ผลการศึกษาเรื่อง “ความรู  ความเช่ือและพฤติกรรมเรื่องกฎแหงกรรมของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร” ผูวิจัยไดนําเสนอผลการศึกษาตามวัตถุประสงคของ
งานวิจัย ดังนี้ 

4.1  ผลการศึกษาขอมูลท่ัวไปของตัวอยาง 
4.2  ผลการศึกษาระดับ พ้ืนฐานดานพระพุทธศาสนาในครอบครัว  พ้ืนฐานพุทธศาสนาใน

โรงเรียน  ความรูเรื่องกฎแหงกรรม  ความเช่ือเรื่องกฎแหงกรรม และพฤติกรรมเรื่องกฎแหงกรรม
ของนักเรียนมัยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร 

4.3 ผลการศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลของตอพฤติกรรมเรื่องกฎแหงกรรมของนักเรียนมัธยม 
ศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร 
 
4.1  ผลการศึกษาขอมูลทั่วไปของตัวอยาง 
               
 ในการศึกษาเรื่อง “ความรู  ความเช่ือและพฤติกรรมเรื่องกฎแหงกรรมของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร” ไดเก็บรวบรวมขอมูลจากนักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลายในกรุงเทพมหานคร โดยใชแบบสอบถามเปนจํานวน 675 ชุด พบวาขอมูลท่ัวไปของตัวอยาง
ดังแสดงในตารางท่ี 4.1 
 
ตารางที่ 4.1  จํานวนและรอยละของตัวอยางจําแนกตามขอมูลสวนบุคคล 
 

ตัวแปร จํานวน รอยละ 
เพศ   
              ชาย 310 45.90 
              หญิง 365 54.10 
              รวม 675 100.00 
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ตารางที่ 4.1  (ตอ) 
 

ตัวแปร จํานวน รอยละ 
ประเภทโรงเรียน   
              สหศึกษา 175 25.90 
              ชายลวน 224 33.20 
              หญิงลวน 276 40.90 
              รวม 675 100.00 
ระดับการศึกษา   
              มัธยมศึกษาปท่ี 4 246 36.40 
              มัธยมศึกษาปท่ี 5 228 33.80 
              มัธยมศึกษาปท่ี 6 201 29.80 
              รวม 675 100.00 
ระดับผลการเรียน   
             ไมเกิน 2.00 26 3.85 
              ระหวาง 2.01 ถึง 2.50 40 5.92 
              ระหวาง 2.51 ถึง 3.00 136 20.15 
              ระหวาง 3.01 ถึง 3.50 218 32.30 
              มากกวา 3.51 255 37.78 
              รวม 675 100.00 
ลักษณะครอบครัว   
              ครอบครัวเดี่ยว 474 70.20 
              ครอบครัวขยาย 201 29.80 
              รวม 675 100.00 
 
 
 
 
 
 



64 

ตารางที่ 4.1  (ตอ) 
 

ตัวแปร จํานวน รอยละ 
สถานภาพครอบครัว   
              มีท้ังบิดามารดา 586 86.80 
              บิดา หรือ/และ มารดา 
              ถึงแกกรรม 

29 4.30 

              บิดามารดาหยาราง/แยกกันอยู 60 8.90 
              รวม 675 100.00 
บุคคลที่อาศัยอยูดวยในปจจุบัน   
              บิดาและมารดา 534 79.10 
              บิดา  23 3.40 
              มารดา 71 10.50 
              ญาติผูใหญ 41 6.10 
              พ่ีนอง 3 0.40 
              อยูคนเดียว 3 0.40 
              รวม 675 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.1 พบวา  
นักเรียนมัธยมปลายในกรุงเทพมหานครเปนเพศชาย (รอยละ 45.90) และเพศหญิง (รอยละ 

54.10) ศึกษาอยูในโรงเรียนประเภทสหศึกษา (รอยละ25.90) ชายลวน (รอยละ 33.20) และหญิง
ลวน (รอยละ 40.90) ศึกษาอยูในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 (รอยละ 36.40) มัธยมศึกษาปท่ี 5 (รอย
ละ 33.80 ) และ มัธยมศึกษาปท่ี 6 (รอยละ 29.80) 

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสวนใหญมีระดับผลการเรียนเฉล่ียมากกวา 3.51 (รอยละ 
37.78) มีลักษณะครอบครัวเปนครอบครัวเดี่ยว (รอยละ 70.20) สถานภาพครอบครัวมีท้ังบิดาและ
มารดา (รอยละ 86.80) บุคคลท่ีอาศัยอยูดวยในปจจุบันคือ บิดาและมารดา (รอยละ 79.10) 
 เ ม่ือนํ าขอมูลความรู เรื่ อง กฎแหงกรรมของนัก เรี ย นมัธยมศึกษาตอนปลายใ น
กรุงเทพมหานครมาจําแนกตามขอมูลท่ัวไป ไดผลดังตารางท่ี 4.2 
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ตารางที่ 4.2  ความรูเรื่องกฎแหงกรรมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร  
                    จําแนกตามขอมูลท่ัวไปของตัวอยาง 
 

ตัวแปร คาต่ําสุด คาสูงสุด คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  

F-test 

เพศ     65.448* 
              ชาย 7.000 20.000 16.600 2.347  
              หญิง 9.000 20.000 17.880 1.624  
ประเภทโรงเรียน     31.721* 
              สหศึกษา 9.000 20.000 16.940 2.153  
              ชายลวน 7.000 20.000 16.680 2.432  
              หญิงลวน 9.000 20.000 18.020 1.424  
ระดับการศึกษา     0.717 
              มัธยมศึกษาปท่ี 4 7.000 20.000 17.190 2.097  
              มัธยมศึกษาปท่ี 5 8.000 20.000 17.420 1.968  
              มัธยมศึกษาปท่ี 6 8.000 20.000 17.290 2.206  
ระดับผลการเรียน     26.246* 
             ไมเกิน 2.00 8.000 19.000 14.460 2.818  
              ระหวาง 2.01 ถึง 2.50 8.000 19.000 15.930 2.674  
              ระหวาง 2.51 ถึง 3.00 8.000 19.000 16.820 1.925  
              ระหวาง 3.01 ถึง 3.50 9.000 20.000 17.610 1.682  
              มากกวา 3.51 7.000 20.000 17.780 1.931  
ลักษณะครอบครัว     0.001 
              ครอบครัวเดี่ยว 8.000 20.000 17.290 2.097  
              ครอบครัวขยาย 7.000 20.000 17.300 2.069  
สถานภาพครอบครัว                                                                1.643 
              มีท้ังบิดามารดา 7.000 20.000 17.240 2.153  
              บิดา หรือ/ และ มารดา 
              ถึงแกกรรม 

12.000 20.000 17.760 1.327  

              บิดามารดาหยาราง/แยกกันอยู 12.000 20.000 17.620 1.648  
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ตารางที่ 4.2  (ตอ) 
 

ตัวแปร คาต่ําสุด  คาสูงสุด คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  

F-test 

บุคคลที่อาศัยอยูดวยในปจจุบัน     1.633 
              บิดาและมารดา 8.000 20.000 17.310 2.029  
              บิดา  8.000 19.000 16.740 2.416  
              มารดา 11.000 20.000 17.660 1.772  
              ญาติผูใหญ 7.000 20.000 16.680 2.936  
              พ่ีนอง 16.000 19.000 17.330 1.528  
              อยูคนเดียว 16.000 20.000 18.330 2.082  
 
หมายเหตุ * p-value < 0.05 

 
จากตารางท่ี  4.2 พบวา นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร มีคาเฉล่ียของ

ความรูเรื่องกฎแหงกรรมไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ เม่ือจําแนกตาม ระดับการศึกษา 
ลักษณะครอบครัว สถานภาพครอบครัว และบุคคลท่ีอาศัยอยูดวยในปจจุบัน แตเม่ือจําแนกตาม เพศ 
ประเภทโรงเรียน ระดับผลการเรียนพบวา นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร มี
คาเฉล่ียของความรูเรื่องกฎแหงกรรมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 

 
 เม่ือนําขอมูลระดับความเช่ือเรื่องกฎแหงกรรมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายใน
กรุงเทพมหานครมาจําแนกตามขอมูลท่ัวไป ไดผลดังตารางท่ี 4.3 
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ตารางที่ 4.3  ความเช่ือเรื่องกฎแหงกรรมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร 
                    จําแนกตามขอมูลท่ัวไปของตัวอยาง 
 

ตัวแปร คาต่ําสุด คาสูงสุด คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  

F-test 

เพศ     92.775* 
              ชาย 40.000 100.000 75.710 10.968  
              หญิง 55.000 100.000 83.050 8.407  
ประเภทโรงเรียน     29.507* 
              สหศึกษา 40.000 100.000 77.610 12.136  
              ชายลวน 46.000 100.000 76.970 10.318  
              หญิงลวน 55.000 100.000 83.200 7.805  
ระดับการศึกษา     0.481 
              มัธยมศึกษาปท่ี 4 40.000 100.000 79.170 10.121  
              มัธยมศึกษาปท่ี 5 46.000 100.000 80.040 10.057  
              มัธยมศึกษาปท่ี 6 52.000 100.000 79.910 10.902  
ระดับผลการเรียน     23.388* 
             ไมเกิน 2.00 52.000 91.000 65.810 9.972  
              ระหวาง 2.01 ถึง 2.50 52.000 96.000 74.450 10.612  
              ระหวาง 2.51 ถึง 3.00 55.000 98.000 77.140 9.661  
              ระหวาง 3.01 ถึง 3.50 46.000 100.000 81.220 9.667  
              มากกวา 3.51 40.000 100.000 81.950 10.330  
ลักษณะครอบครัว     0.001 
              ครอบครัวเดี่ยว 40.000 100.000 79.69 10.547  
              ครอบครัวขยาย 55.000 100.000 79.67 9.826  
สถานภาพครอบครัว     0.655 
               มีท้ังบิดามารดา 40.000 100.000 79.530 10.467  
              บิดา หรือ/ และมารดา 
              ถึงแกกรรม 

64.000 97.000 79.720 9.035  

              บิดามารดาหยาราง/แยกกันอยู 56.000 96.000 81.130 9.573  
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ตารางที่ 4.3  (ตอ) 
 

ตัวแปร คาต่ําสุด  คาสูงสุด คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  

F-test 

บุคคลที่อาศัยอยูดวยในปจจุบัน     1.383 
              บิดาและมารดา 46.000 100.000 79.710 10.266  
              บิดา  58.000 96.000 81.220 9.293  
              มารดา 55.000 97.000 79.850 9.687  
              ญาติผูใหญ 40.000 100.000 78.950 12.446  
              พ่ีนอง 57.000 77.000 65.330 10.408  
              อยูคนเดียว 74.000 89.000 83.330 8.145  
 
หมายเหตุ * p-value < 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.3 พบวา นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครมีคาเฉล่ียความ
เช่ือเรื่องกฎแหงกรรมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ เม่ือจําแนกตาม ระดับการศึกษา ลักษณะ
ครอบครัว สถานภาพครอบครัว และบุคคลท่ีอาศัยอยูดวยในปจจุบัน แตเม่ือจําแนกตาม เพศ 
ประเภทโรงเรียน และระดบัผลการเรียน พบวา นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร
มีคาเฉล่ียความเช่ือเรื่องกฎแหงกรรมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 

เม่ือนําขอมูลระดับพฤติกรรมเรื่องกฎแหงกรรมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายใน
กรุงเทพมหานครมาจําแนกตามขอมูลท่ัวไป ไดผลดังตารางท่ี 4.4 
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ตารางที่ 4.4  พฤติกรรมเรื่องกฎแหงกรรมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร 
                    จําแนกตามขอมูลท่ัวไปของตัวอยาง 
 

ตัวแปร คาต่ําสุด คาสูงสุด คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  

F-test 

เพศ     92.006* 
              ชาย 47.000 114.000 84.150 11.501  
              หญิง 53.000 118.000 92.470 10.892  
ประเภทโรงเรียน     33.373* 
              สหศึกษา 47.000 111.000 86.700 13.136  
              ชายลวน 58.000 114.000 84.970 11.177  
              หญิงลวน 65.000 118.000 92.880 10.292  
ระดบัการศึกษา     1.363 
              มัธยมศึกษาปท่ี 4 58.000 111.000 88.47 10.470  
              มัธยมศึกษาปท่ี 5 61.000 118.000 87.88 11.974  
              มัธยมศึกษาปท่ี 6 47.000 114.000 89.75 13.391  
ระดับผลการเรียน     22.152* 
             ไมเกนิ 2.00 47.000 110.000 72.380 13.054  
              ระหวาง 2.01 ถึง 2.50 59.000 106.000 82.300 11.574  
              ระหวาง 2.51 ถึง 3.00 60.000 114.000 86.490 10.742  
              ระหวาง 3.01 ถึง 3.50 61.000 117.000 90.340 11.316  
              มากกวา 3.51 61.000 118.000 91.010 11.159  
ลักษณะครอบครัว     0.249 
              ครอบครัวเดี่ยว 47.000 118.000 88.800 11.994  
              ครอบครัวขยาย 58.000 117.000 88.300 11.742  
สถานภาพครอบครัว     0.867 
              มีท้ังบิดามารดา 47.000 118.000 88.570 11.976  
              บิดา หรือ/ และมารดา 
              ถึงแกกรรม 

65.000 108.000 86.930 11.476  

              บิดามารดาหยาราง/แยกกันอยู 58.000 110.000 90.270 11.514  
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ตารางที่ 4.4  (ตอ) 
 

ตัวแปร คาต่ําสุด  คาสูงสุด คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  

F-test 

บุคคลที่อาศัยอยูดวยในปจจุบัน     1.301 
              บิดาและมารดา 53.000 118.000 88.790 11.945  
              บิดา  58.000 102.000 86.130 10.843  
              มารดา 47.000 111.000 89.440 12.467  
              ญาติผูใหญ 66.000 107.000 88.070 10.955  
              พ่ีนอง 66.000 87.000 73.330 11.846  
              อยูคนเดียว 80.000 96.000 87.670 8.021  
 
หมายเหตุ * p-value < 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.4 พบวา นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครมีคาเฉล่ีย
พฤติกรรมเรื่องกฎแหงกรรมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ เม่ือจําแนกตาม ระดับการศึกษา 
ลักษณะครอบครัว สถานภาพครอบครัว และบุคคลท่ีอาศัยอยูดวยในปจจุบัน แตเม่ือจําแนกตาม เพศ 
ประเภทโรงเรียนและระดับผลการเรียน พบวา นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครมี
คาเฉล่ียพฤติกรรมเรือ่งกฎแหงกรรมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
 
4.2  ผลการศึกษาระดับ พื้นฐานดานพุทธศาสนาในครอบครัว  พื้นฐานพุทธศาสนาใน
โรงเรียน  ความรูเร่ืองกฎแหงกรรม  ความเช่ือเร่ืองกฎแหงกรรม และพฤติกรรมเร่ืองกฎ
แหงกรรมของนักเรียนมัยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร 
  

เม่ือพิจารณาขอมูลคาเฉล่ียของ พ้ืนฐานดานพระพุทธศาสนาในครอบครัว พ้ืนฐานพุทธ
ศาสนาในโรงเรียน ความรูเรื่องกฎแหงกรรม ความเช่ือเรื่องกฎแหงกรรม และพฤติกรรมเรื่องกฎ
แหงกรรมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษามีรายละเอียดดัง
ตารางท่ี 4.5 
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ตารางที่ 4.5 คาเฉล่ียของพ้ืนฐานดานพระพุทธศาสนาในครอบครัว พ้ืนฐานดานพุทธศาสนาใน 
                   โรงเรียน ความรูเรื่องกฎแหงกรรม ความเช่ือเรื่องกฎแหงกรรม และพฤติกรรมเรื่อง 
                   กฎแหงกรรม ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร 
 

ตัวแปร คาต่ําสุด คาสูงสุด คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 

พ้ืนฐานพุทธศาสนาใน
ครอบครัว 

15.000 30.000 26.530 2.790 ระดับสูง 

พ้ืนฐานพุทธศาสนาใน
โรงเรียน 

8.000 24.000 20.140 2.337 ระดับสูง 

ความรูเรื่องกฎแหงกรรม 7.000 20.000 17.290 2.087 ระดับสูง 
ความเช่ือเรื่องกฎแหงกรรม 40.000 100.000 79.680 10.330 เช่ือแตยังมีขอสงสัย 
พฤติกรรมเรื่องกฎแหงกรรม 47.000 118.000 88.650 11.913 เหมาะสมมาก 
 
 จากตารางท่ี 4.5  พบวา นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร มีคาเฉล่ียของ
ระดับพ้ืนฐานพระพุทธศาสนาในครอบครัวอยูในระดับสูง มีคาเฉล่ียของระดับพ้ืนฐานพุทธศาสนา
ในโรงเรียนอยูในระดับสูง มีคาเฉล่ียของความรูเรื่องกฎแหงกรรมอยูในระดับสูง มีคาเฉล่ียของ
ความเช่ือเรื่องกฎแหงอยูในระดับเช่ือแตยังมีขอสงสัย และมีคาเฉล่ียของพฤติกรรมเรื่องกฎแหง
กรรมเหมาะสมกับหลักธรรมคําสอนของพุทธศาสนาในระดับมาก 

ขอสังเกต จากผลการศึกษาพบวาระดับพ้ืนฐานพุทธศาสนาในครอบครัว พ้ืนฐานพุทธ
ศาสนาในโรงเรียน และความรูเรื่องกฎแหงกรรมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายอยูในระดับสูง 
ความเช่ือเรื่องกฎแหงกรรมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายอยูในระดับเช่ือแตยังมีขอสงสัย และ
พฤติกรรมเรื่องกฎแหงกรรมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายอยูในระดับเหมาะสมมาก อาจเปน
สาเหตุหนึ่งอาจจะเนื่องมาจากโรงเรียนท่ีสุมตัวอยางไดในการศึกษาเปนโรงเรียนท่ีจัดอยูในระดับ
คุณภาพดี มีมาตรฐานการศึกษา และคุณสมบัติเดนท้ัง 3 โรงเรียน 
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4.3  ผลการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลของตอพฤติกรรมเร่ืองกฎแหงกรรมของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร 
 
 จากสมมติฐานการวิจัยขอ 1-4 เปนการวิเคราะหอิทธิพลเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรม
เรื่องกฎแหงกรรมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร ท้ังอิทธิพลทางตรง  

(Direct Effect) และอิทธิพลทางออม (Indirect Effect) ผลการทดสอบสมมติฐานดวย โปรแกรม  
LISREL Version 8.54 โดยใชเทคนิค Structural Equation Modeling (SEM) ซ่ึงมีรายละเอียด
ภาพท่ี 4.1 
 
 



 

 
 

ภาพที่ 4.1 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมเรื่องกฎแหงกรรมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในรูปแบบโมเดลโครงสราง (SEM)
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2

ผลการวิเคราะหขอมูลเพ่ือประเมินผลการวิเคราะหโมเดลการวัด  (Model Fit Indices of 

Measurement Model) เพ่ือตรวจสอบความกลมกลืน (Fit Model) ระหวางโมเดลท่ีไดจากการ
ทบทวนวรรณกรรมกับขอมูลเชิงประจักษ โดยมีรายละเอียดดังตารางท่ี 4.3 
 
ตารางที่ 4.6  ผลการวิเคราะหขอมูลเพ่ือประเมินผลการวิเคราะหโมเดลการวัด   
                    (Model Fit Indices of Measurement Model) 
 

โมเดล  d.f. p-value / d.f. RMSEA GFI 

เริ่มตน 440.80 125 0.000 3.526 0.061 0.930 
ปรับโมเดลครั้งท่ี 1 411.99 124 0.000 3.323 0.059 0.940 
ปรับโมเดลครั้งท่ี 2 392.04 123 0.000 3.187 0.057 0.940 
ปรับโมเดลครั้งท่ี 3 318.65 122 0.000 2.612 0.049 0.950 
ปรับโมเดลครั้งท่ี 4 301.81 121 0.000 2.494 0.047 0.950 
 
 จากตารางท่ี 4.6 พบวาผลการตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดล  (Fit Model) ของ
โมเดลเริ่มตนมีความกลมกลืนระหวางโมเดลท่ีไดจากการทบทวนวรรณกรรมกับขอมูลเชิงประจักษ 
อยูในระดับดี (RMSEA = 0.061 และ GFI = 0.930) และเม่ือทําการปรับโมเดลจนไดโมเดลสุดทาย
พบวาความกลมกลืนระหวางโมเดลท่ีไดจากการทบทวนวรรณกรรมกับขอมูลเชิงประจักษอยูใน
ระดับดีมาก (RMSEA = 0.047 และ GFI = 0.950) ซ่ึงมีการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของ
โมเดลการวัด ความเท่ียงของตัวแปรแฝง ความแปรปรวนของเฉล่ียของตัวแปรท่ีสกัดไดดวย
องคประกอบ และคาความเท่ียงตรงของตัวแปร จากโมเดลในขั้นสุดทาย ซ่ึงมีรายละเอียดในตาราง
ท่ี 4.7  
 
 
 
 
 
 
 
 

2
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ตารางที่ 4.7  ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัด ความเท่ียงของตัวแปรแฝง    
                    (c) ความแปรปรวนของเฉล่ียของตัวแปรท่ีสกัดไดดวยองคประกอบ(v) และคา 
                    ความเท่ียงตรงของตัวแปร(R2) จากโมเดลในขั้นสุดทาย 
 

ตัวแปรแฝง ตัวแปรสังเกตได Factor loading c v R2 

พ้ืนฐานพุทธ
ศาสนาใน
ครอบครัว 

 
ดานกรรม 
ดานทาน 
ดานศีล 
ดานภาวนา 
ดานกตัญูกตเวที 

 
0.200** 
0.460** 
0.740** 
0.490** 
0.290** 

0.652 0.275  
0.210 
0.370 
0.310 
0.220 
0.280 

พ้ืนฐานพุทธ
ศาสนาใน
โรงเรียน 

 
ดานการจัดกิจกรรม
ทางศาสนา 
ดานการจัดกิจกรรม 
อบรมส่ังสอนทาง
กาย วาจา ใจ 

 
0.810** 

 
0.540** 

0.513 0.395  
0.710 

 
0.080 

ความรูเรื่อง       
กฎแหงกรรม 

 
ดานกรรม 
ดานผลของกรรม 
ดานบุญกิริยาวัตถุ 3 
ดานเบญจศีลเบญจ
ธรรม 

 
0.490** 
0.670** 
0.370** 
0.060** 

0.590 0.278  
0.450 
0.370 
0.170 
0.120 

ความเช่ือเรื่อง 
กฎแหงกรรม 

 
ดานกรรม 
ดานผลของกรรม 
ดานนรกสวรรค 

 
2.510** 
4.650** 
2.140** 

0.771 0.534  
0.330 
0.690 
0.580 
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ตารางที่ 4.7  (ตอ) 
 

ตัวแปรแฝง ตัวแปรสังเกตได Factor loading c v R2 

พฤติกรรมเรื่อง 
กฎแหงกรรม 

 
ดานทาน 
ดานศีล 
ดานภาวนา 
ดานกตัญูกตเวที 

 
1.970** 
5.350** 
1.250** 
1.810** 

0.702 0.386  
0.510 
0.520 
0.110 
0.400 

 
หมายเหตุ  ** p-value < 0.01 
 
 จากตารางท่ี 4.7  พบวา องคประกอบของตัวแปร พ้ืนฐานพุทธศาสนาในครอบครัว พ้ืนฐาน
พุทธศาสนาในโรงเรียน ความรูเรื่องกฎแหงกรรม ความเช่ือเรื่องกฎแหงกรรม และพฤติกรรมเรื่อง
กฎแหงกรรม มีคาความเท่ียงตรงคอนขางสูง (c  > 0.50)  แตองคประกอบสวนใหญอธิบายความ
แปรปรวนของตัวแปรในองคประกอบไดปานกลาง คาความเท่ียงของตัวแปรสังเกตไดสวนใหญอยู
ในระดับปานกลาง 
 ผลการวิเคราะหโมเดลโครงสรางหรือคาอิทธิพลเชิงสาเหตุ (Path Coefficient) ของตัว
แปรแฝง มีรายละเอียดดังภาพท่ี 4.2 และตารางท่ี 4.8  
 
 
 



  
 
ภาพที่ 4.2   ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมเรื่องกฎแหงกรรมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในรูปแบบของการวิเคราะหเสนทาง (Path Analysis) 
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ตารางที่ 4.8  ผลการวเิคราะหถดถอยในสมการโครงสราง 
 

ตัวแปรตาม R2 อิทธิพล 

ตัวแปรตน 
พ้ืนฐาน 

พุทธศาสนา
ในครอบครัว 

พ้ืนฐาน
พุทธศาสนา
ในโรงเรียน 

ความรู 
เร่ืองกฎแหง

กรรม 

ความเชื่อ
เร่ืองกฎแหง

กรรม 
ความรูเรื่อง

กฎแหงกรรม 
0.350 DE 

IE 
TE 

0.360** 
- 

0.360** 

0.260** 
- 

0.260** 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

ความเช่ือเรื่อง
กฎแหงกรรม 

0.320 DE 
IE 
TE 

0.130** 
0.240** 
0.370** 

0.030** 
0.180** 
0.210** 

0.680** 
- 

0.680** 

- 
- 
- 

พฤติกรรม
เรื่องกฎแหง

กรรม 

0.600 DE 
IE 
TE 

0.200** 
0.250** 
0.450** 

0.030** 
0.150** 
0.180** 

0.220** 
0.300** 
0.520** 

0.440** 
- 

0.440** 
 
หมายเหต ุ ** p-value < 0.01  (DE  หมายถึง อิทธิพลทางตรง  IE หมายถึง อิทธิพลทางออม 
                                                            TE หมายถึง อิทธิพลโดยรวม) 
 
 จากภาพท่ี 4.2 และตารางท่ี 4.8 พบวา พ้ืนฐานพุทธศาสนาในครอบครัว พ้ืนฐานพุทธ
ศาสนาในโรงเรียน และความรูเรื่องกฎแหงกรรม มีอิทธิพลเชิงบวกท้ังทางตรงและทางออมตอ
พฤติกรรมเรื่องกฎแหงกรรมอยางมีนัยสําคัญ รวมท้ัง ความเช่ือเรื่องกฎแหงกรรมมีอิทธิพลเชิงบวก
ทางตรงตอพฤติกรรมเรื่องกฎแหงกรรมอยางมีนัยสําคัญ 

เม่ือพิจารณาอิทธิพลโดยรวม พบวาความรูเรื่องกฎแหงกรรมมีอิทธิพลโดยรวมเชิงบวกตอ
พฤติกรรมเรื่องกฎแหงกรรมมากท่ีสุดอยางมีนัยสําคัญ  (TE = 0.520) รองลงมาคือ พ้ืนฐานพุทธ
ศาสนาในครอบครัว (TE = 0.450) ความเช่ือเรื่องกฎแหงกรรม (TE = 0.440) และพ้ืนฐานพุทธ
ศาสนาในโรงเรียน (TE = 0.180) ตามลําดับ โดยตัวแปรมีอิทธิพลเชิงสาเหตุดังนี ้
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 อิทธิพลทางตรง (Direct Effect) 
 พฤติกรรมเรื่องกฎแหงกรรมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรงุเทพมหานคร ไดรับ
อิทธิพลทางตรงจาก พ้ืนฐานพุทธศาสนาในครอบครัว พ้ืนฐานพุทธศาสนาในโรงเรียน ความรูเรื่อง
กฎแหงกรรม ความเช่ือเรื่องกฎแหงกรรม และพฤติกรรมเรื่องกฎแหงกรรม อยางมีนัยสําคัญ โดย
พฤติกรรมเรื่องกฎแหงกรรมไดรับอิทธิพลทางตรงเชิงบวกจากความเช่ือเรื่องกฎแหงกรรมมากท่ีสุด 
(DE = 0.440) รองลงมาคือ ความรูเรื่องกฎแหงกรรม (DE= 0.220) พ้ืนฐานพุทธศาสนาใน
ครอบครัว (DE = 0.200) และพ้ืนฐานพุทธศาสนาในโรงเรียน (DE = 0.030) ตามลําดับ 
 ความรูเรื่องกฎแหงกรรมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครไดรับ
อิทธิพลทางตรงเชิงบวกจาก พ้ืนฐานพุทธศาสนาในครอบครัวมากท่ีสุดอยางมีนัยสําคัญ (DE = 

0.360) รองลงมาคือ พ้ืนฐานพุทธศาสนาในโรงเรียน (DE = 0.260) 

 ความเช่ือเรื่องกฏแหงกรรมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครไดรับ
อิทธิพลทางตรงเชิงบวกจากความรูเรื่องกฎแหงกรรมมากท่ีสุดอยางมีนัยสําคัญ (DE = 0.680) 
รองลงมาคือ พ้ืนฐานพุทธศาสนาในครอบครัว (DE = 0.130) และ พ้ืนฐานพุทธศาสนาในโรงเรียน 
(DE = 0.030) ตามลําดับ 
  

อิทธิพลทางออม (Indirect Effect) 
อิทธิพลทางออมของตัวแปรตางๆท่ีสงผลตอพฤติกรรมเรื่องกฎแหงกรรมของนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครสามารถดูไดหลายเสนทาง แตเสนทางท่ีทําใหคา
สัมประสิทธ์ิอิทธิพลมีคาสูงท่ีสุดคือ อิทธิพลของพ้ืนฐานพุทธศาสนาในครอบครัว สงผานไปยัง
ความรูเรื่องกฎแหงกรรม และสงผานไปยังความเช่ือเรื่องกฎแหงกรรม รองลงมาคือ อิทธิพลของ
พ้ืนฐานพุทธศาสนาในโรงเรียน สงผานไปยังความรูเรื่องกฎแหงกรรม และสงผานไปยังความเช่ือ
เรื่องกฎแหงกรรม 



บทท่ี 5 
 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

ในการศึกษาเรื่อง “ความรู  ความเช่ือและพฤติกรรมเรื่องกฎแหงกรรมของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร” เปนการศึกษาเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยมี
วัตถุประสงค 2 ขอ คือ 1) เพ่ือศึกษาระดับของความรูเรื่องกฎแหงกรรม ความเช่ือเรื่องกฎแหงกรรม 
และพฤติกรรมเรื่องกฎแหงกรรมของนักเรียนมัยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร 2) เพ่ือ
ศึกษาอิทธิพลของ พ้ืนฐานพุทธศาสนาในครอบครัว พ้ืนฐานพุทธศาสนาในโรงเรียน ความรูเรื่องกฎ
แหงกรรม และความเช่ือเรื่องกฎแหงกรรมท่ีมีตอพฤติกรรมเรื่องกฎแหงกรรมของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร 

โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร จํานวน 675 
คน ซ่ึงใชการสุมตัวอยางแบบ Stratified Two Stage Cluster Sampling และใชแบบสอบถามเปน
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยเก็บรวบรวมขอมูลระหวาง เดือนธันวาคม 2552 – เดือน
มกราคม 2553 สามารถสรุปผลการศึกษาได ดังนี ้

5.1  สรุปผลการศึกษา 
5.2  อภิปรายผลการศึกษา 
5.3  ขอเสนอะแนะจากการศึกษา 

 
5.1  สรุปผลการศึกษา 
 
 5.1.1  ขอมูลทั่วไปของตัวอยาง 

ตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้คือ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร จํานวน 
675 คน โดยท่ีเปนเพศชาย (รอยละ 45.90) และเพศหญิง (รอยละ 54.10) ศึกษาอยูในโรงเรียน
ประเภทสหศึกษา (รอยละ25.90) ชายลวน (รอยละ 33.20) และหญิงลวน (รอยละ 40.90) ศึกษาอยู
ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 (รอยละ 36.40) มัธยมศึกษาปท่ี 5 (รอยละ 33.80) และ มัธยมศึกษาปท่ี 
6 (รอยละ 29.80) นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสวนใหญมีระดับผลการเรียนเฉล่ียมากกวา 3.51 
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(รอยละ 37.78) มีลักษณะครอบครัวเปนครอบครัวเดี่ยว (รอยละ 70.20) สถานภาพครอบครัวมีท้ัง
บิดาและมารดา (รอยละ 86.80) บุคคลท่ีอาศัยอยูดวยในปจจุบันคือ บิดาและมารดา (รอยละ 79.10) 
 เม่ือพิจารณาความรูเรื่องกฎแหงกรรม ความเช่ือเรื่องกฎแหงกรรม และพฤติกรรมเรื่องกฎ
แหงกรรม เม่ือจําแนกตามขอมูลท่ัวไปของตัวอยาง สรุปไดดังนี ้
 นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครเม่ือจําแนกตาม  ระดับการศึกษา 
ลักษณะครอบครัว สถานภาพครอบครัว และบุคคลท่ีอาศัยอยูดวยในปจจุบัน พบวามีคาเฉล่ียความรู
เรื่องกฎแหงกรรม ความเช่ือเรื่องกฎแหงกรรม และพฤติกรรมเรื่องกฎแหงกรรมไมแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญ 
 นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครเม่ือจําแนกตาม เพศ ประเภทโรงเรียน
และ ระดับผลการเรียน พบวามีคาเฉล่ียความรูเรื่องกฎแหงกรรม ความเช่ือเรื่องกฎแหงกรรม และ
พฤติกรรมเรื่องกฎแหงกรรม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
  
 5.1.2  ระดับพ้ืนฐานพุทธศาสนาในครอบครัว พ้ืนฐานพุทธศาสนาในโรงเรียน ความรูเร่ือง
กฎแหงกรรม ความเชื่อเร่ืองกฎแหงกรรม และพฤติกรรมเร่ืองกฎแหงกรรม 

ในการศึกษาระดับของ พ้ืนฐานพุทธศาสนาในครอบครัว พ้ืนฐานพุทธศาสนาในโรงเรียน 
ความรูเรื่องกฎแหงกรรม ความเช่ือเรื่องกฎแหงกรรม และพฤติกรรมเรื่องกฎแหงกรรมของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร พบวา นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหา 
นคร มีคาเฉล่ียของพ้ืนฐานพระพุทธศาสนาในครอบครัว พ้ืนฐานพุทธศาสนาในโรงเรียน และ
ความรูเรื่องกฎแหงกรรมอยูระดับสูง มีคาเฉล่ียของความเช่ือเรื่องกฎแหงอยูระดับเช่ือแตยังมีขอ
สงสัย และคาเฉล่ียของพฤติกรรมเรื่องกฎแหงกรรมเหมาะสมกับหลักธรรมคําสอนของพุทธศาสนา
ในระดับมาก  

 
5.1.3  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมเร่ืองกฎแหงกรรม 
ในการศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมเรื่องกฎแหงกรรมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอน

ปลายในกรุงเทพมหานคร พบวา พฤติกรรมเรื่องกฎแหงกรรมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายใน
กรุงเทพมหานครไดรับอิทธิพลโดยรวมเชิงบวกจาก ความรูเรื่องกฎแหงกรรมมีมากท่ีสุดอยางมี
นัยสําคัญ     (TE = 0.520) รองลงมาคือ) พ้ืนฐานพุทธศาสนาในครอบครัว (TE = 0.450) ความ
เช่ือเรื่องกฎแหงกรรม (TE = 0.440) พ้ืนฐานพุทธศาสนาในโรงเรียน (TE = 0.180) ตามลําดับ 
หากพิจารณาอิทธิพลทางตรงพบวาความเช่ือเรื่องกฎแหงกรรมมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอ
พฤติกรรมเรื่องกฎแหงกรรมมากท่ีสุด (DE = 0.440) รองลงมาคือ ความรูเรื่องกฎแหงกรรม (DE= 
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0.220) พ้ืนฐานพุทธศาสนาในครอบครัว (DE = 0.200) และไดรับอิทธิพลนอยท่ีสุดคือ พ้ืนฐาน
พุทธศาสนาในโรงเรียน (DE = 0.030)   

โดยท่ีความรูเรื่องกฎแหงกรรมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร
ไดรับอิทธิพลทางตรงเชิงบวกจาก พ้ืนฐานพุทธศาสนาในครอบครัวมากท่ีสุดอยางมีนัยสําคัญ  
(DE = 0.360) รองลงมาคือ พ้ืนฐานพุทธศาสนาในโรงเรียน (DE = 0.260) 

โดยท่ีความเช่ือเรื่องกฎแหงกรรมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร
ไดรับอิทธิพลทางตรงเชิงบวกจากความรูเรื่องกฎแหงกรรมมากท่ีสุดอยางมีนัยสําคัญ (DE = 

0.680) รองลงมาคือ พ้ืนฐานพุทธศาสนาในครอบครัว (DE = 0.130) และ พ้ืนฐานพุทธศาสนาใน
โรงเรียน (DE = 0.030) ตามลําดับ 

อิทธิพลทางออมของตัวแปรตางๆท่ีสงผลตอพฤติกรรมเรื่องกฎแหงกรรมของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครสามารถดูไดหลายเสนทาง แตเสนทางท่ีทําใหคา
สัมประสิทธ์ิอิทธิพลมีคาสูงท่ีสุดคือ อิทธิพลของพ้ืนฐานพุทธศาสนาในครอบครัว สงผานไปยัง
ความรูเรื่องกฎแหงกรรม และสงผานไปยังความเช่ือเรื่องกฎแหงกรรม รองลงมาคือ อิทธิพลของ
พ้ืนฐานพุทธศาสนาในโรงเรียน สงผานไปยังความรูเรื่องกฎแหงกรรม และสงผานไปยังความเช่ือ
เรื่องกฎแหงกรรม 

 
5.2  อภิปรายผลการศึกษา 
 
 5.2.1  พ้ืนฐานพุทธศาสนาในครอบครัว 
 จากการศึกษาถึงระดับของพ้ืนฐานพุทธศาสนาในครอบครัวพบวา นักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลายในกรุงเทพมหานครมีระดับพ้ืนฐานพุทธศาสนาในครอบครัวอยูในระดับสูง แสดงให
เห็นวา บุคคลในครอบครัว เชน บิดา มารดา หรือญาติผูใหญ ใหความสําคัญกับการปลูกฝง อบรม 
ส่ังสอน และเปนแบบอยางท่ีดีเกี่ยวกับกฎแหงกรรมในเด็นตางๆ ไดแก การใหทาน การรักษาศีล 
การเจริญภาวนา  และความกตัญูกตเวที เพ่ือสรางนิสัยใหบุตรหลานมีพ้ืนฐานดานพุทธศาสนาท่ี
ถูกตองเหมาะสมอันนําไปสูการพัฒนาคน ซ่ึงถาพิจารณาเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับครอบครัว โดยสวนใหญ พบวา นักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร มีลักษณะครอบครัวเปนครอบครัวเดี่ยว อาศัยอยูกับบิดา
และมารดา และสถานภาพสมรสของบิดาและมารดายังอยูดวยกัน ซ่ึงแสดงใหเห็นวานักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครสวนใหญไดรับความรัก อบอุนจากบิดาและมารดา 
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รวมท้ังไดรับการปลูกฝง อบรม ส่ังสอน เพ่ือสรางนิสัยทางดานพุทธศาสนาท่ีถูกตองจากบิดาและ
มารดา มาตั้งแตยังเยาววัย  
 

5.2.1  พ้ืนฐานพุทธศาสนาในโรงเรียน 
 จากการศึกษาถึงระดับของพ้ืนฐานพุทธศาสนาในโรงเรียนพบวา นักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลายในกรุงเทพมหานครมีระดับพ้ืนฐานพุทธศาสนาในโรงเรียนอยูในระดับสูง แสดงใหเห็นวา 
ผูบริหารโรงเรียน ครู อาจารยใหความสําคัญกับการสนับสนุนและการจัดกิจกรรม เชน การใสบาตร
พระสงฆในวันปใหม  การเขารวมกิจกรรมในวันสําคัญทางศาสนา การจัดกิจกรรมรับบริจาค
หนังสือแกเด็กไรญาติ  การนิมนตพระสงฆมาเทศนเม่ือถึงวันสําคัญตางๆ รวมถึงการจัดโครงการ
เขาคายปฏิบัติธรรมนอกสถานท่ี เปนตน โดยท่ีกิจกรรมดังกลาวเปนกิจกรรมเพ่ือสงเสริมและสราง
นิสัยใหนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครมีพ้ืนฐานดานพุทธศาสนาท่ีด ี 
 
 5.2.3  ความรูเร่ืองกฎแหงกรรม 
 จากการศึกษาถึงระดับความรูเรื่องกฎแหงกรรมพบวา นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายใน
กรุงเทพมหานครมีระดับความรูเรื่องกฎแหงกรรมอยูในระดับสูง แสดงใหเห็นวานักเรียนมัธยม 
ศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครมีความรู ความเขาใจเรื่องกฎแหงกรรม ในประเด็นของ กรรม 
ผลของกรรม บุญกิริยาวัตถุ 3 และเบญจศีล-เบญจธรรม ถูกตองเหมาะสมกับส่ิงท่ีพุทธศาสนิกชน
ควรจะรู ซ่ึงหากพิจารณาประกอบกับขอมูลท่ัวไปของตัวอยางพบวา นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในกรุงเทพมหานครมีความรูเรื่องกฎแหงกรรมสูงขึ้นเม่ือมีระดับผลการเรียนท่ีสูงขึ้นดวย 
 
 5.2.4  ความเชือ่เร่ืองกฎแหงกรรม 
 จากการศึกษาถึงระดับความเช่ือเรื่องกฎแหงกรรม พบวานักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายใน
กรุงเทพมหานครมีระดับความเช่ือเรื่องกฎแหงอยูระดับเช่ือแตยังมีขอสงสัย ซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจัยของ พระมหาสินสมุทร พลขันธ (2544: บทคัดยอ) ซ่ึงไดสรุปวาวา ความเช่ือเรื่องบุญ-บาป 
(กฎแหงกรรม) ของนักเรียนอยูในระดับเช่ือแตยังมีขอสงสัย แสดงใหเห็นวา นักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลายในกรุงเทพมหานคร มีความเช่ือเรื่องกฎแหงกรรมในประเด็นของ กรรม ผลของกรรม 
และนรก-สวรรค แตยังไมลงใจ หรือปกใจเช่ือในประเด็นดังกลาว ซ่ึงหากพิจารณาประกอบกับ
ขอมูลท่ัวไปของตัวอยางพบวา นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครท่ีศึกษาอยูใน
โรงเรียนประเภทหญิงลวน และมีระดับการเรียนท่ีดี จะมีความเช่ือเรื่องกฎแหงกรรมอยูในระดับสูง
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กวา นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครท่ีศึกษาอยูในโรงเรียนประเภทชายลวนและ
สหศึกษา และมีระดับการเรียนท่ีต่ํากวา  
  
 5.2.5  พฤติกรรมเร่ืองกฎแหงกรรม 
 จากการศึกษาถึงระดับพฤติกรรมเรื่องกฎแหงกรรม พบวานักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในกรุงเทพมหานครมีระดับพฤติกรรมเรื่องกฎแหงกรรมเหมาะสมกับหลักธรรมคําสอนของพุทธ
ศาสนาอยูระดับมาก ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ สมคิด เหลาฉลาด (2542: บทคัดยอ) และพิกุล
นิตยอํานวยผล (2549: บทคัดยอ) ท่ีสรุปไววา นักเรียนมีพฤติกรรมเรื่องกฎแหงกรรมอยูในระดับสูง
หรือเหมาะสมมาก จะเห็นไดวา นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครมีพฤติกรรม
เรื่องกฎแหงกรรมในประเด็นของ การใหทาน การรักษาศีล การเจริญภาวนา และการกตัญูกตเวที 
เหมาะสมกับหลักธรรมคําสอนตามหลักของพุทธศาสนามาก ซ่ึงหากพิจารณาประกอบกับขอมูล
ท่ัวไปของตัวอยางพบวา นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครท่ีศึกษาอยูในโรงเรียน
ประเภทหญิงลวน และมีระดับการเรียนท่ีดี จะมีพฤติกรรมเรื่องกฎแหงกรรมอยูในระดับสูงกวา 
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครท่ีศึกษาอยูในโรงเรียนประเภทชายลวนและ
สหศึกษา และมีระดับการเรียนท่ีต่ํากวา  
 
 5.2.6  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความรูเร่ืองกฎแหงกรรม 
 จากการศึกษาถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความรูเรื่องกฎแหงกรรมพบวา ความรูเรื่องกฎแหง
กรรมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครไดรับอิทธิพลทางตรงเชิงบวกมาจาก
พ้ืนฐานพุทธศาสนาในครอบครัวมากท่ีสุด รองลงมาคือ พ้ืนฐานพุทธศาสนาในโรงเรียน จะเห็นได
วา นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครจะมีความรูเรื่องกฎแหงกรรมระดับสูง ก็
ตอเม่ือบุคคลในครอบครัว ใหความสําคัญในการปลูกฝง อบรม ส่ังสอน และใหความรูเรื่องกฎแหง
กรรม รวมท้ังทางโรงเรียนตองใหความสําคัญในการสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมท่ี
เกี่ยวของกับพุทธศาสนา  
 
 5.2.7  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความเชื่อเร่ืองกฎแหงกรรม 
 จากการศึกษาถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความเช่ือเรื่องกฎแหงกรรม พบวาความเช่ือเรื่องกฎ
แหงกรรมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครไดรับอิทธิพลทางตรงเชิงบวกจาก 
ความรูเรื่องกฎแหงกรรมมากท่ีสุด รองลงมาคือ พ้ืนฐานพุทธศาสนาในครอบครัว พ้ืนฐานพุทธ
ศาสนาในโรงเรียน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ พระภิชยพล กตสาโร หงวนไธสง (2549: 
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บทคัดยอ) และพระมหาสัญญา สวัสดิ์ไธสง (2549: บทคัดยอ) ซ่ึงไดสรุปไววา ครอบครัวและโรง 
เรียนมีอิทธิพลตอความเช่ือเรื่องกฎแหงกรรม รวมท้ังงานวิจัยของ สมคิด เหลาฉลาด (2542: 
บทคัดยอ) และ พิกุล นิตยอํานวยผล (2549: บทคัดยอ) ซ่ึงไดสรุปไววา ครอบครัวหรือบุคคลใน
ครอบครัวมีอิทธิพลตอความเช่ือเรื่องกฎแหงกรรมมากท่ีสุด รองลงมาคือครู อาจารยในโรงเรียน จะ
เห็นไดวา นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครจะมีความเช่ือเรื่องกฎแหงกรรมท่ีดี 
นั้นเกิดจากอิทธิพลของความรูเรื่องกฎแหงกรรม ซ่ึงความรูเรื่องกฎแหงกรรมจะอยูในระดับสูงได
นั้นเกิดจากอิทธิพลของพ้ืนฐานพุทธศาสนาในครอบครัว โดยท่ี บิดามารดาหรือญาติผูใหญ ใน
ครอบครัวใหความรัก ความสนใจ เอาใจใสอบรมส่ังสอนและปลูกฝงความเช่ือเรื่องกฎแหงกรรม
ใหกับบุตรหลานในทางท่ีดี รวมท้ังอิทธิพลของพ้ืนฐานพุทธศาสนาในโรงเรียน โดยท่ีโรงเรียนตอง
ใหความสําคัญในการสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับพุทธศาสนาเปนประจํา 
 
 5.2.8  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมเร่ืองกฎแหงกรรม 

จากการศึกษาถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมเรื่องกฎแหงกรรมของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลายในกรุงเทพมหานคร ถาพิจารณาจากอิทธิพลโดยรวม (Total Effect) พบวา ความรูเรื่อง
กฎแหงกรรมมีอิทธิพลโดยรวมเชิงบวกมากท่ีสุด รองลงมาคือ อิทธิพลของพ้ืนฐานพุทธศาสนาใน
ครอบครัว  และรองลงมาคือ ความเช่ือเรื่องกฎแหงกรรม ซ่ึงเปนไปในทิศทางเดียวกันกับงานวิจัย
ของ สมคิด เหลาฉลาด (2542: บทคัดยอ) และ พิกุล นิตยอํานวยผล (2549: บทคัดยอ) ท่ีสรุปไววา 
ความเช่ือเรื่องบุญ-บาป(กฎแหงกรรม) มีอิทธิพลตอพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียน และ 
พ้ืนฐานพุทธศาสนาในโรงเรียน ซ่ึงเปนไปในทิศทางเดียวกันกับงานวิจัยของ พูนฤดี สุวรรณพันธุ 
(2537: บทคัดยอ) ซ่ึงกลาวไววา ตองมีการเนนพุทธศาสนาท้ังในครอบครัวและโรงเรียน จึงจะเกิด
ผลดีตอพฤติกรรมของนักเรียนมากท่ีสุด ถาหากพิจารณาจากอิทธิพลทางตรง (Direct Effect) 
พบวา ความเช่ือเรื่องกฎแหงกรรมมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกมากท่ีสุด รองลงมาคือ ความรูเรื่องกฎ
แหงกรรม พ้ืนฐานพุทธศาสนาในครอบครัว และพ้ินฐานพุทธศาสนาในโรงเรียน ตามลําดับ และ
เม่ือพิจารณาจากอิทธิพลทางออม (Indirect Effect)  พบวา ตัวแปรตัวแปรตางๆท่ีสงผลตอ
พฤติกรรมเรื่องกฎแหงกรรมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครสามารถดูได
หลายเสนทาง แตเสนทางท่ีทําใหคาสัมประสิทธ์ิอิทธิพลมีคาสูงท่ีสุดคือ คือ อิทธิพลของพ้ืนฐาน
พุทธศาสนาในครอบครัว สงผานไปยังความรูเรื่องกฎแหงกรรม และสงผานไปยังความเช่ือเรื่องกฎ
แหงกรรม รองลงมาคือ อิทธิพลของพ้ืนฐานพุทธศาสนาในโรงเรียน สงผานไปยังความรูเรื่องกฎ
แหงกรรม และสงผานไปยังความเช่ือเรื่องกฎแหงกรรม 
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เม่ือพิจารณาถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมเรื่องกฎแหงกรรมของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลายในกรุงเทพมหานคร ท้ังอิทธิพลโดยรวม อิทธิพลทางตรง และอิทธิพลทางออม จะเห็นได
วา ท้ังความเช่ือเรื่องกฎแหงกรรม ความรูเรื่องกฎแหงกรรม พ้ินฐานพุทธศาสนาในครอบครัว และ
พ้ินฐานพุทธศาสนาในโรงเรียน ตางมีอิทธิพลเชิงบวกตอพฤติกรรมเรื่องกฎแหงกรรมท้ังส้ิน ดังนั้น
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครจะมีพฤติกรรมเรื่องกฎแหงกรรมท่ีเหมาะสมกับ
หลักคําสอนของพุทธศาสนาไดนั้น ตองเกิดจาก บุคคลในครอบครัวใหความสําคัญในการปลูกฝง 
อบรม สรางนิสัย ครู อาจารยท่ีโรงเรียนมีการสนับสนุนและสงเสริมใหจัดกิจกรรมทางศาสนา โดย
ท่ีพ้ืนฐานพุทธศาสนาในครอบครัวและโรงเรียนนั้นจะทําใหนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายใน
กรุงเทพมหานครมีความรูและความเช่ือเรื่องกฎแหงกรรมท่ีถูกตองเหมาะสม  โดยท่ีปจจัยท้ัง 4 
ปจจัยไดแก พ้ืนฐานพุทธศาสนาในครอบครัว พ้ืนฐานพุทธศาสนาในโรงเรียน ความรูเรื่องกฎแหง
กรรม และความเช่ือเรื่องกฎแหงกรรม จะสงผลใหนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหา 
นครมีพฤติกรรมเรื่องกฎแหงกรรมท่ีเหมาะสมในท่ีสุด 
 
5.3  ขอเสนอแนะจากการศึกษา 
 
 จากผลการศึกษาพบวา พ้ืนฐานพุทธศาสนาในครอบครัว พ้ืนฐานพุทธศาสนาในโรงเรียน 
ความรูเรื่องกฎแหงกรรม และความเช่ือเรื่องกฎแหงกรรม มีอิทธิพลเชิงบวกตอพฤติกรรมเรื่องกฎ
แหงกรรมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร แสดงใหเห็นวา ปจจัยท้ัง 4 ปจจัย
เปนเรื่องสําคัญยิ่งท่ีจําเปนตองสงเสริมใหเกิดขึ้น เพ่ือใหนักเรียนมีพฤติกรรมเรื่องกฎแหงกรรม
ออกมาในทางท่ีดี เม่ือคนเรามีพ้ืนฐานพุทธศาสนาในครอบครัว พ้ืนฐานพุทธศาสนาในโรงเรียน 
ความรูเรื่องกฎแหงกรรม และความเช่ือเรื่องกฎแหงกรรมมากขึ้นเทาไร การแสดงออกหรือ
พฤติกรรมเรื่องกฎแหงกรรมจะออกมาในทางท่ีดีมากขึ้นเทานั้น ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะ  
ดังตอไปนี ้
  
 5.3.1  ดานสถาบันทางศาสนา 
 สถาบันทางศาสนาในท่ีนี้ หมายถึงสถาบันพระพุทธศาสนาในประเทศไทย ซ่ึงมีพระสงฆ
เปนแกนนํา เปนสถาบันท่ีประชาชนชาวพุทธทุกคนใหความเคารพกราบไหวบูชาในฐานะท่ี
พระสงฆเปนผูนําทางจริยธรรมและเปนตัวอยางท่ีดีท่ีสุดของคนในสังคม นอกจากท่ีพระสงฆจะมี
หนาท่ีเปนผูศึกษาและปฏิบัติธรรมตามหลักคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจาแลว ยังมีหนาท่ีเปนผู
นําเอาคําสอนดังกลาวมาเทศนาสอนประชาชนท่ัวไปดวย โดยเฉพาะเรื่องบาปบุญคุณโทษหรือเรื่อง
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กฎแหงกรรมอันเปนหลักศรัทธาในพระพุทธศาสนา พระสงฆจึงเปนผูท่ีนาจะมีความเขาใจและมี
ศรัทธาในเรื่องนี้มากกวาผูอ่ืน ซ่ึงผลการศึกษาพบวา พ้ืนฐานพุทธศาสนาในครอบครวัและโรงเรียน
มีอิทธิพลตอพฤติกรรมเรื่องกฎแหงกรรม ซ่ึงเบ้ืองหลังของพ้ืนฐานพุทธศาสนานั้นคือสถาบันทาง
ศาสนา หรือพระสงฆ ดังนั้นผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับสถาบันพระพุทธศาสนาดังนี ้

1. คณะสงฆควรสงเสริมดานการศึกษาของพระสงฆใหเปนผูมีความรูความสามารถท่ี
ทันสมัย สามารถนําคําสอนในพระพุทธศาสนามาประยุกตใชสอนใหคนรุนปจจุบันเขาใจงาย หาก
เปนไปไดพระสงฆควรจะตองมีความรูอยางมากท้ังคดีโลกและคดีธรรม 
 2. พระสงฆควรเนนการเผยแพรคําสอนของพระพุทธศาสนาในเชิงรุกมากกวาเชิงรับ คือ 
ควรจะสงเสริมและสนับสนุนใหพระสงฆผูมีความรูดังกลาวไปอบรมส่ังสอนศีลธรรมแกประชาชน
นอกวัด เชน สนันสนุนใหพระสงฆเขาไปสอนในโรงเรียนตางๆ รวมกิจกรรมทางศาสนาใน
โรงเรียน หรือจัดกิจกรรมทางศาสนาขึ้นในวัดและจัดใหมีการอบรมศีลธรรมแกประชาชน 
 3. พระสงฆควรใชวิธีในการเทศนาประชาชนหรือนักเรียนใหทันสมัยขึ้น เชน การแสดง
พระธรรมเทศนา ควรใชสํานวนท่ีเปนภาษาสมัยใหมเขาใจงาย ไมใชศัพทยาก และควรเนน
กลุมเปาหมายไปท่ีเด็กและเยาวชนใหมากขึ้น เพราะกลุมนี้คืออนาคตของประเทศชาต ิ
 4. เรื่องบาปบุญคุณโทษหรือเรื่องใดๆก็ตาม ควรเนนเรื่องหรือเนื้อหาท่ีเหมาะสมกับคน
สมัยปจจุบัน เชน ไมควรเนนเรื่องท่ีเกี่ยวกับโลกอ่ืนซ่ึงปุถุชนท่ัวไปไมสามารถจะพิสูจนได 
 
 5.3.2  ดานครอบครัว 
 จากผลการศึกษาพบวา พ้ืนฐานพุทธศาสนาในครอบครัวมีอิทธิพลตอพฤติกรรมเรื่องกฎ
แหงกรรมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร รวมท้ังมีอิทธิพลตอความรูเรื่อง
กฎแหงกรรม และความเช่ือเรื่องกฎแหงกรรม ดังนั้นผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะดังนี้ 
 1. บิดามารดา รวมท้ังสมาชิกในครอบครัว ควรศึกษาหาความรูเกี่ยวกับพุทธศาสนาอยาง
ถูกตองและสมํ่าเสมอ เพ่ือใหสามารถอบรม ส่ังสอนบุตรหลานใหมีความรูและความเช่ือไดอยาง
ถูกตองเหมาะสม 

2. บิดามารดา รวมท้ังสมาชิกท่ีอยูในครอบครัวเดียวกัน ทุกคนควรจะใหความสําคัญกับ
บุตรหลานของตน ควรใหเวลาแกบุตรหลาน และควรสอดสองดูแลความประพฤติอยูเสมอ  

3. บิดามารดา รวมท้ังสมาชิกในครอบครัวควรสอนใหรูจักกฎแหงกรรมหรือบาปบุญคุณ
โทษคืออะไร ใหรูวาอะไรถูกอะไรผิด เม่ือเดินทางผิดก็แนะนําใหเดินทางใหมใหถูกตอง ไมควรดา
วาซํ้าเติม 
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4. บิดามารดา รวมท้ังสมาชิกในครอบครัวควรหาหนังสือ ส่ือการเรียนรูเกี่ยวของกับพุทธ
ศาสนา ท่ีนาสนใจและเขาใจงายใหกับบุตรหลาน 

5. บิดามารดา รวมท้ังสมาชิกในครอบครัวตองประพฤติตนใหเหมาะสม ไมผิดศีลธรรม ทํา
ตนเปนแบบอยางท่ีดีใหกับบุตรหลาน 
 
 5.3.3  ดานโรงเรียน 
 จากการศึกษาพบวาพ้ืนฐานพุทธศาสนาในโรงเรียนมีอิทธิพลตอพฤติกรรมเรื่องกฎแหง
กรรมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร ดังนั้นผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับ
โรงเรียนหรือครู อาจารย ดังนี ้
 1. ครูอาจารยท่ีสอนในโรงเรียนควรจะหาความรูเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาใหมากขึ้น ท้ังนี้
เพ่ือใหตนเองเปนผูท่ีมีความรูในเรื่องพุทธศาสนาดีขึ้น ซ่ึงจะทําใหสามารถสอนนักเรียนใหเกิด
ความเขาใจ 
 2. ครูอาจารย ควรเปนตัวอยางท่ีดีของนักเรียนเพราะนอกจากจะเปนผูทรงความรูแลว พฤต ิ
กรรมของครูอาจารยเปนส่ิงท่ีสําคัญ เนื่องจากนักเรียนมักจะถือวาส่ิงท่ีครู อาจารย พูดหรือส่ิงท่ีครู 
อาจารย ทําคือส่ิงท่ีพึงเช่ือและเลียนแบบ 
 3. โรงเรียนควรสงเสริมใหนักเรียนไดเขารวมกิจกรรมทางศาสนาท้ังในโรงเรียนและนอก
โรงเรียน เชน ในวันพระหรือวันสําคัญทางศาสนา ใหนักเรียนไดนั่งสมาธิ แขงขันตอบปญหา
ธรรมะ หรือรวมทําบุญตักบาตรพระสงฆ เปนตน หรือ แนะนําใหนักเรียนเขารวมโครงการตางท่ี
พระสงฆจัดขึ้น เชน โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน โครงการพุทธศาสนาวันอาทิตย เปนตน  
 
 5.3.4  ดานรัฐ 
 สังคมทุกสังคมปรารถนาใหประชาชนเปนผูท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม และการท่ีคนเราจะ
มีคุณธรรมจริยธรรมได สวนสําคัญสวนหนึ่งยอมเกิดจากการศึกษา รัฐซ่ึงเปนผูกําหนดทิศทาง
การศึกษาของชาติ จึงเปนผูมีหนาท่ีโดยตรงในการท่ีจะจัดการศึกษาเพ่ือสรางคนในชาติใหมี
คุณธรรมและจริยธรรม ใหมีความรูและความเช่ือเรื่องกฎแหงกรรม เพราะความรูและความเช่ือ
ดังกลาวมีอิทธิพลตอพฤติกรรมเรื่องกฎแหงกรรม ดังจะเห็นไดจากผลการศึกษาในครั้งนี้ ดังนั้นรัฐ 
ซ่ึงไดแก นักการเมือง นักวิชาการ เปนตน ควรเห็นความสําคัญของเรื่องนี้ ผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะ
คือ ควรสรรหานักวิชาการผูรางหลักสูตรวิชาพุทธศาสนาท้ังท่ีเปนฆราวาสและพระสงฆ โดยเนนให
ผูท่ีมีความรูความเขาใจในเรื่องพุทธศาสนาเปนอยางดี และผูท่ีมีความเขาใจถึงระดับการเรียนรูของ
เด็กวัยตางๆไดรวมกันรางหลักสูตร เพ่ือใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
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โครงการไทยศึกษา ฝายวิชาการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

ชลอ บุญชวย. 2530.  ความเชื่อที่ปรากฏในพิธีกรรมของชาวไทยเชื้อสายจีนอําเภอเมือง จังหวัด 
สงขลา. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา. 

ชูฤทธ์ิ เต็มไตรสรณ.  2553.  510 กายหายไขใจหายทุกข.  คนวันท่ี 31 มีนาคม 2553 จาก  
http://www.dtam.moph.go.th. 
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ดลมนรรจ บากา.  2523.  การศึกษาวิเคราะหเปรียบเทียบความเชื่อทางศาสนาและผลกระทบที่มีตอ  
ระบบ สังคม เศรษฐกิจ และแนวทางการดําเนินชีวิตของชาวพุทธและชาวมุสลิมใน 
ชนบท : ศึกษาเฉพาะกรณี อําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส.  
วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล. 

ทัศนีย ทานตวณิช.  2523.  คติชาวบาน.  ชลบุรี : ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะ 
มนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน. 

ไทยรัฐ.  2552 (3 เมษายน).  โจสาวตรังใจแตก กินยาขับรีดลูกอายุครรภ 6 เดือนท้ิง: 1. 
ไทยรัฐ.  2552 (4 เมษายน).  ดช. 13 ดูเว็ปโปลาก 7 ขวบขยี:้ 1. 
ธวัช ปุณโณทก.  2530.   ความเช่ือพ้ืนบานอันสัมพันธกับวิถีชีวิตในสังคมอีสาน ในวัฒนธรรม 

พ้ืนบาน : คติความเชื่อ. พิมพครัง้ท่ี 3.  กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
นันทนา ขุนภักด.ี  2530.  การวิเคราะหความเชื่อของชายไทยในสวัสดิรักษา.  พิมพครั้งท่ี 2.  

กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ.  2549.  สถิติวิเคราะหเพ่ือการวิจัย.  พิมพครั้งท่ี 4.  กรงุเทพมหานคร:  

จามจุรีโปรดักท. 
ปน มุทุกันต.  2500.  คําบรรยายพุทธศาสตร ภาค 3.  กรุงเทพมหานคร: คลังวิทยา.   
ผูจัดการ.  2552 (26 มีนาคม).  จับรองมิสทีน ติดสินบน ตร. แลกอิสรภาพคูรัก คายาบา: 1. 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525.  2525.  กรุงเทพมหานคร: ราชบัณฑิตยสถาน.  
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542.  2546.  กรุงเทพมหานคร: ราชบัณฑิตยสถาน.   
พระครูปลัดสัมพิพัฒนวิริยาจารย (สุเทพ ปสิวิโก).  2548.  ความเชื่อเร่ืองกฎแหงกรรมของนักศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (สวนกลาง).   
ภาคนิพนธโครงการฝกพัฒนานกัวิจัยรุนท่ี3 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

พระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตฺโต).  2531.  กรรมตามนัยแหงพุทธธรรม.  กรุงเทพมหานคร: อมรินทร  
พริ้นติ้ง กรุพ. 

พระธรรมกิตติวงศ.  2544.  คําวัด. กรุงเทพมหานคร: สถิตการพิมพ.  
พระธรรมปฎก (ประยุทธ ปยุตฺโต).  2535.   พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม.  

พิมพครั้งท่ี 7.  กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
พระธรรมปฎก (ประยุทธ ปยุตฺโต).  2538.   พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท.  

พิมพครั้งท่ี 8.  กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย. 
พระธรรมปฎก (ประยุทธ ปยุตฺโต).  2538.  พุทธธรรม.  พิมพครั้งท่ี 6.  กรุงเทพมหานคร:  

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
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พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ฐิตวัณโณ).  2551.  กฎแหงกรรม เลือกเกิดได ถาตายเปน.   
พิมพครั้งท่ี 11.  กรุงเทพมหานคร: กรีน-ปญญาญาณ. 

พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต).  2531.  อมฤตพจนา พุทธศาสนสุภาษิต.  พิมพครั้งท่ี 4.     
กรุงเทพมหานคร: สถาบันบันลือธรรม (ธรรมสภา). 

พระภิชยพล กตสาโร หงวนไธสง.  2549.  การศึกษาความเชื่อเร่ืองบุญและบาปของนักเรียนระดับ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ชวงชั้นที่ 4 สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครราชสีมา     
เขต 2.  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. 

พระมหาสัญญา สวัสดิ์ไธสง.  2549.  ปจจัยเชิงเหตุแบบบูรณาการของบาน วัด โรงเรียน และจิต 
ลักษณะที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการนับถือพระพุทธศาสนาของนักเรียนมัธยมศึกษา 
ตอนตน ที่เขารวมโครงการคายพุทธบุตร.   ภาคนิพนธคณะพัฒนาสังคมและ 
ส่ิงแวดลอม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 

พระมหาสินสมุทร พลขันธ.  2544.  ความเชื่อเร่ืองบุญ-บาปในพระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้น 
มัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดเลย.  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย 
มหาสารคาม. 

พระม่ัน ภูริทัตโต.  2545.  มุตโตทัย การทําทาน รักษาศีล เจริญภาวนา.  กรุงเทพมหานคร:  
ธรรมสภา. 

พระราชวรมุนี (ประยุทธ ปยุตฺโต).  2528.  พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม.  พิมพ 
ครั้งท่ี 4.  กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

พระราชสุธี(โสภณ โสภณจิตฺโต).  2550.  รวยบุญ รวยบารมี.  กรุงเทพมหานคร: ธนบรรณปนเกลา. 
พระวรศักดิ์ วรธัมโม.  2552.  กฎแหงกรรม. คนวันท่ี 31 มีนาคม 2553 จาก  

http://www.dhammatipatai.com. 
พระสวรรค ยมสีดา.  2548.  ปจจัยเชิงเหตุแบบบูรณาการของบาน วัด โรงเรียนที่เกี่ยวของกับ 

พฤติกรรมการดํารงชีวิตแบบพุทธของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนในโครงการ 
โรงเรียนวิถีพุทธ.  ภาคนิพนธคณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดลอม สถาบันบัณฑิตพัฒน  
บริหารศาสตร. 

พิกุล นิตยอํานวยผล.  2549.  ความสัมพันธระหวางความเชื่อเร่ืองบุญและบาปกับพฤติกรรมเชิง 
จริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสันปาตองวิทยาคม.   
การคนควาแบบอิสระ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

พุทธโฆษาจารย.  2534.   ปกรณวิเสสวิสุทธิมรรคบาลี ภาค 3. กรุงเทพมหานคร:  
โรงพิมพมหามกุฎราชวิทยาลัย. 
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พุทธทาสภิกข.ุ  2534.   ตามรอยพระอรหันต. กรุงเทพมหานคร: สุขภาพใจ. 
พุทธทาสภิกข.ุ  2551.   ทําบุญใหถูกวิธ.ี กรุงเทพมหานคร: สุขภาพใจ. 
พูนฤดี สุวรรณพันธุ.  2537.  ปจจัยทางครอบครัว โรงเรียนที่เกี่ยวของกับลักษณะทางพุทธศาสนา 

ของนักเรียนในชุมชนที่มีระดับการพัฒนาตางกัน.  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  
สถาบันบัณฑิพัฒนบริหารศาสตร. 

ภัทรา บุญสุยา. 2545.  ศึกษาระดับและเปรียบเทียบความเชื่อเร่ืองบุญ-บาปตามกฎแหงกรรมใน 
พระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวง 
ศึกษาธิการ สหวิทยาเขตหาดใหญ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา.  วิทยานิพนธ 
ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยทักษิณ. 

ภิญโญ จิตตธรรม.  2522.   ความเชื่อ. กรุงเทพมหานคร: มงคลการพิมพ. 
มติชน.  2551 (11 กุมภาพันธ).  โจ ม.ปลาย ลวงเด็กวัย 13 ขมขืนจนตั้งทอง: 1. 
มหามกุฎราชวิทยาลัย.  2538.  พระไตรปฎก ฉบับมหามกฎุราชวิทยาลัย.  กรุงเทพมหานคร:  

มหามกุฎราชวิทยาลัย. 
มหามกุฎราชวิทยาลัย.  คณะกรรมการแผนกตํารา.  2516.  ธัมมปทัฏฐกถาแปล.  กรุงเทพมหานคร:  

โรงพิมพมหามกุฎราชวิทยาลัย. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.  2547. ปญหาสังคมไทย.  คนวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2553  

จาก http://learning.ricr.ac.th/thailife/webunit3.html  
วรยุทธ พิชัยศรทัต.  2549.  สุดยอดธรรมะ ฉบับพินัยกรรม.  พิมพครั้งท่ี 8.  กรุงเทพมหานคร: ไทย 

ยูเนี่ยนกราฟฟกส. 
วัดหลวงพอสดธรรมกายาราม.  2553.  บุญกิริยาวัตถุ 10 ประการ.  คนวันท่ี 31 มีนาคม 2553 จาก  

http://dhammakaya.org/dhamma/boon01.php. 
วิทย พิณคันเงิน.  2515.  ความเปนมาของมนุษยชาติ.  กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร. 
วิทย วิศทเวทย.  2521.  ปรัชญา.  พิมพครั้งท่ี 3. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช. 
วิทย วิศทเวทย และ เสฐียรพงษ วรรณปก.  2533.  หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย รายวิชา 048 

พระพุทธศาสนา.  กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพอักษรเจริญทัศน. 
วิทย วิศทเวทย และ เสฐียรพงษ วรรณปก.  2533.  หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย รายวิชา 0410 

พระพุทธศาสนา.  กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพอักษรเจริญทัศน. 
วิทย วิศทเวทย และ เสฐียรพงษ วรรณปก.  2533.  หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย รายวิชา 0411 

พระพุทธศาสนา.  กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพอักษรเจริญทัศน. 
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ศูนยสงเสริมพระพุทธศาสนาแหงประเทศไทย.  2532. พุทธศาสนสุภาษิต.  กรุงเทพมหานคร : ศูนย 
สงเสริมพระพุทธศาสนาแหงประเทศไทย. 

สถาพร  ศรีสัจจงั.  2533.  การประสมประสานทางสังคม -วัฒนธรรมไทยพุทธ และไทยมุสลิมที ่
ปรากฏในการเลนหลอแหงงของอําเภอกันตัง จังหวัดตรัง.  วิทยานิพนธปริญญา 
มหาบัณฑิต.  มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ  สงขลา.  

สมคิด เหลาฉลาด.  2542.  ความเชื่อเร่ืองบุญและบาปกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนระดับ 
มัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร.  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก.  2549.  ชีวิตนี้นอยนัก และ วิธ ี
สรางบุญบารมี.  กรุงเทพมหานคร: มหามกุฎราชวิทยาลัย. 

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก.  2550.  อํานาจอันยิ่งใหญแหง 
กรรม.  กรุงเทพมหานคร: รุงเรืองวิริยะพัฒนา. 

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก.  2552.  วิธีสรางบุญบารมี.   
กรุงเทพมหานคร: เล่ียงเชียง. 

สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส.  2519.   นวโกวาท. กรุงเทพมหานคร:  
มหามกุฎราชวิทยาลัย. 

สมปราชญ อัมมะพันธ.  2536.  ประเพณีและพิธีกรรมในวรรณคดีไทย.  กรุงเทพมหานคร:  
สมพนธ บุณยคุปต. 2548.  พระศาสนากับปญญาชนยุคปจจุบัน.  พิมพครั้งท่ี 5.  กรุงเทพมหานคร: 

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ. 
สมพร จันอุด.  2549.  ความเชื่อเร่ืองบุญบาปตามแนวทางพระพุทธศาสนาของผูตองขังเรือนจํา 
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เลขท่ี ........................ 

แบบสอบถาม 
เรื่อง ความรู ความเช่ือ และพฤติกรรมเรื่องกฎแหงกรรม 
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร 

คําชี้แจง 
แบบสอบถามนี้เปนสวนหนึ่งของการทําวิทยานิพนธของนักศึกษาปริญญาโท คณะสถิติ

ประยุกต สาขาการวิจัยเพ่ือการบริหารและการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมเรื่องกฎแหงกรรมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลายในกรุงเทพมหานคร ขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามนี้จะนําไปใชประโยชนทางการศึกษาเทานั้น
และขอรับรองวาขอมูลท่ีทานตอบในแบบสอบถามจะถือเปนความลับและจะนําเสนอผลการศึกษา
ในภาพรวม 

 
แบบสอบถามจะประกอบดวย  6 สวน ดังนี้ 
สวนที่ 1 ขอมูลท่ัวไป 
สวนที่ 2 พ้ืนฐานดานพุทธศาสนาในครอบครัว 
สวนที่ 3 พ้ืนฐานดานพุทธศาสนาในโรงเรียน 
สวนที่ 4   ความรูเรี่องกฎแหงกรรม 
สวนที่ 5   ความเช่ือเรื่องกฎแหงกรรม 
สวนที่ 6   พฤตกิรรมเรื่องกฎแหงกรรม 
 
จึงหวังเปนอยางยิง่วาจะไดรับความรวมมือจากทานเปนอยางดี และขอขอบคุณมา ณ ท่ีนี ้
       

นางสาว สมสวัสดิ์ เตชพฤทธินันท 
 

สวนที่ 1  ขอมูลทั่วไป 
คําชี้แจง :  กรุณาทําเครื่องหมาย  ลงในชองวางท่ีตรงกับความเปนจริง 

1. เพศ   (  )  ชาย    (  )  หญิง 
2. ประเภทโรงเรียน (  )  ชายลวน (  )  หญิงลวน (  )  สหศึกษา 
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3. ระดับการศึกษา  (  )  ม. 4  (  )  ม. 5  (  )  ม. 6 
4. ระดับผลการเรียน  ............................ (เกรดเฉล่ียสะสม) 
5. ลักษณะครอบครัว  (  ) ครอบครัวเดี่ยว  (  )  ครอบครัวขยาย 
หมายเหต ุ ครอบครัวเดี่ยว  หมายถึง ครอบครัวท่ีประกอบดวย บิดา มารดา และบุตร 
           ครอบครัวขยาย หมายถึง ครอบครัวท่ีประกอบดวยบิดา มารดา บุตร และบุคคลท่ี                         
                                                  อาศัยอยูดวย เชน ปู ยา ตา ยาย  หรือญาติพ่ีนอง อาจอาศัยอยูใน  
                                                  หลังคาเดียวกันหรือ เขตบานเดียวกัน 
6. สถานภาพครอบครัว  (  )  มีท้ังบิดามารดา           

 (  )  บิดาหรือมารดาถึงแกกรรม 
 (  )  ท้ังบิดาและมารดาถึงแกกรรม    
 (  )  บิดามารดาหยารางกัน/แยกกันอยู 

7. บุคคลท่ีอาศัยอยูดวยในปจจุบัน 
(  ) บิดาและมารดา  (  ) บิดา 
(  )  มารดา   (  ) ญาติผูใหญ 
(  ) อยูคนเดียว   (  )  เพ่ือน 
(  )  อ่ืนๆ ระบุ……………….. 
 

สวนที่ 2  พ้ืนฐานดานพุทธศาสนาในครอบครัว 
คําชี้แจง : กรุณาทําเครื่องหมาย  ลงในชองวางท่ีตรงกับความเปนจริงมากท่ีสุด  

ขอ ขอความ 
ระดับการปฏิบัติ 

เปนประจํา นานๆคร้ัง ไมปฏิบัติ 

1 
ทานไดรับคําแนะนําจากบุคคลในครอบครัว ใหประพฤติปฎิบัติตาม
หลัก กฏแหงกรรม เชน การไมฆาสัตว ไมลักขโมย เปนตน       

2 
ครอบครัวของทานชักชวนใหทานทําบุญ ทําทาน เชน ตักบาตร
พระสงฆ ทําสังฆทาน ใหอาหารปลา บริจาคสิ่งของแกคนยากไร 
เลี้ยงเด็กกําพรา-คนชรา เปนตน       

3 ครอบครัวของทานทําตัวเปนแบบอยางท่ีดีในเรื่องการใหทาน       
4 ครอบครัวของทานสอนใหทานรูจักการรักษาศีล       
5 ครอบครัวของทานสอนใหทานรูจักผลของการไมรักษาศีล       
6 ครอบครัวของทานทําตัวเปนแบบอยางท่ีดีในเรื่องการรักษาศีล       
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ขอ ขอความ ระดับการปฏิบัติ 
เปนประจํา นานๆคร้ัง ไมปฏิบัติ 

7 ครอบครัวของทานสอนใหทานรูจักการสวดมนต หรือนั่งสมาธิ       

8 ครอบครัวของทานทําตัวเปนแบบอยางท่ีดีในเรื่องการสวดมนต นั่ง
สมาธิ       

9 ครอบครัวของทานสอนใหทานรูจักกตัญูรูคุณผูอื่น       

10 ครอบครัวของทานทําตัวเปนแบบอยางท่ีดีในเรื่องการกตัญูรูคุณ
ผูอื่น       

 
สวนที่ 3  พ้ืนฐานดานพุทธศาสนาในโรงเรียน 
คําชี้แจง : กรุณาทําเครื่องหมาย  ลงในชองวางท่ีตรงกับความเปนจริงมากท่ีสุด 

ขอ ขอความ ระดับการปฏิบัติ 
เปนประจํา นานๆคร้ัง ไมปฏิบัติ 

1 เม่ือถึงวันสําคัญ เชน วันข้ึนปใหม ทางโรงเรียนจะใหนักเรียนจัดหา
สิ่งของมารวมใสบาตรพระสงฆ       

2 โรงเรียนของทานใหนักเรียนเขารวมกิจกรรมทางศาสนา 
 เชน กิจกรรมวันเขาพรรษา , วันวิสาขบูชา เปนตน       

3 โรงเรียนของทานจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการทําทาน เชน รับบริจาค
หนังสือแกเด็กยากไร เลี้ยงเด็กกําพรา-คนชรา เปนตน       

4 โรงเรียนของทาน มีการฝกฝนใหรูจักสํารวมท้ังทาง กาย วาจา ใจ       

5 โรงเรียนของทานนิมนตพระสงฆมาเทศนใหนักเรียนฟง  
เม่ือถึงวันสําคัญตางๆ       

6 โรงเรียนของทานนิมนตพระสงฆมาสอนในรายวิชาพระพุทธศาสนา       
7 โรงเรียนของทานจัดใหนักเรียนฝกสมาธิ       

8 โรงเรียนของทานจัดโครงการเขาคายปฏิบัติธรรม นอกสถานท่ีแก
นักเรียน       
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สวนที่ 4  ความรูเร่ืองกฎแหงกรรม 
คําชี้แจง : กรุณาทําเครื่องหมาย  ลงในชองคําตอบท่ีทานเลือก 

ขอ ขอความ ใช ไมใช 

1 
กฎแหงกรรม คือ กฎของการกระทํา ทางกาย วาจา ใจ มี 2 ดานคือ การกระทําท่ีดี 
และการกระทําท่ีช่ัว แตละการกระทําลวนมีผลของกรรมเปนบุญและบาปรองรับ     

2 กรรมท่ีเกิดทางใจ(มโนกรรม) มีความสําคัญมากท่ีสุดเพราะเปนจุดเริ่มตนของกรรม     

3 
การทําบุญอยางแทจริง ตองทํากับพระภิกษุเทานั้น การบริจาคสิ่งของเงินทองแกคน
ยากจนหรือ การบริจาคโลหิต ไมไดเปนการสรางบุญ     

4 คนเราตายแลวสูญ ไมตองเวียนวายตายเกิด      

5 การคาขายอาวุธ คาขายมนุษย คาขายเนื้อสัตว คาขายน้ําเมา คาขายยาพิษเปนอาชีพ
ท่ีพระพุทธเจาหามกระทํา (มิจฉาวณิชชา 5)     

6 บุคคลทํากรรมตางกัน เปนผลใหบุคคลเกิดมามีความแตกตางกัน     
7 คนเราจะมีความสุขหรือความทุกขข้ึนอยูกับดวงชะตา     

8 
ผลของกรรมนั้นข้ึนอยูกับเจตนา ถามีเจตนามาก ผลกรรมยอมมาก ถามีเจตนานอย 
ผลกรรมยอมนอย     

9 ผูฆาสัตวจะไดรับผลกรรมคือ สุขภาพรางกายไมแข็งแรง อายุสั้น     

10 
การฆามารดาบิดา พระอรหันต หรือทํารายพระอรหันต หรือยุยงใหสงฆแตกแยก
กัน เปนการกระทําท่ีเปนบาปหนัก และจะตองไดรับทุกขเวทนาท้ังในชาตินี้และ
ชาติหนา     

11 
การทํากรรมช่ัว เชน การคอรัปช่ัน คายาเสพติด แตยังมีเกียรติ มีอํานาจ มีทรัพย 
เพราะยังไมถึงเวลาการใหผลของกรรม     

12 
ภพภูมิท่ีรองรับชีวิตหลังการตายไป มีท้ัง นรก สวรรค โลกมนุษย  เปรต สัตว
เดรัจฉาน อสุรกาย เปนตน     

13 
บุญกิริยาวัตถุ คือ ความดีท่ีควรทํา เพราะเปนเหตุ เปนท่ีต้ังแหงผลของความดี 
ประกอบดวย ทาน ศีล ภาวนา     

14 ทาน ศีล ภาวนา เปนพื้นฐานของการเปนมนุษย     
15 การใหทานท่ีมีบุญสูงสุด คือ อภัยทาน และธรรมทาน     
16 การใหทาน จะไดบุญมากหรือนอยไมไดข้ึนกับจํานวนเงินท่ีทําแตอยูท่ีความต้ังใจ   
17 ศีล คือ รั้วกั้นการเบียดเบียนและการทําลาย สมบัติ รางกายและจิตใจของกันและกัน     
18 การวิวาท บันดาลโทสะแลวฆากันตาย เปนการผิดศีลโดยเจตนา     
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ขอ ขอความ ใช ไมใช 
19 การไมรักษาศีลขอ 5 การละเวนของเมา(สุราเมรัย) เปนเหตุใหผิดศีลในขออื่นๆ     

20 
เบญจศีล-เบญจธรรมเปนหลักธรรมพื้นฐานสําหรับบุคคลท่ัวไปไดใชยึดม่ันเพื่อใน
การทําความดี ละเวนความช่ัว และทําจิตใจใหบริสุทธิ์     

 
สวนที่ 5   ความเชื่อเร่ืองกฎแหงกรรม 
คําชี้แจง : กรุณาทําเครื่องหมาย  ลงในชองวางท่ีตรงกับความเช่ือของทานมากท่ีสุด 

ขอ ขอความ 

ระดับความเช่ือ 

เชื่อ
อย

างไ
มมี

ขอ
สง

สัย
 

เชื่อ
แต

ยังมี
ขอ

สง
สัย

 

ไม
แน

ใจ 

ไม
เชื่อ

แต
ยังมี

ขอ
สง

สัย
 

ไม
เชื่อ

อย
างเ

ด็ด
ขา

ด 

1 การทําดีสามารถลบลางความช่ัวท่ีเคยทําไวได           

2 
การฆาสัตวท่ีสรางความเดือดรอนใหมนุษย เชน ยุง หนู 
ปลวก แมลงวัน ฯลฯ ไมเปนบาป           

3 
การฆาสัตวเพื่อนํามาเปนอาหาร เชน ปู ปลา กุง หอย เปด ไก
หมู ฯลฯ ไมเปนบาป            

4 
การแอบมีความสัมพันธทางเพศกับภรรยา หรือสามีของผูอื่น
แมสมยอมท้ังสองฝายถือวาเปนบาป           

5 
การพูดคําหยาบ โฆษณาชวนเช่ือใหผูอื่นหลงผิด ตลอดจน
พูดยุยงใหสังคมเกิดความแตกแยกเปนการสรางบาปท้ังสิ้น           

6 
การบริจาคสิ่งของเงินทอง หรือเสียสละเวลา แรงกาย เพื่อ
สาธารณประโยชน เปนการสรางบุญอยางหนึ่ง           

7 
การด่ืมสุรา สูบบุหรี่ เสพยาเสพติด เลนการพนัน หรือ เท่ียว
เตรยามคํ่าคืน ถาทําแตพอควรเพื่อเขาสังคมไมถือวาเปนบาป           

8 
คําพูดท่ีวา "ทําดีไดดี ทําช่ัวไดช่ัว" เปนคําโบราณท่ีหลอกให
คนทําดี สวนคําพูดท่ีวา "ทําดีไดดีมีท่ีไหน ทําช่ัวไดดีมีถม
ไป" เปนคําพูดท่ีถูกตอง           
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ขอ ขอความ 
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9 
การกระทําท้ังทางกาย วาจา ใจ ไมวาจะทําดีหรือทําช่ัวไวก็
ตาม เราจะตองไดรับผลของการกระทํานั้นไมเร็วก็ชา           

10 ผลของกรรม(บุญ-บาป) เปนสิ่งเดียวท่ีสามารถนําติดตัวไป
ไดทุกชาติ           

11 
มนุษยบางคนชาติหนาอาจเกิดเปนสัตว และสัตวบางตัวชาติ
หนาอาจเกิดเปนมนุษย           

12 
ผูท่ีมีความออนนอมตอผูท่ีควรออนนอมจะเกิดในตระกูลสูง 
สวนผูท่ีไมมีความออนนอมตอผูท่ีควรออนนอมจะเกิดใน
ตระกูลตํ่า           

13 
 คนโง คนฉลาด คนจน คนรวย คนอัปลักษณ คนหนาตาดี 
คนท่ีมีความทุกข คนท่ีมีความสุข เปนผลกรรมจากอดีตชาติ
และปจจุบันชาติ           

14 
การฟงเทศน ปาฐกถาธรรม สนทนาธรรม หรือ อานหนังสือ
ธรรมะ เปนทางหนึ่งท่ีจะชวยใหเราหลุดพนจากความโงเขลา
เลิกทําความช่ัวหันมาทําความดี           

15 
การท่ีสามีหรือภรรยานอกใจอีกฝายหนึ่ง ไมไดสงผลเสีย
อะไรตอครอบครัว เพราะเปนเรื่องธรรมดาในสังคมปจจุบัน           

16 การด่ืมสุราหรือเสพของมึนเมามีแตกอใหเกิดโทษ  
ไมกอใหเกิดประโยชน      

17  สวรรคและนรก เปนเรื่องงมงาย           

18 
การฆามารดาบิดา ตายไปจะตองตกมหานรกขุมท่ีลึกท่ีสุด 
(โลกันตนรก)           

19 
คนท่ีอกตัญูทํารายผูมีพระคุณจะตองตกนรก ตายไปจะตอง
เกิดเปนเปรตมือเทาใบลาน            

20 
 การติดผูหญิง ติดสุรา ติดการพนัน คบเพื่อนท่ีไมดี ไมตก
นรกเสมอไป เพราะถาทําใหเราสนุกได ก็ถือวาไดข้ีนสวรรค
เหมือนกัน           
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สวนที่ 6   พฤติกรรมเร่ืองกฎแหงกรรม 
คําชี้แจง : กรุณาทําเครื่องหมาย  ลงในชองวางท่ีตรงความท่ีเปนจริงมากท่ีสุด 

ขอ การกระทํา 
ระดับการปฏิบัติ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด ไมปฏิบัติ 

1 

ทานทําทาน  เชน ตักบาตรพระสงฆ  
ปลอยปลา ไถชีวิตโค-กระบือ เลี้ยงเด็ก
กําพรา-คนชรา หรือ เ ม่ือเห็นคนแก 
เด็ก คนพิการ สตรีมีครรภ ข้ึนรถเมล 
ทานจะลุกใหนั่ง เปนตน              

2 เม่ือมีคนมาเรี่ยไรทําบุญ ทานจะทํา
แบบขอไปทีจะไดเลิกตอแย             

3 
ทานพูดชักชวนเพื่อนใหทําความดี เชน 
ใสบาตร ทําบุญ ฟงเทศน นั่งสมาธิ แผ
เมตตา ฯลฯ             

4 ทานจะเสียดายเงินเม่ือจะใหทานแก
ผูอื่น             

5 
ทานแกปญหาสัตว เล็กในบาน ดวย
วิธีการเชน ใชยาฆาแมลง ยาฉีดยุง กาว
ดักหนู เปนตน             

6 ทานจะหยิบสิ่งของท่ีทานอยากได เม่ือ
แนใจวาไมมีใครรูเห็น             

7 แมวาทานมีแฟนแลว แตทานยังแอบมี
ใจใหคนอื่น               

8 เม่ือทานรับปากกับใครวาจะชวยทําสิ่ง
ใด ทานมักไมไดใสใจท่ีจะทํา             

9 ทานนําเรื่องท่ีสัญญากับเพื่อนวาจะเก็บ
เปนความลับมาเปดเผย             

10 ทานพรอมจะพูดโกหก ถาคําพูดนั้นจะ
ทําใหทานไดรับประโยชน             
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ขอ การกระทํา 
ระดับการปฏิบัติ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด ไมปฏิบัติ 

11 
เ ม่ือทานกลับบานผิดเวลา  ทาน
โกหก ผูปกค รองว า  กํ าลังทํ า
กิจกรรมท่ีโรงเรียน             

12 ทานด่ืมเหลาเบียร             

13 
ทานนึกถึงบาป-บุญ คุณโทษ กอน
ตัดสินใจลงมือทํา             

14 
 เม่ือผานสถานท่ีทางศาสนา ทาน
จะระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม 
พระสงฆ             

15 
ทานมักสวดมนตไหวพระหรือนั่ง
สมาธิกอนเขานอน             

16 
ทานใชเวลาวางในการศึกษาธรรมะ
หรือปฏิบัติธรรม             

17 
ทานดูแลบิดามารดา  หรือผู มี
พระคุณใหสุขกาย สบายใจ  ไม
เดือดเนื้อรอนใจ             

18 ทานต้ังใจเรียน เพื่อใหบิดามารดา 
หรือผูมีพระคุณภาคภูมิใจ             

19 

เม่ือทานไมพอใจบิดามารดา หรือผู
มีพร ะคุ ณ ทา นจะ ปร ะชด เช น 
เหลวไหล เท่ียวกลางคืน หนีออก
จากบาน เปนตน             

20 
ยามวาง ทานแบงเบาภาระบิดา
มารดา เชน ทําความสะอาดบาน ,
ทํางานพิเศษ ,ชวยเลี้ยงนอง เปนตน             
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