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การศึกษาเรื่อง   ความสัมพันธระหวางความเชื่อเรื่องบุญและบาปกับพฤติกรรมเชิง 
จริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสันปาตองวทิยาคม   มีวัตถุประสงค เพื่อ
ศึกษาความสัมพันธระหวางความเชื่อเรื่องบญุและบาปกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรม     ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   โรงเรียนสันปาตองวิทยาคม     และเพื่อหาวิธีปลูกฝงคุณธรรม 
จริยธรรมใหกบันักเรียน 

กลุมตัวอยางทีศ่ึกษามีจํานวน  162  คน  เปนนักเรียนระดับมัธยมศกึษาตอนปลายของ
โรงเรียนสันปาตองวิทยาคม  ซ่ึงผูศึกษาไดสุมตัวอยางมาดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย  โดยท่ีกลุม
ตัวอยางทกุคนเปนผูที่นับถือศาสนาพุทธ  โดยมีเพศหญิงและเพศชายจํานวนเทากัน  มีอายุระหวาง  
15 - 18 ป ระดับชั้นละ  54  คน  บิดามารดาสวนใหญยงัอยูดวยกนั   และมีอาชีพสวนใหญรับจาง  
รองลงมา คือ อาชีพเกษตรกรรม 

ผลการศึกษาระดับความเชื่อเร่ืองบุญและบาป  ซ่ึงประกอบดวย  ความเชื่อเรื่องกรรม  
ความเชื่อเรื่องผลของกรรม  ความเชื่อเรื่องสัตวมีกรรมเปนของตนเอง และความเชือ่เรื่องนรกและ
สวรรค  พบวา  โดยเฉลี่ยนกัเรียนมีความเชือ่เรื่องบุญและบาปอยูในระดบัสูงทุกดาน 

ผลการศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรม  ซ่ึงประกอบดวย  การใหทาน  การปฏิบัติตาม
หลักเบญจศีลและเบญจธรรม  การกตัญูกตเวที  และการงดเวนจากอบายมขุ  ซ่ึงในที่นี้ไดแยก
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมเปน  2  สวน  คือ  พฤติกรรมเชิงใหเหตุผลทางจริยธรรมและพฤติกรรมเชิง 
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จริยธรรมที่มีแนวโนมวาจะปฏิบัติ  แตละสวนมีผลการศึกษาดังนี้  คือ 
1.  พฤติกรรมเชิงใหเหตุผลทางจริยธรรม  พบวา   โดยเฉลี่ยนักเรียนใหเหตุผลทาง 

จริยธรรมอยูในระดับสูง  คือ สวนใหญใหเหตุผลอยูในขั้นที่ 5   ยกเวนดานการปฏิบัติตามหลัก
เบญจศีลและเบญจธรรม เทานั้น  ที่นักเรียนสวนใหญไดใหเหตุผลอยูในขั้นที่ 4 

2. พฤติกรรมเชิงจริยธรรมที่มีแนวโนมวาจะปฏิบัติ  พบวา  โดยเฉลี่ยนักเรียนมี
แนวโนมวาจะปฏิบัติไดในระดับสูงเกือบทกุดาน 

ในสวนของมลูเหตุที่เปนแรงบันดาลใจใหเกิดความเชื่อเร่ืองบุญและบาป  พบวา  บิดา
มารดา  คือ ผูสรางแรงบันดาลใจมากที่สุด  รองลงมา  คือ พระสงฆ  และครู-อาจารย ตามลําดับ 

ครอบครัวของนักเรียนสวนใหญนานๆครั้งจึงไปวดั  เพื่อทําบุญใหทาน รักษาศีลและ
ฟงเทศน  นานๆครั้งนักเรียนจึงจะไดรับคําแนะนําใหปฏิบัติตามหลักเบญจศีลและเบญจธรรมจาก
ครอบครัว  แตไดรับการอบรมสั่งสอนในเรื่องการกตัญกูตเวทเีปนประจํา 

จากผลการศึกษา  ผูศึกษาไดพบวิธีปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรม ดังนี้ 
1. ดานครอบครัว  ผูปกครองของนักเรียนโดยเฉพาะบิดามารดา  ควรจะใหความสําคญั

กับบุตรหลานของตน  พยายามแนะนําพรํ่าสอนใหพวกเขารูจักบาปบุญคุณโทษ  ใหรูวาอะไรถูก
อะไรผิด  มากกวาที่เปนอยูในปจจุบัน  และควรปฏิบัติตนอยูในศีลธรรมเปนตัวอยางใหแกลูกหลาน 

2. ดานพระสงฆ  ตองเขามามีบทบาทใหมากขึ้น  เพราะพุทธศาสนิกชนทุกคนใหความ
เคารพกราบไหวบูชาในฐานะที่พระสงฆ  เปนผูนําทางจริยธรรมและเปนตัวอยางทีด่ีที่สุดของคนใน
สังคม 

3. ดานครู-อาจารย  ในการเรียนการสอน   ควรสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม    ใหกบั 
นักเรียนและเอาใจใสในตัวนักเรียนใหมากขึ้น  และควรสงเสริมใหนักเรียนรวมกันทํากิจกรรมทาง
ศาสนาในโรงเรียนใหมากกวาในปจจุบัน 
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ABSTRACT 
 

The Study on “The Relationship Between the Belief in Merit and Sin and 
Moral Behavior of High School Students in Sanpatong Wittayacom School” is 
purposed to study the relationship between the belief in merit and sin and  moral 
behavior of high school students in Sanpatong Wittayacom School and to search for 
the method to create marality and ethics. 

By using simple random sampling, from sampling group of  54 students of 

each class level, both male and female in the same amount, totally 162  belong to 
upper seconding students.  All of them are Buddhists and living with their parents 
whose occupations are mainly general workers and secondly agriculturists. 

The result of the study in the level of the belief in merit and sin consisting 
of belief in actions  ( Kamma ), and the consequences of action, the belief in the 
individual ownership of actions and the belief in hell and heaven  was found that in 
average, they believe in the lay of merits and sin in the high level. 

The result of the study on ethical behavior which consists of giving, 
practice of the five precepts and the five ennobling virtues, gratefulness and 
abstaining from causes of ruins, within here divided into 2  parts; ethical reasonable 
behavior and ethical behavior bent to be practiced are as following :  

1. Ethical reasonable behavior was found that in average, students gave the 
ethical reason in high level namely : the majority of them gave the ethical reason in 
the fifth stage in most respect, only practise of the five precepts and the five ennobling 
virtues was reasoned in the fourth stage. 

2. Ethical behavior bent to be practiced was found that in average, students 
had trend to practise in high level in most  respects. 

The most important source of students belief in merits and sin derived 
mainly from their parents, secondly from monks and teachers. 
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Students’ families occasionally go to make merit at the temples and the 
students themselves setdom receive ethical advice, such as practice of the five 
precepts and the five ennobling virtue from their families, but they are regularly 
trained and treated on gratefulness. 

The method  to create marality and ethics : 
1. family : 
Parents or persons who take care of students should emphasize on the 

result of making merit and sin to their children. They should behave themselves as a 
good model for their children. 

2. Monks / priests : 
Since monks are respectfnl, an  ethical leader a good model for Buddhists, 

they should take part as a religious role mare in the society. 
3. Teachers : 
In classes, ethics and morality should be included in lessons of  every 

subject. Students should be move taken care of and promoted to do more religious 
activities in schools. 
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