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ความพึงพอใจของ¹ักศึกษา
ต่อการนำหลักจริยศาสตร์ในวิชาความจริง
ของชีวิตมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
The student’s satisfaction toward the applying the ethics principle
in the Subject of Meaning of Life in Daily Life
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บทคัดย่อ
 การศกึษาวจิยันี ้มวีตัถปุระสงคเ์พือ่ประเมนิระดบัความพงึพอใจของนกัศกึษามหาวทิยาลยั
ราชภฏับรุรีมัยต์อ่การนำหลกัจรยิศาสตรใ์นวชิาความจรงิของชวีติมาประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจำวนั
โดยใช้แบบสอบถามนักศึกษาที่ผ่าน การศึกษาในรายวิชาความจริงของชีวิตมาแล้วมีขนาด 
ประชากรกลุม่ตวัอยา่ง จำนวน 320 คน ดว้ยการวเิคราะหข์อ้มลู ดว้ยคา่รอ้ยละ คา่เฉลีย่ (mean)
ค่าเบี่ยงเบน มาตรฐาน X (standard deviation) 
 ผลการศึกษาพบว่า ระดับความพึงพอใจ ของนักศึกษาต่อการนำหลักจริยศาสตร์ระดับ
เบื้องต้น (เบญจศีลเบญจธรรม) ของวิชาความจริงของชีวิตไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
ผลคะแนนรวมทั้งหมดมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (X = 3.66) การนำหลักจริยศาสตร์ระดับกลาง 
(กุศลกรรมบถ ñð) ของวิชาความจริงของชีวิตไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ผลคะแนน
รวมทั้งหมดมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.30) และการนำหลักจริยศาสตร์ระดับสูง 
(มรรคมีองค์ 8 มัช¬ิมาปฏิปทา) ของวิชาความจริงของชีวิตไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
พบวา่ ผลคะแนนรวมทัง้หมดมคีา่เฉลีย่อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ (X = 4.58) สว่นระดบัความพงึพอใจ
ต่อเทคนิคการสอนของคณาจารย์ในรายวิชาความจริงของชีวิตอยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.56)
และมีข้อเสนอแนะที่สำคัญจากนักศึกษาว่าอยากให้มหาวิทยาลัยจัดอบรมเข้าค่ายคุณธรรม
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจหลักจริยธรรมหรือศาสนาเพิ่มขึ้น
และก่อนจบการศึกษาทุกคนต้องได้เข้าค่ายปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นบัณฑิตที่ดีมีคุณธรรม 
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ตามความปรารถนาของสังคมไทยต่อไป 
คำสำคัญ : ความพึงพอใจ, หลักจริยศาสตร์

Abstract
 This research showed Buriram Rajabhat University student’s satisfaction concerning
students’ achievement of applying the study result of subject of Meaning
of Life in daily life. The subjects were comprised 320 students who used to study 
the subject of Meaning of Life. The instrument of this study was the questionnaire 
and the collected data were analyzed through the percentage, mean, standard 
deviation, t-test (independent test) and One-Way ANOVA.
  The results of the study indicated that the students’ satisfaction of applying
the basic ethics of the subject of Meaning of Life in daily life, in which the mean 
as a whole at ‘much’ level (X = 3.66), applying the intermediate ethics of the 
subject of Meaning of Life in daily life, in which the mean as a whole at most 
level (X = 4.30), applying the advanced ethics of the subject of Meaning of Life in 
daily life, in which the mean as a whole at most level (X = 4.58), and instructors’
teaching technique of the subject of Meaning of Life, in which the mean as a 
whole at most level. (X = 4.56). The assumption testing result was found that 
the gender aspect had the difference with the statistic significance at 0.2; that 
is to say, the females were more satisfied with teaching the subject of Meaning 
of Life than the males but other aspects was not different. 
  In this research, there were some suggestions that students wanted the 
university to hold Moral Ethics Training Camp at least once a year in order that 
students could understand the moral ethics or religion. Before their graduation all 
students had to participate in the Dhamma Training Camp to be a good graduate
as Thai society needs in the future.
Keyword : Satisfaction, Ethics
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บทนำ
 ในยุคแห่งความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
และเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารที่ไร้พรมแดน 
หรือเรียกว่ายุคโลกาภิวัตน์นี้ การจัดรูปแบบ 
การศกึษาทีถ่กูตอ้งเทา่นัน้ ทีจ่ะชว่ยทำใหส้งัคม
อยูร่ว่มกนัไดอ้ยา่งสนัตสิขุ เกดิความสมานฉนัท์
ของคนในท้องถิ่น และประเทศชาติ ซึ่งมหา
วิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นสถาบันอุดมศึกษา
อีกแห่งหนึ่ง ที่จัดการศึกษาให้แก่ประชากร 
ของประเทศ โดยยึดหลัก ปรัชญาการศึกษาว่า 
“เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น”
นักศึกษาที่เข้ารับการศึกษาในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์ทุกคณะจะต้องได้รับการศึกษา
เกี่ยวกับวิชาความจริงของชีวิต ซึ่งเป็นหนึ่ง
ในรายวิชาพื้นฐานปรัชญาและศาสนา อยู่ใน
หมวดวิชาการศึกษาท่ัวไปซ่ึงมีสาระสำคัญของ
รายวิชาดังนี้ คือ “ศึกษาเกี่ยวกับความหมายข
องชีวิตการดำรงชีวิตในสังคมปัจจุบัน โลกยุค 
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศ การนำ 
เอาหลักความจริงและหลักศาสนธรรมไป
ประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาปัญญา
ชีวิตและสังคม การพัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรมตามหลักศาสนธรรมชีวิตที่มีสันติสุข
และสังคมที่มีสันติภาพ” จากสาระสำคัญของ 
รายวิชานี้ จะเห็นได้ว่า วิชาความจริงของชีวิต 
เปน็รายวชิาทีม่คีวามสำคญัทีน่กัศกึษาทกุคณะ
จะต้องเข้ารับการศึกษา ทั้งนี้เพื่อจะได้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามแนวทางการจัดการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่เน้นและ
ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีทั้งความรู้ควบคู่คุณธรรม
โดยเฉพาะคุณธรรมทางศาสนาและจารีต

ประเพณีท้องถิ่น อันเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่าแก่ 
การอนุรักษ์ยิ่ง
 จากการจัดกาเรียนการสอนวิชาความจริง
ของชีวิตในภาคการศึกษาที่ผ่านๆ มานั้น
ทางคณาจารย์ในกลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา
ได้ปฏิบัติตามแผนการสอนและแนวนโยบาย
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ทุกประการ
หากแต่ยังไม่ทราบถึงความพึงพอใจของ
ผู้เรียนเกี่ยวกับกับการนำองค์ความรู้ด้านหลัก
ธรรมในศาสนาโดยเฉพาะหลักจริยศาสตร์ไป
ประยุกต์ ใช้ ในชีวิ ตประจำวันว่ ามี ระดับ
ความพึงพอใจเป็นอย่างไรบ้าง   
 ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงต้องการทราบ
ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีได้ศึกษาในรายวิชา
ความจริงของชีวิตมาแล้วว่าได้มีการนำหลัก
จริยศาสตร์ไปปฏิบัติหรือประยุกต์ใช้ในชีวิต 
ได้มากน้อยเพียงใด ข้อค้นพบของการศึกษา
วจิยัในครัง้นี ้สามารถนำไปเปน็แนวทางในการ 
จัดการศึกษา วางแผน เพิ่มเติมเนื้อหา หรือ
ประยุกต์วิชาความจริงของชีวิตให้มีเนื้อหา 
ครอบคลุม และตรงกับพ้ืนฐานความรู้ความเข้าใจ
ของผู้เรียน เพ่ือให้นักศึกษามีการพัฒนาศักยภาพ
ให้เป็นผู้ที่มีทั้งความรู้และคุณธรรมจริยธรรม 
ของสังคมสืบไป 

วัตถุประสงค์การวิจัย
 เพื่อต้องการทราบความพึงพอใจของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ต่อการ
นำหลักจริยศาสตร์ในวิชาความจริงของชีวิต
มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
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ขอบเขตการวิจัย
 1. ขอบเขตเนื้อหา ศึกษาเกี่ยวกับแผน 
การสอนวิชาความจริงของชีวิต ตามแนวทาง 
แผนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
โดยกำหนดขอบเขตที่เป็นเนื้อหาหลัก คือ 
จรยิศาสตร ์3 ระดบั ไดแ้ก ่จรยิศาสตรร์ะดบัตน้ 
จรยิศาสตรร์ะดบักลาง และจรยิศาสตรร์ะดบัสงู 
รวมทัง้ศกึษาเทคนคิการสอนของคณาจารยก์บั
การประยุกต์ใช้ของนักศึกษาที่ผ่านการศึกษา
มาแลŒว 
 2. ขอบเขตประชากร เปน็กลุม่นกัศกึษา 
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ชั้นปีที่ 1 
และชัน้ปทีี ่2 ปกีารศกึษา 2551 ทีผ่า่นการศกึษา 
ในรายวิชาความจริงของชีวิตมาแล้ว

นิยามÈั¾ท์เ©¾าะ
 ความพึงพอใจ หมายถึง สภาวะหรือ 
สิ่งที่ทำให้บุคคลเกิดความสุขใจ เมื่อได้รับการ 
ตอบสนองต่อความต้องการ 
 การประยุกต์ใช้ หมายถึงการปรับปรุง
องค์ความรู้จากวิชาความจริงของชีวิต ซึ่งเน้น
ให้ผู้เรียนมีความรู้จริง มองเห็นคุณค่าของ
การดำเนินชีวิตมีคุณธรรมจริยธรรมมีความรับ
ผิดชอบต่อสังคม และผู้เรียนสามารถ นำผล
การศึกษาไปปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงใช้ใน 
ชีวิตประจำวันได้
 จรยิศาสตร ์หมายถงึ วชิาการหรอืทฤษฎ ี
ที่ว่าด้วยหลักแห่งความประพฤติทางกาย 
วาจา และใจ และว่าด้วยเกณฑ์ตัดสินความดี 
ความชั่ว ถูก ผิดเป็นต้น ตามความเป็นจริง

 จริยศาสตร์ระดับเบ้ืองต้น หมายถึง วิชาการ
หรือทฤษฎีที่ว่าด้วยหลักแห่งความประพฤติ
พื้นฐานทั่วไปของมนุษย์ ได้แก่ ศีล 5 ข้อ 
และธรรม 5 ข้อ
 จรยิศาสตรร์ะดบักลาง หมายถงึ วชิาการ 
หรอืทฤษฏทีีว่า่ดว้ยหลกัแหง่ความประพฤตขิอง
มนุษย์ที่สูงขึ้น เคร่งขึ้น ได้แก่ กุศลกรรมบถ 
10 ประการ (กายกรรม 3 วิจีกรรม 4 และ 
มโนกรรม 3)
 จริยศาสตร์ระดับสูง หมายถึง วิชาการ 
หรอืทฤษฎทีีว่า่ดว้ยหลกัแหง่ความประพฤตขิอง 
มนุษย์ที่สมบูรณ์สูงสุด ได้แก่ อริยมรรคมีองค์ 
8 ประการ

วิธีดำเนินการวิจัย
 1. ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล
จากตำรา เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
และจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 2. แจกแบบสอบถาม (Questionnaire)
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2551 ที่ผ่านการ
ศึกษาในรายวิชาความจริงของชีวิตมาแล้ว

เป‡าหมายการวิจัย
 ไดท้ราบระดบัความพงึพอใจของนกัศกึษา
ที่ผ่านการศึกษาในรายวิชาความจริงของชีวิต
แลว้ เปน็ผูท้ีส่ามารถนำผลการเรยีนไปประยกุต์
ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม และ
มหาวทิยาลยัไดร้บัแนวทางการปรบัปรงุรปูแบบ
การà รียนการสÍนท่ีàหมาะสมกัºสภาพ
ความเป็นจริงของท้องถิ่นและสังคมชุมชน
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ประâยªน์ทีèคาดว่าจะäด้รับ
 1. ทำให้ทราบถึงความพึงพอใจของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ต่อ
การนำหลักจริยศาสตร์ในวิชาความจริงของ
ชีวิตมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และสถาบัน
การศึกษาอื่น ๆ สามารถนำผลของการศึกษา 
วิจัยครั้งนี้ ไปเป็นข้อมูลในการพัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอนวิชาความจริงของชีวิตได้
อย่างเหมาะสม 

ผลการวิจัย
 ข้ อ มู ล ทั่ ว ไ ป ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ผู้ ต อ บ
แบบสอบถาม พบวา่ เพศ สว่นใหญเ่ปน็เพศหญงิ 
คิดเป็นร้อยละ 58.80 รองลงมาเป็นเพศชาย 
คดิเปน็รอ้ยละ 41.30 อาย ุสว่นใหญม่อีาย ุ18-
20 ปี คิดเป็นร้อยละ 61.90 รองลงมามีอายุ 
21-23 ปี คิดเป็นร้อยละ 32.80 ระดับชั้นปีที่
กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
ส่วนใหญ่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 1 คิดเป็น 
ร้อยละ 65.30 รองลงมากำลังศึกษาอยู่ 
ในชั้นปีที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 30.00 ลักษณะ 
พื้นฐานชีวิตทางครอบครัวของนักศึกษา 
สว่นใหญอ่าศยัอยูก่บัพอ่แม ่คดิเปน็รอ้ยละ 59.40 
รองลงมาอืน่ๆ เปน็ตน้วา่อยูห่อพกัหรอืบา้นเชา่ 
คิดเป็นร้อยละ 17.81 
 ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการนำหลักจริยศาสตร์ระดับ
เบ้ืองต้นของวิชาความจริงของชีวิตไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจำวัน ได้แก่ ศีล 5 และธรรม 5 
(เบญจศลีเบญจธรรม) พบวา่ ผลคะแนนรวมทัง้ 

หมดมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (X = 3.66)
ซึ่งสามารถสรุปค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
แยกตามกลุม่คอื มคีา่เฉลีย่ระดบัความพงึพอใจ 
อยู่มาก จำนวน 6 ข้อ และมีค่าเฉลี่ยระดับ 
ความพึงพอใจอยู่ปานกลาง จำนวน 4 ข้อ
 ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการนำหลักจริยศาสตร์ระดับกลาง 
ของวชิาความจรงิของชวีติไปประยกุตใ์ชใ้นชวีติ
ประจำวัน ได้แก่ การทำความดีทางกาย วาจา 
และใจ (กุศลกรรมบถ 10) พบว่า ผลคะแนน 
รวมทั้งหมดมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด
(X = 4.30) ซึง่สามารถสรปุคา่เฉลีย่ระดบัความ 
พงึพอใจแยกตามกลุม่คอื มคีา่เฉลีย่ระดบัความ
พงึพอใจอยูม่ากทีส่ดุ จำนวน 2 ขอ้ และมคีา่เฉลีย่
ระดับความพึงพอใจอยู่มาก จำนวน 8 ข้อ
 และผลการศึกษาระดับความพึงพอใจ
ของนักศึกษาต่อการนำหลักจริยศาสตร์ระดับสูง
ของวิชาความจริ งของชี วิ ตไปประยุ กต์
ใช้ ในชี วิ ตประจำวัน ได้แก่  ข้ อปฏิบั ติ  
อนัประเสรฐิ หรอืทางสายกลาง (มรรคมอีงค ์8, 
มชั¬มิาปฏปิทา) พบวา่ ผลคะแนนรวมทัง้หมด 
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.58) ซึ่ง
สามารถสรุปค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจแยก
ตามกลุ่มคือ มีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ
อยูม่ากทีส่ดุ จำนวน 4 ขอ้ และมคีา่เฉลีย่ระดบั 
ความพึงพอใจอยู่มาก จำนวน 4 ข้อเช่นกัน
  

อภิปรายผล
 ระดบัความพงึพอใจของนกัศกึษาตอ่การ
นำหลักจริยศาสตร์ระดับเบื้องต้นของวิชา
ความจริงของชีวิตไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
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พบว่า ผลคะแนนรวมทั้งหมดมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก (X = 3.66) เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ย 
ระดบัความพงึพอใจแยกตามกลุม่คอื มคีา่เฉลีย่ 
ระดบัความพงึพอใจอยูม่าก จำนวน 6 ขอ้ ไดแ้ก ่
เมื่อนักศึกษาเรียนวิชาความจริงของชีวิตแล้ว 
มีความรู้จักศีลข้อที่ 1, 2 , 5 ดี มีความรู้เรื่อง 
การสังวรระวังในกามคุณดี มีความรู้เรื่อง
ความมีสัจจะจริงใจดี มีความรู้เร่ืองสติสัมปชัญญะดี 
จะเห็นได้ว่านักศึกษาที่ผ่านการศึกษาวิชา
ความจริงของชีวิตมาแล้วทุกคนมีการใช้
หลักคุณธรรมจริยธรรมเพิ่มขึ้น มีความสนใจ
ความพอใจ และความซาบซึ้งเป็นผู้มีเจตคติ
หรือทัศนคติไปในทางบวกเพราะคุณธรรมเป็น 
สิ่งที่ดีงามซึ่งมีลักษณะจำเพาะและเป็นสิ่งที่มี
คุณค่าในตัวเอง หรือสิ่งมีค่าภายใน แม้ว่า 
บุคคลอื่นจะไม่เห็นก็ตาม นักศึกษาสามารถ 
ตอบแบบสอบถามได้ชัดเจน เพราะการศึกษา 
หลักจริยศาสตร์ระดับต้นในวิชานี้ ช่วยทำให้
เกดิความขยนั ความซือ่สตัยค์วามมรีะเบยีบวนิยั 
ความบริสุทธิ์แห่งจิตใจเป็นผู้มีปัญญาถูกต้อง
ดีงาม ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
อยู่ปานกลาง จำนวน 4 ข้อ คือ เมื่อนักศึกษา
เรียนวิชาความจริงของชีวิตแล้ว มีความรู้จัก 
ศลีขอ้ 3 และ 4 ดขีึน้ มคีวามรูเ้รือ่งเมตตากรณุา 
และมีความรู้การหาเลี้ยงชีพดีแล้วสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง
เพราะความรู้ทางจริยธรรมคุณธรรมเป็นเคร่ืองมือ
พฒันาตนใหเ้ปน็คนด ีดำเนนิชวีติถกูตอ้งดงีาม 
ตามหลกัจรยิศาสตรร์ะดบัเบือ้งตน้มหีลกัปฏบิตัิ
เป็นข้อห้าม เรียกว่า เบญจศีล เป็นการปฏิบัติ 
ชอบทางกายและทางวาจา ถอืเปน็การรกัษากาย 

วาจา ให้เรียบร้อย อันเป็นตัวควบคุมรักษาตน 
ให้อยู่ในความดี ซึ่งอาจารย์ผู้สอนจะต้องให้
นักศึกษาเห็นความสำคัญของการทำความดี
รูจ้กัหลกัปฏบิตัเิปน็ขอ้ดงีาม เรยีกวา่ เบญจธรรม
หมายถึง คุณธรรม 5 ประการ คู่กับเบญจศีล
เป็นธรรมเกื้อกูลแก่การรักษาเบญจศีลผู้รักษา
เบญจศีลควรมีไว้ประจำใจ (พระธรรมปิฎก
(ป.อ. ปยุตโต). 2543 : 196) เมื่อนักศึกษาผ่าน
การศึกษาเรียนรู้ดีแล้วย่อมเป็นการสร้าง
คุณภาพการศึกษาคือคุณภาพสังคมที่เติมเต็ม
คุณธรรมที่ดี
 ระดบัความพงึพอใจของนกัศกึษาตอ่การ
นำหลักจริยศาสตร์ระดับกลางของวิชาความจริง
ของชีวิตไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน พบว่า 
ผลคะแนนรวมทั้งหมดมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ 
มากทีส่ดุ (X = 4.30) เมือ่พจิารณาคา่เฉลีย่ระดบั 
ความพึงพอใจแยกตามกลุ่มคือ มีค่าเฉลี่ย 
ระดับความพึงพอใจอยู่มากที่สุด จำนวน 2 ข้อ 
คือ นักศึกษาเรียนวิชาความจริงของชีวิตแล้ว 
จะไม่ทำความชั่วทางวาจา แต่จะพูดคำที่เป็น
ประโยชนเ์ปน็ทีร่กั และจะไมท่ำความชัว่ทางใจ 
ดว้ยการมองผูอ้ืน่ในแงร่า้ยแตจ่ะมองในแงด่กีบั
ทุกคน เพราะคนผ่านการศึกษาเรียนรู้หลัก
คณุธรรมยอ่มมเีหตผุลมากกวา่คนทีไ่มไ่ดศ้กึษา
เรียนรู้คุณธรรม คุณธรรมเป็นธรรมของ
พระพุทธเจ้าเป็นสัจธรรมเป็นความจริงตาม
ธรรมชาติ ส ามารถพิ สู จน์ ไ ด้  ไม่ มี ก า ร
เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาและสถานที่ 
ธรรมะเปน็ของมอียูแ่ลว้ในโลกนี ้ไมว่า่พระพทุธ 
เจา้จะเสดจ็อบุตัเิกดิขึน้หรอืไมเ่สดจ็อบุตัเิกดิขึน้
ในโลกก็ตาม เมื่อพระพุทธเจ้าค้นพบนำมา
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ประกาศแล้วเราควรนำมาส่งเสริมอบรมส่ังสอน
เพื่อให้คุณธรรมเกิดแก่นักศึกษามากกว่าที่เป็น
อยู่นี้ ส่วนค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจอยู่มาก 
จำนวน 8 ขอ้ คอื นกัศกึษาเรยีนวชิาความจรงิ
ของชีวิตแล้วจะไม่ทำความช่ัวทางกายและวาจา
ด้วยการเบียดเบียนผู้อื่นแต่ให้การสงเคราะห์
ชว่ยเหลอื มกีารหาเลีย้งชพีดว้ยความ บรสิทุธิใ์จ
มีความสันโดษในคู่ครอง เป็นคนพูดความจริง 
พูดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ ไม่ทำความชั่วทางใจ
ด้วยความคิดโลภเห็นแก่ได้แต่จะเป็นคนเสียสละ
เพือ่ผูอ้ืน่ ดว้ยการทำความ เหน็ถกูตอ้งรูเ้ทา่ทนั 
โลกและชวีติ จะเหน็ไดว้า่วชิาความจรงิของชวีติ
ให้ความรู้ครบกระบวนการของมนุษย์ทุกประการ
ในการทำความดี ทั้งทางกาย วาจา และใจ
ทำให้นักศึกษาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นการ 
ผลติบณัฑติทีม่คีณุภาพ ตามพระไตรปฎิกเลม่ที ่
11 กลา่วไวว้า่การปฏบิตัทิีเ่ปน็ทางกศุลและเวน้
อกศุลกรรมบถ 10 ซึง่เปน็หลกัธรรมตรงกนัขา้ม 
ที่พระพุทธศาสนาสอนให้ เว้นการปฏิบัติ
เป็นหลักธรรมให้มีความเจริญเกิดขึ้นพร้อมทั้ง 
ทางกาย ทางวาจา และทางใจ เพือ่ครองตนไมใ่ห ้
ตกไปสู่ความชั่วทางกาย ทางวาจาและทางใจ
 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
การนำหลักจริยศาสตร์ระดับสูงของวิชาความจริง
ของชีวิตไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน คือ 
ข้อปฏิบัติอันประเสริฐ พบว่า ผลคะแนนรวม
ทัง้หมดมคีา่เฉลีย่อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ (X = 4.58)
เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจแยก
ตามกลุ่มคือ มีค่าเฉล่ียระดับความพึงพอใจอยู่มาก
ทีส่ดุ จำนวน 4 ขอ้ คอื นกัศกึษาเรยีนวชิาความจรงิ 
ของชวีติแลว้ รูจ้กัทำความเหน็ชอบดว้ยปญัญา 

มีการพูดจาไพเราะ เป็นที่รักใคร่ของคนทั่วไป 
หาเลี้ยงชีพไม่ทำผิดกฎหมาย และรู้จักใช้สติ
พจิารณาเหตผุลกอ่นทำสิง่ใดลงไป แสดงใหเ้หน็
ได้ว่าขอบข่ายเนื้อวิชานี้ช่วยทำให้เกิดกิริยา
มารยาทที่ดีงาม เมื่อคณาจารย์หมั่นอบรม 
สั่ งสอนด้วยความมุ่ งมั่นแล้วดังงานวิจัย
ของพระมหาสร้อย แกล้วทนงค์ (2549) 
ไดศ้กึษาวรรณกรรมคำสอนวา่ พทุธจรยิศาสตร ์
ระดับสูงปรากฏเฉพาะของสมเด็จพระมหา
สมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรส ในพุทธ
จริยศาสตร์ระดับพัฒนาตนระดับพัฒนาครอบครัว
และระดับพัฒนาสังคม ของนักประพันธ์ทั้ง 3
ปรากฏความถี่ในระดับสูงเช่นเดียวกัน ส่วน
คา่เฉลีย่ระดบัความพงึพอใจอยูม่าก จำนวน 4 ขอ้
คือ นักศึกษาเรียนวิชาความจริงของชีวิตแล้ว
รู้จักทำความเห็นตรงด้วยนึกคิดแต่สิ่งที่ดีงาม
รู้จักทำความดีทางกายด้วยการเว้นจาก¦่าสัตว์
ลักทรัพย์ และผิดในกาม เป็นต้น เพราะ 
ความดงีาม คอืคณุภาพของคนในสงัคม อนัเปน็ 
สิ่งปรารถนาของสังคมไทยในเวลานี้ สังคมที่
กำลังก้าวเข้าสู่วัตถุนิยมและทุนนิยมทำให้คน
หลงทิศทาง การส่งเสริมให้คนมีความรู้คู่คุณธรรม
เท่านั้น จึงจะทำให้สังคมดำรงอยู่ได้ เพราะ
จริยธรรมสังคมเป็นข้อห้ามหรือข้อควรเว้น
ที่พระพุทธเจ้าได้บัญญัติห้ามมิให้บุคคลกระทำ
หรือแสดงออกต่อกันและกัน หากฝ่าฝ„น
และแสดงออกไปแล้วจะมีผลกระทบต่อตนเอง
ต่ อบุคคลอื่ นในสั งคมและต่อธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และข้อปฏิบัติในทางที่ดีงามนั้น 
ทุกคนต้องช่วยกันทำให้เกิดขึ้นมา
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 ส่วนระดับความพึงพอใจของนักศึกษา 
ต่อเทคนิคการสอนของคณาจารย์ในวิชา 
ความจรงิของชวีตินัน้ พบวา่ ผลคะแนนรวมทัง้
หมดมคีา่เฉลีย่อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ (X = 4.56) 
เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจแยก
ตามกลุ่มคือ มีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
อยูม่ากทีส่ดุ จำนวน 4 ขอ้ คอืคณาจารยท์ีส่อน 
มีการสร้างบรรยากาศในการสอนและสร้าง 
มุกตลก มีความรู้จริง และใช้ถ้อยคำเหมาะสม 
สอนใหน้กัศกึษาอยากเรยีนรู ้มเีทคนคิกลอบุาย 
เป็นปัจจัยสำคัญช่วยทำให้นักศึกษาเกิดความรู้
รวมทั้งพฤติกรรมที่เป็นปัจจัยภายนอกของ
คณาจารยช์ว่ยทำใหน้กัศกึษาสนใจเพิม่ขึน้ และ
ทีม่คีา่เฉลีย่ระดบัความพงึพอใจอยูม่าก จำนวน 
4 ข้อ คือคณาจารย์ที่สอนรู้จักยกเรื่องราว
เปรยีบเทยีบในเวลาสอนวชิาความจรงิของชวีติ
ทำให้นักศึกษาเข้าใจง่ายขึ้น เป็นการใช้เหตุผล 
ประกอบการศึกษานำนามธรรมของการอบรม 
สัง่สอนนี ้มาสรา้งสรรคใ์หเ้ปน็รปูธรรม นกัศกึษา 
จึงสนใจอยากทำความดีเพิ่มมากขึ้น ดังน้ัน 
การกระทำความดีท่ีเป็นความดีสากล (Objective
good) จึงเป็นหลักเกณฑ์ทางการปฏิบัติ
และเป็นอุดมคติของชีวิตหรือความดีสูงสุด
เป็นการสร้างความดีงามที่ต้องมีหลักในการ
ดำเนินชีวิต ดังที่ วศิน อินทสระ (2541 : 4)
กล่าวไว้ว่า จริยศาสตร์เป็นความพยายามที่จะ 
ตอบปัญหาที่ว่าเราควรทำอะไร มีเป้าหมาย
ของชีวิตควรเป็นอย่างไรหรือว่าคืออะไร และ
จะต้องปฏิบัติอย่างไรเพื่อบรรลุซึ่งความดี
สูงสุด ดังนั้นแนวทางแห่งการปฏิบัติท่ีเรีย
กว่าพุทธจริยศาสตร์ก็คือ จงเว้นชั่ว ทำดี 
และชำระจิตของตนให้ บริสุทธิ์ผ่องใส่ 

ข้อเสนอแนะ
 1. ข้อเสนอแนะทั่วไป
 1.1 นั ก ศึ ก ษ า มี ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ใ ห้
มหาวิทยาลัยจัดอบรมความรู้เข้าค่ายคุณธรรม
อยา่งนอ้ยปลีะ 1 ครัง้ เพือ่ใหน้กัศกึษามคีวามรู ้
ความเข้าใจหลักจริยธรรมหรือศาสนาเพิ่มขึ้น 
 1.2 นักศึกษามีความต้องการว่าก่อนจบ
การศกึษาตอ้งไดเ้ขา้รบัการอบรมหรอืจดัปฏบิตัิ
ธรรมเพื่ อ เป็นบัณฑิตที่ ดีมีคุณธรรมตาม
ความปรารถนาของสังคมไทยต่อไป 
 1.3 ในวิชาความจริงของชีวิต ควรเน้น 
การปฏิบัติธรรมแบบบังคับมากกว่าการศึกษา
ภาคทฤษฎีเพื่อให้นักศึกษามีโอกาสได้เข้าถึง
ความจริงของชีวิตอย่างถูกต้องเกิดการพัฒนา
ที่สมบูรณ์แบบ
 1.4 ในวิชาความจริงของชีวิต ควรเน้น 
การสอนเพื่อนำความรู้มาใช้ประโยชน์ในชีวิต
ประจำวัน โดยเน้นหลักธรรมการอยู่ร่วมกันใน
สังคมแบบสมานฉันท์
 1.5 วิชาความจริงของชีวิตควรปรับลด 
เนือ้หาการศกึษาบางสว่นลง เพิม่ภาคปฏบิตัขิึน้ 
เพื่อให้นักศึกษาเข้าถึงคุณธรรมมากขึ้น
 2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
 2.1 การเขา้คา่ยปฏบิตัธิรรมเปน็กระบวน
การพัฒนาจิตและยกระดับจิตขึ้นสู่ความดีงาม 
เพื่อเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ หากแต่ในปัจจุบันนี้ 
สังคมไทยให้ความสำคัญน้อยลง โดยเฉพาะ
ในกลุ่มเยาวชน ดังนั้น จึงควรศึกษาเกี่ยวกับ
ทัศนคติของเยาวชนในระดับอุดมศึกษาที่มี
ตอ่การปฏบิตัธิรรมในพระพทุธศาสนาในสภาพ
สังคมปัจจุบัน
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 2.2 หลกัพทุธธรรม เชน่ พละ 5 อทิธบิาท 
4 สมชีวธรรม 4 พรหมวิหาร 4 เป็นต้น เป็น
หลักธรรมเพื่อการดำเนินชีวิตที่ดีงาม หากแต่ 
สงัคมปจัจบุนั ยงัขาดความตระหนกัรูท้ีจ่ะนำมา
ประยกุตใ์ชใ้นชวีติใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ ดงันัน้ 
จงึควรศกึษาเกีย่วกบัทศันคตขิองเยาวชนไทยที่
มีต่อการนำหลักพุทธปรัชญาไปประยุกต์ใช้กับ
การดำเนินชีวิต
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