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กลุ่มท่ี 4 เพ่ือให้เป็นองค์กรแห่งความสุข  
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ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน  ดอกไธสง 
กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สอาด  บรรเจิดฤทธิ์ 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการ

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี 4 2) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบูรณาการหลัก
พุทธธรรมในการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 4 และ 3) เพ่ือ
เสนอแนะตัวแบบการจัดการที่เหมาะสมของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 4 
เพ่ือให้เป็นองค์กรแห่งความสุข การวิจัยนี้เป็นวิจัยแบบผสานวิธี ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การ
วิจัยเชิงปริมาณด าเนินการโดยใช้กลุ่มตัวอย่าง 400 รูป จากผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
และนักเรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 4 ใน 8 จังหวัด โดยการสุ่มอย่าง
ง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับ มี
ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.75 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ  ส าหรับการวิจัยเชิงคณุภาพ ด าเนินการโดยการสัมภาษณ์
เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  จ านวน 21 รูป/คน จากผู้บริหาร  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา โดย
เลือกแบบเจาะจง และการสนทนากลุ่ม จ านวน 9 รูป/คน จากผู้ทรงคุณวุฒิด้านหลักพุทธธรรมเพ่ือ
ประเมินและตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการแบบอุปมานวิเคราะห์
และการตีความ  

ผลการวิจัย พบว่า 
1) การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

กลุ่มท่ี 4 พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก  ( X = 2.70, S.D.= 0.98) และเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 
ดังนี้ (1) ความสุขจากการมีคุณธรรม อยู่ในระดับมาก ( X = 2.85, S.D.= 0.99) (2) ความสุขจากการ
ด าเนินชีวิตถูกต้อง อยู่ในระดับมาก ( X = 2.84, S.D. = 0.95) (3) ความสุขจากความสามารถปรุงแต่ง 
อยู่ในระดับมาก ( X = 2.73, S.D. = 0.88) (4) ความสุขจากการเสพ อยู่ในระดับมาก (X = 2.56, S.D. 
= 0.91) และ (5) ความสุขเหนือการปรุงแต่ง อยู่ในระดับน้อย (X = 2.51, S.D. = 0.93) 

2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 4 ประกอบด้วย (1) ปัจจัยสร้างความสุข (β = 0.275) ได้แก่ ความสัมพันธ์
ในครอบครัว ด้านสถานการณ์ทางการเงิน ด้านสังคมและเพ่ือนฝูง ด้านสุขภาพ และด้านเสรีภาพส่วน
บุคคล (2) หลักไตรสิกขา (β = 0.251) ได้แก่ ศีล สมาธิ และปัญญา โดยตัวแปรทั้งสองนี้สามารถ
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อธิบายความผันแปรของการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา กลุ่มที่ 4 ได้ร้อยละ 88.36 (R2 = 0.8836) ส่วนการสัมภาษณ์เชิงลึกสรุปได้ว่า ปัจจัยร่วม
ประกอบด้วย องค์กรแห่งความสุข ความสุขมวลรวมประชาชาติ วิธีสร้างความสุขในพระพุทธศาสนา 
คุณภาพชีวิตกับพุทธศาสนา พุทธศาสนากับเศรษฐกิจพอเพียง และหลักพุทธธรรม โดยก่อให้เกิด
ความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวมีสถานะทางการเงินที่ดี มีสิ่งแวดล้อม สังคมและเพ่ือนฝูง สุขภาพที่ดี         
มีเสรีภาพส่วนบุคคลในการแสดงความคิดเห็น มีคุณค่าของตนเอง โดยใช้หลักไตรสิกขา (ศีล สมาธิ 
ปัญญา) เป็นฐานพุทธธรรมในการด าเนินชีวิต เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างความสุขอย่างแท้จริง        
และยั่งยืน 
 3) ข้อเสนอแนะตัวแบบการจัดการที่เหมาะสมของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา กลุ่มที่ 4 เพ่ือให้เป็นองค์กรแห่งความสุข ซึ่งสังเคราะห์จากการสนทนากลุ่มสรุปได้ดังนี้                    
(1) องค์ประกอบพ้ืนฐาน โดยการสร้างความสุขจากการเสพวัตถุ (ศีลภาวนา) โดยเน้นการรักษาศีล 5 
ศีล 8 และศีล 10 และเน้นการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิตและการใช้ชีวิตในความ       
ไม่ประมาท (2) องค์ประกอบสนับสนุน โดยการส่งเสริมความสุขจากการมีคุณธรรมที่เน้นการสร้าง
ศรัทธาในการท าความดี การประหยัด การแบ่งปัน สร้างความสุขจากการด าเนินชีวิตถูกต้อง และความสุข
จากความสามารถปรุงแต่ง (สมาธิภาวนา) เน้นการสร้างความสุขทางใจ มีความสงบเย็น และ (3) องค์ประกอบ
การบูรณาการ เป็นความสุขเหนือการปรุงแต่ง (ปัญญาภาวนา) ด้วยการรู้เท่าทันชีวิตรู้เท่าทันโลก  
และการท าจิตให้สงบ ซึ่งเป็นผลจากปัจจัยสร้างความสุขและหลักไตรสิกขาโดยใช้กลยุทธ์การพัฒนาให้
เป็นโรงเรียนต้นแบบแห่งการเรียนรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม 
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ABSTRACT 
 The purposes of this research were 1) to study the integration of Buddhism 
principles in the management of the General Buddhist Scripture School, Group 4            
2) to study the factors affecting the integration of Buddhism principles in the 
management of the General Buddhist Scripture School, Group 4 and 3) to propose an 
appropriate management model of the General Buddhist Scripture School, Group 4 
as a happiness organization. This research was conducted using mixed methods of 
research: Quantitative and qualitative research. The quantitative research employed a 
sample of 400 respondents composed of the administrators, teachers and educational 
personnel and students of the General Buddhist Scripture School, Group 4 in 8 
provinces. They were selected by simple random sampling. The tool for data 
collection was a 4-level rating scale questionnaire with a reliability of 0.75 and the 
data were analyzed by the statistics of percentage, mean, standard deviation, and 
multiple regression analysis. The qualitative research was conducted by in-depth 
interviews 21 purposively selected key informants of the administrators, teachers and 
educational personnel. A focus group discussions was conducted by 9 experts in 
Buddhism principles in order to evaluate and examine the proposed model. The data 
were analyzed by analytic induction and interpretation. 
 The research findings were as follows:  
 1) The integration of Buddhism principles in the management of the 
General Buddhist Scripture School, Group 4  was, overall, at a high level (X = 2.70, 
S.D. = 0.98). Ranked from high to low were (1) happiness of morality  was at the high level  
( X = 2.85, S.D. = 0.99) (2) the happiness of right livelihood was at the high level (X = 2.84, 
S.D. = 0.95)  (3) the happiness of mental formation ( X = 2.73, S.D. = 0.88)  (4) the 
happiness of material consumption was at the high level ( X = 2.56, S.D. = 0.91)  and (5)  
the happiness of the upon mental formation was at a low level ( X = 2.51, S.D. = 0.93).   
 2) The factors affecting the integration of Buddhism principles in the 
management of the General Buddhist Scripture School, Group 4 consisted of (1) the 
happiness creation factor (β = 0.275); which included the aspect of family relations, 
the aspect of financial situation, the aspect of society and peers, the aspect of health, 
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the aspect of environment and the aspect of personal freedom, and (2) The three 
fold training principles (β = 0.251); which included sila, smadthi and panna. These two 
variables explained 88.36 (R2= 0.8836) of the variation in the integration of Buddhism 
principles in the management of the General Buddhist Scripture School, Group 4. 
Important for the creation of aggregate happiness were the concepts of happiness, 
gross national happiness, creation of happiness in a Buddhism method, quality of life 
and Buddhism, Buddhism for Sufficiency Economy, Buddhism for good family 
relationships, good financial status, good environment, good society and friends, 
personal freedom of thought, valuing oneself, and also the integration of the 
threefold training for the creation of happiness. This approach is based on Buddhism 
principles consisting of the three study areas (morality, concentration and wisdom) 
for true and sustainable happiness.  
 3) The proposed management model of the General Buddhist Scripture 
School, Group 4 as a happiness organization was synthesized from the focus group 
discussion as follows: (1) the fundamental element; creation of happiness of material 
consumption sila-bhavana by focusing on precepts 5, 8 and 10 and focusing on 
Sufficiency Economy principles and so as to lead a non-wasteful life, (2) the support 
element; creation of moral happiness focused on good faith, saving, and sharing, 
happiness with one’s livelihood and the happiness of mental formation smadthi-
bhavana by having a peaceful and calm mind, and (3)the integrated element; 
happiness beyond mind panna-bhavana by knowing one’s own life and world and 
having a calm mind which results from the happiness creation factor and the 
threefold training principles based on the strategy to develop a prototype school of 
learning to promote both the worldview and Dhamma perspectives and peaceful of 
mind. 

 



กิตติกรรมประกาศ 

 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จสมบูรณ์ด้วยดี เนื่องจากได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณ  
พระธรรมเสนานุวัตร เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร และรองเจ้าคณะภาค 5 ที่ได้มอบ
ทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร ซึ่งเป็นผู้จุดประกายความคิดและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้วิจัย 
 ขอเจริญพรขอบคุณ ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน ดอกไธสง ผู้กระตุ้นทางความคิดในการต่อ
ยอดน าหลักพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารองค์กร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สอาด บรรเจิดฤทธิ์ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหาร และอาจารย์ ดร.บุญเรือง  ศรีเหรัญ ผู้เชี่ยวชาญด้านระเบียบวิธีวิจัยที่สละ
เวลาอันมีค่ายิ่งมาถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้วิจัย พร้อมทั้งได้ให้ค าแนะน าปรึกษาอย่างดียิ่ง 
 ขอเจริญพรขอบคุณ อาจารย์ พลเอก ดร.เกษมชาติ นเรศเสนีย์ ประธานกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ อาจารย์ ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สุรพล  สุยะพรหม และอาจารย์ ดร.บุญเลิศ ไพรินทร์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่คอยปรับกรอบแนวความคิดให้เป็นระบบสามารถมองภาพได้อย่างชัดเจนจนเกิด
ความรู้ใหม่ในการน าหลักพุทธธรรมมาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ ซึ่งเป็นเป้าหมายและที่พ่ึงใหม่ทั้ง
ของแวดวงวิชาการและพระพุทธศาสนา 
 ขอเจริญพรขอบคุณ คณาจารย์ทุกท่านของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ที่ได้ให้
ความรู้ท าให้ผู้วิจัยสามารถใช้ความรู้มาใช้ในการด าเนินงานวิจัยจนส าเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดี 
 ขอขอบพระคุณ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน
ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 4 ที่กรุณาให้ข้อมูลที่มีความส าคัญต่อการวิจัย
ในครั้งนี้  
 ขอเจริญพรขอบคุณ ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน ที่ได้ให้ความกรุณาตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ ค าปรึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อการ
สร้างเครื่องมือวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลและเขียนรายงานการวิจัย 
 คุณค่าและประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากงานวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องบูชา
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
  ความสุขเป็นสิ่งที่คนทุกคนต้องการ เป็นเป้าหมายหลักของการด าเนินชีวิตแต่ไม่มีใครที่จะ
สมหวังและผิดหวังตามที่ตั้งใจไว้ทั้งหมด แต่ชีวิตที่ยังด ารงอยู่ก็ต้องด าเนินต่อไปและท าทุกวิถีทาง
เพ่ือให้ได้ในสิ่งที่ชีวิตต้องการที่เรียกว่าความสุขตราบจนสิ้นลมหายใจดังที่  ประเวศ วะสี (2532) ได้
กล่าวไว้ว่ามนุษย์เรานั้นต่างพยายามแสวงหาความสุขด้วยวิธีการต่างๆ แต่ก็ไม่ประสบความส าเร็จ
เสมอไป หากเราไม่มีความสุขก็ย่อมท าให้คนที่อยู่รอบๆ ข้างไม่มีความสุขไปด้วยช่วงชีวิตของคนเรานั้น
ไม่ได้ยืนยาวมากนัก หากจะมีวิธีที่จะท าให้ชีวิตของเราที่มีอยู่เป็นชีวิตที่มีความสุขมีความปีติยินดีอยู่ทุก
วันนั้นหมายถึงชีวิตของคนรอบข้างก็จะมีความสุขไปด้วยซึ่ง จินตนา สมธิวงศ์เวช (2547) ได้กล่าวไว้
ว่า ความสุขนั้นคือสภาพชีวิตที่เป็นปกติไม่หวั่นไหวอันเป็นผลจากการมีความสามารถในการจัดการ
ปัญหาในการด าเนินชีวิต  มีศักยภาพที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยครอบคลุมถึงความดีงามภายในจิตใจ
ภายใต้สังคมที่เปลี่ยนแปลงไป จะเห็นได้ว่าผู้ที่มีความสุขนั้นจะต้องมีความสามารถในการจัดการ
ปัญหาที่ผ่านเข้ามาในชีวิตอย่างไม่หยุดหย่อนไปพร้อมกันกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองในด้าน
ต่างๆ ไปพร้อมๆ กันแต่บางคนอาจจะไม่เป็นเช่นนั้น จึงต้องมีการพัฒนาและช่วยเหลือให้บุคคลพัฒนา
ตนเองเพ่ือที่จะสามารถจัดการปัญหาและสามารถด าเนินชีวิตเป็นชีวิตที่มีความสุขทั้งกายและใจใน
สภาพการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ การพัฒนาตนคือการด าเนินการหรือการกระท ากิจกรรมใดๆ  
ก็ตามที่บุคคลได้ปฏิบัติแล้ว ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านความรู้ทักษะความสามารถทัศนคติ             
และบุคลิกภาพในทางที่ดีขึ้น เพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติทั้งในปัจจุบันและอนาคต (สุณี 
เชื้อสุวรรณ, 2542) ซึ่งจะเห็นได้ว่าการพัฒนาตนมีประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมและการพัฒนา
ตนนั้นมีอยู่หลายด้าน 
  มนุษย์มีความต้องการในชีวิตที่แตกต่างกัน เช่น บางคนต้องการความร่ ารวย บางคน
ต้องการได้รับความรักใคร่จากผู้อ่ืน บางคนต้องการมีชื่อเสียง ฯลฯ ซึ่งความต้องการทั้งหมดนั้นเป็นไป
ตามทฤษฎีความต้องการของมนุษย์ ของ อับราฮัม เอเอช มัสโลว (Maslow, et al., 1998) สังคมไทย
ในปัจจุบันมีความรีบเร่งและการแข่งขันมากขึ้น กล่าวคือ ทุกคน ทุกครอบครัวต่างมีหน้าที่เพ่ือหา
รายได้ สั่งสมเงินทองให้มากๆ เป็นส าคัญ เพ่ือให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข บาง
ครอบครัวทิ้งให้เด็กอยู่กับตายาย ปู่ย่าหรือผู้สูงอายุไว้ตามล าพังเพ่ือจะได้เข้ามาในเมืองเพ่ือหางานท า 
ในปี พ.ศ.2537 เด็กถูกทอดทิ้งจ านวน 5,748 คน มีผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งจ านวน 2,200 คน ต่อมาในปี 
พ.ศ. 2546 มีเด็กถูกทอดทิ้งเพ่ิมขึ้นเป็น 6,192 คน และมีผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งเพ่ิมเป็นจ านวน 2,991 คน 
(กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม, 2549) 
  การแสวงหาความสุขเป็นความปรารถนาเบื้องลึกที่สุดของมนุษย์ทุกคน  การพัฒนาสังคม
จึงควรมีจุดหมายที่ท าให้คนในสังคมมีความอยู่เย็นเป็นสุข  การพัฒนาเศรษฐกิจกระแสหลักของโลกใน
ยุคปัจจุบันหรือการพัฒนาเศรษฐกิจแบบทุนนิยม-เสรีนิยมที่มีกรอบคิดมากว่า “ผลิตมาก รวยมาก  
สุขมาก” ท าให้ผู้คนในยุคบริโภคนิยมจึงด าเนินชีวิตไปด้วยความรีบเร่งในการแสวงหาความส าเร็จ  
เพ่ือการได้มาซึ่งความสุขแต่สิ่งที่ปรากฏกลับเป็นไปในทางกลับกันดังที่ พระไพศาล วิสาโล ได้กล่าวใน
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คราวปาฐกถาธรรมเรื่อง “วิถีพุทธในยุคบริโภคนิยม” ความว่า “ทั้งที่ผู้คนในยุคสมัยใหม่นั้นมีความมั่งคั่ง
และพรั่งพร้อมทางเทคโนโลยีและเครื่องอ านวยความสะดวกสบายมากมายซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านั้นน่าจะ
ท าให้ผู้คนมีความสุขได้อย่างเต็มที่ แต่จะเห็นได้ว่าสภาพสังคมในยุคปัจจุบันกลับมีการปรากฏขึ้นของ
โรคภัยต่างๆ เช่นโรคเครียด โรคซึมเศร้าหรือแม้กระทั่งโรคที่เกิดจากความผิดปกติในการบริโภคซึ่งโรค
ต่างๆ เหล่านี้ล้วนมีสาเหตุส าคัญมาจากความเครียดและความวิตกกังวล  นอกจากนี้การฆ่าตัวตาย
และการท าแท้งได้มีอัตราที่เพ่ิมขึ้นและกลายเป็นปัญหาของสังคมซึ่งสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความ
อ่อนแอทางจิตใจของมนุษย”์ (พระไพศาล  วิสาโล, 2553)  
  สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้น าแนวคิดของดัชนีชี้วัดความอยู่ดีมี
สุขมาจากปรัชญาของอมาตยา เซน จากประเทศอินเดีย โดยในปี ค.ศ.1985 เซน กล่าวไว้ว่า ความอยู่
ดีมีสุขควรชี้วัดจากบทบาทหน้าที่และความสามารถของผู้คน ดังนั้น หากพิจารณาถึงความอยู่ดีมีสุข
ของคนไทย จะต้องมีการจัดอันดับจาก การมีสุขภาพดี การได้รับการศึกษาดี รวมไปถึงความสามารถ
ในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพเพ่ือที่จะมีรายได้อย่างพอเพียงต่อตนเองและ
ครอบครัว นอกจากนี้ความอยู่ดีมีสุขต้องมาจากการมีครอบครัวที่ดี การอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมและการมีรัฐบาลที่บริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลด้วย ดังนั้น ดัชนีความอยู่ดีมีสุขจึงควร
เป็นดัชนีที่มีองค์ประกอบ 7 ประการ ดังนี้ 1) สุขภาพ 2) ความรู้ 3) ชีวิตการท างาน 4) รายได้และ
การกระจายรายได้ 5) ชีวิตครอบครัว 6) สิ่งแวดล้อม และ 7) ธรรมาภิบาล  
  ความสุขเป็นเรื่องส าคัญที่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของเราแต่ละคนตลอดทั้งชีวิต ต่อการ
เรียนรู้ของเด็กและเยาวชนคนที่เรียนอย่างมีความสุขจะเรียนได้ดีกว่า เติบโตเป็นคนดี ให้ความร่วมมือ
ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนและสังคมได้ดีกว่า ดังนั้นความสุขจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญที่ต้องเรียนรู้ 
สร้างและเผยแพร่ให้คนอ่ืนได้รับรู้ได้มีความสุขมากข้ึน แทนที่เรามุ่งแต่จะเรียนวิชาชีพเพ่ือหารายได้ซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและไม่ได้น าไปสู่ชีวิตที่มีความสุขเสมอไป การมีเงินหรือการหาเงินกลายเป็น
จุดหมายปลายทางที่ทุกคนคิดว่าเป็นเครื่องมือในการหาความสุข แต่คนที่ฉลาดรวมทั้งนักธุรกิจที่สนใจ
จึงหันมาสนใจในเรื่องของความสุข รวมทั้งผู้น าประเทศท่ีคิดว่าความสุขจะท าให้ประชาชนอยู่ดีกินดีมี
ความสุข จึงมีการพัฒนาความสุขประชาชาติขึ้น (GNH) แทนการพัฒนาผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
ประชาชาติ (GNP) ที่เห็นได้ชัดเจนคือประเทศภูฏาน (วิทยากร เชียงกูร, 2548)  
  แนวคิดเรื่องสุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) , (2549) ได้
กล่าวว่า “ผู้คนในยุคสมัยปัจจุบันนี้ทั้งที่มีเครื่องอ านวยความสะดวกหรือเครื่องบ ารุงความสุขมากมาย  
แต่ปรากฏว่าคนยังไม่มีความสุขหรือกลับมีทุกข์หนักขึ้น นั่นเป็นเพราะความสุขที่ผู้คนหากันนั้นไม่ได้
เป็นความสุขในตัวหรือไม่ได้มีอิสรภาพในตัวมันเอง แต่เป็นความสุขแบบพ่ึงพาโดยการฝากความสุขไว้
กับวัตถุภายนอกซึ่งหากมองให้ลึกลงไปนั้นสะท้อนให้เห็นว่า สภาพจิตของผู้คนในยุคบริโภคนิยมเป็น
สภาพจิตที่ขาดความสุขซึ่งเป็นเรื่องของการขาดการพัฒนาทางจิตใจ  ผู้คนมีจิตใจที่ไม่เข้มแข็งควบคุม
บังคับจิตใจตนเองไม่ได้ขาดความสุขภายในจิตใจและจากความสัมพันธ์ในสังคมหรือจากการอยู่กับ
สิ่งแวดล้อมทั่วไปดังนั้นถ้ามนุษย์ไม่รู้หรือไม่เข้าใจระบบการด าเนินชีวิตของตนและไม่ตระหนักถึงการ
พัฒนาการด าเนินชีวิตให้เป็นอยู่ด้วยดีก็ย่อมจะอยู่ในวังวนของปัญหาชีวิตและสังคมซึ่งเรียกว่าไม่มีสุข
ภาวะ” 
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  นับตั้งแต่สมัยพุทธกาลเป็นต้นมาผู้ที่มีศรัทธาเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนามีกิจวัตรส าคัญ
ที่จะต้องท าอยู่ 2 ประการคือคันถธุระและวิปัสสนาธุระ การศึกษาเล่าเรียนค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
ที่เรียกว่า นวังคสัตถุศาสน์จนสามารถจ าได้คล่องปากขึ้นใจเรียกว่า “คันถธุระ” ส่วนการเล่าเรียนวิธี
ปฏิบัติสมาธิและฝึกอบรมจิตใจของตนจนเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงในสภาวธรรมทั้งปวงและมีจิตหลุด
พ้นจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายเรียกว่า “วิปัสสนาธุระ” การศึกษาเล่าเรียนทั้ง 2 ประการนี้ 
ถือว่ามีความส าคัญเท่ากันเพราะเป็นความรู้พ้ืนฐานที่จะน าไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้อง  เมื่อพระพุทธเจ้า
เสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วพระสงฆ์สาวกได้ช่วยกันท่องจ าหลักค าสอนในศาสนาทั้งหมดซึ่งใน
ระยะแรกยังเรียกรวมกันว่าพระธรรมวินัยต่อมาจึงได้แบ่งออกเป็น 3 ปิฎก คือพระวินัยปิฎก พระ
สุตตันตปิฎกและพระอภิธรรมปิฎก   พระธรรมวินัยเป็นภาษาบาลีแล้วถ่ายทอดต่อๆ กันมาด้วยมุข
ปาฐะโดยการท่องจ าเป็นคณะเป็นการแบ่งกันทรงจ าคือ 1) ผู้ที่ช านาญทางพระวินัยก็ศึกษาทรงจ า   
พระวินัยเรียกว่าพระวินัยธร 2) ผู้ช านาญทางพระสูตรก็ศึกษาทรงจ าพระสูตรเรียกว่าพระสุตตันติกะ
และ 3) ผู้ที่ช านาญทางพระอภิธรรมก็ศึกษาทรงจ าพระอภิธรรมเรียกว่าพระอภิธัมมิกะ (พระเทพเวที 
(ประยุทธ์ ปยุตฺโต), 2538 
  การศึกษาเป็นกระบวนการที่ท าให้มนุษย์มีการพัฒนาความรู้  ความสามารถ สติปัญญา    
เจตคติอันมีคุณค่าในสังคม การจัดการศึกษาของสงฆ์เป็นส่วนหนึ่งที่สนองต่อเจตนารมณ์แห่ง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 โดยระบุไว้ในมาตรา 80 ได้ก าหนดเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ชัดเจนว่าการจัดการศึกษาอบรมต้องให้เกิดความรู้คู่คุณธรรมในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 มาตรา 4 บัญญัติความหมายของการศึกษาว่าการศึกษาคือ
กระบวนการเรียนรู้เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมนอกจากนั้นมาตรา 6 ซึ่งได้บัญญัติไว้
ว่าการศึกษาเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจ สติปัญญา เพื่อพัฒนาคนให้
มีความรู้คู่คุณธรรม ตามเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญ การศึกษาที่ต้องการให้คนไทยเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ทุกด้าน ส่วนการศึกษาของคณะสงฆ์เป็นการจัดการศึกษาให้แก่พระภิกษุสามเณร เพ่ือให้
พระภิกษุสามเณรได้ศึกษาตามระบบการศึกษาในรูปแบบการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกต่างๆ 
เพ่ือให้มีการพัฒนาคุณภาพของพระภิกษุสามเณรเพ่ิมข้ึน (มงคลชัย ศรีสะอาด และคนอื่นๆ, 2555) 
  นพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ (2556) ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พ.ศ.)           
กล่าวว่า จากการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ที่ประชุมพิจารณาแผนยุทธศาสตร์การศึกษาคณะสงฆ์
ปี 2557-2561 ตามที่ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเสนอ โดยได้มีการวิเคราะห์เกี่ยวกับการจัด
กลุ่มการศึกษา ซึ่งควรแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 1) กลุ่มส่งเสริมความเป็นศาสนทายาท เกี่ยวกับพระธรรม
วินัย  จัดอยู่ในกลุ่มแผนกบาลี 2) การเผยแผ่พระพุทธศาสนา คือ แผนกธรรม และ 3) การศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (สามัญ) ซึ่งมหาเถรสมาคมเชื่อว่า หากมีการปรับระบบให้สามารถวัดมาตรฐานและท าตัวชี้วัด
คุณภาพได้ การศึกษาคณะสงฆ์จะมีศักยภาพมากกว่าที่เป็นอยู่  
  การศึกษาของสงฆ์ในปัจจุบันเป็นไปตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์  พ.ศ. 2505 แก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2535 และกฎระเบียบค าสั่งและข้อบังคับต่างๆ 
โดยมีมหาเถรสมาคม องค์กรสูงสุดของคณะสงฆ์เป็นผู้รับผิดชอบหลัก และกระจายความรับผิดชอบ
ตามล าดับของคณะสงฆ์แต่ละระดับลงไปจนถึง เจ้าอาวาสเป็นผู้รับผิดชอบในปัจจุบันการศึกษาที่คณะ
สงฆ์จัดให้พระภิกษุสามเณรได้ศึกษามีอยู่ 4 ประเภทคือ1) การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม              
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2) การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลี 3) การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 4) การศึกษา
ระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆ์ (กรมการศาสนา, 2539) 
  โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เป็นสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน 
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่จัดการศึกษาเพ่ือประโยชน์ทั้งต่อทางฝ่ายศาสนจักร คือ ได้ศาสนาทายาท
ที่ดี มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถธ ารง และสืบต่อพระพุทธศาสนาให้
เจริญก้าวหน้า และยังเป็นประโยชน์ต่อทางฝ่ายบ้านเมือง กล่าวคือ หากพระภิกษุสามเณรลาสิกขา ก็
สามารถเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาของรัฐได้ หรือสามารถประกอบอาชีพที่เป็นประโยชน์แก่ตนเอง
และประเทศชาติต่อไปได้ ดังนั้น โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จึงมีภารกิจในการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งเป็นการศึกษาในระบบ ควบคู่กับการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมทั้ง แผนกบาลี 
และแผนกธรรม ให้แก่พระภิกษุสามเณร โดยรับเด็กผู้ชายที่ เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่  6             
เข้าบรรพชาเป็นสามเณร โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จัดตั้ งขึ้นโดยวัดใน
พระพุทธศาสนา มีเจ้าอาวาสวัดเป็นผู้ขอจัดตั้งด าเนินการสอนโดยครู ซึ่งเป็นทั้งพระภิกษุและคฤหัสถ์ 
ในปัจจุบันมีโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศ จ านวน 
414 โรง 
  การจัดการศึกษาในรูปแบบดังกล่าว เป็นช่องทางส าคัญที่ท าให้เด็กที่ขาดโอกาสทาง
การศึกษา  ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น เด็กเหล่านี้ส่วนใหญ่มาจากครอบครัวที่ยากจน 
บางส่วนเป็นชนกลุ่มน้อย บางส่วนเป็นเด็กก าพร้า ขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู และบางส่วนเป็นเด็กที่มี
ปัญหาทางสังคม ไม่สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนทั่วไปได้ ด้วยความศรัทธาในพระพุทธศาสนา และ
ด้วยความเชื่อมั่นว่าพระภิกษุจะช่วยอบรมบุตรหลานของตนได้ ผู้ปกครองจึงน าบุตรหลานมาบรรพชา
ให้เป็นสามเณรเพื่อเข้าเรียนในโรงเรียน พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา 
  พระอวยชัย  อินศรีเมือง (2554) ได้ท าการศึกษา เรื่องข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือพัฒนา
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดมหาสารคาม สู่การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่
สอง ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัจจุบันและปัญหาอุปสรรคของการพัฒนาโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดมหาสารคาม ด้านผู้เรียน พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่อยู่ในสภาพครอบครัวที่มี
ปัญหาส่งผลให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหลายอย่าง เป็นต้นว่า ความประพฤติไม่เรียบร้อย เวลา
เรียนไม่พอ ติดสารเสพติด ทะเลาะวิวาท จนเป็นเหตุให้ต้องออกกลางคัน ส าหรับนักเรียนที่สมัครใจ
เข้าศึกษาด้วยศรัทธาคิดเป็นประมาณร้อยละ 20 
  จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ยังประสบ
กับปัญหาต่างๆ มากมาย ทั้งในด้านของผู้เรียนที่มีพ้ืนฐานแตกต่างกันมาก สามเณรส่วนหนึ่งยังประสบ
ปัญหาโภชนาการสุขภาพอนามัย ภาระค่าใช้จ่าย สังคมเพ่ือนฝูง สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย โอกาส
ทางการศึกษา ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้เป็นบ่อเกิดแห่งความทุกข์ ความไม่เสมอภาคทางสังคม และปัญหา
อาชญากรรมหากเด็กกลุ่มนี้เข้าไปสู่สถานที่และสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ผู้วิจัยจึงให้ความสนใจต่อ
การสร้างความสุขให้กับนักเรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 4 เพ่ือหวังผล
ต่อการพัฒนาเยาวชนของชาติของพระศาสนาให้เป็นมนุษย์ที่เต็มพร้อมด้วย ศีล สมาธิ และปัญญาใน
อนาคต 
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1.2 ค ำถำมในกำรวิจัย 
  1.2.1 สภาพการใช้หลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา กลุ่มท่ี 4 เป็นอย่างไร             
  1.2.2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการโรงเรียน             
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี 4 มีอะไรบ้าง และควรเป็นอย่างไร 
  1.2.3 รูปแบบการจัดการที่เหมาะสมของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา   
กลุ่มท่ี 4 เพ่ือให้เป็นองค์กรแห่งความสุข ควรเป็นอย่างไร 
 
1.3 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย  
  1.3.1 เพ่ือศึกษาการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา กลุ่มท่ี 4  
  1.3.2 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการจัดการโรงเรียน   
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี 4  
  1.3.3 เพ่ือเสนอแนะรูปแบบการจัดการที่เหมาะสมของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา กลุ่มท่ี 4 เพ่ือให้เป็นองค์กรแห่งความสุข 
 
1.4 ขอบเขตกำรวิจัย  
  1.4.1 ขอบเขตของพ้ืนที่ศึกษาจะศึกษาในเขตรับผิดชอบการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 4 รวม 8 จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัดนครสวรรค์ ก าแพงเพชร เพชรบูรณ์ 
พิษณุโลก สุโขทัย ตาก พิจิตร และอุตรดิตถ์  
  1.4.2 ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
   1) ประชากร ได้แก่นักเรียน ผู้บริหาร ครู-อาจารย์ ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี 4 จ านวน 3,347 รูป/คน 
   2) กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักเรียน ผู้บริหาร ครู-อาจารย์ ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษากลุ่มที่ 4 ทุกรูป/คน ซึ่งได้มาด้วยวิธีการสุ่มแบบชั้นภูมิตามสัดส่วนและการสุ่มอย่างง่าย 
(Simple Random Sampling) กลุ่มที่ 1 นักเรียน แยกเป็นจังหวัดละ 50 รูป รวม 400 รูป/คน     
กลุ่มที่ 2 ผู้บริหารสถานศึกษาครู อาจารย์และประชาชนจังหวัดละ10 รูป/คน รวม 80 รูป/คน 
  1.4.3 ขอบเขตของเนื้อหา ประกอบด้วย  1) ด้านความสัมพันธ์ในครอบครัว 2) ด้าน
สถานการณ์ทางการเงิน 3) ด้านสิ่งแวดล้อม 4) ด้านสังคมและเพ่ือนฝูง 5) ด้านสุขภาพ 6) ด้าน
เสรีภาพส่วนบุคคล 7) หลักไตรสิกขา 
  1.4.4 ขอบเขตด้านระยะเวลาการวิจัยครั้งนี้ ท าการศึกษาระหว่างเดือนมกราคม 2556             
ถึงเดือนพฤษภาคม 2557 รวมระยะเวลา 16 เดือน 
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1.5 ข้อจ ำกัดของกำรวิจัย 
  ในการท าวิจัยครั้งนี้ มีการด าเนินครอบคลุมเนื้อหาตามวัตถุประสงค์การวิจัยเท่านั้นและมี
การด าเนินการตามระบบดังนี้ 
  1.5.1 การวิจัยนี้เป็นการสร้างรูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการสร้างความสุข
ของนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 4 โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ
เป็นส่วนใหญ่เพ่ือหารูปแบบการสร้างความสุขที่เหมาะสมกับนักเรียน ส่วนการวิจัยเชิงปริมาณมุ่งเน้น
ที่ต้องการหาขนาดของปัญหาไม่ได้มุ่งเน้นในการหาความสัมพันธ์ของตัวแปรที่จะศึกษา 
  1.5.2 การบูรณาการหลักพุทธธรรมสร้างความสุขของนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 4 ใช้กรอบแนวคิดใน 7 ประเด็นประกอบด้วย1) ด้านความสัมพันธ์ใน
ครอบครัว  2) ด้านสถานการณ์ทางการเงิน 3) ด้านสิ่งแวดล้อม 4) ด้านสังคมและเพ่ือนฝูง 5) ด้าน
สุขภาพ 6) ด้านเสรีภาพส่วนบุคคล และ 7) ด้านหลักไตรสิกขา   
  1.5.3 การวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา เป็นความคิดเห็นของนักเรียน และบุคลากรของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 4 รวม 8 จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัดนครสวรรค์ 
ก าแพงเพชร เพชรบูรณ์ พิษณุโลก สุโขทัย ตาก พิจิตร และอุตรดิตถ์ เท่านั้น 
 
1.6 ค ำจ ำกัดควำมท่ีใช้ในกำรวิจัย 
  เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกันในงานวิจัยเรื่อง การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการบริหาร
จัดการนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 4 ผู้วิจัยก าหนดความหมายต่างๆ 
ของการใช้ค าจ ากัดความในงานวิจัย ดังนี้  
  1.6.1 การบูรณาการ หมายถึง การน าเอาศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง
กันมาผสมผสานเข้าด้วยกันให้กลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันจนมีความสมบูรณ์ครบถ้วนในตัวเอง             
เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์  
  1.6.2 พุทธธรรม หมายถึง หลักไตรสิกขาว่าด้วย ศีล สมาธิ และปัญญา ที่ปรากฏใน
พระไตรปิฎก ซึ่งเป็นหลักพุทธธรรมที่ส าคัญอันเป็นพื้นฐานของการด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข 
  1.6.3 การสร้างความสุข หมายถึง กิจกรรมใดๆ ก็ตามที่แสดงออกทั้งทางกาย จิต สังคม 
และสิ่งแวดล้อม ที่ประกอบด้วย 1) ด้านความสัมพันธ์ในครอบครัว 2) ด้านสถานการณ์ทางการเงิน   
3) ด้านสิ่งแวดล้อม 4) ด้านสังคมและเพ่ือนฝูง 5) ด้านสุขภาพ 6) ด้านเสรีภาพส่วนบุคคลและ 7) ด้าน
หลักไตรสิกขา   
  1.6.4 ด้านความสัมพันธ์ในครอบครัว หมายถึง ความรักใคร่ การให้เกียรติซึ่งกันและกัน                                                                                                      
การเกื้อกูลกัน การท ากิจกรรมร่วมกันของครอบครัว การอยู่กันแบบพร้อมหน้าพร้อมตา การไม่ทะเลาะ
เบาะแว้งหรือขัดแย้งกัน 
  1.6.5 ด้านสถานการณ์ทางการเงิน หมายถึง การแสวงหา การใช้จ่าย การเก็บออม              
และภาระหนี้สินในครอบครัว 
  1.6.6 ด้านสิ่งแวดล้อม หมายถึง สถานที่ที่พักอาศัยที่เป็นบ้าน กุฏิ อาคารเรียน ระบบ                                                                                                                  
สาธารณูปโภคต่างๆ และวัดที่เป็นแหล่งจ าพรรษา 



7 
 

  1.6.7 ด้านสังคมและเพ่ือนฝูง หมายถึง การคบเพ่ือน การทะเลาะหรือมีความขัดแย้งกับ
เพ่ือน 
  1.6.8 ด้านสุขภาพ หมายถึง สถานะสุขภาพท่ีมีการเจ็บป่วย และการรักษา  
  1.6.9 ด้านเสรีภาพส่วนบุคคล หมายถึง ความสามารถและโอกาสที่ได้แสดงออกทั้ง
ความคิด การพูด และการแสดงออก  
  1.6.10 ด้านหลักไตรสิกขา หมายถึง ศีล สมาธิ และปัญญา  
  1.6.11 ศีล หมายถึง การน าเอาศีล 5 หรือ ศีล 8 ศีล 10 มาประยุกต์ใช้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน 
  1.6.12 สมาธิ หมายถึง การสงบนิ่ง การควบคุมอารมณ์ จิตใจ กาย ไม่ให้หลงผิดไปใน
อบายมุขและข้อห้ามในศีลทั้งมวล 
  1.6.13 ปัญญา หมายถึง ความสามารถในการแก้ไขปัญหาใดๆ ด้วยการใช้หลักเหตุผลมา                                                                                                                                    
ประกอบการพิจารณานั้นๆ 
  1.6.14 พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา หมายถึง หลักสูตรที่ทางคณะสงฆ์จัดขึ้น
เพ่ือให้พระภิกษุสามเณรได้เข้ารับการศึกษาที่เป็นการเรียนการสอนเฉพาะในหลักสูตรขั้นพ้ืนฐานสาย
สามัญศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
  1.6.15 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา หมายถึง โรงเรียนที่เปิดการเรียนการ
สอนในหลักสูตรขั้นพ้ืนฐานสายสามัญศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการส าหรับพระภิกษุ สามเณร           
ตามประกาศมหาเถรสมาคม ว่าด้วยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ. 2553  
  1.6.16 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 4 หมายถึง โรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ก าแพงเพชร เพชรบูรณ์ พิษณุโลก 
สุโขทัย ตาก พิจิตร และอุตรดิตถ์ ตามประกาศคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา ว่าด้วยกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ. 2555 
 
1.7 กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
  การศึกษาวิจัยเรื่อง การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 4  ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องรวมทั้งหลัก
พุทธธรรม (ไตรสิกขา) ที่น ามาเป็นฐานในการบูรณาการเพ่ือสร้างความสุข โดยก าหนดเป็นกรอบ
แนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework) ดังนี้ 
              
 
 
 
 
 
 
 



8 
 

ตัวแปรต้น                                                             ตัวแปรตำม 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
1.8 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  
  ผลของการศึกษาวิจัยเรื่อง การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการโรงเรียน             
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี 4 จะเป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ดังนี้  
  1.8.1 ท าให้ทราบสภาพปัจจุบันของนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา    
กลุ่มท่ี 4  
  1.8.2 ท าให้ได้แนวทางการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการโรงเรียน              
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี 4  
  1.8.3 สามารถบูรณาการหลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา ส าหรับคณะสงฆ์ไทย 
 

 
 

ปัจจัยสร้ำงควำมสุข 
1. ด้านความสัมพันธ์ในครอบครัว  
2. ด้านสถานการณ์ทางการเงิน  
3. ด้านสิ่งแวดล้อม  
4. ด้านสังคมและเพ่ือนฝูง  
5. ด้านสุขภาพ  
6. ด้านเสรีภาพส่วนบุคคล 
  

 

           หลักไตรสิกขำ 
1. ศีล ปรับพฤติกรรม เพื่อสันติสุข 
2. สมาธิ  ปรับจิตใจ เพื่อชีวิตสดใส  
3. ปัญญา ปรับวิสัยทัศน์ เพ่ือแก้ปัญหาชีวิต  

กำรบูรณำกำรหลักพุทธธรรมในกำร
บริหำรจัดกำรโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสำมัญศึกษำ กลุ่ม 4 
1. ความสุขจากการเสพวัตถุ   
2. ความสุขจากการมีคุณธรรม  
3. ความสุขจากการด าเนินชีวิตถูกต้อง  
4. ความสุขจากความสามารถปรุงแต่ง   
5. ความสุขเหนือการปรุงแต่ง 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
  ในการวิจัยเรื่อง การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่  4 ครั้งนี้  ผู้วิจัยได้น าเสนอการทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎี           
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเข้ามาประกอบและใช้เป็นฐานข้อมูลในการก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย 
เพ่ือให้เกิดความเท่ียงตรงและความเชื่อม่ันตามระเบียบวิธีวิจัย ดังมีประเด็นที่ศึกษา ดังต่อไปนี้ 
  2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการบูรณาการ 
  2.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับความสุข 
  2.3 แนวคิดเก่ียวกับความสุข 
  2.4 แนวคิดเก่ียวกับความอยู่เย็นเป็นสุข 
  2.5 องค์กรแห่งความสุข  
  2.6 แนวคิด “ความสุขมวลรวมประชาชาติ” ของภูฏานกับการพัฒนาความสามารถของ
มนุษย ์
  2.7 วิธีการสร้างความสุขในทางพระพุทธศาสนา 
  2.8 คุณภาพชีวิตกับพระพุทธศาสนา 
  2.9 พระพุทธศาสนากับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  2.10 หลักพุทธธรรม 
  2.11 หลักไตรสิกขา 
  2.12 ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี 4 
  2.13 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง   
 
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการบูรณาการ  
  ค าว่า “บูรณาการ” มีรากศัพท์มาจากภาษาลาตินว่า “Integrat” หมายถึง การท าให้
รวมกันได้ทั้งหมด ไม่มีส่วนใดขาดหายไป และมาจากค าในภาษาอังกฤษว่า “Integration” หมายถึง 
การท าสิ่งที่บกพร่องให้สมบูรณ์โดยการเติมส่วนที่ยังขาดอยู่เข้าไป หรือการน าส่วนประกอบย่อย ตั้งแต่
สองสิ่งขึ้นไปมารวมกันเพ่ือท าให้เป็นส่วนหนึ่งของส่วนทั้งหมดที่ใหญ่กว่า องค์การสหประชาชาติ
(United National Europeans Cooperation: UNESCO) ได้ศึกษาจุดเริ่มต้นของการบูรณาการว่า
เป็นแนวความคิดในการบูรณาการหลักสูตรโดยวิธีการเน้นเนื้อหาสาระและแยกความรู้ออกเป็นส่วนๆ 
เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาให้มีความสอดคล้องกับสภาพที่เป็นจริงในชุมชนและให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว  ต่อมาแนวความคิดเกี่ยวกับการบูรณาการมีเพ่ิมขึ้น  เนื่องจาก
มนุษย์มีความจ าเป็นต้องมีความรู้ให้เท่าทันต่อการเพ่ิมขึ้นของข้อมูลและวิทยาการต่างๆ ในยุคกระแส
โลกาภิวัตน์ ที่มีความเจริญด้านเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารและมีวิทยาการมากมาย (Jacobs, 1991) 
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  ราชบัณฑิตยสถาน (2542)  ให้ความหมายของค าว่าบูรณาการ ว่า ไม่มีค าว่า “บูรณาการ” 
โดยตรง แต่มีค า ว่า “บูรณ-, บูรณ์” ซึ่งเป็นค ากริยาวิเศษณ์ หมายถึง เต็ม อาทิ บูรณาการรวมหน่วย 
เป็นค า นาม หมายถึง การน าหน่วยที่แยกๆ กันมารวมเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และ บูรณะ เป็นค า 
กริยา หมายถึง ซ่อมแซม ท าให้กลับคืนดีเหมือนเดิม เช่น บูรณะวัด เป็นต้น 
  กาญจนา คุณารักษ์ (2543) ได้ให้ความหมายของค าว่า  บูรณาการ  หมายถึง กระบวนการ
หรือการปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียนรู้ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบทางจิตพิสัย และพุทธิพิสัยหรือ
กระบวนการ หรือการปฏิบัติในอันที่จะรวบรวมความคิด มโนภาพ ความรู้ เจตคติ ทักษะ และประสบการณ์
ในการแก้ปัญหา เพ่ือให้ชีวิตมีความสมดุลนั่นเอง 
  เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2546) ได้ให้ความหมายว่าการบูรณาการว่าคือการผนวก         
การประสาน การเติมเต็มการเชื่อมโยง การรวมกัน ร่วมกัน 
  วัฒนา  ระงับทุกข์ (2542) ได้ให้ความหมายของบูรณาการว่า “การน าศาสตร์ต่างๆ มา
ผสมผสานกันเพ่ือประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง” 
  บีเน่ (Beane, 1991) เสนอว่า การบูรณาการ หมายถึง การสร้างความรู้และประสบการณ์
ใหม่ในลักษณะของการผสมผสานเข้าด้วยกันทั้งหมด เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการและสภาพ
ชีวิตจริงโดยการรวมกันมากกว่าการแบ่งแยกเป็นส่วนๆ 
  เสริมศรี ไชยศร และคนอ่ืนๆ (2543) ได้ให้ความหมายของค าว่า บูรณาการ หมายถึง  
ลักษณะของการผสมผสานประสบการณ์การเรียนรู้  ซึ่งอาจจะเป็นการผสมผสานเนื้อหาจากวิชาต่างๆ       
ที่อยู่ในสาขาเดียวกันหรือเป็นการผสมผสานเนื้อหาวิชาต่างๆ ที่อยู่ต่างสาขากันก็ได้ 
  สุวิทย์  มูลค า และคนอื่นๆ (2543) สรุปว่า บูรณาการ หมายถึงการน าเอาศาสตร์สาขาวิชา
ต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันมาผสมผสานเข้าด้วยกัน เพ่ือประโยชน์ในการจัดหลักสูตรแบบ
บูรณาการ (Integrated Curriculum) คือหลักสูตรที่น าเอาเนื้อหาของวิชาต่างๆ มาหลอมรวมเข้า
ด้วยกันท าให้เอกลักษณ์ของแต่ละรายวิชาหมดไป เช่นเดียวกัน การเรียนการสอนที่ด าเนินการด้วยวิธี
บูรณาการเรียกว่า การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ (Integrated Instruction) คือเน้นที่องค์
รวมของเนื้อหามากกว่าองค์ความรู้ของแต่ละรายวิชา และเน้นที่การเรียนของผู้เรียนเป็นส าคัญยิ่งกว่า
การบอกเนื้อหาของครู 
  ชนาธิป พรกุล (2543) ได้ให้ความหมายของบูรณาการว่าคือ “การเชื่อมโยงความรู้            
และประสบการณ์ทุกชนิดที่บรรจุอยู่ในแผนของหลักสูตรเป็นการเชื่อมโยงแนวนอนระหว่างหัวข้อ 
และเนื้อหาต่างๆ ที่เป็นความรู้ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ พุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย การบูรณาการท า
ให้ผู้เรียนได้รับความรู้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และรู้ในเรื่องนั้นอย่างลึกซึ้ง การบูรณาการความรู้เป็น
สิ่งจ าเป็นโดยเฉพาะในยุคที่มีความรู้ ข้อมูลข่าวสารมาก จึงเกิดเป็นหลักสูตรที่เรียกว่า  หลักสูตรบูรณาการ 
(Integrated Curricula) ซึ่งพยายามสร้างหัวเรื่อง (Themes) ในโปรแกรมวิชาโดยน าความคิดหลัก 
ในวิชามาสัมพันธ์กันและสัมพันธ์กับวิชาอ่ืนด้วย” 
  บันลือ  พฤกษะวัน (2545)  ได้ให้ความหมายของค าว่า บูรณาการ 2 นัย คือนัยแรก บูรณา
การเป็นจุดมุ่งหมายปลายทางของการจัดการเรียนการสอน คือ มุ่งให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทุกๆ ด้าน  
นัยที่สอง บูรณาการ คือ การจัดเนื้อหาวิชาต่างๆ ให้ผสมผสานผูกพันกัน 
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  วิชัย วงษ์ใหญ่ (2545) ให้ความหมายว่าเป็นการน านวัตกรรม (Innovation) มาช่วยเสริม
เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลงวิธีการ กระบวนการที่ท าอยู่เดิมให้ได้ผลคุ้มค่า 
  เกรียงศักดิ์ เจริญวงษ์ศักดิ์ (2546) ได้สรุปว่า หมายถึงการน าสิ่งหนึ่งเข้ารวมกับสิ่งหนึ่งเพ่ือ
ท าให้สิ่งเดิมเพ่ิมพูน สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เอ้ือประโยชน์ต่อกัน รวมทั้งการเชื่อมโยงสิ่งหนึ่งหรือหลายสิ่ งเข้า
เป็นส่วนประกอบของอีกสิ่งหนึ่งเพื่อให้สิ่งนั้นเกิดความสมบูรณ์ขึ้น 
  ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (2554) ได้ให้ค าจ ากัดความ 
การบูรณาการไว้ในคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ว่า การบูรณาการ ( Integration) หมายถึง การ
ผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ การจัดสรร ทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และ
การวิเคราะห์ เพ่ือสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ส าคัญของสถาบัน (Organization-wide Goal) การบูรณา
การที่มีประสิทธิผล เป็นมากกว่าความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน (Alignment) ซึ่งการ
ด าเนินการของแต่ละองค์ประกอบภายในระบบการจัดการ ผลการด าเนินการมีความเชื่อมโยงกันเป็น
หนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์   
  การบูรณาการ มีความส าคัญเพราะเป็นการศึกษาที่พัฒนามนุษย์ให้มีความสมบูรณ์ ความ
ถูกต้อง ความดีงาม รวมทั้งการสร้างคนให้เป็นบัณฑิต ซึ่งหมายถึง ผู้ที่มีชีวิตอยู่ได้ด้วยปัญญา บุคคลที่
มีความคิดแบบบูรณาการจะช่วยให้ลดความผิดพลาดจากการตัดสินใจที่ไม่รอบคอบ มีความเข้าใจ
เรื่องที่มีความซับซ้อนได้อย่างลึกซึ้งและกว้างขวางยิ่งขึ้น ท าให้การตัดสินใจในเรื่องเล็กเกิดผลดีต่อ
เรื่องใหญ่โดยพิจารณาภาพรวมทั้งหมดก่อนตัดสินใจและมองปัญหาได้ถูกจุด รู้จุดเชื่อมโยงและ
ผลกระทบ ลดความซ้ าซ้อนและการสิ้นเปลืองทรัพยากร ช่วยให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเบ็ดเสร็จ 
โดยใช้ความเกี่ยวข้อง เชื่อมโยงกับระบบหรือปัจจัยต่างๆ ให้มีมุมมองที่กว้าง ครบถ้วน และลึกซ้ึง การ
น าแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการมาใช้ จะท าให้มีผลดีต่อการพัฒนา ชุมชนจะเกิดเครือข่ายของ
การเรียนรู้และการสื่อสารกับผู้เกี่ยวข้องได้ดียิ่งขึ้น พัฒนาและเพ่ิมพูนทักษะของผู้ปฏิบัติงานสู่
มาตรฐานของการท างานได้ ตลอดจนพัฒนาความสามารถของผู้ท างานช่วยให้เป็นคนใจกว้าง 
ก่อให้เกิดการประสานประโยชน์และลดความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การแก้ปัญหา
ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงจ าเป็นจะต้องใช้ความรู้และทักษะจากหลายๆ ในลักษณะเชื่อมโยงสัมพันธ์
กัน จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างวิชา และความสัมพันธ์ของวิชากับการปฏิบัติจริง 
  จากความหมายและความส าคัญของการบูรณาการ และการจัดการเรียนการสอนตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและเป็นศูนย์กลางการเรียนดังกล่าวจะเห็น
ได้ว่าการบูรณาการ จะช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีการที่ท าอยู่เดิมให้ได้ผลยิ่งขึ้น ช่วยสร้างภาวะ
ความสมดุลความสมบูรณ์ และความครบถ้วน ลดปัญหาของความขาดแคลน ความกังวล หรือปัญหา
อ่ืนๆ น าไปสู่การเป็นผู้มีความรู้มีประสบการณ์ใหม่ ที่ก่อให้เกิดการพัฒนา ให้มีความสมบูรณ์ ความ
สมดุล  ความถูกต้อง ความดีงาม รวมทั้งการสร้างคนให้เป็น “บัณฑิต” ซึ่งหมายถึงผู้ที่มีชีวิตอยู่ด้วย
ปัญญา 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2545) กล่าวไว้ว่า การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ได้ก าหนดให้มีการบูรณาการการเรียนการสอนกับพันธกิจต่างๆ ของสถาบัน เพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนไว้ในองค์ประกอบต่างๆ ดังนี้  องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไก
การพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป ข้อ 2 มีการบูรณาการวิจัยหรืองาน
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สร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน องค์ประกอบที่ 5 บริการทางวิชาการแก่สังคม ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 
ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป ข้อ 3 มีการบูรณาการงาน
บริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตัวบ่งชี้
ที่ 6.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป ข้อ 2 มีการบูรณา
การงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา       
และในการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก ในตัวบ่งชี้ที่ 8 การน าความรู้และประสบการณ์จากการ
ให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย ก าหนดให้มีการน าความรู้         
และประสบการณ์มาใช้พัฒนาหรือบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนหรือการวิจัย  
  การบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษานั้ น 
เนื่องจากสถาบันปฏิบัติพันธกิจต่างๆ ต้องให้ส่งผลต่อคุณภาพการสอนและคุณภาพผู้เรียน การบูรณา
การการเรียนการสอนกับการวิจัยเป็นการเน้นให้ผู้เรียนตระหนักถึงความส าคัญของการศึกษาหาองค์
ความรู้ใหม่ การใช้ความรู้และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และให้ครูได้น าความรู้ จากการวิจัยมาใช้
ในการเรียนการสอน ส าหรับการบริการวิชาการเป็นการให้บริการทางวิชาที่ท าประโยชน์ให้กับสังคม
แล้ว สถาบันหรือสถานศึกษายังได้รับประโยชน์ในด้านต่างๆ คือ เพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ของ
อาจารย์ และอาจารย์ต้องน าความรู้มาสู่การพัฒนาหลักสูตรการบูรณาการ เพ่ือใช้ประโยชน์ทางด้าน
การจัดการเรียนการสอนและการวิจัย พัฒนาต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์สร้างเครือข่ายกับ
หน่วยงานต่างๆ ซึ่งเป็นแหล่งงานของนักศึกษา การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจ
ส าคัญประการหนึ่งของสถาบันหรือสถานศึกษา 
  ดังนั้น จากการที่นักปรัชญา นักคิด ได้ให้ความหมายของการบูรณาการไว้ จึงพอสรุปได้ว่า 
ค าว่า  บูรณาการนั้น อาจพิจารณาได้ 2 ลักษณะ คือ ความหมายทั่วไป คือ การท าให้สมบูรณ์ หรือ
การท าให้หน่วยย่อยๆ ที่สัมพันธ์ ซึ่งอาศัยกันอยู่เข้ามาร่วมท าหน้าที่อย่างประสานกลมกลืนเป็นองค์
รวม  ส่วนอีก ความหมายหนึ่งเป็นความหมายในสาขาวิชาทางศึกษาศาสตร์หรือครุศาสตร์ที่กล่าวว่า  
บูรณาการ หมายถึง การน าเอาศาสตร์สาขา วิชาต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันมาผสมผสานเข้า
ด้วยกัน เพ่ือประโยชน์ในการเรียนรู้ของผู้เรียน การจัดการ เรียนการสอน จึงจ าเป็นต้องใช้วิธีบูรณา
การ คือ เน้นที่องค์รวมของความรู้มากกว่าเนื้อหาย่อยของแต่ละวิชา และเน้นที่กระบวนการเรียนรู้
ของผู้เรียนส าคัญยิ่งกว่าการบอกเนื้อหาของครู การเรียนการสอนแบบบูรณาการจะประสบผลส าเร็จ
ได้นั้น จ าเป็นจะต้องได้ผู้สอนที่ดีเพ่ือท าหน้าที่ ให้ผู้เรียนเกิดความซาบซึ้งและส่งเสริมการพัฒนา
ความสามารถเต็มตามศักยภาพของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
 
2.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับความสุข  
  ไม่ว่าใครต่างก็อยากมีความสุข แต่ความสุขของแต่ละคนมีความหมายแตกต่างกันออกไป 
บางคนคิดถึงการมีเงินทองจับจ่ายใช้สอย มีสิ่งอ านวยความสะดวกในชีวิตที่เพียบพร้อม บางคนมี
ความสุขจากการได้ทานอาหารอร่อยๆ หรือสุขกับการได้อ่านหนังสือดีๆ สักเล่ม ได้อยู่กับคนรัก บางคนมี
ความสุขจากการเข้าวัดฟังธรรม ได้ท าความดี ความสุขของแต่ละคนแตกต่างกันไป และวิธีการ
แสวงหาความสุขก็แตกต่างกันออกไป ตามแต่มุมมองและประสบการณ์ ไม่ว่าเราจะมองความสุข
อย่างไร แต่ความสุขยังคงเป็นความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ ที่คอยผลักดันให้คนเราท าสิ่งต่างๆ โดย
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หวังว่าตนเองจะมีความสุขมากยิ่งขึ้น ความสุขคือสิ่งที่ทุกคนต้องการ เป็นความรู้สึกที่บุคคลรู้สึกสบาย
ทั้งทางร่างกายและจิตใจ แม้มีปัญหาที่ผ่านเข้ามาในชีวิตก็สามารถจัดการและแก้ไขไปในทางที่ดีได้  
โดยมีผู้ให้ค านิยามความหมายความสุขไว้ ดังต่อไปนี้ 
  พุทธทาสภิกขุ (2542) ให้ความหมายของความสุข 3 ระดับ คือสุขเพราะไม่เบียดเบียนไม่
เห็นแก่ตัว สุขเพราะอยู่เหนืออ านาจกามเหนือกิเลสที่จะเข้ามากระทบตัวเรา สุขเพราะละตัวเสียได้ไม่
ยึดมั่นว่าตัวกูของกู 
  ปัญญา นันทภิกขุ (2534) ได้กล่าวไว้ว่า ความสุขที่แท้ก็คือจิตสงบจิตว่างจากกิเลสนั่นเอง 
แต่ถ้าเราเป็นสุขเพราะตาดูรูป หูฟังเสียง จมูกได้กลิ่น ลิ้นได้รส กายได้ถูกต้องอะไรต่ออะไรต่างๆ นั้น
หาใช่เป็นความสุขที่แท้จริงไม่ เพราะมันเป็นเรื่องของการปรุงแต่งสุข เพราะมีอะไรมาช่วยให้เกิด
ความสุขความเพลิดเพลินความหลงใหลมัวเมาอยู่ในสิ่งเหล่านั้นไม่มีความสุขแท้   ความสุขที่แท้คือใจ
มันสงบแม้ว่ามีอะไรมากระทบก็ไม่ตื่นเต้น ไม่ยินดียินร้าย ไม่หวาดเสียว ไม่สะดุ้งกลัวในเรื่องอะไร
ต่างๆ อย่างนั้นเรียกว่าใจสงบพอใจสงบ ก็เป็นความสุขที่แท้ข้ึนมาทนัที 
  พระธรรมปิฎก (2543) ให้ความหมายของความสุขว่ามี 2 แบบ คือความสุขจากภายใน 
หมายถึงมีความสงบใจตนเอง หรือมีความสุขจากการรู้เท่าทัน เข้าใจความจริงของสิ่งทั้งหลายเป็น
ความสุขทางปัญญาเนื่องจากเห็นแจ้งความจริงเป็นความโปร่งโล่งไม่มีความติดขัดบีบคั้นใจ          
และความสุขภายนอกคือการมีสุภาพดีการมีทรัพย์สินเงินทองการมีอาชีพการงานเป็นหลักเป็นฐาน
การ มียศต าแหน่งการเป็นที่ยอมรับในสังคม การมีมิตรสหายบริวารและการมีชีวิตครอบครัวที่ดี 
  สิรินทร แซ่ฉั่ว (2553) ได้สรุปว่า ความสุขในมุมมองเชิงเศรษฐศาสตร์ เดิมเชื่อว่าเมื่อมี
รายได้มากขึ้นมนุษย์ก็ย่อมมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดี และความสุขจะมากขึ้นตาม แต่จากผลการศึกษา
หลายครั้ง พบว่า รายได้กับความสุขสัมพันธ์กันในระดับต่ า เพราะนอกจากการเงินแล้ว ยังมีมิติด้านอ่ืน
ที่มีผลต่อความสุข เช่น การงาน ความสัมพันธ์ในครอบครัว สังคมของเพ่ือน สุขภาพ เสรีภาพส่วน
บุคคล เป็นต้น 
  อังเกรย์และมาร์ติน (Argyle & Martin, 1991) ได้ให้ความหมายไว้ว่า  ความสุขเป็นการ
ประเมินของบุคคลในขณะนั้นว่ามีความพึงพอใจในชีวิตมีความรู้สึกทางบวกเช่นเบิกบานใจ  มีความ
ยินดี มีอารมณ์ดีและปราศจากความรู้สึกทางลบในขณะนั้น เช่น ความซึมเศร้าและความวิตกกังวล 
  ไดเนอร์ ซู และโอชิ (Diener, Suh & Oishi) (1997) ได้ให้ความหมายไว้ว่า  ความสุขเป็น
สภาวะที่อารมณ์ทางด้านบวกอยู่ เหนือกว่าอารมณ์ทางด้านลบ  โดยมุ่งพิจารณาจ าเพาะไปยัง
สภาวการณ์ของความพึงพอใจและขึ้นอยู่กับการประเมินอารมณ์ ในช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิตของแต่ละ
บุคคล 
  เมเนียน (Manion, 2003) ให้ความหมายว่า ความสุขคือ สภาวะที่เข้มข้นและอบอวลไป
ด้วยความคิดบวกเจิดจ้าสว่างไสว มีอารมณ์ที่ร่าเริงเบิกบานและแสดงออกให้เห็นทั้งทางร่างกาย        
และค าพูดการแสดงออกเต็มไปด้วยพลังและความตื่นเต้น 
  วิตท์แมน (Wittmann, 2003) กล่าวว่า ความสุขหมายถึง ระดับของความรู้สึกท่ีแสดงออก
ถึงความพอใจในระดับสูงสุดและมีค าที่มีความหมายอย่างเดียวกับความสุขหลายค า ได้แก่ ภาวะสุข                  
(Will Being) สุขารมณ์ (Pleasure) โชคดี (Luck) สนุกสนาน (Joy) ความพึงพอใจ (Satisfaction)             
ความพึงพอใจ (Contentment) ความเบิกบานส าราญใจ (Ecstasy) เป็นต้น 
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  เลยาร์ด (Layard, 2005) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความสุข คือ ความรู้สึกที่ดีที่สุดการมีชีวิต
ที่มีความสุขสนุกสนาน และเป็นความปรารถนาที่อยากจะคงไว้ให้ยาวนาน ซึ่งตรงกันข้ามกับ
ความรู้สึกท่ีไม่มีความสุข 
  วินโฮเวียน (Veenhoven, 1991) ได้สรุปว่า ความสุขคือ ความพึงพอใจในชีวิต (Life                                                               
Satisfaction) ซึ่งหมายถึง ระดับที่บุคคลตัดสินค่าโดยรวมว่าคุณภาพชีวิตในด้านความพึงพอใจหรือ
ชอบชีวิตของตนเองเพียงใดซึ่งประกอบด้วยจิตใจและความรู้คิดระดับความรู้สึกและจิตใจคือความมี
ความรู้สึกท่ีดีบ่อยเพียงใดมีความอ่ิมเอมคือระดับที่รับรู้ว่าตนบรรลุเป้าหมายในชีวิตเพียงใด 
  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2546) ให้ความหมายของค าว่าสุข หมายถึง ความ
สบายกาย สบายใจ 
  ปิยอร ลีระเติมพงษ์ (2552) สรุปได้ว่า ความสุขในการท างาน หมายถึง ภาวะอารมณ์
ทางบวก ความร่าเริงสนุกสนาน และพึงพอใจในชีวิตทั้งมวลหรือบางส่วนของชีวิต ซึ่งได้รับการ
สนับสนุนจากงานวิจัยเพ่ิมมากขึ้น อาจมีองค์ประกอบเกี่ยวกับความสุขเพ่ิมได้แก่ การบรรลุความ
ปรารถนาแห่งตน เช่น การบรรลุเป้าหมายในชีวิต การมีความเจริญงอกงาม มีมิติความสุขในจิตใจ 
การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอันเป็นที่รัก หรือการดื่มด่ าความงามของชีวิต 
  ประเวศ วะสี (2530) ให้ความหมายของความสุขไว้ว่า ความสุขคือ การรู้จักตนเอง เข้าใจ
ตนเองและสามารถบังคับควบคุมตนเองอย่างถูกต้อง ท าให้เกิดความคิดการพูดและการกระท าต่างๆ 
ตลอดจนการเลี้ยงชีพอย่างถูกต้อง และมีจิตใจที่ผ่องใส มีความพากเพียร ความไม่ประมาทและความ
ตั้งมั่นท าให้เข้าใจชีวิตเข้าถึงเป้าหมายของการเกิดมาเป็นมนุษย์ คือมีชีวิตที่สงบเย็นและเป็นประโยชน์ 
  เจริญชัย เพ็งสว่าง (2553) ได้สรุปว่า ความสุขในการท างานหมายถึง การที่บุคคลมีความ
พึงพอใจในสิ่งที่ตนเองเป็นและกระท าอยู่ พึงพอใจในงานที่กระท าตลอดจนสภาพแวดล้อมในการ
ท างานและหน้าที่ความรับผิดชอบของตน มีความร่วมมือร่วมใจในการท างาน มีความสนุก เพลิดเพลิน 
กระตือรือร้น มีความรู้สึกดีทั้งทางกาย และจิตใจมุ่งมั่นที่จะกระท าให้ประสบความส าเร็จด้วยความ
ขยันขันแข็ง ทักษะ ความสามารถ ประสบการณ์ และความซื่อสัตย์สุจริต รวมถึงเมื่อพบเห็นสิ่งที่ไม่ดี
งามหรืองานที่ไม่ถูกต้องจะมีความรู้สึกผิดหวังและต้องการแก้ไขให้ดีขึ้น 
  กรมสุขภาพจิตโดย อภิชัย มงคล (2544, อ้างถึงใน จินตนา สมธิวงศ์เวช) ได้ให้ความหมาย
ของความสุข คือสภาพชีวิตที่เป็นสุขอันเป็นผลจากการมีความสามารถ ในการจัดการปัญหาในการ
ด าเนินชีวิตมีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเอง เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีโดยครอบคลุมถึงความดีงามภายในจิตใจ
ภายใต้สภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
  จินตนา สนธิวงศ์เวช (2547) กล่าวว่า ความสุขคือสภาพชีวิตที่เป็นสุขอันเป็นผลจากการมี
ความสามารถในการจัดการปัญหา ในการด าเนินชีวิต มีศักยภาพที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตโดย
ครอบคลุมถึงความดีงามภายในจิตใจภายใต้สังคมและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไป 
  มีการให้ค านิยามความสุขแตกต่างกันไปและสามารถสรุปได้เป็น 3 ประเภท (Diener, 
1994) ได้ให้ค านิยามความสุขไว้ ดังนี้ 
  1) เป็นความรู้สึกท่ีดีเรียกว่าสุขภาวะ (Well Being) เป็นการให้ค าจ ากัดความมาจากเกณฑ์
ภายนอก เช่น ความดีงาม (Virtue) หรือความศักดิ์สิทธิ์ (Holiness) เป็นการให้ค าจ ากัดความสุขที่
ไม่ได้พิจารณาถึงสภาพความรู้สึกส่วนตัว แต่ค านึงถึงคุณลักษณะอันพึงปรารถนาดังที่  อริสโตเติล 
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(McGill, 1968) ได้ให้ค าจ ากัดความความสุขว่า ความสุขคือ กิจกรรมของจิตที่สอดคล้องกับความดี
งามและได้เขียนถึงความสุข (Eudemonia) ว่าการเพ่ิมความสุขท าให้ชีวิตมีความดีงามมากขึ้น ซึ่งเป็น
การนิยามความสุขในแง่ของมาตรฐานเป็นมาตรฐานส าหรับผู้สังเกต แต่ไม่ได้เป็นการตัดสินภายในของ
ผู้ถูกสังเกต ดังนั้น จากการนิยามความสุขในแง่นี้จึงไม่ใช่ความสุขที่เป็นค าจ ากัดความที่ตรงกับ
ความรู้สึกมีความสุขในสมัยนี้ 
  2) เป็นความพึงพอใจในชีวิตเป็นการประเมินรวมถึงคุณภาพชีวิตทั้งหมดของบุคคลตาม
เกณฑ์ที่บุคคลนั้นเลือกเอง ดังเช่น Marcus (1970, Cited in Campbell, 1976) ได้ระบุว่า “คนเรา
จะไม่มีสุขถ้าเขาคิดว่าเขาไม่มีความสุข” เมื่อบุคคลบอกว่ามีความสุข นั่นหมายความว่า เขามีชีวิตที่มี
ความสุขชีวิตในที่นี้หมายถึง ตัวเขาทั้งหมดในขณะที่มีความสุขซึ่งเกิดจากการที่เขาได้ประเมิน
สภาพการณ์ทั้งหมดในขณะนั้นว่าเขารู้สึกต่อสิ่งนั้นอย่างไรหรือจะกล่าวว่าความสุขในความหมายนี้ก็
คือ “ทัศนคต”ิ ที่บุคคลมีต่อชีวิตของตนเอง 
  3) เป็นการเน้นที่อารมณ์ที่เป็นสุข หมายถึงการมีความสุขทางบวกมากกว่าความรู้สึกทางลบ 
Fordyce (1983) ให้ค านิยามว่าความสุขเป็นผลของความรู้สึกทางบวกและการไม่มีความรู้สึกทางลบ
นั่นคือบุคคลมีความรู้สึกที่ดีมากตลอดช่วงชีวิตบุคคลมีแนวโน้มที่จะมีอารมณ์เช่นนั้นซึ่งในความหมาย
นี้เป็นความหมายที่ใกล้เคียงกับความหมายที่ใช้พูดคุยกันในชีวิตประจ าวัน 
  ไดเนอร์ (Diener, 1994) กล่าวว่าในการประเมินความสุขนั้นพบว่าบุคคลจะใช้การประเมิน
ความสุขจาก 2 องค์ประกอบต่อไปนี้ 
  1) องค์ประกอบทางความคิด (Cognitive Components) เป็นการประเมินความสุขโดย
การใช้ความคิดในการตัดสินหรือประเมินในรูปของความพึงพอใจในชีวิต ซึ่งเป็นการประเมินแบบสรุป
รวมชีวิตของบุคคลทั้งเหตุการณ์ในชีวิตกิจกรรมและสภาพแวดล้อมแล้วตัดสินว่ามีความพึงพอใจ
หรือไม่พึงพอใจ 
  2) องค์ประกอบทางอารมณ์ (Affective Components) เป็นการประเมินความสุขโดยใช้                                                                                                  
ประสบการณ์ทางความรู้สึก คือประเมินความสุขในแง่ของอารมณ์ทางบวกและอารมณ์ทางลบ 
กล่าวคือในสถานการณ์แต่ละสถานการณ์ บุคคลจะมีปฏิกิริยาทางอารมณ์ความรู้สึกตอบสนองออกมา
อย่างไร 
  อภิสิทธิ์ ธ ารงวรางกูร (2553) ได้กล่าวว่า ความสุขกับสุขภาพดีนั้น มีความหมายคล้ายคลึง
กันความสุขประกอบด้วย ภาวะร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์โดยสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยก็เป็นปัจจัย
ส าคัญความสุขของคนเรามี 8 ประการ ดังนี้ 
  1) ความสุขจากการที่มีหลักประกันในชีวิต ซึ่งหมายถึง เกิด แก่ เจ็บ ตาย มีผู้ดูแลไม่เป็นไป
ตามบุญตามกรรม และการมีทรัพย์สิน ที่ดินท ากิน 
  2) ความสุขจากการมีสุขภาพกายและทางใจดี 
  3) ความสุขจากการที่มีครอบครัวอบอุ่น 
  4) ความสุขจากการมีชุมชนที่เข้มแข็ง 
  5) ความสุขจากการมีความภาคภูมิใจการที่ลูกหลานได้ดีพ่ึงตนเองได้ การมีภูมิปัญญาที่       
จะถ่ายทอดสู่ลูกหลานและผู้สนใจ 
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  6) ความมีอิสรภาพ การมีอิสระในการคิด การพูดและท า โดยไม่สร้างความเดือดร้อนต่อ
ผู้อื่น และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการไม่มีหนี้ 
  7) ความสุขจากการบรรลุธรรม ซึ่งหมายถึงการมีปัญญาที่จะรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายในตนเองและสิ่งแวดล้อม 
  8) มีสิ่งแวดล้อมท่ีดี ไม่มีมลภาวะ 
  สุภาณี สุขะนาคินทร์ (2550) ได้กล่าวว่า องค์ประกอบของความสุขประกอบด้วย 4 
องค์ประกอบ ได้แก่ 
  1) ความสุขทางกาย หมายถึง ร่างกายแข็งแรง คล่องแคล่ว ไม่เป็นโรค ไม่พิการ มีเศรษฐกิจ
พอเพียง 
  2) ความสุขทางจิต หมายถึง จิตใจที่มีความสุข รื่นเริง คล่องแคล่ว ไม่ติดขัด มีความเมตตา 
  3) ความสุขทางสังคม หมายถึง การอยู่ร่วมกันด้วยดี มีครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง 
สังคมมีความยุติธรรม มีระบบบริการในสังคมที่ดี 
  4) ความสุขทางปัญญา หมายถึง ความสุขที่เกิดขึ้นเมื่อท าความดี หรือจิตสัมผัสกับสิ่งที่มี
คุณค่า 
  จากความหมาย ความส าคัญของค าว่า ความสุข ดังกล่าวข้างต้น พอสรุปได้ว่า ความสุข
เป็นการประเมินความรู้สึกโดยรวมของความพึงพอใจในชีวิตที่มีต่อการจัดการปัญหาที่เข้ามาใน
ระหว่างการด าเนินชีวิตซึ่งปัญหาดังกล่าวมี 2 ด้าน คือ ปัญหาภายในใจเช่นความติดขัดบีบคั้นใจ และปัญหา
ภายนอก เช่น หน้าที่การงานภาวะของสังคมและรวมถึงการมีศักยภาพที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้ง         
2 ด้าน ภายใต้สังคมและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 
 
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับความสุข 
  ความสุขเป็นความรู้สึกท่ีรับรู้ได้เฉพาะบุคคล และความสุขของแต่ละบุคคลมีนิยามที่ต่างกัน 
บางคนมีความสุขกับการมีชีวิตที่เรียบง่าย บางคนมีความสุขกับการที่ได้อยู่กันพร้อมหน้าในครอบครัว 
ความสุขไม่สามารถซื้อหาได้ ความสุขเป็นความพึงพอใจของแต่ละบุคคล ในสิ่งที่กระท า  ในสิ่งที่เป็น 
และสิ่งที่คาดหวัง การจะมีความสุขมากความสุขน้อยขึ้นอยู่ว่ามีความพอใจในผลของสิ่งที่กระท า ในสิ่ง
ที่เป็น และสิ่งที่คาดหวังมากน้อยแค่ไหน โดยมีนักคิก นักปรัชญา ได้สรุปแนวคิดเก่ียวกับความสุข ดังนี้ 
  พระธรรมปิฎก (2543) ได้กล่าวถึงความสุขมี 2 แบบ คือ ความสุขจากภายใน หมายถึง มี
ความสงบในใจตนเอง หรือมีความสุขจากการรู้เท่าทันเข้าใจความจริงของสิ่งทั้งหลายเป็นความสุขทาง
ปัญญาเนื่องจากเห็นแจ้งความจริงจากการรู้เท่าทันเข้าใจความจริงของสิ่งทั้งหลาย  เป็นความสุขทาง
ปัญญาเนื่องจากเห็นแจ้งความจริงเป็นความโปร่งโล่ง ไม่มีความติดขัดบีบคั้นใจเป็นความสุขภายใน
บุคคลส าหรับความสุขอีกแบบเป็นความสุขที่ได้จากภายนอกและการแบ่งประโยชน์สุขนั้นสามารถ
แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
  ประโยชน์สุขระดับที่ 1 ด้านรูปธรรม ที่ตามองเห็นหรือเห็นได้กับตา คือการมีสุขภาพดีการ
มีทรัพย์สินเงินทองการมีอาชีพการงานเป็นหลักฐาน การมียศฐานะต าแหน่ง การเป็นที่ยอมรับใน
สังคมการมีมิตรสหายบริวาร และการมีชีวิตครอบครัวที่ดี 
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  ประโยชน์สุขระดับที่ 2 ด้านนามธรรมที่ลึกล้ าเลยจากตามองเห็นคือเรื่องของคุณธรรม
ความดีงาม การมีความสุขที่เกิดจากความมั่นใจในคุณค่าของชีวิต การได้บ าเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือ
เกื้อกูลแก่เพ่ือนมนุษย์  ความมีศรัทธาในสิ่งที่ดีงาม ที่เป็นหลักของจิตใจ และการมีปัญญาที่ท าให้รู้จัก
การปฏิบัติต่อสิ่งทั้งหลายได้ถูกต้องและแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนได้ท าให้ชีวิตเป็นอยู่ด้วยดี 
  ประโยชน์สุขระดับที่ 3 ด้านนามธรรม ขั้นโลกุตตระที่อยู่เหนือกระแสความไหลเวียนของ
โลกธรรมคือความเป็นผู้มีจิตใจเป็นอิสระด้วยความรู้ เท่าทันต่อสิ่งทั้งหลายรู้โลก และชีวิตตามความ
เป็นจริงจนกระทั่งว่าโลกธรรมเกิดขึ้นมากระทบกระทั่งก็ไม่หวั่นไหววางใจ  และปฏิบัติได้ถูกต้องตาม
เหตุปัจจัยปล่อยให้กฎธรรมชาติทั้งหลายก็เป็นกฎธรรมชาติอยู่ตามธรรมชาติความทุกข์ที่มีอยู่ใน
ธรรมชาติก็คงเป็นทุกข์ของธรรมชาติไปไม่เข้ามากระทบกระทั่งบีบคั้นจิตใจของเราได้เป็นผู้มีสุขอยู่กับ
ตนเองตลอดเวลาชีวิตก็สมบูรณ์แล้ว 
  พระธรรมโกศาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ, ม.ป.ป.) ได้กล่าวถึงความสุขว่า สภาพจิตใจที่เป็น
ปกติดีนั่นแหละเรียกว่าเป็นสุข สุขก็เพราะว่าจิตปกติไม่ขึ้นไม่ลงไม่เอียงขวาเอียงซ้าย ไม่มีอะไรมา
ผูกมัดจิตใจเป็นอิสระเป็นไทแก่ตัวอย่างนี้เรียกว่า “ปกติ” ใจที่ปกติคือ ไม่มีอะไรรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นอะไร
ตั้งอยู่อะไรดับไปแล้วควรจะแก้ไขสิ่งนั้นอย่างไรอย่างนี้จิตใจสบายไม่ค่อยมีปัญหา รวมความว่าชีวิต
ของเราต้องการความสุขทั้งกายทั้งใจทางอารมณ์  เราก็ต้องมีสติมีปัญญาพยายามที่จะรักษาใจไว้ให้
ปกติอยู่ตลอดเวลารู้จักประมาณในการกินการอยู่การนุ่มห่มใช้สอยการปฏิบัติหน้าที่และการพักผ่อน
สภาพร่างกายจิตใจก็มีความสุขสมบูรณ์สมปรารถนา 
  พุทธทาสภิกขุ (2542) ได้กล่าวถึงความสุขมี 3 ระดับ 
  1) สุขเพราะไม่เบียดเบียน เป็นความสุขค่อนข้างจะเป็นเรื่องสังคมหรือของหมู่คณะถ้า         
ไม่เบียดเบียนกันก็จะเป็นสุขหรือไม่เห็นแก่ตัว 
  2) สุขเพราะอยู่เหนืออ านาจกาม หรือเป็นความสุขเพราะอยู่เหนือกิเลสที่จะมากระทบตัว
เราเป็นความรักความหลงใหลในสิ่งต่างๆ หรือการก าหนัดยินดีอารมณ์ที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นกามอย่าง
หนึ่งการที่หลงใหลของบุคคลวัตถุก่อให้เกิดความทุกข์ได้ทั้งสิ้น 
  3) สุขเพราะละตัวเสียได้ เพราะถ้าละเรื่องนี้ได้ก็จะไม่ยึดว่าตัวกูของกูอยากจะเหนือผู้อ่ืน 
สิ่งที่ส าคัญที่สุดใน 3 ข้อนี้ คือ ไม่มีตัวกูของกู ถ้าคิดได้เสียแต่แรกก็จะไม่เบียดเบียนใครและก็ไม่เห็น
แก่ตัว 
  เฉก ธนะศิริ (2544) กล่าวสรุปว่า ความสุขใจ หรือสุขในด้านนามธรรม คือ ความสุขที่
แท้จริงคือผู้ที่อยู่ในสัมมาอาชีพและประพฤติปฏิบัติธรรมพ้ืนฐาน เช่น มีคุณธรรม มีศีล มีสัจจะ สมเด็จ
พระมหาธีรราชเจ้า ได้ทรงนิพนธ์ไว้ดังนี้ ความสุขความเจริญอันแท้จริ งนั้น หมายถึงความสุขความ
เจริญที่บุคคลแสวงหามาได้ด้วยความเป็นธรรม ทั้งในเจตนาและการกระท า ไม่ใช่ได้มาด้วยความ
บังเอิญหรือด้วยการแก่งแย่งเบียดเบียนบังคับมาจากผู้อ่ืน 
  ค าเดื่อง ภาษี (2549) สรุปว่า หัวใจของความสุข คือครอบครัวโดยมีรายละเอียดปลีกย่อย
ออกเป็นความแตกต่างทางศาสนา ความสัมพันธ์ในครอบครัว สุขภาพกายสุขภาพจิต  
  มิลล์ (Mill, 1995) กล่าวว่าความสุข คือ ความดี และความดีคือ ความสุข เกณฑ์ท่ีใช้ตัดสิน
การกระท าว่าการกระท าอันใดอันหนึ่งจะผิดหรือถูกก็อยู่ที่ว่าการกระท าอันนั้นมันให้ความสุขหรือให้
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ความทุกข์คือความเจ็บปวด ถ้าให้ความสุขก็ถูกแต่ถ้าให้ความทุกข์ก็ผิดและลักษณะส าคัญของ
ความสุขตามหลักประโยชน์นิยามไว้ 4 ประการ คือ 
  1) พิจารณาผลที่เกิดขึ้นจากการกระท า (Consequentialist) การพิจารณาผลที่เกิดขึ้น
จากการกระท าว่าการกระท านั้นถูกหรือผิด 
  2) พิจารณาแบบรวมๆ (Aggregative) ทุกคนมีสิทธิในความสุขเท่าๆ กัน 
  3) พิจารณาความรู้สึกทางกายสัมผัส (Sensual Feeling) แนวคิดนี้ได้อธิบายความหมาย
ของความสุขว่าเป็นความยินดีหรือความส าราญใจที่เกิดจากการได้รับอัตถประโยชน์ 
  4) ความสุขหรือความดีไม่มีลักษณะพ้นจากโลก หมายถึง คนทุกคนมีสิทธิที่จะมีความสุขได้
ภายในโลกนี้เท่านั้น 
  ลือชา วณรัตน์ (2549) ได้สรุปว่า ความสุขคือความรู้สึกเป็นสุขที่มี ณ เวลานั้นหารด้วย
ความคาดหวัง ถ้าหวังมาก ต้องการมากเท่าใด ความสุขก็น้อยลงเรื่อยๆ  
  กรมสุขภาพจิต (2549) ได้สรุปแนวคิดเกี่ยวกับความสุขว่า ความสุขเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการ 
การพัฒนาประเทศเพ่ือให้ประชาชนในประเทศมีความสุขต้องท าความเข้าใจให้ตรงกันว่าความสุขคือ
อะไร มีองค์ประกอบอะไรบ้าง เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการท างานร่วมกัน จากผลการศึกษาวิจัย
สามารถสรุปได้ว่าสิ่งที่บ่งบอกถึงระดับความสุขที่ส าคัญคือสภาพจิตใจ ความพอเพียง ความสมดุลใน
ทุกมิติ  
  ประเวศ วะสี (2530) กล่าวว่า ลักษณะของสังคมท่ีมีความสุข คือ 
  1) มีงานท ามีรายได้มีปัจจัย 4 ทั่วถึง 
  2) มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  3) มีครอบครัวที่เป็นสุข 
  4) มีคุณธรรมจริยธรรม 
  5) มีสิ่งแวดล้อมที่ดี 
  6) มีสุขภาพจิตดีมีความพอใจในชีวิตและสังคม 
  จุฑามาศ บาระมีชัย (2549) กล่าวว่า ความสุข คือ ความอยู่เย็นเป็นสุขเป็นค่านิยมใหม่ของ
การด ารงชีวิตและการพัฒนาสังคมไทย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สะท้อนความสมดุล      
และความเป็นธรรมในทุกมิติของการพัฒนาและให้ความส าคัญในเชิงคุณค่าของความสุขมากกว่าวัตถุ  
  รศรินทร์ เกรย์ (2549) กล่าวสรุปว่า ความสุขเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการ การจะพัฒนา
ประเทศให้ประชาชนในประเทศอยู่เย็นเป็นสุขนั้น ต้องพัฒนาทั้งสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสังคมไป
พร้อมๆ กันถึงจะก่อให้เกิดความสุขที่ยั่งยืน ในปัจจุบันทั่วโลกก าลังร่วมกันหามาตรการมาเป็นตัวชี้วัด
คุณภาพชีวิตเพ่ือวัดระดับความสุขของประชาชนในประเทศ เราเรียกตัวชี้วัดระดับความสุขว่าดัชนี
ความสุข โดยแต่ละส านักมีรูปแบบดัชนีความสุขใกล้เคียงกันจะแตกต่างกันบ้างบางประเด็น คือดัชนีชี้
วัดความสุขมวลรวมประชาชาติของประเทศภูฏานและดัชนีโลกแห่งความสุขพัฒนาขึ้นโดยมูลนิธิ
เศรษฐกิจใหม่ทั้งสองส านักเหมือนกันตรงการตระหนักถึงจริยธรรม การใช้ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม 
ส่วนที่ต่างกันคือดัชนีโลกแห่งความสุขตระหนักถึงอายุที่ยืนยาว แต่ดัชนีชี้วัดความสุขมวลรวม
ประชาชาติ ตระหนักถึงการพึ่งพาตนเองการส่งเสริมวัฒนธรรมเป็นตัวชี้วัด 
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  ปราณี ทินกร (2551) ได้สรุปความหมายของความสุขในทางเศรษฐศาสตร์ไว้ว่า นายเจเรมี 
เบนธัม (Jeremy Bentham, ค.ศ. 1748-1832) นักปรัชญาคนส าคัญชาวอังกฤษ และหนึ่งในผู้ให้
ก าเนิดแนวคิดเรื่อง Utility เคยกล่าวว่า “Happiness is the Greatest Good.” หรือแปลความหมาย        
ได้ว่า ความสุขคือสินค้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ในการวิเคราะห์ของนักเศรษฐศาสตร์ส านักนีโอคลาสสิค 
ความสุข (Happiness) กับอรรถประโยชน์ (Utility) มักจะถูกใช้ในความหมายเดียวกัน ตัวอย่างเช่น
เมื่อมีการผลิต และการบริโภคสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่ง แสดงว่าสินค้าดังกล่าวรวมทั้ งปัจจัยต่างๆ ที่ใช้
ในการผลิตสินค้านั้นน่าจะสร้างความสุขให้แก่สังคม แนวคิดเช่นนี้ท าให้เกิดการยอมรับทั่วไปว่าการ
เติบโตทางเศรษฐกิจที่ท าให้สังคมมีทรัพยากรส าหรับการอุปโภคบริโภคเพ่ิมขึ้น น่าจะท าให้
อรรถประโยชน์รวมของสังคมเพ่ิมข้ึน และสังคมก็น่าจะมีความสุขมากข้ึน 
  กระทรวงสาธารณสุข (2551) ได้กล่าวว่า พระธรรมปิฎก กล่าวถึงความสุขจากหนังสือคู่มือ
ชีวิตมีอยู่ 5 ขั้น คือ 
  ขั้นที่ 1 คือ ความสุขจากวัตถุ ความสุขประเภทนี้อยู่นอกตัวเป็นความสุขที่ต้องแสวงหา
สภาพจิตใจของคนที่แสวงหาความสุขประเภทนี้เต็มไปด้วยความคิดที่จะต้องเอา จะต้องได้ จะต้อง
แสวงหาและดิ้นรน เมื่อได้มาก็มีความสุข เพลิดเพลินไปกับความสุขเหล่านั้น จนตกอยู่ในสภาวะ
ความสุขต้องขึ้นอยู่กับวัตถุจนไม่สามารถท่ีจะมีความสุขกับการอยู่กับตัวเองและความเรียบง่ายทั้งๆ ที่
ตอนเกิดมาไม่มีอะไรเลยก็มีความสุขได้แต่เพราะเสพวัตถุมากจนขาดวัตถุไม่ได้กลายเป็นสูญเสีย
อิสรภาพชีวิตและความสุขต้องไปขึ้นกับวัตถุภายนอก แต่กลับเข้าใจผิดคิดว่าตัวเองเก่งที่สามารถหา
วัตถุได้มากทางธรรมจึงมีคติเตือนไว้เสมอว่าจงรักษาอิสรภาพอย่าสูญเสียความสามารถที่จะแสวงหา
ความสุขจากความเรียบง่าย ในปัจจุบันสิ่งที่คนมุ่งพัฒนากันมาก คือการพัฒนาความสามารถในการหา
วัตถุแม้แต่การศึกษาก็เป็นการศึกษาเพ่ือการพัฒนาความสามารถที่จะหาวัตถุโดยลืมที่จะพัฒนา
ความสามารถที่จะมีความสุขกับความเรียบง่าย คนจ านวนมากในปัจจุบัน กลายเป็นคนที่มีความสุข
ยากขึ้น ต่างจากคนที่สามารถรักษาดุลยภาพของชีวิตไว้ได้โดยพัฒนาความสามารถที่จะมีความสุขกับ
ความเรียบง่ายควบคู่กับความสุขจากวัตถุที่มี คนที่สูญเสียความสามารถที่จะมีความสุขกับความเรียบ
ง่ายก็จะมุ่งแต่จะแสวงหาความสุขจากวัตถุแม้จะมีความสามารถหาวัตถุได้มากข้ึน 
  กระบวนการแสวงหาความสุขก็จะเกิดขึ้นไม่รู้จักจบสิ้น ดังนั้น จึงควรพัฒนาความสามารถ
ที่จะมีความสุขให้ง่ายขึ้น อย่าให้ความสุขต้องขึ้นอยู่กับวัตถุมากเกินไป ศีล 8 เป็นแบบฝึกหัดที่ดีของ
วิธีการฝึกไม่ให้สูญเสียอิสรภาพโดยไม่เอาความสุขไปขึ้นกับวัตถุมากเกินไป จากข้อวิกาลโภชนาไม่ต้อง
กินอาหารอร่อยอยู่เรื่อยไป กินแค่มื้อเที่ยงเพียงพอที่ร่างกายต้องการเพ่ือให้มีสุขภาพดีแข็งแรง ส่วนใน
ข้ออุจจาสยนะ ไม่บ าเรอตัวด้วยการนอนไม่ต้องนอนบนฟูก ลองนอนง่ายๆ บนพ้ืนบนเสื่อ ลองท า
สัปดาห์ละครั้งจะเป็นการฝึกรักษาอิสรภาพและฝึกให้มีความสุขได้โดยไม่ต้อง 
  ขั้นที่ 2 ความสุขจากการให้ พอเจริญคุณธรรม มีเมตตา กรุณา มีศรัทธา ก็จะมีความสุข
เพ่ิมข้ึนอีกประเภทหนึ่งคือความสุขจากการให้ จากแต่ก่อนนี้ชีวิตเคยต้องได้เมื่อได้ก็จะมีความสุขแต่ถ้า
เสียก็ทุกข์ ความสุขจากการให้เปรียบเหมือนความสุขของพ่อแม่ที่มีความสุขเมื่อให้ลูกเพราะรักลูก 
ความรักคือเมตตา ท าให้ลูกมีความสุขพอให้แก่ลูกแล้วเห็นลูกมีความสุข ตัวเองก็มีความสุข เมื่อพัฒนา
เมตตากรุณาขยายออกไปก็ท าให้ตัวเองมีความสุขศรัทธาในพระศาสนาในการท าความดีและในการ
บ าเพ็ญประโยชน์จึงท าให้เรามีความสุขจากการให้ 
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  ขั้นที่ 3 ความสุขเกิดจากการด าเนินชีวิตถูกต้อง สอดคล้องกับความเป็นจริงของธรรมชาติ
ไม่หลงอยู่ในโลกของสิ่งสมมุติ การที่อยู่ด้วยความหวังที่จะมีความสุขจากสิ่งสมมุติก็จะน าพาให้แปลก
แยกจากความจริงของธรรมชาติ และขาดความสุขที่จะได้จากความเป็นจริงเปรียบดังคนท าสวนที่หวัง
ความสุขจากเงินเดือนก็จะมองข้ามผลที่ได้ตามธรรมชาติจากการท างานของตนท าให้ท างานด้วยความ
ฝืนใจและเป็นทุกข์เพราะความสุขอยู่ที่การได้เงินเดือนอย่างเดียว แต่ถ้าพอใจอยู่กับความเป็นจริงของ
ธรรมชาติอยากเห็นผลงานที่แท้จริง อยากเห็นต้นไม้เจริญงอกงาม ก็มีความสุขในการท าสวนและได้
ความสุขจากการชื่นชมความเจริญงอกงามของต้นไม้อยู่ตลอดเวลา ดังนั้นคนที่ปรับชีวิตเข้าถึงความ
จริงของธรรมชาติ จึงสามารถหาความสุขจากการด าเนินชีวิตที่ถูกต้องตามความเป็นจริงของธรรมชาติ 
ได้เสมอ 
  ขั้นที่ 4 ความสุขจากความสามารถปรุงแต่ง โดยธรรมชาติมนุษย์มีความสามารถในการ
ปรุงแต่งซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของมนุษย์ปรุงแต่งทุกข์ก็ได้ ปรุงแต่งสุขก็ได้ ปรุงแต่งความคิดมาสร้าง
สิ่งประดิษฐ์เทคโนโลยีต่างๆ ก็ได้  การปรุงแต่งที่ส าคัญก็คือใจของเราเองเรามักจะใช้ความ
ความสามารถในทางที่เป็นผลร้ายแก่ตนเองแทนที่จะปรุงแต่งความสุข มักจะปรุงแต่งทุกข์คือเก็บเอา
อารมณ์ที่ ไม่ดี เอามาครุ่นคิดให้ไม่สบายใจ ขุ่นมัว เศร้าหมอง พระพุทธเจ้าทรงสอนให้รู้จักใช้
ความสามารถในการปรุงแต่งแทนที่จะปรุงทุกข์ก็ปรุงสุข เก็บเอาแต่อารมณ์ที่ดีมาปรุงแต่งใจให้สบาย 
แม้แต่การหายใจ ก็ยังให้ปรุงแต่งความสุขไปด้วย เวลาหายใจเข้าก็ท าใจให้เบิกบาน เวลาหายใจออกก็
ท าใจให้โปร่งเบา พระพุทธองค์ทรงสอนไว้ว่าสภาพจิต 5 อย่างอย่างนี้ ควรปรุงแต่งให้มีในใจอยู่เสมอ
คือ 
  1) ปราโมทย์ ความร่าเริงเบิกบานใจ 
  2) ปิติ ความอ่ิมใจ 
  3) ปัสสัทธิ ความสงบเย็น ไม่เครียด 
  4) ความสุข ความโปร่งโล่งใจ สะดวกใจ ไม่มีอะไรมาบีบคั้นหรือคับข้องใจ 
  5) สมาธิ ภาวะที่จิตอยู่กับสิ่งที่ต้องการไม่มีอะไรมารบกวนจิตพร้อมๆกับปรุงแต่งใจท าใจให้
โปร่งเบาก็จะเป็นการพักผ่อนเสริมพลังทั้งร่างกายและจิตใจ ชีวิตก็จะมีความหมาย มีคุณค่าและมี
ความสุข 
  ขั้นที่ 5 ความสุขเหนือการปรุงแต่ง เป็นความสุขที่ไม่ต้องปรุงแต่งรู้เท่าทันความจริงของ
โลกและชีวิตเป็นการเข้าถึงความจริงด้วยปัญญา เป็นสภาพจิตที่เรียบสงบสบายที่สุด คนที่อยู่ในโลก
ด้วยความรู้เข้าใจโลกและชีวิตตามความเป็นจริงเรียกว่าเป็นจิตอุเบกขา เป็นจิตที่สบายไม่มีอะไร
สามารถท าให้เศร้าหมองได้ เป็นตัวของตัวเอง จะมีความสุขอยู่ตลอดเวลาเป็นสุขเต็มอ่ิมอยู่ข้างใน          
ไม่ต้องหาจากข้างนอก และเป็นผู้มีชีวิตที่พร้อมที่จะท าเพ่ือผู้อ่ืนได้เต็มที่ เพราะไม่ต้องห่วงกังวลถึง
ความสุขของตนและไม่มีอะไรที่จะต้องท าเพ่ือตัวเองอีกต่อไป จะมองโลกด้วยปัญญาที่รู้ความจริง    
และด้วยใจที่กว้าง คนที่พัฒนาความสุขมาจนถึงขั้นสุดท้ายเป็นผู้พร้อมที่จะเสวยความสุขทุกอย่าง 
  ใน 4 ข้อแรกไม่เหมือนคนที่ได้แต่แสวงหาความสุขประเภทแรกอย่างเดียว เมื่อหาไม่ได้
อย่างใจก็มีแต่ความทุกข์แต่ถ้าสามารถพัฒนาได้ก็มีโอกาสได้รับความสุขเพ่ิมขึ้นหลายทางกลายเป็นมี
ความสุขให้เลือกได้มากมาย และจิตใจที่พัฒนาดีแล้วช่วยให้เสวยความสุขทุกอย่างได้เต็มที่ด้วยใจที่
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แจ่มใสธรรมะเป็นสิ่งที่ช่วยให้เรารู้จักความสุขในการด าเนินชีวิตมากข้ึนและน าไปสู่ความเป็นผู้สมบูรณ์
พร้อมมีความสุขอยู่ภายในตัวเองตลอดเวลาไม่ต้องแสวงหา 
  เฉก ธนะสิริ (2544) กล่าวสรุปว่า ค าสอนของพุทธศาสนา คือ การสอนให้เข้าใจเรื่องของ
ธรรมชาติที่ส าคัญในชีวิตมนุษย์คือ เรื่องของทุกข์ สอนให้เข้าใจให้ถ่องแท้เพ่ือประโยชน์สุขในการ
ด ารงชีวิต เรียกว่า อริยสัจ 4 แปลว่า สัจจะที่ท าให้เป็นผู้ประเสริฐ 4 ประการ อันเป็นสัจจะทางปัญญา 
ได้แก่  
  1) ทุกข์ สอนให้เข้าใจว่า พอเกิดก็เป็นทุกข์ เป็นธรรมดาของชีวิตมนุษย์และสัตว์ที่จะต้อง
เกิด แก่ เจ็บ และตาย จะต้องพบกับความทุกข์ทั้งกายและใจ 
  2) สมุทัย สอนให้เข้าใจว่า สาเหตุที่ท าให้เกิดทุกข์นั้นคือ ตัวตัณหา คือความอยากได้
หรือไม่อยากได้ของจิต ภวตัณหาหรือวิภวตัณหา ได้แก่อยากในกาม อยากได้ต าแหน่ง อยากได้ลาภยศ
เงินทองหรืออยากให้พ้นจากภาวะบางอย่าง 
  3) นิโรธ สอนให้รู้จักการดับทุกข์ คือ สอนให้รู้จัก ดับตัณหา หรือความดิ้นรนทะยานอยาก
และไม่อยากให้ลดน้อยถอยลง 
  4) มรรค สอนให้รู้จักแนวทางปฏิบัติให้ถึงซึ่งการดับทุกข์ซึ่งมีประกอบกัน  
  อภิชัย มงคล และคนอ่ืนๆ (2544, อ้างถึงใน จินตนา สนธิวงศ์เวช) ศึกษาเปรียบเทียบ
ความหมายของค าว่าความสุขและสุขภาพจิตในบริบทของสังคมไทย พบว่า สุขภาพจิตจากการศึกษา
ดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทยและความสุขในมุมมองของพุทธศาสนาเป็นเรื่องเดียวกันจากการทบทวน
ความหมายของค าว่าความสุขและองค์ประกอบหรือลักษณะของความสุขในมุมมองของพุทธศาสนา  
จะเห็นได้ว่าให้ความหมายเช่นเดียวกันสุขภาพจิต ดังค ากล่าวที่ว่าความสุข คือ สุขภาพจิตที่เป็นปกติดี
สุขเพราะจิตปกติ (ปัญญานันทภิกขุ, ม.ป.ป.) และเมื่อพิจารณาความสุขว่ามี 2 แบบคือความสุขจาก
ภายในตนเองและความสุขที่ได้จากภายนอก (พระธรรมปิฎก, 2536) ก็สอดคล้องกับองค์ประกอบของ
ผู้มีสุขภาพจิตดีในดัชนีชี้วัดเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตนเองเป็นความสุขหรือสุขภาพจิตดีที่เกิดขึ้นภายใน
ตนเอง  ส่วนองค์ประกอบที่ 4 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมภายนอก ที่มากระทบหรือส่งผล
ภาวะจิตใจของตนเอง จึงอาจกล่าวได้ว่าดัชนีชี้วัดสุขภาพจิต ก็จ าแนกได้ว่ามีความสุขที่เกิดขึ้นได้         
2 แบบ 
  ส าหรับความสอดคล้องขององค์ประกอบทั้ง 4 หมวดในดัชนีชี้วัดสุขภาพจิต หากพิจารณา
รายหมวดจะเห็นได้ว่าสอดคล้อง ดังนี้ 
  องค์ประกอบที่ 1 สภาพจิตใจเกี่ยวข้องกับการมีสุขภาพดี ซึ่งสอดคล้องกับประโยชน์สุข
ระดับที่ 1 ของท่านพระธรรมปิฎก และสอดคล้องกับท่านพระธรรมโกศาจารย์ ที่กล่าวว่าชีวิตคนเรา
ต้องการความสุขท้ังกายใจและทางอารมณ์ 
  องค์ประกอบที่ 2 สมรรถภาพของจิตใจ จะเกี่ยวข้องเมื่อบุคคลเผชิญปัญหาสามารถแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นได้  ท าให้ชีวิตมีความสุขสามารถมีสัมพันธภาพที่ดีกับเพ่ือนๆ และด าเนินชีวิตได้ด้วย
ตนเองซึ่งสอดคล้องกับประโยชน์สุขระดับ 1 , 2 และ 3 ของท่านพระธรรมปิฎก ในด้านการมีมิตร
สหายการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ท าให้ชีวิตเป็นอยู่ด้วยดีและไม่หวั่นไหวต่อความทุกข์ที่มีอยู่ในธรรมชาติ
ไม่ให้กระทบกระทั่งบีบคั้นจิตใจของตนเองได้ถือว่าเป็ นผู้มีความสุขอยู่กับตนเองตลอดเวลา  



21 
 
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับท่าน  พระธรรมโกศาจารย์  ที่กล่าวว่า สุขเพราะจิตปกติ รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นก็
คือรู้ว่าถ้ามีอะไรมากระทบตนเองเช่นปัญหาต่างๆ ที่มากระทบก็สามารถรักษาจิตใจให้ปกติได้ 
  องค์ประกอบที่ 3 คุณภาพของจิตใจ ครอบคลุมถึงความเมตตากรุณา การนับถือตนเอง
ประสบการณ์ชีวิต ที่มีค่าต่อจิตใจความเสียสละและอ่ืนๆ  สอดคล้องกับท่านพุทธทาสภิกขุ ซึ่งได้กล่าว
ว่าความสุขเกิดขึ้นได้ เพราะไม่เบียดเบียนหรือไม่เห็นแก่ตัว ก็คือการเสียสละเมตตากรุณานั่นเองและ
สอดคล้องกับท่านพระธรรมปิฎก ที่กล่าวว่าประโยชน์สุขระดับที่ 2 คือเป็นเรื่องของคุณธรรมความดี
งามการมีความสุขที่เกิดจากความมั่นใจในคุณค่าของชีวิตการบ าเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือเกื้อกูลแก่
เพ่ือนมนุษย์ความมีศรัทธาในสิ่งที่ดีงามท่ีเป็นหลักของจิตใจ 
  องค์ประกอบที่ 4 ปัจจัยสนับสนุนสอดคล้องกับท่านพระธรรมปิฎก ที่กล่าวว่าความสุขอีก
แบบคือความสุขที่ได้จากภายนอกก็คือสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรานั่นเองไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือสิ่งแวดล้อม
ที่มีผลกระทบต่อความสุขของบุคคล 
  อาจกล่าวได้ว่า ความสุขเป็นการประกอบกันของการประเมินชีวิตของบุคคลประกอบด้วย
การตัดสินทางความคิดในแง่ของความพึงพอใจโดยรวมและการประเมินทางอารมณ์ที่มีการถ่วงดุลกัน
ระหว่างอารมณ์ทางบวกและอารมณ์ทางลบที่เป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นในลักษณะที่มีการเปลี่ยนแปลงได้
ขึ้นอยู่กับสถานการณ์แต่ละสถานการณ์ที่เข้ามาสู่การรับรู้และน ามาสู่การประเมินรวมเป็นความสุข
แบบช่วงเวลาโดยที่ความสุขนั้นเป็นการประเมินโดยการใช้โครงสร้างทางความคิดประกอบกับ
โครงสร้างทางอารมณ์โดยการใช้โครงสร้างทั้งสองประการณ์นี้ก็คือการประเมินออกมาในรูปของความ
พึงพอใจอารมณ์ทางบวกและอารมณ์ทางลบ ซึ่งองค์ประกอบ 3 ประการของการประเมินความสุขดัง
ค านิยามความสุขของ Argyle & Martin (1991) และ Argyle (1985) มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
  1) ความพึงพอใจในชีวิต (Life Satisfaction) 
   ความพึงพอใจในชีวิต หมายถึงการประเมินคุณภาพชีวิตของบุคคลตามมาตรฐานที่
ตนเองเป็นผู้ก าหนดและเป็นการเปรียบเทียบการรับรู้สิ่งแวดล้อมโดยทั่วไปในชีวิตของบุคคลกับการ
ก าหนดมาตรฐานโดยตนเองหรือตนเองเป็นผู้ตั้งมาตรฐานและถ้าระดับที่ได้รับเป็นไปตามมาตรฐานที่
ตนได้ตั้งไว้  บุคคลผู้นั้นจะมีการรายงานความพึงพอใจในชีวิตสูงโดยทั่วไปมักจะศึกษาโดยแบ่งเป็น
แง่มุมต่างๆ เช่นความพึงพอใจในงานความพึงพอใจในชีวิตสมรส ซึ่งจ าเป็นที่จะต้องประเมินถึงการ
ตัดสินใจแง่มุมต่างๆ ของชีวิตบุคคลโดยรวมมากกว่าจะตัดสินโดยแง่มุมเฉพาะแง่มุมในแง่มุมหนึ่ง 
  2) อารมณ์ทางบวก (Positive Affect) 
   อารมณ์ทางบวกเป็นอารมณ์เป็นสุข ที่เกิดมาจากทั้งสภาวะแวดล้อมภายนอก เช่น 
ความสุขสนุกสนานร่าเริงยินดีและอารมณ์เป็นสุขอันเกิดจากแรงจูงใจภายในที่ก่อให้เกิดความสุขแบบ
ลึกซึ้งที่เรียกว่าเป็นความอ่ิมเอิบทางอารมณ์ซึ่ง Maslow มองว่าอารมณ์นี้จะเป็นได้ทั้งผลลัพธ์ของ
ความงอกงามหรือเป็นตัวกระตุ้นให้มนุษย์เกิดความงอกงามในตน  ซึ่งความงอกงามในตนนี้เป็น
ประสบการณ์ของการได้บรรลุถึงศักยภาพแห่งตนเป็นการได้เติมเต็มชีวิตโดยการด าเนินชีวิตอย่าง
สอดคล้องกับศักยภาพแห่งตนหรือตนที่แท้ 
   ระดับอารมณ์ทางบวกเป็นความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ทางบวกและทางลบซึ่ง
อารมณ์ทั้งสองชนิดนี้เป็นองค์ประกอบทางด้านอารมณ์ที่มีความอิสระจากกัน เพราะเป็นไปไม่ได้ที่
บุคคลจะมีความรู้สึกทางบวกและทางลบสองอย่างในเวลาเดียวกัน (Argyle, 1987 อ้างถึงใน ชาญชัย  
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พรีเมธากุล, 2548) ยิ่งบุคคลมีความรู้สึกทางบวกในขณะนั้นมาก เขาก็จะมีความรู้สึกทางลบลดน้อยลง
ในเวลาเดียวกัน 
  3) อารมณ์ทางลบ (Negative Affect) 
   ความซึมเศร้าเป็นอาการหลักของอารมณ์ทางลบแต่ก็มีอาการอ่ืนๆ อีกที่จัดว่าเป็น
อารมณ์ทางลบเช่น ความเศร้าเสียใจความกลัวความโกรธความวิตกกังวลและกลุ่มอารมณ์ทาง
ความเครียด (Argyle, 1987) สอดคล้องกับการศึกษาเกี่ยวกับอารมณ์ทางลบของ Bradburn (1969 
อ้างถึงใน Argyle, 1987) ที่พบว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญกับการรายงานตนถึงความวิตก
กังวลความเจ็บป่วยมีปัญหาเกี่ยวกับสัมพันธภาพระหว่างบุคคลและเหตุการณ์ในชีวิตที่ไม่น่าพึงพอใจ
การศึกษาพบว่าอารมณ์ทางลบจะมีสภาวะอ่ืนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เช่น ความซึมเศร้าความวิตกกังวล 
มีอาการทางร่างกาย เช่น ปวดหัวนอนไม่หลับเหนื่อยและมีอาการทางประสาท  ซึ่งอาการทางจิตนี้ 
โดยปกติมักจะเชื่อมโยงมาถึงอาการเจ็บป่วยทางร่างกาย 
  การวัดอารมณ์ทางลบจากการศึกษาในประเทศอังกฤษ  ศึกษาโดยการสอบถามกลุ่ม
ตัวอย่างว่าพวกเขามีความรู้สึกไม่สบายเป็นปริมาณเท่าใดบ้างเมื่อวานนี้ค าตอบ เช่น ตลอดเวลา (All 
of the Time) เป็นส่วนมาก (Most of the Time) ครึ่งหนึ่ง (About Half the Time) บางเวลา 
(Some of the Time) น้ อยครั้ ง  (Just a Little of the Time) ไม่ เล ย  (Not at All) และ เช่ น
การศึกษาของ Bradburn ซึ่งสอบถามกลุ่มตัวอย่างโดยให้พวกเขารายงานช่วงเวลาของความเบื่อ
หน่ายความซึมเศร้าในช่วงสัปดาห์หรือสองสัปดาห์ที่ผ่านมา 
  สรุปได้ว่า อารมณ์ทางบวกคือความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ทางบวกและทางลบ ซึ่งถ้า
หากบุคคลมีอารมณ์ทางบวกมากเท่าไหร่บุคคลก็จะมีความรู้สึกทางลบลดน้อยลงและความรู้สึก
ทางบวกนี้เองคือองค์ประกอบของความสุขบุคคล  ที่มีระดับความรู้สึกทางบวกมากกว่าความรู้สึกทาง
ลบ จะมีความรู้สึกเป็นสุขมากกว่าบุคคลที่มีอารมณ์ทางลบมากกว่าทางบวก และบุคคลที่จะมีความสุข
ได้คือบุคคลที่มีการประเมินเหตุการณ์ในชีวิตและสภาพแวดล้อมต่างๆ ว่าเป็นไปในทางที่ดีมากกว่า
ทางที่ไม่ดีโดยอารมณ์ที่เป็นสุขนั้นเกิดจากความสุขภายใจตนเองได้แก่ความสุขทางกายทางใจและการ
มีอารมณ์ที่ดีของบุคคลและสาเหตุอารมณ์ที่เป็นสุขอีกอย่าง คือจากสภาวะแวดล้อมภายนอกต่างๆ  
ไม่ว่าจะเป็นเพ่ือน ครอบครัว สังคมและธรรมชาติ นอกจากนั้นแล้วยังรวมไปถึงการที่บุคคลมีความ
เคารพนับถือในตนเองและผู้อ่ืนมีความห่วงใยใส่ใจผู้ อ่ืน  มีจิตใจที่อยากจะช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์
ด้วยกัน  ซึ่งความสุขนี้สามารถสังเกตได้จากการแสดงออกเช่น  ร่าเริง ยิ้มแย้ม แจ่มใส ตื่นเต้น
สนุกสนาน ซึ่งตรงข้ามกับอารมณ์ทางลบโดยสิ้นเชิงในงานวิจัยนี้ได้น าแนวคิดเรื่องความสุขมาจาก
การศึกษาสุขภาพจิตของคนไทยของ นายแพทย์อภิชัย มงคล และคณะ ซึ่งมีการศึกษามาจากแนวคิด
และองค์ประกอบของสุขภาพจิตเข้ามาใช้ 
  ในการวิจัยโดยความหมายของสุขภาพจิต หมายถึง สภาพชีวิตที่เป็นสุขอันเป็นผลจากการมี
ความสามารถในการจัดการปัญหาในการด าเนินชีวิตมีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี
โดยครอบคลุมถึงความดีงามภายในจิตใจภายใต้สภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
องค์ประกอบของสุขภาพจิตประกอบด้วยองค์ประกอบใหญ่ๆ 4 องค์ประกอบ (อภิชัย มงคล และคนอ่ืนๆ, 
2544) 
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  1) สภาพจิตใจ (Mental State) หมายถึง สภาพจิตใจที่เป็นสุขหรือทุกข์การรับรู้สภาวะ
สุขภาพของตนเองความเจ็บป่วยทางด้านร่างกาย ที่ส่งผลกระทบต่อทางด้านจิตใจและความเจ็บป่วย
ทางจิต 
   1.1) ความรู้สึกในทางที่ดี (General Well-Being Positive Affect) หมายถึง ความรู้สึกที่
เป็นความสุขที่บุคคลรับรู้จากชีวิตเป็นอารมณ์ด้านบวกในลักษณะของภาพรวมทั้งหมดไม่เฉพาะเจาะจง     
ในบางเรื่อง เช่น ความพึงพอใจความรู้สึกพอดี (Balance) สงบมีความสุขมีความหวังมีความบันเทิงใจ
และสนุกสนานกับสิ่งดีๆ ในชีวิตมุมมองของแต่ละคนและความรู้สึกเกี่ยวกับอนาคตจะมีความส าคัญ
มาก 
   1.2) ความรู้สึ กในทางที่ ไม่ดี  (General Well-Being Negative Affect) หมายถึง
ความรู้สึกที่ไม่ดีซึ่งเกิดขึ้นในบุคคลนั้น เช่น ความสลดหดหู่ ความรู้สึกอยากร้องไห้สิ้นหวัง ประหม่า
วิตกกังวลและขาดความรู้สึกยินดีในชีวิต โดยจะรวมถึงว่าความรู้สึกที่ไม่ดีเหล่านี้ท าให้บุคคลเกิดความ
ทุกข์ทรมานเพียงใดและมีผลต่อการท างานในแต่ละวันเพียงใดทั้งยังครอบคลุมไปถึงคนที่มีปัญหาทาง
จิตใจ เช่นอาการซึมเศร้าคลั่งหรือการวิตกกังวลเฉียบพลัน (Panic) 
   1.3) การรับรู้ภาวะสุขภาพการเจ็บป่วยจิตใจ (Perceived Ill-Health and Mental 
Illness) หมายถึง ความเจ็บป่วยและการรับรู้ภาวะความเจ็บป่วยทางกายและทางจิตใจ  ซึ่งส่งผล
กระทบต่อความรู้สึกทางจิตใจรวมถึงความพึงพอใจความกังวลที่มีต่อสุขภาพและความสมบูรณ์ของ
ร่างกายการพ่ึงพาการรักษาทางการแพทย์หรือการรักษาอ่ืนๆ (เช่นการฝังเข็มและการใช้สมุนไพร) 
เพ่ือช่วยให้ร่างกายและจิตใจมีความเป็นอยู่ที่ดี การรักษาในบางครั้งจะมีผลต่อคุณภาพชีวิตในทางลบ 
(เช่น อาการข้างเคียงที่เกิด จากการใช้ยากระตุ้นมะเร็ง) นอกจากนี้ยังรวมไปถึงวิธีการรักษาอ่ืนๆ  ที่
ไม่ใช่ยาแต่คนจ าเป็นต้องใช้อยู่  เช่น เครื่องให้จังหวะการท างานของหัวใจแขนขาเทียมส าหรับการ
เจ็บป่วยทางจิตใจ (Mental Illness) หมายรวมถึงการเจ็บป่วยทางกายที่มีผลกระทบต่อจิตใจของ
บุคคลนั้นโรค และการเจ็บป่วยในที่นี้เป็นการเจ็บป่วยซึ่งได้รับการวินิจฉัยโรคหรือการตรวจรักษาโดย
แพทย์และแพทย์ลงความเห็นว่าเป็นโรคนั้นๆ 
   1.4) ภาพลักษณ์และรูปร่าง (Body Image and Appearance) หมายถึง รูปร่างของ
ตนเองในสายตาของแต่ละคนเป็นอย่างไรไม่ว่าจะออกมาในทางที่ ดีหรือไม่ความส าคัญจะอยู่ตรงที่
ความพอใจในสิ่งที่เป็นอยู่และผลกระทบที่มีต่อแนวคิดของตนรวมไปถึงสิ่งไหนที่ยอมรับได้หรือว่าใน
ความเป็นจริงแล้วร่างกายมีส่วนที่ไม่ดีแต่ก็สามารถท าให้ดูดีขึ้น (เช่นด้วยการแต่งหน้าแต่งตัวหรือใช้
อวัยวะเทียม) การแสดงออกของบุคคลอ่ืนต่อรูปร่างหน้าตาของตนนั้นจะมีผลอย่างมากต่อภาพลักษณ์
ค าถามในหมวดนี้จะมุ่งถามถึงความรู้สึกที่แท้จริงของแต่ละคนบางคนมีความสุขกับสภาพที่เขาเป็นอยู่
แม้ว่ารูปร่างเขาจะมีส่วนบกพร่องเป็นอย่างมาก 
  2) สมรรถภาพของจิตใจ (Mental Capacity) หมายถึง ความสามารถของจิตใจในการสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้อื่นและการจัดการกับปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นเพ่ือการด าเนินชีวิตอย่างเป็นปกติสุข 
   2.1) สัมพันธภาพระหว่างบุคคล  (Personal Relationship) หมายถึง ความรู้สึก
เกี่ยวกับมิตรภาพความรักและการช่วยเหลือที่บุคคลต้องการจะได้รับจากคนใกล้ชิดในชีวิตของเขาจะ
รวมถึงการเอาใจใส่ดูแลการรู้จักให้กับบุคคลอ่ืนการมีความสามารถและมีโอกาสที่จะรักหรือถูกรัก  
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และสามารถสร้างความใกล้ชิดสนิทสนมกับบุคคลอ่ืนทั้งในด้านร่างกายและอารมณ์สามารถแบ่งปัน
ความรู้สึกร่วมกันทั้งเรื่องความสุขและความทุกข์กับคนที่เขารัก 
   2.3) ความสามารถที่ จะบรรลุความส าเร็จตามความคาดหมาย (Expectation                                          
Achievement Congruence) หมายถึง ความรู้สึกที่เกิดจากการประสบความส าเร็จและมีชีวิตตามที่
ตนได้คาดหวังไว้หรือเป็นชีวิตที่พึงพอใจ 
   2.3) ความมั่นใจในการเผชิญปัญหา (Confidence in Coping) หมายถึง ความสามารถใน
การจัดการปัญหาและสถานการณ์ที่คับขันและไม่ได้คาดฝันได้อย่างเหมาะสมการเผชิญปัญหามีหลาย
ระดับทั้งปัญหาเฉพาะหน้าปัญหาที่รุนแรงปัญหาการปรับตัวต่อความเป็นอยู่ใหม่หรือสังคมใหม่ซึ่งมอง
ถึงความสามารถของบุคคลนั้น ต่อการแก้ไขปัญหาได้ดีเพียงใดนอกจากปรับตัวได้กับสถานการณ์นั้นๆ 
แล้วยังสามารถท าหน้าที่ได้อย่างร้างสรรค์และเหมาะสม 
   2.4) การควบคุมจิตใจของตนเองไม่มีประสิทธิภาพ (Inadequate Mental Mastery) 
หมายถึง ความรู้สึกว่าตนไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะควบคุมจิตใจ หรือไม่มีความสามารถพอที่จะ
จัดการกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในประสิทธิภาพถือว่ารบกวนหรือลดความรู้สึกสุข (Well-Being) 
   2.5) การด าเนินชีวิตประจ าวัน (Activities of Daily Living) หมายถึง ความสามารถ
ของบุคคลที่จะปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันซึ่งจะรวมไปถึงการดูแลตนเองและทรัพย์สินตามความ
เหมาะสมโดยเน้นที่ความสามารถของบุคคลที่จะปฏิบัติในสิ่งที่จ าเป็นต้องท าวันต่อวัน เช่น การดูแล
ความสะอาดร่างกายการรับประทานอาหารหรือการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันต่างๆด้วยตนเองทั้งนี้
เนื่องจากการพ่ึงพาผู้อ่ืนให้ช่วยท ากิจวัตรประจ าวันจะมีผลกระทบต่อระดับคุณภาพชีวิตและจิตใจ
บุคคลนั้นๆ 
  3) คุณภาพของจิตใจ (Mental Quality) หมายถึง คุณลักษณะที่ดีงามของจิตใจในการ
ด าเนินชีวิตอย่างเกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
   3.1) เมตตากรุณา (Kindness Quality) หมายถึง ความต้องการที่ให้ผู้ อ่ืนมีความสุข
และช่วยให้คนอ่ืนพ้นทุกข์เป็นคนดีในสังคมไทยสามารถเป็นผู้ให้ตั้งแต่การให้น้ าใจให้ความช่วยเหลือ
เป็นที่พ่ึงของผู้อื่นได้ 
   3.2) การนับถือตนเอง (Self Esteem) หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลนั้นที่มีต่อตนเอง
ตั้งแต่ความรู้สึกต่อตนเองในทางบวกไปจนถึงความรู้สึกในทางลบรวมทั้งความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง
นับถือตนเองมีความรู้สึกว่าตนเองมีประสิทธิภาพมีความพึงพอใจตนเองและสามารถควบคุมตนเองได้ 
   3.3) ประสบการณ์ชีวิตที่มีค่าต่อจิตใจ (Transcendence) หมายถึง ประสบการณ์                                                                                                                               
ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในชีวิตซึ่งสะท้อนความรู้สึกเป็นความสุขก่อให้เกิดคุณค่าทางจิตวิญญาณนอกจากนี้
ยังหมายถึงเมื่อเกิดภาวะวิกฤติหรือยุ่งยากใจทุกข์ยังมีสิ่งเหนี่ยวรั้งหรือยึดถือทางจิตใจช่วยให้ตน
เข้มแข็งมีก าลังใจดีขึ้นรวมถึงความปีติยินดีปลาบปลื้มใจที่เกิดขึ้นในชีวิตด้วย 
   3.4) ความคิดสร้างสรรค์และความกระตือรือร้นในการด าเนินชีวิต  (Creation and 
Enthusiasm) หมายถึง ความสามารถของบุคคลนั้นในการเริ่มสิ่งแปลกๆ ใหม่ๆ ในทางที่ดีเพ่ือให้การ
ด าเนินชีวิตประจ าวันมีคุณค่า ตลอดจนมีความมุ่งมั่นพยายามความใส่ใจในการด าเนินชีวิตเพ่ือให้เกิด
ความสุขความพึงพอใจแก่ตนเอง 
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  4) ปัจจัยสนับสนุน  (Supporting Factors) หมายถึง ปัจจัยที่ สนับสนุนให้บุคคลมี
สุขภาพจิตที่ดีซึ่งเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวชุมชน การท างาน รายได้ ศาสนาความเชื่อ
ของแต่ละบุคคลความสามารถในการท างานตลอดจนสิ่งแวดล้อม และความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
   4.1) การสนับสนุนทางสังคม (Social Support) หมายถึง ความรู้สึกปลอดภัยและ                                                                                     
ความรู้สึกว่ามีเครือข่ายทางสังคมคอยช่วยเหลือจะเน้นถึงสภาพแวดล้อมทั้งจากครอบครัวและสังคมที่
ให้การสนับสนุนช่วยเหลือทั้งในยามปกติและยามคับขันโดยครอบครัวและเพ่ือนๆ  มีส่วนร่วม
รับผิดชอบและร่วมกันท างานเพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเพียงใดเม่ือบุคคลนั้นตกอยู่ในภาวะวิกฤต 
   4.2) การสนับสนุนจากครอบครัว (Family Group Support) หมายถึง ความรู้สึกที่
เป็นสุขที่ได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือและมีความผูกพันกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวซึ่งได้รับจากครอบครัว
เครือญาต ิ(นอกเหนือจากภรรยาสามีและบุตร) 
   4.3) ความปลอดภัยทางร่างกายและความมั่นคงในชีวิต  (Physical Safety and                                              
Security) หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงในชีวิตและความปลอดภัยจาก
อันตรายต่างๆ สิ่งที่คุกคามความม่ันคงปลอดภัยเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น จากบุคคลอื่นจากการกด
ขี่ทางการปกครองในชุมชนความหมายในเรื่องนี้จึงรวมถึงความรู้สึกเป็นอิสระของบุคคลบุคคลที่มีสิทธิ
ที่จะอาศัยอยู่ในชุนชนโดยปราศจากการบังคับกักขังมั่นใจในการบริหารของผู้น าชุมชนและความรู้สึก
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอีกด้วย 
   4.4) การดูแลสุขภาพและบริการสังคม: การให้บริการและคุณภาพของบริการ (Health 
and Social Care) หมายถึง การดูแลสุขภาพและบริการสังคมในละแวกใกล้เคียงตามมุมมองของ
บุคคลการให้บริการในเรื่องสุขภาพและบริการทางสังคมในมุมมองของแต่ละคนเป็นอย่างไรในแง่ของ
คุณภาพและความพร้อมของบริการที่ เคยได้รับหรือคาดหวังว่าจะได้รับโดยรวมถึงอาสาสมัคร
ช่วยเหลือชุมชน (องค์กรที่เกี่ยวกับศาสนาวัด) ซึ่งอาจจะจัดเสริมให้มีเพ่ิมเติมขึ้นหรืออาจจะเป็นระบบ
การดูแลสุขภาพที่พอมีอยู่ในสภาพแวดล้อมของบุคคลนั้นรวมทั้งความยากง่ายเพียงใดกับการไปใช้
บริการสุขภาพและบริการสังคมที่ทีอยู่ในท้องถิ่นในเรื่องนี้จะไม่เก่ียวกับวิธีการรักษาสุขภาพ 
   4.5) การมีส่วนร่วมและมีโอกาสพักผ่อนหย่อนใจและมีเวลาว่าง (Recreation) หมายถึง 
จะส ารวจความสามารถโอกาสและความพอใจของบุคคลต่อการมีส่วนร่วม การมีเวลาว่าง การใช้เวลา
ว่างและผ่อนคลาย อาจจะเป็นตั้งแต่การไปพบเพ่ือนๆ เล่นกีฬาอ่านหนังสือดูทีวีและใช้เวลากับ
ครอบครัวท ากิจกรรมบางอย่างโดยจะเน้นที่ความสามารถของบุคคลโอกาสและความสนุกสนานใน
การพักผ่อนและคลายเครียด 
   4.6) สภาพแวดล้อม (Physical Environment) หมายถึง สภาพแวดล้อมในมุมมอง
ของบุคคลโดยจะรวมไปถึงมลภาวะทางเสียงอากาศและความสวยงามของสภาพแวดล้อมและดูว่าสิ่งนี้
จะท าให้สุขภาพจิตดีขึ้นหรือแย่ลง ในบางภูมิประเทศสิ่งแวดล้อมบางอย่างอาจจะท าให้สุขภาพแย่ลง
ไปเป็นอย่างมากเช่นเรื่องน้ าหรือมลภาวะในอากาศความวิบัติทางธรรมชาติในหมวดนี้จะไม่รวม
สภาพแวดล้อมในบ้านหรือบริการด้านคมนาคม 
  ความหมายของสุขภาพจิตคือ ผู้ที่มีสุขภาพจิตดี ควรเป็นผู้ไม่มีการเจ็บป่วยทั้งทางร่างกาย
และจิตใจ มีชีวิตที่เป็นสุขสามารถจัดการปัญหาต่างๆ ได้ในการด าเนินชีวิต  มีความสามารถในการ
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พัฒนาตนเองและมีความดีงามภายในจิตใจ  มีปัจจัยสนับสนุนเพ่ือช่วยให้ตนเองอยู่ ในสังคม          
และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างเป็นสุข 
  ดังนั้นจึง สรุปได้ว่า ความสุข คือการที่บุคคลมีความพึงพอใจต่อชีวิตของตนที่เป็นอยู่ในด้าน
ต่างๆ ในระดับอารมณ์เชิงบวกที่มากกว่าเชิงลบ ในขณะที่คนมีความสุขและสามารถจัดการกับปัญหา
ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตได้เป็นอย่างดีรวมไปถึงการมีศักยภาพในการพัฒนาชีวิตทั้งทางด้านร่างกาย      
และจิตใจให้ดีขึ้นได้แม้ในสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงการมีจิตใจ
เมตตาห่วงใยผู้อื่นและการมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นให้มีความสุขไปกับตนด้วย 
 
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับความอยู่เย็นเป็นสุข 
  แนวคิดของความอยู่เย็นเป็นสุข  เริ่มมีมาตั้งแต่สมัยโบราณเริ่มตั้งแต่แนวคิดของ Aristotle 
ที่เน้นการมีชีวิตที่เป็นอิสระ การอยู่ในสังคมที่มีความปลอดภัย การมีสุขภาพดี การมีเพ่ือนดี การมี
ความภาคภูมิใจในชีวิตและปัจจัยอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิต โดยมีนักปรัชญา นักทฤษฎี 
ได้สรุปให้ความหมายไว้ ดังนี้ 
  ลักษณะของความสุขแบ่งเป็น 2 แบบด้วยกัน คือ ความสุขในเชิงภาวะวิสัย (Objective 
Happiness) และความสุขในเชิงอัตวิสัย (Subjective Happiness) โดยความสุขในเชิงภาวะวิสัย 
(Objective Happiness) นั้นเป็นการวัดความเป็นอยู่ (Objective Well - Being) ของปัจเจกบุคคล
จากกฎเกณฑ์จากภายนอกของสังคมโดยมีกระบวนการในการหาขอบเขตของความสุขนั้นโดยไม่เน้น
ประสบการณ์ในอดีตของคนจะวัดความสุขในขณะนั้นโดยมาตรฐานความสุขที่สังคมยอมรับในขณะที่
ความสุขในเชิงอัตวิสัย (Subjective Happiness) เป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกวัดความสุขจากการ
ประเมินของแต่ละบุคคลว่ามีการรับรู้ถึงความสุขอย่างไรโดยค านึงถึงประสบการณ์ในอดีตของแต่ละ
คนว่ามีการรับรู้อะไรมาบ้าง ซึ่งความสุขในเชิงอัตวิสัยนี้ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเวลาที่เปลี่ยนไป    
นายแพทย์ประเวศ วะสี (2548) ยังกล่าวเพ่ิมเติมอีกว่า การวัดที่ภาวะวิสัยของความอยู่เย็นเป็นสุขวัด
โดยวิเคราะห์ว่าปัจจัยใดที่ท าให้เกิดความอยู่เย็นเป็นสุข เช่น มีปัจจัยพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตพอเพียง
มีครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็ง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีความยุติธรรม มีสันติภาพ         
มีสิ่งแวดล้อมดี มีจิตใจดี มีความเมตตากรุณาเป็นต้น จากนั้นจึงพยายามวัดปริมาณของปัจจัยเหล่านั้น
โดยควรมีจ านวนปัจจัยน้อยที่สุดที่สามารถบ่งบอกถึงสภาพความอยู่เย็นเป็นสุขได้อย่างแม่นย าและ
การวัดเชิงอัตวิสัย วัดโดยการถามความรู้สึกของประชาชนว่าอยู่เย็นเป็นสุขมากน้อยเพียงใด ซึ่งความ
อยู่เย็นเป็นสุขของประชาชนมักเป็นผลมาจากความพอกินพอใช้ สุขกายสบายใจ มีความปลอดภัย มี
ศักดิ์ศรี มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องของส่วนรวมเป็นต้น  อย่างไรก็ตามแม้มีกระแสความคิดที่ว่า
การวัดเชิงอัตวิสัยเชื่อถือไม่ได้แต่ไม่ควรตัดทิ้งไปควรลองวิจัยเปรียบเทียบกับวิธีอ่ืนๆ  ถ้าใช้ได้การ
ส ารวจสภาพความอยู่เย็นเป็นสุขก็จะง่ายขึ้นอีกมาก ตามแนวคิดของพุทธศาสนาความสุขมีหลาย
ระดับตั้งแต่ระดับล่าง (หยาบ) ไปถึงระดับสูง (ปราณีต) ขึ้นเรื่อยๆ จนถึงความสุขสูงสุด (นิพพาน) มี
การแบ่งระดับความสุขเป็นหลายแบบและหลายระดับโดย พระพรหมคุณาภรณ์ (2548) ได้เคยจัดแบ่ง
ระดับความสุขให้เข้าใจง่ายเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
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  1) ความสุขที่ต้องหาเป็นความสุขจากการสนองความอยากที่มาจากตัณหาความอยากได้
อยากมีท าเพ่ือตัวตนของตนเอง เป็นกามสุข การท างานจะเป็นการท าเพ่ือหวังผลภายใต้ระบบเงื่อนไข
ของโลก 
  2) ความสุขที่สร้างขึ้นเองได้เป็นความสุขท่ีตอบสนองต่อฉันทะความชอบหรือความอยากรู้
อยากท าในสิ่งที่ดีงามเพ่ือสิ่งนั้นเองโดยทาเหตุเพ่ือสิ่งนั้นๆ 
  3) ความสุขอันมีอยู่ทุกเวลาเป็นความสุขอิสระไม่ต้องตอบสนองต่อความอยากไม่ต้อง
ขึ้นกับฉันทะ (แต่มีฉันทะอยู่เต็มเปี่ยม) เป็นความสุขสมบรูณ์มนุษย์จึงควรมีการเพียรพัฒนาความสุขให้
ขึ้นสู่ขั้นสูงยิ่งๆ ขึ้นไปการจัดเหตุแห่งทุกข์ไม่ติดสุขอย่าเสียอิสรภาพให้พัฒนาถึงความสุขสูงสุด ที่ไม่
ต้องหาแต่มีอยู่ภายในของทุกคนตลอดเวลา เป็นความสุขที่ไม่ต้องพ่ึงพาสิ่งอ่ืน เป็นอิสระมีสุขอย่าง
ประณีตสมบรูณ์และพร้อมที่จะเสวยสุขอย่างเต็มที่หมดจากกิเลสเป็นสุขที่สมบรูณ์ขั้นสูงสุดหรือ
นิพพาน (ดังพุทธพจน์ที่ว่านิพพานัง ปรมัง สุขัง) ถ้าถึงขั้นนั้นก็จะท างานเพ่ือโลกอย่างเต็มที่ ดังนั้นการ
พัฒนาความสุขจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญในกระบวนการสร้างสุขมนุษย์ จึงต้องพัฒนาความสามารถที่จะมี
ความสุขให้ถูกทางความสุขในแต่ละระดับต้องมีสติก ากับไม่เช่นนั้นจะเกิดโทษ เช่น ติดสุขเฉื่อยชา       
ขี้เกียจ ลุ่มหลง ถ้าไม่รู้จักพอความสุขจากระบบเงื่อนไขของโลกท าให้เกิดทุกข์ได้ 
  วรรณา ประยุกต์วงศ์ และคนอ่ืนๆ (2551) ได้สรุปความหมายของความสุขในทางเศรษฐศาสตร์ 
ไว้ว่านักเศรษฐศาสตร์ไม่ได้พูดถึงความสุขโดยตรง แต่มีทฤษฎีอรรถประโยชน์  (Utility) ของ
Jeramyentham ได้กล่าวถึงอรรถประโยชน์ว่า คือความพึงพอใจของมนุษย์อันเกิดจากการบริโภค
สินค้าและบริการซึ่งใกล้เคียงกับความหมายของความสุขมากที่สุด โดยมีเป้าหมายให้เกิดการบริโภค
สินค้าเพ่ือก่อให้เกิดอรรถประโยชน์สูงสุดในระดับสังคมก็มุ่งให้เกิดสวัสดิการสังคมสูงสุด 
  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2550) ได้ให้ความหมาย
ของความอยู่เย็นเป็นสุข คือสภาวะที่คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพทั้งจิตกายปัญญาที่
เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นองค์รวมและสัมพันธ์กันได้ถูกต้องดีงาม น าไปสู่
การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ระหว่างคนกับคน และระหว่างคนกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งตาม
ความหมายของความอยู่เย็นเป็นสุขดังกล่าวข้างต้น ได้ครอบคลุมทุกมิติของวิถีการด ารงชีวิตของคน
ไทยที่บูรณาการเชื่อมโยงกันจนเกิดภาวะแห่งความสุขมีสุขภาวะที่ดี  ทั้งร่างกายจิตใจอารมณ์และ
สติปัญญาอย่างมีสมดุลยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสานึกต่อประโยชน์ส่วนรวม คิดและท าอย่าง
ถูกต้องและมีเหตุผลรวมทั้งมีความสามารถในการประกอบสัมมาชีพที่น ามาซึ่งรายได้ที่พอเพียงกับการ
จัดหาปัจจัยส าหรับการด ารงชีวิตที่มีคุณภาพและความมั่นคงของตนเองและครอบครัว ภายใต้ระบบ
เศรษฐกิจที่มีคุณภาพมีเสถียรภาพและกระจายการพัฒนาอย่างเป็นธรรม  ครอบครัวอยู่ร่วมกันด้วย
ความรัก และมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน อยู่ในชุมชนที่เข้มแข็งสภาพแวดล้อมที่ดี  มีความปลอดภัย         
มีระบบนิเวศที่สมดุลเอ้ือต่อการด ารงชีวิต ที่มีคุณภาพทั้งร่างกายและจิตใจประชาชนทุกคนมีสิทธิ
เสรีภาพ รวมทั้ งศักดิ์ศรีความเป็นคนเท่าเทียมกันภายใต้สังคมที่มีวัฒนธรรมประชาธิปไตย              
และธรรมาภิบาล 
  อย่างไรก็ตามหากมอง “ความสุข” อย่างเป็นองค์รวมในมิติซึ่งสะท้อนถึงที่มาของความสุข
จะพบว่าความสุขมีที่มาได้ 2 ทาง คือความสุขภายในเป็นความสุขที่เกิดขึ้นภายในจิตใจไม่ได้ขึ้นอยู่กับ
การมีหรือไม่มีปัจจัยภายนอกโดยตรงมักจะเป็นความสุขในระดับจิตและปัญญาประกอบด้วยความสุข
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จากการมีอิสรภาพความภาคภูมิใจความดีงามความสงบเป็นต้นและความสุขภายนอกมักจะสัมพันธ์
กับปัจจัยต่างๆ ในการด ารงชีวิตความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกันและปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม
ประกอบด้วยความสุขจากการมีปัจจัยสี่ที่พอเพียงการมีความมั่นคงในชีวิตการมีครอบครัวอบอุ่นชุมชน
เข้มแข็งและสิ่งแวดล้อมที่ดี 
  ตัวชี้วัดความสุข 
  1) ดัชนีชี้วัดในระดับภาพรวมระดับประเทศ 
   ดัชนีชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันของสังคมไทย จัดท าโดยส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2550) การพัฒนาดัชนีชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุข จะพิจารณาทบทวนการพัฒนาดัชนีเกี่ยวกับ
ความสุขในบริบทสังคมไทยที่ผ่านมา พร้อมทั้งพิจารณาความสอดคล้องกับกระบวนทรรศน์การพัฒนา
ประเทศภายใต้วิสัยทัศน์ในแผนพัฒนาฯฉบับที่ 10 ที่มุ่งพัฒนาประเทศไทยสู่ “สังคมอยู่เย็นเป็นสุข
ร่วมกัน” และยึดหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาแบบองค์รวมที่ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
ของการพัฒนาโดยด าเนินการบนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมกับเครือข่ายหน่วยงานและภาคีพัฒนาภาค
ส่วนต่างๆ ซึ่งได้มีการประชุมสัมมนาระดมความคิด เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้ร่วมกัน
จนกระทั่งสามารถน าไปสู่การพัฒนากรอบแนวคิดพ้ืนฐานองค์ประกอบของความอยู่เย็นเป็นสุขและ
การพัฒนาดัชนีชี้วัดปัจจัยพ้ืนฐานร่วมในการสร้างความสุขของมนุษย์สามารถก าหนดองค์ประกอบได้ 
6 องค์ประกอบ ได้แก่ 
   1.1) การมีสุขภาวะ 
   1.2) ครอบครัวอบอุ่น 
   1.3) ชุมชนเข้มแข็ง 
   1.4) เศรษฐกิจเป็นธรรมและเข้มแข็ง 
   1.5) สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศสมดุล 
   1.6) สังคมประชาธิปไตยท่ีมีธรรมาภิบาล 
   ซึ่งสามารถแจกแจงความหมายพร้อมองค์ประกอบย่อยเพ่ือน าไปสู่การก าหนดประเด็น
การพัฒนาและตัวชี้วัดได้ ดังนี้ 
   การมีสุขภาวะ คนที่อยู่เย็นเป็นสุขเป็นคนที่มีร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บป่วย มีอายุยืนยาวมี
สุขภาพจิตใจที่ดี ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม “คิดเป็นท าเป็น” มีความเป็นเหตุเป็นผล มีทักษะในการ
ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า อยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ตนเองครอบครัวและสังคมได้
อย่างเต็มศักยภาพโดยสามารถแยกได้เป็น 3 องค์ประกอบย่อย คือ 
   สุขภาพกายดี หมายถึง การมีร่างกายที่แข็งแรงมีภาวะโภชนาการที่ดี  มีพฤติกรรมการ
ด ารงชีวิตที่เหมาะสมส่งผลให้ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บและมีอายุยืนยาว 
   สุขภาพจิตดี หมายถึง การรู้จักควบคุมอารมณ์ตนเองมีความเข้าใจผู้อ่ืน ตลอดจนการมี
จิตใจที่ดีงาม มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีจิตส านึกความเป็นไทย มีความเข้าใจ
สรรพสิ่งที่เป็นจริงจะส่งผลให้ปัจเจกบุคคลมีความสุข มีความรักต่อเพ่ือนมนุษย์และต่อชุมชนสังคมอัน
จะเอ้ืออ านวยการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ คิดเป็น ท าเป็น การศึกษาท าให้เกิดการเรียนรู้และมีความใฝ่รู้
ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารท าให้มนุษย์สามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีความรู้เท่าทันและปรับตัวต่อการ
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เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมได้ และสามารถใช้ประสบการณ์ศักยภาพและทักษะความสามารถ
ของตนเองให้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติภารกิจต่างๆ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
   เศรษฐกิจเป็นธรรมและเข้มแข็ง การมีรายได้ท่ีเพียงพอเกิดจากการมีสัมมาชีพหรือการมี
งานท าที่ดีมีความมั่นคงและปลอดภัยในการท างานมีรายได้ที่เป็นธรรมต่อเนื่องและต้องอยู่ภายใต้การ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีคุณภาพเสถียรภาพและมีการกระจายรายได้ในกลุ่มต่างๆ ในสังคมอย่าง
เป็นธรรมโดยสามารถแยกได้เป็น 3 องค์ประกอบย่อย คือ การมีสัมมาชีพ คือการท างานที่สุจริตไม่
เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืนท างานอย่างเต็มความสามารถโดยมีหลักประกันความมั่นคงและความ
ปลอดภัยในการท างานตลอดจนมีรายได้ที่เพียงพอต่อการด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข สามารถจัดหา
ปัจจัยสี่ที่จ าเป็นต่อการยังชีพและปัจจัยอ่ืนๆ ที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตอย่าง มีคุณภาพเศรษฐกิจเข้มแข็ง 
เป็นระบบเศรษฐกิจที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพ สามารถพ่ึงตนเองได้ มี
ภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจและมีประสิทธิภาพการผลิตและสามารถปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
สถานการณ์โลก การมีความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ หมายถึง การที่ระบบเศรษฐกิจที่เปิดโอกาสการ
เข้าถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจปัจจัยการผลิตและโครงสร้างพ้ืนฐานของรัฐอย่างทั่วถึงท่ีจะน าไปสู่การลด
ความยากจน ลดช่องว่างของรายได้และกระจายความมั่งค่ังอย่างทั่วถึง 
   ครอบครัวอบอุ่น หมายถึง ครอบครัวที่สมาชิกมีความมุ่งมั่นในการด าเนินชีวิตร่วมกัน
อย่างมีจุดหมาย มีความรักความผูกพันต่อกัน สามารถปฏิบัติบทบาทหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม มีการ
อบรมเลี้ยงดูสมาชิกวัยเยาว์ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพในวิถีชีวิตของความเป็นไทย เลี้ยงดูผู้สูงอายุให้
สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุขและรักษาสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน เพ่ือให้สามารถด ารงความเป็น
ครอบครัวได้อย่างมีคุณภาพที่ยั่งยืนโดยสามารถแยกได้เป็น 2 องค์ประกอบย่อย คือบทบาทครอบครัว
ที่เหมาะสมสมาชิกในครอบครัวสามารถท าบทบาทหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม สามารถปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมรอบตัวบนพ้ืนฐานของความเป็นไทย มีความรับผิดชอบเอาใจใส่ดูแล
ซึ่งกันและกัน มีส่วนร่วมทุกข์ร่วมสุข ซึ่งจะส่งผลให้สมาชิกในครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและ
เกื้อกูลสังคมได้อย่างมีคุณธรรมสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว การที่สมาชิกในครอบครัวมีเจตจ านงใน
การอยู่ร่วมกันด้วยความรักความผูกพันต่อกันจะท าให้สามารถด ารงความเป็นครอบครัวและสืบทอด
ความเป็นครอบครัวท าให้สมาชิกมีสภาพจิตใจที่ดี มีความมั่นคงทางอารมณ์ มีพลังที่จะสามารถเผชิญ
กับปัญหาต่างๆ ในสังคมได้อย่างเข้มแข็ง 
   ชุมชนเข้มแข็ง คือ ชุมชนที่สามารถบริหารจัดการชุมชน พัฒนาชุมชนตลอดจน        
และแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเองอย่างมีเหตุมีผล และมีการบริหารจัดการที่ดี ประชาชนและองค์กรใน
ชุมชนสามารถร่วมมือช่วยเหลือกันเกื้อกูลและอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขรวมทั้งมีภาคี  การพัฒนาที่มี
บทบาทเกื้อหนุนกันภายในชุมชนมีการสื่อสารและกระบวนการเรียนรู้ในชุมชนอย่างต่อเนื่องสามารถ
ธ ารงไว้ซึ่งคุณค่าของประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชุมชนท้องถิ่น
ตลอดจนเอกลักษณ์ความเป็นไทยโดยสามารถแยกได้เป็น 3 องค์ประกอบย่อย คือชุมชนพ่ึงตนเองได้
ชุมชนและสมาชิกในชุมชนมีความเข้มแข็งรวมตัวเป็นปึกแผ่น มีการพัฒนาจิตสานึกและกระบวนการ
เรียนรู้เพ่ือสร้างภูมิปัญญาต่างๆ ตอบสนองความต้องการของชุมชนโดยมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของ
ตนเองสามารถพ่ึงตนเองได้ทางเศรษฐกิจพร้อมกับที่จะร่วมจัดการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชีวิตความ
เป็นอยู่ของตนโดยไม่ต้องรอคอยความช่วยเหลือจากภายนอกชุมชนเกื้อกูลกันสมาชิก  มีความผูกพัน
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และรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนโดยมีระบบความเชื่อและมีจิตสาธารณะในการช่วยเหลือเกื้อกูล
กันระหว่างคนในชุมชนท าให้เกิดเป็นความรักและหวงแหนชุมชน 
   การมีส่วนร่วมของชุมชนมีกระบวนการที่เปิดโอกาสการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง        
และต่อเนื่องจนเป็นวิถีของชุมชนภายใต้การร่วมเรียนรู้ร่วมคิด และร่วมพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและ
สิ่งแวดล้อมในชุมชนตลอดจนการฟ้ืนฟูคุณค่าทางวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นไทย 
สภาพแวดล้อมดีมีระบบนิเวศที่สมดุลสภาพแวดล้อม มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีที่อยู่
อาศัยที่มั่นคง และการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือนบ้าน และการมีบริการสาธารณูปโภคที่พอเพียง 
ตลอดจนมีทรัพยากรธรรมชาติที่ อุดมสมบูรณ์และสภาพแวดล้อมที่มีคุณภาพ เพ่ือสร้างสมดุลให้กับ
ระบบนิเวศและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยโดยสามารถแยกได้เป็น  4 องค์ประกอบย่อย คือ
ปัจจัยพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต หมายความถึงการมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงมีสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่พอเพียง โดยเฉพาะชลประทาน คมนาคม ขนส่ง ไฟฟ้าน้ าประปา และการสื่อสารซึ่ง
ล้วนแล้วแต่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  หมายถึง 
สภาพแวดล้อมมีความปลอดภัยจากปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติดต่างๆ ในสังคมได้รับการป้องกัน
และแก้ไขเป็นอย่างดีกระบวนการยุติธรรมมีประสิทธิภาพรวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องจะต้องสามารถที่
จะเอ้ือให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้เป็นอย่างดีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี
อีกปัจจัยหนึ่งของสภาพแวดล้อมที่ดีที่ส่งผลต่อความสุขของบุคคลคือคุณภาพสิ่งแวดล้อมดีซึ่งจะส่งผล
ต่อการประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตของบุคคลคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี หมายถึง การที่มลภาวะ
ต่างๆ ถูกควบคุมและแก้ไขให้ฟ้ืนคืนสู่สภาพที่ดีกฎหมายกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องมีประสิทธิภาพ
และทันสมัย รวมทั้งมีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ
ระบบนิเวศสมดุลเป็นระบบที่สรรพสิ่งต่างๆพ่ึงพิงและพ่ึงพาอาศัยกันและกันโดยได้ดุลทางธรรมชาติ 
การด าเนินชีวิตที่พอเหมาะพอควรสอดคล้องกับความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศเป็นปัจจัย
ส าคัญที่จะไม่ท าให้ระบบนิเวศเสื่อมโทรมลงทั้งระบบนิเวศโดยรวมนิเวศบก อากาศ น้ าและชายฝั่ง 
และส่งผลให้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ซึ่งความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติเพ่ิมข้ึน 
   สังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล คนมีศักดิ์ศรี มีสิทธิเสรีภาพ และการยอมรับ       
และเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นคนที่เท่าเทียมกันตามระบอบประชาธิปไตย ประพฤติปฏิบัติตามสิทธิ
และหน้าที่ของตนเองและเคารพในสิทธิและหน้าที่ของคนอ่ืน มีระเบียบวินัย มีระบบการบริหาร
จัดการที่ยึดหลักธรรมาภิบาลที่รัฐกับประชาชน มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันร่วมกันบริหารจัดการ
ประเทศ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสคุ้มค่าและกระจายผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็น
ธรรม น าไปสู่สังคมสมานฉันท์มีสันติสุขอย่างยั่งยืนโดยสามารถแยกได้เป็น 3 องค์ประกอบย่อย คือ
การมีจิตส านึกประชาธิปไตยประชาชนมีความตื่นตัวสูงและรู้จักรักษาสิทธิหน้าที่และเสรีภาพทั้งทาง
การเมืองและในฐานะพลเมืองของประเทศ มีความกระตือรือร้นในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารเกิดการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวางที่น าไปสู่การสร้างค่านิยมใหม่ๆ ตลอดจนการไม่ยอมรับ
การประพฤติปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องดีงามต่างๆ ซึ่งจะเป็นการวางฐานให้ประชาธิปไตยยืนยาวและประเทศ
เกิดมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแกร่งและมีการพัฒนาที่เป็นธรรมและเกิดความยั่งยืนสังคมที่มีธรรมาภิบาล 
หมายถึงการบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล โดยการเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ อย่าง
กว้างขวาง เกิดกระบวนการรับผิดชอบและตรวจสอบการด าเนินการให้มีความโปร่งใสและเกิดการ
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กระจายผลประโยชน์ให้ภาคส่วนต่างๆ อย่างเป็นธรรมทั่วถึงและเท่าเทียมกันซึ่งจะเป็นการ
วางรากฐานสังคมไทย ไปสู่การพัฒนาที่สันติสุขและยั่งยืนความสมานฉันท์ทางสังคม เป็นการอยู่
ร่วมกันในสังคมฉันท์กัลยาณมิตร โดยยอมรับความหลากหลายด้านชนชาติและเชื้อชาติ ยอมรับความ
คิดเห็นที่แตกต่างกันได้มีการไปมาหาสู่กัน มีการเข้าร่วมในกิจกรรมทางด้านประเพณีวัฒนธรรมต่างๆ     
มีความไว้วางใจและสมัครสมานสามัคคี เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ในการก าหนดค่าน้ าหนักคะแนนใน
แต่ละองค์ประกอบของดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยนั้นจะให้น้ าหนักความส าคัญในแต่
ละองค์ประกอบเท่ากันเนื่องจากความอยู่เย็นเป็นสุขเป็นการพิจารณาอย่างเป็นองค์รวมยึดหลัก
ความสัมพันธ์ระหว่างคนสังคมและธรรมชาติที่สมดุลและเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ดังนั้น ตัวชี้วัดการ
พัฒนาต่างๆ ทั้งในด้านตัวคนเศรษฐกิจสังคมทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการจึง
มีความส าคัญที่ทัดเทียมกันโดยไม่ได้ก าหนดค่าความส าคัญขององค์ประกอบใดมากกว่าองค์ประกอบ
อ่ืนๆ 
  2) ดัชนีชี้วัดในระดับชุมชนระดับพ้ืนที ่
   2.1) การประเมินความ “อยู่เย็นเป็นสุข” หรือความสุขมวลรวมของหมู่บ้าน/ชุมชน 
(Gross Village Happiness: GVH) จัดท าโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย ดัชนีชี้วัด
ความอยู่เย็นเป็นสุขเป็นการสะท้อนเป้าหมายสุดท้ายของการพัฒนา (Ends) และต้องพิจารณา
เชื่อมโยงให้สะท้อนถึงวิธีการ (Means) ต่างๆ ที่จะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายความอยู่เย็นเป็นสุข
ด้วย เนื่องด้วยการพัฒนาหมู่บ้านชุมชนได้ด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่
เป้าหมายที่เลือกไว้ในระยะเวลาที่ก าหนดผลการพัฒนาเกิดขึ้นแก่ประชาชนครอบครัวและชุมชน       
โดยส่วนรวมในเชิงปริมาณ คือมีถนนมีบ้าน มีงาน มีรายได้ หรือไม่มีคนเกเร ไม่มีคนท าผิดกฎหมาย  
ไม่มีความขัดแย้ง แต่ความรู้สึกเป็นสุขหรือไม่ต้องประเมินความ “อยู่เย็นเป็นสุข” หรือความสุขมวล
รวมของหมู่บ้านหรือชุมชนซึ่งเป็นการประเมินเชิงคุณภาพหลังจากการจัดกิจกรรมเพ่ือการบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาโดยเฉพาะตัวชี้วัดในการประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบของ
กระทรวงมหาดไทย (4 ด้าน 23 ตัวชี้วัด) การประเมินระดับความ “อยู่เย็นเป็นสุข” หรือความสุขมวล
รวมของชุมชนในการประเมินแบบมีส่วนร่วมเป็นการประเมินความสมดุลของความรู้สึกของประชาชน
ในการได้ท ากิจกรรมใดๆ ที่ต้องการจะท าหรือไม่ท าในสิ่งที่ไม่ต้องการได้ท าแล้วประสบผลความส าเร็จ 
ตามที่ตั้งใจไว้เป็นการพึงพอใจในสภาพของสถานการณ์ต่างๆ ที่เป็นอยู่อย่างเข้าใจในสภาพความเป็น
จริงเกิดขึ้นเป็นความสุขจากภายใน “จิตที่เป็นกลาง” ประเมินเพ่ือตรวจสอบความรู้สึกในช่วงเวลาการ
ประเมินว่าประชาชนรู้สึกอย่างไรกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เป็นอยู่ในขณะนี้ว่ารู้สึกอย่างไร มีความ
สะดวกสบายกายสบายใจพอใจ ไม่มีความกังวล ไม่ต้องห่วงใยซึ่งถือเป็นความรู้สึกที่เป็น “ความสุข” 
ในขณะที่อาการตรงข้ามจะถือว่าเป็น “ความทุกข์” ดังนั้น การประเมินความสุขจึงเป็นการน า
สถานการณ์ที่เป็นสาเหตุให้เกิดความสุขของประชาชนในชีวิตประจ าวันแล้วท าให้เกิดความสุขให้ขึ้นใน 
“จิตใจของประชาชน” ในระดับใดองค์ประกอบที่เป็นปัจจัยพ้ืนฐานร่วมในการสร้างความสุขของ
มนุษย์ 6 องค์ประกอบได้แก่ 1) การมีสุขภาวะ 2) เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งเป็นธรรม 3) ครอบครัว
อบอุ่น 4) การบริหารจัดการชุมชนดี 5) การมีสภาพแวดล้อมดีมีระบบนิเวศที่สมดุล 6) เป็นชุมชน
ประชาธิปไตยมีธรรมาภิบาล 
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   องค์ประกอบที่ 1 การมีสุขภาวะ หมายถึง การด ารงชีพของบุคคลอย่างมีสุขกาย ด าเนิน
ชีวิตโดยใช้ความรู้ในการรักษาร่างกาย ให้แข็งแรง ไม่เจ็บป่วย มีอายุยืนยาว มีสุขภาพจิตใจที่ดี ยึดมั่น
ในคุณธรรมจริยธรรม “คิดเป็นท าเป็น” มีความเป็นเหตุเป็นผล มีทักษะในการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า 
อยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข สร้างสรรค์ประโยชน์แก่ตนเองครอบครัว และสังคมได้อย่างเต็มศักยภาพ 
   องค์ประกอบที่ 2 เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งเป็นธรรม หมายถึง การกระท าใดๆ อันก่อให้เกิด
การผลิต การจ าหน่าย และการบริโภคให้เกิดรายได้ที่เพียงพอ เกิดจากการมีงานสุจริต มีความมั่นคง
และความปลอดภัยในการท างาน มีรายได้ที่เป็นธรรมต่อเนื่อง มีการรวมตัวเป็นกลุ่มเพ่ือช่วยเหลือ
แบ่งปันกันเพ่ือให้เกิดการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรมและเกิดความยั่งยืน 
   องค์ประกอบที่ 3 ครอบครัวอบอุ่น หมายถึง ครอบครัวที่สมาชิกมีความรักความผูกพัน
ต่อกันมุ่งมั่นที่จะด าเนินชีวิตร่วมกันอย่างมีจุดหมาย สามารถปฏิบัติบทบาทหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม  
มีการอบรมเลี้ยงดูสมาชิกวัยเยาว์ ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ในวิถีชีวิตของความเป็นไทยเลี้ยงดูผู้สูงอายุ
ให้สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข และรักษาสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน เพ่ือให้สามารถด ารงความ
เป็นครอบครัวได้อย่างมีคุณภาพท่ียั่งยืน 
   องค์ประกอบที่ 4 ชุมชนมีการบริหารจัดการชุมชนดี หมายถึง ชุมชนแสดงความสามารถ
บริหารจัดการชุมชน จัดกระบวนการพัฒนาชุมชน มีกิจกรรมการแก้ไขปัญหาชุมชนได้ด้วยตนเอง 
อย่างมีเหตุมีผลและมีการบริหารจัดการที่ดี  ผู้น าประชาชนและองค์กรในชุมชน สามารถร่วมมือ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันและอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขรวม ทั้งมีภาคีการพัฒนาที่มีบทบาทเกื้อหนุนการ
ท างานภายในชุมชนมีการสื่อสารและกระบวน การเรียนรู้ในชุมชนอย่างต่อเนื่อง  สามารถอนุรักษ์
คุณค่าของประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชุมชนท้องถิ่นรวมถึง
เอกลักษณ์ความเป็นไทย 
   องค์ประกอบที่ 5 การมีสภาพแวดล้อมดีมีระบบนิเวศที่สมดุล หมายถึง บรรยากาศหรือ
สภาพ แวดล้อมที่เหมาะสมต่อการใช้ชีวิตของคนในหมู่บ้าน สร้างความสะดวกสบายร่มรื่น ปลอดภัย
ทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ครอบครัวมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือนบ้าน และการมี
บริการสาธารณูปโภคที่พอเพียง  มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มีคุณภาพสมดุล ในระบบนิเวศ
เพ่ือใช้ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชน 
   องค์ประกอบที่ 6 เป็นชุมชนประชาธิปไตยมีธรรมาภิบาล หมายถึง ชุมชนเป็นสังคม
ประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลประชาชนมีสิทธิเสรีภาพ ได้รับการยอมรับและเคารพในศักดิ์ศรีความ
เป็นคนที่เท่าเทียมกันตามระบอบประชาธิปไตย ประพฤติปฏิบัติตามสิทธิและหน้าที่ของตนเอง และ
เคารพในสิทธิและหน้าที่ของคนอ่ืน  มีระเบียบวินัยมี ระบบการบริหารจัดการที่ยึดหลักธรรมาภิบาล 
เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส คุ้มค่า และกระจายผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม 
น าไปสู่สังคมสมานฉันท์มีสันติสุขอย่างยั่งยืน 
   2.2) ตัวชี้วัดความสุขของประชาชนชาวไทย ของนายแพทย์อภิสิทธิ์  ธ ารงวรางกูล             
และคณะ มีกรอบแนวคิดที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนเชิงจิตวิสัย มีต้นเค้ามาจากค าสั่งสอนของ
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในการพ่ึงพาตนเองที่เน้นความสุขของชีวิต เป็นเป้าหมายในการ
ครองตน และข้อชี้แนะของสมเด็จองค์ดาไลลามะ ที่ว่าความสุขในเชิง Happiness เป็นความสุขที่
สัมพันธ์กับความรู้สึกทางจิต (Mind) และใจ (Heart) มีลักษณะสงบและด ารงอยู่ ที่ยาวนานโดย
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กระบวนการพัฒนาตัวชี้วัดความสุขเป็นการพัฒนาวิธีคิดให้มองความสุข (Happiness) มากกว่าความ
หฤหรรษ์ (Pleasure) และเพ่ือให้สามารถเปลี่ยนความคิดของชาวบ้านที่เข้าร่วมจนถึงขั้นปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเพ่ือช่วยสร้างคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมให้ทุกคนมีความสุขเพ่ิมขึ้น  นอกจากนี้ใช้ในการ
ประเมินผลเพื่อให้รู้สถานการณ์และเป็นการกระตุ้นเกษตรกรให้มีทางเลือกใหม่ 
    องค์ประกอบของความสุขแบ่งเป็น 8 หมวด โดยแต่ละหมวดมีตัวอย่างวลีเกี่ยวกับ
ความคิดเรื่องความสุขซึ่งชาวบ้านเขียนไว้ที่พบบ่อยและน่าสนใจ คือ 
    1) การมีหลักประกันในชีวิต ได้แก่ มีที่ดินท ากินของครอบครัวอย่างพอเพียง         
มีบ้านอาศัยของครอบครัวอย่างมั่นคงถาวร มีอาหารการกินพอเพียง มีเงินทองใช้สอย มียุ้งข้าวใหญ่  
มีข้าวกินตลอดปี 
    2) การมีร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง ได้แก่ สุขภาพจิตร่างกายแข็งแรงอายุยืน 
ปลูกยาสมุนไพรไว้รักษาเวลาเจ็บป่วย ไม่มีโรคประจ าตัว 
    3) การมีครอบครัวที่อบอุ่น ได้แก่ คนในครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้า และมีงานท า 
คนในครอบครัวรักใคร่กันไม่ทะเลาะ หรือหึงหวงกัน ลูกขยันท ามาหากินและพ่ึงตนเองได้ ผัวเดียวเมียเดียว
คนในครอบครัวมีเวลาให้กัน 
    4) การมีชุมชนเข้มแข็ง ได้ก่อเกิดกระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มเกิดผู้น าตาม
ธรรมชาติและมีกระบวนการพัฒนาผู้น าเกิดกลุ่มกิจกรรมต่างๆ ในชุมชนชุมชนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
คนในชุมชนมีความสามัคคี 
    5) การมีสิ่งแวดล้อมที่ดี ได้แก่ มีดินน้ าสัตว์อุดมสมบูรณ์ การมีสิ่งแวดล้อมที่ดี       
มีถนน น้ าประปาและไฟฟ้า มีสิ่งแวดล้อมน่าอยู่เพิ่มความหลากหลาย 
    6) การมีอิสรภาพ ได้แก่ ได้ท าในสิ่งที่คิดโดยไม่สร้างความเดือดร้อน ไม่มีหนี้สิน 
ไม่ถูกคนอื่นครอบง าด้านความคิด ประกอบอาชีพอิสระ 
    7) การมีความภาคภูมิใจ ได้แก่ มีครอบครัวที่ประสบความส าเร็จการเป็นตัวอย่าง
ที่ดีของผู้อื่นได้ถ่ายทอดความรู้ความคิดต่อผู้อื่น 
    8) การเข้าถึงธรรมะว่าด้วยการอยู่ร่วมกัน ได้แก่ การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข       
มีความพอใจในสิ่งที่มีอยู่ ได้เข้าวัดฟังธรรมท าบุญท าทานหรือช่วยเหลือผู้อื่น 
  3) ดัชนีชี้วัดในระดับบุคคล 
   ดัชนีชี้วัดความสุขคนไทยฉบับสั้น 15 ข้อ (THI-15) จัดท าโดยกรมสุขภาพจิต กระทรวง
สาธารณสุข (กระทรวงสาธารณสุข, 2550) ดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทย เป็นเครื่องมือที่ถูกพัฒนาเพ่ือ
ประเมินภาวะสุขภาพจิตของบุคคล โดยพัฒนามาจากกรอบแนวคิดของความหมายสุขภาพจิต
องค์ประกอบของสุขภาพจิต (Domain) และองค์ประกอบย่อยของสุขภาพจิต (Subdomain)                    
โดยความหมายของสุขภาพจิต (ระดับบุคคล) หมายถึง สภาพชีวิตที่เป็นสุขอันเป็นผลจากการมี
ความสามารถในการจัดการปัญหาในการดาเนินชีวิตมีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี            
โดยครอบคลุมถึงความดีงามภายในจิตใจ ภายใต้สภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปดัชนีชี้
วัดประกอบด้วยค าถาม 15 ข้อ และมีดัชนีชี้วัด 4 ด้าน ได้แก่ สภาพจิตใจ สมรรถภาพของจิตใจ 
คุณภาพของจิตใจปัจจัยสนับสนุน 
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  4) แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงชี้ถึงแนวการ
ด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ 
ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ 
เพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณความมีเหตุผล รวมถึง
ความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี พอสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ความรอบคอบและความระมัดระวัง
อย่างยิ่ง ในการน าวิชาการต่างๆมาใช้ในการวางแผน และการด าเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน
จะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจใน
ทุกระดับ ให้มีส านึกในคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริตและให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสมด าเนินชีวิต ด้วย
ความอดทนความเพียรมีสติปัญญาและความรอบคอบ เพ่ือให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุสังคมสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลก
ภายนอกได้เป็นอย่างดี 
   ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงประกอบด้วย 1) ความพอประมาณ หมายถึง ความ
พอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน เช่น การผลิตและการบริโภค
ที่อยู่ในระดับพอประมาณ 2) ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้น 
จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นจากการกระท านั้นๆ อย่างรอบคอบ 3) ภูมิคุ้มกัน หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับ
ผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์
ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตโดยมีเงื่อนไขของการตัดสินใจและด าเนินกิจกรรมต่างๆให้อยู่ใน
ระดับพอเพียง 2 ประการ 1) เงื่อนไขความรู้ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องรอบด้าน ความรอบคอบที่จะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกันเพ่ือประกอบการ
วางแผนและความระมัดระวังในการปฏิบัติ 2) เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้างประกอบด้วยมี
ความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการ
ด าเนินชีวิต 
   จึงสรุปได้ว่า ความอยู่ เย็นเป็นสุข คือ ค่านิยมของการด ารงชีวิตและการพัฒนา
สังคมไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สะท้อนความสมดุลและความเป็นธรรมในทุกมิติ
ของการพัฒนา และให้ความส าคัญในเชิงคุณค่าของความสุขมากกว่ารายได้หรือความมั่นคั่ ง เน้น
คุณค่าทางจิตใจมากกว่าวัตถุ และเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่ทุกคนสามารถแบ่งปันกันได้ 
 
2.5 องค์กรแห่งความสุข  
  จากสภาพสังคม การเมืองและเศรษฐกิจ ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ตามความเจริญ
ของนวัตกรรมและเทคโนโลยี ซึ่งเข้ามามีบทบาทต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบัน ซึ่งส่งผล
กระทบที่เชื่อมโยงถึงกัน ตั้งแต่บุคคล ครอบครัว สังคม องค์กร และประเทศ ด้วยเหตุของการพัฒนาที่
มีเป้าหมายของความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแบบทุนนิยม เพ่ือมุ่งตอบสนองความพึงพอใจของ
ปัจเจกบุคคล และกลุ่มคนเพียงบางส่วน แต่ขาดการค านึงถึงหลักคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งกระทบ
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มากมายต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่ส าคัญคือ สภาวะจิตใจของคน ซึ่งเป็นเหตุก่อให้เกิดปัญหาทั้ง
ทางด้านชีวิต เศรษฐกิจ และสังคม และยังเป็นตัวขัดขวางการพัฒนาที่ยั่งยืน  เหตุนี้ ในปัจจุบันทั้ง
องค์กรภาครัฐและเอกชนจึงหันมามองสิ่งที่อยู่ภายในตัวบุคคลแต่ละคนมากขึ้นนั่นคือ “ความสุข”        
ซึ่งเป็นเรื่องของจิตใจ 
  ประเทศภูฏาน เป็นประเทศที่สร้างความตื่นตัวให้กับนานาประเทศด้วยการวัดความสุขมวล
รวมประชาชาติ (Gross National Happiness: GNH) มากกว่า GDP ในการวัดความอยู่ดีกินดี และ
ความสงบสุขของประชากร ตั้งแต่ พ.ศ. 2515 เป็นเป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาประเทศ ภายใต้
นโยบายส าคัญ 4 ประการ คือ  
  1) การพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
  2) การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
  3) การส่งเสริมวัฒนธรรม  
  4) ธรรมาภิบาล  
  โดยในปี 2548 รายงานส ามะโนประชากรและเคหะของภูฏาน พบว่า ประชากรทั้งประเทศ
มีความสุข ร้อยละ 96.7 และได้มีการพัฒนาตัวชี้วัดความสุขมวลรวมของประชากรภูฏาน ออกเป็น  
10 องค์ประกอบ ซึ่งมีการส ารวจทุกปี ได้แก่  
  1) ความอยู่ดีมีสุขทางใจ ที่พิจารณาในด้านสุขภาพ ความสุขทางวัตถุ ความสมดุลในด้าน
งานกับชีวิต และสัมพันธภาพ   
  2) ความหลากหลายทางวัฒนธรรม  
  3) การศึกษา  
  4) สุขภาวะ   
  5) การใช้เวลาและความสมดุล  
  6) การบริหารจัดการที่ดี  
  7) ความเข้มแข็งของชุมชน  
  8) การด ารงไว้ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพ  
  9) มาตรฐานการด ารงชีพ  
  10) เกษตรกรรม (กกกร  ขลายแย้ม และคนอ่ืนๆ, 2554) 
  ส าหรับประเทศไทยมีการน า “ดัชนีชี้วัดความอยู่ดีมีสุข” มาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา
ประเทศครั้งแรกในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  8 (พ.ศ. 2540-2544) ต่อเนื่อง
มาถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) โดยให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวมและคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา มีองค์ประกอบ 7 ด้าน ได้แก่  
  1) สุขภาพอนามัยและโภชนากร   
  2) การศึกษา  
  3) ชีวิตการท างาน  
  4) ชีวิตครอบครัว   
  5) การเติบโตทางเศรษฐกิจ ความยากจน การกระจายรายได้และสวัสดิการ  
  6) สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย  
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  7) ประชารัฐ และในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) มีเป้าหมายมุ่งไปสู่ 
“สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน” เพ่ือเป็นเครื่องมือติดตามประเมินผลกระทบ การพัฒนาที่มีต่อคนใน
สังคมไทย 
  ประเทศไทย ศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะองค์กร (Happy Workplace) ภายใต้ส านักสนับสนุน
สุขภาวะองค์กร  ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้สร้างแนวทางการสร้าง
สุขในที่ท างานขึ้น เป็นความสุขพ้ืนฐาน 8 ประการ ที่ตอบสนองความต้องการของมนุษย์หลายมิติ 
ได้แก่  
  1) ด้านการมีสุขภาพดี (Happy Body)  
  2) การมีน้ าใจเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ (Happy Heart) 
  3) การรู้จักผ่อนคลาย (Happy Relax) 
  4) การมีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวมีคุณธรรมประจ าใจ (Happy Soul)  
  5) มีเศรษฐกิจการเงินที่ดี (Happy Money) 
  6) การพัฒนาความรู้ (Happy Brain) 
  7) การมีครอบครัวที่ดี (Happy Family) 
  8) มีสังคมที่มีความสุข (Happy Society)  
  เป็นตัวชี้วัดการสร้าง “ความสุขมวลรวมของการท างาน” ในทุกๆ องค์กร เพ่ือน ามาประมวล
รวมกันสะท้อนความอยู่ดีมีสุขและคุณภาพชีวิตของประชาชน (กกกร ชลายแย้ม และคนอ่ืนๆ, 2554) 
  อัจรา รักยุติธรรม และคนอ่ืนๆ (2552) กล่าวสรุปว่า ประเทศไทยใช้จีดีพีวัดระดับการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจมาตั้งแต่องค์การสหประชาชาติได้วางระบบบัญชีรายได้ประชาชาติมาตรฐาน
ให้แก่ประเทศด้อยพัฒนา จีดีพีเป็นเครื่องมือวัดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่จีดีพีไม่สามารถใช้
เป็นตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตและความสุขของประชาชนในประเทศได้ เพราะหลายประเทศประสบ
ความส าเร็จในการพัฒนาประเทศมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมากขึ้น แต่คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในประเทศกลับต่ าลง ดังนั้น จึงเกิดแนวคิดในการสร้างตัวชี้วัดใหม่ๆ เช่นการวัดค่าจีดีพีหัก
ลบกับต้นทุนทางสิ่งแวดล้อมที่ต้องสูญเสียไป เรียกว่า จีดีพีเขียว (Green GDP) และตัวชี้วัดที่ก าลัง
เป็นที่สนใจของนักวิชาการไทยเป็นอย่างมากคือตัวชี้วัดความสุขหรือดัชนีความสุข  
  ความส าคัญขององค์กรแห่งความสุข 
  องค์กรแห่งความสุข เป็นแนวคิดหลักที่มุ่งด าเนินงานกับกลุ่มเป้าหมายหลักคือ “คนท างาน
ในองค์กร”ที่ถือเป็นบุคคลส าคัญ และเป็นก าลังหลักของทั้งครอบครัว องค์กร ชุมชน และสังคม มีการ
ส่งเสริมและพัฒนานโยบาย การสร้างองค์ความรู้และการขับเคลื่อนเครือข่าย ในการสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตคนท างาน ด้วยเป็นความส าคัญว่า เมื่อคนท างานในองค์กรมีความสุข ย่อมส่งผลดีต่อผล
ประกอบการหรือผลผลิตขององค์กร ความผาสุกในครอบครัว ชุมชน ส่งผลต่อสังคมที่มีความสุขที่
ยั่งยืน 
  การสร้างความสุขในที่ท างาน นับว่าเป็นปัจจัยส าคัญในการบริหารองค์กร มุ่งเน้นให้
บุคลากรทุกคนในองค์กร มีความสุขในการท างาน ความสุขที่เกิดขึ้นนั้น ก่อให้เกิดการรังสรรค์ทาง
ความคิด งานที่ได้รับมอบหมายมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดความตึงเครียดจากการท างาน และ
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สภาพแวดล้อมลดความขัดแย้งในองค์กรความสุขที่เกิดขึ้นจากการท างานเปรียบเสมือนน้ าหล่อเลี้ยง
ให้พฤติกรรมคนปรับเปลี่ยนและพัฒนาในแนวโน้มที่ดีข้ึน 
  กรอบของสุขภาวะในที่ท างาน (WHO: Healthy Workplace Framework) 
  องค์การอนามัยโลก (Burton, 2010) ได้ก าหนดแนวทางของการสร้างเสริมสุขภาวะในที่
ท างานขึ้น เพ่ือผลักดันให้เกิดประสิทธิภาพและความสามารถในการผลิตและการแข่งขันขององค์กร
นั้นองค์กรจะต้องพิจารณาแนวทาง 4 ด้าน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
  1) สภาพแวดล้อมทางกายภาพ หมายถึง ส่วนของสิ่งอ านวยความสะดวกในที่ท างาน                                                           
เช่น สิ่งก่อสร้างต่างๆ อากาศ  เครื่องจักร  เฟอร์นิเจอร์  ผลิตภัณฑ์  เคมี  วัสดุ และกระบวนการที่
ปรากฏในสถานประกอบการ ซึ่งมีผลกระทบต่อความปลอดภัยทั้งทางร่างกายและจิตใจ ตลอดจนสุข
ภาวะและความเป็นอยู่ของพนักงาน สภาพแวดล้อมทางกายภาพ นับเป็นพ้ืนฐานของความปลอดภัย
และสุขภาวะในการประกอบอาชีพ และส่งผลกระทบต่อการท างาน ความเจ็บป่วย การบาดเจ็บ และ
อาจก่อให้เกิดการพิการหรือเสียชีวิตได้ 
  2) สภาพแวดล้อมทางจิตสังคม หมายถึง องค์กร การท างานวัฒนธรรมองค์กร ทัศนคติ            
ความเชื่อ  ค่านิยม และการปฏิบัติ และส่งผลกระทบต่อความผาสุกของพนักงาน ทั้งทางด้านร่างกาย
และจิตใจ  ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเครียดขึ้นได้ เช่น การขาดนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนใน
องค์กร  ขาดการสนับสนุนรูปแบบการด าเนินชีวิตที่มีสุขภาวะ เป็นต้น 
  3) แหล่งของสุขภาวะบุคคลในที่ท างาน หมายถึง สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนบริการสุขภาพ  
ข่าวสาร ทรัพยากรและโอกาสที่บริษัทหรือองค์กรจัดเตรียมไว้ส าหรับพนักงาน หรือสนับสนุน หรือ
กระตุ้นเพ่ือปรับปรุง หรือคงไว้ซึ่งวิธีปฏิบัติในการด าเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวะ มีการติดตามและ
สนับสนุนทั้งสุขภาพทางกายและสุขภาพจิต 
  4) ชุมชนบริษัท เป็นความเชื่อมโยงของชุมชนและบริษัท อันประกอบด้วย กิจกรรม ทักษะ    
ความเชี่ยวชาญและแหล่งทรัพยากรอ่ืนๆ ความผูกพันของบริษัท สภาพชุมชนทั้งทางกายภาพ         
และสังคม ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพกายและสุขภาพใจ ความปลอดภัยและความผาสุกของ
พนักงานและครอบครัว 
  ส าหรับประเทศไทย นายแพทย์ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ (2553) ผู้จัดการแผนงานสุขภาวะ
องค์กรภาคเอกชน  ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  กล่าวถึง องค์กรที่มีความสุขว่า
จะต้องประกอบด้วยหัวใจส าคัญหลายอย่าง คือ การท างานเป็นทีม (Teamwork) การมีความสุข  
(happy) มีความคิดสร้างสรรค์ที่น าไปสู่ความก้าวหน้า (Creativity) โดยได้เสนอแนวคิดและหลักการ
สร้างองค์กรแห่งความสุข แบบความสุข 8 ประการ คือ 
  1) Happy Body มีสุขภาพดี สุขภาพที่แข็งแรงทั้งกายและใจมาจากการที่รู้จักใช้ชีวิต    
รู้จักกิน รู้จักนอน ชีวิตมีความสุข 
  2) Happy Heart มีน้ าใจงาม สิ่งที่จ าเป็นที่สุดในการที่มนุษย์จะอยู่กับคนอ่ืนได้ต้องมีน้ าใจ
คิดถึงคนอ่ืน เอ้ืออาทรต่อกัน เพราะคนเราอยู่ตัวคนเดียวในโลกนี้ไม่ได้ ต้องรู้จักแบ่งปันอย่าง
เหมาะสม 
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  3) Happy Relax การผ่อนคลาย ต้องรู้จักผ่อนคลายสิ่งต่างๆ ในการด าเนินชีวิต เพ่ือไม่ให้
ตนเองรู้สึกกดดันมากเกินไป หากท างานเครียดก็ต้องมีวิธีผ่อนคลายในการท างาน หรือแม้แต่ชีวิต
ส่วนตัวก็ด้วย ต้องรู้จักผ่อนคลายให้เหมาะสม 
  4) Happy Brain การหาความรู้ มนุษย์เราอยู่ได้ด้วยการศึกษาหาความรู้พัฒนาตนเอง
ตลอดเวลาจากแหล่งต่างๆ เพ่ือน าไปสู่การเป็นมืออาชีพ และเกิดความมั่นคงก้าวหน้าในการท างาน 
หรือพูดง่ายๆ คือ เรียนเพื่อรู้ และสอนคนอ่ืนได้ในงานที่ตนรู้ 
  5) Happy Soul การมีคุณธรรมอันเป็นสิ่งจ าเป็นพ้ืนฐานของการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ใน
สังคม คือการมี หิริโอตตัปปะ ในการท างานเป็นทีม หิริโอตตัปปะ คือ ความละอายและเกรงกลัวต่อ
การกระท าของตนเองโดยเฉพาะการกระท าที่ไม่ดี คนดีมีคุณธรรมน ามาซึ่งความสุขขององค์กร เพราะ
คนมีความศรัทธาในศาสนาและมี ศีลธรรมในการด าเนินชีวิต 
  6) Happy Money รู้จักใช้เงินให้เป็น สามารถจัดการรายรับรายจ่ายของตัวเองได้ มีเงิน
รู้จักเก็บรู้จักใช้ เป็นหนี้ให้พอดี มีชีวิตที่เหมาะสมกับตัวเอง เพราะวันนี้คนปฏิเสธการเป็นหนี้ไม่ได้ แต่
สามารถจัดการค่าใช้จ่าย ให้เหมาะสมกับตนเองได้ 
  7) Happy Family ครอบครัวที่ดี การให้ความส าคัญกับครอบครัวท าให้ครอบครัวมีความ
อบอุ่นมั่นคง เกิดก าลังใจที่ดีในการท างาน เหมือนเป็นภูมิคุ้มกันที่ช่วยให้เผชิญกับอนาคตหรืออุปสรรค
ในชีวิตได้ 
  8) Happy Society สังคมดี สังคมมีสองมิติ คือ สังคมในที่ท างานกับสังคมนอกที่ท างาน 
มนุษย์ทุกคนต้องมีความรักสามัคคี เอ้ือเฟ้ือต่อสังคมที่ตนเองอยู่อาศัย เพ่ือให้ เกิดสังคมและ
สภาพแวดล้อมที่ดีตามมา 
  การสร้างความสุขในที่ท างานไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งในองค์กร เป็นหน้าที่ของทุก
คนในองค์กร ที่ต้องร่วมมือร่วมใจกัน เพ่ือสร้างความสุขให้เกิดในที่ท างาน ท าให้ที่ท างานเป็นเสมือน
บ้านหลังที ่2 ของคนท างาน 
  แนวทางการสร้างองค์กรแห่งความสุข 
  การสร้างองค์กรแห่งความสุข ไปปฏิบัติให้ประสบความส าเร็จนั้นองค์กรจะต้องด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง  มีระบบการจัดการและการร่วมมือ ทั้งในด้านองค์ความรู้และการวิจัยปฏิบัติการ         
ซึ่งหลักส าคัญที่เป็นแกนกลางจะต้องปรากฏอยู่ในทุกขั้นตอนของกระบวนการ คือ ความเป็นผู้น า 
(Leadership Engagement) การมีส่วนร่วมของพนักงาน (Worker Involvement) ซึ่งขึ้นอยู่กับ
จริยธรรมและการให้คุณค่า (Values and Ethics) 
  ความเป็นผู้น า Leo J Hindery (ทศ คณนาพร และคนอ่ืนๆ, 2555) ได้เขียนหนังสือเรื่อง 
It takes a CEO: It’s time to Lead with integrity ได้เขียนถึงคุณสมบัติของ “ผู้น าองค์การใน
อนาคต” ที่น่าสนใจมาก คือ 
  1) Bright. Well Educated and Well-Informed: เป็นคนเฉลียวฉลาด การศึกษาดี  
และมีข้อมูลพร้อม 
  2) An Inquiring Mind: มีจิตใจใฝ่รู้ 
  3) Articulate: สามารถสื่อสารถ่ายทอดความคิดออกมาได้เป็นภาพพจน์อย่างชัดแจ้ง    
  4) Exceptionally Hard Working: ตั้งใจมุ่งมั่นท างานหนัก 
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  5) Honest and Ethical: มีจริยธรรมและความซื่อสัตย์  
  6) Demonstrates a Sense of Fairness and Fair Play: แสดงออกให้ เห็นถึงการมี
ความเป็นธรรมและยอมรับการแข่งขันอย่างยุติธรรม 
  7) Lives Life with Grace: ตั้งมั่นบนชีวิตแห่งความโอบอ้อมอารีและรู้จักให้อภัย 
  8) Loves People: รักผู้คน 
  9) Hates Bigotry: ไม่ดันทุรัง เกลียดการดูถูกเหยียดหยาม 
  10) Shows Courage: แสดงออกซ่ึงความกล้าหาญ 
  11) Take (Smart) Risks: ยอมรับความเสี่ยงอย่างชาญฉลาด 
  12) Make Tough Decisions in a Timely way: สามารถตัดสินใจในเรื่องยากๆ ได้
ภายในเวลาอันเหมาะสม 
  13) Acts on Conviction: สามารถด าเนินการบางอย่างเพ่ือยอมรับความผิด 
  14) Demonstrates Patience-up to a Point: มีความอดกลั้นได้ถึงในระดับหนึ่ง 
  15) Spots Talent and keeps on looking: รู้จักเลือกและแสวงหาคนเก่ง 
  16) Delegates without Second Question: มอบอ านาจให้โดยปราศจากความกังวลใจ 
  17) Acknowledges Multiple Constituencies: เปิ ด เผยและมีความรับผิดชอบต่อ
บรรดากลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย 
  18) Know where the Buck Really Stops: รู้ว่าต้องเป็นผู้ตัดสินใจ โยนออกไปให้ใคร
ไม่ได้อีกแล้ว 
  19) Tolerates Loneliness: ทนสภาพการถูกโดดเดี่ยว 
  การมีส่วนร่วมของพนักงาน (Worker Involvement) ผู้น าต้องเข้าใจถึงแก่นแท้ของการ
ท างานต้องมี “สติ” รู้ตระหนักในหน้าที่อันควรท าและไม่ควรท า ทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน  มีชีวิตที่มีทั้ง 
“คุณค่า” และ “คุณภาพ” เพราะความสุขกับความเป็นจริงในปัจจุบัน สุขอย่างมีสติ และสุขอย่างมี
คุณภาพถือเป็นเรื่องธรรมดา แต่มีความส าคัญยิ่งต่อองค์กร พนักงานทุกคน คือทรัพยากรที่มีค่าสูงสุด
ขององค์กร ผู้น ามีหน้าที่ ที่จะต้องสร้างทายาทในการท างาน สร้างทีมงานที่แข็งแกร่งให้เป็นที่ยอมรับ 
  นอกจากความเป็นผู้น า  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในองค์กรแล้วยังมีเงื่อนไขจ าเป็น
ต่อการสร้างองค์กรแห่งความสุขอยู่ที่บุคคล 3 ฝ่ายที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันคือ 1) ผู้น าองค์กร 2) ผู้รับผิดชอบ
โครงการพัฒนาบุคลากร  และ 3) บุคลากรทุกคนในองค์กรสิ่งส าคัญในการเตรียมการขับเคลื่อน
องค์กรแห่งความสุข ทุกคนในองค์กรจะต้องท าความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดองค์กรแห่งความสุขให้
เข้าใจเสียก่อน เพราะการด าเนินการกิจกรรมส่งเสริมองค์กรแห่งความสุขไม่จ าเป็นต้องท าทั้ง 8 กล่อง
แห่งความสุข แต่ทุกคนในองค์กรสามารถช่วยกันประเมินความพร้อมได้ว่าองค์กรแห่งความสุขที่
แท้จริงขององค์กร มีเรื่องใดมาก น้อย สภาพบริบท ทุนเดิมและวัฒนธรรมองค์กรเป็นอย่างไร 
  อธิวัฒน์  เจี๋ยวิวรรธน์กุล (2553) ได้เสนอแนวคิด 7 Cs ปัจจัยสู่ความส าเร็จของการท างาน
สร้างเสริมสุขภาวะองค์กรเชิงพ้ืนที่ โดยน าร่อง 6 จังหวัด ประกอบด้วยชลบุรี เชียงราย นครราชสีมา ปทุมธานี
พระนครศรีอยุธยาและราชบุรี ในระยะที่ 1 และขยายผลไปจังหวัดใกล้เคียง ของจังหวัดอ่ืนๆ ที่มี
ศักยภาพในการด าเนินงานโครงการเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะในจังหวัดในระยะที่  2 (2554-2556)    
ซึ่งได้แนวคิดจากการท างาน สามารถระบุปัจจัยสู่ความส าเร็จของการท างานเชิงพ้ืนที่  ในการ
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เสริมสร้างองค์กรสุขภาวะ  อันเป็นปัจจัยพ้ืนฐานส าคัญในการท างานเสริมสร้างสุขภาวะองค์กร  หรือ
องค์กรแห่งความสุขในจังหวัดน าร่อง ได้เป็น7 Cs  ดังนี้ 
  1) โครงสร้างของคณะท างาน (Construction) จะต้องมีการก าหนดโครงการสร้างการ
ท างานตลอดจนบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน ต้องอาศัยคนที่มีจิตอาสา อยากเห็นคนท างานในองค์กรมี
ความสุข ดังนั้น คนที่จะช่วยขับเคลื่อนงานได้ส าเร็จ ต้องเป็นคนคอยประสานงาน  มีความสามารถ
วิเคราะห์องค์ความรู้ใหม่ที่จะน ามาใช้ในการท างาน การติดตาม ประเมินผลกรด าเนินงาน แสวงหา
แนวคิดในการท าให้คนท างานมีความสุขจากการให้ โครงสร้างของคณะท างาน จึงควรประกอบด้วย
ทีมที่ปรึกษา ทีมวิชาการ ทีมวิทยากรกระบวนการ ทีมสนับสนุน ประสานงานเครือข่าย ซึ่งแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการอ านวยการและคณะกรรมการด าเนินงาน 
  2) บริบทในการท างานเชิงพ้ืนที่  (Context) เป็นการวิเคราะห์บริบทในด้านทุนทาง
สังคม ทุนทางวัฒนธรรมและทุนทางปัญญาที่จะหนุนเสริมสร้างสุขภาวะในองค์กร เพ่ือวางแผนการ
ท างาน การจัดกิจกรรมที่เหมาะสมตามบริบท และตามศักยภาพที่แท้จริง 
  3) ฐานคิดเรื่ององค์กรสุขภาวะ (Conception) เป็นปัจจัยส าคัญที่ต้องท าความเข้าใจให้
ตรงกันว่าองค์กรสุขภาวะ หรือองค์กรแห่งความสุข มีที่มาจากไหน หมายถึงอะไร ท าเพ่ือใคร ท าไม
ต้องท าท าอย่างไร ท าที่ไหน หรือท าเมื่อไร คณะท างานต้องท าความเข้าใจให้ชัดเจนและหาค าตอบ
ร่วมกันพร้อมจะเป็นผู้เรียนรู้ผ่านการลงมือท าจริงโดยเริ่มน าแนวคิดหรือฐานคิดนี้ไปใช้กับองค์กรของ
ตนก่อน  แล้วแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์กรต่อไป 
  4) การติดต่อประสานงาน (Contact) 
  5) การหนุนเสริมจากภาคีเครือข่าย (Contribution) ต้องค้นหาแหล่งทุนที่จะมาหนุนเสริม 
ไม่ว่าจะเป็นทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม และทุนทางปัญญา ต้องอาศัยแรงใจและแรงความคิดที่
จะให้ความช่วยเหลือ ให้ค าปรึกษา และการที่จะเกิดความยั่งยืนในการท าให้องค์กรมีความสุขนั้นต้อง
เกิดจากความร่วมมือและสนับสนุนจากทุกภาคส่วน 
  6) การติดตามประเมินผลภายใน (Control) เพ่ือประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงาน       
ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม ่อย่างไร ในการด าเนินการประเมินผลภายในโครงการ 
  7) การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuity) เป็นสิ่งส าคัญที่จะน าไปสู่ความสุขในองค์กรที่
ยั่งยืนได้ ต้องเกิดจากการพัฒนาและการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับนโยบายและการ
สนับสนุนของผู้บริหารองค์กรที่ให้ความส าคัญกับคุณภาพชีวิตและความสุขของคนท างานใน
องค์กร ตลอดจนการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับในองค์กร และวัฒนธรรมองค์กรที่ก าหนดไว้
ชัดเจน 
  ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า การสร้างองค์กรแห่งความสุข จะต้องสร้างสมดุลของการท างานให้
เกิดขึ้นทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และปัญญา เพ่ือขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็นองค์กรคุณภาพ 
หรือองค์กรสู่ความเป็นเลิศในอนาคต โดยอาศัยภาวะผู้น าที่ต้องร่วมกัน ขับเคลื่อนสุขภาวะที่สมบูรณ์ 
4 ด้าน คือ 
  1) กายได้แก่ การประกอบสัมมาชีพ ความปลอดภัยในการท างานหรือสภาพแวดล้อมของ
การท างานมีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ปลอดภัยจากสารพิษ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ฯ         
มีสุขภาพทางด้านร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ มีสวัสดิการด้านสุขภาพอนามัยทั้งต่อตนเองและครอบครัว 
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  2) จิต ได้แก่ ความมีสติ ความสงบ ความงาม และความดี ยึดมั่นในหลักธรรมของศาสนา 
  3) สังคม ได้แก่ สังคมสัมพันธ์ มีการสร้างความสัมพันธ์ร่วมกันในองค์กร ระหว่างองค์กร
โดยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ การสร้างสังคมเข้มแข็ง การช่วยเหลือเอ้ือเฟ้ือซึ่งกันและกัน         
การรู้จักใช้จ่าย การรู้จักความพอดี พอประมาณ และการใช้เหตุผล การสร้างสังคมยุติธรรม ให้ความ
เสมอภาคและสร้างโอกาสในการท างาน สร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ สร้างขวัญก าลังใจให้เกิดขึ้นใน
องค์กร และสร้างสังคม สันติสุข มีการประนีประนอม การแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ 
  4) ปัญญา ได้แก่ การส่งเสริมให้บุคลากร คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น มีอิสระได้รับความ
ไว้วางใจในการท างาน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพ่ือสร้างนวัตกรรมใหม่   
และการตัดสินใจตามศักยภาพในหน้าที่ที่รับผิดชอบคนในองค์กรมีความสุขในการท างานตามที่ตน
ถนัดและได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสม ก็จะท าให้ได้คนเก่งไว้ในองค์กรซึ่งส่งผล
ต่อผลิตผลขององค์กรที่จะบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างแน่นอน 
 
2.6 แนวคิดความสุขมวลรวมประชาชาติของภูฏาน 
  แนวคิดเรื่องความสุขมวลรวมประชาชาติ (Gross National Happiness, GNH) เป็นการ
มองการพัฒนาประเทศที่ไม่ได้เน้นตัวเลขในการเติบโตทางเศรษฐกิจ (Gross Domestic Product, 
GDP)  แต่เน้นมุมมองเรื่อง ความสุขที่แท้จริงของสังคมเป็นหลัก ปัจจุบันแนวคิด GNH ก าลังได้รับ
ความสนใจจากนักวิชาการและนักกิจกรรมทางสังคมในหลายๆ ประเทศ เนื่องจากเล็งเห็นว่าการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจที่มี GDP (ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ) เป็นเกณฑ์นั้นมักน ามาซึ่ง
ผลกระทบในทางลบมากขึ้นทุกที และได้มีการสรุปแนวคิดความสุขไว้ ดังนี้   
  สิทธิพล เครือรัฐติกาล (2550) ได้สรุปและเสนอแนวคิดความสุขมวลรวมประชาชาติ           
ตามแนวคิดของภูฏาน ไว้ว่า ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา แนวคิดเรื่องความสุขมวลรวมประชาชาติ 
(Gross National Happiness – GNH) ของทางการภูฏาน ได้กลายเป็นหนึ่งในแนวคิดส าคัญที่ท้า
ทายแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจกระแสหลัก ที่ด าเนินมาตั้งแต่ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง แนวคิด
ดังกล่าวมาจากพระราชด าริของสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี ซิงเย วังชุก (Jigme Singye Wangchuck) 
พระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 4 แห่งราชอาณาจักรภูฏาน ซึ่งเน้นว่าการพัฒนาประเทศให้ทันสมัยนั้นผลที่
ได้จะต้องเป็นสิ่งที่เรียกว่า “ความสุขสงบ” และทรงย้ าด้วยว่าสินค้าที่เป็นวัตถุ (Material Goods) 
มิใช่สิ่งที่จะท าให้เกิดความสุขได้โดยตรง  
  พวงแก้ว พรพิพัฒน์ (2550) กล่าวสรุปว่า ความสุขมวลรวมประชาชาติเมื่อแรกเริ่มเป็น
เพียงพระราโชบายของพระราชาธิบดีจิกมีซิงเก วังชุก ซึ่งต่อมาได้ปรับมาเป็นนโยบายรัฐบาล โดยมุ่ง
การบริหารประเทศบนพ้ืนฐาน และทิศทางของการสร้างความสุขโดยรวมของประชาชนเป็นส าคัญ 
อย่างไรก็ตาม ทฤษฎีความสุขมวลรวมประชาชาติมิได้ปฏิ เสธการพัฒนาทางเศรษฐกิจ แต่การพัฒนา
ด้านต่างๆ จะต้องสมดุลกัน โดยรัฐบาลได้พยายามสร้างสิ่งแวดล้อมที่จะท าให้ประชาชนสามารถ
แสวงหา และได้รับความสุขโดยยึดหลักแนวคิดดังกล่าวเป็นพ้ืนฐาน ซึ่งแนวคิดความสุขมวลรวม
ประชาชาติประกอบด้วย 4 เสาหลัก ได้แก่ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเท่าเทียมและยั่งยืน การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรม และการมีธรรมาภิบาล           
ซึ่ง ดร.ทวีวัฒน์ ปุณฑริกวิวัฒน์ ได้ขยายความ 4 เสาหลักไว้เป็นสังเขป ดังนี้ 
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  1) การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเท่าเทียมและยั่งยืน ภูฏานมิได้ปฏิเสธตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ
แบบตะวันตก เพียงแต่ว่าการพัฒนาเศรษฐกิจจะต้องกระท าไปตามแนวทางสายกลาง โดยน าเอา
ปัจจัยทางด้านวัฒนธรรม และปัจจัยทางด้านจิตใจของประชาชนเข้ามาพิจารณา ประกอบด้วยเพ่ือให้
การพัฒนาเศรษฐกิจเป็นไปอย่างยั่งยืน และเสมอภาคบนพ้ืนฐานของสังคมที่เคารพประชาชน              
และวัฒนธรรมของตนเอง 
  2) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ให้หลักประกันว่า การพัฒนาใดๆ ไม่
ว่าจะมาจากรัฐบาล หรือภาคเอกชน หรือประเพณีท้องถิ่น หรือจากปัจเจกบุคคล จะต้องไม่ท าลาย
ความสมดุลระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ ประเทศภูฏานได้รับการยกย่องจากสหประชาชาติว่าเป็น
ประเทศแนวหน้าในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมีพ้ืนที่ป่ามากกว่าร้อยละ 70 ของพ้ืนที่ประเทศ 
และมีความหลากหลายทางชีวภาพในระดับสูง 
  3) การอนุรักษ์ และส่งเสริมวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ส าคัญยิ่งในยุคปัจจุบัน เพราะคุณค่าของ
มนุษย์ เช่น ความเมตตากรุณา ความมีน้ าใจ ความอ่อนโยน ความเสียสละ ความอ่อนน้อมถ่อมตน 
การรู้จักให้อภัย การรักษาเกียรติ และศักดิ์ศรีของตนเอง เป็นต้น ก าลังถูกกัดกร่อนจากความโลภอัน
เนื่องมาจากลัทธิบริโภคนิยม ดังนั้น  คุณค่ามนุษย์จึงเป็นองค์ประกอบส าคัญที่ช่วยให้สังคมมี
ความหมาย มีความเอ้ืออาทรต่อกัน และท าให้สังคมสามารถด ารงอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ 
  4) การมีธรรมาภิบาล (Good Governance) เป็นเงื่อนไขที่ส าคัญที่สุดในการน าพา
ประชาชนไปสู่ ความสุขมวลรวมประชาชาติ ประเทศทั้งหลายในโลกก าลังถูกแรงกดดันทั้งจาก
ประชาชนท้องถิ่น และชุมชนระหว่างประเทศ ให้เข้าสู่การปกครองแบบประชาธิปไตย หรือ ธรรมาภิบาล
ทั้งสี่หลักการนี้ มุ่งตรงไปเพ่ือสนับสนุน และสร้างเป้าหมายร่วมกัน คือ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเท่า
เทียม และยั่งยืน เน้นการบริหารจัดการอย่างโปร่งใสมีคุณธรรม เคียงคู่ไปกับการอนุรักษ์วัฒนธรรม 
หรือวิถีชีวิตที่สอดประสานไปกับคุณธรรม และสอดแทรกอยู่ในชีวิตประจ าวันของชาวภูฏาน ตลอดจน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ตลอดไป ซึ่งแตกต่างจากการพัฒนาที่มุ่งการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เพ่ือสร้างมูลค่าของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติให้ได้มากที่สุด 
  แนวคิดเรื่อง GNH นี้ ปรากฏอยู่ทั่วไปในเอกสารของทางการภูฏาน รวมทั้งยังได้มีการ
เผยแพร่ออกไปยังนานาประเทศอีกด้วย น าไปสู่การสัมมนาและอภิปรายในเรื่องดังกล่าวอย่าง
กว้างขวาง ทั้งในหมู่นักเศรษฐศาสตร์ นักการศาสนา นักปรัชญา และนักรัฐศาสตร์ ด้วยเห็นว่า
แนวทางดังกล่าวอาจจะสามารถน ามาปรับใช้กับประเทศอ่ืนๆ เพ่ือบรรเทาผลเสีย ที่เกิดจากการ
พัฒนาตามแนวคิดกระแสหลักได้ อย่างไรก็ตามรายงานฉบับนี้จะชี้ให้เห็นว่า GNH ยังคงมีจุดอ่อน 
เนื่องจากพุทธศาสนาและพระมหากษัตริย์ยังคงมีบทบาทครอบง าและชี้น าแนวทางการพัฒนาแบบ
ดังกล่าวอยู่มากเกินไป และจุดอ่อนดังกล่าวนี้อาจเป็นปัญหาต่อการพัฒนาของภูฏานในระยะยาวได้ 
โดยผู้เขียนจะใช้แนวคิดเรื่องความสามารถของมนุษย์ (Human Capabilities) ของมาร์ธา นัสบอห์ม 
(Martha Nussbaum) มาเป็นแนวทางในการชี้ให้เห็นจุดอ่อนดังกล่าว 
  เดิมตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 17 เป็นต้นมา ดินแดนที่เป็นประเทศภูฏานในปัจจุบันยังไม่ได้มี
การรวมตัวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน หากแต่มีการปกครองแบบไร้อ านาจศูนย์กลาง กล่าวคือหัวหน้าเผ่า 
หรือหัวหน้าตระกูล หรือผู้น าทางพุทธศาสนาต่างมีอ านาจในท้องถิ่นของตนเอง และไม่มีผู้ใดสามารถ
สร้างระบบการเมืองที่รวบรวมท้องถิ่นเหล่านั้นเข้าด้วยกันได้ จนกระทั่งใน ค.ศ. 1907 อูเก็น วังชุก 
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(Uggyen Wangchuck) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากคณะสงฆ์และจากอังกฤษ ซึ่งปกครองอินเดียก็ได้
สถาปนาตนขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 1 แห่งภูฏาน 
  ในช่วงรัชสมัยของสมเด็จพระราชาธิบดีอูเก็น วังชุก (ค.ศ. 1907 – ค.ศ. 1926) และสมเด็จ
พระราชาธิบดีจิกมี วังชุก (Jigme Wangchuck ค.ศ. 1926 – ค.ศ. 1952) ภูฏานยังคงปิดตัวเองจาก
โลกภายนอก สนธิสัญญาที่ภูฏานท ากับอังกฤษเมื่อเดือนมกราคม ค.ศ. 1910 ระบุว่าภูฏานมีอ านาจ
อธิปไตยภายในอย่างเต็มที่ ยกเว้นในด้านการต่างประเทศที่ภูฏานจะต้องปรึกษากับรัฐบาลอังกฤษที่
อินเดีย (แมนคอล, 2550) อย่างไรก็ตาม ด้วยสภาพภูมิศาสตร์ของภูฏานที่เป็นอุปสรรคต่อการเดินทาง
ติดต่อกับโลกภายนอก ท าให้ในทางปฏิบัติแล้วภูฏาน แทบมิได้มีกิจกรรมด้านการต่างประเทศเลย การ
ที่ภูฏานในยุคนั้นยังไม่มีเศรษฐกิจแบบเงินตราท าให้ภูฏานมิได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจตกต่ าท่ัวโลก 
(The Great Depression) เมื่อ ค.ศ. 1929 นอกจากนี้การที่ภูฐานมิได้มีสถานะเป็นอาณานิคมก็ท าให้
ภูฐานไม่ถูกดึงให้เข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่สองระหว่าง ค.ศ. 1939 – ค.ศ. 1945 และไม่ถูกดึงเข้าสู่
ขบวนการต่อต้านเจ้าอาณานิคมในช่วงเวลาเดียวกัน จะเห็นได้ว่าการอยู่อย่างโดดเดี่ยวโดยไม่ฝักใฝ่
ฝ่ายใด ได้เป็นเครื่องมือส าคัญที่ท าให้ภูฏาน สามารถรักษาเอกราชของตนเอาไว้ได้ (แมนคอล, 2550) 
ซึ่งเอกราชดังกล่าว มิได้หมายความถึงเอกราชในทางการเมืองและเศรษฐกิจเท่านั้น หากแต่ยังรวมไป
ถึงเอกราชในทางวัฒนธรรมด้วย 
  ภูฏานเริ่มเข้าสู่ยุคของความเปลี่ยนแปลงในรัชสมัยของสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี ดอร์จี วังชุก 
(Jigme Dorji Wangchuck ค.ศ. 1952 - ค.ศ. 1972) รัชกาลที่ 3 ซึ่งได้รับการขนานพระสมัญญานาม
ว่า “บิดาแห่งภูฏานสมัยใหม่” (The Father of Modern Bhutan) ขณะนั้น อังกฤษได้ให้เอกราชแก่
อินเดียแล้ว โลกเข้าสู่สภาวะสงครามเย็นที่มีการเผชิญหน้าระหว่างประเทศค่ายโลกเสรีกับประเทศ
ค่ายคอมมิวนิสต์ การเผชิญหน้าดังกล่าวมีผลกระทบไม่น้อยต่อประเทศเล็กๆอย่างภูฏาน การสถาปนา
สาธารณรัฐประชาชนจีนใน ค.ศ. 1949 และการที่กองทัพคอมมิวนิสต์จีนบุกยึดทิเบตในปีต่อมาได้ท า
ให้ภูฏานตระหนักในความไม่มั่นคงของตนเองมาขึ้น และเมื่อจีนท าการปราบปรามผู้ประท้วงชาวทิเบต    
ครั้งใหญ่ใน ค.ศ. 1959 ก็ได้มีชาวทิเบตอพยพลี้ภัยลงมายังภูฏานเป็นจ านวนหลายพันคน ขณะที่จีน
เองได้ด าเนินนโยบายส่งออกการปฏิวัติด้วยการท าโฆษณาชวนเชื่อ (propaganda) ในบริเวณเทือกเขา
ระหว่างสิกขิมและภูฏาน (พริสเนอร์ 2547, 37-28) ด้วยเหตุนี้ ภูฏาน จึงเห็นความจ าเป็นที่จะต้อง
เปิดตัวเองสู่โลกภายนอกเพ่ือธ ารงไว้ซึ่งเอกราชและความมั่นคงของตน โดยหลังจากที่อินเดียได้เอก
ราชใน ค.ศ. 1947 ภูฏานก็ได้รีบสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับอินเดีย และอินเดียได้เป็น
ประเทศหลักที่ให้การสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจแก่ภูฏาน โดยเฉพาะในด้านการก่อสร้างถนน
หนทางและการโทรคมนาคม (แมนคอล 2550, 162) และในเดือนกันยายน ค.ศ. 1958 ภูฏานก็ได้
ต้อนรับการเดินทางมาเยือนของนายกรัฐมนตรี เยาวหราล เนห์รู (Jawaharlal Nehru) แห่งอินเดีย 
นอกจากนี้ภูฏานยังเข้าเป็นสมาชิกแผนการโคลัมโบ (The Colombo Plan และองค์การสหประชาชาติ
เมื่อ ค.ศ. 1962 และ ค.ศ. 1971 ตามล าดับ 
  นอกจากจะเปิดตัวสู่โลกภายนอกแล้ว สมเด็จพระราชาธิบดีองค์ที่ 3 ยังทรงปรับปรุงการ
ปกครองภายในประเทศอีกด้วย โดยใน ค.ศ. 1953 โปรดให้มีการตั้งสมัชชาแห่งชาติ (The National 
Assembly) มีการร่างกฎหมายสูงสุดที่เรียกว่า Thrimshung Chenmo และต่อมาใน ค.ศ. 1965 
โปรดให้ตั้งสภาองคมนตรี (The Royal Advisory Board) เพ่ือแบ่งเบาพระราชภาระของพระมหากษัตริย์ 
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และในทางเศรษฐกิจภูฏาน ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาห้าปี ฉบับแรกเมื่อ ค.ศ. 1961 โดยเน้นการวาง
โครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure) เช่น ถนน ไฟฟ้า การขนส่ง โทรคมนาคม เป็นต้น และในแผนห้า
ปี ฉบับที่สองยังได้เน้นเรื่องการศึกษาและการสาธารณสุขอีกด้วย (Mathou, 1999) และแนวทาง
ดังกล่าวก็ได้รับการสานต่อโดยสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี ซิงเย วังชุก (Jigme Singye Wangchuck 
ค.ศ. 1972 – ค.ศ. 2006) รัชกาลที่ 4 
  การเปิดตัวของภูฏานต่อโลกภายนอก ทั้งในทางการทูตและในทางเศรษฐกิจ  ตั้งแต่
ทศวรรษ 1950 เป็นต้นมา ได้น ามาซึ่งความท้าทายที่ว่า ท าอย่างไรภูฏานจะสามารถด าเนินการพัฒนา
ประเทศให้ทันสมัย (Modernization) ต่อไปได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างทางสังคม และ
วัฒนธรรมดั้งเดิมของตน (แมนคอล, 2550) สมเด็จพระราชาธิบดี องค์ท่ี 4 จึงเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญ
ในการน าเสนออุดมการณ์บางอย่างเพ่ือรักษาสมดุลของทั้งสองสิ่งนี้ไว้ให้ได้ จึงน าไปสู่การเกิดแนวคิด 
GNH โดยพระองค์ได้กล่าวถึงเรื่องนี้เป็นครั้งแรกที่เมืองบอมเบย์ ประเทศอินเดียเมื่อ ค.ศ. 1972            
และต่อมาในเดือนเมษายน ค.ศ. 1986 พระองค์ก็ได้พระราชทานสัมภาษณ์แก่นักข่าวหนังสือพิมพ์
ไฟแนนเชียลไทมส์ (Financial Times) ของอังกฤษภายใต้หัวข้อที่ว่า “ความสุขมวลรวมประชาชาติ
ส าคัญกว่าผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ” (กรรม อุระ, 2550) 
  ในบทความเรื่อง ความสุขมวลรวมประชาชาติคืออะไร ของกรรมะ อุระ ผู้อ านวยการศูนย์      
ภูฏานศึกษา เมืองทิมพู ประเทศภูฏาน ได้วิพากษ์วิจารณ์การวัดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยใช้
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product – GDP) ว่ามีข้อบกพร่องดังต่อไปนี้ 
(กรรมะ อุระ, 2550) 
  ประการแรก GDP ใช้เม็ดเงินเป็นมาตรวัดความมั่งคั่งของประเทศ จึงใช้ได้ดีกับการผลิต 
การบริโภคและการซื้อขายซึ่งคิดเป็นตัวเงินได้ หากแต่ GDP ละเลยการให้คุณค่าแก่สิ่งที่ไม่อาจ
ก าหนดค่าได้ เช่น GDP สามารถให้ค่าได้ว่าไม้ที่ถูกตัดเลื่อย และขายในท้องตลาดนั้นมีค่าเท่าใด แต่ 
GDP ไม่อาจให้ค่ากับการอนุรักษ์ต้นไม้ได้ เป็นต้น 
  ประการที่สอง GDP ให้ค่าเฉพาะการท างานที่ท าให้เศรษฐกิจเติบโต แต่กลับไม่ให้คุณค่าต่อ
กิจกรรมบางอย่าง ที่มีประโยชน์ต่อตนเองและผู้ อ่ืน เช่น GDP ให้คุณค่าแก่คนที่ท างานและรับ
เงินเดือน แต่กลับไม่ให้คุณค่าแก่คนที่ท างานอาสาสมัครเพ่ือสังคม เพราะผลของการท างาน
อาสาสมัครไม่สามารถแสดงออกเป็นตัวเงินได้ เป็นต้น 
  ประการที่สาม GDP เป็นการให้ค่าแก่เศรษฐกิจภาพรวม โดยมิได้สะท้อนการกระจาย
รายได้ในหมู่ประชาชน ความไม่เท่าเทียมกันในสังคมจึงยังด ารงอยู่ 
  กรรมะ อุระ ยังได้ชี้ต่อไปว่าการที่ประเทศใดประเทศหนึ่งมีค่า GDP สูง ก็มิได้หมายความ
ว่าผู้คนในประเทศดังกล่าวมีความสุขแต่อย่างใด กล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือรายได้กับสุขภาวะไม่ได้มีส่วน
สัมพันธ์กัน สาเหตุมาจากปัจจัยดังต่อไปนี้ (กรรมะ อุระ, 2550) 
  ประการที่หนึ่ง มนุษย์เรามักจะวัดความพึงพอใจของตนเองด้วยการเปรียบเทียบกับผู้อ่ืน 
ดังนั้นแม้ว่ารายได้ของคนๆ หนึ่งจะสูงขึ้นมากเพียงใด คนๆ นั้นก็อาจจะไม่มีความสุขเลยก็ได้ถ้าเขายัง
เปรียบเทียบตนเองกับคนอื่นที่มีรายได้มากกว่า 
  ประการที่สอง มาจากความเฟ้อของมูลค่า (Secondary Inflationary Effect) กล่าวคือ 
คนเราต้องจ่ายเงินมากขึ้นกว่าแต่ก่อน เพ่ือให้ได้มาซึ่งสินค้าชิ้นเดิมที่เราเคยซื้อมาก่อนหน้านี้ รายได้ที่
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เพ่ิมขึ้นจึงหดหายไปกับค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น และไม่ได้ท าให้คุณภาพชีวิตของเราดีขึ้นแต่อย่างใด เช่น 
คุณภาพและปริมาณการศึกษาของเด็กคนหนึ่งในปัจจุบัน  อาจไม่ต่างกับคุณภาพและปริมาณ
การศึกษาที่คนรุ่นพ่อแม่ ได้รับ แต่การขับรถยนต์ ไปส่งเด็กที่ โรงเรียน เครื่องแบบนักเรียน 
ค่าธรรมเนียมกีฬา รวมทั้งค่าใช้จ่ายจิปาถะอ่ืนๆ ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการศึกษา ท าให้
การศึกษาของเด็กรุ่นลูกมีค่าใช้จ่ายมากกว่าเดิม ทั้งๆ ที่คุณภาพท่ีออกมาก็ไม่ได้ต่างจากคนรุ่นพ่อแม่ 
  ประการที่สาม แม้ว่ารายได้ที่สูงขึ้นจะท าให้คนสามารถซื้อสินค้ามาสนองความต้องการได้
มากขึ้น หากแต่ความสุขที่เกิดจากการบริโภคสินค้านั้นก็เป็นเพียงแค่ชั่วคราว เพราะเมื่อคนเราใช้
สินค้าดังกล่าวไประยะหนึ่ง ก็จะเกิดความเบื่อหน่ายและต้องการสินค้าที่ใหม่กว่ามาทดแทน เปรียบได้
กับแวบแรกที่เราเห็นดอกไม้ เราจะรู้สึกตื่นเต้นอย่างเต็มที่ แต่ความรู้สึกดังกล่าวจะลดลงเมื่อได้เห็นใน
ครั้งต่อๆ ไป 
  ประการที่สี่ เมื่อคนเรามีความมั่งคั่งในระดับหนึ่งแล้ว เป้าหมายของคนจะไม่ได้อยู่ที่สินค้า
อีกต่อไป แต่จะอยู่ที่การบริการซึ่งเหนือไปกว่าสินค้า เช่น ความสุขที่ได้รับจากครอบครัว เพ่ือนฝูง 
เป็นต้น สินค้าจึงไม่อาจเพิ่มสุขภาวะแก่ผู้คนได้ทุกกรณีเสมอไป 
  นอกจากนี้ กรรมะ อุระ ยังได้น าเอาสถิติของประเทศต่างๆ มาแสดงเพ่ือให้เห็นว่าหลาย
ประเทศ ซึ่งมีระดับรายได้ที่แตกต่างกัน แต่ก็มีความพึงพอใจในชีวิตอยู่ในระดับเดียวกัน เช่น 
สหรัฐอเมริกา มีรายได้เฉลี่ยต่อครอบครัวที่ 30,000 เหรียญสหรัฐฯ แต่ประชาชนกลับมีความพึงพอใจ
ในชีวิตในระดับเดียวกับคนนิคารากัว ซึ่งมีรายได้เฉลี่ยต่อครอบครัวเพียง 5,000 เหรียญสหรัฐฯ             
เป็นต้น   กรรมะ อุระ จึงเชื่อว่าจะต้องมีตัวก าหนดทางสังคมและวัฒนธรรมบางอย่างที่ส่งผลต่อความ
พึงพอใจในชีวิตของชาวนิคารากัว (กรรมะ อุระ, 2550) 
  ในเมื่อรายได้และ GDP มิได้เป็นตัวบ่งชี้ความสุขของผู้คน กรรม อุระ จึงได้เสนอว่าเราควร
หันมาสนใจ GNH ซึ่งมีรากฐานมาจากพุทธศาสนา โดยพุทธศาสนาถือว่าความสุขที่แท้จริงมิได้มาจาก
สิ่งเร้าภายนอกอย่างการบริโภคและสะสมวัตถุ หากแต่มาจากการปิดทวารอายตนะ (หมายถึง ตา หู 
จมูก ลิ้น กาย) และจิตที่คิดปรุงแต่งไปตามสิ่งเร้าจากภายนอก ถ้ ามนุษย์ท าจิตใจให้สงบและลดละ
ความต้องการลง มนุษย์ ก็สามารถจะมีความสุขได้ ดังนั้น ในการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนว GNH รัฐจึง
ไม่ควรยัดเยียดให้ประชาชนเกิดความต้องการทางวัตถุจนเบียดเบียนกันและกันมากเกินไป หากแต่
ควรหันมาสนับสนุนให้ประชาชนตระหนักว่าทุกคนในโลกต้องพ่ึงพาอาศัยกัน ถ้าท าได้เช่นนี้ ก็จะบรรลุ
เป้าหมายของ GNH ซึ่งก็คือ ความสุขร่วมกัน (Collective Happiness) และสังคมดังกล่าว จะเรียก
ได้ว่าเป็นสังคมแห่งความรู้แจ้ง (Enlightened Society) (กรรมะ อุระ, 2550) ซึ่งจะส่งผลดีต่อทั้ง
สุขภาพ เศรษฐกิจ ครอบครัว และระบบนิเวศ 
  ปัจจุบันแนวคิด GNH ได้รับการตอบรับอย่างมากมายทั้งในและนอกประเทศภูฏาน ฐากูร 
เอส. พาวดเยล ผู้บริหารสถานศึกษาแห่งหนึ่งในภูฏาน ได้ยกย่องว่า GNH เป็น “ยักษ์ใหญ่ทาง
ศีลธรรม” ที่มุ่งให้ทุกคนแบ่งปันกันอย่างเพียงพอ (พาวดเยล, 2547) ขณะที่นักคิดชาวไทยอย่าง
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเวศ วะสี ก็ได้กล่าวชื่นชมที่ภูฏาน “ไม่ปล่อยให้ความโลภอันรุนแรงมา
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ” และยังเน้นด้วยว่า GNH สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (ประเวศ วะสี, 2547) อย่างไรก็ตาม รายงานฉบับนี้จะ
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ชี้ให้เห็นว่า GNH เป็นแนวคิดที่ยังมีปัญหาซ่อนอยู่ และอาจท าให้การพัฒนาประเทศของภูฏานประสบ
ปัญหาในระยะยาวได้  
  แนวคิดเรื่องความสามารถของมนุษย์มีสาระส าคัญประการหนึ่งที่คล้ายกับ GNH นั่นคือ                       
ความพยายามที่จะชี้ให้เห็นถึงข้อบกพร่องของดัชนีชี้วัดการพัฒนากระแสหลักของประเทศตะวันตก 
บทความของ มาร์ธา นัสบอห์ม (Martha Nussbaum, 2002) เรื่อง Capabilities and Social 
Justice ได้ชี้ให้เห็นข้อบกพร่องของแนวทาง (Approach) และตัวชี้วัดต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
  1) แนวทางที่ใช้ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติต่อคนเป็นฐาน (GNP per Capita Approach) 
นัสบอห์ม มองว่า แม้แนวทางดังกล่าวจะมีข้อดีในแง่ที่พยายามสร้างตัวชี้วัดที่สามารถใช้ได้ข้าม
วัฒนธรรม (Cross-Cultural) หากแต่จุดอ่อนส าคัญของแนวทางดังกล่าวก็คือ การละเลยในเรื่องการ
กระจายความมั่งคั่งและรายได้ เพราะ GNP เป็นเพียงตัวเลขมวลรวม (Aggregate Figures) ที่มิได้
รับประกันว่าประเทศดังกล่าวจะมีการกระจายรายได้อย่างเท่าเทียมกันเสมอไป นอกจากนี้ GNP ยัง
ละเลยแง่มุมอ่ืนๆ ที่ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ ไม่ว่าจะเป็นอายุคาด (Life Expectancy) อัตราการ
ตายของทารกแรกเกิด โอกาสทางการศึกษา การบริการสาธารณสุขโอกาสในการท างาน สิทธิในที่ดิน
ท ากิน รวมทั้งเสรีภาพทางการเมือง  
  2) แนวทางที่ใช้ทรัพยากรเป็นฐาน (Resource-Based Approach) นัสบอห์ม เห็นว่าแม้                                         
แนวทางดังกล่าวจะให้ความส าคัญต่อการจัดสรรทรัพยากร หากแต่ใช่ว่ามนุษย์ทุกคนจะสามารถใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติได้ สาเหตุอาจมาจากทางร่างกาย เช่น ความพิการ ซึ่ง
คนพิการคนหนึ่งจะต้องใช้ทรัพยากรมากกว่าคนปกติทั่วไปในการท ากิจกรรมประเภทเดียวกัน เป็นต้น 
นอกจากนี้ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม ก็มีอิทธิพลไม่น้อย เช่น ถ้าสังคมยังมีการแบ่ งชนชั้นและมี
อคติต่อสตรีอยู่มาก การให้การศึกษาแก่สตรีในประเทศดังกล่าวก็จะต้องใช้ทรัพยากรมากกว่าการให้
การศึกษาแก่บุรุษ เป็นต้น จะเห็นได้ว่าแนวทางที่ใช้ทรัพยากรเป็นฐานมีจุดอ่อนตรงที่ละเลยตัวแปร
อ่ืนๆ ที่ ไม่ ใช่ทรัพยากร ทั้ งๆ  ที่ ตัวแปรเหล่านั้นมี อิทธิพลอย่างมากต่อผลลัพธ์ที่ จะออกมา 
(Nussbaum, 2002) 
  3) แนวทางที่ ใช้ ความ พึ งพอใจ ในรายการที่ เลื อก เป็ น ฐาน  (Preference-Based 
Approach) นัสบอห์ม มองว่าแนวทางดังกล่าวแม้จะได้เปรียบกว่า GNP ในแง่ที่หันมาสนใจความรู้สึก
ของคนเป็นหลัก หากแต่จุดอ่อนที่ส าคัญก็คือการให้ความส าคัญต่อความพึงพอใจในรายการที่เลือก
ของคน ณ ขณะนั้นมากเกินไป โดยลืมไปว่าความพึงพอใจในรายการที่เลือก (Preference) นั้นมิได้
เป็นอิสระจากตัวมนุษย์ หากแต่การเลือกนั้นถูกก ากับโดยเงื่อนไขทางเศรษฐกิจและสังคมอีกเป็น
จ านวนมาก เช่น สตรีบางคนนั้นยินดีที่จะท างานนอกบ้านวันละ 8 ชั่วโมง และยังต้องท างานบ้านและ
เลี้ยงลูกไปด้วยโดยที่ไม่ได้รู้สึกเลยว่าตนเองถูกเอาเปรียบจากสามี ทั้งนี้ เป็นเพราะสตรีคนดังกล่าว
ได้รับการบ่มเพาะมาในสังคมที่ผู้ชายเป็นใหญ่และสตรีเป็นผู้ที่อยู่ต่ ากว่า ดังนั้น สิ่งที่สตรีคนดังกล่าว
เลือกจึงไม่อาจจะเป็นตัวบ่งชี้ที่น่าเชื่อถือ (Reliable Indicator) ในการก าหนดนโยบายสาธารณะได้ 
(Nussbaum, 2002) 
  4) แนวทางสิทธิมนุษยชน (Human Rights Approach) แนวทางดังกล่าวตอกย้ าความไม่
เท่าเทียมกัน (Inequality) และเรียกร้องสิทธิและความยุติธรรมให้กับคนที่ตกเป็นเบี้ยล่าง หากแต่  
นัสบอห์ม มองว่าแนวทางดังกล่าวยังมีจุดบกพร่องอยู่หลายประการ ได้แก่ (1) ความหมายและ
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ขอบเขตของค าว่า “สิทธิ” (Rights) ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ เช่น สิทธิเป็นสิ่งที่มีอยู่ก่อนเกิด
การเมือง (Prepolitical) หรือเป็นสิ่งที่เกิดจากกฎหมายและสถาบัน สิทธิเป็นสิ่งที่ผูกติดกับปัจเจก
บุคคล (Individual) เท่านั้นใช่หรือไม่ หรือว่ากลุ่ม (Group) ก็สามารถจะมีสิทธิได้ เป็นต้น การน า
ค าศัพท์ที่ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่มาใช้ในค าว่า “สิทธิมนุษยชน” จึงมิได้มีประโยชน์แต่ประการใด มีแต่
จะน ามาซึ่งค าถามที่ยังหาค าตอบไม่ได้อีกเป็นจ านวนมาก (2) ค าว่า “สิทธิ” มีที่มาทางประวัติศาสตร์
ที่เชื่อมโยงกับเสรีภาพทางการเมืองและพลเมือง (Political and Civil Rights) และต่อมายังผูกโยงกับ
เสรีภาพทางเศรษฐกิจและสังคมอีกด้วย ปัญหาส าคัญก็คือ การได้มาซึ่งสิทธิและเสรีภาพดังกล่าว
จะต้องมีเงื่อนไขเบื้องต้นในทางวัตถุ (Material Prerequisites) เสียก่อน เช่น สตรีไม่อาจจะมีส่วน
ร่วมทางการเมืองได้หากไม่ได้รับโอกาสทางการศึกษา เป็นต้น (3) แนวทางสิทธิมนุษยชนมักจะเน้นไป
ที่บทบาทของมนุษย์ในที่สาธารณะ อาทิ พ้ืนที่ทางการเมือง โดยที่ละเลยประเด็นภายในครอบครัว 
เช่น ความรุนแรงในครอบครัว การกระจายทรัพยากรและโอกาสในบรรดาสมาชิกในครอบครัว              
เป็นต้น และ (4) แนวคิดเรื่องสิทธิมักจะเน้นแต่การป้องกันไม่ให้รัฐเข้ามาล่วงละเมิดสิทธิของปัจเจก
บุคคล ดังนั้นจึงละเลยประเด็นในครอบครัว เช่น การได้รับการศึกษาของสมาชิกในครัวเรือน รูปแบบ
การแต่งงาน เป็นต้น (Nussbaum, 2002) 
  จากข้อบกพร่องของแนวทางทั้งหลายที่กล่าวมาข้างต้น นัสบอห์ม จึงได้เสนอแนวคิดเรื่อง
ความสามารถของมนุษย์ โดยเน้นว่าค าถามหลักของแนวคิดดังกล่าวไม่ใช่การถามว่า มนุษย์มี
ความรู้สึกพอใจมากเพียงใด หรือมนุษย์ถือครองทรัพยากรไว้มากเพียงใด หากแต่ต้องถามว่า จริงๆ
แล้ วมนุษย์ สามารถที่ จะท าอะไรและเป็ นอะไรได้บ้ าง (Actually Able to do and to be) 
(Nussbaum, 2002) นัสบอห์ม กล่าวว่าแนวคิดของเธอได้รับอิทธิพลจากงานเขียนของคาร์ล มากซ์ 
(Karl Marx) เรื่อง Economic and Philosophical Manuscripts ซึ่งเน้นว่าโดยแท้จริงแล้วมนุษย์มี
ความสามารถที่จะแสดงออกซึ่งความเป็นมนุษย์ได้อย่างเต็มที่ที่มนุษย์จะท าได้ (To Perform their 
Human Functions in a Fully Human way) หากแต่เงื่อนไขต่างๆไม่ว่าจะเป็นความอดอยาก หรือ
การขาดการศึกษา ล้วนเป็นปัจจัยที่ท าให้มนุษย์จ านวนมากยังคงมีชีวิตเหมือนกับสัตว์ซึ่งมากซ์ ยอมรับ
ไม่ได้และเห็นว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลง นัสบอห์ม ได้เอาแนวความคิดนี้มาสรุปเป็นแนวคิดแกน (Core 
Idea) ของเธอว่า มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นอิสระ มีศักดิ์ศรี และสามารถก าหนดชะตาชีวิตของตนเองได้ 
มากกว่าที่จะเหมือนฝูงสัตว์ที่เป็นฝ่ายถูกกระท าอยู่ร่ าไป (Nussbaum, 2002) 
  ในบทความเรื่อง Human Capabilities, Female Human Beings นัสบอห์ม ได้เสนอว่า
มนุษย์ควรมีความสามารถ พ้ืนฐาน  (Basic Human Functional Capabilities) รวม 10 (+1) 
ประการดังต่อไปนี้ (Nussbaum, 1995) 
  1) สามารถมีชีวิตอยู่รอดจนสิ้นอายุขัยตามปกติ ไม่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรหรือมีชีวิตอยู่
อย่างไร้ค่า 
  2) มีสุขภาพดี ได้รับอาหารอย่างเพียงพอ มีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม มีโอกาสในการหาความสุข
ทางเพศและการสืบทอดเผ่าพันธุ์ มีความสามารถท่ีจะเดินทางไปไหนมาไหนได้ 
  3) สามารถหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดที่ไม่จ าเป็นและไม่เกิดประโยชน์ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะ
เป็นไปได้ และมีประสบการณ์ชีวิตที่น่ารื่นรมย์ 
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  4) สามารถใช้ประสาทสัมผัส จินตนาการ ความคิด และเหตุผลได้โดยตั้งอยู่บนฐานที่ว่า
จะต้องได้รับการศึกษาอย่างเพียงพอ (อย่างน้อยที่สุดคือการอ่านออกเขียนได้ และมีทักษะทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เบื้องต้น) และสามารถใช้จินตนาการและความคิดเพ่ือเลือกสรรสิ่งที่มี
คุณค่าส าหรับตัวเองได้ (เช่น การเลือกนับถือศาสนา การเลือกฟังดนตรี) ซึ่งการที่มนุษย์จะสามารถท า
สิ่งดังกล่าวได้นั้น นอกจากจะต้องได้รับการศึกษาอย่างเพียงพอแล้ว ยังต้องมีกฎหมายประกันสิทธิ  
และเสรีภาพในการแสดงออกท้ังในทางการเมือง ศิลปะ และศาสนารวมอยู่ด้วย 
  5) สามารถมีความผูกพันกับผู้คนและสิ่งของที่อยู่รอบข้าง มีความรักให้กับคนที่รัก         
และห่วงใยเรา มีความอาลัยเมื่อพวกเขาจากไป 
  6) สามารถที่จะรู้ได้ว่าอะไรคือสิ่งที่ดีในชีวิต และสามารถวางแผนให้กับชีวิตตนเองได้ 
รวมทั้งสามารถหางานท านอกบ้าน และมีส่วนร่วมในทางการเมืองได้ 
  7) สามารถที่จะมีชีวิตอยู่เพ่ือผู้อ่ืน มีความเป็นห่วงเป็นใยผู้อ่ืน มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่
หลากหลาย มีความสามารถท่ีจะสร้างมิตรภาพและด ารงความยุติธรรม 
  8) มีความรู้สึกผูกพันกับพืช สัตว์ และโลกแห่งธรรมชาติ 
  9) สามารถที่จะหัวเราะ เล่น และสนุกกับกิจกรรมเพื่อการพักผ่อนได้ 
  10) มีความเป็นตัวของตัวเอง ไม่ถูกครอบง าในการเลือกทางเดินของชีวิต เช่น การแต่งงาน 
การจ้างงาน การแสดงออกทางเพศ เป็นต้น  
  11) สามารถที่จะมีสิทธิในทรัพย์สินส่วนตัว โดยที่รัฐไม่อาจเข้ามาละเมิดโดยพลการได้ 
  นัสบอห์ม ย้ าว่าความสามารถพ้ืนฐานที่กล่าวมานี้ทุกข้อล้วนส าคัญเท่าเทียมกันหมด             
และในการก าหนดนโยบายนั้นรัฐไม่อาจจะเลือกด าเนินการเพ่ือน าไปสู่ข้อใดข้อหนึ่งก่อนได้ หากแต่
จะต้องผลักดันทุกๆ ข้อไปพร้อมกัน การเสริมสร้างความสามารถพ้ืนฐานของมนุษย์นี้ควรจะเป็น
เป้าหมายของนโยบายสาธารณะ และถึงแม้ว่าข้อเสนอเรื่องความสามารถพ้ืนฐานของมนุษย์จะยังมี
จุดอ่อนที่การวัด (Measurement) เนื่องจากเราไม่อาจวัดความสามารถบางอย่างของมนุษย์ออกมาให้
เห็นอย่างชัดเจนได้ หากแต่ นัสบอห์ม เชื่อว่าจุดอ่อนดังกล่าวจะหมดไปในอนาคตเมื่อมีการปรับปรุง
เครื่องมือวัดให้ดียิ่งขึ้น และอย่างน้อยเราก็มาถูกทาง (Working in the Right Place and Looking 
at the Right Thing) มากกว่าแนวทางการศึกษา (Approach) อ่ืนๆ (Nussbaum, 2002) รายงาน
ฉบับนี้จะน าเอาข้อเสนอของ นัสบอห์ม มาเป็นแนวทางในการพิจารณาว่า GNH จะช่วยเสริมสร้าง
ความสามารถพ้ืนฐานของมนุษย์และเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศภูฏานได้มากน้อยเพียงใด 
  แม้ว่าแนวคิดเรื่อง GNH จะได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในฐานะกระบวนทัศน์ใหม่ใน
การพัฒนา หากแต่เมื่อพิจารณาถึงรายละเอียดแล้วจะพบว่า GNH ยังแฝงไว้ด้วยปัญหาซึ่งจะเป็น
อุปสรรคต่อการเสริมสร้างความสามารถพ้ืนฐานของมนุษย์ รวมทั้งต่อการพัฒนาประเทศภูฏานใน
ระยะยาว ปัญหาของ GNH ที่จะน าเสนอประกอบไปด้วย 
  1) การใช้พุทธศาสนาเป็นฐานของ GNH  
  2) การอธิบายลักษณะของความสุขตามแบบ GNH  
  3) การอ้างอิงความน่าเชื่อถือของ GNH ผ่านสถาบันพระมหากษัตริย์  
  4) ความขัดแย้งระหว่าง GNH กับเศรษฐกิจแบบตลาด 



49 
 
  การใช้พุทธศาสนาเป็นฐานของ GNH พุทธศาสนามีอิทธิพลต่อชีวิตของชาวภูฏานมาเป็น
เวลาหลายร้อยปีแล้ว จึงไม่น่าแปลกใจที่พุทธศาสนาจะส่งอิทธิพลต่อการอธิบายค าว่า “ความสุข” ใน
แนวคิด GNH บทความเรื่อง ลักษณะและระดับของความสุขในบริบทของสังคมภูฏาน ของกรรมะ 
กาเลย์ (2550) ได้ชี้ให้เห็นชัดว่าพุทธศาสนามีบทบาทอย่างส าคัญในการหล่อหลอมชีวทัศน์และการ
รับรู้ถึงความสุขของสังคม โดยพุทธศาสนาเน้นไปที่การปฏิบัติเพ่ือประโยชน์สุขของส่วนรวม ให้มี
เมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย ศาสนาพุทธมีความน่าเลื่อมใสมากกว่าศาสนาอ่ืนๆ ในแง่ของความเป็น 
อเทวนิยม (Atheism) ซึ่งยกย่องในความสามารถของมนุษย์ หากแต่การน าเอาแนวคิดทางพุทธ
ศาสนามาใช้ในการด าเนินนโยบายสาธารณะ (Public Policy) จะมีข้อเสียดังต่อไปนี้ 
  ประการแรก ศาสนาเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนตัว บุคคลอาจจะเลือกนับถือศาสนาใดก็ได้ 
หรือไม่นับถือศาสนาใดเลยก็ได้ (ดังเช่นผู้คนจ านวนมากในประเทศสังคมนิยมในปัจจุบัน) มาตรา 7-4         
ของร่างรัฐธรรมนูญภูฏาน ซึ่งก าลังจะประกาศใช้ในอนาคตอันใกล้นี้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า “พลเมือง
ภูฏานมีเสรีภาพในทางความคิด ความรู้สึก และศาสนา การบังคับหรือชักน าให้ผู้คนมีความเชื่ออย่าง
ใดอย่างหนึ่งนั้นเป็นสิ่งที่จะกระท าไม่ได้” ดังนั้นการน าเอาพุทธศาสนามาเป็นฐานของแนวคิด GNH 
จึงเท่ากับเป็นการน าเอาความเชื่อที่ควรจะเป็นส่วนบุคคลมาท าให้เป็นนโยบายสาธารณะและใช้กับทุก
คนที่เป็นพลเมืองของประเทศ และท าให้เกิดค าถามว่าจริงๆ แล้วชาวภูฏาน มีเสรีภาพในการนับถือ
ศาสนาหรือไม่ รัฐบาลภูฏานจะจัดการความขัดแย้งระหว่าง GNH กับรัฐธรรมนูญในอนาคตอย่างไร 
นัสบอห์ม ได้เน้นว่าเสรีภาพในการนับถือศาสนามีความส าคัญอย่างมากต่อความสามารถในการใช้
ความคิดและเหตุผลของมนุษย์ ดังนั้น ถ้ารัฐบาลภูฏานไม่อาจจะคลายปมดังกล่าวได้ ภูฏานก็จะพบกับ
อุปสรรคในการพัฒนาความสามารถพ้ืนฐานของมนุษย์ 
  ประการที่สอง แม้ว่าประชากรของภูฏานส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาพุทธ แต่ก็ยังมีชาว
ภูฏานเชื้อสายเนปาลที่นับถือศาสนาฮินดูอยู่อีกกว่า 25 % หรือ 1 ใน 4 ของประชากรทั้งประเทศ 
ส่วนด้านชาติพันธุ์ ประชากรภูฏานประกอบไปด้วยชาวภูฏาน 50 % ชาวเนปาล 35 % และชนชาติอ่ืนๆ 
15 %  แม้ว่าร่างรัฐธรรมนูญภูฐานมาตรา 7-15 จะระบุว่า “ประชาชนทุกคนมีความเสมอภาคกันทาง
กฎหมาย และได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน โดยจะไม่มีการเลือกปฏิบัติโดยใช้
เชื้อชาติ เพศ ศาสนา การเมือง และสถานะอ่ืนๆมาเป็นเกณฑ์” (Draft of Tsa Thrim Chhenmo as 
on 1st August, 2007) แต่การที่ในทางปฏิบัติแล้วรัฐบาลภูฏานน าเอา GNH ซึ่งมีฐานมาจากพุทธ
ศาสนาขึ้นมาเป็นอุดมการณ์ของชาติ จึงเป็นการละเลยสภาพสังคมของภูฏานที่มีความหลากหลายทาง
เชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม นับแต่ทศวรรษ 1980 เป็นต้นมา รัฐบาลภูฏานได้ด าเนินการหลาย
อย่างที่มุ่งจะกลืนวัฒนธรรมของชนกลุ่มน้อยและแทนที่ด้วยวัฒนธรรมดรุกปา (Drukpa) ของภูฏาน 
ด้วยเหตุนี้ใน ค.ศ. 1990 จึงเกิดการลุกฮือของชนกลุ่มน้อยเพ่ือต่อต้านรัฐบาล และได้มีชาวภูฏานเชื้อ
สายเนปาลกว่า 100,000 คนอพยพไปยังค่ายผู้ลี้ภัยจ านวน 7 แห่งขององค์การข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัย 
แห่งสหประชาชาติ (UN High Commissioner for Refugees - UNHCR) ซึ่งตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกของ
เนปาล ซึ่งยังคงเป็นปัญหามาจนปัจจุบัน โดยใน ค.ศ. 2005 สมเด็จพระราชาธิบดี แห่งภูฏานได้มี  
พระราชด ารัสระหว่างเสด็จฯเยือนอินเดียว่า ผู้ลี้ภัยเหล่านี้ส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นพลเมืองภูฏานมาก่อน 
และรัฐบาลภูฏานก็ไม่มีพันธะ (Obligation) ที่จะต้องรับตัวคนเหล่านี้กลับประเทศ พระราชด ารัส
ดังกล่าวขัดกับความจริงในเชิงประจักษ์ที่มีการพิสูจน์แล้วว่าผู้อพยพในค่ายผู้ลี้ภัยกว่า 75 % เป็น
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พลเมืองภูฏาน (Hutt, 2006) ท่าทีของสมเด็จพระราชาธิบดี สะท้อนให้เห็นว่า ภูฏานต้องการให้
ประเทศของตนมีวัฒนธรรมที่เป็นแบบเดียวกันคือ วัฒนธรรมดรุกปาและพุทธศาสนา สอดคล้องกับที่
กรรมะ อุระ อธิบายไว้ว่า GNH นั้นเป็นไปเพ่ือ “สร้างเอกภาพพฤติกรรมในหมู่ชาวภูฏาน” (กรรมะ อุระ, 
2550) จะเห็นได้ว่า การน า GNH มาเป็นนโยบายสาธารณะ จึงเป็นการครอบง าทางความคิดชนิดหนึ่ง
ซึ่งไม่ส่งผลดีต่อการเสริมสร้างความสามารถพ้ืนฐานของมนุษย์ อีกทั้งยังน ามาซึ่งปัญหาการบูรณาการ
แห่งชาติ (national integration) อีกด้วย วลาดิมีร์สเตห์ลิก ได้เตือนว่าการที่ภูฏานแบ่งแยกทาง
การเมืองตามเส้นแบ่งชนเผ่าและศาสนา ถือเป็นการลดทางเลือกของผู้คนในสังคมอย่างชัดเจน              
และนับเป็น “อันตรายหมายเลขหนึ่งของ GNH” (สเตห์ลิก, 2547)  
  การที่ GNH มีรากฐานทางความคิดมาจากพุทธศาสนา ท าให้การอธิบายความหมายของค า
ว่า “ความสุข” เป็นไปตามแนวทางของพุทธศาสนาโดยโยงไปถึงเรื่องของ “กรรม” ดังที่ กรรมะ 
กาเลย์ ได้เขียนไว้ว่า “ความสุขหรือความทุกข์ในชีวิตของคนเรา ไม่ว่ามากหรือน้อย หรือเกิดใน
ลักษณะใด เป็นผลกรรมของแต่ละคน (ทั้งกรรมดีและกรรมชั่วที่ได้สั่งสม) และกรรมนี้จะส่งผลไปถึง
ชาติหน้า” (กรรมะ กาเลย์ 2550, 42) ดังนั้น “เมื่อเกิดมาในวัฏสังสารนี้แล้ว ก็ต้องทนทุกข์ ยอมรับสิ่ง
ดีและร้ายซึ่งเป็นผลจากการกระท าในชาติก่อนๆ ชาวพุทธจึงมีแนวโน้มยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นและเป็นไป 
ไม่ต าหนิคนอ่ืนว่าเป็นต้นเหตุของโชคร้ายและเคราะห์กรรมของตน” (กรรมะ กาเลย์, 2550) ด้วยเหตุ
นี้ “แม้ว่าสิ่งอ านวยความสะดวกในการพัฒนา เช่น ไฟฟ้า น้ าประปา ฯลฯ ยังมีไม่ทั่วถึงในเขตชนบท
ของภูฏาน แต่ประชาชนก็มีความสุข” (กรรมะ กาเลย์, 2550) 
  แม้ว่าในทางพุทธศาสนาจะสามารถพิสูจน์ให้เห็นกฎแห่งกรรมได้ หากแต่การน าความเชื่อ
ดังกล่าวมาอธิบายความสุขของประชาชนนั้นเป็นสิ่งที่มีผลเสียไม่น้อย เพราะถ้าใช้กฎแห่งกรรมเป็น
เครื่องมือในการอธิบายแล้ว รัฐบาลภูฏานก็สามารถอ้างได้ว่าปัญหาต่างๆที่ประชาชนชาวภูฏานต้อง
ประสบนั้นล้วนแต่เกิดจาก “กรรมเก่า” ที่ประชาชนทั้งหลายได้ก่อไว้ในชาติที่แล้ว หาใช่เป็นผลมาจาก
ความบกพร่องในการบริหารงานของรัฐบาลไม่ ดังนั้นทางเลือกท่ีประชาชนมีอยู่ก็คือ การยอมรับและมี
ความสุขที่จะต้องรับผลกรรมเหล่านั้น แดเนียล เอ็ม. เฮาสแมน (Daniel M. Hausman) และไมเคิล 
เอส.แม็กเฟอร์สัน (Michael S. McPherson) ได้ตั้งข้อสังเกตไว้ว่าความพอใจในรายการ   ที่เลือก 
(Preference Satisfaction) ของบุคคลอาจถูกก าหนดโดยโครงสร้างสถาบัน (institutions) และการ
เลือกดังกล่าวอาจไม่ได้น าไปสู่ความกินดีอยู่ดี (Well-Being) ของบุคคลดังกล่าวเลยก็ได้ (Hausman & 
McPherson, 2006) ดังนั้น ถ้าประชาชนชาวภูฏานถูกก าหนดโดยโครงสร้างสถาบันที่ได้รับอิทธิพล
อย่างสูงจากพุทธศาสนา พวกเขาก็คงจะต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาวะที่เป็นอยู่และยอมรับว่านั่นคือ
ความสุขในชีวิตเท่าที่ตนเองจะมีได้ การยอมรับสภาพดังกล่าวขัดแย้งกับแนวคิดเรื่องความสามารถ
พ้ืนฐานของมนุษย์ โดยเฉพาะความสามารถในการใช้ความคิดและเหตุผลที่เป็นตัวของตัวเอง 
ขณะเดียวกันรัฐก็ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความผิดพลาดใดๆ เพราะทุกอย่างสามารถอธิบายได้ว่าเป็น
เรื่องของ “กรรม” ขณะที่ วลาดิมีร์สเตห์ลิก ได้เสนอแนวคิดที่ต่างออกไปว่า สิ่งที่ควรจะเป็นเงื่อนไข
แรกส าหรับความสุขของสังคม ภูฏานก็คือ การกระจายโอกาส (Opportunity) อย่างเท่าเทียม โดย
ต้องลดช่องว่างทางเศรษฐกิจระหว่างชนชั้นปกครองกับประชาชนทั่วไป ดังที่เขาได้อธิบายไว้อย่าง
น่าสนใจว่า “หากสังคมกระจายโอกาสไปยังประชากรกลุ่มต่างๆ ที่เป็นสมาชิกของสังคมได้อย่าง
เหมาะสมเป็นธรรม ก็อาจช่วยสนับสนุนให้สังคมบรรลุความสุขได้ หมายถึงว่าสังคมอาจเสนอเงื่อนไข
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ของความสุข โดยการก าหนดโครงสร้างของสังคมที่เหมาะสม แต่คงท าอะไรไม่ได้มากไปกว่านั้น สังคม
อาจจัดหาหนทางเพ่ือไปถึงความสุข แต่ไม่สามารถ (และไม่ควร) ก าหนดความสุขเสียเอง สังคมหรือถ้า
จะพูดให้ตรงกว่านั้นคือระบบการปกครองของสังคมอาจจะรับภาระมากเกินไปที่ต้องตัดสินใจว่า
ความสุขคืออะไร และจะท าให้ประชากรของตนรับภาระมากเกินไปด้วยการตัดสินแทนพวกเขาว่าพวก
เขามีความสุขขนาดไหน”(สเตห์ลิก, 2547) 
  จะเห็นได้ว่า สเตห์ลิก ต้องการให้รัฐท าหน้าที่วางโครงสร้างที่จะน าไปสู่ความสุขของ
ประชาชน มากกว่าที่จะก าหนดความสุขให้กับประชาชนเสียเอง และชนชั้นปกครองก็ไม่ควรผูกขาด
ความได้เปรียบในเชิงโครงสร้างไว้เพียงฝ่ายเดียว อย่างไรก็ตามเขาตั้งข้อสังเกตว่าจากบทเรียนทาง
ประวัติศาสตร์ ชนชั้นปกครองมักจะไม่ยอมสูญเสียความได้เปรียบของตนเองไปง่ายๆ ดั งนั้นเส้นแบ่ง
ระหว่างชนชั้นน ากับคนจนจึงเป็น “อันตรายหมายเลขสองของ GNH” (สเตห์ลิก, 2547) 
  GNH เป็นแนวพระราชด าริของสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี ซิงเย วังชุก ผู้เป็นพระราชบิดา
ของสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์นัมเกล วังชุก (Jigme KheserNamgyal Wangchuck) รัชกาล
ปัจจุบัน การที่สถาบันพระมหากษัตริย์ของภูฏาน มีความเชื่อมโยงกับพุทธศาสนาได้ท าให้ผู้ที่ด ารง
ต าแหน่งสมเด็จพระราชาธิบดี มีสถานะอันสูงส่งและศักดิ์สิทธิ์ ดังค าบรรยายของกรรมะ กาเลย์ ที่ว่า 
“ภูฏานยังเป็นประเทศท่ีได้รับพร เป็นดินแดนแห่งความสงบสุข...... ประชาชนเคารพยกย่องพระราชา
ว่าทรงเป็นพระโพธิสัตว์ ผู้ทรงจุติมาคุ้มครองป้องกันประชาชน และเพ่ือท านุบ ารุงและเผยแผ่พระ
ธรรม ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธาอย่างหนักแน่นว่า พระราชา ประเทศชาติ และประชาชน มีชะตาที่
สัมพันธ์กัน ......” 
  ประชาชนศรัทธาพระปรีชาญาณ และการเห็นการณ์ไกลของสมเด็จพระราชาธิบดี อย่าง
มากที่สุด ซึ่งเห็นได้จากภาษิตของชาวภูฏานที่ว่า “พระบรมราชโองการมีค่ากว่าทองค า หนักกว่า
ภูเขา” จากประสบการณ์และการสังเกตเราพบว่า พระบรมราชโองการและพระราชบัญญัติได้รับการ
ปฏิบัติในสังคมทุกระดับ ระหว่างงานเฉลิมฉลองวันชาติ เราจะได้ยินว่า ประชาชนจากทุกภูมิภาคของ
ภูฏานเดินเท้าสองวันสามวัน เพ่ือจะได้มาเข้าเฝ้าพระราชาธิบดี ชาวภูฏาน เชื่อว่าพระราชาธิบดีซึ่ง
เป็นภาวะส าแดงแห่งพระโพธิสัตว์นั้นเป็นผู้ทรงความรู้อย่างไม่อาจประมาณ ทรงคุณธรรมทั้งภายนอก
ภายในแม้ในที่ลับ” (กรรมะ กาเลย์, 2550) 
  เมื่อต าแหน่งพระราชาธิบดี มีความศักดิ์สิทธิ์เช่นนี้ แนวคิด GNH ที่มาจากพระองค์จึงได้รับ
การยกย่องไปด้วย กรรมะ อุระ เน้นย้ าว่าต้องส่งเสริมการวิจัย วิเคราะห์ และเผยแพร่ GNH ในระดับ
นานาชาติ นอกจากนี้ยังต้องบรรจุ GNH เข้าไว้ในหลักสูตรการศึกษาของภูฏานด้วย เพ่ือให้พลเมือง
ภูฏาน “เพียบพร้อมไปด้วยคุณสมบัติของจีเอ็นเอช” และถ้าเกิดความขัดแย้งทางแนวคิดระหว่าง 
GNH กับแนวคิดอ่ืนๆ ที่มาจากภายนอก แนวคิดอ่ืนๆ เหล่านั้นจะต้องปรับตัวเข้าหา GNH ให้ได้             
(กรรมะ อุระ, 2550) 
  การเปรียบเทียบว่าพระมหากษัตริย์เป็นพระโพธิสัตว์ ท าให้ไม่มีการวิพากษ์วิจารณ์แนวคิด 
GNH ในสังคมภูฏาน เพราะในทางพุทธศาสนา ถือว่าพระโพธิสัตว์คือผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าใน
ภายภาคหน้า และเป็นผู้ที่น า “ความจริงสูงสุด” มาสั่งสอนแก่มวลมนุษย์ GNH จึงเปรียบเสมือนค า
สอนอันศักดิ์สิทธิ์ ที่มนุษย์จะต้องปฏิบัติตามโดยไม่ตั้งค าถาม การอ้างอิงคุณค่าของ GNH ผ่านสถานะ
อันศักดิ์สิทธิ์ของพระราชาธิบดี ไม่ส่งผลดีประการใดต่อการเสริมสร้างความสามารถพ้ืนฐานของมนุษย์ 
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โดยเฉพาะในเรื่องที่เก่ียวกับเสรีภาพในการนับถือศาสนา และการใช้ความคิดและเหตุผลเพ่ือเลือกสรร
สิ่งที่มีคุณค่าส าหรับตัวเอง เพราะพระมหากษัตริย์ได้มอบ GNH เป็นค าตอบส าเร็จรูปให้กับประชาชน
ไปเรียบร้อยแล้วสถานะอันศักดิ์สิทธิ์ของพระมหากษัตริย์  ท าให้แม้ว่าภูฏานจะค่อยๆ เปลี่ยนแปลง
รูปแบบการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นประชาธิปไตยแล้วก็ตาม แต่ประชาธิปไตย
ดังกล่าวก็ยังมีพระมหากษัตริย์เป็นผู้ชี้น าความคิดอยู่ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกใน
ประวัติศาสตร์ภูฏานเมื่อเดือนมีนาคม ค.ศ. 2008 ที่ผ่านมามีพรรคการเมืองลงแข่งขันรวมสองพรรค 
ได้แก่ พรรคประชาธิปไตยประชาชน (People’s Democratic Party – PDP) น าโดย ซันเก เงดุบ 
(Sangay Ngedup) ผู้เคยด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีและเป็นพระมาตุลาของสมเด็จพระราชาธิบดี
องค์ปัจจุบัน และพรรคสหภูฐาน (Bhutan United Party หรือ Druk Phuensum Tshogpa – DPT) 
น าโดยจิกมี ธินเลย์ (Jigme Thinley) อดีตนายกรัฐมนตรีที่มาจากการแต่งตั้งของพระมหากษัตริย์ 
การที่ผู้น าพรรคทั้งสองมีความใกล้ชิดกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ท าให้ทั้งสองพรรคต่างเชิดชู GNH 
อย่างชัดเจน และคณะกรรมการการเลือกตั้งของภูฏานก็ได้ออกระเบียบว่าในการหาเสียงเลือกตั้ง ห้าม
มิให้มีการโต้วาที (Debate) ในเชิงวิพากษ์วิจารณ์พระมหากษัตริย์โดยเด็ดขาด เท่ากับว่ารัฐไม่ได้ให้
หลักประกันเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองอย่างเต็มที่ เมื่อไร้ซึ่งเสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็นแล้ว ชาวภูฏานก็ไม่อาจแสดงความสามารถในการใช้จินตนาการและความคิดเพ่ือ
เลือกสรรสิ่งที่ดีท่ีสุดให้กับตนเองได้ 
  การที่ภูฏานเลือกที่จะมีปฏิสัมพันธ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจกับโลกภายนอกควบคู่ไปกับ
ความพยายามในการธ ารงรักษาวัฒนธรรมของตนผ่านแนวคิด GNH ได้น าไปสู่ความขัดแย้งทาง
แนวคิดหลายประการ วลาดิมีร์สเตห์ลิก ได้อธิบายว่า ในระบบเศรษฐกิจแบบตลาด (Market Economy) 
จะมีการแข่งขันซึ่งต้องมีผู้แพ้และผู้ชนะเป็นธรรมดา ถ้าภูฏานยอมให้เศรษฐกิจแบบตลาดด าเนินควบคู่
ไปกับ GNH แล้ว GNH จะให้นิยามถึง “ความสุข” ของผู้แพ้ในตลาดได้อย่างไร (สเตห์ลิก, 2547) 
ขณะที่สเตฟาน พริสเนอร์ อธิบายว่าการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจของภูฏานท าให้ภาคเอกชนเติบโตขึ้น 
ซึ่งภาคเอกชนดังกล่าวต้องการให้รัฐปรับเปลี่ยนบทบาทใหม่จากการเป็นรัฐแบบพ่อปกครองลูก 
(paternalistic) มาเป็นผู้ก ากับดูแลโดยมีกรอบของกฎหมายที่โปร่งใสหนุนหลัง รวมทั้งยังต้องการ
ปรับทัศนคติของประชาชนในด้านการออม การบริโภค การท างาน เวลา และผลก าไรจากค่านิยม
แบบเดิมมายึดถือกฎเกณฑ์ของตลาด ขณะที่ภาครัฐก็ยังคงต้องการรักษาพ้ืนที่ของตนเองเอาไว้โดย
ผ่านอุดมการณ์ GNH ความขัดแย้งในเชิงค่านิยม (Values) จึงปรากฏขึ้น (พริสเนอร์, 2547) 
  การเติบโตของภาคเอกชนยังก่อให้เกิดความต้องการแรงงานที่มีทักษะสูงซึ่งภูฏานไม่อาจจะ
ผลิตได้ทันต่อความต้องการของตลาด บทความของบ๊อบ เฟรม (Bob Frame) เมื่อ ค.ศ. 2005 ให้
ข้อมูลว่ามีชาวอินเดียเดินทางเข้ามาท างานในภาคเอกชนของภูฐานกว่า 50,000 คน หรือคิดเป็น 48 % 
ของต าแหน่งงานภาคเอกชนทั้งหมดในภูฏาน (Frame, 2005) การน าเข้าแรงงานต่างชาติเป็นจ านวน
มากย่อมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในระยะยาว คุณค่าของ GNH ซึ่งมาจากวัฒนธรรม
ดรุกปาของภูฏานอาจตกต่ าลงไปในสายตาของคนรุ่นต่อๆ ไปที่มีความเป็นพหุวัฒนธรรมมากขึ้น 
นอกจากนี้การที่บุคลากรรุ่นใหม่ของภูฏานจ านวนมากได้รับการศึกษาอบรมจากต่างประเทศก็อาจท า
ให้ในระยะยาวแล้ว คนรุ่นใหม่เหล่านี้อาจถูกกลืนโดยวัฒนธรรมตะวันตกและตัดขาดไปจากระบบ
ค่านิยมและวัฒนธรรมเดิมได้ ดังที ่วิทยากร เชียงกูล ได้ให้ความเห็นไว้หลังจากเดินทางไปเยือนภูฏาน
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ว่า  “นโยบายการพัฒนาประเทศท่ีเน้นการเพ่ิมความสุขประชาชาติยังเป็นแนวคิดเชิงอุดมคติจากผู้น า
ชนชั้นสูงกลุ่มที่มีรากฐานทางวัฒนธรรมเดิม บวกกับแนวคิดเชิงก้าวหน้าเรื่องการพัฒนาแบบยั่งยืน    
แม้พวกเขาจะแต่งกายพื้นเมืองชุดทางการที่รัฐบาลสนับสนุน แต่พวกเขาได้รับการศึกษาแบบตะวันตก 
เริ่มติดวัฒนธรรมบริโภคนิยม และสนใจการพัฒนาประเทศแบบทุนนิยมอุตสาหกรรม ขณะที่ผู้น า
ระดับสูงส่วนใหญ่อาจจะพูดสนับสนุนนโยบายการพัฒนาเพ่ือความสุข ซึ่งคู่ขนานไปกับเศรษฐกิจ
วัฒนธรรมแบบพ่ึงตนเอง พออยู่พอกิน แต่ในทางปฏิบัติคือพวกเขาบินมาหาหมอ มาซื้อของ และส่ง
ลูกหลานมาเรียนที่ไทยและประเทศอ่ืนๆ ที่พวกเขาเห็นว่าเติบโตทางวัตถุมากกว่า เวลานี้ภูฏาน ก าลัง
เริ่มเปิดรับนักท่องเที่ยว เปิดรับการลงทุนและการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งขยายธุรกิจเสรีเพ่ิมขึ้ น 
ท าให้ลัทธิบริโภคนิยมขยายตัวตามมาแนวโน้มการพัฒนาตามกระแสทุนนิยมโลกเช่นนี้ แม้ว่าจะ        
ก้าวช้ากว่าไทยและประเทศอ่ืน แต่ก็ขัดแย้งกับการพัฒนาแบบเน้นความสุขประชาชาติ” (วิทยากร 
เชียงกูล, 2549) 
  รัฐบาลภูฏานเอง ก็ได้แสดงออกถึงความกังวลว่า ภูฏานก าลังจะสูญเสียวัฒนธรรมดั้งเดิมไป
เมื่อต้องปฏิสัมพันธ์กับโลกภายนอก การที่สมบัติที่มีค่าทางศาสนาของภูฏานถูกขโมยไปจากสถานที่
ส าคัญต่างๆ ครั้งแล้วครั้งเล่า ในระยะหลังนี้ได้ท าให้ภาครัฐ มาตระหนักในเรื่องของการธ ารงรักษา
วัฒนธรรมมากขึ้น โดยใน ค.ศ. 2000 สมัชชาแห่งชาติของภูฏาน ได้มีมติให้จัดการรณรงค์ทาง
วัฒนธรรมข้ึน ไม่ว่าจะเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงจรรยามารยาท (Code of Etiquette) 
การแต่งกายในชุดประจ าชาติ การใช้ภาษาประจ าชาติ (Mathou, 2001) และในเดือนมิถุนายนของปี
ถัดมา ภูฏานได้เป็นเจ้าภาพการประชุมองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (World Fellowship of 
Buddhists - WFB) ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่มีการจัดประชุมดังกล่าวนอกประเทศไทยซึ่งเป็นที่ตั้ง
ส านักงานใหญ่ขององค์การดังกล่าว (Mathou, 2002) 
  จะเห็นได้ว่า ภูฏานมีความขัดแย้งที่รออยู่เบื้องหน้าเป็นจ านวนมาก ไม่ว่าจะเป็นความ
ขัดแย้งระหว่างค่านิยมของ GNH กับค่านิยมของเศรษฐกิจแบบตลาด ความขัดแย้งระหว่างคนรุ่นเดิม
ที่ต้องการรักษาวัฒนธรรมของตนเอาไว้กับคนรุ่นใหม่ที่ได้รับอิทธิพลจากตะวันตก ความขัดแย้ง
ระหว่างแนวทางของภาครัฐและแนวทางของภาคเอกชน รวมทั้งความขัดแย้งระหว่าง GNH กับ
ค่านิยมอ่ืนๆ ที่มาพร้อมกับแรงงานต่างชาติ ความขัดแย้งทั้งหมดนี้ จ าเป็นต้องอาศัยกระบวนการทาง
ประชาธิปไตยในการแก้ปัญหา เพราะหลักส าคัญประการหนึ่งของประชาธิปไตยก็คือ การประกันสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง ซึ่งนัสบอห์ม ถือว่าการแสดงความ
คิดเห็นดังกล่าวเป็นเงื่อนไขเบื้องต้น (Prerequisite) ที่จะเอ้ืออ านวยให้มนุษย์สามารถที่จะคิดและใช้
เหตุผลอย่างปราศจากการครอบง าได้ ดังนั้น ความท้าทายที่ส าคัญของภูฏาน ก็คือ การปรับปรุง
สถาบันทางการเมืองให้เป็นไปตามหลักการประชาธิปไตยอย่างแท้จริง และถ้าภูฏานยังคงยึดมั่นใน 
GNH อยู่โดยไม่เปิดให้มีการวิพากษ์วิจารณ์กันได้ การพัฒนาประชาธิปไตยโดยสันติคงไม่อาจเกิดขึ้นใน
ภูฏาน 
  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2550) ได้สรุปว่าตั้งแต่
ทศวรรษ 1960 องค์กรระหว่างประเทศต่างๆ ได้ให้ความสนใจพัฒนาตัวชี้วัดทางสังคม หรือดัชนีใหม่ๆ 
ที่จะมาอธิบายผลของการพัฒนาแทน GDP และรายได้ต่อหัวประชากร โดยเริ่มจากการวัด และ
รายงานเครื่องชี้ภาวะสังคม โดยเน้นถึงความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชากร ระดับการศึกษา สุขภาพ 
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การจ้างงาน ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งต่อมาได้พัฒนาเป็นแนวคิดการวัดคุณภาพชีวิต หรือความเป็นอยู่ที่ดี 
(Well-Being) การพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ รวมทั้งการพัฒนาเฉพาะด้านเช่นบทบาท
ของสตรี เด็กเยาวชนและผู้ด้อยโอกาส ตลอดจนการพัฒนาที่ยั่งยืน และดัชนีความสุข โดยได้มีการ
พัฒนาดัชนีที่ใช้ในปัจจุบัน คือ  
  1) ดัชนีชี้วัดการพัฒนาคน (Human Development Index: HDI) พัฒนาโดยส านักงาน
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) มีแนวคิดการพัฒนาคน ใน 3 มิติ ทั้งในด้านสุขภาพ
การศึกษา และเศรษฐกิจ ทั้งนี้ก็เพ่ือขยายแนวคิดการพัฒนาประเทศ โดยไม่ให้มุ่งเน้นที่รายได้เพียง
ด้านเดียว มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้วัดการพัฒนาคนในประเทศต่างๆ และเปรียบเทียบระดับการพัฒนา 
ในแต่ละประเทศ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ การมีชีวิตที่ยืนยาวและมีสุขภาพดี การศึกษา           
และรายได้ โดยตัวชี้วัดประกอบด้วย อายุขัยเฉลี่ย อัตราการรู้หนังสือ อัตราส่วนการเข้าเรียนในระดับ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และการศึกษาต่อเนื่อง และรายได้ต่อหัวของประชากร 
  2) ดัชนีการพัฒนาหญิง-ชาย (Gender-related Development Index: GDI) พัฒนาโดย
ส านักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ใช้วัดการพัฒนาคน โดยใช้องค์ประกอบ
เดียวกับ HDI แต่เพ่ิมความไม่เทียมในเรื่องความส าเร็จระหว่างเพศชายและหญิง โดยที่ถ้าค่า GDI
เท่ากับ HDI หมายถึงมีความเท่าเทียมกันทั้งสองเพศ โดย GDI จะระบุตัวชี้วัดที่บอกถึงความแตกต่าง
ในความสามารถพ้ืนฐานระหว่างเพศชายและหญิง ประกอบด้วยองค์ประกอบ การมีชีวิตที่ยืนยาวและ
มีสุขภาพดี การศึกษา และรายได้ 
  3) ดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิต พัฒนาโดย UNESCAP เป็นการมองคุณภาพชีวิตในฐานะที่เป็น
ภาพรวมขององค์ประกอบต่างๆ ที่มีปฏิสัมพันธ์กัน ซึ่งแต่ละบุคคลจะมีระดับที่แตกต่างกันออกไป โดย
เป็นระดับของการมีชีวิตที่เป็นผลรวมจากองค์ประกอบคุณภาพชีวิต 7 ด้าน คือ สุขภาพการใช้
สติปัญญา ชีวิตการท างาน ชีวิตครอบครัว ชุมชน สภาพแวดล้อม และวัฒนธรรม 
  4) ดัชนีชี้วัดระดับการพัฒนาที่ยั่งยืน พัฒนาโดย United Nations Commission on 
Sustainable Development (UNCSD) มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประเทศสมาชิกใช้เป็นกรอบในการวัด
ความก้าวหน้าการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ ในการคัดเลือกดัชนีชี้วัดระดับการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้ยึด
หลัก Pressure-State-Response Framework (PSR) ประกอบด้วย ดัชนีชี้วัด 134 ตัวชี้วัดและ
จัดแบ่งออกเป็น 4 หมวด ได้แก่ หมวดสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสถาบัน/องค์กร นอกจากนี้
ยังแบ่งลักษณะของดัชนีออกเป็น 3 ประเภท ที่สอดคล้องกับหลัก PSR คือ ดัชนีประเภทพลัง
ขับเคลื่อน (Driven force indicators) ดัชนีประเภทแสดงสถานภาพ (State indicators) และดัชนี
ประเภทตอบสนอง (Response indicators) ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ การพัฒนาด้านสังคม
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาสถาบัน/องค์กร 
  5) ดัชนีอยู่ดีมีสุขของเด็ก และเยาวชน (Child and Youth Well-being Index: CWI) 
พัฒนาโดย Foundation for Child Development มาจากแนวคิดที่ต้องการศึกษาคุณภาพชีวิต 
หรือความอยู่ดีมีสุข ของเด็กและวัยรุ่นชาวอเมริกัน ดัชนีอยู่ดีมีสุขของเด็กและเยาวชน มีวัตถุประสงค์
เพ่ือวัดผลการพัฒนาเด็กและเยาวชนในประเทศอเมริกา ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบความอยู่ดีมีสุข
ทางเศรษฐกิจของครอบครัว สุขภาพ ความปลอดภัย/พฤติกรรม การเข้าศึกษา ความเชื่อมโยงใน
ชุมชน ความสัมพันธ์ทางสังคม ความสุขทางอารมณ์ 
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  6) เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals: MDG)           
ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ ผู้น าประเทศต่างๆ ทั่วโลก 189 ประเทศรวมทั้งไทยได้ตกลงร่วมกันที่จะลดช่องว่าง
ของการพัฒนา และมุ่งส่งเสริมการพัฒนาคนภายในปี พ.ศ. 2533 – 2558 ประกอบด้วยเป้าหมาย
หลัก 8 ข้อ ได้แก่ ขจัดความยากจนและความหิวโหย ให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาระดับประถมศึกษา 
ส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศและส่งเสริมบทบาทสตรี ลดอัตราการตายของเด็กพัฒนาสุขภาพ
ของสตรีมีครรภ์ ต่อสู้กับโรคเอดส์ มาลาเรีย และโรคส าคัญอ่ืนๆ รักษาและจัดการสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืนและส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในประชาคมโลก 
  7) ดัชนีโลกแห่งความสุข (Happy Planet Index: HPI) พัฒนาโดย New Economics 
Foundation เป็นวิธีการวัดแบบใหม่ โดยพิจารณาจากผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และประสิทธิภาพ
การจัดสรรทรัพยากร กับความอยู่ดีมีสุขของมนุษย์ ทั้งนี้ ประเทศที่ได้ค่า HPI สูงไม่ได้หมายความว่า
จะเป็นประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก แต่จะหมายความถึง ความสามารถในการจัดสรรทรัพยากรให้
เกิดประสิทธิภาพต่อความอยู่ดีมีสุขของมนุษย์ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ ความยืนยาว        
ของชีวิต ความพอใจในชีวิต และความต้องการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติ 
  สรุปได้ว่า แม้ว่า GNH จะได้รับการยกย่องว่าเป็นกระบวนทัศน์ใหม่ที่ท้าทายแนวทางการ
พัฒนากระแสหลัก หากแต่เมื่อพิจารณาในเนื้อหาสาระแล้วจะพบว่าแนวคิดดังกล่าวยังคงมีปัญหาซ่อน
อยู่หลายประการ การที่ GNH มีต้นก าเนิดมาจากความพยายามของทางการภูฏานที่จะธ ารงรักษา
สังคมและวัฒนธรรมดั้งเดิมของตนเอาไว้ภายใต้กระแสเศรษฐกิจโลกทุนนิยมท าให้ GNH มีแนวโน้ม
ของความเป็นอนุรักษ์นิยมสูง นอกจากนี้การที่  GNH เชื่อมโยงกับความศักดิ์สิทธิ์ของสถาบัน
พระมหากษัตริย์และพุทธศาสนาท าให้แนวคิดดังกล่าวมีความเป็นอุดมคติและยากที่จะปรับตัวให้เข้า
กับสภาพความเป็นจริงของสังคมภูฏาน ขณะเดียวกันโครงสร้างทางสถาบันของภูฏาน ก็ยังมิได้เอ้ือต่อ
การเสริมสร้างความสามารถขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์ ด้วยเหตุนี้การใช้เหตุผลอย่างเป็นอิสระเพ่ือ
วิเคราะห์และวิจารณ์ GNH จึงไม่อาจจะท าได้ สภาพการณ์ดังกล่าวชวนให้คิดว่า GNH เป็นกระบวน
ทัศน์ใหม่ในการพัฒนา หรือเป็นเพียงความพยายามของชนชั้นปกครองของภูฏานที่จะรักษาสถานะ 
อ านาจ อภิสิทธิ์ และความได้เปรียบทั้งหลายของตนเองเหนือชนชั้นใต้ปกครองเอาไว้ตลอดไป 
 
2.7 วิธีการสร้างความสุขในทางพระพุทธศาสนา 
  ประเทศไทยนั้นเป็นสังคมหนึ่งซึ่งยอมรับพระพุทธศาสนา และได้รับการหล่อหลอมจาก
หลักธรรม  ค าสอนในพระพุทธศาสนามายาวนาน วิถีชีวิตของคนไทยส่วนใหญ่ตั้งแต่ก าเนิดจนถึงตาย 
จึงเกี่ยวโยงสัมพันธ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระพุทธศาสนา แต่เมื่อสังคมโลกเปิดกว้างขึ้นทั้งในด้าน
สื่อสารมวลชน เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรม จึงเป็นเหตุผลส าคัญที่น าพาให้สังคมไทยก้าวเข้ า
ไปสู่กระแสแห่งยุคโลกาภิวัตน์  ส่งผลให้สังคมไทยต้องเผชิญกับภาวะวิกฤติในหลายๆ ด้าน   
พระพุทธศาสนา จึงเป็นกระบวนทัศน์ใหม่ที่จะสามารถน าหลักการส าคัญที่มีอยู่ในพระไตรปิฏกมา
ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในแบบองค์รวม  เพ่ือจะท าให้การแก้ปัญหาเป็นไปอย่างครบวงจร อันจะ
ส่งผลดีกับการแก้ไขปัญหาวิกฤติต่างๆ ของสังคมไทยต่อไป โดยสรุปหลักการและวิธีการสร้างความสุข
ในทางพระพุทธศาสนาได้ ดังนี้ 
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  พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต, 2548) กล่าวว่า การสร้างความสุขในพระพุทธศาสนา 
สามารถท าได้ 5 ขั้น ดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 คือ ความสุขจากการเสพวัตถุ หรือสิ่งบ ารุงบ าเรอภายนอกที่น ามาปรนเปรอ ตา หู 
จมูก ลิ้น กาย ของเรา ข้อนี้ เป็นความสุขสามัญที่ทุกคนในโลกปรารถนากันมาก ความสุขประเภทนี้
ขึ้นต่อสิ่งภายนอก เพราะว่าเป็นวัตถุ หรืออามิสภายนอก เมื่อเป็นสิ่งภายนอก อยู่นอกตัว ก็ต้องหา 
ต้องเอาเพราะฉะนั้นสภาพจิตของคนที่หาความสุขประเภทนี้จึงเต็มไปด้วยความคิดที่จะได้จะเอา  
แล้วก็ต้องหาและดิ้นรนทะยานไป เมื่อได้มาก ก็มีความสุขมาก  แล้วก็เพลิดเพลินไปกับความสุข
เหล่านั้นพอได้มากๆ เข้า ต่อมาก็นึกว่าตัวเองเก่งมากๆ ไปๆ มาๆ โดยไม่รู้ตัวก็มีภาวะอย่างหนึ่ง
เกิดขึ้น คือ ชีวิตและความสุขของตัวเองต้องไปขึ้นกับวัตถุเหล่านั้น อยู่ล าพังง่ายๆ อย่างเก่า ไม่สุขเสีย
แล้ว ตอนที่เกิดมาใหม่ๆ นี้ ไม่ต้องมีอะไรมากก็พอจะมีความสุขได้ ต่อมามีวัตถุมาก เสพมาก ที่นี้ขาด
วัตถุเหล่านั้นไม่ได้เสียแล้ว  กลายเป็นว่าสูญเสียอิสรภาพ ชีวิตและความสุขต้องไปขึ้นกับวัตถุ
ภายนอก แต่เข้าใจผิดคิดว่าตัวเองเก่ง อันนี้เป็นข้อส าคัญที่คนเราหลงลืมไป ทางธรรมจึงเตือนไว้เสมอ
ว่าเรา อย่าสูญเสียอิสรภาพนี้ไป พร้อมทั้งอย่าสูญเสียความสามารถที่จะเป็นสุขสิ่งที่คนเราจะพัฒนา
กันมากก็คือ การพัฒนาความสามารถที่จะหาสิ่งเสพมาบ าเรอความสุข แม้แต่การศึกษา ท าไปท ามาก็
ไม่รู้ตัวว่ากลายเป็นการพัฒนาความสามารถท่ีจะหาสิ่งเสพบ าเรอความสุขแต่อีกด้านหนึ่งของชีวิตที่ลืม
ไปคือการพัฒนาความสามารถที่จะมีความสุขถ้าเราไม่พัฒนาความสามารถที่จะมีความสุข หรือแม้แต่
ไม่รักษามันไว้เราก็สูญเสียความสามารถที่จะมีความสุข อาการของคนที่สูญเสียความสามารถที่จะมี
ความสุข ก็คือยิ่งอยู่ในโลกนานไปก็ยิ่งกลายเป็นคนที่สุขยากขึ้น คนจ านวนมากสมัยนี้มีลักษณะอย่างนี้ คือ
อยู่ในโลกนานไป เติบโตขึ้น กลายเป็นคนที่สุขได้ยากขึ้นต่างจากคนที่รักษาดุลยภาพของชีวิตไว้ได้   
โดยพัฒนาความสามารถที่จะมีความสุขควบคู่ไปด้วยจะเป็นคนที่มีมีลักษณะตรงข้าม คือยิ่งอยู่ในโลก
นานไป ก็ยิ่งเป็นคนที่สุขได้ง่ายขึ้น ถ้าเป็นคนที่สุขได้ง่ายขึ้น ก็ดี 2 ชั้น คือ เราพัฒนาสองด้านไปพร้อม
กัน ทั้งพัฒนาความสามารถท่ีจะหาสิ่งเสพบ าเรอความสุขด้วย และพัฒนาความสามารถที่จะมีความสุข
ด้วย ผลก็คือ เราหาสิ่งมาบ าเรอความสุขได้เก่ง ได้มากด้วย และพร้อมกันนั้นเราก็เป็นคนทีสุขได้ง่าย
ด้วย เราก็เลยสุขซ้อนทวีคูณ ส่วนคนที่สูญเสียความสามารถที่จะมีความสุข แม้จะหาสิ่งเสพบ าเรอ
ความสุขได้มาก แต่ความสุขก็ที่เดิมเรื่อยไป เพราะข้างนอกได้มา 1 แต่ข้างในก็ลดลงไป 1 เลยเหลือ 0 
ที่เดิมกระบวนการวิ่งหาความสุขจึงด าเนินไปไม่รู้จักจบสิ้น เพราะความสุขวิ่งหนีเราไปเรื่อยๆ เพราะฉะนั้น 
จะต้องพัฒนาความสามารถที่จะมีความสุขไว้ด้วยคู่กัน เป็นคนที่สุขได้ง่ายก็เป็นอันว่าสบาย อย่างน้อย
ก็ฝึกตัวเองไว้ อย่าให้ความสุขต้องขึ้นกับวัตถุมากเกินไป  ศีล 5 เป็นตัวอย่างของวิธีฝึกไม่ให้เราสูญเสีย
อิสรภาพ โดยไม่เอาความสุขไปขึ้นต่อวัตถุมากเกินไป แปดวันก็รักษาศีล 8 ครั้งหนึ่ง ลองหัดดูซิว่าให้
ความสุขของเราไม่ต้องขึ้นกับการบ ารุงบ าเรอทางกายด้วยวัตถุเริ่มด้วยข้อวิกาลโภชนาฯ ไม่ต้องบ าเรอลิ้น
ด้วยอาหารอร่อยอยู่เรื่อย ไม่คอยตามใจลิ้น กินแค่เที่ยง เพียงพอ ที่ร่างกายต้องการเพ่ือให้มีสุขภาพดี  
แข็งแรง ตลอดจนข้อ อุจจาสยนะฯ ไม่บ าเรอตัวด้วยการนอน  ไม่ต้องนอนบนฟูก ลองนอนง่ายๆ    
บนพ้ืน บนเสื่อธรรมดา ลองไม่ดูการบันเทิงซิ ทุก 8 วัน เอาครั้งเดียว จะเป็นการรักษาอิสรภาพของ
ชีวิตไว้และฝึกให้เรามีชีวิตอยู่ดีได้โดยไม่ต้องขึ้นกับวัตถุมากเกินไป พอฝึกได้แล้วต่อมาเราจะพูดถึงวัตถุ
หรือสิ่งบ ารุงความสุขเหล่านั้นว่า “มีก็ดี ไม่มีก็ได้” ต่างจากคนที่ไม่พัฒนาความสามารถท่ีจะมีความสุข     
ซึ่งจะเอาความสุขไปขึ้นต่อวัตถุ ถ้าไม่มีวัตถุเหล่านั้นเสพแล้วอยู่ไม่ได้ ทุรนทุราย ต้องพูดถึงวัตถุหรือสิ่ง
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เสพเหล่านั้นว่า “ต้องมีจึงจะอยู่ได้ ไม่มีอยู่ไม่ได้” คนที่เป็นอย่างนี้จะแย่ ชีวิตนี้สูญเสียอิสรภาพ คนยิ่ง
อายุมากขึ้นสถานการณ์ก็ไม่แน่นอน ถึงเวลาเจ็บไข้ได้ป่วย ร่างกายเสพความสุขจากสิ่งเหล่านั้นไม่ได้ 
เช่น ลิ้นไม่รับรู้รส  กินอาหารก็ไม่อร่อย ถ้าไม่ฝึกไว้ ความสุขของตัว ไปอยู่ที่วัตถุเหล่านั้นเสีย
หมดแล้ว และตัวก็เสพมันไม่ได้ จิตใจก็ไม่มีความสามารถที่จะมีความสุขด้วยตนเอง ก็จะล าบากมาก 
ทุกข์มาก เพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้ฝึกไว้ รักษาศีล 8 นี้แปดวันครั้งหนึ่ง จะได้ไม่สูญเสียอิสรภาพ    
นี้ไปเพราะฉะนั้นเอาค าว่า “มีก็ดี ไม่มีก็ได้” นี้ไว้ ถามตัวเอง เป็นการตรวจสอบอยู่เสมอว่า เราถึงขั้นนี้
หรือยัง หรือต้องมีจึงจะอยู่ได้ ถ้ายังพูดได้ว่ามีก็ดีไม่มีก็ได้ ก็เบาใจได้ว่า เรายังมีอิสรภาพอยู่  ต่อไปถ้า
เราฝึกเก่งขึ้นไปอีก อาจจะมาถึงขั้นที่พูดได้ในบางเรื่องว่า “มีก็ได้ ไม่มีก็ดี” ถ้าได้อย่างนี้ก็ยิ่งดีขึ้นไปอีก
คนที่พูดได้อย่างนี้ จะมีความรู้สึกว่าของพวกนี้เกะกะเราอยู่ของเราง่ายๆ ดีแล้ว มีก็ได้ไม่มีก็ดี ไม่มีเราก็
สบาย ชีวิตเป็นอิสระโปร่งเบาความสุขเริ่มไม่ขึ้นต่อวัตถุอามิสสิ่งเสพภายนอก  ความสุขเริ่มไม่ต้องหา
ความสุขที่ต้องหา แสดงว่าเราขาด คือยังไม่มีความสุขนั้นเราหาได้ที เสพทีก็มีสุขที แต่ระหว่างนั้นต้อง
อยู่ด้วยการรอ อยู่ด้วยความหวัง บางทีก็ถึงกับทุรนทุราย กระวนกระวาย เพราะฉะนั้น จะต้องท าตัว
ให้มีความสุขด้วยตนเองส ารองไว้ให้ได้ ด้วยวิธีฝึกรักษาอิสรภาพของชีวิต และรักษาความสามารถที่จะ
มีความสุขไว้   
  ขั้นที่ 2 พอเจริญคุณธรรมเช่น มีเมตตากรุณา มีศรัทธา เราก็มีความสุขเพ่ิมขึ้นอีกประเภท
หนึ่งแต่ก่อนนี้ชีวิตเคยต้องได้วัตถุมาเสพต้องได้ ต้องเอาเมื่อได้จึงจะมีความสุข ถ้าคือเสียก็ไม่มี
ความสุข แต่คราวนี้ คุณธรรมท าให้ใจเราเปลี่ยนไป เหมือนพ่อแม่ที่มีความสุขเมื่อให้แก่ลูก เพราะรักลูก 
ความรักคือเมตตา ท าให้อยากให้ลูกมีความสุขพอให้แก่ลูกแล้วเห็นลูกมีความสุข ตัวเองก็มี
ความสุข เมื่อพัฒนาเมตตากรุณาขยายออกไปถึงใคร ให้แก่คนนั้น ก็ท าให้ตัวเองมีความสุขศรัทธาใน
พระศาสนาในการท าความดี และในการบ าเพ็ญประโยชน์เป็นต้น ก็เช่นเดียวกัน เมื่อให้ด้วยศรัทธา   
ก็มีความสุขจากการให้นั้น ดังนั้น คุณธรรมที่พัฒนาขึ้นมาในใจ เช่น เมตตากรุณา ศรัทธา จึงท าให้เรา
มีความสุขจากการให้ การให้กลายเป็นความสุข   
  ขั้นที่ 3 ความสุขเกิดจากการด าเนินชีวิตถูกต้อง สอดคล้องกับความเป็นจริงของธรรมชาติ   
ไม่หลงอยู่ในโลกของสมมติ ที่ผ่านมานั้นเราอยู่ในโลกของสมมติมาก และบางทีเราก็หลงไปกับความสุข
ในโลกของสมมตินั้น แล้วก็ถูกสมมติ ล่อหลอกเอาอยู่ด้วยความหวังสุขจากสมมติที่ไม่จริงจังยั่งยืน และ
พาให้ตัวแปลกแยกจากความจริงของธรรมชาติ  และขาดความสุขที่ พึงได้จากความเป็นจริงใน
ธรรมชาติเหมือนคนท าสวนที่มีหวังความสุขจากเงินเดือน เลยมองข้ามผลที่แท้จริงตามธรรมชาติจาก
การท างานของตัวคือความเจริญงอกงามของต้นไม้ ท าให้ท างานด้วยความฝืนใจเป็นทุกข์ ความสุขอยู่
ที่การได้เงินเดือนอย่างเดียว ได้แต่รอความสุขที่อยู่ข้างหน้า แต่พอใจมาอยู่กับความเป็นจริงของ
ธรรมชาติ อยากเห็นผลที่แท้จริงตามธรรมชาติของการท างาน ของตน คือ อยากเห็นต้นไม้เจริญงอก
งาม หายหลงสมมติ ก็มีความสุขในท าสวนและได้ความสุข จากการชื่นชมความเจริญงอกงามของ
ต้นไม้อยู่ตลอดเวลา ดังนั้น คนที่ปรับชีวิตได้ เข้าถึงความจริงของธรรมชาติ จึงสามารถหาความสุขจาก
การด าเนินชีวิตที่ถูกต้องตามความเป็นจริงของธรรมชาติได้เสมอ  พอปัญญามาบรรจบให้วางใจถูก 
ชีวิตและความสุขก็ถึงความสมบูรณ์ 
  ขั้นที่ 4 ความสุขจากความสามารถปรุงแต่ง คนเรานี้มีความสามารถในการปรุงแต่ง ซึ่งเป็น
ลักษณะพิเศษของมนุษย์ ปรุงแต่งทุกข์ก็ได้ ปรุงแต่งสุขก็ได้ โดยเฉพาะที่เห็นเด่นชัดก็คือปรุงแต่ง
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ความคิดมาสร้างสิ่งประดิษฐ์ จนมีเทคโนโลยีต่างๆ มากมาย ที่ส าคัญก็คือในใจของเราเอง เรามักจะใช้
ความสามารถในทางที่เป็นผลร้ายแก่ตนเองแทนที่จะปรุงแต่งความสุข เรามักจะปรุงแต่งทุกข์  คือเก็บ
เอาอารมณ์ที่ไม่ดี ที่ขัดใจ ขัดหู ขัดตา เอามาครุ่นคิดให้ไม่สบายใจ ขุ่นมัว เศร้าหมองโดยเฉพาะคนที่
สูงอายุนี่ ต้องระวังมาก ใจคอยจะเก็บอารมณ์ที่กระทบกระเทือน ไม่สบาย แล้วก็มาปรุงแต่ง ให้เกิด
ความกลุ้มใจ ว้าเหว่ เหงา เรียกใช้ความสามารถไม่ เป็น  พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ เรารู้จักใช้
ความสามารถในการปรุงแต่งแทนที่จะปรุงทุกข์ ก็ปรุงสุข เก็บเอาแต่อารมณ์ที่ดีมาปรุงแต่งใจให้สบาย
แม้แต่หายใจ ที่ยังให้ปรุงแต่งความสุขไปด้วย ลองฝึกดูก็ได้เวลาหายใจเข้า ก็ท าใจให้เบิกบาน เวลา
หายใจออก ก็ท าใจให้โปร่งเบาท่านสอนไว้ว่าสภาพจิต 5 อย่างอย่างนี้ ควรปรุงแต่งให้มีในใจอยู่เสมอ 
คือ  
  1) ปราโมทย์ ความร่าเริงเบิกปานใจ 
  2) ปีติ ความอ่ิมใจ 
  3) ปัสสัทธิ ความสงบเย็น ผ่อนคลายกายใจ ไม่เครียด 
  4) ความสุข ความโปร่งโล่งใจ คล่องใจ สะดวกใจ ไม่มีอะไรมาบีบคั้น หรือติดขัดคับข้อง  
  5) สมาธิ ภาวะที่จิตอยู่กับสิ่งที่ต้องการ ได้ตามต้องการ ไม่มีอะไรมารบกวน จิตอยู่ตัวของมัน 
  พระพุทธเจ้าตรัสว่า ตโต ปาโมชฺชพหุโล ทุกฺขสฺสนฺต  กริสฺสติ แปลว่า ภิกษุปฏิบัติถูกต้อง
แล้วมากด้วยปราโมทย์ มีจิตใจร่าเริงเบิกบานอยู่เสมอ จักท าทุกข์ให้หมดสิ้นไป ท่านพูดไว้ถึงอย่างนี้
ฉะนั้น ท่านผู้เกษียณอายุนั้น ถึงเวลาแล้ว ควรจะใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ ถือเป็นโอกาสดี มาปรุงแต่งใจ  
แต่ก่อนนี้ปรุงแต่งแต่ทุกข์ท าให้ใจเครียด ขุ่นมัว เศร้าหมอง ตอนนี้ปรุงแต่งใจให้มีธรรม 5 อย่างนี้ คือ 
ปราโมทย์ มีความร่าเริงเบิกบานใจ ปีติ ความอ่ิมใจ ปัสสัทธิ ความผ่อนคลาย สงบเย็นกายใจ สุข โล่ง
โปร่งใจ สมาธิ สงบใจตั้งมั่น ไม่มีอะไรมารบกวน อยู่ตัว สบายเลย ท าใจให้ได้อย่างนี้อยู่เสมอ ท่องไว้
เลย 5 ตัวนี้ คือ ปราโมทย์ ปีติ ปัสสัทธิ สุข สมาธิ พระพุทธเจ้าประทานไว้แล้ว ท าไมเราไม่เอามาใช้  
นี่แหละความสามารถในการปรุงแต่งจิต เอามาใช้ สบายแน่ และก็เจริญงอกงามในธรรมด้วย โดยเฉพาะ 
ท่านผู้สูงอายุนั้นก็เป็นธรรมดาว่าจะต้องมีเวลาพักและเวลาว่างที่ว่างจากกิจกรรม มากกว่าคนหนุ่มสาว
และคนวัยท างานที่เขายังมีก าลังร่างกายแข็งแรงดี  ว่างจากงานเขาก็ไปเล่นไปท ากิจกรรมอ่ืนๆ ได้
มาก แต่ท่านที่สูงอายุ นอกจากออกก าลังบริหารร่างกายบ้างแล้ว ก็ต้องการเวลาพักผ่อนมากหน่อย  
จึงมีเวลาว่าง ซึ่งไม่ควรปล่อยให้กายว่างแต่ใจวุ่นเพราะฉะนั้น ในเวลาที่ว่าง ไม่มีอะไรท าและก็ยังไม่
พักผ่อนนอนหลับ หรือนอนแล้วก่อนจะหลับก็พักผ่อนจิตใจให้สบายขอเสนอวิธีปฏิบัติง่ายๆ ไว้อย่าง
หนึ่งว่า ในเวลาที่ว่างอย่างนั้น ให้สูดลมหายใจเข้าและหายใจออกอย่างสบายๆ สม่ าเสมอ ให้ใจอยู่กับ
ลมหายใจที่เข้าและออกนั้น พร้อมกันนั้นก็พูดในใจไปด้วย ตามจังหวะลมหายใจเข้าและออกว่า จิตใจ
เบิกบานหายใจเข้าจิตใจโล่งเบาหายใจออกในเวลาที่พูดในใจอย่างไร  ก็ท าใจให้เป็นอย่างนั้นจริงๆ 
ด้วย หรืออาจจะเปลี่ยนเป็นส านวนใหม่ก็ได้ว่า หายใจเข้า สูดเอาความสดชื่นหายใจออก ฟอกใจให้
สดใสถูกกับตัวแบบไหน ก็เลือกเอาแบบนั้น หายใจพร้อมกับท าใจไปด้วยอย่างนี้ตามแต่จะมีเวลาหรือ
พอใจ ก็จะได้การพักผ่อนที่เสริมพลังทั้งร่างกายและจิตใจ  ชีวิตจะมีความหมาย  มีคุณค่า และมี
ความสุขอยู่เรื่อยไป   
  ขั้นที่ 5 ความสุขเหนือการปรุงแต่ง คราวนี้ไม่ต้องปรุงแต่ง คืออยู่ด้วยปัญญา ที่รู้เท่าทัน
ความจริงของโลกและชีวิต การเข้าถึงความจริงด้วยปัญญาเห็นแจ้ง ท าให้วางจิตวางใจลงตัวสนิทสบาย
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กับทุกสิ่งทุกอย่าง อยู่อย่างผู้เจนจบชีวิตสภาพจิตนี้จะเปรียบเทียบได้เหมือนสารถีที่ เจนจบการขับรถ
สารถีผู้ช านาญในการขับรถนั้น จะขับม้าให้น ารถเข้าถนน และวิ่งด้วยความเร็วพอดี ตอนแรกต้องใช้
ความพยายาม ใช้แซ่  ดึงบังเยนอยู่พักหนึ่ง แต่พอรถม้านั้นวิ่งเข้าที่เข้าทางดี ความเร็วพอดี อยู่ตัวแล้ว
สารถีผู้เจนจบ ผู้ช านาญแล้วนั้น จะนั่งสงบสบายเลย ตลอดเวลานั้นเขาไม่มีความประหวั่น ไม่มีความ
หวาด จิตเรียบสนิท ไม่เหมือนคนที่ยังไม่ช านาญ จะขับรถนี่ ใจคอไม่ดี หวาดหวั่น ใจคอยกังวลโน่นนี่ 
ไม่ลงตัว แต่พอรู้เข้าใจความจริงเจนจบดี ด้วยความรู้นี่แหละ จะปรับความรู้สึกให้ลงตัว เป็นสภาพจิต
ที่เรียบสงบสบายที่สุด คนที่อยู่ในโลกด้วยความรู้เข้าใจโลกและชีวิตตามเป็นจริง จิตเจนจบกับโลก 
และชีวิต วางจิตลงตัวพอดี ทุกอย่างเข้าที่อยู่ตัวสนิทอย่างนี้ ท่านเรียกว่าเป็นจิตอุเบกขา เป็นจิตที่
สบาย ไม่มีอะไรกวนเลยเรียบสนิท เป็นตัวของตัวเอง ลงตัว เมื่อทุกสิ่งเข้าที่ของมันแล้ว คนที่จิตลงตัว
เช่นนี้ จะมีความสุขอยู่ประจ าตัวอยู่ตลอดเวลา เป็นสุขเต็มอ่ิมอยู่ข้างใน ไม่ต้องหาจากข้างนอก และ
เป็นผู้มีชีวิตที่พร้อมที่จะท าเพ่ือผู้อื่นได้เต็มที่ เพราะไม่ต้องห่วงกังวลถึงความสุขของตนและไม่มีอะไรที่
จะต้องท าเพ่ือตัวเองอีกต่อไป จะมองโลกด้วยปัญญาที่รู้ความจริงและด้วยใจที่กว้างขวางและรู้สึก
เกื้อกูล คนที่พัฒนาความสุขมาถึงขึ้นสุดท้ายแล้วนี้ เป็นผู้พร้อมที่จะเสวยความสุขทุกอย่างใน 4 ข้อ
แรกไม่เหมือนคนที่ไม่พัฒนา ได้แต่หาความสุขประเภทแรกอย่างเดียว เมื่อหาไม่ได้ก็มีแต่ความทุกข์
เต็มที่และในเวลาที่เสพความสุขนั้น จิตใจก็ไม่โปร่งไม่โล่ง มีความหวั่นใจหวาดระแวงขุ่นมัวมีอะไร
รบกวนอยู่ในใจ สุขไม่เต็มที่แต่พอพัฒนาความสุขขึ้นมา ยิ่งพัฒนาถึงขั้นสูงขึ้น ก็มีโอกาสได้รับความสุข
เพ่ิมขึ้นหลายทาง กลายเป็นว่า ความสุขมีให้เลือกได้มากมาย และจิตใจที่พัฒนาดีแล้ว ช่วยให้เสวย
ความสุขทุกอย่างได้เต็มที่ โดยที่ในขณะนั้นๆ ไม่มีอะไรรบกวนให้ขุ่นข้องหมองมัว เป็นอันว่าธรรมะ 
ช่วยให้เรารู้จักความสุขในการด าเนินชีวิตมากยิ่ง ๆขึ้นไป สู่ความเป็นผู้เต็มเปี่ยมสมบูรณ์ จนกระทั่ง
ความสุขเป็นคุณสมบัติของชีวิตอยู่ภายในตัวเองตลอดทุกเวลา ไม่ต้องหาไม่ต้องรออีกต่อไป ความสุข 
5 ขั้นนี้ ความจริงแต่ละข้อต้องอธิบายกันมาก แต่วันนี้พูดไว้พอให้ได้หัวข้อก่อน คิดว่าคงจะเป็น
ประโยชน์พอสมควร ขออนุโมทนา ท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอตั้งจิตส่งเสริมก าลังใจ ขอให้ทุก
คนประสบจตุรพิธพรชัย มีปีติอ่ิมใจอย่างน้อยว่า ชีวิตส่วนที่ผ่านมาได้ท าประโยชน์ ได้ท าสิ่งที่มีค่าไป
แล้ว ถือว่าได้บรรลุจุดหมายของชีวิตไปแล้วส่วนหนึ่ง เพราะฉะนั้นจึงควรตั้งใจว่า เราจะเดินหน้าต่อไป
อีกสู่จุดหมายชีวิตที่ควรจะได้ต่อไป เพราะยังมีสิ่งที่จะท าชีวิตให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปอีกไม่ใช่แค่นี้ ชีวิตนั้น
ยังเป็นสิ่งที่มีคุณค่า เป็นประโยชน์ ที่จะท าให้เต็มเปี่ยมได้ยิ่งกว่านี้  
  กล่าวโดยสรุป คือ การด าเนินชีวิตอย่างพอดี  โดยมีความรู้ความเข้าใจเป็นแกนน า   
สร้างสรรค์พฤติกรรมและจิตใจให้ดีงาม ไม่เบียดเบียนผู้ อ่ืนและตนเองนั่นเอง สามารถส่งเสริม      
และสนับสนุนแนวทางปฏิบัติในการด าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงได้เป็นอย่างดี เพราะมีความ
สอดคล้องกันทั้งในฐานะที่เป็นทางสายกลาง แนวคิดหลักของเศรษฐกิจพอเพียงและองค์ประกอบของ
ทางสายกลางในพุทธศาสนา คุณธรรมทั้ง 8 ประการนั้น (มรรค 8) ก็เป็นองค์รวมแห่งธรรมที่สามารถ
สร้างความเข้มแข็งให้กับบุคคล พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพของบุคคลทั้งด้านความรู้ ความคิด 
พฤติกรรมและจิตวิญญาณให้สามารถพ่ึงตนเองได้ มีความเข้มแข็ง ยอมรับกับสภาพความเป็นจริงหรือ
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  สามารถสร้างสรรค์ให้เกิดดุลยภาพทางสังคมเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม   
และวัฒนธรรมตามความมุ่งหมายของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงได้เป็นอย่างดี เพราะหัวใจส าคัญของ
องค์คุณธรรมทั้ง 8 ประการนั้นอยู่ที่ ความพอดี  ความถูกต้อง  ความเหมาะสม 
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2.8 คุณภาพชีวิตกับพุทธศาสนา 
  การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สิ่งที่ส าคัญที่สุดคือ การน าเอาหลักธรรมทางศาสนาประยุกต์
เข้ากับการด ารงชีวิตในปัจจุบัน ควบคู่กับการสร้างคุณภาพชีวิตเยาวชนผู้เป็นประชากรใหม่ของสังคม
ในยุคต่อไป โดยสถาบันครอบครัวมีอิทธิพลต่อเยาวชนเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นสถาบันแรกที่ให้การ
อบรมทางด้านจิตใจ ให้ความรัก ความอบอุ่น เอาใจใส่ดูแล ทะนุถนอม ปกครองดูแลอย่างถูกต้องแล้ว
ก็จะสามารถให้เยาวชนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพและคุณธรรมได้อย่างแน่นอน อีกทั้งยังช่วยลดปัญหา
ให้กับสังคม ส่งผลให้สังคมมีความสงบสุข เพราะเยาวชนในวันนี้ก็คือผู้น าและพัฒนาสังคม
ประเทศชาติในวันข้างหน้าและได้มีการสรุปแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักในทาง
พระพุทธศาสนา ดังนี้ 
  ชลพรรษ  ดวงนภา (2553) ได้สรุปแนวคิดคุณภาพชีวิตกับพระพุทธศาสนาไว้ว่ามนุษย์เกิด
มาย่อมต้องการมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยคุณภาพชีวิตจะเกิดขึ้นได้ต้องมีความสุขเกิดขึ้นก่อน ความสุขที่
แท้จริงต้องเกิดจากความรู้สึกพอใจในตนเอง รู้สึกว่าชีวิตนี้มีคุณค่า มีความหมาย ซึ่งการมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีนั้นมนุษย์ต้องรู้จักพัฒนาตนเองทั้ง 4 ด้านคือ กาย ศีล จิต และปัญญา  มนุษย์ทุกคนล้วนต้องการ
ความสุขในชีวิต ไม่อยากมีความทุกข์ เพราะความทุกข์ท าให้เกิดความไม่สบายใจ บั่นทอนต่อการท า
กิจกรรมต่างๆ ส่งผลแย่ทั้งทางกายและใจ และท าให้คุณภาพชีวิตแย่ลง คนในสังคมไทยเมื่อเกิดทุกข์ก็
มักจะมุ่งหน้าเข้าหาวัด ทั้งที่อาจไม่เคยเข้าวัดมาก่อน เพราะเมื่อเกิดความทุกข์ถึงระดับหนึ่ง ก็ต้องการ
ที่พ่ึง ที่หาความสุขทางใจ ที่มิใช่ความสุขจากเงินทอง ทรัพย์สิน เกียรติยศชื่อเสียง ฯลฯ  แล้วอะไรคือ
ความสุขของมนุษย์ที่แท้จริง เพ่ือที่จะท าให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เงินเป็นล้านๆ บ้านหลังใหญ่โต 
ความไม่เป็นโรค การศึกษาระดับสูง หรือการท างานที่ดี 
  จากความต้องการที่หลากหลาย เมื่อไม่ได้สิ่งที่ต้องการมาครอบครองก็เกิดความผิดหวัง 
เกิดความเสียใจ ความกลัว ท าให้มีการพ่ึงพิงศาสนาซึ่งเป็นเสมือนศูนย์กลางของจิตใจมากขึ้น   หาก
ศึกษาดูให้ดีจะเห็นว่าในสมัยก่อน ศาสนาเกิดขึ้นจากความกลัวของมนุษย์ที่ประสบกับปรากฏการณ์
ทางธรรมชาติต่างๆ เช่น พายุพัด ฟ้าแลบ ฟ้าผ่า แผ่นดินไหว ไฟป่า เป็นต้น เนื่องจากสมัยก่อนยังไม่มี
เทคโนโลยีและความรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์เหล่านี้ มนุษย์จึงเกรงกลัวปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
ต่างๆ ที่เกิดข้ึน ดังนั้น มนุษย์จึงแสวงหาสิ่งที่จะมาคุ้มครองป้องกันตนจากภัยอันตราย ที่คิดว่าจะได้รับ
จากปรากฏการณ์ธรรมชาติ และสามารถคุ้มครองให้มีชีวิตที่เป็นสุข ด้วยเหตุนี้ จึงเกิดเป็นความเชื่อที่
ยอมรับนับถือพลังลึกลับทางธรรมชาติว่าเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลเหนือมนุษย์ และได้สร้างพิธีกรรมต่างๆ ขึ้น 
จากสิ่งที่เกิดขึ้นก็ได้มีวิวัฒนาการมาจนเกิดเป็นศาสนา 
  การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวพุทธศาสนา หากกล่าวถึงคุณภาพชีวิตในศาสนาพุทธนั้น
จะต้องมีการพัฒนาทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 
  1) การพัฒนากาย (กายภาวนา) คือ การพัฒนาอินทรีย์ 6 ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ 
ซึ่งเป็นสิ่งเชื่อมต่อกับอารมณ์ทั้ง 6 ได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส อารมณ์ท่ีใจรับรู้ การพัฒนาอินทรีย์ 
6 มีวัตถุประสงค์เพ่ือฝึกฝนในด้านการใช้งาน คือท าให้อินทรีย์เหล่านั้น มีความเฉียบคม มีความ
ละเอียดมีความคล่องแคล่ว มีความจัดเจน ฝึกฝนในด้านการเลือกสิ่งที่มีคุณค่า และมีประโยชน์มาก
ที่สุด ขณะเดียวกันก็มีวิธีหลีกเว้นจากสิ่งที่เป็นภัย เป็นโทษหรือสิ่งไม่ดีต่างๆ ไม่ให้ทะลักเข้ามาสู่
อินทรีย์ โดยมีใจเป็นตัวรับรู้ทั้งหมด 
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  2) การพัฒนาศีล (สีลภาวนา) คือ การฝึกฝนด้านความประพฤติ ระเบียบวินัย ความสุจริต
ทางกายและวาจา โดยการอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนด้วยดี มีความเกื้อกูล พ่ึงพาอาศัยกัน ไม่เบียดเบียน        
ไม่ท าลายกัน เพ่ือให้บุคคลสามารถอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้อย่างปกติสุข 
  3) การพัฒนาจิต (จิตภาวนา) คือ การฝึกฝนด้านคุณภาพของจิต การฝึกจิตใจให้เข้มแข็ง 
มั่นคง แน่วแน่ ควบคุมตนได้ดี มีสมาธิ มีก าลังใจสูง ให้เป็นจิตที่สงบ ผ่องใส ปราศจากสิ่งรบกวน หรือ
ท าให้ เศร้าหมอง โดยเฉพาะการใช้ปัญญาอย่างลึกซึ้ง และตรงตามความเป็นจริง 
  4) การพัฒนาด้านปัญญา (ปัญญาภาวนา) คือ การฝึกปรือปัญญาให้เกิดความรู้ ความ
เข้าใจสรรพสิ่งทั้งปวงตามความเป็นจริง จนกระทั่งหลุดพ้น มีจิตใจเป็นอิสระ ผ่องใส เบิกบานโดย
สมบูรณ์ เมื่อปัญญาที่บริสุทธิ์รู้เห็นตามเป็นจริงนี้เกิดขึ้นแล้ว ก็จะช่วยให้จิตนั้น สงบ มั่นคง บริสุทธิ์ 
ผ่องใสยิ่งขึ้น 
  ตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตที่ดีตามแนวพุทธศาสนา พหุการธรรม 4 คือ ธรรมมีอุปการะมาก                 
เป็นเครื่องช่วยให้สามารถสร้างสมความดีอ่ืนๆ ทุกอย่าง และช่วยให้ประสบความเจริญก้าวหน้าในชีวิต           
ซึ่งจะน ามาใช้ในการวัดคุณภาพชีวิตว่ามีการพัฒนากาย ศีล จิตและปัญญา เพื่อน าไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดี
แล้วหรือยัง โดยพหุการธรรม 4 ประกอบด้วย 
  1) ปฏิรูปเทสวาสะ: การอยู่ในถิ่นที่ดี มีสิ่งแวดล้อมเหมาะสม เป็นสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
ด าเนินชีวิต เหมาะสมกับการด าเนินชีวิตของตนเอง มีความสงบ สามารถปฏิบัติธรรมได้ 
  2) สัปปุริสูปัสสยะ: การสมาคมกับสัตบุรุษ สัตบุรุษ คือคนดีหรือคนสงบ เหมือนดังเช่นค า
กล่าวที่ว่า “คบคนพาล พาลพาไปหาผิด คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล” การที่มีเพ่ือนที่ดีก็เป็น
ตัวชี้วัดอย่างหนึ่ง โดยเฉพาะในวัยรุ่นเพ่ือนถือว่ามีอิทธิพลต่อเราในการตัดสินใจหรือท าสิ่งต่างๆ 
  3) อัตตสัมมาปณิธิ: การตั้งตนไว้ชอบ ตั้งจิตมุ่งหมายน าตนไปถูกทาง คือ การตั้งตนให้อยู่
ในศีลธรรม ด าเนินชีวิตไปในทางที่ดีมีเป้าหมายชัดเจน มีเส้นทางเดินที่มั่นคง มีแบบอย่างที่ถูกต้อง          
ไม่ตั้งตนไว้ในทางท่ีผิด คือ เว้นจากการประพฤติทุจริต ให้ด ารงมั่นอยู่ในคุณธรรมนั่นเอง 
  4) ปุพเพกตปุญญตา: ความเป็นผู้ได้ท าความดีไว้ก่อนแล้ว การท าความดีไม่ว่าจะเป็นการ
ท าบุญ ตักบาตร การไหว้พระหรือนั่งสมาธิ ล้วนเป็นการประพฤติในทางที่ดีทั้งนั้น นอกจากนี้เรายังท า
ความดีได้อีกหลายอย่าง เช่น การช่วยเหลือผู้อ่ืน การให้ก าลังใจคน การเคารพผู้ใหญ่ หรือแม้กระทั่ง
การยกมือไหว้ผู้ที่สูงอายุกว่าก็ถือว่าเป็นความดี ซึ่งความดีนี้จะเป็นตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตเรา  
  ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตในพุทธศาสนา การเข้าถึงศาสนา : ทุกศาสนาล้วนสอนให้คน
เป็นคนดี โดยอาจจะใช้พิธีกรรมต่างๆเป็นสื่อในการท าให้มนุษย์ท าความดี แต่แท้จริงแล้วแก่นแท้ของ
ศาสนาคือหลักธรรมค าสอน มนุษย์ที่มีโอกาสในการศึกษาศาสนา ก็จะมีแนวทางในการด าเนินชีวิตที่ดี 
รู้จักท าตนเองให้มีความสุข รู้จักความพอใจในชีวิต รู้จักคุณค่าและความหมายของชีวิต 
  การเข้าใจหลักค าสอน: การเข้าใจและตีความหลักค าสอนอย่างถูกต้อง จะท าให้เรามีแนว
ปฏิบัติในชีวิตที่ดี หากเราเข้าใจในหลักค าสอนผิดไป หรือปฏิบัติจนเกินความพอดี ไม่เดินทางสาย
กลาง อาจจะท าให้เกิดความทุกข์แทน คุณภาพชีวิตก็จะแย่ลง 
  การน ามาปฏิบัติจริง: หากรู้ถึงหลักค าสอนแล้ว แต่ไม่น ามาปฏิบัติจริงก็จะไม่เกิดประโยชน์
อันใดต่อชีวิต เหมือนกับการอ่านหนังสือวิธีการว่ายน้ า แต่เราไม่เคยไปสัมผัสกับน้ า หรือลงสระน้ าเลย 
เราก็จะว่ายน้ าไม่เป็น 
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  สิ่งแวดล้อม: สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยก็เป็นปัจจัยหนึ่งในการท าความดี หรือปฏิบัติธรรม 
รวมถึงแหล่งอบายมุขต่างๆ ที่อยู่รอบบริเวณบ้าน หากมีก็อาจจะชักจูงเราให้ไปในทางที่ไม่ดีได้ 
  เพ่ือนและคนรอบข้าง: เพ่ือนมีอิทธิพลต่อเราในการท าดีหรือไม่ดี การคบเพ่ือนที่ดีจะ
ส่งเสริมให้ชีวิตเราดีขึ้น โดยเค้าจะคอยเตือนเราในสิ่งที่ไม่ดี พร้อมทั้งชักชวนหรือแนะน าในสิ่งที่ดีๆ
ให้กับเรา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียน การท างาน การใช้ชีวิต 
  พุทธเศรษฐศาสตร์ คือ การประยุกต์แนวความคิดทางพุทธศาสนากับหลักเศรษฐศาสตร์ 
เพ่ือให้มนุษย์สามารถจัดการกับปัญหาต่างๆ ได้ และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยการด าเนินชีวิต
แบบทางสายกลาง เข้าใจถึงธรรมชาติของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม  พุทธเศรษฐศาสตร์สามารถจัดการ
กับปัญหาต่างๆ อย่างได้ผลโดยผ่านทางแนวคิดเกี่ยวกับความสุขหรือการท าให้มีทุกข์น้อยที่สุด (แทนที่
จะท าให้เกิดอรรถประโยชน์สูงสุด) ทุกข์ของพุทธเศรษฐศาสตร์มีอยู่ 2 ระดับ คือ ทุกข์ในระดับแรก            
เกิดจากความต้องการความจ าเป็นขั้นพ้ืนฐาน แต่ทุกข์ในระดับที่สอง เกิดขึ้นจากความต้องการหรือ
ความอยากจอมปลอม วิธีการระงับความอยากอันจอมปลอมเหล่านี้ สามารถท าได้โดยผ่านการรับรู้ใน
แนวความคิดเกี่ยวกับ “ตัวตน” ว่าเป็นสิ่งไม่แน่นอน เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจในตนเอง และลดความ
อยากให้น้อยลง 
  ดังจะเห็นได้ว่าแนวความคิดทางพุทธเศรษฐศาสตร์ก็มีความน่าสนใจในการน ามาปรับใช้กับ
ชีวิต เช่น การซื้อของ เราต้องรู้จักการบริโภค ซื้อสิ่ งของที่มีความจ าเป็นอย่างพอดี หรือที่เรียกว่า 
“บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ” รวมทั้งการรับรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง เรียนรู้ว่าทุกสิ่งในโลกมีเกิดก็
ย่อมมีดับ หากมนุษย์รับรู้ถึงความจริงในข้อนี้ เราก็จะปราศจากจากความโลภหรือความอยากทั้ง
ในทางชื่อเสียง เกียรติยศ เงินทอง ทรัพย์สินฯลฯ สิ่งที่ตามมาคือความสุขและความเป็นอยู่ที่ดี 
  สรุปได้ว่า มนุษย์เกิดมาย่อมต้องการมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยคุณภาพชีวิตจะเกิดขึ้นได้ต้องมี
ความสุขเกิดขึ้นก่อน ความสุขที่แท้จริงต้องเกิดจากความรู้สึกพอใจในตนเอง รู้สึกว่าชีวิตนี้มีคุณค่า             
มีความหมาย ซึ่งการมีคุณภาพชีวิตที่ดีนั้นมนุษย์ต้องรู้จักพัฒนาตนเองทั้ง 4 ด้านคือ กาย ศีล จิต     
และปัญญา รวมถึงการน าหลักของพุทธศาสนาที่กล่าวว่า “ท าดีได้ดี ท าชั่วได้ชั่ว” เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติตนเพื่อไปสู่ทางเดินชีวิตที่ดี  
  พุทธศาสนาสามารถน ามาปรับใช้กับชีวิตประจ าวันเพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้  โดยการ
น าหลักค าสอนทางพุทธศาสนามาเป็นหลักในการด าเนินชีวิต การน าหลักค าสอนมาปฏิบัติในชีวิต            
ไม่จ าเป็นต้องเป็นค าสอนที่เข้าใจยากหรือซับซ้อนเกินไป ยกตัวอย่างเช่น  การท าดีได้ดี ท าชั่วได้ชั่ว 
การถือศีล 5 หรือการเชื่อในกฎแห่งกรรม การน าหัวใจค าสอนของพระพุทธเจ้า เป็นแนวทางในการ
ด าเนินชีวิต คือละความชั่ว ท าความดี ท าจิตใจให้บริสุทธิ์ ความหมายก็คือ มนุษย์ทุกคนล้วนต้องการ
หลุดพ้นจากความทุกข์  ตราบใดที่จิตใจของเรายังมีความโลภ โกรธ หลงก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้
ยาก ดังนั้น มนุษย์จะหลุดพ้นความทุกข์ได้ต้องมีจิตใจที่บริสุทธิ์ จะมีจิตใจที่บริสุทธิ์ ก็ต้องเริ่มมาจาก
การท าความดี จะท าความดี ก็ต้องละความชั่วให้ได้เสียก่อน เปรียบเหมือนกับการล้างจาน เวลาที่เรา
ล้างจาน ก่อนอ่ืนต้องเอาเศษอาหารออกก่อน ต่อมาก็ท าความสะอาดโดยใช้น้ าล้าง แล้วก็ลงน้ ายาล้าง
จาน สุดท้ายความสะอาดบริสุทธิ์ของจานใบนั้นก็ผ่องข้ึนมา 
  สิ่งที่ได้กล่าวมาข้างต้นก็เหมือนกับการใช้ชีวิต สิ่งที่มนุษย์ต้องการมากที่สุดคือคุณภาพชีวิต
ที่ดีเราจะท าอย่างไรให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี อย่างหนึ่งที่เป็นค าตอบได้คือการรู้จักพอ (พอเพียง พอใจ
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ในสิ่งที่ตนมี) เมื่อเกิดความพอแล้วความต้องการต่างๆก็จบลง แล้วความสุขในชีวิตก็จะเกิดขึ้น จากนั้น
คุณภาพชีวิที่ดีก็จะตามมา 
  ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า ในทางพระพุทธศาสนาได้กล่าวถึงคุณภาพชีวิตที่ดีนั้นมีหลักการ ดังนี้ 
1) การเข้าถึงศาสนาทุกศาสนาล้วนสอนให้คนเป็นคนดี  โดยอาจจะใช้พิธีกรรมต่างๆเป็นสื่อในการท า
ให้มนุษย์ท าความดี แต่แท้จริงแล้วแก่นแท้ของศาสนาคือหลักธรรมค าสอน  มนุษย์ที่มีโอกาสใน
การศึกษาศาสนา ก็จะมีแนวทางในการด าเนินชีวิตที่ดี รู้จักท าตนเองให้มีความสุข รู้จักความพอใจใน
ชีวิต รู้จักคุณค่าและความหมายของชีวิต 2) การเข้าใจหลักค าสอน การเข้าใจและตีความหลักค าสอน
อย่างถูกต้อง จะท าให้เรามีแนวปฏิบัติในชีวิตที่ดี  หากเราเข้าใจในหลักค าสอนผิดไป หรือปฏิบัติจน
เกินความพอดี ไม่เดินทางสายกลาง อาจจะท าให้เกิดความทุกข์แทน คุณภาพชีวิตก็จะแย่ลง 3) การ
น ามาปฏิบัติจริง  หากรู้ถึงหลักค าสอนแล้ว แต่ไม่น ามาปฏิบัติจริงก็จะไม่เกิดประโยชน์อันใดต่อชีวิต 
เหมือนกับการอ่านหนังสือวิธีการว่ายน้ า แต่เราไม่เคยไปสัมผัสกับน้ า หรือลงสระน้ าเลย เราก็จะว่าย
น้ าไม่เป็น 4) สิ่งแวดล้อม สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยก็เป็นปัจจัยหนึ่งในการท าความดี หรือปฏิบัติธรรม 
รวมถึงแหล่งอบายมุขต่างๆ ที่อยู่รอบบริเวณบ้าน หากมีก็อาจจะชักจูงเราให้ไปในทางที่ไม่ดีได้            
5) เพ่ือน/คนรอบข้าง  เพ่ือนมีอิทธิพลต่อเราในการท าดีหรือไม่ดี การคบเพ่ือนที่ดีจะส่งเสริมให้ชีวิต
เราดีขึ้น โดยเค้าจะคอยเตือนเราในสิ่งที่ไม่ดี พร้อมทั้งชักชวนหรือแนะน าในสิ่งที่ดีๆให้กับเรา ไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องการเรียน การท างาน การใช้ชีวิต 
 
2.9 พระพุทธศาสนากับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  แนวคิดหลักของเศรษฐกิจพอเพียง คือ การน าค าสอนทางพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทาง
ในการประสานกลมกลืนกับวิธีชีวิตของชาวบ้านที่เป็นเกษตรกรอย่างชาญฉลาด และเป็นรูปธรรม 
หลักจริยธรรมดังกล่าวคือ หลักการเดินสายกลาง หรือ มัชฌิมาปฏิปทา ในระดับโลกิยธรรม          
การเดินทางสายกลาง คือธรรมที่เหมาะแก่ชาวบ้านทั่วไปได้แก่ ความเป็นรู้จักพอในการบริโภคใช้สอย
ทรัพยากรธรรมชาติ และการใช้ชีวิตแบบไม่ฟุ่มเฟือย ฟุ้งเฟ้อ ซึ่งมีลักษณะเป็นการเน้นการลด ละ เลิก 
อบายมุข ด้วยการประพฤติตามหลักเบญจศีล และ เบญจธรรม ซึ่งถือเป็นหัวใจส าคัญของการเป็นวิถี
พุทธ ตามที่นักปรัชญาและนักคิดได้สรุปหลักการของพระพุทธศาสนากับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไว้ ดังนี้ 
  อัญชลี ดอกไม้ (2555) ได้สรุปแนวคิดพุทธศาสนากับเศรษฐกิจพอเพียง ไว้ดังนี้ ค าว่า 
“เศรษฐกิจ” มาจากค าสองค ารวมกันคือค าว่า เศรษฐ แปลว่า ดีเลิศ และว่า กิจ แปลว่า การ
ประกอบการ เมื่อน าค าสองค ามารวมกันจึงได้ความว่า การประกอบกิจการงานเกี่ยวกับการผลิต การ
จ าหน่าย จ่าย แจก การบริโภค และการใช้สอยสิ่งต่าง ๆ ให้ได้ผลดีเลิศ ส่วนค าว่าพอเพียงหมายถึง 
ความเหมาะสม หรือ ความพอดี เน้นการผลิตและการบริโภคแบบพออยู่พอกินเป็นหลัก  ซึ่งไม่ได้เน้น
ก าไรสุทธิ หรือความร่ ารวยเป็นเป้าหมายสูงสุด และเมื่อรวมกันจึงได้ความว่า การผลิตจ าหน่าย            
และบริโภคอย่างพอเหมาะพอดี นั่นเอง ระบบเศรษฐกิจพอเพียงเป็นระบบเศรษฐกิจที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลปัจจุบันทรงด าริขึ้นมา เพ่ือแสวงหาทางออกจากวิกฤตเศรษฐกิจให้กับ
สังคมไทย ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงก็คือ “การที่พ่ึงตนเองได้” 
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  วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหลักของเศรษฐกิจพอเพียงก็ คือ ความสงบสุขของผู้คนในสังคม 
ประชาชนมีกินมีใช้อย่างเพียงพอแก่ความต้องการ ที่ส าคัญต้องไม่ท าตนและผู้อ่ืนเดือนร้อน เน้นให้คน
ในชุมชนพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตและบริโภคอย่างพอเพียง ไปจนถึงขั้นการแปรรูป
อุตสาหกรรมครัวเรือน สร้างอาชีพและเสริมทักษะทางวิชาการที่หลากหลาย ใช้ชุมชนด ารงอยู่ได้ด้วย
การยึดหลักแห่งความถูกต้องดีงาม มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เป็นต้น 
  แนวคิดหลักของเศรษฐกิจพอเพียง คือ การน าค าสอนทางพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทาง
ในการประสานกลมกลืนกับวิธีชีวิตของ ชาวบ้านที่เป็นเกษตรกรอย่างชาญฉลาด และเป็นรูปธรรม 
หลักจริยธรรมดังกล่าวคือ หลักการเดินสายกลาง หรือ มัชฌิมาปฏิปทา ในระดับโลกิยธรรม การ
เดินทางสายกลางคือธรรมที่เหมาะแก่ชาวบ้านทั่วไปได้แก่ ความเป็นรู้จักพอในการบริโภคใช้สอย
ทรัพยากรธรรมชาติ และการใช้ชีวิตแบบไม่ฟุ่มเฟือย ฟุ้งเฟ้อ ซึ่งมีลักษณะเป็นการเน้นการลด ละ เลิก 
อบายมุข ด้วยการประพฤติตามหลักเบญจศีล และ เบญจธรรม ซึ่งถือเป็นหัวใจส าคัญของการเป็นวิถี
พุทธแนวทางการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชด าริของพระบาทสมเด็จ           
พระเจ้าอยู่หัวฯ มีดังนี้ 
  1) ประหยัด ลดละความฟุ่มเฟือย ตัดทอนค่าใช้จ่ายในทุกด้านที่ไม่จ าเป็น ดังพระราชด ารัส
ว่า  “…ความเป็นอยู่ที่ต้องไม่ฟุ่มเฟือย ต้องประหยัดไปในทางท่ีถูกต้อง…” 
  2) ประกอบอาชีพด้วยความสุจริต ดังพระราชด ารัสที่ว่า “…ความเจริญของคนทั้งหลาย
ย่อมเกิดมาจากการประพฤติชอบและการหาเลี้ยงชีพชอบเป็นส าคัญ…” 
  3) ละเลิกการแก่งแย่งผลประโยชน์และแข่งขันกันในทางการค้าขายกันอย่างรุนแรงดังอดีต 
ดังพระราชด ารัสว่า “…ความสุขความเจริญอันแท้จริงนั้น หมายถึง ความสุขความเจริญที่บุคคล
แสวงหามาได้ด้วยความเป็นธรรม ทั้งในเจตนาและการกระท าที่ไม่ใช่ได้มาด้วยความบังเอิญ หรือด้วย
การแก่งแย่งเบียดบังมาจากผู้อื่น…” 
  4) ไม่หยุดนิ่งที่จะหาทางให้ชีวิตหลุดพ้นจากความทุกข์ยาก ขวนขวายใฝ่หาความรู้ให้เกิดมี
รายได้จนถึงขั้นพอเพียง ดังพระราชด าริว่า “…การที่ต้องการให้ทุกคนพยายามที่จะหาความรู้           
และสร้างตนเองให้มั่นคงนี้ เพ่ือตนเอง เพ่ือที่ จะให้ตั วเองมีความเป็นอยู่ที่ ก้าวหน้ าที่ มีความสุข 
พอมีพอกิน เป็นขั้นหนึ่งและข้ันต่อไป ก็คือให้เกียรติว่ายืนได้ด้วยตนเอง…” 
  5) ลดละสิ่งชั่วให้หมดสิ้นไป ดังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้พระราชทานพระบรม
ราโชวาทว่า “…พยายามไม่ก่อความชั่วให้เป็นเครื่องท าลายตัวท าลายผู้อ่ืน พยายามลด พยายามละ
ความชั่วที่ตนเองมีอยู่ พยายามก่อความดีให้แก่ตัวอยู่เสมอ พยายามรักษาและเพ่ิมพูนความดีที่มีอยู่
นั้นให้งอกงามสมบูรณ์ยิ่งข้ึน…” 
  ระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระราชด าริ และ
พระราชทานไว้ให้เป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศแก่คนไทยนั้น  วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหลัก
ของเศรษฐกิจพอเพียงก็คือ ความสงบสุขของผู้คนในสังคม ประชาชนมีกินมีใช้อย่างเพียงพอแก่ความ
ต้องการ ที่ส าคัญต้องไม่ท าตนและผู้อ่ืนเดือนร้อน หากวิเคราะห์โดยละเอียดก็จะพบว่า  ทรงประยุกต์
มาจากหลักธรรมในพระพุทธศาสนานั่นเอง จากพระราชด ารัสอธิบายขยายความหมายของระบบ
เศรษฐกิจแบบพอเพียงที่กล่าวมาข้างต้น นั้นท าให้พบว่ามีหลักธรรมต่อไปนี้ปรากฏเป็นรากฐานอยู่ใน
ระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
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  หลักมัชฌิมาปฏิปทา (การปฏิบัติตนในทางสายกลาง) มัชฌิมาปฏิปทาในทางพุทธศาสนา
หมายถึงทางสายกลาง คือ การไม่ยึดถือสุดทางทั้ง 2 ได้แก่ อัตตกิลมถานุโยค คือ การประกอบตนเอง
ให้ล าบากเกินไป และ กามสุขัลลิกานุโยค คือ การพัวพันในกามในความสบาย เป็นหลักค าสอนที่ปรากฏใน
พระธรรมเทศนากัณฑ์แรกของพระพุทธเจ้า ที่ทรงแสดงแก่ปัญจวัคคีย์ คือ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 
  นอกจากคุณค่าขั้นสูงสุดของหลักมัชฌิมาปฏิปทาที่เป็นไปเพ่ือการพ้นทุกข์แล้ว คุณค่าใน
เบื้องต้น ยังเป็นไปเพื่อการรู้จักการด าเนินชีวิตให้เกิดความพอดี เป็นแนวทางของการแก้ทุกข์ที่เรียกว่า 
“อริยมรรคมีองค์ 8” โดยมุ่งเน้นให้มีความสุขกายและสุขใจไปด้วย ดังนี้ 
  1) สัมมาทิฏฐิ คือ ปัญญาเห็นชอบ หมายถึง การปฏิบัติอย่างเหมาะสมตามความเป็นจริง
ด้วยปัญญา 
  2) สัมมาสังกัปปะ คือ ด าริชอบ หมายถึง การใช้สมองความคิดพิจารณาแต่ในทางกุศลหรือ
ความดีงาม 
  3) สัมมาวาจา คือ เจรจาชอบ หมายถึง การพูดต้องสุภาพ แต่ในสิ่งที่สร้างสรรค์ดีงาม 
  4) สัมมากัมมันตะ คือ การประพฤติดีงาม ทางกายหรือกิจกรรมทางกายทั้งปวง 
  5) สัมมาอาชีวะ คือ การท ามาหากินอย่างสุจริตชน ไม่คดโกง เอาเปรียบคนอ่ืนๆ มาก
เกินไป 
  6) สัมมาวายามะ คือ ความอุตสาหะ พยายาม ประกอบความเพียรในการกุศลกรรม 
  7) สัมมาสติ คือ การไม่ปล่อยให้เกิดความพลั้งเผลอ จิตเลื่อนลอย ด ารงอยู่ด้วยความรู้ตัว
อยู่เป็นปกต ิ
  8) สัมมาสมาธิ คือ การฝึกจิตให้ตั้งมั่น สงบ สงัด จากกิเลส นิวรณ์อยู่เป็นปกติ 
  หลัก อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ เป็นค าสอนให้บุคคลพ่ึงตนเอง ซึ่งแนวทางของระบบเศรษฐกิจ
พอเพียงก็ได้มุ่งเน้นให้พ่ึงตนเองในการท ามาหาเลี้ยงชีพ ในการสร้างฐานะ และการเก็บรักษาทรัพย์ที่
หามาได้เพ่ือจับจ่ายใช้สอยในยามจ าเป็น นอกจากเป็นที่พ่ึงแห่งตนแล้วจะต้องเป็นที่พ่ึงของบุคคลอ่ืน
ด้วย นอกจากในระดับบุคคลแล้ว ยังมุ่งเน้นให้การพัฒนาประเทศชาติให้พ่ึงตนเองในลักษณะ 
“เศรษฐกิจพอเพียง” นั่นคือการพัฒนาที่ไม่อิงเศรษฐกิจโลกจนเกินไป 
  หลักสันโดษนี้มุ่งให้บุคคลพึงพอใจในสิ่งของหรือทรัพย์สินที่ตนเองได้มาและใช้ จ่ายในสิ่งที่
ก่อให้เกิดประโยชน์ ให้บุคคลรู้จักประมาณ ได้แก่ การประหยัดและรู้จักออม ไม่ฟุ่มเฟือยฟุ้งเฟ้อมี
ความเป็นอยู่อย่างสงบเรียบง่าย และโปร่งใส ไม่ทะเยอทะยานต่อสู้และเบียดเบียนบุคคลอื่น ไม่เอารัด
เอาเปรียบกัน อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขในคัมภีร์ มังคลทีปนี ได้ให้ความหมายของค าว่า สันโดษ ไว้  
3 นัย คือ ยินดีสิ่งที่เป็นของตน, ยินดีในสิ่งที่มีอยู่ และ ยินดีด้วยใจที่เสมอ (ด้วยใจที่มั่นคง) 
  หลักสัปปุริสธรรม 7 คือ ธรรมของสัตบุรุษ ธรรมที่ท าให้เป็นสัตบุรุษ หรือคุณสมบัติของ         
คนดี นั่นเอง ประกอบด้วย 
  1) ธัมมัญญุตา – ความรู้จักเหตุ คือรู้หลักความจริง รู้หลักการ รู้หลักเกณฑ์ รู้กฎแห่ง
ธรรมดารู้กฎเกณฑ์แห่งเหตุผล และรู้หลักการที่จะท าให้เกิดผล 
  2) อัตถัญญุตา – ความรู้จักอรรถ รู้ความมุ่งหมาย หรือ รู้จักผล คือ รู้ความหมาย รู้ความ
มุ่งหมาย รู้ประโยชน์ที่ประสงค์ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%A9
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  3) อัตตัญญุตา – ความรู้จักตน คือ รู้ว่า เรานั้น ว่าโดยฐานะ ภาวะ เพศ ก าลั ง ความรู้ 
ความสามารถ ความถนัด และคุณธรรม เป็นต้น บัดนี้ เท่าไร อย่างไร แล้วประพฤติให้เหมาะสมและรู้
ที่จะแก้ไขปรับปรุงต่อไป 
  4) มัตตัญญุตา – ความรู้จักประมาณ คือ ความพอดี เช่น ภิกษุรู้จักประมาณในการรับ 
และบริโภคปัจจัยสี่ คฤหัสถ์รู้จักประมาณในการใช้จ่ายโภคทรัพย์ เป็นต้น 
  5) กาลัญญุตา – ความรู้จักกาล คือรู้กาลเวลาอันเหมาะสม และระยะเวลาที่ควรหรือ
จะต้องใช้ในการประกอบกิจ ท าหน้าที่การงาน เช่น ให้ตรงเวลา ให้เป็นเวลา ให้ทันเวลา ให้พอเวลา 
เป็นต้น 
  6) ปริสัญญุตา – ความรู้จักบริษัท คือรู้จักชุมชน และรู้จักที่ประชุม รู้กริยาที่จะประพฤติ
ต่อชุมชนนั้นๆ ว่า ชุมชนนี้เมื่อเข้าไปหา จะต้องท ากริยาอย่างนี้ จะต้องพูดอย่างนี้ ชุมชนนี้ควร
สงเคราะห์อย่างนี้ เป็นต้น 
  7) ปุคคลัญญุตา หรือ ปุคคลปโรปรัญญุตา – ความรู้จักบุคคล คือ ความแตกต่างแห่ง
บุคคลว่า โดยอัธยาศัย ความสามารถ และคุณธรรม เป็นต้น ใครๆ ยิ่งหรือหย่อนอย่างไร และรู้ที่จะ
ปฏิบัติต่อบุคคลนั้นๆ ด้วยดี เป็นต้น 
  ทิฏฐธัมมิกัตถะ เป็นข้อปฏิบัติส าคัญที่ท าให้เกิดผล คือ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ท าให้มี
ทรัพย์สินเงินทอง พ่ึงตนเองได้ เรียกว่าธรรมที่เป็นไปเพ่ือประโยชน์ปัจจุบัน บางทีเรียกว่า “หัวใจ
เศรษฐี” โดยมีค าย่อคือ   “อุ“ “อา” “กะ” “สะ” ดังนี้ คือ 
  1) อุฏฐานะสัมปทา (อุ) หมายถึง การถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียร รู้จักใช้ปัญญา
ไตร่ตรองพิจารณาหาวิธีการที่แยบคายในการท างาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักคิด รู้จักท า รู้จัก
ด าเนินการด้านเศรษฐกิจ ท าการงานประกอบอาชีพให้ได้ผลดี 
  2) อารักขสัมปทา (อา) หมายถึง การถึงพร้อมด้วยการรักษา สามารถปกป้องคุ้มครอง
รักษาทรัพย์สินที่หามาได้ ไม่ให้สูญหายพินาศไปด้วยภัยต่างๆ 
  3) กัลยาณมิตตตา (กะ) หมายถึง การรู้จักคบคนดีหรือมีกัลยาณมิตร ซึ่ งจะเป็น
องค์ประกอบส าคัญ ที่ช่วยให้เจริญก้าวหน้าในวงการอาชีพนั้นๆ ท าให้รู้เห็นช่องทางและโอกาสต่างๆ 
ในการงาน ทันต่อเหตุการณ์ ตลอดจนรู้จักปฏิบัติต่อทรัพย์ของตนอย่างถูกต้อง ไม่ถูกมิตรชั่วชักจูงไป
ในทางอบายมุข ซึ่งจะท าให้ทรัพย์สินไม่เพ่ิมพูนหรือมีแต่จะหดหายไป 
  4) สมชีวิตา (สะ) หมายถึง ความเป็นอยู่พอดี หรือความเป็นอยู่สมดุล คือเลี้ยงชีพแต่พอดี 
ไม่ให้ฟุ่มเฟือย ไม่ให้ฝืดเคือง ให้รายได้เหนือรายจ่าย มีเหลือเก็บไว้ใช้ในคราวจ าเป็น 
  โภคาวิภาค 4 เป็นวิธีการจัดสรรทรัพย์ในการใช้จ่าย โดยจัดสรรทรัพย์ออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 
คือ 
  1) แบ่ง 1 ส่วน เพ่ือใช้บริโภคเลี้ยงตนเองให้เป็นสุข เลี้ยงดูครอบครัว และคนที่อยู่ในความ
รับผิดชอบให้เป็นสุข และใช้ท าความดี บ าเพ็ญประโยชน์แต่สาธารณะ เป็นต้น 
  2) แบ่ง 2 ส่วน เพ่ือจัดสรรไว้ส าหรับลงทุนประกอบกิจการงานต่างๆ 
  3) แบ่ง 1 ส่วน เพ่ือเก็บไว้ใช้ในยามจ าเป็น เช่น เมื่อเกิดอุบัติเหตุ เมื่อเจ็บไข้ได้ป่วย เป็นต้น 
  โภคอาทิยะ 5 คือ เมื่อมีทรัพย์สิน ควรน ามาใช้ประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต ประกอบด้วย 
  1) ใช้จ่ายทรัพย์นั้นเลี้ยงตนเอง เลี้ยงดูครอบครัว มารดาบิดา ให้เป็นสุข 



67 
 
  2) ใช้ทรัพย์นั้นบ ารุงเลี้ยงมิตรสหาย ผู้ร่วมกิจการงานให้เป็นสุข 
  3) ใช้ป้องกันภยันตรายต่างๆ 
  4) ท าพลี คือ การสละบ ารุงสงเคราะห์ 5 อย่าง ได้แก่ อติถิพลี (ใช้ต้อนรับแขก) ญาติพลี 
(ใช้สงเคราะห์ญาติ) ราชพลี (ใช้บ ารุงราชการด้วยการเสียภาษีอากร) เทวตาพลี (บ ารุงเทวดา) ปุพพ
เปตพลี (ท าบุญอุทิศให้แก่บุพการี) 
  5) ใช้เพื่อบ ารุงสมณพราหมณ์ 
  กามโภคีสุข 4 (สุขของคฤหัสถ์ 4) คือ คนครองเรือนควรจะมีความสุข 4 ประการ ซึ่งคน
ครองเรือนควรจะพยายามให้เข้าถึงให้ได้ คือ 
  1) อัตถิสุข - สุขเกิดจากการมีทรัพย์ เป็นหลักประกันของชีวิต โดยเฉพาะความอุ่นใจ 
ปลาบปลื้มภูมิใจว่าเรามีทรัพย์ที่หามาได้ด้วยก าลังของตนเอง 
  2) โภคสุข - สุขเกิดจากการบริโภคทรัพย์ หรือใช้จ่ายทรัพย์ คือ รู้จักใช้จ่ายทรัพย์นั้นให้
เกิดประโยชน์แก่ชีวิตของตน เลี้ยงดูบุคคลอื่น และท าประโยชน์สุขต่อผู้อื่นและสังคม เป็นต้น 
  3) อนณสุข - สุขเกิดจากความไม่เป็นหนี้ ไม่ต้องทุกข์ใจ เป็นกังวลใจเพราะมีหนี้สินติดค้างใคร 
  4) อนวัชชสุข - สุขเกิดจากความประพฤติที่ไม่มีโทษ คือ มีกายกรรม วจีกรรม มโนกรรมที่
สุจริตที่ใครจะว่ากล่าวติเตียนไม่ได้ มีความบริสุทธิ์ และมีความม่ันใจในการด าเนินชีวิตของตน 
  สรุปว่า เศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับหลักธรรมในพระพุทธศาสนา 
หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ หลักเศรษฐศาสตร์ตามแนวพุทธ ที่มุ่งให้มนุษย์จ ากัด หรือความอยาก หรือ
ความต้องการของตนเอง แทนการกระตุ้นตัณหาหรือความอยาก เพ่ือให้เกิดการบริโภคมากขึ้น 
(บริโภคนิยม) เนื่องจากพระพุทธศาสนาเห็นว่าความต้องการของมนุษย์นั้นไม่มีขีดจ ากัด แต่
ขณะเดียวกันทรัพยากรมีขีดจ ากัด หากมีการใช้เกินความจ าเป็น ทรัพยากรเหล่านั้นก็จะหมดสิ้นไปใน
ที่สุด การปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงจึงต้องหันมาแก้ไขที่ตนเองก่อน จ ากัดความอยาก 
ความต้องการ ให้รู้จักพอดี ไม่บริโภคเกินความพอดี หรือตกเป็นทาสของวัตถุ 
  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดที่ถูกหล่อหลอม มาจากความเป็นจริงแห่ง
ธรรมชาติที่มนุษย์ทุกคนต้องศึกษาให้เข้าใจ และต้องน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน เพ่ือที่จะได้เข้าใจถึง
ความเป็นจริงของธรรมชาติ ความเป็นจริงของชีวิต ว่าสิ่งใดควรท า สิ่งใดไม่ควรท า สิ่งใดควรยึดถือเป็น
ที่พ่ึง สิ่งใดไม่ควรยึดถือเป็นที่พ่ึง เมื่อได้ศึกษาจนเข้าใจ และน าไปปฏิบัติจนเกิดผลแล้ว จนพบความ
เป็นจริงแห่งชีวิตว่าสิ่งที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตคืออะไร เมื่อนั้นก็จะได้เข้าใจในหลักเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นอย่างดี เพราะหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นนโยบายที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นจริงของชีวิตตามหลัก
พระพุทธศาสนานั่นเอง 
  ความสอดคล้องของหลักเศรษฐกิจพอเพียงกับหลักธรรมในพุทธศาสนา 
  1) เน้นความเป็นเศรษฐกิจแบบองค์รวม กล่าวคือ เป็นระบบการพัฒนาชีวิตของปัจเจกบุ
คลควบคู่กันไปกับการพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยมีจริยธรรมคือความเมตตา ความ
เกื้อกูลสงเคราะห์ ความสามัคคี ความไม่เห็นแก่ตัว ดังหลักของระบบเศรษฐกิจพอเพียงที่กล่าวไว้ว่า 
มนุษย์อยู่ดี ชุมชนอยู่ได้ ธรรมชาติยั่งยืน 
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  2) เป็นระบบเศรษฐกิจแบบมัชฌิมาที่มีสัมมาอาชีวะเป็นหัวใจส าคัญ ซึ่งสามารถโยงไปสู่
การที่พระพุทธศาสนามีท่าทีปฏิเสธความสุดโต่ง 2 ด้าน คือ การหมกมุ่นในกามสุขอย่างเดียว           
และการทรมานตนเองในรูปแบบต่างๆ 
  3) เป็นระบบเศรษฐกิจที่มุ่งพัฒนาทั้งคนและทั้งกระบวนการทางเศรษฐกิจ   ซึ่งถ้าคนไทย
ปฏิบัติตามระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงก็จะส่งผลให้เกิดภาวะ “เศรษฐกิจก็งอกงาม ธรรมก็งอกเงย 
คนก็มคีวามสุข” 
  4) เป็นระบบเศรษฐกิจที่ไม่เบียดเบียนใครให้เดือดร้อน ไม่มุ่งท าลายทรัพยากรธรรมชาติจน
กลายเป็นการท าร้ายธรรมชาติ 
  5) เป็นระบบเศรษฐกิจที่ฝึกให้มนุษย์ตระหนักรู้ถึงศักยภาพในด้านการสามารถพ่ึงตนเองได้
ของมนุษย์ 
  กล่าวโดยสรุปแล้ว เศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับหลักธรรมใน
พระพุทธศาสนา หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ หลักเศรษฐศาสตร์ตามแนวพุทธ ที่มุ่งให้มนุษย์จ ากัด หรือ
ความอยาก หรือความต้องการของตนเอง แทนการกระตุ้นตัณหาหรือความอยาก เพ่ือให้เกิดการ
บริโภคมากขึ้น (บริโภคนิยม) เนื่องจากพระพุทธศาสนาเห็นว่าความต้องการของมนุษย์นั้นไม่มี
ขีดจ ากัด แต่ขณะเดียวกันทรัพยากรมีขีดจ ากัด หากมีการใช้เกินความจ าเป็น ทรัพยากรเหล่านั้นก็จะ
หมดสิ้นไปในที่สุด การปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงจึงต้องหันมาแก้ไขที่ตนเองก่อน จ ากัด
ความอยาก ความต้องการ ให้รู้จักพอดี ไม่บริโภคเกินความพอดี หรือตกเป็นทาสของวัตถุ 
  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดที่ถูกหล่อหลอม มาจากความเป็นจริงแห่ง
ธรรมชาติ ที่มนุษย์ทุกคนต้องศึกษาให้เข้าใจ และต้องน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน เพ่ือที่จะได้เข้าใจ
ถึงความเป็นจริงของธรรมชาติ ความเป็นจริงของชีวิต ว่าสิ่งใดควรท า สิ่งใดไม่ควรท า สิ่งใดควรยึดถือ
เป็นที่พ่ึง สิ่งใดไม่ควรยึดถือเป็นที่พ่ึง เมื่อได้ศึกษาจนเข้าใจ และน าไปปฏิบัติจนเกิดผลแล้ว จนพบ
ความเป็นจริงแห่งชีวิตว่าสิ่งที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตคืออะไร เมื่อนั้นก็จะได้เข้าใจในหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นอย่างดี เพราะหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นนโยบายที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นจริงของชีวิต
ตามหลักพระพุทธศาสนานั่นเอง 
 
2.10 หลักพุทธธรรม 
  พุทธธรรม คือ ค าสอนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ และน ามาเผยแผ่สั่งสอนบุคคล ทั่วไปพุทธธรรม
ในพระพุทธศาสนามีเป็นจ านวนมากครอบคลุมตั้งแต่เรื่องพ้ืนฐานในการด าเนินชีวิตจนกระทั่งถึงเรื่อง
สูงสุดที่เป็นจุดหมายของพุทธศาสนา คือ นิพพาน พุทธธรรมทุกเรื่องล้วนแต่มีคุณค่าต่อชีวิตและสังคม
ทั้งสิ้นเช่นท าให้เกิดความสุข ความเจริญ แก่ผู้ปฏิบัติเกิดความสงบเรียบร้อยแก่สังคม  โดยสรุป
ความหมายของหลักพุทธธรรมได้ ดังนี้  
  ความหมายของพุทธธรรม มีนักวิชาการท้ังพระสงฆ์และคฤหัสถ์ให้ความหมายไว้ ดังนี้ 
  พุทธทาส (2534) ได้ให้ความหมายของค าว่า พุทธะไว้ว่า พุทธะ แปลว่า ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน 
ความจริง “พุทธะ” ค านี้รากศัพท์แท้ๆ แปลว่า ผู้ตื่น ที่แปลว่า ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน เพ่ิมเข้าไปนั้นเป็น
ชั้นที่สอง ชั้นหนึ่งแท้ๆ พุทธะ แปลว่าผู้ตื่น ไม่ใช่ ขลาดกลัว ตื่นตูม แต่เป็นการตื่นจากหลับ เมื่อหลับ
อยู่ยังไม่ใช่พุทธะ เมื่อตื่นแล้วจึงเรียกว่า “พุทธะ” ความหลับ คือ ความโง่ ถ้าเราไม่หลับเราก็รู้สึกตัว 
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คือรู้ และเมื่อเรารู้ถูกต้องแล้ว เราก็ไม่ต้องเป็นทุกข์เป็นร้อน เราก็เบิกบาน แสดงความสุขความพอใจ 
นี่คือพุทธะ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน เป็นความหมายของค าว่า ใจสูง มนุษย์ใจสูงตามแบบของพระพุทธเจ้า คือ
เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ส่วนค าว่า ธรรมะ คือการกระท าที่ถูกต้อง แก่ความเป็นมนุษย์ของตน           
ทุกขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการ เมื่อน าค าว่า พุทธ และ ธรรม มาต่อเป็น ค าเดียวกัน จึงหมายถึง “ค าสอน
ที่มีคุณค่าเป็นหน้าที่ควรปฏิบัติเพ่ือขจัดความชั่วของพระผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน หรือพูดสั้นๆ ก็คือ ค า
สอนของพระพุทธเจ้านั่นเอง” 
  พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) (2546) ให้ความหมายของพุทธธรรมว่า หมายถึง กฎ
ธรรมชาติ และคุณค่าส าหรับชีวิต ถ้าแยกพุทธธรรมออกเป็น 2 ส่วน คือ สัจธรรม ส่วนหนึ่งกับ
จริยธรรมส่วนหนึ่ง แล้วก าหนดความหมาย สัจธรรมในพุทธศาสนา หมายถึงค าสอนเกี่ยวกับสภาวะ
ของสิ่งทั้งหลาย หรือธรรมชาติและความเป็นไปโดยธรรมดาของสิ่งทั้งหลายหรือกฎธรรมชาตินั่นเอ ง 
ส่วนจริยธรรมก็หมายถึง การถือเอาประโยชน์จากความรู้ความเข้าใจในสภาพและความเป็นไปของ           
สิ่งทั้งหลาย หรือการรู้ธรรมชาติแล้วน ามาใช้ในทางที่เป็นประโยชน์ อีกนัยหนึ่งสัจธรรม คือธรรมชาติ
และกฎธรรมดา จริยธรรม คือความรู้ในการประยุกต์สัจธรรม 
  พระไพศาล วิสาโล (2530) กล่าวว่า “พุทธธรรม เป็นหนังสือเล่มเดียวที่แสดงถึงหลักธรรม
ในพระพุทธศาสนาได้อย่างลุ่มลึกเป็นระบบและรอบด้านที่สุดเท่าที่เคยมีในภาษาไทย” 
  พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) (2539) กล่าวสรุปว่าพุทธธรรมมีหลักการว่า ไม่ว่า
พระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นหรือไม่ก็ตาม ความจริงก็ด ารงอยู่ตามธรรมดาของมันอย่างเป็นกลางๆ 
พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้คือ ค้นพบความจริงนั้นแล้วน ามาเปิดเผยไว้ สาระของความจริงนี้ก็คือ  (ความ
เป็นไปตาม) ธรรมดาแห่งเหตุปัจจัย หรือกระบวนธรรมแห่งเหตุปัจจัยผู้ที่มองสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็น  
ไม่ใช่มองตามท่ีตนอยากหรือไม่อยากให้มันเป็น จึงจะเข้าใจความจริงที่เป็นกลางนี้ได้ เมื่อเข้าใจธรรมที่
เป็นกลางนี้แล้วก็ย่อมมองเห็นความจริงอย่างกว้างๆ ครอบคลุมทั่วไปทั้งหมด  มีทัศนะเปิดกว้าง          
หลุดพ้นเป็นอิสระอย่างแท้จริง โดยหลุดพ้นทั้งทางจิต คือ จิตหลุดพ้นจากสิ่งบีบคั้นครอบง าที่เรียกว่า
กิเลสและความทุกข์ กลายเป็นจิตที่ปลอดโปร่ง เบิกบาน เป็นสุข และด้านปัญญา คือ หลุดพ้นด้วย
รู้เท่าทันธรรมดา แล้วมองเห็นตัวความจริงที่ล้วนๆบริสุทธิ์ ไม่มีกิเลสเคลือบแคลงหรือท าให้เอนเอียง
และรู้ชัดแจ้งที่ความจริงโดยตรง  ไม่ต้องรู้ผ่านใครๆ หรือรู้ตามที่ใครบอกอีกต่อไป 
  พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต) (2539) ได้กล่าวถึงลักษณะของพุทธธรรม สรุปได้ ดังนี้ 
  1) ค าสอนเป็นกลาง ปฏิบัติสายกลาง หรือลักษณะที่เป็นสายกลาง ไม่สุดโต่งในทาง
ความคิดหรือสุดโต่งในทางปฏิบัติตน เห็นความส าคัญทางด้านจิตใจ และทางด้านร่างกายซึ่งสัมพันธ์
กันอย่างแยกไม่ได้ จึงวางข้อปฏิบัติที่เรียกว่า มัชฌิมาปฏิปทา แปลว่า ทางสายกลางหรือ  ข้อปฏิบัติที่
เป็นสายกลาง (มรรคมีองค์ 8) คือ ความพอดีและทัศนะเกี่ยวกับ สัจธรรม ก็เป็นกลาง ความจริงที่เป็น
กลาง ตามเหตุปัจจัยไม่ขึ้นกับใคร (เรียกว่า ปฏิจจสมุปบาท) 
  2) พุทธธรรม มีหลักการเป็นสากลหรือสอนหลักความจริงที่เป็นสากล ความจริงเป็นสิ่งที่มี
อยู่ตามธรรมชาติ คือธรรมดาของสิ่งทั้งหลายเป็นเช่นนั้นเอง เรียกว่าเป็นกฎธรรมชาติ ในทางปฏิบัติ
สอนให้คนมีเมตตากรุณาอย่างเป็นสากล ชาวพุทธต้องมีความเมตตากรุณาต่อสรรพสัตว์ทั่วกันหมดไม่
เลือกพวกเขาพวกใคร 
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  3) พุทธธรรม ให้ความส าคัญของสาระ (ธรรม) และรูปแบบ (วินัย) ธรรมวินัยจึงเป็น         
ชื่อหนึ่งของพุทธศาสนา ต้องมีทั้งสองอย่าง ธรรมเป็นหลักความจริง ซึ่งมีอยู่แล้วตามธรรมดาของมัน 
และเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาปฏิบัติสามารถเข้าถึงได้ ส่วนวินัย เป็นกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ กติกา หรือข้อบัญญัติที่
ก าหนดขึ้นเพ่ือให้คนในสังคมประพฤติปฏิบัติ เพ่ือความเจริญ และความสงบสุข วินัยเปรียบได้กับศีล 
เช่น ศีล 5 เป็นต้น 
  4) พุทธธรรม สอนหลักกรรม พระพุทธศาสนายึดเอาการกระท าหรือความประพฤติเป็น
เครื่องจ าแนกคน ไม่แบ่งแยกด้วยชาติก าเนิด ผิวพรรณ เน้นการรับผิดชอบต่อการกระท าของตน ไม่
ซัดทอดสิ่งภายนอก มีการส ารวจตนเองเป็นเบื้องต้นก่อน นอกจากนี้สอนหลักกรรมให้รู้จักพ่ึงตนเอง 
ไม่ฝากไว้กับโชคชะตา กรรมสอนคู่กับความเพียร ความส าเร็จเกิดขึ้นได้ จากความเพียร และจากการ
กระท าตามทางของเหตุและผล 
  5) สอนให้มองความจริงโดยแยกแยะจ าแนกครบทุกด้านทุกมุม ตัวอย่างเช่น มีผู้ถามเรื่อง 
การพูดว่าสิ่งใดควรพูด สิ่งใดไม่ควรพูด พระพุทธองค์ตรัสแยกแยะให้ฟังว่า  “วาจาใดไม่จริง ไม่เป็น
ประโยชน์ไม่ถูกใจผู้ฟัง พระองค์ไม่ตรัสวาจาใดเป็นค าจริง ไม่เป็นประโยชน์ ไม่ถูกใจผู้ฟัง พระองค์ไม่ตรัส
วาจาใดเป็นค าจริง เป็นประโยชน์ ไม่ถูกใจผู้ฟัง พระองค์เลือกกาลที่จะตรัส  วาจาใดไม่จริง ไม่เป็น
ประโยชน์ ถูกใจผู้ฟังพระองค์ไม่ตรัส วาจาใดเป็นค าจริง ไม่เป็นประโยชน์ ถูกใจผู้ฟังพระองค์ไม่ตรัส 
และ วาจาใดเป็นค าจริง เป็นประโยชน์ ถูกใจผู้ฟังพระองค์เลือกกาลที่จะตรัส” ลักษณะท่าที่ของการ
สนองตอบหรือปฏิกิริยา ต่อสิ่งทั้งหลายแบบชาวพุทธ ต้องมองอย่างวิเคราะห์ แยกแยะ จ าแนก แจก
แจง ครบทุกด้าน 
  6) หลักการส าคัญของพุทธศาสนาคือ มุ่งอิสรภาพ ดังพุทธพจน์ว่า “มหาสมุทรแม้จะกว้าง
ใหญ่เพียงใดก็ตาม แต่น้ าในมหาสมุทรที่มากมายนั้น มีรสเดียวคือรสเค็มฉันใด ธรรมวินัยของพระองค์
ที่สอนไว้มากมาย ทั้งหมดก็มีรสเดียว คือวิมุตติรส ได้แก่ ความหลุดพ้นจากทุกข์และปวงกิเลส ฉันนั้น” 
  7) เป็นศาสนาแห่งปัญญา ดังพุทธพจน์ว่า “ธรรมทั้งหลายทั้งปวงมีปัญญาเป็นยอดยิ่ง”                                                             
หลักปัญญาส าคัญ เพราะปัญญาเป็นตัวตัดสินในการเข้าถึงจุดหมายของพระพุทธศาสนา โดยให้
ความส าคัญแก่ศรัทธา ศีล สมาธิ ว่าเป็นปัจจัยที่ขาดไม่ได้เพ่ือเข้าถึงจุดหมาย โดยมีปัญญาเป็นตัว
ตัดสินสูงสุด นั่นคือ ศรัทธา ก็ขาดปัญญาไม่ได้ ศีล ก็เพ่ือประคับประคองจนเกิดปัญญา สมาธิ ก็ต้อง
น าไปสู่ปัญญา มิฉะนั้นจะหลงผิด หลงทาง ปัญญาจึงเป็นคุณธรรมส าคัญ เป็นเอก ปัญญาในขั้นสูงสุด
คือปัญญาในขั้นที่รู้เท่าทันสัจธรรม เรียกว่า วิปัสสนาปัญญา 
  8) สอนหลักอนัตตา พระพุทธศาสนาประกาศหลักส าคัญเกี่ยวกับความจริงของสิ่งทั้งหลาย
หรือของสภาวธรรมต่างๆ คือ หลักอนัตตา เป็นหลักใหม่ที่โลกไม่เคยค้นพบมาก่อน ความยึดติดใน
อัตตาหรือตัวตนเป็นสิ่งฝังลึกแนบแน่นในจิตใจมนุษย์ แต่แท้จริงผู้มีปัญญาเห็นว่าสิ่งทั้งหลายที่ด ารงอยู่
เป็นไปตามธรรมดาของมันไม่มีใครเป็นเจ้าของ ไม่สามารถบังคับให้เป็นไปตามใจปรารถนาได้เลย 
  9) การมีทัศนคติที่มองสิ่งทั้งหลายตามความสัมพันธ์แห่งเหตุและปัจจัย  เชื่อมโยงกัน       
อิงอาศัยกันเป็นไปตามธรรมดาแห่งเหตุปัจจัยนั่นเอง  
  10) ยืนยันในศักยภาพสูงสุดของมนุษย์ เชื่อว่ามนุษย์ประเสริฐด้วยการฝึกฝนพัฒนา          
เมื่อพัฒนา แล้วก็เป็นผู้ประเสริฐสุด ดังพุทธพจน์ว่า ผู้ที่ฝึกแล้วเป็นผู้ประเสริฐสุดในหมู่มนุษย์ (ทนฺโต 
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เสฏโฐ มนุสฺเสสุ) และเมื่อฝึกดีแล้วมนุษย์ก็จะประเสริฐกว่าเทพทั้งหลาย พระพุทธองค์ฝึกพระองค์             
ดีแล้วแม้เทพทั้งหลายก็น้อมนมัสการ 
  11) เป็นศาสนาแห่งการศึกษา น าเอาการศึกษาเข้ามาเป็นสาระส าคัญ เป็นเนื้อแท้ของการ
ด าเนินชีวิต หลักปฏิบัติทั้งหมดในพระพุทธศาสนาเรียกว่า  มรรค หมายถึงทางด าเนินชีวิต ดังนั้น            
วิถีชีวิตของชาวพุทธ คือ การด าเนินชีวิตตามมรรคมีองค์ 8 เรียกย่อว่า ศีล สมาธิ ปัญญา หรือ
ไตรสิกขา ในที่สุดจะบรรลุจุดหมายแห่งชีวิตที่ดีงาม เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ ์
  12) ให้ความส าคัญทั้งแก่ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก  ปัจจัยภายในได้แก่ โยนิโส
มนสิการ คือ การคิดใคร่ครวญในธรรมโดยแยบคาย ลึกซึ้ง อย่างผู้มีปัญญา คือรู้จักคิด คิดเป็น  ปัจจัย
ภายนอก ได้แก่ กัลยาณมิตรที่ดี มีครูอาจารย์ที่ดี มีพ่อแม่ที่ดี ให้ความรู้ที่ถูกต้อง เป็นตัวอย่างที่ดี มี
แหล่งความรู้มีสื่อมวลชนที่ให้สติปัญญา 
  13) สอนให้ตื่นตัวด้วยความไม่ประมาท พระพุทธเจ้าทรงเน้นย้ า อัปปมาทธรรม หรือ 
ความไม่ประมาท ถึงกับตรัสเป็นปัจฉิมวาจา คือพระด ารัสสุดท้ายก่อนจะปรินิพพาน ว่า “สังขาร
ทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดา เธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด” 
  14) สอนให้เห็นทุกข์ แต่เป็นสุข นั่นคือพระพุทธศาสนาสอนให้มองเห็นความทุกข์ แต่ให้
ปฏิบัติด้วยความสุข (ทุกข์ สอนไว้ในหลักไตรสิกขา คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา และ ทุกข์ในหลัก
อริยสัจ 4 ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค) เมื่อความทุกข์มีอยู่จริง พระพุทธศาสนาก็สอนให้เผชิญหน้าความ
ทุกข์นั้นไม่เลี่ยงหนี แต่ให้มองดูทุกข์นั้นด้วยความรู้เท่าทัน จึงท าให้มีจิตใจปลอดโปร่ง เป็นอิสระมี
ปัญญา ไม่ถูกทุกข์บีบคั้น 
  15) มุ่งประโยชน์สุขเพ่ือมวลชน  พระพุทธเจ้าทรงตรัสหลักนี้ เสมอ เมื่อเริ่มประกาศ            
พระศาสนาทรงตรัสแก่ภิกษุว่า “ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงจาริกไป เพ่ือประโยชน์เกื้อกูลแก่ชน
ทั้งหลาย เพ่ือความสุขแก่ชนทั้งหลาย เพ่ืออนุเคราะห์ชาวโลก” ดังนั้น การด าเนินชีวิตของชาวพุทธ
ทั้งหลายจึงควรด าเนินตามพระด ารัสนี้คือ การท าประโยชน์แก่ผู้ อ่ืนและแก่สังคม เมื่อท าความเข้าใจ
หลักพุทธธรรมที่ส าคัญดังกล่าวแล้ว จะท าให้สามารถเข้าใจแนวทางการด าเนินชีวิตตามแบบวิถีพุทธได้
กระจ่างชัดเจนยิ่งขึ้นลักษณะส าคัญอีกประการ คือ ในพระพุทธศาสนามีสิ่งส าคัญคือ “ข้อปฏิบัติ”  
อันเป็นทางสายกลางหรืออริยมรรคมีองค์ 8 ซึ่งผู้ใดได้ปฏิบัติตามแล้วก็สามารถบรรลุเป็นพระอริยบุคคล
ตั้งแต่เป็นพระโสดาบันจนถึงเป็นพระอรหันต์หมดกิเลสเข้านิพพานได้ บุคคล 4 คู่ 8 จ าพวกนี้ท าให้
พุทธศาสนาต่างจากศาสนาอ่ืนอย่างชัดเจน โดยจะเห็นได้จากในมหาปรินิพพานสูตร ที่พระสัมมาสัม
พุทธเจ้าทรงตรัสแก่สุภัททปริพาชก 
  ทินพันธุ์ นาคะตะ (2544) ได้กล่าวถึงความส าคัญของพุทธธรรมไว้ว่า เมืองไทยเป็นเมือง
พุทธ หลักธรรมค าสอนของพุทธเจ้า เป็นปรัชญาที่พุทธศาสนิกชนยอมรับเป็นหลักปรัชญาในการ
ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกัน ฉะนั้น การน าหลักธรรมของพระพุทธเจ้ามาใช้ในการปกครองบังคับบัญชา เช่น 
พรหมวิหาร 4 อิทธิบาท 4 สังคหวัตถุ 4 ย่อมจะเป็นการช่วยให้การใช้อ านาจในการปกครองบังคับ
บัญชามีผลสมบูรณ์ จะเป็นอุปกรณ์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใหญ่และผู้น้อยให้เป็นไปราบรื่น        
จะช่วยสร้างเสริมให้การปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาได้ผลเต็มภาคภูมิยิ่งขึ้น 
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  สัญญา สัญญาวิวัฒน์ (2547) ได้กล่าวถึงความส าคัญของพุทธธรรมว่าพุทธธรรมมี
ความส าคัญต่อสังคมไทยเป็นอย่างยิ่งและสังคมไทยขาดศาสนาไม่ได้ โดยเฉพาะพุทธศาสนา ซึ่งแสดง
ความส าคัญของหลักพุทธธรรมอันเป็นแก่นสารของพุทธศาสนา 3 ด้าน ดังนี้ 
  1) ด้านที่พุทธธรรมเป็นสัจธรรมหรือความจริงตามธรรมชาติเช่น อริยสัจ 4 ไตรลักษณ์           
3 สัจจะ 4 
  2) ด้านที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เช่น การน าหลักพุทธธรรมไปใช้กับครอบครัว ชุมชน  
และสังคมส่วนร่วม 
  3) ด้านที่เป็นปัจเจกชน บุคคล หรือตัวคนไทย 
  พุทธธรรมทั้ง 3 ด้านนี้ มีคุณูปการต่อคนไทย และสังคมไทยมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน          
แม้ปัจจุบันจะดูแผ่วเบาไปบ้างนั่นก็ไม่ได้หมายความว่าพุทธธรรมจะเสื่อมถอยความส าคัญแต่แสดงถึง
ความเสื่อมถอยของสังคมไทยที่ลดความน าพาและลดการน าเอาหลักธรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ดังแต่
ก่อนที่สังคมไทยเคยมีความสงบร่มเย็นด้วยอนุภาพของพุทธธรรมส าหรับผู้ที่ ห่างเหินไปก็ยังไม่สาย 
สามารถน าหลักธรรมมาปฏิบัติ แล้วท่านจะมีความสงบสุข เหมือนคนไทยและสังคมไทยสมัยก่อน 
  เหม เวชกร (2545) ได้ให้ความหมายของพุทธธรรมว่า หมายถึง ธรรมของพระพุทธเจ้า 
พระคุณสมบัติของพระพุทธเจ้า มี 6 ประการ ดังนี้ 1) กายกรรมทุกอย่างของพระพุทธเจ้าเป็นไปตาม
ญาณ (จะท าอะไรก็ท าด้วยปัญญา ด้วยความรู้ความเข้าใจ) 2) วจีกรรมทุกอย่างเป็นไปตามพระญาณ 
3) มโนกรรมทุกอย่างเป็นไปตามพระญาณ 4) ทรงมีพระญาณไม่ติดขัดในอดีต 5) ทรงมีพระญาณ           
ไม่ติดขัดในอนาคต และ 6) ทรงมีพระญาณไม่ติดขัดในปัจจุบัน 
  ค าว่า “พุทธธรรม” หรือ “พระธรรม” คือ ธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นมีมากมายถึง 
84,000 พระธรรมขันธ์ (The Parliamentary Human Resources Development Pamphlets, 
2550) เกี่ยวกับความจริงตามธรรมชาติของมนุษย์ที่มีท้ังความทุกข์ และวิธีการดับทุกข์ 
  สุภาคย์  อินทองคง (2550) ได้สรุปค าว่า “หลักพุทธธรรม” ในที่นี้หมายถึง หลักธรรม ค า
สอน ที่เชื่อกันว่า เป็นผลแห่งการค้นคว้า เป็นภูมิรู้ ภูมิปัญญา ของพระพุทธองค์ ที่ถูกถ่ายทอดสืบ
ต่อมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2550 ปี แล้ว และได้ชื่อว่า เป็นภูมิปัญญาโลก เป็นภูมิปัญญาของ
มนุษยชาติ เป็นมรดกโลก ที่หาค่ามิได้  
  พุทธธรรม หรือ พระธรรม หมายถึง ธรรม ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงค้นพบและน าออกเผยแผ่ 
หรือค าสอนของพระพุทธเจ้า เกี่ยวกับความจริงตามธรรมชาติของทุกข์และ วิธีการดับทุกข์ พุทธธรรม 
ของพระพุทธเจ้านั้นแต่เริ่มสืบทอดกันด้วยวิธีท่องจ าแบบปากต่อปาก สมัยต่อมาจึ งได้มีการบันทึกไว้
เป็นตัวอักษร คัมภีร์ที่บันทึกพุทธธรรมนั้น เรียกว่า พระไตรปิฎก และมีค าอธิบายจัดไว้เป็นหมวด
คัมภีร์ เรียกชื่อต่างๆ อาทิ อรรถกถา  ฎีกา  อนุฎีกา เป็นต้น 
  ธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบนั้น ค าว่า “ค้นพบ” ย่อมหมายถึง “ธรรม” เป็นสิ่งที่มีอยู่
เดิม มีมาก่อน ไม่ได้เกิดขึ้นพร้อมพระพุทธองค์ แต่เป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นก่อนที่พระพุทธองค์จะตรัสรู้ 
อาจพอกล่าวได้ว่า การเรียนรู้ ธรรม ก็คือการรับรู้ธรรมดาโลก เรียนรู้สิ่งที่เป็นปกติที่มีบ่อเกิดที่มาว่า
มาอย่างไร และไปอย่างไร เพราะหลักธรรมค าสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ได้ตรัสสอนไว้กว่าสอง
พันปีที่ผ่านมานั้น เป็น “สัจธรรม” เพราะ “คนเราจะล่วงพ้นความทุกข์ได้ เพราะความเพียรในการ 
ท าความดี” ผู้ใส่ใจในธรรมเท่านั้น ถึงจะรู้ถ่องแท้ 
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  ปรีชา ช้างขวัญยืน (2535) กล่าวว่า “พุทธธรรม เป็นค าอธิบายค าสอนของพุทธศาสนาที่
สมบูรณ์ที่สุดในโลก และเป็นวิชาการที่สุดในบรรดางานเขียนทางพระพุทธศาสนาในเมืองไทยใน
ปัจจุบันนี้…”  
  ประเวศ วะสี (2538) กล่าวว่า “พุทธธรรมนั้น เป็นการรวบรวมค าสอนของพระพุทธศาสนาให้
เป็นระบบอย่างที่คนในปัจจุบันเข้าใจได้ง่าย…เป็นหนังสือที่ส าคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของคนชาติ
ไทยทีเดียว ในพระพุทธศาสนาด้วยทั้งหมด และทั้งโลกด้วยหนังสือพุทธธรรมควรจะได้ Nobel 
Prize…”  
  สุพล เครือมโนรมย์ (2543) ได้กล่าวไว้ว่า หลักพุทธธรรมของพุทธองค์เป็นหลักเพ่ือการ
ด าเนินชีวิตที่ดีงามและเพ่ือสันติสุขของคนในสังคม เป็นหลักพุทธธรรมที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการ
ประยุกต์ใช้ในการครองตน ครองคน และครองงาน สุดแต่ว่าจะเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานหรือน ามา
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์  
  “…หลักธรรมในพระพุทธศาสนามีอยู่จ านวนมากมาย หลายหมวดธรรมด้วยกัน ซึ่งแต่ละ
หมวดธรรมนั้น มีความส าคัญและเกี่ยวข้องกับชีวิตของคนเราทุกคน หลักธรรมดังกล่าวทุกคนสามารถ
น าไปใช้กับตัวเองและต่อผู้อ่ืน ตลอดจนการน าไปใช้ในการบริหารงาน หลักธรรมที่มีความจ าเป็น
ส าหรับนักบริหาร มีดังนี้ 1) พรหมวิหาร 4 (ธรรมผู้ประเสริฐ) 2) สังคหวัตถุ (ธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวใจ
คนและประสานหมู่ชนไว้สามัคคี) 3) อธิปไตย 3 (หลักประชาธิปไตย) 4) อปริหานิยธรรม 7 (หลักการ
ร่วมมือรับผิดชอบที่ช่วยป้องกัน) 5) หลักราชธรรม (คุณธรรมของผู้ปกครอง) และ 6) หลักอคติ 4  
เป็นต้น…” 
  เนื่องจากหลักพุทธธรรมในทางพุทธศาสนามีอยู่เป็นจ านวนมากมาย หลายหมวดธรรมยาก
ที่คนทั่วไปจะศึกษาและหยิบมาใช้ได้ ดังนั้น เพ่ือให้สะดวกต่อการศึกษาค้นคว้า การน าไปปฏิบัติ         
และการน าไปประยุกต์ใช้ในการบริหาร พระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยุตฺโต) (2545) จึงได้น าเอาหมวดธรรมต่างๆ 
มาจัดรวบรวมใหม่ให้ชื่อเรื่องว่า “พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม” โดยได้แยกหมวด
ธรรมเป็นประเภทๆ ตามเนื้อหาและคุณค่าในการปฏิบัติ เช่น อธิปไตย 3 พรหมวิหาร 4 สังคหวัตถุ 4 
อคติ 4 พละ 5 สาราณียธรรม 6 อปริหานิยธรรม 7 สัปปุริสธรรม 7 มรรคมีองค์ 8 นาถกรณธรรม 10 
เป็นต้น 
  จากท่ีนักวิชาการได้กล่าวไว้ข้างต้น สรุปได้ว่า ค าว่า “หลักพุทธธรรม” หมายถึง หลักธรรม 
ค าสอน อันเป็นผลแห่งการค้นคว้า เป็นภูมิรู้ ภูมิปัญญา ของพระพุทธองค์ ที่ถูกถ่ายทอดสืบต่อมาเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 2550 ปี แล้ว และได้ชื่อว่า เป็นภูมิปัญญาโลก เป็นภูมิปัญญาของมนุษยชาติ เป็น
มรดกโลก ที่หาค่ามิได้ ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงน าออกเผยแผ่ เกี่ยวกับความจริงตามธรรมชาติของทุกข์
และวิธีการดับทุกข์ พุทธธรรม ของพระพุทธเจ้านั้นแต่เริ่มสืบทอดกันด้วยวิธีท่องจ าแบบปากต่อปาก 
สมัยต่อมาจึงได้มีการบันทึกไว้เป็นตัวอักษร คัมภีร์ที่บันทึกพุทธธรรมนั้น เรียกว่า พระไตรปิฎกและมี
ค าอธิบายจัดไว้เป็นหมวดคัมภีร์ เรียกชื่อต่างๆ อาทิ อรรถกถา  ฎีกา  อนุฎีกา เป็นต้น 
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2.11 หลักไตรสิกขา 
  การพัฒนาคน ให้เป็นผู้มีคุณภาพ ที่ส าคัญที่สุดก็คือ การปลูกฝังให้คนเป็นพลเมืองดี          
มีคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือก่อให้เกิดความสงบสุขในสังคม วิธีการหนึ่งที่น่าจะให้ผลดีในการปลูกฝัง            
และพัฒนาการมีคุณธรรมจริยธรรม ก็โดยใช้ หลักไตรสิกขา เนื่องจากไตรสิกขาเป็นระบบและเป็น
กระบวนการในการฝึกฝน อบรม ฝึกหัดเพ่ือพัฒนาคนใน 3 ด้านคือ พัฒนาด้านพฤติกรรม เรียกว่า ศีล  
พัฒนาด้านจิตใจ เรียกว่า สมาธิ  พัฒนาด้านปัญญา เรียกว่า ปัญญา ทั้งนี้ก็เพ่ือให้บุคคลมีการด าเนิน
ชีวิตไปในวิถีท่ีถูกต้องดีงาม โดยได้สรุปเกี่ยวกับหลักไตรสิกขา ดังนี้ 
  พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) (2539) กล่าวว่า การพัฒนาตามหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนา
เริ่มที่หลักการของการศึกษา เพราะการภาวนาหรือการพัฒนานั้น แท้ที่จริงก็คือสิ่งเดียวกันกับ
การศึกษาหรือสิกขา สิ่งที่ต้องศึกษา หรือสิ่งที่ต้องพัฒนา แยกออกไปเป็น 3 ด้านใหญ่ๆ โดยสอดคล้อง
กับองค์ประกอบแห่งการด าเนินชีวิตของมนุษย์ที่มี 3 ด้าน คือศีล สมาธิ และปัญญา เรียกว่าไตรสิกขา 
ซึ่งมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
  1) ศีล คือ การฝึกฝนพัฒนาด้านพฤติกรรม หมายถึง การพัฒนาพฤติกรรมทางกาย             
และวาจาให้มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องมีผลดี สิ่งแวดล้อมที่เราเกี่ยวข้องสัมพันธ์  คือ 
สิ่งแวดล้อมทางสังคม ได้แก่เพ่ือนมนุษย์         
  2) สมาธิ หมายถึง การฝึกพัฒนาในด้านจิตใจ มีความส าคัญอย่างยิ่งเพราะจิตใจเป็นฐาน
ของพฤติกรรม เนื่องจากพฤติกรรมทุกอย่าง เกิดขึ้นจากความตั้งใจหรือเจตนา และเป็นไปตาม
เจตจ านงและแรงจูงใจที่อยู่เบื้องหลัง ถ้าจิตใจได้รับการพัฒนาให้ดีงามแล้วก็จะควบคุมดูแลและน า
พฤติกรรมไปในทางที่ดีงามด้วย แม้ความสุขความทุกข์ในที่สุดก็อยู่ที่ใจ 
  3) ปัญญา หมายถึง การพัฒนาปัญญา ซึ่งมีความส าคัญสูงสุดเพราะปัญญาเป็นตัวน าทาง
และควบคุมพฤติกรรมทั้งหมด คนเราจะมีพฤติกรรมอะไร อย่างไร และแค่ไหนก็อยู่ที่ว่าจะมีปัญญา
ชี้น าหรือบอกทางให้เท่าใด และปัญญาเป็นตัวปลดปล่อยจิตใจ ให้ทางออกแก่จิตใจ เช่น เมื่อจิตใจอึด
อัดมีปัญหาติดตันอยู่ พอเกิดปัญญารู้ว่าจะท าอย่างไร จิตใจก็โล่งเป็นอิสระได้การพัฒนาปัญญาเป็น
เรื่องกว้างขวางแยกออกไปได้หลายด้านและมีหลายขั้นหลายระดับ เช่น 
   3.1) เป็นปัญญาที่ช่วยให้ด าเนินชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพประสบความส าเร็จความรู้
ความเข้าใจในข้อมูล รวมทั้งศิลปวิทยาการต่างๆ เข้าถึงเนื้อหาความหมายถูกต้องชัดเจนการเรียนรู้
อย่างถูกต้องตามเป็นจริง เชื่อมโยงเข้ามาประสานเป็นภาพองค์รวมทั้งชัดเจน หรือโยงออกไปสู่ความ
หยั่งรู้หยั่งเห็นใหม่ๆ ได้ 
   3.2) ปัญญาที่ช่วยให้ด าเนินเข้าสู่วิถีชีวิตที่ถูกต้องดีงาม ความรู้เข้าใจในระบบความสัมพันธ์
ของสิ่งทั้งหลายที่อิงอาศัยสืบเนื่องส่งผลต่อกันตามเหตุปัจจัย 
   3.3) ปัญญาที่ช่วยให้บรรลุจุดหมายสูงสุดของชีวิตที่ดีงาม ความเข้าใจเข้าถึงเท่าทัน
ความจริงของสังขารคือโลกและชีวิตที่เปลี่ยนแปลงเป็นไปตามกฎธรรมดาของธรรมชาติจนสามารถ
วางใจถูกต้องต่อสิ่งทั้งหลาย ท าจิตใจให้หลุดพ้น เป็นอิสระได้โดยสมบูรณ์ 
  ความหมายของไตรสิกขา ค าว่า “ไตรสิกขา” แยกศัพท์ออกเป็น “ไตร” กับ “สิกขา”           
ค าว่าไตรหรือตรี (ภาษาอังกฤษ = Three) เป็นภาษาสันสกฤตแปลว่า 3 ตรงกับภาษากรีกว่า Tri ตรง
กับภาษาลาตินว่า Tres ตรงกับภาษามคธหรือบาลีว่า ติ หรือ เต ซึ่งก็แปลว่า 3 เช่นกัน ส่วนค าว่า 



75 
 
สิกขา เป็นภาษามคธหรือภาษาบาลี แปลว่า “ข้อที่พึงหรือข้อที่ต้องศึกษาและปฏิบัติ” ตรงกับภาษา
สันสกฤตว่า “ศึกฺษา” ภาษาไทยน ามาใช้เป็นศึกษา หลักไตรสิกขามาในพระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย 
ปาฏิกวรรค และอังคุตรนิกาย ติกนิบาตร 
  พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ได้ให้ความหมายไว้ดังนี้ ค าว่า ศึกษามา
จากภาษาสันสกฤตว่า ศิกฺษา และมาจากบาลีว่า สิกฺขา แปลว่า การเล่าเรียน ฝึกฝนและอบรม  
  พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต, 2542) ได้ให้ความหมาย ดังนี้ค าว่า ศึกษา เป็นค าที่มาจาก
สันสกฤต ถ้าเป็นบาลี เรียกว่า สิกขา มีความหมายเดียวกัน   สิกขา คือ หลักการศึกษาใน
พระพุทธศาสนา 
  พุทธทาสภิกขุ (2552) กล่าวว่า ศีล สมาธิ ปัญญา ให้ถือว่าเป็นทฤษฎี ถ้าเป็นการปฏิบัติ
ต้องเป็นปัญญาแล้วเป็นศีล แล้วเป็นสมาธิ ส าหรับศีล สมาธิ ปัญญา ที่วางไว้เป็นรูปทฤษฎีนี้ก็ไม่ใช่ว่าผิด 
ถูกตามรูปของทฤษฎี คือเรียงตามล าดับจากต่ าไปหาสูง แต่พอถึงท่ีปฏิบัติแล้วต้องดึงปัญญามาน าหน้า
และปัญญานั้นจะงอกงามเพ่ิมพูนขึ้นเรื่อยๆ ไป เพราะว่ามีสมาธิแล้ว ปัญญาก็จะงอกงามกว่าเดิม 
ปัญญา จูงให้ศีล สมาธิเดินไปถูกทางแล้ว ก็จะเพ่ิมกาลังให้แก่ปัญญาให้สูงขึ้นไป 
  พุทธทาสภิกขุ (2527) ได้วิเคราะห์ศัพท์ไว้ดังนี้  ค าว่า การศึกษา มาจาก ค าว่า  สิกขา           
ในภาษาบาลี ซึ่งแยกได้เป็น สะ กับ อิกขะ สะ แปลว่า เอง ตัวเอง อิกขะ แปลว่า เห็น การเห็นเมื่อ
รวมความกันแล้วแปลว่า การเห็นตนเอง โดยตนเอง เพื่อประโยชน์แก่ตนเอง หรือเพ่ือเข้าใจในตนเอง
ให้แจ่มแจ้งและถูกต้อง ได้แก่การมีสัมมาทิฐิ คือ เข้าใจเรื่องความดับทุกข์ ความรู้จักเหตุให้เกิดทุกข์ 
ความรู้จักการดับทุกข์ และความรู้จักทางให้ถึงความดับทุกข์  
  และยังได้ให้ความหมายของการศึกษาในพระพุทธศาสนา (พุทธทาสภิกขุ , 2517) ดังนี้ 
การศึกษาในพระพุทธศาสนา หมายถึง Training เป็นอย่างน้อย คือ การท าลงไปจริงๆ ไม่ใช่เพียงแต่ 
ศึกษาเล่าเรียน ให้รู้ เข้าใจ จดจ าได้ เท่านั้น แต่จะต้องมีการปฏิบัติพร้อมกันไปด้วย จนเกิดเป็น
ความเห็นแจ้งเป็นปัญญาในขั้นสูงเพ่ือท าลายอาสวกิเลส 
  พุทธทาสภิกขุ (2552) ได้ให้ความหมายของ ไตรสิกขา ไว้ว่า ศีล สมาธิ ปัญญา ข้อปฏิบัติ
หมวดนี้ เรียกว่า ไตรสิกขา  
  สิกขาขั้นแรกที่สุด เราเรียกว่า “ศีล” ซึ่งหมายถึงการประพฤติดี ประพฤติถูกต้องตามหลัก
ทั่วไปๆ ไม่ท าให้ผู้อ่ืนเดือดร้อนและไม่ท าให้ตนเองเดือดร้อน มีจ าแนกไว้เป็นศีล 5 ศีล 8 ศีล 10 ศีล 
227 หรืออ่ืนๆ อีก เป็นการปฏิบัติเพ่ือความสงบเรียบร้อยปราศจากโทษขั้นต้น ทางกาย ทางวาจาของ
ตน ที่เก่ียวกับสังคมและส่วนร่วม หรือเก่ียวกับสิ่งต่างๆ ที่จ าเป็นแก่การเป็นอยู่  
  สิกขาขั้นที่ 2 เรียกว่า “สมาธิ” ข้อนี้ได้แก่การบังคับจิตใจของตัวเองไว้ให้อยู่ในสภาพที่จะ
ท าประโยชน์ให้มากที่สุดตามที่ตนต้องการ  
  สิกขาขั้นที่ 3 นั้นเรียกว่า “ปัญญา” หมายถึงการฝึกฝนอบรมท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจ
อันถูกต้องและสมบูรณ์ถึงที่สุด ในสิ่งทั้งปวงตามท่ีมันเป็นจริง 
  พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) (2539) ได้กล่าวถึง “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ไว้ว่า 
ไตรสิกขา เป็นระบบการศึกษา หรือระบบการฝึกอบรม หลักทั้งสองนี้เนื่องอยู่ด้วยกัน เพราะเมื่อมี
การศึกษาและการฝึกอบรม ก็เกิดเป็นการด าเนินชีวิตที่ดีหรือการด าเนินชีวิตที่ดีก็เกิดขึ้นมีขึ้น สิกขา 3 
ได้แก่ อธิศีลสิกขา อธิจิตตสิกขา อธิปัญญาสิกขา หรือเรียกว่า ศีล สมาธิ ปัญญา 
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  1) อธิศีลสิกขา คือ การฝึกความประพฤติสุจริตทางกาย วาจา และอาชีวะ ได้แก่ รวมเอา
องค์มรรค ข้อสัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชีวะ เข้ามาว่าโดยสาระ ก็คือการด ารงตนด้วยดี
ในสังคม รักษาระเบียบวินัย ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบทางสังคมให้ถูกต้อง มีความสัมพันธ์ทาง
สังคมที่ดีงามเกื้อกูลเป็นประโยชน์ ช่วยรักษาและส่งเสริมสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะในทางสังคมให้อยู่
ในภาวะเอ้ืออ านวยแก่การที่ทุกๆ คนจะสามารถด าเนินชีวิตที่ดีงาม หรือปฏิบัติตามมรรคกันได้ด้วยดี 
  2) อธิจิตตสิกขา คือ การฝึกฝนในด้านคุณภาพและสมรรถภาพของจิต ได้แก่รวมเอาองค์
มรรคข้อสัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ เข้ามา ว่าโดยสาระก็คือ การฝึกให้มีจิตใจเข้มแข็ง 
มั่นคงแน่วแน่ ควบคุมตนได้ดี มีสมาธิ มีกาลังใจสูง ให้เป็นจิตที่สงบ ผ่องใส เป็นสุข บริสุทธิ์ ปราศจาก
สิ่งรบกวนหรือท าให้เศร้าหมอง อยู่ในสภาพเหมาะแก่การใช้งานมากที่สุด โดยเฉพาะการใช้ปัญญา
อย่างลึกซึ้งและตรงตามความเป็นจริง 
  3) อธิปัญญาสิกขา คือ การฝึกปัญญาให้เกิดความรู้ความเข้าใจสิ่งทั้งหลายตามความเป็น
จริงจนถึงความหลุดพ้น มีจิตใจเป็นอิสระ ผ่องใส เบิกบานโดยสมบูรณ์ ได้แก่รวมเอาองค์มรรค  ข้อ
สัมมาทิฏฐิ และสัมมาสังกัปปะ สองอย่างแรกเข้ามา ว่าโดยสาระก็คือ การฝึกอบรมให้เกิดปัญญา
บริสุทธิ์ที่รู้แจ้งชัดตรงตามสภาพความเป็นจริง ไม่เป็นความรู้ความคิดความเข้าใจที่ถูกบิดเบือนเคลือบ
คลุม ย้อมสี อ าพราง หรือพร่ามัว เป็นต้น เพราะอิทธิพลของกิเลส มีอวิชชาและตัณหาเป็นผู้นาที่
ครอบง าจิตอยู่...”  
  พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตโต) (2549) กล่าวไว้ใน พุทธวิธีการบริหารได้กล่าวถึง
พุทธวิธีในการบริหารงานบุคคล ว่า กระบวนการจัดการศึกษาในพระพุทธศาสนายึดหลักไตรสิกขา คือ 
ศีล สมาธิ ปัญญา ซึ่งเป็นการฝึกอบรม (Training) ที่เน้นภาคปฏิบัติมากกว่าจะเป็นการเรียนการสอน
ในทางทฤษฎี (Teaching) เมื่อกล่าวในเชิงบริหาร เราต้องยอมรับว่าพระพุทธศาสนาให้ความส าคัญแก่
การศึกษาอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเหตุนี้  พระพุทธศาสนาจึงชื่อว่าเป็นศาสนาแห่ง
การศึกษา บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาแล้วก็จะได้รับการจัดสรรภาระหน้าที่ให้ปฏิบัติงานภายในองค์กร
ตามความรู้ความสามารถ ดังที่พระพุทธเจ้าทรงแต่งตั้งเป็นเอตทัคคะในด้านต่างๆ 
  ดร.พระมหาจรรยา สุทฺธิญาโณ (2544) ยังได้วิเคราะห์ศัพท์เพ่ิมเติมอีก ดังนี้  ค าว่า 
การศึกษา หากแปลตามรากศัพท์ภาษาบาลีก็จะได้ความว่า 
  1) การเห็นด้วยปัญญา (สะหะ ปัญญายะ อิกขะตีติ สิกขา ธรรมชาติใดย่อมเห็นด้วยปัญญา                                                
ธรรมชาตินั้นชื่อว่า การศึกษา คือการมองสิ่งต่างๆ ด้วยปัญญา) 
  2) การเห็นด้วยตนเอง (สะยัง อิกขะตีติ สิกขา ธรรมชาติใด ย่อมเห็นด้วยตนเอง ธรรมชาติ
นั้นชื่อว่า การศึกษา คือรู้เห็นด้วยตนเอง สัมผัสเองด้วยใจ) 
  3) การเห็นตนเอง (สะกัง อิกขะตีติ สิกขา ธรรมชาติใด ย่อมเห็นซึ่งตนเอง ธรรมชาตินั้น 
ชื่อว่า การศึกษา คือการมองเห็นตนเอง 
  4) การเห็นเท่าทัน (สะมัง อิกขะตีติ สิกขา ธรรมชาติใด ย่อมเห็นเท่าทัน ธรรมชาตินั้น          
ชื่อว่า การศึกษา คือการเห็นเท่าทัน) 
  5) การเห็นตามความเป็นจริง (สันตัง อิกขะตีติ สิกขา ธรรมชาติใด ย่อมเห็นสิ่งซึ่งมีอยู่
ธรรมชาตินั้นชื่อว่าการศึกษา คือ มองเห็นตามหลักอริยสัจ คือ ความจริงแท้) 
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  เสฐียรพงษ์ วรรณปก (2549) ให้ความหมายว่า ไตรสิกขา คือ อริยมรรคมีองค์ 8 แต่พูดใน
ฐานะที่เป็นระบบฝึกฝนอบรม เมื่อจัดเป็นระบบฝึกฝนอบรมก็จะฝึกฝนสามมิติ เท่านั้นคือ ทางด้าน
ปัญญา ทางด้านศีล ทางด้านจิตทางด้านปัญญา เป็นเรื่องทางความรู้ ความเข้าใจแนวคิด ค่านิยมที่
ถูกต้อง ทางด้านศีล การควบคุมพฤติกรรม ทางกาย ทางวาจาให้อยู่ในกรอบ สอดคล้องกับความรู้
ความเข้าใจทางด้านจิต เป็นการพัฒนาจิตให้มีสมาธิ พัฒนาจิตให้มีความเพียร พัฒนาจิตให้มีสติ 
ดังนั้น ศีล สมาธิ ปัญญา 3 องค์ประกอบนี้เป็น 3 มิติ ต้องท าไปด้วยกัน เรื่องเดียวกันท าไปด้วยกัน 
เพ่ือจุดประสงค์เดียวกัน จึงตรัสรวมกัน ไม่ได้หมายความว่า ต้องท าศีลก่อนให้สมบูรณ์ แล้วต้องมา         
ท าสมาธิ ท าสมาธิสมบูรณ์แล้วมาท าปัญญา  
  ราชบัณฑิตยสถาน (2525) ได้ให้ความหมายของไตรสิกขาว่า ไตรสิกขา หมายถึง สิกขา 3 
คือ ศีล เรียกว่า สีลสิกขา สมาธิ เรียกว่า จิตสิกขา และปัญญา เรียกว่า ปัญญาสิกขา 
  ระวี ภาวิไล (2528) ได้อธิบาย ไตรสิกขา ว่าหมายถึง การศึกษาสามประการตามหลักธรรม
ในพระพุทธศาสนา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา ซึ่งเป็นกุศโลบายแห่งการพัฒนาตนเองที่ถูกต้องของมนุษย์
ทุกคน เป็นรากฐานของการพัฒนาทั้งหลาย อันจะน าสังคมไปสู่อารยธรรมที่ถูกต้อง 
  บุญมี  แท่นแก้ว (2539) ได้ให้ความหมายของ ไตรสิกขา ว่าหมายถึง ข้อปฏิบัติ 3 ขั้น คือ 
  1) ขั้นศีล ได้แก่ การเว้นชั่ว ประพฤติดี ปฏิบัติเพ่ือความปกติสงบเรียบร้อยไม่ทาให้ตน   
และผู้อ่ืนเดือดร้อน ข้อปฏิบัติเหล่านี้เรียกว่า ศีลสิกขา แปลว่า สิ่งที่ควรศึกษาอบรม เป็นขั้นศีล 
  2) ขั้นสมาธิ ได้แก่ การฝึกฝนหรืออบรมจิตใจให้เหมาะสม ตั้งมั่นในลักษณะที่พร้อมจะ
ปฏิบัติงานคือ พิจารณาความเป็นจริง เพ่ือเป็นพ้ืนฐานของการเจริญปัญญา การฝึกบังคับจิตใจให้ตั่ง
มั่นโดยระลึกรู้ตัวทั่วพร้อม ดังนี้เรียกว่า จิตตสิกขา 
  3) ขั้นปัญญา ได้แก่ การฝึกฝนอบรมในการพิจารณาสิ่งทั้งปวงให้ความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องตามความเป็นจริง หมายถึง การฝึกฝนอบรมจนเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งทั้งปวง ถึงกับเกิด
ความสลดสังเวชเบื่อหน่ายในสิ่งที่ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ และเป็นอนัตตาได้จริงๆ การฝึกฝนเช่นนี้เรียกว่า 
ปัญญาสิกขา 
  โดยสรุป ไตรสิกขา ก็คือสิกขา 3 หมายถึง ข้อส าหรับศึกษา การศึกษาข้อปฏิบัติที่พึงศึกษา
การฝึกฝนอบรมตนในเรื่องที่พึงศึกษา 3 อย่าง คือ 
  1) อธิสีลสิกขา ข้อปฏิบัติส าหรับฝึกอบรมในทางประพฤติ (ทางกาย วาจา) อย่างสูง คือ
ศึกษาเรื่องศีล อบรมปฏิบัติให้ถูกต้องดีงาม ให้ถูกต้องตามหลักจุลศีล มัชฌิมศีล และมหาศีล ตลอดถึง
ปฏิบัติอยู่ในหลักจุลศีล มัชฌิมศีล และมหาศีล ตลอดถึงปฏิบัติอยู่ในหลักอินทรียสังวร สติสัมปชัญญะ 
และสันโดษ 
  2) อธิจิตตสิกขา ข้อปฏิบัติสาหรับฝึกหัดอบรมจิตเพ่ือให้เกิดสมาธิอย่างสูง คือศึกษาเรื่อง
จิตอบรมจิตให้สงบมั่นคงเป็นสมาธิ ได้แก่การบาเพ็ญสมถกัมมัฏฐานของผู้สมบูรณ์ด้วย อริยสีลขันธ์จน
ได้บรรลุฌาน 4 เป็นต้น 
  3) อธิปัญญาสิกขา ข้อปฏิบัติส าหรับฝึกหัดอบรมปัญญา เพ่ือให้เกิดความรู้แจ้งอย่างสูง (รู้
แจ้งไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา) คือ ศึกษาเรื่องปัญญาอบรมตนให้เกิดปัญญาแจ่มแจ้ง 
ได้แก่ การบ าเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานของผู้ได้ฌานแล้วจนได้บรรลุวิชชา 8 คือเป็นพระอรหันต์ เรียกง่ายๆ 
ว่าศีล (Morality) สมาธิ (Concentration) และปัญญา (Wisdom) 
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  กระบวนการพัฒนาตามหลักไตรสิกขา คือ ข้อศึกษาและปฏิบัติที่เป็นหลักส าหรับศึกษา 
ฝึกหัดอบรมกาย วาจา จิตใจและปัญญา ให้มีความพร้อมต่อการปฏิบัติหน้าที่ โดยให้มีการพัฒนาที่
เริ่มจากร่างกาย วาจา อันเป็นส่วนภายนอกที่เห็นได้ง่าย ให้มีสภาวะปกติ และให้เกิดความสงบ
เรียบร้อยในกลุ่ม ในสังคม พร้อมรับต่อการพัฒนาด้านจิตใจ ที่มีความตั้งมั่น เข้มแข้ง พร้อมกล้าต่อ
การเผชิญปัญหาอุปสรรค และ ทั้งช่วยส่งเสริมให้ปัญญาได้ท างานอย่างอิสระ คล่องแคล้ว สามารถ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ด้วยดี เพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาและการพัฒนาจนบรรลุจุดมุ่งหมายสูงสุด 
  หลักธรรมในไตรสิกขา ซึ่งจะประกอบด้วย ศีล สมาธิ ปัญญา เป็นหลักธรรมที่น ามาใช้ใน
การฝึกฝนอบรมพัฒนาตนเองให้มีความเจริญก้าวหน้า มีความสุข ท าให้บรรลุถึงสิ่งที่ประเสริฐ จนท า
ให้เราสามารถพ้นทุกข์ได้ 
  หลักธรรมด้าน ศีล (อธิศีลสิกขา) 
  อธิสีลสิกขา เป็นอย่างไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้มีศีล ส ารวมด้วยการสังวรใน
ปาติโมกข์ สมบูรณ์ด้วยอาจาระและโคจร เห็นภัยในโทษเพียงเล็กน้อย สมาทานศึกษาในสิกขาบท
ทั้งหลายอยู่ คือ สีลขันธ์เล็ก สีลขันธ์ใหญ่ ศีลเป็นที่พ่ึง เป็นเบื้องต้นเป็นความประพฤติ เป็นความ
ส ารวม เป็นความระวังเป็นหัวหน้า เป็นประธานเพ่ือความถึงพร้อมแห่งธรรมที่เป็นกุศลนี้ชื่อว่า              
อธิสีลสิกขา 
  พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) (2554) อธิบายหลักไตรสิกขาไว้ในเรื่อง“พระพุทธศาสนา
พัฒนาคนและสังคม” ในข้อ ศีล หรือ (อธิศีลสิกขา) ไว้ว่าศีล คือ การฝึกฝนพัฒนาด้านพฤติกรรม 
หมายถึง การพัฒนาพฤติกรรมทางกายและวาจา ให้มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง มีผลดี 
สิ่งแวดล้อมท่ีเราเกี่ยวข้องสัมพันธ์ มี 2 ประเภท คือ 
  1) สิ่งแวดล้อมทางสังคม ได้แก่ เพ่ือนมนุษย์ (ในความหมายเดิมทางพระพุทธศาสนา 
รวมทั้งสัตว์อ่ืนทั้งหลายทั้งปวงด้วย) 
  2) สิ่งแวดล้อมทางวัตถุ ได้แก่ ปัจจัย 4 เครื่องใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้ง เทคโนโลยี  
และสิ่งทั้งหลายที่มีในธรรมชาติ  
  ศีลแบ่งเป็นหมวดใหญ่ๆ 4 หมวด คือ 
  1) การรักษาวินัยแม่บทของชุมชน (ปาฏิโมกขสังวร) เมื่อคนอยู่ร่วมกันหรือทางานท า
กิจการร่วมกัน เป็นชุมชน เป็นหน่วยงาน เป็นองค์กร ตลอดจนเป็นประเทศชาติ จะต้องมี กฎเกณฑ์
กติกา ตลอดจนกฎหมาย เพ่ือจัดระเบียบระบบให้เกิดความเรียบร้อยความประสานสอดคล้อง ความ
เกื้อหนุนต่อกันความร่วมรับผิดชอบและสามัคคี ที่จะเอ้ือโอกาสหรือเป็นหลักประกันให้ชีวิตความ
เป็นอยู่ และกิจการต่างๆ ด าเนินไปด้วยดี สมตามวัตถุประสงค์แห่งชีวิตหรือกิจการของชุมชนนั้น 
ดังเช่น พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา มีวินัยแม่บทที่เรียกชื่อเฉพาะว่า ปาฏิโมกข์ ซึ่งเรามักเรียกกันง่ายๆ 
ว่าศีล 227  
   วินัยแม่บทส าหรับสังคมคฤหัสถ์หรือสังคมแห่งมนุษยชาติทั้งหมด ก็คือ ศีล 5 ซึ่งถือว่า
เป็นมนุษย์ธรรม เพราะเป็นบรรทัดฐานที่จะท าให้มนุษย์มีวิถีชีวิตที่สูงกว่าสัตว์ดิรัจฉานอยู่ร่วมกันโดย
ไม่เบียดเบียนกัน และรักษาสังคมให้มีสันติสุข สังคมมนุษย์ส่วนย่อยลงไป เช่น ประเทศ สถาบัน 
องค์กร และหน่วยงานต่างๆ นอกจากจะต้องรักษาศีล 5 แล้ว ก็ยังต้องปฏิบัติตามวินัยแม่บทที่เป็นส่วน
เฉพาะของตนเองย่อยลงไปอีก เช่น 1) กฎหมาย เช่น รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชก าหนด         
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พระราชกฤษฎีกา เป็นต้น 2) จรรยาบรรณของวิชาชีพต่างๆ เช่น จรรยาแพทย์ จรรยาบรรณของ 
ข้าราชการพลเรือน เป็นต้น ฯลฯ  
   การจัดตั้งวางระเบียบชีวิตและระบบสังคม ด้วยการบัญญัติกฎกติกาอันชอบธรรม           
ที่เรียกว่าวินัยแม่บทนั้น พึงมีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญ คือ 1) เพ่ือความสงบเรียบร้อยอยู่ร่วมกันผาสุก            
2) เพ่ือความสอดคล้องประสานกลมกลืน 3) เพ่ือความเกื้อหนุนกัน โดยไม่เบียดเบียน ไม่เอาเปรียบกัน         
4) เพ่ือความมีส่วนร่วมและร่วมรับผิดชอบ 5) เพ่ือความพร้อมเพรียงสามัคคี 6) เพ่ือป้องกันความชั่ว
และความเสื่อมเสียหาย 7) เพ่ือกั้นคนชั่วร้าย และให้โอกาสคนดี 8) เพ่ือเอ้ือโอกาสให้ชีวิตและกิจการ
พัฒนาและด าเนินสู่จุดหมาย 9) เพ่ือความดีงามงดงามมีวัฒนธรรมของสังคม 10) เพ่ือเป็นหลักประกัน
ความมั่นคงแห่งหลักการ 
  2) การรู้จักใช้อินทรีย์ (อินทรียสังวร) เรารับรู้สิ่งแวดล้อมโดยผ่านทางอินทรีย์คือ ตา หู 
จมูก ลิ้น กาย ใจ ถ้ารับรู้ใช้หูตาไม่เป็น เช่น ดูไม่เป็น ฟังไม่เป็น แทนที่จะได้ประโยชน์ก็จ ะเกิดโทษ 
เช่น เกิดความลุ่มหลงมัวเมา ถูกหลอกลวงและเสื่อมเสียสุขภาพเป็นต้น ตลอดจนน าไปสู่การใช้มือและ
สมองเพ่ือการแย่งชิงหรือท าลาย จึงต้องพัฒนาพฤติกรรมในการใช้ อินทรีย์ ให้ดู ฟัง เป็นต้นอย่างมีสติ 
เมื่อดูเป็น ฟังเป็น เช่น ดูทีวีเป็น ฟังวิทยุเป็น รู้จักใช้ตาหู แสวงหาความรู้ เป็นต้น ก็จะได้ปัญญา        
ได้คุณภาพชีวิต และน าไปสู่การใช้มือและสมองเพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูลกันและท าการสร้างสรรค์ 
   หลักปฏิบัติที่ส าคัญในการใช้อินทรีย์ คือ 1) รู้จักพิจารณาเลือกเฟ้นสิ่งที่จะดู จะฟัง  
เป็นต้น แยกแยะได้อย่างรู้เท่าทันว่าสิ่งใด รายการใดดีงามหรือไม่ เป็นคุณประโยชน์หรือเป็นโทษ        
เป็นภัย แล้วหลีกละเว้นสิ่งที่ชั่วร้ายเป็นโทษภัย และรับดูรับฟังสิ่งที่ดีงาม เป็นประโยชน์  2) ดู ฟัง         
เป็นต้น อย่างมีสติ ควบคุมตนเองได้ รู้จักประมาณ รู้พอดี ไม่ปล่อยตัวให้ลุ่มหลงมัวเมา ตกเป็นทาส
ของสิ่งที่ดูที่ฟังเป็นต้นนั้น อันจะท าให้สิ้นเปลืองเงินทอง สูญเสียเวลา เสียสุขภาพ เสียการงาน          
เสียการเล่าเรียน เป็นต้น 3) ไม่เห็นแก่ความสนุกสนานบันเทิง ไม่ติดอยู่แค่ความชอบใจไม่ชอบใจ           
แต่รู้จักดู รู้จักฟัง ให้ได้คุณค่าที่ดีงามเป็นประโยชน์สูงขึ้นไปกว่านั้น โดยเฉพาะที่ส าคัญคือ ต้องให้ได้
ปัญญา และคติท่ีจะน ามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชีวิตและสังคม 
  3) การหาเลี้ยงชีพที่บริสุทธิ์ การท ามาหาเลี้ยงชีพเป็นพฤติกรรมหลักในการด าเนินชีวิตของ
มนุษย์ ถ้ามีผู้หาเลี้ยงชีพโดยวิธีทุจริต เป็นมิจฉาชีพ นอกจากชีวิตของคนนั้นเองจะชั่วร้ายเสื่อมเสียแล้ว 
ก็จะก่อความเดือดร้อนแก่สังคมอย่างมาก จึงต้องย้ าเน้นกันอย่างยิ่งในเรื่องการพัฒนาสัมมาชีพและ
ส่งเสริมให้ประชาชนฝึกฝนตนให้สามารถประกอบสัมมาชีพ คือหาเลี้ยงชีวิตโดยทางสุจริต ไม่ผิด
กฎหมาย สัมมาชีพพึงมีลักษณะที่ส าคัญๆ ดังนี้ 
   3.1) เป็นอาชีพการงานที่ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน ไม่ก่อเวรภัย หรือ สร้างความเดือดร้อน
เสียหายแก่สังคม 
   3.2) เป็นอาชีพการงานที่ช่วยแก้ไขปัญหา หรือสร้างสรรค์ชีวิตและสังคมในทางใดทางหนึ่ง 
   3.3) เป็นอาชีพการงานที่ช่วยให้ผู้ทาได้พัฒนาชีวิตของตนให้งอกงามยิ่งขึ้นทั้งด้าน
พฤติกรรม ด้านจิตใจ และด้านปัญญา 
   3.4) เป็นอาชีพการงานที่ไม่ท าลายคุณค่าของชีวิต และไม่เสื่อมเสียคุณภาพชีวิต แต่ท า
ให้ชีวิตของตนมีคุณค่าน่าภาคภูมิใจ 
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   3.5) เป็นอาชีพการงานที่ทาให้ได้ปัจจัยเลี้ยงชีวิตมาด้วยเรี่ยวแรงก าลังกาย ก าลังสติปัญญา
ความเพียรพยายาม ความสามารถและฝีมือของตน และท าให้ได้ฝึกฝนพัฒนาความเชี่ยวชาญจัดเจน
หรือฝึกปรือฝีมือในทางสร้างสรรค์ยิ่งขึ้นไป 
  4) การเสพบริโภคปัจจัยโดยใช้ปัญญา (ปัจจัยปฏิเสวนา) พฤติกรรมของมนุษย์ ในที่สุดก็มา
ลงที่การกิน ใช้ เสพ บริโภค ถ้ามนุษย์ไม่พัฒนาพฤติกรรมในการเสพบริโภคก็จะก่อปัญหาอย่างมากท้ัง
แก่ชีวิต แก่สังคม และแก่โลก เพราะเขาจะกิน ใช้ บริโภคปัจจัย 4 และสิ่ง ของเครื่องใช้ทั้งหลาย 
รวมทั้งเทคโนโลยี ด้วยโมหะ ก่อให้เกิดความลุ่มหลง มัวเมา ฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือย ความเสื่อมเสียคุณภาพ
ชีวิต การใช้จ่ายสิ้นเปลือง การขัดแย้ง แย่งชิง เบียดเบียนกันในสังคม การทาลายทรัพยากรธรรมชาติ 
และการก่อมลภาวะ เป็นต้น จึงต้องพัฒนาพฤติกรรมในการกิน ใช้เสพ บริโภค ให้เป็นพฤติกรรมที่เกิด
จากปัญญาที่รู้เข้าใจ และปฏิบัติให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของปัจจัย 4 ตลอดจนเทคโนโลยีนั้นๆ เริ่ม
แต่รับประทานอาหารเพ่ือบ ารุงเลี้ยงร่างกายให้แข็งแรงมีสุขภาพดี ไม่ใช่กินเพียงเพ่ือเอร็ดอร่อย อวดโก้ 
อวดฐานะ หรือตื่นตามค่านิยมฟู่ฟ่า ให้เป็นการกินด้วยปัญญาที่ท าให้รู้จักประมาณในการบริโภค หรือ
กินพอดีที่ เรียกว่า โภชเนมัตตัญญุตา ตลอดจนการใช้สอยสิ่งต่างๆ อย่างประหยัด ซึ่งท า ให้ได้
ประโยชน์มากท่ีสุดโดยสิ้นเปลืองน้อยที่สุด ปัจจัยปฏิเสวนา หมายถึง การใช้ปัญญาท าความเข้าใจแล้ว
บริโภคปัจจัยทั้งหลายให้ได้ผลตรงพอดี ตามคุณค่าแท้ที่เป็นจุดหมายของการบริโภคสิ่งนั้นๆ ศีลหมวด
นี้มีหลักในการปฏิบัติ ดังนี้ 
   4.1) บริโภคด้วยความรู้ตระหนักว่าการมี-ใช้-บริโภคสิ่งเหล่านั้นมิใช่เป็นจุดหมายของ
ชีวิต แต่มันเป็นปัจจัย เครื่องช่วยเกื้อหนุนให้เราสามารถพัฒนาชีวิตและท าการสร้างสรรค์ประโยชน์
สุขที่สูงยิ่งขึ้นไป 
   4.2) บริโภคด้วยความรู้เท่าทันต่อวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการบริโภคใช้สอยสิ่งนั้นๆ 
เช่น การสวมรองเท้ามีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยปกป้องเท้า มิให้เป็นอันตรายจากสิ่งกระทบกระทั่ง        
และเชื้อโรคเป็นต้น และเพ่ือช่วยให้เดินวิ่งได้สะดวกรวดเร็ว ทนนาน เป็นต้น มิใช่สวมใส่เพ่ืออวดโก้
แสดงฐานะกันตามค่านิยมท่ีเลื่อนลอย 
   4.3) บริโภคโดยพิจารณาจัดสรรควบคุมให้ได้ปริมาณ ประเภท และคุณสมบัติของสิ่ งที่
บริโภคตรงพอดีกับวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการบริโภคสิ่งนั้น เช่น บริโภคอาหารในปริมาณและประเภท
ซึ่งพอดีกับความต้องการของร่างกายที่จะช่วยให้มีสุขภาพดี 
   4.4) สามารถละเว้นหรือเลิกเสพบริโภคสิ่งที่ไม่เป็นปัจจัยเกื้อหนุนชีวิต เช่น สิ่งที่ท าลาย
สุขภาพเป็นต้น โดยไม่เห็นแก่การเสพรส หรือความโก้หรูหรา เป็นต้น 
  หลักธรรมด้าน สมาธิ (อธิจิตสิกขา) 
  “อธิจิตตสิกขา เป็นอย่างไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลาย 
บรรลุปฐมฌาน ที่มีวิตก วิจาร ปีติและสุข อันเกิดจากวิเวกอยู่ เพราะวิตกวิจารสงบระงับไปแล้วบรรลุ
ทุติยฌาน มีความผ่องใสในภายใน มีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้น ไม่มีวิตก ไม่มีวิจาร มีแต่ปีติและสุขที่
เกิดจากสมาธิอยู่ เพราะปีติจางคลายไปมีอุเบกขา มีสติ-สัมปชัญญะ เสวยสุขด้วยนามกาย บรรลุตติย
ฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้มีอุเบกขา มีสติ อยู่เป็นสุข เพราะละสุขและทุกข์ได้แล้ว เพราะ
โสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนแล้ว บรรลุจตุตถฌานที่ไม่มีทุกข์ ไม่มีสุข มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่นี้
ชื่อว่า อธิจิตตสิกขา” 
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  พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) (2539) ได้ให้ความหมายของสมาธิ หมายถึง การฝึกฝน
พัฒนาในด้านจิตใจ มีความส าคัญอย่างยิ่งเพราะจิตใจ เป็นฐานของพฤติกรรม เนื่องจากพฤติกรรม        
ทุกอย่างเกิดขึ้นจากความตั้งใจ หรือเจตนาและเป็นไปตามเจตจ านงและแรงจูงใจที่อยู่เบื้องหลัง ถ้า
จิตใจได้รับการพัฒนาให้ดีงามแล้วก็จะควบคุมดูแลและน าพฤติกรรมไปในทางที่ดีงามด้วย แม้ความสุข
ความทุกข์ในที่สุดก็อยู่ที่ใจ ยิ่งกว่านั้น ปัญญาจะเจริญงอกงามได้ ต้องอาศัยจิตใจที่เข้มแข็งสู้ปัญหา 
เอาใจใส่ มีความเพียรพยายามที่จะคิดค้นไม่ท้อถอย ยิ่งเรื่องที่คิดหรือพิจารณานั้นยาก หรือละเอียด
ลึกซึ้ง ก็ยิ่งต้องมีจิตใจที่สงบแน่วแน่ ไม่ฟุ้งซ่าน ไม่พลุ่งพล่านกระวนกระวาย คือต้องมีสมาธิจึงจะคิดได้
ชัดเจน เจาะลึกทะลุได้ และมองเห็น ทั่วตลอด จิตที่ฝึกดีแล้ว จึงเป็นฐานที่จะให้ปัญญาท า งาน          
และพัฒนาอย่างได้ผลการพัฒนาจิตใจนี้มีสมาธิเป็นแกน หรือเป็นศูนย์กลาง จึงเรียกง่ายๆ ว่า 
“สมาธิ” และอาจแยกออกได้เป็นการพัฒนาคุณสมบัติของจิตใจในด้านต่างๆ คือ 
  1) พัฒนาคุณธรรมซึ่งเป็นคุณภาพของจิตใจ กล่าวคือ คุณสมบัติที่เสริมสร้างจิตใจให้ดีงาม 
ให้เป็นจิตใจที่สูง ประณีต และประเสริฐ เช่น 
   1.1) เมตตา คือ ความรัก ความปรารถนาดี เป็นมิตร อยากให้ผู้อ่ืนมีความสุข  
   1.2) กรุณา คือ ความสงสาร อยากช่วยเหลืออ่ืนให้พ้นจากความทุกข์ 
   1.3) มุทิตา คือ ความพลอยยินดี พร้อมที่จะส่งเสริมสนับสนุนที่ประสบความส าเร็จมี
ความสุขหรือก้าวหน้าในการท าสิ่งที่ดีงาม 
   1.4) อุเบกขา คือ ความวางตัววางใจเป็นกลาง เพ่ือรักษาธรรม เมื่อผู้ อ่ืนควรจะต้อง
รับผิดชอบต่อการกระท าของเขาตามเหตุและผล 
   1.5) จาคะ คือ ความมีน้ าใจเสียสละ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ไม่เห็นแก่ตัว 
   1.6) กตัญญูกตเวทิตา คือ ความรู้จักคุณค่าแห่งการกระท าของผู้อ่ืน และแสดงออกให้
เห็นถึงการรู้คุณค่านั้น หิริ คือ ความอายบาป ละอายใจต่อการท าความชั่ว 
   1.7) โอตตัปปะ คือ ความกลัวบาป เกรงกลัวต่อความชั่วร้าย ขยาดต่อทุจริต 
   1.8) คารวะ คือ ความเคารพ ความใส่ใจ รู้จักให้ความส าคัญแก่สิ่งนั้นนั้นอย่างถูกต้อง
เหมาะสม 
   1.9) มัทวะ คือ ความอ่อนโยน สุภาพ นุ่มนวล ไม่กระด้าง 
  2) พัฒนาสมรรถภาพและประสิทธิภาพของจิตใจ โดยเสริมสร้างคุณสมบัติที่ท าให้จิตใจมี
ความเข้มแข็ง หนักแน่น มั่นคง แกล้วกล้าสามารถท ากิจหน้าที่ได้ผลดี เช่น 
   2.1) ฉันทะ คือความใฝ่รู้ใฝ่สร้างสรรค์ อยากให้ความจริงและใฝ่ที่จะท าสิ่งดีงามให้
ส าเร็จอยากเข้าถึงภาวะดีงามอันเลิศสูงสุด 
   2.2) วิริยะ คือ ความเพียร บุกฝ่าไปข้างหน้า เอาธุระรับผิดชอบ ไม่ยอมทอดทิ้งกิจ
หน้าที่ 
   2.3) อุตสาหะ คือ ความขยัน ความอึดสู้ ความสู้ยากบากบั่น ไม่ถอย 
   2.4) ขันติ คือ ความอดทน ความเข้มแข็ง ความทนทาน หนักแน่น มั่นคง 
   2.5) จิตตะ คือ ความมีใจจดจ่อ ใส่ใจ อุทิศตัว อุทิศใจให้แก่กิจหน้าที่หรือสิ่งที่ท า 
   2.6) สัจจะ คือ ความตั้งใจจริง จริงใจและจริงจัง เอาจริงเอาจังมั่นแน่วต่อสิ่งที่ท า  
   2.7) อธิษฐาน คือ ความตั้งใจเด็ดเดี่ยว ความมุ่งม่ันแน่วแน่ต่อจุดหมาย 
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   2.8) ตบะ คือ พลังเผากิเลส ก าลังความเข้มแข็งพากเพียรในการท ากิจหน้าที่ให้ส าเร็จ 
   2.9) สติ คือ ความระลึกนึกได้ ไม่เผอเรอ ไม่เลื่อนลอย ทันต่อสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นไป ซึ่งจะ 
ต้องเกี่ยวข้องทุกอย่าง ก าหนดจิตไว้กับกิจหน้าที่หรือสิ่งที่ท า ยับยั้งใจจากสิ่งที่เสื่อมเสียหายเป็นโทษ        
และไม่ปล่อยโอกาสแห่งประโยชน์ หรือความดีงามความเจริญให้เสียไป 
   2.10) สมาธิ คือ ภาวะจิตที่ตั้งมั่น แน่วแน่ ได้ที่ อยู่ตัว สงบอยู่กับสิ่งที่ต้องการท า                
ไม่ฟุ้งซ่าน ไม่แกว่งไกว  
  3) พัฒนาความสุขและภาวะที่เก้ือหนุนสุขภาพของจิตใจ คุณสมบัติที่ควรเสริมสร้างขึ้นให้มี
อยู่ประจ าในจิตใจ เพ่ือความมีสุขภาพจิตที่ดี พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้หลายอย่างโดยเฉพาะ 
   3.1) ปราโมทย์ คือความร่าเริง สดชื่น เบิกบานใจ  
   3.2) ปีติ คือ ความอ่ิมใจ ปลาบปลื้ม เปรมใจ  
   3.3) ปัสสัทธิ คือ ความสงบเย็น ผ่อนคลายกายใจ ไม่เครียด 
   3.4) สุข คือ ความคล่องใจ สะดวกสบายใจ สมใจ ไม่มีอะไรบีบคั้นติดขัดคับข้อง 
   3.5) สันติ คือ ความสงบ ปราศจากความเร่าร้อนกระวนกระวาย 
   3.6) เกษม คือ ความปลอดโปร่ง ความรู้สึกม่ันคงปลอดภัย โล่งโปร่งใจไร้กังวล 
   3.7) สีติภาพ คือ ความเย็นสบาย ไม่มีอะไรแผดเผาใจ  
   3.8) เสรีภาพ คือ ความมีใจเสรี เป็นอิสระ 
   3.9) ปริโยทาตตา คือ ความผ่องใส ผุดผ่อง กระจ่างสว่างใจไม่มีความขุ่นมัว 
   3.10) วิมริยาทิกัตตา คือ ความมีใจไร้พรมแดน  
  หลักธรรมด้าน ปัญญา (อธิปัญญาสิกขา) 
  อธิปัญญาสิกขา เป็นอย่างไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้มีปัญญา ประกอบด้วยปัญญา
อันประเสริฐหยั่งถึงความเกิดและความดับ เพิกถอนกิเลสให้บรรลุถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบ เธอรู้ตาม
ความเป็นจริงว่า “นี้ทุกข์” เธอรู้ตามความเป็นจริงว่า “นี้ทุกขสมุทัย (เหตุเกิดทุกข์)” เธอรู้ตามความ
เป็นจริงว่า “นี้ทุกขนิโรธ (ความดับทุกข์)”เธอรู้ตามความเป็นจริงว่า “นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา (ข้อ
ปฏิบัติเครื่องด าเนินไปสู่ความดับทุกข์)” เธอรู้ตามความเป็นจริงว่า “เหล่านี้อาสวะ”เธอรู้ตามความ
เป็นจริงว่า “นี้อาสวสมุทัย”เธอรู้ตามความเป็นจริงว่า “นี้อาสวนิโรธ”เธอรู้ตามความเป็นจริงว่า           
“นี้อาสวนิโรธคามินีปฏิปทา” นี้ชื่อว่า อธิปัญญาสิกขา” 
  พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) (2539) ได้ให้ขอบเขตความหมายของปัญญา ส าหรับ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไว้ว่า ปัญญา หมายถึง การพัฒนาปัญญา ซึ่งมีความส าคัญสูงสุด เพราะ
ปัญญาเป็นตัวน าทาง และควบคุมพฤติกรรมทั้งหมดคนเราจะมีพฤติกรรมอะไร อย่างไรและแค่ไหน           
ก็อยู่ที่ว่าจะมีปัญญาชี้น าหรือบอกทางให้เท่าใด และปัญญาเป็นตัวปลดปล่อยจิตใจให้ทางออก            
แก่จิตใจ เช่น เมื่อจิตใจอึดอัดมีปัญหาติดตันอยู่พอเกิดปัญญารู้ว่าจะท าอย่างไร จิตใจก็โล่งเป็นอิสระได้ 
การพัฒนาปัญญาเป็นเรื่องกว้างขวาง แยกออกไปได้หลายด้าน และมี หลายขั้นหลายระดับ เช่น 
  1) ปัญญาที่ช่วยให้ด าเนินชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพประสบความส าเร็จ 
   1.1) ความรู้ความเข้าใจข้อมูลความรู้ รวมทั้งศิลปะวิทยาการต่างๆ  เข้าถึงเนื้อหา
ความหมายได้ถูกต้องชัดเจน 
   1.2) การรับรู้เรียนรู้อย่างถูกต้องตามเป็นจริง ตรงตามสภาวะของสิ่งนั้นๆ 
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   1.3) ความรู้จักจับสาระของความรู้หรือเรื่องราวต่างๆ รู้จุด รู้ประเด็นสามารถยกข้ึนพูด 
ยกข้ึนชี้แสดง หรือยกข้ึนวางเป็นหลักได้ 
   1.4) ความรู้จักสื่อสารถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจและความต้องการของตนให้ผู้อ่ืน        
รู้ตามเห็นตาม เป็นต้น 
   1.5) การคิดการวินิจฉัยที่ถูกต้องชัดเจนและเที่ยงตรง 
   1.6) ความรู้จักแยกแยะวิเคราะห์วิจัยสืบสาวเหตุปัจจัยของเรื่องราวต่างๆ ที่จะท าให้
สามารถแก้ไขปัญหา และท าการสร้างสรรค์ต่างๆ ได้ 
   1.7) ความรู้จักจัดท าด าเนินการหรือบริหารจัดการกิจการต่างๆ ให้ส าเร็จผลตามที่มุ่งหมาย 
   1.8) ความรู้จักเชื่อมสัมพันธ์ประสบการณ์ ข้อมูลและองค์ความรู้ ต่างๆโยงเข้ามา
ประสานเป็นภาพองค์รวมที่ชัดเจน หรือโยงออกไปสู่ความหยั่งรู้ หยั่งเห็นใหม่ๆ ได้ 
  2) ปัญญาที่ช่วยให้ด าเนินเข้าสู่วิถีชีวิตที่ถูกต้องดีงาม 
   ความรู้เข้าใจในระบบความสัมพันธ์ของสิ่งทั้งหลาย ที่อิงอาศัยสืบเนื่องส่งผลต่อกันตาม
เหตุปัจจัย มองเห็นภาวะและกระบวนการที่ชีวิต สังคม และโลกคือหมู่สัตว์ มีความเป็นมาและจะ
เป็นไปตามกระแสแห่งเจตจ านง และเหตุปัจจัยที่ตนประกอบ สร้างสมจัดสรรและ มีปฏิสัมพันธ์กับ
ปัจจัยอื่นทั้งหลาย เรียกง่ายๆ ว่าเป็นไปตามกรรม 
  3) ปัญญาที่ช่วยให้บรรลุจุดหมายสูงสุดของชีวิตที่ดีงาม 
   ความรู้เข้าใจเข้าถึงเท่าทันความจริงของสังขาร คือโลกและชีวิตที่เปลี่ยนแปลงเป็นไป
ตามกฎธรรมดาของธรรมชาติ จนสามารถวางใจถูกต้องต่อสิ่งทั้งหลาย ท าจิตใจให้หลุดพ้นเป็นอิสระได้
โดยสมบูรณ์ และมีชีวิตที่เป็นอยู่ด้วยปัญญาอย่างแท้จริง การศึกษา 3 ด้านที่เรียกว่าไตรสิกขา คือศีล 
สมาธิ ปัญญานี้ เป็นหลักใหญ่ของพระพุทธศาสนา เป็นระบบและเป็นกระบวนการทั้งหมดของการ
พัฒนาคน จากหลักไตรสิกขานี้ พระพุทธเจ้าทรงแสดงหลักธรรม และข้อธรรมแยกย่อยออกไป
มากมาย อย่างที่เรามักเห็นหรือได้ยินเป็นหมวดๆ หรือเป็นชุดๆ มี 3 ข้อบ้าง 4 ข้อ บ้าง 5 ข้อบ้าง 
ฯลฯ หลักธรรมแต่ละหมวด  แต่ละชุดเหล่านั้น ก็คือข้อปฏิบัติเพ่ือการพัฒนาชีวิตพัฒนาสังคมใน
ขั้นตอน หรือในส่วนปลีกย่อยต่างๆ  แต่ละหมวด แต่ละชุดมักจะมีสาระบางส่วนของไตรสิกขาครบทั้ง 
3 อย่าง ประสานหรือบูรณาการกันอยู่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ตามความเหมาะสมกับกรณีนั้นๆ 
  รวมความว่า ศีล คือ การฝึกฝนพัฒนาด้านพฤติกรรม ให้มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ 
สามารถด ารงชีวิตได้สะดวกด้วยดี การพัฒนาด้านกายและวาจา ให้มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม
อย่างถูกต้องมีผลดี สมาธิ คือ การฝึกฝนพัฒนาในด้านจิตใจ ซึ่งมีความส าคัญอย่างยิ่ง เพราะจิตใจเป็น
ฐานของพฤติกรรม เนื่องจากพฤติกรรมทุกอย่างเกิดขึ้นจากความตั้งใจหรือเจตนา และเป็นไปตาม
เจตจ านงและแรงจูงใจที่อยู่เบื้องหลัง ถ้าจิตใจได้รับการพัฒนาให้ดีงามแล้วก็จะควบคุมดูแลและน า
พฤติกรรมไปในทางที่ดีงามด้วย ปัญญา การพัฒนาปัญญามีความส าคัญสูงสุด เพราะปัญญาเป็นตัวน า
ทางและควบคุมพฤติกรรมทั้งหมด คนเราจะมีพฤติกรรมอะไร อย่างไรและแค่ไหน ก็อยู่ที่ว่าจะมี
ปัญญาชี้น าหรือบอกทางให้เท่าใดและปัญญาเป็นตัวปลดปล่อยจิตใจ ให้ทางออกแก่จิตใจ เช่น เมื่อ
จิตใจอึดอัดมีปัญหาติดตันอยู่พอเกิดปัญญารู้ว่าจะท าอย่างไร จิตใจก็โล่งเป็นอิสระได้ การพัฒนา
ปัญญาเป็นเรื่องกว้างขวางมีหลายด้านหลายระดับ 
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  ไตรสิกขา คือหลักการส าคัญของการพัฒนามนุษย์  การฝึกฝนและพัฒนามนุษย์นั้น               
ทางพระพุทธศาสนาจัดวางเป็นหลักเรียกว่า ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา ซึ่งถือว่าเป็นระบบ
การศึกษาที่ท าให้บุคคลพัฒนาอย่างมีบูรณาการและให้มนุษย์เป็นองค์รวมที่พัฒนาอย่างมีดุลยภาพ 
ดังนี้ 
  1) ศีล เป็นเรื่องของการฝึกในด้านพฤติกรรม โดยเฉพาะพฤติกรรมเคยชิน เครื่องมือที่ใช้ใน
การฝึกศีลก็คือวินัย วินัยเป็นจุดเริ่มต้นในกระบวนการศึกษาและการพัฒนามนุษย์เพราะว่าวินัยเป็น
ตัวการจัดเตรียมชีวิตให้อยู่ในสภาพที่เอ้ือต่อการพัฒนาโดยจัดระเบียบความเป็นอยู่  การด าเนินชีวิต 
และการอยู่ร่วมกันในสังคมให้เหมาะกับการพัฒนา และให้เอ้ือโอกาสในการที่จะพัฒนา เมื่อฝึกได้ผล
จนคนมีพฤติกรรมเคยชินที่ดีตามวินัยนั้นแล้วก็เกิดเป็นศีล ดังนั้น โดยสรุปวินัยจะมาในรูปของการฝึก
พฤติกรรมเคยชินที่ดี และการจัดสภาพแวดล้อมที่จะป้องกันไม่ให้มีพฤติกรรมที่ไม่ดีและเอ้ือต่อการมี
พฤติกรรมที่ดีที่พึงประสงค์ การฝึกคนให้คุ้นกับพฤติกรรมที่ดีตลอดจนการจัดระเบียบระบบทั้งหลาย
ทั้งปวงในสังคมมนุษย์ 
  2) สมาธิ เป็นเรื่องของการฝึกในด้านจิต หรือระดับจิตใจ ได้แก่ การพัฒนาคุณสมบัติของ
จิตทั้งในด้านคุณธรรม เช่น ความเมตตากรุณา ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ในด้านความสามารถของจิตเช่น 
ความเข้มแข็งม่ันคง ความเพียรพยายาม ความรับผิดชอบ ความแน่วแน่มั่นคง ความมีสติสมาธิ และใน
ด้านความสุข เช่น ความอ่ิมใจ ความร่าเริงเบิกบานใจ ความสดชื่นผ่องใส ความรู้สึกพอใจ พูดสั้นๆ ว่า 
พัฒนาคุณภาพ สมรรถภาพ และสุขภาพของจิต 
  3) ปัญญา เป็นเรื่องของการฝึกหรือพัฒนาในด้านการรู้ความจริง เริ่มตั้งแต่ความเชื่อ
ความเห็น ความรู้ ความเข้าใจ ความหยั่งรู้เหตุผล การรู้จักวินิจฉัย ไตร่ตรอง ตรวจสอบ คิดการต่างๆ
สร้างสรรค์ เฉพาะอย่างยิ่ง เน้นการรู้ตรงตามความเป็นจริง หรือรู้เห็นตามที่มันเป็น ตลอดจนรู้แจ้ง
ความจริงที่เป็นสากลของสิ่งทั้งปวง จนถึงขั้น รู้เท่าทันธรรมดาของโลกและชีวิตที่ท าให้จิตใจเป็นอิสระ 
ปลอดปัญหาไร้ทุกข์ เข้าถึงอิสรภาพโดยสมบูรณ์หลักทั้ง 3 ประการที่กล่าวมานี้เป็นส่วนประกอบของ
ชีวิตที่ดีงามเราก็ฝึกคนให้เจริญงอกงามในองค์ประกอบเหล่านี้ และให้องค์ประกอบเหล่านี้น าเขาสู่การ
เข้าถึงอิสรภาพ  และสันติสุขที่แท้จริง ตัวการฝึกที่จะให้มีชีวิตที่ดีงามเป็นสิกขา ตัวชีวิตที่ดีงามที่เกิด
จากการฝึกนั้นก็เป็นมรรค 
  ประสาร ทองภักดี (2520) ได้พูดถึงองค์ศึกษาของพระพุทธเจ้าว่า องค์ศึกษาของ
พระพุทธเจ้า ได้แก่ ไตรสิกขา คือ 1) ศีล 2) สมาธิ 3) ปัญญา คนที่ได้รับการศึกษาสมบูรณ์แบบตาม
ระบบการศึกษาของพระพุทธเจ้าแล้วย่อมจะมีคุณธรรม 3 ประการนี้แน่นอน คุณธรรม 3 ประการ มี
ข้อควรรู้โดยสังเขป ดังนี้ 
  1) ศีล ได้แก่ ความประพฤติเรียบร้อยทางกาย วาจา และใจ โดยที่ความประพฤตินี้มีความ
ละเอียดหรือหยาบผิดกันตามประเภทของบุคคล พระพุทธองค์จึงทรงบัญญัติข้อปฏิบัติในเรื่อง ศีล           
ไว้แตกต่างกัน เพ่ือให้เหมาะกับฐานะของบุคคลที่จะพึงน าไปปฏิบัติโดยแยกเป็น 
   1.1) ศีล 5 เป็นศีลส าหรับคฤหัสถ์ทั่วๆ ไปถือปฏิบัติเป็นประจ า จึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า 
นิจศีล 
   1.2) ศีล 8 หรืออุโบสถศีล เป็นศีลส าหรับคฤหัสถ์ที่ตั้งใจจะปฏิบัติให้สูงขึ้นไปและโดย
ธรรมดาให้ถือปฏิบัติในวันขึ้น - แรม 8 ค่ า 15 ค่ า หรือเดือนละ 4 ครั้ง จึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอุโบสถศีล 
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   1.3) ศีล 10 ส าหรับสามเณรถือปฏิบัติ 
   1.4) ศีล 227 ส าหรับพระภิกษุสงฆ์ 
  สรุปว่า กระบวนการพัฒนาตามหลักไตรสิกขา คือ ข้อศึกษาและปฏิบัติที่เป็นหลักส าหรับ
ศึกษา ฝึกอบรมกาย วาจา จิตใจและปัญญา โดยใช้ปัญญาเป็นเครื่องช่วยน าทางให้การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ด าเนินไปในทางที่ถูกต้องดีงาม ป้องกันโทษและความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในการ
พัฒนา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักธรรมไตรสิกขา ก็ให้มีความพร้อมต่อการปฏิบัติหน้าที่  
โดยให้มีการพัฒนาที่เริ่มจากร่างกาย วาจา อันเป็นส่วนภายนอกที่เห็นได้ง่าย ให้มีสภาวะปกติ และให้
เกิดความสงบเรียบร้อยในกลุ่มในสังคม พร้อมรับต่อการพัฒนาด้านจิตใจ ที่มีความตั้งมั่น เข้มแข็ง 
พร้อมกล้าต่อการเผชิญปัญหาอุปสรรค และ ทั้ งช่วยส่งเสริมให้ปัญญาได้ท า งานอย่างอิสระ 
คล่องแคล่ว สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ด้วยดี เพ่ือให้เกิดการแก้ปัญหาและการพัฒนาจนบรรลุ
จุดมุ่งหมายสูงสุด 
 
2.12 ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 4 
  ด้วยส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ประกาศ เรื่องก าหนดกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ. 2546 เพ่ือให้มีความเหมาะสมและคล่องตัวในการบริหารโรงเรียน         
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา อย่างมีคุณภาพ อาศัยอ านาจตามความในข้อ 7 แห่งระเบียบ
ส านักงานพระพุทธศาสนา แห่งชาติว่าด้วยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ. 2546 จึง
ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เรื่อง ก าหนด
กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน 2540 และในวันที่ 
24 กันยายน พ.ศ. 2555 มหาเถรสมาคมได้ประกาศคณะกรรมการการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา ว่าด้วยกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ. 2555 ขึ้นโดยให้มี
กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ทั่วประเทศทั้งหมด 14 กลุ่ม ในส่วนของกลุ่มที่ 4 
ประกอบด้วยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนครสวรรค์ ก าแพงเพชร 
พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ สุโขทัย และตาก 
  สภาพทั่วไปของส านักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 4 
ปัจจุบัน ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 217 หมู่ 6 ต าบลบึงพระ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000   โดยมีเขต
บริการของส านักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 4  ประกอบด้วย 8 
จังหวัด โดยมีโครงสร้างการบริหารของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ตามที่ก าหนด 
และประกาศของกองพุทธศาสนศึกษา ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ดังแผนผังโครงสร้างองค์กร 
ตามท่ีแสดงนี้ 
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ภาพที่ 2.1 แผนผังโครงสร้างการบริหารกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

กองพุทธศาสนศึกษา 

กลุ่มงาน 
นโยบายและแผนฯ 

ประธานกลุ่ม  

คณะกรรมการบริหารกลุ่ม คณะกรรมการประกันคุณภาพ 

รองประธานรูปที่ 2 รองประธานรูปที่ 1 

เลขานุการกลุ่ม 

นักวิชาการศาสนศึกษา 

กลุ่มงาน
อ านวยการ 

กลุ่มงาน 
บริหารงานบุคคล 

กลุ่มงานส่งเสริม
การจัดการศึกษา 

กลุ่มงาน 
นิเทศ ติดตาม 

กลุ่มงาน 
การเงินการบัญชี 

มหาเถรสมาคม 
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ตารางที่ 2.1 จ านวนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี 4 
 

ที ่ ชื่อโรงเรียน จังหวัด หมายเหตุ 
1. โรงเรียนวัดหนองปลิงวิทยา นครสวรรค์  
2. โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา นครสวรรค์  
3. โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษาวัดโพธาราม นครสวรรค์  
4. โรงเรียนวัดไทรเหนือวิทยา นครสวรรค์  
5. โรงเรียนวัดท่าพระเจริญพรต นครสวรรค์  
6. โรงเรียนวัดวาปีรัตนารามวิทยา นครสวรรค์  
7. โรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ วัดส้มเสี้ยว นครสวรรค์  
8. โรงเรียนศรีนภเขตวิทยา นครสวรรค์  
9. โรงเรียนวชิรกุญชรมัธยม ก าแพงเพชร  
10. โรงเรียนปริยัติสามัญวัดคฤหบดีสงฆ์ ก าแพงเพชร  
11. โรงเรียนวัดไพรสณฑ์ศักดาราม เพชรบูรณ์  
12. โรงเรียนปริยัติสามัญวัดสระเกศ เพชรบูรณ์  
13. โรงเรียนปริยัติสามัญวัดมหาธาตุ เพชรบูรณ์  
14. โรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ วัดประชานิมิต เพชรบูรณ์  
15. โรงเรียนราชธานีวิทยาลัย สุโขทัย  
16. โรงเรียนวัดเหมืองนาวิทยา สุโขทัย  
17. โรงเรียนวัดหนองโว้งวิทยา สุโขทัย  
18. โรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ วัดเสาหิน อุตรดิตถ์  
19. โรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ วัดมงคลนิมิตร อุตรดิตถ์  
20. โรงเรียนวัดจันทร์วิทยา พิษณุโลก  
21. โรงเรียนวัดธรรมจักรวิทยา พิษณุโลก  
22. โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช พิษณุโลก  
23. โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา พิจิตร  
24. โรงเรียนโสภณวรคุณวิทยา ตาก  
25. โรงเรียนปริยัติธรรมสามัญอุ้มผางวิทยา ตาก  

 

ที่มา: สารสนเทศ (2557) ส านักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 4  
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ตารางท่ี 2.2 จ านวนครูและบุคลากร กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 4 
 

 
 วิสัยทัศน์กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 4 เป็นการจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานที่ได้มาตรฐานการศึกษา ได้ผู้เรียนที่ยึดมั่นในพระสัทธรรม 3 ประการ คือ พระปริยัติธรรม  
พระปฏิบัติธรรม และพระปฏิเวธธรรม ด ารงตนอยู่ในพระธรรมวินัย เป็น  ศาสนทายาทที่ดีมีคุณภาพ
ของพระพุทธศาสนา และเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติโดยมีพันธกิจ ดังนี้ 
 1) พัฒนาระบบการบริหารจัดการโรงเรียนอย่างมืออาชีพ 
 2) ส่งเสริมสถานศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 
 3) พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และสร้างองค์กรให้มี
ความรู้เรื่องงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 4) พัฒนามาตรฐานหลักสูตร และเกณฑ์มาตรฐานด้านผู้เรียน ตามหลักสูตร การศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  
 5) จัดท าระบบข้อมูลเชื่อมโยงกับระบบข้อมูลของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง     
 เป้าหมายของกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี 4 
 1) มีระบบและเกณฑ์การบริหารจัดการภายในสถานศึกษาอย่างมืออาชีพโปร่งใสและ
ตรวจสอบได ้  
 2) สถานศึกษาทุกแห่งมีฝ่ายประกันคุณภาพภายใน และพร้อมรับการประเมินภายนอก 
 3) สถานศึกษาทุกแห่งมีครูอย่างเพียงพอ และตรงตามความต้องการของหลักสูตร 
 4) สถานศึกษาทุกแห่งมีสื่อการเรียนรู้ สื่อเทคโนโลยี และห้องสมุดอย่างเพียงพอ 
 5) มีเครือข่ายงานวิชาการ เชื่อมโยงกับสถานศึกษาในสังกัดอ่ืน 
 6) มีงบประมาณอย่างเพียงพอ ในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 ผลผลิตของกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี 4 
 1) การจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
 2) บุคลากรทุกคนปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

ข้อมูล จ านวนบุคลากร (รูป/คน) 
ประเภท บรรพชิต ชาย หญิง รวม 

1. ผู้จัดการ 25 - - 25 
2. ผู้อ านวยการ 25 - - 25 
3. รองผู้อ านวยการ 30 20 - 50 
4. ครูผู้สอน 41 51 55 147 
5. ครูพิเศษ 55 36 43 134 
6. เจ้าหน้าที ่ - 43 18 61 
7. นักวิชาการ - 1 1 2 

รวม 176 151 117 444 
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 3) โรงเรียนมีความพร้อมในทุกด้านสามารถรองรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ตามบริบทของแต่ละโรง 
 4) ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนอย่างแท้จริง 
 กลยุทธ์ของกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี 4 
 1) การพัฒนาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่ม 4 เป็นโรงเรียนต้นแบบ
แห่งการเรียนรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม 
 2) การสร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่ม 4 ด้วย
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา     
 3) การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการศึกษา 
 4) การประสานงาน ส่งเสริม นิเทศ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ การจัดการศึกษาโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี 4 
 เป้าประสงค์ของกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี 4 
 1) นักเรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก คือ ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
ภาษาบาลีสูงขึ้น 
 3) นักเรียนสามารถน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 4) ครูสามารถจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างมีคุณภาพ 
 5) โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ตามตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง           
 6) โรงเรียนมีการวิจัย และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
โรงเรียน  
 7) โรงเรียนพัฒนาการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 8) นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนมีความพึงพอใจการจัดการศึกษาของโรงเรียน    
 
ตารางที่ 2.3 จ านวนนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี 4 
 

ที่ ชื่อโรงเรียน จังหวัด 

จ านวนนักเรียน 
ม. ต้น 

จ านวนนักเรียน 
ม. ปลาย 

รว
ม 

ม.
1 

ม.
2 

ม.
3 

รว
ม 

ม.
4 

ม.
5 

ม.
6 

รว
ม 

1 วัดหนองปลิงวิทยา นครสวรรค์ 21 41 38 100 6 5 8 19 119 
2 คีรีวงศ์วิทยา นครสวรรค์ 17 19 12 48 10 19 8 37 85 
3 บาลีเตรียมอุดมศึกษา 

วัดโพธาราม 
นครสวรรค์ 

30 28 28 86 8 7 7 22 108 
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ตารางท่ี 2.3 (ต่อ) 
 

ที่ ชื่อโรงเรียน จังหวัด 

จ านวนนักเรียน 
ม. ต้น 

จ านวนนักเรียน 
ม. ปลาย 

รว
ม 

ม.
1 

ม.
2 

ม.
3 

รว
ม 

ม.
4 

ม.
5 

ม.
6 

รว
ม 

4 วัดไทรเหนือ
วิทยา 

นครสวรรค ์ 30 19 37 86 10 11 26 47 133 

5 วัดท่าพระเจริญ
พรต 

นครสวรรค ์ 17 18 5 40 13 5 11 29 69 

6 วัดวาปีรัตนาราม
วิทยา 

นครสวรรค ์ 10 11 11 32 10 8 12 30 62 

7 พระปริยตัิธรรมฯ  
วัดส้มเสี้ยว 

นครสวรรค ์
12 10 8 30 0 0 0 0 30 

8 ศรีนภเขตวิทยา นครสวรรค ์ 73 71 32 176 40 34 26 100 276 
9 วชิรกุณชรมัธยม ก าแพงเพชร 13 17 17 47 10 5 12 27 74 
10 ปริยัตสิามัญวดั

คฤหบดสีงฆ ์
ก าแพงเพชร 

11 14 13 38 0 0 0 0 38 
11 วัดไพรสณฑ์

ศักดาราม 
เพชรบูรณ ์

58 52 34 144 16 18 15 49 193 
12 ปริยัตสิามญัวัด

สระเกศ 
เพชรบูรณ ์

23 21 42 86 17 15 23 55 141 
13 ปริยัตสิามญัวัด

มหาธาต ุ
เพชรบูรณ ์

43 28 13 84 19 13 6 38 122 
14 พระปริยตัิธรรมฯ  

วัดประชานิมติ 
เพชรบูรณ ์

39 40 36 115 33 18 9 60 175 
15 ราชธานีวิทยาลัย สุโขทัย 51 30 30 111 18 9 5 32 143 
16 วัดเหมืองนา

วิทยา 
สุโขทัย 

15 20 20 55 0 0 0 0 55 
17 วัดหนองโว้ง

วิทยา 
สุโขทัย 

20 10 2 32 0 0 0 0 32 
18 พระปริยตัิธรรมฯ  

วัดเสาหิน 
อุตรดิตถ ์

33 29 33 95 0 0 0 0 95 
19 พระปริยตัิธรรมฯ  

วัดมงคลนิมติร 
อุตรดิตถ ์

13 12 9 34 0 0 0 0 34 
20 วัดจันทร์วิทยา พิษณุโลก 20 15 12 47 20 7 8 35 82 
21 วัดธรรมจกัรวิทยา พิษณุโลก 9 10 9 28 1 6 2 9 37 
22 สาธิตวิทยาลัย

สงฆ์พุทธชินราช 
พิษณุโลก 

53 96 78 227 33 55 47 135 362 
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ตารางท่ี 2.3 (ต่อ) 
 

ที่ ชื่อโรงเรียน จังหวัด 

จ านวนนักเรียน 
ม. ต้น 

จ านวนนักเรียน 
ม. ปลาย 

รว
ม 

ม.
1 

ม.
2 

ม.
3 

รว
ม 

ม.
4 

ม.
5 

ม.
6 

รว
ม 

23 หลวงพอ่เพชร
วิทยา 

พิจิตร 
48 49 29 126 17 17 4 38 164 

24 โสภณวรคณุ
วิทยา 

ตาก 
58 60 33 151 19 19 11 49 200 

25 ปริยัติธรรมสามญั
อุ้มผางวิทยา 

ตาก 
22 25 27 74 0 0 0 0 74 

รวมท้ังสิ้น 739 745 608 2092 300 271 240 811 2903 
 
2.13 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  เพ่ือให้การวิจัยเรื่อง การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการสร้างความสุขของนักเรียน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 4 มีแนวคิดทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ที่น ามาเชื่อมสัมพันธ์ก่อให้เกิดกรอบแนวคิดในการวิจัยได้อย่างครอบคลุม  เกิดตัวชี้วัดได้อย่างตรง
ประเด็นทั้งทางด้านเนื้อหา และกระบวนการวิจัย จึงได้น าเสนองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งออกเป็น 
3 ประเด็น ดังนี้ 
  2.13.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องความสุข 
   จุฑาภรณ์ จิตเงิน (2555) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดสุข
ภาวะองค์รวมเชิงพุทธของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ .ปยุตฺโต) และแนวคิดความสุขมวลรวม
ประชาชาติ (GNH) ประเทศภูฏาน โดย มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดสุขภาวะองค์รวม
เชิงพุทธ ของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) และแนวคิดความสุขมวลรวมประชาชาติ (GNH) 
ประเทศภูฏาน การศึกษาอยู่ที่ความหมายของความสุข เหตุปัจจัยหรือบอ่เกดิของความสุข และวิธีการ
ได้มาซึ่งความสุขหรือกระบวนการเข้าถึงความสุข จากการศึกษาพบความเหมือนและความแตกต่างกัน
ระหว่างความสุขทั้ง 2 ทัศนะ กล่าวคือในการน าเสนอเรื่องความหมายของความสุขนั้น ทั้งแนวคิดสุข
ภาวะองค์รวมเชิงพุทธของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) และแนวคิดความสุขมวลรวม
ประชาชาติ (GNH) ต่างให้ความหมายของความสุขไปในแนวทางของพุทธศาสนา คือความสุขเป็น
ภาวะที่เกิดขึ้นจากภายในและความสุขที่แท้จริงนั้นเป็นภาวะของจิตที่มีความเป็นอิสระจากปัจจัย
ภายนอก และมีคุณลักษณะของสภาพจิตที่มีศักยภาพในการรองรับการบรรลุทางปัญญา ซึ่งถือเป็น
ประตูไปสู่อิสรภาพที่แท้จริงของชีวิตต่อไปตามแนวทางของพุทธศาสนา นอกจากนี้ยังมีลักษณะที่
เหมือนกันอีกประการหนึ่งคือทั้งสองแนวคิดต่างก็มีมุมมองของการแสวงหาหรือพัฒนาความสุขอย่าง
เป็นองค์รวมของมิติต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องและเป็นสวนหนึ่งซึ่งกันและกันของชีวิต สังคม และธรรมชาติ 
หากแต่ทัง้สองแนวคิด มีนัยทางอุดมการณ์หรือเป้าหมายของความสุขสูงสุดที่แตกต่างกัน คือ ความสุข
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สูงสุดในแนวคิดสุขภาวะองค์รวมเชิงพุทธ ของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) เป็นภาวะของความ
หลุดพ้นหรือเป็นอิสระจากทุกข์ทั้งปวง ตามความหมายทางพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทคือ พระนิพพาน 
ขณะที่แนวคิดความสุขมวลรวมประชาชาติ (GNH) ถือจรรยาแห่งพระโพธิสัตว์เป็นอุดมการณ์ 
เป้าหมายของความสุขสูงสุดจึงอยู่ที่ความสุขและสุขภาวะของประชาชนรวมทั้งสรรพชีวิตทั้งหลาย 
ตามคติทางพุทธศาสนาฝ่ายมหายานในด้านเหตุปัจจัยหรือบ่อเกิดของความสุข ทั้งสองแนวคิดต่างมอง
ถึงเหตุปัจจัยหรือบ่อเกิดของความสุขอย่างเป็นองค์รวมในมิติที่เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กับมนุษย์ใน 4 ด้าน 
ทั้งด้านวัตถุหรือกายภาพ ด้านสังคม ด้านจิต และด้านปัญญา หากแต่แนวคิดความสุขมวลรวม
ประชาชาติ (GNH) มีลักษณะเป็นแนวคิดทางปรัชญา รวมทั้งเป็นแนวทางในการบริหารและพัฒนา
ประเทศ มุมมองในเหตุปัจจัยหรือบ่อเกดิของความสุข จึงมีความครอบคลุมในทุกๆ มิติที่เป็นกิจกรรม
ของชีวิตมนุษย์ ซึ่งรวมถึงมิติทางวัฒนธรรม และมิติทางธรรมาภิบาลด้วย  ประเด็นสุดท้ายคือ
กระบวนการท าให้เกิดความสุข ทั้งสองแนวคิดต่างมุ่งให้บุคคลด าเนินชีวิตและพัฒนาความสุขที่เกิด
จากการฝึกฝนอบรมทางจิต และปัญญาตามแนวทางพุทธศาสนา เพ่ือจะน าไปสู่ความสุขรวมของชีวิต 
สังคม และธรรมชาติต่อไป หากแต่วิธีการเข้าถึงความสุขของแนวคิด สุขภาวะองค์รวมเชิงพุทธ            
มีความเด่นชัดในรายละเอียดเชิงหลักการ จากการประมวลองค์ความรู้ทางพุทธศาสนาแล้วน ามา
ถ่ายทอดเป็นแนวคิด ของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ในขณะที่แนวคิดความสุขมวลรวม
ประชาชาติ (GNH) มีความโดดเด่นในการน าหลักปรัชญาหรือแนวคิดทางพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้
เพ่ือการสร้างความสุข และก าหนดเป็นนโยบายส าหรับการพัฒนาประเทศ ที่น ามาสู่การบังคับใช้หรือ
ปฏิบัติจริงอย่างเป็นรูปธรรม 
   สาลินี เทพสุวรรณ์ (2550) ได้ท าการศึกษาเรื่องดัชนีความอยู่ดีมีสุขมวลรวมของคน
ไทยมีวัตถุประสงค์ 3 ประการคือ 1) ศึกษาองค์ประกอบและตัวชี้วัดที่เหมาะสมส าหรับการหาดัชนี
ความอยู่ดีมีสุขมวลรวมในเชิงภาวะวิสัย (Objective Well-Being)  2) เปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างเพศอายุและกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มที่ไม่ใช่เกษตรกร 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความอยู่ดี
มีสุขเชิงอัตวิสัย (Subjective Well-Being) และเชิงภาวะวิสัย (Objective Well-Being) วิธีการศึกษา            
ใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากโครงการวิจัยบูรณาการเชิงพ้ืนที่เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างมีส่วนร่วมใน
ภูมิภาคตะวันตก การพัฒนาตัวชี้วัดความอยู่ดีมีสุข พ.ศ.2548 ในจังหวัดชัยนาท ของสถาบันวิจัย
ประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล กลุ่มตัวอย่างคือผู้ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป ซึ่งมีจ านวนทั้งสิ้น 
1,838 คน ในการประเมินระดับความอยู่ดีมีสุขของประชาชนมีวิธีการวัดอยู่  2 ประเภทคือ 1) ความ
อยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัยหรือความสุขจากภายใน (Subjective Well-Being, Happiness) เป็นความสุขที่
เกิดขึ้นจากการนึกคิดของบุคคลและมีลักษณะเป็นนามธรรม วัดโดยการถามค าถามเดียวที่เกี่ยวกับ
ระดับความสุขของประชากรในปัจจุบันโดย แบ่งระดับคะแนนความสุขออกเป็น 11 ระดับตั้งแต่ 0 – 10 
โดยที่ระดับคะแนน 0 คือมีความทุกข์ท่ีสุดระดับคะแนน 5 คือไม่ทุกข์ไม่สุขและระดับคะแนน 10 คือมี
ความสุขที่สุด 2) ความอยู่ดีมีสุขเชิงภาวะวิสัยหรือความสุขจากปัจจัยภายนอก  (Objective Well-
Being) เป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากองค์ประกอบหลายๆ ด้านที่สามารถจับต้องได้หรือเห็นได้แบ่งเป็น  
2 ประเภท คือ ดัชนีความอยู่ดีมีสุขเชิงภาวะวิสัยที่มีค่าถ่วงน้ าหนักเท่ากัน และดัชนีความอยู่ดีมีสุข           
เชิงภาวะวิสัยที่มีค่าถ่วงน้ าหนักต่างกันซึ่งองค์ประกอบที่น ามาใช้ในการวัดความอยู่ดีมีสุขเชิงภาวะวิสัย
มีทั้งหมด 6 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสภาพแวดล้อมในสังคม ด้านครอบครัว ด้านสุขภาพอนามัย 



93 
 
ด้านวัฒนธรรมและความเชื่อ ด้านการศึกษา ส าหรับการหาความสัมพันธ์ระหว่างความอยู่ดีมีสุขใน
เชิงอัตวิสัยและภาวะวิสัย จะใช้วิธีการหาจากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient) มี
ค่าระหว่าง -1 ถึง 1 คะแนนผลการศึกษาพบว่าดัชนีความอยู่ดีมีสุขมวลรวมของผู้ชายสูงกว่าผู้หญิง
กลุ่มอายุ 20 - 39 ปี สูงกว่ากลุ่มอายุอ่ืนๆและกลุ่มที่มีอาชีพเกษตรกรสูงกว่ากลุ่มที่ไม่ใช่เกษตรกร 
ทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างความอยู่ดีมีสุขแต่ละประเภทพบว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญ
และการสร้างดัชนีความอยู่ดีมีสุข โดยการให้ค่าตัวถ่วงน้ าหนักต่างกัน  จะมีผลท าให้ดัชนีความอยู่ดีมี
สุขมวลรวมสูงขึ้นกว่าการถ่วงน้ าหนักเท่ากัน ทั้งนี้ เป็นเพราะการถ่วงน้ าหนักดังกล่าวเป็นการถ่วง
น้ าหนักจากการให้ประชาชนล าดับความส าคัญของเหตุผลที่ก่อให้เกิดความสุขด้วยตนเอง ดังนั้นการ
ก าหนดนโยบายเพิ่มความสุขของประชาชนควรค านึงถึงความเห็นของประชาชนเป็นหลัก 
   ปรียนุช ชัยกองเกียรติ (2557) ท าการศึกษาดัชนีความสุขและความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานด้วยจิตสาธารณะ ของบุคลากรและนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา เป็น
การศึกษาเชิงส ารวจแบบวิเคราะห์ (Analytical Research Study) มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการมี
ส่วนร่วมของนักศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวกับการด าเนินงานตามกลยุทธ์ของวิทยาลัย ความสัมพันธ์
ของดัชนีความสุขและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้วยจิตสาธารณะ เปรียบเทียบความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานด้วยจิตสาธารณะ และเปรียบเทียบดัชนีความสุข ของอาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน 
และนักศึกษา กลุ่มตัวอย่างเป็นอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษา
พยาบาลชั้นปีที่ 1 - 4 รวมกลุ่มตัวอย่าง 293 คน ผลการวิจัยพบว่า 1) การศึกษาและวิเคราะห์การมี
ส่วนร่วมของนักศึกษาและบุคลากรเกี่ยวกับการด าเนินงานตาม กลยุทธ์ของวิทยาลัย พบว่าในด้าน
โครงการ/กิจกรรมของวิทยาลัยเปิดโอกาสให้ได้บ าเพ็ญประโยชน์เพ่ือสังคมมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 
4.05 อยู่ในระดับมาก และการมีส่วนร่วมในด้านมีส่วนร่วมในการเสนองบประมาณสนับสนุน
โครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด เท่ากับ 3.36 อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อวิเคราะห์จ าแนกกลุ่ม
พบว่า กลุ่มนักศึกษาให้ความส าคัญกับการของบประมาณสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้น            
ส่วนกลุ่มบุคลากรให้ความส าคัญกับการออกแบบประเมินผลความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรม            
2) การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้วยจิตสาธารณะของอาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน 
และนักศึกษาพบว่า ความพึงพอใจในด้านสามารถเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน/เพ่ือนนักศึกษาได้ เป็นอย่างดี 
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 4.14 อยู่ในระดับมาก ส่วนความพึงพอใจในด้านวิทยาลัยสนับสนุน
งบประมาณใน การด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด เท่ากับ 3.29 อยู่ในระดับ
ปานกลาง ส่วนผลการศึกษาดัชนีความสุขของบุคลากรและนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
ยะลา พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ สมาชิกในครอบครัวมีความรักและผูกพันต่อกัน ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.62 ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ สามารถท าใจยอมรับได้ส าหรับปัญหาที่ยากจะแก้ไข 
(เมื่อมีปัญหา) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.87 เมื่อน ามาจัดแบ่งตามเกณฑ์พบว่าสุขภาพจิตของบุคลากร            
และนักศึกษาของวิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี ยะลา ที่เท่ากับคนทั่วไปคิดเป็นร้อยละ 46.1 ดีกว่า
คนทั่วไป ร้อยละ 38.6 ส่วนคะแนนสุขภาพจิตที่ต่ ากว่าคนทั่วไปมีร้อยละ 15.4 3 ) ดัชนีความสุขมี
ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้วยจิตสาธารณะ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 และ 4) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้วยจิตสาธารณะของอาจารย์ บุคลากรสาย
สนับสนุน และนักศึกษาไม่แตกต่างกัน 
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   ปัทมา ทองสม (2554) ท าการศึกษาการพัฒนาดัชนีชี้วัดความสุขในการเรียนของ
นักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาดัชนี
ชี้วัดความสุขในการเรียนของนักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
และพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของปัจจัย ที่ส่งผลต่อความสุขในการเรียนของนักศึกษาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต สังกัดกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ นักศึกษาใน
วิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จ านวน 1 ,532 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลาย
ขั้นตอน การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบสอบถาม และด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงส ารวจและองค์ประกอบเชิงยืนยัน เพ่ือทดสอบโมเดลความสุขในการเรียนของ
นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ในการทดสอบโมเดล ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุใช้โปรแกรม 
LISREL8.53 ผลการศึกษาพบว่า ดัชนีชี้วัดความสุขของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบด้านความพึงพอใจในการเรียน 
องค์ประกอบด้านความสนใจใฝ่เรียนรู้ องค์ประกอบด้านทัศนคติต่อวิชาชีพ องค์ประกอบด้านความพึง
พอใจในตนเอง และองค์ประกอบด้านความวิตกกังวล ตามล าดับ ซึ่งองค์ประกอบทั้งห้าเป็น ตัวแปรที่
ร่วมกันอธิบายความสุขในการเรียนของนักศึกษาพยาบาล ศาสตรบัณฑิต  และโมเดลมีความ 
สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่า 2 เท่ากับ 222.83 df เท่ากับ 226 ค่า GFI เท่ากับ 
0.99 AGFI เท่ากับ 0.98 และการวิเคราะห์ความสุขในการเรียนพบว่า นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต        
มีความสุขในการเรียนอยู่ในระดับมาก มีค่าเท่ากับ 3.59 ระดับชั้นเรียนมีความสัมพันธ์กับความสุข  
ในการเรียนทุกองค์ประกอบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และคะแนนเฉลี่ยสะสมมีความ 
สัมพันธ์ทางลบต่อองค์ประกอบด้านความวิตกกังวล เท่ากับ -0.101 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 ผลการพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการเรียนของ 
นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ มีค่า 
2 เท่ากับ 117.97 ค่า df เท่ากับ 119 ค่า GFI เท่ากับ 0.995 และค่า AGFI เท่ากับ 0.981 ปัจจัยที่
ส่งผล ต่อความสุขในการเรียน มี 6 องค์ประกอบ ได้แก่ ลักษณะอาจารย์ ลักษณะการเรียนการสอน 
ลักษณะ นักศึกษา ลักษณะวิทยาลัย ลักษณะนักศึกษาร่วมวิทยาลัย และลักษณะบิดามารดา/
ผู้ปกครอง โดยลักษณะบิดามารดา/ผู้ปกครอง และลักษณะนักศึกษาร่วมวิทยาลัยมีอิทธิพล ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม ต่อความสุขในการเรียนของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ มีค่าเท่ากับ 0.205 และ 0.189 ตามล าดับ , p<0.01 ขณะที่ลักษณะการเรียนการสอนมี
อิทธิพลทางอ้อม ต่อความสุขในการเรียนของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตอย่างมีนัยส าคัญ        
ทางสถิติ มีค่าเท่ากับ 0.075, p<0.01 ลักษณะนักศึกษามีอิทธิพลทางตรงต่อความสุขในการเรียน          
ของนักศึกษาอย่างมีนัย ส าคัญทางสถิติ มีค่าเท่ากับ 0.19, p<0.01 
   ณัฎฐาภรณ์ เลียมจรัสกุล (2553) ได้ท าการศึกษาเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยความสุข: 
กรณีศึกษาประชาชนในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร มีจุดประสงค์ศึกษาแนวคิดเศรษฐศาสตร์ว่าด้วย
ความสุข และศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสุข ในทรรศนะของกลุ่มตัวอย่างในกรุงเทพมหานคร 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือการสังเคราะห์วรรณกรรมปริทัศน์ พร้อมอาศัยแบบจ าลอง Ordered 
Logit ในการวิเคราะห์ปัจจัย และน าไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคือ 
ผู้ปกครองนักเรียนในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร จ านวน 940 ตัวอย่าง ผลการศึกษาพบว่า ความสุขถูก
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กล่าวถึงในทางเศรษฐศาสตร์ตั้งแต่ คริสต์ศตวรรษที่ 18 โดย เจเรมี เบนแธม ได้กล่าวไว้ในหลัก
อรรถประโยชน์ โดยมีนัยยะว่ารัฐควรด าเนินนโยบายโดยตระหนักถึงประโยชน์สุขของสังคมโดยรวม 
แต่เนื่องจากการเปรียบเทียบอรรถประโยชน์ระหว่างบุคคลเป็นเรื่องยาก จึงท าให้อรรถประโยชน์
เปลี่ยนแปลงมาสู่การให้ความส าคัญกับชุดทางเลือกท่ีให้ความพอใจต่างกัน แต่สามารถระบุได้ว่าพอใจ
สิ่ งใดมากกว่า (Ordinal Utility) จนกระทั่ งคริสต์ศตวรรษ ที่  21 Daniel Kahneman พบว่า
ความรู้สึกเป็นสิ่งที่สามารถวัดได้ แม้จะอยู่ในรูปของทางเลือกก็ตาม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการน ามา
วิเคราะห์นโยบายสาธารณะในบางเรื่อง นักเศรษฐศาสตร์เริ่มให้ความสนใจกับความสุข โดยสามารถ
จ าแนกปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสุขได้เป็น 4 กลุ่มส าคัญ คือ ปัจจัยด้านประชากร ด้านเศรษฐกิ จ
รายได้ ด้านสังคมวัฒนธรรม และด้านการเมืองการปกครอง โดยพบว่ามีความแตกต่างกันไปตาม
บริบทของสังคม ในกรณีศึกษานี้ใช้แบบจ าลอง Ordered Logit อธิบายความสัมพันธ์ พบว่า ปัจจัย
ด้านรายได้ มีผลทางบวกต่อระดับความสุขในลักษณะการลดน้อยถอยลงอย่างมีนัยส าคัญ อายุมี
ลักษณะความสัมพันธ์เป็น U-shape ต่อระดับความสุข ระดับสุขภาพที่ดีมาก และความสามารถเก็บ
ออมเงินได้ มีผลทางบวกต่อระดับความสุข ในขณะที่ปัญหาการขาดความอบอุ่น และการว่างงาน 
การศึกษา และความพึงพอใจต่อสถานการณ์ทางการเมืองมีผลทางลบต่อระดับความสุข ข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายคือ มาตรการด้านรายได้ มาตรการส่งเสริมสถาบันครอบครัว มาตรการทางสวัสดิการ 
ด้านสาธารณสุข และการศึกษา และการปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาโดยพิจารณาแก้ไขปัญหาแบบ
องค์รวม ด้วยการสร้างความสมดุลระหว่างภาคครอบครัว เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เพ่ือน าไปสู่
สังคมแห่งความสุขอย่างยั่งยืน 
   กานดา พันธุ์วันทย (2551) ได้ท าการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการ
พ่ึงพาตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดเชียงใหม่  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเรียนรู้และท า
ความเข้าใจในหลักเศรษฐกิจพอเพียงและการท า เกษตรทฤษฏีใหม่ตามแนวพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพ่ือศึกษาวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการพ่ึงพา
ตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกร โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี
ข้อมูลจากเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ในจังหวัดเชียงใหม่  จ านวน 64 ราย วิธีการศึกษาใช้
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) การใช้มาตรวัดแบบ Rating Scale การแปรความหมาย
ระดับคะแนนเฉลี่ยตามวิธีของ Likert และแบบจ าลองโลจิท (Logit Model) ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์
การประมาณภาวะความน่าจะเป็นสูงสุด (Maximum Likelihood Estimates: MLE) ผลการศึกษา
พบว่า เกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ในจังหวัดเชียงใหม่ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 92.19 มี
อายุระหว่าง 51-60 ปี ร้อยละ 48.44 มีสถานภาพสมรสอยู่ด้วยกัน ร้อยละ 89.06 มีระดับการศึกษา
สูงสุดในระดับประถมศึกษาปีที่ 4 ร้อยละ 64.06 จ านวนสมาชิกในครอบครัวส่วนใหญ่มีจ านวน              
4-5 คน ร้อยละ 56.25 มีจ านวนบุตร 2 คนร้อยละ 35.94 โดยมีจ านวนสมาชิกในครอบครัวที่เป็น
แรงงานเกษตร 1-3 คนร้อยละ 84.38 ทั้งนี้ เกษตรกรโครงการฯเคยท าการเกษตรกระแสหลักถึง            
ร้อยละ 87.50 ก่อนที่จะท าการเกษตรทฤษฎีใหม่โดยเคยพบปัญหาเรื่องราคาผลผลิตตกต่ ามากที่สุด
ร้อยละ 89.06 เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นคนท้องถิ่นร้อยละ 82.81 มีพ้ืนที่ถือครองที่ดินครอบครัวละ 4-6 ไร่
ร้อยละ 29.69 เป็นการถือครองโดยมีเอกสิทธิ์เป็นโฉนดร้อยละ 70.31 และมีความสอดคล้องระหว่าง
การถือครองที่ดินและจ านวนพ้ืนที่ท าการเกษตรทฤษฎีใหม่คือจ านวน 4-6 ไร่ร้อยละ 39.06 โดยส่วนใหญ่



96 
 
เกษตรกรโครงการฯเริ่มท าการเกษตรทฤษฏีใหม่ในระหว่างปี 2540 - 2542 ร้อยละ 43.75 และมี
บ้านพักอาศัยอยู่ในพ้ืนที่เดียวกับพ้ืนที่ท าการเกษตร ร้อยละ 56.25 มีการจัดสรรพ้ืนที่ตามหลักเกษตร
ทฤษฎีใหม่โดยแบ่งเป็นพ้ืนที่สระน้ าท านาและปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น ร้อยละ 92.19 ทั้งนี้เกษตรกร
โครงการฯมีความต้องการที่จะด าเนินการตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ต่อไปคิดเป็น ร้อยละ 98.44 
โดยปัจจัยที่มีผลต่อการพ่ึงพาตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
ในจังหวัดเชียงใหม่ที่ตั้งเป็นสมมุติฐานและน ามาค านวณจากแบบจาลองโลจิท (Logit Model) คือ
ปัจจัยด้านเทคโนโลยีมีผลต่อการพ่ึงพาตนเองของเกษตรกรโครงการฯ ระดับนัยส าคัญเท่ากับ 0.05 
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจมีผลต่อการพ่ึงพาตนเองของเกษตรกรโครงการฯณระดับนัยส าคัญเท่ากับ 0.01 
ปัจจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีผลต่อการพ่ึงพาตนเองของเกษตรกรโครงการฯณ
ระดับนัยส าคัญเท่ากับ 0.05 ปัจจัยด้านจิตใจมีผลต่อการพ่ึงพาตนเองของเกษตรกรโครงการฯ ระดับ
นัยส าคัญเท่ากับ 0.05 และปัจจัยด้านสังคมมีผลต่อการพ่ึงพาตนเองของเกษตรกรโครงการฯ ระดับ
นัยส าคัญเท่ากับ 0.10  
   ชนัดดา ภูหงส์ทอง (2551) ได้ท าการศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการด ารงชีพ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับความสุขเชิงอัตวิสัยในเกษตรกร  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการด ารงชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับความสุขเชิงอัตวิสัย ในกลุ่ม
อาชีพเกษตรกรเปรียบเทียบความสุขเชิงอัตวิสัยระหว่างกลุ่มเกษตรกร ที่อาศัยอยู่ในชุมชนต้นแบบ
ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและกลุ่มเกษตรกรที่อาศัยในชุมชนทั่วไป  และศึกษาว่าการด ารงชีพตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถท านายแนวโน้มความสุขเชิงอัตวิสัยของกลุ่มอาชีพเกษตรกรได้
หรือไม่ วิธีการศึกษาใช้มาตรวัดจ านวน 2 มาตร เป็นเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย คือมาตรวัดการด ารงชีพ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมาตรวัดความสุขเชิงอัตวิสัย  โดยกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มตัวอย่างในขั้นสร้างเครื่องมือ คือกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสร้างมาตรวัด
การด ารงชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างในขั้นการวิเคราะห์  และกลุ่ม
ตัวอย่างในขั้นการหาความตรงได้แก่ผู้ปฏิบัติศาสนกิจตามแนวสันติอโศกจ านวน 30 คนและพนักงาน
บริษัททั่วไปในกรุงเทพมหานครจ านวน 30 คนโดยใช้วิธีการเลือกแบบโควตา (Quota Sampling) 
โดยกลุ่มตัวอย่าง ในแต่ละขั้นไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเดียวกัน 2) กลุ่มตัวอย่างจริงในการวิจัย คือเกษตรกร
ในจังหวัดขอนแก่น เป็นเกษตรกรที่อาศัยอยู่ในชุมชนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 200 คน
และเกษตรกรที่อาศัยในชุมชนทั่วไป จ านวน 200 คนเก็บข้อมูลโดยใช้วิธีการเลือกแบบโควตา (Quota 
Sampling) ผลการวิจัยพบว่า  
   1) การด ารงชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมีสหสัมพันธ์ทางบวกกับความสุข             
เชิงอัตวิสัยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
   2) คะแนนความสุขเชิงอัตวิสัยของกลุ่มเกษตรกร ที่อาศัยอยู่ในชุมชนตัวอย่างในด้าน
เศรษฐกิจพอเพียงมีคะแนนสูงกว่ากลุ่มเกษตรกรทั่วไปอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
   3) ในกลุ่มเกษตรกรทั้งหมดในกลุ่มเกษตรกรที่อาศัยอยู่ในชุมชนต้นแบบด้าน
เศรษฐกิจพอเพียงและในกลุ่มเกษตรกรที่อาศัยอยู่ในชุมชนทั่วไปการด ารงชีพตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ขนาดที่ดินในการท าการเกษตร รายได้ของครัวเรือนและจ านวนสมาชิกใน
ครอบครัว สามารถร่วมกันท านายความสุขเชิงอัตวิสัยได้โดยการด ารงชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
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พอเพียง สามารถท านายความสุขเชิงอัตวิสัยได้สูงสุด ดังนั้น ผลการศึกษาจึงชี้ให้เห็นว่าการด ารงชีพ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นตัวแปรหนึ่งที่สามารถนาไปสู่ความสุขเชิงอัตวิสัยของบุคคลได้ 
   พรชัย ฬิลหาเวสส (2551) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การวัดระดับความสุขและวิเคราะห์
ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขของเกษตรกรในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี          
มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพ่ือวัดระดับความสุขของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง อ าเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรี และเปรียบเทียบความแตกต่างของวิธีการวัดระดับความสุข    
3 วิธี ได้แก่ ดัชนีชี้วัดความสุขคนไทย การส ารวจข้อมูลเรื่องความสุขและการวัดระดับความสุขในชีวิต
ของประชาชน 2) วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่อาศัยอยู่ ในหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี  โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางจิตวิทยาและแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นกรอบคิดในการก าหนดตัวแปรปัจจัยและใช้ Cumulative Logit 
Model ในการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขจากการศึกษากลุ่มตัวอย่างเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
จ านวน 280 ตัวอย่าง พบว่าเกษตรกรผู้ปลูกข้าวส่วนใหญ่มีความสุขอยู่ในระดับมีความสุขมาก           
และวิธีการวัดระดับความสุขโดยดัชนีชี้วัดความสุขคนไทยมีความเหมาะสมในการวัดระดับความสุข
มากที่สุดจากการวัดระดับความสุขทั้ง 3 วิธี โดยเปรียบเทียบจากการประเมินค่าสถิติทดสอบความ
เหมาะสม ของแบบจ าลองสถิติทดสอบความสามารถในการท านายและจ านวนปัจจัยซึ่งเป็นตัวแปร
อิสระ ที่สามารถอธิบายผลของความสุขซึ่งเป็นตัวแปรตามได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ส่วนปัจจัยที่
สามารถท าให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวมีความสุขเพ่ิมขึ้นได้ ได้แก่ การอาศัยอยู่ในหมู่บ้านที่มีการส่งเสริม
กิจกรรมความพอเพียงอย่างต่อเนื่อง การปฏิบัติกิจกรรมที่แสดงถึงความพอเพียงและการมีรายได้จาก
ภาคการเกษตรด้านอื่นๆ ที่ไม่รวมการท านาข้าว ขณะที่ปัจจัยที่มีผลท าให้ความสุขของเกษตรกรผู้ปลูก
ข้าวลดลง ได้แก่ จ านวนปีที่ได้รับการศึกษา และการมีรายได้เท่าเดิมหรือลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับ
รายได้ของตนเองในอดีต 
   เชษฐภูมิ วรรณไพศาล (2552) ได้ท าการศึกษาเรื่อง เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยความสุข 
กรณีศึกษากลุ่มแรงงานตัดเย็บ ของบริษัท ภัทยาล าพูน จ ากัด มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยเบื้องต้น
ที่มีผลต่อ “ความสุข” ในทรรศนะของกลุ่มตัวอย่างแรงงานตัดเย็บของ บริษัท ภัทยาล าพูน จ ากัด โดย
ใช้สถิติเชิงพรรณนาและแบบจ าลองโลจิท (Logit Model) ในการวิเคราะห์ข้อมูลรวมทั้งใช้เทคนิควิธี
วิเคราะห์การประมาณภาวะความน่าเป็นสูงสุด  (Maximum Likelihood Estimates: MLE) และ
เทคนิควิเคราะห์ Marginal Effects ในการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขของกลุ่มแรงงานตัดเย็บ
ของบริษัท ภัทยาล าพูน จ ากัด โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 500 ตัวอย่างได้ผลการศึกษา
ดังนี้ค่า Log Likelihood Function เท่ากับ -163.0858 ค่า Restricted Log Likelihood เท่ากับ - 
204.2888 ค่า Chi-Squared เท่ากับ 82.40598 ค่า McFadden R2 เท่ากับ 0.2016899 และค่า
ความถูกต้องของการท านายเท่ากับร้อยละ 85.2 ผลการศึกษาด้านปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสุขของ
กลุ่มแรงงานแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มดังนี้กลุ่มที่ 1 คือกลุ่มปัจจัยที่แรงงานจะได้รับโอกาสให้มีความสุข
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 ขึ้นไป ได้แก่ ปัจจัยด้านระดับการศึกษาเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 13.84 และปัจจัยด้าน
สถานภาพสมรสของแรงงานเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 10.48 กลุ่มที่ 2 คือกลุ่มปัจจัยที่แรงงานจะได้รับโอกาส
ให้มีความสุขเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 ขึ้นไป ได้แก่ ปัจจัยด้านการมีเงินใช้สอยอย่างคล่องมือในแต่ละเดือน
เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 6.56 และปัจจัยการมีบัตรประกันสังคมของแรงงานเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 6.02 และกลุ่มที่ 



98 
 
3 คือ กลุ่มปัจจัยที่แรงงานจะได้รับโอกาสให้มีความสุขเพ่ิมขึ้นน้อยกว่า ร้อยละ 5 ได้แก่ ปัจจัยด้าน
การมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในองค์กรของแรงงานเพ่ิมขึ้นร้อยละ  4.74 ปัจจัยด้านความ
อบอุ่นภายในครอบครัวเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 4.04 และปัจจัยด้านรายได้เฉลี่ยในแต่ละเดือนของแรงงาน
เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 0.0000036 การศึกษาวิจัยเรื่องนี้ใช้กรอบแนวคิดทฤษฎีที่ว่าด้วยโครงสร้างปัจจัยที่มี
ผลต่อความสุขของมนุษย์ของ Richard Layard (2005) เรื่อง Happiness: Lessons from the new 
Science ซึ่งผลการวิจัยที่พบสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีที่น าใช้ทั้ง 3 มิติ  ได้แก่ มิติด้านการท างาน 
(Work) มิติด้านรายได้ (Income) และมิติด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน (Work Environment) 
ซึ่งข้อเสนอแนะจากการวิจัย ได้แก่ บริษัทต้องยึดนโยบายการให้โอกาสแรงงานในการเจริญเติบโตใน
หน้าที่การงานต่อไป บริษัทควรจัดสวัสดิการที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ภายในครอบครัวของแรงงาน
ภายใต้บริบทการท างานของแรงงานที่แท้จริงในบริษัท และบริษัทควรยึดหลักการ Decent work 
และ Happy Work Place อย่างจริงจังซึ่งจะท าให้เกิดความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กรได้  
   รังสรรค์ ภิรมย์ (2552) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การวัดระดับความสุขของประชากรใน
อ าเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ ประการที่หนึ่งเพ่ือศึกษาลักษณะทาง
เศรษฐกิจและสังคมของอ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่  ประการที่สองเพ่ือศึกษาระดับความสุขจาก
ตัวชี้วัดความสุขของประชากร อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่  ประการสุดท้ายเพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผล
ต่อระดับความสุขของประชากร อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาเป็นข้อมูลปฐม
ภูมิที่ได้มาจากแบบสอบถามประชากรในอ าเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 150 คน แบ่งเป็นหมู่
ที ่3 ต าบลยางเนิ้ง 45 คนหมู่ที่ 5 ต าบลยางเนิ้ง 45 คนหมู่ที่ 2 ต าบลสารภี 30 คนและหมู่ที่ 4 ต าบล
สารภี 30 คนโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน ซึ่งแต่ละข้ันตอนจะสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม
และท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ร้อยละ และการทดสอบไคสแควร์ 
ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาคือ 1) ตัวชี้วัดความสุขแบ่งเป็น 8 หมวด ได้แก่ การมีหลักประกันในชีวิต 
การมีร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงการมีครอบครัวที่อบอุ่น การมีชุมชนเข้มแข็ง การมีสิ่งแวดล้อมที่ดี 
การมีอิสรภาพ การมีความภาคภูมิใจและการเข้าถึงธรรมะว่าด้วยการอยู่ร่วมกัน  2) ระดับความสุข
แบ่งออกเป็น 6 ระดับคือ 0, 1, 2, 3, 4 และ5 โดย 0 หมายถึง ไม่มีความสุข 1 หมายถึง มีความสุข
น้อยที่สุด 2 หมายถึง มีความสุขน้อย 3 หมายถึง มีความสุขปานกลาง 4 หมายถึง มีความสุขมาก 5 
หมายถึง มีความสุขมากที่สุด โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามประเมินตนเอง 3) ปัจจัยที่มีผลต่อระดับ
ความสุข ได้แก่ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนเงินออมหนี้สิน เพศ อายุสถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา 
และอาชีพ  ผลการศึกษา พบว่า 
   ระดับความสุขโดยรวมทั้ง 8 หมวดมีความสุขในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.56 โดย
หมวดการมีครอบครัวที่อบอุ่นมีระดับความสุขมากที่สุด  ส่วนการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยที่มีผลต่อระดับความสุขกับระดับความสุขในหมวดต่างๆ ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับระดับความสุขในหมวดการมีสิ่ งแวดล้อมที่ดี  เงินออมมี
ความสัมพันธ์กับระดับความสุขในหมวดการมีหลักประกันในชีวิต การมีร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง 
การมีชุมชนเข้มแข็ง การมีอิสรภาพและการมีความภาคภูมิใจหนี้สินมีความสัมพันธ์กับระดับความสุข
ในหมวดการมีหลักประกันในชีวิต การมีชุมชนเข้มแข็งและการมีสิ่งแวดล้อมที่ดี  เพศมีความสัมพันธ์
กับระดับความสุขในหมวดการมีชุมชนเข้มแข็ง  อายุมีความสัมพันธ์กับระดับความสุข  ในหมวดการมี
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ความภาคภูมิใจ  ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับระดับความสุขในหมวดการมีหลักประกันในชีวิต  
การมีชุมชนเข้มแข็งและการมีความภาคภูมิใจอาชีพ มีความสัมพันธ์กับระดับความสุขในหมวดการมี
ร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง ส าหรับสถานภาพการสมรส ไม่มีความสัมพันธ์กับระดับความสุขใน         
ทุกหมวด 
   วรวุฒิ ทาอุโมงค์ (2554) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การวัดความสุขเชิงเศรษฐศาสตร์ 
แนวใหม่ของกลุ่มผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลอุโมงค์ อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
พัฒนาตัวชี้วัดและองค์ประกอบตัวชี้วัดที่อาจส่งผลต่อระดับความสุข  และท าการประเมินระดับ
ความสุขของกลุ่มผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลอุโมงค์ อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน  วิธีการศึกษาใช้
แบบสอบถามประเมินตนเองเกี่ยวกับความสุขและตอบค าถามเกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสุข 
จ านวน 341 ตัวอย่าง โดยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ คือส่วนแรกใช้แบบสอบถามและ
การสัมภาษณ์ เป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลและใช้สถิติเชิงพรรณนา คือร้อยละในการอธิบายถึง
ลักษณะทั่วไปของพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนที่สองและสามท าการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาปัจจัย
หรือองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อระดับความสุขในการดูแลตนเองของกลุ่มผู้สูงอายุในเขตชุมชน
เทศบาลต าบลอุโมงค์ อ าเภอเมืองล าพูน  จังหวัดล าพูน โดยใช้ทฤษฎีการวิเคราะห์แบบจ าลอง
ทางเลือกเชิงคุณภาพ โดยที่การประมาณค่านั้นจะเป็นแบบจ าลองสมการถดถอยที่มีตัวแปรตามเป็น
ตัวแปรหุ่น (Dummy Variable) ในรูปแบบจ าลองโลจิทแบบเรียงล าดับ (Ordered Logit Model) 
ด้วยมาตรการวัดที่ถูกแบ่งออกเป็น 7 ระดับ 5 ตัวชี้วัด (ด้านเศรษฐกิจด้านสังคม ด้านการเมือง ด้าน
สิ่งแวดล้อม ด้านสุขภาพ) และ 67 องค์ประกอบด้วยวิธีการประมาณค่าความน่าจะเป็น (Probability) 
และการวิเคราะห์ผลกระทบส่วนเพิ่มหน่วยสุดท้าย (Marginal Effect) ภายใต้ข้อสมมติฐานที่ว่าระดับ
ความสุขโดยรวมของกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่ม ขึ้นอยู่กับตัวแปรอิสระผลการศึกษา  พบว่าการเปลี่ยนแปลง
ของตัวแปรอิสระจะส่งผลต่อระดับความสุขโดยรวมในทิศทางเดียวกันนอกจากนี้การประมาณค่า
ระดับความสุขของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลฯ ที่พบอยู่ในระดับปานกลางโดยที่กลุ่มตัวอย่างให้
ความส าคัญในตัวชี้วัดด้านสุขภาพมากที่สุดและเพ่ือการพัฒนาดัชนีให้มีความแม่นย าและถูกต้องมาก
ขึ้นควรท าการวัดระดับความสุขในกลุ่มประชากรกลุ่มเดิมซ้ าในช่วงระยะเวลาที่ต่างกัน 
   สุปราณี การพ่ึงตน (2542) ศึกษาเรื่อง การสอนโดยการสร้างศรัทธาและโยนิโส
มนสิการต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล และเปรียบเทียบ
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางการพยาบาลของนักศึกษา กลุ่มที่ได้รับการสอนโดยสร้างศรัทธา
และโยนิโสมนสิการกับกลุ่มที่ได้รับการสอนตามปกติ แบบของการทดลอง คือ แบบสองกลุ่มวัดก่อน
และวัดหลังการทดลองกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  ชั้นปีที่ 3 ปี
การศึกษา 2542 วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี จ านวน 60 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองกับกลุ่ม
ควบคุมกลุ่มละ 30 คน พบว่าความสามารถในการแก้ปัญหาทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล
หลังการทดลองกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01 และ
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.01 
   นิตยา คงเกษม (2544) ศึกษาเรื่อง ผลของการบูรณาการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค 
Jigsaw II กับโยนิโสมนสิการ ที่มีต่อความฉลาดทางอารมณ์ด้านการตระหนักรู้ในตนเองการควบคุม
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ตนเองการมีแรงจูงใจการเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น การมีทักษะทางสังคมการพึ่งตนเองและการมีความ
สงบทางจิตใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มทดลองที่ได้รับการสอนแบบ
บูรณาการการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค Jigsaw II กับโยนิโสมนสิการมีความฉลาดทางอารมณ์ด้านการ
ตระหนักรู้ในตนเองการควบคุมตนเองการมีแรงจูงใจการเข้าใจความรู้สึกของผู้อ่ืน การมีทักษะทาง
สังคมการพ่ึงตนเองและการมีความสงบทางจิตใจโดยส่วนย่อยในแต่ละด้านและโดยรวมหลังการ
ทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
   พระมหาเกรียงศักดิ์  รัฐกุล (2549) ศึกษาผลของการให้ค าปรึกษากลุ่มโดยการ
ประยุกต์การคิดตามหลักโยนิโสมนสิการของศาสนาพุทธต่อความโกรธของนักเรียนวั ยรุ่น กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4-6 ที่มีคะแนนความโกรธสูงกว่า
เปอร์เซ็นไทล์ที่ 75 จ านวน 16 คนแล้วสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มทดลอง      
และกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 8 คน เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองประกอบด้วย แบบวัดความโกรธ        
และโปรแกรมการปรึกษากลุ่ม โดยการประยุกต์การคิดตามหลักโยนิโสมนสิการของศาสนาพุทธ          
การเก็บข้อมูลด าเนินการตั้งแต่เริ่มวัดผลในระยะก่อนการทดลองระยะหลังการทดลองและระยะ
ติดตามผล จากนั้นน าข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ้ าประเภทหนึ่ง
ตัวแปรระหว่างกลุ่มและหนึ่งตัวแปรภายในกลุ่มและวิธีทดสอบรายคู่แบบ  Newman & Kluse         
และการวิจัยพบว่า มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิธีการทดลองกับระยะเวลาของการทดลองอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 นักเรียนวัยรุ่นมีความโกรธในระยะหลังทดลองและระยะติดตามผลต่ ากว่าระยะ
ก่อนการทดลองและต่ ากว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที ่0.05 
   ชาญชัย พีรเมธากุล (2548) ศึกษาผลกระบวนการกลุ่มพัฒนาตนต่อความวิตกกังวล
ทางสังคมและความสุขในเด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองเป็นเด็กที่
ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ ที่ก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนแห่งหนึ่ง ในอ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่           
จ านวน 50 คน ที่สมัครใจเข้าร่วมกระบวนการกลุ่ม โดยท าการสุ่มเพ่ือแบ่งเด็กออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่ม
ทดลองจ านวน 30 คน และกลุ่มควบคุมจ านวน 20 คน ส าหรับกลุ่มทดลองให้เข้าร่วมกลุ่มพัฒนาตน
ซึ่งใช้เวลาทั้งสิ้น 18 ชั่วโมง เป็นเวลา 2 วัน และส าหรับกลุ่มควบคุมให้ด าเนินชีวิตตามปกติไม่ได้เข้า
ร่วมกระบวนการกลุ่มพัฒนาตน โดยผลของการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมกระบวนการกลุ่ม
พัฒนาตนมีค่าเฉลี่ยของคะแนนความวิตกกังวลทางสังคมต่ ากว่าก่อนเข้าร่วมกระบวนการกลุ่มอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีค่าเฉลี่ยของคะแนนความสุขสูงกว่าก่อนเข้าร่วมกระบวนการ
กลุ่มอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และค่าเฉลี่ยของคะแนนความวิตกกังวลทางสังคมหลังการ
ทดลองระหว่างกลุ่มที่เข้าร่วมกระบวนการกลุ่มต่ ากว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  
.05 และค่าเฉลี่ยของคะแนนความสุขหลังการทดลองระหว่างกลุ่มที่เข้าร่วมกระบวนการกลุ่มสูงว่า
กลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
   จินตนา สนธิวงศ์เวช (2547) ท าการศึกษาวิจัยผลการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบ
เกสตัลท์ต่อความสุขของนักเรียนมัธยมศึกษา กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 
โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” ปีการศึกษา 2545 ที่มีคะแนนความสุขในระดับตั้งแต่ 25 เปอร์เซ็นต์ไทล์          
ลงมาและสมัครใจเข้าร่วมการวิจัยจ านวน 14 คน ผู้วิจัยสุ่มตัวอย่างแบบง่ายอีกครั้งแบ่งเป็น 2 กลุ่มๆ ละ 
7 คน คือกลุ่มทดลองที่เข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบเกสตัลท์และกลุ่มควบคุมเครื่องมือที่ใช้ใน
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การวิจัยแบบวัดความสุข (ดัชนีชี้วัดความสุขคนไทย 66 ข้อ) ของอภิชัย มงคลและโปรแกรมการให้
ค าปรึกษากลุ่มแบบเกสตัลท์ต่อความสุขที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยท าการทดลองเป็นรายกลุ่มตามโปรแกรม
จ านวน 12 ครั้งๆ ละ 1 ชั่วโมง 30 นาที ในวันศุกร์-อาทิตย์ ติดต่อกัน 3 วัน แบบแผนที่ใช้ในการวิจัย 
คือการวิจัยเชิงทดลองสองตัวประกอบแบบวัดซ้ าหนึ่งตัวประกอบโดยแบ่งการทดลองเป็น 3 ระยะ คือ
ระยะก่อนการทดลองระยะหลังการทดลองและระยะติดตามผล สถิติที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล คือการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ้ าประเภทหนึ่งตัวแปรระหว่างกลุ่มและหนึ่งตัวแปรภายในกลุ่ม            
และการทดสอบความแตกต่างรายคู่แบบ Newman & Kluseผลการวิจัย พบว่า มีปฏิสัมพันธ์วิธีการ
ทดลองกับระยะเวลาของการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นักเรียนที่เข้าร่วมการให้
ค าปรึกษากลุ่มแบบเกสตัลท์ มีความสุขในระยะหลังการทดลองและระยะติดตามผลสูงกว่าระยะก่อน
การทดลองและสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีความสุขในระยะหลัง
การทดลองและระยะติดตามผลแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  ซึ่งพอกล่าวได้ว่าส่วนหนึ่งที่
ส าคัญที่ท าให้ความสุขระหว่างและหลังการทดลองไม่ต่างกันนั้น เป็นเพราะการตระหนักรู้การอยู่กับ
ปัจจุบันและการมีสติของผู้เข้าร่วมกระบวนการกลุ่มซึ่งยังด าเนินอยู่แม้ว่าจะยุติกระบวนการกลุ่มไป
แล้วก็ตาม 
   ขวัญชนก  เรนนิ (2552) ท าการศึกษา ดัชนีความสุขของวัยรุ่นจังหวัดนครสวรรค์ใน
กลุ่มที่เข้ารับการฝึกสมาธิหลักสูตรศิลปะการพัฒนา ชีวิตด้วยอานาปานสติภาวนาของเสถียรธรรม
สถาน มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับความสุขของวัยรุ่นก่อนและหลังการฝึกสมาธิ 2) ศึกษา
กระบวนการฝึกสมาธิ 3) ศึกษาความคงทนของการฝึกสมาธิและระดับความสุขของวัยรุ่นหลังการฝึก
สมาธิตามหลักสูตรศิลปะในการพัฒนาชีวิตด้วยอานาปานสติภาวนาของเสถียรธรรมสถาน กลุ่ม
ตัวอย่างที่ท าการศึกษาในครั้งนี้เป็นวัยรุ่นอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ก าลังศึกษาระดับอาชีวศึกษาจ านวน 
28 คน เลือกแบบเจาะจง เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์ การสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
แบบทดสอบดัชนีความสุขของกรมสุขภาพจิต วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน Repeat ANOVA ผลการวิจัยพบว่า การฝึกสมาธิก่อนการทดลอง หลังการทดลอง          
และระยะติดตามผลมีคะแนนดัชนีความสุขแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยวัยรุ่น
กลุ่มตัวอย่างมีระดับความสุขสูงขึ้นเมื่อน าการฝึกสมาธิไปปฏิบัติต่อเนื่อง จากค่าเฉลี่ยก่อนการทดลอง 
131.0 คะแนนเพ่ิมเป็น 139.5 คะแนนในระยะติดตามผล หลังระยะติดตามผล 12 สัปดาห์ วัยรุ่น 
ร้อยละ 67.8 น าการฝึกสมาธิไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันเพราะการฝึกสมาธิท าให้ใจเย็นและมี
ความสุขสงบมากข้ึนร้อยละ 48.0 การฝึกสมาธิช่วยท าให้มีสติเวลาโกรธร้อยละ 26.0 การฝึกสมาธิช่วย
ให้มีความรอบคอบในการตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาดีขึ้น ร้อยละ 16.0 การฝึกสมาธิท าให้มีสมาธิใน
การเรียน ดีขึ้นร้อยละ 11.0 ผลการศึกษาครั้งนี้ท าให้เข้าใจกระบวนการฝึกสมาธิ และผลการน าการ
ฝึกสมาธิไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันของวัยรุ่นอย่างต่อเนื่อง จะเสริมพลังด้านภาพจิตใจ 
สมรรถภาพจิตใจและดัชนีความสุขโดยรวมสูงขึ้น 
   ถนัด  ตรัยเลิศวิเชียร (2548) ท าการศึกษา ศิลปะการด ารงชีวิตอย่างมีความสุขตาม
หลักพุทธธรรม มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาธรรมชาติชีวิตของมนุษย์ จุดหมายชีวิตของมนุษย์ ความสุข
และการด ารงชีวิตอย่างมีความสุขตามหลักพุทธธรรมว่าเป็นอย่างไร แนวทางในการด ารงชีวิ ตให้มี
ความสุขต้องท าอย่างไร และแบบอย่างของผู้ด ารงชีวิตมีความสุขมีลักษณะอย่างไร ผลการศึกษาทราบ
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ว่าพุทธธรรมคือค าสอนของพระพุทธเจ้าเป็นค าสอนที่มุ่งให้เกิดประโยชน์แก่บุคคลทุกประเภททั้ง
บรรพชิต (นักบวช) และคฤหัสถ์ (ผู้ครองเรือน) คือครอบคลุมสังคมทั้งหมด เริ่มต้นพุทธธรรมแสดงให้
เห็นธรรมชาติที่แท้จริงของชีวิตมนุษย์เท่าที่ปรากฏในปัจจุบัน โดยไม่สนใจที่จะแสวงหาค าตอบทาง
อภิปรัชญาอันเกี่ยวกับความเป็นมาของชีวิตมนุษย์ก่อนหน้านี้เกินกว่าความจ าเป็น  ที่จะก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาชีวิตหรือการดับทุกข์อันเป็นจุดหมายของชีวิต เมื่อพุทธธรรมแสดงชีวิตตาม
สภาพที่เป็นไปตามธรรมชาติเป็นทุกข์เป็นความจริงที่จะต้องยอมรับแล้วค้นหาสาเหตุของความทุกข์ 
คือตัวปัญหาอันเกิดจากความไม่รู้ ไม่เข้าใจในชีวิตที่เรียกว่า อวิชชา ขั้นต่อไปก็เป็นการแสวงหา
จุดหมายของการด ารงชีวิตคือความสุข พุทธธรรมแบ่งความสุขออกเป็น 2 ประเภท คือ โลกิยสุข
และโลกุตตรสุข พุทธธรรมให้ความส าคัญแก่ความสุขทั้งสองประเภท คือ ในด้านโลกิยสุขนั้น  เห็น
ความส าคัญและได้แสดงประโยชน์ในปัจจุบันหรือความสุขที่มนุษย์ควรแสวงหาคือประโยชน์สุขทาง
เศรษฐกิจสังคมไว้อย่างสมบูรณ์ทุกแง่มุม เช่น การด ารงชีวิตในส่วนที่เกี่ยวกับตัวเองนั้น สอนให้มนุษย์
เป็นผู้ลิขิตชีวิตตนเอง และมีตนเองเป็นที่พ่ึงที่ดีที่สุด ความส าเร็จในชีวิตเกิดจากความเพียรพยายาม
ของตนเอง สอนให้มีความขยัน รู้จักเก็บออม รู้จักคบเพื่อนที่ดี รู้จักใช้จ่ายหรือครองชีพอย่างเหมาะสม 
เป็นต้น จากการศึกษา ท าให้รู้ว่าพุทธธรรมยังแสดงประโยชน์ในอนาคตหรือศีลธรรมคุณธรรมเป็นคู่
แฝดกับประโยชน์ปัจจุบัน กล่าวคือน าเอาศีลธรรมคุณธรรมมาประกอบเศรษฐกิจและสังคมประโยชน์
ในอนาคต เช่น เชื่ออย่างมีเหตุผล มีศีล ละเว้นความชั่ว มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และมีปัญญารู้เท่าทัน 
รู้จักพิจารณา เป็นต้น โดยสรุปแล้ว ศิลปะการด ารงชีวิตอย่างมีความสุขตามหลักพุทธธรรม คือการมี
ความงดงามในเบื้องต้นด้วยศีลบริสุทธิ์(กายและวาจาบริสุทธิ์) มีความงดงามในท่ามกลางด้วยการมี
จิตใจสงบเยือกเย็น มีความงดงามในเบื้องปลายด้วยการสมบูรณ์ด้วยปัญญา 
   คู่บุญ  ศกุนตนาค (2553) ท าการศึกษา ผลของความสอดคล้องระหว่างแบบการ
เรียนกับแบบการสอนที่มีต่อความสุขในการเรียนรู้ของนักเรียน มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือวิเคราะห์
แบบการเรียนของนักเรียน แบบการสอนของครู และความสุขในการเรียนรู้ของนักเรียนในแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 2) เพ่ือวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแบบการเรียนของนักเรียน และแบบการ
สอนของครูในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ และ 3) เพ่ือวิเคราะห์ผลของความสอดคล้องระหว่างแบบ
การเรียนของนักเรียนกับแบบการสอนของครู ที่มีต่อความสุขในการเรียนรู้ของนักเรียนในแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร จ านวน 720 คน เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัย คือแบบสอบถามเกี่ยวกับแบบการเรียนของนักเรียน แบบการสอนของครูตามแนวคิด
ของ Grasha และ Riechmann (1975) และความสุขในการเรียนรู้ของนักเรียนตามทฤษฎีการเรียนรู้
อย่างมีความสุข ของส านักงาน คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2540) การวิเคราะห์ข้อมูล 1) การ
วิเคราะห์โดยใช้สถิติภาคบรรยาย ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด ฐานนิยม ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การวิเคราะห์ด้วยการท าตาราง 2 มิติ และการแบ่งระดับของค่าเฉลี่ยโดยใช้เกณฑ์การ
ประเมินคุณค่า เพ่ือวิเคราะห์แบบการเรียนของนักเรียน แบบการสอนของครู ความสุขในการเรียนรู้
ของนักเรียน และความสอดคล้องระหว่างแบบการเรียนและแบบการสอน และ 2) การวิเคราะห์โดย
ใช้สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ สถิติทดสอบไค-สแควร์ (X²-test) สถิติที (t-test) การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนสองทาง (Two-Way ANOVA) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนสามทาง (Three-Way 
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ANOVA) เพ่ือ วิเคราะห์ผลของความแปรปรวนที่มีต่อความสุขในการเรียนรู้ของนักเรียน ผลการวิจัยที่
ส าคัญสรุปได ้ดังนี้  
   1) นักเรียนส่วนใหญ่มีแบบการเรียนแบบมีส่วนร่วมมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ แบบ
การเรียนแบบร่วมมือ แบบพ่ึงพาและแบบหลีกเลี่ยงในสัดส่วนที่เท่ากัน แบบแข่งขัน และแบบอิสระ 
ตามล าดับ ผลการวิเคราะห์ด้วยสถิติทดสอบไค-สแควร์ของตัวแปรแบบการเรียนกับตัวแปรภูมิหลัง 
พบว่า เพศ ผลการเรียนเฉลี่ย และผลการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  มีความสัมพันธ์กับ
แบบการเรียน  
   2) นักเรียน ส่วนใหญ่รับรู้ว่าครูส่วนใหญ่มีแบบการสอนแบบผู้เชี่ยวชาญมากที่สุด 
รองลงมาได้แก่ แบบการสอนแบบผู้เป็นตัวอย่าง แบบผู้ให้อิสระ แบบผู้อ านวยความสะดวก และแบบ
ผู้มีระเบียบแบบแผน ตามล าดับ  
   3) นักเรียนมีความสุขในการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับปานกลาง 
โดยความสุขในการเรียนรู้ของนักเรียนกลุ่ม สาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีมากที่สุด และกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษมีน้อยที่สุด ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของความสุ ขในการเรียนรู้ของ
นักเรียน พบว่า อิทธิพลของแบบการเรียนกับเพศ อิทธิพลของแผนการเรียนกับระดับผลการเรียน
เฉลี่ย และอิทธิพลของแบบการสอนกับเพศ ส่งผลต่อความสุขในการเรียนรู้ของนักเรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
   4) แบบการเรียนของนักเรียนส่วนใหญ่ไม่มีความสอดคล้องกับแบบการสอนของครู
ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
   5) ความสุขในการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีแบบการเรียนสอดคล้องและไม่สอดคล้อง
กับแบบการสอนของครู ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
   จิรศักดิ์ ทัพผา (2550) ท าการศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขของภาคประชาชนใน
จังหวัดเพชรบูรณ์ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาแบบประเมินความสุขของภาคประชาชนในจังหวัด
เพชรบูรณ์ เพ่ือประเมินความสุขของภาคประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อเปรียบเทียบความสุขของ
ภาคประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ รายได้ต่อเดือน 
และเขตพ้ืนที่อยู่อาศัยและเพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขของภาคประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
กลุ่มตัวอย่าง คือ ภาคประชาชนที่มีรายชื่อในทะเบียนบ้าน และพ านักอาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่จังหวัด
เพชรบูรณ์ จ านวนทั้งหมด 1,096 คน โดยวิธีการสุ่มแบบบังเอิญ จากเขตพ้ืนที่อยู่อาศัย 11 อ าเภอ
ของจังหวัดเพชรบูรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบประเมินความสุขของภาคประชาชนใน
จังหวัดเพชรบูรณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน t-test Independent, One-way ANOVA และ Multiple Regression Analysis แบบ 
Stepwise ผลการวิจัย พบว่า  
   1) แบบประเมินความสุขของภาคประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ที่สร้างขึ้น 
ประกอบด้วยข้อมูลทั่วไปของภาคประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
สูงสุด อาชีพรายได้ต่อเดือน และเขตพ้ืนที่อยู่อาศัย ข้อมูลปัจจัยเชิงคุณลักษณะของบุคคลที่ส่งผลต่อ
ความสุขของภาคประชาชนมีทั้งหมด 10 ด้าน และข้อมูลระดับความสุขของภาคประชาชน จ านวน 
10 ด้าน ซึ่งมีค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.770 



104 
 
   2) ผลการประเมินความสุขของภาคประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า ด้านที่มี
ความสุขมาก ได้แก่ ด้านความสัมพันธ์ภายในครอบครัว การมีความภาคภูมิใจ การใช้ชีวิตแบบ
พอเพียง การเข้าถึงหลักค าสอนของศาสนา การมีสภาพแวดล้อมที่พักอาศัยและโครงสร้างพ้ืนฐาน
ระบบสาธารณูปโภคท่ีดี การมีอิสรภาพ สภาวะในการท างาน และการมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี 
ด้านที่มีความสุขน้อย ได้แก่ ด้านการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันและการมี
หลักประกันชีวิต เมื่อจ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายได้ต่อเดือน พบว่า 
ภาคประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์มีความสุขอยู่ในระดับมากทุกรายการ เมื่อจ าแนกตามเขตพ้ืนที่อยู่
อาศัย พบว่า เขตพ้ืนที่อยู่อาศัยที่มีความสุขอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เขตพ้ืนที่อยู่อาศัยอ าเภอวังโป่ง  
เขตพ้ืนที่อยู่อาศัยอ าเภอหล่มเก่า เขตพ้ืนที่อยู่อาศัยอ าเภอชนแดน เขตพ้ืนที่อยู่อาศัยอ าเภอชนแดน 
เขตพ้ืนที่อ าเภอหล่มสัก เขตพ้ืนที่อยู่อาศัยอ าเภอศรีเทพ เขตพ้ืนที่อยู่อาศัยอ า เภอเมือง เขตพ้ืนที่อยู่
อาศัยอ าเภอหนองไผ่ เขตพ้ืนที่อยู่อาศัยอ าเภอน้ าหนาว และเขตพ้ืนที่อยู่อาศัยอ าเภอบึงสามพัน          
ส่วนเขตพ้ืนที่อยู่อาศัยที่มีความสุขอยู่ในระดับน้อย ได้แก่ เขตพ้ืนที่อยู่อาศัยอ าเภอเขาค้อ และเขต
พ้ืนที่อยู่อาศัยอ าเภอวิเชียรบุรี  
   3) ผลการเปรียบเทียบความสุขของภาคประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า            
ภาคประชาชนที่มีเพศ อายุ ต่างกันมีความสุขไม่แตกต่างกัน ภาคประชาชนที่มีระดับการศึกษาสูงสุด 
และรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความสุขแตกต่างกัน ภาคประชาชนที่มีระดับการศึกษาสูงสุดและรายได้
ต่อเดือนต่างกันมีความสุขแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางด้านสถิติที่ระดับ 0.05 ภาคประชาชนที่มี
อาชีพต่างกัน และมีเขตพ้ืนที่อยู่อาศัยต่างกันมีความสุขแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางด้านสถิติที่
ระดับ 0.01  
   4) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขของภาคประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ในด้านบวก 
ได้แก่ การมีความภาคภูมิใจ เขตพ้ืนที่อยู่อาศัยอ าเภอหล่มเก่า เขตพ้ืนที่อยู่อาศัยอ าเภอหล่มสัก            
การเปลี่ยนแปลงสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน การศึกษาระดับปริญญาตรี เขตพ้ืนที่อยู่อาศัย
อ าเภอศรีเทพ เขตพ้ืนที่อยู่อาศัยอ าเภอชนแดน เขตพ้ืนที่อยู่อาศัยอ าเภอวังโป่ง เขตพ้ืนที่อยู่อาศัย
อ าเภอหนองไผ่ การมีหลักประกันชีวิตเขตพ้ืนที่อยู่อาศัยอ าเภอเมือง และเขตพ้ืนที่อยู่อาศัยอ าเภอน้ า
หนาว ส่วนปัจจัยที่ส่งผลในด้านลบ ได้แก่ การใช้ชีวิตแบบพอเพียง และการมีความสุขภาพกาย และ
สุขภาพใจที่ดี 
   รัชนีวรรณ  ช่างท าร่อง (2550) ท าการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขของภาคเอกชน 
ในจังหวัดเพชรบูรณ์ มีวัตถุประสงค์ คือ เพ่ือพัฒนาแบบประเมินความสุขของภาคเอกชนในจังหวัด
เพชรบูรณ์ เพ่ือประเมินความสุขของภาคเอกชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ เพ่ือเปรียบเทียบความสุขของ
ภาคเอกชนในจังหวัดเพชรบูรณ์จ าแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา รายได้ ลักษณะการ
ท างาน กิจกรรมทางเศรษฐกิจ รูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมายและปัจจัยเชิงคุณลักษณะส่วนบุคคล 
และเพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขของภาคเอกชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ กลุ่มตัวอย่าง แบ่งเป็น  
1) กลุ่มตัวอย่างในการท า Focus Group ได้แก่ ภาคเอกชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ไม่ใช้กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 10 คน 2) กลุ่มตัวอย่างในการทดลองเครื่องมือ คือ ภาคเอกชนอ าเภอหนองไผ่ที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 100 คน และ 3) กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ ภาคเอกชนที่ประกอบกิจการและ
บุคคลที่รับจ้างท างานในธุรกิจเอกชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งมีทั้งหมด 11 อ าเภอ โดยการสุ่มแบบ
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หลายขั้นตอน (Multi – Stage Random Sampling) จ านวน 1,072 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้ คือ แบบประเมินความสุขของภาคเอกชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test Independent, One-way ANOVA 
และ Multiple Regression Analysis แบบ Stepwise ผลการวิจัยพบว่า  
   1) แบบประเมินความสุขของภาคเอกชนในจั งหวัด เพชรบู รณ์ ที่ ส ร้างขึ้ น 
ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไปของภาคเอกชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ 
การศึกษา รายได้ ลักษณะการท างาน กิจกรรมทางเศรษฐกิจ รูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย          
และปัจจัยเชิงคุณลักษณะส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อความสุขของภาคเอกชนมีทั้งหมด 10 ด้าน และข้อมูล
ระดับความสุขของภาคเอกชน จ านวน 10 ด้าน ซึ่งมีค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.770  
   2) ผลการประเมินความสุขของภาคเอกชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า ความสุขของ
ภาคเอกชนในจังหวัดเพชรบูรณ์  ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ภาคเอกชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ มีความสุขระดับมาก จ านวน 9 ด้าน ระดับน้อยจ านวน 1 ด้าน โดย
ค่าเฉลี่ยสูงสุดของระดับมาก คือ ด้านความสัมพันธ์ภายในครอบครัว รองลงมา คือ ด้านการมีความ
ภาคภูมิใจ ด้านสภาวะการท างาน ด้านการมีสภาพแวดล้อมที่พักอาศัยและโครงสร้างพ้ืนฐานระบบ
สาธารณูปโภคที่ดี ด้านการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ด้านการเข้าถึงหลักค าสอน ด้านการมีสุขภาพกาย
และใจที่ดี ด้านการมีอิสรภาพและด้านการมีหลักประกันในชีวิต ส่วนด้านที่มีความสุขระดับน้อย            
มี 1 ด้าน คือด้านการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน  
   3) เปรียบเทียบความสุขของภาคเอกชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า ภาคเอกชนที่มี
สถานภาพ รายได้และกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างกันมีความสุขแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ส่วนปัจจัยเชิงคุณลักษณะส่วนบุคคลของภาคเอกชนในจังหวัดเพชรบูรณ์  ในภาพรวมมี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อเปรียบเทียบเป็นรายด้านทุกด้านมีความ
แตกต่างกัน โดยด้านที่มีความสุขแตกต่างกันทั้งหมด คือด้านการมีความภาคภูมิใจ ด้านการมีสุขภาพ
กายและสุขภาพใจที่ดี  รองลงมาคือ ด้านการใช้ชีวิตแบบพอเพียงและด้านการเปลี่ยนแปลง
สถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน ส่วนด้านที่มีความแตกต่างกันน้อยที่สุด คือด้านสภาวะการท างาน
และด้านการมีอิสรภาพ  
   4) ปัจจัยที่ส่งผลต่อทางบวกต่อความสุขของภาคเอกชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แก่ 
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ การศึกษา การเข้าถึงหลักค าสอน สถานภาพ เพศ รูปแบบการจัดตั้งตาม
กฎหมายและการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน ส่วนปัจจัยที่ส่งผลในด้านลบต่อ
ความสุขของภาคเอกชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แก่ การมีหลักประกันชีวิต อายุ ลักษณะการท างาน 
การมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว การใช้ชีวิตแบบพอเพียง 
   ภูเบศร์  ปิ่นแก้ว (2550) ท าการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขของภาครัฐในจังหวัด
เพชรบูรณ์ มีจุดประสงค์ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขของภาครัฐในจังหวัดเพชรบูรณ์ ประชากรที่ใช้
ในการวิจัยคือภาครัฐที่ก าลังปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 14 ,661 คน กลุ่มตัวอย่าง คือ
ภาครัฐในจังหวัดเพชรบูรณ์จ านวน 990 คน โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยคือแบบประเมินความสุขของภาครัฐในจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่มีค่าความเชื่อมั่น 0.910 ผลการวิจัย
พบว่า  
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   1) แบบประเมินความสุขของภาครัฐในจังหวัดเพชรบูรณ์  ประกอบด้วย เนื้อหา         
ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของภาครัฐในจังหวัดเพชรบูรณ์ แบบเลือกตอบ ประกอบด้วย เพศ อายุ 
สถานภาพ สมรส ระดับการศึกษา รายได้ ระยะเวลาที่รับราชการ ลักษณะงานที่รับผิดชอบ ลักษณะที่
พักอาศัย ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามปัจจัยเชิงคุณลักษณะที่ส่งผลต่อความสุขของภาครัฐ มี 10 ด้าน 
คือ ด้านการมีหลักประกันในชีวิต การมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว 
การมีสภาพแวดล้อมที่พักอาศัยและโครงสร้างพ้ืนฐานระบบสาธารณูปโภคที่ดี การมีอิสรภาพ การมี
ความภาคภูมิใจ การเข้าถึงหลักค าสอนของศาสนา การใช้ชีวิตแบบพอเพียง สภาวะการท างาน การ
เปลี่ยนแปลงสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน ทุกด้านแบ่งเป็น 4 หัวข้อ ตอนที่ 3 เป็นการประเมิน
ความสุขของภาครัฐในจังหวัดเพชรบูรณ์มี 10 ด้าน โดยใช้หัวข้อเดียวกับตอนที่ 2 แต่เป็นมาตรฐาน
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ ซึ่งแบบสอบถามมีความเชื่อมั่น
เท่ากับ 0.910 
   2) ความสุขของภาครัฐในจังหวัดเพชรบูรณ์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
   3) ความสุขของภาครัฐในจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อเปรียบเทียบพบว่า เพศ อายุ ระดับ 
การศึกษา รายได้ ลักษณะงานที่รับผิดชอบ ลักษณะที่พักอาศัยต่างกัน มีความสุขแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
   4) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขของภาครัฐในจังหวัดเพชรบูรณ์  ประกอบด้วยด้าน
ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว การเข้าถึงหลักค าสอนของศาสนา การมีหลักประกันชีวิต การมี
สภาพแวดล้อมที่พักอาศัยและระบบสาธารณูปโภคที่ดี สภาวะการท างาน การมีอิสรภาพ การมี
สุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี การเปลี่ยนแปลงสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน การใช้ชีวิตแบบ
พอเพียง การมีความภาคภูมิใจ รายได้ต่ ากว่า 10,000 บาท และด้านอายุ 18-29 ปี เป็นปัจจัยด้านลบ 
   วรรณพร  พรายสวาท (2552) ท าการศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการฟังเพลง
ในขณะท างานกับความสุขในการท างานของพนักงาน: ศึกษาเฉพาะกรณี พนักงานของบริษัทอีริคสัน 
(ประเทศไทย) จ ากัด มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับความสุข ในการท างานของพนักงาน           
2) เปรียบเทียบความสุขในการท างานของพนักงานโดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 3) ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการฟังเพลงในขณะท างานกับความสุขในการท างานของพนักงานกลุ่มตัวอย่าง
เป็นพนักงานบริษัทอีริคสัน (ประเทศไทย) จ ากัด จ านวน 161 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าความถี่  ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และไค -สแควร์ 
ผลการวิจัยพบว่า พนักงานส่วนใหญ่มีระดับความสุขในการท างานโดยรวมอยู่ในระดับสูง พนักงานที่มี
เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส แผนก/ฝ่ายที่สังกัด อายุงาน แตกต่างกัน มีความสุขใน
การท างานไม่แตกต่างกัน ส่วนพนักงานที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีความสุขในการท างาน
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 ส่วนด้านการฟังเพลงในขณะท างาน ประเภทของเพลงที่
ฟังในขณะท างาน ไม่มีความสัมพันธ์กับความสุขในการท างานของพนักงาน ส่วนจังหวะของเพลง
ลักษณะของเพลง ระยะเวลาในการฟังเพลงโดยเฉลี่ยต่อวันและช่วงเวลาในการฟังเพลงในขณะท างาน
มีความสัมพันธ์กับความสุขในการท างานของพนักงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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   วรรณสิริ สุจริต (2553) ท าการศึกษาเรื่องบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ อิทธิบาท 4 
การสนับสนุนทางสังคมและพฤติกรรมความสุขในการท างาน  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ และพฤติกรรมความสุขในการท างาน 2) ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างอิทธิบาท 4 ในการท างาน และพฤติกรรมความสุขในการท างาน 3) ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคม และพฤติกรรมความสุขในการท างาน 4) ศึกษา
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ และอิทธิบาท 4 ในการท างาน ที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
ความสุขในการท างาน 5) ศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบและการสนับสนุนทาง
สังคม ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมความสุขในการท างาน และ 6) ท านายพฤติกรรมความสุขในการท างาน
จากตัวท านายบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ การใช้อิทธิบาท 4 ในการท างาน และการสนับสนุนทาง
สังคมได้อย่างน้อย 1 ตัวแปรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานของบริษัทผลิตเครื่องหนัง
แห่งหนึ่งจ านวน 149 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามลักษณะส่วนบุคคล  แบบวัด
บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ แบบวัดอิทธิบาท 4 ในการท างาน แบบวัดการสนับสนุนทางสังคม แบบ
วัดพฤติกรรมความสุขในการท างาน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือค านวณหาค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานต่างๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 และ 0.05 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน          
การวิเคราะห์ความแปรปรวน Two-way ANOVA และวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณแบบ 
Stepwise ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้  
   1) พนักงานที่มีพฤติกรรมความสุขในการท างาน มีความสัมพันธ์กับบุคลิกภาพห้า
องค์ประกอบ เมื่อพิจารณารายองค์ประกอบพบว่า มีบุคลิกภาพ 4 ใน 5 องค์ประกอบที่มี
ความสัมพันธ์เชิงบวก คือ บุคลิกภาพด้านการแสดงตัว (r = 0.338) บุคลิกภาพด้านการเปิดรับ
ประสบการณ์ (r = 0.163) บุคลิกภาพด้านการประนีประนอม (r = 0.387) และบุคลิกภาพด้านมโน
ส านึกต่อหน้าที่การงาน (r = 0.364) โดยมีบุคลิกภาพด้านความหวั่นไหวทางอารมณ์ (r = -0.253) ที่มี
ความสัมพันธ์เชิงลบ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
   2) พนักงานที่มีพฤติกรรมความสุขในการท างาน มีความสัมพันธ์กับอิทธิบาท 4 ใน
การท างาน (r = 0.447) เชิงบวก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01   
   3) พนักงานที่มีพฤติกรรมความสุขในการท างาน มีความสัมพันธ์กับการสนับสนุน
ทางสังคม (r = 0.578) เชิงบวก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01   
   4) ไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบทุกด้านกับอิทธิบาท 4 ในการ
ท างาน ต่อพฤติกรรมความสุขในการท างาน   
   5) ไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบทุกด้านกับการสนับสนุน         
ทางสังคม ต่อพฤติกรรมความสุขในการท างาน  
   6) บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบด้านการประนีประนอม อิทธิบาท 4 ในการท างาน 
และการสนับสนุนทางสังคม สามารถท านายพฤติกรรมความสุขในการท างานได้  อย่างมีนัยส าคัญ         
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยตัวแปรทั้งสามสามารถร่วมกันพยากรณ์  ได้ร้อยละ 46.50 และการ
สนับสนุนทางสังคมเป็นตัวท านายพฤติกรรมความสุขในการท างานได้ดีที่สุด 
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   ชฎาพร  สิงห์ปั้น (2553) ท าการศึกษาเรื่องผลของโปรแกรมการพัฒนาตนโดยใช้
หลักโยนิโสมนสิการ ต่อความสุขของนักศึกษามหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของโปรแกรม
การพัฒนาตนโดยใช้หลักโยนิโสมนสิการต่อความสุขของนักศึกษามหาวิทยาลัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็น
นักศึกษาอาสาสมัครทั้งหญิงและชาย ซึ่งก าลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียน ในภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ านวน 20 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 
จ านวน 10 คนเข้าร่วมโปรแกรมการพัฒนาตนโดยใช้หลักโยนิโสมนสิการ จ านวน 9 กิจกรรม แต่ละ
กิจกรรมใช้เวลาประมาณ 60-90 นาที เป็นระยะเวลา 2 วัน ส่วนกลุ่มควบคุม จ านวน 10 คน ให้
ด าเนินชีวิตตามปกติเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ดัชนีความสุขคนไทย (TMHI-66) ที่พัฒนา
โดยอภิชัยมงคล และคณะ (2544) และโปรแกรมการพัฒนาตนโดยใช้หลักโยนิโสมนสิการที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้น สถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือการวิเคราะห์ค่าทีแบบกลุ่มไม่เป็นอิสระต่อกัน ( t-test 
Dependent Sample) ผลการวิจัยพบว่า 
   1) หลังการทดลองนักศึกษาที่เข้าร่วมโปรแกรมการพัฒนาตนโดยใช้หลักโยนิโส
มนสิการมีความสุขสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
   2) หลังการทดลองนักศึกษาที่เข้าร่วมโปรแกรมการพัฒนาตนโดยใช้หลักโยนิโส
มนสิการมีความสุขสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
   บพิตร อิสระ (2550) ท าการศึกษาการพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของการเรียนรู้อย่างมี
ความสุขของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพ่ือ            
1) พัฒนาโมเดลการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในกรุงเทพมหานคร          
2) ตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 6 ในกรุงเทพมหานคร ที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2550 ในโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โมเดลเชิงสาเหตุประกอบด้วยตัวแปรแฝง 7 ตัวแปร คือ           
1) คุณลักษณะของครู 2) การจัดการเรียนการสอน 3) การได้รับการยอมรับ 4) คุณลักษณะภายใน
ตนเอง 5) การได้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ 6) สิ่งที่เรียนรู้ สามารถน าไปใช้ได้ใน
ชีวิตประจ าวัน และ 7) การเรียนรู้อย่างมีความสุข ตัวแปรสังเกตได้ในโมเดลนี้มี 20 ตัวแปร การเก็บ
รวบรวมข้อมูลใช้แบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ พ้ืนฐาน และการวิเคราะห์โมเดลลิสเรล 
ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้ 
   1) ในโมเดลเชิงสาเหตุที่พัฒนาขึ้นในงานวิจัยครั้งนี้ การเรียนรู้อย่างมีความสุขของ
นักเรียน ได้รับอิทธิพลทางตรงสูงสุดจากสิ่งที่เรียนรู้สามารถน าไปใช้ได้ในชีวิตประจ าวัน และรองลงมา
ตามล าดับ คือ คุณลักษณะภายในตนเอง การได้รับการยอมรับ คุณลักษณะของครู การจัดการเรียน
การสอน และการได้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ ส าหรับตัวแปรที่มีอิทธิพลทางอ้อม
สูงสุด คือ การจัดการเรียนการสอน และรองลงมาตามล าดับ คือ คุณลักษณะของครู และการได้รับ
การยอมรับ โดยการจัดการเรียนการสอนส่งอิทธิพลทางอ้อม ผ่านตัวแปรด้านคุณลักษณะภายใน
ตนเอง การได้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ และสิ่งที่ เรียนรู้สามารถน าไป ใช้ได้ใน
ชีวิตประจ าวัน  
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   2) โมเดลเชิงสาเหตุของการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ในกรุงเทพมหานคร มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าไค -สแควร์ เท่ากับ 
16.20 ที่องศาอิสระเท่ากับ 31 และมีความน่าจะเป็น 0.99 ดัชนีวัดระดับความสอดคล้องกลมกลืนมี
ค่าเท่ากับ 1.00 ตัวแปรโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนของการเรียนรู้อย่างมีความสุขของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ใน กรุงเทพมหานคร ได้ร้อยละ 71 
   นงลักษณ์  ศรีบรรจง (2551) ท าการศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบของ
การอธิบายและความสุขเชิงอัตวิสัยของนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย           
มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบของการอธิบายกับความสุขเชิงอัตวิสัย           
และศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างผู้ที่มีรูปแบบของการอธิบายในลักษณะมองโลกในแง่ดี
กับผู้ที่มีรูปแบบของการอธิบายในลักษณะมองโลกในแง่ร้าย กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเป็นนิสิตระดับ
ปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ านวน 369 คน ผลการวิจัยพบว่า  
   1) ส าหรับสถานการณ์ทางบวกผู้ที่มีรูปแบบของการอธิบายในลักษณะมองโลกในแง่
ดีมีความสุขเชิงอัตวิสัย สูงกว่าผู้ที่มีรูปแบบของการอธิบายในลักษณะมองโลกในแง่ร้าย  
   2) ส าหรับสถานการณ์ทางลบผู้ที่มีรูปแบบของการอธิบายในลักษณะมองโลกในแง่ดี
มีความสุขเชิงอัตวิสัย สูงกว่าผู้ที่มีรูปแบบของการอธิบายในลักษณะมองโลกในแง่ร้าย  
   3) การอนุมานสาเหตุเกี่ยวกับสถานการณ์ทางบวกในมิติแหล่งก าเนิดของสาเหตุ  
มิติความสม่ าเสมอ และมิติความทั่วไปมีสหสัมพันธ์พหุคูณทางบวกกับความสุขเชิงอัตวิสัย  
   4) การอนุมานสาเหตุเกี่ยวกับสถานการณ์ทางลบในมิติแหล่งก าเนิดของสาเหตุ        
มิติความสม่ าเสมอ และมิติความทั่วไปมีสหสัมพันธ์พหุคูณทางลบกับความสุขเชิงอัตวิสัย  
   5) รูปแบบของการอธิบายเกี่ยวกับสถานการณ์ทางบวกและสถานการณ์ทางลบใน
มิติแหล่งก าเนิดของสาเหตุ มิติความสม่ าเสมอ และมิติความทั่วไปสามารถร่วมกันท านายความสุข
เชิงอัตวิสัยของบุคคล 
   วราศิริ  วงศ์สุนทร (2543) ท าการศึกษาเรื่องการเรียนรู้อย่างมีความสุข: การวิจัย
รายกรณี ครูต้นแบบด้านการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษา โดยศึกษารูปแบบ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และพฤติกรรมการสอนของครูต้นแบบ ด้านการเรียนการสอนวิชา
ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษา โดยการเลือกกรณีศึกษาจากครูต้น แบบที่ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติเลือกไว้เป็นครูต้นแบบ เมื่อ พ.ศ. 2541 การศึกษาครั้งนี้  ใช้วิธีการเชิงคุณภาพใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์และการวิเคราะห์เอกสาร ผู้วิจัย
ใช้ระยะเวลาอยู่ในสนาม 9 เดือน โดยเป็นครูผู้ช่วยของครูต้นแบบ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ ครูต้นแบบ 
นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้บริหารโรงเรียน ครูในโรงเรียน และครูเครือข่ายของครูต้นแบบ การวิเคราะห์ใช้
การวิเคราะห์แบบอุปนัย และน าเสนอข้อมูล โดยการพรรณนา ผลการวิจัยพบว่า ครูต้นแบบมี
คุณลักษณะทั้งภายในและภายนอก ที่เหมาะสมต่อการได้รับรางวัลและมีรูปแบบการสอนที่บูรณาการ 
มาจากทฤษฎีการเรียนรู้หลายๆ ทฤษฎีแล้วน ามาปรับใช้เป็นของตนเอง โดยมีรูปแบบและพฤติกรรม
การสอน ดังนี้ คือ 1) ครูมีจิตวิญญาณของความเป็นครู ทุ่มเทให้กับงาน และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับ
นักเรียน ในการประพฤติปฏิบัติตน 2) ครูมีความเข้าใจในพฤติกรรมและธรรมชาติของเด็กแต่ละบุคคล 
3) ครูมีความรอบรู้ในเนื้อหาที่สอน มีการวางแผนและเตรียมการสอนล่วงหน้า 4) ครูจัดกิจกรรมการ
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เรียนการสอนที่หลากหลาย เพ่ือเร้าความสนใจของนักเรียน 5) ครูมีสื่อการสอนที่หลากหลายท าง่ายๆ 
และสอดคล้องกับบทเรียน 6) ครูจัดบรรยากาศและจัดสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 7) ครูใช้วิธีการ
วัดและประเมินผลนักเรียนอย่างหลากหลาย และเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมิน จาก
รูปแบบและพฤติกรรมการสอนของครู สะท้อนออกมาเป็นพฤติกรรมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของ
นักเรียน คือ นักเรียนเกิดความปิติจากการได้เรียน และเกิดแรงบันดาลใจในการเรียนอันเนื่องมาจาก 
1) นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองจากการฝึกปฏิบัติ มีประสบการณ์ตรงที่สัมพันธ์และน าไปใช้ได้ใน
ชีวิตประจ าวัน 2) นักเรียนได้เลือกท ากิจกรรมตามความสามารถ ความถนัดและความสนใจ 3) นักเรียนได้
แสดงความคิดเห็นและมีโอกาสแสดงความสามารถให้ปรากฏ 4) นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
เกิดความภูมิใจ ชื่นชม และยอมรับในผลงานทั้งของตนเองและผู้อ่ืน 
   ดวงพร หิรัญรัตน์ (2543) ท าการศึกษาเรื่องผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม
ตามแนวโรเจอร์ส ต่อความสุขของเด็กก าพร้าในสถานสงเคราะห์  โดยมีสมมติฐานการวิจัย ดังนี้           
1) หลังการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม เด็กก าพร้ามีความสุขมากขึ้นกว่าก่อนได้รับการปรึกษาเชิง
จิตวิทยาแบบกลุ่ม 2) หลังการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม เด็กก าพร้าในกลุ่มทดลองมีความสุข
มากกว่า เด็กก าพร้าที่ไม่ได้รับการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง
แบบมีกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุมมีการทดสอบก่อนและหลังการทดลอง กลุ่มตัวอย่างเป็นก าพร้า
หญิงที่อยู่ในสถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี จ านวน 16 คน การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างสุ่มจากผู้ที่มี
คะแนนความสุข ต่ ากว่าค่าเฉลี่ย -1.0 SD สุ่มเป็นกลุ่มทดลอง 8 คน และกลุ่มควบคุม 8 คน กลุ่ม
ทดลองเข้าร่วมกลุ่มการปรึกษาเชิงจิตวิทยาตามแนวโรเจอร์ส มีระยะเวลา 3 วันสองคืน รวมทั้งสิ้น
ประมาณ 20 ชั่วโมงโดยผู้วิจัยเป็นผู้น ากลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบวัดความสุขที่
พัฒนามาจากแบบวัดความสุข OHI (The Oxford Happiness Inventory) ของ Argyle, Martin 
และ Crossland วิเคราะห์ข้อมูลโดยการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนความสุข ด้วย
วิธีการทดสอบค่าที ผลการวิจัยพบว่า  
   1) หลังการทดลอง เด็กก าพร้าที่เข้ากลุ่มการปรึกษาเชิงจิตวิทยา ตามแนวโรเจอร์ส 
มีคะแนนความสุขสูงกว่าก่อนเข้ากลุ่มการปรึกษาเชิงจิตวิทยาตามแนวโรเจอร์ส อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05  
   2) หลังการทดลอง เด็กก าพร้าที่เข้ากลุ่มการปรึกษาเชิงจิตวิทยาตามแนวโรเจอร์สมี
คะแนนความสุขสูงกว่าเด็กก าพร้า ที่ไม่ได้เข้ากลุ่มการปรึกษาเชิงจิตวิทยาตามแนวโรเจอร์ส อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
   พัชรี ศุภดิษฐ์ (2551) ท าการศึกษาเรื่องอิทธิพลของการเปรียบเทียบทางสังคม        
และรายได้ต่อความสุขเชิงอัตวิสัย มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาอิทธิพลของการเปรียบเทียบทางสังคม  
และรายได้ต่อความสุขเชิงอัตวิสัย กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ที่มีรายได้ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลที่
ประกอบอาชีพข้าราชการหรือพนักงานของรัฐ พนักงานบริษัทและพนักงานรัฐวิสาหกิจ โดยคัดเลือก
กลุ่มตัวอย่างเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่ได้คะแนนจากมาตรวัดการเปรียบเทียบตนเองกับบุคคลอ่ืนที่
ประสบความส าเร็จมากกว่าที่ระดับคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับเปอร์เซ็นไทล์ที่ 73 จ านวน 218 คน 
และกลุ่มที่ได้คะแนนจากมาตรวัดการเปรียบเทียบตนเองกับบุคคลอื่นที่ประสบความส าเร็จน้อยกว่าใน
ระดับมากกว่าหรือเท่ากับเปอร์เซ็นไทล์ที่ 73 จ านวน 218 คน ผลการวิจัยพบว่า  
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   1) บุคคลที่มีการเปรียบเทียบตนเองกับบุคคลอ่ืนที่ประสบความส าเร็จน้อยกว่ามี
ความสุขเชิงอัตวิสัยมากกว่าบุคคลที่มีการเปรียบเทียบตนเองกับบุคคลอ่ืนที่ประสบความส าเร็จ
มากกว่าอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.01  
   2) บุคคลที่มีรายได้สูงมีความสุขเชิงอัตวิสัยมากกว่าบุคคลที่มีรายได้ต่ าอย่างมี
นัยส าคัญท่ีระดับ 0.01  
   3) บุคคลที่มีรายได้สูงและมีการเปรียบเทียบทางสังคมกับบุคคลอ่ืนที่ประสบ
ความส าเร็จมากกว่ามีความสุขเชิงอัตวิสัยไม่แตกต่างกับบุคคลที่มีรายได้ต่ าและมีการเปรียบเทียบทาง
สังคมกับบุคคลอ่ืนที่ประสบความส าเร็จมากกว่า  
   4) บุคคลที่มีรายได้สูงและมีการเปรียบเทียบทางสังคมกับบุคคลอ่ืนที่ประสบ
ความส าเร็จน้อยกว่ามีความสุขเชิงอัตวิสัยมากกว่าบุคคลที่มีรายได้สูง และมีการเปรียบเทียบทางสังคม
กับบุคคลอ่ืนที่ประสบความส าเร็จมากกว่าบุคคลที่มีรายได้ต่ า และมีการเปรียบเทียบทางสังคมกับ
บุคคลอื่นที่ประสบความส าเร็จน้อยกว่าและมากกว่า อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 
   5) บุคคลที่มีรายได้ต่ าและมีการเปรียบเทียบทางสังคมกับบุคคลอ่ืนที่ประสบ
ความส าเร็จน้อยกว่ามีความสุขเชิงอัตวิสัยมากกว่าบุคคลที่มีรายได้ต่ า และบุคคลที่มีรายได้สูง และมี
การเปรียบเทียบทางสังคมกับบุคคลอ่ืนที่ประสบความส าเร็จมากกว่า อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 
   อัญมณี วัฒนรัตน์ (2556) ท าการศึกษาภาวะผู้น าแบบพัฒนา การจัดการความสุข
แบบเป็น-อยู่-คือและความสุขในการท างาน กรณีศึกษา: องค์การสร้างสุข มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
ภาวะผู้น าแบบพัฒนา การจัดการความสุขแบบเป็น-อยู่-คือ ที่ส่งผลต่อความสุขในการท างาน กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นพนักงานในองค์การที่เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) 
กลุ่มองค์กรน าร่องรุ่นที่ 1 โดยสุ่มตัวอย่างแบบอาสาสมัคร (Volunteer Sampling) จ านวน 3 องค์การ 
จาก 7 องค์การ รวมทั้งสิ้น 415 คน การเก็บรวบรวมข้อมูลครั้ งนี้  เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัย 
ประกอบด้วยแบบสอบถามลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบ แบบสอบถามการรับรู้ของพนักงานเกี่ยวกับ
ภาวะผู้น า แบบพัฒนาของหัวหน้า แบบสอบถามการจัดการความสุขแบบเป็น -อยู่-คือ และ
แบบสอบถามความสุขในการท างานส่วนบุคคลผลการศึกษา พบว่า พนักงานรายงานว่าผู้น าที่มีภาวะ
ผู้น าแบบพัฒนาแตกต่างกัน มีการจัดการความสุขแบบเป็น-อยู่-คือ แตกต่างกันอย่างเชื่อถือได้ทาง
สถิติและมีความสุขในการท างานแตกต่างกันอย่างชัดเจนด้วย คือ พนักงานที่รับรู้ว่าผู้น าของตนมี
ภาวะผู้น าแบบพัฒนาระดับมากมีความสุขในการท างานมากกว่า และมีการจัดการความสุขแบบเป็น-
อยู่-คือ มากกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับพนักงานที่รับรู้ว่าผู้น าที่มีภาวะผู้น าแบบพัฒนาระดับน้อย            
ผลการศึกษาบ่งชี้ด้วยว่า พนักงานที่มีการจัดการความสุขแบบเป็น-อยู่-คือ ในระดับมาก มีความสุขใน
การท างานมากกว่าพนักงานที่มีการจัดการความสุขแบบเป็น-อยู่-คือ ในระดับน้อยอย่างชัดเจน
นอกจากนี้ พบว่า ตัวแปรภาวะผู้น าแบบพัฒนาและการจัดการความสุขแบบเป็น -อยู่-คือสามารถ
ท านายความสุขในการท างานได้ถึง 32.2 % ผลที่พบการศึกษาครั้งนี้ ท าให้เสนอแนะได้ว่า ผู้น าที่มี
ภาวะผู้น าแบบพัฒนาช่วยส่งเสริมให้พนักงานมีการจัดการความสุขและมีความสุขในการท างานได้มาก 
องค์การควรส่งเสริมและพัฒนาผู้น าให้มีภาวะผู้น าแบบพัฒนามาก รวมทั้ งพัฒนาพนักงานให้มีการ
จัดการความสุขแบบเป็น-อยู่-คือ เพ่ิมขึ้น ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป คือ ควรท าการศึกษา
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วิธีการพัฒนาที่เหมาะสมในการพัฒนาภาวะผู้น าและการจัดการความสุข ทั้งนี้เพ่ือให้พนักงานที่ท างาน
ในองค์การมีความสุขมากขึ้นและยั่งยืน 
   ปิยะวัฒน์ วิริยะสุนทราพร (2555) ท าการศึกษาความคิดเชิงบวกที่พยากรณ์
ความสุขในการท างานของพนักงาน มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับความสุขในการท างานของ
พนักงาน 2) ศึกษาระดับความคิดเชิงบวกของพนักงาน 3) เปรียบเทียบความสุขในการท างานของ
พนักงานจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 4) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเชิงบวกกับความสุขใน
การท างานของพนักงาน และ 5) พยากรณ์ความสุขในการท างานของพนักงาน ด้วยความคิดเชิงบวก
ในแต่ละด้าน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือพนักงานบริษัทท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) และ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจ าส านักงานใหญ่จ านวน 382 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า  
   1) ความสุขในการท างานของพนักงานอยู่ในระดับสูง  
   2) ความคิดเชิงบวกของพนักงานอยู่ในระดับสูง  
   3) พนักงานที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ และอายุงานแตกต่างกัน มีความสุขในการ
ท างานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส่วนพนักงานที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ
และรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีความสุขในการท างานไม่แตกต่างกัน  
   4) ความคิดเชิงบวกมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสุขในการท างานของพนักงาน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
   5) ความคิดเชิงบวกด้านความพยายามแก้ไขปัญหาความมุ่งมั่น และการมองโลกใน
แง่ดีสามารถร่วมกันพยากรณ์ความสุขในการท างานของพนักงาน ได้ร้อยละ 32.70 อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
   นิศานาถ ถิ่นทะเล (2550) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การวัดระดับความสุขของประชาชน: 
กรณีศึกษาเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะยาวน้อย อ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา มีวัตถุประสงค์ 
3 ประการ คือ 1) เพ่ือศึกษา และวัดระดับความสุขของประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหาร             
ส่วนต าบลเกาะยาวน้อย 2) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้อง และส่งผลต่อความสุขของประชาชน 3) เพ่ือ
ใช้ประกอบเป็นแนวทางการพัฒนาในการสร้างความสุขให้แก่ประชาชนขององค์การบริหารส่วนต าบล
เกาะยาวน้อย วิธีการศึกษา ใช้ข้อมูลจากการออกแบบสอบถามประชาชน โดยกลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่ 
ประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป และเป็นผู้ที่อาศัยในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะยาวน้อย อย่างน้อย 
1 ปี การก าหนดตัวอย่างใช้สูตรของ Taro Yamane จึงได้จ านวนตัวอย่าง 346 คน วิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้โปรแกรม SPSS for Window สถิติพ้ืนฐานที่ใช้ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผลการศึกษาพบว่า ระดับความสุขของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะยาวน้อย 
อ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา อยู่ในระดับมากที่สุด 1 ด้าน คือ ด้านชีวิตครอบครัวอยู่ในระดับมาก          
3 ด้าน คือ ด้านการมีรายได้ และการกระจายรายได้ ด้านการมีงานท าอย่างทั่วถึงและด้านสุขภาพ
อนามัย อยู่ในระดับปานกลาง 4 ด้าน คือ ด้านการมีสาธารณูปโภค ด้านความรู้ และการศึกษา            
ด้านสภาพแวดล้อม และด้านการบริหารจัดการที่ดีทั้งภาครัฐ และเอกชน เมื่อเฉลี่ยในภาพรวม แล้ว
ระดับความสุขของประชาชนอยู่ในระดับปานกลาง 
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   แพรวพรรณ์  พิเศษ (2548) ท าการศึกษาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่
มีผลต่อการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนา 
ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างและความตรงข้ามกลุ่มของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัย
ที่มีผลต่อการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตามทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมี
ความสุขของ กิติยวดี บุญซื่อ และคนอ่ืนๆ (2540) กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2          
ปีการศึกษา 2547 ในโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในจังหวัด          
ภาคตะวันออก จ านวน 840 คน ตัวแปรที่ศึกษาประกอบด้วยตัวแปรต้น 5 ตัวแปร ได้แก่ลักษณะครู 
ลักษณะพ่อแม่ผู้ปกครอง ลักษณะเพ่ือนในกลุ่ม ลักษณะนักเรียน และการเรียนการสอน ตัวแปรตาม 
คือ การเรียนรู้อย่างมีความสุข เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถามปัจจัยที่มีผลต่อ
การเรียนรู้อย่างมีความสุขและแบบสอบถามการเรียนรู้อย่างมีความสุข การวิเคราะห์ข้อมูลใช้
โปรแกรม SPSS ค านวณค่าสถิติพ้ืนฐาน และใช้โปรแกรม LISREL 8.50 วิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุผลการวิจัยแสดงว่า โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนรู้อย่างมี
ความสุขของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ดีโดย
พิจารณาจากค่าไค-สแควร์ เท่ากับ 40.89 ที่องศาอิสระเท่ากับ 83 ค่าความน่าจะเป็น เท่ากับ 1.00 
ดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง (GFI) เท่ากับ .99 ดัชนีวัดระดับความสอดคล้องที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) 
เท่ากับ .98 ดัชนีรากก าลังสองเฉลี่ยของเศษเหลือมาตรฐาน (SRMR) เท่ากับ .01 และค่ารากก าลังสอง
ของค่าความแตกต่างโดยประมาณ (RMSEA) เท่ากับ 0.00 ตัวแปรทั้งหมดในโมเดลสามารถอธิบาย
ความแปรปรวนของตัวแปรการเรียนรู้อย่างมีความสุขได้ร้อยละ 87 ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงต่อการ
เรียนรู้อย่างมีความสุขสูงที่สุด คือ การเรียนการสอน รองลงมา ได้แก่ ลักษณะครู ลักษณะนักเรียน 
ลักษณะเพ่ือนในกลุ่ม และลักษณะพ่อแม่ผู้ปกครอง ตามล าดับ ผลการตรวจสอบความตรงข้ามกลุ่ม 
พบว่า โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนรู้อย่างมีความสุขท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมี
ความตรงข้ามกลุ่ม แสดงว่าโมเดลที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นสามารถน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างกลุ่มอ่ืนที่มี
ลักษณะเทียบเคียงกันได้ 
   พิริยะ ผลพิรุฬห์ และคนอ่ืนๆ (2550) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ความสุขกายสบายใจ
ของคนเมือง มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจและสังคมต่อ
ความสุขทางใจ และความสุขทางกายเปรียบเทียบระหว่างคนที่อาศัยอยู่ในเมือง และคนที่อาศัยอยู่ใน
ชนบท วิธีการศึกษา ใช้ข้อมูลจากดัชนีชี้วัดความสุขจากงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาและทดสอบดัชนีชี้วัด
สุขภาพจิตคนไทยฉบับใหม่ ที่จัดท าโดย อภิชัย มงคล และคนอ่ืนๆ (2546) ซึ่งมีจุดเด่นของข้อมูลโดย
เป็นการศึกษาจากตัวแทนประชากรทุกภาคในประเทศไทย โดยมีการสุ่มตัวอย่างแบบ Multi-stage 
Sampling จากประชากรที่มีอายุ 15-60 ปี ที่อยู่อาศัยทั้งในเขตเมืองและเขตชนบท จาก 5 ภาค โดย
แบ่งกลุ่มจังหวัดออกเป็นกลุ่มจังหวัดที่ร่ ารวย มีรายได้ปานกลาง และยากจน ผลของการสุ่มตัวอย่าง 
ครอบคลุมตัวอย่างที่อยู่ใน 15 จังหวัด ใน 5 ภาค ภาคละ 480 คน รวม 2,400 ตัวอย่าง และมีการ
เก็บข้อมูลได้จริง 2,402 คน วิเคราะห์โดยใช้เทคนิควิธี วิเคราะห์สมการถดถอยเชิงซ้อน โดยใช้             
2 แบบจ าลอง คือ Linear Probability และ Probit Model ส าหรับการวิเคราะห์ตัวแปร การเจ็บป่วยใน
ระหว่าง 1 เดือนก่อนการสัมภาษณ์ ความรู้สึกพึงพอใจในชีวิต และ ความรู้สึกสบายใจ เพ่ือใช้
เปรียบเทียบและยืนยันผลลัพธ์ที่ได้ในขณะที่การวิเคราะห์ระดับความสุขใช้จะใช้การวิเคราะห์จาก



114 
 
แบบจ าลอง Linear Ordinary Least Square เนื่องจากตัวแปรตามอยู่ในรูปแบบของตัวแปรต่อเนื่อง 
(Continuous) ผลการศึกษาพบว่า รายได้ไม่มีผลกระทบต่อความสุขของคนไทยอย่างมีนัยส าคัญไม่ว่า
จะเป็นคนเมือง หรือคนชนบท และพบว่า ความเป็นเมืองส่งผลกระทบต่อความรู้สึกสบายใจต่อผู้ที่อยู่
อาศัยในเชิงลบ แต่ไม่มีผลต่อโอกาสในการเจ็บป่วย ดังนั้น จึงสามารถสรุปได้ว่า คนเมืองมีความสบาย
กายเท่ากับคนชนบท แต่มีความสบายใจน้อยกว่า ในขณะที่ในด้านของระดับความสุขโดยรวมพบว่า 
คนเมืองมีระดับความสุขใกล้เคียงกับคนชนบท 
   ลัดดาวัลย์  พลชัย (2552) ท าการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสุขใน
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบบรรยายความสัมพันธ์ (Descriptive 
Correlational Research) เพ่ือศึกษาระดับความสุขและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสุขใน
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ก าลังศึกษาในภาค
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2552 ในโรงเรียนระดับ มัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม จ านวน 409 คน 
เก็บข้อมูลโดยให้นักเรียนตอบแบบสอบถามที่ ประกอบด้วย 5 ส่วน คือ แบบสอบถามข้อมูลส่วน
บุคคล แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ส าหรับวัยรุ่น (อายุ 12-17 ปี) แบบวัดดัชนีชี้วัดความสุข
คนไทยฉบับสั้น แบบประเมินแรงสนับสนุนทางสังคม และแบบสอบถามการมีคุณค่าในตนเองของโร
เซนเบอร์ก โดยเก็บข้อมูลในระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2552 วิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้สถิติบรรยาย สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของสเปียแมน 
และสถิติวิเคราะห์ความแปรปรวน ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความสุขอยู่ในระดับ
ต่ าและปกติใกล้เคียงกัน ส่วนความฉลาดทางอารมณ์โดยรวมมีความสัมพันธ์กับระดับความสุข โดย
พบว่า นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นกลุ่มที่มีความฉลาดทางอารมณ์โดยรวม อยู่ในระดับปกติมีค่าเฉลี่ย
คะแนนความสุขสูงกว่ากลุ่มที่มีความฉลาดทางอารมณ์โดยรวมอยู่ในระดับต่ าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p < 0.05) กลุ่มที่มีความฉลาดทางอารมณ์โดยรวมอยู่ในระดับปกติ มีค่าเฉลี่ยคะแนนความสุขสูงกว่า
กลุ่มที่มีความฉลาดทางอารมณ์โดยรวม อยู่ในระดับสูงอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ และความฉลาด
ทางอารมณ์ด้านสุขมีความสัมพันธ์กับความสุข โดยพบว่า นักเรียนกลุ่มที่มีความฉลาดทางอารมณ์ด้าน
สุขปกติมีค่าเฉลี่ยคะแนนความสุขสูงกว่ากลุ่มต่ า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.05) แต่พบว่ากลุ่มที่
มีความฉลาดทางอารมณ์ด้านสุขสูง มีค่าเฉลี่ยคะแนน ความสุขต่ ากว่ากลุ่มปกติอย่างไม่มีนัยส าคัญทาง
สถิติ ส่วนระดับสัมพันธภาพในครอบครัว ระดับสัมพันธภาพ ระหว่างเพ่ือน แรงสนับสนุนทางสังคม 
และการมีคุณค่าในตนเองไม่มีความสัมพันธ์กับความสุข ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
มีความสุขอยู่ในระดับต่ าถึงปกติ และความฉลาดทางอารมณ์มีความสัมพันธ์กับความสุข ดังนั้น
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานกับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ควรตระหนักถึงระดับความสุข และส่งเสริม
ความฉลาดทางอารมณ์เพ่ือพัฒนาความสุขให้แก่นักเรียน มัธยมศึกษาตอนต้น 
   แอนนา ส าราญ (2550) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การวัดระดับความสุขของประชาชนใน
เขตองค์การบริหารส่วนต าบลกมลา อ าเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต วัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) ส ารวจ
ระดับความสุขของประชาชนในต าบลกมลา 2) เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาต าบลกมลาให้สอดคล้อง
กันกับปัญหา และความต้องการของประชาชน 3) เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงแผนพัฒนาต าบลให้
ประชาชนได้มีความสุขอย่างแท้จริง วิธีการศึกษา ใช้ข้อมูลจากการออกแบบสอบถามประชาชน โดย
กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลกมลา 370 คน ในพ้ืนที่ 6 หมู่บ้าน ของ



115 
 
ต าบลกมลา อ าเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS for Window สถิติ
พ้ืนฐานที่ใช้ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า ระดับความสุขของ
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลกมลา ด้านการมีสุขภาวะอยู่ในระดับมาก ด้านการ
เศรษฐกิจเป็นธรรม และเข้มแข็งอยู่ในระดับมาก ด้านครอบครัวอบอุ่นอยู่ในระดับมากที่สุด ด้าน
ชุมชนเข้มแข็งอยู่ในระดับมาก ด้านสภาพแวดล้อมดีมีนิเวศสมดุลอยู่ในระดับมาก และด้านสังคมมี
ประชาธิปไตย มีธรรมาภิบาลอยู่ในระดับมาก โดยรวมแล้วระดับความสุขของประชาชนในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลกมลาอยู่ในระดับมาก ดังนั้น ในการพัฒนาต าบล ควรให้ความส าคัญกับนโยบาย
สาธารณะที่เน้นคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ตรงกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนให้มี
ความสุขอย่างแท้จริง เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาอย่างยั่งยืนตลอดไป 
   พระตี๋  สีลเปโม (2556) ท าการศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดเรื่องนิรามิสสุขในพุทธ
ปรัชญาเถรวาท กับแนวคิดเรื่องความสุขตามแนวอสุขนิยมแบบปัญญานิยม มีวัตถุประสงค์ของการ
วิจัย ดังนี้ 1) เพ่ือศึกษาแนวคิดเรื่องนิรามิสสุขในพุทธปรัชญาเถรวาท 2) เพ่ือศึกษาแนวคิดเรื่อง
ความสุขตามแนวปรัชญาอสุขนิยมแบบปัญญานิยม 3. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดเรื่องนิรามิสสุข
ในพุทธปรัชญาเถรวาทกับความสุขตามแนวปรัชญาอสุขนิยมแบบปัญญานิยม จากการศึกษาวิจั ย
พบว่านิรามิสสุขในพุทธปรัชญาเถรวาทนั้นหมายถึง ความสุขที่ไม่ต้องอิงอาศัยสิ่งใดเป็นความสุขที่
สามารถสร้างขึ้นเองได้ เป็นอิสระตามสภาวะวิสัย ได้แก่ ฌานสุข และ นิพพานสุข ส่วนความสุขตาม
แนวคิดอสุขนิยมแบบปัญญานิยม คือ ความสุขทางจิตใจ ส าหรับความสุขทางร่างกายไม่ใช่สิ่ งที่ดีที่สุด 
ถือว่าการแสวงหาความสุขสบายให้แก่ร่างกายเป็นของต่ า ความสุขทางด้านจิตใจต่างหากที่ควรให้
ความส าคัญอย่างยิ่ง ด้วยการใช้ปัญญาในการแสวงหาคุณธรรมเพ่ือให้เข้าถึงสัจธรรมความจริง และ
คุณธรรมทางปัญญา การกระท าของมนุษย์ที่สอดคล้องตามคุณธรรมทางศีลธรรมและคุณธรรมทาง
ปัญญา ย่อมน าไปสู่ความสุขเสมอ ชีวิตมนุษย์ที่มีการกระท าโดยใช้คุณธรรมจะต้องพบกับความสุขใน
ปัจจุบัน ดังนั้น ชีวิตที่มีความสุขเกิดจากการไตร่ตรองพิจารณา เป็นชีวิตที่สอดคล้องกับเหตุผล 
เพราะว่าธรรมชาติของมนุษย์นั้นมุ่งสู่สิ่งที่ดีที่สุด (Supreme Good) ส าหรับตัวมนุษย์มีการพัฒนาจิต
ให้มีความสมบูรณ์ในตัวเอง (Self - Sufficiency) ซึ่งอยู่บนทางสายกลางไม่มากไปหรือน้อยไปจากการ
เปรียบเทียบนิรามิสสุข ตามทรรศนะพุทธปรัชญาเถรวาทกับความสุขตามแนวอสุขนิยมแบบปัญญา
นิยมพบว่า นิรามิสสุขกับความสุขตามแนวอสุขนิยมแบบปัญญานิยม ต่างถือว่า ความสุขสามารถท าให้
เกิดข้ึนได้ด้วยการท าความดีท่ีเกิดจากปัญญาที่ไตร่ตรองด้วยเหตุผล ย่อมส่งผลให้จิตใจนั้นเกิดความสุข
ไปด้วย แต่ที่แตกต่างกัน คือ นิรามิสสุขในพุทธปรัชญาเถรวาทนั้น เกิดจากการปฏิบัติตามสัจธรรมตาม
ความเป็นจริง ไม่อิงอามิส เกิดขึ้นได้จากปฏิบัติตามค าสอนในพุทธปรัชญา เมื่อบุคคลเรียนรู้ปฏิบัติตาม
แล้วย่อมท าให้ได้ผล คือเข้าสู่นิพพานสุข ส าหรับความสุขตามแนวอสุขนิยมแบบปัญญานิยม เกิดขึ้น
จากการคิดด้วยเหตุผล ไม่ได้ปฏิบัติตามเพ่ือรู้ถึงแก่นแท้ของสัจธรรม 
   เริงชัย ตันสุชาติ (2551) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ดัชนีวัดความสุข และความอยู่ดีมีสุข
ของประชากรอ าเภอสันทราย มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงความสุข และความอยู่ดีมีสุขในระดับบุคคล
จากการประเมินด้วยตนเองเทียบกับนิยามของความสุขของชุมชน และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ระดับความสุขที่ตัวอย่างประเมินกับตัวแปรทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม วิธีการศึกษา ใช้ข้อมูลจาก
การสุ่มตัวอย่างจากประชากรอ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 400 ตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่ม
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ตัวอย่างแบบบังเอิญหรือเลือกตัวอย่างตามความสะดวก วิเคราะห์โดยใช้เทคนิควิธีการทางเศรษฐมิติ  
ที่ใช้ในการประมาณแบบจ าลองที่ตัวแปรตามเป็นตัวแปรเชิงคุณภาพ และเรียงล าดับในการศึกษานี้ใช้
คือ แบบจ าลองโพรบิตแบบเรียงล าดับ (Ordered Probit Model) ผลการศึกษาพบว่า เพศหญิงมี
ความสุขโดยเฉลี่ยมากกว่าเพศชาย สถานภาพสมรสมีความสุขมากกว่าสถานภาพโสด และหย่าร้าง
หรือม่าย และจากแบบจ าลองโพรบิตแบบเรียงล าดับ แสดงให้เห็นว่าตัวแปรเชิงปริมาณทาง
เศรษฐศาสตร์ อันได้แก่ รายได้ และการออม มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสุข นอกจากนี้บทความ
นี้ยังแสดงให้เห็นว่าตัวแปรที่ไม่ใช่เศรษฐศาสตร์  เช่น ความอบอุ่นภายในครอบครัว สุขภาพกาย             
และสุขภาพจิต และปัญหาสังคมมีผลต่อความสุข 
   สุจิตรา  อ่อนค้อม (2553) ท าการศึกษาทรรศนะเรื่องความสุขในพุทธปรัชญามี
จุดมุ่งหมายที่จะศึกษาทรรศนะเกี่ยวกับความสุขในพุทธปรัชญา เพ่ือที่จะได้ทราบชัดว่า พุทธปรัชญามี
ทรรศนะเกี่ยวกับความสุข ซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์ปรารถนาว่าอย่างไร พุทธปรัชญาอธิบายว่าชีวิตตาม
สภาพที่เป็นไปตามธรรมชาติเป็นทุกข์ จึงท าให้มีผู้เข้าใจผิดว่าพุทธปรัชญามองโลกในแง่ร้าย เป็น
ทุนิยม (pessimism) แต่ตามความเป็นจริงพุทธปรัชญามิได้มีลักษณะเป็นทุนิยมแต่ประการใด ดังจะ
เห็นได้จากการที่พุทธปรัชญาแสดงความสุขและปฏิปทาเพ่ือเข้าถึงความสุขไว้อย่างสมบูรณ์ อันเป็น
เครื่องยืนยันว่า พุทธปรัชญามิได้มองโลกในแง่ร้าย ผู้วิจัยได้พบว่าพุทธปรัชญาแบ่งความสุขออกเป็น
สองประเภทคือ โลกียสุข กับโลกุตตรสุขและความสุขทั้งสองประเภทนี้ยังแบ่งเป็นระดับต่าง ๆ กัน 
ระดับต่ าสุด ได้แก่ กามสุข และระดับสูงสุด ได้แก่นิพพานสุข ตามทรรศนะของพุทธปรัชญาธรรมชาติ
ของจิตมีหลายระดับ ดังนั้น จึงแสดงความสุขซึ่งบุคคลสามารถเข้าถึงได้ไว้หลายระดับที่แตกต่างกัน 
เมื่อได้แบ่งความสุขออกเป็นระดับต่างๆ กันแล้ว พุทธปรัชญาก็ได้เสนอปฏิปทา เพื่อเข้าถึงความสุขอัน
เหมาะสมแก่ความสุขแต่ละระดับ ปฏิปทาดังกล่าวแบ่งเป็นสองแบบ คือ 1) ใช้ระดับของบุ คคลเป็น
เกณฑ์ โดยแบ่งเป็นปฏิปทาส าหรับฆราวาส และปฏิปทาส าหรับบรรพชิต 2) ใช้ระดับของความสุขเป็น
เกณฑ์โดยแบ่งเป็นปฏิปทาเพ่ือเข้าถึงกามสุข ปฏิปทาเพ่ือเข้าถึงฌานสุข และปฏิปทาเพ่ือเข้าถึง
นิพพานสุข ความสุขในระดับต่างๆ และปฏิปทาเพ่ือเข้าถึงความสุขมีอยู่จริง ซึ่งจะเห็นได้จากตัวอย่างผู้
เข้าถึงความสุข ซึ่งได้พบว่ามีบันทึกไว้มากมายในพระไตรปิฎกและอรรถกถา ผลจากการวิจัยท าให้เรา
ทราบว่า ตามทรรศนะของพุทธปรัชญา ความสุขระดับนิพพานสุข เป็นความสุขสูงสุดของชีวิตเป็น
ความสุขที่เป็นผลโดยตรงของการดับกิเลสาสวะ ซึ่งเป็นเหตุแห่งความทุกข์ทั้ งปวงได้โดยสิ้นเชิงเป็น
ความสุขที่ผู้มุ่งความดีสูงสุดตามค าสอนของพระพุทธศาสนา สามารถเข้าถึงได้ แม้ในชีวิตปัจจุบันด้วย
การด าเนินตามมัชฌิมาปฏิปทาหรืออริยมรรคมีองค์แปดที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบและวางไว้เป็นหลัก
ปฏิบัติส าหรับพุทธศาสนิกชนทุกคน ผลจากการวิจัยท าให้เราทราบว่า ตามทรรศนะของพุทธปรัชญา 
ความสุขระดับนิพพานสุข เป็นความสุขสูงสุดของชีวิต เป็นความสุขที่เป็นผลโดยตรงของการดับ
กิเลสาสวะ ซึ่งเป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์ทั้งปวงได้โดยสิ้นเชิง เป็นความสุขที่ผู้มุ่งความดีสูงสุดตาม           
ค าสอนของพระพุทธศาสนา สามารถเข้าถึงได้แม้ชีวิตในปัจจุบันด้วยการด าเนินตามมัชฌิมาปฏิปทา
หรืออริยมรรคมีองค์แปดที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบและวางไว้เป็นหลัก ปฏิบัติส าหรับพุทธศาสนิกชน
ทุกคน 
   กานต์ฤทัย ชลวิทย์ (2553) ได้ศึกษาการวิเคราะห์แบบการเรียน ความสุขในการเรียน
และทักษะการเรียนเพ่ือการเรียนรู้ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีวัตถุประสงค์ศึกษา 1) แบบ
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การเรียน ความสุขในการเรียน และทักษะการเรียนเพ่ือการเรียนรู้ของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น 2) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแบบการเรียนความสุขในการเรียน และทักษะการเรียนเพ่ือ
การเรียนรู้ของนักเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 3) วิเคราะห์ความสุขในการเรียน
และทักษะการเรียนเพ่ือการเรียนรู้ จ าแนกตามแบบการเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดอ่างทอง 
จ านวน 411 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามเกี่ยวกับแบบการเรียนตามแนวคิดของ 
Grasha และ Riechmann (1975) แบบสอบถามเกี่ยวกับความสุขในการเรียนตามทฤษฏีการเรียนรู้
อย่างมีความสุข ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน (2540) แบบสอบถามเกี่ยวกับ
ทักษะการเรียนเพ่ือการเรียนรู้ ตามแนวคิดของ Hautamäki et al. (2002) และแบบทดสอบเกี่ยวกับ
ทักษะการเรียนเพ่ือการเรียนรู้ด้านสมรรถนะในการเรียนรู้ตามแนวคิดของ Hautamäki et al. (2002) 
การวิเคราะห์ข้อมูล (1) วิเคราะห์โดยใช้สถิติภาคบรรยาย ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด 
ค่าต่ าสุด ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ไขว้ (2) การวิเคราะห์โดยใช้สถิติอนุมาน ได้แก่ 
สถิติทดสอบไค-สแควร์ สถิติที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวน (One-Way ANOVA) 
ผลการวิจัยที่ส าคัญสรุปได้ ดังนี้  
   1) นักเรียนส่วนใหญ่มีแบบการเรียนแบบมีส่วนร่วมมากที่สุด รองลงมาได้แก่แบบ
การเรียนแบบร่วมมือ แบบการเรียนแบบแข่งขัน แบบการเรียนแบบพ่ึงพา แบบการเรียนแบบ
หลีกเลี่ยง และแบบการเรียนแบบอิสระตามล าดับ ผลการวิเคราะห์ด้วยสถิติทดสอบไค-สแควร์ของตัว
แปรแบบการเรียนกับเพศและเกรดเฉลี่ยสะสม พบว่ามีความสัมพันธ์กับแบบการเรียนอย่าง มี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
   2) นักเรียนส่วนใหญ่มีความสุขในการเรียนระดับมาก ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
ของความสุขในการเรียน พบว่าเพศและเกรดเฉลี่ยสะสมมีผลต่อความสุขในการเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05   
   3) นักเรียนส่วนใหญ่มีทักษะการเรียนเพ่ือการเรียนรู้ในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยของทักษะการเรียนเพ่ือการเรียนรู้ พบว่าขนาดโรงเรียน เพศและเกรดเฉลี่ยสะสมมีผลต่อ
ทักษะการเรียนเพื่อการเรียนรู้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
   4) แบบการเรียนมีความสัมพันธ์กับความสุขในการเรียน แบบการเรียนมีความสัมพันธ์
กับทักษะการเรียนเพ่ือการเรียนรู้ และความสุขในการเรียนมีความสัมพันธ์กับทักษะการเรียนเพ่ือการ
เรียนรู้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
   5) แบบการเรียนต่างกันมีผลต่อความสุขในการเรียนแตกต่างกัน และแบบการเรียน
ต่างกันมีผลต่อทักษะการเรียนเพ่ือการเรียนรู้แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
   วารุณี ทีนา (2554) ท าการศึกษาการพัฒนาตัวบ่งชี้คุณลักษณะอันพึงประสงค์ใน
ด้านการเรียนรู้อย่างมีความสุขของผู้เรียน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2544          
มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาตัวบ่งชี้คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เกณฑ์การตรวจสอบ และเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพในด้านการเรียนรู้อย่างมีความสุขของผู้เรียนตามแนวทางของกองวิจัยการศึกษามี             
2 องค์ประกอบ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ ครูแนะแนว 6 ครูที่ได้รับรางวัล
เกียรติยศเข้มแข็ง นักจิตวิทยาการศึกษา ศึกษานิเทศก์ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยใช้เทคนิค
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เดลฟาย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามความคิดเห็นผลการพัฒนาตัวบ่งชี้คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ เกณฑ์การตรวจสอบ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพในด้านการเรียนรู้อย่างมีความสุข
ของผู้เรียน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 พบว่า มี 2 องค์ประกอบ 20 ตัว
บ่งชี้ ที่มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ที่จะปฏิบัติตาม ได้แก่องค์ประกอบที่ 1 ความสุขกายมี12 ตัว
บ่งชี้ ตัวบ่งชี้ที่มีความเหมาะสมมากที่สุดได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.5 รู้จักเลือกรั บประทานอาหารที่มี
ประโยชน์และสะอาด (Md = 4.00) และตัวบ่งชี้ที่  1.2.1 รู้จักรักษาความสะอาดของเสื้อผ้า 
เครื่องนุ่งห่มและที่อยู่อาศัย (Md = 4.00) ส่วนองค์ประกอบที่ 2 ความสุขใจ มี10 ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ที่มี
ความเหมาะสมมากที่สุด ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 2.3.1 พึงพอใจในการกระท าที่พิจารณาว่าดี ถูกต้อง (Md = 
4.00) ตัวบ่งชี้ที่ 2.3.3 รู้จักตน และเข้าใจตนเองดี (Md = 4.00) ตัวบ่งชี้ที่ 2.4.3 ท าประโยชน์ให้แก่
หมู่คณะ (Md = 4.00) และ ตัวบ่งชี้ที่  2.4.4 ให้ความร่วมมือและบ าเพ็ญตนเพ่ือประโยชน์ของ
ส่วนรวม (Md = 4.00) ที่เป็นไปได้ที่จะใช้ตรวจสอบแต่ละตัวบ่งชี้ บ่งชี้เกณฑ์การประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 
มีความเหมาะสมที่จะใช้ประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินละองค์ประกอบ มีความ
เหมาะสมที่จะใช้ประเมินแต่ละองค์ประกอบ อยู่ในระดับ มีความเหมาะสมมากที่สุด 
   สายชล วนาธรัตน์ (2550) ท าการศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และความสุขในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างการสอนโดยใช้วัก
จักรการเรียนรู้ 4 MAT และการสอนแบบปกติ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่รับการสอนโดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 4MAT กับการสอนปกติ และเพ่ือศึกษา
ระดับความสุขในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่รับการสอนโดยใช้   
วัฏจักรการเรียนรู้ 4MAT โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนในเรื่องการแปรผัน 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งได้มาจาก
การสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย ใช้หน่วยการสุ่มเป็นห้อง ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่ายมาจ านวน 2 ห้อง และใช้
วิธีการสุ่มอย่างง่ายอีกครั้ง โดยจับฉลากเพ่ือก าหนดเป็นกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย ได้แก่ แผนการสอนโดยใช้วัฏจักร การเรียนรู้ 4MAT แผนการสอนแบบปกติ แบบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบวัดความสุขในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบสมมติฐานโดยใช้
ค่าที (t –test Independent) ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนโดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 4MAT สูงกว่าการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 และผลการศึกษาความสุขในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 ที่รับการสอนโดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 4MAT พบว่าระดับความสุขในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังจากที่ได้รับการสอนโดยวัฏจักรการเรียนรู้ 4MAT มีระดับ
ความสุขในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในระดับปานกลาง 
   ชุติกาญจน์ เทศยรัตน์ (2545) ท าการศึกษาการพัฒนาทักษะการเรียนรู้โดยใช้แบบ
ฝึกทักษะภาษาไทยเรื่องเจ้าตูบผู้มีความสุขส าหรับนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 และ 4 มีความมุ่งหมายเพื่อสร้างแบบฝึกทักษะการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่องเจ้าตูบผู้มี
ความสุข ส าหรับนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 4 กลุ่มทดลองที่
ใช้คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 4 จ านวน 6 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2544 โรงเรียน
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อนุบาลกระสัง ส านักงานการประถมศึกษาอ าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบ
เจาะจง เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แผนการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่องเจ้าตูบผู้มีความสุข จ านวน 12 แผน แบบ
ฝึกทักษะการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องเจ้าตูบผู้มีความสุข จ านวน 12 ชุด แบบทดสอบทักษะการเรียนรู้
ภาษาไทย จ านวน 4 ทักษะและแบบประเมินทักษะการเรียนรู้ จ านวน 4 ชุด ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ 0.86 สถิติที่ใช้คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า 
แบบฝึกทักษะการเรียนรู้ภาษาไทยมีคุณภาพอยู่ในระดับที่เหมาะสมมาก และนักเรียนมีการพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้หลังการเรียนโดยรวมและเป็นรายด้าน 4 ด้าน คือ ด้านการฟัง การพูด การอ่าน         
และการเขียน เพ่ิมข้ึนจากก่อนเรียน 
   ปริญญา เรืองทิพย์ (2550) ท าการศึกษาการพัฒนาตัวบ่งชี้การส่งเสริมการเรียนรู้
อย่างมีความสุขของนักเรียนช่วงชั้นที่  4  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุดรธานี เขต 4             
มีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาตัวบ่งชี้การส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุดรธานี เขต 4 และวิเคราะห์องค์ประกอบการส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมี
ความสุข กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุดรธานี เขต 4 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549 จ านวน 1,651 คนซึ่งได้มาด้วยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่
ใช้คือแบบสอบถามปลายเปิด และแบบสอบถามการส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียน
ช่วงชั้นที่ 4 จ านวน 2 ฉบับ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์สถิติพ้ืนฐาน การวิเคราะห์องค์ประกอบ  
เชิงส ารวจ โดยใช้โปรแกรมทางสถิติ และวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันด้วยโปรแกรม LISREL 8.30 
ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี้การส่งเสริม
การเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 ทั้ง 9 ด้าน มีค่าเป็นบวก มีค่าตั้งแต่ 0.77 ถึง 0.92 
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกค่า โดยค่าน้ าหนักองค์ประกอบเรียงล าดับจากมากไปน้อย คือ 
ด้านการบริหารและการจัดการโรงเรียน ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านตัวผู้เรียนด้านลักษณะของ
ครู ด้านเพ่ือน ด้านชุมชน ด้านการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน ด้านการช่วยเหลือผู้เรียน และด้านครอบครัว มีค่า
น้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.92, 0.90, 0.89, 0.83, 0.82, 0.80, 0.78, 0.78 และ 0.77 ตามล าดับ 
ซึ่งในแต่ละองค์ประกอบการส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขด้านต่าง ๆ มีความแปรผันร่วมกับ
องค์ประกอบตัวบ่งชี้การเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 นั่นคือองค์ประกอบด้านการ
บริหารและการจัดการโรงเรียน มีความส าคัญมากที่สุด ขณะที่องค์ประกอบด้านครอบครัวมีความส าคัญ
ต่อการส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขน้อยที่สุด มีดัชนีวัดระดับความกลมกลืนระหว่างโมเดลกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ ได้ค่าไค-สแควร์ เท่ากับ 2895.24 p=0.63 Mahasarakham University ที่องศาอิสระ 
(df) 2884 ค่า GFI=0 .96 ค่าCFI= 0.91 ค่า AGFI= 0.97 ค่า SRMR= 0.009 และค่า RMSEA=0.044 
แสดงว่าโมเดลมีความตรงเชิงโครงสร้าง โดยสรุปการพัฒนาตัวบ่งชี้การส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมี
ความสุขของนักเรียนช่วงชั้นที่  4 ตัวบ่งชี้ได้มาจากนักเรียนโดยตรงสามารถน าตัวบ่งชี้ที่ ได้ไป
ประยุกต์ใช้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข 
   สุจิรา สุขสาร (2545) ท าการศึกษาการพัฒนาเครื่องมือวัดคุณธรรม จริยธรรมที่
จ าเป็นในการด ารงชีวิตอย่างมีความสุขของนักเรียนตามมาตรฐานโรงเรียนของส านักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ การศึกษาครั้งนี้เป็นการพัฒนาเครื่องมือเพ่ือหาคุณภาพ 
สร้างเกณฑ์ปกติและคู่มือการใช้เครื่องมือวัดคุณธรรม จริยธรรม ที่จ าเป็นในการด ารงชีวิตอย่างมี
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ความสุขของนักเรียนตามมาตรฐานโรงเรียนของส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ 
พุทธศักราช 2541 เครื่องมือประกอบด้วยแบบทดสอบจ านวน 4 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 ด้านความ
ปรารถนาให้ผู้อ่ืนมีความสุข รู้จักแบ่งปันช่วยเหลือและตอบแทนคุณ ฉบับที่ 2 ด้านความซื่อตรงต่อ
หน้าที่ ฉบับที่ 3 การใช้สิ่งของและทรัพย์สินอย่างประหยัดและคุ้มค่า ฉบับที่ 4 ด้านการปฏิบัติหน้าที่ที่
ได้รับผิดชอบด้วยความมุ่งมั่น รอบคอบ และถูกต้อง กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ปีการศึกษา 2544 โรงเรียนสังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 1,080 คน 
โดยวิธีสุ่มแบบแบ่งชั้นผลการศึกษา พบว่า อ านาจจ าแนกของเครื่องมือโดยใช้การทดสอบที                
(t – test) ข้อสอบทั้งหมด มีค่า t ตั้งแต่ 1.01 ถึง 18.45 ความเชื่อมั่นของเครื่องมือโดยใช้สูตร
สัมประสิทธิ์แอลฟาแบบทดสอบทั้ง 4 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 ด้านความปรารถนาให้ผู้อ่ืนมีความสุข รู้จัก
แบ่งปันช่วยเหลือและตอบแทนคุณ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.91 ฉบับที่ 2 ด้านความซื่อตรงต่อ
หน้าที่และความถูกต้องมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.81 ฉบับที่ 3 การใช้สิ่งของและทรัพย์สินอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.91 ฉบับที่ 4 ด้านการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบด้วย
ความมุ่งมั่น รอบคอบและถูกต้อง มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.88 ความเที่ยงตรงของเครื่องมือ 
พิจารณาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา โดยให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา ค่าดัชนีความสอดคล้อง มีค่าตั้งแต่ 
0.57 ถึง 1.00 ความเที่ยงตรงตามสภาพ โดยวิธีหาความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนจากแบบทดสอบ         
แต่ละฉบับกับค่าเฉลี่ยที่ครูประเมินจากแบบประเมินด้วยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน           
ซึ่งคะแนนจากแบบทดสอบแต่ละฉบับมีความสัมพันธ์กับค่าเฉลี่ยที่ครูประเมินอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 และความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างโดยตรวจสอบความสอดคล้องเป็นรายข้อกับ
คะแนนทั้งฉบับด้วยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ซึ่งคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมในแต่ละฉบับ
มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เกณฑ์ปกติของแบบทดสอบทั้ง 4 ฉบับ        
มีคะแนนทีปกติ ดังนี้ ฉบับที่ 1 มีคะแนนทีปกติ อยู่ระหว่าง T22 ถึง T75 ฉบับที่ 2 มีคะแนนทีปกติ 
อยู่ระหว่าง T15 ถึง T71 ฉบับที่ 3 มีคะแนนทีปกติ อยู่ระหว่าง T18 ถึง T72 ฉบับที่ 4 มีคะแนนที
ปกติอยู่ระหว่าง T23 ถึง T70 ตามล าดับ 
   พิสมัย วัฒนาวรสกุล (2551) ท าการศึกษาปัจจัยพยากรณ์ความสุขในชีวิตของ
พนักงานองค์การรัฐบาลและเอกชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ 1) 
เปรียบเทียบความแตกต่างของบุคลิกภาพ การรับรู้คุณค่าในตนเอง กลวิธีการจัดการปัญหา คุณภาพ
ชีวิตในการท างาน และความสุขในชีวิตระหว่างพนักงานในองค์การรัฐบาลและเอกชน ในเขตอ าเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่ 2) ศึกษาอ านาจพยากรณ์ของตัวแปรบุคลิกภาพ การรับรู้คุณค่าในตนเอง 
กลวิธีการจัดการปัญหาและคุณภาพชีวิตในการท างาน ต่อความสุขในชีวิตของพนักงานในเขตอ าเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่ รูปแบบการศึกษาเป็นลักษณะงานวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษาคือพนักงานที่ท างานอยู่ในองค์การทั้งรัฐบาลและเอกชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
จ านวน 500 คน โดยแบ่งเป็นพนักงานในองค์การรัฐบาลจ านวน 250 คน และพนักงานในองค์การเอกชน 
จ านวน 250 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยเครื่องมือ 6 ชนิด คือ แบบสอบถามข้อมูล
ทั่วไปของพนักงาน แบบวัดความสุข แบบวัดบุคลิกภาพแบบ A แบบวัดการรับรู้คุณค่าในตนเองแบบ
วัดกลวิธีการจัดการปัญหาและแบบวัดคุณภาพชีวิตในการท างาน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป SPSS โดยใช้การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่ม (t-Test) และการ
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วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ในการวิเคราะห์ โดยผลการศึกษา
สรุปได ้ดังนี้ 
   1) พนักงานในองค์การเอกชนนั้นมีแนวโน้มที่จะมีบุคลิกภาพแบบ A (t = 3.238, p 
≤0.001) การรับรู้คุณค่าในตนเอง (t = 13.806, p ≤ 0.001) กลวิธีการจัดการปัญหาเชิงสร้างสรรค์  
(t =2.687, p ≤ 0.01) คุณภาพชีวิตในการท างานที่ดี (t = 10.941, p ≤ 0.001) และความสุขในชีวิต 
(t =11.700, p ≤ 0.001) สูงกว่าพนักงานในองค์การรัฐบาล 
   2) บุคลิกภาพแบบ A (β = -0.056; t = -2.156, p ≤ 0.05) การรับรู้คุณค่าในตนเอง            
(β = 0.657; t = 22.381, Sig = 0.001) กลวิธีการจัดการปัญหาเชิงสร้างสรรค์ (β = 0.090; t = 
3.328, Sig= 0.001) และคุณภาพชีวิตในการท างาน (β = 0.241; t = 8.671, Sig = 0.001) สามารถ
ร่วมกันพยากรณ์ความสุขในชีวิตของพนักงานในองค์การรัฐบาลและเอกชนได้ โดยมีอ านาจในการ
พยากรณ์ความสุขในชีวิตของพนักงานร้อยละ 67.5 (Adjusted R2 = 0.675, p ≤ 0.001) 
   ชินัณ บุญเรืองรัตน์ (2551) ท าการศึกษาความผาสุกทางจิตวิญญาณและความสุข
ของผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค ความผาสุกทางจิตวิญญาณคือ
การประเมินประสบการณ์ทั้งด้านบวกและด้านลบของชีวิต ความสุขเป็นเสมือนผลของการประเมิน
ความรู้สึก ปัจจัยทั้งสองมีความส าคัญในด้านการด าเนินชีวิตและปรับสภาพจิตใจในช่วงบั้นปลายของ
ชีวิต การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณา โดยเน้นที่ผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม
ผู้สูงอายุบ้านบางแค กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยผู้สูงอายุ 200 ราย ผลการศึกษาพบว่าระดับความ
ผาสุกทางจิตวิญญาณระดับปานกลาง สูง และต่ าที่ร้อยละ 64.5, 18.0, 17.5 ตามล าดับ ระดับ
ความสุขระดับเท่ากับคนทั่วไป มากกว่าคนทั่วไป และต่ ากว่าคนเท่าไปที่ร้อยละ 34.5, .5.5 และ 27.0 
ตามล าดับ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความผาสุกทางจิตวิญญาณ ได้แก่ อายุ โรคประจ าตัว ลักษณะที่อยู่
อาศัย และการเข้าร่วมกิจกรรม ปัจจัยที่ เกี่ยวข้องกับความสุขได้แก่ อายุ และ โรคประจ าตัว 
ความสัมพันธ์ระหว่างความผาสุกทางจิตวิญญาณและความสุขโดยการหาค่าเพียร์สันคอรีเรชั่นที่ 0.43 
   ลักษมี สุดดี (2550) ท าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการท างาน               
การสนับสนุนทางสังคม ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การกับความสุขในการท างานของพยาบาล
ประจ าการโรงพยาบาลทั่วไป เขตภาคกลาง มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาระดับความสุขในการท างาน
ของพยาบาลประจ าการ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการท างาน การสนับสนุนทางสังคม 
ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การ กับความสุขในการท างานของพยาบาลประจ าการ และปัจจัยที่สามารถ
ร่วมกันพยากรณ์ความสุขในการท างานของพยาบาลประจ าการ โรงพยาบาลทั่วไป เขตภาคกลาง 
จ านวน 378 คน ได้จากการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามประกอบด้วย
แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบสอบถามแรงจูงใจในการท างาน แบบสอบถามการสนับสนุนทาง
สังคม แบบสอบถามความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การ และแบบสอบถามความสุขในการท างาน 
ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา และตรวจหาความเที่ยงของเครื่องมือ โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า
ของครอนบราค ได้ค่าเท่ากับ 0.82, 0.93, 0.87, 0.87 ตามล าดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติแจกแจง
ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และวิเคราะห์
การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า  
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   1) ความสุขในการท างานของ พยาบาลประจ าการ โรงพยาบาลทั่วไป เขตภาคกลาง 
อยู่ในระดับสูง  
   2) แรงจูงใจในการท างานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสุขในการท างานของ
พยาบาลประจ าการ โรงพยาบาลทั่วไป เขตภาคกลาง อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 (r = 0.507)  
   3) การสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสุขในการท างานของ
พยาบาลประจ าการ โรงพยาบาลทั่วไป เขตภาคกลาง อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 (r = 0.388)  
   4) ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสุขในการท างาน
ของพยาบาลประจ าการ โรงพยาบาลทั่วไป เขตภาคกลาง อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 (r = 0.647)  
   5) ตัวแปรที่ร่วมกันพยากรณ์ความสุขในการท างานของพยาบาลประจ าการ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การ การสนับสนุนทางสังคม และ
แรงจูงใจในการท างาน โดยสามารถร่วมกันพยากรณ์ความสุขในการท างานของพยาบาลประจ าการ 
48.2 (R2 = 0.482) สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน มีดังนี้ ความสุขในการท างาน = 0.563 ความยึด
มั่นผูกพันต่อองค์การ + 0.119 การสนับสนุนทางสังคม + 0.110 แรงจูงใจในการท างาน 
   อัครสรา สถาพรวจนา (2551) ท าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนจาก
ครอบครัว บรรยากาศจริยธรรมในงานกับความสุขในการท างานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาล
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาความสุขในการท างาน การ
สนับสนุนจากครอบครัว บรรยากาศจริยธรรมในงานและศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุ น
จากครอบครัว บรรยากาศจริยธรรมในงาน กับความสุขในการท างานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาล
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างคือพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร จ านวน 315 คน โดยวิธีสุ่มแบบหลาย
ขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามประกอบด้วย ความสุขในการท างาน การ
สนับสนุนจากครอบครัว และบรรยากาศจริยธรรมในงาน เครื่องมือทุกตอนได้ผ่านการตรวจสอบความ
ตรงตามเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และวิเคราะห์หาค่าความเที่ยงด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า
ของครอนบาค มีค่าเท่ากับ 0.88, 0.96 และ 0.91 ตามล าดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า  
   1) ความสุขในการท างานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก ([x-bar] = 4.06, SD = 0.45)  
   2) การสนับสนุนจากครอบครัวโดยรวมอยู่ในระดับมาก ([x-bar] = 4.36, SD = 
0.60) มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต่ า (r = 0.35) กับความสุขในการท างานของพยาบาลวิชาชีพ
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
   3) บรรยากาศจริยธรรมในงานโดยรวมอยู่ในระดับสูง ([x-bar] = 4.02, SD = 0.46) 
มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง (r = 0.67) กับความสุขในการท างานของพยาบาลวิชาชีพ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
   ปิติมา ฉายโอภาส (2546) ท าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล 
ความเข้มแข็งในการมองโลก การสนับสนุนทางสังคม กับความสุขสมบูรณ์ของพยาบาลวิชาชีพ 
โรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร โดยศึกษาความสุขสมบูรณ์ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลรัฐ 
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กรุงเทพมหานคร หาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความเข้มแข็งในการมองโลก การสนับสนุน
ทางสังคม กับความสุขสมบูรณ์ของพยาบาลวิชาชีพ และศึกษากลุ่มตัวแปรที่สามารถร่วมกันพยากรณ์ 
ระดับความสุขสมบูรณ์ของพยาบาลวิชาชีพ กลุ่มตัวอย่างเป็นพยาบาลวิชาชีพจ านวน 414 คน ซึ่งได้
จากการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 4 ชุด คือ ชุดที่ 1 แบบสอบถาม
ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ชุดที่ 2 แบบวัดความเข้มแข็งในการมองโลก ชุดที่ 3 แบบสอบถาม
การสนับสนุนทางสังคม และชุดที่ 4 แบบวัดความสุขสมบูรณ์ ซึ่งได้ตรวจสอบความตรงและความ
เที่ยงแล้ว ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้  
   1) ค่าเฉลี่ยความสุขสมบูรณ์ของพยาบาลวิชาชีพ อยู่ระดับปานกลาง (391.32)  
   2) อายุ สถานภาพสมรส วุฒิการศึกษา ไม่มีความสัมพันธ์กับความสุขสมบูรณ์ของ
พยาบาลวิชาชีพ  
   3) ความเข้มแข็งในการมองโลก การสนับสนุนทางสังคม มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ความสุขสมบูรณ์โดยรวมของพยาบาลวิชาชีพ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
   4) ตัวแปรที่ร่วมกันพยากรณ์ ความสุขสมบูรณ์ของพยาบาลวิชาชีพได้อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ มีความส าคัญตามล าดับดังนี้ ความเข้มแข็งในการมองโลก การสนับสนุนทางสังคม
จากครอบครัว และการสนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือนและผู้ร่วมงาน โดยร่วมกันพยากรณ์ความสุข
สมบูรณ์ของพยาบาลวิชาชีพได้ 24.3% (R [subscript 2] = 0.243) สมการท านายระดับความสุข
สมบูรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐานคือ ^Z ความสุขสมบูรณ์ของพยาบาลวิชาชีพ = 0.352* Z ความ
เข้มแข็งในการมองโลก +0.227* Z การสนับสนุนจากครอบครัว + 0.130*Z การสนับสนุนจากเพ่ือน
และผู้ร่วมงาน 
   จากรายงานการวิจัยที่เก่ียวกับความสุข สรุปได้ว่า “ความสุข” เป็นค าง่ายๆ แต่กลับ
มีความซับซ้อนในการนิยามให้ครอบคลุม เพราะความสุขมีความเป็นนามธรรม และแตกต่างกันตาม
บุคคล แต่อย่างไรก็ตาม ความสุขเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนไขว่คว้า ซึ่งภายหลังจากการใช้นโยบายในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยอิงหลักรายได้ และตัวชี้วัดเชิงปริมาณ กลับพบว่า ไม่สามารถสะท้อน
ประเด็นเรื่องความพึงพอใจในชีวิต ของคนได้เท่าที่ควร ด้วยเหตุนี้ จึงเกิดแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม โดยอิงประเด็นเรื่องความสุขของประชาชน อาทิเช่น Gross National Happiness (GNH) 
ของภูฏาน เพ่ือความอยู่เย็นเป็นสุขในสังคมไทย แนวคิดและการศึกษาเรื่องความสุขได้มีการพัฒนา
ออกไปเป็นวงกว้าง ทั้งในประเทศแถบตะวันตกและตะวันออก จากพัฒนาการที่ได้เปลี่ยนผ่านจากเดิม
ที่ใช้แนวการคิดวิเคราะห์เพียงศาสตร์ใด ศาสตร์หนึ่งมาเป็นการวิเคราะห์โดยองค์รวม กล่าวคือ มี
ความพยายามผสมผสานแนวคิดทางจิตวิทยามาช่วยในการอธิบายพฤติกรรมของมนุษย์ใน งานศึกษา
ทางเศรษฐศาสตร์ หรือการน าแนวคิดทางประสาทวิทยา (Neuroscience) มาช่วยอธิบายความเป็น
นามธรรมของความสุข ให้มีความเป็นรูปธรรม และมีความเป็นวิทยาศาสตร์และมีหลักการมากขึ้น  
การมองเรื่องความสุข จึงควรผสานปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกควบคู่กันไป เพื่อสร้างความสุขทั้ง
ทางกาย ทางใจ และทางสังคม ให้เกิดขึ้นพร้อมๆ กัน ยิ่งคนเราพัฒนาคุณภาพทางกาย ใจ และสังคม
มากขึ้นเท่าไร ความสุขก็จะมีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปในทางประณีตมากขึ้น เป็นไปเพ่ือผู้อ่ืนมาก
ยิ่งขึ้น ลองลดการมองอะไรจากมุมของตัวเองให้น้อยลง แล้วความสุขจะไต่ระดับข้ึนโดยไม่รู้ตัว 
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  2.13.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักไตรสิกขา 
   พระมหาอาคม อานนฺโท (คมข า) (2556) ท าการศึกษา หลักพุทธธรรมของ
ผู้บริหารในการบริหารงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดนครสวรรค์  มี
วัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาหลักพุทธธรรมและประวัติความเป็นมาของการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา 2) เพ่ือศึกษาหลักพุทธธรรมของผู้บริหารในการบริหารงานโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 3) เพ่ือศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมของผู้บริหารใน
การบริหารงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในการวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ
ภาคสนาม ผู้วิจัยได้ศึกษาจากเอกสารต่างๆ เพื่อให้ทราบถึงหลักพุทธธรรม ที่มีความสอดคล้องกับการ
บริหารงานด้านงานวิชาการ ด้านงานบุคคล ด้านงานงบประมาณ และด้านงานทั่วไป และผู้วิจัยได้วิจัย
ภาคสนามโดยการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้จัดการ และผู้อ านวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา จ านวน 24 รูป/คน เพื่อให้ทราบถึงแนวทางในการน าหลักพุทธธรรมไปประยุกต์ใช้ในการ
บริหารงานด้านต่างๆ ดังกล่าว  
   ผลการวิจัย พบว่า หลักพุทธธรรมที่มีความสอดคล้องกับการบริหารงานด้ านงาน
วิชาการ ด้านงานบุคคล ด้านงานงบประมาณ และด้านงานทั่วไป 33 หลักธรรม ดังนี้  
   ด้านงานวิชาการ มีหลักพุทธธรรมที่มีความสอดคล้องด้วยกัน 10 หลักธรรม ได้แก่ 
กัลยาณมิตตตา โยนิโสมนสิการ อัปปมาทะ ธรรมมีอุปการะ 2 โกศล 3 ปัญญา 3 อิทธิบาท 4 พละ 5 
มรรคมีองค์ 8 ทศพิธราชธรรม  
   ด้านงานบุคคล มีหลักพุทธธรรมที่มีความสอดคล้องด้วยกัน 21 หลักธรรม ได้แก่ 
กัลยาณมิตตตา โยนิโสมนสิการ ธรรมมีอุปการะ 2 กุศลมูล 3 กุศลวิตก 3 อธิปไตย 3 ปัญญา 3 
ฆราวาสธรรม 4 พรหมวิหารธรรม 4 พละ 4 สังคหะวัตถุ 4 เบญจธรรม เบญจศีล สาราณียธรรม 6 
กัลยาณมิตรธรรม 7 สัปปุริสธรรม 7 อปริหานิยธรรม 7 มรรคมีองค์ 8 สังฆคุณ 9 นาถกรณธรรม 10 
ทศพิธราชธรรม  
   ด้านงานงบประมาณ มีหลักพุทธธรรมที่มีความสอดคล้องด้วยกัน 15 หลักธรรม 
ได้แก่ โยนิโสมนสิการ อัปปมาทะ ธรรมคุ้มครองโลก 2 ธรรมมีอุปการะ 2 กุศลมูล 3 ปัญญา 3 สุจริต 
3 สันโดษ 3 วิรัติ 3 พละ 4 เบญจธรรม เบญจศีล อริยทรัพย์ 7 มรรคมีองค์ 8 ทศพิธราชธรรม  
   ด้านงานทั่วไป มีหลักพุทธธรรมที่มีความสอดคล้องด้วยกัน 27 หลักธรรม ได้แก่ 
โยนิโสมนสิการ อัปปมาทะ ธรรมอันท าให้งาม 2 ธรรมมีอุปการะ 2 โกศล 3 ปัญญา 3 สุจริต 3 
สันโดษ 3 ฆราวาสธรรม 4 พรหมวิหารธรรม 4 พละ 4 สังคหะวัตถุ 4 อิทธิบาท 4 พละ 5 เบญจธรรม 
เบญจศีล ทิศ 6 กัลยาณมิตรธรรม 7 สาราณียธรรม 6 สัปปุริสธรรม 7 อปริหานิยธรรม 7 อริยทรัพย์ 
7 มรรคมีองค์ 8 สังฆคุณ 9 กาลามสูตรกังขานิยฐาน 10 นาถกรณธรรม 10 ทศพิธราชธรรม แนวทาง
ในการน าหลักพุทธธรรมไปใช้บริหารงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ของผู้บริหารนั้น 
ควรศึกษาหลักพุทธธรรมให้เกิดองค์ความรู้กับตัวเองก่อน แล้วน าหลักพุทธธรรมนั้นมาตีความ                
และน าไปเปรียบเทียบกับการบริหารงานแต่ละด้านว่าควรใช้หลักการอย่างไร และที่ส าคัญผู้บริหาร
ต้องมีประสบการณ์ในการบริหารงาน มีความรู้ มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้วยการใช้หลักพุทธธรรม
เป็นอย่างดี นอกจากการมีความรู้ความเข้าใจในหลักพุทธธรรมแล้วผู้บริหารต้องมีความรู้ความเข้าใจ
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ในหลักของการบริหารงานการศึกษาด้วย เพ่ือการบริหารงานที่จะเป็นไปด้วยความสมบูรณ์และมี
ประสิทธิภาพ 
   พระดนัย อนาวิโล (บุญสาร) (2554) ท าการศึกษาการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมใน
สถานศึกษา: กรณีศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดนครสวรรค์  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาหลักพุทธ
ธรรมที่สอดคล้องกับหลักการบริหารสถานศึกษา เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาใน
การน าหลักพุทธธรรมไปใช้ในการบริหารสถานศึกษา และเพ่ือศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้หลักพุทธ
ธรรมในสถานศึกษาตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษา ด าเนินการวิจัยโดยใช้วิธีวิจัยแบบผสม 
ประกอบด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ เอกสารที่ใช้ในการศึกษาด้วยวิธีการเชิง
คุณภาพ คือ พระไตรปิฎกที่เป็นหลักพุทธธรรม ตลอดทั้งอรรถกถาและคัมภีร์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เอกสารด้านการบริหารการศึกษาและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และใช้วิธีการเชิงปริมาณในการส ารวจความ
คิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาในการน าหลักพุทธธรรมไปใช้ในการบริหารงานภายในสถานศึกษา
และแนวทางการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้บริหาร
สถานศึกษาของโรงเรียนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 – 3 และ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 (นครสวรรค์) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล คือ แบบสอบถาม ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้อหาและการสร้าง
ข้อสรุปแบบอุปนัย วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยการหาค่าสถิติพ้ืนฐาน คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย   
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยสรุปได้ ดังต่อไปนี้  
   1) หลักพุทธธรรมที่สอดคล้องกับหลักการบริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย 
หลักสัปปุริสธรรม 7 ว่าด้วยการครองตน เป็นธรรมของสัปปุริสชน คือ คนดี ประกอบด้วย รู้หลักการ 
รู้จุดหมาย รู้ตน รู้ประมาณ รู้กาล รู้ชุมชน และรู้บุคคล หลักสังคหวัตถุ 4 ว่าด้วยการครองคน เป็น
ธรรมยึดเหนี่ยวใจบุคคลและประสานหมู่ชนไว้สามัคคี ประกอบด้วย ทาน คือ การให้ ปิยวาจา คือ 
วาจาอันเป็นที่รัก อัตถจริยา คือ การประพฤติประโยชน์ และสมานัตตตา คือ ความมีตนเสมอหรือท า
ตนเสมอต้นเสมอปลาย และหลักอิทธิบาท 4 ว่าด้วยการครองงาน เป็นคุณธรรมที่น าไปสู่ความส าเร็จ
แห่งผลที่มุ่งหมาย ประกอบด้วย ฉันทะ คือ ความพอใจ วิริยะ คือ ความเพียร จิตตะ คือ ความคิดมุ่ง
ไป และวิมังสา คือ ความไตร่ตรอง ซึ่งผู้บริหารการศึกษาควรยึดหลักธรรมทั้ง 3 นี้ เพ่ือน าไป
ประยุกต์ใช้กับการบริหารงานของสถานศึกษา  
   2) ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาในการน าหลักพุทธธรรมไปใช้ในการ
บริหารสถานศึกษา พบว่า ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาในการใช้หลักพุทธธรรมในการบริหาร
สถานศึกษา ด้านหลักการครองตนอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านการครองคนและด้านการครองงานอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด  
   3) แนวทางการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในสถานศึกษาตามทัศนะของผู้บริหาร
สถานศึกษา พบว่า บุคลิกของผู้บริหารที่ควรยึดถือเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติ คือ เป็นผู้มีคุณธรรมใน
การบริหารจัดการและยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยที่คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่
ดีจะส่งผลท าให้เป็นที่ยอมรับจากบุคลากรทุกฝ่าย ท าให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพสูง  ท าให้
บุคลากรครูมีขวัญก าลังใจที่ดี และผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ สิ่งที่ผู้บริหารสถานศึกษา
ต้องการพบเห็นเกี่ยวกับการท างานของบุคลากรภายในสถานศึกษา คือ บุคลากรมีศรัทธาในวิชาชีพ 
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ตั้งใจสอน มีคุณธรรม มุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละ รักลูกศิษย์เหมือนลูกหลาน และปฏิบัติงานด้วยความเอา
ใจใส่ ผู้บริหารเห็นความส าคัญของการบริหารแบบมีส่วนร่วมว่าสามารถช่วยให้งานส าเร็จและบุคลากร
มีความสุขในการท างานแบบ “ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมปรับปรุงแก้ไข และร่วมภาคภูมิใจ” สิ่งที่ท าให้
ผู้บริหารรู้สึกพอใจในการบริหารงานของตน คือ การยึดมั่นในคุณธรรม ให้การสนับสนุนบุคลากร          
และส่งเสริมการศึกษาของผู้เรียน และจากค ากล่าวที่ว่าผู้บริหารที่ดีจ าเป็นต้องมีคุณธรรมควบคู่กับการ
ท างาน พบว่า ผู้บริหารทุกท่านเห็นด้วย และให้เหตุผลสนับสนุนว่า คุณธรรมเป็นหัวใจส าคัญในการ
บริหาร สามารถสร้างความศรัทธา และเป็นพ้ืนฐานที่ท าให้เกิดแห่งความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ 
หากผู้บริหารมีคุณธรรมประกอบกับการท างานแล้วย่อมท าให้ครูมีสุขภาพจิตที่ดี  และเกิดบรรยากาศ
ในการท างานอย่างมีความสุข  อันจะส่งผลต่อความสามารถในการจัดการเรียนการสอนให้ดีและมี
คุณภาพต่อผู้เรียนในที่สุด 
   นันทวรรณ แตงน้อย (2552) ท าการศึกษาการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมที่เกี่ยวกับ
การบริโภคมาใช้ในสังคมไทยปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการ คือ (1) เพ่ือศึกษาแนวคิดเรื่อง
การบริโภคในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท (2) เพ่ือศึกษาหลักธรรมเกี่ยวกับการบริโภคในคัมภีร์
พระพุทธศาสนาเถรวาท (3) เพ่ือศึกษาการประยุกต์ใช้หลักธรรมเพ่ือแก้ปัญหาการบริโภคในสังคมไทย
ปัจจุบัน ผลการวิจัยพบว่าปัญหาและผลกระทบจากบริโภคนิยมในสังคมไทยปัจจุบันมีข้ันตอนที่พัฒนา
มาจากเหตุปัจจัยทั้งภายในคือการรับวัฒนธรรมตะวันตกด้วยความรู้สึกว่าตนเองด้อยกว่าตะวันตกใน
การพัฒนาทุกด้าน หรือความไม่เข้มแข็ง จึงพยายามดิ้นรนเพ่ือตามให้ทันความศิวิไลหรือทันสมัยนิยม 
และปัจจัยภายนอก คือการล่าอาณานิคมบนฐานของอ านาจเศรษฐกิจทุนนิยมผลที่ เกิดขึ้นคือ
พฤติกรรมการเสพบริโภคใช้สอยทุกอย่างเพ่ือความทันสมัยจนก่อทุกข์เกิดโทษต่อตนเอง สังคมและ
สิ่งแวดล้อมดังที่ปรากฏในปัจจุบัน ขาดหลักแนวคิดและวิถีปฏิบัติในการเสพบริโภคใช้สอยด้วยปัญญา 
กลายเป็นกระแสบริโภคด้วยตัณหาคือความอยาก พุทธศาสนาเถรวาทให้ความส าคัญต่อการบริโภค
ปัจจัย 4 โดยให้ทั้งแนวคิดท่าทีและวิถีปฏิบัติต่อการบริโภคเน้นพัฒนาคุณค่าแท้ปฏิเสธคุณค่าเทียม 
หลักพุทธธรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคในพุทธศาสนาเถรวาทที่ส่งเสริมสนับสนุนการเสพบริโภคใช้
สอย ได้แก่ สัมมาทิฏฐิ โยนิโสมนสิการ อินทรียสังวร สันโดษ อภิณหปัจจเวกขณ์ โภชเนมัตตัญญุตา
มัชฌิมาปฏิปทา สมชีวิตา สังคมไทยเคยสุขสงบมีวิถีชีวิตเรียบง่าย ผลิตและบริโภคอย่างมีสติ “รู้จักกิน 
รู้จักเก็บ รู้จักใช้ รู้จักแบ่งปัน” กลับกลายเป็นสังคมที่ไร้อุดมคติชีวิต ขาดหลักพุทธธรรมพ้ืนฐานคือกิน 
อยู่ ดู ฟังเป็น จึงจ าเป็นต้องประยุกต์หลักธรรมในการเสพบริโภคใช้สอยปัจจัย 4 ที่ดีงาม เพ่ือดุลยภาพ
ชีวิต สังคมและสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ โดยประยุกต์ 2 ระดับคือ ความคิดและวิถีปฏิบัติประจ าวัน          
ซึ่งต้องเริ่มต้นสร้างส านึกตั้งแต่ก่อนหยิบอะไรใส่ปาก ให้ถามตนเองก่อนว่า “ตน สังคม และ
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติได้อะไรและสูญเสียอะไรบ้างจากการเสพบริโภคใช้สอยของเรา” 
   พระมหาไพศาล ธมฺมทินฺโน (ยุ้ยกระโทก) (2552) ท าการศึกษาวิเคราะห์หลักพุทธ
ธรรมในการแก้ไขปัญหาของมนุษย์ อันมีปรากฏในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาความเป็นมนุษย์ในพระพุทธศาสนา เพ่ือศึกษาปัญหาของมนุษย์ในพระพุทธศาสนา และเพ่ือ
วิเคราะห์หลักพุทธธรรมในการแก้ไขปัญหาของมนุษย์ อันมีปรากฏในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา           
และเอกสารต าราที่เกี่ยวข้อง จากการศึกษาพบว่า ความเป็นมนุษย์ในทางพระพุทธศาสนาแบ่งได้เป็น 
2 ลักษณะใหญ่ๆ คือ 1) มนุษย์ที่เป็นบุคคลหรือคน มีร่างกายมีชื่อสมมติเรียกกันเพ่ือความเข้าใจ
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ถูกต้องตรงกัน มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐกว่าสัตว์ทั่วไปเพราะมีใจสูง (2) มนุษย์เป็นเพียงส่วนประกอบ
ต่าง ๆ ที่มาประชุมกันเข้า เรียกว่า ขันธ์ 5 โดยขันธ์ 5 มีที่ต่อหรือแดน เรียกว่า อายตนะ ขันธ์ 5 และ
อายตนะมีกระบวนการที่สัมพันธ์กันท าให้เกิดความรู้หรือวิญญาณขึ้น กระบวนการนี้เรียกว่า ผัสสะ 
และจากผัสสะ เป็นปัจจัยให้เกิดเวทนา เวทนาเป็นปัจจัยเกิดตัณหา และตัณหาเป็นตัวท าให้เกิดความ
ทุกข์ จากการศึกษาในพระพุทธศาสนาพบว่า ทุกข์เป็นปัญหาส าคัญที่สุดของมนุษย์ทั่วไปและมนุษย์
ในทางพระพุทธศาสนา เป็นต้นตอของปัญหาทุกปัญหา เป็นปัญหาภายในจิตใจของมนุษย์เอง เมื่อ
มนุษย์เกิดปัญหาภายในจิตใจก็ส่งผลให้เกิดการกระท าที่เป็นปัญหาภายนอก คือ ปัญหาเศรษฐกิจ 
ปัญหาศีลธรรม หรือปัญหาสังคม อันเป็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อบุคคลอ่ืน แต่ปัญหาของมนุษย์ในทาง
พระพุทธศาสนาสรุปรวบลงในค าเดียวคือ ทุกข์ หมายถึง ความทุกข์ หรือสภาพที่ทนได้ยาก สภาวะ
ของสิ่งทั้งหลายที่ตกอยู่ในกฎธรรมดาแห่งความไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ซึ่งประกอบด้วยภาวะ
บีบคั้น กดดัน ขัดแย้ง ขัดข้อง มีความบกพร่อง ไม่สมบูรณ์ในตัวเอง ขาดแก่นสารและความเที่ยงแท้ 
ไม่อาจให้ความพึงพอใจเต็มอ่ิมแท้จริง พุทธศาสนาจึงมีหลักธรรม ค าสอนให้แก้ปัญหาภายในจิตใจของ
มนุษย์นั่นก็คือ การดับทุกข์ โดยให้ดับที่เหตุของทุกข์คือ ตัณหา ซึ่งมี 2 วิธี คือ (1) การดับโดยการ
ถอนขาด มีวิธีการคือเมื่อตัณหาเกิดที่ไหน ตั้งอยู่ที่ไหนก็ให้ดับที่นั่น ซึ่งที่เกิดและตั้งของตัณหาได้แก่ 
อายตนะภายใน 6 อายตนะภายนอก 6 วิญญาณ 6 สัมผัส 6 เวทนา 6 สัญญา 6 วิตก 6 วิจาร 6 (2) 
การดับโดยอุบาย โดยการสร้างเสริมฉันทะ ซึ่งหมายถึงตัณหาฝ่ายกุศล ฉันทะฝ่ายกุศลนี้จะท าหน้าที่
ควบคุมตัณหาที่ฝ่ายอกุศลไม่ให้มีบทบาทอ านาจ ในที่สุดก็จะท าให้ตัณหาดับลงได้เช่นกัน จากการ
วิเคราะห์หลักพุทธธรรมในการแก้ไขปัญหาของมนุษย์ในทางพระพุทธศาสนาพบว่า หลักธรรมที่ใช้
ส าหรับมนุษย์ที่ต้องด ารงชีวิตอยู่ในสังคมแบบปุถุชนทั่วไปคือ หลักธรรมเพ่ือประโยชน์ในปัจจุบัน 
ได้แก่ อุฏฐานสัมปทา (ความถึงพร้อมด้วยความหมั่น) อารักขสัมปทา (ความถึงพร้อมด้วยการรักษา) 
กัลยาณมิตตตา (ความเป็นผู้มีมิตรดี) สมชีวิตา (ความเป็นอยู่เหมาะสม) หลักธรรมเพ่ือประโยชน์ใน
เบื้องหน้า ได้แก่ ศรัทธา ศีล จาคะ ปัญญา และหลักธรรมเพ่ือประโยชน์อย่างยิ่งได้แก่ ทาน ศีล 
ภาวนา ส่วนหลักพุทธธรรมในการแก้ไขปัญหาของมนุษย์แบบปรมัตถสัจจะคือ ทุกขนิโรธคามินี
ปฏิปทาอริยสัจ หรือมรรคมีองค์แปด เป็นหลักธรรมที่ท าให้มนุษย์สามารถเกิดปัญญารู้เห็นตามความ
จริงโดยปรมัตถ์ คือ จริงตามความหมายสูงสุด ตามความหมายแท้ อย่างยิ่ง หรือ ตามความหมายแท้
ขั้นสุดท้ายที่ตรงตามสภาวะ หยั่งรู้สัจธรรม ที่จะท าให้ความยึดติดถือมั่นหลงผิดทั้งหลายสลายหมดไป 
ท าให้วางใจวางท่าทีต่อสิ่งทั้งหลายอย่างถูกต้อง หลุดพ้นจากกิเลสและความทุกข์ มีจิตใจเป็นอิสระ 
ปลอดโปร่ง ผ่องใส เบิกบาน มีความสุขที่แท้จริง 
   พระมหาสังเวียร ปญฺญาธโร (ศรีมันตะ) (2550) ท าการศึกษาบทบาทของพระสงฆ์
ในการน าหลักพุทธธรรมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน: ศึกษากรณี พระครูสุภาจารวัฒน์  
มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาบทบาทของพระครูสุภาจารวัฒน์  ในการน าหลักพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยใช้วิธีการวิจัยทั้งเอกสาร และภาคสนาม โดยการรวบรวมข้อมูล จาก
ต าราหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง และจากการศึกษาภาคสนามที่วัดท่าลาด บ้านท่าลาด ต าบลนาโส่ 
อ าเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ด าเนินการโดย การรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ เพ่ือหาข้อสรุปและ
ข้อเสนอแนะ จากการวิจัยพบว่า พระครูสุภาจารวัฒน์ มีความเป็นผู้น าทั้งในทางธรรมและทางโลก 
น าพาชาวบ้านท ากิจกรรมเกี่ยวกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่อยู่บนพ้ืนการพ่ึงพาธรรมชาติ 
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กิจกรรมที่ท าประกอบด้วย การฟ้ืนฟูอนุรักษ์ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านเกี่ยวกับยาสมุนไพร ศูนย์รักสุขภาพ 
กิจกรรมเกษตรพอเพียง เช่น เกษตรผสมผสาน เกษตรกรรมธรรมชาติ กองทุนพันธุ์ไม้และการพัฒนา
แหล่งน้ า การปลูกป่าชุมชน โรงสีข้าวปลอดสารเคมีโดยรับซื้อผลผลิตจากสมาชิกในราคายุติธรรม        
ให้สมาชิกมีรายได้จากการท านาปลูกข้าวปลอดสารเคมี กิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษไว้บริโภค          
และกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่มีความสอดคล้องกับหลักแห่งพุทธธรรม วิถีชีวิตในสังคมชนบท น าไปสู่การ
ด ารงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง คือพออยู่ พอกินและพอเพียง ด้านหลักพุทธธรรมส าคัญที่พระครู
สุภาจารวัฒน์ น ามาใช้ คือ หลักอิทธิบาท 4 หลักสังคหวัตถุ 4 และหลักฆราวาสธรรม 4 เป็นต้น มา
เป็นหลักในการท างาน โดยเฉพาะในด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน เพราะเป็นธรรมที่สอดคล้องกับ
การท างาน เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานกับชุมชนท าให้
ชุมชนมีคุณธรรมโดยผ่านกิจกรรมร่วมกัน การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และท าให้ชุมชนสามารถพ่ึงพา
ตนเองได้ มีความเป็นอยู่ดีขึ้น พระครูสุภาจารวัฒน์ เป็นพุทธสาวกรูปหนึ่งผู้ซึ่งได้น าค าสอนของ
พระพุทธเจ้ามาปฏิบัติให้เห็นประจักษ์ในชีวิตประจ าวันและปลุกคนอ่ืนให้มีความสนใจและปฏิบัติตาม
พระธรรมค าสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยการยึดหลักแห่งความเสียสละการให้โอกาสคนอ่ืน
เสมอการท างานร่วมกัน 
   พระมหาบันเทิง ปณฺฑิโต (เครือจินดา) (2549) ท าการศึกษา การประยุกต์พุทธ
ธรรมเพ่ือการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ 1) สืบค้นองค์ความรู้พุทธธรรม 
ความรู้ทั่วไป ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่สามารถน ามาประยุกต์ และบูรณาการเพ่ือการส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย และ 2) ประยุกต์องค์ความรู้พุทธธรรม และ บูรณาการองค์ความรู้ทั่วไป ควบคู่กับภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเพ่ือใช้ในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยประยุกต์ใช้วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วมเป็นวิธีวิทยาวิจัย ผลการวิจัยพบว่า 1) องค์ความรู้พุทธธรรม ความรู้ทั่วไป ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่สามารถน ามาประยุกต์และบูรณาการเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ได้แก่ หลักธรรมภาวนา 4 
ซึ่งเป็นพุทธธรรมที่ว่าด้วยหลักการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก หลักธรรมสัมมาทิฎฐิ ซึ่งเป็นพุทธธรรมที่ ว่า
ด้วยวิธีการที่จะส่งเสริมพัฒนาการเด็ก หลักธรรมสัปปายะ 7 และอปริหานิยธรรม 7 เป็นชุดพุทธธรรม
ที่ว่าด้วยหลักการสร้างชุมชนที่เหมาะสมเอ้ือต่อการพัฒนาเด็ก และนอกจากพุทธธรรมดังกล่าวแล้วยัง
มีการใช้หลักการสร้างการมีส่วนร่วมแบบหุ้นส่วนมาส่งเสริมการท างานในชุมชน การใช้หลักการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็ก ซึ่งเป็นความรู้ทางจิตวิทยาน ามาใช้ส่งเสริมพัฒนาการเด็กตลอดจนการบูร
ณาการภูมิปัญญาของชุมชน ให้ความส าคัญและใช้ทุนทางสังคมที่มีอยู่ในชุมชนมาช่วยหนุนเสริมการ
ท างานให้ส าเร็จตามเป้าหมาย 2) ในกระบวนการประยุกต์พุทธธรรม ควบคู่กับความรู้ทั่วไปและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็กนั้น ผลการวิจัยพบว่ามีการด าเนินการเป็นขึ้นตอน โดยเริ่ม
จากการก าหนดเป้าหมาย (นิโรธ) มีการจัดเวทีระดมความคิดเห็นการก าหนดเป้าหมาย และการ
ก าหนดแผนพัฒนาเด็ก จากนั้นได้มีการด าเนินกิจการตามยุทธศาสตร์พัฒนาเด็ก (มรรค) ซึ่งมีการวาง
การท างานเป็น 2 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน มีการจัดกิจกรรมต่างๆ 
ให้ชุมชนเห็นความส าคัญต่อการพัฒนาเด็กและเข้ามามีส่วนร่วม ในล าดับต่อมาได้มีการด าเนินการใน
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาการเด็กตามวิถีชุมชน ซึ่งได้มีการพัฒนาสวนวัดให้เป็นสนามเด็กเล่น มี
การสร้างสระน้ าคุณธรรม สร้างสนามเด็กเล่น ไว้เป็นเครื่องมือพัฒนาเด็ก มีกระบวนการธนาคารความ
ดีเป็นกุศโลบายสร้างพัฒนาการที่เหมาะสมให้แก่เด็ก การด าเนินการดังกล่าวก่อให้เกิดปัจจัยที่ส าคัญ
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ต่อการพัฒนาการเด็ก 2 ประการ คือ ปัจจัยทางสังคม (ปรโตโฆสะ) ที่สร้างสังคมที่ดี มีพุทธะผู้รู้ ธัมมะ 
ความรู้ และการเรียนรู้ และสังฆะ ชุมชน ที่เป็นสัปปายะ เป็นที่พ่ึง เสมือนการให้ไตรสรณคมณ์แก่เด็ก 
ตามนัยยะของการพัฒนาเด็ก และปัจจัยภายในของเด็ก (โยนิโสมนสิการ) ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการ
ที่เหมาะสมตามนัยยะของภาวนา 
   พระครูสุขุมสังฆการ (วรเมธ โพธิสาโร/ ศรีโพธิ์วัง)  (2548) ท าการศึกษาการ
ประยุกต์หลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาเยาวชน: กรณีศึกษา พระเทพวงศาจารย์ (คูณ ขฺนฺติโก) มีจุดมุ่งหมาย 
เพ่ือศึกษาหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาเยาวชน การประยุกต์หลักพุทธธรรมเพ่ือสอนเยาวชนของ
พระเทพวงศาจารย์ (คูณ ขนฺติโก) และการสงเคราะห์เยาวชนตามหลักสังคหวัตถุของพระเทพวงศา
จารย์ (คูณ ขนฺติโก) ผลจากการวิจัย พบว่า พระเทพวงศาจารย์ (คูณ ขนฺติโก) ได้ประยุกต์หลักพุทธ
ธรรมเพ่ือพัฒนาด้านคุณธรรมแก่เยาวชนตามหลักไตรสิกขา 3 ดังต่อไปนี้ หลักศีล ประยุกต์สอนใน
รูปแบบปาฐกถา (หรือบรรยาย) การใช้ระเบียบข้อบังคับ การใช้หลักศีลบารมี การให้รางวัลแก่เยาวชน
ผู้ท าความดี หลักสมาธิ ประยุกต์สอนให้เยาวชนมีสติในชีวิตประจ าวัน และสอนด้วยทศบารมีในข้อว่า
ด้วยวิริยะ ขันติ สัจจะ อธิษฐานะ เมตตา และอุเบกขาบารมี หลักปัญญา ประยุกต์สอนให้เยาวชนเป็น
คนดีรู้จักเหตุและผล สิ่งควรไม่ควรท า สอนด้วยความเป็นกัลยาณมิตร ใช้อุบายวิธีในการสอบถาม
กระตุ้นปัญญา สอนให้รู้คุณค่าปัญญา เล่านิทานหรือเหตุการณ์ให้เกิดปัญญา สอนโดยใช้สื่อทาง
ประเพณีท้องถิ่น และสอนโดยการสาธิตให้เยาวชนดูเป็นตัวอย่าง เพ่ือเกิดปัญญารู้จริง ส่วนวิธีก าร
ปลูกฝังจริยธรรมแก่เยาวชน คือ สอนให้เยาวชนมีเมตตาด้วยการเลี้ยงสัตว์ ปลูกฝังค่านิยมในการ
ท างาน ส่งเสริมอาชีพและเทคโนโลยี ส่งเสริมงานอดิเรก และ กิจวัตรที่ดีงามแก่เยาวชน ผลสัมฤทธิ์ใน
การประยุกต์หลักพุทธธรรม มี 3 ด้าน ท าให้เยาวชนมีความดี มีความสุข และมีความเก่งหรือ
ความสามารถในการด ารงชีวิต การสงเคราะห์เยาวชนตามหลักสังคหวัตถุ 4 ข้อ คือ (1) การให้ทาน 
คือ ให้ปัจจัย 4 ที่จ าเป็นต่อการศึกษาของเยาวชน และการให้ความรู้เป็นทาน ที่เรียกว่า ธรรมทาน (2) 
การให้ค าแนะน าหรือค าปรึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อเยาวชน (3) การน าเยาวชนร่วมบ าเพ็ญประโยชน์ใน
โครงการและกิจกรรมหลายอย่าง (4) การวางตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อเยาวชน โดยสรุป การ
สงเคราะห์ของท่านแม้จะไม่ครอบคลุมทุกเรื่อง แต่ก็ถือว่าท่านได้สงเคราะห์เยาวชนด้วยเมตตาจิต ใน
ฐานะของพระสงฆ์ทางพระพุทธศาสนารูปหนึ่ง ซึ่งมีคุณูปการแก่เยาวชนและควรถือเป็นแบบอย่างที่ดี
สืบไป 
   พระมหาเสกสรร จิรภาโส (จี้แสง) (2552) ท าการศึกษาวิเคราะห์หลักไตรสิกขาที่มี
ต่อการจัดการศึกษาไทย โดยมีวัตถุประสงค์ 1)เพ่ือศึกษาหลักไตรสิกขาขบวนการศึกษาตามแนว
พระพุทธศาสนา 2) เพ่ือศึกษาการจัดการศึกษาของไทยภายใต้แผนการศึกษาแห่งชาติ 3)เพ่ือศึกษา
วิเคราะห์หลักการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขากับการศึกษาของชาติ พบว่า ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ      
และปัญญาเป็นกระบวนการศึกษาตามแนวพระพุทธศาสนา เป็นมรดกธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมา 
สัมพุทธเจ้า พระองค์ทรงวางแบบแผนในการศึกษาไว้สืบมาจนถึงปัจจุบัน ประเทศไทย ประชากรส่วน
ใหญ่นับถือพระพุทธศาสนาและต้องส่งเสริมให้ชนในชาติมีการศึกษา ดังนั้น แผนการศึกษาแห่งชาติ 
จึงได้จัดการการศึกษาบนพ้ืนฐานแนวคิดตามหลักไตรสิกขา โดยค านึงถึงสาระการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
หรือคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นส าคัญ มุ่งเน้นพัฒนาให้ครบทั้งด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะ
พิสัย หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ต้องจัด
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ให้บูรณาการกับกลุ่มสาระอ่ืนๆ ด้วย เช่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ก็มุ่ง
ส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมในการท างานเป็นต้น กระบวนการเรียนการสอน ผู้สอนต้องจัดให้มี
บรรยากาศของการเรียนรู้ มีรูปแบบการสอนที่หลากหลาย มุ่งส่งเสริมด้านร่างกาย สังคม อารมณ์ 
และปัญญา ซึ่งเทียบได้กับหลักภาวนา 4 คือ กายภาวนา ศีลภาวนา จิตภาวนา และปัญญาภาวนา 
หลักไตรสิกขาที่ปรากฏในหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการเรียนการสอน และกิจกรรมการเรียนการ
สอนนั้น ศีล ได้แก่ การเคารพในสิทธิของคนอ่ืน ไม่รังแกเพ่ือนหรือสัตว์ ไม่พูดปด ไม่พูดค าหยาบ 
สมาธิ ได้แก่ การส่งเสริมด้านอารมณ์และจิตใจจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้เด็กเกิดความรู้อบอุ่น
และมีความสุข กิจกรรมที่ส่งเสริมปัญญา เช่น การวิเคราะห์การกระท าของบุคคลที่เป็นแบบอย่างใน
การน าหลักธรรมไปปฏิบัติ เป็นต้น 
   สุรพงษ์  ชูเดช (2542) ได้ท าการศึกษาผลของการฝึกอบรมตามแนวทางไตรสิกขาที่
มีต่อการพัฒนาวินัยในตนเอง  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างชุด
อบรมส าหรับน าไปใช้ในการพัฒนาวินัยในตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และเพ่ือศึกษาผล
ของการฝึกอบรมวินัยในตนเองตามแนวทางไตรสิกขา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง ประกอบด้วย
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดตะกล่ า แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 
จ านวน 48 คน  ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มทดลองได้รับการฝึกอบรมตามแนวทางไตรสิกขาเป็น
เวลา 11 สัปดาห์ เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรมแล้ว 1 เดือน ผู้วิจัยได้ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
คะแนนวินัยในตนเองของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ผลวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้รับการฝึกอบรม
วินัยในตนเองตามแนวทางไตรสิกขา มีวินัยในตนเองสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการฝึกอบรมตามวิธีปกติ 
ทั้งนี้เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรมแล้ว 1 เดือน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
   อุบล  นนทฤทธิ์ (2552) ได้ท าการศึกษาผลการสอนแบบไตรสิกขา ที่มีผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องหลักธรรม ในรายวิชา ส 43102 สาระพระพุทธศาสนา ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 
แผนการจัดการเรียนรู้แบบไตรสิกขา และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการศึกษา พบว่า 
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนหลังเรียน โดยใช้วิธีสอนแบบไตรสิกขา สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 
   สุนีย์   ผจญศิลป์  (2546) ท าการวิจัย เรื่องผลการสอนแบบไตรสิกขาที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาและการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6 โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่ได้รับการสอนแบบไตรสิกขากับการ
สอนปกติ เพ่ือเปรียบเทียบการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ได้รับการสอนแบบไตรสิกขากับการสอนปกติ 
กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนิเวศวุฒาราม อ าเภอเมือง จังหวัด
นครสวรรค์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2546 จ านวน 51 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง จ านวน 26 คน 
กลุ่มควบคุม 25 คน ใช้ เวลาในการทดลองสอน จ านวน 12 ชั่วโมง เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย แผนการสอนแบบไตรสิกขา จ านวน 6 แผน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาสังคมศึกษาเป็นแบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 36 ข้อ ผลการวิจัยพบว่า 
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นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการสอนแบบไตรสิกขามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคม
ศึกษาสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0 .05 และนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการสอนแบบไตรสิกขามีการคิดอย่างมีวิจารณญาณสูงกว่านักเรียนที่
ได้รับการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
   สุพร ธรรมบันเทิง (2552) ได้ท าการศึกษาการคิดแบบคุณค่าแท้และคุณค่าเทียม 
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องหลักธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จากการสอนแบบ
ไตรสิกขา กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 โรงเรียน
บ้านตูมราษฎร์บูรณะ อ าเภอจักราช สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2 จ านวน 
39 คน รายวิชาพระพุทธศาสนา ด าเนินการทดลองโดยใช้เครื่องมือในการวิจัย คือ แผนการจัดการ
เรียนรู้แบบไตรสิกขา จ านวน 12 แผน 12 ชั่วโมง ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบทดสอบวัดการคิดแบบคุณค่าแท้และคุณค่าเทียมก่อนเรียนและหลัง
เรียน จากนั้นน าข้อมูลมาวิเคราะห์โดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
ทดสอบค่าที ผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง หลักธ รรม ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนการสอนแบบไตรสิกขา เท่ากับ 11.23 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน 
หรือคิดเป็นร้อยละ 37.64 และนักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการสอนแบบ
ไตรสิกขา เท่ากับ 21.69 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 72.38 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เรื่อง หลักธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนการสอนแบบไตรสิกขาหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการคิดแบบคุณค่าแท้และคุณค่าเทียม ก่อนการสอน
แบไตรสิกขา เท่ากับ 13.85 คะแนน จากคะแนนเต็ม หรือคิดเป็นร้อยละ 69.23 หลังการสอนแบบ
ไตรสิกขานักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยผลการคิดแบบคุณค่าแท้และคุณค่าเทียมเท่ากับ 17.13 หรือคิดเป็น
ร้อยละ 85.13 
   พระมหาสุริยา โอภาโส (ปั้นดี) (2553) ท าการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ตามแนววิถีพุทธ (ไตรสิกขา) เพื่อพัฒนาคุณธรรมด้านความมีวินัยและความรับผิดชอบใน
ตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนจุลสมัยสงขลา โดยใช้แบบแผนการวิจัยเชิงทดลอง
แบบกลุ่มเดียววัดผลก่อนและหลังเรียน เครื่องมือวิจัย ประกอบด้วย รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตาม
แนววิถีพุทธ (ไตรสิกขา) แผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้ แบบสังเกตพฤติกรรมคุณธรรมด้านความมี
วินัยและความรับผิดชอบในตนเอง แบบประเมินความพึงพอใจการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตาม
แนววิถีพุทธ (ไตรสิกขา) โดยจ าแนกออกเป็น 3 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 ส ารวจความต้องการจ าเป็น  
ขั้นตอนที่ 2 การสร้างเครื่องมือในการวิจัย และขั้นตอนที่ 3 ขั้นทดลองและเก็บข้อมูล ผลการวิจัย 
พบว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนววิถีพุทธ (ไตรสิกขา) มีพฤติกรรมคุณธรรมด้านความมี
ระเบียบวินัยและความรับผิดชอบในตนเองหลังเรียนอยู่ในระดับดีมาก 
   พระทัชชกร อุชุโก (ครองศักดิ์) (2555) ได้ท าการวิจัย เรื่องการปฏิบัติตามหลัก
ไตรสิกขาของผู้น าครัวเรือนบ้านหนองอ้อ อ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา
ระดับการปฏิบัติตนตามหลักไตรสิกขา เปรียบเทียบการปฏิบัติตนตามหลักไตรสิกขาของผู้น าครัวเรือน
บ้านหนองอ้อ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ด้านศีล สมาธิ ปัญญา ประชากรที่ ใช้ในการวิจัย ได้แก่
ผู้น าครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในชุมชนบ้านหนองอ้อ จ านวน 340 ครัวเรือน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในครั้งนี้ 
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จ านวน 181 คน โดยใช้สูตรค านวณก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามมาตรา
ส่วน 2 ระดับ และ 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที ค่าเอฟ และการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ของเชฟเฟ่  
ผลการวิจัยพบว่า ระดับการปฏิบัติตนตามหลักไตรสิกขาของผู้น าครัวเรือนโดยรวม ผู้น าครัวเรือน             
มีระดับการปฏิบัติตนตามหลักไตรสิกขา อยู่ในระดับมากเรียงล าดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อย             
การเปรียบเทียบในการปฏิบัติตนตามหลักไตรสิกขาของผู้น าครัวเรือน จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
ด้านศีล สมาธิและปัญญา โดยรวมพบว่า ผู้น าครัวเรือนบ้านหนองอ้อ ตามปัจจัยส่วนบุคคล อายุ 
การศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ  รายได้ของครอบครัวโดยเฉลี่ยต่อเดือน ต่างกัน มีการปฏิบัติตน
ตามหลักไตรสิกขา ไม่แตกต่างกัน แต่ส่วนผู้น าครัวเรือนบ้านหนองอ้อ ปัจจัยส่วนบุคคล ที่มีเพศ
ต่างกัน มีการปฏิบัติตนตามหลักไตรสิกขาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
   พระบุญชู  กัลณา (2551) ได้ท าการวิจัยเรื่องการวิเคราะห์การศึกษาตามหลัก
ไตรสิกขาในพระพุทธศาสนาเถรวาท โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ความหมาย จุดมุ่งหมาย
และกระบวนการศึกษาตามหลักไตรสิกขาในพระพุทธศาสนาเถรวาทและเสนอแนะแนวทางการ
ประยุกต์ใช้หลักการศึกษาตามหลักไตรสิกขา เป็นการวิจัยเชิงเอกสารและการวิจัยเชิงส ารวจ โดยวิธี
สังเกตแบบมีส่วนร่วมเกี่ยวกับกระบวนการจัดการศึกษาในโรงเรียนวิถีพุทธ ในเขตเทศบาลเมือง
เชียงใหม่ จ านวน  2 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ และโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ จากนั้น
จึงน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และน าเสนอแนวทางการประยุกต์ใช้แล้วเขียนรายงานโดยวิธีการ
พรรณนา ผลการวิจัยพบว่า เป้าหมายของชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนาคือความดับทุกข์ได้ 
เพราะฉะนั้น เป้าหมายของการศึกษาคือการมีชีวิตอยู่โดยไม่ทุกข์ พร้อมทั้งมีชีวิตเพ่ือท ากิจกรรมต่างๆ 
ด้วยการช่วยเหลือเกื้อกูลแก่สรรพสัตว์และสรรพสิ่งอีกทั้งเป้าหมายการศึกษาในพระพุทธศาสนายัง
เป็นสิ่งเดียวกันกับเป้าหมายของชีวิต ดังนั้น การศึกษาตามความหมายของพระพุทธศาสนา จึงหมาย
รวมถึง การท ากิจกรรมทุกสิ่งทุกอย่าง ครอบคลุมวิถีชีวิตทั้งหมด ปัจจุบันโรงเรียนวิถีพุทธ เป็น
โรงเรียนที่น าเอาวิถีวัฒนธรรมแบบพุทธมามุ่งเน้นให้ผู้ศึกษาเข้าใจชีวิตอย่างแท้จริง และสามารถ
ด าเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยอาศัยระบบการศึกษาตามหลักไตรสิกขา  คือ ศีล สมาธิ  
ปัญญา มาใช้ในการฝึกอบรม 
   สุคนธ์  สิกขโกศล (2552) ได้ท าการวิจัยเรื่องผลการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ไตรสิกขา เรื่ององค์ประกอบศิลป์ ในรายวิชา ศ 43101 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีความ
มุ่งหมายเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่ององค์ประกอบศิลป์ ในรายวิชา ศ  43101 ที่
เรียนแบบบูรณาการไตรสิกขาระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม อ าเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ได้กลุ่มทดลอง จ านวน 35 คน 
ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย กลุ่มควบคุม 35 คน รวม 70 คน เครื่องมือที่ใช่ในการวิจัย ได้แก่ แผนการ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการไตรสิกขา แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ แบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์
ทางการเรียน แบบทดสอบวัดคุณธรรมด้านไตรสิกขา แบบวัดเจตคติต่อการเรียนศิลปะ การวิเคราะห์
ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเรื่ององค์ประกอบศิลป์ในรายวิชา ศ 43101 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนบูรณา
การไตรสิกขาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คุณธรรมด้านไตรสิกขา 
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ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียบแบบบูรณาการไตรสิกขาสูงกว่าแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 เจตคติต่อการเรียนศิลปะของนักเรียน ที่เรียนแบบบูรณาการไตรสิกขาสูงกว่า
แบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
   บุษกร  วัฒนบุตร (2554) ได้ท าการวิจัย เรื่องการน าพุทธญาณวิทยา (ไตรสิกขา) 
และตัวแบบการบริหารจัดการความรู้และทักษะ (KSM) เพ่ือสร้างและพัฒนาทุนมนุษย์ในองค์กร
มหาชน โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาสภาพการน าพุทธญาณวิทยา (ไตรสิกขา) ในการพัฒนาทุน
มนุษย์ในองค์กรมหาชน ศึกษาการบูรณาการระหว่างพุทธญาณวิทยาและตัวแบบ KSM ในการสร้าง
และพัฒนาทุนมนุษย์ ศึกษาสัมฤทธิผลของการประเมินการน าตัวแบบที่ได้จากการบูรณาการระหว่าง
พุทธญาณวิทยาและตัวแบบ KSM ไปใช้เพ่ือสร้างและพัฒนาทุนมนุษย์โดยใช้การวิจัยแบบผสานวิธี 
ศึกษากลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นผู้บริหารและบุคลากรในองค์กรมหาชน จ านวน 6 แห่งๆ ละ 21 คน 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าสถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการน าพุทธญาณวิทยา ในการพัฒนาทุน
มนุษย์ในองค์กรมหาชน พบว่า บุคลากรกลุ่มตัวอย่างมีระดับความเข้าใจและระดับการประยุกต์ใช้
พุทธญาณวิทยา ในมิติของศีล 5 อยู่ในระดับมาก ส่วนระดับความเข้าใจและระดับการประยุกต์ใช้พุทธ
ญาณวิทยา ในมิติของศีล 8 สมาธิ และปัญญา อยู่ในระดับน้อย 2) การบูรณาการระหว่างพุทธญาณ
วิทยาและตัวแบบ KSM ในการสร้างและพัฒนาทุนมนุษย์ พบว่า หากองค์การระดับมหาชน            
มีหลักการบริหารโดยใช้ตัวแบบการบูรณาการพุทธญาณวิทยาและตัวแบบ KSM ในการสร้าง          
และพัฒนาทุนมนุษย์ในมิติความมุ่งมั่น การท างานหนัก การมองอนาคตเด่นชัด ความรับผิดชอบ             
การประสานงาน การมีจิตนวัตกรรม ความช านาญ ความซื่อสัตย์ ความเสียสละ ความมีระเบียบวินัย 
และการจัดการที่ดี จะมีแนวโน้มส่งผลให้การพัฒนาทุนมนุษย์ในองค์กรสูงขึ้นด้วย และจากข้ันตอนที่ 1  
ในการศึกษาสภาพการน าพุทธญาณวิทยา (ไตรสิกขา) ในการพัฒนาทุนมนุษย์ในองค์กรมหาชน 
สามารถสรุปองค์ประกอบที่สามารถน ามาพัฒนาตัวแบบการบูรณาการพุทธญาณวิทยา เพ่ือสร้าง        
และการพัฒนาทุนมนุษย์ ประกอบด้วย ศีล 5 ทุกข์ นิโรธ ความมุ่งมั่น การท างานหนัก การมอง
อนาคตเด่นชัด ความรับผิดชอบ การประสานงาน 3) สัมฤทธิผลของการประเมินการน าตัวแบบที่ได้
จากการบูรณาการระหว่างพุทธญาณวิทยาและตัวแบบ KSM เพ่ือสร้างและพัฒนาทุนมนุษย์ พบว่า 
การสร้างและพัฒนาทุนมนุษย์ตามหลักพุทธญาณวิทยา (ไตรสิกขา) และตัวแบบ KSM เป็นวิธีการ
พัฒนาคนตามแนวทางของพระพุทธศาสนา ซึ่งมี 2 วิธี คือ วิธีการไตรสิกขา และวิธีการภาวนา ที่จะ
ก่อให้เกิดการสร้างและพัฒนาทุนมนุษย์ของแต่ละองค์กร เพ่ือที่จะผลักดันให้องค์กรเกิดการพัฒนา
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม จนก่อนให้เกิดลักษณะของบุคลากรที่เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข 
   พิชญรัตน์  บุญช่วย (2549) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การศึกษากระบวนการสร้าง
ภาวนา 4 โดยใช้หลักไตรสิกขา มีวัตถุประสงค์เพ่ือเชื่อมโยงไตรสิกขาและภาวนา 4 เข้าด้วยกันในแบบ
ปริยัติ และปฏิเวธ โดยผู้วิจัยเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้ปฏิบัติธรรม เพ่ือหาประสบการณ์ของตนและ
วิเคราะห์ประสบการณ์ของผู้ร่วมปฏิบัติจึงสามารถสะท้อนสภาวะ ความหมาย และสาระของการ
ฝึกอบรมในพระพุทธศาสนาอย่างมีน้ าหนักจากมุมมองของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เชื่อกันว่า การ
ฝึกอบรมตามล าดับขั้นตอนไตรสิกขาอย่างต่อเนื่องนั้น ย่อมน าไปสู่การพ้นทุกข์และเกิดอานิสงส์เป็น
คุณสมบัติที่พัฒนาแล้วใน 4 ด้าน คือ กาย,ศีล,จิต,และปัญญา การศึกษาภาคปริยัติ มุ่งความสนใจไปที่
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การศึกษาค้นคว้าหลักไตรสิกขาและภาวนา 4 จากพระไตรปิฎกและวรรณกรรมชั้นรองๆ ลงมาแล้ว
แสดงหลักฐานอ้างอิงไว้พอสังเขปในบทที่ 2 ของวิทยานิพนธ์ ผลการศึกษาพบว่า ไตรสิกขาเป็นระบบ
การศึกษาที่เน้นการฝึกอบรมตนเองอย่างมีขั้นตอน เพ่ือน าไปสู่การพ้นทุกข์ ในภาคปฏิบัติ องค์ธรรม
คือไตรสิกขาจะท างานไปพร้อมๆ กันและประสานกันอย่างเป็นพ้ืนฐานให้แก่กัน ไตรสิกขา ยังมี
ลักษณะที่เป็นสหสัมพันธ์กับภาวนา 4 โดยผู้ที่ผ่านการอบรมตนเองตามหลักไตรสิกขาจะค่อยๆ 
ปรับปรุงแก้ไขภาพลักษณ์ภายนอกของตนทั้ง 4 ด้าน คือ กาย , สังคม, อารมณ์, และปัญญา การ
พัฒนาดังกล่าวจะปรากฏให้เห็นจากการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตไปในทางที่น่าพอใจและเหมาะสม และ
สามารถน าภาวนา 4 มาประยุกต์ใช้เพ่ือประเมินคุณภาพของไตรสิกขาได้ด้วย 
   พระมหาบรรจง จนฺทคุตฺโต (แผ่นทอง) (2550) ท าการศึกษาเรื่อง คุณภาพจัดการ
ศึกษาแก่เด็กและเยาวชนตามหลักไตรสิกขา: กรณีศึกษา ศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสวนดอก 
จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ของการประเมิน คือ 1) เพ่ือศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาแก่เด็ก
และเยาวชนของศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสวนดอก อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  
และ 2) เพ่ือประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนตามหลักไตรสิกขา ในการวิจัยครั้งนี้ 
ผู้วิจัยได้เลือกกลุ่มประชากรในศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสวนดอก อ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ จ านวน 3 กลุ่ม คือ กลุ่มประชากร ได้แก่ผู้บริหาร ครูผู้สอนและครูอาสาสมัคร จ านวน 23 ท่าน 
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้เรียน จ านวน 129 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 79.6 และผู้ปกครอง จ านวน 159 ฉบับ 
คิดเป็นร้อยละ 98.1 จ านวนรวมทั้งสิ้น 311 ฉบับคิดเป็นร้อยละ 89.6 การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การ
วิเคราะห์เนื้อหาและบรรยายข้อมูลตามสภาพจริงจากการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมและข้อ
สัมภาษณ์พูดคุยอย่างไม่เป็นทางการกับผู้บริหาร ผู้ปกครอง และผู้เรียน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการ
แจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ (Percentage) การใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เป็นเกณฑ์ โดยใช้การประเมินคุณภาพ 3 ระดับ คือ ดี พอใช้ ควรปรับปรุง จากผลการศึกษา พบว่า 
รูปแบบการจัดการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนของศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสวนดอก ในด้าน
บริบท มีการก าหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์เป็นลายลักษณ์ในเอกสารชัดเจน และมี
รายงานการประเมินโครงการเป็นประจ าทุกปี ด้านปัจจัยน าเข้า มีอาคารสถานที่เพียงพอ มีบุคคลากร
ที่ท างานเสียสละ มีหลักสูตร/กฎระเบียบ มีวัสดุอุปกรณ์/สื่อการสอนและงบประมาณ ด้าน
กระบวนการ มีโครงการบริหารที่มีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายมีกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย การ
วัดผลและประเมิน กิจกรรมสนับสนุนที่หลากหลาย และด้านผลผลิต มีการพัฒนาผู้เรียนตามหลัก
ไตรสิกขา การน าไปใช้ปฏิบัติจริงในชีวิตประจ าวัน (ภาวนา 4) และมีผลกระทบต่อบ้าน/วัด/โรงเรียน 
ปัญหาอุปสรรคที่พบ คือ ศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสวนดอก ขาดการประชาสัมพันธ์ที่มี
ประสิทธิภาพ ชุมชนและผู้ปกครองยังเข้ามามีส่วนร่วมน้อย ยังไม่มีแนวทางชัดเจนในการประเมินและ
วิจัยเกี่ยวกับความต้องการและประสิทธิภาพของการด าเนินงานและผลผลิต  ท าให้ผู้บริหารขาดข้อมูล
ในการตัดสินใจเพ่ือพัฒนางานและยังไม่มีการน าระบบประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการพัฒนา
งานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่ งขึ้น รวมไปถึงยังขาดแคลนงบประมาณสนับสนุนการ
บริหารงานในระยะยาว ผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนตามหลัก
ไตรสิกขา พบว่า โดยภาพรวมทั้งหมด ได้รับการประเมินคุณภาพในระดับดี เมือพิจารณาเรียง
ตามล าดับ คือ 1) ปัจจัยด้านผลผลิต หรือผลสัมฤทธิ์ (Product= P2, Outcome) ได้รับการประเมิน



135 
 
คุณภาพในระดับดี เรียงตามล าดับตัวชี้วัด ดังนี้ ตัวชี้วัดด้านผลกระทบต่อบ้าน/วัด/โรงเรียน ตัวชี้วัด
ด้านการน าไปใช้ปฏิบัติจริงในชีวิตประจ าวัน (ภาวนา 4) และตัวชี้วัดด้านการพัฒนาตนตามหลัก
ไตรสิกขา 2) ปัจจัยด้านบริบท (Context = C) ได้รับการประเมินคุณภาพในระดับดี เรียงตามล าดับ
ตัวชี้วัด ดังนี้ ตัวชี้วัดด้านวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดด้านการประเมินโครงการ 3)ปัจจัยด้านปัจจัย
ป้อนเข้า (Input=I) พบว่า ได้รับการประเมินคุณภาพในระดับดี เรียงตามล าดับตัวชี้วัด ดังนี้ ตัวชี้วัด
ด้านบุคคลากร ตัวชี้วัดด้านหลักสูตร/กฎระเบียบ ตัวชี้วัดด้านสถานที่ ตัวชี้วัดด้านวัสดุอุปกรณ์/สื่อการ
สอน และตัวชี้วัดด้านงบประมาณ ซึ่งได้รับการประเมินคุณภาพในระดับพอใช้ 4)ปัจจัยด้านขบวนการ
ปฏิบัติ (Process= P1) พบว่า ได้รับการประเมินคุณภาพในระดับดี เรียงล าดับตัวชี้วัด ดังนี้ ตัวชี้วัด
ด้านการบริหารจัดการ ตัวชี้วัดด้านกิจกรรมสนับสนุน ตัวชี้วัดด้านกิจกรรมการเรียนการสอน และ
ตัวชี้วัดด้านการวัดผลและประเมินผล 
   พระครูวีรญาณสุนทร (จรินทร์ อาบค า) (2553) ท าการศึกษาเรื่อง การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ตามหลักไตรสิกขา: กรณีศึกษาวัดตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จังหวั ดนครสวรรค์          
มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักไตรสิกขา: กรณีศึกษาวัดตากฟ้า             
2) เปรียบเทียบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักไตรสิกขา: กรณีศึกษาวัดตากฟ้า โดยจ าแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล 3) ศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลัก
ไตรสิกขา: กรณีศึกษาวัดตากฟ้า ผู้วิจัยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) กลุ่ม
ตัวอย่างได้แก่พระภิกษุสามเณรวัดตากฟ้า จ านวน 222 รูป เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง โดยมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.95 วิเคราะห์ข้อมูลโดย
การหาค่าความถี่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) และ (F-test) 
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) และทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
เป็นรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัย (Least Significant Difference: LSD) แล้ววิเคราะห์ศึกษาข้อปัญหาและ
อุปสรรคจากข้อเสนอแนะโดยเทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัยส่วนใหญ่เป็นสามเณร คิดเป็นร้อยละ 83.8 มีอายุต่ ากว่า 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 82.9 มีการศึกษา
ทางโลก ต่ ากว่าปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 79.3 ด้านการศึกษาทางธรรม นักธรรมเอก คิดเป็นร้อยละ 
91.4 ด้านการศึกษาเปรียญธรรมเปรียญธรรม 1-2 และ 3 คิดเป็นร้อยละ 59.9 ผลการวิเคราะห์การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักไตรสิกขา พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีค่าเฉลี่ยมากทุกด้าน ผลการเปรียบเทียบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ตามหลักไตรสิกขา ซึ่งแยกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีวุฒิการศึกษาทางเปรียญธรรม
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักไตรสิกขา กรณีศึกษาวัดตากฟ้า            
โดยภาพรวมแตกต่างกัน มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างที่มีวุฒิการศึกษาทางเปรียญธรรมต่างกัน มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนปัจจัยด้านอ่ืนๆ มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน
ทุกด้าน ข้อเสนอแนะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักไตรสิกขา : กรณีศึกษาวัดตากฟ้า ควรจัดท า
รูปแบบการฝึกอบรมให้ความรู้ที่เป็นมาตรฐานแก่พระภิกษุสามเณรผู้ศึกษาทุกระดับ ตระหนักถึงความ
มีระเบียบวินัย รับผิดชอบต่อหน้าที่ จัดอบรมเป็นประจ าทุกภาคเรียนในการน าเอาหลักค าสอนทาง
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พุทธศาสนาเข้ามีสวนร่วมพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมให้แก่ พระภิกษุสามเณรผู้ศึกษาและปฏิบัติธรรม 
สามารถน าไปประพฤติปฏิบัติพัฒนาด้านกาย จิตใจ และสติปัญญาให้สูงขึ้น 
   พระมหาปัญจะ  กิตฺติเมโธ (ดีพิจารย์) (2555). ท าการศึกษาเรื่อง การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ตามหลักไตรสิกขาของกรมสารวัตรทหารเรือ โดยมีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือศึกษาการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักไตรสิกขาของกรมสารวัตรทหารเรือ (2) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักไตรสิกขาของกรมสารวัตรทหารเรือ โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
และ (3) เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะและการประยุกต์ใช้ในการน าหลักไตรสิกขามา
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของกรมสารวัตรทหารเรือที่มีประสิทธิภาพ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
คือ บุคลากรของกรมสารวัตรทหารเรือ  แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร จ านวน 
269 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม
เกี่ยวกับความคิดเห็นของบุคลากรต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักไตรสิกขาของกรมสารวัตร
ทหารเรือ มีความเชื่อมั่น 0.925 วิ เคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ โดยการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรต่อการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักไตรสิกขาของกรมสารวัตรทหารเรือ วิเคราะห์โดย การทดสอบค่าที     
(t - test) ในกรณีตัวแปรต้นสองกลุ่มและการทดสอบค่าเอฟ (F - test) ด้วยการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance) และในกรณีที่พบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
ตั้งแต่ 3 กลุ่ม ขึ้นไป ด้วยวิธีผลต่างอย่างมีนัยส าคัญที่น้อยที่สุด (Least Significant Difference: 
LSD) ผลการวิจัย พบว่า  
   1) ความคิดเห็นของบุคลากรต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักไตรสิกขาของ
กรมสารวัตรทหารเรือ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (= 4.23) เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า บุคลากรมี
ความคิดเห็นต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักไตรสิกขา ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( = 4.41)  ในด้านศีล 
(การฝึกอบรมพัฒนาด้านพฤติกรรม) ส่วนที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด (= 4.04) ด้านปัญญาตามล าดับ  
   2) การเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตาม
หลักไตรสิกขา ที่จ าแนกตาม อายุ ระดับการศึกษา อายุราชการ และต าแหน่ง พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล
มีผลท าให้บุคลากรมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักไตรสิกขา แตกต่างกัน อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ บุคลากรมีระดับความคิดเห็นต่อการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักไตรสิกแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้  
   3) ปัญหาและอุปสรรค ที่เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักไตรสิกขา
ของกรมสารวัตรทหารเรือ ได้แก่ 1) ส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยเข้าใจและไม่รู้จะปฏิบัติอย่างไรเมื่อเจอ
สถานการณ์ที่เป็นอุปสรรคต่อการรักษาศีล 2) มีความรู้สึกตึงเครียด เมื่อเจอปัญหาอุปสรรคหรือ
ความเร่งรีบ ความคาดหวังต่อความส าเร็จของงาน 3) การฝึกอบรมพัฒนาที่ต้องรับมือกับความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และความต้องการที่จะพัฒนาตนเองให้มีความรู้
ความสามารถที่สูงขึ้นเพ่ือความก้าวหน้าในอาชีพ ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ตามหลักไตรสิกขาของกรมสารวัตรทหารเรือควรเพ่ิมรูปแบบการพัฒนาเพ่ือให้มีล าดับขั้นตอน
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การพัฒนาที่สมบูรณ์แบบตามหลักการพัฒนายุคใหม่และเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ได้
ตั้งเอาไว้ตามหลักของศีล สมาธิและปัญญา ซึ่งก็คือการพัฒนาในด้านร่างกาย ด้านจิตใจ และในด้าน
ปัญญา ซึ่งประยุกต์ใช้กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักไตรสิกขาของกรมสารวัตรทหารเรือให้ดี
ยิ่งขึ้น 
   พระส ารอง  สญฺญโต (แสงทอง) (2556). ท าการศึกษารูปแบบการเรียนรู้ตามหลัก
ไตรสิกขาของโรงเรียนวิถีพุทธกรณีศึกษาโรงเรียนบ้านบ่อ ต าบลบ้านดง อ าเภออุบลรั ตน์ จังหวัด
ขอนแก่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ประวัติและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของ
โรงเรียนวิถีพุทธ 2) เพ่ือศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขาของโรงเรียนบ้านบ่อ 3) 
เพ่ือวิเคราะห์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขาของโรงเรียนบ้านบ่อ ต าบลบ้านดง อ าเภอ
อุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
และเก็บข้อมูลภาคสนาม (Field Study) ผลการวิจัยพบว่า การจัดรูปแบบการเรียนรู้ของโรงเรียนวิถี
พุทธนั้น เน้นด้านไตรสิกขาเป็นหลัก ในการฝึกฝนอบรม เพ่ือพัฒนาการทั้งสามมิติ คือ ด้านปัญญา 
เป็นเรื่องความรู้ ความเข้าใจแนวคิด ค่านิยมที่ถูกต้องท าให้สามารถแก้ไขปัญหา สร้างสรรค์ต่างๆ ได้
ส าเร็จผลตามที่มุ่งหมาย ประสานเป็นองค์รวมที่ชัดเจน ด้านศีล การควบคุมพฤติกรรม ทางกาย ทาง
วาจาให้อยู่ในกรอบ สอดคล้องกับความรู้ความเข้าใจให้มีชีวิตสุจริตและเก้ือกูล ด้านจิต เป็นการพัฒนา
จิตให้มีสมาธิ และปัญญาสูงขึ้น ให้รู้คิดเข้าใจมองเห็นตามจริง การด าเนินงานตามหลักสูตร
สถานศึกษาของโรงเรียนบ้านบ่อ ได้ด าเนินการจัดท าหลักสูตรตามวิถีพุทธ โดยจัดการเรียนรู้ด้วย
การบูรณาการหลักธรรม ด้านความรู้ คุณธรรม จริยธรรม มีการฝึกปฏิบัติธรรมที่เหมาะสมกับนักเรียน 
ด้วยวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลายเพ่ือ “ส่งเสริมการกิน อยู่ ดู ฟัง เป็น”  และโรงเรียนบ้านบ่อยังจัด
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาให้เหมาะสมและพัฒนาผู้เรียนตามหลักไตรสิกขา มีการประเมินผล
และการด าเนินการเสริมหลักสูตรสถานศึกษา จัดกิจกรรมเสริมเนื้อหาตามหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง    
และด าเนินกิจกรรมอ่ืนๆ ที่สอดคล้องกับโรงเรียนวิถีพุทธ ผลวิเคราะห์ของการลงภาคสนามด้านการ
จัดการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านบ่อ พบว่า บุคลากรในโรงเรียน มีวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับหลักพุทธธรรม 
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีการพัฒนาด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางโรงเรียนวิถี
พุทธ มีการใช้สื่อและนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ส่งเสริม ผู้กระท าดี มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่อสุข
สภาพจิต เน้นการพัฒนาในด้านคุณธรรมจริยธรรมกตัญญูรู้คุณและมีการวัดผลประเมินผลตามสภาพ
จริงตามหลักไตรสิกขาตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธได้เป็นอย่างดี 
   เกสร  ทิทา (2556). ท าการศึกษาการจัดการเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนาตามหลัก
ไตรสิกขาเพ่ือพัฒนา คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพง  โดยมี
วัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาการจัดการเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนา 2) เพ่ือศึกษาการจัดกิจกรรมตาม
หลักไตรสิกขาส าหรับพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
นักเรียน 3) เพ่ือศึกษาผลการจัดการเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนาตามหลักไตรสิกขาของโรงเรียนบ้าน
สร้างแป้นดอนนาแพง การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)   
และเก็บข้อมูลภาคสนาม (Field Study) ผลการวิจัยพบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนา
ในแต่ละระดับได้ก าหนดหลักสูตรรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ไว้อย่างชัดเจน โดยเป็นไปตามมาตรฐาน
การเรียนรู้และสาระส าคัญในการเรียนรู้ที่สอดคล้องกัน รวมทั้งการบูรณาการทางด้านศีลธรรม 
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คุณธรรม จริยธรรมไว้ในวิชาพระพุทธศาสนาและวิชาอ่ืนๆอย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน โรงเรียนจึงจัดการ
เรียนการสอนที่มีเนื้อหาและการปฏิบัติเกี่ยวกับหลักไตรสิกขาโดยบูรณาการเชื่อมโยงกับศาสตร์ต่างๆ
หลากหลาย เน้นการปฏิบัติ พัฒนาค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียน สาระส าคัญในการเรียนรู้
มุ่งเน้นการพัฒนาสติปัญญามากขึ้น ให้รู้จักคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุมีผล เป็นการศึกษาหลักพุทธธรรม
โดยบูรณาการความรู้เข้ากับกลุ่มสาระอ่ืนๆด้วยการ ปลูกฝังให้มีจิตส านักว่าศาสนาเป็นเรื่องของการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
ที่ดีงาม ด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีคุณธรรม จริยธรรม ท าตัวเป็นแบบอย่างแก่
นักเรียนและชุมชนได้เป็นอย่างดี ชุมชนมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับโรงเรียน และโรงเรียนได้จัดให้มีห้อง
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน อย่างเหมาะสมเพ่ือส่งเสริมผลักดันหรือขับเคลื่อนระบบการเรียน
การสอนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา และเป็นการศึกษาที่ยั่งยืน ช่วยพัฒนานักเรียนให้
เป็นคนที่มีคุณภาพตามเจตนารมณ์ของของหลักสูตรตลอดจนน าคุณธรรมจริยธรรมไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ ผลการวิเคราะห์การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนพบว่า โดย
ภาพรวมผู้บริหาร ครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองโรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนา
แพง มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนตลอดจนก าหนดเวลาจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนไว้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้และน้ าหนักการให้คะแนนอย่างชัดเจน รวมทั้งการบูรณา
การทางด้านศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมไว้ในทุกวิชาอย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน ดังนั้น  โรงเรียนจึง
สามารถจัดการเรียนการสอนที่มีเนื้อหา และการปฏิบัติเกี่ยวกับหลักไตรสิกขาโดยบูรณาการกับ
ศาสตร์ต่างๆ จากการจัดการศึกษาที่ผ่านมามีการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาในทาง
ที่ดีขึ้นจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารครูผู้สอนและผู้ปกครองนักเรียน พบว่า ผลที่มีต่อพฤติกรรมของ
นักเรียนพบว่านักเรียนมีความขยันหมั่นเพียรใฝ่เรียนรู้สามารถการพ่ึงตนเองตรงต่อเวลามีความ
รับผิดชอบรู้จักประหยัดอดออมซื่อสัตย์สุจริตมีวินัย ประพฤติปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ
ข้อบังคับของโรงเรียนและครอบครัวด าเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ ปรับตัวเพ่ืออยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุขตั้งใจและรับผิดชอบในหน้าที่การงาน มีความพยายาม อดทนในการท างาน
เพ่ือให้ส าเร็จตามเป้าหมายภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทยและมีความ
กตัญญูกตเวที เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสมนักเรียนช่วยเหลือ
ผู้อื่นด้วยด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทนมีสัมมาคารวะรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์การรู้ จักให้อภัย
รู้จักแบ่งปันความรู้ ความดีความชอบและเสียสละเพ่ือส่วนร่วมได้เป็นอย่างดี 
   จริยา ไชยโกษี (2554) ท าการศึกษา ศึกษากระบวนการการแก้ปัญหาชีวิตคู่โดยใช้
หลักไตรสิกขา กรณีศึกษา: ผู้มาปฏิบัติธรรม ณ เสถียรธรรมสถาน มีวัตถุประสงค์ 3 ข้อ คือ 1) เพ่ือ
ศึกษาสภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหาการใช้ชีวิตคู่ในสังคมไทย 2) เพ่ือศึกษากระบวนการ
แก้ปัญหาการใช้ชีวิตคู่โดยใช้หลักไตรสิกขา เฉพาะผู้มาปฏิบัติธรรม ณ เสถียรธรรมสถาน 3) เพ่ือ
ศึกษาผลการแก้ปัญหาตามกระบวนการแก้ปัญหาการใช้ชีวิตคู่โดยใช้หลักไตรสิกขา การวิจัยครั้งนี้เป็น
การวิจัยเอกสารและการวิจัยภาคสนาม   จากการศึกษาเอกสารและการให้จิตปรึกษาเชิงพุทธกับกลุ่ม
ตัวอย่างผู้ปฎิบัติธรรมที่เข้าร่วมโครงการศิลปะการพัฒนาชีวิตด้วยอานาปานสติภาวนา ที่มีปัญหาชีวิต
คู่ จ านวน 10 คนที่มีคุณสมบัติเป็นเพศหญิง อาชีพนักธุรกิจ แม่บ้าน พนักงานบริษัทและเจ้ าของ
กิจการ ที่สมัครใจให้ข้อมูลและสมัครใจร่วมกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบ พบว่าสภาพปัญหาและ
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สาเหตุการใช้ชีวิตคู่  คือ 1) ปัญหาการเงินสาเหตุจากเงินไม่พอใช้ การเป็นหนี้  2) ปัญหาการงาน 
สาเหตุจากตกงาน ความไม่ก้าวหน้าของหน้าที่การงานมีเรื่องขัดแย้งกับคนที่ท างาน มีความขัดแย้งกัน
เมื่อท างานด้วยกัน  3) ปัญหาความรักและความเข้าใจ สาเหตุจากความไม่ซื่อสัตย์ ความไม่ศรัทธา 
ความไม่จริงใจ ความไม่ไว้วางใจ 4) ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม สาเหตุจากความแตกต่างของ
ครอบครัวแต่ละฝ่าย อิทธิพลของเพ่ือน ความไม่ลงรอยของญาติพ่ีน้องทั้งสองฝ่าย  5) ปัญหา
บุคลิกภาพส่วนตัว สาเหตุจากความเป็นธรรมชาติของมนุษย์ ความชอบไม่ชอบและนิสัยส่วนตัวของ
แต่ละบุคคล กระบวนการแก้ปัญหาการใช้ชีวิตคู่ เฉพาะผู้มาปฏิบัติธรรม ณ เสถียรธรรมสถาน ใช้
กระบวนการให้จิตปรึกษาเชิงพุทธ โดยอาศัยหลักไตรสิกขาโดยผู้ ให้การปรึกษาได้ เข้าไปท า
ความคุ้นเคยกับผู้ปฏิบัติธรรมในโครงการศิลปะการพัฒนาชีวิตด้วยอานาปานสติภาวนา ซึ่งเป็น
โครงการการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติธรรมให้ใช้อานาปานสติในการฝึกสมาธิในทุกอิริยาบทและการบรรยาย
ธรรมโดยใช้สื่อวีดีทัศน์ท าให้ผู้ปฏิบัติธรรมเข้าใจสาเหตุและแนวทางในการแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้น    
กระบวนการการให้จิตปรึกษาเชิงพุทธมีขั้นตอน ดังนี้ คือ 
   1) การเป็นกัลยาณมิตรและการก าหนดปัญหา ใช้หลักไตรสิกขาคือ อินทรียสังวร
ศีลในการส ารวมอินทรีย์ทั้งหมดเพ่ือสร้างความไว้วางใจ ใช้ปาติโมกขสังวรศีล (ศีล5) ใช้ปิยวาจา รู้จัก
พูด และใช้สุตตมยปัญญา ในการฟังเพ่ือจับประเด็นของปัญหาได้ถูกต้อง 
   2) การสืบสาวสาเหตุปัญหา ใช้จินตมยปัญญา ให้ผู้รับการปรึกษาได้ใช้สติในการหา
สาเหตุของปัญหาได้ด้วยตนเอง 
   3) การรู้เป้าหมายปัญหา ใช้สุตตมยปัญญาเพ่ือผู้ให้การปรึกษาได้หาข้อสรุปและหา
แนวทางแก้ปัญหา 
   4) การจัดวางวิธีการแก้ปัญหาและปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย ใช้จินตมยปัญญาในการ
หาแนวทางการแก้ปัญหาด้วยตนเองจากแนวคิดของตนเองด้วยการพัฒนาปัญญาจากสุตตมยปัญญาที่
ได้รับ  
   5) การสรุปและติดตามผล ใช้สุตตมยปัญญา จากการศึกการปฏิบัติเพ่ือเลือกใช้
แนวทางการแก้ปัญหาได้ถูกต้อง ผลการให้การปรึกษาตามกระบวนการให้จิตปรึกษาเชิงพุทธ โดย
อาศัยหลักไตรสิกขา พบว่าผู้มีปัญหาเกี่ยวกับการเงิน ใช้ปัจจยสันนิสสิตศีลท าให้รู้จักประมาณการใช้
จ่ายให้พอเพียงกับรายรับ ผู้มี ปัญหาเกี่ยวกับการงาน ใช้สติในการควบคุมอารมณ์ท าให้ปัญญาอยู่
เหนืออารมณ์ ผู้มีปัญหาเกี่ยวกับความรักความเข้าใจ ใช้สติและปัญญาในการสร้างเสริมความรักความ
เข้าใจท าให้เกิดความรักความเข้าใจกันมากขึ้น ผู้มีปัญหาเกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อม ใช้สติ           
ใช้อุเบกขา ใช้สัมมาวายามะ สามารถปรับตัวอยู่กับสังคมและสิ่งแวดล้อมภายในครอบครัวได้อย่าง     
เป็นสุข และผู้มีปัญหาเกี่ยวกับบุคลิกภาพ ใช้สัมมาวายามะ ใช้ทางสายกลางตามหลักไตรสิกขา ท าให้
มีความอดทน มีความพากเพียรที่จะปรับตัวเข้าหากัน สรุปได้ว่าผลจากกระบวนการแก้ปัญหาชีวิตคู่
โดยใช้หลักไตรสิกขา กรณีศึกษา: ผู้มาปฏิบัติธรรม ณ เสถียรธรรมสถาน เป็นกระบวนการที่ท าให้
ความขัดแย้งในการด าเนินชีวิตคู่ลดลง 
   ฐานสุขวรรณา  วงษ์สุภาพงษ์ (2556) ท าการศึกษาเรื่อง การน าหลักไตรสิกขาไปใช้
ในชีวิตประจ าวันของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนเทศบาล 1 จังหวัดนครนายก โดยมี
วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาหาความสัมพันธ์และเปรียบเทียบการน าหลักไตรสิกขา ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน
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ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนเทศบาล 1 จังหวัดนครนายก โดยศึกษาว่านักเรียนน า
หลักไตรสิกขา (ศีล สมาธิและปัญญา) ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การบริโภคอาหาร การศึกษา การ
ออกก าลังกาย การพักผ่อนและมีจิตอาสา เมื่อจ าแนกตามเพศ ระดับชั้น อาชีพผู้ปกครอง การอบรม
สั่งสอนของผู้ปกครอง ว่าแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
4-6 ประจ าปีการศึกษา 2555 จ านวน 358 คน เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบสอบถามมีมาตราส่วนแปรค่า           
5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบ
ความสัมพันธ์ของ ไค-สแควร์ (chi-square) ทดสอบที (t-test) วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทาง
เดียว (One-way ANOVA) และทดสอบค่าเฉลี่ยรายคู่ของเซฟเฟ่ (Scheffe’s Method) ผลการศึกษา
พบว่าในการน าหลักไตรสิกขาไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ดังนี้ 
(1.1) ด้านการบริโภคอาหารและด้านการออกก าลังกาย ได้น าหลักไตรสิกขาไปใช้ในชีวิตประจ าวัน
เรียงล าดับด้วยปัญญา สมาธิ และศีล (1.2) ด้านการศึกษาและด้านการพักผ่อน เรียงล าดับด้วย ศีล 
สมาธิ และปัญญา (1.3) ด้านจิตอาสาเรียงล าดับด้วย ปัญญา ศีล และสมาธิ 2. การน าหลักไตรสิกขา
ไปใช้ในชีวิตประจ าวันของนักเรียน ไม่มีความสัมพันธ์กับอาชีพของผู้ปกครองและฐานะเศรษฐกิจของ
ครอบครัว 3. การน าหลักไตรสิกขาไปใช้ในชีวิตประจ าวันของนักเรียน ไม่แตกต่างกัน เมื่อจ าแนกตาม
เพศ ระดับชั้น และการอบรมสั่งสอนของผู้ปกครอง 
   พระมหาศุภกิจ  สุภกิจฺโจ (ภักดีแสน) (2556) ท าการศึกษาเรื่องการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ตามหลักไตรสิกขา: กรณีศึกษาศูนย์การเรียนชุมชน อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น          
มีวัตถุประสงค์ คือ (1) เพ่ือศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักไตรสิกขาของศูนย์การเรียน
ชุมชน อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น (2) เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ตามหลักไตรสิกขา ของศูนย์การเรียนชุมชน อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล และ (3) เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรคและน าเสนอแนวทางของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตาม
หลักไตรสิกขาของศูนย์การเรียนชุมชน อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียน ครู อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ของศูนย์การเรียนชุมชน จ านวน 333 คน จาก
จ านวนประชากรทั้งหมด 1,957 คน ซึ่งใช้การสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster sampling) เครื่องมือที่
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชากรต่อการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ตามหลักไตรสิกขา ของศูนย์การเรียนชุมชน อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น มีความ
เชื่อมั่น 0.939 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล คือ โดยการหา ค่าความถี่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(standard deviation) และการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชากรต่อการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ตามหลักไตรสิกขาของศูนย์การเรียนชุมชน อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น วิเคราะห์โดย          
การทดสอบที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance) 
และในกรณีที่พบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3 กลุ่มขึ้นไป ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญที่น้อยที่สุด 
(Least Significant Difference: LSD) ผลการวิจัยพบว่า  
   1) ความคิดเห็นของประชากรต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักไตรสิกขา
ของศูนย์การเรียนชุมชน อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยรวมอยู่ในระดับมาก (= 3.88) เมื่อจ าแนก
เป็นรายด้าน พบว่า นักเรียน ครู อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาทรัพยากร
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มนุษย์ตามหลักไตรสิกขา ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (= 3.94) ในด้านศีล (การฝึกฝนพัฒนาด้านพฤติกรรม) 
ส่วนที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด (= 3.82) ด้านปัญญา (การพัฒนาปัญญา), ตามล าดับ  
   2) การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียน ครู อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ต่อการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักไตรสิกขา จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้             
และสถานภาพ พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลไม่มีผลท าให้ประชากรมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ตามหลักไตรสิกขา ไม่แตกต่างกัน จึงไม่ยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้  
   3) ปัญหาและอุปสรรค ที่เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักไตรสิกขา
ของศูนย์การเรียนชุมชน อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น ได้แก่ 1) คนส่วนใหญ่มักจะมีเวลาในการท างาน
มาก ไม่ค่อยมีเวลามาปฏิบัติธรรม 2) เป็นคนค่อนข้างใจร้อน ควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยมีสมาธิ 
เป็นคนสมาธิสั้น 3) ทางศูนย์การเรียนชุมชนขาดบุคลากรในการพัฒนาเยาวชน ในด้านจัดกิจกรรม
ด้านปัญญา  
   4) ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักไตรสิกขา จึงต้อง
เพ่ิมรูปแบบการพัฒนาให้ชัดเจน เพ่ือให้มีล าดับขั้นตอนการพัฒนาที่สมบูรณ์แบบตามหลักการพัฒนา
ยุคใหม่ เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ได้ตั้งเอาไว้ ตามหลักของ ศีล สมาธิ และปัญญา 
ก็คือการพัฒนาในด้านร่างกาย ในด้านจิตใจ และในด้านปัญญา ซึ่งประยุกต์ใช้กับการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ตามหลักไตรสิกขา ในศูนย์การเรียนชุมชน อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่นให้ดียิ่งข้ึน 
   พระมหาวิเชียร  ปญฺญาวชิโร (จันโท) (2556) ท าการศึกษาเรื่อง การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ตามหลักไตรสิกขา: กรณีศึกษาโรงเรียนวิถีพุทธ ในเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพ่ือศึกษาความรู้และความเข้าใจในหลักไตรสิกขาของครูและนักเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธในเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 2) เพ่ือศึกษาการปฏิบัติตามหลักพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ตามหลักไตรสิกขาของครูและนักเรียนโรงเรียนวิถีพุทธในเขตบางขุนเทียน 
กรุงเทพมหานคร และ 3) เพ่ือศึกษาแนวทางการส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลัก
ไตรสิกขาของครูและนักเรียนโรงเรียนวิถีพุทธในเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร โดยท าการศึกษา
แบบเชิงพรรณนา (Descriptive Research) กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัย เป็นครู และนักเรียน 
จ านวน 101 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ตามหลักไตรสิกขา ซึ่งได้ท าการสอบถามเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในหลักไตรสิกขา การปฏิบัติตาม
หลักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และแนวทางการพัฒนา เป็นแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ
รายการและมาตราส่วนประเมินค่า 4 ระดับ ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง โดยมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 
0.95 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ความรู้และความเข้าใจในหลักไตรสิกขา
ของครูผู้สอนและนักเรียนนั้น โดยรวมอยู่ในระดับมาก แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้วกลับพบว่า 
ด้านความรู้และความเข้าใจในหลักไตรสิกขาของนักเรียนอยู่ในระดับปานกลาง การปฏิบัติตามหลัก
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักไตรสิกขาของครูผู้สอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนการปฏิบัติตาม
หลักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักไตรสิกขาของนักเรียนนั้น โดยภาพรวมแล้วกลับพบว่า อยู่ใน
ระดับปานกลาง แนวทางการส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักไตรสิกขาของโรงเรียนวิถี
พุทธ ในเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร แยกไว้ 3 ด้านด้วยกัน คือ 1) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
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ในด้านศีล ควรมีการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรให้มีความเข้าใจในสภาวะของตน และ ทางโรงเรียนควร
มีการนิมนต์พระภิกษุมาสอนศีลธรรมในโรงเรียน รวมถึงควรมีการน าบุคลากรไปร่วมกิจกรรมทาง
ศาสนาในบางโอกาส นอกจากนั้นควรมีกิจกรรมที่สร้างสรรค์ความสามัคคีในหมู่คณะ และท้ายสุดควร
มีการก าหนดระเบียบการปฏิบัติต่างๆ ให้ชัดเจน 2) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในด้านสมาธิ ควรมี
การแนะน าในเรื่องการท าสมาธิ และทางโรงเรียน ควรจัดให้มีกิจกรรม การท าสมาธิเป็นประจ า และ
ยังระบุว่าทางโรงเรียนควรจัดให้มีการอบรมด้านการท าสมาธิ และ 3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน
ด้านปัญญา ควรมีการปฏิบัติธรรม และสนทนาธรรมอยู่เป็นประจ า และทางโรงเรียนควรจัดให้มี
กัลยาณมิตรคอยแนะน า ทางด้านหลักธรรมและควรมีการอบรมบุคลากรให้มีความเข้าใจในหลัก
ศีลธรรมทางพระพุทธศาสนา ท้ายที่สุดได้ระบุไว้ว่าควรมีการนิมนต์พระภิกษุมาแสดงธรรมเทศนา 
   พระมหาประยงค์  โฆสการี (อาญาเมือง) (2556) ท าการศึกษาเรื่องการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ตามหลักไตรสิกขาของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักไตรสิกขาของเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 2) เพื่อเปรียบเทียบ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักไตรสิกขาของเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา โดยจ าแนกตาม
สถานภาพส่วนบุคคล 3) เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะและแนวทางในการปรับประยุกต์ใช้
ในการน าหลักไตรสิกขามาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ระเบียบ
วิจัยใช้การวิจัยเชิงปริมาณซึ่งผู้วิจัยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 222 ได้มาโดยการสุ่ม
อย่างง่าย (Simple Random Sampling) ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามที่จัดท าขึ้น เป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ลักษณะของแบบสอบถามเป็นทั้งปลายปิดและปลายเปิด สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ 
ค่าความถี่  (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) การทดสอบค่าที (t-test) และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way 
Analysis of Variance) และในกรณีที่พบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย จึงท าการเปรียบเทียบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญท่ีน้อยที่สุด (Scheffe’) ผลการวิจัยพบว่า  
   1) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักไตรสิกขาของเจ้าหน้าที่เทศบาลเมือง
ฉะเชิงเทรา ด้านศีล อยู่ในระดับมาก (= 3.89) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ตามหลักไตรสิกขาของเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา อยู่ในระดับมากทุกข้อ  
   2) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักไตรสิกขาของเจ้าหน้าที่เทศบาลเมือง
ฉะเชิงเทรา ด้านสมาธิ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (=3.69) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ตามหลักไตรสิกขาของเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา อยู่ในระดับมาก และระดับ
ปานกลาง  
   3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักไตรสิกขาของเจ้าหน้าที่เทศบาลเมือง
ฉะเชิงเทรา ด้านปัญญา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (= 3.69) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ตามหลักไตรสิกขาของเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา อยู่ในระดับมากทุกข้อ การ
เปรียบเทียบระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักไตรสิกขาของเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมือง
ฉะเชิงเทรา จ าแนกตามเพศโดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 จึงปฏิเสธสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ยกเว้นด้านสมาธิ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
การเปรียบเทียบระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักไตรสิกขาของเจ้าหน้าที่เทศบาลเมือง
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ฉะเชิงเทรา จ าแนกตามอายุ พบว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักไตรสิกขาของเจ้าหน้าที่
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา โดยภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05  จึงสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ การเปรียบเทียบระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลัก
ไตรสิกขาของเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ตามหลักไตรสิกขาของเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา โดยภาพรวมและรายด้าน 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ การเปรียบเทียบ
ระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักไตรสิกขาของเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จ าแนก
ตามสถานภาพสมรส พบว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักไตรสิกขาของเจ้าหน้าที่เทศบาลเมือง
ฉะเชิงเทรา  โดยภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงสอดคล้องกับ
สมมุติฐานที่ตั้งไว้ ยกเว้นด้านสมาธิ และด้านปัญญา แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 การเปรียบเทียบระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักไตรสิกขาของเจ้าหน้าที่เทศบาลเมือง
ฉะเชิงเทรา จ าแนกตามต าแหน่งงาน พบว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักไตรสิกขาของ
เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา  โดยภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 จึงสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ การเปรียบเทียบระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตาม
หลักไตรสิกขาของเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน พบว่า การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ตามหลักไตรสิกขาของเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา โดยภาพรวมและรายด้าน 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  จึงสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้ งไว้ การ
เปรียบเทียบระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักไตรสิกขาของเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมือง
ฉะเชิงเทรา จ าแนกตามประสบการณ์ท างาน พบว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักไตรสิ กขา
ของเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา โดยภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 จึงปฏิเสธสมมุติฐานที่ตั้งไว้ 
   พระบรรจง  จิตฺตกโร (ไชยเสนา) (2556) ท าการศึกษาเรื่องการประยุกต์หลัก
ไตรสิกขาเพ่ือใช้ในการด าเนินชีวิตของกลุ่มยุวพุทธบ้ านผ า อ าเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด           
โดยวัตถุประสงค์ ดังนี้  1) เพ่ือศึกษาประวัติยุวพุทธบ้านผ ากับหลักไตรสิกขาในพระพุทธศาสนา          
เถรวาท 2) เพ่ือศึกษาการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขา ในการจัดกิจกรรมของกลุ่มยุวพุทธบ้านผ า 3) เพ่ือ
ศึกษาผลของการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการด าเนินชีวิตของกลุ่มยุวพุทธบ้านผ า ผลจาก
การศึกษาปรากฏว่า กลุ่มยุวพุทธบ้านผ า ต าบลเมืองสรวง อ าเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัด
ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2503 ถึงปัจจุบันโดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้เยาวชนเห็นความส าคัญในพระพุทธศาสนา 
เป็นการปลูกฝังศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดีให้กับเยาวชนในการบ าเพ็ญกุศลสาธารณะประโยชน์ท าให้
เยาวชนรู้จักพิธีกรรมต่างๆ ในทางพระพุทธศาสนา ตลอดถึงการด าเนินชีวิตเพ่ือให้สอดคล้องกับ
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยการน าหลักไตรสิกขา มาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมต่างๆ โดยการจัด
กิจกรรมของกลุ่มยุวพุทธบ้านผ า ได้แบ่งออกเป็นประเด็นใหญ่ๆ คือ กิจกรรมเกี่ยวกับประเพณี 
กิจกรรมเกี่ยวกับชุมชน และกิจกรรมเก่ียวกับศาสนา เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นนั้นเพ่ือชักน าให้เยาวชนเข้า
วัดหรือเข้าร่วมกับชุมชน เพ่ือเป็นการเสริมความรู้ อีกทั้งยังมีโอกาสได้บ าเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน 
เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถยึดถือและปฏิบัติตามหลักการซึ่งเป็นกฎระเบียบของหมู่บ้านได้
อย่างถูกต้อง มีส่วนร่วมกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน ผลจากการน าหลักไตรสิกขามาประยุกต์ใช้ในการท า
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กิจกรรมของกลุ่มยุวพุทธบ้านผ า ปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความประพฤติที่ดี มีกริยามารยาท
เรียบร้อยมีความอ่อนน้อมถ่อมตน เชื่อฟังครูอาจารย์ เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ และผู้ใหญ่ใน
ครอบครัว ปฏิบัติตนกับพระสงฆ์หรือผู้สูงวัยได้ถูกต้อง พูดจาด้วยความเคารพไม่ก้าวร้าว รู้จักกาล 
รู้จักเวลาที่เหมาะสม เป็นคนมีเหตุผล มีความตั้งใจในการท างาน มีจิตสาธารณะ ไม่เห็นแก่ตัวหรือเอา
เปรียบผู้อ่ืน ช่วยเหลืองานบ้านตลอดถึงงานในชุมชน ท างานตามที่ได้รับมอบหมาย เข้าใจในหลัก    
ศาสนพิธีและให้ความส าคัญในการช่วยกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน ส่วนผู้ไม่เข้าร่วมกิจกรรม ไม่ได้รับ
ความรู้เพ่ือน ามาพัฒนาตนเอง ไม่มีความสามารถไม่กล้าแสดงออกในชุมชน ไม่ส่งเสริมตนเองทั้งด้าน
ร่างกายสติปัญญา ไม่สามารถที่จะพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น ไม่คิดและไม่ท าในสิ่งที่สร้างสรรค์ มักจะท า
อะไรตามใจตนเอง ไม่รู้และไม่เข้าใจในศาสนพิธี ไม่มีความสนใจในการเรียนรู้ต่างๆ อีกท้ังยังเป็นภาระ
ของครอบครัว และชุมชนอีกด้วย 
   สุปรียา ธีรสิรานนท์ (2556) ท าการศึกษาเรื่อง การศึกษาวิเคราะห์พัฒนาการการ
เรียนรู้ในกรอบของไตรสิกขา กับ ทฤษฎีการเรียนรู้ของสกินเนอร์  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษา
วิเคราะห์การเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้ของ สกินเนอร์ ศึกษาวิเคราะห์การเรียนรู้ในกรอบของ
ไตรสิกขา และศึกษาวิเคราะห์ความเชื่อมโยงพัฒนาการการเรียนรู้ในกรอบของไตรสิกขา กับทฤษฎี
การเรียนรู้ของสกินเนอร์ ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร ต าราทางวิชาการทางพระพุทธศาสนา 
และจิตวิทยาตะวันตก ผลการศึกษาวิจัยพบว่า แนวคิดเรื่องการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้
ของ สกินเนอร์ พบว่า ตามแนวคิดของสกินเนอร์ การเรียนรู้จะอาศัยประสบการณ์เดิม ผู้สอนจะใช้
ประสบการณ์ของตนเป็นข้อมูลเบื้องต้น ในการสร้างพฤติกรรมใหม่ๆ และใช้การเสริมแรงเพ่ือเพ่ิมหรือ
ลดพฤติกรรมที่พึงประสงค์หรือไม่พึงประสงค์ ดังนั้น การพัฒนาการการเรียนรู้ในกรอบทฤษฎีการ
เรียนรู้ของสกินเนอร์ จะเป็นการพัฒนาพฤติกรรม จิตใจ และปัญญา จึงมีท้ังความเหมือนและแตกต่าง
จากพัฒนาการการเรียนรู้ในกรอบของไตรสิกขา ซึ่งจะพัฒนาทั้งด้านพฤติกรรม จิตใจ และปัญญาที่
เกี่ยวเนื่องกันอย่างเป็นระบบ ความเชื่อมโยงของทั้ง 2 แนวคิด คือ การเรียนรู้เกิดจากการปฏิสัมพันธ์
เชื่อมต่อและมีอิทธิพลถึงกันอย่างเป็นระบบระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม โดยที่มนุษย์รับรู้โลก
ภายนอกผ่านประสาทสัมผัส การรับรู้แต่ละอย่างจะมีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้อง มีปัจจัยภายนอกทั้ง            
ปรโตโฆสะและตัวแบบเป็นเริ่มต้นของการเรียนรู้ มีปัจจัยภายในทั้งโยนิโสมนสิการ และปัจจัยการรู้-
การคิด เป็นแหล่งประมวลผล เรียนรู้จากปัจจัยภายนอกเข้าสู่ปัจจัยภายใน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้
ตามหลักไตรสิกขา และประสบการณ์ ท าให้มีการพัฒนาฝึกฝนอบรบตนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้ง
พฤติกรรม จิตใจ และปัญญา สามารถน าผลการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองและบุคคลใน
สังคมให้มีศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม 
   ทวีศักดิ์  ทองทิพย์ (2556) ท าการศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์การศึกษาตามหลัก
ไตรสิกขา โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาการศึกษาตามหลักไตรสิกขาและวิเคราะห์การศึกษาตามหลัก
ไตรสิกขา วิธีด าเนินการวิจัย เก็บข้อมูลจากพระไตรปิฎก ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ข้อมูลแบบพรรณนา ผลการวิจัยมีข้อค้นพบ ดังนี้  
   1) การศึกษาตามหลักไตรสิกขา พบว่า พระพุทธเจ้าตรัสหลักไตรสิกขาไว้ในวัชชี
ปุตตสูตร ทุติยสิกขัตตยสูตร และตติยสิกขาสูตร ไตรสิกขา มีความหมายว่า การฝึกอบรมด้านความ
ประพฤติ จิต และปัญญา ไตรสิกขาสามารถจัดประเภทได้ ตามหลักไตรสิกขา ตามมรรคมีองค์แปด 
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และตามธรรมขันธ์สาม ความส าคัญของหลักไตรสิกขา คือ เป็นที่หลอมรวมสิกขาบทในพระปาฏิโมกข์ 
เป็นสิกขาบทเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ มีอิทธิพลต่อคัมภีร์ส าคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นที่หลอมรวม
หลักปฏิบัติธรรมทั้งหมดในพระพุทธศาสนา สาระส าคัญของหลักไตรสิกขามี 3 อย่าง คือ ศีล สมาธิ 
ปัญญา การศึกษาตามหลักไตรสิกขามีส่วนประกอบที่ส าคัญ 4 ประการ คือ การจัดหาหรือสร้างปัจจัย
แห่งสัมมาทิฏฐิ การสร้างสัมมาทิฏฐิ การศึกษาตามหลักไตรสิกขา และการวัดและประเมินผล
การศึกษาตามหลักไตรสิกขา  
   2) วิเคราะห์การศึกษาตามหลักไตรสิกขา พบว่า หลักไตรสิกขามีที่มาอยู่ในวัชชี
ปุตตสูตร ทุติยสิกขัตตยสูตร และตติยสิกขาสูตร ก าเนิดการศึกษาสมัยพุทธกาลเริ่มจากกลุ่มปัญจ
วัคคีย์ ผู้ศึกษาสมัยพุทธกาลแบ่งได้ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มบรรพชิตและกลุ่มคฤหัสถ์ ทั้งสองกลุ่มนี้ได้มีการ
ก าหนดคุณสมบัติไว้แตกต่างกันด้วย ขอบเขตของการศึกษาในพระพุทธศาสนารวมอยู่ในหลัก
ไตรสิกขา การเรียนการสอนในสมัยพุทธกาลมีลักษณะเป็นแบบมุขปาฐะ การศึกษาตามหลักไตรสิกขา
มีข้ันตอนด าเนินการที่ส าคัญอยู่ 4 ประการ คือ จัดหาหรือสร้างปัจจัยแห่งสัมมาทิฏฐิ สร้างสัมมาทิฎฐิ 
ฝึกตามหลักไตรสิกขา วัดและประเมินผลตามหลักไตรสิกขา 
   ทัศนีย์  ดีเลิศ (2551) ท าการศึกษา การเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์และความ
ฉลาดทางอารมณ์ในกิจกรรมศิลปะ ของเด็กปฐมวัยระหว่างการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการ
ท างานของสมองโดยใช้รูปแบบไตรสิกขากับการจัดการเรียนรู้รูปแบบกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพ่ือ
การเรียนรู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์และความฉลาดทางอารมณ์ในกิจกรรม
ศิลปะของเด็กปฐมวัยระหว่างการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการท างานของสมอง โดยใช้รูปแบบ
ไตรสิกขากับการจัดการเรียนรู้รูปแบบกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพ่ือการเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็น
ผู้เรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนวัดนาค อ าเภอบางปะหัน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
พระนครศรีอยุธยาเขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 จ านวน 2 กลุ่มๆ ละ 15 คน ซึ่ งได้มาจาก
การสุ่มอย่างง่ายโดยวิธีการจับฉลาก กลุ่มแรกเป็นกลุ่มทดลอง ที่จัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ การ
ท างานของสมองโดยใช้รูปแบบไตรสิกขา และกลุ่มหลังเป็นกลุ่มทดลองที่จัดการเรียนรู้รูปแบบ
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพ่ือการเรียนรู้ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  แผนการจัดกิจกรรมศิลปะ 
แบบทดสอบคู่ขนานด้านความคิดสร้างสรรค์ แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ และแบบสังเกต
พฤติกรรมความเชื่อมั่นในตนเอง ใช้เวลาในการทดลอง 27 ชั่วโมง โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงทดลอง 
แผนแบบ Pretest-Posttest Comparison Group Design วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์ 
ความแปรปรวนร่วมหลายตัวแปร (MANCOVA) ซึ่งใช้ความเชื่อมั่นในตนเองก่อนการทดลอง เป็นตัว
แปรร่วม ผลการวิจัยพบว่า  
   1) ความคิดสร้างสรรค์ของกลุ่มที่จัดการการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการท างานของ
สมองโดยใช้รูปแบบไตรสิกขากับการจัดการเรียนรู้รูปแบบกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพ่ือการเรียนรู้    
ไม่แตกต่างกัน  
   2) ความฉลาดทางอารมณ์ของกลุ่มที่จัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการท างานของ
สมองโดยใช้รูปแบบไตรสิกขากับการจัดการเรียนรู้รูปแบบกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพ่ือการเรียนรู้  
ไม่แตกต่างกัน 
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   ปิยะวรรณ  กลิ่นจันทร์ (2552) ท าการศึกษา ผลของการพัฒนาความมีวินัยใน
ตนเองทางการเรียนด้วยรูปแบบบวร ตามหลักไตรสิกขา ที่มีต่อการพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนอันพึง
ประสงค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าโขลง 1 จังหวัดปทุมธานี  มี
วัตถุประสงค์ 1) เพ่ือสร้างวิธีการมีส่วนร่วมระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน (บวร) ในการให้ความช่วยเหลือ
ทางด้านพฤติกรรมของนักเรียน 2) เพ่ือสร้างโปรแกรมพัฒนาความมีวินัยในตนเองทางการเรียนด้วย
รูปแบบบวรตามหลักไตรสิกขา ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 3) เพ่ือเปรียบเทียบ
พฤติกรรมความมีวินัยในตนเองทางการเรียนก่อนและหลังการทดลองของนักเรียนกลุ่มทดลอง 4) เพื่อ
เปรียบเทียบคุณลักษณะผู้เรียนอันพึงประสงค์ก่อนและหลังการทดลองของนักเรียนกลุ่มทดลองการ
วิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 
2 ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าโขลง 1 จังหวัดปทุมธานี ที่มีพฤติกรรมขาดความมีวินัย
ในตนเองทางการเรียน จ านวน 20 คน ใช้วิธีสุ่มจัดกลุ่มอย่างง่ายแบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
โปรแกรมพัฒนาความมีวินัยในตนเองทางการเรียนด้วยรูปแบบบวรตามหลักไตรสิกขา ประกอบด้วย
กิจกรรม จ านวน 12 ครั้ง ครั้งละ 50 นาที เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือโปรแกรมพัฒนาความมีวินัยใน
ตนเองทางการเรียนด้วยรูปแบบบวรตามหลักไตรสิกขา แบบสอบถามพฤติกรรมความมีวินัยในตนเอง
ทางการเรียน แบบประเมินคุณลักษณะผู้เรียนอันพึงประสงค์ แบบแสดงความคิดเห็นของนักเรียนที่มี
ต่อโปรแกรมการพัฒนาความมีวินัยในตนเองทางการเรียนด้วยรูปแบบบวรตามหลักไตรสิกขา 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ The Wilcoxon Matched Pairs Signed - Rank Test และ The Mann 
- Whitney U Test ผลการวิจัยพบว่า  
   1) ภายหลังการทดลอง นักเรียนกลุ่มทดลอง มีคะแนนพฤติกรรมความมีวินัยใน
ตนเองทางการเรียน และคะแนนจากแบบประเมินคุณลักษณะผู้เรียนอันพึงประสงค์แตกต่างจากก่อน
เข้าร่วมโปรแกรมเสริมสร้างพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองทางการเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05  
   2) ภายหลังการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนพฤติกรรมความมีวินัยใน
ตนเองทางการเรียน และคะแนนจากแบบประเมินคุณลักษณะผู้เรียนอันพึงประสงค์ แตกต่างจาก
นักเรียนกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
   3) คะแนนพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองทางการเรียน และคะแนนจากแบบ
ประเมินคุณลักษณะผู้เรียนอันพึงประสงค์ทั้งก่อนและหลังการทดลองของนักเรียนกลุ่มควบคุม           
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
   4) นักเรียนกลุ่มทดลองมีความพึงพอใจกับการเข้าร่วมโปรแกรมพัฒนาความมีวินัย
ในตนเอง 
   กฤตชัย ชุมแสง (2556) ท าการศึกษาการพัฒนาปรีชาเชิงอารมณ์ตามแนวพุทธ
ศาสนาในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยใช้การสอนแบบไตรสิกขา 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือพัฒนาปรีชาเชิงอารมณ์ตามแนวพุทธ
ศาสนาในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม โดยใช้การสอนแบบไตรสิกขา โดยก าหนดเกณฑ์การผ่านของนักเรียนที่
ระดับมาก และมีจ านวนนักเรียนผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของนักเรียนทั้งหมด 2) เพ่ือพัฒนา
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคมโดยใช้การสอนแบบไตรสิกขาซึ่งก าหนดเกณฑ์การผ่าน 
ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม และจ านวนนักเรียนผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของนักเรียน
ทั้งหมด  กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้องเรียน 5/1 โรงเรียน 
บัวใหญ่พิทยาคม จ านวน 39 คน ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนบัวใหญ่
พิทยาคม จังหวัดขอนแก่น  การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัย แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 1) เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติ ได้แก่ แผนการจัดกา ร
เรียนรู้รายวิชาพระพุทธศาสนา (ส32102) จ านวน 9 แผน ใช้เวลา 9 ชั่วโมง 2) เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลและสะท้อนผลการปฏิบัติ  ได้แก่  แบบสังเกตพฤติกรรมการสอนของครู 
แบบทดสอบท้ายวงจร แบบประเมินปรีชาเชิงอารมณ์ตามแนวพุทธศาสนา และแบบสัมภาษณ์ปรีชา
เชิงอารมณ์ตามแนวพุทธศาสนา 3) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและแบบวัดปรีชาเชิงอารมณ์ตามแนวพุทธศาสนา ผลการวิจัย พบว่า 
   1) นักเรียนมีปรีชาเชิงอารมณ์ตามแนวพุทธศาสนา ที่ค่าเฉลี่ย 3.88 อยู่ในระดับมาก 
และมีจ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ดังกล่าวจ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 82.05 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ 
   2) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร้อยละ 88.43 ของคะแนนเต็ม และจ านวน
นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ดังกล่าวจ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 76.42 ซึ่งผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 
   ภูรดา ไทยสงวนวรกุล (2556) ท าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การ
ปฏิบัติตนตามหลักไตรสิกขา คุณภาพชีวิตในการท างานกับภาวะหมดไฟ กรณีศึกษาเจ้าหน้าที่พล
ศึกษาในเขตภาคกลาง มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) เพ่ือศึกษาระดับการรับรู้การปฏิบั ติตนตามหลัก
ไตรสิกขา คุณภาพชีวิตในการท างาน และภาวะหมดไฟในการท างานของเจ้าหน้าที่พลศึกษาในเขต
ภาคกลาง (2) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การปฏิบัติตนตามหลักไตรสิกขา คุณภาพชีวิต
ในการท างานกับภาวะหมดไฟในการท างานของเจ้าหน้าที่พลศึกษาในเขตภาคกลาง และ (3) เพ่ือ
ศึกษาอ านาจพยากรณ์ภาวะหมดไฟในการท างานจากการรับรู้การปฏิบัติตนตามหลักไตรสิกขาและ
คุณภาพชีวิตในการท างานของเจ้าหน้าที่พลศึกษาในเขตภาคกลาง กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เจ้าหน้าที่พล
ศึกษา จ านวน 150 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามการปฏิบัติตนตามหลัก
ไตรสิกขา แบบสอบถามคุณภาพชีวิต ในการท างาน แบบสอบถามภาวะหมดไฟในการท างาน สถิติที่
ใช้ในการวิจยัครั้งนี้ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์
สันและสร้างสมการท านายโดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณผลการวิจัยพบว่า  
   1) การรับรู้การปฏิบัติตนตามหลักไตรสิกขา คุณภาพชีวิตในการท างานมีความสัมพันธ์
ทางลบกับภาวะหมดไฟในการท างานของเจ้าหน้าที่พลศึกษาอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.01  
   2) คุณภาพชีวิต ในการท างานเป็นตัวแปรที่สามารถท านายภาวะหมดไฟในการ
ท างานของเจ้าหน้าที่พลศึกษาได้ร้อยละ 20.8 
   ทวีศักดิ์  ทองทิพย์  (2555) ท าการศึกษาการบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลัก
ไตรสิกขาของโรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาความเป็นมาและศึกษาการบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลักไตรสิกขาของโรงเรียนวัดพระพุทธ
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บาทเขากระโดง อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากคัมภีร์พระไตรปิฎก ฉบับ
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูลแบบบรรยาย          
ผลของการวิจัยมีข้อค้นพบ ดังนี้  
   1) ความเป็นมาของโรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง พบว่า เป็นโรงเรียนการ
กุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นตามภารกิจของวัดในพระพุทธศาสนาด้านการศึกษา
สงเคราะห์ ตั้งอยู่ที่วัดพระพุทธบาทเขากระโดง เลขที่ 1 หมู่ที่ 13 บ้านน้ าซับ ต าบลเสม็ด อ าเภอเมือง 
จังหวัดบุรีรัมย์  จ านวนเนื้อที่ประมาณ 51 ไร่ สังกัดส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งตาม
ใบอนุญาต เลขท่ี บร 1001 / 2552 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ด้านความจ าเป็นในการจัดตั้ง 
เพ่ือสนองตอบค าปรารภของคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ เพ่ือสนองตอบภารกิจของวัดในพระพุทธศาสนา
ด้านการศึกษาสงเคราะห์ สนองตอบนโยบายรัฐและคณะสงฆ์ด้านการด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ 
ผลิตผู้จบมัธยมศึกษาส่งต่อให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ให้เป็นสถานที่ฝึกสอนของ
นิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และเพ่ือให้เป็นสถานที่ศึกษาดูงานโรงเรียนวิธีพุทธ
ของหน่วยงานทั่วไป ด้านแนวทางในการด าเนินการของโรงเรียนได้ก าหนดไว้ในตราสารของโรงเรียน 
ซึ่งเป็นไปตามที่ได้ก าหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ หลักสูตร 
เป้าหมาย นโยบาย และกลยุทธ์หลักของโรงเรียนด้านพัฒนาการของโรงเรียน ได้มีพัฒนาการทั้ง
ทางด้านบุคลากร ด้านระบบบริหาร ด้ านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม ด้านสื่อและแหล่งการเรียนรู้ ด้านอุปกรณ์การศึกษา และด้านสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน
และสวัสดิการ ปัจจุบันโรงเรียนสามารถสร้างชื่อเสียงและได้รับความไว้วางใจจากชุมชนเห็นได้จากแต่
ละปีการศึกษา ผู้ปกครองได้ส่งลูกหลานเข้ามาเรียนกับทางโรงเรียนเพิ่มมากขึ้น  
   2) การบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลักไตรสิกขา พบว่า โรงเรียนวัดพระพุทธบาท
เขากระโดง อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ด าเนินการโดยน าเอาหลักไตรสิกขามาใช้เป็นกรอบในการ
พัฒนาสถานศึกษา เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์สรุปได้ 3 ประเด็นหลักดังนี้ 1) ด้านปัจจัยแห่ง
สัมมาทิฏฐิ คือ หลักการน ารูปแบบไตรสิกขาไปใช้ในการบริหารสถานศึกษาจะต้องสร้างปัจจัยแห่ง
สัมมาทิฏฐิ 2 ประการให้เกิดขึ้นมาก่อน ได้แก่ (1) ปรโตโฆสะ คือ องค์ประกอบฝ่ายภายนอก เป็น
ปัจจัยทางสังคม เรียกง่ายๆ ว่าวิธีการแห่งศรัทธา ซึ่งได้แก่ ทรัพยากรทางการบริหารทุกๆ องค์ประกอบ 
ซึ่งต้องจัดด าเนินการให้มีขึ้นก่อนด าเนินการจัดการศึกษา (2) โยนิโสมนสิการ คือ องค์ประกอบฝ่าย
ภายใน เป็นปัจจัยภายในตัวบุคคล เรียกง่ายๆ ว่าวิธีการแห่งปัญญา ซึ่งได้แก่ การท าความเข้าใจใน
กระบวนการด าเนินงานในทุกขั้นตอนอย่างถูกต้องจนเกิดเป็นสัมมาทิฏฐิก่อนแล้วจึงเข้าสู่
กระบวนการพัฒนาตามหลักไตรสิกขาต่อไป ด้านปัจจัยแห่งสัมมาทิฏฐิที่โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขา
กระโดงได้ด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม คือ ด้านบุคลากร ด้านระบบบริหาร ด้านวิชาการ ด้าน
งบประมาณ ด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม ด้านสื่อและแหล่งการเรียนรู้ ด้านอุปกรณ์
การศึกษา และด้านสาธารณูปโภคพ้ืนฐานและสวัสดิการ  
   3) ด้านกระบวนการพัฒนาตามหลักไตรสิกขา คือ การน าเอาปัจจัยแห่งสัมมาทิฏฐิ 
อันเป็นทรัพยากรทางการบริหารมาใช้ในการด าเนินงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ ด้านกระบวนการพัฒนา
ตามหลักไตรสิกขา ที่โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดงได้มีการด าเนินการอยู่อย่างเป็นรูปธรรมมี
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ดังนี้ คือ ด้านการเรียนการสอนที่บูรณาการหลักไตรสิกขา ด้านบรรยากาศและปฏิสัมพันธ์ที่เป็น
กัลยาณมิตร และด้านกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียน  
   4) ด้านผลส าเร็จที่เกิดจากการใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารสถานศึกษา มีดังนี้ 
คือ (1) ด้านสถานศึกษา ได้มีความพร้อมในด้านทรัพยากรทางการบริหารทุกๆ องค์ประกอบ เช่น 
บุคลากร ระบบบริหาร วิชาการ งบประมาณ อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม สื่อและแหล่งการ
เรียนรู้ อุปกรณ์การศึกษา สาธารณูปโภคพ้ืนฐานและสวัสดิการอย่างพอเพียง และ (2) ด้านชุมชน
โรงเรียนได้รับความไว้วางใจจากชุมชน เห็นได้จากในแต่ละปีการศึกษาผู้ปกครองจะส่งนักเรียนเข้ามา
เรียนกับทางโรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดงเพิ่มมากขึ้น 
   พระธีระ จิตฺตโสภโณ (ขาวแจ้ง) (2555) ท าการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ต่อพุทธวิธีการสอนแบบไตรสิกขาในโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ 
1) ศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียน และ 2) เปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ต่อพุทธวิธีการสอนแบบไตรสิกขาในการเรียนวิชา
พระพุทธศาสนาจ าแนกตามเพศ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาพระพุทธศาสนา และการรับรู้
เกี่ยวกับคุณค่าและประโยชน์วิชาพระพุทธศาสนา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ครั้งนี้ จ านวน 175 คน เครื่องมือ
ที่ใช้เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิจัย พบว่า  
   1) ความพึงพอใจของนักเรียนต่อพุทธวิธีการสอนแบบไตรสิกขา ในโรงเรียนอนุบาล
จันทบุรี โดยรวม พบว่า ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ( X  = 4.42) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า นักเรียนมีระดับความพึงพอใจ ในระดับปานกลาง ( X  = 4.36 – 4.48) เรียงล าดับคะแนน
เฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ ขั้นปัญญา (ปัญญาสิกขา) ( X = 4.48) ขั้นสมาธิ (จิตตสิกขา) ( X  = 
4.45) และข้ันศีล(ศีลสิกขา) ( X  = 4.36)  
   2) เปรียบเทียบความพึงพอใจของ นักเรียนต่อพุทธวิธีการสอนแบบไตรสิกขาใน
การเรียนวิชาพระพุทธศาสนาจ าแนกตามปัจจัย ส่วนบุคคล พบว่า โดยภาพรวม นักเรียนที่มีปัจจัย
ด้าน เพศ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชา พระพุทธศาสนาต่างกัน นักเรียนมีความพึงพอใจต่อพุทธ
วิธีการสอนแบบไตรสิกขาในการเรียน วิชาพระพุทธศาสนาไม่แตกต่างกัน ในขณะที่ปัจจัยด้าน คุณค่า
ความส าคัญและประโยชน์ของวิชาพระพุทธศาสนาต่างกัน นักเรียนมีความพึงพอใจต่อพุทธวิธีการสอน
แบบไตรสิกขา ในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
   อรวรรณ เฉลยนาค (2553) ท าการศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และการคิดอย่างมีวิจารณญาณจากการจัดการเรียนรู้แบบไตรสิกขากับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
เรื่องงานประดิษฐ์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  มีจุดมุ่งหมายเพ่ือ 1) เพ่ือเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับ
การเรียนรู้แบบไตรสิกขากับการเรียนรู้แบบปกติ 2) เพ่ือเปรียบเทียบการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการเรียนรู้แบบไตรสิกขากับการเรียนรู้แบบปกติ 3)  เพ่ือ
เปรียบเทียบการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการเรียนรู้แบบ
ไตรสิกขา ก่อนเรียนและหลังเรียน สถิติที่ใช้คือ คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
ทดสอบค่าที กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพระ
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อินทร์ศึกษา (กล่อมประชาอุทิศ) อ าเภอวังน้อย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยาเขต 1 ปีการศึกษา 2553 จ านวน 70 คน แบ่งเป็น 2 ห้องเรียน คือ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 จ านวน 35 คน เป็นกลุ่มทดลองใช้การเรียนรู้แบบไตรสิกขา และนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2/3 จ านวน 35 คน เป็นกลุ่มควบคุมที่เรียนรู้แบบปกติ ซึ่งได้กลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการ
สุ่มอย่างง่าย (จับฉลากห้องเรียน) ใช้เวลาการทดลอง 3 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง รวม 6 ชั่วโมง 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบไตรสิกขาจ านวน 3 แผน และ
แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติจ านวน 3 แผน ซึ่งใช้เนื้อหาเดียวกัน คือ เรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
งานประดิษฐ์ เรื่องการประดิษฐ์ดอกกุหลาบจากถุงพลาสติกและเรื่องการประดิษฐ์ดอกยิปโซ  จาก
กระดาษโฆษณาสินค้า 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 3) แบบทดสอบวัดการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ ผลการวิจัย พบว่า  
   1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้จากการเรียนรู้แบบไตรสิกขามีคะแนนสูงกว่าการ
เรียนรู้แบบปกติมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.05  
   2) การคิดอย่างมีวิจารณญาณจากการเรียนรู้แบบไตรสิกขาสูงกว่าการเรียนรู้แบบ
ปกติมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05  
   3) การคิดอย่างมีวิจารณญาณจากการเรียนรู้แบบไตรสิกขาหลังเรียนสูงกว่า          
ก่อนเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
   ณัฏฐา อารียเมตตา (2552) ท าการศึกษาผลของการจัดกิจกรรมตามหลักไตรสิกขา
ประกอบนิทานชาดกที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านความสามัคคีในเด็กปฐมวัย  มีวัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษาผลของการจัดกิจกรรมไตรสิกขาประกอบนิทานชาดก ที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้าน
ความสามัคคีในเด็กปฐมวัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยนี้คือ เด็กปฐมวัยชายและหญิง จ านวน 25 คน 
ที่มีอายุระหว่าง 5-6 ปี ศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาลปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 โรงเรียน
อนุบาลคหกรรมศาสตร์เกษตร โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
แผนการจัดกิจกรรมตามหลักไตรสิกขาประกอบนิทานชาดก จ านวน 5 แผน แบบวัดความเข้าใจ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านความสามัคคีของเด็กปฐมวัย แบบบันทึกพฤติกรรมความสามัคคีของเด็ก
ปฐมวัย วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยการหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า t            
และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหาผลการวิจัย พบว่า  
   1) เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมตามหลักไตรสิกขาประกอบนิทานชาดกมี
คะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการวัดความเข้าใจคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านความสามัคคีหลังการทดลองสูง
กว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
   2) ผลจากการบันทึกพฤติกรรมความสามัคคีในเด็กปฐมวัย พบว่า เด็กปฐมวัยที่เข้า
ร่วมการจัดกิจกรรม มีพฤติกรรมที่แสดงถึงความสามัคคี ได้แก่ การรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน การ
แก้ปัญหาเพ่ือลดความขัดแย้ง การรู้บทบาทในฐานะผู้น าและผู้ตาม และการช่วยเหลือเกื้อกูลกันเพ่ิม
มากขึ้น 
   นัดดา ธรรมวงศ์ผล (2542) ท าการศึกษาผลของการสอนแบบไตรสิกขาที่มีต่อการ
คิดแบบโยนิโสมนสิการและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง หลักธรรม ในรายวิชา ส 0412 พระพุทธศาสนา 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์ 
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เพ่ือ (1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องหลักธรรม ในรายวิชา ส 0412 พระพุทธศาสนา 
ของนักเรียนที่เรียนโดยการสอนแบบไตรสิกขากับการสอนแบบบรรยาย (2) เปรียบเทียบการคิดแบบ
อรรถธรรมสัมพันธ์ในโยนิโสมนสิการของ นักเรียนที่เรียนโดยการสอนแบบไตรสิกขากับการสอนแบบ
บรรยายกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)  
กรุงเทพมหานคร จ านวน 78 คน เครื่องมือการวิจัยประกอบด้วย (1) แผนการสอนแบบไตรสิกขา 
และการคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์ จ านวน 7 แผนการสอน แผนการสอนละ 2 คาบ รวม 14 คาบ 
(2) แผนการสอนแบบบรรยายและการคิดแบบอรรถสัมพันธ์ จ านวน 7 แผนการสอน แผนการสอนละ 
2 คาบ รวม 14 คาบ (3)แบบทดสอบวัดสัมฤทธิ์ทางการเรียน (4) แบบทดสอบวัดการคิดแบบอรรถ
ธรรมสัมพันธ์ ผลการวิจัยปรากฏว่า  
   1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยการสอนแบบไตรสิกขาสู งกว่า
การสอนแบบบรรยายอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
   2) ผลการคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์ในโยนิโสมนสิการ ของนักเรียนที่เรียนโดยการ
สอนแบบไตรสิกขาสูงกว่าการสอนแบบบรรยายอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
   ลมุล บุญชูด า (2554) ท าการศึกษาผลของการสอนแบบไตรสิกขาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและทักษะการคิด แบบสามัญลักษณ์เรื่องหลักธรรมในวิถีไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา       
ปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสรณ์ จังหวัดสมุทรสาคร  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องหลักธรรมในวิถีไทยของนักเรียน โดยการสอนแบบไตรสิกขาระหว่างก่อน
เรียนและหลังเรียนและ (2) เปรียบเทียบทักษะการคิดแบบสามัญลักษณ์ของนักเรียนโดยการสอน
แบบไตรสิกขาระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ของ
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ จังหวัดสมุทรสาคร จ านวน 30 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย (1) แผนจัดการเรียนรู้แบบไตรสิกขา (2) แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (3) แบบทดสอบวัดทักษะการคิดแบบสามัญลักษณ์ผลการวิจัยปรากฏว่า  
   1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยวิธีสอนแบบไตรสิกขาหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
   2) ผลการคิดแบบสามัญลักษณ์ของนักเรียนที่เรียนโดยวิธีสอนแบบไตรสิกขาหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
   วิลาพัณย์ อุรบุญนวลชาติ (2549) ท าการศึกษาการพัฒนาโปรแกรมการฝึกการ
อบรมตามแนวทางไตรสิกขา เพ่ือเสริมสร้างความมีวินัยในตนเอง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมตามแนวทางไตรสิกขาเพ่ือเสริมสร้างความมีวินัยใน
ตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 การด าเนินการวิจัยมี 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การศึกษาข้อมูล
พ้ืนฐาน 2) การสร้างโปรแกรมการฝึกอบรมตามแนวทางไตรสิกขาเพ่ือเสริมสร้างความมีวินัยในตนเอง 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 3) การด าเนินการทดลองใช้โปรแกรม และ 4) การปรับปรุงแก้ไข
โปรแกรม กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2549 โรงเรียนจารุศรบ ารุง 
อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ปทุมธานี เขต 1 จ านวน 20 
คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ความมีวินัยในตนเองของ
นักเรียน และแบบประเมินพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของนักเรียน ตามการรับรู้ของครู วิเคราะห์
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ข้อมูลด้วยการหาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ ค่าที ระยะเวลาทดลอง 7 
สัปดาห์ ผลการวิจัยพบว่า  
   1) หลังเข้าร่วมโปรแกรม นักเรียนมีค่าเฉลี่ยของ คะแนนความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับความมีวินัยในตนเอง สูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
   2) หลังเข้าร่วมโปรแกรม นักเรียนมีค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรม ความมีวินัยใน
ตนเองที่ได้จากแบบประเมินพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองตามการรับรู้ของครู สูงกว่าก่อนเข้าร่วม
โปรแกรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 
   สมจิตรา กิตติมานนท์ (2553) ท าการศึกษาการบริโภคอาหารเจเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตตามแนวทางไตรสิกขา มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยไว้ 4 ข้อ คือ (1) เพ่ือศึกษาการบริโภคอาหารเจ
กับการพัฒนาคุณภาพ ชีวิต (2) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตกับไตรสิกขา (3) เพ่ือ
ศึกษาบทบาทของอาหารเจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางไตรสิกขา (4) เพ่ือสร้างองค์ความรู้
เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางไตรสิกขาด้วยการบริโภคอาหารเจ ผู้วิจัยท าการศึกษา 3 แบบ 
ผลการวิจัย พบว่า การบริโภคอาหารเจมีก าเนิดคู่มากับการก าเนิดของมนุษย์ในโลกนี้ และเป็นอาหาร
ของพระโพธิสัตว์ในพระพุทธศาสนา การบริโภคอาหารเจ คือ การบริโภคอาหารธรรมชาติ ที่ปรุงด้วย
พืชผัก ผลไม้ งดผักฉุน 5 อย่าง ได้แก่ กระเทียม หอม กุ้ยฉ่าย หลักเกียว ใบยาสูบ (รวมถึงสารเสพติด
มึนเมาทุกชนิด) เป็นพ้ืนฐานของการพัฒนาคุณภาพชีวิต ท าให้ชีวิตมีความเจริญงอกงามในลักษณะ
ของความดีงามมีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ชีวิตมีความสงบสันติสุข จิตมีสติ สมาธิและปัญญา         
รู้และเข้าใจในความทุกข์ของสัตว์ งดการเบียดเบียนท าร้าย ท าลายผู้ อ่ืนให้ได้รับความเสียหาย
เดือดร้อนทั้งชีวิตคนและสัตว์ การบริโภคอาหารเจเป็นการประกอบกุศลกรรมบถ 10 ไปด้วย ส่งผลถึง
การพัฒนาคุณภาพชีวิต คือไม่เป็นสาเหตุให้สัตว์ต้องตายเพราะการกินของตน จิตใจมีความเมตตาต่อ
สรรพสัตว์เป็นคุณธรรมขั้นสูง แสดงออกถึงจริยธรรม เป็นการหยุดสร้างหนี้กรรมของตนเอง จึงท าให้
ผู้บริโภคอาหารเจมีโอกาสสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับชีวิต ศาสนา เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
เป็นไปตามหลักอิทัปปัจจยตา ในขณะเดียวกันการกินเจก็เป็นการปฏิบัติให้เข้าถึงหลักศีลธรรม            
5 อุเบกขา ปล่อยวางจากความโลภ โกรธ หลงในการกิน เป็นการพัฒนาปัญญาที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิ 
เพราะมีความรู้ในความทุกข์ของสัตว์ เข้าใจว่าการกินเนื้อสัตว์เป็นสาเหตุของการฆ่าสัตว์ เข้าถึงความ
ดับทุกข์ด้วยการกินเจตลอดชีวิตเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ของสัตว์ทั้งหลายและตนเอง ด้วยวิธี
นี้สัตว์ทั้งหลายจึงพ้นทุกข์จากการถูกคุกคามชีวิต ดังนั้นการบริโภคอาหารเจจึงเป็นการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตตามแนวทางไตรสิกขา คือมีศีล สมาธิ ปัญญา อยู่ในตัวเองไม่ต้องแสวงหานอกตัว ชีวิตจึงสงบเย็น
เป็นสุข คือคุณภาพชีวิต กลุ่มตัวอย่าง 10 คน ที่มีปณิธานกินเจตลอดชีวิต ที่มาศึกษาปฏิบัติธรรมใน
พุทธสถานเต้ากวงเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้หลังการบริโภค
อาหารเจ ในเรื่องศีลธรรม 5 มีสติ จิตสงบ สมาธิดี มีปัญญา มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ ครอบครัว
ปรองดองมีความสงบสุขดี ชอบไปวัดท าบุญ ศึกษาปฏิบัติธรรมที่สถานธรรม มีรายได้เพียงพอกับ
ค่าใช้จ่าย รักษาความสะอาดบ้านเรือนและสิ่งแวดล้อมสม่ าเสมอ ไม่ชอบยิงนก ตกปลา ล่าสัตว์             
ผลการสังเกตบุคลิกภาพกลุ่มตัวอย่าง หลังบริโภคอาหารเจ พบว่าแต่งกายสะอาดเรียบร้อย ดูมีราศี 
สง่างาม และ ท่าทางเป็นมิตร ยิ้มแย้มแจ่มใส ท่าทางใจดี มีเมตตา ผิวพรรณสดใส เกลี้ยงเกลาไม่มีสิว 
ฝ้า ผิวละเอียด มีสติ สมาธิ มีอารมณ์ขัน มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ การที่ทุกคนสามารถพัฒนาคุณภาพ
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ชีวิตได้ตามแนวทางไตรสิกขา ส่งผลถึงสุขภาพดีตามมา พบว่า คนที่ไม่มีโรคประจ าตัวสุขภาพแข็งแรง
ดี 3 คน หลังจากทานเจสุขภาพแข็งแรงมากยิ่งขึ้นตัวเบาสบายสภาพร่างกายมีความคล่องตัวมากขึ้น
กว่าเดิมแบบค่อยๆเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และ 7 คนที่มีโรคประจ าตัวก่อนทานเจได้แก่ 1) หอบหืด          
มีกลิ่นตัวเล็กน้อย 2) โรคกระเพาะอาหาร ปวดเข่า มีกลิ่นตัวแรง มีฝ้าบนใบหน้า 3) ภูมิแพ้โดยก าเนิด 
ความดันโลหิตต่ า มีกลิ่นตัวเล็กน้อย มีกระสีเข้มจ านวนมากบนใบหน้า 4) ริดสีดวงทวารหนัก ความ
ดันโลหิตต่ า มีฝ้าบนใบหน้า 5) ความดันโลหิตต่ า มีฝ้าบนใบหน้า 6) เส้นเลือดหัวใจตีบ 7) ต่อม
ไทรอยด์เป็นพิษ เนื้องอกในมดลูก รังไข่ ฮอร์โมนผิดปกติ มีกลิ่นตัวแรง มีสิวฝ้าเต็มหน้า หลังจากทาน
เจทั้ง 7 คนอาการป่วยทุเลาจนเป็นปกติ ไม่พ่ึงยาจากสารเคมี ไม่มีสิวฝ้า กระ กลิ่นตัว ความดันโลหิต
ปกติ สุขภาพแข็งแรง ประชากร 100 คน ที่มีปณิธานกินเจตลอดชีวิตที่มาศึกษาปฏิบัติธรรมในพุทธ
สถานเต้ากวงเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตหลังการบริโภคอาหารเจตาม
หลักไตรสิกขา เช่นเดียวกับกลุ่มตัวอย่าง การที่ทุกคนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามแนวทาง
ไตรสิกขา ส่งผลถึงสุขภาพดีตามมา พบว่า ไม่มีโรคประจ าตัว สุขภาพแข็งแรงดี จ านวน 78 คน 
ส าหรับ 22 คน มีโรค คือ ภูมิแพ้ 9 คน เบาหวาน 3 คน กระเพาะอาหารอักเสบ 2 คน เก๊าท์ 1 คน 
ต่อมไทรอยด์โต 2 คน โรคหัวใจ 2 คน ความดันโลหิตสูง 1 คน ความดันโลหิตต่ า 1 คน ริดสีดวงทวาร 
1 คน ทั้ง 22 คนใช้อาหารเจควบคุมโรค เน้นการรับประทานข้าวกล้อง ผักผลไม้ น้ าเปล่า ออกก าลัง
กาย โดยไม่ต้องพ่ึงยาตลอดชีวิต ใช้ธรรมชาติดูแลตนเอง พ่ึงตนเอง เช่นเดียวกับกลุ่มตัวอย่าง ผล
การศึกษาทั้ง 3 แบบ ท าให้เห็นได้ชัดเจนว่า การบริโภคอาหารเจมีบทบาทท าให้ผู้ปฏิบัติสามารถ
พัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามแนวทางไตรสิกขาจริง และได้องค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามแนวทางไตรสิกขาด้วยการบริโภคอาหารเจ 
   วนิดา กันตะกนิษฐ์ (2551) ท าการศึกษาการพัฒนาเหตุผลเชิงจริยธรรมของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยการสอนแบบไตรสิกขา มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างและใช้แผนการ
สอนแบบไตรสิกขา เพ่ือพัฒนาเหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และศึกษา
เหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนบ้านล าปางกลาง อ าเภอ
เมือง จังหวัดล าปาง จ านวน 14 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แผนการสอนแบบไตรสิกขาเพ่ือ
พัฒนาเหตุผลเชิงจริยธรรมของชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยการสอนแบบไตรสิกขา จ านวน 14 แผน 
แผนละ 1 ชั่วโมง และแบบวัดการให้เหตุผลเชิงจริยธรรม จ านวน 30 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการน า
คะแนนที่ได้จากการท าแบบวัดการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนแต่ละคนมาหาค่าเฉลี่ย ( X ) 
และค่าร้อยละ เทียบกับเกณฑ์การแปลความระดับเหตุผลเชิงจริยธรรม และน าเสนอข้อมูลโดยตาราง
ประกอบค าบรรยาย ผลการศึกษาพบว่า 
   1) ได้แผนการสอนแบบไตรสิกขาเพ่ือพัฒนาเหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 14 แผน แผนละ 1 ชั่วโมง ซึ่งสามารถน าไปใช้พัฒนาเหตุผลเชิงจริยธรรม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   2) นักเรียนส่วนใหญ่มีเหตุผลเชิงจริยธรรมอยู่ในระดับ 4 ทุกคุณลักษณะ โดยมี
คุณลักษณะด้านความเสียสละสูงสุด รองลงมาคือ คุณลักษณะด้านความกตัญญูกตเวทีและ
คุณลักษณะด้านความซื่อสัตย์สุจริตมีค่าเท่ากัน 
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   อนุชิต เปรมปรี (2553) ท าการศึกษาการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค์ของนักเรียนโดยใช้หลักไตรสิกขา โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม อ าเภอปทุมรัตต์   จังหวัด
ร้อยเอ็ด มีความมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน โดยใช้
หลักไตรสิกขา ใช้หลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ผู้ศึกษาค้นคว้าได้น าหลักการและ
ขั้นตอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการตามแนวคิดของเคมมิสและแม็กแท็กการ์ท (Kemmis and McTaggart) 
เป็น 2 วงรอบ แต่ละวงรอบประกอบด้วย การวางแผน การปฏิบัติ การสังเกต และการสะท้อนผล 
กลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้า จ านวน 8 คน ประกอบด้วย ผู้ศึกษาค้นคว้า ครูหัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ครูหัวหน้าระดับชั้น ม.1 - ม.6 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนกลุ่มเสี่ยง ซึ่งคัดกรองเป็น
พิเศษเพ่ือติดตามพฤติกรรมอย่างใกล้ชิด จ านวน 22 คน ประกอบด้วย นักเรียน ม.1 4 คน นักเรียน 
ม.2 จ านวน 6 คน นักเรียน ม.3 จ านวน 5 คน นักเรียน ม.4 จ านวน 3 คน นักเรียน ม.5 จ านวน 2 คน 
นักเรียน ม.6 จ านวน 2 คน กลุ่มผู้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติม ได้แก่ เจ้าอาวาสวัดโพธิการาม อ าเภอปทุมรัตต์ 
จังหวัดร้อยเอ็ด เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง แบบ
ประเมินพฤติกรรมนักเรียน แบบสังเกต การตรวจสอบข้อมูลใช้เทคนิคการตรวจสอบข้อมูลแบบ        
สามเส้า (Triangulation Technique) และน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้าเชิงพรรณนาผลการศึกษา
ค้นคว้าพบว่า การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน โดยใช้หลัก
ไตรสิกขาในวงรอบที่ 1 โดยใช้กลยุทธ์โครงการบ้าน วัด โรงเรียน เพียรท าดีเพ่ือแผ่นดินและกลยุทธ์วิถี
พุทธสุดสัปดาห์เพ่ือพัฒนาจิต ท าให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมที่พึงประสงค์โดยรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด เป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความ
รับผิดชอบ และปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถือ มีความซื่อสัตย์สุจริตทุกด้าน 
มีความเมตตากรุณา เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่และเสียสละเพ่ือส่วนรวมมีความประหยัดและอดออมให้เหมาะสม
กับสภาพของครอบครัวและตนเองเพ่ือช่วยเหลือครอบครัวในการประหยัดค่าใช้จ่าย ท าให้ครอบครัว
ไม่ต้องเดือดร้อนจนเกินไป มีความกตัญญูรู้คุณผู้มีพระคุณและรู้รักสามัคคี ท าให้นักเรียนเป็นที่รักของ
พ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูอาจารย์ แต่มีนักเรียนส่วนน้อยที่ยังไม่เข้าใจในกิจกรรม จึงมีการด าเนินการ
พัฒนาในวงรอบที่ 2 โดยใช้กลยุทธ์โครงการบ้าน วัดโรงเรียน เพียรท าดีเพ่ือแผ่นดินและกลยุทธ์วิถี
พุทธสุดสัปดาห์เพ่ือพัฒนาจิต จนท าให้การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของ
นักเรียน โดยรวมอยู่ในระดับความเหมาะสมมากที่สุดมีค่าเฉลี่ยหลังการพัฒนามากกว่าก่อนการพัฒนา 
และมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์มากขึ้น  โดยสรุป              
การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน โดยใช้หลักไตรสิกขา โรงเรียน
ปทุมรัตต์พิทยาคม อ าเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยใช้กลยุทธ์โครงการบ้าน วัด โรงเรียน เพียรท า
ดีเพ่ือแผ่นดินและกลยุทธ์วิถีพุทธสุดสัปดาห์เพ่ือพัฒนาจิต ท าให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ประกอบด้วย มีวินัย มีความรับผิดชอบ 
และปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถือ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความเมตตากรุณา 
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และเสียสละเพ่ือส่วนรวม มีความประหยัด มีความกตัญญูกตเวที ตลอดทั้งมีความ
สามัคคีมากยิ่งขึ้น จึงควรสนับสนุนส่งเสริมให้น ากลยุทธ์ดังกล่าวไปใช้พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม             
และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนในโรงเรียนอ่ืนๆ ต่อไป 



155 
 
   พระศุภชัย บุตระเกษ (2552) ท าการศึกษาการเปรียบเทียบความสามารถด้านการ
ใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม เรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างการจัด
กิจกรรมด้วยการอภิปรายกลุ่ม การจัดกิจกรรมแบบอริยสัจ 4 และการจัดกิจกรรมแบบไตรสิกขา             
มีความมุ่งหมายเพ่ือ 1) เปรียบเทียบความสามารถด้านการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม เรื่องหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างการจัดกิจกรรมด้วยการอภิปรายกลุ่ม การ
จัดกิจกรรมแบบอริยสัจ 4 และการจัดกิจกรรมแบบไตรสิกขา 2) เปรียบเทียบความสามารถด้านการ
ใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม เรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่าง
การจัดกิจกรรมด้วยการอภิปรายกลุ่ม การจัดกิจกรรมแบบอริยสัจ 4 และการจัดกิจกรรมแบบ
ไตรสิกขา ระหว่างคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียน และ 3) เปรียบเทียบเจตคติของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการเรียนรู้การเปรียบเทียบความสามารถด้านการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม 
เรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างการจัดกิจกรรมด้วยการ
อภิปรายกลุ่ม การจัดกิจกรรมแบบอริยสัจ 4 และการจัดกิจกรรมแบบไตรสิกขา กลุ่มตัวอย่างได้แก่ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2551 จ านวน 3 ห้อง รวมจ านวน
นักเรียน 150 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยในครั้งนี้ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ 3 วิธีสอน ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมด้วยการ
อภิปรายกลุ่ม จ านวน 18 ชั่วโมงแผนการจัดกิจกรรมแบบอริยสัจ 4 จ านวน 18 ชั่วโมง และแผนการ
จัดกิจกรรมแบบไตรสิกขาจ านวน 18 ชั่วโมง แบบทดสอบวัดความสามารถการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม
แบบปรนัยเลือกตอบ 6 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ และแบบวัดเจตคติ ต่อการเรียนแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า จ านวน 20 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้ 
   1) นักเรียนที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมด้วยการอภิปรายกลุ่ม การจัดกิจกรรมแบบ
อริยสัจ 4 และการจัดกิจกรรมแบบไตรสิกขา เรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3          
มีความสามารถด้านการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมไม่แตกต่างกัน 
   2) นักเรียนที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมด้วยการอภิปรายกลุ่ม การจัดกิจกรรมแบบ
อริยสัจ 4 และการจัดกิจกรรมแบบไตรสิกขา เรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3 มีความสามารถด้านการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.053 นักเรียนที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมด้วยการอภิปรายกลุ่ม การจัดกิจกรรมแบบอริยสัจ 4 
และการจัดกิจกรรมแบบไตรสิกขา เรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีเจตคติ
ต่อการเรียนแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
   โดยสรุป การจัดกิจกรรมด้วยการอภิปรายกลุ่ม การจัดกิจกรรมแบบอริยสัจ  4   
และการจัดกิจกรรมแบบ ไตรสิกขา เรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3           
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเหมาะสม สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน
สาระพุทธศาสนา เพ่ือช่วยให้นักเรียนเกิดความสนใจใฝ่รู้ สามารถใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมเชื่อมโยง
ความรู้ต่างๆ ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและมีคุณค่า 
   พระมหาประทีป กิตฺติภทฺโท (เกษรอินทร์) (2550) ท าการศึกษาผลการเรียนรู้โดย
วิธีการสอนแบบสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสิการ เรื่องไตรสิกขา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 



156 
 
ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีความมุ่งหมายเพ่ือศึกษาผลการเรียนรู้ของนักเรียนที่
เรียนโดยวิธีการสอนแบบสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสิการ ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพ่ือหา
ค่าดัชนีประสิทธิผล ผลการเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสิการ และเพ่ือศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีที่มีต่อการเรียนการสอนโดยวิธีการสอนแบบสร้างศรัทธาและโยนิโส
มนสิการ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5 ภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2548 
โรงเรียนสุขานารี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1 จ านวน 45 คน ได้มาโดยวิธีการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ได้แก่แผนการจัด
กิจกรรมการสอนที่เน้นวิธีการสอนแบบสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสิการ เรื่อง ไตรสิกขา กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 จ านวน 10 แผน แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องไตรสิกขา ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือกจ านวน 40 ข้อ ซึ่งมีค่าอ านาจ
จ าแนกตั้งแต่ 0.21 ถึง 0.75 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.85 และแบบวัดความพึงพอใจของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5 ที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้แบบสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสิการ เรื่อง 
ไตรสิกขา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมจ านวน 20 ข้อ ที่มีค่าอ านาจจ าแนก
ตั้งแต่ 0.34 ถึง 0.76 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.87 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการศึกษาค้นคว้าปรากฏ ดังนี้ 
   แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยวิธีการสอนแบบสร้างศรัทธาและโยนิโส
มนสิการ เรื่อง ไตรสิกขา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่ 
5 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.15 / 84.172 ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการสอน
แบบสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสิการ เรื่องไตรสิกขา มีค่าเท่ากับ 0.6235 แสดงว่านักเรียนมี
ความก้าวหน้าในการเรียนร้อยละ 62.353 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีความพึงพอใจต่อการ
เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสิการ เรื่องไตรสิกขา อยู่
ในระดับมาก 
   โดยสรุป แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  โดยวิธีการสอนแบบสร้างศรัทธา           
และโยนิโสมนสิการ เรื่องไตรสิกขา มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเหมาะสม นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้เพ่ิมขึ้น นักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการจัดการเรียนรู้อยู่ ในระดับมาก ดังนั้น
แผนการจัดการเรียนรู้ โดยวิธีการสอนแบบสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสิการ เรื่องไตรสิกขา กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่พัฒนาขึ้นนี้เหมาะสมที่จะ
น าไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมต่อไป 
   จากเอกสารและรายงานวิจัยที่เกี่ยวกับหลักไตรสิกขา ดังกล่าวข้างต้น จึงพอสรุปได้
ว่าพระพุทธศาสนามีทัศนะว่า “คนเราเกิดมามีชีวิตอยู่ได้ในโลกนี้จะดีหรือเลวนั้น ไม่ใช่เป็นเพราะ
โชคชะตา ไม่ใช่เพราะชาติตระกูลหรือทรัพย์สมบัติดลบันดาลให้เป็นไปอย่ างที่คนทั่วไปเข้าใจกัน            
แต่เป็นเพราะกรรมคือ การกระท าของเราเอง กล่าวคือ เราท าดีด าเนินชีวิตมีธรรมะเป็นหลักปฏิบัติก็
ถือว่าเป็นคนดีมีคนยกย่องนับถือ แต่ถ้าท าไม่ดีหนีธรรมะในการด าเนินชีวิต ก็จะได้ชื่อว่าเป็นคนชั่ว             
ไม่เป็นที่พึงปรารถนาของใคร” เพราะฉะนั้นทุกคนที่เกิดมาแล้วจ าต้องด าเนินชีวิตของตนโดยสร้างแต่
ความดี มีหลักธรรมส าหรับด าเนินชีวิตให้ถูกต้องจึงจะเป็นสิริมงคลแก่ตน ดังเช่น หลักไตรสิกขา            
ซึ่งเป็นกระบวนการการศึกษา ที่ฝึกหรือพัฒนามนุษย์ ให้โพธิปรากฏขึ้น จนในที่สุดท าให้มนุษย์นั้น
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กลายเป็นพุทธะ และเป็นการด าเนินชีวิตที่ดีของมนุษย์ ที่ เรียกว่า มรรคคือการด าเนินชีวิตที่มี
การศึกษาพัฒนาชีวิตไปด้วยในตัว จึงจะเป็นชีวิตที่ดี 
  2.13.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
   พระมหาสมพร สุริโย (2553) ท าการศึกษารูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น
ของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
ในปีการศึกษา 2552 จ านวน 241 โรง ซึ่งได้มาด้วยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random 
Sampling) โดยมีครูผู้สอนเป็นผู้ให้ข้อมูลหลักโรงเรียนละ3 รูป/คน รวมทั้งสิ้น จ านวน 723 รูป/คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นทั้ง
ฉบับ 0.9875 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for Windows เพ่ือหาค่าความถี่ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเบ้ ความโด่งและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ
เพียร์สันและใช้โปรแกรม LISREL. 8.52 วิเคราะห์เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง และ
ตรวจสอบความสอดคล้อง กลมกลืนของรูปแบบสมมติฐาน กับข้อมูลเชิงประจักษ์ผลการวิจัย พบว่า 
   1) ผลการตรวจสอบรูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อประสิทธิผลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณา
จากค่าสถิติดังนี้ คือ ค่า 2 =85.17, df= 70, p-value=0.10, RMSEA= 0.03, CN = 277.64, GFI 
=0.96 และAGFI = 0.91 แสดงว่า รูปแบบที่พัฒนาขึ้นในเชิงทฤษฎีมีความสอดคล้องกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
   2) ผลการศึกษาอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวมต่อประสิทธิผล
ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พบว่า ปัจจัยที่น ามาศึกษามีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ก าหนดไว้ มีรายละเอียดดังนี้ คือ 1) ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรง มี 3 ปัจจัย 
คือบรรยากาศโรงเรียนแบบเปิด มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล เท่ากับ 0.50 รองลงมา คือ การเสริมสร้าง
พลังอ านาจแก่ครูมีค่าสัมประสิทธิ์ อิทธิพล เท่ากับ 0.35 และพฤติกรรมผู้น าเชิงพุทธมีค่าสัมประสิทธิ์
อิทธิพล เท่ากับ 0.10 2) ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางอ้อมมี 2 ปัจจัย คือพฤติกรรมผู้น าเชิงพุทธมีค่า
สัมประสิทธิ์อิทธิพล เท่ากับ 0.65 รองลงมา คือ และการเสริมสร้างพลังอ านาจแก่ครูมีสัมประสิทธิ์
อิทธิพล เท่ากับ 0.26 3) ปัจจัยที่มี อิทธิพลรวม มี 3 ปัจจัย คือ พฤติกรรมผู้น าเชิงพุทธมีค่า
สัมประสิทธิ์อิทธิพล เท่ากับ 0.75 การเสริมสร้างพลังอ านาจแก่ครู มีค่าสัมประสิทธิ์ อิทธิพล เท่ากับ 
0.61 และบรรยากาศโรงเรียนแบบเปิด มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล เท่ากับ 0.50 ตามล าดับเมื่อพิจารณา
ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) พบว่า ตัวแปรที่น ามาศึกษาในรูปแบบ สามารถอธิบายความ
แปรปรวนของประสิทธิผลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาได้ร้อยละ 77 
   พระชัยกมล สิงห์คุณ (2551) ท าการศึกษา ความคิดเห็นและความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อการบริหารจัดการโรงเรียน พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่ม 14 มีวัตถุประสงค์
เพ่ือ 1) ศึกษาความคิดเห็นต่อการศึกษาเล่าเรียนของนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา กลุ่ม 14 2) ระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา กลุ่ม 14  3) เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการบริหาร



158 
 
จัดการของโรงเรียนจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  4) เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อการศึกษาเล่า
เรียนของนักเรียนจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และ 5) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นต่อ
การศึกษาเล่าเรียนกับความพึงพอใจของนักเรียนต่อการบริหารจัดการโรงเรียนโดยเก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยแบบสอบถามจากประชากรจ านวน 258 คน สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย          
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test F-test และสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิจัย พบว่า  
   1) ความคิดเห็นของนักเรียนต่อการศึกษาเล่าเรียนของนักเรียนด้านการมาเรียน 
การเข้าห้องเรียน ด้านกิจกรรมส่งเสริมวิชาการ ด้านการใช้ห้องสมุดในการค้นคว้า และด้านการใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีความเห็นด้วยมากทุกด้าน  
   2) ระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการบริหารจัดการโรงเรียน ด้านปรัชญา
และแนวนโยบาย ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารกิจการนักเรียน ด้านการบริหารบุคคล  
ด้านการบริหารอาคารสถานที่ และด้านความสัมพันธ์กับชุมชน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกด้าน  
   3) นักเรียนที่มีระดับชั้นเรียนแตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจที่มีต่อการบริหาร
จัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
   4) นักเรียนที่มีระดับชั้นเรียนแตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการศึกษาเล่า
เรียนของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่ม 14 แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05  
   5) ระดับความคิดเห็นของนักเรียนต่อการศึกษาเล่าเรียนมีความสัมพันธ์กับระดับ
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการบริหารจัดการโรงเรียนในระดับต่ าถึงค่อนข้างสูงอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
   พระมหาประกาศิต รตนโชโต (2552) ท าการศึกษาพฤติกรรมการบริหารตามแนว
พุทธธรรมของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์
เพ่ือ 1) ศึกษาพฤติกรรมการบริหารตามแนวพุทธธรรมของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร 2) เสนอแนวทางและความเป็นไปได้ของแนวทางในการพัฒนาพฤติ
กรรมการบริหารตามแนวพุทธธรรมแก่ผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา           
ในกรุงเทพมหานคร ประชากรในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารและครูอาจารย์ที่ท าการสอนอยู่ในโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2549 จ านวน 207 รูป/คน 
ได้รับแบบสอบถามคืน 200 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 97 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ค่าสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการ 
บริหารตามแนวพุทธธรรมของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติ ธรรม แผนกสามัญศึกษา ใน
กรุงเทพมหานคร ด้านการครองตน ด้านการครองคน และด้านการครองงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มากทุกด้าน ด้านการครองตนเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย ได้แก่ 
การก าหนดกิจกรรมของโรงเรียนได้อย่างเหมาะสม และรู้จักใช้คนให้เหมาะสมกับงานที่ท า ด้านการ
ครองคนเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อยได้แก่ ให้รางวัลแก่ครูที่ตั้งใจ
ท างานและมีผลงานดีเด่น และมีความยุติธรรมไม่ล าเอียงในการให้รางวัลแก่ครูและเพ่ือนร่วมงานที่ตั้ง
ใจท างาน ด้านการครองงานเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อยได้แก่ การ
ให้ค าปรึกษาเป็นที่ พ่ึงแก่ครูและเพ่ือนร่วมงาน แนวทางและความเป็นไปได้ในการพัฒนาพฤติ
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กรรมการบริหารตามแนวพุทธธรรมของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา          
ในกรุงเทพมหานคร จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ สรุปได้ดังนี้ ผู้บริหารควรใช้หลักธรรมสัปปุริสธรรม 
หลักธรรมพรหมวิหาร และหลักธรรมสังคหวัตถุ ในการบริหาร เลือกใช้คนให้เหมาะสมกับงานที่             
เขาถนัด และสามารถท างานเป็นทีมได้ ให้ขวัญและก าลังใจ ตลอดถึงให้ค าแนะน า ปรึกษา ให้ความ
ช่วยเหลือแก่ผู้ร่วมงานตามโอกาสที่เหมาะสม มีความเป็นธรรมในการให้รางวัลแก่ผู้ที่มีความตั้งใจ
ท างาน มีความเสียสละเห็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นส าคัญ เปิดโอกาสให้ครู อาจารย์ เข้าพบ 
ปรึกษาหารือ ขอค าแนะน าได้ตลอดเวลา รับฟังปัญหาและความคิดเห็นของครู อาจารย์ และช่วย
แก้ปัญหาด้วยความจริงใจ 
   พระกฤษณพงษ์ เทียมแก้ว (2552) ท าการศึกษา พฤติกรรมการบริหารตามหลัก
พุทธธรรม ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม ตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 7 มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการบริหารตามหลักพุทธ
ธรรมของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม ตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา กลุ่มที่ 7 (2) เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริหารตามหลักพุทธธรรมของผู้บริหาร
โรงเรียนพระปริยัติธรรม ตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 
7 จ าแนกตามสถานภาพ และขนาดของโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างเป็นครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่  7 จ านวน 196 รูป/คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย         
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) ผลการวิจัย พบว่า 
   1) พฤติกรรมการบริหารตามหลักพุทธธรรม ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 7 โดยภาพรวมและรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ พฤติกรรมการครองตน รองลงมา คือ พฤติกรรมการครองคน
ส่วนด้านที่ต่ าสุด คือ พฤติกรรมการครองงาน 
   2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็น ของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม ที่มีสถานภาพ
ต่างกัน พบว่า มีความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริหารตามหลักพุทธธรรม ของผู้บริหารโรงเรียน
พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 7 โดยภาพรวม พบว่า ไม่แตกต่างกันเมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า ด้านพฤติกรรมการครองตนและด้านพฤติกรรมการครองงานแตกต่างกันอย่างมีนัยส า คัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
   3) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็น ของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรมที่มีขนาด
ต่างกัน พบว่า ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริหารตามหลักพุทธธรรมของผู้บริหาร
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 7 โดยภาพรวมแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็น           
รายด้าน พบว่า พฤติกรรมการครองคนและพฤติกรรมการครองงาน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 
   พระค านวน บุตรมิตร (2549) ท าการศึกษา การบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา ตามแนวโรงเรียนเป็นฐานในจังหวัดกระบี่ ตรัง และนครศรีธรรมราช วัตถุประสงค์
ของการวิจัย  เพ่ือศึกษาการบริหารและปัญหาการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ตามแนวโรงเรียนเป็นฐานในจังหวัดกระบี่ ตรัง และนครศรีธรรมราช การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิง
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ส ารวจประชากร คือ ผู้บริหารโรงเรียน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา และครูผู้สอน โรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จ านวน 126 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยส่งแบบสอบถาม 126 ฉบับได้แบบสอบถามที่สมบูรณ์กลับคืนจ านวน 119 ฉบับคิด
เป็นร้อยละ 94.44 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า การบริหารตามแนวโรงเรียน
เป็นฐานในภาพรวมมีการปฏิบัติน้อย 1) ด้านการกระจายอ านาจคณะครูมีส่วนร่วมในการวางแผนงาน
วิชาการ 2) ด้านหน้าที่คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ให้การสนับสนุนกิจการของโรงเรียนน้อย 3) 
ด้านการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการแก้ปัญหาของ
โรงเรียนน้อย 4) ด้านการบริหารวิชาการ ครูและคณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการก าหนด
นโยบายและแผนงานมาก 5) ด้านการบริหารงบประมาณผู้บริหารมีอ านาจในการจัดซื้อจัดจ้างตาม
ความต้องการของโรงเรียน 6) ด้านการบริหารงานบุคคลมอบหมายงานให้ครูปฏิบัติ ตามความรู้
ความสามารถ 7) ด้านการบริหารทั่วไป จัดสถานที่ให้สะอาดร่มรื่น และสงบ ส่วนปัญหาการบริหาร
โรงเรียนตามแนวโรงเรียนเป็นฐานมีปัญหาในระดับมากดังนี้ การมีส่วนร่วมของคณะครูในการวางแผน
งานวิชาการ คณะครูไม่มีส่วนร่วมในการในการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ขาดการ
ประสานงานกับคณะกรรมการสถานศึกษา ขาดการสนับสนุนให้ชุมชนจัดแหล่งเรียนรู้ ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณไม่เพียงพอ ขาดการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร และขาดการร่วมมือ
จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดท าธรรมนูญโรงเรียน 
   พระมหาเมธา อภินนฺโท (2556) ท าการศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ส านักเรียนวัดโสธรวราราม ต าบลหน้า
เมือง อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้คือ เพ่ือศึกษาระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัย พร้อมทั้งเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ส านักเรียนวัดโสธรวราราม ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมือง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูสอน และนักเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ 
ชุดแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัย 5 ด้าน คือ ด้านการบริหารทั่วไป ด้านหลักสูตร ด้านสภาพแวดล้อมใน
สถานศึกษา ด้านพฤติกรรมการสอนของครู และด้านการสนับสนุนของบุคลากรในชุมชน กลุ่มตัวอย่าง 
ที่ใช้ศึกษาได้แก่ ผู้บริหารและครูสอน 36 รูป/คน นักเรียน 184 รูป วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมีดังนี้ ผู้บริหารและครูสอนมีความเห็นว่าปัจจัยที่มีผลมากที่สุด  
คือด้านการบริหารทั่วไป รองลงมาด้านพฤติกรรมการสอนของครู ด้านสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา 
ด้านหลักสูตร และด้านการสนับสนุนจากชุมชน มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเรียง
ตามล าดับ ส่วนนักเรียนมีความเห็นต่อระดับปัจจัยที่มีผลด้านพฤติกรรมการสอนของครูมากที่สุด 
รองลงมาด้านสภาพแวดล้อม ด้านหลักสูตร ด้านการบริหารทั่วไปและด้านการสนับสนุนจากชุมชน       
มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนตามล าดับ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหาร 
และครูสอนกับความคิดเห็นของนักเรียน โดยภาพรวมมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 
   พระมหาถวัลย์ สังขสุจิต (2548) ท าการศึกษา องค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษากับโรงเรียนคาทอลิก มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบ (1) ความเป็น
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องค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กับโรงเรียนคาทอลิกในภาค
กลาง (2) ความแตกต่างของความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนพระปริยัติ ธรรม แผนก
สามัญศึกษา กับโรงเรียนคาทอลิกในภาคกลาง โดยใช้โรงเรียนเป็นหน่วยวิเคราะห์ (Unit of 
Analysis) ได้โรงเรียนตัวอย่าง จ านวน 38โรงเรียน โดยวิธีจับคู่ (Matching Cases) รวม 19 คู่ ผู้ให้
ข้อมูลในแต่ละโรงเรียนแบ่งเป็น 3 กลุ่มประกอบด้วย กลุ่มผู้บริหารโรงเรียน กลุ่มผู้ช่วยผู้บริหาร
โรงเรียน และกลุ่มครูผู้สอน รวมทั้งสิ้น 152รูป/คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม
เกี่ยวกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ตามแนวคิดของมาควาดท์ (Marquardt) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการวิจัย
สรุปได้ดังนี้ 1) องค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในภาคกลางอยู่
ในระดับปานกลางทั้งโดยภาพรวมและรายด้าน ส่วนองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนคาทอลิกใน
ภาคกลาง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก รายด้านอยู่ในระดับมาก 3 ด้าน คือ ด้านองค์กร ด้านสมาชิก 
และด้านความรู้ และอยู่ในระดับปานกลาง 2 ด้าน คือ ด้านการเรียนรู้ และด้านเทคโนโลยี 2) องค์กร
แห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กับโรงเรียนคาทอลิก โดยภาพรวม
และรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
   หุมเพ็ง พันธะจันทร์สุข (2547) ท าการศึกษา สภาพและปัญหาการบริหารโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น มีความมุ่งหมาย 1) เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหา
การบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น 4 ด้าน คือ การบริหาร
วิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารบุคลากร และการบริหารงานทั่วไป 2) เพ่ือเปรียบเทียบ
สภาพและปัญหาการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่นของ
ผู้บริหารและครูอาจารย์ จ าแนกตาม ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา และประสบการณ์กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้ จ านวน 149 รูป/คน เป็นผู้บริหาร 26 รูปและครูอาจารย์ 123 รูป/คน ในโรงเรียน 
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2547 แบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัย
มี 2 ตอน ตอนที่ 1 เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ตอนที่ 2 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.91 ได้รับแบบสอบถามคืน 149 ฉบับ (ร้อยละ 
100) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) การทดสอบความแตกต่างสมมุติฐานด้วยค่าที  (t - test) และค่าเอฟ (F-test) การวิเคราะห์
ความแปรปรวนและการทดสอบด้วยวิธีของเซฟเฟ่ (Scheffe’s Method) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
ผลการวิจัย พบว่า 
   1) สภาพและปัญหาการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
จังหวัดขอนแก่นทั้ง 4 ด้านคือ การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารบุคลากร การ
บริหารงานทั่วไปอยู่ในระดับปานกลาง  
   2) การเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษาจังหวัดขอนแก่น จ าแนกตามต าแหน่งของผู้บริหารและครูอาจารย์ ไม่แตกต่างกัน 
   3) การเปรียบเทียบสภาพการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
จังหวัดขอนแก่น จ าแนกตามวุฒิทางการศึกษาของผู้บริหารและครูอาจารย์ ไม่แตกต่างกันส าหรับการ
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เปรียบเทียบปัญหาการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดขอนแก่น จ าแนก
ตามวุฒิทางการศึกษาของผู้บริหารและครูอาจารย์ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
   4) การเปรียบเทียบสภาพการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
จังหวัดขอนแก่น จ าแนกตามประสบการณ์ของผู้บริหารและครูอาจารย์ ไม่แตกต่างกันส าหรับการ
เปรียบเทียบปัญหาการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดขอนแก่น จ าแนก
ตามประสบการณ์ของผู้บริหารและครูอาจารย์ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 
   พระมหาไพโรจน์  กนโก (2546) ท าการศึกษา การศึกษาปัญหาการจัดการเรียน
การสอนของครูอาจารย์โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบปัญหาการจัดการเรียนการสอนของครูอาจารย์โรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดนครราชสีมา จ าแนกตามสถานภาพและประเภทของครูอาจารย์ ในงาน          
4 ด้าน คือ ด้านหลักสูตร ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านสื่อการเรียนการสอนและด้านการวัดผล
และประเมินผล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูอาจารย์ที่สอนประจ าอยู่ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดนครราชสีมา ในปีการศึกษา 2546 จ านวน 136 รูป/คน จาก 12 โรงเรียน 
ซึ่งได้มาโดยการสุ่มตามระดับชั้นแบบเป็นสัดส่วน ส าหรับเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น
แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเองแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า มีเนื้อหา
เกี่ยวกับปัญหาการจัดการเรียนการสอน ครอบคลุมงานทั้ง 4 ด้าน จ านวน 52 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น
ทั้งฉบับเท่ากับ 0.97 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการทางสถิติ เพ่ือหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม โดยการทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิจัย 
พบว่า  
   1) ครูอาจารย์โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดนครราชสีมา          
มีปัญหาการจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งในภาพรวมและเป็นรายด้าน โดยด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านสื่อการเรียนการสอน รองลงมา ได้แก่ ด้านหลักสูตร ด้านกิจกรรม การเรียน
การสอนและด้านการวัดผลและประเมินผล ตามล าดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อทั้ง 4  ด้าน พบว่า           
มีปัญหาอยู่ในระดับมาก จ านวน 10 ข้อ ได้แก่ คู่มือครูในแต่ละรายวิชามีไม่เพียงพอกับความต้องการ
ของครูผู้สอน คู่มือประกอบการใช้หลักสูตรมีไม่เพียงพอกับความต้องการของครูผู้สอน ขาดห้องปฏิบัติการ
ส าหรับใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเฉพาะวิชา ขาดแคลน งบประมาณที่จะให้การสนับสนุนในการ
ผลิตสื่อการเรียนการสอน สื่อการสอนประเภทอุปกรณ์มีไม่เพียงพอกับความต้องการของครูผู้สอน  
สื่อการสอนประเภทวัสดุมีไม่เพียงพอกับความต้องการของครูผู้สอน ขาดห้องและสถานที่จัดเก็บสื่อ
การเรียนการสอนที่เป็นสัดส่วน โรงเรียนไม่มีเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกในการติดตั้งอุปกรณ์การใช้
สื่อการเรียนการสอน ครูไม่ได้รับการนิเทศความรู้ด้านกระบวนการผลิตสื่อการเรียนการสอน และครู
ขาดความรู้และทักษะด้านเทคนิคการผลิตสื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
   2) ครูอาจารย์โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดนครราชสีมา            
ที่เป็นครูอาจารย์บรรพชิตและครูอาจารย์ฆราวาส มีปัญหาการจัดการเรียนการสอนโดยภาพรวม            
และเป็นรายด้านไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อทั้ง 4 ด้าน พบว่า มีปัญหาแตกต่างกัน 
จ านวน 1 ข้อ ได้แก่ ครูขาดความรู้ความเข้าใจและทักษะในการจัดท าแผนการสอน ครูอาจารย์มี
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ปัญหาการจัดการเรียนการสอนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยครูอาจารย์ที่
เป็นบรรพชิตมีปัญหามากกว่าครูอาจารย์ที่เป็นฆราวาส  
   3) ครูอาจารย์โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดนครราชสีมา           
ที่เป็นครูอาจารย์ประจ าและครูอาจารย์พิเศษ มีปัญหาการจัดการเรียนการสอน ทั้งโดยภาพรวม          
และเป็นรายด้าน ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อทั้ง 4 ด้าน พบว่า มีปัญหาแตกต่างกัน 
จ านวน 4 ข้อ ได้แก่ ครูไม่เข้าใจจุดประสงค์ของหลักสูตรพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ครูขาด
การวางแผนด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูขาดความรู้และทักษะในการจัด กิจกรรมการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และครูไม่ด าเนินการวัดผลและประเมินผลให้เป็นไปตามขั้นตอน
ของกระบวนการเรียนรู้ ครูอาจารย์มีปัญหาการจัดการเรียนการสอน แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยครูอาจารย์ประจ ามีปัญหามากกว่าครูอาจารย์พิเศษ ยกเว้นข้อที่ครูไม่เข้าใจ
จุดประสงค์ของหลักสูตรพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ที่ครูอาจารย์พิเศษมีปัญหามากกว่าครู
อาจารย์ประจ า 
   พระรังสรรค์  พิมพ์ช่างทอง (2549) ได้ท าการศึกษาเรื่อง สภาพและปัญหาในการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในจังหวัดสุโขทัย โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ
ศึกษาบริบท สภาพและปัญหาในการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาใน
จังหวัดสุโขทัย กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา ได้แก่บุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
ในจังหวัด ซึ่งได้แก่ ผู้จัดการ จ านวน 3 รูป ครูใหญ่ จ านวน 3 รูป กรรมการสถานศึกษา จ านวน 24
รูป/คน ครูประจ า  จ านวน 21รูป/คน ครูพิเศษ จ านวน 37 รูป/คน และนักเรียน จ านวน 61 รูป 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี  3 ฉบับ คือ แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับสภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน
พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา แบบสอบถามปัญหาในการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา ในทัศนะของผู้บริหาร ครูและกรรมการ และแบบสอบถามปัญหาในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ตามทัศนะของนักเรียน วิเคราะห์ข้อมูล
โดยวิเคราะห์เนื้อหา ใช้สถิติ ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผลการวิจัยพบว่า  
   1) บริบทของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในจังหวัดสุโขทัย ทั้ง 3 แห่ง 
ตั้งอยู่ในบริเวณวัดและมีชื่อคล้ายกับวัดที่ตั้งอยู่ มีพ้ืนที่ระหว่าง 3 งาน 50 ตารางวา ถึง 1 ไร่ 2 งาน 
ตั้งมากว่า 10 ปีแล้ว หยุดท าการสอนในวันพระและวันอาทิตย์ เปิดสอนในช่วงชั้นที่ 3-4 อัตราส่วนครู
ต่อนักเรียน 1:1 ถึง 1:6 มีห้องเรียน 2- 6 ห้อง และมีอัตราส่วนคอมพิวเตอร์ต่อนักเรียน 1:1 ถึง 1:16  
   2) สภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาใน
จังหวัดสุโขทัย มีการด าเนินการตามกรอบการบริหารงาน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ 
ด้านบุคลากร และด้านงานบริหารงานทั่วไป  
   3) ปัญหาการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาใน
จังหวัดสุโขทัย 3.1 ปัญหาการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในจังหวัด
สุโขทัย ในทัศนะของผู้บริหาร ครู และกรรมการ ในภาพรวมและเป็นรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับปาน
กลาง ปัญหาด้านวิชาการอันดับแรกได้แก่การจัดท าหลักสูตรของโรงเรียนให้สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาและความต้องการ ปัญหาด้านงบประมาณ ได้แก่ปัญหาการยกย่องเชิดชูเกียรติ และปัญหาด้าน
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งานบริหารทั่วไป ได้แก่ ปัญหาด าเนินการด้านธุรกิจของโรงเรียน 3.2 ปัญหาการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในจังหวัดสุโขทัย ตามทัศนะของนักเรียนในภาพรวม         
และเป็นรายด้านทุกด้าน พบว่ามีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ปัญหาด้าน วิชาการอันดับแรกได้แก่
ปัญหาการวัดผลประเมินผลโดยเน้นให้นักเรียนปฏิบัติจริง ปัญหาด้านงบประมาณ ได้แก่ ปัญหาการ
แสวงหาแหล่งทุนการศึกษาและทุนเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา ปัญหาด้านบุคลากร ได้แก่ปัญหาเกี่ยวกับ
ความพอเพียงของครูผู้สอนและปัญหาด้านงานบริหารทั่วไป คือปัญหาการบ ารุง ดูแลรักษาและพัฒนา
อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้อยู่ในสภาพที่มั่นคง ปลอดภัย เหมาะสม 
   พระมหาประกาศิต รตนโชโต (2552) ท าการศึกษาพฤติกรรมการบริหารตามแนว
พุทธธรรมของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์
เพ่ือ 1) ศึกษาพฤติกรรมการบริหารตามแนวพุทธธรรมของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร 2) เสนอแนวทางและความเป็นไปได้ของแนวทางในการพัฒนาพฤติ
กรรมการบริหารตามแนวพุทธธรรมแก่ผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา           
ในกรุงเทพมหานคร ประชากรในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารและครูอาจารย์ที่ท าการสอนอยู่ในโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2549 จ านวน 207 รูป/คน 
ได้รับแบบสอบถามคืน 200 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 97 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ค่าสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรม 
การบริหารตามแนวพุทธธรรมของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาใน
กรุงเทพมหานคร ด้านการครองตน ด้านการครองคน และด้านการครองงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มากทุกด้าน ด้านการครองตนเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย ได้แก่ 
การก าหนดกิจกรรมของโรงเรียนได้อย่างเหมาะ และรู้จักใช้คนให้เหมาะสมกับงานที่ท า ด้านการครอง
คนเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อยได้แก่ ให้รางวัลแก่ครูที่ตั้งใจท างาน         
และมีผลงานดีเด่น และมีความยุติธรรมไม่ล าเอียงในการให้รางวัลแก่ครูและเพ่ือนร่วมงานที่ตั้งใจ
ท างาน ด้านการครองงานเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย ได้แก่ การให้
ค าปรึกษาเป็นที่พ่ึงแก่ครูและเพ่ือนร่วมงาน แนวทางและความเป็นไปได้ในการพัฒนาพฤติกรรม    
การบริหารตามแนวพุทธธรรมของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในกรุงเทพมหานคร
จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ สรุปได้ดังนี้ ผู้บริหารควรใช้หลักธรรมสัปปุริสธรรม หลักธรรมพรหมวิหาร 
และหลักธรรมสังคหวัตถุ ในการบริหาร เลือกใช้คนให้เหมาะสมกับงานที่เขาถนัด และสามารถท างาน
เป็นทีมได้ ให้ขวัญและก าลังใจ ตลอดถึงให้ค าแนะน า ปรึกษา ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ร่วมงานตาม
โอกาสที่เหมาะสม มีความเป็นธรรมในการให้รางวัลแก่ผู้ที่มีความตั้งใจท างาน มีความเสียสละเห็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นส าคัญ เปิดโอกาสให้ครู อาจารย์ เข้าพบ ปรึกษาหารือ ขอค าแนะน าได้
ตลอดเวลา รับฟังปัญหาและความคิดเห็นของครู อาจารย์ และช่วยแก้ปัญหาด้วยความจริงใจ 
   พระปลัดชัยวัฒน์  ธรรมบันเทิง (2548) ได้ท าการศึกษาเรื่องการศึกษาสภาพ           
และปัญหาการบริหารจัดการ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่  11  โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบสภาพและปัญหา การบริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหาร และครูทั้งโดยรวมและเป็นรายด้าน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือผู้บริหารและครู 
จ านวน 232 รูป/คนเครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 4 ด้าน จ านวน 
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56 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.97 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS 
เพ่ื อหาค่ าร้อยละ (Percentage) ค่ าเฉลี่ ย  (Mean) ค่ าส่ วน เบี่ ย งเบนมาตรฐาน  (Standard 
Deviation) และค่าสถิติ (t - test Independent) ผลการศึกษาค้นคว้าวิจัย พบว่า ผู้บริหารและครูมี
ความคิดเห็น เกี่ยวกับสภาพการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 11 
โดยรวมทั้ง 4 ด้านอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.47 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ผู้บริหารและครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหาร โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือ 
การบริหารงานทั่วไป การบริหารงบประมาณ และการบริหารวิชาการ ตามล าดับ ส่วนปัญหาการ
บริหารโรงเรียนตามความเห็นของผู้บริหารและครู พบว่า ผู้บริหารและครูมีปัญหาการบริหารโดย
รวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.15 โดยมีค่าเฉลี่ยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย คือ การ
บริหารงบประมาณ การบริหารงานทั่วไป และการบริหารงานบุคคล ผลการเปรียบเทียบ เมื่อน าสภาพ
และปัญหาการบริหารโรงเรียน มาเปรียบเทียบกันทั้ง 4 ด้าน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู 
พบว่า ผู้บริหารและครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ การบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
กลุ่มท่ี 11 ไม่แตกต่างกันทางสถิติ 
   พระมหาจ าเริญ  ปะการะโพธิ์ (2543) ท าการศึกษาเรื่อง การด าเนินงานโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น มีความมุ่งหมายเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการ
ด าเนินงานและปัญหาการด าเนินงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น 
ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูผู้สอนที่เป็นพระภิกษุ และครูผู้สอนที่เป็นฆราวาส จ านวน 133 คน/
รูป  ซึ่ ง ได้ ม าโดยการสุ่ ม แบบแบ่ งชั้ น  (Stratified Random Sampling) เค รื่ อ งมื อที่ ใช้ เป็ น
แบบสอบถามการด าเนินงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม มี 7 ด้าน คือ ด้านการบริหารทั่วไป ด้านงาน
วิชาการ ด้านงานธุรการ ด้านงานปกครองนักเรียน ด้านงานบริการ ด้านงานโรงเรียนกับชุมชน ด้าน
งานอาคารสถานที่ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า จ านวน 58 ข้อ มีค่าอ านาจจ าแนกราย
ข้อระหว่าง .49 ถึง .86 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.99 สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (One - Way Analysis of Variance) ผลการศึกษาปรากฏ ดังนี้  
   1) บุคลากรโดยส่วนรวมและจ าแนกตามสถานภาพมีการด าเนินงานโรงเรียน           
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น โดยส่วนรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า มีการด าเนินงานอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อย คือ ด้านงานวิชาการ ด้านงานธุรการ ด้านงานปกครองนักเรียน ด้านงานอาคารสถานที่ ด้าน
การบริหารทั่วไป ด้านงานโรงเรียนกับชุมชน และด้านงานบริการ  
   2) ผู้บริหาร ครูผู้สอนที่ เป็นพระภิกษุ และครูผู้สอนที่ เป็นฆราวาส โรงเรียน           
พระปริยัติธรรม มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานโรงเรียน ทั้งโดยส่วนรวมและเป็นรายด้าน            
ไม่แตกต่างกัน  
   3) การด าเนินงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น           
มีปัญหาด้านการบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการจัดองค์กรในโรงเรียนไม่ชัดเจน การบริหารการเงินยุ่งยาก 
ซับซ้อน บุคลากรไม่เข้าใจระเบียบปฏิบัติ การสื่อสารต่างๆ ไม่สะดวกและทันสมัย งบประมาณมีน้อย 
บุคลากรขาดความรู้ ขาดประสบการณ์ ด้านงานวิชาการ ไม่มีการวางแผนงานวิชาการที่เป็นระบบ  
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และชัดเจนไว้ล่วงหน้า ไม่มีบุคลากรที่มีความรู้โดยตรง ช่วยงานส่งเสริมและพัฒนา ด้านวิชาการ ด้าน
งานธุรการ ขอบข่ายการวางแผนงานธุรการไม่ชัดเจน ไม่มีบุคลากรหลักรับผิดชอบงานธุรการ
โดยเฉพาะ การปฏิบัติงานไม่เป็นระบบ ด้านงานปกครองนักเรียน ไม่มีแผนงานปกครองที่ชัดเจน ไม่มี
บุคลากรที่ต้องรับผิดชอบงานนี้โดยเฉพาะ ด้านงานบริการ มีขอบข่ายที่ก าหนดไว้ตามแผนมากเกินไป 
ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ทั้งหมด การบริการด้านโสตทัศนูปกรณ์ไม่เพียงพอ ด้านงานโรงเรียนที่จะช่วย
บริการแก่ชุมชนในด้านต่างๆ ให้ทั่วถึง ด้านงานอาคารสถานที่ ไม่สามารถท าได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด
ของโรงเรียน อาคารเรียน ห้องเรียน ตลอดจนห้องพิเศษต่างๆ ไม่ เพียงพอ บริเวณคับแคบ 
งบประมาณส าหรับงานด้านนี้มีจ ากัด 
   พระครูสังฆรักษ์ชิษณุพงศ์  สนฺติมคฺโค (2556) ท าการศึกษาเรื่อง การบริหาร
การศึกษาด้านการเรียนการสอนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร            
มีวัตถุประสงค์ 3 ข้อ คือ 1. เพ่ือศึกษาการบริหารการศึกษาด้านการเรียนการสอนโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา 2. เพ่ือศึกษาการเปรียบเทียบการบริหารการศึกษาด้านการเรียนการสอน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จ าแนกตามปัจจัยพ้ืนฐาน  3. เพ่ือศึกษาแนวทางการ
บริหารการศึกษาด้านการเรียนการสอนโรงเรียน พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา โดยวิธีวิจัยเชิง
ส ารวจกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียน จ านวน 215 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน F-test และ  One-way ANOVA โดยก าหนดนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ผลการวิจัย พบว่า  
   1) นักเรียนส่วนใหญ่มีอายุตั้งแต่ 12-15 ปี คิดเป็นร้อยละ 35.8 และระดับชั้นเรียน
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 28.4   
   2) ความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาด้านการเรียนการสอน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก ได้แก่ ด้านการใช้สื่อด้านการเรียนการสอน ด้านการจัดกิจกรรม ด้านหลักสูตร  ด้านการวัดผล
ประเมินผล และผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนต่อการบริหารการศึกษาด้านการเรียน
การสอนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในกรุงเทพมหานคร พบว่า นักเรียนมีความ
คิดเห็นที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 0.05 ได้แก่ ด้านหลักสูตร ด้านการเรียนการสอน และด้านโดย
ภาพรวม ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ขาดการวางแผนในการเรียนการสอนตามหลักสูตรของ
โรงเรียน ขาดงบประมาณในการวางแผนด้านหลักสูตร ขาดงบประมาณในการสรรหาครูมาสอนใน
โรงเรียนขาดครูภาษาต่างประเทศ ขาดงบประมาณจัดซื้อคอมพิวเตอร์ นักเรียนไม่ให้ความสนใจ         
การจัดกิจกรรมในโรงเรียน นักเรียนขาดความสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันในการเรียนการสอน นักเรียน
ขาดความรับผิดชอบกับการวัดผลประเมินผล แนวทางการบริหารการศึกษาด้านการเรียนการสอน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พบว่า ครูควรจัดแผนการเรียนการสอนด้านต่างๆ ให้
เหมาะสมกับนักเรียน โดยการจัดหาผู้เชียวชาญด้านหลักสูตรมาด าเนินการวางแผน ควรจัดหา
งบประมาณมาใช้ ในโรงเรียน ควรจัดหาครูชาวต่างชาติมาสอนในโรงเรียน ควรจัดหาคอมพิวเตอร์ 
ควรใช้สื่อที่ทันสมัยเหมาะสมกับนักเรียน ครูควรส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามัคคีกัน ควรให้นักเรียน
ช่วยเหลือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ควรให้นักเรียนสนใจเกี่ยวกับ การสอบวัดผลประเมินผล
เพ่ือน ามาปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 
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   พระมหาจตุพล  พรหมมี (2549) ท าการศึกษาเรื่อง ปัญหาระเบียบวินัยของ
นักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สังกัดส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบปัญหาระเบียบวินัยของนักเรียนโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สังกัดส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จังหวัดฉะเชิงเทรา เกี่ยวกับ
พระวินัย ใน 5 ด้าน  คือ ด้านการรับผิดชอบ ด้านการครองผ้า ด้านกัลยาณมิตร ด้านความประพฤติ 
และด้านการปรับปรุงพฤติกรรมและการท าโทษ ประชากรที่ใช้ในการวิจัย จ าแนกตามต าแหน่งครูฝ่าย
ปกครอง และครูผู้สอน จ านวน 48 รูป/คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า            
5 ระดับ สถิติที่ใช้ได้แก่ คะแนนเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ Effect Size ผลการวิจัย พบว่า  
   1) ปัญหาระเบียบวินัยของนักเรียนช่วยชั้นที่ 3 โรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
สังกัดส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยภาพรวมทั้ง 5 ด้าน มีปัญหาระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ด้าน
กัลยาณมิตร ด้านการครองผ้า ด้านความรับผิดชอบ ด้านการปรับพฤติกรรมและการท าโทษ และด้าน
ความประพฤต ิ 
   2) ปัญหาระเบียบวินัยช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
สังกัดส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยภาพรวมทั้ง 5 ด้าน มีปัญหาระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อย พบว่า ด้านกัลยาณมิตร 
ด้านการครองผ้า ด้านการปรับพฤติกรรมและการท าโทษ ด้านความรับผิดชอบ และด้านความ
ประพฤต ิ 
   3) เปรียบเทียบปัญหาระเบียบวินัยของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 และนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สังกัดส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา จ าแนกตามต าแหน่ง พบว่า มีปัญหาแตกต่างกัน โดยครูฝ่ายปกครองมีความเห็นว่ามี
ปัญหามากกว่าครูผู้สอน 
   พระสวัสดิ์  เฉิดฉิ้ม (2550) ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปรับตัวของ
สามเณร ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบ 1) ระดับอัตมโนทัศน์ 
แรงสนับสนุนทางสังคมความศรัทธาในพระพุทธศาสนา และการปรับตัวของสามเณร 2) เปรียบเทียบ
การปรับตัวของสามเณรที่มีอายุ ระดับการศึกษา สภาพครอบครัวก่อนบรรพชา ระยะเวลาบรรพชา 
และสภาพการพักอาศัยขณะบรรพชาแตกต่างกัน และ 3) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปรับตัวของ
สามเณร กลุ่มตัวอย่างคือ สามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จ านวน 321 รูป สุ่ม
ตัวอย่างแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
ร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าที (t-test) การวิเคราะห์
ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One - Way ANOVA) และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณตามล าดับ 
ความส าคัญของตัวแปรที่น าเข้าสมการ (Stepwise Multiple Regression Analysis) ผลการวิจัย 
พบว่า 1. อัตมโนทัศน์ ความศรัทธาในพระพุทธศาสนา และการปรับตัวของสามเณร อยู่ในระดับมาก
ส่วนแรงสนับสนุนทางสังคมจากพระภิกษุผู้ปกครองและภิกษุอ่ืน อยู่ในระดับปานกลาง 2. การปรับตัว
ของสามเณร เมื่อจ าแนกตามอายุ ระดับการศึกษา สภาพครอบครัวก่อนบรรพชาระยะเวลาบรรพชา 
และสภาพการพักอาศัยขณะบรรพชา แตกต่างกันมีการปรับตัวไม่แตกต่างกัน 3. ความศรัทธาใน



168 
 
พระพุทธศาสนา อัตมโนทัศน์ และแรงสนับสนุนทางสังคมจากพระภิกษุผู้ปกครอง ภิกษุอ่ืนสามารถ
ร่วมกันท านายการปรับตัวของสามเณร ได้ร้อยละ 95.4 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
   จากเอกสารและรายงานการวิจัยที่เกี่ยวกับโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
พอสรุปได้ว่า การศึกษาของคณะสงฆ์ท าหน้าที่เป็นสถาบันฝึกอบรมศาสนทายาท คือ ให้การศึกษา        
แก่พระภิกษุสามเณร ที่จะท าหน้าที่เป็นผู้สืบต่ออายุของพระศาสนาต่อไป และยังเป็นการเปิดโอกาส
ให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาในระบบการศึกษาของรัฐให้มีความสุขสามารถสร้าง
เสริมและสามารถพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นได้และจากการศึกษางานวิจัยนั้นยังไม่พบการใช้ หลัก
ไตรสิกขาเพ่ือเสริมสร้างความสุขของบุคคลในกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดอย่างชัดเจน ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
สร้างและน าหลักไตรสิกขาเพ่ือสร้างเสริมความสุขให้กับนักเรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา กลุ่มที่ 4  ซึ่งหลักไตรสิกขาดังกล่าว เป็นแนวทางในการใช้ปัญญาพิจารณากับสิ่งต่างๆ ที่
เข้ามาในชีวิตอย่างมีสติรู้เท่าทันเสริมสร้างความสุขของนักเรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา กลุ่มที่ 4 เพ่ือเกื้อหนุนให้สามารถด าเนินชีวิตไปด้วยความราบรื่นมีความสุขสมวัยที่
ต้องการ พร้อมกับการปรับตัวเข้ากับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  ทั้งในโรงเรียน         
และสภาพแวดล้อมนอกโรงเรียน หรือในสังคมชุมชนพร้อมที่จะเป็นคนดี มีสุข และพัฒนาสังคมต่อไป 
 

 
 
 



บทที่ 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย   

 
  การศึกษาวิจัยเรื่อง การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 4 ผู้วิจัยใช้การวิจัยแบบผสานวิธี (Mix Research Method) โดยส่วน
แรกจะท าการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพ่ือวิเคราะห์ให้ทราบถึงเหตุผลที่มีส่วน
สัมพันธ์กันกับข้อมูลในเชิงคุณภาพ ส่วนที่สองจะศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
เพ่ือให้ทราบถึงประเด็นของการศึกษาในรายละเอียดที่ส าคัญ และมีความครอบคลุมในเนื้อหา
สาระส าคัญที่ท าการศึกษาอย่างครบถ้วน พร้อมกันนั้น ในการวิจัยเชิงคุณภาพจะท าให้ได้ทราบถึงข้อมูลเชิง
ลึก (In-depth) ที่มีรายละเอียดชัดเจนสามารถน ามาวิเคราะห์ในเชิงตรรกะได้  (Analytic Induction) 
ดังนั้น เพ่ือให้การวิจัยเป็นไปตามระเบียบ วิธีการ ผู้วิจัยจะน าเสนอวิธีการวิจัยตามล าดับ  
 
3.1 กำรวิจัยเชิงปริมำณ 
  ในส่วนของการวิจัยเชิงปริมาณนั้น ผู้วิจัยได้ก าหนดล าดับขั้นของการวิจัยให้เป็นระบบ  
และเพ่ือเชื่อมโยงให้เห็นประเด็นส าคัญที่สอดคล้องกับปัจจัยเหตุที่ส าคัญของการบูรณาการพุทธธรรม
ในการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 4 ซึ่งจะน าไปสู่ความรู้ ความ
เข้าใจอย่างถ่องแท้ และเป็นระบบ ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ก าหนด หัวข้อส าคัญในการวิจัยเชิงปริมาณตาม
ประเด็นดังต่อไปนี้ 
  3.1.1 วัตถุประสงค์ของการวิจัยเชิงปริมาณ 
    การวิจัยเรื่อง การบูรณาการพุทธธรรมในการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 4 ในงานวิจัยเชิงปริมาณนี้ เพ่ือที่จะทราบถึงสภาพปัจจุบันและน าเสนอ
แนวทางการบูรณาการพุทธธรรมในการสร้างความสุขของนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา กลุ่มท่ี 4 
  3.1.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   1) ประชากร ได้แก่ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนในโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี 4 จ านวน 3,347 รูป/คน   
   2) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 4 ซึ่งได้มาด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random 
Sampling) 
    กลุ่มที่ 1 นักเรียน จ านวน 8 จังหวัด รวม 400 รูป  
    กลุ่มที่ 2 ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา และประชาชน 
จังหวัดละ 10 รูป/คน รวม 80 รูป/คน 
   การวิจัยเชิงปริมาณในหลายกรณีไม่อาจที่จะท าการศึกษาหรือหาข้อมูลได้โดยตรง
จากประชากรที่มีจ านวนมากได้ วิธีการในการศึกษาจึงจ าเป็นต้องอาศัยหลักการก าหนดกลุ่มตัวอย่างที่
ได้มาตรฐานอธิบายอ้างอิงข้อมูลย้อนกลับไปยังกลุ่มประชากรได้ ทั้งนี้วิธีการทางสถิติสามารถแก้ไข
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ปัญหาดังกล่าวได้ ซึ่งวิธีการประมาณขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Taro Yamane ถือว่าเป็นที่นิยมใน
หมู่นักวิจัย โดยมีสูตรการค านวณ ดังนี้ 

    n = 2Ne1
N


   

   แทนค่าสูตร = 2(0.5)33471
3347


 

     = 357.30 
   n หมายถึง   ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
   N หมายถึง ขนาดของประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
   e หมายถึง ค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนจากกลุ่มตัวอย่าง 
   ผู้ศึกษาก าหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และยอมให้เกิด 
ความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 (e = 0.05) ดังนั้นการวิจัยเลือกตัวอย่างที่จ าแนกตามกลุ่ม โดยใช้วิธีสุ่ม
ตัวอย่างแบบหลายขั้น (Multi-stage Sampling) จนได้จ านวนครบตามสัดส่วนที่ก าหนด โดยใช้
วิธีการค านวณจ านวนกลุ่มตัวอย่างตามสูตร Taro Yamane (1960 อ้างถึงใน สุวิมล  ติรกานนท์, 
2549) ความคลาดเคลื่อน 5% ผู้วิจัยได้ค านวณกลุ่มตัวอย่างได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 357 คน 
ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยขอใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน/รูป ในการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ 
 
ตำรำงท่ี 3.1 จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

 
 
  3.1.3 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
   เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย แบบสอบถาม ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
   แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย 

จังหวัด 
นักเรียน บุคลำกร 

ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง ครู-อำจำรย ์ ผู้บริหำร ประชำชน 
ก าแพงเพชร 112 15 3 2 5 
เพชรบูรณ์ 631 87 3 2 5 
สุโขทัย 230 32 3 2 5 
อุตรดิตถ์ 129 18 3 2 5 
พิษณุโลก 481 66 3 2 5 
พิจิตร 164 24 3 2 5 
ตาก 274 38 3 2 5 
นครสวรรค์ 882 120 3 2 5 

รวม 2,903 400 24 16 40 
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   ส่วนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพพ้ืนฐานทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ อายุพรรษา ระดับ
การศึกษา ต าแหน่งปัจจุบัน  
   ส่วนที่ 2 ข้อมูลสภาพปัจจุบันของนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
กลุ่มที่ 4 เนื้อหาประกอบด้วย 1) ด้านความสัมพันธ์ในครอบครัว 2) ด้านสถานการณ์ทางการเงิน             
3) ด้านสิ่งแวดล้อม 4) ด้านสังคมและเพ่ือนฝูง 5) ด้านสุขภาพ และ 6) ด้านเสรีภาพส่วนบุคคล    
   ส่วนที่ 3 ประเด็นการสอบถามการสร้างความสุขของนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 4 เนื้อหา ประกอบด้วย 1) ด้านความสัมพันธ์ในครอบครัว 2) ด้าน
สถานการณ์ทางการเงิน 3) ด้านสิ่งแวดล้อม 4) ด้านสังคมและเพ่ือนฝูง 5) ด้านสุขภาพ และ 6) ด้าน
เสรีภาพส่วนบุคคล    
  3.1.4 การสร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล 
   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามแนวคิด ทฤษฎี 
ต ารา และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการสร้างความสุข ซึ่งมรีายละเอียด ดังนี้ 
   แบ่งโครงสร้างของแบบสอบถามเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย 
   ส่วนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม มีจ านวน 4 ข้อ เป็นแบบ
เลือกตอบ 
   ส่วนที่ 2 เป็นข้อมูลการสร้างความสุขของนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา กลุ่มที่ 4 เป็นเครื่องมือชนิดแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  
4 ระดับ จ านวน 30 ข้อ ดังนี้ 
   4   หมายถึง ระดับที่มีความสุขมากที่สุด 
   3   หมายถึง   ระดับที่มีความสุขมาก  
   2   หมายถึง   ระดับที่มีความสุขน้อย 
   1   หมายถึง   ระดับที่มีความสุขน้อยที่สุด 
   ส่วนที่ 3 ประเด็นการสอบถามการสร้างความสุขของนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี 4 มีจ านวน 6 ประเด็น  
  3.1.5 การทดสอบแบบสอบถาม 
   1) หาความเที่ยงตรง (Validity) โดยการน าแบบสอบถามที่สร้างเสร็จ เสนอประธาน
และกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือขอความเห็นชอบและน าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ แล้วน ามา
ปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม จ านวน 5 ท่าน ที่มีความเชี่ยวชาญด้านหลักพุทธธรรม ด้านการบริหาร 
เพ่ือพิจารณาทั้งในด้านเนื้อหาสาระและโครงสร้างของค าถาม รูปแบบของแบบสอบถาม ตลอดจน
ภาษาท่ีใช้และตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์รายข้อ 
(Index of Item-Objective Congruence: IOC) (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ , 2538) ได้ค่าดัชนีความ
สอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ถึง 1.0 
   2) การหาค่าความเชื่อมั่น ผู้วิจัยน าแบบสอบถามไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จ านวน 30 คน หลังจากนั้น ท าการทดสอบหาความเชื่อมั่น (Reliability) 
โดยการค านวณค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบัค (Cronbach) 
(Cronbach, 1971) ได้ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามท้ังหมด เท่ากับ 0.757 
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  3.1.6 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
   ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถาม (Questionnaire) ไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 480 ตัวอย่าง และเก็บแบบสอบถามคืนทันทีด้วยตนเอง 
  3.1.7 การวิเคราะห์ข้อมูล 
   ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้และผ่านการตรวจสอบแล้วน ามาวิเคราะห์ ดังนี้ 
   ข้อมูลการสร้างความสุขของนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
กลุ่มที่ 4 วิเคราะห์โดยใช้สถิติบรรยาย ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้เกณฑ์ของ ชูศรี 
วงษ์รัตนะ (2541) 
   ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00-1.75 หมายถึง  มีการปฏิบัติระดับน้อยที่สุด  
   ค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.76-2.55 หมายถึง  มีการปฏิบัติระดับน้อย 
   ค่าเฉลี่ยระหว่าง  2.56-3.25 หมายถึง  มีการปฏิบัติระดับมาก 
   ค่าเฉลี่ยระหว่าง  3.26-4.00 หมายถึง มีการปฏิบัติระดับมากที่สุด 
 
3.2 กำรวิจัยเชิงคุณภำพ 
  3.2.1 พ้ืนที่การวิจัย 
   การวิจัยครั้งนี้ได้จะศึกษาในเขตโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 4 
ประกอบด้วย 1) จังหวัดพิษณุโลก 2) สุโขทัย 3) ตาก 4) อุตรดิตถ์ 5) นครสวรรค์ 6) ก าแพงเพชร              
7) เพชรบูรณ์ และ 8) พิจิตร 
  3.2.2 ประชากร 
   ประชากร ได้แก่ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 4 และประชาชนทั่วไปที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้มาด้วยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง (Purposive random sampling) จ านวน 21 รูป/คน 
  3.2.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
   1) แบบสัมภาษณ์ ( Interview) เป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้างชนิด
ปลายเปิด (Structural In-depth Interview) จ านวน 1 ฉบับ เพ่ือศึกษา 1) ด้านความสัมพันธ์ใน
ครอบครัว 2) ด้านสถานการณ์ทางการเงิน 3) ด้านสิ่งแวดล้อม 4) ด้านสังคมและเพ่ือนฝูง 5) ด้าน
สุขภาพ และ 6) ด้านเสรีภาพส่วนบุคคล ในการบูรณาการพุทธธรรมในการสร้างความสุขของนักเรียน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 4 โดยด าเนินการวิจัยตามล าดับขั้นตอนการวิจัย
ดังนี้ 
    1.1) ก าหนดประเด็นหลักในการสัมภาษณ์ตามกรอบแนวคิดในการวิจัยระบุรายการ
ข้อมูลที่ต้องการของแต่ละประเด็น  
    1.2) จัดท าร่างแบบสัมภาษณ์และรายการข้อค าถามแต่ละประเด็น 
    1.3) ตรวจสอบคุณภาพของแบบสัมภาษณ์ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
พิจารณาตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาและการใช้ภาษา จากนั้นปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
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    1.4) แก้ไขและปรับปรุงให้เป็นแบบสัมภาษณ์ฉบับสมบูรณ์ แล้วจึงน าไปเก็บ
รวบรวมข้อมูลจริง  
   2) การสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพ่ือศึกษา 1) ด้านความสัมพันธ์ในครอบครัว           
2) ด้านสถานการณ์ทางการเงิน 3) ด้านสิ่งแวดล้อม 4) ด้านสังคมและเพ่ือนฝูง  5) ด้านสุขภาพ          
และ 6) ด้านเสรีภาพส่วนบุคคล ในการบูรณาการพุทธธรรมในการสร้างความสุขของนักเรียนโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 4 ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มสามารถตอบค าถามได้อย่างอิสระ 
โดยข้อมูลที่ได้จะเป็นข้อมูลระดับปฐมภูมิ (Primary Data) ทั้งหมด เพ่ือให้ได้รับทราบภาพสะท้อน
ข้อเท็จจริงตรงตามกรอบแนวคิด จึงมีขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้ 
    2.1) การนัดหมายวัน เวลา จัดกิจกรรมสนทนากลุ่ม ผู้วิจัยจะท าการนัดวันเวลา
ที่จัดกิจกรรมสนทนากลุ่มดังกล่าวกับผู้บริหารสหกรณ์ 
    2.2) หลังจากตกลงดังที่นัดหมายแล้ว ผู้วิจัยจึงเดินทางไปยังสถานที่ที่นัดหมาย
กลุ่มเป้าหมายก่อนอย่างน้อย 3 ชั่วโมง ทั้งนี้เพ่ือเตรียมความพร้อมของการจัดกิจกรรมสนทนากลุ่ม 
    2.3) ด าเนินการจัดสนทนากลุ่มโดยที่คณะผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินรายการ  
    2.4) ขณะสนทนากลุ่ม มีการบันทึกการด าเนินกิจกรรมด้วยเครื่องบันทึก  
    2.5) สรุปผลจากการสนทนากลุ่ม 
   3) การตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ โดยผู้วิจัยได้ท าการร่างแนวทางการบูรณาการพุทธ
ธรรมในการสร้างความสุขของนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 4 แล้ว
จัดส่งให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบรายการที่ปรากฏอยู่ในตัวแบบสามารถน าไปปฏิบัติได้จริงหรือไม่ 
หลังจากให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแล้ว จึงด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามที่ได้รับขอเสนอแนะ  
  3.2.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   1) การศึกษาข้อมูลจากเอกสาร (Documentary Study) เป็นการเก็บข้อมูลใน
ลักษณะข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากหนังสือและเอกสารงานวิชาการต่างๆ ทั้งที่เป็น
หนังสือ และสื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ งานเขียนทางวิชาการ บทความ
ทางวิชาการ ตลอดจนหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ ในการนี้ผู้วิจัยจะเลือก
เฉพาะในส่วนที่เชื่อมโยง หรือที่มีส่วนสัมพันธ์กับเนื้อหาสาระ และกรอบแนวคิดในการวิจัย และเป็น
ข้อมูลที่มีส่วนสัมพันธ์กับบทสัมภาษณ์ 
   2) การสัมภาษณ์ (Interview) การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth 
Interview) ทั้งการสัมภาษณ์แบบกึ่งทางการ (Semi-Formal Interview) และการสัมภาษณ์แบบ          
ไม่เป็นทางการ (Information Interview) ด าเนินการสัมภาษณ์กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) 
จ านวน 21 รูป/คน โดยข้อมูลที่ได้จะเป็นข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ทั้งหมดท าให้ทราบภาพ
สะท้อนข้อเท็จจริงตามกรอบแนวคิด โดยมีขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้ 
    2.1) ขั้นเตรียมการสัมภาษณ์ ได้แก่ ก่อนลงสนามในการเก็บรวบรวมข้อมูล          
โดยการสัมภาษณ์ผู้วิจัย เริ่มต้นด้วยการนัดหมาย วัน เวลา สถานที่ ที่จะสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง         
โดยผู้วิจัยจะต้องศึกษาประเด็นค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล เตรียมและศึกษาวิธีใช้เครื่องมือ
ในการบันทึกเสียง เตรียมสมุดจดบันทึก และอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมก่อนด าเนินการสัมภาษณ์ 
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    2.2) ขั้นการสัมภาษณ์ ได้แก่ ก่อนการสัมภาษณ์ผู้วิจัยจะสนทนาสร้างความคุ้นเคย
กับผู้ให้สัมภาษณ์ แจ้งวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ อธิบายเหตุผลและขออนุญาตใช้เครื่อง
บันทึกเสียงในขณะสัมภาษณ์ รวมทั้งแจ้งให้ทราบว่าข้อมูลต่าง ๆ ที่บันทึกเสียงไว้ผู้วิจัยจะเก็บไว้เป็น
ความลับ จะไม่มีการบันทึกเสียงหากผู้ให้สัมภาษณ์ไม่ประสงค์ที่จะให้บันทึกเสียง 
    2.3) การสนทนากลุ่ม (Focus Group) การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการการสนทนากลุ่ม 
ด าเนินการสนทนากลุ่มกับผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านหลักพุทธธรรม รวม 9 คน โดยข้อค าถามที่
ใช้จะเป็นเพียงแนวทางในสนทนากลุ่ม โดยข้อมูลที่ได้จะเป็นข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ทั้งหมด
ท าให้ทราบภาพสะท้อนข้อเท็จจริงตามกรอบแนวคิด โดยมีขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้ 
     (1) ขั้นเตรียมสนทนากลุ่ม ได้แก่ ก่อนลงสนามในการเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยสนทนากลุ่มผู้วิจัย เริ่มต้นด้วยการนัดหมาย วัน เวลา สถานที่ ที่จะสนทนากลุ่มกับกลุ่มตัวอย่าง 
โดยผู้วิจัยจะต้องศึกษาประเด็นค าถามที่ใช้ในการสนทนากลุ่ม ผู้ให้ข้อมูล เตรียมและศึกษาวิธีใช้
เครื่องมือในการบันทึกเสียง เตรียมสมุดจดบันทึก และอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมก่อนด าเนินการสนทนากลุ่ม 
     (2) ขั้นการสนทนากลุ่ม ได้แก่ ก่อนการสนทนากลุ่มผู้วิจัยจะสนทนาสร้าง
ความคุ้นเคยกับผู้ร่วมสนทนากลุ่ม แจ้งวัตถุประสงค์ของการสนทนากลุ่ม อธิบายเหตุผลและขอ
อนุญาตใช้เครื่องบันทึกเสียงในขณะสนทนากลุ่ม รวมทั้งแจ้งให้ทราบว่าข้อมูลต่างๆ ที่บันทึกเสียงไว้
ผู้วิจัยจะเก็บไว้เป็นความลับ หากผู้ร่วมสนทนากลุ่ม ไม่ประสงค์ที่จะให้บันทึกเสียงในช่วงใด ผู้วิจัยก็จะ
ไม่บันทึกเสียงเลย 
  3.2.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
   1) ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร ใช้วิธีการวิเคราะห์เอกสารเนื้อหา (Content                               
Analysis) น าเสนอข้อมูลด้วยวิธีการพรรณนา 
   2) ข้อมูลที่ ได้จากการสัมภาษณ์ ( Interview) ใช้วิธีการวิ เคราะห์แบบอุปนัย 
(Analytic Induction) โดยน าข้อมูลมาเรียบเรียงและจ าแนกอย่างเป็นระบบ จากนั้นน ามา
ตีความหมาย เชื่อมโยงความสัมพันธ์และสร้างข้อสรุปจากข้อมูลต่างๆ ที่รวบรวมได้ โดยท าไปพร้อมๆ 
กับการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งนี้เพ่ือจะได้ศึกษาประเด็นต่างได้ลึกซึ้ง เมื่อประเด็นใดวิเคราะห์แล้วไม่มี
ความชัดเจนก็จะตามไปเก็บข้อมูลเพ่ิมเติมในประเด็นต่างๆ เหล่านั้น เพ่ือตอบค าถามหลักตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อมูลเชิงคุณภาพได้น ามาวิเคราะห์เพ่ือหาความเชื่อมโยง ความสัมพันธ์              
เชิงทฤษฎี 
   3) ข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ใช้วิธีการวิเคราะห์แบบอุปนัย                                              
(Analytic Induction) โดยน าข้อมูลมาเรียบเรียงและจ าแนกอย่างเป็นระบบ จากนั้นน ามา
ตีความหมาย เชื่อมโยงความสัมพันธ์และสร้างข้อสรุปจากข้อมูลต่างๆ ที่รวบรวมได้ โดยท าไปพร้อมๆ 
กับการเก็บรวบรวมข้อมูล ทั้งนี้เพ่ือจะได้ศึกษาประเด็นต่างได้ลึกซึ้ง เมื่อประเด็นใดวิเคราะห์แล้วไม่มี
ความชัดเจนก็จะตามไปเก็บข้อมูลเพ่ิมเติมในประเด็นต่างๆ เหล่านั้น เพ่ือตอบค าถามหลักตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อมูลเชิงคุณภาพได้น ามาวิเคราะห์เพ่ือหาความเชื่อมโยง ความสัมพันธ์             
เชิงทฤษฎี 
   4) การตรวจสอบและการวิเคราะห์ข้อมูล ในขั้นแรกผู้วิจัยได้ตรวจสอบว่าได้ข้อมูล
เพียงพอแล้วหรือยัง ข้อมูลนั้นได้ตอบปัญหาของการวิจัยแล้วหรือไม่ หากผู้วิจัยพบว่าได้ข้อมูลที่ไม่ตรงกัน 
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ผู้วิจัยจะตรวจสอบว่าข้อมูลที่แท้จริงเป็นอย่างไร ซึ่งผู้วิจัยได้เลือกวิธีการตรวจสอบข้อมูลที่ใช้กันมาก
ในการวิจัยเชิงคุณภาพคือการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) ดังต่อไปนี้ (Denzin, 
1970) 
    4.1) การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) คือ การพิสูจน์ว่า
ข้อมูลที่ผู้วิจัยได้มานั้นถูกต้องหรือไม่ วิธีการตรวจสอบ คือ การตรวจสอบแหล่งของข้อมูล แหล่งที่มาที่
จะพิจารณาในการตรวจสอบ ได้แก่ 1) แหล่งเวลา ถ้าเวลาต่างกันข้อมูลที่ได้รับจะเหมือนกันหรือไม่           
2) แหล่งสถานที่ ถ้าสถานที่ต่างกันข้อมูลที่ได้รับจะเหมือนกันหรือไม่ 3) แหล่งบุคคล ถ้าบุคคลผู้ให้
ข้อมูลเปลี่ยนไปข้อมูลจะเหมือนเดิมอยู่อีกหรือไม่ 
    4.2) การตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี (Theory Triangulation) คือ การตรวจสอบ
ว่าถ้าใช้แนวคิดทฤษฎีที่แตกต่างไปจากเดิมจะท าให้การตีความข้อมูลแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด 
    4.3) การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล (Methodology Triangulation) 
คือ การใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ กัน เพ่ือรวบรวมข้อมูลเรื่องเดียวกัน เช่น ใช้วิธีการสังเกตควบคู่
กับการซักถามพร้อมกัน นั้นก็คือการศึกษาข้อมูลจากแหล่งเอกสารประกอบด้วยนั้นเอง 
    4.4) การสร้างบทสรุปและการพิสูจน์บทสรุป เป็นการน าแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย
ต่างๆ ทางวิชาการ มาสร้างเป็นบทสรุปร่วมกับข้อมูลที่เชื่อถือได้อีกครั้งหนึ่ง โดยเน้นความเชื่อมโยง           
เพ่ือน าไปสู่การพิสูจน์ที่เป็นรูปธรรมและตรงต่อข้อเท็จจริงที่ปรากฏ  
    4.5) น าเสนอองค์ประกอบของแนวทางการบูรณาการพุทธธรรมในการสร้าง
ความสุขของนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 4 ให้อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์พิจารณาความเหมาะสม แล้วน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น  
  3.2.6 การสร้างแนวทางการบูรณาการพุทธธรรมในการสร้างความสุขของนักเรียนโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี 4 มีการด าเนินงาน ดังนี้ 
   1) ก าหนดโครงสร้าง องค์ประกอบ ความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ได้จากการวิจัย           
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ น ามาเรียบเรียงสังเคราะห์ และน ามาใช้ออกแบบองค์ประกอบที่ส าคัญ
ของตัวแบบ 
   2) ก าหนดขอบข่ายเนื้อหาส าหรับการพัฒนาส าหรับแนวทางการบูรณาการพุทธ
ธรรมในการสร้างความสุขของนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 4 โดยการ
ตรวจสอบผู้เชี่ยวชาญและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จ านวน 5 คน ขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้   
    2.1) จัดท าร่างแนวทางการบูรณาการพุทธธรรมในการสร้างความสุขของ
นักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี 4 
    2.2) จัดส่งร่างแนวทางการบูรณาการพุทธธรรมในการสร้างความสุขของนักเรียน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี 4 ให้ผู้เชี่ยวชาญและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตรวจสอบ 
    2.3) ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
    2.4) เสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณาความเหมาะสม  และน า
ข้อเสนอแนะมาปรับปรุง แก้ไขให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
  การศึกษาวิจัยเรื่อง การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 4 ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาข้อมูลในประเด็นความเป็นมาสภาพปัจจุบัน 
และการพัฒนาแนวทางการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการสร้างความสุขของนักเรียนโรงเรียน          
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 4 เก็บข้อมูลจากหลากหลายวิธีทั้งการศึกษาเอกสาร            
การสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่หลากหลายและสามารถยืนยันข้อเท็จจริงได้ 
น าข้อมูลมาวิเคราะห์และแปลความหมายอย่างเป็นระบบ ขอเสนอผลการวิจัยตามล าดับ ดังนี้  
  4.1 สภาพปัจจุบันของนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี 4  
  4.2 แนวทางการบูรณาการหลักพุทธธรรมสร้างความสุของนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี 4 
  4.3 น าเสนอแนวทางการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการสร้างความสุขของนักเรียน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี 4 
 
4.1 สภาพปัจจุบันของนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 4 
  4.1.1 ด้านความสัมพันธ์ในครอบครัว 
   ด้านความสัมพันธ์ในครอบครัวของนักเรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
กลุ่มที่ 4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ข้อมูลในด้านความสัมพันธ์ในครอบครัวภาพรวมมีความสุขอยู่ในระดับ
มาก โดยมีประเด็น คนในครอบครัวมีความรักใคร่ใช้เหตุผลในการอยู่ร่วมกัน มีความสุขอยู่ในระดับน้อย             
( X = 2.28, S.D. = 1.083) และการท ากิจกรรมร่วมกันของคนในครอบครัว มีความสุขอยู่ในระดับ
น้อยเช่นกัน ( X = 2.42, S.D. = 1.085) ส่วนข้อค าถามที่ว่าคนในครอบครัวไม่ทะเลาะกัน/ขัดแย้งกัน 
พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 3.42, S.D. = 0.738) รายละเอียดดังตารางที่ 4.1 
 
ตารางท่ี 4.1 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความสุขความสัมพันธ์ในครอบครัวของ

นักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี 4  
 

รายการ 
ระดับความสุข 

X  S.D. แปลผล 
ประเด็นที่ 1 ด้านความสัมพันธ์ในครอบครัว 
1. คนในครอบครัวมีความรักใคร่ใช้เหตุผลในการอยู่ร่วมกัน 2.28 1.083 น้อย 
2. คนในครอบครัวไม่เบียดเบียนซึ่งกันละกัน 3.34 0.631 มากที่สุด 
3. คนในครอบครัวเกื้อกูลกัน 3.35 0.676 มากที่สุด 
4. การท ากิจกรรมร่วมกันของคนในครอบครัว 2.42 1.085 น้อย 
5. คนในครอบครัวไมท่ะเลาะกัน/ขัดแย้งกัน 3.42 0.738 มากที่สุด 
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  4.1.2 ด้านสถานการณ์ทางการเงิน 
   ด้านสถานการณ์ทางการเงินของนักเรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
กลุ่มที่ 4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ข้อมูลในด้านสถานการณ์ทางการเงินภาพรวมมีความสุขอยู่ในระดับมาก 
โดยมีประเด็น การใช้จ่ายอย่างประหยัด มีความสุขอยู่ในระดับน้อย ( X = 2.45, S.D. = 0.943) และ
ความสามารถในการจัดการภาระหนี้สิน มีความสุขอยู่ในระดับน้อยเช่นกัน (X = 2.41, S.D. = 0.987) 
รายละเอียดดังตารางที่ 4.2 
 
ตารางท่ี 4.2 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความสุขด้านสถานการณ์ทางการเงินของ

นักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี 4 
 

รายการ 
ระดับความสุข 

X  S.D. แปลผล 
ประเด็นที่ 2 ด้านสถานการณ์ทางการเงิน 
1. การหารายไดใ้นทางสุจริต 3.43 0.675 มากที่สุด 
2. การเก็บออมเงินไว้ใช้ในอนาคต 3.54 0.671 มากที่สุด 
3. ไม่ใช้เงินเพื่อเล่นการพนัน 3.43 0.708 มากที่สุด 
4. การใช้จ่ายอย่างประหยัด 2.45 0.943 น้อย 
5. ความสามารถในการจัดการภาระหนี้สิน 2.41 0.987 น้อย 

 
  4.1.3 ด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษากลุ่มที่ 4 พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างให้ข้อมูลในด้านสิ่งแวดล้อมภาพรวมมีความสุขอยู่ในระดับน้อยถึงน้อยที่สุด โดยมีประเด็น 
การรักษาสภาพอาคารหรือที่พักอาศัย มีความสุขอยู่ในระดับน้อยที่สุด ( X = 2.12, S.D. = 1.068) 
ส่วนที่เหลืออยู่ในระดับน้อย รายละเอียดดังตารางที่ 4.3 
 
ตารางท่ี 4.3 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความสุขด้านสิ่งแวดล้อมของนักเรียนโรงเรียน               

พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี 4  
 

รายการ 
ระดับความสุข 

X  S.D. แปลผล 
ประเด็นที่ 3 ด้านสิ่งแวดล้อม 
1. การรักษาสภาพอาคารหรือท่ีพักอาศัย 2.12 1.068 น้อยที่สุด 
2. การดูแลสภาพแวดล้อมของที่พักอาศัย 2.49 1.099 น้อย 
3. การดูแลสภาพแวดล้อมของอาคารเรียน 2.49 1.067 น้อย 
4. การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า 2.24 0.928 น้อย 
5. การผลิตของใช้จากวัสดุที่เหลือใช้ 2.53 1.143 น้อย 
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  4.1.4 ด้านสังคมและเพ่ือนฝูงของนักเรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
กลุ่มที่ 4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ข้อมูลในด้านสังคมและเพ่ือนฝูงภาพรวมมีความสุขอยู่ในระดับน้อย 
โดยมีประเด็น การใช้ชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงมีความสุขอยู่ในระดับน้อยที่สุด ( X = 1.91, 
S.D. = 0.923) และการขัดแย้งหรือทะเลาะกับเพ่ือน (X = 2.13, S.D. = 1.013) รายละเอียดดังตารางที่ 4.4 
 
ตารางท่ี 4.4 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความสุขด้านสังคมและเพ่ือนฝูงของนักเรียน              

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี 4  
 

รายการ 
ระดับความสุข 

X  S.D. แปลผล 
ประเด็นที่ 4 ด้านสังคมและเพื่อนฝูง 
1. มีความเป็นมิตรกับเพ่ือนบ้าน 2.33 1.009 น้อย 
2. การท างานกับเพ่ือนร่วมงาน/ร่วมห้องเรียนอย่างมีความสุข 2.38 0.986 น้อย 
3. การขัดแย้งหรือทะเลาะกับเพ่ือน 2.13 1.013 น้อย 
4. การใช้ชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง 1.91 0.923 น้อย 
5. ความขัดแย้งเอารัดเอาเปรียบของสังคมในปัจจุบัน 2.50 1.059 น้อย 

 
  4.1.5 ด้านสุขภาพ 
   ด้านสุขภาพของนักเรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 4 
พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ข้อมูลในด้านสุขภาพภาพรวมมีความสุขอยู่ในระดับน้อย โดยมีประเด็น 
ความสามารถในการดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงมีความสุขอยู่ในระดับน้อย (X = 1.98, S.D. = 0.927) 
การควบคุมการกังวลในเรื่องราวใดๆ ( X = 2.50, S.D. = 1.133) และการจัดการระบบสาธารณูปโภค 
( X = 2.54, S.D. = 1.152) ตามล าดับ รายละเอียดดังตารางที่ 4.5 
 
ตารางที่ 4.5 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความสุขด้านสุขภาพของนักเรียนโรงเรียน                

พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี 4  
 

รายการ 
ระดับความสุข 

X  S.D. แปลผล 
ประเด็นที่ 5 ด้านสุขภาพ 
1. ภาวการณ์เจ็บป่วยในปัจจุบัน 2.64 1.111 มาก 
2. ความสามารถในการดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง 1.98 0.927 น้อย 
3. รู้จักข่มอารมณ์เพ่ือท าให้รู้สึกสบายใจ 2.61 1.130 มาก 
4. การควบคุมการกังวลในเรื่องราวใดๆ 2.50 1.133 น้อย 
5. การจัดการระบบสาธารณูปโภค 2.54 1.152 น้อย 



179 
 

  4.1.6 ด้านเสรีภาพส่วนบุคคลของนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
กลุ่มที่ 4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ข้อมูลในด้านเสรีภาพส่วนบุคคลภาพรวมมีความสุขอยู่ในระดับมาก 
โดยมีประเด็น ความสามารถในการแสดงความคิดเห็น มีความสุขอยู่ในระดับน้อย ( X  = 1.95, S.D. 
= 0.936) และสามารถดูแลความมั่นคงในทรัพย์สินที่มีอยู่ อยู่ในระดับน้อยเช่นกัน ( X  = 2.00, S.D. 
= 0.918) รายละเอียดดังตารางที่ 4.6 
 
ตารางท่ี 4.6 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความสุขด้านเสรีภาพส่วนบุคคลของนักเรียน               

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี 4  
 

รายการ 
ระดับความสุข 

X  S.D. แปลผล 
ประเด็นที่ 6 ด้านเสรีภาพส่วนบุคคล 
1. สามารถสร้างความมั่นคงในชีวิตได ้ 2.59 1.065 มาก 
2. สามารถดูแลความมั่นคงในทรัพย์สินที่มีอยู่ 2.00 0.918 น้อย 
3. ด าเนินชีวิตอย่างมีอิสระ 2.67 1.009 มาก 
4. ความสามารถในการแสดงความคิดเห็น 1.95 0.936 น้อย 
5. การมีส่วนร่วมกับสังคม ชุมชน 2.59 1.025 มาก 

 

  ในภาพรวมการบูรณาการหลักพุทธธรรมสร้างความสุขของนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่  4 พบว่า ในภาพรวมมีระดับความสุขอยู่ ในระดับน้อย โดยมี
สถานการณ์ทางการเงิน และความสัมพันธ์ในครอบครัว มีระดับความสุขอยู่ในระดับมาก ที่เหลืออยู่ใน
ระดับน้อยทุกด้าน รายละเอียดดังตารางที่ 4.7  
 
ตารางที่ 4.7 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความสุขภาพรวมการบูรณาการหลักพุทธธรรม

สร้างความสุขของนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี 4 
 

รายการสร้างความสุข 
ระดับความสุข 

X  S.D. แปลผล 
1. ด้านความสัมพันธ์ในครอบครัว 2.96 0.842 มาก 
2. ด้านสถานการณ์ทางการเงิน 3.05 0.796 มาก 
3. ด้านสิ่งแวดล้อม 2.37 1.061 น้อย 

4. ด้านสังคมและเพ่ือนฝูง 2.25 0.998 น้อย 

5. ด้านสุขภาพ 2.45 1.090 น้อย 

6. ด้านเสรีภาพส่วนบุคคล 2.36 0.990 น้อย 

รวม 2.57 0.99 มาก 
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ตารางท่ี 4.8 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานปัจจัยด้านไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปัญญา) 
 

รายการ 
ระดับปฏิบัติ 

X  S.D. แปลผล 
1. โรงเรียนมีการพัฒนาพฤติกรรม ระเบียบวินัยและความ

พฤติกรรมสม่ าเสมอ 2.72 0.95 มาก 
2. โรงเรียนด าเนินการพัฒนาร่างกายและจิตใจผู้เรียนให้อยู่

ในศีลธรรมอยู่เสมอ 2.87 1.07 มาก 
3. โรงเรียนจัดให้มีการฝึกฝนปฏิบัติจิตให้มีสติอยู่เสมอ 2.05 0.79 น้อย 

4. โรงเรียนจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายให้ผู้เรียนเกิดสมาธิ 2.55 0.84 น้อย 

5. โรงเรียนได้พัฒนาปัญญาอันประเสริฐอย่างต่อเนื่อง  2.80 0.86 มาก 

6. โรงเรียนฝึกฝนให้ผู้เรียนเป็นผู้มีความรู้ มีเหตุมีผล 2.76 0.88 มาก 

7. โรงเรียนฝึกฝนปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวท ครบถ้วน 2.61 0.77 มาก 
รวม 2.69 0.91 มาก 

  
  4.1.7 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบูรณาการหลักพุทธธรรมสร้างความสุขของ
นักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี 4 
   เพ่ือให้ทราบถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบูรณาการหลักพุทธธรรมสร้างความสุขของ
นักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษากลุ่มที่ 4 ผู้วิจัยจึงได้ท าการวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณโดยใช้วิธี Enter และได้ก าหนดสัญลักษณ์ท่ีใช้ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้ 
   Y    = การบูรณาการหลักพุทธธรรมสร้างความสุขของนักเรียนโรงเรียน

พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี 4 
   (X1)   =  ด้านความสัมพันธ์ในครอบครัว 
   (X2)   =  ด้านสถานการณ์ทางการเงิน 
   (X3)   = ด้านสิ่งแวดล้อม 
   (X4)   = ด้านสังคมและเพ่ือนฝูง 
   (X5)   = ด้านสุขภาพ 
   (X6)   = ด้านเสรีภาพส่วนบุคคล 
   เมื่อพิจารณาจากผลการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม 
พบว่า พบว่า ทุกตัวแปรมีความสัมพันธ์กันกับตัวแปรการบูรณาการหลักพุทธธรรมสร้างความสุขของ
นักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษากลุ่มที่ 4 (Y) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 รายละเอียดดังตารางที่ 4.9 
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ตารางท่ี 4.9 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นกับการบูรณาการหลักพุทธธรรมสร้าง      
ความสุขของนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษากลุ่มที่ 4 

 
ตัวแปร (X1) (X2) (X3) (X4) (X5) (X6) Y 

(X1) 1.00       
(X2) 0.275** 1.00      
(X3) 0.257** 0.373** 1.00     
(X4) 0.371** 0.328** 0.739** 1.00    
(X5) 0.108* 0.440** 0.677** 0.562** 1.00   
(X6) 0.235** 0.448** 0.751** 0.743** 0.711** 1.00  
Y 0.23** 0.44** 0.75** 0.74** 0.71** 0.53** 1.00 

 
** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
 
   จากผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณตามล าดับความส าคัญของตัวแปรที่เข้า
สมการ พบว่า ตัวแปรที่มีอิทธิพลในการท านายการบูรณาการหลักพุทธธรรมสร้างความสุขของ
นักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 4 คือ ปัจจัยสร้างความสุข ประกอบด้วย 
สัมพันธ์ในครอบครัว (X1) ด้านสถานการณ์ทางการเงิน ด้านสิ่งแวดล้อม (X3) ด้านสังคมและเพ่ือนฝูง 
(X4) และด้านสุขภาพ (X5) สามารถอธิบายความผันแปรของการบูรณาการหลักพุทธธรรมได้ร้อยละ 
88.36 (R2 = 0.8836) โดยมีความคลาดเคลื่อนในการท านายเท่ากับ 0.243 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการบูร
ณาการหลักพุทธธรรมสร้างความสุขของนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 4 
นั้นทุกตัวแปรมีความส าคัญมากต่อการสร้างความสุขของนักเรียนรายละเอียดดังสมการ 
 
 
 Y  =   -0.235  +  0.054(X1) + 0.030(X2) + 0.201(X3)  + 0.257(X4) + 0.229(X5)+ 0.253(X6)  
        (-5.029)      (3.198)    (1.629)     (6.741)     (7.288)      (8.926)      (7.777)      
R = .940  R2  = 0.8836 Adj R2  = 0.882 R2 change = 0.884  SEE = 0.243  Sig. =  0.000 
         ในวงเล็บเป็นค่า  t 

 
   การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพเมื่อสอบถามข้อมูลเชิงลึกกับ ผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 4 ในประเด็น
สภาพปัจจุบัน การบูรณาการหลักพุทธธรรมสร้างความสุขของนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา กลุ่มท่ี 4 พบว่า 
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   1) ด้านความสัมพันธ์ในครอบครัว 
    กลุ่มตัวอย่างที่เป็น ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนในโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 4 ให้ข้อมูลอย่างน่าสนใจมาก โดยพบว่าในอดีตก่อนที่จะ
เข้ามาบวชและเรียนหนังสือในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาความสัมพันธ์ในครอบครัวมี
ทั้งสุขและทุกข์ปะปนกันไป กลุ่มหนึ่งให้ข้อมูลว่าครอบครัวมีความสุขกันดีทั้งพ่อแม่และลูกๆอยู่พร้อม
หน้าพร้อมตากัน ครอบครัวอบอุ่น ไม่ค่อยมีการทะเลาะกันของคนในครอบครัว มีการตักเตือนกัน 
ถึงแม้ว่าครอบครัวจะมีอาชีพท าไร่ท านาหรืออาชีพรับจ้างทั่วไป แต่ก็ท าให้ครอบครัวมีความสุขได้ด้วย
ความยากจน และเหตุผลที่ไม่ต้องการให้พ่อแม่หรือครอบครัวล าบากที่จะต้องหาเงินมาส่งเสียให้ได้เล่า
เรียน จึงตัดสินใจมาบวชเรียนบวกกับมีความตั้งใจที่จะบวชอยู่แล้วด้วย 
    “สามเณรที่เข้ามาเรียนที่นี่ส่วนใหญ่ครอบครัวยากจน ไม่มีเงินส่งเรียนในโรงเรียน
ทั่วไปได้ บางครอบครัวพ่อแม่ก็เลิกกัน” (พระครูกิตติรัตนานุกูล) 
    “ในอดีตที่ผ่านมา ความสัมพันธ์ก็ดีมาก เพราะบุคคลในครอบครัวอยู่ด้วยกัน
อย่างดี อยู่พร้อมหน้ากันดีเห็นหน้ากันทุกวัน พ่อกับแม่ท าอาชีพท าไร่ ท านา ไม่ได้รับจ้างที่อ่ืน ท าให้
เราพูดคุยพบปะกันทุกวัน อีกอย่างผมก็เรียนอยู่ใกล้บ้าน เราไม่ได้จัดการไปไกลๆ ท าให้มีความสัมพันธ์
ที่ดีกับครอบครัว” (สามเณรอธิการ เรืองศรีจันทร์) 
    “ในอดีตที่ผ่านมานั้น ความรู้สึกดีๆ กับความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวของผมดี 
พ่อแม่ก็รักกันดี  สมาชิกในครอบครัวรักกันดี มีข้อเสียก็เพียงแต่พ่อกินหล้า แต่ก็ท างานหาเลี้ยง
ครอบครัว จนผมได้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนา เพราะเป็นความตั้งใจของผมอยู่แล้ว มาบวชนี่เพ่ือ
ไม่อยากให้พ่อแม่ต้องล าบาก  เพราะครอบครัวผมเป็นชาวไร่ ชาวนา มีฐานะยากจน ผมมาบวชเพ่ือ
ท่านทั้งสอง เพราะว่าผมรักพ่อแม่ผมมาก ผมอยากมีอนาคตที่ดี เลี้ยงพ่อกับแม่จนท่านแก่เฒ่า ผม
สัญญากับตัวเองไว้ว่า ถึงแม้ว่าผมจะอยู่ในสถานะใด ต าแหน่งใด ผมจะเป็นคนดีของสังคม และของพ่อ
แม่ ผมจะดูแลรักษาเลี้ยงดูท่านจนชีวิตผมนี้จะหาไม่” (สามเณรกฤษดา  ดอนชูไพร) 
    “เป็นครอบครัวที่อบอุ่นที่สุด และมีพ่อและแม่ที่น่ารัก คอยเอาใจใส่ตลอดเวลา 
ผมก็เป็นเด็กดีของคุณพ่อและคุณแม่ เรียกว่าใครเห็นต้องยิ้มไปกับความน่ารักของบ้านหลังนี้ ”
(สามเณรชนะชัย สีบุญวงค์) 
    “ความสัมพันธ์ของข้าพเจ้ากับครอบครัวนั้น เป็นความสัมพันธ์ที่ดี เพราะคน             
ในครอบครัวรักข้าพเจ้ามาก คอยตักเตือนข้าพเจ้าอยู่เสมอเมื่อกระท าความผิด” (สามเณรทนงศักดิ์  
รุ่งสุกใส) 
    “ในอดีตของครอบครัวมีความสัมพันธ์เป็นแบบหาเช้ากินค่ า พ่อแม่ลูกไม่ค่อยได้
เจอหน้ากัน  ส่วนมากจะอยู่กับแม่ส่วนพ่อนานๆ จึงจะกลับมาที่บ้านครั้ง ความสัมพันธ์ด้านครอบครัว
จึงไม่อบอุ่นสักเท่าไหร่ แต่ก็มีความสุขแม้จะอยู่กันแค่แม่กับลูก” (สามเณรภูมิดนัย  หมื่นพันธ์) 
    “ดีมีความสุขครอบครัวของข้าพเจ้านั้นสอนให้รู้จักผิดชอบชั่วดี” (สามเณรณัฐพล  
ดอนไพรพันธ์) 
    “ในอดีตครอบครัวนั้นอยู่กันพร้อมหน้ามีความสุขมาก ด้านความสัมพันธ์นั้นถือ
ว่าดี ด้านเรื่องที่อยู่อาศัยก็ดีมีกินเหมือนคนทั่วไป ครอบครัวมีอาชีพท านานั้นเป็นหลักก็มีความสุข
ความสัมพันธ์ของครอบครัวในอดีตที่ผ่านมานั้น ก็ถือว่าดีอยู่เพียงแต่ก็มีเรื่องการงานบางเรื่องที่ท าให้



183 
 

ทะเลาะกันกับคนในครอบครัวที่ท าด้วยความใจร้อนของตนเอง แต่ความสัมพันธ์ในครอบครัวนั้นก็มี
ความสัมพันธ์กันดีกับคนทุกคนในครอบครัวไม่ว่าเรื่องใดก็ตาม ซึ่งมีการพบปะพูดคุยกัน” (สามเณร
วีรวัฒน์  แดงท่าขาม) 
    “ในอดีตที่ผ่านมา บุคคลที่อยู่ในครอบครัวไม่ค่อยได้ท ากิจกรรมร่วมกันจึงท าให้
ในครอบครัวเกิดความเหินห่าง” (สามเณรปัญญา  เสาะสมบูรณ์) 
    “ในอดีตนั้นในครอบครัวของผมนั้นก็จะมี พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตัวผม และน้องของผม 
ในครอบครัวของผมก็จะมีแม่ของผมที่ผมมีความรู้สึกรักมากที่สุดพูดได้ว่ารักมากกว่าคนอ่ืน ผมจึงคิด
ว่าในอดีตนั้นคนที่ผมคิดว่ามีความสัมพันธ์ ที่รักผมมากท่ีสุด คือแม่ของผม ส่วนในความสัมพันธ์กับคน
อ่ืนไม่ค่อยได้พูดคุยเพราะพวกเขามีงานที่ต้องท าจึงไม่ค่อยได้คุยกัน” (สามเณรถนอม  สุกวงศ)์ 
    “ความสัมพันธ์ในครอบครัวของผมก็มีความสุขดีกับทุกคนแต่บางทีก็มีทะเลาะกัน
บ้างเป็นบางครั้ง แต่ก็ไม่ได้ร้ายแรง แต่ส่วนมากผมก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรกับบุคคลในครอบครัวแล้วผม
ก็มีความสุขมากเวลาที่ได้อยู่พร้อมหน้า พร้อมตากันทุกคนได้พูดคุยกันอย่ างสนุกสนานและมี
ความสุข” (สามเณรวราโชค ชาวบางมอญ) 
    ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งให้ข้อมูลว่าครอบครัวก็มีความสุขดี แต่หลายคนในครอบครัวก็มี
ภาระต้องท างานกันมาก ท าให้ไม่ได้ท ากิจกรรมร่วมกันมากนัก จึงเกิดความเหินห่างกันไปบ้าง             
บางครอบครัวก็ไม่สนิทกันของสมาชิกในครอบครัว ในบางครอบครัวก็มีความขัดแย้งกันบ้าง ไม่ค่อย
เข้าใจกันพูดกันไม่รู้เรื่องพ่อกินเหล้าบ้าง จนท าให้บางคนต้องเป็นคนที่เอาแต่ใจตนเองไม่รู้จะไป
ปรึกษาใคร ตัดสินใจด้วยตนเอง  ใช้อารมณ์ ขี้โมโห เอาแต่ใจตนเอง 
    หลังจากที่เข้ามาบวชเรียนแล้ว ความสัมพันธ์กับสมาชิกในครอบครัวดีขึ้น เมื่อ
เทียบกับก่อนเข้ามาบวชเรียนมาก ท าให้ได้คิดเป็น พ่อแม่สนใจห่วงใยลูกมากขึ้น ได้พูดคุยพบปะมี
กิจกรรมร่วมกันมากขึ้น ความรักความผูกพันในครอบครัวมีมากขึ้น ซึ่งการได้ศึกษาธรรมะก็ท าให้ได้
เกิดกระบวนการเรียนรู้และแก้ปัญหาได้ แม้ว่าจะไม่ได้เดินทางกลับไปเยี่ยมพ่อแม่พ่ีน้องบ่อยนัก แต่ก็
ใช้เครื่องมือสื่อสาร โดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือติดต่อกันได้สะดวกมากขึ้น ท าให้เหมือนไม่ได้อยู่ไกลกัน 
การได้เข้ามาบวชเป็นสามเณรอาจจะท าให้พ่อแม่มีความสุข เมื่อเห็นลูกได้อยู่ในพระศาสนาและได้เล่า
เรียนหนังสือสูงขึ้น ถ้าหากอยู่กับพ่อแม่ที่มีสภาพครอบครัวที่ฝืดเคืองทางด้านการเงินด้วยแล้วก็จะท า
ให้ลูกไม่ได้รับการศึกษา และที่ส าคัญพ่อแม่อาจจะคาดหวังในตัวลูกสูง คือ การเป็นคนดีของสังคม 
และสามารถลี้ยงชีพได้ในอนาคต  
    “ก็พยายามที่จะบอกเขาว่า เราต้องพยายามเล่าเรียนเพ่ือให้พ่อแม่มีความสุขเมื่อ
เห็นเราได้ดิบได้ด”ี (พระครูพิทักษ์ชินรัตน์/สัมภาษณ์) 
    “ปัจจุบัน ความสัมพันธ์ดีเหมือนเดิม แต่มีการพูดคุยน้อยลงเพราะผมไม่ได้            
อยู่บ้าน เพราะผมได้ย้ายไปเรียนที่ อ่ืนท าให้เราเห็นหน้ากันน้อยลง แต่ครอบครัวก็อบอุ่นเช่นเดิม” 
(สามเณรกมล  ทองดอนอ่ า) 
    “ในปัจจุบันก็เช่นเดียวกัน ความสัมพันธ์ในครอบครัวของผมก็แน่นแฟ้น พ่อแม่
รักลูก ส่วนลูกก็รักพ่อแม่ ความสัมพันธ์ดีๆ ของพวกเราย่อมมีให้แก่กันและกัน” (สามเณรภูวดล             
สิทธิธรรม) 
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    “ดีขึ้น พูดคุยกันมากขึ้น และเป็นห่วงกันและกัน ช่วยเหลือกัน” (สามเณรนวัต  
บุตรสิน) 
    “ปัจจุบันนี้ ผมก็ยังเป็นเด็กดีของพ่อแม่ เชื่อฟังค าสั่งสอนตลอดผมไม่เคยขัดใจพ่อ
แม่เลย  ครอบครัวผมมีแต่รอยยิ้ม” (สามเณรพสุธา  ใจดี) 
    “เป็นความสัมพันธ์ที่ดีคอยเตือนด้วยความหวังดีเสมอและให้ค าปรึกษาด้วยความ
จริงใจเสมอ แม้ข้าพเจ้าในปัจจุบันจะอยู่ไกลบ้านก็ตาม ก็คอยมาเยี่ยมหรือโทรศัพท์มาบ่อยๆ” 
(สามเณรอชิตพล  สีวิชัยปู่) 
    “ความสัมพันธ์ในปัจจุบันก็อยู่กับครบหน้า อยู่อย่างอบอุ่นอาจมีทะเลาะบ้าง แต่
ก็มีความสุขดี  ทุกคนมีความสุขในการท างานและช่วยกันท ามาหากิน” (สามเณรนิรัตชัย  แก้วพวง) 
    “ดี  มีความสุขมากข้ึนรักมากขึ้นสามัคคีกันมากข้ึน” (สามเณรบุญน า  พรมท)ี 
    “ในปัจจุบันนั้น ครอบครัวของผมตั้งแต่ที่มาบวชเรียนเป็นสามารถช่วยตัวเองได้ 
ท าให้ครอบครัวมีความสุข แต่พ่ีสาวไปท างานข้างนอกไม่ค่อยมาบ้านสักเท่าใด มาเรียนเป็นสามเณรท า
ให้ครอบครัวมีค่าใช้จ่ายน้อยลง และมีเงินเก็บสะสมไว้มาก” (สามเณรธนา  รักษาเขตร์) 
    “ความสัมพันธ์ในปัจจุบันนั้นดีขึ้นมากกว่าเดิม ซึ่งเวลามีอะไรหรือเกิดอะไรขึ้น 
ผมสามารถช่วยได้มากกว่าเดิมด้วยปัญญาแทนก าลังเพ่ือแก้ไขปัญหา ซึ่งในปัจจุบันนั้นมีกัน พบปะ
พูดคุยกันตลอด จึงท าให้คนในครอบครัวกับผมนั้น มีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น ไม่ว่าจะกิจกรรมอะไรก็จะ
ท าด้วยกัน” (สามเณรสมพงษ์/สัมภาษณ์) 
    “ความสัมพันธ์ในครอบครัวดีขึ้น เนื่องจากคนในครอบครัวแม้จะไม่ได้อยู่ด้วยกัน 
แต่ก็ได้ท ากิจกรรมร่วมกันบ้าง อาทิ เช่น การท าบุญในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นต้น นี่เองที่
เป็นเหตุผลที่ท าให้คนในครอบครัวมีความสัมพันธ์ดีขึ้น” (สามเณรวุฒิชัย  ดิษภา) 
    “ความสัมพันธ์ในครอบครัวกับตัวเราตอนนี้ดีกว่าเมื่อก่อน สงบขึ้นพอได้ศึกษา
เรียนรู้ธรรมะมีปัญหาก็สามารถแก้ปัญหาได้โดยรู้จักน าธรรมะ มีปัญหาก็สามารถแก้ปัญหาได้โดยรู้จัก
น าธรรมะที่เราเรียนรู้ปรับประยุกต์ใช้ เช่น ขันติ คือ ความอดทน อดกลั้น ไม่ใช้อารมณ์ตัวเองเป็นที่
ตั้งใจเย็นลง” (สามเณรพัทธวุฒิ  สีทอง) 
    “ในปัจจุบันความสัมพันธ์ของผมกับคนในครอบครัวเราก็รักใคร่กลมเกลียวกัน
เหมือนเดิมต่างคนก็ต่างท าหน้าที่ของตน  นานทีปีหนก็จะได้กลับบ้านเจอกัน” (สามเณรวัชพงษ์               
บุญธรรม) 
    “ในปัจจุบันนั้น ความสัมพันธ์ในครอบครัวของผมนั้น ทุกคนมีแต่คนมีน้ าใจ เวลา
ผมนั้นมีปัญหาอะไรก็สามารถขอความช่วยเหลือจากครอบครัวได้” (สามเณรปราโมกข์  ว่าคุณธรรม) 
   2) ประเด็นด้านสถานการณ์ทางการเงิน 
    จากข้อมูลของ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในโรงเรียน  
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 4 ให้ข้อมูลว่า ส่วนใหญ่ครอบครัวมีทั้งอาชีพรับจ้าง อาชีพ
ทางด้านเกษตรกรรม ที่เรียกว่า หาเช้ากินค่ า ท างานก่อสร้าง รับจ้างทั่วไป หาของป่าขาย ปลูกผัก 
เกี่ยวข้าว ท าให้ครอบครัวมีการเก็บออมน้อยมาก ส่วนใหญ่หมดไปกับการกินอยู่ มีการซื้อเสื้อผ้า
เครื่องนุ่งห่มบ้างแต่ก็นานๆ ครั้ง จึงท าให้ฐานะทางครอบครัวอยู่ในระดับยากจน บางครอบครัวไม่มี
เงินเก็บ หาได้มาก็ใช้หมดไปวันๆ บางครอบครัวก็อยู่อย่างพอเพียง และมีไม่น้อยที่บางครั้งก็อดบ้าง
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เป็นธรรมดา ก่อนที่จะเข้ามาบวชเรียน กลุ่มตัวอย่างเล่าว่า จะต้องออกไปช่วยพ่อแม่หรือคนใน
ครอบครัวหาเงิน ด้วยการออกไปรับจ้าง ท าไร่บ้าง ท านาบ้าง หรือรับจ้างทั่วๆ ไป ได้มาก็ให้พ่อแม่
เหลือเอาไว้บ้าง ส่วนการเก็บออมก็จะฝากพ่อแม่เอาไว้ และขอใช้เมื่อยามจ าเป็นเท่านั้น บางครอบครัว
ก็มีวิธีการใช้จ่ายอย่างมีระเบียบแบบแผน เช่น แบ่งการใช้จ่ายออกเป็น 3 ส่วน คือ 1) ค่าใช้จ่าย
ส าหรับการด าเนินชีวิตประจ าวัน 2) ค่ารักษาพยาบาล และ 3) เป็นค่าเล่าเรียนของลูกๆ เมื่อมองใน
ภาพรวมจะพบว่า ครอบครัวของกลุ่มตัวอย่างมีฐานะยากจนเป็นส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง การเก็บออม
มีน้อยมาก 
    “ส่วนใหญ่ก็เป็นชาวนาชาวไร่ รับจ้าง รายได้ไม่มากอะไร ลูกหลายคน เลยเอามา
ฝากเรียนน่าเห็นใจฐานะการเงินก็ไม่ค่อยจะมี ก็ช่วยเหลือกันไป ขอให้เขามีการศึกษา” (พระมหานิกร  
รกฺขิตธมฺโม) 
    “ผมก็อยากส่งลูกไปเรียนโรงเรียนรัฐนะ แต่อย่างว่าครับเงินจะส่ง จะกินก็ไม่ค่อย
จะมี เห็นว่าบวชเณรก็เรียนได้ เขาก็อยากเรียนก็เลยให้เขามาเรียน” (นายสมศักดิ์ คงชาวนา) 
    “ที่บ้านผมพ่อและแม่ท างานก่อสร้างตัวผมก็จะไปช่วยท าบ้างในวันหยุดเรียน 
เพ่ือช่วยกันท ามาหาเงิน ส่วนการใช้จ่ายต่างๆ จะเป็นหน้าที่ของแม่ ส่วนการเก็บออมผมจะหยอด
กระปุกเม่ือมีเงินเหลือ” (สามเณรสุทธิพงษ์  ค าไพร) 
    “อดีตที่ผ่านมา การเงินปกติดี การใช้จ่ายเงินใช้เท่าที่จ าเป็น การเก็บออมเงินก็มี
อยู่บ้างพอสมควร” (สามเณรศุภชัย  ประสิทธิ์ค า) 
    “ในอดีตที่ผ่านมานั้น วิธีการหาเงินของผมและครอบครัวก็คือรับจ้างบ้างหาของ
ป่าบ้าง มาขายและน าไปซื้อของที่จ าเป็นในครอบครัว เก็บออมเงินที่ไม่จ าเป็นไว้ เพ่ือน าไปใช้ในยาม
ยาก หรือขาดแคลน”(สามเณรวุฒิพร  ใจตรง) 
    ในด้านการใช้เงิน ส่วนมากจ่ายในทางการศึกษาเพราะต้องซื้อแบบเรียนเอง              
ซื้อชุดนักเรียน ซื้อของเล่นบ้าง การเก็บออมเงินก็มีบ้างแต่เก็บไม่ค่อยได้ เพราะครอบครัวมีฐานะ
ยากจน เงินจึงไม่มเีหลือเก็บ จึงท าให้หาได้ก็ใช้ไปหมด” (สามเณรธนโชติ  งูค า) 
    “พอใจ อยู่แบบพอเพียง มีกินบ้างอดบ้างเป็นธรรมดาของมนุษย์” (สามเณรเอกชัย 
ก าแพง) 
    “เมื่ออดีต การใช้จ่ายกินนั้นก็จะได้เงินจากการที่ไปโรงเรียน การออมได้มาจาก
การที่เงินเหลือจากโรงเรียน แล้วมาเก็บใส่กระปุกออมสินสะสมแล้วไปฝากธนาคาร และหัดใช้เงิน
อย่างประหยัด แล้วยังมีการเก็บรับจ้างท างานต่างๆ เช่น การเก็บพริก การเก็บดอกงิ้วไปขาย เป็นต้น”
(สามเณรชินวัช แสงปัญญา) 
    “อดีตที่ผ่านมามีการหาเงินโดยช่วยคนในครอบครัวทุกคนนั้นท าไร่ ท านา เพ่ือหา
เงินมาให้ครอบครัว ในด้านของการใช้จ่าย จะใช้เฉพาะในสิ่งที่จ าเป็นต่อครอบครัวอย่างเดียว เรื่องของ
การเก็บออมเงินจะไว้อยู่กับแม่ ไว้ใช้จ่ายในชีวิตประจ าวันในด้านอาหาร ด้านการศึกษาต่างๆ” 
(สามเณรสิงหา จันทรบุตร) 
    “ในครอบครัวจะช่วยกันหาเงินเพื่อช่วยลดภาระของผู้เป็นพ่อแม่ในการใช้จ่ายนั้น
จะใช้เงินของแต่ละคน หากเงินของคนไหนหมด ก็จะใช้เงินกองกลางที่เก็บไว้กับแม่ ในด้านการเก็บ
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ออมเงินนั้น จะแบ่งตามค่าใช้จ่าย 3 อย่าง คือ 1) ค่าใช้จ่ายทั่วไปในชีวิตประจ าวัน 2) ค่ารักษาพยาบาล   
3) ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา” (สามเณรปฎิภาณ  หลักแหลม) 
    “การจับจ่ายใช้สอยน้อยครั้งที่เราจะท างานเป็นบางครั้งส่วนมากเงินที่ใช้เป็นของ
พ่อแม่มากกว่า  แต่ก็มีบ้างท างานท างานและก็ให้พ่อแม่เก็บไว้ใช้จะไม่น าไปใช้เอง ถ้าจะใช้จะขอ
ภายหลัง” (สามเณรเอกภพ  กลิ่นรอด) 
    “ในอดีตที่ผ่านมาก่อนบวชครอบครัวของผมมีความยากจน วิธีการหาเงินคือต้อง
รบัจ้างเป็นอาชีพหลักในการหาเงิน การใช้จ่ายเมื่อหามาได้แล้วให้แม่ของกระผมเป็นผู้ตัดสินใจในการ
ใช้จ่าย” (สามเณรอภิชาต  ปัญญาน้อย) 
    “ในอดีตนั้นผมหาเงินจากการรับจ้าง เช่น หักข้าวโพด ขุดมัน ท านา เงินที่ผม
ได้มาก็จะให้แม่หนึ่งส่วนที่เหลือเก็บไว้ ซื้อของที่ตนอยากได้ ส่วนอดีตผมนั้นแทบไม่มีตังเก็บเลย เพราะ
ได้ตังมาก็ใช้จ่ายหมด  จึงไม่ค่อยจะมีเหลือเก็บ ว่าง่ายๆ ในอดีตผมนั้นไม่มีเงินเก็บเลย” (สามเณร          
เรวัตร  กอบสาริกรรม) 
    เมื่อเข้ามาบวชเรียนแล้วกลุ่มตัวอย่างให้ข้อมูลว่า การใช้จ่ายก็ไม่ได้ทั้งครอบครัว
มากนักเพราะการเข้ามาบวชเรียนไม่ต้องซื้อเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มอะไร รวมทั้งอาหารการกินมีอยู่พร้อม
ไม่อดอยาก อาจจะมีการใช้เงินบ้างในการซื้ออุปกรณ์การเรียน ขอไปทางบ้านบ้างแต่ไม่มากนัก             
ไม่อยากรบกวนพ่อแม่เพราะท่านก็ไม่มีจะให้เราอยู่แล้ว 
   3) ด้านสิ่งแวดล้อม 
    ในด้านสิ่ งแวดล้อมถึงแม้ว่ากลุ่มตัวอย่างจะยังเป็นแค่นักเรียนและอยู่ ใน
สถานการณ์บวชเรียน แต่ในอดีตก็อยู่ในท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดี ซึ่งท าให้เป็นการบั่นทอนความสุข
มิใช่น้อย ซึ่งส่วนใหญ่ให้ข้อมูลว่า บริเวณที่อยู่อาศัยไม่มีความปลอดภัย เช่น บ้านไม่มีความมั่นคง 
แข็งแรง ประสบกับปัญหาหลายอย่างด้วยสภาพครอบครัวที่มีอาชีพรับจ้างเป็นส่วนใหญ่หรือท า
การเกษตร ท าไร่ ท านา บางครั้งงานรับจ้างก็ไม่มีคนจ้างเพราะงานมีน้อย ค่าแรงน้อย ยิ่งในหมู่บ้านที่
ยังไม่เจริญงานมีน้อยมาก งานบางอย่างก็หนัก แต่ค่าแรงน้อยก็ไม่สามารถบั่นทอนความสุขลงไปได้ 
หากสมาชิกในครอบครัวอยู่ด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตา พูดคุยกัน ใช้เวลาอยู่ด้วยกัน แต่ตรงกันข้าม
เมื่อมีงานน้อยก็จะต้องออกไปหางานท านอกบ้าน นอกหมู่บ้าน ท าให้ไม่มีเวลาพบกัน พูดคุยกัน ทุกคน
มุ่งแต่ท างานหาเงิน ท าให้ชีวิตความสุขในครอบครัวลดลง 
    “ในอดีตที่ผ่านมา ผมประสบปัญหาหลายอย่างในด้านสิ่งแวดล้อม เพราะ
ครอบครัวผมก็คือรับจ้างบ้าง ท านาท าไร่บ้าง บางครั้งงานรับจ้างก็ไม่มีคนจ้างเพราะงานน้อย ค่าแรง
น้อย เพราะสมัยก่อนหมู่บ้านยังไม่เจริญมาก งานน้อยมาก งานบางอย่างก็หนัก แต่ค่าแรงน้อย จึงต้อง
ประสบปัญหาทางด้านการงานอยู่บ่อยครั้ง แต่การงานก็ไม่ท าให้บั่นทอนความสุขในครอบครัวได้” 
(สามเณรธราเทพ  พุ่มเมือง) 
    “เราไม่สามารถเลือกที่อยู่ ได้ แต่เราสามารถท าความสะอาดให้น่าอยู่ ได้” 
(สามเณรเอกพล ศรีป่าคาย) 
    “สภาพแวดล้อมที่อยู่ ถึงจะเป็นท้องทุ่งนา แต่ก็มีความสุขเมื่ออยู่กับครอบครัว”           
(สามเณรปริญญา  จันทร์เครือยิ้ม) 
    “ชีวิตเลือกเกิดไม่ได้ ก็จ าเป็นต้องอยู่” (สามเณรสุริยา  บุญม)ี 
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    ในปัจจุบันเมื่อได้เข้ามาบวชเรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
แล้ว กิจกรรมหลักๆ คือ การบิณฑบาตเลี้ยงชีพตามกิจของสงฆ์ที่พระพุทธองค์บัญญัติไว้ บางครั้งก็จะ
ได้รับการถวายปัจจัย (เงิน) มาบ้างก็เก็บเอาไว้ไปซื้อของที่จ าเป็น ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์การเรียน 
หนังสือเรียน และบางครั้งก็ได้รับจากครอบครัว หน้าที่การงานปัจจุบัน คือ เป็นนักเรียน มีหน้าที่เรียน
หนังสือ การท าหน้าที่แล้วเกิดความสุข คือ จะต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียนให้เต็มความสามารถ เชื่อฟังครู
อาจารย์ ท าการบ้าน อ่านหนังสือ หากไม่ท าตามค าสอนค าแนะน า อาจจะท าให้เกิดความทุกข์ได้  คือ 
การสอบไม่ผ่านหรือสอบตก ต้องมาเรียนซ้ า เสียเวลา การท างานก็ล่าช้าไป คนเก่งเท่านั้นที่เขาจะรับ        
เข้าท างานดีๆ คือ ต้องตั้งใจเรียนให้ดี เป็นคนเก่ง เป็นคนดี ใช้ชีวิตตามหลักธรรม จึงจะท าหน้าที่ที่เรา
มีอยู่ในปัจจุบันให้เกิดความสุขได้ 
    “เรื่องนี้ต้องบังคับกันครับ เพราะการเรียนแบบพระเณรไม่เหมือนกับการเรียน
โรงเรียนปกติผมก็กลัวว่าเขาเรียนจะสู้กับเด็กที่เรียนในระบบได้หรือเปล่า ก็ต้องเคี่ยวเข็ญกันหนัก
หน่อย” (นายบุญชอบ  อ่อนทรวง) 
    “กิจกรรมของเด็กที่เข้ามาเรียนที่นี่ ก็ต้องท าไม่ต่างจากเด็กท่ัวไป แต่ก็ต้องมีอะไร
ที่อยู่ในกฎของสงฆ์ มีบิณฑบาตแน่ๆ” (พระครูนิทัศน์บุญญากร) 
    “ในปัจจุบันผมบวชเรียนเป็นสามเณรการงานต่างๆ ก็มีน้อย ก็มีเพียงบิณฑบาต
ได้ปัจจัยบ้าง  น าไปซื้อหนังสือเพ่ือน ามาเรียน แต่ก็มีพ่ีชายท างานให้ครอบครัว ท างานส่งเงินมาให้พ่อ
แม่ ดูแลพ่อแม่เป็นอย่างดี หน้าที่การงานของผมถึงแม้จะไม่มี  ถึงมีก็มีน้อย แต่ก็ไม่สร้างความบั่นทอน
ให้ผม และไม่สร้างความล าบากให้พ่อแม่และพ่ีอีกด้วย” (สามเณรสุรสิทธิ์  สีโสภา) 
    “ไม่เลยเพราะผมคิดว่า ถ้าผ่านทุกข์ปัญหาไปได้เราก็จะมีความสุข” (สามเณร
สุวินัย  ต่อยนึ่ง) 
    “การอยู่ร่วมกับบุคคลและคณะใช้พรหมวิหารธรรมท างาน” (สามเณรไพศาล/
สัมภาษณ์) 
   4) ด้านสังคมและเพ่ือนฝูง 
    ในอดีตที่ผ่านมาการเข้าร่วมกับสังคมหรือชุมชน ในการพัฒนาท้องถิ่นชุมชนยังมี
กิจกรรมน้อยอยู่มากส่วนใหญ่จะท าตามผู้ใหญ่เขาท าหรือเขาชวนไปก็ท า ไม่ได้มีความคิดอะไร หรือ
อาจเพราะเป็นเด็กอยู่ แต่กิจกรรมที่ท าบ่อยๆ ก่อนเข้ามาบวชเรียน คือ ไปช่วยกันเก็บขยะท าความ
สะอาดชุมชน เมื่อเข้ามาบวชเรียนก็ได้ร่วมกับเพ่ือนๆ ท าความสะอาดห้องเรียน หอพัก ไปร่วมเป็น
อาสาสมัครในการจัดสถานที่ส าหรับการจัดกิจกรรมทางศาสนา 
    “ในอดีตที่ผ่านมา ข้าพเจ้าตอนสมัยอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เคยเข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาเด็กที่  อ าเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก กับเพ่ือนสมัยที่เป็นสามเณรอยู่ โดยโรงเรียนเป็นผู้
คิดโครงการนี้ขึ้นมา โดยมีวิธีการคือไปดูความเป็นอยู่ของเด็กๆ ว่าเป็นอย่างไร โดยดูที่โรงเรียนว่าเป็น
อย่างไร ผมและเพ่ือนได้น าเทียนไปถวายวัดต่างๆ เช่น จังหวัดตาก จังหวัดพิษณุโลก เป็นเวลา 2 วัน 
มีวิธีการเข้าร่วมกิจกรรมคือผมและเพ่ือนได้เป็นตัวแทนของห้องไปถวายเทียน” (สามเณรยุทธจักร  
เรืองสุกใส) 
    “ในเรื่องกิจกรรมกับสังคมในชุมชนท้องถิ่นก็อย่างเช่นก็ร่วมกิจกรรมพัฒนา
ประจ าเดือนของหมู่บ้าน เช่น ไปช่วยถางหญ้าบริเวณทางเข้าหมู่บ้านก็เข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้
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เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชินี วิธีการเข้าร่วมกิจกรรมไปกับญาติเพ่ือนฝูง เช่น กิจกรรมผูกผ้า        
ท าบายศรงีานสร้างสรรค์”(สามเณรปริญญา  จันทร์เครือยิ้ม) 
    “การเดินธุดงค์ประกาศธรรมเพ่ือศึกษากับสังคมมีการพัฒนาท้องถิ่น เป็นการ
เผยแพร่พระพุทธศาสนามีการช่วยเหลือด้านชุมชน มีการส่งเสริมให้เด็กน้อยบวชเณรและจะศึกษา
เพ่ือสั่งสอนให้เกิดความรู้ในชุมชนเกิดการสร้างความสามัคคีกันในหมู่คณะบ้างส่วนอีกด้วย” (สามเณร
วชิราวุธ จันทร์คีรี) 
    “ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในเรื่องการรักษาท้องถิ่นด้วยการเก็บขยะ
ด้วยกันชักชวนเพ่ือเข้าร่วมฟังค าบรรยายจากผู้ใหญ่บ้านเพ่ือช่วยกันสร้างความสุขให้คนในชุมชน 
ต่อจากนั้นก็ช่วยกันปฏิบัติงานต่อไป” (สามเณรธนายุทธ  มาท ามา) 
    “ได้เข้าร่วมอบรมเยาวชนเพ่ือยกระดับศีลธรรมในมนุษย์ วิธีเข้าร่วมคือ ติดต่อหา
โรงเรียนแล้วน าชุดอบรมไปอบรมที่โรงเรียนนั้นในอดีตที่ผ่านมาการเข้าร่วมกับสังคมนั้นก็มีน้อย  แต่ก็
เข้าร่วมทุกครั้งที่สังคมจัดกิจกรรมขึ้น วิธีการที่เข้าร่วมกิจกรรม ก็คือ กิจกรรมมีที่ใดก็เข้าร่วมที่นั่น” 
(สามเณรกิตติภูม ิแก้วชาวนา) 
    “ในอดีตนั้นกระผมได้มีโอกาสได้เข้าร่วมกับชุมชนชาวบ้าน บ้านพนาสวรรค์  
บ้านมาลาศรี และบ้านพนาสวรรค์ และโรงเรียนบ้านพนาสวรรค์” (สามเณรฉัตรชัย  โซป่าย) 
    “ในอดีตที่ผ่านมาผมได้เข้าร่วมโครงการเดินธุดงค์เฉลิมพระเกียรติ ผมได้ช่วยใน
การจัดสถานที่และการเตรียมงานต่างๆ” (สามเณรชัชพล  ภูนวล) 
    “ในอดีต เมื่อมีงานหรือกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นข้าพเจ้ามักให้ความร่วมมือตลอด  
เพราะว่ามองเห็นความส าคัญของงานส่วนรวม อีกทั้งยังให้ก าลังใจแก่ผู้จัด โดยงานใดในกิจกรรมที่
พอจะช่วยได้ข้าพเจ้าก็จะเข้าช่วยตามก าลัง เช่น กิจกรรมแนะแนวก่อนจบชั้นมัธยมปลาย” (สามเณร
เฉลิมชาติ สอนปัน) 
    ในปัจจุบันมีกิจกรรมกับสังคม ชุมชน และเพ่ือนฝูงมากขึ้น เพราะการเข้ามาบวช
เรียนจะอยู่กับคนหมู่มาก มีกิจกรรมที่ท าร่วมกันมากขึ้น ทั้งกับสังคม ชุมชน และองค์กรหรือโรงเรียน
ที่เรียนอยู่ ซึ่งส่วนใหญ่ของกิจกรรมเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศาสนา เช่น การปฏิบัติธรรม 
กิจกรรมเดินธุดงค์ การอบรมพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม การออกค่ายธรรมะ ส่วนที่เข้าร่วมกับ
ชุมชนหรือองค์กรภายนอก ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องทางสุขภาพ เช่น การป้องกันยาเสพติด และการ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก เป็นต้น 
    “ต้องฝึกเขาครับ กิจกรรมของสงฆ์ไม่เหมือนฆราวาส เมื่อเขาออกไปใช้ชีวิตแบบ
ฆราวาสเขาต้องท าได้ โดยเฉพาะการช่วยเหลือสังคม”(พระใบฎีกาวชิรวิทย์  วชิรวิชฺโช) 
    “สามเณรที่นี่ดีนะ ขยันกันดี ท าความสะอาดวัดกันทุกวัน” (นายบุญยืน  สุขจันทร์) 
    “ในปัจจุบันเข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมที่ห้องประชุมของ มจร. โดยมีนิสิต
ฆราวาสและคฤหัสถ์ที่สนใจมาร่วมด้วยมีวิธีการ คือ ปฏิบัติการเดิน การนั่งกรรมฐานตามที่อาจารย์
สอน พร้อมกับนิสิตที่เป็นพระ สามเณร และคฤหัสถ์” (สามเณรรัตพล  มาพันนะ) 
    “ก็มีการอบรมค่ายพุทธบุตรกับนักศึกษาหลายโรงเรียนเพ่ือท าให้นักเรียนเข้าใจ
เรื่องศีลธรรมว่าสามารถจะน าเอาไปใช้ชีวิตอย่างไรให้ถูกต้องและยังมีการปลูกฝังเรื่องมารยาทที่ดี
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เพ่ือให้มีการเก็บรวบรวมประเพณีต่างๆ ไว้อย่างดีงามและถูกต้อง ให้ชุมชนมีการพัฒนาด้านรู้สึกเรื่อง
สิ่งเสพติด เป็นต้น” (สามเณรชัยพจน์  บุญภูมิ) 
    “เข้าร่วมกิจกรรมเดินธุดงค์ เป็นพ่ีเลี้ยงในการจัดเตรียมที่พักต่างๆ ให้กับน้องๆใน
การเดินธุดงค์ปฏิบัติธรรม” (สามเณรทินกร  สุขชู) 
    “ในปัจจุบันบวชเรียนอยู่ การที่จะเข้าร่วมกิจกรรมกับสังคมก็มีเพียงแต่สามเณรบ้าง 
ภิกษุบ้าง กิจกรรมก็จัดขึ้นภายในวัด แต่ก็มีบ้างเข้าร่วมประชุมที่โรงพยาบาลอันเนื่องเกี่ยวโครงการ
รณรงค์ไข้เลือดออกบ้าง ไข้หวัดบ้าง” (สามเณรนพรัตน์  ศิริพรม) 
    “ในปัจจุบันได้เข้าร่วมกับหน่วยอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียน
สาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช และได้พัฒนาจิตใจของเยาวชน เพ่ือยกระดับจิตวิญญาณของความเป็น
มนุษย์เสียก่อนแล้วให้มนุษย์หรือเยาวชนเหล่านั้นกลับไปพัฒนาสังคมท้องถิ่น ชุมชนของตนเอง            
เพ่ือเติบใหญ่” (สามเณรมนตรี  มาฝาย) 
    “ปัจจุบันได้ มีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคม เช่น ช่วยงานโรงเรียน  งานวัดต่างๆ           
และงานประจ าหมู่บ้าน ในการเข้าร่วมกิจกรรมเหล่านี้ ผมชอบคิดว่าเราไปช่วยงานเขาก่อน เขาก็ต้อง
มาช่วยงานเรายิ่งได้ช่วยเหลืองานโรงเรียนก็เหมือนตอบแทนคุณโรงเรียนไปด้วย” (สามเณรโยธิน  
แสนค า) 
    “ผมได้เข้าร่วมโครงการเดินธุดงค์ เฉลิมพระเกียรติและได้ท าหน้าที่ ในการ
จัดเตรียมเครื่องใช้ต่างๆ ที่จะใช้ในการเดินธุดงค์” (สามเณรพิษณุ  ดาราช) 
   5) ด้านสุขภาพ 
    สุขภาพเป็นประเด็นความสุขที่ส าคัญมากเรื่องหนึ่ งที่ต้องให้ความสนใจ            
หากสุขภาพไม่ดีก็ย่อมส่งผลต่อปัจจัยอ่ืนๆ ตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในอดีตที่ผ่านมาของกลุ่ม
ตัวอย่างที่ให้ข้อมูล พบว่า มีปัญหาด้านสุขภาพเป็นส่วนมาก โดยเฉพาะเรื่องของโรคในระบบทางเดิน
อาหาร คือ การรับประทานอาหารที่ไม่ครบถ้วนทั้ง 5 หมู่ รับประทานอาหารไม่ตรงเวลา การเลือก
อาหารหรือไม่รับประทานอาหารบางอย่าง เช่น ไม่กินผัก เป็นต้น บางคนให้ข้อมูลว่า ไม่มีอาหารจะ
รับประทาน จึงต้องอดบ้างกินบ้าง กินไม่ตรงเวลา ท าให้เกิดโรคแผลในกระเพาะอาหาร บางรูปนอน
ดึก ไม่พักผ่อนและขาดการออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ จนท าให้หลายรูปเป็นโรคภูมิแพ้ตามมา              
บางรูปเป็นไข้มาลาเรียเพราะที่บ้านไม่มีมุ้งกางป้องกันยุงกัด บางคนก็เป็นหวัดบ่อยครั้ง รวมทั้งเป็น
สุกใส  
    “แรกๆ ก็มีเด็กป่วยบ่อย ปวดท้อง ปวดหัวสารพัด บวชใหม่ยังไม่ชินกับการอด
อาหารตอนเย็น  อยู่ไปก็ชินไปเอง” (พระอนุสร  ฐานุตฺตโร) 
    “เรื่องสุขภาพ ทางโรงเรียนให้ความส าคัญ เพราะเขาไม่อยู่กับครอบครัวเด็ก
มักจะวิตกกังวลเวลาเขาป่วย ไม่มีคนดูแล ก็เด็กเพ่ิงจากพ่อแม่มา” (พระวันชัย  สีรักษา) 
    “เป็นโรคกระเพาะอาหาร กินข้าวไม่ตรงเวลา บางวันก็ไม่ได้กินข้าว ควรกินข้าว
ให้ตรงเวลา”(สามเณรรวิพล  ปิณะกาเส) 
    “มีปัญหาด้านสภาพอากาศ เพราะเป็นโรคแพ้อากาศ สาเหตุเกิดจากอากาศ
เปลี่ยนมากๆ เช่น หนาวเกินไป หรือฝนตกมากท าให้อากาศเปลี่ยนโดยฉับพลัน ก็อาจท าให้ข้าพเจ้า
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เป็นไข้ได้ ถึงขั้นต้องกินยาหรือไปโรงพยาบาล วิธีการดูแลรักษาสุขภาพคือ ออกก าลังกาย” (สามเณร 
วทันย์  อ่ิมเกิด) 
    “เมื่อก่อนมีการดูแลเรื่องสุขภาพต่างๆ เช่น การออกก าลังกายให้สม่ าเสมอ 
เพราะช่วยให้เรามีภูมิต้านทานโรคต่างๆ ที่มาท าร้ายและอีกอย่างเราก็เลือกกินอาหาร แต่ละมื้อให้
ครบ 5 หมู่ ไม่ว่าจะเป็น  เนื้อ นม ไข่ ผัก และผลไม้  แค่นี้ก็สามารถมีสุขภาพที่ดีได้แล้ว” (สามเณร
ชัชวาล  สุดแก้ว) 
    “ไม่ค่อยมีปัญหาสุขภาพ ที่มีเล็กๆน้อยๆ บางครั้งก็เกิดจากร่างกายไม่ค่อย
แข็งแรง จึงมีวิธีแก้ปัญหานี้ด้วยการออกก าลังกาย กินอาหารที่ไม่เป็นพิษ กินอาหารให้ครบ 5 หมู่” 
(สามเณรอ านาจ สิงห์ลอ) 
    “ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพนั้น คือ เป็นโรคภูมิแพ้ เนื่องจากอากาศที่เปลี่ยนแปลง
บ่อย การดูแลสุขภาพนั้น ควรที่จะออกก าลังกายบ้าง ให้ร่างกายแข็งแรงทนต่อโรคที่รุมเร้า อาทิเช่น 
การเดินจงกรมเพ่ือที่จะให้ร่างกายเผาผลาญไขมันและขับของเสียออกทางเหงื่อ” (สามเณรพงศกร  
โพธิ์ดง) 
    “ในอดีตที่ผ่านมา ปัญหาสุขภาพก็มีอยู่มากมาย เช่น เป็นหวัดบ้าง ปวดหัวบ้าง 
เป็นไข้มาลาเลียสาเหตุที่เกิดก็เกิดจากดูแลสุขภาพตนเองไม่ดี เดินตากฝนบ้าง ตากแดดบ้าง ไม่นอนในมุ้ง 
หรือยุงกัดมากเกินไป  วิธีการดูแลรักษาสุขภาพในตอนนั้นก็ไปอนามัย น ายามารับประทาน นอนในมุ้ง 
ท าตัวให้อบอุ่น  เป็นต้น” (สามเณรค าสิง  จ าปามูล) 
    “ส่วนใหญ่จะมีปัญหาด้านสุขภาพเกี่ยวกับไข้หวัด เพราะว่าชอบตากฝนมาก          
จึงเป็นสาเหตุที่เป็นบ่อย จะรักษาให้หายคือทานยา” (พระสมศักดิ์  ชุตินนฺโท) 
    “มีอาการปวดหัว ซึ่งเกิดจากการคิดมาก และการพักผ่อนไม่เพียงพอ ผมมีวิธีใน
การดูแลสุขภาพคืออย่าคิดมาก แล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอ” (สามเณรกิตติพงษ์  มาอินทร์) 
    “ในอดีตผมป่วยบ่อยมาก ต้องไปหาหมอบ่อย และออกก าลังกายให้แข็งแรง           
กินอาหารที่ดี” (สามเณรลิขิต  ไหวแก้ว) 
    ส่วนในปัจจุบัน เมื่อเข้ามาบวชเรียนแล้ว ร่างกายได้รับประทานอาหารครบทั้ง            
5 หมู่ มีการออกก าลังกายเป็นประจ า โดยเฉพาะการเดินบิณฑบาต นั่งสมาธิ สวดมนต์ จะท าให้จิตใจ
ดีขึ้น ไม่คิดมาก ไม่ฟุ้งซ่าน ท าให้ไม่เจ็บป่วย หากเมื่อเจ็บป่วยก็ไปหาหมอที่สถานีอนามัยบ้าง หากเป็น
มากๆ ก็ไปโรงพยาบาล ค่ารักษาก็ไม่เสียเพราะเราเป็นสมณ เพศ ได้รับการยกเว้นไม่ เสียค่า
รักษาพยาบาล แต่ที่ต้องเสีย คือ ค่ารถ ค่าโดยสารเวลาเดินทางไปและกลับเท่านั้น ส าหรับโรคภูมิแพ้
ท ายังไงก็รักษาไม่หาย แต่ก็ต้องหมั่นออกก าลังกายให้ร่างกายแข็งแรงจะช่วยได้มาก หมั่นดูแลสุขภาพ 
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ไม่นอนดึกมาก พักผ่อนให้เพียงพอ ไม่เครียด เป็นการปฏิบัติใน
ปัจจุบัน 
    “มีอาการปวดศีรษะบ้างเป็นบางครั้ง บางทีก็รู้สึกจะเป็นไข้ วิธีการดูแลสุขภาพ 
คือ เดินออกก าลังกาย นั่งสมาธิ สวดมนต์ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เช่น ผัก เป็นต้น”(สามเณร
ยุทธพิชัย จันทะขาว) 
    “ปัจจุบันนี้เรื่องของสุขภาพก็ถือว่าดีเพราะรับประทานอาหารที่ถูกต้องตามหลัก 
ท าให้ร่างกายแข็งแรง พอร่างกายของเราแข็งแรง แล้วก็ท าให้เรานั้นมีความสุข ควรหลีกเลี่ยงผักที่มี
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สารพิษเพราะอาจท าให้เราเจ็บป่วยได้เวลาฝนตกก็ห้ามไปตากฝน เพราะว่าฝนก็สามารถท าให้เราป่วย
ได้ ถ้าจ าเป็นต้องไปควรหาอะไรบังหัว เช่น รม่ และสิ่งต่างๆ” (พระนัฐวุฒิ  วุฑฺฒินนฺโท) 
    “ปัจจุบันไม่ค่อยมีปัญหาสุขภาพ มีวิธีการออกก าลังกายเพ่ือดูแลสุขภาพ              
กินอาหารที่มีประโยชน์ กินอาหารให้ครบ 5 หมู่” (สามเณรฉัตรชัย ตุ้ยเขียว) 
    “ในปัจจุบันนั้น ปัญหาสุขภาพร่างกายก็ยังเป็นโรคภูมิแพ้ เพราะเป็นโรคท่ียังไม่มี
วิธีที่จะท าให้หายขาดได้ ดังนั้น การดูแลสุขภาพจึงควรที่จะออกก าลังกายให้สม่ าเสมอ เนื่องจากการ
ออกก าลังกายจะท าให้มีภูมิคุ้มกันโรคได้” (สามเณรปรีชาชัย  เกิดมั่น) 
    “การนอนดึกมาก เพราะนอนไม่ค่อยหลับ เนื่องจากชอบนอนตอนเย็น เมื่อเจอ
ปัญหาแบบนี้ไม่ควรนอนตอนเย็น เพราะจะท าให้นอนดึก ส่งผลให้สุขภาพร่างกายพักผ่อนไม่เต็มที่” 
(สามเณรวัชรพงษ์ บุญธรรม) 
    “ในปัจจุบัน ข้าพเจ้าที่ เป็นปัญหา คือ การมักตื่นเวลาตี 2 ตี 3 ซึ่งเป็นผล
เนื่องมาจากในช่วงปิดภาคเรียนข้าพเจ้าได้ท างานและจ าเป็นต้องตื่น ตี 2 ตี 3 ท าให้ร่างกายเกิดความ
เคยชินจนทุกวันนี้ก็ยังสะดุ้งตื่นถ้าจะแก้ปัญหา คือ การนั่งสมาธิก่อนนอน ถ้าท าได้จะท าให้หลับสบาย
ถึงเช้า” (สามเณรภูชิต  บุญยัง) 
    “สุขภาพก็แข็งแรงดี วิธีการดูแลสุขภาพอยู่อย่างสบายไม่เครียดกับสภาพแวดล้อม
พยายามหาอะไรที่สนุกๆ ท า ท าตัวให้สบายๆ” (สามเณรไพศาล บุญนาดี) 
    “ในปัจจุบันผมไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ เพราะมีการดูแลที่ดี คือ กินอาหารให้ครบ 
5หมู่ รักษาความสะอาด ออกก าลังกายเท่านี้ก็ไม่มีโรคภัย” (สามเณรสมคิด  ใจชาวนา) 
   6) ด้านเสรีภาพส่วนบุคคล 
    การมีสิทธิเสรีภาพในตนเองและครอบครัวเป็นอีกปัจจัยของการสร้างความสุข  
ในอดีตที่ผ่านมาสิทธิเสรีภาพในวัยเด็กจะถูกพ่อแม่คอยดูแลให้ ท าให้ขาดเสรีภาพในตนเองไปมาก 
เพราะพ่อแม่กลัวอันตรายจะมาถึงตัวลูกจึงมักจะปกป้องอยู่ตลอดเวลา ท าให้ลูกๆ คิดว่าขาดแสรีภาพ
ในตัวตนไป พ่อแม่จะคอยควบคุมก ากับ ห้าม สั่ง สอน อนุญาต หรือไม่อนุญาต ให้หรือไม่ให้ ซึ่งเป็น
การยินยอมเพราะเป็นเด็กที่อยู่ในการปกครองของพ่อแม่ บางครั้งก็มีความอึดอัดอยู่บ้ าง แต่เข้าใจใน
ความปรารถนาดีของพ่อแม่ แต่ใช่ว่าทุกอย่างจะถูกควบคุมไปเสียทุกอย่าง เสรีภาพในตัวตนอีก
มากมายที่ไม่ถูกควบคุม เช่น การกิน การท างานบางอย่าง การหลับนอน การศึกษา บางครอบครัวใช้
หลักประชาธิปไตยในครอบครัวมาปกครองทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียบกัน สามารถแสดงความ
คิดเห็นได้อย่างอิสระ แต่ต้องมีขอบเขตตามฐานะที่ตนเป็นอยู่ หากตีกรอบมากเกินไปก็จะไม่เห็นอะไร
ที่เป็นประโยชน์ ในสังคมหากปล่อยเกินไปก็จะพบสิ่งไม่ดีและท าให้เกิดความเสียหายได้ ดังนั้น 
เสรีภาพในอดีตจึงเป็นเสรีภาพที่มักมีขอบเขตจ ากัด  และอยู่ในความดูแลของพ่อแม่ 
    “เรื่องเสรีภาพส่วนบุคคล อาจจะต้องเสียไปบ้างนะ เพราะการเข้ามาบวชก็ต้อง
อยู่ในระเบียบวินัย” (พระมนตรี ภาณุตฺตโร) 
    “ในอดีตนั้น สิทธิเสรีภาพของเราพ่อแม่ก็คอยดูแลตลอดเวลา เพราะว่าเรายังเป็น
เด็กหน้าที่ของเราก็คือเรียนอย่างเดียวและเรานั้นก็มีสิทธิช่วยท่านท างานบ้านต่างๆ เราและครอบครัว
ก็จะมีแต่ความสุขเพราะแต่ละคนรู้จักหน้าที่ของตน” (สามเณรธราเทพ  พุ่มเมือง) 
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    “สิทธิเสรีภาพในตนเอง และครอบครัวนั้นมีเท่ากันทุกคน เนื่องจากคนใน
ครอบครัวจะถือหลักประชาธิปไตย ไม่ล าเอียงเข้าข้างใครคนใดคนหนึ่ง สาเหตุหากไม่ถือหลัก
ประชาธิปไตย ก็จะท าให้ครอบครัวเกิดการแตกแยกข้ึน” (นายสิทธิศักดิ์  พลอาจ) 
    “ในอดีตที่ผ่านมา การมีสิทธิเสรีภาพในตัวของผมเองและครอบครัวนั้นก็มีไม่มากนัก 
เพราะสิทธิต่างๆ ในครอบครัวพ่อและแม่เป็นผู้ปกครองย่อมมีสิทธิมากกว่าลูก เพราะสามารถสั่งไป
ไหนมา และสอนเราในเรื่องแต่สิทธิที่ผมจะต้องมี และพ่อแม่ต้องอนุญาตคือ สิทธิแห่งการเข้าศึกษาใน
สถาบันโรงเรียน ซึ่งสิทธิข้อนี้พ่อแม่ยอมทุก เพราะอยากให้ลูกมีการศึกษาอ่านออกเขียนๆ  ได้”             
(พระประสพสุข จิตฺตสุโข) 
    “สิทธิเสรีภาพในตนเอง เรามีสิทธิที่จะเลือกด าเนินพฤติกรรมของตัวเราเองโดย
ไม่มีบุคคลใดสามารถใช้อ านาจแทรกแซงเก่ียวข้องกับการตัดสินใจด้วยตนเองสิทธิเสรีภาพในตนเองต่อ
ครอบครัวคือเราต้องรับฟังความคิดเห็นของบุคคลภายในครอบครัวของเราๆ ควรที่จะเปิดโอกาสให้
บุคคลภายในครอบครัวแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาของครอบครัวและร่วมกันแก้ปัญหา” 
(สามเณรภูวนาถ  แสงดี) 
    “ในสิทธิเสรีภาพในครอบครัวนั้น ผมก็จะมีเสรีภาพพอสมควร เช่น เรื่องการกิน 
ท างาน การหลับนอน การศึกษา เป็นต้น ทีก่ล่าวมาล้วนได้รับอย่างเต็มที่ เพราะเป็นฐานะลูก จึงได้รับ
อย่างเต็มที่  แต่บางส่วนไม่ได้รับจะเป็นเรื่องของการได้ออกไปเที่ยวนอกบ้าน เพราะว่าพ่อแม่กลัวเป็น
อันตราย”(สามเณรวุฒิชัย  แจ้งชาวนา) 
    พอมาถึงปัจจุบัน เสรีภาพในตนเองและครอบครัวเริ่มห่างออกจากกันมากขึ้น 
เพราะเริ่มมีการใช้ชีวิตด้วยตนเอง ขาดการก ากับดูแลจากพ่อแม่ แต่กลับมาดูแลโดยอาจารย์ ซึ่งจะ
แตกต่างกันในแง่ความรู้สึก พ่อแม่จะห่วงใยทุกเรื่องราวที่จะเกิดภัยอันตรายต่อตัวลูก แต่ ครู อาจารย์
จะห่วงใยในเรื่องการเล่าเรียนมากกว่าสิ่งอ่ืนๆ ท าให้ต้องดูแลตนเองมากขึ้น ควบคุมก ากับตัวเองมาก
ขึ้น มีหน้าที่รับผิดชอบมากขึ้น ในโรงเรียนก็ย่อมมีกฎระเบียบของรงเรียนที่ต้องปฏิบัติ เป็นสมณะเพศ
ก็ต้องมีกฎ ระเบียบ และศีลคอยก ากับดูแลการประพฤติปฏิบัติของเรา ไม่ให้เราใช้สิทธิเกินขอบเขต
และเบียดเบียนผู้อื่น นอกจากนี้สิทธิต่างๆทางสังคมก็จะถูกจ ากัดไปบ้างตามเพศสมมติ เพราะเป็นเพศ
สมณะจึงมีข้อจ ากัดสูง เช่น การเลือกตั้ง การละเล่น กีฬา การเที่ยวดูมหรสพ การกิน การอยู่ เป็นต้น 
แต่สิ่งต่างๆ เหล่านี้ก็ไม่ใช่อุปสรรคที่จะมาขัดขวางการสร้างความสุขแต่ประการใด ถึงแม้จะห่างจาก
ครอบครัวหรือถูกปล่อยวางจากการควบคุมของครอบครัว แต่ก็ต้องเข้าสู่การควบคุมก ากับทางสังคม 
ครู อาจารย์และโรงเรียนที่เราศึกษา 
    “เสรีภาพมีทุกสถานที่ แต่ต้องรู้ว่าเราอยู่ในสถานะอะไร ผมคิดว่าเขาดีกันขึ้นมากนะ” 
(นายวิฑูรย์  ชาวน้ าหุ่ง) 
    “เรื่องเรียน เรื่องระเบียบวินัยทั้งของโรงเรียน วินัยสงฆ์ ก็ฝึกให้เขาท าเขารู้            
แล้วเขาจะได้จากที่เขาปฏิบัติในอนาคต” (พระปลัดมงคล  สุมงคลภาณ)ี 
    “ปัจจุบันนี้สิทธิหน้าที่ของเรานั้นมีมากกว่าเมื่ออดีตเพราะว่าเราคิดเป็นเพราะว่า
เรานั้นโตแล้วรู้จักการท าตามหน้าที่ของตนเรารู้ว่าตอนนี้เรานั้นควรที่จะท าอะไรก่อนที่ควรจะต้องท าที
หลัง” (สามเณรสมฤทธิ์ เหล่าแสงไทย) 
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    “ในปัจจุบันผมสามารถท าอะไรได้ตามใจชอบแต่ต้องท าอยู่ในขอบเขตของ
กฎหมาย ที่วางร่างไว้อย่างชัดเจน ส่วนในครอบครัวพ่อแม่ก็ให้สิทธิต่อผมเป็นอย่างยิ่ง และผมจะต้อง
เคารพสิทธิของพ่อแม่อยู่ใต้ค าสั่งสอนของพ่อแม่ ท าไมถึงเป็นเช่นก็เพราะว่าผมสามารถมีสิทธิในการใน
การท าอะไรได้ทุกอย่างที่ไม่ขัดต่อกฎหมายบ้านเมือง และมีสิทธิในการเลือกตั้งได้ ถามว่ามีอะไรเป็น
สาเหตุ เพราะว่าตั้งแต่เราเกิดมาเป็นทารกเราก็มีสิทธิแล้วในการที่กฎหมายจะต้องคุ้มครองดูแล พอโต
ขึ้นก็มีสิทธิในการศึกษา พออายุ 18 ปี ก็มีสิทธิในการเลือกตั้ง เป็นต้น” (สามเณรสุนทราภรณ์ พิมพา) 
    “ในปัจจุบันเรามีสิทธิที่จะเลือกด าเนินชีวิตของตัวเราเองโดยบุคคลอื่นไม่สามารถ
แทรกแซงได้  เลือกทางเดินพฤติกรรมของเราเองต่อครอบครัวเราก็ต้องเปิดใจในการรับฟังความ
คิดเห็นของบุคคลในครอบครัวให้ทุกคนภายในครอบครัวร่วมฟังความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน” (สามเณรอมรเทพ  เรืองศรี) 
    “ในปัจจุบันผมมีสิทธิเสรีภาพในตนเอง ครอบครัว สังคมได้อย่างเต็มเปรี่ยม 
เพราะเข้าสู่วัยที่เป็นวัยที่ได้รับการศึกษาอย่างเต็มที่ และรู้สิ่งดี สิ่งชั่วแล้ว” (สามเณรสมชายบุญฤทธิ์  
โตเพชร) 
    “ผมมีสิทธิเสรีภาพ ปานกลาง เพราะว่ามีกฎระเบียบและข้อบังคับ จึงไม่สามารถ
ใช้สิทธิเสรีได้เต็มที่เพราะว่าเป็นสถานศึกษา” (สามเณรวิจิตรศิลป์  อภิรมย์) 
    “ในปัจจุบัน ด้วยอายุ วัย การศึกษาที่มากขึ้น จึงท าให้เกิดเสรีภาพทั้งทาง
ความคิด ทางการกระท ามากขึ้นครอบครัวก็ไม่มายุ่งเกี่ยวเพราะถือว่าโตพอที่จะตัดสินใจเองได้แล้ว” 
(สามเณรพงษ์ศักดิ ์เคียนพันธ์) 
   
4.2 แนวทางการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการสร้างความสุขของนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 4 
  เมื่อสอบถามข้อมูลในการพัฒนาแนวทางการบูรณาการหลักพุทธธรรมสร้างความสุขของ
นักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี 4 พบว่า 
  4.2.1 ด้านความสัมพันธ์ในครอบครัว 
   กลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 4 
ให้ข้อมูลในการสร้างความสุขอย่างน่าสนใจมาก คือการที่จะท าให้เกิดความสุขกับตนเองและครอบครัว 
ประการแรก คือ จะต้องเพ่ิมความสุขให้กับตนเองเสียก่อน ด้วยการศึกษาเล่าเรียนให้สูงขึ้น มีความรู้
มากขึ้น อย่าน้อยก็ควรจะจบให้ได้ถึงระดับปริญญาตรี และยกฐานะของตนเองให้สูงขึ้น เมื่อท าได้
เช่นนี้ความภาคภูมิใจและความสุขของคนในครอบครัวจะตามมาทันที จากนี้จึงเพ่ิมความใกล้ชิดกับ
สมาชิกในครอบครัว หาเวลาท ากิจกรรมร่วมกัน เอาใจใส่กันมากขึ้น พูดคุยกันมากขึ้น เคารพเชื่อฟัง
กับวางแผนชีวิต วางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ และที่ส าคัญ คือ การน าธรรมะไปประยุกต์ใช้ใน
การด ารงชีวิตและการท างาน มีส่วนร่วมกับผู้อ่ืน สร้างความสามัคคี ประพฤติตนเองให้เป็นแบบอย่าง
ที่ดีของสังคม และสุดท้ายต้องไม่มีหนี้สิน อยู่ดีกินดีและไม่ทะเลาะกัน 
   “หากในอนาคต  ในการที่จะเพ่ิมความสุขกายในครอบครัวก็ต้องเพ่ิมที่ตัวเราก่อน  
จากการที่ต้องศึกษาหาความรู้ให้มาก  เรียนจบปริญญาตรีเสียก่อน  คือต้องพัฒนาตนให้อยู่ในฐานะที่
สูงสุดที่จะท าได้ในขณะที่ก าลังความสามารถจะท าได้ด้วยความพยายามท่ีข้าพเจ้าจะมีความตั้งใจอยู่ให้
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ประสบผลส าเร็จ  เมื่อข้าพเจ้าพัฒนาตนในระดับที่พอใจแล้วก็จะสามารถสร้างความภูมิใจต่อ
ครอบครัวของข้าพเจ้า  และมีหน้าที่การงานที่ดีมั่นคง  จากนั้นจึงหาเวลาว่างอยู่กลับครอบครั วท า
กิจกรรมต่างๆ เพ่ิมความใกล้ชิดของคนในครอบครัวดูแลเอาใจใส่กันมากขึ้น พูดคุยกันมากข้ึน ซึ่งเพ่ิม
ความสัมพันธ์อันดีกับคนในครอบครัวได้”(สามเณรวัชรพงษ์ บุญธรรม) 
   “ผมคิดว่าเราควรมีเวลาให้ครอบครัวมากขึ้น  เพ่ือที่จะได้มีเวลาพูดคุยกันมากขึ้น   
มีเวลาอยู่ด้วยกัน  กินข้าวด้วยกัน  พร้อมหน้าพร้อมตา  ก็จะท าให้ครอบครัวของเรามีความสุขมากข้ึน  
เพราะว่าการที่เราได้มาอยู่รวมกัน  และได้ท าความเข้าใจกันมากขึ้นและก็ควรมีการท ากิจกรรมที่
ครอบครัวทุกคนมีส่วนในการจัดกิจกรรม  เพ่ือที่สมาชิกจะได้มีความสนิทสนมกัน  และมีเวลาดีๆ ที่มี
ความสุขกับครอบครัว” (สามเณรวันเฉลิม  นาราคีรี) 
   “ในชีวิตของครอบครัวของผมนั้นไม่ใครที่สามารถเรียนจบปริญญาตรีได้ เพราะฉะนั้น
คนในครอบครัวของผมจึงมักพูดเสมอว่า ให้ผมนั้นเรียนจบปริญญาตรีให้ได้  ผมนั้นก็คิดอยู่ในใจเสมอ
ว่าท าไมมีลูกหลานตั้งเยอะ ท าไมถึงไม่ฝากความหวังกับคนอ่ืนๆตอนนั้นที่ผมคิดนั้นผมยังเด็กอยู่           
แต่เมื่อเวลาผ่านไป  ลูกหลานที่ผมคิดว่าพวกเขาจะน าใบปริญญามาไว้ประดับวงตระกูลได้ แต่พวกเขา
เหล่านั้นก็พากันเกเรียนหมด บางคนก็ท างานหาเงิน บางคนก็มีเมีย แต่ส่วนผมนั้นโสดตลอด ผมนั้นจึง
คิดได้ว่าถ้าอยากท าให้ครอบครัวนั้นมีความสุขก็ต้องเรียนให้จบ  มีงานท าที่ดีกว่าพวกเขา  เพราะ
ครอบครัวของผมนั้นเขาอยากให้ผมได้ดี  ไม่อยากให้ล าบากอย่างพวกเขา”  (สามเณรณัฐพล  เจิมนิ่ม) 
   “วิธีการในการสร้างความสุขภายในครอบครัวของผมในอนาคตทุกคนต้องปฏิบัติ
ตามกรอบหรือขอบเขตของครอบครัว เคารพเชื่อฟังและให้เกียรติซึ่งกันและกัน  ให้ความร่วมมือ
ช่วยเหลือไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกัน  มีความรักให้แก่กันและมีความซื่อสัตย์ มีความเอ้ืออาทร ห่วงใย
ซึ่งกันและกัน ร่วมมือกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยความเข้าใจซึ่งกันและกัน แค่นี้ก็จะท าให้ครอบครัวมี
ความสุข” (สามเณรรัฐศาสตร์ สระทองดี) 
   “ในอนาคตควรจะมีการวางแผนการใช้ชีวิต การท างานอย่างเป็นระบบและก็น า
ธรรมะไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต การท างาน หรือเรื่องต่างๆ ที่จะเผชิญในอนาคตที่ใกล้เข้ามานี้” 
(สามเณรณรงค์ หลู่จา) 
   “ต้องหากิจกรรมยามว่างท าด้วย เพ่ือเสริมสร้างความสามัคคี และความใกล้ชิดของ
คนในครอบครัว นอกจากนี้ ควรหาเวลาพาครอบครัวไปฝึกอบรมจิตในวัดบ้าง เพ่ือสุขภาพจิตที่ดีของ
คนในครอบครัว” (สามเณรยุทธจักร เรืองสุกใส) 
   “ในอนาคตคิดว่าจะหาเวลาพบปะพูดคุยกันให้มากๆ เพ่ือที่จะได้รู้ว่าคนในครอบครัว
นั้นใครมีปัญหาอะไรจะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหา  และหาเวลาว่างไปเข้าวัดฟังธรรม” (สามเณรพสุธา  ใจดี) 
   “ในอนาคตหากต้องการให้เกิดความสุขกับตนเองในครอบครัว วิธีการ คือ อยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุขไม่ทะเลาะกัน มีการปรึกษา วางแผนการด าเนินชีวิต วางแผนการท างานในวันต่อวัน”   
(สามเณรสัตยา  มีมั่น) 
   “เปิดใจยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เมื่อมีปัญหาทะเลาะกันก็ให้ยอมรับความ
คิดเห็นซึ่งกันและกัน เพ่ือหาวิธีแก้ปัญหาให้มีความสามัคคีกันเข้าไว้ในครอบครัวและประพฤติตนเอง
เป็นแบบอย่างที่ดีของครอบครัว  หมั่นเข้าวัดฟังธรรมะ เพ่ือกล่อมเกลาจิตใจให้ดีขึ้น และน าธรรมะไป
ปฏิบัติในทางโลก  ท าบุญและรักษาศีล  เป็นต้น” (สามเณรกิตติชัย  ค ารักษ์) 
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   “ความสุขเป็นสิ่งที่ใครๆ ก็แสวงหา การดูแลซึ่งกันและกัน การเอาใจใส่ คอยให้
ก าลังใจ มีอะไรก็มาปรึกษาดีกว่ามานั่งร้องไห้ และไม่ทอดทิ้งกันในเวลาที่ล าบาก” (สามเณรกมลภพ 
ชื่นกลิ่น) 
   “การสร้างความสัมพันธ์ควรเริ่มจากการเป็นบุคคลตัวอย่างที่ท าตนเองมีความสุข
และคนอื่นก็เป็นแบบเรา”  (สามเณรชัยวัฒน์  พิมพา) 
   “พบปะกัน หาเวลาอยู่กับครอบครัว ท ากิจกรรมร่วมกัน เช่น ท าบุญ ไหว้พระ           
เป็นต้น” (สามเณรชาลี  เลยะ) 
   “ในอนาคตผมคิดอยู่อย่างเดียวว่า  ผมตั้งใจศึกษา  ผมจะไม่ให้พ่อแม่ต้องน้ าตาร่วง  
เพราะผม  ผมจะมอบความรักให้แก่พ่อแม่  ผมจะเลี้ยงดูท่าน  พี่น้องจะต้องรักกัน  ช่วยกันดูแลท่าน  
เพราะว่าพ่อแม่ของผมนั้นมีพระคุณกับผมมาก ผมไม่อยากให้ท่านต้องล าบากในยามแก่เฒ่า ผมจะ
ตั้งใจเป็นลูกที่มีความกตัญญูต่อท่านในต่อหน้าและลับหลังจะช่วยดูแลรักษาเลี้ยงดูท่านจนชีวิตผม        
จะหาไม”่ (สามเณรอภิวัฒน์  ขุมนาค) 
   “ควรสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เพราะจะท าให้รู้จักรักกันและยังเป็นประโยชน์ต่อ
บุคคลภายในครอบครัวด้วย” (สามเณรจันทกร ผิวมาน้อย) 
   “ควรสร้างครอบครัวให้ดีขึ้นให้คนในครอบครัวได้สุขสบายอยู่ดีกินดีไม่เป็นหนี้สิน  
ได้อยู่ทานข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากัน  ไม่ทะเลาะกัน  เท่านี้ก็มีความสุขมากพอแล้ว” (สามเณรวุฒิพร  
ใจตรง) 
   โดยสรุป ด้านความสัมพันธ์ในครอบครัว เพ่ือให้เกิดความสุขในครอบครัว ควร
ด าเนินการ ดังนี้ 
   1) เพ่ิมความรู้ให้กับตนเองด้วยการศึกษาเล่าเรียนให้สูงขึ้นตามความรู้ความสามารถ 
   2) สร้างฐานะหน้าที่การงานให้มั่นคง มีงานท าที่ดี 
   3) สร้างความภาคภูมิใจให้กับครอบครัวด้วยการท าดี เป็นคนดีของสังคม ร่วมมือกับ
สังคมในการท าความดี 
   4) เคารพเชื่อฟังพ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่ และให้เกียรติกัน 
   5) วางแผนการใช้ชีวิต วางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ 
   6) น าธรรมมะมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันในการด ารงชีวิตและการท างาน 
   7) ให้เวลากับครอบครัว ท ากิจกรรมร่วมกัน เอาใจใส่ดูแลกัน พูดกันให้มากข้ึน 
   8) อยู่ดีกินดี ไม่มีหนี้สิน ไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติดทุกชนิด 
  4.2.2 ประเด็นด้านสถานการณ์ทางการเงิน 
   กลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 4 
ให้ข้อมูลในการสร้างความสุข ว่าการสร้างความสุขให้กับตนเองและครอบครัว การใช้จ่ายเงินถือเป็น
เรื่องส าคัญมาก เพราะจะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่มีเงินเข้ามาเกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิต จึงจ าเป็นต้องมี
การใช้จ่ายอย่างประหยัด ใช้ในสิ่งที่จ าเป็น ไม่ฟุ่มเฟือย มีการท าบัญชีรายรับรายจ่าย มีการเก็บออม
และท าประกันชีวิตไว้ด้วย นอกจากนี้ยังจะต้องน าเอาแนวคิด ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กับ
ครอบครัวและตนเอง จะท าให้มีรายจ่ายลดลง มีการเก็บออมมากขึ้น ท าให้ครอบครัวมีฐานะมั่นคง 
สมาชิกในครอบครัวมีความสุข 
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   “ผมจะใช้จ่ายเงินอย่างประหยัด ใช้จ่ายแต่เฉพาะในสิ่งที่จ าเป็น ไม่จ่ายเงินอย่าง
ฟุ่มเฟือย  และมีการท าบัญชีรายรับรายจ่าย  และมีการออมเงินเอาไว้ใช้ในคราวจ าเป็นและมีการท า
ประกันชีวิตให้แก่บุคคลในครอบครัวเพ่ือป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ  แก่บุคคลในครอบครัว” (สามเณร 
ศราวุฒิ มาน้อย) 
   “ในครอบครัวผมนั้นคิดเสมอในยามที่มีแรงที่จะท างานได้  เราก็ควรท าไปก่อน  
เพ่ือที่จะเก็บเงินไว้ในยามที่เราจะใช้จ าเป็นจริงๆ เช่น ในยามป่วย หรือในยามแก่ เพราะฉะนั้นครอบครัว
ของผมนั้นคิดง่ายๆ แต่ได้ผลดี ใครมีปัญหาอะไรก็ครอบครัวของผมจะช่วยเสมอ  ช่วยเขาไว้ก่อนใน
ยามเจ็บป่วยก็จะมีคนช่วยเราเอง” (สามเณรสันติศักดิ์  ศิริพรม) 
   “ในอนาคตการบริหารเงินนั้นเราต้องมีบัญชีรายรับ  รายจ่ายเงินของครอบครัวเพ่ือ
เราจะได้ทราบว่า วันหนึ่งๆ เดือนหนึ่ง ปีหนึ่ง เรามีรายรับ-รายจ่าย เท่าไร สิ่งที่ดีที่สุดเราจะต้องสรุป
รายรับ – รายจ่ายเงิน  เป็นเดือนๆ ไป และสิ่งที่ขาดไม่ได้เลย คือ เรามีงานท าเมื่อได้รับเงินมา 10 บาท  
เราควรใช้  5 บาท  เก็บ 5 บาท  เก็บออมเอาไว้เพ่ือในวันที่เราขัดสนในเรื่องเงินเราก็จะได้น าในส่วนที่
เราออมเอาไว้มาใช้จ่ายแทน  เท่านี้เราก็สร้างครอบครัวที่มีความสุขได้แล้ว” (สามเณรสถิต  ธาตุทอง) 
   “ในอนาคต การใช้เงินในอนาคตควรจะมีการวางแผนท าบัญชี รายรับ – รายจ่าย  
ว่าในแต่ละวันการจับจ่ายใช้เงินเป็นอย่างไร” (สามเณรพิสิฐ  ออมสิน) 
   “ใช้เงินไม่ฟุ่มเฟือยจนเกินไป เผื่อจะได้เอาไว้ใช้ในยามจ าเป็น เช่น ค่ารักษาพยาบาล
ในเวลาเจ็บไข้ได้ป่วย  เป็นต้น” (สามเณรอรุณรักษ์  จันทะลี) 
   “ผมคิดว่าอาจจะให้ครอบครัวท าแบบเศรษฐกิจพอเพียง ท าให้การใช้จ่ายทาง
ครอบครัวลดลง  และก็มีเงินเก็บออมมากขึ้น ท าให้ครอบครัวเกิดมีความสุข  การบริหารจัดการทาง
ครอบครัว  ท าให้ครอบครัวมีฐานะเพ่ิมขึ้นมากยิ่งขึ้น ช่วยคนอ่ืนก่อนและเขาก็จะช่วยเราเอง” 
(สามเณรบุญน า พรมที) 
   “ใช้จ่ายอย่างประหยัดไม่ฟุ่มเฟือย  ให้รายรับมากกว่ารายจ่ายทุกครั้ง  และเก็บเงิน
ส่วนที่เหลือนั้นไว้ใช้ในเวลาที่จ าเป็นจริงๆ หรือน าเงินที่เก็บไว้นั้นไปลงทุนในกิจการที่คิดว่าน่าจะน า
รายได้มาสู่ครอบครัวเพ่ือพัฒนาครอบครัวของตนเองให้ดีขึ้น” (สามเณรณัฐวุฒิ  ชาวนา) 
   “ควรใช้สอยอย่างประหยัด  ถึงคราวยากล าบากจะได้มีเงินส ารองแค่นี้ก็มีความสุข
แล้ว” 
   “แบ่งออกเป็นส่วนๆ ว่าส่วนไหนใช้  ส่วนไหนเก็บ” 
   “ในอนาคต  หากว่าผมจะต้องให้บุคคลในครอบครัวมีความสุข  ผมมีหลักการ
บริหารเงิน  ได้ดังนี้  คือ 1) ใช้จ่ายเท่าที่จ าเป็น 2) เก็บออมเงินไว้  เพ่ือเอาไว้จ่ายยามยาก” (สามเณร
พงศกร วิลัย) 
   “อนาคตไม่สามารถอธิบายได้ว่า บุคคลในครอบครัวจะอยู่ด้วยกันนานเท่าไหร่          
แต่การหาเงินก็จะออมเช่นเดิม  เพื่อบุคคลในครอบครัวจะได้มีความสุข” (สามเณรนภดล  แจ้งสว่าง) 
   “ผมจะเรียนสูงๆ ได้ท างานดีๆ เงินเดือนเยอะๆ ใช้หนี้ให้หมดและท าธุรกิจบางอย่าง
เพ่ือเงิน และเก็บเงินไว้ใช้ให้พอรู้จักใช้จ่ายไม่ฟุ่มเฟือย” (สามเณรนพรัตน์  อ่ าเขียว) 
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   “ในอนาคต  ในการจัดการเงินของข้าพเจ้าจะให้ของมากกว่าหากจะเป็นการให้เงิน  
อันด้วยจากการใช้เงินก็จะหมดไป  โดยไม่มีหลักฐานจากสิ่งที่ไม่มีประโยชน์  แต่หากเป็นการซื้อของให้
แล้วจะเยี่ยมกว่า การให้เงิน” (สามเณรสุริยา  ยอดคง) 
   โดยสรุป  ด้านสถานการณ์ทางการเงิน  เพ่ือให้ เกิดความสุขในการด าเนินชีวิต            
ควรด าเนินการ ดังนี้ 
   1) มีการจัดท าบัญชีครัวเรือน เช่น บัญชีรายรับ รายจ่าย เป็นต้น 
   2) มีวางแผนการท างานเพ่ือก่อให้เกิดรายได้เสริมเพ่ิมมากข้ึน  
   3) สร้างวินัยในครอบครัวเพ่ือการออม จัดเก็บในวันข้างหน้า  
   4) แสวงหาการประกอบอาชีพแบบยั่งยืนและมั่นคง  
   5) มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ทั้งในด้าน ความรู้ ประสบการณ์ และอาชีพ 
  4.2.3 ด้านสิ่งแวดล้อม 
   กลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 4 
ให้ข้อมูลในการสร้างความสุขว่า ในอดีตที่ผ่านมาอยู่ในท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่มีความไม่เหมาะสม
หลายด้าน ทั้งที่อยู่อาศัย อยู่ติดกับแหล่งการพนัน ส าหรับการด าเนินรวมไปถึงความไม่มั่นคงของ
สภาพบ้านเรือนที่อยู่อาศัย มีสภาพทรุดโทรมเป็นอย่างมาก อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ เพ่ือให้เกิดความ
ปลอดภัย จะต้อง 1) ซ่อมแซมบ้านให้มีสภาพที่แข็งแรงมั่นคง 2) ร่วมมือกับเพ่ือนบ้านในการขอแรง
ปรับปรุง 3) พัฒนาสิ่งแวดล้อมรอบบ้านให้มีความสะอาด 4) สร้างความตระหนักให้เห็นถึงพิษภัยและ
โทษของสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นพิษ  
   “ควรส่งเสริมการรักษาความสะอาด เช่น การจัดกิจกรรม รณรงค์ในการรักษาความ
สะอาดเป็นประจ าทุกวันหรือทุกสัปดาห์” (สามเณรจอมพล  สุวรรณกระจ่าง) 
   “อยากให้ครอบครัวมีความสุขและอบอุ่น  ได้รับความดูแลเอาใจใส่  มีความรัก  
ความเข้าใจ  มีความทรงจ าที่ดี  ลดความขัดแย้งในครอบครัว” (สามเณรจักรภพ  ภูนัสสูง) 
   “อยากให้หน่วยงานของหมู่บ้านและต าบลให้ความเอาใจใส่ด้านสิ่งแวดล้อมของ
หมู่บ้านให้มากยิ่งข้ึน” (สามเณรภัทรพล  วงศ์บัวงาม) 
   “ต้องร่วมด้วยช่วยกัน  ดูแลกันและกัน” (สามเณรอนวัช  สังข์ทอง) 
   “เรื่องของความสะอาด ต้องท าทุกวัน” (สามเณรวทันย์  อิ่มเกิด) 
   “ไม่ควรมีร้านขายเหล้า บุหรี่ใกล้กับโรงเรียน”  (สามเณรพิเชษพงษ์  แก้วเพิ่ม) 
   โดยสรุป  การสร้างความสุขท่ีเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ควรด าเนินการ ดังนี้ 
   1) ควรมีการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมด้านที่อยู่อาศัย  
   2) เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างชุมนและหน่วยงานภาครัฐ  
   3) จัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความตระหนักด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม  
   4) รณรงค์เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
  4.2.4 ด้านสังคมและเพ่ือนฝูง 
   กลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 4 
ให้ข้อมูลในการสร้างความสุข ว่านอกจากการสร้างความสุขให้กับตนเองแล้ว สังคมเพ่ือนฝูงจะต้องมี
ความสุขด้วย เราจะสุขเพียงผู้เดียวมิได้ ดังนั้นการท าให้สังคมมีความสุข เราจะต้องเดินเข้าหาสังคม 
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สร้างมิตรกับชุมชน พยายามช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีการวางแผนให้คนในชุมชนร่วมมือกันพัฒนา
ชุมชน มีกระบวนการจัดการแบบมีส่วนร่วม มีการวิเคราะห์ชุมชน หาทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน และใช้
หลักเอาใจเขามาใส่ใจเรา เพิ่มเติมส่วนขาดของสังคมชุมชน ดูแลสิ่งที่ผิดกฎหมายไม่ให้เข้ามาในชุมชน
ควรจัดกิจกรรมให้ทุกคนท าร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางประเพณี วัฒนธรรม ศาสนาหรือความ
เชื่ออ่ืนๆ สร้างความรักความผูกพัน รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ปรองดอง รักใคร่สามัคคี เราจะต้องปรับตัวให้
ได้เมื่อเราเข้าไปอยู่ในสังคมนั้นๆ รวมทั้งปรับตัวเข้ากับเพื่อนฝูงให้ได้ด้วย   
   “พยายามเข้าหาสังคมมากขึ้นเพราะการสร้างมิตรภาพกับชุมชน  และด้านต่างๆ  
เพ่ือให้สังคมและครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมากขึ้น  และพยายามช่วยเหลือซึ่งกันและกัน” 
(สามเณรปณวัตร์ เนื่องวงศ์) 
   “ต้องมีการวางแผนและให้คนในชุมชนร่วมมือกันในการพัฒนาชุมชนให้ดียิ่งขึ้น             
และมีความสุขมากขึ้น” (สามเณรปิยะ  แสนสิงห์) 
   “ในอนาคต  หากแต่จะพัฒนาก็ต้องมีการจัดกิจกรรมที่ให้ทุกคนในชุมชนจะมี          
ส่วนร่วม” (สามเณรยุทธนา  เทพจันทร์) 
   “ให้ความร่วมมือในการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆ ของสังคม  เพ่ือให้กิจกรรมของ
สังคมประสบความส าเร็จและลุล่วงไปด้วยดี  และช่วยในการจัดเตรียมงานของชุมชน  และช่วยกันใน
การพัฒนาชุมชนให้มีความสุข” (สามเณรพรเทพ  แสงกูล) 
   “เราต้องมองสภาพของสังคมเสียก่อนว่าสังคมนั้น  มีปัญหาอะไร  เมื่อพบปัญหา
แล้วควรต้องให้ความคิดเห็นร่วมกันแล้วจึงแก้ปัญหานั้น  โดยใช้หลักการเอาใจเขามาใส่ใจเรา” 
(สามเณรขวัญ  เขียวชอุ่ม) 
   “ในอนาคต หากว่าผมต้องการให้ท้องถิ่น  ชุมชนเกิดการพัฒนาก็ต้องมีการประชุม
หาลือกับคนในท้องถิ่น ชุมชน และเพ่ือนฝูงว่าในชุมชนของเราขาดแคลนอะไร  ก็ช่วยกันหามาใส่
เพ่ิมเติมในส่วนที่ขาดแคลน และช่วยกันสอดส่องดูแลสิ่งที่ผิดต่อกฎหมาย  คนแปลกหน้า  แต่ถ้าหากมี
ปัญหาเกิดขึ้นทุกคนต้องร่วมกันแก้ไขจนปัญหานั้นผ่อนคลาย  เพียงเท่านี้ความสุขในครอบครัว  
ชุมชน  และกับเพื่อนฝูงก็ย่อมเกิดข้ึน” (สามเณรเดชา  มายะนันท์) 
   “วิธีการนั้น ควรจัดกิจกรรมที่จะท าให้คนในชุมชน เกิดความรัก ความสามัคคี            
ทั้งทางด้านประเพณี  วัฒนธรรม  ศาสนา  และความเชื่อต่างๆ เช่น การทอดผ้าป่าสามัคคี  การท า
ข้าวทิพย์  เป็นต้น  นอกจากนี้  การบ าเพ็ญประโยชน์โดยการชักชวนคนในชุมชนท าการเก็บขยะบ้าง  
ลอกคลองบ้าง  ยังท าให้ชุมชนน่าอยู่แล้ว  อีกอย่างหนึ่งก็ยังเป็นกิจกรรมร่วมกันที่ส่งเสริมความรัก  
ความสามัคคีให้เกิดข้ึนในท้องถิน่อีกด้วย” (สามเณรจตุรพักตร์  ทองบุรี) 
   “จะมีการจัดท ากิจกรรมที่จะก่อให้คนในสังคมนั้นเกิดความรู้ เกิดความรัก เกิดความ
สามัคคีปรองดองกัน  ให้คนในสังคมรู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  รวมทั้งด้านของวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ          
ไม่ว่าเวลามีกิจกรรมใดๆ ก็ตามก็จะน าชุมชนทุกคนท าพร้อมกันเพ่ือความสุขของทุกคน” (สามเณร           
ปฎิพล พ่ีงพา) 
   “ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในเรื่องการอบรมเยาวชนตามโรงเรียนให้รู้จักโทษภัยของสิ่งเสพติด
วิธีการป้องกันรักษาไม่ให้ลูกหลานเป็นอันตรายช่วยกันสอดส่องดูแล เพ่ือไม่ให้ลูกหลานเกิดการ
เดินทางผิดพลาด  ท าให้ชุมชนเข้มแข็งด้วย” (สามเณรศิวารินทร์  บุษยะเรืองฤทธิ์) 
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   “ปรับตัวเองเข้าหาเพื่อนฝูงให้มากขึ้น” (สามเณรณัฐวุฒิ  เดชมาก) 
   “ต้องการให้เกิดความสามัคคีระหว่างครอบครัว  ท้องถิ่น  ชุมชน” (สามเณรวชิรวุธ  
จันคีรี) 
   “ต้องการให้ท้องถิ่นเน้นการพัฒนาด้านต่างๆให้แก่ชุมชน  ครอบครัว” (สามเณร
อุทิศ  แสงค า) 
   “ต้องการให้ท้องถิ่น  ชุมชน  ครอบครัว  ร่วมกันพัฒนาหมู่บ้านของตนให้เจริญ
ยิ่งขึ้น และจะได้กินดีอยู่ดี”  (สามเณรอภิชาต  ปัญญาน้อย) 
   สรุป ด้านสังคมและเพ่ือนฝูง เพ่ือให้เกิดความสุข ควรด าเนินการ ดังนี้ 
   1) มีความซื่อตรงและมีความจริงใจต่อกัน 
   2) มีความอดทน อดกลั้น ขยันในเรื่องที่จะให้เกิดความรัก ความสามัคคี 
   3) มีความเสียสละ ใจกว้าง เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน 
   4) ไมพู่ดจาส่อเสียดหรือค าไม่จริงเพื่อท าร้ายผู้อื่น 
   5) ช่วยเหลือบ าเพ็ญประโยชน์ ทั้งต่อสังคม ชุมชน 
  4.2.5 ด้านสุขภาพ 
   กลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 4 
ให้ข้อมูลในการสร้างความสุข ว่าส าหรับการดูแลสุขภาพเพ่ือให้เกิดความสุขในอนาคต จะต้องใส่ใจให้
มากขึ้น เพราะจะต้องมีภาระ มีงานท า มีหน้าที่รับผิดชอบมากข้ึน อาจท าให้ไม่สามารถดูแลสุขภาพได้
อย่างต่อเนื่อง การดูแลสุขภาพจะต้องให้ความระมัดระวังโดยเฉพาะการรับประทานอาหารที่เป็น
อาหารขยะหรือพวกอาหารจานด่วน ซึ่งเป็นอาหารที่เสี่ยงมาก ทั้งปริมาณสารเคมี ส่วนประกอบ 
กรรมวิธีการผลิต ควรเลือกรับประทานอาหารที่ปลอดภัย หากปรุงเองได้จะเป็นการดี รับประทาน
อาหารให้ตรงเวลา มีการขับถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะอย่างสม่ าเสมอเป็นเวลา ออกก าลังกายอย่าง
ต่อเนื่อง รักษาความสะอาดของร่างกาย การพักผ่อนอย่างเพียงพอ ดื่มน้ ามากๆ ลดอาหารที่เสี่ยง
อันตรายต่อสุขภาพ มีการตรวจสุขภาพประจ าปี รับประทานผักและผลไม้เพ่ิมขึ้น หลีกเลี่ยงสิ่งเสพติด 
บุหรี่ และแอลกอฮอล์ งดอาหารเค็มจัด หวานจัด และมันจัด  เพ่ิมการสวดมนต์และนั่งสมาธิเพ่ือเพ่ิม
ความสุขทางจิตใจ ท าสิ่งแวดล้อมตัวเราให้น่าอยู่น่าอาศัย สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย 
   “พยายามออกก าลังกายเพ่ือให้ร่างกายแข็งแรง จะได้มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง  
เราต้องให้ความส าคัญกับการดูแลสุขภาพมากข้ึน” (สามเณรนพดล  ครุฑแก้ว) 
   “ออกก าลังกาย ทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ รักษาความสะอาด ไม่ยุ่งกับอบายมุข” 
(สามเณรชาญพนม  น้อยรุ่ง) 
   “ในอนาคตหากต้องการให้ร่างกายแข็งแรงต้องออกก าลังกายสม่ าเสมอ  และบริโภค
อาหารที่มีประโยชน์เป็นหลักที่ส าคัญ  คือ  ต้องรู้จักเลือกบริโภคอาหารที่ปลอดภัย  ยกตัวอย่าง
อาหารจานด่วนในปัจจุบันถือว่าเป็นอาหารที่มีความเสี่ยงมาก  โดยมีการวิจัยออกมาว่าเสี่ยงต่อการ
เกิดโรคได้หลายชนิดมาก  ดังนั้น  ในอนาคตหากเลือกจะรับประทานอาหารก็ต้องเลือกที่คิดว่าปลอด
สารพิษแล้ว หากให้มั่นใจ คือ ปลูกเอง กินเอง หากท าเช่นนั้นก่อนอ่ืนเราก็ต้องปรับตัวให้กับ
สภาพแวดล้อมก่อน  เช่น  เราอยู่ห้องเช่า  การที่จะปลูกผักกินเองคงเป็นไปไม่ได้  ควรเลือกสถานที่ที่
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มีเนื้อที่พอในการปลูก เช่น บ้านเช่าที่มีเนื้อที่อยู่บ้าง พอปลูกผักได้บ้าง เป็นต้น” (สามเณรใหม่          
พรมเนตร) 
   “ออกก าลังกายสม่ าเสมอ และทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายของเรา และก็
การพักผ่อนให้เพียงพอ  และต้องดูแลตัวเองดีๆ” (สามเณรสุรศักดิ์  อนันทสุข) 
   “เราควรรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่  และร่างกายต้องนอนพักผ่อนให้เพียงพอ
ต่อร่างกายที่ต้องการ  เพราะร่างกายถ้าขาดสองส่วนนี้ร่างกายก็จะสุขภาพไม่ดี  ถ้าขาดส่วนใดส่วนหนึ่ง” 
(สามเณรวิฑูรย์  จันทร์ศรี) 
   “ในอนาคตถ้าต้องการให้สุขภาพแข็งแรงเราต้องเลือกทาอาหารที่ให้คุณค่าต่อ
สุขภาพ  ทานพืชผักผลไม้ที่มีเส้นใย  เพ่ือให้สะดวกในการขับถ่าย  และออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ
และให้ไปตรวจสุขภาพประจ าเดือน ประจ าปี อย่างสม่ าเสมอไม่ทานอาหารอย่างไม่เลือก เพราะอาจ
เป็นภัยต่อสุขภาพของเรา” (สามเณรสุวินัย ต่อนนึ่ง) 
   “หากต้องการให้สุขภาพแข็งแรงต้องหมั่นดูแลรักษาตัวเองให้ดูไม่ควรเข้าไปยุ่งกับ   
ยาเสพติด กินให้พอ นอนให้อ่ิมออกก าลังกายเป็นประจ า เป็นต้น” (สามเณรจตุพล  โคตรวงษา) 
   “ควรกินอาหารที่มีประโยชน์  ออกก าลังกายให้พอเหมาะและเพียงพอการออก
บิณฑบาต ก็เป็นการออกก าลังกายส่วนหนึ่ง” (สามเณรโยธิน  รัตโน) 
   “มีวิธีการดูแลด้วยการออกก าลังกายกินอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ไม่กิน
อาหารที่ เป็นพิษที่ส าคัญ  คือ ควรกินอาหารให้ครบ 5 หมู่  พักผ่อนให้ เพียงพอกับตัวเอง”              
(สามเณรพัทธวุธ  ศรีทอง) 
   “ในอนาคตถ้าต้องการให้มีสุขภาพแข็งแรง  มีวิธีการดังนี้  คือออกก าลังกายให้มากๆ  
เช่น  เดินออกก าลังกาย  เป็นต้น”  (สามเณรชนินทร์  เจริญศรีเมือง) 
   “รับประทานอาหารประเภทผักให้มากๆหรืออาหารที่มีไขมันน้อย” (สามเณร
ธีรวัฒน์  ใจมอย) 
   “สวดมนต์  นั่งสมาธ”ิ (สามเณรจักรกฤษณ์  พัดฉา) 
   “ผมจะออกก าลังกายทุกวัน วันละ 30 นาที และกินอาหารให้ครบ 5 หมู่ มีสุขภาพจิต 
ที่ดี ไม่เสพของมึนเมาทุกชนิด” (สามเณรเอกดนัย  พิกุล) 
   “ทานผักผลไม้และเนื้อนมไข่ ให้ครบ 5 หมู่  และออกก าลังกายเป็นประจ า” 
(สามเณรชัยวัฒน์ จันทร์สีดา) 
   โดยสรุป การสร้างความสุขด้านสุขภาพ ควรให้ความส าคัญกับการดูแลสุขภาพแบบ
องค์รวมทั้ง กาย จิต สังคม และสิ่งแวดล้อม 
   1) ด้านร่างกาย ควรรับประทานอาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัย มีสารอาหารครบถ้วน 
ดื่มน้ าให้เพียงพอ ขับถ่ายให้เป็นเวลา ออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ และตรวจสุขภาพประจ าปีอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง  
   2) ด้านจิตใจ ด้วยการสวดมนต์ ไหว้พระ ท าสมาธิ 
   3) ด้านสังคม ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน ร่วมกับผู้อ่ืนช่วยเหลือสังคม 
   4) ด้านสิ่งแวดล้อม ท าที่อยู่อาศัยให้สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย ไม่สกปรกรกรุงรัง ไม่มี
สัตว์น าโรคอาศัยอยู่ เช่น หนู สุนัข แมว ยุง แมลงสาบ เป็นต้น 
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  4.2.6 ด้านเสรีภาพส่วนบุคคล 
   กลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 4 
ให้ข้อมูลในการสร้างความสุข ว่าการสร้างความสุขในด้านสิทธิเสรีภาพในตนเองและครอบครัว ควร
เน้นการท ากิจกรรมร่วมกับสังคม การช่วยเหลือสังคม การเคารพในการตัดสินใจของคนในสังคม ไม่ท า
ผิดกฎหมายและระเบียบของสังคม ท าให้ครอบครัวเห็นชอบกับการกระท าของเรา การเปิดกว้างรับฟัง
ปัญหาและร่วมกันแก้ปัญหา การเคารพสิทธิของกันและกัน ไม่ละเมิดสิทธิผู้อ่ืน ยึดมั่นในขนบธรรมเนียม 
ประเพณีและวัฒนธรรม ซึ่งจะท าให้ครอบครัวมีความเข้มแข็งและมั่นคง 
   “พยายามหาโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมของสังคม  เพ่ือที่จะได้มีครอบครัวที่อบอุ่น  
สังคมมีกิจกรรมอะไรครอบครัวต้องไปช่วยเหลือซึ่งกันและกัน” (สามเณรสุรสิทธิ์  สีโสภา) 
   “ในอนาคต  หากต้องการสิทธิเสรีภาพ  ต้องเคารพในการตัดสินใจของแต่ละคน” 
(สามเณรศตวรรษ  สีลา) 
   “ผมก็จะท าในสิ่งที่ผมคิดว่าไม่ผิดต่อกฎระเบียบของสังคม  และท าในสิ่งที่ครอบครัว
เห็นชอบ  และมีความสุขกับสิ่งที่ผมได้ท า” (สามเณรธนโชติ  งูค า) 
   “รู้จักแบ่งเวลาในครอบครัว และเข้าใจกันในครอบครัวใครมีปัญหาอะไรก็ช่วยเหลือกัน
หรือพยายามตักเตือนกันในสิ่งที่ไม่ดีรู้ใจเขา  รู้ใจเรา  เท่านี้ครอบครัวก็มีความสุขได้” (สามเณร
ปฏิภาณ หลักแหลม) 
   “ตัวเราและครอบครัวจะต้องเปิดกว้างรับฟังปัญหาของสังคมและร่วมกันแก้ไข
ปัญหาของสังคม” (สามเณรชัชชัย  ค าแก้ว) 
   “ในอนาคตหากต้องการให้ตัวของผมและครอบครัวมีสิทธิเสรีภาพและมีความสุขใน
สังคมจะต้องเคารพสิทธิของกันและกัน  ไม่ก้าวก่ายสิทธิของบุคคลอ่ืน  และเคารพต่อกฎหมาย
บ้านเมือง  ผมเองและครอบครัวชุมชนก็มีความสุข”  (สามเณรวินินทร  นรายรัตน์) 
   “ไม่ควรปิดกั้นความคิดเห็นของคนอ่ืน ควรฟังความคิดเห็นของคนอ่ืนบ้าง  
นอกจากนี้โลกในอนาคตคงเป็นโลกแห่งเทคโนโลยี  ดังนั้นเราจึงควรที่จะพัฒนาจิตใจให้เคียงคู่ไปกับ
เทคโนโลยีจึงท าให้ชีวิตมีความสุข” (สามเณรณัฐพล  ลอยเวหา) 
   “เราก็จะช่วยเหลือเพ่ือนบ้านกันเพราะว่าไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราประสบปัญหา
เพ่ือนบ้านที่เราช่วยนั้นอาจจะมาช่วยเราตอบแทนอีกด้วย  และก็จะท าให้เข้าใจการใช้สิทธิเสรีภาพ
ทางด้านสังคมท าให้เราและครอบครัวเกิดความสุข” (สามเณรชาญณรงค์  วงศ์โชติกา) 
   “มีวิธีการดังนี้  คือ  ต้องปรับตัวให้ได้ในสังคมนั้นๆ  จึงจะมีความสุขและจะรู้สึกว่า
ตนมีสิทธิเสรีภาพมากขึ้นในสังคม  และก็จะมีความสุขในสังคมนั้นๆ ด้วย” (สามเณรณัฐวุฒิ  ลาสม) 
   “อยู่ร่วมกันอย่างสงบและสันติสุข  ยึดมั่นขนบธรรมเนียม  ประเพณีและวัฒนธรรม
ยังเป็นแนวทางโยงเข้ากับครอบครัวมีความเข้มแข็งและม่ันคงอีกด้วย” (สามเณรสาธร  กันเพชร) 
   “มีส่วนร่วมในสังคมให้มากขึ้น  พบปะพูดคุยช่วยเหลือในยามที่ทุกข์” (สามเณร
เจริญธรรม  แก้วบุตร) 
   โดยสรุป ด้านเสรีภาพส่วนบุคล จะเกิดความสุขได้นั้น ควรมีกรอบปฏิบัติ ดังนี้ 
   1) ยอมรับและปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม 
   2) เคารพในความคิดของผู้อื่นในสังคม 
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   3) เปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
   4) มีส่วนร่วม ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในสังคม 
   5) ยึดมั่นในขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของสังคม 
   6) แบ่งปันเวลาให้กับสังคมตามฐานะและก าลังที่มี 
   โดยสรุป แนวทางในการบูรณาการหลักพุทธธรรมสร้างความสุขของนักเรียน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 4 หลังจากได้เก็บรวบรวมข้อมูลและน ามา
วิเคราะห์และสังเคราะห์รูปแบบขึ้นแล้ว และน ากลับไปให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับในพ้ืนที่รวมทั้ง
ผู้เชี่ยวชาญได้ท าการตรวจสอบความเป็นไปได้ ปัจจัย เงื่อนไขในการน าเอารูปแบบการบูรณาการหลัก
พุทธธรรมสร้างความสุขของนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 4 ไปประยุกต์ใช้
เป็นการตรวจสอบข้อมูล หลังจากนั้นได้จัดสนทนากลุ่มย่อย และการตรวจสอบเป็นรายบุคคลจาก
ผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือให้การตรวจสอบมีความหลากหลาย ได้ความคิดเห็นและข้อสรุปในทุกแง่ทุกมุม โดยมี
ความเห็นตรงกันว่าการแนวทางการหลักพุทธธรรมสร้างความสุขของนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 4 ควรประกอบด้วย แนวคิดเกี่ยวกับความสุข องค์กรแห่งความสุข แนวคิด
ความสุขมวลรวมประชาชาติ วิธีสร้างความสุขในพระพุทธศาสนา คุณภาพชีวิตกับพุทธศาสนา พุทธ
ศาสนากับเศรษฐกิจพอเพียง และหลักพุทธธรรม มาวิเคราะห์และสังเคราะห์ให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ใน
การสร้างความสุข ซึ่งได้ประเด็นหลักในการสร้างความสุข 5 ประเด็น ดังนี้ 1) ความสุขจากการเสพ
วัตถุ  2) ความสุขจากการมีคุณธรรม 3) ความสุขจากการด าเนินชีวิตถูกต้อง  4) ความสุขจาก
ความสามารถปรุงแต่ง  5) ความสุขเหนือการปรุงแต่ง 
 
4.3 แนวทางที่เหมาะสมในการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการสร้างความสุขของนักเรียนโรงเรียน

พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 4 
  มนุษย์เกิดมาย่อมต้องการมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยคุณภาพชีวิตจะเกิดขึ้นได้ต้องมีความสุข
เกิดขึ้นก่อน ความสุขที่แท้จริงต้องเกิดจากความรู้สึกพอใจในตนเอง รู้สึกว่าชีวิตนี้มีคุณค่า มี
ความหมาย ซึ่งการมีคุณภาพชีวิตที่ดีนั้นมนุษย์ต้องรู้จักพัฒนาตนเองทั้ง 4 ด้านคือ กาย ศีล จิต และ
ปัญญา  มนุษย์ทุกคนล้วนต้องการความสุขในชีวิต ไม่อยากมีความทุกข์ เพราะความทุกข์ท าให้เกิด
ความไม่สบายใจ บั่นทอนต่อการท ากิจกรรมต่างๆ ส่งผลแย่ทั้งทางกายและใจ และท าให้คุณภาพชีวิต
แย่ลง คนในสังคมไทยเมื่อเกิดทุกข์ก็มักจะมุ่งหน้าเข้าหาวัด ทั้งที่อาจไม่เคยเข้าวัดมาก่อน เพราะเมื่อ
เกิดความทุกข์ถึงระดับหนึ่ง ก็ต้องการที่พ่ึง ที่หาความสุขทางใจ ที่มิใช่ความสุขจากเงินทอง ทรัพย์สิน 
เกียรติยศชื่อเสียง ความสุขของมนุษย์ที่แท้จริง เพ่ือที่จะท าให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ควรเป็นอย่างไร 
  แนวทางในการบูรณาการหลักพุทธธรรมสร้างความสุขของนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 4 หลังจากได้เก็บรวบรวมข้อมูลและน ามาวิเคราะห์และสังเคราะห์
รูปแบบขึ้น แล้ว และน ากลับไปให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับในพ้ืนที่รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญได้ท าการ
ตรวจสอบความเป็นไปได้ ปัจจัย เงื่อนไขในการน าเอารูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมสร้าง
ความสุขของนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 4 เป็นการตรวจสอบข้อมูล 
หลังจากนั้นได้จัดสนทนากลุ่มย่อย และการตรวจสอบเป็นรายบุคคลจากผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือให้การ
ตรวจสอบมีความหลากหลายได้ความคิดเห็นและข้อสรุปในทุกแง่ทุกมุม โดยผู้วิจัยได้เตรียมข้อมูลใน
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การตรวจสอบไว้ 5 ประเด็นหลักๆ ได้แก่ 1) ความสุขจากการเสพวัตถุ  2) ความสุขจากการมี
คุณธรรม 3) ความสุขจากการด าเนินชีวิตถูกต้อง 4) ความสุขจากความสามารถปรุงแต่ง 5) ความสุข
เหนือการปรุงแต่ง ผลการวิจัยม ีดังนี้ 
  4.3.1 ความสุขจากการเสพวัตถุ  
   การสร้างความสุขจากการเสพวัตถุ เป็นการหาสิ่งบ ารุงบ าเรอภายนอกที่น ามา
ปรนเปรอความต้องการของร่างกาย ซึ่งเป็นความสุขโดยทั่วไปที่ทุกคนในโลกปรารถนาและต้องการกัน
มาก ความสุขประเภทนี้เป้นความสุขที่ต้องเสาะแสวงหาอย่างไม่หยุดหย่อนเพราะเป็นสิ่งนอกกาย 
สภาพจิตของคนที่หาความสุขประเภทนี้จึงเต็มไปด้วยความคิดที่จะได้จะเอา มีความทะยานอยากสูง 
เมื่อได้มากก็คิดว่ามีความสุขมาก แล้วก็เพลิดเพลินไปกับความสุขเหล่านั้น สุดท้ายก็ไม่สามารถขาด
วัตถุเหล่านั้นได้จนกลายเป็นทาสของวัตถุ ท าให้สูญเสียอิสรภาพ ชีวิตและความสุขต้องไปขึ้นกับวัตถุ
ภายนอก แต่เข้าใจผิดคิดว่าตัวเองเก่ง  
   ในการสร้างความสุขจากการเสพวัตถุ ทางธรรมจึงเตือนไว้เสมอว่าเรา  อย่าสูญเสีย
อิสรภาพนี้ไป พร้อมทั้งอย่าสูญเสียความสามารถที่จะเป็นสุขสิ่งที่คนเราจะพัฒนากันมากก็ คือ การพัฒนา
ความสามารถที่จะหาสิ่งเสพมาบ าเรอความสุข แม้แต่การศึกษา ท าไปท ามาก็ไม่รู้ตัวว่ากลายเป็นการ
พัฒนาความสามารถที่จะหาสิ่งเสพบ าเรอความสุข กระบวนการวิ่งหาความสุขจึงด าเนินไปไม่รู้จักจบ
สิ้น เพราะความสุขวิ่งหนีเราไปเรื่อยๆ เพราะฉะนั้น จึงจ าเป็นต้องมีการฝึกตัวเองไว้มากๆ อย่าให้
ความสุขต้องขึ้นกับวัตถุมากเกินไป การฝึกฝนให้เรามีความสุขก็คือการยึดถือเอาศีล 5 หรือศีล 8 มา
เป็นเครื่องยึดเหนี่ยว  
   ตัวอย่างเช่น ในหนึ่งสัปดาห์ที่มีเจ็ดวัน เราก็ยึดสักหนึ่งวันเป็นวันที่เราไม่ดื่มเครื่องดื่ม
ที่มีฤทธิ์มึนเมาหรือดื่มสุรา ลองดูซิว่าหากเราไม่เสพสุรา ไม่ต้องบ าเรอลิ้นด้วยรสชาติของสุราอยู่
เรื่อย ไม่คอยตามใจลิ้น ตามใจปาก ที่ร่างกายต้องการเพ่ือให้มีสุขภาพดี แข็งแรง ไม่คิดจะท าร้ายใคร 
โกหกใคร ไม่หลงผิดไประรานลูกเมียใคร ไม่คิดจะลักขโมยทรัพย์ของใครเพ่ือมาหาซื้อสุรามาดื่มเพ่ือให้
เกิดความสุขทางกาย  หากท าได้ทุก 7 วัน ท าเพียงวันเดียว จะเป็นการรักษาอิสรภาพของชีวิตไว้         
และฝึกให้เรามีชีวิตอยู่ดีได้โดยไม่ต้องขึ้นกับวัตถุมากเกินไป จะท าให้ชีวิตเป็นอิสระโปร่งเบาความสุข
เริ่มไม่ขึ้นต่อวัตถุอามิสสิ่งเสพภายนอก จงท าตัวให้มีความสุขด้วยตนเอง ด้วยวิธีฝึกรักษาอิสรภาพ        
ของชีวิต และรักษาความสามารถท่ีจะมีความสุขไว้   
   จึงสรุปได้ว่า ความสุขจากการเสพวัตถุก็คือการพัฒนากาย หรือที่เรียกว่า กายภาวนา คือ 
การพัฒนาอินทรีย์ 6 ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ซึ่งเป็นสิ่งเชื่อมต่อกับอารมณ์ทั้ง 6 ได้แก่ รูป เสียง 
กลิ่น รส สัมผัส อารมณ์ที่ใจรับรู้ การพัฒนาอินทรีย์ 6 มีวัตถุประสงค์เพ่ือฝึกฝนในด้านการใช้งาน คือ
ท าให้อินทรีย์เหล่านั้น มีความเฉียบคม มีความละเอียด มีความคล่องแคล่ว มีความจัดเจน ฝึกฝนใน
ด้านการเลือกสิ่งที่มีคุณค่า และมีประโยชน์มากท่ีสุด ขณะเดียวกันก็มีวิธีหลีกเว้นจากสิ่งที่เป็นภัย เป็น
โทษหรือสิ่งไม่ดีต่างๆ ไม่ให้ทะลักเข้ามาสู่อินทรีย์ โดยมีใจเป็นตัวรับรู้ทั้งหมด  
   นอกจากนี้ยังต้องฝึกฝนด้วยการพัฒนาศีลหรือที่เรียกว่าสีลภาวนา  คือ การฝึกฝน
ด้านความประพฤติ ระเบียบวินัย ความสุจริตทางกายและวาจา โดยการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนด้วยดี มีความ
เกื้อกูลพึ่งพาอาศัยกัน ไม่เบียดเบียน ไม่ท าลายกัน เพ่ือให้บุคคลสามารถอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้อย่าง
ปกติสุข 
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  4.3.2 ความสุขจากการมีคุณธรรม 
   การสร้างความสุขจากการมีคุณธรรม จึงเป็นการพัฒนาจิตให้มีความเมตตากรุณา                     
มีศรัทธา ความสุขจะเกิดขึ้นได้จะต้องมีความศรัทธาในการท าความดี หรือการบ าเพ็ญประโยชน์ หาก
ทุกคนท าความดีสังคมจะเกิดความสุข วัฒนาถาวร ไม่มีการเบียดเบียนซึ่งกันและกัน ดังนั้นการพัฒนา
ให้ทุคนมีคุณธรรมจึงเป็นการสร้างความสุข เพราะคุณธรรมท าให้ใจเราเปลี่ยนไป เหมือนพ่อแม่ที่มี
ความสุขเมื่อให้แก่ลูก เพราะรักลูก ความรักคือเมตตา ท าให้อยากให้ลูกมีความสุขพอให้แก่ลูกแล้วเห็น
ลูกมีความสุข ตัวเองก็มีความสุข เมื่อพัฒนาเมตตากรุณาขยายออกไปถึงใคร ให้แก่คนนั้น ก็ท าให้
ตัวเองมีความสุข ดังนั้นคุณธรรมที่พัฒนาขึ้นมาในใจ เช่น เมตตากรุณา ศรัทธา จึงท าให้เรามีความสุข
จากการให้ การให้กลายเป็นความสุข คุณธรรมอย่างง่ายที่ควรยึดถือ ได้แก่   
   1) การประหยัด  ลด ละ ความ ฟุ่มเฟือย  ตัดทอนค่าใช้จ่ ายในทุกด้ านที่ ไม่
จ าเป็น  เลือกซื้อเลือกใช้แต่ของที่ดีมีคุณภาพ ราคาประหยั ด เป็นสินค้าที่ผลิตและจ าหน่าย
ภายในประเทศ และใช้ให้เกิดคุณค่ามากที่สุด ไม่ใช้แบบทิ้งขว้าง  
   2) การประกอบอาชีพด้วยความสุจริต หมายความว่าเราจะต้องท ามาหากินด้วย
ความสุจริต ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน ไม่ได้มาซึ่งการลัก ขโมย ยักยอก หลอกลวง ไม่ท างานที่ท าร้ายสังคม 
และสิ่งแวดล้อม และคดโกงประเทศชาติ  
   3) การละเลิกการแก่งแย่งผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน เป็นคุณธรรมอย่างหนึ่งที่ทุก
คนจะต้องมีคือการไม่เบียดเบียนแก่งแย่งผลประโยชน์ของกันและกัน หากใครประพฤติปฏิบัติย่อมจะ
ท าให้เกิดปัญหาทางสังคมตามมาอย่างไม่หยุดหย่อน แต่หากใครมอบผลประโยชน์ให้แก่กันด้วย
ความชอบธรรมด้วยแล้วสังคมย่อมมีแต่ความสุข 
   4) การท าให้ชีวิตหลุดพ้นจากความทุกข์ยาก การท าให้ชีวิตหลุดพ้นจากความทุกข์ยาก
เป็นธรรมดาสามัญของมนุษย์ที่ด าเนินอยู่ในทุกๆ วัน มิฉะนั้นแล้วเขาจะมีทุกข์ติดตัว ดังนั้นคุณธรรม
ข้อนี้ จึงเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องขวนขวายใฝ่หาเพ่ือให้ชีวิตมีความสุขทั้งกายและใจ ในที่นี้จึงหมายถึง
การแสวงหาความพอดี พอเพียงให้กับตนเองทั้งการแสวงหาความรู้และสร้างตนเองให้มั่นคง  เพ่ือให้
ตัวเองมีความเป็นอยู่ที่ก้าวหน้า พอมีพอกิน   
   5) การลดละสิ่งชั่วให้หมดสิ้นไป เป็นคุณธรรมอย่างหนึ่งที่ทุกคนจะต้องยึดถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัดในขณะที่เป็นคนหรือเป็นมนุษย์ เพราะการท าความชั่วไม่ว่าอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นย่อม
ท าให้ผู้อ่ืนเดือนร้อน ไม่สบายใจ จึงจ าเป็นที่ทุกคนจะต้องมีศีลประจ าตัว เพ่ือเป็นเครื่องยึดเหยี่ยว
จิตใจไม่ให้ท าชั่ว 
  4.3.3 ความสุขเกิดจากการด าเนินชีวิตถูกต้อง 
    ความสุขเกิดจากการด าเนินชีวิตถูกต้อง ถือเป็นความสุขขั้นพ้ืนฐานที่ทุกคนจะต้องมี 
เพราะทุกคนเกิดมาอยู่ในโลกนี้จะต้องใช้ชีวิตเหมือนกับคนโดยทั่วไป ทุกคนจะต้องใช้ชีวิตให้สอดคล้อง
กับความเป็นจริงของธรรมชาติ ไม่หลงอยู่ในโลกของสมมติ  คนที่ปรับชีวิตได้ เข้าถึงความจริงของ
ธรรมชาติ ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ไม่ประมาทในการด าเนินชีวิต 
ประกอบอาชีพด้วยความสุจริต จึงสามารถหาความสุขจากการด าเนินชีวิตที่ถูกต้องตามความเป็นจริง
ของธรรมชาติ  
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  4.3.4 ความสุขจากความสามารถปรุงแต่ง  
   ความสุขจากความสามารถปรุงแต่ง เป็นความสุขที่คนเราสร้างขึ้น มีทั้งการปรุงแต่ง
ความทุกข์ และการปรุงแต่งความสุข แต่ที่ส าคัญมนุษย์สามารถน าเอาสิ่งแวดล้อมมาปรุงแต่งให้เกิด
ความสุขสบายกับตนเองได้ นอกจากนี้มนุษย์ยังปรุงแต่งความคิดมาสร้างสิ่งประดิษฐ์ จนมีเทคโนโลยี
ต่างๆ มากมาย ที่ส าคัญมนุษย์ชอบปรุงแต่งใจให้เกิดความทุกข์และย้อนกลับมาเป็นผลร้ายแก่ตนเอง 
คือ เก็บเอาอารมณ์ที่ไม่ดีที่ขัดใจ ขัดหู ขัดตา เอามาครุ่นคิดให้ไม่สบายใจ ขุ่นมัว เศร้าหมองโดยเฉพาะ
คนที่สูงอายุนี่ ต้องระวังมาก ใจคอยจะเก็บอารมณ์ที่กระทบกระเทือน ไม่สบาย แล้วก็มาปรุงแต่ง            
ให้เกิดความกลุ้มใจ ว้าเหว่ เหงา เรียกใช้ความสามารถไม่เป็น  พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรารู้จักใช้
ความสามารถในการปรุงแต่งแทนที่จะปรุงทุกข์ ก็ปรุงสุข เก็บเอาแต่อารมณ์ที่ดีมาปรุงแต่งใจให้สบาย
แม้แต่หายใจ ที่ยังให้ปรุงแต่งความสุขไปด้วย ลองฝึกดูก็ได้เวลาหายใจเข้า ก็ท าใจให้เบิกบาน เวลา
หายใจออก ก็ท าใจให้โปร่งเบาท่านสอนไว้ว่าสภาพจิต 5 อย่างอย่างนี้ ควรปรุงแต่งให้มีในใจอยู่เสมอ คือ  
   1) ปราโมทย์ ความร่าเริงเบิกปานใจ 
   2) ปีติ ความอ่ิมใจ 
   3) ปัสสัทธิ ความสงบเย็น ผ่อนคลายกายใจ ไม่เครียด 
   4) ความสุข ความโปร่งโล่งใจ คล่องใจ สะดวกใจ ไม่มีอะไรมาบีบคั้น หรือติดขัดคับข้อง  
   5) สมาธิ ภาวะที่จิตอยู่กับสิ่งที่ต้องการ ได้ตามต้องการ ไม่มีอะไรมารบกวน จิตอยู่
ตัวของมัน 
  4.3.5 ความสุขเหนือการปรุงแต่ง  
   ความสุขเหนือการปรุงแต่ง คือความสุขที่ปราศจากการปรุงแต่งใดๆ เป็นความสุขที่
รู้เท่าทันความจริงของโลกและชีวิต การเข้าถึงความจริงด้วยปัญญาเห็นแจ้ง ท าให้วางจิตวางใจลงตัว                      
สนิทสบาย  กับทุกสิ่งทุกอย่าง อยู่อย่างผู้เจนจบชีวิต คนที่อยู่ในโลกด้วยความรู้เข้าใจโลกและชีวิตตาม 
เป็นจริง จิตเจนจบกับโลกและชีวิต วางจิตลงตัวพอดี ทุกอย่างเข้าที่อยู่ตัวสนิทอย่างนี้ ท่านเรียกว่า
เป็นจิตอุเบกขา เป็นจิตที่สบาย ไม่มีอะไรกวนเลยเรียบสนิท เป็นตัวของตัวเอง ลงตัว เมื่อทุกสิ่งเข้าที่
ของมันแล้ว คนที่จิตลงตัวเช่นนี้ จะมีความสุขอยู่ประจ าตัวอยู่ตลอดเวลา เป็นสุขเต็มอ่ิมอยู่ข้างใน            
ไม่ต้องหาจากข้างนอก และเป็นผู้มีชีวิตที่พร้อมที่จะท าเพ่ือผู้อ่ืนได้เต็มที่ เพราะไม่ต้องห่วงกังวลถึง
ความสุขของตนและไม่มีอะไรที่จะต้องท าเพ่ือตัวเองอีกต่อไป จะมองโลกด้วยปัญญาที่รู้ความจริงและ
ด้วยใจที่กว้างขวางและรู้สึกเก้ือกูล   
   ปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างความสุขตามหลักพุทธธรรม 
   1) การเข้าถึงศาสนา การที่จะท าให้ทุกคนสามารถเข้าถึงศาสนาได้อาจจะต้องใช้
พิธีกรรมต่างๆ เป็นสื่อในการท าให้คนหรือมนุษย์ท าความดี การเข้าถึงศาสนาคือการเข้าถึงหลักธรรม
ค าสอน มนุษย์จึงจ าเป็นที่จะต้องหาโอกาสศึกษาศาสนา เพราะผู้ที่ได้รับการศึกษาในพระศาสนาแล้วก็
จะมีแนวทางในการด าเนินชีวิตที่ดี รู้จักท าตนเองให้มีความสุข รู้จักความพอใจในชีวิต รู้จักคุณค่า             
และความหมายของชีวิต 
   2) การเข้าใจหลักค าสอน เป็นการเข้าใจและตีความหลักค าสอนได้อย่างถูกต้อง             
จะท าให้เรามีแนวปฏิบัติในชีวิตที่ดี หากเราเข้าใจในหลักค าสอนผิดไป หรือปฏิบัติจนเกินความพอดี 
ไม่เดินทางสายกลาง อาจจะท าให้เกิดความทุกข์แทน คุณภาพชีวิตก็จะแย่ลง 
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   3) การน าค าสอนมาปฏิบัติจริง ถือว่าเป็นขั้นตอนที่ส าคัญมาก หากสามารถเข้าถึง
หลักธรรมเข้าใจในค าสอน แต่ไม่น ามาปฏิบัติจริงก็ไม่สามารถหาประโยชน์ต่อชีวิตได้ เหมือนกับการ
อ่านหนังสือวิธีการว่ายน้ า แต่เราไม่เคยไปสัมผัสกับน้ า หรือลงสระน้ าเลย เราก็จะว่ายน้ าไม่เป็น 
   4) สิ่งแวดล้อม สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยก็เป็นปัจจัยหนึ่งในการท าความดี หรือ
ปฏิบัติธรรม รวมถึงแหล่งอบายมุขต่างๆ ที่อยู่รอบบริเวณบ้าน หากมีก็อาจจะชักจูงเราให้ไปในทางที่
ไม่ดีได้ 
   5) เพ่ือนและคนรอบข้าง เพ่ือนมีอิทธิพลต่อเราในการท าดีหรือไม่ดี การคบเพื่อนที่ดี
จะส่งเสริมให้ชีวิตเราดีขึ้น โดยเค้าจะคอยเตือนเราในสิ่งที่ไม่ดี พร้อมทั้งชักชวนหรือแนะน าในสิ่งที่ดีๆ
ให้กับเรา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียน การท างาน การใช้ชีวิต 
   6) หลักของเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความสงบสุขของผู้คนในสังคม ประชาชนมีกินมี
ใช้อย่างเพียงพอแก่ความต้องการ ที่ส าคัญต้องไม่ท าตนและผู้อ่ืนเดือนร้อน สร้างอาชีพและเสริมทักษะ
ทางวิชาการที่หลากหลาย ให้ชุมชนด ารงอยู่ได้ด้วยการยึดหลักแห่งความถูกต้องดีงาม มีความ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ด้วยการน าค าสอนทางพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางใน
การประสานกลมกลืนกับวิธีชีวิต หลักธรรมดังกล่าวคือหลักการเดินสายกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทา เพ่ือให้
มนุษย์สามารถจัดการกับปัญหาต่างๆ ได้ และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยการด าเนินชีวิตแบบทาง
สายกลาง เข้าใจถึงธรรมชาติของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม เช่น การซื้อของ เราต้องรู้จักการบริโภค              
ซื้อสิ่งของที่มีความจ าเป็นอย่างพอดี หรือที่เรียกว่า “บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ”  
   ตัวชี้วัดความสุขตามแนวพุทธธรรม ได้แก่ 
   1) ปฏิรูปเทสวาสะ: การอยู่ในถิ่นที่ดี มีสิ่งแวดล้อมเหมาะสม เป็นสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือ
ต่อการด าเนินชีวิต เหมาะสมกับการด าเนินชีวิตของตนเอง มีความสงบ สามารถปฏิบัติธรรมได้ 
   2) สัปปุริสูปัสสยะ: การสมาคมกับสัตบุรุษ สัตบุรุษ คือคนดีหรือคนสงบ การที่มี
เพ่ือนที่ดีก็เป็นตัวชี้วัดอย่างหนึ่ง โดยเฉพาะในวัยรุ่นเพ่ือนถือว่ามีอิทธิพลต่อเราในการตัดสินใจหรือท า
สิ่งต่างๆ 
   3) อัตตสัมมาปณิธิ: การตั้งตนไว้ชอบ ตั้งจิตมุ่งหมายน าตนไปถูกทาง คือ การตั้งตน
ให้อยู่ในศีลธรรม ด าเนินชีวิตไปในทางที่ดีมีเป้าหมายชัดเจน มีเส้นทางเดินที่มั่นคง มีแบบอย่างที่
ถูกต้อง ไม่ตั้งตนไว้ในทางท่ีผิด คือ เว้นจากการประพฤติทุจริต ให้ด ารงมั่นอยู่ในคุณธรรมนั่นเอง 
   4) ปุพเพกตปุญญตา: ความเป็นผู้ได้ท าความดีไว้ก่อนแล้ว การท าความดีไม่ว่าจะ
เป็นการท าบุญ ตักบาตร การไหว้พระหรือนั่งสมาธิ ล้วนเป็นการประพฤติในทางที่ดีทั้งนั้น นอกจากนี้
เรายังท าความดีได้อีกหลายอย่าง เช่นการช่วยเหลือผู้อ่ืน การให้ก าลังใจคน การเคารพผู้ใหญ่  หรือ
แม้กระท่ังการยกมือไหว้ผู้ที่สูงอายุกว่าก็ถือว่าเป็นความดี ซึ่งความดีนี้จะเป็นตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตเรา  



บทที่ 5 
สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

 
  การศึกษาวิจัย เรื่อง การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 4 มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) การใช้หลักพุทธธรรมในการบริหาร
จัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 4 2) ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้หลักพุทธธรรม
สร้างความสุขของนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี 4 3) เสนอแนะแนวทาง
ที่เหมาะสมการใช้หลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
กลุ่มที่ 4 ใช้การวิจัยแบบผสานวิธี (Mix Research Method) โดยส่วนแรกจะท าการศึกษาเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย นักเรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 4 ซึ่งได้มาด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย 
(Simple Random Sampling) จ าแนกได้ดังนี้ กลุ่มที่ 1 นักเรียน จ านวน 400 รูป กลุ่มที่ 2 ผู้บริหาร
สถานศึกษา และครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดละ 10 รูป/คน รวม 80 รูป/คน รวมกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งสิ้น 480รูป/คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม การวิเคราะห์
ข้อมูลโดย (1) ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้วิเคราะห์ด้วยสถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการสร้างความสุข
ของนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 4 ใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) (2) ข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ การจัดข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร 
ใช้วิธีการวิเคราะห์เอกสารเนื้อหา (Content Analysis) ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-
depth Interview) และการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group) ใช้วิธีการวิเคราะห์อุปนัย (Analytic 
Induction) ผลจากการวิจัยสรุปได้ ดังนี้   
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
  5.1.1 ส่วนที่ 1 เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันของนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญ
ศึกษา กลุ่มท่ี 4 
   1) ด้านความสัมพันธ์ในครอบครัว 
    ด้านความสัมพันธ์ในครอบครัวของนักเรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษากลุ่มที่ 4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ข้อมูลในด้านความสัมพันธ์ในครอบครัวภาพรวมมี
ความสุขอยู่ในระดับมาก โดยมีประเด็น คนในครอบครัวมีความรักใคร่กันดี มีความสุขอยู่ในระดับน้อย 
( X = 2.28, S.D. = 1.083) และการท ากิจกรรมร่วมกันของคนในครอบครัวมีความสุขอยู่ในระดับ
น้อยเช่นกัน ( X = 2.42, S.D. = 1.085) ส่วนข้อค าถามที่ว่าคนในครอบครัวไม่ทะเลาะกัน/ขัดแย้งกัน 
พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 3.42, S.D. = 0.738) ตามล าดับ 
   2) ด้านสถานการณ์ทางการเงิน 
    ด้านสถานการณ์ทางการเงินของนักเรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา กลุ่มที่ 4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ข้อมูลในด้านสถานการณ์ทางการเงินภาพรวมมีความสุขอยู่ใน
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ระดับมาก โดยมีประเด็น การใช้จ่ายในปัจจุบันมีความสุขอยู่ในระดับน้อย ( X = 2.45, S.D. = 0.943) 
และภาระหนี้สินมีความสุขอยู่ในระดับน้อยเช่นกัน ( X = 2.41, S.D. = 0.987) ตามล าดับ 
   3) ด้านสิ่งแวดล้อม 
    ด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 4 พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างให้ข้อมูลในด้านสิ่งแวดล้อมภาพรวมมีความสุขอยู่ในระดับน้อยถึงน้อยที่สุด โดยมีประเด็น 
สภาพอาคารหรือที่พักอาศัยมีความสุขอยู่ในระดับน้อยที่สุด ( X = 2.12, S.D. = 1.068) ส่วนที่
เหลืออยู่ในระดับน้อย  
   4) ด้านสังคมและเพ่ือนฝูง 
    ด้านสังคมและเพ่ือนฝูงของนักเรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
กลุ่มที่ 4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ข้อมูลในด้านสังคมและเพ่ือนฝูงภาพรวมมีความสุขอยู่ในระดับน้อย 
โดยมีประเด็น การเปลี่ยนแปลงของสังคมมีความสุขอยู่ในระดับน้อยที่สุด ( X = 1.91, S.D. = 0.923) 
และการขัดแย้งกับเพื่อน ( X = 2.13, S.D. = 1.013) ตามล าดับ 
   5) ด้านสุขภาพ 
    ด้านสุขภาพของนักเรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 4 
พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ข้อมูลในด้านสุขภาพภาพรวมมีความสุขอยู่ในระดับน้อย โดยมีประเด็น การมี
สุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขอยู่ในระดับน้อย ( X  = 1.98, S.D. = 0.927) การกังวลในเรื่องราวใดๆ  
( X  = 2.50, S.D. = 1.133) และระบบสาธารณูปโภค( X = 2.54, S.D. = 1.152) ตามล าดับ  
   6) ด้านเสรีภาพส่วนบุคคล 
    ด้านเสรีภาพส่วนบุคคลของนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  
กลุ่มที่ 4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ข้อมูลในด้านเสรีภาพส่วนบุคคลภาพรวมมีความสุขอยู่ในระดับมาก 
โดยมีประเด็นการแสดงความคิดเห็นมีความสุขอยู่ในระดับน้อย ( X  = 1.95, S.D. = 0.936) และความ
มั่นคงในทรัพย์สินที่มีอยู่อยู่ในระดับน้อยเช่นกัน ( X = 2.00, S.D. = 0.918) ตามล าดับ 
    ในภาพรวมสภาพปัจจุบันของนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
กลุ่มที่ 4 พบว่า ในภาพรวมมีระดับความสุขอยู่ในระดับน้อยถึงมาก โดยมีด้านความสัมพันธ์ในครอบครัว 
ด้านสถานการณ์ทางการเงิน มีระดับความสุขอยู่ในระดับมาก ที่เหลืออยู่ในระดับน้อยทุกด้าน  
   7) ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
กลุ่มที่ 4 ตัวแปรทุกตัวมีความสัมพันธ์กันกับตัวแปรการบูรณาการหลักพุทธธรรมสร้างความสุขของ
นักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 4 (Y) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 ยกเว้นตัวแปรด้านความสัมพันธ์ในครอบครัว (X1) ที่ไม่มีความสัมพันธ์กับตัวแปรด้านหลัก
ไตรสิกขา (X7) โดยมีตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันสูงได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม (X3) และด้านสุขภาพ (X5) 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
    ข้อมูลเชิงลึกสภาพในอดีตของนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
กลุ่มท่ี 4 
    ด้านความสัมพันธ์ในครอบครัว 
    กลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 4 
ให้ข้อมูลอย่างน่าสนใจมาก โดยพบว่าในอดีตก่อนที่จะเข้ามาบวชและเรียนหนังสือในโรงเรียนพระปริยัติธรรม
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แผนกสามัญศึกษาความสัมพันธ์ในครอบครัวมีทั้งสุขและทุกข์ปะปนกันไป  กลุ่มหนึ่งให้ข้อมูลว่า
ครอบครัวมีความสุขกันดีทั้งพ่อแม่และลูกๆอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากัน ครอบครัวอบอุ่น ไม่ค่อยมีการ
ทะเลาะกันของคนในครอบครัว มีการตักเตือนกัน ถึงแม้ว่าครอบครัวจะมีอาชีพท าไร่ท านาหรืออาชีพ
รับจ้างทั่วไป แต่ก็ท าให้ครอบครัวมีความสุขได้ด้วยความยากจน และเหตุผลที่ไม่ต้องการให้พ่อแม่หรือ
ครอบครัวล าบากท่ีจะต้องหาเงินมาส่งเสียให้ได้เล่าเรียน จึงตัดสินใจมาบวชเรียนบวกกับมีความตั้งใจที่
จะบวชอยู่แล้วด้วย 
    ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งให้ข้อมูลว่าครอบครัวก็มีความสุขดี แต่หลายคนในครอบครัวก็มี
ภาระต้องท างานกันมาก ท าให้ไม่ได้ท ากิจกรรมร่วมกันมากนัก จึงเกิดความเหินห่างกันไปบ้าง บาง
ครอบครัวก็ไม่สนิทกันของสมาชิกในครอบครัว ในบางครอบครัวก็มีความขัดแย้งกันบ้าง ไม่ค่อยเข้าใจ
กันพูดกันไม่รู้เรื่อง พ่อกินเหล้าบ้าง จนท าให้บางคนต้องเป็นคนที่เอาแต่ใจตนเองไม่รู้จะไปปรึกษาใคร 
ตัดสินใจด้วยตนเอง ใช้อารมณ์ ขี้โมโห เอาแต่ใจตนเอง 
    หลังจากที่เข้ามาบวชเรียนแล้ว ความสัมพันธ์กับสมาชิกในครอบครัวดีขึ้น          
เมื่อเทียบกับก่อนเข้ามาบวชเรียนมาก ท าให้ได้คิดเป็น พ่อแม่สนใจห่วงใยลูกมากข้ึน ได้พูดคุยพบปะมี
กิจกรรมร่วมกันมากขึ้น ความรักความผูกพันในครอบครัวมีมากขึ้น ซึ่งการได้ศึกษาธรรมะก็ท าให้ได้
เกิดกระบวนการเรียนรู้และแก้ปัญหาได้ แม้ว่าจะไม่ได้เดินทางกลับไปเยี่ยมพ่อแม่พ่ีน้องบ่อยนัก แต่ก็
ใช้เครื่องมือสื่อสาร โดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือติดต่อกันได้สะดวกมากขึ้น ท าให้เหมือนไม่ได้อยู่ไกลกัน 
การได้เข้ามาบวชเป็นสามเณรอาจจะท าให้พ่อแม่มีความสุข เมื่อเห็นลูกได้อยู่ในพระศาสนาและได้เล่า
เรียนหนังสือสูงขึ้น ถ้าหากอยู่กับพ่อแม่ที่มีสภาพครอบครัวที่ฝืดเคืองทางด้านการเงินด้วยแล้วก็จะท า
ให้ลูกไม่ได้รับการศึกษา และที่ส าคัญพ่อแม่อาจจะคาดหวังในตัวลูกสูง คือ การเป็นคนดีของสังคมและ
สามารถลี้ยงชีพได้ในอนาคต  
    ด้านสถานการณ์ทางการเงิน 
    จากข้อมูลของสามเณรนักเรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
กลุ่มที่ 4 ให้ข้อมูลว่า ส่วนใหญ่ครอบครัวมีทั้งอาชีพรับจ้าง อาชีพทางด้านเกษตรกรรม ที่เรียกว่า         
หาเช้ากินค่ า ท างานก่อสร้าง รับจ้างทั่วไป หาของป่าขาย ปลูกผัก เกี่ยวข้าว ท าให้ครอบครัวมีการเก็บ
ออมน้อยมาก ส่วนใหญ่หมดไปกับการกินอยู่ มีการซื้อเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มบ้างแต่ก็นานๆครั้ง จึงท าให้
ฐานะทางครอบครัวอยู่ในระดับยากจน บางครอบครัวไม่มีเงินเก็บ หาได้มาก็ใช้หมดไปวันๆ บาง
ครอบครัวก็อยู่อย่างพอเพียง และมีไม่น้อยที่บางครั้งก็อดบ้างเป็นธรรมดา ก่อนที่จะเข้ามาบวชเรียน 
กลุ่มตัวอย่างเล่าว่า จะต้องออกไปช่วยพ่อแม่หรือคนในครอบครัวหาเงิน ด้วยการออกไปรับจ้าง ท าไร่บ้าง 
ท านาบ้าง หรือรับจ้างทั่วๆไป ได้มาก็ให้พ่อแม่เหลือเอาไว้บ้าง ส่วนการเก็บออมก็จะฝากพ่อแม่เอาไว้ 
และขอใช้เมื่อยามจ าเป็นเท่านั้น บางครอบครัวก็มีวิธีการใช้จ่ายอย่างมีระเบียบแบบแผน เช่น แบ่งการ
ใช้จ่ายออกเป็น 3 ส่วน คือ 1) ค่าใช้จ่ายส าหรับการด าเนินชีวิตประจ าวัน 2) ค่ารักษาพยาบาล              
3) เป็นค่าเล่าเรียนของลูกๆ เมื่อมองในภาพรวมจะพบว่า ครอบครัวของกลุ่มตัวอย่างมีฐานะยากจน
เป็นส่วนใหญ่ มีอาชีพรับจ้าง การเก็บออมมีน้อยมาก 
    เมื่อเข้ามาบวชเรียนแล้วกลุ่มตัวอย่างให้ข้อมูลว่า การใช้จ่ายก็ไม่ได้ทั้งครอบครัว
มากนักเพราะการเข้ามาบวชเรียนไม่ต้องซื้อเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มอะไร รวมทั้งอาหารการกินมีอยู่พร้อม
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ไม่อดอยาก อาจจะมีการใช้เงินบ้างในการซื้ออุปกรณ์การเรียน ขอไปทางบ้านบ้างแต่ไม่มากนัก          
ไม่อยากรบกวนพ่อแม่เพราะท่านก็ไม่มีจะให้เราอยู่แล้ว 
    ด้านสิ่งแวดล้อม 
    ในด้านสิ่งแวดล้อมถึงแม้ว่ากลุ่มตัวอย่างจะยังเป็นแค่นักเรียนและอยู่ ใน
สถานการณ์บวชเรียน แต่ในอดีตก็อยู่ในท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดี ซึ่งท าให้เป็นการบั่นทอนความสุข
มิใช่น้อย ซึ่งส่วนใหญ่ให้ข้อมูลว่า บริเวณที่อยู่อาศัยไม่มีความปลอดภัย เช่น บ้านไม่มีความมั่นคง 
แข็งแรง ประสบกับปัญหาหลายอย่างด้วยสภาพครอบครัวที่มีอาชีพรับจ้างเป็นส่วนใหญ่หรือท า
การเกษตร ท าไร่ ท านา บางครั้งงานรับจ้างก็ไม่มีคนจ้างเพราะงานมีน้อย ค่าแรงน้อย ยิ่งในหมู่บ้านที่
ยังไม่เจริญงานมีน้อยมาก งานบางอย่างก็หนัก แต่ค่าแรงน้อยก็ไม่สามารถบั่นทอนความสุขลงไปได้ 
หากสมาชิกในครอบครัวอยู่ด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตา พูดคุยกัน ใช้เวลาอยู่ด้วยกัน แต่ตรงกันข้าม
เมื่อมีงานน้อยก็จะต้องออกไปหางานท านอกบ้าน นอกหมู่บ้าน ท าให้ไม่มีเวลาพบกัน พูดคุยกัน ทุกคน
มุ่งแต่ท างานหาเงิน ท าให้ชีวิตความสุขในครอบครัวลดลง 
    ในปัจจุบันเมื่อได้เข้ามาบวชเรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
แล้วก็ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น กิจกรรมหลักๆ คือ การบิณฑบาตเลี้ยงชีพตามกิจของสงฆ์ที่          
พระพุทธองค์บัญญัติไว้ บางครั้งก็จะได้รับการถวายปัจจัย (เงิน) มาบ้างก็เก็บเอาไว้ไปซื้อของที่จ าเป็น 
ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์การเรียน หนังสือเรียน  และบางครั้งก็ได้รับจากครอบครัว หน้าที่การงานปัจจุบัน 
คือ เป็นนักเรียน มีหน้าที่เรียนหนังสือ การท าหน้าที่แล้วเกิดความสุข คือ จะต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียน
ให้เต็มความสามารถ เชื่อฟังครูอาจารย์ ท าการบ้าน อ่านหนังสือ หากไม่ท าตามค าสอนค าแนะน า 
อาจจะท าให้เกิดความทุกข์ได้  คือ การสอบไม่ผ่านหรือสอบตก ต้องมาเรียนซ้ า เสียเวลา การท างานก็
ล่าช้าไป คนเก่งเท่านั้นที่เขาจะรับเข้าท างานดีๆ คือ ต้องตั้งใจเรียนให้ดี เป็นคนเก่ง เป็นคนดี ใช้ ชีวิต
ตามหลักธรรม จึงจะท าหน้าที่ที่เรามีอยู่ในปัจจุบันให้เกิดความสุขได้ 
    ด้านสังคมและเพ่ือนฝูง 
    ในอดีตที่ผ่านมาการเข้าร่วมกับสังคมหรือชุมชน ในการพัฒนาท้องถิ่นชุมชนยังมี
กิจกรรมน้อยอยู่มากส่วนใหญ่จะท าตามผู้ใหญ่เขาท าหรือเขาชวนไปก็ท า ไม่ได้มีความคิดอะไร หรือ
อาจเพราะเป็นเด็กอยู่ แต่กิจกรรมที่ท าบ่อยๆ ก่อนเข้ามาบวชเรียน คือ ไปช่วยกันเก็บขยะท าความ
สะอาดชุมชน เมื่อเข้ามาบวชเรียนก็ได้ร่วมกับเพ่ือนๆ ท าความสะอาดห้องเรียน หอพัก ไปร่วมเป็น
อาสาสมัครในการจัดสถานที่ส าหรับการจัดกิจกรรมทางศาสนา 
    ในปัจจุบันมีกิจกรรมกับสังคม ชุมชน และเพ่ือนฝูงมากขึ้น เพราะการเข้ามาบวชเรียน
จะอยู่กับคนหมู่มาก มีกิจกรรมที่ท าร่วมกันมากขึ้น ทั้งกับสังคม ชุมชน และองค์กรหรือโรงเรียนที่เรียน
อยู่ ซึ่งส่วนใหญ่ของกิจกรรมเป็นกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการศาสนา เช่น การปฏิบัติธรรม กิจกรรมเดิน
ธุดงค์ การอบรมพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม การออกค่ายธรรมะ ส่วนที่เข้าร่วมกับชุมชนหรือ
องค์กรภายนอก ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องทางสุขภาพ เช่น การป้องกันยาเสพติด และการควบคุมโรค
ไข้เลือดออก เป็นต้น 
    ด้านสุขภาพ 
    สุขภาพเป็นประเด็นความสุขที่ส าคัญมากเรื่องหนึ่งที่ต้องให้ความสนใจ หาก
สุขภาพไม่ดีก็ย่อมส่งผลต่อปัจจัยอ่ืนๆตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในอดีตที่ผ่านมาของกลุ่มตัวอย่างที่
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ให้ข้อมูล พบว่า มีปัญหาด้านสุขภาพเป็นส่วนมาก โดยเฉพาะเรื่องของโรคในระบบทางเดินอาหาร คือ 
การรับประทานอาหารที่ไม่ครบถ้วนทั้ง 5 หมู่ รับประทานอาหารไม่ตรงเวลา การเลือกอาหารหรือไม่
รับประทานอาหารบางอย่าง เช่น ไม่กินผัก เป็นต้น บางคนให้ข้อมูลว่า ไม่มีอาหารจะรับประทาน จึง
ต้องอดบ้างกินบ้าง กินไม่ตรงเวลา ท าให้เกิดโรคแผลในกระเพาะอาหาร บางคนนอนดึก ไม่พักผ่อน
และขาดการออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ จนท าให้หลายคนเป็นโรคภูมิแพ้ตามมา บางคนเป็นไข้
มาลาเรียเพราะที่บ้านไม่มีมุ้งกางป้องกันยุงกัด บางคนก็เป็นหวัดบ่อยครั้ง รวมทั้งเป็นสุกใส  
    ส่วนในปัจจุบัน เมื่อเข้ามาบวชเรียนแล้ว ร่างกายได้รับประทานอาหารครบทั้ง          
5 หมู่ มีการออกก าลังกายเป็นประจ า โดยเฉพาะการเดินบิณฑบาต นั่งสมาธิ สวดมนต์ จะท าให้จิตใจ
ดีขึ้น ไม่คิดมาก ไม่ฟุ้งซ่าน ท าให้ไม่เจ็บป่วย หากเม่ือเจ็บป่วยก็ไปหาหมอที่สถานีอนามัยบ้าง หากเป็น
มากๆ ก็ไปโรงพยาบาล ค่ารักษาก็ไม่เสียเพราะเราเป็นสมณะเพศ ได้รับการยกเว้นไม่เสียค่ารักษาพยาบาล 
แต่ที่ต้องเสีย คือ ค่ารถ ค่าโดยสารเวลาเดินทางไปและกลับเท่านั้น ส าหรับโรคภูมิแพ้ท ายังไงก็รักษา
ไม่หาย แต่ก็ต้องหมั่นออกก าลังกายให้ร่างกายแข็งแรงจะช่วยได้มาก หมั่นดูแลสุขภาพ รับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์ ไม่นอนดึกมาก พักผ่อนให้เพียงพอ ไม่เครียด เป็นการปฏิบัติในปัจจุบัน 
    ด้านเสรีภาพส่วนบุคคล 
    การมีสิทธิเสรีภาพในตนเองและครอบครัวเป็นอีกปัจจัยของการสร้างความสุข  
ในอดีตที่ผ่านมาสิทธิเสรีภาพในวัยเด็กจะถูกพ่อแม่คอยดูแลให้ ท าให้ขาดเสรีภาพในตนเองไปมาก 
เพราะพ่อแม่กลัวอันตรายจะมาถึงตัวลูกจึงมักจะปกป้องอยู่ตลอดเวลา ท าให้ลูกๆคิดว่าขาดแสรีภาพ
ในตัวตนไป พ่อแม่จะคอยควบคุมก ากับ ห้าม สั่ง สอน อนุญาต หรือไม่อนุญาต ให้หรือไม่ให้ ซึ่งเป็น
การยินยอมเพราะเป็นเด็กที่อยู่ในการปกครองของพ่อแม่ บางครั้งก็มีความอึดอัดอยู่บ้าง แต่เข้าใจใน
ความปรารถนาดีของพ่อแม่ แต่ใช่ว่าทุกอย่างจะถูกควบคุมไปเสียทุกอย่าง เสรีภาพในตัวตนอีก
มากมายที่ไม่ถูกควบคุม เช่น การกิน การท างานบางอย่าง การหลับนอน การศึกษา บางครอบครัวใช้
หลักประชาธิปไตยในครอบครัวมาปกครองทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียบกัน สามารถแสดงความ
คิดเห็นได้อย่างอิสระ แต่ต้องมีขอบเขตตามฐานะที่ตนเป็นอยู่ หากตีกรอบมากเกินไปก็จะไม่เห็นอะไร
ที่เป็นประโยชน์ ในสังคมหากปล่อยเกินไปก็จะพบสิ่งไม่ดีและท าให้เกิดความเสียหายได้ ดังนั้น 
เสรีภาพในอดีตจึงเป็นเสรีภาพที่มักมีขอบเขตจ ากัดและอยู่ในความดูแลของพ่อแม่ 
    พอมาถึงปัจจุบัน เสรีภาพในตนเองและครอบครัวเริ่มห่างออกจากกันมากขึ้น 
เพราะเริ่มมีการใช้ชีวิตด้วยตนเอง ขาดการก ากับดูแลจากพ่อแม่ แต่กลับมาดูแลโดยอาจารย์ ซึ่งจะ
แตกต่างกันในแง่ความรู้สึก พ่อแม่จะห่วงใยทุกเรื่องราวที่จะเกิดภัยอันตรายต่อตัวลูก แต่ ครู อาจารย์
จะห่วงใยในเรื่องการเล่าเรียนมากกว่าสิ่งอ่ืนๆ ท าให้ต้องดูแลตนเองมากขึ้น ควบคุมก ากับตัวเองมาก
ขึ้น มีหน้าที่รับผิดชอบมากขึ้น ในโรงเรียนก็ย่อมมีกฎระเบียบของรงเรียนที่ต้องปฏิบัติ เป็นสมณะเพศ
ก็ต้องมีกฎ ระเบียบ และศีลคอยก ากับดูแลการประพฤติปฏิบัติของเรา ไม่ให้เราใช้สิทธิเกินขอบเขต
และเบียดเบียนผู้อื่น นอกจากนี้สิทธิต่างๆทางสังคมก็จะถูกจ ากัดไปบ้างตามเพศสมมติ เพราะเป็นเพศ
สมณะจึงมีข้อจ ากัดสูง เช่น การเลือกตั้ง การละเล่น กีฬา การเที่ยวดูมหรสพ การกิน การอยู่ เป็นต้น 
แต่สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ไม่ใช่อุปสรรคที่จะมาขัดขวางการสร้างความสุขแต่ประการใด ถึงแม้จะห่างจาก
ครอบครัวหรือถูกปล่อยวางจากการควบคุมของครอบครัว แต่ก็ต้องเข้าสู่การควบคุมก ากับทางสังคม 
ครู อาจารย์และโรงเรียนที่เราศึกษา 
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   ส่วนที่ 2 แนวทางการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการสร้างความสุขของนักเรียน
โรงเรียน พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี 4 
   จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ผู้เชี่ยวชาญ ครูและบุคลากรทางการศึกษา          
และนักเรียนของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 4 กลุ่มตัวอย่างได้เสนอแนวทาง
ในการพัฒนาความสุข ไว้ดังนี้ 
   1) ด้านความสัมพันธ์ในครอบครัว 
    กลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 4 
ให้ข้อมูลในการสร้างความสุขอย่างน่าสนใจมาก คือ การที่จะท าให้เกิดความสุขกับตนเองและครอบครัว 
ประการแรก คือ จะต้องเพ่ิมความสุขให้กับตนเองเสียก่อน ด้วยการศึกษาเล่าเรียนให้สูงขึ้น มีความรู้
มากขึ้น อย่าน้อยก็ควรจะจบให้ได้ถึงระดับปริญญาตรี และยกฐานะของตนเองให้สูงขึ้น เมื่อท าได้
เช่นนี้ความภาคภูมิใจและความสุขของคนในครอบครัวจะตามมาทันที จากนี้จึงเพ่ิมความใกล้ชิดกับ
สมาชิกในครอบครัว หาเวลาท ากิจกรรมร่วมกัน เอาใจใส่กันมากขึ้น พูดคุยกันมากขึ้น เคารพเชื่อฟัง
กับวางแผนชีวิต วางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ และที่ส าคัญ คือ การน าธรรมะไปประยุกต์ใช้ใน
การด ารงชีวิตและการท างาน มีส่วนร่วมกับผู้อ่ืน สร้างความสามัคคี ประพฤติตนเองให้เป็นแบบอย่าง
ที่ดีของสังคม และสุดท้ายต้องไม่มีหนี้สิน อยู่ดีกินดีและไม่ทะเลาะกัน 
    โดยสรุป ประเด็นการสร้างความสุขในครอบครัว เพ่ือให้เกิดความสุขในครอบครัว 
ควรด าเนินการ ดังนี้ 
    1.1) เริ่มที่ตัวเราโดยเพ่ิมความรู้ให้กับตนเองด้วยการศึกษาเล่าเรียนให้สูงขึ้นตาม
ความสามารถ 
    1.2) สร้างฐานะให้มั่นคง มีงานท าที่ดีและมั่นคง 
    1.3) สร้างความภาคภูมิใจให้กับครอบครัวด้วยการท าดี เป็นคนดีของสังคม 
ร่วมมือกับสังคมในการท าความดี 
    1.4) เคารพเชื่อฟังและให้เกียรติกัน 
    1.5) วางแผนการใช้ชีวิต วางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ 
    1.6) น าธรรมมะมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันในการด ารงชีวิตและการท างาน 
    1.7) ให้เวลากับครอบครัว ท ากิจกรรมร่วมกัน เอาใจใส่ดูแลกัน พูดกันให้มากข้ึน 
    1.8) อยู่ดีกินดี ไม่มีหนี้สิน 
   2) ประเด็นด้านสถานการณ์ทางการเงิน 
    กลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 4 
ให้ข้อมูลในการสร้างความสุข ว่าการสร้างความสุขให้กับตนเองและครอบครัว การใช้จ่ายเงินถือเป็น
เรื่องส าคัญมาก เพราะจะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่มีเงินเข้ามาเกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิต จึงจ าเป็นต้องมี
การใช้จ่ายอย่างประหยัด ใช้ในสิ่งที่จ าเป็น ไม่ฟุ่มเฟือย มีการท าบัญชีรายรับรายจ่าย มีการเก็บออม
และท าประกันชีวิตไว้ด้วย นอกจากนี้ยังจะต้องน าเอาแนวคิด ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กั บ
ครอบครัวและตนเอง จะท าให้มีรายจ่ายลดลง มีการเก็บออมมากขึ้น ท าให้ครอบครัวมีฐานะมั่นคง 
สมาชิกในครอบครัวมีความสุข 
    โดยสรุปด้านสถานการณ์ทางการเงิน ควรด าเนินการ ดังนี้ 
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    2.1) จัดท าบัญชีครัวเรือน เช่น บัญชีรายรับ รายจ่าย  
    2.2) วางแผนท างานเพ่ือก่อให้เกดิรายได ้ 
    2.3) สร้างวินัยในครอบครัวเพ่ือการออม  
    2.4) ประกอบอาชีพเสริมรายได้ประจ า  
    2.5) พัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
   3) ด้านสิ่งแวดล้อม 
    กลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 4 
ให้ข้อมูลในการสร้างความสุขว่า ในอดีตที่ผ่านมาอยู่ในท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่มีความไม่เหมาะสม
หลายด้าน ทั้งที่อยู่อาศัย อยู่ติดกับแหล่งการพนัน ส าหรับการด าเนินชีวิตในอนาคต ทุกคนหรือส่วน
ใหญ่เมื่อเรียนจบแล้วก็จะต้องหางานท าเพ่ือเลี้ยงชีพ การท างานที่จะก่อให้เกิดความสุข เราจะต้องรู้จัก
และรักกับงานนั้นๆเสียก่อน ชอบในงานที่เราท า สนุกกับงานที่ท า โดยเฉพาะการท างานกับหมู่คณะก็
ย่อมมีปัญหาบ้าง แต่การท างานก็ต้องท าเป็นหมู่คณะงานจึงจะส าเร็จได้ง่าย อาชีพหรืองานที่ท าจะต้อง
เป็นอาชีพที่สุจริต ไม่ผิดกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นงานที่มีนายจ้างหรือธุรกิจส่วนตัว การท างานให้มี
ความสุข ครอบครัวมีความสุขคนรอบข้างมีความสุข จะต้อง 1) พัฒนาปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้มีความ
ปลอดภัย 2) วางแผนในการด าเนินชีวิต 3) สร่งเสริมสุขลักษณะด้านสิ่งแวดล้อม  
    โดยสรุปการสร้างความสุขที่เก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อมจะต้องท า ดังนี้ 
    3.1) พัฒนาปรับปรุงสิ่งแวดล้อม 
    3.2) ส่งเสริมสุขภาวะ ด้านที่อยู่ อาหาร และสิ่งแวดล้อม 
    3.3) การปรับตัวกับสังคม  
   4) ด้านสังคมและเพ่ือนฝูง 
    กลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 4 
ให้ข้อมูลในการสร้างความสุข ว่านอกจากการสร้างความสุขให้กับตนเองแล้ว สังคมเพ่ือนฝูงจะต้องมี
ความสุขด้วย  เราจะสุขเพียงผู้เดียวมิได้ ดังนั้นการท าให้สังคมมีความสุข เราจะต้องเดินเข้าหาสังคม 
สร้างมิตรกับชุมชน พยายามช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีการวางแผนให้คนในชุมชนร่วมมือกันพัฒนา
ชุมชน มีกระบวนการจัดการแบบมีส่วนร่วม มีการวิเคราะห์ชุมชน หาทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน และใช้
หลักเอาใจเขามาใส่ใจเรา เพ่ิมเติมส่วนขาดของสังคมชุมชน ดูแลสิ่งที่ผิดกฎหมายไม่ให้เข้ามาในชุมชน
ควรจัดกิจกรรมให้ทุกคนท าร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางประเพณี วัฒนธรรม ศาสนาหรือความ
เชื่ออ่ืนๆ สร้างความรักความผูกพัน รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ปรองดอง รักใคร่สามัคคี เราจะต้องปรับตัวให้
ได้เมื่อเราเข้าไปอยู่ในสังคมนั้นๆ รวมทั้งปรับตัวเข้ากับเพ่ือนฝูงให้ได้ด้วยมีวิธีการ ดังนี้ 
    4.1) มีความซื่อตรงและจริงใจ 
    4.2) น้ าขุ่นเก็บไว้ข้างใน น้ าใสน าออกมาใช้ข้างนอก 
    4.3) มีความอดทน อดกลั้น ขยันในเรื่องที่จะให้เกิดการพัฒนา 
    4.4) เสียสละ ใจกว้าง ตามสถานการณ์ที่เหมาะสม 
    4.5) พูดจาไม่ท าร้ายผู้อื่น 
    4.6) ช่วยเหลือท าประโยชน์ ไม่เห็นแก่ตัว 
    4.7) วางตัวเหมาะสมกับกาลเทศะ 
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    4.8) สร้างมิตรกับชุมชน 
    4.9) วางแผนพัฒนาสังคม ชุมชนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม 
    4.10) มีกิจกรรมร่วมกันโดยใช้จิตอาสาในวันส าคัญ ประเพณี วัฒนธรรม ศาสนา 
ความเชื่อต่างๆ 
    4.11) เน้นความปรองดอง สามัคคี รักใคร่ ใจเขาใจเรา 
    4.12) การปรับตัวให้เข้ากับชุมชน เพ่ือนฝูงได้ดี 
   5) ด้านสุขภาพ 
    กลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 4 
ให้ข้อมูลในการสร้างความสุข ว่าส าหรับการดูแลสุขภาพเพ่ือให้เกิดความสุขในอนาคต จะต้องใส่ใจให้
มากขึ้น เพราะจะต้องมีภาระ มีงานท า มีหน้าที่รับผิดชอบมากข้ึน อาจท าให้ไม่สามารถดูแลสุขภาพได้
อย่างต่อเนื่อง การดูแลสุขภาพจะต้องให้ความระมัดระวังโดยเฉพาะการรับประทานอาหารที่เป็น
อาหารขยะหรือพวกอาหารจานด่วน ซึ่งเป็นอาหารที่เสี่ยงมาก ทั้งปริมาณสารเคมี ส่วนประกอบ 
กรรมวิธีการผลิต ควรเลือกรับประทานอาหารที่ปลอดภัย หากปรุงเองได้จะเป็นการดี รับประทาน
อาหารให้ตรงเวลามีการขับถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะอย่างสม่ าเสมอเป็นเวลา ออกก าลังกายอย่างต่อเนื่อง 
รักษาความสะอาดของร่างกาย การพักผ่อนอย่างเพียงพอ ดื่มน้ ามากๆ ลดอาหารที่เสี่ยงอันตรายต่อ
สุขภาพ มีการตรวจสุขภาพประจ าปี รับประทานผักและผลไม้เพ่ิมขึ้น หลีกเลี่ยงสิ่งเสพติด บุหรี่             
และแอลกอฮอล์ งดอาหารเค็มจัด หวานจัด และมันจัด  เพ่ิมการสวดมนต์และนั่งสมาธิเพ่ือเพ่ิม
ความสุขทางจิตใจ ท าสิ่งแวดล้อมตัวเราให้น่าอยู่น่าอาศัย สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย 
    โดยสรุป การสร้างความสุขด้านสุขภาพ ควรให้ความส าคัญกับการดูแลสุขภาพ
แบบองค์รวมทั้ง กาย จิต สังคม และสิ่งแวดล้อม 
    5.1) ด้านร่างกาย ควรรับประทานอาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัย มีสารอาหาร
ครบถ้วน ดื่มน้ าให้เพียงพอ ขับถ่ายให้เป็นเวลา ออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ และตรวจสุขภาพ
ประจ าปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
    5.2) ด้านจิตใจ ด้วยการสวดมนต์ ไหว้พระ ท าสมาธิ 
    5.3) ด้านสังคม ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน ร่วมกับผู้อ่ืนช่วยเหลือสังคม 
    5.4) ด้านสิ่งแวดล้อม ท าที่อยู่อาศัยให้สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย ไม่สกปรกรกรุงรัง 
ไม่มีสัตว์น าโรคอาศัยอยู่ เช่น หนู สุนัข แมว ยุง แมลงสาบ เป็นต้น 
   6) ด้านเสรีภาพส่วนบุคคล 
    กลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 4 
ให้ข้อมูลในการสร้างความสุข ว่าการสร้างความสุขในด้านสิทธิเสรีภาพในตนเองและครอบครัว ควร
เน้นการท ากิจกรรมร่วมกับสังคม การช่วยเหลือสังคม การเคารพในการตัดสินใจของคนในสังคม ไม่ท า
ผิดกฎหมายและระเบียบของสังคม ท าให้ครอบครัวเห็นชอบกับการกระท าของเรา การเปิดกว้างรับฟัง
ปัญหาและร่วมกันแก้ปัญหา การเคารพสิทธิของกันและกัน ไม่ละเมิดสิทธิผู้ อ่ืน ยึดมั่นใน
ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม ซึ่งจะท าให้ครอบครัวมีความเข้มแข็งและมั่นคง 
    โดยสรุป สิทธิเสรีภาพในตนเองและครอบครัวจะเกิดความสุขได้นั้น ควรมีกรอบ
ปฏิบัติ ดังนี้ 
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    6.1) ยอมรับและปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม 
    6.2) เคารพในความคิดของคนในสังคม 
    6.3) เปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
    6.4) มีส่วนร่วม ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในสังคม 
    6.5) ยึดมั่นในขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของสังคม 
    6.6) แบ่งปันเวลาให้กับสังคมตามฐานะและก าลังที่มี 
   โดยสรุป แนวทางในการบูรณาการหลักพุทธธรรมสร้างความสุขของนักเรียน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 4 หลังจากได้เก็บรวบรวมข้อมูลและน ามา
วิเคราะห์และสังเคราะห์รูปแบบขึ้นแล้ว และน ากลับไปให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับในพ้ืนที่รวมทั้ง
ผู้เชี่ยวชาญได้ท าการตรวจสอบความเป็นไปได้ ปัจจัย เงื่อนไขในการน าเอาแนวทางการบูรณาการหลัก
พุทธธรรมสร้างความสุขของนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 4 หลังจาก
นั้นได้จัดสนทนากลุ่มย่อย และการตรวจสอบเป็นรายบุคคลจากผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือให้การตรวจสอบมี
ความหลากหลายได้ความคิดเห็นและข้อสรุปในทุกแง่ทุกมุม โดยมีความเห็นตรงกันว่าการพัฒนา
รูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการสร้างความสุขของนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา กลุ่มที่ 4 ควรประกอบด้วย แนวคิดเกี่ยวกับความสุของค์กรแห่งความสุข แนวคิด
ความสุขมวลรวมประชาชาติ วิธีสร้างความสุขในพระพุทธศาสนา คุณภาพชีวิตกับพุทธศาสนา พุทธ
ศาสนากับเศรษฐกิจพอเพียงและหลักพุทธธรรม (ไตรสิกขา) มาวิเคราะห์และสังเคราะห์ให้เกิดองค์
ความรู้ใหม่ในการสร้างความสุข ซึ่งได้ประเด็นหลักในการสร้างความสุข 5 ประเด็น ดังนี้ 1) ความสุข
จากการเสพวัตถุ 2) ความสุขจากการมีคุณธรรม 3) ความสุขจากการด าเนินชีวิตถูกต้อง 4) ความสุข
จากความสามารถปรุงแต่ง 5) ความสุขเหนือการปรุงแต่ง 
   ส่วนที่ 3 แนวทางที่เหมาะสมในการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการสร้างความสุข
ของนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี 4 
   มนุษย์เกิดมาย่อมต้องการมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยคุณภาพชีวิตจะเกิดขึ้นได้ต้องมี
ความสุขเกิดขึ้นก่อน ความสุขที่แท้จริงต้องเกิดจากความรู้สึกพอใจในตนเอง รู้สึกว่าชีวิตนี้มีคุณค่า           
มีความหมาย ซึ่งการมีคุณภาพชีวิตที่ดีนั้นมนุษย์ต้องรู้จักพัฒนาตนเองทั้ง 4 ด้าน คือ กาย ศีล จิต   
และปัญญา  มนุษย์ทุกคนล้วนต้องการความสุขในชีวิต ไม่อยากมีความทุกข์ เพราะความทุกข์ท าให้
เกิดความไม่สบายใจ บั่นทอนต่อการท ากิจกรรมต่างๆ ส่งผลแย่ทั้งทางกายและใจ และท าให้คุณภาพ
ชีวิตแย่ลง คนในสังคมไทยเมื่อเกิดทุกข์ก็มักจะมุ่งหน้าเข้าหาวัด ทั้งที่อาจไม่เคยเข้าวัดมาก่อน เพราะ
เมื่อเกิดความทุกข์ถึงระดับหนึ่ง ก็ต้องการที่พ่ึง ที่หาความสุขทางใจ ที่มิใช่ความสุขจากเงินทอง 
ทรัพย์สิน เกียรติยศชื่อเสียง ความสุขของมนุษย์ที่แท้จริง เพ่ือที่จะท าให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ควร
เป็นอย่างไร 
   แนวทางที่เหมาะสมในการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการสร้างความสุขของ
นักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 4 หลังจากได้เก็บรวบรวมข้อมูลและน ามา
วิเคราะห์และสังเคราะห์รูปแบบขึ้น แล้ว และน ากลับไปให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับในพ้ืนที่รวมทั้ง
ผู้เชี่ยวชาญได้ท าการตรวจสอบความเป็นไปได้ ปัจจัย เงื่อนไขในการน าเอารูปแบบการบูรณาการหลัก
พุทธธรรมสร้างความสุขของนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 4 เป็นการ



216 

 

ตรวจสอบข้อมูล หลังจากนั้นได้จัดสนทนากลุ่มย่อย และการตรวจสอบเป็นรายบุคคลจากผู้เชี่ยวชาญ 
เพ่ือให้การตรวจสอบมีความหลากหลาย ได้ความคิดเห็นและข้อสรุปในทุกแง่ทุกมุม โดยผู้วิจัยได้
เตรียมข้อมูลในการตรวจสอบไว้ 5 ประเด็นหลักๆ ได้แก่ 1) ความสุขจากการเสพวัตถุ 2) ความสุขจาก
การมีคุณธรรม 3) ความสุขจากการด าเนินชีวิตถูกต้อง  4) ความสุขจากความสามารถปรุงแต่ง          
5) ความสุขเหนือการปรุงแต่ง ดังนี้ 
   1) ความสุขจากการเสพวัตถุ 
    การสร้างความสุขจากการเสพวัตถุ เป็นการหาสิ่งบ ารุงบ าเรอภายนอกที่น ามา
ปรนเปรอความต้องการของร่างกาย ซึ่งเป็นความสุขโดยทั่วไปที่ทุกคนในโลกปรารถนาและต้องการ 
กันมาก ความสุขประเภทนี้เป้นความสุขที่ต้องเสาะแสวงหาอย่างไม่หยุดหย่อนเพราะเป็นสิ่งนอกกาย 
สภาพจิตของคนที่หาความสุขประเภทนี้จึงเต็มไปด้วยความคิดที่จะได้จะเอา มีความทะยานอยากสูง 
เมื่อได้มากก็คิดว่ามีความสุขมาก แล้วก็เพลิดเพลินไปกับความสุขเหล่านั้น สุดท้ายก็ไม่สามารถขาด
วัตถุเหล่านั้นได้จนกลายเป็นทาสของวัตถุ ท าให้สูญเสียอิสรภาพ ชีวิตและความสุขต้องไปขึ้นกับวัตถุ
ภายนอก แต่เข้าใจผิดคิดว่าตัวเองเก่ง  
    ในการสร้างความสุขจากการเสพวัตถุทางธรรมจึงเตือนไว้เสมอว่าเรา อย่าสูญเสีย
อิสรภาพนี้ไป พร้อมทั้งอย่าสูญเสียความสามารถที่จะเป็นสุขสิ่งที่คนเราจะพัฒนากันมากก็  คือ การ
พัฒนาความสามารถที่จะหาสิ่งเสพมาบ าเรอความสุข  แม้แต่การศึกษา ท าไปท ามาก็ไม่รู้ตัวว่า
กลายเป็นการพัฒนาความสามารถที่จะหาสิ่งเสพบ าเรอความสุข กระบวนการวิ่งหาความสุขจึงด าเนิน
ไปไม่รู้จักจบสิ้น เพราะความสุขวิ่งหนีเราไปเรื่อยๆ เพราะฉะนั้น จึงจ าเป็นต้องมีการฝึกตัวเองไว้มากๆ 
อย่าให้ความสุขต้องขึ้นกับวัตถุมากเกินไป  การฝึกฝนให้เรามีความสุขก็คือการยึดถือเอาศีล 5 หรือศีล 8 
มาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว  
    ตัวอย่างเช่น ในหนึ่งสัปดาห์ที่มีเจ็ดวัน เราก็ยึดสักหนึ่งวันเป็นวันที่เราไม่ดื่ม
เครื่องดื่มที่มีฤทธิ์มึนเมาหรือดื่มสุรา ลองดูซิว่าหากเราไม่เสพสุรา ไม่ต้องบ าเรอลิ้นด้วยรสชาติของสุรา
อยู่เรื่อย ไม่คอยตามใจลิ้น ตามใจปาก ที่ร่างกายต้องการเพ่ือให้มีสุขภาพดี แข็งแรง ไม่คิดจะท าร้ายใคร 
โกหกใคร ไม่หลงผิดไประรานลูกเมียใคร ไม่คิดจะลักขโมยทรัพย์ของใครเพ่ือมาหาซื้อสุรามาดื่มเพ่ือให้
เกิดความสุขทางกาย    หากท าได้ทุก 7 วัน ท าเพียงวันเดียว จะเป็นการรักษาอิสรภาพของชีวิตไว้ 
และฝึกให้เรามีชีวิตอยู่ดีได้โดยไม่ต้องขึ้นกับวัตถุมากเกินไป จะท าให้ชีวิตเป็นอิสระโปร่งเบาความสุข
เริ่มไม่ขึ้นต่อวัตถุอามิสสิ่งเสพภายนอก จงท าตัวให้มีความสุขด้วยตนเอง ด้วยวิธีฝึกรักษาอิสรภาพของ
ชีวิต และรักษาความสามารถท่ีจะมีความสุขไว้   
    จึงสรุปได้ว่า ความสุขจากการเสพวัตถุก็คือการพัฒนากาย หรือที่เรียกว่า           
กายภาวนา คือการพัฒนาอินทรีย์ 6 ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ซึ่งเป็นสิ่งเชื่อมต่อกับอารมณ์ท้ัง 6 
ได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส อารมณ์ที่ใจรับรู้ การพัฒนาอินทรีย์ 6 มีวัตถุประสงค์เพ่ือฝึกฝนในด้าน
การใช้งาน คือท าให้อินทรีย์เหล่านั้น มีความเฉียบคม มีความละเอียด มีความคล่องแคล่ว มีความจัด
เจน ฝึกฝนในด้านการเลือกสิ่งที่มีคุณค่า และมีประโยชน์มากท่ีสุด ขณะเดียวกันก็มีวิธีหลีกเว้นจากสิ่ง
ที่เป็นภัย เป็นโทษหรือสิ่งไม่ดีต่างๆ ไม่ให้ทะลักเข้ามาสู่อินทรีย์ โดยมีใจเป็นตัวรับรู้ทั้งหมด 
    นอกจากนี้ยังต้องฝึกฝนด้วยการพัฒนาศีลหรือที่เรียกว่าศีลภาวนา คือ การฝึกฝน
ด้านความประพฤติ ระเบียบวินัย ความสุจริตทางกายและวาจา โดยการอยู่ร่วมกับผู้อื่นด้วยดี มีความ
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เกื้อกูล พ่ึงพาอาศัยกัน ไม่เบียดเบียน ไม่ท าลายกัน เพ่ือให้บุคคลสามารถอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้
อย่างปกติสุข 
   2) ความสุขจากการมีคุณธรรม 
    การสร้างความสุขจากการมีคุณธรรม จึงเป็นการพัฒนาจิตให้มีความเมตตากรุณา                  
มีศรัทธา ความสุขจะเกิดขึ้นได้จะต้องมีความศรัทธาในการท าความดี หรือการบ าเพ็ญประโยชน์    
หากทุกคนท าความดีสังคมจะเกิดความสุข วัฒนาถาวร ไม่มีการเบียดเบียนซึ่งกันและกัน ดังนั้นการ
พัฒนาให้ทุคนมีคุณธรรมจึงเป็นการสร้างความสุข เพราะคุณธรรมท าให้ใจเราเปลี่ยนไป เหมือนพ่อแม่
ที่มีความสุขเมื่อให้แก่ลูก เพราะรักลูก ความรักคือเมตตา ท าให้อยากให้ลูกมีความสุขพอให้แก่ลูกแล้ว
เห็นลูกมีความสุข ตัวเองก็มีความสุข เมื่อพัฒนาเมตตากรุณาขยายออกไปถึงใคร ให้แก่คนนั้น ก็ท าให้
ตัวเองมีความสุข ดังนั้นคุณธรรมที่พัฒนาขึ้นมาในใจ เช่น เมตตากรุณา ศรัทธา จึงท าให้เรามีความสุข
จากการให้ การให้กลายเป็นความสุขคุณธรรมอย่างง่ายที่ควรยึดถือ ได้แก่   
    2.1) การประหยัด ลด ละ ความฟุ่มเฟือย ตัดทอนค่าใช้จ่ายในทุกด้านที่ไม่จ าเป็น
เลือกซื้อเลือกใช้แต่ของที่ดีมีคุณภาพ ราคาประหยัด เป็นสินค้าที่ผลิตและจ าหน่ายภายในประเทศ 
และใช้ให้เกิดคุณค่ามากที่สุด ไม่ใช้แบบทิ้งขว้าง  
    2.2) การประกอบอาชีพด้วยความสุจริต หมายความว่าเราจะต้องท ามาหากิน
ด้วยความสุจริต ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน ไม่ได้มาซึ่งการลัก ขโมย ยักยอก หลอกลวง ไม่ท างานที่ท าร้าย
สังคม และสิ่งแวดล้อม และคดโกงประเทศชาติ  
    2.3) การละเลิกการแก่งแย่งผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน เป็นคุณธรรมอย่างหนึ่งที่
ทุกคนจะต้องมีคือการไม่เบียดเบียนแก่งแย่งผลประโยชน์ของกันและกัน หากใครประพฤติปฏิบัติ
ย่อมจะท าให้เกิดปัญหาทางสังคมตามมาอย่างไม่หยุดหย่อน แต่หากใครมอบผลประโยชน์ให้แก่กั น
ด้วยความชอบธรรมด้วยแล้วสังคมย่อมมีแต่ความสุข 
    2.4) การท าให้ชีวิตหลุดพ้นจากความทุกข์ยาก การท าให้ชีวิตหลุดพ้นจากความ
ทุกข์ยากเป็นธรรมดาสามัญของมนุษย์ที่ด าเนินอยู่ในทุกๆ วัน มิฉะนั้นแล้วเขาจะมีทุกข์ติดตัว ดังนั้น
คุณธรรมข้อนี้ จึงเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องขวนขวายใฝ่หาเพ่ือให้ชีวิตมีความสุขทั้งกายและใจ ในที่นี้จึง
หมายถึงการแสวงหาความพอดี พอเพียงให้กับตนเองทั้งการแสวงหาความรู้และสร้างตนเองให้มั่นคง
เพ่ือให้ตัวเองมีความเป็นอยู่ที่ก้าวหน้า พอมีพอกิน   
    2.5) การลดละสิ่งชั่วให้หมดสิ้นไป เป็นคุณธรรมอย่างหนึ่งที่ทุกคนจะต้องยึดถือ
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในขณะที่เป็นคนหรือเป็นมนุษย์ เพราะการท าความชั่วไม่ว่าอย่างใดอย่างหนึ่งนั้น
ย่อมท าให้ผู้อื่นเดือนร้อน ไม่สบายใจ จึงจ าเป็นที่ทุกคนจะต้องมีศีลประจ าตัว เพ่ือเป็นเครื่องยึดเหยี่ยว
จิตใจไม่ให้ท าชั่ว 
   3) ความสุขเกิดจากการด าเนินชีวิตถูกต้อง 
    ความสุขเกิดจากการด าเนินชีวิตถูกต้อง ถือเป็นความสุขขั้นพ้ืนฐานที่ทุกคน
จะต้องมี เพราะทุกคนเกิดมาอยู่ในโลกนี้จะต้องใช้ชีวิตเหมือนกับคนโดยทั่วไป ทุกคนจะต้องใช้ชีวิตให้
สอดคล้องกับความเป็นจริงของธรรมชาติ ไม่หลงอยู่ในโลกของสมมติ คนที่ปรับชีวิตได้ เข้าถึงความ
จริงของธรรมชาติ ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ไม่ประมาทในการด าเนินชีวิต 
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ประกอบอาชีพด้วยความสุจริต จึงสามารถหาความสุขจากการด าเนินชีวิตที่ถูกต้องตามความเป็นจริง
ของธรรมชาติ  
   4) ความสุขจากความสามารถปรุงแต่ง  
    ความสุขจากความสามารถปรุงแต่ง เป็นความสุขที่คนเราสร้างขึ้น มีทั้งการปรุง
แต่งความทุกข์ และการปรุงแต่งความสุข แต่ที่ส าคัญมนุษย์สามารถน าเอาสิ่งแวดล้อมมาปรุงแต่งให้
เกิดความสุขสบายกับตนเองได้ นอกจากนี้มนุษย์ยังปรุงแต่งความคิดมาสร้างสิ่งประดิษฐ์ จนมี
เทคโนโลยีต่างๆ มากมาย ที่ส าคัญมนุษย์ชอบปรุงแต่งใจให้เกิดความทุกข์และย้อนกลับมาเป็นผลร้าย
แก่ตนเอง คือ เก็บเอาอารมณ์ที่ไม่ดีที่ขัดใจ ขัดหู ขัดตา เอามาครุ่นคิดให้ไม่สบายใจ ขุ่นมัว เศร้าหมอง
โดยเฉพาะคนที่สูงอายุนี่ต้องระวังมาก ใจคอยจะเก็บอารมณ์ที่กระทบกระเทือน ไม่สบาย แล้วก็มา
ปรุงแต่ง ให้เกิดความกลุ้มใจ ว้าเหว่ เหงา เรียกใช้ความสามารถไม่เป็น พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรา
รู้จักใช้ความสามารถในการปรุงแต่งแทนที่จะปรุงทุกข์ ก็ปรุงสุข เก็บเอาแต่อารมณ์ท่ีดีมาปรุงแต่งใจให้
สบายแม้แต่หายใจ ที่ยังให้ปรุงแต่งความสุขไปด้วย ลองฝึกดูก็ได้เวลาหายใจเข้า ก็ท าใจให้เบิกบาน     
เวลาหายใจออก ก็ท าใจให้โปร่งเบาท่านสอนไว้ว่าสภาพจิต 5 อย่างอย่างนี้ ควรปรุงแต่งให้มีในใจ        
อยู่เสมอ คือ  
    4.1) ปราโมทย์ ความร่าเริงเบิกปานใจ 
    4.2) ปีติ ความอ่ิมใจ 
    4.3) ปัสสัทธิ ความสงบเย็น ผ่อนคลายกายใจ ไม่เครียด 
    4.4) ความสุข ความโปร่งโล่งใจ คล่องใจ สะดวกใจ ไม่มีอะไรมาบีบคั้น หรือ
ติดขัดคับข้อง  
    4.5) สมาธิ ภาวะที่จิตอยู่กับสิ่งที่ต้องการ ได้ตามต้องการ ไม่มีอะไรมารบกวน 
จิตอยู่ตัวของมัน 
   5) ความสุขเหนือการปรุงแต่ง  
    ความสุขเหนือการปรุงแต่ง คือความสุขที่ปราศจากการปรุงแต่งใดๆ เป็นความสุข
ที่รู้เท่าทันความจริงของโลกและชีวิต การเข้าถึงความจริงด้วยปัญญาเห็นแจ้ง ท าให้วางจิตวางใจลงตัว
สนิทสบาย กับทุกสิ่งทุกอย่าง อยู่อย่างผู้เจนจบชีวิต คนที่อยู่ในโลกด้วยความรู้เข้าใจโลกและชีวิตตาม
เป็นจริง จิตเจนจบกับโลกและชีวิต วางจิตลงตัวพอดี ทุกอย่างเข้าที่อยู่ตัวสนิทอย่างนี้ ท่านเรียกว่า
เป็นจิตอุเบกขา เป็นจิตที่สบาย ไม่มีอะไรกวนเลยเรียบสนิท เป็นตัวของตัวเอง ลงตัว เมื่อทุกสิ่งเข้าที่
ของมันแล้ว คนที่จิตลงตัวเช่นนี้จะมีความสุขอยู่ประจ าตัวอยู่ตลอดเวลา  เป็นสุขเต็มอ่ิมอยู่ข้างใน         
ไม่ต้องหาจากข้างนอก และเป็นผู้มีชีวิตที่พร้อมที่จะท าเพ่ือผู้อ่ืนได้เต็มที่ เพราะไม่ต้องห่วงกังวลถึง
ความสุขของตนและไม่มีอะไรที่จะต้องท าเพ่ือตัวเองอีกต่อไป  จะมองโลกด้วยปัญญาที่รู้ความจริง           
และด้วยใจที่กว้างขวางและรู้สึกเกื้อกูล  
   ปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างความสุขตามหลักพุทธธรรม 
   1) การเข้าถึงศาสนา การที่จะท าให้ทุกคนสามารถเข้าถึงศาสนาได้อาจจะต้องใช้
พิธีกรรมต่างๆ เป็นสื่อในการท าให้คนหรือมนุษย์ท าความดี การเข้าถึงศาสนาคือการเข้าถึงหลักธรรม
ค าสอน มนุษย์จึงจ าเป็นที่จะต้องหาโอกาสศึกษาศาสนา เพราะผู้ที่ได้รับการศึกษาในพระศาสนาแล้วก็
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จะมีแนวทางในการด าเนินชีวิตที่ดี รู้จักท าตนเองให้มีความสุข รู้จักความพอใจในชีวิต รู้จักคุณค่า           
และความหมายของชีวิต 
   2) การเข้าใจหลักค าสอน เป็นการเข้าใจและตีความหลักค าสอนได้อย่างถูกต้อง          
จะท าให้เรามีแนวปฏิบัติในชีวิตที่ดี หากเราเข้าใจในหลักค าสอนผิดไป หรือปฏิบัติจนเกินความพอดี 
ไม่เดินทางสายกลาง อาจจะท าให้เกิดความทุกข์แทน คุณภาพชีวิตก็จะแย่ลง 
   3) การน าค าสอนมาปฏิบัติจริง ถือว่าเป็นขั้นตอนที่ส าคัญมาก หากสามารถเข้าถึง
หลักธรรม เข้าใจในค าสอน แต่ไม่น ามาปฏิบัติจริงก็ไม่สามารถหาประโยชน์ต่อชีวิตได้ เหมือนกับการ
อ่านหนังสือวิธีการว่ายน้ า แต่เราไม่เคยไปสัมผัสกับน้ า หรือลงสระน้ าเลย เราก็จะว่ายน้ าไม่เป็น 
   4) สิ่งแวดล้อม สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยก็เป็นปัจจัยหนึ่งในการท าความดี หรือ
ปฏิบัติธรรม รวมถึงแหล่งอบายมุขต่างๆ ที่อยู่รอบบริเวณบ้าน หากมีก็อาจจะชักจูงเราให้ไปในทางที่
ไม่ดีได้ 
   5) เพ่ือนและคนรอบข้าง เพ่ือนมีอิทธิพลต่อเราในการท าดีหรือไม่ดี การคบเพ่ือนที่ดี
จะส่งเสริมให้ชีวิตเราดีขึ้น โดยเค้าจะคอยเตือนเราในสิ่งที่ไม่ดี พร้อมทั้งชักชวนหรือแนะน าในสิ่งที่ดีๆ
ให้กับเรา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียน การท างาน การใช้ชีวิต 
   6) หลักของเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความสงบสุขของผู้คนในสังคม ประชาชนมีกินมี
ใช้อย่างเพียงพอแก่ความต้องการ ที่ส าคัญต้องไม่ท าตนและผู้อื่นเดือนร้อน สร้างอาชีพและเสริมทักษะ
ทางวิชาการที่หลากหลาย ให้ชุมชนด ารงอยู่ได้ด้วยการยึดหลักแห่งความถูกต้องดีงาม มีความ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ด้วยการน าค าสอนทางพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางใน
การประสานกลมกลืนกับวิธีชีวิต หลักธรรมดังกล่าวคือหลักการเดินสายกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทา เพ่ือให้
มนุษย์สามารถจัดการกับปัญหาต่างๆ ได้ และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยการด าเนินชีวิตแบบทาง
สายกลาง เข้าใจถึงธรรมชาติของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม เช่น การซื้อของ เราต้องรู้จักการบริโภค          
ซื้อสิ่งของที่มีความจ าเป็นอย่างพอดี หรือที่เรียกว่า “บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ”  
   ตัวชี้วัดความสุขตามแนวพุทธธรรม ได้แก่ 
   1) ปฏิรูปเทสวาสะ: การอยู่ในถิ่นที่ดี มีสิ่งแวดล้อมเหมาะสม เป็นสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือ
ต่อการด าเนินชีวิต เหมาะสมกับการด าเนินชีวิตของตนเอง มีความสงบ สามารถปฏิบัติธรรมได้ 
   2) สัปปุริสูปัสสยะ: การสมาคมกับสัตบุรุษ สัตบุรุษ คือคนดีหรือคนสงบ การที่มี
เพ่ือนที่ดีก็เป็นตัวชี้วัดอย่างหนึ่ง โดยเฉพาะในวัยรุ่นเพ่ือนถือว่ามีอิทธิพลต่อเราในการตัดสินใจหรือท า
สิ่งต่างๆ 
   3) อัตตสัมมาปณิธิ: การตั้งตนไว้ชอบ ตั้งจิตมุ่งหมายน าตนไปถูกทาง คือ การตั้งตน
ให้อยู่ในศีลธรรม ด าเนินชีวิตไปในทางที่ดีมีเป้าหมายชัดเจน มีเส้นทางเดินที่มั่นคง มีแบบอย่างที่
ถูกต้อง ไม่ตั้งตนไว้ในทางท่ีผิด คือ เว้นจากการประพฤติทุจริต ให้ด ารงมั่นอยู่ในคุณธรรมนั่นเอง 
   4) ปุพเพกตปุญญตา: ความเป็นผู้ได้ท าความดีไว้ก่อนแล้ว การท าความดีไม่ว่าจะ
เป็นการท าบุญ ตักบาตร การไหว้พระหรือนั่งสมาธิ ล้วนเป็นการประพฤติในทางที่ดีทั้งนั้น นอกจากนี้
เรายังท าความดีได้อีกหลายอย่าง เช่นการช่วยเหลือผู้อ่ืน การให้ก าลังใจคน การเคารพผู้ใหญ่หรือ
แม้กระท่ังการยกมือไหว้ผู้ที่สูงอายุกว่าก็ถือว่าเป็นความดี ซึ่งความดีนี้จะเป็นตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตเรา  
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5.2 อภิปรายผล 
  5.2.1 ด้านความสัมพันธ์ในครอบครัว 
   ด้านความสัมพันธ์ในครอบครัวของนักเรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษากลุ่มที่ 4 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวยังมีความสุขใน
ระดับน้อย อาจมีทะเลาะกันบ้าง ไม่เข้าใจกันบ้างอาจจะท าให้ความรักใคร่กันลดน้อยลง เช่นเดียวกับ
การท ากิจกรรมร่วมกันของคนในครอบครัวมีน้อย ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะสภาพครอบครัวที่ต้องดิ้นรน
ท ามาหากินท าให้สมาชิกในครอบครัวไม่ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาจึงไม่สามารถร่วมกันท ากิจกรรมของ
ครอบครัวได้ ซึ่งอาจจะทะเลาะกันบ้างเพราะสภาพครอบครัวที่ฝืดเคือง ในส่วนข้อค าถามอ่ืนๆ มีความสุข
อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งการให้เกียรติซึ่งกันและกัน และการเกื้อกูลกันซึ่ง เชษฐภูมิ วรรณไพศาล 
(2552) ได้ท าการศึกษาเรื่องเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยความสุขกรณีศึกษากลุ่มแรงงานตัดเย็บของบริษัท 
ภัทยาล าพูน จ ากัด และ รังสรรค์ ภิรมย์ (2552) ได้ท าการศึกษาเรื่องการวัดระดับความสุขของ
ประชากรในอ าเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่  กล่าวว่าปัจจัยด้านความอบอุ่นภายในครอบครัว มี
ความสัมพันธ์กับการสร้างความสุขในระดับมาก 
  5.2.2 ด้านสถานการณ์ทางการเงิน 
   ด้านสถานการณ์ทางการเงินของนักเรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา กลุ่มที่ 4 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าสถานการณ์ทางการเงินของนักเรียนในภาพรวมยังมี
ความสุขในระดับมากที่สุด จะมีก็เพียงการใช้จ่ายในปัจจุบันและภาระหนี้สินที่ยังต้องพบกับสภาพ
ปัญหานี้อยู่ เพราะทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีการซื้อหาด้วยเงินเกือบทั้งสิ้น บางครั้งหากไม่สามารถจ่ายได้ก็
ต้องมีภาระหนี้สินตามมา ซึ่งอาจจะเป็นเพราะครอบครัวของนักเรียนมาฐานะยากจน ถึงแม้ว่าจะหา
เงินมาได้แต่ก็ต้องมีภาระใช้จ่ายจ านวนมาก ในส่วนของนักเรียนเอง ถึงแม้จะได้เงินมาบ้างทั้งจาก
ครอบครัวส่งให้ แล้วยังได้จากการรับปัจจัยจากญาติโยมถวายให้ ถึงแม้ว่าจะไม่มาก แต่ก็มีพอส าหรับ
การใช้จ่ายในภารกิจส่วนตัวและการศึกษาซึ่ง พรชัย ฬิลหาเวสส (2551) ได้ท าการศึกษาเรื่องการวัด
ระดับความสุขและวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขของเกษตรกรในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอ าเภอ
พนัสนิคมจังหวัดชลบุรี กล่าวว่ารายได้เป็นปัจจัยที่จะท าให้การสร้างความสุขในครอบมากหรือน้อยได้ 
ส่วน รังสรรค์  ภิรมย์ (2552) ได้ท าการศึกษาเรื่องการวัดระดับความสุขของประชากรในอ าเภอสารภี 
จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ิมเติมว่าเงินออมมีความสัมพันธ์กับระดับความสุขในหมวดการมีหลักประกันใน
ชีวิตการมีร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงการมีชุมชนเข้มแข็งการมีอิสรภาพและการมีความภาคภูมิใจ
หนี้สินมีความสัมพันธ์กับระดับความสุขในหมวดการมีหลักประกันในชีวิตนั่นหมายความว่าหากมี
หนี้สินมากหลักประกันความสุขก็จะหดหายไปได้มาก 
  5.2.3 ด้านสิ่งแวดล้อม 
   ด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 4 จากผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล พบว่าสิ่งแวดล้อมที่นักเรียนอยู่อาศัยและศึกษายังมีสภาพที่ไม่ดีนักทั้งสภาพที่พักอาศัย 
อาคารเรียน บริเวณโดยรอบ การใช้ทรัพยากรที่ไม่คุ้มค่าและไม่มีการผลิตของใช้จากวัสดุที่เหลือใช้ 
ทั้งนี้อาจเป็นได้ว่าสถานที่หรือวัดหรือกุฏิที่นักเรียนพักอาศัยจ าพรรษาอยู่นั้นมีสภาพที่ไม่แข็งแรง
หรือไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย รวมทั้งอาคารเรียนบางแห่งถึงแม้จะมรสภาพที่แข็งแรง แต่สิ่งแวดล้อมที่
มีความร้อนมากเกินไป แห้งแล้ง ไม่ร่มเย็น รวมถึงการใช้ทรัพยากร เช่น น้ า ไฟฟ้า ที่ไม่ประหยัด        
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และยังไม่มีการน าสิ่งของเหลือกลับมาใช้ใหม่ร่วมด้วยซ่ึงสอดคล้องกับ รังสรรค์ ภิรมย์ (2552) ได้
ท าการศึกษาเรื่องการวัดระดับความสุขของประชากรในอ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ที่กล่าวว่าการมี
สิ่งแวดล้อมที่ดีย่อมเพ่ิมความสุขให้กับร่างกาย จิตใจและชุมชนได้ ส่วน พรชัย  ฬิลหาเวสส (2551)  
ได้ท าการศึกษาเรื่องการวัดระดับความสุขและวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขของเกษตรกรใน
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอ าเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรี กล่าวไว้ว่าการอาศัยอยู่ในหมู่บ้านที่มีการ
ส่งเสริมกิจกรรมความพอเพียงอย่างต่อเนื่องย่อมเพ่ิมความสุข ในขณะที่ เชษฐภูมิ วรรณไพศาล 
(2552) ได้ท าการศึกษาเรื่องเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยความสุขกรณีศึกษากลุ่มแรงงานตัดเย็บของบริษัท 
ภัทยาล าพูน จ ากัด ย้ าว่ามิติด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน (Work Environment) หน่วยงานต้อง
ยึดเป็นนโยบายในการจัดสวัสดิการที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ภายในครอบครัวของแรงงานภายใต้บริบท
การท างานของแรงงานที่แท้จริงในบริษัทและบริษัทควรยึดหลักการ  Decent Work และ Happy 
Work Place อย่างจริงจังซึ่งจะท าให้เกิดความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กรได้ 
  5.2.4 ด้านสังคมและเพ่ือนฝูง 
   ด้านสังคมและเพ่ือนฝูงของนักเรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
กลุ่มที่ ากผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าด้านสังคมและเพ่ือนฝูงของนักเรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม       
แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 4 อยู่ในระดับน้อยทุกรายการ ทั้งนี้อาจเป็นไปได้ว่านักเรียนส่วนใหญ่ยังเป็น
เด็กหรือเป็นสามเณร ซึ่งเป็นวัยที่อาจจะมีบ้างในเรื่องของความขัดแย้ง การทะเลาะกันกับเพ่ือนฝูง 
และยิ่งการเปลี่ยนสังคมจากคฤหัสถ์มาเป็นสมณะ ย่อมมีอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างย่อมเป็นเรื่อง
ปกติ ซึ่งสาลินี เทพสุวรรณ์ (2550) ได้ท าการศึกษาเรื่องดัชนีความอยู่ดีมีสุขมวลรวมของคนไทย ให้
ความเห็นว่าความส าคัญของเหตุผลที่ก่อให้เกิดความสุขได้ด้วยตนเองคือการก าหนดนโยบายเพ่ิม
ความสุขของประชาชนที่ต้องค านึงถึงความเห็นของประชาชนเป็นหลักส่วน กานดา พันธุ์วันทยะ (2551) 
ได้ท าการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการพ่ึงพาตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงใน
จังหวัดเชียงใหม่กล่าวเพ่ิมเติมว่าปัจจัยด้านสังคมมีผลต่อการพ่ึงพาตนเอง 
  5.2.5 ด้านสุขภาพ 
   ด้านสุขภาพของนักเรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 4 
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าสุขภาพของนักเรียนยังอยู่ในสถานะที่ไม่ดีนัก ทั้งสุขภาพกาย
สุขภาพจิตที่ยังกังวลในเรื่องต่างๆ และระบบสาธารณูปโภคที่ยังไม่เอ้ืออ านวยการอยู่อาศัยและศึกษา 
ทั้งนี้อาจเป็นไปได้ว่าถึงแม้ร่างกายจะไม่เจ็บป่วย แต่ด้วยสภาพที่ก่อนเข้ามาเป็นสามเณรก็ไม่สมบูรณ์นัก 
และยังต้องมาวิตกกังวลในหลายๆ เรื่อง ทั้งปัญหาด้านการใช้จ่าย การปรับสภาพสังคม การคบเพ่ือน 
สภาพสิ่งแวดล้อม และอาจมีระบบสาธารณูปโภคที่ไม่พร้อมใช้ย่อมท าให้มีความกังวลได้เสมอ         
ซึ่ง รังสรรค์ ภิรมย์ (2552) ได้ท าการศึกษาเรื่องการวัดระดับความสุขของประชากรในอ า เภอสารภี
จังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าระดับความสุขโดยรวมที่จะท าให้ร่างกายมีสุขภาพที่ดีและมีความสุขจะต้อง
ประกอบด้วย1) การมีครอบครัวที่อบอุ่น 2) การมีรายได้ที่พอเพียงต่อการเลี้ยงชีพ 3) การมี
สิ่งแวดล้อมที่ดี 4) การมีหลักประกันในชีวิต 5) การมีร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง 6) การมีชุมชน
เข้มแข็ง 7) การมีอิสรภาพ และ 8) การมีความภาคภูมิใจซึ่งปัจจัยเหล่านี้มีความสัมพันธ์กับระดับ
ความสุขในหมวดการมีร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง 
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  5.2.6 ด้านเสรีภาพส่วนบุคคล 
   ด้านเสรีภาพส่วนบุคคลของนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
กลุ่มที่ 4 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า นักเรียนยังขาดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น        
และความมั่นคงในทรัพย์สิน ทั้งนี้อาจเป็นไปได้ว่าสถานที่หรือวัดหรือกุฏิที่นักเรียนพักอาศัยจ าพรรษา
อยู่นั้นมีสภาพที่ไม่แข็งแรงหรือไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ท าให้กังวลถึงความปลอดภัยในการเก็บ
ทรัพย์สิน กลัวการลักขโมยหรือการสูญหาย รวมทั้งการที่ต้องอยู่ในสถานภาพของบรรพชิตย่อมมีการ
แสดงความคิดเห็นอยู่ในวงจ ากัดซึ่งแตกต่างจากเมื่อเป็นฆราวาสมากนัก เพราะการอยู่ในเพศบรรพชิต
นั้นมีศีลเป็นเครื่องก ากับการกระท าที่ไม่สมควรที่จะกระท าซึ่งอาจจะผิดศีลหรืออาจจะท าให้ญาติโยม
หรือชาวโลกติเตียนได้ซึ่งมีผู้ให้ทัศนะว่าดังนี้ สาลินี เทพสุวรรณ์ (2550) กล่าวว่าการก าหนดนโยบาย
เพ่ิมความสุขของประชาชนควรค านึงถึงความเห็นของประชาชนเป็นหลักส าหรับ เชษฐภูมิ วรรณไพศาล 
(2552) ให้ความเห็นว่าปัจจัยด้านการมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเป็นปัจจัยของการสร้าง
ความสุขของคนในองค์กร  
   การประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการสร้างความสุข 
   ในการประยุกต์หรือการบูรณาการหลักไตรสิกขาในการสร้างความสุข กลุ่มตัวอย่าง
ให้ข้อมูลว่า 
   ศีล แปลว่า ปกติ หากเรามีศีล ท าตัวตนให้เป็นปกติ การสร้างความสุขให้กับตนเอง 
ครอบครัว เพ่ือนฝูง และชุมชนสังคมก็ท าได้น้อย เพราะเราจะไม่ไปเบียดเบียนทางกาย วาจา และใจ
ต่อผู้ อ่ืนเพราะศีลจะก ากับให้เราประพฤติปฏิบัติให้อยู่ในขอบเขตนี้  ไม่ ท าให้สังคมเดือดร้อน            
ไม่แก่งแย่ง ไม่เห็นแก่ตัว มีความจริงใจต่อกัน ไม่ชักน าไปในทางที่ผิด การใช้ศีลสร้างความสุขจะต้อง
เริ่มต้นที่ตัวเราเสมอเราต้องซื่อสัตย์กับตัวเราก่อน รู้จักการแบ่งปัน เป็นแบบอย่างที่ดีและช่วยเหลือ
ชุมชน 
   สมาธิ หรือการมีสติ คือ การระลึกได้ หมายความว่า ระลึกในสิ่งที่ถูกต้อง ดีงาม 
ประพฤติตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดี ก าหนดรู้อยู่เสมอ เวลาจะท าอะไรจะต้องมีสติ ไตร่ตรองก่อนลง
มือท า คิดอย่างรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีใจจดจ่ออยู่กับงาน มุ่งหวังในความส าเร็จการมีสมาธิ
หรือการมีสติ จะช่วยให้การแก้ไขปัญหามีความรอบครอบมากข้ึน 
   ปัญญา คือ ความสามารถในการแก้ปัญหาต่างๆ ได้ คนที่มีปัญญามักจะเป็นคนที่มี
หลักเกณฑ์มีหลักคิด มีสติ มีความรู้ มีประสบการณ์ คนที่มีปัญญามักจะแยกความดี ความชั่ว ออกจาก
กันได้อย่างชัดเจน รู้สาเหตุ รู้ผลที่จะเกิดขึ้นจากการกระท าทั้งท าดีและท าชั่ว เมื่อรู้แล้วว่าสาเหตุเกิด
จากอะไรก็สามารถรู้ทางแก้ไขได้ การสร้างความสุขโดยใช้ปัญญา จะท าให้สังคมเป็นสุข ตัวเราเป็นสุข 
ครอบครัวเป็นสุข เพ่ือนฝูงเป็นสุขและประเทศชาติก็เป็นสุขตามมา 
   การประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาเป็นอีกวิธีการหนึ่งในการน าหลักธรรมมาใช้ในการ
ด าเนินชีวิตหากศีลคือข้อห้ามไม่ให้ประพฤติชั่วท าผิดกฎธรรมชาติ ก็จะน าพาไปสู่การสร้างความสุขใน
สังคมได้ ทั้งนี้จะต้องมีสติระลึกได้อยู่เสมอว่าการกระท าไดๆ ก็ตามหากผิดกฎ ผิดศีลแล้วไม่ควรท า 
หากกระท าก็จะน าพาซึ่งความเดือนร้อนต่อตนเองและสังคม สุดท้ายไม่ว่าจะมีปัญหาใดๆ เข้ามาเรา
ย่อมแก้ไขปัญหานั้นได้ด้วยสติที่ตั้งมั่น มีหลักเกณฑ์ มีหลักคิดนั่นก็คือการสร้างความสุขทางปัญญา
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นั่นเอง จึงได้ตัวแบบสังเคราะห์จากการวิจัย (Synthesis Model) การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการ
สร้างความสุขของนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี 4 ตามตัวแบบ ดังนี้    
5.3 ตัวแบบสังเคราะห์จากการวิจัย (Synthesis Model) การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการ
สร้างความสุขของนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 4   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่5.1 ตัวแบบสังเคราะห์จากการวิจัย 
 

ความสุขจากการเสพวัตถ ุ(ศีลภาวนา) 
การรักษาศีล ได้แก่ ศีล 5 ศีล 8 ศีล 10 คือข้อปฏิบัติตนขั้นพื้นฐานในทาง
พระพุทธศาสนา เพื่อควบคุมความประพฤติทางกายและวาจาให้ตั้งอยู่          

ในความดีงามมีความปกติสุข  
 

ความสุขจากการด าเนิน
ชีวิตถูกต้อง 
1. หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
2. การปรับชีวิตให้เขา้กับ
ธรรมชาติ 
3. การปรับชีวิตให้เขา้หา
ความจริง 
4. อยู่ในส่ิงแวดล้อมที่
เหมาะสม 
5. ใช้ชีวิตไม่ประมาท 
6. สัมมาอาชีพ 
 

ความสุขจากความสามารถ
ปรุงแต่ง (จิต/สมธภิาวนา) 
1. มีความร่าเริงเบิกปานใจ 
2.มีความอิ่มใจ 
3.มีความสงบเย็น ผ่อน
คลายกายใจ ไม่เครียด 
4. มีความสุข ความโปร่งโล่ง
ใจ คล่องใจ สะดวกใจ ไม่มี
อะไรมาบีบคั้น หรือติดขัด
คับข้องใจ 
5.มีสมาธิ  

ความสุขจากการมี
คุณธรรม 
1. ศรัทธาในการท าความด ี
2. การประหยัด ลดละ
ความฟุ่มเฟือย 
3.การประกอบอาชีพดว้ย
ความสุจริต    
4. การละเลิกการแก่งแย่ง
ผลประโยชน์ซ่ึงกันและกัน
5. การท าให้ชวีิตหลุดพ้น
จากความทุกขย์าก    
6. การลดละสิ่งชั่วให้หมด
สิ้นไป  

ความสุขเหนือการปรุงแต่ง (ปัญญาภาวนา) 
1. การรู้เท่าทันชีวิต 2. การรู้เท่าทันโลก  3. การท าจิตให้สงบ 

 

 

การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการสร้างความสุข 
ของนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 4 
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5.4 ข้อเสนอแนะ 
  5.4.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
   1) รัฐบาล ควรให้การสนับสนุนและส่งเสริม โดยก าหนดเป็นนโยบายเร่งด่วน
แห่งชาติ เพ่ือสร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาต้นแบบ ที่ใช้รูปแบบการบริหารจัดการ
และการดูแลผู้เรียนแนววิถีพุทธแบบบูรณาการ ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนเก่งที่เป็นคนดี          
และอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืนได้อย่างปกติสุข โดยใช้หลักพุทธธรรมเป็นฐานในการด าเนินชีวิต 
   2) ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ควรมีการวางแผนพัฒนาผู้บริหารและครูใน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เป็นประจ าทุกปี เพ่ือให้ได้รับความรู้ความเข้าใจในการ
บริหารงานเพ่ือให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ พันธกิจ เพ่ือผลิตศาสนทายาทในทางพระพุทธศาสนาให้มี
คุณภาพทั้งทางโลกและทางธรรม เป็นผู้น าทางจิตวิญญาณในการน้อมน าหลักพุทธธรรมมาประยุกต์
เป็นแนวทางในการครองตน ครองคน และครองงาน มีสมรรถภาพ เพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 
   3) ผู้บริหารโรงเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ควรมีนโยบายใน
การดูแลเอาใจใส่พระภิกษุสามเณร ซึ่งเป็นนักเรียนอยู่ในแต่ละสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและครอบคลุม 
ทั้งทางด้านอาคาร ที่พักอาศัย ภัตตาหารเช้า เพล เครื่องนุ่งห่ม อุปกรณ์การเรียน รวมทั้งการดูแลด้าน
การรักษาพยาบาล เป็นต้น โดยก าหนดให้มีการวางแผน แนวทางในการปฏิบัติ รวมทั้งวิธีการ
แก้ปัญหาเชิงพุทธญาณวิทยา อันจักเป็นปฏิเวธของรูปแบบการด าเนินงานแนวใหม่ ที่เน้นความสุข 
สงบ ความพอเพียงมากกว่าวัตถุ สิ่งของและปัจจัยภายนอก 
   4) วัดซึ่งเป็นสถาบัน/หน่วยงาน ที่ขออนุญาตเปิดโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา ควรมีความพร้อมทั้งทางด้านอาคารเรียน อาคารที่พักอาศัย งบประมาณในการ
ด าเนินงาน ตลอดจนแผนงาน และแผนปฏิบัติการ ที่มีข้อมูลการบริหารจัดการเชิงพุทธบูรณาการ
อย่างเป็นระบบ ทั้งนี้โดยมีเป้าหมายในการผลิตศาสนทายาทรุ่นใหม่ ที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของสังคม และเป็นที่พ่ึงหลักอย่างยั่งยืน ของสังคมและประเทศชาติ ด้านการอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข 
พอเพียง รู้เท่าทันต่อการหมุนเปลี่ยนของโลก ทั้งในการข้อมูลข่าวสาร และการพัฒนาประเทศทั้งใน
ระดับจุลภาคและระดับมหภาค 
  5.4.2 ข้อเสนอแนะเชิงบริหาร 
   1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน สภาการศึกษาแห่งชาติ  
กระทรวงศึกษาธิการควรปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษหน้า โดยใช้หลักพุทธธรรมซึ่งเป็นหลักธรรมชาติ
และเป็นหลักในการด าเนินชีวิตเป็นฐานอันมั่นคง ในการสร้างคนและสร้างชาติโดยก าหนดเป็นพุทธ
วิธีการบริหารชีวิต ปรับปรุงจิต เพื่อขับเคลื่อนกาย และรู้เท่าทันในทุกลมหายใจ  
   2) ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ควรน าผลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้านี้เป็น
ข้อมูลสารสนเทศ ก าหนดนโยบายและวางแผน ในการบริหารจัดการและพัฒนาโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการศึกษา ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ และแผนใน
การพัฒนาเพื่อเพ่ิมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธบูรณาการ อย่างยั่งยืน 
   3) ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด           
ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สนองงานของคณะสงฆ์ ควรมีการศึกษาวิจัยสภาพปัญหาและอุปสรรคในการ
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พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ให้ครอบคลุมทั้ง 14 กลุ่ม 
อันจะน าไปสู่ข้อมูลในการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ที่ถูกต้อง
ต่อไป ทั้งนี้โดยเน้นไปที่การสร้างความสุข อันเป็นมูลฐานของการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 
   4) ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด และส านักงาน
กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาทั่วประเทศ ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา
รูปแบบในการสร้างความสุขนักเรียนของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และมีการ
ติดตามผลการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
   5) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) สถาบันวิจัยแห่งชาติ เป็นต้น ควรมีเป้าประสงค์ในการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ด้าน
สุขภาพของนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ด้วยรูปแบบการวิจัยเชิงพุทธบูรณา
การอย่างสร้างสรรค์ อันจักเป็นการพัฒนาพระสงฆ์ สามเณรให้มีองค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพของ
นักเรียนด้วยกันอย่างต่อเนื่องต่อการสร้างความสุขต่อไป  
  5.4.3 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยต่อไป 
   1) ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการสร้างขบวนการพัฒนาความสุขตามหลักพุทธธรรม 
โดยน าหลักธรรมอ่ืนๆ ทางพระพุทธศาสนา มาเป็นหลักเพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดกรอบแนวคิด
การด าเนินชีวิตในการครองตน ครองคน และครองงาน รวมถึงการสร้างแบบแผนการพัฒนาตามแบบ 
Best Practice ของการบูรณาการระหว่างหลักพุทธธรรม และการด ารงชีวิตตามรูปแบบสังคมสมัยยุคใหม่ 
   2) ควรมีการวิจัยถึงกระบวนการในการสร้างเครื่องมือเพ่ือพัฒนาความสุขโดยการ 
บูรณาการหลักพุทธธรรม ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม และผลักดันน ามาเป็นแผนยุทธศาสตร์ 
แผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการ เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ในทุกๆ มิตอิย่างรอบด้าน 
   3) ควรมีการวิจัยถึงกระบวนการติดตาม ประเมินผลการพัฒนาความสุขของนักเรียน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม และแผนกบาลี ด้วยการน าพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้กับการ
บริหารจัดการของพระพุทธศาสนา วัด และสถานศึกษา เพ่ือให้ทราบถึงผลของการน าความรู้ ความ
เข้าใจ ที่มีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในระดับใด 
   4) ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพในลักษณะของการสัมภาษณ์โดยใช้สถิติและเทคนิค
อ่ืนๆ เพ่ือร่วมกันค้นหาว่ามีตัวแปรอ่ืนอีกหรือไม่ ที่เป็นปัจจัยในการพัฒนาและสร้างความสุขให้เกิด
ขึ้นกับนักเรียนในทุกสังกัด และทุกระดับ 
   5) ควรมีการวิจัยและติดตามประเมินผลจากการน าผลการวิจัยไปใช้ เพ่ือน ามา
เปรียบเทียบและเป็นข้อมูลในการก าหนดรูปแบบ นโยบาย เพ่ือพัฒนาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษาต่อไป 
   6) ควรมีการวิจัยแบบมีส่วนร่วม (Action Research) เพ่ือจะได้ข้อมูลสารสนเทศท่ีมี
ประโยชน์ในการพัฒนารูปแบบและกระบวนการสร้างความสุขอย่างยั่งยืนและเป็นต้นแบบในการสร้าง
ความสุขโดยใช้ฐานพุทธธรรมต่อไป  
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   7) ควรมีการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขอนามัยของนักเรียนโรงเรียน          
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ด้วยกระบวนการเชิงเปรียบเทียบและต่อยอดองค์ความรู้ด้านพุทธ
บูรณาการต่อไป  
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ประกาศมหาเถรสมาคม  
ว่าด้วยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  

พ.ศ. 2553 
-------------------------- 

 อาศัยอ านาจตามความในข้อ 2 ข้อ 3 (1) และข้อ 5 แห่งกฎกระทรวง ว่าด้วยสิทธิในการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยสถาบันพระพุทธศาสนา พ.ศ.2548 มหาเถรสมาคมจึงออกประกาศไว้ ดังนี้       

หมวด 1 
บททั่วไป 

 ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาเถรสมาคม ว่าด้วยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา พ.ศ. 2553” 
 ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในแถลงการณ์คณะสงฆ์เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ในประกาศนี้   
 “โรงเรียน” หมายความว่า สถานศึกษาที่วัดจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
 “ผู้รับใบอนุญาต” หมายความว่า เจ้าอาวาสวัดที่ขอจัดตั้งโรงเรียน หรือพระภิกษุที่เจ้า
อาวาสวัดที่ขอจัดตั้งโรงเรียนมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร 
 “ผู้จัดการ” หมายความว่า เจ้าอาวาสวัดที่รับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน หรือพระภิกษุที่เจ้า
อาวาสวัดที่ขอจัดตั้งโรงเรียนมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร 
 “ผู้อ านวยการ” หมายความว่า พระภิกษุผู้ท าหน้าที่ผู้บริหารโรงเรียน 
 “รองผู้อ านวยการ” หมายความว่า พระภิกษุหรือคฤหัสถ์ผู้ท าหน้าที่เป็นรองผู้บริหาร
โรงเรียน “บุคลากรทางการศึกษา” หมายความว่า ประธานกลุ่มโรงเรียน รองประธานกลุ่มโรงเรียน 
เลขานุการกลุ่มโรงเรียน ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ รวมทั้งผู้สนับสนุนการศึกษาซึ่งเป็นผู้ท าหน้าที่
บริการ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดการขบวนการเรียนการสอน การนิเทศของโรงเรียน   
 “ครู” หมายความว่า พระภิกษุ และบุคลากรวิชาชีพผู้ท าหน้าที่ทางด้านการเรียนการสอน 
ตลอดถึงการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ 
 “นักเรียน” หมายความว่า พระภิกษุสามเณรในโรงเรียน 
 “กลุ่มโรงเรียน” หมายความว่า กลุ่มโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศคณะกรรมการ
การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ว่าด้วยกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
 “พนักงานศาสนการด้านการศึกษา” หมายความว่า ครู และบุคลากรทางการศึกษา             
ซึ่งได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนที่ได้รับการจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดินหรืองบประมาณอ่ืน 
 

หมวด 2 
การจัดตั้ง ขยายชั้นเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

 ข้อ 4 การขออนุญาตจัดตั้ง ขยายชั้นเรียนโรงเรียน ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
  (1) ให้วัดที่จะขออนุญาตจัดตั้ง หรือขยายชั้นเรียนโรงเรียน จัดท าแผนงานในการ
บริหารจัดการที่ได้รับความเห็นชอบจากเจ้าคณะผู้ปกครองตามล าดับชั้น จนถึงเจ้าคณะภาค ตามแบบ
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ค าขอที่ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก าหนด แล้วเสนอรายงานการขอจัดตั้ง ขยายชั้นเรียนไปที่
ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 
  (2) เมื่อส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจารณาแล้ว ให้เสนอผ่านผู้ว่าราชการ
จังหวัด ไปที่ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
  (3) เมื่อส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพิจารณาแล้ว มีความเห็นประการใดให้
เสนอคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ แล้วให้ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติน าเสนอมหา
เถรสมาคม 
  (4) เมื่อมหาเถรสมาคมอนุญาตแล้ว ให้ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นผู้
ออกใบอนุญาตการขออนุญาตจัดตั้ง ขยายชั้นเรียนโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นค าขอ
อนุญาตต่อส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และให้ด าเนินการโดยอนุโลมตาม (3) และ (4) 
 ข้อ 5 โรงเรียนที่จะขออนุญาตจัดตั้ง ขยายชั้นเรียน ต้องมีคุณสมบัติตามประกาศ
คณะกรรมการ  
 ข้อ 6 เมื่อประกาศตั้งโรงเรียนแล้ว ให้ผู้รับใบอนุญาต หรือผู้จัดการ จัดให้มีผู้อ านวยการ 
รองผู้อ านวยการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 
 ข้อ 7 ให้โรงเรียนจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 และตามที่มหาเถรสมาคมประกาศก าหนดการเปิด ปิดภาคเรียน ให้อนุโลมตามที่
กระทรวงศกึษาธิการก าหนด 
 ข้อ 8 ขนาดของโรงเรียน อัตราก าลังพนักงานศาสนการด้านการศึกษา และบุคลากร
ทางการศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ 
 

หมวด 3 
การยุบรวม การเลิกด าเนินการ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

 ข้อ 9 เมื่อปรากฏว่า ผู้รับใบอนุญาต หรือผู้จัดการ ไม่ควบคุมดูแลหรือละเลยโรงเรียน หรือ
ฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ค าสั่ง หรือประกาศของผู้อนุญาตหรือคณะกรรมการ ซึ่งอาจก่อให้เกิด
ความเสียหายอย่างร้ายแรง และคณะกรรมการเห็นสมควรยุบรวมหรือเลิกด าเนินการโรงเรียนให้
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พิจารณาออกประกาศยุบรวมหรือเลิกด าเนินการโรงเรียน แล้วแต่
กรณ ี
 ข้อ 10 เมื่อผู้รับใบอนุญาตไม่ประสงค์จะด าเนินการจัดการเรียนการสอน หรือไม่มีนักเรียน 
หรือมีจ านวนนักเรียนไม่เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการ หรือมีเหตุที่โรงเรียนไม่สามารถ
ด าเนินการต่อไปได้ ให้ผู้รับใบอนุญาตโดยความเห็นชอบของประธานกลุ่มโรงเรียนที่โรงเรียนตั้งอยู่ 
เสนอขอยุบรวมเข้ากับโรงเรียนในสังกัดเดียวกัน หรือขอเลิกด าเนินการ แล้วแต่กรณี 
 กรณีตามวรรค 1 ในส่วนภูมิภาค หากผู้รับใบอนุญาตไม่เสนอขอยุบรวมหรือเลิกด าเนินการ
โรงเรียน ให้ประธานกลุ่มโรงเรียนที่โรงเรียนตั้งอยู่เป็นผู้ขอให้ยุบรวมหรือเลิกด าเนินการโรงเรียน           
โดยข้อเสนอของส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดไปที่ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  
 ในส่วนกลาง ให้ประธานกลุ่มโรงเรียนที่โรงเรียนตั้งอยู่เป็นผู้ขอให้ยุบรวม หรือขอเลิก
ด าเนินการโรงเรียน ไปที่ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติโดยตรง 
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 ให้ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพิจารณาประกาศยุบรวม หรือเลิกด าเนินการ
โรงเรียน แล้วแต่กรณี 
 ข้อ 11 เมื่อส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติประกาศยุบรวม หรือเลิกด าเนินการ
โรงเรียนแล้ว ให้รายงานมหาเถรสมาคมทราบ 
 ข้อ 12 ทรัพย์สินที่เป็นสังหาริมทรัพย์ที่ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดซื้อให้เป็น
ทรัพย์สินของโรงเรียน เมื่อโรงเรียนถูกยุบรวม หรือเลิกด าเนินการโรงเรียน ให้ผู้รับใบอนุญาต
ด าเนินการ ดังนี้ 
  (1) กรณีโรงเรียนยุบรวม ให้น าทรัพย์สินของโรงเรียนที่ถูกยุบรวม ไปลงทะเบียน
เพ่ือใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนของโรงเรียนที่น านักเรียนไปรวม ภายใน 30 วัน นับแต่วัน
ประกาศยุบรวม    
  (2) กรณีโรงเรียนเลิกด าเนินการ ให้น าทรัพย์สินส่งส านักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัด หรือส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แล้วแต่กรณี ภายใน 30 วัน นับแต่วันประกาศเลิก
ด าเนินการ 
  (3) เอกสารหลักฐานทางการศึกษาของโรงเรียนที่ถูกยุบรวม ให้น าไปรวมกับ
โรงเรียนที่รับรวม เอกสารหลักฐานทางการศึกษาของโรงเรียนที่เลิกด าเนินการ ให้น าส่งส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัด หรือส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แล้วแต่กรณี ภายใน 30 วัน นับแต่
วันประกาศยุบรวม หรือเลิกด าเนินการ 
 ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตไม่ด าเนินการตาม (1), (2), หรือ (3) ให้ส านักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดหรือส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติด าเนินการ แล้วแต่กรณี 
 

หมวด 4 
การด าเนินการของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

 ข้อ 13 ให้มีกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ 
ติดตาม การจัดการศึกษาของโรงเรียนภายในกลุ่ม การก าหนดขนาด อ านาจหน้าที่ จ านวนบุคลากร 
หลักเกณฑ์ วิธีการหรือเงื่อนไขอ่ืนใด ของกลุ่มโรงเรียน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ 
 ข้อ 14 ให้มีคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประกอบด้วย 
ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม หรือผู้ที่ประธานกรรมการมหาเถรสมาคมมอบหมาย เป็นประธาน
กรรมการ ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นรองประธานกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
จ านวนไม่เกิน 4 รูป/คน เลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวง เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
ประธานกลุ่มโรงเรียน จ านวน 5 รูป ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน เลขาธิการสภาการศึกษา ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ รองผู้อ านวยการส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติที่ก ากับดูแลกองพุทธศาสนศึกษา ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัด จ านวน 4 คน เป็นกรรมการ ผู้อ านวยการกองพุทธศาสนศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ  
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกลุ่มโรงเรียน และผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัด ให้ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นผู้เสนอรายชื่อขอรับความเห็นชอบจากมหาเถร
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สมาคม มีวาระคราวละ 4 ปี และอาจได้รับแต่งตั้งได้อีก การแต่งตั้งคณะกรรมการ ให้ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติเสนอมหาเถรสมาคมแต่งตั้ง 
 ข้อ 15 คณะกรรมการ มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  
  (1) ก าหนดนโยบาย มาตรฐานและแผนการจัดการศึกษาโรงเรียน 
  (2) ให้ค าแนะน า ส่งเสริมการจัดการศึกษาและการด าเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
  (3) ให้ความเห็นชอบในการจัดตั้ง ขยายชั้นเรียน ยุบรวม เลิกด าเนินการโรงเรียน 
  (4) พิจารณาวินิจฉัยค าร้องทุกข์ 
  (5) พิจารณาวินิจฉัย ขี้ขาดปัญหาข้อขัดข้องอ่ืนใดในการปฏิบัติตามประกาศนี้             
ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการ ถือเป็นข้อยุติ 
  (6) ออกระเบียบ ค าสั่ง ประกาศ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการบริหาร
บุคลากรของโรงเรียน กลุ่มโรงเรียน 
  (7) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตามที่เห็นสมควร 
 ข้อ 16 ให้มีการประชุมของคณะกรรมการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ต้องมีกรรมการมา
ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งอยู่ในขณะนั้น จึงจะนับเป็น
องค์ประชุม  
 ในกรณีประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อยู่ในที่ประชุม ให้รองประธานกรรมการเป็น
ประธานในที่ประชุม หรือในกรณีทั้งประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่
อยู่ในที่ประชุม ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการผู้หนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม  การวินิจฉัยชี้ขาดของที่
ประชุม ให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการผู้หนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้
ประธานในที่ประชุมออกเสียงชี้ขาด 

หมวด 5 
บทเฉพาะกาล 

 ข้อ 17 ให้ถือว่าโรงเรียน ผู้รับใบอนุญูาต ผู้จัดการ ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ บุคลากร
ทางการศึกษา ครู นักเรียน และกลุ่มโรงเรียน ที่มีอยู่ก่อนประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ เป็นโรงเรียน ผู้รับ
ใบอนุญาต ผู้จัดการ ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ บุคลากรทางการศึกษา ครู นักเรียน และกลุ่ม
โรงเรียน ตามประกาศมหาเถรสมาคมฉบับนี้ 
 ข้อ 18 ให้ถือว่าครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ ที่มีอยู่ก่อนประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ เป็นผู้อ านวยการ 
ตามประกาศมหาเถรสมาคมฉบับนี้ และผู้ช่วยครูใหญ่ ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ ที่มีอยู่ก่อนประกาศฉบับนี้
ใช้บังคับ เป็นรองผู้อ านวยการ ตามประกาศมหาเถรสมาคมฉบับนี้ 
 

ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2553 
สมเด็จพระพุฒาจารย์ 
(สมเด็จพระพุฒาจารย์) 
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ภาคผนวก ข 
ประกาศคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ว่าด้วยกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติ

ธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ. 2555 
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ประกาศคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
ว่าด้วยกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

พ.ศ. 2555 
------------------------- 

 อาศัยอ านาจตามความในข้อ 13 และข้อ 15 (6) แห่งประกาศมหาเถรสมาคมว่าด้วย
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ. 2553 คณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา จึงออกประกาศไว้ ดังนี้ 
 ข้อ 1 ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา ว่าด้วยกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ. 2555” 
 ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ 3  ในประกาศนี้ 
 “โรงเรียน” หมายความว่า สถานศึกษาที่วัดจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
 “คณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียน” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
 ข้อ 4 ให้มีกลุ่มโรงเรียน ดังนี้ 
 กลุ่มท่ี 1 ประกอบด้วยโรงเรียน ที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม ปทุมธานี 
สมุทรปราการ นนทบุรี สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม  
 ให้ส านักงานกลุ่มโรงเรียนตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร 
 กลุ่มท่ี 2 ประกอบด้วยโรงเรียน ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 
สงขลา กระบี่ ตรัง ระนอง พังงา ภูเก็ต พัทลุง สตูล ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส 
 ให้ส านักงานกลุ่มโรงเรียนตั้งอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 กลุ่มท่ี 3 ประกอบด้วยโรงเรียน ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ลพบุรี 
สระบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี สุพรรณบุรี  ราชบุรี เพชรบุรี กาญจนบุรี และประจวบคีรีขันธ์ 
 ให้ส านักงานกลุ่มโรงเรียนตั้งอยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 กลุ่มท่ี 4 ประกอบด้วยโรงเรียน ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนครสวรรค์ ก าแพงเพชร สุโขทัย 
พิษณุโลก อุตรดิตถ์ พิจิตร ตาก และเพชรบูรณ์ 
 ให้ส านักงานกลุ่มโรงเรียนตั้งอยู่ในจังหวัดพิษณุโลก 
 กลุ่มท่ี 5 ประกอบด้วยโรงเรียน ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ ล าพูน และแม่ฮ่องสอน 
 ให้ส านักงานกลุ่มโรงเรียนตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ 
 กลุ่มท่ี 6 ประกอบด้วยโรงเรียน ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดแพร่ น่าน พะเยา เชียงราย และล าปาง 
 ให้ส านักงานกลุ่มโรงเรียนตั้งอยู่ในจังหวัดล าปาง 
 กลุ่มท่ี 7 ประกอบด้วยโรงเรียน ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดขอนแก่น  เลย  หนองบัวล าภู 
 ให้ส านักงานกลุ่มโรงเรียนตั้งอยู่ในจังหวัดขอนแก่น 
 กลุ่มที่ 8 ประกอบด้วยโรงเรียน ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดหนองคาย อุดรธานี สกลนคร และบึงกาฬ 
 ให้ส านักงานกลุ่มโรงเรียนตั้งอยู่ในจังหวัดหนองคาย 
 กลุ่มที่ 9 ประกอบด้วยโรงเรียน ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร อ านาจเจริญ         
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และมุกดาหาร 
 ให้ส านักงานกลุ่มโรงเรียนตั้งอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานี 
 กลุ่มท่ี 10 ประกอบด้วยโรงเรียน ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดร้อยเอ็ด มหาสารคาม กาฬสินธุ์         
และนครพนม 
 ให้ส านักงานกลุ่มโรงเรียนตั้งอยู่ในจังหวัดร้อยเอ็ด 
 กลุ่มท่ี 11 ประกอบด้วยโรงเรียน ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ 
และชัยภูม ิ
 ให้ส านักงานกลุ่มโรงเรียนตั้งอยู่ในจังหวัดสุรินทร์ 
 กลุ่มท่ี 12 ประกอบด้วยโรงเรียน ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว  
นครนายก ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด 
 ให้ส านักงานกลุ่มโรงเรียนตั้งอยู่ในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 กลุ่มท่ี 13 ประกอบด้วยโรงเรียน ซึ่งได้รับอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในวัดที่สังกัดคณะสงฆ์
จีนนิกาย 
 ให้ส านักงานกลุ่มโรงเรียนตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร 
 กลุ่มท่ี 14 ประกอบด้วยโรงเรียน ซึ่งได้รับอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในวัดที่สังกัดคณะสงฆ์
อนัมนิกาย 
 ให้ส านักงานกลุ่มโรงเรียนตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร 
 ข้อ 5 ส านักงานกลุ่มโรงเรียน ท าหน้าที่ ดังนี้ 
  (1) ประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาภายในกลุ่มโรงเรียน  
  (2) ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนให้สอดคล้องตามแผนการพัฒนาโรงเรียน
ภายในกลุ่มโรงเรียน 
  (3) นิเทศ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการจัดการศึกษาภายในกลุ่มโรงเรียน 
  (4) รวบรวมข้อมูลและพัฒนาระบบสารสนเทศโรงเรียนภายในกลุ่มโรงเรียน 
  (5) ปฏิบัติงานอ่ืนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 ข้อ 6 ให้มีคณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียนประกอบด้วย ผู้จัดการ หรือผู้อ านวยการ
โรงเรียนละ 1 รูป เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกิน 5 รูปหรือคน ผู้แทนไม่เกิน 5 รูป
หรือคน เลขานุการกลุ่มโรงเรียน และผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มโรงเรียน 
 การคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนครูตามวรรคแรก ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนก าหนด 
 ข้อ 7 ให้มีการประชุมผู้บริหารโรงเรียนภายในกลุ่มโรงเรียน เพ่ือด าเนินการเลือกประธาน
กลุ่มโรงเรียน รองประธานกลุ่มโรงเรียน และเลขานุการกลุ่มโรงเรียน โดยให้ที่ประชุมเลือกกรรมการ      
ผู้หนึ่งท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม และให้ที่ประชุมด าเนินการเลือกประธานกลุ่มโรงเรียน จ านวน 1 รูป 
และรองประธานกลุ่มโรงเรียน จ านวน 1 รูป กรณีมีโรงเรียนมากกว่า 20 โรง ให้มีรองประธานกลุ่ม
โรงเรียน ในสัดส่วน 20 โรง ต่อ 1 รูป โดยคัดเลือกจากกรรมการโดยต าแหน่ง ส าหรับเลขานุการกลุ่ม
โรงเรียน ให้ประธานกลุ่มโรงเรียนเป็นผู้คัดเลือก และผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มโรงเรียน ให้ผู้อ านวยการ
ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดที่ส านักงานกลุ่มโรงเรียนตั้งอยู่เป็นผู้คัดเลือก และให้ประธานในที่
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ประชุมส่งรายงานการประชุมให้ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ภายใน 15 วัน เพ่ือด าเนินการให้
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียน 
 ให้ประธานคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เป็นผู้แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียน 
 ให้ประธานกลุ่มโรงเรียน และรองประธานกลุ่มโรงเรียน ด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี กรณี
พ้นต าแหน่งก่อนครบวาระ ให้เลือกผู้ด ารงต าแหน่งแทนจนครบวาระ 
 กรณีครบวาระการด ารงต าแหน่งของประธานกลุ่มโรงเรียนเหลือไม่ถึง 45 วัน ไม่ต้องเลือก
ผู้ด ารงต าแหน่งแทน และให้รองประธานกลุ่มโรงเรียน รูปที่ 1 หรือรูปที่ 2 ปฏิบัติหน้าที่แทนประธาน
กลุ่มโรงเรียน 
 ข้อ 8 ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียน อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง การ
ประชุมแต่ละครั้งต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะ
นับเป็นองค์ประชุม ในกรณีประธานกลุ่มโรงเรียนไม่มาประชุมหรือไม่อยู่ในที่ประชุม ให้รองประธาน
กลุ่มโรงเรียนเป็นประธานในที่ประชุม หรือในกรณีทั้งประธานกลุ่มโรงเรียนและรองประธานกลุ่ม
โรงเรียนไม่มาประชุมหรือไม่อยู่ในที่ประชุม ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการผู้หนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 
 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่
ประชุมออกเสียงชี้ขาด 
 การประชุมแต่ละครั้งให้แจ้งส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
 ข้อ 9 คณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียน มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
  (1) ก าหนดนโยบายและแผนพัฒนาภายในกลุ่มโรงเรียน 
  (2) ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพในการบริหารงานโรงเรียนและงานวิชาการ 
  (3) ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ การบริหารจัดการโรงเรียนภายในกลุ่มโรงเรียน 
  (4) ให้ค าแนะน าและแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของโรงเรียนภายในกลุ่มโรงเรียน 
  (5) เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา 
  (6) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 ข้อ 10 ผู้ด ารงต าแหน่งตามข้อ 6 พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
  (1) มรณภาพ หรือตาย 
  (2) ลาออก 
  (3) พ้นจากสมณเพศ 
  (4) ครบวาระการด ารงต าแหน่ง 
  (5) คณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียน จ านวน 2 ใน 3 มีมติให้พ้นจากต าแหน่ง 
 ให้เลขานุการกลุ่มโรงเรียน พ้นจากต าแหน่งตาม (1) (2) หรือ (3) โดยอนุโลม หรือเมื่อ
ประธานกลุ่มโรงเรียนพ้นจากต าแหน่ง หรือประธานกลุ่มโรงเรียนมีค าสั่งให้พ้นจากต าแหน่ง 
 ข้อ 11 ให้มีผู้สนับสนุนการศึกษา มีวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา ท าหน้าที่ด้าน
วิชาการและประสานงาน ปฏิบัติหน้าที่ในกองพุทธศาสนศึกษา กลุ่มโรงเรียนละ 1 คน และให้มี
ผู้สนับสนุนการศึกษา มีวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา ท าหน้าที่ด้านวิชาการ ปฏิบัติงาน
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ประจ าส านักงานกลุ่มโรงเรียน จ านวน 1 คน ในกรณีมีโรงเรียนมากกว่า 20 โรง ให้มีเพ่ิมข้ึนในสัดส่วน 
10 โรง ต่อ 1 คน 
 ให้มีผู้สนับสนุนการศึกษา มีวุฒิไม่ต่ ากว่าอนุปริญญา ท าหน้าที่ธุรการ ประจ าส านักงาน
กลุ่มโรงเรียน กลุ่มโรงเรียนละ 1 คน 
 บุคลากรตามวรรคแรกและวรรคสองให้คณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียนเป็นผู้คัดเลือก
แล้วเสนอผู้อ านวยการกองพุทธศาสนศึกษา ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการการศึกษา
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ด าเนินการแต่งตั้ง 
 ข้อ 12 ให้ส านักงานกลุ่มโรงเรียน ได้รับเงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดินหรือ
งบประมาณอ่ืน 
 ข้อ 13 ให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียน ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่
ประกาศนี้ใช้บังคับ 
 ข้อ 14 ให้ผู้ อ านวยการกองพุทธศาสนศึกษา  ในฐานะกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา รักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ 
 

บทเฉพาะกาล 
 ข้อ 15 ในกรณีที่ยังไม่มีคณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียน ให้คณะกรรมการบริหารกลุ่ม
โรงเรียนที่มีอยู่เดิม ปฏิบัติหน้าที่ไปจนกว่าจะมีคณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียน ตามประกาศฉบับนี้ 
 ข้อ 16 ให้ถือว่านักวิชาการกลุ่มโรงเรียน ผู้ประสานงานกลุ่มโรงเรียน ที่มีอยู่ก่อนประกาศ
ฉบับนี้ ใช้บังคับเป็นผู้สนับสนุนการศึกษา ตามประกาศฉบับนี้ 
 

ประกาศ ณ วันที่ 24 เดือนกันยายน พ.ศ.2555 
สมเด็จพระวันรัต 
(สมเด็จพระวันรัต) 

ประธานคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
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ภาคผนวก ค 
รายชื่อผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 4  

ผู้ให้สัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึก (In-Depth Interview) 
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รายชื่อผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี 4  
ให้สัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึก (In-Depth Interview) ณ ห้องประชุมพุทธชินราชวรธาดา  

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง/ที่อยู่ 
1. พระครูกิตติรัตนานุกูล ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.พิษณุโลก 
2. พระครูพิทักษ์ชินรัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดจันทร์วิทยา 

วัดจันทร์ตะวันออก จ.พิษณุโลก 
3. พระครูนิทัศน์บุญญากร ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมจักรวิทยา 

วัดธรรมจักร จ.พิษณุโลก 
4. พระมหาธีรวัฒน์   ธีรวฑฺฒนเมธี ผู้อ านวยการโรงเรียนโสภณวรคุณวิทยา 

วัดดอนไชย  จ.ตาก 
5. พระชัยวัฒน์  จตฺตมโล ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดไทรเหนือวิทยา 

วัดไทรเหนือ จ.นครสวรรค์ 
6. พระมหาบุญศรี  ชุติปญฺโญ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดวาปีรัตนารามวิทยา 

วัดวาปีรัตนาราม จ.นครสวรรค์ 
7. พระปลัดพิทักษ์  ปญฺญาวโร ผู้อ านวยการโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา 

วัดคีรีวงศ์  จ.นครสวรรค์ 
8. พระอมรเมธี ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีนภเขตวิทยา 

วัดตากฟ้า  จ.นครสวรรค์ 
9. พระครูสิริปัญญาสุนทร ผู้อ านวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดเสาหิน 

วัดเสาหิน  จ.อุตรดิตถ์ 
10. พระครูปราโมชสิทธานุยุต ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองโว้งวิทยา 

วัดหนองโว้ง  จ.สุโขทัย 
11. พระพิทักษ์  สิริภทฺโท ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเหมืองนาวิทยา 

วัดเหมืองนา  จ.สุโขทัย 
12. พระมหานิยม  ติสฺสวโร ผู้อ านวยการโรงเรียนราชธานีวิทยาลัย 

วัดราชธานี  จ.สุโขทัย 
13. พระปลัดวุฒิพงษ์  กิตฺติวณฺโณ ผู้อ านวยการโรงเรียนปริยัติสามัญวัดไพรสณฑ์ฯ 

วัดไพรสณฑ์ศักดาราม จ.เพชรบูรณ์ 
14. พระศรีพัชโรดม ผู้อ านวยการโรงเรียนปริยัติสามัญวัดมหาธาตุ 

วัดมหาธาตุ  จ.เพชรบูรณ์ 
15. พระมหาเสถียร  เหมวณฺโณ ผู้อ านวยการโรงเรียนปริยัติสามัญวัดคฤหบดีสงฆ์ 

วัดคฤหบดีสงฆ์  จ.ก าแพงเพชร 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง/ที่อยู่ 
16. พระเมธีธรรมประนาท ผู้อ านวยการโรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา 

วัดท่าหลวง  จ.พิจิตร 
17. พระปลัดณรงค์ธรรม  กตธมฺโม เลขานุการ กลุ่ม 4 

วัดท่าหลวง  จ.พิจิตร 
18. นางธัญวรรณ  ก๋องตาวงค์ นักวิชาการ กลุ่ม 4 

89/152  ต.บึงพระ  อ.เมือง จ.พิษณุโลก 
19. พระมหานิยม  ติสฺสวโร ผู้อ านวยการโรงเรียนราชธานีวิทยาลัย 

วัดราชธานี  จ.สุโขทัย 
20. นายปริวัฒน์  ปกรณ์สกุลชาติ ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช จ.พิษณุโลก 
21. นายลอย  แดงอ่ิม ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

โรงเรียนวัดจันทร์วิทยา  จ.พิษณุโลก 
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ภาคผนวก ง 
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
ณ ห้องประชุมพุทธชินราชวรธาดา วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช   

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง/ที่อยู่ 
1. พระครูสิริรัตนานุวัตร, รศ.ดร อาจารย์ประจ าสาขาวิชาศาสนาปรัชญา 

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
2. พระครูพิพิธจารุธรรม, ดร. รักษาการหัวหน้าฝ่ายวางแผนและวิชาการ 

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
3. พระครูสุมณฑ์ธรรมธาดา เจ้าอาวาสวัดคลองกระจง 

อ าเภอสวรรคโลก  จังหวัดสุโขทัย 
4. พระมหาวีรเทพ  โชติธมฺโม เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย 

วัดราษฎร์ศรัทธาราม จังหวัดสุโขทัย 
5. พระใบฎีกาสุทศ  ปฎิภาโณ พระธรรมวิทยากรคลินิกคุณธรรม 

วัดสระไม้แดง อ าเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก 

6. พระมหาวรพล  วรพโล หน่วยอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
วัดท่าหลวง อ าเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร 

7. พระมหาสุทัศน์  อุชุจาโร เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดตาก 
วัดโคกพูล  อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 

8. ผศ.ดร.อภิพัธน์  วิศิษฎ์ใจงาม อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 

9. นายวุฒิ    หมื่นสิน อาจารย์ประจ าสาขาวิชาหลักสูตร 
และการสอน วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
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ภาคผนวก จ 
แบบตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

เรื่อง การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการสร้างความสุขของนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม           
แผนกสามัญศึกษา  กลุ่มท่ี 4 
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แบบตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
เรื่อง การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการสร้างความสุขของนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม       

แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที ่4 
.............................................................. 

 
ค าชี้แจง  
 1. โปรดพิจารณาองค์ประกอบของเครื่องมืองานวิจัยในทุกประเด็น  แล้วให้คะแนนตาม
ความสอดคล้องเชิงโครงสร้าง และเนื้อหา 
 2. จงท าเครื่องหมาย  ในระดับความคิดเห็น ดังนี้ 
  ค่าคะแนน +1 หมายถึง มีความสอดคล้อง 
  ค่าคะแนน  0  หมายถึง    มีความสอดคล้องแต่ยังไม่มีความชัดเจนต้องปรับปรุง 
  ค่าคะแนน -1 หมายถึง    ไม่มีความสอดคล้อง 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปส าหรับผู้บริหารโรงเรียน ครู อาจารย์ 
 

ข้อ ข้อค าถาม 

ความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ 

สอ
ดค

ล้อ
ง 

(+
1)

 

ไม่
แน

่ใจ
 (0

) 

ไม่
สอ

ดค
ล้อ

ง 
(-1

) 

1 อายุ 
  ต่ ากว่า 30 ปี  
  31 – 35  ปี 
  36 – 40  ปี   
  41 – 45 ปี 
  46 – 50 ปี   
  ตั้งแต่ 51 ปีขึ้นไป 

    

2 พรรษา 
  ต่ ากว่า 5 พรรษา  
  6 – 9  พรรษา 
  10 พรรษาขึ้นไป  
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ข้อ ข้อค าถาม 

ความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ 

สอ
ดค

ล้อ
ง 

(+
1)

 

ไม่
แน

่ใจ
 (0

) 

ไม่
สอ

ดค
ล้อ

ง 
(-1

) 

3 วุฒิการศึกษาสูงสุดแผนกสามัญ 
  ต่ ากว่าปริญญาตรี  
  ปริญญาตรี 
  ปริญญาโท   
  ปริญญาเอก 

    

4 วุฒิการศึกษาสูงสุดแผนกบาลี 
  เปรียญตรี (ประโยค 1-2 –ป.ธ.3 
  เปรียญโท (ป.ธ.4,5,6)  
  เปรียญเอก (ป.ธ.7,8,9) 

    

5 ต าแหน่งหน้าที่ 
  พระสังฆาธิการ 
  คร-ูอาจารย์ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม   
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ข้อมูลทั่วไปส าหรับผู้เรียน 
 

ข้อ ข้อค าถาม 

ความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ 

สอ
ดค

ล้อ
ง 

(+
1)

 

ไม่
แน

่ใจ
 (0

) 

ไม่
สอ

ดค
ล้อ

ง 
(-1

) 

1 อายุ 
  ต่ ากว่า 15 ปี   
  15 - 17  ปี 
  ตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป 

    

2 สถานภาพ 
  พระภิกษุ    
  สามเณร 

    

3 ก าลังศึกษาในชั้น (แผนกสามัญ) 
  มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
  มัธยมศึกษาปีที่ 4-6   
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ตอนที่ 2  ข้อมูลที่เก่ียวกับระดับความสุขของพระภิกษุและสามเณร 
 

ข้อค าถาม 

ความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ 

สอ
ดค

ล้อ
ง 

(+
1)

 

ไม่
แน

่ใจ
 (0

) 

ไม่
สอ

ดค
ล้อ

ง 
(-1

) 

ประเด็นที่ 1 ด้านความสัมพันธ์ในครอบครัว 
1. คนในครอบครัวมีความรักใคร่ใช้เหตุผล                       

ในการอยู่ร่วมกัน 
    

2. คนในครอบครัวไม่เบียดเบียนซึ่งกันละกัน     
3. คนในครอบครัวเกื้อกูลกัน     
4. การท ากิจกรรมร่วมกันของคนในครอบครัว     
5. คนในครอบครัวไม่ทะเลาะกัน/ขัดแย้งกัน     
ประเด็นที่ 2 ด้านสถานการณ์ทางการเงิน 
1. การหารายไดใ้นทางสุจริต     
2. การเก็บออมเงินไว้ใช้ในอนาคต     
3. ไม่ใช้เงินเพื่อเล่นการพนัน     
4. การใช้จ่ายอย่างประหยัด     
5. ความสามารถในการจัดการภาระหนี้สิน     
ประเด็นที่ 3 ด้านสิ่งแวดล้อม 
1. การรักษาสภาพอาคารหรือที่พักอาศัย     
2. การดูแลสภาพแวดล้อมของที่พักอาศัย     
3. การดูแลสภาพแวดล้อมของอาคารเรียน     
4. การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า     
5. การผลิตของใช้จากวัสดุที่เหลือใช้     
ประเด็นที่ 4 ด้านสังคมและเพื่อนฝูง 
1. มีความเป็นมิตรกับเพ่ือนบ้าน     
2. การท างานกับเพื่อนร่วมงาน/ร่วมห้องเรียนอย่าง

มีความสุข 
    

3. การขัดแย้งหรือทะเลาะกับเพ่ือน     
4. การใช้ชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง     
5. ความขัดแย้งเอารัดเอาเปรียบของสังคมใน

ปัจจุบัน 
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ข้อค าถาม 

ความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ 

สอ
ดค

ล้อ
ง 

(+
1)

 

ไม่
แน

่ใจ
 (0

) 

ไม่
สอ

ดค
ล้อ

ง 
(-1

) 

ประเด็นที่ 5 ด้านสุขภาพ 
1. ภาวการณ์เจ็บป่วยในปัจจุบัน     
2. ความสามารถในการดูแลสุขภาพร่างกายให้

แข็งแรง 
    

3. รู้จักข่มอารมณ์เพ่ือท าให้รู้สึกสบายใจ     
4. การควบคุมการกังวลในเรื่องราวใดๆ     
5. การจัดการระบบสาธารณูปโภค     
ประเด็นที่ 6 ด้านเสรีภาพส่วนบุคคล 
1. สามารถสร้างความมั่นคงในชีวิตได ้     
2. สามารถดูแลความมั่นคงในทรัพย์สินที่มีอยู่     
3. ด าเนินชีวิตอย่างมีอิสระ     
4. ความสามารถในการแสดงความคิดเห็น     
5. การมีส่วนร่วมกับสังคม ชุมชน     
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ภาคผนวก ฉ 
แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการสร้างความสุข 
ของนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 4 

 
ค าชี้แจง  
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอแนวทางการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการสร้าง
ความสุขของนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 4 ที่เป็นกรอบแนวทางใน
การน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างกว้างขวาง ซึ่งท่านเป็นผู้หนึ่งที่มีความรู้ ความสามารถในด้านการบูรณา
การหลักพุทธธรรมในการสร้างความสุขข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามนี้จะเป็นประโยชน์อย่าง
ยิ่งต่อการสร้างความสุขของนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในปัจจุบันและ
อนาคต  การให้ข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิจัยขอให้ท่านตอบค าถามตามความเป็นจริงที่ท่านรู้และประสบอยู่ใน
ปัจจุบัน ซึ่งค าตอบทุกค าตอบของท่าน ผู้วิจัยจะเก็บไว้เป็นความลับทุกข้อค าตอบ และจะน าเสนอ
ข้อมูลที่เป็นภาพรวมเท่านั้น โดยขอให้ท่านศึกษาประเด็นค าถามต่างๆ ที่แนบมาพร้อมนี้ จนเข้าใจแล้ว
จึงจะท าการพูดคุยกับนักวิจัยในประเด็นค าถามต่างๆ เหล่านั้นต่อไป ซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องทั้งหมดหรือ
เป็นบางส่วนขอให้ท่านตอบเท่าที่ท่านมีข้อมูล 
 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบสัมภาษณ์ในครั้งนี้ ด้วยความ
ขอบพระคุณยิ่ง   
 
 

พระมหาธีรเดช โพธิ์ทอง 
นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
 ข้อมูลทั่วไปส าหรับผู้บริหารโรงเรียน ครู อาจารย์ 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงใน  หรือเติมข้อความลงในช่องว่างที่ตรงกับความเป็นจริง

เกี่ยวกับตัวท่าน 
 
1. อายุ 
   ต่ ากว่า 30 ปี  31 – 35  ปี 
   36 – 40 ปี  41 – 45 ปี 
   46 – 50 ปี  ตั้งแต่ 51 ปีขึ้นไป 
 
2. พรรษา 
   ต่ ากว่า 5 พรรษา  6 – 9  พรรษา 
   10 พรรษาขึ้นไป 
 
3. วุฒิการศึกษาสูงสุดแผนกสามัญ 
   ต่ ากว่าปริญญาตรี  ปริญญาตรี 
   ปริญญาโท  ปริญญาเอก 
 
4. วุฒิการศึกษาสูงสุดแผนกบาลี 
   เปรียญตรี (ประโยค 1-2 –ป.ธ.3)  เปรียญโท (ป.ธ.4,5,6)  
   เปรียญเอก (ป.ธ.7,8,9) 
 
5. ต าแหน่งหน้าที่ 
   ผู้บริหาร 
   คร-ูอาจารย์ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
   บุคคลทั่วไป 
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ข้อมูลทั่วไปส าหรับผู้เรียน 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงใน  หรือเติมข้อความลงในช่องว่างที่ตรงกับความเป็นจริง

เกี่ยวกับตัวท่าน 
 
1. อายุ 
   ต่ ากว่า 15 ปี  15 - 17  ปี 
   ตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป 
 
2. สถานภาพ 
   พระภิกษุ  สามเณร 
 
3. ก าลังศึกษาในชั้น (แผนกสามัญ) 
   มัธยมศึกษาปีที่ 1-3  มัธยมศึกษาปีที4่-6  
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ตอนที่ 2 ข้อมูลที่เก่ียวกับระดับความสุขของพระภิกษุและสามเณร 
ค าชี้แจง โปรดอ่านข้อความแล้วพิจารณาว่าสภาพความสุขของท่านเป็นอย่างไร แล้วเขียน
เครื่องหมาย ลงในตารางข้อความ  ให้ตรงกับความเป็นจริงโดยมีเกณฑ์วัด  4 ระดับ ดังนี้ 
  4  หมายถึง ระดับท่ีมีความสุขมากท่ีสุด  
  3   หมายถึง ระดับท่ีมีความสุขมาก  
  2   หมายถึง ระดับท่ีมีความสุขน้อย  
  1   หมายถึง ระดับท่ีมีความสุขน้อยที่สุด 
 

ข้อค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ด้านความสัมพันธ์ในครอบครัว 
1. คนในครอบครัวมีความรักใคร่ใช้เหตุผลในการอยู่ร่วมกัน     
2. คนในครอบครัวไม่เบียดเบียนซึ่งกันละกัน     
3. คนในครอบครัวเกื้อกูลกัน     
4. การท ากิจกรรมร่วมกันของคนในครอบครัว     
5. คนในครอบครัวไม่ทะเลาะกัน/ขัดแย้งกัน     
ด้านสถานการณ์ทางการเงิน 
1. การหารายไดใ้นทางสุจริต     
2. การเก็บออมเงินไว้ใช้ในอนาคต     
3. ไม่ใช้เงินเพื่อเล่นการพนัน     
4. การใช้จ่ายอย่างประหยัด     
5. ความสามารถในการจัดการภาระหนี้สิน     
ด้านสิ่งแวดล้อม 
1. การรักษาสภาพอาคารหรือที่พักอาศัย     
2. การดูแลสภาพแวดล้อมของที่พักอาศัย     
3. การดูแลสภาพแวดล้อมของอาคารเรียน     
4. การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า     
5. การผลิตของใช้จากวัสดุที่เหลือใช้     
ด้านสังคมและเพื่อนฝูง 
1. มคีวามเป็นมิตรกับเพ่ือนบ้าน     
2. การท างานกับเพ่ือนร่วมงาน/ร่วมห้องเรียนอย่างมีความสุข     
3. การขัดแย้งหรือทะเลาะกับเพ่ือน     
4. การใช้ชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง     
5. ความขัดแย้งเอารัดเอาเปรียบของสังคมในปัจจุบัน     
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ข้อค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ด้านสุขภาพ 
1. ภาวการณ์เจ็บป่วยในปัจจุบัน     
2. ความสามารถในการดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง     
3. รู้จักข่มอารมณ์เพ่ือท าให้รู้สึกสบายใจ     
4. การควบคุมการกังวลในเรื่องราวใดๆ     
5. การจัดการระบบสาธารณูปโภค     
ด้านเสรีภาพส่วนบุคคล 
1. สามารถสร้างความมั่นคงในชีวิตได ้     
2. สามารถดูแลความมั่นคงในทรัพย์สินที่มีอยู่     
3. ด าเนินชีวิตอย่างมีอิสระ     
4. ความสามารถในการแสดงความคิดเห็น     
5. การมีส่วนร่วมกับสังคม ชุมชน     
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ประเด็นสัมภาษณ์เชิงลึก  
ตอนที่ 3 การสร้างความสุขของพระภิกษุและสามเณร  ในอดีต ปัจจุบัน ปัญหาอุปสรรคและ

แนวทางพัฒนาในอนาคต 
ค าชี้แจง โปรดให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่อไปนี้ 
 
ประเด็นที่ 1 ด้านความสัมพันธ์ในครอบครัว 
 

1. ในอดีตที่ผ่านมา ท่านคิดว่าความสัมพันธ์ของท่านกับบุคคลในครอบครัวเป็นอย่างไร   
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. ในปัจจุบัน ท่านคิดว่าความสัมพันธ์ของท่านกับบุคคลในครอบครัวเป็นอย่างไร   
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. ในอนาคต หากต้องการให้เกิดความสุขขึ้นกับตัวท่านและบุคคลในครอบครัว ท่านคิดว่าควรมี
วิธีการอย่างไร ในการสร้างความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัว   
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ประเด็นที่ 2 ด้านสถานการณ์ทางการเงิน 
 
1. ในอดีตที่ผ่านมา ท่านมีวิธีการหาเงิน การใช้จ่ายเงิน การเก็บออมเงินของท่าน และครอบครัว
อย่างไร  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. ในปัจจุบัน ปัญหาทางด้านการเงินเป็นตัวบั่นทอนความสุขของท่านและบุคคลในครอบครัวหรือไม่ 
อย่างไร   
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. ในอนาคต หากต้องการให้ตัวท่านและบุคคลในครอบครัวมีความสุข ท่านจะมีหลักการในหาร
บริหารเงินได้อย่างไร   
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ประเด็นที่ 3 ด้านสิ่งแวดล้อม 
 

1. ในอดีตที่ผ่านมา สิ่งแวดล้อมท่ีอยู่อาศัยของท่านเป็นอย่างไร   
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. ในปัจจุบัน ท่านคิดว่าสิ่งแวดล้อมท่ีอยู่อาศัยมีส่วนส าคัญต่อการศึกษาเล่าเรียนหรือไม่   
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. ในอนาคต หากต้องการให้เกิดความสุขขึ้นกับตัวท่านและบุคคลในครอบครัว ท่านคิดว่าควรมี
วิธีการอย่างไร ในการพัฒนาปรับปรุงสิ่งแวดล้อม ที่อยู่อาศัยให้ดีขึ้นได้อย่างไร  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ประเด็นที่ 4 ด้านสังคมและเพื่อนฝูง 

 
1. ในอดีตที่ผ่านมา ท่านเข้าร่วมท ากิจกรรมกับสังคม หรือมีส่วนร่วมกับสังคมในการพัฒนาท้องถิ่น 
ชุมชน อะไรบ้าง และท่านมีวิธีการอย่างไร ในการเข้าร่วมกิจกรรม  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. ในปัจจุบัน ท่านเข้าร่วมท ากิจกรรมกับสังคม หรือมีส่วนร่วมกับสังคมในการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน 
อะไรบ้าง และท่านมีวิธีการอย่างไร ในการเข้าร่วมกิจกรรม  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. ในอนาคต หากต้องการให้ท้องถิ่น ชุมชนเกิดการพัฒนา จนท าให้ท่านและครอบครัว เพ่ือนฝูงมี
ความสุข ท่านจะมีวิธีการอย่างไรในการเข้าร่วมกับสังคมในการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน   
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ประเด็นที่ 5 ด้านสุขภาพ 

การสร้างความสุขของพระภิกษุและสามเณร (ให้เล่าอย่างละเอียด) 
1. ในอดีตของท่านเป็นอย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. ในปัจจุบัน สภาพปัญหา ของท่านเป็นอย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. ในอนาคตท่านพัฒนาการสร้างความสุข มีอะไรบ้าง และเป็นอย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ประเด็นที่ 6 ด้านเสรีภาพส่วนบุคคล 
 

1. ในอดีตที่ผ่านมา ท่านมีสิทธิเสรีภาพในตนเอง และครอบครัว มากน้อยแค่ไหน ท าไมถึงเป็น
เช่นนั้น มีอะไรเป็นสาเหตุ  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. ในปัจจุบัน ท่านมีสิทธิเสรีภาพในตนเอง และครอบครัว มากน้อยแค่ไหน ท าไมถึงเป็นเช่นนั้น มี
อะไรเป็นสาเหตุ  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. ในอนาคต หากต้องการให้ตัวท่าน ครอบครัวของท่าน มีสิทธิเสรีภาพ และมีความสุขในสังคม 
ท่านจะมีวิธีการอย่างไร  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ขอขอบพระคุณอย่างยิ่งในการตอบแบบสอบถาม 
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ประวัติผู้วิจัย 

ชื่อ-นามสกุล พระมหาธีรเดช  โพธิ์ทอง (ฉายา ธีรวฑฺฒโน) 
วัน เดือน ปี เกิด 20 มกราคม 2517 
สถานที่เกิด จังหวัดพิษณุโลก 
ที่อยู่ปัจจุบัน วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร 

ต าบลในเมือง  อ าเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก 
ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2533 นักธรรมชั้นเอก ส านักเรียนวัดท่าหลวง จังหวัดพิจิตร 
พ.ศ. 2535 เปรียญธรรม 4 ประโยค ส านักเรียนวัดท่าหลวง จังหวัดพิจิตร 
พ.ศ. 2540 อนุปริญญาศิลปะศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก 
พ.ศ. 2542  ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก 
พ.ศ. 2546 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา จังหวัดนครสวรรค์ 
ประวัติการท างาน   

พ.ศ. 2551 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร 
พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 

ต าแหน่งหน้าที่การงานปัจจุบัน - รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช   
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พิษณุโลก 

- อาจารย์ประจ าสาขาวิชารัฐศาสตร์ 
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม                

แผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี 4 
- กรรมการที่ปรึกษาโรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
- พระปริยัตินิเทศประจ าจังหวัดพิษณุโลก                                              

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
ที่ท างานปัจจุบัน วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
สมณศักดิ์ ได้รับแต่งตั้งเป็น  “พระครูปลัดเถรานุวัตร”  

พระครูปลัดฐานานุกรม ของพระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระ
ธรรมเสนานุวัตร เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุและรองเจ้า
คณะภาค 5 
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