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บทคดัย่อ 

 วิทยานิพนธ์น้ีมีวตัถุประสงค์ ดงัน้ี ๑) เพื่อศึกษาการประยุกต์หลกัพุทธธรรมไปใชใ้นการ
ด าเนินชีวิตท่ีดีงามของนักเรียนระดับช่วงชั้ นท่ี ๔ อ าเภอร่อนพิบูลย์ จงัหวดันครศรีธรรมราช              
๒) เพื่อเปรียบเทียบการประยุกต์หลกัพุทธธรรมไปใชใ้นการด าเนินชีวิตท่ีดีงามของนกัเรียนระดบั
ช่วงชั้นท่ี ๔ อ าเภอร่อนพิบูลย ์จงัหวดันครศรีธรรมราชท่ีมี เพศ  เกรดเฉล่ีย ขนาดโรงเรียน และ
การศึกษาของผูป้กครองต่างกนั  ๓) เพื่อศึกษาขอ้เสนอแนะ เก่ียวกบัการประยกุตห์ลกัพุทธธรรมไป
ใช้ในการด า เนิน ชีวิต ท่ี ดีงามของนัก เรียนระดับ ช่วงชั้ น ท่ี  ๔  อ าเภอร่อนพิ บูลย์ จังหวัด
นครศรีธรรมราช และ  ๔) เพื่อน าเสนอแนวทาง และการสร้างองคค์วามรู้ใหม่เก่ียวกบั “รูปแบบการ
ประยุกตห์ลกัพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตท่ีดีงามของนกัเรียนระดบัช่วงชั้นท่ี ๔ อ าเภอร่อน
พิบูลย ์จงัหวดันครศรีธรรมราช” การศึกษาใชว้ิธีการวิจยัเชิงบูรณาการ ระหวา่งการวิจยัเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) กบัการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซ่ึงใช้เคร่ืองมือในการเก็บ
ขอ้มูลดว้ย แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) และสนทนากลุ่ม (Focus Group 
Discussion) วิจยัเชิงปริมาณประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ  นกัเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาระดบั
ช่วงชั้นท่ี ๔ ของโรงเรียนในอ าเภอร่อนพิบูลย ์ จงัหวดันครศรีธรรมราชจ านวน ๕ โรงเรียน กลุ่ม
ตัวอย่างทั้ งหมด ๒๖๖ คน ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple 
Random Sampling) โดยเลือกนกัเรียนท่ีมีเลขประจ าตวัเป็นเลขค่ี สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลคือ 
ค่าร้อยละ, ค่าเฉล่ีย, ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่าที และหาค่าความแปรปรวน One way 
ANOVA และวิจยัเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก เจาะจงบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งจ านวน ๖ รูป/คน 
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และสนทนากลุ่มประธานและรองประธานนกัเรียนโรงเรียนละ ๒ คน จ านวน ๑๐ คน โดยน าขอ้มูล
ท่ีไดม้าวเิคราะห์เชิงเน้ือหาและหาค่าความถ่ี และน าเสนอขอ้มูลโดยพรรณนา 
 ผลการวจัิยพบว่า 
 1) นกัเรียนระดบัช่วงชั้นท่ี ๔ มีการประยกุตห์ลกัพุทธธรรมไปใชใ้นการด าเนินชีวติท่ีดีงาม
โดยรวมทุกดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า  ดา้นสุตะ และดา้นปัญญาอยูใ่นระดบั
ปานกลางส่วนดา้นศรัทธา ดา้นศีลและดา้นจาคะอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงล าดบัจากค่าเฉล่ียจากมาก
ไปหานอ้ย พบวา่ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดไดแ้ก่ ดา้นจาคะ รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นศรัทธา และดา้นท่ีมี
ค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นสุตะตามล าดบั 
 2) ผลการเปรียบเทียบพบวา่นกัเรียนท่ีมีเพศ , เกรดเฉล่ีย , และขนาดโรงเรียนต่างกนั มีการ
ประยุกต์หลักพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตท่ีดี งาม โดยรวมแตกต่างกัน ส่วนนักเรียนท่ี
การศึกษาของผูป้กครองต่างกนันกัเรียนมีการประยุกต์หลกัพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตท่ีดี
งามไม่แตกต่างกนั 
 3) ขอ้เสนอแนะ เก่ียวกบัการประยุกตห์ลกัพุทธธรรมไปใชใ้นการด าเนินชีวิตท่ีดีงามของ
นกัเรียนระดบัช่วงชั้นท่ี ๔ อ าเภอร่อนพิบูลย ์จงัหวดันครศรีธรรมราช ดงัน้ี 

ด้านศรัทธา พบว่า ครู พ่อแม่และผูป้กครองควรปลูกฝังความรักความศรัทธาในสถาบนั
ชาติศาสนา พระมหากษตัริย ์และรักความเป็นไทย  ส่งเสริมการจดักิจกรรม ทั้งด้านความรู้และ
ปฏิบติัใหน้กัเรียนตั้งแต่วยัเด็ก  

ด้านศีล  พบวา่ ครู พ่อแม่และ ผูป้กครองควรอบรมสั่งสอน ความรู้ คุณธรรม เนน้ฝึกปฏิบติั 
ดูแลเอาใจใส่ ช้ีแนะแนวทางท่ีถูกตอ้ง และปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี 

ด้านสุตะ   พบว่า  ครูควรใช้วิธีการสอนท่ีน่าสนใจ ไม่เครียด เป็นกนัเองกบันักเรียน ควรมี
ส่ือ/อุปกรณ์การเรียนการสอนท่ีทนัสมยั และจดักิจกรรมพฒันาการเรียนรู้อยา่งหลากหลาย 
 ด้านจาคะ  พบว่า ครูและผูป้กครองควรปลูกฝังให้รู้จกัการเสียสละตั้งแต่วยัเด็ก มีบุคคล
ตวัอยา่งใหน้กัเรียนศึกษา และ ปลูกจิตส านึกใหน้กัเรียนรักท่ีจะช่วยเหลือผูอ่ื้น  
 ด้านปัญญา พบวา่ ครู พ่อแม่และผูป้กครองควรฝึกใหน้กัเรียนคิดแยกแยะคน้หาขอ้ดีขอ้เสีย
ก่อนบริโภคส่ือต่างๆ น าเสนอข่าวสารขอ้มูลท่ีเป็นแบบอยา่งต่อการใชชี้วิตอยา่งพอเพียงใหน้กัเรียน
บนัทึกรายรับรายจ่ายของตนเอง 

องค์ความรู้ใหม่  การประยกุตห์ลกัพุทธธรรมไปใชใ้นการด าเนินชีวติท่ีดีงามของนกัเรียนจะ
สูงข้ึนก็ต่อเม่ือครู พ่อแม่และผูป้กครองใหค้วามส าคญัต่อการสอน การปลูกฝังคุณธรรมในการ
ด าเนินชีวติท่ีดีงามแก่นกัเรียนและเนน้การสอนไปสู่การปฏิบติัเป็นส าคญัจึงจะส่งผลใหน้กัเรียนมี
ชีวติท่ีดีงามอยา่งเป็นรูปธรรมและย ัง่ยนืโดยสามารถสร้างเป็นโมเดลท่ีเรียกวา่ “TPCNA” Model 



 

 

ค 

Thesis Title : An Application of Buddha Dhamma to use in a good Life Style of Students 
in the 4th  Level Ronpiboon District, Nakhon Si Thammarat Province 

Student’s Name : Monta  Kraweephan 
Department : Buddhist Studies 
Thesis Advisory Committee   
Chairman :   Phramedhavinaiyaros (Dr.) 
Advisor :  Asst.Prof.Dr. Suvin  Ruksat 
Member :  Phramaha Sairung  Indāvudho (Dr.) 
Academic Year : B.E. 2555 (2012) 

 

 ABSTRACT 

 The objectives of this research were as follows ; 1) to study the application of Buddhism 
to live in a good life style of students at 4th level Ronpiboon District, Nakhon Si  Thammarat 
Province,  2)  to compare the application of morality to the good life  of students at 4th level 
Ronpiboon District, Nakhon Si Thammarat Province classified by  gender, G.P.A, size of school, 
and the education of  parents , 3) to study the suggestions on the application of Buddhism to live in 
a good life  of students at 4th level Ronpiboon District, Nakhon Si  Thammarat Province,  4)  to  
present a new knowledge in term of a research model of  “ Style of the application of Buddha 
Dhamma to use in a good life style of students in the 4th level Ronpiboon District, Nakhon Si 
Thammarat Province.  The research methodologies were the quantitative and qualitative through 
questionnaire, in-depth interview and focus group discussion.  The population used in this study was 
secondary school students in the 4th level Ronpiboon District, Nakhon Si Thammarat Province and 
5 schools.  All 266 students samples to determine the size of the sample using simple random 
sampling and select the students with identification number is odd.  The statistics used in data 
analysis were percentage, mean, standard deviation, t-test, one way ANOVA.  The results of 
quantitative research were brought to in-depth interviews and focus group discussion.  Six experts were 
interviewed and 10 students were used to confirm the result of quantitative research.  The data were 
analyzed by descriptive. 
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 The results of thesis could be stated that :- 
 1)  Students at 4th level Ronpiboon District, Nakhon Si Thammarat Province is the             
application to apply Buddhist principles in life is pretty good overall in the average. Considering 
each aspect found that learning and wisdom in the average, moral and liberality at a high level. In 
descending order found that liberality is at a high level, followed by faith and the minimum level 
is learning. 
 2) The comparison found that the different of students' gender, grade point average, and 
different schools size had different a good life style. However, the difference of the education of 
students’ parent had no different of a good life style. 
 3) Suggestions on how to apply Buddhist principles of living in a good life of students in 

the 4th level Ronpiboon District, Nakhon Si Thammarat Province, were as follows.  
 Faith aspect found that teachers and parents should instill a love of faith in religious, 
King and the love of nation. Promotion activities both knowledge and practice to students from a 
young age. 
 Morality aspect found that teachers and parents should instill the knowledge, integrity, 
caring practice guidance and act as a role model. 
 Learning aspect found that teachers should use teaching methods that do not stress the 
students themselves, use of modern media /  equipment for teaching art and a variety of learning 
activities.  
 Liberality aspect found that teachers and parents should instill the sacrifice since 
childhood.  Introducing model to provide students with education and awareness of helping the 
others. 
 Wisdom aspect found that teachers and parents should train students to distinguish find 
the pros and cons before making decision.   Information should be presented as a role model for 
life and not just for students, teachers but also parents should practice on their own income. 
  A new knowledge of good life of the students will be sustainable occur only when 
teachers and parents mutually bring up and cultivate Dhamma of the good moral life  from a 
young age to become the habits and emphasize the practice that will lead to a truly goodness and 
durable as models TPCNA model. 
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วทิยานิพนธ์เร่ือง “การประยกุตห์ลกัพุทธธรรมไปใชใ้นการด าเนินชีวิตท่ีดีงามของนกัเรียน
ระดบัช่วงชั้นท่ี ๔ อ าเภอร่อนพิบูลย ์จงัหวดันครศรีธรรมราช” น้ีส าเร็จลงไดเ้พราะไดรั้บความกรุณา
จากหลายท่าน หลายฝ่าย ท่ีไดใ้ห้ความกรุณาแนะน าให้ก าลงัใจดว้ยดีตลอดมา ผูว้ิจยัจึงขอขอบคุณ
ทุกท่าน ทุกฝ่าย ดงัน้ี 
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ขอบพระคุณคณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ทุกท่านท่ีไดใ้หค้วามเมตตากรุณาเป็นอยา่งยิง่  

ขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ ซ่ึงประกอบดว้ย พระเมธาวินยัรส (ดร.) 
ประธานกรรมการ พระมหาวโิรจน์ คุตฺตวีโร (ดร.) อาจารยท่ี์ปรึกษา ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. เดชชาติ ตรีทรัพย ์
และผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. สุวิญ รักสัตย ์ท่ีได้ให้ความเมตตาเสียสละเวลา แนะน าแนวทางเพื่อ
ปรับปรุงแกไ้ขในส่วนท่ีบกพร่อง จนท าใหว้ทิยานิพนธ์เล่มน้ีส าเร็จสมบูรณ์  

ขอขอบคุณผูท้รงคุณวุฒิทุกท่านท่ีไดต้รวจสอบเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัจนเสร็จเรียบร้อย 
ขอขอบคุณผูบ้ริหารโรงเรียน คณะครูและนักเรียนทุกคนของโรงเรียนมธัยมศึกษาในอ าเภอร่อน
พิบูลย ์ท่ีอ านวยความสะดวกและให้ขอ้มูล ขอขอบคุณผูใ้ห้สัมภาษณ์เชิงลึกทุกรูป/คน ขอขอบคุณ
เจา้หน้าท่ีของมหามหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยัทุกท่านท่ีได้ช่วยในการติดต่อประสานงาน
ต่างๆ เป็นอยา่งดี รวมทั้งสหายธรรม ทุกท่าน ๆ ท่ีใหก้ าลงัใจดว้ยดีเสมอมา  

ขอกราบขอบคุณพระมหาอุทยั  ภูริเมธี ท่ีช่วยเหลือในการสืบคน้ขอ้มูลต่าง ๆ และขอบคุณ
แม่ชีบุญช่วย ศรีเปรม กัลยาณมิตรเพื่อนร่วมชั้นเรียนดุษฎีบัณฑิตท่ีให้ก าลังใจช้ีแนะช่วยเหลือ
ปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้มูลบางส่วนใหส้มบรูณ์ยิง่ข้ึน 

ขอขอบคุณ บิดา มารดา ผูใ้ห้ก าลงัใจอนัประเสริฐ และนายประดบั  แกว้นาม ผูอ้  านวยการ
โรงเรียนเสาธงวทิยา ท่ีใหโ้อกาสไดศึ้กษา และคอยเตือนสติใหอ้ดทนอยูเ่สมอ  

ผลประโยชน์อนัพึงได้รับใด ๆ จากวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีผูว้ิจยัขอใช้เป็นเคร่ืองสักการบูชา                   
แด่คุณพระศรีรัตนตรัย คุณบิดามารดาครูอาจารย ์ท่ีได้ประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ พละก าลงักาย
ก าลงัใจใหเ้สมอมา และขอแผส่่วนบุญส่วนกุศลให้เก่เพื่อนร่วมจกัรวาล 

 
มลฑา  กระวพีนัธ์ 

 



สารบัญค าย่อ 

ผูว้ิจยัใช้ พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบบัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ๒๕๓๙ และพระไตรปิฎก 
และอรรถกถาแปล ๙๑ เล่มของมหามกุฏราชวทิยาลยั ๒๕๔๖ ในการอา้งอิง โดยใหช่ื้อยอ่ของคมัภีร์
พระไตรปิฎกในเชิงอรรถของงานวจิยัซ่ึงมีค ายอ่และค าเตม็เรียงตามล าดบัคมัภีร์ ดงัต่อไปน้ี 
 ค าย่อ  ค าเต็ม   
 พระวนัิยปิฎก 
  ว.ิมหา. วนิยปิฏก  ภิกฺขมุหาวภิงฺค 
 พระสุตตันตปิฎก 
  ที.ปา. สุตฺตนฺตปิฏก ทีฆนิกาย ปาฏิกวคฺค 
  ที.สี.  สุตฺตนฺตปิฏก ทีฆนิกาย สีลกฺขนฺธวคฺค 
  ม.ม.  สุตฺตนฺตปิฏก มชฺฌิมนิกาย มชฺฌิมปณฺณาสก 
  ม.มู. สุตฺตนฺตปิฏก มชฺฌิมนิกาย มูลปณฺณาสก 
 
  ม.อุ.  สุตฺตนฺตปิฏก มชฺฌิมนิกาย อุปริปณฺณาสก 
  ส .นิ. สุตฺตนฺตปิฏก ส ยตฺุตนิกาย นิทานวคฺค 
    ส .ส. สุตฺตนฺตปิฏก ส ยตฺุตนิกาย สคาถวคฺค 
  องฺ.ทุก. สุตฺตนฺตปิฏก องฺคุตฺตรนิกาย ทุกนิปาต 
  องฺ.ติก. สุตฺตนฺตปิฏก องฺคุตฺตรนิกาย ติกนิปาต 
  องฺ.จตุกฺก สุตฺตนฺตปิฏก องฺคุตฺตรนิกาย จตุตกฺกนิปาต 
  องฺ.ปญฺจก สุตฺตนฺตปิฏก องฺคุตฺตรนิกาย ปญฺจกนิปาต 
  องฺ.สตฺตก.  สุตฺตนฺตปิฏก องฺคุตฺตรนิกาย สตฺตกนิปาต 
  องฺ.อฏฺ ก. สุตฺตนฺตปิฏก องฺคุตฺตรนิกาย อฏฺ กนิปาต 
  องฺ.ทสก. สุตฺตนฺตปิฏก องฺคุตฺตรนิกาย ทสกนิปาต 
  ข.ุข.ุ  สุตฺตนฺตปิฏก ขทฺุทกนิกาย ขทฺุทกปา  
 
  ข.ุชา. สุตฺตนฺตปิฏก ขทุทกนิกาย ชาดก 
  ข.ุป.  สุตฺตนฺตปิฏก ขทฺุทกนิกาย ปฏิสมฺภิทามคฺค 
   ข.ุม. สุตฺตนฺตปิฏก ขทฺุทกนิกาย มหานิทฺเทส 
 พระอภิธรรมปิฎก 
  อภิ.ว.ิ อภิธมฺมปิฏก วภิงฺค 
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 พระอรรถกถา 
  ข.ุธ.อ.  สุตฺตนฺตปิฏก ขทฺุทกนิกาย ธมฺมปทฏฺ กถา 

 ส าหรับตัวเลขทีอ่ยู่หลงัช่ือย่อของคัมภีร์ใช้ ๒ แบบ ดังนี ้
 ๑) แบบ ๓ ตอน คือ เล่ม/ขอ้/หนา้ ใชอ้า้งอิงพระไตรปิฎก เช่น ม.อุ. ๑๔/๒๕๒/๒๙๗-๒๙๘ 
หมายถึง มชัฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก ์เล่ม ๑๔ ขอ้ ๒๕๒ หนา้ ๒๒๐ เป็นตน้ 
 ๒) แบบ ๒ ตอน คือ เล่ม/หน้าใช้อา้งอิงอรรถกถาและคมัภีร์อ่ืนๆ เช่น ขุ.ธ.อ. ๑/๗๕-๗๖. 
หมายถึง ธมฺมปทฏฺ กถา ภาค ๑ หนา้ ๗๕-๗๖ ฉบบัมหามกุฏราชวทิยาลยั เป็นตน้ 



สารบัญ 
 

  หน้า 
บทคดัย่อภาษาไทย  ก 
บทคดัย่อภาษาองักฤษ  ค 
กติติกรรมประกาศ  จ 
สารบัญค าย่อ  ฉ 
สารบัญ  ซ 
สารบัญตาราง  ฎ 
สารบัญแผนภูมิ  ท 

   

บทที ่๑ บทน า  ๑ 
 ๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  ๑ 
 ๑.๒ โจทย์ของการวจัิย  ๕ 
 ๑.๓ วตัถุประสงค์ของการวจัิย  ๕ 
 ๑.๔ สมมติฐานของการวจัิย  ๕ 
 ๑.๕ ขอบเขตของการวจัิย  ๖ 
 ๑.๖ ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  ๗ 
 ๑.๗ ค านิยามศัพท์เฉพาะทีใ่ช้ในการวจัิย  ๗ 

   

บทที ่๒ เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง ๑๐ 
 ๒.๑ แนวคิดเกีย่วกบัการประยุกต์ ๑๐ 
 ๒.๒ แนวคิดเกีย่วกบัการด าเนินชีวิตทีด่ีงาม ๑๘ 
 ๒.๓ การด าเนินชีวติทีด่ีงามของนักเรียน  ๒๙ 
 ๒.๔ หลกัพุทธธรรมทีน่ าไปใช้ในการด าเนินชีวติทีด่ีงาม  ๔๒ 
 ๒.๕ ทฤษฎีทีส่นับสนุนการด าเนินชีวติทีด่ีงาม  ๖๖ 
 ๒.๖ แนวคิดทฤษฎเีกีย่วกบัเยาวชน (นักเรียน)  ๗๖ 
 ๒.๗ สภาพพืน้ททีีศึ่กษา  ๘๕ 
 ๒.๘ งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง  ๙๒ 
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 ๒.๙ สรุปกรอบแนวคิดทีใ่ช้ในการวจัิย   ๑๐๐ 
   

บทที ่๓ วธิีด าเนินการวจิัย  ๑๐๑ 
 ๓.๑ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  ๑๐๑ 
 ๓.๒ เทคนิควธีิการสุ่มตัวอย่าง  ๑๐๒ 
 ๓.๓ เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย  ๑๐๓ 
 ๓.๔ การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวจัิย  ๑๐๕ 
 ๓.๕ การเกบ็รวบรวมข้อมูล  ๑๐๘ 
 ๓.๖ การวเิคราะห์ข้อมูล  ๑๐๘ 
 ๓.๗ สถิติทีใ่ช้ในการวจัิย  ๑๐๙ 

   

บทที ่๔ ผลการวเิคราะห์ข้อมูล  ๑๑๒ 
 ๔.๑ สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล  ๑๑๓ 
 ๔.๒ ข้ันตอนการวิเคราะห์ข้อมูล  ๑๑๓ 
 ๔.๓ ผลการวเิคราะห์ข้อมูล  ๑๑๓ 
  ตอนที ่๑ ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  ๑๑๔ 
  ตอนที ่๒ การประยุกต์หลักพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนิน

ชีวติทีด่ีงามของนักเรียน  
  

๑๑๗ 
  ตอนที ่๓ เปรียบเทียบการประยุกต์หลักพุทธธรรมไปใช้ในการ

ด าเนินชีวิตที่ดีงามของนักเรียนที่มี เพศ เกรดเฉลี่ย 
ขนาดโรงเรียน และการศึกษาของผู้ปกครองต่างกนั 

  
 

๑๒๓ 
  ตอนที ่๔ ข้อเสนอแนะ เกีย่วกบัการประยุกต์หลักพุทธธรรม

ไปใช้ในการด าเนินชีวติทีด่ีงามของนักเรียน 
  

๑๕๓ 
 ๔.๔ ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ  ๑๕๘ 
      

บทที ่๕ บทสรุปและข้อเสนอแนะ  ๑๙๒ 

 ๕.๑ สรุปผลการวจัิยเชิงปริมาณ  ๑๙๒ 
 ๕.๒ สรุปผลการวจัิยเชิงคุณภาพ  ๑๙๘ 
 ๕.๓ อภิปรายผลการวจัิย  ๒๐๕ 
 ๕.๔ องค์ความรู้ใหม่ทีไ่ด้จากการวจัิย  ๒๒๐ 



 ญ 

 ๕.๕ ข้อเสนอแนะ  ๒๒๔ 
  ๕.๕.๑   ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  ๒๒๔ 
  ๕.๕.๒ ข้อเสนอแนะเพ่ือการวจัิย  ๒๒๗ 
      

บรรณานุกรม  ๒๒๘ 
   

ภาคผนวก  ๒๓๔ 
  ภาคผนวก ก รายนามผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเคร่ืองมือวจัิย  ๒๓๕ 
  ภาคผนวก ข รายนามผู้ทรงคุณวุฒิให้สัมภาษณ์  ๒๓๘ 
  ภาคผนวก ค รายนามผู้ทีร่่วมสนทนากลุ่มย่อย  ๒๔๐ 
  ภาคผนวก ง หนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ

เคร่ืองมือวจัิย 
  

๒๔๒ 
  ภาคผนวก จ หนังสือขอความอนุเคราะห์แจกแบบสอบถามเพ่ือ

การวจัิย 
  

๒๔๘ 
  ภาคผนวก ฉ หนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้เช่ียวชาญตรวจแบบ

สัมภาษณ์ 
  

๒๕๔ 
  ภาคผนวก ช หนังสือขอความอนุเคราะห์สัมภาษณ์เก็บข้อมูล

วทิยานิพนธ์ 
  

๒๖๐ 
  ภาคผนวก ซ แบบสอบถามเพ่ือการวจัิย  ๒๖๗ 
  ภาคผนวก ฌ แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวจัิย  ๒๗๓ 
  ภาคผนวก ญ ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม  ๒๗๘ 
  ภาคผนวก ฎ ผลการหาประสิทธิภาพของแบบสอบถาม  ๒๘๑ 
  ภาคผนวก ฏ ภาพถ่ายจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth Interview) 

และการสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) 
  

๒๘๓ 
      

ประวตัิผู้วจิัย   ๒๘๖ 
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สารบัญตาราง 
 หน้า 
ตารางที ่๒.๑ การด าเนินชีวติทีด่ีงามของนักเรียนเกีย่วกบัความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ๓๕ 
ตารางที ่๒.๒ การด าเนินชีวติทีด่ีงามของนักเรียนเกี่ยวกบัความซ่ือสัตย์สุจริต ๓๖ 
ตารางที ่๒.๓ การด าเนินชีวติทีด่ีงามของนักเรียนเกีย่วกบัความมีวนัิย ๓๖ 
ตารางที ่๒.๔ การด าเนินชีวติทีด่ีงามของนักเรียนเกีย่วกบั การใฝ่เรียนรู้ ๓๗ 
ตารางที ่๒.๕ การด าเนินชีวติทีด่ีงามของนักเรียนเกีย่วกบัการอยู่อย่างพอเพยีง ๓๘ 
ตารางที ่๒.๖ การด าเนินชีวติทีด่ีงามของนักเรียนเกีย่วกบัความมุ่งมั่นในการท างาน ๓๙ 
ตารางที ่๒.๗ การด าเนินชีวติทีด่ีงามของนักเรียนเกีย่วกบัการรักความเป็นไทย ๔๐ 
ตารางที ่๒.๘ การด าเนินชีวติทีด่ีงามของนักเรียนเกีย่วกบัการมีจิตสาธารณะ ๔๑ 
ตารางที ่๒.๙ แสดงจ ำนวนนักเรียน ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๔ ๘๗ 
ตารางที ่๓.๑ แสดงจ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามโรงเรียนมัธยมศึกษาใน

เขตอ าเภอร่อนพบูิลย์ จังหวดันครศรีธรรมราช จ านวน ๕ โรงเรียน 
 

๑๐๓ 
ตารางที ่๔.๑ แสดงค่าความถี่และค่าร้อยละข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 
 

๑๑๔ 
ตารางที ่๔.๒ แสดงค่าความถี่และค่าร้อยละข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเกรดเฉลีย่  ๑๑๕ 
ตารางที ่๔.๓ แสดงค่าความถี่และค่าร้อยละข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน  ๑๑๕ 
ตารางที ่๔.๔ ค่าความถี่และค่าร้อยละข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ

แบบสอบถาม จ าแนกตามการศึกษาของผู้ปกครอง ๑๑๖ 
ตารางที ่๔.๕ แสดงการสรุปค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการประยุกต์หลัก

พุทธธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตที่ดีงามของนักเรียน ระดับช่วงช้ันที่ ๔ 
อ าเภอร่อนพบูิลย์ จังหวดันครศรีธรรมราช โดยรวม  ๑๑๗ 

ตารางที ่๔.๖ แสดงการสรุปค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบี่ยงเบน และระดับการประยุกต์หลกัพุทธธรรมไป
ใช้ในการด าเนินชีวติทีด่ีงามของนักเรียน ระดับช่วงช้ันที ่๔ อ าเภอร่อนพิบูลย์ 
จังหวดันครศรีธรรมราช ด้านศรัทธา ๑๑๘ 



 ฏ 

ตารางที ่๔.๗ แสดงการสรุปค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนและระดับการประยุกต์หลักพุทธธรรม
ไปใช้ในการด าเนินชีวติที่ดีงามของนักเรียน ระดับช่วงช้ันที่ ๔ อ าเภอร่อนพิบูลย์ 
จังหวดันครศรีธรรมราช ด้านศีล ๑๑๙ 

ตารางที ่๔.๘ แสดงการสรุปค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบี่ยงเบน และระดับการประยุกต์หลกัพุทธธรรมไป
ใช้ในการด าเนินชีวติทีด่ีงามของนักเรียน ระดับช่วงช้ันที ่๔ อ าเภอร่อนพิบูลย์ 
จังหวดันครศรีธรรมราช ด้านสุตะ  ๑๒๐ 

ตารางที ่๔.๙ แสดงการสรุปค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน และระดับการประยุกต์หลักพุทธธรรม
ไปใช้ในการด าเนินชีวติที่ดีงามของนักเรียน ระดับช่วงช้ันที่ ๔ อ าเภอร่อนพิบูลย์ 
จังหวดันครศรีธรรมราช ด้านจาคะ  

 
๑๒๑ 

ตารางที ่๔.๑๐ แสดงการสรุปค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบี่ยงเบน และระดับการประยุกต์หลกัพุทธธรรมไป
ใช้ในการด าเนินชีวติทีด่ีงามของนักเรียน ระดับช่วงช้ันที ่๔ อ าเภอร่อนพิบูลย์ 
จังหวดันครศรีธรรมราช ด้านปัญญา  ๑๒๒ 

ตารางที ่๔.๑๑ แสดงการสรุปค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของกาประยุกต์
หลกัพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตที่ดีงามของนักเรียน ระดับช่วงช้ันที่ ๔ 
อ าเภอร่อนพบูิลย์ จังหวดันครศรีธรรมราชโดยรวม จ าแนกตามเพศ ๑๒๓ 

ตารางที ่๔.๑๒ แสดงการเปรียบเทียบระดับการประยุกต์หลักพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนิน
ชีวิตที่ดีงามของนักเรียน ระดับช่วงช้ันที่  ๔ อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยรวม จ าแนกตามเพศ ๑๒๔ 

ตารางที ่๔.๑๓ แสดงการสรุปค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของการประยุกต์
หลกัพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตที่ดีงามของนักเรียน ระดับช่วงช้ันที่ ๔ 
อ าเภอร่อนพบูิลย์ จังหวดันครศรีธรรมราช ด้านศรัทธา จ าแนกตามเพศ ๑๒๔ 

ตารางที ่๔.๑๔ 
 

แสดงการเปรียบเทียบระดับการประยุกต์หลักพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนิน
ชีวิตที่ดีงามของนักเรียนระดับช่วงช้ันที่  ๔ อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัด
นครศรีธรรมราช ด้านศรัทธา จ าแนกตามเพศ ๑๒๔ 

ตารางที ่๔.๑๕ แสดงการสรุปค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของการประยุกต์
หลกัพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตที่ดีงามของนักเรียน ระดับช่วงช้ันที่ ๔ 
อ าเภอร่อนพบูิลย์ จังหวดันครศรีธรรมราช ด้านศีล จ าแนกตามเพศ  ๑๒๕ 

 
 

 
 

 
 



 ฐ 

ตารางที ่๔.๑๖ แสดงการเปรียบเทียบระดับการประยุกต์หลักพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนิน
ชีวิตที่ดีงามของนักเรียนระดับช่วงช้ันที่  ๔ อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัด
นครศรีธรรมราช ด้านศีล จ าแนกตามเพศ 

 
 
๑๒๕ 

ตารางที ่๔.๑๗ แสดงการสรุปค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของการประยุกต์
หลกัพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตที่ดีงามของนักเรียน ระดับช่วงช้ันที่ ๔ 
อ าเภอร่อนพบูิลย์ จังหวดันครศรีธรรมราช ด้านสุตะ จ าแนกตามเพศ 

 
 
๑๒๖ 

ตารางที ่๔.๑๘ แสดงการเปรียบเทียบระดับการประยุกต์หลักพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนิน
ชีวิตที่ดีงามของนักเรียนระดับช่วงช้ันที่  ๔ อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัด
นครศรีธรรมราช ด้านสุตะ จ าแนกตามเพศ  ๑๒๖ 

ตารางที ่๔.๑๙ แสดงการสรุปค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของการประยุกต์
หลกัพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตที่ดีงามของนักเรียน ระดับช่วงช้ันที่ ๔ 
อ าเภอร่อนพบูิลย์ จังหวดันครศรีธรรมราช ด้านจาคะ จ าแนกตามเพศ 

 
 
๑๒๖ 

ตารางที ่๔.๒๐  แสดงการเปรียบเทียบระดับการประยุกต์หลักพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนิน
ชีวิตที่ดีงามของนักเรียนระดับช่วงช้ันที่  ๔ อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัด
นครศรีธรรมราช ด้านจาคะ จ าแนกตามเพศ ๑๒๗ 

ตารางที ่๔.๒๑ แสดงการสรุปค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของการประยุกต์
หลกัพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตที่ดีงามของนักเรียน ระดับช่วงช้ันที่ ๔ 
อ าเภอร่อนพบูิลย์ จังหวดันครศรีธรรมราช ด้านปัญญาจ าแนกตามเพศ ๑๒๗ 

ตารางท่ี ๔.๒๒ แสดงการเปรียบเทียบระดับการประยุกต์หลักพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนิน
ชีวิตที่ดีงามของนักเรียนระดับช่วงช้ันที่  ๔ อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัด
นครศรีธรรมราช ด้านปัญญา จ าแนกตามเพศ  ๑๒๘ 

ตารางที ่๔.๒๓ แสดงการสรุปค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของการประยุกต์
หลกัพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตที่ดีงามของนักเรียน ระดับช่วงช้ันที่ ๔ 
อ าเภอร่อนพบูิลย์ จังหวดันครศรีธรรมราช โดยรวม จ าแนกเกรดเฉลีย่ ๑๒๙ 

ตารางที ่๔.๒๔ แสดงการเปรียบเทียบระดับการประยุกต์หลักพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนิน
ชีวิตที่ดีงามของนักเรียนระดับช่วงช้ันที่  ๔ อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยรวมจ าแนกตามเกรดเฉลีย่ ๑๒๙ 

ตารางที ่๔.๒๕ แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างทีม่ีเกรด   
เฉลีย่แตกต่างกนัด้วยวธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffé) โดยรวม ๕ ด้าน 

 
๑๒๙ 



 ฑ 

ตารางที ่๔.๒๖ แสดงการสรุปค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับของ
การประยุกต์หลักพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตที่ดีงามของนักเรียน 
ระดับช่วงช้ันที่ ๔ อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราชด้านศรัทธา 
จ าแนกตามเกรดเฉลีย่ 

 
 
 
๑๓๐ 

ตารางที ่๔.๒๗ แสดงการเปรียบเทียบระดับการประยุกต์หลักพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนิน
ชีวิตที่ดีงามของนักเรียน ระดับช่วงช้ันที่  ๔ อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัด
นครศรีธรรมราชด้านศรัทธา จ าแนกตามเกรดเฉลีย่ ๑๓๐ 

ตารางที ่๔.๒๘ แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่มี        
เกรดเฉลีย่แตกต่างกนัด้วยวธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffé) ๑๓๑ 

ตารางที ่๔.๒๙ แสดงการสรุปค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับของ
การประยุกต์หลักพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตที่ดีงามของนักเรียน 
ระดับช่วงช้ันที ่๔ อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวดันครศรีธรรมราชด้านศีล จ าแนก
ตามเกรดเฉลีย่ ๑๓๑ 

ตารางที ่๔.๓๐ แสดงการเปรียบเทียบ ระดับการประยุกต์หลักพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนิน
ชีวิตที่ดีงามของนักเรียน ระดับช่วงช้ันที่  ๔ อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัด
นครศรีธรรมราช ด้านศีล จ าแนกตามเกรดเฉลีย่ ๑๓๒ 

ตารางที ่๔.๓๑ แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างทีม่ีเกรด
เฉลีย่แตกต่างกนัด้วยวธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffé) ๑๓๒ 

ตารางที ่๔.๓๒ แสดงการสรุปค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับของ
การประยุกต์หลักพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตที่ดีงามของนักเรียน
ระดับช่วงช้ันที่ ๔ อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราชด้านสุตะ 
จ าแนกตามเกรดเฉลีย่ ๑๓๓ 

ตารางที ่๔.๓๓ แสดงการเปรียบเทียบระดับการประยุกต์หลักพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนิน
ชีวิตที่ดีงามของนักเรียน ระดับช่วงช้ันที่  ๔ อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัด
นครศรีธรรมราชด้านสุตะ จ าแนกตามเกรดเฉลีย่ ๑๓๓ 

ตารางที ่๔.๓๔ แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างทีม่ีเกรด
เฉลีย่แตกต่างกนัด้วยวธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffé) ๑๓๔ 

 
 

 
 

 
 



 ฒ 

ตารางที ่๔.๓๕ แสดงการสรุปค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับของ
การประยุกต์หลักพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตที่ดีงามของนักเรียน 
ระดับช่วงช้ันที่ ๔ อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราชด้านจาคะ 
จ าแนกตามเกรดเฉลีย่ 

 
 
 
๑๓๔ 

ตารางที ่๔.๓๖ แสดงการเปรียบเทียบระดับการประยุกต์หลักพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนิน
ชีวิตที่ดีงามของนักเรียน ระดับช่วงช้ันที่  ๔ อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัด
นครศรีธรรมราชด้านจาคะ จ าแนกตามเกรดเฉลีย่ ๑๓๕ 

ตารางที ่๔.๓๗ แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างทีม่ีเกรด
เฉลีย่แตกต่างกนัด้วยวธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffé) ๑๓๕ 

ตารางที ่๔.๓๘ แสดงการสรุปค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับของ
การประยุกต์หลักพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตที่ดีงามของนักเรียน 
ระดับช่วงช้ันที่ ๔ อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราชด้านปัญญา 
จ าแนกตามเกรดเฉลีย่ ๑๓๖ 

ตารางที ่๔.๓๙ แสดงการเปรียบเทยีบ  ระดับการประยุกต์หลักพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนิน
ชีวิตที่ดีงามของนักเรียน ระดับช่วงช้ันที่  ๔ อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัด
นครศรีธรรมราชด้านปัญญา จ าแนกตามเกรดเฉลีย่ 

๑๓๖ 
ตารางที ่๔.๔๐ แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างทีม่ีเกรด

เฉลีย่แตกต่างกนัด้วยวธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffé) ๑๓๗ 
ตารางที ่๔.๔๑ แสดงการสรุปค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับของ

การประยุกต์หลักพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตที่ดีงามของนักเรียน 
ระดับช่วงช้ันที ่๔ อ าเภอร่อนพบูิลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยรวมทั้ง ๕ ด้าน 
จ าแนกตามขนาดโรงเรียน ๑๓๘ 

ตารางที ่๔.๔๒ แสดงการเปรียบเทียบ ระดับการประยุกต์หลักพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนิน
ชีวิตที่ดีงามของนักเรียน ระดับช่วงช้ันที่  ๔ อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัด
นครศรีธรรมราชโดยรวมทั้ง ๕ ด้าน จ าแนกตามขนาดโรงเรียน ๑๓๘ 

ตารางที ่๔.๔๓ แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่มี
ขนาดโรงเรียนแตกต่างกนัด้วยวธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffé) ๑๓๙ 

 
 

 
 

 
 



 ณ 

ตารางที ่๔.๔๔ แสดงการสรุปค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับของ
การประยุกต์หลักพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตที่ดีงามของนักเรียน 
ระดับช่วงช้ันที่ ๔ อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราชด้านศรัทธา 
จ าแนกตามขนาดโรงเรียน 

 
 
 
๑๓๙ 

ตารางที ่๔.๔๕ แสดงการเปรียบเทียบระดับการประยุกต์หลักพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนิน
ชีวิตที่ดีงามของนักเรียน ระดับช่วงช้ันที่  ๔ อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัด
นครศรีธรรมราช ด้านศรัทธา จ าแนกตามขนาดโรงเรียน ๑๔๐ 

ตารางที ่๔.๔๖ แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่มี
ขนาดโรงเรียนแตกต่างกนัด้วยวธีิการของ เชฟเฟ่ (Scheffé) ๑๔๐ 

ตารางที ่๔.๔๗ แสดงการสรุปค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับของ
การประยุกต์หลักพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตที่ดีงามของนักเรียน 
ระดับช่วงช้ันที ่๔ ด้านศีล จ าแนกตาม ขนาดโรงเรียน ๑๔๑ 

ตารางที ่๔.๔๘ แสดงการเปรียบเทียบ ระดับการประยุกต์หลักพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนิน
ชีวิตที่ดีงามของนักเรียน ระดับช่วงช้ันที่  ๔ อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัด
นครศรีธรรมราช ด้าน ศีล จ าแนกตามขนาดโรงเรียน ๑๔๑ 

ตารางที ่๔.๔๙ แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่มี
ขนาดโรงเรียนแตกต่างกนัด้วยวธีิการของ เชฟเฟ่ (Scheffé) ๑๔๒ 

ตารางที ่๔.๕๐ แสดงการสรุปค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับของ
การประยุกต์หลักพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตที่ดีงามของนักเรียน 
ระดับช่วงช้ันที่ ๔ อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราชด้านสุตะ 
จ าแนกตามขนาดโรงเรียน ๑๔๒ 

ตารางที ่๔.๕๑ แสดงการเปรียบเทียบ ระดับการประยุกต์หลักพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนิน
ชีวิตที่ดีงามของนักเรียน ระดับช่วงช้ันที่  ๔ อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัด
นครศรีธรรมราช ด้านสุตะ จ าแนกตามขนาดโรงเรียน ๑๔๓ 

ตารางที ่๔.๕๒ แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่มี
ขนาดโรงเรียนแตกต่างกนัด้วยวธีิการของเชฟเฟ (Scheffe) ๑๔๓ 

ตารางที ่๔.๕๓ แสดงการสรุปค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับของการประยุกต์
หลักพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตที่ดีงามของนักเรียน ระดับช่วงช้ันที่  ๔                  
อ าเภอร่อนพบูิลย์ จังหวดันครศรีธรรมราชด้านจาคะ จ าแนกตามขนาดโรงเรียน ๑๔๔ 



 ด 

ตารางที ่๔.๕๔ แสดงการเปรียบเทียบระดับการประยุกต์หลักพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนิน
ชีวิตที่ดีงามของนักเรียน ระดับช่วงช้ันที่  ๔ อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัด
นครศรีธรรมราช ด้านจาคะ จ าแนกตามขนาดโรงเรียน 

 
๑๔๕ 

ตารางที ่๔.๕๕ แสดงการสรุปค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับของ
การประยุกต์หลักพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตที่ดีงามของนักเรียน 
ระดับช่วงช้ันที่ ๔ อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราชด้านปัญญา 
จ าแนกตามขนาดโรงเรียน ๑๔๕ 

ตารางที ่๔.๕๖ แสดงการเปรียบเทียบ ระดับการประยุกต์หลักพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนิน
ชีวิตที่ดีงามของนักเรียน ระดับช่วงช้ันที่  ๔ อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัด
นครศรีธรรมราชด้านปัญญา จ าแนกตามขนาดโรงเรียน ๑๔๖ 

ตารางที ่๔.๕๗ แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่มี
ขนาดโรงเรียนแตกต่างกนัด้วยวธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffé) ๑๔๖ 

ตารางที ่๔.๕๘ แสดงการสรุปค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับของ
การประยุกต์หลักพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตที่ดีงามของนักเรียน 
ระดับช่วงช้ันที่ ๔ อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรวมทั้ง ๕ ด้าน 
จ าแนกตามการศึกษาของผู้ปกครอง ๑๔๗ 

ตารางที ่๔.๕๙ แสดงการเปรียบเทียบระดับการประยุกต์หลักพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนิน
ชีวิตที่ดีงามของนักเรียนระดับช่วงช้ันที่  ๔ อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัด
นครศรีธรรมราชโดยรวมทั้ง ๕ ด้าน จ าแนกตามการศึกษาของผู้ปกครอง ๑๔๗ 

ตารางที ่๔.๖๐ แสดงการสรุปค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับของ
การประยุกต์หลักพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตที่ดีงามของนักเรียน 
ระดับช่วงช้ันที่ ๔ อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้านศรัทธา 
จ าแนกตามการศึกษาของผู้ปกครอง ๑๔๗ 

ตารางที ่๔.๖๑ แสดงการเปรียบเทียบ ระดับการประยุกต์หลักพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนิน
ชีวิตที่ดีงามของนักเรียน ระดับช่วงช้ันที่  ๔ อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัด
นครศรีธรรมราช ด้านศรัทธาจ าแนกตามการศึกษาของผู้ปกครอง ๑๔๘ 

ตารางที ่๔.๖๒ แสดงการสรุปค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับของการ
ประยุกต์หลักพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตที่ดีงามของนักเรียน ระดับช่วงช้ันที ่๔ 
อ าเภอร่อนพบูิลย์ จังหวดันครศรีธรรมราช ด้านศีล จ าแนกตามการศึกษาของผู้ปกครอง ๑๔๘ 



 ต 

ตารางที ่๔.๖๓ แสดงการเปรียบเทียบระดับการประยุกต์หลักพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนิน
ชีวิตที่ดีงามของนักเรียน ระดับช่วงช้ันที่  ๔ อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัด
นครศรีธรรมราช ด้านศีลจ าแนกตามการศึกษาของผู้ปกครอง ๑๔๙ 

ตารางที ่๔.๖๔ แสดงการสรุปค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับของ
การประยุกต์หลักพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตที่ดีงามของนักเรียน 
ระดับช่วงช้ันที่ ๔ อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้านสุตะ
จ าแนกตามการศึกษาของผู้ปกครอง 

 
 
๑๔๙  

ตารางที ่๔.๖๕ แสดงการเปรียบเทียบระดับการประยุกต์หลักพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนิน
ชีวิตที่ดีงามของนักเรียน ระดับช่วงช้ันที่  ๔ อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัด
นครศรีธรรมราช ด้านสุตะ จ าแนกตามการศึกษาของผู้ปกครอง ๑๕๐ 

ตารางที ่๔.๖๖ แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่มี
การศึกษาของผู้ปกครองแตกต่างกนัด้วยวธีิการของ เชฟเฟ่ (Scheffé) ๑๕๐ 

ตารางที ่๔.๖๗ แสดงการสรุปค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับของ
การประยุกต์หลักพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตที่ดีงามของนักเรียน 
ระดับช่วงช้ันที่ ๔ อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้านจาคะ 
จ าแนกตามการศึกษาของผู้ปกครอง ๑๕๑ 

ตารางที ่๔.๖๘ แสดงการเปรียบเทียบระดับการประยุกต์หลักพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนิน
ชีวิตที่ดีงามของนักเรียนระดับช่วงช้ันที่  ๔ อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัด
นครศรีธรรมราช ด้านจาคะ จ าแนกตามการศึกษาของผู้ปกครอง ๑๕๑ 

ตารางที ่๔.๖๙ แสดงการสรุปค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับของ
การประยุกต์หลักพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตที่ดีงามของนักเรียน 
ระดับช่วงช้ันที่ ๔ อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้านปัญญา 
จ าแนกตามการศึกษาของผู้ปกครอง ๑๕๒ 

ตารางที ่๔.๗๐ แสดงการเปรียบเทียบระดับการประยุกต์หลักพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนิน
ชีวิตที่ดีงามของนักเรียนระดับช่วงช้ันที่ ๔ ด้านปัญญา จ าแนกตามการศึกษา
ของผู้ปกครอง ๑๕๒ 

ตารางที ่๔.๗๑ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประยุกต์หลักพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิต                 
ที่ดีงาม ด้านศรัทธา คือ ความเช่ือถือ เส่ือมใสอันเกี่ยวกับชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทย ๑๕๓ 



 ถ 

ตารางที ่๔.๗๒ ข้อเสนอแนะเกีย่วกับการประยุกต์หลักพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตที่ดีงาม 
ด้านศีล คือ การรักษากาย วาจาให้เรียบร้อย ละเว้นจากความช่ัวอันเกี่ยวกับ
ความซ่ือสัตย์ สุจริต ความมีวนัิยและการมุ่งในการท างาน ๑๕๔ 

ตารางที ่๔.๗๓ ข้อเสนอแนะเกีย่วกับการประยุกต์หลักพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตที่ดีงาม 
ด้านสุตะ คือ การศึกษาเล่าเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจพอแก่การปฏิบัติและ
แนะน าผู้อ่ืนอนัเกีย่วกบัการใฝ่เรียนรู้ ๑๕๕ 

ตารางที ่๔.๗๔ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประยุกต์หลักพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิต           
ที่ดีงาม ด้านจาคะ คือ เสียสละ เผ่ือแผ พร อมที่จะช วยเหลือผู้ซ่ึงพึง
ช่วยเหลือ          อนัเกีย่วกบัการมีจิตสาธารณะ ๑๕๖ 

ตารางที ่๔.๗๕ ข้อเสนอแนะเกีย่วกับการประยุกต์หลักพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตที่ดีงาม 
ด้านปัญญา คือ รู้ เท าทันโลกและชีวิต ตามความเป็นจริง ท าจิตใจให
เป นอสิระ อนัเกีย่วกบัการเป็นอยู่อย่างพอเพยีง ๑๕๗ 

ตารางที ่๔.๗๖ สรุปผลการสัมภาษณ์เชิงลกึ ๑๖๖ 
ตารางที ่๔.๗๗ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกบัแนวทางส่งเสริมให้นักเรียนประยุกต์หลักพุทธธรรมไป

ใช้ในการด าเนินชีวติทีด่ีงาม ๑๘๓ 
ตารางที ่๔.๗๘ สรุปผลการสนทนากลุ่ม ๑๘๔ 
ตารางที ่๔.๗๙ ข้อเสนอแนะเกีย่วกับแนวทางส่งเสริมให้นักเรียนประยุกต์หลกัพุทธธรรมไป

ใช้ในการด าเนินชีวติทีด่ีงาม ๑๘๘ 
ตารางที ่๔.๘๐ การเปรียบเทยีบผลการวจัิยเชิงปริมาณและการวจัิยเชิงคุณภาพ ๑๘๙ 
ตารางที ่๔.๘๑ การเปรียบเทยีบสมมุติฐานผลการวจัิยเชิงปริมาณและการวจัิยเชิงคุณภาพ ๑๙๐ 
ตารางที ่๔.๘๒ การเปรียบเทยีบสมมุติฐานผลการวจัิยเชิงปริมาณและการวจัิยเชิงคุณภาพ ๑๙๐ 
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สารบัญแผนภูมิ 
  หน้า 
แผนภูมิที ่๒.๑ แสดงสรุปกรอบแนวคิดทีใ่ช้ในการวจัิย ๑๐๐ 
แผนภูมิที ่๔.๑ แสดงสรุปผลกำรวจัิยโดยรวม ๑๙๑ 
แผนภูมิที ่๕.๑ แสดงกำรเปรียบเทยีบผลกำรวจัิยเพ่ือกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ ๒๒๑ 
แผนภูมิที ่๕.๒ แสดง “TPCNA” Model : โมเดลกำรด ำเนินชีวติทีด่ีงำม ๒๒๒ 
แผนภูมิที ่๕.๓ แสดงอธิบำย “TPCNA” Model : โมเดลกำรด ำเนินชีวติทีด่ีงำม ๒๒๓ 

 



 
บทที ่๑ 
บทน ำ 

 

๑.๑ ควำมเป็นมำและควำมของปัญหำ 
 การพฒันาประเทศให้มีความมัน่คงเจริญกา้วหน้ามีเสถียรภาพย่อมข้ึนอยู่กบัคุณภาพของ
ประชากร ซ่ึงเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่า และส าคญัท่ีสุด จึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการพฒันาไป
พร้อมกนัทั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจ จึงจะบงัเกิดผลดี สังคมไทยในปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงใน
ทุก ๆ ด้านอย่างรวดเร็วไปพร้อม ๆ กบัการเปล่ียนแปลงของสังคมโลกสภาพความเป็นอยู่และ            
การด าเนินชีวิตของบุคคลในสังคมไทยได้มีการวิวฒันาการ เปล่ียนแปลงไปสู่อารยะของสังคม           
รุ่นใหม่จนเกือบจะไม่มีเคา้โครงของสังคมในอดีตหลงเหลืออยู่เลย โดยเฉพาะการด าเนินชีวิตของ
กลุ่มนกัเรียน ทั้งน้ีเน่ืองจากขาดการส่งเสริมใหมี้ ความรู้ความเขา้ใจในหลกัพุทธธรรมเพื่อใชใ้นการ
ด าเนินชีวิต พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดช ไดก้ล่าวไวต้อนหน่ึงวา่ 
“ระยะน้ีบา้นเมืองของเรามีพลเมืองเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว พลเมืองของเราบางส่วนเส่ือมทรามไปใน
ความประพฤติและจิตใจ ความเจริญรุดหนา้แห่งยุคปัจจุบนัอยา่งไรเราก็ทอดทิ้งการศึกษาทางด้าน
จิตใจและศีลธรรมจรรยาไม่ได ้เพื่อประโยชน์ของตนเอง ประโยชน์ของสังคม”๑ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ วา่ดว้ย “คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ 
๘ ประการ ไดแ้ก่รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์ซ่ือสัตยสุ์จริต มีวินยั ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมัน่ใน
การท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ โดยเน้นความส าคญัทั้งความรู้และคุณธรรม              
จดักระบวนการเรียนรู้ ผสมผสานให้ไดส้ัดส่วนสมดุลกนัเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตของนกัเรียนให้ดี
ข้ึน”๒ นอกจากน้ีพระพุทธศาสนาเถรวาทถือว่ามนุษยทุ์กคนเกิดมาพร้อมดว้ยศกัยภาพท่ีจะพฒันา
ตนเองให้บรรลุผลตามท่ีตอ้งการไดถ้า้ไดรั้บการศึกษาและพฒันาท่ีถูกตอ้งดว้ยการฝึกฝนอบรมให้ 
เขา้ใจในส่ิงทั้งหลายตามความเป็นจริงการน าหลกัพุทธธรรมมาบรรจุไวใ้นหลกัสูตรการศึกษาใน
รายวชิาพระพุทธศาสนาเพื่อให้นกัเรียนไดมี้ความรู้ความเขา้ใจโดยเฉพาะหลกัพุทธธรรม เพื่อน ามา

                                                   

 ๑บุญเรือง อินทวรันต์, จริยธรรมกับชีวิต, (นครสวรรค ์: ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์, ๒๕๔๓), หนา้ ๓๖. 
 ๒ส านกันายกรัฐมนตรี, หลกัสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑, (กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, ๒๕๕๔), หนา้ ๑๓. 
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ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต นบัเป็นการสร้างฐานก าลงั ท่ีมัน่คง ให้กบัสังคม ประเทศชาติ และ
เป็นประเด็นการพฒันา ท่ีส าคญัยิง่เพราะนกัเรียนหรือเยาวชนเป็นทรัพยากรท่ีเป็นตวัแปรท่ีจะท าให้
การพฒันาดา้นอ่ืน ๆ ประสบความส าเร็จหรือลม้เหลว เน่ืองจากนกัเรียนมีศกัยภาพท่ีจะพฒันาตนให้
มีความรู้ความสามารถ เม่ือไดรั้บการพฒันาฝึกฝนอบรมให้มีความรู้ความสามารถจนปฏิบติัหรือ
กระท าไดอ้ย่างคล่องแคล่วแต่การไดรั้บการพฒันาฝึกฝนเฉพาะความสามารถทางดา้นทกัษะเพียง
อยา่งเดียวถือวา่เป็นการพฒันาท่ีสมบรูณ์ไม่ได ้“นกัเรียนท่ีดีนั้นตอ้งมีทั้งความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง
และคุณธรรมจะปรากฏผ่านการมีความซ่ือสัตย ์สุจริต ไม่เห็นแก่ตวัตั้งอยู่ในกรอบของศีลธรรมดัง
พุทธศาสนสุภาษิตท่ีว่า วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน โส เสฏฺโ  เทวามานุเส แปลว่า ผูส้มบรูณ์ดว้ยความรู้
และความประพฤติเป็นผูป้ระเสริฐในหมู่เทพและมนุษย”์๓ 
 ปัจจุบนัโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษาในจงัหวดันครศรีธรรมราช หลายโรงเรียนท่ีตั้งอยูใ่นเขต
พื้นท่ีอ าเภอร่อนพิบูลยซ่ึ์งเป็นแหล่งอบายมุขท่ีข้ึนช่ือของเมืองนคร เช่น บ่อนโคชน บ่อนไก่ชน 
บ่อนปลากดัและบ่อนการพนนัอ่ืน ๆ ร้านเกม สถานเริงรมย ์การให้บริการส่ือท่ีไม่เหมาะสมจากส่ิง
รอบขา้ง จึงท าให้นักเรียน ไปมัว่สุมอบายมุขตามแหล่งต่าง ๆท่ีหลากหลาย จากแบบรายงานผล
พฤติกรรมด้านผูเ้รียนของฝ่ายกิจการนักเรียนแต่ละโรงเรียน จะเห็นได้ว่าตอ้งประสบกบัสภาพ
ปัญหาหลาย ๆ ดา้นเช่นเดียวกนั อาทิ ปัญหาดา้นการเรียน (สัมฤทธ์ิผลดา้นการเรียนต ่า การขาดเรียน 
ไม่ตั้งใจเรียน หนีเรียน ออกเรียนกลางคนั) ปัญหาครอบครัวแตกแยก ปัญหาการทะเลาะววิาท ศึกษา
ต่อในระดบัสูงนอ้ย ปัญหาการมีเพศสัมพนัธ์ในวยัเรียน การแต่งกายเลียนแบบตะวนัตก มัว่สุมการพนนั 
การใชส้ารเสพติด ด่ืมสุรา สูบบุหร่ี ขาดการเคารพต่อผูมี้พระคุณ ท าลายทรัพยส์มบติัของสาธารณะ
และไม่ประสบผลส าเร็จในการศึกษา การรับเอาความประเพณีวฒันธรรมของตะวนัตกเขา้มาอย่าง
ขาดการกลัน่กรองและไม่มีขีดจ ากดั ท าให้สภาวะทางจิตใจเส่ือมถอยและตกต ่าลงอยา่งมาก ปัญหา
ต่าง ๆ เหล่าน้ีซ่ึงเป็นอุปสรรคอยา่งยิง่ท่ีจะพฒันานกัเรียนใหเ้ป็นคนดี มีการด าเนินชีวติท่ีดีงามสนอง
ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติท่ีวา่ดว้ยคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์๘ ประการ และสอดคลอ้งกบั
แนวคิดของ ผูช่้วยศาสตราจารยป์กรณ์ คุณารักษ์ ได้กล่าวว่า ปัญหาเยาวชนนั้นมาจาก ๒ องค์ประกอบ
ดว้ยกนั ไดแ้ก่ ๑) เกิดจากตวัเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะเยาวชนท่ีอยู่ในวยัรุ่น ตอ้งการแสดงออก
และมกัแสวงหาประสบการณ์แปลกใหม่ ทั้งชอบสนุกสนาน ดงัจะเห็นไดจ้ากข่าววา่เยาวชนอายตุ  ่า
กวา่ ๑๘ ปี ไปใชบ้ริการสถานเริงรมย ์ซ่ึงเป็นการผดิกฎหมาย ๒) เกิดจากบิดามารดาหรือครอบครัว 
ไม่ไดใ้ห้ความอบอุ่นหรือความสุขแก่เด็กและเยาวชนอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะบิดา มารดาหยา่ร้าง 

                                                   

 ๓พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม. “หลักการของบณัฑิตท่ีดี”, ปำรมิตำ, ปีท่ี ๑ ฉบบัท่ี ๑ 
(มิถุนายน ๒๕๕๔) : ๒๐. 
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ครอบครัวแตกแยก สร้างความตึงเครียดและความกดดนัให้แก่เด็กและเยาวชน เป็นเหตุให้เด็กและ
เยาวชน ประสบกบัความทุกข ์ตอ้งการแสวงหาความสุข นอกบา้น จึงเท่ียวสถานเริงรมย ์เพื่อคลาย
ความเครียดและความกดดนั ขณะเดียวกนัก็น าไปสู่การมัว่สุม การประพฤติตนไม่เหมาะสม ปัญหา
ทางเพศ ปัญหายาเสพติด และปัญหาเด็กและเยาวชนกระท าผิด ในท่ีสุด”๔ และทศันีย ์ทองสว่าง             
ก็ได้กล่าวไวใ้นหนังสือ “สังคมไทย” ว่า ปัญหาเยาวชนของการกระท าผิดในปัจจุบันนั้นมี ๒ 
ประการ คือ ๑) เกิดจากตวัเยาวชนเอง เช่น ความผิดปกติในดา้นร่างกาย ความพิการ ความบกพร่อง 
ความมีปมดอ้ย จึงก่อเหตุเพื่อปิดบงัปมดอ้ยนั้น ๒) เกิดจากส่ิงแวดลอ้มภายนอก เช่น เพื่อนท่ีคบหา
สมาคมดว้ย ความยากจนท าให้เยาวชนตอ้งขายบริการทางเพศ หรือ ท างานผิดกฎหมาย เพราะไม่มี
ความรู้จะประกอบอาชีพใดได้ และปัญหาความแตกร้าวในครอบครัว บิดามารดาไม่มีเวลาให้แก่
บุตรธิดาเพียงพอ หรือบางรายก็แยกกันอยู่ เป็นตน้๕ ซ่ึงปัญหาต่าง ๆ ขา้งตน้นับวนัจะทวีความ
รุนแรงมากข้ึนหากไม่ไดรั้บการแกไ้ขใหถู้กตอ้ง  
 ผูว้ิจยัเช่ือว่าการน าหลกัพุทธธรรมขององค์สัมมาสัมพุทธเจา้ไปอบรมสั่งสอนแก่นกัเรียน
บ่อยๆ ก็จะท าให้นกัเรียนสามารถน าไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตไดดี้และท าให้ปัญหาต่างๆของ
นกัเรียนลดนอ้ยลงโดยเฉพาะ “หลกัธรรมอริยวฒิั ๕ (ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะและปัญญา) ซ่ึงนกัเรียน
ไดผ้า่นการเรียนรู้ในรายวิชาพระพุทธศาสนาและเป็นหลกัธรรมท่ีใชใ้นการวดัผลประเมินผล ดา้น
พฤติกรรม หรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู ้เ รียนซ่ึงสอดคล้องกับหลัก สูตรวิชา
พระพุทธศาสนาฉบบัปรับปรุงใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ กล่าวถึงการวดัผลของผูเ้รียนไดป้รับปรุง
ใหม่โดยยดึหลกัอริยวฒิั ๕ เป็นส าคญั๖ และท่ีส าคญัยิง่หลกัอริยวฒิั ๕ พระพุทธองคไ์ดต้รัสไวใ้นวฑัฒิ
สูตรวา่ อริยสาวกผูเ้จริญดว้ยธรรมเป็นเหตุเจริญ ๕ ประการ คือ ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ และปัญญา
ช่ือว่าย่อมเจริญดว้ยธรรมเป็นเหตุเจริญอย่างประเสริฐ๗  ดงันั้นผูว้ิจยัจึงเลือกใช้หลกัพุทธธรรมคือ
หลกัอริยวฒิั ๕ เพราะเก่ียวขอ้งกบัความเจริญงอกงามของการด าเนินชีวิตนอกจากน้ีหลกัอริยวฒิั ๕ 
ยงัมีบทบาท อิทธิพลต่อการด าเนินชีวิตของคนไทย ทุกดา้น ทั้งทางการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ 

                                                   

 ๔ผศ.ปกรณ์ คุณารักษ,์ ปัญหำสังคม, (ขอนแก่น: คลงันานาวทิยา, ๒๕๔๖), หนา้ ๑๓๔. 
 ๕ทศันีย ์ทองสวา่ง, สังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร : โอ.เอส.พร้ินต้ิง เฮา้ส์, ๒๕๓๗), หนา้ ๒๓๖. 
 ๖กระทรวงศึกษาธิการ, “หลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนาฉบบัปรับปรุงใหม่ ปีการศึกษา 
๒๕๕๓”, ๒๗ กนัยายน ๒๕๕๔,  
<http://www.Krupra.net/v2/main.php?url> (27 September 2011) 
 ๗องฺ.ปญฺจก. ๒๒/๖๓-๖๔/๙๑-๙๒. 

http://www.krupra.net/v2/main.php?url
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สังคม ขนบธรรมเนียมประเพณี และวฒันธรรม ตลอดจนการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม”๘ 
ซ่ึงหลกัความเจริญของอริยชน ท่ีเรียกวา่ อริยวฑัฒิ ๕ น้ีไดแ้ก่ ๑) ศรัทธา ความเช่ือ ความมัน่ในใน
พระรัตนตรัย ในหลกัแห่งความเจริญความดีความงามอนัมีเหตุผล ๒) ศีล ความประพฤติดีมีวินัย 
เล้ียงชีพสุจริต ๓) สุตะ การเล่าเรียน สดบัฟัง ศึกษาหาความรู ๔) จาคะ การเผือ่แผเ่สียสละ เอ้ือเฟ้ือ มี
น ้าใจช่วยเหลือ ใจกวา้ง พร้อมท่ีจะรับฟังและร่วมมือ ไมค่บัแคบ ๕) ปัญญา ความรอบรู้รู้คิด รู้พิจารณา 
เข้าใจเหตุผล รู้จักโลกและชีวิตตามความเป็น จริง”๙ ถือเป็นคุณสมบัติท่ีส าคัญท่ีใช้ว ัดถึงความ
เจริญกา้วหนา้ของบุคคล  
 ปัจจุบนัความประพฤติของนักเรียนไม่ว่าจะเป็นช่วงวยัใดก็เกิดปัญหามากมายในสังคม
ตามท่ีเห็นไดจ้ากส่ือต่าง ๆ ท่ีน าเสนอ ซ่ึงพฤติกรรมของเยาวชนส่วนใหญ่ก็เป็นผลมาจากการศึกษา
อบรมดา้นศีลธรรม วฒันธรรม และจิตใจ ท่ีไม่สมบูรณ์ จากความลม้เหลวของระบบเศรษฐกิจและ
สังคม และอีกประการหน่ึงมาจากความล้มเหลวของระบบการศึกษานั่นเอง จึงส่งผลต่อความ
ประพฤติไม่เหมาะสมของเยาวชน ปัญหาน้ีเป็นปัญหาน่าเป็นห่วงท่ีสุดอีกปัญหาหน่ึง จึงจ าเป็นตอ้ง
ช่วยกนัดูแลอบรมเอาใจใส่ อบรมสั่งสอนให้ความรู้ทางวิชาการแลว้ก็ตอ้งอบรมจริยธรรมนบัไดว้า่
การให้ความรู้นั้นตอ้งควบคู่กบัคุณธรรม ตามท่ีไดบ้ญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๔๕ หมวดท่ี ๑ มาตรา ๖ กล่าวว่า “การจดัการศึกษาตอ้งเป็นเพื่อพฒันาคนไทยให้เป็น
มนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม จริยธรรม และวฒันธรรมใน
การด ารง ชีวิต  สามารถอยู่ ร่ วมกับผู ้อ่ืนได้อย่าง มีความสุข” ๑๐ สั งคมไทยเป็นสังคมท่ีมี
พระพุทธศาสนามาช่วยกล่อมเกลาจิตใจ สร้างจิตส านึก ทางศีลธรรมใหเ้ป็นพลเมืองท่ีดีของประเทศ
มีหลักศีลธรรมหรือหลักความประพฤติเพื่อละความชั่ว เลือกกระท าแต่ส่ิงท่ีดีงาม ถูกต้องตาม
หลกัธรรมในพระพุทธศาสนา  
 ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงตดัสินใจท าการวิจยัเร่ือง การประยุกต์หลกัพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนิน
ชีวิตท่ีดีงามของนกัเรียนระดบัช่วงชั้นท่ี ๔ อ าเภอร่อนพิบูลย ์จงัหวดันครศรีธรรมราช ซ่ึงหวงัเป็น
อยา่งยิ่งวา่ผลงานวิจยัฉบบัน้ีสามารถเป็นแนวทางพฒันาการด าเนินชีวิตของนกัเรียนให้เป็นคนดีมี

                                                   

 ๘พระเทพเวที, ควำมส ำคัญของพระพุทธศำสนำในฐำนะศำสนำประจ ำชำติ, (กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพก์ารศาสนา, ๒๕๓๔), หนา้ ๒. 
 ๙พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยตฺุโต), พจนำนุกรมพุทธศำสตร์ ฉบับประมวลธรรม, (กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพม์หาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๔๓), หนา้ ๑๖๔. 
 ๑๐กระทรวงศึกษาธิการ, พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ, พิมพค์ร้ังท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร :  
โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, ๒๕๔๒), หนา้ ๒. 
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ประสิทธิภาพประสิทธิผล และเป็นประโยชน์ต่อตนเอง ต่อสังคม บรรลุตามเป้าหมายของหลกัสูตร
สถานศึกษาในดา้นการส่งเสริมพฤติกรรมตามคุณลกัษณะอนัพึงประสงคเ์พื่อการด าเนินชีวิตท่ีดีงาม
สอดรับกับหลักพุทธธรรม แก่นักเรียนอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม อันเป็นการช่วยเหลือสังคม
ประเทศชาติให้มีเยาวชนท่ีถึงพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรม ดี เก่ง และมีความสุข เป็นมนุษย์ท่ี
สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา สร้างสันติภาพและสันติสุขใหเ้กิดข้ึนอยา่งย ัง่ยนื นอกจากน้ีเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อผูบ้ริหารจดัการสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนเด็ก นักเรียน 
เยาวชน นิสิต นกัศึกษา และประชาชนผูส้นใจทัว่ไป 
 

๑.๒ โจทย์ของกำรวจิัย 
 ๑.๒.๑ นกัเรียนระดบัช่วงชั้นท่ี ๔ อ าเภอร่อนพิบูลย ์จงัหวดันครศรีธรรมราชมีการประยุกต์
หลกัพุทธธรรมไปใชใ้นการด าเนินชีวติท่ีดีงามระดบัใด 
 ๑.๒.๒ รูปแบบองค์ความรู้ใหม่เก่ียวกบัการประยุกต์หลกัพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนิน
ชีวติท่ีดีงามของนกัเรียนระดบัช่วงชั้นท่ี ๔ อ าเภอร่อนพิบูลย ์จงัหวดันครศรีธรรมราชเป็นอยา่งไร 
 

๑.๓ วตัถุประสงค์ของกำรวจิัย 
 ๑.๓.๑ เพื่อศึกษาการประยุกต์หลกัพุทธธรรมไปใชใ้นการด าเนินชีวิตท่ีดีงามของนกัเรียน
ระดบัช่วงชั้นท่ี ๔ อ าเภอร่อนพิบูลย ์จงัหวดันครศรีธรรมราช  
 ๑.๓.๒ เพื่อเปรียบเทียบการประยุกต์หลกัพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตท่ีดีงามของ
นักเรียนระดบัช่วงชั้นท่ี ๔ อ าเภอร่อนพิบูลย ์จงัหวดันครศรีธรรมราชท่ีมี เพศ เกรดเฉล่ีย ขนาด
โรงเรียน และการศึกษาของผูป้กครองต่างกนั  
 ๑.๓.๓ เพื่อศึกษาขอ้เสนอแนะ เก่ียวกบัการประยุกต์หลกัพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนิน
ชีวติท่ีดีงามของนกัเรียนระดบัช่วงชั้นท่ี ๔ อ าเภอร่อนพิบูลย ์จงัหวดันครศรีธรรมราช  
 ๑.๓.๔ เพื่อน าเสนอแนวทาง และการสร้างองคค์วามรู้ใหม่เก่ียวกบั “รูปแบบการประยุกต์
หลกัพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตท่ีดีงามของนกัเรียนระดบัช่วงชั้นท่ี ๔ อ าเภอร่อนพิบูลย ์
จงัหวดันครศรีธรรมราช 
 

๑.๔ สมมติฐำนของกำรวจิัย 
 ๑.๔.๑ นกัเรียนท่ีมีเพศต่างกนัมีการประยกุตห์ลกัพุทธธรรมไปใชใ้นการด าเนินชีวิตท่ีดีงาม
แตกต่างกนั 
 ๑.๔.๒ นกัเรียนท่ีมี เกรดเฉล่ียต่างกนัมีการประยกุตห์ลกัพุทธธรรมไปใชใ้นการด าเนินชีวิต
ท่ีดีงามแตกต่างกนั 
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 ๑.๔.๓ นักเรียนท่ีอยู่ขนาดโรงเรียนต่างกันมีการประยุกต์หลักพุทธธรรมไปใช้ในการ
ด าเนินชีวติท่ีดีงามแตกต่างกนั 
 ๑.๔.๔ นกัเรียนท่ีการศึกษาของผูป้กครองต่างกนัมีการประยุกต์หลกัพุทธธรรมไปใช้ใน
การด าเนินชีวติท่ีดีงามแตกต่างกนั 
 

๑.๕ ขอบเขตของกำรวจิัย 
 ในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดก้  าหนดขอบเขตของการวจิยั ไวด้งัน้ี 
 ๑.๕.๑ ขอบเขตด้ำนประชำกร 
 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ นักเรียนระดับช่วงชั้นท่ี ๔ อ าเภอร่อนพิบูลย์ 
จงัหวดันครศรีธรรมราช จ านวน ๗๘๕ คน  ผูใ้ห้สัมภาษณ์ จ านวน ๖ รูป/คน และสนทนากลุ่มยอ่ย
จ านวน ๑๐ คน 
 ๑.๕.๒ ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ 
 ไดแ้ก่ การประยุกต์หลกัพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตท่ีดีงามของนกัเรียนระดบัช่วง
ชั้นท่ี ๔ อ าเภอร่อนพิบูลย ์จงัหวดันครศรีธรรมราช 
 หลกัอริยวฑัฒิ ๕ ประการ คือ หลกัแห่งความเจริญงอกงามของอริยชน โดยประยุกตใ์ชใ้ห้
สอดคลอ้งกบัการด าเนินชีวิตท่ีดีงามของนักเรียนตามคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ ๘ ประการ คือ 
ได้แก่ ๑) รักชาติ ศาสน์ กษตัริย์ ๒) ซ่ือสัตย์สุจริต ๓) มีวินัย ๔)ใฝ่เรียนรู้ ๕) อยู่อย่างพอเพียง                
๖) มุ่งมัน่ในการท างาน ๗)รักความเป็นไทย และ ๘) มีจิตสาธารณะ  
 อริยวฑัฒิ ๕ ประการ ไดแ้ก่ 
 ๑. ศรัทธา หมายถึง ความเช่ือถือ ความเล่ือมใส ถูกตอ้งตามหลกัพระพุทธศาสนา  
 ๒. ศีล หมายถึง การรักษากาย วาจาใหเ้รียบร้อย โดยละเวน้จากความชัว่  
 ๓. สุตะ หมายถึง การศึกษาเล่าเรียนใหค้วามรู้ความเขา้ใจ พอแก่การปฏิบติัแนะน าผูอ่ื้น 
 ๔. จาคะ หมายถึง การเสียสละ เผือ่แผพ่ร้อมท่ีจะช่วยเหลือผูพ้ึงช่วยเหลือ  
 ๕. ปัญญา หมายถึง การรู้เท่าทนัโลกและชีว ิต ตามความเป็นจริง  
 ๑.๕.๓ ขอบเขตด้ำนพืน้ที ่
 สถานท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ โรงเรียนมธัยมศึกษา ในอ าเภอร่อนพิบูลย ์จงัหวดั
นครศรีธรรมราช จ านวน ๕ โรงเรียน คือ โรงเรียนร่อนพิบูลยเ์กียรติสุนทรภิวติัภ ์โรงเรียนคีรีราษฎร์พฒันา 
โรงเรียนตระพงัวทิยา โรงเรียนเสาธงวทิยา และโรงเรียนควนเกยสุทธิวทิยา 
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๑.๖ ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 ๑.๖.๑ ท าใหท้ราบการประยกุตห์ลกัพุทธธรรมไปใชใ้นการด าเนินชีวิตท่ีดีงามของนกัเรียน
ระดบัช่วงชั้นท่ี ๔ อ าเภอร่อนพิบูลย ์จงัหวดันครศรีธรรมราช  
 ๑.๖.๒ ท าใหท้ราบผลการเปรียบเทียบการประยกุตห์ลกัพุทธธรรมไปใชใ้นการด าเนินชีวิต
ท่ีดีงามของนกัเรียนระดบัช่วงชั้นท่ี ๔ อ าเภอร่อนพิบูลย ์จงัหวดันครศรีธรรมราช  
 ๑.๖.๓ ท าให้ทราบขอ้เสนอแนะการประยุกต์หลกัพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตท่ีดี
งามของนกัเรียนระดบัช่วงชั้นท่ี ๔ อ าเภอร่อนพิบูลย ์จงัหวดันครศรีธรรมราช 
 ๑.๖.๔ ท าให้ทราบรูปแบบองค์ความรู้ใหม่เก่ียวกบัการประยุกต์หลกัพุทธธรรมไปใช้ใน
การด าเนินชีวติท่ีดีงามของนกัเรียนระดบัช่วงชั้นท่ี ๔ อ าเภอร่อนพิบูลย ์จงัหวดันครศรีธรรมราช 
 ๑.๖.๕ ท าให้สามารถน าองคค์วามรู้ใหม่ เก่ียวกบัการประยุกตห์ลกัพุทธธรรมไปใชใ้นการ
ด าเนินชีวติท่ีดีงามของนกัเรียนระดบัช่วงชั้นท่ี ๔ อ าเภอร่อนพิบูลย ์จงัหวดันครศรีธรรมราช 
 

๑.๗ ค ำนิยำมศัพท์เฉพำะทีใ่ช้ในกำรวจิัย 
การวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดก้  าหนดความหมายของค าจ ากดัความท่ีบ่งใช้เฉพาะในงานวิจยั 

ดงัต่อไปน้ี คือ  
 กำรประยุกต์ใช้ หมายถึง ระดบัการน าหลกัพุทธธรรมไปปรับใชใ้นการด าเนินชีวิตท่ีดีงาม 
ของนกัเรียนระดบัช่วงชั้นท่ี ๔ อ าเภอร่อนพิบูลย ์จงัหวดันครศรีธรรมราช 
 หลักพุทธธรรม หมายถึง หลกัอริยวฑัฒิ ๕ เป็นหลกัแห่งความเจริญ ประกอบดว้ย ศรัทธา 
ศีล สุตะ จาคะ และปัญญา เพื่อการเจริญงอกงามในการด าเนินชีวติท่ีดีงาม ไดแ้ก่  
 ๑. ศรัทธา หมายถึง ความเช่ือถือ เส่ือมใสถูกตอ้งตามหลกัพุทธศาสนาอนัเก่ียวกบัการรัก
ชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์และรักความเป็นไทย ไดแ้ก่ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดีของสังคมและ
ประเทศ ชาติ ส่งเสริมสนบัสนุนกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อชาติดว้ยความเล่ือมใส ปฏิบติัตนตาม
หลกัของศาสนาท่ีตนนบัถือ เคารพเทิดทูลสถาบนัพระมหากษตัริย ์ภูมิใจและเห็นคุณค่าของการ
อนุรักษแ์ละ สืบทอดภูมิปัญญาไทย และใชภ้าษาไทยในการส่ือสารไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
 ๒. ศีล หมายถึง การรักษากาย วาจาให้เรียบร้อย ละเวน้จากความชั่วอนัเก่ียวกบั ความ
ซ่ือสัตยสุ์จริต ความมีวนิยั และ มุ่งมัน่ในการท างาน ไดแ้ก่ ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเอง 
ทั้งทางกาย วาจา ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อผูอ่ื้น ทั้งทางกาย วาจา ปฏิบติัตนตามขอ้ตกลง 
กฎเกณฑ ์ระเบียบ ขอ้บงัคบัของครอบครัว โรงเรียน และสังคม ปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายดว้ย
ความเพียรพยายามจนส าเร็จลุล่วง รับผิดชอบต่อหน้าท่ีการงานดว้ยความตั้งใจ และมีเป้าหมายใน
การปฏิบติัหนา้ท่ีการงานอยา่งชดัเจน 



 ๘ 

 ๓. สุตะ หมายถึง การศึกษาเล่าเรียนให้มีความรู้ความเขา้ใจ พอแก่การปฏิบติัและแนะน า
ผูอ่ื้น อนัเก่ียวกบัการใฝ่เรียนรู้ ได้แก่ ตั้งใจเพียรพยายามในการเรียนและเขา้ร่วมกิจกรรมเรียนรู้ 
แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ศึกษาจนมีความรู้ความเขา้ใจใน
เน้ือหาวิชาท่ีเรียน บนัทึกความรู้ วิเคราะห์ตรวจสอบ จากส่ิงท่ีเรียนรู้ สรุปเป็นองค์ความรู้และ
แนะน าแก่ผูอ่ื้น ศึกษาหาความรู้และ แลกเปล่ียนความรู้ ดว้ยวิธีการต่าง ๆ อย่างหลากหลาย และ 
ศึกษาเล่าเรียนดว้ยการคน้ควา้หาความรู้จากส่ือการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ทั้งในและนอกโรงเรียน  
 ๔. จาคะ หมายถึง เสียสละ เผื่อแผพ่ร้อมท่ีจะช่วยเหลือผูซ่ึ้งพึงช่วยเหลือ อนัเก่ียวกบัการมี
จิตสาธารณะ ไดแ้ก่ ช่วยเหลือพ่อแม่ ผูป้กครอง ครูท างานดว้ยความเต็มใจ อาสาท างานให้ผูอ่ื้นดว้ย
ก าลงักาย ก าลงัใจ และก าลงัสติปัญญาไม่หวงัผลตอบแทน แบ่งปันส่ิงของ ทรัพยสิ์นของท่านให้กบั
ผูอ่ื้นโดยไม่หวงัผลตอบแทน เขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคมดูแล 
รักษาสาธารณสมบติัและส่ิงแวดลอ้มดว้ยความเตม็ใจ และกระตือรือร้นในการช่วยเหลือ กิจกรรมท่ี
เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม  
 ๕. ปัญญา หมายถึง รู้คิด รู้เท่าทนัโลกและชีวิต ตามความเป็นจริง อนัเก่ียวกบั การอยูอ่ยา่ง
พอเพียง ได้แก่ ด าเนินชีวิตอย่างประมาณตน มีเหตุผลและรอบคอบ ใช้ทรัพยากรส่วนตนและ
ส่วนรวมอยา่งประหยดัคุม้ค่า ไม่เอาเปรียบผูอ่ื้นและไม่ท าให้ผูอ่ื้นเดือดร้อน พร้อมให้อภยัเม่ือผูอ่ื้น
ท าผิด สามารถปรับตวัเพื่ออยู่ในสังคมไดอ้ย่างมีความสุข รู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงของสังคมและ
สภาพแวดลอ้ม และ มีการวางแผนป้องกนัความเส่ียงและพร้อมรับการเปล่ียนแปลง 
 กำรด ำเนินชีวติที่ดีงำมของนักเรียน หมายถึง การด าเนินชีวิตตามพระราชบญัญติัการศึกษา
หลกัสูตรแกนกลางปี พ.ศ. ๒๕๕๑ วา่ดว้ยคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์๘ ประการ ไดแ้ก่ ๑) รักชาติ 
ศาสน์ กษตัริย ์๒) ซ่ือสัตยสุ์จริต ๓) มีวนิยั ๔)ใฝ่เรียนรู้ ๕) อยูอ่ยา่งพอเพียง ๖) มุ่งมัน่ในการท างาน 
๗) รักความเป็นไทย และ ๘) มีจิตสาธารณะ 
 นักเรียนช่วงช้ันที่ ๔ หมายถึง เยาวชนไทยเพศชาย และเพศหญิงซ่ึงก าลังเรียนอยู่ใน
ระดบัชั้นช่วงชั้นท่ี ๔ ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ม. ๔-๖ โรงเรียนมธัยมศึกษา ในอ าเภอร่อนพิบูลย ์
จงัหวดันครศรีธรรมราช จ านวน ๕ โรงเรียน คือ โรงเรียนร่อนพิบูลยเ์กียรติวสุนทรภิวติั โรงเรียนคีรี
ราษฎร์พฒันา โรงเรียนตระพงัวทิยา โรงเรียนเสาธงวทิยา และโรงเรียนควนเกยสุทธิวทิยา 
 เพศ หมายถึง เพศของผูต้อบแบบสอบถามส าหรับวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี แบ่งเป็น ๒ เพศ คือ 
๑) เพศชาย และ ๒) เพศหญิง 
 เกรดเฉลี่ย หมายถึง เกรดเฉล่ียในเทอมท่ีผ่านมา (๒๕๕๔/๒) ของผูต้อบแบบสอบถาม
ส าหรับวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี แบ่งเป็น ๓ ช่วง คือ ๑) เกรดเฉล่ีย ๑.๐๐-๒.๐๐ ๒) เกรดเฉล่ีย ๒.๐๑-
๓.๐๐ และ ๓) เกรดเฉล่ีย ๓.๐๑-๔.๐๐ 



 ๙ 

 ขนำดโรงเรียน หมายถึง ขนาดของโรงเรียนท่ีผูต้อบแบบสอบถามส าหรับวทิยานิพนธ์ฉบบั
น้ี แบ่งเป็น ๓ ขนาด คือ ๑) ขนาดเล็ก มีจ  านวนนกัเรียนระหว่าง ๐-๕๐๐ ๒) ขนาดกลาง มีจ านวน
นกัเรียนระหวา่ง ๕๐๐-๑, ๕๐๐ และ ๓) ขนาดใหญ่มีจ านวนนกัเรียนระหวา่ง ๑,๕๐๑-๒,๕๐๐ 
 กำรศึกษำผู้ปกครอง หมายถึง การศึกษาของผูป้กครองของนกัเรียนช่วงชั้นท่ี ๔ ของผูต้อบ
แบบสอบถามส าหรับวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี แบ่งเป็น ๓ ช่วง คือ ๑) ต ่ากวา่ปริญญาตรี ๒) ปริญญาตรี 
และ ๓) สูงกวา่ปริญญาตรี 
 



 
บทที ่๒ 

เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเร่ือง “การประยุกตห์ลกัพุทธธรรมไปใชใ้นการด าเนินชีวิตท่ีดี
งามของนักเรียนระดับช่วงชั้นท่ี ๔ อ าเภอร่อนพิบูลย ์จงัหวดันครศรีธรรมราช” ผูว้ิจยัได้ศึกษา
คน้ควา้และรวบรวมผลงานท่ีเก่ียวกบัแนวคิด ทฤษฎี จากคมัภีร์พระไตรปิฎก อรรถกถา หนงัสือ 
บทความ เอกสาร งานวจิยั ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวจิยั ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 
 ๒.๑ แนวคิดเก่ียวกบัการประยกุต ์ 
 ๒.๒ แนวคิดเก่ียวกบัการด าเนินชีวติท่ีดีงาม 
 ๒.๓ การด าเนินชีวติท่ีดีงามของนกัเรียน 
 ๒.๔ หลกัพุทธธรรมท่ีน าไปใชใ้นการด าเนินชีวติท่ีดีงาม 
 ๒.๕ ทฤษฎีท่ีสนบัสนุนการด าเนินชีวติท่ีดีงาม 
 ๒.๖ แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัเยาวชน (นกัเรียน ) 
 ๒.๗ สภาพพื้นทีท่ีศึกษา 
 ๒.๘ งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 ๒.๙ สรุปกรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการวจิยั 

๒.๑ แนวคดิเกีย่วกบัการประยุกต์  
 จากการศึกษาคน้ควา้พระไตรปิฎกและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ไดมี้ส่วนท่ีกล่าวถึงการประยุกตไ์วใ้น
แง่มุมประเด็นต่างๆดงัน้ี 
 ๒.๑.๑ ความหมายของการประยุกต์ 
 เม่ือกล่าวถึงความหมายแลว้การประยุกตมี์ความหมายหลากหลายทั้งหมายทางรูปศพัท์และ
ความหมายท่ีไดจ้ากลกัษณะของการประยกุตใ์ชด้งัน้ี 
 ราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายของค าว่า ประยุกต์ ไวว้่า “ประยุกต์ หมายถึงการน า
ความรู้ในวทิยาการต่าง ๆ มาปรับใชใ้หเ้ป็นประโยชน์”1 

                                                           

 1ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร : 
นานมีพบัลิเคชัน่ส์, ๒๕๔๖), หนา้ ๖๖๔. 
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 ฝ่ายวิชาการภาษาไทย ให้ความหมายของค าว่า ประยุกต์ ไวว้่า “ประยุกต์หมายถึงการน า
ความรู้มาปรับใชใ้หเ้กิดประโยชน์”2 
 เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ไดใ้หค้วามหมายของการประยกุตไ์วอ้ยา่งหลากหลายดงัต่อไปน้ี 
 การประยุกต ์หมายถึง “การน าบางส่ิงมาใชป้ระโยชน์ “บางส่ิง” ท่ีน ามานั้น อาจเป็นทฤษฎี 
หลกัการ แนวคิด ความรู้เก่ียวกบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง และน ามาใชป้ระโยชน์ในภาคปฏิบติั โดยปรับให้
เข้ากับบริบทแวดล้อมท่ีเป็นอยู่อย่างเหมาะสม นอกจากน้ี “บางส่ิง” นั้น อาจเป็นวตัถุส่ิงของท่ี
น ามาใชน้อกเหนือบทบาทหนา้ท่ีเดิมเพื่อใหเ้หมาะสมกบับริบทใหม่ 
 การประยุกต ์หมายถึง การน า “ภาคทฤษฎี” สู่ “การปฏิบติั” การประยุกตเ์ป็นการน าทฤษฎี 
หลกัการ กฎเกณฑ์ แนวคิด เก่ียวกบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในภาคปฏิบติั 
โดยเฉพาะในศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ มกัมีการประยุกต์ทฤษฎีสู่ภาคปฏิบติั เพื่อประโยชน์ในการ
น าไปใชจ้ริงในการแกปั้ญหา เพราะมีความเป็นรูปธรรมมากวา่ 
 การประยุกต์ หมายถึง การน า “ความรู้สาขาหน่ึง” มาปรับใช้กับ “อีกสาขาหน่ึง”                   
การประยุกตเ์ป็นการน าความรู้ในสาขาหน่ึงมาปรับใชก้บัอีกสาขาหน่ึงเพื่อแกปั้ญหาเฉพาะเจาะจง
บางประการ เช่น ความรู้ในทางคณิตศาสตร์จะถูกน ามาประยกุตใ์ชใ้นแทบจะทุกดา้นของชีวิตตั้งแต่
เร่ืองเล็ก ๆ ไปจนถึงเร่ืองใหญ่ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ ไดแ้ก่ การค านวณภาษีเงินได ้การตดัเยบ็เส้ือผา้ 
การกีฬา เป็นตน้ 
 การประยุกต ์หมายถึง “การปรับใช”้ มิใช่ “การลอกเลียน” การประยุกตเ์ป็นการน าส่ิงหน่ึง
หรือแนวคิดหน่ึงมาปรับใชเ้พื่อตอบสนองวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายท่ีเฉพาะเจาะจง การประยุกต์
จึงแตกต่างจากการลอกเลียน การลอกเลียนเป็นการน าส่ิงท่ีอยูใ่นบริบทหน่ึงมาใชใ้นอีกบริบทหน่ึง
ทั้งหลกัการ วิธีการและรูปแบบ โดยไม่ค  านึงถึงความเหมาะสมในบริบทท่ีแตกต่างกนั ส่วนการ
ประยกุตเ์ป็นการน าเพียง “บางส่ิง” จากภายนอกมาใชป้ระโยชน์ การน ามาใชจ้ะอยูบ่นพื้นฐานความ
เขา้ใจถึงความแตกต่างกนัในบริบท สถานท่ี เวลา และองคป์ระกอบอ่ืน ๆ 
 การประยุกต ์หมายถึง น าส่ิงหน่ึงมาปรับใชใ้น “บทบาทหนา้ท่ีใหม่” เพื่อ “เป้าหมายใหม่” 
การประยกุตล์กัษณะน้ี ไม่ไดน้ ามาใชป้ระโยชน์ตามหนา้ท่ีท่ีควรเป็น แต่เป็นการน าไปใชป้ระโยชน์

                                                           

 2ฝ่ายวิชาภาษาไทย, พจนานุกรมไทย ฉบับทันสมัยและสมบูรณ์, (กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชัน่ 
จ  ากดัมหาชน, ๒๕๕๒), หนา้ ๖๔๗. 



 ๑๒ 

ในวตัถุประสงค์อ่ืน ซ่ึงอาจท าไดท้ั้งส่ิงของและแนวคิด เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและตอบสนอง
วตัถุประสงคก์ารใชง้าน”3 
 จากความหมายของการประยุกต์ สรุปว่า การประยุกต์ หมายถึง การน าความรู้ในศาสตร์
สาขาวชิาต่าง ๆ มาปรับใชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อบุคลคลหรือสถาบนั องคก์รต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 ๒.๑.๒ สถานการณ์ทีต้่องคิดเชิงประยุกต์ 
 ๑. สถานการณ์ท่ีตอ้งตอบค าถามว่า “ใช้ ‘ท า’ อะไรได้บา้ง” และ “รวมกนัอย่างไรจึงเหมาะสม”           
ใชท้กัษะการแตกแขนง เพื่อใชป้ระโยชน์เต็มศกัยภาพ การประยุกตอ์าจท าให้เกิดการใชป้ระโยชน์
ของส่ิงใดส่ิงหน่ึงอย่างเต็มศกัยภาพ ซ่ึงอาจเก่ียวขอ้งกบัการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ๆ โดยการหาทาง
เลือกอ่ืน ๆ ทั้งน้ีอาจไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นส่ิงใหม่ทั้งหมด แต่เป็นการพยายามคิดเพื่อหาทางใชป้ระโยชน์ของ
ส่ิงท่ีมีอยูม่ากกวา่เดิม เพื่อใชอ้ยา่งคุม้ค่ามากท่ีสุด การคิดเชิงประยุกตอ์าจเขา้ไปมีบทบาทส าคญัต่อ
การคิดสร้างสรรค์ โดยขั้นแรกของการคิดสร้างสรรค์มกัจะเร่ิมตน้ดว้ยการระดมความคิดใหม่ ๆ         
ซ่ึงการคิดเชิงประยุกต์ท าหน้าท่ีเป็นเหมือนขั้นท่ีสองของการคิดสร้างสรรค์ โดยค านึงถึงความ
เป็นไปไดใ้นการน ามาใช ้ความเหมาะสมเม่ือน ามาใชใ้นบริบทนั้น ๆ และพิจารณาวา่ควรน าส่วนใด
มาใช ้ควรปรับเปล่ียนอยา่งไร รวมถึงการวเิคราะห์วา่เม่ือน ามาใชแ้ลว้จะเกิดผลดีผลเสียอยา่งไร 
 ๒. สถานการณ์ท่ีเราตอ้งตอบค าถามว่า “ใช้อะไร ‘ทดแทน’ ได้บา้ง” สถานการณ์ท่ีเกิด
ปัญหา เกิดภาวะความจ ากดัของส่ิงท่ีจะน ามาใช้ในการแก้ปัญหา การคิดเชิงประยุกต์จะช่วยให้
สามารถน าส่ิงท่ีมีอยู่มาใช้ทดแทนหรือปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม การคิดเชิง
ประยุกต์จะช่วย “ก าจดั” ขอ้จ ากดัท่ีเกิดข้ึน ช่วยให้สามารถใช้ในบริบทต่าง ๆ อนัเป็นการพฒันา
ความเป็นไปไดใ้นการสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ ๆ ซ่ึงการคิดเชิงประยุกตจ์ะขยายความสามารถในการคิด
เก่ียวกบัส่ิงต่าง ๆ ใหมี้ความยดืหยุน่มากยิง่ข้ึน ดว้ยการพฒันาทกัษะการคิดเชิงประยกุตด์า้นต่าง ๆ 
 ๓. สถานการณ์ท่ีตอ้งตอบค าถามวา่ “จะน ามาใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งไร” การคิดเชิงประยกุต์
ช่วยให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมจากความรู้หรือแนวคิดท่ีเป็น “นามธรรม”                     
ในสถานการณ์ท่ีเฉพาะเจาะจง ซ่ึงการไม่คิดเชิงประยุกตอ์ยา่งรอบคอบอาจก่อให้เกิดปัญหาตามมา 
การประยุกต์แนวคิดแมเ้ป็นแนวคิดท่ีดีมีประโยชน์แต่คนไม่สามารถรับไดห้ากน ามาปฏิบติัทนัที
เพราะขดัแยง้กบับริบท ความเคยชิน วิถีชีวิตประจ าวนัและความพึงพอใจท่ีไดรั้บจากการปฏิบติัส่ิง
นั้น เช่น ส่ิงท่ีมีลกัษณะเป็นแนวคิดเชิงนามธรรมอนัได้แก่ แนวคิดเพื่อแก้ปัญหาใดปัญหาหน่ึงท่ี
เกิดข้ึน กรอบแนวคิดทางคุณธรรมหรือแนวคิดใด ๆ ก็ตามท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อต้องการให้คน

                                                           

 3เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศ์ศกัด์ิ, การคิดเชิงประยุกต์, (กรุงเทพมหานคร : ซัสเซสมีเดียม, ๒๕๔๖), 
หนา้ ๑๐. 



 ๑๓ 

ปฏิบติัตาม จ าเป็นตอ้งมีการประยุกตเ์ป็นแนวทางปฏิบติั ซ่ึงจ าเป็นตอ้งใชก้ารคิดเชิงประยุกต์อย่าง
เหมาะสม เพื่อท าให้แนวทางปฏิบติัสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไว ้และเป็นส่ิงท่ีผูป้ฏิบติัเขา้ใจ
และสามารถกระท าตามได้ เช่น หากต้องเร่ิมตั้งแต่การรณรงค์ ให้เห็นความส าคญัของส่ิงนั้น 
ประชาสัมพนัธ์อย่างต่อเน่ือง เผยแพร่ความรู้หลากหลายวิธี ช้ีให้เห็นว่ามีความส าคัญต่อชีวิต             
เห็นคุณค่า อาจจะใช้วิธีอา้งสถิติ ให้การสนบัสนุนให้กระท าหรือปฏิบติัซ่ึงวิธีการเช่นน้ีอาจท าให้
เกิดการยอมรับท่ีจะน าไปปฏิบติัไดง่้ายข้ึน”4 
 จากสถานการณ์ท่ีต้องคิดเชิงประยุกต์  สรุปได้ว่า การคิดเชิงประยุกต์ คือ การคิดท่ี
สร้างสรรค์ สามารถน าความคิดหลายด้านท่ีน ามาประยุกต์ ปรับปรุงแก้ไขดีแล้วมาพฒันาอาชีพ 
บุคลากร สถาบนั ตลอดจนองคก์รต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 ๒.๑.๓ เหตุผลของการคิดเชิงประยุกต์ 
 การคิดเชิงประยุกตช่์วยลดขอ้จ ากดัในการแกปั้ญหาของสมอง นกัจิตวิทยา “พบวา่ คนเรา
มกัจะไม่สามารถแกไ้ขปัญหาไดห้รือแกปั้ญหาผิด ไม่ใช่เพราะปัญหานั้นยากเกินไป แต่เพราะขาด
ความสามารถในการคิดเชิงประยกุต ์ไม่สามารถพิจารณาปัญหานั้นในแง่มุมท่ีต่างไปจากเดิม สาเหตุ
ท่ีเป็นเช่นน้ีเน่ืองจาก มีส่ิงขดัขวางการแกปั้ญหาท่ีส าคญัในความคิดของคน นัน่คือ เรามกัจะยึดการ
มองเห็นส่ิงนั้นเป็นคร้ังแรก เราเห็นวา่ส่ิงนั้นเป็นอย่างไรในคร้ังแรก เรามกัคิดวา่จะเป็นเช่นนั้นใน
คร้ังต่อ ๆ ไปด้วย อนัอาจเป็นเหตุให้เขา้ใจผิดเพราะมองอย่างยึดติดเพียงบางด้านเท่านั้น คนท่ีมี
ความคิดไม่ยึดติดกบับทบาทหน้าท่ีจะคิดเชิงประยุกต์ไดดี้ เพราะมีมุมมองท่ีหลากหลาย สามารถ
ประยกุตส่ิ์งๆ เดียวใหส้ามารถปรับใชไ้ดใ้นหลาย ๆ บริบทอยา่งเหมาะสม โดยไม่ข้ึนอยูก่บัวา่เคยใช้
มาก่อนเลยหรือไม่ จึงท าให้การแก้ปัญหาได้ดีกว่าคนอ่ืนเพราะมีทางออกท่ีไม่จ  ากัด นอกจากน้ี            
การคิดเชิงประยุกตย์งัช่วยให้สามารถแกปั้ญหาไดร้วดเร็วมากข้ึน เพราะไม่ยึดติดกบัวตัถุประสงค์
หรือบทบาทหนา้ท่ีของส่ิงนั้น ท าใหแ้มไ้ม่มีค  าตอบท่ีชดัเจน แต่เราจะพยายามคน้หาความเป็นไปได้
จากส่ิงท่ีมีอยู่และน ามาใช้เพื่อแก้ปัญหาในเวลานั้นได ้ เป็นเหตุให้เราไม่จมอยู่กบัการไม่สามารถ
หาทางออกให้กบัปัญหา แต่เราจะสามารถประยุกต์จากส่ิงอ่ืน ๆ มาใช้ในการแกปั้ญหา ท าให้การ
แกปั้ญหานั้นท าไดอ้ยา่งรวดเร็วมากยิง่ข้ึน 
 การคิดเชิงประยุกต์ช่วยให้บรรลุวตัถุประสงค์ในบริบทท่ีแตกต่าง หลายคร้ังแนวคิดดี ๆ 
แนวทางการแก้ปัญหาท่ีดูน่าจะมีประโยชน์ เม่ือน ามาใช้กลับล้มเหลว ไม่สามารถบรรลุตาม
วตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการได ้สาเหตุท่ีเป็นเช่นนั้นเน่ืองจากแนวคิดเหล่านั้นในภาคปฏิบติัอาจขดัแยง้
กับบริบทสภาพแวดล้อม ขัดแย้งกับวิถีชีวิตประจ าว ัน ความเคยชิน ค่านิยมของผู ้ปฏิบัติ                         
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 ๑๔ 

ไม่เหมาะสมกบัช่วงเวลา สถานการณ์ ฯลฯ และจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
ภายใตบ้ริบทแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนั 
 การคิดเชิงประยุกต์ช่วยเพิ่มศกัยภาพของการคิดสร้างสรรค์ การคิดสร้างสรรค์ เป็นการ
ระดมความคิดท่ีแตกต่างหลายหลาย เป็นความคิดนอกกรอบแหวกวงความคิดหรือความรู้เดิม ๆ 
เพื่อใหเ้กิดส่ิงใหม่ ๆ ท่ีใชก้ารไดดี้และเหมาะสมมากยิง่กวา่เดิม ส่วนหน่ึงของการสร้างสรรคเ์กิดจาก
การประยกุตส่ิ์งหน่ึงเขา้กบัอีกส่ิงหน่ึง จนกลายเป็นส่ิงใหม่ท่ีไม่เคยมีมาก่อน 
 การคิดเชิงประยุกต์ช่วยให้ลดการลอกเลียนแบบ ลดอาการ “ววัหายลอ้มคอก” โดยปกติ
ชีวติประจ าวนั เม่ือเราเห็นส่ิงท่ีเราพึงพอใจในบริบทหน่ึง ส่ิงท่ีดูดี มีคุณค่า มีรสนิยม ส่ิงท่ีสังคมหน่ึง
หรือในบริบทหน่ึงไปแลว้มีประโยชน์และเราพึงพอใจ ความพึงพอใจน่ีเอง เป็นตวัการให้เราเกิด
ความปรารถนาท่ีจะกระท าเลียนแบบ หรือน าส่ิงเราพอใจมาใช้ทั้งหมด โดยไม่ได้ค  านึงถึงความ
เหมาะสมอนัเน่ืองมาจากความแตกต่างในดา้นต่าง ๆ จึงเป็นเหตุให้การน ามาใชไ้ม่ประสบผลส าเร็จ 
การคิดเชิงประยกุตจ์ะช่วยให้เราไม่ด่วนฉกฉวยความพึงพอใจในส่ิงหน่ึงมาใช ้แต่ช่วยใหเ้กิดการคิด
ใคร่ครวญว่าจะน ามาใช้อย่างเหมาะสมไดอ้ย่างไร ควรน าส่วนใดมาใช้ ควรปรับเพิ่ม ปรับเปล่ียน 
หรือผสมผสานกนัในลกัษณะใดจึงเหมาะสมกบับริบทของเรา ช่วยลดอาการ “ววัหายลอ้มคอก” 
หรือปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนตามมาภายหลงั เน่ืองจากก่อนท่ีจะน าส่ิงใดมาประยุกต์ใช้จะตอ้งมีการคิด
พิจารณาปัจจยัต่าง ๆ อย่างรอบคอบก่อน โดยค านึงถึงความเหมาะสมมากท่ีสุด ในเป้าหมายใหม่ 
วตัถุประสงคใ์หม่ จึงช่วยป้องกนัการเกิดปัญหาเม่ือตอ้งน าส่ิงใดส่ิงหน่ึงมาใช ้ซ่ึงต่างจาการน าส่ิงใด
มาใชโ้ดยปราศจากการคิดเชิงประยกุต ์อาจจะท าใหต้อ้งแกปั้ญหาใหม่ ๆ ท่ีเกิดตามมาดว้ย 
 การคิดเชิงประยุกต์เป็นแนวทางน าไปสู่นวตักรรมใหม่ ๆ การคิดประดิษฐ์ส่ิงใหม่ ๆ หรือ 
การพฒันาส่ิงท่ีมีอยู่จ  านวนมากให้ดีข้ึนตลอดประวติัศาสตร์ เกิดจากความสามารถในการคิดเชิง
ประยุกต ์คือเม่ือเห็นการท างานของส่ิงหน่ึง สมองจะพยายามท าการเช่ือมส่ิงนั้นเขา้กบัอีกส่ิงท่ีมีอยู ่
ซ่ึงการน าความรู้จากด้านอ่ืน ๆ มาใช้จะช่วยพฒันาความกา้วหน้าในสาขาวิชานั้น ๆ หรือพฒันา
นวตักรรมของส่ิงประดิษฐต่์าง ๆ ใหท้นัสมยัต่อไปไดอ้ยา่งไม่หยดุย ั้ง”5 
 จากเหตุผลของการคิดเชิงประยุกต์ สามารถช่วยลดขอ้จ ากดัในการแก้ปัญหาของสมอง  
ช่วยให้บุคคลบรรลุวตัถุประสงคท่ี์แตกต่างกนั ช่วยเพิ่มศกัยภาพของการคิดสร้างสรรค ์ช่วยให้ลด
การลอกเลียนแบบ และเป็นแนวทางพฒันานวตักรรมใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ 
 ๒.๑.๔ การคิดเชิงประยุกต์โดยใช้หลกัการทดแทน 
 หลกัการทดแทนการคิดเชิงประยกุต ์คือ 
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 ๑๕ 

 ๑. เราจะน าส่ิงท่ีมีอยู่มาใช้เพื่อแก้ปัญหาได้อย่างไร การขยายศกัยภาพของส่ิงท่ีมีอยู่เพื่อ
น ามาใช ้“ทดแทน” ในการแกปั้ญหา จะช่วยใหเ้ราสามารถด าเนินชีวิตประจ าวนัไดอ้ยา่งคล่องตวัไม่
ติดกบัการท่ีตอ้งพยายามหาส่ิงท่ีมีบทบาทหน้าท่ีเช่นนั้นอย่างเดียวในการแก้ปัญหา แต่สามารถ
ยืดหยุน่ในการหาส่ิงต่าง ๆ มาทดแทนได ้แต่การท่ีเราจะคน้หาวา่อะไรเหมาะสมในการทดแทนนั้น 
เราจ าเป็นต้องมีความสามารถในการเทียบเคียงคุณสมบติัของส่ิงนั้นกับส่ิงอ่ืน ๆ และสามารถ
น ามาใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสมลงตวัพอดีกบัเป้าหมายของการแกปั้ญหา 
 ๒. เราจะคน้หาส่ิงท่ีเหมาะสมมาใช้ในการแกปั้ญหาไดอ้ย่างไร การตอบค าถามน้ี จะตอ้ง
เป็นการแกปั้ญหาอยา่งเป็นกระบวนการ เร่ิมตั้งแต่การคน้หาวา่ปัญหาท่ีแทจ้ริง หรือ “ตน้ตอ” ของ
ปัญหานั้นอยูท่ี่ใด เพื่อก าหนดเป้าหมายการแกปั้ญหา เป้าหมายท่ีชดัเจนในการแกปั้ญหาน าไปสู่การ
ก าหนดคุณสมบติัหลกัของส่ิงท่ีเราตอ้งการแกปั้ญหา เพื่อท่ีจะน าส่ิงนั้นมาใชป้ระโยชน์ในการแกไ้ข
ปัญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม อาจเรียกไดว้า่ขั้นตอนการแกปั้ญหาโดยใชก้ารคิดเชิงประยกุตข์ั้นตอนการ
แกปั้ญหาโดยใช ้“การคิดเชิงประยกุตเ์พื่อหาส่ิงทดแทนมาใชป้ระโยชน์แบ่งเป็น ๖ ขั้นตอน ดงัน้ี 
 ขั้นท่ี ๑ คน้หาสาเหตุของปัญหา 
 ขั้นท่ี ๒ ก าหนดเป้าหมายของการแกปั้ญหา 
 ขั้นท่ี ๓ ก าหนดคุณสมบติัหลกัของส่ิงท่ีตอ้งการแกปั้ญหา 
 ขั้นท่ี ๔ พิจารณาคุณสมบติัของส่ิงทดแทน 
 ขั้นท่ี ๕ ประยกุตส่ิ์งทดแทนนั้นตรงจุดท่ีเป็นปัญหา 
 ขั้นท่ี ๖ ทดสอบวา่ใชก้ารไดห้รือไม่”6 
 ประโยชน์ของการคิดเชิงประยุกต์ท าให้เห็นส่ิงท่ีพึงพอใจ ตอ้งการ “บางส่วน” ใช้วิธีการ
ตั้ งเป้าหมายให้ชัด แล้วค่อยสกัดส่ิงท่ีต้องการ ซ่ึงเม่ือเราเห็นส่ิงหน่ึงในบริบทหน่ึง และเกิด
ความรู้สึกพึงพอใจอนัน าไปสู่ความปรารถนาท่ีจะน าส่ิงนั้นมาใชบ้า้ง ส่ิงท่ีเราควรท า ไม่เพียงมีความ
ตั้งใจจะท าตามเท่านั้น แต่ตอ้งมี “เป้าหมายท่ีชดัเจน” ดว้ยว่าตอ้งการน ามาใช้เพื่อประโยชน์อะไร 
โดยตอบค าถามเหล่าน้ี 

๑. จะน าส่ิงนั้นมาเพื่อตอบสนองเป้าหมายอะไร? 
๒. ถา้ตอ้งการท าใหเ้ป้าหมายส าเร็จตอ้งท าอยา่งไร? 
๓. ตอบสนองเป้าหมายท่ีตั้งไว ้หรือไม่ ? 
 
 

                                                           

 6เร่ืองเดียวกนั, หนา้ ๙๘.  



 ๑๖ 

๒.๑.๕ การพฒันาทศันคติและนิสัยนักคิดเชิงประยุกต์ 
๑. เป็นนกัพฒันาท่ีไม่หยุดน่ิง นกัพฒันา มีความปรารถนาท่ีจะท าให้ส่ิงท่ีมีอยูดี่ข้ึนอยูเ่สมอ 

เป็นคนท่ีไม่หยุดน่ิงอยูก่บัท่ี แต่พยายามตรวจสอบอยู่เสมอวา่มีอะไรตอ้งไดรั้บการแกไ้ข ปรับปรุง 
เปล่ียนแปลงบา้งหรือไม่ นอกจากน้ียงัเป็นคนท่ีช่างสังเกต ช่างเรียนรู้ และพยายามดึงส่วนดีท่ีพบ
เห็นจากภายนอกมาปรับใชป้ระโยชน์เพื่อพฒันาส่ิงท่ีตนเองมีอยูใ่ห้ดีข้ึน 

๒. เป็นนักเศรษฐศาสตร์ท่ีใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า นักเศรษฐศาสตร์จะตระหนักว่า 
ทรัพยากรมีอยู่อย่างจ ากดั ในขณะท่ีความตอ้งการมีไม่จ  ากดั ความจ ากดัของทรัพยากรท าให้นกั
เศรษฐศาสตร์พยายามใชส่ิ้งท่ีมีอยูอ่ยา่งคุม้ค่ามากท่ีสุด เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด รวมทั้งการ
หาส่ิงทดแทนเพื่อแกปั้ญหาท่ีมีขอ้จ ากดัได ้เช่น 

๒.๑ ใช้ความรู้คู่การเรียนรู้ เพราะนักคิดกับความรู้เป็นเหมือนของคู่กัน ความรู้ท่ีเรามี
เก่ียวกบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงอาจช่วยใหเ้ราท าส่ิงต่าง ๆ ไดม้ากมาย น าไปใชป้ระโยชน์ไดก้วา้งขวาง 

๒.๒ ยืดหยุน่และแง่บวก โดยนกัคิดจะตอ้งเป็นคนท่ีมีความยืดหยุน่ทางความคิด ไม่ยึดติด
ในกรอบบทบาทหน้าท่ีหรือวตัถุประสงค์ของส่ิงใด ซ่ึงความคิดยืดหยุ่นจะช่วยให้เราสามารถใช้
ประโยชน์จากส่ิงต่าง ๆ ได้มากมาย อีกทั้ง นักคิดเชิงประยุกต์จะตอ้งเป็นคนท่ีมีความคิดแง่บวก 
พยายามหาส่ิงท่ีพอจะช่วยแกปั้ญหาได ้คดัเลือกคุณสมบติัท่ีพอจะทดแทนกนัได ้แมจ้ะไม่เต็มร้อย
เปอร์เซ็นต ์แต่ยอ่มช่วยใหปั้ญหาในเวลานั้นลดนอ้ยลงไปได ้
 นกัคิดเชิงประยุกต์จะตอ้งเป็นคนท่ีมีความรอบคอบ และในขณะเดียวกนัตอ้งมีความกลา้
เส่ียงดว้ย เน่ืองจากผลผลิตจากการคิดเชิงประยกุตเ์รียกไดว้า่เป็นส่ิงใหม่ส าหรับบริบทใหม่ท่ีเกิดข้ึน 
การน ามาใชจ้ะประสบความส าเร็จหรือไม่นั้น ข้ึนอยูก่บัความสอดคลอ้งเหมาะสมของปัจจยัต่าง ๆ 
ภายใตบ้ริบทใหม่นั้นดว้ย นกัคิดเชิงประยุกต์จึงจ าเป็นตอ้งมีความรอบคอบในการคิดเชิงวิเคราะห์
ปัจจยัหรือองคป์ระกอบท่ีมีความแตกต่างกนั และปรับส่ิงท่ีตอ้งการน ามาใชป้ระโยชน์ให้เหมาะสม
กบับริบทใหม่ ในขณะเดียวกนั นกัคิดเชิงประยุกต์ตอ้งมีความกลา้เส่ียงดว้ย โดยตระหนกัว่าแมมี้
การตรวจสอบอยา่งรอบคอบแลว้ แต่เม่ือน ามาใชจ้ริงแลว้อาจมีปัญหาท่ีไม่คาดคิดเกิดข้ึนได ้นกัคิด
เชิงประยกุตต์อ้งไม่เป็นคนท่ีทอ้แทห้รือลม้เลิกอะไรง่าย ๆ แต่ตอ้งเป็นคนท่ีพร้อมจะเรียนรู้จากความ
ผดิพลาดท่ีเกิดข้ึน และปรับเปล่ียนใหเ้หมาะสม7 
 สรุปการคิดเชิงประยุกต์ เป็นการคิดเพื่อดึงความสามารถในการน าบางส่ิงมาปรับใช้
ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม สอดคลอ้งกบับริบทสภาพแวดล้อมและเวลาขณะนั้น เพื่อบรรลุผล
ส าเร็จตามวตัถุประสงค ์ช่วยให้สามารถปรับตวัและปรับใชส่ิ้งต่าง ๆ ให้เหมาะสมเขา้กบัยุคสมยัท่ี
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 ๑๗ 

บริบทแวดลอ้มเปล่ียนไป ท าให้เราสามารถแกปั้ญหาในวิถีทางท่ีถูกตอ้งได ้และช่วยให้เราสามารถ
สร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ๆ ท่ีใช้การได้เพิ่มข้ึนจ านวนมาก การพฒันาทักษะการคิดเชิงประยุกต์จึง
เหมาะสมส าหรับทุกกลุ่มคน ทุกเพศและทุกวยั การคิดเชิงประยกุตเ์ป็นอีกหน่ึงการคิดท่ีจ าเป็นอย่าง
ยิ่งต่อการกา้วข้ึนเป็น “นกัคิด” ผูมี้ความสามารถในการคิดแกปั้ญหา การตดัสินใจ และการเรียนรู้ท่ี
จะเลือกและน าส่ิงดี ๆ มาสู่ชีวติของตน และเป็นการคิดท่ีจ าเป็นตอ้งพฒันาในส่วนของทศันคติ และ
ลกัษณะนิสัยดว้ยเช่นเดียวกบัการคิดในมิติอ่ืน ๆ เพื่อให้เป็นส่วนหน่ึงของวิธีคิดตามธรรมชาติของเรา 
อนัจะช่วยใหคิ้ดไดท้นัที เม่ือมีปัญหาท่ีตอ้งไดรั้บการแกไ้ข 
 ๒.๑.๖ การประยุกต์หลกัพุทธธรรม 
 การประยุกตห์ลกัพุทธธรรม หมายถึง การน าหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ใน
ชีวิตให้เข้ากับสภาพการณ์ท่ีแท้จริงท่ีสามารถพิสูจน์ได้ เช่น หลักอริยวฒิั ๕ หลักอิทธิบาท ๔ 
หลกัสัปปุริสธรรม ๗ หลกัเบญจศีล สังคหวตัถุ และหลกัทิฏฐธมัมิกตัถประโยชน์ เป็นตน้ แนวคิด
เร่ืองพุทธธรรมเป็นหลกัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินชีวิตทุกดา้น ทั้งเร่ืองสิทธิส่วนบุคคล สิทธิครอบครัว 
สิทธิทางสังคม และการบริหารการปกครอง มีวธีิคิดท่ีชดัเจนเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการท าหนา้ท่ีและ
การรวมกลุ่มคนเขา้ดว้ยกนั ดงันั้น “การน าหลกัพุทธธรรมมาใช้กบัมนุษยซ่ึ์งถือว่าเป็นสัตวพ์ิเศษ
แตกต่างกบัสัตวอ่ื์น ส่ิงท่ีมนุษยเ์ป็นสัตวพ์ิเศษคือเร่ืองสิกขาหรือ การศึกษา คือ การเรียนรู้ฝึกฝน
พฒันา มนุษยท่ี์ฝึก ศึกษา หรือพฒันาแลว้ ช่ือวา่เป็นสัตวป์ระเสริฐฉะนั้น มนุษยจึ์งมีศีลธรรมหรือมี
มนุษยธรรม เรียกไดว้า่เป็นอารยธรรม มีธรรมเป็นคุณสมบติั”8 การท่ีมนุษยจ์ะมีชีวิตท่ีดีงามไดน้ั้น 
ตอ้งมีธรรมขั้นพื้นฐาน อย่างน้อยตอ้งมีศีล ๕ หรือมีความประพฤติชอบ ๓ อย่าง คือ ๑) กายสุจริต 
๒) วจีสุจริต ๓) มโนสุจริต ในการด าเนินชีวติประจ าวนั 
 สรุปไดว้า่ การประยุกตห์ลกัพุทธธรรมนั้นเป็นการน าหลกัพุทธธรรมท่ีไดเ้รียนรู้มาปรับใช้
ทั้งในแง่ของความคิดและการกระท าในการด าเนินชีวติเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย ถูกตอ้งเหมาะสม
กบับทบาท สถานการณ์และหนา้ท่ีนั้น ๆ ดงัเช่นในกรณีการด าเนินชีวิตของนกัเรียนก็จะมุ่งเน้นใน
ส่วนท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมดา้นผูเ้รียนโดยโรงเรียนมุ่งปลูกฝังให้นกัเรียนไดด้ าเนินชีวิตตามแนวทาง
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ ประกอบกบัการท่ีนกัเรียนไดเ้รียนรู้หลกัพุทธธรรมมามากมายจึงเป็น
การส่งเสริมพฒันาให้เกิดการเรียนรู้สู่การปฏิบติัซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวทางในการจดัการศึกษาใน
ปัจจุบนัท่ีมุ่งใหผู้เ้รียนไดน้ าความรู้มาปรับใชใ้นการด าเนินชีวติอยา่งแทจ้ริง 
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 ๑๘ 

 
 

๒.๒ แนวคดิเกีย่วกบัการด าเนินชีวติทีด่ีงาม 
การด าเนินชีวิตท่ีดีงามนั้นเป็นการท่ีบุคคลสามารถท าให้การเปล่ียนแปลงในตนให้ใช้ชีวิต

แบบมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดีและดีข้ึนสามารถสร้างความแตกต่างจากการด าเนินชีวิตอย่าง
ธรรมดาไดอ้ยา่งเด่นชดั เราจะเร่ิมรู้สึกดีข้ึนเก่ียวกบัตวัเราและเป็นความภาคภูมิใจในตวัของเราและ
มีความมัน่ใจมากข้ึนเราสังเกตเห็นการเปล่ียนแปลง ในความสัมพนัธ์ของเรากบัผูอ่ื้น ดงันั้น จึงเป็น
ส่ิงส าคญัในการติดตามการด าเนินชีวิตของเราและท าการเปล่ียนแปลงในเชิงบวกท่ีใดก็ตามท่ีมีการ
น าหลกัพุทธธรรมไปปรับใชก้็จะท าใหก้ารด าเนินชีวติเป็นไปในทิศทางท่ีถูกตอ้งดีงาม 

๒.๒.๑  การด าเนินชีวติทีด่ี 
 พระพุทธศาสนามิไดถื้อวา่การด าเนินชีวิตการกระท า ดีทุกอย่างจะเท่ากนัหมด หรือว่าชัว่
ทุกอยา่งเท่ากนัหมด แต่ถือวา่ ดี-ชัว่ มีหลายระดบัแตกต่างกนัไปตามคุณภาพหรือน ้าหนกัของผลท่ีมี
ต่อชีวิตมนุษย ์และค าว่าคุณภาพหรือน ้ าหนกัท่ีจะเป็นตวับ่งช้ีถึงระดบัของความดีดงักล่าวน้ีก็คือ           
ถา้มองในแง่หน่ึงซ่ึงอาจจะเรียกไดว้่าผลเชิงลบ ก็ไดแ้ก่สามารถลดกิเลสหรือก าจดัความทุกข์ของ
ชีวติไดแ้ค่ไหน ถา้มองอีกแง่หน่ึงซ่ึงอาจเรียกไดว้า่ผลเชิงบวก ก็ไดแ้ก่สามารถเพิ่มคุณธรรม หรือให้
ความสุขแก่ชีวิตไดแ้ค่ไหน ทั้งน้ีเพราะพระพุทธศาสนาถือวา่ กิเลสหรือความชัว่เป็นเหตุของความ
ทุกข์ คุณธรรมหรือความดีเป็นเหตุของความสุข ฉะนั้นมาตรส าหรับวดัระดบัของความดีความชัว่           
ก็คือความสุข ความทุกข ์หรือความบริสุทธ์ิ ความเศร้าหมองอนัเป็นผลจากความดีความชัว่นั้น ๆ นัน่เอง 
 ความดี ในพระพุทธศาสนามีหลายค าท่ีใช้หมายถึง “ความดี คือ บุญ กุศล ธัมมจริยา สมจริยา 
สุจริต กรณียะ”9 ซ่ึงใหผ้ลเหมือนกนั คือเป็นผลใหบ้งัเกิดในสุคติ โลก สวรรค ์ความดีในความหมาย
ดงักล่าวน้ีเป็นการกล่าวในความหมายแบบรวมๆ แต่ถ้ากล่าวในความหมายเฉพาะค าๆ แล้ว ค า
เหล่าน้ีก็มีความหมายต่างกนั 
 ตามหลกัของพระพุทธศาสนาเร่ืองของความดีนั้นตั้งอยูบ่นฐานของความจริง “ความดี มิใช่
ส่ิงท่ีพระพุทธเจา้หรือคนใดคนหน่ึงก าหนดข้ึน แต่พระพุทธเจา้เป็นเพียงผูท้รงคน้พบหลกัเร่ือง
ความดีตามเป็นจริง แลว้จึงทรงน ามาสอนหรือเปิดเผยให้ชาวโลกไดรู้้ไดเ้ขา้ใจเท่านั้น เพราะเร่ือง
ของความดีทั้งความดีส่วนเหตุและความดีส่วนผลนั้น จะมีใครรู้หรือไม่มีใครรู้ก็ตาม ก็คงมีอยูแ่ละ
เป็นตามสภาพของมนัอย่างไม่มีความเปล่ียนแปลงอยู่นั่นเอง ดงัท่ีพระพุทธเจา้ทรงแสดงไวใ้น        
ธมัมนิยามสูตร”10 
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 ๑๙ 

 ความดีในพระพุทธศาสนา ก็คือเร่ืองของศีลและธรรมหรืออาจเรียกรวมกนัอย่างท่ีนิยม
เรียกกนัวา่ ศีลธรรม ซ่ึงเป็นหลกัปฏิบติัเพื่อความดีของชีวติหรือเพื่อการมีชีวติอยูอ่ยา่งเป็นสุขนัน่เอง 
และเร่ืองของศีลธรรมนั้นก็เป็นการปฏิบติัระหว่างมนุษยต่์อมนุษยด์ว้ยกนัเป็นส าคญัอาจจะมีการ
ปฏิบติับางขอ้บางประเด็นท่ีมีของเขตคลอบคลุมไปถึงอมนุษยห์รือสัตวดิ์รัจฉานดว้ย 
 เร่ืองศีลธรรมในพระพุทธศาสนาจึงเป็นเร่ืองของมนุษย์และเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากความ
จ าเป็นของชีวิต เพื่อตอบสนองธรรมชาติของชีวิต เพราะหลักศีลธรรมนั้นเป็นหลกัปฏิบติัเพื่อ
เอ้ืออ านวยให้ชีวิตด าเนินไปอย่างเป็นปกติ พร้อมทั้งส่งเสริมให้ชีวิตพฒันาตนเอง จนกระทั่ง
สามารถบรรลุถึงเป้าหมายสูงสุดของชีวิตด้วย การท่ีชีวิตจะเป็นไปในลักษณะดังกล่าวได้                   
จึงจ าเป็นตอ้งมีศีลธรรมหรือปฏิบัติตามหลีกศีลธรรม หากขาดศีลธรรมเสียแลว้ชีวิตก็จะด าเนินไป
อยา่งไม่เป็นปกติและจะบรรลุถึงเป้าหมายสูงสุดของชีวติไม่ได ้
 ศีลธรรมในพระพุทธศาสนานั้น เรียกรวมไดว้่าความดี โดยท่ีความดีบางอย่างเป็นความดี
ขั้นศีล และความดีบางอยา่งเป็นความดีขั้นธรรม ศีลเป็นความดีขั้นเวน้ชัว่ไม่ท าชัว่ ธรรมเป็นความดี
ขั้นละชั่วและท าดี การท่ีจะบรรลุถึงเป้าหมายชีวิต ไม่ว่าเป้าหมายขั้นธรรมดา หรือเป้าหมายขั้น
สูงสุดตามหลกัของพระพุทธศาสนาจะตอ้งมีความดีทั้งขั้นศีลและขั้นธรรมควบคู่กนัไปเสมอ 
 ฉะนั้น ความดีในพระพุทธศาสนาจึงมิใช่มีเพื่อวตัถุประสงค์อย่างอ่ืน แต่มีเพื่อการพฒันา
ชีวติใหเ้ป็นชีวติท่ีสมบูรณ์ 
 จะเห็นไดว้า่ พระพุทธศาสนาพูดถึงความดีควบคู่ไปกบัความสุขเสมอ และมีพระพุทธพจน์
บางแห่งตรัสไวต้รง  ๆวา่ “บุญ คือ ความดี เป็นช่ือของความสุข” เป็นเหตุใหบ้างคนเขา้ใจวา่ หลกัจริยศาสตร์
ของพระพุทธศาสนาก็คือความดีคือความสุขเช่นเดียวกับความคิดของสุขนิยม (Hedonism)                 
ซ่ึงความจริงไม่ถูกต้อง เพราะถ้าถือว่าความดีคือความสุข การแสวงหาความสุขก็เป็นความดี                
ซ่ึงพระพุทธศาสนามิไดส้อนเช่นนั้น แต่พระพุทธศาสนาถือวา่ความสุขเป็นผลของความดีหรือเป็น
ความดีส่วนผลซ่ึงเกิดจากการท าดี มิใช่เกิดหรือไดจ้ากการแสวงหาความสุขโดยตรง หรือถา้จะกล่าว
ใหต้รงจุด ก็ตอ้งกล่าววา่ ความดีคือผลของการแกทุ้กขไ์ด ้และการแกทุ้กขน์ั้น ก็ตอ้งแกด้ว้ยการท าดี 
ฉะนั้นการท าดีหรือท าความดี จึงเป็นกระบวนการของการแกทุ้กขแ์ละผลของการแกทุ้กขไ์ดน้ัน่เอง
เรียกวา่ความสุข 
 พระพุทธศาสนาแสดงวา่ ความดีมิไดมี้ลกัษณะเป็นความสุขอยา่งเดียวเท่านั้น แต่ไดแ้สดง
ลกัษณะของความดีไวห้ลายอยา่งกล่าวคือ 
 ในทุจริตสูตรไดแ้สดงไวว้า่ การท าดี คือ กรณียะหรือสุจริต ๓ ยอ่มใหผ้ลดี ๕ ประการคือ 
 ๑. ตนเองติเตียนตนเองไม่ได ้
 ๒. ผูรู้้ใคร่ครวญแลว้ ยอ่มสรรเสริญ 



 ๒๐ 

 ๓. ช่ือสียงท่ีดียอ่มฟุ้งขจรไป 
 ๔. ยอ่มไม่หลงตาย 
 ๕. เม่ือตายลง ยอ่มเกิดในสุคติโลกสวรรค์11 
 ในกาลามสูตร แสดงลกัษณะของความดี ความชัว่ไวว้า่ ความชัว่มีลกัษณะ คือ 

๑. เป็นอกุศล 
๒. มีโทษ 
๓.วญิญูชนติเตียน 
๔. ก่อใหเ้กิดส่ิงไร้ประโยชน์ 
๕. ก่อใหเ้กิดทุกข ์
ส่วนความดีก็มีลกัษณะตรงกนัขา้ม คือ 
๑. เป็นกุศล 
๒. ไม่มีโทษ 
๓. วญิญูชนสรรเสริญ 
๔. ก่อใหเ้กิดประโยชน์ 
๕. ก่อใหเ้กิดสุข 12 
ในอีกพระสูตรหน่ึง แสดงเร่ืองการกระท าท่ีดีไวว้่า ท าดว้ยความไม่โลภ ไม่โกรธ ไม่หลง 

ไดช่ื้อวา่ 
๑. เป็นกุศล คือดี 
๒. ไม่มีโทษ 
๓. ใหผ้ลเป็นความสุข 
๔. เป็นไปเพื่อดบักรรม 
๕. ไม่เป็นไปเพื่อก่อกรรม13 

 ในอนุมานสูตร ไดแ้สดงให้เห็นวา่ “เร่ืองของความดีความชัว่นั้นเป็นเร่ืองของความส านึก
โดยเอาตวัเองเป็นเคร่ืองเปรียบเทียบ ก็สามารถจะรู้สึกไดว้า่อะไรควร อะไรไม่ควร กล่าวคือคนอ่ืนท าส่ิงท่ี
ไม่ดีแก่เรา เราก็ไม่ชอบใจ หากเราท าส่ิงไม่ดีแก่คนอ่ืน เขาก็ยอ่มจะไม่ชอบใจเช่นกนั ฉะนั้น เราจึง
ไม่ควรท าส่ิงท่ีไม่ดีแก่ผูอ่ื้น และในพระสูตรน้ียกตวัอยา่ง “ของความไม่ดีท่ีไม่ควรท า คือ ความลุอ านาจแก่
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 ๒๑ 

กิเลสตณัหา การยกตนข่มท่าน ความมกัโกรธ ความผูกโกรธ ความข้ีระแวง พูดจาแข็งกร้าว ชอบ
โตเ้ถียง กา้วร้าว ชอบหาความ กลบเกล่ือน ลบหลู่ ตีเสมอ ความตระหน่ี โออ้วด เจา้มายา กระดา้ง ดู
หม่ินคนอ่ืน หวัร้ัน” 14 
 ขอ้น้ีอาจเรียกได้ว่า เป็นพื้นฐานทางจิตวิทยาของศีลธรรม นั้นคือ ทุกคนในฐานะท่ีเป็น
มนุษยเ์หมือนกนั ยอ่มมีความพอใจในส่ิงท่ีดีและไม่พอใจในส่ิงท่ีไม่ดีเหมือนกนั ซ่ึงเป็นเหตุผลทาง
ศีลธรรมท่ีวา่ ท าไมเราจึงควรท าดี เวน้ชัว่ ทั้งน้ีก็เพราะวา่ โดยธรรมชาติของชีวิตจิตใจมนุษยทุ์กคน
พอใจในส่ิงท่ีดี และไม่พอใจในส่ิงท่ีชั่ว ซ่ึงก็เป็นเหตุผลท่ีสอดคล้องกับธรรมชาติของชีวิตท่ีว่า          
“สุขกามะ ทุกขปฏิกูละ” (อยากสุข ไม่ตอ้งทนทุกข)์ นัน่เอง 
 พระพุทธศาสนาถือวา่ การกระท าท่ีก่อให้เกิดผลทางศีลธรรม คือ ความดีความชัว่นั้นมีทั้ง
ทางกาย ทางวาจา และทางใจหรือความคิด โดยท่ีถือวา่ 
 การกระท าทางกาย เกิดจากแรงกระตุน้หรือแรงจูงใจ คือ กิเลสขั้นหยาบหรือรุนแรงมาก           
จนกระทั้งแสดงออกมาภายนอกหรือแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมทางกาย 
 การกระท าทางวาจา เกิดจากแรงกระตุน้หรือกิเลสขั้นหยาบเช่นเดียวกบัการกระท าทางกาย 
 การกระท าทางใจ หรือความคิด เกิดจากแรงกระตุน้หรือกิเลสขั้นละเอียด คือ ไม่หยาบ
หรือไม่รุนแรงจนกรระทั้งแสดงออกมาภายนอก คือทางกายหรือทางวาจา 
 การจดัระดบัความดี ซ่ึงน่าจะมีความหมายคลอบคลุมความดีทุกประเภทไวไ้ดห้มดก็คือท่ี
ท่านเรียกวา่ ประโยชน์ ๓ อนัหมายถึงประโยชน์หรือความดีของชีวติ ๓ ระดบั คือ 
 ๑. ประโยชน์ปัจจุบนั ไดแ้ก่ ประโยชน์หรือความดีของชีวิตในระดบัวตัถุหรือประโยชน์
เฉพาะหน้า การท่ีชีวิตพร่ังพร้อมไปดว้ยทรัพยส์มบติัทางวตัถุ พุทธศาสนาก็ถือว่าเป็นความดีของ
ชีวิตระดบัหน่ึง เพราะท าให้ชีวิตไม่มีปัญหาหรือไม่มีทุกข์อนัเน่ืองมาจากสาเหตุคือขาดวตัถุหรือ
เรียกวา่มีความสุขอนัเน่ืองมาจากการมีวตัถุสมบูรณ์ ความดีระดบัน้ี นบัเป็นความดีส าหรับสามญัชน
ทัว่ไป หรือพูดในทางกลบักนั คนท่ีมีความดีระดบัน้ีเรียกวา่ ปุถุชน 
 ๒. ประโยชน์สืบ ๆ ไป หรือประโยชน์ระยะยาวไดแ้ก่ ประโยชน์หรือความดีอนัเกิดจาก
การมีศีลมีธรรม (ศรัทธา ศีล จาคะ ปัญญา) ความมีศีลธรรมก็ช่วยแกทุ้กขแ์กปั้ญหาของชีวติไดร้ะดบั
หน่ึง คือ ปัญหาหรือทุกข์ทางจิตใจ หรือกล่าวอีกอย่างหน่ึงก็คือให้ความสุขทางจิตใจ ซ่ึงมีผลต่อ
ความสุขทางกายหรือทางวตัถุด้วย เรียกว่าเป็นความดีของชีวิตระดบักลาง คนท่ีมีความดีระดบัน้ี 
เรียกวา่ กลัยาณชน พระพุทธศาสนาถือวา่กลัยาณชน เป็นผูมี้ปัญหาหรือทุกขน์้อยกวา่ปุถุชนทัว่ไป 
กล่าวอีกอยา่งหน่ึงก็คือเป็นคนท่ีมีความสุขมากกวา่ปุถุชนทัว่ไป 
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 ๓. ประโยชน์สูงสุด ได้แก่ ความหลุดพน้จากกิเลสหรือทุกข์ทั้งปวง อนัเป็นผลจากการ
พฒันาชีวิตจนมีศีลและธรรมบริบูรณ์ ความสมบูรณ์ทางศีลและธรรมนัน่เองท่ีท าลายกิเลส เม่ือส้ิน
กิเลส ก็ส้ินทุกข ์เม่ือส้ินทุกข ์ก็ไดช่ื้อวา่สุขสมบูรณ์ ความดีระดบัน้ีจึงเป็นความดีสูงสุดของชีวิตและ
ผูท่ี้บรรลุถึงความดีระดบัน้ี เรียกวา่ อารยชน หรืออริยบุคคล 
 สรุป  ความดีในพระพุทธศาสนาตอ้งพูดแบบวิเคราะห์หรือแยกแยะ เพราะพระพุทธศาสนา
มิไดถื้อวา่ ความดีมีอยา่งเดียว หรือวา่ความดีทุกอยา่งทุกระดบัมีความหมายร่วมกนัคือภาวะแกทุ้กข์
ได ้หรือภาวะไม่มีทุกข ์แต่วา่ ประเภทและระดบัของทุกขท่ี์แกไ้ดน้ั้นแตกต่างกนั ฉะนั้น ความดีจึงมี
หลายระดบัแตกต่างกนั 
 ๒.๒.๒ การด าเนินชีวติทีง่าม 
 ความงาม ในค าสอนของพระพุทธศาสนาเร่ิมตน้ดว้ยส่ิงท่ีดีงามคือธรรม ดงัพระพุทธพจน์
ว่า “พระสุคตนั้น ทรงแสดงธรรมงามในเบ้ืองต้น งามในท่ามกลาง งามในท่ีสุด ทรงประกาศ
พรหมจรรยพ์ร้อมทั้งอรรถ พร้อมทั้งพยญัชนะ บริบูรณ์ บริสุทธ์ิส้ินเชิง”15 
 ในสุคตสูตรไดก้ล่าวถึงความงามของธรรมซ่ึงเรียกว่า สุคตวินยั วา่ “เป็นไปเพื่อเก้ือกูลแก่
คนมาก เพื่อความสุขของคนมาก เพื่ออนุเคราะห์โลก เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่เทวดาและ
มนุษยท์ั้งหลาย”16 
 คมัภีร์โนรถปูรณี อรรถากถาติกนิบาตร องัคุตตรนิกาย ไดข้ยายความหมายของค าวา่งามใน
เบ้ืองตน้วา่ “ทรงแสดงท าให้งามคือดี ไดแ้ก่ไม่ให้มีโทษทั้งในเบ้ืองตน้ ในท่ามกลาง ในท่ีสุด” และ
ยงัไดอ้ธิบายวา่ ศีล สมาธิ และวปัิสสนา ช่ือวา่เป็นเบ้ืองตน้ เพราะศีลท่ีบริสุทธ์ิดี และทิฏฐิท่ีตรงเป็น
เบ้ืองตน้ของกุศลธรรมทั้งหลาย อริยมรรคหรือมชัฌิมาปฏิปทาเช่ือวา่เป็นท่ามกลาง ผลและนิพพาน 
ช่ือวา่เป็นท่ีสุด กล่าวอยา่งสั้น ๆ ก็คือพระผูมี้พระภาคทรงแสดงศีลในเบ้ืองตน้ ทรงแสดงมรรคใน
ท่ามกลาง ทรงแสดงนิพพานในท่ีสุด 
 ในค าสอนของพระพุทธศาสนามิได้กล่าวถึงเฉพาะความงามของธรรมเท่านั้ น ยงัได้
กล่าวถึงความงามของคนและวตัถุส่ิงของ รวมไปถึงความงามของธรรมชาติดว้ย 
 ในอรรถกถาเตลปัตตชาดก เอกนิบาต องัคุตตรนิกาย ไดก้ล่าวถึงความงามของหญิงไวว้า่ 
หญิงงามท่ีไดช่ื้อ ชนบทกลัยาณี “เพราะงามเยีย่มปราศจากโทษแห่งร่างกาย ๖ ประการคือ ๑) ไม่สูง
เกินไป ๒) ไม่ต ่าเกินไป ๓) ไม่ผอมเกินไป ๔) ไม่อว้นเกินไป ๕) ไม่ด าเกินไป ๖) ไม่ขาวเกินไปยิง่
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กวา่ผิวมนุษย ์แต่ไม่ถึงผิวเทวดา และประกอบดว้ยความงาม ๕ ประการ คือ ๑) ผิวงาม ๒) เน้ืองาม
๓) เอน็งาม ๔) กระดูกงาม ๕) วยังาม”17 
 ในอรรถกถาธรรมบทมีกล่าวถึงความงามของหญิงไวค้ลา้ยกนั ๕ ประการ คือ “๑) ผมงาม 
๒) เน้ืองาม ๓) กระดูกงาม ๔) ผิวงาม ๕) วยังาม18  และไดก้ล่าวถึงความงามของคนในฐานะต่าง ๆ 
อีก ๔ อยา่ง คือ ๑) พระราชาวิ่งไม่งาม ค่อยเสด็จไปจึงงาม ๒) ชา้งมงคลวิ่งไม่งาม เดินไปดว้ยลีลา
แห่งชา้งจึงงาม ๓) บรรพชิตวิง่ไม่งาม เดินไปอยา่งส ารวมจึงงาม ๔) สตรีวิง่ไม่งาม เดินอยา่งธรรมดา
จึงงาม”19 
 นอกจากน้ี พระพุทธศาสนายงักล่าวถึงความงามของสรีระร่างกายของมนุษยว์่า “เป็นผล
ของบุญ ในลกัษณะต่าง ๆ คือ ความมีผิวงาม เสียงเพราะ ทรวดทรงดี รูปร่างสวย ความเป็นใหญ่ 
ความมีบริวาร อิฐผลทั้งหมดน้ีไดด้ว้ยบุญนิธิ”20 
 จากพระพุทธพจน์และอรรถกถาเก่ียวกบัความงามเท่าท่ีกล่าวมาทั้งหมดในตอนตน้แสดง
ให้เห็นวา่ พระพุทธศาสนากล่าวถึงความงามใน ๒ มิติ คือ ความงามในมิติทางธรรม และความงาม
ในมิติทางโลก โดยท่ีความงามใน ๒ มิติน้ี มีความหมายและวตัถุประสงคแ์ตกต่างกนั 
 ความงามในมิติทางธรรม ตามพระพุทธพจน์ท่ีได้กล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นว่า
พระพุทธศาสนาถือวา่ “ความงาม” เป็นลกัษณะส าคญัของธรรมหรือความจริง แต่ค าวา่ “ความงาม” 
ในความหมายทางธรรมนั้นต่างจากความหมายในทางโลก หรือท่ีชาวโลกเขา้ใจกนั กล่าวคือ “ความงาม” 
ของธรรมนั้น ไม่ใช่ลกัษณะทางอารมณ์หรือความรู้สึกเช่น สวย-ไม่สวย แต่หมายถึงลกัษณะทาง 
“คุณค่า” คือ อนุเคราะห์ ประโยชน์ เก้ือกูล สุข ท่ีธรรมให้แก่มนุษย ์คุณค่าทั้ง ๔ ลกัษณะน้ีบางคร้ัง
พระพุทธองค์ก็ตรัสรวมด้วยค าว่า “ประโยชน์” ค าเดียวดงัพระพุทธพจน์ในอภยัราชกุมารสูตร
ใจความวา่ “วาจาท่ีจริง มีประโยชน์ เป็นท่ีชอบใจ หรือไม่ชอบใจของคน ทรงรู้เวลาท่ีจะตรัส”21  ซ่ึง
มีความหมายวา่ ส่ิงท่ีทรงสอนนั้นทรงเนน้ท่ีจริงและมีประโยชน์ โดยไม่ทรงถือเอาความรู้สึกของคน 
คือ ความชอบ หรือไม่ชอบ เป็นส าคญั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมดว้ย และค าวา่ “ประโยชน์”             ใน
พระพุทธศาสนาก็หมายถึง ประโยชน์ ๓ คือ 
 ๑. ทิฏฐธมัมิกตัถะ ประโยชน์ปัจจุบนั ไดแ้ก่ ประโยชน์ทางวตัถุ 
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 ๒. สัมปรายิกัตถะ ประโยชน์ภายภาคหน้า ได้แก่ ประโยชน์ทางจิตใจ หรือศีลธรรม
คุณธรรม 
 ๓. ปรมตัถะ ประโยชน์สูงสุด ไดแ้ก่ ความหลุดพน้จากกิเลสจนถึงนิพพาน 
 ความหมายโดยรวมของค าวา่ “ประโยชน์” ในพระพุทธศาสนาก็คือ ความหลุดพน้จากทุกข์
ของชีวติท่ีเรียกวา่ วมุิตติ นบัแต่การหลุดพน้จากทุกขข์องชีวติขั้นหยาบ ๆ ไปจนถึงหลุดพน้จากทุกข์
ของชีวิตขั้นละเอียดคือ กิเลส ฉะนั้น ในบางคร้ังพระพุทธองค์จึงตรัสถึงลกัษณะเชิงคุณค่าของ
พระพุทธศาสนาหรือธรรม แบบรวบยอดวา่ “ธรรมวนิยัน้ีมีรสเดียว คือ วมุิตติรส”22 
 “รส” จึงเป็นอีกค าหน่ึงท่ีใชห้มายถึงลกัษณะเชิงคุณค่าในพระพุทธศาสนาและมีความหมาย
ในลกัษณะเดียวกนักบัค าวา่ “กลัยาณะ” ท่ีแปลวา่ความงาม 
 ตามนัยแห่งพระพุทธศาสนา ความงามในมิติทางธรรม มิได้หมายถึงความสวยงามเชิง
อารมณ์หรือเชิงความรู้สึกนึกคิด แต่หมายถึงภาวะลดลงของกิเลสและความทุกขจ์นถึงภาวะส้ินกิเลส
ส้ินทุกข์โดยส้ินเชิงท่ีเรียกว่า วิมุตติรส ซ่ึงเป็นภาวะเชิงวตัถุวิสัย แต่ผูบ้ริสุทธ์ิปราศจากกิเลสนั้ น             
ยอ่มปราศจากกิเลสนั้น ยอ่มปรากฏต่อสายตาของคนทัว่ไปวา่ เป็นผูง้ามทั้ง กาย วาจา และใจ 
 ส่วนความงามในมิติทางโลก ได้แก่ความงามท่ีชาวโลกพูดถึงหรือเข้าใจกนัทัว่ไปจาก          
พระพุทธพจน์และอรรถาธิบายต่าง ๆ ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ แสดงใหเ้ห็นวา่ “พระพุทธศาสนา
ก็กล่าวถึงความงามในทางโลก ทั้งความงามของคนและความงามของธรรมชาติ ไวไ้ม่นอ้ยเช่นกนั 
อนัเป็นการยืนยนัวา่ พระพุทธศาสนามิไดม้องขา้มความงามทางโลก”23 ความงามเป็นส่ิงหน่ึงท่ีมีมา
คู่กบัมนุษยต์ั้งแต่บรรพกาล แต่ดูเหมือนวา่มนุษยโ์ดยทัว่ไปก็อยูก่บัความงามอยา่งเงียบ ๆ ไม่ค่อยมี
ปัญหาอะไร นาน ๆ คร้ังจึงจะมีเหตุการณ์ใหญ่โตท่ีเน่ืองมาจากความงามเกิดข้ึน ท าใหส้ังคมหรือหมู่
มนุษยป่ั์นป่วน เป็นตน้ 
 สรุปวา่พระพุทธศาสนากล่าวถึงความงามใน ๒ มิติ คือ ความงามในมิติทางธรรมและความ
งามในมิติทางโลก ความงามในมิติทางธรรมหมายถึงความงามท่ีเป็นลกัษณะของธรรมหรือความ
จริงอนัเป็นผลจากคุณภาพหรือคุณสมบติัของธรรมท่ีปรากฏต่อการรับรู้ของมนุษยผ์ูมี้ญาณหรือ
แสดงออกทางพฤติกรรมของมนุษยผ์ูท้รงศีลทรงธรรมท าให้คนทัว่ไปรู้เห็นไดว้า่เป็นผูมี้ธรรมหรือ
เป็นคนท่ีงาม โดยไม่จ  ากดัอายุและเพศวยั ความงามของธรรมเป็นวตัถุวิสัย เพราะเน่ืองมาจาก
คุณภาพหรือคุณสมบติัเชิงวตัถุวิสัยของธรรม ปรากฏการณ์ทางความงามจึงเป็นสากล ทุกคนท่ีรู้

                                                           

 22องฺ.อฏฺ ก. ๒๓/๑๐๙/๒๐๕. 
 23สุเชาวน์ พลอยชุม, พุทธปรัชญาในสุตตันตปิฎก, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลยั เกษตรศาสตร์, 
๒๕๕๑), หนา้ ๑๒๕. 



 ๒๕ 

หรือสัมผสั ย่อมรู้ไดห้รือสัมผสัไดต้รงกนัเหมือนกนัส่วนความงามในทางมิติโลก หรือความงาม
ทางวตัถุ พระพุทธศาสนาถือว่าเป็นผลของการมีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนัระหว่างคุณภาพหรือคุณสมบติั
ของวตัถุกับกิเลสคือความยินดีพอใจเป็นต้นในจิตใจ หรือในสันดานของคน แต่ละคนจึงมี
ความรู้สึกเร่ืองความงามของวตัถุแตกต่างกนัไปตามอิทธิพลของกิเลสของแต่ละคน ส าหรับคนท่ีไม่
มีกิเลส ก็จะไม่มีความรู้สึกเร่ืองความงามทางวตัถุเลย ฉะนั้น ความงามในมิติทางโลก หรือความงาม
ทางวตัถุพระพุทธศาสนาถือวา่เป็นจิตวิสัยหรือไม่มีจริง แต่พระพุทธศาสนาก็กล่าวถึงเร่ืองน้ีไปตาม
ภาษาหรือการบัญญัติของโลกเหมือนกัน ทั้งน้ีก็เพื่อผล คือการส่ือสารหรือส่ือความหมายกับ
ชาวโลกเท่านั้น ทั้งน้ีก็เพื่อผล คือการส่ือสารหรือส่ือความหมายกบัชาวโลกเท่านั้น และเม่ือความ
งามทางวตัถุไม่มีจริง หรือกล่าวสั้นๆ วา่ไม่จริง จึงเป็นส่ิงไม่มีคุณค่าหรือไม่มีประโยชน์ต่อชีวติอยา่ง
แทจ้ริง ตามความหมายของค าวา่ “ประโยชน”์ ในทางพระพุทธศาสนา เพราะพระพุทธศาสนาถือวา่
ส่ิงท่ีจริงเท่านั้นจึงมีประโยชน์อยา่งแทจ้ริง 
 ๒.๒.๓  แนวคิด ทฤษฎเีกีย่วกบัการด าเนินชีวติตามทศันะของผู้รู้ 
  ไดมี้ผูรู้้หลายท่านไดก้ล่าวถึงแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัการด าเนินชีวติไวด้งัน้ี 
 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  ทรงให้แนวคิด ทฤษฎี 
เก่ียวกบัชีวติไวว้า่ “ชีวติ คือ อาย”ุ24 
 ปัจจุบนัมนุษยมี์อายุเกินร้อยปีไม่มากนกัหรือมีชีวิตน้อยนกั แต่ชีวิตน้ีส าคญันกัเพราะเป็น
หวัเล้ียวหวัต่อซ่ึงเป็นทางแยกท่ีจะให้คนด าเนินชีวิตไปสู่ท่ีสูงท่ีต ่า จะไปดีไปร้ายเลือกไดใ้นชีวิตน้ี
เท่านั้น ชีวติน้ี และชีวติหนา้จะถึงความสวสัดีได ้ตอ้งอาศยัก าลงับุญกุศล คุณงามความดีเป็นอนัมาก
และสม ่าเสมอ การด าเนินชีวติตามหลกัพระพุทธศาสนา ชีวติคนด าเนินไปในทางเส่ือมกบัทางเจริญ 
 พระเทพดิลก กล่าวแนวคิด ทฤษฎีของคนในโลกไวว้า่ “มีบุคคล ๒ กลุ่ม คือ 
 ๑. กลุ่มคนโง่หรือคนพาล มีการด าเนินชีวติไปในทางเส่ือมเป็นไปกบัทุกขไ์ม่เกิดประโยชน์ 
ผูด้  าเนินชีวติไปในทางไม่ดี เป็นผูท่ี้เบียดเบียนตนเองใหเ้ดือดร้อน เบียดเบียนบุคคลอ่ืน                   ให้
เดือดร้อน และเบียดเบียนทั้ งตนเองและบุคคลอ่ืนให้เดือดร้อน ทั้ งทางกาย วาจา ใจ เรียกว่า 
อกุศลกรรมบถ ๑๐ ผูท่ี้ด าเนินไปไม่ดีน้ี เม่ือตายจากโลกน้ีจะไปบงัเกิดในทุคติภูมิหรือในอบายภูมิ ๔ 
คือ เกิดในโลกของนรก เปรต อสุรกาย สัตวเ์ดรัจฉาน อยา่งใดอยา่งหน่ึง 
 ๒. กลุ่มคนฉลาด หรือบณัฑิต มีการด าเนินชีวิตตามหลกัของกุศลกรรมบถ ๑๐ คือ คิดดี พูดดี 
ท าดี ด าเนินชีวิตด้วยปัญญามีเหตุผล ฉลาดท าแต่ในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ตน ประโยชน์ผู ้อ่ืน 

                                                           

 24สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก , ชีวิตนี้น้อยนัก, 
(กรุงเทพมหานคร : เรือนแกว้การพิมพ,์ ๒๕๔๔), หนา้ ๑. 



 ๒๖ 

ประโยชน์ในโลกน้ี ประโยชน์ในโลกหนา้และประโยชน์อยา่งยิ่ง คือ พระนิพพาน ผูท่ี้ด าเนินไปดี 
เม่ือตายจากโลกน้ียอ่มไปบงัเกิดในสุคติโลกสวรรค ์มีมนุษย ์เทวดา เป็นตน้”25 
 ในทศันะของสุทธิปภาโส ภิกขุ กล่าวถึงแนวคิดของการด าเนินชีวิตในสังคมว่า “จ าตอ้ง
พึ่งพาอาศยักนั ต่างฝ่ายต่างดีเก้ือกูลกนัในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ ดงันั้น คนดีหรือไม่ดีจึงอยู่ท่ีการท า
ประโยชน์ คนท่ีจะท าประโยชน์ไดต้อ้งมีศีล ๕ เป็นเบ้ืองตน้จึงมีการพฒันาความดี สมดงัค าท่ีกล่าว
วา่ มีลูกไวพ้ึ่งพา มีศาสนาไวพ้ึ่งใจ”26 คือ ยามป่วยกายไดพ้ึ่งลูก ยามป่วยใจไดพ้ึ่งศาสนา 

ดว้ยเหตุน้ี พระมหาบุญศรี ญาณวฑฺุโฒ, ผศ. จึงกล่าววา่ “การด าเนินชีวติท่ีดีตอ้งมีศีล เพราะ
ศีลเป็นเบ้ืองตน้ของพระพุทธศาสนา (สมาธิเป็นท่ามกลาง ปัญญาเป็นท่ีสุด) เป็นทางไปสู่สวรรค์
และนิพพาน ศีลจึงรักษาคุม้ครองบุคคลตั้งแต่ชั้นปุถุชนไปจนถึงพระอรหนัต์”27 ศีลเป็นอริยทรัพย์
อนัประเสริฐดีกวา่ทรัพยภ์ายนอก แมพ้วกโจรก็ลกัขโมยไปไม่ได ้ศีลจึงเป็นคุณสมบติัติดตวับุคคล
ผูท้  าความดีตลอดกาล 
 วัชระ งามจิตเจริญ มีแนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกบัชีวิตซ่ึงเป็นเป้าหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนาวา่ 
“สามารถน ามาประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์ได ้๔ อยา่ง คือ 

๑. สามารถรู้จกัเป้าหมายท่ีถูกตอ้งและใชเ้ป็นหลกัในการท างาน การด าเนินชีวติท่ีดีงามตอ้ง
มีเป้าหมายตั้งแต่ระดบัตน้ถึงระดบัสูง โดยเลือกใหเ้หมาะสมกบัศกัยภาพของตน 

๒. สามารถใชนิ้พพานเป็นเกณฑต์ดัสินวา่ การท าความดีตอ้งน าเราไปถึงนิพพานในท่ีสุด 
๓. สามารถใชนิ้พพานเป็นเป้าหมายในการด าเนินชีวิต คือ การกระท าส่ิงใดในชีวิตจะตอ้ง

เป็นการกระท าท่ีน าไปสู่ภาวะแห่งความพน้ทุกข ์หรือเป็นไปเพื่อความสะอาด สวา่ง สงบของชีวิต
ในบั้นปลาย ไม่ใช่เกียรติยศ ช่ือเสียง ความร ่ ารวย 

                                                           

 25พระเทพดิลก, ธรรมะมาลัย, (กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ท่ี บริษทัแปดสิบเจ็ด (๒๕๔๕) 
จ ากดั, ๒๕๕๑), หนา้ ๒๙-๕๔. 
 26สุทฺธิปภาโส ภิกฺขุ, พลังแห่งพุทธธรรม, (กรุงเทพมหานคร : พิมพท่ี์ บริษทัรามซุปเปอร์
ปร๊ิน จ ากดั, ๒๕๔๘), หนา้ ๖๑-๖๓. 
 27พระมหาบุญศรี ญาณวุฑฺโฒ (ผศ.), “วิเคราะห์การใชห้ลกัธรรมเป็นโลกบาลของนกัเรียน
โรงเรียนศึกษานารีวทิยา เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร”, รายงานการวจัิย, (กรุงเทพพระมหานคร : 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั), ๒๕๕๑, หนา้ ๒๘. 



 ๒๗ 

๔. สามารถใช้นิพพานเป็นหลักเตือนสติตนเองว่า ส่ิงท่ีประเสริฐสุดในชีวิตไม่ใช่การ
ครอบครองทรัพยสิ์นหรือส่ิงท่ีมีอยู่ แต่ความดบัทุกข์ของพระอรหันต์ คือ ความว่างจากสรรพส่ิง
ต่างหากซ่ึงท าใหเ้ราพบความสุขอยา่งแทจ้ริง”28 
 การด าเนินชีวิตนั้นมีใจเป็นใหญ่ พระพรหมคุณาภรณ์ ได้ช้ีแนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกบัการ
ด าเนินชีวิตไวว้่า “ชีวิตควรเป็นอยู่อย่างไร โดยเฉพาะขอ้ปฏิบติัหรือทางชีวิตทั้งของคฤหัสถ์และ
บรรพชิต ตอ้งด าเนินตามหลกัมชัฌิมาปฏิปทา”29 (ทางสายกลาง) เพราะใช้ได้ในหน้าท่ีการงาน        
ต่าง ๆ ตลอดจนการปฏิบติักิจในชีวิตประจ าวนั เช่น การศึกษาเล่าเรียน และการปฏิบติัธรรม เป็นตน้ 
ยอ่มมีความมุ่งหมายเพื่อให้รู้จกัทางแกปั้ญหา การก าจดัทุกข ์ตอ้งกระท าดว้ยปัญญาท่ีประกอบดว้ย
สัมมาทิฏฐิในมรรค ๘ ดว้ยความรู้ความเขา้ใจตรงตามความมุ่งหมายของเร่ืองนั้น ๆ  ดว้ยวิจารณญาณ รู้เท่า
ทนัโลกและชีวติ จึงจะแกปั้ญหาก าจดัทุกขไ์ดส้ าเร็จ ถา้ไม่ด าเนินตามมชัฌิมาปฏิปทา ก็แกปั้ญหาดบั
ทุกขไ์ม่ส าเร็จ บุคคลผูมี้จริยธรรมตามหลกัพระพุทธศาสนา จึงเรียกไดว้า่ เป็นผูป้ระพฤติพรหมจรรย ์
ประพฤติธรรมอนัประเสริฐคือ การด าเนินชีวิตตามมรรค ซ่ึงเป็นอริยสัจขอ้ท่ี ๔ เม่ือกล่าวโดยย่อ 
ไดแ้ก่ ศีล สมาธิและปัญญา เป็นการด าเนินชีวิตท่ีดีงาม ท่ีจะน าไปสู่จุดหมาย คือการดบัทุกข์ เป็น
มนุษยท่ี์ครองชีวิตอย่างถูกต้องสมบูรณ์ชีวิตของคนย่อมประสบทั้งความสุขความทุกข์ สมดงัท่ี
พระพุทธเจา้ตรัสไวว้า่ “ส่ิงทั้งหลายมีใจเป็นหวัหนา้ คือ การท า การพูด การคิดทุกชนิดส าเร็จมาจาก
ใจทั้งนั้น เพราะคนจะดีจะชัว่จึงอยูท่ี่ใจ จะทุกขจ์ะสุขก็อยูท่ี่ใจ ชีวิตจะกา้วหนา้จะถอยหลงัก็อยูท่ี่ใจ
นัน่เอง”30 
 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ตรัสถึงแนวคิดทฤษฎี
เก่ียวกบัการด าเนินชีวติท่ีดีของพุทธศาสนิกชนไวว้า่ “มีประโยชน์ ๓ อยา่ง คือ 
 ๑. การด าเนินชีวิตเพื่อความสุขในปัจจุบนั คือ การแสวงหาทรัพยภ์ายนอกตามหลกัธรรม  
ท่ีเป็นหวัใจของเศรษฐี ๔ อยา่ง เรียกวา่ อุ อา กะ สะ คือ ขยนัท างานหาเงิน รู้จกัเก็บเงิน รู้จกัคบคนดี 
รู้จกัใช้ทรัพยแ์บบเศรษฐกิจพอเพียง และทรัพยภ์ายในท่ีประเสริฐกว่าทรัพยสิ์นเงิน ทอง เรียกว่า
อริยทรัพย ์คือ การรู้จกัแสวงหาบุญกุศลต่างๆ มีการรักษาศีล ประพฤติธรรม เพื่อพฒันาจิตใจให้มี

                                                           

 28รศ.ดร.วชัระ งามจิตเจริญ, พุทธศาสนาเถรวาท, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 
๒๕๕๐), หนา้ ๔๗๙. 
 29พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยตฺุโต), พุทธธรรม, พิมพค์ร้ังท่ี ๑๑, (กรุงเทพมหานคร : พิมพ์
ท่ี บริษทั สหธรรมิก จ ากดั, ๒๕๔๙), หนา้ ๕๘๕. 

30ภิกขุ ปัญญานนัทะ, ชนะทุกข์, (กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพอ์ านวยสาส์น, ๒๕๒๕), 
หนา้ ๑๔๑. 



 ๒๘ 

ความสุขในปัจจุบนั นอกจากน้ี จะตอ้งงดเวน้ธรรมท่ีเป็นอบายมุขเหล่าน้ี คือ ความเป็นนกัเลงผูห้ญิง 
ความเป็นนกัเลงสุรา เสพของมึนเมายาเสพติด ความเป็นนกัเลงการพนนั การคบคนชัว่เป็นมิตร และ
การเท่ียวกลางคืน เป็นตน้ 
 ๒. การด าเนินชีวิตเพื่อความสุขในภายหน้าคือ การแสวงหาประโยชน์ด้านคุณค่าชีวิต
ภายในเพื่อเป็นหลกัประกนัของชีวิตในอนาคตและภพหน้า มุ่งถึงความเจริญกา้วหน้าของจิตใจท่ี
ประกอบดว้ยคุณธรรมมีศีล สุตะ จาคะและปัญญา โดยเรียนรู้กฎของธรรมชาติ เช่น อริยสัจ ๔ ไตรลกัษณ์ 
และกฎแห่งกรรม คือ การท าดีไดดี้ ท าชัว่ไดช้ัว่ เป็นตน้ 
 ๓. การด าเนินชีวิตเพื่อความสุขสูงสุด คือ การเห็นความเกิด แก่ เจบ็ตาย เป็นทุกขไ์ม่รู้จกัจบส้ิน 
จึงเกิดการเบ่ือหน่ายในสังสารวฏั แล้วหาทางหนีออกจากความทุกข์ด้วยปรมัตถธรรม เช่น               
การพิจารณาเห็นร่างกาย เป็นเพียงรูป นาม ขนัธ์ ๕ ตอ้งเป็นไปตามกฎพระไตรลกัษณ์ มีีความ
เปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาโดยความไม่เท่ียง เป็นทุกข์และมิใช่ตวัตน เรา เขา ไม่ว่าพระพุทธเจา้ 
ทั้งหลายจะอุบติัข้ึนหรือไม่ก็ตาม ธรรมเหล่าน้ีเป็นเพียงธรรมธาตุ ธรรมฐิติและธรรมนิยาม คือ 
เป็นอยูอ่ย่างน้ีไม่มีการเปล่ียนแปลง เพราะสังขารทั้งปวงไม่เท่ียง สังขารทั้งปวงเป็นทุกข ์ธรรมทั้งปวง 
เป็นอนตัตา”31 
 นอกจากน้ี วศิน อินทสระ กล่าวถึงหลกัการด าเนินชีวิตของผูค้รองเรือนว่า “สามารถแบ่ง
ออกเป็น ๒ ระดบั คือ 
 ๑. การด าเนินชีวิตในระดบัครอบครัว คือ ความสัมพนัธ์ของบุคคลในระดบัครอบครัว เช่น 
ความสัมพนัธ์ระหว่างบิดา มารดากบับุตรธิดา ความสัมพนัธ์ระหวา่งพี่กบัน้อง และความสัมพนัธ์
ระหว่างสามีกับภรรยา เป็นการด าเนินชีวิตของผูค้รองเรือนซ่ึงสมาชิกในครอบครัวจะต้องมี
สัมพนัธภาพท่ีดี มีการน าหลกัฆราวาสธรรมไปใชใ้นการด าเนินชีวิต คือ มีความซ่ือสัตยจ์ริงใจต่อกนั 
มีการรู้จกัข่มใจตนเอง การอดทนอดกลั้นและการเสียสละ 
 ๒. การด าเนินชีวติในระดบัสังคม คือ ความสัมพนัธ์ของบุคคลท่ีมีต่อสังคมซ่ึงเป็นบุคคลภายนอก
ครอบครัว เช่น การเป็นนักปกครอง ผูบ้ริหารงาน ผูร่้วมงานหรือการเป็นมิตรกัน ก็จะตอ้งรู้จกั
ประมาณตนในการพูด ในการกระท า เพื่อให้เหมาะสมแก่บุคคลในฐานะต่าง ๆ รู้จกัเลือกคบคนดี
หลีกเล่ียงอบายมุขและการคบคนไม่ดี หากคบคนท่ีประพฤติไม่ดี การด าเนินชีวิตตอ้งประสบกบั

                                                           

 31สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก , ธรรมดุษฎี, 
(กรุงเทพมหานคร : เรือนแกว้การพิมพ,์ ๒๕๓๗), หนา้ ๖๑. 



 ๒๙ 

อกุศลกรรม มีการประพฤติทุจริตทางกาย วาจาใจ ไร้ศีลธรรม แต่ถ้ารู้จกัคบเฉพาะแต่คนดี การ
ด าเนินชีวติก็ประกอบไปดว้ยกุศลกรรม มีการประพฤติดีดว้ยกาย วาจา ใจ”32 
 สรุปแนวคิดการด าเนินชีวิตท่ีดีของมนุษยน์ั้นมี ๒ อยา่ง คือ ๑) ตอ้งประกอบดว้ยโลกียกุศล
ธรรม เป็นการด าเนินชีวิตตามไตรสิกขาของกลัยาณปุถุชน มีการให้ทาน รักษาศีลและการเจริญ
ภาวนาในภพท่ีเป็นอยูห่รือเพื่อเกิดในภพใหม่ท่ีดีกวา่ ๒) ตอ้งประกอบดว้ยโลกุตรธรรม ซ่ึงเป็นการ
ด าเนินชีวิตของพระอริยบุคคลมีพระโสดาบนั พระสกทาคามี เป็นตน้ ท่ีเห็นชีวิตมีการเกิด แก่ เจ็บ 
ตาย ซ ้ าแลว้ซ ้ าอีก เป็นของน่าเบ่ือหน่าย เห็นทุกขภ์ยัในสังสารวฏัเป็นของน่ากลวั รู้เท่าทนัโลกและ
ชีวิตจริง จึงหาทางพ้นทุกข์ด้วยการด าเนินชีวิตตามทางสายกลางอันเป็นหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาเก่ียวกบัการจดัการศึกษาสรุปไดว้่า ตอ้งเน้นความส าคญัทั้งความรู้และคุณธรรม 
การจดักระบวนการเรียนรู้ตอ้งบูรณาการความรู้ดา้นต่าง ๆ เช่น ความรู้เก่ียวกบัตนเอง ทกัษะทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม ภูมิปัญญาไทย ทกัษะในการประกอบ
อาชีพและการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข โดยตอ้งผสมผสานสาระความรู้เหล่านั้นให้ได้สัดส่วน
สมดุลกนั รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ไวใ้น
ทุกวชิา และใหส้ถานศึกษาจดัการประเมินผูเ้รียน โดยพิจารณาพฒันาการของผูเ้รียน ความประพฤติ 
การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรมและ การทดสอบ ควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการ
สอน ตามความเหมาะสมในแต่ละระดบัและรูปแบบการศึกษา 

๒.๓ การด าเนินชีวติทีด่ีงามของนักเรียน 

 การด าเนินชีวิตของนักเรียนจะตอ้งเป็นไปตามพระราชบญัญติัการศึกษาว่าด้วยประเด็น
ดงัต่อไปน้ี 
 ๒.๓.๑ การด าเนินชีวติของนักเรียนตามแนวโครงสร้างพระราชบัญญตัิการศึกษา 
 ๑. เป้าหมายของการจดัการศึกษา 
 ๒. สถานศึกษาจะจดัการศึกษาเพื่อพฒันานกัเรียนให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา มีความรู้และคุณธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยูก่บัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข และเห็น
คุณค่าของมนุษย ์ไดเ้รียนรู้การใชชี้วิตท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ 
การเรียนการสอน จะส่งเสริมการใชภู้มิปัญญาไทย เนน้ใหน้กัเรียนมีความรู้อนัเป็นสากล ปฏิบติังาน
ดว้ยความขยนั อดทน รับผิดชอบ มีความซ่ือสัตย ์มีสุนทรียศิลป์ในการพฒันาชีวิต เพื่อเป็นพื้นฐาน

                                                           

 32วศิน อินทสระ, ธรรมและชีวิต, พิมพ์คร้ังท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : กมลการพิมพ,์ ๒๕๒๗), 
หนา้ ๑. 



 ๓๐ 

ในการศึกษาต่อและ ประกอบอาชีพ รู้รักษาสิทธิ หนา้ท่ี เสรีภาพ เคารพกฎหมาย เป็นผูมี้วฒันธรรม 
มีความภาคภูมิใจ ในความเป็นไทยทั้งรู้จกัอนุรักษ ์ประหยดัทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้มโดยให้
ผูป้กครองและชุมชน มีส่วนร่วมในการจดัและพฒันาการศึกษา 
 ๒. จุดหมายของหลกัสูตรสถานศึกษา 
 หลกัสูตรสถานศึกษามุ่งพฒันาให้นกัเรียนเป็นคนดี มีความรู้อนัเป็นสากลบนพื้นฐานของ
ความเป็นไทย โดยมุ่งปลูกฝังใหผู้เ้รียนมีลกัษณะท่ีพึงประสงค ์
 ๓. โครงสร้าง 

 ๓.๑ ระดบัช่วงชั้น มีการก าหนดหลกัสูตรเป็น ๒ ช่วงชั้น ตามระดบัพฒันาการของ
ผูเ้รียน คือ ช่วงชั้นท่ี ๓ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ ช่วงชั้นท่ี ๔ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๔-๖ 

 ๓.๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการก าหนดสาระการเรียนรู้ตามหลกัสูตรประกอบ ดว้ยองค์
ความรู้ทกัษะหรือกระบวนการเรียนรู้และคูณลกัษณะหรือค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมของผูเ้รียน
เป็น ๘ กลุ่ม คือ 

  ๓.๒.๑ ภาษาไทย 
  ๓.๒.๒ คณิตศาสตร์ 
  ๓.๒.๓ วทิยาศาสตร์ 
  ๓.๒.๔ สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
  ๓.๒.๕ สุขศึกษาและพลศึกษา 
  ๓.๒.๖ ศิลปะ 
  ๓.๒.๗ การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
  ๓.๒.๘ ภาษาต่างประเทศ 
 ๓.๓ เวลาเรียน มีการก าหนดเวลาในการจดักิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรม พฒันา

ผูเ้รียน ดงัน้ีช่วงชั้นท่ี ๓ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ มีเวลาเรียนประมาณปีละ ๑,๐๐๐-๑,๒๐๐ ชัว่โมง 
ช่วงชั้นท่ี ๔ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี๔-๖ มีเวลาเรียนไม่นอ้ยกวา่ ๑,๒๐๐ ชัว่โมง 

๔. การจดัหลกัสูตร 
 ช่วงชั้นท่ี ๓ เป็นช่วงสุดทา้ยของการศึกษาภาคบงัคบัมุ่งเนน้ให้ผูเ้รียนส ารวจความสามารถ
ความถนดั ความสนใจของตนเอง และพฒันาบุคลิกภาพส่วนตนพฒันาความสามารถ ทกัษะพื้นฐาน
ด้าน การเรียนรู้และทักษะในการด าเนินชีวิต ให้มีความสมดุลทั้ งด้านการเรียนรู้ ความคิด 
ความสามารถ ความดีงามละความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถเสริมสร้างสุขภาพส่วนตนและ
ชุมชน มีความภูมิใจ ในความเป็นไทยตลอดจนใช้เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ 
การจดัเวลาเรียนเป็นรายปี ช่วงชั้นท่ี ๔ เป็นหลกัสูตรท่ีมุ่งเน้นการศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และ



 ๓๑ 

ทกัษะเฉพาะดา้น มุ่งปลุกฝัง ความรู้และความสามารถ ละทกัษะในวิชาการและเทคโนโลยีเพื่อให้
เกิดความคิดริเร่ิมสร้างสรรคน์ าไป ใชใ้ห้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษา ต่อการประกอบอาชีพ มุ่งมนั
พฒันาตนเองและประเทศตามบทบาท ของตน สามารถเป็นผูน้ า และผูใ้ชบ้ริการชุมชนในดา้นต่าง ๆ 
ในช่วงชั้นน้ีจดัเวลาเรียนเป็นหน่วยกิต โดย ๑ หน่วยกิต มีค่า ๔๐ ชัว่โมง 
 ๕. การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
  ๕.๑ การวดัผลประเมินระดบัชั้นเรียน มีจุดมัง่หมายส าคญั คือมุ่งหาค าตอบวา่ผูเ้รียนมี
ความกา้วหนา้ทางดา้นความรู้ ทกัษะกระบวนการ คุณธรรม และค่านิยมอนัพึงประสงค ์อนัเป็นผล
เน่ืองจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้หรือไม่/เพียงใด ดงันั้นการวดัผลและประเมินจึงตอ้งใชว้ธีิการท่ี
หลากหลายเนน้การปฏิบติัให้สอดคลอ้งและเหมาะสมกบั สาระการเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียนและสามารถด าเนินการอย่างต่อเน่ืองควบคู่ไปในกิจกรรม การเรียนรู้ของผูเ้รียนโดยการ
ประเมินความประพฤติ พฤติกรรม การเรียน การร่วมกิจกรรม และผลงาน จากโคลงการหรือแฟ้ม
สะสมผลงาน ผูเ้รียน ผูส้อน และพ่อแม่ ผูป้กครอง จ าเป็นตอ้งมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมาย 
วิธีการ และคน้หา ขอ้มูลเกณฑ์ท่ีจะสะทอ้นให้เห็นภาพสัมฤทธ์ิผลของการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
ผูเ้รียนจะทราบระดบัความ ก้าวหน้า ความส าเร็จของตน ครู ผูส้อนจะเขา้ใจความตอ้งการของ
ผูเ้รียนแต่ละคนแต่ละกลุ่มสามารถให้ระดบัคะแนนหรือจดักลุ่มผูเ้รียนรวม ทั้งประเมินผลการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนของตนเองได ้พอ่แม่ ผูป้กครองจะทราบระดบัความส าเร็จ ของผูเ้รียน ดงัน้ี 
   ๕.๑.๑.วดัและประเมินผลตามสภาพจริง และถือวา่เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการ
เรียนรู้ 
   ๕.๑.๒.ประเมินผูเ้รียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย ครอบคลุมและสอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มสาระ 
   ๕.๑.๓.ประเมินผูเ้รียนเพื่อการปรับปรุง พฒันาผูเ้รียน และตดัสินผลการเรียนตาม
เกณฑท่ี์สถานศึกษาก าหนด 
   ๕.๑.๔.จัดให้มีการประเมินด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนด 

  ๕.๒ การประเมินผลระดบัสถานศึกษา เป็นการประเมินเพื่อตรวจสอบความกา้วหนา้ 
 ดา้นการเรียนรู้เป็นรายชั้นปี และช่วงชั้น สถานศึกษาน า ขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชเ้ป็นแนวทาง

ในการปรับปรุง พฒันาการเรียนการสอนและคุณภาพของผูเ้รียน ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
รวมทั้งน าผลการประเมินรายช่วงชั้นไปพิจารณาตดัสินการเล่ือนช่วงชั้น กรณีท่ีผูเ้รียนไม่ผ่าน
มาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มสาระต่าง ๆ สถานศึกษาควรจดัให้มีการสอนซ่อมเสริม และจดัให้มี
การประเมินผลการเรียนรู้ดว้ย 



 ๓๒ 

  ๕.๓ การประเมินคุณภาพระดบัชาติ สถานศึกษาตอ้งจดัให้ผูเ้รียนทุกคนท่ีเรียนในปี
สุดทา้ยของแต่ละช่วงชั้น เขา้รับการประเมินคุณภาพ ระดบัชาติ ขอ้มูลท่ีได้จากการประเมินจะ
น าไปใชใ้นการพฒันาคุณภาพของผูเ้รียน และคุณภาพการจดัการ ศึกษาของสถานศึกษาแต่ละแห่ง 
 ๖. คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องสถานศึกษา 
 คุณลักษณะอนัพึงประสงค์ เป็นเป้าหมายในการพฒันาผูเ้รียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม และ ค่านิยมท่ีดี เหมาะสมกบัคนสังคมไทย 
 ๗. การจบหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เกณฑม์าตรฐานของการจบหลกัสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน คือ 
  ๗.๑.ผูเ้รียนตอ้งเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่ม และไดรั้บการตดัสินผลการ
เรียนใหไ้ดต้ามเกณฑ ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
  ๗.๒.ผูเ้รียนต้องผ่านการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียนให้ได้ตามเกณฑ์ท่ี
สถานศึกษาก าหนด 

  ๗.๓.ผูเ้รียนตอ้งผ่านการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษา
ก าหนด 
  ๗.๔.ผูเ้รียนตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนและผ่านเกณฑ์ประเมินท่ีสถานศึกษา
ก าหนด  
 ๘. เกณฑก์ารผา่นช่วงชั้นและการจบหลกัสูตร 
 เกณฑม์าตรฐานการเรียนรู้ช่วงท่ี ๓ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑ - ๓ (จบการศึกษาภาคบงัคบั) มีดงัน้ี 
 ๑. ผูเ้รียนตอ้งเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่ม โดยมีเวลาเรียนปีละไม่ต ่ากว่า 
๑๐๐๐ ชัว่โมง 
 ๒. ผูเ้รียนตอ้งผา่นการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน ให้ไดต้ามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษา
ก าหนด 
 ๓. ผูเ้รียนตอ้งผา่นการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามเกณฑท่ี์สถานศึกษาก าหนด 
 ๔. ผูเ้รียนตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน โดยมีเวลาเขา้ร่วมกิจกรรมไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๘๐ 
ของเวลาทั้งหมด และผา่นการประเมินตามเกณฑท่ี์สถานศึกษาก าหนด 
 เกณฑม์าตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นท่ี ๔ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๔-๖ (จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน) มี
ดงัน้ี 
 ๑. ผูเ้รียนต้องเรียนรู้ตามกลุ่มสาระทั้ ง ๘ กลุ่ม และได้หน่วยกิต ครบตามหลักสูตรท่ี
สถานศึกษาก าหนด โดยเวลาเรียนไม่นอ้ยกวา่ปีละ ๑๒๐๐ ชัว่โมง และ ไดรั้บผลการตดัสินผลการ
เรียนใหไ้ดต้ามเกณฑท่ี์สถานศึกษาก าหนด 



 ๓๓ 

 ๒. ผูเ้รียนตอ้งผา่นการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน ให้ไดต้ามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษา
ก าหนด 
 ๓. ผูเ้รียนตอ้งผา่นการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามเกณฑท่ี์สถานศึกษาก าหนด 
 ๔. ผูเ้รียนตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน โดยมีเวลาเขา้ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกวา่ร้อยละ ๘๐ 
ของเวลาทั้งหมด และผา่นการประเมินตามเกณฑท่ี์สถานศึกษาก าหนด”33 
 ๒.๓.๒ การด าเนินชีวติทีด่ีงามของนักเรียนตามคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์  
 การด าเนินชีวิตท่ีดีงามของนักเรียนอันเป็นส่วนท่ีเก่ียวกับพฤติกรรมหรือท่ีเรียกว่า
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์๘ ประการ ซ่ึงพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ี
แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดก้ล่าวถึงการพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงคเ์ป็นส่วนหน่ึง
ของการจดัการเรียนรู้และการประเมินผูเ้รียนในอนัท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมเพื่อการด าเนินชีวิตท่ีดีงาม 
ให้ผ่านเกณฑ์ตามท่ีสถานศึกษาก าหนดทุกระดบัการศึกษา และไดก้ล่าวไวใ้น มาตราท่ี ๒๓ ๒๔ 
และ ๒๖ เก่ียวกบัการจดัการศึกษาสรุปไดว้่า ตอ้งเน้นความส าคญัทั้งความรู้และคุณธรรม การจดั
กระบวนการเรียนรู้ตอ้งบูรณาการความรู้ดา้นต่าง  ๆเช่น ความรู้เก่ียวกบัตนเอง ทกัษะทางวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม ภูมิปัญญาไทย ทกัษะในการประกอบอาชีพและการ
ด ารงชีวิตอยา่งมีความสุข โดยตอ้งผสมผสานสาระความรู้เหล่านั้นให้ไดส้ัดส่วนสมดุลกนั รวมทั้ง
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ไวใ้นทุกวิชาและให้
สถานศึกษาจดัการประเมินผูเ้รียน โดยพิจารณาพฒันาการของผูเ้รียน ความประพฤติ  การสังเกต
พฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรมและการทดสอบ ควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอน          
ตามความเหมาะสมในแต่ละระดบัและรูปแบบการศึกษา 
 ดงันั้น กระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบายปฏิรูปการศึกษาโดยยดึคุณธรรมน าความรู้ มุ่งมัน่
ขยายโอกาสทางการศึกษา ให้เยาวชนได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างกวา้งขวางและทั่วถึง               
โดยค านึงถึงการพฒันาผูเ้รียนอย่างรอบด้าน ครอบคลุมทั้ งด้านพฤติกรรม จิตใจ และปัญญา 
นอกเหนือจากการยกระดบัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา นอกจากน้ียงัไดส่้งเสริมและสร้างความ
ตระหนกัให้ผูเ้รียนมีจิตส านึกในคุณค่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉนัท ์สันติวิธีและ
วถีิประชาธิปไตย 
 การด าเนินชีวติตามพระราชบญัญติัการศึกษาท่ีวา่ดว้ยการด าเนินชีวิตตามคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์หมายถึง ลกัษณะท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนกบัผูเ้รียน อนัเป็นคุณลกัษณะท่ีสังคมตอ้งการในดา้น

                                                           

 33กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑, 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุ์มนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, ๒๕๕๒), หนา้ ๖.  



 ๓๔ 

คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตส านึก สามารถอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมได้อย่างมีความสุข มีการ
ด าเนินชีวิตท่ีถูกตอ้ง ทั้งในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศกัราช ๒๕๕๑ ไดก้ าหนดคุณลกัษณะอนัพึงประสงคไ์ว ้๘ ประการ ซ่ึงนกัเรียนจะตอ้งใชเ้ป็น
แนวปฏิบติัในเพื่อการด าเนินชีวิตท่ีดีงามไดแ้ก่ ๑) รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์๒) ซ่ือสัตยสุ์จริต ๓) มีวินยั        
๔) ใฝ่เรียนรู้ ๕) อยูอ่ยา่งพอเพียง ๖) มุ่งมัน่ในการท างาน ๗) รักความเป็นไทย และ ๘) มีจิตสาธารณะ 
 การน าคุณลกัษณะอนัพึงประสงคท์ั้ง ๘ ประการดงักล่าวไปพฒันาให้การด าเนินชีวิตของ
นักเรียนดีงาม มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลนั้น สถานศึกษาต้องมีความเข้าใจเก่ียวกบั
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์อยา่งชดัเจน โดยพิจารณาจาก นิยาม ตวัช้ีวดัพฤติกรรมบ่งช้ี และเกณฑ์
การใหค้ะแนนของคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 ข้อที ่๑ รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์

ค านิยาม  
“รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์หมายถึง คุณลกัษณะท่ีแสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของชาติ 

ธ ารงไวซ่ึ้งความเป็นชาติไทย ศรัทธา ยดึมัน่ในศาสนา และเคารพเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์
 ผูท่ี้รักชาติ ศาสน์ กษตัริย์ คือ ผูท่ี้มีลักษณะซ่ึงแสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของชาติ              
มีความสามคัคีปรองดอง ภูมิใจ เชิดชูความเป็นชาติไทย ปฏิบติัตนตามหลกัศาสนาท่ีตนนับถือ          
และแสดงความจงรักภกัดีต่อสถาบนัพระมหากษตัริย”์  

ตัวช้ีวดั 
๑.๑ เป็นพลเมืองดีของชาติ 
๑.๒ ธ ารงไวซ่ึ้งความเป็นชาติไทย 
๑.๓ ศรัทธา ยดึมัน่และปฏิบติัตนตามหลกัศาสนา 
๑.๔ เคารพเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย”์34 
การด าเนินชีวิตท่ีดีงามของนกัเรียนเก่ียวกบัความ รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์สามารถน ามาสรุป

ไวใ้นตารางได ้ดงัน้ี 
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 ๓๕ 

ตารางที ่๒.๑ แสดงการด าเนินชีวติทีด่ีงามของนักเรียนเกีย่วกบัความ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
ตัวช้ีวดั พฤติกรรมบ่งช้ี 

๑.๑ เป็นพลเมืองดีของชาติ ๑.๑.๑  ยืนตรงเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ และอธิบาย
ความหมายของเพลงชาติไดถู้กตอ้ง 

๑.๑.๒  ปฏิบติัตนตามสิทธิและ หนา้ท่ีพลเมืองดีของชาติ 
๑.๑.๓  มีความสามคัคี ปรองดอง  

๑.๒ ธ ารงไวซ่ึ้งความเป็นชาติไทย ๑.๒.๑  เขา้ร่วม ส่งเสริม สนบัสนุนกิจกรรมท่ีสร้างความ
สามคัคีปรองดองท่ีเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน 
ชุมชนและสังคม 

๑.๒.๒ หวงแหน ปกป้อง ยกยอ่งความเป็นชาติไทย 
๑.๓ ศรัทธายดึมัน่และปฏิบติัตนตาม 
 หลกัของศาสนา 

๑.๓.๑  เขา้ร่วมกิจกรรมทางศาสนาท่ีตนนบัถือ 
๑.๓.๒  ปฏิบติัตนตามหลกัของศาสนาท่ีตนนบัถือ  
๑.๓.๓  เป็นแบบอยา่งท่ีดีของศาสนิกชน 

๑.๔ เคารพเทิดทูนสถาบนั 
 พระมหากษตัริย ์

๑.๔.๑   เข้าร่วมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมท่ี
เก่ียวกบัสถาบนั พระมหากษตัริย ์

๑.๔.๒ แสดงความส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระมหากษตัริย ์

๑.๔.๓  แสดงออก ซ่ึงความจงรักภัก ดี ต่อสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

ข้อที ่๒ ซ่ือสัตย์สุจริต 
ค านิยาม  
“ซ่ือสัตยสุ์จริต หมายถึง “คุณลกัษณะท่ีแสดงออกถึงการยึดมัน่ในความถูกตอ้งประพฤติ 

ตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองและผูอ่ื้นทั้งทางกาย วาจา ใจ” 
ผูท่ี้มีความซ่ือสัตยสุ์จริต คือ ผูท่ี้ประพฤติตรงตามความเป็นจริงทั้งทางกาย วาจา ใจ และยึด

หลกัความจริง ความถูกตอ้งในการด าเนินชีวติ มีความละอายและเกรงกลวัต่อการกระท าผดิ 
ตัวช้ีวดั  
๒.๑ ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองทั้งทางกาย วาจา ใจ 
๒.๒ ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อผูอ่ื้นทั้งทางกาย วาจา ใจ”35 
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 ๓๖ 

ตารางที ่๒.๒ แสดงการด าเนินชีวติทีด่ีงามของนักเรียนเกีย่วกบัความซ่ือสัตย์สุจริต  
ตัวช้ีวดั พฤติกรรมบ่งช้ี 

๒.๑  ประพฤติตรงตาม
 ความเป็นจริงต่อ
 ตนเองทั้งทางกาย 
 วาจา ใจ 

๒.๑.๑ ใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งและเป็นจริง  
๒.๑.๒  ปฏิบติัตนโดยค านึงถึงความถูกตอ้งละอายและเกรงกลวั 
 ต่อการกระท าผดิ 
๒.๑.๓  ปฏิบติัตามค ามัน่สัญญา 

๒.๒ ประพฤติตรงตาม
 ความเป็นจริงต่อ
 ผู ้อ่ืนทั้ งทางกาย 
 วาจา ใจ  

๒.๒.๑  ไม่ถือเอาส่ิงของหรือผลงานของผูอ่ื้นมาเป็นของตนเอง 
๒.๒.๒  ปฏิบติัตนต่อผูอ่ื้นดว้ยความซ่ือตรง 
๒.๒.๓  ไม่หาประโยชน์ในทางท่ีไม่ถูกตอ้ง  
 

ข้อที ่๓ มีวนัิย 
ค านิยาม “มีวนิยั หมายถึง “คุณลกัษณะท่ีแสดงออกถึงการยดึมัน่ในขอ้ตกลง กฎเกณฑ ์และ

ระเบียบขอ้บงัคบัของครอบครัว โรงเรียน และสังคม” 
ผูท่ี้มีวินัย คือ ผูท่ี้ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว 

โรงเรียน และสังคมเป็นปกติวสิัย ไม่ละเมิดสิทธิของผูอ่ื้น 
ตัวช้ีวดั  
ปฏิบติัตามขอ้ตกลง กฎเกณฑ ์ระเบียบขอ้บงัคบัของครอบครัว โรงเรียน และสังคม”36 

ตารางที ่๒.๓ แสดงการด าเนินชีวติทีด่ีงามของนักเรียนเกีย่วกบัความ มีวนัิย 
 

ตัวช้ีวดั พฤติกรรมบ่งช้ี 

๓.๑ ปฏิบัติตาม ข้อตกลงกฎเกณฑ์ 
ระเบียบ ขอ้บงัคบั ของครอบครัว 
โรงเรียน และสังคม 

๓.๑.๑ ปฏิบัติตน ตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ 
ขอ้บงัคบัของครอบครัว โรงเรียนและสังคม ไม่
ละเมิดสิทธิของผูอ่ื้น 

๓.๑.๒  ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ใน
ชีวติประจ าวนั และรับผดิชอบในการท างาน  
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 ๓๗ 

ข้อที ่๔ ใฝ่เรียนรู้ 
ค านิยาม 
ใฝ่เรียนรู้ หมายถึง คุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงความตั้ งใจ เพียรพยายามในการเรียน 

แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
ผูท่ี้ใฝ่เรียนรู้ คือ “ผูท่ี้มีลกัษณะซ่ึงแสดงออกถึงความตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเขา้

ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนอย่าง
สม ่าเสมอ ด้วยการเลือกใช้ส่ืออย่างเหมาะสม บันทึกความรู้ วิเคราะห์ สรุปเป็นองค์ความรู้ 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ ถ่ายทอด เผยแพร่ และน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้

ตัวช้ีวดั 
๔.๑ ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 
๔.๒ แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนด้วยการ

เลือกใชส่ื้ออยา่งเหมาะสม สรุปเป็นองคค์วามรู้และสามารถน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได”้37 

ตารางที ่๒.๔ การด าเนินชีวติทีด่ีงามของนักเรียนเกีย่วกบัการใฝ่เรียนรู้ 
 

ตัวช้ีวดั พฤติกรรมบ่งช้ี 
๔.๑ ตั้งใจ เพียรพยายาม ในการ

เรียนและเข้าร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้ 

๔.๑.๑  ตั้งใจเรียน 
๔.๑.๒  เอาใจใส่และมีความเพียรพยายามในการเรียนรู้ 
๔.๑.๓  สนใจเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ 

๔.๒ แสวงหาความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ ต่าง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน ด้วยการ
เลือกใช้ส่ืออย่างเหมาะสม 
สรุปเป็นองค์ความรู้ และ
ส า ม า ร ถ น า ไ ป ใ ช้ ใ น
ชีวติประจ าวนัได ้

๔.๒.๑  ศึกษาคน้ควา้หาความรู้จากหนงัสือ เอกสาร ส่ิงพิมพ ์
ส่ือเทคโนโลยีต่าง ๆ แหล่งเรียนรู้ทั้ งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน และเลือกใชส่ื้อไดอ้ยา่งเหมาะสม 

๔.๒.๒ บนัทึกความรู้ วิเคราะห์ตรวจสอบ จากส่ิงท่ีเรียนรู้ 
สรุปเป็นองคค์วามรู้ 

๔.๒.๓ แลกเปล่ียนความรู้ ดว้ยวิธีการต่าง ๆ และน าไปใชใ้น
ชีวติประจ าวนั 
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 ๓๘ 

ข้อที ่๕ อยู่อย่างพอเพยีง 
ค านิยาม  
อยู่อย่างพอเพียง หมายถึง “คุณลกัษณะท่ีแสดงออกถึงการด าเนินชีวิตอย่างพอประมาณ           

มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม มีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี และปรับตวัเพื่ออยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
ผูท่ี้อยู่อย่างพอเพียง คือ ผูท่ี้ด าเนินชีวิตอย่างประมาณตน มีเหตุผล รอบคอบ ระมดัระวงั          

อยู่ร่วมกับผูอ่ื้นด้วยความรับผิดชอบ ไม่เบียดเบียนผูอ่ื้น เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่าง ๆ มีการ
วางแผนป้องกนัความเส่ียงและพร้อมรับการเปล่ียนแปลง 

ตัวช้ีวดั 
๕.๑. ด าเนินชีวติอยา่งพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม 
๕.๒ มีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี ปรับตวัเพื่ออยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข”38 

ตารางที ่๒.๕ การด าเนินชีวติทีด่ีงามของนักเรียนเกีย่วกบัการอยู่อย่างพอเพยีง 
 

ตัวช้ีวดั พฤติกรรมบ่งช้ี 
๕.๑ ด าเนินชีวิตอยา่งพอประมาณ

มีเหตุผลรอบคอบมีคุณธรรม 
 

๕.๑.๑ ใช้ทรัพย์สินของตนเอง เช่น เงิน ส่ิงของ เคร่ืองใช้ 
ฯลฯ อย่าง ประหยดั คุม้ค่าและเก็บรักษาดูแลอย่างดี 
รวมทั้งการใชเ้วลาอยา่งเหมาะสม 

๕.๑.๒ ใช้ทรัพยากรของส่วนรวมอย่างประหยดั คุม้ค่าและ
เก็บรักษาดูแลอยา่งดี 

๕.๑.๓ ปฏิบติัตนและตดัสินใจดว้ยความรอบคอบ มีเหตุผล 
๕.๑.๔ ไม่เอาเปรียบผูอ่ื้นและไม่ท าให้ผูอ่ื้นเดือดร้อน พร้อม

ใหอ้ภยัเม่ือผูอ่ื้น กระท าผดิพลาด 
๕.๒  มี ภู มิ คุ้ม กัน ในตัว ท่ี ดี

ปรับตวัเพื่ออยู่ในสังคมได้
อยา่งมีความสุข 

 

๕.๒.๑ ว า ง แ ผ น ก า ร เ รี ย น  ก า ร ท า ง า น แ ล ะ ก า ร ใ ช้
ชีวติประจ าวนับนพื้นฐาน ของความรู้ ขอ้มูล ข่าวสาร 

๕.๒.๒  รู้ เ ท่ า ทัน ก า ร เ ป ล่ี ย น แ ป ล ง ข อ ง สั ง ค ม แ ล ะ
สภาพแวดล้อม ยอมรับและปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกับ
ผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 
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 ๓๙ 

ตัวช้ีวดัและพฤติกรรมบ่งช้ี 
ข้อที ่๖ มุ่งมั่นในการท างาน 
ค านิยาม  
มุ่งมัน่ในการท างาน หมายถึง “คุณลกัษณะท่ีแสดงออกถึงความตั้งใจและรับผิดชอบในการ

ท าหนา้ท่ีการงาน ดว้ยความเพียรพยายาม อดทน เพื่อใหง้านส าเร็จตามเป้าหมาย 
ผูท่ี้มุ่งมัน่ในการท างาน คือ ผูท่ี้มีลกัษณะซ่ึงแสดงออกถึงความตั้งใจปฏิบติัหน้าท่ีท่ีไดรั้บ

มอบหมายดว้ยความเพียรพยายาม ทุ่มเทก าลงักาย ก าลงัใจ ในการปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ ให้ส าเร็จ
ลุล่วง ตามเป้าหมายท่ีก าหนดดว้ยความรับผดิชอบ และมีความภาคภูมิใจในผลงาน 

ตัวช้ีวดั 
๖.๑ ตั้งใจและรับผดิชอบในหนา้ท่ีการงาน 
๖.๒ ท างานดว้ย ความเพียรพยายาม และ อดทนเพื่อใหง้านส าเร็จตามเป้าหมาย”39 

ตารางที ่๒.๖ แสดงการด าเนินชีวติทีด่ีงามของนักเรียนเกีย่วกบั ความมุ่งมั่นในการท างาน 
 

ตัวช้ีวดั พฤติกรรมบ่งช้ี 
๖.๑ ตั้งใจและรับผดิชอบ  ใ น

การปฏิบติัหนา้ท่ีการงาน 
 

๖.๑.๑  เอาใจใส่ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 
๖.๑.๒  ตั้งใจและรับผดิชอบในการท างานใหส้ าเร็จ 
๖.๑.๓  ปรับปรุงและพฒันาการท างานดว้ยตนเอง 

๖.๒ ท างานด้วย ความเพียร 
พยายาม และ อดทนเพื่อให้
งานส าเร็จตามเป้าหมาย 

๖.๒.๑  ทุ่มเทท างาน อดทน ไม่ยอ่ทอ้ต่อปัญหาและอุปสรรค
ในการท างาน 

๖.๒.๒  พยายามแก้ปัญหาและอุปสรรคในการท างานให้
ส าเร็จ 

๖.๒.๓  ช่ืนชมผลงานดว้ยความภาคภูมิใจ 

ข้อที ่๗ รักความเป็นไทย 
ค านิยาม  
รักความเป็นไทย หมายถึง “คุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า                

ร่วมอนุรักษ ์สืบทอดภูมิปัญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวฒันธรรม ใชภ้าษาไทยใน
การส่ือสารไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
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ผูท่ี้รักความเป็นไทย คือ ผูท่ี้มีความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า ช่ืนชม มีส่วนร่วมในการอนุรักษ ์
สืบทอด เผยแพร่ภูมิปัญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวฒันธรรมไทย มีความกตญัญู
กตเวที ใชภ้าษาไทยในการส่ือสารอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

ตัวช้ีวดั 
๗.๑ ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วฒันธรรมไทย และมีความกตญัญู

กตเวที 
๗.๒ เห็นคุณค่าและใชภ้าษาไทยในการส่ือสารไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
๗.๓ อนุรักษ ์และสืบทอดภูมิปัญญาไทย”40 

ตารางที ่๒.๗ แสดงการด าเนินชีวติทีด่ีงามของนักเรียนเกีย่วกบัการรักความเป็นไทย 
 

ตัวช้ีวดั พฤติกรรมบ่งช้ี 
๗.๑ ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม

ประเพณี ศิลปะ วฒันธรรมไทย 
และมีความกตญัญู กตเวที 

 

๗.๑.๑  แต่งกายและมีมารยาทงดงามแบบไทย มีสัมมา
คารวะ กตญัญูกตเวทีต่อผูมี้พระคุณ 

๗.๑.๒  ร่วมกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเพณี ศิลปะและ
วฒันธรรมไทย  

๗.๑.๓  ชักชวน แนะน าให้ผูอ่ื้นปฏิบติัตามขนบธรรม 
เนียมประเพณีศิลปะและวฒันธรรมไทย 

๗.๒ เห็นคุณค่าและ ใชภ้าษาไทย ใน
ก า ร ส่ื อส า รได้อ ย่ า ง ถู ก ต้อ ง
เหมาะสม 

๗.๒.๑  ใชภ้าษาไทยและเลขไทยในการส่ือสารไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งเหมาะสม 

๗.๒.๒ ชักชวน แนะน า ให้ผูอ่ื้นเห็นคุณค่าของการใช้
ภาษาไทยท่ีถูกตอ้ง 

๗.๓ อนุรักษ ์สืบทอด ภูมิปัญญาไทย ๗.๓.๑  น าภูมิปัญญาไทยมาใชใ้หเ้หมาะสมในวถีิชีวติ  
๗.๓.๒  ร่วมกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัภูมิปัญญาไทย  
๗.๓.๓  แนะน า มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญา
ไทย 
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ข้อที ่๘ มีจิตสาธารณะ 
ค านิยาม 
มีจิตสาธารณะ หมายถึง “คุณลกัษณะท่ีแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือสถานการณ์

ท่ีก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู ้อ่ืน ชุมชน และสังคม ด้วยความเต็มใจ กระตือรือร้นโดยไม่หวงั
ผลตอบแทน 

ผูท่ี้มีจิตสาธารณะ คือ ผูท่ี้มีลกัษณะเป็นผูใ้ห้และช่วยเหลือผูอ่ื้น แบ่งปันความสุขส่วนตน
เพื่อท าประโยชน์แก่ส่วนรวม เขา้ใจ เห็นใจผูท่ี้มีความเดือดร้อน อาสาช่วยเหลือสังคม อนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม ดว้ยแรงกาย สติปัญญา ลงมือปฏิบติัเพื่อแกปั้ญหา หรือร่วมสร้างสรรคส่ิ์งท่ีดีงามให้เกิด
ในชุมชน โดยไม่หวงัส่ิงตอบแทน 

ตัวช้ีวดั 
๘.๑ ช่วยเหลือผูอ่ื้นดว้ยความเตม็ใจโดยไม่หวงัผลตอบแทน 

 ๘.๒ เขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม”41 

ตารางที ่๒.๘ การด าเนินชีวติทีด่ีงามของนักเรียนเกีย่วกบัการมีจิตสาธารณะ 
 

ตัวช้ีวดั พฤติกรรมบ่งช้ี 
๘.๑ ช่วยเหลือผูอ่ื้นด้วยความเต็มใจ

โดย ไม่หวงัผลตอบแทน 
๘.๑.๑  ช่วยพอ่แม่ ผูป้กครอง ครูท างานดว้ยความเตม็ใจ 
๘.๑.๒ อาสาท างานให้ผูอ่ื้นด้วยก าลังกาย ก าลังใจและ

ก าลงัสติปัญญา โดยไม่หวงัผลตอบแทน 
๘.๑.๓  แบ่งปันส่ิงของ ทรัพย์สินและอ่ืน ๆ และช่วย

แกปั้ญหาหรือสร้างความสุขใหก้บัผูอ่ื้น 
๘.๒ เขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์

ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม 
๘.๒.๑  ดูแล รักษาสาธารณสมบติัและส่ิงแวดลอ้มดว้ย

ความเตม็ใจ 
๘.๒.๒ เข้าร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน 

ชุมชนและสังคม 
๘.๒.๓ เขา้ร่วมกิจกรรมเพื่อแกปั้ญหาหรือร่วมสร้างส่ิง

ท่ีดีงามของส่วนรวม ตามสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน
ดว้ยความกระตือรือร้น 
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 สรุปได้ว่า การด าเนินชีวิตตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ประการตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ ก าหนดให้ผูเ้รียนปฏิบติัตนตามคุณลกัษณะอันพึง
ประสงค์ ๘ ประการ เพื่อความอยู่รอด ปลอดภยั ความเจริญของประเทศอย่างต่อเน่ืองและย ัง่ยืน 
สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุขในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก จะดว้ยวธีิ
ใดก็ตามส่ิงส าคญัตอ้งอยูบ่นรากฐานของคุณธรรมซ่ึงเป็นส่ิงท่ีดีงามควรแก่การประพฤติปฏิบติั 

๒.๔ หลกัพทุธธรรมทีน่ าไปใช้ในการด าเนินชีวติทีด่ีงาม 
หลกัพุทธธรรมท่ีน าไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตท่ีดีงามของนักเรียนคือหลกัอริยว ัฒิ ๕ 

เน่ืองจากหลักอริยวฒิั ๕ เป็นหลักพุทธธรรมท่ีนักเรียนได้ผ่านการเรียนรู้มาแล้วจากรายวิชา
พระพุทธศาสนา และหลกัสูตรพระพุทธศาสนาฉบบัปรับปรุงใหม่ ระดบัชั้น ป.๑-ม.๖ ปีการศึกษา 
๒๕๕๓ จะเนน้กิจกรรมในการปฏิบติัมากข้ึนโดยยดึหลกัอริยวฒิั ๕ อยา่งในการวดัระดบัพฤติกรรม
ของนกัเรียนนอกจากน้ีหลกัอริยวฒิั ๕ เป็นหลกัธรรมท่ีสอดคลอ้งกบัการวดัผลประเมินผลในด้าน
พฤติกรรมของนกัเรียนอนัเก่ียวกบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ ๘ ประการซ่ึงนกัเรียนถือเป็นแนว
ปฏิบติัเพื่อการด าเนินชีวติท่ีดีงามและท่ีส าคญัยิง่พระพุทธองคไ์ดต้รัสไวใ้นหลกัธรรมหมวดหน่ึงวา่ 
อริยวฒิั ๕ เป็นหลกัธรรมของความเจริญงอกงามอย่างอริยะ ซ่ึงหลกัความเจริญน้ีสามารถน ามา
ตรวจสอบพฤติกรรมของแต่ละบุคคลไดโ้ดยจะกล่าวถึงรายละเอียดของหลกัธรรมอริยวฒิั ๕ ดงัน้ี 
 ๒.๔.๑ หลกัธรรมอริยวฒิั ๕ ตามพุทธพจน์ 
 พระพุทธองค์ทรงตรัสพุทธพจน์แนะน าให้อริยสาวกและอริยสาวิกาสร้างเสริมธรรม ๕ 
ประการ ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ และปัญญา และใชธ้รรมเหล่าน้ีเป็นหลกัวดัความเจริญของอริยสาวก
ทั้งน้ีมิใช่เฉพาะอริยสาวกและอริยสาวกิาท่ีเป็นโสดาบนัข้ึนไปเท่านั้น แมผู้ท่ี้เป็นปุถุชนท่ีจะกา้วหนา้
ไปเป็นอริยชน ก็ไดรั้บค าแนะน าและใชห้ลกัวดัความเจริญอยา่งเดียวกนั ดงัพุทธพจน์วา่ 

  ภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกเจริญด้วยความเจริญ ๕ ประการ ช่ือว่าเจริญ
ดว้ยอารยวฒิั เป็นผูถื้อเอาสาระ ยึดเอาส่วนประเสริฐของร่างกายไวไ้ด ้กล่าวคือ
เจริญดว้ยศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปัญญา 
  ผูใ้ดเจริญด้วยศรัทธา และศีล กบัทั้งสุตะ จาคะ และปัญญา ผูเ้ช่นนั้น 
นบัเป็นสัตบุรุษผูป้รีชายอ่มถือเอาสาระในโลกน้ีไวแ้ก่ตนได ้
  สตรีใดเจริญด้วยศรัทธา และศีล กับทั้งสุตะ จาคะ และปัญญา สตรี
เช่นนั้น เป็นอุบาสิกาผูมี้ศีลยอ่มถือเอาสาระในโลกน้ีไวแ้ก่ตนได้42 
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  ภิกษุทั้งหลาย อีกประการหน่ึง ภิกษุเป็นผูป้ระกอบดว้ย “ศรัทธา ศีล สุ
ตะ จาคะ ปัญญา เธอมีความคิดว่า ถา้กระไร โดยท าเอาสวะทั้งหลายให้ส้ินไป 
เราพึงประจกัษ์แจง้แลว้เขา้ถึงดว้ยความรู้ยิ่งเองในปัจจุบนัน้ีทีเดียว ซ่ึงเจโตวิมุตติ 
ปัญญาวิมุตติ อนัหาอาสวะมิได ้ภิกษุนั้น โดยท าอาสวะทั้งหลายให้ส้ินไป ก็จะ
ประจกัษ์แจ้งเข้าถึงอยู่ ด้วยความรู้ยิ่งเองในปัจจุบันน้ีทีเดียว ซ่ึงเจโตวิมุตติ 
ปัญญาวิมุตติ อนัหาอาสวะมิได้”43 ถึงจะยงัไม่บรรลุเอง เพียงร าลึกถึงคุณธรรม
เหล่าน้ีของท่านผูอ่ื้นก็ท าใหสุ้ขสบายใจ และจูงใจตนใหมี้ก าลงัใจปฏิบติัต่อไป 
  ภิกษุทั้งหลาย เราไม่สรรเสริญ แม้แต่ความคงอยู่กับท่ีในกุศลธรรม
ทั้ งหลาย จะป่วยกล่าวไปไย ถึงความเส่ือมถอยในกุศลธรรมทั้ งหลาย เรา
สรรเสริญแต่ความกา้วหนา้ในกุศลธรรมทั้งหลาย ไม่สรรเสริญความคงอยูก่บัท่ี
ไม่ส่งเสริมความเส่ือมถอย 
  อยา่งไรเป็นความเส่ือมถอยในกุศลธรรมทั้งหลาย ไม่เป็นความคงท่ี ไม่
เป็นความกา้วหน้า ? ภิกษุมีคุณธรรมเท่าใด โดยศรัทธา โดยศีล โดยสุตะ โดยจาคะ 
โดยปัญญา โดยปฏิภาณ ธรรมเหล่านั้นของเธอไม่คงอยู ่ไม่เจริญข้ึน, น้ีเราเรียกวา่
ความเส่ือมถอยในกุศลธรรมทั้งหลาย มิใช่ความคงอยู ่มิใช่ความเจริญกา้วหน้า 
อยา่งไรเป็นความคงอยูก่บัท่ีในกุศลธรรมทั้งหลาย? ภิกษุมีคุณธรรมเท่าใด โดยศรัทธา 
ฯลฯ โดยปฏิภาณ ธรรมเหล่านั้นของเธอไม่ลดไม่เพิ่มอยา่งไร เป็นความกา้วหน้า
ในกุศลธรรมทั้งหลาย ? ภิกษุมีคุณธรรมเท่าใด โดยศรัทธา ฯลฯโดยปฏิภาณ ธรรม
เหล่านนั้นของเธอ ไม่หยดุอยู ่ไม่ลดลง44 

 อยา่งไรก็ตามมีพุทธพจน์บางขอ้พระพุทธองคท์รงแสดงความหมายนยัอ่ืนแปลกออกไปซ่ึง
ควรศึกษาประกอบความเขา้ใจใหช้ดัเจนยิง่ข้ึนดงัน้ี 
 ข้อที่ ๑ คือ ศรัทธา นอกจากแสดงในรูปของความเช่ือมัน่ดว้ยปัญญาในพระรัตนตรัยอย่าง
ในโสดาปัตติยงัคะ มีอีกนยัหน่ึงท่ีตรัสไวบ้่อย คือ “สัทธาสัมปทาเป็นไฉน? ในขอ้น้ี อริยสาวกเป็นผู ้
มีศรัทธา เช่ือโพธิ (ปัญญาตรัสรู้)ของตถาคตว่า ด้วยเหตุผลดังน้ีๆพระผูมี้พระภาคพระองค์นั้น           
เป็นพระอรหนัต ์ฯลฯ ต่ืนแลว้ เบิกบานแลว้ เป็นพระผูท้รงพระเจริญ” 
 ข้อที่ ๒ คือ ศีล มีหลายแห่งท่ีทรงแสดงความหมายอยา่งง่าย ๆ เพียงวา่ “งดเวน้จากปานาติบาต 
จากอทินนาทาน จากกาเมสุมิจฉาจาร จากมุสาวาท จากสุราเมรยมชัชปมาทฏัฐาน ๓ พูดง่าย ๆ ว่า

                                                           

 43ม.อุ. ๑๔/๓๓๒/๒๒๕. 
 44องฺ.ทสก. ๒๔/๕๓/๑๐๑. 



 ๔๔ 

หมายถึงศีล ๕ หรือเบญจศีลนัน่เอง หากจะตั้งเป็นขอ้สังเกตตามขอ้ความแวดลอ้มในท่ีมาต่าง ๆ ของ
พุทธพจน์ ส่วนน้ี พอจะกล่าวไดว้า่ ความหมายของศรัทธาและศีลนยัน้ี ทรงแสดงส าหรับอริยสาวก
ระดบัปุถุชนดงัจะเห็นไดช้ดัยิง่ข้ึนจากพุทธพจน์ในตอนต่อๆไป”45 
 ข้อที ่๓ คือ สุตะ นอกจากความหมายท่ีวา่ ไดพ้บเห็นอริยชน สัปปุริสชน ไดฝึ้กอบรบดีแลว้
ในอริยธรรมในสัปปุริสธรรม อยา่งขา้งตน้แลว้ ท่านแสดงไวอี้กดงัน้ี 

  ทรัพยสุ์ตะ เป็นไฉน ? ในขอ้น้ี “อริยสาวก เป็นพหูสูต (มีสุตะมาก) ทรงสุ
ตะ เป็นท่ีสั่งสมสุตะ, ธรรมเหล่าใดงามในเบ้ืองตน้ งามในท่ามกลาง งามในท่ีสุด 
ประกาศหลักการครองชีวิตประเสริฐ (พรหมจรรย์, พรหมจริยธรรมอัน
ประเสริฐ) พร้อมทั้งอรรถ พร้อมทั้งพยญัชนะ บริสุทธ์ิ บริบูรณ์ ส้ินเชิง เธอเรียน
สดับธรรมอย่างนั้นไวไ้ด้มาก ทรงจ าไวไ้ด้มาก ทรงจ าไว ้คล่องปาก เจนใจ 
เขา้ใจตลอดดีดว้ยทิฏฐิ (ปัญญาระดบัเหตุผล)46 

 ข้อที ่๔ คือ จาคะ ตามปกติไม่มีแปลกจากท่ีแสดงมาแลว้ 
 ข้อที ่๕ คือ ปัญญา นอกจากมาในรูปของความเขา้ใจอริยญายธรรม คือ ปฏิจจสมุปบาทแลว้ 
ท่านมกัแสดงในความหมายง่าย ๆ สั้น ๆ ท่ีใชก้บัอริยสาวกระดบัปุถุชน 
 ความหมายของปัญญา ยงัมีตรัสไวอี้กนยัหน่ึง ซ่ึงน่าสนใจ น ามาแสดงไว ้ดงัน้ี 
 ปัญญาสัมปทาเป็นไฉน ? “คนมีใจถูกอภิชฌาความโลภกลา้ครอบง า ถูกพยาบาทครอบง า 
ถูกถีนมิทธะครอบง า ถูกอุทธจัจะครอบง า ถูกวจิิกิจฉาครอบง าแลว้ ยอ่มท าส่ิงท่ีไม่ควรท า ยอ่มท ากิจ
ให้คลาดเสีย, เม่ือท าส่ิงท่ีไม่ควรท า ท ากิจให้คลาดเสีย ก็ยอ่มพลาดจากยศ และความสุข อริยสาวก
นั้นแล รู้วา่อภิชฌา ความโลภกลา้ พยาบาท ถีนมิทธะ อุทธจัจะกุกกุจจะ วิจิกิจฉา เป็นอุปกิเลสของ
จิต (ส่ิงท่ีท าจิตให้ฝ่ามวัเศร้าหมอง) จึงละอภิชฌาความโลภกลา้ ฯลฯ วิจิกิจฉาท่ีเป็นอุปกิเลสของจิต
เสีย เพราะการท่ีอริยสาวกรู้วา่ อภิชฌาความโลภกลา้ ฯลฯ วิจิกิจฉาท่ีเป็นอุปกิเลส แลว้ละเสียได ้จึง
เรียกอริยสาวกนน้ีว่า เป็นผูมี้ปัญญามาก มีปัญญากวา้งขวาง มองเห็นทางมาของประโยชน์ เป็นผู ้
เพียบพร้อมดว้ยปัญญา น้ีเรียกวา่ปัญญาสัมปทา”47 
 สรุปไดว้า่ธรรม ๕ ประการ คือ ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ และปัญญา เป็นคุณสมบติัส าคญัของ
อริยสาวก ซ่ึงพระพุทธเจ้าได้ตรัสเน้นอยู่เสมอ และใช้เป็นเคร่ืองวดัความเจริญก้าวหน้าของ              
อริยสาวกทั้งก่อนบรรลุโสดาปัตติผล และเม่ือเป็นพระโสดาบนัแล้ว นอกจากนั้น ยงัมีขอบเขต
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 ๔๕ 

ครอบคลุมโสตาปัตติยงัคะ (องคคุ์ณของพระโสดาบนั) เขา้ไวท้ั้งหมด จึงเห็นควรกล่าวถึงคุณสมบติั 
๕ ขอ้น้ีไวเ้ป็นการเฉพาะอีกคร้ังหน่ึง และในการน้ีขอให้สังเกตคุณสมบติัขอ้ท่ี ๑ คือ ศรัทธาไวเ้ป็น
พิเศษว่าเหตุใดจึงเป็นคุณสมบติัท่ีพระพุทธเจา้ตรัสไว ้ในทุกกรณีส าหรับการปฏิบติัระดบัน้ี ทั้งท่ี
พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งปัญญา ถือปัญญาเป็นธรรมส าคญัสุดยอดในกระบวนการปฏิบติั 

 ๒.๔.๒  หลกัธรรมทีท่ าให้เจริญก้าวหน้า 
 หลกัธรรมท่ีกล่าวถึงความเจริญงอกงามหรือความเจริญกา้วหนา้ก็คืออริยวฒิั หรืออารยวฒิั 
๕ เป็น “หลกัธรรมของความเจริญงอกงามอย่างประเสริฐหรือหลกัความเจริญของอารยชน ซ่ึง
ประกอบดว้ย 
 ๑. ศรัทธา คือ ความเช่ือ ความเล่ือมใสในพระรัตนตรัย ให้หลกัแห่งความจริงอย่างดีงาม
อนัมีเหตุผล 
 ๒. ศีล คือ การรักษา กาย วาจา ใหเ้รียบร้อย ประพฤติดี มีวนิยั เล้ียงชีพสุจริต 
 ๓. สุตะ คือ การเล่าเรียนสดบัฟังศึกษาหาความรู้ 

๔. จาคะ คือ การเผื่อแผ่เสียสละ เอ้ือเฟ้ือ มีน ้ าใจช่วยเหลือ ใจกวา้ง พร้อมท่ีจะรับฟังและ
ร่วมมือ ไม่คบัแคบเอาแต่ตวั 

๕. ปัญญา คือ ความรอบรู้ รู้คิด รู้พิจารณา เขา้ใจเหตุผล รู้จกัโลกและชีวติตามความเป็นจริง” 48 
 อริยวฒิั ๕ ธรรมเป็นเหตุให้เจริญของอาริยชนท่ีมีความต้องการลดละ ตอ้งการเสียสละ 
ตอ้งการเป็นประโยชน์ต่อผูอ่ื้น โดย การพยายามหาทางให้เป็นไปได ้และสามารถเป็นไปได้จริง 
ชนิดเป็นขั้นเป็นตอนตามทฤษฎีของพุทธ ตามหลกัเกณฑ์ของพุทธ อย่างมี “สัมมาทิฏฐิ” แทจ้ริง 
ตามรายละเอียดดั้งน้ี 
 ๑. ศรัทธา หมายถึง ความเช่ือ ในพระพุทธศาสนาความเช่ือท่ีเป็นศรัทธา จะตอ้งตั้งอยู ่บนเหตุผล 
โดยเฉพาะชาวพุทธท่ีจะเช่ือในปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าว่าเป็นจริงเม่ือ น ามาใช้ปฏิบติัแลว้
เกิดผลดีตลอดไป รวมไปถึงความเช่ือในเร่ืองกรรมวา่ท าดีไดดี้ท าชัว่ไดช้ัว่ ความเช่ือในเร่ืองผลของกรรม 
ผลดีเกิดจากการท าดี ผลชัว่เกิดจากการท าชัว่และกรรมเป็นผลเฉพาะบุคคลคือ คนแต่ละคนเป็นเจา้ 
ของและตอ้งรับผดิชอบผลแห่งกรรมท่ีตนกระท า นอกจากน้ีศรัทธาท่ีแทจ้ริงจะตอ้งมีควบคู่ปัญญา 
 ๒. ศีล คือ การรักษากาย วาจาใหเ้รียบร้อย ดว้ยการประพฤติปฏิบติัดีมีวนิยัในทางพระพุทธศาสนา 
เม่ือมีศรัทธาจะตอ้งมีศีล เพราะศีลเป็นพื้นฐานเบ้ืองตน้หรือเป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีท่ีจะท าให้
สังคม สงบสุข ศีล ๕ ขอ้ คือ ๑) เวน้จากการฆ่าสัตวต์ดัชีวติ ๒) เวน้จากการลกัทรัพย ์๓) เวน้จากการ
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 ๔๖ 

ประพฤติผิดในกาม ๔) เวน้จากการพูดเท็จ ๕) เวน้จากการด่ืมน ้ าเมาหรือส่ิงเสพติดสังคมใดท่ีมี
ผูรั้กษาศีล ชีวติของคนในสังคมนั้นก็จะมีแต่ความเจริญงอกงาม เพราะทุกคนจะมีระเบียบวนิยั รักษา
จารีตประเพณี ปฏิบติัตามกฎหมายซ่ึงจะเกิดผลตามมา คือ การประกอบอาชีพสุจริต ไม่เสพส่ิงเสพติด 
ไม่มีโจรผูร้้าย บา้นเมืองก็จะเกิดแต่ความสงบสุข 
 ๓. สุตะ คือ การศึกษาเล่าเรียนท่ีไดม้าจากการฟังการศึกษาเล่าเรียนถือว่าเป็นส่ิงท่ีส าคญั         
ท่ีจะท าให้คนทนัโลกทนัเหตุการณ์และมีชีวิตท่ีมีคุณภาพ การศึกษามีได้โดยการเรียนรู้จากผูอ่ื้นการ
เรียนรู้ดว้ยตนเอง แต่ การฟังเป็นส่วนส าคญัในการท าให้การศึกษาประสบผลส าเร็จ การศึกษาท่ีดี
จะตอ้งศึกษา ๒ ทาง ควบคู่กนัไป คือ การศึกษาทางโลกและการศึกษาทางธรรมโดยศึกษาความ
เจริญทางเทคโนโลยีท่ีกา้วหนา้ไปอยา่งรวดเร็ว เพื่อจะไดเ้ป็นคนทนัเหตุการณ์ แต่จะตอ้งไม่ลืมทีจะ
พฒันาทางจิตใจใหเ้จริญตามไปดว้ยจึงจะถือไดว้า่เป็นการศึกษาท่ีแทจ้ริง 
 ๔. จาคะ คือ การเสียสละหรือการบริจาค ในส่ิงท่ีเป็นส่วนน้อยเพื่อเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
ลักษณะส่ิงท่ีบริจาคจะต้องมี ๒ ลักษณะ คือ ๑) ลักษณะท่ีเป็นรูปธรรม เช่น เงิน ทอง ส่ิงของ               
๒) ลกัษณะท่ีเป็นนามธรรม เช่น ค าสั่งสอน ความหวงัดี ความเมตตาลกัษณะการเผื่อแผห่รือบริจาค 
จะตอ้งท าให้เกิดความสุขทั้งผูใ้ห้และผูรั้บ การเสียสละถือเป็นหลกัธรรมส าคญั เพราะคนในสังคม
ทุกคนไม่มีใครมีอะไรเท่าเทียมกนั ไม่วา่จะความรู้ ความสามารถ ฐานะความเป็นอยูแ่ละชะตากรรม
ของชีวติแต่ถา้ทุกคนรู้จกัเก้ือกูลกนั คือ จาคะ สังคมน้ีก็จะเกิดความสุข ความเจริญไดไ้ม่ยาก 
 ๕. ปัญญา คือ ความรู้ รู้จริง รู้แจง้ รู้ทะลุปรุโปร่งทั้งดีและชัว่ มนุษยทุ์กคนมีปัญญาไม่เท่า 
เทียมกนัแต่ก็หาเพิ่มไดโ้ดยการศึกษาเล่าเรียนจากการอ่าน การฟัง การคิด แลว้น ามาปฏิบติัถา้ มนุษย์
น าปัญญามาใชอ้ยา่งมีเหตุผล เหมาะสมกบัสภาพของตนเองความเจริญกา้วหนา้ในสังคมก็จะเกิดข้ึน 
มนุษยถึงพร้อมดว้ยธรรมทั้งหมดน้ี เหมือนมีอาวุธอยูใ่นมือตวัเอง พร้อมท่ีจะต่อสู้อุปสรรคต่าง ๆ ท่ี 
ผา่นเขา้มาในชีวติได ้
 ๒.๔.๓ การวดัความเจริญงอมงามของบุคคล 
 อริยวฒิัถือเป็นเคร่ืองวดัความเจริญงอกงาม ธรรมดาของบุคคล เม่ือปฏิบติัหน้าท่ีก็ย่อม
มุ่งหวงัความเจริญกา้วหนา้ ตราบใดท่ียงัไม่บรรลุจุดหมายของพระพุทธศาสนา เราก็ตอ้งปฏิบติักนั
เร่ือยไป และในการปฏิบติันั้น เราก็หวงัจะเจริญยิ่งข้ึนเร่ือย ๆ แต่จะมีอะไรเป็นเคร่ืองวดัว่า เรา
เจริญกา้วหน้าในการปฏิบติัหรือไม่ในเร่ืองน้ีพระพุทธเจา้เคยตรัสหลกัธรรมไวห้มวดหน่ึง เรียกว่า 
วฒิั เรียกเต็มวา่ อริยวฒิั แปลวา่หลกัความเจริญอยา่งอริยะหมายความวา่ ถา้มีความเจริญขยายความ
ออกไปก็คือ มีความเช่ือความเล่ือมใสในคุณพระรัตนตรัย หลกัความเจริญขอ้น้ีท าให้เราเอามาใช้
ตรวจสอบตวัเอง ถา้เรามีความมัน่ใจวา่ พระพุทธเจา้ไดต้รัสรู้จริง เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจา้จริง เราก็จะ
เช่ือฟังค าสอนของพระองคไ์ปดว้ย เม่ือเช่ือฟังเราก็สามารถปฏิบติัไดอ้ยา่งมัน่ใจ พระองคส์อนวา่ท า



 ๔๗ 

ดีไดดี้ ท าชัว่ไดช้ัว่ เราก็จะท าความดี ละเวน้ความชัว่เพราะฉะนั้น หลกัท่ีจะวดัความเจริญกา้วหนา้ดี
งามก็จะมีรายละเอียดดงัน้ี 
 ข้อที ่๑ คือ ศรัทธา ความเช่ือความเล่ือมใสในพระคุณของพระพุทธเจา้ ในพระปัญญาตรัสรู้
ของพระองค์ ต่อไปก็เช่ือในพระธรรมค าสอน และมัน่ใจในพระสงค์ท่ีเอาธรรมมาสั่งสอน ตามท่ี
พระพุทธเจา้ไดท้รงแนะน าไว ้ประกาศไว ้แลว้เราก็ปฏิบติัไป หรืออยา่งนอ้ยเม่ือเราเช่ือ มีศรัทธาใน
พระพุทธศาสนาแลว้ เราก็มีความมัน่ใจในกรรมดี มัน่ใจในการท าความดี ถ้าเรามัน่ใจในการท า
ความดีแลว้ก็แน่นอนว่า เราจะเจริญกา้วหน้าไปในแนวทางของพระพุทธศาสนาเราจะท ากรรมดี 
เวน้ความชัว่ได ้เพราะเราเช่ือในค าสอนของพระองคท่ี์วา่ ท าดีไดดี้ ท าชัว่ไดช้ัว่ เป็นตน้ 
 พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ไดก้ล่าวไวว้า่ “ศรัทธา คือ ความเช่ือ ความซาบซ้ึง ไม่ใช่
ความรู้แต่อาจเป็นความเช่ือต่อการน าไปสู่ความรู้ไดเ้พราะศรัทธามีลกัษณะเป็นการยอมรับความรู้
ของผูอ่ื้น ฝากความไวว้างใจในปัญญาของผูอ่ื้น ยอมพึ่งและอาศยัความรู้ของผูอ่ื้น แหล่งแห่งความรู้
นั้นเป็นเคร่ืองช้ีน าแก่ตน ถา้ผูมี้ศรัทธารู้จกัคิด รู้จกัใชปั้ญญาของตนเป็นทุนประกอบไปดว้ยศรัทธา
นั้น ก็สามารถน าไปสู่ความเจริญปัญญาและความรู้จริงได้ เฉพาะอย่างยิ่งเม่ือผูอ่ื้นนั้นหรือแหล่ง
ความรู้น้ีมีความรู้แทจ้ริงและมีกลัยามิตรช่วยช้ีแนะใหรู้้จกัใชปั้ญญา แต่ถา้เช่ืออยา่งงมงาย คือไม่รู้จกัคิด ไม่ใช่
ปัญญาของตนเลย และผูอ่ื้นหรือแหล่งความรู้นั้นไม่มีความรู้จริงนั้นไม่มีกลัยามิตรท่ีจะช่วยช้ีแนะ
หรือมีบาปมิตร ผลอาจกลบัตรงกนัขา้ม น าไปสู่ความหลงผดิ ห่างไกลจากความรู้ยิง่ข้ึน”49 
 ความศรัทธา หมายถึง “การยอมรับในส่ิงท่ีมีอยู่จริง และมีอ านาจท่ีจะบนัดาลให้เกิดผลดี
หรือผลร้ายต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์ แม้ว่าส่ิงนั้นจะไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นความจริง          
แต่เป็นท่ียอมรับกนัในกลุ่มชน”50 ความเช่ือ “มีทั้งท่ีเป็นความเช่ือท่ีผิดและถูก แต่ทศันคติไม่มีถูกหรือ
ผิด มีแต่บวกหรือลบ ความเช่ือเก่ียวขอ้งกบัสารสนเทศ (Information) หรือลกัษณะบางอยา่งโดยท่ี
บุคคลจะเช่ือมโยงลกัษณะของเขากบัลกัษณะในโลก เช่น เขามีความเช่ือวา่ตวัเขาฉลาด โง่ ซ่ือสัตย ์
หรือเขาอาจเคยดมกล่ินวา่กุหลาบหอม เขาจึงมีความเช่ือวา่กุหลาบหอม เม่ือเขาเห็นกุหลาบโดยไม่
ตอ้งดมกล่ิน”51 

                                                           

 49พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พุทธธรรม, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพม์หาจุฬาลง
กรณราชวทิยาลยั, ๒๕๔๖), หนา้ ๔๓-๔๔.  
 50ดนยั ไชยโยธา, ลัทธิ ศาสนา และระบบความเช่ือ, (กรุงเทพมหานคร : โอ. เอส. พร้ินต้ิง เฮา้ส์, 
๒๕๓๘), หนา้ ๔๙.  
 51ศ. ดร. อุทุมพร จามรมาน, จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพ่ือการวัดและประเมินผล
การศึกษา, (นนทบุรี : โรงพิมพม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, ๒๕๓๔), หนา้ ๒๕๐.  



 ๔๘ 

 ความศรัทธาความเช่ือของครู ผูป้กครอง และผูเ้ก่ียวขอ้งในเร่ืองต่าง ๆ มีผลต่อความเช่ือ 
และพฒันาการ ในตวันกัเรียน หลกัสูตรทุกระดบัจะระบุความเช่ือไวห้ลายอยา่ง เช่น ความเช่ือใน
ศาสนาท่ีตนนบัถือ ความเช่ือในกระบวนการคิดอยา่งมีเหตุผล วา่เป็นการพฒันาผูเ้รียน ความเช่ือใน
กฎระเบียบวินยัต่าง ๆ ในโรงเรียน ความเช่ือในความดีของคน ตลอดจนความประพฤติดี ความเช่ือ
ดงักล่าวตอ้งปลูกฝังในตวันกัเรียนโดยครูและบุคคลผูเ้ก่ียวขอ้งตอ้งท าตวัอยา่งใหดู้ และการสอดแทรก
ในการสอนของครู 
 ความศรัทธาหรือความเช่ือผดิ ๆ เป็นอนัตรายอยา่งยิง่ต่อการพฒันานกัเรียน เพราะเขาจะติด
งมงายอยู่ในความเช่ือเหล่านั้น เช่น ความเช่ือเร่ืองไสยศาสตร์บางอย่าง ความเช่ือเร่ืองอาหาร
บางอยา่ง ความเช่ือเร่ืองการเอาตวัรอดและเอาเปรียบของคนในสังคมธุรกิจ ฯลฯ ท าใหเ้ด็กรับความ
เช่ือผดิ ๆ และเม่ือเขาโตข้ึนเขาก็จะประพฤติตวัดงักล่าว ท าใหส้ภาพการณ์ในสังคมเตม็ไปดว้ยความ
สับสนวุ่นวาย สมาชิกในสังคมเป็นคนเห็นแก่ตัว เอารัดเอาเปรียบและเป็นสังคมท่ีไม่น่าอยู่                 
ซ่ึงน าไปสู่สภาพของประเทศท่ีไม่น่าอยูต่่อไป 
 ดงันั้น การปลูกฝังความศรัทธาให้กบันกัเรียน โดยช้ีแนะให้เขาเขา้ใจวา่ผลท่ีเกิดข้ึนนั้นมา
จากตวัของเขาเอง ก็ท  าใหเ้ขาเกิดความภูมิใจ มัน่ใจ มีแรงจูงใจและพยายามท างานต่อไป ส่วนพวกท่ี
เกิดความเช่ือในทางผิด ๆ ครูควรช้ีให้เขารู้วา่ความเช่ือท่ีผิดจะน าไปสู่การกระท าท่ีผิด ๆ ซ่ึงเขาควร
แกไ้ขในความเช่ือเหล่านั้นใหถู้กตอ้ง 
 ข้อที่ ๒ คือ ศีล ศีลก็ไดแ้ก่ การเวน้ความชัว่ ขอ้สอง คือศีลน้ีก็สืบเน่ืองมาจากขอ้หน่ึง คือ 
ศรัทธานัน่เอง เพราะวา่ ดว้ยศรัทธานัน่แหละ เราจึงปฏิบติัตามค าสอนของพระพุทธเจา้ เบ้ืองตน้เรา
ก็เวน้จากความชัว่ ความชัว่ทัว่ๆไป ก็คือการเบียดเบียนกนั เรางดเวน้จากการเบียดเบียนกนัโดยงด
เวน้จากการฆ่าการท าร้ายร่างกายการประหัตประหารกนั งดเวน้จากการล่วงละเมิดในคู่ครองของ
ท่านผูอ่ื้น งดเวน้จากการเบียดเบียนผูอ่ื้นดว้ยวาจา คือกล่าวเทจ็ ตลอดจนเวน้จากสุราเมรัย ส่ิงเสพติด 
อนัน้ีเป็นการประพฤติในขั้นท่ีเรียกวา่ ศีล ถา้เรามีความกา้วหนา้ ในเร่ืองศีล ในเร่ืองความประพฤติ 
ก็เรียกวา่ความเจริญดา้นท่ีสอง 
 ค าว่า ศีล คือ “ความประพฤติดีทางกายและวาจา การรักษากายและวาจาให้เรียบร้อย               
ข้อปฏิบติัส าหรับควบคุมกายและวาจาให้ตั้ งอยู่ในความดีงาม การรักษาปกติตามระเบียบวินัย                
ปกติมารยาทท่ีปราศจากโทษ ขอ้ปฏิบติัในการฝึกหัดกายวาจาให้ดียิ่งข้ึนไป ความสุจริตทางกาย
วาจาและอาชีพ”52 

                                                           
52พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, (กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพม์หาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๔๖), หนา้ ๒๔๕. 



 ๔๙ 

 การพฒันาดา้นศีลจะมี ๒ ระดบั คือ ระดบัเบ้ืองตน้และระดบัสูง ระหว่างศีลของคฤหัสถ์ 
และของพระ ในระดบัตน้ ศีล เป็นเร่ืองของการฝึกในดา้นพฤติกรรม โดยเฉพาะพฤติกรรมเคยชิน 
เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการฝึกหดัขดัเกลาตนเอง ทั้งทางกาย และ วาจา ดว้ยการเก้ือกูลไม่เบียดเบียนกนั 
ในบริบทระดบัตน้ จะไม่ใช่การปฏิบติัในการเจริญวิปัสสนา เป็นการปฏิบติัท่ียงัไม่เขม้ขน้ มีการ
รักษา ศีล ๕ หรือ ศีล ๘ โดยใช้ศีลเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการฝึก ก็คือวินัย วินัยเป็นจุดเร่ิมต้นใน
กระบวนการศึกษาและการด าเนินชีวิต เพราะวา่วินยัเป็นตวัการจดัเตรียมชีวิตให้อยูใ่นสภาพท่ีเอ้ือ
ต่อการพฒันา โดยจดัระเบียบความเป็นอยู ่การด าเนินชีวิตและการอยูร่วมกนัในสังคม ใหเ้หมาะกบั
การพฒันาและใหโ้อกาสในการท่ีจะพฒันา เม่ือฝึกไดผ้ลจนคนมีพฤติกรรมเคยชินท่ีดีตามวนิยันั้นแลว้ ก็
เกิดเป็นศีล 
 ดงันั้น วินัยจะมาในรูปของการฝึกพฤติกรรมเคยชินท่ีดี และการจดัสภาพแวดล้อมท่ีจะ
ป้องกนัไม่ให้พฤติกรรมท่ีไม่ดี และเอ้ือต่อการมีพฤติกรรมท่ีดีท่ีพึงประสงค์ การฝึกคนให้คุน้กบั
พฤติกรรมท่ีดี ตลอดจนการจดัระเบียบระบบทั้งหลายทั้งปวงในสังคมมนุษย ์
 ศีลเป็นเร่ืองของการฝึกในดา้นพฤติกรรมให้สุจริตดว้ยกาย วาจา โดยเฉพาะพฤติกรรมเคยชิน 
เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการฝึกหัดขดัเกลาพฒันาตนเอง สามารถน าศีลมาเป็นเคร่ืองมือในการพฒันา
ตนเองไดท้ั้งทางกาย และ วาจา มีการคบกลัยาณมิตร ไม่ประพฤติชัว่ทั้งทางกายและทางวาจา จนได้
พฒันาคุณค่าความเป็นมนุษยข้ึ์น เดินในทางท่ีถูกท่ีดี ซ่ึงในระยะการศึกษาน้ีเราควรถามตนเองให้
มากข้ึนว่า ท าอย่างไร จึงจะด ารงคุณค่าของการพฒันาชีวิตให้ไดม้ากท่ีสุด ในพระพุทธศาสนาก็มี
ค  าตอบให้ว่า ตัวศีล คือความตั้ งใจท่ีจะงดเวน้จากความชั่ว ความทุจริต ส่ิงท่ีไม่ดีทุกประการ              
เป็นจุดเร่ิมตน้ของการท าความดี เพื่อจะร่วมโลกและร่วมกฎธรรมชาติเดียวกนั รักษาตวัให้อยู่ใน
เกณฑ์อย่างต ่า ท่ีจะไม่ท าการละเมิดเบียดเบียนท าลายผูอ่ื้น และเป็นการก่อความหายนะแก่ตวัเอง 
ดว้ยการฝึกศึกษาพฒันาไม่ละเลยพนัธกิจพื้นฐานของชีวติ ๕ ประการคือ 
 ๑. เวน้จากการปลงชีวติ คือ เวน้จากการฆ่าการประทุษร้ายกนั 
 ๒. เวน้จากการถือเอาของท่ีเขามิไดใ้ห้ คือเวน้จากการลกั โกง ละเมิด กรรมสิทธ์ิ ท าลาย
ทรัพยสิ์น 
 ๓. เวน้จากการประพฤติผิดในกาม คือ เวน้จากการล่วงละเมิดส่ิงท่ีผูอ่ื้นรักใคร่ หวงแหน 
 ๔. เวน้จากการพูดเทจ็ คือพูดโกหก หลอกลวง 

 ๕. เวน้จากน ้าเมา คือ สุราและเมรัยอนัเป็นท่ีตั้งแห่งความประมาท เวน้จากส่ิงเสพติดให้โทษ 
การรักษาศีล เป็นวิธีการท าบุญอีกรูปแบบหน่ึง ท่ีไม่ตอ้งลงทุนดา้นทรัพยสิ์นมากเพียงแต่

ขอใหมี้ความพร้อม และมีเจตนาท่ีดีในการท่ีจะงดเวน้จากความชัว่ ไม่เบียดเบียนใครทั้งทางกายและ
ทางวาจา จะเกิดกระแสบุญ คือความดี มีความสุขกายสุขใจ มีเมตตาจิตเกิดข้ึน เพื่อช าระจิตใจให้



 ๕๐ 

สะอาด สว่าง สงบ การรักษาศีล จึงเป็นการพฒันาคุณภาพชีวิตให้สะอาดทั้ง ๒ ทาง คือ ทาง
พฤติกรรม (กาย) และทางวาจา มีทกัษะการด าเนินชีวติท่ีมีความสัมพนัธ์ทางกายภาพกบัส่ิงแวดลอ้ม
ท่ีดียิง่ข้ึน 
 ในบริบทของการฝึกท่ีเรียกวา่ “สิกขา” หรือ การศึกษาน้ี ในสโตการิญาณนิทเทสแห่งคมัภีร์
ปฏิสัมภิทามรรค พระสารีบุตร ได้อธิบายความหมายของค าว่า “สิกขา” หรือ “ศึกษา” ในค าว่า 
ไตรสิกขา ไวว้า่ 

  ภิกษุเม่ือค านึงถึงสิกขา ๓ น้ี ช่ือว่าศึกษา เม่ือรู้ ช่ือว่าศึกษา เม่ือเห็นช่ือ
ว่าศึกษา เม่ือพิจารณา ช่ือว่าศึกษา เม่ืออธิษฐานจิต ช่ือว่าศึกษา เม่ือน้อมใจเช่ือ
ดว้ยศรัทธา ช่ือวา่ศึกษา เม่ือประคองความเพียร ช่ือวา่ศึกษา เม่ือตั้งสติไวม้ัน่ ช่ือ
ว่า ศึกษา เม่ือรู้ชดัดว้ยปัญญา ช่ือว่าศึกษา เม่ือรู้ยิ่งธรรมท่ีควรรู้ยิ่ง ช่ือว่าศึกษา 
เม่ือก าหนดรู้ธรรมท่ีควรก าหนดรู้ ช่ือวา่ศึกษา เม่ือละธรรมท่ีควรละช่ือวา่ศึกษา 
เม่ือเจริญธรรมท่ีควรเจริญช่ือวา่ศึกษา เม่ือท าใหแ้จง้ธรรมท่ีควรท าใหแ้จง้ ช่ือวา่
ศึกษา53 

 เม่ือมองในรูปศพัทข์องค าวา่ “ภาวนา” คือ การท าใหเ้จริญ ท าใหเ้ป็น ท าใหมี้ข้ึน เพื่อพฒันา
ศีลธรรมภายในของตน ผลก็จะเกิดข้ึนท่ีตวับุคคลนั้น โดยรูปแบบการด าเนินชีวติตอ้งตั้งอยูบ่นหลกั
ภาวนา ๔ ประการ คือ “กายภาวนา ศีลภาวนา จิตตภาวนา และ ปัญญาภาวนา” 54 มีหลกัดงัน้ีคือ 
 ในดา้นกายภาวนา และ ศีลภาวนา เป็นกระบวนการพฒันาทางกาย วาจา เพื่อเป้าหมายให้
พน้จากอบายภูมิ เม่ือปฏิบติัตามจะก่อใหเ้กิดประโยชน์ดงัน้ี คือ 
 ๑. กายภาวนา (Physical Development) หมายถึง การเจริญทางกาย พฒันากาย การฝึกอบรม
กายใหรู้้จกัติดต่อเก่ียวขอ้งกบัส่ิงทั้งหลายภายนอกทางอินทรีย ์๕ และปฏิบติัต่อส่ิงเหล่านั้นในทางท่ี
เป็นคุณ ไม่ใหเ้กิดโทษ ใหกุ้ศลธรรมงอกงาม ใหอ้กุศลธรรมเส่ือม พฒันาใหส้ัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้ม
ทางกายภาพ”55 
 กายภาวนา คือ การท ากายให้เจริญ มีความสัมพนัธ์เก้ือกูลกบัส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพหรือ 
หมายถึง การพฒันากายให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภยัไข้เจ็บต่าง ๆ รวมถึงการ

                                                           

 53ข.ุป. ๓๑/๑๗๐/๑๙๕.  
 54องฺ.ปญฺจก. ๒๒/๗๙/๑๔๕. 
 55พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพค์ร้ังท่ี ๑๒, 
(กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๔๖), หนา้ ๗๐. 



 ๕๑ 

พฒันาความสัมพนัธ์กับส่ิงแวดล้อมภายนอกอย่างถูกต้องดีงามในทางท่ีเป็นคุณประโยชน์56                
ซ่ึงในทางพระพุทธศาสนาก็มีหลกัในการใช้สอยปัจจยั ๔ โดยการบริโภคใชส้อยให้พอดีกบัความ
ตอ้งการเกิดคุณประโยชน์มากท่ีสุดซ่ึงพระพุทธองคต์รัสไวใ้นธมัมญัญูสูตรวา่ 

  ภิกษุในธรรมวินยัน้ี รู้จกัประมาณในการรับจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ
และ คิลานปัจจัยเภสัชชบริขารหากภิกษุไม่ รู้จักประมาณในการรับจีวร 
บิณฑบาตเสนาสนะ และคิลานปัจจยัเภสัชชบริขาร เราไม่พึงเรียกเธอว่าเป็น
มตัตญัญูในท่ีน้ีแต่เพราะภิกษุรู้จกัประมาณในการรับจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และ-
คิลานปัจจยัเภสัชชบริขาร ฉะนั้น เราจึงเรียกเธอวา่เป็นมตัตญัญู57 

 หลักการน้ีเป็นการพิจารณาปัจจัยพื้นฐานในการด ารงชีวิต เพื่อให้บริโภคอย่างถูก
วตัถุประสงค ์เรียบง่าย พอประมาณ เรียกวา่ ปัจจยั ๔ ไดแ้ก่ อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยูอ่าศยั ยารักษาโรค 
กล่าวได้ว่า การพฒันาทางกาย คือการปฏิบติัในชีวิตประจ าวนั การระวงั ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ 
ไม่ให้ตกเป็นทาสของวตัถุมากเกินขอบเขต แต่ให้กิน อยู่ ใช้ อย่างพอเพียง พอประมาณ สามารถ
พึ่งพาตวัเองได ้
 การพฒันาทางกายภาวนา เป็นการวดัผลของการพฒันาบุคคลเป็นการอบรมดา้นการพฒันา
ร่างกาย ให้เหมาะแก่การใช้ฝึกทักษะ ด้วยการรู้จักเลือกหาแหล่งความรู้และแบบอย่างของ
กัลยาณมิตร รู้จกัเลือกหาแหล่งความรู้ เพื่อรับเอาส่ิงท่ีมีคุณค่าเป็นประโยชน์เข้ามาให้แก่ชีวิต              
ซ่ึงคุณสมบติัของผูท่ี้ไดรั้บการฝึกฝนอบรมพฒันาตนทางกายแลว้น้ีเรียกวา่ ภาวติกาโย ซ่ึงหมายถึงผู ้
ท่ีไดรั้บการอบรมตนแลว้ 
 ๒. ศีลภาวนา (Moral Development) หมายถึง “การเจริญศีล พัฒนาความประพฤติ                
การฝึกอบรมศีล ให้ตั้งอยูใ่นระเบียบวินยั ไม่เบียดเบียนหรือก่อความเดือดร้อนเสียหาย อยูร่่วมกบั
ผูอ่ื้นไดดี้ มีการเก้ือกูลกนั”58 
 ศีลภาวนา คือ การเจริญศีลใหมี้พฤติกรรมทางสังคมท่ีพฒันาแลว้ ไม่เบียดเบียนก่อให้ความ
เดือดร้อนให้ผูอ่ื้นแก่สังคมและประพฤติส่ิงท่ีเป็นประโยชน์เก้ือกูลต่อสังคมมีระเบียบวินยัประกอบ

                                                           

 56พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรมกับการด าเนินชีวิตชีวิต, (กรุงเทพมหานคร : 
ธรรมสภา, ๒๕๔๐), หนา้ ๙. 
 57องฺ.สตฺตก. ๒๓/๖๘/๑๔๔. 
 58พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพค์ร้ังท่ี ๑๒, 
(กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๔๖), หนา้ ๗๐. 



 ๕๒ 

อาชีพสุจริต ฝึกตนเองให้อยู่ในสังคมด้วยดีและเป็นประโยชน์59 ระดบัตน้ก็คือ ศีล ๕ ศีล ๘ ศีล            
ศีลเหล่าน้ี มุ่งไปท่ีการไม่เบียดเบียนกัน สร้างความไว้วางใจเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข                        
ศีลเป็นคุณสมบติัของตวับุคคล เพราะศีลเป็นเร่ืองของบุคคลมีระเบียบมีวินัยในการด าเนินชีวิต              
มีการอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นดว้ยดี ส่วนวนิยัเป็นการจดัระเบียบ ศีลกบัวนิยัจึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีมาคู่กนัจะเป็น
ตวัเอ้ืออ านวยให้เรามีโอกาสมีเวลาท่ีจะพฒันาชีวิตไดส้ะดวกข้ึน เพราะถา้มนุษยใ์นสังคมมีความ
ประพฤติทางกาย ทางวาจา อยู่ในศีลแล้ว การจะปรับตัวอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข            
ความร่มเยน็ เป็นชีวิตท่ีพร้อมจะรับการพฒันา และ มีโอกาสท าประโยชน์ตนและประโยชน์ผูอ่ื้น
เป็นอนัมาก ท าให้เป็นคนท่ีมีความมัน่ใจในตนเอง เพราะไดเ้วน้ในส่ิงท่ีควรเวน้ ท าในส่ิงท่ีควรท า                
การด าเนินชีวิตก็ปราศจากความกงัวล ในทางตรงกนัขา้มหากมีชีวิตท่ีไม่มีวินัย ไม่มีศีลเสียแลว้           
จะเป็นการอยูใ่นระยะท่ีไร้เดียงสา ไม่รู้เร่ืองการครองชีวิต วา่จะไปอยูอ่ยา่งไร จะอยูใ่นระยะท่ีเดิน
ไม่ตรง เพราะมีการมีการคบแต่มิตรเทียม มิตรปอกลอก ประพฤติชั่วทั้ งทางกายและทางวาจา            
จนไม่ไดพ้ฒันาคุณค่าความเป็นมนุษยข้ึ์น ไม่ไดก้า้วเดินไปในทางท่ีดี ชีวิตท่ีไดม้ามืดมาก็จะมืดไป 
เขา้สู่อบายภูมิเหมือนเดิม ชีวติท่ีไดม้า จะมีแต่ความสับสน วุน่วาย จะเกิดข้ึนเสมอ 
 ข้อที่  ๓  คือ สุตะ สุตะแปลว่าส่ิงท่ีได้สดับ สมัยปัจจุบันก็หมายถึงส่ิงท่ีได้อ่านด้วย             
เพราะปัจจุบนัน้ีการพิมพก์ารเขียนมากการอ่านก็เท่ากบัการไดฟั้งเหมือนกนั คือ ไดฟั้งโดยออ้ม ค าท่ี
ท่านผูอ่ื้นไดก้ล่าวในความคิดแลว้เขียนออกมา หรือน ามาพิมพแ์ลว้ เราเอามาอ่านอีกที ทีน้ีในทาง
พระพุทธศาสนา การอ่านหรือการได้ฟังน้ี ก็คือการอ่านหรือการได้ฟังส่ิงท่ีเป็นค าสอนของ
พระพุทธเจา้ การวดัอยา่งง่าย ๆ ก็คือตรวจดูวา่ เราน้ีไดมี้ความรู้เก่ียวกบัค าสอนของพระพุทธเจา้แค่ไหน 
เรารู้หลกัธรรมท่ีจะน ามาปฏิบติัพอหรือไม่และถา้ไหดี้ก็ตอ้งถามดว้ยวา่เรามีความรู้ท่ีจะน าผูอ่ื้นไหม 
ในเร่ืองเก่ียวกบัค าสอนของพระพุทธเจา้ เช่นอยา่งท่านท่ีท าหนา้ท่ีเป็นบิดามารดา เป็นครูอาจารย ์ก็
ควรจะมีความรู้เพิ่มข้ึนนอกเหนือจากท่ีจะใช้ดว้ยตนเองประจ าวนัแลว้ ก็ให้สามารถน าไปแนะน า
ผูอ่ื้นไดด้ว้ย อนัน้ีเรียกวา่ สุตะ 
 ข้อที่ ๔ คือ จาคะ ไดแ้ก่ ความเสียสละ ความมีน ้ าใจควรตรวจดูตวัเองวา่เรามีน ้ าใจกบัผูอ่ื้น
แค่ไหนเพียงไร เราได้เสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อผู ้อ่ืน เราได้เสียสละทรัพย์สินส่วนตัว                 
เพื่อช่วยเหลือผูอ่ื้นบา้งหรือไม่ อย่างน้อยก็เสียสละกิเลสในใจของเรา เช่นว่ากิเลสคอยครอบง า         
บอกใหเ้ราท าอยา่งโนน้อยา่งน้ี เรารู้วา่มนัไม่ดีเราจะสละมนัทิ้งไป เราท าไดห้รือไม่ ถา้เราสละกิเลส
ได ้ก็แสดงวา่เราชนะจิตใจตวัเอง มีความสามารถ มีจิตใจเขม้แขง็ รวมความวา่ จาคะน้ีมีทั้งภายนอก

                                                           

 59พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรมกับการด าเนินชีวิตชีวิต, (กรุงเทพมหานคร : 
ธรรมสภา, ๒๕๔๐), หนา้ ๑๐. 



 ๕๓ 

ภายใน สละภายใน ก็คือสละกิเลส ท่ีมนัเขา้มาครอบง าจิตใจของเรา จะเป็นความโลภ ความโกรธ 
หรือความหลงก็ตาม และสละภายนอก เช่น สละทรัพยสิ์นเงินทองช่วยเหลือผูอ่ื้น เป็นตน้ 
 ข้อที่ ๕ คือ ปัญญา ปัญญา หมายถึงความรู้จกัเขา้ใจส่ิงทั้งหลายตามความเป็นจริง ตั้งตน้แต่
รู้เขา้ใจค าสอนของพระพุทธเจา้ พระพุทธเจา้ทรงสั่งสอนพระธรรม เราไดสุ้ตะโดยอ่านหรือสดบั
ตรับฟังมา แลว้เรามีความเขา้ใจในค าสอนนั้นจริงหรือไม่ เราอาจจะมีแค่สุตะ คือไดย้นิไดฟั้งมาและ
จ าไดเ้ท่านั้น แต่ไม่เขา้ใจ ถา้อย่างน้ีก็เรียกว่ามีแต่สุตะ ไม่มีปัญญา เราจะตอ้งมีปัญญารู้เขา้ใจด้วย        
ต่อจากรู้เขา้ใจค าสอนแลว้ก็เอาค าสอนนั้นมาใชใ้นการปฏิบติั หมายความวา่รู้ดีรู้ชัว่ รู้เหตุรู้ผล รู้วา่
อะไรเป็นเหตุเป็นผล หรือรู้วา่อะไรเป็นคุณเป็นโทษอะไรเป็นประโยชน์ มิใช่ประโยชน์ ตลอดจนรู้
เก่ียวกบัชีวิตของเราดว้ย คือ รู้เท่าทนัโลกและชีวิตว่าเป็นส่ิงไม่เท่ียง เป็นทุกข ์เป็นอนตัตา เป็นตน้ 
เม่ือรู้เขา้ใจแลว้ก็จะท าไหจิ้ตใจของเราเป็นอิสระปลอดโปร่งผอ่งใสได ้

การฝึกฝนพฒันาปัญญาก็เพื่อให้เกิดความรู้ ความเขา้ใจในส่ิงทั้งหลายตามสภาพความเป็นจริง 
ในวิสุทธิ ๗ กล่าวถึงวิสุทธิ ๕ ท่ีจดัเขา้ในหมวดของอธิปัญญาไว ้คือ ทิฏฐิวิสุทธิ กงัขาวิตรณวิสุทธิ 
มคัคามคัคญาณทสัสนะวสุิทธิ ปฏิปทาญาณทสัสนะวสุิทธิ ญาณทสัสนะวสุิทธิ 
 ๑. ทิฏฐิวิสุทธิ หมายถึง ความเห็นบริสุทธ์ิ ในคมัภีร์วิสุทธิมรรคอธิบายว่า “ความเห็นนาม
และรูปตามเป็นจริงเรียกว่า ทิฏฐิวิสุทธิ”60 กล่าวคือปัญญาท่ีมีความเห็นถูก หรือรู้ถูกตามความเป็น
จริงโดยปราศจากกิเลส คือ เห็นนามและรูปว่าไม่ใช่สัตว ์บุคคล เป็นส่ิงท่ีไม่มีเจา้ของ ไม่อยู่ใน
อ านาจใด ไดแ้ก่ นามรูปปริจเฉทญาณ ซ่ึงมีการแบ่งประเภทของ “ปัญญา ได ้๓ ประเภทคือ 
  ๑.๑ จินตามยปัญญา (ปัญญาท่ีเกิดจากการคิด) 
  ๑.๒ สุตมยปัญญา (ปัญญาท่ีเกิดจากการฟัง) 
  ๑.๓ ภาวนามยปัญญา (ปัญญาท่ีเกิดจากการอบรม)”61 
 ปัญญาทั้ง ๓ ประเภทน้ีในคมัภีร์วิภงัค์ติกนิทเทสอธิบายว่า จินตามยปัญญา และสุตมยปัญญา 
ในการงานทั้งหลายท่ีตอ้งจดัการดว้ยปัญญา ในศิลปะทั้งหลาย ท่ีตอ้งจดัการดว้ยปัญญา หรือในวิชา
ทั้งหลายท่ีตอ้งจดัการดว้ยปัญญา บุคคลมิไดฟั้งจากผูอ่ื้น ไดก้มัมสัสกตาญาณ หรือไดส้ัจจานุโลมิก
ญาณวา่ รูปไม่เท่ียง ฯลฯ เวทนาไม่เท่ียง ฯลฯ สัญญาไม่เท่ียง ฯลฯ สังขารไม่เท่ียง ฯลฯ วิญญาณไม่
เท่ียงดงัน้ีบา้ง ได้ความสามารถ ความคิดอ่าน ความพอใจ ความกระจ่าง ความเพ่งพินิจ และได้

                                                           

 60พระพุทธโฆษาจารย,์ คัมภีร์วิสุทธิมรรค, (กรุงเทพมหานคร : พิมพท่ี์ บริษทั ประยูรวงศ์ 
พร้ินต้ิง จ  ากดั, ๒๕๔๖), หนา้ ๙๔๘-๙๖๔. 
 61ที.ปา. ๑๑/๔๓/๒๗๑. 



 ๕๔ 

ปัญญาท่ีสามารถไตร่ตรองสภาวธรรมอนัเหมาะสม มีลกัษณะเช่นว่าน้ี น้ีเรียกว่าจินตามยปัญญา           
สุตมยปัญญา และ ภาวนามยปัญญา ปัญญาของผูเ้ขา้สมาบติัแมท้ั้งหมดช่ือวา่ ภาวนามยปัญญา 
 ความหมดจดแห่งทิฏฐิ คือ ความรู้เขา้ใจ มองเห็นนามรูปตามสภาวะท่ีเป็นจริง เป็นเหตุ          
ข่มความเขา้ใจผิดวา่เป็นสัตวบุ์คคลเสียได ้เร่ิมด ารงในภูมิแห่งความไม่หลงผิด การจ าท าความเห็น
กล่าวคือปัญญาให้มีความเห็นถูก หรือรู้ถูกตามความเป็นจริงโดยปราศจากกิเลส ให้เป็นผลซ่ึงเกิด
จากการท าเหตุได้ถูกตอ้ง ด้วยการศึกษาปริยติัมาอย่างถูกตอ้งตามปัญญาบารมีของผูป้ฏิบัติเป็น
ส าคญั จึงจะผ่านอุปสรรค คือ ตณัหา มานะ ทิฏฐิ ท่ีเป็นศตัรูส าคญัท่ี กีดขวางมิให้พบเหตุหรือ              
ท าเหตุท่ีถูกได ้
 ๒. กงัขาวิตรณวิสุทธิ คมัภีร์วิสุทธิมรรคอธิบายว่า “ญาณซ่ึงขา้มพน้ความสงสัยในกาล           
ทั้ง ๓ ดว้ยการก าหนดรู้ปัจจยัของนามและรูปดงักล่าวมาแลว้ นั้นนัน่แล ช่ือวา่กงัขาวติรณวสุิทธิ คือ
ความบริสุทธ์ิดว้ยขา้มพน้ความสงสัย”62 เป็นปัญญาท่ีต่อเน่ืองมาจากทิฏฐิวิสุทธิ มีความเช่ืออย่าง
แน่นอนแลว้ว่า ในอดีตมีการเวียนว่ายตายเกิด มาแลว้ และในอนาคตก็ยงัตอ้งเวียนว่ายตายเกิดอีก         
ถ้ายงัท าเหตุของการเกิดอยู่ ผูป้ฏิบติัจะหมดความสงสัยในเร่ืองภพชาติ ทั้ งชาติท่ีแล้วมา ชาติน้ี            
หรือชาติหน้า จากทิฏฐิวิสุทธิท่ีเกิดดว้ยนามรูปริจเฉทญาณท่ีรู้เพียงความแตกต่างของนามและรูป 
แต่ไม่รู้ว่านามและรูปเหล่านั้นมาจากไหน ส่วนกงัขาวิตรณวิสุทธิน้ีเป็นการคน้เหตุและปัจจยัของ
นามและรูป เปรียบเหมือนนายแพทยผ์า่ตดัผูฉ้ลาด คร้ันเห็นโรคก็คน้หาสมุฏฐานของโรคนั้น 
 ในกงัขาวิตรณวิสุทธิท่ีหมดความสงสัยได ้เพราะเม่ือก าหนดนาม-รูปจนเขา้ใจมากข้ึนแลว้ 
ก็จะรู้วา่นาม-รูปเหล่านั้นเกิดข้ึนไดด้ว้ยเหตุปัจจยั (ปัจจยปริคหญาณ) คือ รูปอนัใดเกิดข้ึน (อิริยาบถ 
ยืน เดิน นั่ง นอน) ก็รู้ว่าเกิดข้ึนเพราะเหตุใด (เพราะมีจิตเป็นตวัรู้และสั่งงาน) นามอนัใดเกิดข้ึน 
(ความคิด ความรู้สึก ชอบ หรือชงั) ก็รู้วา่เกิดข้ึนดว้ยเหตุอะไร (เพราะมีการกระทบอารมณ์ตามทวาร
ทั้ง ๖ เป็นตน้) ไม่เก่ียวกบัการสร้างหรือการดลบนัดาลให้เกิดข้ึน สามารถตดัสินไดว้า่แมช้าติก่อน
ตนก็เกิดดว้ยเหตุ ปัจจยั ปัจจุบนัก็เกิดมาไดด้ว้ยเหตุ ปัจจยั และความสันทดัท่ีมีอยู่ก็ก  าลงัสร้างเหตุ
เพื่อการเกิดในชาติหน้า อยู่ตลอดเวลา ดังนั้ น ชาติหน้าจึงมีเหตุปัจจัยท่ีก าลังรอส่งผลเช่นกัน              
แมค้นอ่ืนหรือสัตวอ่ื์น ก็ไม่พน้ไปจากเหตุปัจจยัเช่นน้ีเหมือนกนั 
 ๓. มคัคามคัคญาณทสัสนวิสุทธิ คมัภีร์วิสุทธิมรรคอธิบายวา่ “ญาณซ่ึงรู้ทางถูกและทางไม่
ถูกอยา่งน้ีวา่ น้ีเป็นทาง น้ีไม่ใช่ทาง ดงัน้ี ช่ือวา่ มคัคามคัคญาณทสัสนวิสุทธิ คือ ความบริสุทธ์ิของ
ความรู้และความเห็นว่าเป็นทางปฏิบติัท่ีถูกและไม่ถูก”63 คือ ปัญญาท่ีรู้โดยถูกตอ้งแน่นอนแลว้วา่ 

                                                           

 62พระพุทธโฆษาจารย,์ คัมภีร์วสุิทธิมรรค, อา้งแลว้, หนา้ ๙๖๕.  
 63เร่ืองเดียวกนั, หนา้ ๙๗๙. 
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 ๕๕ 

วิธีการใดใช่ทาง หรือวิธีการใดไม่ใช่ทาง ท่ีจะด าเนินไปสู่การดบัภพชาติของตน หรือพระนิพพาน 
ความรู้ ความเขา้ใจท่ีสามารถตดัสิน วิธีการต่าง ๆ ไดน้ี้ช่ือวา่ปัญญานั้นบริสุทธ์ิแลว้จากความเขา้ใจ
ผิดดว้ยอ านาจตณัหาและทิฏฐิ เม่ือก าจดัความเขา้ใจผิดได ้คือ เร่ิมเจริญวิปัสสนาต่อไปดว้ยพิจารณา
กลาปะ จนมองเห็นความเกิดข้ึนและความเส่ือมไปแห่งสังขารทั้งหลาย อนัเรียกว่าอุทยพัยานุปัสสนา 
เป็นตรุณวิปัสสนา คือวิปัสสนาญาณอ่อนๆ แลว้มีวิปัสสนูปกิเลสเกิดข้ึน ก าหนดไดว้่าอุปกิเลสทั้ง ๑๐ 
แห่งวิปัสสนานั้นมิใช่ทาง ส่วนวิปัสสนาท่ีเร่ิมด าเนินเขา้สู่วิถีนั่นแลเป็นทางถูกต้อง เตรียมท่ีจะ
ประคองจิตไวใ้นวิถีคือ วิปัสสนาญาณนั้นต่อไป ขอ้น้ีจดัเป็นขั้นก าหนดมคัคสัจ ในคมัภีร์วิสุทธิ
มรรคอธิบายเพิ่มเติมวา่ “การก าหนดรู้ทุกขสัจจด์ว้ยการก าหนดรู้นามและรูปเป็นอนัโยคีนั้นกระท า
มาก่อนแลว้ในทิฏฐิวิสุทธิ การก าหนดรู้สมุทยสัจจ์ด้วยการก าหนดรู้ปัจจยัเป็นอนัโยคีนั้นกระท า
มาแลว้ในกงัขาวิตรณวิสุทธิ การก าหนดรู้มคัคสัจจด์ว้ยการจ ากดัแต่เพียงมรรคโดยชอบเป็นอนัโยคี
นั้นกระท าแลว้ในมคัคามคัคญาณทสัสนวสุิทธิน้ี”64 
 ๔. ปฏิปทาญาณทสัสนวิสุทธิ คมัภีร์วิสุทธิมรรคอธิบายว่า วิปัสสนาท่ีบรรลุถึงยอดดว้ย
ญาณ ๘ และสัจจานุโลมิกญาณอนัดบัท่ี ๙ น้ีเรียกว่า ปฏิปทาญาณทสัสนวิสุทธิ คือ ความบริสุทธ์ิ
ของความรู้และความเห็นในทางปฏิบติัถูก ญาณ ๘ นั้นเร่ิมตั้งแต่ล าดบัญาณท่ี ๔ไดแ้ก่ อุทยพยานุ 
ปัสสนาญาณ (อยา่งแก่) ซ่ึงเรียกวา่วิปัสสนาท่ีพน้จากอุปกิเลส ภงัคานุปัสสนาญาณ ญาณก าหนดรู้
ดว้ยการเห็นเนือง ๆ ซ่ึงความดบั ภยตุปัฏฐานญาณ ญาณก าหนดรู้โดยปรากฏเป็นของน่ากลวั อา
ทีนวานุปัสสนาญาณ ญาณก าหนดรู้ดว้ยการเห็นเนือง ๆ ซ่ึงโทษชัว่ร้าย นิพพิทานุปัสสนาญาณ ญาณ
ก าหนดรู้ด้วยการเห็นเนืองๆ ด้วยความเบ่ือหน่าย มุญจิตุกัมยตาญาณ ญาณก าหนดรู้ด้วยความ
ปรารถนาจะพน้ไป ปฏิสังขานุปัสสนาญาณ ญาณก าหนดรู้ดว้ยการเห็นเนือง ๆ โดยพิจารณาทบทวน 
สังขารุเปกขาญาณ ญาณก าหนดรู้ดว้ยการวางเฉยในสังขาร และสัจจานุโลมิกญาณนั้นเป็นค าเรียก 
อนุโลมญาณ ผูป้รารถนาจะบรรลุอนุโลมญาณนั้นจะตอ้งกระท าความเพียรในญาณทั้งหลายดงักล่าว
น้ีตั้งแต่อุทยพยญาณ (อยา่งแก่) ซ่ึงพน้แลว้จากอุปกิเลสเป็นตน้ไป”65 
 ความหมดจดในขั้นน้ีเป็นความหมดของปัญญาท่ีเข้าถึงความรู้สึกในทางท่ีถูกตรงสู่              
พระนิพพานโดยถูกตอ้งแลว้ ทางในท่ีน้ีหมายถึง อารมณ์อนัเป็นปฏิปทาท่ีถูกตอ้ง ตณัหาแลทิฎฐิไม่
สามารถเข้าไปในอารมณ์นั้นได้ อารมณ์ของวิปัสสนา คือ ไตรลักษณ์ในนาม-รูป เป็นตวัถูกรู้         
ส่วนปัญญาเป็นตวัรู้อารมณ์ไตรลกัษณ์นั้น ความรู้เช่นน้ีเป็นปัจจยัแก่วปัิสสนาญาณเบ้ืองสูงต่อเน่ือง
ไปถึงโคตรภูญาณ ประกอบความเพียรในวิปัสสนาญาณทั้งหลายเร่ิมแต่อุทยพัพยานุปัสสนาญาณ             

                                                           

 64เร่ืองเดียวกนั, หนา้ ๑๐๓๙. 
 65เร่ืองเดียวกนั, หนา้ ๑๐๔๐. 



 ๕๖ 

ท่ีพน้จากอุปกิเลสด าเนินเขา้สู่วิถีทางแลว้นั้น เป็นตน้ไป จนถึงสัจจานุโลมิกญาณหรืออนุโลมญาณ 
อนัเป็นท่ีสุดแห่งวิปัสสนา ต่อแต่น้ีก็จะเกิดโคตรภูญาณคัน่ระหว่าง วิสุทธิขอ้น้ีกบัขอ้สุดทา้ยเป็น
หวัต่อแห่งความเป็นปุถุชนกบัความเป็นอริยบุคคล (ขา้มโคตร)โดยสรุปวสุิทธิขอ้น้ี ก็คือวปัิสสนาญาณ ๙ 
 ๕. ญาณทสัสนวิสุทธิ คมัภีร์วิสุทธิมรรคอธิบายวา่ “ต่อจากอนุโลมญาณน้ีไปก็เป็นโคตรภูญาณ 
โคตรภูญาณนั้นไม่นบัเป็นปฏิปทาญาณทสัสนวสุิทธิ (และ) ไม่นบัเป็นญาณทสัสนวสุิทธิ เพราะตั้งอยูใ่น
ฐานะหันมาสู่มรรค เป็นอพัโพหาริก (คือจะกล่าวว่าอยู่ในวิสุทธิฝ่ายใดมิได)้ อยู่ในระหว่างกลาง
นั้นเอง แต่ถึงการนบัวา่วปัิสสนา เพราะตกอยูใ่นกระแสของวปัิสสนาแลว้ ส่วนญาณในมรรค ๔ คือ 
๑) โสดาปัตติมรรค ๒) สกทาคมิมรรค ๓) อนาคามิมรรค ๔) อรหัตมรรค ๑ เหล่าน้ี เรียกช่ือว่า 
ญาณทสัสนวสุิทธิ”66 
 ความรู้ในอริยมรรค ๔ หรือ มรรคญาณ อนัเกิดถดัจากโคตรภูญาณเป็นตน้ไป เม่ือมรรคเกิด
แลว้ผลแต่ละอยา่งย่อมเกิดข้ึนในล าดบัถดัไปจากมรรคญาณนั้นๆ ความเป็นอริยบุคคลย่อมเกิดข้ึน 
กล่าวคือปัญญาในมคัคญาณท่ีเห็นแจง้พระนิพพาน เป็นปัญญาขั้นสูงสุดของการเจริญวิปัสสนา 
หรือเจริญมหาสติปัฏฐาน จนเห็นอริยสัจจ์ทั้ ง ๔ ครบถ้วนตั้ งแต่วิสุทธิท่ี ๑ ถึงวิสุทธิท่ี ๖ นั้ น                  
รู้อริยสัจเพียง ๒ สัจจะ คือ รู้ทุกขสัจจก์บัสมุทยัสัจ ส่วนญาณทสัสนวสุิทธิเป็นโลกุตตรวสุิทธิ เพราะ
รู้แจง้อริยสัจครบทั้ง ๔ ทั้งน้ีวสุิทธิแต่ละวสุิทธิจะเป็นปัจจยัแก่กนัและกนัตามล าดบั ไม่มีการขา้มขั้น
ตั้งแต่วิสุทธิท่ี ๑ ถึงวิสุทธิท่ี ๗ ค าสอนในพระพุทธศาสนานั้นมีพระพุทธประสงค์ก็เพื่อให้สัตว์
ทั้งหลายเขา้ถึงปัญญาท่ีช่ือว่าญาณทสัสนวิสุทธิเท่านั้น โดยวิสุทธิขอ้น้ี ก็เป็นอนับรรลุผลท่ีหมาย
แห่งวสุิทธิหรือไตรสิกขา หรือการปฏิบติัธรรมในพระพุทธศาสนาทั้งส้ิน 
 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) กล่าวว่า “การพฒันาปัญญา เป็นการฝึกฝนอบรมให้เกิด
ความรู้ตามความเป็นจริง เร่ิมตั้งแต่ความเช่ือ ความเห็น ความรู้ ความเขา้ใจ ความหยัง่รู้เหตุผล การ
รู้จกัวินิจฉยั ไตร่ตรอง ตรวจสอบ คิดการต่าง ๆ สร้างสรรค ์เฉพาะอยา่งยิ่งเนน้การรู้ตรงตามความ
เป็นจริง หรือรู้เห็นตามท่ีมนัเป็น ตลอดจนรู้แจง้ความจริงท่ีเป็นสากลของส่ิงทั้งปวง จนถึงขั้นรู้เท่า
ทนัธรรมดาของวตัถุและจิตใจท่ีท าให้มีจิตใจเป็นอิสระ ปลอดปัญหา ไร้ทุกข์ เขา้ถึงอิสรภาพโดย
สมบูรณ์”67 
 จะเห็นไดว้า่ การฝึกดา้นปัญญานั้นโดยสาระแลว้เป็นการฝึกให้มีปัญญา มีความรู้ท่ีถูกตอ้ง
ตามความเป็นจริงในเร่ืองเก่ียวกบัโลกและชีวิต และตระหนกัรู้ในการด าเนินชีวิตอยูใ่นศีลธรรมอนัดีงาม 

                                                           

 66เร่ืองเดียวกนั, หนา้ ๑๐๙๘. 
 67พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), จะพัฒนาคนกันอย่างไร, พิมพ์คร้ังท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร : 
มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๓๙), หนา้ ๓๘. 



 ๕๗ 

จนก้าวสู่ ความรู้ชัดตามความเป็นจริงในอริยสัจ ๔ การฝึกปรือปัญญาให้เกิดความรู้ความเข้าใจ
สรรพส่ิง ตามความเป็นจริง จนกระทัง่หลุดพน้ มีจิตใจเป็นอิสระ ผ่องใส เบิกบาน ย่อมเกิดคุณค่า
และไดรั้บประโยชน์ตามสมควรแก่ผูป้ฏิบติัตามดงัน้ีคือ 
 ๑. เพราะอาศยัปัญญา จึงไดก้ารเรียนรู้จากการฟัง รวมทั้งการศึกษาเล่าเรียน ซ่ึงเป็นปริยติัมี
การเรียนในคมัภีร์พระพุทธศาสนา 
 ๒. เพราะอาศยัปัญญา จึงได้ความรู้จากการคิด การไตร่ตรองหาเหตุผล โดยการคิดเป็น          
คิดถูกตอ้งและมีวิธีในการคิด เน่ืองจากเรียนทางปริยติัแล้ว ก็น ามาเป็นขอ้ปฏิบติัทางกาย วาจา ใจ 
ใหเ้ป็นศีล สมาธิ ปัญญา ใหเ้กิดสัมมาปัญญา ใชปั้ญญาในทางท่ีถูกตอ้ง 
 ๓. เพราะอาศยัปัญญา จึงเกิดการฝึกอบรมเพื่อให้เกิดความรู้แจง้อย่างสูง เป็นการฝึกให้
มนุษย์ได้ช าระจิตของตนเองให้บริสุทธ์ิผ่องใส หลุดพน้เป็นอิสระโดยสมบูรณ์ ขดัเกลากิเลส               
จากราคะ โทสะ โมหะ ให้หมดไปจากจิต ให้รู้ชดัตามความเป็นจริง จนรู้แจง้อริยสัจ ๔ ส้ินภพส้ิน
ชาติไดใ้นท่ีสุด 
 ปัญญาน้ีเป็นหลกัส าคญั ซ่ึงอยา่งนอ้ยเราจะตอ้งตรวจสอบตนเองวา่ ในการด าเนินชีวิตของ
เราน้ี เราได้ท าการต่าง ๆ โดยใช้ปัญญาหรือไม่ คนเราน้ีมี ๒ ประเภท คือ คนท่ีท าอย่างท่ีภาษา
ปัจจุบนัเรียกวา่ ท าตามอารมณ์พวกหน่ึง กบัคนท่ีท าดว้ยปัญญาดว้ยเหตุดว้ยผล อีกพวกหน่ึง เราก็เอา
ปัญญาน้ีมาตรวจสอบตนเองว่า ในการกระท าของเราหรือท่ีเราด าเนินชีวิตในแต่ละวนัน้ี เราไดใ้ช้
ปัญญาแค่ไหน หรือเราไดท้  าตามอารมณ์แค่ไหน ถา้เราเอาอารมณ์เป็นใหญ่มาก ก็แสดงวา่ เรายงัมี
ความเจริญกา้วหน้าในธรรมน้อยถา้เราใช้ปัญญาใช้เหตุใช้ผลมาก ก็แสดงว่าเรากา้วหน้าในธรรมมาก          
มีความเจริญงอกงามดี ก็เอาหลกัอนัน้ีมาตรวจสอบ 

ปัญญาน้ีมีตวัคุมทั้งหมด เพราะวา่ ศรัทธาจะเช่ือถูกตอ้งหรือไม่ ก็ตอ้งมีปัญญาก ากบั คือตอ้ง
มีความรู้ความเขา้ใจ มิฉะนั้น ศรัทธาก็จะกลายเป็นอยา่งท่ีเขาเรียกวา่ เช่ืองมงายไปได ้สุตะเรียนรู้มา 
ก็ตอ้งมีปัญญามาช่วย ไม่เช่นนั้นก็จะเป็นแต่เพียงว่าท่องจ าอย่างนกแกว้ ไดฟั้งมาจ ามาอ่านมา รู้ตามท่ี
ท่านวา่แต่ไม่เขา้ใจวา่ เป็นอยา่งไร สุตะจึงตอ้งมีปัญญาช่วย มอฉะนั้นก็กลายเป็นอยา่งท่ีเขาเรียกว่า 
สีลพัพตปรามาส คือยึดถือตามปฏิบติัตามศีลวตัร หรือศรีพรตอย่างงมงาย ไม่เขา้ใจความมุ่งหมาย 
ซ่ึงเป็นการประพฤติไม่ถูกตอ้ง อาจจะเคร่งครัด แต่ไม่ช่วยให้ตวัเจริญงอกงามในธรรม กลบัท าให้
เป็นทุกข ์เกิดความเดือดร้อนไปไดเ้หมือนกนั จาคะ ความเสียสละก็ตอ้งมีปัญญาก ากบัรู้วา่อะไรควร
เสียสละ อะไรไม่ควรเสียสละ ควรเสียสละอะไร แก่ใครอยา่งไรเป็นตน้ ท่านจึงเอาปัญญาวางเป็น
ขอ้สุดทา้ย เพื่อควบคุมทั้งหมด 
 ถา้มีธรรมะทั้ง ๕ อยา่งน้ี คือ มี ศรัทธา ความเช่ือท่ีถูกตอ้งมัน่ใจในพระรัตนตรัย มัน่ใจใน
การท าความดีมีศีล ประพฤติดีงามไม่เบียดเบียนใคร มี สุตะ มีความรู้ ไดอ่้านไดฟั้งเก่ียวกบัค าสอน



 ๕๘ 

ของพระพุทธเจา้ เก่ียวกบัหลกัธรรมต่างๆ ตลอดจนความรู้เร่ืองทัว่ๆไป มาเป็นเคร่ืองประกอบใน
การด าเนินชีวิติ มีจาคะ มีน ้ าใจ มีความเสียสละ ทั้งสละภายในคือกิเลส และสละภายนอกคือสละ
ทรัพยสิ์นเงินทองส่ิงของช่วยเหลือกนั แลว้ก็มีปัญญา ความรู้ความเขา้ใจ รู้เท่าทนัโลกและชีวิตใช้
ปัญญาในการด าเนินชีวิต ถา้อยา่งน้ีแลว้ ท่านก็เรียกวา่ ผู ้ท่ีเจริญกา้วหนา้ในค าสอนของพระพุทธเจา้ 
เป็นความเจริญดว้ยหลกัความเจริญดว้ยหลกัอริยะ ซ่ึงเรียกว่าเป็นอริยวฒิั หรืออริยาวฑัฒิ แปลว่า
ความเจริญอยา่งอริยะ คือ หลกั ๕ ประการท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองตรวจสอบตนเอง  
 สรุป บุคคลเม่ือปฏิบติัตามค าสอนของพระพุทธเจา้แลว้ ก็ควรตรวจสอบตนเองอยู่เสมอ ๆ 
วา่ เราไดมี้ความเจริญกา้วหนา้งอกงามในค าสอนของพระพุทธเจา้แค่ไหน และเราจะวินิจฉยัไดเ้อง
วา่ เรามีความพร้อม มีความสามารถท่ีจะเดินไปใหถึ้งจุดหมายของพระพุทธศาสนาไดด้ว้ยดีหรือไม่ 
ก็โดยเอาหลกั ๕ ประการน้ี มาเป็นเคร่ืองตรวจสอบตนเองอยู่เสมอ ถา้ปฏิบติัตามน้ีก็จะบรรลุผล
ส าเร็จ สมตามท่ีไดป้ระกาศตนเป็นพุทธมามะกะ ซ่ึงในท่ีน้ีเรียกวา่อริยสาวก คือ สาวกของพระอริยเจา้ 
ผูป้ระกอบดว้ยความเจริญ ๕ ประการน้ี ช่ือวา่เป็นผูป้ระกอบ ดว้ยความเจริญอนัเป็นอริยะ และช่ือวา่
เป็นผูถื้อเอาสาระ ยึดถือเอาส่ิงท่ีประเสริฐของชีวิติน้ีไวไ้ด”้68 ถา้ท่านผูใ้ดไดป้ฏิบติัตามน้ี ก็ควรจะมี
ปีติปลาบปล้ืมใจวา่ตนไดด้ าเนินถูกทางแลว้เป็นผูเ้จริญงอกงามในค าสอนของพระพุทธเจา้ 
 ๒.๔.๔ อริยวฒิัตามนัยภาษของคนสมัยปัจจุบัน 
 เม่ือพูดอย่างภาษาของคนสมยัปัจจุบนั ธรรม ๕ ประการท่ีเรียกรวมว่า สัมปทาบา้ง ทรัพยบ์า้ง 
อารยวฒิับา้ง ซ่ึงมีความหมายโดยยอ่ ดงัน้ี 
 ๑. ศรัทธา คือ ความเช่ือ ความมัน่ใจเพราะไดพ้ิจารณาไตร่ตรองมองเห็นเหตุผลดว้ยปัญญา
แลว้ แยกยอ่ยออกไดเ้ป็น ๓ ดา้น คือ 
  ๑.๑ ความเช่ือ ความมัน่ใจในพระพุทธเจา้ ในฐานะท่ีเป็นบุคคลตน้แบบซ่ึงยืนยนัถึงวิสัย
ความสามารถของมนุษยว์่า มนุษยส์ามารถหยัง่รู้สัจธรรม มนุษยเ์ป็นสัตวท่ี์ฝึกได ้เจริญงอกงามข้ึนได ้
ทั้งในดา้นระเบียบชีวิตท่ีสัมพนัธ์กบัสภาพแวดล้อมทางกายวาจา ทั้งในดา้นคุณธรรมท่ีพึงอบรม
ให้แก่กลา้ข้ึนในจิตใจ ทั้งในดา้นปัญญาความรู้คิดเหตุผล จนสามารถหลุดพน้จากเคร่ืองผูกมดับีบ
คั้นท่ีเรียกว่า กิเลสและกองทุกข์ท าทุกข์ให้ส้ินไป ประสบความเป็นอิสระดีงามเลิศล ้ าสมบูรณ์ได้ 
และในการท่ีจะเขา้ถึงภาวะเช่นน้ี ยอ่มไม่มีสัตวว์ิเศษใดๆ ไม่วา่จะโดยช่ือวา่ เทวะ มาร หรือพรหม  
ท่ีจะเป็นผูป้ระเสริฐมีความสามารถเกินกวา่มนุษย ์ซ่ึงมนุษยต์อ้งหันไปหา หรือรีรอเพื่อขอฤทธานุภาพ 
ดลบนัดาล อน่ึง บุคคลผูฝึ้กตนจนลุถึงภาวะน้ีแลว้ยอ่มมีคุณความดีพิเศษมากมาย ซ่ึงสมควรด าเนินตาม 

                                                           

 68พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต), กฐินสองที่สายใจธรรม, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
บริษทัสหธรรมิก จ ากดั, ๒๕๓๗), หนา้ ๙. 
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และเม่ือมนุษยม์ัน่ใจในความสามารถท่ีจะท าเช่นนั้นได ้ก็ควรพยายามปฏิบติัสร้างคุณความดีพิเศษ
นั้นใหมี้ข้ึนในตน หรือปฏิบติัใหเ้ขา้ถึงธรรมท่ีบุคคลตน้แบบนั้นไดค้น้พบและน ามาแสดงไวแ้ลว้ 
  ๑.๒ ความเช่ือ ความมัน่ใจในธรรม ทั้งความจริงและความดีงาม ท่ีบุคคลต้นแบบ             
ซ่ึงเรียกวา่ พระพุทธเจา้ไดแ้สดงไวน้ั้น วา่เป็นส่ิงท่ีพระองคไ์ดป้ฏิบติัเห็นผลประจกัษก์บัตนเองมา
ก่อน เรียกว่าคน้พบแลว้จึงน ามาประกาศเปิดเผยไว ้ธรรมนั้นเป็นสภาวะด ารงอยู่หรือเป็นไปตาม
ธรรมดาของมันเอง เป็นกฎเกณฑ์อันแน่นอน คือนิยามแห่งเหตุและผล อย่างท่ีเรียกว่าเป็น                   
กฎธรรมชาติ ไม่ข้ึนกบัการอุบติัของตถาคต คือไม่วา่จะมีใครคน้พบหรือไม่ เป็นกลาง เท่ียงธรรมต่อ
ทุกคน ทา้ทายต่อปัญญาและการเพียรพยายามฝึกอบรมตนของมนุษย ์บุคคลทุกคนเม่ือพฒันาตนให้
พร้อม มีปัญญาแก่กลา้พอแลว้ ก็รู้และลุไดป้ระจกัษก์บัตน เม่ือรู้และบรรลุแลว้ ก็สามารถแกปั้ญหา 
ดบัทุกข ์หลุดพน้เป็นอิสระไดจ้ริง 
  ๑.๓ ความเช่ือ ความมัน่ใจในสงฆ ์คือ ชุมชนหรือสังคมแบบอย่าง ซ่ึงเป็นพยานยืนยนัว่า 
มนุษยท์ัว่ไปมีความสามารถท่ีจะบรรลุความจริงความดีงามสูงสุดไดอ้ยา่งบุคคลตน้แบบ แต่ชุมชน
หรือสังคมนั้นจะมีข้ึนได ้เป็นไปได ้ก็ดว้ยการยอมให้ธรรม คือความจริงความดีงามงามปรากฏผล
ประจกัษ์ออกมาทางบุคคลดว้ยการปฏิบติั ชุมชนหรือสังคมน้ี ย่อมประกอบดว้ยบุคคลทั้งหลายผู ้
ฝึกปรือ ศึกษา ซ่ึงมีความ สุกงอมแก่กลา้ไม่เท่ากนั กา้วหนา้งอกงามอยูใ่นระดบัแห่งพฒันาการต่าง ๆ 
กนั แต่มีความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั เพราะมีหลกัการร่วมกนั คือมีธรรมเป็นแกนร่วม มีธรรมเป็น
เคร่ืองวดั เป็นท่ีรองรับผลประจกัษ์ และเป็นท่ีแสดงออกของธรรม จึงเป็นชุมชนท่ีมีความดีงาม
น่าช่ืนชม ควรเชิดชูรักษาและเขา้ร่วม เพราะเป็นสังคมท่ีมีสภาพเอ้ืออ านวยมากท่ีสุดแก่การท่ีจะ
ด ารงธรรมใหสื้บต่อไวใ้นโลก เป็นแหล่งแพร่ขยายความดีงามและประโยชน์สุขแก่โลก 
 รวมความหมายของศรัทธา ๓ อย่างนั้น ได้แก่ ความมัน่ใจว่าความจริงความดีงาม และ
กฎเกณฑ์แห่งเหตุและผล มีอยูต่ามธรรมดาของธรรมชาติ มนุษยมี์ความสามารถท่ีจะเขา้ถึงและหยัง่รู้
ความจริง ความดีงามและกฎธรรมชาตินั้นได ้และไดมี้บุคคลผูป้ระเสริฐซ่ึงไดค้น้พบ เขา้ถึงและน า
ความจริงนั้นมาเปิดเผย เป็นเคร่ืองยืนยนัและน าทางไวแ้ล้ว ผูท่ี้มีความมัน่ใจในกฎธรรมดาแห่ง
เหตุผล และมัน่ใจในความสามารถของมนุษยแ์ลว้ ยอ่มเพียรพยายามปฏิบติัเพื่อให้ผลส าเร็จเกิดจาก
เหตุคือการกระท า เช่ือการกระท าและผลของการกระท าท่ีเป็นไปตามนิยามแห่งเหตุและผล จนมี
หลกัประกนัความเขม้แข็งทางจริยธรรม พยายามศึกษาให้รู้เขา้ใจและกระท าการไปตามทางแห่งเหตุ
ปัจจยัอยา่งมัน่คง ไม่หวงัพึ่งอ านาจดลบนัดาลจากภายนอก และจะมัน่ใจวา่สังคมท่ีดีงาม หรือสังคม
อุดมคตินั้น มนุษยส์ามารถช่วยกนัสร้างข้ึนได ้และประกอบดว้ยมนุษยผ์ูด้  าเนินชีวิตดีงามตามเหตุผลน้ีเอง 
ซ่ึงไดฝึ้กอบรมตนเพื่อเขา้ถึงธรรมหรือเพื่อบรรลุคุณงามความดีพิเศษอย่างพระพุทธเจา้ สรุปไดว้่า 
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เม่ือตรองเห็นเหตุผลแลว้ มัน่ใจวา่พระพุทธเจา้รู้จริงดีจริง จึงเช่ือวา่ธรรมท่ีพระองคต์รัสเป็นจริงดีจริง 
แลว้เช่ือวา่ หมู่ชนท่ีเป็นอยูด่ว้ยธรรมนั้น มีไดจ้ริง ไดมี้จริงควรใหมี้ และควรเขา้ร่วมจริง 
 ๒. ศีล คือ ระเบียบความประพฤติ หรือถา้จะพูดใหเ้ตม็ความหมายแทจ้ริง คือ ระเบียบความ
เป็นอยู่ทั้งส่วนตวัและท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภาพแวดลอ้มทางกายวาจา ตลอดถึงท ามาหาเล้ียงชีพ ซ่ึงได้
ก าหนดวางไวเ้พื่อท าให้ความเป็นอยู่นั้น กลายเป็นสภาพอนัเอ้ืออ านวยแก่การปฏิบติักิจต่าง ๆ ท่ี
เป็นไปเพื่อเข้าถึงจุดหมายอันดีงาม ซ่ึงเป็นอุดมคติของคนในสังคมหรือชุมชนนั้น โดยทัว่ไป 
ระเบียบความประพฤติน้ี จะมีลกัษณะเป็นการปิดกั้นโอกาสท่ีจะท าความชั่ว และส่งเสริมโอกาส
ส าหรับท าความดี โดยฝึกฝนคนให้รู้จกัสร้างความสัมพนัธ์ดา้นกายวาจาท่ีดีงาม กบัสภาพแวดลอ้ม 
อนัจะเป็นผลเอ้ืออ านวยแก่การด ารงอยูท่ ั้งของตนและชุมชน หรือสังคมของตน และเอ้ืออ านวยแก่
การท ากิจต่าง ๆ ท่ียิ่ง ๆ ข้ึนไป พร้อมกันนั้น ก็เป็นการฝึกอบรมชีวิตด้านกายวาจาของบุคคล               
ให้มีความพร้อมยิ่งข้ึน ในอนัท่ีจะเสวยผลและท่ีจะท ากิจเช่นนั้นดว้ย เฉพาะอยา่งยิ่ง เน้นความสัมพนัธ์ 
กับสภาพแวดล้อมทางสังคม คือการอยู่ร่วมกันด้วยดีระหว่างมนุษย์ด้วยกัน ในสภาพท่ีเก้ือกูล
เช่นนั้น สมาชิกแต่ละคนนอกจากจะสามารถด ารงตนอยูไ่ดด้ว้ยดีแลว้ ยงัมีโอกาสท่ีจะกระท าส่ิงท่ีดี
งามหรือเขา้ถึงส่ิงท่ีมีคุณค่าสูงข้ึนไปอีกดว้ย 
 ส าหรับสังคมมนุษยใ์นวงกวา้ง ระเบียบความประพฤติขั้นตน้อย่างน้อยท่ีสุด หรือศีลขั้น
พื้นฐานท่ีจะสร้างสภาพเก้ือกูลให้เกิดข้ึน ก็คือหลกัท่ีเรียกว่าศีล ๕ ซ่ึงมีสาระส าคญัได้แก่การไม่
ละเมิดต่อชีวิต ต่อทรัพยสิ์น ต่อของรักของกนัและกนั การไม่ใชว้าจาละเมิดความจริงเพราะเห็นแก่
ตนและมุ่งท าลายผูอ่ื้น และการไม่ยอมท าลายสติสัมปชญัญะ หรือความส านึกผิดชอบชัว่ดีของตน
ดว้ยการตกไปในอ านาจของส่ิงเสพติด๑ ส่วนระเบียบความประพฤติท่ีซบัซ้อนไปกวา่น้ี ยอ่มรวมไป
ถึงขอ้ก าหนดกฎเกณฑ์ ขนบธรรมเนียมและขอ้ปฏิบติัปลีกย่อยต่างๆท่ีวางไวเ้พื่อความเรียบร้อยดี
งาม และเพื่อให้เกิดสภาพการด ารงชีวิตอนัเก้ือกูลแก่การท่ีจะเขา้ถึงจุดมุ่งหมายจ าเพาะของชุมชน
นั้น สังคมนั้น หรือระบบการนั้น ๆ ศีลจึงมีการเข้มงวดกวดขนั เคร่งครัด หยาบ ประณีตและ
รายละเอียดต่าง ๆ กนั ดงัมีศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ เป็นตวัอยา่ง เม่ือวา่โดยสรุป ศีลตามความหมาย
ของพระพุทธศาสนามีลกัษณะส าคญัคือ 
 ๒.๑ ท าเพื่อให้เกิดสภาพการด ารงชีวติอนัเก้ือกูลแก่การปฏิบติักิจต่าง ๆ เพื่อเขา้ถึงจุดหมาย
ท่ีดีงามโดยล าดบัจนถึงจุดหมายสูงสุดของชีวติ 
 ๒.๒ ท าให้สมาชิกของสังคมหรือชุมชนนั้นอยู่ร่วมกนัดว้ยดี สังคมสงบเรียบร้อย สมาชิก
ต่างด ารงอยูด่ว้ยดี และมุ่งหนา้ปฏิบติักิจของตน ๆ โดยสะดวก 
 ๒.๓ ฝึกหัดขดัเกลาตนเอง ท าให้กิเลสเบาบางลง ด้วยการควบคุมยบัย ั้งสังวร ปรับการ
แสดงออกทางกายวาจาให้เอ้ือแก่สภาพความเป็นอยู่ท่ีเก้ือกูลแก่การอยู่ร่วมกนัด้วยดีนั้นอนัเป็น
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ขั้นตน้ของการพฒันาชีวิตของตนให้พร้อมท่ีจะเป็นท่ีรองรับของกุศลธรรมทั้งหลาย เฉพาะอยา่งยิ่ง
คือเป็นพื้นฐานของสมาธิ หรือการฝึกปรือคุณธรรมทางจิตใจท่ีสูงข้ึนไป 
 แมว้า่จะมีศีลท่ีสูงกวา่ศีล ๕ อีกหลายระดบัหลายประเภท แต่ศีลหรือระเบียบความประพฤติ
ทุกอย่าง ซ่ึงเป็นท่ีตอ้งการในการปฏิบติัธรรม ดงัท่ีเรียกว่า ศีลท่ีอริยชนช่ืนชมนั้น ก็มีสาระส าคญั
อยา่งเดียวกนัทั้งหมด คือ เป็นศีลท่ีประพฤติปฏิบติัถูกตอ้งตามหลกัการ ไม่เขวไปเพราะตณัหาท่ีมุ่ง
แสวงหาอิฏฐารมณ์เป็นผลตอบแทน หรือเพราะทิฏฐิท่ีน าเอาความยึดถือเก่ียวกบัตวัตนมาปิดบงั
วตัถุประสงคท่ี์แทจ้ริงของศีล ปฏิบติัโดยเขา้ใจความมุ่งหมาย มิใช่สักวา่ยดึถือ ท าตาม ๆ กนัไปโดย
งมงาย ส าหรับชาวบ้านทัว่ไปเม่ือปฏิบัติถูกต้องอย่างน้ีแล้ว แม้เพียงศีล ๕ ก็เป็นปฏิปทาของ            
พระโสดาบนั 
 ๓. สุตะ แปลว่า ส่ิงท่ีไดส้ดบั หมายถึงความรู้ท่ีไดจ้ากการไดย้ินไดฟั้ง การสดบั การอ่าน 
การเล่าเรียน ความรู้ท่ีได้จากการศึกษาศิลปวิทยาต่าง ๆ เก่ียวกับการท ามาหาเล้ียงชีพและการ
ประกอบกิจต่าง ๆ ในทางโลก แมจ้ะเป็นสุตะ แต่ก็ยงัไม่เพียงพอส าหรับการเป็นอริยสาวก บุคคล
หน่ึง ๆ อาจมีสุตะในศิลปวิทยาเพียงอย่างหน่ึง ก็พอส าหรับการด ารงชีวิต คนหน่ึงก็มีสุตะในเร่ือง
หน่ึง ต่างคนก็ต่างสุตะกนัไป สุตะของคนหน่ึง ไม่จ  าเป็นส าหรับอีกคนหน่ึง ไม่มีสุตะใดท่ีจ าเป็น
ส าหรับทุกคนเสมอเหมือนกนั นอกจากนั้น สุตะประเภทน้ียงัมิใช่สุตะท่ีปราศจากโทษ แมว้่าโดย
ความมุ่งหมายเดิมสุตะเหล่าน้ีจะเป็นส่ิงท่ีมีข้ึนเพื่อแกปั้ญหา ท าให้มนุษยห์ลุดพน้จากทุกข ์ประสบ
อิสรภาพและมีความสุข แต่มีบ่อยคร้ังท่ีกลบัเกิดผลตรงขา้มกลายเป็นเคร่ืองมือสร้างปัญหา ก่อความ
ทุกขใ์ห้หนกัและสร้างความซบัซ้อนแกไ้ขยากยิ่งข้ึน จึงไม่ใชสุ้ตะท่ีเติมเต็มตามความหมายในท่ีน้ี  
สุตะท่ีเป็นคุณสมบติัของอริยสาวกนั้น หมายถึงความรู้ท่ีจ  าเป็นส าหรับทุกคนเพื่อให้รู้จกัวิธีท่ีจะ
ด าเนินชีวิตให้ดีงาม ท าให้รู้จกัใช้สุตะอ่ืนๆ มีวิชาชีพเป็นตน้ ไปในทางท่ีเป็นคุณเป็นประโยชน์           
ทั้งแก่ตนเองและผูอ่ื้น เป็นส่วนเสริมส าหรับปิดกั้นโทษ ช่วยท าให้สุตะอ่ืนมีคุณค่าเต็มบริบูรณ์         
เป็นเคร่ืองมือแกไ้ขปัญหาตามความหมายท่ีแทจ้ริง เป็นคุณดา้นเดียว ยิ่งกวา่นั้นสุตะอยา่งน้ีเท่านั้น 
เป็นความรู้ท่ีท าปุถุชนให้กลายเป็นอริยะหรือารยชนได ้สุตะน้ีก็คือความรู้ในอริยธรรม คือ หลกั
ความจริงความดีงามท่ีอริยชนแสดงไว ้หรือค าแนะน าสั่งสอนต่างๆท่ีแสดงหลักการครองชีวิต
ประเสริฐ ช้ีมรรคาไปสู่ความเป็นอริยชน สุตะในศิลปวิทยาต่างๆจะต้องมีสุตะในอริยธรรมน้ี           
ควบหรือแทรกอยู่ด้วยเป็นส่วนเติมเต็มเสมอไป จึงจะพอให้เกิดความมัน่ใจว่า จะเป็นเคร่ืองมือ
แกไ้ขปัญหาไม่ใช่เคร่ืองมือสร้างเสริมปัญหา อยา่งไรก็ตาม สุตะทุแอยา่งรวมทั้งสุตะในอริยธรรม             
แมจ้ะเป็นความรู้ท่ีถูกตอ้ง แต่ก็ยงัเป็นความรู้อย่างคลงัส าหรับเก็บสะสมวตัถุดิบ ยงัไม่ส าเร็จกิจ
แทจ้ริง อย่างดีถา้กา้วไปอีกขั้นหน่ึงก็กลายเป็นความรู้ท่ีย่อยเขา้เป็นของตวัเองแลว้ ท่ีเรียกว่าทิฏฐิ
หรือความรู้ระดบัทฤษฎีซ่ึงก็ยงัไม่เพียงพอ จะตอ้งน าไปใช้เป็นอุปกรณ์ของปัญญา ซ่ึงเป็นความรู้
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ระดับแยกคัดจัดสรรและวินิจฉัย แล้วน าไปปฏิบัติตามหลักท่ีว่าหลักย่อยคล้อยแก่หลักใหญ่ 
(ธรรมานุธรรมปฏิบติั) จึงจะส าเร็จผลในการใชง้านอยา่งแทจ้ริง 
 ๔. จาคะ แปลว่า การสละ หรือสละให้ หมายถึง การให้ท่ีแทจ้ริง ซ่ึงเป็นการสละออกไป 
สละทั้งขา้งนอกและขา้งใน ขา้งนอกสละวตัถุ ขา้งในสละกิเลสความโลภ ไม่มีความรู้สึกตระหน่ี
หวง ไม่ปรารถนาผลตอบแทน เพราะการให้ของอริยสาวกท่านกระท าดว้ยจิตท่ีสูงพน้ระดบัความ
ตอ้งการผลตอบแทนใดๆไปแลว้ ไม่วา่จะเป็นลาภ ยศ สุข หรือสวรรคก์็ตาม ลกัษณะดา้นจาคะของ
อริยสาวกเท่าท่ีท่านบรรยายไวเ้ช่นค าวา่ ชอบให้ ชอบบริจาค (ทานสังวิภาครัต) แสดงอยู่ในตวัถึง
การมีความสุขสบายใจในการกระท าเช่นนั้น และการท่ีมิไดก้ระท าเพราะมุ่งหวงัผลประโยชน์ตอบ
แทนแก่ตน อริยสาวกจึงไม่มีปัญหาในเร่ืองท่ีจะมาเกิดความทุกขค์วามเดือดร้อน หรือความเศร้าโศก
ผิดหวงัในภายหลงัวา่ ท าแลว้ไม่ไดอ้ยา่งนั้นไม่ไดอ้ยา่งน้ี เพราะในเม่ือความโลภไม่ครอบง าใจ ไม่
หมายคิดจะเอา ไม่มีความหวงแหนปิดปังอยูข่า้งในแลว้ ใจก็เปิดกวา้งออก ความเขา้ใจผูอ่ื้นก็เกิดข้ึน 
มองเห็นความทุกข์ความเดือดร้อนของเขาโดยง่าย จิตใจก็โนม้น้อมไปเองในทางท่ีจะให้ มุ่งแต่จะ
สงเคราะห์ช่วยเหลือ ให้เขาไดรั้บประโยชน์ แกปั้ญหาให้เขา ท าให้เขามีความสุข มีความยินดีพอใจ
สุขใจในการให้ การสละและการแบ่งปันนั้น ๆ ถา้จะให้คิดในแง่ผลตอบแทน การให้นัน่แหละเป็น
การไดอ้ยู่ในตวั เพราะอริยสาวกมีฉันทะในกุศลธรรม คือตอ้งการความดีหรือตอ้งการให้มีส่ิงท่ีดี
งาม ดว้ยการใหน้ั้น อริยสาวกก็เป็นอนัไดก้ระท าส่ิงท่ีดีงาม และความดีงามก็ไดเ้กิดมีข้ึน อริยสาวกมี
เมตตา ปรารถนาใหโ้ลกมีความสุข และท่ีไดใ้หน้ั้นก็ดว้ยอ านาจเมตตากรุณา ดว้ยการใหน้ั้น โลกก็มี
ความสุขเพิ่มข้ึนแลว้ นอกจากนั้น อริยสาวกยงัไดค้วามมีใจบริสุทธ์ิ ความมีจิตผอ่งใส ความมีกิเลส
ลดนอ้ยลงไป การฝึกฝนอบรมตน ความกา้วหนา้ในธรรม ความสุขความอ่ิมใจจากสภาพท่ีเป็นบุญ
เป็นกุศลเหล่านั้น และความเขา้ใกลจุ้ดหมายของพระพุทธศาสนามากยิ่งข้ึน ในเร่ืองน้ี พึงอา้งวจนะ
ของพระสารีบุตรท่ีวา่ “บณัฑิตทั้งหลาย ยอ่มไม่ให้ทานเพราะเห็นแก่อุปธิสุข (สุขเจือกิเลสคือโลกียสุข 
หรือสุขในไตรภพ) ยอ่มไม่ให้ทานเพื่อภพใหม่ แต่บณัฑิตเหล่านั้นย่อมให้ทานเพื่อก าจดักิเลสเพื่อ
ไม่ก่อภพต่อไป”69 นอกจากการให้การแบ่งปัน เพื่อช่วยเหลือสงเคราะห์โดยทัว่ไปแลว้ จาคะของ
อริยะสาวกยงัแสดงออกอีกดา้นหน่ึง หรืออีกขั้นหน่ึง คือสามารถเฉล่ียส่ิงของต่าง ๆ กบัคนท่ีมีศีลมี
กลัยาณธรรม (คนประพฤติชอบและมีความดีงาม) ทั้งหลายได ้เหมือนดงัว่า ยอมให้ทรัพยส์มบติั
ของตนเป็นของสาธารณะส าหรับคนมีศีลธรรมจะร่วมใช้ร่วมบริโภคไดท้ั้งหมด หรือว่าในสังคม
ของคนมีศีลธรรม แต่ละคนยนิดีใชท้รัพยสิ์นของตนเป็นของกลางใชส้อยบริโภคร่วมกนัได ้
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 อน่ึง ในฐานะท่ีอริยสาวกเป็นสัตบุรุษ ยอ่มให้ทานอยา่งสัตบุรุษ70  ลกัษณะส าคญัอยา่งหน่ึง
ท่ีท่านเน้นไวเ้ก่ียวกับการให้อย่างสัตบุรุษ ได้แก่การให้โดยเคารพ คือให้ด้วยความตั้ งใจจริง                
ให้ความส าคญัแก่ผูรั้บ แก่ส่ิงของท่ีให้และแก่การให้นั้น ไม่ว่าผูรั้บจะตกอยู่ในสภาพอย่างใด             
ต  ่าตอ้ยด้อยเพียงไร ก็ไม่ดูถูกเหยียดหยาม ไม่แสดงอาการดงัว่าจะทิ้งเสีย หรือหน้าน่ิวคิ้วขมวด
ร าคาญ แต่มีเมตตากรุณา ใหด้ว้ยความเตม็ใจ มุ่งใหเ้ขาไดรั้บประโยชน์71  
 ๕. ปัญญา หมายถึงการรู้คุณโทษประโยชน์มิใช่ประโยชน์ รู้ความสัมพนัธ์ระหวา่งเหตุและ
ผล หรือปัจจยัต่าง ๆ รู้ภาวะตามเป็นจริงของส่ิงต่างๆรู้ว่าจะน าไปใช้หรือปฏิบติัอย่างไร จึงจะ
แก้ปัญหาได้ หรือให้ส าเร็จผลท่ีมุ่งหมายเป็นความรู้ระดับใช้งานหรือแก้ปัญหา แต่ในท่ีน้ีท่าน
หมายถึงเฉพาะความรู้ท่ีจะใชแ้กปั้ญหาชีวิตของมนุษย ์คือดบัทุกข ์หรือพูดอีกอยา่งหน่ึง ความรู้ท่ีจะ
ท าให้รู้จกัด าเนินชีวิตให้ถูกตอ้งดีงาม ไม่ให้เกิดปัญหา ไม่ให้เป็นท่ีมาของทุกข ์ซ่ึงมีวิธีพูดไดห้ลาย
แง่หลายดา้น เช่นว่าความเขา้ใจโลกและชีวิตความเป็นจริงหรือรู้อริยสัจหรือมองเห็นปฏิจจสมุป
บาท หรือความคิดเหตุผลท่ีไม่ถูกนิวรณ์ ๕ ครอบง า หรือท่ีท่านแสดงไวเ้ป็นความหมายของปัญญา
สัมปทา ในฐานะคุณสมบติัของอริยสาวกว่า ปัญญาท่ีหย ัง่ถึงความเกิดข้ึนและความเส่ือมส้ินไป 
(หรือรู้เท่าทนัคติธรรมของโลกและชีวิต เช่น เกิดแก่เจ็บตาย ความเจริญและความเส่ือม) อนัเป็น
อริยะ ทะลวงกิเลส (หรือเจาะสัจธรรมได)้ อนัจะให้ถึงความส้ินทุกข์โดยชอบ แต่ไม่วา่จะบรรยาย
โดยส านวนความอยา่งใดก็มีสาระส าคญัอยา่งเดียวกนั 
 ไม่วา่ใครจะมีโลกียปัญญายกัเยื้องแก่กลา้แตกต่างกนัออกไปอยา่งใด ซ่ึงท าใหเ้ป็นผูเ้ก่งกลา้
สามารถในการด าเนินกิจการต่าง ๆ ในโลก เช่น โดดเด่นในการเมือง รุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ เป็นนกั
ประดิษฐ์ เช่ียวชาญประยุกตว์ิทยา หรือเป็นนกัคน้ควา้และคน้พบทางวิทยาศาสตร์ แต่ความรู้ท่ีขาด
มิไดห้รือมีความจ าเป็นส าหรับทุกคนในการท่ีจะแกปั้ญหาชีวติของตน หรือท่ีจะด าเนินชีวติอยูด่ว้ยดี 
ก็คือปัญญาท่ีเป็นคุณสมบติัของอริยสาวกน้ี อย่างไรก็ดี ความรู้ประเภทสุตะ ก็เป็นอุปกรณ์ส าคญั
ของปัญญา ซ่ึงท าให้ปัญญาไดข้อ้มูลท่ีจะน าไปใชแ้ละสร้างความเขา้ใจไดช้ดัเจนกวา้งขวางยิ่งข้ึน สุ
ตะจึงเป็นปัจจยัแก่ปัญญาดว้ยไม่เฉพาะแต่สุตะทางธรรมเท่านั้นท่ีเป็นปัจจยัแก่ปัญญาของอริยสาวก
ได ้แมสุ้ตะทางโลกก็เป็นปัจจยัแก่ปัญญาทางธรรมได ้โดยเฉพาะประสบการณ์ชีวิต เพราะผูท่ี้รู้จกัคิด 
(โยนิโสมนสิการ) อาจเกิดปัญญาเขา้ใจโลกและชีวิตได ้จากสุตะในวิชาการและอาชีพต่าง ๆ ท่ีตน
ประกอบ แต่เม่ือกล่าวอย่างรวบยอด ส าหรับการด าเนินชีวิตท่ีดีงามหรือความก้าวหน้าในธรรม 
ความส าเร็จเด็ดขาดอยูท่ี่ปัญญา บางคนมีสุตะมาก แต่ไม่รู้จกัคิดก็หาเกิดปัญญาไม่ และไม่สามารถ
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ใชสุ้ตะให้เป็นประโยชน์ บางคนมีสุตะเพียงเล็กนอ้ยจนแทบไม่ตอ้งพูดถึง แต่มีปัญญามาก รู้จกัคิด
รู้จกัด าเนินชีวิตท่ีดี แกปั้ญหาได ้ส าหรับผูมี้ปัญญา ยิ่งมีสุตะมาก ปัญญาก็ยิ่งท าการส าเร็จประโยชน์
มาก แต่ถึงขาดแคลนสุตะก็อาจท าประโยชน์ให้ส าเร็จได ้ในการแสดงคุณสมบติัของอริยสาวก จึงมี
หลายคร้ังท่ีปรากฏวา่  เม่ือจะตอ้งลดจ านวนขอ้ลงให้เหลือเพียง ๔ เอาไวแ้ต่ท่ีจ  าเป็นมากกวา่ ท่านจึงลด
สุตะออกไปเหลือเพียง ศรัทธา ศีล จาคะ และปัญญา 
 อน่ึง ปัญญาไม่เพียงแต่ให้ความส าเร็จแก่สุตะเท่านั้น แต่เป็นฐานรองรับและให้ความถูกตอ้งแก่
คุณสมบติัขอ้อ่ืน ๆ ทั้งหมด ปัญญาท าให้ศรัทธาเป็นศรัทธาท่ีถูกตอ้งตามหลกั ไม่ผิดพลาดกลายไป
เป็นความงมงาย ปัญญาท าให้ประพฤติศีลไดถู้กตอ้ง เป็นศีลท่ีอริยชนช่ืนชมยอมรับอยา่งท่ีเรียกว่า
อริยกันตศีล ไม่กลายไปเป็นสีลัพพตปรามาส ปัญญาท าให้มีจาคะ ท่ีเป็นความสละแม้จริงได้         
เพราะถา้ไม่มีปัญญาท่ีจะเขา้ใจโลกและชีวิตตามความเป็นจริง ยงัไม่มองเห็นสภาวะท่ีแทแ้ละคติ
ธรรมดาของส่ิงทั้งหลาย และยงัไม่ไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัความสุขท่ีประณีตยิง่ข้ึนไปกวา่แลว้ ก็ยอ่มเป็น
ธรรมดาท่ีจะต้องให้คุณค่าแก่วตัถุกามเป็นอย่างสูง ยากท่ีจะไม่หลงใหลปรารถนามากข้ึนใน             
โลกียสุข และจึงยากท่ีจะท าการสละออกไปโดยไม่หวงัผลไดต้อบแทนเป็นกามคุณหรือความเป็น
ความมีในรูปใดรูปหน่ึง ปัญญาจึงเป็นแกนและเป็นตวัคุม คุณสมบติัอ่ืน เป็นคุณสมบติัหลกัของ 
อริยสาวก และเป็นจุดมุ่งของการฝึกอบรมตนของอริยสาวกต่อ ๆ ไป 
 เม่ือยอ้นกลบัไปย  ้าความส าคญัของศรัทธาท่ีเป็นคุณสมบติัขอ้แรกอีกคร้ังหน่ึงโดยฐานเป็น
คุณสมบติัจ าเป็นยิ่งในขั้นตน้ ส่ิงท่ีตอ้งการให้สังเกตก็คือ ดงัท่ีไดก้ล่าวแลว้ขา้งตน้ในการบรรยาย
ความหมายของศรัทธานั้น ตามปกติท่านจะแยกออกเป็น ๓ อยา่ง คือ ศรัทธาในพระพุทธเจา้ ในพระ
ธรรม และในพระสงฆ์ แต่บางคราว เฉพาะอย่างยิ่งเม่ือแสดงศรัทธาของอริยสาวกตั้งแต่แรกเร่ิม
ก่อนเป็นโสดาบนั ท่านแสดงศรัทธาเจาะจงลงไปแง่เดียววา่ “เช่ือโพธิ ปัญญาตรัสรู้ ของตถาคตว่า 
ดว้ยเหตุผลดงั ๆ พระผูมี้พระภาคนั้น เป็นพระอรหนัต ์ฯลฯ” ศรัทธาตามค าบรรยายน้ีท่านเรียกสั้น ๆ 
วา่ “ตถาคตโพธิสัทธา” (ความเช่ือปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคตหรือ เช่ือปัญญารู้สัจธรรมของพระผู ้
ทรงคน้พบ) ซ่ึงดงัท่ีไดก้ล่าวแลว้วา่หมายถึงความเช่ือความมัน่ใจในพระปรีชาญาณของพระพุทธเจา้ 
ในฐานะท่ีทรงเป็นตน้แบบหรือองค์แทนหรือผูน้ าของมนุษยท์ั้งหลาย ท่ียืนยนัถึงสมรรถวิสัยของ
มนุษยท์ั้งหลายวา่มนุษยส์ามารถหยัง่รู้สัจธรรม เขา้ถึงความดีงามสูงสุดไดด้ว้ยสติปัญญาและความ
เพียรพยายามฝึกฝนพฒันาตนเอง ดงัค าอุปมาท่ีพระพุทธเจา้ตรัสเรียกพระองคเ์องวา่ “ทรงเป็นลูกไก่
ตวัพี่ท่ีเจาะท าลายเปลือกไข่คืออวิชชาออกมาได”้72 หรือ “ทรงเป็นผูค้น้พบทางเก่าและทรงช้ีน าทาง
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นั้นแก่หมู่ชน”73 การตรัสรู้ของพระพุทธเจา้ก็คือ “การประกาศยืนยนัความสามารถน้ีของมนุษย์
ทั้งหลาย ตถาคตโพธิสัทธาหรือความเช่ือในปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจา้ ก็คือความเช่ือความมัน่ใจ
ในปัญญาท่ีจะหยัง่รู้สัจธรรมของมนุษย์ หรือความเช่ือความมัน่ใจในความสามารถของมนุษย์
นัน่เอง เม่ือพูดใหส้ั้นเขา้อีก ตถาคตโพธิสัทธา”74 ส าแดงถึงความเช่ือความมัน่ใจในตนเองของมนุษย์
ทุกคน ความมัน่ใจตนเองในท่ีน้ี มิใช่ความเช่ือตนเองอยา่งเห็นแก่ตวั หรืออยา่งมีมานะอหงัการ แต่
หมายถึง ความมัน่ใจตนเองในฐานะท่ีเป็นมนุษยค์นหน่ึง หรือความมัน่ใจในความเป็นมนุษยข์อง
มนุษยน์ัน่เอง และมิใช่ความยดึมัน่วางใจในปัญญาของตนเพียงเท่าท่ีมีอยูใ่นขณะนั้น ๆ แต่หมายถึง 
ความเช่ือในปัญญาของมนุษยอ์ยา่งเป็นกลาง ๆ พูดอยา่งสมยัใหม่วา่ เช่ือในศกัยภาพแห่งปัญญาของ
ตนในฐานะท่ีมนุษย์เป็นคนหน่ึงว่า “สามารถฝึกปรือจนได้ผลดีท่ีสุดพอแก่ความต้องการของ
มนุษย”์75 พระพุทธเจา้ทรงเป็นมนุษยค์นแรกท่ีประกาศยนืยนัความสามารถอนัน้ีของมนุษย ์ทรงเป็น
บุคคลแรกท่ีไม่ทรงอา้งอานุภาพหรือแรงดลบนัดาลของเทพหรืออ านาจสูงสุดใด ๆ จึงทรงเป็น
เคร่ืองหมายหรือสัญลกัษณ์แห่งความเช่ือมัน่ใจในตนเองของมนุษยท์ั้งหลาย ในทางปฏิบติั ตถาคต
โพธศรัทธา ยอ่มครอบคลุมถึงศรัทธาในพระรัตนตรัยครบทั้งสามอยา่งพร้อมในตวัในเวลาเดียวกนั 
คือ เช่ือวา่ มนุษยมี์ปัญญาท่ีสามารถพฒันาข้ึนไปจนแกปั้ญหาขั้นสุดทา้ยชั้นในท่ีสุดของตนได ้เช่ือ
วา่ หลกัการและจุดหมายในเร่ืองน้ีเป็นความจริงท่ีด ารงอยู่ตามธรรมดาแห่งเหตุและผล และเช่ือว่า
ไดมี้บุคคลผูพ้ฒันาตนจนส าเร็จผลเช่นนั้นเป็นตวัอยา่งความจริงน าทางไวแ้ลว้ ในเม่ือตถาคตโพธิ
สัทธามีความหมายอยา่งน้ี ศรัทธาจึงเป็นธรรมส าคญัยิง่ แมใ้นพุทธศาสนาซ่ึงเป็นศาสนาแห่งปัญญา 
แต่ก็ย่อมเห็นไดช้ดัว่า ศรัทธาน้ีมีความหมายต่างจากท่ีเห็นกนัทัว่ ๆ ไป คือ เป็นศรัทธาในปัญญา 
และเป็นศรัทธาเช่ือมปัญญาหรือน าไปสู่ปัญญา ไม่เป็นศรัทธาท่ีงมงาย แต่เป็นศรัทธาท่ีท าใหห้ายงม
งายและเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นในตอนตน้ ๆ ก่อนท่ีจะบรรลุผลแห่งความสามารถของตนหรือก่อนท่ีปัญญา
จะบริบูรณ์เท่านั้น 
 อน่ึง ในท่ีน้ีจะเห็นความส าคญัสูงสุดของศรัทธาในพระรัตนตรัย หรืตถาคตโพธิสัทธา 
อย่างน้อย ๒ ประการ คือ หลักธรรมทั้งหมดในพระพุทธศาสนา ไม่ว่าจะเป็นค าสอนเก่ียวกับ
จุดหมายสูงสุด หรือขอ้ปฏิบติัใดๆก็ตาม ลว้นตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งหลกัการน้ีทั้งส้ิน คือ หลกัการ
แห่งตถาคตโพธิท่ียืนยนัว่า “มนุษยส์ามารถตรัสรู้สัจธรรมและเขา้ถึงความดีสูงสุดดว้ยปรีชาญาณ
และความเพียรพยายามฝึกฝนตนของมนุษยเ์อง และในการน้ีไม่มีแหล่งอ านาจสูงสุดภายนอกใด ๆ 
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ท่ีจะท าไดดี้กว่ายิ่งกว่าหรือเกินกว่ามนุษย ์ถา้หลกัการแห่งตถาคตน้ีไม่เป็นจริงแลว้ จุดหมายและ
ระบบปฏิบติัทั้งปวงในพระพุทธศาสนาก็ยอ่มเป็นโมฆะทั้งส้ิน ค าสอนต่าง ๆ ก็จะกลายเป็นส่ิงไร้
ความหมายไปทั้งหมด และประการท่ีสอง ส าหรับผูป้ฏิบติั ถา้สาวกหรือศาสนิกชนไม่มีความเช่ือมัน่
ในหลกัการแห่งตถาคตโพธิน้ี เขาก็ไม่อาจกา้วหนา้ไปในมรรคาของพระพุทธศาสนาได ้พูดอีกอยา่ง
หน่ึงวา่ เขาจะลงมือปฏิบติัธรรมต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนาอยา่งจริงจงัไดอ้ยา่งไรวา่ท่ีแทก้็คือ เขาไม่
อาจเป็นสาวกหรือศาสนิกแห่งพระพุทธศาสนาได้นั่นเอง ตถาคตโพธิสัทธา จึงเป็นคุณสมบติัท่ี
จ าเป็นของอริยสาวกและของชาวพุทธทุก ๆ คนดว้ยประการฉะน้ี”76 
 สรุปไดว้า่  เม่ือพิจารณาถึงสภาพปัจจุบนัอริยวฒิัก็เป็นหลกัการซ่ึงเหมาะสมท่ีจะยกข้ึนมา
ตั้งเป็นเป้าหมายของการด าเนินชีวิตและชกัชวนกนัให้ทุกคนหันมาใส่ใจ  ธรรม ๕ อยา่ง อนัไดแ้ก่
ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ และปัญญา ธรรมทั้ง ๕ น้ี ก็เช่นเดียวกันกับความเป็นโสดาบนั คือตาม
หลกัการเดิมก็เป็นธรรมท่ีพระพุทธเจา้ตรัสย  ้ามากอยู่แล้ว และในแง่ของสภาพปัจจุบนัก็มีความ
เหมาะสมท่ีจะน ามาใชป้ฏิบติั  ขอ้ดีอีกอยา่งหน่ึงของธรรม ๕ นั้นก็คือ เป็นคุณสมบติัท่ีพฒันาข้ึนไป
ได้ตามล าดับ ทั้ งก่อนเป็นโสดาบนัและเม่ือเป็นโสดาบนัแล้ว สังคมปัจจุบนัต้องการศรัทธาท่ี
ประกอบดว้ยเหตุผล ไม่งมงาย ตอ้งการความมัน่ใจในความเป็นมนุษยช์นิดท่ีสัมพนัธ์กบัจุดมุ่งหมาย
ท่ีดีงาม สังคมปัจจุบนัตอ้งการศีลธรรม คือธรรมขั้นศีล ท่ีประพฤติปฏิบติักนัดว้ยความเขา้ใจความ
มุ่งหมาย และซ่ือตรงต่อหลกัการอยา่งแทจ้ริง ซ่ึงจะเป็นเคร่ืองควบคุมท่ีธ ารงรักษาสังคมเอาไวไ้ด ้

๒.๕ ทฤษฎทีีส่นับสนุนการด าเนินชีวติทีด่ีงาม 

 ๑. ทฤษฎคีวามรู้ 
 พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้ความหมายไวว้า่ “ความรู้ หมายถึง 
ส่ิงท่ีสั่งสมมาจากการศึกษาเล่าเรียน การคน้ควา้ หรือประสบการณ์ รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบติั
และทกัษะ ความเขา้ใจหรือสารนิเทศท่ีไดรั้บมาจากการอบรม ประสบการณ์ ส่ิงท่ีไดรั้บมาจากการ
ไดย้ิน ไดฟั้ง การคิด หรือการปฏิบติั องคว์ิชาในแต่ละสาขา เช่น ความรู้เร่ืองเมืองไทย ความรู้เร่ือง
สุขภาพ ความรู้ท่วมหวัเอาตวัไม่รอด”77 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์วจิารณ์ พานิช ไดใ้หค้วามหมายของความรู้ไวว้า่ในยคุแรก ๆ ของ
การพฒันาศาสตร์ดา้นการจดัการความรู้ มองวา่ ความรู้ มาจากการจดัระบบและตีความสารสนเทศ 
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(Information) ตามบริบท และสารสนเทศก็มาจากการประมวล ข้อมูล (Data) ความรู้จะไม่มี
ประโยชน์ถา้ไม่น าไปสู่การกระท าหรือการตดัสินใจในการจดัการสมยัใหม่ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งใน
ยุคแห่งสังคมท่ีใช้ความรู้เป็นฐาน (Knowledge-Based Society) มองความรู้ว่าเป็น ทุนปัญญาหรือ
ทุนความรู้ส าหรับใชส้ร้างคุณค่าและมูลค่า (Value) การจดัการความรู้เป็นกระบวนการใชทุ้นปัญญา
น าไปสร้างคุณค่าและมูลค่า ซ่ึงอาจเป็นมูลค่าทางธุรกิจหรือคุณค่าทางสังคมก็ได ้เพื่อความเขา้ใจ
ความหมายของค าวา่ “ความรู้” ใหลึ้กซ้ึงข้ึน ขอน าเสนอความรู้ ๔ ระดบั 
 ๑. Know-What เป็นความรู้เชิงทฤษฎีลว้น ๆ เปรียบเสมือนความรู้ของผูจ้บปริญญาตรีมา
หมาด ๆ เม่ือน าความรู้เหล่าน้ีไปใชง้านก็จะไดผ้ลบา้ง ไม่ไดผ้ลบา้ง 
 ๒. Know-How เป็นความรู้ท่ีมีทั้งเชิงทฤษฎี และเชิงบริบท เปรียบเสมือนความรู้ของผูจ้บ
ปริญญาและมีประสบการณ์การท างานระยะหน่ึง เช่น ๒-๓ ปี ก็จะมีความรู้ในลกัษณะท่ีรู้จกัปรับให้
เขา้กบัสภาพแวดลอ้มหรือบริบท 
 ๓. Know-Why เป็นความรู้ในระดบัท่ีอธิบายเหตุผลได ้วา่ท าไมความรู้นั้น ๆ จึงใชไ้ดผ้ลใน
บริบทหน่ึง แต่ใชไ้ม่ไดผ้ลในอีกบริบทหน่ึง 
 ๔. Care-Why เป็นความรู้ในระดบัคุณค่า ความเช่ือ ซ่ึงจะเป็นแรงขบัดนัมาจากภายในจิตใจ
ใหต้อ้งกระท าส่ิงนั้น ๆ เม่ือเผชิญสถานการณ์”78 
 คัมภีร์วสุิทธิมรรค ไดจ้  าแนก “ลกัษณะของความรู้ไว ้๓ ระดบั 
 ๑. สัญญา รู้จกั เป็นความรู้ผิวเผิน คือ รู้แต่เพียงส่ิงท่ีมากระทบ ส่ิงท่ีมาได้ประสบทาง
อายาตนะวา่เป็นอะไรอนัหน่ึง แต่ไม่รู้ชดัวา่ เป็นอะไรแน่ เป็นววิฒันาการทางสมองในชั้นตน้ ๆ ของ
มนุษยใ์นวยัทารกท่ีเพิ่งจะรู้ความ มีอายรุะหวา่ง ๓ เดือน ถึง ๓ ปี เม่ือเห็นธนบตัร อยา่งดีจะรู้เพียงวา่
เป็นวตัถุส่ิงหน่ึงท่ีมีรูปลักษณะแบน ส่ีเหล่ียมเท่านั้น แต่ไม่รู้ว่าเป็นเงินตราท่ีสามารถน ามาใช้
ประโยชน์ได ้
 ๒. วิญญาณ รู้แจง้ คือ รู้ไดดี้กว่าขอ้แรก เป็นวิวฒันาการทางสมองของมนุษยใ์นขั้นต่อมา
ซ่ึงมีอายุตั้งแต่ ๓ ปีข้ึนไปจนถึง ๑๕ ปี เป็นปัญญาท่ีเกิดมาจากได้รับการอบรมสั่งสอนของบิดา
มารดา หรือ โดยการศึกษาจากโรงเรียนในระดบัตน้ ๆ เป็นความรู้ระดบัชาวบา้นทัว่ไป เม่ือเห็น
ธนบตัรก็พอจะรู้ความวา่เป็นเงินตราท่ีจะน ามาจบัจ่ายใชส้อยได ้แต่ไม่สามารถจะจ าแนกแยกแยะไดว้า่ 
เป็นธนบตัรดี หรือธนบตัรปลอม 
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 ๓. ปัญญา รู้ทัว่ คือ รู้ไดอ้ย่างละเอียดว่า ส่ิงนั้น ๆ เป็นอะไร มีแหล่งก าเนิดมาอย่างไรใคร
เป็นคนท า ใครเป็นเจา้ของ เป็นวิวฒันาการทางสมองของมนุษยสู์งข้ึนอีกระดบัหน่ึงอนัเป็นผลมา
จากการศึกษาและประสบการณ์ของชีวิตท่ีเพิ่มข้ึนในวยัอายุท่ีผา่นมา เม่ือเห็นธนบตัรจะรู้ไดท้นัทีวา่ 
เป็นธนบตัรปลอมหรือไม่ เป็นเงินตราสกุลใด  
 พนัต ารวจเอกหญงิ ณษมา สุวรรณานนท์ ไดก้ล่าวถึงความรู้อนัเกิดจากการศึกษาตลอดชีวิต
ไวว้่า “กระบวนทศัน์เก่ียวกับความรู้หรือความรู้ด้วยความรู้ ท่ีเราเช่ือถือกันมานาน ด้วยเหตุท่ี
ประเทศไทยรับเอาระบบการศึกษา รวมถึงทศันะต่อความรู้จากซีกโลกตะวนัตกมาตั้งแต่เร่ิมมีการ
จัดการศึกษาอย่างเป็นระบบข้ึนในสมัยรัชกาลท่ี ๕ ก็คือการคิดว่าความรู้เป็นความจริงแท้               
เป็นตรรกะท่ีมีแบบแผนและมีความแน่นอน สามารถพิสูจน์วดัได ้เช่น ความรู้เก่ียวกบัส่ิงต่าง ๆ ใน
ธรรมชาติ ความรู้เก่ียวกบัส่ิงมีชีวติในโลก ความรู้เก่ียวกบัจิตใจมนุษย ์ความรู้เก่ียวกบัการอยูร่่วมกนั
ในสังคม ซ่ึงมีรายละเอียดท่ีแตกย่อยเป็นสาขาต่าง ๆ อีกมากมาย อิทธิพลของความคิดเช่นน้ีท าให้
เราเช่ือว่า ความรู้คือ ความเป็นจริง และเป็นความจริงท่ีแยกต่างหากออกจากประสบการณ์ทัว่ไป 
ดงันั้น ความรู้จึงค่อยแยกส่วนออกจากชีวิตและประสบการณ์จริง ระบบโรงเรียนและระบบการ
ถ่ายทอดความรู้ก็ค่อย ๆ แยกตวัออกจากระบบครอบครัวชุมชนและสังคมในท่ีสุด โดยท่ีควรรู้เช่นน้ี
ยงัท าใหเ้ราเช่ือวา่ ระบบโรงเรียนเป็นระบบการจดัการศึกษาแบบเดียวท่ีรัฐยอมรับใหก้ารสนบัสนุน
การศึกษาท่ีเอาวชิาเป็นตวัตั้ง เนน้การถ่ายทอดและการท่องจ าเน้ือหาวชิาท าใหผู้เ้รียนรู้แบบแยกส่วน 
ตดัขาดจากความเป็นจริงรอบตวั คิดไม่เป็น ท าไม่ได้ สัมพนัธภาพระหว่างผูค้นไม่พฒันา ท าให้
บุคคลไม่ขวนขวายท่ีจะเรียนรู้ตลอดชีวติ ดว้ยขาดมิติของการฝึกฝนวธีิท่ีจะเรียนรู้ (Learning How to 
Learn) ทศันะความรู้แบบน้ีเองท่ีท าใหผู้เ้รียนคิดวา่เม่ือตนไดผ้า่นกระบวนการรับความรู้เหล่าน้ีแลว้ 
จะท าใหส้ามารถประกอบอาชีพและจดัการกบัปัญหาทั้งหลายในทางใดทางหน่ึง มีศกัด์ิและสถานะ
เหนือกวา่คนท่ีไม่ไดผ้า่นระบบความรู้น้ี การศึกษาเพื่อความรู้เช่นน้ีจึงกลายเป็นเคร่ืองมือส าหรับการ
เคล่ือนยา้ยสถานะให้สูงข้ึน ความรู้ระดบัมธัยมจึงดอ้ยกวา่ความรู้ปริญญาตรี และความรู้ปริญญาตรี
ก็ดอ้ยกวา่ปริญญาโท-เอก เป็นตน้”79 
 สรุป ทฤษฎีความรู้เป็นการกล่าวถึงความรู้ความสามารถท่ีไดรั้บทางประสาทสัมผสัการคิด
หรือการปฏิบติัซ่ึงถือเป็นตน้ทุนปัญญาสามารถน าไปสร้างคุณค่าทางสังคมความรู้นั้นมีหลายระดบั
ทั้งระดบัเชิงทฤษฎีและระดบัคุณค่าและความรู้ถือเป็นวิวฒันาการทางสมองและเป็นทั้งเชิงตรรกะท่ี
มีแบบแผนและไม่มีแบบแผน 
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 ๒. ทฤษฎกีารเกดิปัญญา  
ทฤษฎีน้ีเป็นหลกัการแห่งการเกิดปัญญา ความรอบรู้ ความรู้ทัว่ถึง ความเขา้ใจ ความรู้อยา่ง

มีเหตุและผล ตามแนวของพุทธธรรม “พระพุทธเจา้ทรงแสดงไว ้๓ อยา่ง คือ 
 ๑. จินตามยปัญญา ความรู้ท่ีเกิดจากการคิดการพิจารณาหาเหตุผล 
 ๒. สุตมยปัญญา ความรู้ท่ีเกิดจากการสดบั การเล่าเรียน การอ่าน 
 ๓. ภาวนามยปัญญา ความรู้ท่ีเกิดจากการฝึกอบรมตลอดจนถึงการลงมือปฏิบติั” 80 
 สรุป ทฤษฎีการเกิดปัญญาเป็นการกล่าวถึงทางแห่งการเกิดปัญญาคือเกิดจากการพิจารณา
หาเหตุผล  การเล่าเรียนการอ่านและการลงมือปฏิบติั 
 ๓. ทฤษฎกีารก าหนดรู้  
 ทฤษฎีน้ีเป็นการก าหนดรู้ การท าความรู้ การท าความเข้าใจ โดยครบถ้วนตามหลัก 
“ปริญญา ๓ ประการ 

๑. ญาตปริญญา ก าหนดรู้ด้วยให้เป็นส่ิงอนัรู้แล้ว ก าหนดรู้ขั้นรู้จกั ก าหนดรู้ตามสภาพ
ลกัษณะ คือท าความรู้จกัจ าเพาะตวัของส่ิงนั้นโดยตรง พอใหช่ื้อวา่ไดเ้ป็นอนัรู้จกัส่ิงนั้นแลว้ 

๒. ตีรณปริญญา ก าหนดรู้ดว้ยการพิจารณา ก าหนดรู้ขั้นพิจารณาก าหนดรู้สามญัลกัษณะ
โดยท าความรู้จกัส่ิงนั้น พิจารณาเห็นความเป็นของไม่เท่ียงเป็นทุกขเ์ป็นอนตัตา 

๓. ปหานปริญญา ก าหนดรู้ดว้ยการละ ก าหนดรู้ถึงขั้นไดก้ าหนดรู้ตดัทางไม่ให้ฉนัทราคะ
เกิดมีในส่ิงนั้นโดยรู้วา่ ส่ิงนั้นเป็นอนิจจงั ทุกข ์อนตัตา แลว้ละนิจจสัญญาในส่ิงนั้นได”้81 

สรุป ทฤษฎีการก าหนดรู้เป็นทฤษฎีท่ีกล่าวถึงการก าหนดรู้ในส่ิงอนัรู้แลว้โดยก าหนดรู้ดว้ย
การพิจารณาและการละ 

๔. ทฤษฎคีวามฉลาดรู้ 
ทฤษฎีน้ีเป็นการแสดงถึงความฉลาดในการรับรู้ ความเช่ียวชาญ ในการด าเนินชีวิตรู้เท่าทนั

ทั้งดา้นบวกคือ ความฉลาดในความเจริญ รอบรู้ทางเจริญและเหตุของความเจริญรุ่งเรืองและดา้นลบ
คือรอบรู้ทางเส่ือมและเหตุของความเส่ือม พร้อมทั้งรอบรู้วิธีแก้ไขเหตุการณ์และวิธีท่ีจะท าให้
ส าเร็จตามหลกัแห่งโกศล ๓ 

๑. อายโกศล ความฉลาดในความเจริญ รอบรู้ทางเจริญและเหตุของความเจริญแฉกเช่นย่อม
รู้ชัดว่า เม่ือเราพิจารณาธรรมเหล่าน้ี อกุศลธรรมท่ียงัไม่เกิดข้ึนก็จะไม่เกิดข้ึน และอกุศลธรรมท่ี
เกิดข้ึนแลว้ก็จะละได ้หรือเม่ือเราพิจารณาธรรมเหล่าน้ี กุศลธรรมท่ียงัไม่เกิดข้ึนก็จะเกิดข้ึนและ
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กุศลธรรมท่ีเกิดข้ึน แลว้ก็จะเป็นไปเพื่อ เพื่อความไพบูลย ์เพื่อความเจริญ เพื่อความบริบูรณ์ของ
ปัญญาซ่ึงเป็นกิริยาท่ีรู้ชดั 

๒. อปายโกศล ความฉลาดในความเส่ือม รอบรู้ทางเส่ือมและเหตุของความเส่ือม เฉกเช่น 
ย่อมรู้ชดัว่า เม่ือเราพิจารณาธรรมเหล่าน้ี กุศลธรรมท่ียงัไม่เกิดข้ึนก็จะไม่เกิดข้ึนและกุศลธรรมท่ี
เกิดข้ึนแลว้ก็จะดบัไป หรือเม่ือเราพิจารณาธรรมเหล่าน้ี อกุศลธรรมท่ียงัไม่เกิดข้ึนก็จะเกิดข้ึนและ
อกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว้ก็จะเป็นไปเพื่อความภิยโยยิง่ เพื่อความไพบูลย ์ปัญญา กิริยาท่ีรู้ชดั 

๓. อุปายโกศล ความฉลาดในอุบาย รอบรู้วิธีแกไ้ขเหตุการณ์และวิธีท่ีจะท าให้ส าเร็จทั้งใน
การป้องกันความเส่ือมและในการสร้างความเจริญ ปัญญาแม้ทั้ งหมดท่ีเป็นอุบาย แก้ไขในกิจ
รีบด่วนหรือภยัท่ีเกิดข้ึนแลว้นั้น82 

สรุป ทฤษฎีฉลาดรู้เป็นการกล่าวถึงความฉลาดในการรับรู้ คือรู้เท่าทนัทั้งทางดา้นเริญและ
ทางเส่ือมและรอบรู้ในวธีิแกไ้ขในเหตุการณ์ 
 ๕. ทฤษฎคีวามเช่ือ 
 ตามความหมายของ “ความเช่ือ” นั้น เป็นเคร่ืองของความเป็นนามธรรมแต่แฝงอยูใ่นความ
เป็นรูปธรรมอนัเห็นได้จากพฤติกรรมท่ีบุคคลแสดงออกมาจากความเช่ือของตนอนัเกิดจากการ
อบรมมาบา้ง ประสบการณ์สะสมบา้ง การเกิดความเช่ือก็ข้ึนอยูก่บัสังคม ชุมชน เศรษฐกิจ การเมือง 
ศาสนา โรงเรียน สติปัญญา ซ่ึงมีความเปล่ียนแปลงหรือววิฒันาการอยูต่ลอดเวลา มีนกัวชิาการหลาย
ท่านท่ีกล่าวถึงความเช่ือไว ้
 ฉลาดชาย รมิตานนท์ กล่าวถึง “ความเช่ืออาจแยกตามเหตุผลได ้๒ ประการ 

๑. ความเช่ือท่ีเกิดจากความกลวั ความไม่รู้ หรือบางอยา่งท่ีมนุษยห์าเหตุผลไม่หรือหาเหตุ
ผลได ้ก็ยงัคงเช่ือ เพราะความเช่ือเป็นเร่ืองของการสั่งสมกนัมานานนบัร้อย ๆ ปี เม่ือจะเลิกจึงเป็น
เร่ืองยากตอ้งใชเ้วลา 

๒. ความเช่ืออนัเกิดจากมนุษยท่ี์มีความฉลาด มีประสบการณ์มากกว่ามีเจตนาท่ีจะให้คน
อ่ืน ๆ ในกลุ่มชน หรือสังคมนั้นเช่ือฟังปฏิบติัตาม ความเช่ือน้ีจะแฝงดว้ยเหตุผล”83 

สรุป ทฤษฎีความเช่ือเป็นการช้ีให้เห็นวา่ความเช่ือ เป็นการแสดงออกท่ีเกิดจากการอบรม 
ประสบการณ์ ความกลวั ความไม่รู้หรืออาจมีเหตุผลแฝง 
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๖. ทฤษฎพีฒันาการทางจริยธรรม 
 โคลเบิร์ก ยึดถือทฤษฎีพฒันาการทางการรู้การคิด ของเพียเจต ์(Piaget) เป็นหลกัในการวดั
พฒันาการทางจริยธรรม และถือว่าพฒันาการทางจริยธรรมเป็นผลของพฒันาการทางปัญญา               
ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี  

  เด็กวยัแรกเกิดถึง ๓ ขวบ ปัญญาความคิดอยู่ในขั้นต ่าเกินกว่าท่ีจะเข้าใจ
ความถูกผดิของการกระท า เม่ือยา่งเขา้สู่ระยะท่ี ๒ อาย ุ๒-๗ ปี เร่ิมท่ีจะเขา้ใจเก่ียวกบั
ความถูกผิดของการกระท า เม่ือย่างเขา้สู่ระยะท่ี ๓ อายุ ๗-๑๒ ปี เด็กสามารถคิดตาม
หลกัเหตุผลได ้แต่จ ากดัอยูใ่นขอบเขตของส่ิงท่ีเป็นรูปธรรม เช่น จดัประเภทให้เป็น
ระบบได ้และเขา้ใจความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะต่าง ๆ ของส่ิงท่ีเป็นรูปธรรมได ้
เม่ือความคิดของเด็กในระยะท่ี ๒ และ ๓ ยงัจ ากดัอยู่ในขอบเขตของการนึกคิดเอา
เองและการคิดเก่ียวกบัส่ิงท่ีเป็นรูปธรรม ความคิดเก่ียวกบัความถูกผิดจึงจ ากดัอยูใ่น
ขอบเขตของส่ิงท่ีเป็นรูปธรรมเท่านั้น ไม่สามารถเขา้ใจกฎเกณฑข์องสังคมอยา่งเป็น
ระบบ84  

 โคลเบิร์ก จดัอยู่ในระดบัท่ี ๑ คือ ระดบัก่อนกฎเกณฑ์สังคม (Preconventional level) ผูท่ี้
สามารถคิดในเชิงเหตุผลนามธรรมได ้เป็นผูท่ี้มีอายุประมาณ ๑๒ ปีข้ึนไป สามารถเขา้ใจบทบาท
ของบุคคล และความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลต่าง ๆ ในสังคมอย่างเป็นระบบ จะตดัสินความถูกผิด
ของการกระท าของบุคคลต่าง ๆ ตามกฎเกณฑ์ของสังคมไทย ความเขา้ใจเก่ียวกบัความถูกผิดใน
ท านองน้ีจดัอยูใ่นระดบัท่ี ๒ คือ ระดบักฎเกณฑส์ังคม (Conventional morality) 
 ส าหรับผูท่ี้สามารถคิดเชิงตรรกะไดเ้ป็นอยา่งดีอาจจะพฒันาการรับรู้ของตนเอง ในระดบัท่ี
สูงข้ึนไปอีก อยู่ในระดับท่ี ๓ คือ ระดับสูงกว่ากฎเกณฑ์สังคม (Postconventional morality)                
ซ่ึงสามารถตดัสินความถูกตอ้งเหมาะสมตามกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของสังคม แลว้ไตร่ตรองดว้ยตนเองวา่
ถูกต้อง ผูท่ี้สามารถตดัสินความถูกต้องของการกระท าในระดับสูงน้ีต้องอาศยัปัญญาความคิด
ระดบัสูง และเป็นผูท่ี้ช่างคิดช่างสังเกต ผูท่ี้จะวิพากษก์ฎเกณฑต่์าง ๆได ้ตอ้งใชเ้วลาอีกหลายปี จาก
เร่ิมวยัรุ่นจนกระทัง่อายอุยา่งนอ้ย ๒๐ ปีจึงจะท าได ้
 สรุป ทฤษฎีพฒันาการทางจริยธรรมเป็นการกล่าวถึงพฒันาการท่ีมีเป็นผลจากพฒันาการ
ทางปัญญาซ่ึงการพฒันาการเช่นน้ีจะถือวา่เป็นพฒันาการในการรับรู้ท่ีเป็นไปตามช่วงอายดุว้ย 
 

                                                           

 84ดวงเดือน พนัธุมนาวิน, จิตวิทยาจริยธรรมและจิตวิทยาภาษา, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวฒันาพาณิช, 
๒๕๒๔), หนา้ ๓. 



 ๗๒ 

 ๗. ทฤษฎพีฒันาทางพฤติกรรม 
 ทฤษฎีพฒันาทางพฤติกรรม เป็นแนวคิดท่ีพยายามอธิบายพฤติกรรมตามพฒันาการในดา้น
ต่าง ๆ ซ่ึงมีผลต่อเน่ืองตั้งแต่วยัแรกเกิดไปจนถึงวยัผูใ้หญ่ อิริคสัน (Erikson) ไดอ้ธิบายพฤติกรรม
ตามพฒันาการ ประกอบดว้ยลกัษณะท่ีตรงขา้มกนัเป็นคู่ ในรูปแบบของการมีปฏิสัมพนัธ์กบับุคคล
อ่ืน ๆ ท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้งดว้ยแต่ละขั้น 
 ขั้นที่ ๑ ความไวว้างใจ ไม่ไวว้างใจ (๐-๑ ปี) ในช่วงปีแรกของชีวิต จะเป็นช่วงท่ีเด็กพฒันา
ความไวว้างใจ ถา้เด็กในช่วงน้ีไดรั้บความรัก เม่ือบุคคลอ่ืนไดช่้วยเหลือเขาให้ผา่นพน้จากอนัตราย 
หรือตอบสนองความตอ้งการในช่วงเวลาท่ีหิวนม เด็กก็จะพฒันาความไวว้างใจในอนาคต แต่ถา้
ชีวิตของเขาไม่ได้รับการตอบสนองท่ีแน่นอน เด็กก็จะพฒันาความกลัวและความสงสัยซ่ึงจะ
น าไปสู่ความไม่ไวว้างใจคนอ่ืนไดใ้นระยะต่อมา 

ขั้นที่ ๒ ความเป็นอิสระ ความสงสัย (๒-๓ ปี) ในช่วงปีท่ีสองของชีวิต เด็กจะมีศกัยภาพท่ี
พฒันาเป็นความอิสระ เช่น การฝึกหดัการขบัถ่ายให้กบัเด็ก เด็กจะเรียนรู้ว่าจะตอ้งตอบสนองและ
รับผิดชอบต่อการขบัถ่ายของตนเองไดอ้ย่างไร ซ่ึงเป็นลกัษณะท่ีส าคญัของการพฒันาความเป็นอิสระ 
ถา้หากเด็กไม่สามารถพฒันาได ้เขาก็จะพฒันาความสงสัยเก่ียวกบัความเป็นอิสระของเขาแทน 
 ขั้นที่ ๓ ความคิดริเร่ิม ความรู้สึกผิด (๔-๕ ปี) ในช่วงน้ีเด็กจะพฒันาความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
โดยท่ีสามารถริเร่ิมท าส่ิงต่างๆ ตามความตอ้งการของตนเอง เด็กมกัมีการเรียนแบบการกระท าจาก
พ่อแม่ในระยะน้ี ถา้ส่ิงท่ีเด็กริเร่ิมกระท าถูกลงโทษจากพ่อแม่ เด็กก็อาจจะพฒันาความรู้สึกผิดแทน 
และสูญเสียความเช่ือมัน่ในตนเองไปได ้
 ขั้นที่ ๔ ความขยนัหมัน่เพียร ความรู้สึกมีปมดอ้ย (๖-๑๑ ปี) ช่วงวยัน้ีเด็กจะมีกิจกรรมใน
โรงเรียน มีการเรียนรู้เพื่อพฒันาความสามารถ มีการเรียนรู้วา่ตนเองเป็นสมาชิกของสังคม ซ่ึงจะท า
ให้พฒันาความขยนัหมัน่เพียรข้ึน แต่ถา้เด็กไม่สามารถประสบความส าเร็จในงานท่ีท า หรือไดรั้บ 
ค าวิพากษ์วิจารณ์ท่ีรุนแรงมากจนเกินไป เด็กก็จะมีประสบการณ์ของความรู้สึกล้มเหลวและ
ความรู้สึกวา่มีปมดอ้ย 
 ขั้นที ่๕ เอกลกัษณ์ในบทบาท ความสับสนในบทบาท (๑๒-๑๘ ปี) ขั้นน้ีจะอยูใ่นช่วงวยัรุ่น
ซ่ึงเด็กวยัรุ่นมีปัญหาตอ้งเผชิญกบัเอกลกัษณ์ในบทบาท เด็กในช่วงน้ีจะมีการเลียนแบบบุคคลใกล้
ตวั ไม่วา่จะเป็นพอ่แม่ ครู หรือเพื่อน ถา้พฤติกรรมท่ีเขาเลียนแบบมีความขดัแยง้หรือมีความตรงกนั
ขา้มกบัตวัเขา เด็กวยัรุ่นก็จะเผชิญกบัความสับสนในบทบาทท่ีเขาเป็นอยู ่ในขั้นน้ีเด็กวยัรุ่นจะตอ้ง
เร่ิมตดัสินใจวา่เขาตอ้งการท่ีจะเป็นหรือท าอะไรในชีวิตของตน 
 ขั้นที ่๖ ความใกลชิ้ดสนิทสนม ความโดดเด่ียว (วยัผูใ้หญ่ตอนตน้) ในช่วงวยัผูใ้หญ่ตอนตน้
จะเป็นช่วงท่ีบุคคลสร้างความใกลชิ้ดสนิทสนมกบัใครคนใดคนหน่ึง ซ่ึงจะพฒันาไปสู่การแต่งงาน
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กัน แต่ถ้าบุคคลในช่วงน้ีไม่สามารถท่ีจะสร้างความใกล้ชิดสนิทสนมกับใครได้บุคคลก็จะ
เผชิญหนา้กบัการแยกตวัออกไปอยูอ่ยา่งโดดเด่ียว 

ขั้นที่ ๗ การคิดถึงส่วนรวม การค านึงถึงแต่ตนเอง (วยักลางคน) ช่วงวยักลางคนเป็นช่วงท่ี
บุคคลประสบความส าเร็จในชีวติ จึงเป็นโอกาสท่ีบุคคลจะก าหนดเป้าหมาย และขยายขอบเขต ออก
ไปสู่ส่วนรวม การขยายขอบเขตอาจเร่ิมจากในระดบัครอบครัว จนไปสู่สังคมรวมภายนอก ถ้า
บุคคลในช่วงน้ีไม่สามารถพฒันาลกัษณะดงักล่าวได้ ก็จะพฒันาในทางตรงกันขา้ม คือ การคิด
ค านึงถึงแต่ตนเองเป็นส าคญั 
 ขั้นที่ ๘ ความมัน่คงสมบูรณ์ ความส้ินหวงั (วยัชรา) บุคคลในวยัชราจะตอ้งเรียนรู้ท่ียอมรับ
ชีวิตท่ีผา่นมาของตนเอง เรียนรู้ทั้งความผิดหวงัและความสมหวงั รวมทั้งเผชิญหนา้กบัความตายอย่าง
กลา้หาญในวยัสุดทา้ยของชีวติ ถา้บุคคลวยัน้ีไม่สามารถพฒันาลกัษณะดงักล่าวได ้ก็จะเป็นคนสูงอายุ
ท่ีรู้สึกเสียดายเวลาท่ีผา่นมา ซึมเศร้า ส้ินหวงั และรู้สึกกลวัความตายท่ีจะปรากฏแก่ตนในไม่ชา้85 
 สรุป ทฤษฎีพฒันาการทางพฤติกรรมเป็นการอธิบายถึงพฤติกรรมตามพฒันาการในแต่ละ
ดา้นของเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวยัผูใ้หญ่โดยมีรูปแบบการปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลเป็นขั้นๆ เช่นขั้น
ไวว้างใจ ขั้นความเป็นอิสระเป็นตน้และถือไดว้า่พฤติกรรมของมนุษยเ์ป็นเร่ืองของพฒันาการตลอด
ชีวติ ถา้บุคคลมีพฒันาการท่ีดีมาตามล าดบั พฤติกรรมก็จะมีผลต่อไปจนบั้นปลายชีวติ 

 ๘. ทฤษฎต้ีนไม้จริยธรรม 
 ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม เป็นทฤษฎีท่ีเสนอจิตลกัษณะ ๘ ประการ ท่ีอาจเป็นสาเหตุของ
พฤติกรรมของคนดี คนเก่งและมีสุขของคนไทย “ซ่ึงแบ่งเป็น ๓ ส่วน ไดแ้ก่ ราก ล าตน้ และส่วนท่ี
เป็นดอกและผลของตน้ไม ้
 ส่วนแรก คือ ราก แทนจิตลกัษณะพื้นฐานส าคญั ๓ ประการไดแ้ก่ 
 ๑. สุขภาพจิต หมายถึง ความวิตก กงัวล ต่ืนเตน้ ไม่สบายใจของบุคคลอย่างเหมาะสมกบั
เหตุการณ์ 
 ๒. ความเฉลียวฉลาดหรือสติปัญญา หมายถึง การรู้การคิดในขั้นรูปธรรมหลายดา้นและ
การคิดในขั้นนามธรรม ซ่ึงมีพื้นฐานมาจากทฤษฎีพฒันาการทางการรู้การคิดของ Piaget 
 ๓. ประสบการณ์ทางสังคม หมายถึง การรู้จกัเอาใจเขามาใส่ใจเรา ความเอ้ืออาทร เห็นอก
เห็นใจ และสามารถคาดหรือท านายความรู้สึกของคนอ่ืน  
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 ส่วนที่สอง ได้แก่ ส่วนล าตน้ของต้นไม ้แสดงถึงพฤติกรรมการท างานอาชีพอย่าง ขยนั
ขนัแขง็ ซ่ึงประกอบดว้ยจิตลกัษณะ 5 ดา้นไดแ้ก่ 
 ๑) ทศันคติ ค่านิยม และคุณธรรม 
 ทศันคติ หมายถึง การเห็นประโยชน์ โทษของส่ิงใดส่ิงหน่ึง ค่านิยม หมายถึง ส่ิงท่ีคนส่วน
ใหญ่เห็นว่าส าคญั คุณธรรม หมายถึง ส่ิงท่ีคนส่วนใหญ่เห็นว่าดีงาม ส่วนใหญ่มกัจะเก่ียวขอ้งกบั
หลกัทางศาสนา เช่น ความกตญัญู ความเสียสละ ความซ่ือสัตย ์ความพอใจ ไม่พอใจต่อส่ิงนั้นและ
พร้อมท่ีจะมีพฤติกรรมต่อส่ิงนั้น 
 ๒) เหตุผลเชิงจริยธรรม 
 เหตุผลเชิงจริยธรรม หมายถึง เจตนาของการกระท าท่ีท าเพื่อส่วนรวมมากกวา่ส่วนตวัหรือ
พวกพอ้ง ซ่ึงมีพื้นฐานมาจากทฤษฎีทางเหตุผลเชิงจริยธรรมของ Kohlberg 
 ๓) ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน 
 ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน หมายถึง ความสามารถในการคาดการณ์ไกลว่าส่ิงท่ีกระท า
ลงไปในปัจจุบนัจะส่งผลอย่างไร ในปริมาณเท่าใด ต่อใคร ตลอดจนความสามารถ ในการอดได้        
รอได ้สามารถอดเปร้ียวไวกิ้นหวานได ้
 ๔) ความเช่ืออ านาจในตน 
 ความเช่ืออ านาจในตน หมายถึง ความเช่ือวา่ผลท่ีตนก าลงัไดรั้บอยู่เกิดจากการกระท าของ
ตนเอง มิใช่เกิดจากโชค เคราะห์ ความบงัเอิญ หรือการควบคุมของคนอ่ืน เป็นความรู้สึกในการ
ท านายได ้ควบคุมไดข้องบุคคล ซ่ึงมีพื้นฐานมาจากทฤษฎี Locus of Control ของ Rotter  
 ๕) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ 
 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ หมายถึง ความมานะพยายามฝ่าฟันอุปสรรคในการท าส่ิงใดส่ิงหน่ึง
โดยไม่ยอ่ทอ้ ซ่ึงมีพื้นฐานมาจากทฤษฎีแรงจูงใจของ McClelland 
 ส่วนที่สาม คือ ส่วนของดอกและผล เป็นส่วนของพฤติกรรมของคนดีและเก่ง ซ่ึงแสดง
พฤติกรรมการท าความดี ละเวน้ความชัว่ ซ่ึงเป็นพฤติกรรมของคนดี และพฤติกรรม การท างานอยา่ง
ขยนัขนัแขง็เพื่อส่วนรวมอยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถแบ่งเป็น ๒ ส่วนดว้ยกนั คือ 
 ๑. พฤติกรรมของคนดี ประกอบดว้ย ๒ พฤติกรรมหลกั ไดแ้ก่ 
  ๑.๑ พฤติกรรมไม่เบียดเบียนตนเอง เป็นพฤติกรรมของบุคคล ท่ีไม่ท าร้ายหรือท าลาย
ตนเอง เช่น การดูแลสุขภาพของตนเอง การบริโภคส่ิงท่ีมีประโยชน์ ไม่ด่ืมเหลา้ ไม่สูบบุหร่ี ไม่ติด
ยาเสพติด ไม่เล่นการพนนั เป็นตน้ 
  ๑.๒ พฤติกรรมไม่เบียดเบียนผูอ่ื้น เป็นพฤติกรรมท่ีไม่ท าร้าย ท าลายหรือ ท าให้ผูอ่ื้น
เดือดร้อน เช่น พฤติกรรมสุภาพบุรุษ ไม่กา้วร้าว ขบัข่ีรถอยา่งมีมารยาท ซ่ือสัตย ์เป็นตน้ 



 ๗๕ 

 ๒. พฤติกรรมของคนดีและเก่ง ประกอบดว้ย ๒ พฤติกรรมหลกั ไดแ้ก่ 
 ๒.๑ พฤติกรรมรับผิดชอบ เช่น พฤติกรรมการเรียนการท างาน พฤติกรรมการปกครอง

ของหวัหนา้ และเคารพกฎหมาย เป็นตน้ 
 ๒.๒ พฤติกรรมพฒันา เป็นการพฒันาตนเอง ผูอ่ื้น และสังคม เช่น ใฝ่รู้ รักการอ่าน  เป็น

กลัยาณมิตร การอาสา ช่วยเหลือกิจกรรมต่าง ๆ ของสังคม เป็นตน้”86 
 ทฤษฎีตน้ไมจ้ริยธรรม ระบุจิตลกัษณะ ๘ ประการท่ีเป็นสาเหตุพฤติกรรมของคนไทย 
สามารถน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาคุณธรรม จริยธรรมและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์อง
ผูเ้รียน ส าหรับผูท่ี้สนใจท่ีจะสร้างและพฒันาเคร่ืองมือวดัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ควรศึกษาให้
เขา้ใจก่อนการพฒันาผูเ้รียนดงันั้นเพื่อให้การพฒันาและการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์
เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว และสอดรับกับ “วิสัยทัศน์หลักการและจุดหมายของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ท่ีมุ่งพฒันาผูเ้รียนให้เป็นคนดี มีปัญญา               
มีความสุข มีศกัยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและ
พลโลก ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
สถานศึกษาจึงจ าเป็นตอ้งมีการพฒันาและประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูเ้รียน เพื่อเป็น
ขอ้มูลในการประเมินการเล่ือนชั้นเรียนและจบการศึกษาระดบัต่าง ๆ โดยยึดคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคต์ามท่ีหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑”87  
 สรุป ทฤษฎีตน้ไมจ้ริยธรรม เป็นทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมของคนดี คนเก่งและมีสุข
ของคนไทย โดยเปรียบเช่นตน้ไมซ่ึ้งแบ่งเป็น ราก ล าตน้ และส่วนท่ีเป็นดอกและผลของตน้ไมร้ะบุ
จิตลกัษณะ ๘ ประการท่ีเป็นสาเหตุพฤติกรรมของคนไทย ซ่ึงสามารถน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการ
พฒันาคุณธรรม จริยธรรมและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัเรียน 
 สรุปจากทฤษฎีทั้ งหมดท่ีกล่าวมาข้างต้นเช่น ทฤษฎีความรู้ ความเช่ือ พฤติกรรมทาง
จริยธรรม พฒันาการทางพฤติกรรม และทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม ล้วนเป็นทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบั
พฒันาการด้านพฤติกรรมของเยาชนหรือนักเรียนซ่ึงถือว่าเป็นทฤษฎีท่ีส าคญัและจ าเป็นท่ีผูว้ิจยั
จะต้องศึกษาท าความเข้าในเพราะจ าเป็นท่ีจะใช้เป็นแนวทางในการสนับสนุนในการอภิปราย
ผลการวจิยัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 

                                                           

 86ดวงเดือน พนัธุมนาวิน, ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมการวิจัยเเละการการพัฒนาบุคคล, พิมพค์ร้ังท่ี ๒, 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, ๒๕๓๙), หนา้ ๑๑๓. 
 87กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑, 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ ์คุรุสภา, ๒๕๕๑), หนา้ ๕. 



 ๗๖ 

๒.๖ แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัเยาวชน (นักเรียน ) 
 ๒.๖.๑ ความหมายและความส าคัญของเยาวชน 
 พระพุทธศาสนาให้ความส าคญัต่อเด็กและเยาวชนเป็นอย่างยิ่ง ในฐานะมนุษยค์นหน่ึง               
ก็ยอ่มมีศกัยภาพในการพฒันาตนเองเท่าเทียมกบัผูใ้หญ่ บางคร้ังอาจท าใหดี้กวา่ผูใ้หญ่บางคนเสียอีก 
ฉะนั้น พระพุทธศาสนาจึงใหค้วามส าคญัต่อเด็กและเยาวชนในการกระท าของเขา เม่ือเขามีพฤติกรรมท่ีดี
งามทางกาย วาจาและจิตใจแล้ว ย่อมเป็นผูป้ระเสริฐได้ เน่ืองจากวยั หรือไม่ใช่ตัวช้ีว ัดทาง
พระพุทธศาสนาเลยว่า คนดีจะตอ้งเป็นผูใ้หญ่เท่านั้น เด็กและเยาวชนก็ท าดีไดเ้ช่นกนั ดงัค าอุปมา
อุปมยัใน ขทุทกนิกายชาดก วา่ “หงส์ นกกระเรียน นกยงู ชา้ง ฟาน ยอ่มกลวัราชสีห์ทั้งนั้น จะถือเอา
ร่างกายเป็นประมาณไม่ได ้ฉนัใด ในหมู่มนุษยก์็ฉนันั้น ถา้แมเ้ด็กมีปัญญาก็เป็นผูใ้หญ่ได ้คนโง่ถึง
ร่างกายใหญ่โต ก็เป็นผูใ้หญ่ไม่ได”้88 
 ความหมายของเยาวชน 
 ตามหลกัพุทธธรรม “เยาวชน” ไม่ได้เรียกตรงตามศพัท์ แต่จะเรียกว่า เด็กหรือกุลบุตร
(เยาวชนชาย) กุลธิดา (เยาวชนหญิง) เรียก “ยุวาและยุวตี” หมายถึง ชายหนุ่มหญิงสาว”89 และเรียก
รวมกนัวา่ “บุตรธิดา” ก็มี ดงัปรากฏในสิงคาลกสูตรวา่ “บุตรธิดา หรือ เยาวชนนั้น พึงท าหนา้ท่ี ๕ 
ประการต่อบิดามารดาของตนเอง คือ ๑) รู้จกัเล้ียงตอบแทนดว้ยปัจจยั ๔ และน ้ าใจอนังาม ๒) รู้จกั
ช่วยเหลือกิจจ าเป็นต่างๆ ๓) รู้จกัรักษาช่ือเสียงตระกูลไวไ้ด ้๔) รู้จกัท าตนใหเ้หมาะสมท่ีจะสืบทอด
สมบติั และ ๕) รู้จกัท าบุญอุทิศส่วนกุศลใหท้่านเม่ือล่วงลบัไปจากโลกน้ีแลว้” 90  
 ฉะนั้น ศพัทว์า่ “เยาวชน” ตรงๆ ในทางพระพุทธศาสนาจึงไม่ค่อยปรากฏนกั อยา่งไรก็ตาม 
เม่ือกล่าวโดยนยัแห่งพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชนใน ปี พ.ศ. ๒๔๙๔ มาตรา ๔ แลว้ 
“แบ่งเป็น ๒ ศพัท ์ไดแ้ก่ 
 ๑. ค าวา่ “เด็ก” โดยค านิยาม หมายถึง บุคคลท่ีมีอายุเกินกวา่ ๗ ปีบริบูรณ์ แต่ยงัไม่เกิน ๑๐ 
ปีบริบูรณ์  
 ๒. ส่วนค าวา่ “เยาวชน” โดยค านิยาม หมายถึง บุคคลท่ีมีอายุเกินกวา่ ๑๐ ปี บริบูรณ์ แต่ยงั
ไม่ถึง ๑๘ ปี และไม่ไดห้มายถึง บุคคลผูบ้รรลุนิติภาวะแลว้ดว้ยการสมรส และความหมายตาม  

                                                           

 88ข.ุชา. ๒๗/๒๕๓/๗๖. 
89สมเด็จพระมหาสมณเจา้ กรมพระยาวชิรญาณวโรรส , บาลีไวยากรณ์ วจีวิภาค ภาคที่ ๒, 

พิมพค์ร้ังท่ี ๔๘, (กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวทิยาลยั, ๒๕๔๗), หนา้ ๓๓.  
 90ที.ปา. ๑๑/๒๑๒/๒๖๗. 



 ๗๗ 

 พระราชบญัญติัคุม้ครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖ ให้ความหมายวา่ “บุคคลซ่ึงมีอายุต  ่ากว่า ๑๘ ปี
บริบูรณ์ แต่ไม่รวมถึงผูท่ี้บรรลุนิติภาวะดว้ยการสมรส”91  
 เฮอร์ลอค (Hurlock) กล่าวว่า “วยัเยาวชนเร่ิมจากเด็กท่ีมีการเปล่ียนแปลงทางร่างกาย            
จนปรากฏชัดเจนในความเป็นหนุ่มสาวมีสมองเจริญเติบโตเต็มท่ี เป็นช่วงหัวเล้ียวหัวต่อในการ
ปรับตวั เป็นวยัเจริญปัญญาและเป็นวยัท่ีมีความเคร่งเครียดทางอารมณ์สูงสุด”92 
 Muss กล่าวว่า “เยาวชนหรือวยัรุ่นเป็นวยัท่ีมีการเปล่ียนแปลงจากเด็กไปเป็นวยัผูใ้หญ่           
จึงตอ้งมีการปรับตวัจากพฤติกรรมของเด็กเป็นพฤติกรรมของผูใ้หญ่ในสังคม”93 
 สรุปไดว้า่ เยาวชน หมายถึงบุคคลท่ีอยูใ่นช่วงเวลาของวยัหนุ่มสาวหรือวยัรุ่น เป็นวยัแห่ง
การเรียนรู้ในส่ิงท่ีแปลกใหม่ มีความอยากรู้ อยากเห็น อยากทดลอง จนอาจท าให้เกิดความผิดพลาด
ไดง่้าย มีการคน้พบขอ้บกพร่องของตนเอง รู้จกัรับผิดชอบต่อหน้าท่ีต่าง ๆ เพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ ซ่ึงเป็น
กระบวนการพฒันาและเจริญเติบโตจากเด็กไปสู่วยัเป็นผูใ้หญ่ 
 ความส าคัญของเยาวชน (นักเรียน)  
 รัฐให้ความส าคญัต่อเยาวชนเป็นอย่างดี และต่อเน่ือง ดงัจะเห็นไดจ้ากกิจกรรมท่ีส่งเสริม
สนบัสนุนการศึกษาและปฏิบติัธรรมของเยาวชนไทย สรุปเป็น ๒ แนวทาง คือ 
 ๑. มีการปรับปรุงหลกัสูตรสาระการเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนาและจริยธรรมให้เหมาะสม 
เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ ความเขา้ใจอย่างถูกตอ้งตามหลกัพุทธธรรม มีความศรัทธาเล่ือมใสและ
ประพฤติตนตามหลกัพุทธธรรม ช่วยกนัท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา 
 ๒. รัฐขอความร่วมมือไปยงัส่ือมวลชน เพื่อให้น าเสนอส่ิงท่ีเหมาะสม เพราะส่ือนั้น                  
มีบทบาทอีกทางหน่ึง เพื่อส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม ในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมท่ีดีแก่เยาวชน เช่น รายการเผยแผค่วามรู้เก่ียวกบัศาสนา จริยธรรม ช่วยเปล่ียนทศันคติท่ีผิด
และค่านิยมท่ีไม่ดี94 

                                                           

 91ส านักนายกรัฐมนตรี , พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖, ประกาศเม่ือ ๒๔ 
กนัยายน พ.ศ. ๒๕๔๖, มาตรา ๔, หนา้ ๑. 
 92Hurlock, Elizabeth.  B.  Adolescent Development, (New York :  McGraw -  HillBook 
Company, 1969), p.8. 
 93Muss, R.E.H, Theories of Adolescence, (New York : Ramdom House, Inc.1982), p. 2. 

94พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ,์ แผนปฏิบัติการเกี่ยวกบัการส่งเสริม
พระพุทธศาสนาและการพฒันาจิตใจ, (กรุงเทพมหานคร : สมชายการพิมพ,์ ๒๕๔๐), หนา้ ๑๗. 
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 เด็กและเยาวชน จึงเป็นบุคคลท่ีเกิดมาพร้อมกบัการไดรั้บสถานภาพเป็น “ลูก” เป็นอนัดบั
แรก และมีสถานภาพต่าง ๆ ต่อมาโดยล าดบั เม่ือเขา้โรงเรียน ก็เรียกว่า “นกัเรียน นกัศึกษานิสิต” 
เป็นตน้ เม่ือเจริญเติบโตข้ึนมาอีกระดบัก็เรียกวา่ เป็น “พลเมือง” เม่ือเขา้สู่พระพุทธศาสนาก็เรียกวา่ 
“พุทธศาสนิกชน” เด็กและเยาวชน จึงมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัสถาบนัต่าง ๆ ทางสังคมในฐานะเป็น
สมาชิก และเม่ือเติบโตข้ึน ก็มีบทบาทและความส าคญั ต่อสังคมมากข้ึนเช่นเดียวกัน”95ฉะนั้น 
รากฐานของสังคมจึงมาจากเด็กและเยาวชนก่อนเป็นเบ้ืองตน้ ซ่ึงพระพุทธศาสนาไดใ้ห้ความส าคญั
ต่อเด็กและเยาวชนใน ๕ ดา้นดว้ยกนั ดงัต่อไปน้ี 
 ๑. เป็นท่ียินดี ท่ีรัก และสืบเผา่พนัธ์ุมนุษยไ์ว ้แมแ้ต่เทวดาก็ไดแ้สดงภาษิตไวว้่า “คนมีบุตร
ยอ่มยนิดีเพราะบุตร” เหมือนคนมีโคกระบือเขาก็ยินดีเช่นเดียวกนั และแสดงเทวตาภาษิตต่อไปอีกวา่ 
“ความรักเสมอด้วยบุตรไม่มี”96 นั้น ก็หมายความว่า บุคคลเป็นท่ียินดีและเป็นท่ีให้ความรักใน
ครอบครัวยิง่ไปกวา่บุตรธิดาของผูป้กครองไม่มีอีกแลว้ เพราะท่านหวงัความเจริญต่อเด็กและเยาวชน
ของตนให้เจริญกา้วหน้าโดยท าหน้าท่ีตามหลกัทิศ ๖ เช่นให้การส่งเสริมศึกษา สอนให้ปรับปรุงตน
ให้ดี และให้รู้จกัหลีกเวน้ความชัว่ เพื่อนชัว่เสีย เป็นตน้97ไม่เพียงแต่เท่านั้น เด็กและเยาวชน ยงัเป็นผู ้
รองรับไวซ่ึ้งมนุษยชาติ ดงัค าบาลีว่า “ปุตฺตา วตฺถุ มนุสฺสาน ” แปลว่า “บุตรนั้นแหละเป็นท่ีรองรับ
ความเป็นมนุษยเ์อาไว”้98 หมายถึง ถา้ไม่มีบุตรธิดาแล้ว มนุษยเ์ราก็จะหมดเผ่าพนัธ์ุไปโดยปริยาย 
เพราะไม่มีใครมาสืบทอดต่อกนัไป ไม่สามารถจะรักษาเผา่พนัธ์ุมนุษยไ์วไ้ดเ้ลย  
 ๒. เป็นคนรับภารกิจต่อจากผูใ้หญ่ เม่ือพวกเขาเจริญวยัเติบโตข้ึนเป็นผูใ้หญ่ในวนัขา้งหนา้
แลว้ จะตอ้งรับภาระส าคญัต่าง ๆ ต่อจากบรรพบุรุษ คือ “ผูใ้หญ่ในปัจจุบนัท่ีปฏิบติักนัอยู่ในทุก ๆ 
ดา้น คือ รับภาระทั้งในครอบครัวและภาระทางสังคม”99 ดงัค ากล่าวท่ีวา่ “เด็กในวนัน้ี คือ ผูใ้หญ่ใน
วนัหนา้” ฉะนั้น เด็กและเยาวชน จึงเป็นความหวงัของผูใ้หญ่ และเป็นความหวงัของสังคม            จึง
มีความ ส าคญัทั้งต่อการสืบทอดกิจกรรมของตระกูล ตามหนา้ท่ีของบุตรธิดา 

                                                           

 95พระมหาบุญเพียร ปุญฺ วิริโย (แกว้วงศน์อ้ย), “แนวคิดและวิธีการขดัเกลาทางสังคมใน
สถาบันครอบครัวตามแนวพระพุทธศาสนา”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, 
(บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั), ๒๕๔๔, หนา้ ๕๗. 
 96ส .ส. ๑๕/๑๒ - ๑๓. 
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 98ส .ส. ๑๕/๑๖๓/๕๐. 
 99องฺ.ปญฺจก. ๒๒/๕๘/๗๘. 
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 ๓. เป็นคนคอยดูแลรับใช้ผูป้กครอง ผูป้กครองของเด็กและเยาวชน มีความประสงค์หรือ
ความหวงัในใจทุกคนวา่ “ตอ้งการให้บุตรธิดาของตนนั้นแหละ มาเล้ียงดูตอบแทนคุณ เม่ือยามแก่
เฒ่าชราภาพลง สามารถช่วยเหลือกิจการงานในตระกูลให้ด ารงอยูไ่ด ้รักษาทรัพยไ์วไ้ด ้ด ารงตระกูล
ให้อยู่อย่างมัน่คงถาวร และท่ีส าคญัยิ่ง คือ เม่ือถึงคราวท่ีท่านถึงแก่กรรมส้ินชีวิตไป ก็อยากจะให้
บุตรธิดานั้นแหละมาท าบุญอุทิศไปให ้คือ ถึงจะมีญาติพี่นอ้งมากมาย แต่ก็ไม่สนิทใจเท่ากบัสมาชิก
ในครอบครัวท าบุญให ้จึงเป็นความหวงัอยา่งยิง่ของท่าน”100 
 ๔. เป็นผูย้งัความปล้ืมปีติยินดีให้เกิดข้ึนแก่บิดามารดา เด็กและเยาวชนเป็นศูนยก์ลางของ
ครอบครัว เป็นกาวใจท่ีท าให้บิดาและมารดา พึงตระหนกัในการกระท าต่าง ๆ เพราะความรักและ
ความห่วงใย และท าหน้าท่ีการงานทุกอย่างดว้ยความล าบาก ก็ยอมท า เน่ืองจากผลท่ีไดน้ั้น ท าให้
ท่านเหล่านั้น เกิดปีติยินดีเม่ือได้พบหน้าบุตรธิดาของตน ถ้าครอบครัวใดไม่มีบุตรธิดาแล้ว            
“ท่านเปรียบเหมือนกบัคนมีทุกขเ์หมือนตกนรกทั้งเป็นเลย เพราะเห็นคนอ่ืนมี แต่ตนไม่มี ดว้ยขาด
บุตรธิดาไวช่ื้นชมยนิดีนั้นเอง และขณะเดียวกนัเม่ือไดบุ้ตรธิดาท่ีกตญัญูต่อผูป้กครองแลว้ ก็ฉุดท่าน
ข้ึนจากนรกได”้101 
 ๕. เป็นผูส้ามารถท าใหบิ้ดามารดาเขา้ถึงหลกัศีลธรรมอนัดีงามได ้ 
 อภิชาตบุตรนั้น ไดรั้บการยกยอ่งว่า “เป็นยอดของบุตรธิดาในทางพระพุทธศาสนาเพราะ
สามารถท าให้บิดามารดานั้ น เป็นคนท่ีมี ศรัทธา มีศีล มีการท าบุญให้ทาน และมีปัญญา”102                 
ซ่ึงความส าคญัท่ีกล่าวมาน้ี จะเห็นวา่ ผูป้กครองของเด็กและเยาวชน ควรเอาใจใส่ดูแลพฒันาการทั้ง
ดา้นร่างกายและดา้นจิตใจ อยา่ปล่อยปละละเลยให้เขาเจริญตามธรรมชาติ เป็นส่ิงท่ีไม่สมควรอยา่ง
ยิ่ง เน่ืองจากวุฒิภาวะของพวกเขา แม้พระพุทธองค์ก็ได้ตรัสไวว้่า “เด็กเป็นคนไร้เดียงสาไม่มี
ความรู้สึกนึกคิดวา่ส่ิงใดถูก ส่ิงใดผดิ แต่มีเพียงอนุสัย คือ กิเลสท่ีฝังลึกอยูใ่นสันดานเท่านั้น”103 
 ๒.๖.๒ พฒันาการของเยาวชน (นักเรียน) 
 การพฒันาการด้านต่าง ๆ ของเด็กในแต่ละช่วงวยั มีความจ าเป็นมากต่อการวิเคราะห์
หลักการพฒันาพฤติกรรมให้มีความเหมาะสมในด้านศีลธรรม จริยธรรม ทั้ งตัวเด็กเองและ
ส่ิงแวดลอ้มของเด็ก เพื่อให้การพฒันานั้นมีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน การเจริญเติบโตดา้นร่างกายและ

                                                           

 100ที.ปา. ๑๑/๒๖๗/๒๑๒. 
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จิตใจของเด็ก หมายถึง การเจริญเติบโตทางดา้นสมอง ตลอดจนถึงอารมณ์และสังคมจะกินเวลานาน
กว่าเป็นการเจริญเติบโตท่ีมีความเก่ียวพนักันตลอดเวลา พฒันาการด้านหน่ึงก็ยงัมีอิทธิพลต่อ
พฒันาการดา้นอ่ืน ๆ และพฒันาการทุก ๆ ดา้นเหล่าน้ี ก็มีอิทธิพลต่อพฒันาการโดยทัว่ ๆ ไปของ
เด็กดว้ย ซ่ึงแบ่งออกเป็น ๔ ดา้น คือ พฒันาการทางดา้น เป็นท่ีรัก รับภารกิจ ดูแลเอาใจใส่ ท าใหดี้ใจ
ปล้ืมใจ ช่วยผดุงความดี ตวัของเยาวชนร่างกาย สติปัญญา ภาษา อารมณ์และสังคม ส่วนแนวคิดท่ี
เก่ียวกบัเง่ือนไขในการท าความดี หรือพฒันาการทางดา้นจริยธรรมของมนุษย ์จะเป็นอีกดา้นหน่ึง 
ไม่เนน้พฒันาการทางร่างกาย ดงัท่ีกล่าวมาแลว้นั้นแบ่งเป็น ๒ กลุ่มแนวคิด ไดแ้ก่ 
 กลุ่มแรก เห็นวา่ ส่ิงแวดลอ้มทางสังคมย่อมมีอิทธิพลต่อการพฒันาทางดา้นจริยธรรมของ
คนเรา คือ ถือวา่คนเราไม่ไดดี้หรือชัว่มาแต่เกิด จิตใจอยูใ่นสภาวะกลาง ๆ พร้อมท่ีจะท าในทางบวก
ใหคุ้ณ หรือ ทางลบใหโ้ทษก็ได ้ฉะนั้น สภาพแวดลอ้มจึงเป็นเหตุปัจจยัส าคญัยิง่ 
 กลุ่มที่สอง เห็นวา่ ความพร้อมท่ีจะมีความเติบโตทางจิตใจนั้น มีอยูใ่นบุคคลมาตั้งแต่เกิดแล้ว 
คือ เขามีจิตใจท่ีบริสุทธ์ิมาตั้งแต่เกิด แต่เม่ือเติบโตข้ึนมาลกัษณะทางดา้นจริยธรรมของเขาจะเร่ิม
เปล่ียนแปลง และจะพฒันาการไปตามวิถีทางท่ีดียิ่งข้ึน104 วุฒิภาวะของคนเรามีความแตกต่างกนัออกไป 
การท่ีจะพฒันาคนจ าตอ้งค านึงถึงระดบัวุฒิภาวะของเขาประกอบดว้ย ตามหลกัพุทธธรรมไม่เรียกวา่ วุฒิ
ภาวะแต่เป็นการพฒันาบุคคลตามประเภทของกลุ่มเป้าหมายท่ีจะพฒันา ดงัจะไดอ้ธิบายตามล าดบัต่อไปน้ี 
 พัฒนาการของเยาวชน วุฒิภาวะ (Maturity) หมายถึง ความเจริญเติบโตเต็มท่ีทั้งร่างกายและจิตใจ 
พร้อมท่ีจะท างานตามหนา้ท่ีได ้เช่น เม่ือถึงระยะหน่ึงทารกในครรภ ์เร่ิมด้ินได ้เม่ือเจริญเติบโตเต็มท่ี 
ทารกจะเร่ิมมีวุฒิภาวะ เร่ิมเดินได ้พูดได ้เป็นตน้ ในดา้นจิตใจนั้น ก็จะเจริญควบคู่กนัไปกบัร่างกาย 
เม่ือจิตใจเจริญเตม็ท่ีก็เร่ิมรู้จกัใชเ้หตุผล มีความรับผดิชอบ และควบคุมอารมณ์ของตนได้105 
 อาร์โน กาเซลล์ (Arnold Gesell) นักจิตวิทยาพฒันาการให้ความส าคญัมากต่อวุฒิภาวะ 
เพราะเป็นการพฒันาทางร่างกาย คือ การเจริญเติบโตของเด็กมีขั้นตอนตามวุฒิภาวะของเด็ก เช่น 
จากนัง่ เป็นยนื เดิน วิง่ เป็นตน้ ซ่ึงเป็นไปตามธรรมชาติ ไม่ตอ้งฝึกฝน ต่างจากเด็กท่ีไม่มีความพร้อม

                                                           

 104เสฐียรพงษ ์วรรณปก, การปลูกฝังจริยธรรมในแนวทางการพัฒนาค่านิยมและคุณธรรม
ของ เยาวชนในปัจจุบัน, (กรุงเทพมหานคร : พี.เอ.ลีฟวิง่, ๒๕๓๓), หนา้ ๒๓.  
 105พระมหาสมควร ธมฺมธีโร (สายงาม) , “บทบาทผูป้กครองในการอบรมศีลธรรมและ
จริยธรรม แก่เด็กเล็กก่อนเกณฑข์องศูนยพ์ฒันาเด็กก่อนเกณฑ ์วดัพรหมสุวรรณสามคัคี เขตบางแค 
กรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยั
มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั), ๒๕๔๓, หนา้ ๕๐.  
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ดา้นวุฒิภาวะ (พวกเด็กบกพร่องทางอวยัวะบางส่วน เช่น ขาลีบ) และเม่ือบุคคลพฒันาจากขั้นหน่ึง
ไปสู่อีกขั้นหน่ึง จะมีการดดัแปลงพฤติกรรมใหม่ ๆ อยูต่ลอดเวลา  
 ดงันั้น กาเซลล์ มองพฤติกรรมในแง่ของความพร้อมจากการเปล่ียนแปลงภายในอินทรีย์
ก่อน เป็นส าคญั และส่ิงแวดลอ้มเป็นเพียงส่วนประกอบของการเปล่ียนแปลงเท่านั้น เขาจึงเห็นว่า 
ผูป้กครอง ครู อาจารย ์จะตอ้งเขา้ใจหลกัวุฒิภาวะน้ีให้ดี และเขายงัแนะน าวา่ ควรให้เด็กได้ฝึกหัด
พฒันาตนไปตามความสามารถของเขา มิใช่ไปบงัคบัให้ท าตามใจผูป้กครองทุกเร่ืองไป เพราะขดั
หลกัธรรมชาติของเด็ก106 
 เบอร์เกอร์และทอมป์สัน (Berger and Thompson) กล่าวว่า พฒันาการเปล่ียนแปลงทาง
ร่างกายในวยัเจริญพนัธ์มีผลต่อภาพลกัษณ์ของเยาวชน ภาพลกัษณ์ของร่างกายท่ีแข็งแรงจะท าให้
เยาวชนเติบโตเป็นผูใ้หญ่ท่ีสมบูรณ์ แต่เยาวชนส่วนใหญ่ลว้นไดรั้บขอ้มูลข่าวสารจากส่ือต่าง ๆ ท่ี
เน้นการขายภาพลกัษณ์รูปร่างสวยงาม เคร่ืองส าอางราคาแพง ตลอดจนแฟชัน่เส้ือผา้ต่าง ๆ ท าให้
วยัรุ่นเกิดค่านิยมหรืออุดมคติในสังคม จึงให้ความส าคญัต่อร่างกายภายนอกมาก107 ดงันั้น เยาวชน
จ านวนนอ้ยท่ีพึงพอใจในรูปร่างของตน ส่วนใหญ่จะพบวา่“รูปร่างของตนเองไม่ดีเท่าท่ีคาดหวงั จึง
ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่หน้ากระจก ดูตั้ งแต่ทรงผมจะรับหน้าหรือไม่ เส้ือผา้ท่ีใส่จะท าให้รูปร่าง
สวยงามหรือไม่ เป็นตน้ ซ่ึงท าใหเ้ยาวชนเกิดความกงัวลมากท่ีบุคคลอ่ืนมองดูรูปร่างของตน108 
 พฒันาการของวยัเด็ก (Child Years) 
 พฒันาการของวยัเด็ก เป็นวยัท่ีส าคญัยิ่งอีกวยัหน่ึงของความเป็นมนุษย ์เพราะเด็กยงัไม่
สามารถจะช่วยเหลือตวัเองไดทุ้กเร่ือง ผูป้กครองจึงตอ้งให้ความเอาใจใส่ในการเป็นอยู ่นิสัยใจคอ 
คุณลกัษณะพิเศษท่ีเด็กแสดงออก เพราะเด็กเร่ิมจะเรียนรู้อะไรต่าง ๆ จากส่ิงแวดลอ้มและตวัเอง จาก
ผูป้กครองบา้ง จากเพื่อนบา้ง และในวยัเด็กน้ีแบ่งออกเป็น ๓ ระดบั ดงัน้ี  
 ๑. วยัตอนตน้หรือก่อนเขา้โรงเรียน (วยัอนุบาล) ไดแ้ก่ เด็กอาย ุ๒-๕ ขวบเป็นวยัพน้จากวยั
ทารก เด็กจะสนใจต่อส่ิงใหม่รอบ ๆ ตวั รวมทั้งการสนใจตวัเอง สนใจอวยัวะของร่างกายทั้งของตน
และของผูอ่ื้นวา่ท าไมเหมือนกนั ท าไมต่างกนั และมกัจะถามวา่ท าไมจึงเป็นอยา่งนั้น ท าไมจึงเป็น

                                                           

 106เร่ืองเดียวกนั, หนา้ ๕๓. 
 107Berger, Kathleen Stassen, and Ross A.Thompson, อ้า ง ใน  แม่ ชี บุญช่วย ศรี เปรม,              
“การด าเนินชีวิตท่ีดีของเยาวชนไทยตามหลกัสัปปุริสธรรม : ศึกษาเฉพาะกรณีนักเรียนช่วงชั้นท่ี ๔ 
โรงเรียนศึกษานารีวิทยา เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ์ศาสนศาตรดุษฎีบัณฑิต, 
(บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั), ๒๕๕๓, หนา้ ๗๖. 

108เร่ืองเดียวกนั, หนา้ ๓๗๙. 
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อยา่งน้ี เป็นตน้ เด็กในวยัน้ี จึงเป็นวยัท่ีเร่ิมมีอารมณ์เขา้มาเก่ียวขอ้งดว้ย อาจจะเจา้อารมณ์ มกัเป็นวยั
ด้ือและงอแง เม่ือถูกสั่งให้ท าในส่ิงท่ีไม่อยากจะท าแมค้วรท าก็ตาม ชอบเล่น รักความเป็นอิสระ 
ชอบท าอะไรดว้ยตวัเอง เช่น ไม่ชอบใหบ้อกไปนอน ไปกินอาหาร เป็นตน้ 
 ดงันั้น ในวยัน้ี ผูป้กครองจึงควรเอาใจใส่เป็นกรณีพิเศษ เพราะถา้อบรมดี เด็กก็จะมีพฤติกรรมท่ี
ดีดว้ย และส่ิงแวดลอ้มก็มีส่วนท าใหเ้ด็กพฒันาไดดี้เช่นกนั ตรงกนัขา้ม ถา้ไม่สนใจเขาแลว้ ผลเสียท่ี
จะตามมา ก็คือ การพฒันาดา้นอารมณ์จิตใจของเด็กจะนอ้ย จึงควรหดัใหเ้ด็กช่วยตนเอง เช่น ใหเ้ก็บ
หนังสือไวเ้ป็นท่ี เก็บรองเท้า หยิบส่ิงของแล้วเก็บไวท่ี้เดิม เป็นต้น เพื่อปลูกฝังนิสัยความเป็น
ระเบียบวินยัแก่เด็ก และในปัจจุบนันิยมส่งบุตรหลานเขา้โรงเรียนอนุบาล ๔๔ เพราะง่ายต่อการ
อบรมสั่งสอนเน่ืองจากอาศยักลัยาณมิตร คือ ครู เป็นผูดู้แล อบรมแทนผูป้กครอง ซ่ึงนบัวนัจะมีเวลา
ใหแ้ก่เด็กวยัน้ีนอ้ยลงไปทุก ๆ วนั เพราะตอ้งท ามาหาเล้ียงชีพท างานค่อนขา้งจะหนกั 
 ๒. พฒันาการของวยัตอนกลาง ไดแ้ก่ เด็กอายุ ๖-๙ ปี (ส่วนเยาวชนมีอายุระหวา่ง ๗-๑๐ ปี
บริบูรณ์) เป็นวยัท่ีเขา้โรงเรียนชั้นประถมศึกษา ถา้เป็นโรงเรียนเอกชนก็เป็นชั้นประถมปีท่ี ๑ เด็กใน
วยัน้ีมีการเปล่ียนแปลงมาก บางคร้ังก็ท าตวัน่ารัก บางคร้ังก็ด้ือดึง ทางร่างกายก็เจริญเติบโตมาก
ยิ่งข้ึน ไม่ชอบอยู่น่ิง การใช้มือและเท้ายงัไม่ดีนัก ชอบท าอะไรด้วยตนเองเสมอ แต่ท าได้ไม่ดี
เท่าท่ีควร และเร่ิมสนใจวา่เด็กเกิดจากท่ีไหน ทางดา้นภาษา ชอบอ่านหนงัสือ สะกดค าง่าย ๆ ชอบ
คิดตวัเลข สนใจวิทยุ โทรทศัน์ และส่ือต่างๆ เช่น อินเตอร์เน็ต ในช่วงวยัตอนกลางน้ี จึงเป็นวยัหัว
เล้ียวหวัต่อ เน่ืองจากตอ้งปรับสภาพของตนให้เขา้กบัส่ิงแวดลอ้มใหม่ในโรงเรียน เพื่อนใหม่ เช่น 
ครู บทเรียน สถานท่ี อาหารการกิน ระเบียบของโรงเรียน และส่ิงแวดลอ้มใหม่น้ีเองท าให้เด็กมีการ
เปล่ียนแปลงทางพฤติกรรมได ้ทั้งดา้นอารมณ์และจิตใจ โดยตอ้งสอนให้รู้จกัสิทธิและหน้าท่ีของ
เด็ก อาจมีการชกต่อยกนัอยู่บา้ง ไม่เอาใจใครต่อเม่ือเด็กอายุพน้ ๘ ขวบ แล้วจึงจะรักเพื่อนและ
โรงเรียนควรให้อิสระแก่เด็กดว้ย สอนให้เด็กรู้จกั แพ ้รู้จกัชนะ และรู้จกัใหอ้ภยัต่อกนั มีการละเล่น
กีฬาท่ีส่งเสริมความพร้อมทางร่างกายดว้ย 
 ๓. พฒันาการวยัตอนปลาย ไดแ้ก่ เด็กอาย ุ๑๐-๑๒ ปี (จดัอยูใ่นเกณฑเ์ยาวชน) นบัวา่เป็นวยั
ท่ีไม่ตอ้งการความแตกต่างไปจากกลุ่มเพื่อน รักภกัดีต่อกลุ่ม ชอบท าตามเพื่อน มีความเป็นกลุ่มกอ้น 
และวยัน้ีมกัจะควบคุมอารมณ์ไดดี้กว่าวยัตอนกลาง คิดไดเ้อง มีบุคลิกภาพเฉพาะตวั ถา้โกรธใคร        
ก็แสดงออกมาเลย เช่น บ่นร าพนั กระทืบเทา้ กระแทกเสียงใส่ เป็นตน้ ในวยัน้ี เด็กหญิงจะโตเร็ว
กว่าเด็กชาย ประมาณ ๒ ปี ฉะนั้น เด็กหญิงจะเป็นสาวรุ่นในขณะท่ีเด็กชายยงัดูเด็ก และโตไม่ทนั
กนั จึงเกิดปัญหาในดา้นวุฒิภาวะของเด็กหญิงและเด็กชายไม่ทดัเทียมกนั อาจท าให้อีกฝ่ายละอาย
เพราะเร่ิมเติบโตกนัแลว้ ฉะนั้น ผูป้กครองบิดามารดา ครู อาจารย ์จึงควรอธิบายให้เด็กรู้และปฏิบติั
ตนให้ถูกตอ้ง วา่เป็นไปตามวยัของพฒันาทางร่างกาย อารมณ์ สร้างความรักสามคัคีในกลุ่มเด็กให้
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ได ้เพื่อป้องกนัไม่ไดเ้ด็กมีปัญหา เพราะวยัน้ีเป็นวยัท่ีดีท่ีสุดท่ีจะปลูกฝังความคิดอ่าน นิสัยใจคอท่ีดี 
เน่ืองจากพวกเขาเปล่ียนแปลงอะไรไดง่้ายมาก (ไมอ่้อนดดัง่าย ไมแ้ก่ดดัยาก) ทั้งน้ี เด็กจะดีหรือเลว
จึงข้ึนอยูก่บัวยัน้ีเป็นส าคญัอยา่งยิง่109 
 พฒันาการของเยาวชนท่ีอยูใ่นช่วงวยัรุ่น ซ่ึงเป็นวยัเปล่ียนจากวนัเด็กไปสู่วยัผูใ้หญ่ เป็นวยั
ท่ีอยูร่ะหวา่งความเป็นเด็กกบัความเป็นผูใ้หญ่ ยา่งเขา้สู่ความเป็นหนุ่มสาว จึงไม่สามารถก าหนดลง
ไปไดแ้น่นอนว่าควรจะส้ินสุดเม่ือใดแต่ก็พอจะก าหนดได้จากการเปล่ียนแปลงทางร่างกาย และ
รูปร่างเป็นส าคญั ในวยัน้ี แบ่งออกเป็น ๓ ระดบั คือ 
 ๑. ก่อนวยัรุ่น (Pre-Adolescence) ระหวา่งอาย ุ๑๐-๑๒ ปี 
 ๒. วยัแรกรุ่น (Early Adolescence) ระหวา่งอาย ุ๑๓ - ๑๖ ปี 
 ๓. วยัรุ่นตอนปลาย (Late Adolescence) ระหวา่งอาย ุ๑๗ - ๒๑ ปี 
 ความตอ้งการของวยัรุ่นน้ี ข้ึนอยูก่บัค่านิยม (Value) ท่ีแต่ละคนยดึถือ และส่วนใหญ่ก็มกัจะ
ยึดถือค่านิยมในกลุ่มท่ีตนเข้าร่วมด้วย เช่น การรับน้องใหม่เป็นค่านิยมท่ีดี แต่ในปัจจุบนักลบั
เปล่ียนเป็นค่านิยมท่ีแอบแฝงไปด้วยวิธีการอนัลามก ผิดประเพณีตอ้นรับน้องใหม่ท่ีงดงาม และ
เป็นไปในทางอนาจารมากกวา่จะพฒันาดา้นร่างกายและจิตใจ ตวัอยา่งเช่น “รับนอ้งวิตถารโผล่อีก
เผาขนเพชรจบัคู่มดันกเขาชกัเยอ่” ใจความโดยยอ่วา่ นกัศึกษาคนหน่ึงของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน จงัหวดันครราชสีมา ถูกรุ่นพี่รับนอ้งวิตถาร โดยน าเชือกมดัขวดน ้ าน าปลายทั้ง ๒ ขา้ง 
มาผกูติดกบัอวยัวะเพศให้ชกัเยอ่กนั ทั้งยงัเผาขนเพชร ใหแ้กผ้า้มดัมือไพล่หลงันอนคว  ่ากล้ิงไปตาม
พื้นซีเมนต ์ให้ด่ืมสุราแกลม้ดว้ยเน้ือสุนขั เป็นตน้ ซ่ึงเป็นพฤติกรรมของการตอ้นรับนอ้งใหม่ท่ีไม่
สร้างสรรค์เลยและท าให้เยาวชน นกัศึกษาผูน้ั้น ตอ้งรับความเดือดร้อน และอบัอาย จนไม่กลา้ไป
เรียนต่อ ดังนั้น จึงต้องมีความเข้าใจว่าเยาวชนหรือวยัรุ่นนั้น เขามีความต้องการท่ีหลากหลาย             
ทั้งดา้นร่างกาย ส่ิงแวดลอ้ม บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง และดา้นจิตใจ แต่วยัรุ่นนั้นจะอิงกลุ่มเป็นหลกัถา้กลุ่ม
เพื่อนวา่อยา่งไรก็มกัจะมีค่านิยมตามกนัไป พอสรุปความตอ้งการของเยาวชนหรือวยัรุ่น ดงัต่อไปน้ี 
 ๑. ต้องการความรัก คือ อยากให้บิดามารดารัก อยากให้เพศตรงข้ามรัก อยากให้คนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัตนเองรักตน 
 ๒. ตอ้งการความสนุกสนานเพลิดเพลิน ซ่ึงส่วนใหญ่มกัจะแสดงออกทางการเล่นกีฬา เช่น 
เล่นฟุตบอล เทนนิส และบนัเทิง เช่น ร้องเพลง ประกวดเชียร์ลีดเดอร์ เป็นตน้ 
 ๓. ตอ้งการความเป็นอิสระ คือ ไม่อยากใหผู้ใ้หญ่คอยแนะน า หรือช้ีทางให ้
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 ๘๔ 

 ๔. ตอ้งการไดรั้บการยกย่อง คือ อยากไดช่ื้อเสียง อยากให้สังคมยอมรับตน อยากให้เพื่อน ๆ 
ยอมรับความสามารถของตนเอง 
 ๕. มีอุดมคติสูง คือ เป็นพวกอุดมคตินิยม แต่ขาดประสบการณ์ในชีวิตจริง จึงอาจตกเป็น
เคร่ืองมือของคนพาลไดง่้าย และเช่ือคนก็ง่าย เพราะรู้แต่ต าราไม่รู้จิตใจของคน 
 ๖. มีความสนใจเร่ืองเพศและเพื่อนต่างเพศ คือ ให้ความสนใจเร่ืองเพศศึกษามากเป็นพิเศษ 
ไม่วา่จะเป็นวยัรุ่นหญิงหรือวยัรุ่นชาย เช่น ชอบดูภาพอนาจารทางอินเตอร์เน็ต ชอบดูภาพยนตร์ท่ี
เก่ียวกบัเร่ืองเพศ เป็นตน้ จึงควรใหค้  าแนะน าเขาวา่ อยา่ชิงสุกก่อนห่าม 
 ๗. ตอ้งการการรวมกลุ่ม คือ เพื่อนเรียนคณะใดก็อยากจะเรียนดว้ย เพื่อนไปท างานอะไร         
ก็อยากจะไปท างานนั้นดว้ย เป็นตน้ 
 ๘. ตอ้งการการยอมรับจากผูใ้หญ่ คือ อยากให้ผูใ้หญ่ยอมรับความรู้ ความสามารถของ
ตนเอง วา่สามารถท างานไดดี้เช่นเดียวกบัท่านแลว้  
 ๙. ต้องการแบบอย่างท่ีดี คือ อยากเห็นตวัอย่าง แบบอย่างในทางสังคมท่ีดี เป็นบุคคล
ตวัอยา่ง เป็นปูชนียบุคคลท่ีน่าเคารพ ยกยอ่ง มีผลงาน และมีความดีปรากฏต่อสังคม  
 ๑๐. ตอ้งการความปลอดภยัและความมัน่คง คือ อยากให้ผูใ้หญ่รับประกนัวา่จะไม่ท าโทษ
ตนเม่ือท าผดิ และอยากใหท้่านใหอ้ภยัเม่ือท าผดิลงไปแลว้ 
 ๑๑. ตอ้งการประสบการณ์ใหม่ๆ คือ อยากคบหาเพื่อนต่างเพศ อยากเรียนรู้เร่ืองราวท่ีผูใ้หญ่
หา้มปรามไว ้เช่น ไม่ใหสู้บบุหร่ี แต่เยาวชนก็ตอ้งการทดลองสูบ เป็นตน้ 
 ๑๒. ความรู้สึกรุนแรง คือ อารมณ์ท่ีเกิดจากความสมหวงัก็จะดีใจสุดขีด และถา้ผดิหวงัก็จะ
แสดงอารมณ์เสียใจอยา่งสุดชีวติเช่นกนั บางรายถึงกบัฆ่าตวัตายเม่ือรู้วา่ตนสอบไล่ไม่ผา่น 
 ๑๓. ตอ้งการมีอนาคต และตอ้งการความส าเร็จในชีวิต คือ มีความฝันต่าง ๆ นานา เช่น 
เรียนจบแลว้ อยากจะเป็นแพทย ์เป็นทหาร เป็นต ารวจ วศิวกร ครู เป็นตน้”110  
 จากแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัเยาวชน สรุปไดว้่า เยาวชน หมายถึง คนวยัรุ่นหนุ่มสาว มีอายุ 
๑๐-๑๘ ปี เยาวชนมีความส าคญัต่อบิดามารดา ท าให้ชีวิตครอบครัวมีความสมบูรณ์ ครอบครัวท่ีมี
บุตรธิดาดี บวชเรียนตามหลกัพระพุทธศาสนาเรียกวา่ อภิชาตบุตร ท าใหบิ้ดามารดาท่ียงัไม่มีศรัทธา
เกิดความเล่ือมใสในพระพุทธศาสนา ได้เขา้วดัรักษาศีล มีสุตะได้ฟังพระธรรมเทศนา ได้บริจาคทาน         
ไดอ้บรมเจริญสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนา เยาวชนจึงมีความส าคญัต่อสังคมและประเทศชาติ
เป็นอยา่งยิ่งเพราะจะตอ้งมีพฒันาการ เจริญเติบโตเป็นผูใ้หญ่ บิดา มารดา ครูอาจารยจึ์งควรปลูกฝัง
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 ๘๕ 

บุตร ธิดา หรือศิษย์ให้ด ารงตนอยู่แต่ในส่ิงท่ีดีงามตามหลักอริยวฒัฑิ ๕ ซ่ึงเป็นหลักธรรมใน
พระพุทธศาสนา มิใหห้ลงติดในค่านิยมสมยัใหม่ตามเพื่อน  

๒.๗ สภาพพืน้ทีท่ีศึ่กษา  
 ประวติัและสภาพของพื้นท่ีท่ีท าการวิจยัคือโรงเรียนมธัยมศึกษา ในอ าเภอร่อนพิบูลย์ 
จงัหวดันครศรีธรรมราช ซ่ึงเป็นโรงเรียนท่ีเปิดสอนในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑๒ 
 ๒.๗.๑ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑๒ 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑๒ เป็นส านักงานเขต
การศึกษาท่ีโรงเรียนซ่ึงผูว้ิจยัท าการศึกษาจะต้องรับนโยบายการบริหารจดัการต่าง ๆ ดั้ งนั้นจึง
น าเสนอในส่วนท่ีจ าเป็นของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาแห่งน้ี 
 ผลการด าเนินงาน เป็นไปตาม วิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย และแผนกลยุทธ์ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 สภาพปัญหา ขาดปัจจยัดา้นเงินทุนสนบัสนุนดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน อยูใ่น
ชนบทท่ีประชาชนมีฐานะทางเศรษฐกิจยากจน ใกลแ้หล่งอบายมุข (ชนโค บอนไก่ชน) ประชาชน
ส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรี 
 วสัิยทศัน์ 
 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาวิสัยทศัน์ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑๒
เป็นองคก์รท่ีมีคุณภาพ และจดัการศึกษาสู่มาตรฐานสากล ภายในปี ๒๕๕๖ 

 พนัธกจิ 
 พฒันาและส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานใหผู้เ้รียนระดบัมธัยมศึกษา ไดรั้บ
การศึกษาอยา่งมีคุณภาพ โดยพฒันาผูเ้รียนให้เป็นบุคคลท่ีมีความรู้คู่คุณธรรม ตามแนวทางระบอบ
ประชาธิปไตย มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานสากล 
 เป้าประสงค์ 
 ๑. ผูเ้รียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานสากล 
 ๒. ประชากรในวยัเรียนระดับมธัยมศึกษาได้รับโอกาสในการศึกษาอย่างทัว่ถึงและมี
คุณภาพ 
 ๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรั้บการพฒันาสู่มืออาชีพและได้รับการส่งเสริมเขา้สู่
วทิยฐานะท่ีสูงข้ึน 



 ๘๖ 

 ๔. สถานศึกษาจดัการศึกษาไดคุ้ณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐาน
การปฏิบติังานโรงเรียนมธัยมศึกษา 
 ๕. ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษามีระบบบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑม์าตรฐานและเป็นองคก์รท่ีมีคุณภาพ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 กลยุทธ์ 
 ๑. พฒันาคุณภาพผูเ้รียนตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและตามมาตรฐานสากลเพื่อสู่
ความเป็นเลิศ 
 ๒. ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ ความส านึกในความเป็นชาติไทย รักชาติ 
ศาสนา พระมหากษตัริย ์ตามแนวทางระบอบประชาธิปไตย และวิถีชีวิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 ๓. สร้างโอกาสให้ผูเ้รียนไดรั้บการศึกษาอย่างทัว่ถึง ครอบคลุม อยา่งมีคุณภาพและไดรั้บ
การพฒันาอยา่งเตม็ศกัยภาพ 
 ๔. พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบใหส้ามารถจดัการเรียนการสอนไดอ้ยา่งมี
คุณภาพและสนบัสนุนส่งเสริมดา้นวทิยฐานะใหสู้งข้ึน 
 ๕. พฒันาระบบการบริหารสถานศึกษาใหมี้คุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา 
 ๖. พฒันาประสิทธิภาพการบริหารงานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาให้เป็น
องคก์รคุณภาพโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน111 
 ลกัษณะภูมิประเทศ 
 อ าเภอร่อนพิบูลยต์ั้งอยู่ทางตอนกลาง ค่อนไปทางทิศใตข้องจงัหวดั มีอาณาเขตติดต่อกบั
อ าเภอขา้งเคียง ดงัน้ี 
 ทิศเหนือ ติดต่อกบัอ าเภอพระพรหม และอ าเภอลานสกา 
 ทิศใต ้ติดต่อกบัอ าเภอจุฬาภรณ์ 
 ทิศตะวนัออก ติดต่อกบัอ าเภอเฉลิมพระเกียติ และอ าเภอชะอวด 
 ทิศตะวนัตก ติดต่อกบัอ าเภอทุ่งสง สภาพภูมิประเทศของอ าเภอร่อนพิบูลย ์แบ่งออกได้ 
ดงัน้ี คือ 
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 ๑. บริเวณท่ีเป็นเทือกเขา ไดแ้ก่ บริเวณทิศตะวนัตก ติดเทือกเขาบรรทดัตลอดแนว ไดแ้ก่
พื้นท่ีต าบลร่อนพิบูลย ์และทิศเหนือติดเทือกเขาหลวง ไดแ้ก่ ทอ้งท่ีบางส่วนของต าบลร่อนพิบูลย ์
และต าบลหินตก 
 ๒. บริเวณท่ีราบตอนกลาง ไดแ้ก่พื้นท่ีบางส่วนของต าบลร่อนพิบูลย ์ต าบลควนเกย ต าบล
ควนพงั ต าบลควนชุม ต าบลเสาธง และต าบลหินตก 
 ๓. บริเวณพื้นท่ีราบลุ่ม ลกัษณะพื้นท่ีจะเป็นดินพรุไดแ้ก่พื้นท่ีบางส่วนของต าบลควนพงั 
ต าบลเสาธง 
 พืน้ทีแ่ละการให้ประโยชน์  
 พื้นท่ีส่วนใหญ่ของอ าเภอร่อนพิบูลย ์ใชใ้นการเกษตรกรรม ส่วนท่ีเหลือจะเป็นพื้นท่ีป่าพรุ 
ป่าสงวนแห่งชาติและพื้นท่ีราบลุ่ม 
 ค าขวญัอ าเภอ มีดงัน้ี คือ “อุดมสินแร่ เมืองแม่เศรษฐี ผลไมพ้นัธ์ดี มีปศุสัตว ์เกจิหลวงพ่อ 
ใบพอ้สานพดั ดุกยา่งรสจดั ทิวทศัน์รามโรม” มีจ านวนประชากรทั้งส้ิน รวม ๘๖,๒๘๘ คน อาชีพ
หลกั ไดแ้ก่ ท าสวน ท านา อาชีพเสริม ไดแ้ก่ ปลูกผกั คา้ขาย และรับจา้งทัว่ไป  
 ๒.๗.๒ การแสดงจ านวนนักเรียนและส่วนน าของหลกัสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน  
 โรงเรียนมธัยมศึกษาในอ าเภอร่อนพิบูลย ์ไดแ้ก่ ร.ร.ร่อนพิบูลยเ์กียรติฯ ร.ร.เสาธงวิทยา 
ร.ร.ตระพงัวิทยา ร.ร.คีรีราษฎร์พฒันาและโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ซ่ึงเปิดสอนในระดบัมธัยม
ตอนปลายจ านวน ๕ โรงเรียนซ่ึงมีจ านวนนกัเรียนและส่วนน าของหลกัสูตรสถานศึกษา (ปรัชญา
วสิัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าประสงค)์ ตามรายละเอียดดงัน้ี  

ตารางที ่๒.๙  แสดงจ านวนนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
 

ที่ โรงเรียน จ านวนนักเรียน ขนาดโรงเรียน 
๑ โรงเรียนควนเกยสุทธิวทิยา ๔๑๐ ขนาดเล็ก 
๒ โรงเรียนตระพงัวทิยา ๓๒๐ ขนาดเล็ก 
๓ โรงเรียนเสาธงวทิยา ๕๔๘ ขนาดกลาง 
๔ โรงเรียนคีรีราษฎร์พฒันา ๕๑๒ ขนาดกลาง 
๕ โรงเรียนร่อนพิบูลยเ์กียรติฯ ๑,๔๖๒ ขนาดใหญ่ 
 รวม ๓,๒๕๒ - 
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โรงเรียนควนเกยสุทธิวทิยา 
 โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยาเป็นโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต ๑๒ เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ตั้งอยูท่ี่ ต  าบลควนเกย อ าเภอร่อน
พิบูลย ์จงัหวดันครศรีธรรมราช  

 ปรัชญาของโรงเรียน 
วชฺิชาจรณสมฺปนฺโน เป็นผูถึ้งพร้อมความรู้และความประพฤติ 

 วสัิยทศัน์ 
 โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา เป็นสถาบนัการศึกษา ท่ีมุ่งพฒันาเยาวชนให้รู้จกัแสวงหา
วิทยาการใหม่ ๆ ให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงของสังคมและเทคโนโลยีเพื่อน ามาพฒันาตนเองและ
สังคมภายใตก้รอบแห่งระเบียบ ประเพณีวฒันธรรมและศาสนาท่ีนบัถือบนพื้นฐานของการปกครอง 
ระบบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข 
 พนัธกจิ 
 โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยาจดัตั้งข้ึน โดยมีจุดประสงคเ์พื่อช่วยเหลือผูเ้รียนท่ีขาดทุนทรัพย์
ให้ไดรั้บการศึกษาอยา่งทัว่ถึงและมีศกัยภาพโดยยดึหลกัคุณธรรม จริยธรรม มีบุคลากรจดัการเรียน
การสอนโดยยดึผูเ้รียนเป็นส าคญัและเพื่อพฒันาใหผู้เ้รียนมีสุขภาพพลานามยัและสุขนิสัยท่ีดี 
 เป้าประสงค์ 
 ๑. ดา้นผูเ้รียนจดัมวลประสบการณ์ใหก้บัผูเ้รียน ศึกษาคน้ควา้ปฏิบติัและคน้พบความรู้ดว้ย
ตนเองเน้นให้เกิดเป็นกระบวนการปฏิบติัของผูเ้รียน ท่ีสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัได้อย่าง
เหมาะสม และสามารถพฒันาการและสามารถพฒันาการเรียนไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
 ๒. ดา้นครู จดัให้มีการอบรมและส่งเขา้อบรมให้เขา้ใจเทคนิควิธีการจดักระบวนการเรียน
การสอนการท าวิจยัในชั้นเรียนส่งเสริมให้พฒันาแผนการเรียนรู้ส่งเสริมให้ครูได้เขา้อบรมตาม
รายวชิาท่ีสอน และจดัหาส่ือและส่งเสริมการใชส่ื้อการเรียนการสอนไดถู้กตอ้ง 
 ๓. ดา้นการบริหารจดัการโดยมีการวางแผน จดัองค์กร จดัทีมงาน มอบหมายงานและสั่ง
การจดัเจนกะทดัรัดมีความเป็นประชาธิปไตย มีการรายงานผลการปฏิบติังาน และจดังบประมาณ
เอ้ือประโยชน์ต่อการบริหารสามารถควบคุมตรวจสอบได้อย่างมีคุณภาพมีแผนกลยุทธ์ในการ
บริหารโรงเรียนและปฏิบติัตามแผนสนบัสนุนการเรียนการสอน คือ จดับริเวณโรงเรียน อาคารเรียน 
อาคารประกอบ ห้องเรียนให้ร่มร่ืน สวยงามสะอาด ปลอดภัย แข็งแรง และเพียงพอส่งเสริม
การศึกษานอกสถานศึกษาตามแหล่งการเรียนรู้ในทอ้งถ่ินให้มีส่ืออุปกรณ์ครบถว้นพร้อมใช้ เพื่อ
สนบัสนุนใหเ้กิดกระบวนการเรียนการสอนอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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 โรงเรียนตระพงัวทิยา 
 โรงเรียนตระพังวิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต ๑๒ เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ตั้งอยู่ท่ีต  าบลควนพงั อ าเภอร่อนพิบูลย ์
จงัหวดันครศรีธรรมราช  

 ปรัชญาโรงเรียน 
 ทนฺโต เสฏฺโ  มนุสฺเสสุ แปลว่า ในบรรดามนุษย์ ผูท่ี้ได้รับการฝึกฝนดีแล้วนั้ นย่อม
ประเสริฐสุด 
 วสัิยทศัน์ (Vision)  
 โรงเรียนจดัการศึกษามีคุณภาพไดม้าตรฐาน บริหารแบบมีส่วนร่วม  
 พนัธกจิ (Mission) 
 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนยึดผูเ้รียนเป็นส าคญั ส่งเสริมคุณธรรม น าหลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาบูรณาการจดัการเรียนรู้ประสานทุกภาคส่วนเขา้มามีส่วน
ร่วมและรับผดิชอบในการจดัการศึกษา 
 เป้าประสงค์ 
 พฒันาคุณภาพการศึกษาให้ไดม้าตรฐาน เกิดประสิทธิภาพตามนโยบายการจดัการศึกษา
ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช ๒๕๔๒ และแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี ๒) ๒๕๔๕ 
มุ่งเน้นการพฒันาให้ผูเ้รียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรม มีความสมบูรณ์ทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ บนพื้นฐานหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอนัจะน าไปสู่การเป็นคน
ดี คนเก่ง สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข พร้อมสร้างหลกัการประกนัโอกาส               การ
ประกนัประสิทธิภาพ การประกนัความเสมอภาค และการประกนัความปลอดภยัให้กบัผูเ้รียนอยา่ง
ทัว่ถึง 
 โรงเรียนเสาธงวทิยา 
 โรงเรียนเสาธงวิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต ๑๒ เป็นโรงเรียนขนาดกลาง ตั้งอยูท่ี่ ต  าบลเสาธง อ าเภอร่อนพิบูลย ์
จงัหวดันครศรีธรรมราช 

 วสัิยทศัน์ 
 โรงเรียนเสาธงวิทยา มุ่งจัดการศึกษาเพื่อให้ผูเ้รียนมีความสามารถใช้ภาษาไทย และ
เทคโนโลย ีภูมิใจในความเป็นไทยและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็น
ประมุข ยึดมัน่ในคุณธรรม จริยธรรมตามหลกัศาสนา มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี รักการท างาน 
เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ มีจิตส านึกในการอนุรักษท์รัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 



 ๙๐ 

 พนัธกจิ 
 พฒันาผูเ้รียนทั้งดา้นสุขภาพกายและสุขภาพจิต ปลูกฝังใหผู้เ้รียนรักการท างาน ท างานเป็น
แกปั้ญหาได ้มีจิตส านึกและร่วมมือ 
 เป้าประสงค์ 
 โรงเรียนด าเนินกิจการการจดัการศึกษา และพฒันาคุณภาพโดยเนน้การบริหารจดัการแบบ
มีส่วนร่วม มุ่งเนน้สัมฤทธ์ิผลมาตรฐานการศึกษา 

 โรงเรียนร่อนพบูิลย์เกยีรติสุนทรภิวฒัภ์ 
 โรงเรียนร่อนพิบูลยเ์กียรติวสุนธราภิวฒัก์ เป็นโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต ๑๒ เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ท่ี หมู่ท่ี ๑๓ 
ถนนเพชรเกษม ๗ ต าบลร่อนพิบูลย ์อ าเภอร่อนพิบูลย ์จงัหวดันครศรีธรรมราช  
 วสัิยทศัน์ 
 ภายในปี ๒๕๕๕ โรงเรียนสามารถพฒันาคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ธ ารงไวซ่ึ้งความเป็นไทย 
 พนัธกจิ 
 ๑. พฒันาและส่งเสริมดา้นวชิาการสู่ความเป็นเลิศ 
 ๒. ส่งเสริมการใชภ้าษาไทย ภาษาองักฤษและภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ ในการส่ือสาร 
 ๓. ส่งเสริมกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ จ  าท าโครงงานและสร้างสรรค์ ความคิดใหม่ ๆ            
เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และสังคมโลก 
 ๔. ส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยีในการเรียนรู้ การผลิตสร้างสรรคผ์ลงานใหม่ ๆ ท่ีเป็นประโยชน ์
 ๕. ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนให้มีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบต่อ
สังคม เป็นพลเมืองท่ีดีและรู้ในภาวการณ์ของโลก อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและคุม้ครองผูบ้ริโภคสู่ 
 มาตรฐานสากล 
 เป้าประสงค์ 
 ๑. มีระบบบริหารและการประกนัคุณภาพของโรงเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ 

๒. นกัเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงคไ์ม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๙๘ 
๓. มีระบบสารสนเทศของโรงเรียนเป็นปัจจุบนัสามารถน ามาใช้ในการบริหารจดัการได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ 
๔. น าส่ือนวตักรรมและเทคโนโลยมีาใชใ้นการบริหารและการจดัการเรียนการสอนให้มากยิง่ข้ึน 
๕. นกัเรียนผา่นเกณฑม์าตรฐานดา้นความรู้ทกัษะพื้นฐานตามหลกัสูตร ร้อยละ ๙๘ 
๖. นกัเรียนทุกคนใชค้อมพิวเตอร์เป็น และร้อยละ ๙๐ ใชอิ้นเตอร์เน็ตในการสืบคน้ขอ้มูลได ้
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๗. ครูในโรงเรียนทุกคนไดรั้บการพฒันาดา้นวชิาการและดา้นการศึกษา 
๙. นกัเรียนทุกคนปลอดจากส่ิงเสพติดใหโ้ทษ 

 โรงเรียนคีรีราษฎร์พฒันา 
 โรงเรียน คีรีราษฎร์พฒันา เป็นโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต ๑๒ เป็นโรงเรียนขนาดกลาง ตั้งอยูท่ี่ หมู่ท่ี ต  าบลหินตก อ าเภอ
ร่อนพิบูลย ์จงัหวดันครศรีธรรมราช  
 ปรัชญาของโรงเรียน 
 “เราจกัสร้างคนดี ให้กบัสังคม” ความมุ่งหวงัของโรงเรียน คือ ตอ้งการให้นักเรียนซ่ึงมี
ความแตกต่างกนัทุกด้านได้เจริญเติบโตทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และวฒันธรรม โดยใช้
คุณธรรมทั้ง ๘ ประการเป็นแนวทาง 
 วสัิยทศัน์ของโรงเรียน 
 สภาพแวดลอ้มดี วชิาการเด่น เนน้คุณธรรม นอ้มน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 เป้าประสงค์ 
 ๑. สนับสนุนส่งเสริมและเร่งรัดให้มีการพฒันากระบวนการเรียนและการสอนท่ีเน้น
นกัเรียนเป็นส าคญั 
 ๒. พฒันาบุคคลากรในโรงเรียน ให้มีความรู้ความสามารถท่ีเหมาะสมกบับทบาทหน้าท่ี 
โดยใหมี้การนิเทศติตามผล 
 ๓. เร่งรัดและปรับปรุงพฒันาอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียน 
 ๔. เร่งรัดพฒันานักเรียนเรียนให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีสุขภาพกายและจิตใจท่ีแข็งแรงมี
จิตส านึกแห่งความรับผดิชอบ คุณธรรมและจริยธรรม ป้องกนัและแกไ้ขส่ิงเสพยติ์ด 
 ๕. เร่งรัดจดัการเรียนการสอนดา้นคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอ้ม  
โดยส่งเสริมให้มีกิจกรรม เสริมทักษะเกระบวนการท่ีเหมาะสม เพื่อให้นักเรียนก้าวทันกับ 
การเปล่ียนแปลง112 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 112ฝ่ายแผนงาน,”หลักสูตรสถานศึกษา”, นครศรีธรรมราช : สหวิทยาเขตร่อนพิบูลย์, 
๒๕๔๓, (อดัส าเนา). 
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๒.๘ งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
การวิจยัน้ีเป็นการศึกษา การประยุกต์หลักพุทธธรรมเพื่อใช้ในการด าเนินชีวิตท่ีดีของ

นกัเรียนช่วงชั้นท่ี ๔ อ าเภอร่อนพิบูลย ์จงัหวดันครศรีธรรมราช ซ่ึงผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้งานวิจยั 
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 วรรณะ กวงสูงเนิน ได้ศึกษาวิจยัเร่ือง “การศึกษาความสามารถในการน าความรู้วิชา
พระพุทธศาสนาไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวนั ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖ ในจงัหวดั
สมุทรสาคร” ผลการศึกษาพบว่า “ความสามารถในการน าความรู้วิชาพระพุทธศาสนาไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัของนักเรียนอยู่ในระดับสูง มีจ  านวนมากท่ีสุด ร้อยละ ๘๗.๗๐ รองลงมามี
ความสามารถในการน าความรู้วิชาพระพุทธศาสนาไปใชใ้นการด าเนินชีวิตประจ าวนัในระดบัปานกลาง 
ร้อยละ ๑๒.๓๐ และนกัเรียนหญิงมีความสามารถในการน าความรู้วชิาพระพุทธศาสนาไปใชใ้นการ
ด าเนินชีวติประจ าวนัสูงกวา่นกัเรียนชายอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .๐๑113 
 นรา ตรีธัญญา ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง “การน าหลกัธรรมวิชาพระพุทธศาสนาไปประยกุตใ์ชใ้น
สถานการณ์ท่ีสัมพนัธ์กบัชีวิตประจ าวนัของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖ ในโรงเรียนมธัยมศึกษา
จังหวดัชัยภูมิ” ผลการศึกษาพบว่า “การน าหลักธรรมวิชาพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์ท่ีสัมพนัธ์กับชีวิตประจ าวนัของนักเรียนในระดับมาก มีจ านวนมากท่ีสุด ร้อยละ 
๔๗.๘๐ รองลงมาคือการน าหลกัธรรมวิชาพระพุทธศาสนาไปประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์ท่ีสัมพนัธ์
กบัชีวิตประจ าวนัในระดบัปานกลาง ร้อยละ ๔๒.๒๐ นกัเรียนหญิงและนกัเรียนชาย น าหลกัธรรม
วิชาพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ท่ีสัมพนัธ์กบัชีวิตประจ าวนัแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .๐๕ โดยนกัเรียนหญิงมีระดบัการน าหลกัธรรมไปประยุกต์ใช้มากกวา่
นกัเรียนชาย นกัเรียนในโรงเรียนขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และขนาดพิเศษ มีการน าหลกัธรรมวิชา
พระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ท่ีสัมพนัธ์กบัชีวิตประจ าวนัไม่แตกต่างกนั และ
นกัเรียนท่ีการศึกษาของผูป้กครอง ต ่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี มีการน า
หลักธรรมวิชาพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ท่ีสัมพนัธ์กับชีวิตประจ าวนัไม่
แตกต่างกนั”114  

                                                           

 113วรรณะ กวงสูงเนิน, “การศึกษาความสามารถในการน าความรู้ทางพระพุทธศาสนาไปใช้
ในการด าเนินชีวติประจ าวนัของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖ ในจงัหวดัสมุทรสาคร”, วทิยานิพนธ์
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัทิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์), ๒๕๓๔, ๒๐๒ หนา้. 
 114นรา ตรีธัญญา,”การน าหลกัธรรมวิชาพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ท่ี
สัมพนัธ์กบัชีวติประจ าวนัของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖ ในโรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดัชยัภูมิ”, 



 ๙๓ 

 กัลยลักษณ์ อยู่เย็น ได้ศึกษาวิจยัเร่ือง “ทศันะของเยาวชนผูป้ฏิบติัวิปัสสนากรรมฐาน”           
ผลการศึกษาพบว่า ครอบครัวเป็นสถาบนัแรกท่ีจะตอ้งฝึกฝนคนให้รู้จกัด าเนินชีวิตอย่างถูกต้อง            
ดีงาม ดว้ยการสอนให้บุคคลรู้จกัปฏิบติัหน้าท่ีของความเป็นมนุษยซ่ึ์งจะตอ้งอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นโดยมี
หนา้ท่ีท่ีจะตอ้งกระท าต่อกนัเพื่อให้เกิดความรัก ความสามคัคี มีความสงบสุขทั้งแก่ตนเองและผูอ่ื้น
ท่ีเก่ียวขอ้ง การท่ีเยาวชนไดอ้ยู่กบัเพื่อนทั้งเพศเดียวกนัและต่างเพศในวยัเดียวกนันั้น ย่อมได้รับ
ความสุขมากกวา่ครอบครัวและบุคคลต่างวยั เพราะการอยูใ่นกลุ่มเพื่อนเท่ากบัเป็นการร่วมทุกข์ร่วม
สุขและสนองความตอ้งการของสังคมมนุษย ์กิจกรรมท่ีเยาวชนร่วมกนัท าอาจเกิดไดท้ั้งคุณและโทษ 
คือถา้คบเพื่อนดีก็พลอยไดดี้ดว้ย หากคบเพื่อนไม่ดียอ่มน าความเดือดร้อนมาใหต้น”115 
 บุษบา หล่อเงิน ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง พฤติกรรมจริยธรรมและแนวโน้มพฤติกรรมจริยธรรม
ทางสังคมของนักเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ในจงัหวดัขอนแก่น ผลการวิจยัพบว่า 
พฤติกรรมจริยธรรมทางสังคมท่ีนกัเรียนแสดงออกในระดบัมาก คือ ความซ่ือสัตย ์และแสดงออก
น้อยท่ีสุด คือ การใฝ่เรียนรู้ ผูห้ญิง และผูช้ายมีพฤติกรรมจริยธรรมทางสังคมแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .๐๕116  
 พระมหาสมชาย สิริจนฺโท (หานนท์) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง “พุทธธรรมเพื่อการพฒันาคุณภาพชีวิต 
ตามแนวทางของพระเทพวรคุณ (สมาน สุเมโธ) ผลการศึกษาพบว่า “การพฒันาคุณภาพชีวิตใน
พระพุทธศาสนาเถรวาท แบ่งออกเป็น ๔ ดา้น ไดแ้ก่ ๑) การพฒันาทางความประพฤติ คือ ทางกาย 
และวาจา ให้มีศีล ๒) การพฒันาดา้นอินทรีย ์๖ คือ ให้รู้จกัส ารวมอินทรียข์องตนอย่างมีสติก ากบั  
๓) การพฒันาดา้นจิตใจให้เกิดความเขม้แข็งและมัน่คงสามารถท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและ 
๔) การพฒันาดา้นปัญญา เพื่อให้เกิดความรู้ ความเขา้ใจในการปฏิบติัตนต่อสรรพส่ิงทั้งปวงไม่ให้
เกิดความลุ่มหลงมวัเมา แต่เป็นอิสระจากส่ิงต่างๆ นอกจากนั้น ก็ไดศึ้กษาถึงโทษ (ผลกระทบ) ของ
การไม่พฒันาคุณภาพชีวิต คุณค่าของการพฒันาคุณภาพชีวิตทั้งต่อตนและสังคม หลกัพุทธธรรมท่ี

                                                           

วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณทิต, (บณัฑิตวิทยาลยั: มหาวิทยาลยัข่อนแกน), ๒๕๔๗, ๑๑๘ 
หนา้. 
 115กลัยลกัษณ์ อยูเ่ยน็, “ศึกษาทศันะของเยาวชนผูป้ฏิบติัวิปัสสนากรรมฐาน ณ วดัเขาพุทธโคดม 
อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยั          
มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั), ๒๕๔๗, ๑๓๖ หนา้. 
 116บุษบา หล่อเงิน, “พฤติกรรมจริยธรรมและแนวโน้มพฤติกรรมจริยธรรมทางสังคมของ
นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายในจงัหวดัขอนแก่น”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณทิต, 
(บณัฑิตวทิยาลยั: มหาวทิยาลยัขอนแก่น), ๒๕๔๗, ๑๒๐ หนา้. 



 ๙๔ 

น ามาประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาคุณภาพชีวติ หลกัธรรมท่ีเป็นอุปสรรคต่อการพฒันาคุณภาพชีวิตและ
บทสรุป การพฒันาตนตามแนวทางของพระเทพวรคุณ (สมาน สุเมโธ) มุ่งศึกษาในดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ 
ดา้นความประพฤติ (ศีล) ดา้นจิตใจ และดา้นปัญญา มุ่งศึกษา หลกัธรรมท่ีน ามาประยุกตใ์ชใ้นการ
พฒันาคุณภาพชีวิต ไดแ้ก่ หลกัเศรษฐกิจในการพฒันาตน หลกัการปลูกจิตส านึกในหนา้ท่ีตามหลกั
ทิศ ๖ หลกัการศึกษากบัเยาวชน หลกัการด าเนินชีวิตดว้ยความไม่ประมาท หลกัการด าเนินชีวิตดว้ย
ความสุข หลกักรรมและกฎแห่งกรรม และหลกัสังสารวฏัการเวียนว่ายตายเกิด โทษของการไม่
พฒันาคุณภาพชีวิต ประโยชน์ของการพฒันาคุณภาพชีวิต จากการศึกษา พบว่า ผลการพฒันา
คุณภาพชีวิตของพระเทพวรคุณ (สมาน สุเมโธ) สงเคราะห์ลงเป็น ๒ ด้าน ได้แก่ ๑) ผลในด้าน
กายภาพท่ีมีต่อสังคมและชุมชน ๒) ผลในดา้นจิตใจและปัญญาท่ีมีต่อสังคมและชุมชน ซ่ึงในขอ้แรก มี
ผลต่อการพึงตนเอง, หน้าท่ีในครอบครัว, การอนุรักษ์วฒันธรรมท้องถ่ินอีสาน, การสืบสาน
ประเพณี, โครงการและการพฒันาองคก์รสงฆแ์ละชุมชน ส่วนในขอ้ท่ีสอง เป็นการส่งเสริมความรู้
ดา้นปรัชญา และวิชาการทางพระพุทธศาสนา และเป็นการส่งเสริมความรู้เชิงอนุรักษ์ บณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั”117 

 พระปลัดสมชาย กนฺตสีโล ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง “การประยุกตห์ลกัพุทธธรรมเพื่อการพฒันา
เยาวชน : ศึกษากรณี พระเทพวงศาจารย ์(คูณ ขนฺติโก)” ผลจากการวิจยัพบว่า พระเทพวงศาจารย ์
(คูณ ขนฺติโก) ไดป้ระยุกตห์ลกัพุทธธรรมเพื่อพฒันาดา้นคุณธรรมแก่เยาวชนตามหลกัไตรสิกขา ๓ 
ดังต่อไปน้ี หลักศีล ประยุกต์สอนในรูปแบบปาฐกถา (หรือบรรยาย) การใช้ระเบียบข้อบงัคบั           
การใชห้ลกัศีลบารมี การให้รางวลัแก่เยาวชนผูท้  าความดี หลกัสมาธิ ประยุกตส์อนให้เยาวชนมีสติ
ในชีวิตประจ าวนั และสอนด้วยทศบารมีในข้อว่าด้วยวิริยะ ขนัติ สัจจะ อธิษฐานะ เมตตาและ
อุเบกขาบารมี หลกัปัญญา ประยุกตส์อนให้เยาวชนเป็นคนดีรู้จกัเหตุและผล ส่ิงควรไม่ควรท าสอน
ด้วยความเป็นกัลยาณมิตร ใช้อุบายวิธีในการสอบถามกระตุ้นปัญญา สอนให้รู้คุณค่าปัญญา                 
เล่านิทานหรือเหตุการณ์ให้เกิดปัญญา สอนโดยใชส่ื้อทางประเพณีทอ้งถ่ิน และสอนโดยการสาธิต
ใหเ้ยาวชนดูเป็นตวัอยา่ง เพื่อเกิดปัญญารู้จริง”118 

                                                           

 117พระมหาสมชาย สิริจนฺโท (หานนท์), “พุทธธรรมเพื่อการพฒันาคุณภาพชีวิตตามแนวทางของ 
พระเทพวรคุณ (สมาน สุเมโธ )”, วิทยานิพนธ์ศาสนศาตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยั 
มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั), ๒๕๔๗, ๑๒๘ หนา้. 
 118พระปลดัสมชาย กนฺตสีโล, “การประยุกต์หลกัพุทธธรรมเพื่อการพฒันาเยาวชน : ศึกษากรณี 
พระเทพวงศาจารย ์(คูณ ขนฺติโก)”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : 
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั), ๒๕๔๘, ๒๒๖ หนา้. 



 ๙๕ 

 พระครูสุขุมสังฆการ (วรเมธ โพธิสาโร/ศรีโพธ์ิวัง) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง “การประยุกต์หลกั
พทุธธรรมเพื่อการพฒันาเยาวชน : ศึกษากรณี พระเทพวงศาจารย ์(คูณ ขนฺติโก)” ผลการศึกษาพบวา่ 
“พระเทพวงศาจารย ์(คูณ ขนฺติโก) ไดป้ระยุกตห์ลกัพุทธธรรมเพื่อพฒันาดา้นคุณธรรมแก่เยาวชน
ตามหลกัไตรสิกขา ๓ ดงัต่อไปน้ี หลกัศีล ประยุกตส์อนในรูปแบบปาฐกถา (หรือบรรยาย) การใช้
ระเบียบขอ้บงัคบั การใช้หลกัศีลบารมี การให้รางวลัแก่เยาวชนผูท้  าความดี หลกัสมาธิ ประยุกต์
สอนให้เยาวชนมีสติในชีวิตประจ าวนั และสอนดว้ยทสบารมีในขอ้ว่าดว้ยวิริยะ ขนัติ สัจจะ อธิษ
ฐานะ เมตตา และอุเบกขาบารมี หลกัปัญญา ประยุกตส์อนให้เยาวชนเป็นคนดีรู้จกัเหตุและผล ส่ิง
ควรไม่ควรท า สอนดว้ยความเป็นกลัยาณมิตร ใชอุ้บายวิธีในการสอบถามกระตุน้ปัญญา สอนให้รู้
คุณค่าปัญญา เล่านิทานหรือเหตุการณ์ให้เกิดปัญญา นอกจากน้ีสอนโดยใชส่ื้อทางประเพณีทอ้งถ่ิน 
และสอนโดยการสาธิตให้เยาวชนดูเป็นตวัอยา่ง เพื่อเกิดปัญญารู้จริงและควรสงเคราะห์เยาวชนตาม
หลกัสังคหวตัถุ ๔ ขอ้ คือ ๑) การให้ทาน คือ ให้ปัจจยั ๔ ท่ีจ  าเป็นต่อการศึกษาของเยาวชน และการให้
ความรู้เป็นทาน ท่ีเรียกวา่ ธรรมทาน ๒) การใหค้  าแนะน าหรือค าปรึกษาท่ีเป็นประโยชน์ต่อเยาวชน 
๓) การน าเยาวชนร่วมบ าเพ็ญประโยชน์ในโครงการและกิจกรรมหลายอย่าง ๔) การวางตนเป็น
แบบอยา่งท่ีดีต่อเยาวชน”119 
 มลฑา กระวีพันธ์ ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง “การปฏิบติัตนตามหลกัจริยธรรมของนกัเรียนระดบั
ช่วงชั้นท่ี ๔ โรงเรียนเสาธงวิทยา อ าเภอร่อนพิบูลย ์จงัหวดันครศรีธรรมราช” ผลการศึกษาพบวา่ 
“นกัเรียนระดบัช่วงชั้นท่ี ๔ มีการปฏิบติัตนตามหลกัจริยธรรมอยู่ในระดบัปานกลาง ๒ ดา้น คือ  
ดา้นความใฝ่รู้ และดา้นความขยนัหมัน่เพียร”120  
 บรรยวัสถ์ ฝางค า ได้ศึกษาวิจยัเร่ือง “การประยุกต์หลกัพุทธธรรมเพื่อเสริมสร้างความ
เขม้แข็งให้แก่สถาบนัครอบครัวและชุมชนของเยาวชนในจงัหวดัอุบลราชธานี ผลการศึกษาพบว่า 

                                                           

 119พระครูสุขุมสังฆการ (วรเมธ โพธิสาโร/ศรีโพธ์ิวงั), “การประยุกต์หลกัพุทธธรรมเพื่อ
การพฒันาเยาวชน : ศึกษากรณี พระเทพวงศาจารย์ (คูณ ขนฺติโก)”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร
มหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั), ๒๕๔๙, ๒๒๑ หนา้. 
 120มลฑา กระวีพนัธ์, “การปฎิบติัตนตามหลักจริยธรรมของนักเรียนระดับช่วงชั้นท่ี ๔
โรงเรียนเสาธงวิทยา อ าเภอร่อนพิบูลย ์จงัหวดันครศรีธรรมราช”, สารนิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, 
(บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตศรีธรรมโศกราช), ๒๕๕๐, ๑๖๑ หนา้. 



 ๙๖ 

“เยาวชนมีการประยกุตใ์ชห้ลกัพุทธธรรม เพื่อเสริมสร้างความเขม้แข็งให้แก่สถาบนัครอบครัวและ
ชุมชนอยูใ่นระดบัปานกลาง”121 
 พระสมทบ ถิรปญฺโญ (รุ่งมิตรจรัสแสง) ไดศึ้กษาวจิยัเร่ือง “ภาวะผูน้ าของเยาวชนตามหลกั
ฆราวาสธรรม : กรณีศึกษาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม จงัหวดัเพชรบูรณ์ วตัถุประสงค์ คือ ศึกษา
แนวทางการประยุกต์ใช้หลกัฆราวาสธรรม ๔ กบัภาวะผูน้ าของเยาวชน แนวทางการประยุกต์ใช้
หลกัฆราวาสธรรม ๔ กบัภาวะผูน้ าของเยาวชน ผลการศึกษาพบวา่ “การน าหลกัฆราวาสธรรม ๔
(หลกัธรรมส าหรับคฤหัสถ์)มาประยุกต์ใช้ของภาวะผูน้ าเยาวชน มีความเหมาะสมในระดบัพอใช้ 
ท าให้นักเรียนมีความรู้ เ ร่ืองหลักธรรมท่ีดีและรู้ว่าอะไรควรท า อะไรไม่ควรท า และน ามา
ประยกุตใ์ชก้บัชีวติประจ าวนั สาเหตุ ปัญหา อุปสรรค สภาพครอบครัวเกิดความแตกแยกครอบครัว
ไม่ใส่ใจดูแล ครอบครัวเปล่ียนบทบาทจากเดิม ความไม่เขา้ใจบทบาทและหน้าท่ีของนกัเรียนไม่
เขา้ใจบทบาทหนา้ท่ีของตนเอง ตดัสินใจไม่ถูกยงัขาดความรับผดิชอบ ขาดการเสียสละ อยากรู้อยาก
ลอง ส่ือโฆษณามีส่ิงย ัว่ยใุหเ้กิดการกระท าตามใจตนเอง ตามกระแสสังคม ความสะดวกสบายท าให้
เกิดความมักง่ายขาดความอดทน ตัวอย่างไม่ดีในสังคมมีมาก ส่ือต่างๆถ่ายทอดตัวอย่างท่ีไม่
เหมาะสม ขอ้เสนอแนะแนวทางวิธีแกไ้ข ผูป้กครอง คุณครูหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งท่ีรับผิดชอบตอ้งรู้จกั
เสียสละ เป็นแบบอย่างท่ีดีให้รู้จกัคิดและท าในส่ิงท่ีถูกตอ้ง สร้างความรักในโรงเรียนช้ีแนะและ
บอกหลกัการด าเนินชีวิตให้ถูกตอ้งดูแลเอาใจใส่ครอบครัวดูแลเอาใจใส่บุตรใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ใหค้วามรู้ความเขา้ใจใหเ้ด็กเยาวชนมีหนา้ท่ีในครอบครัว”122 
 พระบุญทัน จารุวณฺโณ (กณาลักษณ์) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง “การศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรม
กบัความมีวินยัของนกัเรียนมธัยมศึกษาโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ เทศบาลต าบลนิคมล าโดนอ้ย 
อ าเภอสิรินธร จงัหวดัอุบลราชธานี” ผลการศึกษาพบว่า “พฤติกรรมเชิงจริยธรรมกบัความมีวินัย
ของนกัเรียนมธัยมศึกษาโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์เทศบาลต าบลนิคมล าโดมนอ้ย อ าเภอสิรินธร 

                                                           

 121บรรยวสัถ์ ฝางค า, “การประยุกต์ใช้หลกัพุทธธรรมเพื่อเสริมสร้างความเขม้แข็งให้แก่
สถาบนัครอบครัวและชุมชนของเยาวชนในจงัหวดัอุบลราชธานี”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต,  
(บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั), ๒๕๕๓, ๑๙๖ หนา้. 
 122พระสมทบ ถิรปญฺโ  (รุ่งมิตรจรัสแสง), “ภาวะผูน้ าของเยาวชนตามหลกัฆราวาสธรรม : 
กรณีศึกษาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม จงัหวดัเพชรบูรณ์ ”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, 
(บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั), ๒๕๕๓, ๒๕๑ หนา้. 



 ๙๗ 

จงัหวดัอุบลราชธานี โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้น ดา้นความมีวินยั
ในตนเอง อยูใ่นระดบัปานกลาง”123  
 พระมหาขวัญชัย กิตฺติปาโล ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง “ผลการส ารวจพฤติกรรมการด ารงชีวิตตาม
หลกัธรรมวฒันมุข ๖ ของนกัเรียนมธัยมศึกษาเขตอ าเภอแกง้คร้อ จงัหวดัชยัภูมิ” ผลการศึกษาพบวา่ 
“โดยภาพรวม อยู่ในระดบัมากและเม่ือแยกรายด้าน ด้านความประพฤติดี มีวินัยไม่ก่อเวรกนั มี
มรรยาทอนังาม (ศีล) อยูใ่นระดบัมาก”124 
 แม่ชีบุญช่วย ศรีเปรม ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง “การด าเนินชีวิตท่ีดีตามหลกัสัปปุริสธรรมของ
นกัเรียนช่วงชั้นท่ี ๔ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร” ผลการศึกษาพบว่า 
“นกัเรียนเยาวชนกลุ่มตวัอย่าง มีการน าหลกัสัปปุริสธรรม ๗ ไปใช้โดยรวมในระดบัมากผลการ
วิเคราะห์ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัปัญหาและแนวทางแกไ้ขปัญหา การด าเนินชีวิตท่ีดีของเยาวชนไทย
ตามหลกัสัปปุริสธรรม พบวา่ นกัเรียนเยาวชนกลุ่มตวัอยา่งมีปัญหาเก่ียวกบัการใชเ้วลาไม่เหมาะสม
มากท่ีสุด จึงไดเ้สนอแนวทางแกไ้ขปัญหาไวว้า่ ตอ้งรู้จกักะเวลาในแต่ละวนัให้พอดีกบังานวา่เวลา
ไหนควรท าอะไรก่อน แลว้ตอ้งท าให้เสร็จทนัเวลา รองลงมาคือ ปัญหาการใช้จ่ายฟุ่มเฟือย จึงได้
เสนอแนวทางแกไ้ขปัญหาไวว้า่ ผูป้กครองหรือครูตอ้งช้ีแจงให้นกัเรียนทราบถึงฐานะของตนวา่ ตน
มีฐานะอยา่งไร ควรใชจ่้ายมากนอ้ยแค่ไหน องคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากการวิจยั คือ ๑) จิตใจใฝ่กุศล (รู้สึกดี
ใจเม่ือได้ท าบุญ) ๒) ละอายต่อบาป (รู้สึกผิดท่ีท าในส่ิงไม่ดี) ๓) ส านึกดีและตอบแทนพระคุณ 
(ปรับปรุงตนเองเสมอและช่วยเหลืองานผูป้กครองทุกโอกาส) ๔) ท างานอยา่งทุ่มเทโดยมุ่งผลส าเร็จ
เป็นท่ีตั้ ง (ท างานให้เสร็จแม้เลยเวลานอน) ๕) ปฏิบัติภารกิจตามล าดับความส าคัญของงาน 
(จัดล าดับเวลาตามความส าคัญของงาน) ๖) ให้ความส าคัญต่อขนบธรรมเนียม ประเพณีและ
วฒันธรรมไทย (แต่งกาย สีด าไปงานศพเสมอ) ๗) เป็นกลัยาณมิตรของเพื่อน (แนะน าเพื่อนไม่ให้
ท าความผิด) และ ผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่มพบว่า องค์ความรู้ท่ีไดจ้ากการ
วิจยัเชิงปริมาณ เป็นรูปแบบของการด าเนินชีวิตท่ีดีของเยาวชนไทยไดอ้ย่างแน่นอน และมีความ

                                                           

 123พระบุญทนั จารุวณฺโณ (กณาลกัษณ์), “การศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมกบัความมีวนิยั
ของนกัเรียนมธัยมศึกษาโรงเรียนสิรินธรวทิยานุสรณ์ เทศบาลต าบลนิคมล าโดมนอ้ย อ าเภอสิรินธร 
จงัหวดัอุบลราชธานี”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย           
มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั), ๒๕๕๓, ๒๒๖ หนา้. 
 124พระมหาขวญัชยั กิตฺติปาโล, “ผลการส ารวจพฤติกรรมการด ารงชีวิตตามหลกัธรรมวฒันมุข ๖ 
ของนกัเรียนมธัยมศึกษา เขตอ าเภอแกง้คร้อ จงัหวดัชยัภูมิ”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, 
(บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั), ๒๕๕๓, ๒๒๑ หนา้. 



 ๙๘ 

สอดคลอ้งกบัหลกัสัปปุริสธรรม ๗ ประการ และจะดียิง่ข้ึนไปอีก หากเยาวชนไทยจะแนะน าบุคคล
อ่ืนให้มาศึกษาและปฏิบติัตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ประการ เพื่อเป็นการเผยแผ่และสืบทอด
หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาใหด้ ารงมัน่อยูคู่่กบัสังคมไทยและชาวโลกตลอดไป”125 
 ยศ ถามูลแสน ได้ศึกษาวิจยัเร่ือง “ศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบของการพฒันาชุมชนต่อ
ศีลธรรม และการประยกุตใ์ชห้ลกัพุทธธรรมเพื่อแกปั้ญหาเยาวชน” ผลการศึกษาพบวา่ “ผลกระทบ
ของการพฒันาชุมชนต่อศีลธรรม พบวา่ การพฒันาชุมชนยอ่มมีผลกระทบขา้งเคียงท่ีไม่พึงประสงค์
ในหลายดา้น คือ ท าให้เยาวชนขาดจิตส านึกในคุณค่าของหลกัเบญจศีลและหลกัเบญจธรรม เช่น 
อาจจะก่อปัญหาการท าร้ายร่างกายกนัง่ายข้ึน ขาดสติยบัย ั้งจิตใจ ชอบใชค้วามรุนแรงมากกวา่เหตุผล
ทางปัญญาเม่ือประสบกบัปัญหาท่ีแกไ้ขไม่ได ้มีผลกระทบต่อครอบครัวของเยาวชนเองท่ีจะตอ้ง
คอยแกปั้ญหาต่าง ๆ อยูเ่สมอ ๆ เช่น หนีเรียน เท่ียวตามห้างสรรพสินคา้ ผลกระทบต่อชุมชนในแง่
ของการปกครอง การดูแลของประธานชุมชนและคณะกรรมการท่ีจะต้องตรวจ สอดส่องดูแล           
เพื่อป้องปรามไม่ให้เยาวชนในชุมชนเขา้ไปยุ่งเก่ียวกบัเร่ืองท่ีผิดกฎหมาย เช่น การขายบริการทางเพศ 
การขายส่ิงเสพติดและมีผลกระทบต่อสถานศึกษา ซ่ึงครูอาจารยท่ี์ปรึกษาจะตอ้งท างานอยา่งหนกั 
เพราะมีนกัเรียนท่ีไม่เขา้เรียนบา้ง ไปเท่ียวเตร่บา้ง หรือมีพฤติกรรมอนัไม่เหมาะสมในโรงเรียน  
ต้องว่ากล่าวตักเตือนและลงโทษไปตามเหตุการณ์นั้น ๆ การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพื่อ
แก้ปัญหาเยาวชน โดย การน าหลกัพุทธธรรมไปประยุกต์ใช้แกปั้ญหาเยาวชน พบว่า ผูป้กครอง 
ประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชน ไดใ้ห้การอบรม ปลูกฝังจิตส านึกแก่เยาวชนในดา้นต่างๆ 
ตามหลกักุศลกรรมบถ”126 
 วัฒนา พลชาติ ได้ศึกษาวิจยัเร่ือง “ศึกษาวิเคราะห์วิธีการพฒันาปัญญาตามแนวคิดของ         
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)” ผลการศึกษา พบวา่ “แนวทางการประยุกตใ์ชปั้ญญาเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ได้แก่ การพัฒนากาย ผู ้มีปัญญาจะมีวิธีในการด าเนินชีวิตด้วยหลักของ             
โภชเนมตัตญัญุตา หรือเรียกวา่รู้จกัประมาณในการบริโภค ท าให้เกิดอินทรียส์ังวรคือความส ารวม
ระวงัในการใช้อินทรีย ์อนัได้แก่ ตา หู จมูก ล้ิน กาย และใจ จึงส่งผลท าให้พฤติกรรมได้รับการ

                                                           

 125แม่ชีบุญช่วย ศรีเปรม, “การด าเนินชีวิตท่ีดีของเยาวชนไทยตามหลกัสัปปุริสธรรม : ศึกษา
เฉพาะกรณีนกัเรียนช่วงชั้นท่ี ๔ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ์ 
ศาสนศาตรดุษฎบีัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั), ๒๕๕๓, ๑๘๙ หนา้. 
 126ยศ ถามูลแสน, “ศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบของการพฒันาชุมชนต่อศีลธรรมและการ
ประยุกตใ์ชห้ลกัพุทธธรรมเพื่อแกปั้ญหาเยาวชน”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : 
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั), ๒๕๕๓, ๓๔๐ หนา้. 



 ๙๙ 

พฒันา จากสภาพภายในท่ีดีการแสดงก็จะเป็นพฤติกรรมท่ีดีโดยเฉพาะในเร่ืองของศีล ผูมี้ศีลจะเป็น
ผูท่ี้มีความสุขท าให้การด าเนินชีวิตราบร่ืน ร่มเยน็ เป็นผูมี้ความเมตตา กรุณา ทั้งต่อตนเองและผูอ่ื้น 
ไม่กระท าการท่ีเป็นการเบียดเบียนผูใ้ดมีความสงบ ผ่องใสเกิดข้ึนในจิตใจ ท าให้คุณภาพของจิต  
เกิดการพฒันาข้ึน จิตจะมีความคล่องตัว คล่องแคล่ว ว่องไวหรือเรียกว่า จิตควรแก่การงาน                    
มีสติสัมปชญัญะในการด าเนินชีวิต โดยจะส่งผลให้เกิดความคิดท่ีเป็นระบบข้ึน คือการคิดอย่างมี
เหตุผล รู้จกัใชปั้ญญาในการแกไ้ขปัญหาหรือขจดัความทุกข์ท่ีเกิดข้ึน มีความเขา้ใจและยอมรับถึง
สรรพส่ิงท่ีเปล่ียนแปรไปตามสภาพของโลก เรียกว่าเป็นผูใ้ช้ปัญญาในการด าเนินชีวิต ซ่ึงเป็น
แนวทางในการพฒันาคุณภาพชีวิตตามวิธีการของพระพุทธศาสนา โดยจะส่งผลให้บุคคลผูห้มัน่
ฝึกฝนตนเองนั้น มีความเป็นอยูมี่ชีวิตท่ีดีงาม และผูมี้ปัญญายอ่มเรียนรู้ท่ีจะพฒันาฝึกฝนตนเองให้
ถึงเป้าหมายสูงสุดคือความดบัทุกขไ์ด”้127 
 ณฐัจันทร์ หนูหงส์ ไดท้  าการศึกษาวจิยัเร่ือง “การศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนกัเรียน
มธัยมศึกษาปีท่ี ๑-๖ โรงเรียนสีกนั (วฒันานนัทน์อุปถมัภ์) เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร” ผล
การศึกษา วิจยัพบวา่ นกัเรียนมีพฤติกรรมทางจริยธรรมโดยรวมอยูใ่นระดบัมมากเม่ือพิจารณาราย
ดา้น คือ ดา้นระเบียบวนิยั ความซ่ือสัตยอ์ยูใ่นระดบัมาก รองลงมาดา้นใฝ่เรียนอยูใ่นระดบัปานกลาง”128 
 สรุปว่างานวิจยัท่ีเก่ียวข้องดังกล่าวมาแล้วข้างต้นนั้น เม่ือศึกษาแล้วมีความสอดคล้อง
สัมพนัธ์เก่ียวโยงกับวิจัยเร่ือง” การประยุกต์หลักพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตท่ีดีงาม                
ของนกัเรียน ระดบัช่วงชั้นท่ี ๔ อ าเภอร่อนพิบูลย ์จงัหวดันครศรีธรรมราช โดยเฉพาะหลกัพุทธธรรมต่าง ๆ  
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัอริยวฒิั ๕ ธรรมแห่งความเจริญงอกงาม และการด าเนินชีวิตท่ีดีงามของนกัเรียนใน
ระดบัช่วงชั้นท่ี ๔ ๘ ประการไดแ้ก่ ๑) รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์๒) ซ่ือสัตยสุ์จริต ๓) มีวินยั ๔) ใฝ่เรียนรู้ 
๕) อยูอ่ยา่งพอเพียง ๖) มุ่งมัน่ในการท างาน ๗) รักความเป็นไทย และ๘) มีจิตสาธารณะ ตามแนวคิดท่ีใชใ้น
การวจิยั 
 
 
 
 
 

                                                           

 127วฒันา พลชาติ, “ศึกษาวิเคราะห์วิธีการพฒันาปัญญาตามแนวคิดของพระพรหมคุณาภรณ์ 
(ป.อ.ปยุตฺโต)”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ
ราชวทิยาลยั), ๒๕๕๓, ๒๒๖ หนา้. 
 128ณัฐจนัทร์ หนูหงส์, “การศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี ๑-๖ 
โรงเรียนสีกนั (วฒันานนัทน์อุปถมัภ์) เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร
มหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั), ๒๕๕๔, ๑๖๖ หนา้.  



 ๑๐๐ 

๒.๙ สรุปกรอบแนวคดิทีใ่ช้ในการวจัิย  
 ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดก้  าหนดกรอบแนวคิด ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ปัจจยั ส่วนบุคคล คือ 
เพศ เกรดเฉล่ีย ขนาดโรงเรียน และการศึกษาของผูป้กครอง ท่ีมีผลต่อตวัแปรตาม ซ่ึงผูว้ิจยัไดศึ้กษา 
การปรับใช ้“หลกัอริยวฒิั ๕ ประกอบดว้ย ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ และปัญญา”129 กบัการด าเนินชีวิต
ท่ีดีงามของนกัเรียน คือ คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์๘ ประการ ไดแ้ก่ ๑) รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์๒) 
ซ่ือสัตยสุ์จริต ๓) มีวินยั ๔) ใฝ่เรียนรู้ ๕) อยูอ่ยา่งพอเพียง ๖) มุ่งมัน่ในการท างาน ๗) รักความเป็น
ไทย และ ๘) มีจิตสาธารณะ”130 จากแนวคิดและผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัท่ีกล่าวมาแลว้นั้น ผูว้จิยัได้
ก าหนดกรอบแนวคิดของการวจิยั ดงัแผนภูมิท่ี ๒.๑ 
 

ตัวแปรอสิระ               ตัวแปรตาม 

   (Independent Variables)        (Dependent Variables) 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที ่๒.๑ แสดงสรุปกรอบแนวคิดทีใ่ช้ในการวจัิย 

                                                           

 129พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลธรรม, (กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพม์หาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๔๖), หนา้ ๔๔. 
 130กระทรวงศึกษาธิการ, การประเมินคุณลกัษณะอันพึงประสงค์หลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้น
พืน้ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑, อา้งแลว้, หนา้ ๑๕. 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

- เพศ 
- เกรดเฉล่ีย 
- ขนาดโรงเรียน 
- การศึกษาผูป้กครอง 

 
 

การประยุกต์หลกัอริยวฒิัไปใช้ในการด าเนินชีวติทีด่ีงาม
ของนักเรียน 

๑. ศรัทธา ความเช่ือ ความเส่ือมใส อนัเก่ียวกบัการรักชาติ 
ศาสน ์กษตัริย ์และรักความเป็นไทย  

๒. ศีล รักษากาย วาจาให้เรียบร้อย อันเก่ียวกับความ
ซ่ือสัตยสุ์จริต มีวนิยั มุ่งมัน่ในการท างาน  

๓.สุตะ ศึกษาเล่าเรียนใหรู้้ เขา้ใจ อนัเก่ียวกบัการใฝ่เรียนรู้ 
๔. จาคะ เสียสละ เผื่อแผ่ พร อมท่ีจะช่วยเหลืออนั

เก่ียวกบัจิตสาธารณะ 
๕. ปัญญา รู้คิด รู้เท าทนัโลกและชีวิตตามความเป็นจริง 

ท าจิตใจให้ เป็นอิสระอนัเก่ียวกบัการอยูอ่ยา่งพอเพียง  



 
บทที ่๓ 

วธีิด ำเนินกำรวจิยั 
 
การวิจยัเร่ือง “การประยุกต์หลกัพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตท่ีดีงามของนัก เรียน

ระดบัช่วงชั้นท่ี ๔ อ าเภอร่อนพิบูลย ์จงัหวดันครศรีธรรมราช” น้ีเป็น การวจิยัเชิงบูรณาการระหวา่ง
การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และวิจยัเชิงคุณภาพ ด้วยสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth 
Interview) และสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group Discussion) ซ่ึงมีขั้นตอนและวิธีด าเนินการวิจัย
ดงัต่อไปน้ี 

๓.๑ ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
๓.๒ เทคนิควธีิการสุ่มตวัอยา่ง 
๓.๓ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
๓.๔ การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
๓.๕ การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
๓.๖ การวเิคราะห์ขอ้มูล 
๓.๗ สถิติท่ีใชใ้นการวจิยั 

๓.๑ ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
การก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง มีขั้นตอนดงัน้ี 
๓.๑.๑. ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีไดแ้ก่ นกัเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาระดบัช่วงชั้น

ท่ี ๔ ท่ีผ่านการเรียนรู้หลกัธรรมเก่ียวกับอริยวฑัฒิ ๕ ของโรงเรียนในอ าเภอร่อนพิบูลย ์จงัหวดั
นครศรีธรรมราชจ านวน ๕ โรงเรียน จ านวนทั้งส้ิน ๗๘๕  คน 

๓.๑.๒ ประชากรท่ีใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึก ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร พระวิทยากร จ านวน ๖ รูป/คน 
และสนทนากลุ่มย่อย ประธานและรองประธานนักเรียน จ านวน ๑๐ คน จากโรงเรียนมธัยมศึกษา 
อ าเภอร่อนพิบูลย ์จงัหวดันครศรีธรรมราชจ านวน ๕ โรงเรียน 

๓.๑.๓ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นนกัเรียนท่ีก าลงัเรียนอยูใ่นระดบัช่วงชั้นท่ี ๔ 
ของโรงเรียนในอ าเภอร่อนพิบูลย ์จ  านวน ๕ โรงเรียน โดยการค านวณหาขนาดของกลุ่มตวัอย่าง  



 ๑๐๒ 

โดยใช้สูตรของ “ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane)”1  ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ ๐.๘๗ ผูว้ิจยัก าหนดความ
คลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่งเท่ากบั .๐๕ จะไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชเ้ป็นตวัแทนประชากร
ทั้งส้ินจ านวน ๒๖๖ คน 

๓.๑.๔ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการสัมภาษณ์เชิงลึก ไดแ้ก่ผูบ้ริหาร และพระวทิยากรจ านวน ๖ รูป/
คน และสนทนากลุ่มยอ่ย ไดแ้ก่ประธานและรองประธานนกัเรียนโรงเรียนละ ๒ คนรวมจ านวน ๑๐ 
คน จากโรงเรียนทั้ง ๕ โรงเรียนในอ าเภอร่อนพิบูลย ์จงัหวดันครศรีธรรมราช 
 

๓.๒ เทคนิควธิกีำรสุ่มตัวอย่ำง 
๓.๒.๑ ในการวจิยัคร้ังน้ี ไดก้  าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชสู้ตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro 

Yamane) จากรายช่ือนกัเรียนท่ีก าลงัเรียนอยูใ่นระดบัช่วงชั้นท่ี ๔ ของโรงเรียนในอ าเภอร่อนพิบูลย ์
จงัหวดันครศรีธรรมราช จ านวน ๕ โรงเรียน จ านวน ๗๘๕ คน ได้ก าหนดของกลุ่มตวัอย่างใช้
วธีิการหาสัดส่วน โดยใชโ้รงเรียนเป็นตวัแบ่งชั้นภูมิ ไดจ้  านวนกลุ่มตวัอยา่ง ๒๖๖ คนโดยมีขั้นตอน
การหาสัดส่วนโดยใชสู้ตร 

สูตร   
N

Nn
n h

h

.
  

n หมายถึง  ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
nh หมายถึง  ขนาดของตวัอยา่งในชั้นภูมิท่ี h 
N หมายถึง  จ านวนประชากร 
Nh หมายถึง  จ านวนประชากรในชั้นภูมิท่ี h2 

 

 

 

 

                                                 
1Yamane, Taro, Statistic :  An Introductory Analysis, (New York : Harpen and Row. , 

1967), p. 110. 
 

2ส่งศรี ชมภูวงศ์, กำรวิจัย, (นครศรีธรรมราช: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช , 
๒๕๔๗), หนา้ ๖๕. 



 ๑๐๓ 

ตำรำงที ่๓.๑  แสดงจ ำนวนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงจ ำแนกตำมโรงเรียนมัธยมศึกษำในเขต  
อ ำเภอร่อนพบูิลย์ จังหวดันครศรีธรรมรำช จ ำนวน ๕ โรงเรียน 

 

ที่ โรงเรียน ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง 

๑ โรงเรียนร่อนพิบูลยเ์กียรติ ๓๙๘ ๑๓๔ 
๒ โรงเรียนเสาธงวทิยา ๑๔๗ ๕๐ 

๓ โรงเรียนคีรีราษฎร์พฒันา ๑๓๐ ๔๔ 

๔ โรงเรียนตระพงัวทิยา  ๓๐ ๑๐ 

๕ โรงเรียนควนเกยสุทธิวทิยา ๘๐ ๒๘ 

 รวม ๗๘๕ ๒๖๖ 
 

๓.๒.๒ ท าการสุ่มแต่ละชั้นภูมิตามจ านวนท่ีก าหนดไว ้(Stratified Random Sampling) โดยสุ่ม
ตวัอยา่งแบบง่ายโดยเลือกนกัเรียนท่ีมีหมายเลขประจ าตวัเป็นเลขค่ี 

๓.๒.๓  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการสัมภาษณ์เชิงลึกจากทั้ง ๕ โรงเรียนไดแ้ก่ผูบ้ริหาร และพระ
วิทยากรจ านวน ๖ รูป/คน และสนทนากลุ่มยอ่ยไดแ้ก่ ประธานและรองประธานนกัเรียนโรงเรียนละ 
๒ คนรวมจ านวน ๑๐ คนโดยการสุ่มแบบเจาะจง 

๓.๓ เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจิัย 
การวจิยัคร้ังน้ี  มีเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัเชิงปริมาณและคุณภาพดงัน้ี 
๓.๓.๑ ขอ้มูลทางเอกสาร ซ่ึงไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้รวบรวมขอ้มูลท่ีเป็นปฐมภูมิ (Primary Data) 

จากพระไตรปิฎกและขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) คือ ขอ้มูลท่ีศึกษาคน้ควา้จากเอกสาร แนวคิด 
ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวจิยั   

๓.๓.๒ ขอ้มูลทางภาคสนาม ไดแ้ก่  แบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนเพื่อใช้
สอบถามกลุ่มตวัอยา่งซ่ึงเป็นนักเรียนช่วงชั้นท่ี ๔ ประกอบดว้ยขอ้ค าถามทั้งหมด จ านวน ๓๐ ขอ้ 
แบ่งออกเป็น ๓ ตอน คือ 

ตอนที่ ๑ ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม มีจ านวน ๔ ขอ้ ไดแ้ก่ เพศ เกรดเฉล่ีย 
ขนาดโรงเรียน และการศึกษาของผูป้กครอง 

ตอนที ่๒ การประยกุตห์ลกัพุทธธรรมไปใชใ้นการด าเนินชีวติท่ีดีงาม ๓๐ ขอ้ 
เกณฑ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์คะแนนท่ีเก่ียวขอ้งกบัระดบัการประยุกต์หลกัพุทธธรรมไปใช ้

ของนักเรียนช่วงชั้ นท่ี ๔ อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวดันครศรีธรรมราช ในคร้ังน้ี ผู ้วิจ ัยได้แปล



 ๑๐๔ 

ความหมายก าหนดคะแนนจากแบบสอบถาม ชนิดเลือกตอบ (Check List) ซ่ึงเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ท าการตรวจใหค้ะแนน แบ่งออกเป็น ๕ ระดบั ดงัน้ี 

มากท่ีสุด ได ้ ๕ คะแนน 
มาก  ได ้ ๔ คะแนน 
ปานกลาง ได ้ ๓ คะแนน 
นอ้ย  ได ้ ๒ คะแนน 
นอ้ยท่ีสุด ได ้ ๑ คะแนน 
การแปลความหมายของค่าเฉล่ียมชัฌิมเลขคณิต (

_
X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) ท่ี

ค  านวณไดต้ามเกณฑม์าตราส่วนประมาณค่า ๕ ระดบั3 ดงัน้ี 
ค่าเฉล่ียระหวา่ง ๔.๕๐ - ๕.๐๐    หมายถึง   ระดบัการน าไปใชม้ากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ียระหวา่ง ๓.๕๐ - ๔.๔๙ หมายถึง   ระดบัการน าไปใชม้าก 
ค่าเฉล่ียระหวา่ง ๒.๕๐ - ๓.๔๙ หมายถึง  ระดบัการน าไปใชป้านกลาง 
ค่าเฉล่ียระหวา่ง ๑.๕๐ - ๒.๔๙    หมายถึง  ระดบัการน าไปใชน้อ้ย 
ค่าเฉล่ียระหวา่ง ๑.๐๐ - ๑.๔๙    หมายถึง   ระดบัการน าไปใชน้อ้ยท่ีสุด 
ตอนที ่๓ ขอ้เสนอแนะ เก่ียวกบัการประยกุตห์ลกัพุทธธรรมไปใชใ้นการด าเนินชีวติท่ีดีงาม

ของนกัเรียนท่ีมีเน้ือหาหรือประเด็นท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ของการวิจยั ลกัษณะเป็นค าถาม
ปลายเปิด 

๓.๓.๓ ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) ไดแ้ก่ แบบสัมภาษณ์   ท่ีผูว้ิจยั
สร้างข้ึนเพื่อใชส้ัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ผูบ้ริหารและพระวิทยากร ประกอบดว้ยขอ้ค าถามปลายเปิด 
จ านวน ๙ ขอ้ แบ่งออกเป็น ๒ ตอน คือ 

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทัว่ไปของผูต้อบสัมภาษณ์ มีจ านวน ๑ ขอ้ให้เลือกตอบ ได้แก่ ผูบ้ริหาร 
หรือพระวทิยากร 

ตอนที ่๒ การประยกุตห์ลกัพุทธธรรมไปใชใ้นการด าเนินชีวติท่ีดีงามของนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 
๔ อ าเภอร่อนพิบูลย ์จงัหวดันครศรีธรรมราช จ านวน ๙ ขอ้ เป็นค าถามลกัษณะปลายเปิด ส าหรับใน
ข้อค าถามข้อท่ี ๑ ท่านคิดว่านักเรียนช่วงชั้นท่ี ๔ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอ าเภอร่อนพิบูลย์
โดยรวมแลว้ไดป้ระยกุตห์ลกัพุทธธรรม(ดา้นศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ และปัญญา)ไปใชใ้นการด าเนิน

                                                 
3ชูศรี วงศรั์ตนะ, เทคนิคกำรใช้สถิติเพ่ือกำรวจัิย, พิมพค์ร้ังท่ี ๗, (กรุงเทพมหานคร : เทพเนรมิต, 

๒๕๔๑), หนา้ ๗๕. 



 ๑๐๕ 

ชีวิตท่ีดีงามอยู่ในระดบัใด(มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อยและน้อยท่ีสุด)เหตุผลใดและเม่ือแยก
ประเด็นเป็นรายดา้น  

เกณฑ์ท่ีใช้ในวดัระดบัการประยุกต์หลกัพุทธธรรมไปในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้แปลความหมาย
ก าหนดค่าจากแบบสัมภาษณ์ ชนิดเลือกตอบ (Check List) ซ่ึงเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale)   แบ่งออกเป็น ๕ ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ยและนอ้ยท่ีสุด จากความรู้สึกนึกคิด
มุมมองค่านิยมของผูใ้ห้สัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถ่ีจากจ านวนของผูใ้ห้
สัมภาษณ์ ส่วนข้อสัมภาษณ์อ่ืนๆ น าข้อมูลมาวิเคราะห์เชิงเน้ือหาและน าเสนอข้อมูลโดยการ
พรรณนา 

๓.๓.๔ ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) โดยใช้ข้อค าถามในการ
สนทนาเช่นเดียวกับแบบสัมภาษณ์ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนตามกระบวนการเช่นเดียวกับการสร้างแบบ
สัมภาษณ์ ประกอบด้วยข้อค าถามทั้ งหมด จ านวน ๙ ข้อ และวิเคราะห์ข้อมูลเช่นเดียวกับการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview)   

๓.๔ กำรสร้ำงและตรวจสอบคุณภำพเคร่ืองมือ 
๓.๔.๑ แบบสอบถำมเพ่ือกำรวจัิย 
ผูว้ิจยัด าเนินการสร้างตรวจคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ได้ด าเนินการตามล าดับ

ขั้นตอน ดงัน้ี 
๑) ศึกษาจากต ารา เอกสารและงานวจิยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประยกุตห์ลกัพุทธธรรมไป

ใชใ้นการด าเนินชีวติท่ีดีงามของนกัเรียนระดบัช่วงชั้นท่ี ๔ 
๒) ก าหนดกรอบแนวคิดและเน้ือหาตามวตัถุประสงค์ของการวิจยั น ามาใช้เป็นขอ้มูลใน

การสร้างแบบสอบถาม ทั้งชนิดปลายปิดและปลายเปิดซ่ึงเก่ียวกับการประยุกต์หลักพุทธธรรม
อริยวฒิั ๕ กบัการด าเนินชีวติท่ีดีงาม ๘ ประการ 

๓) น าร่างแบบสอบถามท่ีสร้างเสร็จเรียบร้อยแลว้ให้อาจารยท่ี์ปรึกษาท าการตรวจ วิจารณ์ 
แกไ้ข เสนอแนะ ปรับปรุง เพื่อความเหมาะสมและความถูกตอ้งของแบบสอบถาม 

๔) น าแบบสอบถามท่ีได้ปรับปรุงตามขอ้ ๓ เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ ๕ ท่าน เพื่อตรวจสอบ
ความถูกตอ้ง ความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content Validity) และความครอบคลุมของเน้ือหา ซ่ึงมี
รายนามผูท้รงคุณวฒิุตรวจสอบเคร่ืองมือวิจยัดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๐๖ 

๑. พระครูสิริธรรมาภิรัติ, ผศ.ดร.  
 

 วฒิุการศึกษา -   Ph.D. (Buddhist Studies) 
    มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 

 ต าแหน่ง -   ผูอ้  านวยการส านกังานวทิยาเขต 

    มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  
    วทิยาเขตศรีธรรมโศกราช จงัหวดันครศรีธรรมราช 

๒. รองศาสตราจารยส์มเกียรติ  ตนัสกุล 
 

 วฒิุการศึกษา -   ศศ.ม. (สังคมวทิยา) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 ต าแหน่ง -   อาจารยพ์ิเศษประจ าบณัฑิตวทิยาลยั   

    มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  
    วทิยาเขตศรีธรรมโศกราช ศูนยก์ารศึกษาสุราษฎร์ธานี 

๓. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุวญิ  รักสัตย ์   

 วฒิุการศึกษา -   Ph.D. (Buddhist Studies), University of Delhi 
-   M.A. (Buddhist Studies), University of Delhi 
-  พธ.บ. (คุรุศาสตร์)   
    มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 

 ต าแหน่ง -   อาจารยป์ระจ าบณัฑิตวทิยาลยั  
    มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 

๔. ดร.ส่งศรี  ชมภูวงค ์   

 วฒิุการศึกษา -    Ph.D. (ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ) สาขาการจดัการศึกษา 

     มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 
-   ค.ม. การวจิยัการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 ต าแหน่ง -    อาจารยพ์ิเศษประจ าบณัฑิตวทิยาลยั 

     มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 

     วทิยาเขตศรีธรรมโศกราช 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๐๗ 

 

๕. ผูช่้วยศาสตราจารยดิ์เรก  นุ่นกล ่า   

 วฒิุการศึกษา -   M.A. (Sociology), University of Delhi 
-   M.A. (Political Science), University of Delhi 

 ต าแหน่ง -   อาจารยป์ระจ าบณัฑิตวทิยาลยั 

     มหาวยิาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 

     อาจารยพ์ิเศษประจ าบณัฑิตวทิยาลยั 

     มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 

     วทิยาเขตศรีธรรมโศกราชทยาเขตนครศรีธรรมราช 

 

จากนั้นน าร่างแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจแก้ของผูท้รงคุณวุฒิมาวิเคราะห์หาค่าดัชนี 
ความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence : IOC) โดยเลือกขอ้ค าถามท่ีมีค่าตั้งแต่ ๐.๕๐ ข้ึนไป 
จากข้อค าถามทั้ งหมดจ านวน ๓๐ ข้อ ได้ค่ า IOC อยู่ในช่วง ๐.๘๘-๑.๐๐4 แสดงว่าแบบสอบถาม                         
มีคุณภาพเพียงพอท่ีจะน าไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งต่อไป 

๕) น าแบบสอบถามท่ีไดป้รับปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดลองใช้ (Try Out) กบัประชากรท่ีไม่ใช่
กลุ่มตวัอยา่ง คือนกัเรียนช่วงชั้นท่ี ๔ จากโรงเรียนเสาธงวิทยาและโรงเรียนคีรีราษฎร์พฒันา ในการ
วิจยัน้ี จ  านวน ๓๐ คน แลว้น าผลการตอบแบบสอบถาม ไปหาค่าความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือโดยใช้
สูตรสัมประสิทธ์ิอลัฟาของครอนบาค (Cronbach) ไดค้่าความเช่ือมัน่เท่ากบั ๐.๘๗ 

๓.๔.๒ แบบสัมภำษณ์เชิงลกึและสนทนำกลุ่ม  
ผูว้ิจยัด าเนินการสร้างโดยไดศึ้กษาจากกรอบแนวคิดและเน้ือหาตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั 

น ามาใชเ้ป็นขอ้มูลในการสร้างแบบสัมภาษณ์เชิงลึกซ่ึงเก่ียวกบัการประยุกต์หลกัพุทธธรรมไปใช้
ในการด าเนินชีวิตท่ีดีงามของนกัเรียนช่วงชั้นท่ี ๔ แลว้น าร่างแบบสัมภาษณ์ท่ีสร้างเสร็จเรียบร้อย
แลว้ให้อาจารยท่ี์ปรึกษาท าการตรวจ วิจารณ์ แก้ไข เสนอแนะ ปรับปรุง เพื่อความเหมาะสมและ
ความถูกตอ้งและใหผู้เ้ช่ียวชาญจ านวน ๕ ท่านตรวจสอบอีกคร้ัง จึงน าไปใชใ้นการเก็บขอ้มูล  

ส่วนการสนทนากลุ่ม ผูว้ิจยัด าเนินการสร้างขอ้ค าถามในการสนทนาเช่นเดียวกบัการสร้าง
แบบสัมภาษณ์เชิงลึก  
 
 
 
 

                                                 
4ธีระศกัด์ิ  อุ่นอารมณ์เลิศ, เคร่ืองมือวิจัยทำงกำรศึกษำ : กำรสร้ำงและกำรพัฒนำ, (นครปฐม : 

ภาควชิาพื้นฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร, ๒๕๔๙), หนา้ ๖๕. 



 ๑๐๘ 

๓.๕ วธิีกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผูว้ิจยัไดท้  าแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีโรงเรียนมธัยมศึกษาจ านวน ๕ โรงเรียน 

อ าเภอร่อนพิบูลย ์โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดงัต่อไปน้ี 
๑. น าหนังสือขออนุญาต จากคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั  

ไปแสดงต่อผูอ้  านวยการโรงเรียน และแจกแบบสอบถาม พร้อมทั้งเก็บรวบรวมขอ้มูล 
๒. ผูว้จิยัไดท้  าการปฐมนิเทศใหน้กัเรียนตระหนกัในการตอบแบบสอบถาม 
๓. ผูว้จิยัและคณะเดินทางไปแจกขอ้มูลแบบสอบถามดว้ยตนเอง 
๔. ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลและตรวจสอบใหส้มบูรณ์ดว้ยตนเอง 
๕. น าแบบสอบถามมาตรวจความสมบูรณ์และความถูกตอ้งอีกคร้ัง 
๖. บนัทึกขอ้มูลเป็นรหสัไวใ้นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
๗. ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
๘. ประมวลผลขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป 
๑๐. ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม 

๑๐.๑ บนัทึกภาพและเสียง  
๑๐.๒ จดัหมวดหมู่ขอ้มูลท่ีบนัทึก 
๑๐.๓ ถ่ายโอนขอ้มูลลงในคอมพิวเตอร์ 
๑๐.๔ แยกแฟ้มของแต่ละคน 
๑๐.๕ท าการส ารองขอ้มูลท่ีส าคญัเพื่อป้องกนัการสูญหาย 

๓.๖ กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
ผูว้ิจยัน าขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมได้จากกลุ่มตวัอย่าง มาท าการวิเคราะห์ทางสถิติและประมวลผล 

โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปจากคอมพิวเตอร์ตามล าดบั ดงัน้ี 
๓.๖.๑ กำรวเิครำะห์ข้อมูลจำกแบบสอบถำมเพ่ือกำรวจัิยเชิงปริมำณ 
ผูว้จิยัท  าการวเิคราะห์ขอ้มูลตามวตัถุประสงคแ์ละสมมติฐาน คือ 
๑) การวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามเพศ เกรดเฉล่ีย ขนาดโรงเรียน

และการศึกษาของผูป้กครอง วเิคราะห์โดยใชค้่าสถิติร้อยละ (Percentage) 
๒) การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการน าหลกัพุทธธรรมไปประยุกต์ใช้ วิเคราะห์โดยใช้การ

หาค่าเฉล่ีย 
_
X  (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน S.D. (Standard Deviation) 

๓) การทดสอบสมมติฐานการวิจยั โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉล่ียระหวา่งตวัแปรอิสระ
กบัตวัแปรตาม คือ การทดสอบค่าที-เทสท ์(t-test) ส าหรับเปรียบเทียบขอ้มูล ๒ กลุ่ม ใชก้ารทดสอบ



 ๑๐๙ 

ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) ส าหรับเปรียบเทียบขอ้มูลมากกวา่ ๒ กลุ่ม ถา้หาก
พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ จะท าการทดสอบความแตกต่างของ
ค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ดว้ยวธีิการของ เชฟเฟ่ (Scheffé) 

๔) การวิเคราะห์ขอ้เสนอแนะเก่ียวการประยุกตห์ลกัพุทธธรรมไปใชใ้นการด าเนินชีวิตท่ีดี
งามของนกัเรียนระดบัช่วงชั้นท่ี ๔ อ าเภอร่อนพิบูลย ์จงัหวดันครศรีธรรมราช วเิคราะห์โดยแจะแจง
ความถ่ีและน าเสนอในรูปแบบตารางประกอบค าบรรยาย 

๓.๖.๒ กำรวเิครำะห์ข้อมูลจำกแบบสัมภำษณ์เชิงลกึและสนทนำกลุ่ม  
  การวิเคราะห์ขอ้มูลทั้งสองส่วนน้ี ผูว้ิจยัวิเคราะห์เชิงเน้ือหา (Contents Analyzes) และแจะ
แจงความถ่ี โดยจะด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลไปพร้อม ๆ กบัขอ้มูลเชิงปริมาณไม่ไดมี้การแยกส่วน 
เพื่อใหข้อ้มูลสามารถสนบัสนุน และอา้งอิงในส่วนต่าง ๆ ไปพร้อม ๆ กนั โดยใชค้  าถามการวจิยัเชิง
ปริมาณเป็นตวัตั้ง เพื่อให้ขอ้มูลมีความเช่ือมโยงกบัส่ิงท่ีเกิดข้ึนเพื่อน าไปสู่การตีความ และอภิปราย
ผลท่ีเป็นเอกภาพน าเสนอขอ้มูลในรูปแบบพรรณนา 

๓.๗ สถิติทีใ่ช้ในกำรวจิัย 
สถิติท่ีใชใ้นการท าวจิยัคร้ังน้ี มี ๒ อยา่ง คือ 
๓.๗.๑ สถิติพรรณนาหรือสถิติบรรยาย (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) 

ค่าเฉล่ีย 
_
X (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน S.D. (Standard Deviation)   
๓.๗.๒ สถิติอนุมานหรือสถิติอา้งอิง (Inferential Statistics) ได้แก่ การทดสอบค่าที - เทสท์ (t-test) 

ส าหรับเปรียบเทียบข้อมูล ๒ กลุ่ม การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One - Way ANOVA) 
ส าหรับเปรียบเทียบขอ้มูลมากกว่า ๒ กลุ่ม ถ้าหากพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั ๐.๐๕ จะท าการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ดว้ยวธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffé) 

สูตรกำรหำค่ำสถิติทีใ่ช้ในกำรวจัิย 
๑. กำรหำค่ำ ร้อยละ (Percentage) คือ 

N

100


X  

P = ค่าร้อยละ 
_
X  = จ านวนผูต้อบแบบสอบถาม 
N = จ านวนประชากร5 

                                                 
5ส่งศรี ชมภูวงศ์, กำรวิจัย, (นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช , 

๒๕๔๗), หนา้ ๕๕. 



 ๑๑๐ 

๒. กำรหำ ค่ำเฉลีย่  (Mean) คือ 

   
N

fX  
_
X  = ค่าเฉล่ีย 

      = ผลรวมของผูต้อบแบบสอบถาม 
N = จ านวนประชากร6 

 
๓.  กำรหำค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation)  

    
 1NN

22N




fxfx
t  

S = ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 fx  = ผลรวมของผูต้อบแบบสอบถามแต่ละระดบั 
N = จ านวนประชากร7 

 
๔. กำรทดสอบสมมติฐำน (t-test)  
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          เม่ือ t = ค่าที-เทสท ์(t-test) 
           

1 , 
2  = ค่าเฉล่ียของคะแนนกลุ่มท่ี ๑ และกลุ่มท่ี ๒ ตามล าดบั 

           
2S , 

2S  = ความแปรปรวนของคะแนนกลุ่มท่ี ๑ และกลุ่มท่ี ๒ ตามล าดบั 
        1n , 2n  = จ านวนคะแนนของกลุ่มท่ี ๑ และกลุ่มท่ี ๒ ตามล าดบั8 
 
 

                                                 

 6เร่ืองเดียวกนั, หนา้ ๕๗. 
7ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, เทคนิคกำรวิจัยทำงกำรศึกษำ, (กรุงเทพมหานคร :            

สุวริียาสาส์น, ๒๕๔๐), หนา้ ๕๓. 
8นิภา เมธาวีชยั, วิทยำกำรวิจัย, (กรุงเทพมหานคร: สถาบนัราชภฏัธนบุรี, ๒๕๓๕), หน้า 

๒๓๘. 



 ๑๑๑ 

๕. กำรวเิครำะห์ควำมแปรปรวนทำงเดียว (One way ANOVA) 

W

b

MS

MS
F   

F = อตัราส่วนของความแปรปรวน 

bMS  = ค่าความแปรปรวนระหวา่งกลุ่ม 

wMS  = ค่าความแปรปรวนภายในกลุ่ม9 

                                                 

 9เร่ืองเดียวกนั,หนา้ ๒๓๙.   



 
บทที ่๔ 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวิจยัเร่ือง “การประยุกต์หลกัพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตท่ีดีงามของนักเรียน
ระดับช่วงชั้ นท่ี ๔ อ าเภอร่อนพิบูลย์ จงัหวดันครศรีธรรมราช” คร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงบูรณาการ
ระหวา่งการวิจยัเชิงปริมาณ และการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) การสัมภาษณ์เชิง
ลึก (Indepth Interview) และการสนทนากลุ่มยอ่ย (Focus Group Discussion) ซ่ึงผูว้จิยัไดต้ั้งวตัถุประสงค์
ไว ้๔ ประการ คือ  

๑. เพื่อศึกษาการประยุกตห์ลกัพุทธธรรมไปใชใ้นการด าเนินชีวติท่ีดีงามของนกัเรียนระดบั
ช่วงชั้นท่ี ๔ อ าเภอร่อนพิบูลย ์จงัหวดันครศรีธรรมราช 

๒. เพื่อเปรียบเทียบการประยุกต์หลักพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตท่ีดีงามของ
นักเรียนระดบัช่วงชั้นท่ี ๔ อ าเภอร่อนพิบูลย ์จงัหวดันครศรีธรรมราชท่ีมี เพศ เกรดเฉล่ีย ขนาด
โรงเรียน และการศึกษาของผูป้กครองต่างกนั 

๓. เพื่อศึกษาขอ้เสนอแนะ เก่ียวกบัการประยุกตห์ลกัพุทธธรรมไปใชใ้นการด าเนินชีวติท่ีดี
งามของนกัเรียนระดบัช่วงชั้นท่ี ๔ อ าเภอร่อนพิบูลย ์จงัหวดันครศรีธรรมราช 

๔. เพื่อน าเสนอแนวทาง และการสร้างองคค์วามรู้ใหม่เก่ียวกบั “รูปแบบการประยุกตห์ลกั
พุทธธรรมไปใชใ้นการด าเนินชีวิตท่ีดีงามของนักเรียนระดบัช่วงชั้นท่ี ๔ อ าเภอร่อนพิบูลย ์จงัหวดั
นครศรีธรรมราช 
 ในการวิจยัคร้ังน้ีกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ นกัเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาระดบัช่วงชั้นท่ี ๔ ของ
โรงเรียนในอ าเภอร่อนพิบูลย ์จงัหวดันครศรีธรรมราชจ านวน ๕ โรงเรียน ก าหนดขนาดของกลุ่ม
ตวัอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยการเลือกนักเรียนท่ีมีเลขประจ าตวั
เป็นเลขค่ี จ  านวนกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด ๒๖๖ คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัไดแ้ก่ แบบสอบถามท่ี
ผูว้ิจยัสร้างข้ึน และน าแบบสอบถามท่ีรวบรวมได้มาด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูล และประมวลผล
ขอ้มูลดว้ยคอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ เพื่อค านวณหาค่าสถิติส าหรับตอบวตัถุประสงค์
และสมมติฐานการวิจยัให้ครบถว้นตามท่ีตั้งไว ้จากนั้นน าผลการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดม้าจดัท าแบบ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง น าไปสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) และสนทนากลุ่มยอ่ย (Focus 
Group Discussion) มีล าดบั ดงัน้ี 
 ๔.๑  สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการเสนอผลวเิคราะห์ขอ้มูล 



 ๑๑๓ 

 ๔.๒ ขั้นตอนการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 ๔.๓ ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ 
 ๔.๔ ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ 

๔.๑ สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 เพื่อความเขา้ใจท่ีตรงกนัในการแปลความหมายขอ้มูล จึงก าหนดสัญลกัษณ์ท่ีใช้ในการ
เสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
 การแปลความหมายข้อมูลคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้ก าหนดสัญลักษณ์เพื่อใช้ในการเสนอผลการ
วเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

  แทนค่าเฉล่ีย (Mean)  
S.D. แทนค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
n แทนจ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
t แทนค่าสถิติท่ีใชพ้ิจารณาความมีนยัส าคญัจากการแจกแจงแบบ t (t-distribution) 
F แทนค่าสถิติท่ีใชพ้ิจารณาความมีนยัส าคญัจากการแจกแจงแบบ F (F-distribution) 

 d.f. แทนชั้นแห่งความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 
 S.S แทนผลรวมก าลงัสอง (Sum of Squares) 
 M.S. แทนค่าเฉล่ียผลรวมก าลงัสอง (Mean Square) 
 * แทนระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .๐๕ 

๔.๒ ขั้นตอนการวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้จิยัไดเ้สนอผลการวจิยัแบ่งออกเป็น๕ ตอน ดงัน้ี 
 ตอนที่ ๑ วิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม มีจ านวน ๔ ขอ้ ไดแ้ก่ เพศ เกรดเฉล่ีย 
ขนาดโรงเรียน และการศึกษาของผูป้กครองโดยใช้การวิเคราะห์หาค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) และน าเสนอในรูปตารางประกอบค าบรรยาย 

ตอนที่ ๒ วิเคราะห์การประยุกต์หลักพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตท่ีดีงามใช้การ
วเิคราะห์โดยหาค่าเฉล่ีย ( ) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) น าเสนอในรูปตารางประกอบค าบรรยาย 
 ตอนที่ ๓ เปรียบเทียบการประยุกตห์ลกัพุทธธรรมไปใชใ้นการด าเนินชีวิตท่ีดีงาม ท่ีมีเพศ    
เกรดเฉล่ีย ขนาดโรงเรียน และการศึกษาของผูป้กครองต่างกนัวเิคราะห์โดยหาค่าเฉล่ีย ( ) ค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) ค่าสถิติส าหรับเปรียบเทียบขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าสถิติที (t-test) ส าหรับเปรียบเทียบ 
ข้อมูล ๒ กลุ่ม และการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) หรือ (F-test)  



 ๑๑๔ 

ส าหรับเปรียบเทียบขอ้มูลมากกว่า ๒ กลุ่ม ถ้าพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี .๐๕    
จะทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ดว้ยวธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffé) 
 ตอนที ่๔ ขอ้เสนอแนะ เก่ียวกบัการประยกุตห์ลกัพุทธธรรมไปใชใ้นการด าเนินชีวติท่ีดีงาม
ของนกัเรียนระดบัช่วงชั้นท่ี ๔ อ าเภอร่อนพิบูลย ์จงัหวดันครศรีธรรมราช วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการ
วเิคราะห์เชิงเน้ือหาแลว้แจะแจงความถ่ี 
 

๔.๓ ผลการการวเิคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
ตอนที ่๑ ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ในการวิจยัเร่ืองน้ีกลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษา ไดแ้ก่ นกัเรียนระดบัช่วงชั้นท่ี ๔ อ าเภอร่อนพิบูลย ์
จงัหวดันครศรีธรรมราช ซ่ึงมีคุณลกัษณะขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล คือ เพศ เกรดเฉล่ีย 
ขนาดโรงเรียน และการศึกษาของผูป้กครองโดยใช้การวิเคราะห์หาค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) และน าเสนอในรูปตารางประกอบค าบรรยาย 

ตารางที ่๔.๑  แสดงค่าความถี่ และค่าร้อยละข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ
 แบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย ๑๐๘ ๔๐.๖ 
หญิง ๑๕๘ ๕๙.๔ 

รวม ๒๖๖ ๑๐๐ 

 จากตารางท่ี ๔.๑ พบว่านกัเรียนกลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
จ านวน ๑๕๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๔  และเพศชาย จ านวน ๑๐๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๖ 
ตามล าดบั 
 
 
 
 
 
 



 ๑๑๕ 

ตารางที ่๔.๒  แสดงค่าความถี่ และค่าร้อยละข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ
  แบบสอบถาม จ าแนกตามเกรดเฉลีย่ 

 

เกรดเฉลีย่ จ านวน ร้อยละ 

๑.๐๐ – ๒.๐๐ ๕๙ ๒๒.๒ 
๒.๐๑ – ๓.๐๐ ๑๖๑ ๖๐.๕ 
๓.๐๑ – ๔.๐๐ ๔๖ ๑๗.๓ 

รวม ๒๖๖ ๑๐๐ 

 จากตารางท่ี ๔.๒ พบว่านักเรียนกลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีเกรดเฉล่ีย 
๒.๐๑ – ๓.๐๐ จ านวน ๑๖๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๕ รองลงมาเกรดเฉล่ีย ๑.๐๐ – ๒.๐๐ จ านวน ๕๙ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๒ และเกรดเฉล่ีย ๓.๐๑ – ๔.๐๐ จ านวน ๔๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๓ 
ตามล าดบั 
 

ตารางที ่๔.๓  แสดงค่าความถี่และค่าร้อยละข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ
 แบบสอบถาม จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน 
 

ขนาดของโรงเรียน จ านวน ร้อยละ 
เล็ก ๓๘ ๑๔.๓ 
กลาง ๙๔ ๓๕.๓ 
ใหญ่ ๑๓๔ ๕๐.๔ 

รวม ๒๖๖ ๑๐๐ 

 จากตารางท่ี ๔.๓ พบวา่นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เรียนโรงเรียน
ขนาดใหญ่จ านวน ๑๓๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๔ รองลงมาเรียนโรงเรียนขนาดกลาง จ านวน ๙๔ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๓ และ เรียนโรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน ๓๘ คน คิดเป็นละ ๑๔.๓ ตามล าดบั   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๑๖ 

ตารางที ่๔.๔  แสดงค่าความถี่ และค่าร้อยละข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ
 แบบสอบถาม จ าแนกตามการศึกษาของผู้ปกครอง 
 

การศึกษาของผู้ปกครอง จ านวน ร้อยละ 
  ต  ่ากวา่ปริญญาตรี ๒๑๓ ๘๐.๑ 
  ปริญญาตรี ๔๒ ๑๕.๘ 
  สูงกวา่ปริญญาตรี ๑๑ ๔.๑ 

รวม ๒๖๖ ๑๐๐ 
  

 จากตารางท่ี ๔.๔ พบวา่ นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่การศึกษาของ
ผูป้กครองต ่ากว่าปริญญาตรี จ  านวน ๒๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๑ รองลงมาการศึกษาของ
ผูป้กครองปริญญาตรีจ านวน ๔๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๘ และการศึกษาของผูป้กครองสูงกว่า
ปริญญาตรี จ านวน ๑๑ คน คิดเป็นละ ๔.๑ ตามล าดบั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๑๗ 

 ตอนที่  ๒ การประยุกต์หลักพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตที่ดีงามของ
นักเรียนระดับช่วงช้ันที ่๔ อ าเภอร่อนพบูิลย์ จังหวดันครศรีธรรมราช  

ตารางที ่๔.๕ แสดงการสรุปค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการประยุกต์หลัก
พุทธธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตที่ดีงามของนักเรียน ระดับช่วงช้ันที่ ๔ อ าเภอ
ร่อนพบูิลย์ จังหวดันครศรีธรรมราช โดยรวม 

 

การประยุกต์หลกัพุทธธรรม 
  S.D. แปลผล 

๑. ดา้นศรัทธา ๓.๖๔  .๔๗ มาก 
๒. ดา้นศีล ๓.๕๐  .๕๙ มาก 
๓. ดา้นสุตะ ๒.๙๓  .๖๔ ปานกลาง 
๔. ดา้นจาคะ ๓.๖๖  .๕๐ มาก 
๕. ดา้นปัญญา ๓.๓๔  .๕๐ ปานกลาง 

รวม ๓.๔๑  .๔๕ ปานกลาง 
 

จากตารางท่ี ๔.๕ พบว่านักเรียนกลุ่มตวัอยา่งมี การประยุกต์หลกัพุทธธรรมไปใช้ในการ
ด าเนินชีวติท่ีดีงาม โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง   

เม่ือพิจารณารายดา้นโดยเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียจากสูงไปหาต ่าพบว่าดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูง
ท่ีสุดได้แก่ ด้านจาคะ รองลงมาได้แก่ด้านศรัทธา และด้านท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด ได้แก่ ด้านสุตะ 
ตามล าดบั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๑๘ 

ตารางที ่๔.๖  แสดงการสรุปค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการประยุกต์หลัก
พุทธธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตที่ดีงามของนักเรียน ระดับช่วงช้ันที่ ๔ อ าเภอ
ร่อนพบูิลย์ จังหวดันครศรีธรรมราช ด้านศรัทธา 

 

ด้านศรัทธา 
  S.D. แปลผล 

๑. ประพฤติตนเป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศ ชาติ ๓.๕๗ .๖๗ มาก 
 ๒. ส่งเสริมสนบัสนุนกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อชาติดว้ยความ
เล่ือมใส ๓.๓๓ .๖๖ ปานกลาง 
๓. ปฏิบติัตนตามหลกัของศาสนาท่ีตนนบัถือ ๓.๕๓ .๗๔ มาก 
๔.  เคารพเทิดทูลสถาบนัพระมหากษตัริย ์ ๔.๑๒ .๘๔ มาก 
๕. ภูมิใจและเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์และ สืบทอดภูมิปัญญา
ไทย ๓.๙๐ .๗๒ มาก 
๖. ใชภ้าษาไทยในการส่ือสารไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม ๓.๔๐ .๖๕ ปานกลาง 

รวม ๓.๖๔ .๔๗ มาก 

  จากตารางท่ี ๔.๖ พบว่านักเรียนกลุ่มตวัอย่างมีการประยุกต์หลกัพุทธธรรมไปใช้ในการ
ด าเนินชีวติท่ีดีงาม โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  
 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้โดยเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียจากสูงไปหาต ่าพบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียท่ีสูง
ท่ีสุดได้แก่ขอ้ ๔ ท่ีว่า “เคารพเทิดทูลสถาบนัพระมหากษตัริย”์ รองลงมาไดแ้ก่ขอ้ ๖ ท่ีว่า “ภูมิใจ
และเห็นคุณค่าของการอนุรักษแ์ละ สืบทอดภูมิปัญญาไทย” และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียท่ีต ่าท่ีสุดไดแ้ก่ขอ้ ๒ 
ท่ีวา่ “ส่งเสริมสนบัสนุนกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อชาติดว้ยความเล่ือมใส” ตามล าดบั  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๑๙ 

ตารางที ่๔.๗ แสดงการสรุปค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการประยุกต์หลกัพุทธธรรม
ไปใช้ในการด าเนินชีวิตที่ดีงามของนักเรียน ระดับช่วงช้ันที่ ๔ อ าเภอร่อนพิบูลย์ 
จังหวดันครศรีธรรมราช ด้านศีล 

  

ด้านศีล 
  S.D. แปลผล 

๑.  ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเอง ทั้งทางกาย วาจา ๓.๔๒ .๗๕ ปานกลาง 
๒. ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อผูอ่ื้น ทั้งทางกาย วาจา ๓.๖๖ .๖๙ มาก 
๓. ปฏิบติัตนตามข้อตกลง กฎเกณฑ์  ระเบียบ ข้อบงัคบัของ
ครอบครัว  โรงเรียน และสังคม ๓.๖๗ .๗๐ มาก 
๔. ปฏิบติัหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายด้วยความเพียรพยายามจน
ส าเร็จลุล่วง ๓.๒๘ ๑.๐๘ ปานกลาง 
๕. รับผดิชอบต่อหนา้ท่ีการงานดว้ยความตั้งใจ ๓.๔๓ .๘๕ ปานกลาง 
๖. มีเป้าหมายในการปฏิบติัหนา้ท่ีการงานอยา่งชดัเจน ๓.๕๑ .๗๓ มาก 

รวม ๓.๕๐ .๕๙ มาก 

  จากตารางท่ี ๔.๗ พบว่านักเรียนกลุ่มตวัอย่างมีการประยุกต์หลกัพุทธธรรมไปใช้ในการ
ด าเนินชีวติท่ีดีงามโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  
 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้โดยเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียจากสูงไปหาต ่าพบวา่ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียท่ีสูง
ท่ีสุด ได้แก่ ข้อ ๓ ท่ีว่า “ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว 
โรงเรียน และสังคม” รองลงมา ไดแ้ก่ ขอ้ ๒ ท่ีวา่ “ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อผูอ่ื้น ทั้งทางกาย 
วาจา” และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียท่ีต ่าท่ีสุด ไดแ้ก่ ขอ้ ๔ ท่ีวา่ “ปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายดว้ยความเพียร
พยายามจนส าเร็จลุล่วง” ตามล าดบั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๒๐ 

ตารางที ่๔.๘  แสดงการสรุปค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการประยุกต์หลักพุทธ
ธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตที่ดีงามของนักเรียน ระดับช่วงช้ันที่ ๔ อ าเภอร่อน
พบูิลย์ จังหวดันครศรีธรรมราช ด้านสุตะ 

 

ด้านสุตะ 
  S.D. แปลผล 

 ๑. ตั้งใจเพียรพยายามในการเรียนและเขา้ร่วมกิจกรรมเรียนรู้ ๓.๒๖ .๙๗ ปานกลาง 
๒.  แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ๒.๙๘ .๗๖ ปานกลาง 
๓. ศึกษาจนมีความรู้ความเขา้ใจในเน้ือหาวชิาท่ีเรียน ๒.๘๑ .๘๐ ปานกลาง 
๔. บนัทึกความรู้ วิเคราะห์ตรวจสอบ จากส่ิงท่ีเรียนรู้ สรุปเป็น
องคค์วามรู้และแนะน าแก่ผูอ่ื้น ๒.๖๙ .๙๘ ปานกลาง 
๕. ศึกษาหาความรู้และ แลกเปล่ียนความรู้  ด้วยวิธีการต่าง ๆ 
อยา่งหลากหลาย ๒.๘๒ .๘๓ ปานกลาง 
๖. ศึกษาเล่าเรียนดว้ยการคน้ควา้หาความรู้จากส่ือการเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย ทั้งในและนอกโรงเรียน   ๓.๐๔ .๙๗ ปานกลาง 

รวม ๒.๙๓ .๖๔ ปานกลาง 

 จากตารางท่ี ๔.๘ พบว่านักเรียนกลุ่มตวัอย่างมีการประยุกต์หลกัพุทธธรรมไปใช้ในการ
ด าเนินชีวติท่ีดีงาม โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  
 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้โดยเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียจากสูงไปหาต ่าพบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียท่ีสูง
ท่ีสุดไดแ้ก่ขอ้ ๑ ท่ีวา่ “ตั้งใจเพียรพยายามในการเรียนและเขา้ร่วมกิจกรรมเรียนรู้” รองลงมา ไดแ้ก่ ขอ้ 
๖ ท่ีว่า “ศึกษาเล่าเรียนด้วยการค้นควา้หาความรู้จากส่ือการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ทั้งในและนอก
โรงเรียน” และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียท่ีต ่าท่ีสุดไดแ้ก่ขอ้ ๔ ท่ีวา่ “บนัทึกความรู้ วเิคราะห์ตรวจสอบ จากส่ิงท่ี
เรียนรู้ สรุปเป็นองคค์วามรู้และแนะน าแก่ผูอ่ื้น” ตามล าดบั  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๒๑ 

ตารางที ่๔.๙  แสดงการสรุปค่าเฉลี่ย  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการประยุกต์หลัก
พุทธธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตที่ดีงามของนักเรียน ระดับช่วงช้ันที่ ๔ อ าเภอ
ร่อนพบูิลย์ จังหวดันครศรีธรรมราช  ด้านจาคะ   

 

ด้านจาคะ 
  S.D. แปลผล 

๑. ช่วยเหลือพอ่แม่ ผูป้กครอง ครูท างานดว้ยความเตม็ใจ ๓.๕๕ .๙๑ มาก 
๒. อาสาท างานให้ผูอ่ื้นดว้ยก าลงักาย ก าลงัใจ และก าลงัสติปัญญาไม่
หวงัผลตอบแทน     ๓.๕๔ .๖๐ มาก 
๓.  แบ่งปันส่ิงของ ทรัพย์สินของท่าน  ให้กับผูอ่ื้นโดยไม่หวงั
ผลตอบแทน ๓.๕๕ .๖๕ มาก 
๔. เขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชนและสังคม ๓.๘๔ .๘๐ มาก 
๕. ดูแล รักษาสาธารณสมบติัและส่ิงแวดลอ้มดว้ยความเตม็ใจ          ๓.๗๘ .๗๕ มาก 
๖. กระตือรือร้นในการช่วยเหลือ กิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
โรงเรียน ชุมชนและสังคม    ๓.๖๙ .๗๓ มาก 

รวม ๓.๖๖ .๕๐ มาก 

 จากตารางท่ี ๔.๙ พบว่านักเรียนกลุ่มตวัอย่างมีการประยุกต์หลกัพุทธธรรมไปใช้ในการ
ด าเนินชีวติท่ีดีงาม โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  
 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้โดยเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียจากสูงกไปหาต ่า พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียท่ี
สูงท่ีสุดไดแ้ก่ขอ้ ๔ ท่ีวา่ “เขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชนและสังคม” รองลงมา
ไดแ้ก่ขอ้ ๕ ท่ีวา่ “ดูแล รักษาสาธารณสมบติัและส่ิงแวดลอ้มดว้ยความเต็มใจ” และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียท่ี
ต ่าท่ีสุดได้แก่ข้อ ๒ ท่ีว่า “อาสาท างานให้ผูอ่ื้นด้วยก าลังกาย ก าลังใจ และก าลังสติปัญญาไม่หวงั
ผลตอบแทน” ตามล าดบั 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๒๒ 

ตารางที ่๔.๑๐  แสดงการสรุปค่าเฉลี่ย  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการประยุกต์หลัก
พุทธธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตที่ดีงามของนักเรียน ระดับช่วงช้ันที่ ๔ อ าเภอ
ร่อนพบูิลย์ จังหวดันครศรีธรรมราช ด้านปัญญา  

 

ด้านปัญญา 
  S.D. แปลผล 

๑.  ด าเนินชีวติอยา่งประมาณตน มีเหตุผล และรอบคอบ  ๓.๑๖ .๘๖ ปานกลาง 
๒. ใชท้รัพยากรส่วนตนและส่วนรวมอยา่งประหยดัคุม้ค่า  ๓.๓๘ .๗๕ ปานกลาง 
๓. ไม่เอาเปรียบผูอ่ื้นและไม่ท าให้ผูอ่ื้นเดือดร้อน พร้อมให้อภยัเม่ือ
ผูอ่ื้นท าผดิ ๓.๒๘ .๘๑ ปานกลาง 
๔. สามารถปรับตวัเพื่ออยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข ๓.๖๐ .๗๗ มาก 
๕. รู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอ้ม   ๓.๔๒ .๘๓ ปานกลาง 
๖.  มีการวางแผนป้องกนัความเส่ียงและพร้อมรับการเปล่ียนแปลง ๓.๑๘ .๖๕ ปานกลาง 

รวม ๓.๓๔ .๕๐ ปานกลาง 
  

 จากตารางท่ี ๔.๑๐ พบว่านกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งมีการประยุกต์หลกัพุทธธรรมไปใชใ้นการ
ด าเนินชีวติท่ีดีงาม โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  
 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงล าดับตามค่าเฉล่ียจากสูงไปหาต ่า พบว่า น้อยพบว่า             
ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียท่ีมากท่ีสุด ได้แก่ ขอ้ ๔ ท่ีว่า “สามารถปรับตวัเพื่ออยู่ในสังคมไดอ้ย่างมีความสุข” 
รองลงมา ได้แก่ ๕ ท่ีว่า “รู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม” และข้อท่ีมี
ค่าเฉล่ียท่ีน้อยท่ีสุด ได้แก่ ข้อ ๑ ท่ีว่า “ด าเนินชีวิตอย่างประมาณตน มีเหตุผล และรอบคอบ” 
ตามล าดบั 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๒๓ 

 ตอนที่ ๓ วิเคราะห์การเปรียบเทียบการประยุกต์หลักพุทธธรรมไปใช้ในการ
ด าเนินชีวิตที่ดีงามของนักเรียนช่วงช้ันที่  ๔ ที่มีเพศ เกรด เฉลี่ย ขนาดโรงเรียนและ
การศึกษาของผู้ปกครองต่างกนั  

การทดสอบสมมติฐานการวิจยัเพื่อเปรียบเทียบ การประยุกตห์ลกัพุทธธรรมไปใชใ้นการ
ด าเนินชีวิตท่ีดีงามของนักเรียนระดับช่วงชั้ นท่ี ๔ อ าเภอร่อนพิบูลย์ จงัหวดันครศรีธรรมราช         
โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉล่ียระหว่างตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตาม คือ การทดสอบค่าที-เทสท ์  
(t-test) ส าหรับเปรียบเทียบขอ้มูล ๒ กลุ่ม ใชก้ารทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One - Way 
ANOVA) ส าหรับเปรียบเทียบขอ้มูลมากกวา่ ๒ กลุ่ม ถา้หากพบความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .๐๕ จะท าการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ดว้ยวธีิการของ เชฟเฟ่ (Scheffé) 

สมมติฐานที่ ๑ นักเรียนที่มีเพศต่างกันมีการประยุกต์หลักพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนิน
ชีวติทีด่ีงามแตกต่างกนั 

การวิเคราะห์สมมติฐานท่ี ๑ใช้สถิติ ที-เทสท ์ (t-test) คือกลุ่มตวัอย่าง ๒ กลุ่มท่ีมีอิสระต่อ
กนัใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ ๙๕% จะเป็นไปตามสมมติฐานต่อเม่ือค่า Sig นอ้ยกว่า .๐๕ และน าเสนอ
ในรูปตารางประกอบการบรรยาย ซ่ึงผลการวเิคราะห์ขอ้มูลปรากฏดงัตารางต่อไปน้ี 

 

ตารางที ่๔.๑๑ แสดงการสรุปค่าเฉลี่ย  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับของการประยุกต์
 หลักพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตที่ดีงามของนักเรียน ระดับช่วงช้ันที่ ๔ 
 อ าเภอร่อนพบูิลย์ จังหวดันครศรีธรรมราชโดยรวม จ าแนกตามเพศ 
 

เพศ n   S.D. แปลผล 
  ชาย ๑๐๘ ๓.๑๙  .๓๙ ปานกลาง 
  หญิง ๑๕๘ ๓.๕๗  .๔๒ มาก  

รวม ๒๖๖ ๓.๔๑  .๔๕ ปานกลาง 

 จากตารางท่ี ๔.๑๑ พบว่า นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งมีการประยุกตห์ลกัพุทธธรรมไปใช้ในการ
ด าเนินชีวติท่ีดีงาม โดยรวมทั้ง ๕ ดา้น อยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือจ าแนกตามเพศ พบวา่มากท่ีสุด คือ 
เพศหญิง  
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๒๔ 

ตารางที ่๔.๑๒ แสดงการเปรียบเทียบระดับการประยุกต์หลักพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตที่
  ดีงามของนักเรียน ระดับช่วงช้ันที่ ๔ อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
  โดยรวม  จ าแนกตามเพศ 
 

เพศ 
การเปรียบเทยีบระดับการประยุกต์หลกัพุทธธรรมไปใช้ 

n   S.D. t Sig. (๒-tailed) 
  ชาย ๑๐๘ ๓.๑๙ ๐.๓๙ - ๗.๔๐ .๐๐๐* 
  หญิง ๑๕๘ ๓.๕๗ ๐.๔๒   

 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .๐๕ 

  

 จากตารางท่ี ๔.๑๒ พบว่า นักเรียนท่ีมีเพศต่างกนัมีการประยุกต์หลกัพุทธธรรมไปใช้ใน
การด าเนินชีวติท่ีดีงาม โดยรวมทั้ง ๕ ดา้น แตกต่างกนั 

ตารางที ่๔.๑๓ แสดงการสรุปค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดับของการประยุกต์
 หลักพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตที่ดีงามของนักเรียนระดับช่วงช้ันที่ ๔ 
 อ าเภอร่อนพบูิลย์ จังหวดันครศรีธรรมราช ด้านศรัทธา จ าแนกตามเพศ 
 

เพศ n   S.D. แปลผล 
  ชาย ๑๐๘  ๓.๔๕ .๔๕ ปานกลาง 
  หญิง ๑๕๘ ๓.๗๗ .๔๔ มาก 
รวม ๒๖๖ ๓.๖๔  .๔๗ มาก 

 จากตารางท่ี ๔.๑๓ พบวา่ นกัเรียนมีการประยกุตห์ลกัพุทธธรรมไปใชใ้นการด าเนินชีวติท่ีดีงาม 
ดา้นศรัทธา จ าแนกตามเพศอยูใ่นระดบัมาก พบวา่มากท่ีสุด คือ เพศหญิง  

ตารางที ่๔.๑๔ แสดงการเปรียบเทียบ  ระดับการประยุกต์หลักพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิต
ทีด่ีงามของนักเรียน ระดับช่วงช้ันที่ ๔ อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวดันครศรีธรรมราช
ด้านศรัทธา จ าแนกตามเพศ 

 

เพศ n   S.D. t Sig. (๒-tailed) 
๑. ชาย ๑๐๘  ๓.๔๕ .๔๕ - ๕.๕๙ .๐๐๐*  
๒. หญิง ๑๕๘ ๓.๗๗ .๔๔   

 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .๐๕ 



 ๑๒๕ 

 จากตารางท่ี ๔.๑๔ พบว่า นักเรียนท่ีมีเพศต่างกนัมีการประยุกต์หลกัพุทธธรรมไปใช้ใน
การด าเนินชีวติท่ีดีงามดา้นศรัทธา แตกต่างกนั 

ตารางที ่๔.๑๕ แสดงการสรุปค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับของการ
ประยุกต์ หลักพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตที่ดีงามของนักเรียน ระดับช่วงช้ัน
ที ่๔ อ าเภอร่อนพบูิลย์ จังหวดันครศรีธรรมราช ด้านศีล จ าแนกตามเพศ 

 

เพศ n   S.D. แปลผล 
 ชาย ๑๐๘ ๓.๒๔ .๕๔ ปานกลาง 
 หญิง ๑๕๘ ๓.๖๗ .๕๖ มาก 

รวม ๒๖๖ ๓.๕๐ .๕๙ มาก 
  

 จากตารางท่ี ๔.๑๕ พบวา่ นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งมีการประยุกตห์ลกัพุทธธรรมไปใชใ้นการ
ด าเนินชีวติท่ีดีงามดา้นศีล จ าแนกตามเพศ อยูใ่นระดบัมาก พบวา่มากท่ีสุดคือ เพศหญิง 

ตารางที ่๔.๑๖ แสดงการเปรียบเทียบ  ระดับการประยุกต์หลักพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิต
ทีด่ีงามของนักเรียน ระดับช่วงช้ันที่ ๔ อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวดันครศรีธรรมราช
ด้านศีล จ าแนกตามเพศ 

 

เพศ n   S.D. t Sig. (๒-tailed) 
  ชาย ๑๐๘ ๓.๔๕ .๔๕ - ๖.๒๐  .๐๐๐* 
หญิง ๑๕๘ ๓.๗๗ .๔๔   

 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .๐๕ 

 

 จากตารางท่ี ๔.๑๖ พบวา่ นกัเรียนท่ีมีเพศต่างกนัมีการประยกุตห์ลกัพุทธธรรมไปใชใ้นการ
ด าเนินชีวติท่ีดีงามดา้นศีล แตกต่างกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๒๖ 

ตารางที ่๔.๑๗ แสดงการสรุปค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับของการ
 ประยุกต์หลักพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตที่ดีงามของนักเรียน ระดับช่วงช้ัน
 ที ่๔ อ าเภอร่อนพบูิลย์ จังหวดันครศรีธรรมราชด้านสุตะ จ าแนกตามเพศ 
 

เพศ n   S.D. แปลผล 
  ชาย ๑๐๘ ๒.๖๓ .๖๑ ปานกลาง 
  หญิง ๑๕๘ ๓.๑๔ .๕๘ ปานกลาง 

รวม ๒๖๖ ๒.๙๓ .๖๔ ปานกลาง 

 จากตารางท่ี ๔.๑๗ พบวา่ นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งมีการประยุกตห์ลกัพุทธธรรมไปใชใ้นการ
ด าเนินชีวติท่ีดีงาม ดา้นสุตะ จ าแนกตามเพศ อยูใ่นระดบัปานกลาง พบวา่มากท่ีสุด คือ เพศหญิง 

ตารางที ่๔.๑๘  แสดงการเปรียบเทียบ ระดับการประยุกต์หลักพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวติที่
  ดีงามของนักเรียน ระดับช่วงช้ันที่ ๔ อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
  ด้านสุตะ จ าแนกตามเพศ 
 

เพศ n   S.D. t Sig. (๒-tailed) 
  ชาย ๑๐๘ ๒.๖๓ .๖๑ -๖.๘๕  .๐๐๐* 
  หญิง ๑๕๘ ๓.๑๔ .๕๘   

 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .๐๕ 

  

 จากตารางท่ี ๔.๑๘ พบว่า นกัเรียนท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีการประยุกตห์ลกัพุทธธรรมไปใช้
ในการด าเนินชีวติท่ีดีงาม ดา้นสุตะ แตกต่างกนั 

ตารางที ่๔.๑๙ แสดงการสรุปค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับของการ
ประยุกต์หลักพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตที่ดีงามของนักเรียน ระดับช่วงช้ัน
ที ่๔ อ าเภอร่อนพบูิลย์ จังหวดันครศรีธรรมราชด้านจาคะ จ าแนกตามเพศ 

 

เพศ n   S.D. แปลผล 
  ชาย ๑๐๘ ๓.๕๑ .๕๐ มาก 
  หญิง ๑๕๘ ๓.๗๖ .๔๗ มาก 

รวม ๒๖๖ ๓.๖๖ .๕๐ มาก 



 ๑๒๗ 

 จากตารางท่ี ๔.๑๙ พบว่า นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งมีการประยุกตห์ลกัพุทธธรรมไปใช้ในการ
ด าเนินชีวติท่ีดีงาม ดา้นจาคะ จ าแนกตามเพศ อยูใ่นระดบัมาก พบวา่มากท่ีสุด คือ เพศหญิง 

ตารางที ่๔.๒๐ แสดงการเปรียบเทียบระดับการประยุกต์หลักพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตที่
ดีงามของนักเรียน ระดับช่วงช้ันที่ ๔ อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ด้านจาคะ จ าแนกตามเพศ 

 

เพศ n   S.D. t Sig. (๒-tailed) 
  ชาย ๑๐๘ ๓.๕๑ .๕๐ -๔.๑๙  .๐๐๐* 
  หญิง ๑๕๘ ๓.๗๖ .๔๗   

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .๐๕ 

 จากตารางท่ี ๔.๒๐ พบวา่ นกัเรียนท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีการประยุกตห์ลกัพุทธธรรมไปใช้
ในการด าเนินชีวติท่ีดีงาม ดา้นจาคะ แตกต่างกนั 

ตารางที ่๔.๒๑ แสดงการสรุปค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับของการ
ประยุกต์หลักพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตที่ดีงามของนักเรียน ระดับช่วงช้ัน
ที ่๔ อ าเภอร่อนพบูิลย์ จังหวดันครศรีธรรมราชด้านปัญญา จ าแนกตามเพศ 

 

เพศ n   S.D. แปลผล 
  ชาย ๑๐๘ ๓.๑๐ .๔๘ ปานกลาง  
  หญิง ๑๕๘ ๓.๕๐ .๔๕ มาก 

รวม ๒๖๖ ๓.๓๔ .๕๐ ปานกลาง 

 จากตารางท่ี ๔.๒๑ พบวา่นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งมีการประยุกตห์ลกัพุทธธรรมไปใช้ในการ
ด าเนินชีวติท่ีดีงามดา้นปัญญา จ าแนกตามเพศ อยูใ่นระดบัปานกลาง พบวา่มากท่ีสุด คือ เพศหญิง 

 

 

 

 

 

 



 ๑๒๘ 

ตารางที ่๔.๒๒ แสดงการเปรียบเทียบ ระดับการประยุกต์หลักพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวติที่
ดีงามของนักเรียน ระดับช่วงช้ันที่ ๔ อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ด้านปัญญา จ าแนกตามเพศ 

 

เพศ n   S.D. t Sig. (๒-tailed) 
  ชาย ๑๐๘ ๓.๑๐ .๔๘ -๖.๗๐   .๐๐๐* 
  หญิง ๑๕๘ ๓.๕๐ .๔๕   

 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .๐๕ 

 จากตารางท่ี ๔.๒๒ พบว่า นกัเรียนท่ีมีเพศต่างกนัมีการประยุกต์หลกัพุทธธรรมไปใช้ใน
การด าเนินชีวติท่ีดีงามดา้นจาคะ แตกต่างกนั 

 สมมติฐานที่ ๒ นักเรียนที่มี เกรดเฉลี่ยต่างกันมีการประยุกต์หลักพุทธธรรมไปใช้ในการ
ด าเนินชีวติทีด่ีงามแตกต่างกนั 

การวิเคราะห์สมมติฐานท่ี ๒ใช้สถิติ เอฟ-เทสท์  (F-test) หรือ (One - Way ANOVA) ส าหรับ 
เปรียบเทียบขอ้มูลมากกวา่ ๒ กลุ่มโดยใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ ๙๕% ดั้งนั้นจะเป็นไปตามสมมติฐาน
ต่อเม่ือค่า Sig น้อยกว่า .๐๕ ถา้หากพบความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .๐๕ จะท า
การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ดว้ยวิธีการของ เชฟเฟ่ (Scheffé) และน าเสนอในรูป
ตารางประกอบการบรรยาย ซ่ึงผลการวเิคราะห์ขอ้มูลปรากฏดงัตารางต่อไปน้ี 

ตารางที ่๔.๒๓ แสดงการสรุปค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับของการ
ประยุกต์หลกัพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตที่ดีงามของนักเรียน ระดับช่วงช้ัน
ที ่๔ อ าเภอร่อนพบูิลย์ จังหวดันครศรีธรรมราชโดยรวม จ าแนกตามเกรดเฉลีย่ 

 

เกรดเฉลีย่ n   S.D. แปลผล 

 ๑. ๑.๐๐ – ๒.๐๐ ๕๙ ๓.๑๑ .๔๐ ปานกลาง 
 ๒. ๒.๐๑ – ๓.๐๐ ๑๖๑ ๓.๔๒ .๔๒ ปานกลาง 
๓. ๓.๐๑ – ๔.๐๐ ๔๖ ๓.๗๖ .๓๓ มาก 

รวม ๒๖๖ ๓.๔๑ .๔๕ ปานกลาง 
  

 จากตารางท่ี ๔.๒๓ พบวา่ นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งมีการประยุกตห์ลกัพุทธธรรมไปใชใ้นการ
ด าเนินชีวิตท่ีดีงาม โดยรวมทั้ง ๕ ด้าน อยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือจ าแนกตามเกรดเฉล่ียพบว่าสูง



 ๑๒๙ 

ท่ีสุด คือ เกรดเฉล่ีย ๓.๐๑ – ๔.๐๐ รองลงมาคือเกรดเฉล่ีย ๒.๐๑ – ๓.๐๐ และต ่าท่ีสุดเกรดเฉล่ีย 
๑.๐๐ – ๒.๐๐ 

ตารางที ่๔.๒๔ แสดงการเปรียบเทียบ  ระดับการประยุกต์หลักพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิต
  ทีด่ีงามของนักเรียน ระดับช่วงช้ันที่ ๔ อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวดันครศรีธรรมราช
  โดยรวม จ าแนกตามเกรดเฉลีย่  
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
๑. ระหวา่งกลุ่ม ๑๐.๘๒ ๒  ๕.๔๑ ๓๒.๘๙ .๐๐๐* 
๒. ภายในกลุ่ม ๔๓.๒๙  ๒๖๓ .๑๖    

รวม ๕๔.๑๑ ๒๖๕    
 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .๐๕ 

 จากตารางท่ี ๔.๒๔ พบวา่ นกัเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียต่างกนัมีการประยุกต์หลกัพุทธธรรมไป
ใชใ้นการด าเนินชีวติท่ีดีงาม โดยรวมทั้ง ๕ ดา้นแตกต่างกนั 

ตารางที ่ ๔.๒๕ แสดงการวเิคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างทีม่ีเกรด เฉลี่ย
แตกต่างกนัด้วยวธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffé) โดยรวม ๕ ด้าน 

 

เกรดเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 
 ๑.๐๐ – ๒.๐๐ ๒.๐๑ – ๓.๐๐ ๓.๐๑ – ๔.๐๐ 
๓.๑๑   ๓.๔๒  ๓.๗๖   

๑.๐๐ – ๒.๐๐ ๓.๑๑ - -.๓๑๑ (*) -.๖๔๕ (*) 
๒.๐๑ – ๓.๐๐ ๓.๔๒  - -.๓๓๓ (*) 
๓.๐๑ – ๔.๐๐ ๓.๗๖   - 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .o๕ 

 จากตารางท่ี ๔.๒๕ พบวา่นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเกรดเฉล่ีย ๑.๐๐ – ๒.๐๐ มีการประยุกต์
หลกัพุทธธรรมไปใชใ้นการด าเนินชีวิตท่ีดีงามโดยรวมทั้ง ๕ ดา้นแตกต่างจากนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีมีเกรดเฉล่ีย ๒.๐๑ – ๓.๐๐ และ ๓.๐๑ – ๔.๐๐ และนักเรียนกลุ่มตวัอย่างท่ีมีเกรดเฉล่ีย ๒.๐๑ – 
๓.๐๐ มีการประยกุตห์ลกัพุทธธรรมไปใชใ้นการด าเนินชีวิตท่ีดีงามโดยรวมทั้ง ๕ ดา้นแตกต่างจาก
นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเกรดเฉล่ีย ๓.๐๑ – ๔.๐๐ 
 
 
 



 ๑๓๐ 

ตารางที ่๔.๒๖ แสดงการสรุปค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับของการ
 ประยุกต์หลกัพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตที่ดีงามของนักเรียน ระดับช่วงช้ัน
 ที ่๔ อ าเภอร่อนพบูิลย์ จังหวดันครศรีธรรมราชด้านศรัทธา จ าแนกตามเกรดเฉลีย่ 
 

เกรดเฉลีย่ n   S.D. แปลผล 

๑.๐๐ – ๒.๐๐ ๕๙ ๓.๔๑ .๔๗ ปานกลาง 
๒.๐๑ – ๓.๐๐ ๑๖๑ ๓.๖๖ .๔๕ มาก 
๓.๐๑ – ๔๐๐ ๔๖ ๓.๘๖ .๔๒ มาก 

รวม ๒๖๖ ๓.๖๔ .๔๗ มาก 
  

 จากตารางท่ี ๔.๒๖ พบวา่ นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งมีการประยุกตห์ลกัพุทธธรรมไปใชใ้นการ
ด าเนินชีวิตท่ีดีงาม ด้านศรัทธาอยู่ในระดับมาก เม่ือจ าแนกตามเกรดเฉล่ียพบว่าสูงท่ีสุด คือ         
เกรดเฉล่ีย ๓.๐๑ – ๔.๐๐ รองลงมา คือ เกรดเฉล่ีย ๒.๐๑ – ๓.๐๐ และต ่าท่ีสุดเกรดเฉล่ีย ๑.๐๐ – ๒.๐๐ 

ตารางที ่๔.๒๗ แสดงการเปรียบเทียบ  ระดับการประยุกต์หลักพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิต
ทีด่ีงามของนักเรียน ระดับช่วงช้ันที่ ๔ อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวดันครศรีธรรมราช
ด้านศรัทธา จ าแนกตามเกรดเฉลีย่  

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหวา่งกลุ่ม ๕.๓๖ ๒ ๒.๖๘ ๑๒.๙๘  .๐๐๐* 
ภายในกลุ่ม ๕๔.๓๑ ๒๖๓ .๒๐๗   
รวม ๕๙.๖๗ ๒๖๕    

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .๐๕ 

 จากตารางท่ี ๔.๒๗ พบว่า นกัเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียต่างกนัมีการประยุกตห์ลกัพุทธธรรมไป
ใชใ้นการด าเนินชีวติท่ีดีงาม ดา้นศรัทธา แตกต่างกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๓๑ 

ตารางที ่๔.๒๘ แสดงการวเิคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างทีม่ีเกรดเฉลี่ย
แตกต่างกนัด้วยวธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffé)  

 

เกรดเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 
 ๑.๐๐ – ๒.๐๐ ๒.๐๑ – ๓.๐๐ ๓.๐๑ – ๔.๐๐ 
๓.๔๑ ๓.๖๖ ๓.๘๖ 

๑.๐๐ – ๒.๐๐ ๓.๔๑ - -.๒๕  (*) -.๔๔  (*) 
๒.๐๑ – ๓.๐๐ ๓.๖๖ . - -.๑๙  (*) 
๓.๐๑ – ๔.๐๐ ๓.๘๖   - 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .o๕ 

 จากตารางท่ี ๔.๒๘ พบวา่นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเกรดเฉล่ีย  ๑.๐๐ – ๒.๐๐ มีการประยุกต์
หลกัพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตท่ีดีงามด้านศรัทธาแตกต่างจากนักเรียนกลุ่มตวัอย่างท่ีมี
เกรดเฉล่ีย ๒.๐๑ – ๓.๐๐ และ ๓.๐๑ – ๔.๐๐ และนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเกรดเฉล่ีย ๒.๐๑ – ๓.๐๐ 
มีการประยุกต์หลกัพุทธธรรมไปใชใ้นการด าเนินชีวิตท่ีดีงามดา้นศรัทธาแตกต่างจากนกัเรียนกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีมีเกรดเฉล่ีย ๓.๐๑ – ๔.๐๐ 

ตารางที ่๔.๒๙ แสดงการสรุปค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับของการ
 ประยุกต์หลกัพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตที่ดีงามของนักเรียน ระดับช่วงช้ัน
 ที ่๔ อ าเภอร่อนพบูิลย์ จังหวดันครศรีธรรมราชด้านศีล จ าแนกตามเกรดเฉลีย่ 
 

เกรดเฉลีย่ n   S.D. แปลผล 

 ๑.๐๐ – ๒.๐๐ ๕๙ ๓.๑๘ .๕๘ ปานกลาง  
 ๒.๐๑ – ๓.๐๐ ๑๖๑ ๓.๕๒ .๕๖ มาก 
๓.๐๑ – ๔.๐๐ ๔๖ ๓.๘๔ .๕๐ มาก 

รวม ๒๖๖ ๓.๕๑ .๕๙ มาก 
  

 จากตารางท่ี ๔.๒๙ พบวา่นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งมีการประยุกตห์ลกัพุทธธรรมไปใช้ในการ
ด าเนินชีวิตท่ีดีงามดา้นศีลอยู่ในระดบัมาก เม่ือจ าแนกตามเกรดเฉล่ียพบว่าสูงท่ีสุด คือ เกรดเฉล่ีย 
๓.๐๑ – ๔.๐๐ รองลงมา คือ เกรดเฉล่ีย ๒.๐๑ – ๓.๐๐ และต ่าท่ีสุดเกรดเฉล่ีย ๑.๐๐ – ๒.๐๐   
 
 
 
 
 
 



 ๑๓๒ 

ตารางที ่๔.๓๐ แสดงการเปรียบเทียบระดับการประยุกต์หลักพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตที่
ดีงามของนักเรียน ระดับช่วงช้ันที่ ๔ อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ด้านศีล จ าแนกตามเกรดเฉลีย่  

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหวา่งกลุ่ม ๑๑.๔๕ ๒ ๕.๗๒ ๑๘.๑๕  .๐๐๐* 
ภายในกลุ่ม ๘๒.๙๓ ๒๖๓ .๓๒   

รวม ๙๔.๓๘ ๒๖๕    
 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .๐๕ 

 จากตารางท่ี ๔.๓๐ พบวา่นกัเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียต่างกนัมีการประยกุตห์ลกัพุทธธรรมไปใช้
ในการด าเนินชีวติท่ีดีงาม ดา้นศีล แตกต่างกนั 

ตารางที ่ ๔.๓๑ แสดงการวเิคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่มีเกรดเฉลี่ย
แตกต่างกนัด้วยวธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffé)  

 

เกรดเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 
 ๑.๐๐ – ๒.๐๐ ๒.๐๑ – ๓.๐๐ ๓.๐๑ – ๔.๐๐ 
๓.๑๘ ๓.๕๒ ๓.๘๔ 

๑.๐๐ – ๒.๐๐ ๓.๑๘ - -.๓๔ (*) -.๖๖(*) 
๒.๐๑ – ๓.๐๐ ๓.๕๒  - -.๓๒(*) 
๓.๐๑ – ๔.๐๐ ๓.๘๔   - 
* มีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .o๕ 

 จากตารางท่ี ๔.๓๑ พบวา่ นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเกรดเฉล่ีย  ๑.๐๐ – ๒.๐๐ มีการประยุกต์
หลักพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตท่ีดีงามด้านศีลแตกต่างจากนักเรียนกลุ่มตัวอย่างท่ีมี               
เกรดเฉล่ีย ๒.๐๑ – ๓.๐๐ และ ๓.๐๑ – ๔.๐๐ และนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเกรดเฉล่ีย ๒.๐๑ – ๓.๐๐               
มีการประยุกต์หลักพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิต ท่ีดีงามด้านศีลแตกต่างจากนักเรียนกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีมีเกรดเฉล่ีย ๓.๐๑ – ๔.๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๓๓ 

ตารางที ่๔.๓๒ แสดงการสรุปค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับของการ
  ประยุกต์หลักพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตที่ดีงามของนักเรียนระดับช่วงช้ัน 
  ที ่๔ อ าเภอร่อนพบูิลย์ จังหวดันครศรีธรรมราชด้านสุตะ จ าแนกตามเกรดเฉลีย่ 
 

เกรดเฉลีย่ n   S.D. แปลผล 

๑.๐๐ – ๒.๐๐ ๕๙ ๒.๔๒ .๖๐ นอ้ย 
๒.๐๑ – ๓.๐๐ ๑๖๑ ๒.๙๔ .๕๕ ปานกลาง 
๓.๐๑ – ๔.๐๐ ๔๖ ๓.๕๗ .๓๖ มาก 
รวม ๒๖๖ ๒.๙๓ .๖๔ ปานกลาง 

  

 จากตารางท่ี ๔.๓๒ พบวา่ นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งมีการประยุกตห์ลกัพุทธธรรมไปใชใ้นการ
ด าเนินชีวติท่ีดีงาม ดา้นสุตะอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือจ าแนกตามเกรดเฉล่ียพบวา่สูงท่ีสุด คือ  เกรด
เฉล่ีย ๓.๐๑ – ๔.๐๐ รองลงมา คือ เกรดเฉล่ีย ๒.๐๑ – ๓.๐๐ และต ่าท่ีสุดเกรดเฉล่ีย ๑.๐๐ – ๒.๐๐   

ตารางที ่๔.๓๓  แสดงการเปรียบเทียบ  ระดับการประยุกต์หลักพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตที่
  ดีงามของนักเรียน ระดับช่วงช้ันที่ ๔ อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
  ด้านสุตะ จ าแนกตามเกรดเฉลีย่  
 

แหล่งความแปรปรวน  SS df MS F Sig.  
ระหวา่งกลุ่ม ๓๓.๙๕ ๒ ๑๖.๙๗ ๕๘.๘๐  .๐๐๐* 
ภายในกลุ่ม ๗๖.๙๓ ๒๖๓ .๒๘    
รวม ๑๐๙.๘๙ ๒๖๕    

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .๐๕ 

 จากตารางท่ี ๔.๓๓ พบวา่ นกัเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียต่างกนัมีการประยกุตห์ลกัพุทธธรรมไปใช้
ในการด าเนินชีวติท่ีดีงาม ดา้นสุตะ แตกต่างกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๓๔ 

ตารางที ่๔.๓๔ แสดงการวเิคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างทีม่ีเกรดเฉลี่ย
แตกต่างกนัด้วยวธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffé) 

 

เกรดเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 
 ๑.๐๐ – ๒.๐๐ ๒.๐๑ – ๓.๐๐ ๓.๐๑ – ๔.๐๐ 
๒.๔๒ ๒.๙๔ ๓.๕๗ 

๑.๐๐ – ๒.๐๐ ๒.๔๒ - -.๕๒(*) -๑.๑๔ (*) 
๒.๐๑ – ๓.๐๐ ๒.๙๔  - -.๖๒ (*) 
๓.๐๑ – ๔.๐๐ ๓.๕๗   - 
* มีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .o๕ 

 จากตารางท่ี ๔.๓๔ พบวา่ นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเกรดเฉล่ีย ๑.๐๐ – ๒.๐๐ มีการประยุกต์
หลกัพุทธธรรมไปใชใ้นการด าเนินชีวิตท่ีดีงามดา้นสุตะแตกต่างจากนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเกรดเฉล่ีย 
๒.๐๑ – ๓.๐๐ และ ๓.๐๑ – ๔.๐๐ และนักเรียนกลุ่มตวัอย่างท่ีมีเกรดเฉล่ีย ๒.๐๑ – ๓.๐๐ มีการ
ประยกุตห์ลกัพุทธธรรมไปใชใ้นการด าเนินชีวติท่ีดีงามดา้นสุตะแตกต่างจากนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งท่ี
มีเกรดเฉล่ีย ๓.๐๑ – ๔.๐๐ 

ตารางที ่๔.๓๕ แสดงการสรุปค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับของการ
ประยุกต์หลกัพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตที่ดีงามของนักเรียน ระดับช่วงช้ัน
ที ่๔ อ าเภอร่อนพบูิลย์ จังหวดันครศรีธรรมราชด้านจาคะ จ าแนกตามเกรดเฉลีย่ 

 

เกรดเฉลีย่ n   S.D. แปลผล 

๑.๐๐ – ๒.๐๐ ๕๙ ๓.๕๘ .๔๗ มาก 
๒.๐๑ – ๓.๐๐ ๑๖๑ ๓.๖๓ .๕๑ มาก 
๓.๐๑ – ๔.๐๐ ๔๖ ๓.๘๕ .๔๕ มาก 
รวม ๒๖๖ ๓.๖๖ .๕๐ มาก 

  

 จากตารางท่ี ๔.๓๕ พบวา่ นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งมีการประยุกตห์ลกัพุทธธรรมไปใชใ้นการ
ด าเนินชีวติท่ีดีงาม ดา้นจาคะอยูใ่นระดบัมาก เม่ือจ าแนกตามเกรดเฉล่ียพบวา่สูงท่ีสุด คือ เกรดเฉล่ีย ๓.๐๑-
๔.๐๐ รองลงมา คือ เกรดเฉล่ีย ๒.๐๑-๓.๐๐ และต่าท่ีสุดเกรดเฉล่ีย ๑.๐๐-๒.๐๐ 
 
 
 
 
 
 



 ๑๓๕ 

ตารางที ่๔.๓๖ แสดงการเปรียบเทียบระดับการประยุกต์หลักพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตที่
ดีงามของนักเรียน ระดับช่วงช้ันที่ ๔ อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ด้านจาคะ จ าแนกตามเกรดเฉลีย่  

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหวา่งกลุ่ม ๒.๒๔ ๒ ๑.๒๒ ๔.๕๖ .o๑๑ 
ภายในกลุ่ม ๖๔.๖๙ ๒๖๓ .๒๔    

รวม ๖๖.๙๔ ๒๖๕    
 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .๐๕ 

 จากตารางท่ี ๔.๓๖ พบวา่นกัเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียต่างกนัมีการประยกุตห์ลกัพุทธธรรมไปใช้
ในการด าเนินชีวติท่ีดีงาม ดา้นจาคะ แตกต่างกนั 

ตารางที ่๔.๓๗ แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างทีม่ีเกรดเฉลี่ย
แตกต่างกนัด้วยวธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffé)  

 

เกรดเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 
 ๑.๐๐ – ๒.๐๐ ๒.๐๑ – ๓.๐๐ ๓.๐๑ – ๔.๐๐ 
๓.๕๘ ๓.๖๓ ๓.๘๕ 

๑.๐๐ – ๒.๐๐ ๓.๕๘ - -.o๖ -.๒๘(*) 
๒.๐๑ – ๓.๐๐ ๓.๖๓  - -.๒๒(*) 
๓.๐๑ – ๔.๐๐ ๓.๘๕   - 
* มีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .o๕ 

 จากตารางท่ี ๔.๓๗ พบวา่ นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเกรดเฉล่ีย ๑.๐๐ – ๒.๐๐ มีการประยุกต์
หลกัพุทธธรรมไปใชใ้นการด าเนินชีวติท่ีดีงามดา้นจาคะแตกต่างจากนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเกรดเฉล่ีย 
๒.๐๑ – ๓.๐๐ และ ๓.๐๑ – ๔.๐๐ และนักเรียนกลุ่มตวัอย่างท่ีมีเกรดเฉล่ีย ๒.๐๑ – ๓.๐๐ มีการ
ประยกุตห์ลกัพุทธธรรมไปใชใ้นการด าเนินชีวิตท่ีดีงามดา้นจาคะแตกต่างจากนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีมีเกรดเฉล่ีย ๓.๐๑ – ๔.๐๐ 
 
 
 
 



 ๑๓๖ 

ตารางที ่๔.๓๘ แสดงการสรุปค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับของการ
ประยุกต์หลักพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตที่ดีงามของนักเรียนระดับช่วงช้ัน
ที ่๔ อ าเภอร่อนพบูิลย์ จังหวดันครศรีธรรมราชด้านปัญญา จ าแนกตามเกรดเฉลีย่ 

 

เกรดเฉลีย่ n   S.D. แปลผล 

๑.๐๐ – ๒.๐๐ ๕๙ ๒.๙๘ .๔๕ ปานกลาง 
๒.๐๑ – ๓.๐๐ ๑๖๑ ๓.๓๗ .๔๖ ปานกลาง 
๓.๐๑ – ๔.๐๐ ๔๖ ๓.๖๘ .๔๔ มาก 

รวม ๒๖๖ ๓.๓๔ .๕๐ ปานกลาง 
  

 จากตารางท่ี ๔.๓๘ พบวา่ นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งมีการประยุกตห์ลกัพุทธธรรมไปใชใ้นการ
ด าเนินชีวิตท่ีดีงาม ดา้นปัญญาอยู่ในระดบัปานกลางเม่ือจ าแนกตามเกรดเฉล่ียพบว่ามากท่ีสุด คือ  
เกรดเฉล่ีย ๓.๐๑-๔.๐๐ รองลงมา คือ เกรดเฉล่ีย ๒.๐๑-๓.๐๐ และนอ้ยท่ีสุดเกรดเฉล่ีย ๑.๐๐-๒.๐๐   

ตารางที ่๔.๓๙  แสดงการเปรียบเทียบ ระดับการประยุกต์หลักพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวติที่
ดีงามของนักเรียน ระดับช่วงช้ันที่ ๔ อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ด้านปัญญา จ าแนกตามเกรดเฉลีย่  

 

แหล่งความแปรปรวน SS Df MS F Sig. 
ระหวา่งกลุ่ม ๑๓.๐๒ ๒ ๖.๕๑ ๓๐.๙๖  .๐๐๐* 
ภายในกลุ่ม ๕๕.๓๒ ๒๖๓ .๒๑    

รวม ๖๘.๓๔ ๒๖๕    
 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .๐๕ 

 จากตารางท่ี ๔.๓๙ พบวา่ นกัเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียต่างกนัมีการประยกุตห์ลกัพุทธธรรมไปใช้
ในการด าเนินชีวติท่ีดีงาม ดา้นปัญญา แตกต่างกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๓๗ 

ตารางที ่ ๔.๔๐  แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างทีม่ีเกรดเฉลี่ย
แตกต่างกนัด้วยวธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffé)  

 

เกรดเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 
 ๑.๐๐ – ๒.๐๐ ๒.๐๑ – ๓.๐๐ ๓.๐๑ – ๔.๐๐ 
๒.๙๘ ๓.๓๗ ๓.๖๘ 

๑.๐๐ – ๒.๐๐ ๒.๙๘ - -.๓๙(*) -.๖๙ (*) 
๒.๐๑ – ๓.๐๐ ๓.๓๗  - -.๓๒(*) 
๓.๐๑ – ๔.๐๐ ๓.๖๘    
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .o๕ 
  

 จากตารางท่ี ๔.๔๐ พบว่านกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเกรดเฉล่ีย ๑.๐๐ – ๒.๐๐ มีการประยุกต์
หลกัพุทธธรรมไปใชใ้นการด าเนินชีวติท่ีดีงามดา้นปัญญาแตกต่างจากนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเกรดเฉล่ีย 
๒.๐๑ – ๓.๐๐ และ ๓.๐๑ – ๔.๐๐ และนักเรียนกลุ่มตวัอย่างท่ีมีเกรดเฉล่ีย ๒.๐๑ – ๓.๐๐ มีการ
ประยุกต์หลักพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตท่ีดีงามด้านปัญญาแตกต่างจากนักเรียนกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีมีเกรดเฉล่ีย ๓.๐๑ – ๔.๐๐    

สมมติฐานที่ ๓ นักเรียนที่อยู่ขนาดโรงเรียนต่างกันมีการประยุกต์หลักพุทธธรรมไปใช้ใน
การด าเนินชีวติทีด่ีงาม แตกต่างกนั 

การวิเคราะห์สมมติฐานท่ี  ๓ใช้สถิติ เอฟ -เทสท์  (F-test) หรือ (One - Way ANOVA) 
ส าหรับเปรียบเทียบขอ้มูลมากกว่า ๒ กลุ่ม โดยใช้ระดบัความเช่ือมัน่ ๙๕% ดั้งนั้นจะเป็นไปตาม
สมมติฐานต่อเม่ือค่า Sig นอ้ยกวา่ .๐๕ ถา้หากพบความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .
๐๕  จะท าการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของ เชฟเฟ่ (Scheffé)                 
และน าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ซ่ึงผลการวเิคราะห์ขอ้มูลปรากฏดงัตารางต่อไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๓๘ 

ตารางที ่๔.๔๑ แสดงการสรุปค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับของการ
ประยุกต์หลกัพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตที่ดีงามของนักเรียน ระดับช่วงช้ัน
ที่ ๔ อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยรวมทั้ง ๕ ด้าน จ าแนกตาม
ขนาดโรงเรียน 

 

ขนาดโรงเรียน n   S.D. แปลผล 

เลก็ ๓๘ ๓.๑๔ .๔๕ ปานกลาง 
กลาง ๙๔ ๓.๔๕ .๔๕ ปานกลาง 
ใหญ่ ๑๓๔ ๓.๔๖ .๔๒ ปานกลาง 

รวม ๒๖๖ ๓.๔๑ .๔๕ ปานกลาง 
  

 จากตารางท่ี ๔.๔๑ พบว่า นักเรียนกลุ่มตวัอย่างมีการประยุกต์หลกัพุทธธรรมไปใช้ในการ
ด าเนินชีวิตท่ีดีงามโดยรวมทั้ง ๕ ดา้นอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือจ าแนกตามขนาดโรงเรียนพบว่ามาก
ท่ีสุด คือ โรงเรียนขนาดใหญ่ รองลงมา คือ โรงเรียนขนาดกลาง และนอ้ยท่ีสุด คือ โรงเรียนขนาดเล็ก  

ตารางที ่๔.๔๒ แสดงการเปรียบเทียบ  ระดับการประยุกต์หลักพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิต
ทีด่ีงามของนักเรียน ระดับช่วงช้ันที่ ๔ อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวดันครศรีธรรมราช
โดยรวมทั้ง ๕ ด้านจ าแนกตามขนาดโรงเรียน  

 

แหล่งความแปรปรวน SS Df MS F Sig. 
ระหวา่งกลุ่ม ๓.๔๒ ๒ ๑.๗๑ ๘.๘๙  .๐๐๐* 
ภายในกลุ่ม ๕๐.๖๙ ๒๖๓ .๑๙    

รวม ๕๔.๑๑ ๒๖๕    
 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .๐๕ 

 จากตารางท่ี ๔.๔๒ พบว่า นกัเรียนท่ีอยูใ่นโรงเรียนขนาดต่างกนัมีการประยุกตห์ลกัพุทธ
ธรรมไปใชใ้นการด าเนินชีวติท่ีดีงาม โดยรวมทั้ง ๕ ดา้น แตกต่างกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๓๙ 

ตารางที ่๔.๔๓ แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่มีขนาด
โรงเรียนแตกต่างกนัด้วยวธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffé) 

 

ขนาดโรงเรียน ค่าเฉลีย่ 
เลก็ กลาง ใหญ่ 
๓.๑๔ ๓.๔๕ ๓.๔๖ 

เลก็ ๓.๑๔ - .๓๒ (*) .๓๓ (*) 
กลาง ๓.๔๕  - .o๑ 
ใหญ่ ๓.๔๖   - 
* มีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .o๕ 

 จากตารางท่ี ๔.๔๓ พบวา่ นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งท่ีอยูโ่รงเรียนขนาดเล็กมีการประยุกตห์ลกั
พุทธธรรมไปใชใ้นการด าเนินชีวติท่ีดีงาม โดยรวมทั้ง ๕ ดา้นแตกต่างจากนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งท่ีอยู่
โรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่ นอกนั้นมีการประยุกตห์ลกัพุทธธรรมไปใชใ้นการด าเนินชีวิต
ท่ีดีงามไม่แตกต่างกนั 

ตารางที ่๔.๔๔ แสดงการสรุปค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับของการ
ประยุกต์หลกัพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตที่ดีงามของนักเรียน ระดับช่วงช้ัน
ที่ ๔ อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราชด้านศรัทธา จ าแนกตามขนาด
โรงเรียน 

 

ขนาดโรงเรียน n   S.D. แปลผล 

เลก็ ๓๘ ๓.๔๖ .๕๒ ปานกลาง  
กลาง ๙๔ ๓.๖๐ .๕๑ มาก 
ใหญ่ ๑๓๔ ๓.๗๒ .๔๑ มาก 

รวม ๒๖๖ ๓.๖๔ .๔๗ มาก 
  

 จากตารางท่ี ๔.๔๔ พบวา่ นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งมีการประยุกตห์ลกัพุทธธรรมไปใชใ้นการ
ด าเนินชีวิตท่ีดีงาม ดา้นศรัทธา อยู่ในระดบัมาก เม่ือจ าแนกตามขนาดโรงเรียนพบวา่มากท่ีสุด คือ  
โรงเรียนขนาดใหญ่ รองลงมา คือ โรงเรียนขนาดกลาง และนอ้ยท่ีสุดคือ โรงเรียนขนาดเล็ก 
 
 
 
 
 
 



 ๑๔๐ 

ตารางที ่๔.๔๕ แสดงการเปรียบเทียบ ระดับการประยุกต์หลักพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตที่
  ดีงามของนักเรียน ระดับช่วงช้ันที่ ๔ อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
  ด้านศรัทธา จ าแนกตามขนาดโรงเรียน  
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหวา่งกลุ่ม ๒.๑๓ ๒ ๑.๐๖ ๔.๘๗ .๐๐๘* 
ภายในกลุ่ม ๕๗.๕๔  .๒๒   

รวม ๕๙.๖๗     
 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .๐๕ 

 จากตารางท่ี ๔.๔๕ พบวา่ นกัเรียนท่ีอยูใ่นโรงเรียนขนาดต่างกนัมีการประยุกตห์ลกัพุทธธรรม
ไปใชใ้นการด าเนินชีวติท่ีดีงาม ดา้นศรัทธาแตกต่างกนั 

ตารางที ่ ๔.๔๖ แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่มีขนาด
โรงเรียนแตกต่างกนัด้วยวธีิการของ เชฟเฟ่ (Scheffé) 

 

ขนาดโรงเรียน ค่าเฉลีย่ 
เลก็ กลาง ใหญ่ 
๓.๔๖ ๓.๖o ๓.๗๒ 

เลก็ ๓.๔๖ - -.๑๓ -.๒๕ (*) 
กลาง ๓.๖o  - -.๑๑ 
ใหญ่ ๓.๗๒   - 

* มีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .o๕ 

 จากตารางท่ี ๔.๔๖ พบว่า นักเรียนกลุ่มตวัอย่างท่ีอยู่โรงเรียนขนาดใหญ่ มีการประยุกต์
ประยุกต์หลักพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตท่ีดีงามด้านศรัทธาแตกต่างจากนักเรียนกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีอยูโ่รงเรียนขนาดเล็ก นอกนั้นมีการประยกุตป์ระยุกตห์ลกัพุทธธรรมไปใชใ้นการด าเนิน
ชีวติท่ีดีงามไม่แตกต่างกนั 

 

 

 

 

 



 ๑๔๑ 

ตารางที ่๔.๔๗ แสดงการสรุปค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับของการ
ประยุกต์หลักพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตที่ดีงามของนักเรียน ระดับช่วงช้ันที่ ๔ 
อ าเภอร่อนพบูิลย์ จังหวดันครศรีธรรมราชด้านศีล จ าแนกตาม ขนาดโรงเรียน 

 

ขนาดโรงเรียน n   S.D. แปลผล 
เล็ก ๓๘ ๓.๑๖ .๖๔ ปานกลาง 
กลาง ๙๔ ๓.๕๖ .๕๘ มาก 
ใหญ่ ๑๓๔ ๓.๕๕ .๕๖ มาก 

รวม ๒๖๖ ๓.๕๐ .๕๙ มาก 
  

 จากตารางท่ี ๔.๔๗ พบวา่ นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งมีการประยุกตห์ลกัพุทธธรรมไปใชใ้นการ
ด าเนินชีวิตท่ีดีงามด้านศีลอยู่ในระดับมากเม่ือจ าแนกตามขนาดโรงเรียนพบว่ามากท่ีสุด คือ  
โรงเรียนขนาดกลาง รองลงมา คือ โรงเรียนขนาดใหญ่และนอ้ยท่ีสุด คือ โรงเรียนขนาดเล็ก   

ตารางที ่๔.๔๘ แสดงการเปรียบเทียบ  ระดับการประยุกต์หลักพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิต
ทีด่ีงามของนักเรียน ระดับช่วงช้ันที่ ๔ อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวดันครศรีธรรมราช
ด้านศีล จ าแนกตามขนาดโรงเรียน  

 

แหล่งความแปรปรวน SS Df MS F Sig. 
ระหวา่งกลุ่ม ๕.๐๕ ๒ ๒.๕๒ ๗.๔๓ .๐๐๑ 
ภายในกลุ่ม ๘๙.๓๓   .๓๔    

รวม ๙๔.๓๘     
 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .๐๕ 

 จากตารางท่ี ๔.๔๘ พบวา่ นกัเรียนท่ีอยูใ่นโรงเรียนขนาดต่างกนัมีการประยุกตห์ลกัพุทธธรรม
ไปใชใ้นการด าเนินชีวติท่ีดีงาม ดา้นศีลแตกต่างกนั 

 

 

 

 

 

 



 ๑๔๒ 

ตารางที ่๔.๔๙ แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่มีขนาด
โรงเรียนแตกต่างกนัด้วยวธีิการของ เชฟเฟ่ (Scheffé) 

 

ขนาดโรงเรียน ค่าเฉลีย่ 
เลก็ กลาง ใหญ่ 
๓.๑๖ ๓.๕๖ ๓.๕๕ 

เลก็ ๓.๑๖ - -.๓๙(*) -.๔o (*) 
กลาง ๓.๕๖  - .o๒ 
ใหญ่ ๓.๕๕   - 
* มีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .o๕ 

 จากตารางท่ี ๔.๔๙ พบวา่ นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งท่ีอยูโ่รงเรียนขนาดเล็ก มีการประยุกตห์ลกั
พุทธธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตท่ีดีงาม ดา้นศีลแตกต่างจากนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งท่ีอยู่โรงเรียน
ขนาดกลางและขนาดใหญ่ นอกนั้นมีการประยุกต์หลกัพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตท่ีดีงาม 
ไม่แตกต่างกนั 

ตารางที ่๔.๕๐ แสดงการสรุปค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับของการ
 ประยุกต์หลักพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตที่ดีงามของนักเรียน ระดับช่วงช้ันที่ ๔ 
 อ าเภอร่อนพบูิลย์ จังหวดันครศรีธรรมราชด้านสุตะ จ าแนกตามขนาดโรงเรียน 
 

ขนาดโรงเรียน n   S.D. แปลผล 
เล็ก ๓๘ ๒.๕๘ .๔๘ ปานกลาง 
กลาง ๙๔ ๓.๐๖ .๖๓ ปานกลาง 
ใหญ่ ๑๓๔ ๒.๙๔ .๖๕ ปานกลาง 

รวม ๒๖๖ ๒.๙๓ .๖๔ ปานกลาง 
   

 จากตารางท่ี ๔.๕๐ พบวา่นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งมีการประยุกต์หลกัพุทธธรรมไปใชใ้นการ
ด าเนินชีวติท่ีดีงามดา้นสุตะอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือจ าแนกตามขนาดโรงเรียนพบวา่มากท่ีสุด คือ  
โรงเรียนขนาดกลาง รองลงมา คือ โรงเรียนขนาดใหญ่และนอ้ยท่ีสุด คือ โรงเรียนขนาดเล็ก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๔๓ 

ตารางที่ ๔.๕๑   แสดงการเปรียบเทียบ ระดับการประยุกต์หลักพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตที่
ดีงามของนักเรียน ระดับช่วงช้ันที่ ๔ อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ด้านสุตะ จ าแนกตามขนาดโรงเรียน  

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหวา่งกลุ่ม ๖.๑๖ ๒ ๓.๐๘ ๗.๘๑ .๐๐๑ 
ภายในกลุ่ม ๑๐๓.๗   .๓๔    

รวม ๑๐๙.๘๙     
 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .๐๕ 

 จากตารางท่ี ๔.๕๑ พบวา่นกัเรียนท่ีอยูใ่นโรงเรียนท่ีมีขนาดต่างกนัมีการประยุกตห์ลกัพุทธธรรม
ไปใชใ้นการด าเนินชีวติท่ีดีงามดา้นสุตะ แตกต่างกนั  

ตารางที ่ ๔.๕๒ แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่มีขนาด
โรงเรียนแตกต่างกนัด้วยวธีิการของเชฟเฟ (Scheffe) 

 

ขนาดโรงเรียน ค่าเฉลีย่ 
เลก็ กลาง ใหญ่ 

๒.๕๘ ๓.o๖ ๒.๙๔ 
เลก็ ๒.๕๘ - .๔๗ (*) .๓๖ (*) 
กลาง ๓.o๖   .๑๑ 
ใหญ่ ๒.๙๔   - 
* มีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .o๕ 

 จากตารางท่ี ๔.๕๒ พบวา่ นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งท่ีอยูโ่รงเรียนขนาดเล็ก มีการประยุกตห์ลกั
พุทธธรรมไปใชใ้นการด าเนินชีวติท่ีดีงาม ดา้นสุตะแตกต่างจากโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่ 
นอกนั้นไม่แตกต่างกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๔๔ 

ตารางที ่๔.๕๓ แสดงการสรุปค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับของการ
ประยุกต์หลักพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตที่ดีงามของนักเรียน ระดับช่วงช้ันที่ ๔ 
อ าเภอร่อนพบูิลย์ จังหวดันครศรีธรรมราชด้านจาคะ จ าแนกตามขนาดโรงเรียน 

 

ขนาดโรงเรียน n   S.D. แปลผล 
เล็ก ๓๘ ๓.๕๐ .๖๕ มาก 
กลาง ๙๔ ๓.๖๔ .๕๑ มาก 
ใหญ่ ๑๓๔ ๓.๗๒ .๔๓ มาก 

รวม ๒๖๖ ๓.๖๖ .๕๐ มาก 
  

 จากตารางท่ี ๔.๕๓ พบวา่นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งมีการประยุกตห์ลกัพุทธธรรมไปใชใ้นการ
ด าเนินชีวิตท่ีดีงามด้านจาคะ อยู่ในระดบัมาก เม่ือจ าแนกตามขนาดโรงเรียนพบว่ามากท่ีสุด คือ  
โรงเรียนขนาดใหญ่ รองลงมา คือ โรงเรียนขนาดกลางและนอ้ยท่ีสุด คือ โรงเรียนขนาดเล็ก 

ตารางที ่๔.๕๔ แสดงการเปรียบเทียบ ระดับการประยุกต์หลักพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวติที่
ดีงามของนักเรียน ระดับช่วงช้ันที่ ๔ อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ด้านจาคะ จ าแนกตามขนาดโรงเรียน  

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหวา่งกลุ่ม ๑.๕๓ ๒ .๗๗ ๓.๐๘ .๐๖๗ 
ภายในกลุ่ม ๖๕.๔๐   .๒๔    

รวม ๖๖.๙๔     
 

 จากตารางท่ี ๔.๕๔ พบว่า นักเรียนท่ีอยู่ในโรงเรียนท่ีมีขนาดต่างกนัมีการประยุกต์หลกั
พุทธธรรมไปใชใ้นการด าเนินชีวติท่ีดีงาม ดา้นจาคะ ไม่แตกต่างกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๔๕ 

ตารางที ่๔.๕๕ แสดงการสรุปค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับของการ
ประยุกต์หลักพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวติที่ดีงามของนักเรียน ระดับช่วงช้ันที ่๔ 
อ าเภอร่อนพบูิลย์ จังหวดันครศรีธรรมราชด้านปัญญา จ าแนกตามขนาดโรงเรียน 

 

ขนาดโรงเรียน n   S.D. แปลผล 
เล็ก ๓๘ ๒.๙๗ .๔๖ ปานกลาง 
กลาง ๙๔ ๓.๔๑ .๕๒ ปานกลาง 
ใหญ่ ๑๓๔ ๓.๓๙ ๔.๗ ปานกลาง 

รวม ๒๖๖ ๓.๓๔ .๕๐ ปานกลาง 
  

 จากตารางท่ี ๔.๕๕ พบวา่ นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งมีการประยกุตห์ลกัพุทธธรรมไปใชใ้นการ
ด าเนินชีวิตท่ีดีงามดา้นศีลอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือจ าแนกตามขนาดโรงเรียนพบวา่มากท่ีสุด คือ  
โรงเรียนขนาดกลาง รองลงมา คือ โรงเรียนขนาดใหญ่ และนอ้ยท่ีสุด คือ โรงเรียนขนาดเล็ก 

ตารางที ่๔.๕๖ แสดงการเปรียบเทียบระดับการประยุกต์หลักพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตที่
ดีงามของนักเรียน ระดับช่วงช้ันที่ ๔ อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ด้านปัญญา จ าแนกตามขนาดโรงเรียน  

 

แหล่งความแปรปรวน SS Df MS F Sig. 
ระหวา่งกลุ่ม ๕.๘๓ ๒ ๒.๙๑ ๑๒.๒๗  .๐๐๐* 
ภายในกลุ่ม ๕๒.๕๑   .๒๓    

รวม ๖๘.๓๔     
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .๐๕ 

 จากตารางท่ี ๔.๕๖ พบว่า นักเรียนท่ีอยู่ในโรงเรียนท่ีมีขนาดต่างกันมีการประยุกต์หลัก
พุทธธรรมไปใชใ้นการด าเนินชีวติท่ีดีงาม ดา้นปัญญา แตกต่างกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๔๖ 

ตารางที ่๔.๕๗ แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่มีขนาด
โรงเรียนแตกต่างกนัด้วยวธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffé)  

 

ขนาดโรงเรียน ค่าเฉลีย่ 
เลก็ กลาง ใหญ่ 
๒.๙๗ ๓.๔๑ ๓.๓๙ 

เลก็ ๒.๙๗ - -.๔๓ (*) -.๔๒ (*) 
กลาง ๓.๔๑  - .o๑๘๓๑ 
ใหญ่ ๓.๓๙   - 
* มีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .o๕ 

 จากตารางท่ี๔.๕๗ พบวา่ นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งท่ีอยูโ่รงเรียนขนาดเล็ก มีการประยุกตห์ลกั
พุทธธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตท่ีดีงาม ดา้นปัญญาแตกต่างจากโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่ 
นอกนั้นไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานที่ ๔ นักเรียนทีก่ารศึกษาของผู้ปกครองต่างกนัมีการประยุกต์หลักพุทธธรรมไป
ใช้ในการด าเนินชีวติทีด่ีงามแตกต่างกนั 

การวิเคราะห์สมมติฐานท่ี ๔ใชส้ถิติ เอฟ-เทสท ์(F-test) หรือ (One - Way ANOVA) ส าหรับ
เปรียบเทียบขอ้มูลมากกวา่ ๒ กลุ่ม โดยใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ ๙๕% ดั้งนั้นจะเป็นไปตามสมมติฐาน
ต่อเม่ือค่า Sig น้อยกว่า .๐๕ ถา้หากพบความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .๐๕ จะท า
การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ดว้ยวิธีการของ เชฟเฟ่ (Scheffé) และน าเสนอในรูป
ตารางประกอบการบรรยาย ซ่ึงผลการวเิคราะห์ขอ้มูลปรากฏดงัตารางต่อไปน้ี 

ตารางที ่๔.๕๘ แสดงการสรุปค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับของการ
ประยุกต์หลักพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวติที่ดีงามของนักเรียน ระดับช่วงช้ันที ่๔ 
อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรวมทั้ ง ๕ ด้าน จ าแนกตาม
การศึกษาของผู้ปกครอง 

  

การศึกษาของผู้ปกครอง n   S.D. แปลผล 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี  ๒๑๓ ๓.๔๒ .๔๓ ปานกลาง 
ปริญญาตรี ๔๒ ๓.๓๖ .๕๒ ปานกลาง 
สูงกวา่ปริญญาตรี ๑๑ ๓.๕๙ .๓๖ มาก 

รวม ๒๖๖ ๓.๔๑ .๔๕ ปานกลาง 



 ๑๔๗ 

 จากตารางท่ี ๔.๕๘ พบวา่ นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งมีการประยกุตห์ลกัพุทธธรรมไปใชใ้นการ
ด าเนินชีวิตท่ีดีงามโดยรวมทั้ง ๕ ดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือจ าแนกตามการศึกษาของผูป้กครอง
พบวา่มากท่ีสุด คือ การศึกษาของผูป้กครองสูงกวา่ปริญญาตรี รองลงมาคือการศึกษาของผูป้กครอง
ต ่ากวา่ปริญญาตรีและนอ้ยท่ีสุด คือ การศึกษาของผูป้กครองปริญญาตรี 

ตารางที ่๔.๕๙ แสดงการเปรียบเทียบ ระดับการประยุกต์หลักพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวติที่
  ดีงามของนักเรียนระดับช่วงช้ันที่ ๔ อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
  โดยรวม ทั้ง ๕ ด้าน จ าแนกตามการศึกษาของผู้ปกครอง 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหวา่งกลุ่ม .๔๖ ๒  .๒๓  ๑.๑๔ .๓๒๑ 
ภายในกลุ่ม ๕๓.๖๕ ๔.๕๗ .๒๐    

รวม ๕๑.๑๑     
   

 จากตารางท่ี ๔.๕๙ พบว่า นักเรียนท่ีการศึกษาของผูป้กครองต่างกนัมีการประยุกต์หลกั
พุทธธรรมไปใชใ้นการด าเนินชีวติท่ีดีงาม โดยรวมทั้ง ๕ ดา้น  ไม่แตกต่างกนั 

ตารางที ่๔.๖๐ แสดงการสรุปค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับของการ
ประยุกต์หลักพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวติที่ดีงามของนักเรียน ระดับช่วงช้ันที ่๔ 
อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้านศรัทธา จ าแนกตามการศึกษาของ
ผู้ปกครอง 

 

การศึกษาของผู้ปกครอง n   S.D. แปลผล 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี  ๒๑๓ ๓.๖๗ .๔๒ มาก 
ปริญญาตรี ๔๒ ๓.๕๐ .๖๖ มาก 
สูงกวา่ปริญญาตรี ๑๑ ๓.๕๗ .๔๓ มาก 

รวม ๒๖๖ ๓.๖๔ .๔๗ มาก 
  

 จากตารางท่ี ๔.๖๐ พบวา่ นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งมีการประยุกตห์ลกัพุทธธรรมไปใชใ้นการ
ด าเนินชีวิตท่ีดีงาม ดา้นศรัทธาอยู่ในระดบัมาก เม่ือจ าแนกตามการศึกษาของผูป้กครองพบว่ามากท่ีสุด 
คือ การศึกษาของผูป้กครองต ่ากวา่ปริญญาตรี รองลงมา คือ การศึกษาของผูป้กครองสูงกว่าปริญญาตรี
และนอ้ยท่ีสุด คือ การศึกษาของผูป้กครองปริญญาตรี 
 



 ๑๔๘ 

ตารางที ่๔.๖๑ แสดงการเปรียบเทียบ  ระดับการประยุกต์หลักพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิต
ทีด่ีงามของนักเรียน ระดับช่วงช้ันที่ ๔ อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวดันครศรีธรรมราช
ด้านศรัทธาจ าแนกตามการศึกษาของผู้ปกครอง 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig.  
ระหวา่งกลุ่ม ๑.๐๙ ๒ .๕๔  ๒.๔๕ .๐๘๘ 
ภายในกลุ่ม ๕๘.๕๘   .๒๓    

รวม ๕๙.๖๗     
   

 จากตารางท่ี ๔.๖๑ พบว่า นักเรียนท่ีการศึกษาของผูป้กครองต่างกนัมีการประยุกต์หลัก
พุทธธรรมไปใชใ้นการด าเนินชีวติท่ีดีงามดา้นศรัทธาไม่แตกต่างกนั 

ตารางที ่๔.๖๒ แสดงการสรุปค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับของการ
 ประยุกต์หลกัพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตที่ดีงามของนักเรียน ระดับช่วงช้ัน
 ที่ ๔ อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้านศีล จ าแนกตามการศึกษา
 ของผู้ปกครอง 
 

การศึกษาของผู้ปกครอง  n   S.D. แปลผล 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี ๒๑๓ ๓.๕๑ .๕๙ มาก 
ปริญญาตรี ๔๒ ๓.๔๐ .๕๙ ปานกลาง 
สูงกวา่ปริญญาตรี ๑๑ ๓.๗๔ .๕๐ มาก 

รวม ๒๖๖ ๓.๕๐ .๕๙ มาก 
  

 จากตารางท่ี ๔.๖๒ พบวา่ นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งมีการประยุกตห์ลกัพุทธธรรมไปใชใ้นการ
ด าเนินชีวิตท่ีดีงามดา้นศีลอยู่ในระดบัมาก เม่ือจ าแนกตามการศึกษาของผูป้กครองพบว่ามากท่ีสุด
คือ การศึกษาของผูป้กครองสูงกว่าปริญญาตรี รองลงมา คือ การศึกษาของผูป้กครองต ่ากว่าปริญญาตรี 
และนอ้ยท่ีสุด คือ การศึกษาของผูป้กครองปริญญาตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๔๙ 

ตารางที ่๔.๖๓ แสดงการเปรียบเทียบระดับการประยุกต์หลักพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิต
       ทีด่ีงามของนักเรียน ระดับช่วงช้ันที่ ๔ อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวดันครศรีธรรมราช
  ด้านศีล จ าแนกตามการศึกษาของผู้ปกครอง 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig.  
ระหวา่งกลุ่ม ๑.๐๘ ๒ .๕๔  ๑.๕๓ .๒๑๘ 
ภายในกลุ่ม ๙๓.๓๐   .๓๕    

รวม ๙๔.๓๘     
 

   

 จากตารางท่ี ๔.๖๓ พบว่า นักเรียนท่ีการศึกษาของผูป้กครองต่างกนัมีการประยุกต์หลกั
พุทธธรรมไปใชใ้นการด าเนินชีวติท่ีดีงาม ดา้นศีล  ไม่แตกต่างกนั 

ตารางที ่๔.๖๔ แสดงการสรุปค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับของการ
  ประยุกต์หลกัพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตที่ดีงามของนักเรียน ระดับช่วงช้ัน
  ที ่๔ อ าเภอร่อนพบูิลย์ จังหวดันครศรีธรรมราช ด้านสุตะจ าแนกตาม ก า ร ศึ ก ษ า
  ของผู้ปกครอง 
 

การศึกษาของผู้ปกครอง n   S.D. แปลผล 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี ๒๑๓ ๒.๘๙ .๖๓ ปานกลาง 
ปริญญาตรี ๔๒ ๓.๐๒ .๖๙ ปานกลาง 
สูงกวา่ปริญญาตรี ๑๑ ๓.๔๓ .๓๕ ปานกลาง 

รวม ๒๖๖ ๒.๙๓ .๖๔ ปานกลาง 
  

 จากตารางท่ี ๔.๖๔ พบวา่ นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งมีการประยุกตห์ลกัพุทธธรรมไปใชใ้นการ
ด าเนินชีวติท่ีดีงามดา้นสุตะอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือจ าแนกตามการศึกษาของผูป้กครองพบวา่มาก
ท่ีสุด คือ การศึกษาของผูป้กครองสูงกว่าปริญญาตรี รองลงมา คือ การศึกษาของผูป้กครองปริญญาตรี 
และนอ้ยท่ีสุด คือ การศึกษาของผูป้กครองต ่ากวา่ปริญญาตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๕๐ 

ตารางที ่๔.๖๕  แสดงการเปรียบเทียบระดับการประยุกต์หลักพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตที่
ดีงามของนักเรียน ระดับช่วงช้ันที่ ๔ อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ด้านสุตะ จ าแนกตามการศึกษาของผู้ปกครอง 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig.  
ระหวา่งกลุ่ม ๓.๕๐ ๒ ๑.๗๕ ๔.๓๓ .๐๑๔* 
ภายในกลุ่ม ๑๐๖.๓๘   .๔๐    

รวม ๑๐๙.๘๙     
 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .๐๕ 

  

 จากตารางท่ี ๔.๖๕ พบว่า นักเรียนท่ีการศึกษาของผูป้กครองต่างกนัมีการประยุกต์หลกั
พุทธธรรมไปใชใ้นการด าเนินชีวติท่ีดีงาม ดา้นสุตะแตกต่างกนั 

ตารางที ่๔.๖๖  แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษา
  ของผู้ปกครองแตกต่างกนัด้วยวธีิการของ เชฟเฟ่ (Scheffé) 
 

การศึกษาผู้ปกครอง ค่าเฉลีย่ 
ต ่ากว่าปริญญาตรี  ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 
๒.๘๙ ๓.o๒ ๓.๔๓ 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี ๒.๘๙ - -.๑๓ -.๕๔ (*) 
ปริญญาตรี ๓.o๒   - -.๔๒ 
สูงกวา่ปริญญาตรี ๓.๔๓   - 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .o๕ 
   

 จากตารางท่ี ๔.๖๖ พบวา่ นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งท่ีการศึกษาของผูป้กครองสูงกวา่ปริญญาตรี  
มีการประยุกต์หลกัพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตท่ีดีงาม ดา้นสุตะแตกต่างจากการศึกษาของ
ผูป้กครองต ่ากวา่ปริญญาตรี นอกนั้นไม่แตกต่างกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๕๑ 

ตารางที ่๔.๖๗ แสดงการสรุปค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับของการ
ประยุกต์หลักพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวติที่ดีงามของนักเรียน ระดับช่วงช้ันที ่๔ 
อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้านจาคะ จ าแนกตามการศึกษาของ
ผู้ปกครอง 

 

การศึกษาของผู้ปกครอง n   S.D. แปลผล 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี ๒๑๓ ๓.๖๘ .๕๐ มาก  
ปริญญาตรี ๔๒ ๓.๕๒ .๕๒  มาก 
สูงกวา่ปริญญาตรี ๑๑ ๓.๗๘ .๓๑ มาก 

รวม ๒๖๖ ๓.๖๖ .๕๐  มาก 
   

 จากตารางท่ี ๔.๖๗ พบวา่ นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งมีการประยุกตห์ลกัพุทธธรรมไปใชใ้นการ
ด าเนินชีวติท่ีดีงามดา้นจาคะอยูใ่นระดบัมาก เม่ือจ าแนกตามการศึกษาของผูป้กครองพบวา่มากท่ีสุด
คือ การศึกษาของผูป้กครองสูงกว่าปริญญาตรี รองลงมา คือ การศึกษาของผูป้กครองต ่ากว่าปริญญาตรี 
และนอ้ยท่ีสุด คือ การศึกษาของผูป้กครองปริญญาตรี 

ตารางที ่๔.๖๘ แสดงการเปรียบเทียบ  ระดับการประยุกต์หลักพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิต
  ทีด่ีงามของนักเรียน ระดับช่วงช้ันที่ ๔ อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวดันครศรีธรรมราช
  ด้านจาคะ จ าแนกตามการศึกษาของผู้ปกครอง 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig.  
ระหวา่งกลุ่ม ๑.๐๙ ๒ .๕๔ ๒.๑๘ .๑๑๕ 
ภายในกลุ่ม ๖๕.๘๙   .๒๕    

รวม ๖๖.๙๔     
   

 จากตารางท่ี ๔.๖๘ พบว่า นักเรียนท่ีการศึกษาของผูป้กครองต่างกนัมีการประยุกต์หลกั
พุทธธรรมไปใชใ้นการด าเนินชีวติท่ีดีงาม ดา้นจาคะ ไม่แตกต่างกนั 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๕๒ 

ตารางที ่๔.๖๙ แสดงการสรุปค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับของการ
ประยุกต์หลักพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวติที่ดีงามของนักเรียน ระดับช่วงช้ันที ่๔ 
อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวดันครศรีธรรมราช ด้านปัญญา จ าแนกตามการศึกษาของ
ผู้ปกครอง 

 

การศึกษาของผู้ปกครอง n   S.D. แปลผล 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี ๒๑๓ ๓.๓๓ .๕๑ ปานกลาง 
ปริญญาตรี ๔๒ ๓.๓๔ .๕๑ ปานกลาง 

สูงกวา่ปริญญาตรี ๑๑ ๓.๔๐ .๔๓ ปานกลาง 

รวม ๒๖๖ ๓.๓๔ .๕๐ ปานกลาง 

 จากตารางท่ี ๔.๖๙ พบวา่ นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งมีการประยุกตห์ลกัพุทธธรรมไปใชใ้นการ
ด าเนินชีวิตท่ีดีงามดา้นปัญญาอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือจ าแนกตามการศึกษาของผูป้กครองพบว่า
มากท่ีสุด คือ การศึกษาของผูป้กครองสูงกว่าปริญญาตรี รองลงมา คือ การศึกษาของผูป้กครอง
ปริญญาตรี และนอ้ยท่ีสุด คือ การศึกษาของผูป้กครองต ่ากวา่ปริญญาตรี 

ตารางที ่๔.๗๐ แสดงการเปรียบเทียบระดับการประยุกต์หลักพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตที่
ดีงามของนักเรียน ระดับช่วงช้ันที่ ๔ อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ด้านปัญญาจ าแนกตามการศึกษาของผู้ปกครอง 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig.  
ระหวา่งกลุ่ม .๐๖๒ ๒ .๐๓๑ .๑๑๙ .๘๘๘ 
ภายในกลุ่ม ๖๘.๒๘   .๒๖๐   

รวม ๖๘.๓๔     

 จากตารางท่ี ๔.๗๐ พบว่า นักเรียนกลุ่มตวัอย่างท่ีการศึกษาของผูป้กครองต่างกันมีการ
ประยกุตห์ลกัพุทธธรรมไปใชใ้นการด าเนินชีวติท่ีดีงามดา้นปัญญา ไม่แตกต่างกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๕๓ 

 ตอนที่ ๔ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประยุกต์หลักพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนิน
ชีวติทีด่ีงามของนักเรียน ระดับช่วงช้ันที ่๔ อ าเภอร่อนพบูิลย์ จังหวดันครศรีธรรมราช   

ตารางที ่๔.๗๑ ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการประยุกต์หลักพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตที่ดีงาน
ด้านศรัทธา คือ ความเช่ือถือ เส่ือมใส อันเกี่ยวกับ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
และรักความเป็นไทย 

 

ล าดับที ่ ข้อเสนอแนะ ความถี่ 
๑ - ครู พ่อแม่และผูป้กครองควรปลูกฝังความรักความศรัทธาในสถาบนัชาติ 

ศาสนา พระมหากษตัริย ์และรักความเป็นไทยตั้งแต่วยัเด็ก ๖๑ 
๒ - โรงเรียนควรส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรม ทั้งด้าน

ความรู้และปฏิบติัไปดว้ยกนัสม ่าเสมอ ๕๗ 
๓ -  ควรจดักิจกรรมส่งเสริมความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย ์และ

รักความเป็นไทยทั้งสาระและบนัเทิงควบคู่ไปดว้ยกนั ๕๔ 
๔ - ทุกคนควรร่วมมือกนัรนณรงค์ให้ความรู้และกระตุน้ให้เกิดความรักชาติ 

ศาสนา และพระมหากษตัริย ์และรักความเป็นไทย ๓๔ 
๕ -  ควรจดัแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนเพื่อให้ ทุกคนมีส่วนร่วมในการจัด

กิจกรรมต่าง ๆ อยา่งทัว่ถึง ๓๓ 
๖ - ครูควรใชส่ื้อในการสอนท่ีทนัสมยัและทนัต่อเหตุการณ์  ๒๗ 
๗ - กิจกรรมต่างๆ   ควรปรับเปล่ียนใหเ้หมาะสมกบัเยาวชน ๒๕ 
๘ - รัฐบาลควรให้ทุนสนับสนุนโครงการต่าง ๆท่ีส่งเสริมความรักชาติ 

ศาสนา และพระมหากษตัริย ์และรักความเป็นไทย ๒๔ 
๙ - ควรจดักิจกรรมค่ายส่งเสริมและพฒันา ชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย ์

และรักความเป็นไทย ๒๔ 
๑๐ - โรงเรียนควรส่งเสริม การอนุรักษ ์สืบทอดภูมิปัญญาไทยและรณรงคใ์ห้

ใชภ้าษาไทยในการส่ือสารใหถู้กตอ้งเหมาะสม ๒๑ 
๑๑ -  ผูท่ี้มีบทบาททางสังคมควรเป็นผูน้ ากิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมการรักชาติ 

ศาสนา พระมหากษตัริย ์และรักความเป็นไทย ๑๕ 
 

 จากตารางท่ี ๔.๗๑ พบว่า นักเรียนกลุ่มตวัอย่างมีขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการประยุกต์หลกั
พุทธธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตท่ีดีงามด้านศรัทธามากท่ีสุด คือ ครู พ่อแม่และผูป้กครองควร



 ๑๕๔ 

ปลูกฝังความรักความศรัทธาในสถาบนัชาติศาสนา พระมหากษตัริย ์และรักความเป็นไทยตั้งแต่วยั
เด็กรองลงมา คือ โรงเรียนควรส่งเสริมให้นกัเรียนมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรม ทั้งดา้นความรู้และ
ปฏิบติัไปด้วยกันสม ่าเสมอน้อยท่ีสุด คือ ผูท่ี้มีบทบาททางสังคมควรเป็นผูน้ ากิจกรรมส่งเสริม
กิจกรรมการรักชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์และรักความเป็นไทย 

ตารางที ่๔.๗๒  ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการประยุกต์หลักพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตที่ดีงาม 
  ด้านศีล คือ การรักษากาย วาจาให้เรียบร้อย ละเว้นจากความช่ัวอันเกี่ยวกับความ
  ซ่ือสัตย์สุจริต ความมีวนัิยและการมุ่งในการท างาน      
 

ล าดับที ่ ข้อเสนอแนะ ความถี่ 
๑ -  ครู พ่อแม่และผูป้กครองควรอบรมสั่งสอน ทั้งความรู้และฝึกปฏิบติั

ตนใหถู้กตอ้งตั้งแต่วยัเด็ก ๙๔ 
๒ -  ครู ผู ้ปกครองควรเอาใจใส่ ดูแลและช้ีแนะแนวทางท่ี ถูกต้อง

สม ่าเสมอ ๘๘ 
๓ -  ครูและผูป้กครองควรปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี ๗๑ 
๔ -  โรงเรียนควรจดัโครงการพฒันาและเสริมสร้างระเบียบวินัยและ

ความซ่ือสัตย ์และการรักในการท างานสม ่าเสมอ ๖๙ 
๕ -  ควรมีการสมาทานศีลทุกวนัในตอนเชา้ ๖๗ 
๖ -  ควรส่งเสริมกิจกรรมดา้นกีฬาเพราะสร้างระเบียบวินยัความซ่ือสัตย ์   

และการมุ่งมัน่ในการท างานใหแ้ก่นกัเรียนไดเ้ป็นอยา่งดี ๖๔ 
๗ -  ควรใหร้างวลัยกยอ่งชมเชยผูท่ี้ปฏิบติัตนเรียบร้อย ๕๑ 
๘ -  ควรมีกฎระเบียบใหทุ้กคนปฏิบติัเช่นเดียวกนั ๔๗ 
๙ - บา้นวดัและโรงเรียน ควรจดักิจกรรมร่วมกนับ่อยๆ ๓๒ 
๑๐ - ควรมีขอ้ตกลง กฎระเบียบกติกาท่ีทุกคนร่วมกนัสร้าง  ๓๑ 
๑๑ - ครูตอ้งสอดแทรกเน้ือหาเก่ียวกับระเบียบวินัย ไวใ้นกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ทุกรายวชิา ๑๗ 
๑๒ - ควรสร้างกลุ่มแกนน าในการปฏิบติักิจกรรมส่งเสริมความซ่ือสัตย ์

ความมีวนิยั และการมุ่งมัน่ในการท างาน ๑๑ 
  

 จากตารางท่ี ๔.๗๒ พบว่า นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งมีขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการประยุกตห์ลกั
พุทธธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตท่ีดีงามดา้นศีลมากท่ีสุด คือ ครูพ่อแม่และ ผูป้กครองควรอบรม



 ๑๕๕ 

สั่งสอน ทั้งความรู้และฝึกปฏิบติัตนให้ถูกตอ้งตั้งแต่วยัเด็กรองลงมา คือ ครู ผูป้กครองควรเอาใจใส่
ดูแลและช้ีแนะแนวทางท่ีถูกต้องสม ่าเสมอ น้อยท่ีสุด คือ ควรสร้างกลุ่มแกนน าในการปฏิบัติ
กิจกรรมส่งเสริมความซ่ือสัตย ์ความมีวนิยั และการมุ่งมัน่ในการท างาน  

ตารางที ่๔.๗๓  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประยุกต์หลักพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตที่ดีงาม 
  ด้านสุตะ คือ การศึกษาเล่าเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจพอแก่การปฏิบัติและแนะ  
  น าผู้อ่ืนอนัเกีย่วกบัการใฝ่เรียนรู้ 
 

ล าดับที ่ ข้อเสนอแนะ ความถี่ 
๑  - ครูควรใช้วิธีการสอนท่ีน่าสนใจ และมีอารมณ์ดี ไม่เครียด เป็นกนัเองกบั

นกัเรียน ๘๑ 
๒ -  ควรมีส่ือ/อุปกรณ์การเรียนการสอนท่ีทนัสมยั   ๗๗ 
๓ -  ควรจดักิจกรรมพฒันาการเรียนรู้ของนกัเรียนอยา่งหลากหลาย   ๗๔ 
๔ - ครูควรจดับรรยากาศในหอ้งเรียนน่าเรียน ๗๑ 
๕ - ครูควรมีเกมส์ สอดแทรกในบทเรียนท าใหน้กัเรียนไม่เบ่ือ  ๗๑ 
๖ - ครูควรอาใจใส่และใหค้  าปรึกษาอยา่งสม ่าเสมอ ๖๘ 
๗ -โรงเรียนควรจดัทศันศึกษาและเปิดโอกาสไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์ตรง ๕๗ 
๘ -  ควรใหร้างวลัแก่นกัเรียนท่ีไดผ้ลการเรียนดี ๕๓ 
๙ -  ควรมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ๕๒ 
๑๐ -  ควรมีการแสดงโชวผ์ลงานนกัเรียนและการจดัป้ายนิเทศ ๔๓ 
๑๑ -  ควรมีการสอนซ่อมเสริมใหแ้ก่นกัเรียนท่ีมีผลการเรียนต ่า ๓๔ 
๑๒ -  ควรมีส่ือบริการอยา่งหลากหลาย ๒๓ 
๑๓ -  ควรจดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ซ่ึงกนัและกนั ๑๖ 

 

 จากตารางท่ี ๔.๗๓ พบว่า นกัเรียนกลุ่มตวัอย่างมีขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการประยุกต์หลกั
พุทธธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตท่ีดีงามดา้นสุตะมากท่ีสุด คือ ครูควรใช้วิธีการสอนท่ีน่าสนใจ 
และมีอารมณ์ดี ไม่เครียด เป็นกนัเองกบันกัเรียนรองลงมา คือ ควรมีส่ือ/อุปกรณ์การเรียนการสอนท่ี
ทนัสมยั นอ้ยท่ีสุด คือ ควรจดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ซ่ึงกนัและกนั 
   

 



 ๑๕๖ 

ตารางที ่๔.๗๔ ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการประยุกต์หลักพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตที่ดีงาม 
  ด้านจาคะ คือ เสียสละเผ่ือแผ่ พร อมที่จะช่วยเหลือผู้ซ่ึงพึงช่วยเหลืออัน
เกีย่วกบั   การมีจิตสาธารณะ   
 

ล าดับที ่ ข้อเสนอแนะ ความถี่ 
๑ -  ครู ผูป้กครองควรปลูกฝังใหรู้้จกัการใหก้ารเสียสละตั้งแต่วยัเด็ก ๗๔ 
๒ -  ควรมีบุคคลตวัอยา่งท่ีหลากหลายใหน้กัเรียนศึกษา  ๖๔ 
๓ -  ครู ผูป้กครอง ควรปลูกจิตส านึกใหน้กัเรียนรักท่ีจะช่วยเหลือผูอ่ื้น ๔๓ 
๔ -  ครู ผูป้กครองควรฝึกใหน้กัเรียนท างานร่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งสม ่าเสมอ ๔๒ 
๕ -  ควรจดัใหมี้ค่ายอาสาบ่อย ๆ ๓๘ 
๖ -  ครู พอ่แม่ และผูป้กครองควรเป็นแบบอยา่งท่ีดี  ๓๖ 
๗ - โรงเรียนควรจดักิจกรรมท่ีสร้างความสนุกเป็นกนัเอง จนท าให้ทุก

คนอยากท างานเพื่อส่วนรวม ๓๑ 
๘ - ครู พอ่แม่และผูป้กครองควรฝึกฝนใหน้กัเรียนมีจิตส านึกรับผดิชอบ

ต่อส่วนรวมไม่ละอายในการท าความดี ๒๙ 
๙ -  ครูควรใหร้างวลัยกยอ่งชมเชยนกัเรียนท่ีมีจิตอาสา ๒๔ 
๑๐ -โรงเรียนควรจดักิจกรรมให้นกัเรียนไดมี้โอกาสช่วยเหลืองานชุมชน ๑๘ 

 

 จากตารางท่ี ๔.๗๔ พบว่า นกัเรียนกลุ่มตวัอย่างมีขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการประยุกต์หลกั
พุทธธรรมไปใชใ้นการด าเนินชีวิตท่ีดีงามดา้นจาคะมากท่ีสุด คือ ครู ผูป้กครองควรปลูกฝังให้รู้จกั
การให้การเสียสละตั้งแต่วยัเด็ก รองลงมา คือ ควรมีบุคคลตวัอย่างท่ีหลากหลายให้นักเรียนศึกษา
นอ้ยท่ีสุด คือ โรงเรียนควรจดักิจกรรมใหน้กัเรียนไดมี้โอกาสช่วยเหลืองานชุมชน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๕๗ 

ตารางที ่๔.๗๕ ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการประยุกต์หลักพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตที่ดีงาม 
ด้านปัญญา คือ รู้ เท าทันโลกและชีวิต ตามความเป็นจริง ท าจิตใจให้ เป
นอสิระ         อนัเกีย่วกบัการเป็นอยู่อย่างพอเพยีง 

 

ล าดับที ่ ข้อเสนอแนะ ความถี่ 
๑ 
 

-  ครู พ่อแม่ และผูป้กครองควรฝึกให้นักเรียนคิดแยกแยะค้นหาข้อดี
ขอ้เสียก่อนบริโภค ๗๑ 

๒ - ส่ือต่าง ๆ ควรน าเสนอข่าวสารข้อมูลท่ีเป็นแบบอย่างต่อการใช้ชีวิต
อยา่งพอเพียง ๖๗ 

๓ -  ครู ผูป้กครอง ควรฝึกใหน้กัเรียนบนัทึกรายรับรายจ่ายของตนเอง ๖๕ 
๔ -  ครู ผูป้กครองควรปลูกฝังใหน้กัเรียนรู้จกัสะสมเงินตั้งแต่วยัเด็ก ๖๐ 
๕ -  ครู ผูป้กครองควรปลูกฝังการใชเ้งิน ส่ิงของในปริมาณท่ีเพียงพอกบัตน

สม ่าเสมอ ๕๗ 
๖ -  ครูควรสอนใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้และเขา้ใจเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง ๕๔ 
๗ -  ครู ผูป้กครองควรปลูกฝังอุปนิสัยใหรู้้จกัค าวา่พอเพียงตัง่แต่วยัเด็ก  ๔๓ 
๘ -  ควรปลูกฝังค่านิยมท่ีถูกตอ้งในเร่ืองการบริโภคอยา่งพอเพียง ๔๑ 
๙ -  ครูควรเป็นผูน้ าหรือบุคคลตน้แบบในการใชชี้วติอยา่งพอเพียง ๓๔ 
๑๐ -  ควรเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์ตรง ๓๑ 
๑๑ -  ควรส่งเสริมสถาบนัครอบครัวใหรู้้จกัการด าเนินชีวติอยา่งพอเพียง  ๒๒ 
๑๒ -  ครู ผูป้กครองควรปลูกฝังให้นักเรียนรู้จกัประดิษฐ์คิดคน้ส่ิงของท่ีใช้

แลว้มาท าใหเ้กิดประโยชน์อยา่งคุม้ค่า และไม่ท าลายส่ิงแวดลอ้ม ๑๕ 
๑๓ -  ควรส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้เกษตรพึ่ งตนเองจากผูมี้

ประสบการณ์ ๑๑ 

 จากตารางท่ี ๔.๗๕ พบวา่ นกัเรียนกลุ่มตวัอย่างมีขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการประยุกต์หลกั
พุทธธรรมไปใชใ้นการด าเนินชีวติท่ีดีงามดา้นปัญญา มากท่ีสุด คือ ครูพ่อแม่และ ผูป้กครองควรฝึก
ให้นกัเรียนคิดแยกแยะคน้หาขอ้ดีขอ้เสียก่อนบริโภครองลงมา คือ ส่ือต่าง ๆ ควรน าเสนอข่าวสาร
ขอ้มูลท่ีเป็นแบบอยา่งต่อการใชชี้วติอยา่งพอเพียง นอ้ยท่ีสุด คือ ควรส่งเสริมใหน้กัเรียนไดมี้โอกาส
เรียนรู้เกษตรพึ่งตนเองจากผูมี้ประสบการณ์ 

 
 



 ๑๕๘ 

๔.๔ ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ  

 ผูว้ิจยัวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกและสนทนากลุ่มโดยน าผลการวิจัยเชิง
ปริมาณเป็นตวัตั้งในการสร้างแบบสัมภาษณ์เชิงลึกและสนทนากลุ่ม เพื่อหาความแน่นอน และยืนยนั 
ผลการวจิยัเชิงปริมาณ ดงัน้ี  
 ๑) วเิคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลกึ 
 ผู้วิจัย :  ข้อท่ี ๑ ท่านคิดว่านักเรียนช่วงชั้ นท่ี ๔ อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวดันครศรีธรรมราช ได้
ประยกุตห์ลกัพุทธธรรม (ดา้นศรัทธา ดา้นศีล ดา้นสุตะ ดา้นจาคะและดา้นปัญญา) โดยรวมทุกดา้นไปใช้
ในการด าเนินชีวติท่ีดีงามอยูใ่นระดบัใด (มากท่ีสุด, มาก, ปานกลาง, นอ้ย, และนอ้ยท่ีสุด) เหตุผลใด 
และเม่ือแยกประเด็นเป็นรายดา้นทั้ง ๕ ดา้น  
 ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที ่๑  ข้อค าถามที ่๑ 
 พระพิทยา านิสฺสโร กล่าวว่า โดยภาพรวมแล้วอยู่ในระดับน้อยถือว่าจะต้องพฒันา
ปรับปรุงอย่างยิ่ง เพราะการสอนของครูในปัจจุบนัสอนหลกัธรรมเพียงให้แค่ท่องจ าไม่สามารถ
น าไปปรับใชไ้ดแ้ละนกัเรียนไม่ทราบวา่จะน าไปใชอ้ยา่งไรหลกัธรรมขอ้น้ีเหมาะสมท่ีจะไปปรับใช้
ในสถานการณ์ใด และไม่ไดรั้บการปลูกฝังจากพ่อแม่ตั้งแต่วยัเด็กนกัเรียนจะมีความรู้สึกวา่ธรรมะ
เป็นของไกลตัวโลกของพวกเขากับโลกแห่งธรรมมันคนละโลกกันและเน่ืองจากสภาวะการ
เปล่ียนแปลงทุกด้านในโลกใบน้ีเป็นไปอย่างรวดเร็ว แต่ขณะเดียวกันการเผยแพร่การสอน
หลกัธรรมไม่เคยปรับเปล่ียนยงัคงสภาพเช่นเดิมทุกยคุทุกสมยั ในเม่ือการเจริญดา้นวตัถุเป็นไปอยา่ง
รวดเร็วก็จะส่งผลให้คุณค่าทางดา้นจิตใจของคนลดลงเป็นธรรมดา การน าหลกัธรรมในทุก ๆ ดา้น
ไปปรับใชใ้นชีวติจริงก็ยอ่มนอ้ยลง   
 เม่ือแยกประเด็นเป็นรายด้าน 
 ๑.๑ ดา้นศรัทธา อนัเก่ียวกบั (ชาติ ศาสน์ กษตัริย ์และรักความเป็นไทย) 
 พระพิทยา านิสฺสโร กล่าวว่าอยู่ในระดบัปานกลาง เพราะนักเรียนไม่เห็นคุณค่า ส่วน
ใหญ่จะคิดวา่ไมมีผลประโยชน์ส าหรับตนและตนก็ไม่ไดรั้บผลอะไรตอบแทน ความผูกสัมพนัธ์
จะมีห่างมากเพราะการท ากิจกรรมแต่ละคร้ังเป็นแค่บทบาทหน้าท่ีไม่ไดแ้สดงออกถึงการเก้ือกูล                 
ท่ีแทจ้ริง  

๑.๒ ดา้นศีล อนัเก่ียวกบั (ซ่ือสัตยสุ์จริต,มีวนิยั, มุ่งมัน่ในการท างาน) 
พระพิทยา านิสฺสโร กล่าวว่า อยู่ในระดับปานกลาง เพราะการได้รับการเรียนรู้และ             

การปลูกฝังมีนอ้ยจะเป็นลกัษณะฉาบฉวย การไดม้าซ่ึงส่ิงของต่าง ๆ ไดม้าง่าย ๆ ขาดซ่ึงความอดทน 



 ๑๕๙ 

หรือมีความอดทนน้อยมาก งานต่าง ๆ ทีออกมาก็ไม่เรียบร้อยส่วนใหญ่จะไม่เห็นคุณค่าในส่ิงท่ีตน
ท าจึงท าใหมี้การประพฤติตนขาดซ่ึงความซ่ือสัตว ์ระเบียบวนิยั 

๑.๓ ดา้นสุตะ อนัเก่ียวกบั (ใฝ่เรียนรู้) 
พระพิทยา านิสฺสโร กล่าววา่ อยูใ่นระดบันอ้ยเพราะขาดดูแลเอาใจใส่จากพ่อแม่คุณครู

ขาดความรักความเมตตาท าใหไ้ม่เห็นคุณค่าของการเรียนไม่เห็นคุณค่าของตนเองไม่รู้วา่ตนจะอะไร
ไปเพื่อใครเพราะสายใยความผกูพนัในครอบครัวก็มีนอ้ยมากในสังคมปัจจุบนั 

๑.๔ ดา้นจาคะ อนัเก่ียวกบั (จิตสาธารณะ) 
พระพทิยา านิสฺสโร กล่าววา่ อยูใ่นระดบั ปานกลาง เพราะอุปนิสัยส่วนตวัส่วนใหญ่ข้ีเกียจท า

อะไรจะตอ้งมีขอ้แลกเปล่ียนตอ้งมีส่ิงตอบแทนกลบัมา และครอบครัว โรงเรียนไม่ได้ปลูกฝังใน
เร่ืองน้ีใหม้ากพอ 

๑.๕ ดา้นปัญญา อนัเก่ียวกบั (อยูอ่ยา่งพอเพียง) 
 พระพิทยา านิสฺสโร กล่าวว่า อยู่ในระดบัน้อยตอ้งปรับปรุง เพราะพ่อแม่และครูไม่ได้
สอนหรือปลูกฝังให้นกัเรียนรู้จกัคิดหาเหตุผลจะเห็นวา่เด็กส่วนใหญ่จะคิดอะไรไม่เป็นชอบอะไร
ท่ีส าเร็จรูป ท่ีเรียกว่ามักง่ายขาดความอดทน ยึดความสะดวกสบายเป็นหลักประกอบกับส่ือ
เทคโนโลยีเจริญกา้วหน้าอย่างรวดเร็วแต่การเรียนรู้ความเท่าทนัของนกัเรียนกลบัไม่มีจึงตกเป็น
ทาสเคร่ืองมือของส่ิงเหล่าน้ี ท าใหปั้ญหาต่าง ๆ นบัวนัจะทวข้ึีน1 
 ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที ่๒  ข้อค าถามที ่๑ 

 นายสมนึก  รักด า กล่าวว่า โดยรวมแล้วนักเรียนน าไปปรับใช้อยู่ในระดบัน้อย เน่ืองจาก
นกัเรียนในปัจจุบนัจะห่างไกลทางพระพุทธศาสนา สังคมรอบขา้งโดยเฉพาะครู และพ่อแม่        ก็ไม่
เอาใจใส่และเห็นความส าคัญเด็กและเยาวชนเลยละเลยต่อการท่ีปฏิบัติตนให้ถูกต้องมุ่งแต่
ผลประโยชน์ตนเป็นส่วนใหญ่ 

เม่ือแยกประเด็นเป็นรายด้าน 
 ๑.๑ ดา้นศรัทธา อนัเก่ียวกบั (ชาติ ศาสน์ กษตัริยแ์ละรักความเป็นไทย) 

นายสมนึก  รักด า กล่าววา่ อยูใ่นระดบัมาก เพราะความศรัทธาต่อชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์
นักเรียนมีโอกาสได้ปฏิบติัมากและทางโรงเรียนและหน่วยงานภาคเอกชนก็ได้จดักิจกรรมให้
นักเรียนได้มีโอกาสเข้าร่วม แต่บางคร้ังแนวทางในการปฏิบัตินักเรียนยงัไม่ก าหนดตนเองให้
ปฏิบติัใหเ้ตม็รูปแบบไดจ้ะตอ้งมีผูค้่อยก าหนดใหป้ฏิบติัตาม 

                                                           

 1สัมภาษณ์ พระพิทยา, พระวิทยากรค่ายจริยธรรมเยาวชน นครศรีธรรมราช , ๙ มิถุนายน 
๒๕๕๕. 



 ๑๖๐ 

๑.๒ ดา้นศีล อนัเก่ียวกบั (ซ่ือสัตยสุ์จริต, มีวนิยั, มุ่งมัน่ในการท างาน) 
 นายสมนึก  รักด า กล่าววา่ อยูใ่นระดบัปานกลาง ทั้งน้ีเพราะสภาพแวดลอ้มรอบขา้งความยากจน 
ชุมชน พอ่แม่ โรงเรียนขาดการดูแลเอาใจใส่ ติดตามผลและนกัเรียนเองขาดการสีจิตส านึกท่ีดี 

๑.๓ ดา้นสุตะ อนัเก่ียวกบั (ใฝ่เรียนรู้ ) 
นายสมนึก  รักด า กล่าวว่า อยู่ในระดับน้อย เพราะนักเรียนส่วนใหญ่มีนิสัยข้ีเกียจโดย

พฤติกรรมส่วนตนขาดการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งการเรียนรู้อ่ืน ๆ นอกจากการไดรั้บจาก
ครูท่ีโรงเรียน ไม่เห็นความส าคญัคุณค่าของความรู้และเห็นความส าคญัของการได้วุฒิการศึกษา
หรือคะแนนผลการเรียนดี ๆ 

๑.๔ ดา้นจาคะ อนัเก่ียวกบั (จิตสาธารณะ) 
นายสมนึก  รักด า กล่าววา่ อยูใ่นระดบัมาก เพราะนกัเรียนชอบท่ีจะช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 

อาจเพราะมีผลตอบแทนคือการผ่านกิจกรรมสาธารณะ การไดรั้บค าชมเชยยกย่อง และเป็นการ
ปฏิบติัท่ีกระท ากนัในคนหมู่มาก มีความสนุกและทุกคนจะไดรั้บในการปฏิบติักิจกรรมอยา่งเท่า
เทียมกนัในกรณีท่ีมีคาบเรียนจิตสาธารณะ นอกจากน้ีนกัเรียนไดมี้โอกาสช่วยเหลือชุมชนของตน
ในกิจกรรมวนัส าคญั เช่น ร่วมกนัปลูกตน้ไมว้นัพ่อแห่งชาติให้แก่วดั ศูนยอ์นามยัและอบต. เป็นตน้ 

๑.๕ ดา้นปัญญา อนัเก่ียวกบั (อยูอ่ยา่งพอเพียง) 
นายสมนึก  รักด า กล่าวว่า อยู่ในระดบั ระดบัปานกลาง ทั้งน้ีสังเกตจาก การใช้จ่ายของ

ฟุ่มเฟือย เช่นโทรศพัท์ อุปกรณ์การแต่งกาย นักเรียนจะไม่คิดพิจารณาถึงความจ าเป็นแต่จะซ้ือ
เพราะความอยากไดโ้ดยไม่เห็นคุณค่าและความล าบากในการหาเงินของพ่อแม่อาจเพราะความรัก
ของพ่อแม่ท่ีตามใจลูกไม่ช้ีแนะแนวทางท่ีถูกตอ้งและสภาพสังคมปัจจุบนัมีส่ืออุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ี
ล่อแหลมต่อการท าให้นกัเรียนตกเป็นทาสของส่ิงท่ีไม่เป็นประโยชน์ไดง่้ายมาก ๆ นอกจากน้ีการท่ี
ส่ือทางทีว ีอินเตอร์เน็ตน าเสนอขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นการกระตุน้กิกิเลสใหน้กัเรียนเกิดความอยากได้
แมจ้ะหาเงินมาแลกดว้ยการกระท าในส่ิงท่ีผดิต่อศีลธรรมกฎหมายก็จะยอม2 

ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที ่๓  ข้อค าถามที ่๑ 
 นายประยูร  รักก าเนิด กล่าววา่ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลางควรรีบพฒันาปรับปรุง 
เน่ืองจากการไดรั้บการปลูกฝังดา้นคุณธรรมจริยธรรมและความสนใจในการปฏิบติัตนเป็นคนดีมี
นอ้ยลงทุกวนัจนท าให้นกัเรียนเกิดความเคยชินกบัส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ ท่ีไม่พึงประสงคทุ์กดา้นและ
ส่ือเทคโนโลยีต่าง ๆ ไม่ส่งเสริมให้นกัเรียนเห็นคุณค่าของการฝึกปฏิบติัตามหลกัพุทธธรรม และ

                                                           

 2สัมภาษณ์ นายสมนึก  รักด า, ผูอ้  านวยการโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนทรภิวฒัภ์,               
๙ มิถุนายน ๒๕๕๕. 



 ๑๖๑ 

นกัเรียนส่วนใหญ่มกัจะท าอะไรตามความพึงพอใจของตนเองโดยไม่ค  านึงถึงคนอ่ืนและส่วนร่วม 
นอกจากน้ีในปัจจุบนัมีส่ิงแวดลอ้ม และการเรียนการสอนก็มุ่งเนน้ให้นกัเรียนมีโอกาสปฏิบติัจริงมี
น้อย และไม่แบบอย่างในวิถีชีวิตประจ าวนัไม่มีบุคคลท่ีประพฤติให้เห็นเป็นแบบอย่างเพียง ผูน้ า
ดา้นศาสนาก็ขาดแคลนอยา่งมากพระท่ีบวชส่วนใหญ่เพื่อลาภสักการะเท่านั้น 

เม่ือแยกประเด็นเป็นรายด้าน 
 ๑.๑ ดา้นศรัทธา  อนัเก่ียวกบั (ชาติ ศาสน์ กษตัริยแ์ละรักความเป็นไทย) 

นายประยูร  รักก าเนิด กล่าวว่าอยู่ในระดบัปานกลาง เพราะนักเรียนแสดงความศรัทธา
เช่ือถือในสถาบนัเหล่าน้ีอยา่งไม่จริงใจดงัเห็นไดจ้ากการท ากิจกรรมหนา้เสาธงตอนเชา้ นกัเรียนจะ
อยู่เฉย ๆ หรือพูดคุยกับเพื่อนไม่ส ารวมกิริยาอาการต่าง ๆ ว่า ตั้ งใจแน่วแน่ในการระลึกถึง
ความส าคญัของชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริยส่์วนใหญ่ตอ้งมีคุณครูค่อยควบคุมให้ปฏิบติั
ไม่ไดแ้สดงออกซ่ึงความส านึกของตนเอง 

๑.๒ ดา้นศีล อนัเก่ียวกบั (ซ่ือสัตยสุ์จริต, มีวนิยั, มุ่งมัน่ในการท างาน) 
นายประยูร  รักก าเนิด ระดบัน้อยอนัเป็นผลเน่ืองจากการขาดการส่งเสริมความมีระเบียบ

วินัยนักเรียนจึงขาดความรับผิดชอบขาดแรงจูงใจท่ีจะท าให้นักเรียนใฝ่ท่ีจะท าหน้าท่ีของตน 
ประกอบกบัโรงเรียนไม่ไดใ้ห้ความส าคญักบังานดา้นวิชาการการจดัการศึกษาเป็นไปตามยถากรรม 
ไม่มีงบประมาณท่ีสนบัสนุนใหน้กัเรียนมีโอกาสเรียนรู้จากแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  

๑.๓ ดา้นสุตะ อนัเก่ียวกบั (ใฝ่เรียนรู้ ) 
นายประยูร  รักก าเนิด กล่าววา่อยู่ในระดบันอ้ย อาจเน่ืองมาจากนกัเรียนส่วนใหญ่อยูอ่ยา่งสบาย

ไม่กระตือรือร้น ต่อการเรียนและความเป็นอยู่ จะเห็นได้ว่าโรงเรียน ครอบครัวยงัขาด การติดตามผล 
การเอาใจดูแลและการร่วมมือซ่ึงกนัและกนัในการวางแผนพฒันาพฤติกรรมนกัเรียนใหดี้ข้ึนอยา่งมีระบบ 

๑.๔ ดา้นจาคะ อนัเก่ียวกบั (จิตสาธารณะ) 
นายประยูร  รักก าเนิด กล่าวว่าอยูใ่นระดบัปานกลาง นกัเรียนส่วนใหญ่จะมีจิตสาธารณะ      

ก็ต่อเม่ือมีคุณครูคอยควบคุมให้ปฏิบติั และขาดการติดตามผลอยา่งต่อเนืองหรือระบบโรงเรียนไม่มี

แผนนโยบายการด าเนินงานท่ีแน่ชดั 

๑.๕ ดา้นปัญญา อนัเก่ียวกบั (อยูอ่ยา่งพอเพียง) 
นายประยูร  รักก าเนิด  กล่าวว่าอยู่ในระดับน้อยมาก เพราะนักเรียนส่วนใหญ่ถึงแม้

ผูป้กครองยากจน ขาดแคลนเงินมีอาชีพรับจ้างก่อสร้างแต่สังเกตได้ว่า นักเรียนจะไม่รู้จกัการ
ประหยดัใชเ้งินโดยปราศจากการคิดพิจารณาเหตุผลทั้งในดา้นอุปโภคบริโภคหรือวสัดุในการเรียน 



 ๑๖๒ 

เช่น การท่ีรัฐแจกหนงัสือยืมเรียนนกัเรียนก็เห็นคุณค่านอ้ยใชแ้ลว้ทิ้งเกะกะ จึงท าเกิดภาวการณ์สูญ
เปล่าทางการศึกษา3 

ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที ่๔  ข้อค าถามที ่๑ 
 นายอนันต์  รักศรีทอง กล่าววา่ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลางควรจะตอ้งปรับปรุงเน่ืองจาก
นักเรียนจะสนใจด้านส่ือเทคโนโลยีมากกว่า การเผยแพร่หลกัธรรมทางพุทธศาสนา ไม่สามารถ
ดึงดูดจิตใจนักเรียนให้น าไปปรับใช้ไดแ้ละการจดัการเรียนการสอนของครูและการดูแลเอาใจใส
จากผูป้กครองในปัจจุบนัท าให้นกัเรียนขาดความรับผิดชอบต่อตนเอง ส่วนใหญ่จะกระท าตามใจ
ตนเองหรือตามกลุ่มวยัรุ่นสนใจส่ืออินเตอร์เน็ต ชอบความสะดวกสบาย ด าเนินชีวติดว้ยความอิสรภาพ
แห่งตนเป็นใหญ่ 

เม่ือแยกประเด็นเป็นรายด้าน 
 ๑.๑ ดา้นศรัทธา อนัเก่ียวกบั (ชาติ ศาสน์ กษตัริยแ์ละรักความเป็นไทย) 

นายอนันต์  รักศรีทอง กล่าวว่าอยู่ในระดับมาก นักเรียนส่วนใหญ่มีความรักศรัทธาต่อ
สถาบนัพระมหากษตัริยส์ังเกตนกัเรียนจะค่อยติดตามข่าวเก่ียวกบัพระราชส านกันกัเรียนมีบางกลุ่ม
จะเขา้ร่วมกิจกรรมการเขา้วดัปฏิบติัธรรมร่วมกบัครูอยู่สม ่าเสมอและมีกิจกรรมระหว่างบา้น วดั 
โรงเรียนพอสมควร 

๑.๒ ดา้นศีล อนัเก่ียวกบั (ซ่ือสัตยสุ์จริต,มีวนิยั, มุ่งมัน่ในการท างาน) 
นายอนันต์  รักศรีทอง กล่าวว่าอยูใ่นระดบัปานกลาง เพราะการเล้ียงดูจากผูป้กครองและ

การได้รับการการอบรมสั่งสอนจากครูน้อยลง และการหย่อนยานของกฎหมายบ้านเมืองไม่มี
บทลงโทษอยา่งเขด็ขาด ขาดเป้าหมายในการด าเนินชีวติ   

๑.๓ ดา้นสุตะ อนัเก่ียวกบั (ใฝ่เรียนรู้ ) 
นายอนันต์  รักศรีทอง กล่าววา่อยูใ่นระดบันอ้ย สังเกตจากคะแนนO-net จะอยูใ่นระดบัต ่า

แสดงให้เห็นถึงการไม่ใส่ใจในด้านการเรียน การแสวงหาความรู้ด้วยตนเองก็น้อยมาก การใช ้           
ส่ือเทคโนโลยีก็เพียงเพื่อส่ือสารในเร่ืองท่ีไร้สาระ นักเรียนในปัจจุบนัมองว่าความรู้เชิงวิชาการ
เหมือนยาขม การมาเรียนหนงัสือแค่ท าหนา้ท่ีใหผ้า่นไปแต่ละวนัขาดจุดมุ่งหมายในการเรียน 

๑.๔ ดา้นจาคะ อนัเก่ียวกบั (จิตสาธารณะ) 
นายอนันต์  รักศรีทอง กล่าวว่าอยูใ่นระดบัมาก เพราะนกัเรียนส่วนใหญ่ปฏิบติักิจกรรมท่ี

ไดรั้บมอบหมายไดดี้แต่มีกลุ่มน้อยท่ีมองว่าการท าความดีเป็นเร่ืองน่าละอาย ถา้มีนกัเรียนท ากลุ่ม

                                                           

 3สัมภาษณ์ นายประยูร  รักก าเนิด, ผูอ้  านวยการโรงเรียนคีรีราษฎร์พฒันา, ๖ มิถุนายน 
๒๕๕๕. 



 ๑๖๓ 

น้อยจะไม่กระท าแต่เม่ือไรมีเพื่อนจ านวนมากจะกระท าทั้งน้ีอาจ เป็นเพราะผูป้กครอง ครูมีการ
ปลูกฝังคุณธรรมดา้นจิตสาธารณะใหเ้ด็กนอ้ยลง  

๑.๕ ดา้นปัญญา อนัเก่ียวกบั (อยูอ่ยา่งพอเพียง) 
นายอนันต์  รักศรีทอง กล่าววา่อยูใ่นระดบัปานกลาง เพราะการใชค้วามคิดพิจารณาในการ

ซ้ือส่ิงของ การประหยดัเก็บออมเงินก็มีน้อยลง จากการซกัถามนกัเรียน เด็กสมยัน้ีจะไม่น าของใช้
เก่า ๆ มาใช้เช่นเส้ือผา้เม่ือเก่าก็ทิ้งส่ิงของต่าง ๆ ไม่มีการซ่อมแช่มแล้วน ามาใช้และท่ีส าคญัเด็ก
นกัเรียนกลบัเปล่ียนโทรศพัทมื์อถือให้ทนัยุคทนัสมยัอยู่เสมอโดยไม่ไดค้  านึงถึงประโยชน์ใชส้อย
แต่เพราะความถูกใจ ใชเ้งินอยา่งไม่คุม้ค่า นกัเรียนส่วนใหญ่มีความเป็นอยูเ่กินความพอเพียง4 

ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที ่๕  ข้อค าถามที ่๑ 
นายนิวัฒน์ บุญญานุรักษ์  กล่าววา่ โดยรวมแลว้อยูใ่นระดบัปานกลางนกัเรียน ไดน้ าหลกั

พุทธธรรมอริยวฒัฑิ ๕ (ความศรัทธา ศีล สุตะ จาคะและปัญญา) ไปปรับใช้ในชีวิตท่ีดีงาม  อย่าง
ค่อยเป็นค่อยไปสังเกตจากพฤติกรรมหนา้เสาธงนกัเรียนยงัจ าเป็นท่ีจะตอ้งไดรั้บการกระตุน้จากครู 
และการใชชี้วติประจ าวนัในโรงเรียนนกัเรียนไม่ไม่สร้างปัญหาต่าง ๆ ให้เกิดข้ึนและรูจกัช่วยเหลือ
งานในชุมชนเป็นตน้  

เม่ือแยกประเด็นเป็นรายด้าน 
๑.๑ ดา้นศรัทธา อนัเก่ียวกบั (ชาติ ศาสน์ กษตัริยแ์ละรักความเป็นไทย) 
นายนิวัฒน์  บุญญานุรักษ์ กล่าวว่าอยู่ใน ระดบัมาก เพราะโรงเรียนแต่ละโรงได้รับการ

ประเมินมาตรฐานการศึกษาดา้นผูเ้รียนเก่ียวกบัดา้นคุณธรรมก็จะไดค้ะแนนอยูใ่นมาก นอกจากน้ีจะ
เห็นได้ว่าผูใ้หญ่สามารถเป็นแบบอย่างท าให้นักเรียนมีความเช่ือศรัทธาปฏิบติัต่อ ๆ กันมาและ
นัก เรียนมีความ เช่ือมั่นศ รัทธาในคุณค่ าแห่ งชีวิตมี จิตส านึกในพระมหากรุณาธิ คุณ ใน
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัแสดงออกออกโดยยึดหลกัแห่งการเรียนรู้ในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กาท างานการแบ่งปันช่วยเหลือกนั ปฏิบติัตนเป็นพลเมืองท่ีดี เช่ือในกฎแห่งสังคม เช่น การเขา้เรียน 
การท างานส่งในรายวิชาต่าง ๆ การแสดงออกในความรู้ ความคิด ความสามารถ ความเขา้ใจใน
ความเป็นครอบครัวและสังคมทอ้งถ่ิน ปรับใชใ้นชีวติประจ าวนัมากข้ึน   

๑.๒ ดา้นศีล อนัเก่ียวกบั (ซ่ือสัตยสุ์จริต,มีวนิยั, มุ่งมัน่ในการท างาน) 
นายนิวัฒน์  บุญญานุรักษ์ กล่าววา่อยูใ่นระดบัมาก เพราะโรงเรียนไม่เคยไดรั้บข่าวเก่ียวกบั

การลกัขโมยหรือการประพฤติผดิวนิยัอยา่งรุ่นแรงท่ีท าให้สังคมเดือดร้อนและเม่ือมีการพบเงินส่วน
ใหญ่ก็จะน ามามอบใหคุ้ณครู 

                                                           
4สัมภาษณ์ นายอนนัต ์ รักศรีทอง, ผูอ้  านวยการโรงเรียนตระพงัวทิยา, ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕. 



 ๑๖๔ 

๑.๓ ดา้นสุตะ อนัเก่ียวกบั (ใฝ่เรียนรู้ ) 
นายนิวัฒน์  บุญญานุรักษ์ กล่าวว่าอยู่ใน ระดบัปานกลาง เพราะด้านบริบทตวัป้อนของ

สถานศึกษาในอ าเภอน้ีนกัเรียนส่วนใหญ่มีการใฝ่รู้ใฝ่เรียนอยูใ่นระดบันอ้ยถึงปานกลางและสังคม
ครอบครัวจะให้ความส าคญักบัการเรียนของนักเรียนน้อยสังคมไทยหลงลืมและทอดทิ้งวิธีการ
เสริมสร้างสติปัญญาโดยเฉพาะอยา่งยิ่งการสร้างนิสัยรักการอ่าน สังคมไทยทั้งระบบไม่มีวฒันธรรม
การอ่าน ขาดขอ้มูลความรู้ ความคิดและความเช่ือท่ีถูกตอ้ง การส่งต่อขอ้มูล ความรู้ ความคิดขาด
ช่วงสืบทอดระหวา่งยคุต่อยคุ กลุ่มต่อกลุ่มหากแต่จ ากดัเฉพาะบางกลุ่มท่ีเป็นนกัอ่านซ่ึงเป็นคนกลุ่ม
นอ้ยท าให้สังคมพฒันาชา้และคุณภาพชีวติคนไทยทั้งมวลต ่าลงสมองเปล่ากลวงไม่มีวธีิคิดวเิคราะห์  
ถูกหลอกถูกลวง ถูกชกัจูงเขา้ไปในกระแสต่างๆไดง่้าย เราดูหนงัดูละครน ้ าเน่าจากทีวีกนังอมแงม 
ถูกมอมเมาดว้ยมายาภาพและมายาคติ ถูกสร้างความเช่ือ ความคิดและค่านิยมท่ีท าใหชี้วติตอ้งยุง่ยากล าบาก 

๑.๔ ดา้นจาคะ อนัเก่ียวกบั (จิตสาธารณะ) 
นายนิวัฒน์  บุญญานุรักษ์ กล่าววา่อยูใ่น ระดบัมาก เพราะโรงเรียนไดจ้ดักิจกรรมจิตสาธารณะ

ให้นกัเรียนไดป้ฏิบติัร่วมกนับ่อยทั้งในและนอกโรงเรียนและนกัเรียนช่วยเหลืองานของครอบครัว 
เรียนรู้การใช้ชีวิตกับสมาชิกในครอบครัว สามารถปรับตวัอยู่ร่วมกับผูอ่ื้นได้อย่างมัน่คง เขา้ใจ         
ดว้ยความเมตตาเอ้ืออารีกนัและกนัรู้จกัการแบ่งปันช่วยเหลือกนัโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับตวัเพื่อ
เรียนรู้การรับฟังและการแบ่งปันประสบการณ์ แลกเปล่ียนเรียนรู้ ให้ขอ้คิดความรู้ร่วมกนันกัเรียน
สามารถครองตน ครองชีวิตไดดี้ยิ่งข้ึนเม่ือผา่นการท าความเขา้หลกัธรรม แต่ขณะเดียวกนั สังคมมี
การขยายตวัมากข้ึน เพิ่มความซบัซ้อนของปัญหา เทคโนโลยมีีความกา้วหนา้สูงข้ึน เราจึงพบวา่ยงัมี
นกัเรียนอีกจ านวนไม่นอ้ยท่ีไม่เท่าทนัจึงท าใหอุ้ปนิสัยเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีไม่ดี 

๑.๕ ดา้นปัญญา อนัเก่ียวกบั (อยูอ่ยา่งพอเพียง) 
นายนิวัฒน์  บุญญานุรักษ์ กล่าววา่อยู่ใน ระดบัปานกลาง เพราะนกัเรียนส่วนใหญ่บริโภค

ของใชท่ี้มีราคาแพงสะดวก มุ่งท่ีความพอใจส่วนตนเพิ่มจ านวนมากข้ึนเป็นเพราะสภาพแวดลอ้มท่ี
เติบตวัอยา่งรวดเร็วเด็กปรับตวัไม่ทนั โครงสร้างทางความคิด ความเช่ือและค่านิยมยงัไม่สามารถ
บ่มเพาะใหรู้้เท่าทนัและมีจิตใจเขม้แข็ง ประกอบกบัการไม่ไดรั้บการอบรมสั่งสอนจากพอ่แม่และ
โรงเรียนยงัไม่เพียงพอ5  

 
 
 
 
 

                                                           
5สัมภาษณ์ นายนิวฒัน์  บุญญานุรักษ์, รองผูอ้  านวยการโรงเรียนเสาธงวิทยาวิทยา, ๗ มิถุนายน 

๒๕๕๕. 



 ๑๖๕ 

ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที ่๖  ข้อค าถามที ่๑ 
นายเอกรัตน์ เพ็งจันทร์ กล่าวว่า โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลางนกัเรียนยงัคงน าหลกัพุทธ

ธรรมไปปรับใช ้ในการด าเนินวิถีชีวิตแบบเดิม ๆ ไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีดีข้ึนและสภาพ
ปัจจุบนัสังคมมีการแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกนัมากเกินไปประกอบกบัผูมี้บทบาทในสังคมระดบัผูน้ า
ทั้งหลายมีพฤติกรรมท่ีขดัต่อการน าหลกัธรรมทางพุทธธรรมไปปรับใชจึ้งท าให้นกัเรียนไดรั้บการ
ซึมซบัตน้แบบท่ีไม่ดี และขาดการดูแลเอาใจใสจากครอบครัวในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 

เม่ือแยกประเด็นเป็นรายด้าน 
 ๑.๑ ดา้นศรัทธา อนัเก่ียวกบั (ชาติ ศาสน์ กษตัริยแ์ละรักความเป็นไทย) 

นายเอกรัตน์  เพ็งจันทร์ กล่าววา่อยูใ่นระดบัมาก เพราะความศรัทธาต่อสถาบนัชาติศาสนา 
พระมหากษัตริย ์ความเป็นเอกลกัษณ์ของซาติไทยได้ได้การบ่มเพาะมาช้านานและนักเรียนมี
โอกาสไดรั้บการซึมซบัจากบรรพบุรุษมาชา้นานแลว้ 

๑.๒ ดา้นศีล อนัเก่ียวกบั (ซ่ือสัตยสุ์จริต,มีวนิยั, มุ่งมัน่ในการท างาน) 
นายเอกรัตน์  เพ็งจันทร์ กล่าววา่อยูใ่นระดบัปานกลาง เพราะนกัเรียนไดรั้บการเรียนรู้จาก

สังคมรอบขา้งตั้งแต่ระดับชาติจนถึงระดับครอบครัวท่ีขาดความซ่ือสัตยข์าดระเบียบวินัยใคร
สามารถเอาเปรียบ โกหกไดม้ากผูน้ั้นคือผูช้นะเป็นท่ียอมรับของสังคมส่วนใหญ่ 

๑.๓ ดา้นสุตะ อนัเก่ียวกบั (ใฝ่เรียนรู้ ) 
นายเอกรัตน์  เพ็งจันทร์ กล่าวว่าอยู่ในระดบัปานกลางควรท่ีจะปรับปรุง เพราะสภาพชุมชน 

โรงเรียน ครอบครัวไม่เอ้ือต่อการส่งเสริมพฒันาให้นกัเรียนเป็นผูใ้ฝ่รู้ใฝ่เรียนและจากการท่ีโลกยุคน้ี
มีการให้บริการด้านเทคโนโลยีท่ีทันสมัยรวดเร็วสะดวกต่อการเรียนรู้จดจ าเผยแพร่ถ้ารู้จกัใช้
ประโยชน์ท่ีพึงจะไดรั้บก็มากมาย แต่กลบัตรงกนัขา้ม สังเกตไดจ้ากการท่ีนกัเรียนไดใ้หค้วามสนใจ
ในเทคโนโลยีท่ีฟุ้งเฟ้อเช่นการใช้โทรศพัท์ การใช้อินเตอร์เน็ตในการติดต่อส่ือสารเช่น เฟสบุ๊ค 
ไฮไฟ เอมเอสเอ็น บริโภคส่ือต่าง ๆ ท่ีไม่เป็นประโยชน์สนใจการเรียนนอ้ยมากไม่ค่อยอ่านหนงัสือ 
ติดทีว ีติดคอมพิวเตอร์ ติดโทรศพัทเ์ป็นตน้ 

๑.๔ ดา้นจาคะ อนัเก่ียวกบั (จิตสาธารณะ) 
นายเอกรัตน์  เพ็งจันทร์ กล่าวว่าอยู่ในระดบัมาก เพราะนักเรียนไดรั้บการปลูกฝังจากครู

ผูป้กครองสม ่าเสมอถึงแมจ้ะปฏิบติัอยูส่ังคมแคบ ๆ 
๑.๕ ดา้นปัญญา อนัเก่ียวกบั (อยูอ่ยา่งพอเพียง) 
นายเอกรัตน์  เพ็งจันทร์ กล่าวว่าอยู่ในระดับน้อย เพราะสภาพเหตุการณ์ปัจจุบันโครงการ

ประชานิยมของรัฐบาลทุกรัฐบาลสืบเนืองกนัมาจึงท าให้นกัเรียนไม่เห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ 



 ๑๖๖ 

ขาดการคิดพิจารณาตามแนวทางท่ีถูกตอ้งยดึประโยชน์ตนเป็นใหญ่ จึงท าให้ไม่รู้จกัค าวา่มีความเป็นอยู่
อยา่งพอเพียง6 

สรุปจากผู้ให้สัมภาษณ์ทุกท่านจากข้อค าถามข้อที่ ๑  ท่านคิดว่านักเรียนช่วงชั้นท่ี ๔ อ าเภอ
ร่อนพิบูลย ์จงัหวดันครศรีธรรมราช มีการประยุกต์หลกัพุทธธรรม (ด้านศรัทธา ด้านศีล ดา้นสุตะ 
ดา้นจาคะและดา้นปัญญา) โดยรวมทุกดา้นไปใชใ้นการด าเนินชีวิตท่ีดีงามอยูใ่นระดบัใด (มากท่ีสุด
, มาก, ปานกลาง, นอ้ย, และนอ้ยท่ีสุด) เหตุผลใด และเม่ือแยกประเด็นเป็นรายดา้นทั้ง ๕ ดา้น  

 จากการสัมภาษณ์เชิงลึกจะประมาณค่าจากความรู้สึกนึกคิด มุมมองของผูใ้ห้สัมภาษณ์
จ านวน ๖ รูป/คนโดยใช้เกณฑ์การวดั ๕ ระดบั (มากท่ีสุด, มาก, ปานกลาง, น้อย, และน้อยท่ีสุด) 
และห่าความถ่ีจากจ านวนของผูใ้หส้ัมภาษณ์ในการแปลผลดงัตาราง 

ตารางที ่๔.๗๖ สรุปผลการสัมภาษณ์เชิงลกึ  
 

ผู้ให้สัมภาษณ์ โดยรวม ด้านศรัทธา ด้านศีล ด้านสุตะ ด้านจาคะ ด้านปัญญา 
ท่านท่ี ๑ นอ้ย ปานกลาง ปานกลาง นอ้ย ปานกลาง นอ้ย 
ท่านท่ี ๒ นอ้ย มาก ปานกลาง ปานกลาง มาก ปานกลาง 
ท่านท่ี ๓ ปานกลาง ปานกลาง นอ้ย นอ้ย ปานกลาง นอ้ย 
ท่านท่ี ๔ ปานกลาง มาก ปานกลาง นอ้ย มาก ปานกลาง 
ท่านท่ี ๕ ปานกลาง มาก มาก นอ้ย มาก นอ้ย 
ท่านท่ี ๖ ปานกลาง มาก ปานกลาง ปานกลาง มาก นอ้ย 
แปลผล ปานกลาง มาก ปานกลาง น้อย มาก น้อย 

หมายเหตุ ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าควรปรับปรุงให้ดีขึน้ 

จากตารางท่ี ๔.๗๖ พบวา่นกัเรียนช่วงชั้นท่ี ๔ มีการประยกุตห์ลกัพุทธธรรมไปใชใ้นการ
ด าเนินชีวติท่ีดีงาม โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง และควรปรับปรุงให้ดีข้ึน  

เม่ือพิจารณารายดา้นโดยเรียงตามล าดบัความถีของผูใ้หส้ัมภาษณ์ของแต่ละดา้นพบวา่ดา้น
ศรัทธาอยูใ่นระดบัมาก ดา้นศีลอยูใ่นระดบัปานกลาง ดา้นสุตะอยูใ่นระดบันอ้ย ดา้นจาคะอยูใ่น
ระดบัมากและดา้นปัญญาอยูใ่นระดบันอ้ย  

สรุปในประเด็นของเหตุผลโดยรวมและรายดา้นดงัน้ี 

                                                           
6สัมภาษณ์ นายเอกรัตน์  เพ็งจนัทร์, ผูอ้  านวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา, ๙ มิถุนายน 

๒๕๕๕. 



 ๑๖๗ 

 สรุปโดยรวม 
 สรุปว่า  การประยุกต์หลกัพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตท่ีดีงามโดยรวมอยู่ในระดบั
ปานกลางซ่ึงควรจะปรับปรุง เหตุผลเพราะการจดัการเรียนการสอนของครูท่ีไม่เอ้ือต่อการท่ีนกัเรียน
น าไปปรับใช้ในชีวิตจริง การดูแลเอาใจใส่ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดข้ึนในตวันกัเรียนจาก
ครูและผูป้กครองยงัคงมีนอ้ย ประกอบกบัการเปล่ียนแปลงของสังคมรอบขา้งท่ีเป็นไปอยา่งรวดเร็ว 
การเจริญกา้วหนา้ทางดา้นวตัถุ เทคโนโลยี ส่ือ IT ต่าง ๆ ซ่ึงนกัเรียนตอ้งตกเป็นทาสของส่ือเหล่าน้ี
โดยไม่รู้เท่าทนันบัวนัจะเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ และขาดแบบอยา่งท่ีดีใหน้กัเรียนปฏิบติัตาม  

   รายด้านสรุปดังนี ้ 
๑. ด้านศรัทธา  อยู่ในระดบัมาก เหตุผลเพราะโรงเรียนไดจ้ดักิจกรรมให้นกัเรียนไดป้ฏิบติั

ร่วมกนับ่อย มีส่ือต่าง ๆ ท่ีไดน้ าเสนอกิจกรรมท่ีแสดงออกถึงการเคารพศรัทธาต่อสถาบนัชาติศาสนา 
พระมหากษตัริย ์และการไดรั้บการบ่มเพาะ ซึมซับจากบรรพบุรุษมายาวนาน นอกจากน้ีโรงเรียน
ส่วนใหญ่จะผ่านการประเมินมาตรฐานด้านผูเ้รียนอยู่ในระดบัดีแมจ้ะมีนักเรียนบางกลุ่มท่ีไม่เห็น
ความส าคญัและมีความรู้สึกท่ีไม่ผกูพนัต่อชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์และรักความเป็นไทย  

๒. ด้านศีล  อยูใ่นระดบัปานกลาง เหตุผลเพราะ การไดรั้บการดูแลเอาใจใสปลูกฝังจากจาก
พอ่แม่ผูป้กครองและคุณครูยงัมีนอ้ย การปลูกฝัง จะเป็นลกัษณะฉาบฉวย การไดม้าซ่ึงส่ิงของต่าง ๆ 
ไดม้าง่าย ๆ ขาดซ่ึงความอดทนและสังคมรอบขา้งไม่สามารถประพฤติตนเป็นแบบอยา่งทีดีได ้

๓. ด้านสุตะ  อยู่ในระดับน้อย เพราะขาดการดูแลเอาใจ ส่งเสริม พฒันาจากผูป้กครอง
โรงเรียน นักเรียนจะไม่เห็นคุณค่าของการเรียน นักเรียนส่วนใหญ่มีคุณภาพด้านการเรียนอยู่ใน
ระดบัต ่า อุปนิสัยส่วนตวัรักความสะดวกสบาย ข้ีเกียจ และส่ิงแวดลอ้มในชุมชนไม่เอ้ือต่อการส่งเสริมให้
นกัเรียนเกิดการใฝ่รู้ใฝ่เรียน  

๔. ด้านจาคะ  อยูใ่นระดบัมาก เพราะนกัเรียนพบเห็นจากการกระท าจากของพ่อแม่ คุณครู 
สังคมรอบขา้งในการเสียสละหรือแบ่งปัน บริจาคส่ิงของต่าง ๆ เน่ืองจาก เป็นส่ิงท่ีกระท าไดง่้าย
และคนส่วนใหญ่ปฏิบติั นอกจากน้ีโรงเรียนมีคาบเรียนจิตสาธารณะใหน้กัเรียนทุกคนไดป้ฏิบติัเป็น
ประจ า แมบ้างคร้ังจะตอ้งมีครูค่อยควบคุมและมีส่ิงตอบแทนเพื่อใหน้กัเรียนปฏิบติั  

๕. ด้านปัญญา  อยูใ่นระดบันอ้ย เพราะพอ่แม่ ผูป้กครองหรือครูไม่ไดส้อนใหน้กัเรียนรู้จกั
คิดพิจารณาอยา่งมีระบบและมีเหตุผลตั้งแต่วยัเด็ก จึงท าให้นกัเรียนส่วนใหญ่จะมีความเป็นอยูอ่ยา่ง
มกัง่าย ชอบสะดวก สบาย ส าเร็จรูป ไม่เห็นคุณค่าและความล าบากของทรัพยากรต่าง ๆ นอกจากน้ี
ยงัมีความเป็นอยูอ่ย่างฟูมเฟือยเน่ืองจากมีส่ิงล่อแหลมให้นกัเรียนเลือกบริโภคตามความพึงพอใจ
ของตนอยา่งมากมายและท่ีส าคญัขาดแบบอยา่งท่ีดีใหน้กัเรียนไดพ้บเห็นในสังคม 

 



 ๑๖๘ 

 ผู้วิจัย : ขอ้ท่ี ๒ ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไรท่ีผลการวิจยัพบวา่นกัเรียนมีการประยุกต์หลกั
พุทธธรรมไปใชใ้นการด าเนินชีวติชีวติท่ีดีงามโดยรวมทั้ง ๕ ดา้น (ความศรัทธา ศีล สุตะ จาคะและ
ปัญญา) อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที ่๑  ข้อค าถามที ่๒ 
 พระพทิยา านิสฺสโร กล่าววา่ ค่อนขา้งมีความคิดเห็นขดัแยง้เพราะตามหลกัความเป็นจริง
ท่ีพบเห็นในสังคมหรือชุมชนในอ าเภอร่อนพิ บูลย์ นัก เรียนหรือเยาวชนยังห่ างไกลต่อ
พระพุทธศาสนาการเรียนรู้หลกัธรรมต่าง ๆจากโรงเรียนยงัมีนอ้ยมาก สังเกตจากกิจกรรมวนัส าคญั
เก่ียวกบั ชาติ ศาสนา พระมหากษตัริยน์กัเรียนจะเขา้ร่วมกิจกรรมนอ้ยมากเม่ือทางวดัหรือชุมชนจดัข้ึน 
นอกจากทางโรงเรียนบงัคบัใหเ้ขา้ร่วม7 
 ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที ่๒  ข้อค าถามที ่๒ 
 นายสมนึก  รักด า กล่าวว่า เห็นดว้ย เพราะนักเรียนในปัจจุบนัรู้หลกัธรรมเพียงทฤษฎีไม่
น าไปสู่การปฏิบติัไม่ตกผลึกพอท่ีจะไปปรับใชใ้นชีวติจึงท าให้การด าเนินชีวิตแต่ละวนัเป็นไปตาม
สัญชาติญาณโดยไม่ค  านึงถึงส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนไม่วา่ในทางบวกหรือลบ8 
 ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที ่๓  ข้อค าถามที ่๒ 
 นายประยูร  รักก าเนิด กล่าววา่ ตามผลการวจิยัดงักล่าวคิดวา่น่าจะมีความใกลเ้คียงกนัความ
เป็นจริงท่ีผลการวิจยัอยูใ่นระดบัปานกลาง เพราะพฤติกรรมของนกัเรียนส่วนใหญ่ ขณะน้ีมีความ
เส่ียงต่ออบายมุขซ่ึงเป็นส่ิงกนัขา้มกบัหลกัพุทธธรรม และมีแนวโนม้ในความศรัทธาจะลดลงเร่ือย ๆ9 
 ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที ่๔  ข้อค าถามที ่๒ 
 นายอนันต์  รักศรีทอง กล่าวว่า เห็นด้วยเพราะการน าหลกัธรรมไปใช้ตอ้งเกิดจากการ
ตระหนกัภายในก่อนและเกิดความลึกซ้ึงในการตีความและน าไปประยุกตใ์ชถ้า้ส่ิงเหล่าน้ีมีนอ้ยจะ
ท าให้คนมีความเห็นแก่ตวัดั้งนั้นทุกภาคส่วนจะระดมพลงัสมองปลูกฝังให้เกิดข้ึนกบันกัเรียนตั้งแต่
วยัเด็ก สังเกตไดว้า่สังคมเร่ิมทดถอย ควรเร่งรีบสร้างความศรัทธาใหเ้กิดข้ึน10 

                                                           

 7สัมภาษณ์ พระพิทยา, พระวิทยากรค่ายจริยธรรมเยาวชน นครศรีธรรมราช,  ๙ มิถุนายน 
๒๕๕๕. 

8สัมภาษณ์ นายสมนึก  รักด า, ผูอ้  านวยการโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนทรภิวฒัน์,                 
๙ มิถุนายน ๒๕๕๕. 
 9สัมภาษณ์  นายประยูร  รักก าเนิด, ผูอ้  านวยการโรงเรียนคีรีราษฎร์พฒันา, ๖ มิถุนายน 
๒๕๕๕. 
 10สัมภาษณ์ นายอนนัต ์ รักศรีทอง, ผูอ้  านวยการโรงเรียนตระพงัวทิยา, ๘ มิถุนายน๒๕๕๕. 



 ๑๖๙ 

 ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที ่๕  ข้อค าถามที ่๒ 
 นายเอกรัตน์ เพ็งจันทร์ กล่าวว่า เห็นดว้ย อาจจะเน่ืองมาจากนกัเรียนไม่เขา้ใจถึงแก่นของ
หลกัธรรมท่ีสามารถไปประยกุตใ์ช ้การสอนหลกัพุทธธรรมในปัจจุบนัยงัขาดความน่าสนใจอยูม่าก
จึงเป็นสาเหตุท าใหน้กัเรียนไม่สนใจท่ีจะน าไปปรับใชใ้นชีวติประจ าวนั11 
 ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที ่๖  ข้อค าถามที ่๒ 
 นายนิวัฒน์  บุญญานุรักษ์ กล่าวว่า เห็นด้วยเพราะนักเรียนในปัจจุบนัรู้หลกัธรรมเพียง
ทฤษฎีไม่สามารถน าไปสู่การปฏิบติัเรียกว่าส่ิงดี ๆ ไม่ตกผลึกพอท่ีจะน าไปปรับใช้ในการด าเนิน
ชีวติจึงท าใหก้ารด าเนินชีวติแต่ละวนัเป็นไปตามสัญชาติญาณโดยไม่ค  านึงถึงส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนไม่วา่ใน
ทางบวกหรือลบ ความเป็นจริงกบัส่ิงท่ีคาดหวงัใหเ้ป็นไม่ไดเ้ป็นส่ิงเดียวกนั12 
 สรุปได้ว่า ส่วนใหญ่เห็นด้วยเพราะสภาพปัญหาในสังคมยงัมีให้เห็นเป็นท่ีประจักร 
นกัเรียนมีความรู้เก่ียวกบัหลกัพุทธธรรม (ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ และปัญญา) แต่น าไปปรับใชน้อ้ย 
รู้หลกัธรรมเพียงทฤษฎีไม่น าไปสู่การปฏิบติั ท าใหก้ารด าเนินชีวติแต่ละวนัเป็นไปตามสัญชาติญาณ 
สังเกตจากการเขา้ร่วมกิจกรรม หรือโครงการต่าง ๆ ท่ีส่งเสริม พฒันาดา้นพฤติกรรมท่ีดีงามส่วน
ใหญ่นกัเรียนจะเขา้ร่วมกิจกรรมนอ้ย 
 ผู้วิจัย : ขอ้ท่ี ๓ ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไรท่ีผลการวิจยัพบวา่นกัเรียนไดป้ระยุกต์ใชห้ลกั
พุทธธรรมในการด าเนินชีวิตท่ีดีงาม (ใฝ่เรียนรู้) ดา้นสุตะ คือ การศึกษาเล่าเรียนให้เกิดความรู้ความ
เข ใจ น้อยท่ีสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที ่๑  ข้อค าถามที ่๓ 

                                                           
11สัมภาษณ์ นายเอกรัตน์  เพ็งจนัทร์, ผูอ้  านวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา, ๙ มิถุนายน 

๒๕๕๕. 
12สัมภาษณ์  นายนิวฒัน์  บุญญานุรักษ์, รองผู ้อ  านวยการโรงเรียนเสาธงวิทยาวิ ทยา,                

๗ มิถุนายน ๒๕๕๕. 



 ๑๗๐ 

 พระพิทยา านิสฺสโร กล่าวว่า เห็นดว้ยเพราะเยาวชนในปัจจุบนัเกิดการเรียนรู้จากการ
อ่าน การฟังนอ้ยลงมาก เพราะมีส่ือท่ีท าให้การอยากรู้อยากเห็นเกิดค าถามท่ีอยากหาค าตอบนอ้ยลง
การมีสมาธิในการอ่านการฟังนอ้ยลงไมค่อยอยากหาค าตอบ13   

ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที ่๒  ข้อค าถามที ่๓  
 นายสมนึก  รักด า กล่าววา่ เห็นดว้ยเพราะนกัเรียนจะให้ความสนใจดา้นเทคโนโลยีส่ือ IT 
แต่ส่วนใหญ่จะสนใจทางดา้นบนัเทิงมากกวา่การศึกษาหาความรู้และนกัเรียนจะฟังและดูมากกว่า
การอ่าน การคิดซ่ึงจะพบว่านักเรียนจะอ่านหนังสือไม่คล่องคิดอะไรก็ไม่เป็นระบบไม่สามารถ
แกปั้ญหาต่าง ๆ รอให้บุคคลอ่ืนบอกให ้หรือหาค าตอบท่ีส าเร็จรูปมาตอบเช่นในกรณีท่ีท าแบบฝึกหดัใน
บทเรียน14 
 ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที ่๓  ข้อค าถามที ่๓ 
 นายประยูร  รักก าเนิด กล่าวว่า เห็นด้วย ส่ิงแวดล้อมต่าง ๆ ใกล้ต่อนักเรียนไม่เอ้ือใน
นกัเรียนสนใจใฝ่เรียนรู้ในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์และสาระส าหรับตนเองและสังคมรอบขา้ง15  
 ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที ่๔  ข้อค าถามที ่๓ 
 นายอนันต์  รักศรีทอง กล่าวว่า เห็นด้วยนักเรียนส่วนใหญ่ขาดจุดมุ่งหมายในการด าเนิน
ชีวติเน่ืองจากนกัเรียนมีความสะดวกสบายในการด ารงชีวติ เลยท าไห้ไม่ด้ินร้นขวนขวายท่ีจะให้ตน
ส าเร็จในส่ิงท่ีมุ่งหวงั16 
 ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที ่๕  ข้อค าถามที ่๓ 
 นายนิวัฒน์  บุญญานุรักษ์ กล่าวว่าจริง เน่ืองจากความสนใจของนกัเรียนในปัจจุบนัหนัเห่
ไปในส่ิงท่ีล่อใจอ่ืน ๆ มากมายจากส่ือเทคโนโลย ีจึงท าใหล้ดการอ่านการฟังส่ิงท่ีมีเน้ือหาสาระ17 

                                                           

 13สัมภาษณ์ พระพิทยา  านิสฺสโร, พระวิทยากรค่ายจริยธรรมเยาวชน นครศรีธรรมราช , 
๙ มิถุนายน ๒๕๕๕. 

14สัมภาษณ์ นายสมนึก  รักด า, ผูอ้  านวยการโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนทรภิวฒัน์,          
๙ มิถุนายน ๒๕๕๕. 

15สัมภาษณ์  นายประยูร  รักก าเนิด,  ผูอ้  านวยการโรงเรียนคีรีราษฎร์พฒันา, ๖ มิถุนายน 
๒๕๕๕. 

16สัมภาษณ์  นายอนันต์  รักศรีทอง, ผู ้อ  านวยการโรงเรียนตระพังวิทยา, ๘ มิถุนายน
๒๕๕๕. 

17สัมภาษณ์  นายนิวฒัน์  บุญญานุรักษ,์ รองผูอ้  านวยการโรงเรียนเสาธงวิทยาวิทยา, ๗ มิถุนายน 
๒๕๕๕. 



 ๑๗๑ 

ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที ่๖  ข้อค าถามที ่๓ 
นายเอกรัตน์  เพ็งจันทร์ กล่าวว่า เห็นดว้ย เน่ืองจากนักเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายส่วน

ใหญ่ชอบสนใจท่ีจะเรียนรู้ส่ือ ท่ีเน้นความสนุกสนาน ล่อแหลมต่อการย ัว่ยุกามรมย ์มีความอดทน
อดกลั้นต่อส่ิงต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนนอ้ยมากประจวบกบัการรับรู้ข่าวสารต่าง ๆ เป็นไปอยา่งรวดเร็วจึงท า
ใหคุ้ณค่าหรือคุณภาพดา้นการศึกษาหาความรู้ลดนอ้ยลงมาก18 

สรุปไดว้า่ นกัเรียนมี การประยุกตใ์ชห้ลกัพุทธธรรมในการด าเนินชีวิตท่ีดีงามดา้นสุตะอนั
เก่ียวกบัการใฝ่เรียนน้อยกว่าดา้นอ่ืน ๆ เพราะความเจริญกา้วหน้าของ ส่ือ IT ท่ีท าให้นกัเรียนการ
อยากรู้อยากเห็นมากกวา่ คน้ควา้จากการฟัง การอ่านท่ีมีประโยชน์ นกัเรียนส่วนใหญ่ให้ความสนใจ 
เก่ียวกบัการบนัเทิง มีสาระน้อย และ ล่อแหลมต่อการประพฤติปฏิบติัไปในทิศทางท่ีไม่ถูกตอ้ง
เหมาะสม ขาดจุดมุ่งหมายในการด าเนินชีวิตรักความสะดวกสบาย จึงไม่เห็นความส าคัญของ
การศึกษาหาความรู้ 

 ผู้วิจัย : ขอ้ท่ี ๔ ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไรท่ีผลการวิจยัพบวา่นกัเรียนไดป้ระยุกต์ใชห้ลกั
พุทธธรรม ในการด าเนินชีวิตท่ีดีงาม (จิตสาธารณะ) ดา้นจาคะคือ การเสียสละ เผื่อแผพ่ร อมท่ีจะ
ช่วยเหลือผูพ้ึงช่วยเหลือ มากกวา่ดา้นอ่ืนๆ 
 ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที ่๑  ข้อค าถามที ่๔ 
 พระพทิยา านิสฺสโร กล่าววา่ แทท่ี้จริงแลว้จาคะหรือการแสดงออกถึงการมีจิตสาธารณะ
ยงัมีน้อยอยู่ในนักเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายแต่ท่ีมากกว่าด้านอ่ืนเพราะด้านน้ีมนักระท าหรือ
ปฏิบติัไดง่้ายกวา่ดา้นอ่ืนเป็นการแสดงออกท่ีสังเกตไดเ้ป็นรูปธรรมแต่แทจ้ริงแลว้ส่วนใหญ่มนัเป็น
การเสียสละเพื่อหวงัผลตอบแทนเพื่อให้ได้มาในส่ิงท่ีตนปรารถนาจะได้แมบ้างคร้ังจะเอาตวัเขา้
แลกสังเกตง่าย ๆ การขายบริการในวยัเรียนก็ยงัมีให้เห็นอยู ่ฉะนั้นการเสียสละเผื่อแผค่รูผูป้กครอง
ควรสร้างความตระหนกัให้นักเรียนรู้จกัเสียสละหรือบริจาคท่ีเกิดจากจิตใจซ่ึงไม่จ  าเป็นท่ีจะตอ้ง
เป็นเงิน วตัถุส่ิงของเท่านั้น แต่การช่วยเหลือดว้ยแรงกายแรงใจท่ีคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยมองเห็นคุณค่า
ถือเป็นการจาคะท่ีมีค่ายิ่งควรไดรั้บการสรรเสริญบ่อย ๆ เพื่อว่านกัเรียนจะไดป้ฏิบติัไดถู้กตอ้งไม่
เคอะเขินท่ีจะกระท าในส่ิงท่ีดี ๆ แมจ้ะมีคนไดน้อ้ยถา้กระท าบ่อย ๆ ก็จะกลายเป็นอุปนิสัย19   
  ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที ่๒  ข้อค าถามที ่๔ 
                                                           

18สัมภาษณ์ นายเอกรัตน์  เพ็งจนัทร์, ผูอ้  านวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา, ๙ มิถุนายน 
๒๕๕๕. 

19สัมภาษณ์ พระพิทยา  านิสฺสโร, พระวิทยากรค่ายจริยธรรมเยาวชน นครศรีธรรมราช , 
๙ มิถุนายน ๒๕๕๕. 



 ๑๗๒ 

 นายสมนึก  รักด า กล่าววา่ดา้นจาคะ เป็นดา้นท่ีกระท าไดง่้ายกวา่ดา้นอ่ืน ๆ และสังคมไทย
ชอบบริจาคอยูแ่ลว้จึงท าให้สะดวกท่ีจะปฏิบติัและโรงเรียนก็มีกิจกรรมส่งเสริมจิตรอาสามากกว่า
กิจกรรมอ่ืน ๆ เช่น กิจกรรมค่ายอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม กิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ และกิจกรรมลูกเสือ 
เนตรนารี เป็นตน้20 
 ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที ่๓  ข้อค าถามที ่๔ 
 นายประยูร  รักก าเนิด กล่าววา่ การใหเ้ป็นการกระท าท่ีเห็นไดช้ดัท าแลว้มีช่ือเสียงเป็นท่ียก
ย่องของสังคมท่ีเด่นชัดจึงท าให้อยากกระท าบา้งส่วนใหญ่การให้ไม่ไดเ้กิดจากใจจริงแต่แต่หวงั
ผลตอบแทนหรือท าเม่ือเห็นผูอ่ื้นท า21  
 ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที ่๔  ข้อค าถามที ่๔ 
 นายอนันต์  รักศรีทอง  กล่าวว่า เห็นด้วย เพราะนักเรียนกลุ่มน้ีหรือวยัน้ี เร่ิมมีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและผูอ่ื้น นกัเรียนมีการรวมกลุ่มในการปฏิบติัช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัการท า
หนา้ท่ีเช่นน้ีสามารถปฏิบติัไดดี้กวา่ดา้นอ่ืนและรับผลตอบแทนไดเ้ร็ว22 
 ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที ่๕  ข้อค าถามที ่๔ 
 นายนิวฒัน์  บุญญานุรักษ์ กล่าววา่ สามารถเห็นผลจากการปฏิบติัเป็นรูปธรรมมากกวา่ดา้น
อ่ืน ๆ เพราะกระท าได้ง่ายกว่าและตีความได้ไม่ยากในหลักธรรมและสังคมไทยก็มีให้เห็นอยู่
มากมาย เช่น การบริจาคช่วยเหลือเหตุการณ์อุทุกภยัสึนามิ เป็นตน้23    
 ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที ่๖  ข้อค าถามที ่๔ 
 นายเอกรัตน์  เพ็งจันทร์ กล่าวว่า เห็นดว้ย เพราะนกัเรียนยงัคงอยูใ่นสังคมของหมู่บา้น ท่ี
ประกอบไปด้วยญาติพี่น้องบ้านใกล้เรือนเคียงจึงท าให้มีโอกาสช่วยเหลือซ่ึงกันและบางคร้ัง

                                                           

 20สัมภาษณ์ นายสมนึก  รักด า, ผูอ้  านวยการโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนทรภิวฒัน์,            
๙ มิถุนายน ๒๕๕๕.   

21สัมภาษณ์ นายประยูร  รักก าเนิด, ผูอ้  านวยการโรงเรียนคีรีราษฎร์พฒันา,๖ มิถุนายน 
๒๕๕๕. 
 22สัมภาษณ์  นายอนันต์  รักศรีทอง, ผู ้อ  านวยการโรงเรียนตระพังวิทยา, ๘ มิถุนายน
๒๕๕๕. 

23สัมภาษณ์  นายนิวฒัน์  บุญญานุรักษ์, รองผู ้อ  านวยการโรงเรียนเสาธงวิทย าวิทยา,                
๗ มิถุนายน ๒๕๕๕. 



 ๑๗๓ 

สังเกตเห็นไดจ้ากการท่ีนกัเรียนเขา้กลุ่มร่วมกนัท างาน นกัเรียนจะช่วยเหลือกนัอย่างดีในการแบ่ง
หนา้ท่ีกนัรับผดิชอบแต่ก็ยงัมีส่วนนอ้ยท่ียงัเห็นแก่ตวัอยู2่4 
 สรุปไดว้่า ด้านจาคะหรือการแสดงออกถึงการมีจิตสาธารณะนักเรียนปฏิบติัได ้มากกว่า
ดา้นอ่ืนเพราะดา้นน้ีเป็นการกระท าหรือปฏิบติัไดง่้ายกวา่ดา้นอ่ืนซ่ึงเป็นการแสดงออกท่ีสังเกตได้
เป็นรูปธรรมและโรงเรียน ชุมชนมีกิจกรรมให้นักเรียนร่วมอยู่เป็นประจ า และมีให้เห็นทาง                 
ส่ือโทรทัศน์ให้นักเรียนได้พบเห็นบ่อย ๆ แต่บางคร้ังการบริจาคนั้นยงัไม่ส่งเสริมการพัฒนา
ทางดา้นคุณธรรมเท่าท่ีควรเพราะเป็นการบริจาคเพื่อเอาหนา้หรือหวงัผลตอบแทน 

 วิจัย : ขอ้ท่ี ๕ ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรท่ีผลการวิจยัพบว่านกัเรียนท่ีมีเพศต่างกนัมีการ
ประยุกต์ใช้หลกัพุทธธรรม (ความศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ และปัญญา) ในการด าเนินชีวิตท่ีดีงาม
แตกต่างกนั คือ เพศหญิงจะมีการประยกุตใ์ชม้ากกวา่เพศชาย 
 ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที ่๑  ข้อค าถามที ่๕ 
 พระพิทยา านิสฺสโร กล่าวว่า อุปนิสัยส่วนตวัของผูห้ญิงสุขุมกว่า และการเล้ียงดูจาก
ผูป้กครอง การคบเพื่อน การไดรั้บการปลูกฝังจากทอ้งถ่ินในชุมชน บา้น วดั โรงเรียน ผูห้ญิงจะมี
ส่วนร่วมมากกว่าและตั้ งใจปฏิบัติได้มากกว่าสั งเกตง่ายในกรณี กิจกรรมวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนาเพศหญิงจะเขา้วดัปฏิบติัธรรมมากกวา่เพศชาย25 
 ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที ่๒  ข้อค าถามที ่๕ 

นายสมนึก  รักด า กล่าวว่า เห็นด้วย เพราะเพศหญิงส่วนใหญ่มีความละเอียดรอบคอบ
มากกวา่เพศชายและยงัไดรั้บการเล้ียงดูเอาใจใส่มากกวา่เพศชาย26 
 
 
 

 ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที ่๓  ข้อค าถามที ่๕ 

                                                           
24สัมภาษณ์ นายเอกรัตน์  เพ็งจนัทร์, ผูอ้  านวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา, ๙ มิถุนายน 

๒๕๕๕. 
 25สัมภาษณ์ พระพิทยา านิสฺสโร, พระวิทยากรค่ายจริยธรรมเยาวชน นครศรีธรรมราช , 
๙ มิถุนายน ๒๕๕๕. 

26สัมภาษณ์ นายสมนึก  รักด า,  ผูอ้  านวยการโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนทรภิวฒัน์,             
๙ มิถุนายน  ๒๕๕๕. 



 ๑๗๔ 

 นายประยูร  รักก าเนิด กล่าววา่ เน่ืองจากภาวะความกลวัอนัตรายและการปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมโดยรวมจะเนน้ไปทางเพศหญิงจึงท าใหน้กัเรียนเพศหญิงส่วนใหญ่ไดรั้บการเปล่ียนแปลง
ในทางท่ีไม่ดีนอ้ยกวา่เพศชาย27  
 ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที ่๔  ข้อค าถามที ่๕ 
 นายอนันต์  รักศรีทอง กล่าววา่ เพราะนกัเรียนหญิงไดรั้บการอบรมดูแลใกลชิ้ดผูป้กครอง 
ครูอาจารย ์นกัเรียนหญิงเช่ือฟังพ่อแม่ ครูอาจารยม์ากกว่านกัเรียนชาย รวมทั้งวฒันธรรมประเพณี
และสภาพของสังคมเป็นตวัหล่อหลอมและนกัเรียนเพศหญิงเป็นเพศท่ีอ่อนโยน มกัมองโลกในแง่ดี
มากกวา่เพศชาย28 
 ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที ่๕  ข้อค าถามที ่๕ 
 นายนิวัฒน์  บุญญานุรักษ์ กล่าววา่ เน่ืองจากขอ้จ ากดัในเร่ืองเพศสังคมไทยยงัยึดถือวา่เพศ
หญิงตอ้งรักนวลสงวนตวัอยู่กบับา้นตอ้งช่วยเหลืองานบา้นงานเรือนมากกว่าเพศชายและตอ้งอยู่
ใกลชิ้ดพ่อแม่ผูป้กครอง ส่วนเพศชายจะมีอิสระไปไหนมาไหนสะดวกกวา่เพศหญิงจึงท ากลา้ท่ีจะ
ตดัสินใจท าอะไรไดง่้าย29 
 ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที ่๖  ข้อค าถามที ่๕ 
 นายเอกรัตน์  เพ็งจันทร์ กล่าวว่า เน่ืองจากผูห้ญิงจะขยนัและมุ่งมั่นมากกว่าผูช้ายและ
สามารถด าเนินชีวติตามหลกัธรรมทางพุทธศาสนาไดดี้มากวา่เพศชาย30 
 สรุปได้ ว่า ทุกท่ าน เห็นด้วยท่ีนัก เรียนเพศหญิงมีการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรม                 
(ความศรัทธา ศีล สุตะ จาคะและปัญญา) ในการด าเนินชีวิตท่ีดีงามมากวา่เพศชาย อนัเน่ืองมาจาก 
การได้รับการอบรมเล้ียงดูท่ีต่างกัน อุปนิสัย บุคลิกภาพส่วนตัวของเพศหญิงมีความละเอียด
รอบคอบขยนัและมุ่งมัน่มากกวา่ เพศชาย และประเพณีวฒันธรรมบางอยา่งท่ีท าใหเ้พศหญิงสนใจท่ี

                                                           
27สัมภาษณ์  นายอนันต์  รักศรีทอง, ผู ้อ  านวยการโรงเรียนตระพังวิทยา, ๘ มิถุนายน

๒๕๕๕. 
28สัมภาษณ์  นายประยูร  รักก าเนิด,   ผูอ้  านวยการโรงเรียนคีรีราษฎร์พฒันา, ๖ มิถุนายน 

๒๕๕๕. 
29สัมภาษณ์ นายนิวฒัน์  บุญญานุรักษ์, รองผู ้อ  านวยการโรงเรียนเสาธงวิทยาวิทยา,                 

๗ มิถุนายน ๒๕๕๕. 
 30สัมภาษณ์ นายเอกรัตน์ เพ็งจนัทร์, ผูอ้  านวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา, ๙ มิถุนายน 
๒๕๕๕. 



 ๑๗๕ 

จะปฏิบติัธรรมมากกว่าเพศชายสังเกตไดง่้ายในสังคมปัจจุบนัเพศหญิงจะเขา้วดัฟังธรรมมากกว่า
เพศชาย 

 ผู้วิจัย : ขอ้ท่ี ๖ ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไรท่ีผลการวิจยัพบวา่นกัเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียต่างกนั
มีการประยุกตใ์ชห้ลกัพุทธธรรม (ความศรัทธา ศีล สุตะ จาคะและปัญญา) ในการด าเนินชีวติท่ีดีงาม
แตกต่างกนั คือ นกัเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียสูงกวา่มีการประยกุตใ์ชม้ากกวา่นกัเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียต ่า 
 ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที ่๑  ข้อค าถามที ่๖ 
 พระพิทยา านิสฺสโร กล่าวว่า ผลการวิจยัมีการเก้ือหนุนเช่นน้ีก็อาจเพราะนักเรียนท่ีมี        
เกรดเฉล่ียสูงมีจุดมุ่งหมายในการด าเนินชีวิตท่ีชดัเจน มีความมุมานะตั้งใจในการเรียนท่ีดีกวา่ไดรั้บ
การดูแลเอาใจใสจากครูผูป้กครองเป็นอยา่งดีอยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้และมีโอกาสท่ี
จะปรับใช้หลกัพุทธธรรมทางพุทธศาสนามากกวา่ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมไดดี้กว่า
นกัเรียนท่ีเกรดเฉล่ียต ่า31 
 ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที ่๒  ข้อค าถามที ่๖ 
 นายสมนึก  รักด า กล่าวว่า เห็นดว้ยบางประเด็น บางอย่างเด็กเรียนอ่อนอาจจะกระท าได้
ดีกวา่และบางประเด็นเด็กเก่งท าไดดี้กวา่ เช่น ในดา้นจาคะ ดา้นศรัทธา นกัเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียต ่ากวา่
อาจจะปฏิบัติได้ดีกว่าแต่ทั้ งน้ีอาจเกิดจากปัจจยัหลายประการ เช่น การเล้ียงดูของผูป้กครอง 
ส่ิงแวดลอ้มในชุมชนนั้น การจดักิจกรรมการเรียนรู้ของแต่ละโรงเรียนส่ิงเหล่าน้ีลว้นมีผลต่อการท่ี
นกัเรียนจะน าหลกัพุทธธรรมไปปรับใชใ้นการด าเนินชีวติ32  
 ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที ่๓  ข้อค าถามที ่๖ 
 นายประยูร  รักก าเนิด กล่าววา่  เห็นดว้ยบางประเด็น เกรดเฉล่ียต่างกนัเป็นการบ่งบอกถึง
ความฉลาดใน การอ่าน การคิดวิเคราะห์ การน าไปปรับใช ้ปรกติแลว้ผูท่ี้ฉลาดกวา่ยอ่มจะคิดจะท า
อะไรได้ดีกว่าแต่ทั้ งน้ี ส าหรับด้านคุณธรรมบางประการเช่นด้านศรัทธา ด้านจาคะอาจเป็น

                                                           

 31สัมภาษณ์ พระพิทยา านิสฺสโร, พระวิทยากรค่ายจริยธรรมเยาวชน นครศรีธรรมราช 
(มหานิกาย), ๙ มิถุนายน ๒๕๕๕. 

32สัมภาษณ์ นายสมนึก  รักด า, ผูอ้  านวยการโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนทรภิวฒัน์,   
มิถุนายน ๒๕๕๕. 



 ๑๗๖ 

พฤติกรรม ท่ีเกิดจากปัจจยัการเล้ียงดูและส่ิงแวดล้อมท่ีนักเรียนอาศยัจะมีอิทธิพลต่อการปรับใช้
หลกัธรรมท่ีไดเ้รียนรู้มาก็มีโอกาสเป็นไปไดสู้งเช่นกนั33 
 ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที ่๔  ข้อค าถามที ่๖ 
 นายอนันต์  รักศรีทอง กล่าววา่เกรดเฉล่ียเป็นดชันีช้ีถึงเชาวปั์ญญาผูท่ี้มีเชาวปั์ญญาสูงยอ่ม
สามารถประยุกตห์ลกัพุทธธรรม แยกแยะ ขอ้ดีขอ้เสียจุดเด่นจุดดอ้ยและผลกระทบจากการกระท า
ส่ิงใด ๆ ไปใชใ้นการด าเนินชีวติไดดี้กวา่34 
 ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที ่๕  ข้อค าถามที ่๖ 
 นายนิวฒัน์  บุญญานุรักษ์ กล่าววา่ เห็นดว้ย สังเกตจากนกัเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียสูงมกัเป็นคน
เรียบร้อยปฏิบติัตามกฎระเบียบของโรงเรียน ไม่สร้างปัญหาต่างให้เกิดข้ึนในโรงเรียนหรือชุมชนแต่
ในทางกลบักนันกัเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียต ่ามกัจะสร้างปัญหาต่าง ๆ มากมายให้เกิดข้ึนในโรงเรียน เช่น  
หนีเรียน เสพส่ิงเสพติด ทะเลาะวิวาท ส่ิงเหล่าน้ีมีพื้นฐานมาจากหลกัการด ารงชีวิตตามแนววิถีท่ี
ตนเองเป็นผูก้  าหนด ฉะนั้นควรสร้างพื้นฐานของชีวิตให้มัน่คงโดยการปลูกฝังคุณธรรมให้เกิดข้ึน
ตั้งแต่เด็กและชุมชนตอ้งเขม็แขง็พร้อมท่ีจะท าลายลา้งส่ิงไม่ดีเกิดข้ึนในชุมชนนั้น35 
 ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที ่๖  ข้อค าถามที ่๖ 
 นายเอกรัตน์  เพ็งจันทร์ กล่าวว่า นักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียสูงจะปรับใช้หลกัพุทธธรรมได้
ดีกวา่ เพราะมีการคิดก่อนท า ส่วนนกัเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียต ่าอาจจะท าก่อนแลว้คิดท่ีหลงัและนกัเรียน
ท่ีมีเกรดเฉล่ียสูงกวา่ยอ่มมีความรู้มีปัญญามากวา่มีความเฉลียวฉลาดมากกวา่จึงท าใหพ้วกเขารู้จกัน า
หลกัพุทธธรรมไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตมกว่านักเรียนเกรดเฉล่ียต ่า ท่ีขาดความรู้ขาดปัญญา
บางคร้ังอาจจะขาดการเอาใจใส่เล้ียงดูจากผูป้กครอง36 
 สรุปได้ว่า ทุกท่านเห็นดว้ยว่านกัเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียสูงจะน าหลกัพุทธธรรมไปปรับใชใ้น
การด าเนินชีวิตได้ดีกว่านกัเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียต ่า เพราะนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียสูงช้ีให้เห็นว่าผูท่ี้มี

                                                           
33สัมภาษณ์ นายประยูร  รักก าเนิด, ผูอ้  านวยการโรงเรียนคีรีราษฎร์พฒันา, ๖ มิถุนายน 

๒๕๕๕. 
 34สัมภาษณ์ นายอนันต์  รักศรีทอง, ผู ้อ  านวยการโรงเรียนตระพังวิทยา, ๘ มิถุนายน 
๒๕๕๕. 

35สัมภาษณ์ นายนิวฒัน์  บุญญานุรักษ์, รองผู ้อ  านวยการโรงเรียนเสาธงวิทยาวิทยา,                
๗ มิถุนายน ๒๕๕๕. 
 36สัมภาษณ์ นายเอกรัตน์  เพ็งจนัทร์, ผูอ้  านวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา, ๙ มิถุนายน 
๒๕๕๕ 



 ๑๗๗ 

เชาวปั์ญญามีไหวพริบมากกวา่ยอ่มสามารถประยุกตห์ลกัพุทธธรรม แยกแยะ ขอ้ดีขอ้เสียจุดเด่นจุด
ดอ้ย แต่ไม่แน่นอนเสมอไปในดา้นคุณธรรมนกัเรียนท่ีเกรดเฉล่ียต ่าประพฤติตนไดดี้กวา่เช่นไม่เอา
เปรียบเอารัดเห็นแก่ตน ตั้งใจปฏิบติัไดดี้กวา่ทั้งอาจเป็นเพราะการไดรั้บการอบรมสั่งสอนจากพอ่แม่
คุณครูมาดี 

 ผู้วิจัย : ขอ้ท่ี ๗ ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไรท่ีผลการวิจยัพบวา่นกัเรียนท่ีเรียนในโรงเรียนท่ี
มีขนาดต่างกนั มีการประยุกต์ใช้หลกัพุทธธรรม (ความศรัทธา ศีล สุตะ จาคะและปัญญา) ในการ
ด าเนินชีวติท่ีดีงาม แตกต่างกนัโรงเรียนขนาดใหญ่มีการประยกุตใ์ชม้ากกวา่โรงเรียนขนาดเล็ก 
 ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที่ ๑  ข้อค าถามที ่๗ 
 พระพิทยา านิสฺสโร กล่าวว่า เห็นด้วย เพราะการบริหารจดัการ การให้การบริการ
ระหว่างโรงเรียนขนาดเล็กกบัขนาดใหญ่ก็แตกต่างกนัอย่างเห็นได้ชัด ซ่ึงจะเห็นได้ว่าหลกัพุทธ
ธรรมในแต่ละดา้นทั้ง ๕ ดา้นความศรัทธา ศีล สุตะ จาคะและปัญญา นกัเรียนจะมีโอกาสเรียนรู้และ
ไปปรับใชต่้างกนั โดยเฉพาะจะเห็นไดชดัดา้นสุตะ อนัเก่ียวกบัการใฝ่เรียนรู้โรงเรียนขนาดใหญ่จะ
มีมากกวา่เพราะนกัเรียนมีการแข่งขนัในดา้นการเรียนแต่ในดา้นอ่ืน ๆ อาจจะไม่แตกต่างกนัมากนกั
ข้ึนอยูก่บัสภาพแวดลอ้มในโรงเรียนและการดูแลเอาใจใส่ของคุณครูในการจดัการเรียนการสอนท่ี
มุ่งใหเ้ด็กไดมี้โอกาสฝึกปฏิบติัหรือเรียนรู้โดยผา่นประสบการณ์ตรง37 
 ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที ่๒  ข้อค าถามที ่๗ 
 นายสมนึก  รักด ากล่าววา่ ไม่น่าจะแตกต่างกนัอยูท่ี่ตวัเด็กนกัเรียนมากกวา่ไม่ใช่สถานท่ีถา้
หากนักเรียนมีพื้นฐานอุปนิสัยท่ีดีก็ย่อมปรับใช้หลักธรรมในการด าเนินชีวิตได้ดีไม่ว่าจะเรียน            
ในโรงเรียนขนาดใหญ่หรือเล็ก38 
 ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที ่๓  ข้อค าถามที ่๗ 
 นายประยูร  รักก าเนิดกล่าววา่ เห็นดว้ยโรงเรียนขนาดใหญ่จะมีการแข่งขนัสูง แยกเด็กเก่ง
เด็กอ่อนอย่างเด่นชัด เด็กท่ีทางเลือกหลากหลายในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ แต่การปลูกฝัง
คุณธรรมโรงเรียนขนาดเล็กจะท าไดม้ากกวา่ โรงเรียนขนาดใหญ่39 

                                                           

 37สัมภาษณ์ พระพิทยา านิสฺสโร, พระวิทยากรค่ายจริยธรรมเยาวชน นครศรีธรรมราช , 
๙ มิถุนายน ๒๕๕๕.  

38สัมภาษณ์ นายสมนึก  รักด า, ผูอ้  านวยการโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนทรภิวฒัน์,              
๙ มิถุนายน  ๒๕๕๕. 



 ๑๗๘ 

 ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที ่๔  ข้อค าถามที ่๗ 
 นายอนันต์  รักศรีทองกล่าวว่า เห็นด้วยเพราะโรงเรียนแต่ละขนาดมีวฒันธรรมองค์กร 
ค่านิยม สถาบันและรูปแบบการบริหารจดัการต่างกัน อีกทั้ งส่ิงแวดล้อมบริบทด้านต่าง ๆไม่
เหมือนกนั แรงจูงใจและการซึมซบัไม่เหมือนกนั40 
 ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที ่๕  ข้อค าถามที ่๗ 

นายนิวัฒน์  บุญญานุรักษ์กล่าวว่า ขนาดของโรงเรียนมีผลต่อการให้การอบรมสั่งสอน
คุณธรรมจริยธรรมดา้นต่าง ๆ ให้แก่นกัเรียน กล่าวคือโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลางสามารถ
ควบคุมดูแลพฤติกรรมของนักเรียนได้อย่างใกล้ชิดทัว่ถึงมากกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่แต่ในทาง
กลบักนัโรงเรียนขนาดใหญ่ถา้มีระบบการบริหารจดัการท่ีดีก็จะกระท าไดดี้กวา่โรงเรียนขนาดกลาง
และเล็กเพราะมีงบประมาณ บุคคลากรท่ีเพียงพอท่ีจะน ามาจดัสรรในการจดักิจกรรมต่าง ๆ จึงเป็น
เหตุให้นกัเรียนโรงเรียนขนาดใหญ่นกัเรียนมีโอกาสการน าหลกัธรรมไปปรับใชใ้นการด าเนินชีวิต
ไดม้ากวา่41 
 ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที ่๖  ข้อค าถามที ่๗ 

นายเอกรัตน์  เพ็งจันทร์กล่าวว่า เห็นด้วย เพราะระบบการบริหารจดัการโรงเรียนไม่
เหมือนกนัโรงเรียนขนาดใหญ่ไดรั้บการปรับปรุงพฒันาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพอยา่งชดัเจน
ในด้านการจดัการเรียนการสอน อาคารสถานท่ีแต่โรงเรียนขนาดกลาง ขนาดเล็ก การจดัสรร
งบประมาณ การจา้งครูสอนให้ตรงรายวิชาก็ท าไดย้าก และส่ือวสัดุอุปกรณ์การเรียนก็ไม่พร้อมท า
ให้นกัเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กไดรั้บกาศึกษาท่ีไม่ไดม้าตรฐานกลายเป็นนกัเรียนดอ้ยโอกาสท่ีจะ
เขา้ถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ จึงเป็นเหตุผลหน่ึงท่ีท าให้นักเรียนมีการประยุกต์ใช้หลกัธรรมในการ
ด าเนินชีวิตท่ีแตกต่างกนั แต่ขณะเดียวกนัโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็กนกัเรียนจะมีรักความ
สามัคคีใกล้ชิดครูมีความเป็นอยู่ท่ี เรียบง่ายการแก่งแย่งแข่งขันก็มีน้อยจึงท าให้การปรับใช้
หลกัธรรมบา้งอาจจะมากกวา่ เช่น ดา้นศรัทธา ดา้นศีล และดา้นจาคะก็เป็นไปได้42 

                                                                                                                                                                      

 39สัมภาษณ์ นายประยูร  รักก าเนิด, ผูอ้  านวยการโรงเรียนคีรีราษฎร์พฒันา, ๖ มิถุนายน 
๒๕๕๕. 

40สัมภาษณ์ นายอนนัต ์รักศรีทอง, ผูอ้  านวยการโรงเรียนตระพงัวทิยา, ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕. 
 41สัมภาษณ์   นายนิวฒัน์  บุญญานุรักษ์, รองผู ้อ  านวยการโรงเรียนเสาธงวิทยาวิทยา,               
๗ มิถุนายน ๒๕๕๕. 
 42สัมภาษณ์ นายเอกรัตน์  เพ็งจนัทร์, ผูอ้  านวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา, ๙ มิถุนายน 
๒๕๕๕. 



 ๑๗๙ 

 สรุปได้ว่า นักเรียนท่ีเรียนในโรงเรียนท่ีมีขนาดต่างกนัมีการประยุกต์ใช้หลกัพุทธธรรม 
(ความศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ และปัญญา) ในการด าเนินชีวติท่ีดีงาม แตกต่างกนัโรงเรียนขนาดใหญ่
มีการประยุกต์ใช้มากกว่าโรงเรียนขนาดเล็ก เพราะการบริหารจดัการ การให้การบริการระหว่าง
โรงเรียนขนาดเล็กกับขนาดใหญ่ก็แตกต่างกัน การได้รับการปรับปรุงพฒันาให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพอย่างชดัเจนในดา้นการจดัการเรียนการสอน อาคารสถานท่ี การจดัสรรงบประมาณ 
ส่ือวสัดุอุปกรณ์การเรียน แต่ขณะเดียวกนัการให้การอบรมสั่งสอนคุณธรรมจริยธรรมด้านต่าง ๆ 
ให้แก่นักเรียน โรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลางสามารถควบคุมดูแลพฤติกรรมของนักเรียนได้
อย่างใกลชิ้ดทัว่ถึงมากกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่ แต่ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัการบริหารจดัการในแต่โรงเรียน
เป็นหลกั 

 ผู้วิจัย : ข้อท่ี ๘ ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรท่ีผลการวิจยัพบว่านักเรียนท่ีผูป้กครองมี
การศึกษาท่ีต่างกนันกัเรียนมีการประยกุตใ์ชห้ลกัพุทธธรรมในการด าเนินชีวติท่ีดีงามไม่แตกต่างกนั 
 ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที ่๑  ข้อค าถามที ่๘ 
 พระพิทยา านิสฺสโร กล่าววา่ การศึกษาทางโลกไม่สามารถเป็นตวัวดัถึงคุณธรรมในตวั
บุคคลนั้ นได้ ซ่ึ งการศึกษาในสังคมปัจจุบันเป็นการบริหารจัดการเชิงธุรกิจไม่ได้มุ่ งเพื่ อ
ผลประโยชน์สุขของตนเองและสังคมอยา่งแทจ้ริง ดงันั้นการศึกษาทางโลกจบปริญญาตรี โท เอก        
ก็ใช่ว่ากิเลสจะลดน้อยลงบางคร้ังอาจแสดงออกถึงการเอารัดเอาเปรียบผู ้อ่ืนอย่างเห็นได้ชัด                 
แต่ในทางกลบักนัถา้การศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรมควบคู่ไปดว้ยกนัหรือการศึกษาทางธรรมสูง
กวา่ทางโลกหลกัพุทธธรรมก็คงถูกน ามาปรับใช้ในชีวิตไดม้ากยิ่งข้ึนและการท่ีนกัเรียนจะน าหลกั
พุทธธรรมไปปรับใชใ้นชีวติท่ีดีงามคงเกิดจากการไดเ้ห็นแบบอยา่งท่ีดีท่ีผูป้กครองปฏิบติัใหเ้ห็นใน
ชีวติประจ าวนัมากกวา่43 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 43สัมภาษณ์ พระพิทยา านิสฺสโร, พระวิทยากรค่ายจริยธรรมเยาวชน นครศรีธรรมราช , 
๙ มิถุนายน ๒๕๕๕. 



 ๑๘๐ 

 ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที ่๒  ข้อค าถามที ่๘    
นายสมนึก  รักด า กล่าวว่า การศึกษาทางโลกในปัจจุบันไม่ได้เป็นตัวบ่งบอกถึงว่า

การศึกษาสูงจะเป็นผูมี้คุณธรรมจริยธรรมหรือ น าหลกัพุทธธรรมไปปรับใชใ้นชีวติไดม้ากแต่จะอยู่
ท่ีการไดรั้บการเล้ียงดูท่ีดีอาศยัอยูใ่นส่ิงแวดลอ้มชุมชนท่ีดีใกลชิ้ดพระพุทธศาสนา44 

ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที ่๓  ข้อค าถามที ่๘ 
 นายประยูร  รักก าเนิด กล่าววา่ นกัเรียนจะเป็นคนดีน าหลกัธรรมท่ีไดรั้บการเรียนรู้มาปรับ
ใชใ้นชีวิตไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัวา่การศึกษาของผูป้กครองจะสูงหรือต ่าเพราะการศึกษาของผูป้กครองใน
ปัจจุบนัไม่คุณภาพเพียงพอท่ีจะท าใหลู้กปรับเปล่ียนพฤติกรรมเป็นคนดีไดแ้ต่จะข้ึนอยูก่บัการไดรั้บ
การอบรมเล้ียงดูท่ีสอดแทรกหลักพุทธธรรมกับการด าเนินชีวิตท่ีสอดคล้องสัมพันธ์กันอย่าง
สม ่าเสมอ45 
 ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที ่๔  ข้อค าถามที ่๘ 
 นายอนันต์  รักศรีทอง กล่าวว่า นักเรียนท่ีผูป้กครองมีการศึกษาสูงจะสามารถแนะน า
นักเรียนมีการประยุกต์ใช้หลกัพุทธธรรมในการด าเนินชีวิตท่ีดีงามได้มากกว่าเพราะมีโอกาสได้
เรียนรู้และประสบการณ์จากการเรียนมาอบรมสั่งสอนลูกไดดี้กวา่46 
 ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที ่๕  ข้อค าถามที ่๘ 

นายนิวัฒน์  บุญญานุรักษ์ กล่าวว่า เห็นด้วยเพราะวิถีชีวิตของผูป้กครองและนักเรียนจะ
คลา้ยคลึงกนัการซึมซบัเอาแบบอยา่งความรู้สึก การกล่อมเกลาความคิดถูกถ่ายทอดจากผูป้กครอง
โดยไม่รู้ตวัถ้าผูป้กครองได้รับการศึกษาท่ีดีแต่ไม่ได้หมายถึงการศึกษาท่ีสูง จบปริญญา แต่ทั้งน้ี
ยอ่มข้ึนอยูก่บัการท่ีไดเ้รียนรู้ฝึกฝนฝึกหดัในส่ิงท่ีดี ๆเช่นไดรั้บการกล่อมเกลาจากพ่อแม่จากทางสังคม
ในดา้นคุณธรรมจริยธรรมแต่การท่ีพ่อแม่ไดใ้กลชิ้ดเรียนรู้หลกัธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนา         
ก็ยอ่มส่งผลต่อพฤติกรรมของลูกท่ีจะเอาเป็นแบบอยา่ง47 

                                                           

 44สัมภาษณ์ นายสมนึก  รักด า, ผูอ้  านวยการโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนทรภิวฒัน์,             
๙ มิถุนายน  ๒๕๕๕. 

45สัมภาษณ์  นายประยูร  รักก าเนิด, ผูอ้  านวยการโรงเรียนคีรีราษฎร์พฒันา, ๖ มิถุนายน 
๒๕๕๕. 
 46สัมภาษณ์  นายอนันต์  รักศรีทอง, ผู ้อ  านวยการโรงเรียนตระพังวิทยา, ๘ มิถุนายน
๒๕๕๕. 

47สัมภาษณ์   นายนิวฒัน์  บุญญานุรักษ์, รองผู ้อ  านวยการโรงเรียนเสาธงวิทยาวิทยา,                 
๗ มิถุนายน ๒๕๕๕. 



 ๑๘๑ 

ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที ่๖  ข้อค าถามที ่๘ 
 นายเอกรัตน์  เพ็งจันทร์ กล่าววา่ เห็นดว้ยนกัเรียนท่ีผูป้กครองจบสูงอาจมีการด าเนินชีวติท่ี
ไม่ถูกต้องดีงามแต่นักเรียนท่ีผูป้กครองมีการศึกษาต ่ากลบัมีการน าหลักธรรมไปปรับใช้ในการ
ด าเนินชีวิตไดดี้กว่าดั้งนั้นการท่ีนกัเรียนจะน าหลกัธรรมไปปรับใช้ยอ่มข้ึนอยูท่ี่การเล้ียงดูเอาใจใส่
ดูแลจากผูป้กครอง การท่ีผูป้กครองจบสูงไม่ไดห้มายถึงคุณธรรมจะสูงดว้ยซ่ึงก็มีให้เห็นในสังคม
มากมายเพราะฉะนั้นข้ึนอยูก่บัส่ิงแวดลอ้มในครอบครัวเป็นส าคญั48 

สรุปได้ว่า นกัเรียนท่ีผูป้กครองมีการศึกษาท่ีต่างกนันักเรียนมีการประยุกต์ใช้หลกัพุทธธรรม
ในการด าเนินชีวิตท่ีดีงามไม่แตกต่างกนั ทั้งน้ีเพราะการศึกษาทางโลกในปัจจุบนัไม่ไดเ้ป็นตวับ่งช้ี
ถึงการเป็นผู ้มี คุณธรรมสูงไปด้วย  แต่อาจข้ึนอยู่กับการเล้ียงดูเอาใจใส่ดูแลจากผู ้ปกครอง 
ส่ิงแวดลอ้มรอบขา้ง การไดรั้บการกล่อมเกลาทางสังคมในดา้นคุณธรรมจริยธรรมตั้งแต่วยัเด็ก 

 ผู้วิจัย : ขอ้ท่ี ๙ ท่านมีขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัแนวทางในการส่งเสริมให้นักเรียนประยุกต์
หลกัพุทธธรรมไปใชใ้นการด าเนินชีวติท่ีดีงามอยา่งไรบา้ง 
 ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที ่๑  ข้อค าถามที ่๙ 
 พระพิทยา านิสฺสโร กล่าวว่า การเผยแพร่หลักธรรมค าสอนควรใช้ส่ือท่ีทันสมยัแล
รูปแบบวิธีการน าเสนอตอ้งปรับให้เหมาะสมสามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตจริงและสอดคล้องกบั
สังคมนักเรียนในปัจจุบันด้วย เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เลือกบริโภคส่ือท่ีมีประโยชน์อย่าง
หลากหลาย โดยผูป้กครองตอ้งดูแลเอาใจใสขณะท่ีนกัเรียนบริโภคส่ือคอยให้ก าลงัใจช้ีแนะส่ิงใด
ถูกต้องและไม่ถูกต้อง น าเสนอตัวอย่างดี ๆ ให้นักเรียนได้พบเห็นอย่างสม ่ าเสมอ นอกจากน้ี
วิทยากรท่ีให้ความรู้ด้านธรรมะควรมีพื้นฐานความรู้ทางธรรมท่ีดี และสามารถถ่ายทอดความรู้สู่
นกัเรียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ บริการส่ือธรรมท่ีหลากหลายโดยเฉพาะใช้ส่ือเทคโนโลยีจะท าให้
นกัเรียนสนใจท่ีจะเรียนรู้และน าไปประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งแทจ้ริง49 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 48สัมภาษณ์ นายเอกรัตน์  เพ็งจนัทร์, ผูอ้  านวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา, ๙ มิถุนายน 
๒๕๕๕. 
 49สัมภาษณ์ พระพิทยา, พระวิทยากรค่ายจริยธรรมเยาวชน นครศรีธรรมราช, ๙ มิถุนายน 
๒๕๕๕. 



 ๑๘๒ 

 

 ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที ่๒  ข้อค าถามที ่๙ 
 นายสมนึก รักด า กล่าวว่า ควรปรับกระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีมุ่งให้นักเรียนมี
ความรู้และน าไปสู่การปฏิบติัไดอ้ยา่งแทจ้ริง เปิดโอกาสใหน้กัเรียนรู้จากประสบการณ์จริงใหม้ากท่ีสุด50 
 ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที ่๓  ข้อค าถามที ่๙ 
 นายประยูร  รักก าเนิด กล่าววา่ ทุกภาคส่วนควรจดักิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมทั้ง ๕ ประการ 
(ความศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ และปัญญา) ถือวา่เป็นหลกัธรรมจ าเป็นพื้นฐานชกัน าใหน้กัเรียนไดฝึ้ก
ปฏิบัติ ครู ผูป้กครองควรเป็นแบบอย่างและจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้น า
หลกัธรรมไปปรับใชใ้นชีวติจริงใหม้ากและคอยช้ีแนะแนวทางท่ีถูกตอ้งอยา่งต่อเน่ือง51  
 ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที ่๔  ข้อค าถามที ่๙ 
 นายอนันต์  รักศรีทอง กล่าววา่ พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติควรเนน้การจดัหลกัสูตร
เพื่อพฒันาส่งเสริมการน าหลกัพุทธธรรมไปปรับใชใ้นชีวิตจริง การน าเสนอข่าวสารขอ้มูลทางส่ือ
ต่าง ๆ โดยเฉพาะทางทีวี ควรจะช้ีแนะถึงส่ิงใดถูกผิดชัว่ดีให้แน่ชดัลดภาระงานวิชาการให้นกัเรียน
รับผิดชอบน้อยลงไม่ใช่ “บ้าหอบฟาง” เรียนวิชาการมากแต่คุณธรรมต ่ามากๆ ควรจะจ าแนก
นกัเรียนตามความถนดัใส่วิชาการตามความเหมาะสมตั้งแต่มธัยมตอนตน้ ไม่ใช่เรียนมากวิชาท าให้
นกัเรียนไม่มีเวลา ไม่มีความสุข เครียด มีการแข่งขนัทกัษะวิชาการจึงท าให้นกัเรียนไม่ใส่ใจคุณค่า
ดา้นจิตใจ คุณธรรมจริยธรรม ขาดระเบียบวินยั เห็นแก่ตวั จึงท าให้การด าเนินชีวิตเป็นไปอยา่งไม่
เหมาะสมการด าเนินชีวติจึงไม่ดีงาม52 
 ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที ่๕  ข้อค าถามที ่๙ 
 นายนิวัฒน์  บุญญานุรักษ์ กล่าวว่า บา้น วดั โรงเรียนควรร่วมมือซ่ึงกนัและกนัในการจดั
กิจกรรมส่งเสริมพฒันาพฤติกรรมนกัเรียนให้ดีข้ึนโดยเฉพาะสถาบนัครอบครัวตอ้งเข็มแข็ง ปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรมใหเ้กิดข้ึนตั้งแต่วยัเด็ก53 
                                                           

 50สัมภาษณ์ นายสมนึก  รักด า, ผูอ้  านวยการโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนทรภิวฒัน์,            
๙ มิถุนายน  ๒๕๕๕. 

51สัมภาษณ์  นายประยูร  รักก าเนิด, ผูอ้  านวยการโรงเรียนคีรีราษฎร์พฒันา, ๖ มิถุนายน 
๒๕๕๕. 
 52สัมภาษณ์  นายอนันต์  รักศรีทอง, ผู ้อ  านวยการโรงเรียนตระพังวิทยา, ๘ มิถุนายน
๒๕๕๕. 

53สัมภาษณ์  นายนิวฒัน์  บุญญานุรักษ์, รองผู ้อ  านวยการโรงเรียน เสาธงวิทยาวิทยา,               
๗ มิถุนายน ๒๕๕๕. 



 ๑๘๓ 

 ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที ่๖  ข้อค าถามที ่๙ 
นายเอกรัตน์  เพ็งจันทร์ กล่าวว่า ควรให้สังคมบา้น วดั โรงเรียนได้มีการร่วมมือร่วมใจ 

การจดัการศึกษาร่วมกนัอย่างแท้จริง น าไปสู่การจดัระเบียบสังคมและอยู่บนพื้นฐานความพอดี
พอเพียงจากครอบครัวสู่ชุมชนเนน้ความรู้โดยเนน้การปฏิบติัและติดตามประเมินผลอยา่งต่อเน่ือง54 

สรุป ผูใ้ห้สัมภาษณ์ไดแ้สนอแนะเก่ียวกบัแนวทางในการส่งเสริมให้นกัเรียนประยุกตห์ลกั
พุทธธรรมไปใชใ้นการด าเนินชีวติท่ีดีงามดงัตาราง 

ตารางที่ ๔.๗๗  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมให้นักเรียนประยุกต์หลักพุทธธรรมไปใช้ใน
การด าเนินชีวติทีด่ีงาม   

ล าดับที ่ ข้อเสนอแนะ ความถี่ 
๑ ครูควรปรับกระบวนการสอนโดยมุ่งใหน้กัเรียนมีความรู้สู่การปฏิบติัจริง ๖ 
๒ ครู พอ่แม่และผูป้กครองไม่ควรละเลยในการปลูกฝังคุณธรรมแก่นกัเรียน ๖ 
๓ บา้น วดัโรงเรียนควรร่วมมือซ่ึงกนัและกนัในการจดักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม ๖ 
๔ พอ่แม่ผูป้กครองตอ้งตระหนกัและเอาใจใส่ต่อพฤติกรรมของลูกใหม้าก ๕ 
๕ สถาบนัครอบครัวตอ้งเขม็แขง็ ในการปลูกฝังคุณธรรมแก่นกัเรียน  ๕ 
๖ การเผยแพร่หลกัธรรมควรใชส่ื้อท่ีทนัสมยัและรูปแบบวธีิการน าเสนอน่าสนใจ ๕ 

จากตารางท่ี ๔. ๗๗  พบว่า ผูใ้ห้สัมภาษณ์มีข้อเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางส่งเสริมให้
นักเรียนประยุกต์หลักพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตท่ี ดีงาม มากท่ีสุด คือ  ครูควรปรับ
กระบวนการสอนโดยมุ่งใหน้กัเรียนมีความรู้สู่การปฏิบติัจริง ครู พอ่แม่และผูป้กครองไม่ควรละเลย
ในการปลูกฝังคุณธรรมแก่นักเรียน และบ้าน วดัโรงเรียนควรร่วมมือซ่ึงกันและกันในการจัด
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
 ๒) การวเิคราะห์ข้อมูลการสนทนากลุ่ม  
 ผู้วจัิย : ข้อที ่๑ ท่านคิดวา่นกัเรียนช่วงชั้นท่ี ๔ อ าเภอร่อนพิบูลย ์จงัหวดันครศรีธรรมราช มีการ
ประยุกตห์ลกัพุทธธรรมไปใชใ้นการด าเนินชีวิตท่ีดีงาม โดยรวมทุกดา้นอยูใ่นระดบัใด (มากท่ีสุด, 
มาก, ปานกลาง, น้อย, และน้อยท่ีสุด) เหตุผลใด และเม่ือแยกประเด็นเป็นรายดา้นทั้ง ๕ ดา้น โดย
สรุปการสนทนากลุ่มจากข้อค าถามสนทนากลุ่มข้อท่ี ๑ โดยประมาณค่าจากความรู้สึกนึกคิด 

                                                           

 54สัมภาษณ์ นายเอกรัตน์  เพ็งจนัทร์, ผูอ้  านวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา, ๙ มิถุนายน 
๒๕๕๕. 



 ๑๘๔ 

มุมมองของผูเ้ขา้ร่วมสนทนาโดยใชเ้กณฑ์การวดั ๕ ระดบั (มากท่ีสุด, มาก, ปานกลาง, น้อย, และ
นอ้ยท่ีสุด) และหาค่าความถ่ีจากจ านวนของผูเ้ขา้ร่วมสนทนาแปลผล 

ตารางที ่๔.๗๘ สรุปผลการสนทนากลุ่ม  
 

ผู้เข้าร่วมสนทนา 
จ านวน ๑๐  คน 

โดยรวม ด้าน
ศรัทธา 

ด้านศีล ด้านสุตะ ด้านจาคะ ด้าน
ปัญญา 

ทุกคนมีความคิดเห็น
ไปในทางเดียวกนั 

นอ้ย มาก ปานกลาง นอ้ย มาก นอ้ย 

แปลผล ปานกลาง มาก ปานกลาง น้อย มาก น้อย 

หมายเหตุ ทุกคนมีความคิดเห็นว่าควรปรับปรุงพฒันา  

จากตารางท่ี ๔.๗๘ พบวา่นกัเรียนช่วงชั้นท่ี ๔ มีการประยกุตห์ลกัพุทธธรรมไปใชใ้นการ
ด าเนินชีวติท่ีดีงามโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  และควรปรับปรุงพฒันา 

เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ดา้นศรัทธาอยูใ่นระดบัมาก ดา้นศีลอยูใ่นระดบัปานกลาง ดา้น
สุตะอยูใ่นระดบันอ้ย ดา้นจาคะอยูใ่นระดบัมาก และดา้นปัญญาอยูใ่นระดบันอ้ย  
  สรุปในประเด็นของเหตุผลโดยรวมและรายดา้นดงัน้ี 

สรุปวา่  ผูเ้ขา้ร่วมสัมมนาทุกคนมีความคิดเห็นวา่ โดยรวมนกัเรียนมีการประยกุตห์ลกัพุทธ
ธรรมไปใชใ้นการด าเนินชีวิตท่ีดีงามอยูใ่นระดบัปานกลาง  เพราะการสอนของครูในปัจจุบนัไม่ได้
เน้นเร่ืองของคุณธรรมจริยธรรมแต่เน้นการแข่งขนัคะแนนซ่ึงเป็นเร่ืองเครียดและน่าเบ่ือ การสอน
หลกัธรรมไม่น่าสนใจ และพ่อแม่ก็ไม่เห็นความส าคญัในการอบรมปลูกฝังลูกตั้งแต่วยัเด็ก ท าให้
นักเรียนส่วนใหญ่ซ่ึงเป็นวยัรุ่นกลับไปสนใจส่ือ เทคโนโลยีต่าง ๆ ท่ีขดัต่อหลักธรรมทางพุทธ
ศาสนา และงานพิธีกรรมทางศาสนาก็จะกระท าโดยยึดความสนุกสนานร่ืนเริง เช่น มีการร้องเพลง
เตน้ร า การด าเนินชีวติของนกัเรียนก็จะเป็นไปตามวถีิชีวติท่ีตนปรารถนาโดยขาดการช้ีแนะแนวทาง
ท่ีถูกตอ้งจากผูท่ี้มีบทบาทในสังคม 
  สรุปรายด้านได้ว่า 
 ๑. ด้านศรัทธา ผูเ้ขา้ร่วมสัมมนาทุกคนมีความคิดเห็นว่า นกัเรียนมีการประยุกต์หลกัพุทธ
ธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตท่ีดีงามอยู่ในระดับมาก เพราะสังเกตได้บ้าน วดั โรงเรียนยงัจัด
กิจกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักความศรัทธาต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย์และการ
อนุรักษค์วามเป็นไทยใหน้กัเรียนไดมี้ส่วนรวมในกิจกรรมนั้น ๆ อยูส่ม  ่าเสมอ 



 ๑๘๕ 

 ๒. ด้านศีล ผูเ้ขา้ร่วมสัมมนาส่วนใหญ่มีความคิดเห็นนกัเรียนมีการประยกุตห์ลกัพุทธธรรม
ไปใช้ในการด าเนินชีวิตท่ีดีงามอยู่ในระดบัปานกลาง เพราะยงัมีนักเรียนบางกลุ่มท่ีแสดงออกถึง
ความเห็นแก่ตวัเอารัดเอาเปรียบและทางส่ือต่าง ๆ ก็มีให้เห็นว่าสังคมของบุคคลท่ีมีบทบาททาง
สังคมหรือผูน้ าทางสังคมยงัมีพฤติกรรมท่ีไม่ดีให้นกัเรียนเอาเป็นแบบอยา่งยงัมีอยูเ่ป็นจ านวนมาก
นบัวนัจะเพิ่มจ านวนข้ึนเร่ือย ๆ 
 ๓. ด้านสุตะ ผูเ้ขา้ร่วมสัมมนาทุกคนมีความคิดเห็นนกัเรียนมีการประยุกตห์ลกัพุทธธรรม
ไปใชใ้นการด าเนินชีวิตท่ีดีงามอยูใ่นระดบันอ้ย เพราะนกัเรียนส่วนใหญ่ในปัจจุบนัใชเ้วลาวา่งไม่
เกิดประโยชน์คุยเร่ืองไร้สาระ จะจบักลุ่มคุยหรือสนทนาเก่ียวกบัดา้นการเรียนน้อยมาก ๆ ไม่เห็น
ความส าคญัของการศึกษาหาความรู้ ข้ีเกียจ มีความรับผิดชอบต่อการเรียนนอ้ย ผูป้กครองส่วนใหญ่
มีอาชีพรับจา้งจึงไม่มีเวลาอบรมสั่งสอนลูกและความผูกพนัระหวา่งครอบครัวมีนอ้ย นกัเรียนส่วน
ใหญ่มีสภาพครอบครัวท่ียากจนและพ่อแม่หยา่ร้าง อาศยัอยูก่บัปู่ยา่ ตายาย นอกจากน้ีโอกาสศึกษา
ต่อในระดบัสูงก็มีนอ้ย  
 ๔. ด้านจาคะ ผูเ้ขา้ร่วมสัมมนาทุกคนมีความคิดเห็นว่า นักเรียนมีการประยุกต์หลกัพุทธ
ธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตท่ีดีงามอยู่ในระดบัมาก เพราะนักเรียนยงัอาศยัอยู่ในสังคมค่อยขา้ง
ชนบทยงัมีโอกาสช่วยเหลืองานในหมู่บา้นกนัอย่างสม ่าเสมออยู่ร่วมกนัฉันพี่น้องช่วยกนัอนุรักษ์
ทรัพยากรในหมู่บา้นและท่ีโรงเรียนก็มีคาบเรียนจิตสาธารระให้นกัเรียนร่วมกนัช่วยเหลือท าความ
สะอาดและพฒันาโรงเรียนใหน่้าอยู ่
 ๕. ด้านปัญญา  ผูเ้ขา้ร่วมสัมมนาทุกคนมีความคิดเห็นวา่  นกัเรียนมีการประยุกตห์ลกัพุทธ
ธรรมไปใชใ้นการด าเนินชีวิตท่ีดีงามอยูใ่นระดบันอ้ย เพราะนกัเรียนขาดการยงัคิดยงัท าค่อนขา้งจะ
ใชจ่้ายอย่างฟุ่มเฟือยในทุก ๆ เร่ืองเช่นนกัเรียนน าโทรศพัท์มือถือมาโรงเรียนทุกคน และชอบโทร
คุยในเร่ืองท่ีไร้สาระเป็นส่วนใหญ่และไม่ได้รับการปลูกฝังจากทางบา้นประกอบกบัพฤติกรรม
ส่วนตวัส่วนใหญ่ของนกัเรียนชอบความสะดวกสบายจนติดเป็นอุปนิสัย 

จากผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม ๑๐ คนในข้อค าถามข้อที่ ๒ ท่ีว่า “ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรท่ี
ผลการวิจยัพบว่านกัเรียนมีการประยุกต์หลกัพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตชีวิตท่ีดีงาม โดยรวม
ทั้ง ๕ ดา้น (ความศรัทธา ศีล สุตะ จาคะและปัญญา) อยูใ่นระดบัปานกลาง” 
 สรุปวา่  ผูเ้ขา้ร่วมสนทนาทุกคนเห็นดว้ยวา่ควรปรับปรุง เพราะการสอนของครูวา่ดว้ยเร่ือง
คุณธรรมไม่น่าสนใจ พฤติกรรมส่วนตวัของนักเรียนชอบสะดวกสบาย ขาดการกระตุน้หรือการ
ดูแลเอาใจใส่จากทุกฝ่ายโดยเฉพาะพอ่แม่และผูป้กครองจึงท าใหย้ากท่ีจะปรับเปล่ียนพฤติกรรมให้ดี
ข้ึนโดยเฉพาะด้านศรัทธา ด้านศีล ควรปลูกฝังให้มาก ๆก็จะส่งผลให้ด้านสุตะ ด้านปัญญา มีผล
เฉล่ียสูงข้ึน 



 ๑๘๖ 

จากผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม ๑๐ คนในข้อค าถามข้อที่ ๓ ท่ีวา่ “ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรท่ี
ผลการวิจยัพบวา่นกัเรียนมีการประยุกตใ์ชห้ลกัพุทธธรรมในการด าเนินชีวิตท่ีดีงามดา้นสุตะอยูใ่น
ระดบัต ่าท่ีสุด”   

 สรุปวา่  ผูเ้ขา้ร่วมสนทนาทุกคนเห็น เพราะนกัเรียนส่วนใหญ่อยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีไม่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ขาดการสนับสนุนจากโรงเรียนและคุณครูและผูป้กครองเอาใจใส่อย่างจริงจัง 
ประกอบกบัส่ือเทคโนโลย ีIT ท่ีนกัเรียนสามารถเลือกใชบ้ริการตามท่ีตนสนใจแมจ้ะไม่มีประโยชน์
เน่ืองจากไม่มีผูค้่อยช้ีแนะแนวทางท่ีถูกต้องประกอบกับความรวดเร็วของสังคมโลกปัจจุบนัท่ี
เปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาบางคร้ังมนัเป็นเร่ืองยากของการปรับตวัระหว่างครู ผูป้กครองและ
นกัเรียนซ่ึงเป็นวยัรุ่นท่ีพร้อมท่ีจะรับการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา 

จากผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม ๑๐ คนในข้อค าถามข้อที่ ๔ ท่ีว่า “ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรท่ี
ผลการวจิยัพบวา่นกัเรียนมีการประยกุตใ์ชห้ลกัพุทธธรรมในการด าเนินชีวติท่ีดีงามดา้นจาคะ มากกวา่
ดา้นอ่ืนๆ” 

  สรุปว่า ผูเ้ขา้ร่วมสนทนาทุกคนเห็นดว้ยเพราะ โรงเรียนส่วนใหญ่จะมีคาบจิตสาธารณะ
ให้นกัเรียนช่วยกนัท าความสะอาดโรงเรียนหรือบางคร้ังออกไปช่วยเหลืองานชุมชน และนกัเรียน
จะปฏิบติัไดง่้ายจึงท าให้เห็นวา่นกัเรียนไดน้ าหลกัจาคะไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตท่ีเก่ียวกบัจิต
สาธารณะมากกวา่ดา้นอ่ืน ๆ แต่บางคร้ังจะมีนกัเรียนท่ีเห็นแก่ตวัหลบซ่อนไม่ยอมเขา้ร่วมกิจกรรม
ดงันั้นคุณครูตอ้งควบคุมดูแลตกัเตือนและใหก้ าลงัใจนกัเรียนท่ีตั้งใจปฏิบติัหนา้ที 

จากผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม ๑๐ คนในข้อค าถามข้อที่ ๕ ท่ีวา่ “ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไรท่ี
ผลการวิจยัพบว่านักเรียนท่ีมีเพศต่างกนัมีการประยุกต์ใช้หลกัพุทธธรรม (ความศรัทธา ศีล สุตะ 
จาคะและปัญญา) ในการด าเนินชีวิตท่ีดีงามแตกต่างกนั คือ โดยรวม เพศหญิงจะมีการประยุกตใ์ช้
มากกวา่เพศชาย” 

สรุปวา่ ผูเ้ขา้ร่วมสนทนาทุกคนเห็นดว้ยเพราะ  ผูห้ญิงจิตรใจจะละเอียดกวา่ มีความอดทน
มากวา่เน่ืองจากการอบรมบ่มนิสัยภายในครอบครัว ผูห้ญิง ถูกคาดหวงัใหมี้พฤติกรรมเรียบร้อยกวา่
ผูช้าย และผูห้ญิงในปัจจุบนัจะใกลชิ้ดพระพุทธศาสนามากกวา่ผูช้าย 

จากผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม ๑๐ คนในข้อค าถามข้อที่ ๖ ท่ีว่า “ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรท่ี
ผลการวิจยัพบวา่นกัเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยต่างกันมีการประยกุตใ์ชห้ลกัพุทธธรรมในการด าเนินชีวิตท่ี
ดีงามแตกต่างกนั คือ โดยรวมนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียสูงกว่ามีการประยุกต์ใช้มากกว่านักเรียนท่ีมี 
เกรดเฉล่ียต ่า” 

สรุปว่า ผูเ้ขา้ร่วมสนทนาทุกคนเห็นด้วยเพราะ  นักเรียนท่ีตั้งใจเรียนสนใจเรียนมีผลการ
เรียนดีเกรดเฉล่ียสูงส่วนใหญ่จะประยุกต์หลกัพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตท่ีดีงามมากกว่า



 ๑๘๗ 

นกัเรียนท่ีเรียนอ่อนแทบทุกดา้นเน่ืองจากนักเรียนท่ีมีผลการเรียนดีส่วนใหญ่จะรู้จกัคิดวิเคราะห์
แยกแยะผลดีผลเสียในการด าเนินชีวติท่ีดีงามได ้

จากผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม ๑๐ คนในข้อค าถามข้อที่ ๗ ท่ีวา่ “ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไรท่ี
ผลการวิจยัพบว่านกัเรียนท่ีเรียนในโรงเรียนท่ีมีขนาดต่างกนัมีการประยุกต์ใช้หลกัพุทธธรรม ใน
การด าเนินชีวิตท่ีดีงาม แตกต่างกนัโดยรวมโรงเรียนขนาดใหญ่มีการประยุกต์ใช้มากกว่าโรงเรียน
ขนาดเล็ก” 

สรุปวา่ ผูเ้ขา้ร่วมสนทนาทุกคนเห็นดว้ยเพราะโรงเรียนขนาดใหญ่มีความพร้อมในดา้นต่าง 
ๆ มากวา่ เช่น จ านวนครู งบประมาณ การบริการส่ือเคร่ืองอ านวยความสะดวก การให้ความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนย่อมได้รับมากกว่า ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีส่งผลต่อการจดัการเรียนการสอนและการจดั
กิจกรรมให้นกัเรียนไดป้ฏิบติัและเรียนรู้จึงมีส่วนช่วยให้นกัเรียนโรงเรียนขนาดใหญ่มีโอกาสของ
การไดน้ าหลกัพุทธธรรมไปปรับใชใ้นการด าเนินชีวติท่ีดีงาม ไดม้ากกวา่โรงเรียนขนาดเล็ก แต่ทั้งน้ี
ข้ึนอยูก่บัการบริหารจดัการเป็นส าคญั   

จากผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม ๑๐ คนในข้อค าถามข้อที่ ๘ ท่ีว่า “ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไรท่ี
ผลการวิจยั พบว่า นักเรียนท่ีผูป้กครองมีการศึกษาท่ีต่างกนันักเรียนมีการประยุกต์ใช้หลกัพุทธ
ธรรมในการด าเนินชีวิตท่ีดีงามโดยรวมไม่แตกต่างกนั” 
 สรุปวา่ ผูเ้ขา้ร่วมสนทนาทุกคนเห็นดว้ยเพราะการศึกษาของผูป้กครองไม่สามารถเป็นส่วน
ท่ีบ่งบอกถึงการมีพฤติกรรมท่ีดีของลูกการท่ีนักเรียนจะน าหลักธรรมแต่ละด้านไปปรับใช้นั้ น
ยอ่มข้ึนอยูก่บัเหตุผลหลายประการ การไดรั้บการอบรมเล้ียงดูจากพ่อแม่ท่ีมีธรรมะ การไดรั้บการ
อบรมสั่งสอนจากครู ผูรู้้ พระหรือจากส่ือต่าง ๆ พร้อมไดเ้ห็นแบบอย่างท่ีดีนักเรียนก็สามารถน า
หลกัธรรมท่ีไดเ้รียนรู้มาปรับใชอ้ยา่งถูกตอ้งท าให้การด าเนินชีวิตท่ีดีงามตามรูปแบบทั้งสังคมและ
ประเทศชาติคาดหวงัใหเ้กิดข้ึนเพื่อความสันติในโลกใบน้ี 
 จากผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม ๑๐ คนในข้อค าถามข้อที่ ๙ ท่ีว่า “ท่านจะเสนอแนะเก่ียวกับ
แนวทางในการส่งเสริมให้นกัเรียนมีการประยุกต์หลกัพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตท่ีดีงาม
อยา่งไร”  

ผูเ้ข้าร่วมสนทนาได้แสนอแนะเก่ียวกับแนวทางส่งเสริมให้นักเรียนประยุกต์หลกัพุทธ
ธรรมไปใชใ้นการด าเนินชีวติท่ีดีงามดงัตาราง 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๘๘ 

 

ตารางที่ ๔.๗๙ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมให้นักเรียนประยุกต์หลักพุทธธรรมไปใช้ใน
การด าเนินชีวติทีด่ีงาม  

 

ล าดบัท่ี ขอ้เสนอแนะ ความถ่ี 
๑ ครูควรจดัการเรียนการสอนหลกัธรรมให้น่าสนใจ  ๑๐ 
๒ ครูพอ่แม่และผูป้กครองควรอบรม ปลูกฝังคุณธรรมแก่นกัเรียนบ่อยๆ ๑๐ 
๓ ครูจดักิจกรรมใหน้กัเรียนไดฝึ้กปฏิบติัจริง ๑๐ 
๕ พอ่แม่และครูควรสอนใหน้กัเรียนรู้จกัคิดแยกแยะส่ิงใดดีส่ิงใดชัว่ ๙ 
๖ ควรจดัใหมี้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมสม ่าเสมอ ๘ 
๗ เปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงออกด้านกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมให้

มาก 
๘ 

๘ ครูพอ่แม่ควรใหก้ าลงัใจหรือรางวลันกัเรียนท่ีปฏิบติัตนดีงาม ๘ 

จากตารางท่ี ๔. ๗๙ พบวา่ ผูเ้ขา้ร่วมสนทนาเสนอแนะแนวทางส่งเสริมใหน้กัเรียนประยกุต์
หลกัพุทธธรรมไปใชใ้นการด าเนินชีวติท่ีดีงาม มากท่ีสุด คือ ครูควรจดัการเรียนการสอนหลกัธรรม
ให้น่าสนใจ ครูพ่อแม่และผูป้กครองควรอบรมปลูกฝังคุณธรรมแก่นักเรียนบ่อยๆ และครูจัด
กิจกรรมใหน้กัเรียนไดฝึ้กปฏิบติัจริง55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 55สนทนากลุ่มยอ่ย, นกัเรียนระดบัช่วงชั้นท่ี ๔, โรงเรียนมธัยมศึกษาในอ าเภอร่อนพิบูลย ์๕ 
โรง, ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕. 



 ๑๘๙ 

 
 
 
 

๓) การเปรียบเทียบผลการวจัิยเชิงปริมาณและการวจัิยเชิงคุณภาพ 

การเปรียบเทียบผลการวิจยัเชิงปริมาณและการวิจยัเชิงคุณภาพเพื่อให้เห็นความแตกต่าง
หรือความสอดคลอ้งในส่วนประเด็นของผลการวจิยัทั้งสองอยา่ง  

ตารางที ่๔.๘๐ การเปรียบเทยีบผลการวจัิยเชิงปริมาณและการวจัิยเชิงคุณภาพ 
 

ประเด็นการ
เปรียบเทยีบ 

วจัิยเชิงปริมาณ 
วจัิยเชิงคุณภาพ 

สัมภาษณ์เชิงลกึ สนทนากลุ่ม 

ผลการวจัิย ระดบัปานกลาง 
ระดบัปานกลาง/ 
ควรปรับปรุง 

ระดบัปานกลาง/ 
ควรปรับปรุง 

สาเหตุ การสอนของครูก็
ไม่น่าสนใจไม่ขาด
การฝึกให้นักเรียน
คิดแยกแยะค้นหา
ข้อดีข้อ เสี ย  รู้จัก
ก า ร ใ ห้ ก า ร
เสี ยสละและค รู 
พ่อแม่ ผู ้ปกครอง
ขาดการป ลูก ฝั ง
คุณธรรมทั้ งด้าน
ค ว าม รู้ แ ล ะ ฝึ ก
ป ฏิบั ติ  ตั้ งแ ต่ ว ัย
เด็ก 
 

การจดัการเรียนการสอนของ
ครูท่ีไม่เอ้ือต่อการท่ีนักเรียน
น าไปปรับใช้ในชีวิตจริงการ
ดู แ ล เอ า ใ จ ใ ส่ ป ลู ก ฝั ง
คุณธรรมจริยธรรมให้เกิดข้ึน
ในตัวนัก เรียนจากครูและ
ผู ้ ป ก ค ร อ ง ย ั ง ค ง มี น้ อ ย
ประกอบกบัการเปล่ียนแปลง
ของสังคมรอบข้างท่ีเป็นไป
อ ย่ า ง ร ว ด เ ร็ ว  ก า ร
เจริญก้าวหน้าทางด้านวตัถุ 
เทคโนโลยี ส่ือ IT ต่าง ๆ ซ่ึง
นักเรียนตอ้งตกเป็นทาสของ
ส่ืออย่างไม่รู้เท่าทนั และขาด
แบบอย่าง ท่ี ดี ให้ นัก เรียน
ปฏิบติัตาม 

การสอนของครูว่าด้วยเร่ือง
คุ ณ ธ ร ร ม ไ ม่ น่ า ส น ใ จ 
พ ฤ ติ ก รรม ส่ วน ตั ว ข อ ง
นักเรียนชอบสะดวกสบาย 
ขาดการกระตุน้หรือการดูแล
เอ า ใ จ ใ ส่ จ า ก ทุ ก ฝ่ า ย
โ ด ย เฉ พ า ะ พ่ อ แ ม่ แ ล ะ
ผูป้กครองจึงท าให้ยากท่ีจะ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมให้ดี
ข้ึน  
 

 จากตารางท่ี  ๔.๘๐  พบว่าผลการวิจัยเชิงคุณภาพสามารถยืนยนัความแน่นอนของ
ผลการวจิยัเชิงปริมาณทั้งในส่วนเหตุและผล 
 



 ๑๙๐ 

 
 

ตารางที ่๔.๘๑ การเปรียบเทียบสมมุติฐานผลการวจัิยเชิงปริมาณและการวจัิยเชิงคุณภาพ 
 

สมมุติฐาน 
เพศ เกรดเฉลีย่ ขนาดโรงเรียน การศึกษาผู้ปกครอง 

แตกต่าง เพศหญิงมี
การประยุกต์ใช้หลัก
พุทธธรรมมากกวา่เพศ
ชาย 

แตกต่าง นกัเรียนเกรด
เฉล่ียสูงมีการประยุกต ์
ใช้ ห ลัก พุ ท ธธ รรม
มากกว่านัก เรียนท่ี มี
เกรดเฉล่ียต ่า 

แ ต ก ต่ า ง  โ ร ง เรี ย น
ข น า ด ใ ห ญ่ มี ก า ร
ประยุกต์ใช้หลักพุทธ
ธรรมมากกวา่โรงเรียน
ขนาดเล็ก 

มีการประยุกต์ใช้หลกั
พุทธธรรมไม่แตกต่าง
กนั 

เห็นดว้ย เห็นดว้ย เห็นดว้ย เห็นดว้ย 

จากตารางท่ี ๔.๘๑  พบวา่สมมติฐานปัจจยัส่วนบุคคลของการวิจยัเชิงปริมาณและคุณภาพ
สอดคลอ้งกนั 

ตารางที ่๔.๘๒ การเปรียบเทยีบข้อเสนอแนะผลการวจัิยเชิงปริมาณและการวจัิยเชิงคุณภาพ 
 

ข้อเสนอแนะโดยรวม 
วจัิยเชิงปริมาณ การสัมภาษณ์เชิงลกึ การสนทนากลุ่ม 

ครูควรมีวิธีสอนท่ีน่าสนใจไม่
เครียด ฝึกให้นักเรียนรู้จักคิด
คิด รู้จัก  เสียสละ  ครู พ่อแม่
และผู ้ปกครองควรป ลูก ฝัง
คุณธรรมทั้ งความ รู้และฝึก
ปฏิบติั ตั้งแต่วยัเด็ก 
 

ครูควรปรับกระบวนการสอน
โดยมุ่งให้นกัเรียนมีความรู้สู่กา
ป ฏิบั ติ จ ริง   ค รู  พ่ อแม่ และ
ผูป้กครองไม่ควรละเลยในการ
ปลูกฝังคุณธรรมแก่นักเรียน 
และบ้ าน  ว ัด โรง เรียนควร
ร่ ว ม มื อ ซ่ึ ง กั น แ ล ะ กั น จัด
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 

 ครูควรจัดการเรียนการสอน
หลักธรรมให้น่าสนใจ ครูพ่อ
แม่และผู ้ปกครองควรอบรม
ปลูกฝังคุณธรรมแก่นักเรียน
บ่อยๆ  และครูจัดกิจกรรมให้
นกัเรียนไดฝึ้กปฏิบติั 
 

 

จากตารางท่ี ๔.๘๒  พบว่าขอ้เสนอแนะโดยรวมเป็นไปในทิศทางเดียวกนั คือ ครูพ่อแม่
และผูป้กครองควรอบรมสั่งสอนและปลูกฝังคุณธรรมโดยเนน้ฝึกการปฏิบติัจริง 
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๔) สรุปผลการวิจัยโดยรวม เร่ือง “การประยุกตห์ลกัพุทธธรรมไปใชใ้นการด าเนินชีวิตท่ีดี
งามของนกัเรียนช่วงชนัท่ี ๔ อ าเภอร่อนพิบูลย ์จงัหวดันครศรีธรรมราช” เพื่อการคน้หาองคค์วามรู้
ใหม่ 
 
    
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที ่๔.๑ แสดงสรุปผลการวจัิยโดยรวม 
 
 
 

 

ผลการวจัิยโดยรวม 

เชิงปริมาณ 

ระดบัปานกลาง 
เชิงคุณภาพ 

ระดบัปานกลาง/ควรปรับปรุง  
 

 

สาเหตุ 
 

 
บุคคล /วตัถุ 

- ครู 
- พอ่แม่ 
- ผูป้กครอง    
 

 
 

 
 

วธีิการ 
-การสอน/การปลูกฝัง 
- การปฏิบติั 
  
 
 

ปรับที่สาเหตุ 
  คือครู พ่อแม่ และผู ้ปกครองต้องให้
ความส าคญักับการปลูกฝังคุณธรรมแก่
นกัเรียนโดยเนน้การฝึกปฏิบติัใหม้าก 
 
 
 

ผล 
การประยกุตใ์ชห้ลกัพทุธธรรม
ในการด าเนินชีวติจะสูงข้ึน 

 
 



 
บทที ่๕ 

บทสรุป อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 
  
 การวิจยัเร่ือง “การประยุกต์หลกัพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตท่ี ดีงามของนักเรียน
ระดับช่วงชั้ นท่ี ๔ อ าเภอร่อนพิบูลย์ จงัหวดันครศรีธรรมราช” มีวตัถุประสงค์ดังต่อไปน้ี คือ               
เพื่อศึกษาการประยกุตห์ลกัพุทธธรรมไปใชใ้นการด าเนินชีวิตท่ีดีงามของนกัเรียนระดบัช่วงชั้นท่ี ๔ 
อ าเภอร่อนพิบูลย ์จงัหวดันครศรีธรรมราช เพื่อเปรียบเทียบการประยุกต์หลกัพุทธธรรมไปใช้ใน
การด าเนินชีวิตท่ีดีงามของนักเรียนระดบัช่วงชั้นท่ี ๔ อ าเภอร่อนพิบูลย ์จงัหวดันครศรีธรรมราช          
ท่ีมีเพศ เกรดเฉล่ีย ขนาดโรงเรียน และการศึกษาของผูป้กครองต่างกนั เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะ 
เก่ียวกบัการประยุกตห์ลกัพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตท่ีดีงามของนกัเรียนระดบัช่วงชั้นท่ี ๔ 
อ าเภอร่อนพิบูลย ์จงัหวดันครศรีธรรมราช และ เพื่อน าเสนอแนวทาง และการสร้างองคค์วามรู้ใหม่
เก่ียวกบั “รูปแบบการประยุกต์หลกัพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตท่ีดีงามของนักเรียนระดบั
ช่วงชั้นท่ี ๔ อ าเภอร่อนพิบูลย ์จงัหวดันครศรีธรรมราช  
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ นักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาระดบัช่วงชั้นท่ี ๔ ของ
โรงเรียนในอ าเภอร่อนพิบูลย ์จงัหวดันครศรีธรรมราชจ านวน ๕ โรงเรียน ก าหนดขนาดของกลุ่ม
ตวัอยา่งโดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยเลือกนกัเรียนทีมีเลขประจ าตวั
เป็นเลขค่ี เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัไดแ้ก่ แบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน จากนั้นน าแบบสอบถามท่ี
รวบรวมได้มาด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล และประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติ เพื่อค านวณหาค่าสถิติส าหรับตอบวตัถุประสงค์และสมมติฐานการวิจยัให้
ครบถ้วนตามท่ีตั้ งไว ้จากนั้นน าผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้มาจดัท าแบบสัมภาษณ์แล้วน าไป
สัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) และสนทนากลุ่มยอ่ย (Focus Group Discussion)  
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนเพื่อ
ใชส้อบถามกลุ่มตวัอยา่งซ่ึงเป็นนกัเรียนช่วงชั้นท่ี ๔ ประกอบดว้ยขอ้ค าถามทั้งหมด จ านวน ๓๐ ขอ้ 
แบ่งออกเป็น ๓ ตอน คือ 

ตอนที่ ๑ ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม มีจ านวน ๔ ขอ้ ไดแ้ก่ เพศ เกรดเฉล่ีย 
ขนาดโรงเรียน และการศึกษาของผูป้กครอง 

ตอนที่ ๒ การประยุกต์หลกัพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตท่ีดีงามของนกัเรียนระดบั
ช่วงชั้นท่ี ๔ อ าเภอร่อนพิบูลย ์จงัหวดันครศรีธรรมราช จ านวน ๓๐ ขอ้ 



 ๑๙๓ 

 เกณฑ์ท่ีใชใ้นการวิเคราะห์คะแนนท่ีเก่ียวขอ้งกบัระดบัการประยุกตห์ลกัพุทธธรรมไป
ใช้ ของนักเรียนช่วงชั้นท่ี ๔ อ าเภอร่อนพิบูลย์ จงัหวดันครศรีธรรมราชในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้แปล
ความหมายก าหนดคะแนนจากแบบสอบถาม ชนิดเลือกตอบ (Check List) ซ่ึงเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ท าการตรวจใหค้ะแนน แบ่งออกเป็น ๕ ระดบั  

ตอนที่ ๓ ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการประยุกตห์ลกัพุทธธรรมไปใชใ้นการด าเนินชีวติท่ีดีงาม
ของนักเรียนระดบัช่วงชั้นท่ี ๔ ท่ีมีเน้ือหาหรือประเด็นท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ของการวิจยั 
เป็นค าถามปลายเปิด  
 นอกจากน้ีผูว้ิจยัยงัไดน้ าผลการวิจยัเชิงปริมาณไปเป็นตวัตั้งในการสร้างแบบสัมภาษณ์เชิง
ลึก (Indepth Interview) และสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) สัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม
โดย เจาะจงบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อหาความแน่นอน หรือยนืยนัค าตอบของผลการวจิยัเชิงปริมาณ 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล กลุ่มตวัอย่าง 
นัก เรียนท่ีก าลังเรียนอยู่ในระดับช่วงชั้ น ท่ี  ๔  ของโรงเรียนในอ าเภอร่อนพิ บูลย์ จังหวัด
นครศรีธรรมราช จ านวน ๕ โรงเรียน มีนักเรียนกลุ่มตวัอย่างจ านวน ๒๖๖ คน และเก็บรวบรวม
ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูใ้ห้สัมภาษณ์ จ านวน ๖ รูป/คนและสนทนากลุ่มประธานและ
รองประธานนกัเรียนโรงเรียนละ ๒ คน รวมจ านวน ๑๐ คน 
 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ ไดแ้ก่ การวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่ม
ตวัอย่างจ าแนกตามเพศ เกรดเฉล่ีย ขนาดโรงเรียน และการศึกษาของผูป้กครอง วิเคราะห์โดยใช้
ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) การวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการน าหลกัพุทธธรรมไปประยกุตใ์ชใ้นการ

ด าเนินชีวิตท่ีดีงามของนักเรียน วิเคราะห์โดยใช้การหาค่าเฉล่ีย 
_
X  (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน S.D (Standard Deviation) การทดสอบสมมติฐานการวิจยั โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ค่าเฉล่ียระหวา่งตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตาม คือ การทดสอบค่าที-เทสท ์(t-test) ส าหรับเปรียบเทียบ
ข้อมูล ๒ กลุ่ม ใช้การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One - Way ANOVA) ในกรณี
เปรียบเทียบขอ้มูลมากกว่า ๒ กลุ่ม ถา้หากพบความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .๐๕ 
จะท าการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของ เชฟเฟ่ (Scheffé) วิเคราะห์
ขอ้เสนอแนะ เก่ียวกบัการประยุกต์หลักพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตท่ีดีงามของนักเรียน
ระดับช่วงชั้นท่ี ๔ อ าเภอร่อนพิบูลย์ จงัหวดันครศรีธรรมราช วิเคราะห์โดย หาค่าความถ่ี และ
น าเสนอในรูปแบบตารางประกอบค าบรรยาย  
 สถิติท่ีใชว้เิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก(Indepth Interview) และสนทนา
กลุ่ม (Focus Group Discussion) เก่ียวกบัการประยุกต์หลกัพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตท่ีดี
งามของนกัเรียนช่วงชั้นท่ี ๔ อ าเภอร่อนพิบูลย ์จงัหวดันครศรีธรรมราช โดยใช้ค  าถามการวิจยัเชิง
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ปริมาณเป็นตวัตั้งในการสร้างแบบสัมภาษณ์และขอ้ค าถามในการสนทนากลุ่ม วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ย
การวิเคราะห์เชิงเน้ือหา (Contents Analyzes) และหาค่าความถ่ี และน าเสนอขอ้มูลในรูปแบบการ
พรรณนา  

๕.๑ สรุปผลการวจิัยเชิงปริมาณ 
 ผลการศึกษา การประยุกต์หลักพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตท่ีดีงามของนักเรียน
ระดบัช่วงชั้นท่ี ๔ อ าเภอร่อนพิบูลย ์จงัหวดันครศรีธรรมราช สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 

๕.๑.๑ ผลการวเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนกลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง 

จ านวน ๑๕๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๔ และเพศชาย จ านวน ๑๐๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๖ มีเกรด
เฉล่ีย ๒.๐๑ – ๓.๐๐ จ านวน ๑๖๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๕ เกรดเฉล่ีย ๑.๐๐ – ๒.๐๐ จ านวน ๕๙ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๒ และเกรดเฉล่ีย ๓.๐๑ – ๔.๐๐ จ านวน ๔๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๓ 
โรงเรียนขนาดใหญ่ จ านวน ๑๓๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๔ โรงเรียนขนาดกลาง จ านวน ๙๔ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๓ และ เรียนโรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน ๓๘ คน คิดเป็นละ ๑๔.๓ และการศึกษา
ของผูป้กครองสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน ๑๑ คน คิดเป็นละ ๔.๑ ปริญญาตรี จ านวน ๔๒ คน คิด
เป็นร้อยละ ๑๕.๘ และ ต ่ากวา่ปริญญาตรี จ  านวน ๒๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๑ 

๕.๑.๒ ผลการวิเคราะห์ การประยุกต์หลักพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตที่ดีงามของ
นักเรียน ระดับช่วงช้ันที ่๔ อ าเภอร่อนพบูิลย์ จังหวดันครศรีธรรมราช 

ผลการวิจัย พบว่า นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งมีการประยุกตห์ลกัพุทธธรรมไปใชใ้นการด าเนิน
ชีวิตท่ีดีงามโดยรวมทุกดา้นมีค่าเฉล่ียเท่ากบั ๓.๔๑ มีค่าแปลผลอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้นโดยเรียงล าดบัจากค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย พบวา่ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดไดแ้ก่ ดา้น
จาคะมีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๓.๖๖มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก รองลงมาได้แก่ ด้านศรัทธามีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั ๓.๖๔ มีค่าแปลผลอยู่ในระดบัมาก และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดไดแ้ก่ ดา้นสุตะมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั ๒.๙๓ มีค่าแปลผลอยูใ่นระดบัปานกลาง ตามล าดบั 
 เม่ือพจิารณาเป็นรายข้อในแต่ละด้านพบว่า  
 ด้านจาคะ  พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียท่ีมากท่ีสุดได้แก่ข้อ ๔ ท่ีว่า “เข้าร่วมกิจกรรมท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชนและสังคม”มีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๓.๘๔ มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก 
รองลงมาไดแ้ก่ขอ้ ๕ ท่ีวา่ “ดูแล รักษาสาธารณสมบติัและส่ิงแวดลอ้มดว้ยความเต็มใจ” มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั ๓.๗๘ มีค่าแปลผลอยู่ในระดบัมาก และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียท่ีน้อยท่ีสุดไดแ้ก่ขอ้ ๒ ท่ีว่า “อาสา



 ๑๙๕ 

ท างานให้ผูอ่ื้นด้วยก าลงักาย ก าลงัใจ และก าลงัสติปัญญาไม่หวงัผลตอบแทน” มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
๓.๕๔ มีค่าแปลผลอยูใ่นระดบัมาก ตามล าดบั 
 ด้านศรัทธา พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียท่ีมากท่ีสุดได้แก่ข้อ ๔ ท่ีว่า “เคารพเทิดทูลสถาบัน
พระมหากษตัริย”์ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั ๔.๑๒ มีค่าแปลผลอยู่ในระดบัมาก รองลงมาไดแ้ก่ขอ้ ๖ ท่ีว่า 
“ภูมิใจและเห็นคุณค่าของการอนุรักษแ์ละสืบทอดภูมิปัญญาไทย” มีค่าเฉล่ียเท่ากบั ๓.๔๐ มีค่าแปลผล
อยูใ่นระดบัปานกลาง และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียท่ีนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ขอ้ ๒ ท่ีวา่ “ส่งเสริมสนบัสนุนกิจกรรม
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อชาติด้วยความเล่ือมใส” มีค่าเฉล่ียเท่ากบั ๓.๓๓ มีค่าแปลผลอยู่ในระดบัปานกลาง 
ตามล าดบั 
 ด้านศีล  พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียท่ีมากท่ีสุดได้แก่ ข้อ ๓ ท่ีว่า “ปฏิบัติตนตามข้อตกลง 
กฎเกณฑ์ ระเบียบ ขอ้บงัคบัของครอบครัว โรงเรียน และสังคม”มีค่าเฉล่ียเท่ากบั ๓.๖๗ มีค่าแปล
ผลอยูใ่นระดบัมาก รองลงมาไดแ้ก่ขอ้ ๒ ท่ีวา่ “ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อผูอ่ื้น ทั้งทางกาย 
วาจา” มีค่าเฉล่ียเท่ากบั ๓.๖๖ มีค่าแปลผลอยูใ่นระดบัมากและขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียท่ีนอ้ยท่ีสุดไดแ้ก่ขอ้ ๔ 
ท่ีว่า “ปฏิบติัหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายด้วยความเพียรพยายามจนส าเร็จลุล่วง” มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
๓.๒๘ มีค่าแปลผลอยูใ่นระดบัปานกลาง ตามล าดบั 
 ด้านปัญญา พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียท่ีมากท่ีสุดได้แก่ขอ้ ๔ ท่ีว่า “สามารถปรับตวัเพื่ออยู่ใน
สังคมไดอ้ยา่งมีความสุข” มีค่าเฉล่ียเท่ากบั ๓.๖๐ มีค่าแปลผลอยูใ่นระดบัมาก รองลงมาไดแ้ก่ขอ้ ๕ 
ท่ีวา่ “รู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอ้ม” มีค่าเฉล่ียเท่ากบั ๓.๔๒ มีค่าแปลผล
อยูใ่นระดบัปานกลางและขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียท่ีนอ้ยท่ีสุดไดแ้ก่ขอ้ ๑ ท่ีวา่ “ด าเนินชีวิตอยา่งประมาณตน 
มีเหตุผล และรอบคอบ” มีค่าเฉล่ียเท่ากบั ๓.๑๖ มีค่าแปลผลอยูใ่นระดบัปานกลาง ตามล าดบั 
 ด้านสุตะ พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียท่ีมากท่ีสุดไดแ้ก่ขอ้ ๑ ท่ีวา่ “ตั้งใจเพียรพยายามในการเรียน
และเขา้ร่วมกิจกรรมเรียนรู้”มีค่าเฉล่ียเท่ากบั ๓.๒๖ มีค่าแปลผลอยู่ในระดบัปานกลาง รองลงมา
ไดแ้ก่ขอ้ ๖ ท่ีวา่ “ศึกษาเล่าเรียนดว้ยการคน้ควา้หาความรู้จากส่ือการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ทั้งในและ
นอกโรงเรียน” มีค่าเฉล่ียเท่ากบั ๓.๐๔ มีค่าแปลผลอยูใ่นระดบัปานกลาง และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียท่ีนอ้ย
ท่ีสุดไดแ้ก่ขอ้ ๔ ท่ีวา่ “บนัทึกความรู้ วิเคราะห์ตรวจสอบ จากส่ิงท่ีเรียนรู้ สรุปเป็นองค์ความรู้และ
แนะน าแก่ผูอ่ื้น” มีค่าเฉล่ียเท่ากบั ๒.๖๙ มีค่าแปลผลอยูใ่นระดบัปานกลาง ตามล าดบั  
 ๕.๑.๓ การทดสอบสมมติฐานการวจัิย 
 โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบการประยุกตห์ลกัพุทธธรรมไปใชใ้นการด าเนินชีวิตท่ีดีงามของ
นกัเรียน ระดบัช่วงชั้นท่ี ๔ อ าเภอร่อนพิบูลย ์จงัหวดันครศรีธรรมราช ตามปัจจยัส่วนบุคคล สรุปไดด้งัน้ี 

สมมติฐานที่ ๑ นักเรียนท่ีมีเพศต่างกนัมีการประยุกต์หลกัพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนิน
ชีวติท่ีดีงามแตกต่างกนั 
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 จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า นักเรียนท่ีมีเพศต่างกนั โดยรวมต่างกนั มีการประยุกต์
หลกัพุทธธรรมไปใชใ้นการด าเนินชีวิตท่ีดีงาม แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .๐๕ เป็นไป
ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้เพศหญิงจะมีการประยุกต์หลกัพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตท่ีดีงาม        
สูงกวา่เพศชายโดยมีค่าแปลผลอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 สมมติฐานที่ ๒ นักเรียนที่มี เกรดเฉลี่ยต่างกันมีการประยุกต์หลักพุทธธรรมไปใช้ในการ
ด าเนินชีวติทีด่ีงามแตกต่างกนั 
 จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ นกัเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียโดยรวมต่างกนัมีการประยกุตห์ลกั
พุทธธรรมไปใชใ้นการด าเนินชีวิตท่ีดีงาม แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .๐๕ เป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้นักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียสูงจะมีการประยุกต์หลกัพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนิน
ชีวติท่ีดีงามสูงกวา่นกัเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียต ่า โดยมีค่าแปลผลอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 สมมติฐานที่ ๓ นักเรียนที่อยู่ขนาดโรงเรียนต่างกันมีการประยุกต์หลักพุทธธรรมไปใช้ใน
การด าเนินชีวติทีด่ีงาม แตกต่างกนั 
 จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า นักเรียนท่ีอยู่ขนาดโรงเรียนโดยรวมต่างกันมีการ
ประยกุตห์ลกัพุทธธรรมไปใชใ้นการด าเนินชีวติท่ีดีงาม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .๐๕ 
เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้นกัเรียนท่ีอยูโ่รงเรียนขนาดใหญ่ จะมีการประยกุตห์ลกัพุทธธรรมไป
ใช้ในการด าเนินชีวิตท่ีดีงามสูงกว่านักเรียนท่ีอยู่โรงเรียนขนาดเล็ก โดยมีค่าแปลผลอยู่ในระดบั 
ปานกลาง 

สมมติฐานที่ ๔ นักเรียนทีก่ารศึกษาของผู้ปกครองต่างกนัมีการประยุกต์หลักพุทธธรรมไป
ใช้ในการด าเนินชีวติทีด่ีงามแตกต่างกนั 

จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า นักเรียนท่ีการศึกษาของผูป้กครองโดยรวมต่างกัน
นกัเรียนมีการประยุกตห์ลกัพุทธธรรมไปใชใ้นการด าเนินชีวิตท่ีดีงาม ไม่แตกต่างกนัซ่ึงไม่เป็นไป
ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้โดยมีค่าแปลผลอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 สรุปไดว้า่ นกัเรียนท่ีมีเพศต่างกนัมีการประยุกตห์ลกัพุทธธรรมไปใชใ้นการด าเนินชีวติท่ีดี
งามแตกต่างกนั นกัเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียต่างกนัมีการประยุกตห์ลกัพุทธธรรมไปใชใ้นการด าเนินชีวิต
ท่ีดีงาม แตกต่างกนั นกัเรียนท่ีอยู่ในโรงเรียนขนาดต่างกนัมีการประยุกต์หลกัพุทธธรรมไปใช้ใน
การด าเนินชีวิตท่ีดีงาม แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวิจยัท่ีก าหนดไวแ้ละนกัเรียนท่ี
การศึกษาของผูป้กครองต่างกนัมีการประยุกต์หลกัพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตท่ีดีงามไม่
แตกต่างกนั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวจิยัท่ีก าหนดไว ้ 
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 ๕.๑.๔ ผลข้อเสนอแนะ เกีย่วกบัการประยุกต์หลกัพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวติทีด่ีงาม
ของนักเรียนระดับช่วงช้ันที ่๔ อ าเภอร่อนพบูิลย์ จังหวดันครศรีธรรมราช สามารถแยกเป็นรายด้านดังนี ้ 
 ด้านศรัทธา คือ ความเช่ือถือ เส่ือมใส อนัเก่ียวกบั ชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริยแ์ละ         
รักความเป็นไทย เรียงล าดบัดงัน้ี 
 ๑.๑ ครูและผูป้กครองควรปลูกฝังความรักความศรัทธาในสถาบนัชาติศาสนา พระมหากษตัริย ์
และรักความเป็นไทยตั้งแต่วยัเด็ก  
 ๑.๒ โรงเรียนควรส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรม ทั้งด้านความรู้และ
ปฏิบติัไปดว้ยกนัสม ่าเสมอ 
 ๑.๓ ควรจดักิจกรรมส่งเสริมความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย ์และรักความเป็น
ไทยทั้งสาระและบนัเทิงควบคู่ไปดว้ยกนั 
 ด้านศีล คือ การรักษากาย วาจาให้เรียบร้อย ละเวน้จากความชัว่อนัเก่ียวกบั ความซ่ือสัตย ์
สุจริต ความมีวนิยั และการมุ่งในการท างาน เรียงล าดบั ดงัน้ี 
 ๑.๑ ครู ผูป้กครองควรอบรมสั่งสอน ทั้งความรู้และฝึกปฏิบติัตนให้ถูกตอ้งตั้งแต่วยัเด็ก
 ๑.๒ ครู ผูป้กครองควรเอาใจใส่ดูแลและช้ีแนะแนวทางท่ีถูกตอ้งสม ่าเสมอ 
  ๑.๓ ครูและผูป้กครองควรปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี 

 ด้านสุตะ คือ การศึกษาเล่าเรียนให้มีความรู้ความเขา้ใจ พอแก่การปฏิบติัและแนะน าผูอ่ื้น
อนัเก่ียวกบัการใฝ่เรียนรู้ เรียงล าดบัดงัน้ี 
 ๑.๑ ครูควรใชว้ธีิการสอนท่ีน่าสนใจ และมีอารมณ์ดี ไม่เครียด เป็นกนัเองกบันกัเรียน 
 ๑.๒ ควรมีส่ือ/อุปกรณ์การเรียนการสอนท่ีทนัสมยั  
 ๑.๓ ควรจดักิจกรรมพฒันาการเรียนรู้ของนกัเรียนอยา่งหลากหลาย  
 ด้านจาคะ คือ เสียสละ เผือ่แผพ่ร้อมท่ีจะช่วยเหลือผูซ่ึ้งพึงช่วยเหลือ อนัเก่ียวกบั การมีจิตสาธารณะ 
เรียงล าดบัดงัน้ี 
 ๑.๑ ครู ผูป้กครองควรปลูกฝังใหรู้้จกัการใหก้ารเสียสละตั้งแต่วยัเด็ก 
 ๑.๒ ควรมีบุคคลตวัอยา่งท่ีหลากหลายใหน้กัเรียนศึกษา 
 ๑.๓ โรงเรียนควรปลูกจิตส านึกใหน้กัเรียนรักท่ีจะช่วยเหลือผอ่ืูน 
 ด้านปัญญา คือ รู้เท่าทนัโลกและชีวิต ตามความเป็นจริงท าจิตรใจให้เป็นอิสระ อนัเก่ียวกบั
การเป็นอยูอ่ยา่งพอเพียง เรียงล าดบัดงัน้ี 
 ๑.๑ ครู ผูป้กครองควรฝึกใหน้กัเรียนคิดแยกแยะคน้หาขอ้ดีขอ้เสียก่อนบริโภค 
 ๑.๒ ส่ือต่าง ๆ ควรน าเสนอข่าวสารขอ้มูลท่ีเป็นแบบอยา่งต่อการใชชี้วิตอยา่งพอเพียง 
 ๑.๓ ครู ผูป้กครอง ควรฝึกใหน้กัเรียนบนัทึกรายรับรายจ่ายของตนเอง 



 ๑๙๘ 

 สรุปผลข้อเสนอแนะโดยรวม ครูและผูป้กครองควรอบรมสั่งสอน ปลูกฝังความรู้และ            
ฝึกปฏิบติั หลกัธรรมในการด าเนินชีวิตท่ีดีให้แก่นกัเรียนตั้งแต่วยัเด็ก และโรงเรียนควรส่งเสริมให้
นกัเรียนมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรม ใช้วิธีการสอนท่ีน่าสนใจมีส่ือ/อุปกรณ์การเรียนการสอนท่ี
ทนัสมยั และปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี 

๕.๒ สรุปผลการวจิัยเชิงคุณภาพ 
 ๕.๒.๑ สรุปผลการสัมภาษณ์เชิงลกึ (Indepth Interview) 
 ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก เจาะจงบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในการสัมภาษณ์เพื่อความแน่นอนหรือ
ยนืยนัค าตอบของผลการวจิยัเชิงปริมาณสรุปผลดงัน้ี 

จากผู้ให้สัมภาษณ์  ๖ รูป/คนในข้อค าถามข้อที ่๑ ท่ีวา่ “ท่านคิดวา่นกัเรียนช่วงชั้นท่ี ๔ อ าเภอ
ร่อนพิบูลย ์จงัหวดันครศรีธรรมราช มีการประยกุตห์ลกัพุทธธรรม (ดา้นศรัทธา ดา้นศีล ดา้นสุตะ 
ดา้นจาคะและดา้นปัญญา) โดยรวมทุกดา้นไปใชใ้นการด าเนินชีวิตท่ีดีงามอยูใ่นระดบัใด (มากท่ีสุด
, มาก, ปานกลาง, นอ้ย, และนอ้ยท่ีสุด) เหตุผลใด และเม่ือแยกประเด็นเป็นรายดา้นทั้ง ๕ ดา้น” โดย
สรุปผลการสัมภาษณ์เชิงลึก  

สรุปวา่ นกัเรียนช่วงชั้นท่ี ๔ มีการประยกุตห์ลกัพุทธธรรมไปใชใ้นการด าเนินชีวติท่ีดีงาม 
โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  และควรปรับปรุงใหดี้ข้ึน  

เม่ือพิจารณารายดา้นโดยเรียงตามล าดบัความถ่ีของผูใ้หส้ัมภาษณ์ของแต่ละดา้นพบวา่ดา้น
ศรัทธาอยูใ่นระดบัมาก ดา้นศีลอยูใ่นระดบัปานกลาง ดา้นสุตะอยูใ่นระดบันอ้ย ดา้นจาคะอยูใ่น
ระดบัมากและดา้นปัญญาอยูใ่นระดบันอ้ย  
 สรุปในประเด็นของเหตุผลโดยรวมและรายดา้นดงัน้ี 

สรุปผลโดยรวม 
 สรุปว่า  การประยุกต์หลกัพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตท่ีดีงามโดยรวมอยู่ในระดบั
ปานกลางเหตุผลเพราะการจดัการเรียนการสอนของครูท่ีไม่เอ้ือต่อการท่ีนักเรียนน าไปปรับใช้ใน
ชีวติจริง การดูแลเอาใจใส่ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดข้ึนในตวันกัเรียนจากครูและผูป้กครอง
ย ังคงมีน้อย ประกอบกับการเป ล่ียนแปลงของสังคมรอบข้างท่ี เป็นไปอย่างรวดเร็ว การ
เจริญกา้วหนา้ทางดา้นวตัถุ เทคโนโลยี ส่ือ IT ต่าง ๆ ซ่ึงนกัเรียนตอ้งตกเป็นทาสของส่ือเหล่าน้ีโดย
ไม่รู้เท่าทนันบัวนัจะเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ และขาดแบบอยา่งท่ีดีใหน้กัเรียนปฏิบติัตาม  

   สรุปรายด้านดังนี ้ 
๑. ด้านศรัทธา  อยูใ่นระดบัมาก เหตุผลเพราะโรงเรียนไดจ้ดักิจกรรมให้นกัเรียนไดป้ฏิบติั

ร่วมกันบ่อย มีส่ือต่าง ๆ ท่ีได้น าเสนอกิจกรรมท่ีแสดงออกถึงการเคารพศรัทธาต่อสถาบันชาติ



 ๑๙๙ 

ศาสนา พระมหากษตัริย ์และการได้รับการบ่มเพาะ ซึมซับจากบรรพบุรุษมายาวนาน นอกจากน้ี
โรงเรียนส่วนใหญ่จะผา่นการประเมินมาตรฐานดา้นผูเ้รียนอยูใ่นระดบัดีแมจ้ะมีนกัเรียนบางกลุ่มท่ี
ไม่เห็นความส าคญัและมีความรู้สึกท่ีไม่ผูกพนัต่อชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์และรักความเป็น
ไทย  

๒. ด้านศีล  อยูใ่นระดบัปานกลาง เหตุผลเพราะการไดรั้บการดูแลเอาใจใสปลูกฝังจากจาก
พอ่แม่ผูป้กครองและคุณครูยงัมีนอ้ย การปลูกฝัง จะเป็นลกัษณะฉาบฉวย การไดม้าซ่ึงส่ิงของต่าง ๆ 
ไดม้าง่าย ๆ ขาดซ่ึงความอดทนและสังคมรอบขา้งไม่สามารถประพฤติตนเป็นแบบอยา่งทีดีได ้

๓. ด้านสุตะ   อยู่ในระดับน้อย เหตุผลเพราะขาดการดูแลเอาใจ ส่งเสริม พัฒนาจาก
ผูป้กครองโรงเรียน นกัเรียนจะไม่เห็นคุณค่าของการเรียน นกัเรียนส่วนใหญ่มีคุณภาพดา้นการเรียน
อยู่ในระดบัต ่า อุปนิสัยส่วนตวัรักความสะดวกสบาย ข้ีเกียจ และส่ิงแวดล้อมในชุมชนไม่เอ้ือต่อการ
ส่งเสริมใหน้กัเรียนเกิดการใฝ่รู้ใฝ่เรียน  

๔. ด้านจาคะ  อยูใ่นระดบัมาก เพราะนกัเรียนพบเห็นจากการกระท าจากของพ่อแม่ คุณครู 
สังคมรอบขา้งในการเสียสละหรือแบ่งปัน บริจาคส่ิงของต่าง ๆ เน่ืองจาก เป็นส่ิงท่ีกระท าไดง่้าย
และคนส่วนใหญ่ปฏิบติั นอกจากน้ีโรงเรียนมีคาบเรียนจิตสาธารณะใหน้กัเรียนทุกคนไดป้ฏิบติัเป็น
ประจ า แมบ้างคร้ังจะตอ้งมีครูค่อยควบคุมและมีส่ิงตอบแทนเพื่อใหน้กัเรียนปฏิบติั  

๕. ด้านปัญญา  อยูใ่นระดบันอ้ย เพราะพอ่แม่ ผูป้กครองหรือครูไม่ไดส้อนใหน้กัเรียนรู้จกั
คิดพิจารณาอยา่งมีระบบและมีเหตุผลตั้งแต่วยัเด็ก จึงท าให้นกัเรียนส่วนใหญ่จะมีความเป็นอยูอ่ยา่ง
มกัง่าย ชอบสะดวก สบาย ส าเร็จรูป ไม่เห็นคุณค่าและความล าบากของทรัพยากรต่าง ๆ นอกจากน้ี
ยงัมีความเป็นอยูอ่ย่างฟูมเฟือยเน่ืองจากมีส่ิงล่อแหลมให้นกัเรียนเลือกบริโภคตามความพึงพอใจ
ของตนอยา่งมากมายและท่ีส าคญัขาดแบบอยา่งท่ีดีใหน้กัเรียนไดพ้บเห็นในสังคม 

จากผู้ให้สัมภาษณ์  ๖ รูป/คนในข้อค าถามข้อที่ ๒ ท่ีว่า “ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรท่ี
ผลการวิจยัพบวา่นกัเรียนมีการประยุกตห์ลกัพุทธธรรมไปใชใ้นการด าเนินชีวติชีวติท่ีดีงามโดยรวม
ทั้ง ๕ ดา้น (ความศรัทธา ศีล สุตะ จาคะและปัญญา) อยูใ่นระดบัปานกลาง”  

สรุปวา่ ผูใ้หส้ัมภาษณ์ส่วนใหญ่เห็นดว้ย เพราะสภาพปัญหาในสังคมยงัมีให้เห็นเป็นท่ีประ
จกัร นักเรียนมีความรู้เก่ียวกบัหลกัพุทธธรรม แต่น าไปปรับใช้น้อย รู้หลกัธรรมเพียงทฤษฎีไม่
น าไปสู่การปฏิบติั ท าให้การด าเนินชีวิตแต่ละวนัเป็นไปตามสัญชาติญาณ สังเกตจากการเขา้ร่วม
กิจกรรม หรือโครงการต่าง ๆ ท่ีส่งเสริม พฒันาดา้นพฤติกรรมท่ีดีงามส่วนใหญ่นกัเรียนจะเขา้ร่วม
กิจกรรมนอ้ย 



 ๒๐๐ 

จากผู้ให้สัมภาษณ์  ๖ รูป/คนในข้อค าถามข้อที่ ๓ ท่ีว่า “ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรท่ี
ผลการวิจยัพบว่านักเรียนได้ประยุกต์ใช้หลกัพุทธธรรมในการด าเนินชีวิตท่ีดีงามด้านสุตะอยู่ใน
ระดบันอ้ยท่ีสุด”   
 สรุปว่า ทุกท่านเห็นด้วย เพราะการจัดการเรียนการสอนของครูไม่น่าสนใจ ความ
เจริญกา้วหนา้ของส่ือ IT ท่ีท  าให้นกัเรียนการอยากรู้อยากเห็นมากกวา่ คน้ควา้จากการฟัง การอ่านท่ี
มีประโยชน์ นกัเรียนส่วนใหญ่ใหค้วามสนใจ เก่ียวกบัการบนัเทิง มีสาระนอ้ย และ ล่อแหลมต่อการ
ประพฤติปฏิบติัไปในทิศทางท่ีไม่ถูกต้องเหมาะสม ขาดจุดมุ่งหมายในการด าเนินชีวิตรักความ
สะดวกสบาย จึงไม่เห็นความส าคญัของการศึกษาหาความรู้ 
 จากผู้ให้สัมภาษณ์  ๖ รูป/คนในข้อค าถามข้อที่ ๔ ท่ีว่า “ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรท่ี
ผลการวิจยัพบวา่นกัเรียนมีการประยุกต์หลกัพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตท่ีดีงาม ดา้นจาคะ 
มากกวา่ดา้นอ่ืนๆ 
 สรุปว่า  ทุกท่านเห็นด้วยเพราะเป็นการกระท าหรือปฏิบติัได้ง่ายกว่าด้านอ่ืนซ่ึงเป็นการ
แสดงออกท่ีสังเกตไดเ้ป็นรูปธรรมและโรงเรียน ชุมชนมีกิจกรรมใหน้กัเรียนร่วมอยูเ่ป็นประจ า และ
มีให้เห็นทางส่ือโทรทศัน์ให้นกัเรียนไดพ้บเห็นบ่อย ๆ แต่บางคร้ังการบริจาคนั้นยงัไม่ส่งเสริมการ
พฒันาทางดา้นคุณธรรมเท่าท่ีควรเพราะเป็นการบริจาคเพื่อเอาหนา้หรือหวงัผลตอบแทน 

จากผู้ให้สัมภาษณ์  ๖ รูป/คนในข้อค าถามข้อที่ ๕ ท่ีว่า “ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรท่ี
ผลการวิจยัพบวา่นกัเรียนท่ีมีเพศต่างกนัมีการประยุกต์ใชห้ลกัพุทธธรรมในการด าเนินชีวิตท่ีดีงาม
แตกต่างกนั คือ เพศหญิงจะมีการประยกุตใ์ชม้ากกวา่เพศชาย 

สรุปวา่ ทุกท่านเห็นดว้ยท่ีนกัเรียนเพศหญิงมีการประยุกตใ์ช้หลกัพุทธธรรมในการด าเนิน
ชีวิตท่ีดีงามมากว่าเพศชาย อนัเน่ืองมาจาก การไดรั้บการอบรมเล้ียงดูท่ีต่างกนั อุปนิสัย บุคลิกภาพ
ส่วนตัวของเพศหญิงมีความละเอียดรอบคอบขยนัและมุ่งมั่นมากกว่า เพศชาย และประเพณี
วฒันธรรมบางอยา่งท่ีท าให้เพศหญิงสนใจท่ีจะปฏิบติัธรรมมากกว่าเพศชายสังเกตไดง่้ายในสังคม
ปัจจุบนัเพศหญิงจะเขา้วดัฟังธรรมมากกวา่เพศชาย 

จากผู้ให้สัมภาษณ์  ๖ รูป/คนในข้อค าถามข้อที่  ๖ ท่ีว่า“ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรท่ี
ผลการวิจยัพบวา่นกัเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียต่างกนัมีการประยกุตใ์ชห้ลกัพุทธธรรมในการด าเนินชีวิตท่ี
ดีงามแตกต่างกนั คือนกัเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียสูงกวา่มีการประยกุตใ์ชม้ากกวา่นกัเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียต ่า  
 สรุปวา่ ผูใ้ห้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เห็นดว้ยวา่นกัเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียสูงจะน าหลกัพุทธธรรม
ไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตได้ดีกว่านักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียต ่า เพราะนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียสูง
ช้ีให้เห็นวา่ผูท่ี้มีเชาวปั์ญญามีไหวพริบมากกวา่ยอ่มสามารถประยุกตห์ลกัพุทธธรรม แยกแยะ ขอ้ดี
ขอ้เสียจุดเด่นจุดด้อย แต่ส่วนน้อยมีความคิดเห็นว่าส าหรับด้านคุณธรรมนักเรียนท่ีเกรดเฉล่ียต ่า



 ๒๐๑ 

ประพฤติตนไดดี้กว่าเช่นการไม่เอาเปรียบเอารัดผูอ่ื้นเห็นแก่ตวั  ท่ีเป็นเช่นน้ีอภิปรายผลไดว้่าการ
ไดรั้บการอบรมสั่งสอนจากพอ่แม่คุณครูบ่อยๆ 
 จากผู้ให้สัมภาษณ์  ๖ รูป/คนในข้อค าถามข้อที่ ๗ ท่ีว่า “ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรท่ี
ผลการวิจยัพบว่านกัเรียนท่ีเรียนในโรงเรียนท่ีมีขนาดต่างกนั มีการประยุกต์ใช้หลกัพุทธธรรมใน
การด าเนินชีวติท่ีดีงาม แตกต่างกนัโรงเรียนขนาดใหญ่มีการประยกุตใ์ชม้ากกวา่โรงเรียนขนาดเล็ก 

สรุปว่า ผูใ้ห้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เห็นด้วย  เพราะการบริหารจดัการ การให้การบริการ
ระหว่างโรงเรียนขนาดเล็กกบัขนาดใหญ่จะแตกต่างกนั โรงเรียนขนาดใหญ่จะไดรั้บการปรับปรุง
พฒันาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพอยา่งชดัเจนในดา้นการจดัการเรียนการสอน อาคารสถานท่ี 
การจดัสรรงบประมาณ ส่ือวสัดุอุปกรณ์การเรียน แต่ส่วนน้อยเห็นว่าโรงเรียนขนาดเล็ก มีการ
ประยุกตใ์ชห้ลกัพุทธธรรมในการด าเนินชีวิตท่ีดีงามไดดี้กวา่เพราะ สามารถควบคุมดูแลพฤติกรรม
ของนกัเรียนไดอ้ยา่งใกลชิ้ดทัว่ถึงมากกวา่โรงเรียนขนาดใหญ่   

จากผู้ให้สัมภาษณ์  ๖ รูป/คนในข้อค าถามข้อที่ ๘ ท่ีว่า “ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรท่ี
ผลการวิจยัพบวา่นกัเรียนท่ีผูป้กครองมีการศึกษาท่ีต่างกนันกัเรียนมีการประยุกตใ์ชห้ลกัพุทธธรรม
ในการด าเนินชีวติท่ีดีงามไม่แตกต่างกนั” 

สรุปวา่ ผูใ้ห้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เห็นดว้ยวา่นกัเรียนท่ีผูป้กครองมีการศึกษาท่ีต่างกนันกัเรียนมี
การประยุกตใ์ช้หลกัพุทธธรรมในการด าเนินชีวิตท่ีดีงามไม่แตกต่างกนั เพราะการศึกษาทางโลกใน
ปัจจุบนัไม่ไดเ้ป็นตวับ่งช้ีถึงการเป็นผูมี้คุณธรรมสูงไปดว้ย แต่อาจข้ึนอยูก่บัการเล้ียงดูเอาใจใส่ดูแล
จากผูป้กครอง ส่ิงแวดลอ้มรอบขา้ง การไดรั้บการกล่อมเกลาทางสังคมในดา้นคุณธรรมจริยธรรม
ตั้งแต่วยัเด็ก 

จากผู้ให้สัมภาษณ์  ๖ รูป/คนในข้อค าถามข้อที่ ๙ ท่ีวา่ “ท่านจะเสนอแนะเก่ียวกบัแนวทาง
ในการส่งเสริมใหน้กัเรียนมีการประยกุตห์ลกัพุทธธรรมไปใชใ้นการด าเนินชีวติท่ีดีงามอยา่งไร” 

สรุปว่า  ผูใ้ห้สัมภาษณ์ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการประยุกต์หลักพุทธธรรมไปใช้ในการ
ด าเนินชีวิตท่ีดีงาม มากท่ีสุด คือ  ครูควรปรับกระบวนการสอนโดยมุ่งให้นักเรียนมีความรู้สู่การ
ปฏิบติัจริง ครู พ่อแม่และผูป้กครองไม่ควรละเลยในการปลูกฝังคุณธรรมแก่นกัเรียน และบา้น วดั
โรงเรียนควรร่วมมือซ่ึงกนัและกนัในการจดักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
 ๕.๒.๒ สรุปผลการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 
 จากผู้เข้าร่วมสนทนาจ านวน ๑๐ คน ในข้อค าถามข้อที่  ๑ ท่ีวา่ “ท่านคิดวา่นกัเรียนช่วงชั้นท่ี 
๔ อ าเภอร่อนพิบูลย ์จงัหวดันครศรีธรรมราช มีการประยุกตห์ลกัพุทธธรรมไปใชใ้นการด าเนินชีวิตท่ี
ดีงามโดยรวมทุกด้านอยู่ในระดบัใด (มากท่ีสุด, มาก, ปานกลาง, น้อย, และน้อยท่ีสุด) เหตุผลใด 
และเม่ือแยกประเด็นเป็นรายดา้นทั้ง ๕ ดา้น สรุปผลการสนทนากลุ่ม ดงัน้ี 



 ๒๐๒ 

 สรุปว่า นกัเรียนช่วงชั้นท่ี ๔ มีการประยุกตห์ลกัพุทธธรรมไปใชใ้นการด าเนินชีวติท่ีดีงาม
โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  และควรปรับปรุง  

เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ดา้นศรัทธาอยูใ่นระดบัมาก ดา้นศีลอยูใ่นระดบัปานกลาง ดา้น
สุตะอยูใ่นระดบันอ้ย ดา้นจาคะอยูใ่นระดบัมาก และดา้นปัญญาอยูใ่นระดบันอ้ย  
  สรุปในประเด็นของเหตุผลโดยรวมและรายดา้นดงัน้ี 

สรุปว่า  ผูเ้ขา้ร่วมสัมมนาทุกคนมีความคิดเห็นวา่ โดยรวมนกัเรียนมีการประยกุตห์ลกัพุทธ
ธรรมไปใชใ้นการด าเนินชีวิตท่ีดีงามอยูใ่นระดบัปานกลาง  เพราะการสอนของครูในปัจจุบนัไม่ได้
เน้นเร่ืองของคุณธรรมจริยธรรมแต่เน้นการแข่งขนัคะแนนซ่ึงเป็นเร่ืองเครียดและน่าเบ่ือ การสอน
หลกัธรรมไม่น่าสนใจ และพ่อแม่ก็ไม่เห็นความส าคญัในการอบรมปลูกฝังลูกตั้งแต่วยัเด็ก ท าให้
นักเรียนส่วนใหญ่ซ่ึงเป็นวยัรุ่นกลับไปสนใจส่ือ เทคโนโลยีต่าง ๆ ท่ีขดัต่อหลักธรรมทางพุทธ
ศาสนา และงานพิธีกรรมทางศาสนาก็จะกระท าโดยยึดความสนุกสนานร่ืนเริง เช่น มีการร้องเพลง
เตน้ร า การด าเนินชีวติของนกัเรียนก็จะเป็นไปตามวถีิชีวติท่ีตนปรารถนาโดยขาดการช้ีแนะแนวทาง
ท่ีถูกตอ้งจากผูท่ี้มีบทบาทในสังคม 
  สรุปรายด้านได้ว่า 
 ๑. ด้านศรัทธา ผูเ้ขา้ร่วมสัมมนาทุกคนมีความคิดเห็นว่า นกัเรียนมีการประยุกต์หลกัพุทธ
ธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตท่ีดีงามอยู่ในระดับมาก เพราะสังเกตได้บ้าน วดั โรงเรียนยงัจัด
กิจกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักความศรัทธาต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย์และการ
อนุรักษค์วามเป็นไทยใหน้กัเรียนไดมี้ส่วนรวมในกิจกรรมนั้น ๆ อยูส่ม  ่าเสมอ 
 ๒. ด้านศีล ผูเ้ขา้ร่วมสัมมนาส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่านักเรียนมีการประยุกต์หลกัพุทธ
ธรรมไปใชใ้นการด าเนินชีวติท่ีดีงามอยูใ่นระดบัปานกลาง เพราะยงัมีนกัเรียนบางกลุ่มท่ีแสดงออก
ถึงความเห็นแก่ตวัเอารัดเอาเปรียบและทางส่ือต่าง ๆ ก็มีให้เห็นวา่สังคมของบุคคลท่ีมีบทบาททาง
สังคมหรือผูน้ าทางสังคมยงัมีพฤติกรรมท่ีไม่ดีให้นกัเรียนเอาเป็นแบบอยา่งยงัมีอยูเ่ป็นจ านวนมาก
นบัวนัจะเพิ่มจ านวนข้ึนเร่ือย ๆ 
 ๓. ด้านสุตะ ผูเ้ข้าร่วมสัมมนาทุกคนมีความคิดเห็นว่านักเรียนมีการประยุกต์หลักพุทธ
ธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตท่ีดีงามอยู่ในระดบัน้อย เพราะนกัเรียนส่วนใหญ่ในปัจจุบนัใช้เวลา
วา่งไม่เกิดประโยชน์คุยเร่ืองไร้สาระ จะจบักลุ่มคุยหรือสนทนาเก่ียวกบัดา้นการเรียนนอ้ยมาก ๆ ไม่
เห็นความส าคญัของการศึกษาหาความรู้ ข้ีเกียจ มีความรับผิดชอบต่อการเรียนน้อย ผูป้กครองส่วน
ใหญ่มีอาชีพรับจา้งจึงไม่มีเวลาอบรมสั่งสอนลูกและความผูกพนัระหวา่งครอบครัวมีนอ้ย นกัเรียน
ส่วนใหญ่มีสภาพครอบครัวท่ียากจนและพ่อแม่หย่าร้าง อาศยัอยูก่บัปู่ยา่ ตายาย นอกจากน้ีโอกาส
ศึกษาต่อในระดบัสูงก็มีนอ้ย  



 ๒๐๓ 

 ๔. ด้านจาคะ ผูเ้ขา้ร่วมสัมมนาทุกคนมีความคิดเห็นว่า นักเรียนมีการประยุกต์หลกัพุทธ
ธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตท่ีดีงามอยู่ในระดบัมาก เพราะนักเรียนยงัอาศยัอยู่ในสังคมค่อยขา้ง
ชนบทยงัมีโอกาสช่วยเหลืองานในหมู่บา้นกนัอย่างสม ่าเสมออยู่ร่วมกนัฉันพี่น้องช่วยกนัอนุรักษ์
ทรัพยากรในหมู่บา้นและท่ีโรงเรียนก็มีคาบเรียนจิตสาธารระให้นกัเรียนร่วมกนัช่วยเหลือท าความ
สะอาดและพฒันาโรงเรียนใหน่้าอยู ่
 ๕. ด้านปัญญา  ผูเ้ขา้ร่วมสัมมนาทุกคนมีความคิดเห็นวา่  นกัเรียนมีการประยุกตห์ลกัพุทธ
ธรรมไปใชใ้นการด าเนินชีวิตท่ีดีงามอยูใ่นระดบันอ้ย เพราะนกัเรียนขาดการยงัคิดยงัท าค่อนขา้งจะ
ใชจ่้ายอย่างฟุ่มเฟือยในทุก ๆ เร่ืองเช่นนกัเรียนน าโทรศพัท์มือถือมาโรงเรียนทุกคน และชอบโทร
คุยในเร่ืองท่ีไร้สาระเป็นส่วนใหญ่และไม่ได้รับการปลูกฝังจากทางบา้นประกอบกบัพฤติกรรม
ส่วนตวัส่วนใหญ่ของนกัเรียนชอบความสะดวกสบายจนติดเป็นอุปนิสัย 

จากผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม ๑๐ คนในข้อค าถามข้อที่ ๒ ท่ีว่า “ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรท่ี
ผลการวิจยัพบว่านกัเรียนมีการประยุกต์หลกัพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตชีวิตท่ีดีงาม โดยรวม
ทั้ง ๕ ดา้น (ความศรัทธา ศีล สุตะ จาคะและปัญญา) อยูใ่นระดบัปานกลาง” 
 สรุปว่า  ผูเ้ขา้ร่วมสนทนาทุกคนเห็นดว้ยวา่ควรปรับปรุง เพราะการสอนของครูวา่ดว้ยเร่ือง
คุณธรรมไม่น่าสนใจ พฤติกรรมส่วนตวัของนักเรียนชอบสะดวกสบาย ขาดการกระตุน้หรือการ
ดูแลเอาใจใส่จากทุกฝ่ายโดยเฉพาะพอ่แม่และผูป้กครองจึงท าใหย้ากท่ีจะปรับเปล่ียนพฤติกรรมให้ดี
ข้ึนโดยเฉพาะด้านศรัทธา ด้านศีล ควรปลูกฝังให้มาก ๆก็จะส่งผลให้ด้านสุตะ ด้านปัญญา มีผล
เฉล่ียสูงข้ึน 

จากผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม ๑๐ คนในข้อค าถามข้อที่ ๓ ท่ีวา่ “ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรท่ี
ผลการวิจยัพบวา่นกัเรียนมีการประยุกตใ์ชห้ลกัพุทธธรรมในการด าเนินชีวิตท่ีดีงามดา้นสุตะอยูใ่น
ระดบันอ้ยท่ีสุด”   

 สรุปว่า  ผูเ้ขา้ร่วมสนทนาทุกคนเห็น เพราะนกัเรียนส่วนใหญ่อยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีไม่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ขาดการสนับสนุนจากโรงเรียนและคุณครูและผูป้กครองเอาใจใส่อย่างจริงจัง 
ประกอบกบัส่ือเทคโนโลย ีIT ท่ีนกัเรียนสามารถเลือกใชบ้ริการตามท่ีตนสนใจแมจ้ะไม่มีประโยชน์
เน่ืองจากไม่มีผูค้่อยช้ีแนะแนวทางท่ีถูกต้องประกอบกับความรวดเร็วของสังคมโลกปัจจุบนัท่ี
เปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาบางคร้ังมนัเป็นเร่ืองยากของการปรับตวัระหว่างครู ผูป้กครองและ
นกัเรียนซ่ึงเป็นวยัรุ่นท่ีพร้อมท่ีจะรับการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา 

จากผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม ๑๐ คนในข้อค าถามข้อที่ ๔ ท่ีว่า “ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรท่ี
ผลการวจิยัพบวา่นกัเรียนมีการประยกุตใ์ชห้ลกัพุทธธรรมในการด าเนินชีวติท่ีดีงามดา้นจาคะ มากกวา่
ดา้นอ่ืนๆ” 



 ๒๐๔ 

  สรุปว่า ผูเ้ขา้ร่วมสนทนาทุกคนเห็นดว้ยเพราะ โรงเรียนส่วนใหญ่จะมีคาบจิตสาธารณะ
ให้นกัเรียนช่วยกนัท าความสะอาดโรงเรียนหรือบางคร้ังออกไปช่วยเหลืองานชุมชน และนกัเรียน
จะปฏิบติัไดง่้ายจึงท าให้เห็นวา่นกัเรียนไดน้ าหลกัจาคะไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตท่ีเก่ียวกบัจิต
สาธารณะมากกวา่ดา้นอ่ืน ๆ แต่บางคร้ังจะมีนกัเรียนท่ีเห็นแก่ตวัหลบซ่อนไม่ยอมเขา้ร่วมกิจกรรม
ดงันั้นคุณครูตอ้งควบคุมดูแลตกัเตือนและใหก้ าลงัใจนกัเรียนท่ีตั้งใจปฏิบติัหนา้ที 

จากผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม ๑๐ คนในข้อค าถามข้อที่ ๕ ท่ีวา่ “ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไรท่ี
ผลการวิจยัพบว่านักเรียนท่ีมีเพศต่างกนัมีการประยุกต์ใช้หลกัพุทธธรรม (ความศรัทธา ศีล สุตะ 
จาคะและปัญญา) ในการด าเนินชีวิตท่ีดีงามแตกต่างกนั คือ โดยรวม เพศหญิงจะมีการประยุกตใ์ช้
มากกวา่เพศชาย” 

สรุปว่า ผูเ้ขา้ร่วมสนทนาทุกคนเห็นดว้ยเพราะ  ผูห้ญิงจิตรใจจะละเอียดกวา่ มีความอดทน
มากวา่เน่ืองจากการอบรมบ่มนิสัยภายในครอบครัว ผูห้ญิง ถูกคาดหวงัใหมี้พฤติกรรมเรียบร้อยกวา่
ผูช้าย และผูห้ญิงในปัจจุบนัจะใกลชิ้ดพระพุทธศาสนามากกวา่ผูช้าย 

จากผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม ๑๐ คนในข้อค าถามข้อที่ ๖ ท่ีว่า “ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรท่ี
ผลการวิจยัพบวา่นกัเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยต่างกันมีการประยกุตใ์ชห้ลกัพุทธธรรมในการด าเนินชีวิตท่ี
ดีงามแตกต่างกนั คือ โดยรวมนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียสูงกว่ามีการประยุกต์ใช้มากกว่านักเรียนท่ีมี 
เกรดเฉล่ียต ่า” 

สรุปว่า ผูเ้ขา้ร่วมสนทนาทุกคนเห็นด้วยเพราะ  นักเรียนท่ีตั้งใจเรียนสนใจเรียนมีผลการ
เรียนดีเกรดเฉล่ียสูงส่วนใหญ่จะประยุกต์หลกัพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตท่ีดีงามมากกว่า
นกัเรียนท่ีเรียนอ่อนแทบทุกดา้นเน่ืองจากนักเรียนท่ีมีผลการเรียนดีส่วนใหญ่จะรู้จกัคิดวิเคราะห์
แยกแยะผลดีผลเสียในการด าเนินชีวติท่ีดีงามได ้

จากผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม ๑๐ คนในข้อค าถามข้อที่ ๗ ท่ีวา่ “ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไรท่ี
ผลการวิจยัพบว่านกัเรียนท่ีเรียนในโรงเรียนท่ีมีขนาดต่างกนัมีการประยุกต์ใช้หลกัพุทธธรรม ใน
การด าเนินชีวิตท่ีดีงาม แตกต่างกนัโดยรวมโรงเรียนขนาดใหญ่มีการประยุกต์ใช้มากกว่าโรงเรียน
ขนาดเล็ก” 

สรุปว่า ผูเ้ขา้ร่วมสนทนาทุกคนเห็นดว้ยเพราะโรงเรียนขนาดใหญ่มีความพร้อมในดา้นต่าง 
ๆ มากวา่ เช่น จ านวนครู งบประมาณ การบริการส่ือเคร่ืองอ านวยความสะดวก การให้ความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนย่อมได้รับมากกว่า ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีส่งผลต่อการจดัการเรียนการสอนและการจดั
กิจกรรมให้นกัเรียนไดป้ฏิบติัและเรียนรู้จึงมีส่วนช่วยให้นกัเรียนโรงเรียนขนาดใหญ่มีโอกาสของ
การไดน้ าหลกัพุทธธรรมไปปรับใชใ้นการด าเนินชีวติท่ีดีงาม ไดม้ากกวา่โรงเรียนขนาดเล็ก แต่ทั้งน้ี
ข้ึนอยูก่บัการบริหารจดัการเป็นส าคญั   



 ๒๐๕ 

จากผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม ๑๐ คนในข้อค าถามข้อที่ ๘ ท่ีว่า “ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไรท่ี
ผลการวิจยั พบว่า นักเรียนท่ีผูป้กครองมีการศึกษาท่ีต่างกนันักเรียนมีการประยุกต์ใช้หลกัพุทธ
ธรรมในการด าเนินชีวติท่ีดีงามโดยรวมไม่แตกต่างกนั” 
 สรุปว่า ผูเ้ขา้ร่วมสนทนาทุกคนเห็นดว้ยเพราะการศึกษาของผูป้กครองไม่สามารถเป็นส่วน
ท่ีบ่งบอกถึงการมีพฤติกรรมท่ีดีของลูกการท่ีนักเรียนจะน าหลักธรรมแต่ละด้านไปปรับใช้นั้ น
ยอ่มข้ึนอยูก่บัเหตุผลหลายประการ การไดรั้บการอบรมเล้ียงดูจากพ่อแม่ท่ีมีธรรมะ การไดรั้บการ
อบรมสั่งสอนจากครู ผูรู้้ พระหรือจากส่ือต่าง ๆ พร้อมไดเ้ห็นแบบอย่างท่ีดีนักเรียนก็สามารถน า
หลกัธรรมท่ีไดเ้รียนรู้มาปรับใชอ้ยา่งถูกตอ้งท าให้การด าเนินชีวิตท่ีดีงามตามรูปแบบทั้งสังคมและ
ประเทศชาติคาดหวงัใหเ้กิดข้ึนเพื่อความสันติในโลกใบน้ี 
 จากผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม ๑๐ คนในข้อค าถามข้อที่ ๙ ท่ีว่า “ท่านจะเสนอแนะเก่ียวกับ
แนวทางส่งเสริมใหน้กัเรียนมีการประยกุตห์ลกัพุทธธรรมไปใชใ้นการด าเนินชีวติท่ีดีงามอยา่งไร” 

สรุปว่า ผูเ้ขา้ร่วมสนทนาเสนอแนะแนวทางส่งเสริมการประยุกต์หลกัพุทธธรรมไปใชใ้น
การด าเนินชีวิตท่ีดีงาม มากท่ีสุด คือ ครูควรจัดการเรียนการสอนหลกัธรรมให้น่าสนใจ ครูพ่อแม่
และผูป้กครองควรอบรม ปลูกฝังคุณธรรมแก่นักเรียนบ่อยๆ และครูจดักิจกรรมให้นักเรียนไดฝึ้ก
ปฏิบติัจริง 

๕.๓ อภิปรายผลการวจิัย 
 จากการสรุปผลงานวจิยั สามารถน ามาอภิปรายผลได ้ดงัน้ี 
 ๕.๒.๑ การศึกษา การประยุกต์หลักพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตที่ดีงามของนักเรียน
ช่วงช้ันที ่๔ ในอ าเภอร่อนพบูิลย์ จังหวดันครศรีธรรมราช ผลการวจิยัพบวา่ 
 การประยุกต์หลักพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตท่ีดีงามของนักเรียนช่วงชั้ นท่ี ๔ 
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ท่ีเป็นเช่นน้ีอภิปรายผลได้ว่านักเรียนในยุคสังคมโลกปัจจุบัน
ห่างไกลพระพุทธศาสนา ขาดโอกาสท่ีจะได้รับการปลูกฝังจากสถาบนัการศึกษา และสถาบัน
ครอบครัวอยา่งจริงจงั นอกจากน้ีการขยายตวัทางสังคมมากข้ึน เพิ่มความซบัซ้อนของปัญหา และ
เทคโนโลยมีีความกา้วหนา้สูงข้ึน ท าใหน้กัเรียนอีกจ านวนไม่นอ้ยท่ีไม่เท่าทนักบัการเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดข้ึน จึงตกเป็นเคร่ืองมือทางธุรกิจของสังคมทุนนิยมได้ง่าย และการท่ีสภาพแวดล้อมรอบตวั
นักเรียนท่ีเติบตัวอย่างรวดเร็วท าให้นักเรียนไม่สามารถปรับตัวได้ทัน ประกอบกับโรงเรียน 
ผูป้กครองไม่สามารถอบรมสั่งสอนบ่มเพาะให้รู้เท่าทนัและมีจิตใจเขม้แข็งได้ทนัท่วงทีท่ีกบัการ
เจริญทางวตัถุของสังคม และการจดัการเรียนการสอนของครูก็ไม่สามารถดึงศกัยภาพในตวันกัเรียน
ให้รู้จกัการน าบางส่ิงบางอยา่งโดยเฉพาะหลกัพุทธธรรมท่ีไดเ้รียนรู้มาอย่างมากมายมาปรับใช้ให้



 ๒๐๖ 

เกิดประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทสภาพแวดล้อมและเวลาขณะนั้น ซ่ึงไม่
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ นรา ตรีธัญญา ท่ีไดท้  าการวิจยัเร่ือง “การศึกษาการน าหลกัธรรมวิชา
พระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ท่ีสัมพัน ธ์กับชีวิตประจ าวนัของนักเรียนชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี ๖ ในโรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดัชยัภูมิ” วา่ การน าหลกัธรรมวิชาพระพุทธศาสนา
ไปประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์ท่ีสัมพนัธ์กบัชีวติประจ าวนัของนกัเรียนอยูใ่นระดบัมากทั้งน้ีอาจเนือง
มาจากหัวขอ้หลกัธรรมในการน าไปประยุกต์ใชแ้ตกต่างกนัคือไตรสิกขากบัอริยวฒิั ๕ หรือเพราะ
สภาพแวดลอ้ม กาลเวลาและพฤติกรรมส่วนตวัของนกัเรียนแตกต่างกนั แต่จะสอดคล้องกบัค ากล่าว
ของผู้ให้สัมภาษณ์เชิงลึก ว่า นักเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายในสมยัปัจจุบนัจะน าหลกัพุทธธรรม
อริยวฒิัไปปรับในการด าเนินชีวิตท่ีดีงามโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เพราะการสอนการดูแลเอา
ใจใส่ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดข้ึนในตวันกัเรียนจากครูและผูป้กครองยงัคงมีนอ้ย การสอน
หลักธรรมในปัจจุบันสอนเพียงให้แค่ท่องจ าไม่ได้ฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหาท าให้นักเรียนไม่
สามารถได้รับค าสอนท่ีสามารถน าไปปรับใช้ได้ในการด าเนินชีวิตและไม่ทราบว่าจะน าไปใช้
อยา่งไรหลกัธรรมขอ้น้ีเหมาะสมท่ีจะไปปรับใชใ้นสถานการณ์ใดนกัเรียนจะมีความรู้สึกวา่ธรรมะ
เป็นของไกลตัว  ประกอบกับการเป ล่ียนแปลงของสังคมรอบข้างท่ี เป็นไปอย่างรวดเร็ว                     
การเจริญกา้วหนา้ทางดา้นวตัถุ เทคโนโลยี ส่ือ IT ต่าง ๆ ซ่ึงนกัเรียนตอ้งตกเป็นทาสของส่ือเหล่าน้ี
โดยไม่รู้เท่าทันนับวนัจะเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ นอกจากน้ียงัขาดแบบอย่างท่ีดีให้นักเรียนได้พบเห็น 
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากสนทนากลุ่ม ว่านักเรียนระดับช่วงชั้ นท่ี ๔ น าหลัก              
พุทธธรรม (ความศรัทธา ศีล สุตะ จาคะและปัญญา) ไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตท่ีดีงามโดย
รวมอยู่ในระดับปานกลาง เพราะเหตุว่าการอบรมเล้ียงดูจากผูป้กครอง สังคมรอบข้างไม่ให้
ความส าคญั การจดัการเรียนการสอนของครูท่ีไม่เอ้ือต่อการท่ีนกัเรียนน าไปปรับใชใ้นชีวติจริง การ
สอนหลักธรรมไม่น่าสนใจเป็นแค่ความรู้ท่องจ า และพ่อแม่ก็ไม่เห็นความส าคญัในการอบรม
ปลูกฝังลูกตั้งแต่วยัเด็ก ท าให้นกัเรียนส่วนใหญ่ซ่ึงเป็นวยัรุ่นกลบัไปสนใจส่ือ เทคโนโลยีต่าง ๆ ท่ี
ผลิตออกมาทนัโลกทนัสมยัอยูต่ลอดเวลาแมจ้ะขดัต่อหลกัการปฏิบติัทางพุทธศาสนาส่วนใหญ่การ
ด าเนินชีวิตของนกัเรียนก็จะเป็นไปตามวิถีชีวิตท่ีตนปรารถนาโดยขาดการช้ีแนะแนวทางท่ีถูกตอ้ง
จากผูท่ี้มีบทบาทในสังคม  
 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ 
 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ดา้นจาคะอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด อนัเก่ียวกบัการมีจิตสาธารณะ ท่ี
เป็นเช่นน้ีอภิปรายผลไดว้า่โครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา คุณครูไดส้ร้างกิจกรรมเพื่อให้เด็กเกิด
จิตสาธารณะ โดยสอดแทรกเขา้ไปในรายวชิาพื้นฐาน รายวชิาเพิ่มเติม หรือในกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน
ประกอบกบัสังคมไทยเป็นสังคมท่ีมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เช่น ชาวพุทธจะมีประเพณีการท าบุญให้



 ๒๐๗ 

ทานเป็นพื้นฐานกา้วแรกของการพฒันาคุณภาพชีวติ นบัแต่โบราณกาลชาวไทยลว้นมีจิตใจ งดงาม
เป่ียมดว้ยรอยยิม้ท่ีออกจากใจ ยากจะหาชนชาติใดเสมอเหมือน จนกลายเป็นเอกลกัษณ์ของชาติอนั
น่าภาคภูมิใจ นอกจากน้ีจาคะเป็นคุณธรรมท่ีเป็นเหตุให้ผูป้ฏิบัติมองเห็นได้ง่ายและเป็นการ              
เอ้ืออาทรต่อความทุกขย์ากและความตอ้งการของคนอ่ืน ท าให้มองเห็นวา่เป็นคนไม่คบัแคบ ไม่เห็น
แก่ตวั ในกรณีท่ีการท าบุญด้วยเงินก็จะได้รับการประกาศผลรวมยอดเงินหรือยอดของบริจาค 
รวมทั้งไดรั้บการประกาศช่ือกล่าวขานยกยอ่งกนัในสังคมให้เห็นเด่นชดัซ่ึง มีผลแห่งการปฏิบติัใน
ปัจจุบนั คือ คนอ่ืนมองเห็นได้ว่าเราบริจาคเราท าบุญ มีช่ือเสียงปรากฏ สังเกตได้ว่า ถ้าเป็นงาน
ทอดผา้ป่า ทอดกฐิน ก็มกัจะมีประธานเป็นท่ีมีฐานะ มีต าแหน่งทางสังคมสูง หรือถา้น าเงินมาท าบุญ
เป็นจ านวนมากก็ยิ่งนิยมสรรเสริญกนัมาก นัน่เป็นเคร่ืองหมายแสดงเกียรติยศของการท าบุญ เด็ก ๆ 
ทั้งหลายจึงท าบุญกนัง่าย เพราะท ากนัดว้ยความเคยชินต่อ ๆ กนัมา จาคะ หรือจิตสาธารณะท่ีกล่าว
มาเป็นกุศโลบายท่ีมุ่งสอนคนให้ลดละความเห็นแก่ตวั รู้จกัการแบ่งปัน การใหต้ามสมควรแก่ฐานะ 
การให้โดยไม่หวงัผลตอบแทน เป็นขั้นการใชห้ลกัธรรมท่ีง่ายท่ีสุด คนท่ีท าบุญไม่วา่โดยกรณีวิธีใด 
ถือวา่เป็นกุศโลบายท่ีอาจจะท าให้นกับุญนอ้ย ๆ ไดฝึ้กท าบุญ ทั้งน้ีการท่ีนกัเรียนจะเป็นผูรั้กการให้
หรือมีจิตสาธารณะยอ่มเกิดจากการสถาบนัครอบครัวเป็นอนัอบัแรกท่ีอบรม บ่มเพาะจิตใจ ปลูกฝัง 
สร้างความตระหนกัโดยให้เด็กเกิดการซึมซบัจากการปฏิบติัท่ีเป็นจิตสาธารณะ โดยพ่อแม่นบัเป็น
บุคคลส าคญัอนัดบัตน้ ๆ ท่ีมีส่วนช่วยเพราะบ่มอุปนิสัยใจคอท่ีรักการการบริจาคการแบ่งปันให้
เกิดข้ึนตั้งแต่ยงัเล็กๆพ่อแม่ตอ้งเป็นแบบอยา่งของการให้ ท่ามกลางบุคคลท่ีอยูล่อ้มรอบตวันกัเรียน 
ในครอบครัว พ่อแม่นบัเป็นบุคคลท่ีอยูใ่กลชิ้ดนกัเรียนมากท่ีสุด ดงันั้นสถาบนัครอบครัวจึงเป็นตวั
แปรหลักท่ีมีอิทธิพลต่อนักเรียนมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยกัลยลักษณ์ อยู่เย็น ท่ีได้
ท าการศึกษาเร่ือง “ ทศันะของเยาวชนผูป้ฏิบติัวิปัสสนากรรมฐาน” พบวา่ ครอบครัวเป็นสถาบนั
แรกท่ีจะต้องฝึกฝนคนให้รู้จกัด าเนินชีวิตอย่างถูกต้อง ดีงาม ด้วยการสอนให้บุคคลรู้จกัปฏิบัติ
หน้าท่ีของความเป็นมนุษยซ่ึ์งจะตอ้งอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้น โดยมีหน้าท่ีท่ีจะตอ้งช่วยเหลือต่อกนัเพื่อให้
เกิดความสงบสุขทั้งแก่ตนเองและผูอ่ื้น นอกจากน้ียงัสอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จาก การสัมภาษณ์        
เชิงลึก และสนทนากลุ่มว่า ดา้นจาคะนกัเรียนจะปฏิบติัไดง่้าย และเป็นส่ิงท่ีพอ่แม่ผูป้กครอง ครูและ
ผูท่ี้อยูใ่กลชิ้ดปฏิบติัให้เห็นบ่อย ๆ เป็นโอกาสท าร่วมกบัเพื่อน ๆ จ านวนมากจึงไม่รู้สึกละอาย และ
นกัเรียนยงัอาศยัอยูใ่นสังคมค่อยขา้งชนบทยงัมีโอกาสช่วยเหลืองานในหมู่บา้นกนัอยา่งสม ่าเสมอ
อยูร่่วมกนัฉนัพี่นอ้งช่วยกนัอนุรักษท์รัพยากรในหมู่บา้นนอกจากน้ีท่ีโรงเรียนก็มีคาบเรียนจิตสาธาร
ระให้นักเรียนร่วมกันช่วยเหลือท าความสะอาดและพฒันาโรงเรียน หรือบางคร้ังครูสอดแทรก
พฤติกรรมจิตสาธารณะในวิชากลุ่มสาระเพิ่มเติมเพื่อฝึกให้นกัเรียนรู้จกัการเสียสละเช่นช่วยกนัท า
ความสะอาดหอ้งเรียนเป็นตน้  
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 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต ่าสุด คือ ดา้นสุตะ มีค่าแปลผลอยูใ่นระดบัปานกลาง อนัเก่ียวกบัการใฝ่รู้
ใฝ่เรียน ท่ีเป็นเช่นน้ีอภิปรายผลไดว้า่การจดัการเรียนการสอนท่ีค านึงถึงการพฒันาพฤติกรรมการ
เรียนรู้ในดา้นจิตพิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนกัเรียนมีน้อยมาก เพราะจิตพิสัยใฝ่ รู้ใฝ่เรียนหรือความรู้สึก
เป็นพลงัส าคญัของการเรียนรู้ของนกัเรียนท่ีเขา้มาอยูใ่นโรงเรียนแลว้ไดรั้บการจดัการเรียนการสอน
ท่ีไม่ค  านึงถึงอารมณ์หรือ ความรู้สึกของนกัเรียนก็จะท าให้นกัเรียนรู้สึกเคร่งเครียด เบ่ือหน่ายและ
เกิดความรู้สึกท่ีไม่ดีต่อการเรียน เรียนรู้ด้วยความทุกข์ ไม่อยากมาโรงเรียน เฝ้าแต่รอวนัท่ีจะจบ
การศึกษา และเม่ือจบการศึกษาในระดับน้ีแล้วก็ไม่อยากเรียนต่อหรือแสวงหาความรู้เพิ่มเติม 
ประกอบกบัพฤติกรรมส่วนตวัของนกัเรียนเองไม่ชอบการการศึกษาหาความรู้ ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นวา่
สังคมไทยเป็นสังคมท่ีขาดการเรียนรู้ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของเกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์  ว่า 
“โดยเฉพาะวยัรุ่นไทยส่วนใหญ่ไม่ใฝ่รู้ใฝ่เรียน” เป็นท่ีน่าสังเกตวา่ปริมาณของผูท่ี้ไดรั้บการศึกษา
กระจายมากข้ึน ระดบัการศึกษาสูงข้ึน แต่เป็นภาวะการศึกษาแบบหมาหางดว้น ตามท่ีท่านพุทธ
ทาสกล่าวไว ้ซ่ึงคนจ านวนหน่ึงเรียนสูงก็จริงแต่นิสัยการใฝ่รู้ใฝ่เรียนยงัไม่มีรากเหงา้ท่ีแข็งแรง เรา
ยงัเรียนตามแบบเรียน ขาดลกัษณะวเิคราะห์สร้างสรรค ์แม่แบบในสังคมก็หลีกเล่ียงไปเสียไม่ไดน้ัน่
ก็คือ ครู ซ่ึงเป็นผูก้  าหนดชะตากรรมของสังคมเลยก็วา่ได ้มนัสัดส่วนความสัมพนัธ์ท่ีเป็นไปดว้ยกนั 
ถา้ครูเป็นนกัการศึกษา นกัเรียนรู้ เป็นผูใ้ฝ่รู้ใฝ่เรียน นกัเรียนก็จะเป็นเช่นนั้นดว้ย ทวา่ ครูทั้งหลายยงั
ยึดติดแนวคิดดั้ งเดิม คือ ขาดความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ เพราะทิศทางการจดัการศึกษาของไทย             
มุ่งสอนใหเ้รียนรู้ตามแบบอยา่งกนัมากกวา่จะเสริมสร้างใหเ้รียนรู้อยา่ง ริเร่ิมสร้างสรรค ์นกัเรียนไม่
อ่านหนังสือ นั่นแสดงว่าครูก็ไม่อ่านหนังสือ ในเม่ือบรรยากาศการจดัการศึกษาเป็นแบบตายตวั 
เฉ่ือยเนือย ไม่มีส่ิงเร้าท่ีน่าสนใจ แรงบันดาลใจท่ีจะท าให้นักเรียนใฝ่รู้ก็ไม่มี น่ีเองท่ีเป็นภาวะ
สูญเสียโอกาสวิวฒันาการทางการศึกษานอกจากน้ี นกัเรียนท่ีขาดการใฝ่รู้ใฝ่เรียนจะเสียโอกาสใช้
ชีวิตท่ีมีคุณภาพอยา่งถึงท่ีสุด สังคมของเราจะยิ่งเส่ือมถอย ลา้หลงัซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ
มลฑา กระวีพันธ์ ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง “การปฏิบติัตนตามหลกัจริยธรรมของนกัเรียนระดบัช่วงชั้นท่ี 
๔ โรงเรียนเสาธงวิทยา อ าเภอร่อนพิบูลย ์จงัหวดันครศรีธรรมราช” ว่า นกัเรียนระดบัช่วงชั้นท่ี ๔  
มีการปฏิบติัตนตามหลกัจริยธรรมอยูใ่นระดบัปานกลาง ๒ ดา้น คือ ดา้นความใฝ่รู้ใฝ่เรียน และดา้น
ความขยนัหมัน่เพียร และยงัสอดคล้องกับผลการวิจัยของณัฐจันทร์ หนูหงส์ ได้ท าการศึกษาวิจยั
เร่ือง “การศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี ๑-๖ โรงเรียนสีกนั (วฒันา
นนัทน์อุปถมัภ)์ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร” วา่ นกัเรียนมีพฤติกรรมทางจริยธรรมโดยรวมอยู่
ในระดบัมมากเม่ือพิจารณารายดา้นคือ ดา้นใฝ่เรียนอยูใ่นระดบัปานกลาง นอกจากน้ี สอดคล้องกับ
ข้อมูลที่ได้จาก การสัมภาษณ์เชิงลึกและสนทนากลุ่มว่า โรงเรียนส่วนมากยงัมีปัญหาเก่ียวกับ
พฤติกรรมของนกัเรียนคือ ขาดการดูแลเอาใจ ส่งเสริม พฒันาจากผูป้กครองโรงเรียน นกัเรียนจะไม่
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เห็นคุณค่าของการเรียน นกัเรียนส่วนใหญ่มีคุณภาพดา้นการเรียนอยูใ่นระดบัต ่า อุปนิสัยส่วนตวัรัก
ความสะดวกสบาย ข้ีเกียจ และส่ิงแวดลอ้มในชุมชนไม่เอ้ือต่อการส่งเสริมใหน้กัเรียนเกิดการใฝ่รู้ใฝ่
เรียน นักเรียนขาดโรงเรียนบ่อย ไม่อยากมาเรียน ไม่มีความกระตือรือร้นในการเรียนขาด
จุดมุ่งหมายในการเรียน และผูป้กครองส่วนใหญ่มีอาชีพรับจา้งจึงไม่มีเวลาอบรมสั่งสอนลูก ความ
ผูกพันระหว่างครอบครัวมีน้อย นักเรียนส่วนใหญ่มีสภาพครอบครัวท่ียากจน พ่อแม่หย่าร้าง 
นอกจากน้ีโอกาสศึกษาต่อในระดบัสูงก็มีนอ้ย 
 การอภิปรายผลเป็นรายดา้นตามล าดบัเรียงจากค่าเฉล่ียมากไปหานอ้ย ดงัน้ี 
 ๑) จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านที่ ๑ คือ ด้านจาคะ พบวา่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ท่ีเป็น
เช่นน้ีอภิปรายผลไดว้่านกัเรียนไดรั้บการอบรมสั่งสอนจากครู ผูป้กครอง ญาติมิตร และไดเ้รียนรู้
จากค าสอนทางพระพุทธศาสนา และทั้งน้ีจาคะเป็นการแสดงออกท่ีง่ายกว่าดา้นอ่ืนๆมองเห็นเป็น
รูปธรรมเช่นในกรณีการสงเคราะห์ซ่ึงกนัและกนันักเรียนจะพบเห็นบ่อยๆ การท่ีครู สงเคราะห์
นกัเรียนท่ีล าบากด้วยการให้ทุนการศึกษา นักเรียนสงเคราะห์โรงเรียนดว้ยการร่วมกนัสร้างสวน
ดอกไมใ้นโรงเรียน สร้างถงัขยะ และร่วมกนับ าเพ็ญประโยชน์ จิตอาสาต่างๆในโรงเรียน ชุมชน
เป็นต้นโดยกิจกรรมเหล่าน้ีจะปฏิบัติอยู่เสมอ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของพระครูสุขุมสังฆการ        
(วรเมธ โพธิสาโร/ศรีโพธ์ิวงั) ท่ีไดท้  าการศึกษาวจิยัเร่ือง “การประยกุตห์ลกัพุทธธรรมเพื่อการพฒันา
เยาวชน : ศึกษากรณีพระเทพวงศาจารย์ (คูณ ขนฺติโก)” สรุปข้อเก่ียวข้องได้ว่าควรสงเคราะห์
เยาวชนตามหลกัสังคหวตัถุ ๔ ขอ้ คือ ๑) การให้ทาน คือ ให้ปัจจยั ๔ ท่ีจ  าเป็นต่อการศึกษาของ
เยาวชน และการให้ความรู้เป็นทาน ท่ีเรียกวา่ ธรรมทาน ๒) การให้ค  าแนะน าหรือค าปรึกษาท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อเยาวชน ๓) การน าเยาวชนร่วมบ าเพ็ญประโยชน์ในโครงการและกิจกรรมหลายอยา่ง 
๔) การวางตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีต่อเยาวชน นอกจากน้ียงัสอดคล้องกับข้อมูลทีไ่ด้จาก การสัมภาษณ์
เชิงลึกและสนทนากลุ่มว่าจาคะเป็นการกระท าหรือปฏิบติัไดง่้ายกวา่ดา้นอ่ืน เป็นการแสดงออกท่ี
สังเกตไดเ้ป็นรูปธรรมและโรงเรียน ชุมชนไดจ้ดัให้มีกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัจิตสาธารณะให้นกัเรียนได้
พบเห็นบ่อย ๆ และมีโอกาสเขา้ร่วมกิจกรรมจิตสาธารณะ นอกจากน้ีทางส่ือต่างๆ มีการจดักิจกรรม
ใหน้กัเรียนไดพ้บเห็นบ่อย ๆ  
 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ของดา้นจาคะ พบวา่  
 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ นกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชนและ
สังคม ซ่ึงมีค่าแปลผลอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ท่ีเป็นเช่นน้ีอภิปรายผลไดว้า่ โรงเรียนไดจ้ดักิจกรรมให้
นกัเรียนไดมี้โอกาสปฏิบติั ซ่ึงสอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จาก การสัมภาษณ์เชิงลกึ และสนทนากลุ่มว่า 
โรงเรียนส่วนใหญ่จะมีคาบจิตสาธารณะให้นักเรียนช่วยกนัท าความสะอาดโรงเรียนหรือบางคร้ัง
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ออกไปช่วยเหลืองานชุมชน และนกัเรียนจะปฏิบติัไดง่้ายจึงท าใหเ้ห็นวา่นกัเรียนไดน้ าหลกัจาคะไป
ปรับใชใ้นการด าเนินชีวติท่ีเก่ียวกบัจิตสาธารณะมากกวา่ดา้นอ่ืน ๆ  
 ข้อทีม่ีค่าเฉลีย่ต ่าสุด คือ นกัเรียนอาสาท างานใหผู้อ่ื้นดว้ยก าลงักาย ก าลงัใจ และก าลงัสติปัญญา
ไม่หวงัผลตอบแทน ซ่ึงมีค่าแปลผลอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีเพราะอุปนิสัยส่วนตวัของนกัเรียนในช่วง
วยัรุ่นท่ีชอบปฏิบติัต่อกลุ่มเพื่อนดว้ยกนัจะช่วยเหลืองานและให้ก าลงัใจซ่ึงกนัและกนัแต่การไดรั้บ
การปลูกฝังจากผูป้กครองยงัมีน้อย ซ่ึงสอดคล้องกับค ากล่าวจากกการสัมภาษณ์เชิงลึกว่า บางคร้ัง
ผูป้กครอง สถานศึกษา ชุมชนยงัไม่ส่งเสริมการพฒันาทางดา้นคุณธรรมเท่าท่ีควรเพราะเป็นการ
บริจาคเพื่อเอาหนา้หรือหวงัผลตอบแทน  
 ๒) จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านที่ ๒ คือ ด้านศรัทธา พบว่า โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
ทั้งน้ีก็น่าจะมีเหตุผลเพราะ สังคมไทย ถือความศรัทธาเป็นธรรมขั้นตน้ท่ีส าคญัยิ่ง เป็นเคร่ืองชกัน า
ให้เดินหน้าต่อไป เป็นการเร่ิมต้นท่ีดี ท าให้การก้าวหน้าไปสู่จุดหมายได้ผลรวดเร็ว และความ
เล่ือมใสศรัทธา ต่อบุคคลผูใ้ดผูห้น่ึงนั้น ถ้าใช้ให้ถูกตอ้ง คือเป็นอุปกรณ์ส าหรับช่วยให้กา้วหน้า
ต่อไป ก็ยอ่มเป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์ แต่ในเวลาเดียวกนั ก็มีขอ้เสีย เพราะมกัจะกลายเป็นความติดใน
บุคคล และกลายเป็นอุปสรรคบั่นทอนความก้าวหน้าต่อไปและสังเกตได้ว่านักเรียนส่วนใหญ่             
ใช้ชีวิตอย่างเป็นปกติสุข พิจารณาจากการท าพิธีกรรมหน้าเสาธง เป็นการปลูกฝังทศันคติ ค่านิยม 
ความเช่ือความศรัทธาให้เติบโตในจิตส านึก มองยอ้นกลบัไปในอดีต ในช่วงชีวิตท่ีผ่านมา ค าว่า 
“ชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์” ไม่เพียงแต่เป็นนามธรรมเท่านั้น แต่ค าน้ีมีความหมายลึกซ้ึง เพราะ
พวกเราต่างได้ยินได้รู้จากค าบอกเล่า และการอบรมสั่งสอน ของคนในครอบครัว ตั้งแต่ในช่วง
ปฐมวยัของแต่ละคน ทั้งน้ีเป็นเพราะความเช่ือของเหล่าบรรพชน ของทุกวงศ์ตระกูล และ/หรือ 
ตระกูลแซ่ต่าง ๆ ของคนจีนรักชาติว่า หากลูกหลาน มีความรัก และเทิดทูนไวซ่ึ้ง “ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์” แล้ว ลูกหลานก็จะเป็นคนดีของสังคม ซ่ึงการอบรม ขดัเกลา บ่มเพาะน้ี เป็น
กระบวนการท่ีเกิดข้ึนตั้งแต่ท่ีบ้าน วดั โรงเรียน สถานท่ีท างาน และในทีอีกหลาย ๆ แห่งท่ีเห็น
ความส าคญักบัเร่ืองดงักล่าว นบัวา่เป็นกระบวนการท่ีสืบเน่ืองมาอยา่งยาวนาน ควบคู่กบัการก าเนิด
ข้ึนของค าขวญัต่าง ๆ ท่ีปลุกใจให้คนไทยรักชาติ และเทิดทูนไว ้ซ่ึงสถาบันพระมหากษัตริย์              
ซ่ึงสอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุ่มและสัมภาษณ์เชิงลึก วา่ความเช่ือความศรัทธา เป็น
ส่ิงท่ีนกัเรียนไดรั้บการปลูกฝังมาจากครู ผูป้กครองและบุคคลรอบมากพอสมควรซ่ึงโรงเรียนไดจ้ดั
กิจกรรมให้นักเรียนได้ปฏิบติัร่วมกันบ่อยมีส่ือต่าง ๆ ท่ีได้น าเสนอกิจกรรมท่ีแสดงออกถึงการ
เคารพศรัทธาต่อสถาบนัชาติศาสนา พระมหากษตัริย ์และการไดรั้บการบ่มเพาะ ซึมซบัจากบรรพ
บุรุษมายาวนาน 
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 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ของดา้นศรัทธา พบวา่  
 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ นกัเรียน เคารพเทิดทูลสถาบนัพระมหากษตัริย ์ซ่ึงมีค่าแปลผลอยู่
ในระดบัมาก ท่ีเป็นเช่นน้ีอภิปรายผลไดว้่านักเรียนได้รับการเรียนรู้พบเห็น จากส่ือทางโทรทศัน์ 
อินเตอร์เน็ตและเอกสารต่าง ๆ จึงท าให้เกิดความรักความศรัทธาความภาคภูมิใจเทิดทูลในสถาบนั
พระมหากษตัริยม์าตั้งแต่วยัเด็ก ซ่ึงสอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จาก การสัมภาษณ์เชิงลึกและสนทนา
กลุ่มว่านักเรียนได้รับการเรียนรู้จากโรงเรียน ผูป้กครอง ชุมชน มาตั้งแต่วยัเด็กให้เคารพนับถือ
จงรักภกัดีต่อสถาบนัพระมหากษตัริย ์
 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต ่าสุด คือ นกัเรียน ส่งเสริมสนบัสนุนกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อชาติดว้ย
ความเล่ือมใส ซ่ึงมีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง ทั้ งน้ีเพราะนักเรียน ได้รับการปลูกฝังจาก
ผูป้กครองครูและชุมชนน้อย วยัรุ่นหรือเยาวชนมกัจะไม่ใส่ใจในกิจกรรมท่ีแสดงออกถึงความรัก
ชาติ ซ่ึงนกัเรียนส่วนใหญ่จะปฏิบติักิจกรรมมกัจะมีขอ้แลกเปล่ียน ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ
พระสมทบ ถิรปญฺโญ (รุ่งมิตรจรัสแสง) ท่ีได้ท าการศึกษาเร่ือง “ภาวะผูน้ าของเยาวชนตามหลกั
ฆราวาสธรรม” วา่ ความไม่เขา้ใจบทบาทและหนา้ท่ีของนกัเรียนไม่เขา้ใจบทบาทหนา้ท่ีของตนเอง 
ตดัสินใจไม่ถูกยงัขาดความรับผิดชอบ ขาดการเสียสละ อยากรู้อยากลอง ส่ือโฆษณามีส่ิงย ัว่ยุใหเ้กิด
การกระท าตามใจตนเอง ตามกระแสสังคม ความสะดวกสบายท าให้เกิดความมกัง่ายขาดความ
อดทน ตวัอย่างไม่ดีในสังคมมีมาก และยงัสอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จาก การสัมภาษณ์เชิงลึกและ
สนทนากลุ่มว่านกัเรียนยงัเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีโรงเรียนจดัข้ึนน้อยบางคร้ังตอ้งใชม้าตรการบงัคบัให้
ปฏิบติัหรือตอ้งมีคุณครูคอยควบคุม 
 ๓) จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านที่ ๓ คือ ด้านศีล พบว่า โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีเป็น
เช่นน้ีอภิปรายผลได้ว่านักเรียนได้รับการปลูกฝังจากผูป้กครอง คุณครูยงัมีไม่มากนักแมจ้ะมีการ
อบรมสั่งสอนแต่ก็เป็นการสอนให้มีความรู้เพียงอยา่งเดียวทั้ง ๆท่ีศีลเป็นเร่ืองการปฏิบติัท่ีเป็นการ
ควบคุมรักษากาย วาจาของตนไว ้ให้บริสุทธ์ิหรือว่าสงบ มีความมุ่งหมายเพื่อควบคุมโทสะ ความ
โหดร้ายหยาบคายทางกาย วาจา รักษาตนไวไ้ม่ให้เสียหาย ถา้ใครรักษาศีลไวไ้ดไ้ม่ครบ หรือรักษา
ไวไ้ม่ไดเ้ลย ก็เรียกว่าผิดปกติของมนุษย ์เพราะปกติของมนุษยจ์ะตอ้งไม่เบียดเบียนกนัดว้ย กาย 
วาจา เยี่ยงสัตวท์ั้งหลาย ศีล จะเกิดข้ึนไดเ้พราะมีความตั้งใจอยูเ่ป็นทุนเดิมวา่ จะไม่ล่วงละเมิด ไม่ใช่
เพราะไม่มีโอกาสล่วงละเมิดคนส่วนใหญ่ เช่ือว่า การใช้วิธีบงัคบั กฎระเบียบจะท าให้เด็กมีวินัย 
สังคมไทยในอดีตเรานิยมใช้วิธีลงโทษหรือเฆ่ียนตี ถา้ไม่ท าตามท่ีพ่อแม่สั่ง หรือนกัเรียนมาสาย ก็
จะถูกครูลงโทษ เป็นตน้ เม่ือเด็กโตข้ึนเป็นผูใ้หญ่จึงคิดว่า วินยั คือ การท าตามค าสั่งหรือ การโดน
บงัคบั ท าให้รู้สึกอึดอดั เม่ือไดย้ินค าวา่ วินยั ดว้ยเหตุน้ีวินยั (ศีล) ไม่ใช่ง่ายท่ีจะปฏิบติั ตรงกนัขา้ม
หากกล่าวถึงค าน้ีข้ึนมาจะท าให้เกิดความเครียดเสียดว้ยซ ้ า ประสบการณ์ท่ีแต่ละคนไดรั้บ คือ การ
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เรียนรู้อยา่งหน่ึงและเป็นการเรียนรู้ท่ีมีความส าคญัท่ีสุด การเรียนรู้หรือประสบการณ์ท่ีไดรั้บในวยั
เด็กนั้น ย่อมมีผลต่อเน่ืองมาจนทั้งวยัผูใ้หญ่ ดงัท่ีกล่าวขา้งตน้ว่า เราผูกวินัยไวก้บักฎระเบียบและการ
ลงโทษ มากว่าท่ีจะผูกวินยัไวก้บัความส าเร็จ โดยลืมไปว่า การฝึกฝนคนนั้นจะตอ้งใช้ความเมตตา 
การสอนและการจูงใจด้วยวิธีท่ีเหมาะสมมากกว่าการใช้ความรุนแรง หรือการบงัคบั ดงันั้ นครู 
ผูป้กครองยอ่มเป็นผูใ้ห้การสนบัสนุนส่งเสริมปลูกฝังวินยั (ศีล)ไดดี้ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ
พระมหาสมชาย สิริจนฺโท (หานนท์)  ท่ีไดท้  าการศึกษาเร่ือง “พุทธธรรมเพื่อการพฒันาคุณภาพชีวิต 
ตามแนวทางของพระเทพวรคุณ (สมาน สุเมโธ)” วา่ การพฒันาคุณภาพชีวิตในพระพุทธศาสนาเถร
วาท ไดแ้ก่ ๑) การพฒันาทางความประพฤติ คือ ทางกาย และวาจา ให้มีศีลและหลกัพุทธธรรมท่ี
น ามาประยกุต ์ใชใ้นการพฒันาคุณภาพชีวติ หลกัธรรมท่ีเป็นอุปสรรคต่อการพฒันาคุณภาพชีวติ มุ่ง
ศึกษาในดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ ดา้นความประพฤติ (ศีล) วา่นกัเรียนประพฤติปฏิบติัตนอนัดีงามทางกาย
วาจาใจท่ีแสดงออกถึงผูท่ี้ปฏิบติัตนตามขอ้ตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ขอ้บงัคบัห้องเรียน โรงเรียน 
ครอบครัว และสังคมเป็นปกติวิสัย ไม่ละเมิดสิทธิของผูอ่ื้น ตั้งใจปฏิบติัหน้าท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย
ดว้ยความเพียรพยายาม ทุ่มเทก าลงักาย ก าลงัใจ ในการปฏิบติักิจกรรมต่างๆ ยงัตอ้งปรับปรุงและครู 
ผูป้กครองควรให้การสนับสนุนให้มากยิ่งข้ึน และสอดคล้องกับงานวิจัยของพระมหาขวัญชัย            
กิตฺติปาโล ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง “ผลการส ารวจพฤติกรรมการด ารงชีวิตตามหลกัธรรมวฒันมุข ๖ ของ
นกัเรียนมธัยมศึกษาเขตอ าเภอแกง้คร้อ จงัหวดัชยัภูมิ” พบวา่ ดา้นความประพฤติดี มีวินยัไม่ก่อเวรกนั 
มีมรรยาทอนังาม (ศีล) อยู่ในระดบัมาก นอกจากน้ียงัสอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์        
เชิงลึกและสนทนากลุ่ม วา่นกัเรียนควรจะตอ้งปรับปรุงพฒันาพฤติกรรมให้ดีข้ึนทั้งน้ีการไดรั้บการ
ดูแลเอาใจใสปลูกฝังจากจากพ่อแม่ผูป้กครองและคุณครูยงัมีน้อย การปลูกฝัง จะเป็นลักษณะ
ฉาบฉวย การไดม้าซ่ึงส่ิงของต่าง ๆ ไดม้าง่าย ๆ ขาดซ่ึงความอดทนและสังคมรอบขา้งไม่สามารถ
ประพฤติตนเป็นแบบอยา่งทีดีได ้นอกจากน้ียงัมีนกัเรียนบางกลุ่มท่ีแสดงออกถึงความเห็นแก่ตวัเอา
รัดเอาเปรียบและทางส่ือต่าง ๆ ก็มีให้เห็นว่าสังคมของบุคคลท่ีมีบทบาททางสังคมหรือผูน้ าทาง
สังคมยงัมีพฤติกรรมท่ีไม่ดีใหน้กัเรียนพบเห็น  
 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ของดา้นศีล พบวา่  
 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ นกัเรียน ปฏิบติัตนตามขอ้ตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ขอ้บงัคบัของ
ครอบครัว โรงเรียนและสังคม ซ่ึงมีค่าแปลผลอยู่ในระดบัมาก ทั้งน้ีเพราะนักเรียนยงัคงให้ความ
เคารพเช่ือฟังครู ผูป้กครอง และชุมชนเพราะเป็นผูท่ี้อยูเ่บ้ืองหลงัความส าเร็จท่ีส าคญัของนกัเรียน
โดยเฉพาะครอบครัวมีความส าคญัและจ าเป็นในการท่ีนักเรียนจะปฏิบติัตนหรือด าเนินชีวิตให้
ถูกตอ้งดีงาม วินยัท่ีแทจ้ริง จะเกิดข้ึนต่อเม่ือคน ๆ นั้น มีความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง และน าความรู้
ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งน้ีมาจูงใจการกระท าของตนเอง ซ่ึงเขาจ าเป็นจะตอ้งฝึกฝนตนเองใหม่ดว้ยความ
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เตม็ใจซ่ึงสอดคล้องกับผลวจัิยของ ยศ ถามูลแสน ท่ีไดท้  าการศึกษาเร่ือง “ศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบ
ของการพฒันาชุมชนต่อศีลธรรม และการประยกุตใ์ชห้ลกัพุทธธรรมเพื่อแกปั้ญหาเยาวชน” พบวา่ 
ผูป้กครอง เป็นผูมี้บทบาทในการอบรม ปลูกฝังจิตส านึกแก่เยาวชนในด้านต่าง ๆ ตามหลกักุศล
กรรมบถ ไตรสิกขา และการปลูกจิตส านึกการท างานท่ีสุจริตอยูใ่นระดบัสูง นอกจากน้ีสอดคล้อง
กับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกและสนทนากลุ่ม ว่าการท่ีนักเรียนปฏิบัติตามข้อตกลง 
กฎเกณฑ์ ระเบียบ ขอ้บงัคบัของครอบครัว โรงเรียน และสังคม เพราะนกัเรียนยงัคงให้การเคารพ
นบัถือคุณครูและพอ่แม่  
 ข้อทีม่ีค่าเฉลีย่ต ่าสุด คือ นกัเรียน ปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายดว้ยความเพียรพยายามจน
ส าเร็จลุล่วง ซ่ึงมีค่าแปลผลอยูใ่นระดบัปานกลาง ทั้งน้ีเพราะนกัเรียนยงัขาดการกระตุน้ดูแลเอาใจ
ใส่จากครู ผูป้กครองและโดยอุปนิสัยส่วนตวัของนักเรียนมีความอดทนและความรับผิดชอบต่อ
หนา้ท่ีนอ้ย ซ่ึงสอดคล้องกับผลวจัิยของพระบุญทนั จารุวณฺโณ (กณาลักษณ์) ท่ีไดท้  าการศึกษาเร่ือง 
“การศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมกบัความมีวินยัของนกัเรียนมธัยมศึกษาโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ 
เทศบาลต าบลนิคมล าโดน้อย อ าเภอสิรินธร จงัหวดัอุบลราชธานี” พบวา่ พฤติกรรมเชิงจริยธรรม
กบัความมีวนิยัของนกัเรียนมธัยมศึกษาโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์เทศบาลต าบลนิคมล าโดมนอ้ย 
อ าเภอสิรินธร จงัหวดัอุบลราชธานี เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นความมีวนิยัในตนเอง อยูใ่น
ระดบัปานกลาง นอกจากน้ีสอดคล้องกบัข้อมูลจากการสนทนากลุ่มและสัมภาษณ์เชิงลึก วา่นกัเรียน
ส่วนใหญ่จะไม่เห็นความส าคัญในการปฏิบัติหน้าท่ีของตนท่ีได้รับมอบหมายให้ส าเร็จ ลุล่วง
ทนัเวลาในอนัท่ีจะเกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม  
 ๔) จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านที่ ๔ คือ ด้านปัญญา พบว่า โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง 
อนัเก่ียวกบัการเป็นอยูอ่ยา่งพอเพียง ท่ีเป็นเช่นน้ีอภิปรายผลไดว้า่ สภาพสังคมเยาวชนในปัจจุบนัมี
ความตอ้งการท่ีไม่รู้จกัค าว่า “พอ” หรือเรียกว่า “ความโลภ” เขาจะเป็นทุกข์และสร้างทุกข์ให้กบั
ผูอ่ื้นเพราะความโลภเป็นเหตุ บางคร้ังท าร้ายตนเองและสมาชิกในครอบครัว เพราะความไม่อ่ิมกบั
ชีวติท่ีมีอยูถึ่งแมว้า่จะมีเงิน มีเกียรติเหลือกินเหลือใชแ้ต่ก็ยงัรู้สึกไม่พอ มีเท่าไรก็รู้สึกไม่พอ เขารู้สึก
วา่ตวัเองพร่องตลอดเวลา ดงันั้น ชีวิตของเขาจึงเต็มไปดว้ยความกลวัและความกงัวล และสาละวน
อยูก่บัโลกท่ีไม่รู้จกัค าวา่ ความสงบ มีสภาพของจิตท่ีวุน่วาย ไม่สามารถแกไ้ขทุกขไ์ด ้ประกอบกบั
กระบวนการจกัการเรียนการสอนท่ีนักเรียนได้รับ ไม่ได้ปลูกฝังในเร่ืองทกัษะกระบวนการคิด
แยกแยะส่ิงใดดีส่ิงใดชัว่ แต่เป็นไปตามตามสัญชาตญาณ โดยเฉพาะการใช้ปัญญาในดา้นเก่ียวกบั
ความเป็นอยู่อย่างพอเพียง ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีระบบภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี
พอสมควร ต่อการมีผลกระทบใด ๆ อนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งน้ีจะตอ้ง
อาศยัความรอบรู้ ความรอบคอบและความระมดัระวงัอยา่งยิ่งในการน าวิชาการต่าง ๆ มาใชใ้นการ
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วางแผนและด าเนินการทุกขั้นตอน ทั้งน้ีตอ้งมีปัญญาด าเนินชีวิตดว้ยหลกัความพอประมาณจนท า
ให้เกิดปัญหาหรือความทุกขน์อ้ยลง ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ วัฒนา พลชาติ ท่ีไดท้  าการศึกษาวิจยั 
เร่ือง “ศึกษาวิเคราะห์วิธีการพฒันาปัญญาตามแนวคิดของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)”          
สรุปขอ้เก่ียวขอ้งไดว้า่ “แนวทางการประยุกตใ์ชปั้ญญาเพื่อการพฒันาคุณภาพชีวิต ไดแ้ก่การพฒันากาย 
ผูมี้ปัญญาจะมีวธีิในการด าเนินชีวิตดว้ยหลกัของโภชเนมตัตญัญุตา หรือเรียกวา่รู้จกัประมาณในการ
บริโภค ท าให้เกิดอินทรียส์ังวรคือความส ารวมระวงัในการใชอิ้นทรีย ์อนัไดแ้ก่ ตา หู จมูก ล้ิน กาย
และใจ จึงส่งผลท าให้พฤติกรรมไดรั้บการพฒันา จากสภาพภายในท่ีดีการแสดงก็จะเป็นพฤติกรรม
ท่ีดีโดยเฉพาะในเร่ืองของศีล ผูมี้ศีลจะเป็นผูท่ี้มีความสุขท าใหก้ารด าเนินชีวติราบร่ืน ร่มเยน็ เป็นผูมี้
ความเมตตา กรุณา ทั้ งต่อตนเองและผูอ่ื้น ไม่กระท าการท่ีเป็นการเบียดเบียนผูใ้ดมีความสงบ             
ผ่องใสเกิดข้ึนในจิตใจ ท าให้คุณภาพของจิตเกิดการพฒันาข้ึน จิตจะมีความคล่องตวั คล่องแคล่ว 
ว่องไวหรือเรียกว่า จิตควรแก่การงาน มีสติสัมปชัญญะในการด าเนินชีวิต โดยจะส่งผลให้เกิด
ความคิดท่ีเป็นระบบข้ึน คือการคิดอย่างมีเหตุผล รู้จกัใช้ปัญญาในการแกไ้ขปัญหาหรือขจดัความ
ทุกขท่ี์เกิดข้ึน มีความเขา้ใจและยอมรับถึงสรรพส่ิงท่ีเปล่ียนแปรไปตามสภาพของโลก เรียกวา่เป็น
ผู ้ใช้ปัญญาในการด าเนินชีวิตซ่ึงเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามวิธีการของ
พระพุทธศาสนา โดยจะส่งผลให้บุคคลผูห้มัน่ฝึกฝนตนเองนั้น มีความเป็นอยู่มีชีวิตท่ีดีงามและผูมี้ปัญญา
ยอ่มเรียนรู้ท่ีจะพฒันาฝึกฝนตนเองให้ถึงเป้าหมายสูงสุด คือ ความดบัทุกข์ไดแ้ละยงัสอดคล้องกับ
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกและสนทนากลุ่ม ว่าการพฒันาทกัษะทางความคิดหรือปัญญา
เป็นส่ิงส าคญัซ่ึงนักเรียนยงัปฏิบติัไดน้้อยส่วนใหญ่เป็นไปตามสัญชาตญาณไม่ได้ค  านึงถึงความ
เหมาะสมความถูกตอ้งเพราะพ่อแม่ ผูป้กครอง หรือครูไม่ไดส้อนใหน้กัเรียนรู้จกัคิดพิจารณาอยา่งมี
ระบบและมีเหตุผลตั้งแต่วยัเด็ก จึงท าให้นกัเรียนส่วนใหญ่มีความเป็นอยูอ่ย่างมกัง่าย ชอบสะดวก สบาย 
ไม่เห็นคุณค่าและความล าบากในการไดม้าของทรัพยากรต่าง ๆ จึงด าเนินชีวติเป็นอยูอ่ยา่งฟุ่มเฟือย 
 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ของดา้นปัญญา พบวา่  
 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ท่านสามารถปรับตวัเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ซ่ึงมีค่า
แปลผลอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีสาเหตุน่าจะเป็นเพราะ ความเป็นสังคมหรือชุมชนท่ีมีความเป็นอยู่ท่ี
เรียบ ง่ายจึงท าให้ไม่ คิดอะไรมากพร้อมท่ีจะปรับตัวอยู่ เสมอจึงท าให้ มีความสุขอยู่เสมอ                      
ซ่ึงสอดคล้องกับการสนทนากลุ่ม ว่านักเรียนส่วนใหญ่จะด าเนินชีวิตอย่างมีความสุขตามอตัภาพ
ของตน และไม่กระตือรือร้น รักความสะดวกสบายตามฐานะท่ีตนเป็นอยู ่
 ข้อทีม่ีค่าเฉลี่ยต ่าสุด คือ นกัเรียน ด าเนินชีวิตอยา่งประมาณตน มีเหตุผล และรอบคอบซ่ึงมี
ค่าแปลผลอยู่ในระดบัปานกลาง ท่ีเป็นเช่นน้ีอภิปรายผลไดว้่าการอบรมเล้ียงดู การอบรมสั่งสอน
จากครู ส่ิงแวดล้อมรอบขา้งไม่ได้ให้ความส าคญัในการท่ีปลูกฝังให้เกิดข้ึนเป็นอุปนิสัยท่ีดี การ
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ด าเนินชีวิตเป็นไปตามความพึงพอใจของตนเป็นส่วนใหญ่ ได้รับอิทธิพลการเลียนแบบจากส่ือ 
สังคมไร้พรมแดนอยา่งหลากหลาย ซ่ึงสอดคล้องกบัข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลกึและสนทนากลุ่ม                 
วา่นกัเรียน บริโภคส่ือ หรือเคร่ืองอ านวยความสะดวกต่าง ๆ โดยปราศจากการประมาณตนไม่มีเหตุ
มีผลในการบริโภคส่ิงนั้น ๆ  
 ๕) จากผลการวเิคราะห์ข้อมูลด้านที่ ๕ คือ ด้านสุตะ พบวา่ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลางท่ี
เป็นเช่นน้ีอภิปรายผลไดว้่า การจดัการเรียนการสอนท่ีค านึงถึงการพฒันาพฤติกรรมการเรียนรู้ใน
ดา้นจิตพิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนกัเรียนมีนอ้ยมาก มุ่งเนน้ให้นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจในเน้ือหาวชิา             
โดยละเลยการปลูกฝังคุณธรรม ไม่ได้ค  านึงถึงอารมณ์หรือ ความรู้สึกของนักเรียนก็จะท าให้
นกัเรียนรู้สึกเคร่งเครียด เบ่ือหน่ายและเกิดความรู้สึกท่ีไม่ดีต่อการเรียน เรียนรู้ดว้ยความทุกข์ ไม่
อยากมาโรงเรียน เฝ้าแต่รอวนัท่ีจะจบการศึกษา และเม่ือจบการศึกษาในระดบัน้ีแลว้ก็ไม่อยากเรียน
ต่อหรือแสวงหาความรู้เพิ่มเติม ประกอบกับพฤติกรรมส่วนตัวของนักเรียนเองไม่ชอบการ
การศึกษาหาความรู้ ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นว่าสังคมไทยเป็นสังคมท่ีขาดการเรียนรู้ ซ่ึงสอดคล้องกับ
แนวคิดของเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ วา่ “โดยเฉพาะวยัรุ่นไทยส่วนใหญ่ไม่ใฝ่รู้ใฝ่เรียน” เป็นท่ีน่า
สังเกตว่าปริมาณของผูท่ี้ได้รับการศึกษากระจายมากข้ึน ระดับการศึกษาสูงข้ึน แต่เป็นภาวะ
การศึกษาแบบหมาหางดว้น ตามท่ีท่านพุทธทาสกล่าวไว ้ซ่ึงคนจ านวนหน่ึงเรียนสูงก็จริงแต่นิสัย
การใฝ่รู้ใฝ่เรียนยงัไม่มีรากเหง้าท่ีแข็งแรง เรายงัเรียนตามแบบเรียน ขาดลักษณะวิเคราะห์
สร้างสรรค์ แม่แบบในสังคมก็หลีกเล่ียงไปเสียไม่ไดน้ัน่ก็คือ ครู ซ่ึงเป็นผูก้  าหนดชะตากรรมของ
สังคมเลยก็วา่ได ้มนัสัดส่วนความสัมพนัธ์ท่ีเป็นไปดว้ยกนั ถา้ครูเป็นนกัการศึกษา นกัเรียนรู้ เป็นผู ้
ใฝ่รู้ใฝ่เรียน นกัเรียนก็จะเป็นเช่นนั้นดว้ย ทวา่ครูทั้งหลายยงัยดึติดขนบดั้งเดิม คือ ขาดความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์เพราะทิศทางการจดัการศึกษาของไทย มุ่งสอนให้เรียนรู้ตามแบบอย่างกนัมากกว่าจะ
เสริมสร้างให้เรียนรู้อยา่ง ริเร่ิมสร้างสรรค ์นกัเรียนไม่อ่านหนงัสือ นัน่แสดงวา่ครูก็ไม่อ่านหนงัสือ 
ในเม่ือบรรยากาศการจดัการศึกษาเป็นแบบตายตวั เฉ่ือยเนือย ไม่มีส่ิงเร้าท่ีน่าสนใจ แรงบนัดาลใจท่ี
จะท าให้นักเรียนใฝ่รู้ก็ไม่มี น่ีเองท่ีเป็นภาวะสูญเสียโอกาสวิวฒันาการทางการศึกษานอกจากน้ี 
นกัเรียนท่ีขาดการใฝ่รู้ใฝ่เรียนจะเสียโอกาสหรือเวลาในการใชชี้วิตท่ีมีคุณภาพอยา่งถึงท่ีสุด สังคม
ของเราจะยิ่งเส่ือมถอยลา้หลงั ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของมลฑา กระวีพันธ์ ท่ีไดท้  าการศึกษา
วิจยัเร่ือง “การปฏิบติัตนตามหลกัจริยธรรมของนักเรียนระดบัช่วงชั้นท่ี ๔ โรงเรียนเสาธงวิทยา 
อ าเภอร่อนพิบูลย ์จงัหวดันครศรีธรรมราช” ผลการวิจยัพบว่า นักเรียนระดบัช่วงชั้นท่ี ๔ มีการ
ปฏิบติัตนตามหลกัจริยธรรมอยูใ่นระดบัปานกลาง ๒ ดา้นคือ ดา้นความใฝ่รู้ใฝ่เรียน และดา้นความ
ขยนัหมัน่เพียร ซ่ึงหมายถึงการมีพฤติกรรมเช่นเดียวกบั ดา้นสุตะและยงัสอดคล้องกับงานวิจัยของ
แม่ชีบุญช่วย ศรีเปรม ท่ีไดท้  าการศึกษาวิจยั เร่ือง “การด าเนินชีวิตท่ีดีตามหลกัสัปปุริสธรรมของ
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นกัเรียนช่วงชั้นท่ี ๔ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร” ว่านกัเรียนเยาวชน
กลุ่มตวัอยา่งมีปัญหาเก่ียวกบัการใช้เวลาไม่เหมาะสมมากท่ีสุดนอกจากน้ี สอดคล้องกับข้อมูลที่ได้
จาก การสัมภาษณ์เชิงลึก และสนทนากลุ่ม ว่าโรงเรียนส่วนมากยงัมีปัญหาเก่ียวกบัพฤติกรรมของ
นกัเรียนคือ นกัเรียนยงัขาดคุณลกัษณะนิสัยสนใจใฝ่รู้ ใฝ่เรียน นกัเรียนขาดโรงเรียนบ่อย ไม่อยาก
มาเรียน ไม่มีความกระตือรือร้นในการเรียนขาดจุดมุ่งหมายในการเรียน จะใส่ใจส่ือบนัเทิง ท่ีไม่มี
ประโยชน์และสภาพแวดลอ้มท่ีนกัเรียนอาศยัไม่เอ้ือต่อการท่ีจะส่งเสริมใหน้กัเรียนใฝ่รู้ใฝ่เรียน  
 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ของดา้นสุตะ พบวา่  

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ตั้งใจเพียรพยายามในการเรียนและเขา้ร่วมกิจกรรมเรียนรู้ ซ่ึงมีค่า
แปลผลอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งน้ีสาเหตุน่าจะเป็นเพราะการได้รับการกระตุ้นจากคุณครูและ
ผูป้กครองเพราะครูถือว่าเป็นผูท่ี้มีบทบาทส าคญัยิ่งต่อการท่ีจะกระตุน้ให้นักเรียนเกิดการใฝ่ท่ีจะ
เรียนรู้และการท่ีหลกัสูตรสถานศึกษามีกฎเกณฑ์ระเบียบให้นักเรียนเขา้ร่วมกิจกรรม ร้อยละ ๘๐ 
ของเวลาเรียนจึงจะผ่าน ซ่ึงสอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จาก การสัมภาษณ์เชิงลึก และสนทนากลุ่ม             
วา่นกัเรียนส่วนใหญ่จะมีความสนใจในการศึกษาเล่าเรียนน้อยลงและการเขา้ร่วมกิจกรรมบา้งคร้ัง
โรงเรียนตอ้งใชม้าตรการบงัคบั นกัเรียนจึงจะปฏิบติั 
 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต ่าสุด คือ นักเรียน บนัทึกความรู้วิเคราะห์ตรวจสอบ จากส่ิงท่ีเรียนรู้สรุป
เป็นองคค์วามรู้และแนะน าแก่ผูอ่ื้น ซ่ึงมีค่าแปลผลอยูใ่นระดบัปานกลาง ท่ีเป็นเช่นน้ีอภิปรายผลได้
วา่นกัเรียนไม่ไดรั้บการปลูกฝังทกัษะในดา้นการเรียนท่ีมุ่งเน้นในการพฒันาทางดา้นความคิดเป็น
กระบวนการทีถูกต้องจึงท าให้การคิดวิเคราะห์ การสรุปองค์ความรู้ จึงมีผลไม่เป็นท่ีพอใจ                  
ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ เกรียงศักดิ์  เจริญวงค์ศักดิ์ ว่าคนเรามกัจะไม่สามารถแกไ้ขปัญหาได้
หรือแก้ปัญหาผิด ไม่ใช่เพราะปัญหานั้ นยากเกินไป แต่เพราะขาดความสามารถในการคิดเชิง
ประยุกต ์และสอดคล้องกับแนวคิด พนัต ารวจเอกหญิงณษมา สุวรรณานนท์ ไดก้ล่าวถึงความรู้อนั
เกิดจากการศึกษาตลอดชีวติไวว้า่ “กระบวนทศัน์เก่ียวกบัความรู้หรือความรู้ดว้ยความรู้ ท่ีเราเช่ือถือ
กนัมานานระบบโรงเรียนและระบบการถ่ายทอดความรู้ก็ค่อย ๆ แยกตวัออกจากระบบครอบครัว
ชุมชนและสังคมในท่ีสุด โดยท่ีควรรู้เช่นน้ียงัท าให้เราเช่ือว่า ระบบโรงเรียนเป็นระบบการจดั
การศึกษาแบบเดียวท่ีรัฐยอมรับให้การสนบัสนุนการศึกษาท่ีเอาวิชาเป็นตวัตั้ง เนน้การถ่ายทอดและ
การท่องจ าเน้ือหาวิชาท าให้ผูเ้รียนรู้แบบแยกส่วน ตดัขาดจากความเป็นจริงรอบตวั คิดไม่เป็น             
ท  าไม่ได ้สัมพนัธภาพระหว่างผูค้นไม่พฒันา ท าให้บุคคลไม่ขวนขวายท่ีจะเรียนรู้ตลอดชีวิต ดว้ย
ขาดมิติของการฝึกฝนวิธีท่ีจะเรียนรู้ อยา่งมีระบบ (Learning How to Learn) นอกจากน้ียงัสอดคล้อง
กับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกและสนทนากลุ่ม ว่านักเรียนในสมยัปัจจุบนัจะเรียนแบบ
ท่องจ าขาดทกัษะการคิดการวิเคราะห์อยา่งมากนกัเรียนส่วนใหญ่อยู่ในสภาพแวดลอ้มท่ีไม่เอ้ือต่อ
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การเรียนรู้ในอนัท่ีจะสรุปเป็นองค์ความรู้และแนะน าแก่ผูอ่ื้นได้ จะใช้เวลาว่างไม่เกิดประโยชน์           
จะจบักลุ่มคุยหรือสนทนาเก่ียวกบัดา้นการเรียนนอ้ยมาก ๆ สนใจเก่ียวกบัการบนัเทิงส่ือเทคโนโลย ี
ซ่ึงมีสาระน้อย และล่อแหลมต่อการประพฤติปฏิบติัไปในทิศทางท่ีไม่ถูกตอ้งไม่เหมาะสมไม่มี
เป้าหมายท่ีชัดเจนในการเรียน นักเรียนส่วนใหญ่มีคุณภาพด้านการเรียนอยู่ในระดบัต ่า อุปนิสัย
ส่วนตวัรักความสะดวก สบาย ข้ีเกียจ เป็นตน้  

๕.๒.๒ การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการประยุกต์หลักพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนิน
ชีวิตที่ดีงาของนักเรียนช่วงช้ันที่ ๔ ในอ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีเพศ เกรดเฉลี่ย 
ขนาดโรงเรียน และการศึกษาของผู้ปกครองต่างกนั มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 ๑. จากสมมติฐานของการวิจยัท่ีวา่นกัเรียนท่ีมีเพศต่างกนัมีการประยุกตห์ลกัพุทธธรรมไป
ใช้ในการด าเนินชีวิตท่ีดีงามแตกต่างกนั ผลการวิจยัพบว่าสอดคลอ้งกบัสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้ท่ีเป็น
เช่นน้ีอภิปรายผลไดว้่าเพศหญิงไดรั้บการอบรมดูแลใกลชิ้ดผูป้กครองจะเช่ือฟังพ่อแม่ ครูอาจารย์
มากกวา่เพศชาย รวมทั้งวฒันธรรมประเพณีและสภาพของสังคมเป็นตวัหล่อหลอมและนกัเรียนเพศ
หญิงเป็นเพศท่ีอ่อนโยน มักมองโลกในแง่ดีมากกว่าเพศชายนอกจากน้ีข้อจ ากัดในเร่ืองเพศ
สังคมไทยยงัยึดถือว่าเพศหญิงต้องรักนวลสงวนตวัอยู่กบับ้านต้องช่วยเหลืองานบ้านงานเรือน
มากกวา่เพศชายและตอ้งอยูใ่กลชิ้ดพ่อแม่ผูป้กครอง ซ่ึงสอดคล้องกบัผลการวจัิยของบุษบา หล่อเงิน 
ท่ีไดท้  าการศึกษาวิจยัเร่ือง “พฤติกรรมจริยธรรมและแนวโน้มพฤติกรรมจริยธรรมทางสังคมของ
นักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ในจงัหวดัขอนแก่น” ว่าพฤติกรรมจริยธรรมทางสังคม 
ของผู ้หญิงและผู ้ชายมีพฤติกรรมจริยธรรมทางสังคมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี            
ระดับ .๐๕ และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ นรา ตรีธัญญา ได้ท าการศึกษาวิจยัเร่ือง “การน า
หลักธรรมวิชาพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ท่ีสัมพนัธ์กับชีวิตประจ าวนัของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖ ในโรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดัชยัภูมิ” ผลการศึกษาพบว่า “การน า
หลักธรรมวิชาพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ท่ีสัมพนัธ์กับชีวิตประจ าวนัของ
นกัเรียนหญิงและนักเรียนชาย น าหลกัธรรมวิชาพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ท่ี
สัมพนัธ์กบัชีวิตประจ าวนัแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .๐๕ โดยนักเรียนหญิงมี
ระดับการน าหลักธรรมไปประยุกต์ใช้มากกว่านักเรียนชายยงัสอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จาก                
การสัมภาษณ์เชิงลึก และสนทนากลุ่ม ว่าเพศหญิงจะน าหลกัธรรมไปปรับใช้ในชีวิตมากกว่าเพศ
ชาย เน่ืองจากเพศหญิงมีจิตใจละเอียดมีความอดทนมากกวา่ไดรั้บการอบรมบ่มนิสัยภายจากสถาบนั
ครอบครัว และสังคมไทยผูห้ญิงจะถูกคาดหวงัให้มีพฤติกรรมเรียบร้อยกว่าผูช้าย นอกจากน้ี
บุคลิกภาพส่วนตวัของเพศหญิงมีความละเอียดรอบคอบขยนัและมุ่งมัน่มากกวา่ เพศชาย สังเกตจาก
งานประเพณีวฒันธรรมเก่ียวกบัพุทธศาสนาเพศหญิงสนใจท่ีจะเขา้ร่วมกิจกรรมมากกวา่เพศชาย 
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 ๒. จากสมมติฐานของการวิจัยท่ีว่านักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียต่างกันมีการประยุกต์หลัก             
พุทธธรรมไปใชใ้นการด าเนินชีวติท่ีดีงามแตกต่างกนัผลการวิจยั พบวา่ สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
ท่ีเป็นเช่นน้ีอภิปรายผลไดว้่าเกรดเฉล่ีย เป็นการบ่งบอกถึงความสามารถทกัษะในการอ่าน การคิด
วเิคราะห์ การน าไปปรับใช ้นกัเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียสูงยอ่มมีจุดมุ่งหมายในการด าเนินชีวิตท่ีชดัเจน มี
ความมุมานะตั้งใจในการเรียนท่ีดีกวา่ แต่ขณะเดียวกนันกัเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียต ่ากวา่อาจจะปฏิบติัได้
ดีกว่าส าหรับดา้นคุณธรรมบางประการ เช่น ดา้นศรัทธา ด้านจาคะอาจเป็น เพราะการเล้ียงดูและ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีนกัเรียนอาศยัเป็นปัจจยัเก้ือหนุน ซ่ึงสอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จาก การสัมภาษณ์เชิงลึก 
และสนทนากลุ่ม วา่นกัเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียสูงกวา่มีการประยุกตใ์ชม้ากกวา่นกัเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียต ่า
นกัเรียนมีความคิดเห็นวา่ นกัเรียนท่ีตั้งใจเรียนสนใจเรียนมีผลการเรียนดีส่วนใหญ่จะประยกุตห์ลกั
พุทธธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตท่ีดีงามมากกว่านักเรียนท่ีเรียนอ่อนแทบทุกด้านเน่ืองจาก
นกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดีส่วนใหญ่จะรู้จกัคิดวิเคราะห์แยกแยะผลดีผลเสียในการด าเนินชีวติท่ีดีงาม
ไดก้วา่ 
 ๓. จากสมมติฐานของการวิจยัท่ีวา่นกัเรียนท่ีอยูข่นาดโรงเรียนต่างกนัมีการประยุกต์หลกั
พุทธธรรมไปใชใ้นการด าเนินชีวิตท่ีดีงาม แตกต่างกนัมี ผลการวิจยัพบวา่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน
ท่ีตั้งไว ้ท่ีเป็นเช่นน้ีอภิปรายผลไดว้่า การบริหารจดัการ การให้การบริการระหว่างโรงเรียนขนาด
เล็กกบัขนาดใหญ่ท่ีแตกต่างกนัอยา่งเห็นไดช้ดั และขนาดของโรงเรียนมีผลต่อการให้การอบรมสั่ง
สอนคุณธรรมจริยธรรมด้านต่าง ๆ ให้แก่นักเรียน กล่าวคือโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลาง
สามารถควบคุมดูแลพฤติกรรมของนักเรียนไดอ้ย่างใกลชิ้ดทัว่ถึงมากกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่แต่
ในทางกลบักนัโรงเรียนขนาดใหญ่ถ้ามีระบบการบริหารจดัการท่ีดีก็จะกระท าได้ดีกว่าโรงเรียน
ขนาดกลางและเล็กเพราะมีงบประมาณ บุคคลากรท่ีเพียงพอท่ีจะน ามาจดัสรรในการจดักิจกรรมต่าง 
ๆ ซ่ึงไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยของ นรา ตรีธัญญา ได้ท าการศึกษาวิจยัเร่ือง “การน าหลกัธรรม
วิชาพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ท่ีสัมพันธ์กับชีวิตประจ าวนัของนักเรียน                  
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖ ในโรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดัชยัภูมิ” ผลการศึกษาพบวา่ “การน าหลกัธรรม
วิชาพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ท่ีสัมพันธ์กบัชีวิตประจ าวนัของนักเรียนใน
โรงเรียนขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และขนาดพิเศษ มีการน าหลักธรรมวิชาพระพุทธศาสนาไป
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ท่ีสัมพันธ์กับชีวิตประจ าวนัไม่แตกต่างกัน ทั้ งน้ีอาจเน่ืองมาจาก
สภาพแวดลอ้มและการบริหารจดัการท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกนัและความพร้อมในดา้นตวัป้อน 
คือ นกัเรียนมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัเป็นตน้ แต่สอดคล้องกบัข้อมูลที่ได้จาก การสัมภาษณ์เชิงลกึและ
สนทนากลุ่ม ว่าโรงเรียนขนาดใหญ่จะมีความพร้อมในด้านต่าง ๆ มากว่า เช่น จ านวนครู งบประมาณ  
การบริการส่ือเคร่ืองอ านวยความสะดวก การให้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนย่อมไดรั้บมากกว่า  



 ๒๑๙ 

ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีส่งผลต่อการจดัการเรียนการสอนและการจดักิจกรรมให้นกัเรียนไดป้ฏิบติัและเรียนรู้         
จึงมีส่วนช่วยให้นักเรียนโรงเรียนขนาดใหญ่มีโอกาสของการไดน้ าหลกัพุทธธรรมไปปรับใช้ใน
การด าเนินชีวิตท่ีดีงามได้มากกว่าแต่ขณะเดียวกันแต่ส าหรับหลักธรรมบางประการนักเรียน
โรงเรียนขนดกลางและขนาดเล็กอาจไดรั้บการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและสามารถน าไปปรับใช้
ในชีวิตไดม้ากกวา่โรงเรียนขนาดใหญ่ ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัเหตุปัจจยัหลายประการ ๆ เช่น ความร่วมมือ
ของชุมชน ความใกลชิ้ดระหวา่งครูกบัผูป้กครอง โรงเรียนอยา่งดีเป็นตน้ 
 ๔. จากสมมติฐานของการวิจยัท่ีวา่นกัเรียนท่ีการศึกษาของผูป้กครองต่างกนัมีการประยุกต์
หลักพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตท่ีดีงามแตกต่างกันผลการวิจยัพบว่าไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้ท่ีเป็นเช่นน้ีอภิปรายผลไดว้า่การศึกษาในปัจจุบนัไม่สามรถท่ีจะเป็นตวับ่งช้ีไดว้า่
ผูท่ี้จบการศึกษาระดบัสูงจะเป็นผูท่ี้น าหลกัธรรมท่ีไดเ้รียนรู้มาไปปรับใชใ้นการด าเนินชีวิตไดม้าก          
ซ่ึงการศึกษาทางโลกไม่สามารถเป็นตัววดัถึงคุณธรรมในตัวบุคคล การซึมซับเอาแบบอย่าง
ความรู้สึก การกล่อมเกลาความคิดถูกถ่ายทอดจากผู ้ปกครองโดยไม่รู้ตัวถ้าผู ้ปกครองได้รับ
การศึกษาท่ีดีแต่ไม่ไดห้มายถึงการศึกษาท่ีสูงจบปริญญา แต่ทั้งน้ียอ่มข้ึนอยูก่บัการท่ีไดเ้รียนรู้ฝึกฝน
ฝึกหัดใน ส่ิงท่ีดี ๆ เช่น ได้รับการกล่อมเกลาจากพ่อแม่จากทางสังคมท่ีดีคือมีความรู้คู่คุณธรรม        
ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของของ นรา ตรีธัญญา ไดท้  าการศึกษาวิจยัเร่ือง “การน าหลกัธรรมวชิาชีพ
พระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ท่ีสัมพันธ์กับชีวิตประจ าวนัของนักเรียนชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี ๖ ในโรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดัชยัภูมิ” ผลการศึกษาพบวา่ “การน าหลกัธรรมวิชา
พระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ท่ีสัมพนัธ์กบัชีวิตประจ าวนัของนกัเรียนนกัเรียนท่ี
การศึกษาของผูป้กครอง ต ่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี มีการน าหลกัธรรมวิชา
พระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ท่ีสัมพนัธ์กบัชีวิตประจ าวนัไม่แตกต่างกนัและยงั
สอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก และสนทนากลุ่ม วา่การท่ีผูป้กครองมีการศึกษาท่ี
ต่างกนันักเรียนมีการประยุกต์ใช้หลกัพุทธธรรมในการด าเนินชีวิตท่ีดีงามไม่แตกต่างกนั เพราะ
การศึกษาของผูป้กครองไม่สามารถเป็นส่วนท่ีบ่งบอกถึงการมีพฤติกรรมท่ีดีของลูกการท่ีนกัเรียน
จะน าหลกัธรรมแต่ละด้านไปปรับใช้นั้นย่อมข้ึนอยู่กบัเหตุผลหลายประการเช่น การได้รับการ
อบรมเล้ียงดูจากพ่อแม่ท่ีมีธรรมะ การได้รับการอบรมสั่งสอนจากครู ผูรู้้ พระ หรือจากส่ือต่าง ๆ 
พร้อมไดเ้ห็นแบบอยา่งท่ีดีเป็นเหตุผลส าคญักวา่การตดัสินดว้ยการศึกษาทางโลกของผูป้กครอง 
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๕.๔ องค์ความรู้ใหม่ทีไ่ด้จากการวจิัย 

การสร้างตวัแบบ (Model) ส าหรับการประยุกตห์ลกัพุทธธรรมไปใชใ้นการด าเนินชีวิตท่ีดี
งามของนักเรียนช่วงชั้นท่ี ๔ อ าเภอร่อนพิบูลย ์จงัหวดันครศรีธรรมราชโดยวิจยัแบบบูรณาการ
ระหว่างการวิจยัเชิงปริมาณ และการวิจยัเชิงคุณภาพ สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และ
สนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เม่ือได้ผลการศึกษาวิจยั เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพแล้ว 
ผูว้ิจยัไดน้ ามาวิเคราะห์เน้ือหาเชิงเหตุและผลเพื่อจดัท าตวัแบบ (Model) การประยุกต์ใช้หลกัพุทธ
ธรรมในการด าเนินชีวติท่ีดีงามของนกัเรียน ดงัน้ี 

- ผลการวิจยัจากเชิงปริมาณ จากการส ารวจความคิดเห็นของนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งเก่ียวกบั
การประยุกต์หลกัพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตท่ีดีงามของนักเรียนระดบัช่วงชั้นท่ี ๔ อ าเภอ
ร่อนพิบูลย ์จงัหวดันครศรีธรรมราช ผลโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เน่ืองจากเหตุ การจดัการ
เรียนการสอนของครูก็ไม่น่าสนใจ ขาดการฝึกให้นกัเรียนคิดแยกแยะคน้หาขอ้ดีขอ้เสีย รู้จกัการให้
รู้จกัการเสียสละและครู พ่อแม่ ผูป้กครองไม่ได้การปลูกฝังคุณธรรมรวมทั้งความรู้และการฝึก
ปฏิบติั ตั้งแต่วยัเด็ก 

- ผลการวิจยัจากการสัมภาษณ์เชิงลึก จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารสถานศึกษาและพระ
วทิยากร เก่ียวกบัการประยกุตห์ลกัพุทธธรรมไปใชใ้นการด าเนินชีวิตท่ีดีงามของนกัเรียนระดบัช่วง
ชั้นท่ี ๔ จงัหวดันครศรีธรรมราช ผลโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลางและควรปรับปรุงเน่ืองจากเหตุ 
การจดัการเรียนการสอนของครูท่ีไม่เอ้ือต่อการท่ีนกัเรียนน าไปปรับใชใ้นชีวติจริงการดูแลเอาใจใส่
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดข้ึนในตวันกัเรียนจากครูและผูป้กครองยงัคงมีน้อยประกอบกบั
การเปล่ียนแปลงของสังคมรอบข้างท่ี เป็นไปอย่างรวดเร็ว การเจริญก้าวหน้าทางด้านวตัถุ 
เทคโนโลยี ส่ือ IT ต่าง ๆ ซ่ึงนกัเรียนตอ้งตกเป็นทาสของส่ืออยา่งไม่รู้เท่าทนั และขาดแบบอยา่งท่ีดี
ใหน้กัเรียนปฏิบติัตาม 

- ผลการวิจยัจากการสนทนากลุ่ม จากการสนทนากลุ่มนักเรียนท่ีเป็นประธานและรอง
ประธานนักเรียนจากโรงเรียนละ ๒ คน เก่ียวกบัการประยุกต์หลกัพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนิน
ชีวิตท่ีดีงามของนักเรียนระดบัช่วงชั้นท่ี ๔ จงัหวดันครศรีธรรมราช ผลโดยรวมอยู่ในระดบัปาน
กลางและควรปรับปรุงเน่ืองจากเหตุ การสอนของครูว่าดว้ยเร่ืองคุณธรรมไม่น่าสนใจ พฤติกรรม
ส่วนตวัของนกัเรียนชอบสะดวกสบาย ขาดการกระตุน้หรือการดูแลเอาใจใส่ปลูกฝังคุณธรรมจาก
ทุกฝ่ายโดยเฉพาะพอ่แม่และผูป้กครองจึงท าใหย้ากท่ีจะปรับเปล่ียนพฤติกรรมใหดี้ข้ึน 
 
 
 
 
 
 



 ๒๒๑ 

จากผลสรุปประเด็นส าคญัของการวิจยัทั้งสามส่วนสามารถน ามาเขียนเป็นแผนภูมิเพื่อการ
เช่ือมโยงในการสร้างองคค์วามรู้ดงัน้ี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
     แผนภูมิที ่๕.๑ แสดงการเปรียบเทยีบผลการวจัิยเพ่ือการสร้างองค์ความรู้ 
 

ผล เชิงปริมาณ 

ระดบัปานกลาง 
ผล การสมัภาษณ์ 

ระดบัปานกลาง/
ปรับปรุง 

ผล การสนทนากลุ่ม 
ระดบัปานกลาง/
ปรับปรุง 

TPCNA 
Model 

เหตุ การสอนคุณธรรมของ
ครูไม่น่าสนใจพฤติกรรม
ส่วนตวัของนกัเรียนชอบ
สะดวกสบายขาดการกระตุน้
หรือการดูแลเอาใจใสปลูกฝัง
คุณธรรมจากพอ่แม่และ
ผูป้กครอง  

เหต ุ ครูไม่สอนให้นกัเรียน

น าไปปรับใชใ้นชีวิตจริงขาด
การปลูกฝังคุณธรรมให้เกิดข้ึน
ในตวันกัเรียนจากครูและ
ผูป้กครองและขาดแบบอยา่งที
ดี 

เหตุ การจดัการเรียนการสอน
ของครูไม่น่าสนใจพ่อแม่ 
ผูป้กครองไม่ไดก้ารปลูกฝัง
คุณธรรมรวมทั้งความรู้และ
การฝึกปฏิบติั ตั้งแต่วยัเด็ก 

 

ปรับที่เหตุ/ประเดน็ส าคญั 
 คือ ครู พอ่แม่ และผูป้กครองตอ้งให้ความส าคญั
กบัการปลูกฝังปฏิบติัคุณธรรมแก่นกัเรียนโดย
เนน้การฝึกปฏิบติั 

 

ผล นกัเรียนประยกุต์
หลกัพทุธธรรมไปใชใ้น
การด าเนินชีวิตท่ีดีงามอยู่
ในระดบัท่ีมากข้ึน 

การเปรียบเทยีบผลการวจิยัเพ่ือ
สร้างองค์ความรู้ 

-ครู พอ่แม่และผูป้กครอง 
-ปลูกฝังคุณธรรม 

-เนน้การปฏิบติั 



 ๒๒๒ 

 องค์ความรู้ใหม่ท่ีไดจ้ากการประมวลผลจากการวิจยัเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกและสนทนากลุ่ม  เร่ืองการประยุกตห์ลกัพุทธธรรมไปใชใ้นการด าเนินชีวิตท่ีดีงาม
ของนกัเรียนระดบัช่วงชั้นท่ี ๔ อ าเภอร่อนพิบูลย ์จงัหวดันครศรีธรรมราช สามารถน ามาสร้างรูปแบบ 
(Model) คือ ครู พ่อแม่ และผูป้กครองตอ้งให้ความส าคญัต่อการสอน การปลูกฝังคุณธรรมในการ
ด าเนินชีวิตท่ีดีงามให้แก่นักเรียนตั้งแต่วยัเด็กและเน้นการสอนไปสู่การปฏิบติัจึงจะส่งผลท าให้
นกัเรียนมีการประยุกต์หลกัพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตท่ีดีงามเป็นรูปธรรมและย ัง่ยืนโดย
สามารถสร้างเป็นโมเดลท่ีเรียกว่า “TPCNA” Model เป็นโมเดลท่ีมีรูปร่างสามเหล่ียมพีรามิดท่ี
พฒันาจากฐานท่ีมัน่คงสู่ความเจริญงอกงามยิง่ข้ึน ซ่ึงสามารถแสดงแผนภูมิไดด้งัต่อไปน้ี 
 

                                   

แผนภูมิที ่๕.๒ แสดง “TPCNA” Model : โมเดลการด าเนินชีวติทีด่ีงาม 

 ค านิยามเชิงความคิดตามกรอบแนวคิดของ “TPCNA” Model 
 T = Teachers หมายถึง ครูผูซ่ึ้งมีบทบาทหน้าท่ีในการสอน การปลูกฝัง ให้นักเรียนเกิด
ความรู้ ทกัษะทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบติั  
 P = Parents หมายถึง พ่อแม่หรือผูป้กครอง ซ่ึงมีบทบาทในการเล้ียงดู อบรมสั่งสอน
ปลูกฝังใหลู้กเจริญเติบโตเป็นเด็กดีของสังคม 
 C = Cultivation หมายถึง การสอน การปลูกฝังคุณธรรมในการด าเนินชีวิตดว้ยการคิด พูด 
ท าบ่อย ๆ จนกลายเป็นอุปนิสัย 
 N = Noble growth หมายถึง คุณธรรมแห่งความเจริญงอกงาม ๕ ประการในการด าเนินชีวิต
ท่ีดีงาม ได้แก่  ๑. ศรัทธา (Faith) ๒ . ศีล (Morality) ๓. สุตะ (Learning) ๔. จาคะ (Liberality)                
๕. ปัญญา (Wisdom) 
 A = Action หมายถึง การกระท า การปฏิบติัจริงของนกัเรียนในการน าความรู้และหลกัพุทธธรรม
ท่ีไดเ้รียนรู้มาไปปรับใชใ้นการด าเนินชีวติท่ีดีงาม  



 ๒๒๓ 

 ดังนั้ น การพฒันาคุณภาพของนักเรียนส่ิงหน่ึงท่ีจะละเลยไปไม่ได้แม้จะดูว่าเป็นเร่ือง
ธรรมดา แต่ก็เป็นเหตุผลเชิงประจกัจากผลการวิจยัคร้ังน้ีพอท่ีจะยืนยนัไดว้า่นกัเรียนซ่ึงเป็นบุคคลท่ี
เกิดมาพร้อมกบัการไดรั้บสถานภาพเป็น “ลูกคู่กบัพอ่แม่” และเม่ือเขา้โรงเรียน ก็เรียกวา่ “นกัเรียนคู่
กับครู” ค าว่าครู พ่อแม่ จึงมีส่วนส าคญัเป็นอนัอับแรกท่ีสารารถจะปรับเปล่ียนพฤติกรรมของ
นกัเรียนทั้งดา้นดีและไม่ดี การปลูกฝังคุณธรรมโดยครู พ่อแม่ และผูป้กครอง นบัวา่มีบทบาทส าคญั
ต่อนกัเรียนอยา่งยิ่งในการส่งเสริมให้นกัเรียนมีความพร้อมท่ีจะสามารถมุ่งไปสู่จุดหมายปลายทาง 
คือ ความส าเร็จในชีวติไดอ้ยา่งดีงาม 
 สรุปได้ว่า การประยุกต์หลักพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตท่ีดีงามของนักเรียนจะ
สูงข้ึนก็ต่อเม่ือครู พ่อแม่และผูป้กครองให้ความส าคญัต่อการสอน การปลูกฝังคุณธรรมในการ
ด าเนินชีวิตท่ีดีงามให้แก่นกัเรียนและเนน้การสอนไปสู่การปฏิบติัเป็นส าคญัจึงจะส่งผลให้นกัเรียน
มีชีวติท่ีดีงามอยา่งเป็นรูปธรรมและย ัง่ยนืโดยสามารถสร้างเป็นโมเดลท่ีเรียกวา่ “TPCNA” Model 
 จากกรอบแนวคิดของ “TPCNA” Model ดังกล่าวมาแล้วน้ี สามารถอธิบายรูปแบบการ
ด าเนินชีวติท่ีดีงามอาศยัตามแนวคิดทฤษฎีความรู้ ความเช่ือและทฤษฎีพฒันาการทางจริยธรรมไดด้งัน้ี 
 การประยุกต์หลกัพุทธธรรมไปใช้ในการการด าเนินชีวิตของนกัเรียนจะดีงาม เม่ือคุณครู 
พอ่แม่ และผูป้กครองตอ้งตระหนกัถึงการสอนการปลูกฝังนกัเรียนให้มีคุณธรรมและความสามารถ
เชิงปฏิบติัในการด าเนินชีวิต ซ่ึงไดรั้บจากการศึกษา อบรม ประสบการณ์ท่ีผา่นมา เพราะพฤติกรรม
ท่ีบุคคลแสดงออกมาลว้นเกิดจากความเช่ือของตนท่ีไดส้ะสมมาและพฒันาการทางจริยธรรมเป็น
ผลของพฒันาการทางปัญญาในอนัท่ีช่วยให้ให้นกัเรียนเกิดความรู้ความเจา้ใจเห็นความส าคญัและ
น าไปปรับใชใ้นการด าเนินชีวติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แผนภูมิที ่๕.๓ แสดงอธิบาย “TPCNA” Model : โมเดลการด าเนินชีวติทีด่ีงาม 

ปฏิบติัจริง 

 

ปลูกฝังคุณธรรม (อริยวฒิั) 

 

ครู พอ่ แม่ และผูป้กครอง 

 

ชีวติดีงาม ย ัง่ยนื 



 ๒๒๔ 

๕.๕ ข้อเสนอแนะ 
 ขอ้เสนอแนะและขอ้คน้พบ (Fact Findings) จากการวิจยัและการอภิปรายผลแลว้สามารถ
สรุปผลโดยแบ่งเป็น ๒ ระดบั ดงัน้ี 
 ๕.๕.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 จากผลการวจิยั จึงมีขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย ดงัน้ี 
 ผลการศึกษา การประยุกต์หลักพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตท่ีดีงามของนักเรียน
ระดบัช่วงชั้นท่ี ๔ โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดบัปานกลาง ดงันั้น ควรปรับปรุงให้ดีข้ึนเร่ือยๆ โดย
สถานศึกษาและผูมี้บทบาทในชุมชนควรจดัให้มีนโยบาย โครงการ แผนงานท่ีมุ่งพฒันาคุณภาพ
ของครู พ่อแม่ ผูป้กครองและตวันกัเรียนเองอยา่งชดัเจนเพื่อให้นกัเรียนปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีไม่
เหมาะสม สร้างความตระหนกัรู้และเห็นความส าคญัของการด าเนินชีวิตท่ีดีงามดว้ยการจดักิจกรรม
ต่าง ๆ ท่ีให้นกัเรียนมีโอกาสไดน้ าส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ไปประพฤติปฏิบติัใชจ้นกลายเป็นอุปนิสัยและควร
จัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนางานด้านคุณธรรมให้ เพียงพอ นอกจากน้ีควรยึดหลักการ
บริหารงานแบบมีส่วนร่วม คือ ครู ผูป้กครอง และชุมชนควรจะตอ้งร่วมมือช่วยเหลือ ซ่ึงกนัและกนั
ในอนัท่ีจะปลูกฝังความรู้และคุณธรรมอนัดีงามท่ีมุ่งหวงัให้เกิดข้ึนแก่นักเรียนอย่างต่อเน่ืองและ
จริงจงั 
 ข้อในการเสนอแนะเชิงนโยบายรายด้านและรายข้อตามล าดับ ดังนี ้
 ๑) ด้านศรัทธา โดยรวม มีค่าแปลผลอยู่ในระดบัมาก จึงควรพฒันาให้ถึงระดบัมากท่ีสุด โดยบิดา
มารดา ครู โรงเรียน และชุมชน หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนควรมีโครงการร่วมกนัเพื่อให้การ
อบรม สั่ งสอน ปลูกฝังให้นัก เรียนมีความเช่ือถือ เส่ือมใส  อัน เก่ียวกับชาติ  ศาสนา และ
พระมหากษตัริย ์และรักความเป็นไทยและควรพฒันาส่งเสริมให้นกัเรียนไดน้ าหลกัพุทธธรรมไป
ปรับใชใ้นชีวติใหอ้ยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ขอ้ ๔ ท่ีว่า “เคารพเทิดทูลสถาบนัพระมหากษตัริย์” ซ่ึงมีค่าแปล
ผลอยูใ่นระดบัมาก ดงันั้น จึงควรรักษาพฒันาให้ดีข้ึนไปอีกโดยเฉพาะสถานศึกษา ชุมชนควรรักษา
โครงการหรือกิจกรรมท่ีส่งเสริมการเคารพเทิดทูลสถาบนัพระมหากษตัริยแ์ละควรจดักิจกรรมเสริม
เพื่อใหรั้กษาความดีเหล่าน้ีไวแ้ละพฒันาใหดี้ยิง่ข้ึน 
 ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ขอ้ ๒ ท่ีว่า “ส่งเสริมสนบัสนุนกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อชาติ
ด้วยความเล่ือมใส” ซ่ึงมีค่าแปลผลอยู่ในระดบัปานกลาง ดังนั้น จึงควรพฒันาให้ถึงระดับมาก                
โดยสถานศึกษาควรด าเนินการจดัการวางแผนการพฒันาพฤติกรรมอนัดีงามให้แก่นกัเรียนโดยจดั
ใหมี้โครงการส่งเสริมสนบัสนุนกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อชาติ อาจจะขอสนบัสนุนจากองคก์รต่าง ๆ  จากรัฐบาล 



 ๒๒๕ 

เช่น เขตพื้นท่ีการศึกษาโดยตรง ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดั ซ่ึงไดรั้บจดัสรรจากกรมการศาสนา 
กระทรวงวฒันธรรม หรือจากองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั องคก์ารบริหารส่วนต าบล เป็นตน้ 
 ๒) ด้านศีล โดยรวม มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ควรรักษาและพฒันาให้ดีข้ึนอีกโดย 
สถานศึกษาตอ้งมีนโยบายท่ีชดัเจนในการจดัการศึกษาเพื่อพฒันากาย วาจาให้เรียบร้อย ละเวน้จาก
ความชั่วอนัเก่ียวกบัความซ่ือสัตย ์สุจริต ความมีวินัย และการมุ่งในการท างานอย่างต่อเน่ืองและ
สถานศึกษาควรจดัหลกัสูตรกิจกรรมพฒันา ทางด้านศีล ให้นักเรียนได้เรียนรู้ทั้ งทฤษฎีและการ
ปฏิบติัควบคู่ไปดว้ยกนั 
 ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ขอ้ ๓ ท่ีวา่ “ปฏิบติัตนตามขอ้ตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ขอ้บงัคบั
ของครอบครัว โรงเรียน และสังคม”ซ่ึงมีค่าแปลผลอยูใ่นระดบัมาก ดงันั้น จึงควรรักษาและพฒันา
ให้ดีข้ึน โดย สถานศึกษาชุมชน ควรรักษาโครงการหรือกิจกรรมท่ีส่งเสริมการปฏิบัติตนตาม
ขอ้ตกลง กฎเกณฑ ์ระเบียบ ขอ้บงัคบัของครอบครัว โรงเรียน และสังคม 
 ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ขอ้ ๔ ท่ีวา่ “ปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายดว้ยความเพียรพยายาม
จนส าเร็จลุล่วง” ซ่ึงมีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง จึงควรปรับปรุงให้ดีข้ึน โดยสถานศึกษา 
ชุมชน ควรรักษาโครงการหรือกิจกรรมท่ีส่งเสริมการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายดว้ยความเพียร
พยายามจนส าเร็จลุล่วง เพื่อใหรั้กษาความดีเหล่าน้ีไวแ้ละพฒันาใหดี้ยิง่ข้ึน 
 ๓) ดา้นสุตะโดยรวมมีค่าแปลผลอยูใ่นระดบัปานกลางควรปรับปรุงให้ดีข้ึน โดยส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดั องค์การบริหารส่วนจงัหวดั องค์การบริหารส่วน
ต าบล และสถานศึกษา ควรจดัสรรงบประมาณเพื่อจดัให้มีโครงการพฒันาส่งเสริมการศึกษาเล่า
เรียนเพื่อใหน้กัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจพอแก่การปฏิบติัและแนะน าผูอ่ื้นได ้
 ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ขอ้ ๑ ท่ีว่า “ตั้งใจเพียรพยายามในการเรียนและเขา้ร่วมกิจกรรม
เรียนรู้” ซ่ึงมีค่าแปลผลอยูใ่นระดบัปานกลาง ควรปรับปรุงให้ดีข้ึนโดย สถานศึกษา และชุมชนควร
ใหก้ารสนบัสนุนดา้นทุนหรือยกยอ่งใหเ้กียรติบตัรเพื่อเป็นก าลงัใจใหน้กัเรียนปฏิบติัตนดียิง่ข้ึนและ
พร้อมท่ีจะเป็นแบบอยา่งท่ีดีใหก้บัเพื่อน ๆ  
 ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ขอ้ ๔ ท่ีว่า “บนัทึกความรู้ วิเคราะห์ตรวจสอบ จากส่ิงท่ีเรียนรู้ 
สรุปเป็นองคค์วามรู้และแนะน าแก่ผูอ่ื้น” ซ่ึงมีค่าแปลผลอยูใ่นระดบัปานกลาง ควรปรับปรุงใหดี้ข้ึน 
โดยส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดั องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั องคก์าร
บริหารส่วนต าบล สถานศึกษา ควรจดัให้มีโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมพฒันา การบนัทึกความรู้ 
วิเคราะห์ตรวจสอบ จากส่ิงท่ีเรียนรู้ สรุปเป็นองค์ความรู้และแนะน าแก่ผูอ่ื้น อย่างเป็นรูปธรรม
สามารถติดตามและประเมินผลได ้
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 ๔) ด้านจาคะโดยรวมมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ควรรักษาและพัฒนาให้ดีข้ึนโดย
สถานศึกษาชุมชนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนควรสนบัสนุนกิจกรรมส่งเสริมการ เสียสละ เผื่อ
แผ่พร้อมท่ีจะช่วยเหลือผูซ่ึ้งพึงช่วยเหลือ อนัเก่ียวกบัการมีจิตสาธารณะไวอ้ย่างต่อเนืองและควร
พฒันาใหดี้ยิง่ข้ึน 
 ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ขอ้ ๔ ท่ีว่า “เขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน
และสังคม” ซ่ึงมีค่าแปลผลอยูใ่นระดบัมาก ควรรักษาและพฒันาใหดี้ข้ึนโดยสถานศึกษา ชุมชน ควร
ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชนและสังคมมีน ้ าใจเสียสละ
ช่วยเหลืองานสาธารณะประโยชน์ใหม้ากยิง่ข้ึน  
 ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ข้อ ๒ ท่ีว่า “อาสาท างานให้ผูอ่ื้นด้วยก าลังกาย ก าลังใจและ
ก าลงัสติปัญญาไม่หวงัผลตอบแทน” ซ่ึงมีค่าแปลผลอยูใ่นระดบัมาก ควรรักและพฒันาให้ดีข้ึนโดย
สถานศึกษาควรจดักิจกรรม หรือโครงการท่ีสอดคลอ้งกบัการพฒันาส่งเสริมการมีจิตสาธารณะ เช่น
โครงการบ าเพญ็ประโยชน์ โครงการค่ายจิตอาสา โครงการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม โครงการพี่ช่วยนอ้ง 
และโครงการเขา้ค่ายคุณธรรม เป็นตน้ เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสในการฝึกฝนการท างานเพื่อผูอ่ื้น
โดยไดค้วามสุขใจเป็นผลตอบแทน 
 ๕) ดา้นปัญญา โดยรวมมีค่าแปลผลอยูใ่นระดบัปานกลาง ควรรักษาและพฒันาให้ถึงระดบั
มาก โดยส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา และองคก์ารบริหารส่วนต าบล ควรมีแผนงาน
นโยบายงบประมาณในการส่งเสริมพฒันากิจกรรมโครงการพฒันาสติปัญญาเพื่อให้นกัเรียนรู้ทนั
โลกและชีวติ ตามความเป็นจริง ท าจิตใจใหเ้ป็นอิสระอนัเก่ียวกบัการเป็นอยูอ่ยา่งพอเพียง 
 ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ขอ้ ๔ ท่ีว่า “สามารถปรับตวัเพื่ออยูใ่นสังคมไดอ้ย่างมีความสุข” 
ซ่ึงมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ควรรักษาและพฒันาให้ดีข้ึนโดยสถาบนัการศึกษาและสถาบนั
ครอบครัว ควรให้การยกย่องชมเชยให้ก าลังใจเพื่อให้นักเรียนรักษาความดีท่ีได้กระท าไวแ้ละ
ส่งเสริมใหน้กัเรียนประพฤติปฏิบติัเพื่อเป็นแบบอยา่งแก่ผูอ่ื้น 
 ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ขอ้ ๑ ท่ีวา่ “ด าเนินชีวิตอย่างประมาณตน มีเหตุผลและรอบคอบ”
ซ่ึงมีค่าแปลผลอยูใ่นระดบัปานกลาง ควรรักษาและพฒันาปรับปรุงใหถึ้งระดบัมาก โดยสถานศึกษา
ต้องมีนโยบายท่ีชัดเจนในการจัดการศึกษาในรูปแบบของกิจกรรมหรือโครงการเพื่อพัฒนา
คุณธรรมในการด าเนินชีวิตอย่างประมาณตน มีเหตุผลและรอบคอบ ให้มากข้ึนและควรกระท า
อยา่งต่อเน่ือง 
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 ๕.๕.๒ ข้อเสนอแนะเพ่ือการวจัิย 
 การวิจยัน้ีเป็นการศึกษา การประยุกต์หลกัพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตท่ีดีงามของ
นกัเรียน ระดบัช่วงชั้นท่ี ๔ ในอ าเภอร่อนพิบูลย ์จงัหวดันครศรีธรรมราชหากมีผูป้ระสงคจ์ะท าวิจยั
ในเร่ืองน้ี หรือหวัขอ้การวจิยัท่ีใกลเ้คียงกบัเร่ืองดงักล่าวควรศึกษาเก่ียวกบัตามประเด็น ดงัน้ี 
 ๑. ควรศึกษาเร่ือง “การประยุกต์หลกัพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตท่ีดีงามของนักเรียน        
ทุกระดบัชั้นปีของแต่ละช่วงชั้น” 
 ๒. ควรศึกษาเร่ือง “การเปรียบเทียบการประยุกต์หลกัพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิต
ของนกัเรียนระดบัประถมและมธัยมศึกษา” 
 ๓. ควรศึกษาเร่ือง “การประยกุตใ์ชห้ลกัอริยวฒิั ๕ ในการด าเนินชีวติของเยาวชน” 
 ๔. ควรศึกษาเร่ือง “หลกัพุทธธรรมดา้นใดดา้นหน่ึงท่ีพิจารณาเห็นว่ามีปัญหาส าคญัท่ีสุด
ของโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษาและจ าเป็นเร่งด่วนท่ีจะตอ้งแกไ้ข”  
 ๕. ควรศึกษาวจิยัเร่ือง “วเิคราะห์การด าเนินชีวติตามแนวอริยวฒิั ๕ ของนกัเรียนมธัยมศึกษา” 
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               .พุทธธรรมกบัการด าเนินชีวติชีวติ.  กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๔๐. 

               .พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลง

กรณราชวทิยาลยั, ๒๕๔๖. 

               .พุทธธรรมกบัการด าเนินชีวติชีวติ.กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๔๐. 

               .กฐินสองทีส่ายใจธรรม.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพบ์ริษทัสหธรรมิก จ ากดั, ๒๕๓๗. 

               .พุทธธรรม. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพม์หาจุฬา ลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๔๖.  

               .พุทธธรรม.   กรุงเทพมหานคร : พิมพท่ี์ บริษทั สหธรรมิก จ ากดั, ๒๕๔๙. 

พระพุทธโฆษาจารย ์.  คัมภีร์วสุิทธิมรรค.กรุงเทพมหานคร :   ประยูรวงศพ์ร้ินต้ิง  จ  ากดั,  ๒๕๔๖. 
พุทธทาสภิกขุ. กตัญญกตเวที เป็นร่มโพธ์ิร่มไทรของโลก. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๓๖.
พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์. แผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการส่งเสริม
 พระพุทธศาสนาและการพฒันาจิตใจ. กรุงเทพมหานคร : สมชายการพิมพ,์ ๒๕๔๐. 
ภิกข ุ ปัญญานนัทะ. ชนะทุกข์.  กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพอ์ านวยสาส์น, ๒๕๒๕.  
ราชบณัฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒. กรุงเทพมหานคร : นานมี
 พบัลิเคชัน่ส์, ๒๕๔๖. 
ล้วน สายยศ  และอังคณา  สายยศ. เทคนิคการวิจัยทางการศึกษา.  กรุงเทพมหานคร : สุวีริยา
 สาส์น, ๒๕๔๐. 
วศิน อินทสระ. ธรรมและชีวติ. กรุงเทพมหานคร : กมลการพิมพ,์ ๒๕๒๗. 
วชัระ งามจิตเจริญ. พุทธศาสนาเถรวาท. กรุงเทพมหานคร : มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, ๒๕๕๐. 



 ๒๓๐ 

ศึกษาธิการ, กระทรวง.  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  , 
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ ์คุรุสภา, ๒๕๕๑.    
               .การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 พุทธศักราช ๒๕๕๑. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุ์รุสภา, ๒๕๕๑. 
               .พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว ,  
 ๒๕๔๒. 
ส่งศรี  ชมพูวงศ.์ การวจัิย. นครศรีธรรมราช : มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช, ๒๕๔๗. 
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก. ชีวิตนี้น้อยนัก.กรุงเทพมหานคร : 

เรือนแกว้การพิมพ,์ ๒๕๔๔. 

               .ธรรมดุษฎ.ี กรุงเทพมหานคร : เรือนแกว้การพิมพ,์ ๒๕๓๗. 

สมเด็จพระมหาสมณเจา้ กรมพระยาวชิรญาณวโรรส. บาลีไวยากรณ์ วจีวิภาค ภาคที่ ๒. ส านัก
นายกรัฐมนตรี. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖. ประกาศเม่ือ ๒๔ กนัยายน พ.ศ. 
๒๕๔๖, มาตรา ๔, หนา้ ๑. 

ส านักนายก รัฐมนตรี . หลัก สูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุ ทธศักราช ๒๕๕๑. 
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, ๒๕๕๔. 

สุเชาวน์ พลอยชุม. พุทธปรัชญาในสุตตันตปิฎ. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 
๒๕๕๑. 

สุทธิปภาโส  ภิกข.ุ พลงัแห่งพุทธธรรม. กรุงเทพมหานคร: บริษทัรามซุปเปอร์ปร๊ิน จ ากดั, ๒๕๔๘. 
สุพฒันา สุภาพ. สังคมและวัฒนธรรมไทย ค่านิยม : ครอบครัว ศาสนา ประเพณี. กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพคุ์รุสภา, ๒๕๕๑.   
เสฐียรพงษ์ วรรณปก. การปลูกฝังจริยธรรมในแนวทางการพัฒนาค่านิยมและคุณธรรมของ 

เยาวชนในปัจจุบัน. กรุงเทพมหานคร : พี.เอ.ลีฟวิง่, ๒๕๓๓.  
อุทุมพร จามรมาน. จิตวิทยาและสังคมวทิยาพื้นฐานเพ่ือการวัดและประเมินผลการศึกษา. นนทบุรี : 

โรงพิมพม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, ๒๕๓๔.  

 ๒) บทความจากเวบ็ไซต์ (Web Site) 
กระทรวงศึกษาธิการ. “หลกัสูตรวชิาพระพุทธศาสนาฉบบัปรับปรุงใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๓”, ๒๗ 

กนัยายน ๒๕๕๔, 
<http://www.Krupra.net/v2/main.php?url> (27 September 2011) 
 

http://www.krupra.net/v2/main.php?url
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ณษมา สุวรรณานนท,์ “แนวคิดเก่ียวกบัความรู้”, ๒๔ มกราคม ๒๕๕๔, 
<http://swu.ac.th/ac/websnong/web๐๑/view๑.htm.> (24 June 2011) 

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา, “มธัยมศึกษา เขต ๑๒”, ๘ มิถุนายน ๒๕๕๔, 
 <http://www.sea12.org/> (8 June 2011) 
วจิารณ์ พานิช, ศ.นพ., “ทฤษฎีความรู้”, ๒๔ มกราคม ๒๕๕๔, 

<http: / /www.  crchanwell.org/autopage/show_page.php?t= ๑ &s_id= ๙ &d_id= 10> (24 
January 2011) 

 ๓) วทิยานิพนธ์/รายงานการวจิัย 
กลัยลักษณ์  อยู่เย็น. “ศึกษาทัศนะของเยาวชนผูป้ฏิบติัวิปัสสนากรรมฐาน ณ วดัเขาพุทธโคดม 

อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวิทยาลยั : 
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๔๗. 

บรรยวสัถ์ ฝางค า. “การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบัน
ครอบครัวและชุมชนของเยาวชนในจงัหวดัอุบลราชธานี”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร
มหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๕๓. 

ณฐัจนัทร์  หนูหงส์. “การศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี ๑-๖ โรงเรียนสี
กนั (วฒันานันทน์อุปถมัภ์) เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร
มหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรราชวทิยาลยั, ๒๕๕๔. 

นรา ตรีธัญญ. “การน าหลกัธรรมวิชาพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ท่ีสัมพนัธ์กบั
ชีวิตประจ าวนัของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖ ในโรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดัชัยภูมิ”.
วทิยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณทติ. บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัข่อนแกน, ๒๕๔๗. 

พระครูสุขุมสังฆการ (วรเมธ โพธิสาโร/ศรีโพธ์ิวงั). “การประยุกต์หลกัพุทธธรรมเพื่อการพฒันา
เยาวชน : ศึกษากรณี  พระเทพวงศาจารย์ (คูณ ขนฺติโก)”.วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร
มหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๔๙. 

พระปลัดสมชาย กนฺตสีโล. “การประยุกต์หลักพุทธธรรมเพื่อการพัฒนาเยาวชน: ศึกษากรณี   
พระเทพวงศาจารย ์(คูณ ขนฺติโก)”. วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวิทยาลยั : 
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๔๘.  

พระบุญทนั จารุวณฺโณ (กณาลกัษณ์). “การศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมกบัความมีวนิยัของนกัเรียน
มธัยมศึกษาโรงเรียนสิรินธรวทิยานุสรณ์ เทศบาลต าบลนิคมล าโดมนอ้ย อ าเภอสิรินธร จงัหวดั

http://swu.ac.th/ac/websnong/web๐๑/view๑.htm
http://www.sea12.org/
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อุบลราชธานี”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัมหา
จุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๕๓. 

พระมหาขวญัชยั กิตฺติปาโล. “ผลการส ารวจพฤติกรรมการด ารงชีวิตตามหลกัธรรมวฒันมุข ๖ ของ
นักเรียนมธัยมศึกษา เขตอ าเภอแก้งคร้อ จงัหวดัชัยภูมิ”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. 
บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๕๓. 

พระมหาบุญเพียร ปุญฺ วิริโย.  “แนวคิดและวิธีการขดัเกลาทางสังคมในสถาบนัครอบครัวตาม
แนวพระพุทธศาสนา”.วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวทิยาลยั มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๔๔. 

พระมหาบุญศรี  าณวุฑฺโฒ (ผศ.), “วิเคราะห์การใชห้ลกัธรรมเป็นโลกบาลของนกัเรียนโรงเรียน
ศึกษานารีวิทยา เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร”. รายงานการวิจัย. กรุงเทพมหานคร: 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั, ๒๕๕๑.  

พระมหาสมควร ธมฺมธีโร. “บทบาทผูป้กครองในการอบรมศีลธรรมและจริยธรรม แก่เด็กเล็กก่อน
เกณฑ์ของศูนยพ์ฒันาเด็กก่อนเกณฑ์ วดัพรหมสุวรรณสามคัคี เขตบางแคกรุงเทพมหานคร”. 
วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ
ราชวทิยาลยั, ๒๕๔๓. 

พระมหาสมชาย สิริจนฺโท. “พุทธธรรมเพื่อการพฒันาคุณภาพชีวิตตามแนวทางของ พระเทพวรคุณ 
(สมาน สุเมโธ)”. วทิยานิพนธ์ศาสนศาตรมหาบัณฑิต. บณัวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัมหาจุฬา
ลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๔๗. 

พระสมทบ ถิรปญฺโ  (รุ่งมิตรจรัสแสง). “ภาวะผู ้น าของเยาวชนตามหลักฆราวาสธรรม : 
กรณีศึกษาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม จังหวดัเพชรบูรณ์ ”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร
มหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๕๓. 

มลฑา กระวีพนัธ์.“การปฎิบติัตนตามหลกัจริยธรรมของนกัเรียนระดบัช่วงชั้นท่ี ๔ โรงเรียนเสาธง
วิทยา อ าเภอร่อนพิบูลย ์จงัหวดันครศรีธรรมราช”. สารนิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. 
บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั, ๒๕๕๐. 

แม่ชีบุญช่วย ศรีเปรม. “การด าเนินชีวิตท่ีดีของเยาวชนไทยตามหลกัสัปปุริสธรรม : ศึกษาเฉพาะ
กรณีนักเรียนช่วงชั้ นท่ี ๔ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร”.
วทิยานิพนธ์ศาสนศาตรดุษฎบีัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั, 
๒๕๕๓. 



 ๒๓๓ 

ยศ ถามูลแสน.“ศึกษาวเิคราะห์ผลกระทบของการพฒันาชุมชนต่อศีลธรรม และการประยกุตใ์ชห้ลกั
พุทธธรรมเพื่อแก้ปัญหาเยาวชน”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๕๓.  

วรรณะ กวงสูงเนิน. “การศึกษาความสามารถในการน าความรู้ทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าว ันของนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปี ท่ี  ๖ ในจังหวัดสมุทรสาคร”. 
วทิยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. บณัทิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, ๒๕๓๔. 

วฒันา พลชาติ.“ศึกษาวิเคราะห์วธีิการพฒันาปัญญาตามแนวคิดของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)”. 
วทิยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั, 
๒๕๕๓. 

 ๔) เอกสารอ่ืน ๆ ทีย่งัไม่ได้ตีพมิพ์ 
ฝ่ายแผนงาน. “หลกัสูตรสถานศึกษา”. นครศรีธรรมราช : สหวิทยาเขตร่อนพิบูลย,์ ๒๕๔๓. (อดั

ส าเนา). 

 ๕) การสัมภาษณ์ 
สัมภาษณ์ พระครูใบฎีกาพิทยา านิสฺสโร. พระวิทยากรค่ายจริยธรรมอ าเภอร่อนพิบูลย์. ๙ 

มิถุนายน ๒๕๕๕. 
สัมภาษณ์ นิวฒัน์  บุญญานุรักษ.์ ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนเสาธงวทิยา. ๗ มิถุนายน ๒๕๕๕.  
สัมภาษณ์ ประยรู  รักก าเนิด. ผูอ้  านวยการโรงเรียนคีรีราษฎร์พฒันา. ๖ มิถุนายน ๒๕๕๕.  
สัมภาษณ์ สมนึก รักด า. ผูอ้  านวยการโรงเรียนร่อนพิบูลยเ์กียรติวสุนทรภิวฒัน์. ๙ มิถุนายน  ๒๕๕๕.  
สัมภาษณ์ อนนัต ์ รักศรีทอง. ผูอ้  านวยการโรงเรียนตระพงัวทิยา. ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕.  
สัมภาษณ์ เอกรัตน์  เพ็งจนัทร์. ผูอ้  านวยการโรงเรียนโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา. ๙ มิถุนายน 
 ๒๕๕๕.  

๒. ภาษาองักฤษ 
 1) Books 
Berger. Kathleen Stassen, and Ross A.Thompson. The developing person through the life span. 

(3ed). New York : Worth, 1994. 
Hurlock, Elizabeth. B. Adolescent Development. New York : McGraw - HillBook Company, 1969. 
Muss, R.E.H. Theories of Adolescence. New York : Ramdom House, Inc., 1982. 
Yamane, Taro. Statistic: An Introductory Analysis. New York : Harpen and Row, 1967. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
รายนามผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเคร่ืองมือวจิัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๓๖ 

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเคร่ืองมือวจิัย 

๑. พระครูสิริธรรมาภิรัติ, ผศ.ดร.  
 
 

วุฒิการศึกษา 
 

-    Ph.D. (Buddhist Studies) 
     มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 

ต าแหน่ง -   ผูอ้  านวยการส านกังานวทิยาเขต 
    มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  
    วทิยาเขตศรีธรรมโศกราช จงัหวดันครศรีธรรมราช 

๒. รองศาสตราจารย์สมเกยีรติ  ตันสกุล 
วุฒิการศึกษา 

 
ต าแหน่ง 

-   ศ.ม (สังคมวทิยามหาบณัฑิต)  
     จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั    
-   อาจารยพ์ิเศษประจ าบณัฑิตวทิยาลยั   
    มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  
    วทิยาเขตศรีธรรมโศกราช ศูนยก์ารศึกษาสุราษฎร์ธานี 

๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวญิ  รักสัตย์ 
วุฒิการศึกษา 
 
 
 
ต าแหน่ง 

-   Ph.D. (Buddhist Studies), University of Dilhi 
-   M.A. (Buddhist Studies), University of Dilhi 
-  พธ.บ. (คุรุศาสตร์)   
    มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
-   อาจารยป์ระจ าบณัฑิตวทิยาลยั  
    มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 

๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พเิศษ ดร.ส่งศรี  ชมภูวงค์ 
วุฒิการศึกษา 
 
 
ต าแหน่ง 
 

-    Ph.D. (ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ) สาขาการจดัการศึกษา 
     มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 
-   ค.ม. (การวิจยัการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั   
-    อาจารยพ์ิเศษประจ าบณัฑิตวทิยาลยั   
     มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั   
     วทิยาเขตศรีธรรมโศกราช 
 
 



 ๒๓๗ 

 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดิเรก  นุ่นกล า่  

วุฒิการศึกษา 
 
 
 
ต าแหน่ง 
 

-   M.A. (Sociology), University of Dilhi 
-   M.A. (Political Science), University of Dilhi 
-    อาจารยป์ระจ าบณัฑิตวทิยาลยั 
      มหาวยิาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั   
-     อาจารยพ์ิเศษประจ าบณัฑิตวทิยาลยั   
     มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั   
     วทิยาเขตศรีธรรมโศกราชทยาเขตนครศรีธรรมราช 
 

  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
รายนามผู้ทรงคุณวุฒิให้สัมภาษณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๓๙ 

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิให้สัมภาษณ์ 
 

๑. พระครูใบฎกีาพทิยา ฐานิสฺสโร  
 วุฒิการศึกษา   ปริญญาโท สาขาพระพุทธศาสนา 
     มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
 ต าแหน่ง   พระวทิยากรค่ายจริยธรรม อ าเภอร่อนพิบูลย ์
 

๒. นายนิวฒัน์  บุญญานุรักษ์  รองผูอ้  านวยการโรงเรียนเสาธงวทิยา 
 วุฒิการศึกษา   ปริญญาโท สาขาหลกัสูตรและการสอนภาษาไทย 
     มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
 ต าแหน่ง   รองผูอ้  านวยการโรงเรียนเสาธงวทิยา 
 

๓. นายประยูร  รักก าเนิด    
 วุฒิการศึกษา   ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา 
     มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช 
 ต าแหน่ง   ผูอ้  านวยการโรงเรียนคีรีราษฎร์พฒันา 
 

๔. นายสมนึก  รักด า    
 วุฒิการศึกษา   ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา 
     มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช 
 ต าแหน่ง   ผูอ้  านวยการโรงเรียนร่อนพิบูลยเ์กียรติวสุนทรภิวฒัน์ 
 

๕. นายอนันต์  รักศรีทอง   
 วุฒิการศึกษา   ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา 
     มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
 ต าแหน่ง   ผูอ้  านวยการโรงเรียนตระพงัวทิยา 
 

๖. นายเอกรัตน์  เพง็จันทร์   
  วุฒิการศึกษา   ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา 
     มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
 ต าแหน่ง   ผูอ้  านวยการโรงเรียนโรงเรียนควนเกยสุทธิวทิยา 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
รายนามผู้ทีร่่วมสนทนากลุ่มย่อย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ๒๔๑ 

รายนามผู้ทีร่่วมสนทนากลุ่มย่อย 
 

๑. นางสาวกาญจนา  ปลอดกรรม ช่วงชั้นท่ี ๔ ชั้นปีท่ี ๕ โรงเรียนเสาธงวทิยา 
๒. นางสาวศศิธร  ปทุมานนท ์ ช่วงชั้นท่ี ๔  ชั้นปีท่ี ๕  โรงเรียนเสาธงวทิยา 
๓. นางสาวเจนจิรา  ขาวเสน ช่วงชั้นท่ี ๔  ชั้นปีท่ี ๖  โรงเรียนคีรีราษฎร์พฒันา 
๔ นายอภิวฒัน์  หนูนารถ ช่วงชั้นท่ี ๔  ชั้นปีท่ี ๕  โรงเรียนคีรีราษฎร์พฒันา 
๕. นายเกียรติศกัด์ิ  แพรกม่วง ช่วงชั้นท่ี ๔  ชั้นปีท่ี ๖  โรงเรียนร่อนพิบูลยเ์กียรติสุนทรภิวฒัภ ์
๖. นางสาวธญัญมน  ด าบา้นใหม่ ช่วงชั้นท่ี ๔  ชั้นปีท่ี ๖  โรงเรียนร่อนพิบูลยเ์กียรติสุนทรภิวฒัภ ์
๗. นางสาวลลิตา  ชาญณรงค ์ ช่วงชั้นท่ี ๔  ชั้นปีท่ี ๔ โรงเรียนตระพงัวทิยา 
๘. นางสาวสุวมิล  ขอ้งจิตต ์ ช่วงชั้นท่ี ๔  ชั้นปีท่ี ๖  โรงเรียนตระพงัวทิยา 
๙. นางสาวเมธินี  ดีหนู ช่วงชั้นท่ี ๔  ชั้นปีท่ี ๔ โรงเรียนควนเกยสุทธิวทิยา 
๑๐. นางสาวเปรมจิตต ์ เมง้ช่วย ช่วงชั้นท่ี ๔  ชั้นปีท่ี ๖  โรงเรียนควนเกยสุทธิวทิยา 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเคร่ืองมือวจิัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๔๓ 

 

 



 ๒๔๔ 

 

 

 

 
 

 



 ๒๔๕ 

 

 
 

 

 

 



 ๒๔๖ 

 
 

 

 



 ๒๔๗ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
หนังสือขอความอนุเคราะห์แจกแบบสอบถามเพ่ือการวจิัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 ๒๔๙ 

 

 

 
 

 

 



 ๒๕๐ 

 
 

 

 



 ๒๕๑ 

 
 

 

 



 ๒๕๒ 

 
 

 

 



 ๒๕๓ 

 
 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้เช่ียวชาญตรวจแบบสัมภาษณ์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 ๒๕๕ 

 
 

 

 



 ๒๕๖ 

 
 

 

 



 ๒๕๗ 

 
 

 

 



 ๒๕๘ 

 
 

 

 



 ๒๕๙ 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 
หนังสือขอความอนุเคราะห์สัมภาษณ์เกบ็ข้อมูลวทิยานิพนธ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 ๒๖๑ 

 
 



 ๒๖๒ 

 
 

 



 ๒๖๓ 

 
 

 

 



 ๒๖๔ 

 
 



 ๒๖๕ 

 
 

 
 



 ๒๖๖ 

 
 

  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ซ 
แบบสอบถามเพ่ือการวจิัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 ๒๖๘ 

แบบสอบถาม 
เร่ือง  การประยุกต์หลักพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตที่ดีงามของนักเรียนระดับช่วง

ช้ันที ่๔  อ าเภอร่อนพบูิลย์ จังหวดันครศรีธรรมราช 
       เลขทีแ่บบสอบถาม........................ 
ตอนที ่๑ : สถานภาพทัว่ไปเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง : โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงใน            หนา้ขอ้ความท่ีเป็นจริง                                                                                                                            

๑.  เพศ          
  ๑. ชาย         

 ๒. หญิง 

๒.   เกรดเฉล่ียในเทอมท่ีผา่นมา (๒ / ๒๕๕๔)    
   ๑. ๑.๐๐ – ๒.๐๐ 
   ๒. ๒.๐๑ – ๓.๐๐ 

    ๓. ๓.๐๑ – ๔.๐๐ 

๓.  ขนาดของโรงเรียน  
  เล็ก    

 กลาง    
 ใหญ่ 

๔.  การศึกษาของผูป้กครอง       
  ๑. ต ่ากวา่ปริญญาตรี  

 ๒.ปริญญาตรี   
 ๓. สูงกวา่ปริญญาตรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๖๙ 

ตอนที ่๒ :   การประยกุตห์ลกัพุทธธรรมไปใชใ้นการด าเนินชีวติท่ีดีงามของนกัเรียนระดบัช่วงชั้นท่ี 
๔ อ าเภอร่อนพิบูลย ์จงัหวดันครศรีธรรมราช  

โปรดอ่านแบบสอบถามโดยละเอียด แลว้ท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องวา่งท่ีตรงกบัความ
คิดเห็นของท่าน 

ข้อ ข้อค าถาม 

ระดับการประยุกต์ใช้ 

มาก
ทีสุ่ด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย
ทีสุ่ด 
(๑) 

 

    
๑. 

๑. ด้านศรัทธา (ความเช่ือความเส่ือมใส)    
 ท่านประพฤติตนเป็นพลเมืองดีของสังคมและ
ประเทศ ชาติ 

       

 ๒. 
 

ท่านไดส่้งเสริมสนบัสนุนกิจกรรมท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อชาติดว้ยความเล่ือมใส 

       

๓. 
 

ท่านไดป้ฏิบติัตนตามหลกัของศาสนาท่ีตนนบัถือ        

๔. 
 

ท่านเคารพเทิดทูลสถาบนัพระมหากษตัริย ์        

๕. 
 

ท่านภูมิใจและเห็นคุณค่าของการอนุรักษแ์ละ สืบ
ทอดภูมิปัญญาไทย 

       

๖. 
 

ท่านใชภ้าษาไทยในการส่ือสารไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
เหมาะสม 

       

 
๗. 

ด้านศีล   ( การรักษากาย วาจาใหเ้รียบร้อย) 
ท่านประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเอง ทั้ง
ทางกาย วาจา 

       

๘. 
 

ท่านประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อผูอ่ื้น ทั้ง
ทางกาย วาจา 

       

๙. ท่านปฏิบติัตนตามขอ้ตกลง กฎเกณฑ ์ ระเบียบ 
ขอ้บงัคบัของครอบครัว  โรงเรียน และสังคม 

       

๑๐.  ท่านปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายดว้ยความ
เพียรพยายามจนส าเร็จลุล่วง 

       



 ๒๗๐ 

 

ข้อ ข้อค าถาม 

ระดับการประยุกต์ใช้ 

มาก
ทีสุ่ด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย
ทีสุ่ด 
(๑) 

 

๑๑. 
 

ท่านรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีการงานดว้ยความตั้งใจ        

๑๒. 
 

ท่านมีเป้าหมายในการปฏิบติัหนา้ท่ีการงานอยา่ง
ชดัเจน 

       

 
 

๑๓. 
 

ด้านสุตะ  ( การศึกษาเล่าเรียนใหมี้ความรู้ความ
เขา้ใจ) 
ท่านตั้งใจเพียรพยายามในการเรียนและเขา้ร่วม
กิจกรรมเรียนรู้ 

       

๑๔. 
 

ท่านแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียน 

       

๑๕. 
 

ท่านศึกษาจนมีความรู้ความเขา้ใจในเน้ือหาวชิาท่ี
เรียน 

       

๑๖. 
 

ท่านบนัทึกความรู้ วเิคราะห์ตรวจสอบ จากส่ิงท่ี
เรียนรู้ สรุปเป็นองคค์วามรู้และแนะน าแก่ผูอ่ื้น 

       

๑๗. ท่านศึกษาหาความรู้และ แลกเปล่ียนความรู้  ดว้ย
วธีิการต่าง ๆ อยา่งหลากหลาย 

       

๑๘. ท่านศึกษาเล่าเรียนดว้ยการคน้ควา้หาความรู้จาก
ส่ือการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ทั้งในและนอก
โรงเรียน   

       

 
 

๑๙. 

ด้านจาคะ  ( เสียสละ  เผือ่แผ พร อมท่ีจะช
วยเหลือผูซ่ึ้งพึงช่วยเหลือ) 
ท่านช่วยเหลือพ่อแม่ ผูป้กครอง ครูท างานดว้ย
ความเตม็ใจ 

       

 

 
 



 ๒๗๑ 

ข้อ ข้อค าถาม 

ระดับการประยุกต์ใช้ 

มาก
ทีสุ่ด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย
ทีสุ่ด 
(๑) 

 

 ๒๐. 
 

ท่านอาสาท างานให้ผูอ่ื้นดว้ยก าลงักาย ก าลงัใจ 
และก าลงัสติปัญญาไม่หวงัผลตอบแทน     

       

๒๑. 
 

ท่านแบ่งปันส่ิงของ ทรัพยสิ์นของท่าน  ใหก้บั
ผูอ่ื้นโดยไม่หวงัผลตอบแทน 

       

๒๒. 
 

ท่าน เขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน 
ชุมชนและสังคม 

       

๒๓. 
 

ท่านดูแล รักษาสาธารณสมบติัและส่ิงแวดลอ้ม
ดว้ยความเตม็ใจ          

       

๒๔. 
 

ท่านกระตือรือร้นในการช่วยเหลือ กิจกรรมท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชนและสังคม    

       

 
๒๕. 

 

ด้านปัญญา ( รู้ เท าทนัโลกและชีวิต ตามความเป็น
จริง) 
ท่านด าเนินชีวติอยา่งประมาณตน  มีเหตุผล  และ
รอบคอบ 

       

๒๖. 
 

 ท่านใช้ทรัพยากรส่วนตนและส่วนรวมอย่าง
ประหยดัคุม้ค่า  

       

๒๗.   ท่านไม่เอาเปรียบผูอ่ื้นและไม่ท าใหผู้อ่ื้น
เดือดร้อน พร้อมให้อภยัเม่ือผูอ่ื้นท าผดิ 

       

๒๘.  ท่านสามารถปรับตวัเพื่ออยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมี
ความสุข 

       

๒๙.   ท่านรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงของสังคมและ
สภาพแวดลอ้ม   

       

๓๐.  ท่านมีการวางแผนป้องกนัความเส่ียงและพร้อม
รับการเปล่ียนแปลง 

       

 

 

 
 

 



 ๒๗๒ 

 

 

ตอนที ่๓  : ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการประยกุตห์ลกัพุทธธรรมไปใชใ้นการด าเนินชีวติท่ีดีงาม   
   โปรดเขียนขอ้เสนอแนะลงในช่องวา่งตามรายละเอียดขา้งล่าง 
๑) ด้าน ศรัทธา คือความเช่ือถือ เส่ือมใส อนัเก่ียวกบั ชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริยแ์ละรักความ
เป็นไทย 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
๒) ด้านศีล คือ การรักษากาย วาจาให้เรียบร้อย ละเวน้จากความชัว่อนัเก่ียวกบั ความซ่ือสัตยสุ์จริต 
ความมีวนิยั และการมุ่งในการท างาน 
 ………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………… 
๓)  ด้านสุตะ คือ การศึกษาเล่าเรียนให้มีความรู้ความเขา้ใจ พอแก่การปฏิบติัและแนะน าผูอ่ื้น อนั
เก่ียวกบัการใฝ่เรียนรู้    
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………  
๔) ด้านจาคะ คือ เสียสละ เผื่อแผ พร อมท่ีจะช วยเหลือผูซ่ึ้งพึงช่วยเหลือ อนัเก่ียวกบั การมี
จิตสาธารณะ   
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………
๕) ด้านปัญญา คือ รู้ เท าทนัโลกและชีวิต ตามความเป็นจริง ท าจิตใจให เป นอิสระ อนั
เก่ียวกบัการเป็นอยูอ่ยา่งพอเพียง 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 



 ๒๗๓ 

ขอขอบคุณทีใ่ห้ความร่วมมือด้วยดีค่ะ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฌ 
แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวจิัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 ๒๗๔ 

แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวจิัย  

เร่ือง  การประยกุตห์ลกัพุทธธรรมไปใชใ้นการด าเนินชีวติท่ีดีงามของนกัเรียนระดบัช่วง
ชั้นท่ี ๔  อ  าเภอร่อนพิบูลย ์จงัหวดันครศรีธรรมราช 
 

ตอนที ่๑ : สถานภาพทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสัมภาษณ์ 

ค าช้ีแจง : โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงใน            หนา้ขอ้ความท่ีเป็นจริง 
ผูต้อบแบบสัมภาษณ์ (Indept Interviewing)   ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
        พระวทิยากร 

……………………………………………… 
ตอนที ่๒ :   การประยกุตห์ลกัพุทธธรรมไปใชใ้นการด าเนินชีวติท่ีดีงามของนกัเรียนระดบัช่วงชั้นท่ี 
๔ อ าเภอร่อนพิบูลย ์จงัหวดันครศรีธรรมราช 
 

๑.ท่านคิดวา่นกัเรียนช่วงชั้นท่ี ๔ ของโรงเรียนมธัยมศึกษาในอ าเภอร่อนพิบูลย ์ไดป้ระยกุตใ์ชห้ลกั
พุทธธรรม (ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะและปัญญา) ในการด าเนินชีวติท่ีดีงามโดยรวมแลว้อยูใ่นระดบัใด 
(นอ้ยท่ีสุด, นอ้ย, ปานกลาง, มาก, มากท่ีสุด) เหตุผลใด และเม่ือแยกเป็นรายดา้นทั้ง ๕ ดา้น 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

เม่ือแยกประเด็นเป็นรายด้าน 
 ๑.๑  ดา้นศรัทธา  อนัเก่ียวกบั (ชาติ ศาสน์ กษตัริยแ์ละรักความเป็นไทย) 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………  
 
 
 
 



 ๒๗๕ 

๑.๒ ดา้นศีล อนัเก่ียวกบั (ซ่ือสัตยสุ์จริต,มีวนิยั, มุ่งมัน่ในการท างาน) 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

๑.๓ ดา้นสุตะ อนัเก่ียวกบั (ใฝ่เรียนรู้ ) 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………  

๑.๔ ดา้นจาคะ อนัเก่ียวกบั (จิตสาธารณะ) 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………  

๑.๕ ดา้นปัญญา อนัเก่ียวกบั (อยูอ่ยา่งพอเพียง) 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๗๖ 

๒. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรท่ีผลการวิจยัพบว่านักเรียนมีการประยุกต์หลกัพุทธธรรมไปใช้ใน
การด าเนินชีวติชีวติท่ีดีงาม โดยรวมทั้ง ๕ ดา้น(ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะและปัญญา )  อยูใ่นระดบัปาน
กลาง 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

3. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรท่ีผลการวิจยัพบว่านกัเรียนมีการประยุกต์ใช้หลกัพุทธธรรมในการ
ด าเนินชีวติท่ีดีงาม (ใฝ่เรียนรู้) ดา้นสุตะ นอ้ยท่ีสุด   
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

4. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรท่ีผลการวิจยัพบว่านกัเรียนมีการประยุกต์ใช้หลกัพุทธธรรม ในการ
ด าเนินชีวติท่ีดีงาม (จิตสาธารณะ) ดา้นจาคะ มากกวา่ดา้นอ่ืนๆ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………  

5. ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไรท่ีผลการวิจยัพบวา่นกัเรียนที่มีเพศต่างกันมีการประยุกตใ์ชห้ลกัพุทธ
ธรรม (ความศรัทธา ศีล สุตะ จาคะและปัญญา) ในการด าเนินชีวิตท่ีดีงามแตกต่างกนัคือ เพศหญิง
จะมีการประยุกต์ใช้มากกว่าเพศชาย 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….............................................
................................................................................................................…………………………… 
 
 
 
 
 



 ๒๗๗ 

๖. ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไรท่ีผลการวจิยัพบวา่นกัเรียนทีม่ีเกรดเฉลีย่ต่างกนัมีการประยกุตใ์ชห้ลกั
พุทธธรรม (ความศรัทธา ศีล สุตะ จาคะและปัญญา) ในการด าเนินชีวิตท่ีดีงามแตกต่างกันคือ 
นักเรียนทีม่ีเกรดเฉลีย่สูงกว่ามีการประยุกต์ใช้มากกว่านักเรียนทีม่ีเกรดเฉลีย่ต ่า 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...  

๗. ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไรท่ีผลการวิจยัพบวา่นกัเรียนที่เรียนในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกันมีการ
ประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรม (ความศรัทธา ศีล สุตะ จาคะและปัญญา) ในการด าเนินชีวิตท่ีดีงาม 
แตกต่างกนัโรงเรียนขนาดใหญ่มีการประยกุตใ์ชม้ากกวา่โรงเรียนขนาดเล็ก 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 

๘. ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไรท่ีผลการวจิยัพบวา่นกัเรียนท่ีผูป้กครองมีการศึกษาท่ีต่างกนันกัเรียนมี
การประยกุตใ์ชห้ลกัพุทธธรรมในการด าเนินชีวติทีด่ีงามไม่แตกต่างกนั   
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 

๙. ท่านมีขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัแนวทางส่งเสริมให้นกัเรียนมีการประยุกตห์ลกัพุทธธรรมไปใชใ้น
การด าเนินชีวติท่ีดีงามอยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
  

        ขอขอบคุณทุกท่าน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ญ 
ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ๒๗๙ 

การพจิารณาค่าความสอดคล้องแบบ IOC ของผู้เช่ียวชาญ 
 

ล าดับ
ข้อ 

จ านวนผู้เช่ียวชาญ ๕  รูป/คน รวม 
คะแนน 

ค่า 
IOC 

สรุป 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐ ใชไ้ด ้
๒ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐ ใชไ้ด ้
๓ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐ ใชไ้ด ้
๔ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐ ใชไ้ด ้
๕ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐ ใชไ้ด ้
๖ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐ ใชไ้ด ้

๗ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐ ใชไ้ด ้
๘ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐ ใชไ้ด ้ 
๙ +๑ +๑ +๑ ๐ +๑ ๕ ๐.๘ ใชไ้ด ้
๑๐ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐ ใชไ้ด ้ 
๑๑ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐ ใชไ้ด ้

๑๒ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐ ใชไ้ด ้
๑๓ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐ ใชไ้ด ้
๑๔ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐ ใชไ้ด ้
๑๕ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐ ใชไ้ด ้
๑๖ +๑ ๐ +๑ +๑ +๑ ๕ ๐.๘ ใชไ้ด ้
๑๗ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐ ใชไ้ด ้
๑๘ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐ ใชไ้ด ้
๑๙ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐ ใชไ้ด ้
๒๐ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐ ใชไ้ด ้
๒๑ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐ ใชไ้ด ้
๒๒ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐ ใชไ้ด ้
๒๓ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐ ใชไ้ด ้
๒๔ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐ ใชไ้ด ้
๒๕ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐ ใชไ้ด ้

 



 ๒๘๐ 

 

ล าดับ
ข้อ 

จ านวนผู้เช่ียวชาญ ๕  รูป/คน รวม 
คะแนน 

ค่า 
IOC 

สรุป 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๒๖ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐ ใชไ้ด ้
๒๗ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐ ใชไ้ด ้
๒๘ +๑ +๑ ๐ +๑ +๑ ๕ ๐.๘ ใชไ้ด ้
๒๙ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐ ใชไ้ด ้
๓๐ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐ ใชไ้ด ้

ค่า IOC =  ๐.๘๘ 
หมายเหตุ 
๑. ข้อค ำถำมท่ีมีค่ำ IOC (Index of Item Objective Congruence) ตั้ งแต่ ๐.๕๐ – ๑.๐๐ มี

ควำมเท่ียงตรงใชไ้ด ้
๒. ขอ้ค ำถำมท่ีมีค่ำ IOC ต  ่ำกวำ่ ๐.๕๐ ตอ้งปรับปรุงยงัใชไ้ม่ได ้ 
ตัวอย่างเช่น  
ค ำถำมขอ้ท่ี ๑ มีผูเ้ช่ียวชำญตรวจ ๕ ท่ำน แต่ละท่ำนให้คะแนน +๑ ทั้ง ๕ ท่ำน กำรหำค่ำ 

IOC มีดงัน้ี 
๑. หำผลรวมของคะแนนในขอ้ ๑ โดยกำรบวก ๑+๑+๑+๑+๑  เท่ำกบั ๕ คะแนน 
๒. หำรดว้ยจ ำนวนผูเ้ช่ียวชำญ คือ จำกผลรวมคะแนน/จ ำนวนผูเ้ช่ียวชำญ เท่ำกบั ๕ หำร ๕ 

= ๑.๐๐ แลว้น ำผลไปเทียบกบัเกณฑ์ท่ีตั้งไว ้ถำ้ขอ้ค ำถำมมีควำมเท่ียงตรงสูง มีค่ำ IOC ตั้งแต่ ๐.๕ 
ข้ึนไปแสดงว่ำน ำไปใชไ้ด ้ถำ้มีค่ำต ่ำกว่ำ ๐. ๕ ตอ้งปรับปรุงแกไ้ขหรือตดัทิ้งส่วนในขอ้อ่ืน ๆ ก็ท  ำ
วธีิเดียวกนัทั้งหมด 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฎ 
ผลการหาประสิทธิภาพของแบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๘๒ 

Warnings

The space saver method is used. That is, the covariance matrix is not calculated or

used in the analysis.

ผลการหาประสิทธิภาพของแบบสอบถาม 
 

Reliability 
 
 
 

 

  N % 
Cases Valid ๒๙ ๙๖.๗ 
  Excluded(a) ๑ ๓.๓ 
  Total ๓๐ ๑๐๐.๐ 

a Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
Reliability Statistics 
 

Cronbach's Alpha N of Items 
.๘๗๐ ๓๐ 

 



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฏ 
ภาพถ่ายจากการสัมภาษณ์เชิงลกึ (In depth Interview) และการสนทนากลุ่ม 

(Focus group discussion) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๘๔ 

ภาพถ่ายจากการสัมภาษณ์เชิงลกึ  
(Indepth Interview) 

 

 
 

 

 

พระอาจารย์พทิยา  านิสฺสโร 
๙ มถุินายน ๒๕๕๕ 

 ผู้อ านวยการเอกรัตน์  เพง็จันทร์ 
๙ มถุินายน ๒๕๕๕ 

 

 
 

  

 
 

 

ผู้อ านวยการสมนึก  รักด า 
๙ มถุินายน ๒๕๕๕ 

 ผู้อ านวยการอนันต์  รักศรีทอง 
๘ มถุินายน ๒๕๕๕ 

 
 
 



 ๒๘๔ 

 

 

 
 

 

นายนิวฒัน์  บุญญานุรักษร์ 
๗ มถุินายน ๒๕๕๕ 

 ผู้อ านวยการประยูร  รักก าเนิด 

๖ มถุินายน ๒๕๕๕ 

 
 

 

 
 

 

ภาพถ่ายจากการสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) 
๑๓ มถุินายน ๒๕๕๕ 

 
 
 
 
 



 ๒๘๖ 

ประวตัผู้ิวจิยั 
 

ช่ือ - นามสกุล : นางสาวมลฑา  กระวพีนัธ์ุ 
วนั เดือน ปี เกดิ : วนัท่ี ๑๐ ธนัวาคม ๒๕๑๐ 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน : บา้นเลขท่ี ๑๒๙ หมู่ท่ี ๑๐ ต าบลทา้ยส าเภา อ าเภอพระพรหม จงัหวดันครศรีธรรมราช 
การศึกษา : ศาสนศาตรมหาบณัฑิต (ศน.ม.) มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขต 

ศรีธรรมโศกราช จงัหวดันครศรีธรรมราช  
สถานทีท่ างาน : โรงเรียนเสาธงวทิยา อ าเภอร่อนพิบูลย ์จงัหวดันครศรีธรรมราช 
ต าแหน่ง : ครูช านาญการ  
ต าแหน่งพเิศษ  : วทิยากรค่ายจริยธรรม 
รางวลัเกยีรติยศ   
 พ.ศ. ๒๕๔๔ : โล่ครูผูมี้ผลงานดา้นจริยธรรมดีเด่น จากกระทรวงศึกษาธิการ 
 พ.ศ. ๒๕๔๕ : ครูท่ีปรึกษาดีเด่น จากกรมสามญัศึกษา 
 พ.ศ. ๒๕๔๖ : ทุนเขา้ร่วมชุมนุมลูกเสือโลก จากกองลูกเสือแห่งชาติ 
 พ.ศ. ๒๕๔๘ : ครูดีในดวงใจ จากส านกังานเขตพื้นทีนครศรีธรรมราช เขต ๓ 
 พ.ศ. ๒๕๔๙ : ครูกิจกรรมดีเด่น จากส านกังานเขตพื้นทีนครศรีธรรมราช เขต ๓ 
 พ.ศ. ๒๕๕๒ : ครูดีในดวงใจ จากส านกังานเขตพื้นทีนครศรีธรรมราช เขต ๓ 
ผลงานทีภ่าคภูมิใจ : สอนนักเรียนได้รับรางวลัโรงเรียนต้นแบบในการสวดมนต์หมู่ท  านอง

สรภญัญะ จงัหวดันครศรีธรรมราช ส านกังานพระพุทธศาสนา นครศรีธรรมราช 

: รางวลัชนะเลิศ การสวดมนตห์มู่  
: รางวลัสามเณรและธรรมจาริณีดีเด่น จากการบวชภาคฤดูร้อน จากวดัป่าแสงธรรม
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  
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