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บทคดัย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้คือ  1) เพื่อศึกษาสภาพการด าเนินงานของวัดเป็นศูนย์
สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด  2) เพื่อศึกษาค าสอนเกี่ยวกับหลักมรรคมีองค์ 8 ในการ
ด าเนินงานของวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด  3) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการ
ด าเนินงานของวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด  4) เพื่อน าเสนอแนวทางและองค์
ความรู้ใหม่เกี่ยวกับการด าเนินงานให้วัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด         
 วิธีการด าเนินการวิจัย เป็นการวิจัยเชิงบูรณาการระหว่าง การวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative 
Research) กับการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามในภาพ
กว้างก่อน  แล้วจึงน าประเด็นที่ส าคัญและน่าสนใจมาท าการวิเคราะห์เจาะลึกด้วยวิธีการวิจัยเชิง
คุณภาพ ประชากรกลุ่มตัวอย่าง สุ่มตัวอย่าง (Simple Random Sampling) จากวัดที่เป็นศูนย์
สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดมา 4 วัด ประกอบด้วย 1) คณะกรรมการด าเนินงานของแต่ละวัด
จ านวน 30 รูป/คน 2) ผู้ติดยาเสพติดที่รับการสงเคราะห์และฟื้นฟูจากพระสงฆ์จ านวน 104 คน 
ประเมินผลการด าเนินงานวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดตามรูปแบบ CIPP Model 
กระบวนการวิจัยเชิงปริมาณใช้สถิติ X , S.D. , Pair t-test., Simple Correlation ส่วนการวิจัยเชิง
คุณภาพ ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยเชิงปริมาณมาสังเคราะห์ร่วมกันกับข้อมูลที่ได้จาก
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth  Interview)     

ผลการวจัิยพบว่า 
 1. สภาพการด าเนินงานของวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด โดยรวมอยู่ใน
ระดับดี ทั้ง 3 หมวด คือ 1) สภาพด้านกายภาพ (Context) 2) สภาพด้านบริหารจัดการองค์กร(Input) 
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3) กระบวนการ/ กิจกรรม (Process /Actions) มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดี  และ 4) ด้านผลผลิต
(Product) คือ ผู้รับการบ าบัดสามารถเลิกยาเสพติดได้  
 2. มรรคมีองค์ 8 หรือ มรรคในฐานะมัชฌิมาปฏิปทา สอดคล้องกับมรรคในฐานะ
ไตรสิกขา หรือสิกขา 3 เป็นการจัดองค์ประกอบทั้ง 8 ประการของมรรค เข้าเป็นหมวดหมู่เป็น 3 
หมวด ได้แก่ หมวดศีล หมวดสมาธิ และหมวดปัญญา ซึ่งวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์ฯได้บูรณาการหลัก
มรรคมีองค์ 8 มาปรับพฤติกรรม โดย ฝึกปฏิบัติกาย วาจา ใจให้สุจริต ตามหลัก ปัญญา ศีล สมาธิ  
ด าเนินชีวิตอย่างพอเพียงตามหลักทางสายกลาง ช่วยให้ผู้ติดยาเสพติดเกิดปัญญาสามารถแก้ปัญหา
เลิกยาเสพติดได้  ท าให้พ้นทุกข์ มีความสุข เป็นคนดีของสังคมได้ 
 3.  ผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงานของวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด จาก
การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยพบว่าหลังการอบรมฟื้นฟูฯผู้ติดยาเสพติดมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ดังนี้  
1) การรับรู้เกี่ยวกับยาเสพติดเพิ่มขึ้น 2) การรับรู้เกี่ยวกับหลักมรรคมีองค์ 8 เพิ่มขึ้น และ 3) 
พฤติกรรมการปฏิบัติตามหลักธรรมมรรคมีองค์ 8 เพิ่มขึ้น มีคะแนนเฉลี่ย ทั้ง 3 ด้านเพิ่มขึ้น มากกว่า
ก่อนอบรมฟื้นฟูฯแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 ,  t-value = 4.767,  
p -value =<.001,  t -value = 7.139, p-value = <.001, t-value = 4.767, p -value = <.001 ตามล าดับ   
 4. จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและการสังเคราะห์ข้อมูลจากเชิงคุณภาพแล้ว ผู้วิจัย
ได้ค้นพบองค์ความรู้ใหม่ คือ กระบวนการปรับพฤติกรรมของผู้ติดยาเสพติดตามหลกัมรรคมีองค์8  
ในรูปของ  PENS  Model  ดังนี้ 1) การตั้งสัจจะ ( Promise) โดยให้ผู้ติดยาเสพติด ตั้งสัจจะ รับศีล 
ตั้งใจมั่นปฎิญาณถือศีล คือ ท าความดี ละเว้นการท าชั่ว อย่างเคร่งครัด และตั้งเป้าหมายปรับปรุง
พฤติกรรมตนเองใหม่ เลิกใช้ยาเสพติดตลอดไป  2) การศึกษาผสมผสาน (Eclectic Education) 
โดยให้การศึกษาอบรมที่หลากหลายบูรณาการทั้งคดีโลกและคดีธรรม เช่น ฝึกทักษะอาชีพ กีฬา 
ออกก าลังกาย จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ ฝึกวินัย อบรมศีลธรรม คุณธรรม  จริยธรรม  3 ) การฝึก
ปฎบิัติให้ด าเนินชีวิตตามหลักมรรคมีองค์ 8 ( Noble Eightfold Path) โดยการฝึกอบรม ปัญญา ศีล 
สมาธิ ให้ท าความดี ละเว้นการท าชั่ว ด าเนินชีวิตอย่างพอเพียงตามหลักทางสายกลาง  ฝึกปฏิบัติกาย 
วาจา ใจให้สุจริต ช่วยให้ผู้ติดยาเสพติดเกิดปัญญาเลิกยาเสพติดได้ 4) การให้แรงสนับสนุนทาง
สังคม (Social Support) โดยเครือข่ายในสังคม เช่น บ้าน วัด รัฐบาล (บวร) ต้องร่วมมือกันติดตาม
เฝ้าระวังช่วยเหลือ ให้ก าลังใจ สนับสนุนให้ปฎิบัติพฤติกรรมดี ละเว้นการท าชั่ว ช่วยแก้ปัญหาเลิก
ยาเสพติดได้ ไม่กลับไปเสพซ้ า ท าให้พ้นทุกข์ มีความสุข เป็นคนดีของสังคมได้   
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ABSTRACT 
 

 The purposes of this research as follows :1) to study the operation of temples as centres 
for drug addicts rehabilitation. 2) to study the Lord Buddha’s teaching about the Noble Eightfold 
Paths as important tools of  temple performance to be centres of drug addicts rehabilitation.  3) to 
study about temples’ achievement of performance as centers of drug addicts rehabilitation.  4) to 
propose guidelines and new paradigms about how to make temples to be centres of drug addicts 
rehabilitation.    
 Research methodology. This research was conducted by an integration between a 
quantitative research and the qualitative one. Firstly, the respondents were requested to answer 
questions in the total point of view then those responses were specifically treated in-depth by 
qualitative technique. For the population and the sampling group. The sampling groups were 
composed of four selected temples. These people composed of both Buddhist monks and the 
commoners which were classified into two categories as; 1) thirty persons as the operational 
committees of the temples, and 2) one hundred and four drug addicts who were seriously 
rehabilitated. The CIPP Model were specifically applied. The utilized statistical tools for the 
quantitative research were means, standard deviation, paired t-test and simple correlation. For the 
qualitative research, the deserved data from the quantitative research were closely synthesized 
with the in-depth interview. 
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Research Results.   
            1.The holistic performance of the operation of the temples as centres for the drug addicts 
rehabilitation was at the “good” level  of the three categories as follows; 1) Context : the temple 
management, 2) Input : organization management, and 3) Process: methods and tactics performed  
for behavioral modification of the drug addicts rehabilitation. And 4) Product : they could refrain 
from narcotic drugs.     
            2.The noble eightfold paths or middle path were the most suitable way to Tri-sikkha, 
which definite leaded to threefold training - sila (precepts), samathi (meditation) and panya 
(intellectual).  Those selected temples strongly applied the noble eightfold paths to rehabilitate the 
drug addicts behavior. Their practices get along very well with the “middle path” method of the 
Lord Buddha.  Finally, they could solve their own problems by strongly refrain from narcotic 
drugs and became good citizen of the country.    
          3. A comparison between before and after this intensive training for the drug addicts 
rehabilitation, it was found that: 1) their perceptions about  toxic of narcotic drugs were higher; 2) 
their perceptions about the “noble eightfold paths” were higher; 3) practice behavioral compliance 
Nobel Eightfold Path Increase over the previous training varies significantly statistical at a 
confidence level of  0.05,   t-value = 4.767,  p -value =<.001,  t -value = 7.139, p-value = <.001,    
t-value = 4.767,  p -value = <.001. 

4. After the quantitative and qualitative research results were found, they were treated 
synthesizingly that lead to the new finding called “PENS Model” as follows :- 1) Promise : 
promise to be well-behaved persons forever. 2) Eclectic education: integration of intensive 
training both mundanely and spiritually to stay away from all bad things especially narcotic 
drugs. 3) Noble eightfold paths: highly trained and practiced about panya, sila and samathi. 4) 
Social support : strongly supports from three parts of the society network (home, temple and 
government) were strongly utilized as tools for navigating those drug addicts to return to the right 
way of their lives, made them to be good practice behaviors, leave the drug abuse, happy and 
became good citizen of the country.     
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลงได้เพราะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือและความกรุณาจากหลาย
ฝ่าย ผู้วิจัยจึงขอขอบคุณสถาบัน องค์กร และบุคคลที่ได้ให้ความช่วยเหลือ ดังนี ้คือ  
 ขออนุโมทนาขอบคุณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยและคณาจารย์ทุกท่านที่ได้
ประสิทธิ์ประสาทวิชาจนสามารถน าความรู้มาเขียนวิทยานิพนธ์นี้ได้และกรุณาชี้แนะน าทางใน
การศึกษาค้นคว้า  ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัยทุก รูป/ท่านที่คอย
ช่วยเหลือในระหว่างที่ผู้วิจัยก าลังศึกษาอยู่จนส าเร็จการศึกษา ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน
ที่ได้ตรวจสอบเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยจนแล้วเสร็จเป็นอย่างดี      
 ขออนุโมทนาขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งแด่คณะกรรมการการสอบวิทยานิพนธ์ 
โดยเฉพาะพระเมธาวินัยรส (ผศ.ดร.) อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิญ รัก
สัตย์ ประธานกรรมการ พระมหาสายรุ้ง อินฺทาวุโธ (ดร.) กรรมการดุษฎีนิพนธ์ ที่กรุณาอุทิศเวลา
และเป็นก าลังใจแนะน า ช่วยเหลือ ตรวจสอบ แก้ไข และเพิ่มเติมเนื้อหาจนวิทยานิพนธ์นี้ส าเร็จ
เรียบร้อยด้วยดี รวมทั้งขออนุโมทนา ขอบพระคุณพระมหาสมเจต สมจารี ที่กรุณาตรวจสอบและ
แนะน าแก้ไขเกี่ยวกับรูปแบบการจัดพิมพ์วิทยานิพนธ์ให้ถูกต้องตามรูปแบบของบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย    
 ขอขอบคุณผศ.ดร.ไพลิน นุกูลกิจ คณบด ีคณะพยาบาลศาสตร์และเพื่อน พี่ น้องคณาจารย์ 
มหาวิทยาลัยปทุมธานี รวมทั้งเพื่อน และน้อง ๆ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ที่เป็นก าลังใจมา
โดยตลอด โดยเฉพาะอาจารย์กัญญา ภู่ระหงษ์ และคุณปรารถนา ยศพล กลัยาณมิตรที่แสนดีที่ช่วย
เก็บข้อมูล รวมทั้งอาจารย์วรภัทร หงษ์พานิช ลูกชายที่แสนดีที่เป็นก าลังใจช่วยเหลือด้วยดีตลอด
มา และขอขอบคุณเพื่อน พี่ น้อง กลัยาณมิตรทุกท่านที่มิได้กล่าวนามซึ่งมีส่วนช่วยเหลือส่งเสริม
ให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลงได้ด้วยดีทุกประการ          

  สุดท้ายนีข้อขอบพระคุณบิดา มารดา ที่ปลูกฝังให้ลูกมีสัมมาทิฎฐิยึดมั่นศรัทธาในพระ 
พุทธศาสนา และมีค่านิยมในการศึกษา อันช่วยให้ได้มีความสุขในการให้การศึกษาแก่ผู้อ่ืน และมี
ความส าเร็จในการด าเนินชีวิตด้วยดีตลอดมา คุณงามความดีและประโยชน์ที่เกิดจากการท าวิทยา- 
นิพนธ์ฉบับนี้ ขอน้อมอุทิศเป็นเคร่ืองสักการบูชาคุณพระศรีรัตนตรัย คุณบิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย 
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บทที ่1 
บทน า 

 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา   
 ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดถือว่าเป็นปัญหาที่มีความรุนแรงของประเทศชาติที่
จะต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพราะปัจจุบันนี้มีบุคคลเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดไม่น้อยกว่า 3 ล้าน
คน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรส าคัญของประเทศ ส่งผลกระทบที่เป็นภัยต่อ
ความมั่นคงของประเทศชาติอย่างมาก ทุกภาคส่วนของสังคมจึงต้องร่วมมือกันขจัดปัจจัยเงื่อนไข
ทางด้านสังคมที่มีส่วนท าให้สถานการณ์ยาเสพติดยังคงมีความรุนแรงให้หมดสิ้น ด้วยการกันรวม
เป็น“พลังแผ่นดิน”ตามแนวทางยุทธศาสตร์พลังแผ่นดิน โดยระดมความร่วมมือจากองค์กรภาครัฐ
และเอกชน ของชาวไทยทุกหมู่เหล่า เข้าต่อสู้แก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกพื้นที่อย่างพร้อมเพรียงกัน
ทั่วประเทศ เพื่อให้สามารถเอาชนะปัญหายาเสพติดให้ได้อย่างเบ็ดเสร็จให้สัมฤทธิผลโดยเร็ว  จึง
ต้องมีการจับกุมด าเนินคดีตามกฎหมาย  ศาลจะเป็นผู้มีอ านาจสั่งให้ด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ 
ให้ลงโทษจ าคุก โดยมีกรมราชทัณฑ์เป็นผู้ควบคุมตัวไว้ในเรือนจ าหรือทัณฑสถาน หรือให้รอการ
ลงโทษโดยมีเงื่อนไขคุมความประพฤติไว้ ปัจจุบันจึงพบว่ามีการจับกุมผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดมา
ด าเนินคดีโดยวิธีลงโทษจ าคุกจ านวนมาก ท าให้เกิดปัญหานักโทษแน่นคุก จนในขณะนี้พบว่า
มากกว่าร้อยละ 60  หรือจ านวน 2 ใน 3 ของผู้ต้องขังทั้งหมดเป็นนักโทษที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้
โทษ1  การเข้าไปติดคุกท าให้สูญเสียอิสระและคุณค่าชีวิตไปอย่างน่าเสียดาย โดยเฉพาะเด็กและ
เยาวชนซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรส าคัญต่อความมั่นคงของประเทศชาติ  ซึ่งผู้ที่ติดยาเสพติดให้โทษ
ส่วนใหญ่เป็นเด็กและเยาวชน  การเข้าไปติดคุกจะท าให้ถูกสังคมตีตราว่าเป็น “คนขี้คุก” หากแม้เมื่อ
พ้นโทษออกมาก็จะหางานท าได้ยากเพราะมีประวัติเป็น “คนขี้คุก” ท าให้เยาวชนเหล่านี้หันกลับเข้า
สู่วงจรแห่งความชั่วร้าย (Vicious cycle) อย่างซ้ าซากอีกเป็นเวลายาวนาน   สิ่งที่ส าคัญที่สุดในชีวิต
ของมนุษย์ คือ การมีคุณภาพชีวิตที่ดีตั้งแต่เกิดจนตาย แต่ปัญหาใหญ่ส าคัญอย่างยิ่งของเด็กและ
เยาวชนที่ถือว่าเป็นทรัพยากรส าคัญของประเทศซึ่งติดยาเสพติดนอกจากจะท าให้สูญเสียค่าใช้จ่าย
สูงในการป้องกันปราบปรามและการรักษาฟื้นฟูแล้ว  การติดยาเสพติดและถูกจ าคุกย่อมท าให้เกิด
การสูญเสียภาพลักษณ์และศักยภาพรวมทั้งคุณภาพชีวิตด้วย  ซึ่งมหาเถรสมาคมก็เป็นห่วงเร่ืองนี้
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เช่นกัน ดังเช่นเมื่อปี พ.ศ. 2539 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 
ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม ทรงปรารภว่า ในขณะนี้มีข่าวเกี่ยวกับยาเสพติดเกิดขึ้นมากมาย มี
การจับกุมทั้งผู้ผลิตและผู้จ าหน่ายยาเสพติดให้โทษอยู่เป็นประจ า ท าให้วงการสงฆ์มีความห่วงใยเป็น
อย่างยิ่ง ดังนั้นขอให้เจ้าอาวาสทั่วราชอาณาจักรและเจ้าคณะ ระดับต่าง ๆ ให้ความสนใจ แนะน า
ประชาชน นักเรียน นิสิต และนักศึกษา ให้เห็นโทษร้ายแรงของยาเสพติด ให้โทษและสอนให้ละเว้น
โดยเด็ดขาด   นอกจากนั้น วัดและพระสงฆ์เป็นองค์กรในชุมชนที่ถือว่าเป็นทรัพยากรทางสังคมอัน
ทรงคุณประโยชน์อย่างส าคัญยิ่ง เพราะพระสงฆ์เป็นบุคลากรทรงคุณค่าที่ได้รับความเชื่อถือว่ามี
ความเมตตา มีคุณความดี  มีความจริงใจและสามารถถ่ายทอดสัจธรรมของชีวิต เป็นผู้น าให้คน
ปฏิบัติตามสัมมาทิฐิได้ ส่งผลดีต่อการด าเนินชีวิตที่ดีได้ ประกอบกับการที่พระพุทธศาสนาเป็น
องค์ประกอบส าคัญหลักของสถาบันชาติไทยอย่างมั่นคงตลอด มามากกว่า 700 ปี ประชาชนชาว
ไทยจึงสัมพันธ์กับวัดและพระพุทธศาสนาตั้งแต่เกิดจนตาย   ดังนั้นหลักธรรมค าสอนของ
พระพุทธศาสนาจึงมีบทบาทในการชี้น าพฤติกรรมคนในสังคมให้ประพฤติดีอย่างกว้างขวาง ชีวิต
ความเป็นอยู่ของคนไทยตั้งอยู่บนโลกทัศน์แบบพุทธศาสนาซึ่งเป็นแม่บทของวัฒนธรรมชุมชนไม่ว่า
จะเป็นภาษาพูด ภาษาเขียน กิริยาท่าทาง ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ความคิด ความเชื่อต่างๆ 2 ได้รับ
ถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง ดังจะเห็นได้จากการเข้าร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนามี
ปรากฏในรูปนิยาย/นิทาน เพลงพื้นบ้าน การละเล่นต่างๆ ของคนไทยจึงมีความเกี่ยวเนื่องกับวัด
ตั้งแต่เกิดจนตาย  วัดจึงกลายเป็นส่วนส าคัญอย่างยิ่งส่วนหนึ่งของสังคม ซึ่งสังคมไทยรู้จักวัดดีใน
ฐานะเป็นศูนย์กลางของสังคมทุกเร่ือง รู้จักพระสงฆ์ในฐานะเป็นปูชนียบุคคลและเป็นผู้น าทางจิต
วิญญาณ   ดังนั้น วัดและพระสงฆซ์ึ่งนับว่ามีบทบาทส าคัญในฐานะเป็นศูนย์กลางของสังคมในทุก ๆ  ด้าน   
วัดและพระสงฆ์  จึงมีความเหมาะสมที่จะช่วยพัฒนาผู้ติดยาเสพติด  ให้มีสัมมาทิฐิ  มีความคิดเห็น
ถูกต้อง เป็นคนดี  สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างดียิ่ง   ด้วยเหตุที่สังคมเล็งเห็นความส าคัญอัน
ทรงคุณค่านี้ว่าถ้าหากวัดและพระสงค์สามารถบูรณาการพัฒนาฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดได้ จะมี
ประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นทรงคุณค่ามหาศาล  ส านักงานปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) จึงได้
ท าหนังสือที่ นร 1613/24435 ลงวันที่ 10 กรกฏาคม พ.ศ.2544 ขอให้กรมการศาสนาร่วมลงนามใน
ข้อตกลง 3 ฝ่าย คือ กรมการแพทย์ กรมการศาสนา ส านักงานปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เร่ือง
การให้ “วัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด” กรมการแพทย์ กรมการศาสนา ส านักงาน

                                                 

 2พระครูปลัดสัมพิพัฒน์วิริยาจารย์และคณะ, “รายงานการวิจัย การบริหารและด าเนินงาน
จริยธรรมค่ายพุทธบุตร”, บัณฑิตศาส์น, ปีที่ 5 ฉบับที่ 9 (2549), (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์จงเจริญ  
การพิมพ์ 2544) : หน้า 123. 
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ปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)  จึงได้ด าเนินมาตรการที่จ าเป็นเพื่อสนับสนุนให้วัดในชุมชนที่มีการ
ระบาดที่รุนแรงหรือปานกลาง และวัดที่มีความพร้อมที่จะเสียสละที่ดินและสิ่งก่อสร้างบางส่วน
ของวัดเพื่อใช้เป็นสถานจัดตั้งศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด  โดยกรมการแพทย์ได้จัดท า
โครงการถวายความรู้แก่พระสงฆ์ในเร่ืองการจัดวัดให้เป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด  
และได้ติดตามพัฒนาศักยภาพของศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดที่จัดตั้งขึ้นให้สามารถ
ด าเนินการช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดดังกล่าวได้  การบ าบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยา
เสพติด จะต้องปรับพฤติกรรมเพื่อให้สามารถช่วยตนเองได้มากที่สุด เพื่อให้กลับสู่สภาพปกติ  โดย
จะต้องพัฒนาพฤติกรรมทางด้านกายภาพ จิตใจ  รวมทั้งการฝึกทักษะอาชีพ  การปฏิสัมพันธ์กับ
สังคมให้เหมาะสมตามเศรษฐ์ฐานะของแต่ละคนเท่าที่จะสามารถเป็นไปได้  เพื่อให้เป็นคนดีของ
สังคม  ด ารงชีวิตอยู่ในสังคม อย่างมีความสุข   จากการศึกษาน าร่อง(Pilot study)ในการนี้พบว่า
พระสงฆ์ที่ได้รับการอบรมมาแล้วได้น าความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดที่รับอบรมมาและความรู้เกี่ยวกับ
หลักพุทธธรรมซึ่งเป็นความรู้ที่มีพระสงฆ์มีอยู่แล้วมาบูรณาการในการสอนฝึกอบรมผสมผสาน    
ทั้งคดโีลกและคดธีรรม  เช่น ฝึกอาชีพ  ฝึกบ าเพ็ญประโยชน์พัฒนาคุณธรรมแบบแยกย่อยในแต่ละ
ด้าน เช่น ความมีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์   และพัฒนาคุณธรรมแบบองค์รวม โดยพัฒนา “จิต” 
ตามอริยมรรคมีองค์ 8  ฝึกอบรมให้ผู้ติดยาเสพติดปฎิบัติกาย วาจา ใจ ตามหลักมรรคมีองค์ 8 ในรูป
ศีล สมาธิ ปัญญา   ซึ่งปัจจุบันน้ีมีวัดและส านักสงฆ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจัดตั้งเป็นสถานพยาบาล 
“วัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด” จากกระทรวงสาธารณสุขแล้ว กระจายอยู่ทั่วประเทศ 
จ านวน 21 แห่ง  ได้แก่  วัดป่าดาราภิรมย์   วัดสวนร่มบารมี  วัดเขาเพิ่มศรีสว่าง  วัดภาวนาภิรตาราม  วัด
สะพาน  วัดวังผาแดง  วัดท่าพุราษฎร์บ ารุง  อินทาราม  วัดบ้านใหม่สิริวัฒนาราม  วัดหนองนางเก่า วัด
เทพมงคล  วัดตาไก้พลวง   ป่าดงใหญ่วังอ้อ  วัดนิมิตประชาราม  วัดอร่ามมงคล  วัดป่านาค า  วัดพุทธ
คามนิคม  วัดอโศการาม  วัดเขาแก้ว  ส านักสงฆน์ิคามธรรมาวาส      
 แม้ว่าการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดให้ได้รับการบ าบัดฟื้นฟูจากวัดโดยพระสงฆ์  จะดีกว่าน าไป
ขังคุก  แต่ขณะเดียวกันผู้ติดยาเสพติดถือว่ามีความเบี่ยงเบนทางจิต จึงอาจจะมีความเสี่ยงบาง
ประการ เพราะการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดไม่ใช่บทบาทหน้าที่โดยตรงของวัดและพระสงฆ์  อีกทั้ง
นับตั้งแต่สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จสังฆราช ฯ ได้ทรงลงพระนาม  อนุมัติการด าเนินโครงการ 
“วัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด” เมื่อเดือนกันยายน ปี พ.ศ. 2544  เป็นต้นมา   ยังไม่
มีการประเมินประสิทธิผลของการด าเนินงานวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดนี้เลย     
นอกจากนั้นยาเสพติดซึ่งเป็นปัญหาต่อภาวะเศรษฐกิจและเป็นปัญหาสังคมที่ เร้ือรังเป็นภัยต่อความ
มั่นคงของประเทศชาติโดยส่วนรวมอย่างมาก จึงควรได้มีการศึกษาค้นคว้าวิจัยระดับสูง เพื่อได้องค์
ความรู้ใหม่  และชี้น าการแก้ไขอย่างจริงจังแก่สถาบันและองค์กรต่าง  ๆ ในสังคมได้อย่างมี
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ประสิทธิภาพ  ผู้วิจัยตระหนักถึงความส าคัญต่าง ๆ ดังกล่าวมาแล้วนี้ จึงสนใจจัดท าโครงการวิจัย
เร่ือง “ประสิทธิผลของการด าเนินงานวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด” ขึ้นเพื่อ
รวบรวมหลักฐานข้อมูล ความเป็นจริงที่จ าเป็น และวิเคราะห์อุปสรรคปัญหาข้อดีข้อเสีย  
คุณประโยชน์ ปัญหาอันเกิดจากผลกระทบ (Impact) ของโครงการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
เสนอแนะวิธีการใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาปรับปรุงแก้ไขโครงการ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
โครงการ รวมทั้งเพื่อน าไปสู่การสนับสนุนการตัดสินใจพิจารณาถึงประสิทธิผลของโครงการ  เพื่อ
ด าเนินงานให้วัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด และพระสงฆ์สามารถปฏิบัติงานอย่าง
มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อชุมชน และสังคมอย่างกว้างขวางและครอบคลุมอย่างมี
ประสิทธิภาพยั่งยืนตลอดไป  

 

1.2 ปัญหาวิจัย /โจทย์ (Research Problem) 
 1.2.1  การด าเนินงานของวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดเป็นอย่างไร 
 1.2.2   การน าหลักมรรคมีองค์8 มาใช้ในการด าเนินงานวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้
ติดยาเสพติดมีผลอย่างไรบ้าง 
 1.2.3  ผลสัมฤทธิ์โดยรวมของการด าเนินงานให้วัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพ
ติดเป็นอย่างไร 
 

1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1.3.1 เพื่อศึกษาสภาพการด าเนินงานของวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 
 1.3.2 เพื่อศึกษาค าสอนเกี่ยวกับหลักมรรคมีองค์8 ในการด าเนินงานของวัดเป็นศูนย์
สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 
 1.3.3 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงานของวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยา
เสพติด 
 1.3.4 เพื่อน าเสนอแนวทางและองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับการด าเนินงานให้วัดเป็นศูนย์
สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 
 

1.4 ขอบเขตของการวิจัย  
 1.4.1 ขอบเขตด้านประชากรกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ วัดหรือส านักสงฆ์ ที่เจ้าอาวาสให้ความร่วมมือ 
จ านวน 4 วัด รวมทั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องได้แก่ ตัวผู้ติดยาเสพติด และญาติผู้ติดยาเสพติด 
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เจ้าหน้าที่ไตรภาคีที่ รับผิดชอบโครงการฯ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ ป.ป.ส.  เจ้าหน้าที่ของกระทรวง
สาธารณสุข และพระสงฆ์ที่ให้การอบรมดูแลผู้ติดยาเสพติด รวมทั้งประชาชนที่อยู่ใกล้วัด   
 1.4.2 ขอบเขตด้านเน้ือหา  เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ  
         1)  สภาพการด าเนินงาน วิธีการด าเนินการ กิจกรรมการสงเคราะห์ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด        
                       2) ค าสอนเกี่ยวกับหลักมรรคมีองค์แปดในการด าเนินงานของวัดฯ ซึ่งวัดได้จาก
ผลลัพธ์ของการสอน  คือ   (1) การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการรับรู้เกี่ยวกับหลักมรรคมีองค์8 ของ
ผู้ติดยาเสพติดก่อนและหลังการอบรม  (2)  การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการปฎิบัติตาม
หลักมรรคมีองค์8 ของผู้ติดยาเสพติดก่อนและหลังการอบรม   
     3) ผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงานของวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด
ของวัดที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ด าเนินงานโครงการวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดซึ่งวัด
ได้จาก  (1) การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการรับรู้เกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติดของผู้ติดยาเสพติด
ก่อนและหลังการอบรม  (2)  ผู้ติดยาเสพติดที่ได้รับการบ าบัดสามารถเลิกยาเสพติดได้ 
 1.4.3 ขอบเขตด้านพื้นที่ ศึกษาเฉพาะการด าเนินงานในการวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟู
ผู้ติดยาเสพติด โดยสุ่มจากวัดหรือส านักสงฆ์ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสถานพยาบาลเป็น “ศูนย์
สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด” จากกระทรวงสาธารณสุขแล้ว ตามหลักการข้อตกลง 3 ฝ่าย  ซึ่งมี 21 
วัด  เลือกแบบสุ่มมาร้อยละ 203 จึงจับสลากมาจ านวน 4 วัด 
 1.4.4  ขอบเขตด้านเวลา ศึกษาเฉพาะวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดที่
ด าเนินการคร้ังละ 2 เดือน ในช่วงเดือน 16 พฤษภาคม พ.ศ.2553 – 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2554  
 

1.5 สมมุติฐานการวิจัย  
 1.5.1 หลังได้รับการอบรมฟื้นฟู ผู้ติดยาเสพติดมีการรับรู้ต่อหลักมรรคมีองค์8 ถูกต้องดีขึ้น
มากกว่าก่อนได้รับการอบรมฟื้นฟู 
 1.5.2 หลังได้รับการอบรมฟื้นฟู ผู้ติดยาเสพติดสามารถปฏิบัติพฤติกรรมตามหลักมรรคมีองค์8  
ดีขึ้นมากกว่าก่อนได้รับการอบรมฟื้นฟู  
 1.5.3 หลังได้รับการอบรมฟื้นฟู ผู้ติดยาเสพติดมีการรับรู้ต่อยาเสพติดถูกต้องดีขึ้นมากกว่า
ก่อนได้รับการอบรมฟื้นฟู 
 1.5.4 ผู้ติดยาเสพติดที่ได้รับการฟื้นฟูสามารถ ละ ลด เลิก ยาเสพติดเป็นคนดีของสังคมได้  
 

                                                 

 3Dawson B. & Trapp R.G. Basic & Clinical Biostatistics.(Appleton& Lange, 1994), p. 26. 
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1.6 ข้อตกลงเบื้องต้น  
 1.6.1 ศึกษาเฉพาะวัดที่เจ้าอาวาสให้ความร่วมมือในการท าวิจัย  
 1.6.2 การวิจัยนี้ศึกษาเฉพาะร้อยละ 20 ของวัดที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสถานพยาบาล 
“วัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด” จากกระทรวงสาธารณสุขแล้ว ซึ่งมี 21 วัด โดยจะ
จับสลากสุ่มมาร้อยละ 20 ได้  จะได้ 4  วัด 
 1.6.3 การวิจัยคร้ังนี้ถือว่าการรับรู้ต่อยาเสพติด  การรับรู้ต่อหลักมรรคมีองค์8 สามารถ
ประเมินได้จากแบบสอบถามที่สร้างขึ้น และผ่านการทดสอบและแก้ไขจนเป็นที่เชื่อถือได้แล้ว   
 1.6.4 การวิจัยคร้ังนี้ถือว่าพฤติกรรมการปฏิบัติตนตามหลักมรรคมีองค์8 ในที่นี้ คือ ปฏิบัติ
ตนตามหลักมรรคมีองค์8 ในระดับโลกิยะ  หลักธรรมมรรคมีองค์8 ได้แก่ เป็นคนดี ตามหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนา  เช่น การมีความเห็นชอบ ความคิดชอบ การพูดชอบ การกระท าชอบ การ
เลี้ยงชีพชอบ ความเพียรชอบ การระลึกรู้ชอบ ความตั้งมั่นชอบ ฯลฯมีศีล สมาธิ ปัญญาเป็นพื้นฐาน
ในการด าเนินชีวิต  กล่าวคือการประพฤติตนโดย มีความคิดดี พูดดี ท าดี ละเว้นการท าบาป ชั่วทุก
ชนิด   ในที่นี้หมายถึง พฤติกรรม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ คือ 1) ความคิดดี ได้แก่ (1) มีสัมมาทิฐิ มี
ปัญญา มีความเชื่อในเร่ืองกรรม มีความละอายบาปและเกรงกลัวบาป (2) ไม่พยาบาท รู้จักให้อภัย
ผู้อ่ืน   2) การพูดดี ได้แก่ พูดดีมีสัมมาวาจา ไม่พูดเท็จ ไม่พูดส่อเสียดไม่พูดค าหยาบ ไม่พูดเพ้อเจ้อ 3) 
การท าดี ได้แก่ (1) ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดในกาม คบเพื่อนที่ดี (2) ประกอบอาชีพ
สุจริต ไม่คดโกง ไม่ค้ายาเสพติด ของผิดกฎหมาย (3) มีความเพียรชอบเพียรสร้างกุศลท าความดี เลิก
ท าบาปทุกชนิด เลิกอบายมุข เลิกใช้ยาเสพติด (4) มีความระลึกชอบ คือ มีสติสัมปชัญญะ เข้าใจ
ตนเอง ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอ่ืนดี (5) ต้ังจิตมั่นไว้ชอบมีความสงบ ไม่วู่วาม แก้ไขแก้ปัญหาอย่าง
สุขุม มีสมาธิในการท างาน ฯลฯ  ซึ่งพฤติกรรมการปฏิบัติตนตามหลักมรรคมีองค์8 ดังกล่าวมานี้ 
สามารถประเมินได้จากแบบสอบถามที่สร้างขึ้น และผ่านการทดสอบและแก้ไขจนเป็นที่เชื่อถือได้
แล้ว 
 1.6.5 การวิจัยเร่ืองประสิทธิผลการด าเนินงานวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพ
ติดคร้ังนี้ ศึกษาโดยใช้รูปแบบการประเมินโครงการของสตัฟเฟิลบีมที่เรียกว่า  “CIPP Model” มา
เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา เป็นการประเมินบริบทเกี่ยวกับ  1. สภาพทางกายภาพ (Context)   
คือ สภาวะแวดล้อมหรือขอบเขตด้านเนื้อหา  2. การบริหารจัดการ/ข้อมูลน าเข้าหรือปัจจัยน าเข้า 
(Input) 3. กระบวนการ/กิจกรรม (Process/Action) ยุทธวิธี /หลักธรรมที่น ามาใช้ในการพัฒนาปรับ
พฤติกรรมของบุคคลที่ใช้ด าเนินการ  และ 4. ผลงาน (Product) หรือประสิทธิผลของการด าเนินงาน 
รวมทั้งผลกระทบจากการด าเนินงานฯ ของวัดกลุ่มตัวอย่าง  ซึ่งได้จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้
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จากการวิจัยเชิงปริมาณร่วมกับการสังเคราะห์ข้อมูลวิจัยเชิงคุณภาพ  ดับของคุณารด าเนินงานฯ
ปรับปรุง    

1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.7.1 ท าให้ทราบสภาพการด าเนินงานของวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 
 1.7.2 ท าให้ทราบค าสอนเกี่ยวกับหลักมรรคมีองค์แปดในการด าเนินงานของวัดเป็นศูนย์
สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 
 1.7.3 ท าให้ทราบผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงานของวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยา
เสพติด 
 1.7.4 ท าให้ทราบแนวทางและองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับการด าเนินงานให้วัดเป็นศูนย์
สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 
 1.7.5 ท าให้สามารถน าแนวทางและองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับการด าเนินงานให้วัดเป็นศูนย์
สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดไปเป็นข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าและน าไปปฏิบัติให้เกิด
ประโยชน์กับการจัดให้วัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 

 

1.8 ค านิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย 
 ประสิทธิผลของการด าเนินงานวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด  หมายถึง 
ประสิทธิผลของกระบวนการหรือรูปแบบในการด าเนินงานให้วัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติด
ยาเสพติด ประสิทธิผลดังกล่าวนี้จะวัดได้จากคะแนนจากคะแนนการรับรู้ของผู้ติดยาเสพติด และ
จากคะแนนพฤติกรรมการปฏิบัติตนของผู้ติดยาเสพติด ตลอดจนจากการสัมภาษณ์เชิงลึก
ผู้ช านาญการด าเนินการวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด  และจากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้
ติดยาเสพติดที่รับการฟื้นฟู    โดยแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นนี้ได้มีการทดสอบและปรับปรุง
แก้ไขจนเป็นที่เชื่อถือได้แล้ว   ส าหรับประสิทธิผลของการด าเนินงานวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และ
ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในการวิจัยนี้ประกอบด้วยผลงาน (Product) ดังต่อไปนี้ 
 ผลขั้นต้น (Effect) ได้แก่ ผู้ติดยาเสพติดที่ได้รับการอบรมฟื้นฟูมีการรับรู้ต่อหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา ซึ่งในที่นี้หมายถึงหลักค าสอนเกี่ยวกับมรรคมีองค์แปดดีขึ้น  และมีการรับรู้ต่อยา
เสพติดดีขึ้น 
 ผลผลิต (Output) ได้แก่ ผู้ติดยาเสพติดที่ได้รับการอบรมฟื้นฟูมีการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมในทางที่ด ี สามารถปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยปฏิบัติตนตามหลัก
มรรคมีองค์แปดดีขึ้น หรือ มีศีล สมาธิ ปัญญา ซึ่งในที่นี้หมายถึงการปฏิบัติกาย วาจา ใจ สุจริต 
หมั่นท าความดี ละเว้นการท าชั่ว รวมถึงการมีความคิดดี พูดดี ท าดี ได้แก่ (1) มีความคิดดี คือ มี
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สัมมาทิฐิ มีความเห็นถูกต้อง เชื่อเร่ืองกรรม มีความละอายบาปและเกรงกลัวบาป ไม่พยาบาท รู้จัก
ให้อภัยผู้อ่ืน (2) พูดดีมีสัมมาวาจา ไม่พูดเท็จ ไม่พูดส่อเสียดไม่พูดค าหยาบ ไม่พูดเพ้อเจ้อ (3) ท าดี 
ประพฤติตนดี  ไม่ฆ่าสัตว์  ไม่ลักทรัพย์  ไม่ประพฤติผิดในกาม  ประกอบอาชีพสุจริต มี
สติสัมปชัญญะ เข้าใจตนเอง ไม่วู่วาม สร้างกุศลท าความดี เลิกท าบาปทุกชนิด เลิกอบายมุข และ
สามารถเลิกใช้ยาเสพติดได้ ไม่ค้ายาเสพติด เป็นคนดีของสังคม 
 ผลลัพธ์ (Outcome)ได้แก่ ได้แนวทางและองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับการด าเนินงานให้วัดเป็น
ศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 
 ผลกระทบ (Impact) ได้แก่ รูปแบบหรือกระบวนการในการด าเนินงานให้วัดเป็นศูนย์
สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดที่ดีที่เหมาะสม ช่วยให้ชุมชนปลอดยาเสพติดลดงบประมาณ
ปราบปรามยาเสพติด เกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่พระสงฆ์ และพระพุทธศาสนา ประชาชนมีความศรัทธา
พระสงฆ์ดีขึ้น พระสงฆ์และวัดที่ด าเนินการมีชื่อเสียงดีที่ดีด้านการสงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพ
ติดที่ด ี 
 วัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด หมายถึง วัดหรือส านักสงฆ์ ที่ได้จัดพื้นที่
บางส่วนเป็นที่ให้การสงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดที่มีรูปแบบเฉพาะ  โดยพระสงฆ์บูรณาการ
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาบ าบัดพฤติกรรมผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบของกิจกรรมการอบรม
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อมุ่ ง เน้นให้ผู้ติดยาเสพติดเกิดความรู้หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา  โดยเฉพาะการน าหลักมรรคมีองค์แปด  มาบูรณาปรับพฤติกรรมผู้ติดยาเสพติดให้
ด าเนินชีวิตอย่างพอเพียงตามหลักทางสายกลาง  ให้ท าความดี  ละเว้นการท าชั่ว  โดยการฝึกปฏิบัติ
ปฏิบัติกาย วาจา ใจให้สุจริต  ตามหลักศีล สมาธิ ปัญญา เพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้ติดยา
เสพติดอย่างมีประสิทธิภาพ  ในการวิจัยนี้เป็นการศึกษาเฉพาะการดูแลช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ติดยาเสพ
ติดที่รับไว้ในวัด    
 ผู้ติดยาเสพติดในที่นี ้หมายถึง ผู้ติดยาเสพติด ซึ่งอาจเรียกหรือผู้ป่วย หรือ ผู้รับการบ าบัด ที่
ติดยาเสพติด หรือผู้ที่เคยใช้สารเสพติดที่ไม่มีโรคแทรกซ้อนทางกาย ทางจิต และไม่มีอาการทางยา
เสพติด ซึ่งหน่วยงาน(กรมควบคุมความประพฤติ)ส่งมาหรือสมัครเข้ารับการสงเคราะห์ฟื้นฟู ใน
โครงการให้วัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดด้วยสมัครใจ 
 พฤติกรรมของผู้ติดยาเสพติด  หมายถึง การแสดงออกหรือการปฏิบัติกาย วาจา ใจ ที่
แสดงออกในด้านความคิด การพูด การกระท า ความประพฤติ เช่น การคบเพื่อน และการใช้ยาเสพ
ติด    
 การรับรู้ต่อยาเสพติด หมายถึง ความรู้รวมถึงความรู้สึกและความคิดเห็นต่าง ๆ ที่มีเกี่ยวกับ
ยาเสพติดในด้านต่าง ๆ ซึ่งได้แก่การรับรู้ต่อโอกาสเสี่ยงของการติดยาเสพติด การรับรู้ต่ออันตราย
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พิษภัยของยาเสพติด  และการรับรู้ต่อพฤติกรรมการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันฟื้นฟูแก้ไขปัญหาการติด
ยาเสพติด 
 มรรคมีองค์ 8 หมายถึง ทางอันประเสริฐประกอบด้วยองค์ 8 ประการ  ได้แก่ สัมมาทิฏฐิ 
สัมมาสังกัปปะ  สัมมาวาจา  สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ  สัมมาสมาธิ  ซึ่ง
ตรงกับ ศีล สมาธิ  ปัญญา ในหลักไตรสิกขา   
 การปรับพฤติกรรมตามหลักมรรคมีองค์ 8 หมายถึง การน าหลักมรรคมีองค์แปด มาบูรณา
ปรับพฤติกรรมผู้ติดยาเสพติดให้ด าเนินชีวิตอย่างพอเพียงตามหลักทางสายกลาง  โดยการฝึกปฏิบัติ
ปฏิบัติกาย วาจา ใจให้สุจริต  ฝึกเจริญสติท าสมาธิ ฝึกภาวนาอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้เกิดปัญญา รับรู้
สามารถรักษาศีล  จนสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปฏิบัติตนตามหลักธรรมมรรคมีองค์แปด
ได้   ซึ่งพฤติกรรมการปฏิบัติตนดังกล่าวนีจ้ะวัดได้จากการที่บุคคลมีความคิดดี   การพูดดี  การท าดี  
ตามหลักธรรมมรรคมีองค์แปดดังรายละเอียดต่อไปนี้  
 ความคิดดี หมายถึง การมีคุณธรรม ควบคุมความคิดได้คิดในทางที่สร้างสรรค์  มีความ
มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติพฤติกรรมที่ดีถูกต้องและเหมาะสม ได้แก่ มีสัมมาทิฐิ และสัมมาสังกัปปะ ดังนี ้
 1). สัมมาทิฐิ เห็นชอบ คือมีความเห็นถูกต้อง หมายถึงความเห็นที่ถูกคลองธรรม เห็นตาม
ความเป็นจริงด้วยปัญญา มีความเชื่อในเร่ืองกรรม มีความละอายบาป และความเกรงกลัวบาป        
มีความรับผิดชอบต่อตนเองครอบครัวและสังคม ไม่โลภไม่คิดพึ่งพายาเสพติด  
 2) สัมมาสังกัปปะ ด าริชอบ ได้แก่คิดในทางสงบ ไม่พยาบาท ในที่นี้รวมถึง รู้จักให้อภัย  
ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน เข้าใจอารมณ์ ความรู้สึกของผู้อ่ืน เข้าใจผู้อ่ืน  
 การพูดดี หมายถึง การมี 
 3) สัมมาวาจา เจรจาชอบ  คือ วาจาสุภาษิต หรือ วจีสุจริต  พูดดี  ไม่พูดเท็จ ไม่พูดจาส่อเสียด 
ไม่พูดค าหยาบ และไม่พูดจาเพ้อเจ้อ  
 การกระท าดี หมายถึง การมี 
 4) สัมมากัมมันตะ กระท าชอบ ได้แก่กายสุจริต ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักขโมยทรัพย์สินของผู้อ่ืน 
รวมทั้งละเว้นจากการประพฤติผิดในกาม ในที่นี้รวมถึงการเลือกคบเพื่อนที่ดีเป็นมิตร (กัลยาณมิตร) 
 5) สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีพชอบ ประกอบอาชีพสุจริต คือ มีการประกอบอาชีพที่ถูกต้องและ
เหมาะสม ละเว้นมิจฉาชีพทุกชนิด ไม่คดโกง ไม่ค้ายาเสพติด ของผิดกฎหมายอ่ืน ๆ 
 6) สัมมาวายามะ เพียรชอบ ในที่นี้รวมถึงมีความมุ่งมั่นเปลี่ยนตนเองสร้างความดี สร้างกุศลธรรม  
ที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติพฤติกรรมที่ดีถูกต้องและเหมาะสม  มีความ
รับผิดชอบต่อตนเองครอบครัวและสังคม  มุ่งมั่นเพียรพยายามละเลิกท าบาปอกุศลบาปทั้งปวง           
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ไม่เสพอบายมุข ละเลิก อบายมุข สิ่งไม่ดีที่ตนเสพติด โดยเฉพาะต้องเลิกใช้ยาเสพติดไม่ต้องพึ่งพา
ยาเสพติดอีกต่อไป  
 7) สัมมาสติ ในที่นี้หมายถึง ระลึกชอบ มีสติสัมปชัญญะ รู้จักวิเคราะห์ตนเองได้ เข้าใจ
อารมณ์ ความรู้สึก และความต้องการในชีวิตของตนเอง  เข้าใจตนเอง รู้ตัวว่าตนเองมีมิจฉาทิฎฐิใน
เร่ืองใด พึงก าจัดขัดเกลา และรวมถึงมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอ่ืนอย่างเหมาะสม  
 8) สัมมาสมาธิ ตั้งจิตมั่นไว้ชอบ ในที่นี้หมายรวมถึงมีความสงบ ไม่วู่วาม สามารถแก้ไข
แก้ปัญหาได้อย่างสุขุม หมายถึง เมื่อมีปัญหาสามารถจัดการให้ผ่านพ้นไปได้อย่างเหมาะสม             
ทั้งปัญหาความเครียดในใจ หรือปัญหาที่เกิดจากการขัดแย้งกับผู้อื่น 
 การคิดดี พูดดี ท าดี ตามหลักมรรคมีองค์แปด ดังกล่าวนี้ สามารถประเมินได้จากการ
สัมภาษณ์การสังเกตและจากแบบสอบถามที่สร้างขึ้น และผ่านการทดสอบและแก้ไขจนเป็นที่
เชื่อถือได้แล้ว 
 การรับรู้ต่อหลักมรรคมีองค์ 8 หรือ หลัก ศีล สมาธิ ปัญญา ในที่นี้หมายถึง ความรู้รวมถึง
ความรู้สึกตลอดจนความคิดเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับหลักมรรคมีองค์ 8  และอริยะสัจสี่ในระดับโลกียะ 
คือ รู้เร่ืองทุกข์  สมุทัย  นิโรจน์  มรรค  รวมทั้งการรับรู้เกี่ยวกับผลดีในการประพฤติตนตาม
หลักธรรมอริยมรรคมีองค์ 8 กล่าวคือ เป็นคนดีโดย มีความคิดดี พูดดี ท าความดี รายละเอียดดังนี้ มี
ความคิดดี ได้แก่ 1) มีสัมมาทิฐิ มีปัญญา มีความเชื่อในเร่ืองกรรม มีความละอายบาปและเกรงกลัว
บาป  2) ไม่พยาบาท รู้จักให้อภัยผู้อ่ืน การพูดดี ได้แก่  3) พูดดีมีสัมมาวาจา ไม่พูดเท็จ ไม่พูด
ส่อเสียดไม่พูดค าหยาบ ไม่พูดเพ้อเจ้อ มีการกระท าดี ได้แก่  4) ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ ไม่ประพฤติ
ผิดในกาม คบเพื่อนที่ดี 5) ประกอบอาชีพสุจริต ไม่คดโกง ไม่ค้ายาเสพติด ของผิดกฎหมาย 6) เพียร
ชอบเพียรสร้างกุศลท าความดี เลิกท าบาปทุกชนิด เลิกอบายมุข เลิกใช้ยาเสพติด  7) ระลึกชอบ มี
สติสัมปชัญญะ เข้าใจตนเอง ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอ่ืน 8) ตั้งจิตมั่นไว้ชอบมีความสงบ ไม่วู่วาม 
แก้ไขแก้ปัญหาอย่างสุขุม  
 พฤติกรรมการปฏิบัติตามหลักมรรคมีองค์ 8 หรือ การด าเนินชีวิตตามหลักมรรคมีองค์ 8  หรือ 
การปฏิบัติตามหลักทางสายกลาง  หมายถึง การปฏิบัติกาย วาจา ใจ(เจตคติ/ความรู้สึกนึกคิด)ในการ
ด าเนินชีวิตหรือ วิถีทางการปฏิบัตตินที่เกี่ยวข้องกับความคิดและพฤติกรรมประจ าวัน ในการปฏิบัติ
ตนตามหลักมรรคมีองค์ 8 ระดับโลกียะ คือ การท าความดี ละเว้นจากการท าชั่วทุกชนิด  ประพฤติ
ตนอยู่ในศีลธรรมอันดี (ระดับศีล 5) เป็นคนดีโดย มีความคิดดี พูดดี ท าดี ซึ่งวัดได้จากการตอบ
แบบสอบถามบนพื้นฐานหลักธรรมมรรคมีองค์ 8 ได้แก่ การมีความเห็นชอบ ความคิดชอบ การพูด
ชอบ การกระท าชอบ การเลี้ยงชีพชอบ ความเพียรชอบ การระลึกรู้ชอบ ความตั้งมั่นชอบ ฯลฯ 
เป็นพื้นฐานในการด าเนินชีวิต  ในที่นี้หมายถึง พฤติกรรม   มีรายละเอียดดังนี้ คือ 1) ความคิดดี 

http://www.learntripitaka.com/scruple/muck8.html#7#7
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ได้แก่ (1) มีสัมมาทิฐิ มีปัญญา มีความเชื่อในเร่ืองกรรม มีความละอายบาปและเกรงกลัวบาป (2) ไม่
พยาบาท รู้จักให้อภัยผู้อ่ืน   2) การพูดดี ได้แก่ พูดดีมีสัมมาวาจา ไม่พูดเท็จ ไม่พูดส่อเสียดไม่พูดค า
หยาบ ไม่พูดเพ้อเจ้อ 3) การท าดี ได้แก่ (1) ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดในกาม คบเพื่อนที่
ดี (2) ประกอบอาชีพสุจริต ไม่คดโกง ไม่ค้ายาเสพติด ของผิดกฎหมาย (3) มีความเพียรชอบเพียรสร้าง
กุศลท าความดี เลิกท าบาปทุกชนิด เลิกอบายมุข เลิกใช้ยาเสพติด (4) มีความระลึกชอบ คือ มี
สติสัมปชัญญะ เข้าใจตนเอง ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอ่ืนดี (5) ตั้งจิตมั่นไว้ชอบมีความสงบ ไม่
วู่วาม แก้ไขแก้ปัญหาอย่างสุขุม มีสมาธิในการท างาน ฯลฯ 
 การสอน/กิจกรรมทางคดีโลก  หมายถึง กิจกรรม/การสอนที่พระสงฆ์และทีมงานฆราวาส 
ใช้ทักษะต่าง ๆ จัดกิจกรรม/การสอน ในการดูแลช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด เพื่อการบ าบัดพัฒนา
พฤติกรรม ผู้ติดยาเสพติดที่ รับไว้ในวัด (เข้ารับการสงเคราะห์ฟื้นฟูในโครงการวัดเป็นศูนย์
สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด) ได้แก่ การฝึกทักษะอาชีพ  กีฬา  ออกก าลังกาย การจัดกิจกรรม
บ าเพ็ญประโยชน์  ฝึกวินัย คุณธรรม  จริยธรรม    
 การสอน/กิจกรรมทางคดีธรรม  พุทธธรรมบ าบัดพฤติกรรม หมายถึง กิจกรรมที่พระสงฆ์
และทีมงานฆราวาส ใช้ทักษะทางพุทธธรรมจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในการดูแลช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ติดยา
เสพติด เพื่อการบ าบัดพัฒนาพฤติกรรม ผู้ติดยาเสพติดที่รับไว้ในวัด  ได้แก่ การอบรมศีลธรรม 
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เช่น  มรรคมีองค์แปด หรือ หลักไตรสิกขา ฯลฯ ให้ผู้ติดยาเสพติดมี
ศีลธรรม การฝึกรักษาศีล (ให้ถือศีล 5) เป็นประจ า มีการฝึกสติ ท าสมาธิปฏิบัติธรรม ฝึกภาวนา อย่าง
สม่ าเสมอ เพื่อให้เกิดปัญญาหยั่งรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา น าความรู้ความสามารถที่ได้รับการ
อบรมมาปรับปรุงวิถีชีวิตของตนเอง (life style)  ให้เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพ/อัตภาพของตนเอง 
เพื่อการปรับพฤติกรรมเลิกใช้ยาเสพติด  มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้  
  การประเมินแบบซิป (CIPP Model)  ซิปโมเดล   คือ รูปแบบการประเมินผลที่เหมาะ
กับการประเมินโครงการ  ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบการประเมินความก้าวหน้าเพื่อบ่งชี้จุดเด่น  จุดด้อย
ของโครงการ เพื่อน าผลไปปรับปรุงกิจกรรม แผนการโครงการได้ทันท่วงที และมีการประเมินรวม
สรุปหลังโครงการสิ้นสุดแล้ว  ซิปโมเดล แบ่งการประเมินเป็น 4 ประเภท  (CIPP) ได้แก่ 
   1)  Context Evaluation การประเมินบริบท  ในที่นี้หมายถึง การประเมินสภาพทาง
กายภาพ ได้แก่ สภาวะแวดล้อม ต่างๆของวัดที่เป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด  เช่น  
อาคารสถานที่ การจัดพื้นที่เพื่อท ากิจกรรม ฯลฯ 
        2)   Input  Evaluation  การประเมินปัจจัยเบื้องต้นหรือทรัพยากร ในที่นี้หมายถึง  การ
ประเมินด้านการบริหารจัดการองค์กร     
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       3)  Process Evaluation การประเมินกระบวนการหรือยุทธวิธี (Process /Actions) ใน
ที่นี้หมายถึง  การประเมินยุทธวิธีหรือกิจกรรมหรือกระบวนการหรือหลักธรรมที่น ามาใช้ในการ
พัฒนาปรับพฤติกรรมฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด    

      4)  Product  Evaluation  การประเมินผลผลิตของโครงการ  ซึ่งในที่นี้หมายถึง  หรือ 
ประสิทธิผลการด าเนินงานวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด  ได้แก่  ผู้ติดยาเสพติดมี
การเปลี่ยนแปลงด้านการรับรู้เกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด   รับรู้ต่อหลักมรรคมีองค์ 8 ดีขึ้น  และ
ปฎิบัติตามพฤติกรรมตามหลักธรรมมรรคมีองค์8 ได้ดีขึ้น 
  

 



 
 

บทที ่2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเร่ือง “ประสิทธิผลของการด าเนินงานวัด
เป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด” มีดังนี ้
 2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการป้องกัน บ าบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับวัด การด าเนินงานของวัดและบทบาทของพระสงฆ์    
 2.3 การพัฒนาพฤติกรรมของบุคคล  
 2.4 มรรคมีองค์ 8 กับการพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์   

2.5 หลักเกณฑ์การให้วัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด   
2.6 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับเกณฑ์ มาตรฐาน การประเมินผลและการประเมินโครงการ 
2.7  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

 2.8 สรุปกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 

2.1 แนวคดิ และทฤษฎีที่เกีย่วข้องกบัการป้องกนั บ าบัดรักษา และการพืน้ฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติด 

 การบ าบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จะต้องปรับพฤติกรรมเพื่อให้สามารถ
ช่วยตนเองได้มากที่สุด เพื่อให้กลับสู่สภาพปกติ   โดยจะต้องพัฒนาพฤติกรรมทางด้านกายภาพ 
จิตใจ  รวมทั้งการฝึกทักษะอาชีพ  การปฏิสัมพันธ์กับสังคมให้เหมาะสมตามเศรษฐ์ฐานะของแต่ละ
คนเท่าที่จะสามารถเป็นไปได้  เพื่อให้ เป็นคนดีของสังคม  ด ารงชีวิตอยู่ในสังคม อย่างมีความสุข     

ทั้งนี้ต้องเร่ิมด้วยการป้องกันการเสพยาเสพติด 
 2.1.1 การป้องกนัปัญหายาเสพติดในทางทฤษฎ ี
 การป้องกันยาเสพติดเป็นการด าเนินงานเพื่อลดความต้องการในการใช้ยาเสพติดของ
ประชาชน ในทางทฤษฎีการลดความต้องการในการใช้ยาเสพติดจะต้องพิจารณาเป็น 2 ส่วนด้วยกัน 
คือ การเปลี่ยนแปลงที่ให้ความส าคัญกับตัวบุคคล และการเปลี่ยนที่ให้ความส าคัญกับระบบสภาวะ
แวดล้อม 

1) การเปลีย่นแปลงตัวบุคคล 
       การแก้ไขปัญหาของระบบใหญ่ได้นั้น จ าเป็นต้องแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงระบบย่อยๆ  



 
 

14 

แต่ละระบบให้ดีเสียก่อนในการป้องกันปัญหายาเสพติดก็เช่นกัน จ าเป็นต้องสร้างหรือเปลี่ยนแปลง
บุคคลแต่ละคนให้เป็นคนดี จึงจะท าให้การด าเนินงานบรรลุผลส าเร็จ รูปแบบของการเปลี่ยนแปลง
บุคคลที่นิยมได้แก่ 
  1.1) Socratic - Rational Model ทฤษฎีนี้เชื่อว่า มนุษย์ทุกคนมีเหตุผล และพร้อมที่
จะต้องสนองต่อข่าวสารใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์เสมอ ซึ่งจะทําให้บุคคลสร้างหรือเปลี่ยนแปลงเจตคต ิ
อันจะเป็นผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในที่สุด 
  1.2) Social - Psychological Model ทฤษฎีนี้เชื่อว่า การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคล 
จะเกิดขึ้นจากอิทธิพลของบรรทัดฐานจากกลุ่มที่ตนผูกพันอยู่ 
 ดังนั้น เป้าหมายที่สําคัญในการป้องกันยาเสพติด ควรเน้นการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลให้มี
เจตคติและพฤติกรรมเกี่ยวกับยาเสพติดที่ถูกต้อง 
 2) การเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อม 
 เนื่องจากสภาวะแวดล้อมมีผลต่อการเพิ่มหรือลดปริมาณยาเสพติดในท้องตลาด รวมทั้งการเพิ่ม
หรือลดความต้องการยาเสพติดของบุคคล การเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงตัวบุคคล จึงนับเป็นวิธีการที่จําเป็นในสังคมที่ซับซ้อน ศีลธรรมเสื่อม การลดความต้อง 
การยาเสพติดด้วยการแก้ปัญหาซึ่งเน้นที่ตัวบุคคลแต่เพียงด้านเดียวจะประสบความสําเร็จได้ยาก          
จึงต้องมีการสร้างเจตคติ ค่านิยม วัฒนธรรม ของสังคมควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคคลด้วยรูปแบบ
ของการเปลี่ยนแปลงระบบสภาวะแวดล้อมที่นิยมใช้กันได้แก่ 
  2.1) Liberal Model เป็นรูปแบบที่มีลักษณะค่อยเป็นค่อยไป มีหลักการ คือ ให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม เช่น การแสดงประชามติต่อต้านยาเสพติด การมีส่วนช่ วยเหลือใน
กิจกรรมต่อต้านยาเสพติดต่างๆ เป็นต้น 
  2.2) Radical Model เป็นรูปแบบที่มีลักษณะฉับพลันทันมี มีหลักการ คือ ใช้จิตวิทยาชุมชน 
เช่น การปลุกเร้าให้คนในชุมชนร่วมมือกันแก้ปัญหาที่เผชิญอยู่ 

นอกจากนั้นสํานักงาน ป.ป.ส. ได้กล่าวว่า การแก้ปัญหายาเสพติด หมายถึง การบําบัดและ
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด โดยแก้ไขปัญหาในกลุ่มผู้เสพติดในชุมชนและป้องกันมิให้มีการติดซ้ํา 
โดยการเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ผ่านการบําบัดรักษา รวมทั้งครอบครัวและชุมชนในการช่วยเหลือ
ผู้ผ่านการบําบัดรักษาให้สามารถอยู่ในครอบครัวและชุมชนได้อย่างปกติสุข 
 2.1.2 องค์ประกอบของปัญหายาเสพติด 
ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่มีองค์ประกอบสลับซับซ้อนและมักเป็นปัญหาที่เกิดจากสาเหตุ 
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มากกว่าหนึ่งอย่าง สามารถจําแนกองค์ประกอบของปัญหาได้ 3 ประการ ดังนี้4 
 1) ตัวคน เมื่อคนประสบกับปัญหาใด ๆ อันอาจเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย 
อารมณ์ สังคม จนไม่สามารถที่จะแก้ไขหรือปรับตัวให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงหรือสภาพนั้น ๆได ้
มักมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจากบรรทัดฐานของสังคม และหากมีเจตคติ ค่านิยมเกี่ยวกับยาเสพติดที่
ไม่ถูกต้อง จึงมักใช้ยาเสพติดเป็นทางออกในการแก้ปัญหาชีวิต 
 2) ตัวยา โดยตัวของอันเองแล้วมิได้ก่อให้เกิดปัญหาใด ๆ เลย ถ้าหากบุคคลมิได้นําไปใช้ 
แต่เมื่อบุคคลนํายาไปใช้เสพ จะมีปฏิกิริยาเกิดขึ้น ซึ่งแต่ละบุคคลจะแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตัว
บุคคลที่ใช้ยา ประเภทและฤทธิ์ของยา จํานวนหรือขนาดของยาที่ใช้ รวมทั้งวิธีการที่ใช้เสพยานั้น 
 3) สิ่งแวดล้อม เป็นองค์ประกอบหนึ่งทีส่ําคัญในการที่จะผลักดันหรือชักจูงให้บุคคลหันไป 
ใช้ยาเสพติด เพราะบุคคลจําเป็นต้องอยู่ ร่วมกับบุคคลอ่ืน ๆ จะต้องปฏิบัติตนให้เป็นไปตาม
กฎเกณฑ์ของสังคมที่บุคคลนั้นอาศัยได้ จึงมักแสดงพฤติกรรมเบี่ยงเบนต่าง ๆ ไปจากสังคม ซึ่งอาจ
มีการใช้ยาเสพติดได้ 
 2.1.3 มาตรการในการด าเนินงานป้องกันยาเสพติด 
 การป้องกันยาเสพติดเป็นมาตรการในการดําเนินงานในระยะยาว เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใน 
การป้องกันยาเสพติด เพื่อบรรเทาหรือระงับการทดลองใช้ยาเสพติด มีมาตรการในการดําเนินงานดังนี้  

1) มาตรการให้การศึกษา (Education) การศึกษา ในพระไตรปิฏก หมายถึง สิกขา  หรือ 
สิกขาบท คือ ข้อวินัย ข้อศีล แต่ละข้อที่จะต้องศึกษา ข้อที่ต้องปฏิบัติ ในพระพุทธศาสนาหมายถึง 
ศีล สมาธิ ปัญญา หลักคําสอนในพระพุทธศาสนาของสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนทุก
ระดับชั้น โดยให้ความสําคัญในเร่ืองจิตใจของมนุษย์ พระพุทธองค์ทรงสอนตั้งแต่ชั้นระดับปรับ
พื้นฐานของจิตใจให้มีความสุข และเผชิญกับปัญหาอุปสรรค ซึ่งเป็นความทุกข์ได้อย่างไม่เดือดร้อน 
แม้ระดับซึ่งเป็นทางไปสู่ระดับหลุดพ้นจากความทุกข์ จนถึงนิพพาน พระพุทธองค์ก็ยังทรงสอนให้
การดําเนินชีวิตตามหลักอริยมรรคหรือมรรคมีองค์แปดของผู้ครองเรือน ที่เรียกว่า ระดับโลกียะ 

ดังที่พระพุทธองค์ทรงแสดงสําหรับบุคคลผู้เป็นเสขะ  ยังต้องมีการฝึกหรือพัฒนามนุษย์ให้โพธิ
ปรากฏขึ้น จนในที่สุดทําให้มนุษย์ทั้งหลายเป็นพุทธะ5   

                                         
        4คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด,  แผนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
พ.ศ. 2550-2554, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์รุ่งศิลป์การพิมพ์, 2550), หน้า 5 
 5พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม (ฉบับเดิม), พิมพ์คร้ังที่ 16, (กรุงเทพมหานคร : 
บริษัท สหธรรมิก จํากัด, 2544), หน้า 343-345.  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B5%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2
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พระพุทธองค์ทรงแสดงสําหรับบุคคลผู้เป็นเสขะ(ผู้ที่ยังไม่หมดกิเลส) ว่ายังต้องศึกษาอยู่    ดัง
ปรากฎในปฐมเสขสูตร ดังนี ้ 
 เสขสูตร ว่าด้วยเสขบุคคลที่ต้องศึกษาไตรสิกขา  

   คร้ังนั้น ภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคม 
พระผู้มีพระภาคแล้ว นั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง คร้ันแล้วได้ทูลถามว่า ข้าแต่พระองค์
ผู้เจริญ พระองค์ตรัสว่า เสขะ เสขะ ดังนี้ ด้วยเหตุมีประมาณเท่าไร หนอ บุคคลจึงชื่อ
ว่าเป็นเสขะ พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า ดูกรภิกษุ ที่เรียก ชื่อว่าเสขะ ด้วยเหตุว่ายัง
ต้องศึกษา ศึกษาอะไร ศึกษาอธิศีลสิกขา ศึกษาอธิจิตสิกขา และศึกษาอธิปัญญา
สิกขา ดูกรภิกษุ ที่เรียกชื่อว่าเสขะ ด้วยเหตุว่ายังต้องศึกษาแล6  
 

 กล่าวโดยรวมก็คือ การเกิดมาในแต่ละชาติของมนุษย์ทุกคนยังต้องศึกษา คือ ต้องมีการฝึก
หรือการศึกษา ฝึกให้มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และปัญญา ฝึกกระทํากิจกรรมต่างๆ เช่น การ
ทํางานฝีมือ ทักษะการประกอบอาชีพ การใช้เคร่ืองมือต่างๆ เพื่อจะได้ประกอบอาชีพ สร้างความสุข
ให้แก่ตนเอง และสังคม จึงสรุปได้ว่าการศึกษา (Education, virtue, study, training, commandment) 
คือ กระบวนการฝึกหรือให้การศึกษา เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ การฝึกประสบการณ์ที่เสริมสร้าง
แนวทางที่เหมาะสมในการดํารงชีวิต เช่น ฝึกทักษะการใช้เคร่ืองมือต่างๆเพื่อประกอบอาชีพ 
นอกจากนั้นยังรวมถึงการฝึกจิตพัฒนาให้เกิดปัญญา ฝึกให้มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้
เกิดโพธิและจนในที่สุดเกิดเป็นพุทธะสามารถพัฒนาครอบครัวและชุมชนได้อย่างมีคุณภาพโดยไม่
พึ่งพายาเสพติดอีกต่อไป  
 2) มาตรการทางบริการสนเทศ (Information) คือ การให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อการป้องกันยาเสพติด 
โดยผ่านสื่อชนิดต่าง ๆ ได้แก่ สื่อมวลชน สื่อบุคคล สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อแสงเสียง สื่ออิเล็กทรอนิกส์  
และสื่อพื้นบ้าน มีวัตถุประสงค์ที่จะส่งข่าวหรือเนื้อหาข้อมูลที่ต้องการเผยแพร่ไปยังผู้รับสาร            
โดยถ่ายทอดเนื้อหาผ่านสื่อและช่องทางเผยแพร่ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้รับข่าวสารได้รับข่าวสารข้อมูล
พื้นฐานในการวิเคราะห์ทางเลือกในการตัดสินใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้ยาที่ถูกต้อง การตระหนัก
ถึงโทษภัยของยาเสพติด ตลอดจนเสริมสร้างให้เกิดเจตคติที่ดีในชีวิต และเสนอทางเลือกที่จะ
แก้ปัญหาโดยไม่พึ่งพายาเสพติด 
 3) มาตรการทางเลือก (Alternative) เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กเยาวชน และประชาชน
ทั่วไปรู้จักใช้เวลาว่างที่มีอยู่ในทางสร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้ อ่ืน มาตรการ

                                         
 6องฺ.ติก. 34/525/453. 

http://dict.longdo.com/search/study
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ทางเลือกมีวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างพัฒนาการด้านต่าง ๆ ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา ตลอดจนเป็นการส่งเสริมทักษะและประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาวินัยในตนเอง 
ความรับผิดชอบ เกิดความมั่นคงในจิตใจ มีความสํานึกในคุณค่า ความเป็นอิสระ รู้จักปรับตัว และ
พึ่งตนเอง 
 4) มาตรการแทรกแซง (Intervention) หรือสอดแทรก เป็นการจัดกิจกรรมที่ดําเนินการกับ 
ผู้ที่ริเร่ิมมีปัญหาการใช้ยาเสพติด เช่น เร่ิมทดลองใช้ยาเสพติด ใช้ยาเสพติดเป็นคร้ังคราว แต่ยังไม่มี
อาการติดยาเสพติด โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้ความช่วยเหลือบุคคลก่อนที่จะติดยาเสพติดอย่างแท้จริง 
มาตรการแทรกแซงดําเนินการโดยใช้กระบวนการแนะแนว (Counseling) โดยอาจทําเป็นรายบุคคล
หรือเป็นกลุ่ม เช่น ให้คําปรึกษาแนะนําเป็นครอบครัว ดําเนินการโดยนักจิตวิทยาหรือพยาบาลที่มี
ความชํานาญด้านการแนะแนว ได้รับการฝึกอบรมเพิ่มเติมในการให้บริการแก่ผู้มีปัญหายาเสพติด 
เพื่อให้ผู้รับบริการเลือกตัดสินใจทางเลือกที่เหมาะสมด้วยตนเอง7 
 

 5) มาตรการกลุ่มเพื่อน (Prevention) ในการดําเนินการป้องกันยาเสพติดและพฤติกรรม
เบี่ยงเบนต่าง ๆ ได้ตระหนักถึงความสําคัญ และเห็นคุณค่าของอิทธิพลของกลุ่มเพื่อน จึงได้มีการใช้
กิจกรรมกลุ่มเพื่อนเพื่อประโยชน์ในการป้องกันยาเสพติด 
 6) มาตรการป้องปราม (Deterrence) เป็นมาตรการที่ดําเนินการกับกลุ่มเสี่ยงที่มีพฤติกรรม
ในการใช้ยาเสพติด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดโอกาสการใช้ยาเสพติด ด้วยการทําให้กลุ่มเสี่ยงมี
ความเกรงกลัว วิตกกังวล อาจถูกจับได้ว่าตนใช้ยาเสพติด 
 7) มาตรการเสริมอื่น ๆ ได้แก่ 
  (1) การพัฒนาบุคลากร ในการดําเนินมาตรการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ  
สื่อบุคคลนับเป็นสื่อที่มีลักษณะเป็นการสื่อสารสองทาง (Two-Way Communication) ที่มีศักยภาพ
ในการให้ความรู้ปรับเปลี่ยนเจตคติและเป็นตัวแบบในการไม่ใช้ยาเสพติด (Role Model) ให้แก่
กลุ่มเป้าหมาย 
  (2) การวิจัยและพัฒนา นับเป็นมาตรการเสริมเพื่อช่วยให้มีการดําเนินมาตรการหลัก
ด้านอ่ืน ๆ ประสบความสําเร็จ การวิจัยด้านการป้องกันยาเสพติด เป็นเคร่ืองมือในการแสวงหา
ความรู้ และอธิบายปรากฏการณ์ในด้านสภาพปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 

                                         
 7คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, แผนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
พ.ศ. 2550-2554, อ้างแล้ว, หน้า 6 
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  (3) การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการป้องกันยาเสพติด โลกปัจจุบันเป็นยุคข้อมูล
ข่าวสารและเทคโนโลยี และมีข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเป็นจํานวนมาก ที่จะนํามาใช้
ประโยชน์เพื่อการดําเนินงานป้องกันยาเสพติด 
 โดยสรุปมาตรการในการสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันยาเสพติด เป็นการดําเนินงานในระยะ
ยาว เพื่อให้บุคคลมีสัมมาทิฐิ คือมีความคิดเจตคติ ค่านิยมที่ถูกต้องเหมาะสม เพื่อมิให้มีการทดลอง
ใช้ยาเสพติด เป็นการระงับการทดลองใช้ยาเสพติด เป็นการลดผู้ติดยาเสพติดรายใหม่8 
 2.1.4 แนวคิดเกี่ยวกับการบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
 การบําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด หมายถึง การดําเนินงานเพื่อแก้ไขสภาพร่างกายและจิตใจ
ของผู้ติดยาเสพติดให้เลิกจากการเสพ และสามารถกลับไปดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข
 บุญญวิจักษณ์ เหล่ากอที ได้กล่าวถึงแนวคิดที่นํามาใช้ในการบําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 แนวคิด คือ 
 1) แนวคิดตามหลักส านักอาชญาวิทยา (Positive school of Criminology) เป็นแนวคิดที่ใช้
ในการปฏิบัติต่อผู้ติดยาเสพติดเพื่อปรับปรุงแก้ไขฟื้นฟู โดยมุ่งเน้นพิจารณาปัญหาอาชญากรรมให้
สอดคล้องกับหลักการทางวิทยาศาสตร์และทฤษฏีเหตุนํามาซึ่งผล (The Theory of Determinism) 
ซึ่งมีความเห็นว่า การที่มนุษย์จะกระทําความผิดย่อมมีสาเหตุมาจากอิทธิพลผลักดันต่างๆ ที่ไม่อาจ
หลีกเลี่ยงได้ มนุษย์ได้ละเมิดกฎหมายเพราะมีอิทธิพลของปัจจัยทางชีวภาพ จิตภาพ และหรือทาง
สังคม มนุษย์ขาดเจตจํานงอิสระ (Free will) ในทางความคิด ขาดอิสรภาพ ในการกําหนดทางเลือก 
ดังนั้น มนุษย์จึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อการทํางานของตน 
 2) แนวคิดตามหลักแทนการด าเนินคดีอาญา (Diversion) เป็นการเปลี่ยนรูปแบบการดําเนิน
คดีอาญาในชั้นก่อนขึ้นศาล โดยหลีกเลี่ยงหรือเบี่ยงเบน (Deviation) ไม่นํากระบวนการยุติธรรมตาม
แบบพิธีปกติ (Tradition or Typical Justice System) มาใช้กับผู้กระทําความผิดให้ครบทุกขั้นตอน 
แต่ใช้วิธี อ่ืนแทน ซึ่งอาจมีกฎหมายอนุญาตโดยชัดแจ้งหรือไม่ก็ตาม ดังนั้น การใช้วิธีการ
บําบัดรักษากับผู้ติดยาเสพติดจึงมิใช่เป็นมาตรการในการนําตัวผู้ติดยาเสพติดมาลงโทษทางอายา 
เพราะถือว่า ผู้ติดยาเสพติดเป็นผู้ป่วยที่ต้องแก้ไขฟื้นฟู จึงถือว่าเป็นการนําบุคคลเข้าสู่โครงการหลบ
เลี่ยงการถูกตัดสินลงโทษ9 

                                         
 8คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, แผนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
พ.ศ. 2550-2554,อ้างแล้ว,หน้า 7 
 9บุญญวิจักษณ์ เหล่ากอที, คณะท างานชุมชนเข้มแข็งก าแพงต้านภัยยาเสพติด, โรงพยาบาล
ธัญญารักษ์, 2545), หน้า 1  
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 3) การให้การบ าบัดผู้ติดยาเสพติดสามารถแบ่งออกเป็น 2 วิธี  คือ การบําบัดรักษาทางด้าน
ร่างกายและการบําบัดรักษาทางด้านจิตใจ 
  3.1) การบําบัดรักษาทางด้านร่างกาย แบ่งออกเป็น 2 วิธี คือ 
  (1) เภสัชบําบัด แบบแผนปัจจุบัน เป็นการให้การบําบัดรักษาโดยการใช้ยาทดแทนต้าน
ฤทธิ์หรือการคงสภาพการติดยาในระยะยาว 
  (2) วิธีการอ่ืน ๆ การกระตุ้นด้วยเคร่ืองกระตุ้นไฟฟ้ากําลังต่ํา โดยการใช้เคร่ืองกระตุ้น 
ไฟฟ้า XH1 มากระตุ้นจุดต่าง ๆ ของร่างกาย เพื่อลดอาการถอนพิษยา และฟื้นฟูสมรรถภาพทาง
ร่างกาย 
 การฝังเข็ม เป็นการใช้หลักวิชาการแพทย์จีนโบราณ ในการฝังเข็มตามจุดต่าง ๆ  
 การหักดิบ (Cold Turkey) คือ การให้ผู้ติดยาเสพติดหยุดการใช้ยาเสพติดโดยทันที แล้วดูแล
ให้ความช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดอย่างใกล้ชิด 
 3.2) การบําบัดรักษาทางด้านจิตใจ 
 การบําบัดรักษาทางจิตใจแบ่งการบําบัดรักษาและฟื้นฟูออกเป็น 4 รูปแบบ คือ 
 (1) วิธีการจิตบําบัด เป็นวิธีการบําบัดรักษาอาการป่วยทางจิตใจของผู้ติดยาเสพติดโดยใช้
กระบวนการทางจิตวิทยา 
 (2) วิธีการศาสนบําบัด คือ การนําหลักทางศาสนามาเป็นเคร่ืองยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้ติดยา
เสพติดให้มีความเชื่อมั่น ศรัทธา และปฏิบัติตามหลักศาสนา ทําให้ผู้ติดยาเสพติดมีกําลังใจที่จะเลิก
ยาเสพติดได้อย่างเด็ดขาด 
 (3) วิธีการอาชีวบําบัด เป็นการสร้างความรับผิดชอบ และฝึกทักษะด้านอาชีพ ให้ผู้เลิกยา
เสพติดติดมีความอดทน เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่เหมาะสม และสามารถไปประกอบ
อาชีพได้หลังจากจบการบําบัดรักษา 
 (4) วิธีการชุมชนบําบัด เป็นวิธีการฟื้นฟูสภาพจิตใจที่ใช้ในการบําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
โดยการช่วยเหลือกันเองในหมู่ผู้ติดยาเสพติด เพื่อพัฒนาผู้เลิกในการเปลี่ยนแปลงบุคลิก อารมณ์ 
ความรู้สึกและพฤติกรรมให้เป็นไปในทางที่เหมาะสม แต่การฟื้นฟูสมรรถภาพส่วนใหญ่มักจะใช้
วิธีการหลาย ๆ อย่างผสมผสานกัน เพื่อให้การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดมีความครอบคลุม 
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 3.3) การผสมผสานการบําบัดรักษาทางร่ายการและทางด้านจิตใจ   รูปแบบนี้ คือ การทํา
ค่ายบําบัด  ซึ่งเป็นวิธีการให้การบําบัดรักษาในเชิงรุกที่มีหน่วยงานต่างๆ นํามาใช้ในปัจจุบัน 
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โดยเฉพาะกับผู้ติดยาบ้า 10 
 2.1.5 แนวทางการด าเนินงานต่อผู้ติดยาเสพติดให้โทษ 
 ในปัจจุบันการบําบัดรักษายาเสพติด มีการกําหนดแนวทางการดําเนินงานหรือรูปแบบการ
ปฏิบัติต่อผู้ติดยาเสพติดให้โทษเป็น 2 ระบบใหญ่ คือ 
 1) ระบบสมัครใจ (Voluntary System) หมายถึง การที่ผู้ติดยาเสพติดขอเข้ารับการบําบัดรักษา 
จากสถานพยาบาลของรัฐหรือของเอกชนด้วยความสมัครใจของตนเอง 
 2) ระบบบังคับ (Compulsory System) แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ 
  (1) ระบบต้องโทษ (Convict) หมายถึง ผู้ติดยาเสพติดที่ถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจจับกุมและ
ดําเนินคดีตามกฎหมาย ศาลจะเป็นผู้มีอํานาจสั่งให้ดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ ให้ลงโทษจําคุก 
โดยมีกรมราชทัณฑ์เป็นผู้ควบคุมตัวไว้ในเรือนจําหรือทัณฑสถาน หรือให้รอการลงโทษ โดยมี
เงื่อนไขคุมความประพฤติไว้ ถ้าผู้ติดยาเสพติดเป็นเด็กหรือเยาวชนก็อาจส่งตัวไปรับการแก่ไขยัง
สถานฝึกและอบรม หรือให้กลับไปอยู่กับครอบครัวแต่วางข้อกําหนดผู้ให้ปกครอง โดยกําหนด
เงื่อนไขเพื่อควบคุมความประพฤติเด็กหรือเยาวชนนั้นไว้ด้วย 
  (2) แบบบังคับรักษา หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ตํารวจ หรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับการแต่งตั้ง
โดยเฉพาะ สามารถนําตัวผู้ต้องสงสัยว่าติดยาเสพติดไปรับการวินิจฉัยตรวจหาสารเสพติด ถ้าพบ
สารเสพติดในปริมาณที่แสดงว่าผู้นั้นใช้ยาเสพติดและสมควรเข้ารับการบําบัดรักษา ก็จะบังคับให้
เข้ารับการบําบัดรักษาในสถานพยาบาลแบบบังคับ 
 2.1.6 แนวคิดเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพ 
 พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2534 ได้ให้ความหมายของการฟื้นฟู
สมรรถภาพ หมายความว่า การกระทําใดๆ เพื่อบําบัดการติดยาเสพติดและฟื้นฟูสภาพร่างกายและ
จิตใจของผู้ติดยาเสพติดให้กลับสู่สภาพปกติ 
 การฟื้นฟูสมรรถภาพและการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตใจว่า การฟื้นฟูสมรรถภาพ หมายถึง 
การปรับสภาพหรือคงสภาพผู้ป่วยให้สามารถบําเพ็ญประโยชน์ต่อตนเองและสังคมให้มากที่สุด 
โดยจะต้องพัฒนาทางด้านกายภาพ จิตใจ งานอาชีพ สังคมและฐานะทางเศรษฐกิจให้เหมาะสมเท่าที่

                                         
 10คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด,แผนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
พ.ศ. 2550-2554. อ้างแล้ว.  
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ผู้นั้นสามารถเป็นไปได้ เพื่อให้เข้าสามารถช่วยตนเองได้มากที่สุดและคงมีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่าง
มีความสุข11  
  การฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านจิตใจ หมายถึง ขบวนการบําบัดรักษาด้านหนึ่งที่สําคัญและ
จําเป็นที่สุดสําหรับการฟื้นฟูสมรรถภาพ มีขอบเขตครอบคลุมถึงวิธีการทุกชนิดที่สามารถปรับ
สภาพจิตใจของผู้ติดยาเสพติดให้เป็นปกติขึ้นหลังจากที่ได้เสื่อมโทรมลงเมื่อตกเป็นทาสยาเสพติด 
 โดยสรุป การฟื้นฟูสมรรถภาพ หมายถึง การปรับสภาพทั้งทางด้านร่างกายและทางด้าน
จิตใจของผู้ติดยาเสพติดให้กลับสู่ภาวะปกติ หลังจากที่ได้ทําการบําบัดรักษาตามกระบวนการถอน
พิษแล้ว เพื่อให้ผู้ติดยาเสพติดสามารถดําเนินชีวิตได้อย่างมีปกติสุข 
 การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ประกอบด้วยกระบวนการรักษา 4 ด้านทั้งร่างกาย 
จิตใจ อาชีพ และสังคม 
 1) การฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านร่างกาย (Physical Rehabilitation) โดยการรักษาอาการอัน
เกิดขึ้นจากการเสพยาเสพติด การปรับสภาพร่างกายของผู้ป่วยที่ทรุดโทรมจากการใช้ยาเสพติดมา
เป็นเวลานาน และรักษาโรคแทรกซ้อน เพื่อให้ร่างกายกลับคืนสู่สภาพปกติ สามารถดํารงอยู่ได้โดย
ปราศจากยาเสพติด 
 2) การฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตใจ (Mental Rehabilitation) เป็นขบวนการที่สําคัญและ
จําเป็นที่สุดสําหรับการฟื้นฟูสมรรถภาพ มีขอบเขตครอบคลุมถึงวิธีการทุกชนิดที่สามารถปรับ
สภาพจิตใจ บุคลิกภาพและพฤติกรรม ตลอดจนอารมณ์นิสัยที่เปลี่ยนไปของผู้ติดยาเสพติดให้เป็น
ปกติขึ้น หลังจากที่ได้เสื่อมโทรมลงเมื่อเป็นทาสยาเสพติด ให้สามารถปรับตัวอยู่ในสังคมปัจจุบัน
และอนาคต 
 3) การฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านอาชีพ (Occupational Rehabilitation)มีวัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานอาชีพของผู้ติดยาเสพติดให้โทษ เพื่อช่วยให้กลับไปอยู่ใน
สังคมเดิมได้ด้วยดีและพึ่งตนเองได้ 
 4) การฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านสังคม (Social Rehabilitation) หมายถึง การเตรียมให้มี
ความพร้อมที่จะใช้ชีวิตปกติโดยมีความรู้ มีงานอาชีพ และมีรายได้ที่เหมาะสม มีความสัมพันธ์ทาง
สังคมที่ดี โดยเร่ิมจากผู้รักษามีท่าทียอมรับผู้ป่วยก่อน แล้วค่อยนําครอบครัวมาให้ยอมรับผู้ป่วย ให้

                                         
 11วราภรณ์ สยนานนท์, “การฟื้นฟูสมถภาพทางด้านจิตใจของผู้ติดยาเสพติดให้โทษ: ศึกษา
เฉพาะกรณีโรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก”, วิทยานิพนธ์สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต, 
(คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์), 2549,  บทคัดย่อ. 
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ผู้ป่วยได้มีประสบการณ์ในการปรับตัวเข้ากับกลุ่ม ได้เรียนรู้ระเบียบแบบแผน วัฒนธรรม และ
ค่านิยมทางสังคม ตลอดจนมีความรับผิดชอบและเคารพสิทธิทางสังคมของผู้อื่น 
 วัตถุประสงค์ (Objective) ของการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  
 1) เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้ติดยาเสพติด การพัฒนาบุคลิกภาพนั้น 
หมายถึง การพัฒนาร่างกาย ประสาทสัมผัส การเคลื่อนไหวและการพัฒนาจิตใจ รวมทั้งเชาว์ปัญญา
และอารมณ ์
 2) เพื่อพัฒนาทางด้านจิตใจ ปรับให้เข้ากับสังคมและความสัมพันธ์กับบุคคล  
 3) เพื่อพัฒนาทักษะการดํารงชีวิตประจําวันของมนุษย์ เช่น การดูแลตนเองการปฏิบัติตน
ตามบทบาทของตนการทํางานในครัวเรืองที่ตนพักอาศัย 
 เป้าหมาย (Target) ของการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
 การฟื้นฟูสมรรถภาพมีเป้าหมายทั้งในด้านฟื้นฟูส่งเสริมสุขภาพ และเพิ่มคุณภาพชีวิตของ
ผู้ป่วย รวมทั้งในด้านสังคมสิ่งแวดล้อม เพื่อที่จะลดปัญหาต่าง ๆ อันเนื่องมาจากการติดยาเสพติด  
ซึ่งกําหนดเป้าหมาย12 ดังนี ้
 1) ลดอัตราการติดยาซ้ํา (Relapsing Rate) เพื่อป้องกันการเพิ่มของอัตราผู้ป่วย โดยมุ่งหวัง
ให้ผู้ป่วยหลุดพ้นและเลิกใช้ยาเสพติดโดยเด็ดขาด 
 2) ลดอัตราการตาย (Mortality Rate) อันเนื่องมาจากการติดยาเสพติดและโรคแทรกซ้อน 
เน่ืองจากผู้ป่วยมีการติดยาซ้ําบ่อย ๆ 
 3) ส่งเสริมสุขภาพและเพิ่มคุณภาพชีวิต (Quality of Life) ของผู้ติดยาเสพติดให้มีคุณค่า
และใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
 4) เป้าหมายในการลดภัยอันตรายต่าง ๆ (Detrimental Effects) ของผู้ติดยาเสพติดที่มีผลต่อ
สังคมทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
 การฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านจิตใจ (Mental Rehabilitation) เป็นการปรับสภาพให้ผู้ติดยา
เสพติดมีสภาพจิตใจเป็นปกติ สามารถมีชีวิตที่ต้องผจญความทุกข์หรือปัญหาได้โดยไม่ต้องใช้ยา
เสพติดเป็นเคร่ืองช่วย ผู้ที่จะปฏิบัติหน้าที่นี้ได้ผลจะต้องมีความเข้าใจถึงจิตใจของผู้ป่วย มีความ
อดทน และมีความตั้งใจจริง การปฏิบัติงานในขั้นตอนนี้มีดังต่อไปนี้ 
 1) สร้างบรรยากาศแวดล้อมให้บังเกิดผลทางการรักษา เนื่องจากผู้ป่วยจะต้องพักอาศัยอยู่
ร่วมกัน เพื่อฟื้นฟูเวลานาน จําเป็นต้องสร้างบรรยากาศแวดล้อมให้เอ้ืออํานวยต่อการปรับตัวและ
การเรียนรู้ของผู้ป่วย ให้บังเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีวินัยที่ดี ควรมีการดูแลสถานที่ที่จัด

                                         
 12เร่ืองเดียวกัน, หน้า16-17. 
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ไว้ให้ผู้ป่วยทั้งหมด ตั้งแต่ห้องเยี่ยมญาติ ห้องนั่งเล่น ห้องอาหาร กระทั่งห้องนอน และสถานที่
สําหรับพักผ่อนหย่อนใจ จัดให้มีสวัสดิการ และมีห้องสําหรับกักกันผู้ป่วยที่ทําความผิด 
 2) ให้คําปรึกษาแก่ผู้ป่วยและครอบครัว เพื่อให้ผู้ป่วยและครอบครัวเข้าใจถึงปัญหาที่ผู้ป่วย
มีอยู่ทั้งทางร่างกายและจิตใจ และยอมรับสถานภาพ นํามาแก้ไขอย่างได้ผล ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถ
ติดต่อกับญาติและผู้อ่ืน โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีปัญหาทางด้านจิตใจ เช่น มีปมด้อยหรือความคิดสับสน 
 3) คอยดูแลอบรมทางศีลธรรมจรรยา โดยให้ผู้ป่วยประพฤติปฏิบัติในขอบเขตของศีลธรรม
และระเบียบวินัยอันดี ตามที่สถานพยาบาลนั้นกําหนด เพื่อการเป็นพลเมืองดีของผู้ป่วยต่อไป 
 4) ให้ความร่วมมือกับนักอาชีวบําบัดในการกระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้ป่วยเข้าร่วมโครงการ
อาชีวบําบัด ตามเวลาที่กําหนดไว้อย่างสม่ําเสมอ ให้กําลังใจโดยการชมเชยผู้ป่วยในขอบเขตของ
ความเป็นจริง 
 5) สังเกตและแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นในระหว่างผู้ป่วยที่ทํางานร่วมกัน หรืออยู่ร่วมกันโดย
รีบขัดขวาง ทําความเข้าใจให้ได้ทันทีก่อนที่เร่ืองจะรุนแรง 
 6) เปลี่ยนแปลงวิธีแสดงออกของผู้ป่วยในทางที่จะทําประโยชน์ ผู้ป่วยยาเสพติดมีความ
โน้มเอียงที่จะนําปัญหาที่มีอยู่ในตัวมาแสดงออกกับญาติและผู้รักษา หรือผู้ป่วยด้วยกัน ผู้รักษาควร
จะมีความสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีแสดงออกเหล่านั้นให้เป็นประโยชน์ เช่น ให้ทํางานแทนที่จะ
ปะทะกัน 
 7)ให้กําลังใจผู้ป่วย มิให้หวาดกลัวต่อการที่จะกลับออกไปปรับตัวอยู่ในสังคมอย่างพลเมือง
ดี โดยการเรียนรู้จากการยอมรับของผู้รักษาก่อน ผู้รักษาต้องทําตนเป็นแบบอย่างด้วยการเป็นมิตร 
มองโลกในแง่ดี มีความอดทน อดกลั้น และมีเหตุผลในการปฏิบัติทุก ๆ อย่าง 
 8) เป็นสื่อกลางให้เกิดความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ในทีมการรักษา ผู้ป่วยและครอบครัว 
เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการรักษาตลอดไป แม้เมื่อผู้ป่วยกลับไปอยู่บ้านแล้วก็ให้โอกาสที่ผู้ป่วยจะ
กลับมาติดต่อขอความช่วยเหลือได้ต่อไป 

 ขบวนการบ าบัดรักษาทางจิตใจต้องท าร่วมกันไปหลายขบวนการ ดังนี ้คือ   
             1) การทําจิตบําบัดเป็นรายบุคคล (Individual Psychotherapy) เพื่อวิเคราะห์ให้เห็นถึงจิตใจ
ของผู้ติดยาเสพติดที่ละเอียดอ่อนลงไปอีกในรายที่ติดยา ชนิดกลับไปกลับมาต้องการการดูแลปรับ
สภาพจิตใจอย่างใกล้ชิด 
 2) การทําจิตบําบัดเป็นกลุ่ม (Group Psychotherapy) โดยนําผู้ติดยาเสพติดให้โทษหลาย ๆ 
คนที่มีพื้นฐานความผิดปกติทางจิตใจและความประพฤติปฏิบัติคล้ายคลึงกัน มารวมกลุ่มประชุม
ปรึกษาหารือกันเอง โดยมีผู้ รักษาเป็นผู้นํากลุ่มช่วยแนะนําให้มีสภาพการถกเถียงปัญหา                    
การอภิปรายแบบกันเองในครัวเรือนหรือระหว่างเพื่อนฝูง เพื่อเข้าใจปัญหาต่าง ๆ ถ่องแท้ขึ้นและรับ
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สภาพผิดปกติของกันและกัน เป็นวีการรักษาโดยทําเป็นกลุ่ม ๆ ละ 6 – 12 คน จุดมุ่งหมายของจิต
บําบัดชนิดกลุ่ม ก็เพื่อให้ผู้ติดยาเสพติดรู้จักฝึกหัดตนเองให้มีความสัมพันธ์กับผู้อื่น ฝึกหัดให้ผู้ติดยา
เสพติดแก้ไขปัญหาตัวเองร่วมกับคนอ่ืน และพยายามปรับตัวให้เข้ากับกลุ่ม เพื่อพร้อมที่จะปรับตัว
เข้าสู่สังคมต่อไปเมื่อเขาเลิกใช้ยาเสพติด 
 3) การอบรมศีลธรรมความประพฤติ (Moral and Religions Preaching) ได้แก่ การฟังเทศน์ 
จากพระภิกษุสงฆ์เป็นประจํา และอาจจะมีอนุศาสนาจารย์มาสลับเวลาเพื่อให้ความคิดด้านศีลธรรม
จรรยา นอกจากนั้นแพทย์พยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ผู้รักษาอาจช่วยเหลือให้ข้อคิดเห็นการปรับปรุง
ตนเองทางมารยาท ศีลธรรมจรรยา การเป็นอยู่ในสังคม และสอดแทรกการรักษาสุขภาพอนามัย 
ตลอดจนให้ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติดด้วย13        

                           2.1.7  แนวคิดทฤษฎเีกีย่วกบัแรงสนับสนุนทางสังคม (Social Support Theory)  
แนวคิดเกี่ยวกับการสนับสนุนทางสังคม มีพื้นฐานมาจากทฤษฎีที่เป็นผลมาจากการศึกษา

ทางสังคมจิตวิทยา เพราะการสนับสนุนทางสังคมที่ได้รับนั้น จะท าให้บุคคลเกิดความรู้สึกมีคุณค่า
ในตัวเอง มีอารมณ์มั่นคง เกิดความรู้สึกมั่นใจ รู้สึกปลอดภัยกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น สามารถ
เลือกแนวทางในการแก้ปัญหาที่เหมาะสมกับตนเอง  แรงสนับสนุนทางสังคมเป็นปัจจัยหนึ่งที่มี
ความส าคัญต่อพฤติกรรมสุขภาพ โดยเมื่อปี ค.ศ. 1975 Gore, Caplan และ Cassel  Panel ได้ศึกษาถึง
ผลของแรงสนับสนุนทางสังคมที่มีต่อการลดสภาวะความเครียด 

1) ความหมายของแรงสนับสนุนทางสังคม   แรงสนับสนุนทางสังคม  หมายถึง การ
ปฏิสัมพันธ์อย่างมีจุดมุ่งหมายระหว่างบุคคลซึ่งท าให้เกิดความผูกพันในแง่ดีจากคนหนึ่งไปยังอีก
คนหน่ึง การยืนยันรับรองหรือเห็นพ้องกับพฤติกรรมของผู้อ่ืน การช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางด้าน
เงินทองหรือสิ่งของ  ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ซึ่ง ประกอบด้วย ความรักใคร่ ห่วงใย ความ
ไว้วางใจ ความผูกพันต่อกัน ความช่วยเหลือด้านการเงิน  สิ่งของ แรงงาน  การให้ข้อมูลข่าวสาร  
ตลอดจนการให้ข้อมูลย้อนกลับและข้อมูลเพื่อการประเมินตนเอง  บางค าจ ากัดความของแรง
สนับสนุนทางสังคมว่า หมายถึง สิ่งที่บุคคลได้รับโดยตรงจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคล อาจเป็นด้าน
ข่าวสาร ก าลังงาน เงินทอง หรือด้านอารมณ ์อันเป็นแรงผลักดันให้ผู้รับไปสู่เป้าหมายที่ต้องการได้ 
การสนับสนุนทางสังคม  ไม่เฉพาะแต่การช่วยเหลือ ทางด้านวัตถุและความมั่นคงทางอารมณ์
เท่านั้น ยังรวมถึง ความสัมพันธ์ระหว่างคน  ยังรวมถึงการที่บุคคลรู้สึกว่าตนเอง ได้รับการยอมรับ 

                                         
 13เร่ืองเดียวกัน, หน้า18-19. 
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ว่าเป็นส่วนหนึ่งของผู้อ่ืนด้วย14   
  สรุป  แรงสนับสนุนทางสังคมหมายถึง การปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ที่
พึงมีต่อกันด้วยความรักใคร ความห่วงใย ความผูกพันเอ้ืออาทร ความไว้วางใจ ความช่วยเหลือ
เกื้อกูล เช่น “ผู้ให้แรงสนับสนุน”   อาจเป็นบุคคลในครอบครัว ชุมชน หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข   
ในที่นี้ หมายถึง  พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย สามี ภรรยา ญาติ เพื่อน  พระสงฆ์  และ เจ้าหน้าที่ของรัฐ  
กรมควบคุมประพฤติ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข (วัด บ้าน รัฐบาล หมายรวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐ ) ใน
การติดตาม สนับสนุน“ผู้รับการสนับสนุน”  ได้แก่ ให้ค าแนะน า การช่วยเหลือ ด้านการเงิน 
แรงงาน วัตถุสิ่งของ หรือการสนับสนุนทางด้านจิตใจจาก  ให้ก าลังใจ   การให้ข้อมูลข่าวสาร การ
อธิบายสาเหตุของการเกิดโรค  การสนใจ ไต่ถาม และเฝ้าระวังช่วยแก้ไขพฤติกรรมอันไม่พึง
ประสงค์  การชมเชยเมื่อท าดี   ซึ่งเป็นความผูกพันในเชิงบวก แล้วมีผลท าให้ผู้รับได้ปฏิบัติไปใน
ทิศทางที่ผู้รับต้องการในที่นี้ หมายถึง การมีสุขภาพอนามัยดี  เลิกเสพยาเสพติดได้   

2) ประเภทของแรงสนับสนุนทางสังคม 
               รูปแบบของพฤติกรรมในการให้แรงสนับสนุนทางสังคม แบ่งออกเป็น 4  รูปแบบคือ 

(1) เป็นการสนับสนุนโดยการให้ข้อมูลข่าวสาร (Information Support) เช่นการให้ 
ความรู ้ค าแนะน า การชี้แนะแนวทาง การให้ข้อเสนอแนะเป็นการสนับสนุนช่วยเหลือด้าน 
ทรัพยากร (Material Support) ได้แก่ การสนับสนุนเงินทอง อุปกรณ์ แรงงาน การให้เวลา หรือ 
การช่วยเหลืออ่ืน 

(2) เป็นการสนับสนุนด้านอารมณ์ (Emotion Support) ได้แก่ ความรักใคร่  ห่วงใย ความเอา     
ใจใส่ เชื่อถือ การได้รับความรู้สึกที่มีคุณค่า และการรับฟัง 

(3) เป็นการสนับสนุนโดยการให้การประเมิน (Appraisal Support) ได้แก่  การให้ข้อมูล
ย้อนกลับ (Feedback) 

(4) การเห็นพ้อง และการประเมินความสามารถของตนเอง 
3) หลกัการของแรงสนับสนุนทางสังคม 

                 ประกอบด้วยองค์ประกอบที่ส าคัญ 4 ประการ ดังนี ้    

                                         
              14 ชลชัย ทัศกลุณี,การประยุกต์ทักษะชีวิต ร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคม เพื่อป้องกันการ
เสพยาบ้าของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชาย เขตการศึกษา 6,  วทิยานิพนธ์วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต   
 (บัณฑิตวทิยาลัย : มหาวทิยาลยัมหิดล, 2542  หน้า 19-20. 
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(1) ต้องมีการติดต่อสื่อสารระหว่าง “ผู้ให้” กับ “ผู้รับ” การสนับสนุน 
(2) ลักษณะของการติดต่อสื่อสารจะต้องประกอบไปด้วย   ข้อมูลข่าวสารที่มี

ลักษณะท าให้ “ผู้รับ” เชื่อว่า “ผู้ให้” มีความสนใจ มีความรัก ความเอาใจใส่ ความห่วงใย 
และความหวังดีอย่างจริงใจ ข้อมูลข่าวสารที่มีลักษณะท าให้ “ผู้รับ” รู้สึก  ว่าตัวเองมีคุณค่า 
และเป็นที่ยอมรับในสังคม  ข้อมูลข่าวสารต้องมีลักษณะท าให้ “ผู้รับ” เชื่อว่าเขาเป็นส่วน
หนึ่งของสังคม  และสามารถท าประโยชน์ให้กับสังคมได้  

 (3) ปัจจัยน าเข้าของแรงสนับสนุนทางสังคม อาจอยู่ในรูปของ ข้อมูลข่าวสาร 
วัตถุสิ่งของ บุคคล หรือปัจจัยทางด้านจิตใจ 

(4) จะต้องช่วยให้ผู้รับได้บรรลุถึงจุดหมายที่ต้องการ 
 4) เครือข่ายทางสังคม (Social Network) หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มคนในสังคม 
ซึ่งแสดงออกด้วยการพบปะกันเป็นประจ าโดยการท างานหรือสันทนาการ  มีขนาดของการพบปะ
ตั้งแต่ 2-3 คนขึ้นไป จนถึงกลุ่มเป็นร้อยคนขึ้นไป ซึ่งในการรวมตัวของเครือข่ายเหล่านี้จะท าให้เกิด
การแลกเปลี่ยนข่าวสารสร้างบรรทัดฐานใหม่ในสังคม  เช่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
(อสม.) เป็นตัวอย่างของเครือข่ายทางสาธารณสุขที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนในด้าน
สุขภาพอนามัยตามหลักการสาธารณสุขมูลฐาน โดยการคัดเลือกอาสาสมัครเข้ารับการอบรมเพื่อท า
หน้าที่ถ่ายทอดความรู้ด้านสาธารณสุขและให้บริการด้านพื้นฐานในชุมชน  ส าหรับการศึกษาคร้ังนี้
เครือข่ายทางสังคมคือ พ่อ แม ่ปู่ ย่า ตา ยาย สามี ภรรยา ญาติ เพื่อน พระสงฆ์ และ เจ้าหน้าที่ของรัฐ  
กรมควบคุมประพฤติ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข (วัด บ้าน รัฐบาล หมายรวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐ ) ใน
การติดตาม สนับสนุน “ผู้รับการสนับสนุน” ได้แก่ ให้ค าแนะน า การช่วยเหลือ ด้านการเงิน 
แรงงาน วัตถุสิ่งของ หรือการสนับสนุนทางด้านจิตใจจาก ให้ก าลังใจ การให้ข้อมูลข่าวสาร สนใจ
ไต่ถาม และเฝ้าระวังช่วยแก้ไขพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ เพือ่ให้เลิกเสพยาเสพติดได้15     
 

2.2. แนวคิดเกี่ยวกับวัด การด าเนินงานของวัด และบทบาทของพระสงฆ์  
วิถีชีวิตคนไทยได้ถูกหล่อหลอมจากหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาตั้งแต่อดีตมาโดยตลอด

จนถึงปัจจุบัน โดยมีวัดเป็นศูนย์กลาง วัดและพระสงฆ์จึงมีบทบาทหน้าที่ด้านต่าง ๆ ที่จําเป็นในการ
ดํารงชีวิต นอกเหนือจากการเป็นแหล่งกิจกรรม เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ แหล่งบันเทิงของชุมชน 
วัดยังเป็นศูนย์กลางในการเอ้ืออํานวยต่อการสร้างสรรค์ชุมชนโดยเฉพาะเป็นแหล่งการศึกษา แหล่ง

                                         
                        15เร่ืองเดียวกัน, หน้า 21-22. 
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สังคมสงเคราะห์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของสังคมด้วย พระสมนึก จารโน ได้ศึกษาการเผยแผ่ในอดีตและ
ปัจจุบันพบว่าวัดเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของชุมชน นับตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตาย  คนไทยต้องใช้บริการ
จากวัดทั้งนั้น วัดเป็นสถานที่ให้การศึกษาแก่ประชาชน ชาวบ้านจะน าเด็ก ๆ ไปฝากไว้ที่วัด  เพื่อให้
เรียนหนังสือ หรือ บางคร้ังต้องประกอบอาชีพท าไร่ท านา   วัดจึงกลายเป็นสถานที่รับฝากเด็ก เป็น
แหล่งรวมของเด็กชายไทย วัดเป็นแหล่งอบรมทางปัญญาทั้งแก่เด็ก ผู้ใหญ่ และคนชรา การ
ให้บริการหลักของวัด คือ การอบรมพระภิกษุสามเณรให้ได้รับความรู้ทั้งด้านคันถธุระและ
วิปัสสนาธุระ ซึ่งเป็นประเพณีมาแต่โบราณที่วัดจะให้การศึกษาแก่เด็กผู้ชาย  เร่ิมแต่เมื่อโกนจุกอายุ
ประมาณ 13-15 ปี บิดามารดาจะพาเด็กไปรับใช้พระสงฆ์ ด้วยการเป็นศิษย์วัดรับใช้พระ   พระก็จะ
สอนหนังสือให้วันละเล็กวันละน้อย เพื่อให้เป็นพื้นฐานที่จะบวชเมื่ออายุครบ 20 ปี การสอน
ส่วนมากจะเป็นค าสอนทางพุทธศาสนา ไวยากรณ์ ภาษาบาลี ภาษาไทย และวิชาชีพ (เช่ น เลข 
การเกษตร หัตถกรรม การแพทย์) และวิชาช่าง (การก่อสร้าง การเขียนภาพ  การหล่อพระพุทธรูป) 
วัดท าหน้าที่เป็นมหาวิทยาลัย ให้เป็นแหล่งรวมของความรู้ทั้งมวล ท าให้ความรู้ต่างๆ  แทนที่จะสูญ
ไปพร้อมกับผู้ตายก็จะได้รับการจารึกไว้ในวัด ผู้คนจะสามารถแสวงหาความรู้ได้จากจารึกที่วัด 
นอกจากนี้ วัดเป็นศูนย์รวมของเยาวชน เปรียบเสมือนโรงเรียนเป็นสถานที่ชุมนุมพบปะสรรค์กัน
ในการท าบุญ การร่ืนเริงในคราวเทศกาลทางศาสนา ในสมัยอยุธยา ได้ก าหนดไว้ว่าผู้ที่จะถวายตัว
เข้ารับราชการได้ ต้องผ่านการบวชเรียนมาก่อน และข้อก าหนดนี้ได้กลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของ
คนไทย ว่าชายไทยจะต้องบวชเมื่ออายุครบ 20 ปี แสดงให้เห็นถึงเผยแผ่พระพุทธศาสนาก็ผ่าน
กฎเกณฑ์ขนบธรรมเนียมประเพณี    ในปัจจุบันบทบาทของพระสงฆ์ลดน้อยลงไปหลายด้าน จึงท า
ให้ พระสงฆ์ต้องปรับตัวและเพิ่มบทบาทด้านอ่ืน เพื่อชดเชยบทบาทที่สูญเสียไป เช่นการเผยแผ่
หลักค าสอนด้วยการสร้างงาน พระธรรมทูต งานพระธรรมจาริก การเผยแผ่ทางวิทยุ,โทรทัศน์
วารสารและนิตยสารทั้งในประเทศและต่างประเทศ การให้ค าแนะน าเกี่ยวกับปัญหาชีวิต เพื่อเป็นที่
พึ่งทางจิตวิญญาณ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ให้ค าแนะน าปรึกษาด้านวิชาการ เช่น วิชาการ
ด้านพุทธศาสตร์และศาสตร์อ่ืน ๆ ที่ สามารถท าได้ การเป็นผู้น าด้านการพัฒนา การจัดตั้งศูนย์ฝึก
อาชีพให้แก่ประชาชน การเป็นผู้ให้การสงเคราะห์ ให้ทุนการศึกษา อาหาร เสื้อผ้า ยา รักษาโรค การ
ท าหน้าที่เป็นครูสอนศีลธรรม จริยธรรมตามโรงเรียน หรือจัดตั้งศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวัน
อาทิตย์ขึ้นภายในวัด ให้การอบรมแก่เยาวชน เช่น การบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน การน าเยาวชน
เข้าค่ายพุทธบุตรการค้นคว้าและวิจัยทางพระพุทธศาสนา เป็นผลงานด้านวิชาการที่ออกมาเป็นรูป 
เล่มหนังสือเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้น าไปศึกษา ซึ่งในปัจจุบันก็มีอย่างแพร่หลาย  การอนุรักษ์
มรดกวัฒนธรรม เช่น ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม และงานประเพณี  โดย
พระสงฆ์เป็นสื่อกลางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ฉะนั้นบทบาทของพระสงฆ์ในปัจจุบันนี้ ต้อง
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ตอบสนองความต้องการของสังคมได้ สังคมก็มี ส่วนส าคัญในการก าหนดบทบาทให้แก่พระสงฆ์
ด้วย อาจกล่าวได้ว่าเป็นความคาดหวังของสังคมที่มีต่อพระสงฆ์ ในขณะเดียวกันพระสงฆ์ต้อง
ค านึงถึงบทบาทของตนที่พึงกระท าต่อสังคม โดยต้องให้สอดคล้องกับสถานภาพของความเป็น
พระสงฆ์ด้วย ขณะที่ปัจจุบันสังคมได้เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตอย่างมากพร้อมกับบริบทสังคมที่
เปลี่ยนไปมีความทันสมัยของเทคโนโลยีเข้ามาเกินกว่าจะปลูกจิตส านึกได้ทันวัดจึงต้องปรับเปลี่ยน
บทบาทของตัวเองเพื่อให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม ชุมชนต้องพึ่งพาซึ่งกันและกัน
สังคมจึงจะอยู่รอดได้ วัดเป็นสถานที่ที่มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน และเป็นหลักให้กับสังคมทั้งใน
เร่ืองการศึกษา การอนุรักษ์ การสงเคราะห์ ไปพร้อมกับการเผยแผ่เชิงรุกด้วย16      

โดยสรุปบทบาทของวัดและพระสงฆ์ในฐานะเป็นศูนย์กลางของสังคม มีดังนี้ 
 1) วัดเป็นสถานศึกษา ในสมัยโบราณวัดเป็นศูนย์กลางแห่งการศึกษาทั้งฝ่ายสามัญศึกษา
และการศึกษาฝ่ายพระปริยติธรรมมาถึงปัจจุบัน โดยอาศัยศาลาการเปรียญ มีพระเป็นครูสอนทั้งวิชา
สามัญและวิชาศีลธรรมตลอดจนการสอนวิชาการต่างๆ เช่น แพทย์ศาสตร์ (ตําราหมอชาวบ้าน) วิชา
โหราศาสตร์  ต่อมาถึงระดับอุดมศึกษามีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเดิมตั้งอยู่ที่วัดบวรนิเวศ
กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย เดิมตั้งอยู่วัดมหาธาตุ กรุงเทพมหานคร 
สิ่งเหล่านี้ย่อมเป็นเคร่ืองยืนยันได้ว่าวัดเป็นสถานศึกษามาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

 2) วัดเป็นสถานสงเคราะห์แก่ประชาชนโดยทั่วไป โดยพระสงฆ์จะสงเคราะห์ให้ที่พํานัก
อยู่อาศัยเรียนหนังสือ,ให้ทุนการศึกษาตลอดจนให้คําสอนด้านคําสอนด้านวิชาศีลธรรม เป็นต้น         
สิ่งเหล่านี้เป็นเคร่ืองชี้ให้เห็นว่าวัดนั้นเป็นสถานสงเคราะห์ 
 3) วัดเป็นสถานพยาบาล สําหรับรักษาผู้เจ็บป่วยแม้ว่าพระสงฆ์จะมีความรู้ด้านการแพทย์
น้อยแต่พระสงฆ์มีเมตตาที่จะช่วยเหลือ พระสงฆ์ก็รู้เร่ืองแพทย์แผนโบราณท่านก็หายาเหล่านั้นมา
ปรุงให้ นอกจากโรคทางกายแล้วที่สําคัญที่สุด คือ โรคทางใจชาวบ้านก็พึ่งพาอาศัยวัดพระสงฆ์ก็
คอยช่วยบรรเทาความทุกข์ทางจิตใจแนะนําให้ปฏิบัติตามหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า 
 4) วัดเป็นที่พักของคนเดินทาง หากผู้เดินทางใกลไม่มีที่พักก็จะไปอาศัยพักที่วัด พระท่านก็
ให้ความเอ้ือเฟื้อให้ความสะดวก นักเรียนนักศึกษาเมื่อไปเรียนต่อในกรุงเทพฯ หากไม่มีญาติพี่น้อง
ก็จะไปอาศัยวัดอยู่เป็นลูกศิษย์ของพระสงฆ ์อยู่ในความปกครองดูแลของพระสงฆ ์

                                         
 16พระสมนึก จารโน, “การเผยแผ่เชิงรุกของวัดในบริบทสังคมไทยปัจจุบัน”, วิทยานิพนธ์ 
ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย),2555,บทคัดย่อ 
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 5) วัดเป็นสโมสร เป็นที่พบปะสรรสรรค์ของชาวบ้าน เมื่อมีงานบุญต่าง ๆ ก็อาศัยวัดเป็น
ศูนย์กลางพบปะ และวัดเป็นห้องสมุดของชาวบ้าน เป็นที่เก็บสั่งสมหนังสือเอกสารวิชาการต่าง ๆ 
เช่น พระไตรปิฎก ตําราหมอดู ตําราหมอชาวบ้าน เป็นต้น 
 6) วัดเป็นสถานบันเทิง เป็นที่จักงานมหรสพต่างๆ การจักงานของวัดตามระเบียบมหาเถรสมาคม 
ว่าด้วยการงานงานวัด พ.ศ. 2510 มี 3 ประเภท คือ (1)งานเทศการ ได้แก่งานนมัสการปูชนียสถาน 
หรืองานประเพณีที่มีการออกร้าน และมหรสพซึ่งเป็นงานประจําปี (2) งานมหกรรม ได้แก่ งานฉลอง 
หรืองานกุศล ที่มีการออกร้านและมหรสพ เป็นต้น (3) งานชุมนุม ได้แก่งานที่วัดจัดขึ้นเอง หรือมีผู้
ขอจัดขึ้นภายในวัด การจัดงานวัดทุกประเภทจะต้องให้เป็นไป ด้วยความเรียบร้อย ไม่ขัดต่อ               
พระธรรมวินัย ศีลธรรม กฎหมายและระเบียบ หรือคําสั่งของผู้บังคับบัญชา การจัดงานทุกประเภท  
 7) วัดเป็นสํานักแนะแนว เป็นที่ไกลเกลี่ยข้อพิพากษ์ (ชาวบ้านไปหาข้อยุติธรรมที่วัด)  เป็น
ที่ปรึกษาแก้ปัญหาชีวิตปัญหาครอบครัว และความทุกข์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับชาวบ้าน วัดจึงมีบทบาท
สําคัญในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทต่าง ๆ 

8) วัดเป็นศูนย์กลางศิลปวัฒนธรรม เป็นที่รวบรวมศิลปกรรมต่าง ๆ ของชาติ สิ่งเหล่านี้เป็น
มรดกคิลปวัฒนธรรมไทย ส่วนใหญ่จะอยู่กับวัดและพระราชวังเป็นส่วนมาก  

9) วัดเป็นคลังวัสดุ สําหรับเก็บสิ่งของเคร่ืองใช้ต่าง ๆ ซึ่งชาวบ้านจะได้มาใช้ร่วมกันเมื่อมี
งานที่วัดหรือขอยืมไปใช้เมื่อตนมีงานที่บ้าน 

10) วัดเป็นศูนย์กลางของการบริหารการปกครอง คือ สมัยโบราณกํานันและผู้ใหญ่บ้านก็
อาศัยวัดเป็นสถานที่เรียกประชุมลูกบ้านแจ้งข่าวกิจกรรมต่าง ๆ ของทางราชการให้รับทราบ หรือ
ในปัจจุบันใช้เป็นสถานที่เลือกตั้งบ้าง ใช้เป็นที่คัดเลือกทหารบ้าง การบริหารและการปกครองใน
ส่วนภูมิภาค ในระดับหมู่บ้าน และตําบล เช่น องค์การบริหารส่วนตําบล (อ.บ.ต.) ฝ่ายปกครอง คือ 
ผู้ใหญ่บ้าน  กํานัน บุคคลเหล่านี้จะต้องอาศัยหลักของสังคหวัตถุธรรม คือ ธรรมเป็นเคร่ืองยึด
เหนี่ยวน้ําใจเชื่อมโยง และบริการเพื่อรับใช้สังคมให้อยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุข 
 11) วัดเป็นที่ประกอบพิธีกรรม คือ เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมต่าง  ๆ อันเกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนา พิธีกรรมใดเป็นที่นิยมปฏิบัติสืบๆกันมาจนกลายเป็นประเพณี พิธีกรรมนั้นก็กลาย
มาเป็นศาสนพิธี ฉะนั้นศาสนพิธีจึงมีมากมาย ในที่นี้ขอนํามาแสดงไว้ 3 หมวด คือ 
  (1) หมวดกุศลพิธี ว่าด้วยการบําเพ็ญกุศลต่าง เช่น การเวียนเทียนในวันสําคัญ ๆ ทาง
พระพุทธศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันอัฏฐมีบูชา การแห่เทียนพรรษา 
การตักบาตรเทโว การบวชนาค งานเทศน์มหาชาติ งานกฐิน การรักษาศีล การแสดงตนเป็น              
พุทธมามกะ เป็นต้น 
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  (2) หมวดบุญพิธี ว่าด้วยพิธีการทําบุญอันเกี่ยวเนื่องกับ ประเพณีของคนไทยที่นับถือ
พระพุทธศาสนา เป็นเร่ืองเกี่ยวกับงานฉลอง งานที่เป็นศิริมงคล และงานที่เป็นอวมงคลต่าง ๆ 
  (3) ทานพิธ ีว่าด้วยพิธีถวายทานต่าง ๆ  ซึ่งมีทั้งพิธีสามัญที่จําเป็นและนิยมบําเพ็ญกันอยู่ทั่วไป17 
 ดังนั้น วัดและพระสงฆ์จึงถือได้ว่าเป็นผู้นําชุมชนเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน 
ตลอดจนเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนชาวพุทธผูกพันอยู่กับวัดและ
พระสงฆ์ตั้งแต่เกิดจนตาย เช่น เมื่อมีทุกข์ หรือในยามที่มีปัญหาในการดําเนินกิจการงานต่าง  ๆ 
มักจะไปปรึกษาพระสงฆ์ที่นับถือในชุมชนเป็นที่พึ่งทางใจ เพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ระหว่าง
ประชาชนชาวพุทธกับพระสงฆ์จึงไม่สามารถแยกกันได้  วัดและพระสงฆ์จึงมีความสําคัญต่อ
ประชาชนในทุกๆด้าน ซึ่งองค์ประกอบของวัดในภาพรวมพอสรุปได้ ดังนี ้
 2.2.1 องค์ประกอบของวัดและบทบาทของพระสงฆ์ 

ศาสนาทุกศาสนามีองค์ประกอบที่ส าคัญ  6 ประการ ได้แก่ (1) ศาสดา ซึ่งผู้ก่อตั้งศาสนา    
(2) หลักค าสอน หรือศาสนธรรม ทุกศาสนาต้องมีหลักค าสอนเป็นสารัตถะ เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัตใินการด าเนินชีวิต  (3) นักบวช สาวก หรือ ศาสนบุคคล  (4) ศาสนิกชน หรือ ผู้นับถือศาสนา 
5) ศาสนสถาน  ศาสานวัตถุ หรือสัญลักษณ์ที่เกี่ยวกับศาสนา หรือสถานที่ที่ใช้ในการประกอบ
พิธีกรรมทางศาสานา   (6) ศาสนพิธี  หมายถึง  พิธีกรรม กิจกรรม ที่ต้องปฏิบัติเพื่อด ารงไว้ซึ่ง
ศาสนา   ส าหรับศาสนสถานของศาสนาพุทธศาสนา ที่ส าคัญ คือ วัด   ซึ่งนักวิชาการได้กล่าวถึง
องค์ประกอบของวัดและบทบาทของพระสงฆ์ ในพระพุทธศาสนามี ดังนี ้  
 2.2.1  องค์ประกอบของวดั  วัด หมายถึง ศาสนสถาน  หรือสถานที่ทางพระพุทธศาสนา  
ฯลฯ  รวมทั้งมีพระภิกษุสงฆ์อยู่อาศัยอยู่ด้วย    ปกตพิื้นที่วัดจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่  
         1) เขตพุทธาวาส  คือ  ส่วนที่ถูกใช้ เป็นพื้นที่กึ่งสาธารณะ(Semi-Public Zone)  เป็น
พื้นที่ส าหรับพระสงฆ์ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เป็นเสมือนสัญลักษณ์แห่งสถานที่ประทับ
ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะค าว่าพุทธาวาส มีความหมายเป็น สถานที่ประทับของ
พระพุทธเจ้า (พุทธาวาส = พุทธะ+อาวาส) เขตพุทธาวาสมักประกอบด้วยสถาปัตยกรรมหลัก
ส าคัญๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธองค์และพิธีกรรมต่างๆ ได้แก่ มีพระอุโบสถ์   วิหาร  เจดีย์  ศาลา 
กุฎิ  หอระฆัง  

     2)  เขตสังฆวาส  เป็นเขตที่ใช้เป็นพื้นที่ส่วนตัว (Private Zone) เฉพาะของพระสงฆ์   
เป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของวัด ที่จัดไว้ให้เป็นที่อยู่อาศัยของพระภิกษุสงฆ์ เพื่อให้วัตรปฏิบัติที่เป็นวิถี

                                         
 17พระมหาบุรี อธิปญฺโ บทบาทของวัดในฐานะศูนย์กลางของสังคมท้องถิ่น, (กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพ์การศาสนา, 2544), หน้า 3. 
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แห่งสมณะเพศเท่านั้น  ได้แก่    กุฏิ  ที่ใช้ส าหรับพักอาศัย  หอฉัน  เป็นอาคารส าหรับใช้เป็นที่ฉัน
ภัตตาหาร   กัปปิยกุฎี หรือโรงเก็บอาหาร  ศาลาการเปรียญ  ที่ใช้เป็นที่เรียนหนังสือของพระสงฆ์ 
หอไตร  ที่ใช้เก็บรักษาพระไตรปิฏก เป็นต้น     
                    3)  ธรณีสงฆ์  เป็นเสมือนเขตพื้นที่สาธารณะ (Public Zone) ส าหรับคนทั่วไป 
เขตพื้นที่ในพระอารามที่วัดก าหนดพื้นที่บางส่วนที่เหลือจากการจัด แบ่งเขตส าคัญ คือ เขต
พุทธาวาส และเขตสังฆาวาส ให้เป็นเขตพื้นที่ส าหรับเอ้ือประโยชน์ใช้สอยในเชิงสาธารณะ
ประโยชน์ในลักษณะ ต่างๆของวัด เช่น ใช้เป็นพื้นที่เปิดโล่งเพื่อสร้างความร่มร่ืนให้วัด หรือใช้เป็น
สถานที่ก่อสร้างอาคารอ่ืนๆ เช่น สร้างเมรุส าหรับฌาปนกิจศพชุมชน ตั้งโรงเรียนเพื่อให้การศึกษา
แก่สังคม แบ่งเป็นพื้นที่ให้คฤหัสถ์เช่าเพื่อใช้เป็นแหล่งท ามาหากินอย่างสุจริต 18 
 2.2.2 บทบาทของพระสงฆ์   พระสงฆ์ที่ ทุกระดับได้ชื่อว่ามีจริยวัตรที่งดงามด้วยเดชแห่งศีล 
227 ข้อ ย่อมทรงไว้ซึ่งเมตตาคุณ ย่อมท าให้ผู้ป่วยหรือผู้ติดยาเสพติดอยากพี่งพาขอคําปรึกษาและมี
ศรัทธาที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เลิกยาเสพติดได้ 
   1) กิจกรรมของพระสงฆ์ ได้แก่ ศาสนพิธีระเบียบพิธีการต่าง ๆ ที่เป็นพื้นฐานของวัฒนธรรม
ไทย ย่อมจะน้อมนําให้ผู้ป่วยหรือผู้ติดยาเสพติดประพฤติปฏิบัติตาม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการ
ดํารงชีวิตกล่าวได้ว่าเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองด้านความคิดวาจาและการแสดงออกทาง
กิริยาอาการต่าง ๆ 
   2) หน้าที่ของเจ้าอาวาส ได้มีบทบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 มาตรา 77  
ซึ่งเจ้าอาวาสมีหน้าที่ดังนี้ 
  1) บํารุงวัด จัดกิจการและศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปตามด้วยดี 
  2) ปกครองและสอดส่องให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ที่มีที่อยู่หรือพํานักอาศัยอยู่ในวัดนั้น
ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคมข้อบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่งของมหาเถรสมาคม 
  3) เป็นธุระในการศึกษาอบรมและสั่งสอนพระธรรมวินัยแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์ 
  4) ให้ความสะดวกตามสมควรในการบําเพ็ญกุศล ตามบทบัญญัติมาตรา 77 แห่ง
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 นี้ ให้จําแนกหลักการบริหารและจัดการวัด อันเป็นหน้าที่ของ 
เจ้าอาวาสที่จะต้องประพฤติ จะต้องปฏิบัติ จะต้องจัด จะต้องทําเป็นภารกิจประจําตลอดเวลาที่ดํารง
ตําแหน่ง แยกออกได้เป็น 6 ประการ คือ 
  (1) การบํารุงรักษาวัดให้เป็นไปด้วยดี 

                                         
 18พระสมนึก จารโน, “การเผยแผ่เชิงรุกของวัดในบริบทสังคมไทยปัจจุบัน”, วิทยานิพนธ์ 
ศาสนศาสตรดุษฎบีัณฑิต,อ้างแล้ว,หน้า 29-30.  
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  (2) การจัดกิจการของวัดให้เป็นไปด้วยดี 
  (3) การจัดศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปด้วยดี 
  (4) การปกครองและสอดส่องให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ในวัดประพฤติดี ปฏิบัติชอบ 
  (5) การเป็นธุระในการศึกษาอบรมและสั่งสอนพระธรรมวินัยแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์ 
  (6) การให้ความสะดวกตามสมควรในการบ าเพ็ญกุศลของประชาชน19 
       ดังที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศโอวาทให้พระอริยะสาวกกลุ่มแรก ๖๐ รูป ให้ออกไป
ประกาศศาสนาที่มีใจความว่า “จรถ ภิกฺขเว จาริก  พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกฺปาย อตฺถาย หิตาย              
สุขาย เทวมนุสฺสาน ” แปลความว่า “ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราพ้นแล้วจากบ่วงทั้งหลาย ทั้งที่เป็นของ
ทิพย์ ทั้งที่เป็นของมนุษย์ แม้พวกเธอก็พ้นแล้ว จากบ่วงทั้งปวง พวกเธอทั้งหลายจงเที่ยวจาริก เพื่อ
เพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชนเพื่อความเอ็นดูแก่โลก เพื่อประโยชน์ เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุขแก่เทวดา
และมนุษย์ทั้งหลาย พวกเธออย่าไปรวมทางเดียวกันสองรูป ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงแสดงธรรมให้
งดงามในเบื้องต้น ให้งดงามในท่ามกลาง ให้งดงามในที่สุดรอบ จงประกาศพรหมจรรย์ให้เป็นไป
พร้อมทั้งอรรถพยัญชนะให้บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิง สัตว์ทั้งหลายที่เป็นพวกมีธุลีในดวงตาแต่
เล็กน้อยก็มีอยู่ สัตว์พวกนี้ ย่อมเสื่อมจากคุณที่ควรได้เพราะไม่ได้ฟังธรรม สัตว์ผู้รู้ทั่วถึงธรรมจักมี
แน่ ภิกษุทั้งหลาย แม้เราเอยก็จักไปสู่ต าบลอุรุเวลาเสนานิคมเพื่อแสดงธรรม” 20     นี่เป็นพระด ารัส
ของพระพุทธเจ้าแก่พระอัครสาวกเพื่อให้น าหลักพุทธธรรมไปสั่งสอนมนุษย์ให้มีการพัฒนาด้านจิตใจ 
โดยมี “หลักการเผยแพร่ไตรสิกขา จงแสดงธรรมงามในเบื้องต้น คือ ศีล จงแสดงธรรมในท่ามกลาง 
คือ สมาธิ จงแสดงธรรมงามในที่สุด คือ ปัญญา”      การเผยแพร่พระธรรมของพระสงฆ์มีหลักการ
พอสรุปได้ 3 ประการ คือ  

- ปริยัต ิรู้เข้าใจหลักพุทธธรรม 
 - ปฏิบัติ ฝึกหัดปฏิบัติจริง 
 - ปฏิเวธ บรรลุ รู้แจ้ง แทงตลอดธรรม 
 

 หลักการของพระสาวกที่จะทําหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาพระสงฆ์ผู้เผยแผ่ควรจะมี
คุณลักษณะ ดังนี้ ปิโย จ ครุ ภาวนีโย วตฺตา จ วจนกฺขโม คมฺภีรญฺจ กถํ กตฺตา โนจฏฺจาเน นิโยชเย 
                                         
            19ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, “บทบาทที่พึงประสงค์ของวัดและพระสงฆ์
กบัการพฒันาสังคมไทย”, รายงานการเสวนา,วันที่ 30 พฤศจิกายน 2543,หน้า19-20.  
 20พุทธทาสภิกขุ-ธรรมทานมูลนิธิ, พุทธประวัติจากพระโอษฐ์, (กรุงเทพมหานคร : พระ
นครการพิมพ์, 2535), หนา้ 243-244. 
. 
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ภิกษุเป็นที่รักใครพอใจ 1 เป็นที่เคารพ 1 เป็นผู้ควรสรรเสริญ 1 เป็นผู้ฉลาด พูด 1 เป็นผู้อดทนต่อ
ถ้อยคํา 1 พูดถ้อยคําลึกซึ้ง 1 ไม่ชักนําในทางที่ไม่ดี 1 ซึ่งหลักการหรือองค์คุณของผู้ทําหน้าที่เผยแผ่
พระพุทธศาสนา 7 ประการพอจะขยายความได้ คือ  

 1) ปิโย น่ารักหมายความว่าพระสงฆ์จะต้องอยู่ ในฐานะที่วางใจและสนิทสนมที่จะขอ
คําแนะนําได้อย่างสนิทใจ 
 2) ครุ น่าเคารพ ในฐานะให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นใจ เป็นที่พึ่งได้ และปลอดภัย 
 3) ภาวนีโย น่ายกย่อง ในฐานะทรงคุณค่าความรู้และภูมิปัญญาแท้จริงสามารถอธิบายทุก
อย่างได้ตรงตามความเป็นจริง 
 4) วตฺตา รู้จักพูด คอยให้คําแนะนําว่ากล่าวตักเตือนเป็นที่ปรึกษาที่ดี 
 5) วจนกฺขโม อดทนต่อถ้อยคํา พร้อมที่จะรับฟังคําซักถามต่าง ๆ อยู่เสมอ และสามารถรับ
ฟังได้ด้วยความอดทนไม่เบื่อน่ารําคาญใจ 
 6) คมฺภีรญฺ กถํ กตฺตา กล่าวชี้แจงแถลงเร่ืองต่าง ๆ ที่ลึกซึ้งได้ 
 7) โนจฏฺจาเน นิโยชเย ไม่ชักจูงไปในทางที่เสื่อมเสีย21 
 คุณลักษณะของผู้ทําหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาดังกล่าวมานี้คือลักษณะของพระสงฆ์ใน
พระพุทธศาสนาที่ต้องประพฤติปฏิบัติเพื่อยังความเลื่อมใสต่อผู้เลื่อมใสและไม่เลื่อมใสให้เกิดความ
เลื่อมใส จึงเป็นที่ยอมรับได้ว่าวัดและพระสงฆ์ไทยเป็นสถาบันทางศาสนาที่มีศักยภาพสูงสุด   
ดังนั้นถ้าพระสงฆ์และชุมชนร่วมมือร่วมใจกันจะเป็นศูนย์รวมใจของประชาชนในการสร้างพลัง
แผ่นดินให้แก่ชุมชนของตนเอง จะทําให้ชุมชนมีพลังในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้สะดวกยิ่งขึ้น โดย
พระสงฆ์ที่ทํางานด้านการช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดจะต้องสามารถประมวลองค์ความรู้และนํา
กระบวนการวิทยาการมาจัดกิจกรรม เพื่อให้การช่วยเหลือ และดูแลผู้ติดยาเสพติดหรือสารเสพติด 
ด้วยเหตุนี้ในแนวคิดการสร้างพลังแผ่นดินหรือกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อการแก้ปัญหา
ยาเสพติดในพื้นที่ จึงได้ร่วมพัฒนาพระสงฆ์ให้มีบทบาทในการช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติด/สิ่งเสพติด
ได้ด้วย22  
 2.2.2 บทบาทหน้าท่ีและภารกิจในการด าเนินงานว่าด้วย “ความร่วมมือในการสงเคราะห์
และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด โดยมีวัดเป็นศูนย์กลาง” 

                                         
 21พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต). การศึกษาพัฒนาการหรือบูรณาการ, มูลนิธิพุทธธรรม. 
2543 หน้า 46. 
 22คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กรมการศาสนา, แผนปฎิบัติการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด, (กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพ์กรมการศาสนา, 2544), หน้า 26. 
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 จากที่กล่าวมากรมการศาสนา กรมการแพทย์ และสํานักงาน ป .ป.ส. จึงได้ให้วัดและ
พระสงฆช์่วยร่วมมือกันดําเนินการให้วัดเป็นศูนย์สงเคราะห์ และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด  โดยมีมติของ
มหาเถรสมาคม ประกาศมหาเถรสมาคม และข้อตกลง 3 ฝ่าย (กรมการศาสนา กรมการแพทย์ และ
สํานักงาน ป.ป.ส.) เกี่ยวกับการให้วัดเป็นศูนย์สงเคราะห์ และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ดังนี ้
 1) ในการประชุมมหาเถรสมาคมคร้ังที่ 19/2544 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2544 เลขาธิการ
มหาเถรสมาคมเสนอว่า สํานักงาน ป.ป.ส. มีหนังสือที่ นร 1613/24435 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2544 
ขอให้กรมการศาสนาร่วมลงนามในข้อตกลง 3 ฝ่าย คือ กรมการศาสนา กรมการแพทย์และ 
สํานกังาน ป.ป.ส. เร่ืองการให้วัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด โดยมีสาระสําคัญดังนี้ 
(มติที่ 291/2544) 
  (1) จัดให้มีหน่วยงานกลางในการสนับสนุนข้อมูลในการสงเคราะห์และฟื้นฟู 
  (2) ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการคัดเลือกวัด คัดกรองผู้ป่วย การส่ง
ต่อผู้ป่วยเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 
  (3) ร่วมพัฒนาพระภิกษุผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้การสงเคราะห์และฟื้นฟูเป็นระบบในทิศทาง
เดียวกัน ถูกต้องตามหลักวิชาการและมีประสิทธิภาพ 
  (4) ประสานความร่วมมือในการดําเนินงาน การติดตามผล การประเมินผล พัฒนา
วิธีการทํางาน หรือปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 ในส่วนของกรมการศาสนา วัดที่ตั้งเป็นศูนย์สงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดยาเสพติด จะทํา
หน้าที่ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ติดยาเสพติด โดยใช้หลักธรรมทางศาสนา 
 2) เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2544 มหาเถรสมาคมได้มีประกาศ เร่ือง การป้องกันยาเสพติด ความว่า 
 มหาเถรสมาคม ได้พิจารณาเห็นว่า ในปัจจุบัน มียาเสพติดรูปแบบต่าง ๆ แพร่ระบาดในหมู่
ประชาชนกระจายทั่วไป เป็นอันตรายต่อเศรษฐกิจและสังคม กระทบถึงศีลธรรมและวัฒนธรรม
ของชาติ  
 รัฐบาลได้ดําเนินการ เพื่อป้องกันและปราบปรามเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษอย่างมีระบบ 
ชัดเจน มหาเถรสมาคมได้เคยมีมติ 3 คร้ัง คือ 
 ครั้งท่ี 1 ให้เจ้าคณะผู้ปกครอง และเจ้าอาวาส ให้ความร่วมมือกับทางราชการในการป้องกัน
ภัยยาเสพติดให้โทษ 
 ครั้งท่ี 2 เห็นชอบให้วัดเป็นศูนย์กลางสงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด โดยใช้หลักธรรม
ในพระพุทธศาสนา ในการฟื้นฟูสมรรถภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ 
 ครั้งท่ี 3 แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 
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 เพื่อให้การป้องกันยาเสพติดให้โทษ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงให้พระสังฆาธิการ เจ้าคณะ 
ทุกระดับ และเจ้าอาวาส ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
 (1) ชี้แจง แนะนํา พระภิกษุ สามเณร และศิษย์วัด 
 (2) ชี้แจง แนะนํา ประชาชนที่อยู่ใกล้วัด และประชาชนทั่วไป 
 (3) ร่วมกับมหาวิทยาลัย วิทยาลัย วิทยาเขต โรงเรียน หรือสถาบันการศึกษาอ่ืนใด ที่ตั้งอยู่
ภายในบริเวณวัด หรือใกล้วัด แนะนํา หรือโดยวิธีการอ่ืนใดที่เหมาะสม 
 ทั้งนี้ มุ่งเน้นภัยแห่งยาเสพติด ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
 3) ในการประชุมมหาเถรสมาคมคร้ังที่ 20/2544 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2544 เลขาธิการ
มหาเถรสมาคม เสนอว่า สมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม ได้เสนอว่า กรมการศาสนา 
กรมการแพทย์ และสํานักงาน ป.ป.ส. ได้มีพิธีลงนามร่วมกัน เพื่อให้วัดที่มีความพร้อมให้ความ
อนุเคราะห์ในการจัดตั้งเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ทําหน้าที่ในด้านการฟื้นฟู
สมรรถภาพทั้งร่างกายและจิตใจ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
 ในการนี้ เห็นควรให้มีคณะกรรมการประสานงานศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 
ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่เสนอ และให้แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงาน 1 คณะ ให้มี
หน้าที่ประสานงานกับเจ้าคณะผู้ปกครองวัด และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทุกระดับ 
 4) นอกจากนี้ ได้มีข้อตกลง 3 ฝ่าย ระหว่างกรมการศาสนา กรมการแพทย์ และสํานักงาน 
ป.ป.ส. มีสาระสําคัญดังนี้ 
 1) กรมการศาสนา : บทบาทและภารกิจในการดําเนินงาน 
  (1) เหมาะสมที่จะเป็นสถานที่หรือเป็นศูนย์กลางในการสงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพ
ติด 
  (2) ร่วมพิจารณาความเหมาะสมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนประกาศให้วัดใดเป็นศูนย์
สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด  
  (3) ร่วมพิจารณากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศยกเลิกวัดที่ไม่เหมาะสมที่จะ
ดําเนินงานเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด หลังจากได้ดําเนินการไปแล้วระยะหนึ่ง 
  (4) จัดทําบัญชีรายชื่อผู้ป่วยอย่างละเอียด และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  (5) ร่วมติดตามประเมินผลการดําเนินงาน 
 2) กรมการแพทย์ : บทบาทและภารกิจในการดําเนินงาน 
  (1) ร่วมพิจารณากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงความเหมาะสมในการกําหนดให้วัดใดเป็น
ศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 
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  (2) จัดทําหลักสูตร จัดวิทยากร เพื่อทําการฝึกอบรมพระภิกษุที่จะทําหน้าที่ในศูนย์
สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 
  (3) ประสานงาน คัดกรองผู้ป่วย ก่อนเข้าศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 
  (4) ประสานงานในการส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลอ่ืนของรัฐ (Network) 
  (5) ประสานการติดตามผู้ป่วยเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ป ี
  (6) ร่วมติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 
 3) ส านักงาน ป.ป.ส. : บทบาทและภารกิจในการดําเนินงาน 
  (1) ร่วมพิจารณาความเหมาะสมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกําหนดให้วัดใดเป็น
ศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 
  (2) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ติดยาเสพติดที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการสงเคราะห์และ
ฟื้นฟูในศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 
  (3) ให้ความร่วมมือในการติดตามผู้ป่วยหลังออกจากศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยา
เสพติด 
  (4) สนับสนุนและจัดหาแหล่งงบประมาณในการดําเนินงาน 
  (5) ร่วมติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน23

 

 2.2.3 บทบาทของพระสงฆ์ในการช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติด 
 วัดทางพระพุทธศาสนา นับว่าเป็นศูนย์กลางของสังคมเพราะนอกจากเป็นแหล่งการศึกษา
เรียนรู้ทางพระพุทธศาสนาวิชาศีลธรรม และเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ  แหล่งรวมกิจกรรมต่าง ๆ 
ของชุมชนแล้ว วัดบางวัดยังเป็นแหล่งสถานพยาบาล เพราะพระสงฆ์ส่วนใหญ่จะมีเมตตาที่จะ
ช่วยเหลือผู้เจ็บป่วย ซึ่งนอกจากโรคทางกายแล้วที่สําคัญที่สุด คือ โรคทางใจ วัดและพระสงฆ์
สามารถช่วยบรรเทาความทุกข์โดยแนะนําให้ปฏิบัติตามหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งจะ
ช่วยลดปลดเปลื้องความทุกข์หรือโรคทางจิตใจของประชาชนได้มาก วัดและพระสงฆ์จึงมีบทบาท
ที่ยิ่งใหญ่ในการเป็นสถานสงเคราะห์ของสังคมไทยด้วย  

 2.2.4 การป้องกันแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตตามหลักพระพุทธศาสนา 

 ความหมายของสุขภาพจิต  องค์การอนามัยโลกให้ความหมายของสุขภาพจิตว่า 
“สุขภาพจิต” ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยด้านชีวะและสังคม เป็นสภาพที่ไม่คงที่ขึ้นอยู่กับระดับและ
ความผันแปรต่างๆ สุขภาพจิตเป็นความสามารถของบุคคลในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคล
อ่ืน และความสามารถที่อยู่ได้หรือทําสิ่งที่สร้างสรรค์ได้ในสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ

                                         
 23เร่ืองเดียวกัน, หน้า 27. 
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ที่เปลี่ยนแปลง เมื่อมีความขัดแย้งเกิดขึ้นในใจบุคคลที่มีสุขภาพจิตดี ก็จะสามารถปรับจิตใจให้เกิด
ความพอใจในผลที่ได้รับ และพร้อมที่จะเผชิญปัญหาแทนที่จะหลีกหนีจากปัญหาหรืออุปสรรค
นั้นๆ นอกจากนี้บุคคลที่มีสุขภาพจิตดีและสามารถใช้ความรู้สึกขัดแย้งในใจต่างๆ เป็นแรงผลักดัน
ให้สามารถดํารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 สุขภาพจิตที่ดีเกิดจากร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง ความสามารถทางจิตใจที่ปรับตัวได้กับทุก
สถานการณ์ สภาพครอบครัวที่อบอุ่นและสภาพสังคมสิ่งแวดล้อมที่ดี  ผู้ที่มีสุขภาพจิตดี จะสามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีความสุข เรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพที่มี ดําเนินชีวิตได้อย่าง
เป็นประโยชน์ต่อตนเองและต่อผู้อ่ืน ไม่เกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางจิต หรือโรคทางจิตเวชได้ง่าย 
ถึงแม้ชีวิตจะเผชิญปัญหามาก ก็สามารถแก้ไขผ่านพ้นไปได้ด้วยดี ส่วนผู้ที่สุขภาพจิตไม่ดี มักมี
ปัญหาในการปรับตัว มีอาการทางจิตเวช เช่น ความเครียด ซึมเศร้า แม้ว่าจะเจอปัญหาเล็กๆก็ปรับตัว
ได้ลําบาก มีปัญหาสุขภาพจิตและพฤติกรรมไม่เหมาะสม  มักเจ็บป่วยและฟื้นตัวได้ไม่ดีเท่าที่ควร  
โดยเฉพาะวัยรุ่น  มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการใช้ยาเสพติดได้มาก   

พฤติกรรมที่สําคัญของวัยรุ่น นอกจากจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสารเคมี สารสื่อนํา
ประสาท แล้วการเรียนรู้ทางสังคม ความคิด การมองโลก การปรับตัว สังคม การเลี้ยงดู ปัญหาของ
พ่อแม่ ตัวอย่างของสังคม สื่อต่าง ๆ ก็มีผลต่อสุขภาพจิตและพฤติกรรมของวัยรุ่นมาก โดยมี
ครอบครัวเป็นตัวแทนแห่งแรกของการเรียนรู้หรือการขัดเกลาทางสังคม และมีอิทธิพลต่อการ
ควบคุมพฤติกรรมทั้งทางตรง และทางอ้อม ปัจจุบันครอบครัวที่มารดาต้องออกไปทํางานนอกบ้าน 
ทําให้เด็กขาดการดูแลเอาใจใส่ทําให้ขาดที่ปรึกษา หรือขาดการได้รับคําแนะนําที่ถูกต้อง ทําให้มี
พฤติกรรมที่ไม่สมควรต่างๆที่เป็นการแสดงออกที่เป็นปัญหาพฤติกรรมได้หลายประการ ดังนี ้
 1. รักสบาย ขี้เกียจ ขาดความกระตือรือร้น เฉื่อยชา  
 2. ฟุ้งเฟื้อ ใช้เงินเปลือง ไม่เห็นคุณค่าของเงิน และของที่ได้มาง่าย ๆ  
 3. ดื้อ เอาแต่ใจตัวเอง เห็นแก่ตัว ไม่คํานึงถึงความรู้สึกของผู้อ่ืน ไม่ฟังความคิดเห็นของ
ผู้อ่ืน  
 4. ปัญหาทางเพศ เช่นการมีแฟนในวัยเรียน การมีเพื่อนต่างเพศไม่เหมาะสม การมี
เพศสัมพันธ์ในวัยเรียน การทําแท้ง การติดโรคทางเพศสัมพันธ์ ความเบี่ยงเบนทางเพศ หรือรักร่วม
เพศ เป็นต้น  
 5. การใช้โทรศัพท์-อินเตอร์เน็ตนาน  
 6. ดื้อ เกเร ก้าวร้าว รุนแรงทั้งกิริยา วาจา การกระทํารวมทั้งวิธีการแกปัญหาต่าง ๆ  
 7. คิดแก้ไขปัญหาต่างๆ ไม่เป็นระบบ หรือทําได้บางส่วน ขาดการวางแผน ไม่รอบคอบ  
 8. ขาดการยับยั้งใจตนเอง ใช้สารเสพติด ตามเพื่อน มีปัญหาทางจิตใจอารมณ์ ปัญหา การเลี้ยงดู  
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 9. ไม่ตั้งใจเรียน หนีเรียน หนีออกจากบ้าน  
 10. ขาดความรับผิดชอบขาดระเบียบ วินัย ไม่มีมารยาท ขาดการควบคุมตัวเอง หรือควบคุม
ตัวเองได้น้อย  
 11. ใจร้อน ตามใจตัวเองมากแต่ไปบังคับเรียกร้องจากคนอื่น  
 12. ขาดทักษะ ขาดประสบการณ์ ขาดไหวพริบ  
 13. ใช้ยาเสพติด พูดปด  
 14. ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ และวัยรุ่นว้าเหว่ เหงา เบื่อหน่ายง่าย ขาดจุดมุ่งหมาย ฯลฯ  
 15. มีข้อขัดแย้งสูง ไม่มั่นใจตนเอง อารมณ์หงุดหงิด ขึ้น ๆ ลง ๆ  
 16. การพนัน ขโมย24 

 

ส่วนใหญ่ปัญหาพฤติกรรมบางอย่างที่เกิดขึ้นมาเป็นเวลานาน จนทําให้ยากต่อการแก้ไข 

ดังนั้น การป้องกันปัญหาจึงมีความสําคัญมากกว่าการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว พ่อแม่ ครูอาจารย์ 
สังคม สิ่งแวดล้อม ผู้ที่ทํางานเกี่ยวข้องกับเด็ก ควรมีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและ
วัยรุ่น เพื่อให้วัยรุ่นมีภูมิต้านทานต่อปัญหาต่างๆตามแนวทางการต่อไปนี้ 
 2.2.5 สุขภาพจิตกับพฤติกรรมการเสพยาของวัยรุ่น 
 วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายและจิตใจมาก  มีความอ่อนไหวทาง
อารมณ์มาก มักหงุดหงิดง่าย ปฎิเสธง่าย มีความเป็นตัวของตัวเอง อยากเป็นผู้ใหญ่ ไม่อยากเป็นเด็ก  ดื้อ 
ไม่เชื่อฟัง ชอบละเมิดกฎเกณฑ์กติกาต่าง ๆ อยากรู้ อยากทดลอง วัยรุ่นปัจจุบันมีความกล้า
แสดงออกที่รุนแรงขึ้นมากกว่าในอดีต มีความรุนแรงต่อผู้อ่ืน ชอบต้าน ทะเลาะกับผู้อ่ืน เป็นวัยที่
ต้องการการยอมรับจากคนรอบข้าง แต่อยากรู้อยากลอง ถูกชักจูงโดยเพื่อนในวัยเดียวกันง่าย ใช้ยา
เสพติด ทําผิดกฎหมาย อยากสร้างความรัก มีแฟนและมีเพศสัมพันธ์ ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสมกับค่านิยมและวัฒนธรรมของสังคมไทย  จึงเป็นวัยที่มีปัญหาสุขภาพจิตได้มากที่สุด 
การศึกษาพฤติกรรมการใช้ยาเสพติดของวัยรุ่น ถือเป็นพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางสุขภาพจิตอย่างหนึ่ง 
 2.2.5 การปรับตัวทางเพศและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพศ  

 การปรับตัวทางเพศที่เหมาะสม หมายถึง การรู้จักวางตัวในบทบาทที่เหมาะสมกับเพศของตน 
ซึ่งจะช่วยให้เราเกิดความรู้สึกมั่นคงในความเป็นหญิง หรือความเป็นชายของตัวเอง ไม่ประหม่า อึดอัด 
หรือปรับตัวไม่ได้เมื่ออยู่ต่อหน้าเพื่อนต่างเพศ  วัยรุ่นมีความรู้สึกรวดเร็วต่อสิ่งต่าง ๆ รอบตัว                

                                         
                24ดร. สิริวัฒน์ ศรีเครือดง, “สุขภาพจิต”, (เอกสารประกอบการสอนสุขภาพจิตกับพระพุทธศาสนา, : 
กรุงเทพมหานคร, 2553), หน้า  15 -17   
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มีอารมณ์รุนแรง เนื่องจากร่างกายมีการสร้างฮอร์โมนทางเพศ วัยรุ่นจึงเร่ิมสนใจเพศตรงข้าม และ
เร่ิมมีความวิตกกังวลในเร่ืองการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย ทั้งสัดส่วนและรูปร่าง การใกล้ชิดกัน 
ทํางานร่วมกันทําให้เกิดความกังวลเร่ืองการปรับตัวและการวางตัว ให้เหมาะสมกับเพศตรงข้าม การ
คบเพื่อนต่างเพศจะช่วยให้วัยรุ่นมีการปรับตัวทางเพศและทางสังคมได้เหมาะสม โดยอยู่บนพื้นฐาน
ของการเท่าเทียมกัน การนับถือและให้เกียรติซึ่งกันและกัน ดังนั้น การคบเพื่อนต่างเพศของวัยรุ่น 
จะต้องระลึกถึงสิ่งต่อไปนี้  
 1. วัยรุ่นชายต้องคิดเสมอว่าวัยรุ่นหญิงเป็นเพศเดียวกับแม่ พี่สาวหรือน้องสาวจึงควรให้  
ความช่วยเหลือและให้เกียรติ  
 2. ควรหลีกเลี่ยงการถูกเน้ือต้องตัว เพราะอาจนําไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ตั้งใจได้  
 3. ควรหลีกเลี่ยงการไปพักค้างร่วมกันเป็นหมู่คณะ หรือตามลําพังโดยไม่มีผู้ใหญ่คอยดูแล  
 4. ควรหลีกเลี่ยงการอยู่กันตามลําพังในที่ลับตาคน  
 5. ควรหลีกเลี่ยงการไปในที่เปลี่ยว โรงแรมและสถานเริงรมย์ที่เป็นแหล่งมั่วสุมของวัยรุ่น  
 6. ควรหลีกเลี่ยงการมีนัดหมายกับเพศตรงข้ามในยามวิกาล  
 7. วัยรุ่นหญิงควรแต่งกายเรียบร้อยมิดชิด ไม่ควรแต่งกายในลักษณะยั่วยุให้เกิดอารมณ์   
ทางเพศ 
 8. หลีกเลี่ยงการคบเพื่อนหรือออกเที่ยวกับเพื่อนต่างเพศที่ไม่รู้จักดีพอ   
 9. วางตัวเป็นสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีให้เกียรติซึ่งกันและกันไม่ควรมีการล่วงเกินทางเพศ  
 10. มีกิริยามารยาทดี มีความอดทน อดกลั้น 
 เมื่อมีปัญหาหรืออุปสรรคใด ๆ เกี่ยวกับเร่ืองเพศควรรีบปรึกษาหารือผู้รู้ เร่ืองเพศไม่ใช่เร่ือง
น่าอาย วัยรุ่นสามารถขอคําปรึกษาได้จากพ่อแม่ ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ตามสถานบริการ
ของรัฐและคลินิกให้คําปรึกษาต่าง ๆ ไม่ควรปล่อยให้มีปัญหาจนสายเกินไป 
 2.2.6 อิทธิพลต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมของวัยรุ่น  

 อิทธิพลจากครอบครัว ครอบครัวเป็นสถาบันที่ประกอบด้วยพ่อ แม่ ลูกซึ่งเป็นสถาบันแรก
ที่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูและได้รับ ความรู้ต่าง ๆ จากพ่อแม่และบุคคลในครอบครัวถ้าครอบครัวใด
ที่พ่อแม่และ บุคคลในครอบครัวมีการศึกษาและ ถ่ายทอดสิ่งที่ ดีมีคุณค่ากับเด็ก  เด็กก็จะได้รับการ
ซึมซับสิ่งที่ดีมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ แต่เด็กที่ที่เกิดในครอบ ครัวที่เป็นแบบอย่างใน ทาง ตรงข้าม 
เช่น พ่อ แม่ หรือบุคคลในครอบครัวมีการศึกษาน้อย ยากจน พ่อแม่มีพฤติกรรม ที่ไม่ถูกต้อง เช่น 
พูดจาหยาบคาย ไม่สุภาพ และมีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมเด็กก็จะ ซึมซับเอาพฤติกรรมที่ไม่
ถูกต้องนั้นมาเป็นพฤติกรรมของตนเอง 



 
 

40 

 อิทธิพลจากเพื่อน เพื่อนเป็นคนที่ชอบพอรักใคร่ของเด็กที่อยู่ในวัยเดียวกัน หรือใกล้เคียง
กันมีรสนิยมและสนใจเร่ืองต่าง ๆ เหมือนกันเพื่อนจึงมีอิทธิพลอย่างมากทั้งทางดี และไม่ดีเด็กที่
รู้จักคบเพื่อน ที่ดีมาจากครอบครัวที่เป็นแบบอย่างที่ดีเด็กก็จะ ได้เพื่อนที่ดีชักชวนกันทํากิจกรมที่ดี
มีประโยชน์ เช่น รักเรียน ช่วยเหลือผู้อ่ืน อยู่ในกรอบระเบียบที่ดีของสังคม 
 อิทธิพลจากสังคม ปัญหาพฤติกรรมทางเพศที่มีอิทธิพลมาจากสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง
ไปอย่างรวดเร็วจนทําให้คนในสังคมแตกต่างกัน ได้แก่ กลุ่มที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาอีกกลุ่ม
หนึ่งเกิดจากวิกฤติทางเศรษฐกิจทําให้มีสถานภาพทางสังคมเปลี่ยนไป และกลุ่มที่ตามยุคสมัย
จนเกินไป และนําความทันสมัยในทางที่ผิด โดยการเลียนแบบพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศและ
พฤติกรรมผิด ๆ จากสิ่งที่ทันสมัย เช่น จากสื่อสิ่งพิมพ์สื่อโทรทัศน์และอินเตอร์เน็ตมากจนเกินไป   
จึงทําให้เกิดปัญหามากในปัจจุบัน 

 2.2.7 แนวทางการแก้ไขและช่วยเหลือเมื่อวัยรุ่นเร่ิมมีปัญหา 

   วัยรุ่นมีการเปลี่ยนแปลงของสารเคมี สารสื่อนําประสาทในสมองมากมาก ผู้ที่ไม่มี
ภูมิคุ้มกันทางจิต จิตใจไม่เข้มแข็ง  จะอ่อนไหวไปตามกระแสสังคมง่าย  ขาดความสามารถทาง
จิตใจที่จะปรับตัวได้กับทุกสถานการณ์  ทําให้สุขภาพจิตไม่ดี  เช่น เครียด ซึมเศร้า  และมักมีปัญหา
ในการปรับตัว  มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการใช้ยาเสพติดได้มาก   จากการวิจัยนี้ จะเห็นได้ว่าร้อยละ 
62.6 หรือสองในสามของผู้ติดยาเสพติด เป็นวัยรุ่น   การช่วยเหลือเมื่อวัยรุ่นเร่ิมมีปัญหาตามหลัก
ทางจิตวิทยาจึงต้องกระทําร่วมกันหลายวิธี ดังนี ้ 
 1. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อให้วัยรุ่นมีความไว้วางใจ 

 2. รับฟังปัญหาเด็กวัยรุ่นเเสมอ ด้วยท่าทีเป็นกลาง ไม่ขู่เข็นตําหนิ หรือสั่งสอนเร็วเกินไป  
 3. เข้าใจปัญหา หาข้อมูลเพื่อให้รู้สาเหตุ และแนวทางการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

 4. มองเด็กวัยรุ่นในแง่ด ีมีความหวังในการแก้ปัญหาเสมอ  

 5. กระตุ้นให้คิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง มีทางเลือกหลาย ๆ ทาง วิเคราะห์ทางเลือกร่วมกัน 

 6. ชี้แนะทางแก้ไขปัญหาในกรณีที่เด็กวัยรุ่นคิดไม่ออกด้วยตัวเอง 

 7. เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม 

 8. ใช้กิจกรรมช่วย เช่น เล่นกีฬา ดนตรี ศิลปะ กิจกรรมกลุ่ม 

 9. ให้เพื่อนช่วยเพื่อน อธิบายให้เพื่อนเข้าใจกัน ยอมรับและอยากช่วยเหลือกัน ไม่ตัวใครตัวมัน 

 10. ชมเชยเมื่อวัยรุ่นทําดี มีพฤติกรรมที่เหมาะสม 
 11. เมื่อวัยรุ่นทําผิด หรือมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ใช้วิธีชักจูงใจให้อยากเปลี่ยนแปลง
แก้ไขตนเองให้ดีขึ้น  

 12. จัดสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม 
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 13. ให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาครอบครัว25
 

 2.2.8 สุขภาพจิตในพระพุทธศาสนา 
 ปัจจุบันวัยรุ่นถูกเลี้ยงดูอย่างตามใจ ผิดหวังไม่เป็น จึงทําให้ขาดภูมิคุ้มกันทางจิต  ขาด
ความสามารถในการปรับตัว  ทําให้ เครียด ซึมเศร้า  ทําให้สุขภาพจิตไม่ดีหันไปทดลองใช้ยาเสพติด
ได้ง่าย     การรักษาจิต คือ หัวใจของพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาหนึ่งในโลกที่ให้
ความสําคัญอย่างสูงแก่จิตใจ ธรรมะคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าในพระไตรปิฏก 91 เล่ม เมื่อสรุปลง
แล้วมี 3 องค์ประกอบ คือ ศีล สมาธิ ปัญญา ซึ่งศีล ที่แท้จริงได้แก่ วิรัตเจตนา หรือ ความคิดงดเว้น
จากความชั่ว ซึ่งเป็นเร่ืองของจิตใจ ส่วนสมาธิ เป็นเร่ืองของใจ คือ การทําใจให้สงบ และ ปัญญา คือ 
การสร้างความรู้ทั่วไปให้เกิดขึ้นในใจ ก็เป็นเร่ืองของจิตใจ ฉะนั้น คําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
จึงรวมอยู่ที่จิตใจ ถ้าเรารักษาใจตัวเดียวได้ ก็ชื่อว่า ปฏิบัติตามพระธรรมของพระพุทธเจ้าได้ทั้งหมด 
การแบ่งประเภทของคนตามสภาพของจิต พระพุทธศาสนา จัดประเภทตามขนาดโรคจิตเป็นชั้น ๆ 
คือ  
 1. อันธพาลชน คือ คนที่มีปริมาณของโรคที่เข้มข้นมาก มีพฤติกรรมเป็นอันตราย ต่อสังคม  
 2. พาลชน คือ คนที่มีปริมาณของโรคเข้มข้นปานกลาง  
 3. ปุถุชน คือ พวกที่มีทั้งคุณและโทษต่อสังคม  
 4. กัลยาณชน คือ พวกที่มีคุณมากกว่าโทษ  
 5. อริยชน ขั้นโสดาบัน คือ บุคคลที่ละโรคจิตได้เด็ดขาด ร้อยละ 25  
 6. อริยชน ขั้นสกิทาคามี ละขาดได้ ร้อยละ 50 
 7. อริยชน ขั้นอนาคามี ละขาดได้ ร้อยละ 75  
 8. อริยชน ขั้นอรหันต์ ละขาดได้เต็มร้อย คือ ไม่มีโรคจิตเหลืออยู่อีกเลย26

 

 2.2.9 การแยกโรคจิต ตามระดับความละเอียด  
 พฤติกรรมการใช้ยาเสพติด   ถือเป็นพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางสุขภาพจิตอย่างหนึ่ง   
สอดคล้องกับหลักพระพุทธศาสนา  ที่ถือว่า โรคจิต คือ กิเลส ซึ่งอาจเรียกว่า อาสวะ หรือ อนุสัย 
แปลว่า สิ่งที่เกาะจับจิตใจ  สิ่งที่หมักหมมทับถมอยู่ในใจ ทําให้ใจเศร้าหมอง ทําให้จิตเสียคุณภาพ 
และเสียสุขภาพ  จึงแยกโรคจิต ตามระดับความละเอียดของความไม่รู้ความจริงได้ดังนี ้

                                         
 25ศ.พ.ญ. อุมาพร ตรังคสมบัติฅ, สร้างวินัยให้ลูก, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554), หน้า 16-20. 
 26แสง จันทร์งาม, “สุขภาพจิตในพระพุทธศาสนา”, 13 เมษายน 2553, 
<http://wijunlo.blogspot.com/2010/04/blog-post_13.html> (13 April 2010). 

http://wijunlo.blogspot.com/2010/04/blog-post_13.html%20(13
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   1. ละเอียดที่สุด เรียกว่า อวิชชา ความไม่รู้ความจริง ความโง่ ความมืดมัวของจิต ที่ไม่รู้ ใน
อริยสัจ 4 คือ ไม่รู้ทุกข์ ไม่รู้เหตุให้เกิดทุกข์ ไม่รู้ความดับทุกข์ และ  ไม่รู้วิธีปฏิบัติ เพื่อดับทุกข์ส่วน
ความจริงที่ไม่รู้นั้นมีหลายประเภท คือ สมมติสัจจะ สภาวสัจจะ ปรมัตถสัจจะ และ อริยสัจจะทาง
พระพุทธศาสนา ต้องรู้อริยสัจจะ จึงจะกําจัดอวิชชาได้ และเป็นพระอริยได้   
 2. ละเอียดขนาดกลาง มี 2 ประเภท คือ ตัณหา และ อุปาทาน ตัณหา แปลว่า ความอยากได้ 
มี 2 อย่าง คือ ภวตัณหา คือ ได้มาแล้วอยากให้มีอยู่ กับ วิภวตัณหา  คือ มีแล้วเบื่อ อยากให้พ้น ส่วน
อุปาทาน แปลว่า ความยึดถือ ติดอยู่ในสมบัติสัจจะ สภาวสัจจะ และปรมัตถสัจจะ ติดอยู่ในเรา ใน
เขา และ ของเรา ของเขา  
 3. หยาบขนาดกลาง ได้แก่โรตจิต 3 ประการ ที่เรียกว่า อกุศลมูล คือ เหตุแห่งความชั่ว มี 
โลภะ ความโลภอยากได้ โทสะ ความโกรธเคือง ขุ่นแค้น โมหะ ความหลงใหล มัวเมา  
 4. หยาบที่สุด มี 3 ประเภท คือ อภิชฌา คือ ความเพ่งเล็งอยากได้จนจิตใจมืดมัว ไม่มีเหตุผล
ใด ๆ เหลืออยู่ ความพยาบาท ความคิดมุ่งร้ายต่อผู้อ่ืน มิจฉาทิฏฐิ ความเห็นผิด เช่น เห็นถูกเป็นผิด 
เห็นชั่วเป็นดี เห็นจริงเป็นเท็จ เป็นต้น เป็นพฤติกรรมทางจิต เมื่อใจถูกโรคจิตเหล่านี้บ่อนทําลาย
แล้ว จิตก็เสียสุขภาพ เศร้าหมอง เดือดร้อน วุ่นวาย กระสับกระส่าย เมื่อจิตเช่นนี้ แสดงพฤติกรรม
ออกมาทางวาจา คําพูดก็จะเป็นไปเพื่อทําลาย เช่น พูดเท็จ พูดส่อเสียด พูดคําหยาบ พูดกระแทก
แดกดัน เมื่อแสดงออกมาทางกาย ก็จะเป็นการเบียดเบียน ลัก  ปล้น จี้ โกง การทรมาน การฆ่า การ 
ประพฤติผิดกามประเวณี ดื่มยาดองของเมา เมื่อโรคจิตแสดงพฤติกรรมออกมาทางกาย วาจา ใจ 
ครบทั้ง 3 ทางแล้ว ผู้ป่วยโรคจิตก็จะได้ผล 3 ประการ คือ ผลทางใจ จะได้รับความเดือดร้อน ความ
โศกเศร้า ความทุกข์ ความทรมานใจ ความระทมตรมใจ ความสะดุ้งหวาดกลัว เป็นต้น ผลทางกาย
จะถูกทําลายตอบ  จะถูกจับจําขัง  ถูกทรมาน  หมดอิสรภาพ  ผลทางสังคม  จะถูกคนเกลียดชัง  
ถูกตําหนิติเตียน เสื่อมจากลาภ ยศ สรรเสริญถูกตัดญาติขาดมิตร27

 

 2.2.10 วิธีรักษา ควบคุม และ แก้ไข เพื่อให้บุคคลมีสุขภาพจิตเป็นปกติตามหลักพระพุทธศาสนา  
        ตามหลักพระพุทธศาสนาได้แสดงวิธีจัดการกับโรคจิตไว้หลายวิธี ตามระยะต่างๆ ของโรค คือ  
  1) วิธีระงับผลทุกข์ วิธีนี้ใช้เมื่อคนตกเป็นทาสของจิตจนกระทําความชั่วและได้รับผลคือ 
ความทุกข์แล้ว เช่น นักโทษที่ถูกขังอยู่ในคุก คนอกหัก ผู้ที่ประสบภัยต่างๆ ซึ่งในขั้นนี้ ต้องใช้วิธี
ระงับทุกข์ เสมือนกินยาแก้ปวดบรรเทาไว้ก่อน แล้วค่อยแก้สมุฎฐาน ที่แท้จริง วิธีระงับทุกข์ทาง
พุทธศาสนา เป็นการแนะนําชี้แจง ให้ผู้ทุกข์เกิดปัญญารู้จริงเห็นแจ้งในหลักธรรมดา เช่น นักโทษที่
กําลังทนทุกข์ในเรือนจํา เราก็แนะนําว่า เขาได้ทํากรรมชั่วมาแล้ว  ขณะนี้กําลังใช้กรรมชั่วใช้ไปทุก

                                         
 27เร่ืองเดียวกัน(อ้างแล้ว). 
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วันไม่ช้าก็หมดกรรม กลับเป็นอิสระได้อีก ขณะที่กําลังใช้หนี้อาจจะเป็นทุกข์ แต่ก็ดีกว่าจะต้องเป็น
หนี้ตลอดไป เขาก็จะยอมรับโทษด้วยใจชื่นบาน ส่วนคนอกหัก เราก็สอนให้เขาเข้าใจหลักอนิจจัง 
ว่า โลกนี้ไม่มีอะไรแท้เที่ยง ล้วนเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดา อย่าไปหลงจริงจังในสิ่งต่างๆ แม้ความ
ทุกข์ที่กําลังเผชิญอยู่นี้ก็เป็นอนิจจัง ไม่นานก็จะลดลงและหายไปในที่สุด จงมีขันติความอดทน เขา
จะได้ไม่คิดสั้น เพราะมีความหวังว่าความทุกข์จะต้องคลี่คลายหมดไปในที่สุดนั่นเอง 
 2) วิธีบ ารุงส่งเสริมสุขภาพจิต อาหารบํารุงใจ คือ การทําความดี เช่น การให้ทาน การ
บําเพ็ญประโยชน์แก่ผู้อ่ืน เรียกว่า อัตถจริยา การพูดดีต่อผู้อ่ืน เรียกว่า ปิยวาจาการเจริญเมตตา แผ่
ไมตรีจิตและความปรารถนาดีไปยังผู้อ่ืน เมื่อกระทําความดีทางกาย วาจา ใจ แล้ว ผลที่ได้รับ คือ 
ความอ่ิมเอิบใจ สงบสุข ร่าเริงเบิกบานแจ่มใส มีเสน่ห์ ปลอดโปร่งใจเป็นอิสระ เป็นที่รักของคน
ทั่วไป ฉะนั้น การทําความดีจึงเป็นการส่งเสริมสุขภาพจิตโดยตรง 
  3) การบริหารจิต ในการออกกําลังกายต้องเคลื่อนไหว ตรงข้ามกับการบริหารจิต  ซึ่งต้อง
พยายามควบคุมให้อยู่นิ่ง เพราะตามธรรมดาจิตจะวิ่งวุ่นปรุงแต่ง การทําให้จิตนิ่ง ทางพุทธศาสนา 
เรียก สมถะ หรือสมาธิภาวนา ซึ่งมีหลายวิธี เช่น เอาใจไปจดจ่ออยู่กับลมหายใจเข้าออก เรียก อานา
ปานสติ หรือ การใช้คําบริกรรมให้จิตสงบ การพิจารณากายเคลื่อนไหว หรือ พิจารณาความรู้สึกทาง
จิตและคุณภาพของใจ หรือ การเอาจิตไปจดจ่อกับสภาพใดสภาพหนึ่งที่เรียกว่า กสิณ เป็นต้นซึ่งแต่
ละวิธีมีผลทําให้ จิตนิ่งได้ เป็น ขณิกสมาธิ หรืออาจพัฒนานิ่งนานขึ้น เป็น อุปจาระสมาธิ และ อัปป
นาสมาธิ ตามลําดับ ถ้าสามารถสงบจิตได้นานตามต้องการ และมีประสบการณ์ทางจิตต่างๆ เกิดขี้น
เป็นระยะๆ ตามที่ท่านกล่าวไว้ เรียกว่า ฌาน  มีคําถามว่า การข่มจิตให้สงบนิ่งนานๆ มีประโยชน์อัน
ใด คําตอบ คือ ถ้าจิตเป็นสมาธิถึงขั้นอัปปนาสมาธิแล้ว สนิมใจหรือกิเลสบางอย่างจะเบาบางจาง
หายไป ได้แก่ กามฉันทะความยินดีพอใจ พยาบาท ความแค้นเคืองใจ ถีนมิทธะ ความง่วงเหงาซึม
เซา อุทธัจจะ กุกกุจจะ ความฟุ้งซ่านรําคาญใจ วิจิกิจฉา ความสงสัยลังเล เมื่อกิเลสทั้ง 5 ประการนี้ 
ดับไป ก็เหลือแต่ใจที่สะอาด บริสุทธิ๋ สงบนิ่ง มีคุณธรรม มีปัญญารู้แจ้งแจ่มชัด เปรียบเหมือนน้ํานิ่ง
ใสเป็นกระจกสะท้อนเห็นเงาหน้าได้ หรือ เปรียบเหมือนคนหยุดอยู่กับที่ ย่อมเห็นอะไรได้ชัดเจน
กว่าคนที่กําลังวิ่ง หรือแสงแดดเมื่อกระจายอยู่ย่อมมีพลังอ่อน แต่ถ้าใช้กระจกรวมแสงให้อยู่จุดเดียว
ย่อมมีพลังมาก มีความร้อนมากจนเกิดลุกไหม้มีแสงสว่างมากได้ จิตใจก็เช่นกัน เมื่อรวมนิ่งเป็น
สมาธิ ย่อมมีพลังงานมาก และสามารถทํางานได้อย่างเข้มแข็งดีเป็นพิเศษ ซึ่งพลังจิตสามารถ
นําไปใช้งานในขั้นที่ 5 ต่อไป  
   4) วิธีป้องกันทุกข์  เนื่องจากมนุนษย์ทุกคนเกิดมาย่อมมีทั้งสุขและทุกข์  เมื่อเกิดปัญหา
หรือความทุกข์ครอบงําแล้วสติปัญญาก็จะด้อยอ่อนลง  ยากที่จะเกิดปัญญาหยั่งรู้แก้ปัญหา เหมือน
เส้นผมบังภูเขา  ฉะนั้น พระพุทธศาสนาจึงนิยมใช้วิธีป้องกัน มากกว่าวิธีแก้ไข  วิธีป้องกันทุกข์ทาง
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กาย   หรือการป้องกันโรคทางกาย  กระทําได้โดยการเลือกอยู่ในที่ถูกสุขลักษณะอากาศบริสุทธิ์ 
เลือกคบคนที่ไม่มีโรคติดต่อ  เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์  ละเว้นสิ่งมึนเมาและอาหารที่มี
โทษ   ออกกําลังกายเพิ่มภูมิต้านทานโรค ฯลฯ  ส่วนวิธีป้องกันทุกข์ทางใจ  โดยการหลีกเลี่ยงปัญหา
หรือสิ่งที่ทําให้ทุกข์  การป้องกันโรคทางใจ พระพุทธเจ้าสอนให้เลือกอยู่ในปฏิรูปเทศ ที่ซึ่งมีเหตุ
ปัจจัยส่งเสริมให้เจริญในธรรม หลีกเลี่ยงละเว้นจากการคบคนพาล   เลือกคบบัณฑิตคือคบคนดี  
การรักษาศีลหมั่นทําความดี  งดเว้นจากการประพฤติชั่วทุกทาง   
                5)  การใช้พลังจิตท าลายโรคทางจิต คือ เมื่อจิตใจใสสะอาดบริสุทธิ์ มีพลังก็นําไปใช้ใน
การพิจารณาความจริงของชีวิต จนเห็นแจ้งชัดในอนิจจัง ความไม่เที่ยงแท้แน่นอน ทุกขัง ความทุกข์
อนัตตา ความไม่มีตัวตนที่แท้จริง เห็นชัดใน อริยสัจ 4 คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค เมื่อเห็นชัดด้วย
ปัญญาอันยอดเยี่ยม ก็จะเกิด อาสาวักขยญาณ ทําลาย อาสวะ กิเลสละเอียด คือ อวิชชา ตัณหา 
อุปาทาน ให้หมดสิ้นไปจากจิตใจ ต่อจากนั้น ใจก็จะบริสุทธิ์สมบูรณ์ มีสุขภาพจิตดี พ้นทุกข์ได้ นี้
คือจุดมุ่งหมายสูงสุดในทางพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนากล่าวว่า คนทุกคนมีโรคจิต คือ กิเลส
ต่าง ๆ เจืออยู่ในจิต ทําให้มีพฤติกรรมที่เป็นอันตรายต่อตนเอง และสังคม มากน้อยต่างกันตามภูมิ
คุ้มภัย คือ อํานาจใจที่ตนมี คนที่มีกําลังใจเข้มแข็งสามารถจํากัดขอบเขตของโรคกิเลสไว้ได้  ไม่
แสดงกรรมชั่ว ทางกาย วาจาใจ  ก็จะเป็นทุกข์กับชีวิตน้อย  ในสังคมด้อยพัฒนา คนเป็นโรคทางกาย
มาก แต่เป็นโรคทางจิตน้อย  ส่วนผู้ที่อยู่ในสังคมพัฒนาทางวัตถุมาก จะประสบปัญหาทางจิตสูง 
ต้องการการเยียวยาแก้ใข28  
 จะเห็นได้ว่าพระพุทธศาสนาเป็นเสาหลักที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือปฏิบัติตามคําสอนอย่าง
เคร่งครัด ซึ่งผู้ปฏิบัติจะเห็นผลดีมีความสุขในชีวิตได้ด้วยตนเอง  ดังนั้นจึงควรหันมาเป็นจิตแพทย์
เยียวยารักษาโรคจิตในตนและคนข้างเคียงด้วยการใช้ธรรมะเป็นโอสถของชีวิตดีกว่า  โดยเฉพาะ
การปรับพฤติกรรมผู้ติดยาเสพติด เพื่อให้เป็นคนดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น   ต้องเน้นให้มีความตั้งใจ
จริงหรือตั้งสัจจะอย่างมุ่งมั่น  เพื่อให้มีพลังจิตทําลายโรคทางจิตหรือกิเลสได้ “พลัง”ที่เกื้อหนุน
กระบวนการพัฒนาสมรรถภาพและประสิทธิภาพของจิตใจให้ เข้มแข็งทางพระพุทธศาสนามี 5 
ประการ  ดังต่อไปนี้คือ    
          (1) พลังแห่งศรัทธา คือ ต้องมีความศรัทธาในคุณธรรมความดี มีความคิดหรือเจตคติ
ทางบวก นั่นคือคิดดี การทําไม่ดี ผิดศีล ย่อมเป็นบาป ส่งผลร้ายต่อตนเองหรือครอบครัวได้ภายหลัง 
ทําชั่วจะเกิดผลร้ายภายหลังไม่ช้าก็เร็ว สิ่งเหล่านี้ตรงกับหลักวิทยาศาสตร์ โดยทางจิตวิทยาแล้วการ

                                         
 28แสง จันทร์งาม, “สุขภาพจิตในพระพุทธศาสนา”, 13 เมษายน 2553, 
<http://wijunlo.blogspot.com/2010/04/blog-post_13.html> (13 April 2010) 

http://wijunlo.blogspot.com/2010/04/blog-post_13.html%20(13
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ที่คนเราประพฤติตัวไม่ดีก็จะเกิดความคิดขัดแย้ง คับข้องใจ อับอาย แยกตัว ถูกจับขังคุก ดังนั้นควร
ปลูกฝังผู้ติดยาเสพติด ให้เกิดฉันทะ คือ ความใฝ่รู้ ใฝ่สร้างสรรค์ อยากรู้ความจริง เช่น ทําดีจะเกิด
ผลดี ทําดีย่อมได้บุญ และใฝ่ที่จะทําสิ่งดีงามให้สําเร็จอยากเข้าถึงภาวะดีงามอันเลิศสูงสุด  ตั้งสัจจะ
ประจําใจเพื่อควบคุมตนเองว่าจะประพฤติปฏิบัติตนดีอย่างไร ให้เป็นตัวอย่างที่ดีของครอบครัวและ
สังคม เช่น จะพัฒนาตนเองให้มีศีล มีคุณธรรมประจําใจ ฯลฯ การทําดีอย่างน้อยก็จะเกิดความสบาย
ใจ เป็นสุข มีอิสระ  
           (2) พลังแห่งวิริยะ วิริยะ คือ ความเพียร เอาธุระ รับผิดชอบ บุกฝ่าไปข้างหน้า ไม่ยอม
ทอดทิ้งกิจหน้าที่ มีอุตสาหะ คือ ความขยันความอึดสู้ ความสู้ยากบากบั่น ไม่ถอย มีขันติ ความ
อดทน ความเข้มแข็ง ความทนทาน หนักแน่น มั่นคง โดยปกติแล้ว บุคคลจะใช้ศักยภาพของตนเอง
เพียง 10-15% เท่านั้น ผู้ติดยาเสพติดส่วนใหญ่อยู่ในวัยแรงงาน ธรรมชาติมนุษย์ต้องทํางานสร้าง
หลักฐานของครอบครัวให้มั่นคง ในวัยนี้มีความเข้มแข็งด้านพละกําลังกายมาก ควรใช้พละกําลัง
และสติปัญญา ขยันหมั่นเพียร ทําหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด ใช้ศักยภาพของตนให้มากขึ้น มนุษย์จะ
ฟันฝ่าอุปสรรคได้ด้วยความเพียรพยายาม 

          (3) พลังแห่งสติ สติเป็นเคร่ืองเตือนใจให้ระลึกรู้ว่ากําลังทําอะไร การกระทํานั้นจะ
เกิดผลดี ผลเสียแก่ตนเอง ครอบครัวและสังคมอย่างไร ควรระลึกรู้อยู่เสมอ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มี
คุณธรรม การกระทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดควรอย่างไตร่ตรองโดยใช้เหตุผล ไม่หวั่นไหวต่อสิ่งเร้า ไม่โลภ
ต่อสิ่งเย้ายวนภายนอกต่างๆ ไม่หลงกับยาเสพติด อบายมุขต่าง ๆ เพราะการเสพยาเสพติดและ
อบายมุขเป็นการทําร้ายจิตใจพ่อแม่ หรือคู่สมรส จะนํามาซึ่งความร้าวฉานกันในครอบครัว เป็นการ
บีบคั้นจิตใจพ่อแม่ หรือคู่สมรสให้ต้องอดทนเก็บกด ครอบครัวจะไม่มีความสุข และการที่บุคคล
ต้องอยู่ในเหตุการณ์ที่ไม่มีความสุขอยู่เป็นประจําทําให้เครียด เป็นสาเหตุแห่งโรคร้ายต่าง ๆ เช่น 
นอนไม่หลับ ความดันโลหิตสูง ความจําเสื่อม โรคจิต ประสาท ภูมิคุ้มกันโรคต่ํา มะเร็ง ฯลฯ ได้ 
ดังนั้นผู้ติดยาเสพติดควรควรตระหนักถึงความมีน้ําใจต่อผู้อ่ืน เห็นอกเห็นใจพ่อแม่ หรือคู่สมรส เอา
ใจเขามาใส่ใจเรา ซื่อสัตย์สุจริต จริงใจต่อกัน จึงจะดําเนินชีวิตชีวิตสู่เป้าหมายได้อย่างมี ความสุข 
และยั่งยืนตลอดกาล  
          (4) พลังแห่งสมาธิ สมาธิ คือ การตั้งมั่นของจิตใจ กระทําสิ่งใดๆ ด้วยจิตใจแน่วแน่ 
ระลึกรู้ว่าตนคือใคร มีหน้าที่อย่างไร การทํางานหาเลี้ยงชีวิตอย่างมีสมาธิมีสติ หน้าที่การงานก็จะ
เจริญรุ่งเรือง แต่ทั้งนี้ต้องไม่เห็นคุณค่าทางวัตถุมากกว่าคุณค่าด้านจิตใจ เพราะตราบใดที่คนเห็น
วัตถุสําคัญกว่าคุณค่าด้านจิตใจ ก็จะทําให้มุ่งแข่งขันกัน ใช้เวลาเพื่อลาภ ยศสรรเสริญ หรือศักดิ์ศรี
จอมปลอมต่างๆ อาจทํางานหาเงินแบบหมกมุ่นจนไม่คํานึงถึงสมาธิประมาทขาดสติไม่คิดถึง

14 



 
 

46 

ศีลธรรม ในรายที่เห็นแก่ตัวมากๆอาจค้ายาเสพติดสิ่งผิดกฎหมายได้ ก็จะเกิดผลร้ายแก่ตนเองและ
กับครอบครัวได้ภายหลัง ซึ่งเมื่อถึงเวลานั้นก็อาจจะยากต่อการแก้ไข 
           (5) พลังแห่งปัญญา คือ รู้จักไตร่ตรอง เป็นคนมีเหตุผล คิดเป็น รู้ว่าจะดําเนินชีวิต
อย่างไร     จึงจะเอ้ือต่อความสุข รู้ว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่มีสาระควรกระทํา สิ่งใดไม่มีสาระ กระทําแล้ว
เสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ ไม่กระจายปัญหา ทําเร่ืองเล็กเป็นเร่ืองใหญ่ ตรงกันข้ามให้รู้จักผ่อน
ปรน แก้เร่ืองร้ายให้กลายเป็นดี รู้จักประนีประนอม รู้แพ้ รู้ชนะ รู้จักอภัย หยั่งรู้เท่าทันปัญหา ไม่
เสี่ยงกับปัญหา เช่น การคบกับคนเกเร คนพาล ย่อมจะพาไปทําสิ่งผิด นําสู่การทําบาปอกุศล ผิด
กฎหมาย อบายมุขต่าง ๆ เช่น ดื่มสุรา ยาเสพติด เพราะคนประมาทขาดสติทําให้ไม่รู้จักหักห้ามกาย
ใจขาดปัญญาไม่รู้จักไตร่ตรองเหตุผล ไม่คิดถึงศีลธรรม เช่น ทําผิดกฎหมาย ซึ่งนําไปสู่ปัญหาต่างๆ 
ฯลฯ ส่งผลภัยให้แก่ตนเองและครอบครัวต้องเดือดร้อนได้ภายหลัง29 

  ในการปรับพฤติกรรมผู้ติดยาเสพติด จึงควรสร้างพลังพลัง 5 ประการ โดยให้มีศรัทธาต่อ
การกระทําความดี  มีความเพียรพยายามเลิกเสพยาเสพติด มีสติมั่นคงไม่หวั่นไหวต่อสิ่งเสพติดเย้า
ยวนต่าง ๆ มีสมาธิตั้งมั่นที่จะดํารงชีวิตสู่เป้าหมายที่ดี และจะใช้ปัญญาไตร่ตรองอย่างมีเหตุผลหยั่ง 
รู้เท่าทันปัญหา และไม่เสี่ยงกับปัญหาต่าง ๆ เช่น ไม่คบคนพาล ไม่ค้าขายหรือเสพยาเสพติด 
เพื่อเป้าหมายในการดําเนินชีวิตอย่างมีความสุขตลอดไป  

2.2.11 บทบาทของพระสงฆ์ในด้านสุขภาพจิต 
 พระสงฆ์นับว่ามีบทบาทส าคัญในฐานะเป็นศูนย์กลางของสังคมในทุก ๆ ด้าน  พระสงฆ์ใน
ฐานะเป็นผู้นําทางจิตวิญญาณเป็นผู้เผยแผ่หลักธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธศาสนา  มีบทบาทต่อ
สังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน พระสงฆ์ได้ทําหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรของสังคมอย่างโดดเด่นมา
ตั้งแต่อดีต เมื่อมาในยุคปัจจุบัน บทบาทของพระสงฆ์ในงานด้านสุขภาพจิต ไม่ว่าจะเป็นการ
ป้องกัน ส่งเสริมสุขภาพจิต หรือการบําบัดรักษาผู้มีปัญหาสุขภาพจิต มีอิทธิพลอย่างมากทั้งในด้าน
บวกและด้านลบ ทั้งเป็นที่ยอมรับของคนในสังคมหนึ่ง และอาจไม่เป็นที่ยอมรับของคนในอีกสังคม
หนึ่งก็ได้ อาจจําแนกบทบาทพระสงฆ์ในสังคมที่เกี่ยวกับสุขภาพจิตได้ดังนี ้ 
 1) พระสงฆ์ในการส่ง เสริมสุขภาพจิต  บทบาทของพระสงฆ์ ในฐานะผู้สืบทอด
พระพุทธศาสนาโดยถือปฏิบัติตามพระบรมพุทโธวาท คือ บทบาท 3 ทาง ได้แก่ บทบาทส่วนตน 
คือการประพฤติปฏิบัติตนเพื่อความพ้นทุกข์  ขัดเกลากิเลส  อบรมตนเองให้เป็นสุปฏิบัติ อุชุปฏิบัติ 
เพื่อประพฤติพรหมจรรย์ให้หมดจด  สืบทอดพระพุทธศาสนา  มีจริยาวัตรงดงามเป็นตัวอย่างที่ดีน่า

                                         
 29เพ็ญศร ี หงษ์พานิช.คู่มือคู่สมรส, (คลินิกปรึกษาก่อนสมรส : โรงพยาบาลราชวิถี, (2540) 
หน้า 11-13    
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เลื่อมใสศรัทธา อย่างเด่นชัดอยู่แล้วนี้ ช่วยให้ผู้คนเกิดความศรัทธาในพระพุทธศาสนา น่าเข้า
ปรึกษาหารือ  ก็นับว่าเป็นการส่งเสริมสุขภาพจิตของสังคมด้วย  จึงเห็นได้ว่าสังคมไทยสมัยก่อนยึด
ติดอยู่กับวัดกับพระสงฆ์จึงไม่ค่อยมีปัญหาเร่ืองสุขภาพจิตมากนัก 
 2)  พระสงฆ์ในฐานะผู้บําบัดรักษา   การสงเคราะห์เยียวยาผู้มีปัญหาสุขภาพทั้งทางกายและ
ทางใจเป็นอีกบทบาทหนึ่งที่พระสงฆ์ปัจจุบันมีบทบาทสําคัญต่อการรักษาเยียวยาปัญหาเกี่ยวกับ
สุขภาพจิตอย่างมาก สํานักสงฆ์ถ้ํากระบอก ทําหน้าที่รักษาบําบัดผู้ติดยาเสพติดซึ่งมีชื่อเสียงมาก
และมีผู้เข้ารับการบําบัดรักษาจํานวนมาก แม้จะเป็นการบําบัดโรคทางกายมิใช่โรคทางใจ แต่ก็พอจะ
สงเคราะห์เข้ากันได้ ถ้าหากร่างกายดีก็ส่งผลต่อทางด้านจิตใจด้วย  สํานักพระบาทน้ําพุมีพระสงฆ์
เป็นผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเอดส์ที่ไร้ญาติขาดมิตรเพราะสังคมรังเกียจหรือเพราะความไม่เข้าใจของสังคม  
เนื่องจากผู้ป่วยโรคนี้สังคมไม่ยอมรับ เป็นที่รังเกียจของคนในสังคมแม้แต่พ่อแม่เองก็ยากจะทําใจ
ยอมรับได้ จึงทําให้ญาตินําผู้ป่วยไปฝากไว้ในที่นั้น  เพื่อลดค่าใช้จ่ายและภาระการดูแลผู้ป่วย   
นอกจากนั้นพระสงฆ์บางรูปช่วยเยียวยาปัญหาจิตใจในฐานะผู้เสดาะเคราะห์ หมอดู เรียกได้ว่า
พระสงฆ์มีบทบาทในการสงเคราะห์ทําให้ประชาชนสบายใจ  เป็นการทําการบําบัดโดยอาศัยความ
เชื่อ ไม่ต้องใช้งบประมาณของทางราชการ30 
 3) พระสงฆ์ในฐานะผู้ฟื้นฟู  พระสงฆ์ซึ่งนับว่ามีความรู้ทางพุทธธรรมเป็นอย่างดี กอร์ปกับมี
ความเมตตากรุณาสูง วัดและพระสงฆ์  จึงมีความเหมาะสมที่จะช่วยฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดได้   เมื่อวันที่ 
10 กรกฏาคม พ.ศ.2544  ส านักงานปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ร่วมกับกรมการแพทย์  จึงขอ
ความร่วมมือให้กรมการศาสนาร่วมลงนามในข้อตกลงเร่ืองการให้ “วัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และ
ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด” โดยพระสงฆน์ าหลักธรรมมาบูรณาการพัฒนาฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ให้เป็นคนดี
ของสังคม ปัจจุบันมีวัดและส านักแม่ชีที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจัดตั้งสถานด าเนินงานเป็น
สถานพยาบาล “วัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพตดิ” จากกระทรวงสาธารณสุขแลว้ กระจาย
อยู่ทั่วประเทศ จ านวน 21 แห่ง     
 จึงพอสรุปได้ว่าพระสงฆ์มีบทบาทต่อสังคมไทยเป็นอย่างมาก  โดยเฉพาะการส่งเสริม
สุขภาพจิต  การบําบัดรักษา  และฟื้นฟูสุขภาพจิต   ทั้งนี้อาจเป็นไปในทางที่ถูกต้องตามหลักการ
และนอกหลักการของศาสนาบ้างก็ตาม   แต่อย่างไรก็ตามพระสงฆ์ก็จะมีพระธรรมวินัยเป็นกรอบ
ในการประพฤติปฏิบัติหน้าที่ทางสังคม  
 

                                         
 30ดร. สิริวฒัน์ ศรีเครือดง, “สุขภาพจิต”,  เอกสารประกอบการสอนสุขภาพจิตกับพระพุทธศาสนา, 
อ้างแล้ว, หน้า  15 -17.    
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 2.2.12 การป้องกันสุขภาพจิตตามหลักพระพุทธศาสนา 

 การป้องกันสุขภาพจิต คือการทําให้ชีวิตจะดีมีความสุข อย่างพอเพียง  ต้องมีความสันโดษ  
ละความโลภ  ละโทษะ โมหะ  ไม่นําสู่มิจฉาทิฐิ   การพัฒนาคนซึ่งจะทําให้คนเป็นคนดีมีความสุข 
และเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพการพัฒนาคนก็คือการศึกษาประโยชน์หรือคุณค่าที่เป็น
จุดหมายของชีวิต เรียกว่า อัตถะ หรืออรรถ มี 2 ระดับ ถ้าแยกละเอียด แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ  
 1) จุดหมายชั้นตาเห็นหรือประโยชน์ปัจจุบันทันตา (ทิฏฐะธัมมิกัตถะ) ที่สําคัญ คือ (1) ความมี
สุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง สง่างาม ไร้โรคตลอดจะมีอายุยืนยาว (2) ความมีทรัพย์สินเงินทอง อย่าง
น้อยมีอาชีพการงานพึ่งตนได้ในทางเศรษฐกิจ (3) การมีครอบคัวที่มั่นคงผาสุก ตลอดจนวงศ์ตระกูล
เป็นที่นับถือ (4) ความเป็นที่ยอมรับในสังคม มีสถานภาพดี มีชื่อเสียงเกียรติคุณ พร่ังพร้อม ด้วย ยศ 
ไม่ว่าจะเป็นเกียรติยศ บริวาร ยศ หรืออิสริยยศ  
 2) จุดหมายขั้นเลยตามองเห็น หรือประโยชน์เบื้องหน้า (สัมปรายิกัตถะ) เช่น (1) การมี
ความสุขทางจิตใจ ด้วยศรัทธาในพระรัตนตรัย ซาบซึ้งในบุญ กุศล และ มั่นใจในการทํากรรมดี          
(2) ความอิ่มใจมั่นใจในชีวิตของตนที่มีความประพฤติสุจริตดีงามได้ทําสิ่งที่ถูกต้อง (3) ความอ่ิมใจ
ภูมิใจในความมีชีวิตที่มีคุณค่าเป็นประโยชน์ที่ได้เสียสละทําการ สร้างสรรค์เกื้อกูลไว้แก่เพื่อน
มนุษย์และสังคม (4) ความแกล้วกล้ามั่นใจ และปลอดโปร่งเบิกบานใจเนื่องจากมีความรู้ มีปัญญาที่
จะแก้ปัญหาและจัดทําดําเนินกิจการต่าง ๆ ให้สําเร็จลุล่วงไปได้ (5) ความสบายใจมั่นใจในกรรมที่
ได้ประกอบไว้อันเป็นบุญกุศลดีงามสุจริตเป็น หลักประกันชีวิตในภพหน้าสามารถจากโลกนี้ไป
โดยไม่ต้องหวาดหวั่นกลัวภัย แห่งทุคต ิ 
 3) จุดหมายสูงสุด หรือประโยชน์อย่างยิ่ง (ปรมัตถะ) หมายถึง ความมีจิตใจที่หลุดพ้นจาก
กิเลสและความทุกข์ทั้งปวงบรรลุภาวะที่เรียกสั้น ๆ ว่า นิพพาน ซึ่งเป็นอิสรภาพ สันติ และความสุข
อย่างสูงสุด มีจิตใจมั่นคงไม่หวั่นไหวไปตามโลกธรรมคือความผันผวนปรวนแปรเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งทั้งหลายปลอดโปร่งผ่องใสเบิกบานเป็นสุขและสะอาดบริสุทธิ์ได้ตลอดทุกเวลามีชีวิตที่เป็นอยู่
ด้วยปัญญาอย่างแท้จริงอนึ่ง ประโยชน์หรือจุดหมาย (อัตถะ) ทั้ง 2 หรือ 3 ระดับนี้ แยกออกไปอีก
เป็น 3 ด้าน ซึ่งบัณฑิตที่แท้จริงจะต้องบําเพ็ญให้สําเร็จคือ 
  (1) ประโยชน์ตน (อัตตัตถะ) คือประโยชน์ 3 ระดับ ที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ที่พึงทําให้
เกิดขึ้นแก่ตนเอง หรือพัฒนาชีวิตของตนเองให้ลุถึง 
  (2) ประโยชน์ผู้อ่ืน (ปรัตถะ) คือ ประโยชน์ 3 ระดับที่กล่าวข้างต้นนั้น ที่พึงช่วยเหลือ
ให้ผู้ อ่ืนหรือเพื่อมนุษย์ได้บรรลุถึงด้วยการชักนําให้เขาพัฒนาชีวิตขอ งเขาเองขึ้นไปจนเข้าถึง
ตามลําดับ  
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  (3) ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย (อุภยัตถะ) คือ ประโยชน์ร่วมกันหรือประโยชน์แก่สังคม
ทั้งหมด โดยเฉพาะสภาพและปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ  ที่พึงช่วยกันสร้างสรรค์บํารุงรักษาอันจะ
เกื้อหนุนให้ทั้งตนและผู้อ่ืนเข้าถึงจุดหมายทั้ง  3 ระดับนั้นการฝึกตนของมนุษย์นั้น เรียกว่า 
การศึกษา (สิกขา) การพัฒนาชีวิต คือ ภาวนา (วิปัสสนา) มนุษย์อาจแสวงหาหรือทําให้สําเร็จได้         
ทั้งจากการปฏิบัติตามลําดับขั้นตอนของระบบที่จัดตั้งกันขึ้นไว้ในสังคมมนุษย์  คือใน
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ และจากการเรียนรู้ด้วยวิธีการอย่างอ่ืน ซึ่งเรียกง่าย ๆ ว่า เป็นการศึกษานอก
ระบบการศึกษา (สิกขา) แยกซอยออกไปเป็น 3 ด้าน โดยสอดคล้องกับองค์ประกอบแห่งการดําเนิน
ชีวิตมนุษย์ที่มี 3 ด้าน คือ พฤติกรรม จิตใจ และปัญญา เรียกว่า ไตรสิกขา ซึ่งมีสาระสําคัญดังนี้            
ศีล คือ การฝึกฝนพัฒนาด้านพฤติกรรม หมายถึง การพัฒนาพฤติกรรม ทางกายและวาจา ให้มี
ความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องมีผลดี31 
 สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์เกี่ยวข้องสัมพันธ์มี 2 ประเภท คือ  
 1) สิ่งแวดล้อมทางสังคม ได้แก่ เพื่อนมนุษย์ (ในความหมายเดิมทางพระพุทธศาสนา
รวมทั้งสัตว์อ่ืนทั้งหลายทั้งปวงด้วย)  
 2) สิ่งแวดล้อมทางวัตถุ ได้แก่ ปัจจัย 4 เคร่ืองใช้วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งเทคโนโลยี และ
สิ่งทั้งหลายที่มีในธรรมชาติการรู้จักใช้อินทรีย์  (อินทรียสังวร) เรารับรู้สิ่งแวดล้อม โดยผ่านทาง
อินทรีย์ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ถ้ารับรู้ใช้หูตาไม่เป็น เช่น ดูไม่เป็น ฟังไม่เป็น แทนที่จะได้รับ
ประโยชน์ก็จะเกิดโทษ จึงต้องพัฒนาพฤติกรรมในการใช้อินทรีย์ให้ดู ฟัง เป็นต้น อย่างมีสติ เมื่อดูเป็น 
ฟังเป็น ก็จะได้ปัญญาได้คุณภาพชีวิตและนําไปสู่การใช้มือและสมองเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลและทํา
การสร้างสรรค์ โดยการพัฒนาสมรรถภาพและประสิทธิภาพของจิตใจ พัฒนาความสุขและภาวะที่
เกื้อหนุนสุขภาพของจิตใจ 
  ดังนั้นพระสงฆ์จึงมีบทบาทสําคัญในการป้องกันสุขภาพจิต  โดยบูรณาการในการเผย
แผ่พระพุทธศาสนา อบรมสั่งสอน ชาวพุทธ  ให้ดํารงชีวิตตามหลักทางสายกลาง  ทําความเพียร
ปฎิบัติธรรมตามหลักมรรคมีองค์แปด  ฝึกกายวาจาใจให้มี ศีล  สมาธิ ปัญญา หมั่นทําความดี ละเว้น
ความชั่ว เป็นการขัดเกลากิเลส  จะช่วยให้สุขภาพจิตดี ไม่ต้องหวาดระแวง    ย่อมช่วยให้คุณภาพ
ชีวิตดีมีความสุขประเทศชาติ ก็จะรุ่งเรืองมั่นคง และสังคมจะร่มเย็นเกษมศานต์  นําสู่ความสุขอัน
ไพบูลย์ได้ในที่สุด   
 

                                         
 31ดร. สิริวฒัน์ ศรีเครือดง, “สุขภาพจิต”, เอกสารประกอบการสอนสุขภาพจิตกับพระพุทธศาสนา, 
อ้างแล้ว, หน้า  15 -17    
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2.3 การพัฒนาพฤติกรรมของบุคคล 
 พฤติกรรมของบุคคล หมายถึง การแสดงออกทางพฤติกรรมของแต่ละบุคคลต่อตนเองและ
ต่อผู้อ่ืนซึ่งแสดงได้ 3 ทางคือ ทางกาย ทางวาจา และทางใจ การแสดงออกทางพฤติกรรมของบุคคล
นี้เกิดจากการทํางานร่วมกันของส่วนประกอบหลัก 2 ส่วน คือ เหตุปัจจัย และแรงจูงใจในการแสดง
พฤติกรรม เหตุปัจจัยในการแสดงพฤติกรรมของบุคคล คือ กาย และจิต ทํางานร่วมกัน คือเมื่อมี
อารมณ์ภายนอก ได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส มากระทบกาย แล้วมี  “จิต” มารับรู้อารมณ์ จึงแสดงออก
ซึ่งอารมณ์นั้นๆ ทางร่างกาย เกิดเป็นพฤติกรรมของมนุษย์ซึ่งจะมีลักษณะเฉพาะตน เมื่อรู้ความ
ต้องการอันเป็นธรรมชาติของของบุคคล  รวมทั้งผู้ติดยาเสพติดแล้ว จะได้บําบัดพัฒนาพฤติกรรม
ของบุคคลโดยเฉพาะผู้ติดยาเสพติดได้ตามลักษณะความต้องการของบุคคลอย่างถูกต้อง  
 2.3.1 เหตุปัจจัยในการแสดงพฤติกรรมของบุคคล   
 เหตุปัจจัยและแรงจูงใจในการแสดงพฤติกรรมของบุคคลมีลักษณะเฉพาะต่างๆไม่เท่ากัน 
ขึ้นอยู่กับระดับความต้องการของแต่ละบุคคล ที่แตกต่างกัน การที่เราศึกษาพฤติกรรมธรรมชาติของ
มนุษย์ก็เพื่อจะได้นําเอามาใช้ประโยชน์ ในการสร้างความสัมพันธ์ และความเข้าใจอันดีตามหลัก
มนุษย์สัมพันธ์  จากการศึกษาทําให้เราทราบความต้องการและการกระทําพฤติกรรมธรรมชาติของ
มนุษย์ คือ 
 1) คนจะพยายามกระทําพฤติกรรมทุกอย่าง เพื่อให้บรรลุความต้องการ 
 2) โลกทัศน์ของมนุษย์ ที่ต่างกันมาจากการได้รับรู้ที่ต่างกัน 
 3) การเรียนรู้มีความสําคัญควบคู่กับความต้องการทางกายและความต้องการทางใจ 
 4) การตอบสนองความต้องการจะต้องเหมาะสมในแต่ละคร้ัง 
 หลักพระพุทธศาสนา ถือว่าแรงจูงใจในการแสดงพฤติกรรมของบุคคล  เกิดจากการทํางาน
ร่วมกันของส่วนประกอบหลัก 2 ส่วน คือ เหตุปัจจัย และแรงจูงใจในการแสดงพฤติกรรม   เหตุ
ปัจจัยในการแสดงพฤติกรรมของบุคคล คือ กาย (รูป) และจิต (นาม) ตามหลักคําสอนทางพุทธ
ศาสนาจําแนกเรียกว่า ขันธ์ 5 ได้แก่ เรียกร่างกายว่า รูป (รูปขันธ์) เรียกจิตใจว่า นาม (จิตเจตสิก) 
ได้แก่ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ และวิญญาณขันธ์     
 ส่วน “จิต”ในพระพุทธศาสนา กล่าวว่า “จิตฺตสมุฏฺฐานา ธมฺมา ธรรมมีจิตเป็นสมุฏฐาน”32  
คือ ธรรมทั้งหลายทุกสิ่งทุกอย่าง มีใจเป็นผู้นํา ทุกอย่างสําเร็จได้ด้วยใจ ดังนั้น ถ้าคนเรามีใจดีแล้ว 
การพูด การกระทําก็พลอยดีไปด้วย การกระทําพฤติกรรมของบุคคลไม่ว่าดีหรือชั่วจะเกี่ยวข้องอยู่
กับวัฏฏะ 3 อย่าง คือ กิเลส กรรม และวิบาก และจิตก็เป็นผู้รับผลของกรรมนั้นเองในที่สุด การฝึก

                                         
 32อภิ.สํ. 34/6/28. 
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พฤติกรรมของบุคคลตามหลัก พระพุทธศาสนา จึงถือว่าการฝึกจิตมีความสําคัญอย่างยิ่ง เพื่อที่จะได้
ตัดวงจรแห่งวัฏฏะลงได้ แล้วเข้าสู่นิพพานต่อไป ชาวพุทธจึงควรฝึกพัฒนาจิต โดยศึกษาทําความ
เข้าใจเร่ืองจิต เพื่อฝึกจิตของตนให้เข้มแข็งต่อไป ผู้วิจัยจึงขอกล่าวเร่ืองจิตไว้ พอสังเขปดังนี้ ตาม
ความหมายใน คัมภีร์ธัมมสังคณี ให้ความหมายไว้ว่า “จินฺเตตีติ จิตฺตํ อารมฺมณํ วิชานาตีติ อตฺโถ 
ธรรมชาติที่ชื่อว่าจิต เพราะคิดหรือรู้อารมณ์”33 พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช) อธิบายว่า จิต 
คือ ธรรมชาติที่นึกคิดอารมณ์ ธรรมชาติที่รู้อารมณ์, ความคิด, ธรรมชาติที่วิจิตร, ธรรมชาติที่สั่งสม
กุศลและอกุศล ฯลฯ จิตโดยทั่วไปแปลว่า ใจ จิตมีลักษณะรับ จํา คิด รู้อารมณ์ที่ผ่านเข้ามาทางตา หู 
จมูก ลิ้น กาย ใจ จัดเป็นนามธรรม คู่กับกายซึ่งเป็นรูปธรรม 34 จิตธรรมชาติจะแจ่มใส ดังพุทธพจน์
ที่ว่า “จิตนี้ผุดผ่อง แต่จิตนั้นแลเศร้าหมองเพราะอุปกิเลสที่เกิดขึ้นเองภายหลัง”35 อุปกิเลสหมายถึง 
อวิชชา ตัณหา อุปาทาน ซึ่งหมักหมมอยู่ในจิตใจของเราเป็นต้นเหตุท าให้จิตไปเกาะอยู่กับอารมณ์
ต่าง ๆ ที่ดีและไม่ดี น่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนา พอใจหรือไม่พอใจ ท าให้จิตต้องเศร้าหมองไป 
ไม่แจ่มใส อย่างที่ ควรจะเป็น ลักษณะที่ผ่องใสคือ จิตที่ปราศจากกิเลส มีความบริสุทธิ์แน่วแน่   ไม่
หวั่นไหวไปกับอารมณ์ภายนอก อ่อนโยนและเหมาะแก่การงานคือสามารถบังคับให้เป็นไปตาม
จุดประสงค์36 
 โดยสรุป “จิต” (จิตฺต ) “ใจ” หรือ “Mind” คือ ความหมายเดียวกัน กล่าวค าว่า จิต เป็นภาษา
บาลี ส่วนค าว่า “ใจ” เป็นภาษาสันสกฤต และค าว่า “Mind” เป็นภาษาอังกฤษใช้ ทั้งสามค ามี
ความหมายเดียวกัน คือ เป็นสภาวะที่ไม่มีรูปร่าง ไม่มีตัวตน เป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์และมีส่วน
สัมพันธ์อยู่กับการท างานของร่างกาย ธรรมชาติของกายตามทรรศนะของพุทธปรัชญานั้น คิดและรู้
อารมณ์ไม่ได้ สิ่งที่คิดหรือรู้อารมณ์ได้นั้นคือ จิต และ ค าว่า “อารมณ์” ในพระพุทธศาสนานั้น 
หมายถึง “สิ่งที่จิตรู้” สิ่งที่จิตรู้นี้อาจจะหมายถึงอะไร ก็ได้ที่ผ่านมาทางทวาร 6 คือ ทางตา ทางหู ทาง
จมูก ทางลิ้น ทางกาย และทางใจ ซึ่งเรียกว่าทวาร 6 โดยมีจิตคอยก าหนดรู้ ทั้งหมดเป็นอารมณ์

                                         
 33วิสุทฺธิ. 3/198. 
 34พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช), พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน์, (กรุงเทพมหานคร : 
ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรม, 2551), หน้า 164. 

 35องฺ.เอก.  20/49/9. 
 36จันทรัชนันท์  สิงหทัต ,“การศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดเร่ืองจิตในพระพระพุทธศาสนา

เถรวาทและมหายานอินเดีย : ศึกษากรณีพระสูตร พระอภิธรรม และลังกาวตารสูตร” ,วิทยานิพนธ์
หลักสูตรปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ, (บัณฑิตวิทยาลัย :
มหาวิทยาลัยมหิดล ,2539), หน้า 45. 
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ทั้งสิ้น   นอกจากนี้ที่ชื่อว่าจิต เพราะสร้างสิ่งที่วิจิตร เพราะตัวเองวิจิตร เพราะถูกกรรมกิเลสท าให้
วิจิตร เพราะรักษาไว้ซึ่งความวิจิตร เพราะสั่งสมไว้ซึ่งการ สืบต่อของตน และเพราะมีอารมณ์อัน
วิจิตรท าให้เกิดแรงจูงใจในการแสดงพฤติกรรมของบุคคลมากมาย เช่น มูล 6 ได้แก่ โลภะ โทสะ 
โมหะ และ อโลภะ อโทสะ อโมหะ กล่าวคือ เมื่อมีอารมณ์ภายนอก ได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส มา
กระทบกาย (รูปภายนอก)หรือมากระทบอวัยวะรับความรู้สึก (อายตนะ 6) คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย 
ใจ แล้วมี “จิต” มนิสิการต่ออารมณ์ภายนอกที่มากระทบอายตนะทั้ง 6 จิตเจตสิกจะคอยปรุงแต่งให้
เกิดอารมณ์ เมื่อจิตเกิดอารมณ์จึงแสดงออกซึ่งอารมณ์นั้น ๆ ออกมาทางร่างกาย เกิดเป็นพฤติกรรม
ของบุคคล ซึ่งปัจจุบันคนในสังคมส่วนมากนิยมวัตถุ แทนที่จะด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง พวกทุนนิยม ชอบด าเนินชีวิตหรือพฤติกรรมเลียนแบบตามกระแสตะวันตกที่กระตุ้น
เศรษฐกิจให้ต้องบริโภคมาก ๆ เพราะระบบทุนนิยมจะปลุกเร้าให้บุคคลอยู่ในอ านาจของความโลภ 
ความหลง ซี่งเป็นตัวน ามิจฉาทิฐิให้เกาะติดอยู่กับกิเลสตลอดเวลา หาความสุขสะดวก ง่าย แต่
ฟุ่มเฟือย เช่น เที่ยวเตร่ ดื่ม สุรา เบียร์ เสพยาเสพติด ติดอบายมุข ระบบทุนนิยมปลุกเร้าให้คนเกิด
ความโลภอยากได้มากก็ท าให้เสียสุขภาพจิต ความหลง ความยึดมั่น เห็นแก่ตัว คดโกง สร้างความ
พึ่งพาผู้อ่ืน แบ่งแยกสังคมให้ปั่นปวน พฤติกรรมของบุคคลที่เป็นปัญหานี้ในทางพระพุทธศาสนา
จ าแนกได้ว่าเกิดจากแรงจูงใจที่เป็นตัวน า 3 ประการ ดังนี้ 1) โลภมูลจิต คือ จิตที่ตกอยู่ในอ านาจของ
ความโลภเป็นตัวน า 2) โทสมูลจิต คือ ความเสียใจ ความโกรธมีสาเหตุที่ทําให้เกิด คือ มีนิสัยเป็นคน
มักโกรธ ประสบอารมณ์ไม่ดี มีการศึกษาเร่ืองคุณธรรมน้อย ความโกรธที่เกิดขึ้นเองคือนึกถึงความ
อาฆาตในสิ่งต่าง ๆ 3) โมหมูลจิต คือ ความคิดสงสัย ฟุ้งซ่าน คนที่มีความคิดฟุ้งซ่าน จิตจะมี
ความรู้สึกเฉย ๆ พร้อมกับจิตจับอารมณ์นี้แล้วทิ้งอารมณ์นั้นไปเร่ือย  ๆ มีความหลงเป็นตัวนํา มี
อัธยาศัยงมงายฝังอยู่ในสันดานเป็นเวลานาน ไม่มีความคิด ไม่รอบคอบ หยาบคาย  
 ฉะนั้น ตราบใดที่จิตของบุคคลยังเกาะเกี่ยวอยู่กับกิเลส คือ ความโลภ ความโกรธ และความ
หลงอยู่ ตราบนั้นมนุษย์ก็ยังคงสร้างกรรมดีหรือกรรมไม่ดี และต้องไปชดใช้กรรมเหล่านั้นตามเหตุ
ตามปัจจัย วนเวียนเป็นวัฏฏสงสารอยู่อย่างนี้เร่ือยไป การที่คนเราจะตัดขาดจากวงจรแห่งวัฏฏะนี้ได้ 
พระพุทธองค์ทรงสอนไว้ว่า “การฝึกจิตให้ผ่องใสปราศจากกิเลสเท่านั้นจึงจะทําให้พ้นทุกข์ได้”  
ดังนั้นชาวพุทธจึงควรศึกษาฝึกพัฒนาจิตให้เข้มแข็ง จึงสามารถนําไปปฏิบัติให้มีความสุขแก่ตนได้
ตามสมควร แม้อาจจะไม่ถึงที่สุดแห่งทุกข์หรือถึงขั้นนิพพานก็ตาม  

 2.3.2 การพัฒนาพฤติกรรมของบุคคลตามแนวคิดวิทยาศาสตร์  
 ปัจจุบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระแสหลักจากตะวันตกเผยแพร่ข่าวสารถึงกันได้ง่าย
อย่างไร้ขอบเขตทั่วโลก พฤติกรรมของบุคคลจึงมักเลียนแบบตามสิ่งเร้าที่ได้รับรู้จากสังคม คือ 
ระบบทุนนิยม   พฤติกรรมของบุคคลในระบบทุนนิยมมักจะถูกปลุกเร้าให้บุคคลอยู่ในอ านาจของ
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ความโลภ ความหลง  ซี่งเป็นตัวน ามิจฉาทิฐิให้เกาะติดอยู่กับกิเลส   เมื่อบุคคลรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆมาอย่างไรก็จะเกิดกิเลสจูงใจน าให้เกิดความโลภ อยากได้ เกิดความหลงแสดงพฤติกรรมตาม
อย่างนั้น และปัจจุบันสิ่งเร้าส่วนใหญ่มีอิทธิพลจูงใจบุคคลทั่วไปจํานวนมากให้แสดงพฤติกรรม
“ลักธิเอาอย่าง” การดําเนินชีวิตตามกระแสตะวันตก ที่ปลุกเร้าให้คนเกิดความหลง ความยึดมั่น
ในทางความเห็นแก่ตัว ให้ใช้จ่ายทรัพยากรมากๆอย่างฟุ่มเฟือย ซึ่งหากไม่รู้เท่าทันกิเลสหลงไปตาม
อํานาจระบบทุนนิยมจะเกิดความโลภ ความหลง ยึดมั่น เห็นแก่ตัว จนเกิดความแตกแยก  ซึ่งถ้าหาก
ไม่ปรับพฤติกรรมในที่สุดก็จะต้องพึ่งพาผู้อื่น   
 คาร์ล กุสตาฟ ยุง กล่าวเกี่ยวกับการพัฒนาพฤติกรรมของบุคคลไว้ว่า คนจะมีสิ่งภายในตน
อย่างน้อย 4 อย่าง คือ 
 1) Intellect หมายถึง สมอง ความสามารถในการใช้ความคิด ใช้สมองในการคิด  
 2) Intuition หมายถึง ญาณทัศนะ ความสามารถในการหยั่งรู้คิด    
 3) Emotion หมายถึง อารมณ ์ความสามารถในการควบคุมอารมณ์     
 4) Sensation หมายถึง ประสาทสัมผัส ความสามารถในการใช้ความรู้สึก  การสังเกต 
ประสาทสัมผัส37         
 ลักษณะทั้ง 4 อย่างนี้ แต่ละคนไม่ได้สมบรูณ์ไปทุกอย่างและไม่มีความสมดุลในทุกคน 
โดยมักจะมีบางส่วนขึ้นมาเหนือส่วนอ่ืน หรือกดทับส่วนอ่ืนไว้ ตัวอย่างเช่น ถ้าส่วนของการใช้
ความรู้สึก (Sensation) กับการใช้ความคิด(Intellect) เด่น จะเป็นนักวิทยาศาสตร์ เป็นผู้ที่ใช้การ
สังเกต ประสาทสัมผัส และใช้สมองในการคิด อาทิ สเตฟาน ฮอคิ้ง  ซึ่งมีกระดาษแผ่นเดี่ยวกับ
ดินสอเท่านั้นก็สามารถคิด Big Bang ได้ และเป็นไอร์สไตน์ คนที่สองของศตวรรษที่ผ่านมา  
 สําหรับคนที่ใช้ความคิด(Intellect) กับการหยั่งรู้ (Intuition) คือ คนที่เป็นนักคิด เป็นนัก
ปรัชญา เช่น เพลโต ส่วนคนที่เด่น ในเร่ืองของความคิด(Intellect) กับอารมณ์(Emotion) ก็จะเป็น
ศิลปิน คนที่ใช้อารมณ์(Emotion)กับการใช้ความรู้สึก(Sensation) เป็นภาคของคนธรรมดาสามัญ 
มนุษย์ที่สมบรูณ์ไม่มีขาว ไม่มีดํา แต่จะต้องเป็นสีเทา ซึ่ง  Intellect , Intuition , Emotion และ 
Sensation มีความสมดุลกัน   
 การพัฒนาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลจึงควรกระทําพร้อมๆกันทั้ง  4 ลักษณะ                      
ซึ่งได้แก่ การพัฒนาทางกาย (Physical Development) การพัฒนาด้านจิตใจ (Mental-Emotional 

                                         
 37ดร. เสรี พงศ์พิศ, อ้างใน มิติใหม่ในการจัดการศึกษา กับ บทบาทสภาการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม เล่ม 2. สกศ. 2543. หน้า 26 
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Development) การพัฒนาทางสังคม (Social Development) และการพัฒนาทางด้านปัญญา (Wisdom 
Development)  
 2.3.3 การพัฒนาพฤติกรรมของบุคคลตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
 วิถีชีวิตชาวพุทธซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในซีกโลกตะวันออกมักมีลักษณะสมถะเรียบง่าย ดําเนิน
ชีวิตอย่างพอเพียง นิยมความสงบสุขเป็นที่ตั้ง   แต่ปัจจุบันระบบทุนนิยมได้ปลุกเร้าให้ดําเนินชีวิต
แบบวัตถุนิยม คือให้บริโภคทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือย   และพยายามผลักดันบุคคลทั่วโลกให้เกิด
ความโลภเพื่อให้ผู้อ่ืนต้องพาเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมของพวกเขา    ดังนั้นชาวพุทธจึงควรหัน
กลับมาอนุรักษ์วัฒนธรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดําเนินชีวิตอย่างพอเพียง สมถะเรียบง่าย พึ่งตนเอง
ได้ เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันความโลภ  ไม่หลงตามระบบทุนนิยมของกระแสโลกตะวันตก   สําหรับการ
พัฒนาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลตามหลักพระพุทธศาสนาดําเนินใน 4 มิติ ดังนี ้
 1) ภาวิตกาโย มีกายภาวนา คือ มีการพัฒนาทางกาย 
 2) ภาวิตสีโล มีศีลภาวนา คือ มีการพัฒนาศีล ศีล คือการอยู่ร่วมกันด้วยดีในสังคม เป็นการ
พัฒนาในความสัมพันธ์ทางสังคม 
 3) ภาวิตจิตโต มีจิตภาวนา คือมีพัฒนาการทางจิตใจ พัฒนาการทางจิตใจในด้านของ Heart 
/หรือที่เรียกว่า Emotion เป็นด้านอารมณ ์ซึ่งก็คือเร่ืองของจิต  
 4) ภาวิตปัญโญ มีปัญญาภาวนา คือมีการพัฒนาทางด้านปัญญา Intellectual Development 
หรือที่ชาวพุทธเราใช้ว่า Wisdom Development”38 
 ดังนั้น แนวทางการการพัฒนาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคล หรือผู้ที่มีปัญหาโลภมูลจิต 
โทสมูลจิต และโมหมูลจิต โดยเฉพาะผู้ติดยาเสพติด เพื่อให้เป็นคนดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น                
ต้องพัฒนาทั้งกาย วาจา ใจ โดยพัฒนาทั้ง 4 มิติ ดังกล่าว  
 สําหรับท่านพุทธทาสซึ่งเป็นพระภิกษุนักปราชญ์ในพระพุทธศาสนาได้กล่าวเกี่ยวกับการ
พัฒนาพฤติกรรมของบุคคลไว้ว่า “การพัฒนาจิตนั่นแหละคือการพัฒนาชีวิต;ชีวิตเป็นสิ่งที่พัฒนาได้ 
และการพัฒนาจิตนั่นเหละคือการพัฒนาชีวิต , หรือการพัฒนาชีวิตก็คือการพัฒนาจิตนั่นเอง , 
เพราะว่าชีวิตน้ันยังฟังไม่ออกว่าอยู่ที่ไหนหรือเป็นอย่างไร ชี้ระบุไปยังจิตว่าพัฒนาจิตนั้นคือพัฒนา
ชีวิตจึงศึกษาเร่ืองพัฒนาจิต, การพัฒนาจิตก็เป็นการพัฒนาชีวิต จะเรียกว่าเป็นสิ่งเดียวกันก็ได้ แม้ว่า
จะมีชื่อต่างกัน นี้ผลของการพัฒนาจิตนั้น ได้แก่สิ่งที่เราเรียกกันว่า มรรค ผล นิพพาน” นี้เป็น
ความหมาย ว่าผลของการพัฒนาจิตนั้นคือ มรรค ผล นิพพาน    

                                         
 38พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต). การศึกษาพัฒนาการหรือบูรณาการ, (มูลนิธิพุทธธรรม, 
2543),หน้า 42-43. 



 
 

55 

  นอกจากนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพุทธดํารัสเกี่ยวกับสมถะและวิปัสสนา
ในการพัฒนาจิตให้มีปัญญา   

   ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ธรรม 2 อย่างนี้ เป็นธรรมมีส่วนแห่งวิชชา ธรรม 2  
อย่าง คืออะไร คือ สมถะ 1 วิปัสสนา 1 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สมถะที่ภิกษุเจริญแล้ว 
ย่อมก่อให้เกิดประโยชน์อะไร ? ย่อมอบรมจิต จิตที่อบรมแล้วก่อให้เกิดประโยชน์
อะไร ? ย่อมละราคะได้ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย วิปัสสนาที่ภิกษุอบรมแล้ว  ก่อให้เกิด
ประโยชน์อะไร ? ย่อมอบรมปัญญา ปัญญาที่อบรมแล้ว ก่อให้เกิดประโยชน์อะไร ? 
ย่อมละอวิชชาได้ “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย จิตที่เศร้าหมองด้วยราคะย่อมไม่หลุดพ้น 
หรือปัญญาที่เศร้าหมองด้วยอวิชชาย่อมไม่เจริญ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนี้แล 
ความสิ้นราคะ ชื่อเจโตวิมุติ ความสิ้นอวิชชา จึงชื่อว่าปัญญาวิมุตติ.....39 
 

 ดังนั้นการปรับพฤติกรรมของบุคคลตามหลักพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะการปรับ
พฤติกรรมผู้ติดยาเสพติด เพื่อให้เป็นคนดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากจะพัฒนาทางกาย วาจา ใจ
ดังกล่าวแล้วยังต้องเน้นพัฒนาสมรรถภาพและประสิทธิภาพของจิตใจให้เข้มแข็ง  ปัจจัยที่เกื้อหนุน
กระบวนการพัฒนาสมรรถภาพและประสิทธิภาพของจิตใจให้เข้มแข็งที่เหมาะสม คือ การตั้งสัจจะ 
หรือ ความตั้งใจจริงอย่างมุ่งมั่น  โดยเฉพาะการปรับพฤติกรรมผู้ติดยาเสพติด เพื่อให้เป็นคนดีมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ต้องเน้นประสิทธิภาพของจิตใจ  ซึ่งต้องเร่ิมด้วยการเสริมสร้างคุณสมบัติที่ทํา
ให้จิตใจเข้มแข็งมีความหนักแน่นมั่นคงแกล้วกล้าสามารถทํากิจหน้าที่ได้ผลดี   มีความเพียร
พยายามเลิกเสพยาเสพติด มีสติมั่นคงไม่หวั่นไหวต่อสิ่งเสพติดเย้ายวนต่างๆ มีสมาธิตั้งมั่นที่จะ
ดํารงชีวิตสู่เป้าหมายที่ดี และจะใช้ปัญญาไตร่ตรองอย่างมีเหตุผลหยั่งรู้เท่าทันปัญหา และไม่เสี่ยง
กับปัญหาต่างๆ เช่น ไม่คบคนพาล ไม่ค้าขายหรือเสพยาเสพติดตลอดไป 
 2.3.4  การตั้งสัจจะเพือ่ปรับพฤติกรรมบุคคล    
 สัจจะ ตามแนวคิดทางพระพุทธศาสนา คือ หลักการประพฤติตนให้เป็นคนซื่อสัตย์สุจริต  
และปฏิบัติตนให้ตรงต่อกฎเกณฑ์ระเบียบของหมู่คณะ นั่นคือ ความจริง คือ จริงใจ ได้แก่ ซื่อสัตย์ 
จริงต่อวาจา ได้แก่ พูดจริง และท าจริง คือพูดอย่างไรท าอย่างนั้น  ดังปรากฏในพระสุตตันตปิฎก 

มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ ในการทีพ่ระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงสมมติเทศนา และ 
ปรมัตถเทศนานี้ พระโบราณาจารย์ได้กล่าวไว้ว่า:- 

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ประเสริฐกว่าผู้สอนทั้งหลาย 
                                         
 39พระครูศรี, “จิตวิทยาแห่งอริยมรรค”, 12 มีนาคม 2550,  หน้า 36 
<http://www.watkhuhasawan.com/webboard/index.php> (12 March 2009) 

12 

http://www.watkhuhasawan.com/webboard/index.php?topic=39.msg236#msg236
http://www.watkhuhasawan.com/webboard/index.php?PHPSESSID=4fa84a5342cb52c090cc82bb47e3cd38&action=profile;u=5
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ได้ตรัสสัจจะไว้ 2 อย่าง คือ สมมติสัจจะ 1 
ปรมัตถสัจจะ 1 ไม่มีสัจจะอย่างที่ 3 พระ 
พุทธด ารัสเกี่ยวกับสมมติ (สังเกต) ชื่อว่า เป็น 
สัจจะ เพราะเหตุที่เป็นสมมติของโลก ส่วนพระ 
พุทธด ารัสเกี่ยวกับปรมัตถ์ ชื่อว่า เป็นสัจจะ เพราะ 
เหตุที่เป็นความจริงของธรรมทั้งหลาย เพราะฉะนั้น 
ส าหรับพระโลกนาถศาสดา ผู้ทรงฉลาดในโวหาร 
เทศนา ตรัสถึงสมมติ มุสาวาทจึงไม่เกิดขึ้น (ไม่ 
เป็นการกล่าวเท็จ) ดังนี.้40 
 

สมมติสัจจะ นั่นคือ การไม่กล่าวเท็จ ดังนั้นสัจจะ คือ หลักความจริงที่มนุษย์จะต้องปฏิบัติ
ตนต่อสิ่งต่าง ๆ อย่างมุ่งมั่นด้วยความ จริงใจ อย่างเที่ยงแท้ตรงไปตรงมาไม่ว่าจะกับตนเองหรือ
บุคคลอ่ืน เน้นการพูดความเป็นจริง ไม่เบี่ยงเบน ไม่เปลี่ยนแปลงจากความเป็นจริง  ไม่โกหกคนอ่ืน
เพื่อประโยชน์ของตน การบ าเพ็ญสัจจะ คือ การมุ่งที่จะปฏิบัติตามค าพูดที่กล่าวไว้ ให้สมกับฐานะ
หรือภาวะที่ปฏิญญาไว้ให้ถูกต้องตามที่รับไว้ ถ้าไม่ปฏิบัติให้สมควร ถือว่าท าผิดจากการปฏิญญาที่
ให้ไว้  ถือว่าไม่รักษาสัจจะ  จึงควรต้องพิจารณาก่อนที่จะรับวาจาใดๆแก่ใคร  ๆ เพื่อมิให้ต้องเสีย
วาจาได้ สัจจะมี 5 ประการ คือ 1) สัจจะต่อความดี 2) สัจจะต่อหน้าที่ 3) สัจจะต่อการงาน 4) สัจจะ
ต่อวาจา 5) สัจจะต่อบุคคล41    
    การตั้งสัจจะ คือ การตั้งใจจริง อย่างมุ่งมั่น ในการพยายามควบคุมตนเองให้ท าตามสัจจะ
ที่ตั้งไว้อย่างเคร่งครัด ดังนั้น“การตั้งสัจจะ” จึงเป็นแนวความคิดที่ส่งเสริมให้เกิดการกระท าโดยตรง 
เพราะว่าการตั้งสัจจะเป็นสิ่งที่บุคคลเลือกก าหนดขึ้นมาเพื่อกระท าเอง เป็นสิ่งที่ไม่มีใครบังคับให้
กระท า เป็นสิ่งที่ตัวเองตั้งใจไว้อย่างมุ่งมั่นให้ส าเร็จ เมื่อแสดงออกก็แสดงอย่างจริงใจ ความจริงใจ
แสดงถึงความเป็นผู้กล้าหาญ ท าให้เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง เมื่อส าเร็จถือเป็นการกระท าให้เกิด
ความสมบูรณ์ของสัจจะ เป็นการเคารพตนเอง การเคารพตนเองท าให้เกิดความรู้สึกมีคุณค่าแห่ง
ชีวิต เป็นการสร้างภูมิต้านทานความเสี่ยงต่อการเกิดทุกข์ที่เข้มแข็ง นับได้ว่าสัจจะเป็นองค์ธรรมที่
ช่วยเกื้อหนุนให้เกิดความมั่นคงแกล้วกล้าแก่จิตใจเพื่อต้านทานความเสี่ยงต่อการเกิดทุกข์ เพื่อให้มี

                                         
 40ม.มู.  17/54/360 

41ธีรวัส  บ าเพ็ญบุญบารมี. สัจจะบารมี,(กรุงเทพมหานคร,มูลนิธิเบญจนิกาย มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย,2550),หน้า 77. 
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พลังจิตทําลายโรคทางจิต หรือ กิเลส ดังที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพุทธดํารัสเกี่ยวกับการ
พัฒนาบุคคลตามหลักพระพุทธศาสนา ซึ่งมีการฝึกอบรมให้เกิดปัญญาขั้นสูงถึงสามารถตัดกิเลสได้
อย่างสิ้นเชิง เร่ิมจากอธิศีลสิกขา ฝึกกาย วาจา ให้อยู่ในกรอบของศีล ของกุศล ไม่ให้กายและวาจา 
กระท าสิ่งที่เป็นอกุศล มีการประกอบอาชีพที่สุจริต อยู่ในกรอบของธรรมะ มีอธิจิตตสิกขา การ
ฝึกอบรมด้านจิตโดยพยายามเพิ่มกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น พยายามรักษากุศลที่มีอยู่ให้เจริญ และละ
อกุศลและไม่ให้อกุศลใหม่เกิด มีสติรู้ทันอารมณ์ที่เข้ามากระทบ เมื่อเกิดสภาวธรรมใดก็รู้ทัน เห็น
สภาวะที่แท้จริงของธรรม มีสมาธิที่แนบแน่นมั่นคงไม่หวั่นไหว เมื่อการอบรมกาย วาจา ใจ ถูกต้อง
มีประสิทธิภาพที่สูง ปัญญาที่เกิดขึ้นก็จะเป็นปัญญาที่เข้าใจธรรมชาติที่แท้จริงของธรรม คือ ไตร
ลักษณ์ การเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไป ไม่มีอะไรแน่นอน เป็นปัญญาที่สามารถประหารกิเลสได้ เป็น
ขั้นเป็นตอนจนหมดกิเลสโดยสิ้นเชิง ดังเช่น 

มหาโควินทสูตร ซึ่งเป็นสูตรที่อธิบายการละสัญโญชน์  
ดูกรปัญจสิขะ ก็บรรดาสาวกของเรา ที่ รู้ค าสั่งสอนทั่วทั้งหมด ย่อมท าให้แจ้งซึ่ง
เจโตวิมุติ ปัญญาวิมุติ อันหาอาสวะ มิได้ เพราะอาสวะสิ้นไป ด้วยปัญญาอันยิ่งด้วย
ตนเองในปัจจุบัน เข้าถึงอยู่บรรดาสาวกผู้ไม่รู้ค าสั่งสอนทั่วทั้งหมด บางพวกเป็น
โอปปาติกสัตว์ เพราะสิ้นโอรัมภาคิยสังโยชน์ทั้ง 5  ปรินิพพานในภพนั้น              
ไม่กลับมาจากโลกนั้นเป็นธรรมดา ก็มี บางพวกเป็นพระสกทาคามี เพราะสิ้น
สังโยชน์ 3 อย่าง เพราะราคะ โทสะ และโมหะเบาบาง กลับมายังโลกนี้เพียงคร้ัง
เดียว แล้วจักท าที่สุดทุกข์ได้ก็มี บางพวกเป็นพระโสดาบัน เพราะสิ้นสังโยชน์ 3 
อย่าง มีความไม่ตกต่ าเป็น ธรรมดา เป็นผู้เที่ยง มีอันจะตรัสรู้เป็นเบื้องหน้าก็มี  
  ดูกรปัญจสิขะ ด้วยประการฉะนี้แล บรรพชาของกุลบุตรเหล่านี้ทั้งหมด
เทยีว ไม่เปล่า ไม่เป็นหมัน มีผล มีก าไร42  
 

ดังนั้น จึงต้องน าเอา การตั้งสัจจะ มาประยุกต์ใช้กับชีวิตเพื่อช่วยให้มีคนเชื่อถือ โดยเฉพาะ
การพัฒนาปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ต้องเน้นให้ผู้ติดยาเสพติด ตั้งสัจจะ การตั้งสัจจะเพื่อปรับ
พฤติกรรมบุคคลต้องเร่ิมด้วยการให้บุคคลตั้งเป้าหมายที่จะท าดี แล้วเลือกก าหนดพฤติกรรม
ทางบวกที่จะกระท าเองให้เด่นชัด ไม่มีการบังคับ แล้วพยายามควบคุมตนเองให้ท าตาม “สัจจะ” 
ที่ตั้งไว้  โดยต้องเน้นให้มีความตั้งใจใช้ความเพียรพยายามอย่างแรงกล้า  เพียรพยายามอย่างไม่ย่อ
ท้อ จริงใจกระท าความดี ละเว้นการท าชั่วอย่างเคร่งครัด ท าตามสัจจะที่ตั้งไว้อย่างมุ่งมั่น เพื่อให้มี
พลังพัฒนาสมรรถภาพและประสิทธิภาพของจิตใจให้เข้มแข็งเพื่อท าลายโรคทางจิตหรือตัดกิเลสสิ่ง
                                         

42ที.ม. 10/329/254. 
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เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาต่างๆหรือความเสี่ยงต่อการเกิดทุกข์ โดยเฉพาะการตั้งสัจจะควบคุมกาย วาจา 
ให้อยู่ในกรอบของศีล ของกุศล ไม่ให้กายและวาจา กระท าสิ่งที่เป็นอกุศลอย่างมุ่งมั่นด้วยความ
จริงใจ เพื่อให้มีจิตส านึกที่เข้มแข็งตามที่ตั้งสัจจะไว้ ไม่ยอมหลงไปในกิเลสได้โดยง่าย ชีวิตจะมี
ความเป็นอยู่ดีขึ้น ช่วยให้การดําเนินชีวิตมีความสุขตลอดไป    
  2.3.5 กิจกรรมที่เกื้อหนุนกระบวนการพัฒนาพฤติกรรมของบุคคลในพระพุทธศาสนา 
 1) ทาน คือ การให้ การเผื่อแผ่แบ่งปัน ทานมี 2 อย่างคือ อามิสทาน และธรรมทาน อามิส
ทาน ได้แก่ การให้วัตถุสิ่งของ เช่น ปัจจัย 4 ดอกไม้ ธูป เทียน เป็นต้น การถวายทานแก่พระภิกษุ
สามเณรในฐานะที่ท่านปฏิบัติธรรมเป็นแบบอย่าง และเป็นผู้ดํารงธรรมไว้ให้แก่สังคม ควรให้ด้วย
เจตนาอยากให้ ส่วนธรรมทาน ได้แก่ ให้สิ่งที่ไม่ใช่วัตถุ เช่น ให้คําแนะนํา การสั่งสอน ให้อภัย เป็น
ต้น การให้ทานเป็นมงคล เพราะเป็นการฝึกใจให้เป็นนักเสียสละ เป็นการลดความเห็นแก่ตัว ถ้าต่าง
คนต่างมุ่งหวังให้ทาน ความเห็นแก่ตัวจะลดลง การทุจริตจะลดลง ทําให้มีชื่อเสียงในสังคม แม้ตาย
แล้วย่อมไปเกิดในสวรรค์  
 2) ศีล คือ การประพฤติดีงาม ไม่เบียดเบียน และฝึกหัดขัดเกลา รักษาศีล 5 สําหรับคฤหัสถ์
คือชาวบ้านผู้ยังแสวงหาวัตถุหรือสิ่งเสพบริโภคต่าง ๆ เมื่อต่างคนต่างหา ทุกคนก็อยากได้ คนที่มี
กําลัง มีโอกาส มีความสามารถมากว่า ก็จะข่มเหงรังแกคนที่อ่อนแอกว่า ที่ด้อยกําลัง ด้อยโอกาส 
สังคมก็จะ ด้วยเหตุนี้ ท่านจึงวางหลักศีล 5 ไว้เป็นกรอบเป็นขอบเขต ว่าใครจะแสวงหาอย่างไรก็หา
ไป แต่ขอให้อยู่ในขอบเขตที่จะไม่ละเมิดศีล 5 ข้อน้ี แล้วสังคมก็จะสงบสุขพอสมควร 
 3) ภาวนา คือการพัฒนาชีวิต หมายถึง การพัฒนาชีวิตด้านใน คือจิตใจและปัญญา และที่
เน้นเป็นพิเศษสําหรับภาวนาในระดับบุกิริยาวัตถุ  พระพุทธเจ้าทรงหมายถึงการเจริญเมตตาจิต           
ซึ่งเป็นฐานของทานและศีล เพราะเมตตาหรือความมีน้ําใจไมตรีต่อกันนี้ เป็นคุณสมบัติที่แท้จริงใน
ตัวมนุษย์ ที่จะรักษาสันติภาพไว้ในสังคม และทําให้โลกมีความร่มเย็นเป็นสุข  

 กิจกรรมการพัฒนาพฤติกรรมของผู้ติดยาเสพติดในพระพุทธศาสนาจึงต้องส่งเสริมให้ 
ปฎิบัติทาน การให้ โดยเฉพาะการให้อภัย ที่นับว่าเป็นทานอันประเสริฐ ช่วยให้ บุคคลมีจิตใจเมตตา 
สุภาพ อ่อนโยน สมควรแก่การปฎิบัติธรรมขั้นต่อไป ซึ่งได้แก่ ต้องฝึกให้ศีลโดยเฉพาะศีล 5 ซึ่งช่วย
ยับยั้งไม่ให้ทําผิดกฎหมาย ไม่เสพไม่ขายยาเสพติด ตลอดจนให้ผู้ติดยาเสพติดฝึกสมาธิเพื่อให้จิตมี
พลังต่อสู้เผาผลาญกิเลส เลิกเสพยาเสพติดได้ตลอดไป 
  

2.4 มรรคมีองค์ 8 กับการพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ 
  มรรคมีองค์แปด หรืออริยมรรค หมายถึง ทางอันประเสริฐ เป็นทางเดียวที่นําสู่ความพ้น
ทุกข์ ต้องพร้อมเป็นอันเดียวกันทั้งแปดอย่างดุจเชือกฟั่นแปดเกลียว อริยมรรค หรือมรรคมีองค์แปดนี้ 
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แม้จะเป็นหนทางเดียวแต่ก็มีองค์ประกอบอยู่ถึง 8 ประการ จึงเรียกว่า มรรคมีองค์แปด  ซึ่งเป็น
แนวทางดําเนินอันประเสริฐของชีวิตเพื่อความดับทุกข์ เป็นวิธีปฏิบัติกาย  วาจา ใจ เพื่อความหลุด
พ้นจากทุกข์ เป็นข้อปฏิบัติที่มีหลักไม่ตึงและไม่หย่อนไปทางใดทางหนึ่ง เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่า 
“มัชฌิมาปฏิปทา” ทางสายกลาง เป็นทางแห่งความดับทุกข์  คือทางด าเนินสายกลาง พอเหมาะ 
พอควร ไม่หย่อนไม่อ่อนแอจนถึงกับตกอยู่ใต้อ านาจตัณหาหรือความอยากต่างๆนานา  แต่ก็ไม่แข็ง
ตึงมากจนท าให้ขาดความสุขเกิดความทุกข์ทรมานกายจนเกินไป มรรค แปลว่าทาง ในที่นี้หมายถึง
ทางเดินของปัญญาและเมตตา เสาหลักแห่งอริยมรรค คือ ใจ  เป็นการเดินจากความทุกข์ ไปสู่ความ
เป็นอิสระหลุดพ้นจากทุกข์ซึ่งมนุษย์หลงยึดถือและประกอบขึ้นใส่ตนด้วย  อ านาจของอวิชชา แต่
แท้จริงแล้วธรรมะเท่านั้นที่จะเป็นเคร่ืองมือช่วยให้มนุษย์อยู่รอดปลอดภัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีหลุดพ้น
จากความทุกข์ได้  ทางสายกลาง (The Middle Path หรือ Middle Way) นี้มีองค์ประกอบ 8 ประการ 
ได้แก่ 1) สัมมาทิฏฐิ เห็นชอบ 2) สัมมาสังกัปปะ ด าริชอบ 3) สัมมาวาจา วาจาชอบ 4) 
สัมมากัมมันตะ กระท าชอบ 5) สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีพชอบ 6) สัมมาวายามะ พยายามชอบ 7) 
สัมมาสต ิระลึกชอบ 8) สัมมาสมาธิ จิตมั่นชอบ43 

2.4.1 มรรคมีองค์แปดกบัหลกัไตรสิกขา  
หลักธรรมมรรคมีองค์แปดหรือมรรคในฐานะมัชฌิมาปฏิปทานี้สอดคล้องกับมรรคใน

ฐานะไตรสิกขา หรือสิกขา 3 เป็นการจัดองค์ประกอบทั้ง 8 ประการของมรรค เข้าเป็นหมวดหมู่เป็น 
3หมวด สามารถจัดเป็นหมวดหมู่ได้แก่ หมวดศีล หมวดสมาธิ และหมวดปัญญาดังตารางที่ 2.1 ดังนี ้ 

 

ตารางที ่2.1  ความหมายและการจัดหมวดของมรรคมีองค์แปด 
 

มรรคมีองค์แปด  ความหมาย ไตรสิกขา 

( Noble Eightfold Path) 
ท า ง อั น ป ร ะ เ ส ริ ฐ แ ป ด
ประการทีน่ าสู่ความพ้นทุกข์ 

 หมวด 

1. สัมมาทิฐิ   
(Right View หรือ 
Right Understanding) 

ความเข้าใจถูกต้อง 
ปัญญา 

2. สังมาสังกัปโป   
 

(Right Thought) ความมุ่งหมายถูกต้อง 
3. สัมมาวาจา   (Right Speech) พูดจาถูกต้อง  

4. สัมมากัมมันโต   
 

(Right Action) 
กระท าชอบ/การกระท า
ถูกต้อง 

ศีล 

                                         
 43ม.มู.  17/1/209, 247-252  
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มรรคมีองค์แปด  ความหมาย ไตรสิกขา 

( Noble Eightfold Path) 
ทางอนัประเสริฐแปด
ประการทีน่ าสู่ความพ้นทุกข์ 

 หมวด 

5. สัมมาอาชีโว   (Right Livelihood) การด ารงชีวิตอยู่อย่างถูกต้อง  

6. สัมมาวายาโม   
 

(Right Effort) ความพยายามถูกต้อง  

7. สัมมาสติ   
 

(Right Mindfulness) 
การด ารงสติควบคุมตัว
ถูกต้อง 

สมาธ ิ

8. สัมมาสมาธ ิ  
 

(Right Concentration) ความตั้งใจไว้อย่างมีถูกต้อง   
                                    

ทีม่า: ปรับปรุงจากพระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)  
 

 2.4.2  วธีิการฝึกพฤติกรรมตามหลกัมรรคมีองค์ 8 
 พระพุทธองค์ทรงสอนว่าจิตมนุษย์สามารถฝึกหัดควบคุมและพัฒนาได้ โดยอาศัยอริยมรรคมี
องค์ 8  มรรคมีองค์ 8 หรือหลักทางสายกลาง คือ ทางอันประเสริฐที่น าสู่ความพ้นทุกข์ 8 ประการ 
ได้แก่ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ  สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ  
สัมมาสมาธิ  ซึ่งตรงกับ ศีล สมาธิ ปัญญา ในหลักไตรสิกขา อีกทั้งหลักส าคัญในการเลิกยาเสพติด
ขึ้นอยู่กับจิตใจ ดังที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเน้นมากเร่ืองพัฒนาจิต ทรงแสดงเร่ืองการ
พัฒนาจิตไว้ชัดเจนว่า คนเราจะดีได้อยู่ที่จิตใจ “มโน ปุพฺพงฺคมา ธมฺมา มโนเสฏฺฐา มโนมยา มนสา 
เจ ปสนฺเนน ภาสติ วา กโรติ วา ตโต น  สุขมนฺเวติ ฉายา ว อนุปายินี ธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้า 
มีใจเป็นใหญ่ ส าเร็จด้วยใจ ถ้าคนมีใจดี ก็จะพูดดีหรือท าดีตามไปด้วย เพราะความดีนั้น สุขย่อม
ติดตามเขาไป เหมือนเงาติดตามตัวเขาไปฉะนั้น44 ถ้าจิตดีเสียแล้วงานทั้งหมดจะดีทั้งหมด ถ้าท่าน
ผู้ใดจิตดีแล้ว การศึกษาจะดีด้วย สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้พัฒนาจิตก่อน  เมื่อจิตของ
ประชาชน จิตของพระสงฆ์ดีแล้ว ถูกต้องตามครรลองของชีวิตแล้ว จะพัฒนาการศึกษาง่ายขึ้น ซึ่ง
ในที่สุดถ้าพัฒนาจิตดีแล้ว จะได้การศึกษาสูงขึ้น มีความรู้คู่ความดี เรียนให้รู้  ดูให้จ า ท าให้จริงก็คือ
การพัฒนาจิต แต่ถ้าจิตไม่ดี เรียนก็ไม่รู้ ดูก็ไม่จ า ท าก็ไม่จริง ทุกสิ่งจะล้มเหลว เมื่อพัฒนาจิตได้ดี
แล้วจะเรียนรู้ได้ดีทั้งทางโลกและทางธรรม ทั้งกิจกรรมที่มีประโยชน์ในตนและครอบครัว จะช่วย

                                         
 44พระมหาสุเทพ อคฺคเมธี เกบ็เพชรจากคัมภีร์พระไตรปิฎก โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 2542 หน้า 165 - 196. 

http://www.mcu.ac.th/mcutrai/menu2/Article/kebpet/kebpet.htm


 
 

61 

ให้พัฒนาเศรษฐกิจและพัฒนาสังคมต่อให้ดีต่อไปด้วย45 นอกจากนั้นในทีฆนิกาย มหาวรรค ดังเช่น 
มหาโควินทสูตร พระพุทธองค์ ทรงอธิบาย อัฏฐังคิก-มรรค กับการละสัญโญชน์ ว่า   

  ดูกรปัญจสิขะ เรายังระลึกได้อยู่ สมัยนั้น เราเป็นมหาโควินทพราหมณ์ เรา
แสดง พรหมจรรย์นั้นว่า เป็นหนทางแห่งความเป็นสหายของพรหมในพรหมโลก 
แก่สาวกทั้งหลาย ปัญจสิขะ แต่ว่าพรหมจรรย์นั้นไม่เป็นไปเพื่อ นิพพิทา วิราคะ  นิ
โรธะ อุปสมะ อภิญญา สัมโพธะ นิพพานะ ย่อมเป็นไป เพียงเพื่อบังเกิดในพรหม
โลก ดูกรปัญจสิขะ ส่วนพรหมจรรย์ของเรานี้ ย่อม เป็นไปเพื่อนิพพิทาโดยส่วนเดียว 
เพื่อวิราคะ นิโรธะ อุปสมะ อภิญญา สัมโพธะ นิพพานะ พรหมจรรย์เป็นไป  เพื่อ
นิพพิทาโดยส่วนเดียว เพื่อวิราคะ นิโรธะ อุปสมะ อภิญญา สัมโพธะ นิพพานะ นั้น
เป็นไฉน คืออัฏฐังคิก -มรรค เป็นอริยะนี้ เอง คือสัมมาทิฏฐิ  สัมมาสังกัปปะ 
สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ  ดู
กรปัญจสิขะ พรหมจรรย์นี้แล ย่อมเป็นไปเพื่อนิพพิทาโดยส่วนเดียว เพื่อวิราคะ นิ
โรธะ อุปสมะ อภิญญา สัมโพธะ นิพพานะ46 
 

 ดังนั้นจึงต้องพัฒนาจิตใจผู้ติดยาเสพติดให้เกิดปัญญา สัมมาทิฐิเพื่อช่วยให้ผู้ติดยาเสพติด
เกิดความสามารถในการแก้ปัญหาเลิกยาเสพติดได้   ด้วยการน าหลักมรรคมีองค์ 8 มาบูรณาการ
ปรับพฤติกรรมผู้ติดยาเสพติดฯ ให้ฝึกปฎิบัติกาย วาจา ใจให้สุจริต ตามหลักศีล สมาธิ ปัญญา ให้ท า
ความดี ละเว้นการท าชั่ว ด าเนินชีวิตอย่างพอเพียงตามหลักทางสายกลางนับว่าเป็นการวิธีการพัฒนา
ที่เหมาะสมอย่างยิ่ง 
 การฝึก  คําว่าฝึก ตามหลักแท้ๆ ในพระพุทธศาสนา คือ สิกขาหรือศึกษา  การฝึกหรือสิกขา 
คือ กระบวนการศึกษา ที่จะฝึกหรือพัฒนามนุษย์ให้โพธิปรากฏขึ้น จนในที่สุดทําให้มนุษย์ทั้งหลาย
เป็นพุทธะ หลักคําสอนในพระพุทธศาสนาทรงสอนในทุกระดับชั้น  โดยให้ความสําคัญในเร่ือง
จิตใจของมนุษย์ พระพุทธองค์ทรงสอนตั้งแต่ชั้นระดับปรับพื้นฐานของจิตใจให้มีความสุข และ
เผชิญกับปัญหาอุปสรรค ซึ่งเป็นความทุกข์ได้อย่างไม่เดือดร้อน แม้ระดับซึ่งเป็นทางไปสู่ระดับ
หลุดพ้นจากความทุกข์ จนถึงนิพพาน พระพุทธองค์ก็ยังทรงสอนให้การดําเนินชีวิตตามหลัก

                                         
 45พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม (ฉบับเดิม), พิมพ์ครั้งที่ 16, (กรุงเทพมหานคร : 
บริษัท สหธรรมิก จํากัด, 2544), หน้า 342.  

46ที.ม. 10/329/254. 
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อริยมรรคหรือมรรคมีองค์ 8 ของผู้ครองเรือน ที่เรียกว่า ระดับโลกียะ47 พระพุทธองค์ทรงแสดง สิ่ง
ที่ยังต้องศึกษา สําหรับบุคคลผู้เป็นเสขะ คือ ผู้ที่ยังไม่หมดกิเลส ยังต้องศึกษาอยู่  คือ กระบวนการ
การศึกษา ที่จะฝึกหรือพัฒนามนุษย์ให้โพธิปรากฏขึ้น จนในที่สุดทําให้มนุษย์ทั้งหลายเป็นพุทธะ  

ดังพุทธวจนะว่า “วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน โส เสฏฺโ เทวมานุเส”  ผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจริยา เป็นผู้
ประเสริฐสุดทั้งในหมู่มนุษย์และมวลเทวา48 กล่าวคือมนุษย์ต้องมีการฝึกหรือการศึกษากระทํา
กิจกรรมต่างๆ เชน่ ฝึกทักษะการประกอบอาชีพต่างๆ นอกจากนั้นยังต้องฝึกให้มีศีลธรรม จริยธรรม 
และปัญญา เพื่อจะได้สร้างความสุขให้แก่ตนเอง และสังคมโดยเฉพาะการฝึกไตรสิกขา ดังปรากฎ  
ใน ปฐมสิกขัตตยสูตร ว่าด้วยองค์ประกอบของไตรสิกขา ดังนี ้

   ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิกขา 3 นี้ 3 เป็นไฉน คือ อธิศีลสิกขา 1 อธิจิตสิกขา 1 
อธิปัญญาสิกขา 1     

   ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อธิศีลสิกขา เป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
เป็นผู้มีศีล ฯลฯ สมาทาน ศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย  
    ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่าอธิศีลสิกขา  

   ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย ก็อธิจิตสิกขาเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรม
วินัยนี้ สงัดจากกาม ฯลฯ บรรลุจตุตถฌาน ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่าอธิจิตสิกขา  

    ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อธิปัญญาสิกขาเป็นไฉน 
   ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่า นี้ทุกข์ 
ฯลฯ นี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่าอธิปัญญาสิกขา 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิกขา 3 นี้แล49  
 

 ในพระสูตรนี้ พระพุทธองค์ได้ทรงบอกถึงสิ่งที่ต้องศึกษา คือ ไตรสิกขา และได้ทรงให้
คําอธิบาย คือ อธิศีลสิกขา   คือ เป็นผู้มีศีล สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบท,  อธิจิตตสิกขา คือ สลัด
จากกาม,   อธิปัญญาสิกขา คือ รู้ชัด ตามความจริงที่ว่า นี้ทุกข์ นี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ 
 ดังนั้น ในการพัฒนา หรือ การศึกษา เพื่อให้เป็นคนดีตามหลักมรรคมีองค์  8 จึงต้องฝึก 
อธิศีลสิกขา อธิจิตตสิกขา และอธิปัญญาสิกขา ดังนี้ คือ 

                                         
 47 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม (ฉบับเดิม), พิมพ์คร้ังที่ 16, (กรุงเทพมหานคร 
: บริษัท สหธรรมิก จํากัด, 2544), หน้า 343 
 48 เร่ืองเดียวกัน, (อ้างแล้ว)หน้า 345. 
 49องฺ.ติก. 20/90/317.  
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 อธิศลีสิกขา คือ ศึกษาศีล ซึ่งเป็นข้อปฏิบัติสําหรับฝึกอบรมในทางความประพฤติ ในอธิศีล
สิกขานี้ เป็นเร่ืองของสัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ เป็นการสํารวมระวังตนในวาจา กาย 
และการประกอบอาชีพ ให้เป็นสุจริต คือ มีวาจาสุจริต กายสุจริต และประกอบอาชีพที่สุจริต ไม่ผิด
กฎหมาย ไม่ผิดศีล และที่สุดคือ ไม่ผิดธรรมะ 
 สัมมาวาจา วาจาชอบ   การพูดของคนควรยึดหลักของสัมมาวาจา คือ การงดเว้นมิจฉาวาจา
หรือละเลิกจากวจีทุจริต 4 คือ  

1) มุสาวาท คือ พูดโกหก การพูดเท็จ มีความตั้งใจหรือเจตนาที่จะพูดในเร่ืองที่ไม่เป็น 
ความจริง พยายามทําให้คนอ่ืนเชื่อในเร่ืองที่พูดนั้น ไม่ว่าจะทําเพื่อผลประโยชน์ที่ตนจะได้ หรือ ผล
ที่จะทําให้ผู้อ่ืนได้รับโทษ หรือเสียประโยชน์ หมายรวมถึงการกระทําทางกายที่ถือว่าทุจริต เช่น การ
ยักคิ้ว หลิ่วตา หรือขยับบางส่วนของร่างกายทําให้เกิดความเข้าใจผิดก็เรียกว่าเป็นการกล่าวเท็จได้  
 2) ปิสุณวาจา คือ การพูดส่อเสียด พูดตั้งใจให้มีการแตกแยก แตกสามัคคีกัน การพูดหรือ
วิธีการต่าง ๆ ที่ส่งเสริมทําให้มีการแตกแยกกันมากขึ้น หากขยายวงกว้างออกไปทําให้สังคม
แตกแยกออกเป็น 2 ฝัก 2 ฝ่าย หรือ มีความโกรธ เกลียดชังไม่สามัคคีกัน ถึงขั้นทําลายบ้านเมืองจน
นําไปสู่ความหายนะ ดังเช่นวัสสการพราหมณ์  ยุแหย่เหล่ากษัตริย์ลิจฉวี ให้แตกความสามัคคี จน
เป็นเหตุให้แคว้นวัชชีตกเป็นของแคว้นมคธ เพราะปิสุณวาจา การพูดส่อเสียด ยุยงก่อให้เกิดความ
วิบัติได้ (ลายละเอียดดูได้จากมหาปรินิพพานสูตร สุตตันตปิฎก ฑีมนิกาย มหาวัคคี)50  
  3) ผรุสวาจา คือ การพูดวาจาหยาบคาย อันเน่ืองมาจากผู้พูดมีความโกรธ แล้วกล่าววาจา
ด่าผู้อ่ืน เป็นวาจาที่หยาบกล้า ทําให้ผู้อ่ืนเดือดร้อน ก่อให้เกิดความโกรธแค้นต่อกัน เมื่อมีการต่อว่า
กันกลับไปกลับมา สู้กันด้วยวาจาที่หยาบคาย จะเพิ่มกิเลสร้ายแรงคือความโกรธหรือโทสะที่ไม่อาจ
ระงับได้ จนอาจทําร้ายร่างกายทําให้บาดเจ็บหรือถึงขั้นเข่นฆ่ากันตายได้ นอกจากคําพูดที่หยาบคาย
แล้ว คําพูดที่ว่าร้าย เสียงดังกระโชกโฮกฮาก ตะคอกใส่ เมื่อไม่พอใจ จะเป็นการสร้างกรรม สร้าง
ความเกลียดชังให้กับผู้ถูกกระทํา ซึ่งอาจเป็นที่รังเกลียดของผู้ร่วมงานอ่ืน ๆ ที่รู้เห็นด้วย เมื่อเป็นที่
น่ารังเกลียดก็ไม่มีใครอยากคบ และไม่มีคนอยากให้ความร่วมมือด้วย การทํางานก็จะติดขัดไม่
สะดวกไม่ก้าวหน้าไปด้วย 
    กรณีที่เด็กอยู่ในครอบครัวที่พ่อแม่พูดจาหยาบคาย ดุด่าตะคอก เสียงดังใส่  เด็กจะซึมซับ
อารมณ์รุนแรงก้าวร้าวจากครอบครัว เกิดปมด้อย เมือ่โตขึ้นอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้อ่ืนได้  

                                         
 50สุชีพ ปุญญานุภาพ, พระไตรปิฏกส าหรับประชาชน, พิมพ์คร้ังที่ 16, (กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2539), หน้า 325 - 326.  
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 4) สัมผัปปลาป คือ วาจาที่ไม่เป็นประโยชน์ โดยการตั้งใจกล่าววาจา เพ้อเจ้อ ไม่ถูกกาล 
กล่าววาจาไม่จริง ไม่อิงธรรม ไม่อิงวินัย กล่าววาจาเลื่อนลอย ไม่มีหลักฐานอ้างอิง พูดเฉื่อย ๆ เลื่อน
ลอย พูดมากไม่หยุด พูด ทําให้ผู้อ่ืนต้องมาฟังสิ่งไร้สาระ ทําให้ผู้ฟังเสียเวลา เกิดความรําคาญ โดย
ปกติผู้คนมักเชื่อข่าวลือ เร่ืองซุบซิบ คําพูดเหล่านี้จะแพร่ไปเร็วมากและหาต้นตอไม่ได้  มักจะพูดว่า 
“คนเขาบอกว่า” หรือ “เขาพูดกันว่า” ถ้าข่าวเล่าลือเหล่านั้นเป็นเร่ืองจริงที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย
ก็ไม่เป็นปัญหาอะไร แต่ถ้าเป็นเร่ืองเท็จ ไม่เป็นประโยชน์ และเป็นเร่ืองที่เกี่ยวกับความสําคัญกับ
ความเป็นอยู่ของคน เช่น ลือกันว่าจะเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจจะเกิดกับธนาคารใดนั้น คนก็แห่กันไป
ถอนเอาเงินออกจากธนาคารนั้น ๆ ทําให้สภาพคล่องของธนาคารเหล่านั้นล้มเหลวลงได้ 

การปรับพฤติกรรมบุคคลพัฒนาฝึกฝนให้มีสัมมาวาจา การฝึกบุคคลโดยเฉพาะการฟื้นฟู          
ผู้ติดยาเสพติดให้พูดวาจาที่เหมาะสมที่ดีที่ถูกต้อง ที่เรียกว่า วจีสุจริต เป็นสัมมาวาจา มี 4 ข้อ คือ 
 1) เว้นจากการกล่าวเท็จ คือพูดความจริง พูดในสิ่งที่ได้รู้ได้เห็นตามจริง ไม่กล่าวเท็จทั้ง ๆ 
ที่รู้ ถึงแม้คําเท็จเหล่านั้นจะทําประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง การพูดความจริงตามที่ตนประสบ
มา จะพูดอะไรพูดที่ไหนก็จะเหมือนกันทุกคร้ัง ทําให้ไม่ต้องระวังว่าเคยพูดอะไรไปแล้วบ้าง พูดอีก
จะไม่เหมือนเดิม แต่ถ้าพูดเท็จ หลอกลวง จะต้องระวังว่าพูดกับใครบ้าง และพูดอะไรออกไป             
เมื่อพูดกับคนนั้นอีกจะได้เหมือนเดิม ฉะนั้น การพูดจาจะไม่องอาจ เพราะต้องระวังการจับผิด  ถ้า
พูดแต่ความจริงเสมอจะทําให้พูดจาน่าเชื่อถือ 
 2) เว้นจากการกล่าววาจาส่อเสียด ถากถาง กระทบกระเทียบ เปรียบเปรย นินทาว่าร้าย  คือ 
เว้นจากคําพูดที่ทําให้เกิดการแตกแยก เอาความของแต่ละฝ่ายไปบอกกัน เพื่อให้เกิดความเกลียดชัง
ทําลายร้าง ทําให้เกิดความแตกสามัคคี เป็นการกระทําที่ก่อให้เกิดเหตุรุนแรงตามมา ไม่สมควรที่จะ
ทํากรรมที่เป็นอกุศลเช่นน้ี ดังนั้นควรจะพูดให้เกิดความสามัคคี 
 3) เว้นจากวาจาหยาบคาย ใช้ถ้อยคําที่ไม่สุภาพ พูดกล่าวร้าย สาปแช่ง พูดขวานผ่าซาก ดูถูก
ติเตียน เป็นคําพูดที่กล่าวร้าย ควรใช้คําพูดที่นิ่มนวลไพเราะ อ่อนโยน ละมุนละม่อม พูดเสียง นิ่ม
นวล ไม่กระโชกโฮกฮาก รู้จักกล่าวชื่นชมผู้ที่กระทําดี และพูดให้กําลังใจ ถ้ามีผู้ทําผิดพลาด ก็ไม่ดุ
ด่าเอามาประจานให้เป็นที่อับอาย ควรสั่งสอนอย่างมีเมตตา จะทําให้เกิดความรู้สึกดีอบอุ่นในที่
ทํางาน ผู้ร่วมงานจะทํางานร่วมกันอย่างมีความสุข ทุกคนยินดีให้ความร่วมมือเพราะรักใคร่กัน           
งานก็จะสําเร็จลุล่วงไปด้วยดีและรวดเร็ว  
 ในครอบครัวที่พ่อแม่พูดจาอ่อนหวาน นุ่มนวลกับลูก ลูกก็จะมีอารมณ์ดี ชื่นบานเด็กก็จะไม่
มีปมด้อย ทําให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพจิตดีมีคุณภาพไม่ทําให้สังคมเดือดร้อน 
 4) งดกล่าววาจาที่ไม่เป็นประโยชน์ ไม่ถูกกาลเทศะ พูดแต่เร่ืองจริง มีหลักฐานรับรองที่
แน่นอน  ต้องฝึกพัฒนากล่าววาจาที่เป็นวจีสุจริต และยังต้องคํานึงถึงกาลเทศะ หรือเวลาหรือภาวะที่
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ควรจะพูด จะต้องพูดเร่ืองจริงมีประโยชน์ น่าฟัง และถูกเวลา ถูกสถานที่  ไม่พูดเท็จ ไม่พูดสิ่งที่ไร้
สาระไม่มีประโยชน์ ไม่น่าฟัง ถึงจะเป็นเร่ืองจริงแต่ถ้าผิดกาลเทศะก็ไม่ควรพูด โดยเฉพาะผู้ติดยา
ควรตั้งใจจริงอย่างมุ่งมั่นหรือควรมีสัจจะ และตั้งสัจจะที่จะเลิกเสพยาเสพติดให้ได้อย่างเด็ดขาดด้วย 

สัมมากัมมันตะ การกระท าชอบ 
เป็นการกระทําที่เรียกว่า กายสุจริต 3 หรือการงด ละเว้น ละเลิก เจตนาที่จะเว้น จาก 

กายทุจริต 3 กําจัดต้นเหตุของกายทุจริต 3 
 มิจฉากัมมันตะ หรือกายทุจริต 3 คือ 
 1) ปาณาติบาต การฆ่าสัตว์ ทุบตี ทําอันตรายอย่างอ่ืนแก่สัตว์ กักขังสัตว์ เลี้ยงและค้าขาย
สัตว์เพื่อนําไปฆ่า ไม่มีความเอ็นดู รวมถึงการค้าขายศาสตราวุธต่าง ๆ ที่ใช้ทําอันตรายหรือฆ่าชีวิต
คนและสัตว์ การทําปาณาติบาต เป็นการเบียดเบียนผู้อ่ืนทั้งสิ้น51 
 2) อทินนาทาน การลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินของผู้ อ่ืน ที่อยู่ในบ้านของเขา หรือในที่
สาธารณะที่เขาลืมเอาไว้ แม้แต่การคอร์รัปชั่น รับสินบนก็เป็นอทินนาทาน 
 3) กาเมสุมิจฉาจาร การประพฤติผิดในกาม คือ การประพฤติผิดในสามีหรือภรรยาผู้อ่ืน
พระพุทธศาสนายังหมายถึงการประพฤติผิดกับสตรีที่อยู่ในการปกครอง รักษาของพ่อแม่พี่น้องญาติ
และสตรีที่ได้รับการหมั่นหมายแล้ว  
 สุราและเมรัยก็อนุโลมเข้าเป็นกาเมสุมิจฉาจารด้วย 
 การปรับพฤติกรรมบุคคลฝึกฝนให้มีสัมมากัมมันตะหรือกายสุจริต 3 คือ 
 (1) เว้นจากการฆ่าสัตว์ ทําร้ายสัตว์ ค้าอาวุธ เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นการกระทําที่เบียดเบียน  
ทําทารุณ ผู้อ่ืน เป็นการกระทําที่เป็นอกุศล ไม่ก่อให้เกิดผลดีแก่ผู้กระทํา  ตรงข้ามควรจะมีเมตตา
ปราณีต่อผู้ที่ด้อยกว่าเรา เพราะถ้าเราฆ่าสัตว์ ทําร้ายสัตว์บ่อย ๆ จิตใจจะเป็นคนกระด้างจนกระทั่ง 
ความเจ็บปวดของผู้อ่ืนไม่ทําให้เราหวั่นไหวหวาดกลัว ไม่มีความสงสาร เราควรจะมีความเมตตา
ปราณีต่อสัตว์และผู้ด้อยกว่าเรา ทําให้เป็นคนอ่อนโยน ช่วยเหลือผู้อ่ืนได้ในยามที่เขาทุกข์ยาก 
 (2) เว้นจากการลักทรัพย์  คดโกง คอร์รัปชั่น ฉ้อราษฎร์บังหลวง การลักขโมย คดโกง           
เป็นการกระทําทีทําให้คนอ่ืนเดือดร้อนเพราะเขาต้องเสียในสิ่งของอันเป็นที่รัก สิ่งที่เขาเป็นเจ้าของ 
เป็นการล่วงละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน การคอร์รัปชั่นของข้าราชการหรือนักการเมือง อาจจะไม่ใช่
ทรัพย์สินของเราโดยตรง แต่ก็เป็นทรัพย์สินของเราทางอ้อม เพราะเป็นของประเทศที่เราอาศัยอยู่ 
เป็นการทําผิดต่อคนหมู่มากแทนที่ประชาชนเหล่านั้นจะได้สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการดํารงชีพ เช่น 

                                         
 51พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม, พิมพ์คร้ังที่ 6, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2538), หน้า 806. 



 
 

66 

สาธารณูปโภค ฯลฯ จะได้รับไม่เต็มที่ เพราะถูกเบียดบังเงินทองที่จะใช้ในการพัฒนาประเทศ 
พัฒนาสังคม ทําให้ได้ผลประโยชน์ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย 
 การปรับพฤติกรรมบุคคลต้องยึดหลักให้เคารพในทรัพย์สินของผู้อ่ืน ไม่ลักขโมย ไม่คด
โกง  ควรปรับพฤติกรรมบุคคลตั้งแต่ยังเด็กได้ยิ่งดีเพราะเพราะโตไปจะได้ไม่คดโกง เมื่อเป็น
ข้าราชการหรือนักการเมืองไม่คอร์รัปชั่น สังคมจะอยู่เย็นเป็นสุข ไม่ต้องหวาดระแวด  ประเทศชาติ
ก็จะเจริญ มีเงินไปพัฒนาประเทศอย่างเต็มที่ ผู้ทําการค้าลงทุนก็ไม่ต้องติดสินบน ทุกคนมีสิทธิเท่า
เทียมกันในการทํางานหากมีความสามารถพอ  การปรับพฤติกรรมบุคคลต้องยึดหลักให้เคารพใน
ทรัพย์สินของผู้อื่น 
 (3) เว้นจากการประพฤติผิดในกาม ทําให้ครอบครัวมีความสุข เพราะพ่อแม่ไม่แตกแยก พ่อ
แม่อยู่พร้อมหน้า รักใคร่กลมเกลียว เลี้ยงดูบุตรธิดาให้มีความสุขด้วยความรักใคร่ เมื่อครอบครัวไม่
มีปัญหา ลูก ๆ ก็จะเติบโตเป็นคนที่มีคุณภาพของสังคม ตรงกันข้ามถ้าพ่อแม่แตกแยก ทะเลาะเบาะ
แว้ง เพราะการประพฤติผิดในกามของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ครอบครัวจะมีปัญหา ส่งผลต่อลูกในอนาคต 
จะเป็นเยาวชนที่ก่อปัญหาแก่สังคม ติดยาเสพติด ก่ออาชญากรรม ทําผิดกฎหมายต่าง ๆ52 
  หากบุคคลมีสัจจะเคารพในคุณธรรมศีลข้อ 3 รู้จักควบคุมยับยั้งใจ ไม่สําส่อนทางเพศ ก็จะ
ไม่เป็นที่แพร่ระบาดของโรคติดต่อกันทางเพศสัมพันธ์ เช่น กามโรค โรคไวรัสตับอักเสพบี  และ
โรคเอดส์ ซึ่งเป็นโรคร้ายแรง ไม่อาจรักษาให้หายได้ นอกจากนั้น  หากบุคคลรู้จักปรับพฤติกรรมมี
สัจจะยึดถือข้อปฏิบัติ เว้นจากการประพฤติผิดในกามอย่างเคร่งครัด ก็จะมีความปลอดภัยจากโรค
ร้าย สังคม ประเทศชาติ ก็ไม่ต้องเสียงบประมาณเพื่อการป้องกันและรักษาโรคร้ายเหล่านี้                                                                                                                                         
  สุรา เมรัย เป็นต้นเหตุของความประมาท เพราะทําให้ความสามารถในการควบคุมตนเอง
ของผู้เสพลดลง และยังนําให้ประพฤติผิดชั่วร้ายอ่ืน ๆ ได้อีกมาก เช่น วจีทุจริต ฆ่าสัตว์ ลักขโมย 
ประพฤติผิดในกาม อาชญากรรมทําชั่วต่าง ๆ เพราะขาดสติในการควบคุมตนเอง ความคิดเห็นถูก 
ผิด ชอบ ชั่วดีแปรปรวน จนอาจถึงขั้นไม่สามารถควบคุมตนเองได้ จะเห็นได้ว่าวันปีใหม่หรือวัน
สงกรานต์ จะมีอุบัติเหตุรถชนมีคนตายกันมากที่สุดเพราะฉลองกันด้วยการด่ืมสุรา ดังนั้นบุคคลควร
มีจิตสํานึกถึงความปลอดภัย ของตนเอง และทรัพย์สินของผู้อ่ืน ควรงดเว้นการดื่มสุราเสีย เพื่อให้มี
สติสัมปชัญญะอย่างมั่นคงตลอดเวลา 
 สัมมาอาชีวะ การงานชอบ 
 การปรับพฤติกรรมบุคคลฝึกฝนให้มีสัมมาอาชีวะ หรือ การงานชอบ  

                                         
 52เร่ืองเดียวกัน. 
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 อาชีพเป็นส่วนสําคัญและจําเป็นในการดํารงชีวิต การเลือกหางานที่มีหารายได้ เพื่อเลี้ยงชีพ 
ควรเป็นอาชีพตามหลักสัมมาอาชีวะ คือ ประกอบอาชีพที่ไม่ผิดศีล ไม่ผิดไปจากสัมมาวาจา คือ          
ไม่ต้องโกหกพูดปด พูดเท็จ พูดส่อเสียด พูดหยาบคาย พูดเสียดสี พูดล่อลวงผู้อ่ืน โฆษณาให้คนอ่ืน
หลงเชื่อ เป็นอาชีพที่ไม่เกี่ยวกับการเบียดเบียนชีวิตจิตใจ และทรัพย์สินของผู้อ่ืน คือ ไม่ประกอบ
อาชีพที่มีการกักขัง ทรมารสัตว์ ฆ่าสัตว์ ค้าอาวุธ สําหรับฆ่ากัน อาชีพต้องไม่ฉ้อฉล กลโกง ลัก
ทรัพย์ เบียดบังทรัพย์สินผู้อ่ืน โดยรวม คือ ต้องไม่ประกอบอาชีพที่ทุจริตผิดกฎหมายผิดศีลธรรม 
เช่น ค้ามนุษย์ ประพฤติผิดในกาม ค้ายาเสพติด ค้าของเถื่อน กรณีที่เคยค้ายาเสพติดก็ต้องเลิกเสีย
โดยเด็ดขาด  
 สรุปการปรับพฤติกรรมบุคคลโดยฝึกฝนตามอธิศีลสิกขา คือ การมีศีลเป็นกรอบในการ
ดําเนินชีวิต การพูด และการกระทําทางกาย ในเบื้องต้น คือ การมีศีล 5 เป็นหลักในการดําเนินชีวิต 
เพราะศีล 5 เป็นเร่ืองที่สํารวมระวังเกี่ยวกับการปฏิบัติทางกายและวาจา คือ 
 1) ปาณาติปาตา เวรมณี เว้นจากการปลงชีวิต (ทําลายชีวิต) 
 2) อทินฺนาทานา เวรมณี เว้นจากการถือเอาของที่เขามิได้ให้ เว้นจากการลัก โกง ละเมิด
กรรมสิทธิ์ 
 3) กาเมสุมิจฺฉาจารา เวรมณี เว้นจากการประพฤติผิดในกาม เว้นจากการล่วงละเมิดสิ่งที่
ผู้อ่ืนรักใคร่หวงแหน 
 4) มุสาวาทา เวรมณี เว้นจากการพูดเท็จ หลอกลวง 
 5) สุราเมรยมชฺชปมาทฏฺ านา เวรมณี เว้นจากน้ําเมา คือ สุราและเมรัย อันเป็นที่ตั้งแห่ง
ความประมาท53  
 ศีลทั้งหมดยกเว้นข้อที่ 4 เป็นการกระทําทางกาย ส่วนข้อที่ 4 เป็นการกระทําทางวาจา   การ
ฝึกฝนพัฒนาพฤติกรรมบุคคลตามหลักอธิศีลสิกขา ในเบื้องต้นเป็นไปเพื่อความสุขของบุคคลและ
สังคม เพราะถ้าทุกคนไม่เบียดเบียนกัน จะเป็นการสร้างบุญแก่ผู้ประพฤติตามให้มีความสุขใน
ปัจจุบันและในอนาคตต่อไป นอกจากนี้ยังสามารถพัฒนาศีลให้บริสุทธิ์มากขึ้นตามความสามารถ
ของแต่ ละบุคคล จนถึงขั้น ศีลบริสุทธิ์ 
 อธิจิตตสิกขา เป็นสิ่งที่ควรฝึกฝนพัฒนาพฤติกรรมบุคคลในขั้นจิตใจ 

เมื่อบุคคลฝึกฝนพัฒนาพฤติกรรมขั้นแรกโดยมีศีล เป็นเคร่ืองกํากับหรือกรอบในการ
ดําเนินชีวิตที่ไม่สร้างความเดือดร้อน เบียดเบียนผู้อ่ืนแล้ว ยังควรฝึกความมีเมตตา อ่อนโยน ใช้วาจา

                                         
 53พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์คร้ังที่ 12, 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2546), หน้า 174. 
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สุภาพ เพื่อเป็นการพัฒนาทางด้านกายและวาจา  ขั้นต่อไปควรฝึกพัฒนาด้านจิตใจโดยใช้หลักของ
อธิจิตตสิกขา คือ การฝึกฝนพัฒนาในข้อของสัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ  ได้แก่ ฝึกให้
มีความเพียร ฝึกให้มีสติ ฝึกให้ทําสมาธิ เพื่อให้สมาธิมีพลังมั่นคง สติมีความเข้มแข็ง สามารถใช้สติ
ได้ทันทีที่ต้องการ  

สัมมาวายามะ ความเพียรชอบ  
คือ ความเพียรละอกุศลที่มีอยู่  ระวังไม่ให้อกุศลใหม่เกิด รักษากุศลที่มีอยู่ให้เจริญ และ 

พยายามให้กุศลใหม่เกิด จะเห็นเป็นหลักการ คือระวังไม่ให้เกิดความชั่ว คู่หนึ่ง และรักษาพัฒนาให้
เจริญ และพยายามให้ เกิดความดี  อีกคู่หนึ่ง  สามารถนําหลักการเหล่า นี้ไปใช้การดําเนิน
ชีวิตประจําวัน ในการทํางาน หรือ ทํากิจกรรมต่างๆได้  
 เร่ืองของศีล เมื่อรู้ว่าสิ่งใดไม่ดีเป็นอกุศล ทําแล้วสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองหรือผู้อ่ืน 
ก็ต้องระวังไม่ให้เกิดขึ้น เช่น ถ้าเคยใช้ยาเสพติด ก็ต้องเลิกเด็ดขาด ไม่ควรพูดหยาบคาย ถ้ากระทํา
ไปแล้วจนราวกับว่าจะเป็นนิสัย ก็ให้ระวังคําพูดในคร้ังต่อไปไม่ให้เกิดขึ้นอีก พยายามเลิกเสีย  

กรณีเป็นเร่ืองของความดีงาม ทําแล้วสบายใจมีความสุข ก่อประโยชน์ให้แก่ตนเองและ
ผู้อ่ืน ก็ให้รักษาเอาไว้และพยายามให้เกิดมากขึ้น ๆ เช่น ชอบช่วยเหลือคนแก่หรือผู้ที่ด้อยกว่า มี
ความเมตตาต่อเด็กหรือผู้พิการ หรือสัตว์ ซึ่งเป็นความดี ถ้ามีอยู่ต้องพยายามรักษาไว้ให้มั่นคง ถ้ายัง
ไม่เกิดก็เพียรพยายามให้เกิด โดยพยายามรักเอ็นดูเด็ก พยายามให้เกิดความสงสาร และเอ็นดูต่อสัตว์ 
ยกจิตคิดหาเหตุผลต่าง ๆ มาช่วยทําให้จิตอ่อนโยนลง ไม่ทําร้ายหรือแกล้งสัตว์  

ส่วนเร่ืองการปฏิบัติงาน พิจารณาดูว่าสิ่งใดไม่ดี มีข้อผิดพลาดเสียหายก็ไม่ควรทํา หรือเห็น
การกระทําบางอย่างที่กระทําอยู่อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายแก่บุคคลหรือองค์กร ก็ควรจะ
ละเลิกการกระทําเหล่านั้นเสีย จะช่วยให้เกิดผลงานที่ดีออกมา องค์กรก็จะประสบความสําเร็จ
ความสุขความเจริญ                     

สําหรับการดําเนินชีวิตประจําวัน อาจเกิดมีความผิดพลาดเสียหายบ้าง ทั้งโดยตั้งใจหรือไม่
ตั้งใจก็ตาม เมื่อได้รับผลเหล่านั้นแล้ว ก็สามารถใช้หลักของสัมมาวายามะมาปรับใช้ โดยพยายาม
ไม่ให้เหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นอีก และถ้าเป็นสิ่งดีที่เกิดขึ้นก็พยายามรักษาไว้และทําให้เกิดขึ้น 
บ่อย ๆ                                          
 สัมมาสติ ความระลึกชอบ 
 เมื่อมีหลักของสัมมาวายามะ ละชั่ว ทําดี แต่บางคร้ังบุคคลก็ตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่างๆ 
อย่างรวดเร็วโดยขาดการระวังตัว ฉะนั้น ต้องใช้สติ ความรู้ตัว คอยเตือนใจ หยุดยั้งไม่ให้การกระทํา
ออกไปโดยไม่ได้ระวังยั้งคิด สติ คือ ความรู้ตัว สติจะเป็นสิ่งที่คอยร้ังการกระทําที่สนองตอบ           
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(Re-action) เมื่อมีสติคอยดึงเอาไว้ แล้วใช้ความคิดทบทวนว่าควรจะทําอย่างไรต่อไป เช่น ถ้าการ
กระทําบางอย่างที่ไม่ดีผิดศีล ต้องมีสติมายั้ง และคิดทบทวน แล้วละการกระทํานั้นเสีย  
 การฝึกฝนพัฒนาพฤติกรรมบุคคลให้มีสติ ในพุทธศาสนา พระพุทธองค์ได้ทรงสั่งสอนวิธีการ
ฝึก คือ มหาสติปัฏฐาน 4 หลักธรรมที่เรียกว่า มหาสติปัฏฐาน 4 ได้แก่ 
 1) กายานุปัสสนา (การพิจารณากาย,การตามดูรู้ทันกาย) 
 2) เวทนานุปัสสนา (การพิจารณาเวทนา,การตามดูรู้ทันเวทนา) 
 3) จิตตานุปัสสนา (การพิจารณาจิต,การตามดูรู้ทันจิต) 
 4) ธัมมานุปัสสนา (การพิจารณาธรรมต่าง ๆ , การตามดูรู้ทันธรรม)54  
 การฝึกตามหลักมหาสติปัฏฐาน 4 หรือที่เรียกว่า วิปัสสนากรรมฐาน จะทําให้มีสติรู้ทัน  
การเคลื่อนไหวของกาย รู้ถึงเวทนา คือ ความสุข ความทุกข์จากการเจ็บปวดร่างกาย จากความร้อน
หนาว หรือ ความรู้สึกเฉยๆ ต่อสิ่งที่เกิดขึ้น รู้ทันอารมณ์ของเราเองว่าโกรธ ชอบใจ ไม่ชอบใจ คือ มีโล
ภะ โทสะ โมหะ มาทําให้อารมณ์ของเราเปลี่ยนไปอย่างไร และรู้ทันสภาวะธรรมที่เกิดขึ้น การรู้ทัน
หมายถึง การรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในร่างกายและจิตของเราในทันทีที่เกิด ฉะนั้น การฝึกสตินี้จึง มี
ความสําคัญ เพราะช่วยให้บุคคลเรารู้ตัวได้อย่างทันท่วงทีที่มีอารมณ์ หรือสภาวะธรรมต่างๆ เกิดขึ้นใน
จิตของเรา ทําให้สามารถร้ังหรือหยุดอารมณ์เหล่านั้นไว้ก่อนแล้วคิด และจึงจะมีการก ระทํา
สนองตอบ ถ้าไม่มีสติการสนองตอบอาจจะดีหรือไม่ดี ไม่สามารถที่จะกําหนดหรือคอยควบคุมได้ 
 สติ มิได้เกิดขึ้นรวดเร็วตามที่เราต้องการ ต้องมีความเพียรพยายามในการฝึกให้ค่อยเป็น
ค่อยไป จนในที่สุดสามารถใช้ได้ทันเวลาที่ต้องการ อาจมีการพลั้งเผลอสติไปได้บ้าง แต่ถ้าฝึก          
บ่อย ๆ จนเกิดอาการที่เรียกว่า “วสี ” คือ ความชํานาญ สติก็จะเกิดขึ้นเองได้อย่างที่ไม่ต้องพยายามมาก  
 สัมมาสมาธิ ตั้งจิตมั่นชอบ  
 สมาธิ คือ การที่จิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียว จิตไม่ฟุ้งซ่านออกไปคิดเร่ืองนี้เร่ืองนั้น เป็นจิต
ที่สงบจากปราศจากนิวรณ์ เป็นสุข เย็นสบาย 
 การฝึกพัฒนาจิตให้มีสมาธินั้น มีวิธีฝึก 40 วิธี ที่เรียกว่า กรรมฐาน 40 บุคคลสามารถศึกษา
แล้วเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งที่เหมาะกับตนเอง คือ ปฏิบัติแล้วมีความสงบ สบาย ไม่อึดอัด ต้องไม่บังคับ
ตนเอง ต้องไม่พยายามบังคับจิตให้นิ่ง ถ้ากระทําไม่ถูกต้อง คือ บังคับตนเอง อาจทําให้มีอาการปวด
มึนศีรษะได ้เพราะถ้าไม่บังคับจิต จิตก็จะไม่บีบคั้นร่างกายให้เป็นไปตามที่จิตต้องการ จิตไม่เป็นไป
ตามธรรมชาติ จึงส่งผลให้เกิดเวทนา(ปวดมึนศีรษะ)แก่ร่างกาย  

                                         
 54พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม, พิมพ์ครั้งที่ 6, อ้างแล้ว, หน้า 804. 
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 วิธีที่เหมาะสมถูกต้องกับผู้ปฏิบัติ คือ เมื่อบุคคลปฏิบัติภาวนา เพื่อให้เกิดสมาธิ ที่เรียกว่า 
สมถกรรมฐาน แล้วบุคคลจะต้องได้สมาธิ มีความสุข สงบจากนิวรณ์ สบาย ไม่บีบบังคับตนเอง ใน
การปฏิบัติภาวนา จะต้องใช้ความเพียรพยายามในการปฏิบัติ  เพราะภาวนาก็คือการพัฒนาเป็นการ
ฝึกหัดที่ใช้เวลา ค่อย ๆ รู้จักการปรับตัวให้เหมาะกับสภาวะทางร่างกายของเรา ถึงแม้จะมีผู้แนะนํา
กลวิธี แต่ทุกสิ่งเป็นเร่ืองเฉพาะตัวที่เราจะต้องหาความลงตัวในการปฏิบัติ ท่าทางของร่างกาย ท่านั่ง 
และ วิธีการภาวนาให้กับตนเอง 
 ถึงแม้การปฏิบัติต้องใช้เวลาและความพยายามอย่างสูง แต่ผลที่ได้ออกมาก็มีประโยชน์
อย่างยิ่ง เพราะการมีสมาธิ สามารถนําไปใช้ได้ทั้งในดําเนินชีวิต ในการทํางาน ในการคิดแก้ไข
ปัญหา เพราะมีสมาธิสามารถรวมพลังความคิดทั้งหมดมาจดจ่อกับปัญหาที่เกิดขึ้น สมองไม่ได้ใช้
ไปในเร่ืองอ่ืน ไม่มีอะไรมารบกวน จึงมีกําลังสามารถแก้ปัญหาให้ลุล่วงลงไปได้ นอกจากนั้น งาน
บางอย่าง ต้องการสมาธิสูงในการทํางาน ในชีวิตประจําวัน เป็นการพักผ่อนร่างกายอย่างดี  เพราะ
การปฏิบัติสมถกรรมฐาน เมื่อได้สมาธิแล้ว ร่างกายจะได้พักผ่อน และหลั่งสารสุขออกมา ที่เรียกว่า
เอนโดฟิน (Endorphin) ทําให้มีความสุข สงบ สบาย และหลังจากออกจากสมาธิแล้วร่างกายก็ยัง
รู้สึกสดชื่น เหมือนได้พักผ่อนนอนหลับเป็นเวลานานอีกด้วย 
 อธิจิตตสิกขา เป็นการดูแลเร่ืองของจิตโดยตรง เป็นการฝึกให้มีความเพียรพยายามเพื่อละ
อกุศล ละระวังไม่ให้เกิดอีก และรักษากุศลทําให้เจริญขึ้นและทํากุศลใหม่ให้เกิด มีสติ กําหนด
รู้ตัว ได้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้น ทําให้สามารถจัดการกับอารมณ์เหล่านั้นได้ทันท่วงที ไม่ปล่อยให้
อารมณ์ทําความเสียหายก่อปัญหาได้ และมีสมาธิ เพื่อทําให้มีความตั้งมั่นในสิ่งนั้นได้เป็นเวลานาน 
ไม่วอกแวกไปในเร่ืองอ่ืน ๆ ทั้ง 3 อย่างนี้คือ ความพยายาม สติ และสมาธิ เป็นสิ่งที่เกื้อหนุนซึ่งกัน
และกัน ถ้าขาดความพยายามในการฝึกฝนสติและสมาธิก็จะเกิดไม่ได้ เมื่อเกิดแล้วก็ต้องพยายามฝึก
ให้สติและสมาธิเกิดโดยรวดเร็วและทันต่อการใช้งาน เมื่อจิตจะซัดส่ายออกไปจากสมาธิ สติก็คอย
รู้ตัวร้ังจิตเอาไว้ไม่ให้เผลอ และเมื่อมีสมาธิมากขึ้น สติก็จะมีกําลังมากตาม สามารถรู้ทันอารมณ์ที่
เคลื่อนไหวแม้เพียงเล็กน้อย หากผู้ติดยาเสพติดได้รับการฝึกฝนอย่างตั้งใจและตั้งใจจริงอย่างมุ่งมั่น
รวมทั้งตั้งสัจจะที่จะเลิกเสพยาเสพติดอย่างเด็ดขาด ก็จะสามารถเลิกใช้ยาเสพติดได้อย่างแน่นอน  
 อธิปัญญาสิกขา การอบรมปัญญา 
 เมื่อมีการอบรม การฝึก หรือ การศึกษาเป็นอย่างดีจากอธิศีลสิกขา อธิจิตตสิกขา ปัญญาก็จะ
เกิดขึ้นตามมา เพราะมีการสํารวมระวังการกระทําให้ไกลจากอกุศล มีความเพียรพยายามที่ถูกต้อง  
มีสติคอยกํากับ ไม่ไห้คิดออกนอกทาง มีสมาธิที่จดจ่อกับงานที่ทํา จึงทําให้ปัญญาเกิด  
 อธิศีลสิกขา อบรมกายวาจาให้อยู่ในความดี เป็นกุศล วาจาสุภาพ อ่อนโยน มีเมตตา เป็นที่
รักใคร่ เป็นที่น่าเชื่อถือของคนโดยทั่วไป มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ช่วยเหลือบุคคลอ่ืนได้เมื่อเขามีปัญหา 
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และมีอาชีพถูกต้องตามศีล ไม่ผิดกฎหมายบ้านเมือง เป็นประโยชน์ สร้างสรรค์ตนเองและสังคม  
อธิจิตสิกขา การอบรมจิต ให้มีความพยายามในทางที่ดี ละทางที่ผิด มีสติคอยกํากับ คอยเตือนระวัง
ไม่ให้คิดในทางไม่ดี คอยยั้งความคิดให้อยู่กับตัว ไม่ให้เหม่อเลื่อนลอย มีสมาธิจดจ่อในการทํา
กิจกรรมที่กําลังทําอยู่ ใส่ใจในการกระทํานั้น ไม่ใช่ทําอย่างนี้ไปสนใจอย่างโน้น ทําให้งานมีความ
ผิดพลาด  
 เมื่ออบรมกาย วาจา และใจ ให้อยู่ในศีลธรรมอันดีและจิตมีความแน่วแน่มั่นคงมีสมาธิ             
มีความตั้งใจที่ดี แล้วปัญญาที่เกิดขึ้นตามมาย่อมเป็นปัญญาที่มีประสิทธิภาพ ความตรึก ปัญญาที่มี
ประสิทธิภาพก็จะตามมา ซึ่งช่วยทําให้พฤติกรรมของบุคคลแม้กระทั่งผู้ติดยาเสพติดย่อมช่วยทําให้
พฤติกรรมดีขึ้นได้ เนื่องจากรับการฝึกอบรมให้รู้จักการสํารวมระวัง ไม่ประมาทในการดําเนินชีวิต
ตามปรกติ การคบเพื่อน การทํางาน การมีสัมพันธ์ภาพในครอบครัว แม้อาจอุปสรรคเกิดขึ้นมาบ้าง 
ก็สามารถใช้ปัญญาที่เกิดขึ้นจากการฝึกอบรมไปใช้ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ โดยเฉพาะปัญหา
การคบเพื่อน ปัญหาการทํางาน ปัญหาสัมพันธ์ภาพในครอบครัว ดังนั้นเมื่อผู้ติดยาเสพติดมีการฝึก
พัฒนาจะสามารถใช้ปัญญาแก้ไขปัญหาอุปสรรค ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันได้อย่างทันท่วงที  
ปัญญาที่สามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้อย่างรวดเร็วนี้ คือ ปัญญาในระดับโลกียะ  
 ส่วนปัญญาในระดับที่สามารถนําไปสู่ความสุขที่สมบูรณ์ที่สุด ในหลักพระพุทธศาสนาก็มี
การศึกษาหรือการฝึกอบรมให้มีปัญญาที่สามารถตัดกิเลสได้สิ้นเชิง  เร่ิมจากอธิศีลสิกขา ฝึกกาย 
วาจา ให้อยู่ในกรอบของศีล ของกุศล ไม่ให้กายและวาจากระทําสิ่งที่เป็นอกุศลได้ ประกอบอาชีพที่
สุจริต อยู่ในกรอบของธรรมะ มีอธิจิตตสิกขา มีการฝึกอบรมด้านจิตด้วยการพยายามละอกุศล และ
ไม่ให้อกุศลใหม่เกิด รักษากุศลที่มีอยู่ ทําให้เจริญยิ่งขึ้น และพยายามเพิ่มกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น  
มีสติรู้ทันอารมณ์ที่เข้ามากระทบ เมื่อเกิดสภาวธรรมใดก็รู้ทัน เห็นสภาวะที่แท้จริงของธรรม มี
สมาธิที่แนบแน่นมั่นคงไม่หวั่นไหว เมื่อการอบรมกาย วาจา และใจ ถูกต้องมีประสิทธิภาพที่สูง 
ปัญญาที่เกิดขึ้นก็จะเป็นปัญญาที่เข้าใจธรรมชาติที่แท้จริงของธรรม คือ ไตรลักษณ์ การเกิดขึ้นตั้งอยู่
และดับไป ไม่มีอะไรแน่นอน เป็นปัญญาที่สามารถประหารกิเลสได้ เป็นขั้นเป็นตอนจนหมดกิเลส
โดยสิ้นเชิง ดังที่มหาโควินทสูตร ซึ่งเป็นสูตรที่อธิบายการละสัญโญชน์ ดังนี ้ 

   ดูกรปัญจสิขะ เรายังระลึกได้อยู่  สมัยนั้น เราเป็นมหาโควินทพราหมณ์           
เราแสดง พรหมจรรย์นั้นว่า เป็นหนทางแห่งความเป็นสหายของพรหมในพรหมโลก 
แก่สาวกทั้งหลาย ปัญจสิขะ แต่ว่าพรหมจรรย์นั้นไม่เป็นไปเพื่ อ นิพพิทา วิราคะ             
นิโรธะ อุปสมะ อภิญญา สัมโพธะ นิพพานะ ย่อมเป็นไปเพียงเพื่อบังเกิดในพรหม
โลก ดูกรปัญจสิขะ ส่วนพรหมจรรย์ของเรานี้ ย่อมเป็นไปเพื่อนิพพิทาโดยส่วนเดียว 
เพื่อวิราคะ นิโรธะ อุปสมะ อภิญญา สัมโพธะ นิพพานะ พรหมจรรย์  เป็นไป             
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เพื่อนิพพิทาโดยส่วนเดียว เพื่อวิราคะ นิโรธะ อุปสมะ อภิญญา สัมโพธะ นิพพานะ 
นั้นเป็นไฉน คือ อัฏฐังคิก-มรรค เป็นอริยะนี้เอง คือสัมมาทิฏฐิ  สัมมาสังกัปปะ 
สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ              
ดูกรปัญจสิขะ พรหมจรรย์นี้แล ย่อมเป็นไปเพื่อนิพพิทาโดยส่วนเดียว เพื่อวิราคะ             
นิโรธะ อุปสมะ อภิญญา สัมโพธะ นิพพานะ  
   ดูกรปัญจสิขะ ก็บรรดาสาวกของเรา ที่รู้คําสั่งสอนทั่วทั้งหมด ย่อมทําให้
แจ้งซึ่งเจโตวิมุติ ปัญญาวิมุติ อันหาอาสวะ มิได้ เพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอัน
ยิ่งด้วยตนเอง ในปัจจุบัน เข้าถึงอยู่บรรดาสาวกผู้ไม่รู้คําสั่งสอนทั่วทั้งหมด บางพวก
เป็นโอปปาติกสัตว์ เพราะสิ้นโอรัมภาคิยสังโยชน์ทั้ง 5 ปรินิพพานในภพนั้น                
ไม่กลับมาจากโลกนั้นเป็นธรรมดา ก็มี บางพวกเป็นพระสกทาคามี เพราะสิ้น
สังโยชน์ 3 อย่าง เพราะราคะ โทสะ และโมหะเบาบาง กลับมายังโลกนี้เพียงคร้ัง
เดียว แล้วจักทําที่สุดแห่งทุกข์ได้ก็มี บางพวกเป็นพระโสดาบัน เพราะสิ้นสังโยชน์ 3 
อย่าง มีความไม่ตกต่ําเป็น ธรรมดา เป็นผู้เที่ยง มีอันจะตรัสรู้เป็นเบื้องหน้าก็มี  
   ดูกรปัญจสิขะ ด้วยประการฉะนี้แล บรรพชาของกุลบุตรเหล่านี้ทั้งหมดเทียว 
ไม่เปล่า ไม่เป็นหมัน มีผล มีกําไร55 

 จะเห็นได้ว่า สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเร่ือง มรรคมีองค์ 8  หรืออริยมรรค ไว้
ในหลายพระสูตร ทรงค้นพบทางอันประเสริฐที่จะน าความสุขสุดยอดแห่งชีวิต เพื่อการพ้นทุกข์ 
ทรงเน้นว่า อริยมรรคเท่านั้นที่สามารถทําให้บรรลุถึงนิพพาน  ดังในพระสุตฺตนฺตปิฏก มัชฌิมฺนิกาย
มูลปณฺณาสก เร่ืองมรรคมีองค์ 8 ที่เป็นทางพ้นทุกข์ เป็นทางเดียวเท่านั้น ได้แก่ อริยมรรค“เอเสวะ 
มัคโค นัตถัญโญ” มีทางนี้ทางเดียวเท่านั้น ทางอ่ืนไม่มี56  ในหลายพระสูตร ทรงเน้นว่า อริยมรรค 
หรือมรรคมีองค์ 8 เท่านั้นที่สามารถทําให้บรรลุถึงนิพพาน และยังทรงพยากรณ์ว่าพระโสดาบัน สิ้น
สัญโญชน์ 3 อย่าง คือ ทิฎฐิสัญโญชน์ วิจิกิจฉาสัญโญชน์ สีลัพพตปรามาสสัญโญชน์ จะไม่ตกไป
ในอบาย และสามารถตรัสรู้เป็นพระอรหันต์ในภายภาคหน้าได้ 
 พระสกทาคามี จะละสัญโญชน์ได้เท่าพระโสดาบัน และราคะ โทสะ โมหะ เบาบาง จะ
กลับลงมายังโลกอีกเพียงครั้งเดียวเพื่อทํานิพพานให้แจ้ง 

                                         
 55ที.ม. 10/329/254. 
 56ม.มู.  17/1/209, 247-252  
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 พระอนาคามี จะเกิดในพรหมโลก และจะสําเร็จเป็นพระอรหันต์ในภพนั้นๆ เพราะละโอ
รัมภาคิสัญโญชน์ทั้ง 5 คือ สัญโญชน์เบื้องต่ํา 5 ได้แก่ ทิฎฐิสัญโญชน์ วิจิกิจฉาสัญโญชน์ สีลัพพตป
รามาสสัญโญชน์ ปฏิฆสัญโญชน์ และกามราคสัญโญชน์ ได้  
 การพัฒนาจิตการฝึกจิตให้มีคุณธรรม การปฏิบัติธรรมทุกขั้นตอน  จําเป็นต้องอาศัย
อริยมรรค และลักษณะแห่งอริยมรรค เมื่อสรุปให้สั้น ก็คือ การปฏิบัติธรรม (ศีล-สมาธิ-ปัญญา) 
  2.4.3 การปรับพฤติกรรมผู้ติดยาเสพติดตามหลักมรรคมีองค์ 8 
  

 การปรับพฤติกรรมผู้ติดยาเสพติดตามหลักมรรคมีองค์ 8 ต้องมีเกณฑ์เป็นตัวชี้วัดด้วยจึงจะ
จําแนกได้ว่าปฎิบัติได้ถูกต้องหรือไม่ พระเทพวิสุทธิกวี (พระสาสนโสภณ) ได้ให้ตัวชี้วัดหลักมรรค
องค์ 8 ไว้ 26 ข้อ ดังตารางที่ 2.2 ดังต่อไปนี้ คือ  
 

ตารางที่ 2.2   ตัวชี้วัดของมรรคมีองค ์8   
 

มรรคมีองค์ 8 ความหมาย 
 

ตัวช้ีวดั 

1. สัมมาทฐิิ   
ความเข้าใจถูกต้อง(Right 

View หรือ Right 
Understanding) 

1. ทุกข์  
2. สมุทัย   
3. นิโรธ   
4. มรรค 

2. สังมาสังกปัปะ   
ความมุ่งหมายถูกต้อง(Right 

Thought) 

1. เนกขัมมสังกัปป์ 
2.  อพยาบาทสังกัปป์ 
3.  อวิหิงสาสังกัปป์ 

3. สัมมาวาจา   
พูดดี พูดจาถูกต้อง(Right 

Speech) 

1.ไม่พูดเท็จ  
2. ไม่พูดส่อเสียด 
3.ไม่พูดหยาบคาย 
4. ไม่พูดเพ้อเจ้อ ไม่เป็นประโยชน ์

4. สัมมากมัมันตะ   
กระท าชอบ/การกระท า
ถูกต้อง(Right Action) 

1.ไม่ฆ่าสัตว์  ท าลายร้าง 
2. ไม่ลัก  ขโมย  ฉ้อโกง  ต้องท า
ตรงไปตรงมา 
3.ไม่ประพฤติในกาม  ผิดประเพณี
สังคม 

 



 
 

74 

ตารางที ่2.2   (ต่อ) ตัวชี้วัดของมรรคมีองค์แปด   
 

มรรคมีองค์ 8 ความหมาย 
 

ตัวช้ีวดั 

5. สัมมาอาชีวะ   
การด ารงชีวิตอยู่อย่าง
ถูกต้อง(Right Livelihood) 

1.การงานที่ถูกต้องตามศีล 
2.ไม่ก้าวล่วงอกุศลกรรมบถ 
3.ท าความดีให้สมบูรณ์ 

6. สัมมาวายามะ   
ความพยายามถูกต้อง(Right 
Effort) 

1.  ละอกุศลที่เกิดแล้ว 
2.พยายามไม่ให้อกุศลใหม่เกิด 
3.พยายามให้กุศลใหม่เกิด 
4.กุศลที่เกิดแล้ว  ท าให้เจริญรุ่งเรือง 

7. สัมมาสติ   
การด ารงสติควบคุมตัว
ถูกต้อง(Right Mindfulness) 

1.กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน 
2.เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน 
3.จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน 
4.ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน 

8. สัมมาสมาธิ   
ความตั้งใจไว้อย่างถูกต้อง
(Right Concentration) 

1.สมถกรรมฐาน 
2. วิปัสสนากรรมฐาน  

 

ทีม่า: พระเทพวิสุทธิกวี (พระสาสนโสภณ)57   

 สิ่งส าคัญในการพัฒนาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลที่เป็นปัญหาสร้างความเดือดร้อน
วุ่นวายให้แก่สังคม โดยเฉพาะพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ต้องเสริมสร้าง
ให้คนมีพฤติกรรมเป็นคนดี มีเจตคติ ค่านิยม วัฒนธรรม ของสังคมที่ถูกต้อง ซึ่งในพระพุทธศาสนา 
มองความดี เป็นเร่ืองของคุณธรรม คิดถึงส่วนรวม มีความคิดนึกถึงคนอ่ืน มีหัวใจเพื่อเพื่อนมนุษย์ 
มีศีล มีความเป็นธรรม ทั่วถึง เสมอภาค เท่าเทียมกัน โปร่งใส ถูกต้อง มีพรหมวิหารสี่ คือมีเมตตา 
กรุณา มุทิตา อุเบกขา  

                                         
        57พระเทพวิสุทธิกวี, (พระสาสนโสภณ) “ทางสายกลาง”, แหล่งที่มา [ระบบออนไลน์], http:// 
www . bpct . org. (11 July 2009) 

http://www.bpct.org/
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 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลตามหลักพระพุทธศาสนาจะใช้กลวิธีเยียวยา
และ พระพรหมคุณรภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้แสดงทัศนะว่า “พระพุทธเจ้า เป็น ภาวิตัตตะ58 
แปลว่า ผู้มีตนที่ได้พัฒนาแล้ว และพระพุทธองค์ทรงอธิบายว่า การมีตนพัฒนาแล้ว คือ มรรค
มีองค์ 859 จึงเห็นได้ว่า คนดีจึงเป็นคนที่ดํารงชีวิตอยู่ในศีลธรรมอันดี ทําหน้าที่ ของตนอย่าง
ไม่บกพร่อง การฝึกให้บุคคลเป็นคนดีนั้น ได้แก่ การพัฒนาบุคคลตามหลักมรรคมีองค์ 8 ให้
มีสัมมาทิฐิ มีความเห็นชอบคือรู้ถูกรู้ผิด รู้สิ่งชั่วสิ่งดีตามความเป็นจริง  และยึดถือปฏิบัติ
พฤติกรรมตามหลักอริยมรรค หรือ มรรคมีองค์ 8  จึงถือได้ว่าเป็นคนด ี 

 ดังนั้น จึงต้องน าหลักธรรมมรรคมีองค์ 8 มาพัฒนาพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดเพื่อให้มี
พฤติกรรมที่เป็นคนดีของสังคมไม่เสพยาเสพติดอีกต่อไป ด้วยการด าเนินชีวิตตามหลักมรรคมีองค์ 
8 ซึ่งหลักธรรมมรรคมีองค์ 8 สามารถจัดเป็นกลุ่มได้ดังนี้ คือ หมวดปัญญา ได้แก่ สัมมาทิฐิ (ความ
เข้าใจถูกต้อง) สังมาสังกัปโป (ความมุ่งหมายถูกต้อง) หมวด ศีล ได้แก่ สัมมาวาจา (พูดจาถูกต้อง)  
สัมมากัมมันโต ( การกระท าถูกต้อง) สัมมาอาชีโว (การด ารงชีวิตอยู่อย่างถูกต้อง) สัมมาวายาโม 
(ความพยายามถูกต้อง) หมวดสมาธิ ได้แก่ สัมมาสติ (การด ารงสติควบคุมตัวถูกต้อง) สัมมาสมาธิ 
(ความตั้งใจไว้อย่างมีถูกต้อง) จึงสรุปได้ว่า การประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมมรรคมีองค์ 8 คือ การ
ปฏิบัติธรรมตามธรรม 3 ประการ คือ ศีล สมาธิ ปัญญา ซึ่งเป็นหลักธรรม ส าคัญที่มีความสมบูรณ์
ในการฝึกอบรมจิตใจ และการควบคุมตนเองของชาวพุทธอย่างยิ่ง   
 1) ศีล คือ ความประพฤติทางจริยศาสตร์ ได้แก่ การควบคุมกาย วาจา สัมมาวาจา (วาจา
ชอบ) สัมมากัมมันตะ (การกระทําชอบ) สัมมาอาชีวะ (การงานชอบ) สัมมาวายามะ (ความเพียร
ชอบ)  
 2) สมาธิ คือ การควบคุมทางจิตใจ ได้แก่ สัมมาสมาธิ (การตั้งจิตมั่นชอบ) และสัมมาสติ 
 3) ปัญญา คือ ความเข้าใจถูกต้อง ได้แก่สัมมาทิฐิ และสัมมาสังกัปปะ  
 สําหรับผู้ติดยาเสพติดที่เคยเลือกทางเดินผิดไปแล้ว  จะต้องฝึกจิตให้มีคุณธรรมและดําเนิน
ชีวิตตามหลักมรรคมีองค์ 8  เพื่อให้มีคุณธรรม มรรคมีองค์ 8 สรุปย่อรวมได้เป็น ศีล สมาธิ ปัญญา60 
จิตจะมีคุณธรรมได้จะต้องมีสัมมาทิฐิ “จิต” ที่มีสัมมาทิฐิจึงจะรู้ว่าสิ่งใดผิด สิ่งใดถูก เพราะทุกระดับ

                                         
 58พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), การศึกษาพัฒนาการหรือบูรณาการ, มูลนิธิพุทธธรรม, 
2543 หน้า 42.  
             59ที.ม. 10/329/254. 
 60พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), การศึกษาพัฒนาการหรือบูรณาการ, อ้างแล้ว, หน้า 43. 



 
 

76 

ในการพัฒนาตน เบื้องต้นบุคคลจะต้องรู้ว่าสิ่งใดถูก สิ่งใดผิด รู้ผิดชอบ ชั่วดี รู้ว่าทาง หรือมรรค   
ในการดําเนินชีวิตมี 2 ทาง คือ ทางถูก และทางผิด  
 ทางถูกในอริยมรรค คือ สัมมาทิฎฐิ ซึ่งเป็นมรรคที่ 1 ใน อริยมรรมรรคมีองค์ 8 ซึ่งเป็นทาง
ทางเดียวเท่านั้นที่จะช่วยมนุษย์ให้พ้นทุกข์ได้ ดังคําตรัสของพระพุทธองค์ที่ทรงย้ํายืนยันว่าทรง
ค้นพบทางที่เป็นความดีที่จะนําความสุขสุดยอดแห่งชีวิต เพื่อการพ้นทุกข์  คือ อริยมรรคมีองค์ 8 
ทางเดียวเท่านั้น “เอเสวะ มัคโค นัตถัญโญ” มีทางนี้ทางเดียวเท่านั้น ทางอ่ืนไม่มี  ดังนั้นผู้ที่ต้องการ
ให้ชีวิตตนเองพ้นทุกข์ และสามรถค้นพบความดีความสุขสุดยอดแห่งชีวิตได้ต้องพัฒนาตนเอง 
เบื้องต้นต้องเลือกทางเดินให้ถูก คือ มีสัมมาทิฎฐิ (ทางเดินถูก = สัมมาทิฏฐิ) และเดินทางตาม
อริยมรรคมีองค์ 8 ด้วย 
 ทางผิด คือ มิจฉาทิฎฐิ ส่วนใหญ่คนที่พบปัญหา เพราะเลือกทางเดินผิด (ทางเดินผิด = 
มิจฉาทิฏฐิ) เลือกการกลบเกลื่อนเลือนความทุกข์ ด้วยอบายมุข ที่ยิ่งกลบเกลื่อนเลือนความทุกข์ ยิ่ง
เสพยาเสพติด ก็ยิ่งสร้างปัญหาขยายกระจายปัญหา ยิ่งเพิ่มความทุกข์สุดยอดแก่ชีวิต เรียกว่ามี 
มิจฉาทิฎฐิ  
 การดําเนินชีวิตให้ปลอดภัยพ้นทุกข์ได้ต้องเลือกปฏิบัติทางถูกเท่านั้นจึงจะดีและจะนําไปสู่
จุดหมายแห่งความหลุดพ้น เป็นอิสระ เป็นไท ปลอดโปร่งในทางปัญญา ไม่ติดข้องในที่สุดทั้งสอง
คือ กามสุขัลลิกานุโยค (มัวเมาในกามคุณ) และ อัตตกิลมถานุโยค (ทรมานตน)  

ทางถูก คือ ประพฤติตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยดําเนินชีวิตตามหลัก
อริยมรรค หรือ มรรคมีองค์ 8  ได้แก่  

  1) สัมมาทิฐิ  หรือ  ความเห็นชอบ หมายถึง  การรู้ในปฏิจจสมุปบาท พระพุทธองค์ทรง 
แสดงในนครสูตร ว่า สัมมาทิฐิ คือ ความรู้ในปฏิจจสมุปบาท     

 นครสูตร 
  หนทางอันประเสริฐซึ่งประกอบด้วยองค์ 8 ประการ อันเป็นทางเก่านั้น   เมื่อก าลังเดินตาม
หนทางนั้นไป ได้รู้ชัดซึ่งชราและมรณะ เหตุเกิดขึ้นแห่งชราและมรณะ ความดับแห่งชราและ
มรณะ61 

 และพระพุทธองค์ทรงแสดงถึงความเห็นเหตตุรงกับผลใน ปฏิจจสมุปปาทสูตร  อีกด้วย ...     
        ปฏิจจสมุปปาทสูตร 
 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็ปฏิจจสมุปปาทเป็นไฉน ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย 
จึงมีสังขาร เพราะสังขารเป็นปัจจัย จึงมีวิญญาณ เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย จึงมีนามรูป เพราะนาม

                                         
 61สํ.นิ. 16/65/140. 
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รูปเป็นปัจจัย จึงมีสฬายตนะ เพราะสฬายตนะเป็นปัจจัย จึงมีผัสสะ เพราะผัสสะเป็นปัจจัย จึงมี
เวทนา เพราะเวทนาเป็นปัจจัย  จึงมีตัณหา เพราะตัณหาเป็นปัจจัย จึงมีอุปทาน เพราะอุปทานเป็น
ปัจจัย จึงมีภพ เพราะภพเป็นปัจจัย จึงมีชาติ เพราะชาติเป็นปัจจัย จึงมีชราและมรณ โสก ปริเทว 
ทุกข โทมนัสและอุปายาส เกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้62 
 ความหมายในปฏิจจสมุปบาท นั้นแสดงว่า ทุกสิ่งที่เกิดขึ้น จะต้องมีเหตุให้เกิดเสมอไป จะ
ไม่ได้เกิดขึ้นมาเอง นั่นหมายถึงความเห็นที่เป็นเหตุเป็นผล  ความเห็นเหตุตรงกับผล  ความเห็นที่
ถูกต้องตามท านองคลองธรรม เช่น เห็นว่าการสร้างเหตุดี การท าบุญ ท าดี ต้องได้รับผลดี ท าชั่วได้
ชั่ว เชื่อว่าการให้ทานมีผล เชื่อว่าพ่อแม่ มีพระคุณ เห็นว่าการบูชาต้องได้รับผลดี ภพนี้มี ภพหน้ามี 
สัตว์ที่เติบโตโดยฉับพลันมี สมณพราหมณ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งโลกนี้โลกหน้านั้นมีอยู่  และ
ความเห็นถูกต้องในระดับปรมัตถธรรม(สูงหรือลึกซึ้ง) คือ การรู้อริยสัจ 4 ความรู้ในทุกข์(ความ
ทุกข์) ความรู้ในทุกขสมุทัย(เหตุเกิดแห่งทุกข์) ความรู้ในทุกขนิโรธ(ความดับทุกข์) ความรู้ในทุกขนิ
โรธคามินีปฏิปทา(ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์) ซึ่งก่อนที่จะเห็นแจ้งในอริยสัจ 4 ได้นั้นก็ต้องมี 
การศึกษาเร่ืองต่าง  ๆ เช่น เ ร่ือง ธาตุ ขันธ์ อายตนะ กรรม กฎอิทัปปัจจยตา กฎไตรลักษณ์ 
ปฏิจจสมุปบาท อนุสัย อาสวะ สังโยชน์ เป็นต้น  

2) สัมมาสังกัปปะ หรือ  ความด าริชอบ  คือ ความปรารถนา ความใฝ่ฝัน หรือความมุ่ง 
หมาย ในทางที่ดี ความดําริถูกต้อง ซึ่งคําว่าดําร ิหมายถึง ความคิดที่จะท าการต่างๆ ซึ่งมีการอธิบาย 
ใน มหาจัตตารีสกสูตร กล่าวถึงสังกัปปะ  ดังนี้คือ  
 ดูก่อนภิกษุทั้งหลายความตรึก ความวิตก ความด าริ ความแน่วแน่ ความแนบแน่น ความปัก
ใจ การปรุงแต่งค า ของภิกษุผู้มีจิตไกลข้าศึก มีจิตหาอาสวะมิได้ พร่ังพร้อมด้วยอริยมรรค เจริญ
อริยมรรคอยู่นี้แล เป็นสัมมาสังกัปปะของพระอริยะที่เป็นอนาสวะ  เป็นส่วนโลกุตตระ เป็นองค์
มรรค63    
 โดยสรุป ค าว่าด าริจึงหมายถึง ความปรารถนา ความใฝ่ฝัน หรือความมุ่งหมาย ในทางที่ดี 
สรุปอยู่ที่ ความคิดชอบ 3 ข้อ คือ     
  (1) อวิหิงสาสังกัปปะ ความด าริในอันไม่เบียดเบียนผู้อื่น    
  (2) อัพยาปาทสังกัปปะ ด าริในทางสงบระงับ ในทางละพยาบาท ไม่ผูกพยาบาทป้อง
ร้ายผู้อ่ืน  

                                         
 62สํ.นิ. 16/1/1. 
 63ม.อุ. 14/137/187.    
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  (3) เนกขัมมสังกัปปะ ความคิดด าริในอันจะปลดเปลื้องทางกาม ไม่ลุ่มหลงกาม พ้นจาก
อ านาจกาม  
 ความด าริถูกต้องนี้บางทีก็เรียกว่า กุศลวิตก  คือเป็นการตริตรึกหรือคิดนึกไปในทางที่
ถูกต้อง ที่ตรงข้ามกับอกุศลวิตก คือเป็นการตริตรึกคิดนึกไปในทางที่ไม่ถูกต้อง  
 3) สัมมาวาจา หรือ เจรจาชอบ หรือ วาจาสุภาษิต หรือ วจีสุจริต ในพระไตรปิฎก มัคคสัจจ
นิเทส64 สัจจวิภังคสูต65 ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ66 แสดงความหมายของสัมมาวาจา ที่
เหมือนกันคือ 

สัมมาวาจา เป็นไฉน  
ความงดเว้นจากการพูดเท็จ ความงดเว้นจากการพูดส่อเสียด ความงดเว้นจากการพูด
ค าหยาบ ความงดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ นี้เรียกว่าสัมมาวาจา 

 สัจจวิภังค์ อภิธรรมภาชนีย์ อัฏฐังคิกวาระ กล่าวถึงสัมมาวาจา   
สัมมาวาจา เป็นไฉน   
  การงด การเว้น การเลิกละ เจตนาเคร่ืองเว้น จากวจีทุจริต 4 กิริยาไม่ท า  การ
ไม่ท า การไม่ล่วงละเมิด การไม่ล้ าเขต การก าจัดต้นเหตุ วจีทุจริต 4 วาจาชอบ อัน
เป็นองค์แห่งมรรค นับเน่ืองในมรรค อันใดนี้เรียกว่า สัมมาวาจา67 

 กล่าวโดยส ารวมสัมมาวาจา  คือ ระวังในการพูด วจีสุจริต 4 คือส ารวมระวังในการพูด วจี
สุจริต 4 ได้แก่ 
  (1) ไม่พูดคําเท็จทําให้ผู้อ่ืนเสียหาย พูดแต่คําสัตย์คําจริง  

 (2) ไม่พูดส่อเสียด ยุยงให้คนอื่นเข้าใจผิดทะเลาะกัน แตกความสามัคคี 
 (3) ไม่พูดคําหยาบ  
 (4) ไม่พูดเพ้อเจ้อ ไม่พูดจาเหลวไหล ไร้สาระประโยชน์ที่ลับหู หรือไม่ให้พูดกับคนที่ถืออาวุธในมือ เป็นต้น  

 4) สัมมากัมมันตะ คือ กระท าชอบ หมายถึง การกระท าทางกายที่ถูกต้อง ซึ่งก็ได้แก่ ประพฤติชอบ 
พระพุทธองค์ได้แสดงเกี่ยวกับสัมมากัมมันตะ ในมหาจัตตารีสกสูตร  คือ 
  ดูก่อนภิกษุทั้ งหลาย  ก็สัมมากัมมันตะ เป็นไฉน  ดูก่อนภิกษุทั้ งหลาย เรากล่ าว
สัมมากัมมันตะเป็น 2 อย่าง คือ สัมมากัมมันตะที่ยังเป็นสาสวะเป็นส่วนแห่งบุญ ให้ผลแก่สังขาร

                                         
64ที.ม. 10/402/308.  

 65ม.อุ.   14/375/445. 
66อภิ.วิ. 35/205/133.   
67อภิ.วิ. 35/206/135. 
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ร่างกาย อย่าง 1 สัมมากัมมันตะอันเป็นอริยะที่เป็นอนาสวะ  เป็นส่วนแห่งโลกุตตระ เป็นองค์มรรค
อย่าง 1 

  สัมมากัมมันตะที่เป็นสาสวะ 
  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็สัมมากัมมันตะที่ยังเป็นสาสวะ เป็นส่วนแห่งบุญ
ให้ผลแก่สังขารร่างกาย เป็นไฉน คือเจตนางดเว้นจากปาณาติบาต งดเว้นจาก
อทินนาทาน งดเว้นจากกาเมสุมิจฉาจาร นี้เป็นสัมมากัมมันตะที่ยังเป็นสาสวะ             
เป็นส่วนแห่งบุญ ให้ผลแก่สังขารร่างกาย 
  สัมมากัมมันตะที่เป็นอนาสวะ 
  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็สัมมากัมมันตะอันเป็นอริยะที่เป็นอนาสวะเป็นส่วน
แห่งโลกุตตระ เป็นองค์มรรค เป็นไฉน ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ความงด ความเว้น 
เจตนางดเว้น จากกายทุจริตทั้ง 3 ของภิกษุผู้มีจิตไกลข้าศึก มีจิตหาอาสวะมิได้ พร่ัง
พร้อมด้วยอริยมรรค เจริญอริยมรรคอยู่ นี้แล เป็นสัมมากัมมันตะอันเป็นอริยะที่
เป็นอนาสวะ เป็นส่วนแห่งโลกุตตระ เป็นองค์มรรค68 

สรุปได้ว่าทางกายกายสุจริต 3 อย่าง คือ 
  (1) เว้นจากความโหดเห้ียม ฆ่า ทําร้ายสิ่งที่มีชีวิต  
  (2) เว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ ด้วยการขโมย 
  (3) เว้นจากการประพฤติผิดในกาม ยินดีแต่ในภรรยาของตน (สทารสันโดษ) จงรักภักดี
แต่ในสามีของตน (ปติวัตร) 69

ดยไม่ให้ทําร้ายแม้พืชท่ีถือว่าเป็นส่ิงมีชีวิตด้วย รวมท้ังไม่ให้ยุ่งเก่ียวกับเร่ืองกามารมณ์ท้ังหลาย.  
 5) สัมมาอาชีวะ คือ การเลี้ยงชีพชอบ หมายถึง การเลี้ยงชีพโดยอาชีพสุจริต ไม่ผิดกฎหมาย 
และศีลธรรมอันดีงาม เว้นการค้าขายที่ผิด (มิจฉาวณิชชา 5)  ในพระไตรปิฎก มัคคสัจจนิเทส70 สัจจ
วิภังคสูตร71 มัคควิภังค์ สุตตันตภาชนีย์72 แสดงสัมมาอาชีวะ โดยข้อความเดียวกัน   คือ 

  การงด การเว้น การเลิกละ เจตนาเคร่ืองเว้น จากมิจฉาอาชีวะ กิริยาไม่ท า การไม่
ท า การไม่ล่วงละเมิด การไม่ล้ าเขต การก าจัดต้นเหตุมิจฉาอาชีวะ การเลี้ยงชีพชอบ 
อันเป็นองค์แห่งมรรค นับเน่ืองในมรรค อันใด นี้เรียกว่า สัมมาอาชีวะ73 

                                         
68ม.อุ. 14/139/190. 

 69 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม, อ้างแล้ว, หน้า 748. 
70ที.ม. 10/402/308.  
71ม.อุ. 14/375/445. 
72อภิ.วิ. 35/486/335. 
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ได้แก่การงด การเว้น 
  (1) ค้าขายเคร่ืองประหาร เช่น อาวุธต่าง ๆ 
  (2) ค้าขายมนุษย์ 
  (3) ค้าขายเน้ือสัตว์ เลี้ยงสัตว์ เพื่อฆ่าแล้วนําเนื้อไปขาย  
  (4) ค้าขายสุราน้ําเมา ยาเสพติด 
  (5) ค้าขายยาพิษ หรือสารพิษ  
 สําหรับภิกษุนั้นพระพุทธองค์จะทรงให้ประกอบอาชีพ ขอ ซึ่งเป็นการขออย่างพระอริยะ 
คือให้ขออาหารจากชาวบ้านมาฉันเท่าที่จําเป็น โดยการเอาบาตรไปยืนแสดงให้เขารู้ว่าไปขออาหาร 
เมื่อได้พอแล้วก็ให้กลับ แต่ถ้าเขาแสดงอาการไม่อยากให้ก็ไม่ให้ยืนเหมือนบังคับเขาและไม่ให้เลือก
ขอเอาแต่อาหารที่ดี ๆ เท่านั้น .  
 6) สัมมาวายามะ คือ เพียรชอบ ความพากเพียรถูกต้อง ดังความเพียร 4 อย่าง คือ ปธาน 
หรือ สัมมัปปธาน 4 เพียรพยายามประคองจิต มุ่งมั่นเพื่อละบาปอกุศลธรรม มุ่งมั่นเพื่อทํากุศลธรรม
ที่ยังไม่เกิดขึ้น ให้เกิด พยายามปรารภความเพียร ประคองจิต มุ่งมั่น เพื่อความดํารงอยู่ ไม่เลือนหาย 
ภิยโยภาพ ไพบูลย์ เจริญเต็มที่แห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว คือ 
 (1) สังวรปธาน เพียรระวัง มิให้ความชั่วที่เป็นบาปอกุศล เช่นความโลภ โกรธ หลง เกิดขึ้น  
 (2) ปหานปธาน เพียรพยายาม ละความชั่วร้ายที่เป็นบาปอกุศลซึ่งมีอยู่ก่อนแล้วให้หมดสิ้นไป 
 (3) ภาวนาปธาน เพียรพยายาม ก่อสร้างความดีที่เป็นบุญกุศลให้เกิดขึ้น เช่นการให้ทาน 
รักษาศีล เจริญภาวนา 
 (4) อนุรักขนาปธาน เพียรทํากุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้สมบูรณ์ รักษาคุณความดีที่ได้ทําแล้วที่มี
อยู่แล้วไม่ให้ลดน้อยลง  
 พระพุทธองค์ทรงสอนว่า “บุคคลจะล่วงพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียร” คือ การมีแต่ความรู้
นั้นยังช่วยอะไรไม่ได้มาก จะต้องมีความเพียรที่จะปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง มั่นคง และก ล้าหาญ จึงจะ
พ้นจากทุกข์ได้จริง74 
 7) สัมมาสติ คือ การระลึกชอบ หมายถึง การสํารวมใจ หรือทําใจให้สงบตามแนวสติปัฏฐาน 
(ที่ต้ังแห่งจิต) ทั้ง 4 เป็นผู้มีสัมปชัญญะมีสติพิจารณาให้รู้เห็นเนื่อง ๆ เพื่อมิให้เกิดความยึดมั่นถือมัน
ในร่างกาย ความรู้สึก จิตใจและธรรม ทั้งที่เป็นฝ่ายกุศลหรืออกุศล กล่าวคือ สติปัฏฐาน 4  

                                                                                                                     
73อภิ.วิ. 35/206/135. 

 74พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม, อ้างแล้ว, หน้า 750. 
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  (1) พิจารณาเห็นกายในกาย (กายานุปัสสนา) ที่เรียกว่า กองรูป พิจารณา ลมหายใจ 
อิริยาบถ การเคลื่อนไหล ความเกิดดับของร่างกาย เห็นความจริงว่า ไม่มี ตัวตน เรา เขา 
  (2) พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนา (เวทนานุปัสสนา) กําหนดรู้เร่ืองของเวทนา เวทนา คือ 
ความสุข ความทุกข์และเฉย ๆ ว่าเวทนาเกิดขึ้นอย่างไร ตั้งอยู่อย่างไร ดับไปอย่างไร 
  (3) เห็นจิตในจิต (จิตตานุปัสสนา) รู้ทันความเคลื่อนไหวของจิต จิตโกรธก็รู้ว่าจิตโกรธ 
จิตลุ่มหลง จิตหดหู่ ฟุ้งซ่าน ก็รู้ ฯลฯ 
  (4) เห็นธรรมในธรรม (ธัมมานุปัสสนา) คล้ายกับเห็นจิตในจิต อารมณ์ที่เป็นเป้าหมาย
ของใจ การรู้สิ่งที่มีอยู่ในจิต เช่น จิตมีนิวรณ์ (กามฉันทะ พยาบาท ถีนมิทธะ  อุทธัจจกุกกุจจะและ 
วิจิกิจฉา) นิวรณ์เกิดขึ้นในจิต มีอยู่ในจิต ดับไปจากจิต ไม่ว่าจะเป็นกุศลธรรมหรืออกุศลธรรม ก็ให้
เห็นความจริงว่าเป็นเพียงสักแต่ว่าธรรม ไม่ใช่สัตว์ บุคคล ตัวตน เรา เขา 
 สติปัฏฐานนี้เอง พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่า “เป็นทางเอกหรือทางเดียว เพราะเป็นทางปฏิบัติ
ที่เป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลาย เพื่อข้ามให้พ้นซึ่งความโศก หรือปริเทวนาการ เพื่อ
บรรลุญาณและเพื่อทําพระนิพพานให้ให้ปรากฏแจ้ง” 
 8) สัมมาสมาธิ คือ ตั้งจิตมั่นไว้ชอบ สมาธิชอบ หมายถึง สมาธิถูกต้อง ซึ่งสมาธิที่ถูกต้อง
นั้นพระพุทธองค์ทรงสอนว่าเป็นสมาธิขั้นสูงที่เรียกว่า ฌาน โดยเป็นรูปฌาน คือเป็นสมาธิที่เพ่งรูป
เป็นอารมณ์ ซึ่งพระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ว่าเป็น ฌานที่ 1 ถึงฌานที่ 4 โดยจากฌานที่ 4 นี้จิตจะ
บริสุทธิ์อ่อนโยนและเหมาะสมที่สุด ฌาน 4 นี้จะสามารถกําจัดกิเลสให้ระงับดับลงสนิทจริง ๆ แต่ก็
ต้องมีองค์ประกอบอีก 7 องค์ของมรรคมาเป็นบริวารคอยช่วยเหลือ ถ้าสามารถปฏิบัติได้ต่อเนื่อง
เป็นเวลานาน ๆ ก็จะทําให้ความเคยชินของกิเลส เห่ียวแห้งตายไปเองในที่สุด  
 ความหมายในแต่ละฌานในการเจริญสมาธิตามแนวของฌาน 4 คือ 
 (1) ปฐมฌาณ มีองค์ 5 คือ วิตก วิจาร ปิติ สุข เอกัคคตา ปฐมฌาน สามารถกําจัดกามตัณหา 
และอกุศลจิตบางชนิด เช่นความกําหนัด พยาบาท เซื่องซึม วิตก กังวล ฟุ้งซ่าน และความสงสัยเสีย
ได้ ทําให้มีปิติ และสุขตลอดจนมีพฤติกรรมทางจิตอย่างอื่นๆ  
 (2) ทุติยฌาณ มีองค์ 3 คือ ปิติ สุข เอกัคคตา ทุติยฌาณ สามารถระงับกิจกรรมทางพุทธิ
ปัญญาไว้ได ้จิตพัฒนาจนถึงขึ้นแน่วแน่เป็นหนึ่งเดียว (เอกัคคตา) กับยังมีปิติและสุขต่อไป 
 (3) ตติยฌาณ มีองค์ 2 คือ สุข เอกัคคตา คือ ความรู้สึกอ่ิมเอิบใจ (ปิติ) ซึ่งเป็นเวทนาอย่าง
หนึ่งได้ดับไปในขณะที่สุข และเอกัคคตายังมีอยู่ต่อไป 
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 (4) จตุตถฌาน มีองค์ 2 คือ อุเบกขา เอกัคคตา คือ ความรู้สึกทั้งหลายทั้งทีเป็นสุข และเป็นทุกข์ 
ทั้งที่เป็นปิติ และเศร้าโศก ดับไปทั้งหมด เหลือแต่เอกัคคตา และสติสัมปชัญญะ75 
 ความสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานที่มีวิตก วิจาร ปีติและสุขอัน
เกิดจากวิเวกอยู่ เพราะวิตกวิจารสงบระงับไป จนบรรลุทุติยฌาน  ที่มีความผ่องใสภายใน มีภาวะที่
จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้น ไม่มีวิตก ไม่มีวิจาร มีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่...บรรลุตติยฌาน...บรรลุ
จตุตถฌานอยู่ นี้เรียกว่า สัมมาสมาธิ  
 นี้เรียกว่า ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ(อริยสัจคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์) 1  พระ
ธรรมจักรอันยอดเยี่ยมพระตถาคตผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงประกาศไว้แล้ว ณ ป่าอิสิป
ตนมฤคทายวัน เขตกรุงพาราณสี อันสมณะ พราหมณ์ เทวดา มาร พรหม หรือใคร ๆ ในโลกให้
หมุนกลับไม่ได้ 2 คือ ทรงบอก ทรงแสดง ทรงบัญญัติ ทรงกําหนด ทรงเปิดเผย ทรงจําแนก ทรงทํา
ให้ง่ายซึ่งอริยสัจ 4 นี้แล้ว76 
 กล่าวโดยรวมคือพระพุทธศาสนา สอนให้รู้เกี่ยวกับแก่นแท้ของความจริงในชีวิตมนุษย์  
ซึ่งเกิดมาโดยมีทุกข์เป็นที่ตั้ง  ฉะนั้นการเกิดมาเป็นมนุษย์ในแต่ละชาติก็ควรพัฒนาจิตวิญญาณให้
สูงขึ้น มนุษย์เราจึงต้องพัฒนา “จิต” เพื่อหา วิธีขจัดความทุกข์ เพื่อหาหนทางพ้นทุกข์ โดยการ
ดําเนินชีวิตตามทางอริยมรรคทั้งแปด ให้ได้ครบตามองค์คุณแห่งไตรสิกขา (อริยมรรคหรือมรรคมีองค์ 8 
สรุปรวมได้ในไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา) มรรคข้อ 3, 4, 5 เป็นหมวดศีล มรรคข้อ 6, 7, 8 เป็น
หมวดสมาธิ และมรรคข้อ 1, 2 เป็นปัญญา มรรคมีองค์ 8 นี้ ได้ชื่อว่า มัชฌิมาปฏิปทา เพราะเป็นข้อ
ปฏิบัติอันดีที่จะขัดเกลาให้ได้สัมมาทิฐิ ซึ่งได้แก่ความเห็นที่ถูกต้อง มีความรู้และความรู้สึกที่ดี
ถูกต้องและเหมาะสม มีกุศลธรรม คือ ทาน ศีล ภาวนา ประพฤติตนตามมรรคมีองค์แปดเกิดปัญญา 
ซึ่งมีหลายชั้นหลายระดับ เช่น ปัญญาที่ช่วยให้ดําเนินชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพประสบความสําเร็จ 
และปัญญาถึงขั้นมรรคผลนิพพานได้ 
 ปัญญา หมายถึง การพัฒนาปัญญา ปัญญามีความสําคัญสูงสุด เพราะปัญญาเป็นตัวนําทาง
และควบคุมพฤติกรรมทั้งหมดคนเราจะมีพฤติกรรมอะไร อย่างไร และแค่ไหน ก็อยู่ที่ว่ามีปัญญา
ชี้นําหรือบอกทางให้เท่าใด และปัญญาเป็นตัวปลดปล่อยจิตใจ ให้ทางออกแก่จิตใจ เช่น เมื่อจิตใจ
อึดอัดมีปัญหาติดตันอยู่พอเกิดปัญญารู้ว่าจะทําอย่างไรจิตใจก็โล่งเป็นอิสระได้  การพัฒนาปัญญา
เป็นเร่ืองกว้างขวาง แยกออกไปได้หลายด้าน และมีหลายชั้นหลายระดับ เช่น ปัญญาที่ช่วยให้
ดําเนินชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพประสบความสําเร็จ  

                                         
 75พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม, พิมพ์ครั้งที่ 6, อ้างแล้ว, หน้า 804. 
 76เร่ืองเดียวกัน, หน้า 805. 
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 ปัญญาที่ช่วยให้ด าเนินชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพประสบความส าเร็จ   
 1. ความรู้ความเข้าใจข้อมูลความรู้รวมทั้งศิลปะวิทยาการต่าง ๆ    
 2. การเรียนรู้ รับรู้อย่างถูกต้องตามเป็นจริง ตรงตามสภาวะของสิ่งนั้นๆ หรือตามที่มันเป็น     
 3. ความรู้จักจับสาระของความรู้หรือเร่ืองราวต่าง ๆ รู้จักรู้ประเด็น    
 4. ความรู้จักสื่อสารถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ ให้ผู้อื่นรู้ตามเห็นตามเป็นต้น  
 5. การคิดการวินิจฉัยที่ถูกต้องชัดเจนและเที่ยงตรง          
 6. ความรู้จักแยกแยะวิเคราะห์วิจัยสืบสาวเหตุปัจจัยของเร่ืองราวต่าง ๆ  ที่จะทําให้สามารถ 
แก้ไขปัญหาและทําการสร้างสรรค์ต่างๆ ได้    
 7. ความรู้จักจัดทําดําเนินการหรือบริหารจัดการกิจการต่าง ๆ ให้สําเร็จผลตามที่มุ่งหมาย 
 8. ความรู้จักเชื่อสัมพันธ์ประสบการณ์ข้อมูลและองค์ความรู้ต่าง ๆ โยงเข้ามาประสานเป็น
ภาพองค์รวมที่ชัดเจน หรือโยงออกไปสู่ความหยั่งรู้หยั่งเห็นใหม่ ๆได้  
 ปัญญาที่ช่วยให้ด าเนินเข้าสู่วิถีชีวิตท่ีถูกต้องดีงาม 
 ความรู้เข้าใจในระบบความสัมพันธ์ของสิ่งทั้งหลายที่อิงอาศัยสืบเนื่องส่งผลต่อกันตามเหตุ
ปัจจัย มองเห็นภาวะและกระบวนการที่ชีวิต สังคม และโลกคือหมู่สัตว์ มีความเป็นมา และจะ
เป็นไป ตามกระแสแห่งเจตจํานงและเหตุปัจจัยที่ตนประกอบสร้างสมจัดสรร และมีปฏิสัมพันธ์กับ
ปัจจัยอื่นทั้งหลาย เรียกง่ายๆ ว่าเป็นไปตามกรรม        
 ปัญญาที่ช่วยให้บรรลุจุดหมายสูงสุดของชีวิตท่ีดีงาม            
 ความรู้เข้าใจเข้าถึงเท่าทันความจริงของสังขาร คือ โลกและชีวิตที่เปลี่ยนแปลงเป็นไปตาม
กฎธรรมดาของธรรมชาต ิจนสามารถวางใจถูกต้องต่อสิ่งทั้งหลายทําจิตใจให้หลุดพ้น เป็นอิสระได้
โดยสมบูรณ์และมีชีวิตที่เป็นอยู่ด้วยปัญญาอย่างแท้จริง77 
 กล่าวโดยรวม คือการประพฤติตนตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะประพฤติ
ตนตามมรรคมีองค์ 8  ย่อมเป็นผู้มปีัญามีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเองครอบครัวและสังคม 
สามารถดูแลสุขภาพตนเองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ ไม่ต้องพึ่งพายาเสพติดอีกต่อไป การขัดเกลาให้
ได้สัมมาทิฐิ จะช่วยสกัดกั้นมิจฉาทิฐิ  เพราะมิจฉาทิฐิเป็นโทษที่ร้ายแรงที่สุดของอกุศลกรรมทุก
ชนิด ส่วนสัมมาทิฐิเป็นปัจจัยเบื้องต้นที่เอ้ือต่อกุศลธรรมทุกชนิด การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้
ติดยาเสพติดจึงควรได้รับการอบรมหลักธรรมให้มีสัมมาทิฐิ  เพื่อให้เกิดกุศลธรรมความเห็นที่
ถูกต้อง เพื่อให้เกิดปัญญารู้เห็นชอบตรงต่อเหตุผลตามความเป็นจริง เมื่อปัญญายิ่งแจ้งความจริงมาก

                                         
 77พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม, พิมพ์ครั้งที่ 6, อ้างแล้ว, หน้า 750. 
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ขึ้นเท่าใด ก็ยิ่งละกิเลสตัณหาออกไปได้มากเท่านั้น และยิ่งละกิเลสได้มากเท่าใด ก็จะสามารถแก้
ความทุกข์หรือปัญหาต่าง ๆ ได้มากขึ้นเท่านั้น การมีสัมมาทิฐิ จึงนับว่าเป็นองค์ธรรมเบื้องต้นที่จะ
ช่วยมนุษย์สามารถเลือกทางเดินถูก หาหนทางพ้นทุกข์ และ ละ เลิกอบายมุข  แก้ปัญหายาเสพติด 
หรือเลิกพึ่งพายาเสพติดได้  
 ดังนั้น ผู้ติดยาเสพติดจึงควรได้รับการอบรมหลักธรรมในพระพุทธศาสนา เพื่อฝึกจิตให้มี
คุณธรรมประพฤติตนตามหลักมรรคมีองค์ 8   หรือ ซึ่งกล่าวโดยรวมคือ ศีล สมาธิ ปัญญา โดยฝึก
ให้ดําเนินชีวิตตามทางถูก คือ ประพฤติตนให้มีสัมมาทิฐิ มีความคิดดี พูดดี ทําดี การดําเนินชีวิตตาม
สัมมาทิฏฐิตามหลักมรรคมีองค์ 8  การฝึกจิตให้มีคุณธรรม กระทําได้ง่ายโดยฝึกจิตให้รู้แจ้งชัด ใน
คุณสมบัติพระพุทธเจ้า คือ พระมหากรุณาธิคุณ (ลงมือปฏิบัติ ) พระวิสุทธิคุณ (บริสุทธิ์ )                
พระปัญญาธิคุณ และรู้ว่า พระพุทธเจ้าตรัสรู้อริยสัจ 4 โดยปฎิบัติตามมรรคมีองค์ 8  ดังนั้นการฝึก
จิตให้มีคุณธรรมต้องฝึกให้เป็นคนดีมีสัมมาทิฐิมีความคิดดี พูดดี ทําดี  ดําเนินชีวิตตามหลักมรรคมี
องค์ 8 สําหรับการวิจัยนี้จึงถือว่า “การคืนคนดีสู่สังคม” หรือผู้ติดยาเสพติดที่กลับตนเป็นคนดีได้
ต้องสามารถปฎิบัติตามหลักมรรคมีองค์ 8 ได้ จึงถือว่าเป็นข้อบ่งชี้ถึงการมีพฤติกรรมเป็นคนดี  ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้  

 ความคิดดี ได้แก่ มีคุณธรรม ควบคุมความคิดได้คิดในทางที่สร้างสรรค์  มีความมุ่งมั่นที่จะ
ปฏิบัติพฤติกรรมที่ดีถูกต้องและเหมาะสม ได้แก่  
 1) สัมมาทิฐิ เห็นชอบ คือ มีความเห็นถูกต้อง หมายถึงความเห็นที่ถูกคลองธรรม เห็นตาม
ความเป็นจริงเป็นความเห็น ซึ่งจะเกิดจากโยนิโสมนสิการ ประกอบด้วยปัญญา มีความเชื่อในเร่ือง
กรรม ซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของศาสนาพุทธ มีหิริโอตตัปปะ (ความละอายบาป และความเกรงกลัว
บาป) ความเกรงกลัวบาป ละอายไม่ทําบาป ย่อมบ่งชี้ได้ว่าเป็นผู้มีคุณธรรม  เพราะบุคคลที่ไม่มี
คุณธรรม จะไม่มีความละอายบาป และไม่มีความเกรงกลัวบาปเป็นอัตโนมัติ มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองครอบครัวและสังคม ไม่โลภไม่คิดพึ่งพายาเสพติด  
 2) สัมมาสังกัปปะ ดําริชอบ ได้แก่ดําริในทางสงบระงับ  ในทางละพยาบาท และในทาง
อหิงสธรรม ไม่พยาบาท ในที่นี้รวมถึง เบียดเบียนผู้อ่ืน เข้าใจผู้อ่ืน เข้าใจอารมณ์ ความรู้สึกของผู้อ่ืน 
รู้จักให้อภัย การพูดดี ได้แก่ การหลักเลี่ยงคําพูดที่จะทําให้ตนเองและบุคคลอ่ืนเดือดร้อน 
 การพูดดี  คือ 
 3) สัมมาวาจา เจรจาชอบ หรือวจีสุจริต พูดดี คือ ไม่พูดเท็จ ไม่พูดจาส่อเสียด ไม่พูดคํา
หยาบ และละเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ  โดยเฉพาะผู้ติดยาเสพติดควรมีสัจจะและควรตั้งใจจริงหรือตั้ง
สัจจะอย่างมุ่งมั่นที่จะเลิกเสพยาเสพติดได้อย่างเด็ดขาด 
 การทําดี โดยประพฤติตนเป็นคนดี ทําในเร่ืองต่าง ๆ อย่างถูกต้อง เหมาะสม ถูกกาลเทศะได้แก่  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
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 4) สัมมากัมมันตะ กระทําชอบ ได้แก่กายสุจริต ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักขโมยทรัพย์สินของผู้อ่ืน 
รวมทั้งละเว้นจากการประพฤติผิดในกาม เลือกคบเพื่อนที่เป็นกัลยาณมิตร  

 5) สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีพชอบ เว้นมิจฉาชีพทุกชนิด ประกอบอาชีพสุจริต คือ การหาเลี้ยง
ชีพด้วยสัมมาอาชีวะ ละมิจฉาอาชีวะ มีการประกอบอาชีพที่ถูกต้องและเหมาะสม  ไม่คดโกง ไม่ค้า
ยาเสพติด ของผิดกฎหมายอ่ืน ๆ  

 6) สัมมาวายามะ เพียรชอบ ในที่นี้รวมถึงมีความมุ่งมั่นเปลี่ยนตนเองสร้างความดี สร้าง
กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น มุ่งมั่นเพียรพยายามละเลิกทําบาปอกุศลทั้งปวงบาป มีความมุ่งมั่นที่
จะปฏิบัติพฤติกรรมที่ดีถูกต้องและเหมาะสม  มีความรับผิดชอบต่อตนเองครอบครัวและสังคม            
ไม่เสพอบายมุข ละ เลิก อบายมุข สิ่งไม่ดี ที่ตนเสพติด โดยเฉพาะต้องเลิกใช้ยาเสพติด ไม่ต้องพึ่งพา
ยาเสพติดอีกต่อไป  
 7) สัมมาสติ ในที่นี้หมายถึง การมีสติสัมปชัญญะ เข้าใจตนเอง  รู้จักวิเคราะห์ตนเองได้ 
เข้าใจอารมณ์ ความรู้สึก และความต้องการในชีวิตของตนเอง รู้จักพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ รู้ตัวว่า
ตนเองมีมิจฉาทิฎฐิในเร่ืองใด และพึงกําจัดอภิชฌา และโทมนัสตนเอง รวมถึงมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับ
บุคคลอ่ืนอย่างเหมาะสม 

 8) สัมมาสมาธิ ตั้งจิตมั่นไว้ชอบ ในที่นี้หมายรวมถึงมีความสงบ ไม่วุ่วาม สามารถแก้ไข
แก้ปัญหาได้อย่างสุขุม หมายถึง เมื่อมีปัญหาสามารถจัดการให้ผ่านพ้นไปได้อย่างเหมาะสม                    
ทั้งปัญหาความเครียดในใจ หรือปัญหาที่เกิดจากการขัดแย้งกับผู้อื่น78 
 ดังนั้น ในกระบวนการพัฒนาพฤติกรรมให้เลิกยาเสพติดได้  และเพื่อให้การดําเนินชีวิต
เป็นไปอย่างสร้างสรรค์ และมีความสุข จึงควรสอนแนะและจัดกิจกรรมที่เอ้ือให้ผู้ป่วยดําเนินชีวิต
ตามหลักมรรคมีองค์ 8  โดยต้องฝึกให้มีสัมมาทิฐิ เพราะสัมมาทิฐิเป็นองค์ธรรมสําคัญข้อแรกที่จะ
เป็นเคร่ืองมือช่วยมนุษย์ให้แก้ปัญหา หาหนทางพ้นทุกข์ ละ เลิกอบายมุข โดยเฉพาะยาเสพติดได้ 
สัมมาทิฐิเป็นองค์ธรรมสําคัญที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เป็นข้อแรกของมรรคมีองค์ 8  เพราะสัมมาทิฐิ 
ความเห็นถูก เป็นทิฐิ เป็นความเห็น เป็นทัศนะ คือ ความเห็น เป็นญาณะ คือความรู้ หรือเป็นปัญญา 
ปัญญาในทางพระพุทธศาสนาก็คือธรรมชาติที่รู้ตามความเป็นจริง เป็นความเห็นที่ถูกตรงตามเหตุ
และผล โดยต้องเป็นเหตุผลของธรรมชาติ ไม่ใช่เหตุผลของตนหรือของผู้ใดผู้หนึ่ง เพราะเป็น
ความรู้ที่ตรงต่อเหตุผลตามความเป็นจริง ดังนั้นยิ่งรู้เหตุผลตามความจริงของธรรมชาติมากขึ้น
เท่าใด ก็ยิ่งละกิเลสตัณหาออกไปได้มากเท่านั้น และยิ่งละกิเลสได้มากเท่าใด ปัญญาก็จะแจ้งใน
ความจริงยิ่งขึ้นเท่านั้น ปัญญายิ่งแจ้งความจริงมากขึ้นเท่าใด ก็จะสามารถละกิเลสที่ละเอียดลงไปได้
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ยิ่งขึ้นเท่านั้น จนสามารถทําลายอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นเป็นสมุจเฉท  พ้นจากวัฏฏทุกข์ได้ โดยพระ
พุทธองค์รับรองไว้ว่า ปัญญาในอรหัตมัค อรหัตผล เป็นปัญญาที่รู้จบ คือการกระทําอาสวะกิเลสให้
สิ้น กระทําภพชาติให้สิ้น จนประกาศได้ว่า พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว ภพชาติสิ้นแล้ว ภพอ่ืนเป็นอันไม่
มี ปัญญาในพระสัทธรรม ของพระพุทธศาสนาจึงเป็นปัญญาที่รู้จบสิ้นได้ ต่างกับปัญญาในทางโลก
มักหมายถึงความฉลาด มีปฏิภาณ มีความคิดอ่านดี ตามที่เล่าเรียน เช่น ความจําได้ ว่าอกุศลกรรมบถ 
10 อกุศลมูล 3 มีอะไรบ้าง กุศลกรรมบถ 10 กุศลมูล 3 มีอะไรบ้าง ก็จําได้ ความจําได้ดังนี้ที่จริงแล้ว
ไม่ใช่ตัวปัญญาที่แท้จริง แต่เป็นเพียงสัญญา ที่จําได้หมายรู้ในสิ่งต่างๆ โดยอาจจะลืมเลือน หรือ
ดัดแปลงปรุงแต่งขึ้นใหม่เป็นกิเลสได้อย่างไม่มีวันจบสิ้น  ปัญญาหรือสัมมาทิฐินี้ตรงข้ามกับ
มิจฉาทิฐิที่เป็นความเห็นผิด ผู้ติดยาเสพติดส่วนใหญ่มักขาดสัมมาทิฐิ  จึงมีความเห็นผิดจากคลอง
ธรรมเป็นมิจฉาทิฐิ เช่น เห็นว่าไม่มีบาปไม่มีบุญ จะทําอย่างไรก็ไม่เป็นบาป จะทําอย่างไรก็ไม่เป็น
บุญ ไม่มีผลของบาปบุญ จึงไม่กตัญญูต่อมารดาบิดา ไม่เห็นว่ามีกรรมดีกรรมชั่ว ไม่เห็นผลของ
กรรมดีกรรมชั่ว ไม่มีโลกนี้ ไม่มีโลกหน้า ไม่มีสมณพราหมณ์ผู้ประพฤติชอบทั้งหลาย ปฏิเสธว่าไม่
มีทั้งหมดความเห็นเหล่านี้เป็นมิจฉาทิฐิ เป็นความเห็นผิด และถ้าหากยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนมา
เป็นสัมมาทิฐิได้ ย่อมยังมีความหวั่นไหวในพระธรรม จึงไม่สามารถเข้ามาสู่พระสัทธรรมใน
พระพุทธศาสนา และจะไม่สามารถแก้ความทุกข์หรือปัญหายาเสพติดได้  เพราะขาดเคร่ืองมือช่วย
แก้ปัญหา คือขาดปัญญาหรือสัมมาทิฐิซึ่งเป็นองค์ธรรมสําคัญข้อแรกที่จะช่วยมนุษย์ให้แก้ปัญหา 
หาหนทางพ้นทุกข์ ละ เลิกอบายมุข หรือเลิกพึ่งพายาเสพติดได้ บุคคลที่ต้องการมีความสุข ประสบ
ความสําเร็จ ในชีวิต ตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ต้องเลือกเดินทางที่ถูกต้อง 

 2.4.6 กิจกรรมพัฒนาพฤติกรรมผู้ติดยาเสพติดตามหลักมรรคมีองค์ 8 
 กระบวนการพัฒนาพฤติกรรมผู้ติดยาเสพติด เพื่อให้มีความประพฤติทางจริยศาสตร์ที่ดี           
มีการดําเนินชีวิตเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ และมีความสุข จึงควรจัดกิจกรรมการฝึกฝนพัฒนาให้ผู้ติด
ยาเสพติดสามารถดําเนินชีวิตตามหลักมรรคมีองค์ 8 โดยต้องให้ผู้ติดยาเสพติดตั้งเป้าหมายจะเป็น
คนดี และกําหนดพฤติกรรมดีที่พึงประสงค์ขึ้นมาด้วยตนเอง  และฝึกให้มีศีล สมาธิ ปัญญา เพื่อให้มี
พลังจิตที่เข้มแข็งสามารถฟันฝ่ากิเลสอุปสรรจนเลิกยาเสพติดได้ ซึ่งกระทําได้ดังนี้ คือ   
 1) หมวดศีล ฝึกได้โดยให้ผู้ติดยาเสพติดตั้งสั้จจะรับศีล 5 ซึ่งจะครอบคลุม มรรคข้อสัมมาวาจา 
(วาจาชอบ) สัมมากัมมันตะ (การกระทําชอบ) สัมมาอาชีวะ (การงานชอบ) สัมมาวายามะ (ความ
เพียรชอบ) พร้อมทั้งฝึกสมาธิ คือการควบคุมทางจิตใจ ได้แก่ สัมมาสมาธิ (การตั้งจิตมั่นชอบ) และ
สัมมาสต ิ ในกรณีผู้ติดยาเสพติดหากตั้งใจจริงอย่างมุ่งมั่น โดยการต้ังสัจจะที่จะเลิกเสพยาเสพติดให้
ได้อย่างเด็ดขาด  มสีัมมาวาจาหรือตั้งสัจจะไม่ผิดศีล ไม่ผิดสัจจะที่ตั้งไว้ ก็ย่อมเลิกยาเสพติดได้อย่าง
แน่นอน   
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 2) หมวดสมาธิ ซึ่งมีกลวิธีการพัฒนาจิตตามแนวพระพุทธศาสนา ในการฝึกสมาธินั้นต้อง
ใช้สมถะหรือวิปัสสนากรรมฐานเป็นที่ตั้ง เพราะสมถกรรมฐาน มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้จิตสงบ 
การฝึกพัฒนาพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดหมวดสมาธิมีหลักปฏิบัติง่าย ๆ คือ “การฝึกให้มีสติรู้อารมณ์
(บัญญัติ)อันใดอันหนึ่งโดยต่อเนื่อง” และมีเทคนิคคือ ให้รู้อารมณ์ไปตามสบาย อย่าจงใจบังคับจิต
เพราะถ้าบังคับ จิตจะไม่สงบจริง ๆ วนวิปัสสนากรรมฐาน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้จิตเกิดปัญญา              
มีหลักปฏิบัติคือ “การมีสติสัมปชัญญะรู้อารมณ์ที่กําลังปรากฏ ตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่น  
เป็นกลาง และอ่อนโยน” และมีเทคนิค คือ ให้รู้ ไม่ใช่คิด จิตที่สงบรู้หลักธรรมตามที่เป็นจริง พร้อมทั้ง
ฝึกปัญญา คือ ความเข้าใจถูกต้อง  
 3) หมวดปัญญา ซึ่งตามหลักการพัฒนาจิตแนวพุทธนั้น ปัญญาและเมตตา ถือเป็นเสาหลัก
แห่งอริยมรรค สัมมาทิฐิ เป็นปัญญา คือ ความเข้าใจถูกต้อง ซึ่งต้องการใช้ในกิจการทั่วไปทุก
ประเภททั้งทางโลกและทางธรรม สัมมาทิฐิ มีทั้งที่เป็นโลกิยะคือของบุคคลที่ต้องขวนขวายปฏิบัติ
ก้าวหน้าอยู่ แต่ฝ่ายธรรมชั้นสูงอันเกี่ยวกับการเห็นทุกข์ หรืออาสวะซึ่งจัดเป็นการเห็นอริยสัจนั้น
ย่อมต้องการฝึกฝนอย่างจริงจังเป็นพิเศษ  สัมมาทิฐิที่เป็นโลกกุตตระ คือของพระอริยบุคคลต้น ๆ 
ส่วนของพระอรหันต์นั้นเรียกเป็นวิชชาไปและไม่เรียกว่าองค์แห่งมรรค  เพราะท่านถึงที่สุดแล้ว 
ส าหรับผู้เสพยาเสพติดควรฝีกสัมมาทิฐิที่เป็นโลกิยะซึ่งใช้ในกิจกรรมทั่วไป ได้แก่ฝึกให้มีความ
เข้าใจถูกต้อง คือต้องเข้าใจอย่างทั่วถึงว่าทุกข์นั้นเป็นอย่างไร อย่างหยาบ ๆ ที่ปรากฏชัด ๆ เป็น
อย่างไรอย่างละเอียดที่แอบแฝงเป็นอย่างไร  เหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างไร ความดับสนิทของทุกข์มี
ภาวะอย่างไร มีล าดับอย่างไร ทางให้ถึงความดับทุกข์คืออะไร เดินให้ถึงได้อย่างไร  ส่วนสัมมา
สังกัปปะนั้นเป็นปัญญาที่แฝงด้วยเมตตาอยู่ในสูตร คือความใฝ่ใจถูกต้อง คือคิดหาทางออกไปจาก
ทุกข์ตามกฎแห่งเหตุผล ที่เห็นชอบมาแล้วในข้อสัมมาทิฐินั่นเอง เร่ิมตั้งแต่การใฝ่ใจที่น้อมไปใน
การออกบวช การไม่เพ่งร้าย การไม่ท าทุกข์ให้แก่ผู้อ่ืนแม้เพราะเผลอ รวมทั้งความใฝ่ใจถูกต้องทุกๆ
อย่างที่เป็นไปเพื่อความหลุดพ้นจากสิ่งที่มนุษย์ไม่ประสงค์  ซึ่งถือว่าปัญญาและเมตตาเป็นเสาหลัก
แห่งอริยมรรค79 ฉะนั้นจึงควรฝึกผู้ติดยาเสพติดให้มีสัมมาสังกัปปะคือมีปัญญา  ความใฝ่ใจถูกต้อง            
ที่แฝงด้วยเมตตา คิดหาทางออกไปจากทุกข์ตามกฎแห่งเหตุผล ไม่หลงผิดเลิกติดยาเสพติดต่อไปได้ 
 กล่าวโดยสรุป จากหลักพุทธธรรมดังกล่าวมาข้างต้นแล้วเชื่อได้ว่าหลักธรรมมรรคมีองค์  8
เท่านั้นที่จะท าให้ผู้ติดยาเสพติดแก้ปัญหาเพื่อพ้นจากทุกข์เลิกติดยาเสพติดได้  โดยต้องฝึกให้มีศีล 
สมาธิ ปัญญา โดยฝึกสอนแนะและจัดกิจกรรมที่เอ้ือให้ผู้ป่วยเกิดสัมมาทิฐิและด าเนินชีวิตตามหลัก
มรรคมีองค์ 8  เมื่อผู้ป่วยมีความสามารถที่จะรู้จักตนเองดีพอ รู้จักวิเคราะห์ผู้อ่ืน แก้ปัญหาตนเอง

                                         
79พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม, อ้างแล้ว, หน้า  621-625.  
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และขจัดปัญหาความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับผู้อ่ืนได้ จึงได้ชื่อว่ามี “สัมมาทิฐิ” ซึ่งเป็นองค์ประกอบ
สําคัญที่ต้องการให้ผู้ป่วยติดยาเสพติดได้มีการปรับเปลี่ยนมิจฉาทิฐิ เป็น สัมมาทิฐิ จึงถือว่าเป็นกุศล 
เป็นองค์ประกอบสําคัญที่จะเป็นหลักให้ผู้ป่วยได้พัฒนา “จิต” ให้เป็นโสภณเจตสิกเป็นธรรมฝ่าย
กุศล กล่าวคือ เมื่อมีสัมมาทิฐิจะกั้นมิจฉาทิฐิ (อกุศล) ทั้งปวงออกจากจิตที่มีหน้าที่รู้อารมณ์ได้  เมื่อ
ฝึกจิต จิตที่ได้รับการฝึกจะมีพลังเข้มแข็ง สามารถแยกธรรม ฝ่ายกุศล ฝ่ายอกุศล  จิตแจ่มใสมี
ความสุข ทําให้มีความคิดที่ดี เบิกบานไม่สลดหดหู่ไม่หวั่นวิตกต่อเหตุการณ์ที่ยังมาไม่ถึง ทําให้จิตมี
พลังสามารถประพฤติตนตามหหลักมรรคมีองค์ 8 ข้ออ่ืน ๆ ได้อย่างมั่นคง ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมที่
ดีสามารถเลิกยาเสพติดได้ เป็นคนดีของสังคมได้ในที่สุด  
 

2.5 หลักเกณฑ์การให้วัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 
 2.5.1 วัด (สถานท่ี) 
 1) มีพื้นที่อย่างน้อย 1 ไร่ เพื่อให้ผู้ป่วยได้มีพื้นที่ในการทํากิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 2) สามารถจัดพื้นที่เฉพาะดําเนินการได้และมีอาณาเขตชัดเจน 
 3) สามารถแยกกิจกรรมของศูนย์ฯ ออกจากกิจกรรมของวัดได้ 
 4) เป็นสถานที่สามารถส่งต่อผู้ป่วยไปรับการพยาบาลฉุกเฉินได้ทันท่วงที 
 2.5.2 บุคลากรท่ีจะด าเนินการ 
 มีพระสงฆ์และบุคลากรอ่ืนเพียงพอที่จะบริหารจัดการศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพ
ติดให้ดําเนินงานไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์สงเคราะห์
และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 
 1) คุณสมบัติของบุคลากรที่จะดําเนินการ 
  1.1) มีทัศนคติที่ดีต่องานและเต็มใจทํางาน 
  1.2) มีความเข้าใจลักษณะผู้ติดยาเสพติด 
  1.3) มีวุฒิภาวะเหมาะสมที่จะดูแลผู้อื่นได้ 
  1.4) ผ่านการอบรมหลักสูตรเร่ืองยาเสพติดจาก 3 หน่วยงาน (กรมศาสนา กรมการ
แพทย์ สํานักงาน ป.ป.ส.) 
  1.5) ในกรณีที่เป็นพระสงฆ์ต้องมีความสามารถ่ายทอด เร่ืองการนําหลักธรรมมาอบรม
สั่งสอนหรือประยุกต์ช่วยเหลือผู้ป่วย อีกประการหนึ่งด้วย 

 2.5.3 วิธีด าเนินการสงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 
      2.5.3.1  การรับผู้ป่วย (การคัดกรองผู้ป่วย) 
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  1) รับผู้ป่วยที่สมัครใจโดยมีคณะกรรมการของศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด
เป็นผู้พิจารณา 
  2) รับผู้ป่วยที่สามารถดําเนินกิจกรรมในชีวิตประจําวันได้ 
  3) รับผู้ป่วยที่ไม่มีโรคแทรกซ้อนทางกายและจิตใจ 
  4) รับเป็นผู้ป่วยใน (พักค้างคืนที่วัด) หรือไป-กลับ ขึ้นอยู่กับศักยภาพของแต่ละศูนย์
สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 
  5) รับเป็นรุ่น ๆ หรือรับทุกวันตามศักยภาพของแต่ละศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยา
เสพติด 
  6) จํานวนผู้ป่วยในแต่ละรุ่นหรือแต่ละวัน หรือแต่ละคร้ังขึ้นอยู่กับศักยภาพของแต่ละ
ศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 
       2.5.3.2 รูปแบบการฟื้นฟู 
  1) ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการฟื้นฟูจิตใจเพื่อให้ผู้ป่วยรู้จักดูแลตนเองด้าน
ความคิด ความรู้สึก และอารมณ์รู้จักการแก้ปัญหาด้านจิตใจ ความรู้สึกและอารมณ์ 
  2) ใช้หลักทางกายภาพเพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกาย โดยการออกกําลังกายได้แก่ การวิ่ง กาย
บริหาร เล่นกีฬา และทํากิจกรรมพัฒนาวัด ฯลฯ 
  3) ในรายที่มีอาการทางกายและจิต เมื่อมาอยู่วัดให้ส่งต่อโรงพยาบาล, สถานพยาบาล 
เพื่อรับการรักษาให้หายก่อนจึงส่งกลับมาฟื้นฟูที่วัด80 

  2.4.3.3 ระเบียบการปฏิบัติภายในศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 
 ให้อยู่ในดุลยพินิจของแต่ละศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด โดยคํานึงถึง
หลักเกณฑ์ต่อไปนี้   (ผู้ติดยาเสพติดที่รับการบําบัด ถือเป็นผู้ป่วย) 
  1) การติดตามผู้ป่วยหลังจากจําหน่าย (ออกจากศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด
ไปแล้ว)       
  2) การให้ญาติมาเยี่ยม     
  3) บทลงโทษ, การให้รางวัลเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
  4) ระยะเวลาการฟื้นฟูขึ้นอยู่กับศักยภาพของแต่ละศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพ
ติด (ในระหว่าง 1 - 8 เดือน )        
  5) การจ าหน่ายผู้ป่วย (ส่งผู้ป่วยกลับบ้าน)   

                                         
 80กัญญา ภู่ระหงษ์, คู่มือการด าเนินงานวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด , 
(กรุงเทพมหานคร : กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข, 2546), หน้า 6-7 
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               ในรายปกติ ขึ้นอยู่กับ ความพร้อมของผู้ป่วยและความพร้อมของครอบครัว   มีการผ่าน
เกณฑ์ประเมิน  และผู้ด าเนินการศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดเห็นชอบให้จ าหน่าย   
 ในรายไม่ปกติ ด าเนินการดังนี้  คือ ให้ผู้ด าเนินการศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด
เห็นชอบในการจ าหน่าย      การให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม    ต้องมีการ
อบรมให้ความรู้ ความเข้าใจระหว่างครอบครัวผู้ป่วยและผู้ป่วยจนกว่าครอบครัวจะมีส่วนร่วมใน
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ป่วยอย่างเต็มที่   และให้ค าปรึกษาแก่ครอบครัวและผู้ป่วย 
  2.5.3.4 การประสานงาน 
 1) ในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการเจ็บป่วยให้ส่งต่อเครือข่ายหรือสถานพยาบาลที่สามารถรับได้ 
 2) ในกรณีที่ผู้ป่วยทําผิดกฎหมายให้ประสานงานกับตํารวจหรือบุคคลในชุมชนที่
รับผิดชอบแล้วแต่กรณี 
  2.5.3.5 เกณฑ์การประเมินให้วัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 
 1) ต้องเป็นวัดที่ผ่านการคัดเลือกจากเจ้าคณะจังหวัด หรือผู้ที่เจ้าคณะจังหวัดมอบหมาย 
 2) คุณสมบัติอ่ืนเป็นไปตามหลักเกณฑ์การให้วัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 
 3) คณะกรรมการจาก 3 หน่วยงานอันได้แก่ กรมการศาสนา กรมการแพทย์ และสํานักงาน 
ป.ป.ส. เห็นชอบให้เป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 
 4) ประกาศให้เป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด และมอบใบประกาศฯ เป็น
หลักฐาน  
  

2.6  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับเกณฑ์ มาตรฐาน การประเมินและการประเมินโครงการ  
 2.6.1 เกณฑ ์
 ความหมายของเกณฑ์  มีผู้ให้ความหมายว่า เกณฑ์ไว้หลากหลายดังต่อไปนี้ คือ    
            สมหวัง พิธิยานุวัฒน ์ได้ให้ความหมายว่า เกณฑ์ (Criteria) หมายถึง สิ่งที่เราตัดสินคุณภาพ 
ของผลลัพธ์ที่ได้หรือส่วนประกอบการ (Performance) ซึ่งอาจแสดงออกในรูปของระดับพฤติกรรม
ที่เรายอมรับ เช่น นักเรียนจะสอบผ่านถือว่ามีความรู้ความสามารถในวิชาเลขคณิตชั้น  ป. 3 อย่าง
พอเพียงจะต้องสอบได้คะแนนไม่ต่ําว่าร้อยละ 50 เป็นต้น เกณฑ์ที่ดีจะต้องมีอํานาจในการทํานาย
พฤติกรรมต่อมาได้ถูกต้อง เกณฑ์ต้องมีลักษณะของความเป็นมาตรฐาน ถ้าเรากําหนดเกณฑ์สูงมาก 
กล่าวคือมีความเป็นมาตรฐานมากเกินก็อาจเกิดปัญหาว่าเราไม่มีทรัพยากรเพียงพอที่จะทําให้คน
บรรลุเกณฑ์ขั้นสูงเหล่านั้น แต่ถ้าเราตั้งเกณฑ์ต่ําเกินไปก็จะทําให้เกิดปัญหาเร่ืองคุณภาพของผู้ผ่าน
เกณฑ์ เกณฑ์ที่ต่ําเกินไปไม่มีอํานาจในการทํานายพฤติกรรม ระดับของเกณฑ์ที่เหมาะสมควรผัน
แปรอยู่ระหว่างปกติวิสัยและมาตรฐาน 
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 ปกติวิสัย (Norms) หมายถึง ตัวบ่งชี้สภาพปัจจุบันของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่สร้างจากกลุ่ม
มาตรฐาน เช่น ปกติวิสัยของคุณภาพของโรเรียนมัธยมศึกษาก็จะแสดงถึงสภาพปัจจุบันของคุณภาพ
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาของประเทศไทยซึ่งแสดงในรูปค่าเฉลี่ย หรือตําแหน่งของคุณภาพโรงเรียน
เมื่อเปรียบเทียบกับโรงเรียนอื่นๆ    
 มาตรฐาน (Standards) หมายถึง สภาพสิ่งที่ควรจะเป็น เป็นสภาพอันกอปรด้วยคุณภาพ เช่น 
โรงเรียนมาตรฐาน ก็จะต้องเป็นโรงเรียนที่ประกอบด้วยครูที่มีความรู้ความสามารถสูง  มีวัสดุ
อุปกรณ์ครบถ้วน บรรยากาศเอ้ืออํานวยในการเรียนรู้ เป็นต้น เมื่อกล่าวถึงมาตรฐานของสิ่งใดก็
หมายถึงสภาพที่เป็นอุดมการณ์อุดมคติที่ควรจะเป็นของสิ่งนั้น81 
 ณัฎฐพงษ์ เขจรนันทน์ ได้ให้ความหมายของ เกณฑ์ (Criterion) ว่า หมายถึง มาตรสําหรับ
กําหนดระดับหรือความสําเร็จในการเรียนรู้ของบุคคล  โดยพิจารณาจากคุณสมบัติซึ่งเป็นที่สนใจที่
สามารถกําหนดและวัดได้อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม   นอกจากนั้น ยังได้ให้ความหมายของ   
การกําหนดเกณฑ์สมบูรณ์ และ การกําหนดเกณฑ์สัมพันธ์   ดังนี ้
  การก าหนดเกณฑ์สมบูรณ์  หมายถึง เกณฑ์การตัดสินใจที่กําหนดไว้อย่างชัดเจนและ
ตายตัวโดยผู้ที่มีความรู้และผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ ทั้งนี้  ผู้ประเมินโครงการฝึกอบรมจะจัดการ
สัมมนาระดมความคิด (Brainstorming) หรือใช้เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) เพื่อรวบรวมความ
คิดเห็นมาประมวลและสรุปเป็นเกณฑ์สัมบูรณ์สําหรับการประเมินโครงการขึ้น   นอกจากนี้ผู้
ประเมินอาจใช้วิธีการอ้างอิง โดยนําเอาเกณฑ์ที่มีบุคคลอ่ืนกําหนดไว้แล้วมาเป็นเกณฑ์สําหรับ
ประเมินโครงการปัจจุบัน เช่น การกําหนดเกณฑ์ระดับความพึงพอใจของบุคลากร (Employee 
Satisfaction) จากการใช้แบบประเมินค่าชนิด 5 ระดับ ของ Likert ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการ
ประเมินโครงการฝึกอบรม ผู้ประเมินอาจใช้คะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นแต่ละช่วงเป็นเกณฑ์ในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับข้อมูลของโครงการ ดังนี ้
 ระดับคะแนน 1.00 – 1.49 ผลการประเมินอยู่ในระดับ น้อยที่สุด 
 ระดับคะแนน 1.50 – 2.49 ผลการประเมินอยู่ในระดับ น้อย 
 ระดับคะแนน 2.50 – 3.49 ผลการประเมินอยู่ในระดับ ปานกลาง 
 ระดับคะแนน 3.50 – 4.49 ผลการประเมินอยู่ในระดับ มาก 
 ระดับคะแนน 4.50 – 5.00 ผลการประเมินอยู่ในระดับ มากที่สุด 

                                         
 81สมหวัง พิธิยานุวัฒน์, วิธีวิทยาการประเมินทางการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์ 
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541), หน้า 118. 
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 เกณฑ์สัมบูรณ์จะมีความแน่นอนและไม่ยืดหยุ่น ดังนั้นการใช้เกณฑ์สัมบูรณ์ สําหรับ
ประเมินโครงการมีข้อที่ควรพิจารณา 3 ประการ ต่อไปนี้ 
  (1) เกณฑ์ที่กําหนดขึ้นจะต้องสามารถตรวจสอบได้หรือกําหนดดรรชนี /ตัวบ่งชี้ 
(Indicator) ความสําเร็จตามเกณฑ์ได้ หมายถึง เกณฑ์ที่กําหนดขึ้นจะต้องไม่สูงจนเกินไป เพราะหาก
กําหนดเกณฑ์ไว้สูงจนเกินไปแล้ว โอกาสที่จะสรุปผลการดําเนินโครงการฝึกอบรมผิดพลาดอาจ
เกิดขึ้น โดยทําให้ผู้ประเมินสรุปผลการศึกษาว่าโครงการประสบความล้มเหลวในการดําเนินงาน  
ทั้งที่ในทางปฏิบัติโครงการอาจจะประสบความสําเร็จในระดับหนึ่ง 
  (2) เกณฑ์ที่กําหนดขึ้นต้องไม่ต่ําเกินไป เพราะหากกําหนดเกณฑ์ที่ต่ําเกินไปจะไม่
สามารถจําแนกประชากรกลุ่มที่คุณสมบัติเหมาะสมออกจากประชากรกลุ่มที่ขาดคุณสมบัติได้
โดยเฉพาะการประเมินการเรียนรู้ที่จะทําให้ผู้เข้าอบรมอาจไม่ใส่ใจในการเรียนรู้เพื่อผ่านการ
ทดสอบซึ่งก่อให้เกิดความไม่คุ้มค่าในการลงทุนประเมิน 
  (3) เกณฑ์ที่กําหนดจะต้องหาสิ่งที่เป็นเคร่ืองชี้วัด หรือตัวแทนความสําเร็จได้อย่าง
ชัดเจน ตัวอย่างเช่น การกําหนดเกณฑ์ในการฝึกอบรมว่าต้องได้ผลสัมฤทธิ์ในแต่ละกลุ่มวิชาไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ 80 ซึ่งตัวบ่งชี้การผ่านเกณฑ์ก็คือ คะแนนผลสัมฤทธิ์ในแต่ละกลุ่ม เป็นต้น 
 3)โมเดลสัมพันธ์ (Relative Model) เป็นการกําหนดโดยเปรียบเทียบพฤติกรรมของกลุ่ม 
โดยแบ่งออกเป็น 3 กรณ ีคือ  
  (1) การเปรียบเทียบกันเองภายในกลุ่มหรือการเปรียบเทียบปกติวิสัย  เช่น ผู้ที่จะสอบ
ผ่านต้องได้ค ะแนนไม่ต่ํากว่า X-2 S.E เป็นต้น 
  (2) การเปรียบเทียบกับกลุ่มอื่นที่คล้ายคลึง หรือเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมเช่น ในการ
ทดลองหลักสูตรใหม่ เกณฑ์ในการพิจารณาก็คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียน
หลักสูตรใหม่ จะต้องสูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนหลักสูตรเก่าอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ เป็นต้น หรือในการจัดการอบรมที่คล้ายคลึงกัน ผลสัมฤทธิ์ในการอบรมไม่ควร 
แตกต่างกัน ก็ถือเป็นเกณฑ์ในการประเมิน 
  (3) การเปรียบเทียบกับค่าที่ทํานายได้ (Predictive criterion)  
  การก าหนดเกณฑ์สัมพันธ์   หมายถึง การตัดสินผลการดําเนินงานของโครงการ โดย
เปรียบเทียบกับผลของโครงการอ่ืนที่มีลักษณะเดียวกับหรือเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของ
โครงการเดิม เกณฑ์สัมพันธ์จะช่วยให้ผู้ประเมินโครงการมีทางเลือกในการตัดสินใจต่อ  โครงการ
ได้หลายทาง ซึ่งต่างจากเกณฑ์สัมบูรณ์ที่ผู้ประเมินจะมีทางเลือกในการตัดสินใจเพียงทางเดียว  
เนื่องจากการประเมินโครงการเป็นกิจกรรมที่ต้องอาศัยการเปรียบเทียบระหว่างผลลัพธ์ของ
ทางเลือกต่าง ๆ ดังนั้น การเปรียบเทียบการดําเนินงานและผลการดําเนินงานโดยใช้เกณฑ์สัมพันธ์
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จึงมีความเหมาะสม แต่เกณฑ์สัมพันธ์ก็ได้รับการโต้แย้งว่า แต่ละโครงการย่อม มีเงื่อนไขและ
สภาพการณ์อ่ืนๆ ที่เป็นข้อจํากัด ทําให้โครงการมีความแตกต่างกันอยู่โดยพื้นฐาน การเปรียบเทียบ
ผลระหว่างโครงการซึ่งไม่อาจเปรียบเทียบกันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม82

 

 2.6.2 โมเดลในการก าหนดเกณฑ์การประเมิน 
 1) โมเดลความงอกงาม (Growth Model) เป็นการพิจารณาจากความงอกงามหรือ พัฒนาการที่
เพิ่มขึ้น เช่น การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคะแนนทดสอบหลังเรียนกับคะแนนทดสอบ
ก่อนเรียน ในกรณีของการตัดสินทําได้ 2 ลักษณะ คือ 
  1.1) คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติหรือไม่ การกําหนดเกณฑ์ในเชิงสถิติ
เป็นที่ยอมรับสูงแต่อาจมีปัญหาว่าความแตกต่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  แต่ไม่แตกต่างกันอย่างชัดเจน
ในพฤติกรรม จุดอ่อนอีกประการหนึ่งคือ เป็นการพิจารณาค่าเฉลี่ยมิได้เน้นเป็นรายบุคคล น่าจะ
กําหนดโดยพิจารณาเป็นรายบุคคลด้วย 
  1.2) การกําหนดช่วงคะแนนที่เพิ่มขึ้น เช่น นักเรียนจะสอบผ่านต้องได้คะแนนเพิ่มขึ้น
ไม่ต่ํากว่า 10 คะแนน เป็นต้น การกําหนดเกณฑ์ตามวิธีนี้ยากที่จะทําให้ผู้อ่ืนยอมรับ ทั้งมีคําถาม
เกิดขึ้นอีกว่าถ้านักเรียนมีพื้นความรู้ต่างกันควรจะได้รับคะแนนเพิ่มขึ้นต่างกันหรือไม่  ถึงจะตัดสิน
ให้ผ่าน ทางออกก็คือกําหนดความรู้ขั้นตํ่าที่จําเป็นว่าถ้าใครมีความรู้ขั้นต่ําเหล่านี้ก็ถือว่าผ่านได้โดย
ไม่พิจารณาพื้นความรู้เดิมเป็นหลักสําคัญ ข้อดีของวิธีนี้เป็นการพิจารณาผลการเรียนรู้เป็นรายบุคคล 
อาจกําหนดว่าทุกคนต้องได้คะแนนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 5 คะแนน เป็นต้น 
 2) โมเดลสัมบูรณ์ (Absolute Model) เป็นการกําหนดโดยเหตุผล แบ่งเป็นในกรณีที่มีหน่วย
ตามธรรมชาติ เช่น พิมพ์ดีดภาษาไทยได้ 45 คําต่อนาที เกณฑ์มีอํานาจในการทํานายสูงมาก ผู้ใดที่มี
พฤติกรรมผ่านเกณฑ์จะเป็นผู้ที่มีความรู้หรือทักษะในเร่ืองเหล่านั้นเป็นอย่างดี  โดยสรุปคะแนนที่
เป็นเกณฑ์ในกรณีนี้กับพฤติกรรมการปฏิบัติมีความสัมพันธ์กันสูงมาก  สําหรับกรณีที่ไม่มีหน่วย
ตามธรรมชาติ เราก็จะใช้ความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้กําหนด  เช่นสัดส่วนที่
บัณฑิตควรสําเร็จในแต่ละรุ่นเป็นเท่าไร เป็นต้น83 
 

 2.6.3 รูปแบบเกณฑ์การประเมิน 
 Julia Jasmine และ Concetta Doti Ryan ได้แบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น 2 ประเภท ดังนี ้ 

                                         
 82ณัฎฐพงษ์ เขจรนันทน.์ “เกณฑ์การประเมิน”, 24 มกราคม 2549, 
<http://www.siamhrm.com/report/chapter_report.php? max= 65> (24 January 2008) 
 83สมหวัง พิธิยานุวัฒน,์ วิธีวิทยาการประเมินทางการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541), หน้า 119. 
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 1) เกณฑ์การประเมินในภาพรวม (Holistic Rubric) คือ แนวทางการให้คะแนนโดยพิจารณา 
จากภาพรวมของชิ้นงาน จะมีคําอธิบายลักษณะของงานในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนเกณฑ์การ
ประเมินในภาพรวมนี้เหมาะที่จะใช้ในการประเมินความสามารถที่มีความต่อเนื่อง  มีลักษณะเป็น
องค์รวม เช่น ทักษะการเขียน ความคิดสร้างสรรค์ และความสละสลวยของภาษาที่เขียน ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้ 
 

ตารางท่ี 2.3 ตัวอย่างเกณฑ์การประเมินทักษะการเขียน 
 

ระดับคะแนน ลักษณะของงาน 

3 (ดี) - เขียนได้ตรงประเด็นตามที่กําหนดไว้ 
- มีรูปแบบการเขียนชัดเจน เช่น มีคํานํา เน้ือหา และบทสรุป 

- ภาษาที่ใช้ เช่น ตัวสะกดและไวยากรณ์มีความถูกต้อง สมบูรณ์ ทําให้
ผู้อ่านเข้าใจง่าย 
- มีแนวคิดที่น่าสนใจ ใช้ภาษาสละสลวย 

2 (ผ่าน) - เขียนได้ตรงประเด็นตามที่กําหนดไว้ 
- มีรูปแบบการเขียนที่ชัดเจน เช่น มีคํานํา เน้ือหาและบทสรุป 

- ภาษาที่ใช้ทําให้ผู้อ่านเข้าใจ 

- ใช้ศัพท์เหมาะสม 
1 (ต้องปรับปรุง) - เขียนไม่ตรงประเด็น 

- รูปแบบการเขียนไม่ถูกต้อง 

- ภาษาที่ใช้ทําให้ผู้อ่านเกิดความสับสน 

- ใช้ศัพท์ที่เหมาะสม 
0 – ไม่มีผลงาน 
  

 เกณฑ์การประเมินในภาพรวมส่วนใหญ่จะประกอบด้วย 3-6 ระดับ ซึ่งเกณฑ์การประเมิน 3 
ระดับจะเป็นที่นิยมใช้กันมากเน่ืองจากกําหนดรายละเอียดง่ายโดยใช้เกณฑ์ค่าเฉลี่ย (อยู่ระดับกลาง) 
สูงกว่าค่าเฉลี่ย และต่ํากว่าค่าเฉลี่ย นอกจากง่ายต่อการกําหนดค่าแล้วยังง่ายต่อการตรวจให้คะแนน
อีกด้วย เนื่องจากความแตกต่างระหว่างระดับนั้น จะชัดเจน แต่ถ้าใช้ 5 หรือ 6 ระดับ ความแตกต่าง
ระหว่างระดับจะแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย ซึ่งตรวจให้คะแนนยาก ถ้าต้องการให้เกณฑ์ 5 หรือ 6 
ระดับ วิธีการที่จะช่วยในการกําหนดเกณฑ์ให้ง่ายขึ้น ผู้สอนอาจสุ่มตัวอย่างงานของนักเรียนมา
ตรวจ จากนั้นในแต่ละกองจะต้องแยกความแตกต่างให้ได้อีก 2 กอง ตามระดับคุณภาพของงาน ใน
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กรณีที่ต้องการทําเป็น 5 กอง กองที่เป็นคุณภาพปานกลางจะไม่แบ่ง แล้วนํามากําหนดเกณฑ์การให้
คะแนนให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
 2) เกณฑ์การประเมินแบบแยกส่วน (Analytic Rubric) คือ แนวทางการให้คะแนนโดย
พิจารณาจากแต่ละส่วนของงาน ซึ่งแต่ละส่วนจะต้องกําหนดแนวทางการให้คะแนนโดยมีคํานิยาม
หรือคําอธิบายลักษณะของงานส่วนนั้น ๆ ในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน  เทคนิคการเขียน
รายละเอียดการให้คะแนนหรือระดับคะแนนแบบแยกส่วน  (Analytic) มีเทคนิควิธีการเขียน โดย
การกําหนดรายละเอียดขั้นต่ําไว้ที่ระดับ  1 แล้วเพิ่มลักษณะที่สําคัญๆ สูงขึ้นมาทีละระดับ
ตัวอย่างเช่น งานเขียนมีประเด็นการประเมิน คือ เนื้อหา การใช้ภาษาและรูปแบบการกําหนด
รายละเอียด ถ้าแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ควรกําหนดลักษณะย่อย หรือตัวแปรย่อยที่สําคัญให้ได้ 4
ลักษณะ ดังตารางที่ 2 
ตารางท่ี 2.4 ตัวอย่างรูปแบบการก าหนดรายละเอียดประเด็นการประเมิน      

 

ประเด็นการประเมิน ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 

เน้ือหา 1 เน้ือหาสอดคล้องกับเน้ือเร่ือง 

 2 เน้ือหาสอดคล้องกับเน้ือเร่ือง เรียงลําดับเน้ือเร่ืองชัดเจน 
 3 เนื้อหาสอดคล้องกับเนื้อเร่ือง เรียงลําดับเนื้อเร่ืองชัดเจนมี

รายละเอียดน่าสนใจ 

 4 เน้ือหาสอดคล้องกับเน้ือเร่ือง เรียงมีลําดับเนื้อเร่ืองชัดเจนมี
รายละเอียดน่าสนใจ แสดงออกถึงการมีจินตนาการ 

การใช้ภาษา 1 ผิดพลาดมาก แต่ยังสามารถสื่อความหมายได้ 
 2 ใช้ภาษาถูกต้องบ้าง และสามารถสื่อความหมายได้ 
  3 ใช้ภาษาถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ สื่อความหมายได้ และ

สามารถเชื่อมโยงภาษาได้ดี 
 4 ใช้ภาษาถูกต้องเกือบทั้งหมด สื่อความหมายได้ชัดเจน มี

การเชื่อมโยงภาษาได้อย่างความสละสลวย งดงาม 

รูปแบบ 4 มีปก คํานํา สารบัญ การอ้างอิง และบรรณานุกรม มี
รูปแบบถูกต้องครบถ้วน 

 3 ขาดองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่ง 

 2 ขาด 2 องค์ประกอบ 

 1 ขาด 3 องค์ประกอบ 
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 ที่มา : ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1    

 มาตรฐาน (Standards) หมายความว่าในการประเมินโครงการจะต้องมีมาตรฐานที่สามารถ
นําเอาผลงานที่เกิดขึ้นไปเปรียบเทียบได้ มาตรฐานที่ใช้เปรียบเทียบมี 2 ลักษณะ คือมาตรฐานที่เป็น
เกณฑ์แน่นอนหรือเป็นเกณฑ์ตายตัว ( Absolute standard ) ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดขึ้นแล้ว
เปลี่ยนแปลงยาก ส่วนมาตรฐานอีกลักษณะหนึ่ง บางทีเรียกมาตรฐานชนิดนี้ว่า มาตรฐานแห่งความ
เป็นเลิศ (Standard of Excellence) มาตรฐานทั้งสองลักษณะนี้จะต้องกําหนดโดยบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถในการประเมินผลโครงการ บุคคลทั่วไปไม่สามารถกําหนดเกณฑ์มาตรฐานได้ 84  
 2.6.4 การประเมิน 
     2.6.4.1 นิยามการประเมิน 
 การประเมิน มีพัฒนาการของความหมายที่นักประเมินได้ให้ไว้ต่างๆ กันดังนี ้
 1) การประเมิน (Evaluation) = การวัด (Measurement) 
 การประเมินในระยะแรกใช้วิธีการสังเกต สอบปากเปล่า ต่อมาเป็นการใช้แบบสอบเพื่อให้
ได้คะแนนเป็นตัวบ่งชี้ระดับผลสัมฤทธิ์และความสามารถทางสมอง การใช้แบบสอบสําหรับการวัด
และประเมินผลในโรงเรียนจึงเป็นไปอย่างกว้างขวางในช่วง  ค.ศ. 1920-1930 นักประเมินในระยะ
นั้นใช้คําว่า การวัดและการประเมินในความหมายเดียวกัน เนื่องจากว่าการประเมินเป็นสิ่งแฝงเร้นและ
มีแหล่งกําเนิดมาจากศาสตร์แห่งการวัด   
       2.6.4.2  การประเมิน (Evaluation) = การวิจัยประยุกต์ (Applied Research) 
 การประเมินเป็นวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เป็น“การวิจัยประยุกต์”โดย Rossi (1972, 1982) ระบุ
ว่า การประเมินเป็นการใช้ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมสําหรับตัดสินและพัฒนาโครงการทางสังคมด้าน
การวางแผน การติดตามผล ประสิทธิผลและประสิทธิภาพโครงการ ดังนั้น นักวิจัยเหล่านี้จึง
เสนอแนะให้นําหลักการทางการวิจัยมาใช้เป็นหลักในงานการประเมิน85 
     2.6.4.3 การประเมิน (Evaluation) = การตรวจสอบความสอดคล้อง (Determining 
congruence) 
             จากประสบการณ์ของ Tyler (Ralph W. Tyler) ซึ่งเป็นผู้ริเร่ิมการประเมินโครงการมัธยมศึกษา 

                                         
  84Jasmine Julia & Concetta Doti Ryan อ้างใน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1, 
“การสร้างเกณฑ์การประเมิน”, 18 มกราคม 2551,<http://www.chan1.go.th/kmc> (18 มกราคม 2010) 
 85ศิริชัย กาญจนวาสี, ทฤษฎีการประเมิน, พิมพ์คร้ังที่ 6. (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. พ.ศ.2550. หน้า 130.  
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ของสหรัฐอเมริกาติดต่อกันเป็นเวลา 8 ปี (1932-1940) Tyler ได้กําหนดเกณฑ์การประเมินไว้ว่า          
ถ้าโครงการจัดการศึกษาประสบความสําเร็จแล้ว นักเรียนจะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทิศทางที่
พงึประสงค์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษานั้น   วัตถุประสงค์ของโครงการจึงต้อง
ชัดเจนในเชิงพฤติกรรม โดยวัตถุประสงค์ที่เขียนขึ้นมานั้นจะต้องสามารถวัดหรือตรวจสอบได้86 
   2.6.4.4  การประเมิน (Evaluation) = การช่วยการตัดสินใจ (Assist decision making) 
 มีการพัฒนาความหมายใหม่ของการประเมินเป็น “การประเมินหมายถึง กระบวนการระบุ
และเสนอสารสนเทศเพื่อช่วยการตัดสินใจ” ผู้ที่ให้คํานิยามการประเมินแนวทางดังกล่าวมีหลาย
ท่านที่สําคัญ ได้แก่ Cronbach (1963) : การประเมินเป็นกระบวนการที่เป็นระบบในการเก็บ 
รวบรวมและใช้สารสนเทศสําหรับการตัดสินใจ จุดมุ่งหมายหลักของการประเมินโครงการอยู่ที่
ความต้องการทราบผลของโครงการ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงาน และส่วนใดของ
โครงการที่ควรปรับปรุงแก้ไข Stufflebeam และคณะ (1971) : การประเมินเป็นการระบุปัญหา การ
จัดหาและการเสนอสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเลือกทางเลือกวิธีการดําเนินงานที่
เหมาะสม  
 จะเห็นได้ว่า ความหมายของการประเมินดังกล่าวมีข้อดีที่สําคัญประการหนึ่ง  คือ ทําให้
มองเห็นหน้าที่หนึ่งของการประเมิน ได้แก่ การเสนอสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจใน
การบริหารงาน ซึ่งเป็นประโยชน์ที่สําคัญยิ่งของการประเมินในการทําให้การตัดสินใจเกิดขึ้นอย่าง
มีเหตุผล การประเมินจึงขยายขอบเขตนอกเหนือไปจากการประเมินมนุษย์  เช่น ประเมินโครงการ 
ทรัพยากร มาตรการดําเนินงาน เป็นต้น นักประเมินหลายท่านไม่เห็นด้วยที่ว่าผู้บริหารเท่านั้นที่
สําคัญ ยังมีผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ กับการประเมินก็มีความสําคัญเช่นเดียวกัน 
  2.6.4.5 การประเมิน (Evaluation) = การบรรยายอย่างลุ่มลึก (Description of Portrayal) 
              การประเมิน คือ การบรรยายสิ่งที่มุ่งประเมินอย่างสมบูรณ์ นิยามนี้ได้รับอิทธิพลอย่างสูง 
จากแนวคิดของ Stake  ซึ่งเน้นว่า ผู้ประเมินจะต้องบรรยายความสัมพันธ์และความสอดคล้องของ
สิ่งที่คาดหวัง สิ่งที่เกิดขึ้นจริง และมาตรฐานให้ครอบคลุมสิ่งที่มุ่งประเมินทั้งในแง่เงื่อนไขก่อนเร่ิม
โครงการ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างโครงการกับผู้ร่วมโครงการ ตลอดจนผลลัพธ์ของโครงการเพื่อ 
สะท้อนทัศนะและการตัดสินของผู้เกี่ยวข้องกับการประเมินหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการ
ประเมินอย่างกว้างขวาง  การที่จะบรรยายสิ่งที่มุ่งประเมินได้อย่างลุ่มลึกนั้น Stake เสนอแนะให้ใช้
การศึกษาเฉพาะกรณี (Case study) โดยใช้เทคนิคทางมนุษยวิทยาเพื่อตอบสนองความต้องการ

                                         
 86Smith และ Tyler, 1942, อ้างใน รายงานความก้าวหน้าเบื้องต้น, “โครงการพัฒนาเกณฑ์
มาตรฐานการถ่ายโอนงานสอบบัญชีสหกรณ์ให้ภาคเอกชน” โดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2550, หน้า 132.  
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สารสนเทศให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ผลการ ประเมินหลายๆฝ่าย โดยคําจํากัดความนี้ Stake 
จึงเน้นกิจกรรมการประเมินที่ “การบรรยายอย่างลุ่มลึก” เพื่อให้ได้สารสนเทศที่สนองความต้องการ
และความสนใจของผู้ใช้ ส่วนการตัดสินคุณค่าให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ใช้สารสนเทศเป็น
สําคัญ87 
  2.6.4.6 การประเมิน (Evaluation) = การตัดสินคุณค่า (Determining of worth or value) 
         การประเมิน คือ การตัดสินคุณค่าของสิ่งที่มุ่งประเมิน นิยามนี้เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวาง 
ในปัจจุบัน เป็นผลมาจากแนวคิดและการบุกเบิกของ Scriven88  ที่ชี้ว่าเป้าหมายของการประเมินอยู่
ที่การตัดสินคุณค่า โดยผู้ประเมินจะต้องมีความ เชี่ยวชาญในหลักการสังเกตและเหตุผล  ถ้าผู้
ประเมินมิได้ตัดสินคุณค่าของสิ่งที่ประเมิน ถือว่าผู้ประเมินนั้นยังทําหน้าที่ไม่สมบูรณ์ แนวคิด
ดังกล่าวเป็นที่ยอมรับโดยนักทฤษฎีการประเมินในเวลาต่อมา  เช่น Glass (1969); Worthen และ 
Sanders (1973); Cooley และ Lohnes (1976)89 เป็นต้น การประเมินตามนัยดังกล่าวได้ถูกนําไปใช้
ปฏิบัติโดยมีรูปแบบแตกต่างกัน เช่น การตัดสินคุณค่าโดยผู้เชี่ยวชาญ (Professional Judgment) ซึ่ง
เสนอโดย Scriven (1973), Eisner (1979) การตัดสินคุณค่าตามมาตรฐานวิชาชีพ (Professional 
review) เช่น การรับรองวิทยฐานะ  การพิจารณาผลงานวิชาการ  การสัมภาษณ์  คัดเลือกบุคลากร 
เป็นต้น90   
 การประเมิน หรือ การประเมินผล มีความหมายตรงกับคําในภาษาอังกฤษว่า Evaluation  
ซึ่งหมายถึงกระบวนการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจดําเนินการ สิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
นอกจากนี้ยังมีความหมายเกี่ยวเนื่องกับคําอ่ืนๆ อีกหลายคํา เช่น การวิจัย (Research) การวัดผล 
(Measurement) การตรวจสอบรายงานผล (Appraisal) การควบคุมดูแล (Monitoring) การประมาณ

                                         
          87Stake 1967, 1975, 1978 และ Fasley, 1978 อ้างใน รายงานความก้าวหน้าเบื้องต้น, “โครงการ พัฒนา
เกณฑ์มาตรฐานการถ่ายโอนงานสอบบัญชีสหกรณ์ให้ภาคเอกชน” โดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2550, 
หน้า 131. 
 88Scriven. 1967, 1974, 1976. อ้างใน รายงานความก้าวหน้าเบื้องต้น“โครงการพัฒนาเกณฑ์
มาตรฐานการถ่ายโอนงานสอบบัญชีสหกรณ์ให้ภาคเอกชน” โดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2552 .หน้า 133. 
 89Glass 1969; Worthen และ Sanders 1973; Cooley และ Lohnes 1976 อ้างจาก รายงาน
ความก้าวหน้าเบื้องต้น“โครงการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการถ่ายโอนงานสอบบัญชีสหกรณ์ให้
ภาคเอกชน” โดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2552, หน้า 133. 
 90Eisner 1979 อ้างใน รายงานความก้าวหน้าเบื้องต้น“โครงการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการ
ถ่ายโอนงานสอบบัญชีสหกรณ์ให้ภาคเอกชน” โดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2552, หน้า 133. 
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การ (Assessment) และการพิจารณาตัดสิน (Judgment) เป็นต้น ซึ่งคําดังกล่าวแล้วอาจสรุปเป็น
ความหมายหรือคําจํากัดความร่วมกันได้ว่า เป็นการประมาณค่าหรือการประมาณผลที่เกิดขึ้นจาก
การดําเนินงานโดยอาศัยข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมด้วยวิธีการสอบถาม  ทดสอบ สังเกต และวิธีการ              
อ่ืน ๆ แล้วทําการวิเคราะห์เพื่อตัดสินว่าการดําเนินงานนั้นมีคุณค่าหรือบรรลุถึงวัตถุประสงค์ของ
การดําเนินงานน้ันมากน้อยเพียงใด 

 ส่วนการประเมินโครงการเป็น “ศาสตร์ประยุกต์ (Applied Science)” หรือเป็นวิทยาการ
ประยุกต์ที่เกิดจากการผสมผสานของศาสตร์หลายแขนง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีแนวคิดและวิธีการที่
ผูกพันกับวิชาการสาขาเศรษฐศาสตร์เป็นอย่างมาก การประเมินโครงการมิได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อการ
พิสูจน์หรือตรวจสอบโครงการ แต่เป็นการกระทําเพื่อปรับปรุงแก้ไขส่วนบกพร่องของโครงการ 
  การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือการใช้วิธีการวิจัยเพื่อหา
ข้อมูลที่เป็นจริงและมีความเชื่อถือได้ของโครงการ แล้วพิจารณาตัดสินว่าโครงการนั้นบรรลุถึง
วัตถุประสงค์หรือไม่และด้วยคุณภาพของความสําเร็จนั้นเป็นเช่นใด   เป็ นก ร ะ บ ว นก าร ใ นก า ร
พิจารณาวิเคราะห์ถึงคุณลักษณะและคุณภาพของโครงการ  
 การประเมินโครงการ หมายถึง การประมาณค่าการดําเนินงานของกิจกรรมใด ๆ อย่างมี
ระบบเพื่อปรับปรุงการดําเนินงานนั้นทั้งในปัจจุบันและในอนาคต  ถ้าผู้ประเมินมีความรอบรู้ทั้งใน
ด้านวิธีการประเมินและเนื้อหา หรือผู้ประเมินมีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และเป็นเอกัตตะในเร่ือง
นั้น จะทําให้การประเมินมีน้ําหนักเป็นประโยชน์น่าเชื่อถือ 
 จากความหมายดังกล่าวแล้ว จึงพอสรุปได้ว่าการประเมินโครงการหมายถึงกระบวนการ 
ในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลของการดําเนินโครงการ  และพิจารณาบ่งชี้ให้ทราบถึง
จุดเด่นหรือจุดด้อยของโครงการน้ันอย่างมีระบบแล้วตัดสินใจว่าจะปรับปรุงแก้ไขโครงการนั้นเพื่อ
การดําเนินงานต่อไปหรือจะยุติการดําเนินงานโครงการนั้นเสีย   
 2.6.5 วัตถุประสงค์ของการประเมิน 

การประเมินมีวัตถุประสงค์สําคัญคือเพื่อช่วยปรับปรุงการบริหารงาน หรือ  โครงการ 
ตลอดจนการดําเนินงานต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจเกี่ยวกับ
โครงการหรืองานที่รับผิดชอบอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพสูงสุด วัตถุประสงค์เฉพาะของ 
การประเมินมีดังน้ี 
 1) เพื่อช่วยปรับปรุงพัฒนางานหรือโครงการต่าง ๆ 
 2) เพื่อตัดสินผลเกี่ยวกับระดับผลสัมฤทธิ์ของงานหรือโครงการต่าง ๆ 
 3) เพื่อช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการ หรืออนาคตของโครงการได ้
อย่างถูกต้องเหมาะสม 
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 4) เพื่อกระตุ้นทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.6.6 ประเภทของการประเมิน 
 การประเมินแบ่งออกได้หลายประเภทแล้วแต่เกณฑ์ที่ใช้แบ่ง ซึ่งที่สําคัญมีดังน้ี 
 1) แบ่งตามจุดมุ่งหมายของการประเมิน สามารถแบ่งการประเมินออกเป็น 2 ประเภท คือ 
การประเมินเพื่อปรับปรุงพัฒนา เรียกว่า การประเมินความก้าวหน้า (Formative evaluation) เป็น
การประเมินขณะโครงการหรือกิจการน้ันกําลังดําเนินอยู่ ซึ่งสามารถนําผลประเมินไปปรับปรุงการ
ดําเนินงานให้ดีขึ้นอย่างทันท่วงที และการประเมินเพื่อตัดสินผล (Summative evaluation) เป็นการ
ประเมินเพื่อบ่งชี้ระดับสัมฤทธิผลของงานหรือโครงการ เป็นการประเมินหลังสิ้นสุดโครงการแล้ว 
 2) แบ่งตามหลักยึดในการประเมิน แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ การประเมินที่ยึดเป้าหมายของ
โครงการหรืองานเป็นเกณฑ์ ซึ่งเรียกว่า Goal-based evaluation การประเมินตามแนวนี้ก็คือ นําผล
การวัดมาเปรียบเทียบกับเป้าหมายเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของโครงการ  ส่วนอีกประเภทหนึ่ง
เป็นการประเมินที่เป็นอิสระจากเป้าหมายของโครงการ (Goal-free evaluation) การประเมินตาม
แนวทางนี้ผู้ประเมินไม่จําเป็นต้องทราบเป้าหมายของโครงการ เป็นการประเมินผลทั้งหมดที่เกิดขึ้น
ทั้งผลโดยตรงและผลโดยอ้อมของโครงการ ตลอดจนการประเมินผลกระทบทั้งในทางบวกและ
ทางลบของโครงการ  
 3) แบ่งตามลําดับเวลาที่ประเมิน โดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ระยะแรกเป็นการประเมินก่อน
นําโครงการไปปฏิบัติ (Intrensic evaluation) โดยเฉพาะการวิเคราะห์ความเหมาะสมของแผนงาน
โครงการก่อนเสนอเพื่อขออนุมัติให้ดําเนินการ กระบวนการดังกล่าวเรียกว่า การวิเคราะห์โครงการ 
(Project appraisal or analysis) ระยะที่ 2 คือ การประเมินขณะดําเนินงาน หรือ โครงการ (On going 
evaluation) เพื่อพิจารณาความก้าวหน้าของโครงการ ผลประเมินในระยะนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการ
ปรับปรุงการดําเนินงาน ระยะสุดท้าย คือ การประเมินเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ(Pay-off evaluation) 
เป็นการประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเมื่อเสร็จสิ้นโครงการและหลังจากสิ้นสุดโครงการไประยะ
หนึ่ง กระบวนการประเมินหลังจากโครงการสิ้นสุดไประยะหนึ่งเรียกว่ากระบวนการติดตามผล 
(Follow – up study หรือ tracer study) 
            2.6.7 สารระบบของกระบวนทัศน์ในการประเมิน 
 กระบวนทัศน์การประเมินแบ่งได้หลายประเภทตามเกณฑ์ที่ใช้แบ่งและตามมติที่กําหนด 
โดยสมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ได้ประยุกต์แนวคิดที่เสนอโดย Worthen and Sanders (1987) โดยจัดแบ่ง
กระบวนทัศน์การประเมินได้เป็น 8 กระบวนทัศน์ ได้แก่ 
 1) กระบวนทัศน์การประเมินตามวัตถุประสงค์  
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การประเมินตามวัตถุประสงค์นี้มีการระบุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและการประเมิน  เน้น
ว่าการดําเนินงานทําให้บรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด ผู้ริเร่ิมแนวคิดนี้ได้แก่ Tyler (Ralph W. Tyler) 
หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า The Tylerian Evaluation Approach ซึ่งอิทธิพลของแนว ความคิดของ Tyler 
ทําให้เกิดวิธีการประเมินของหลายๆ ท่านต่อมา เช่น Metfessel and Michael ในปี 1967 Hammond 
และ Provus ในปี 1972 เป็นต้น Tyler ได้พัฒนาวิธีการประเมินเพื่อใช้ในการศึกษาความสอดคล้อง
ของวัตถุประสงค์ของหลักสูตรในระดับต่างๆ ในโครงการ The Eight Year Study โดยได้ให้นิยาม
ของการประเมินผลว่า หมายถึง กระบวนการตัดสินว่าการจัดการเรียนการสอนทําให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ได้เพียงใด โดยเสนอขั้นตอนกระบวนการประเมิน 7 ขั้นตอน ดังนี ้
 1.1) กําหนดจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ทั่วไป 
 1.2) จัดจําแนกจุดหมายหรือวัตถุประสงค์ทั่วไป 
 1.3) เขียนวัตถุประสงค์โดยใช้คํากิริยาแสดงพฤติกรรมอย่างชัดแจ้ง 
 1.4) ระบุสถานการณ์ที่แสดงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ชัดแจ้ง หรือ วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 1.5) พัฒนาหรือคัดเลือกเทคนิคการวัดผล 
 1.6) รวบรวมข้อมูลที่เป็นผลประกอบการ (Performance) ที่เกิดขึ้น 
 1.7) เปรียบเทียบข้อมูลผลประกอบการกับวัตถุประสงค์ที่ชัดแจ้ง หรือ วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 ผลการเปรียบเทียบในขั้นตอนที่ 7 ถ้าพบความแตกต่างระหว่างผลประกอบการจากการ
ปฏิบัติกับวัตถุประสงค์ ก็จะนําไปปรับปรุงกระบวนการต่างๆ เพื่อลดช่องว่างระหว่างผลการปฏิบัติ
กับผลที่คาดหวังตามวัตถุประสงค์ที่ชัดแจ้ง แล้วก็กลับเข้าวงจรการประเมินผลตามขั้นตอนทั้ง 7 ต่อไป 
 ข้อเสนอของ Tyler พ้องกับรูปแบบการวิจัยการทดสอบก่อนและทดสอบหลัง  Tyler ได ้             
ย้ําความสําคัญของการเร่ิมต้นกําหนดจุดหมายหรือวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม โดยเขาเชื่อว่าสิ่งแรก
ที่จําเป็นยิ่งที่จะต้องทํากระทําคือการทําความเข้าใจ และถกเถียงกันถึงความสําคัญของจุดมุ่งหมาย
หรือวัตถุประสงค์ทั่วไปของการศึกษา91

 

 วิธีการประเมินของ Metfessel and Michael ได้รับอิทธิพลจากกระบวนทัศน์การประเมิน
ของ Tyler ที่ระบุว่าการประเมินผลเป็นการบ่งบอกถึงระดับการบรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนด  ส่วน

                                         
 91Worthen and Sanders 1987; Tyler (Ralph W. Tyler) 1972. อ้างจาก รายงาน
ความก้าวหน้าเบื้องต้น “โครงการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการถ่ายโอนงานสอบบัญชีสหกรณ์ให้
ภาคเอกชน” โดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2552, หน้า 135 
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วิธีการประเมินของ Hammond (1972)92 ที่นอกจากต้องการจะทราบว่าวัตถุประสงค์บรรลุเพียงใด
แล้วนั้น เขายังสนใจที่จะศึกษาสาเหตุว่า นวัตกรรมการศึกษาบางประเภทประสบผลสําเร็จ แต่บาง
ประเภทไม่ประสบผลสําเร็จเพื่อช่วยนักประเมินในการระบุหาตัวประกอบที่มีอิทธิพลต่อ
ความสําเร็จหรือความล้มเหลวของกิจกรรมทางการศึกษา 
 โมเดลความไม่สอดคล้อง (The Discrepancy of Evaluation Model) ผู้คิดโมเดลนี้คือ 
Malcolm Provus ซึ่งได้นิยามว่า การประเมินเป็นกระบวนการค้นหาความไม่สอดคล้องระหว่าง
ความคาดหวังกับผลการปฏิบัติ 
 2) กระบวนทัศน์การประเมินเพื่อการจัดการ 
 2.1) โมเดลการประเมินแบบซิป (CIPP) 
 แบบจําลองประเภทนี้ ใช้ประเมินว่าบรรลุวัตถุประสงค์  เพื่อให้รายละเอียดต่าง  ๆ 
โดยเฉพาะการประเมินผลโครงการประชุม ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบการประเมินความก้าวหน้าเพื่อ
บ่งชี้จุดเด่น จุดด้อยของการประชุม เพื่อนําผลไปปรับปรุงกิจกรรม แผนการประชุมได้ทันท่วงที 
และมีการประเมินรวมสรุปหลังโครงการประชุมสิ้นสุดแล้ว   
 การตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ PSIR ซึ่งได้แก่ 
 (1) Planning Decisions ซึ่งเป็นการตัดสินใจเพื่อกําหนดผลลัพธ์ที่คาดหวังของโครงการนั้น 
หรือวัตถุประสงค์ระยะสั้นของโครงการ (Purpose) และวัตถุประสงค์ระยะยาวของโครงการ (Goal) 
 (2) Structuring Decisions เป็นการตัดสินใจเกี่ยวกับการวางโครงการ เป็นวิธีการและกลวิธี
ดําเนินโครงการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ (Expected Means) 
 (3) Implementing Decisions เป็นการตัดสินใจเกี่ยวกับการนําโครงการไปสู่การปฏิบัติ 
เพื่อให้โครงการน้ีประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ (Actual Means) 

(4) Recycling Decisions เป็นการตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของโครงการว่าควรจะทําต่อไป
หรือควรจะยุติล้มเลิก หรือยกฐานะเป็นงานประจําหรือเป็นหน่วยงานใหม่ เป็นต้น โดยพิจารณาจาก
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง (Actual Ends)  สาระของการตัดสินใจทั้ง 4 ประเภท แสดงตารางที่ 4 

 

 
 
 

                                         
 92Metfessel and Michael ; Hammond 1972 อ้างจาก รายงานความก้าวหน้าเบื้องต้น
“โครงการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการถ่ายโอนงานสอบบัญชีสหกรณ์ให้ภาคเอกชน” โดย 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2552, หน้า 136. 
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ตารางท่ี 2.5 สาระของการตัดสินใจทั้ง 4 ประเภท  
 

 สิ่งท่ีคาดหวัง  (Expected) สิ่งท่ีเป็นจริง (Actual) 
ผลลัพธ์  
 (Ends) 

PLANNING 
(P) 

RECYLING 
(R) 

วิธีการ 
(Means) 

STRUCTURING 
(S) 

IMPLEMENTING 
(I) 

 

ท่ีมา : สมหวัง พิธิยานุวัฒน,์ 254193 
 ในรูปที่ 2.5  จะเห็นว่าโมเดลซิป แบ่งการประเมินเป็น 4 ประเภท และเพื่อให้สอดคล้องกับ
การพัฒนาโครงการ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ 
 1) การประเมินก่อนเร่ิมโครงการ เป็นการประเมินเพื่อวางแผนโครงการ เป็นการกําหนด
วัตถุประสงค์และวิธีการของโครงการ ประกอบด้วย 
  1.1) การประเมินสภาวะแวดล้อมหรือการประเมินบริบท (Context Evaluation)  
อันเป็นการประเมินความต้องการจําเป็นเพื่อกําหนดโครงการ  โดยการประเมินสภาพเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ อันนําไปสู่ทิศทางและวัตถุประสงค์ของโครงการ สมหวัง 
พิธิยานุวัฒน์ กล่าวว่า การประเมินนี้เป็นการประเมินเพื่อให้ได้มาซึ่งเหตุผลเพื่อช่วยในการกําหนด
วัตถุประสงค์ของโครงการ โดยเน้นในด้านความสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ความต้องการ 
และเงื่อนไขที่เป็นจริงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม นอกจากนี้ ยังช่วยในการวินิจฉัยปัญหา 
เพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ การประเมินสภาวะแวดล้อม ทําให้ได้มา
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์โดยอาศัยการวินิจฉัยและการจัดเรียงลําดับปัญหาให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของที่ประชุมและสถานการณ์ วิธีการประเมินสภาวะแวดล้อม มี 2 วิธี คือ 
 - Contingency Mode เป็นการประเมินสภาวะแวดล้อมเพื่อหาโอกาสและแรงผลักดันจาก
ภายนอกระบบ เพื่อให้ได้ข้อมูลมาใช้พัฒนา ส่งเสริมโครงการให้ดีขึ้น และสามารถที่จะคาดการณ์
เกี่ยวกับอนาคตซึ่งมีประโยชน์ในการวางแผนโครงการต่อไป 
 - Congruence Mode เป็นการประเมินโดยการเปรียบเทียบระหว่างการปฏิบัติจริงกับวัตถุประสงค์ที่
วางไว้ ซึ่งจะทําให้ทราบว่า วัตถุประสงค์ใดบ้างที่ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ 

                                         
 93สมหวัง พิธิยานุวัฒน์, วธีิวทิยาการประเมินทางการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,พ.ศ.2541,  หน้า 118, หน้า 119    
. 



 
 

104 

 ในการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม มีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกําหนดทิศทาง
ของหน่วยที่จะประเมิน เพื่อจะได้สอดคล้องกับนโยบายและการตัดสินใจในการบริหารของระบบ  
ดังนั้นจึงต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างนักประเมินกับผู้บริหาร 
 
 1.2) การประเมินปัจจัยเบื้องต้นหรือทรัพยากร (Input Evaluation) เป็นการตรวจสอบความ
พร้อมด้านทรัพยากรทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนระบบบริหารจัดการเพื่อวิเคราะห์และ
กําหนดทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด ที่จะทําให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนด อีกทั้งมีความเป็นไปได้
ทางด้านทรัพยากร โดยมักจะประเมินในด้านต่าง ๆ คือ  
  (1) ความสามารถของหน่วยงานหรือตัวแทนในการจัดโครงการ 
  (2) ยุทธวิธีที่ใช้ในการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
  (3) การได้รับความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ 
 ผลที่ได้จากการประเมินปัจจัยเบื้องต้นคือการวิเคราะห์รูปแบบของวิธีการที่ใช้ในรูปแบบ
ราคาและกําไรที่จะได้รับ โดยการประเมินในด้านอัตรากําลัง เวลา งบประมาณ วิธีการที่มีศักยภาพ 
แต่ถ้าเป็นการประเมินด้านการศึกษา ผลกําไรอาจจะไม่อยู่ในรูปตัวเลขก็ได้ การประเมินปัจจัย
เบื้องต้นนี้จะช่วยให้ข้อมูลที่จะตัดสินใจได้ว่า ควรตั้งวัตถุประสงค์เชิงปฏิบัติอย่างไร ใช้อัตรากําลัง
เท่าใด วางแผนงานและดําเนินการอย่างไร จากการประเมินข้อ 1.1) และ 1.2) นําไปสู่การเตรียม
วางโครงการ และ การเขียนโครงการ ในการนําเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ จําเป็นต้องมีการ
วิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการ (Project appraisal or analysis) โดยพิจารณาจากหลักความ
สอดคล้องและความสมบูรณ์ของโครงการ หลักประสิทธิภาพโดยพิจารณาจาก Cost Benefit หรือ 
Cost Effectiveness หลักความเหมาะสมในการบริหารโครงการ ผลกระทบของโครงการและความ
เป็นธรรมของโครงการ และหลักความเป็นไปได้ทั้งในด้านแผนงาน แผนเงิน และแผนคน 
 2) การประเมินขณะดําเนินโครงการ เป็นการประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) 
เมื่อนําโครงการที่วางแผนไว้ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อศึกษาจุดแข็งและจุดอ่อน ปัญหาและอุปสรรคของ
การดําเนินโครงการ ตลอดจนความก้าวหน้า(Progress) อะไรเป็นมูลเหตุที่ทําให้สามารถหรือไม่
สามารถดําเนินโครงการตามที่วางแผนไว้ การประเมินกระบวนการดําเนินโครงการ  เป็นการ
ประเมินเพื่อปรับปรุงการดําเนินโครงการได้อย่างทันท่วงที  การประเมินในขั้นตอนนี้จึงมีบทบาท
สําคัญต่อความสําเร็จของการดําเนินโครงการส่วนประกอบที่เป็นหัวใจสําคัญของการประเมิน
กระบวนการ มี 4 อย่าง คือ 



 
 

105 

 การจัดหานักประเมินกระบวนการเต็มเวลา เคร่ืองมือที่เป็นสื่อในการบรรยายกระบวนการ 
การร่วมประชุมอย่างสม่ําเสมอระหว่างนักประเมินกระบวนการและบุคลากรในโครงการหรือใน
แผนงานเอง และการปรับปรุงโครงร่างการประเมินอยู่เป็นนิจสิน  
 3) การประเมินหลังสิ้นสุดโครงการ ซึ่งในรูปแบบซิป เรียกว่า การประเมินผลผลิตของ
โครงการ (Product Evaluation) เป็นการประเมินที่มุ่งตอบคําถามว่าโครงการประสบความสําเร็จ
ตามแผนที่วางไว้หรือไม่ ผลผลิตของโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ผลการดําเนินงาน
โครงการคุ้มค่าเพียงใด การประเมินหลังสิ้นสุดโครงการแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือประเมินทันทีที่
สิ้นสุดโครงการ ซึ่งเป็นผลลัพธ์ และการประเมินผลกระทบของโครงการทั้งในทางบวกและทางลบ
ซึ่งนิยมทําการประเมินด้วยเทคนิคการติดตามผล (Follow up study or tracer study) ผลการประเมิน
หลังสิ้นสุดโครงการจะให้สารสนเทศเพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของโครงกา รว่าควรจะ
ดําเนินการต่อไปอย่างไร ควรจะมีการปรับขยายแล้วดําเนินการต่อไปอีกระยะหนึ่ง  หรือควรจะ
สิ้นสุดโครงการไปตามเวลาที่กําหนดไว้ หรือควรที่จะได้รับการเลื่อนฐานะให้เป็นงานประจํา 
              ในปี ค.ศ. 1989 J.W. Altschuld และ P.M. Thomas94 ได้สรุปจุดเน้นของโมเดลซิปดังแสดงใน
ตารางที่ 2.6 
 

ตารางที่ 2.6 โมเดลซิป จําแนกตามวัตถุประสงค์ วิธีการ และความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใน
กระบวนการเปลี่ยนแปลง 

 

 การประเมิน 
(C) 

การประเมิน
ปัจจัยเบื้องต้น (I) 

การประเมิน
กระบวนการ (P) 

การประเมิน
ผลลัพธ์ (P) 

วัตถุประ
สงค์ 

เป็นการนิยาม
บริบทเชิงปฏิบัติ 
การระบุและ
ประเมินความ 

ระบุและประเมิน
ความสามารถ
ของระบบกล
ยุทธ์ในเชิงปัจจัย 

ระบุหรือทํานาย
จุดอ่อนในการ
ออกแบบเชิง
กระบวนการและ 

โยงสัมพันธ์
สารสนเทศเชิง
ผลลัพธ์กับ
สารสนเทศ 

 ต้องการจําเป็น
(needs)และ
โอกาสวินิจฉัย 

ที่มีอยู่และกล
ยุทธ์ที่เป็นไปได้
ในเชิงปฏิบัติ 

บันทึกปฏิบัติจัดหา
สารสนเทศเพื่อการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับ 

เกี่ยวกับ 
วัตถุประสงค์ 
บริบท 

                                         
 94J.W. Altschuld และ P.M. Thomas อ้างใน รายงานความก้าวหน้าเบื้องต้น“โครงการพัฒนา
เกณฑ์มาตรฐานการถ่ายโอนงานสอบบัญชีสหกรณ์ให้ภาคเอกชน”, โดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2552, 
หน้า 140. 
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 ปัญหาที่อยู่

เบื้องหลังความ
ต้องการจําเป็น
และโอกาสนั้นๆ 

 กระบวนการ
กิจกรรมต่างๆ ที่ได้
ดําเนินการ 

ปัจจัยเบื้องต้น 
และกระบวนการ
ต่างๆ 

 วิธีการ 
 

บรรยายและ
เปรียบเทียบ
ปัจจัยเบื้องต้นที่
ใช้จริงกับที่
คาดหวัง ผลผลิต
ที่เป็นจริงกับที่ 

บรรยายและ
วิเคราะห์ถึง
ทรัพยากรที่มีทั้ง
ด้านคนและวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆกล
ยุทธ์ที่มุ่ง 

กํากับอุปสรรคที่
เป็นไปได้ใน
กระบวนการ
ดําเนินงานและ
ตื่นตัวต่ออุปสรรค
ที่ไม่คาดคิดว่าจะ 

นิยามและ
กําหนดเกณฑ์
การประเมิน การ
บรรลุ
วัตถุประสงค์
เปรียบเทียบกับ 

  คาดหวัง
เปรียบเทียบ
ความน่าจะเป็น
ของระบบ
วิเคราะห์สาเหตุ 

เป้าประสงค์ 
ตลอดจน
กระบวนการที่มี
ความเป็นไปได้
และประหยัด 

เกิดขึ้นให้ได้
สารสนเทศสําหรับ
การตัดสินใจเชิง
กระบวนการและ
การบรรยาย 

มาตรฐานที่ได้
กําหนดไว้
ล่วงหน้า แปล
ความหมายของ
ผลลัพธ์โดย 

 ของความไม่
สอดคล้อง
ระหว่างความ
เป็นจริงกับสิ่งที่
คาดหวัง 

 กระบวนการที่
เกิดขึ้นจริง 

โยงกับบริบท
ปัจจัยเบื้องต้น
และกระบวนการ 

ความสัม
พันธ์การ
ตัดสินใจ
ในกระบวน 
การเปลี่ยน 
แปลง 

ตัดสินใจ
เกี่ยวกับสภาว
ของโครงการ
และเป้าประสงค์
ที่เป็นผลจาก
การวางแผนการ
เปลี่ยนแปลง
ตามความ
ต้องการจําเป็น  

เลือกแหล่งการ
สนับสนุน เลือก
กลยุทธ ์มุ่ง
เป้าประสงค์และ
กระบวนการที่
ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง 

ดําเนินการและ
ปรับปรุงแบบของ
โปรแกรมและ
วิธีการสําหรับการ
ควบคุม
กระบวนการที่มี
ประสิทธิภาพ 

การดําเนินการ
ต่อไป การยุติ 
การปรับขยาย
หรือการนํา
กระบวนการ เดิม
มาใช้ใหม่ใน
ระยะต่อไป 
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 ท่ีมา : สมหวัง พิธิยานุวัฒน,์ 25495 

 จะเห็นได้ว่า โมเดลซิปเป็นรูปแบบการประเมินที่ให้สารสนเทศเพื่อการวางแผนโครงการ  
เพื่อการนําโครงการไปปฏิบัติ เพื่อปรับปรุงโครงการอย่างทันท่วงที ซึ่งรูปแบบซิปเป็นรูปแบบการ
ประเมินที่ช่วยในการพัฒนา บริหารโครงการ ตลอดจนการกําหนดอนาคตของโครงการ 
 กระบวนการประเมินโครงการ 
 การประเมินโครงการเป็นกระบวนการของการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลต่าง  ๆ ของ
โครงการอย่างมีระบบโดยมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายเพื่อการปรับปรุงโครงการให้ดีขึ้น กระบวน 
การในการประเมินผลโครงการอาจมีขั้นตอนและรายละเอียดของขั้นตอนแตกต่างกันไปตาม
แนวคิดของนักวิชาการทางการประเมินผลโครงการแต่ละบุคคลหรืออาจมีรายละเอียดที่แตกต่าง
เพราะรูปแบบหรือประเภทของการประเมินผล หรือประเมินไปตามแต่ละประเภทของโครงการ 
อย่างไรก็ดีการประเมินผลโครงการนอกจากจะประเมินโครงการทั้งหมดโดยส่วนรวมแล้ ว                     
แต่ละส่วนของโครงการจะต้องได้รับการประเมินควบคู่กันไปด้วยเสมอ  คือ การประเมินข้อมูล
นําเข้า (Inputs) การประเมินตัวกระบวนการ (Processor) และการประเมินผลงาน (Outputs) ซึ่งแต่
ละส่วนและโดยทั้งหมดของโครงการจะประกอบด้วยขั้นตอนที่สําคัญ ดังนี ้
 1) การศึกษาและพิจารณาถึงรายละเอียดของวัตถุประสงค์โครงการ  ซึ่งเป็นการประเมิน
เพื่อให้ทราบว่าโครงการที่กําหนดขึ้นนั้นมีวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายที่สามารถดําเนินการได้
หรือไม่ จะมีการปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์ให้มีความเฉพาะเจาะจงและปฏิบัติได้โดยลักษณะใด  การ
ประเมินผลโครงการในขั้นตอนนี้ถือได้ว่าเป็นการประเมินก่อนที่จะลงมือปฏิบัติงานจริง  เป็นการ
ตรวจสอบและทบทวนความเรียบร้อยวัตถุประสงค์โครงการเป็นสําคัญ 
 2) การศึกษาความเป็นไปได้ของข้อมูล ซึ่งเป็นการประเมินข้อมูลและทรัพยากรต่าง ๆ ที่
จะต้องใช้ดําเนินการว่ายังมีความเหมาะสมเพียงพอที่จะใช้ปฏิบัติงานหรือไม่ข้อมูลและทรัพยากรที่
มีอยู่สามารถที่จะสนองตอบวัตถุประสงค์ได้มากน้อยเพียงใด และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นยังจะใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่ได้หรือไม่ การประเมินในขั้นตอนนี้เป็นการตรวจสอบทบทวนความเหมาะสมของ
ทรัพยากรที่จะต้องใช้เพื่อการบริหารโครงการนั่นเอง 
 3) การเก็บรวบรวมและการกระทํากับข้อมูลและทรัพยากร ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ถึงกระบวนการ 
ในการดําเนินโครงการในลักษณะเป็นการเก็บรวบรวมและจําแนกข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่                      
เป็นสัดส่วน และให้มีความเป็นจริงมากที่สุด เพราะหากการดําเนินงานในขั้นตอนนี้มีปัญหาย่อมทํา
ให้ผลงานที่เกิดขึ้นมีปัญหาตามไปด้วย กล่าวคือ แม้ว่าผู้บริหารโครงการจะทราบถึงทรัพยากรที่
                                         
 95สมหวัง พิธิยานุวัฒน,์ วธีิวทิยาการประเมินทางการศึกษา,อ้างแล้ว หน้า 254. 
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จะต้องใช้ทั้งปริมาณและคุณภาพเป็นอย่างดีแล้ว แต่ในขั้นตอนของการรวบรวมและจัดดําเนินการ
กับข้อมูลไม่ดีพอ ผลที่เกิดขึ้นย่อมไม่มีคุณภาพหรือด้อยคุณภาพ ตัวอย่าง เนื้อย่างดีย่างกับเตาที่ไฟ
แรงเกินไปย่อมได้เนื้อย่างที่ไหม้เกรียม  เป็นต้น การประเมินในขั้นตอนนี้เป็นการตรวจสอบ
กระบวนการว่าเหมาะสมกับข้อมูลหรือทรัพยากรที่นําเข้าหรือไม่ 
 4) การวิเคราะห์ การแปลความหมาย และการสรุปผลซึ่งเป็นขั้นตอนที่ข้อมูลได้ผ่าน
กระบวนการเรียบร้อยแล้ว และผู้ประเมินจะต้องทําการวิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นว่าเป็นเช่นใด  ตรงตาม
วัตถุประสงค์หรือมาตรฐานที่กําหนดไว้หรือไม่ จะมีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ดียิ่งขึ้นในลักษณะใด 
และผลที่เกิดขึ้นจะมีแนวโน้มไปในลักษณะใด การประเมินในขั้นตอนนี้เป็นการประเมินผลงาน
ของโครงการที่เกิดขึ้น และรวมไปถึงการประเมินโครงการโดยทั้งหมดด้วยว่าทรัพยากรหรือข้อมูล
นําเข้าที่มีอยู่ ด้านกระบวนการที่ใช้ และด้วยผลงานที่ปรากฏนั้นโครงการโดยรวมเป็นเช่นใด                  
เป็นโครงการที่ให้ผลประโยชน์คุ้มค่ากับการดําเนินงานหรือไม่  ควรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น
แล้วดําเนินงานต่อไป หรือจะล้มเลิกยุติโครงการน้ีเสีย 
 โดยกระบวนการที่กล่าวแล้วเป็นกระบวนการทั่วไปของการประเมินโครงการหรือประเมิน
การปฏิบัติงานทุกชนิด และในการประเมินโครงการแต่ละโครงการนั้นปัจจัยอีกปัจจัยหนึ่งที่จะต้อง
เกี่ยวข้องและมีส่วนสําคัญในการพิจารณาเพื่อการประเมินผลโครงการด้วย คือ ระยะเวลา (Timing 
periods) ของการดําเนินงานโครงการ นอกจากนี้ในการประเมินผลโครงการจะต้องอาศัยสิ่งสําคัญ
หรือข้อคิดที่สําคัญอีกหลายชนิด เช่น ข้อเท็จจริง ผลประโยชน์ ข้อผูกพัน ความเป็นไปได้ มาตรฐาน 
และอ่ืน ๆ เพื่อประกอบในการพิจารณา ข้อคิดดังกล่าวแล้วจะได้กล่าวต่อไป 
 จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้น สตัฟเฟิลบีม จึงได้นําไปกําหนดรูปแบบการประเมินโครงการที่
เรียกว่า “CIPP Model” ซึ่งเป็นการประเมินทั้งสภาวะแวดล้อม (Context) ข้อมูลนําเข้า (Input) 
กระบวนการ (Process) และผลงาน (Product) ของโครงการ และเป็นรูปแบบการประเมินโครงการ
ที่คณะกรรมการสมาคมเกียรตินิยมทางการศึกษา ให้การยอมรับเพื่อใช้ประเมินผลโครงการทาง
การศึกษาในสหรัฐอเมริกา การประเมินผลโครงการแบบ  CIPP ให้ภาพที่ง่ายต่อการนําไป
ประยุกต์ใช้ของผู้ประเมินโครงการ   
 แบบจําลองซิปจะประเมินในด้านต่างๆ ดังนี ้(แผนภูมทิี่ 2.1 ) 

1. การประเมินสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) 
2. การประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) 
3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) 
4. การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) 
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แผนภูมิที่ 2.1 โมเดลการประเมินแบบซิป 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 ท่ีมา : สมหวัง พิธิยานุวัฒน,์ 254196 
 

 การดําเนินงานโครงการใด ๆ ขององค์การจะต้องมีการประเมินสภาวะแวดล้อมของโครงการ 
(Context evaluation) โดยจะต้องมีการประเมินทั้งสภาวะแวดล้อมภายนอกและสภาวะแวดล้อม
ภายในโครงการ ผลจากการประเมินสภาพแวดล้อมโครงการจะทําให้มีการตัดสินใจเปลี่ยนแปลง
โครงการ ซึ่งถ้าเป็นการตัดสินใจไม่เปลี่ยนแปลงโครงการ โครงการนั้นก็จะดําเนินงานต่อไปเป็น

                                         
 96สมหวัง พิธิยานุวัฒน,์ วธีิวทิยาการประเมินทางการศึกษา,อ้างแล้ว หน้า 254. 

การประเมิน 
สภาพแวดล้อมหรือบริบท 

Context Evaluation 

การประเมิน 
ผลผลิตหรือผลลัพธ์ 
Product Evaluation 

การประเมิน 
กระบวนการ 

Process Evaluation 
 

การประเมินปัจจัย 
หรือทรัพยากร 

Input Evaluation 
 

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 

 

วิธีการและกลวิธีด าเนินโครงการ 
 

น าโครงการไปสู่ปฏิบัติ 
ความก้าวหน้าของโครงการ 

จุดแข็งและจุดอ่อนของโครงการ 
ปรับปรุงวิธีการด าเนินโครงการ 

การเร่งรัดโครงการ 
 

ปรับขยายโครงการ 
ยุติล้มเลิกโครงการ 

ยกฐานะเป็นงานประจ า 



 
 

110 

ปกต ิแต่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงโครงการ ผู้ดําเนินโครงการจะต้องชี้แจงให้เห็นถึงปัญหาและแนวทาง
ในการแก้ปัญหาของโครงการ ถ้าไม่สามารถหาแนวทางที่พอใจในการแก้ปัญหาได้ การประเมิน
ข้อมูลนําเข้า (Input evaluation) ก็จะได้รับการตัดสินใจดําเนินการ การประเมินข้อมูลนําเข้าจะต้องมี
ยุทธศาสตร์หรือวิธีการประเมินที่เหมาะสม การทดสอบด้วยวิธีการต่าง ๆ จะต้องได้รับการพัฒนาขึ้น 
ทั้งนี้เพื่อให้โครงการที่ได้รับการตรวจสอบข้อมูลนําเข้านี้เป็นโครงการที่สามารถดําเนินการได้  
หลังจากนั้นก็จะต้องมีการประเมินกระบวนการและผลผลิตหรือผลงาน ว่ากระบวนการทั้งสองชนิด
นี้มีคุณค่าหรือไม่และมากน้อยเพียงใด ถ้ากระบวนการและผลผลิตได้รับการพิจารณาตัดสินว่าด้อย
คุณค่าไม่คุ้มกับทุนและแรงงานที่ลงไปโครงการนั้นอาจได้รับการตรวจสอบใหม่อีกคร้ังหรืออาจ
เลิกล้มไปเลยก็ได้ อย่างไรก็ดีถ้าโครงการนั้นมีกระบวนการและผลผลิตที่มีคุณค่าควรแก่การพึงพอใจ 
โครงการน้ันจะได้รับการแก้ไขปัญหาและสามารถสนับสนุนให้ดําเนินกิจการต่อไปได้ 
 การประเมินโครงการตามกระบวนการของสตัฟเฟิลบีมหรือที่เรียกว่า CIPP Model ดังกล่าวนี้ 
เป็นกระบวนการที่มีลักษณะเป็นการวิเคราะห์ระบบ (System analysis) อย่างหนึ่งโดยมีวัตถุประสงค์ให้
ผู้มีอํานาจในการตัดสินใจใช้เป็นข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจว่าโครงการที่กําหนดขึ้นจะเป็น
โครงการที่สามารถให้การบริการต่อองค์การหรือต่อสังคมต่อไปได้อีกหรือไม่  จะมีการปรับปรุง
แก้ไขเพื่อให้เหมาะสมหรือเกิดคุณภาพในการดําเนินงานและการให้การบริการในลักษณะเช่นใด  
การประเมินโครงการโดย CIPP Model เป็นวิธีการที่ได้รับการยอมรับและนิยมมากวิธีการหนึ่งในปัจจุบัน 

 สิ่งส าคัญท่ีต้องค านึงถึงในการประเมินโครงการ 
 การประเมินโครงการเป็นกระบวนการในการตรวจสอบ  และวิเคราะห์ส่วนสําคัญของ
โครงการซึ่งได้แก่ ข้อมูลนําเข้า (Inputs) กระบวนการ (Process หรือ Transactions) และผลงาน 
(Outputs หรือ Outcomes) กระบวนการของโครงการอาจมีความสลับซับซ้อนแล้วแต่ลักษณะของ
โครงการที่ต้องประเมิน และมีความละเอียดอ่อนที่ต้องใช้การพินิจพิจารณาและความละเอียด
รอบคอบในการดําเนินการ ซึ่งสามารถอธิบายพอสังเขปได้ดังนี้ 
 ข้อเท็จจริง (Evidence) ความผิดพลาดในการวิเคราะห์รายละเอียดและข้อเท็จจริงที่จําเป็น  
อาจนําไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาดหรือขาดประสิทธิภาพ 
 คุณประโยชน์ (Benefit)  การลงทุนกับผลประโยชน์ที่จะได้รับมีความคุ้มทุนหรือไม่  
 ความถี่ (Frequency)  แล้วแต่ความเหมาะสม แต่จะต้องมีการเก็บรวบรวม เป็นจริงทันสมัย 
และการวิเคราะห์อย่างต่อเนื่อง  เป็นระยะอาจเป็นทุก 6 เดือน ทุกรอบปี  ขึ้นอยู่กับลักษณะของ
โครงการ  หากเป็นโครงการระยะยาว การเก็บข้อมูลจะต้องได้รับการกําหนดไว้ 
 ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback)  ผู้ประเมินจะต้องพิจารณาข้อมูลย้อนกลับต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 
ทั้งนี้เพื่อจะได้ปรับปรุงโครงการได้ทันท่วงที ข้อมูลย้อนกลับอาจเป็นอุปสรรค ปัญหา ผลดีหรือ
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ผลเสียต่างๆอันเกิดจากการดําเนินงานโครงการ เพื่อจะวิเคราะห์และนําเสนอต่อผู้มีอํานาจตัดสินใจ 
เพื่อการปรับปรุงแก้ไขหรืออาจตัดสินใจเลิกล้มโครงการนั้น  ถ้าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่ดี ก็จะได้
นําเสนอเพื่อปรับปรุงโครงการให้ดียิ่งขึ้น   
 ข้อผูกมัด (Commitment)  การประเมินผลโครงการจะต้องมีบุคคลที่ได้รับผลกระทบและ
บุคคลที่จะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องดําเนินงาน รวมทั้งบุคคลที่จะต้องนําผลการประเมินโครงการไปใช้ 
จะต้องเป็นผู้ที่มีพันธะหรือผูกพันกับการประเมินโครงการโดยตลอด  ทั้งนี้เพื่อให้ผลของการ
ประเมินโครงการทีความเชื่อมั่นหรือไม่ลําเอียง และผลของการประเมินโครงการสามารถนําไปใช้
ได้เป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพ เพราะทุกคนมีส่วนรับผิดชอบและยอมรับร่วมกัน   
 ความเป็นปรนัย (Objectivity)  ต้องมีความเป็นปรนัยหรือความตรงไปตรงมาสูง และความเป็น
ปรนัยจะเกิดขึ้นได้ย่อมต้องอาศัยบุคคลภายนอก หรือผู้เชี่ยวชาญในการประเมินเป็นผู้เข้ามีส่วนร่วม
และช่วยเหลือในการประเมิน จะช่วยขจัดการประเมินด้วยการคิดและนึกฝันเอาเอง  หรือความ
ลําเอียงของผู้ประเมินภายในองค์การแล้ว ฉะนั้นผู้ประเมินโครงการพึงระลึกเสมอว่าความเป็น
ปรนัยหรือความตรงไปตรงมาของการประเมินโครงการนั้นเกิดจากการปร ะเมินของผู้รู้  หรือ
ผู้เชี่ยวชาญอีกประการหนึ่ง 
 วัตถุประสงค์ (Objective) การประเมินโครงการที่มีวัตถุประสงค์ไม่ชัดเจนเป็นปัจจัยสําคัญ
ที่ทําให้การพิจารณาตัดสินใจในการดําเนินงานโครงการผิดพลาด  พึงระลึกเสมอว่า โครงการเป็น
จํานวนมากเมื่อดําเนินการแล้วก่อให้เกิดคุณประโยชน์อย่างมาก เพราะความชัดเจนในวัตถุประสงค์
ของโครงการเหล่านั้น 
 มาตรฐาน (Standards) หมายความว่าในการประเมินโครงการจะต้องมีมาตรฐานที่สามารถ
นําเอาผลงานที่เกิดขึ้นไปเปรียบเทียบได้  
 ความสอดคล้องสัมพันธ์ (Relevance)  ข้อมูลต้องสอดคล้องหรือเหมาะสมกับวัตถุประสงค์
ที่ได้กําหนดไว้ และจะต้องสอดคล้องสัมพันธ์กับโครงการที่ต้องการประเมินด้วย  นั้นคือการเก็บ
รวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลจะต้องเป็นไปตามความเป็นจริงของข้อมูลนําเข้า  (Inputs) ที่
จะต้องใช้ จะต้องเหมาะสมกับกระบวนการ (Transactions) ในการดําเนินงาน และเกิดผลงาน 
(outcomes) ตามที่ได้คาดหวังไว้ของโครงการ ฉะนั้นข้อมูลที่จําเป็นและสอดคล้องกับโครงการจึง
เป็นปัจจัยที่ผู้ประเมินโครงการจะต้องคํานึงถึงในการประเมินโครงการ 
 ค่านิยม (Values) ต้องเป็นไปตามคุณค่าอันเหมาะสมของข้อมูลข้อตกลง  ผู้ประเมิน
โครงการบางคนเน้นการวิพากษ์วิจารณ์โครงการเป็นหลัก แต่ผู้ประเมินบางคนเน้นทักษะในการ
กระทําเป็นหลัก การเน้นการกระทําเป็นหลักเป็นการพิจารณาถึงคุณค่าและความเหมาะสมของ
ข้อมูล พิจารณาถึงข้อตกลงและข้อผูกมัดในการกระทําที่ยอมรับร่วมกัน  
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 สิ่งสําคัญดังที่กล่าวแล้ว ล้วนเป็นปัจจัยที่จําเป็นอันมีผลต่อคุณภาพของการ ประเมิน
โครงการ และมีผลต่อคุณภาพในการตัดสินใจการดําเนินโครงการ เพราะการประเมินโครงการเป็น
เร่ืองที่เกี่ยวข้องกับคน สภาพแวดล้อมต่างๆ รวมทั้งความรู้สึกนึกคิดของคนในหลายรูปแบบและ
หลายลักษณะ ซึ่งอาจเป็นทั้งความเชื่อ ค่านิยม ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของกลุ่มคน
เหล่านั้น ฉะนั้นผู้ประเมินโครงการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องคํานึงถึงและวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆอย่าง
พินิจพิจารณาเป็นที่สุด ทั้งนี้เพื่อให้การดําเนินโครงการ และการประเมินผลโครงการมีความเป็นไป
ได้ และผลงานที่เกิดขึ้นมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ สมดังความต้องการและเจตนารมณ์ของผู้เกี่ยวข้อง
ทั้งหลายที่เห็นว่า การประเมินผลโครงการมีวัตถุประสงค์ที่สําคัญ 3 ประการ คือ เพื่อการบริหาร
และการจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพขึ้น เพื่อการวางแผนและการกําหนดนโยบายที่ถูกต้อง และ
วัตถุประสงค์สุดท้ายคือ เพื่อการทดสอบสมมติฐานทางสังคมศาสตร์อันจะนําไปสู่การแก้ปัญหา
เฉพาะอย่างหรือบางอย่างได้ ซึ่งวัตถุประสงค์ทั้งสามจะบรรลุได้ย่อมต้องใช้ปัจจัยที่สําคัญดังที่กล่าว
แล้ว และจะต้องใช้ปัจจัยเหล่านั้นอย่างพินิจพิเคราะห์ โดยเลือกใช้ตามความจําเป็น และเท่าที่
สามารถจะใช้ได้เท่านั้น จึงจะทําให้ผลของการประเมินโครงการมีคุณประโยชน์ต่อการตัดสินใจ
อย่างแท้จริง 
 การศึกษาวิจัยเร่ือง “ประสิทธิผลการด าเนินงานวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพ
ติด” คร้ังนี้ผู้วิจัยใช้รูปแบบซิป (CIPP Model)  ซึ่งเป็นรูปแบบการประเมินโครงการของสตัฟเฟิลบีม  
มาเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา โดย การประเมินบริบทเกี่ยวกับ  1. สภาพทางกายภาพ (Context)   
คือ สภาวะแวดล้อมหรือขอบเขตด้านเนื้อหา  2. การบริหารจัดการ/ข้อมูลน าเข้าหรือปัจจัยน าเข้า  
(Input) 3. กระบวนการ/กิจกรรม (Process/Action) ที่ใช้ด าเนินการ  และ 4. ผลงาน (Product) ซึ่ง
ได้แก่ประสิทธิผลการด าเนินงานฯ รวมทั้งผลกระทบจากการด าเนินงานฯ ของวัดกลุ่มตัวอย่างด้วย 
  

2.7 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 การทบทวนวรรณกรรมครั้งนี้พบว่ามีงานวิจัยที่เกี่ยวกับบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนา
สังคมด้านต่าง ๆ ไว้พอสมควร สําหรับงานวิจัยเกี่ยวกับบทบาทของวัดและพระสงฆ์ในการ
ช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดยังมีไม่มากนัก ผู้วิจัยจึงได้รวบรวมวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของ
วัดและพระสงฆ์ในการพัฒนาสังคมรวมทั้งการช่วยเหลือสงเคราะห์และฟื้นฟูยาเสพติด ซึ่งพอ
ประมวลได้ดังนี้ 
 พระมหาธรรมรัต อริยธมฺโม ได้ศึกษาเชิงวิเคราะห์ เร่ือง “หลักรัฐศาสตร์ที่มีในพระไตรปิฎก” 
พบว่า พระพุทธเจ้าก็ทรงมีความสัมพันธ์กับนักการเมืองหรือกับผู้ปกครองเป็นอย่างดี  แต่พระองค์
ทรงอยู่ในฐานะอยู่เหนือการเมือง หรือทรงเป็นกลางทางการเมือง ทรงให้คําปรึกษาแนะนําไป
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ในทางที่ดีแก่ผู้นําประเทศนั้น ๆ และคําสอนในพระพุทธศาสนาเป็นระบบปกครองด้านจิตใจ ดังนั้น 
รัฐศาสตร์และพระพุทธศาสนาย่อมพัฒนาไปด้วยกัน และจะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้97 
 อ่อนเดือน เทียนทอง ประเมินผลกิจกรรมลานวัด ลานใจ ลานกีฬา : กรณีศึกษาวัดที่เข้าร่วม
โครงการในจังหวัดสมุทรปราการ ผลการศึกษาพบว่า  กิจกรรมลานวัด ลานใจ ลานกีฬา เป็น
กิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อชุมชน และสังคมส่วนรวม คือส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชน เข้าวัดทําบุญ
ปฏิบัติธรรม และใช้เวลาว่างที่มีอยู่มาเล่นกีฬา ออกกําลังกาย เกิดการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่
จิตใจ และพัฒนาร่างกายแก่ตนเอง สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน ชุมชน และ
องค์กรท้องถิ่น ในการร่วมกันจัดกิจกรรมเพิ่มมากขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาการเสพสาร
เสพติดและพฤติกรรมเบี่ยงเบนให้ลดลง ซึ่งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องของ
กรมการศาสนา หวังว่า กิจกรรมนี้สามารถลดปัญหาการเสพสารเสพติดและพฤติกรรมเบี่ยงเบนลง
ได้มาก แต่เจ้าอาวาส ประชาชน และเยาวชน เห็นว่า กิจกรรมนี้แก้ไขปัญหาการเสพสารเสพติดและ
พฤติกรรมเบี่ยงเบนได้ไม่มากนั้น โดยเห็นว่าครอบครัวมีส่วนสําคัญอย่างมาก ต้องเป็นผู้นําที่ดีใน
การเป็นแบบอย่างแก่บุตรหลานและคอยดูแล เอาใจใส่ต่อการดําเนินชีวิตของเขา จึงมีข้อเสนอแนะ
ว่า ควรชี้แจงให้วัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าใจ ถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม มีการ 
จัดทําแผนการดําเนินงานที่ต่อเน่ืองตลอดทั้งปี จัดเจ้าหน้าที่ออกติดตามประเมินผลของกิจกรรมว่า 
ดําเนินงานสําเร็จตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ด้วย98 
 พระอวยชัย อินศรีเมือง  ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการพัฒนาวัดให้เป็น
ศูนย์กลางชุมชน ศึกษาเฉพาะกรณี วัดในเขตอําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม พบว่า ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อความสําเร็จในการพัฒนาวัด มี 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยภายในวัด และปัจจัยภายนอกวัด ปัจจัยภายใน
วัด ได้แก่ สภาพทางกายภาพ วัดในเขตอําเภอบรบือทั้ง 5 วัด มีสภาพพื้นที่เหมาะสม คือ อยู่ติดกับ
ชุมชน เป็นพื้นที่ราบ ไม่เป็นอุปสรรคในการก่อสร้าง ขนาดพื้นที่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมภายใน
วัด มีอาคารเสนาสนะไว้จัดกิจกรรมอย่างพอเพียง สภาพป้าไม้ร่มร่ืน มีสิ่งอํานวยความสะดวกครบ

                                         
 97พระมหาธรรมรัต อริยธมฺโม, “การศึกษาเชิงวเิคราะห์หลกัรัฐศาสตร์ทีม่ีในพระไตรปิฎก”, 
(กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนจ ากัดโรงพิมพ์สุรวัฒน์, 2543), 146 หน้า  

98อ่อนเดือน เทียนทอง. “การประเมินผลกิจกรรมลานวัด ลานใจ ลานกีฬา : กรณีศึกษาวัดที่
เข้าร่วมโครงการในจังหวัดสมุทรปราการ”, รัฐประศาสนาศาสตร์มหาบัณฑิต (นโยบายสาธารณะ), 
2545,(ระบบออนไลน์) แหล่งที่มา  http://web.udru.ac.th/~sutad18/new2/10.html (12 มีนาคม 
2550) 
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ทุกวัน การคมนาคมสะดวกมีถนนลาดยางและคอนกรีต ระยะเวลาเดินทางจากชุมชนถึงวัดไม่นาน
นัก บุคลิกภาพของผู้นําสงฆ์99 
 พระราเชนทร์ วิสารโท (ไชยเจริญ) ได้ศึกษาเชิงวิเคราะห์หลักพุทธธรรมกับการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ในพระพุทธศาสนา ผลการวิจัยพบว่านับแต่อดีตเป็นต้นมาการพัฒนาได้ก่อให้เกิด
ทั้งทางบวกและทางลบ ผลทางลบที่ เกิดจากการพัฒนาได้แก่  การนําไปสู่ความเสียหายต่อ
สิ่งแวดล้อมและการดําเนินชีวิตของมนุษย์มีปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นปัญหาสังคม เช่น 
การแตกสลายของครอบครัว อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เป็นต้น ล้วนเกิดจากการพัฒนาที่ผ่านมา 
ซึ่ง มุ่งเน้นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจเพียงด้านเดียว ดังนั้น รูปแบบของการพัฒนาทรัพยากรตามแนว
พระพุทธศาสนา จึงเป็นแนวทางการพัฒนาที่ถูกทางและเป็นการพัฒนาที่ได้สมดุล100 
 พระกฤตพจน์ สุทฺธิจิตฺโต (หวานดี) ศึกษาบทบาทของเจ้าอาวาสที่มีต่อการพัฒนาสังคม : 
ศึกษาเฉพาะกรณี จังหวัดสมุทรปราการ ผลการวิจัยพบว่า เจ้าอาวาสมีบทบาทการพัฒนาสังคมด้าน
การปกครองมากกว่าด้านอื่นบทบาทด้านการเผยแผ่อยู่ในระดับน้อยสุด นอกจากนี้ยังพบว่าการเป็น
ผู้นําที่ดีต้องมีธรรมะ ความอดทน เสียสละ ยุติธรรม มีวิศัยทัศน์ มีความรู้ ฟังเหตุผล ความคิดของ 
ผู้อ่ืน เพื่อนํามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการพัฒนาสังคมในแต่ละด้าน101 
 ไพศาล ปันแดน ได้ศึกษาเร่ือง “บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนตามโครงการ
อบรมประชาชนประจําตําบล จังหวัดแพร่” จากการศึกษาจะพบว่า ผลการวิจัยเกี่ยวกับแนวคิดของ
นักการศึกษาทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์ มีความเห็นสอดคล้องกับนโยบายในการพัฒนาชุมชน
ของสถาบันสงฆ์ ว่า สถาบันสงฆ์ควรเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนทั้งทางด้านจิตใจและ
ด้านวัตถุ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของมหาเถรสมาคม ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้พระสงฆ์เข้าไปมี  

                                         
 99พระอวยชัย อินทร์ศรีเมือง ,“ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการพัฒนาวัดให้เป็น
ศูนย์กลางชุมชน ศึกษาเฉพาะกรณี วัดในเขตบรบืออําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม”, ศึกษาศาสตร์
มหาบัณฑิต,บัณฑิตวิทยาลัย,(มหาวิทยาลัยมหาสารคาม), 2546, ,(ระบบออนไลน์) แหล่งที่มา   
<http://www.watkhuhasawan.com/webboard/index.php> (12 March 2009) 
 100พระราเชนทร์ วิสารโท (ไชยเจริญ), “การศึกษาเชิงวิเคราะห์หลักพุทธธรรมกับการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในพระพุทธศาสนา”, วิทยนิพนธ์ศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย 
: มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย), 2546, 186 หน้า 
 101พระกฤตพจน์ สุทฺธิจิตฺโต (หวานดี), “บทบาทของเจ้าอาวาสที่มีต่อการพัฒนาสังคม :
ศึกษาเฉพาะกรณี จังหวัดสมุทรปราการ”, วิทยนิพนธ์ศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยลัย), 2546,129 หน้า 

http://www.watkhuhasawan.com/webboard/index.php?PHPSESSID=4fa84a5342cb52c090cc82bb47e3cd38&action=profile;u=5
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บทบาทในการพัฒนาชุมชนตามโครงการ อ.ป.ต. โดยรัฐบาลได้สนับสนุนทางด้านงบประมาณ และ
อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ซึ่งผู้ปฏิบัติเห็นว่า พระสงฆ์ได้ดําเนินกิจกรรมของโครงการ 
สอดคล้องกับแนวคิดนโยบาย ของมหาเถรสมาคม ในระดับปานกลางโดยกิจกรรมที่สามารถปฏิบัติ
ได้ส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมในรูปของการเทศนา อบรม สั่งสอนโดยพระสงฆ์ สําหรับปัญหาของ
การดําเนินงาน พบว่า คณะกรรมการฝ่ายคฤหัสถ์ยังไม่เข้าใจในนโยบายของงาน อ.ป.ต. และ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากทางราชการ และบริจาคจากภาคเอกชนยังไม่เพียงพอ102 
      พระสมชาย สุธมฺโม (ยังประยูร)   ศึกษาบทบาทของพระสงฆ์กับภูมิปัญญาในจังหวัด
ร้อยเอ็ด ผลการวิจัยพบว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ผู้ เรียนนิยมสูงสุด คือ การรักษาโรค สมุนไพร,
เคร่ืองปั้นดินเผาและการซ่อมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า  สําหรับบทบาทของพระสงฆ์ในการนําภูมิปัญญา
ท้องถิ่นไปพัฒนาสังคม คือ นักเรียนมากที่สุด รองลงมา คือ ข้าราชการ103 
  ประเสริฐ แก้วเพ็ชร ได้ศึกษาเร่ือง “บทบาทของพระภิกษุที่มีต่อการพัฒนาชุมชนตาม
แผนพัฒนา ชนบทแห่งชาติ ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดปัตตานี” จากการศึกษาพบว่า 1)ระภิกษุที่มีอายุ
ต่างกัน มีบทบาทต่อการพัฒนาชุมชนตามแผนพัฒนาชนบท แห่งชาติ  แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 ในด้านสุขภาพอนามัย แตกต่างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ใน
ด้านสภาพทั่วไปและสภาพแรง งานของคนในท้องถิ่น และ ไม่แตกต่างกันทางสถิติในด้านสภาพ
พื้น ฐานทางเศรษฐกิจ และด้านความรู้และ การศึกษา  2) พระภิกษุที่มีอายุพรรษาต่างกัน มีบทบาท
ต่อการพัฒนาชุมชนตามแผนพัฒนา ชนบท แห่งชาติ แตกต่างกันทุกด้านอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ p<0.01 3) พระภิกษุที่มีตําแหน่งต่างกัน มีบทบาทต่อการพัฒนาชุมชนตามแผนพัฒนา ชนบท 
แห่งชาติแตกต่างกันทุกด้านอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  p < 0.01 4 ) พระภิกษุที่มีระดับ
การศึกษาต่างกันมีบทบาทต่อการพัฒนาชุมชนตามแผน พัฒนาชนบทแห่งชาติไม่แตกต่างกันทาง
สถิติทุกด้าน 5) ปัญหาอุปสรรคในการมีส่วนร่วมของพระภิกษุต่อการพัฒนาชนบทตามแผน พัฒนา
ชนบทแห่งชาติ เรียงตามลําดับความสําคัญได้ดังนี้ การขาดแคลนวัสดุ การ คมนาคมไม่สะดวก ขาด
น้ํา และไฟฟ้า และพระภิกษุกลัวผิดหลักพระธรรมวินัย  6) ข้อเสนอแนะในการมีส่วนร่วมของ

                                         
 102ไพศาล ปันแดน, บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนตามโครงการอบรม
ประชาชนประจ าต าบล จังหวดัแพร่,(ระบบออนไลน์) แหล่งที่มา 
<http://www.watkhuhasawan.com/webboard/index.php> (12 March 2007) 
 103พระสมชาย สุธมฺโม (ยังประยูร), “ ศึกษาบทบาทของพระสงฆ์กับภูมิปัญญาในจังหวัด
ร้อยเอ็ด”, วิทยนิพนธ์ศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทย
ลัย), 2548, 157 หน้า.  

http://www.watkhuhasawan.com/webboard/index.php?PHPSESSID=4fa84a5342cb52c090cc82bb47e3cd38&action=profile;u=5
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พระภิกษุต่อการพัฒนาชุมชนตามแผน พัฒนาชนบทแห่งชาติ เรียงตามลําดับได้ดังนี้ ควรจัดอบรม
ให้ความรู้แก่พระภิกษุ เปิดโอกาสให้พระภิกษุเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนมากยิ่งขึ้น ทาง
ราชการ ควรให้ความสนใจเกี่ยวกับวัดและพระภิกษุให้มากขึ้น104 
 โสภาค ภู่ดอก ได้ศึกษาเร่ือง “บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาเยาวชน : ศึกษาเฉพาะ
กรณีศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ภาคที่ 16 ” ผลการวิจัยพบว่า พระสงฆ์พยายามที่จะ
อบรมให้เยาวชนที่มาอบรมศูนย์พุทธศาสนาวันอาทิตย์ให้เยาวชนรู้จักศีลธรรมโดยใช้หลักธรรมใน
พระพุทธศาสนามาสอน หนังสือที่ใช้ส่วนใหญ่ใช้นวโกวาท และพบว่าเยาวชนเข้าวัดเพิ่มมากขึ้น 
รู้จักวิเคราะห์ ชั่ว ดี และได้รับสิ่งที่ดีงาม สําหรับเยาวชนที่เข้าศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เมื่อ
เข้าไปในวัด จะคุ้นเคยกับวัดกับพระอาจารย์ ก่อให้เกิดสัมพันธ์ภาพที่ดีขึ้น105

 

 วิฑูรย์ กสิผล ศึกษาเร่ือง “บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาสังคมภาคตะวันออก” จาก
การศึกษาจะพบว่า 1) พระสงฆ์มีบทบาทในการพัฒนาสังคมภาคตะวันออก ด้านส่งเสริมการศึกษา  
ด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  ด้านส่งเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข ด้านส่งเสริมการประกอบสัมมาชีพ และด้านส่งเสริมและรักษาสุขภาพ
อนามัย ได้มากยิ่งขึ้น 2) บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาสังคมภาคตะวันออก แตกต่างกันในด้าน
ส่งเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  ตามทัศนะของ
พระสังฆาธิการ ผู้นําท้องถิ่น และผู้บริหารการศึกษา อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<.05)106 
  พระสมนึก จารโน(ทัพโพธ์ิ) ศึกษา  บทบาทการเผยแผ่เชิงรุกของวัดในบริบทสังคมไทย
ปัจจุบัน พบว่า รูปแบบการเผยแผ่เชิงรุกของวัดในบริบทสังคมไทยปัจจุบัน  วัดจะต้องศึกษา
วิเคราะห์ถึงปัญหา และเรียนรู้ความต้องการของชุมชน และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจปฏิบัติตาม
หลักพระพุทธศาสนา โดยการให้การศึกษาทั้งร่วมกับโรงเรียนให้การอบรมเยาวชนหรือเรียนวิชา
พระพุทธศาสนาโดยครูพระเป็นผู้สอน และร่วมกับโรงเรียนในการส่งเสริมให้มีกิจกรรมร่วมกัน

                                         
 104ประเสริฐ แก้วเพ็ชร,บทบาทของพระภิกษุทีม่ีต่อการพฒันาชุมชนตามแผนพฒันา 
ชนบทแห่งชาติ ศึกษาเฉพาะกรณจัีงหวดัปัตตานี,  ,(ระบบออนไลน์) แหล่งที่มา  
http://web.udru.ac.th/~sutad18/new2/10.html (18 มกราคม 2551) 
 105โสภาค ภู่ดอก , บทบาทของพระสงฆ์ในการพฒันาเยาวชน : ศึกษาเฉพาะกรณศูีนย์
การศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทติย์ ภาคที ่16, ,(ระบบออนไลน์) แหล่งที่มา  
http://web.udru.ac.th/~sutad18/new2/10.html (18 มกราคม 2551) 

106วิฑูรย์ กสิผล, บทบาทของพระสงฆ์ในการพฒันาสังคมภาคตะวนัออก,(ระบบออนไลน์) 
แหล่งที่มา  http://web.udru.ac.th/~sutad18/new2/10.html (12 มีนาคม 2550). 
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โดยมีพระเป็นวิทยากร มีการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ของคน
ในชุมชน ซึ่งวัดต้องเป็นแกนน า และร่วมกันท างานเป็นทีมแบ่งหน้าที่กันให้สามารถเกื้อกูลกันได้
ทั้งวัด หน่วยงานราชการ กลุ่มองค์กรต่างๆ ทั้งในชุมชน และโรงเรียน เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์สังคม
ควบคู่ไปกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา107 
 ช่อฟ้า ม่วงมณี วิจัยประเมินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของโรงเรียนบ้าน
โฮ่งรัตนวิทยา อําเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลําพูน พบว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการ 
พบว่าทําให้โรงเรียนมีชื่อเสียง ได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตรในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดด้านต่าง ๆ ที่เชื่อมโยง/เกี่ยวข้องและได้รับการคัดเลือกให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านยาเสพติด
ในสถานศึกษา ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต 2 ผู้บริหารโรงเรียน ผลกระทบผู้บริหาร
โรงเรียน ต่อครู – บุคลากร ทําให้ครู – บุคลากรมีความรัก ความสามัคคีและรู้จักกระบวนการทํางาน
เป็นทีม มีผลงานเชิงประจักษ์ผู้บริหารโรงเรียน ได้รับโล่เกียรติคุณ เกียรติบัตรจากการปฏิบัติงาน
ดีเด่น ผลกระทบต่อนักเรียน มีนักเรียนกลุ่มบริสุทธิ์เพิ่มมากขึ้น มีทักษะในการดํารงชีวิตและมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งมีผลสัมฤทธิ์ทางด้านวิชาการ และการกีฬาเป็นที่ยอมรับ108 
 พระมหาพันธศักดิ์ นาครอด ศึกษาบทบาทพระสงฆ์ต่อการป้องกันบําบัดรักษา ฟื้นฟูผู้ติด
ยาเสพติด : ศึกษาเฉพาะกรณีวัดที่เป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของ กรมการศาสนา 
ผลการศึกษาพบว่า พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติงานอยู่ในศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุด พบว่าพระสงฆ์มีความพร้อมด้านตัวบุคคล แต่ยังขาดความพร้อมด้าน
งบประมาณ สถานที่ ความพร้อมในการดูแลผู้ติดยาเสพติด การสนับสนุนจากชุมชน การติดต่อ
ประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน ๆ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยา
เสพติดให้ประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้น และด้านบทบาท พระสงฆ์มีบทบาทด้านการป้องกันเป็น
ส่วนใหญ่ มีความสามารถใช้ยาสมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดในการ
ถอนพิษยา และการฟื้นฟูด้านจิตใจแก่ผู้ติดยาเสพติด แต่บทบาทในด้านบําบัดรักษา การเตรียมความ

                                         
 107พระสมนึก จารโน(ทัพโพธิ์)  บทบาทการเผยแผ่เชิงรุกของวดัในบริบทสังคมไทย
ปัจจุบัน,วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกฏุราชวิทยาลัย 
พ.ศ.2555.  385 หน้า 

108ช่อฟ้า ม่วงมณี รายงานการประเมินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ
โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา อ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน ปีพ.ศ. 2552 บทความจาก KM ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาล าพูนเขต 2 ,(ระบบออนไลน์) แหล่งที่มา  http:// 
index.php/modules.php?name=News&file=article&sid=369 (02-10-2009) 

http://202.143.173.146/kmc/index.php/modules.php?name=News&file=article&sid=369
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พร้อมด้านสถานที่ การระดมทรัพยากร และการประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานของศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดยังกระทําได้ไม่มากนัก  ส่วนปัญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบัติงานของศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด พระสงฆ์มีปัญหาเกี่ยวกับ
งบประมาณ อาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ปัญหาเกี่ยวกับการถอนพิษยาก่อนการฟื้นฟูจิตใจ การฝึก
อาชีพแก่ผู้ติดยาเสพติดหลังการฟื้นฟูด้านจิตใจแล้ว  และปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน109 
 วีระชัย ศรีหาพล ศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการศึกษา โดยภาพรวมแล้ว พบว่า พระสงฆ์มีส่วนร่วมในรูปของ
การแนะแนวทางแก้ปัญหาชีวิตแก่ผู้ติดยาเสพติด มากที่สุด มีปัญหาอุปสรรคในรูปของการทําหน้าที่
บําบัดรักษาด้วยยาสมุนไพรมากที่สุด และพระสงฆ์ที่มีอายุต่างกันมีส่วนร่วมแตกต่างกันอย่ามี
นัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 กล่าวคือ พระสงฆ์กลุ่มที่มีอายุตั้ง 55 ปีขึ้นไป มีส่วนร่วมแตกต่างกัน
กับกลุ่มที่มีอายุระหว่าง 25 – 39 ป ี110 
 กัญญา  ภู่ ระหงษ์  ไ ด้ทํ าวิ จั ย กึ่ งท ดล อง  เ ร่ืองก ารใ ช้วิ ธี เ จ ริญส ติตามหลัก ธรรม
พระพุทธศาสนาในผู้ป่วยหญิงติดสารแอมแฟตามีนโรงพยาบาลธัญญารักษ์ ผลการวิจัยพบว่า กลุ่ม
ทดลองมีความฉลาดทางอารมณ์ในเร่ืองที่กําหนดดีขึ้นอย่างมี นัยสําคัญทางสถิติและมีการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปฏิบัติตนขณะอยู่รับการบําบัดรักษาตามกฎข้อใหญ่คือลดการทะเลาะ
วิวาท ลดการลักลอบใช้สารเสพติดลดการลักขโมย ลดการแสดงทางเพศสัมพันธ์และมีการปรับตัวดี
ขึ้นอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ111 

                                         
 109พระมหาพันธศักดิ์ นาครอด, “บทบาทพระสงฆ์ต่อการป้องกัน บําบัด รักษา ฟื้นฟู ผู้ติด
ยาเสพติด : ศึกษาเฉพาะกรณี วัดที่เป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ของกรมการศาสนา”, 
วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต, (คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546.178 หน้า. 

110วีระชัย ศรีหาผล. การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ในจังหวัดกาฬสินธุ์, วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต ((บัณฑิตวิทยาลัย ; 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2548. ,(ระบบออนไลน์) แหล่งที่มา http://web.udru.ac.th/~ sutad18/ new 
2/10.html (16 พฤษภาคม 2551). 
 111กัญญา ภู่ระหงษ์. การใช้วิธีเจริญสติในผู้ป่วยหญิงเสพติดแอมเฟตามีน  โรงพยาบาล
ธัญญารักษ์.วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต  (สุขศึกษา)(บัณฑิตวิทยาลัย ; มหาวิทยาลัก
เกษตรศาสตร์, 2545.129 หน้า. 
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 ทรงโปรด สิริสุขะ ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดใน
รูปแบบชุมชนบําบัด : ศึกษาเฉพาะศูนย์บําบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จังหวัด
อ่างทอง (ศูนย์ชัยมงคล) ผลการศึกษาพบว่า 1) ปัจจัยด้านความชัดเจนของวิธีการชุมชนบําบัด มี
ความชัดเจนในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  2) ปัจจัยด้านความเพียงพอของทรัพยากร 
พบว่า ทรัพยากรต่าง ๆ ที่ใช้ในการดําเนินงานชุมชนบําบัดมีความพร้อมในด้านทรัพยากรทุกด้าน 3) 
ปัจจัยด้านคุณภาพของผู้ให้บริการ พบว่า บุคลากรมีคุณภาพทั้งในด้านความรู้ความสามารถ ความ
เป็นกันเอง การให้ความช่วยเหลือโดยทันที มีความเข้าใจสภาพผู้ติดยาเสพติดและให้บริการอย่าง
สม่ําเสมอ แต่ก็มีเจ้าหน้าที่ส่วนหน่ึงที่ยังขาดความเข้าใจพื้นฐานด้านจิตวิทยา 4) ปัจจัยด้านความเต็ม
ใจของสมาชิกที่อยู่ในศูนย์ชุมชนบําบัด พบว่า สมาชิกมีความเต็มใจที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกของศูนย์
ชุมชนบําบัด ความเต็มใจของสมาชิกมีส่วนสําคัญในการฟื้นฟูสมรรถภาพ  5) ปัจจัยด้านความ
สนับสนุนจากครอบครัว พบว่า การสนับสนุนจากครอบครัวมีส่วนสําคัญที่ทําให้การฟื้นฟู
สมรรถภาพประสบความสําเร็จ ซึ่งจะทําให้สมาชิกจะมีกําลังใจมากขึ้น112 
   ฐิตินันดร์  กาญจนวิโรจน์    ศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักอริยมรรค  พบว่า  
คุณภาพชีวิตที่ดี คือ การมีความสุขทั้งกายและใจ องค์ประกอบส าคัญของชีวิตที่ควรจะมี คือ   การมี
งานท า มีรายได้ เพื่อซื้อหาปัจจัย 4 ให้เพียงพอที่จะท าให้ชีวิตมีความสะดวกสบาย  การมีครอบครัว
ที่มีความสุข  การมีสุขภาพกายที่ดี และการมีสุขภาพจิตที่ดี  ส่วนอริยมรรค คือ ทางอันประเสริฐมี
องค์ประกอบ 8 ประการ ส าหรับพัฒนาคนไปสู่ความสุข สามารถน ามาพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มี
ความสุขได้   มีปัญญาเห็นความจริงของชีวิต เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่สูงสุด   พบความสุข
สูงสุด และที่ส าคัญที่สุด คือ เป็นทางที่น าไปสู่ความหลุดพ้น คือ นิพพาน113        

พระอ านาจ ขนฺติโก (ภาคาหาญ)  ศึกษาอริยมรรคในการปฏิบัติวิปัสสนาตามหลักสติปัฏ
ฐาน 4  โดยศึกษาอริยมรรคในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท คือ พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา และ
คัมภีร์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง จากการศึกษาพบว่า อริยมรรคมีองค์ 8 เป็นทางอันประเสริฐ ทางด าเนินของ

                                         
112ทรงโปรด สิริสุขะ. ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดใน

รูปแบบชุมชนบ าบัด : กรณีศึกษาเฉพาะศูนย์บ าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพยาเสพติด จังหวัด
อ่างทอง (ศูนย์ชัยมงคล), สารนิพนธ์สาขาการบริหารงานยุติธรรม. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
เกริก, 2546. ,(ระบบออนไลน์) แหล่งที่มา  http://web.udru.ac.th/~sutad18/new2/10.html (12 
มิถุนายน 2551). 
 113ฐิตินันดร์  กาญจนวิโรจน์. การพฒันาคุณภาพชีวติตามหลกัอริยมรรค,วิทยานิพนธ์ศา
สนศาสตรดุษฎีบัณฑิต   บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ,2553,375 หน้า. 
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พระอริย เพื่อความเข้าถึง มรรค 4 ผล 4 นิพพาน 1  เรียกว่ามรรคมีองค์ 8 หรือ อัฎฐังคิกมรรค  
มัชฌิมาปฏิปทา ซึ่งเป็นหนทางสายกลางในอริยมรรคมีองค์ 8 เป็นหลักธรรมที่ส าคัญของแนว
ทางการปฏิบัติเพื่อท าให้เกิดปัญญา ย่อมเป็นไปเพื่อความสงบกิเลส เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความรู้แจ้ง 
เพื่อท าความสิ้นไปแห่งทุกข์ทั้งปวง มัชฌิมาปฏิปทาได้ชื่อว่า อริยมรรค คือ หนทางปฏิบัติของพระ
อริยบุคคล ประกอบด้วยองค์ 8 คือ สัมมาทิฏฐิ โดยองค์ธรรมคือตัวปัญญา จัดเป็นปัญญาเจตสิก
ธรรม ส่วนมรรค 7 ประการที่เหลือเป็นมรรคที่สนับสนุนให้เกิดสัมมาทิฏฐิ ซึ่งสอดคล้องกับการ
ปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาในทางพระพุทธศาสนา114 
 พันต ารวจเอก ส าราญ เพียนอก  ศึกษา การด าเนินชีวิตตามแนววิถีพุทธของวัยรุ่น  ผล
การศึกษา พบว่า ระดับพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามแนววิถีพุทธของวัยรุ่นระดับอุดมศึกษา  ตาม
หลักการด าเนินชีวิต มรรคมีองค์ 8 ในระดับอุดมศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน ด้านที่มีระดับมาก ได้แก่ ด้านความเห็น ด้านความเพียร และด้านสติการระลึกรู้  ส่วน
ด้านที่มีระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านสมาธิความตั้งมั่น ด้านการเลี้ยงชีพ ด้านความคิดด้านการพูด 
และด้านการกระท า115 
 ศูนย์บ าบัดรักษายาเสพติดโอกลาโฮมา สหรัฐอเมริการายงานว่า ( ปี 2008 ) หลายเมืองใน
โอกลาโฮมา มีเจ้าหน้าที่และพระที่มีความรู้กว้างขวางในการให้ตําปรึกษาปัญหาสนับสนุนความ
สะดวกในการบําบัดถอนพิษยา ผงขาว หรือพิษสุราเร้ือรัง แก่คนไข้นอก ( Out Patient Department) 
ผู้ติดยาเสพติดที่กําลังพยายามปรับปรุงการดําเนินชีวิตไม่ต้องกังวล เพราะในโปรแกรมสามารถพบ
จ้าหน้าที่เพื่อปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับความรู้สึกที่ทําให้ติดยาเสพติด การเลือกยาถอนพิษ หรือการ
ฟื้นฟูสุขภาพให้เหมาะกับความต้องการของผู้ติดยาเสพติด  ในโอกลาโฮมาจะสร้างความแตกต่าง
จากรัฐอ่ืน เช่น มีการรักษาหลายประเภทที่  มุมมองเร่ืองนี้จึงเป็นสิ่งสําคัญที่จะคุยกัน เกี่ยวกับ
ค่าใช้จ่ายของการรักษากับเจ้าหน้าที่ของศูนย์ โปรแกรมถอนพิษยาบางโปรแกรมให้การรักษาแบบ

                                         
114พระอ านาจ ขนฺติโก (ภาคาหาญ) อริยมรรคในการปฏิบัติวิปัสสนาตามหลักสติปัฏฐาน4 ,

วทิยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต,(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย) 
2554,(ระบบออนไลน์) แหล่งที่มา  http://web.udru.ac.th/~sutad18/new2/10.html (12 มีนาคม 
2550). 
 115พันต ารวจเอก ส าราญ เพียนอก,การด าเนินชีวิตตามแนววิถีพุทธของวัยรุ่น, วทิยานิพนธ์
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต,(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ), 2550, 154  
หน้า. 
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ทางเลือก ( Alternative Care ) ฟรี และใช้สถานที่แตกต่างกันตามแต่ละปัญหาของยาเสพติด บาง
ศูนย์ฯมีกระบวนการต่อเนื่องซึ่งเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้กว้างขวางให้การปรึกษาดูแลผู้ป่วยนอกศูนย์ 
จากการสํารวจระบุว่าคนไข้ในโปรแกรมถอนพิษยาเสพติดสามารถมีความสําเร็จอัตราร้อยละ 70 
นอกจากนี้โปรแกรมยาเสพติดทางเลือกฟรีที่มีผลดีต่อสุขภาพระยะยาวกว่าบรรดาผู้ที่รับโปรแกรม
ที่ไม่ได้ใช้ยาเสพติดแบบทางเลือกฟรีเกือบร้อยละ 90 ทั้งนี้สามารถพิสูจน์ประสิทธิภาพได้ จากการ
ติดตามบริการให้คําปรึกษาการสนับสนุนต่อเน่ือง116 

 Begley SS. ศึกษาการดูแลผู้ป่วยติดยาเสพติดโดยพระสงฆ์ธิเบตรายงานว่า การรักษา
เยียวยาคนไข้ของประเทศธิเบต เป็นประเพณีทางการแพทย์ ที่เก่าแก่ที่สุด(2 ,500 ปี)ที่ยังดําเนินอยู่ 
โดยการรวมการรักษาแบบตรรกะทางสุขภาพและปฏิบัติการดูแลตามประเพณีที่ลึกลับ เป็นหนึ่งใน
ทฤษฎีพื้นฐานการดูแลรักษาแบบองค์รวม ซึ่งรู้จักกันดีว่าเป็นการดูแลรักษาพยาบาลอย่างเป็นองค์
รวมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ พื้นฐานโดยรวมในการรักษาคนไข้แบบธิเบต เป็นการดูแลผสมผสานตาม
หลักประสบการณ์การพยาบาลแบบตะวันตก ควบคู่กับการดูแลตามหลักพระพุทธศาสนาของ
พระสงฆ์ธิเบต(Tibetan Buddhist monk) เป็นการขยายตัวที่ดีของการพยาบาลแบบองค์รวมข้าม
วัฒนธรรม เป็นการดูแลมิติทางจิตวิญญาณซึ่งสร้างภูมิคุ้มกันทางจิต(psychoneuroimmunology) แก่
คนไข้ไว้ตั้งแต่เร่ิมแรก117 
 Beitel, et al. ศึกษาผลสะท้อนของผู้ใช้ยาเสพติดในเมืองที่มีต่อการบ าบัดที่มุ่งเน้นทางด้าน
จิตใจตามหลักการทางพุทธศาสนา กลุ่มตัวอย่างเป็นชาย 15 คน เป็นหญิง 24 คน ซึ่งทั้งหมดเป็นผู้ที่
ติดยาเสพติด และ 15 คนเป็นผู้ติดเชื้อเอดส์ การบ าบัดใช้แนวคิดจิตวิทยาแนวพุทธเป็นฐาน กลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 21 คนได้รับการบ าบัดทั้งแบบกลุ่มและแบบรายบุคคล และอีก 18 คนได้รับการ
บ าบัดเฉพาะแบบรายบุคคล โดยผู้บ าบัดจะให้แนวทางเกี่ยวกับมรรคมีองค์ 8 และข้อปฏิบัติตามหลัก
ทางพระพุทธศาสนาด้วยวิธีการที่สอดคล้องกับผู้เข้ารับการบ าบัดแต่ละคน  เพื่อให้ผู้รับการบ าบัด
เห็นว่าการเสพติดนั้นไม่ใช่ธรรมชาติที่แท้จริงของเขา  แต่เป็นแบบแผนของพฤติกรรมที่เกิดจาก

                                         
 116Oklahoma Report. the way the clergy work in a government addictions program as 
counselors, administrators, educators, consultants, teachers, and field workers. 
http//:www_addictiontreatment_net-oklahoma-.htm 16/12/2008 

117Begley SS. Care for drug abuse by clergy: Tibetan Buddhist medicine, a 
transcultural nursing experience; Journal of Holistic Nursing (J HOLISTIC NURS), 1994 Sep; 12 
(3) : 323-42. (10 ref), 351. 
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จิตใจที่ปรับตัวไม่เหมาะสมและถูกสั่งสมมายาวนานอันน าไปสู่ความทุกข์ที่ลึกซึ้ง และให้ตระหนัก
ว่าการเสพติดของตนเองนั้นส่งผลต่อค าพูดการกระท า  และการด าเนินชีวิตอย่างไร รวมทั้งการให้
ผู้รับการบ าบัดฝึกสมาธิแบบอานาปานัสสติ เพื่อให้สามารถควบคุมการเสพติด และตระหนักถึง
พฤติกรรมป้องกันการติดเชื้อเอดส์ รวมถึงโรคติดต่ออ่ืน ๆ ผลการศึกษา พบว่า การบ าบัดที่มุ่งเน้น
ทางด้านจิตใจตามหลักการทางพุทธศาสนาสามารถช่วยเพิ่มแรงจูงใจในการเลิกยาเสพติดและการ
ตระหนักถึงการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อเอดส์ได้118 
  Marlatt (2002) ศึกษาผลของการบ าบัดพฤติกรรมเสพติดด้วยหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา อันได้แก่ การท าสมาธิเพื่อฝึกสติ ทางสายกลาง หลักไตรลักษณ์ และมรรคมีองค์ 8 
เพื่อให้ผู้รับการบ าบัดได้ตรวจสอบการท างานของจิตใจให้รู้เท่าทันความคิดและความรู้สึกของ
ตนเองตระหนักถึงความไม่แน่นอนของชีวิต และพัฒนาทัศนคติที่ถูกต้องต่อประสบการณ์ทั้งหมด
ในชีวิต เพื่อให้ผู้รับการบ าบัดสามารถควบคุมตนเองไม่ให้ตอบสนองต่อสิ่งเร้าหรือความอยาก
เหมือนที่ผ่านมา ผลจากประสบการณ์ในการบ าบัดพฤติกรรมเสพติดพบว่า ต้นเหตุของพฤติกรรม
เสพติดเกิดจากจิตใจ ซึ่งการปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาสามารถช่วยลดพฤติกรรม
การเสพติดได้119 
   จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวกับบทบาทของพระสงฆ์ในการช่วยเหลือ
ผู้ติดยาเสพติด   มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องรายงานว่า กลวิธี/กิจกรรมที่น ามาประยุกต์ใช้ในการบ าบัด
ฟื้นฟู ส่วนใหญ่โดยการเทศ บรรยายธรรม ฝึกอบรมศีล สมาธิ ปัญญา ตามหลักมรรคมีองแปด  
อบรมเบญจศีล เบญจธรรม พรหมวิหาร 4 ความกตัญญูกตเวที กฎแห่งกรรม สวดมนต์ไหว้พระ ท า
สมาธิ บวชพระ บวชเณร พระสงฆ์บางแห่งใช้สมุนไพร บางแห่งใช้แต่หลักพุทธธรรมไม่ใช้
สมุนไพร ซึ่งได้ผลดีช่วยให้ผู้ติดยาเสพติดมีการปรับตัวดีขึ้น ไม่ลักขโมย ลด เลิกการทะเลาะวิวาท
กันอย่างเป็นที่น่าพึงพอใจ   

   ส าหรับการวิจัยที่เกี่ยวกับหลักธรรมมรรคมีองค์แปดมีรายงานว่า อริยมรรคมีองค์แปด
สามารถน ามาพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความสุขได้ ช่วยให้คุณภาพชีวิตดี มีความสุขทั้งกายและใจ  
รวมความแล้วอริยมีองค์แปดจะน าไปสู่ความส าเร็จ ให้มีรายได้ที่พอเพียง มีชีวิตครอบครัวที่มี

                                         
118Beitel, Mark., et al. 2007. “Reflection by Inner-City Drug Users on a Buddhist-Based 

Spirituality Focused Therapy: A Qualitative Study.” American Journal of Orthopsychiatry 77, 
1: 1-9. 

119Marlatt, Alan G. 2002. “Buddhist Philosophy and the Treatment of Addictive 
Behavior.” Cognitive and Behavioral Practice 9: 44-50. 
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ความสุข สุขภาพกายและจิตที่ดี มีปัญญาเห็นความจริงของชีวิต เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่สูงสุด 
พบความสุขสูงสุด และที่ส าคัญที่สุด คือ เป็นทางที่น าไปสู่ความหลุดพ้น คือ นิพพาน   

ส่วนการวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิผลของการด าเนินงานวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูยาเสพ
ติดนี้   ยังไม่มีผู้ใดท าการวิจัยเลย ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้จัดท าโครงการวิจัย เชิงประเมินผลเร่ือง 
“ประสิทธิผลของการด าเนินงานวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูยาเสพติด” ขึ้นโดยน าหลักธรรม
มรรคมีองค์แปดตามค าสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเป็นแนวทางในการประยุกต์อธิบาย 
ปัจจัยส่วนบุคคล มโนทัศน์ด้านความรู้สึก การรับรู้อารมณ์ความรู้สึกเกี่ยวกับยาเสพติด และการ
รับรู/้ความรู้สึกเกี่ยวกับหลักธรรมมรรคมีองค์แปด รวมถึงผลลัพธ์ด้านพฤติกรรมการด าเนินชีวิตการ
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมมรรคมีองค์แปดของผู้ป่วยติดยาเสพติดด้วย ทั้งนี้ผู้วิจัยได้น ารูปแบบการ
ประเมินโครงการของสตัฟเฟิลบีม(Stufflebeam Daniel L.)ที่เรียกว่า“CIPP Model” มาประยุกต์ใช้
เป็นแนวทางในประเมินผลการด าเนินงานวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ด้วย
การศึกษารวบรวมหลักฐานข้อมูล ความเป็นจริงที่จ าเป็นมาประเมินผล 3 หมวด คือ 1) Context 
evaluation คือ สภาพพื้นที่ที่ศึกษาด้านกายภาพ  เช่น สภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ การจัดพื้นที่เพื่อ
ท ากิจกรรม ฯลฯ 2) Input evaluation สภาพด้านการบริหารจัดการองค์การ 3) Process /Actions   
evaluation ด้านกระบวนการยุทธวิธี กิจกรรม /หลักธรรมที่น ามาใช้ในการพัฒนาปรับพฤติกรรมของ
บุคคล   เพื่อทราบ 4) Product  evaluation ผลลัพท์ หรือประสิทธิผลของการด าเนินงานวัดเป็นศูนย์
สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด เพื่อน าไปสู่การสนับสนุนในการตัดสินใจพิจารณาปรับปรุง
แก้ไขกระบวนการหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานฯ  รวมทั้งเพื่อช่วยให้พระสงฆ์สามารถ
ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อชุมชน และสังคมอย่างกว้างขวางและครอบคลุม
มากขึ้น ตลอดจนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการน าเสนอวิธีการ/กระบวนการใหม่ๆเพื่อพัฒนาการ
ด าเนินงานวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนต่อไป  
 
2.7 สรุปกรอบแนวคิดทีใ่ช้ในการวจัิย 
 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้ว  ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดกรอบ
แนวคิดของการวิจัยโดยน ารูปแบบ “CIPP Model” มาประเมินผลการด าเนินงานวัดเป็นศูนย์
สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด โดยจะศึกษา ดังนี ้ คือ 

1) ตัวแปรแทรกซ้อนหรือตัวแปรเกิน (Extraneous Variable) คือ ปัจจัยที่มีอยู่แล้วตาม 
ธรรมชาติ  ซึ่งอาจจะมีผลต่อตัวแปรตาม เช่น ปัจจัยส่วนบุคคล อายุ เพศ การศึกษา อาชีพ  

2) ตัวแปรต้น (Independent Variables) หรือตัวแปรที่อิสระ เป็นปัจจัยที่ท าให้เกิดผล 
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ตามมาในที่นี้ คือ การด าเนินงานของวัดฯ ได้แก่ (1) สภาพพื้นที่ที่ศึกษาด้านกายภาพ (Context) 
(2) สภาพด้านการบริหารจัดการองค์การ (Input) (3) กระบวนการ/ยุทธวิธี (Process /Actions)   
          3) ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ในที่นี้ คือ ผลที่เกิดจากการด าเนินงานวัดเป็นศูนย์ 
สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด (Product)ได้แก่  ผู้ติดยาเสพติดที่ได้ รับการฟื้นฟูฯมีการ
เปลี่ยนแปลง ดังนี้  (1) การรับรู้ต่อหลักมรรคมีองค์แปดดีขึ้น (2) พฤติกรรมปฎิบัติตามหลักธรรม
มรรคมีองค์แปดดีขึ้น (3) การรับรู้ต่อยาเสพติดดีขึ้น สามารถเลิกใช้ยาเสพติดได้ รวมทั้งผลที่ตามมา 
คือ (4) องค์ความรู้ใหม่ รูปแบบการด าเนินงานวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดที่มี
ประสิทธิภาพ ดังแผนภูมิที่ 2.2   
 
              ตัวแปรต้น                     ตัวแปรตาม 
   (Independent Variables)                   (Dependent Variables)  
 

 
 
 
 
 
                
                        
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที ่2.2  แสดงสรุปกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย  

ผู้ติดยาเสพติดท่ีได้รับการฟื้นฟูฯมีการ
เปล่ียนแปลง 
1.การรับรู้ต่อหลักมรรคมีองค์แปดดีขึ้น 
2.พฤติกรรมปฎิบัติตามหลักธรรมมรรคมี
องค์แปดดีขึ้น 
3.การรับรู้ต่อยาเสพติดดีขึ้น  
สามารถเลิกใช้ยาเสพติดได้  
 

 ประสิทธิผลการด าเนินงานวัดเป็นศูนย์
สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 

(Product) 

 

1. สภาพพื้นที่ที่ศึกษาด้านกายภาพ 

(Context) เช่น สภาพแวดล้อม อาคาร
สถานที่ การจัดพื้นทีเ่พื่อทํากิจกรรม 
ฯลฯ  
2. สภาพด้านการบริหารจัดการองค์การ 

(Input) 

3. กระบวนการ/ยุทธวิธี(Process 
/Actions) กิจกรรมหลักธรรมที่นํามาใช้
ในการพัฒนาปรับพฤติกรรม 
 

- อายุ                  - เพศ  
- การศึกษา   - อาชีพ 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
 

การด าเนินงานวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์ 
และฟืน้ฟูผู้ติดยาเสพติด 

องค์ความรู้ใหม่  รูปแบบการดําเนิน
งานวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้

ติดยาเสพติดที่มีประสิทธิภาพ 
 



  
 

 

บทที่ 3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 

 การวิจัยเชิงบูรณาการเร่ือง “ประสิทธิผลการด าเนินงานวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้
ติดยาเสพติด” นี้ใช้แบบการวิจัย 2 ชนิด คือ การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ด้วยการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามในภาพกว้างก่อน แล้วจึงน าประเด็นที่ส าคัญและน่าสนใจมา
ท าการวิเคราะห์เจาะลึกด้วยวิธีการวิจัย เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อน าข้อมูลทั้ง 2 
ลักษณะมาบูรณาการกันให้ครบถ้วนสมบูรณ์บริบูรณ์และน่าเชื่อถือยิ่งขึ้นโดยมีขั้นตอนและวิธีการ
ด าเนินการวิจัยต่อไปนี้ 
 

3.1 การเลือกพ้ืนที่วิจัย     

 เลือกแบบเจาะจง (Purposive Random Sampling) โดยสุ่มมาร้อยละ 20120 ของวัดที่ได้รับ
การขึ้นทะเบียนเป็นสถานพยาบาลเป็น“วัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด” แล้ว             
ตามหลักการข้อตกลง 3 ฝ่าย คือ กรมการแพทย์จากกระทรวงสาธารณสุข มหาเถรสมาคม และ
ส านักงานปราบปรามยาเสพติด และต้องเป็นวัดที่เจ้าอาวาสให้ความร่วมมือในการท างานด้านการ
สงเคราะห์ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดโดยได้ด าเนินงานด้านนี้พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ของ
วัดไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี มีความสามารถที่จะน าชุมชนและภาครัฐเข้ามามีส่วนร่วมเป็น
คณะกรรมการด าเนินงาน มีการท างานเป็นทีม ส านักงานคุมประพฤติได้ร่วมพิจารณาแล้ว 
เห็นสมควรจัดผู้ติดยาเสพติดประเภทไม่ควบคุมตัวเข้ารับการสงเคราะห์ได้  รวมทั้งเป็นการ
ด าเนินงานของวัดที่ยังไม่มีใครท าวิจัยมาก่อน ซึ่งปัจจุบันนี้ทั่วประเทศมี 21 วัด สุ่มมาร้อยละ 20    
จะได้จ านวน 4 วัด ได้แก่ วัดในกรุงเทพฯ 1 วัด คือ วัดสะพาน คลองเตย และวัดในต่างจังหวัด 3 วัด 
คือ วัดตาไก้พลวง อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ วัดวังผาดง อ าเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี            
วัดพุทธคามนิคม อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ดังรายละเอียดในบทที่ 4 
 
 

                                                 

 120Dawson B. & Trapp R.G., Basic & Clinical Biostatistics, (Appleton & Lange. Singapore, 
1994), p. 26. 
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3.2 การส ารวจและการวางแผนก่อนลงพื้นที่   
 3.2.1 การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย  โดยศึกษาข้อมูลวัดที่ด าเนินงานฯซึ่งส ารวจได้จากสถาบัน
ธัญญารักษ์ กรมการแพทย์ กรมศาสนา และกรมควบคุมความประพฤติ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ส านักงาน ปปส. ร่วมกับการศึกษาน าร่อง (Pilot study) วัดที่ด าเนินงานเพื่อดูว่าวัดใดใช้หลักธรรม
ใดด าเนินงานฯอย่างไร ยังด าเนินงานฯอยู่หรือไม่  ส่วนกลุ่มเป้าหมาย ที่จะต้องเข้ารับการสงเคราะห์
ฯ เป็นเวลา 2 เดือน ส าหรับการวิจัยคร้ังนี้ได้ศึกษาน าร่องที่ภาวนาภิรตาราม กรุงเทพฯ และวัด
สะพาน กรุงเทพฯ ทราบหลักการว่าทางวัดน าหลักธรรมมรรคมีองค์ 8 มาพัฒนาพฤติกรรมผู้ติดยา
เสพติดในรูปของศีล สมาธิ ปัญญา จากนั้นเมื่อชัดเจนแล้วจึงด าเนินการขั้นต่อไปคือ 
 3.2.2 ก าหนดรูปแบบและสร้างเคร่ืองมือการรวบรวมข้อมูล ก่อนลงพื้นที่ 12 สัปดาห์ 
 3.2.3 จัดเตรียมเอกสารในการรวบรวมข้อมูลก่อนลงพื้นที่ 1-3 สัปดาห ์
 3.2.4 สอบถามทางวัดที่เป็นกลุ่มตัวอย่างศูนย์สงเคราะห์ฯ เร่ืองความพร้อมของทีมงานใน
การสงเคราะห์ฟื้นฟู ความสะอาดความพร้อมของสถานที่ในการให้บริการซักซ้อมความเข้าใจและ
ให้ค าปรึกษาในกรณีที่มีปัญหาก่อนลงพื้นที่  
 3.2.5 เตรียมนัดหมายทีมงานวิจัยและวัด ก่อนลงพื้นที ่1-5 วัน 
 2.6 ผู้วิจัยและทีมงานวิจัยลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล 
 

3.3 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
 3.3.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคลและรูปแบบการด าเนินงาน 
ในการให้วัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด  
    1) ปัจจัยส่วนบุคคล อายุ  เพศ  การศึกษา   อาชีพ   รายได้   ลักษณะของยาเสพติด 
     ระยะเวลาที่ติดยาเสพติด 
    2) การด าเนินงานในการให้วัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 
          (1) สภาพการจัดการวัดด้านกายภาพ (Content) คือ สภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ 
การจัดพื้นที่เพื่อท ากิจกรรม ฯลฯ    
         (2) สภาพด้านบริหารจัดการ และแผนการด าเนินงาน (Input) เช่น การบริหารจัดการ 
                      องค์การ (Organizing)   หลักเกณฑ์ก าหนดคุณสมบัติและบทบาทพระสงฆ์ในการ 
                     ช่วยเหลือผู้ติดยาฯ แนวคิดและทฤษฎีที่น ามาใช้ในการป้องกัน บ าบัดรักษา และฟื้นฟู 
                     สมรรถภาพ 
        (3)  กระบวนการ ยุทธวิธี กิจกรรม (Process)  ได้แก่ หลักพุทธธรรม ที่น ามาใช้ 
                      ฝึกอบรม   กิจกรรมฝึกแก้ปัญหาโดยยึดหลักพุทธธรรม   การสนับสนุนให้อภิปราย/ 
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                     ประกวดการตอบปัญหาธรรมะ   กิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท าความดีแก่ 
                    ผู้อ่ืน  

 3.3.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ ประสิทธิ์ผลของการด าเนินงานวัดเป็นศูนย์
สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ได้แก่ ผลงาน (Product) ดังต่อไปนี้ 
 3.3.3 ผลขั้นต้น (Effect) ได้แก่ ผู้ติดยาเสพติดมีการรับรู้ต่อยาเสพติดดีขึ้น การรับรู้ต่อ
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหรือหลักมรรคมีองค ์8 ดีขึ้น  
 3.3.4 ผลผลิต (Output) ได้แก่ ผู้ติดยาเสพติดมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ดีปฏิบัติตน
ตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหรือหลัก มรรคมีองค์ 8  ระดับโลกียะ คือ มีความคิดดี พูดดี ท า
ดี ได้แก่ (1) มีความคิดดี คือ มีสัมมาทิฐิ มีความเห็นถูกต้อง เชื่อเร่ืองกรรม มีความละอายบาปและ
เกรงกลัวบาป ไม่พยาบาท รู้จักให้อภัยผู้ อ่ืน  (2) พูดดีมีสัมมาวาจา ไม่พูดเท็จ ไม่พูดส่อเสียด           
ไม่พูดค าหยาบ ไม่พูดเพ้อเจ้อ (3) ท าดี ประพฤติตนด ีไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดในกาม 
ประกอบอาชีพสุจริต สร้างกุศลท าความดี เลิกท าบาปทุกชนิด เลิกอบายมุข เลิกใช้ยาเสพติด                 
มีสติสัมปชัญญะ เข้าใจตนเอง มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอ่ืน ไม่วู่วาม  
 3.3.5 ผลลัพธ์ (Outcome) ได้แก่ ผู้ป่วยสมารถเลิกใช้ยาเสพติด ไม่ค้ายาเสพติด  
 3.3.6 ผลกระทบ (Impact) ได้แก่ รูปแบบในการบริหารจัดการหรือการด าเนินงานให้วัด
เป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดที่ดีที่เหมาะสม, ชุมชนปลอดยาเสพติด ลดงบประมาณ
ปราบปรามยาเสพติด เกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่พระสงฆ์ เช่น ประชาชนมีความศรัทธาพระสงฆ์ดีขึ้น 
พระสงฆ์และวัดที่ด าเนินการมีชื่อเสียงดีที่ดีด้านการสงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดที่ดี 
 

3.4 ประชากรท่ีศึกษา 
 เทคนิคและวิธีการเลือกตัวอย่าง การวิจัยครั้งน้ี เป็นวิจัยเชิงส ารวจและวิจัยเชิงคุณภาพ 
 3.4.1 การวิจัยเชิงส ารวจ ประชากรที่ศึกษา ได้แก่ 
 1) วัดพระสงฆ์และฆารวาสที่ด าเนินงาน “วัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด” 
ได้แก่ ส ารวจบริบทของวัด พระสงฆ์และบทบาทของบุคคลอ่ืน ๆ ที่ร่วมด าเนินงานฯ  รวมทั้งผู้ป่วย 
หรือ ผู้ติดยาเสพติดแต่ละวัด   โดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Random Sampling) สุ่มจากวัดที่
ด าเนินงานเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด จ านวน 4 วัด (วัดที่ด าเนินการ จัดตั้งเป็นศูนย์
สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด   ตามหลักการข้อตกลง 3 ฝ่าย)  
 2) จ านวนประเภทของบุคคลากรอ่ืนๆ ที่ร่วมด าเนินการ 
 3) โครงสร้างการบริการจัดการ 
 4) รูปแบบกิจกรรมในการสงเคราะห์ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด วิธีการด าเนินกิจกรรม การบันทึก
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รายงาน 
 5) รูปแบบการประเมินผู้ป่วย หรือ ผู้ติดยาเสพติด 
   6) การใช้หลักธรรมในการพัฒนาผู้ป่วย หรือ ผู้ติดยาเสพติด 
 3.4.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ  
 ศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพนี้ได้โดยการเก็บข้อมูลตามเค้าโครงแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
Interview Guide) เป็นเค้าโครงค าถามเจาะลึกเกี่ยวกับ เจตคติ  ความรู้สึกนึกคิด ความคิดเห็น 
ขั้นตอนในการด าเนินงาน ประสบการณ์พฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่าง รวมทั้งผลลัพธ์ และผลกระทบ 
ที่ที่เกิดขึ้น จากการด าเนินงานวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด โดยจะสัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญเป็นรายบุคคล (Individual Interview) และสัมภาษณ์ผู้ติดยาเสพติดกลุ่มตัวอย่างเป็นราย
กลุ่ม วัดละ 10 คน  ทั้งนี้จะมีการคัดเลือกและฝึกอบรมผู้สัมภาษณ์ เพื่อท าความเข้าใจและตกลง
หลักเกณฑ์ร่วมกันก่อนจะสัมภาษณ์ผู้ช านาญการด้านการด าเนินงานวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และ
ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด   
 จ านวนประชากรที่ศึกษา ประชากรที่ศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ แบ่งเป็น  1) จากผู้เชี่ยวชาญใน
การด าเนินงานวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดทั้ง 4 แห่ง และเลือกจากวัดที่มี
ผู้เชี่ยวชาญในการด าเนินงานวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดที่เคยเป็นวิทยากรการ
ประชุมยาเสพติดแห่งชาติอีก 1 แห่ง โดยการสุ่มตัวอย่าง (Simple Random Sampling) จากกลุ่มวัดที่
มีผู้เชี่ยวชาญในการด าเนินงานวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดที่เคยเป็นวิทยากรการ
ประชุมยาเสพติดแห่งชาติ และจากผู้อ านวยการโรงพยาบาลซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการด าเนินงานวัด
เป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด จ านวนโดยประมาณ 6 รูป/คน และ2)  สัมภาษณ์จากผู้
ติดยาเสพติดกลุ่มตัวอย่างวัดละ 10 คน  รวม 40  คน  
 ท าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพนี้ด้วยวิธีอนุมาน (Induction) โดยน าข้อมูลเชิงคุณภาพที่
ได้ทั้งหมดมาจัดระเบียบด้วยคอมพิวเตอร์ แล้วท าการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) แปล
ความหมายของข้อมูล (Data Interpretative)  
 

3.5 เงื่อนไขการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
 3.5.1 การเลือกตัวอย่างส าหรับงานวิจัยเชิงปริมาณ 
 1) ต้องเป็นบุคคลที่ก าลังด าเนินงานวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์ที่อยู่ประจ าขณะท าการวิจัย  

2) รูปแบบและกิจกรรมที่ด าเนินการต้องจัดให้มีขึ้นภายในปีที่ท าการวิจัย 
 3) เอกสารที่ศึกษาต้องเป็นสิ่งที่ด าเนินการภายในปีที่ท าการวิจัย 
 3.5.2 การเลือกตัวอย่างเชิงคุณภาพ 
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 1) ผู้เชี่ยวชาการปฏิบัติงานวัดเป็นศูนย์สงเคราะห ์ฯ ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาการปฏิบัติงานวัดเป็น
ศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดมาไม่น้อยกว่า 5 ป ี 
 2) ต้องเป็นผู้ก าลังด าเนินงานวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในปีที่ท าการวิจัย 
 

3.6 ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย  
 3.6.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้แก่ ข้อมูลทั่วไป เช่น เพศ อายุ สถานภาพสมรส 
ระดับการศึกษา อาชีพ ศาสนา รายได้ ประวัติการเจ็บป่วย ความเกี่ยวข้อง กับผู้ป่วย/ผู้ติดยาเสพติด 
(กรณีเป็นญาติหรือผู้ให้การสงเคราะห์ฟื้นฟู) ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม (Questionnaires) 
  1) ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะพฤติกรรมการปฏิบัติตนของผู้ติดยาเสพติด โดยเฉพาะ
พฤติกรรมการปฏิบัติตามมรรคมีองค์แปด เช่น การพัฒนาทางจิตวิญญาณ การประพฤติตนอยู่ใน
ศีลธรรมอันดี ถือศีล 5 เป็นประจ า มีการฝึกปฏิบัติท าสมาธิอย่างสม่ าเสมอ หลีกเลี่ยงอบายมุขของผู้
ติดยาเสพติด เป็นต้น  
  2) ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะ ขนาด ระยะเวลา ที่เสพยาเสพติด ของกลุ่มตัวอย่าง  
 3.6.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้แก่ สภาพทางกายภาพรวมทั้งแหล่งประโยชน์ 
การได้รับความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ของวัดที่จัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด  
 ข้อมูลทุติยภูมิ ข้อมูลที่ได้จากแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview Guide) โดยผู้วิจัย
และผู้ช่วยวิจัย 
 

3.7 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ส าหรับการวิจัยนี้จะใช้ เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ได้แก่ แบบสอบถามและ           
เค้าโครงแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview Guide)  
 3.7.1 แบบสอบถาม (Questionnaire) ผู้วิจัยศึกษารูปแบบการด าเนินงาน “วัดเป็นศูนย์
สงเคราะห์ฯ” แล้วจัดท าแบบสอบถามโดยเคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งออกเป็น           
2 ชุด คือ  
 ชุดท่ี 1 เป็นแบบสอบถามผู้เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับสภาพการด าเนินงานโครงการ “วัดเป็นศูนย์
สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด” ตามความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องฯ ได้แก่ ผู้บริหารสถาน
สงเคราะห์ฯ พระสงฆ์วิทยากร ฆราวาส ผู้ป่วยและญาติ ผู้คุมประพฤติและผู้เกี่ยวข้อง  (บุคคลที่
ได้รับผลกระทบใกล้วัด) เคร่ืองมือชุดที่ 1 แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ  
 ส่วนที่ 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวและชื่อสถานที่วัด ค าถามเกี่ยวกับเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ ฯลฯ ของกลุ่มตัวอย่าง (ผู้บริหารสถานสงเคราะห์ฯ พระสงฆ์วิทยากร ฆราวาส ญาติ และ
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ผู้เกี่ยวข้อง ) ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบส ารวจรายการ (Check list) และเติมข้อความ  
 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการด าเนินงานโครงการ “วัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และ
ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด” ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ 
 1) ขอบเขตด้านเนื้อหา (Context) ได้แก่ สภาพพื้นที่ที่ศึกษาด้านกายภาพ คือ อาคารสถานที่ 
เช่นการจัดแบ่งพื้นที่ส าหรับให้ผู้ป่วยพัก (admitted) จัดพื้นที่เพื่อท ากิจกรรม สภาพแวดล้อม ฯลฯ  
 2) ด้านข้อมูลน าเข้า (Input) ผู้เชี่ยวชาการปฏิบัติงานวัดเป็นศูนย์สงเคราะห ์
 - หลักเกณฑ์การให้วัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด  
 - การบริหารจัดการองค์การ (Organizing) ปรับองค์กร (วัด) หลักเกณฑ์ของผู้มีส่วนร่วม 
บทบาทพระสงฆ์ต่อการช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติด และเกณฑ์ที่มาของผู้ป่วย  
 - การได้รับความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ (บุคลากร - งบประมาณการเงิน Budgeting – วัสดุ
สิ่งของ)  
 3) ด้านกระบวนการ (Process) ได้แก่ 
 - ยุทธวิธีกิจกรรมที่น ามาใช้ในการน าด าเนินงาน กิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต กิจกรรมต่าง ๆ  
 - กระบวนการน า (Leading) การอบรมทีมงาน (พระสงฆ์และทีมงาน) ให้เข้าใจในการดูแล
ผู้ติดยาเสพติด  
 - หลักธรรมที่น ามาใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลตามแนวพระพุทธศาสนา 
 - แนวคิดและทฤษฎีที่น ามาใช้ในการป้องกัน บ าบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพ
ติด 
 - การมอบหมายงานให้บุคลากรท าตามกิจกรรมที่ก าหนดให้การประสานงาน (Coordinating) 
 - การควบคุมการด าเนินงาน (Controlling)  
 - การประเมินผล (Evaluating) ประเมินประสิทธิผล 
 - ความเหมาะสมในการบริหารงาน ผลกระทบของโครงการ และความเป็นธรรมของ
โครงการ 
 ค าถามในส่วนนี้มีทั้งลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการ (Check List) เป็นแบบส ารวจรายการ
ระดับที่ปฏิบัติได้ เป็นแบบสอบถามที่มีลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า ซึ่งมีระดับเป็นคะแนน 
5 ระดับ คือ 5, 4, 3, 2 และ 1 (Rating Scales) คือ ระดับดีมาก, ระดับดี, ระดับปานกลาง, ระดับพอใช้
, และระดับที่ควรปรับปรุง  รวมจ านวน 68 ข้อ ผู้ตอบจะเลือกตอบได้เพียงค าตอบเดียวเท่านั้น 
รวมทั้งเปิดช่องให้แสดงความคิดเห็นในเร่ืองที่เกี่ยวข้องดังกล่าวเพิ่มเติมได้ด้วย มาก ค่อน ข้างมาก 
ปานกลาง ค่อนข้างน้อยและค าถามปลายเปิด (Open End Question) ไว้ให้เติมข้อความ แสดงความ
คิดเห็น เกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะเร่ืองต่าง ๆ ตามภาระหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
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 ส่วนท่ี 3 ด้านผลงาน (Product) ผลของการด าเนินงาน “วัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้
ติดยาเสพติด” และผลกระทบในการด าเนินงานฯ เป็นอย่างไรบ้าง เช่น การด าเนินงานนี้ช่วยให้ผู้ติด
ยาเสพติด มีการรับรู้ต่อยาเสพติดถูกต้องดีขึ้น  การรับรู้ต่อหลักมรรคมีองค์ 8 ถูกต้องดีขึ้น พฤติกรรม
การปฏิบัติตามหลักธรรมมรรคมีองค์ 8 ถูกต้องดีขึ้น และสามารถลดละเลิกยาเสพติดได้      
 ชุดที่ 2  เป็นแบบสอบถามผู้ติดยาเสพติด/ผู้ป่วย เคร่ืองมือชุดที่ 2 แบ่งออกเป็น 5 ส่วน คือ  
 4) ด้านผลงาน ประกอบด้วย แบบสอบข้อมูลทั่วไป แบบสอบเกี่ยวกับการรับรู้ต่อยาเสพติด 
แบบสอบถามการรับรู้เกี่ยวกับหลักมรรคมีองค์ 8 แบบสอบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
ผู้ติดยาเสพติด/ผู้ป่วย รวมทั้งแบบสอบความรู้สึกความคิดเห็นต่าง ๆ เป็นค าถามปลายเปิดไว้ให้เติม
ข้อความ แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะเร่ืองต่าง ๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
 ส่วนท่ี 1 เป็นค าถามข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ฯลฯ ของกลุ่ม
ตัวอย่าง  
 ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามการรับรู้เกี่ยวกับหลักมรรคมีองค์ 8 ของผู้ติดยาเสพติด               
จะเป็นข้อค าถามเกี่ยวกับความรู้สึกและความคิดเห็น ซึ่งมีทั้งทางบวก และทางลบ ครอบคลุมหลัก
อริยมรรคหรือมรรคมีองค์  8 แต่ละองค์ธรรมๆละ 4 ข้อ ตามกรอบของหลักมรรคมีองค์  8                  
รวมจ านวน 32 ข้อ ดังนี ้คือ 
 ความคิดดี หมายถึง มีคุณธรรม ควบคุมความคิดได้คิดในทางที่สร้างสรรค์ ความมุ่งมั่นที่จะ
ปฏิบัติพฤติกรรมที่ดีถูกต้องและเหมาะสม ในที่นี้คือมรรคข้อที่ 1 และ 2 สัมมาทิฐิ และสัมมาสังกัปปะ 
(เแบบสอบถามประเมินพฤติกรรมข้อ 1-8) 
 1) สัมมาทิฐิ เห็นชอบ คือ มีความเห็นถูกต้อง หมายถึงความเห็นที่ถูกคลองธรรม เห็นตาม
ความเป็นจริงเป็นความเห็น ซึ่งจะเกิดจากโยนิโสมนสิการ ประกอบด้วยปัญญา เชื่อใส่ใจในเร่ือง
กรรมและผลของกรรม ในที่นี้รวมถึงรู้คุณเชื่อฟังพ่อแม่ ครู พระอาจารย์  มีความเกรงกลัวความ
ละอายต่อบาป รู้บทบาทหน้าที่ มีความรับผิดชอบต่อตนเองครอบครัวและสังคม เข้าร่วมกิจกรรม
ตามหน้าที่ เข้ารับอบรมตามเวลา ท าความดี ท าสิ่งที่ดีแก่ครอบครัว/สังคม ศึกษาหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา รักษาศีล 5 อย่างเคร่งครัด ไม่คบคนพาลหรือคบเพื่อนติดยาเสพเป็นมิตร 
(แบบสอบถามประเมินพฤติกรรมข้อ 1- 4) 
 2) สัมมาสังกัปปะ ด าริชอบ ได้แก่ ด าริในทางสงบระงับ ในทางละพยาบาท และในทาง
อหิงสธรรม ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน ในที่นี้รวมถึง ไม่เอาเปรียบใคร แต่รู้จักผ่อนปรนยอมความอาจให้
เอาเปรียบได้บ้าง ไม่คิดแก้แค้น รู้จักให้อภัยผู้อื่น (แบบสอบถามประเมินพฤติกรรมข้อ 5-8) 
 การพูดดี คือ ใช้วาจาสุภาพ ไม่พูดไร้สาระ ไม่พูดโกหก พูดเท็จ ไม่พูดท าให้ผู้อ่ืนเสียหาย 
ไม่พูดจาส่อเสียด ไม่พูดเพ้อเจ้อ ได้แก่ มรรคข้อ ที่ 3 คือ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
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 3) สัมมาวาจา เจรจาชอบ หรือวจีสุจริต พูดดี คือ ไม่พูดเท็จ ไม่พูดจาส่อเสียด ไม่พูดค าหยาบ 
และละเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ การหลีกเลี่ยงค าพูดที่จะท าให้ตนเองและบุคคลอ่ืนเดือดร้อน ได้แก่ 
(แบบสอบถามประเมินพฤติกรรมข้อ 9-12) 
 การท าดี โดยประพฤติตนเป็นคนดี กระท าในเร่ืองต่าง ๆ อย่างถูกต้อง เหมาะสม ถูกกาลเทศะ 
ได้แก่ มรรคข้อ ที่ 4 - 8 (แบบสอบถามประเมินพฤติกรรมข้อ 13-32) 
 4) สัมมากัมมันตะ กระท าชอบ ได้แก่กายสุจริต ไม่ฆ่าสัตว์รวมถึงการไม่ทรมานสัตว์หรือ
กักขังสัตว์ ไม่ลักขโมยทรัพย์สินของผู้อื่น ไม่หยิบทรัพย์สินสาธารณะมาเป็นของตน ไม่หยิบสิ่งของ
ที่เจ้าของไม่อนุญาตไปใช้ รวมทั้งละเว้นจากการประพฤติผิดในกามในที่นี้คือ การไม่ยุ่งเกี่ยวเชิงชู้สาว
กับบุคคลที่ไม่ใช่คู่สมรสหรือบุคคลที่พ่อแม่ของเขายังไม่อนุญาต (แบบสอบถามประเมินพฤติกรรม
ข้อ 13-16)  

5) สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีพชอบ เว้นมิจฉาชีพทุกชนิด ประกอบอาชีพสุจริต คือ การหาเลี้ยง
ชีพด้วยสัมมาอาชีวะ ละมิจฉาอาชีวะ มีการประกอบอาชีพที่ถูกต้องและเหมาะสม  ไม่คดโกง ไม่ค้า
ยาเสพติด ของผิดกฎหมายอ่ืน ๆ ในที่นี้คือ การมีงานท า ท างานสุจริต ไม่ขายบุหร่ี สุรา ยาเสพติด 
(แบบสอบถามประเมินพฤติกรรมข้อ 17-20) 
 6) สัมมาวายามะ เพียรชอบ มีความมุ่งมั่นเปลี่ยนตนเองสร้างความดี สร้างกุศลธรรมที่ยังไม่
เกิดให้เกิดขึ้น มุ่งมั่นเพียรพยายามละเลิกท าบาปอกุศลทั้งปวงบาป มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติ
พฤติกรรมที่ดีถูกต้องและเหมาะสม มีความรับผิดชอบต่อตนเองครอบครัวและสังคม  ไม่เสพ
อบายมุข ละเลิก อบายมุข สิ่งไม่ดี ที่ตนเสพติด โดยเฉพาะต้องเลิกใช้ยาเสพติด ไม่ต้องพึ่งพายาเสพ
ติดอีกต่อไป ในรวมถึง การพยายามท าความดีทุกวัน ช่วยท างานให้สาธารณะ  ช่วยงานบ้าน (ช่วย
ท างานที่วัด) ไม่สูบบุหร่ี ไม่ซิ่งมอเตอร์ไซด์/ซิ่งรถยนต์ ไม่ขีดเขียน/ท าลายทรัพย์สินสาธารณะ ไม่
เล่นการพนัน ไม่เที่ยวเล่นเที่ยวเตร่ ไม่ซื้อสิ่งของฟุ่มเฟือย ใช้จ่ายเงินสุรุ่ยสุร่าย (แบบสอบถาม
ประเมินพฤติกรรมข้อ 21-24) 
 7) สัมมาสติ หมายถึง รู้จักพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่  วิเคราะห์ตนเองได้ เข้าใจอารมณ์ 
ความรู้สึก และความต้องการในชีวิตของตนเอง รู้ตัวว่าตนเองมีมิจฉาทิฎฐิในเร่ืองใด และพึงก าจัด
อภิชฌาและ โทมนัสตนเอง ในที่นี้หมายถึง การสวดมนต์ไหว้พระ ฝึกอยู่กับสติ  ตามรู้อิริยาบถเพื่อ
เจริญสติทุกวัน รวมถึงมีสติสัมปชัญญะ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีไม่ทะเลาะวิวาทกับผู้อ่ืน (แบบสอบถาม
ประเมินพฤติกรรมข้อ 25-28) 
 8) สัมมาสมาธิ ตั้งจิตมั่นไว้ชอบ มีความสงบ สามารถแก้ไขแก้ปัญหาได้อย่างสุขุม เมื่อมี
ปัญหาสามารถจัดการให้ผ่านพ้นไปได้อย่างเหมาะสม ทั้งปัญหาความเครียดในใจ หรือปัญหาที่เกิด
จากการชัดแย้งกับผู้อ่ืน ในที่นี้หมายถึง ความพยายามฝึกสมาธิทุกวัน น้อมจิตในกุศลธรรม เพื่อให้
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จิตอ่อนโยน ไม่วู่วาม(แบบสอบถามประเมินพฤติกรรมข้อ 29- 32) 
 โดยค าถามดังกล่าวจะประยุกต์มาตราส่วนประมาณค่า ตามแบบวัดทัศนคติของลิเคิร์ท
(Likert) แบ่งออกเป็น 3 ระดับ (Rating Scales) ก าหนดให้ผู้ตอบเลือกตอบได้เพียงค าตอบเดียว
เท่านั้น คือ เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
 ข้อความที่แสดงการรับรู้ทางบวก   ข้อความที่แสดงการรับรู้ทางลบ 

เห็นด้วย    ให้คะแนน 3   ให้คะแนน 1 
ไม่แน่ใจ   ให้คะแนน 2  ให้คะแนน 2 
ไม่เห็นด้วย   ให้คะแนน 1  ให้คะแนน 3 

 ส่วนท่ี 3 แบบประเมินพฤติกรรมการปฎิบัติตามหลักมรรคมีองค์ 8 เป็นแบบสอบถาม
เกี่ยวกับพฤติกรรมการปฎิบัติตามหลักมรรคมีองค์ 8 ของผู้ติดยาเสพติดกลุ่มตัวอย่างในการให้ “วัด
เป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด”  ซึ่งมีทั้งทางบวก และทางลบ ที่ครอบคลุมพฤติกรรมการ
ปฏิบัติตน โดยให้ผู้ตอบบอกถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยเกี่ยวกับการมี
ความคิดดี พูดดี ท าดี ตามหลักมรรคมีองค์8  แต่ละองค์ธรรมๆละ 4 ข้อ เช่น 1) มีสัมมาทิฐิ มีปัญญา 
รู้เท่าทันตามจริง มีความเชื่อในเร่ืองกรรม มีความละอายบาปและเกรงกลัวบาป 2) ไม่พยาบาท รู้จักให้
อภัยผู้อ่ืน 3) มีสัมมาวาจา ไม่พูดเท็จ ไม่พูดส่อเสียดไม่พูดค าหยาบ ไม่พูดเพ้อเจ้อ 4) ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลัก
ทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดในกาม คบเพื่อนที่ดี 5) ประกอบอาชีพสุจริต ไม่คดโกง ไม่ค้ายาเสพติด ของผิด
กฎหมาย 6) เพียรชอบเพียรสร้างกุศลท าความดี เลิกท าบาปทุกชนิดเลิกอบายมุข เลิกใช้ยาเสพติด 7) 
ระลึกชอบ มีสติสัมปชัญญะ เข้าใจตนเอง ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอ่ืน 8) ตั้งจิตมั่นไว้ชอบมีความสงบ 
ไม่วู่วาม แก้ไขแก้ปัญหาอย่างสุขุม รวมจ านวน 32 ข้อ มีค าตอบให้เลือก ผู้ตอบจะเลือกตอบได้เพียง
ค าตอบเดียวเท่านั้น โดยมีระดับเป็นคะแนน 5 ระดับ คือ 4, 3, 2, 1 และ 0 (Rating Scales) คือ ท า
มากขึ้น ท าเท่าเดิม ท าน้อยลง เลิกท าแล้ว ไม่เคยท า โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ คือ 
 ข้อความที่เป็นพฤติกรรมทางบวก   ข้อความที่เป็นพฤติกรรมทางลบ 
 ท าน้อยลง  ให้คะแนน 2   ให้คะแนน 2 
 ท าเท่าเดิม   ให้คะแนน 3  ให้คะแนน 1 
 ท ามากขึ้น  ให้คะแนน 4  ให้คะแนน 0 
 เลิกท าแล้ว  ให้คะแนน 1  ให้คะแนน 3 
 ไม่เคยท า   ให้คะแนน 0  ให้คะแนน 4 

 

 ส่วนท่ี 4 เป็นแบบสอบถามการรับรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด  จะเป็น
ข้อค าถามเกี่ยวกับความรู้สึกและความคิดเห็น ซึ่งมีทั้งทางบวก และทางลบ เกี่ยวกับยาเสพติดและ
การฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด จ านวน 30 ข้อ โดยประยุกต์มาตราส่วนประมาณค่า ตามแบบวัดทัศนคติ



 134 

ของลิเคิร์ท (Likert) แบ่งออกเป็น 3 ระดับ (Rating Scales) ก าหนดให้ผู้ตอบเลือกตอบได้เพียง
ค าตอบเดียวเท่านั้น คือ เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้  
 ข้อความที่แสดงการรับรู้ทางบวก  ข้อความที่แสดงการรับรู้ทางลบ 

ใช่    ให้คะแนน 3   ให้คะแนน 1 
ไม่แนใจ ให้คะแนน 2   ให้คะแนน 2 
ไม่ใช่   ให้คะแนน 1    ให้คะแนน 3 

 ส่วนท่ี 5 ความรู้สึกความคิดเห็นต่างๆ เช่น ความตั้งใจจะปรับปรุงในชีวิต ความรู้สึก
ภาคภูมิใจในตนเอง คุณค่า/ความภาคภูมิใจ ในการท าการความดีปฏิบัติตนตามหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาหรือมรรคมีองค์8  หรือ ศีล สมาธิ ปัญญา ความภาคภูมิใจในงานที่ท า ความรู้สึก
เกี่ยวกับการมารับการรักษาฟื้นฟูที่วัดนี้ กิจกรรมยามว่างที่ท าเป็นประจ า เป็นค าถามปลายเปิดให้
ตอบอย่างอิสระ จ านวน 3 ข้อ  
 ชุดท่ี 3 เค้าโครงแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview Guide) เป็นเค้าโครงค าถาม
เจาะลึกเกี่ยวกับ เจตคติ ความรู้สึกนึกคิด ความคิดเห็น ขั้นตอนในการด าเนินงาน รวมทั้งผลลัพธ์ 
และผลกระทบที่เกิดขึ้น จากการด าเนินงานวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด โดยผู้วิจัย
หรือผู้ช่วยผู้วิจัยจะสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญแต่ละวัดเป็นรายบุคคล (Individual Interview) และ
สัมภาษณ์ผู้ติดยาเสพติดกลุ่มตัวอย่างวัดละ 10 คน เป็นรายกลุ่ม ทั้งนี้จะมีการคัดเลือกและฝึกอบรมผู้
สัมภาษณ์ เพื่อท าความเข้าใจและตกลงหลักเกณฑ์ร่วมกันก่อน 
 

3.8 การสร้างและตรวจคุณภาพเครื่องมือการวิจัย 
 การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการโดย 
 3.8.1 ศึกษาเน้ือหาจากเอกสารต าราวิชาการและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 3.8.2 ก าหนดโครงสร้าง เนื้อหา ตามทฤษฎีที่น ามาประยุกต์ใช้ในการวิจัย จัดรูปแบบ 
น ามาใช้สร้างแบบสอบถาม แบบสังเกต แนวทางการสัมภาษณ์ให้ครอบคลุมเนื้อหา วัตถุประสงค์  
กรอบแนวความคิดที่ก าหนดไว้ ซึ่งจะเรียกว่าพิมพ์เขียว  
 3.8.3 การตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ผู้วิจัย น าเคร่ืองมือที่สร้างขึ้น 
(พิมพ์เขียว) เป็นแบบสอบถามทั้ง 4 ชุด หลังจากนั้น ได้น าไปให้ผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาตรวจสอบ
โครงสร้างของเนื้อหา ความตรงตามเนื้อหา ความชัดเจนในเร่ืองการใช้ภาษา ความครอบคลุม
วัตถุประสงค์และความเหมาะสมของส านวนภาษา โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญ คือ           
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือมีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านพระพุทธศาสนา และทางด้าน
เคร่ืองมือวิจัยเป็นอย่างดี กรณีนี้ผู้วิจัยได้น าเสนอแก่ผู้เชี่ยวชาญที่มีเกณฑ์ดังกล่าว จ านวน 5 รูป/คน 
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ได้แก่ พระศรีรัชมงคลเมธี (ดร.) ปัจจุบัญ คือ พระราชดิลก (ผศ.ดร.) พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม 
(ผศ.ดร.) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สุกิจ ชัยมุกสิก ดร.สเน่ห์ เดชะวงค์ และนายแพทย์ วิโรจน์ 
วีรชัย 
 ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ได้รับการตรวจสอบแก้ไขความถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญ ดังกล่าว
มาแล้วนั้น มาค านวณหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์หรือนิยามศัพท์ 
(Index of Item Objective Congruence : IOC) ของแบบสอบถามความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรม 
โดยใช้สูตร ดังนี้ คือ  
 

 IOC = R  
       N 

  เมื่อ “IOC  = ดรรชนีความสอดคล้องระหว่างค าถามกับวัตถุประสงค์ 
    R  = ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 

N  = จ านวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด”121 
 ค่าความสอดคล้องแบบ IOC ของแบบสอบถาม  
 ผู้วิจัยได้คัดเลือกข้อค าถามที่มีค่าความสอดคล้องแบบ IOC ที่มีค่าระหว่าง 0.8-1.00 ซึ่งบ่งชี้
ได้ว่า เป็นข้อค าถามที่มีความตรงเชิงเนื้อหา สามารถน าแบบทดสอบนี้ไปหาค่าความเชื่อมั่นได้ และ
หลังจากนั้นได้น ามาปรับปรุงแก้ไขอีกคร้ัง โดยถือข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิที่
ตรงกันเป็นส่วนใหญ่เป็นเกณฑ์ในการก าหนดรูปแบบและเนื้อหาของแบบสอบถามให้สมบูรณ์  
จากนั้นน าไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ตรวจสอบอีกคร้ังหนึ่ง แล้วจึงน าเคร่ืองมือที่ปรับปรุง
แก้ไข เสร็จแล้ว ไปท าการทดสอบคุณภาพความเที่ยงของเคร่ืองมือ ดังนี ้ 
 3.8.4 การตรวจสอบความเที่ยงของเคร่ืองมือ (Reliability) หรือการหาค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถาม ได้น าแบบสอบถามวัดการรับรู้เกี่ยวกับยาเสพติด และการรับรู้ต่ออริยมรรคมีองค์ 8  
มาวิเคราะห์หาค่าความเที่ยงหรือค่าความเชื่อมั่น ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือ (Tryout) 
เพื่อวิเคราะห์หาความเชื่อมั่น โดยน าแบบสอบถามที่วัดการรับรู้เกี่ยวกับยาเสพติด การรับรู้ต่อหลัก
มรรคมีองค ์8 และพฤติกรรมเกี่ยวกับมรรคมีองค์ 8 ซึ่งปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้กับกลุ่มประชากร
ที่มีลักษณะเดียวกับประชากรที่ศึกษา (ที่ ร.พ.ราชวิถี) จ านวน 30 คน แล้วน าผลที่ได้ไปวิเคราะห์หา
ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยวิธีการทางสถิติโดยหาค่าสัมประสิทธิ์ของความสอดคล้อง

                                                 

 121Lawshe, C.H., A Quantitative Approach to Content Validity, อ้างใน ผศ.ดร.พิสณุ 
ฟองศรี, วิจัยทางการศึกษา, พิมพ์คร้ังที่ 4, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท พรอพเพอร์ตี้พร้ินท์, 2550), 
หน้า 139. 
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ภายในด้วยวิธีของครอนบาค (Cronbach ’ s Alpha Coefficient ) เพราะเหมาะส าหรับค าถามเกี่ยวกับ
การรับรู ้ซึ่งแต่ละข้อไม่มีคะแนนเท่ากับ 0 ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาดจะอยู่ระหว่าง 0 – 1 
ถ้าได้ค่า 0.5 ถือแบบสอบถามนั้นว่าพอใช้ได้ ค่า 0.6 – 7.9 ถือว่ามีค่าความเที่ยงได้สูง ค่า 0.8 – 1 ถือ
ว่าแบบสอบถามนั้นมีความเที่ยงได้สูงมาก ซึ่งสามารถให้ผลการวัดที่คงที่ไม่ว่าจะวัดซ้ ากี่คร้ังก็
ตาม122 สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา ( - Coefficient) หรือสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 
เป็นค่าความเชื่อมั่นที่ค านวณหาได้จากสูตรครอนบราช (Cronbach)123 มีดังนี้ คือ 
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  เมื่อ  
      คือ  ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 

   n     คือ  จ านวนข้อของแบบทดสอบ 

       2
iS   คือ  ความแปรปรวนของแบบทดสอบรายข้อ 

   2
tS    คือ  ความแปรปรวนของแบบทดสอบทั้งฉบับ 

 จากการวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ได้เลือกข้อค าถามที่อยู่ในเกณฑ์ที่มี
ค่า มากกว่า 0.70”124 ซึ่งถือว่าเป็นเคร่ืองมือที่มีความเหมาะสม มีคุณภาพและมีความเชื่อถือได้สูง 
สามารถน าไปใช้วัดระดับความรู้ การรับรู้ได้ จากนั้นคัดข้อที่มีคะแนนความเชื่อมั่นต่ าออกไปและ
วิเคราะห์ข้อความรายข้อเพื่อหาอ านาจจ าแนกดังนี้  
 (1) การวิเคราะห์เพื่อหาอ านาจจ าแนก (Discrimination Analysis) โดยน าแบบทดสอบที่วัด
ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด มาวิเคราะห์ข้อความรายข้อ ( Item analysis) โดยน าคะแนนที่ได้จากการ
ตอบแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่คะแนนสูงกับกลุ่มที่มีคะแนนต่ า โดยใช้คะแนน
ที่มีความถี่สะสมเท่ากับหรือใกล้เคียงร้อยละ 50 เป็นเกณฑ์การแบ่งกลุ่มน ามาวิเคราะห์ด้วยสถิติ 

                                                 

 122วิเชียร เกตุสิงห์, หลักการสร้างและวิเคราะห์เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย, พิมพ์คร้ังที่ 1, 
(กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2530), หน้า 119. 
 123Cronbach, C.H. Essential of Phychology Testing, อ้างใน รศ.ดร.สุวิมล ติรกานันท์,         
การสร้างเคร่ืองมือวัดตัวแปรในการวิจัยทางสังคมศาสตร์ : แนวทางสู่การปฏิบัติ, (กรุงเทพมหานคร : 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550), หน้า 175. 
 124ผศ.ดร. ศุภกิจ วงศ์วิวัฒนนุกิจ, พจนานุกรมศัพท์การวิจัยและสถิติ, (กรุงเทพมหานคร : 
ด่านสุทธา การพิมพ์, 2550), หน้า 10. 
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Student ’s t-test รายข้อเพื่อหาความสามารถในการจ าแนกของข้อค าถาม และเลือกเฉพาะข้อค าถาม
ที่มีค่า t-value เท่ากับหรือมากกว่า 1.75 ขึ้นไปมาใช้ในการวิจัย เพราะถือว่ามีค่าอ านาจจ าแนกสูง อยู่
ในเกณฑ์ที่น าไปใช้ได้125  

สูตรการทดสอบ t-test  
   T = 

21
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  เมื่อ t  = ค่าที-เทสท์ (t-test) 

  
1

_
X , 

2

_
X  = ค่าเฉลี่ยของคะแนนกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ตามล าดับ 

  
1

S , 
2

S  = ความแปรปรวนของคะแนนกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ตามล าดับ 

  n1, n2 = จ านวนคะแนนของกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ตามล าดับ 
 จากนั้นน าแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขความตรงเชิงเน้ือหา และคัดข้อที่มีคะแนนอ านาจ
จ าแนกต่ าออกไป จึงเลือกข้อค าถามความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด 40 ข้อ ข้อค าถามประเมินการรับรู้
เกี่ยวกับมรรคมีองค์ 8  และพฤติกรรมเกี่ยวกับมรรคมีองค์ 8  องค์ 4 ข้อ รวม 32 ข้อ จากนั้นน า
เคร่ืองมือไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ตรวจสอบอีกครั้ง ก่อนน าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลจริง 
 

3.9 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.9.1 ผู้วิจัยขอหนังสือแจ้ง/ประสานงานกับ ผู้อ านวยการวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์ฯ ทราบเพื่อ
เตรียมจัดหาและก าหนดบุคคลากรเพื่อร่วมในการวิจัยและจัดหากลุ่มตัวอย่างที่จะท าวิจัย 
 3.9.2 ผู้วิจัยได้จัดอบรมผู้ช่วยผู้วิจัย จ านวนจ านวน 5 คน เพื่อเป็นผู้ช่วยจดบันทึก เป็นผู้ช่วย
ทั่วไป และเพื่อส ารองไว้อาจท าหน้าที่ด าเนินการสนทนากลุ่มกรณีที่ผู้วิจัยไม่ว่าง โดยชี้แจงให้ทราบ
วัตถุประสงค์การท าวิจัย  วัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่มและการตรวจสอบ
แบบสอบถาม และบทบาทหน้าที่ในการช่วยผู้วิจัย  
 3.9.3 ผู้วิจัยและผู้ช่วยผู้วิจัย อธิบายให้กลุ่มตัวอย่างทราบวัตถุประสงค์ก่อนให้เขียนใบ
ยินยอมการให้ความร่วมมือในการวิจัย 
 3.9.4 ผู้วิจัยและผู้ช่วยผู้วิจัย ด าเนินการเก็บข้อมูลตามก าหนด  

                                                 

 125วิเชียร เกตุสิงห์, หลักการสร้างและวิเคราะห์เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย,อ้างแล้ว,หน้า 115. 
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 3.10  การวิเคราะห์ข้อมูลการประมวลผล  
  เกณฑ์การแปรผลของการรับรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดและ การรับรู้
เกี่ยวกับอริยมรรคมีองค์ 8 ประเมินโดยอิงเกณฑ์ ดังนี้  
 การรับรู้ระดับดีถึงดีมาก  ต้องได้คะแนนเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 การรับรู้ระดับปานกลาง  คะแนนอยู่ระหว่างร้อยละ 70 – 79.9 
 การรับรู้ระดับต่ า   คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 70  

เกณฑ์การแปรผลพฤติกรรมการปฏิบัติตนตามหลักอริยมรรคมีองค์ 8  และพฤติกรรมการ
เลิกเสพยาเสพติด ประเมินโดยอิงกลุ่ม ใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) และคะแนนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) 
ของกลุ่มตัวอย่างมาเป็นจุดแบ่ง (Out - off point) ดังนี ้

พฤติกรรมการปฏิบัติตนอยู่ในระดับดี คือ ผู้ที่ได้คะแนนเท่ากับหรือมากกว่า X + SD. ขึ้นไป 
พฤติกรรมการปฏิบัติตนอยู่ในระดับปานกลาง คือ ผู้ที่ได้คะแนนอยู่ระหว่าง X ถึง X + SD.  
พฤติกรรมการปฏิบัติตนอยู่ในระดับต่ า คือ ผู้ที่ได้คะแนนต่ ากว่าค่าเฉลี่ย ( X ) 
เกณฑ์การแปรผลของการด าเนินการอย่างเหมาะสมเป็นที่น่าพึงพอใจต่อในงานวัดเป็นศูนย์

สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ประเมินโดยอิงเกณฑ์ ดังนี้  
 ความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก  ต้องมีคะแนนเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 75 ขึ้นไป 
 ความพึงพอใจอยู่ในระดับดี  ต้องมีคะแนนอยู่ระหว่างร้อยละ 70 - 74.9 
 ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ต้องมีคะแนนอยู่ระหว่างร้อยละ 65 - 69.9  
 ความพึงพอใจอยู่ในระดับต่ า  คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 65  
           

  3.11  สถิติที่ใช้ในการวิจัย  

        สถิติที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลข้อมูลเชิงปริมาณด้วย
คอมพิวเตอร์ โปรแกรมส าเร็จรูป ก าหนดค่าความเชื่อมั่นทางสถิติในระดับร้อยละ 95 ( = 0.05) ซึ่ง
มีรายละเอียดในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
   3.11.1 การหาค่าสถิติพื้นฐาน ข้อมูลทั่วไป ของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับ อายุ เพศ การศึกษา 
อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อคน ลักษณะการใช้ยา ใช้สถิติเชิงพรรณาและแจกแจงความถี่ เช่น  ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
  3.11.2 เปรียบเทียบความแตกต่างการรับรู้ต่อหลักธรรมมรรคมีองค์แปด โดยเปรียบเทียบ
จากคะแนนเฉลี่ยการรับรู้ต่อหลักธรรมมรรคมีองค์ 8 ของกลุ่มตัวอย่าง ระหว่างก่อน และหลังการ
อบรมฟื้นฟู โดยใช้สถิติ Pair t-test  
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 3.11.3 เปรียบเทียบความแตกต่างพฤติกรรมการปฏิบัติตามหลักธรรมมรรคมีองค์ 8         
โดยเปรียบเทียบจากคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการปฏิบัติตามหลักธรรมมรรคมีองค์ 8 ของกลุ่ม
ตัวอย่าง ระหว่างก่อน และหลังการอบรมฟื้นฟู โดยใช้สถิติ pair t-test  
 3.11.4 ทดสอบหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้เกี่ยวกับหลักธรรมมรรคมีองค์ 8 กับ
พฤติกรรมการปฏิบัติตามหลักมรรคมีองค์ 8  โดยการหาค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 
 3.11.5 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยวิธีอนุมาน (Induction) 
 ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ แล้วท าการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาจัด
ระเบียบข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการจัดข้อมูลเชิงคุณภาพ และการวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) ในการแปลความหมายของข้อมูล (Data Interpretative)  
 ประชากรกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มผู้บริหารงาน “วัดเป็นศูนย์สงเคราะห์ฯ” พระสงฆ์ผู้สอนผู้ติดยา
เสพติด/ผู้ป่วย ผู้คุมประพฤติ และผู้เกี่ยวข้อง โดยน ามาประมวลภาพรวมจากแบบสัมภาษณ์ และ
ถอดเทปทันทีหลังการบันทึกการสนทนากลุ่ม โดยน ามาจัดแยกเป็นหมวดหมู่ จากนั้น ผู้วิจัยและ
ผู้ช่วยผู้วิจัยน าข้อมูลเชิงคุณภาพ มาท าการวิเคราะห์ร่วมกัน 
 การน าเสนอ การน าเสนอในเร่ืองผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างแต่ละชุด 
เช่น พระสงฆ์ ฆราวาสที่ร่วมงาน ผู้ติดยาเสพติด/ผู้ป่วยและญาติหรือผู้ปกครอง น าเสนอผลการวิจัย
ด้านคุณภาพโดยสรุปตามกรอบแนวคิดแต่ละด้านแล้วบรรยายแต่ละหมวดสรุปเป็นภาพรวม  ดัง
สรุปไว้ในแผนภูมิแสดงวิธีด าเนินการวิจัย ตามแผนภูมิที่ 3.1    
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 แผนภูมิที ่3.1  แสดงวิธีด าเนินการวิจัย   

รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ 
    

-แนวคิดเกี่ยวกับผู้ติดยาเสพติด 

-หลักการพัฒนามนุษย์ จ ากพระ
ไตรปิฏกและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

- Pilot Study วิธีการด าเนินงานวัดเป็น
ศูนย์ฯ  แล้วน ามาสร้ าง เครื่ องมือ
แบบสอบถาม 

 

-จากแบบสอบถามคณะ
กรรมการฯ และผู้ติดยาฯ 

-จากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ
ที่ด าเนนิการตามจริงและผู้ติด
ยาเสพติด 

 

วิเคราะหข์้อมูลจาก
การวิจัยเชิงปริมาณ 

- Mean  SD. 
- Pair t-test  
-Simple 
Correlation   

สังเคราะหข์้อมูลจาก
การวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Induction) 
Content Analysis, 
Data 
Interpretative 

 

จัดหมวด 

อธิบายความ 

ตีความ 

วิเคราะห ์

สังเคราะห ์

สรุปความ 

ผู้ติดยาเสพติดที่ได้รับการฟื้นฟูฯมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
1.การรับรู้เกี่ยวกับหลักมรรคมีองค์ 8 ดีขึ้น 
2.พฤติกรรมปฎิบัตติามหลักธรรมมรรคมีองค์ 8 ดีขึ้น 
3.การรับรู้เกี่ยวกับยาเสพติดดขีึ้น 
4.สามารถเลิกยาเสพติดได้   

พบองค์ความรู้ใหม่ ทฤษฎ ีรูปแบบ/Model กระบวนการ 
เพือ่การปรับพฤติกรรมผู้ติดยาเสพติดทีเ่หมาะสม 

 

Input 

Process 

Product 
 

Impact 

output 
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บทที่ 4 
สภาพพื้นที่ที่ศึกษา 

 

 การเลือกพื้นที่วิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยได้คัดเลือกพื้นที่ที่ศึกษา และด าเนินการวิจัยเป็นขั้นตอน
ตามล าดับ ตามระเบียบวิธีวิจัย โดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Random Sampling) โดยสุ่ม
ตัวอย่างมาร้อยละ 20126 ของวัดที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสถานพยาบาลเป็น“วัดเป็นศูนย์
สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด” แล้ว ตามหลักการข้อตกลง 3 ฝ่าย คือ กรมการแพทย์จาก
กระทรวงสาธารณสุข มหาเถรสมาคม และส านักงานปราบปรามยาเสพติด ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

4.1 เกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่ที่ศึกษา ดังนี้ 
 จากหลักเกณฑ์การให้วัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ผู้วิจัยขอสรุปเกณฑ์
ในการคัดเลือกพื้นที่ที่ศึกษา ดังนี้ 
 4.1.1 คัดเลือกจากวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดที่ได้รับการขึ้นทะเบียน
เป็นสถานพยาบาลตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษปี พ.ศ. 2522 รวมทั้งสิ้น 21 แห่ง ทั่วประเทศ 
 4.1.2 วัดป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ซึ่งปัจจุบันต้องยังคงด าเนินการรับ
ผู้ป่วยยาเสพติดเพื่อให้การสงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดอยู่ 
 4.1.3 มีระยะเวลาในการสงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดเป็นแบบผู้ป่วยใน เป็นระยะเวลา 
ตามข้อก าหนด คือ 2  เดือน หรือ 8 – 9 สัปดาห์127  
 4.1.4 เป็นวัดที่เจ้าอาวาสให้ความร่วมมือในการท างานด้านการสงเคราะห์ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพ
ติดโดยได้ด าเนินงานด้านนี้พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ของวัดไว้แล้วและด าเนินการมา
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี  มีความสามารถที่จะน าชุมชนและภาครัฐเข้ามามีส่วนร่วมเป็น
คณะกรรมการด าเนินงาน มีการท างานเป็นทีม ส านักงานคุมประพฤติได้ร่วมพิจารณาแล้ว 
เห็นสมควรจัดผู้ติดยาเสพติดประเภทไม่ควบคุมตัวเข้ารับการสงเคราะห์ได้  
 

                                                           

 126Dawson B. & Trapp R.G., Basic & Clinical Biostatistics, (Appleton & Lange. Singapore, 
1994), p. 26. 
 127กัญญา ภู่ระหงษ์, ผู้เรียบเรียง, คู่มือการด าเนินงานวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติด

ยาเสพติด, (กรุงเทพมหานคร : กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข, 2546),หน้า 40-43. 
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4.2 วิธีการคัดเลือกสภาพพื้นที่ที่ศึกษา 

 ผู้วิจัยคัดเลือกสภาพพื้นที่ที่ศึกษา โดยการส ารวจและสอบถามข้อมูล จากผู้อ านวยการหรือ
ผู้ที่รับผิดชอบวัดที่เข้าร่วมโครงการวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดที่ได้รับการขึ้น
ทะเบียนเป็นสถานพยาบาลตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษปี พ.ศ.2522 ซึ่งปัจจุบันนี้(วันที่ 5 
เมษายน 2553 )ทั่วประเทศมี 21 แห่ง128 สุ่มตัวอย่างตามระเบียบวิธีวิจัยมาร้อยละ 20129 ของวัดที่
ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสถานพยาบาลเป็น“วัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด” แล้วนี้
จะได้จ านวน 4 วัด ได้แก่ วัดในกรุงเทพฯ 1 วัด คือ วัดสะพาน คลองเตย และวัดในต่างจังหวัด 3 วัด 
คือวัดวังผาแดง อ าเภอศรีสวัสดิ ์จังหวัดกาญจนบุรี วัดตาไก้พลวง อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ วัด
พุทธคามนิคม อ าเภอภูดิน จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งรายละเอียดของแต่ละพื้นที่ที่ศึกษาสามารถติดตาม
ได้ต่อไป และภาพประกอบสภาพพื้นที่ที่ศึกษาสามารถติดตามได้ในภาคผนวกของงานวิจัย  
ดังต่อไปนี้  
 4.2.1 ศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดวัดสะพาน เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร  
 ศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูวัดสะพาน แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 
10260 ได้รับการจัดต้ังเป็นสถานพยาบาลระยะฟื้นฟูสมรรถภาพ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2551 
 ให้การสงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดอย่างต่อเนื่องโดย รับผู้ป่วยยาเสพติดจาก
ส านักงานคุมประพฤติเป็นรุ่นๆ ระยะเวลาในการสงเคราะห์และฟื้นฟู 2 เดือน(ข้อมูลวันที่ 5 กันยายน 
2554) 
 1) ประวัติความเป็นมา 
 ศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดวัดสะพาน ได้เปิดด าเนินการมาตั้งแต่วันอังคารที่ 25 
ตุลาคม 2548 เป็นต้นมา เป็นการบูรณาการร่วมกันของวัดสะพาน กองบัญชาการต ารวจนครบาล 
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
กรุงเทพมหานคร และ กรมการแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข  เนื่องมาจากมีการบังคับใช้
พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พุทธศักราช 2545 และมีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย
แล้ว จึงถือว่าผู้เสพยาเสพติด เป็นผู้ป่วยประเภทหนึ่งที่มิใช่อาชญากรโดยทั่วไป สมควรได้รับการ
                                                           

 128สถาบันธัญญารักษ์, เร่ืองห้าทศวรรษการบ าบัดรักษายาเสพติด : บทเรียนจากความ
หลากหลายสู่ความส าเร็จ, ในการประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ คร้ังที่ 10,  หน้า 16 
 129Dawson B. & Trapp R.G. Basic & Clinical Biostatistics. (Appleton & Lange. Singapore, 
1994), p. 26. อ้างแล้ว, หน้า 185. 
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บ าบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพ ไม่ว่าจะโดยสมัครใจหรือบังคับบ าบัดก็ตาม ปรากฏว่าไม่มีสถานที่
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด ได้อย่างเพียงพอกับจ านวนผู้เสพติด ในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งมี
อยู่เป็นจ านวนมาก 
 ตามที่มหาเถรสมาคมได้จัดท าข้อตกลง กับรัฐบาลในการบ าบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด จึงได้
จัดโครงการ “ร้อยสายใย ร่วมใจบ าบัดฟื้นฟู” ผู้ติดยาเสพติด ร่วม กับกองบัญชาการต ารวจนครบาล 
โดย กองบังคับการนครบาล 5 ซึ่งมีพื้นที่ครอบคลุมทั้ง 9 โรงพัก ส านักงานปราบปรามยาเสพติด
แห่งชาต ิกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม กรมสุขภาพาจิต และกรุงเทพมหานคร ได้น าผู้ที่ติดยา
เสพติดเข้าสู่ระบบบังคับบ าบัดโดยไม่ควบคุมตัว เป็นระยะเวลา 60 วัน ใช้สถานที่วัดเป็นที่พักอยู่
อาศัย ที่อบรม และท ากิจกรรมต่าง ๆ ตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มีสวดมนต์ไหว้พระ เจริญ
สมาธิสติปัฏฐาน กิจกรรมเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคม และด าเนินการมาถึงปัจจุบัน 
 โดยผู้เข้ารับการฟื้นฟูส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาหรือพักอาศัยในเขตรับผิดชอบของ กองบังคับ
การต ารวจนครบาล 5 โดยเฉพาะเขตคลองเตย เพื่อประโยชน์ในการติดตามดูพฤติการณ์หลังจากจบ
การฟื้นฟู เชื่อว่าจะท าให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูละเลิกยาเสพติดได้มากขึ้น หากผู้ใดไม่สามารถละเลิกได้ 
จะได้น าตัวเข้ารับการฟื้นฟูฯ ใหม่จนกระทั้งละเลิกได้ เชื่อว่าหากทุ กหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการในลักษณะดังกล่าว จะสามารถลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดได้ 
 สถานบันธัญญารักษ์ กระทรวงสาธารณสุข ได้เข้าไปมีส่วนร่วมโดยการนิเทศ ให้ค าแนะน า 
และถวายความรู้พระสงฆ์เรื่องการบ าบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด เพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบา
ภาระของสังคมได้อีกส่วนหนึ่งด้วย 
 2) หลักการและเหตุผลของโครงการการสงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 
 นับตั้งแต่มีการบังคับใช้พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พุทธศักราช 2545 
และ มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายแล้ว จึงถือว่าผู้เสพยาเสพติด เป็นผู้ป่วยประเภทหนึ่งที่ มิใช่อาชญา
กรโดยทั่วไป สมควรได้รับการบ าบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพ ไม่ว่าจะโดยสมัครใจหรือบังคับบ าบัด
ก็ตาม ปรากฏว่าไม่มีสถานที่ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด ได้อย่างเพียงพอกับจ านวนผู้เสพติด 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีอยู่เป็นจ านวนมาก  
 กองบัญชาการต ารวจนครบาล ได้พิจารณาเห็นว่า ปัญหาดังกล่าวนี้ ได้ส่งผลกระทบอย่างมาก 
ท าให้ไม่สามารถเอาชนะสงครามยาเสพติดได้ เพราะผู้เสพติด ถือเป็นปัจจัยชี้แพ้/ชนะ ในการท า
สงครามคร้ังนี้ กองบัญชาการต ารวจนครบาลจึงเป็นอีกหน่วยงานหนึ่ง ที่อาสาเข้ามามีส่วนร่วม             
ในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เพื่อให้สามารถเพิ่มสถานที่รองรับปริมาณผู้เสพติด ในเขต
กรุงเทพมหานคร ได้เป็นการช่วยแก้ปัญหายาเสพติดและปัญหาอาชญากรรม ในกรุงเทพมหานคร
ไปพร้อม ๆ กัน 



144 

 

 กองบัญชาการต ารวจนครบาล กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ส านักงานคณะกรรม 
การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กรุงเทพมหานคร และ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 
โดยผู้เข้ารับการฟื้นฟูส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาหรือพักอาศัยในเขตรับผิดชอบของ กองบังคับการต ารวจ
นครบาล 5 โดยเฉพาะเขตคลองเตย เพื่อประโยชน์ในการติดตามดูพฤติการณ์หลังจากจบการฟื้นฟู 
เชื่อว่าจะท าให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูละเลิกยาเสพติดได้มากขึ้น หากผู้ใดไม่สามารถละเลิกได้ จะได้น า
ตัวเข้ารับการฟื้นฟูฯ ใหม่จนกระทั้งละเลิกได้ เชื่อว่าหากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการใน
ลักษณะดังกล่าว จะสามารถลดการ แพร่ระบาดของยาเสพติดได้ 
 การอบรมฟื้นฟู ได้รับความกรุณาร่วมมือจาก อาสาสมัครต ารวจบ้าน มาปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้
เข้ารับการฟื้นฟูอย่างเข้มแข็งภายในกรอบที่ก าหนดไว้ตลอดมา และมีวิทยากรจากกรมคุมประพฤติ, 
กรมสุขภาพจิต, ศูนย์บริการสาธารณะสุขในเขตกรุงเทพมหานคร และพระวิทยากรของวัดสะพาน
แห่งนี้ ร่วมให้ความรู้และหลักศาสนาเพื่อเป็นภูมิคุ้มกัน ไม่ให้กลับไปติดยาเสพติดอีกจากที่ได้
ด าเนินการมา ได้รับการประเมินผลจากสถานบันธัญญารักษ์ และส านักงานป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดแห่งชาติ ในระบบบังคับบ าบัดแบบไม่ควบคุมตัว โดยมีวัดเป็นศูนย์กลางนั้น ได้ประสบ
ผลส าเร็จร้อยละ 50 - 65  
 3) วัตถุประสงค์ของโครงการ 
  (1) เพื่อแก้ปัญหาสถานที่ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด ไม่เพียงพอ 
  (2) เพื่อช่วยแก้ปัญหายาเสพติดและปัญหาอาชญากรรม  
  (3) เพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของสังคม 
  (4) เพื่อให้ผู้ติดยาเสพติด ลด ละเลิก ยาเสพติด ลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดได้ 
  (5) เพื่อใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ช่วยให้ผู้ติดยาเสพติดมีจิตใจอ่อนโยน 
 4) โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ 
 ศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดวัดสะพาน เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ให้การ
สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด เป็นระยะเวลา 2 เดือน โดยการอบรมทั้งคดีโลกและคดีธรรม  
น าหลักพุทธธรรมซึ่งเป็นความรู้ที่มีพระสงฆ์มีอยู่แล้วมาบูรณาการในการสอนฝึกอบรมผสมผสาน 
พัฒนาคุณธรรมแบบแยกย่อยในแต่ละด้าน เช่น ความมีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์  ฝึกอาชีพ ค้าขาย  
ก่อสร้าง  ท าอาหาร   ฝึกบ าเพ็ญประโยชน์   และพัฒนาคุณธรรมแบบองค์รวม โดยพัฒนา “จิต” ตาม
อริยมรรคมีองค์ 8  ฝึกอบรมให้ผู้ติดยาเสพติดปฎิบัติกาย วาจา ใจ ตามหลักมรรคมีองค์8 ในรูปศีล 
สมาธิ ปัญญา   แบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ส่วน  ซึ่งมีตารางเวลาและรายละเอียดกิจกรรมดังนี้  
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ตารางท่ี 4.1 แสดงกิจกรรมส่วนท่ี 1 ระยะเวลา 45 วัน 
 

เวลา กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

04.45-05.30 น. ปลุกตื่นนอน ท ากิจส่วนตัว ต ารวจพี่เลี้ยง 

05.30- 07.30 น. สวดมนต์ - ฝึกสติปัฏฐานสี่ พระอาจารย์  

07.30 – 08.00 น. กิจกรรมสมาทานศีล - ใส่บาตร  พระอาจารย์  
08.00- 09.30 น. กิจกรรมหน้าเสาธง - เคารพธงชาติ 

รับประทานอาหารเช้า 
ต ารวจพี่เลี้ยง 

09.30- 12.00 น. 
  

กิจกรรม ความรู้ทั่วไป เช่น เร่ืองสุขภาพ, เร่ือง
โทษสิ่งเสพติด,เร่ืองอาชีพ, ความบันเทิง 

กรมคุมประพฤติ กรมสุขภาพจิต, 
กรมอนามัย, ต ารวจพี่เลี้ยง 

12.00- 13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง ต ารวจพี่เลี้ยง - แม่บ้าน 

13.00- 15.00 น. กิจกรรมธรรมเพื่อชีวิต พระอาจารย์  

15.00- 16.45 น. กิจกรรมออกก าลังกาย ต ารวจพี่เลี้ยง,ครูสอนแอโรบิค 

16.45- 18.30 น. อาบน้ า - ท ากิจส่วนตัว - รับประทานอาหาร ต ารวจพี่เลื้ยง 

18.30- 21.00 น. สวดมนต์  ท าสมาธิ - ฝึกสติปัฏฐานสี่ พระอาจารย์  

21.00 - 04.30 น. เข้าที่พัก - หลับนอน ต ารวจพี่เลื้ยง 

ตารางท่ี 4.1 แสดงกิจกรรมส่วนที ่2 ระยะเวลา 15 วัน (การบวชพระบวชเณร)  

04.30-05.00 น. ตื่นนอน - ท ากิจส่วนตัว พระอาจารย์ 

05.00- 07.30 น. สวดมนต์ ท าสมาธิ - ฝึกสติปัฏฐานสี่ พระอาจารย์ 

07.30- 09.00 น. ฉันภัตตาหาร พระอาจารย์ 

09.00- 11.00 น. ฝึกสติปัฏฐาน - ฟังธรรม - สอบอารมณ์ พระอาจารย์ 

11.00 - 13.00 น. ฉันภัตตาหาร พระอาจารย์ 

13.00- 16.30 น. ฝึกสติปัฏฐาน - ฟังธรรม - สอบอารมณ์ พระอาจารย์ 

16.30- 18.00 น. พักผ่อน - ดื่นน้ าปานะ พระอาจารย์ 

18.00 - 21.00 น. ฝึกสติปัฏฐาน - ฟังธรรม - สอบอารมณ์ พระอาจารย์ 

21.00 - 04.30น.  พักผ่อน - เข้าทีจ่ าวัด พระอาจารย์ 
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หมายเหตุ : กิจกรรมในตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม130 
 4.2.2 ศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดวัดตาไก้พลวง อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 
 เดิมชื่อศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตวัดตาไก้พลวง ต าบลหนองกง อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 
31110 ได้รับการจัดต้ังเป็นสถานพยาบาลระยะฟื้นฟูสมรรถภาพ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับบที่ 199 พ.ศ.2549 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2549 
 ให้การสงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดวัดตาไก้พลวงท าอย่างต่อเนื่องโดยรับผู้ป่วยยา
เสพติดจากส านักงานคุมประพฤติเป็นรุ่น ๆ ระยะเวลาในการสงเคราะห์และฟื้นฟู 2 เดือน(ข้อมูล
วันที่ 1 กรกฏาคม 2553) 
 1) ประวัติความเป็นมา 
 ศูนย์พัฒนาคุณธรรม (วังน้อย) เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ทีมงานคณะสงฆ์ไทย น าโดยพระอาจารย์ 
วีรพันธ์ รกฺขิตธมฺโม เป็นผู้อ านวยการศูนย์ฯ ได้ให้การอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่เยาวชนนักเรียน
นักศึกษาในสถานที่ต่าง ๆ โดยให้มีการเข้าค่ายตามหลักสูตรต่าง ๆ กันไป แต่ศูนย์พัฒนาคุณธรรม
วัดตาไก้พลวงนั้นเป็นทีมงานเดิมที่ท าโครงการนี้ ในสมัยศูนย์พัฒนาธรรมฯ เป็นศูนย์ส่งเสริมพุทธศาสนา 
แห่งประเทศไทย (สาขาวัดต่างตา) จ.นครราชสีมา โดยมี พระอาจารย์ประเสริฐ คเวสโก เป็ น
ผู้อ านวยการศูนย์ฯ ในปี พ.ศ. 2540 เปลี่ยนมาเป็นศูนย์พัฒนาคุณธรรมฯ ในปี พ.ศ. 2545 ในสถานการณ์ 
ปราบปรามยาเสพติด ทีมงานเดิมของวัดต่างตา จึงเห็นสมควรว่าควรที่จะจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณธรรม
ขึ้นเพื่อขยายงานเดิมที่ท ามาแต่ก่อนนั้น และตามเจตนาหลวงพ่อพระครูวิบูลวุฒิคุณรองเจ้าคณะ
อ าเภอนางรองท่านท างานเผยแผ่อยู่แล้ว จึงท าเร่ืองเสนอตามล าดับและได้รับความเห็นชอบจากท่าน
ที่เกี่ยวข้อง 
 ดังนั้น ศูนย์พัฒนาคุณธรรม (วังน้อย) จ.พระนครศรีอยุธยา จึงได้ท าการขยายศูนย์พัฒนา
คุณธรรมออกมาทางจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเป็นการรองรับและแบ่งเบาภาระศูนย์ฯในส่วนกลาง โดย
เปิดที่ท าการ ณ วัดตาไก้พลวง ต.หนองกง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ให้เป็นศูนย์พัฒนาคุณธรรมวัดตาไก้
พลวง ซึ่งเร่ิมก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2546 โดยมี พระครูวิบูลวุฒิคุณ รองเจ้าคณะอ าเภอ
นางรอง เจ้าอาวาสวัดตาไก้พลวง เป็นประธานศูนย์พัฒนาคุณธรรมวัดตาไก้พลวง 
 2) หลักการและเหตุผลของโครงการการสงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 
 เพื่อให้การด าเนินงานในการแก้ไขปัญหาเสพติด ตามแนวทางการใช้พลังแผ่นดินเพื่อ
เอาชนะยาเสพติดให้ได้ผล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การด าเนินงานที่จะต้องยึดพื้นที่เป็นหลักในการ

                                                           

 130ศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดวัดสะพาน, “โครงการวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และ
ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด”, กรุงเทพมหานคร, 2551, (อัดส าเนา). 
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ด าเนินงาน และสนับสนุนให้ทุกฝ่ายเข้ามามีบทบาทในการป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยให้
ความส าคัญแก่การป้องกันควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพในการบ าบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด
ยาเสพติด ตามข้อตกลง 3 ฝ่าย อันได้แก่ กรมการศาสนา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และ
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เร่ือง “การให้วัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และ
ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด” เพื่อให้ผู้ที่ผ่านการสงเคราะห์และฟื้นฟูสามารถกลับคืนสู่สังคม ชุมชน และ
ด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข 
 ดังนั้น เพื่อให้เกิดพลังแผ่นดินเพื่อเอาชนะยาเสพติดให้ได้ผล การประสาน และสนับสนุน
ให้ทุกฝ่ายเข้ามามีบทบาทอันน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและเห็นเป็นรูปธรรมที่จัดเจน
ยิ่งขึ้น จึงมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดวัดตาไก้พลวง                   
ต.หนองกง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ และมีการด าเนินการสงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง 
 3) วัตถุประสงค์ของโครงการ 
  (1) เพื่อท าการบ าบัดรักษาฟื้นฟูร่างกายและจิตใจผู้ติดยาเสพติดทุกประเภทให้ลด เลิก 
จากอาการติดยาเสพติด 
  (2) เพื่อน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เข้ารับการ
บ าบัดรักษาทางจิตบ าบัดให้มีความเข้มแข็ง และเข้าใจในบทบาทของพุทธศาสนามากขึ้น 
  (3) เพื่อสร้างความรู้และเสริมทักษะด้านอาชีพในการด าเนินชีวิตแก่ผู้ เข้ารับการ
บ าบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพ ให้กลับเข้าสู่ครอบครัว ชุมชนและสังคมได้โดยไม่พึ่งยาเสพติด 
  (4) เพื่อประสานบุคลากรด้านพระสงฆ์และหน่วยงานต่ าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการ
ด าเนินการขยายเครือข่ายการบ าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
  (5) เพื่อเป็นสถานที่ส าหรับเผยแพร่ความรู้ทางด้านการบ าบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพ
ติดแก่ชุมชน หน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ  
  (6) เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้เข้ารับการบ าบัดรักษาและฟื้นฟู ได้กลับสู่ชุมชน / 
สังคม อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4) โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ 
 ศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดวัดตาไก้พลวง ต.หนองกง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ให้
การสงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด เป็นระยะเวลา 2 เดือน โดยมีรายละเอียดกิจกรรมดังนี ้131 
 

                                                           

 131ศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดวัดตาไก้พลวง, “โครงการวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์
และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด”, อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์, 2553, (อัดส าเนา). 
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ตารางท่ี 4.2  แสดงตารางเวลา/และรายการกิจกรรมสัปดาห์ท่ี 1 
 

สัปดาห์ท่ี 1 รายการกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
04.30– 05.00 น. 
05.00– 06.00 น.
06.00– 07.00 น. 
07.00– 08.00 น.
09.00– 10.00 น. 
10.00– 12.00 น.
12.00– 13.00น. 
13.00– 15.00น.
15.00– 17.00น. 
17.00– 18.00น.
18.00– 19.00น. 
20.00– 21.00น.
22.00 น. 

ตื่นนอน ท ากิจส่วนตัว 
ท าวัตรเช้า สวดมนต์ นั่งสมาธิ แผ่เมตตา 
บริหารร่างกาย กตัญญูต่อสถานที่ 
รับประทานอาหาร และเคารพธงชาติ 
พบกลุ่ม ประชุมเช้า 
บรรยายธรรมะ 
รับประทานอาหาร 
บรรยายกิจกรรม (ปรับพื้นฐานจิตใจ) 
กีฬา ปรับพื้นฐานร่างกาย 
ท าวัตรเย็น สวดมนต์ แผ่เมตตา 
เคารพธงชาติ รับประทานอาหาร ท ากิจส่วนตัว 
บรรยายธรรมะ นั่งสมาธิ เดินจงกรม 
เข้านอน 

ครูพี่เลี้ยง 
พระวิทยากร 
ครูพี่เลี้ยง 
ครูพี่เลี้ยง 
ครูพี่เลี้ยง 
พระวิทยากร 
ครูพี่เลี้ยง 
ครูพี่เลี้ยง 
ครูพี่เลี้ยง 
พระวิทยากร 
ครูพี่เลี้ยง 
พระวิทยากร 
ครูพี่เลี้ยง 

 

หมายเหตุ : บรรยายเร่ือง  สภาพปัญหาสังคมและแนวทางแก้ไข ก าเนิดโลกก าเนิดมนุษย์  
     กฎแหง่กรรม ฯลฯ 

     พิษภัยยาเสพติด 
     ฉากสุดท้ายของชีวิต  
 ทุกวันศุกร์ เช้าทดสอบร่างกาย บ่ายพบแพทย์ (ทีมงานสาธารณสุข)  
 ทุกวันพระ ตั้งแต่ท าวัตรเช้า (นุ่งขาว) ปฏิบัติธรรมล้วน 
 ทุกวันวันอาทิตย์ กิจกรรมครอบครัว  
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ตารางท่ี 4.3 แสดงตารางเวลา/และรายการกิจกรรมสัปดาห์ท่ี 2 
 

สัปดาห์ท่ี 2 รายการกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

04.30– 05.00 น. 
05.00– 06.00 น.
06.00– 07.00 น. 
07.00– 08.00 น.
09.00– 10.00 น. 
10.00– 12.00 น.
12.00– 13.00น. 
13.00– 15.00น.
15.00– 17.00น. 
17.00– 18.00น.
18.00– 19.00น. 
20.00– 21.00น.
22.00 น. 

ตื่นนอน ท ากิจส่วนตัว 
ท าวัตรเช้า สวดมนต์ นั่งสมาธิ แผ่เมตตา 
บริหารร่างกาย กตัญญูต่อสถานที่ 
รับประทานอาหาร และเคารพธงชาติ 
พบกลุ่ม ประชุมเช้า 
บรรยายธรรมะ 
รับประทานอาหาร 
บรรยายกิจกรรม (ปรับพื้นฐานจิตใจ) 
กีฬา ปรับพื้นฐานร่างกาย 
รับประทานอาหาร ท ากิจส่วนตัวและเคารพธงชาติ 
ท าวัตรเย็น สวดมนต์ แผ่เมตตา 
บรรยายธรรมะ นั่งสมาธิ เดินจงกรม 
เข้านอน 

ครูพี่เลี้ยง 
พระวิทยากร 
ครูพี่เลี้ยง 
ครูพี่เลี้ยง 
พระวิทยากร,ครูพี่เลี้ยง 
พระวิทยากร 
ครูพี่เลี้ยง 
พระวิทยากร 
ครูพี่เลี้ยง 
ครูพี่เลี้ยง 
พระวิทยากร 
พระวิทยากร 
ครูพี่เลี้ยง 

 

หมายเหตุ : บรรยายเร่ือง  ความส าคัญของการเจริญสติปัฏฐาน 4 
    สาเหตุความแตกต่างของสัตว์โลกผลของการเกิดเป็นมนุษย์ 
     ผลของการคิดดีและไม่ดี 
     ผลของการกระท าที่ไม่ดี 
 ทุกวันศุกร์ เช้าทดสอบร่างกาย บ่ายพบแพทย์ (ทีมงานสาธารณสุข) 
 ทุกวันพระ ตั้งแต่ท าวัตรเช้า (นุ่งขาว) ปฏิบัติธรรมล้วน 
 ทุกวันวันอาทิตย์ กิจกรรมครอบครัว  
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ตารางท่ี 4.4 แสดงตารางเวลา/และรายการกิจกรรมสัปดาห์ท่ี 3 
 

สัปดาห์ท่ี 3 รายการกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
04.30– 05.00 น. 
05.00– 06.00 น.
06.00– 07.00 น. 
07.00– 08.00 น.
09.00– 10.00 น. 
10.00– 12.00 น.
12.00– 13.00น. 
13.00– 15.00น.
15.00– 17.00น. 
17.00– 18.00น.
18.00– 19.00น. 
20.00– 21.00น.
22.00 น. 

ตื่นนอน ท ากิจส่วนตัว 
ท าวัตรเช้า สวดมนต์ นั่งสมาธิ แผ่เมตตา 
บริหารร่างกาย กตัญญูต่อสถานที่ 
รับประทานอาหาร และเคารพธงชาติ 
พบกลุ่ม ประชุมเช้า 
บรรยายธรรมะ 
รับประทานอาหาร 
บรรยายกิจกรรม (ปรับพื้นฐานจิตใจ) 
กีฬา ปรับพื้นฐานร่างกาย 
รับประทานอาหาร ท ากิจส่วนตัวและเคารพธงชาติ 
ท าวัตรเย็น สวดมนต์ แผ่เมตตา 
บรรยายธรรมะ นั่งสมาธิ เดินจงกรม 
เขา้นอน 

ครูพี่เลี้ยง 
พระวิทยากร 
ครูพี่เลี้ยง 
ครูพี่เลี้ยง 
พระวิทยากร,ครูพี่เลี้ยง 
พระวิทยากร 
ครูพี่เลี้ยง 
พระวิทยากร 
ครูพี่เลี้ยง 
ครูพี่เลี้ยง 
พระวิทยากร 
พระวิทยากร 
ครูพี่เลี้ยง 

 

หมายเหตุ : บรรยายเร่ือง ผลของการกระท าต่อผู้มีคุณธรรมสูงโดยขาดความระมัดระวัง 
    ผลการท าร้ายผู้อื่น, ผลของการมีจิตศรัทธาในคุณพระพุทธเจ้า 
    โทษของการผูกใจเจ็บ  
 ทุกวันศุกร์ เช้าทดสอบร่างกาย บ่ายพบแพทย์ (ทีมงานสาธารณสุข)  
 ทุกวันพระ ตั้งแต่ท าวัตรเช้า (นุ่งขาว) ปฏิบัติธรรมล้วน  
 ทุกวันวันอาทิตย์ กิจกรรมครอบครัว  
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ตารางท่ี 4.5 แสดงตารางเวลา/และรายการกิจกรรมสัปดาห์ท่ี 4 
 

สัปดาห์ท่ี 4 รายการกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
04.30– 05.00 น. 
05.00– 06.00 น.
06.00– 07.00 น. 
07.00– 08.00 น.
09.00– 10.00 น. 
10.00– 12.00 น.
12.00– 13.00น. 
13.00– 15.00น.
15.00– 17.00น. 
17.00– 18.00น.
18.00– 19.00น. 
20.00– 21.00น.
22.00 น. 

ตื่นนอน ท ากิจส่วนตัว 
ท าวัตรเช้า สวดมนต์ นั่งสมาธิ แผ่เมตตา 
บริหารร่างกาย กตัญญูต่อสถานที่ 
รับประทานอาหาร และเคารพธงชาติ 
พบกลุ่ม ประชุมเช้า 
บรรยายธรรมะ 
รับประทานอาหาร 
บรรยายกิจกรรม (ปรับพื้นฐานจิตใจ) 
กีฬา ปรับพื้นฐานร่างกาย 
รับประทานอาหาร ท ากิจส่วนตัวและเคารพธงชาติ 
ท าวัตรเย็น สวดมนต์ แผ่เมตตา 
บรรยายธรรมะ นั่งสมาธิ เดินจงกรม 
เข้านอน 

ครูพี่เลี้ยง 
พระวิทยากร 
ครูพี่เลี้ยง 
ครูพี่เลี้ยง 
พระวิทยากร,ครูพี่เลี้ยง 
พระวิทยากร 
ครูพี่เลี้ยง 
พระวิทยากร 
ครูพี่เลี้ยง 
ครูพี่เลี้ยง 
พระวิทยากร 
พระวิทยากร 
ครูพี่เลี้ยง 

 

หมายเหตุ : บรรยายเร่ือง  ผลกรรมที่เกิดจากการคิดร้ายต่อบิดามารดา  
    ธรรมะที่ควรปฏิบัติในการอยู่ร่วมกัน 
    ศึกษาดูงานนอกสถานที่ (ศึกษากิจกรรมสงครามเก้าทัพ)  
 ทุกวันศุกร์ เช้าทดสอบร่างกาย บ่ายพบแพทย์ (ทีมงานสาธารณสุข)  
 ทุกวันพระ ตั้งแต่ท าวัตรเช้า (นุ่งขาว) ปฏิบัติธรรมล้วน  
 ทุกวันวันอาทิตย์ กิจกรรมครอบครัว 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



152 

 

ตารางท่ี 4.6 แสดงตารางเวลา/และรายการกิจกรรมสัปดาห์ท่ี 5 
 

สัปดาห์ท่ี 5 รายการกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

04.30– 05.00 น. 
05.00– 06.00 น.
06.00– 07.00 น. 
07.00– 08.00 น.
09.00– 10.00 น. 
10.00– 12.00 น.
12.00– 13.00น. 
13.00– 15.00น.
15.00– 17.00น. 
17.00– 18.00น.
18.00– 19.00น. 
20.00– 21.00น.
22.00 น. 

ตื่นนอน ท ากิจส่วนตัว 
ท าวัตรเช้า สวดมนต์ นั่งสมาธิ แผ่เมตตา 
บริหารร่างกาย กตัญญูต่อสถานที่ 
รับประทานอาหาร และเคารพธงชาติ 
พบกลุ่ม ประชุมเช้า 
บรรยายธรรมะ 
รับประทานอาหาร 
บรรยายกิจกรรม (ปรับพื้นฐานจิตใจ) 
กีฬา ปรับพื้นฐานร่างกาย 
รับประทานอาหาร ท ากิจส่วนตัวและเคารพธงชาติ 
ท าวัตรเย็น สวดมนต์ แผ่เมตตา 
บรรยายธรรมะ นั่งสมาธิ เดินจงกรม 
เข้านอน 

ครูพี่เลี้ยง 
พระวิทยากร 
ครูพี่เลี้ยง 
ครูพี่เลี้ยง 
พระวิทยากร,ครูพี่เลี้ยง 
พระวิทยากร 
ครูพี่เลี้ยง 
พระวิทยากร 
ครูพี่เลี้ยง 
ครูพี่เลี้ยง 
พระวิทยากร 
พระวิทยากร 
ครูพี่เลี้ยง 

 

หมายเหตุ : บรรยายเร่ือง พิธีกรรมทางศาสนา หมวดกุศลพิธี 
 เบญจศีล 

 พุทธประวัติ  ตอนปุริมกาล 

 พิธีกรรมทางศาสนา หมวดบุญพิธี 
 เบญจธรรม 

 พุทธประวัติ  ตอนปฐมโพธิกาล 

 พิธีกรรมทางศาสนา หมวดทานพิธี 
 ฟังธรรม  เร่ืองบุคคลหาได้ยาก 

 ทุกวันศุกร์ เช้าทดสอบร่างกาย บ่ายพบแพทย์(ทีมงานสาธารณสุข) 
 ทุกวันพระ ตั้งแต่ท าวัตรเช้า (นุ่งขาว) ปฏิบัติธรรมล้วน.  
 ทุกวันวันอาทิตย์ กิจกรรมครอบครัว   
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ตารางท่ี 4.7 แสดงตารางเวลา/และรายการกิจกรรมสัปดาห์ท่ี 6 
 

สัปดาห์ท่ี 6 รายการกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
04.30– 05.00 น. 
05.00– 06.00 น.
06.00– 07.00 น. 
07.00– 08.00 น.
09.00– 10.00 น. 
10.00– 12.00 น.
12.00– 13.00น. 
13.00– 15.00น.
15.00– 17.00น. 
17.00– 18.00น.
18.00– 19.00น. 
20.00– 21.00น.
22.00 น. 

ตื่นนอน ท ากิจส่วนตัว 
ท าวัตรเช้า สวดมนต์ นั่งสมาธิ แผ่เมตตา 
บริหารร่างกาย กตัญญูต่อสถานที่ 
รับประทานอาหาร และเคารพธงชาติ 
พบกลุ่ม ประชุมเช้า 
บรรยายธรรมะ 
รับประทานอาหาร 
บรรยายกิจกรรม (ปรับพื้นฐานจิตใจ) 
กีฬา ปรับพื้นฐานร่างกาย 
รับประทานอาหาร ท ากิจส่วนตัวและเคารพธงชาติ 
ท าวัตรเย็น สวดมนต์ แผ่เมตตา 
บรรยายธรรมะ นั่งสมาธิ เดินจงกรม 
เข้านอน 

ครูพี่เลี้ยง 
พระวิทยากร 
ครูพี่เลี้ยง 
ครูพี่เลี้ยง 
พระวิทยากร,ครูพี่เลี้ยง 
พระวิทยากร 
ครูพี่เลี้ยง 
พระวิทยากร 
ครูพี่เลี้ยง 
ครูพี่เลี้ยง 
พระวิทยากร 
พระวิทยากร 
ครูพี่เลี้ยง 

 

หมายเหต ุ: บรรยายเร่ือง พิธีกรรมทางศาสนา หมวดกุศลพิธี 
 เบญจศีล 

 พุทธประวัติ  ตอนปุริมกาล 

 พิธีกรรมทางศาสนา หมวดบุญพิธี 
 เบญจธรรม 

 พุทธประวัติ  ตอนปฐมโพธิกาล 

 พิธีกรรมทางศาสนา หมวดทานพิธี 
 ฟังธรรม  เร่ืองบุคคลหาได้ยาก 

 ทุกวันศุกร์ เช้าทดสอบร่างกาย บ่ายพบแพทย์ (ทีมงานสาธารณสุข) 
 ทุกวันพระ ตั้งแต่ท าวัตรเช้า (นุ่งขาว) ปฏิบัติธรรมล้วน  
 ทุกวันวันอาทิตย์ กิจกรรมครอบครัว 
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ตารางท่ี 4.8 แสดงตารางเวลา/และรายการกิจกรรมสัปดาห์ท่ี 7 
 

สัปดาห์ท่ี 7 รายการกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
04.30– 05.00 น. 
05.00– 06.00 น.
06.00– 07.00 น. 
07.00– 08.00 น.
09.00– 10.00 น. 
10.00– 12.00 น.
12.00– 13.00น. 
13.00– 15.00น.
15.00– 17.00น. 
17.00– 18.00น.
18.00– 19.00น. 
20.00– 21.00น.
22.00 น. 

ตื่นนอน ท ากิจส่วนตัว 
ท าวัตรเช้า สวดมนต์ นั่งสมาธิ แผ่เมตตา 
บริหารร่างกาย กตัญญูต่อสถานที่ 
รับประทานอาหาร และเคารพธงชาติ 
พบกลุ่ม ประชุมเช้า 
บรรยายธรรมะ 
รับประทานอาหาร 
บรรยายกิจกรรม (ปรับพื้นฐานจิตใจ) 
กีฬา ปรับพื้นฐานร่างกาย 
รับประทานอาหาร ท ากิจส่วนตัวและเคารพธงชาติ 
ท าวัตรเย็น สวดมนต์ แผ่เมตตา 
บรรยายธรรมะ นั่งสมาธิ เดินจงกรม 
เข้านอน 

ครูพี่เลี้ยง 
พระวิทยากร 
ครูพี่เลี้ยง 
ครูพี่เลี้ยง 
พระวิทยากร,ครูพี่เลี้ยง 
พระวิทยากร 
ครูพี่เลี้ยง 
พระวิทยากร 
ครูพี่เลี้ยง 
ครูพี่เลี้ยง 
พระวิทยากร 
พระวิทยากร 
ครูพี่เลี้ยง 

 

หมายเหต ุ: บรรยายเร่ือง พิธีกรรมทางศาสนา หมวดกุศลพิธี 
 เบญจศีล 

 พุทธประวัติ  ตอนปุริมกาล 

 พิธีกรรมทางศาสนา หมวดบุญพิธี 
 เบญจธรรม 

 พทุธประวัติ  ตอนปฐมโพธิกาล 

 พิธีกรรมทางศาสนา หมวดทานพิธี 
 ฟังธรรม               เร่ืองบุคคลหาได้ยาก 

 ทุกวันศุกร์ เช้าทดสอบร่างกาย บ่ายพบแพทย์ (ทีมงานสาธารณสุข) 
 ทุกวันพระ ตั้งแต่ท าวัตรเช้า (นุ่งขาว) ปฏิบัติธรรมล้วน 

 ทุกวันวันอาทิตย์ กิจกรรมครอบครัว 
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ตารางท่ี 4.9 แสดงตารางเวลา/และรายการกิจกรรมวันสุดท้าย 
 

วันสุดท้าย/เวลา รายการกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

04.30– 05.00 น. 
05.00– 06.00 น.
06.00– 07.00 น. 
07.00– 08.00 น.
09.00– 10.00 น. 
10.00– 12.00 น.
12.00– 13.00น. 

ตื่นนอน ท ากิจส่วนตัว 
ท าวัตรเช้า สวดมนต์ นั่งสมาธิ แผ่เมตตา 
บริหารร่างกาย กตัญญูต่อสถานที่ 
รับประทานอาหาร และเคารพธงชาติ 
พบกลุ่ม ประชุมเช้า 
รับประทานอาหาร 
พิธีปิดการอบรม 

ครูพี่เลี้ยง 
พระวิทยากร 
ครูพี่เลี้ยง 
ครูพี่เลี้ยง 
พระวิทยากร 
ครูพี่เลี้ยง 
พระวิทยากร 

 

หมายเหตุ : กิจกรรมในตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม132  
4.2.3 ศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดวัดวังผาแดง  

 1) ความเป็นมา วัดวังผาแดงเป็นวัดที่อยู่ในหุบเขาตั้งอยู่ที่ บ้านเจาะเหลาะ หมู่ที่ 5 ต าบลนาสวน 
อ าเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี การเดินทาง ต้องข้ามแพไป วัดวังผาแดง เป็นศาสนสถานที่
ปฏิบัติกิจทางพระพุทธศาสนา และเป็นแหล่งให้ความรู้ด้านธรรมะให้กับพุทธศาสนิกชน เช่น สถานศึกษา 
และหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ และจัดกิจกรรมในวันส าคัญๆทางพระพุทธศาสนา เช่น วันวิสาขบูชา 
มาฆบูชา ซึ่งทางวัดจะจัดกิจกรรมท าบุญตักบาตร และเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมท าบุญตัก
บาตร ฟังพระธรรมเทศนาในตอนเช้า และเวียนเทียนในตอนเย็น นอกจากนี้เจ้าอาวาส หรือ พระครู
โสภณกาญจนพิสุทธิ์ ยังได้ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และใช้อบสมุนไพรในสงเคราะห์และ
ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 เป็นต้นมา และเมื่อปี พ.ศ. 2548 มีการเชิญประชุมเพื่อ
ชี้แจงเร่ืองข้อตกลง 3 ฝ่าย อันได้แก่ กรมการศาสนากระทรวงศึกษาธิการ กรมการแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข และส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เร่ือง “การให้วัดเป็น
ศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด” จึงได้รับการแต่งตั้งให้วัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติด
ยาเสพติด ระบบบังคับบ าบัดโดย ส านักงานคุมประพฤติเป็นผู้ส่งผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการ
สงเคราะห์และฟื้นฟูฯ  
 2) หลักการและเหตุผลของโครงการการสงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 

                                                           

 132ศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดวัดตาไก้พลวง, “โครงการวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์
และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด”, จังหวัดบุรีรัมย์, 2549, (อัดส าเนา). 
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 เพื่อให้การด าเนินงานในการแก้ไขปัญหาเสพติด โดยการใช้พลังแผ่นดินเพื่อเอาชนะยาเสพ
ติดให้ได้ผล การด าเนินงานที่จะต้องยึดพื้นที่เป็นหลักในการด าเนินงาน และสนับสนุนให้ทุกฝ่าย
เข้ามามีบทบาทในการป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยให้ความส าคัญแก่การป้องกันควบคู่กับการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบ าบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ตามข้อตกลง 3 ฝ่าย อันได้แก่ 
กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข  และส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เร่ือง "การให้วัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติด
ยาเสพติด" เพื่อให้ผู้ที่ผ่านการสงเคราะห์และฟื้นฟูสามารถกลับคืนสู่สังคม ชุมชน และด ารงชีวิตได้
อย่างปกติสุข และมีการด าเนินการสงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดมาอย่างต่อเนื่อง 
 3) วัตถุประสงค์ของโครงการ 
  (1) เพื่อท าการบ าบัดรักษาฟื้นฟูร่างกายและจิตใจผู้ติดยาเสพติดทุกประเภท 
  (2) เพื่อน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เข้ารับการ
บ าบัดรักษาทางจิตบ าบัดให้มีความเข้มแข็ง และเข้าใจในบทบาทของพุทธศาสนามากขึ้น 
  (3) เพื่อสร้างความรู้และเสริมทักษะด้านอาชีพในการด าเนินชีวิตแก่ผู้ เข้ารับการ
บ าบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพ ให้กลับเข้าสู่ครอบครัว ชุมชนและสังคมได้โดยไม่พึ่งยาเสพติด 
  (4) เพื่อประสานบุคลากรด้านพระสงฆ์และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการ
ด าเนินการขยายเครือข่ายการบ าบัดรักษาและฟื้นฟู 
  (5) เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้เข้ารับการบ าบัดรักษาและฟื้นฟู  ได้กลับสู่ชุมชน/
สังคม อย่างมีประสิทธิภาพในการมีส่วนร่วมแก้ไขและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด เพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับครอบครัว หมู่บ้าน และชุมชนของตนเอง 
 4) โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ 
 การอบรมมีทั้งคดีโลกและคดีธรรม  โดยพระสงฆ์น าหลักพุทธธรรมซึ่งเป็นความรู้ที่มี
พระสงฆ์มีอยู่แล้วมาบูรณาการในการสอนฝึกอบรมผสมผสาน   เช่น ความมีระเบียบวินัย ความ
ซื่อสัตย์  ฝึกอาชีพ ค้าขาย  ก่อสร้าง  ท าอาหาร   ฝึกบ าเพ็ญประโยชน์   และพัฒนาคุณธรรมแบบองค์
รวม โดยพัฒนา “จิต” ตามอริยมรรคมีองค์ 8  ฝึกอบรมให้ผู้ติดยาเสพติดปฎิบัติกาย วาจา ใจ ตาม
หลักมรรคมีองค์ 8 ในรูปศีล สมาธิ ปัญญา   ดังตารางกิจกรรมการสงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพ
ติดต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 4.10   กิจกรรมการฝีกอบรมตลอดระยะเวลา 2 เดือน (ระยะเวลา 60 วัน) 
 

เวลา กิจกรรม 

04.30-05.00 น. ตื่นนอน - ท ากิจส่วนตัว 

05.00- 07.30 น. สวดมนต์ - ฝึกสติปัฏฐานสี่ 

07.30- 09.00 น. ฉันภัตตาหาร 

09.00- 10.00 น. ฟังธรรม  

10.00- 11.00 น.  ท าสมาธิ  - ฝึกสติปัฏฐานสี่  

11.00 - 13.00 น. ฉันภัตตาหาร 

13.00- 16.30 น. ฝึกสติปัฏฐาน - ฟังธรรม  

16.30- 18.00 น. พักผ่อน - ดื่นน้ าปานะ 
18.00 - 21.00น.  ท าสมาธิ  -  ฝึกสติปัฏฐาน   ฟังธรรม - สอบอารมณ์ 

21.00 - 04.30น.  พักผ่อน - เข้าที่จ าวัด 

04.45-05.30 น. ปลุกตื่นนอน ท ากิจส่วนตัว 

05.30- 07.30 น. สวดมนต์  ท าสมาธิ  - ฝึกสติปัฏฐานสี่  
07.30 – 08.00 น. กิจกรรมสมาทานศีล - ใส่บาตร  
08.00- 09.30 น. กิจกรรมหน้าเสาธง – เคารพธงชาติ รับประทานอาหาร

เช้า  
09.30- 12.00 น. 
  

กิจกรรม ความรู้ทั่วไป เช่น เร่ืองสุขภาพ, เร่ืองโทษสิ่ง
เสพติด,เร่ืองอาชีพ, ความบันเทิง  

12.00- 13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง 
13.00- 15.00 น. กิจกรรมธรรมเพื่อชีวิต  

15.00- 16.45 น. กิจกรรมออกก าลังกาย 

16.45- 18.30 น. อาบน้ า - ท ากิจส่วนตัว - รับประทานอาหาร 

18.30- 21.00 น. สวดมนต์  ท าสมาธิ  - ฝึกสติปัฏฐานสี่ 
21.00 - 04.30 น. เข้าที่พัก - หลับนอน 
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หมายเหตุ : กิจกรรมในตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ 133 
 4.2.4 ศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดวัดวัดพุทธคามนิคม 
 1) ความเป็นมา วัดพุทธคามนิคม (วัดโนนหัวเขื่อน) บ้านโนนหัวเขื่อน ต าบลภูดิน อ าเภอ
เมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ประวัติความเป็นมาเร่ิมสร้างเป็นส านักสงฆ์ ในปี พ.ศ. 2532 โดยจัดสรรใน
พื้นที่นิคมสร้างตนเองล าปาว ปี พ.ศ.2543 ได้รับการแต่งตั้งเป็นวัดชื่อ “วัดโนนหัวเขื่อน” ตามชื่อ
หมู่บ้าน เจ้าอาวาสชื่อหลวงตาบัว ศิริวัณโณ ต่อมาปี พ.ศ.2545 เจ้าอาวาสชื่อพระครูมงคลธรรม
วิโรจน์ และได้ถูกตั้งเป็นศูนย์สมรรถชาต่อต้านยาเสพติด อ าเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยผู้ว่า
ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และผู้บังคับการต ารวจ ภาค 4 จังหวัดขอนแก่น และกรมการแพทย์ 
กระทรวงสาธารณสุข ได้ตั้งให้เป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดวัดพุทธคามนิคม จังหวัด
กาฬสินธุ์ ในปี พ.ศ.2554 ส านักงานพุทธศาสนา ได้ออกหนังสือรับรองให้ว่าวัดพุทธคามนิคม  และ
วัดโนนหัวเชื่อนเป็นวัดเดียวกัน มีเจ้าอาวาส คือพระชัยเวช โอภาโส ตั้งแต่ พ.ศ.2554 ถึงปัจจุบัน  
 2) หลักการและเหตุผลของโครงการการสงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 
 เพื่อให้การด าเนินงานในการแก้ไขปัญหาเสพติด ตามแนวทางการใช้พลังแผ่นดินเพื่อ
เอาชนะยาเสพติดให้ได้ผล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การด าเนินงานที่จะต้องยึดพื้นที่เป็นหลั กในการ
ด าเนินงาน และสนับสนุนให้ทุกฝ่ายเข้ามามีบทบาทในการป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยให้
ความส าคัญแก่การป้องกันควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพในการบ าบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด
ยาเสพติด ตามข้อตกลง 3 ฝ่าย อันได้แก่ กรมการศาสนา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขและ
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เร่ือง “การให้วัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และ
ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด” เพื่อให้ผู้ที่ผ่านการสงเคราะห์และฟื้นฟูสามารถกลับคืนสู่สังคม ชุมชนและ
ด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข 
 ดังนั้น เพื่อให้เกิดพลังแผ่นดินเพื่อเอาชนะยาเสพติดให้ได้ผล การประสาน และสนับสนุน
ให้ทุกฝ่ายเข้ามามีบทบาทอันน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและเห็นเป็นรูปธรรมที่จัดเจน
ยิ่งขึ้น จึงมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดวัดพุทธคามนิคม 
อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ และมีการด าเนินการสงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดอย่างต่อเน่ือง 
 3) วัตถุประสงค์ของโครงการ 
  (1) เพื่อท าการบ าบัดรักษาฟื้นฟูร่างกายและจิตใจผู้ติดยาเสพติดทุกประเภทให้ลด เลิก 
จากอาการติดยาเสพติด 

                                                           

  133ศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดวัดวังผาแดง. “โครงการวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์
และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด”. จังหวัดกาญจนบุรี, 2551. (อัดส าเนา). 

http://www.m-culture.in.th/moc_new/album/126536/วัดพุทธคามนิคม-วัดโนนหัวเขื่อน-บ้านโนนหัวเขื่อน-อ-เมือง-จ-กาฬสินธุ์
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  (2) เพื่อน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เข้ารับการ
บ าบัดรักษาทางจิตบ าบัดให้มีความเข้มแข็ง และเข้าใจในบทบาทของพุทธศาสนามากขึ้น 
  (3) เพื่อสร้างความรู้และเสริมทักษะด้านอาชีพในการด าเนินชีวิตแก่ผู้ เข้ารับการ
บ าบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพ ให้กลับเข้าสู่ครอบครัว ชุมชนและสังคมได้โดยไม่พึ่งยาเสพติด 
  (4) เพื่อประสานบุคลากรด้านพระสงฆ์และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการ
ด าเนินการขยายเครือข่ายการบ าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
  (5) เพื่อเป็นสถานที่ส าหรับเผยแพร่ความรู้ทางด้านการบ าบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพ
ติดแก่ชุมชน หน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ  
  (6) เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้เข้ารับการบ าบัดรักษาและฟื้นฟู ได้กลับสู่ชุมชน / 
สังคม อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4) โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ 
 ศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดวัดพุทธคามนิคม ต.หนองกง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 
ให้การสงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด เป็นระยะเวลา 2 เดือน โดยมีรายละเอียดกิจกรรมดังนี้ 
 วัดพุทธคามนิคม เป็นวัดแรกในจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ได้งบประมาณจัดสรรให้ดูแลฟื้นฟูผู้ติด
ยาเสพติด การฝึกอบรมผู้ติดยาเสพติด มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ติดยาเสพติด 
ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้ติดยาเสพติดที่มาจาก 3 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 จากส านักงานคุมประพฤติ
จังหวัดกาฬสินธุ์ส่งรายชื่อมาให้ ส่วนที่ 2 มาจากการ Re X- ray ของตาสับปะรดในหมู่บ้าน และ
ส่วนที่ 3 มาจากที่มีผู้ส่งรายชื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 การฝึกอบรม โดยให้บรรพชาหรือบวชเป็นพระก่อน มียุทธศาสตร์ในการท างาน 2 ด้านคือ  
 1) ด้านร่างกาย ด้านร่างกายกายภาพและเวชบ าบัด บ าบัดด้านร่างกายอาจใช้ยาช่วย โดยการ
ดูแลของภาคี คือ สถานีอนามัย , กลุ่มงานจิตเวช รพ.กาฬสินธุ์ รับผิดชอบจิตบ าบัด  
 อาชีวบ าบัด ให้อาชีพ โดยการฝึกสอนเช่น การท านา เลี้ยงปลา ฯลฯชุมชนบ าบัด  โดยการ
ให้ชุมชนมามีส่วนร่วมในการบ าบัด เช่น เมื่อได้รับการบ าบัดมีอาชีพติดตัวแล้ว เมื่อกลับไปบ้าน
ได้รับการต้อนรับหรือให้การจ้างงาน 
 2) ด้านจิตใจ ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา คือสติปัฎฐาน 4 (กาย/เวทนา/จิตและธรรม) 
ใช้หลักพุทธศาสนา คือ สติปัฎฐาน 4 (กาย/เวทนา/จิตและธรรม) กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน การมีสติ
ระลึกรู้กายเป็นฐาน ซึ่งกายในที่นี่หมายถึงประชุม หรือรวม นั่นคือธาตุ 4 ได้แก่ ดิน น้ า ลม ไฟมา
ประชุมรวมกันเป็นร่างกาย ไม่มองกายด้วยความเป็นคน สัตว์ เรา  เขา แต่มองแยกเป็นรูปธรรม
หนึ่งๆ เห็นความเกิดดับ กายล้วนไม่เที่ยง เป็นทุกข์ และเป็นอนัตตา 



160 

 

 เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน การมีสติระลึกรู้เวทนาเป็นฐาน ไม่มองเวทนาด้วยความเป็นคน 
สัตว์ เรา เขา คือ ไม่มองว่าเราก าลังทุกข์ หรือเราก าลังสุข หรือเราเฉย ๆ แต่มองแยกเป็นนามธรรม
อย่างหนึ่ง เห็นความเกิดดับ เวทนาล้วนไม่เที่ยง เป็นทุกข์ และเป็นอนัตตา 
 จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน การมีสติระลึกรู้จิตเป็นฐาน เป็นการน าจิตมาระลึกรู้เจตสิกหรือ 
รู้จิตก็ได้ ไม่มองจิตด้วยความเป็นคน สัตว์ เรา เขา คือไม่มองว่าเราก าลังคิด เราก าลังโกรธ  หรือเรา
ก าลังเหม่อลอย แต่มองแยกเป็นนามธรรมอย่างหนึ่ง เห็นความเกิดดับ จิตล้วนไม่เที่ยง เป็นทุกข์ และ
เป็นอนัตตา 
 ธรรมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน การมีสติระลึกรู้สภาวะธรรมเป็นฐาน ทั้งรูปธรรมและ
นามธรรมล้วนมีความเกิดดับ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ และเป็นอนัตตา134 
 โดยสรุป จะเห็นได้ว่าวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดที่ได้รับการขึ้นทะเบียน
เป็นสถานพยาบาลตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษปี พ.ศ.2522 โดยจัดตั้งเป็นสถานพยาบาล
ระยะฟื้นฟูสมรรถภาพ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ทั้ง 4 แห่งที่คัดเลือกเป็นพื้นที่ที่ศึกษานั้น 
เร่ิมจากการร่วมประชุมเร่ืองการแก้ไขปัญหายาเสพติด  ซึ่งเป็นปัญหาเร่งด่วนในขณะนั้น เมื่อ
พระสงฆ์ที่มีความสนใจได้น าไปปฏิบัติ โดยรับสงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ต่อมาสถาบัน
ธัญญารักษ์ได้เขียนคู่มือวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด เพื่อให้มีการด าเนินกิจกรรม
ที่สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในทางปฏิบัติแต่ละแห่งก็จะน าไปประยุกต์ให้สอดคล้อง
กับบริบทและความถนัดของผู้ให้การบ าบัดเอง ต่อมามีการนิเทศและเยี่ยมส ารวจแต่ละแห่งและ
จัดตั้งเป็นสถานพยาบาลระยะฟื้นฟูสมรรถภาพ หากการด าเนินการเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด และ
มีนโยบายนิเทศเพื่อรับรองคุณภาพเป็นสถานพยาบาลระยะฟื้นฟูสมรรถภาพคุณภาพต่อไป 
 อย่างไรก็ตามการด าเนินงานในการสงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ก็มีปัญหาอุปสรรค
นานับประการ มีการประชุมหารือกันอย่างต่อเน่ืองมาเป็นระยะ ๆ จากมติที่ประชุม มีพระสงฆ์เสนอ
ให้บูรณาการหลักธรรม ของพระพุทธศาสนาให้เป็นหลักธรรมเดียวกันทุกแห่ง  แต่ยังไม่มี
ผู้รับผิดชอบด าเนินการ ผลการวิจัยคร้ังนี้จะได้น าเสนอ ผู้ รับผิดชอบ เช่น สถาบันธัญญารักษ์135 
กรมการแพทย์ ด าเนินการจัดท าหลักสูตร ฝึกอบรมต่อไป  

                                                           

 134ศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดวัดพุทธคามนิคม. “โครงการวัดเป็นศูนย์
สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด”. จังหวัดกาฬสินธุ์, 2551. (อัดส าเนา). 
 135กัญญา ภู่ระหงษ์, คู่มือการด าเนินงานวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด, 

(กรุงเทพมหานคร : กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข, 2546),หน้า 22. 
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บทที ่5 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจัยเชิงบูรณาการเร่ือง “ประสิทธิผลการด าเนินงานวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้
ติดยาเสพติด” นี้ใช้แบบการวิจัย 2 ชนิด คือ การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ด้วยการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามในภาพกว้างก่อน แล้วจึงน าประเด็นที่ส าคัญและน่าสนใจมา
ท าการวิเคราะห์เจาะลึกด้วยวิธีการวิจัย เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อน าข้อมูลทั้ง 2 
ลักษณะมาบูรณาการกันให้ครบถ้วนสมบูรณ์บริบูรณ์และน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น ซึ่งในการวิจัยคร้ังนี้
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ป่วยติดยาเสพติดที่รับการสงเคราะห์และฟื้นฟูจากพระสงฆ์จากวัดที่
ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสถานพยาบาลเป็น “วัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด”              
แล้วและเป็นวัดที่เจ้าอาวาสให้ความร่วมมือในการท างานด้านการสงเคราะห์ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 
โดยได้เตรียมความพร้อมด้านสถานที่ของวัดไว้แล้วและด าเนินงานด้านสงเคราะห์ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพ
ติดมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ซึ่งปัจจุบันนี้ทั่วประเทศมี 21 วัด โดยผู้วิจัยได้สุ่มตัวอย่าง
(Simple Random Sampling) มาร้อยละ20 ได้จ านวน 4 วัด ได้แก่ วัดในกรุงเทพฯ 1 วัด คือ วัด
สะพาน คลองเตย และวัดในต่างจังหวัด 3 วัด คือ วัดวังผาแดง อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี วัดตาไก้
พลวง อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ และวัดพุทธคามนิคมต าบลภูดิน  อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถาม  และเค้าโครงแบบสัมภาษณ์ เมื่อผู้วิจัย  รวบรวม
ข้อมูลแล้วได้น าแบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูลประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป
ทางสถิติ เพื่อค านวณหาค่าสถิติส าหรับตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยในการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์
ของการวิจัย 4 ข้อ ดังต่อไปนี้ คือ  
          1. เพื่อศึกษาสภาพการด าเนินงานของวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 
           2. เพื่อศึกษาค าสอนเกี่ยวกับหลักมรรคมีองค์ 8 ในการด าเนินงานของวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์
และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 
          3. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงานของวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 
         4.เพื่อน าเสนอแนวทางและองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับการด าเนินงานให้วัดเป็นศูนย์สงเคราะห์
และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 
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สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันในการแปลความหมายข้อมูล จึงก าหนดสัญลักษณ์ที่ใช้ในการ

เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

X  แทน ค่าเฉลี่ย (Mean) 

 S.D. แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 n แทน จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

 t แทน ค่าสถิติที่ใช้พิจารณาความมีนัยส าคัญจากการเปรียบเทียบการแจกแจง 

                                            แบบ t  (paired samples t-test )   

r           แทน ค่าสถิติที่ใช้แสดงผลการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์แบบ 

                            เพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient)  

df แทน ชั้นแห่งความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 

 Sig. แทน  ระดับนัยส าคัญทางสถิติ (Significance) 

 *      แทน  ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ชุด ประกอบด้วย   

 ชุดที่ 1 เป็นแบบสอบถามส าหรับผู้บริหารกรรมการ เจ้าอาวาส และผู้เกี่ยวข้องที่ด าเนินงาน
ของการให้วัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดมี 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไป
ของผู้บริหารกรรมการ เจ้าอาวาส และผู้เกี่ยวข้องที่ด าเนินงานของการให้วัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และ
ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดซึ่งเป็นข้อมูลทั่วไป ของกลุ่มตัวอย่างมี 9 ประเด็น เกี่ยวกับ อายุ เพศ การศึกษา 
สถานภาพ ฯลฯ วิเคราะห์ข้อมูลนี้ด้วยการหาค่าสถิติร้อยละ ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามสภาพการ
ด าเนินงานด าเนินงานและปัญหาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ“การให้วัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติด
ยาเสพติด” ซึ่งเป็นการวิเคราะห์สภาพการบริหารจัดการวัดโดยจัดแบ่งเป็น 5 ระดับของคุณภาพของ
การด าเนินงานฯ ได้แก่ ระดับดีมาก, ระดับดี, ระดับปานกลาง, ระดับพอใช้, และระดับที่ควร
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ปรับปรุง  ประเมินผลตามรูปแบบ CIPP Model  3 หมวด คือ 1. สภาพการจัดการวัดด้านกายภาพ
(Context)  14 ข้อ  หมวด 2. สภาพด้านบริหารจัดการองค์การ (Input) 23 ข้อ  หมวด 3.กระบวนการ
ยุทธวิธี กิจกรรม /หลักธรรมที่น ามาใช้ในการพัฒนาปรับพฤติกรรมของบุคคล (Process /Actions) 
ทั้งนี้เพื่อทราบผลการด าเนินงานวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดที่มีประสิทธิภาพ /ผู้
ติดยาเสพติดที่ได้รับการฟื้นฟูฯสามารถเลิกยาเสพติดได้(Product)   วิเคราะห์ข้อมูลทั้ง 3หมวดนี้โดย
ใช้สถิติการหาค่าเฉลี่ย( Mean ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน( Standard Deviation)   
 ชุดที่ 2 เป็นแบบสอบถามผู้ป่วยติดยาเสพติด ที่รับบริการในโครงการวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์
และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดมี 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลพื้นฐานทั่วไป ของกลุ่มตัวอย่างซึ่งมี 9 
ประเด็น เช่น อายุ เพศ การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อคนลักษณะการใช้ยา วิเคราะห์ข้อมูลนี้โดยใช้
สถิติเชิงพรรณาและแจกแจงความถี่ เช่นค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานส่วนที่ 2 เป็นแบบ
ประเมินการรับรู้ต่อหลักมรรคมีองค์ 8 ของผู้ป่วยส่วนที่ 3 เป็นแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติ
ตามหลักมรรคมีองค์ 8 ของผู้ป่วย และส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถาม เร่ืองการรับรู้เกี่ยวกับยาเสพติด 
วิเคราะห์ข้อมูลทั้ง 3 ส่วนนี้ โดยใช้สถิติการหาค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและการเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยก่อน และหลังการอบรม (Dependent t-test) รวมทั้งทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้
เกี่ยวกับอริยมรรคมีองค์ 8 กับพฤติกรรมการปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์ 8 วิเคราะห์โดยการหาค่าสัม
ประสิทธิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 
 ชุดที่ 3 เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการเก็บข้อมูลตามเค้าโครงแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-
depth Interview Guide) เกี่ยวกับความคิดเห็นความเชื่อค่านิยม ประสบการณ์ กระบวนการ ความ
ต้องการ ในการด าเนินงานวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดรวมทั้งปรากฏการณ์
พฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างท าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพนี้ด้วยวิธีอนุมาน(Induction)โดยน า
ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้ทั้งหมดมาจัดระเบียบด้วยคอมพิวเตอร์ แล้วท าการวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
Analysis) แปลความหมายของข้อมูล (Data Interpretative)     

 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผลการด าเนินงานให้วัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของวัดกลุ่มตัวอย่าง 4 วัด 
ได้แก่ วัดสะพาน วังผาแดง วัดตาไก้พลวง วัดพุทธคามนิคมผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูล ตามวัตถุประสงค์
ของงานวิจัยแต่ละข้อ และแสดงผลการวิเคราะห์ด้วยตาราง และการอธิบายข้างท้ายของแต่ละตาราง 
ดังนี้คือ  
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5.1 วิเคราะห์ผลการด าเนินงานของการให้วัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพ
ติด  
 ผลการด าเนินงานของการให้วัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ตาม
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย ข้อที่ 1 วิเคราะห์ผลจากผลการตอบแบบสอบถามของผู้บริหารกรรมการ 
เจ้าอาวาส และผู้เกี่ยวข้องตามแบบสอบถาม ชุดที่ 1 ซึ่งมี 2 ส่วน  
 การวิเคราะห์ข้อมูลนี้ ประกอบด้วยแบบสอบถาม  ชุดที่ 1 ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของ
กลุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์ด้วยการหาค่าสถิติพื้นฐานโดยใช้สถิติ ร้อยละ และข้อมูลชุดที่ 1ส่วนที่ 2 เป็น
แบบสอบถามส ารวจสภาพการจัดการวัดด้านกายภาพ (Content) ในการด าเนินงานให้วัดเป็นศูนย์
สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด โดยสอบถามจากคณะกรรมการ ผู้บริหารโครงการฯ เจ้าอาวาส 
หรือ ผู้เกี่ยวข้องเช่นกัน  
 ข้อมูลชุดท่ี 1 ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลชุดท่ี 1 ส่วนท่ี 1  ได้แก่ข้อมูลทั่วไปของกลุ่ม
ตัวอย่างโดยสอบถามจากคณะกรรมการ ผู้บริหารโครงการฯ เจ้าอาวาส หรือ ผู้เกี่ยวข้อง จ านวน 30 
คน ซึ่งมี 9 ประเด็น เกี่ยวกับ อายุ เพศ การศึกษา สถานภาพ ฯลฯ วิเคราะห์ข้อมูลนี้ด้วยการหา
ค่าสถิติ ร้อยละ ดังได้แสดงผลการวิเคราะห์ด้วยตาราง และการอธิบายข้างท้ายของตาราง ดังนี้  
 

ตารางท่ี 5.1 แสดง จ านวน  ร้อยละ ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
จ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
 ชาย 19 63.3 
หญิง 11 36.7 

รวม 30 100 
 

จากตารางที่ 5.1 พบว่า ประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศชายจ านวน19 คน 
 คิดเป็นร้อยละ 63.3   และ เพศหญิง จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 36.7  
ตารางท่ี 5.2  แสดง จ านวน  ร้อยละ ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
                   จ าแนกตามอายุ 
  

อายุ จ านวน  ร้อยละ 

16-20 ปี 2 6.7 
21-30 ปี 2 6.7 
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ตารางท่ี 5.2 (ต่อ)แสดง จ านวน  ร้อยละ ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ 
                        แบบสอบถามจ าแนกตามอายุ                
  

อายุ จ านวน ร้อยละ 
31-35 ปี 2 6.7 
36-40 ปี 7 23.3 
41-45 ปี 3 10.0 
46-50 ปี 6 20.0 
51-55 ปี 6 20.0 
56-60 ปี 1 3.3 
60-65 ปี 1 3.3 

รวม 30 100 
  

 จากตารางที่ 5.2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามที่ เป็นผู้บริหารกรรมการ เจ้าอาวาส 
และผู้เกี่ยวข้องที่ด าเนินงานของการให้วัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด จ านวน 30 คน มี 
อายุ ส่วนใหญ่อายุอยู่ระหว่าง 36-40 ปี 7 คน คิดเป็นร้อยละ 23.3 รองลงมาอายุอยู่ระหว่าง 46-50 ปี 
6 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 
 

ตารางท่ี 5.3  แสดง จ านวน  ร้อยละ ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
                    จ าแนกตามสถานภาพในโครงการวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 

 

สถานภาพในโครงการวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด จ านวน   ร้อยละ 

เจ้าอาวาส , ผู้บริหาร 4 13.3 

พระวิทยากรและเจ้าหน้าที่วิทยากร 10 33.3 

พยาบาล และ เจ้าหน้าที่คุมประพฤติ 5 16.7 

อ่ืน ๆ เช่น กรรมการวัด ฆราวาสที่บ้านใกล้วัด แม่ครัว  11 36.7 

รวม 30 100 
 

                  จากตารางที่ 5.3   สถานภาพในโครงการ ส่วนใหญ่เป็นกรรมการวัด ฆราวาสที่บ้านใกล้วัด 
แม่ครัว 11 คนคิดเป็นร้อยละ 36.7 รองลงมาเป็นพระวิทยากรและเจ้าหน้าที่วิทยากรอ่ืน ๆ 10 คน คิด
เป็นร้อยละ 33.3 
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ตารางท่ี 5.4 แสดง จ านวน  ร้อยละ ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม     
                    จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา 
จ านวน   ร้อยละ 

ระดับการศึกษาประถมศึกษา 12 40.0 

ม.ต้น 6 20.0 

ม.ปลายปวช. 5 16.7 

อนุปริญญา/ปวส. 1 3.3 

ปริญญาตรี 4 13.3 

ปริญญาโท 2 6.7 

นักธรรมศึกษาตรี, โท, เอก 7 23.3 

รวม 30 100 
                  

จากตารางที่ 5.4  ระดับการศึกษาประถมศึกษาส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับ
ประถมศึกษา 12 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0รองลงมามีการศึกษาอยู่ในระดับนักธรรมศึกษาตรี, โท 
และเอก 7 คน คิดเป็นร้อยละ 23.3  

ตารางท่ี 5.5   แสดง จ านวน  ร้อยละ ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
จ าแนกตามประสบการณ์อบรมโครงการการให้วัดเป็นศูนย์สงเคราะห์ฯ 

 

ประสบการณ์อบรมโครงการการให้วัดเป็นศูนย์สงเคราะห์ฯ จ านวน   ร้อยละ 

ไม่เคยอบรม 11 36.7 

เคยอบรม 1 คร้ัง 8 26.7 

เคยอบรม 2 คร้ัง 3 10.0 

เคยอบรม 3 คร้ัง 5 16.7 

เคยอบรม 4 คร้ัง ขึ้นไป 3 9.9 

รวม 30 100 

             จากตารางที่ 5.5  ประสบการณ์ในการอบรมโครงการให้วัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้
ติดยาเสพติดยังไม่เคยอบรม 11 คน คิดเป็นร้อยละ 36.7 เคยอบรม 1 คร้ัง 8 คน คิดเป็นร้อยละ 26.7 
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ตารางท่ี 5.6   แสดง จ านวน  ร้อยละ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ 
แบบสอบถามจ าแนกตามประสบการณ์การบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์ 

 

ประสบการณ์การบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์ จ านวน  ร้อยละ 

ไม่เคยบวชเป็นพระภิกษุสงฆ ์ 17 56.67 

เคยบวช 13 43.33 

เคยบวช< 1 ปี 5 16.67 

เคยบวชพระมา 1 ปี 2 6.67 

เคยบวชพระ 2 ปี 2 6.67 

เคยบวชพระ 9 ปี 1 3.33 

เคยบวชพระ 13 ปี 1 3.33 

เคยบวชพระ 27 ปี 1 3.33 

เคยบวชพระ 34 ปี 1 3.33 

รวม 30 100 
             

 จากตารางที่ 5.6  ประสบการณ์การบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์  ไม่เคยบวชมากที่สุด  17 คน    
คิดเป็นร้อยละ 56.67   เคยบวช 13  คน คิดเป็นร้อยละ 43.33 

ตารางท่ี 5.7   แสดง จ านวน  ร้อยละ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ 
แบบสอบถามจ าแนกตามประสบการณ์การดูแลช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติด 

ประสบการณ์การดูแลช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติด จ านวน   ร้อยละ 

 มีประสบการณ์ 1-2 ปี 6 20.0 

มีประสบการณ์ 3-4 ปี 12 40.0 

มีประสบการณ์ 5-6 ปี 11 36.67 

มีประสบการณ์ 11-12 ปี 1 3.33 

รวม 30 100 
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                จากตารางที่ 5.7  ประสบการณ์การดูแลช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติด ส่วนใหญ่มีมีประสบการณ์
ดูแลช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดมาแล้วเป็นเวลา 3-4  ปีจ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0 รองลงมา คือ มี
ประสบการณ์ 5-6 ปี จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 36.67  
 

ตารางท่ี 5.8  แสดง จ านวน  ร้อยละ ข้อมูล ท่ัวไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถามจ าแนกตามเหตุผลท่ีท างานวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์ฯ 

 

เหตุผลท่ีท างานวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์ฯ จ านวน ร้อยละ 

มีความสนใจในการแก้ปัญหาด้านยาเสพติด 2 6.7 

อยากช่วยเหลือประชาชนผู้ติดยาเสพติด 14 46.7 

ได้รับมอบหมายจากคณะสงฆ์ผู้ปกครองให้ด าเนินงาน 6 20.0 

มีความสนใจในการแก้ปัญหาด้านยาเสพติดและได้ รับ
มอบหมายจากคณะสงฆ์ผู้ปกครองให้ด าเนินงาน 

 
4 

 
13.3 

รวม 30 100 
             

จากตารางที่ 5.8   เหตุผลที่ท างานนี้เพราะอยากช่วยเหลือประชาชนผู้ติดยาเสพติดจ านวน 
14 คน คิดเป็นร้อยละ 46.7 รองลงมาท างานนี้เพราะได้รับมอบหมายจากคณะสงฆ์ผู้ปกครองให้
ด าเนินงานจ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0                                                                
ตารางท่ี 5.9  แสดง จ านวน  ร้อยละ ข้อมูล ท่ัวไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ

แบบสอบถามจ าแนกตามลักษณะการช่วยเหลือผู้ป่วยติดยาเสพติดด้านต่าง ๆ 
 

ลักษณะการช่วยเหลือผู้ป่วยติดยาเสพติดด้านต่าง ๆ จ านวน  ร้อยละ 

ด้านป้องกัน 2 6.7 

ด้านฟื้นฟูสมรรถภาพ 14 46.7 

ด้านป้องกันและด้านฟื้นฟูสมรรถภาพผสมผสานกัน 7 23.3 

ด้านป้องกัน ด้านรักษา และด้านฟื้นฟูสมรรถภาพรวมทั้งสาม
ด้านผสมผสานกัน 

 
7 

 
23.3 

รวม 30 100 
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             จากตารางที่ 5.9   ลักษณะท างาน ส่วนใหญ่ท างานด้านช่วยเหลือ ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยติด
ยาเสพติด 14 คน คิดเป็นร้อยละ 46.7 รองลงมา คือ ท างานด้านด้านป้องกัน ด้านรักษา และด้าน
ฟื้นฟูสมรรถภาพรวมทั้งสามด้านผสมผสานกัน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 23.3 
 

ตารางท่ี 5.10   แสดง จ านวน  ร้อยละ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถามจ าแนกตามรูปแบบการช่วยเหลือ 

 

รูปแบบการช่วยเหลือ(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) จ านวน  ร้อยละ 

อาชีวะบ าบัดให้ท างาน 5 16.67 

การปรับพฤติกรรมบ าเพ็ญเพื่อสังคม 3 10 

การให้ความรู้ด้านยาเสพติดการฟื้นฟูสมรรถภาพ 4 13.33 

อ่ืนๆ อาชีวบ าบัดให้ท างานปรับพฤติกรรมบ าเพ็ญประโยชน์
และให้ความรู้ด้านยาเสพติด 

 
18 

 
60.00 

ไม่ได้ท า 14 46.7 

บ าบัดรักษาโดยอบสมุนไพรท าเป็นประจ า 12 40.0 

บ าบัดรักษาโดยอบสมุนไพรท าเป็นบางครั้ง 4 13.3 

รวม 30 100 

     จากตารางที่ 5.10   ในส่วนรูปแบบการช่วยเหลือ ส่วนใหญ่ท าในรูปแบบอาชีวะบ าบัดให้
ท างานปรับพฤติกรรม บ าเพ็ญประโยชน์และให้ความรู้ด้านยาเสพติด 18 คน คิดเป็นร้อยละ 60.0 ใน
กรณีการรักษาโดยใช้เวชกรรมบ าบัดมีผู้บ าบัดรักษาโดยใช้เวชกรรมบ าบัดด้วยการอบสมุนไพรท า
เป็นประจ า 12 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0 และบ าบัดรักษาโดยอบสมุนไพรท าเป็นบางคร้ัง 4 คน คิด
เป็นร้อยละ 13.3 และส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้เวชกรรมบ าบัด 14 คน คิดเป็นร้อยละ 46.7 

ข้อมูลชุดท่ี 1 ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามสภาพการด าเนินงานด าเนินงานและปัญหา
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ“การให้วัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด”  มี 3 หมวด เกี่ยวกับ 
1) สภาพการจัดการวัดด้านกายภาพ (Content) 2) สภาพด้านบริหารจัดการและ แผนการด าเนินงาน 
(Input)  3) กระบวนการยุทธวิธี กิจกรรม(Process /Actions)  วิเคราะห์ข้อมูลทั้ง 3 ประเด็นนี้โดยใช้
สถิติการหาค่าเฉลี่ย ( Mean ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน( Standard Deviation )โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ตอบ
แบบสอบถามสภาพการด าเนินงานตามระเบียบการให้วัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพ
ติด จ านวน 4 วัดผู้ตอบแบบสอบจ านวน 30 คน   
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   การวิเคราะห์ข้อมูลชุดที่ 1 ส่วนที่ 2 นี้  เป็นการวิเคราะห์สภาพการด าเนินงานและปัญหา
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ “การให้วัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด” ซึ่งการวิเคราะห์/การ
วัดโดยจัดแบ่งเป็น 5 ระดับของคุณภาพของการด าเนินงานฯ ได้แก่ ระดับดีมาก, ระดับดี, ระดับปาน
กลาง, ระดับพอใช้, และระดับที่ควรปรับปรุง  ซึ่งมีทั้งหมด 3 หมวด หมวด 1) สภาพการวัดด้าน
กายภาพ(Content)  14 ข้อ  หมวด 2) สภาพด้านบริหารจัดการและ แผนการด าเนินงาน(Input) 23 ข้อ  
หมวด 3) กระบวนการยุทธวิธี กิจกรรม (Process /Actions) 21 ข้อ   วิเคราะห์ข้อมูลทั้ง 3 หมวดนี้เชิง
ปริมาณโดยใช้สถิติการหาค่าเฉลี่ย ( X , Mean) มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD., Standard Deviation )
แยกแสดงแต่ละหมวด ด้วยตาราง และการอธิบายข้างท้ายของตารางได้ดังนี ้  
  

ตารางท่ี 5.11  แสดงการสรุปค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สภาพด้านกายภาพ 
(Context) ในการด าเนินงานให้วัดเป็นศูนย์สงเคราะห์ฯ 

 

1. สภาพด้านกายภาพ (Context) X  S.D. แปลผล 

1 บริเวณวัดมีขนาดตามที่ก าหนด  4.57 .50 ดี 
2 มีความสะอาด สงบ ร่มร่ืนปลอดภัย 4.57 .50 ดี  
3 วัดต้ังอยู่ในสถานที่คมนาคมสะดวก 4.23 .82 ดี  
4 มีสถานที่ส าหรับให้ผู้ป่วยฝึกสมถะ/วิปัสสนากรรมฐาน  4.57 .50 ดี  
5 วัดมีการจัดสถานที่พักให้ผู้ป่วยพักนอน แยกสัดส่วนหญิง 

ชาย 
 

4.57 
 

.50 
 
ดี  

6 วัดจัดสถานที่ให้ผู้ป่วยพักผ่อนตอนกลางวัน แยกจากส่วนที่
พักนอน  

 
3.77 

 
.73 

 
ดี 

7 มีการจัดแบ่งพื้นที่เพื่อให้ผู้ป่วยท ากิจกรรมฯลฯ  4.40 .77 ดี 

8 วัดและชุมชนใกล้วัดไม่มีสิ่งเสพติด อบายมุข สิ่งมอมเมา 4.57 .50 ดี  
9 มีห้องปฐมพยาบาลมีโต๊ะเก้าอ้ี เตียงพยาบาล พร้อมสิ่งที่

จ าเป็น เช่นอ่างล้างมือสบู่และผ้า/กระดาษเช็ดมือ 
 

2.80 
 

.41 
 

พอใช้ 
10 มีอุปกรณ์ที่จ าเป็น เช่น เคร่ืองชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูงวัด

อุณหภูมิกาย หูฟัง วัดความดันโลหิตไฟฉายไม้กดลิ้น 
 

2.59 
 

.96 
 

พอใช้ 
11 มียาและเวชภัณฑ์ที่จ าเป็น พร้อมใช้งาน ยามเจ็บป่วย 3.70 .65 ดี 

12 มีตู้หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อเก็บทะเบียนประวัติ
ผู้ป่วย 

   



 171 

1. สภาพด้านกายภาพ (Context) X  S.D. แปลผล 

13 มีตู้เย็นส าหรับ / อนุญาตให้ผู้ป่วยใช้ได้ 2.23 .86 พอใช้ 

14 ความเหมาะสมด้านสถานที่โดยรวม  4.57 .50 ดี 
 ค่าเฉลี่ยสภาพการจัดการวัดด้านกายภาพ (Context) 4.05 0.92 ดี 

  

 จากตารางที่ 5.11  สภาพด้านกายภาพ (Context) มี 14 ข้อ  พบว่าอยู่ในระดับดี มีค่าคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 4.05 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.92   ในด้านบริเวณวัดมีขนาดตามที่ก าหนด, มี
ความสะอาด สงบ ร่มร่ืนปลอดภัย, มีสถานที่ส าหรับให้ผู้ป่วยฝึกสมถะ/วิปัสสนากรรมฐาน, วัดมี
การจัดสถานที่พักให้ผู้ป่วยพักนอน แยกสัดส่วนหญิง ชาย , วัดและชุมชนใกล้วัดไม่มีสิ่งเสพติด 
อบายมุข สิ่งมอมเมา    ส่วนการจัดสภาพด้านกายภาพที่อยู่ในระดับพอใช้มี 2 ข้อ ได้แก่  การมีห้อง
ปฐมพยาบาลมีโต๊ะเก้าอ้ี เตียงพยาบาล พร้อมสิ่งที่จ าเป็น เช่นอ่างล้างมือสบู่และผ้า/กระดาษ เช็ดมือ  
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับพอใช้มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.80  มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.41   
และการจัดให้มีตู้เย็นส าหรับ / อนุญาตให้ผู้ป่วยใช้ได้ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.23 มีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ  0.86     
  

ตารางท่ี 5.12  แสดงการสรุปค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สภาพด้านบริหารและ
แผนการด าเนินงาน (Input) ในการด าเนินงานให้วัดเป็นศูนย์สงเคราะห์ฯ 

 

 2. สภาพด้านบริหารจัดการและแผนการด าเนินงาน (Input) X  S.D. แปลผล 

1 มีการบริหารจัดการองค์การ (Organizing) 4.13 .68 ดี 

2 มีนโยบายที่มีจุดเน้นในการพัฒนาโครงการวัดเป็นศูนย์
สงเคราะห์ฯ 

 
4.00 

 
.79 

 
ดี 

3 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับดูแลโครงการฯ จากทุก
ฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม 

 
3.57 

 
.71 

 
ดี 

4 จัดตั้งคณะกรรมการให้ด าเนินงานโครงการฯ อย่างต่อเน่ือง 4.07 .69 ดี 

5 มีก ารก าหนดบทบาทหน้ าที่ คณะบุคคล รับผิ ดชอบ
โครงการฯ อย่างชัดเจน 

 
4.00 

 
.64 

 
ดี 

6 มอบหมายบุคลากรท าตามกิจกรรมที่ก าหนดให้อย่างชัดเจน 3.97 .72 ดี 

7 มีผู้ประสานงาน (Coordinating) 4.03 .67 ดี 
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2. สภาพด้านบริหารจัดการและแผนการด าเนินงาน (Input) X  S.D. แปลผล 

8 มี ก า รมอบหมายบุ คล าก รควบคุ มก า รด า เ นิ น ง าน 
(Controlling)  

 
3.97 

 
.76 

 
ดี 

9 มีการมแต่ งตั้ ง คณะกรรมการประ เมินประสิทธิผล 
(Evaluating) 

 
3.59 

 
.72 

 
ปานกลาง 

10 มีการน าผลการประเมินโครงการฯไปใช้พัฒนาการ
ด าเนินงาน 

 
3.83 

 
.75 

 
ดี 

11 นิเทศ ก ากับ ติดตามการด าเนินงานโครงการฯอย่างน้อยปีละ 1 
คร้ัง 

 
3.37 

 
.76 

 
ปานกลาง 

12 ประเมินผลการด าเนินงานโครงการฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 3.30 .99 ปานกลาง 
13 มีรายงานการประชุม(ใช้พิจารณาว่ามีผู้รับผิดชอบหรือไม่) 3.17 .75 ปานกลาง 

14 มีเอกสารสรุปปัญหาในการด าเนินงาน อย่างน้อยปีละ 1 
คร้ัง 

 
3.13 

 
.82 

 
ปานกลาง 

15 มีหลักฐานการด าเนินงานอ่ืนที่เชื่อมโยงกับการทบทวนได้ 3.13 .82 ปานกลาง 

16 มีระบบการบันทึกข้อมูลการให้บริการ  3.13 .82 ปานกลาง 

17 มีการอบรมทีมงานให้เข้าใจการดูแลผู้ติดยาเสพติด 3.76 .83 ดี 

18 พระวิทยากรได้รับการอบรมเกี่ยวกับการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพ
ติด 

 
3.80 

 
.76 

 
ดี 

19 พระวิทยากรได้รับการอบรมซักซ้อมเกี่ยวกับการปฐม
พยาบาล 

 
3.30 

 
.70 

 
ปานกลาง 

20 อัตราพระวิทยากรพี่เลี้ยง 1 รูป รับผิดชอบดูแลผู้ป่วยไม่เกิน 
10 คน 

 
3.70 

 
1.09 

 
ดี 

21 ให้การดูแลผู้ป่วยอย่างเป็นองค์รวมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม 4.40 .62 ดี 

22 จัดแพทย์ พยาบาล รับผิดชอบดูแลสุขภาพและให้ค าปรึกษา 3.67 1.12 ดี 

23 ความเหมาะสมในการบริหารงานโดยรวม  4.13 .63 ดี 

 ค่าเฉลี่ยสภาพด้านบริหารจัดการและ แผนการด าเนินงาน 
(Input)  โดยรวม 

 
3.71 

 
0.38 

 

 

ดี 



 173 

 จากตารางที่ 5.12  สภาพด้านบริหารจัดการและแผนการด าเนินงานจากตารางที่ 5.10 มี 23 
ข้อ  โดยรวมพบว่าอยู่ในระดับดี มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.71  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.38   
เช่น  มีการบริหารจัดการองค์การ, มีนโยบายที่มีจุดเน้นในการพัฒนาโครงการวัดเป็นศูนย์
สงเคราะห์ฯ, มีการแต่งต้ังคณะกรรมการก ากับดูแลโครงการฯจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม, 
จัดตั้งคณะกรรมการให้ด าเนินงานโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง , มีการอบรมทีมงานให้เข้าใจการดูแลผู้
ติดยาเสพติด, พระวิทยากรได้รับการอบรมเกี่ยวกับการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด , มีการก าหนดบทบาท
หน้าที่คณะบุคคลรับผิดชอบโครงการฯ อย่างชัดเจน , มอบหมายบุคลากรท าตามกิจกรรมที่
ก าหนดให้อย่างชัดเจน, มีผู้ประสานงาน (Coordinating), มีการมอบหมายบุคลากรควบคุมการ
ด าเนินงาน (Controlling),  มีการน าผลการประเมินโครงการฯไปใช้พัฒนาการด าเนินงาน  อยู่ใน
ระดับดี  และข้อมีที่อยู่ในระดับปานกลาง  เช่น การนิเทศ ก ากับ ติดตามการด าเนินงานโครงการฯอย่าง
น้อยปีละ 1 คร้ัง,  มีหลักฐานการด าเนินงานอ่ืนที่เชื่อมโยงกับการทบทวนได้ ,  มีระบบการบันทึก
ข้อมูลการให้บริการ, พระวิทยากรได้รับการอบรมซักซ้อมเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล เป็นต้น 

ตารางท่ี 5.13    แสดงการสรุปค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)ด้านกระบวนการ  
  ยุทธวิธี/ กิจกรรม (Process /Actions) ในการด าเนินงานให้วัดเป็นศูนย์สงเคราะห์ฯ 

 

3. ด้านกระบวนการยุทธวิธี/ กิจกรรม (Process /Actions) X  S.D. ระดับ 

1 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยด้วยหลักพุทธธรรมโดย
ฝึกอบรมให้รู้เข้าใจเหตุผลตามหลักมรรคมีองค์ 8 หรือ ศีล 
สมาธิ ปัญญา 

 
 

4.40 

 
 

.62 

 
 
ดี 

2 มีการต้ังสัจจะรับศีลที่จะถือศีลตลอดระยะเวลาที่บ าบัด 4.97 .18 ดีมาก 

 3 จัดให้ผู้ป่วยเจริญสมถะกรรมฐาน หรือ เจริญวิปัสสนา
กรรมฐาน  

 
4.50 

 
.51 

 
ดี 

4 ส่งเสริมผู้ป่วยเรียนรู้พุทธธรรมจากประสบการณ์ที่ใกล้ตัว
ผู้ป่วย 

 
3.97 

 
.72 

 
ดี 

5 มีการฝึกสอนให้การศึกษาที่หลากหลาย ทั้งทางโลกและทาง
ธรรม   

 
4.95 

 
.18 

 
ดีมาก 

6 มีการฝึกให้ผู้ป่วยแก้ปัญหาโดยยึดหลักพุทธธรรมประจ า 3.63 .67 ดี 

7 มีการส่งเสริมให้อยู่ร่วมกันอย่างรู้รักสามัคคีต่อกัน 4.43 .41 ดี  
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3. ด้านกระบวนการยุทธวิธี กิจกรรม (Process /Actions) X  S.D. ระดับ 

8 มีการจัดกิจกรรมให้ค าปรึกษา หรือ สนทนาธรรม (มี
ตารางเวลา) 

 
4.13 

 
.73 

 
ดี 

9 มีการจัดกิจกรรมสอบอารมณ์ผู้รับการบ าบัด  3.53 1.01 ปานกลาง 

10 มีการฝึกปฏิบัติตนอย่างอ่อนน้อมถ่อมตนให้เกียรติ์ต่อกันและ
กัน 

 
4.17 

 
.65 

 
ดี 

11 มีการสนับสนุนให้อภิปราย / ประกวดการตอบปัญหา
ธรรมะ  

 
2.97 

 
.76 

 
ปานกลาง 

12 มีกิจกรรมส่งเสริมการท าความดีร่วมกับชุมชนในโอกาสอัน
ควร 

 
3.77 

 
.68 

 
ดี 

13 ฝึกให้ผู้ป่วยด าเนินการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาด้วย
ตัวเอง 

 
3.27 

 
1.01 

 
ปานกลาง 

14 จัดให้มีการบันทึกความดีตามหลักอริยมรรคมีองค์ 8 3.00 .98 ปานกลาง 

15 มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท าความดีแก่ผู้อ่ืน  3.30 .95 ปานกลาง 

16 มีการประชาสัมพันธ์/เผยแพร่ความดีในรูปแบบต่าง ๆ 3.33 .76 ปานกลาง 

17 มีการสอนคุณธรรมจริยธรรม ฝึกให้ท าสมาธิ ถือศีล ฟัง
ธรรม   

 
4.93 

 
.17 

 
ดีมาก 

18 เปิดโอกาสให้จัดกิจกรรมเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์กับญาติและ
ชุมชน 

 
3.93 

 
.78 

 
ดี 

19 มีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และจัดให้ผู้ป่วยรับผิดชอบดูแล
สิ่งแวดล้อมในอาคารและสถานที่ 

 
4.47 

 
.78 

 
ดี  

20 มีกิจกรรมอาชีวะบ าบัด หรือให้ผู้ป่วยรู้จักใช้เวลาอย่างคุ้มค่า 4.47 .63 ดี 

21 ความเหมาะสมของกระบวนการยุทธวิธี กิจกรรมโดยรวม 4.03 .72 ดี 

 ค่ า เฉลี่ ยด้ านกระบวนการยุทธวิธี /กิ จกรรม (Process 
/Actions) 

 
4.00 

 
0.56 

 

 

ดี 
 

 จากตารางที่ 5.13 ด้านกระบวนการยุทธวิธี/ กิจกรรม(Process /Actions) 21 ข้อ พบว่า
โดยรวม  อยู่ในระดับดี เช่นกัน มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.56  
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เช่น  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยด้วยหลักพุทธธรรมโดยฝึกอบรมให้รู้เข้าใจเหตุผลตามหลัก
มรรคมีองค์ 8 หรือ ศีล สมาธิ ปัญญา  เน้นกฎแห่งกรรม บาปบุญคุณโทษ กตัญญู รู้คุณ,  จัดให้ผู้ป่วย
เจริญสมถะกรรมฐาน หรือ เจริญวิปัสสนากรรมฐาน ,   มีการเปิดโอกาสให้จัดกิจกรรมเพื่อเชื่อม
ความสัมพันธ์กับญาติและชุมชน,  มีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และจัดให้ผู้ป่วยรับผิดชอบดูแล
สิ่งแวดล้อมในอาคารและสถานที่, มีกิจกรรมอาชีวะบ าบัด หรือให้ผู้ป่วยรู้จักใช้เวลาอย่างคุ้มค่า(ฝึก
อาชีพตามถนัดของแต่ละคน),  ความเหมาะสมของกระบวนการยุทธวิธี/กิจกรรม มีลักษณะที่อยู่ใน
ระดับดีมาก อยู่ 3 ข้อ ได้แก่  มีการฝึกสอนให้การศึกษาที่หลากหลาย ทั้งทางโลกและทางธรรม   
4.91  ,มีการ รับศีล ถือศีล หรือ ตั้งสัจจะ  4.97, มีการสอนคุณธรรมจริยธรรม ฝึกให้ท าสมาธิ ถือศีล 
ฟังธรรม 4.95    นอกจากนั้นยังมีกระบวนการยุทธวิธี/กิจกรรมที่อยู่ในระดับพอใช้  มี 6 ข้อ ได้แก่ 
การมีคู่มือ แนวทาง FLOWCHART ผังขั้นตอนการด าเนินงาน, มีการจัดกิจกรรมสอบอารมณ์ผู้ป่วย
(มีตารางเวลา),  มีการสนับสนุนให้อภิปราย / ประกวดการตอบปัญหาธรรมะ , ฝึกให้ผู้ป่วย
ด าเนินการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาด้วยตัวเอง,  จัดให้มีการบันทึกความดีตามหลักอริยมรรค
มีองค์ 8 , มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท าความดีแก่ผู้อ่ืน , มีการประชาสัมพันธ์/เผยแพร่
ความดีในรูปแบบต่าง ๆ    
 สรุป จากการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพการด าเนินงาน “การให้วัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟู
ผู้ติดยาเสพติด”  ของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 4 วัด   พบว่าได้คุณภาพของการด าเนินงานฯ(Product) 
โดยรวมทั้ง 3 หมวด จัดอยู่ในระดับดีมีค่าคะแนนเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 3.85 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(SD) เท่ากับ 0.63  และ  ซึ่งส่วนใหญ่คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.71 ถึง 4.05 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่
ระหว่าง 0.38 ถึง 0.92      
 ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย ข้อที่ 2-4  คือ ข้อที่ 2. เพื่อศึกษาค า
สอนเกี่ยวกับหลักมรรคมีองค์แปดในการด าเนินงานของวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพ
ติด  ข้อที ่3. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงานของวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพ
ติด และ ข้อที่ 4. เพื่อน าเสนอแนวทางและองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับการด าเนินงานให้วัดเป็นศูนย์
สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด   ด า เนินการโดยการใช้แบบสอบถามชุดที่  2  ซึ่ง เป็น
แบบสอบถามผู้ป่วยติดยาเสพติด ที่รับบริการในโครงการวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยา
เสพติดที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นและได้รับตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญน าไปปรับแก้และน าเข้าสู่ระบบประเมิน
ค่าความเที่ยงตรงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มี 4 ส่วน คือ  ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลพื้นฐานทั่วไป ของกลุ่ม
ตัวอย่างซึ่งมี 9 ประเด็น เช่น อายุ เพศ การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อคนลักษณะการใช้ยา 
วิเคราะห์ข้อมูลนี้โดยใช้สถิติเชิงพรรณาและแจกแจงความถี่ เช่นค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  ส่วนที่ 2 เป็นแบบประเมินการรับรู้ต่อหลักมรรคมีองค์แปด ของผู้ติดยาเสพติด  ส่วนที่ 3 



 176 

เป็นแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติตามหลักมรรคมีองค์แปด ของผู้ติดยาเสพติด  และส่วนที่ 4 
เป็นแบบสอบถาม เร่ืองการรับรู้เกี่ยวกับยาเสพติด   ในที่นี้ได้ด าเนินการโดยเก็บข้อมูลของผู้ติดยา
เสพติด ที่มารับการอบรมฟื้นฟู ณ วัดกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวทั้ง 4 วัด  จ านวนรวม 104 คน  โดยการใช้
แบบสอบถามชุดที่ 2  ซึ่งเป็นแบบสอบถามผู้ติดยาเสพติดฯ มี 4 ส่วน  โดยเฉพาะแบบสอบถามชุดที่ 2 
ในส่วนที่ 2 เป็นแบบประเมินการรับรู้ของผู้ติดยาเสพติดต่อหลักมรรคมีองค์แปดและส่วนที่ 3 เป็น
แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติตามหลักมรรคมีองค์แปด  ของผู้ติดยาเสพติด ส าหรับส่วนที่ 4 
เป็นแบบสอบถาม เร่ืองการรับรู้เกี่ยวกับยาเสพติด  วิเคราะห์ข้อมูลทั้ง 4 ส่วนนี้ โดยใช้สถิติการหา
ค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยก่อน และหลังการอบรม  (Dependent t-
test)  รวมทั้งทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้เกี่ยวกับหลักมรรคมีองค์แปด   กับพฤติกรรม
การปฏิบัติตามหลักมรรคมีองค์แปด  วิเคราะห์โดยการหาค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
(Pearson Product Moment Correlation Coefficient)   นอกจากนั้นยังใช้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิง
ลึก (Indeathp Interview)  เพิ่มเติมในการสังเคราะห์ข้อมูลหาแนวทางและองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับ
การด าเนินงานให้วัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด   ดังแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
คือ 
 ข้อมูลชุดที่ 2 ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลชุดที่ 2 ส่วนที่ 1 ได้แก่ แบบสอบถามผู้ติดยาเสพ
ติดที่มารับการอบรมฟื้นฟูในโครงการวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดกลุ่มตัวอย่าง
ซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานทั่วไป ซึ่งมี 9 ประเด็น เช่น อายุ เพศ การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อคน
ลักษณะการใช้ยา จ านวน 4 วัด ผู้ตอบแบบสอบจ านวน 104 คน วิเคราะห์ข้อมูลนี้โดยใช้สถิติ เชิง
พรรณาและแจกแจงความถี่ เช่นค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการวิเคราะห์แสดงด้วย
ตาราง และการอธิบายท้ายตารางดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 
 

ตารางท่ี 5.14  แสดง จ านวน ร้อยละ ของผู้ติดยาเสพติดโครงการวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และ
ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด จ าแนกตามอายุ 

 

อายุ จ านวน  ร้อยละ 

10-15 ปี 9 8.7 

16-20 ปี 40 38.5 

21-25 ปี 16 15.4 

26-30 ปี 20 19.2 

31-35 ปี 12 11.5 
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อายุ จ านวน ร้อยละ 

36-40 ปี 5 4.8 

41-45 ปี 1 1.0 

46-50 ปี 0 0 

51-55 ปี 1 1.0 

รวม 104 100 
 

  จากตารางที่ 5.14  อายุของผู้ติดยาเสพติดโครงการวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยา
เสพติด  จ านวน 104  คน  พบว่าส่วนใหญ่อายุอยู่ระหว่าง 16-20 ปี  40 คน คิดเป็นร้อยละ 38.5  
รองลงมาอายุอยู่ระหว่าง 26-30 ปี 20  คน คิดเป็นร้อยละ 19.2 

ตารางท่ี 5.15 แสดง จ านวน ร้อยละ ของผู้ติดยาเสพติดโครงการวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์
และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด จ าแนกตามสาเหตุที่ใช้ยาเสพติด 

 

สาเหตุที่ใช้ยาเสพติด จ านวน ร้อยละ 

ท าตามเพื่อน 23 22.1 

อยากลอง 68 65.4 

ถูกบังคับ. 1 1.0 

ท าตามเพื่อนและอยากลอง 3 2.9 

อ่ืน ๆ 9 8.6 

รวม 104 100 
 

จากตารางที่ 5.15  พบว่า สาเหตุที่ใช้ยาเสพติด คือ อยากลอง 68 คน คิดเป็นร้อยละ 65.4 

รองลงมา คือ ท าตามเพื่อน 23 คนคิดเป็นร้อยละ 22.1  
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ตารางท่ี 5.16  แสดง จ านวน ร้อยละ ของผู้ติดยาเสพติดโครงการวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์
และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด จ าแนกตามอายุเมื่อติดคร้ังแรก 

 

อายุเมื่อติดคร้ังแรก จ านวน   ร้อยละ 

11-15 ปี 35 33.65 

16-20 ปี 56 53.85 

35 ปี 2 1.9 

จ าไม่ได ้ 7 6.73 

รวม 104 100 
 

จากตารางที่ 5.16    พบว่า  ส่วนใหญ่ใช้ยาเสพติดคร้ังแรกเมื่ออายุ 16-20 ปี 56 คน คิดเป็น
ร้อยละ 53.8 รองลงมาติดคร้ังแรกเมื่ออายุ 11-15 ปี 35 คน คิดเป็นร้อยละ 33.6   
 

ตารางที ่5.17  แสดง จํานวน ร้อยละ ของผู้ติดยาเสพติดโครงการวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และ
ฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดกลุ่มจ าแนกตามระดับการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา จ านวน   ร้อยละ 

ไม่ได้เรียน 2 1.9 

ประถมศึกษา 25 24 

ม.ต้น 49 47.1 

ม.ปลายปวช. 12 11.5 

อนุปริญญา/ปวส. 12 11.5 

ปริญญาตรี 4 3.8 

รวม 104 100 
 

จากตารางที่ 5.17  ด้านการศึกษา  พบว่า ผู้ติดยาเสพติดส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับ 
มัธยมต้น 49 คน คิดเป็นร้อยละ 47.1 รองลงมามีการศึกษาอยู่ระดับ ประถมศึกษา 25 คน คิดเป็นร้อย
ละ 24  จะสังเกตว่าผู้ติดยาเสพติดในจ านวนนี้มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 4  คน  คิดเป็นร้อยละ  
3.8   
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ตารางที ่5.18    แสดง จํานวน  ร้อยละ ของผู้ติดยาเสพติดโครงการวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์
และฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด จ าแนกตามอาชีพ 

 

อาชีพ จ านวน   ร้อยละ 

ไม่มีอาชีพ 45 43.3 

รับจ้างทั่วไป (employee) 15 14.4 

รับจ้างก่อสร้าง กรรมกร (Labour) 2 1.9 

ค้าขาย (commercial) 11 10.6 

 ขับรถ (Driver) 4 3.8 

เกษตกร (farmer) 12 11.5 

รับจ้างท าการเกษตกรกรีดยาง (farmer employee)  2 1.9 

ที่ปรึกษาการเงิน (Finance Advisor) 1 1.0 

ครูรับจ้าง teacher employee 1 1.0 

 นักบวช 1 1.0 

   เซลแมน 2 1.9 

   ขายตรง 2 1.9 

  ไม่แน่นอน    2 1.9 

  อ่ืนๆ  4 3.8 

รวม 104 100 
 

จากตารางที่ 5.18   พบว่า ผู้ติดยาเสพติดส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป 15 คน คิดเป็นร้อย
ละ 14.4 รองลงมามีอาชีพเป็นเกษตกร  12  คน คิดเป็นร้อยละ 11.5  จะสังเกตว่าผู้ติดยาเสพติดใน
จ านวนนีส้่วนใหญ่ ไม่มีอาชีพ 45 คน คิดเป็นร้อยละ 43.3    
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ตารางที ่5.19  แสดง จํานวน  ร้อยละ ของผู้ติดยาเสพติดโครงการวดัเป็นศูนย์สงเคราะห์และ
ฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดจ าแนกตามสถานภาพสมรส 

 

สถานภาพสมรส จ านวน   ร้อยละ 

สถานภาพสมรส โสด  70 67.3 

คู่  26 25.0 

หม้าย  3 2.9 

หย่า แยก  5 4.8 

รวม 104 100 
 

จากตารางที่ 5.19    พบว่า ผู้ติดยาเสพติดส่วนใหญ่มีสถานภาพเป็นโสด 70 คน คิดเป็นร้อย
ละ 67.3 รองลงมา คือ สถานภาพสมรสคู่  26  คน คิดเป็นร้อยละ 25.0   

 
ตารางท่ี 5.20   แสดง จ านวน  ร้อยละ ของผู้ติดยาเสพติดโครงการวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์

และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด จ าแนกตามประสบการณ์ในการได้เข้ารับการรักษา
เกี่ยวกับยาเสพติด  

 

ประสบการณ์ในการได้เข้ารับการรักษาเกี่ยวกับยาเสพติด จ านวน (คน) ร้อยละ 

ไม่เคย 56 53.8 

เคย 1 คร้ัง 43 41.3 

เคย 2 คร้ัง 4 3.8 

เคย 3 คร้ัง 1 1.0 

รวม 104 100 
 

 จากตารางที่ 5.20  เร่ืองประสบการณ์ในการได้เข้ารับการรักษาเกี่ยวกับยาเสพติดส่วนใหญ่
ไม่เคย 56 คน  คิดเป็น ร้อยละ 53.8   รองลงมาเคย 1 คร้ัง 43 คน  คิดเป็น ร้อยละ 41.3 
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ตารางท่ี 5.21   แสดง จ านวน  ร้อยละ ของผู้ติดยาเสพติดโครงการวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์
และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด  จ าแนกตามประเภทของสารเสพติดท่ีผู้ติดยาเสพ
ติดใช้  

 

     ประเภทของสารเสพติดที่ผู้ติดยาเสพติดใช ้ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ยาบ้า 72 69.2 

กัญชา 6 5.8 

กาวสเปรย์สารระเหย 13 12.5 

เฮโรอีน 3 2.9 

สุรา 2 1.9 

อ่ืน ๆ 8 7.7 

รวม 104 100 
 

จากตารางที่ 5.21    เร่ืองประเภทของสารเสพติดที่ผู้ติดยาเสพติดใช้ส่วนใหญ่เป็นยาบ้า 72 
คน คิดเป็นร้อยละ 69.2 รองลงมา คือ กาวสเปรย์สารระเหย 13 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5  

 
ตารางท่ี 5.22  แสดง จ านวน  ร้อยละ ข้อมูลทั่วไปของผู้ติดยาเสพติดโครงการวัดเป็นศูนย์

สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด จ าแนกตามจํานวนชนิดสารเสพติดที่
เคยใช้  

 

จํานวนชนิดสารเสพติดทีเ่คยใช้มีกีช่นิด จ านวน (คน) ร้อยละ 

เคยใช้สารเสพติด 1 ชนิด 66 63.4 

เคยใช้สารเสพติด 2 ชนิด 22 21.2 

เคยใช้สารเสพติด 3 ชนิด 6 5.8 

เคยใช้สารเสพติด 4 ชนิด 7 6.7 

เคยใช้สารเสพติด 5 ชนิด 3 2.9 

รวม 104 100 
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จากตารางที่ 5.22 พบว่าผู้ติดยาเสพติดในจ านวนนี้ส่วนใหญ่มี 66 คน ใช้สารเสพติดชนิด
เดียว คิดเป็นร้อยละ 63.4 รองลงมาเคยใช้สารเสพติดร่วมกับสารเสพติดอ่ืนๆ 2 ชนิด   22 คน คิด
เป็นร้อยละ 21.2   

 5.2 การวิเคราะห์ค าสอนเก่ียวกับหลักมรรคมีองค์ 8 ในการด าเนินงานของวัดเป็น
ศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด              
 การวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย ข้อที่ 2 คือ เพื่อศึกษาค าสอนเกี่ยวกับหลัก
มรรคมีองค์แปดในการด าเนินงานของวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด   กระท าโดย
การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามชุดที่ 2 โดยการวัดคะแนนการรับรู้เกี่ยวกับหลักมรรคมีองค์
แปดของผู้ติดยาเสพติด ก่อนและหลังได้รับการอบรมฟื้นฟู แล้วน ามาเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการ
รับรู้เกี่ยวกับหลักมรรคมีองค์แปดของผู้ติดยาเสพติดระหว่างก่อนและหลังการอบรมฟื้นฟู    และมี
การวัดคะแนนพฤติกรรมการปฏิบัติตามหลักมรรคมีองค์แปดของผู้ติดยาเสพติด ก่อนและหลัง
ได้รับการอบรมฟื้นฟู แล้วน ามาเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการปฏิบัติตามหลักมรรคมีองค์
แปดของผู้ติดยาเสพติดระหว่างก่อนและหลังได้รับการอบรมฟื้นฟูทั้ง 4 วัด  จ านวน 104 คนด้วย 

            ผลการวิเคราะห์ค าสอนเกี่ยวกับหลักมรรคมีองค์ 8 ในการด าเนินงานของวัดเป็น
ศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด    
 

   5.2.1 ผลการเปรียบเทียบการรับรู้เกี่ยวหลักมรรคมีองค์ 8 ของผู้ติดยาเสพติดระหว่าง
ก่อนอบรมฟื้นฟูและหลังได้รับการอบรมฟื้นฟู  ได้ผลดังนี้        
    
ตารางท่ี 5.23 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการรับรู้เกี่ยวกับหลักมรรคมีองค์ 8 ของผู้ติดยา

เสพติดระหว่างก่อนอบรม และหลังได้รับการอบรม  ( N 104 คน) 
 

  

การรับรู้เกี่ยวกับหลักมรรคมีองค์ 8 
ก่อนอบรม หลังอบรม  

t-value 
 

p-value 
X  S.D. X  S.D. 

1 คนรู้เร่ืองอริยะสัจสี่   คือ รู้เร่ืองทุกข์  สมุทัย  
นิโรจน์  มรรค   

 
2.91 

 
.295 

 
2.50 

 
.579 

 
5.281 

 
<.001* 

2 ทุกข์ หรือ ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตมีสาเหตุ
เกิดจากตัณหา โลภ โทสะ โมหะ    

 
2.51 

 
.745 

 
2.88 

 
.329 

  
3.825 

 
<.001* 
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การรับรู้เกี่ยวกับหลักมรรคมีองค์ 8 
ก่อนอบรม หลังอบรม  

t-value 
 

p-value 
X  S.D. X  S.D. 

3 จะแก้ทุกข์ หรือแก้ปัญหาชีวิตได้ ด้วยปัญญา 
เป็นค าสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นจริง  

 
2.47 

 
.763 

 
2.89 

 
.354 

  
4.75 

 
<.001* 

4 มรรคมีองค์แปด หรือ ศีล สมาธิ ปัญญา คือ 
วิถีทางที่ท าให้พ้นทุกข์  

 
2.18 

 
.800 

 
2.47 

 
.579 

 
 3.172 

 
0.002* 

5 การเอาเปรียบผู้อ่ืนถือว่าเป็นการเบียดเบียน
ผู้อ่ืน  

 
2.82 

 
.417 

 
2.50 

 
.625 

 
3.856 

 
<.001* 

6 ไม่ควรให้ใครเอาเปรียบ  2.22 .911 2.36 .653  1.169 0.246 

7 ควรแค้นผู้ที่ท าให้เราเดือดร้อน  2.05 .774 2.35 .584  2.934 0.004* 

8 ควรอภัยแก่ผู้อ่ืน 2.35 .748 2.66 .476  3.45 0.001* 

9 พูดค าหยาบ พูดไม่มีสาระ ถือว่าไม่บาป 2.03 .793 2.77 .586  6.524 <.001* 

10 พูดโกหก พูดเท็จ ถือว่า “บาป” 1.92 .754 2.04 .711  0.976 0.332 

11 พูดท าให้ผู้อ่ืนเสียหาย ถือว่าไม่บาป 2.05 .842 2.59 .660  5.388 <.001* 

12 พูดจาส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อ ถือว่า“บาป” 2.72 .562 2.82 .449  1.38 0.172 

13 กักขังสัตว์ เช่น เลี้ยงนกในกรงเล็ก/ที่คับแคบ 
ถือว่า“ไม่ท าบาป” 

 
2.26 

 
.642 

 
2.66 

 
.504 

  
4.308 

 
<.001* 

14 หยิบทรัพย์สินสาธารณะมาเป็นของตนถือว่า
“ไม่ผิดศีล” 

 
2.53 

 
.744 

 
2.62 

 
.635 

 
 0.926 

 
0.357 

15 หยิบสิ่งของที่เจ้าของไม่อนุญาตไปใช้ ถือว่า
“ผิดศีล” 

 
2.77 

 
.653 

 
2.89 

 
.313 

  
1.452 

 
0.151 

16 ยุ่งเกี่ยวเชิงชู้สาวกับบุคคลที่ไม่ใช่คู่สมรส
หรือบุคคลที่พ่อแม่ของเขายังไม่อนุญาต ถือ
ว่า“ไม่ผิดศีล” 

 
 
2.54 

 
 
.645 

 
 
2.82 

 
 
.417 

 
 
 3.338 

 
 
0.001* 

17 ถ้ารู้ว่าเพื่อนมีอาชีพไม่สุจริต ฉันจะเลิกคบ
เพื่อนผู้นั้น  

 
2.26 

 
.812 

 
3.20 

 
3.534 

  
2.219 

 
0.030* 

18 ฉันจะท าแต่งานสุจริต 2.76 .544 2.74 .440 0.173 0.863 
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การรับรู้เกี่ยวกับหลักมรรคมีองค์ 8 
ก่อนอบรม หลังอบรม  

t-value 
 

p-value 
X  S.D. X  S.D. 

19 ขายสุรา ขายบุหร่ีถือว่า “ไม่ผิดศีล” 2.45 .779 2.55 .553  1.033 0.305 

20 ขายยาเสพติดถือว่า “เป็นบาป”  2.77 .484 2.73 .505 0.536 0.593 

21 ควรมุ่งมั่นพยายามสร้างกรรมดี  และช่วย
ท างานให้ส่วนรวม 

 
2.68 

 
.526 

 
2.84 

 
.371 

  
2.538 

 
0.013* 

22 การพนัน เป็นสิ่งที่ควรพยายามหลีกให้
ห่างไกล   

 
2.47 

 
.667 

 
2.36 

 
.751 

 
1.239 

 
0.219 

23 เมื่อมีปัญหาใดๆ เช่น ยาเสพติดต้องพยายาม
ปรับปรุงแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องนั้นให้
ส าเร็จ 

 
 
2.64 

 
 
.632 

 
 
2.85 

 
 
.428 

  
 
2.786 

 
 
0.007* 

24 ควรพยายามหักห้ามใจในการเที่ยวเตร่ เล่น
เกม ใช้จ่ายเงินสุรุ่ยสุร่าย อบายมุขต่างๆ  

 
2.65 

 
.629 

 
2.78 

 
.446 

  
1.641 

 
0.105 

25 ฉันมีสติรู้ตัวดีว่าฉันเคยมีความเข้าใจผิดใน
เร่ืองยาเสพติด 

 
2.04 

 
.851 

 
2.77 

 
.424 

 
 7.259 

 
<.001* 

26 คนมีสติจะเข้าใจความต้องการในชีวิตของ
ตนเองได้ดี หักห้ามจิตใจของตนเองได้ 

 
2.72 

 
.631 

 
2.70 

 
.489 

 
0.163 

 
0.871 

27 เสพยาเสพติดท าให้คนมีสติดี 2.68 .599 2.66 .556 0.168 0.867 

28 คนมีสติจะควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ไม่
ทะเลาะวิวาทกับผู้อื่น 

 
2.87 

 
.346 

 
2.97 

 
.183 

  
1.361 

 
0.184 

29 สวดมนต์ไหว้พระนับว่าเป็นการฝึกสมาธิ 2.66 .531 2.89 .313  4.666 <.001* 

30 คนเราควรฝึกสมาธิทุกวัน เพื่อใช้สมาธิ
ควบคุมจิตใจและอารมณ์ของตนเองได้ 

2.42 .702 2.73 .580 
3.235 0.002* 

31 คนเราควรคิดทางบวก ควรน้อมจิตในกุศล
ธรรม เพื่อให้จิตอ่อนโยนมีสมาธิได้ 

 
2.93 

 
.302 

 
2.70 

 
.542 

 
3.244 

 
0.002* 

32 คนมีสมาธิดีจะสามารถแก้ปัญหาได้อย่าง
สุขุม 

 
2.69 

 
.595 

 
2.77 

 
.511 

  
0.883 

 
0.38 

 การรับรู้เกี่ยวกับมรรคมีองค์ 8 โดยรวม 2.837 .193 3.07 .238 4.767 <.001* 
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   * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 สรุปผลจากตารางที่ 5.22  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการรับรู้เกี่ยวกับหลักมรรคมีองค์ 8 ของผู้ติด
ยาเสพติดระหว่างก่อนอบรมฟื้นฟูและหลังได้รับการอบรมฟื้นฟูของผู้ติดยาเสพติดทั้ง 4 วัด จ านวน 
104 คนพบว่าคะแนนเฉลี่ยการรับรู้เกี่ยวกับหลักมรรคมีองค์  8 ของผู้ป่วยติดยาเสพติดก่อนอบรม
ฟื้นฟู เท่ากับ 2.837 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.193 หลังได้รับการอบรมฟื้นฟูมีคะแนนเฉลี่ย
เพิ่มขึ้นเป็น 3.07 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.238 มากกว่าก่อนอบรมฟื้นฟู แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 ,t-value = 4.767,p -value =<.001* ซึ่งเป็นไปตาม
สมมุติฐานการวิจัยข้อที่ 1  คือ หลังได้รับการอบรมฯ ผู้ติดยาเสพติดมีการรับรู้ต่อหลักมรรคมีองค์ 8  
ถูกต้องดีขึ้นมากกว่าก่อนได้รับการอบรมฟื้นฟ ู     
     5.2.2 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการปฏิบัติตามหลักมรรคมีองค์ 8 ของผู้ติดยาเสพ
ติดระหว่างก่อนอบรมฟื้นฟูและหลังได้รับการอบรมฟื้นฟู  ได้ผลดังนี้           
 
ตารางท่ี 5.24 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการปฏิบัติตามหลักมรรคมีองค์ 8 ของผู้ติดยาเสพ

ติดระหว่างก่อนอบรมฟื้นฟูและหลังได้รับการอบรมฟื้นฟู    ( n 104 คน) 
 

พฤติกรรมการปฏิบัติตามหลักมรรคมีองค์ 8 ก่อนอบรม หลังอบรม  

t-value 
 

p-value 
X  S.D. X  S.D. 

1 ไม่สนใจศึกษาเร่ืองธรรมะอริยะสัจสี่หรือ
มรรคมีองค์แปด 

 
2.14 

 
1.102 

 
2.93 

 
1.264 

 
5.803 

 
<.001* 

2 ท าความดีท าสิ่งที่ดีแก่ครอบครัวแก่สังคม 3.16 1.414 3.50 1.252 2.733 0.008* 

3 คบคนพาลหรือคบเพื่อนติดยาเสพเป็นมิตร 3.28 1.014 3.58 1.085 3.107 0.003* 

4 รักษาศีล 5 เป็นประจ า 2.85 .932 3.26 1.135 3.729 <.001* 

5 การกระท าที่เอาเปรียบผู้อ่ืน  2.68 1.008 3.32 1.048 3.736 <.001* 

6 ไม่ยอมให้ผู้อ่ืนเอาเปรียบ   2.78 1.114 3.19 1.131 3.012 0.004* 

7  แก้แค้นผู้ที่ท าให้ฉันเดือดร้อน 2.99 1.164 3.38 1.131 3.113 0.003* 

8 ไม่ใส่ใจในเร่ืองกรรมหรือผลของกรรม 3.01 1.222 3.47 1.149 3.158 0.002* 

9 ใช้วาจาไม่สุภาพ พูดไม่มีสาระ 2.95 1.192 4.58 11.176 1.26 0.212 

10  เคยพูดโกหก พูดเท็จ 2.85 .902 3.35 .913 4.202 <.001* 

11  เคยพูดท าให้ผู้อื่นเสียหายบ้างเหมือนกัน 2.76 .977 3.30 1.131 4.876 <.001* 
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พฤติกรรมการปฏิบัติตามหลักมรรคมีองค์ 8 
ก่อนอบรม หลังอบรม  

t-value 
 

p-value 
X  S.D. X  S.D. 

12  ชอบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อ  2.80 .951 3.28 1.141 3.937 <.001* 

13 กักขังสัตว์ ทรมานสัตว์ หรือฆ่าสัตว์ 3.11 .945 3.39 1.031 2.236 0.028* 

14 หยิบทรัพย์สินสาธารณะมาเป็นของตน 2.97 1.324 3.42 1.345 4.026 <.001* 

15 หยิบสิ่งของที่เจ้าของไม่อนุญาตไปใช้  3.36 1.015 3.62 1.003 3.056 0.003* 

16 ยุ่งเกี่ยวเชิงชู้สาวกับบุคคลที่ไม่ใช่คู่สมรส
หรือบุคคลที่พ่อแม่ของเขายังไม่อนุญาต 

 
3.43 

 
1.035 

 
3.59 

 
1.019 

 
1.349 

 
0.181* 

17 ท างานอาชีพสุจริต  3.24 1.018 3.68 1.022 3.506 0.001* 

18 ไม่ท างาน / ไม่มีงานท า 3.12 1.046 3.45 1.087 2.192 0.032* 

19 ขายสุรา ขายบุหร่ี  3.28 1.092 3.70 1.043 3.486 0.001* 

20  ขายยาเสพติด 3.04 1.210 3.51 1.219 3.655 <.001* 

21 พยายามท าความดี ช่วยงานบ้าน ช่วยท างาน
ให้ส่วนรวม ช่วยท างานให้สาธารณะ (ช่วยท างานที่วัด) 

 
3.18 

 
1.127 

 
3.68 

 
1.074 

 
3.63 

 
0.001* 

22  เล่นการพนัน 2.99 1.116 3.41 1.109 3.628 0.001* 

23  ชอบเที่ยวเล่น เที่ยวเตร่เล่นเกม ซื้อของ
ฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่าย   

 
3.08 

 
.888 

 
3.43 

 
.938 

 
3.025 

 
0.003* 

24  เสพยาเสพติดบางคร้ัง 3.14 .689 3.58 .876 4.221 <.001* 

25  บางคร้ังฉันเผลอสติดื้อร้ัน ขี้เกียจ ท าตัวเป็น
นักเลง 

 
3.23 

 
.820 

 
3.54 

 
.939 

 
3.302 

 
0.001* 

26 ฉันกล้าปฏิเสธเมื่อมีคนมาชวนใหเสพยาเสพ
ติด  

 
3.09 

 
.894 

 
3.61 

 
1.044 

 
3.383 

 
0.001* 

27  ฝึกอยู่กับสติ ตามรู้อิริยาบถเพื่อเจริญสติ  3.32 1.022 3.68 1.074 2.597 0.011* 

28  บางคร้ังฉันก็เผลอทะเลาะวิวาทกับผู้อื่น  3.90 1.094 4.40 .894 1.822 0.079 

29  ฉันสวดมนต์ไหว้พระทุกวัน 3.27 .997 3.65 1.265 2.567 0.012* 

30  ฉันฝึกปฏิบัติสมาธิทุกวัน 3.16 1.147 4.22 .983 6.853 <.001* 

 



 187 

 

พฤติกรรมการปฏิบัติตามหลักมรรคมีองค์ 8 
ก่อนอบรม หลังอบรม  

t-value 
 

p-value 
X  S.D. X  S.D. 

31  ฉันคิดในทางที่ดี ท าจิตให้เป็นกุศล เพื่อให้
จิตอ่อนโยนมีสมาธิได้ง่าย 

 
3.24 

 
1.132 

 
3.92 

 
1.422 

 
3.999 

 
<.001* 

32  ฉันมีสมาธิดีสามารถแก้ปัญหาได้อย่างสุขุม 3.19 1.167 3.58 1.303 2.51 0.014* 

พฤติกรรมตามหลักมรรคมีองค์ 8 โดยรวม 3.967 .473 4.868 .509 7.139 <.001* 
           

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

 สรุป จากตารางที่ 5.24  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการปฏิบัติตามหลักธรรมมรรคมี
องค์ 8 ของผู้ติดยาเสพติดระหว่างก่อนอบรมฟื้นฟูและหลังได้รับการอบรมฟื้นฟูของผู้ติดยาเสพติด
ทั้ง 4 วัด จ านวน 104 คนพบว่าคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการปฏิบัติตามหลักธรรมมรรคมีองค์  8  ของ
ผู้ติดยาเสพติดก่อนอบรมฟื้นฟู เท่ากับ 3.967ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.473 หลังได้รับการ
อบรมฟื้นฟูมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 4.868 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0 .509 มากกว่าก่อน
อบรมฟื้นฟู แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05  ,t -value = 7.139 , P-
value = <.001*    ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัยข้อที่ 2  คือ หลังได้รับการอบรมฯ ผู้ติดยาเสพติด
สามารถปฏิบัติพฤติกรรมตามหลักมรรคมีองค์ 8 ได้ถูกต้องดีขึ้นมากกว่าก่อนได้รับการอบรมฟื้นฟู  
และสามารถเลิกใช้ยาเสพติดได้  ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัยข้อที่ 4  ด้วย   
               5.2.3 ผลการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้เกี่ยวกับหลักมรรคมีองค์  8  กับ
พฤติกรรมการปฏิบัติตามหลักมรรคมีองค์ 8 ของผู้ติดยาเสพติด 
        การศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงานของวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยา
เสพติด  ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย ข้อที่ 3 นอกจากจะมีการวัดคะแนนการรับรู้ต่อติดยาเสพติด
ของผู้ติดยาเสพติด ก่อนและหลังได้รับการอบรมฟื้นฟู เพื่อน ามาเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการรับรู้
ต่อติดยาเสพติดของผู้ติดยาเสพติดระหว่างก่อนและหลังการอบรมฟื้นฟูแล้ว  ยังมีการวิเคราะห์หา
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้เกี่ยวกับหลักมรรคมีองค์ 8 กับพฤติกรรมการปฏิบัติตามหลักมรรคมี
องค์ 8  ของผู้ติดยาเสพติดกลุ่มตัวอย่าง ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามชุดที่ 2 ส่วนที่ 2 
และส่วนที่ 3 เพื่อวิเคราะห์หาค่าความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้เกี่ยวกับหลักมรรคมีองค์  8 กับ
พฤติกรรมการปฏิบัติตามหลักมรรคมีองค์ 8  ของผู้ติดยาเสพติดกลุ่มตัวอย่าง  เพื่อทราบว่าหากผู้ติด
ยาเสพติดมีการรับรู้ต่อหลักมรรคมีองค์ 8 ดี จะมีพฤติกรรมการปฏิบัติตามหลักมรรคมีองค์ 8 ดี
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หรือไม่  โดยหาค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน(Pearson Product Moment Correlation 
Coefficient) ได้ผลดังต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 5.25 แสดงผลการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson 

Product Moment Correlation Coefficient) ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง
การรับรู้เกี่ยวกับหลักมรรคมีองค์ 8 กับพฤติกรรมการปฏิบัติตามหลักมรรคมี
องค์ 8  ของผู้ติดยาเสพติด กลุ่มตัวอย่าง 

 
 

การรับรู้ต่อหลักมรรคมีองค์ 8 

พฤติกรรมปฎิบัติตามหลักมรรคมีองค์ 8 

ก่อนอบรม หลังอบรม 

r p-value r p-value 

 ผู้ติดยาเสพติดกลุ่มตัวอย่าง .223a .000 .452a .012a 

 

a.  predictors: (Constant), พฤติกรรมการปฏิบัติตามหลักธรรมมรรคมีองค์  8 โดยรวม (มี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05) 

 

 สรุปจากตารางที่  5.25  ผลจากการวิเคราะห์หาพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้เกี่ยวกับ

หลักมรรคมีองค์ 8  กับพฤติกรรมการปฏิบัติตามหลักมรรคมีองค์ 8 ของผู้ติดยาเสพติดกลุ่มตัวอย่าง

โดยหาค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สันพบว่าการรับรู้เกี่ยวกับหลักมรรคมีองค์ 8 มี

ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการปฏิบัติตามหลักมรรคมีองค์ 8 อย่างนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับความ

เชื่อมั่น 0.05 ดังรายละเอียด คือ ก่อนอบรมได้ค่า r =0.223, p -value = <0.001 มีความสัมพันธ์

ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05และหลังอบรมได้ค่า r = 0.452, p - value 

= 0.012 มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05     
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   5.2.4  การเปรียบเทียบการรับรู้เกี่ยวกับยาเสพติดของผู้ติดยาเสพติดระหว่างก่อนอบรม 
และหลังได้รับการอบรม  ได้ผลดังนี ้          
 

ตารางท่ี 5.26 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการรับรู้เกี่ยวกับยาเสพติดของผู้ติดยาเสพติดระหว่างก่อน
อบรม และหลังได้รับการอบรม   (n = 104 ) 

 

  

การรับรู้เกี่ยวกับยาเสพติด 
ก่อนอบรม หลังอบรม  

t-value 
 

p-value 
X  S.D. X  S.D. 

1 สิ่งเสพติด หมายถึง ยาหรือสารที่เขาสูร
างกาย โดยการกิน สูบ ฉีด ดม แลวเกิด
โทษตอรางกาย  

 
 
2.29 

 
 
.971 

 
 
3.44 

 
 
1.22 

 
 
7.441 

 
 
.000 

2 สิ่งเสพติด คือ สิ่งที่ใชบ ารุงเพิ่มพลังให
มีเร่ียวแรงทั้งรางกายและจิตใจ ให้สด
ชื่นและไม่ต้องการเสพซ้ า ๆ อีก 

 
 
2.87 

 
 
.727 

 
 
2.83 

 
 
.691 

 
 
0.463 

 
 
.644 

3 การอยากลองหรือทดลองใช้สารเสพติด
ไม่ใช่สาเหตุของการติดสารเสพติด 

 
2.96 

 
1.297 

 
3.30 

 
1.06 

 
2.481 

 
.015 

4 สาเหตุของการติดยาเสพติดคืออยากเข้า
กับเพื่อนได้ ท าตามเพื่อน  

 
2.36 

 
.888 

 
2.75 

 
.919 

 
3.087 

 
.003 

6 บุหร่ี เป็นสารเร่ิมต้นในการเร่ิมทดลอง
ใช้ยาเสพติด 

 
2.62 

 
.718 

 
3.46 

 
1.15 

 
7.095 

 
.000 

7 ผู้ติดยาเสพติดสักระยะหนึ่ง จะถูกมา
เฟียร์ล่อลวงให้ค้ายาเสพติด  

 
2.76 

 
.734 

 
2.91 

 
.719 

 
1.774 

 
.079 

8 บุคคล  เสพยาบ้ าก็ ยั งสามารถรับ รู้
พฤติกรรมของตนเองได้ตลอดเวลาที่ใช้
ยา 

 
 
2.59 

 
 
1.066 

 
 
2.73 

 
 
.616 

 
 
1.153 

 
 
.252 

9 การฆ่าตัดตอนคนค้ายาเสพติดเป็นการ
ด าเนินการป้องกันปัญหายาเสพติดที่มี
ประสิทธิภาพที่สุด  

 
 
2.76 

 
 
1.283 

 
 
2.85 

 
 
.552 

 
 
0.675 

 
 
.501 
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การรับรู้เกี่ยวกับยาเสพติด 
ก่อนอบรม หลังอบรม  

t-value 
 

p-value 
X  S.D. X  S.D. 

10 ต้องจับผู้ป่วยและให้ศาลส่งตัวมา
รักษา  จึงจะท าให้การรักษาผู้ป่วยยา
เสพติดได้ผลดีที่สุด 

 
 
2.72 

 
 
1.189 

 
 
2.92 

 
 
.805 

 
 
1.857 

 
 
.066 

11 เสพยาเสพติดคร้ังเดียวคงไมติด 2.59 1.261 3.21 .998 5.223 .000 
12 สิ่งที่ท าให้การรักษาผู้ป่วยยาเสพติด

ได้ผลดีที่สุดคือผู้ป่วยต้องการมารักษา
ด้วยตัว เอง และครอบครัวให้การ
สนับสนุน 

 
 
 
3.30 

 
 
 
1.209 

 
 
 
3.43 

 
 
 
.917 

 
 
 
1.129 

 
 
 
.262 

13 การรักษาผู้ติดเฮโรอีนที่ถูกต้อง คือ 
ต้องให้ยานอนหลับทดแทน 

 
2.57 

 
.862 

 
3.23 

 
.974 

 
5.222 

 
.000 

14 เหล้า และบุหร่ี ไม่ถือว่าเป็นสิ่งเสพติด  2.69 1.235 3.25 .961 4.031 .000 
15 ครอบครัวคนใกล้ชิดมีส่วนส าคัญใน

การรักษาผู้ป่วยติดสารเสพติด 
 
2.78 

 
1.199 

 
3.70 

 
1.013 

 
8.049 

 
.000 

16  ความยากจนเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให
คนเสพยาเสพติด 

 
3.26 

 
1.364 

 
2.85 

 
.894 

 
2.950 

 
.004 

17  เสพยาบาชวยเพิ่มพลังงานให้แก่
ร่างกาย 

 
2.99 

 
1.263 

 
3.35 

 
1.031 

 
3.162 

 
.002 

18 การปองกันการเสพยาเสพติดที่ส าคัญ
ควรเร่ิมตนจากตนเอง 

 
2.49 

 
.962 

 
3.27 

 
.946 

 
6.269 

 
.000 

19  หลังจากหมดฤทธิ์ของยาบาผูเสพจะมี
อาการซึมเศรา  

 
2.63 

 
.984 

 
3.75 

 
1.078 

 
7.470 

 
.000 

20 ยาเสพติดเลิกเสพได้ถ้าตั้งใจจริง 2.80 .944 3.47 .962 5.273 .000 
21  พระสงฆ์มีความสามารถด าเนินการ

แก้ ไขปัญหาย า เสพติ ดได้ หล า ย
รูปแบบ  

 
 
3.41 

 
 
1.172 

 
 
3.04 

 
 
.544 

 
 
2.991 

 
 
.004 
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การรับรู้เกี่ยวกับยาเสพติด 
ก่อนอบรม หลังอบรม  

t-value 
 

p-value 
X  S.D. X  S.D. 

22  บุคคลที่ชอบพึ่งพาผู้อ่ืนมีโอกาสติด
ยาเสพติดได้ 

 
3.33 

 
1.102 

 
3.01 

 
.738 

 
2.432 

 
.017 

23 การป้ องกั นปัญหายา เสพติดที่ มี
ประสิทธิภาพคือการสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางศีลธรรมให้กับประชาชน 

 
 
2.87 

 
 
.992 

 
 
3.09 

 
 
.772 

 
 
1.926 

 
 
.057 

24 การติดยาเสพติด แบ่งออกเป็นการติด
ทางกาย และการติดทางใจ 

 
3.56 

 
1.302 

 
3.50 

 
1.124 

 
0.488 

 
.627 

25 การใช้มาตรการทางกฎหมายอย่าง
เคร่งครัด เป็นวิธีการป้องกันการแพร่
ระบาดของยาเสพติดที่มีประสิทธิภาพ
มากที่สุด 

 
 
 
3.42 

 
 
 
1.403 

 
 
 
3.56 

 
 
 
1.086 

 
 
 
1.177 

 
 
 
.242 

26 การส่งเสริมความเข้าใจของบุคคลใน
ครอบครัว เป็นการป้องกันปัญหายา
เสพติด 

 
 
3.32 

 
 
1.574 

 
 
3.16 

 
 
.853 

 
 
0.967 

 
 
.336 

27 การใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
ฟื้นฟูด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และ
ปัญญา ช่วยผู้ติดยาเสพติดไม่ต้องพึ่ง
ยาเสพติดได้ 

 
 
 
3.59 

 
 
 
1.172 

 
 
 
3.90 

 
 
 
1.058 

 
 
 
2.692 

 
 
 
.008 

28 กัลยาณมิตรช่วยป้องกันการเสพยา
เสพติดแก่ปัจเจกบุคคลได้ 

 
2.52 

 
.502 

 
3.75 

 
1.123 

 
9.565 

 
.000 

29 พระสงฆ์เป็นบุคคลที่สามารถสร้าง
ความเชื่อมั่นในตนเอง ความเข้มแข็ง
ทางจิตใจให้กับผู้ติดยาเสพติดได้เป็น
อย่างดี 

 
 
 
2.68 

 
 
 
.834 

 
 
 
3.80 

 
 
 
1.169 

 
 
 
8.742 

 
 
 
.000 

30 ถ้าเพื่อนยื่นยาเสพติดให้ฟรี ท่านไม่
ลังเลใจที่จะปฏิเสธยาเสพติดนั้นทันที 

 
3.20 

 
1.271 

 
3.68 

 
1.213 

 
4.707 

 
.000 

 การรับรู้เกี่ยวกับยาเสพติดโดยรวม 2.878 .193 3.275 .184 7.382 .000 
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  จากตารางที่ 5.26 เปรียบเทียบการรับรู้เกี่ยวยาเสพติดระหว่างก่อนอบรมฟื้นฟูและ          
หลังได้รับการอบรมฟื้นฟูในผู้ติดยาเสพติดทั้ง 4 วัด จ านวน 104 คนพบว่าคะแนนเฉลี่ยการรับรู้
เกี่ยวกับยาเสพติดของผู้ป่วยติดยาเสพติดก่อนอบรมฟื้นฟู เท่ากับ 2.837 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.193 หลังได้รับการอบรมฟื้นฟูมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 3.275 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.184 มากกว่าก่อนอบรมฟื้นฟู แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 
0.05 ,t-value = 7.382 , p -value = <.001*   ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัยข้อที่ 3  คือ หลังได้รับ
การอบรมฯ ผู้ติดยาเสพติดมีการรับรูเ้กี่ยวยาเสพติดถูกต้องดีขึ้นมากกว่าก่อนได้รับการอบรมฟื้นฟู  ซึ่ง
เป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัยข้อที่ 3      
   สรุปโดยรวม จากการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพการด าเนินงาน “การให้วัดเป็นศูนย์สงเคราะห์
และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด”   สภาพการจัดการวัดด้านกายภาพ   สภาพด้านบริหารจัดการและแผนการ
ด าเนินงาน    ด้านกระบวนการยุทธวิธี/ กิจกรรม /หลักธรรมที่น ามาใช้ในการพัฒนาปรับพฤติกรรม
ของบุคคล    พบว่าโดยรวมทั้ง 3 หมวด  อยู่ในระดับดี    มีลักษณะเด่นมีคะแนนอยู่ในระดับดีมาก 
ในหมวดกระบวนการยุทธวิธี/ กิจกรรม   3 ข้อ ได้แก่  (1) มีการฝึกสอนให้การศึกษาที่หลากหลาย 
ทั้งทางโลกและทางธรรมรวมทั้งฝึกให้ท างานอาชีพ, (2) มีการตั้งสัจจะรับศีล หรือถือศีล, (3) มีการ
สอนคุณธรรมจริยธรรม ฝึกให้ท าสมาธิ ถือศีล ฟังธรรม     มีส่วนที่คะแนนอยู่ในระดับปานกลาง 
ได้แก่  การซักซ้อมเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลให้แก่พระวิทยากร,  การนิเทศก ากับติดตามการ
ด าเนินงานโครงการฯ,   การจัดท าระบบหลักฐานการด าเนินงานอ่ืนที่เชื่อมโยงกับการทบทวนได้ การ
จัดท าระบบการบันทึกข้อมูลการให้บริการ,การจัดกิจกรรมสอบอารมณ์ผู้ป่วย,  การสนับสนุนให้
อภิปราย / ประกวดการตอบปัญหาธรรมะ,   กิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท าความดีแก่
ผู้อ่ืน ,  การประชาสัมพันธ์/เผยแพร่ความดีในรูปแบบต่างๆ     

5.3  การสังเคราะห์ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ((In- depth Interview)   
  เพื่อการน าเสนอแนวทางและองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับการด าเนินงานให้วัดเป็นศูนย์
สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดให้มีประสิทธิภาพเป็นที่น่าเชื่อถือยิ่งขึ้น  ผู้วิจัยจึงได้น าเค้าโครง
แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (หมวดที่ 5 การสัมภาษณ์เชิงลึก) ไปสัมภาษณ์เพื่อทราบความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญการด าเนินงานวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ของแต่
ละวัดที่ท าการวิจัยนี้  และผู้เชี่ยวชาญการด าเนินงานของวัดซึ่งเป็นวิทยาการในการประชุมเกี่ยวกับ
การด าเนินงานวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด เป็นประจ า  รวมทั้งสัมภาษณ์
ผู้อ านวยการสถาบันธัญญรักษ์  ซึ่งเป็นสถานบ าบัดรักษาฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด จ านวน 6 รูป / คน 
ดังนี ้คือ พระพิศาลธรรมานุสิฐ เจ้าอาวาสวัดสะพาน คลองเตยกรุงเทพฯ, พระอาจารย์เลอศักดิ์ วราส
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โก ผู้จัดการศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดวัดตาไก้พลวง  อ าเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์
,พระมหาชัยเวช โอภาโส  เจ้าอาวาสวัดพุทธคามนิคม  ต าบลภูดิน  อ าเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์, 
พระครูโสภณกาญจนพิสุทธิ์   เจ้าอาวาสวัดวังผาแดง  อ าเภอศรีสวัสดิ์  จังหวัดกาญจนบุรี,พระครู
สุภาพ  พุทฺธวิริโย  เจ้าอาวาสวัดป่านาค าและเจ้าคณะต าบลจุมจัง  อ าเภอกุฉินารายณ์  จังหวัด
กาฬสินธุ์   และนางอุไรวรรณ วงศ์พรประทีป ตัวแทนผู้อ านวยการสถาบันธัญญารักษ์กรมการ
แพทย์  กระทรวงสาธารณสุข  ตามเค้าโครงแบบสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญ(In-depth Interview 
Guide)  นอกจากนั้นยังสุ่มสัมภาษณ์ผู้รับการบ าบัดของแต่ละวัดๆ ละ 10 คน  มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี ้  
 5.3.1  ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth  Interview) ผู้เชี่ยวชาญการด าเนินงานวัด
เป็นศูนย์ฯ 
    ผู้วิจัยได้น าสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญการด าเนินงานวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยา
เสพติด ตามเค้าโครงแบบสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญ (In-depth Interview Guide) ไปสัมภาษณ์พระ
พิศาลธรรมานุสิฐ เจ้าอาวาสวัดสะพาน เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2556 ณ วัดสะพาน คลองเตย
กรุงเทพฯ, สัมภาษณ์พระอาจารย์เลอศักดิ์ วราสโก ผู้จัดการศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด
วัดตาไก้พลวง  อ าเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์  เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2556 (ก่อนเข้าประชุม)  ที่อิม
แพค เมืองทองธานี, สัมภาษณ์พระมหาชัยเวช โอภาโส  เจ้าอาวาสวัดพุทธคามนิคม  ต าบลภูดิน  
อ าเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์, พระครูโสภณกาญจนพิสุทธิ์   เจ้าอาวาสวัดวังผาแดง  อ าเภอศรีสวัสดิ์  
จังหวัดกาญจนบุรี, และพระครูสุภาพ  พุทฺธวิริโย  เจ้าอาวาสวัดป่านาค าและเจ้าคณะต าบลจุมจัง  
อ าเภอกุฉินารายณ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2556 ณ วัดสะพาน คลองเตยกรุงเทพฯ  
,และสัมภาษณ์นางอุไรวรรณ วงศ์พรประทีป ตัวแทนผู้อ านวยการสถาบันธัญญารักษ์กรมการแพทย์  
กระทรวงสาธารณสุข  เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2556 ณ สถาบันบ าบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด
แห่งชาติบรมราชชนนีล าลูกกา ปทุมธานี   ซึ่งรายละเอียดที่ ผู้ช านาญการด าเนินการวัดเป็นศูนย์
สงเคราะห์และพื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ที่แสดงความคิดเห็นไว้อย่างหลากหลาย มีรายละเอียดจากผู้เชี่ยง
ชาญแต่ละท่าน ดังต่อไปนี ้   

คําถามประเด็นที่ 1 ท่านมีวิธีด าเนินการอย่างไรที่จะท าให้ผู้ติดยาเสพติดสนใจและเข้าใจ
ในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
 พระพศิาลธรรมานุสิฐ เจ้าอาวาสวัดสะพาน และผู้จัดการศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพ
ติดวัดสะพาน แขวงคลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร : ได้กล่าวว่า 
            การฝึกเด็ก(หมายถึงผู้ติดยาเสพติด) เราก็ต้องอบรมสั่งสอน  ต้องให้เขาตั้งใจจริง มุ่งมั่นที่จะ
เลิกจริง ๆ ก็จะให้รับศีล 5 ตั้งสัจจะเลิกเสพฯต่อหน้าพระรัตนตรัย โดยให้ถือศีล 5 ต่อเน่ือง 
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ตลอดไป ต้องสอนให้รู้หลักของศีล สมาธิ ปัญญา  ให้ระลึกถึงผลดีที่รักษาศีล ให้มีความเชื่อมั่น    
นึกถึงผลดีที่รักษาศีล ให้สมาทานศีล รับศีล  ทุกเช้าเย็น  ฝึกสร้างสติ  น่ังสมาธิ  เดินจงกรม  ท าทุก
วันเช้าและเย็น136 
 พระอาจารย์เลอศักดิ์ วราสโก   ผู้จัดการศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดวัดตาไก้
พลวง  อ าเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์ (วิทยากรจังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ ) : ได้กล่าวว่า 
 ต้องให้เขาเห็นความส าคัญของศาสนา ให้เขาได้รับโอกาสจากพุทธศาสนา  ให้เขาเข้าใจ
เร่ืองบุญกุศลผลดีที่ตามมา   ให้สร้างความเชื่อมั่นแก่ตนเอง  โดยที่วัดจะใช้สื่อ VDO สร้าง
หลักประกันชีวิต ให้ดู VDO ตัวอย่างบุคคล  ให้ดู VDO   ตัวอย่างกรรม   ทุกข์  สมุทัย   มรรคมีองค์
แปด ให้ท าความเห็นให้ตรงบ่งบอกพฤติกรรมที่จะท าดีให้เด่นชัด สงเคราะห์ ศีล  สมาธิ  ปัญญา  
พื้นฐานของมรรค  ให้ท าความดี กตัญญู ย้ าเร่ืองบุญกริยาวัตถุ  10  ทิศทั้ง 4  เบื้องหน้า  เบื้องหลัง  
ซ้าย -ขวา โดยเฉพาะเพื่อน  มิตรแท้  มิตรเทียม 4 อย่าง  ให้ต้ังใจ ให้มีสัจจะ เน้นเรื่องบาปบุญ ยาว
เลย137 
 พระมหาชัยเวช โอภาโส  เจ้าอาวาสวัดและผู้จัดการศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด
วัดพุทธคามนิคม ต าบลภูดิน  อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์    
  วัดเริ่มท างานวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ปี 2544  การที่จะท าให้ผู้ติดยา
เสพติดเลิกเสพยาเสพติดได้ต้องให้ผู้ติดยาเสพติดต้ังสัจจะก่อนเข้ารับการบ าบัดฟื้นฟู   การตั้งสัจจะ
ก่อนเข้ารับการบ าบัดฟื้นฟู เป็นสิ่งส าคัญ   เพราะสัจจะเป็นสิ่งส าคัญยิ่งของมนุษย์  ให้ถือศีล 5  ท า
สมาธิ  ทุกวัน  ให้เชื่อมั่นในผลดีที่จะเกิดขึ้นกับตนเองและครอบครัวหากท าตามสัจจะ ให้สร้าง
ความเข้มแข็งมุ่งมั่นเพียรพยายามปฎิบัติตามสัจจะอย่างเคร่งครัด138 
 พระครูโสภณกาญจนพสุิทธ์ิ เจ้าอาวาสวัดวังผาแดงและผู้จัดการศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้
ติดยาเสพติดวัดวังผาแดง อ าเภอศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 
 เร่ิมท างานวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ประมาณ 17 ปี  ก่อนเข้ารับการบ าบัด
ฟื้นฟูต้องให้ผู้ติดยาตั้งใจเสพติดรับศีล 5  ให้ตั้งสัจจะรับศีล 5 ไม่เสพ  ไม่ซื้อ ไม่ขายยาเสพติด

                                                        
 136พระพศิาลธรรมานุสิฐ เจ้าอาวาสวัดสะพาน และผู้อ านวยการศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติด
ยาเสพติดวัดสะพาน แขวงคลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร. 
 137พระอาจารย์เลอศักดิ์ วราสโก ผู้จัดการศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดวัดตาไก้
พลวง,จังหวัดบุรีรัมย์. 
 138พระมหาชัยเวช โอภาโส  เจ้าอาวาสวัดพุทธคามนิคม และผู้อ านวยการศูนย์สงเคราะห์
และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดวัดพุทธคามนิคม ต าบลภูดิน  อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์. 
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เด็ดขาด   ชาวพุทธถ้าตั้งสัจจะก็เท่ากับสัญญาหรือปฎิญาณตน   คนเราเมื่อมีสัจจะแล้วจะเจริญทุก
คน  บางคร้ังก็ต้องให้ปฎิญาณไม่เสพ  ไม่ซื้อ ไม่ขายยาเสพติดตลอดชีวิต  เพื่อให้ผู้ติดยาเสพติด
ปฏิบัตตินให้อยู่ในกรอบของศีล อย่างจริงจังและยั่งยืน  ให้นึกถึงว่าท าดีก็จะเกิดผลดีแก่ตนเอง     
สอนให้ผู้ติดยาเสพติดมีความเพียรพยายามท าทาํดี   ตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาคนเราอย่าง
น้อยต้องมีพรหมวิหารสี่  เมตตา  กรุณา  มุทิตา  อุเบกขา  สอนให้รู้คุณค่าของบิดา มารดา ท าดีเพื่อ
ตนเองและพ่อแม่139 

 พระมหาสุภาพ พุทฺธวริิโย  เจ้าคณะต าบลจุมจัง  เจ้าอาวาสวัดป่านาค า และผู้จัดการศูนย์
สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดวัดป่านาค า อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์     

การด าเนินงาน ขั้นแรก ปรับตัว โดยให้ต้ังสัจจะต่อหน้าพระรัตนตรัย ให้ก าหนดพฤติกรรม
การท าความดีให้ชัดเจน  ระยะเวลาว่าจะไม่เสพยาเสพติด ไม่ดื่มเหล้า  ไม่สูบบุหรี่เป็นเวลากี่เดือน กี่
ปี   แล้วให้สร้างความเชื่อมั่นอดทนเข้มแข็งมุ่งมั่นเพียรพยายามปฎิบัติตามสัจจะอย่างเคร่งครัด 

สอนให้ผู้ติดยาเสพติดมีความเพียรพยายามทาํดี  เลิกเสพยาเสพติด  โดยการบรรยายพิเศษ  
โทษของยาเสพติด  ใช้วิทยากรภายนอกบ้าง  พาไปศึกษาดูงานผู้ป่วยผู้พิการจากการเสพยาเสพติด
บ้าง   

วิธีการสอนก็ต้องแปลงเร่ืองธรรมะให้เป็นเร่ืองง่ายต่อการเข้าใจ  ใช้สื่อการสอนทุกชนิด  
เช่น สื่อ IT    สื่อบุคคลตัวอย่าง  สอนโดยท าให้ดู  ยกตัวอย่างให้เห็นเด่นชัด  ฝึกปฎิบัติให้เห็นตัวเอง
มากกว่าวิจารณ์คนอ่ืน   สอนให้มีสติ และมีตัวอย่างให้ดู  เป็นวัฒนธรรมของบ้าน140   
 คุณอุไรวรรณ วงศ์พรประทีป หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ตัวแทนผู้อ านวยการสถาบันธัญญารักษ์
กรมการแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข  ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ช านาญการ  เมื่อวันที่ 12 
กรกฎาคม 2556  ณ สถาบันบ าบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี อ.ล าลูกกา จ.
ปทุมธานี 
 การน าพระพุทธศาสนาเข้ามาพัฒนาคุณภาพชีวิต คิดว่าเป็นการดี   การท าสัญญาในสมอง
ติดยาอาจไม่ได้ผลทันที  แต่ในสมองเขาจะต้องคิดถึงสัญญาอยู่เสมอ   จึงคิดว่าการให้เขาต้ังสัจจะ 
ต้องมีผลแน่นอน   เพราะว่าเป็นสิ่งที่ต้องค้างคารบกวนใจที่จะให้เขาต้องหาวิธีเลิกยาเสพติดให้ได้ 
 

                                                        
 139พระครูโสภณกาญจนพิสุทธ์ิ เจ้าอาวาสวัดวังผาแดงและผู้อ านวยการศูนย์สงเคราะห์และ
ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดวัดวังผาแดง อ าเภอศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี. 
 140พระมหาสุภาพ พุทฺธวิริโย  เจ้าคณะต าบลจุมจัง  เจ้าอาวาสวัดป่านาค า และผู้อ านวยการ
ศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดวัดป่านาค า อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์. 
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ในที่สุด  ซึ่งอาจไม่ใช่ครั้งเดียวต้องฝึกทบทวนบ่อย ๆ141      
 สรุปจากค าถามประเด็นที่ 1 วธีิดําเนินการให้ผู้ติดยาเสพติดสนใจและเข้าใจในหลกัธรรม

ทางพระพุทธศาสนา ผู้เชี่ยวชาญในการด าเนินงานวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดได้
แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ ประเด็นที่ 1 คือ วิธีด าเนินการให้ผู้ติดยาเสพติดสนใจ
และเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  พบว่าส่วนใหญ่ผู้เชี่ยวชาญจะเร่ิมด้วยการ จะเร่ิมด้วย
การให้ผู้ติดยาเสพติดตั้งสัจจะ (Promise) ปฎิญาณ ก าหนดพฤติกรรมการท าความให้เด่นชัด คือ ให้
ถือศีล เลิกยาเสพติดแล้ว รับศีล ต่อหน้าพระรัตนตรัย ให้ระลึกถึงผลดีที่จะเกิดขึ้นกับตนเองและ
ครอบครัว ให้สร้างความเชื่อมั่นอดทนเข้มแข็งมุ่งมั่นเพียรพยายามปฎิบัติตามสัจจะอย่างเคร่งครัด  
และให้พิจารณาทบทวนศีลทุกวันทุกเช้า-เย็น  คือ ต้องรักษาสัจจะถือศีล ท าดี ละชั่ว อย่างเคร่งครัด 
นั่นคือให้ปฎิบัติตามมรรคมีองค์ 8  ข้อที่ 3 สัมมาวาจา  ข้อที่ 4 สัมมากัมมันตะ และข้อที่ 5 
สัมมาอาชีวะ เพื่อให้ ละ เลิก อบายมุข สิ่งไม่ดี ที่ตนเสพติด โดยเฉพาะต้องเลิกใช้ยาเสพติดต้องถือ
สัจจะพูดอย่างใดต้องท าอย่างนั้น ต้องไม่ใช้ยาเสพติดอีกต่อไป  สัมมาวาจา เจรจาชอบ หรือ พูดดี  
วจีสุจริต  ตรงกับเบญจศีลข้อที่ 4  มุสาวาทา  เวรมณี   คือ ละเว้นจากการพูดเท็จ  มีสัจจะ พูดอย่างใด
ท าอย่างนั้น ไม่โกหก ไม่พูดจาส่อเสียด ไม่พูดค าหยาบ และละเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ  โดยเฉพาะผู้
ติดยาเสพติดต้องให้ถือมีสัจจะอย่างตั้งใจจริงหรือตั้งสัจจะปฎิญาณอย่างมุ่งมั่นที่จะเลิกเสพยาเสพติด
ได้อย่างเด็ดขาด  ส่วน สัมมากมัมันตะ มรรคมีองค์แปด ข้อที่ 4 กายสุจริต หรือ การท าดี  การกระท า
สุจริตทางกายทุกอย่าง ได้แก่ กระท าชอบ  ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักขโมยทรัพย์สินของผู้อื่น รวมทั้งละเว้น
จากการประพฤติผิดในกาม เลือกคบเพื่อนที่เป็นกัลยาณมิตร  มีความรับผิดชอบต่อตนเองครอบครัว
และสังคม ไม่เสพอบายมุข ละ เลิก อบายมุข สิ่งไม่ดี ที่ตนเสพติด โดยเฉพาะต้องเลิกใช้ยาเสพติด 
ไม่ต้องพึ่งพายาเสพติดอีกต่อไป  รวมทั้ง สัมมาอาชีวะ (มรรคมีองค์แปด ข้อที่ 5) เลี้ยงชีพชอบ 
ประกอบอาชีพชีพสุจริต เว้นมิจฉาชีพทุกชนิด ประกอบอาชีพสุจริต คือ การหาเลี้ยงชีพด้วย
สัมมาอาชีวะ ละมิจฉาอาชีวะ มีการประกอบอาชีพที่ถูกต้องและเหมาะสม ไม่คดโกง ไม่ค้ายาเสพ
ติด ของผิดกฎหมายอ่ืนๆ   สัมมากัมมันตะ และ สัมมาอาชีวะนี้  ก็คือ การท าดี  การประพฤติตนเป็น
คนดี ท าในเร่ืองต่างๆ อย่างถูกต้อง เหมาะสม ถูกกาลเทศะ ซึ่งตรงกับตรงกับเบญจศีลข้อที่ 1 คือ ปาณา
ติปาตา  เวรมณี,  ข้อที่ 2  อทินฺนาทานา  เวรมณี ,   ข้อที่ 3 กาเมสุมิจฺฉาจารา  เวรมณี, ข้อที่ 5 คือ สุรา
เมรยมชฺชปมาทฎฺฐานา  เวรมณี  เมื่อมีสัจจะก็จะตั้งใจที่จะท าดี ละชั่ว ละเลิกอบายมุข  สิ่งเลวต่างๆ 
โดยเฉพาะเลิกเสพยาเสพติดให้ได้   

                                                        
 141คุณอุไรวรรณ วงศ์พรประทีป หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ตัวแทนผู้อ านวยการสถาบันธัญญา
รักษ์กรมการแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข. 
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     ค าถามประเด็นที่ 2 ท่านมีวิธีด าเนินการอย่างไรให้ผู้ติดยาเสพติดเลิกเสพยาเสพติดได้อย่าง
ยั่งยืน 
 พระพศิาลธรรมานุสิฐ :  
 การที่จะท าให้ผู้ติดยาเสพติดเลิกเสพยาเสพติดได้ก็ต้องให้การศึกษาหลายๆด้าน   สอนให้มี
สัมมาทิฎฐิสอนเหตุผลให้เขาคิดส านึกในบาปบุญคุณโทษ กฎแห่งกรรม  ท าดีได้ดีท าชั่วได้ชั่ว  ย้อน
ดูตัวองว่าเป็นอย่างไร  ให้เขาคิดเองตามบทธรรมที่สวดมนตร์ อกาลิโก  คุณธรรมหกประการ  ให้
รู้จักให้อภัย  ไม่ควรแค้นใครๆ  ต้องเกรงกลัวละอายต่อการท าบาป, ไม่เอาเปรียบเบียดเบียนผู้อ่ืน, 
ให้น าหลักธรรมมรรคมองค์แปดมาพัฒนาคุณภาพชีวิต  ไม่พูดค าหยาบ  ไม่พูดโกหก  หาเลี้ยงชีพ
ด้วยสุจริต ไม่ขายสุรา ขายบุหร่ีถือว่า ให้มุ่งมั่นพยายามสร้างกรรมดี   และให้ออกก าลังกาย และ
บริหารร่างกาย  เพื่อให้สุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ  แล้วยังฝึกอาชีพด้วย  ฝึกให้ท าอาหาร ต้มขา
หมู   ท าเทียนหอม   ผูกผ้า  ค้าขาย  ก่อปูน  ก่อสร้าง  สร้างโบสถ และสร้างตึกเอนกประสงค์ของวัด 
ฯลฯ   เด็กก็รู้สึกภูมิใจได้ ฝึกวิชาช่างด้วย  ได้ท าบุญด้วย  กลับไปบ้านเด็กจะรู้สึกภูมิใจมีอาชีพสุจริต
ท า   และคุยได้ด้วยว่าวัดนี้ ศาลาวัดนี้ โบสถวัดน้ีเขาเคยสร้างมาแล้ว142 
  พระอาจารย์เลอศักดิ์ วราสโก 
  การที่จะท าให้ผู้ติดยาเสพติดเลิกเสพยาเสพติดได้ก็ต้องให้การรักษาใจ ให้สัญญาใจ ให้ 
 ใส่ใจเร่ืองศีลธรรมความซื่อสัตย์  ถ้าท าอกุศล ผิดศีล 5 จะได้รับกรรม  ต้องฝึกฝนให้ศึกษาหลาย
อย่างผสมกันทั้งทางโลกและทางธรรม โดย (บวร) ร่วมกัน  เอาภูมิปัญญาท้องถิ่น   ความเชื่อ  ป่าช้า  
มาเป็นกุศโลบาย ท าผิดศีลหยิบอะไรของคนอ่ืนไปจะร้องแบบเปรต ถ้าท าผิด ให้เดินจงกรมรอบป่า
กลางคืน  บางส่วนเป็นป่าช้า  ถ้าท าผิดมากต้องนั่งสมาธิในป่าด้วย  เพราะฉะนั้นจะท าอะไรต้องมีสติ
คิดถึงศีล  สมาธิ  ปัญญา  ตลอดเวลา  ฝึกให้ท าสมาธิ  ฟังธรรมท าปัญญาให้ตรง  ทางโลกก็ฝึกอาชีพ
ให้  วัดมีที่ดิน 28 ไร่ สอนอาชีวบ าบัด  ฝึกให้ท านา ให้ปลูกข้าว ปลูกผัก ท าสวนผัก มะละกอ  ให้ฝึก
อาชีพ ก่อสร้าง  ก่อปูน  4  รุ่น สร้างศาลาอาชีวบ าบัดได้ ฯลฯ เขาเองก็จะภูมิใจได้ ฝึกวิชาชีพและได้
ท าบุญไปด้วย  จะเห็นได้จากเสียงสะท้อนว่ากลับไปบ้านก็ได้ท าอาชีพสุจริต ช่วยงานทางบ้าน นิสัย
ดีขึ้น143 
 

                                                        
 142พระพศิาลธรรมานุสิฐ เจ้าอาวาสวัดสะพาน และผู้อ านวยการศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติด
ยาเสพติดวัดสะพาน,อ้างแล้ว.. 
 143พระอาจารย์เลอศักดิ์ วราสโก ผู้จัดการศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดวัดตาไก้
พลวง,จังหวัดบุรีรัมย์. 
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 พระมหาชัยเวช โอภาโส 
 สอนให้มีคุณธรรม  เชื่อเร่ืองกรรม อริยสัจจสี่ เพราะพระพุทธเจ้าตรัสรู้อริยสัจจสี่เร่ืองทุกข์ 
สมุทัย  นิโรจน์  มรรค  มรรคเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่ง คนเราจะดี ชั่ว อยู่ที่ตัวเอง ถ้ามีสัมมทิฎฐิจะท าให้
มนุษย์ท าดี  เพราะจะรู้ดีว่าท าดีก็จะได้ดี   ท าชั่ว ก็ชั่ว  ต้องสอนให้รู้ดีรู้ชั่ว  มีความกตัญญู  โดยสอน
ให้รู้ถึงจุดก าเนิดของมนุษย์  เร่ิมต้นจากความรัก  เลี้ยงดูลูกด้วยคุณธรรม  ลูกต้องมีความกตัญญู  
รู้คุณ  กตเวที  ทดแทนพระคุณบุพการี  และผู้มีพระคุณ  เชื่อฟังบิดามารดาแล้วปฏิบัติตามให้เกิด
มงคลชีวิต  ให้ถือศีล 5  ท าสมาธิ  ทุกวัน    ฝึกสอนอาชีพ  อาชีวะบ าบัด  วัดเรามีมีกิจกรรมให้ผู้ติด
ยาเสพติดรู้จักใช้เวลาอย่างคุ้มค่า  เช่น  ออกก าลังกาย  เล่นดนตรี  เล่นกีฬา  และบริหารร่างกาย  เพื่อ
สุขภาพ รวมทั้งอาชีวะบ าบัด ฝึกอาชีพ  ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงขึ้น  ด้านจิตใจ  จิตใจเยือกเย็นลง  
กล้าแสดงออก  เข้าใจครอบครัว  ดีขึ้น  ด้านอารมณ์   จิตใจเยือกเย็นลงมากขึ้น ตัดสินใจดีขึ้น   
ปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ดี ด้านสังคมปรับตัวเข้ากับสังคมโดยลดอคติ กล้าเข้าช่วยเหลือสังคมได้ดี144 
 พระครูโสภณกาญจนพสุิทธ์ิ   
 สอนให้รู้คุณธรรมผิดชอบ ชั่วดี ให้ท ากรรมดี โดยสอนให้เห็นอริยะสัจสี่  คือ เห็นทุกข์  รู้
ทุกข์ สมุทัย นิโรจน์ มรรค รู้ว่าทุกข์คืออะไร ทุกข์ก็คือขันธ์ห้าที่มีปัญหา  สมุทัยคืออะไร  นิโรจน์คือ
อะไร  มรรค คือ วิถีทางที่จะท าให้พ้นทุกข์แปดประการ ซึ่งเป็นทางสายกลาง ไม่ตึงไม่หย่อนเกินไป  
คนเราถ้ามีสัมมทิฎฐิแล้วก็จะรู้ดีรู้ชั่ว  มีความกตัญญู  กตเวที  ให้ทบทวน ศีล 5 ทั้งเช้าและเย็น 
ปฎิบัติอย่างเคร่งครัด  นอกจากนั้นยังต้องฝึกอาชีพ และมีกิจกรรมให้ผู้รับบ าบัดรู้จักใช้เวลาให้เป็น
ประโยชน์  ดูแลสุขภาพให้ดีด้วยการออกก าลังกาย วิดพื้น วิ่ง  น าโดยผู้ติดยาเสพอาสาสมัคร หรือ 
พยาบาลโรงพยาบาลสุขศิริศรีสวัสดิ์  ฝึกท างานโยธาฯลฯ  ช่วยท าถนน ช่วยงานอนามัย  ฝึกอาชีพ
งานจักสาน  ตัดผม ช่างไฟฟ้า  ช่างเคร่ือง  ก่อสร้าง  ช่างปูกระเบื้อง ฯลฯ145 
 พระมหาสุภาพ พุทฺธวริิโย 
 การที่จะท าให้ผู้ติดยาเสพติดเลิกเสพยาเสพติดได้ก็ต้องสอนบูรณาการหลายอย่ าง  ต้อง 
สอนให้มีสัมมทิฎฐิแล้วเขาจะรู้จักผิดชอบชั่ว-ดี  ให้ยึดความพอเพียง  คนเราถ้าเดินทางสายกลาง     
ไม่ฟุ่มเฟือย  รู้จักปล่อยวาง  ไม่อาฆาตใคร คนเราไม่โลภพอเพียง ไม่โกรธแค้น  ก็ย่อมไม่เดือดร้อน 
ให้พิจารณาศีล  ทั้งเช้าและเย็น พยายามรักษาศีลให้อยู่ในดวงใจเสมอ  คนมีศีลก็ย่อมมีเมตตาเอ้ือ

                                                        
 144พระมหาชัยเวช โอภาโส  เจ้าอาวาสวัดพุทธคามนิคม และผู้อ านวยการศูนย์สงเคราะห์
และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดวัดพุทธคามนิคม,อ้างแล้ว. 
 145พระครูโสภณกาญจนพิสุทธ์ิ เจ้าอาวาสวัดวังผาแดงและผู้อ านวยการศูนย์สงเคราะห์และ
ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดวัดวังผาแดง ,อ้างแล้ว. 
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อาทรต่อผู้อ่ืน ให้พยายามท ากรรมดี  ทั้งกาย  วาจา  ใจ  พยายามฝึกให้มีสติ  สมาธิ  ปัญญา ให้
พยายามท าความดี ละชั่วอบายมุขสิ่งเสพติดทั้งปวง146    
 จัดกิจกรรมให้รู้จักใช้เวลาอย่างคุ้มค่า  มีการฝึกอาชีพ เช่น จักสาน  ท าบ้านดิน  ปลูกพืช  
เลี้ยงสัตว์ ผสมผสานภายในแปลง หลุมพอเพียง  ออกก าลังกาย และกายบริหาร  
 คุณอุไรวรรณ วงศ์พรประทปี 

   ควรให้ผู้ยาเสพติด  ได้รับการศึกษาอบรมที่หลากหลาย  จากประสบการณ์ พบว่า ผู้ป่วยบางคน
มีทักษะอาชีพ  ถ้าช่วยสนับสนุนเพิ่มพูน จะช่วยให้เขาประสบความส าเร็จที่ดีได้  เช่น การจบปริญาตรีได้
สนับสนุนให้เรียนต่อปริญาโทก็มี  หรือ ต่อยอดจากโอกาส ได้เรียนต่อ หรือได้รับมอบหมายให้เป็น
หัวหน้างานจากประสพการณ์หรือโอกาสที่ ได้ต่อ ยอดนี้ ฯลฯ147  

 สรุปจากประเด็นที่ 2  ท่านมีวธีิดําเนินการให้ผู้ติดยาเสพติดเลกิเสพยาเสพติดได้อย่างยั่งยืน 
พบว่าผู้เชี่ยวชาญในการด าเนินงานวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดได้แสดงความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ ค าถามนี้ คือ จะให้การศึกษาอบรมผสมผสานหลายอย่าง ทั้งทาง
โลกและทางธรรม   โดยบูรณาการน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาให้การศึกษาอบรม
ผสมผสาน( Eclectic Education)  ทางธรรมฝึกคุณธรรมจริยธรรมตามหลักมรรคมองค์แปดเน้นให้มี
จิตส านึกถึงสัมมาทิฐิ มีคุณธรรม  ตระหนักรู้จักผิดชอบชั่วดี บาป-บุญคุณโทษ  กฎแห่งกรรม ความ
กตัญญูกตเวที  ให้รู้รักสามัคคี  รู้จักปล่อยวาง ไม่เครียดแค้น ไม่พยาบาท รู้จักให้อภัย ไม่เอาเปรียบ 
ไม่เบียดเบียน ไม่ทะเลาะวิวาทกับผู้อ่ืน เน้นเร่ืองบาป-บุญคุณโทษ กฎแห่งกรรม กตัญญูกตเวทีต่อ
พ่อแม่  ผู้มีพระคุณ เชื่อฟังพ่อแม่  ครู  พระอาจารย์  เน้นเร่ืองรู้ส านึกรักดีท าดีได้ผลดี ท าชั่วผลก็ชั่ว  
ท าตามหน้าที่ของตนให้ดี  ให้ท าดีให้พ่อแม่ดู  ไม่คบคนพาลเป็นมิตร  ไม่พูดโกหก ไม่พูดเท็จ ไม่
พูดจาส่อเสียด ไม่กักขังสัตว์ ไม่ทรมานสัตว์หรือฆ่าสัตว์  และฝึกอาชีพตามทักษะที่เหมาะสม  
บ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม   เพียรพยายามละเลิกท าชั่ว เกรงกลัวละอายต่อการท าบาป 
และให้เพียรพยายามมีสติระลึกรู้อยู่ในศีลตลอดเวลา  ฝึกสมาธิ ฟังธรรมให้มีปัญญา   ส าหรับทาง
โลกฝึกทักษะการท างานอาชีวะบ าบัด ฝึกทักษะสัมมาอาชีพ    ส่วนวิธีการสอนโดยเทศน์/บรรยาย  
ให้อ่านหนังสือธรรมะ ยกตัวอย่างเหตุการณ์จริง  สอนอบรม  ให้ดูบุคคลตัวอย่าง   สอนสอดแทรก

                                                        
 146พระมหาสุภาพ พุทฺธวิริโย  เจ้าคณะต าบลจุมจัง  เจ้าอาวาสวัดป่านาค า และผู้อ านวยการ
ศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดวัดป่านาค า,อ้างแล้ว. 
 147คุณอุไรวรรณ วงศ์พรประทีป หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ตัวแทนผู้อ านวยการสถาบันธัญญา
รักษ์,อ้างแล้ว. 
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นิทานชาดก  พุทธสุภาษิต   และใช้สื่อ IT  แปลงเร่ืองธรรมะให้เป็นเร่ืองง่ายต่อการเข้าใจ บางท่านก็
สอนโดยใช้เกม วิเคราะห์ VDO หรือวิทยากรเล่าเร่ืองเรณีตัวอย่าง เป็นต้น 
 ประเด็นที่ 3 คือ ท่านมีการสอนอย่างไรให้ผู้ติดยาเสพติดน าหลักมรรคมองค์แปดมาพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
 พระพศิาลธรรมานุสิฐ 
 ก็ต้องสอนให้ฝึกปฏิบัติกาย วาจา ใจ ตามหลักทางสายกลาง   พอเหมาะ พอควร  ให้รู้หลัก
ของศีล สมาธิ ปัญญา  ให้สมาทานศีล รับศีล  เช้าเย็น  ฝึกสร้างสติ  น่ังสมาธิ  เดินจงกรม  ท าทุกวัน
เช้าและเย็น    เราก็ต้องอบรมสั่งสอน ให้ถือศีล 5 ต่อเน่ืองตลอดไป  แม้เขาจะท าไม่เป็นก็สามารถฝึก
ได้สมัยพระพุทธเจ้าทรงสอนพระจูฬปันถก ซึ่งปัญญาทึบที่สุด  พระพุทธองค์ทรงสอน 4 ค า  ยังท า
ให้พระจูฬปันถกเถระส าเร็จเป็นพระอรหันต์ได้เลย  พระอริยเจ้า ส่วนใหญ่ก็เป็นลูกตาสีตาสา  บวช
แล้วก็ท าสติปัฎฐาน 4 ฝึกสมาธิ  ฝึกสติ  ฝึกอย่างเอาจริงเอาจัง  ท าจนได้เป็นพระอริยสงฆ์  คนรู้แล้ว 
เข้าใจได้นับว่าเป็นบุญ  ต้องให้ฝึกสมาธิ  อาณาปานสติ  น่ังสมาธิ  เดินจงกรม  สอนให้รักษาศีล  ท า
สมาธิ  ฟังธรรมให้เกิดปัญญาทุกๆวัน  และให้บวชสามเณร บวชพระทุกคน148  
 พระอาจารย์เลอศักดิ์ วราสโก 
 การสอนให้ผู้ติดยาเสพติดน าหลักมรรคมองค์แปดมาพัฒนาคุณภาพชีวิต ต้องฝึกพื้นฐาน 
ของมรรคแปด ท าศีล  สมาธิ  ปัญญา ให้ถูกต้อง  ให้ด าเนินชีวิตอย่างพอเพียงตามแบบทางสายกลาง  
ให้อยู่ในกรอบของศีล ให้คิดว่าศีลเป็นหลักประกันชีวิต  ให้สมาทานศีลเช้าเย็น  ให้ฝึกสมาธิ  อาณา
ปานสติ  นั่งสมาธิ  เดินจงกรม  สอนให้รักษาศีล  ท าสมาธิ  ฟังธรรมให้เกิดปัญญาทุกวัน  ให้บวช
สามเณร บวชพระทุกคนต้องฝึกพื้นฐานของมรรคแปด ท าศีล  สมาธิ  ปัญญา ให้ถูกต้อง  ให้อยู่ใน
กรอบของศีล ให้คิดว่าศีลเป็นหลักประกันชีวิต  ให้สมาทานศีลเช้าเย็น  ให้ฝึกสมาธิ  อาณาปานสติ  
นั่งสมาธิ  เดินจงกรม  สอนให้รักษาศีล  ท าสมาธิ  ฟังธรรมให้เกิดปัญญาทุกวัน  แล้วให้บวช
สามเณร บวชพระทุกคน149 
 พระมหาชัยเวช โอภาโส 
 สอนให้ยึดถือความเป็นมนุษย์ผู้มีจิตใจสูง   ปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบของศีล  5  อย่างจริงจัง   
การถือศีล 5  ตลอดไปได้นั่นคือคุณค่าของความเป็นคน   ถ้าปฏิบัติดีมีศีล 5  ได้ทุกภพทุกชาติ  เราก็

                                                        
 148พระพศิาลธรรมานุสิฐ เจ้าอาวาสวัดสะพาน และผู้อ านวยการศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติด
ยาเสพติดวัดสะพาน,อ้างแล้ว. 
 149พระอาจารย์เลอศักดิ์ วราสโก ผู้จัดการศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดวัดตาไก้
พลวง,จังหวัดบุรีรัมย์,อ้างแล้ว. 
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จะได้เกิดเป็นคนอยู่ร่ าไป    สอนให้เขาทาํดี   มีความปราถนาดี  ต่อตัวเอง  และผู้อ่ืน   ต้องเร่ิมจากเรา
มีความเมตตา  กรุณา มุทิตา อุเบกขา  ไม่พยาบาทและไม่โลภอยากได้ของของคนอ่ืน ให้เดินตาม
ทางสายกลาง  รู้จักพอดี พอควร  รู้จักเลือกทางเดินที่ถูก คือ สัมมาทิฎฐิ  ไม่โกหก  มธุรสวาจา  พูด
วาจาอ่อนหนวน  อ่อนโยน เป็นเสน่ห์ที่สร้างขึ้นเองได้    ไม่เสพของมึนเมาให้มีสติไม่วู่วาม  ฝึก
สมาธิโดยการท าสมาธิ  สมถกรรมฐาน คือก าหนดลมหายใจ ในอิริยาบถ ยืน นั่ง  เดิน นอน จงกรม    
หลักการฝึกสมาธิ  เท่ากับความตั้งมั่นแห่งจิตใจ ตามหลักธรรมสติปัฎฐานสี่ คือ กาย เวทนา จิต   

ธรรม ก็เท่ากับน าหลักมรรคมองค์แปดมาพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้เป็นมนุษย์ผู้มีจิตใจสูง150     

 พระครูโสภณกาญจนพสุิทธ์ิ   
 มีการฝึกปฎิบัติตามหลักไตรสิกขาหรือที่เรียกว่า ศีล  สมาธิ   ปัญญา  คือฝึกศีลภาวนา จิตภาวนา 
ปัญญาภาวนา ส่วนข้อย่อยๆคือการปฏิบัติตามมรรคมีองค์แปด  ให้มีความกตัญญู ขยัน ประหยัด  ซื่อสัตย์  
อดทน   เพื่อให้จิตใจเข้มแข็งและมีปัญญาสามารถควบคุมตนเองให้เลิกยาเสพติดได้ เพราะคนเราถ้าถือศีล
ครบ  5 ข้อ แล้ว จะมีเมตตากรุณา  ไม่พยาบาทคาดร้ายใคร  อย่างอื่นก็จะดีตามไปด้วย151   

 พระมหาสุภาพ พุทฺธวริิโย 
 ให้สวดมนค์  ภาวนา  อาณาปานสติ   โดยดูลมหายใจเข้าออก  เพื่อให้ผู้ติดยาเสพติดมี

สมาธิมีพลงัสติไม่วู่วาม  15  วันแรกให้ถือศีล สวดมนต์  16- 45 วัน ต่อมา  ให้บวชเณรถือศีล
เคร่งครัด  ไม่ซื้อ ไม่ขายยาเสพติด   เขาจะท าตามสัจจะได้ดีขึ้น ต่อมาให้ได้รับการศึกษาอบรมที่
หลากหลาย  โดยจัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์  อบรมศีลธรรม ฝึกทักษะอาชีพ เช่นเย็บเสื้อโหล  
เกษตรกรรม  จักสาน  ก่อสร้าง บ้านดิน  พึ่งตนเองได้  รูจัคิดดี  ท าดี  พูดดีได้  ฯลฯ   15  วันหลัง  
ให้ลาสิกขาใส่ชุดขาวเพื่อปรับตัว   เตรียมกลับคืนคนดีสู่สังคม    รู้จักความพอเพียง152 
 คุณอุไรวรรณ วงศ์พรประทีป  

 การฝึกปฎิบัติตามหลักมรรคมีองค์ 8 โดยฝึก ศีล สมาธิ ปญัญา เพื่อให้จิตใจเข้มแข็งสามารถ
ควบคุมตนเองได้   การท าสมาธิ มี 2 กลุ่ม  บางคนชอบสวดมนต์ ภาวนา  ท าสมาธิ  แต่บางคนชอบท า
อะไรเร็วๆ  บางคนต้องฝึกให้จดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งก่อน  เช่น การให้ท ากิจกรรม และการท าสมาธิต้องฝึก

                                                        
 150พระมหาชัยเวช โอภาโส  เจ้าอาวาสวัดพุทธคามนิคม และผู้อ านวยการศูนย์สงเคราะห์
และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดวัดพุทธคามนิคม,อ้างแล้ว. 
 151พระครูโสภณกาญจนพิสุทธ์ิ เจ้าอาวาสวัดวังผาแดงและผู้อ านวยการศูนย์สงเคราะห์และ
ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดวัดวังผาแดง ,อ้างแล้ว. 
 152พระมหาสุภาพ พุทฺธวิริโย  เจ้าคณะต าบลจุมจัง  เจ้าอาวาสวัดป่านาค า และผู้อ านวยการ
ศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดวัดป่านาค า,อ้างแล้ว. 



 202 

บ่อยๆ นานๆ  ต้องฝึกสมาธิโดยพิจารณาจาก 4 ลักษณะ เช่น ตามหลักพุทธ ไทเก๊ก ชงชา ดังนั้นต้องสอน
บ่อยๆ153  

สรุป สังเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญโดยรวมเห็นว่ากระบวนการพัฒนาปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมผู้ติดยาเสพติดโดยการน าหลักธรรมมรรคมีองค์แปดมาบูรณาการสอนตามที่ท ามาแล้ว
นั้นสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ติดยาเสพติดให้ดีขึ้น หลักธรรมมรรคมีองค์แปด  หรือ 
มัชฌิมาปฏิปทานี ้สามารถสรุป ได้เป็นหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา   
 ศีล  เป็นหลักการปฎิบัติทางกาย วาจา ใจ ให้สุจริต รวมทั้งการท าสัมมาอาชีพที่สุจริตไม่คด
โกงเอาเปรียบเบียดเบียนผู้อื่น  มีความเมตตา กรุณา พูดจาสุภาพ  ท าให้เป็นที่มงคลแก่ชีวิต น่าคบหา
สมาคมด้วย ย่อมสร้างความสุขความเจริญแก่ครอบครัว   
 สมาธิ ท าให้จิตใจจดจ่อตั้งมั่น มีสมาธิในการท างานต่างๆอย่างไม่ผิดพลาด ช่วยให้การ
ท างานมีประสิทธิภาพ  มีสติรู้ทันรู้ทันอารมณ์   สามารถยับยั้งอารมณ์ได้  ไม่หวั่นไหววู่วาม  มี
ปัญญาพิจารณาแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  มีความเพียรพยายามอดทนสร้างความดี  
จิตใจสงบ มีความสุขเพิ่มขึ้น                                                                              

ปัญญา  ปัญญาในที่นี้ได้แก่การฟังธรรม การอ่านบทความ/หนังสือ  แล้วโยนิโสมนสิการ 
หรือ ใช้เหตุผลในการคิดวิเคราะห์  พิจารณาใคร่ครวญน้อมน า  จนเข้าใจสิ่งต่างๆอย่างถูกต้อง 
เหมาะสม    สามารถแก้ปัญหาให้พ้นทุกข์ หรือดับทุกข์ได้  เลิกยาเสพติดได้ตลอดกาล    

 ส าหรับวิธีการน าหลักมรรคมองค์ 8 มาฝึกหรือพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ติดยาเสพติดที่พบในการวิจัย
คร้ังนี้สรุปได้ดังตารางที่ 5.27 

 

ตารางที ่5.27    สรุป วธีิการนําหลกัมรรคมองค์ 8 มาพฒันาคุณภาพชีวติผู้ติดยาเสพติด 
 

มรรคมีองค์
8 

เป้าหมาย 
วธีิการสอน/ส่ือการ

สอน  
กจิกรรม หมวด 

1. สัมมาทฐิิ   

ความเข้าใจ
ถูกต้อง(Right 

View หรือ Right 
Understanding) 

- ก าหนดพฤติกรรมที่
พึงประสงค์  
 -อาราธนาศีล  
-ปรโตโฆสะที่ดี 
-เทศน์/บรรยาย   

-ตั้งเป้าหมายท าดี 
- ตรวจสอบศีล, 
-ทบทวนศีล  
-ฟังเทศน์/บรรยาย   
-โยนิโสมนสิการ 

ปัญญา 
 

                                                        
 153คุณอุไรวรรณ วงศ์พรประทีป หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ตัวแทนผู้อ านวยการสถาบันธัญญา
รักษ์,อ้างแล้ว. 
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มรรคมีองค์
8 

เป้าหมาย 
วธีิการสอน/ส่ือการ

สอน 
กจิกรรม หมวด 

1.สัมมาทฐิิ 
(ต่อ)  

ความเข้าใจ
ถูกต้อง(Right 
View หรือ Right 
Understanding) 

ฝึกให้พ้นจากโมหะ/
ความหลง หรือความ 
รู้ที่ผิดๆ ให้เป็น
ปัญญา/ความเข้าใจใน
ความเป็นจริงของโลก
และเข้าถึงกระแส
ธรรม   

-วิเคราะห์จากเร่ืองที่
อ่าน หรือ ที่ดู VDO 
หรือเร่ืองที่วิทยากรเล่า 
- กรณีตัวอย่าง 

 
 
 
 
 

ปัญญา 
 

2. สังมา
สังกปัปะ   

ความมุ่งหมาย
ถูกต้อง(Right 
Thought) 

เปลี่ยนความโกรธหรือ
ความรุนแรง ให้เป็น
ความ เมตตา เอ้ืออาทร 
ด้วยหัวใจแห่งความ
เป็นมนุษย์ (Humanize 
Care)  

- มุ่งมั่นท าตามสัจจะ 
-ให้อภัยตนเองและ
ผู้อ่ืน ให้ความรัก  
ช่วยเหลือ เอ้ืออาทร
ผู้อ่ืน อย่างไม่เห็นแก่
ตัว  บ าเพ็ญท า
ประโยชน์ต่อสังคม   

 

3. 
สัมมาวาจา   

พูดดี พูดถูกต้อง
(Right Speech) 

พูดวาจาสุภาษิตพูดจา
สุภาพ  ตามเบญจศีล
ข้อ 4   

ทบทวนประเมินตนเอง
, พูดอย่างไรต้องท า
อย่างนั้น, ให้ผู้อื่น
ประเมินด้วย 

  

4. 
สัมมากมัมัน
ตะ   

กระท าชอบ/การ
กระท าถูกต้อง
(Right Action) 

ท าดี ละชั่ว ตามเบญจ
ศีล  

ทบทวนประเมินตนเอง 
ให้ผู้อื่นประเมิน 

 
 

ศีล 

5. 
สัมมาอาชีวะ   

การด ารงชีวิตอยู่
อย่างถูกต้อง
(Right 
Livelihood) 

อาชีวะบ าบัด 
ประเมินตนเอง,
ประสบการณ์ตรง  ฝึก
อาชีพตามทักษะที่ถนัด 
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มรรคมีองค์
8 

เป้าหมาย 
วธีิการสอน/ส่ือการ

สอน 
กจิกรรม หมวด 

6. 
สัมมาวายาม
ะ   

ความพยายาม
ถูกต้อง(Right 
Effort) 

- กรณีศึกษา  
 - ฝึกวิเคราะห์ 
- VDO , TV, 
Sinario, 

 - พยายามกระท าตาม
สัจจะ  
- หมั่นท าดี  ละชั่ว ศีล 

7. สัมมาสติ   

การด ารงสติ
ควบคุมตัวถูกต้อง
(Right 
Mindfulness) 

สติปัฏฐาน 4 ,การ
มีปฎิสัมพันธ์กับ
ผู้อ่ืน 

ท างานเกิดผัสสะ,มีสติ
ระลึกรู้อยู่ในศีล
ตลอดเวลา   

สมาธ ิ

8. 
สัมมาสมาธิ   

ความตั้งใจไว้อย่าง
ถูกต้อง(Right 
Concentration) 

วิปัสสนา,สมถะ
สมาธ,ิฝึกงาน 

วิปัสสนา,สมถะสมาธ,ิ
ระลึกรู้อยู่กับงานที่ฝึก 

  
  
 ทีม่า : วิธีการน าหลักมรรคมองค์ 8 มาพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ติดยาเสพติด;ได้จากการสังเคราะห์ 

 สรุป ประเด็นที่ 3  วิธีการสอนที่ช่วยให้ผู้ติดยาเสพติดนําหลักมรรคมีองค์ 8 มาพัฒนา
คุณภาพชีวติ   ส่วนใหญ่ผู้เชี่ยวชาญในการด าเนินงานวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 
ให้ความคิด เห็นและข้อเสนอแนะ  ว่ าวิธีการสอนให้ผู้ป่ วยยา เสพติดน าหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนามาพัฒนาคุณภาพชีวิต   ส่วนใหญ่ใช้วิธีการสอนให้ผู้ติดยาเสพติดด าเนินชีวิตตามทาง
สายกลางตามหลักมรรคมีองค์ 8  คือ นอกจากจะสอนให้มีจิตส านึกถึงสัมมาทิฐิมีคุณธรรมความคิด
ดีตระหนักรู้จักผิดชอบชั่วดี เน้นเร่ืองบาป-บุญ กฎแห่งกรรม แล้วยังเน้นเร่ืองพฤติกรรมการปฎิบัติ
ให้เพียรพยายามละเลิกท าชั่ว เกรงกลัวละอายต่อการท าบาป อาราธนาศีลทุก ๆ เช้า เย็น ทบทวน
พฤติกรรมการปฎิบัติ ให้เพียรพยายามฝึกศีลให้มีสติระลึกรู้อยู่ในศีลตลอดเวลา นอกจากจะไม่ฆ่า
สัตว์ ยังต้องมีเมตตาเอ้ืออาทรเช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนและผู้อ่ืนด้วย นอกจากจะไม่พูดเท็จ ควรต้อง
ฝึกพูดจาสุภาพอ่อนหวาน  นอกจากจะไม่พยาบาท ต้องรู้รักสามัคคี ไม่ทะเลาะวิวาทกับผู้อ่ืน ให้
เพียรพยายามฝึกฝึกสมาธิ  ฟังธรรมให้มีปัญญา ให้ท าดีให้พ่อแม่ดู ให้บวชสามเณร หรือ บวชพระ  
และถือปฎิบัติอยู่ในศีล สมาธิ ปัญญา ตามหลักมรรคมีองค์ 8 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้จิตใจ
เข้มแข็ง/ ควบคุมตนเองได้  และหลังลาสิกขาแล้วแม้กลับไปบ้านแล้วก็ให้ประกอบสัมมาอาชีพ ถือ
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เบญจศีลต่อเนื่องตลอดไป  เลิกใช้สิ่งเสพติด เพื่อปรับปรุงพฤติกรรมเป็นคนดีของสังคมได้ตลอดไป  
 ประเด็นที ่4 คือ  ท่านมีวิธีด าเนินการอย่างไรให้ผู้ติดยาเสพติดที่รักษาฟื้นฟูแล้วไม่กลับไป 

เสพซ้ าใหม่    
 พระพศิาลธรรมานุสิฐ 
 ให้รู้จักหักห้ามใจในอบายมุขต่างๆ ให้ถือความพระราชด าริของพระเจ้าอยู่หัว  ไม่เที่ยวเตร่  
เล่นเกม ใช้จ่ายเงินสุรุ่ยสุร่าย ข้อบกพร่องให้ส าเร็จ  กลับบ้านแล้วก็ให้สวดมนต์ไหว้พระ ท าสมาธิ
ฝึกสติให้รู้ตัวทั่วพร้อมควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ไม่ทะเลาะวิวาทกับใครๆ   นอกจากนั้นยัง
ร่วมมือกับชุมชนและกรมควบคุมประพฤติในการติดตามสนับสนุนให้ก าลังใจให้ถือศีลอย่าง
ต่อเนื่อง ติดตามดูแลแม้กลับบ้านแล้ว สนใจไต่ถาม  และเฝ้าระวังช่วยแก้ไขพฤติกรรมอันไม่พึง
ประสงค์ เพื่อมิให้ท าผิดเสพซ้ า154  
 พระอาจารย์เลอศักดิ์ วราสโก 
 ต้องสร้างแรงจูงใจให้ครอบครัวช่วยดูแลต่อเนื่อง โดย ร่วมกับภาคีเครือข่าย (บวร) ร่วมกับ 
ส านักปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เฝ้าระวังการเสพซ้ า  จากการติดตามเยี่ยม รุ่นละ 20  คน  เสพ
ซ้ ารุ่นละ 1 คน  ประมาณ  ร้อยละ 5 (สารระเหย )155        

พระมหาชัยเวช โอภาโส  
ที่วัดมีหลักที่ภาคภูมิใจอยู่  4  ศาสตร์  1 กายบ าบัด  2  จิตบ าบัด  3  อาชีวะบ าบัดบ าบัด เช่น  

ฝึกเล่นดนตรี  ฝึกอาชีพ เลี้ยงเป็ดไข่  ไก่  หมู  ม้า  เลี้ยงปลาในกระชัง  ท านา  ท าไร่มันส าปะหลัง   
ท าลวดหนาม  ฝึกซ่อมเคร่ืองยนต์ เล็ก ใหญ่  เป็นต้น   4. ชุมชนบ าบัด  เปิดเวทีพบปะแลกเปลี่ยน
เรียนรู้  มีการติดตามประเมินผลผู้ติดยาเสพติดที่ผ่านการอบรมฟื้นฟูแล้ว  ตามประเพณี 12 เดือน
ของชุมชน ในรูปแบบกิจกรรม  เปิดเวทีพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้    และเฝ้าระวังพฤติกรรมผู้ติดยา
เสพติดที่อบรมแล้วมิให้ท าผิด  เสพซ้ า เช่น ให้ทุนไปประกอบอาชีพ  ติดตามพฤติกรรม  โดย
เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ  ร่วมกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ  และเอกชน เฝ้าระวังพฤติกรรมผู้ติดยาเสพติดไม่ให้ท าผิด   
เสพซ้ า รุ่นละ 50  มีเสพซ้ าบ้างประมาณ  5%  ยาบ้า โดยให้โอกาส  2-3  คร้ัง  

 พระครูโสภณกาญจนพสุิทธ์ิ   
              มีการเฝ้าระวังพฤติกรรมผู้ที่อบรมแล้วมิให้ท าผิด  เสพซ้ า  กลับไปก็ให้ถือศีล 5 อย่างเคร่งครัด                          

                                                        
 154พระพศิาลธรรมานุสิฐ เจ้าอาวาสวัดสะพาน และผู้อ านวยการศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติด
ยาเสพติดวัดสะพาน,อ้างแล้ว. 
 155พระอาจารย์เลอศักดิ์ วราสโก ผู้จัดการศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดวัดตาไก้
พลวง,จังหวัดบุรีรัมย์,อ้างแล้ว. 
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ให้ชุมชนช่วยดูแลต่อ  บ้าน(ชุมชน) วัด  ร่วมกับ ปปส. สาธารณสุข  เฝ้าระวังตามหลักเพื่อมิให้เสพ
ซ้ า    โดยโทรถาม  ถามทุกข์ – สุข   แต่ที่เลิกได้แล้วกลับเสพซ้ าก็มีประมาณ  30%  พ่อแม่บางคน 
ลูกรับการบ าบัดยังไม่ครบก าหนด เห็นว่าดีคิดว่าหายแล้ว พาลูกกลับ ท าให้กลับเสพซ้ าสูง  ( Couse  
คร้ังละ 2- 3 เดือน )156 
 พระมหาสุภาพ พุทฺธวริิโย 
 มียุทธวิธี ที่น่าภาคภูมิใจ คือ หลุมพอเพียง โดยให้ผู้ติดยาเสพติดปลูกพืช 4 กลุ่ม  ในหลุม
ดินเดียวกัน  คือ 1)  กล้วย(เพื่อให้อุ้มน้ า)  2) พืชผักล้มลุก(เพื่อให้ผลผลิตเร็ว)  3) ไม้พุ่ม อายุสั้น เช่น 
มะละกอ(เพื่อให้ผลผลิตระยะกลาง)  4) ไม้ยืนต้น (เพื่อให้ผลผลิตระยะยาว)  ขนาดของหลุม
พอเพียง  = 2 x 2 เมตร ใช้น้ า ใช้ ปุยยร่วมกันคราวเดียวเลย ประหยัดเวลา ประหยัดเศรษฐกิจ ได้
ผลผลิตคุ้มค่า   มี“ความรับผิดชอบ หน้าที่ อาหาร ชีวิต”    
 มีการติดตามเฝ้าระวังพฤติกรรมผู้ที่เลิกได้แล้วมิให้กลับเสพซ้ าโดยชุมชนช่วยดูแล ใช้
โทรศัพท์  จดหมาย  เยี่ยมบ้าน  บางทีถามเมื่อเขามาวัด  มีกลับไปเสพซ้ าประมาณ  7.8%     ส่วน
ใหญ่กลับไปอาชีพ เศรษฐกิจพอเพียง หลุมพอเพียง  ที่วัดนี้สถิติไม่กลับไปเสพซ้ า  มีประมาณ  
92.8%157 
        คุณอุไรวรรณ วงศ์พรประทีป    
 มีการเฝ้าระวังพฤติกรรมผู้ป่วยมิให้เสพซ้ า   จากประเมินผลของโรงพยาบาลธัญญรักษ์
ติดตามได้ 90 %  อัตราการเสพซ้ า ใกล้เคียงกับการวิจัย ที่อื่นๆ  (การเสพซ้ า 40 %)  การเฝ้าระวัง
พฤติกรรมผู้ป่วยมิให้ผิดศีลวัดท าอยู่  เช่น วัดสะพาน ฝึกเยาวชนท างานช่าง  ช่วยสร้างวัด  เด็กจะรู้สึก
ภูมิใจได้ ฝึกวิชาช่างด้วย  ได้ท าบุญด้วย และคุยว่าวัดนี้ ศาลานี้  โบสถนี้เขาเคยสร้าง158    
 สรุปจากค าถามประเด็นที่ 4 ท่านมีวิธีดําเนินการอย่างไรให้ผู้ติดยาเสพติดที่รักษาฟ้ืนฟูแล้ว
ไม่กลับไปเสพใหม่   พบว่า ส่วนใหญ่ให้ตั้งใจเพียรพยายามเลิกใช้ยาเสพติดตลอดไป  แม้หลังลา
สิกขากลับไปบ้านแล้วก็ให้ท าสัมมาอาชีพ  และถือปฎิบัติอยู่ในศีล สมาธิ ปัญญา ตามหลักมรรคมี
องค์แปดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้จิตใจเข้มแข็ง/ปรับปรุงพฤติกรรม ควบคุมตนเองให้เป็นคนดี

                                                        
 156พระครูโสภณกาญจนพิสุทธ์ิ เจ้าอาวาสวัดวังผาแดงและผู้อ านวยการศูนย์สงเคราะห์และ
ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดวัดวังผาแดง ,อ้างแล้ว. 
 157พระมหาสุภาพ พุทฺธวิริโย  เจ้าคณะต าบลจุมจัง  เจ้าอาวาสวัดป่านาค า และผู้อ านวยการ
ศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดวัดป่านาค า,อ้างแล้ว. 
 158คุณอุไรวรรณ วงศ์พรประทีป หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ตัวแทนผู้อ านวยการสถาบันธัญญา
รักษ์,อ้างแล้ว. 
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ของสังคม   เลิกใช้สิ่งเสพติดได้ตลอดไป  ใหค้บเพื่อนที่ดี  โดยวัดร่วมมือกับชุมชนและกรมควบคุม
ประพฤติ(บวร ) หรือ บ้าน วัด รัฐบาล , บ (บ้าน) หมายถึง บุคคลในครอบครัว  ภรรยา สามี ญาติ พี่
น้อง ชุมชน เพื่อนร่วมงานของผู้ติดยาเสพติด, ว (วัด) หมายถึง พระสงฆ์ หรือ คณะกรรมการการ
ด าเนินงานวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด , ร (รัฐบาล) รัฐบาล หมายรวมถึง
เจ้าหน้าที่ของรัฐ เช่น เจ้าหน้าที่ปราบปรามยาเสพติด  เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข  ติดตามให้
แรงสนับสนุนทางสังคมแก่ผู้ติดยาเสพติด  สนับสนุนให้ก าลังใจให้ถือศีลอย่างต่อเน่ือง  ติดตามดูแล
แม้กลับบ้านแล้ว  ตามสถานการณ์ที่สมควร เช่น ให้ค าปรึกษาเมื่อมีปัญหา  ให้ก าลังใจ ให้ค าแนะน า  
ให้ความช่วยเหลือ ให้ข้อมูลข่าวสาร ให้ค าแนะน า แสดงความรู้สึกห่วงใย ชี้แนะแนวทาง ให้
ค าปรึกษาช่วยให้สามารถน าไปใช้ในการแก้ปัญหาที่เผชิญอยู่ได้ ช่วยให้ผู้ติดยาเสพติดรู้สึกว่าตนเอง 
ยังมีกัลยณมิตร ยังมีคนเห็นความส าคัญให้ก าลังใจ ให้ความช่วยเหลือ  ยังมีคนห่วงใย สนใจไต่ถาม  
ฯลฯ ช่วยให้ผู้ติดยาเสพติดรู้สึกว่าตนเองยังมีคุณค่า  มีก าลังใจท าดี กล้าสู้กล้าเผชิญปัญหา  ใช้ปัญญา
พัฒนาตนเองแก้ปัญหา  แก้ไขพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ เพื่อมิให้ท าผิดเสพซ้ าอีกได้ ดังสรุปไว้
ในตารางที่ 5.28 
ตารางที ่5.28   สรุป วธีิให้แรงสนับสนุนทางสังคม ( Social Support)   เพือ่ให้ผู้ติดยาเสพติดที่

รักษาฟ้ืนฟูแล้วไม่กลบัไปเสพใหม่    
 

แรงสนับสนุนทางสังคม เทคนิค  / วธีิการ / กจิกรรม เป้าหมาย 
(1) แรงสนับสนุน
ทางด้านอารมณ์ 
(Emotional Support) 

ให้ความเมตตา เอ้ืออาทร  แสดงการยอมรับ  ให้
ความรัก ความไว้วางใจ  ความห่วงใย  และรับฟัง 
ความรู้สึกเห็นอกเห็นใจ   แสดงออกถึงการยกย่อง  
เห็นคุณค่าความเป็นญาติมิตร ด้วยหัวใจแห่งความ
เป็นมนุษย์   

เห็นคุณค่าของ
ตนเอง(Self 
Estreen) 
 

(2) ให้แรงสนับสนุน
ด้านการประเมินคุณค่า 
(Appraisal Support) 

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง หรือข้อมูลที่
น าไปใช้ประเมินตนเอง  เช่น การให้ข้อมูล
ป้อนกลับ การเปรียบเทียบกับสังคม  ในที่นี้ 
หมายถึง พฤติกรรมการปฎิบัติตามหลักมรรคมีองค์
แปด  หรือ การปฎิบัติตนตามหลัก ศีล สมาธิ ปัญญา   

สามารถปฏิบัติ
ไปในทิศทางที่
ดี, ท าดี ละชั่ว 
ได้เด็ดขาด 
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แรงสนับสนุนทางสังคม เทคนิค  / วธีิการ / กจิกรรม เป้าหมาย 
 (3) ให้แรงสนับสนุน
ทางด้านข้อมูลข่าวสาร 
(Information Support) 

การให้ค าปรึกษาช่วยเหลือให้สามารถเผชิญกับ
ความเครียดได้  แนะน าชี้แนะแนวทางให้ปฎิบัติ
พฤติกรรมดี  

พฤติกรรมดี มี
สุขภาพอนามัย
ดี  ไม่เสพซ้ า  

 (4) ให้แรงสนับสนุน
ทางด้านทรัพยากร 
(Instrumental Support) 

ให้การช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ เช่น การให้เงิน 
การให้แรงงาน  การให้เวลา  การช่วยปรับปรุง
สิ่งแวดล้อม รวมถึงการช่วยเหลือด้านสิ่งของ  และ
การให้บริการ  การประกอบสัมมาอาชีพ  

มีงานท า, เลิก
เสพยาเสพติด
ได้เด็ดขาด 
 

 

ทีม่า : สรุป วิธีให้แรงสนับสนุนทางสังคม ( Social Support) เพื่อให้ผู้ติดยาเสพติดที่รักษาฟื้นฟูแล้วไม่
กลับไปเสพใหม่   ;ได้จากการสังเคราะห์ 

 คําถามประเด็นที่ 5 คือ ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบหรือกระบวนการดําเนินงานฯ
ควรทาํอย่างไรจึงมีประสิทธิภาพดีทีสุ่ด โปรดอภิปราย    

 พระพศิาลธรรมานุสิฐ   
ที่ท าอย่างนี้ก็เห็นด้วย  ให้ถือสัจจะตั้งสัจจะ ฝึกศีล ถือศีล สมาธิ ปัญญา ฟังธรรม  ฝึกอาชีพ  

ที่วัดนี่สร้างโบสถ  และตึก 9 ชั้นก็ได้พวกเขาช่วย  แต่เราต้องควบคุมให้ดี เพราะอะไร(ความเสี่ยง)ก็

เกิดได้ตลอดเวลา159    

 พระอาจารย์เลอศักดิ์ วราสโก  
 โครงการนี้ที่ท ามาก็คิดว่าได้ผลดีอยู่   แข็งแรง  ชุมชนให้โอกาส  ชุมชนบ าบัด  เข้าชุมชน
ได้   ช่วยงานสาธารณประโยชน์ในชุมชน   ต้องตั้งกรรมการชุมชนบริหาร  คนช่วยพระ  พระช่วย
คน  พระ 5  คน   แม่ครัว  5  คน  พระติดตามโดย กลับมาบวช  มาบอกไปท างานบริษัท  เขาก็ภูมิใจ  
เราก็ภูมิใจ  ได้เงิน เก้าพันบาทต่อเดือน  บริษัทฟีล์มถ่ายภาพยนตร์ให้โอกาสท างาน   นอกจากนั้น
ควรเฝ้าระวังการเสพซ้ า      
 ปัญหาอุปสรรค์  ช่วงเร่ิมต้น  สถานที่ไม่พร้อม  ก าลังก่อสร้างสถานที่  อีก  2  ปี  สถานที่จึง
จะมีความพร้อม    วัดอยู่ได้ด้วยแรงศรัทธา  ชาวบ้านช่วยเหลือกันดีมาก เช่นปลูกสร้างศาลา หุงหา
ข้าวปลาอาหารได้คนช่วยท างานฟรี      

                                                        
 159พระพศิาลธรรมานุสิฐ เจ้าอาวาสวัดสะพาน และผู้อ านวยการศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติด
ยาเสพติดวัดสะพาน,อ้างแล้ว. 
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 อยากจะขอเสนอแนะ  ขอให้ปรับงบประมาณให้เพียงพอ  20 คน  ให้งบ  120,000  
ระยะเวลา 2 เดือน  ทั้งเสื้อผ้า อาหาร ไม่เพียงพอหรอก160 

 พระมหาชัยเวช โอภาโส 
โครงการนี้มีผลดีต่อผู้ติดยาเสพติด  เช่น ด้านร่างกายผู้ติดยาเสพติด  เอาใจใส่ ดูแล พัฒนา

ร่างกายสะอาดดีขึ้น  เน้น กีฬา  ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงขึ้น  ด้านจิตใจ  จิตใจเยือกเย็นลง  กล้า
แสดงออก  เข้าใจครอบครัว  ดีขึ้น    ด้านอารมณ์  จิตใจเยือกเย็นลงมากขึ้น   ตัดสินใจดีขึ้น   ปรับตัว
เข้ากับผู้อื่นได้ดี   ด้านสังคมปรับตัวเข้ากับสังคมโดยลดอคติ  กล้าเข้าช่วยเหลือสังคมได้ดี   ควร
ท างานด าเนินไปเร่ือย  ถูกขับเคลื่อนโดยกลไกของชุมชนและภาคี  ต่างช่วยเหลือรับผิดชอบร่วมกัน  
ผลออกมาจึงมั่นคงและถาวร 

บทบาทพระสงฆ์ในการช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดก็คือ ด้านบริหารงบประมาณไม่เพียงพอ   
ด้านบริการวัดต้องประสานงานกับภาคี  ทั้งภาครัฐ และเอกชน  ติดต่อให้ช่วยเหลือ  ท าไปได้ด้วย
แรงศรัทธา    ติดต่อภาคีเครือข่าย จิตอาสาให้ช่วยเหลือ  เป็นอย่างดี  “ยามดีก็เรียกใช้ ยามป่วยไข้ก็
รักษา ดูแลช่วยเหลือ เต็มใจให้กับชุมชน  ให้เสมอต้น  เสมอปลาย ในทุกๆด้าน”  ส าหรับด้าน
วิชาการ  ก็ได้พัฒนาตนเองโดยการศึกษาเพิ่มเติม   และส่งบุคลากรไปศึกษาอบรมเพิ่มเติม ทั้งทาง
โลก  และทางธรรม    มีปัญหาอุปสรรค์ที่ต้องปรับปรุง  คือ  งบประมาณภาครัฐไม่แน่นอน   งาน
ด้านข้อมูลวิชาการ  ขาดสื่อนวตกรรมเทคโนโลยี่ใหม่ๆ  บุคลลากรจิตอาสามีไม่เพียงพอ  วัดเป็น
ศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด  ศูนย์วัดพุทธคามนิคมนี้รับผู้ติดยาเสพติดโดยสมัครใจ   ผู้
ติดยาเสพติดจะยึดถือตัวผู้น าศูนย์ฯ(depend on) มากเกินไป161      
 พระครูโสภณกาญจนพสุิทธ์ิ   
 ต้องสอนให้เขามีศีลธรรม ท าวัตร สวดมนต์ เช้า-เย็น และเมื่อมีเวลาว่าง เจริญสติ  ท าสมาธิ
ทุกวัน  ใช้วิธีอาณาปานสติ  พอง- ยุบ  ก าหนดบ่อยๆ    เพื่อให้ผู้ติดยาเสพมีพลังสติไม่วู่วาม  ขอ
สัญญาใจว่าจะน าหลักศีล สมาธิ ปัญญามาพัฒนาคุณภาพชีวิต  ไม่ใช้ยาเสพติดไม่ค้ายาเสพติดตลอด
ชีวิต  เพราะการใช้ยาเสพติดการค้ายาเสพติดถือว่าผิดศีล 5  กลับไปก็ให้ถือศีล 5 อย่างเคร่งครัด   
 สิ่งที่ที่น่าภาคภูมิใจ คือ ผู้ติดยาเสพติด บางคน ติดมา 30 ปี  เลิก 9 คร้ัง  ให้เขาเลิกได้ก็
ภาคภูมิใจ  บางคนเลิกแล้วได้เป็นนายก  อบต.บางคนได้เป็นสมาชิกสภาจังหวัดถึงสองสมัยก็มี         

                                                        
 160พระอาจารย์เลอศักดิ์ วราสโก ผู้จัดการศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดวัดตาไก้
พลวง,จังหวัดบุรีรัมย์,อ้างแล้ว. 
 161พระมหาชัยเวช โอภาโส  เจ้าอาวาสวัดพุทธคามนิคม และผู้อ านวยการศูนย์สงเคราะห์
และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดวัดพุทธคามนิคม,อ้างแล้ว. 
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             ส่วนปัญหาอุปสรรค์   คือบุคลากรมีน้อย  พระเพียง 3  รูป  แม่ครัว  3  คน  อาคารสถานที่ก็
ยังไม่มั่นคง    มีการเฝ้าระวังพฤติกรรมผู้ที่อบรมแล้วมิให้ท าผิด  เสพซ้ า  กลับไปก็ให้ถือศีล 5 
อย่างเคร่งครัด     ให้ชุมชนช่วยดูแลต่อ  บ้าน(ชุมชน) วัด  ร่วมกับ ปปส. สาธารณสุข  เฝ้าระวังตาม
หลักเพื่อมิให้เสพซ้ า    โดยโทรถาม  ถามทุกข์ – สุข   แตท่ี่เลิกได้แล้วกลับเสพซ้ าก็มีประมาณ  30%  
พ่อแม่บางคน ลูกรับการบ าบัดยังไม่ครบก าหนด เห็นว่าดีคิดว่าหายแล้ว พาลูกกลับ ท าให้กลับเสพ
ซ้ าสูง162  ( Couse  คร้ังละ  3 เดือน ) 
 พระมหาสุภาพ พุทฺธวริิโย  กล่าวว่า 
 ท างานด้านบริหาร  ควบคุมดูแล  จัดที่พัก  จัดกิจกรรมเรียนรู้  ครูพี่เลี้ยง จัดบุคคลากร  ให้
เขาท าแปลงเรียนรู้  จัดระบบดูแล  ทั้งระหว่าง และหลังบ าบัด ด้านวิชาการ    สอนเอง ประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วนสอน  เช่น  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  และโรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชกุษินารายณ์   เป็นวิทยากรด้านนี้แก่กรมการแพทย์  และจังหวัดใกล้เคียงอีกด้วย   ตาม
ความเห็นของอาจตมา(พระมหาสุภาพ พุทฺธวิริโย)รู้สึกว่าผลการด าเนินงานวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์ฯ 
ดีมาก  เพราะเป็นทางเลือกหนึ่งให้ผู้ป่วย  โดยใช้หลักธรรม  และหลักศาสนา  ท าให้จิตใจอ่อนโยน  
เห็นอกเห็นใจคนอ่ืน  และครอบครัวมากขึ้น  ไม่กลับไปเสพซ้ า   มีประมาณ  92.8%        

ข้อเสนอแนะ   ควรมีการจัดประชุม อบรม  อย่างน้อยปีละ 1-2 คร้ัง  เฉพาะพระสงฆ์ ซึ่งยัง
ไม่มีเลย 

ข้อวิจารณ์  คือ การเน้นด้านวิชาการมากเกินไป ก็เข้ากับบริบทของวัดไม่ได้  จะให้พระจด
บันทึกความก้าวหน้าก็ไม่เป็น   ควรมีองค์กรวิชาชีพที่เข้าใจระบบ   ร้ายที่สุดคือบางวัดไม่มีการจด
บันทึกความก้าวหน้า   คิดว่าอยู่ในหัว  ไม่มีบัญชี ครัวเรือน  จึงไม่น าสู่การแปลี่ยนแปลงพฤติกรรม    

ควรพยายามยืดหยุ่นเร่ืองระเบียบ  เพราะฉะนั้นต้อนเข้าคอก  เหมือนว่ามีครูเต็มแผ่นดิน แต่
ขาดจิตวิญาณการสอน  ควรดูปฎิบัติจริงมากกว่าเอกสาร  ไม่ควรให้น้ าหนักเอกสาร มากกว่าเน้ือ
งาน  

ปัญหาอุปสรรค์   รัฐบาลดูแลไม่ต่อเนื่อง  ส่วนหนึ่งต้องใช้งบประมาณที่มากกว่านี้   ตรงนี้
วัดต้องพึ่งตัวเองในระดับหนึ่ง  เช่น หาอาสาสมัครชาวบ้านช่วยเหลือ  ด้านบุคลากร   และสวัสดิการ
พี่เลี้ยง163  

                                                        
 162พระครูโสภณกาญจนพิสุทธ์ิ เจ้าอาวาสวัดวังผาแดงและผู้อ านวยการศูนย์สงเคราะห์และ
ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดวัดวังผาแดง ,อ้างแล้ว. 
 163พระมหาสุภาพ พุทฺธวิริโย  เจ้าคณะต าบลจุมจัง  เจ้าอาวาสวัดป่านาค า และผู้อ านวยการ
ศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดวัดป่านาค า,อ้างแล้ว. 
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คุณอุไรวรรณ วงศ์พรประทปี   
ในโรงพยาบาลธัญญรักษ์ คิดท าโครงการป้องกันเชิงรุก  เข้าไปในโรงเรียนใกล้เคียง เปิด

เทอมขอเข้าไปพูด 1 ชั่วโมงในโรงเรียนใกล้เคียง บอกถึงบทบาทผู้ปกครอง  ควรดูแลนักเรียน

ใกล้ชิด164    
 สรุปจากค าถามประเด็นที่ 5 คือ ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบหรือกระบวนการ
ดําเนินงานฯควรทาํอย่างไรจึงมีประสิทธิภาพดีทีสุ่ด โปรดอภิปราย      ผู้เชี่ยวชาญฯ  ส่วนใหญ่คิดว่า
คิดว่าการน าหลักธรรมมรรคมีองค์แปดมาบูรณาการสอนตามขั้นตอนที่ท ามานี้สามารถพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นได้   ถ้าจะให้ดีมากขึ้นได้ทุกฝ่าย (บ้าน วัด รัฐบาล) ต้องให้ความจริงใจช่วยเหลือ   
ต้องพิจารณางบประมาณให้เพียงพอแก่การช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดด้วย    ส าหรับรูปแบบการ
ด าเนินชีวิตควรเร่ิมต้นด้วยศีล ถือปฎิบัติทางกาย วาจา ใจ ให้สุจริต ตามหลักศีล  แล้วฝึกสมาธิ อบรม
ธรรมให้เกิดปัญญา  ซึ่งวิธีการน าหลักมรรคมองค์แปดมาฝึกหรือพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ติดยาเสพติดใน
กรณีการด าเนินงานวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดที่พบในการวิจัยนี้มีขั้นตอนที่ท า
มาแล้วนั้นสามารถสรุป ได้ดังนี้คือ 1) การให้ตั้งสัจจะ (Promise) รับศีล จะต้องถือศีล ตั้งใจเพียร
พยายามกระท าความดี ละเว้นความชั่ว และสิ่งเสพติดเลิกใช้ยาเสพติดอย่างจริงใจ ตลอดเวลา 2)ให้
การศึกษาแบบผสมผสาน( Eclectic Education) ทั้งทางโลกและทางธรรม, ทั้งการฝึกทักษะการ
ท างานอาชีวะบ าบัด  กีฬา  ออกก าลังกาย กายบริหาร  ฝึกสอนสอนคุณธรรมจริยธรรม  บวชสามเณร  
บวชพระ ฝึกท าสมาธิ ถือศีล ฟังธรรม  3) ปฏิบัติตนตามหลักมรรคมีองค์แปด (Noble Eightfold Path)
ตลอดไป   4) สนับสนุนให้ก าลังใจ (Social Support) เพื่อให้ได้ผลระยะยาวควรติดตามเฝ้าระวัง  
สนใจไต่ถาม เพื่อช่วยให้ผู้ติดยาเสพติดปฎิบัติพฤติกรรมตามหลักมรรคมีองค์แปด สามารถเลิกยา
เสพติดได้ไม่ให้เสพซ้ า   รวมทั้งควรเพิ่มงบประมาณให้เพียงพอด้วย  สรุปไดด้ังตารางที่ 5.29   
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
 164คุณอุไรวรรณ วงศ์พรประทีป หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ตัวแทนผู้อ านวยการสถาบันธัญญา
รักษ์,อ้างแล้ว. 
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ตารางที ่5.29   สรุป กระบวนการปรับพฤติกรรมผู้ติดยาเสพติด  (PENS Model ) 
 

ขั้นตอนการปรับ
พฤติกรรม 

เทคนิค  / วธีิการ / กจิกรรม เป้าหมาย 

1.ตั้งสัจจะ (Promise) 
(พูดอย่างไร ต้องท า
อย่างนั้น) 

 

- ตั้งเป้าหมายจะกระท าความดี 
 - ก าหนดพฤติกรรมที่จะท า  ปฎิ
ญาณออกไปให้ชัดเจน 
- สร้างความเชื่อมั่นแก่ตนเอง 
- เพียรพยายามข่มใจควบคุมตนเอง
ให้ประพฤติปฏิบัติตามสัจจะ 
(Promise) ที่ตั้งไว้  อย่างน้อยต้อง 
ถือศีล 5 อย่างเคร่งครัด ต้องอยู่ในศีล 
ท าดี  ละชั่ว  ไม่ใช้ยาเสพติดรักษา
ศีล มั่นคง  ตลอดเวลา   

เมื่อส าเร็จจะท าให้เกิดความ
เชื่อมั่นมีความรู้สึกมีคุณค่าแห่ง
ชีวิต  เป็นการสร้างภูมิต้านทาน
ความเสี่ยงต่อการเกิดทุกข์ที่
เข้มแข็ง  เพราะสัจจะเป็นองค์
ธรรมที่ช่วยเกื้อหนุนให้เกิดความ
มั่นคงแกล้วกล้าแก่จิตใจ  เพื่อ
ต้านทานความเสี่ยงต่อการเกิด
ทุกข์  เพื่อให้มีพลังจิตท าลายโรค
ทางจิต หรือ กิเลส   

2. ให้การศึกษาแบบ
ผสมผสาน( Eclectic 
Education) 

ฝึกสอนให้การศึกษาแบบผสมผสาน
( Eclectic Education) ทั้งทางโลก
และทางธรรม, ทั้งการฝึกทักษะ
อาชีวะบ าบัด, คุณธรรมจริยธรรม   

มีสุขภาพอนามัยดี,มีสัมมาอาชีพ
เลี้ยงชีพได้,มีคุณธรรมจริยธรรม,
สามารถปฏิบัติดี, ปฏิบัติชอบ 
อย่างเหมาะสม  คือ ท าดี ละชั่ว 
ได้ 

 3. ฝึกปฏิบัติตนตาม
หลักมรรคมีองค์ 8 
(Noble Eightfold 
Path) ตลอดไป    

สอนคุณธรรมจริยธรรม  ฝึกท า
สมาธิ ถือศีล ฟังธรรมปฏิบัติตนตาม
หลักมรรคมีองค์ 8 (Noble Eightfold 
Path) ตลอดไป   รวมทั้งบวช
สามเณร บวชพระ   

สามารถควบคุมพฤติกรรม
ตนเองได้ดี มีสุขภาพจิคดี   อยู่ใน
ศีล ท าดี  ละชั่ว รักษาศีลมั่นคง  
เมื่อท าได้จะภูมิใจเห็นคุณค่าของ
ตนเอง ไม่เสพซ้ า   
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ขั้นตอนการปรับ
พฤติกรรม 

เทคนิค  / วธีิการ / กจิกรรม เป้าหมาย 

4. ให้แรงสนับสนุน
ท า ง สั ง ค ม  ( Social 
Support)  

บ้าน วัด  รัฐบาล   (บวร) ให้
แรงสนับสนุน ให้ก าลังใจ แม้
ก ลั บ บ้ า น แ ล้ ว  ยั ง ใ ห้
ค าปรึกษาเมื่อมีปัญหา  แสดง
ความ รู้สึ กห่ ว ง ใ ย  ชี้ แนะ
แนวทาง  ให้ข้อมูลข่าวสาร  
ให้ค าแนะน า ช่วยเหลือให้ถือ
ศีลอย่างต่อเน่ือง 

เพื่อให้ได้ผลระยะยาว  เมื่อสนับสนุน
ให้มีงานท า  เลี้ยงชีพได้  ช่วยให้ผู้ติดยา
เสพติด รู้สึกว่าตนเองยังมีคุณค่า   มี
ก าลังใจท าดี กล้าสู้กล้าเผชิญปัญหา  ใช้
ปัญญาพัฒนาตนเอง ช่วยแก้ปัญหาที่
เผชิญอยู่ /แก้ไขพฤติกรรมอันไม่พึง
ประสงค์ เลิกเสพยาเสพติดได้อย่าง
เด็ดขาด ไม่ท าผิดเสพซ้ า  

 

  
 สรุป  โดยรวมจากการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพการด าเนินงาน “การให้วัดเป็นศูนย์สงเคราะห์
และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด”  สภาพวัดด้านกายภาพ   สภาพด้านบริหารจัดการและแผนการด าเนินงาน    
รวมทั้งด้านกระบวนการยุทธวิธี/ กิจกรรม /หลักธรรมที่น ามาใช้ในการพัฒนาปรับพฤติกรรมของ
บุคคล    พบว่าโดยรวมทั้ง 3 หมวด  อยู่ในระดับดี    มีลักษณะเด่นมีคะแนนอยู่ในระดับดีมาก  ใน
หมวดกระบวนการยุทธวิธี/ กิจกรรม   3 ข้อ ได้แก่  (1) มีการฝึกสอนให้การศึกษาที่หลากหลาย ทั้ง
ทางโลกและทางธรรมรวมทั้งฝึกให้ท างานอาชีพ, (2) มีการตั้งสัจจะรับศีล หรือถือศีล, (3) มีการ
สอนคุณธรรมจริยธรรม ฝึกให้ท าสมาธิ ถือศีล ฟังธรรม      ดังนั้นจึงสมควรด าเนินการในส่วนที่ดี
ดังเดิมต่อไป  เพื่อให้ผู้รับการบ าบัดมีศีลธรรม จริยธรรม มีสัจจะ และปัญญาดีขึ้น รวมทั้งรู้จัก
รับผิดชอบท างานอาชีพ  และควรปรับปรุงแก้ไขส่วนที่คะแนนอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่   การ
ซักซ้อมเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลให้แก่พระวิทยากร,  การนิเทศก ากับติดตามการด าเนินงานโครงการฯ
,การจัดท าระบบหลักฐานการด าเนินงานอ่ืนที่เชื่อมโยงกับการทบทวนได้ การจัดท าระบบการ
บันทึกข้อมูลการให้บริการ,การจัดกิจกรรมสอบอารมณ์ผู้ป่วย ,  การสนับสนุนให้อภิปราย / 
ประกวดการตอบปัญหาธรรมะ,   กิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท าความดีแก่ผู้อ่ืน,  การ
ประชาสัมพันธ์/เผยแพร่ความดีในรูปแบบต่างๆ                                                                                   
 ส าหรับการสังเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์    ประมวลความคิดเห็นในส่วนของ
ผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดมีความเห็นโดยรวมว่าพุทธธรรมหลักที่น ามาใช้ รวมอยู่ในไตรสิกขาหรือที่
เรียกว่า ศีลภาวนา จิตภาวนา ปัญญาภาวนา  ส่วนองค์ธรรมข้อย่อยในการปฏิบัติคือองค์ธรรมตาม
หลักมรรคมีองค์ 8  หรือ มัชฌิมาปฏิปทา/ทางสายกลาง (The Middle Path หรือ Middle Way) ซึ่งมี
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องค์ประกอบ 8 ประการ ได้แก่  1) สัมมาทิฏฐิ / เห็นชอบ (Right View หรือ Right Understanding)   
2) สัมมาสังกัปปะ/ ด าริชอบ (Right Thought)  3) สัมมาวาจา / วาจาชอบ (Right Speech)   4) 
สัมมากัมมันตะ / กระท าชอบ (Right Action)   5) สัมมาอาชีวะ / เลี้ยงชีพชอบ (Right Livelihood)   
6) สัมมาวายามะ / พยายามชอบ (Right Effort)    7) สัมมาสติ / ระลึกชอบ (Right Mindfulness) 8) 
สัมมาสมาธิ / จิตมั่นชอบ (Right Concentration)     

ดังนั้น จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดจึงสรุปได้ว่าการฝึกผู้ติดยาเสพติดให้ด าเนิน
ชีวิตตามหลักมรรคมีองค์ 8  คือ การฝึกปฎิบัติทางกาย วาจา ใจ ให้สุจริต ให้ระลึกรู้อยู่ในศีล หรืออยู่
กับการท าดี  เพียรพยายามท ากุศล  ไม่ท าบาป อกุศล  ฝึกการท าสมาธิ   เพียรพยายามอดทนสร้าง
ความดี  มีสติ  ท าให้จิตตั้งมั่นรู้ทันอารมณ์ไม่วู่วาม  ช่วยให้จิตใจสงบ รู้จักพิจารณาเหตุผลหรือใช้
ปัญญาใตร่ตรองให้เข้าใจสภาพธรรมตามความเป็นจริง  เลือกด าเนินชีวิตอย่างถูกต้องเหมาะสม   
ซึ่งจะช่วยให้เลิกยาเสพติดได้  ช่วยให้พ้นทุกข์  มีความสุขเพิ่มขึ้น  ย่อมถึงความสุขอันไพบูรณ์ได้ใน
ที่สุด    ซึ่งกระบวนการหรือขั้นตอนที่วัดฯน ามาใช้นั้นสามารถสรุป ได้ดังนี้คือ 1)ให้ตั้งสัจจะ
(Promise) รับศีล จะถือศีล ตั้งใจเพียรพยายามกระท าความดีละเว้นความชั่ว สิ่งเสพติดเลิกใช้ยาเสพ
ติดอย่างจริงใจ ตลอดไป     2)ให้การศึกษาแบบผสมผสาน( Eclectic Education) ทั้งทางโลกและ
ทางธรรม, ทั้งการฝึกทักษะการท างานอาชีวะบ าบัด  กีฬา  ออกก าลังกาย กายบริหาร  ฝึกสอนสอน
คุณธรรมจริยธรรม  บวชสามเณร  บวชพระ ฝึกท าสมาธิ ถือศีล ฟังธรรม   3) ปฏิบัติตนตามหลัก
มรรคมีองค์ 8 (Noble Eightfold Path)เพื่อความสุขความเจริญของชีวิตตลอดไป   4) สนับสนุนให้
ก าลังใจ (Social Support) เพื่อให้ได้ผลระยะยาวควรติดตามเฝ้าระวังสนใจ ไต่ถาม  ช่วยเหลือให้ผู้
ติดยาเสพติดปฎิบัติพฤติกรรมตามหลักมรรคมีองค์  8  สามารถเลิกยาเสพติดได้ไม่เสพซ้ า  
นอกจากนั้นรัฐบาลควรเพิ่มงบประมาณให้เพียงพอ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่โครงการได้อย่าง
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น      
 5.3.2  ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้รับการบําบัด และการวเิคราะห์คําให้สัมภาษณ์ของผู้รับการ
บําบัด 
  เพื่อทราบข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานให้วัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดให้
เป็นที่น่าเชื่อถือยิ่งขึ้น  ผู้วิจัยจึงได้น าเค้าโครงแบบสัมภาษณ์เชิงลึก  ไปสุ่มสัมภาษณ์ผู้รับการบ าบัด
ในโครงการวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของแต่ละวัดที่ท าการวิจัยนี้วัดละ10 คน   
รวมทั้งสิ้นจ านวน 40 คน ทั้งนี้เพื่อทราบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของทางฝ่ายผู้รับบริการ โดย
ได้ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้รับการบ าบัด วัดสะพาน เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2554 ,วัดตาไก้พลวง 
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2554,วัดวังผาแดง เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2553, และวัดพุทธคามนิคม 9 
พฤศจิกายน 2554  ซึ่งมีรายละเอียดที่น่าสนใจดังต่อไปนี้   
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คําถามประเด็นที ่1 จากการที่ท่านได้ปฏิบัติตนตามหลักมรรคมีองค์แปดหรือศีล สมาธิ  ปัญญาแล้ว
ท่านรู้สึกอย่างไรบ้าง     
ประเด็นที่ต้องการศึกษา : หลักมรรคมีองค์ 8 มีคุณค่าต่อจิตใจ/คุณค่าทางสติปัญญา (คิดดี) เกิด
สัมมาทิฏฐิ และสัมมาสังกัปะ หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง        

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้รับการบําบัด วดัสะพาน  
ผู้รับการบ าบัดคนที่ 1ไม่โกรธง่าย  จิตใจเป็นสุข  สงบนิ่ง 
ผู้รับการบ าบัดคนที่ 2 มีสติ  สมาธิดี  แก้ไขได้ง่าย  คิดดี  ท าให้จิตใจบริสุทธิ์ผ่องใส 
ผู้รับการบ าบัดคนที่ 3 เมื่อก่อน คุ้มดี คุ้มร้าย ,   ตอนนีค้ิดได้ที่จะพัฒนา   
ผู้รับการบ าบัดคนที่ 5ใจเย็นขึ้น  ไม่โกรธง่าย  จิตใจผ่องใส      
ผู้รับการบ าบัดคนที่ 4 หลังอบรมแล้ว ท าให้มีความคิดที่ดี  ไม่มองใครในแง่ลบ  
                                    และมีสติ   
ผู้รับการบ าบัดคนที่ 6 มีจิตใจดีขึ้น  มีความสุข  รู้สึกดี  มีสติปัญญา  และสมาธิ  
ผู้รับการบ าบัดคนที่ 7 มีความรู้สึกดีขึ้น สบายใจ ใจเย็นขึ้นเยอะ มีสติขึ้นเยอะ      
ผู้ รับการบ าบัดคนที่  8 ภูมิใจที่ได้ท างานช่วยพ่อแม่  อยากปรับปรุงให้ เป็นคนดีในสังคม   
                                  อยากให้มีคนเล่นบอลและมีคนเล่นกีฬา    
ผู้รับการบ าบัดคนที่  9ไม่มองใครในแง่ลบ มีก าลังใจท าดีเพิ่มขึ้น  ภูมิใจในการท าความ 
                                  ดีเพราะช่วยแม่เก็บบ้าน อยากท าตัวให้ดีขึ้น ช่วยเหลือสังคม 
ผู้รับการบ าบัดคนที่ 10 ภูมิใจที่อย่างน้อยช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของพ่อแม่และคนอ่ืน  อยากเลิกยุ่ง
กับยาเสพติด  และอยากท าให้ทุกคนเชื่อมั่นในตัวผมว่าผมก็มีความพยายามที่จะท างานหาเงินมา
เลี้ยงครอบครัว  รู้สึกดี  ท าให้คิดอะไรได้มากยิ่งขึ้น   

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้รับการบําบัด วดัตาไก้พลวง 
ผู้รับการบ าบัดคนที่ 1 รู้สึกดีขึ้น  สดใสขึ้น   มีจิตใจที่สะอาด สงบ  สว่าง   มีสมาธิและสติ 
                                   มากขึ้น  และใจเย็นลง 
ผู้รับการบ าบัดคนที่ 2 ไม่เคยคิดร้ายต่อผู้อ่ืน 
ผู้รับการบ าบัดคนที่ 3 เมื่อก่อนคิดแก้แค้นคน ตอนนี้คิดอภัยแล้ว ไม่ยุ่งเกี่ยวกัน   
ผู้รับการบ าบัดคนที่ 4 คิดท าดี  เป็นคนดีของสังคม  จะช่วยพ่อแม่ท างาน  เลิกยุ่ง 
                                    เกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิด    
ผู้รับการบ าบัดคนที่ 5 ภูมิใจที่เราได้ท าสิ่งที่เราตั้งใจท า  จะท าตัวให้ดีมากกว่านี้  รู้สึกสงบ  
                                  ใจแข็ง คิดดี ท าดี 
ผู้รับการบ าบัดคนที่ 6 เมื่อก่อนคิดแค้นคน  ตอนนี้ใจเย็นขึ้น  ไม่โกรธแล้ว   
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ผู้รับการบ าบัดคนที่ 7 ภูมิใจที่ได้ประสบการณ์ในงานที่เราท า  ได้เรียนรู้กับงาน 
                                ไ ด้ ช่ ว ย เ ห ลื อ ผู้ อ่ื น ก็ ภู มิ ใ จ แ ล้ ว  อ ย า ก ท า ใ ห้ พ่ อ กั บ แ ม่ มี ค ว า ม สุ ข 
                               และเป็นคนดีของพ่อแม่  ท าดีกับพ่อแม่และพี่น้อง กับญาติและผู้อ่ืน 
ผู้รับการบ าบัดคนที่ 8   ภูมิใจที่ช่วยแม่เก็บกวาดบ้าน  อยากท าตัวให้ดี ช่วยเหลือสังคม 
ผู้รับการบ าบัดคนที่  9 อยากท าตัวดี ช่วยพ่อแม่ ช่วยสังคม 
ผู้รับการบ าบัดคนที่ 10  ภูมิใจที่ท างานช่วยพ่อและแม่ อยากปรับปรุงให้เป็นคนดีในสังคม   
                                      อยากเล่นกีฬา  

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้รับการบําบัด วดัวงัผาแดง  
ผู้รับการบ าบัดคนที่ 1  จิตใจดี มีความสุข อยากท าความดีให้มากกว่านี้ 
ผู้รับการบ าบัดคนที่ 2 ภูมิใจที่ได้มารักษาที่วัด ไม่ได้ไปรักษาที่อื่น  มีความสุขในการท า 
                                    ความดี  อยากมีงานท าดี ๆ เป็นหลักเป็นฐาน ช่วยพ่อแม่ให้ท่านหาย 
                                    เหนื่อยบ้างบางเวลาอยากมีลานกีฬาทุกประเภท อยากมีผู้หญิงมา 
                                    บ าบัดด้วย 
ผู้รับการบ าบัดคนที่ 3 ช่วยเหลือสังคม  อยากท าตัวให้ดีขึ้นกว่านี้ ไม่ออกไปเล่นตอนค่ า   
ผู้รับการบ าบัดคนที่ 4 จะไม่เที่ยวเล่น  ตั้งใจท างานช่วยพ่อแม่ และท าตัวเป็นลูกที่ดี 
ผู้รับการบ าบัดคนที่ 5 ภูมิใจในการท างาน  ภูมิใจที่เกิดความคิดดี  อยากท าให้ครอบครัว 
                                    ภูมิใจ  อยากให้ตัวเองมีแต่สิ่งดีๆ ในชีวิต คิดดี ท าดี 
ผู้รับการบ าบัดคนที่ 6  อยากเป็นลูกที่ดี ภูมิใจที่เราได้ท าในสิ่งที่เราได้ท า  ภูมิใจในการท า 
                                     ความดี  เพราะท าแล้วสบายใจ  อยากท าดีให้มากขึ้น  แล้วไม่ให้พ่อ 
                                      แม่เสียใจ   
ผู้รับการบ าบัดคนที่ 7 อยากท าตัวให้ดีกว่านี้  ช่วยเหลือสังคม 
ผู้รับการบ าบัดคนที่ 8 ท าความดีแล้วมีความสุข  อยากช่วยพ่อแม่ท างานทุกอย่าง  อยาก 
                                    ช่วยงานสังคม 

 
ผู้รับการบ าบัดคนที่  9 ได้ช่วยเหลือสังคม 
ผู้รับการบ าบัดคนที่ 10 ได้ข้อคิดดีๆ  อยากท าความดีให้พ่อแม่ภูมิใจ  ไม่ท าความชั่วอีก   
                                      คิดอยากให้พ่อแม่มีความสุข     

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้รับการบําบัด วดัพุทธคามนิคม 
ผู้รับการบ าบัดคนที่ 1 เลิกเที่ยวกินเหล้า เลิกท าลายสังคม 
ผู้รับการบ าบัดคนที่ 2 มคีุณค่าต่อจิตใจ มีสต ิมีความภาคภูมิใจ 
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ผู้รับการบ าบัดคนที่ 3 ภูมิใจที่จะได้มีความรู้และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ภูมิใจในการ 
                                   ท าความดี  เพราะท าให้รู้สึกสบายใจ  อยากเป็นคนดีของสังคม   
                                    บวชให้พ่อแม่ มีครอบครัว  ท างานให้มากขึ้น  เป็นลูกที่ดีของพ่อ 
                                    แม ่เลิกกับสิ่งเสพติด 
 ผู้รับการบ าบัดคนที่ 4  ผมได้มาวัดมาเอาบุญ ได้เคารพธงชาติ  และก็ได้ท่องปรัชญาชุมชน  
                                     ได้ท าวัตร ท าความดีให้พ่อแม่ภูมิใจ  เพราะท าแล้วมีความสุข  ผม 
                                     จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด จะเป็นคนดีของพ่อแม่  ผมจะ  
                                      ปฏิบัติตัวดี  พูดดีไม่มีใครว่า  ผมได้มาอยู่นี่ร่างกายดี 
 ผู้รับการบ าบัดคนที่ 5 ภูมิใจที่ได้กวาดวัด  ภูมิใจในการท าความดีเพราะว่าท าไม่ดีมามาก 
                                      แล้ว  อยากไปเที่ยวกับเพื่อน  พ่อแม่บอกไม่ฟังแล้วก็เถียงพ่อแม่   
                                      ช่วยเหลือคนมีปัญหา  อยากให้วัดมีฟุตบอล  อยากให้โรงเรียนมี 
                                      ถนนดี อยากให้หมู่บ้านไม่มีฝุ่น 
ผู้รับการบ าบัดคนที่ 6  ภูมิใจที่ล้างห้องน้ าวัดและได้ท าสิ่งที่ดี  อยากปรับปรุงนิสัยตัวเอง   
                                     อยากให้มีสนามกีฬาในวัด  ภูมิใจที่ได้ช่วยสังคมเพราะท าแล้ว 
                                     สบายใจดี  อยากจะท าความดีมากขึ้น  จะเชื่อฟังพ่อแม่  
                                     รู้สึกเข้มแข็ง 
 ผู้รับการบ าบัดคนที่ 7 ท าดีได้ดี ท าชั่วได้ชั่ว  อยากท างานเร็วกว่านี้ 
ผู้รับการบ าบัดคนที่ 8 ณค่าต่อจิตใจ คิดดีต่อพ่อแม่ คิดดีต่อเพื่อน คิดดีต่อครูบาอาจารย์ 
ผู้รับการบําบัดคนที่ 9 เดี๋ยวนี้ผมเร่ิมปรับปรุงตัวเองแล้วครับ บางทีก็คิดร้าย บางทีก็คิดดี    
                                  (ยงัมีร้ายบ้าง  ดีบ้าง) 
ผู้รับการบ าบัดคนที่ 10  การนั่งสมาธิได้ประโยชน์ คือ ได้แต่ความคิดดีจะน าไปประยุกต์ใช้ 
                                     ในสังคมและการเดินจงกรมก็รู้สึกดีและมีสมาธิในการเดินและการท าวัตร 
                                    เช้า และเย็นได้ประโยชน์ คือ สวดมนต์  แผ่เมตตาให้กับพ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย  
                                    และให้กับเจ้ากรรมนาย เวรของข้าพเจ้า                                      

    จะเห็นได้ว่า การปฏิบัติตนตามหลักมรรคมีองค์ 8 แล้วช่วยให้มีคุณค่าด้านจิตใจมีความ
ภาคภูมิใจ ที่ตนเองมีพฤติกรรมดีขึ้น ไม่โกรธง่าย  จิตใจเป็นสุข  สงบนิ่ง  มีสติ  สมาธิดี  แก้ไขได้
ง่าย  เมื่อก่อน คุ้มดี คุ้มร้าย แต่ฝึกแล้วคิดที่จะพัฒนาได้  ใจเย็นขึ้น  ไม่โกรธง่าย รู้จักอภัยแล้ว  ไม่
พยาบาท จิตใจผ่องใส  ซึ่งแสดงว่ามีสัมมาทฏิฐิ และสัมมสังกปัะ เกิดขึ้นกับผู้รับการบ าบัด  เพราะว่า
หลังอบรมแล้ว ท าให้มีความคิดที่ดี มีปัญญา ไม่มองใครในแง่ลบ  มีจิตใจดีขึ้น ไม่พยาบาท มี
ความสุข  รู้สึกดี  มีสติปัญญา  และสมาธิ  มีความรู้สึกดีขึ้น สบายใจ ใจเย็นขึ้นมาก  จิตใจบริสุทธิ์
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ผ่องใส  ไม่มองใครในแง่ลบ  มีก าลังใจท าดีเพิ่มขึ้น  คิดดี  ท าให้จิตใจบริสุทธิ์  ยกเว้นผู้รับการบ าบัด
คนที่  9  จากวัดพุทธคามนิคม  ที่ยังมีดีบ้าง ร้ายบ้าง แสดงว่าธรรมชาติของมนุษย์เปรียบเสมือนบัวสี่
เหล่า ที่แม้จะได้รับการฝึกสอนอย่างไรก็ยังไม่ดีขึ้น กรณีนี้เปรียบเหมือนบัวยังปร่ิมๆน้ า   
คําถามประเด็นที ่2   หลังจากได้เข้ามาฝึกพัฒนาที่วัดนี้แล้วท่านได้ปฏิบัติตนตามหลักศีล สมาธิ  
ปัญญา ท าให้ท่านมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับท่าทีการพูดจาได้อย่างไรบ้าง        
ประเด็นทีต้่องการศึกษา : หลักมรรคมีองค์แปดมีคุณค่าต่อทางวาจา (พูดดี) มีสัมมาวาจาได้อย่างไร
บ้าง        

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้รับการบําบัด วดัสะพาน  
ผู้รับการบ าบัดคนที่ 1 พูดมีสาระ  พูดเป็นมิตร   พูดแก้ปัญหา    
ผู้รับการบ าบัดคนที่ 2 พูดจาที่ด ี
ผู้รับการบ าบัดคนที่ 3 พูดจาดีกว่าเดิม  นอบน้อม   
ผู้รับการบ าบัดคนที่ 4 พูดจาดีขึ้น  ได้ฝึกการพูด 
ผู้รับการบ าบัดคนที่ 5 พูดอ่อนโยนมากขึ้น  “คิดทุกค าที่พูด  แต้ไม่พูดทุกค าที่คิด”   
ผู้รับการบ าบัดคนที่ 6 ไม่ใส่ร้ายผู้อ่ืน   
ผู้รับการบ าบัดคนที่ 7 พูดจาดี  ไม่ใส่ร้ายผู้อ่ืน   
ผู้รับการบ าบัดคนที่ 8 ได้รู้ในการใช้วาจา  การพูดอย่างไรให้ผู้ฟังรู้สึกดีขึ้น  และไม่มีปัญหา                            
ผู้รับการบ าบัดคนที่  9 พูดในสิ่งที่ดี 
ผู้รับการบ าบัดคนที่ 10  มาอบรม ท าให้ใจเย็นขึ้น  ไม่โกรธง่าย  จิตใจผ่องใส ท าให้พูดจา   
                                      ไพเราะ  มีคนเชื่อถือมากขึ้น 

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้รับการบําบัด วดัตาไก้พลวง  
ผู้รับการบ าบัดคนที่ 1   พูดในสิ่งที่ดี มีสาระ 
ผู้รับการบ าบัดคนที่ 2   ผมรักพ่อแม่ และผมจะไม่พูดโกหก และไม่พูดเท็จ 
ผู้รับการบ าบัดคนที่ 3   พูดจาไพเราะ  พูดจาอ่อนหวาน  ไม่พูดจาสอดแทรก 
ผู้รับการบ าบัดคนที่ 4   คิดก่อนพูด พูดมีสาระ   
ผู้รับการบ าบัดคนที่ 5   มีมารยาทกับพ่อแม่และผู้อ่ืนพูดจาดี  พูดอ่อนโยนมากขึ้น   
ผู้รับการบ าบัดคนที่ 6   พูดดีในสิ่งที่ไม่ไร้สาระ  วาจาดี 
ผู้รับการบ าบัดคนที่ 7   พูดมีสัมมาคารวะ  เป็นคนเจียมเนื้อเจียมตัว   
ผู้รับการบ าบัดคนที่ 8   มีวาจาพูดที่ดี ไม่พูดค าหยาบ 
ผู้รับการบ าบัดคนที่  9   ดีขึ้นพูดในสิ่งที่ดี คิดก่อนพูด 
ผู้รับการบ าบัดคนที่ 10  พูดดีกับเพื่อนในชุมชน 
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ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้รับการบําบัด วดัวงัผาแดง 
ผู้รับการบ าบัดคนที่ 1   พูดอย่างสุภาพ ไม่พูดส่อเสียดกับเพื่อนทุกคนและพระอาจารย์ 
ผู้รับการบ าบัดคนที่ 2       พูดจาเรียบร้อย     
ผู้รับการบ าบัดคนที่ 3      ไม่พูดจาส่อเสียด   
ผู้รับการบ าบัดคนที่ 4  ท าให้พูดจาไพเราะ    
ผู้รับการบ าบัดคนที่ 5     ไม่ใส่ร้ายผู้อ่ืน   
ผู้รับการบ าบัดคนที่ 6    ไม่ว่าร้ายใคร  
ผู้รับการบ าบัดคนที่ 7   พูดจาถูกกาลเทศะ 
ผู้รับการบ าบัดคนที่ 8   พูดจานอบน้อม   
ผู้รับการบ าบัดคนที่  9      พูดจาดีกว่าเดิม      
ผู้รับการบ าบัดคนที่ 10        ได้ฝึกการพูดจาที่ดี    

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้รับการบําบัด วดัพุทธคามนิคม 
ผู้รับการบ าบัดคนที่ 1   พูดอ่อนโยนมากขึ้น   
ผู้รับการบ าบัดคนที่ 2       พูดในสิ่งที่ดี 
ผู้รับการบ าบัดคนที่ 3     คิดก่อนพูด      
ผู้รับการบ าบัดคนที่ 4  ไม่พูดมาก 
ผู้รับการบ าบัดคนที่ 5      พูดจาอย่างสุภาพ เรียบร้อย ไม่พูดจาส่อเสียด   
ผู้รับการบ าบัดคนที่ 6    ไม่โกหกพูดในสิ่งที่ดี 
ผู้รับการบ าบัดคนที่ 7   คิดก่อนพูด      
ผู้รับการบ าบัดคนที่ 8     ไม่ด่าคน 
ผู้รับการบ าบัดคนที่  9      พูดดี  ไม่หลอกลวงใครๆ 
ผู้รับการบ าบัดคนที่ 10         รู้สึกว่าจะเลิกเสพติดได้แน่ๆ    

จะเห็นได้ว่า การปฏิบัติตนตามหลักมรรคมีองค์แปดแล้วช่วยให้มีคุณค่าด้านวาจา   พูดจา
ไพเราะ  ใจเย็นขึ้น  ไม่โกรธง่าย  จิตใจผ่องใส  ท าให้พูดจาไพเราะ  มีคนเชื่อถือมากขึ้น  ซ่ึงแสดงว่า
ผู้รับการบําบัดเกดิมีสัมมาวาจา   เพราะว่าหลังอบรมแล้ว ท าให้ใจเย็นขึ้น  จิตใจผ่องใส  จึงท าให้
พูดจาดีเหมาะสม    
คําถามประเด็นที ่3  ท่านได้งานหรือท าความดีอย่างไรบ้าง   
ประเด็นทีต้่องการทราบ : การให้การศึกษาฝึกอบรมที่หลากหลาย  ช่วยให้ผู้รับการบ าบัดมีการปรับ
พฤติกรรมด้านกระท าด ารงชีวิตอยู่อย่างถูกต้อง   ความเพียรพยายามกระท าความดี  มีสมัมาอาชีพ   
มีคุณค่าทางร่างกาย หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง       
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ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้รับการบําบัด วดัสะพาน 
ผู้รับการบ าบัดคนที่ 1   ท าสมาธิแล้ว รู้สึกดี  มีจิตใจดีขึ้น  มีความสุข  มีสติปัญญา  และสมาธิดี  
ผู้รับการบ าบัดคนที่ 2       ช่วยงานวัด  ช่วยงานชุมชน  ช่วยพัฒนาสังคม  รู้สึกดีขึ้น     
ผู้รับการบ าบัดคนที่ 3      ช่วยสร้างโบสถ์  ช่วยสร้างวัด  ท างานเป็น                
ผู้รับการบ าบัดคนที่ 4  ท าให้มีมิตรที่ดี   มีคนรัก  ได้ไปช่วยคนน้ าท่วม 

ผู้รับการบ าบัดคนที่ 5.     
ช่วยสร้างโบสถ์  ช่วยสร้างวัด  สามารถดูแลตนเองได้  ไม่ ต้อง
เบียดเบียนครอบครัว    

ผู้รับการบ าบัดคนที่ 6    
ช่วยท างานก่อสร้างที่วัด  มีจิตใจดีขึ้น  มีความสุข  รู้สึกดี   
  มีสติปัญญา  และสมาธ ิ

ผู้รับการบ าบัดคนที่ 7    ช่วยเพื่อนกวาดขยะครับ ช่วยเพื่อนท าบริเวณกวาดขยะ 

ผู้รับการบ าบัดคนที่ 8     
ภูมิใจที่ได้ท างานกับครอบครัว ญาติ เพื่อน  เพราะท าแล้วสบายใจ  อยาก
ท าให้ดีกว่าเดิม 

ผู้รับการบ าบัดคนที่  9      
ภูมิใจที่ได้ท างานกับครอบครัว ญาติ เพื่อน  เพราะท าแล้วสบายใจ  อยาก
ท าให้ดีกว่าเดิม 

ผู้รับการบ าบัดคนที่ 10         
ภูมิใจที่เราได้ท าในสิ่งที่เราได้ท า ท าความดีแล้วสบายใจ คิดด ีท าดีให้
มากขึ้นและไม่ให้พ่อแม่เสียใจ อยากให้มีสนามตะกร้อ 

 
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้รับการบําบัด วดัตาไก้พลวง 

ผู้รับการบ าบัดคนที่ 1 เคยช่วยงานพ่อแม่และท างานบ้าน  ท าดีแก่ผู้อื่นและไม่ท าให้ผู้อื่น 
                                    เดือดร้อน   
ผู้รับการบ าบัดคนที่ 2 ผมอยากท างานช่วยพ่อแม่  เก็บเงินช่วยพ่อแม่ผม 
ผู้รับการบ าบัดคนที่ 3 เคยช่วยเหลือครอบครัว  ช่วยเหลือคนอ่ืน ร่างกายดีขึ้น ปฏิบัติตนดี 
ผู้รับการบ าบัดคนที่ 4 ดีขึ้น  ช่วยพ่อแม่ท างานบ้าน งานปูปาเก้  ท ามาตั้งแต่เด็ก  จนค่าแรง 
                                      เพิ่มเป็นวันละ  500  บาท 
ผู้รับการบ าบัดคนที่ 5 พัฒนาหมู่บ้านของตนเองให้สะอาด  ผมคิดว่าจะเลิกเหล้า เลิกบุหร่ี 
ผู้รับการบ าบัดคนที่ 6 เก็บกระเปยาเงินได้แล้วเอาไปคืนเจ้าของ  ท าให้พระอาจารย์ทุกอย่าง  
                                  ที่ท่านใช้ หรือท่านไม่ใช้ก็ท าตามความพอใจให้ดีที่สุด 
ผู้รับการบ าบัดคนที่ 7 เคยช่วยพ่อแม่ท างานและช่วยเหลือคนอ่ืนๆ ท าตัวดีๆ  ท าให้ผู้อ่ืนชืน่ชมกับตัว 
                                 เราเอง 
ผู้รับการบ าบัดคนที่ 8 ช่วยเหลือผู้อ่ืน ท าบุญกุศล สภาพทางกายดีขึ้น หายใจคล่องขึ้น        



 221 

ผู้รับการบ าบัดคนที่ 9 สภาพทางกายดีขึ้น ช่วยเหลือผู้อ่ืน หน้าตาดูดี ผ่องใสขึ้น  
ผู้รับการบ าบัดคนที่ 10 เคยท างานช่วยพ่อและแม่ ผมอยากท างานช่วยพ่อแม่ เก็บเงินช่วย  
                                  พ่อแม่ผม 

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้รับการบําบัด วดัวงัผาแดง 
ผู้ รับการบ าบัดคนที่  1 ช่วยงานส่วนรวม สาธารณะประโยชน์   กวาดลานวัด มีความสุข   
                                  สนุกกับงาน   
ผู้รับการบ าบัดคนที่ 2 อาชีพรับจ้างขับสามล้อ  เจอเด็กหรือคนแก่ข้ามถนน ก็เคยช่วยพา  
                                                   บางรายข้าม    
ผู้รับการบ าบัดคนที่ 3 ได้รับเงินเดือนที่พอใช้  และสนุกกับงาน ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ เข้าใจ  
                                  ในสิ่งที่ดี  ที่ชั่ว   
ผู้รับการบ าบัดคนที่ 4 ได้ความเป็นผู้น า  รับผิดชอบในหน้าที่การงาน ร่างกายดีขึ้น ผ่องใสขึ้น             
                                  เดินยืดอกได้ ไม่อายใคร 
ผู้รับการบ าบัดคนที่ 5 ช่วยเหลือผู้อ่ืน  ช่วยพ่อ-แม่ ท างาน   ช่วยท างานก่อสร้างที่วัด  มี 
                                 จิตใจดีขึ้น  มีความสุข รู้สึกดี มีสติปัญญา และสมาธิ 
ผู้รับการบ าบัดคนที่ 6 ออกก าลังท างานช่วยสังคม ช่วยพัฒนาหมู่บ้าน วัด  และ โรงเรียน   
ผู้รับการบ าบัดคนที่ 7 ช่วยเหลือผู้อ่ืน ท าตัวให้ดีและช่วยเหลือสังคม 
ผู้รับการบ าบัดคนที่ 8 ช่วยย่าเลี้ยงน้อง ท าให้พ่อแม่มีความสุขทุกวัน 
ผู้รับการบ าบัดคนที่  9  กวาดวัด  ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  ช่วยสร้างโบสถ์  ช่วยสร้างวัด              
ผู้รับการบ าบัดคนที่ 10  ผมจะท าดีที่สุด และจะฟังค าสั่งสอนของผู้ใหญ่  ผมจะไม่เสพ 
                                       สิ่งเสพติด  
 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้รับการบําบัด วดัพุทธคามนิคม 
 
ผู้รับการบ าบัดคนที่ 1 ดีกว่าที่ผ่านมา  มีอะไรให้ไม่เบื่อ   มีประสบการณ์    สิ่งที่ไม่รู้ก็รู้ 
ผู้รับการบ าบัดคนที่ 2 มีงานท า(ค้าขาย)  และจะท าเพิ่มอีก 
ผู้รับการบ าบัดคนที่ 3ช่วยเหลือสังคม ดีกว่าที่ผ่านมา สภาพร่างกายแข็งแรงดีขึ้น ช่วยเหลือผู้อ่ืน 
                                  เข้าสังคมได้ 
ผู้รับการบ าบัดคนที่ 4  ปล่อยนก   ปล่อยปลา     
ผู้รับการบ าบัดคนที่ 5  มีประสบการณ์ดีกว่าที่ผ่านมามากๆ    หูตากว้างขึ้น    
ผู้รับการบ าบัดคนที่ 6 ช่วยเหลือคนแก่และเด็กข้ามถนน 
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ผู้รับการบ าบัดคนที่ 7 ช่วยเหลือคนแก่ข้ามถนน อาชีพรับจ้างขับสามล้อ  รายได้ดี และ 
                                    ได้รู้จักคนมากดี    
 ผู้รับการบ าบัดคนที่ 8  เข้าวัด  ท าบุญ, ช่วยคนที่ก าลังถูกไฟไหม้     
ผู้รับการบ าบัดคนที่  9 ปรับปรุงชีวิตให้ดีขึ้น ท าความดีแล้วสบายใจขึ้น 
ผู้รับการบ าบัดคนที่ 10  ปรับปรุงชีวิตให้ดีขึ้น  ค้าขายเพิ่มให้มากขึ้น 
 จะเห็นได้ว่าหลังการให้การศึกษาฝึกอบรมที่หลากหลายและการฝึกอบรมปฏิบัติตนตาม
หลักมรรคมีองค์แปดแล้วช่วยให้มีคุณค่าด้านร่างกาย เพราะมีจิตใจดีย่อมความสุข  รู้สึกดี  มี
สติปัญญา  และสมาธิ ท าให้ร่างกายมีความแข็งแรง  มีเมตตา ช่วยช่วยผู้อ่ืน ท าสาธารณะประโยชน์มี
ร่างกายที่ดีขึ้น มีอาชีพ  มั่นใจที่จะเดินให้คนเห็น  และไม่อายใคร  อ่อนน้อม   มีสัมมาคารวะ  เป็นที่
ยอมรับ   มีเมตตา ซึ่งย่อมว่ามีแนวโน้มไม่ท าบาป ฆ่าสัตว์ คดโกง หรือแย่งคนรักของผู้อ่ืน   แสดงว่า
มีสัมมากมัมันตะ  สัมมาอาชีวะ  เกิดขึ้นกับผู้รับการบ าบัดแล้ว   
คําถามประเด็นที ่4  ท่านตั้งใจว่าจะพัฒนา/ปรับปรุงสิ่งใดในชีวิตบ้าง 
ประเด็นทีต้่องการทราบ : การตั้งสัจจะ มีการก าหนดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ไว้เด่นชัดหรือไม่   มี
การตั้งเป้าหมายอย่างไร  มีความคาดหวังมุ่งมั่นอย่างไรบ้าง  มีความเชื่อมั่นในความสามารถ แห่งตน
เพียงไร   มีคุณค่าทางความตั้งใจว่าสมาธิ สติ ความเพียรพยายามกระท าความดี  ละชั่ว อย่างไร              

  ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้รับการบําบัด วดัสะพาน  
ผู้รับการบ าบัดคนที่ 1 ดูแลครอบครัว  และดูแลคนที่เรารักมากขึ้น  ตั้งใจท าแต่สิ่งที่ 
                                   ส าคัญๆ  ต่อครอบครัว ตัวเรา  ท าเพื่อลูก  เป็นพ่อที่ดี  เลิกทุกอย่าง 
ผู้รับการบ าบัดคนที่ 2  เป็นคนดีของสังคม    เป็นที่หัวหน้าครอบครัวที่ดี   เชื่อมั่นว่าจะ  
                                    ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก ได้อย่างแน่นอน 
ผู้รับการบ าบัดคนที่ 3 ตั้งใจเลิกยาเสพติด  ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกต่อไป  
ผู้รับการบ าบัดคนที่ 4 เป็นพ่อให้ดีมากขึ้น    หลังเลิกยาเสพติดชีวิตจะได้ดีขึ้น   
ผู้รับการบ าบัดคนที่ 5 จะให้เวลาแก่ครอบครัวให้มากกว่าเดิม     
ผู้รับการบ าบัดคนที่ 6 ท าตัวให้ดีกว่าเดิม  เลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด               
ผู้รับการบ าบัดคนที่ 7 ท าตัวให้เป็นคนดีมากกว่าเดิม    ท าตามสัจจะ 
ผู้รับการบ าบัดคนที่ 8 จะเป็นคนดีของครอบครัว ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
ผู้รับการบ าบัดคนที่  9 หางานท าที่สุจริต  ท าตามสัจจะชีวิตต้องดี 
ผู้รับการบ าบัดคนที่ 10  อยากสร้างครอบครัวให้แข็งแรง  จะซื่อสัตย์ต่อครอบครัว  และจะ 
                                      ท าแต่ความดี จะเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิด  เพื่อครอบครัว 
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ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้รับการบําบัด วดัตาไก้พลวง 
ผู้รับการบ าบัดคนที่ 1 ขยันท างานสร้างรากฐานครอบครัวให้แข็งแรง  มั่นคง   ใช้เวลาอยู่ 
                                    กับครอบครัวมากกว่าเดิม  รักครอบครัวมากขึ้น 
ผู้รับการบ าบัดคนที่ 2 อยากเลิกยาเสพติดเด็ดขาด  รักษาสัจจะ ขยันท างานหาเลี้ยง 

                      ครอบครัวและมีชีวิตที่ดีขึ้น    
ผู้รับการบ าบัดคนที่ 3 ดูแลครอบครัว  และดูแลคนที่เรารักมากขึ้น  ตั้งใจท าแต่สิ่ง 
                                    ที่ส าคัญๆ  ต่อครอบครัว  ตัวเรา    
ผู้รับการบ าบัดคนที่ 4 ดูแลลูกและครอบครัวมากขึ้น  จะท าเป็นสิ่งแรก  และปรับปรุงงาน 
                                    ที่ท าอยู่ให้ดีมากขึ้น 
ผู้รับการบ าบัดคนที่ 5ท าเพื่อลูก  เป็นพ่อที่ดี เลิกทุกอย่างอย่างแน่นอน   
ผู้รับการบ าบัดคนที่ 6  เลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิด    เลิกยุ่งเกี่ยวกับเพื่อนที่ยุ่ง 
                                      เกี่ยวกับยาเสพติด    
ผู้รับการบ าบัดคนที่  7 จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก    จะรักษาสัจจะท าแต่ความดี    
ผู้รับการบ าบัดคนที่  8 ท าตัวให้ดีขึ้นตามที่ตั้งสัจจะไว้  จะพยายามท าดี 
ผู้รับการบ าบัดคนที่  9 รักษาสัจจะ  เป็นคนดีของครอบครัวและสังคม    
ผู้รับการบ าบัดคนที่ 10 อยากท าให้ชีวิตเลวร้ายที่ผ่านมา ดีขึ้น  และดีขึ้นเรื่อยๆ  หันมา 

                       แก้ไขให้ถูกทาง ในทางที่ดี ที่ควร  
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้รับการบําบัด วดัวงัผาแดง 

ผู้รับการบ าบัดคนที่ 1 ท าตัวให้ดีขึ้น  จะรักษาสัจจะ 
ผู้รับการบ าบัดคนที่ 2 เป็นคนดีของครอบครัวและสังคม จะเป็นคนดีของสังคม       
ผู้รับการบ าบัดคนที่ 2 เลิกยาเสพติดเด็ดขาด  คนเรามีสัจจะชีวิตต้องดีขึ้น  
ผู้รับการบ าบัดคนที่ 3 ดูแลคนที่เรารักมากขึ้น  ตั้งใจท าแต่สิ่งดีต่อครอบครัว  ตัวเรา    
ผู้รับการบ าบัดคนที่ 4 ดูแลลูกและครอบครัวมากขึ้น  จะท าเป็นสิ่งแรก  และปรับปรุงงาน 
                                      ที่ท าอยู่ให้ดีมากขึ้น 
ผู้รับการบ าบัดคนที่ 5 ท าเพื่อลูก  เป็นพ่อที่ดี   จะเลิกทุกอย่างแน่ๆ   
ผู้รับการบ าบัดคนที่ 6 เลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิด จะเลิกยุ่งเกี่ยวกับเพื่อนที่ยังใช้ยา 
ผู้รับการบ าบัดคนที่ 7 รักครอบครัวมากขึ้น  จะอยู่กับครอบครัวมากกว่าเดิม   
ผู้รับการบ าบัดคนที่ 8 ขยันท างานสร้างรากฐานครอบครัวให้แข็งแรง  มั่นคง   ใช้เวลาว่าง 
                                     ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมบ้าง   จะรักษาสัจจะ  
ผู้รับการบ าบัดคนที่ 9  เลิกยาเสพติดเด็ดขาด   คนเราต้องมีสัจจะ     
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ผู้รับการบ าบัดคนที่  10  ขยันท างานหาเลี้ยงครอบครัว  ท าตามสัจจะชีวิตต้องดีขึ้น  
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้รับการบําบัด วดัพุทธคามนิคม 

ผู้รับการบ าบัดคนที่ 1จะรักครอบครัวให้มากขึ้น  ท าดีครอบครัวต้องได้ดี  
ผู้รับการบ าบัดคนที่ 2 อยากมีชีวิตที่ดี ต้องท าตามเป้าหมายที่ตั้งไว้   
ผู้รับการบ าบัดคนที่ 3เป็นคนดีของสังคมต้องรักษาสัจจะ  เป็นที่หัวหน้าครอบครัวที่ดี    
                                   ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก  
ผู้รับการบ าบัดคนที่ 4  เลิกยาเสพติด  ต้องมีสัจจะ  จะไม่ยุง่เกี่ยวกับยาเสพติด  
ผู้รับการบ าบัดคนที่ 5  เป็นพ่อให้ดีมากขึ้น  จะรักษาสัจจะ  เลิกยาเสพติด   
ผู้รับการบ าบัดคนที่ 6 ให้เวลาแก่ครอบครัวให้มากกว่าเดิม จะท าแต่เร่ืองดีๆ   
 ผู้รับการบ าบัดคนที่ 7 ดูแลครอบครัวมากขึ้น  คนเราต้องมีสัจจะชีวิตจะดีขึ้น  
ผู้รับการบ าบัดคนที่ 8 ตั้งใจท าดี  ท าตัวให้ดีขึ้น ท าตามสัจจะชีวิต  
 ผู้รับการบ าบัดคนที่ 9  เป็นคนดีของครอบครัว ญาติพี่น้อง เพื่อน 
 ผู้รับการบ าบัดคนที่ 10 อยากท าแต่ความดี  ไม่เอาแล้วยาเสพติด อยากท าให้ชีวิตดีขึ้นๆ   

จะเห็นได้ว่า การที่ผู้รับการบ าบัดมีการตั้งสัจจะก าหนดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่จะถือ
เบญจศีล เลิกยาเสพติดไว้เด่นชัดแล้ว จะมีเป้าหมายมีความคาดหวังในผลดีที่จะเกิดขึ้นกับตนเอง
และครอบครัว  ช่วยให้มีความเชื่อมั่นในความสามารถแห่งตน  และมุ่งมั่นจะท าตามสัจจะให้ส าเร็จ  
ขณะฝึกอบรมปฏิบัติตนตามหลักมรรคมีองค์ 8  มีความเพียรพยายามกระท าความดี  มีการฝึกสมาธิ   
ช่วยให้มี  สติปัญญา  อยากท าแต่ความดี ละความชั่ว  แสดงว่า ผู้รับการบ าบัดว่า ผู้รับการบ าบัด มี
สัมมาวายามะ มัมมาสติ และสัมมาสมาธิ  เกิดขึ้นด้วยแล้ว   ย่อมความสุขในชีวิตได้ในที่สุด                          
คําถามประเด็นที ่5  ความรู้สึกเกี่ยวกับการมารับการรักษาฟื้นฟูที่วัดนี้มีอะไรบ้าง   
ประเด็นที่ต้องการทราบ : ความรู้สึกโดยรวมเกี่ยวกับการฝึกอบรม  มีคุณค่าต่อการกระท าความดี   
ละชั่ว   การมีสติ  มีสมาธิ  และความรู้สึกทางกายภาพเกี่ยวกับการรักษาฟื้นฟูเกี่ยวกับวัดอย่างไรบ้าง    

 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้รับการบําบัด วดัสะพาน  
ผู้รับการบ าบัดคนที่ 1 อยากให้ศูนย์นี้อยู่ต่อไปนานๆ 
ผู้รับการบ าบัดคนที่ 2 คิดถึงเร่ืองต่างๆ ที่ต้องท า อยากฝึก  1 เดือนเดียว 
ผู้รับการบ าบัดคนที่ 3 ดีขึ้นท าให้จิตใจเบิกบาน 
ผู้รับการบ าบัดคนที่ 4  รู้สึกดีจะได้เลิกยาเสพติดได้  ได้บุญ    ได้ก าลังใจ 
ผู้รับการบ าบัดคนที่ 5 รู้สึกดี  มีความรับผิดชอบมากขึ้น  และมีความรู้มากขึ้นด้วย   
ผู้รับการบ าบัดคนที่ 6  บางคร้ังเบื่อหน่าย   สอนเยอะไป  นอนน้อย 
ผู้รับการบ าบัดคนที่ 7 สอนความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดดี   
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ผู้รับการบ าบัดคนที่ 8  มีความรู้เกี่ยวกับธรรมะ   
ผู้รับการบ าบัดคนที่  9  รู้สึกดี และได้รับความรู้ต่าง ๆ ในสิ่งที่ดี     
ผู้รับการบ าบัดคนที่ 10  มีสมาธิมากขึ้น  มีสติปัญญาดีกว่าเดิม  มีความรู้เร่ืองธรรมะมากขึ้น        
                                     ได้สวดมนต์ภาวนา  

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้รับการบําบัด วดัตาไก้พลวง  
ผู้รับการบ าบัดคนที่ 1 สิ่งที่ศูนย์นี้ท าก็ดีอยู่แล้ว  เป็นกันเอง  และท าให้จิตใจดีขึ้นมาก    
ผู้รับการบ าบัดคนที่ 2 อยากให้ศูนย์ฯนี้ดีกว่านี้หน่อย   ขอให้สะดวกกว่านี้  เช่นเร่ือง 
                                   พื้นที่ต่างๆ   และเร่ืองการให้ญาติมาเยี่ยมเรา     
ผู้รับการบ าบัดคนที่ 3 ควรมีกีฬาให้ เล่นในยามว่าง   จะได้ไม่เบื่อ 
ผู้รับการบ าบัดคนที่ 4 อยากให้วัดน้ี  จัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดเช่นนี้ไปเร่ือย ๆ  ผู้ติดยาเสพติด 
                                   จะได้ลดลง 
ผู้รับการบ าบัดคนที่ 5 อยากให้มีโครงการน้ีอีกต่อไป  เพราะจะได้ช่วยผู้ติดยาเสพติดให้หมด 
                                    ไปจากสังคม  
ผู้รับการบ าบัดคนที่ 6 อยากโครงการน้ีมีตลอดไป  เพื่อจะได้ช่วยผู้ติดยาเสพติดให้จิตใจเข้มแข็ง 
                                    เพื่อออกไปด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข   และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก 
                                   ต่อไป 
ผู้รับการบ าบัดคนที่ 7 อยากให้ดีเช่นนี้ไปเร่ือยๆ    และมีบ่อยๆ   จะได้ช่วยผู้คนให้เลิก 
                                    ยาเสพติด   และด าเนินชีวิตที่ดีได้ในอนาคต 
ผู้รับการบ าบัดคนที่ 8 ให้ฝึกอบรมน้อยลงหน่อย อยากเล่นกีฬา   และจัดทัศนศึกษา    
ผู้รับการบ าบัดคนที่  9  เป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้ว   สิ่งที่ดีๆ  ควรท าต่อไปเร่ือยๆ     
ผู้รับการบ าบัดคนที่ 10  อยากให้ศูนย์ฯวัดสะพาน  จัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดเช่นน้ีไปเร่ือยๆ    
                                      เพราะท าให้ผู้หลงผิดที่ใช้ยาเสพติดมีสติ  และสามารถใช้หลัก 
                                     ธรรมะเข้ามาฟื้นฟูจิตใจ  

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้รับการบําบัด วดัวงัผาแดง 
ผู้รับการบ าบัดคนที่ 1วัดสอนให้มีคนมีระเบียบวินัยดีขึ้น 
ผู้รับการบ าบัดคนที่ 1 รู้สึกดี   และคงจะเลิกได้    
ผู้รับการบ าบัดคนที่ 2 รู้สึกดี  ท าให้เข้มแข็ง   
ผู้รับการบ าบัดคนที่ 3 รู้สึกมีสมาธิดีขึ้น  ท าให้สุขภาพดี  มีก าลังใจในการเลิกยาเสพติดมากขึ้น                                     
ผู้รับการบ าบัดคนที่ 4 อยากให้ศูนย์ฯนี้อยู่ต่อไป   
ผู้รับการบ าบัดคนที่ 5รู้สึกดี  เพราะมีอบรมหลายอย่าง  เช่น อาชีพ  ธรรมะ  
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ผู้รับการบ าบัดคนที่ 6 ท าให้ชีวิตดีขึ้น 
ผู้รับการบ าบัดคนที่ 7 รู้สึกดีขึ้น.....บางคร้ังรู้สึกคิดถึงญาติพี่น้องบ้าง   
ผู้รับการบ าบัดคนที่ 8 รักพ่อแม่มากกว่าเดิม  เห็นความส าคัญของครอบครัว  และคนที่เขา 
                                  รักเราดีขึ้น     
ผู้รับการบ าบัดคนที่  9 รู้สึกดีมากที่ได้อยู่ที่นี่  และอยากให้ศูนย์ฯนี้  อยู่ไปนานๆเพื่อช่วยผู้ 
                                     ติดยาเสพติดต่อไป    
ผู้รับการบ าบัดคนที่ 10  ท าให้มีความคิดมากขึ้น  มีความตั้งมั่นในตัวเอง  และสามารถน า 
                                        สิ่งที่ได้รับทราบไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้      

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้รับการบําบัด วดัพุทธคามนิคม 
ผู้รับการบ าบัดคนที่ 1   วัดจัดให้ได้รับความรู้ดีมาก   
ผู้รับการบ าบัดคนที่ 2       ท าให้ก าลังใจที่จะเลิกเสพติด ให้เป็นคนดีของสังคม 
ผู้รับการบ าบัดคนที่ 3     อยากให้ศูนย์นี้อยู่ต่อไปนานๆ 
ผู้รับการบ าบัดคนที่ 4  วัดช่วยให้เลิกเสพติดได้  มีจิตใจแจ่มใส 
ผู้รับการบ าบัดคนที่ 5      สอนความรู้เร่ืองธรรมะมาก ได้สวดมนต์ภาวนาดี 
ผู้รับการบ าบัดคนที่ 6    ให้ความรู้เกี่ยวกับธรรมะดีมาก    
ผู้รับการบ าบัดคนที่ 7   มีความสุข  อยากให้วัดกับครอบครัวมีส่วนส่วนร่วม   
ผู้รับการบ าบัดคนที่ 8     รู้สึกดีท าให้พระอาจารย์ประทับใจในการอบรม 
ผู้รับการบ าบัดคนที่  9      ช่วยให้คนมีก าลังใจ เลิกเสพติดได้    
ผู้รับการบ าบัดคนที่ 10      มีความรู้เกี่ยวกับธรรมะดีขึ้น ท าให้เลิกยาเสพติดได้    

 
จะเห็นได้ว่า ผู้รับการบ าบัดประเมินทางวัดดีมาก มีความเห็นว่าได้รับความรู้ดีมาก จะเลิก

เสพติดได้แน่ๆ   ได้รับความรู้ดีมากต้องการ อยากให้ศูนย์ฯนี้อยู่ต่อไป บางแห่งอยากมีกีฬาให้ เล่น
ในยามว่าง   แสดงว่าการปฏิบัติตนตามหลักมรรคมีองค์แปดแล้วช่วยให้ผู้รับการบ าบัดมีสติปัญญา 
มีสมาธิ มีความเพียรพยายามกระท าความดี มีศีลท าความดี  ละความชั่ว  อยากออกไปเป็นคนดีของ
ซึ่งย่อมความสุขในชีวิตได้ในที่สุด 
             จากการประเมินผลผู้เข้ารับการบ าบัดมีการรับรู้ต่อยาเสพติดถูกต้องดีขึ้น มีการรับรู้ต่ อ
มรรคมีองค์ 8 มากขึ้น สามารถปฏิบัติตามหลักมรรคมีองค์ 8 ได้ดีขึ้นเลิกยาเสพติดได้  และผู้รับการ
บ าบัดประเมินทางวัดอบรมดีมาก มีความเห็นว่าอยากให้ศูนย์ฯ(วัด)ปฏิบัติอย่างนี้ตลอดไป   จึงสรุป
ได้ว่าด้านด้านผลผลิต/ผลลัพธ์ (Product)ในการด าเนินงานวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์แต่ละวัดมี
ประสิทธิผลดีมาก ผู้รับการบ าบัดสามารถเลิกยาเสพติดได้  



 
 

บทที ่6 
 อภปิรายผลการวิจัย และสรุปผลองค์ความรู้ใหม่ 

 
 การวิจัยเชิงบูรณาการเร่ือง“ประสิทธิผลการด าเนินงานวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้
ติดยาเสพติด” นี้มวีัตถุประสงค์ของการวิจยั 4 ข้อ ดังต่อไปนี้  คือ          
 1. เพื่อศึกษาสภาพการด าเนินงานของวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 
 2. เพื่อศึกษาค าสอนเกี่ยวกับหลักมรรคมีองค์8ในการด าเนินงานของวัดเป็นศูนย์
สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด   
 3. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงานของวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพ
ติด                    
 4. เพื่อน าเสนอแนวทางและองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับการด าเนินงานให้วัดเป็นศูนย์
สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด                   
 วิธีการด า เนินการวิจัย เป็นการวิจัยแบบบูรณาการ ระหว่าง การวิจัย เชิงปริมาณ
(Quantitative Research) กับการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากแบบสอบถามในภาพกว้างก่อน  แล้วจึงน าประเด็นที่ส าคัญและน่าสนใจมาท าการ
วิเคราะห์เจาะลึกด้วยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ  ส าหรับการหาค าตอบของวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 
การศึกษาสภาพการด าเนินงานของวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด  ด้วย
กระบวนการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้สถิติ ร้อยละ, การหาค่าเฉลี่ย( Mean )ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน             
(Standard Deviation) การจัดระดับคุณภาพของการด าเนินงานฯแบ่งเป็น 5 ระดับ ได้แก่  ระดับดี
มาก, ระดับดี, ระดับปานกลาง, ระดับพอใช้, และระดับที่ควรปรับปรุง  การหาค าตอบของ
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2  การศึกษาค าสอนเกี่ยวกับหลักมรรคมีองค์แปดในการด าเนินงานของวัดเป็น
ศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด  ใช้กระบวนการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้สถิติ X , S.D. , 
Pair t-test., Simple Correlation  ด้วยการเปรียบเทียบคะแนนรับรู้เกี่ยวกับหลักมรรคมีองค์8 ของผู้
เข้ารับการอบรมฟื้นฟูมาเปรียบเทียบระหว่างก่อนได้รับการอบรมฟื้นฟูกับหลังการการอบรมฟื้นฟู
, และหาความสัมพันธ์ของรับรู้เกี่ยวกับหลักมรรคมีองค์8 กับพฤติกรรมการปฎิบัติตามหลักมรรคมี
องค์8 ของผู้เข้ารับการอบรมฟื้นฟู, ร่วมกับการสังเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญ
การด าเนินงานของวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด   และข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้
ติดยาเสพติดที่เข้ารับการบ าบัดทั้ง4 วัด   ส่วนการหาค าตอบของวัตถุประสงค์ข้อที่ 3  การศึกษา
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ผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงานของวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด  ใช้
กระบวนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้สถิติ X , S.D.,  Pair t-test  ด้วยการน าคะแนนเฉลี่ยการรับรู้
ต่อยาเสพติด และพฤติกรรมการปฎิบัติตนตามหลักมรรคมีองค์8 ของผู้เข้ารับการอบรมฟื้นฟู ก่อน
อบรมฟื้นฟูมาเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยการรับรู้ต่อยาเสพติดและพฤติกรรมการปฎิบัติตนหลัง
การอบรมฟื้นฟู   ส่วนการหาค าตอบของวัตถุประสงค์ข้อที ่4. เพื่อน าเสนอแนวทางและองค์ความรู้
ใหม่เกี่ยวกับการด าเนินงานให้วัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดให้มีประสิทธิภาพ
เป็นที่น่าเชื่อถือยิ่ งขึ้น  จึงใช้กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก
วัตถุประสงค์ของข้อที่ 3  และน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ติดยาเสพติดและสัมภาษณ์เชิง
ลึก(Indeathp Interview) ผู้เชี่ยวชาญฯมาสังเคราะห์ร่วมกันด้วย     
  ประชากรกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ ผู้ติดยาเสพติดที่รับการสงเคราะห์และ
ฟื้นฟูจากพระสงฆ์วัดที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสถานพยาบาลเป็น“วัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และ
ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด” แล้ว และเป็นวัดที่เจ้าอาวาสให้ความร่วมมือในการท างานด้านการสงเคราะห์
ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดโดยได้เตรียมความพร้อมด้านสถานที่ของวัดไว้แล้วและด าเนินงานด้าน
สงเคราะห์ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี   ซึ่งปัจจุบันนี้ทั่วประเทศมี  22  วัด     
โดยผู้วิจัยได้สุ่มตัวอย่าง(Simple Random Sampling) มาร้อยละ20 ได้จ านวน  4  วัด   ได้แก่ วัดใน
กรุงเทพฯ 1 วัด คือวัดสะพาน  คลองเตย   และวัดในต่างจังหวัด 3 วัด  คือ วัดวังผาแดง อ.ศรีสวัสดิ์  
จ.กาญจนบุรี  วัดตาไก้พลวง  อ าเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์  และวัดพุทธคามนิคม  ต าบลภู
ดิน  อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์   เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่  แบบสอบถาม  และเค้าโครง
แบบสัมภาษณ์  เมื่อผู้วิจัย รวบรวมข้อมูลแล้วได้น าแบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูลประมวลผล
ด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ เพื่อค านวณหาค่าสถิติส าหรับตอบวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย  ได้องค์ความรู้ใหม่และรูปแบบของการพัฒนาการด าเนินงานวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และ
ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดให้มีประสิทธิภาพดังรายละเอียดต่อไปนี้   

6.1 สรุปผลการวิจัย   
             6.1.1  ข้อมูลทั่วไป      
  การศึกษาสภาพการด าเนินงานของวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด   มี
การศึกษาจากข้อมูลทั่วไปของผู้บริหารกรรมการ เจ้าอาวาส และผู้เกี่ยวข้องที่ด าเนินงานของการให้
วัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด และศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ติดยาเสพติดที่มารับการ
อบรมฟื้นฟู   
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  1) ข้อมูลทั่วไป ของผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นผู้บริหารกรรมการ เจ้าอาวาส และ
ผู้เกี่ยวข้องที่ด าเนินงานของการให้วัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด จ านวน 30 คน เป็น 
ชาย 19 คน คิดเป็นร้อยละ 63.3 หญิง 11 คน คิดเป็นร้อยละ 36.7  ส่วนใหญ่อายุอยู่ระหว่าง 36-40 
ปี 7 คน คิดเป็นร้อยละ 23.3  รองลงมาอายุอยู่ระหว่าง 46-50 ปี 6 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 ส่วน
สถานภาพในโครงการ ส่วนใหญ่เป็นกรรมการวัด ฆราวาสที่บ้านใกล้วัด แม่ครัว 11 คนคิดเป็นร้อย
ละ 36.7  รองลงมาเป็นพระวิทยากรและเจ้าหน้าที่วิทยากรอ่ืน ๆ 10 คน  คิดเป็นร้อยละ 33.3ระดับ
การศึกษาประถมศึกษาส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา  12 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0 
รองลงมามีการศึกษาอยู่ในระดับนักธรรมศึกษาตรี, โท และเอก  7 คน  คิดเป็นร้อยละ 23.3  
ส าหรับประสบการณ์ในการอบรมโครงการให้วัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดยังไม่
เคยอบรม 11 คน คิดเป็นร้อยละ 36.7 เคยอบรม 1 คร้ัง 8 คน คิดเป็นร้อยละ 26.7 ประสบการณ์การ
บวชเป็นพระในพระพุทธศาสนา ไม่เคยบวชเป็นพระในพระพุทธศาสนา 17 คน คิดเป็นร้อยละ 
56.67 รองลงมา คือ เคยบวช 13  คนคิดเป็นร้อยละ 43.33  ส าหรับประสบการณ์การดูแลช่วยเหลือ
ผู้ติดยาเสพติด ส่วนใหญ่มีมีประสบการณ์ดูแลช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดมาแล้วเป็นเวลา 3-4 ปี จ านวน 
12 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0 รองลงมา คือ มีประสบการณ์ 5-6 ปี จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 
36.67 เหตุผลที่ท างานนี้เพราะอยากช่วยเหลือประชาชนผู้ติดยาเสพติดจ านวน 14 คน คิดเป็นร้อย
ละ 46.7 รองลงมาท างานนี้เพราะได้รับมอบหมายจากคณะสงฆ์ผู้ปกครองให้ด าเนินงานจ านวน 6 
คน คิดเป็นร้อยละ 20.0  ลักษณะท างาน ส่วนใหญ่ท างานด้านช่วยเหลือ ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยติด
ยาเสพติด 14 คน คิดเป็นร้อยละ 46.7  รองลงมา คือ ท างานด้านด้านป้องกัน ด้านรักษา และด้าน
ฟื้นฟูสมรรถภาพรวมทั้งสามด้านผสมผสานกัน 7 คน คิดเป็นร้อยละ23.3  ในส่วนรูปแบบการ
ช่วยเหลือ ส่วนใหญ่การช่วยเหลือในรูปแบบอาชีวะบ าบัดให้ท างานปรับพฤติกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์และให้ความรู้ด้านยาเสพติด 18 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 ในกรณีการรักษาโดยใช้เวช
กรรมบ าบัดมีผู้บ าบัดรักษาโดยใช้เวชกรรมบ าบัดด้วยการอบสมุนไพรท าเป็นประจ า  12 คน คิด
เป็นร้อยละ 40.0 และบ าบัดรักษาโดยอบสมุนไพรท าเป็นบางคร้ัง 4 คน คิดเป็นร้อยละ 13.3 และ
ส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้เวชกรรมบ าบัด 14 คน คิดเป็นร้อยละ 46.7   

    2) ข้อมูลทั่วไปของผู้ติดยาเสพติดที่มารับการอบรมฟื้นฟูในโครงการวัดเป็นศูนย์
สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานทั่วไป ทั้ง 4 วัด ผู้ตอบแบบ
สอบจ านวน 104 คน  พบว่าผู้เป็นชายทั้งหมด  ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง 16-20 ปี 40 คน คิดเป็น
ร้อยละ 38.5 รองลงมา คือ อายุ 26-30 ปี 20  คนคิดเป็นร้อยละ 19.2  สาเหตุที่ใช้ยาเสพติด คือ อยาก
ลอง 68 คน คิดเป็นร้อยละ 65.4 รองลงมา คือ ท าตามเพื่อน 23 คนคิดเป็นร้อยละ 22.1  และติดคร้ัง
แรกเมื่ออายุ 16-20 ปี 56 คน  คิดเป็นร้อยละ 53.8  รองลงมาติดคร้ังแรกเมื่ออายุ 11-15 ปี 35 คน            
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คิดเป็นร้อยละ 33.6  ด้านการศึกษาผู้ป่วยส่วนใหญ่มีศึกษาอยู่ระดับ ม.ต้น 49 คน  คิดเป็นร้อยละ 
47.1  รองลงมามีศึกษาอยู่ระดับ ประถมศึกษา 25 คน คิดเป็นร้อยละ 24 ในจ านวนนี้ 45 คน ไม่มี
อาชีพ  คิดเป็นร้อยละ 43.3 รองลงมามีอาชีพรับจ้างทั่วไป 15 คน คิดเป็นร้อยละ14.4 ส่วน
สถานภาพสมรส พบว่ายังโสด 70 คน คิดเป็นร้อยละ 67.3 รองลงมา คือ สถานภาพสมรสคู่ 26 คน
คิดเป็นร้อยละ 25.0  ส าหรับประสบการณ์ในการได้เข้ารับการรักษาเกี่ยวกับยาเสพติดส่วนใหญ่ไม่
เคย 56 คนคิดเป็น ร้อยละ 53.8    ประเภทของสารเสพติดที่ผู้ป่วยใช้ส่วนใหญ่เป็นยาบ้า 72 คน คิด
เป็นร้อยละ 69.2  รองลงมา คือ กาวสเปรย์สารระเหย 13 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 ในจ านวนนี้ 66 
คน ใช้ชนิดเดียว คิดเป็นร้อยละ 63.4   รองลงมาใช้ร่วมกับสารเสพติดอ่ืนๆ 2 ชนิด 22 คน คิดเป็น
ร้อยละ 21.2  

  การศึกษาวิจัย คร้ังนี้ผู้วิจัยขอสรุปผลการวิจัย เรียงล าดับตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
ดังต่อไปนี ้

 6.1.2  ศึกษาผลการด าเนินงานของวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด    
   จากศึกษาผลการด าเนินงานของวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด  โดย
ประเมินผลสภาพการด าเนินงานวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดตามรูปแบบ CIPP 
Model  3 หมวด  คือ หมวดที่ 1) สภาพการจัดการวัดด้านกายภาพ(Content) หมวดที่ 2) สภาพด้าน
บริหารจัดการองค์การ (Input) หมวดที่ 3) กระบวนการยุทธวิธี กิจกรรม /หลักธรรมที่น ามาใช้ใน
การพัฒนาปรับพฤติกรรมของบุคคล (Process /Actions)  ทั้งนี้เพื่อทราบประสิทธิผลการด าเนินงาน
วัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด (Product)  โดยการให้ผู้บริหาร กรรมการ เจ้าอาวาส 
และผู้เกี่ยวข้องที่ด าเนินงานของการให้วัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด   จากวัดที่
เป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวน 4 วัด รวม 30 รูป/คน  ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการด าเนินงาน
และปัญหาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ “การให้วัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด” ซึ่งเป็น
การวิเคราะห์สภาพการด าเนินงานโดยจัดแบ่งเป็น 5 ระดับของคุณภาพของการด าเนินงานฯ ได้แก่ 
ระดับดีมาก, ระดับดี, ระดับปานกลาง, ระดับพอใช้, และระดับที่ควรปรับปรุง   ประเมินผลหมวด
ที่ 1) สภาพการจัดการวัดด้านกายภาพ (Content)14 ข้อ  หมวดที่ 2) สภาพด้านบริหารจัดการ
องค์การ (Input) 23 ข้อ  หมวดที่ 3) กระบวนการยุทธวิธี กิจกรรม /หลักธรรมที่น ามาใช้ในการ
พัฒนาปรับพฤติกรรมของบุคคล (Process /Actions)   ทั้งนี้เพื่อทราบประสิทธิผลการด าเนินงานวัด
เป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด (Product) ได้แก่ ผู้ติดยาเสพติดที่ได้รับการฟื้นฟูฯมี
การรับรู้ต่อหลักธรรมมรรคมีองค์แปดที่ดีถูกต้องเหมาะสม  และมีพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตาม
หลักธรรมมรรคมีองค์แปดที่ดีถูกต้องเหมาะสมและสามารถเลิกยาเสพติดได้  วิเคราะห์ข้อมูลทั้ง 3 
หมวดนี้เชิงปริมาณโดยใช้สถิติการหาค่าเฉลี่ย ( X , Mean) มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD., Standard 
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Deviation ) ซึ่งพบผลการวิเคราะห์ของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 4 วัด  พบว่าได้คุณภาพของการด าเนินงานฯ
(Product) โดยรวมทั้ง 3 หมวด จัดอยู่ในระดับดีมีค่าคะแนนเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 3.85 มีส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน(SD) เท่ากับ 0.63  และแยกแสดงแต่ละหมวดได้ดังนี้ คือ  
 1)  สภาพการจัดการวัดด้านกายภาพ (14 ข้อ) พบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี มีค่าคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 4.05 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.92  คือ ด้านบริเวณวัดมีขนาดตามที่ก าหนด, มี
ความสะอาด สงบ ร่มร่ืนปลอดภัย, มีสถานที่ส าหรับให้ผู้ป่วยฝึกสมถะ/วิปัสสนากรรมฐาน, วัดมี
การจัดสถานที่พักให้ผู้ป่วยพักนอน แยกสัดส่วนหญิง ชาย , วัดและชุมชนใกล้วัดไม่มีสิ่งเสพติด 
อบายมุข สิ่งมอมเมา   ส่วนการจัดสภาพด้านกายภาพที่อยู่ในระดับพอใช้มี 2 ข้อ ได้แก่  การมีห้อง
ปฐมพยาบาลมีโต๊ะเก้าอ้ี เตียงพยาบาล พร้อมสิ่งที่จ าเป็น เช่นอ่างล้างมือสบู่และผ้า/กระดาษเช็ดมือ  
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับพอใช้มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.80  มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.41   
และการจัดให้มีตู้เย็นส าหรับ / อนุญาตให้ผู้ป่วยใช้ได้ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.23 มีส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.86 ซึ่งพบว่าวัดส่วนใหญ่ยังไม่มีการจัดห้องปฐมพยาบาลที่เป็น
กิจลักษณะ  มีแต่จัดเป็นมุมพยาบาลมีโต๊ะเก้าอ้ี เตียงพยาบาลพร้อมสิ่งที่จ าเป็น เช่นอ่างล้างมือสบู่
และผ้า/กระดาษเช็ดมือ วัดส่วนใหญ่จะมีสถานพยาบาลใกล้วัดรับผิดชอบให้บริการดูแลด้าน
สุขภาพ  วัดส่วนใหญ่จึงยังไม่มีการจัดห้องปฐมพยาบาลโดยตรง  ส่วนด้านตู้เย็นวัดส่วนใหญ่มีใช้
ในส่วนกลาง มิได้จัดให้ผู้ติดยาเสพติดที่เข้ารับการฟื้นฟูใช้โดยเฉพาะ และผู้ติดยาเสพติดที่เข้ารับ
การฟื้นฟูไม่มีการเรียกร้องหรือขอใช้    
 2) สภาพด้านบริหารจัดการและแผนการด าเนินงาน (23 ข้อ) โดยรวมพบว่าอยู่ในระดับดี 
มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.71  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.38   เช่น  มีการบริหารจัดการ
องค์การ, มีนโยบายที่มีจุดเน้นในการพัฒนาโครงการวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์ฯ , มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการก ากับดูแลโครงการฯจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม, จัดตั้งคณะกรรมการให้
ด าเนินงานโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง, มีการอบรมทีมงานให้เข้าใจการดูแลผู้ติดยาเสพติด, พระ
วิทยากรได้รับการอบรมเกี่ยวกับการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด, มีการก าหนดบทบาทหน้าที่คณะบุคคล
รับผิดชอบโครงการฯ อย่างชัดเจน, มอบหมายบุคลากรท าตามกิจกรรมที่ก าหนดให้อย่างชัดเจน, มี
ผู้ประสานงาน, และมีการมอบหมายบุคลากรควบคุมการด าเนินงาน อยู่ในระดับดี  ส่วนที่อยู่ใน
ระดับปานกลาง  คือ มี เช่น การนิเทศ ก ากับ ติดตามการด าเนินงานโครงการฯอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง,  มี
หลักฐานการด าเนินงานอ่ืนที่เชื่อมโยงกับการทบทวนได้,  มีระบบการบันทึกข้อมูลการให้บริการ, 
พระวิทยากรได้รับการอบรมซักซ้อมเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล เป็นต้น   
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 3) ด้านกระบวนการยุทธวิธี/ กิจกรรม /หลักธรรมที่น ามาใช้ในการพัฒนาปรับพฤติกรรม
ของบุคคล (Process /Actions) 21 ข้อ ซึ่งปฎิบัติตามคู่มือโครงการวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์ฯ พบว่า
โดยรวม  อยู่ในระดับดี เช่นกัน มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.56  
เช่น การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยด้วยหลักพุทธธรรมโดยฝึกอบรมให้รู้เข้าใจเหตุผลตามหลัก
มรรคมีองค์ 8 หรือ ศีล สมาธิ ปัญญา  เน้นกฎแห่งกรรม บาปบุญคุณโทษ การท าความดีกตัญญู 
กตเวที มีระเบียบวินัย, จัดให้ผู้ป่วยเจริญสมถะกรรมฐาน หรือ เจริญวิปัสสนากรรมฐาน , บวชเณร
หรือบวชพระ มีการเปิดโอกาสให้จัดกิจกรรมเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์กับญาติและชุมชน,  มีการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม และจัดให้ผู้ป่วยรับผิดชอบดูแลสิ่งแวดล้อมในอาคารและสถานที่ , มีกิจกรรมอาชีวะ
บ าบัด หรือให้ผู้ป่วยรู้จักใช้เวลาอย่างคุ้มค่า (ฝึกอาชีพตามถนัดของแต่ละคน) ,  ความเหมาะสม
ของกระบวนการยุทธวิธี/กิจกรรม มีลักษณะที่อยู่ในระดับดีมาก อยู่ 3 ข้อ ได้แก่  มีการฝึกสอนให้
การศึกษาที่หลากหลาย ทั้งทางโลกและทางธรรม คุณธรรมจริยธรรม 4.91  , มีการ รับศีล ถือศีล 
หรือ ตั้งสัจจะ 4.97,    มีการสอนคุณธรรมจริยธรรม ฝึกให้ท าสมาธิ ถือศีล ฟังธรรม 4.95    
นอกจากนั้นยังมีกระบวนการยุทธวิธี/กิจกรรมที่อยู่ในระดับพอใช้  มี 6 ข้อ ได้แก่ การมีคู่มือ 
แนวทาง FLOWCHART ผังขั้นตอนการด าเนินงาน, มีการจัดกิจกรรมสอบอารมณ์ผู้ป่วย,  มีการ
สนับสนุนให้อภิปราย / ประกวดการตอบปัญหาธรรมะ ,  มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การ
ท าความดีแก่ผู้อื่น , มีการประชาสัมพันธ์/เผยแพร่ความดีในรูปแบบต่างๆ    
   สรุปโดยรวม จากการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพการด าเนินงาน “การให้วัดเป็นศูนย์
สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด”  ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่  สภาพการวัดด้านกายภาพ   ด้านบริหาร
จัดการและแผนการด าเนินงาน    ด้านกระบวนการยุทธวิธี/ กิจกรรม ที่น ามาใช้ในการพัฒนาปรับ
พฤติกรรมของบุคคล    พบว่าโดยรวมทั้ง 3 ด้าน  อยู่ในระดับดี    แต่มีลักษณะเด่นมีคะแนนอยู่ใน
ระดับดีมาก ในด้านกระบวนการยุทธวิธี/ กิจกรรม  3 ข้อ คือ  (1) มีการฝึกสอนให้การศึกษาที่
หลากหลาย ทั้งทางโลกและทางธรรมรวมทั้งฝึกให้ท างานอาชีพ, (2) มีการตั้งสัจจะรับศีล หรือถือ
ศีล, (3) มีการสอนคุณธรรมจริยธรรม ฝึกให้ท าสมาธิ ถือศีล ฟังธรรม   นอกจากนั้นมีส่วนที่
คะแนนอยู่ในระดับปานกลางที่ต้องพัฒนาต่อไป ได้แก่   การซักซ้อมเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล
ให้แก่พระวิทยากร,  การนิเทศก ากับติดตามการด าเนินงานโครงการฯ,   การจัดท าระบบหลักฐานการ
ด าเนินงานอ่ืนที่เชื่อมโยงกับการทบทวนได้ การจัดท าระบบการบันทึกข้อมูลการให้บริการ,การจัด
กิจกรรมสอบอารมณ์ผู้ป่วย ,  การสนับสนุนให้อภิปราย / ประกวดการตอบปัญหาธรรมะ ,   
กิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท าความดีแก่ผู้อ่ืน ,  การประชาสัมพันธ์/เผยแพร่ความดีใน
รูปแบบต่างๆ     ในที่นี้เพื่อให้สะดวกต่อการท าความเข้าใจ  ผู้วิจัยจึงได้สรุปสภาพการด าเนินงาน
หลักๆของวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดไว้ ดังแผนภูมิที่ 6.1    
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แผนภูมทิี ่6.1  สรุปสภาพการด าเนินงานของวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 
   
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

สภาพการด าเนินงานของวัดเป็นศูนย์
สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 

 

สภาพด้านกายภาพ 
(Context) 

ด้านกระบวนการ/ กิจกรรม 
(Process /Actions) 

(21) ข้อ เช่น การปรับ  
พฤติกรรมด้วยหลักพุทธ
ธรรม/หลักมรรคมีองค์ 8 , 
จัดให้ผู้ป่ วย เจ ริญสมถะ /
วิปัสสนากรรมฐาน ,บวช
เณรหรือบวชพระ, กิจกรรม
อาชีวะบ าบัด,จัดกิจกรรมเพื่อ
เชื่อมสัมพันธ์กับญาติและ
ชุมชน, ,โดยรวมอยู่ในระดับ
ดี = 4.00 , SD = 0.56 แต่
มีระดับดีมาก 3 ข้อ คือให้
การศึกษาที่หลากหลาย ทั้ง
ทางโลกและทางธรรม = 
4.91, มีการตั้งสัจจะรับศีล 
ถือศีล =4.97,มีการสอน
คุณธรรมจริยธรรม ฝึกให้ท า
สมาธิ ถือศีล ฟังธรรม = 
4.95 

     

สภาพโดยรวมทั้ง 3 ด้าน: สภาพด้านกายภาพ(Context),ด้านบริหารจัดการ (Input), 
ด้านกระบวนการ/ กิจกรรม (Process /Actions) อยู่ในระดับดี  ( ) = 3.85,  SD = 0.63 

(14 ข้อ) เช่น วัดมีขนาด
ตามที่ก าหนด , มีความ
สงบปลอดภัย, มีที่ให้ฝึก
ส ม ถ ะ / วิ ปั ส ส น า
กรรมฐาน, ชุมชนใกล้วัด
ไม่มีสิ่งเสพติด ฯลฯส่วน
ใหญ่อยู่ในระดับดี = 
4.05 SD = 0.92  แต่มี
ส่วนที่ควรปรับปรุง 2 
ข้อ คือ ยังไม่มีห้องปฐม
พยาบาลมีโต๊ะเก้าอ้ี เตียง
พย าบ าล  พ ร้ อมสิ่ ง ที่
จ าเป็น เช่นอ่างล้างมือ 
และการจัดให้ มีตู้ เ ย็น
ส าหรับ / อนุญาตให้ผู้รับ
การบ าบัดใช้ 

(23 ข้อ) เช่น มีนโยบาย
ที่ มี จุ ด เ น้ น ใ น ก า ร
พัฒนาฯ, มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการก ากับ
ดูแลโครงการฯ, จัดตั้ง
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ด า เ นิ น ก า ร ฯ  อ ย่ า ง
ต่อเนื่อง, มีการอบรม
ทีมงานดูแลผู้ติดยาเสพ
ติด, พระวิทยากรได้รับ
การอบรมเกี่ยวกับการ
ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด, มี
ก า ร ก า หนดบทบาท
ห น้ า ที่ ค ณ ะ บุ ค ค ล
รับผิดชอบฯ ซึ่งโดยรวม
พบว่าอยู่ในระดับดี 
= 3.71, SD = 0.38    
 

 

ด้านบริหารจัดการ 
(Input)   
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 6.1.3  การวิเคราะห์ผลค าสอนเกี่ยวกับหลักมรรคมีองค์8 ในการด าเนินงานของวัดเป็น
ศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด      
 มรรคมีองค์ 8 คือ ทางอันประเสริฐที่น าสู่ความพ้นทุกข์ 8 ประการ ได้แก่ สัมมาทิฏฐิ 
สัมมาสังกัปปะ  สัมมาวาจา  สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ  สัมมาสมาธิ  
ซึ่งตรงกับ ศีล สมาธิ  ปัญญา ในหลักไตรสิกขา วัดเป็นศูนย์สงเคราะห์ฯได้บูรณาการหลักธรรม
มรรคมีองค์8 มาปรับพฤติกรรมในการด าเนินงานของวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพ
ติด   โดยฝึกศีล ปัญญา สมาธิ ให้ท าความดี ละเว้นการท าชั่ว ด าเนินชีวิตอย่างพอเพียงตามหลักทาง
สายกลาง ฝึกปฏิบัติกาย วาจา ใจให้สุจริต ช่วยให้ผู้ติดยาเสพติดเกิดปัญญามีประสิทธิภาพในการ
แก้ปัญหาเลิกยาเสพติดได้  ท าให้พ้นทุกข์ มีความสุข เป็นคนดีของสังคมได้      ทั้งนี้สามารถ
วิเคราะห์โดยการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการรับรู้เกี่ยวกับหลักมรรคมีองค์8  และคะแนนเฉลี่ย
พฤติกรรมการปฏิบัติตามหลักธรรมมรรคมีองค์8  ของผู้ติดยาเสพติด ระหว่างก่อนอบรมฟื้นฟูและ
หลังได้รับการอบรมฟื้นฟู 
  6.1.3.1 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการรับรู้เกี่ยวกับหลักมรรคมีองค์8 ในผู้ติดยาเสพติด
ระหว่างก่อนอบรมฟื้นฟูและหลังได้รับการอบรมฟื้นฟู      จากการตอบแบบสอบถามของผู้ติดยา
เสพติดก่อนอบรมฟื้นฟูและหลังได้รับการอบรมฟื้นฟูทั้ง 4 วัด จ านวน 104 คนพบว่าคะแนนเฉลี่ย
การรับรู้เกี่ยวกับหลักมรรคมีองค์8 ของผู้ติดยาเสพติดก่อนอบรมฟื้นฟู เท่ากับ 2.837 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.193   หลังได้รับการอบรมฟื้นฟูพบว่ามีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 3.07 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.238  มากกว่าก่อนอบรมฟื้นฟู    แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 ,  t-value = 4.767, p -value = <.001 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัยข้อ
ที่ 1  คือ หลังได้รับการอบรมฯ ผู้ติดยาเสพติดมีการรับรู้ต่อหลักมรรคมีองค์8  ถูกต้องดีขึ้นมากกว่า
ก่อนได้รับการอบรมฟื้นฟู   แสดงว่าวัดที่เป็นศูนย์สงเคราะห์ฯมีการอบรมหลักธรรมมรรคมีองค์8 
ให้แก่ผู้ติดยาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพดี  จึงท าให้ผู้ติดยาเสพติดมีการรับรู้ต่อหลักธรรมมรรค
มีองค8์ เพิม่ขึ้นมากกว่าก่อนอบรมฟื้นฟู     
   6.1.3.2  การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการปฏิบัติตามหลักธรรมมรรคมีองค์8 
ของผู้ติดยาเสพติดระหว่างก่อนอบรมฟื้นฟูและหลังได้รับการอบรมฟื้นฟู    จากการตอบ
แบบสอบถามของผู้ติดยาเสพติดก่อนอบรมฟื้นฟูและหลังได้รับการอบรมฟื้นฟูทั้ง 4 วัด จ านวน 
104 คนแล้ว  พบว่าคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการปฏิบัติตามหลักธรรมมรรคมีองค์8 ของผู้ติดยาเสพ
ติดก่อนอบรมฟื้นฟู เท่ากับ 3.967 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.473  หลังได้รับการอบรมฟื้นฟู
มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 4.868  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0 .509 มากกว่าก่อนอบรมฟื้นฟู  
และแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 ,  t -value = 7.139 ,  P-value = 
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<.001*  ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัยข้อที่ 2  และเป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัยข้อที่ 4 ด้วย  
คือ สมมุติฐานการวิจัยข้อที่ 2  หลังได้รับการอบรมฯ ผู้ติดยาเสพติดมีพฤติกรรมการปฏิบัติตามหลัก
มรรคมีองค์8  ถูกต้องดีขึ้นมากกว่าก่อนได้รับการอบรมฟื้นฟู  และสมมุติฐานการวิจัยข้อที่ 4   ผู้ติด
ยาเสพติดสามารถเลิกยาเสพติดได้    แสดงว่าการที่วัดที่เป็นศูนย์สงเคราะห์ฯได้ฝึกอบรมหลักธรรม
มรรคมีองค8์ ให้แก่ผู้ติดยาเสพติดแล้วช่วยท าให้  ให้ผู้ติดยาเสพติดมีปัญญาเกิดการรับรู้และปฏิบัติ
ตามหลักธรรมมรรคมีองค์8 ได้ดีเพิ่มมากขึ้น  มีพฤติกรรมการดีเพิ่มมากกว่าก่อนอบรมฟื้นฟู   จน
สามารถเลิกยาเสพติดได้     
 6.1.3.3  นอกจากนั้นผู้วิจัยยังได้ท าการวิเคราะห์หาพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้
เกี่ยวกับหลักมรรคมีองค์8  กับพฤติกรรมการปฏิบัติตามหลักมรรคมีองค์8  ของผู้ติดยาเสพติดกลุ่ม
ตัวอย่างโดยหาค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน(Simple Correlation )แล้วพบว่าการรับรู้
เกี่ยวกับหลักมรรคมีองค์8  มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการปฏิบัติตามหลักมรรคมีองค์8  อย่าง
นัยส าคัญทางสถิติ  มีค่า  r = 0.452 ,  p - value = 0.012   ซึ่งมีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05    ซึ่งเป็นตัวชี้วัดยืนยันได้ว่าถ้าหากบุคคลมีการรับรู้ต่อ
หลักมรรคมีองค์8 ดี จะสามารถปฏิบัติพฤติกรรมตามหลักมรรคมีองค์8 ดีมากขึ้นด้วย 
      

 6.1.3.4  เปรียบเทียบการรับรู้เกี่ยวยาเสพติดระหว่างก่อนอบรมฟื้นฟู  และหลังได้รับการ
อบรมฟื้นฟูในผู้ติดยาเสพติดทั้ง 4 วัด จ านวน 104 คนพบว่าคะแนนเฉลี่ยการรับรู้เกี่ยวกับยาเสพติด
ของผู้ป่วยติดยาเสพติดก่อนอบรมฟื้นฟู เท่ากับ 2.878  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.193 หลัง
ได้รับการอบรมฟื้นฟูมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 3.275 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.184 
มากกว่าก่อนอบรมฟื้นฟู แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05  ,t-value = 
7.382 , p -value = <.001  ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัยข้อที่ 3   และแสดงว่าก่อนอบรมผู้ติดยา
เสพติดยังขาดความรูเ้กี่ยวกับ ยาเสพติด หลังอบรมผู้ติดยาเสพติดจึงมีการรับรู้ หรือความรู้เกี่ยวกับ 
ยาเสพติดเพิ่มขึ้นมาก    
 สรุป จากการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการรับรู้เกี่ยวกับหลักมรรคมีองค์8  และคะแนน
เฉลี่ยพฤติกรรมการปฏิบัติตามหลักธรรมมรรคมีองค์8  ของผู้ติดยาเสพติด ระหว่างก่อนอบรม
ฟื้นฟูและหลังได้รับการอบรมฟื้นฟู การรับรู้เกี่ยวยาเสพติดระหว่างก่อนอบรมฟื้นฟู และหลัง
ได้รับการอบรมฟื้นฟูในผู้ติดยาเสพติดทั้ง 4 วัด จ านวน 104 คนพบว่าคะแนนเฉลี่ยการรับรู้
เกี่ยวกับยาเสพติดของผู้ป่วยติดยาเสพติดก่อนอบรมฟื้นฟู เท่ากับ 2.837 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.193 หลังได้รับการอบรมฟื้นฟูมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 3.275 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.184 มากกว่าก่อนอบรมฟื้นฟู แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 
0.05 ,t-value = 7.382 , p -value = <.001*   แสดงว่าวัดที่เป็นศูนย์สงเคราะห์ฯมีการอบรมความ
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รับรู้เกี่ยวยาเสพให้แก่ผู้ติดยาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพดี  จึงท าให้ผู้ติดยาเสพติดมีการรับรู้
เกี่ยวยาเสพเพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนอบรมฟื้นฟูแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ   จึงท าให้ผู้ติดยา
เสพติดเห็นโทษภัยร้ายของยาเสพติดและเพียรพยายามเลิกยาเสพติดในที่สุด    ดังที่ผู้วิจัยได้
สรุปผลการวิเคราะห์ค าสอนเกี่ยวกับหลักมรรคมีองค์8 ในการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดไว้ในแผนภูมิที่ 
6.2  และการรับรู้เกี่ยวกับยาเสพติดในแผนภูมทิี่ 6.3   
 

   แผนภูมิที ่6.2  สรุปผลการวิเคราะห์ค าสอนเกี่ยวกับหลักมรรคมีองค์8 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

   แผนภูมทิี ่6.3  สรุปผลการเปรียบเทียบกการรับรู้ต่อยาเสพติด 

 

เปรียบเทียบการ

รับรู้เกี่ยวกับหลัก

มรรคมีองค์แปด  

 

เปรียบเทียบ

พฤติกรรมการ

ปฏิบัติตามหลัก

มรรคมีองค์แปด 

 

-ก่อนอบรมฟื้นฟู คะแนนเฉลี่ย =  2.837, SD =0.193 
- หลังได้รับการอบรมฟื้นฟู  คะแนนเฉลี่ย   =  3.07 , 
SD= 0.238  เพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนอบรมฟื้นฟู   แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 ,   
t-value = 4.767, p -value =<.001  
 

-- ก่อนอบรมฟื้นฟู คะแนนเฉลี่ย =  3.97, SD =0.47  
- หลังได้รับการอบรมฟื้นฟู  คะแนนเฉลี่ย   =  4.87 , 
SD= 0.51  เพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนอบรมฟื้นฟู   แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 ,      t-
value = 4.767, p -value =<.001  
 

ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้

เกี่ยวกับมรรคมีองค์แปด กับ 

พฤติกรรมการปฏิบัติตาม

มรรคมีองค์แปด 

-- การรับรูเ้กี่ยวกับหลักมรรคมีองค์แปดมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการ
ปฏิบัติตามหลักมรรคมีองค์แปดอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 , 
มี     r = 0.452,     p -value =<.012  
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  6.1.4  ผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิในการด าเนินงานของวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟ้ืนฟูผู้
ติดยาเสพติด   
 สรุป จากการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการรับรู้เกี่ยวยาเสพติดระหว่างก่อนอบรมฟื้นฟู 
และหลังได้รับการอบรมฟื้นฟูในผู้ติดยาเสพติดทั้ง 4 วัด จ านวน 104 คนพบว่าคะแนนเฉลี่ยการ
รับรู้เกี่ยวกับยาเสพติดของผู้ป่วยติดยาเสพติดก่อนอบรมฟื้นฟู เท่ากับ 2.878 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.193 หลังได้รับการอบรมฟื้นฟูมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 3.275 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.184 มากกว่าก่อนอบรมฟื้นฟู แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 0.05 ,t-value = 7.382 , p -value = <.001* แสดงว่าวัดที่เป็นศูนย์สงเคราะห์ฯมีการ
อบรมความรับรู้เกี่ยวยาเสพให้แก่ผู้ติดยาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพดี  จึงท าให้ผู้ติดยาเสพติดมี
การรับรู้เกี่ยวยาเสพเพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนอบรมฟื้นฟูแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  จึงท าให้
ผู้ติดยาเสพติดเห็นโทษภัยร้ายของยาเสพติดและเพียรพยายามเลิกยาเสพติดในที่สุด   
 จากผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการปฏิบัติตามหลักธรรมมรรคมี
องค์8 ของผู้ติดยาเสพติดพบว่า หลังได้รับการอบรมฟื้นฟูมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนอบรม
ฟื้นฟูดังกล่าวมาแล้ว  อีกทั้งยังมีการวัดเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยคะแนนการรับรู้ต่อติดยาเสพติด
ของผู้ติดยาเสพติด ก่อนและหลังได้รับการอบรมฟื้นฟูในผู้ติดยาเสพติดทั้ง 4 วัด จ านวน 104 คน
พบว่าคะแนนเฉลี่ยการรับรู้เกี่ยวกับยาเสพติดของผู้ป่วยติดยาเสพติดก่อนอบรมฟื้นฟู เท่ากับ 2.837 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.193 หลังได้รับการอบรมฟื้นฟูมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 3.275 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.184 มากกว่าก่อนอบรมฟื้นฟู แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 ,t-value = 7.382 , p -value = <.001*  การที่คะแนนเฉลี่ยการรับรู้ต่อ
ติดยาเสพติดหลังการอบรมฟื้นฟูเพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนการอบรมฟื้นฟูอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
แสดงว่าการด าเนินงานของวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดทั้ง 4 วัด  มีผลสัมฤทธิ์ที่
ดีมีประสิทฺภาพตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย ข้อที่ 3   นอกจากนั้นผู้วิจัยยังท าการวิเคราะห์เพื่อหา
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้เกี่ยวกับหลักมรรคมีองค์8  กับพฤติกรรมการปฏิบัติตามหลักมรรคมี

เปรียบเทียบการก

การรับรู้เกี่ยวกับ   

ยาเสพติด 

-- ก่อนอบรมฟื้นฟู คะแนนเฉลี่ย = 2.878, SD =0.193 
- หลังได้รับการอบรมฟื้นฟู  คะแนนเฉลี่ย   =  3.275 , 
SD= 0.184 เพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนอบรมฟื้นฟู   แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น   0.05 ,      
t-value = 7.382, p -value =<.001  
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องค์8  ของผู้ติดยาเสพติดกลุ่มตัวอย่าง  โดยหาค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน(Pearson 
Product Moment Correlation Coefficient) พบว่าการรับรู้เกี่ยวกับหลักมรรคมีองค์แปดกับ
พฤติกรรมการปฏิบัติตามหลักมรรคมีองค์แปด มีความสัมพันธ์ทางบวกกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05        มีค่าสัมประสิทธิสหสัมพัน ธ์  r  = 0.452 , p - value = 0.012      
จึงสรุปได้ว่าการรับรู้เกี่ยวกับหลักมรรคมีองค์8  มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการปฏิบัติตามหลัก
มรรคมีองค8์  อย่างนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
ความเชื่อมั่น 0.05    ซึ่งหมายความว่าหากบุคคลมีการรับรู้เกี่ยวกับหลักมรรคมีองค์8 ดีแล้ว ย่อมจะ
มีพฤติกรรมการปฏิบัติตัวตามหลักมรรคมีองค์8 ดีด้วย       
  สรุป  จากการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพการด าเนินงาน “วัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติด
ยาเสพติด”   สภาพการจัดการวัดด้านกายภาพ   สภาพด้านบริหารจัดการและแผนการด าเนินงาน    
ด้านกระบวนการยุทธวิธี/ กิจกรรม /หลักธรรมที่น ามาใช้ในการพัฒนาปรับพฤติกรรมของบุคคล    
พบว่าโดยรวมทั้ง 3 หมวด  อยู่ในระดับดี    มีลักษณะเด่นมีคะแนนอยู่ในระดับดีมาก  ในหมวด
กระบวนการยุทธวิธี/ กิจกรรม 3 ข้อ ได้แก่ (1) มีการฝึกสอนให้การศึกษาที่หลากหลาย ทั้งทางโลก
และทางธรรมรวมทั้งฝึกให้ท างานอาชีพ (2) มีการตั้งสัจจะรับศีล ถือศีล, (3) มีการสอนคุณธรรม
จริยธรรม ฝึกให้ท าสมาธิ ถือศีล ฟังธรรม ดังนั้นจึงสมควรด าเนินการในส่วนที่ดีดังเดิมต่อไป  
เพื่อให้ผู้รับการบ าบัดมีศีลธรรม จริยธรรม มีสัจจะ และปัญญาดีขึ้น รวมทั้งรู้จักรับผิดชอบท างาน
อาชีพ  และควรปรับปรุงแก้ไขส่วนที่คะแนนอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่  การซักซ้อมเกี่ยวกับการ
ปฐมพยาบาลให้แก่พระวิทยากร การนิเทศก ากับติดตามการด าเนินงานโครงการฯ การจัดท าระบบ
หลักฐานการด าเนินงานอ่ืนที่เชื่อมโยงกับการทบทวนได้ การจัดท าระบบการบันทึกข้อมูลการ
ให้บริการ,การจัดกิจกรรมสอบอารมณ์ผู้ป่วย  การสนับสนุนให้อภิปราย / ประกวดการตอบปัญหา
ธรรมะ กิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท าความดีแก่ผู้อ่ืน  การประชาสัมพันธ์/เผยแพร่ความ
ดีในรูปแบบต่าง ๆ  ทั้งนี้เพื่อขจัดความเสี่ยงและเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสสุดแก่โครงการให้
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น        
  6.1.5  ผลการสังเคราะห์ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (Indeathp Interview)   โดย
ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์เชี่ยวชาญการด าเนินงานวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ของแต่
ละวัดที่ท าการวิจัยนี้  และเชี่ยวชาญการด าเนินงานของวัดซึ่งเป็นวิทยากรในการประชุมเกี่ยวกับ
การด าเนินงานวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดเป็นประจ า  รวมทั้งสัมภาษณ์ตัวแทน
ผู้อ านวยการสถาบันธัญญารักษ์กรมการแพทย์ รวมจ านวน 6 รูป / คน  ได้ผลดังรายละเอียดที่แสดง
ความคิดเห็นเป็นรายบุคคลไว้แล้วในบทที่ 5  นั้นสามารถน ามาสรุปรวมและสังเคราะห์ได้
ดังต่อไปนี้                  
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  ค าถามประเด็นท่ี 1 วิธีด าเนินการให้ผู้ติดยาเสพติดสนใจและเข้าใจในหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา  ผู้เชี่ยวชาญในการด าเนินงานวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดได้
แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ ประเด็นที่ 1  ถึง “วิธีด าเนินการให้ผู้ติดยาเสพติด
สนใจและเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  ซึ่งส่วนใหญ่จะเร่ิมด้วยการ ให้ผู้ติดยาเสพ
ติดตั้งสัจจะ ให้ตั้งสัจจะ ปฎิญาณ ( Promise)   รับศีล และตั้งเป้าหมายปรับปรุงพฤติกรรมตนเอง
ใหม่  ก าหนดเลือกสิ่งที่จะท าดีอย่างไรอีกบ้าง นอกจากที่จะถือศีลถือศีล5 อย่างเคร่งครัด งดเว้นไม่
เสพสิ่งมึนเมาทุกชนิด ต่อหน้าพระรัตนตรัย โดยเฉพาะศีลข้อที่ 5  ที่ให้งดเว้นไม่เสพสิ่งเสพติดทุก
ชนิดทุกวัน  ตลอดระยะเวลาที่บ าบัด  บางท่านให้ผู้ป่วยปฎิญาณถือศีล 5  ต่อเนื่องตลอดไป ให้
มุ่งมั่นเพียรพยายามท าให้ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ท าตามสัจจะ  พูดอย่างใดต้องท าอย่างนั้น ไม่โกหก
กัน  ปรับปรุงชีวิตใหม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้เป็นคนดีของสังคม   เพื่อความสุขอย่างยั่งยืน 
  ค าถามประเด็นท่ี 2 ท่านมีวธีิด าเนินการให้ผู้ติดยาเสพติดเลิกเสพยาเสพติดได้อย่างยั่งยืน  
ได้รับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ช านาญในการด าเนินงานวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และ
ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ส่วนใหญ่ ใช้วิธีสอนและฝึกสอนให้การศึกษาแบบผสมผสาน( Eclectic 
Education) ทั้งทางโลกและทางธรรม, ทางธรรมฝึกคุณธรรมจริยธรรมตามหลักมรรคมองค์8 เน้น
ให้มีจิตส านึกถึงสัมมาทิฐิ มีคุณธรรม  ตระหนักรู้จักผิดชอบชั่วดี บาป-บุญคุณโทษ  กฎแห่งกรรม 
ความกตัญญูกตเวที  ให้รู้รักสามัคคี  รู้จักปล่อยวาง ไม่เครียดแค้น ไม่พยาบาท รู้จักให้อภัย ไม่เอา
เปรียบ ไม่เบียดเบียน ไม่ทะเลาะวิวาทกับผู้อ่ืน เน้นเร่ืองบาป-บุญคุณโทษ กฎแห่งกรรม กตัญญู
กตเวทีต่อพ่อแม่  ผู้มีพระคุณ เชื่อฟังพ่อแม่  ครู  พระอาจารย์  เน้นเร่ืองรู้ส านึกรักดีท าดีได้ผลดี ท า
ชั่วผลก็ชั่ว  ท าตามหน้าที่ของตนให้ดี  ให้ท าดีให้พ่อแม่ดู  ไม่คบคนพาลเป็นมิตร  ไม่พูดโกหก ไม่
พูดเท็จ ไม่พูดจาส่อเสียด ไม่กักขังสัตว์ ไม่ทรมานสัตว์หรือฆ่าสัตว์  และฝึกอาชีพตามทักษะที่
เหมาะสม  บ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม   เพียรพยายามละเลิกท าชั่ว เกรงกลัวละอายต่อ
การท าบาป และให้เพียรพยายามมีสติระลึกรู้อยู่ในศีลตลอดเวลา  ฝึกสมาธิ ฟังธรรมให้มีปัญญา   
ส าหรับทางโลกฝึกทักษะการท างานอาชีวะบ าบัด ฝึกทักษะสัมมาอาชีพ     
 ส่วนวิธีการสอนโดยยกตัวอย่างเหตุการณ์จริง  แปลงเร่ืองธรรมะให้เป็นเร่ืองง่ายต่อการ
เข้าใจ สอนสอดแทรกนิทานชาดก  พุทธสุภาษิต และใช้สื่อ IT ใช้เกม  สอนอบรม ให้ดูบุคคล
ตัวอย่าง  ให้อ่านหนังสือ ให้วิเคราะห์สถานการณ์จากหนังสือ หรือสื่อ ให้เปรียบเทียบกับข้อธรรม  
เป็นต้น                        
 ค าถามประเด็นท่ี 3  ท่านมีวิธีการสอนอย่างไรท่ีช่วยให้ผู้ติดยาเสพติดน าหลักมรรคมองค์
8 มาพัฒนาคุณภาพชีวิต     ผู้ช านาญในการด าเนินงานวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพ
ติดได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ ประเด็นที่   3   ว่า ส่วนใหญ่ใช้วิธีการสอนให้ผู้
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ติดยาเสพติดเดินทางสายกลางตามหลักมรรคมีองค์ 8 คือ   สอนให้มีจิตส านึกถึงสัมมาทิฐิมี
คุณธรรมความคิดดี  ตระหนักรู้จักผิดชอบชั่วดี   เน้นเร่ืองบาป-บุญ  กฎแห่งกรรม  ให้รู้จักเกรง
กลัวละอายต่อการท าบาป  รู้ส านึกรักดีท าดีได้ผลดี  ท าชั่วผลก็ชั่ว  เน้นเร่ืองกตัญญูต่อพ่อแม่  ผู้มี
พระคุณ เชื่อฟังพ่อแม่  ครู  พระอาจารย์   ท าตามหน้าที่ของตนให้ดี  ท าความดีท าสิ่งที่ดีแก่
ครอบครัว/สังคม  ไม่คบคนพาลเป็นมิตร   รู้จักให้อภัย   ไม่เอาเปรียบ ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน ไม่พูด
โกหก ไม่พูดเท็จ ไม่พูดจาส่อเสียด ไม่กักขังสัตว์ ไม่ทรมานสัตว์หรือฆ่าสัตว์  รู้จักปล่อยวาง ไม่
เครียดแค้น ไม่พยาบาท ไม่ทะเลาะวิวาทกับผู้อื่น  ให้รู้รักสามัคคี  มีจิตส านึกเร่ืองบาป-บุญคุณโทษ 
กฎแห่งกรรม มีความเกรงกลัวละอายต่อการท าบาป  ท าดีให้ดูเน้นเร่ืองกฎแห่งกรรม  เน้นเร่ือง
กตัญญูกตเวที  แล้วให้บวชสามเณรหรือบวชพระ  ให้ท าดีให้พ่อแม่ดู   และให้ฝึกศีล สมาธิ ปัญญา 
ตามหลักมรรคมีองค์แปดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้จิตใจเข้มแข็ง/ควบคุมตนเองได้   หลังลาสิกขา
แล้วแม้กลับไปบ้านแล้วก็ให้ประกอบสัมมาอาชีพ ถือเบญจศีลต่อเนื่องตลอดไป เลิกใช้สิ่งเสพติด 
เพื่อปรับปรุงพฤติกรรมเป็นคนดีของสังคมได้ตลอดไป   
  ค าถามประเด็นท่ี 4 ท่านมีวิธีด าเนินการอย่างไรให้ผู้ติดยาเสพติดท่ีรักษาฟื้นฟูแล้วไม่
กลับไปเสพใหม่ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ช านาญในการด าเนินงานวัดเป็นศูนย์
สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด เร่ืองท าอย่างไรให้ผู้ติดยาเสพติดที่รักษาฟื้นฟูแล้วไม่กลับไป
เสพใหม่ พบว่า ส่วนใหญ่ใช้วิธีด าเนินการตามหลักมรรคมีองค์ 8 ถือศีล สมาธิ ปัญญาเป็นหลัก  
โดยการอบรมให้สมาทานศีล 5  ทุกๆเช้า-เย็น  ยึดพระรัตนตรัย สวดมนต์ ไหว้พระ ท าสมาธิ  แผ่
เมตตา  กตัญญู  และสอนให้ท าบุญกริยาวัตถุ10 ทิศทั้ง 4 โดยเฉพาะการคบเพื่อนที่ดี ให้ตั้งใจเพียร
พยายามเลิกใช้ยาเสพติดตลอดไป  ร่วมมือกับชุมชนและกรมควบคุมประพฤติในการติดตาม
สนับสนุนให้ก าลังใจให้ถือศีลอย่างต่อเนื่อง  ติดตามดูแลแม้กลับบ้านแล้วเมื่อไปบิณฑบาตรก็
สนใจไต่ถาม  รวมทั้งเฝ้าระวังช่วยแก้ไขพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ เพื่อมิให้ท าผิดเสพซ้ าอีก      
 ค าถามประเด็นท่ี 5 ขอความคิดเห็นจากท่านเกี่ยวกับรูปแบบหรือกระบวนการ

ด าเนินงานฯ ควรท าอย่างไรจึงมีประสิทธิภาพดีทีสุ่ด  ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญฯ  ส่วนใหญ่คิด

ว่าการด าเนินงานฯจะดีได้ทุกฝ่าย(บ้าน วัด รัฐบาล หมายรวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐ )ต้องให้ความ

จริงใจ   ท ากันมาดังกล่าวก็นับว่าได้ผลดีอยู่ ขาดแต่งบประมาณ ไม่เพียงพอ ทุกวันน้ีท ากันได้ก็ด้วย

ใจรักที่จะช่วยเหลือเด็ก(ผู้ติดยาเสพติด)    

 สรุป กระบวนการพัฒนาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ติดยาเสพติด ส่วนใหญ่เน้นให้ตั้ง
สัจจะ(Promise) รับศีล จะถือศีล  คือ ตั้งใจเพียรพยายามกระท าความดีละชั่ว ละเว้นสิ่งเสพติด/เลิก
ใช้ยาเสพติดอย่างจริงใจ  และฝึกสอนให้การศึกษาแบบผสมผสาน ( Eclectic Education) ทั้งทาง
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โลกและทางธรรม, ทั้งการฝึกทักษะการท างานอาชีวะบ าบัด  สอนคุณธรรมจริยธรรม  บวช
สามเณร บวชพระ ฝึกท าสมาธิ ถือศีล ฟังธรรม  รวมทั้งฝึกปฏิบัติกาย วาจา ใจ ตามหลักมรรคมี
องค์แปด (Noble Eightfold Path)ท าดี ละชั่ว  ตลอดไป   นอกจากนั้นเพื่อให้ได้ผลระยะยาวต้องให้
แรงสนับสนุนทางสังคม(Social Support)  สนับสนุนให้ก าลังใจสนใจไต่ถามติดตามเฝ้าระวังช่วย
ให้ผู้ติดยาเสพติดปฎิบัติพฤติกรรมตามหลักมรรคมีองค์8  สามารถเลิกยาเสพติด เป็นคนดีของ
สังคมได้ ตลอดไป     

 6.1.6  ผลการสังเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้รับการบ าบัด  
   เพื่อทราบข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานให้วัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด
ให้เป็นที่น่าเชื่อถือยิ่งขึ้น   ผู้วิจัยจึงได้น าเค้าโครงแบบสัมภาษณ์ ไปสุ่มสัมภาษณ์กลุ่มผู้รับการ
บ าบัดในโครงการวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของแต่ละวัดที่ท าการวิจัยนี้วัดละ
10 คน   รวมทั้งสิ้นจ านวน 40 คน  ทั้งนี้เพื่อทราบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของทางฝ่าย
ผู้รับบริการ โดยได้ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้รับการบ าบัด วัดวังผาแดง เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 
2553, วัดตาไก้พลวง เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2554, วัดสะพาน เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2554 และวัด
พุทธคามนิคม 9 พฤศจิกายน 2554   ซึ่งมีรายละเอียดที่น่าสนใจดังต่อไปนี ้  

ค าถามประเด็นท่ี 1 จากการที่ท่านได้ปฏิบัติตนตามหลักมรรคมีองค์8 หรือศีล สมาธิ  
ปัญญาแล้วท่านรู้สึกอย่างไรบ้าง     

ประเด็นท่ีต้องการศึกษา : หลักมรรคมีองค์8 มีคุณค่าต่อจิตใจ/คุณค่าทางสติปัญญา (คิดดี) 
เกิดสัมมาทิฏฐิ และสัมมสังกัปะเป็นอย่างไรบ้าง        

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้รับการบ าบัด ในค าถามประเด็นที่ 1 ซึ่งสรุปที่น่าสนใจและ
สังเคราะห์ได้ดังต่อไปนี ้  

หลังได้รับการฝึกอบรม การปฏิบัติตนตามหลักมรรคมีองค์8 แล้วช่วยให้ผู้รับการบ าบัด มี
คุณค่าด้านจิตใจมีความภาคภูมิใจ ที่ตนเองมีพฤติกรรมดีขึ้น มีความคิดที่ดี  มีปัญญา ไม่มองใครใน
แง่ลบ  มีจิตใจดีขึ้น ไม่พยาบาท มีความสุข  รู้สึกดี  มีสติปัญญา และสมาธิ  มีความรู้สึกดีขึ้น  
สบายใจ  ใจเย็นขึ้นมาก  จิตใจบริสุทธิ์ผ่องใส  ไม่มองใครในแง่ลบ  มีก าลังใจท าดีเพิ่มขึ้น  คิดดี  
ท าให้จิตใจบริสุทธิ์ ไม่โกรธง่าย  จิตใจเป็นสุข  สงบนิ่ง  มีสติ  สมาธิดี  แก้ไขได้ง่าย  เมื่อก่อน คุ้มดี 
คุ้มร้าย  แต่ฝึกแล้วคิดที่จะพัฒนาได้  ใจเย็นขึ้น  ไม่โกรธง่าย รู้จักอภัยแล้ว ไม่พยาบาท จิตใจผ่อง
ใส ซึ่งแสดงว่ามีสัมมาทิฏฐ ิและสัมมสังกัปะ  เกิดขึ้นกับผู้รับการบ าบัด  ยกเว้นผู้รับการบ าบัดคนที่  
9  จากวัดพุทธคามนิคม  ที่ยังมีดีบ้าง  ร้ายบ้าง  แสดงว่าธรรมชาติของมนุษย์เปรียบเสมือนบัวสี่
เหล่า   ที่บางคนแม้จะได้รับการฝึกสอนอย่างไรก็ยังไม่ดีขึ้น กรณีนี้เปรียบเหมือนบัวที่ยังปริ่มๆน้ า   
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ค าถามประเด็นท่ี 2 หลังจากได้เข้ามาฝึกพัฒนาที่วัดนี้แล้วท่านได้ปฏิบัติตนตามหลักศีล 
สมาธิ  ปัญญา ท าให้ท่านมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับท่าทีการพูดจาได้อย่างไรบ้าง        

ประเด็นท่ีต้องการศึกษา : หลักมรรคมีองค์แปดมีคุณค่าต่อการปรับพฤติกรรมทางวาจา 
(พูดดี) มีสัมมาวาจาได้อย่างไรบ้าง         

พบว่าเมื่อได้ ฝึกปฏิบัตตินตามหลักมรรคมีองค์แปดแล้วช่วยให้มีคุณค่าด้านวาจา   พูดจา
ไพเราะ  ใจเย็นขึ้น  ไม่โกรธง่าย  จิตใจผ่องใส  ท าให้พูดจาไพเราะ  มีคนเชื่อถือมากขึ้น  ซึ่งแสดง
ว่าผู้รับการบ าบัดเกิดมีสัมมาวาจา   เพราะว่าหลังอบรมแล้ว ท าให้ใจเย็นขึ้น  จิตใจผ่องใส  จึงท าให้
พูดจาดีเหมาะสม    

ค าถามประเด็นท่ี 3  ท่านได้ท างานหรือท าความดีอย่างไรบ้าง   
ประเด็นท่ีต้องการทราบ : การให้การศึกษาฝึกอบรมที่หลากหลาย  ช่วยให้ผู้รับการบ าบัด

มีการปรับพฤติกรรมด้านกระท าด ารงชีวิตอยู่อย่างถูกต้อง   ความเพียรพยายามกระท าความดี  มี
สัมมาอาชีพ   มีคุณค่าทางร่างกาย หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง             
             พบว่าหลังการให้การศึกษาฝึกอบรมที่หลากหลายและการฝึกอบรมปฏิบัติตนตามหลัก
มรรคมีองค์แปดแล้วช่วยให้มีคุณค่าด้านร่างกาย เพราะมีจิตใจดีย่อมความสุข  รู้สึกดี  มีสติปัญญา  
และสมาธิ ท าให้ร่างกายมีความแข็งแรง  มีเมตตา ช่วยช่วยผู้อ่ืน ท าสาธารณะประโยชน์มีร่างกายที่
ดีขึ้น มีอาชีพ  มีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้น  มีความมั่นใจที่จะเดินให้คนเห็น  และไม่อายใคร  มีความ
อ่อนน้อม   มีสัมมาคารวะ  เป็นที่ยอมรับ   มีเมตตา ซึ่งย่อมว่ามีแนวโน้มไม่ท าบาป ฆ่าสัตว์ คดโกง 
หรือแย่งคนรักของผู้อ่ืน แสดงว่ามีสัมมากัมมันตะ  สัมมาอาชีวะ เกิดขึ้นกับผู้รับการบ าบัดแล้ว   

ค าถามประเด็นท่ี 4  ท่านตั้งใจว่าจะพัฒนา/ปรับปรุงสิ่งใดในชีวิตบ้าง 
ประเด็นท่ีต้องการทราบ : การตั้งสัจจะ มีการก าหนดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ไว้เด่นชัด

หรือไม่  มีการตั้งเป้าหมายอย่างไร  มีความคาดหวังมุ่งมั่นอย่างไรบ้าง มีความเชื่อมั่นใน
ความสามารถ แห่งตนเพียงไร  มีคุณค่าทางความตั้งใจว่าสมาธิ สติ ความเพียรพยายามกระท าความ
ดี ละชั่ว อย่างไร 

พบว่า การที่ผู้รับการบ าบัดมีตั้งสัจจะก าหนดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่จะถือเบญจศีล เลิก
ยาเสพติดไว้เด่นชัดแล้วจะมีเป้าหมายมีความคาดหวังในผลดีที่จะเกิดขึ้นกับตนเองและครอบครัว  
ช่วยให้มีความเชื่อมั่นในความสามารถแห่งตน  และมุ่งมั่นจะท าตามสัจจะให้ส าเร็จ  ขณะฝึกอบรม
ปฏิบัติตนตามหลักมรรคมีองค์8 มีความเพียรพยายามกระท าความดี  มีการฝึกสมาธิ   ช่วยให้มี  
สติปัญญา  อยากท าแต่ความดี  ละความชั่ว แสดงว่า ผู้ รับการบ าบัดว่า ผู้ รับการบ าบัด มี
สัมมาวายามะ มัมมาสติ และสัมมาสมาธิ  เกิดขึ้นด้วยแล้ว ย่อมความสุขในชีวิตได้ในที่สุด  
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ค าถามประเด็นท่ี 5  ความรู้สึกเกี่ยวกับการมารับการรักษาฟื้นฟูที่วัดนี้มีอะไรบ้าง   
ประเด็นท่ีต้องการทราบ : ความรู้สึกโดยรวมเกี่ยวกับการฝึกอบรม  มีคุณค่าต่อการกระท า

ความดี  ละชั่ว   การมีสติ  มีสมาธิ  และความรู้สึกทางกายภาพเกี่ยวกับการรักษาฟื้นฟูเกี่ยวกับวัด
อย่างไรบ้าง    

   จะเห็นได้ว่า ผู้รับการบ าบัดประเมินทางวัดดีมาก มีความเห็นว่าได้รับความรู้ดีมาก จะ
เลิกเสพติดได้แน่ๆ   ได้รับความรู้ดีมากต้องการ อยากให้ศูนย์ฯนี้อยู่ต่อไป บางแห่งอยากมีกีฬาให้ 
เล่นในยามว่างด้วย    
 จึงสรุปได้ว่าการด าเนินงานวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์แต่ละวัดมีประสิทธิผลดีมากช่วยให้
ผู้รับการบ าบัดมีความรู้ดีมาก มีการปฏิบัติตนตามหลักมรรคมีองค์8 แล้วช่วยให้มีสติปัญญา สมาธิ 
มีความเพียรพยายามกระท าความดี มีศีลท าความดี  ละความชั่ว คิดว่าจะต้องเลิกยาเสพติดได้
แน่นอน และออกไปเป็นคนดี  ซึ่งย่อมความสุขในชีวิตได้ในที่สุด 

 

6.2  อภปิรายผลการวิจัย  
 6.2.1   สภาพการจัดการวัดด้านกายภาพ (Context) พบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี มีค่า
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.05  คือด้านบริเวณวัดมีขนาดตามที่ก าหนด, มีความสะอาด สงบ ร่มร่ืน
ปลอดภัย, มีสถานที่ส าหรับให้ผู้ป่วยฝึกสมถะ/วิปัสสนากรรมฐาน, วัดมีการจัดสถานที่พักให้ผู้ป่วย
แยกสัดส่วนพักนอน, วัดและชุมชนใกล้วัดไม่มีสิ่งเสพติด อบายมุข สิ่งมอมเมา    วัดที่ไม่มีการจัด
สภาพการจัดการวัดด้านกายภาพเหล่านี้ไม่มีเลย    จะเห็นได้ว่าทุกวัดมีการจัดสภาพการจัดการวัด
ด้านกายภาพ อยู่ในระดับดี   ส่วนการจัดสภาพด้านกายภาพที่อยู่ในระดับพอใช้ของวัดส่วนใหญ่
อยู่ในระดับพอใช้มี 2 ข้อ ได้แก่  การมีห้องปฐมพยาบาลมีโต๊ะเก้าอ้ี เตียงพยาบาล พร้อมสิ่งที่
จ าเป็น เช่นอ่างล้างมือสบู่และผ้า/กระดาษเช็ดมือ   และการจัดให้มีตู้เย็นส าหรับ / อนุญาตให้ผู้ป่วย
ใช้ได้  ซึ่งพบว่าวัดทุกวัดยังไม่มีการจัดห้องปฐมพยาบาลที่เป็นกิจลักษณะ  มีแต่จัดเป็นมุมพยาบาล
มีโต๊ะเก้าอ้ี เตียงพยาบาลพร้อมสิ่งที่จ าเป็น เช่นอ่างล้างมือสบู่และผ้า/กระดาษเช็ดมือ    ส่วนใหญ่
จะมีสถานพยาบาลใกล้วัดรับผิดชอบให้บริการดูแลด้านสุขภาพ   จึงยังไม่มีการจัดห้องปฐม
พยาบาลโดยตรง  ส่วนด้านตู้เย็นส่วนใหญ่มีใช้ในส่วนกลาง มิได้จัดให้ผู้ติดยาเสพติดที่เข้ารับการ
ฟื้นฟูใช้โดยเฉพาะ และผู้ติดยาเสพติดที่เข้ารับการฟื้นฟูไม่มีการเรียกร้องหรือขอใช้ แสดงว่าผู้ติด
ยาเสพติดที่เข้ารับการฟื้นฟูไม่มีความจ าเป็นต้องใช้ตู้เย็น   และแสดงว่าทุกวัดมีการจัดสภาพการ
จัดการวัดด้านกายภาพอยู่ในระดับดี    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขสอดคล้องกับคู่มือ
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การด าเนินงานวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด107 เมื่อสภาพการจัดการวัดด้าน
กายภาพอยู่ในระดับดีมีความเหมาะสม ท าให้ผู้รับการบ าบัดเกิดความสะดวกสบาย(สัปปายะ)จะ
ช่วยให้อยู่รับการบ าบัดจนครบตามก าหนด ซึ่งช่วยให้สามารถเลิกยาเสพติดได้ในที่สุด          
 6.2.2  สภาพด้านบริหารจัดการและแผนการด าเนินงาน (Input) โดยรวมพบว่าอยู่ในระดับ
ดี แสดงว่าวัดส่วนใหญ่มีการจัดการด้านบริหารจัดการและแผนการด าเนินงาน  เช่น  มีการบริหาร
จัดการองค์การ, มีนโยบายที่มีจุดเน้นในการพัฒนาโครงการวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์ฯ , มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการก ากับดูแลโครงการฯจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม, จัดตั้งคณะกรรมการให้
ด าเนินงานโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง, มีการอบรมทีมงานให้เข้าใจการดูแลผู้ติดยาเสพติด, พระ
วิทยากรได้รับการอบรมเกี่ยวกับการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด, มีการก าหนดบทบาทหน้าที่คณะบุคคล
รับผิดชอบโครงการฯ อย่างชัดเจน, มอบหมายบุคลากรท าตามกิจกรรมที่ก าหนดให้อย่างชัดเจน, มี
ผู้ประสานงาน (Coordinating), มีการมอบหมายบุคลากรควบคุมการด าเนินงาน (Controlling),  มี
การน าผลการประเมินโครงการฯไปใช้พัฒนาการด าเนินงาน อยู่ในระดับดี  จึงนับว่าวัดส่วนใหญ่มี
การจัดการด้านบริหารจัดการและแผนการด าเนินงานส่วนอยู่ในระดับดี และมีส่วนน้อยที่มีคะแนน
เฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง แต่กไ็ม่มีผู้ใดร้องเรียน แสดงว่าทุกวัดมีการบริหารจัดการและแผนการ
ด าเนินงานดี    ส่วนที่อยู่ในระดับปานกลางที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง(กรมการแพทย์)ต้องปรับปรุง
แก้ไขเพื่อขจัดความเสี่ยงได้แก่  การซักซ้อมเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลให้แก่พระวิทยากร   การ
นิเทศก ากับติดตามการด าเนินงานโครงการฯ,   การจัดท าระบบหลักฐานการด าเนินงานอ่ืนที่เชื่อมโยง
กับการทบทวนได้ การจัดท าระบบการบันทึกข้อมูลการให้บริการ  จึงสวมควรน าไปเป็นแบบอย่าง
ในการด าเนินงานต่อไปได้ โดยปรับส่วนที่ขาดบางข้อดังกล่าว 
 6.2.3  ด้านกระบวนการยุทธวิธี/ กิจกรรม  (Process /Actions) หลักธรรมที่น ามาใช้ในการ
พัฒนาปรับพฤติกรรมของบุคคล  พบว่าโดยรวม  อยู่ในระดับดี เช่นกัน  เช่น  การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมผู้ป่วยด้วยหลักพุทธธรรมโดยฝึกอบรมให้รู้เข้าใจเหตุผลตามหลักมรรคมีองค์ 8 หรือ ศีล 
สมาธิ ปัญญา, จัดให้ผู้ป่วยเจริญสมถะกรรมฐาน หรือ เจริญวิปัสสนากรรมฐาน,   มีการเปิดโอกาส
ให้จัดกิจกรรมเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์กับญาติและชุมชน,  มีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และจัดให้ผู้ป่วย
รับผิดชอบดูแลสิ่งแวดล้อมในอาคารและสถานที่, มีกิจกรรมอาชีวะบ าบัด หรือให้ผู้ป่วยรู้จักใช้

                                                        
107กัญญา ภู่ระหงษ์,  คู่มือการด าเนินงานวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด  

กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข, 2546,หน้า 26 
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เวลาอย่างคุ้มค่า ความเหมาะสมของกระบวนการยุทธวิธี/กิจกรรม  ซึ่งนับว่าเป็นสิ่ที่ดี สมควร
พัฒนาให้มีเพิ่มมากขึ้น ส่วนที่มีลักษณะเด่นที่อยู่ในระดับดีมากอยู่ 3 ข้อ ได้แก่ มีการฝึกสอนให้
การศึกษาที่หลากหลาย ทั้งทางโลกและทางธรรม คุณธรรมจริยธรรม ,มีการตั้งสัจจะรับศีล ถือศีล  
มีการสอนคุณธรรมจริยธรรม ฝึกให้ท าสมาธิ ถือศีล ฟังธรรม   จึงสมควรพัฒนาให้มีอยู่คงเดิม
ตลอดไป  ส าหรับ กระบวนการยุทธวิธี/กิจกรรมที่อยู่ในระดับพอใช้อยู่บ้างแต่มิได้เป็นอุปสรรค
ต่อการด าเนินงานแต่อย่างใด  คือ  การจัดกิจกรรมสอบอารมณ์ผู้ป่วย,  การสนับสนุนให้อภิปราย / 
ประกวดการตอบปัญหาธรรมะ กิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท าความดีแก่ผู้อ่ืน  การให้
วิเคราะห ์ Sinario กรณีตัวอย่าง ข่าว บทความ ฯลฯ  การประชาสัมพันธ์/เผยแพร่ความดีในรูปแบบ
ต่าง ๆ ซึ่งควรพัฒนาปรับปรุงเพิ่มเติมให้ดีมากขึ้น เพื่อลดความเสี่ยง และให้เกิดประโยชน์สูงสสุด
แก่ผู้รับการบ าบัดรุ่นต่อๆไป   
               6.2.4  ด้านผลผลติ/ผลลัพธ์ (Product) จากการประเมินผลผู้เข้ารับการบ าบัดมีการรับรู้ต่อ
ยาเสพติดถูกต้องดีขึ้น มีการรับรู้ต่อมรรคมีองค์ 8 มากขึ้น สามารถปฏิบัติตามหลักมรรคมีองค์ 8 
ได้ดีขึ้น เลิกยาเสพติดได้  และผู้รับการบ าบัดประเมินทางวัดอบรมดีมาก มีความเห็นว่าอยากให้
ศูนย์ฯ(วัด)ปฏิบัติอย่างนี้ตลอดไป จึงสรุปได้ว่าการด าเนินงานวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์แต่ละวัดมี
ประสิทธิผลดีมาก ผู้รับการบ าบัดสามารถเลิกยาเสพติดได้ 
 สรุป  จากการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพการด าเนินงาน “การให้วัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และ
ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด” สภาพการจัดการวัดด้านกายภาพ สภาพด้านบริหารจัดการและแผนการ
ด าเนินงาน ด้านกระบวนการยุทธวิธี/ กิจกรรม /หลักธรรมที่น ามาใช้ในการพัฒนาปรับพฤติกรรม
ของบุคคล  พบว่าโดยรวมทั้ง 3 หมวด อยู่ในระดับดี  มีลักษณะเด่นมีคะแนนอยู่ในระดับดีมาก ใน
หมวดกระบวนการยุทธวิธี/ กิจกรรม  3 ข้อ ได้แก่  (1) มีการฝึกสอนให้การศึกษาที่หลากหลาย ทั้ง
ทางโลกและทางธรรมรวมทั้งฝึกให้ท างานอาชีพ, (2) มีการตั้งสัจจะรับศีล หรือถือศีล, (3) มีการ
สอนคุณธรรมจริยธรรม ฝึกให้ท าสมาธิ ถือศีล ฟังธรรม  ส่วนด้านผลผลิต/ผลลัพธ์ (Product)แต่ละ
วัดมีประสิทธิผลดีมาก ผู้รับการบ าบัดสามารถเลิกยาเสพติดได้ ดังนั้นจึงสมควรด าเนินการในส่วน
ที่ดีดังเดิมต่อไป  เพื่อให้ผู้รับการบ าบัดมีศีลธรรม จริยธรรม มีสัจจะ และปัญญาดีขึ้น รวมทั้งรู้จัก
รับผิดชอบท างานอาชีพ  และควรปรับปรุงแก้ไขส่วนที่คะแนนอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่  การ
ซักซ้อมเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลให้แก่พระวิทยากร การนิเทศก ากับติดตามการด าเนินงานโครงการฯ
,   การจัดท าระบบหลักฐานการด าเนินงานอ่ืนที่เชื่อมโยงกับการทบทวนได้ การจัดท าระบบการ
บันทึกข้อมูลการให้บริการ ,การจัดกิจกรรมสอบอารมณ์ผู้ป่วย การสนับสนุนให้อภิปราย / 
ประกวดการตอบปัญหาธรรมะ  กิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท าความดีแก่ผู้อ่ืน , การให้
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วิเคราะห ์Sinario กรณีตัวอย่าง ข่าว บทความ ฯลฯ   การประชาสัมพันธ์/เผยแพร่ความดีในรูปแบบ
ต่างๆ   ทั้งนี้เพื่อขจัดความเสี่ยงและเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสสุดแก่โครงการให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น      
   6.2.5 ผลการวิเคราะห์การรับรู้เกี่ยวกับหลักมรรคมีองค์ 8  ระหว่างก่อนอบรมฟ้ืนฟูและ
หลงัได้รับการอบรมฟ้ืนฟู   
  การรับรู้เกี่ยวกับหลักมรรคมีองค์ 8 สรุปแล้วก็ คือ ความรู้และความรู้สึกเกี่ยวกับหลัก
ไตรสิกขา หรือ ศีล สมาธิ ปัญญานั่นเอง  1. หมวดปัญญา ได้แก่ (1) สัมมาทิฐิ (ความเข้าใจถูกต้อง 
Right View หรือ Right Understanding) (2) สังมาสังกัปปะ (ความมุ่งหมายถูกต้อง Right Thought)  
2. หมวดศีล ได้แก่  (3) สัมมาวาจา  (พูดดี ถูกต้อง Right Speech) (4) สัมมากัมมันตะ (กระท าชอบ/
การกระท าถูกต้อง Right Action)  (5) สัมมาอาชีวะ ( Right Livelihood การด ารงชีวิตอยู่อย่าง
ถูกต้อง) 3.หมวดสมาธิ ได้แก่ (6) สัมมาวายามะ (Right Effort ความพยายามถูกต้อง) (7) สัมมาสติ 
(การด ารงสติควบคุมตัวถูกต้อง Right Mindfulness) (8) สัมมาสมาธิ (ความตั้งใจไว้อย่างถูกต้อง  
Right Concentration) การวิเคราะห์โดยน าคะแนนเฉลี่ยการรับรู้เกี่ยวกับหลักมรรคมีองค์  8 ของผู้
ติดยาเสพติด ก่อนอบรมฟื้นฟู มาเปรียบเทียบ คะแนนเฉลี่ยการรับรู้เกี่ยวกับหลักมรรคมีองค์แปด
ของผู้ติดยาเสพหลังการอบรมฟื้นฟู  พบว่าคะแนนเฉลี่ยการรับรู้เกี่ยวกับหลักมรรคมีองค์แปดของ
ผู้ติดยาเสพติดก่อนอบรมฟื้นฟู เท่ากับ 2.837 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.193 หลังได้รับการ
อบรมฟื้นฟู มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 3.07 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.238 มากกว่าก่อน
อบรมฟื้นฟู แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05,  t-value = 4.767,      
p -value =<.001*  และเป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัยข้อที่ 1 คือ หลังได้รับการอบรม ผู้ติดยาเสพติด
มีการรับรู้ต่อหลักมรรคมีองค์ 8 ถูกต้องดีขึ้นมากกว่าก่อนได้รับการอบรม  แสดงว่าวัดที่เป็นศูนย์
สงเคราะห์ฯมีการอบรมหลักธรรมมรรคมีองค์8 ให้แก่ผู้ติดยาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพดี  จึง
ท าให้ผู้ติดยาเสพติดมีการรับรู้ต่อหลักธรรมมรรคมีองค์  8 เพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนอบรมฟื้นฟู 
สอดคล้องกับการวจัิยเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญในการด าเนินงานวัดเป็นศูนย์
สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดเกี่ยวกับ ประเด็นที่ว่า “วธีิด าเนินการให้ผู้ติดยาเสพติดสนใจและ
เข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา”ผู้เชี่ยวชาญฯได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ตรงกัน คือจะเร่ิมด้วยการให้ผู้ติดยาเสพติดตั้งสัจจะ (Promise) ปฎิญาณรับศีล คือถือศีล อย่าง
เคร่งครัด ต่อหน้าพระรัตนตรัย และให้พิจารณาทบทวนศีลทุกวันทุกเช้า-เย็น  ถือศีลก็คือมรรคมี
องค์ 8 ส่วนหนึ่งด้วย และสอดคล้องกับการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งในข้อนี้มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับดีมาก เมื่อน ามาสังเคราะห์ร่วมกับการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ จึงสามารถอภิปรายได้ว่า“การตั้ง
สัจจะถือศีล” คือการท าความดี ละเว้นการท าชั่ว ดังนั้นผู้ติดยาเสพติดต้องรับรู้เร่ืองศีลซึ่งเป็นส่วน
หนึงของมรรคมีองค์ 8 ด้วย  และสอดคล้องกับการวิจัยเชิงคุณภาพตามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญฯ 
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ประเด็นที่ว่า “วิธีด าเนินการให้ผู้ติดยาเสพติดเลิกเสพยาเสพติดได้อย่างยั่งยืน”ผู้เชี่ยวชาญฯได้
แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะตรงกัน  คือจะ “มีการฝึกสอนให้การศึกษาผสมผสานทั้งทาง
โลกและทางธรรม” จะเห็นไดว่้าในประเด็นนี้สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ ข้อนี้ด้วย ซึ่ง
มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก  เมื่อน ามาสังเคราะห์ร่วมกับการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ   เร่ือง  
“การให้การศึกษาแบบผสมผสาน หรือ Eclectic Education ทั้งทางคดีโลกและคดีธรรม” จะช่วยให้
ผู้ติดยาเสพติดโมหะจริตที่เคยทางเดินผิดไปแล้วเป็นคนดีของสังคมได้ ต้องมีการฝึกหรือให้
การศึกษา  เพื่อให้มีการรับรู้ที่ถูกต้อง   แสดงว่าเมื่อบุคคลได้รับการอบรมให้รู้หลักธรรมมรรคมี
องค์ 8 แล้ว  จะท าให้เกิดปัญญามีการรับรู้เกี่ยวกับหลักมรรคมีองค์8 ดีขึ้น  สอดคล้องกับท่านพุทธ
ทาสภิกษุได้กล่าวเกี่ยวกับการพัฒนาพฤติกรรมของบุคคลไว้ว่า “การพัฒนาจิตนั่นแหละคือการ
พัฒนาชีวิต, และการพัฒนาชีวิตก็คือการพัฒนาจิต จะเรียกว่าเป็นสิ่งเดียวกันก็ได้   ชีวิตเป็นสิ่งที่
พัฒนาได,้  ผลของการพัฒนาจิต คือ มรรค ผล นิพพาน”108 สอดคล้องกับหลักพระพุทธศาสนาตาม
คัมภีร์พระอภิธัมมัตถสังคหะ ที่กล่าวว่า ถึงเร่ือง จิต (วจนัตถะ) ไว้ว่า “จินฺตนมตฺต  จิตฺต ” ธรรมชาติที่รู้
อารมณ์ ได้รับอารมณ์  ชื่อว่าจิต, หรือ อีกนัยหนึ่ง “จิตฺตี กโรตีติ จิตฺต ” ธรรมชาติใดท าความเป็นอยู่
ของสัตว์ทั้งหลายให้วิจิตร  ฉะนั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่า จิต109  สอดคล้องกับพระธรรมกิตติวงศ์ 
(ทองดี สุรเตโช) อธิบายว่า จิต คือ ธรรมชาติที่นึกคิดอารมณ์ ธรรมชาติที่ รู้อารมณ์, ความคิด, 
ธรรมชาติที่วิจิตร, ธรรมชาติที่สั่งสมกุศลและอกุศล ฯลฯ จิตโดยทั่วไปแปลว่า ใจ  จิตมีลักษณะรับ 
จ า คิด รู้อารมณ์ที่ผ่านเข้ามาทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ จัดเป็นนามธรรม คู่กับกายซึ่งเป็น
รูปธรรม110  จากองค์ความรู้ในข้อนี้ จะเห็นได้ว่าการให้การศึกษาอบรมผู้ติดยาเสพติดให้มีการรับรู้
เกี่ยวกับหลักมรรคมีองค์ 8 จะช่วยให้ผู้ติดยาเสพติดเกิดปัญญา เห็นสาเหตุของปัญหาที่ท าให้เป็น
ทุกข์ มีความคิดเพียรพยายามเผชิญหาทางแก้ไขพฤติกรรมที่เป็นปัญหา ข้อบกพร่องหรือสิ่งที่ท าให้
เป็นทุกข์ หรือ สามารถเลิกใช้ยาเสสพติดได้ ท าให้มีศีลธรรม จริยธรรมดีขึ้น ดังนั้นจึงสมควรน า
หลักธรรมมรรคมีองค์ 8 ไปอบรมฟื้นฟูให้แก่ผู้ติดยาเสพติดอ่ืน ๆ ต่อไป เพื่อให้ให้มีการรับรู้
เกี่ยวกับหลักมรรคมีองค์ 8 มีศีลธรรม จริยธรรม และปัญญาสามารถปฎิบัติตามหลักมรรคมีองค์ 8  

                                                        
 108พระครูศรี, “จิตวิทยาแห่งอริยมรรค”, 12 มีนาคม 2550,  หน้า 36 

<http://www.watkhuhasawan.com/webboard/index.php> (12 March 2009) 

 109พระสัทธัมมโชติกะ ธัมมาจริยะ , ปรมัตถโชติกะ ปริจเฉทที่ 1-2-6 จิต เจตสิก รูป 
นิพพาน, (กรุงเทพมหานคร : หจก.ทิพยวิสุทธิ์, 2553), หน้า 7. 
 110พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช), พจนานุกรมเพือ่การศึกษาพุทธศาสน์, (กรุงเทพมหานคร 
: ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรม, 2551), หน้า 164. 

http://www.watkhuhasawan.com/webboard/index.php?topic=39.msg236#msg236
http://www.watkhuhasawan.com/webboard/index.php?PHPSESSID=4fa84a5342cb52c090cc82bb47e3cd38&action=profile;u=5
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คือ ท าดี ละชั่ว แก้ไขพฤติกรรมที่เป็นปัญหา สิ่งที่ท าให้เป็นทุกข์ เลิกใช้ยาเสพติด พ้นทุกข์เกิด
ความสุขอันไพบูรณ์ได้นั่นเอง   
 6.2.5  ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการปฏิบัติตามหลักธรรมมรรคมีองค์ 8 ระหว่างก่อน
อบรมฟ้ืนฟูและหลงัได้รับการอบรมฟ้ืนฟู   
   การเปรียบเทียบพฤติกรรมการปฏิบัติตามหลักธรรมมรรคมีองค์  8 ของผู้ติดยาเสพติด
ระหว่างก่อนอบรมฟื้นฟูและหลังได้รับการอบรมฟื้นฟู พบว่าคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการปฏิบัติ
ตามหลักธรรมมรรคมีองค์ 8 ของผู้ติดยาเสพติดก่อนอบรมฟื้นฟู เท่ากับ 3.967ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.473  หลังได้รับการอบรมฟื้นฟูมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 4.868 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.509   มากกว่าก่อนอบรมฟื้นฟู และแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับความเชื่อมั่น 0.05,  t -value = 7.139,  P-value = <.001* และเป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัย
ข้อที่ 2  คือ หลังได้รับการอบรมฯ ผู้ติดยาเสพติดสามารถปฏิบัติพฤติกรรมตามหลักมรรคมีองค์ 8 ได้
ถูกต้องดีขึ้นมากกว่าก่อนได้รับการอบรมฟื้นฟู  และสามารถเลิกใช้ยาเสพติดได้  จึงเป็นไปตาม
สมมุติฐานการวิจัยข้อที่ 4 ด้วย แสดงว่าวัดที่เป็นศูนย์สงเคราะห์ฯ ได้มีการฝึกอบรมให้ผู้ติดยาเสพ
ติดปฎิบัติ กาย วาจา ใจ ตามหลักธรรมมรรคมีองค์ 8 ให้แก่ผู้ติดยาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพดี 
สอดคล้องกับการวจัิยเชิงปริมาณข้อที่ว่า “มีการสอนคุณธรรมจริยธรรม ฝึกให้ท าสมาธิ ถือศีล ฟัง
ธรรม” ซึ่งข้อนี้มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก และเมื่อน ามาสังเคราะห์ร่วมกับการศึกษาวิจัยเชิง
คุณภาพแล้วพบว่ามีความสอดคล้องกับการวิจัยเชิงคุณภาพด้วย เพราะ“การสอนคุณธรรม
จริยธรรม ฝึกให้ท าสมาธิ ถือศีล ฟังธรรม” นี้เท่ากับว่าเป็นการฝึกให้ฝึกปฏิบัติกาย วาจา ใจ ตาม
มรรคมีองค์ 8 จึงท าให้ผู้ติดยาเสพติดเกิดปัญญารับรู้หลักธรรมมรรคมีองค์ 8 เพิ่มขึ้น และสามารถ
ปฏิบัติพฤติกรรมตามหลักธรรมมรรคมีองค์ 8 ดีเพิ่มขึ้น มากกว่าก่อนอบรมฟื้นฟู จึงแสดงให้เห็น
ชัดเจนอีกว่าเมื่อบุคคลมีการฝึกตามหลักธรรมมรรคมีองค์  8 แล้ว จะท าให้เกิดปัญญา  สามารถ
แก้ไขข้อบกพร่องหรือพฤติกรรมที่เป็นปัญหา เช่น เกเร เสพยาเสพติดได้นั่นเอง  สอดคล้องกับ 
ฐิตินันดร์  กาญจนวิโรจน์   ที่กล่าวว่าพระไตรปิฎก ต าราและเอกสารทางพระพุทธศาสนาที่
เกี่ยวข้องกับอริยมรรค ประมวลได้ว่า  สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงน าเอาอริยมรรคมาใช้ใน
การอบรม หรือเพื่อการศึกษา  ในรูปแบบของ ไตรสิกขา  เพื่อท าให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น  ไตรสิกขา
ได้แก่ อธิศีลสิกขา อธิจิตตสิกขา  อธิปัญญาสิกขา เป็นการพัฒนาทางด้านจิต ปัญญา และการ
กระท า111  ซึ่งในที่นี้ได้แก่พฤติกรรมการปฏิบัติตามหลักธรรมมรรคมีองค์ 8 โดยเฉพาะผู้ติดยาเสพ
                                                        
 111ฐิตินันดร์  กาญจนวิโรจน์, การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักอริยมรรค,วทิยานิพนธ์     

ศาสนศาสตรดุษฎบีัณฑิต,(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย )2553, หน้า 335. 
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ติดแล้วควรมีการฝึกอบรมตามหลักธรรมมรรคมีองค์ 8  เพื่อช่วยให้เกิดปัญญา  เมื่อมีปัญญาก็จะหา
สาเหตุของปัญหาและผลเกิดขึ้นจากการท าเหตุแห่งปัญหา ช่วยให้มีความเพียรความอดทนท า
ความดี ละสิ่งไม่ดี มีสติรู้ตัว สามารถแก้ไขข้อบกพร่องสิ่งที่เป็นทุกข์ หรือพฤติกรรมที่เป็นปัญหา
ให้ประสพผลส าเร็จ  สามารถเลิกใช้ยาเสพติดได ้ท าให้ประสบสุขอันไพบูรณ์ได้ในที่สุด  
 6.2.6 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้เกี่ยวกับหลักมรรคมีองค์  8 กับ
พฤติกรรมการปฏิบัติตามหลักมรรคมีองค์ 8  
 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้เกี่ยวกับหลักมรรคมีองค์  8 กับพฤติกรรมการปฏิบัติตาม
หลักมรรคมีองค์ 8 ของผู้ติดยาเสพติดกลุ่มตัวอย่าง ทั้ง 4 วัด โดยหาค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์
แบบเพียร์สัน(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) พบว่า การรับรู้เกี่ยวกับหลัก
มรรคมีองค์ 8 กับพฤติกรรมการปฏิบัติตามหลักมรรคมีองค์ 8  มีค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์           
r = 0.452 , p - value = 0.012, ซึ่งมีความสัมพันธ์ทางบวกต่อกัน  จึงสรุปได้ว่าการรับรู้เกี่ยวกับหลัก
มรรคมีองค์ 8 มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการปฏิบัติตามหลักมรรคมีองค์ 8 อย่างนัยส าคัญทาง
สถิต ิที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 ซึ่งเป็นสิ่งยืนยันได้ว่าหากบุคคลมีการรับรู้ต่อหลักมรรคมีองค์ 8 ดี  
จะมีผลท าให้พฤติกรรมการปฏิบัติตามหลักมรรคมีองค์ 8 ดีตามไปด้วย    
  จากองค์ความรู้ในข้อนี้ จึงสรุปความได้ว่า การที่พฤติกรรมการปฏิบัติตามหลักมรรคมี
องค์8 ของบุคคลจะดีหรือไม่ดี ขึ้นอยู่กับระดับการรับรู้ต่อหลักมรรคมีองค์ 8 ของบุคคลด้วย หรือ
อีกนัยหนึ่ง คือ บุคคลที่มีการรับรู้ต่อหลักมรรคมีองค์ 8  ดี ย่อมประพฤติปฏิบัติตามหลักมรรคมี
องค์ 8 ได้ดี ดังนั้น การน า ศีล สมาธิ ปัญญา มาจัดฝึกอบรมให้แก่ผู้ติดยาเสพติดจึงเหมาะสมเป็น
อย่างยิ่ง  เพราะจะเป็นการฝึกทั้งกาย วาจา ใจ โดยเฉพาะ “ใจ” ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญให้เกิดสัมมาทิฐิ/
ปัญญา  ในการขับเคลื่อนการด าเนินชีวิตชี้ถูกผิดแก่บุคคลได้  สอดคล้องกับหลักพระพุทธศาสนา
เชื่อมั่นว่า บุคคลสามารถพัฒนาหรือฝึกได้โดยการฝึก “จิต”เพราะว่าจิตหรือวิญญาณมีความส าคัญ
ในการเป็นผู้สั่งการ หรือขับเคลื่อนกาย ซึ่งตามหลักพระพุทธศาสนา กล่าวว่า “มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺ
มา มโนเสฏฺฐา มโนมยา มนสา เจ ปทุฏฺเฐน ภาสติ วา กโรติ วา ตโต น  ทุกฺขมเนฺวติ จกฺก  ว วหโต ปท  
ฯ” ใจเป็นผู้น าทุกสิ่งทุกอย่าง ใจเป็นใหญ่ ทุกอย่างส าเร็จได้ด้วยใจ ถ้าคนเรามีใจชั่วเสียแล้ว  การ
พูด การกระท าก็พลอยชั่วไปด้วย เพราะการพูดชั่วท าชั่วนั้นทุกข์ย่อมตามสนองเขา เหมือนล้อหมุน
ตามรอยเท้าโค เป็นวงจรแห่งวัฏฏะ  จะเห็นไดว่้า การกระท าพฤติกรรมของบุคคล จะเกิดได้เพราะมี 
“จิต” เป็นประธาน “จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว” จิตเป็นใหญ่ จิตเป็นผู้บงการ จิตต้องการกระท าอะไร
ก็สั่งการให้กายและวาจาท าตามความต้องการของจิต กายและวาจา ก็เหมือนเป็นบ่าว เป็นทาส รับ
ใช้จิต การกระท าพฤติกรรมของบุคคลไม่ว่าดีหรือชั่วจะเกี่ยวข้องอยู่กับวัฏฏะ 3 อย่าง คือ กิเลส 
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กรรม และวิบาก112   จึงชี้ชัดว่าพฤติกรรมการปฏิบัติตัวของบุคคลจะดีหรือไม่ดี ขึ้นอยู่กับจิตใจ  
หากจิตฝึกมาดีมีการรับรู้ที่ดีหรือถูกต้อง ย่อมท าให้พฤติกรรมการปฏิบัติตัวของบุคคลดีถูกต้องด้วย  
ดังนั้นบุคคลจึงควรได้รับความรู้เกี่ยวกับหลักมรรคมีองค์ 8 เพื่อประพฤติปฏิบัติตามได้ดีถูกต้อง 
ซึ่งย่อมท าให้ชีวิตมีความสุข จนถึงนิพพานได้ด้วย สอดคล้องกับหลักพระพุทธศาสนาที่ยืนยันว่า
“ทุนฺนิคฺคหสฺส  ลหุโน  ยตฺถ  กามนิปาติโน  จิตฺตสฺส  ทมโถ  สาธุ  จิตฺต   ทนฺต   สุขาวห .”  การฝึกจิต
ที่ข่มยาก ที่เกิดดับรวดเร็ว มักตกไปในอารมณ์ที่น่าใคร่ เป็นการดี (เพราะว่า) จิตที่ฝึกแล้ว ย่อมน า
สุขมาให้113  ฉะนั้นจึงควรน าหลักธรรมมรรคมีองค์ 8 มาฝึกพฤติกรรมของบุคคลตั้งแต่เร่ิมแรกที่ รู้
ความเลยยิ่งดี เพราะว่ายิ่งเร่ิมต้นฝึกให้รับรู้เร็วเท่าไรก็ยิ่งท าให้บุคคลมีพฤติกรรมที่ดีตั้งแต่แรก ๆ 
ได้เร็วเท่านั้น ซึ่งจะช่วยให้อนาคตของสังคมดีมีสุข  เพราะเด็กโตไปจะไม่โกง อีกทั้งยังจะช่วยให้
บุคคลอยู่ในช่วงชีวิตที่ดีงาม ชีวิตมีความสุขเป็นระยะเวลาที่ยาวนานตั้งแต่เร่ิมต้นชีวิต   เพราะเมื่อ
ได้เร่ิมต้นชีวิตที่ดีด้วยหลักธรรมมรรคมีองค์ 8 เร่ิมด้วยเมื่อมีสัมมาทิฎฐิแล้วมรรคข้ออ่ืน ๆ ก็จะ
ปฏิบัติตามมาได้โดยง่าย ช่วยให้สังคมดีมีสุข  
         6.2.7  ผลการวเิคราะห์การรับรู้เกีย่วกบัยาเสพติด ระหว่างก่อนอบรมฟ้ืนฟูและหลังได้รับการ

อบรมฟ้ืนฟู   

 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยคะแนนการรับรู้เกี่ยวกับยาเสพติดของผู้ติดยาเสพติด ก่อน
และหลังได้รับการอบรมฟื้นฟูในผู้ติดยาเสพติดทั้ง 4 วัด จ านวน 104 คนพบว่าคะแนนเฉลี่ยการ
รับรู้เกี่ยวกับยาเสพติดของผู้ติดยาเสพติดก่อนอบรมฟื้นฟู เท่ากับ  2.878  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.193 หลังได้รับการอบรมฟื้นฟูมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น  3.275 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.184 มากกว่าก่อนอบรมฟื้นฟู แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 
0.05 ,t-value = 7.382 , p -value = <.001 และเป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัยข้อที่ 3  คือ หลังได้รับ
การอบรมฯ ผู้ติดยาเสพติดมีการรับรู้เกี่ยวยาเสพติดถูกต้องดีขึ้นมากกว่าก่อนได้รับการอบรมฟื้นฟู     
การที่คะแนนเฉลี่ยการรับรู้ต่อติดยาเสพติดหลังการอบรมฟื้นฟู เพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนการอบรม
ฟื้นฟูอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  แสดงว่าก่อนอบรมผู้ติดยาเสพติดยังขาดความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด  
สอดคล้องกับกัญญา ภู่ระหงษ์ ซึ่งรายงานว่าปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการเสพซ้ าของผู้ติดยาเสพติด

                                                        
 112วิสุทฺธิ. 3/198. 
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จังหวัดปทุมธานี คือ การขาดความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด114 หลังอยรมผู้ติดยาเสพติดจึงมีการรับรู้หรือ
ความรู้เกี่ยวกับ ยาเสพติดเพิ่มขึ้นมาก ซึ่งเป็นสิ่งยืนยันว่าสาเหตุหนึ่งที่ท าให้ติดยาเสพติดคือ 
“โมหะ” หรือ อวิชชา หรือ ความไม่รู้ หลังได้รับการอบรมแล้วผู้ติดยาเสพติดจึงมี “วิชชา” ความรู้  
เพิ่มมากขึ้น แสดงว่าทางวัดได้จัดให้มีการสอนความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดด้วย สอดคล้องกับการวิจัย
เชิงคุณภาพประเด็นที่ “ให้การศึกษาแบบผสมผสานที่หลากหลายทั้งทางโลกและทางธรรม”ซึ่ง
รวมทั้งการสอนให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดด้วย จึงท าให้ผู้ติดยาเสพติดที่รับการฟื้นฟูมีการรับรู้ต่อ
ติดยาเสพติดเพิ่มดีขึ้นมากกว่าก่อนการอบรมฟื้นฟู  สอดคล้องกับพระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)  ที่
กล่าวถึงการฝึก ว่า การฝึก ตามหลักแท้ ๆ ในพระพุทธศาสนา คือ สิกขาหรือศึกษา115 การฝึกหรือ
สิกขา คือ กระบวนการศึกษา ที่จะฝึกหรือพัฒนามนุษย์ให้โพธิปรากฏขึ้น จนในที่สุดท าให้มนุษย์
ทั้งหลายเป็นพุทธะ หลักค าสอนในพระพุทธศาสนาทรงสอนในทุกระดับชั้น โดยให้ความส าคัญ
ในเร่ืองจิตใจของมนุษย์ พระพุทธองค์ทรงสอนต้ังแต่ชั้นระดับปรับพื้นฐานของจิตใจให้มีความสุข 
และเผชิญกับปัญหาอุปสรรค ซึ่งเป็นความทุกข์ได้อย่างไม่เดือดร้อน แม้ระดับซึ่งเป็นทางไปสู่
ระดับหลุดพ้นจากความทุกข์ จนถึงนิพพาน พระพุทธองค์ก็ยังทรงสอนให้การด าเนินชีวิตตามหลัก
อริยมรรคหรือมรรคมีองค์แปดของผู้ครองเรือน ที่เรียกว่า ระดับโลกียะ116  กรณีนี้จึงส่งผลสัมฤทธิ์
ให้การด าเนินงานของวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดมีประสิทธิภาพที่ดี เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ข้อที่ 3   
 6.2.8 ผลการสังเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth  Interview) ผู้เชี่ยวชาญ 
การด าเนินงานวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ของแต่ละวัดที่ท าการวิจัยนี้  และ
ผู้เชี่ยวชาญการด าเนินงานของวัดซึ่งเป็นวิทยากรในการประชุมเกี่ยวกับการด าเนินงานวัดเป็นศูนย์
สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดเป็นประจ า รวมทั้งสัมภาษณ์ตัวแทนผู้อ านวยการสถาบันธัญญา
รักษ์  ซึ่งเป็นสถาบันรักษาฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ของกรมการแพทย์  กระทรวงสาธารณสุขโดยตรง 
พบว่าผู้เชี่ยวชาญการด าเนินงานวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดให้ความเห็นที่เป็น

                                                        
114กัญญา ภู่ระหงษ์  รายงานการวิจัยเร่ือง “ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเสพซ้ าของผู้ติดยาเสพติด

จังหวัดปทุมธานี”, มหาวิทยาลัยปทุมธานี 2556. หน้า 36 

 115พระธรรมปิฎก  (ป .อ .  ปยุ ตฺ โต ) ,  พุทธธรรม  (ฉบับ เดิ ม ) ,  พิ มพ์ ค ร้ั งที่  1 6 , 
(กรุงเทพมหานคร : บริษัท สหธรรมิก จ ากัด, 2544), หน้า 343.  
 116พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม (ฉบับเดิม), พิมพ์คร้ังที่ 16, อ้างแล้ว, หน้า 
344.  
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ประโยชน์ที่ควรน ามาใช้ต่อไปหลายประเด็น  และมีลักษณะเด่นที่น่าสนใจในประเด็นดังต่อไปนี้ 
คือ           

 1) วธีิด าเนินการให้ผู้ติดยาเสพติดสนใจและเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา จาก
การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญในการด าเนินงานวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดได้
แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ ประเด็นนี้พบว่าผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่มีความคิดเห็น
ตรงกัน  คือ จะเร่ิมด้วยการให้ผู้ติดยาเสพติดตั้งสัจจะ (Promise) ปฎิญาณ บ่งบอกพฤติกรรมที่จะ
ท าดีให้เด่นชัด คือ ให้ถือศีล เลิกยาเสพติด แล้วรับศีล ต่อหน้าพระรัตนตรัย  ให้ระลึกถึงผลดีที่จะ
เกิดขึ้นกับตนเองและครอบครัว  ให้สร้างความเชื่อมั่นอดทนเข้มแข็งมุ่งมั่นเพียรพยายามปฎิบัติ
ตามสัจจะอย่างเคร่งครัด และให้พิจารณาทบทวนศีลทุกวันทุกเช้า-เย็น มีสัจจะคือความจริง 
หมายถึง ความจริงใจ ซื่อตรงความมีสัตย์ทั้งการพูด และการกระท า กิริยาที่ประพฤติตนเป็นคน
ตรง เที่ยงธรรม คือ ประพฤติเป็นธรรมในกิจการอันเป็นหน้าที่ของตนไม่ให้ผิดเพี้ยนไปด้วยอ านาจ
ของอคติ พูดอย่างใดต้องท าอย่างนั้น ไม่โกหกกัน พร้อมทั้งให้ตั้งเป้าหมายที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิต
ใหม่เป็นคนดีของสังคมถือศีลตลอดไป การถือสัจจะ ปฎิญาณถือเบญจศีลรวมถึงการงดเว้นไม่เสพ
สิ่งเสพติดสิ่งมึนเมาทุกชนิดทุกวัน  ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้รับการ
บ าบัดก็ตรงกันในข้อที่ว่าเมื่อผู้รับการบ าบัดมีการก าหนดพฤติกรรมที่จะถือเบญจศีล เลิกยาเสพติด 
และตั้งสัจจะแล้วจะมีเป้าหมายมีความคาดหวังในผลดีที่จะเกิดขึ้นกับตนเองและครอบครัว  ช่วย
ให้มีความเชื่อมั่นในความสามารถแห่งตน และมุ่งมั่นเพียรพยายามตามสัจจะให้ส าเร็จ เพื่อ
ปรับปรุงพฤติกรรมเป็นคนดีของสังคม  โดยเฉพาะการที่พระอาจารย์ให้พิจารณาบททวนเบญจศีล
ทุกวันเช้าเย็น ได้ใช้ปัญญาไตร่ตรองอย่างมีเหตุผลหยั่งรู้เท่าทันปัญหา และไม่เสี่ยงกับปัญหาต่างๆ 
เช่น ไม่คบคนพาล ไม่ค้าขายหรือเสพยาเสพติด เพื่อเป้าหมายในการด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข
ตลอดไป     จะเห็นได้ว่าองค์ความรู้จากการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพในประเด็นนี้สอดคล้องกับการ
ศึกษาวจัิยเชิงปริมาณ ซึ่งในข้อนี้มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก เมื่อน ามาสังเคราะห์ร่วมกับการ
ศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ จึงสามารถอภิปรายได้ว่า “การตั้งสัจจะถือศีล” คือการท าความดี ละเว้นการ
ท าชั่ว เป้าหมาย คือให้ผู้ติดยาเสพติดที่รับการบ าบัดตระหนักถึงค ามั่นสัญญาที่จะถือศีลกระท า
ความดีปฏิบัติตนละเว้นสิ่งเสพติด สิ่งบาปชั่วร้ายต่างๆด้วยความจริงใจ   เพราะมนุษย์ถือได้ว่าเป็น
สัตว์ที่ประเสริฐ   บุคคลที่ดีหรือประเสริฐจะต้องท าดี   การที่ผู้เชี่ยวชาญก็ให้ความเห็นที่ส าคัญ
ตรงกัน คือจะเร่ิมด้วยให้ผู้ติดยาเสพติดที่รับการบ าบัดตั้งสัจจะรับศีล ถือศีล ก่อน แสดงว่าทุกฝ่าย
เห็นว่า อันที่จริงแล้วธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนเป็นคนดี  มนุษย์ทุกคนต้องการท าความดี  มีสัจ
วาจา คือพูดอย่างไรจะต้องท าอย่างนั้น เมื่อพูดไปแล้วบุคคลต้องระลึกถึงสัจจะอยู่เสมอ และจะ
พยายามปฎิบัติให้การพูดกับการกระท าตรงกันเสมอ ฉะนั้น“ผู้ตั้งสัจจะรับศีล จะถือศีลแล้ว เขา
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จะต้องตั้งใจปฏิบัติตนดี ท าความดี ละชั่ว ตามศีล คือ มีสัมมาวาจา วาจาสุภาพ ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ท า
ร้ายชีวิต มีความซื่อสัตย์ ไม่ทุจริต ไม่ลักทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดในกาม ไม่เสพสุราสิ่งเสพติดและ
อบายมุขท างานที่เป็นสัมมาอาชีวะ หรืองานที่อยู่ในศีลและไม่ผิดกฎหมาย ซึ่งจะช่วยให้เป็นคนดี
ไม่ตกไปสู่อบายภูมิได้ง่าย สอดคล้องกับสัจจะในพระสุตตันตปิฎกในสุตตบท โดยมีหลายนัยมีว่า 
“ค าสัตย์แลเป็นวาจาไม่ตาย สัจจะแลดีกว่ารสทั้งหลาย. บัณฑิตทั้งหลายกล่าวผู้ตั้งอยู่ในสัจจะอัน
เป็นอรรถและธรรมว่าเป็นสัตบุรุษและว่า สมณพราหมณ์ผู้ตั้งอยู่ในสัจจะ ประกาศโทษของธรรมที่
ตรงกันข้ามกับสัจจะโดยนัยมีอาทิว่า สัตว์ผู้มักพูดเท็จล่วงธรรมเอกเสีย และว่าผู้พูดค าอันไม่เป็น
จริงย่อมเข้าถึงนรกแล117 ความจริงในพระสูตรนั้น เป็นลักษณะการกล่าวความแท้ความไม่
คลาดเคลื่อนซึ่งเป็นวจีสัจจะ รวมถึงความจริงของพระอริยเจ้า คือเป็นของจริงแท้ ไม่แปรผัน  ไม่
เป็นอย่างอ่ืนเพราะฉะนั้น จึงเรียกว่า อริยสัจ  สอดคล้องกับ พระพรหมมุนี (พิมพ์ ธมฺมธโร) ได้
กล่าวถึงสัจจะในหนังสือสากลศาสนาไว้ว่า  “สัจจะ หมายถึงความจริงอันเป็นสิ่งที่เที่ยงแท้เป็น
อมตะดังที่พูดกันเสมอว่า ความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย ค าว่า ความจริง คือ ความดี ความแท้ สิ่ง
ประเสริฐ หรือแก้ว เป็นสิ่งที่สังคมปรารถนา บุคคลที่ดีหรือประเสริฐจะต้องท าดี มีสัจวาจา คือพูด
อย่างไรจะต้องท าอย่างนั้น เช่นพระพุทธเจ้า พระองค์จะทรงท าตามที่พระองค์ตรัส (ยถาวาที ตถา
การี) การพูดกับการกระท าจะต้องตรงกันเสมอ”118 สอดคล้องกับ แสง จันทร์งาม ที่กล่าวว่า สัจจะ 
คือความจริงเป็นคุณธรรมที่มีคุณค่า และเป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่ต่อมวลมนุษย์ เมื่อรู้สัจจะแล้วก็
น าเอามาประยุกต์ใช้กับชีวิตท าให้ชีวิตมีความเป็นอยู่ดีขึ้น นักวิชาการทั้งหลายก็คือนักค้นหาสัจจะ
นั่นเอง นักวิทยาศาสตร์คือผู้ค้นหาสัจจะของสสารพลังงานนักสังคมศาสตร์ ผู้ค้นหาสัจจะของ
มนุษย์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นนักค้นหาสัจจะในตัวมนุษย์เหมือนกัน พระองค์ได้ทรงพบ
สัจจะประเภทหนึ่ง ได้ทรงน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิต และได้ทรงพบกับประโยชน์อันมหาศาล”119 
และสามารถสังเคราะห์เป้าหมายในกระบวนการนี้ตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาได้ว่า การ
ให้ผู้ติดยาเสพติดตั้งสัจจะ คือ พูดอย่างใดต้องท าอย่างนั้น สัจจะ คือ สิ่งที่มีอยู่จริงหรือความจริง
ในทางพระพุทธศาสนาก็คือ “สัจธรรม” หรือความจริงที่เรียกว่า “สัจจะ” หมายถึงการพูดความจริง  
และตั้งใจจริง ไม่โกหกเพื่อประโยชน์ของตน การที่บุคคลตั้งใจท าอะไรย่อมเกิดผลส าเร็จได้ง่ายขึ้น  
เพราะคนทุกคนมีใจเป็นใหญ่  ทุกอย่างส าเร็จได้ด้วยใจ ใจเป็นผู้น าทุกสิ่งทุกอย่าง  ถ้าคนเรามีใจดี

                                                        
 117ม. อุ. 14/596/349.  

118สุเมธ เมธาวิทยกูล, ปรัชญาเบือ้งต้น, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ โอ.เอส.พริ้นต้ิง.
เฮ้าส์, 2554),  หน้า 57.                 
 119แสง จันทร์งาม, อริยสัจจ์ 4, (กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพ์เจริญกิจ, 2530), หน้า46-47. 
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เสียแล้ว การพูด การกระท าก็พลอยดีไปด้วย  การเลิกยาเสพติดถ้าตั้งใจจริง  จึงย่อมเกิดผลส าเร็จได้
ง่ายขึ้น สอดคล้องกับหลักสอนทางพระพุทธศาสนา ถือว่าแรงจูงใจในการแสดงพฤติกรรมของ
บุคคล เกิดจากการท างานร่วมกันของส่วนประกอบหลัก 2 ส่วน คือ กาย (รูป) และจิต (นาม) ส่วน
จิตหรือใจ ในพระพุทธศาสนา กล่าวว่า “มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา มโนเสฏฺฐา มโนมยา” ใจเป็นผู้น าทุก
สิ่งทุกอย่าง  ใจเป็นใหญ่ ทุกอย่างส าเร็จได้ด้วยใจ120 จึงเห็นได้ว่า การกระท าพฤติกรรมของบุคคล 
จะเกิดได้เพราะมี “จิต” เป็นประธาน จิตเป็นใหญ่ จิตเป็นผู้บงการ จิตต้องการกระท าอะไรก็สั่งให้
กายและวาจาท าตามความต้องการของจิต  การกระท าพฤติกรรมของบุคคลไม่ว่าดี หรือ ชั่วจะ
ขึ้นอยู่กับจิต  ดังนั้นการปรับพฤติกรรมผู้ติดยาสพติดให้เป็นคนดีของสังคม  จึงต้องให้ผู้ติดยาเสพ
ติดตั้งสัจจะรับศีล แล้วต้องรักษาสัจจะปฏิญาณ คือถือศีล ท าดี ละชั่ว อย่างเคร่งครัด ละเลิก
อบายมุข สิ่งเลวต่าง ๆ การตั้งสัจจะ คือกระบวนการตั้งใจ ตั้งเป้าหมาย ก าหนดจิตมุ่งหวัง ท าความ
ดี ในที่นี้หมายถึง ปฏิญาณรับศีล ต้องพูดความจริง พูดถูกต้องตามสัจธรรม คือ เมื่อตั้งสัจจะรับศีล 
แล้วต้องรักษาสัจจะถือศีล ให้ตั้งใจเพียรพยายามอย่างแรงกล้าไม่ย่อท้อ ในการเลิกใช้ไม่เสพสิ่ง
เสพติดมึนเมาทุกชนิด  เพียรพยายามท าความดีอย่างไม่ย่อท้อ ละเว้นความชั่ว อย่างเคร่งครัด 
เป้าหมาย คือ การปรับพฤติกรรมผู้ติดยาสพติด เปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ให้เป็นคนดีของสังคม 
โดยเฉพาะเลิกเสพยาเสพติดให้ได้อย่างเด็ดขาด   
               สรุป องค์ความรู้จากการประเมินผลยืนยันกลไกการคิดเมื่อมีการตั้งสัจจะ (Promise) การ
ตั้งสัจจะหมายถึงการพูดอย่างใดต้องท าอย่างนั้น  ไม่โกหกหลอกลวง เมื่อผู้ติดยาเสพติดปฎิญาณ
รับศีลก็เท่ากับตั้งสัจจะตั้งใจที่จะถือศีล การรับศีลแล้วต้องรักษาสัจจะถือศีลคือ ท าดี  ละชั่ว  อย่าง
อย่างจริงใจ  อย่างมุ่งมั่นที่จะรักษาสัจจะถือศีลอย่างเคร่งครัด  เพราะการมีสัจจะ คือ การรักษาสัตย์   
ตรงกับหลักพระพุทธศาสนาข้อที่เกี่ยวกับสัจจะ  ที่ว่าด้วยหลักการบัญญัติพระวินัยนั้นโดย
จุดมุ่งหมาย คือ “ให้มีความประพฤติเสมอกันและเป็นแนวเดียวกันเพื่อให้เกิดความสงบสุขในหมู่
คณะ ในพระพุทธศาสนาได้จัดการรักษาสัตย์ไว้เป็นศีลองค์ที่ 4 แห่งเบญจศีล ในธรรมจริยา ส่วน
วจีสุจริตเป็นองค์ต้น และเป็นองค์ที่ 3 แห่งอัฏฐังคิกมรรค โดยนัยนี้ ชนผู้ขาดความสัตย์ จักเป็นผู้มี
ศีล จักเป็นธรรมจารี จักเป็นอารยบุคคลหาได้ไม่”121      
 ดังนั้น การพัฒนาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ติดยาเสพติด จึงต้องน าวิธีการตั้งสัจจะ
(Promise) มาประยุกต์ใช้กับผู้ติดยาเสพติด เพราะ“สัจจะ” เป็นแนวความคิดที่บุคคลเลือกก าหนด

                                                        
 120วิสุทฺธิ. 3/198. 
 121วิ.ม. 4/37/46. 
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กระท าเอง  มิได้เกิดจากการบังคับ  เป็นสิ่งที่บุคคลตั้งใจกระท าให้ส าเร็จ เมื่อกระท าส าเร็จก็ย่อมท า
ให้เกิดความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง และท าให้เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง  ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างภูมิ
ต้านทานความเสี่ยงต่อการเกิดทุกข์ที่เข้มแข็ง นับได้ว่าสัจจะเป็นองค์ธรรมที่ช่วยเกื้อหนุนให้เกิด
ความมั่นคงแกล้วกล้าแก่จิตใจเพื่อต้านทานความเสี่ยงต่อการเกิดทุกข์  เพื่อให้มีพลังจิตท าลายโรค
ทางจิตหรือกิเลส  การตั้งสัจจะ ปฏิญาณนี้สามารถที่จริงแล้วใช้ได้กับทุกศาสนา  โดยตกลงบริการ
ตั้งแต่แรกรับเข้าบ าบัด  และจะต้องให้ผู้รับการบ าบัดด าเนินการดังต่อไปนี้  

(1) ตั้งเป้าหมาย/ปฎิญาณที่จะกระท าความดี (มีพฤติกรรมทางบวก)      
(2) ก าหนดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ให้ชัดเจน (ถือเบญจศีล เลิกยาเสพติด)   

             (3) สร้างความเชื่อมั่นในความสามารถแห่งตน (เช่น ฉันต้องท าตามสัจจะได้ภายในไม่ช้านี้ 
                 อย่างแน่นอน)  
               (4) เพียรพยายามอดทนข่มใจควบคุมตนเองให้ประพฤติปฏิบัติตามสัจจะที่ตั้งไว้อย่าง 
                ไม่ย่อท้อ (ใช้ความเพียรอย่างแรงกล้า เพียรอย่างไม่ถอยกลับ)                                                      
                 ส าหรับผู้ติดยาเสพติดที่เข้าบ าบัดนี้จะเร่ิมด้วยการให้ตั้งสัจจะ ปฎิญาณ รับศีล จะต้อง
มุ่งมั่นปฏิบัติพฤติกรรมทางบวก กรณีชาวพุทธ ก็คือ การมุ่งมั่นตั้งใจเพียรพยายามถือศีลอย่าง
เคร่งครัด   ตั้งเป้าหมายปรับปรุงพฤติกรรมตนเองใหม่  ตั้งใจเพียรพยายามควบคุมตนเองให้กระท า
พฤติกรรมดีและเว้นการกระท าสิ่งไม่ดี และเลิกใช้ยาเสพติดอย่างจริงใจ ตามสัจจะที่ตั้งไว้อย่างไม่
ย่อท้อ ที่จะถือศีลตลอดไป ดัชนีวัดความส าเร็จของการตั้งสัจจะ นอกจากจะต้องตรวจสอบ
เป้าหมาย ความคาดหวัง และความมุ่งมั่น ของผู้ตั้งสัจจะแล้ว ยังต้องตรวจสอบพฤติกรรมตามที่ตั้ง
สัจจะไว้ด้วย ในกระบวนวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดนี้ ใช้วิธีการให้ผู้ติดยาเสพ
ติดปฎิญาณศีลอย่างมุ่งมั่น ทุกเช้า เย็น มีการพิจารณาทบทวนตรวจสอบ ศีลให้เป็นไปตามความ
คาดหวัง  ให้สุจริต ทางกาย วาจา ใจ รวมทั้งอาชีพ หรือ สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวาจา  
ได้แก่สมาทานศีลห้า เว้นจากการฆ่าสัตว์  กักขังสัตว์ หรือทรมานสัตว์ เว้นจากการลักทรัพย์ 
ประกอบอาชีพสุจริต ไม่ผิดลูกเมียเขา  เว้นจากการพูดโกหก  พูดเท็จ  พูดจาส่อเสียด ไม่คบคนพาล
เป็นมิตร เว้นจากสิ่งเสพติดมึนเมาทุกชนิดโดยเฉพาะเลิกใช้ยาเสพติด การตั้งสัจจะปฎิญาณศีล 
เพื่อให้ผู้รับการฟื้นฟูบ าบัดระลึกถึงสัจจะ ยึดศีล ต้องอยู่ในศีล ท าดี ละชั่ว รักษาศีล อย่างมั่นคง 
ตลอดเวลา อย่างน้อยต้อง ถือศีล 5ไม่ใช้ยาเสพติด อย่างเคร่งครัด ให้กระท าพฤติกรรมดีและเว้น
การกระท าสิ่งไม่ดี ถือสันโดษ ยึดความพอเพียงในการด าเนินชีวิต จากนั้นไป ก็ให้การศึกษา ดัง
แสดงในแผนภูมิที่ 6.4      
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แผนภูมิที ่6.4  สรุป กลไกการคิดเมื่อมีการตั้งสัจจะ (Promise) พูดอย่างไรต้องท าอย่างนั้น  

 

  
 

 ทีม่า : สรุป กลไกการคิดเมื่อมีการตั้งสัจจะ (Promise) ได้จากการสังเคราะห์ 

ดังนั้นจึงต้องการน าเอาวิธีการตั้งสัจจะ (Promise) รับศีลที่จะถือศีล ท าความดี ละเว้นการ
ท าบาปชั่วทุกชนิด มาใช้ในกระบวนการปรับพฤติกรรมของผู้ติดยาเสพติด  เพื่อให้ผู้ติดยาเสพติดที่
รับการบ าบัดระลึกถึงสัจจะ เมื่อปฎิญาณที่จะถือศีล ก็ต้องกระท าความดี ปฏิบัติตนละเว้นสิ่งเสพ
ติด ด้วยความตั้งใจจริงใจ  คือพูดอย่างไรจะต้องท าอย่างนั้น  การพูดกับการกระท าจะต้องตรงกัน
เสมอ คือ จะท าให้บุคคลเปลี่ยนพฤติกรรมละเว้นความชั่วสิ่งเสพติดกระท าความดเีป็นคนดีได้
ตลอดไป ทั้งนี้ต้องเน้นให้มีความตั้งใจจริงหรือตั้งสัจจะอย่างมุ่งมั่น เพื่อให้มีพลังพัฒนาสมรรถ 
ภาพและประสิทธิภาพของจิตใจให้เข้มแข็ง จิตท าลายโรคทางจิตหรือกิเลสและเลิกยาเสพติดได้   
เพราะเมื่อผู้ติดยาเสพติดปฎิญาณรับศีล รักษาสัจจะถือศีลอย่างเคร่งครัดได้ก็จะสามารถ ละเลิก
อบายมุข สิ่งเลวชั่วต่างๆโดยเฉพาะเลิกเสพยาเสพติดได้อย่างเด็ดขาด และเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ให้
เป็นคนดีของสังคม  ชีวิตจะมีความเป็นอยู่ดีขึ้นได้อย่างแน่นอน   

พูดอย่างไร ต้องท า
อย่างนั้น : รับศีล ถือ
ศีล แล้วต้องท าความด ี 

ละเว้นการท าช่ัว 

ตั้งสัจจะ
(Promise)  

เป็นคนดี  

มศีีลธรรม  
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       2) วธีิด าเนินการให้ผู้ติดยาเสพติดเลกิเสพยาเสพติดได้อย่างยัง่ยืน ได้รับความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญในการด าเนินงานวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด
ส่วนใหญ่ ใช้วิธีสอนและฝึกสอนให้การศึกษาแบบผสมผสาน (Eclectic Education) ทั้งทางการฝึก
อาชีพตามทักษะที่เหมาะสม และทางปฏิบัติธรรม โดยสอนให้ฝึกปฏิบัติกาย วาจา ใจ ตามหลักทาง
สายกลาง ด าเนินชีวิตอย่างเพียงพอ พอเหมาะ พอควร เน้นให้มีจิตส านึกถึงสัมมาทิฐิ มีคุณธรรม  
ด าเนินชีวิตตามหลักสัมมาทิฎฐิ ก็คือรู้จักเลือกด าเนินชีวิตในทางเดินที่ถูก  ตระหนักรู้จักผิดชอบชั่ว
ดี บาป-บุญคุณโทษ  กฎแห่งกรรม  เมื่อมีสัมมาทิฐิ  รู้ส านึกรักดีท าดีได้ผลดี ท าชั่วได้ผลชั่ว แล้วเขา
จะด าเนินชีวิตตามอริยมรรคมีองค์แปดขั้นต่อไปได้ คือ รู้จักให้อภัยตนเองและผู้อ่ืน รู้จักปล่อยวาง 
ไม่เครียดแค้นไม่พยาบาท ไม่เอาเปรียบ ไม่เบียดเบียน ไม่ทะเลาะวิวาทกับผู้อื่น มีความกตัญญู
กตเวทีต่อพ่อแม่  ผู้มีพระคุณ เชื่อฟังพ่อแม่  ครู  พระอาจารย์  ท าตามหน้าที่ของตนให้ดี  ให้ท าดีให้
พ่อแม่ดู  ไม่คบคนพาลเป็นมิตร ไม่พูดโกหก ไม่พูดเท็จ ไม่พูดจาส่อเสียด ไม่กักขังสัตว์ ไม่ทรมาน
สัตว์หรือฆ่าสัตว์ และฝึกอาชีพตามทักษะที่เหมาะสม  บ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม   เพียร
พยายามละเลิกท าชั่ว เกรงกลัวละอายต่อการท าบาป และให้เพียรพยายามมีสติระลึกรู้อยู่ในศีล
ตลอดเวลา นอกจากจะสวดมนต์ ไหว้พระ ฝึกสมาธิ ฟังธรรมให้มีปัญญา แล้วยังต้องฝึกอาชีพ
บ าบัด เล่นกีฬา ออกก าลังกาย และบริหารร่างกาย  เพื่อดูแลสุขภาพให้ดีแบบองค์รวมทั้งร่างกาย
และจิตใจ ให้จิตใจเข้มแข็ง สามารถละเลิกยาเสพติดได้ สอดคล้องกับพระมหาอุดร สุทฺธิญาโณ 
(เกตุทอง) ที่กล่าวว่า แนวทางเพื่อให้ได้มาซึ่งสุขภาพองค์รวมน้ัน หลักการการดูแลสุขภาพ ทั้ง
ป้องกัน ส่งเสริม เยียวยารักษา โดยกระบวนการแบบแก้ปัญหาตามหลักอริยสัจสี่ (ทุกข์ สมุทัย 
นิโรธ มรรค) ในส่วนรูปแบบและกระบวนการสร้างสุขภาพองค์รวม วิถีพุทธในพระไตรปิฎกนี้
รูปแบบที่เน้นในด้านสุขภาพด้านจิตวิญญาณ สติปัญญา เน้นการสวดมนต์ การปฏิบัติธรรม  
(สมาธิ – สต ิ – ปัญญา) และการสนทนาธรรม (โยนิโสมนสิการ) ส่วนรูปแบบและกระบวนการ
สร้างสุขภาพองค์รวม 4 มิต ิคือ (1) ด้านร่างกาย ประกอบด้วย (ก) การบริโภคหรือเกี่ยวกับอาหาร 
การใช้ยาสมุนไพร (เภสัช) เพื่อสุขภาพ การออกก าลังกาย และการบริหารร่างกาย เล่นกีฬา และ
ด้านร่างกายอ่ืน ๆ122 ส่วนวิธีการสอนโดยเทศน์/บรรยาย ให้อ่านหนังสือธรรมะ ยกตัวอย่าง
เหตุการณ์จริง  สอนอบรม ให้ดูบุคคลตัวอย่าง สอนสอดแทรกนิทานชาดก พุทธสุภาษิต และใช้สื่อ 

                                                        
             122พระมหาอุดร สุทฺธิญาโณ (เกตุทอง),ศึกษาสุขภาพแบบองค์รวมวิถีพุทธในพระไตรปิฎก 
วทิยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎบีัณฑิต (บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราช
วิทยาลัย),2555. บทคัดย่อ   
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IT แปลงเร่ืองธรรมะให้เป็นเร่ืองง่ายต่อการเข้าใจ บางท่านก็สอนโดยใช้เกม วิเคราะห์ VDO หรือ
วิทยากรเล่าเร่ืองกรณีตัวอย่าง เป็นต้น  
 สามารถอภิปรายองค์ความรู้จากการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพร่วมกับการศึกษาวิจัยเชิง
ปริมาณ ประเด็นที่ว่าด้วย “มีการฝึกสอนให้การศึกษาผสมผสานทั้งทางโลกและทางธรรม”จะเห็น
ได้ว่าในประเด็นนี้สอดคล้องกับการศึกษาวจัิยเชิงปริมาณ ข้อน้ีซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก  
เมื่อน ามาสังเคราะห์ร่วมกับการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ   จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญฯได้
แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ ประเด็นนี้ ทั้งหมดมีความคิดเห็นตรงกัน   จึงสามารถ
อภิปรายเร่ือง “กระบวนการฝึกสอนให้การศึกษาแบบผสมผสาน คือ Eclectic Education ทั้งทาง
คดีโลกและคดีธรรม” สังเคราะห์ได้องค์ความรู้ว่า  การที่จะช่วยให้ผู้ติดยาเสพติดที่เคยทางเดินผิด
ไปแล้วเป็นคนดีของสังคมได้ ต้องมีการฝึกหรือให้การศึกษา เพื่อให้มีคุณธรรมด ารงชีวิตสุจริต
เหมาะสม มีสัมมาอาชีพ มีความสุข   จะต้องมีการฝึกแบบผสมผสาน โดยฝึกสัมมาอาชีพเพื่อให้
น าไปประกอบอาชีพที่สุจริต  เพราะธรรมชาติของมนุษย์เกิดมาต้องท างาน โดยเฉพาะบุคคลวัย
แรงงาน ต้องท างาน  เพราะเมื่อท างานส าเร็จคนเราก็จะมีความสุข  คนเราจึงต้องท างานเพื่อจะได้มี
ความภาคภูมิใจและมีความสุขมีคุณค่าแห่งชีวิต (Self Estreem) คนที่เห็นคุณค่าในชีวิต  จึงจะมี
แรงจูงใจสร้างความก้าวหน้าขั้นต่อๆไป  มีแรงจูงใจในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์    สอดคล้อง
กับทฤษฎีความต้องการตามล าดับขั้นของอับราฮัม มาสโลว์  (Maslow’s Hierarchy of Needs 
Theory)123 ที่ว่ามนุษย์จะตอบสนองความต้องการทั้งหมดอย่างมีล าดับขั้นตามความส าคัญของ
ความต้องการและตามความพึงพอใจ ความต้องการทั้ง 5 ขั้นนั้นคือ 1) ความต้องการด้านร่างกาย 
(Physiological Needs) เป็นความต้องการขั้นพื้นฐานเพื่อความอยู่รอด เช่น ความต้องการด้านปัจจัย
สี่รวมไปถึงความต้องการด้านเพศ เป็นความต้องการที่คนเราทุกคนต้องหมกมุ่นอยู่กับการบ าบัด
ให้ร่างกายอยู่รอดและสุขสบาย 2) ความต้องการความมั่นคงความปลอดภัยทั้งทางร่างกายและ
จิตใจ (Safety Needs) เช่น ความต้องการความมั่นคงในอาชีพ ต้องการท างานในองค์กรที่มีกิจการ
รุ่งเรือง ต้องการท างานที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ 3) ความต้องการทางด้านความรักและสังคม 
(Belonging and Love Needs) เช่นต้องการที่จะเข้าร่วมและได้รับการยอมรับในสังคม อยากอยู่ใน
กลุ่มเพื่อน อยากอยู่ในแวดวงเพื่อน ความสามัคคีในหมู่เพื่อนร่วมงาน ต้องการความรักจากเพื่อน
ร่วมงาน อยากมีคนรัก  4)  ความต้องการที่ได้รับการยอมรับและยกย่องจากสังคม (Esteem Needs) 
เช่น อยากท าสิ่งที่จะน ามาซึ่งชื่อเสียงเกียรติยศ ต าแหน่ง เป็นที่ยอมรับและยกย่องสรรเสริญของ

                                                        
123Stoltz , Pual G. Adversity Quotient Turning Obstacles into Opportunities . 

 New York : John Wiley & sons , Inc., 1997. , Op. cit., p. 17.  
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บุคคลอ่ืน 5) ความต้องการที่จะได้รับความส าเร็จในชีวิต (Self Actualization Needs) หมายถึง 
ความต้องการที่จะเรียนรู้ในสิ่งที่ตนเองสนใจ อยากพัฒนาความสามารถและศักยภาพของตนเอง
ให้สูงขึ้น เป็นความต้องการที่จะใช้ความสามารถสูงสุดที่มี เพื่อก่อให้เกิดความส าเร็จและสมหวัง
ตามที่ต้องการ เป็นการกระท าโดยไม่มีความต้องการอะไรอ่ืนมาแอบแฝง 
         ดังนั้นบุคคลวัยแรงงาน ต้องท างาน  เพื่อคุณค่าแห่งชีวิต  เพื่อประโยชน์ และความสุข
เนื่องจากการท างานช่วยไม่ให้คิดฟุ้งซ่าน   เพราะการท างานต่างๆต้องมีสติ  และจิตใจจดจ่อก็
เท่ากับได้ท าสมาธิไปในตัว ด้วย   สอดคล้องกับพระพุทธทาส  อนฺิทปญโฺญ  กล่าวในบรมธรรมกับ
การท างาน ว่า “การปฏิบัติธรรมก็คือการงาน แต่ค าว่า การงาน จะต้องระบุชัดลงไปว่า การงานที่
ถูกต้อง การงานที่บริสุทธิ์ ที่เรียกว่าท างานเพื่องาน อย่าท างานเพื่อกิเลส  อย่าท างานเพื่อเงิน อย่า
ท างานเพื่อเนื้อหนัง อย่างนั้นงานจะไม่บริสุทธิ์   ถ้างานบริสุทธิ์ต้องเป็นงานเพื่องาน ถ้าท างานเพื่อ
งานแล้ว เป็นการปฏิบัติธรรมขึ้นมาทันที เพราะงานนั้นมันบริสุทธิ์ มันต้องประกอบไปด้วยธรรม
ตั้งแต่ต้นจนปลาย  เราต้องบูชางานอย่างพระเจ้านั้น เพราะว่างานมันเป็นธรรมะอย่างหนึ่ง ใน
ธรรมะ 4 ความหมาย เราพูดกันแล้วพูดกันอีกเร่ืองธรรมะ 4 ความหมาย ย้ าแล้วย้ าอีก เพราะมันเป็น
สิ่งส าคัญที่จะต้องย้ าอยู่เสมอ  ธรรมะ คือธรรมชาติ  ธรรมะคือกฎของธรรมชาติ  ธรรมะ คือหน้าที่
ตามธรรมชาติ  ธรรมะ คือผลที่ได้รับจากการท าหน้าที่ตามธรรมชาติ  ค าว่า ธรรม หรือ ธรรมะ ค า
เดียวนี้ มันส าเร็จอยู่ที่การงาน คือหน้าที่ของมนุษย์ตามกฎของธรรมชาตินั่นเอง เราต้องท าหน้าที่
อันนี้  ท าหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติ ก็คือท าทุกอย่าง นับตั้งแต่หาอาหารการกิน  แล้วก็บริหาร
ร่างกายประจ าวันที่จะต้องท า นี้ก็เป็นการงาน  แม้การเล่าเรียนชั้นไหน ระดับไหนก็ตาม มันก็เป็น
การงาน เพื่อผลอะไรอย่างหนึ่งข้างหน้า  เราก็มีความรู้ มีการศึกษาแล้ว เราก็ท าการงานที่เป็นอาชีพ
โดยเฉพาะ นี่มันก็เป็นการงาน พร้อมกันนั้นเราก็ต้องรู้จักท าในภายใน คือท าจิตท าใจตามทางของ
ศาสนาให้เป็นปกติสุขอยู่ได้  แม้การปฏิบัติข้อนี้ มันก็คือการท างาน คุณเข้าใจค าว่า “งาน” นี้ให้ดี ๆ 
คือหน้าที่ของมนุษย์ตามกฎของธรรมชาติ อย่างที่จะหลีกเลี่ยงไม่ได้124  นอกจากการฝึกสัมมาอาชีพ 
แล้วยังต้องบูรณาการให้การศึกษาทางธรรมฝึกศีล สมาธิ ปัญญา   เพราะปัญญาท าให้มนุษย์มี
คุณธรรม จริยธรรม จิตจะมีคุณธรรมได้ก็จะต้องมีสัมมาทิฐิ “จิต” ที่มีสัมมาทิฐิจึงจะรู้ว่าสิ่งใดผิด 
สิ่งใดถูก รู้ผิดชอบ ชั่วดี ไม่เดินทางผิด เลือกทางถูก คือด าเนินชีวิตตามหลักมรรคมีองค์ 8 ซึ่งเป็น
ทางทางเดียวเท่านั้นที่จะช่วยมนุษย์ให้พ้นทุกข์ได้  สอดคล้องกับในพระสุตฺตนฺตปิฏก มชฺฌิมฺนิกาย

                                                        
 
124พระพุทธทาส อินทฺปญฺโญ.บรมธรรมกบัการท างาน นิตยสารธรรมจักษุ ปีที่ 76 ฉบับที่ 

6 ประจ าเดือน ตุลาคม 2535  http://www.dharma-gateway.com/monk/preach/buddhadas/bdd-
33.htm (11พ.ย.56)  

http://www.dharma-gateway.com/monk/preach/buddhadas/bdd-33.htm
http://www.dharma-gateway.com/monk/preach/buddhadas/bdd-33.htm
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มูลปณฺณาสก เร่ืองมรรคมีองค ์8 ที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงค้นพบทางที่จะน าความสุขสุด
ยอดแห่งชีวิต เพื่อการพ้นทุกข์ ทางเดียวเท่านั้น ได้แก่ อริยมรรค“เอเสวะ มัคโค นัตถัญโญ” มีทาง
นีท้างเดียวเท่านั้น ทางอื่นไม่มี125 และสอดคล้องกับพระธรรมปิฎก ที่เขียนไว้ในหนังสือพุทธธรรม
ว่า หลักแท้ ๆ ในพระพุทธศาสนา คือ สิกขาหรือศึกษา การฝึกหรือสิกขา คือ กระบวนการศึกษา ที่
จะฝึกหรือพัฒนามนุษย์ให้โพธิปรากฏขึ้น จนในที่สุดท าให้มนุษย์ทั้งหลายเป็นพุทธะ หลักค าสอน
ในพระพุทธศาสนาทรงสอนในทุกระดับชั้น  โดยให้ความส าคัญในเร่ืองจิตใจของมนุษย์ พระพุทธ
องค์ทรงสอนต้ังแต่ชั้นระดับปรับพื้นฐานของจิตใจให้มีความสุข และเผชิญกับปัญหาอุปสรรค ซึ่ง
เป็นความทุกข์ได้อย่างไม่เดือดร้อน  แม้ระดับซึ่งเป็นทางไปสู่ระดับหลุดพ้นจากความทุกข์ จนถึง
นิพพาน พระพุทธองค์ก็ยังทรงสอนให้การด าเนินชีวิตตามหลักอริยมรรคหรือมรรคมีองค์แปดของ
ผู้ครองเรือน ที่เรียกว่า ระดับโลกียะพระพุทธองค์ทรงแสดง สิ่งที่ยังต้องศึกษา ส าหรับบุคคลผู้เป็น
เสขะ คือ ผู้ที่ยังไม่หมดกิเลส ยังต้องศึกษาอยู่ คือ กระบวนการการศึกษา ที่จะฝึกหรือพัฒนามนุษย์
ให้โพธิปรากฏขึ้น จนในที่สุดท าให้มนุษย์ทั้งหลายเป็นพุทธะ 126  จึงสามารถสรุปเป็นแผนภูมิได้  
ดังแผนภูมิที่ 6.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
 125ม.มู.  1/1/209, 247-252  
 126พระธรรมปิฎก  (ป .อ .  ปยุ ตฺ โต ) ,  พุทธธรรม  (ฉบับ เดิ ม ) ,  พิ มพ์ ค ร้ั งที่  1 6 , 
(กรุงเทพมหานคร : บริษัท สหธรรมิก จ ากัด, 2544), หน้า 343.  
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แผนภูมิที ่6.5  สรุปการให้การศึกษาแบบผสมผสาน(Eclectic Education)แก่ผู้ติดยาเสพติด 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
 

ทีม่า  สรุปการให้การศึกษาแบบผสมผสาน(Eclectic Education)ได้จากการสังเคราะห์ 
 
 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าวิธีด าเนินการให้ผู้ติดยาเสพติดเลิกเสพยาเสพติดได้อย่างยั่งยืน  ต้องมี
การฝึกหรือให้การศึกษาแบบผสมผสาน( Eclectic Education) ทั้งทางคดีโลกและคดีธรรม  โดยฝึก
อาชีพให้ตามทักษะที่ถนัดของแต่ละบุคคล  เพื่อไปประกอบอาชีพสุจริต และบูรณาการมรรคมี
องค์แปดมาสอนเพื่อให้เกิดปัญญา คือ มีสัมมาทิฐิมีความเห็นชอบ (Right View หรือ Right 
Understanding) และมีสัมมาสังกัปปะ ด าริชอบ (Right Thought) รู้ว่าสิ่งใดผิด สิ่งใดถูก เพราะทุก

ให้การศึกษาแบบผสมผสาน 
(Eclectic Education) 

คดีธรรม คดีโลก 
 -อาชีวะบ าบัด ฝึกทักษะอาชีพต่างๆ 

         จักสาน   งานฝีมือ 
ท าการเกษตร ปลูกพชื  

          ค้าขาย         ท าอาหาร   
 ช่างก่อสร้าง  ช่างปูน  ช่างไม้  
- กีฬา   ตระกร้อ  ฟุตบอล  บาสเก็ต
บอล   ฯลฯ   
- ออกก าลังกาย   กรีฑา  กายบริหาร 
- ความรู้เร่ืองยาเสพติด และอื่นๆ   
- กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ และอื่นๆ   

 

มรรคมีองค์ 8 

    
 

สมาธ ิ      
 

  1. สัมมาทฐิิ   
  2. สังมาสังกปัปะ   
  

       

ปัญญา 
        

 

ศีล 

  3. สัมมาวาจา   
  4. สัมมากมัมันตะ   
  5. สัมมาอาชีวะ   

   6. สัมมาวายามะ   
   7. สัมมาสติ   
   8. สัมมาสมาธิ   

    

มีปัญญา เป็นคนดีของสังคม คุณภาพชีวิตด ีมีความสุข 
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ระดับในการพัฒนาตน เบื้องต้นบุคคลจะต้องรู้ว่าสิ่งใดถูก สิ่งใดผิด รู้ผิดชอบ ชั่วดี รู้ว่าทางถูก คือ 
มรรคมีองค ์8 ซึ่งเป็นทางเอกที่จะช่วยมนุษย์ให้พ้นทุกข์ได้   
 3) วิธีการสอนท่ีช่วยให้ผู้ติดยาเสพติดน าหลักมรรคมองค์ 8 มาพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่วน
ใหญ่ผู้เชี่ยวชาญในการด าเนินงานวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด  ให้ความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะ ว่าวิธีการสอนให้ผู้ป่วยยาเสพติดน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาพัฒนา
คุณภาพชีวิต  จะใช้วิธีการสอนให้ผู้ติดยาเสพติดด าเนินชีวิตตามทางสายกลาง คือ ท าดี ละชั่ว ตาม
หลักมรรคมีองค์ 8 นอกจากจะสอนให้มีจิตส านึกถึงสัมมาทิฐิมีคุณธรรมความคิดดีตระหนักรู้จัก
ผิดชอบชั่วดี เน้นเร่ืองบาป-บุญ กฎแห่งกรรม แล้วยังเน้นเร่ืองพฤติกรรมการปฎิบัติให้เพียร
พยายามละเลิกท าชั่ว เกรงกลัวละอายต่อการท าบาป  อาราธนาศีลตรวจสอบศีลทุกๆ เช้า - เย็น  
ทบทวนพฤติกรรมการปฎิบัติ ให้สุจริตทั้งกาย วาจา ใจ ให้เพียรพยายามให้มีสติรักษาศีลระลึกรู้อยู่
ในศีลตลอดเวลา นอกจากจะไม่ฆ่าสัตว์ยังต้องมีเมตตาเอ้ืออาทรเช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนและผู้อ่ืน
ด้วย นอกจากจะไม่พูดเท็จ ควรต้องฝึกพูดจาสุภาพอ่อนหวาน นอกจากจะไม่พยาบาท ต้องรู้รัก
สามัคคี  ไม่ทะเลาะวิวาทกับผู้อ่ืน  ให้เพียรพยายามฝึกฝึกสมาธิ  ฟังธรรมให้มีปัญญา   ให้ท าดีให้
พ่อแม่ดู แล้วให้บวชสามเณรหรือบวชพระ และหลังลาสิกขาแล้วยังให้ถือปฎิบัติอยู่ในศีล สมาธิ 
ปัญญา ตามหลักมรรคมีองค์ 8 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้จิตใจเข้มแข็ง/ควบคุมตนเองได้ แม้
กลับไปบ้านแล้วก็เลิกใช้สิ่งเสพติดได้ตลอดไป เป็นคนดีของสังคมได้ จากการศึกษาประเด็นที่ว่า
ด้วย“มีการสอนคุณธรรมจริยธรรม ฝึกให้ท าสมาธิ ถือศีล ฟังธรรม”นี้ จะเห็นได้ว่ามีความ
สอดคล้องกับการศึกษาวจัิยเชิงปริมาณข้อนี้ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก เมื่อน ามาสังเคราะห์
ร่วมกับการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพแล้ว สามารถอภิปรายได้ว่า“การสอนคุณธรรมจริยธรรม ฝึกให้
ท าสมาธิ ถือศีล ฟังธรรม” นี้เท่ากับว่าการด าเนินการวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์ฯได้น าหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนามาใช้ในการปรับพฤติกรรมของผู้ติดยาเสพติดโดยฝึกท าสมาธิ ถือศีล ฟังธรรม ซึ่ง
สามารถสังเคราะห์ได้ว่าเป็นวิธีการหนึ่งที่ฝึกปฎิบัติพฤติกรรมตามหลักมรรคมีองค์ 8 คือใช้วิธี
สอนให้ฝึกปฏิบัติกาย วาจา ใจ ตามหลักทางสายกลาง ด าเนินชีวิตอย่างเพียงพอ พอเหมาะ พอควร  
การฝึกใจ ก็คือการฝึกจิต เพื่อพัฒนาให้ผู้ติดยาเสพติดเกิดปัญญา คือ สัมมาทิฎฐิ  นั่นก็คือเมื่อคนเรา
มีสัมมาทิฎฐิแล้วเขาจะเกิดปัญญาเลือกด าเนินชิวิตที่ดีถูกต้องตามมรรคมีองค์ 8 ข้ออ่ืน ๆ ได้ง่ายขึ้น 
ปัญญาจะช่วยให้เลือกทางเดินที่ถูกต้อง ไม่เสี่ยงกับการเกิดความทุกข์ ละเลิกยาเสพติด สามารถ
ค้นพบความดีความสุขสุดยอดแห่งชีวิตได้ สอดคล้องกับ พันเอกณรงค์ ครองแถว ที่กล่าวว่า จิตใจ 
มีส่วนส าคัญไม่น้อยไปกว่าทางด้านร่างกาย ต้องได้รับการฝึกอบรมเพื่อให้จิตใจเข้มแข็งมั่นคง 
เจริญงอกงามด้วยศีลธรรมและคุณธรรม มีเมตตาความรัก ความปรารถนาดี กรุณาความสงสาร 
มุทิตาความเบิกบานพลอยยินดี และอุเบกขาความวางเฉยอย่างเหมาะสม จึงจะได้ชื่อว่า เป็นผู้ที่มี



 263 

กายพัฒนาแล้ว มีจิตพัฒนาแล้ว มีพัฒนาการด้านคุณธรรม ด้วยการปฏิบัติจริงลงมือท าให้รู้เห็น
ประจักษ์ ให้บังเกิดผลประจักษ์แก่ชีวิตและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมตลอดไป127  โดยทางวัดที่ป็น
ศูนย์สงเคราะห์จะการสอนให้เขามีปัญญา รู้จักคิดดี ซึ่งตรงกับอัฏฐังคิกมรรคข้อที่ 1-2 คือ 
สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ คือ ให้รู้จักผิดชอบชั่วดี บาป-บุญคุณโทษ  กฎแห่งกรรม มีความเกรง
กลัวละอายต่อการท าบาป  มีความความกตัญญูกตเวที เลือกคบเพื่อนที่เป็นกัลยาณมิตร และให้รู้รัก
สามัคคี รู้จักปล่อยวาง ให้อภัย ตนเองและผู้ อ่ืน ไม่เครียดแค้น ไม่พยาบาท ไม่ เอาเปรียบ  
เบียดเบียน ไม่ทะเลาะวิวาทกับผู้อ่ืน กตเวที ท าดีให้พ่อแม่ดู ระลึกรู้รับผิดชอบต่อตนเองครอบครัว
และสังคม และฝึกให้พูดดี สัมมาวาจา วจีสุจริต  พูดสุภาพ มีสัจจะ พูดอย่างใดท าอย่างนั้น ไม่
โกหกหลอกลวง  ไม่พูดส่อเสียด ไม่พูดค าหยาบ และละเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อใส่ร้ายผู้อ่ืน และฝึก
ให้เพียรพยายามท าดี  สัมมากมัมันตะ กระท าชอบ/การกระท าถูกต้องกายสุจริต หรือ การท าดี  การ
กระท าสุจริตทางกายทุกอย่าง ได้แก่ ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักขโมยทรัพย์สินของผู้อ่ืน รวมทั้งละเว้นจาก
การประพฤติผิดในกาม  ถือศีลอย่างเคร่งครัด รับผิดชอบต่อตนเองครอบครัวและสังคม  ฝึกให้มี
สัมมาอาชีวะ  เลี้ยงชีพชอบ  การด ารงชีวิตอยู่อย่างถูกต้อง   เว้นมิจฉาชีพทุกชนิด  คือ การหาเลี้ยง
ชีพหรือประกอบอาชีพสุจริต  มีการประกอบอาชีพที่ถูกต้องและเหมาะสม ไม่ค้ายาเสพติด ของผิด
กฎหมายต่าง ๆ ไม่คดโกง ไม่คอรับชัน ไม่ค้ามนุษย์ มีการฝึกทักษะประกอบอาชีพให้ตามความ
ถนัดของแต่ละคน   เพื่อให้กลับไปด ารงชีวิตอย่างสุจริต  ฝึกให้มีสัมมาวายามะ  เพียรพยายามท าดี  
ท าหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด จัดกิจกรรมบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม พยายามละเลิก ละ 
เลิก อบายมุข สิ่งเสพติด มีความรับผิดชอบต่อตนเองครอบครัวและสังคม ไม่เสพอบายมุข สิ่งไม่ดี 
ที่ตนเสพติด โดยเฉพาะต้องเลิกใช้ยาเสพติด  มีสติรู้ตัวทั่วพร้อม สัมมาสติ มีสติ  รู้ตัวทั่วพร้อม  
ระลึกรู้อยู่ในศีล รักษาความดี ตลอดเวลา รับรู้ต่อบทบาทหน้าที่ รับผิดชอบของตนเองต่อตนเอง
ครอบครัวและสังคม  ฝึกสมาธิ  สัมมาสมาธิ ฝึกท างานอาชีพอย่างตั้งใจ ให้มีความสงบ สุขุม ไม่
วู่วาม ส่วนวิธีการน าหลักมรรคมีองค์แปดมาปรับพฤติกรรมผู้ติดยาเสพติดที่ได้จากการสังเคราะห์
นี้ผู้วิจัยสรุปไว้ ดังแสดงในแผนภูมิที่ 6.6     
 
 

                                                        
127พันเอกณรงค์ ครองแถว,ก าเนิดและพัฒนาการของมนุษย์ในพระสุตตันตปิฎก, 

ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (บัณฑิตวิทยาลัยมหา : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
,2555, บทคัดย่อ. 
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แผนภูมิที่ 6.6  สรุปวิธีการปรับพฤติกรรมผู้ติดยาเสพติดตามหลักมรรคมีองค์ 8    

ให้เพียรพยายามท าดี  จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์   
พยายามละเลิก ละ เลิก อบายมุข สิ่งเสพติดให้ได้ 
 

สัมมาวายาม(พยายาม
ชอบ/Right Effort) 

 
ฝึกใหม้ีสติ  รู้ตัว ระลึกรู้อยู่ในศีล  รักษาความดี   
ตลอดเวลา  รับรู้ต่อบทบาทหน้าที่รับผิดชอบของ
ตนเองต่อตนเองครอบครัวและสังคม   
 

สัมมาสติ (ระลึกชอบ 
/Right Mindfulness) 

 

พูดดี มีสัจจะ พูดอย่างไรต้องท าอย่างนั้น  ละเว้นการ
พูดที่จะท าให้ตนเองและบุคคลอ่ืนเดือดร้อน   
 

สัมมาวาจา  (วจีสุจริต 
/Right Speech) 

กระท าชอบ/การกระท าถูกต้อง  กายสุจริต ให้ท าดี 
ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักขโมย ไม่คดโกง  ไม่ประพฤติผิด
ในกาม ไม่ดื่มสุรายาเสพติด ละเว้นการท าชั่วทุก
ชนิด 

สัมมากมัมันตะ  (กาย
สุจริต/ Right Action) 

 

เลี้ยงชีพชอบ ฝึกทักษะอาชีพตามความถนัดของแต่
ละคน ท าอาชีพสุจริต ไม่ค้ายาเสพติด  ของผิด
กฎหมายต่างๆ ไม่ฉ้อฉล เบียดบัง คอรับชัน   
 
ฝึกใหรู้้จักผิดชอบชั่วดี บาป-บุญคุณโทษ  กฎแห่ง
กรรม เกรงกลัวละอายต่อบาป  กตัญญูกตเวที เลือก
คบเพื่อนที่เป็นกัลยาณมิตร ท าดี ละเว้นการท าชั่ว
ทุก    

สัมมาทฏิฐิ (เห็นชอบ   
/ Right View หรือ  

Right Understanding 

 ฝึกใหรู้้จักปล่อยวาง  ให้อภัยตนเอง และผู้อ่ืน  ไม่
เครียดแค้น ไม่พยาบาท  ไม่เอาเปรียบ  เบียดเบียน 
ไม่ทะเลาะวิวาท 

สัมมาสังกปัปะ (ด าริ
ชอบ /Right Thought) 

 

สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีพชอบ 
(Right Livelihood) 

 

สัมมาสมาธิ (จิตมั่นชอบ 
/Right Concentration) 

 

ฝึกสมาธิทุกวัน ให้มีความสงบ สุขุม ไม่วู่วาม  ฝึกให้
มีความมุ่งมั่นในการงานต่างๆอย่างตั้งใจให้ส าเร็จ    
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 จึงสรุปได้ว่า ผลการฝึกด าเนินชีวิตหลักมรรคมีองค์8 นี้ได้ผลดี ช่วยให้ผู้ติดยาเสพติด

สามารถปฎิบัติตามได้  โดยพบว่าหลังการฝึกอบรมท าให้คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการปฎิบัติตาม

หลักมรรคมีองค์8 ของผู้ติดยาเสพติดเพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนอบรมฟื้นฟู และแตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ (t -value = 7.139,  P-value = <.001*)   แสดงว่าเมื่อพัฒนาบุคคลโดยการฝึกตาม

หลักธรรมมรรคมีองค์8 แล้ว จะท าให้บุคคลเกิดปัญญา มีศีล สมาธิดีขึ้น ด าเนินชีวิตตามอริยมรรค

มีองค์ 8 สามารถแก้ไขข้อบกพร่องหรือพฤติกรรมที่เป็นปัญหาให้พ้นทุกข์  ละ เลิกยาเสพติด 

พัฒนาตนให้มีความสุขได้  การฝึกด า เนินชีวิตหลักมรรคมีองค์  8 นี้  สอดคล้องกับหลัก

มัชฌิมาปฏิปทา (The Middle Path หรือ Middle Way) ซึ่งเป็นหลักแห่งอริยมรรค  เป็นหลักปฏิบัติ

เพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์128 เป็นหลักปฏิบัติที่ไม่ตึงและไม่หย่อนไปทางใดทางหนึ่ง  ซึ่งมี

องค์ประกอบ 8 ประการ ได้แก่ สัมมาทิฏฐิ, สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ,

สัมมาอาชีวะ ,สัมมาวายามะ,สัมมาสติ,สัมมาสมาธิ ดังนั้นจึงสมควรน ากระบวนการศึกษาที่

หลากหลาย ทั้งการฝึกอาชีพ และการฝึกพฤติกรรมตามหลักมรรคมีองค์ 8 มาใช้ในกระบวนการ

ปรับพฤติกรรมของผู้ติดยาเสพติดกรณีอ่ืน ๆ ด้วย       

     4) ท่านมีวิธีด าเนินการอย่างไรให้ผู้ติดยาเสพติดท่ีรักษาฟื้นฟูแล้วไม่กลับไปเสพใหม่   
ผู้เชี่ยวชาญการด าเนินงานวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด กล่าวว่า แม้เมื่อผู้ติดยา
เสพติดกลับไปอยู่บ้านแล้ว พระสงฆ์ก็ยังร่วมกันระหว่าง บ้าน วัด รัฐ (บวร) และบุคคลใน
ครอบครัว ภรรยา สามี ญาติ พี่น้อง เพื่อนร่วมงานของผู้ติดยาเสพติด หรือ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  
เจ้าหน้าที่ป้องกันปราบปรามยาเสพติด ให้ความร่วมมือเฝ้าระวังเฝ้าระวังมิให้ผิดศีล  มิให้ท าผิดเสพ
ซ้ า โดยการโทรศัพท์ ส่ง ส.ค.ส.ส่งจดหมาย สนใจไต่ถามเมื่อมาที่วัด เมื่อไปบิณฑบาต หรือโทร
ถาม โทรถามให้แรงสนับสนุนทางสังคมแก่ผู้ติดยาเสพติดในหลายด้านตามสถานการณ์ เช่น ผู้ติด
ยาเสพติดมักเป็นคนขาดที่พึ่งทางใจ บางคนกลับไปอยู่บ้านแล้วเมื่อมีปัญหา ก็โทรมาปรึกษา
พระสงฆก์็ให้ก าลังใจ  ให้ความช่วยเหลือ  ให้ข้อมูลข่าวสาร ให้ค าแนะน า  แสดงความรู้สึกห่วงใย   
ชี้แนะแนวทาง ให้ค าปรึกษา  ช่วยให้ผู้ติดยาเสพติดรู้สึกว่าตนเอง ยังมีกัลยณมิตร ยังมีคนเห็น
ความส าคัญให้ก าลังใจ ให้ความช่วยเหลือ ยังมีคนห่วงใย สนใจไต่ถาม ฯลฯ  

                                                        
 128ม.มู. 1/1/209, 247-252  
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   จากประเด็นนี้สามารถอภิปรายองค์ความรู้จากการศึกษาวิจัยด้วยการสังเคราะห์ได้ว่า  
วิธีการด าเนินการให้ผู้ติดยาเสพติดที่รักษาฟื้นฟูแล้วไม่กลับไปเสพใหม่ พบว่ามีการร่วมือกัน
ระหว่าง บ้าน วัด รัฐบาล(บวร) หรือบุคคลในครอบครัว ภรรยา สามี ญาติ พี่น้อง เพื่อนร่วมงาน
ของผู้ติดยาเสพติด  และ เจ้าหน้าที่ป้องกันปราบปรามยาเสพติด  ให้ความร่วมมือเฝ้าระวังมิให้ผิด
ศีล มิให้ท าผิดเสพซ้ า โดยให้แรงสนับสนุนทางสังคมแก่ผู้ติดยาเสพติด ตามสถานการณ์ที่สมควร  
เช่น ให้ค าปรึกษาเมื่อมีปัญหา  ให้ก าลังใจ ให้ค าแนะน า ให้ก าลังใจ ให้ความช่วยเหลือ ให้ข้อมูล
ข่าวสาร  ให้ค าแนะน า  แสดงความรู้สึกห่วงใย ชี้แนะแนวทาง ให้ค าปรึกษาช่วยให้สามารถ
น าไปใช้ในการแก้ปัญหาที่เผชิญอยู่ได้ ช่วยให้ผู้ติดยาเสพติดรู้สึกว่าตนเอง ยังมีกัลยณมิตร ยังมีคน
เห็นความส าคัญให้ก าลังใจ ให้ความช่วยเหลือ ยังมีคนห่วงใย สนใจไต่ถาม ฯลฯ ช่วยให้ผู้ติดยา
เสพติดรู้สึกว่าตนเองยังมีคุณค่า มีก าลังใจท าดี กล้าสู้กล้าเผชิญปัญหา ใช้ปัญญาพัฒนาตนเอง
แก้ปัญหา  แก้ไขพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ เพื่อมิให้ท าผิดเสพซ้ าอีก  เพื่อให้พ้นทุกข์ เพื่อ
ความสุขอันไพบูลย์ได้ สอดคล้องกับ ชลชัย ทัศกุลณี กล่าวถึงทฤษฎีแรงสนับสนุนทางสังคม         
(Social Support)  ผู้ได้รับแรงสนับสนุนทางสังคม รับได้หลายด้านตามสถานการณ์ เช่น (1) ให้
แรงสนับสนุนทางด้านอารมณ์ (Emotional Support) ด้วยการแสดงการยอมรับ ความรัก ความ
ไว้วางใจ ความห่วงใย และการรับฟัง ความรู้สึกเห็นอกเห็นใจ การแสดงออกถึงการยกย่อง เห็น
คุณค่าความเป็นญาติมิตร (2) ให้แรงสนับสนุนด้านการประเมินคุณค่า (Appraisal Support) เป็น
การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง หรือข้อมูลที่น าไปใช้ประเมินตนเอง การให้ข้อมูล
ป้อนกลับ การเปรียบเทียบกับสังคม  (3) ให้แรงสนับสนุนทางด้านข้อมูลข่าวสาร (Information 
Support) ได้แก่ การให้ค าปรึกษาช่วยเหลือให้สามารถเผชิญกับความเครียดได้  แนะน าชี้แนะ
แนวทางให้ปฎิบัติพฤติกรรมดี มิให้เสพซ้ า  (4) ให้แรงสนับสนุนทางด้านทรัพยากร(Instrumental 
Support) การช่วยเหลือในรูปแบบต่าง ๆ  เช่น การให้เงิน การให้แรงงาน การให้เวลา การช่วย
ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม รวมถึงการช่วยเหลือด้านสิ่งของ และการให้บริการด้วย129  มีผลท าให้ผู้รับ
แรงสนับสนุนทางสังคมสามารถปฏิบัติไปในทิศทางที่ผู้รับฯ มีสุขภาพอนามัยดี ในที่นี้ หมายถึง 

                                                        
                  129ชลชัย ทัศกุลณ,ีการประยุกต์ทักษะชีวิตร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคม เพื่อป้องกันการ
เสพยาบ้าของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชาย เขตการศึกษา6, วทิยานิพนธ์วทิยาศาสตร์มหาบัณฑิต    
,( บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหิดล), 2542, หน้า 19-22. 
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การปฎิบัตพฤติกรรมตามมรรคมีองค์  8 คือท าดีมีศีล ละชั่ว เลิกเสพยาเสพติดได้  ดังได้สรุปไว้และ
แสดงแผนภูมิที่ 6.7     
 
 

แผนภูมิที ่6.7 สรุป เครือข่ายและวิธีการให้แรงสนับสนุนทางสังคม (Social Support) 
 

 
 

    ทีม่า : เครือข่ายและวิธีการให้แรงสนับสนุนทางสังคม ได้จากการสังเคราะห์ 
 
  5) ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบหรือกระบวนการด าเนินงานฯควรท าอย่างไรจึงมี

ประสิทธิภาพดีทีสุ่ด โปรดอภิปราย ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญฯส่วนใหญ่คิดว่าการน าหลักธรรม
มรรคมีองค์ 8 มาบูรณาการสอนตามขั้นตอนที่ด าเนินมานี้ก็ดีอยู่แล้ว  เพราะสามารถช่วย ผู้ติดยา
เสพติดให้ดีขึ้นได้  เลิกยาเสพติดไปท างานดี ๆ มีหน้ามีตาในสังคมได้  แต่ถ้าจะให้ดีมากขึ้นกว่าทุก
วันนี้ รัฐบาลต้องเพิ่มงบประมาณให้เพียงพอ เพราะทุกวันนี้ช่วยเหลือ ผู้ติดยาเสพติดได้ด้วยแรง
ศรัทธา หาข่ายชาวบ้านช่วย เช่น ซ่อมสร้างศาลา แม้แต่ข้าวปลาอาหาร ทุกฝ่าย(บ้าน วัด รัฐบาล) 
ต้องให้ความจริงใจช่วยเหลือ เพราะชีวิตส่วนใหญ่อยู่ที่บ้าน อยู่ในชุมชน นอกจากนั้นควรเพิ่ม
งบประมาณให้เพียงพอต่อการด าเนินงานอบรมฟื้นฟูพฤติกรรมผู้ติดยาเสพติดแต่ละคร้ังด้วย       
 สรุป จากองค์ความรู้ที่ได้ศึกษาวิเคราะห์ตามการวิจัยเชิงปริมาณและสังเคราะห์ความ
คิดเห็นของผู้ เชี่ยวชาญตามการวิจัยเชิงคุณภาพแล้ว สามารถอภิปรายได้ว่า รูปแบบหรือ
กระบวนการด าเนินงานฯที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด รวมทั้งด าเนินการมิให้ผู้ติดยาเสพติดที่รักษา
ฟื้นฟูแล้วกลับไปเสพซ้ า  ซึ่งความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งสี่วัดกระท ามา ว่าโดยรวมแล้ว
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กระบวนการพัฒนาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ติดยาเสพติด  อยู่ในรูปแบบการให้ผู้ติดยาเสพติด
ด าเนินชีวิตตามหลักทางสายกลาง หรือหลักมรรคมีองค์8  เร่ิมด้วย  ศีลภาวนา สมาธิภาวนา ปัญญา
ภาวนา  ซึ่งส่วนใหญ่เน้นให้ตั้งสัจจะรับศีล จะถือศีล อย่างเคร่งครัด (Promise) ตั้งใจเพียรพยายาม
กระท าความดีละเว้น สิ่งเสพติดเลิกใช้ยาเสพติดอย่างจริงใจ และฝึกสอนให้การศึกษาแบบ
ผสมผสาน ( Eclectic Education) ทั้งทางโลกและทางธรรม ทั้งการฝึกทักษะการท างานอาชีวะ
บ าบัด ออกก าลังกาย  เล่นกีฬา สอนให้คิดวิเคราะห์  ฝึกวินัย  คุณธรรมจริยธรรม  และให้ปฏิบัติตน
ตามหลักมรรคมีองค์ 8 (Noble Eightfold Path)  ฝึกท าสมาธิ ถือศีล ฟังธรรม ให้บวชสามเณร บวช
พระ รวมทั้งทางวัด ครอบครัว และรัฐบาลต้องร่วมมือกันสนับสนุน (Social Support) สนับสนุน
ให้ก าลังใจสนใจไต่ถามติดตามเฝ้าระวัง เพื่อให้ได้ผลระยะยาวมิให้กลับไปเสพซ้ า  

6.3 องค์ความรู้ใหมท่ี่ได้จากการวจิัย  
 6.3.1  กระบวนการได้มาซึ่งองค์ความรู้ใหม ่  
 ข้อสังเกตจากการศึกษาวิจัยผลการด าเนินงานของวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติด
ยาเสพติด จากการวิเคราะห์ทั้งเชิงปริมาณและสังเคราะห์ความคิดเห็นจากการวิจัยเชิงคุณภาพแล้ว 
พบข้อสังเกตจากการศึกษาวิจัย  คือ การน าหลักมรรคมีองค8์ มาบูรณาการปรับพฤติกรรมของผู้ติด
ยาเสพติดในการด าเนินงาน“วัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด”ดังนี้คือ  

   6.3.1.1 องค์ความรู้จากการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณโดยประเมินผลสภาพการด าเนินงาน
วัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดเชิงปริมาณ ตามรูปแบบ CIPP Model 3 หมวด คือ   
1.สภาพการจัดการวัดด้านกายภาพ  (Content) 2.สภาพด้านบริหารจัดการองค์การ ( Input)              
3.กระบวนการยุทธวิธี  กิจกรรม/หลักธรรมที่น ามาใช้ในการพัฒนาปรับพฤติกรรมของบุคคล 
(Process/Actions) พบว่าส่วนใหญ่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง และพบข้อสังเกตที่มี
ลักษณะเด่นจากการท าวิจัย คือ ในหมวด กระบวนการยุทธวิธี กิจกรรม/หลักธรรมที่น ามาใช้ในการ
พัฒนาปรับพฤติกรรมของบุคคล (Process/Actions) พบว่ามีลักษณะเด่นที่น่าสนใจ มีคะแนนเฉลี่ย
เด่นอยู่ในระดับระดับดีมากอยู่ 3 ประเด็น ดังตารางที่ 6.1   
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ตารางท่ี 6.1  กระบวนการ/ยุทธวธีิ/กจิกรรม (Process/Actions) ข้อทีม่ีคะแนนเด่น 
ระดับดีมาก 

 

 ด้านกระบวนการ/ยุทธวธีิ/กจิกรรม (Process /Actions) X  S.D. ระดับ 

 มีการให้ตั้งสัจจะรับศีลที่จะถือศีลตลอดไป 4.97 .18 ดีมาก 

 มีการฝึกสอนให้การศึกษาผสมผสานทั้งทางโลกและทางธรรม   4.95 .17 ดีมาก 

 มีการสอนคุณธรรมจริยธรรม ฝึกให้ท าสมาธิ ถือศีล ฟังธรรม   4.91 .14 ดีมาก 
  

 จากองค์ความรู้จากการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ  ซึ่งพบลักษณะเด่นที่ มีคะแนนเฉลี่ยสูงอยู่ใน
ระดับระดับดีมาก 3 ประเด็นนี้จึงสมควรน าไปใช้ในการด าเนินการต่อไป  คือ 1) ให้ผู้รับการบ าบัด
ฟื้นฟูมีการตั้งสัจจะรับศีล ถือศีล หมั่นท าความดีละชั่วตลอดไป 2) ควรฝึกสอนให้การศึกษา
ผสมผสานทั้งทางโลกและทางธรรม ต่อไป และ 3) มีการสอนคุณธรรมจริยธรรม ฝึกให้ท าสมาธิ 
ถือศีล ฟังธรรม  กรณีนี้เทียบได้กับกลักมรรคมีองค์8 ซึ่งสรุปได้เป็นศีล สมาธิ ปัญญา  เพราะว่าการ
ฟังธรรม/ ฝีกสอนต่าง ๆ ก็เพื่อให้ผู้รับการบ าบัดฟื้นฟูเกิดปัญญาที่จะน าทางชีวิตให้พ้นทุกข์ ละเลิก
ยาเสพติดได้ นั่นเอง   

       6.3.2.2 องค์ความรู้จากการประเมินผลเชิงคุณภาพ การสังเคราะห์ ข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth  Interview) ผู้เชี่ยวชาญการด าเนินงานวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้
ติดยาเสพติด ของแต่ละวัดที่ท าการวิจัยนี้ และผู้เชี่ยวชาญการด าเนินงานของวัดซึ่งเป็นวิทยากรใน
การประชุมเกี่ยวกับการด าเนินงานวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด เป็นประจ า  
รวมทั้งสัมภาษณ์ตัวแทนผู้อ านวยการสถาบันธัญญารักษ์  ซึ่งเป็นสถาบันรักษาฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 
ของกรมการแพทย์  กระทรวงสาธารณสุขโดยตรง รวมทั้งสิ้นจ านวน 6 รูป/คน และสุ่มสัมภาษณ์
กลุ่มผู้รับการบ าบัดในโครงการวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของแต่ละวัดที่ท า
การวิจัยนี้ วัดละ 10 คน รวมทั้งสิ้นจ านวน 40 คน ทั้งนี้เพื่อทราบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ของทั้งฝ่ายผู้ให้การบ าบัดฟื้นฟูและฝ่ายผู้รับการบ าบัดฟื้นฟูด้วย   
            1) การสังเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลกึ (In-depth Interview) 
               ผู้เชี่ยวชาญการด าเนินงานวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ของแต่ละวัดที่
ท าการวิจัยนี้ และผู้เชี่ยวชาญการด าเนินงานของวัดซึ่งเป็นวิทยากรในการประชุมเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดเป็นประจ า  รวมทั้งสัมภาษณ์ตัวแทน
ผู้อ านวยการสถาบันธัญญารักษ์ ซึ่งเป็นสถาบันรักษาฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ของกรมการแพทย์  
กระทรวงสาธารณสุขโดยตรง พบว่าผู้เชี่ยวชาญการด าเนินงานวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้
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ติดยาเสพติดให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ที่ควรน ามาใช้ต่อไปหลายประเด็น  และมีลักษณะเด่นที่
น่าสนใจ คือ (1) วธีิด าเนินการให้ผู้ติดยาเสพติดสนใจและเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
ซึ่งผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่จะพัฒนาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ติดยาเสพติดโดยจะเร่ิมด้วยการให้ผู้ติดยา
เสพติดตั้งสัจจะ (Promise) ปฎิญาณตั้งเป้าหมาย ต่อหน้าพระรัตนตรัย โดยก าหนดพฤติกรรมการ
ท าความดี คือถือศีล ท าดี ละชั่ว รักษาศีล อย่างมั่นคง ตลอดเวลา อย่างน้อยต้อง ต้องอยู่ในศีล 5 ไม่
ใช้ยาเสพติด อย่างเคร่งครัด ให้มีความตั้งใจจริงอย่างมุ่งมั่นมีความมั่นใจ เพียรพยายามอดทนข่มใจ
ควบคุมตนเองให้ประพฤติปฏิบัติตามสัจจะที่ตั้งไว้อย่างไม่ย่อท้อ เพราะเมื่อผู้ติดยาเสพติดปฎิญาณ
รับศีล รักษาสัจจะ จิตใจจะเข้มแข็ง เลิกเสพยาเสพติดได้อย่างเด็ดขาด เพื่อให้ ชีวิตจะมีความเป็นอยู่
ดีขึ้น  เป็นคนดีของสังคม (2) วิธีด าเนินการให้ผู้ติดยาเสพติดเลิกเสพยาเสพติดได้อย่างยั่งยืน  
ผู้เชี่ยวชาญที่ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดใช้วิธีสอนและฝึกสอนให้การศึกษาแบบผสมผสาน (Eclectic 
Education) ทั้งทางการฝึกอาชีพตามทักษะที่เหมาะสม  และทางปฏิบัติธรรม โดยสอนให้ฝึกปฏิบัติ
กาย วาจา ใจ ตามหลักทางสายกลาง ด าเนินชีวิตอย่างเพียงพอ  พอเหมาะ พอควร (3) วิธีการสอนที่
ช่วยให้ผู้ติดยาเสพติดน าหลกัมรรคมองค์แปดมาพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้เชี่ยวชาญในการด าเนินงาน
วัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะว่า ต้องใช้วิธีการ
สอนให้ผู้ติดยาเสพติดด าเนินชีวิตตามทางสายกลาง คือ“มีการสอนคุณธรรมจริยธรรม ฝึกให้ท า
สมาธิ ถือศีล ฟังธรรม” ท าดี ละชั่ว ก็คือมีศีล การให้ฟังธรรมก็เพื่อให้เกิดปัญญา ตามหลักมรรคมี
องค์ 8 นั่นเอง (4) ท่านมีวธีิด าเนินการอย่างไรให้ผู้ติดยาเสพติดที่รักษาฟ้ืนฟูแล้วไม่กลับไปเสพใหม่ 
ผู้เชี่ยวชาญการด าเนินงานวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด  กล่าวว่า  บ้าน วัด รัฐบาล
(บวร) ควรให้ก าลังใจ   ให้ความช่วยเหลือ สนใจไต่ถาม ฯลฯ เพื่อให้ปฎิบัตพฤติกรรมตามมรรคมี
องค์ 8  คือท าดีมีศีล ละชั่ว เลิกเสพยาเสพติดได้ไม่กลับไปเสพซ้ า  (5) ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
รูปแบบหรือกระบวนการด าเนินงานฯควรท าอย่างไรจึงมีประสิทธิภาพดีที่สุด โปรดอภิปราย  
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญฯ ส่วนใหญ่คิดว่าการน าหลักธรรมมรรคมีองค์8 มาบูรณาการสอน
ตามขั้นตอนที่ด าเนินมานี้ก็ดีอยู่แล้ว  แต่ถ้าจะให้ดีมากขึ้นกว่าทุกวันน้ี  รัฐบาลต้องเพิ่มงบประมาณ
ให้เพียงพอ     
 สรุปได้ว่าการปรับพฤติกรรมผู้ติดยาเสพติดตามกระบวนการ ตามขั้นตอนต่อไปนี้ (1) 
การตั้งสัจจะ (Promise) ปฎิญาณ รับศีล (2)ให้การศึกษาผสมผสาน (Eclectic Education) ที่หลาก 
หลาย ทั้งทางโลกและทางธรรม (3)  ฝึกปฎิบัติธรรมตามหลักมรรคมีองค์ 8 (Noble Eightfold 
Path) (4) ให้แรงสนับสนุนทางสังคม (Social Support) ช่วยให้ผู้ติดยาเสพติดเกิดปัญญาสามารถ
ปฎิบัติพฤติกรรมตามหลักมรรคมีองค์  8 และสามารถเลิกยาเสพติด เป็นคนดีของสังคมได้   
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นอกจากนั้นควรเพิ่มงบประมาณให้เพียงพอต่อการด าเนินงานอบรมฟื้นฟูพฤติกรรมผู้ติดยาเสพติด
แต่ละคร้ังด้วย    
        2) การสังเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ติดยาเสพติด จากการสัมภาษณ์ผู้ติดยาเสพ
ติดที่รับการบ าบัดในโครงการการด าเนินงานวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ของ
แต่ละวัดที่ท าการวิจัยนี ้รวมทั้งสิ้นจ านวน 40 คน   
 ค าถามประเด็นที่ 1  จากการที่ท่านได้ปฏิบัติตนตามหลักมรรคมีองค์ 8 หรือศีล สมาธิ  
ปัญญาแล้วท่านรู้สึกอย่างไรบ้าง ผู้ติดยาเสพติดที่รับการบ าบัดส่วนใหญ่เกิดมีสัมมาทิฏฐิ และสัมม
สังกัปะ กล่าวคือหลังได้รับการฝึกอบรม การปฏิบัติตนตามหลักมรรคมีองค์ 8 แล้วช่วยให้ผู้รับการ
บ าบัด มีคุณค่าด้านจิตใจมีความภาคภูมิใจ ที่ตนเองมีพฤติกรรมดีขึ้น มีความคิดที่ดี มีปัญญา ไม่
มองใครในแง่ลบ มีจิตใจดีขึ้น ไม่พยาบาท มีความสุข  รู้สึกดี  มีสติปัญญา  และสมาธิ  มีความรู้สึก
ดีขึ้น   

ค าถามประเด็นที่ 2 หลังจากได้เข้ามาฝึกพัฒนาที่วัดนี้แล้วท่านได้ปฏิบัติตนตามหลักศีล 
สมาธิ  ปัญญา ท าให้ท่านมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับท่าทีการพูดจาได้อย่างไรบ้าง  ส่วนใหญ่เกิด
บอกว่า ใจเย็นขึ้น ไม่โกรธง่ายเหมือนเมื่อก่อน จิตใจผ่องใส ท าให้พูดจาไพเราะ    

ค าถามประเด็นที่ 3 ท่านได้งานหรือท าความดีอย่างไรบ้าง พบว่าหลังอบรมปฏิบัติตนตาม
หลักมรรคมีองค์ 8 แล้วช่วยให้มีร่างกายความแข็งแรง ช่วยผู้อ่ืน ท าสาธารณะประโยชน์ ร่างกายที่
ดีขึ้น มั่นใจ ไม่อายใคร แสดงว่ามีสัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ เกิดขึ้นกับผู้รับการบ าบัด   

ค าถามประเด็นที่ 4 ท่านตั้งใจว่าจะพัฒนา/ปรับปรุงสิ่งใดในชีวิตบ้าง พบว่า หลังจากผู้รับ
การบ าบัดปฏิบัติตนตามหลักมรรคมีองค์ 8 แล้วช่วยให้มีสมาธิ สติ ความเพียรพยายามกระท าความ
ดี มีสติปัญญา ละความชั่ว  แสดงว่า ผู้รับการบ าบัดว่า ผู้รับการบ าบัด มีสัมมาวายามะ สัมมาสติ 
และสัมมาสมาธิ  เกิดขึ้น  

ค าถามประเด็นที่ 5 ความรู้สึกเกี่ยวกับการมารับการรักษาฟื้นฟูที่วัดนี้มีอะไรบ้าง ส่วน
ใหญ่ผู้รับการบ าบัดประเมินทางวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์แต่ละวัดดีมาก  มีความเห็นว่าได้รับความรู้ดี
มาก จะเลิกเสพติดได้แน่ ๆ  ได้รับความรู้ทางธรรมดีมาก  
 สรุป จากองค์ความรูท้ี่ได้ศึกษาจากการวิจัยเชิงปริมาณและสังเคราะห์ความคิดเห็นจาก
การวิจัยเชิงคุณภาพดังกล่าวแล้ว พบว่าการน าหลักมรรคมีองค ์8 มาผสมผสานในการด าเนินวัดเป็น
ศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ช่วยท าให้ผู้ติดยาเสพติด เกิดปัญญามีการรับรู้ต่อหลัก
มรรคมีองค์ 8 และปฎิบัติตามหลักมรรคมีองค์ 8 ได้ดีขึ้น จนกระทั่งสามารถเลิกเสพยาเสพติดได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสรุปกระบวนการได้มาซึ่งองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัย ดัง
แผนภูมิที่ 6.8 
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แผนภูมิที ่6.8 กรอบแนวคิดการได้องค์ความรู้ใหม่ PENS Model เพื่อการปรับพฤติกรรม  

พบองค์ความรู้ใหม่ 

Product 

ข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณ  1.จากแบบสอบถาม

คณะกรรมการด าเนินงาน ฯ : สภาพการด าเนินงาน
ของวัดเป็นศูนย์ฯ   2.ข้อมูลจากผูต้ิดยาเสพติดฯ :  
2.1 เปรียบเทียบก่อน และหลังการฝึกอบรม เกี่ยวกับ  : 
(1) การรับรู้ต่อมรรคมีองค ์8,  (2)การปฎิบัติตามหลัก
มรรคมีองค ์8 ,  (3)การรับรู้ต่อยาเสพติด,  
2.2 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้กับพฤติกรรมการ
ปฎิบัติตามหลักมรรคมีองค ์8  

ข้อมูลการวิจัย
เชิงคุณภาพ  
จากการ
สัมภาษณ์ 
- ผู้เช่ียวชาญที่
ด าเนินการฯ 
- ผู้ติดยาเสพติด 

คะแนนเดน่จากการวิจัย
เชิงปริมาณ 1. Mean, SD.,  
2. ผลการเปรียบเทียบ 
(1) การรับรู้ต่อมรรค 8 
(2) การปฎิบัติตามหลัก
มรรค 8, 
(3)การรับรู้ต่อยาเสพติด  
3) ความสัมพันธ์ระหว่าง

สังเคราะหข์้อมูล
จากการวิจัยเชิง
คุณภาพ
(Induction) 
Content Analysis, 
Data  
Interpretative 

 

จัดหมวด 

อธิบายความ 

ตีความ 

วิเคราะห์ 

สังเคราะห์ 
 

ผู้ติดยาเสพติดที่ได้รับการฟื้นฟูฯมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
1. การรับรู้เกี่ยวกับหลักมรรคมอีงค ์8 เพิ่มขึ้น 
2. พฤติกรรมปฎิบัติตามหลักธรรมมรรคมีองค ์8 เพิ่มขึ้น 
3. การรับรู้เกี่ยวกับยาเสพติดเพิ่มขึ้น สามารถเลิกยาเสพติดได้   
 

Input 

Process 

output 

Impact 

สรุปความ
เคราะห์ 

PENS  Model : กระบวนการปรับพฤติกรรม 
ผู้ติดยาเสพติดตามหลกัมรรคมีองค์ 8   
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          6.3.3 องค์ความรู้ใหม่ท่ีได้จากการวิจัย คือ องค์ความรู้ท่ีสามารถน าหลักมรรคมีองค์ 8 มา

บรูณาการปรับพฤติกรรมผู้ติดยาเสพติด ในการด าเนินงานวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยา

เสพติด ตามกระบวนการซึ่งสรุปได้เป็น PENS Model   

                 6.3.3.1 องค์ประกอบขององค์ความรู้ PENS Model   
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัยเชิงปริมาณและการสังเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัย
เชิงคุณภาพ สามารถสรุปกระบวนการด าเนินงานที่จะคืนคนดีสู่สังคมโดยการปรับพฤติกรรมของ
ผู้ติดยาเสพติด ที่ช่วยให้ผู้ติดยาเสพติดเกิดปัญญามีการรับรู้ต่อหลักมรรคมีองค์ 8 และสามารถ
ปฎิบัติพฤติกรรมตามหลักมรรคมีองค์ 8 ได้ดีขึ้น จนกระทั่งสามารถเลิกเสพยาเสพติดได้และเป็น
คนดีของสังคมได้ ผู้วิจัยจึงได้ค้นพบองค์ความรู้ใหม่ที่ด าเนินการโดยน าหลักมรรคมีองค์ 8 มา
ผสมผสานในการปรับพฤติกรรมผู้ติดยาเสพติด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงน าเสนอเป็นองค์ความรู้
ใหม่ที่ได้จากการวิจัยซึ่งสามารถสรุปกระบวนการด าเนินงานหลัก ๆ ได้เป็นรูปแบบ PENS Model   
ที่มี 4 องค์ประกอบ ดังแสดงโมเดลในแผนภูมิที่ 6.9   
    
 

 
 

  แผนภูมิที ่6.9  PENS  Model : กระบวนการปรับพฤติกรรมผู้ติดยาเสพติด 
 
    นิยามขององค์ประกอบ PENS  Model 
      P = Promise  หมายถึง การตั้งสัจจะ คือ ให้ตั้งสัจจะ ปฎิญาณ รับศีล ก าหนดพฤติกรรม
กระท าสิ่งที่ดี โดยตั้งเป้าหมายกระท าดีให้ส าเร็จ  ถือ ศีลอย่างเคร่งครัด และตั้งใจเพียรพยายาม
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อย่างแรกกล้ากระท าความดี ละเว้นการท าชั่วอย่างไม่ย่อท้อ และสิ่งเสพติดเลิกใช้ยาเสพติดอย่าง
จริงใจ 
               E = Eclectic Education หมายถึง การให้การศึกษาอบรมผสมผสาน คือ ให้การฝึกอบรม
ที่หลากหลาย ทั้งทางโลกและทางธรรม ทั้งการฝึกทักษะการท างานอาชีวะบ าบัด ออกก าลังกาย 
เล่นกีฬา สอนให้คิดวิเคราะห์ ฝึกวินัย คุณธรรมจริยธรรม   
 N = Noble Eightfold Path หมายถึง การฝึกอบรมปฎิบัติธรรมตามหลักมรรคมีองค์ 8 คือ
การฝึกให้ปฎิบัติ กาย วาจา ใจ ตามหลักมรรคมีองค์ 8 โดยการท าสมาธิ ถือศีล ฟังธรรม ให้บวช
สามเณร บวชพระ    
              S = Social Support หมายถึง การให้แรงสนับสนุนทางสังคม คือ บ้าน วัด รัฐบาล (บวร)  
ต้องร่วมกัน ติดตามเฝ้าระวัง สนับสนุนให้ก าลังใจ สนใจไต่ถาม เพื่อมิให้กลับไปเสพซ้ า    
 PENS Model บนสัญลักษณ์ดอกปีบ 4 กลีบ กลีบดอกแต่ละกลีบ หมายถึง การด าเนินงาน
จะต้องมีความนุ่มนวลด้วยเมตตาเอ้ืออาทร โดยมีองค์ประกอบทั้ง 4 องค์ประกอบที่ประสาน
สัมพันธ์กัน อย่างต่อเน่ืองตลอดเวลา จึงจะประสบผลส าเร็จ     
 6.3.3.2 การน าองค์ความรู้ PENS Model ไปใช้ปรับพฤติกรรมผู้ติดยาเสพติด   
 กระบวนการ PENS  Model มีลักษณะเรียบง่ายและสามารถด าเนินการอย่างตรงไปตรงมา  
แต่ต้องตั้งใจปฏิบัติอย่างมุ่งมั่น จริงใจ และจริงจัง ตามองค์ประกอบทั้ง 4 องค์ประกอบ ที่ต้อง
ประสานสัมพันธ์กันตามตลอดเวลา จึงจะประสบผลส าเร็จ  อย่างมีประสิทธิภาพ ดังรายละเอียด
ตามกระบวนดังต่อไปนี้  
 1) การตั้งสัจจะ (Promise) การตั้งสัจจะ ปฏิญาณนี้สามารถใช้ได้กับทุกศาสนา ทั้งนี้แรก
รับเข้าบ าบัดจะต้องตกลงบริการกันก่อน  และด าเนินการดังนี้  (1) ตั้งเป้าหมายจะกระท าความดี  
(2) ก าหนดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ให้ชัดเจน (3) สร้างความเชื่อมั่นในความสามารถแห่งตน (4) 
เพียรพยายามควบคุมตนเองให้กระท าพฤติกรรมตามสัจจะที่ตั้งไว้ให้ส าเร็จอย่างไม่ย่อท้อ       
ส าหรับผู้ติดยาเสพติดที่เข้าบ าบัดนี้จะเร่ิมด้วยการให้ตั้งสัจจะ ปฎิญาณ รับศีล จะต้องมุ่งมั่นปฏิบัติ
พฤติกรรมทางบวก กรณชีาวพุทธ ก็คือ การถือศีล 5 อย่างเคร่งครัด ตั้งใจเพียรพยายามกระท าความ
ดี ละเว้นการท าชั่ว และสิ่งเสพติดเลิกใช้ยาเสพติดอย่างจริงใจ ตั้งเป้าหมายปรับปรุงพฤติกรรม
ตนเองใหม่ ที่จะถือศีล 5 ตลอดไป  ดัชนวีัดความส าเร็จของการตั้งสัจจะ ก็ต้องตรวจสอบเป้าหมาย  
ความคาดหวัง และความมุ่งมั่น ของผู้ตั้งสัจจะ ในกระบวนการด าเนินงานวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์
และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดนี้ ใช้วิธีการให้ผู้ติดยาเสพติดปฎิญาณศีล 5 อย่างมุ่งมั่น ทุกเช้า เย็น มีการ
พิจารณาทบทวนตรวจสอบ ศีลให้เป็นไปตามความคาดหวัง ให้สุจริต ทางกาย วาจา ใจ รวมทั้ง
อาชีพ หรือ สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวาจา ได้แก่สมาทานศีลห้า เว้นจากการฆ่าสัตว์  
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กักขังสัตว์ หรือทรมานสัตว์  เว้นจากการลักทรัพย์ ประกอบอาชีพสุจริต ไม่ผิดลูกเมียเขา เว้นจาก
การพูดโกหก พูดเท็จ  พูดจาส่อเสียด ไม่คบคนพาลเป็นมิตร เว้นจากสิ่งเสพติดมึนเมาทุกชนิด
โดยเฉพาะเลิกใช้ยาเสพติด การตั้งสัจจะปฎิญาณศีล เพื่อให้ผู้รับการฟื้นฟูบ าบัดระลึกถึงสัจจะ ยึด
ศีล ที่จะกระท าความดี ละเว้นสิ่งเสพติด ถือสันโดษ ยึดความพอเพียงในการด าเนินชีวิต จากนั้นไป 
ก็ให้การศึกษา    
 2) ให้การศึกษาผสมผสาน (Eclectic Education) ฝึกอบรมที่หลากหลาย ทั้งทางโลกและ
ทางธรรม อบรมศีลธรรม ทั้งการฝึกทักษะการท างานอาชีวะบ าบัด ความรู้ต่าง ๆ รวมทั้งความรู้
เกี่ยวกับยาเสพติด การออกก าลังกาย เล่นกีฬา จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ ฝึกวินัย และอบรม
ศีลธรรม คุณธรรมจริยธรรม ตามหลักมรรคมีองค์ 8 ให้มีจิตส านึกถึงสัมมาทิฏฐิ คือ เห็นถูก มี
คุณธรรมสัมมาสังกัปปะ คือ  คิดดี มีเมตตากรุณา เอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่  สอนให้คิดวิเคราะห์ใช้ปัญญา หา
เหตุผล  เน้นเร่ืองบาป-บุญ กฎแห่งกรรม  รู้จักผิดชอบชั่วดี รู้ส านึกรักดีท าดีได้ผลดี ท าชั่วผลก็ชั่ว  
ตระหนักรู้จักเผชิญปัญหา ตามหลักของเหตุและผล ให้รู้จักเกรงกลัวละอายต่อการท าบาป รู้จักให้
อภัย ไม่เอาเปรียบ ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน รู้จักปล่อยวาง ไม่เครียดแค้น เน้นเร่ืองกตัญญูกตเวทีต่อพ่อ
แม่ ผู้มีพระคุณ  มีจิตส านึกเร่ืองการท างานอาชีพสุจริต  รวมทั้งมีการฝึกทักษะอาชีพตามความถนัด
แต่ละคน เช่น ก่อสร้าง ช่างเคร่ือง เกษตรกรรม ปลูกผัก ปลูกข้าว สวนหลุมพอเพียง  งานการฝีมือ
จักสาน ท าอาหาร ค้าขาย ฯลฯ และรู้รักสามัคคี เป็นกัลยาณมิตร กตัญญูแผ่นดิน จัดกิจกรรม
บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม สิ่งส าคัญในการให้การศึกษาต้องเน้นให้ปฎิบัติธรรมตามหลักมรรคมี
องค์ 8 ด้วย    
 3) ฝึกปฎิบัติธรรมตามหลักมรรคมีองค์ 8 (Noble Eightfold Path) โดยน าหลักธรรมมรรค
มีองค ์8 มาบูรณาการพัฒนาฝึกกาย วาจา ใจ ให้มีศีล สมาธิ ปัญญา ให้ถือศีล ฟังธรรม ท าสมาธิ  ให้
บวชสามเณร บวชพระ ให้ด าเนินชีวิตตามหลักมรรคมีองค์ 8 คือ ปฎิบัติตามทางสายกลาง ดังที่ตั้ง
สัจจะรับศีลไว้แล้ว  นอกจากนั้นต้องมีสัมมาสติ รู้ตัว ระวังไม่ให้เกิดอกุศล ไม่ท าบาปทั้งปวง ไม่
ทะเลาะวิวาทกับผู้อ่ืน มีสัมมาวายามะ คือ พยายามสร้างความดี เชื่อฟังพ่อแม่ ครู พระอาจารย์ วัย
แรงงานต้องขยันหมั่นเพียรใช้ทักษะของตนฝึกอาชีพตามความถนัดตามศักยภาพของตน  เพียร
พยายามท าดีให้พ่อแม่ดู ท าสิ่งที่ดีแก่ครอบครัว/สังคม ท าหน้าที่ของตนให้ดี  ฝึกศีล สมาธิ ปัญญา  
ให้มีสัมมาสมาธิ  ความสงบ ตั้งใจสร้างกุศลใหม่  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้จิตใจเข้มแข็ง/ควบคุม
ตนเอง ละเว้นสิ่งเสพติดได้ นอกจากนั้นต้องติดตามเฝ้าระวังมิให้เสพซ้ า  
 4) ให้แรงสนับสนุนทางสังคม (Social Support) ทางครอบครัว วัด และรัฐบาลต้อง
ร่วมมือกันติดตามเฝ้าระวังสนับสนุนให้ก าลังใจ สนใจไต่ถาม ให้ปฎิบัติพฤติกรรมดี มิให้เสพซ้ า  
เพราะการให้แรงสนับสนุนทางสังคมเป็นการที่บุคคลในเครือข่ายของสังคมได้รับความช่วยเหลือ



 276 

ด้านอารมณ์ สังคม สิ่งของ และข้อมูล ซึ่งเกิดจากมีการ ติดต่อกับบุคคลอ่ืน โดยการช่วยเหลือนี้จะ
ท าให้บุคคลสามารถเผชิญกับความเครียด และการตอบสนองต่อความเครียดได้ดีขึ้น กล่าวโดย
สรุป การสนับสนุนทางสังคม หมายถึง สิ่งที่ผู้ให้การสนับสนุนซึ่งอาจเป็นบุคคลหรือกลุ่ม เช่น 
บุคคลในครอบครัว ได้แก่ สามี ญาติ พี่น้อง เพื่อนร่วมงาน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ให้ความร่วมมือ
ทางด้านข้อมูลข่าวสาร วัสดุ สิ่งของ หรือการสนับสนุนทางจิตใจแก่ผู้รับแรงสนับสนุนและมีผล
ให้ผู้รับปฏิบัติไปในทิศทางที่ผู้ให้การสนับสนุนต้องการ  

  สรุป จากสังเคราะห์ได้ความว่า รูปแบบวิธีการหรือกระบวนการด าเนินการพัฒนา
ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด ต้องด าเนินชีวิตตามทางสายกลาง น าหลักธรรมมรรคมี
องค์ 8 มาบูรณาการพัฒนาฝึกกาย วาจ ใจ ให้มี ศีล สมาธิ ปัญญา ตามกระบวนการ PENS Model  
จะช่วยให้ผู้ติดยาเสพติดเกิดปัญญา สามารถปฎิบัติ ศีล สมาธิ ปัญญา ท าความดี ละเว้นความชั่วได้  
สามารถพัฒนาตนแก้ไขข้อบกพร่องหรือพฤติกรรมที่เป็นปัญหา  ละเลิกยาเสพติด เพื่อความหลุด
พ้นจากทุกข์ เกิดความสุขอันพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ เพื่อมิให้ท าผิดเสพซ้ าอีก เพื่อให้พ้นทุกข์  
เพื่อความสุขอันไพบูลย์ได้ในที่สุด 
   

6.4 ข้อเสนอแนะ     
  6.4.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจัิยไปใช้      

                    6.4.1.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย    

      1) กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศาสนาและวัฒนธรรมควรประสานความร่วมมือกับ 
รัฐบาลก าหนดนโยบายและแผนงาน เพื่อพัฒนาพฤติกรรมทรัพยากรมนุษย์โดยน ากระบวนการ
ปรับพฤติกรรมซึ่งเน้นการฝึกปฏิบัติตามหลักธรรมมรรคมีองค์8  (PENS Model) มาเป็นกรอบใน
การพัฒนาพฤติกรรมบุคคลให้เป็นคนดี มีคุณธรรม โตไปไม่คดโกง  ไม่คอรับชั่น ไม่เอาเปรียบ
สังคม  โดยเฉพาะในเด็กนักเรียนซึ่งเป็นเยาวชนของชาติเพราะการพัฒนาให้ปฏิบัติตามแนวทางที่
ถูกต้องดีงามได้รวดเร็วก็จะช่วยป้องกันพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ไว้ตั้งแต่เร่ิมต้น  ย่อมท าให้บุคคล
มีชีวิตอยู่ในช่วงที่มีความสุขได้ยืนยาวมากขึ้น  และสังคมก็ดีขึ้นด้วย                                

     2) สถาบันองค์การที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ควรมุ่งให้ความส าคัญกับการป้องกัน 
การค้าขายและเสพยาเสพติด ด้วยการน ากระบวนการปรับพฤติกรรมซึ่งเน้นการฝึกปฏิบัติตาม
หลักธรรมมรรคมีองค์ 8 (PENS Model) มาฝึกพัฒนาพฤติกรรมบุคคลให้เป็นคนดี มีศีลธรรม
คุณธรรม จะช่วยเป็นเกราะป้องกันพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ก่อนที่จะสูญเสียทรัพยากรบุคคลซึ่ง
นับว่ามีค่าส าคัญที่สุดของประเทศชาติ อีกทั้งการป้องกันการเสพยาเสพติด ยังเป็นโครงการที่ใช้
งบประมาณการน้อยกว่าการแก้ไขภายหลัง   
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                    6.4.1.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฎบิัติการ  
 1) กระบวนการการปรับพฤติกรรมซึ่งเน้นบูรณาการฝึกปฏิบัติด าเนินชีวิตตามหลัก 

มรรคมีองค์ 8 (PENS Model) นี้ สามารถน าไปท าการปรับพฤติกรรมผู้มีปัญหาอ่ืน ๆ โดย
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและสภาพปัญหาอ่ืน ๆ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ของกลุ่มเป้าหมายอ่ืน ๆ ต่อไป    

6.4.2 ข้อเสนอแนะเพือ่การวิจัย  
       1) กระบวนการการปรับพฤติกรรมซึ่งเน้นบูรณาการฝึกปฏิบัติด าเนินชีวิตตาม 

หลักมรรคมีองค์8 (PENS Model) คร้ังนี้ท าการวิจัยเฉพาะผู้ติดยาเสพติด  คราวต่อไปควรทดลอง
ท าวิจัยในวัยรุ่นกลุ่มอาชีวศึกษา  มัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือระดับอุดมศึกษา โดยก าหนดกลุ่ม
ตัวอย่างให้มากพอ เพื่อน าผลการวิจัยไปก าหนดนโยบายพัฒนาคุณภาพการด าเนินชีวิตตาม
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาของประเทศชาตติ่อไป 

   2) กระบวนการปรับพฤติกรรมผู้ติดยาเสพติดโดยเน้นการฝึกปฏิบัติด าเนินชีวิต 

ตามหลักหลักมรรคมีองค์8  นี้ท าวิจัยโดยสุ่มตัวอย่างมาร้อยละ 20    การท าวิจัยคร้ังต่อไปควรเพิ่ม
กลุ่มตัวอย่างให้มากขึ้น เพื่อน าผลการวิจัยมาก าหนดนโยบายของประเทศได้อย่างน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น   

   3) การท าวิจัยคร้ังต่อไปควรประยุกต์เพิ่มเติมเน้นการจัดกิจกรรมคิดวิเคราะห์สถาน 
การและการกิจกรรมฝึกปฏิบัติตนด าเนินชีวิตตามหลักธรรมมรรคมีองค์8  หรือหลักศีลภาวนา  
สมาธิภาวนา  ปัญญาภาวนา  เพื่อให้บุคคลมีปัญญาพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ดีและรวดเร็วมากขึ้น  
และมีความสุขอันไพบรูณ์ได้ในที่สุด        

       4).การท าวิจัยคร้ังต่อไปควรเพิ่มเติมการติดตามวัดพฤติกรรม ทุก 1-2 เดือน เพื่อ 
ทราบผลความยั่งยืนพัฒนาการของพฤติกรรมการปฏิบัติตนด าเนินชีวิตตามหลักธรรมมรรคมีองค์8  
หรือหลักศีลภาวนา  สมาธิภาวนา  ปัญญาภาวนา     

   5) ควรศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามตาม 
หลักธรรมมรรคมีองค์8 ของเยาวชน ระดับปฐมศึกษา หรือ มัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อทราบ
แนวโน้มพฤติกรรมของทรัพยากรบุคคลของประเทศ และแก้ไขได้ตั้งแต่ระยะเร่ิมแรก 

       6) ควรศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามตาม 
หลักธรรมมรรคมีองค์8 ระหว่างเพศชายและเพศหญิง  เพื่อทราบแนวโน้มพฤติกรรมการด าเนิน
ชีวิตของเพศชายและเพศหญิง  เพื่อน าเสนอในการก าหนดนโยบายที่เกี่ยวข้อง  
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บุคลานุกรม 
 

ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ พระพศิาลธรรมานุสิฐ  
สัมภาษณ์เมื่อ  3 กรกฎาคม 2556   
สถานที่สัมภาษณ์ วัดสะพาน  คลองเตย   กรุงเทพมหานคร 
ต าแหน่ง  เจ้าอาวาสวัดสะพาน 
สมณศักดิ์ พ.ศ. 2554 รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ 

พระพิศาลธรรมานุสิฐ 
ความช านาญพิเศษ วิทยากรบรรยายพิเศษ เกี่ยวกับการสงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 
ผลงานและการเผยแผ่ ฝึกอบรมเพื่อปรับพฤติกรรมฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด โดยจัดวัดเป็นศูนย์

สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ณ วัดสะพาน กรุงเทพมหานคร                                        
จัดอบรมวิปัสสนากรรมฐาน ณ วัดสะพาน กรุงเทพมหานคร  

  
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์  พระอาจารย์เลอศักดิ์ วราสโก   
สัมภาษณ์เมื่อ  6 กรกฎาคม 2556 
สถานที่สัมภาษณ์ ที่อิมแพค เมืองทองธานี นนทบุรี 
การศึกษา  มัธยมศึกษาปีที่ 6,  นักธรรมเอก  
ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดตาไก้พลวง  
ความช านาญพิเศษ วิทยากรบรรยายพิเศษ เกี่ยวกับการสงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 
ผลงานและการเผยแผ่ ฝึกอบรมเพื่อปรับพฤติกรรมฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด โดยจัดวัดเป็นศูนย์

สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ณ วัดตาไก้พลวง จังหวัดบุรีรัมย์                                        
รางวัลและเกียรติคุณ        รางวัลธัญญารักษ์อวอร์ด (รางวัลผู้มีผลงานดีเด่นด้านการบ าบัดฟื้นฟูผู้ติด 
                                        ยาเสพติด)จากสถาบันธัญญารักษ์ กรมการแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข 
 

ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์  พระมหาชัยเวช โอภาโส   
สัมภาษณ์เมื่อ  3 กรกฎาคม 2556 
สถานที่สัมภาษณ์ วัดสะพาน กรุงเทพมหานคร 
การศึกษา  ป.ธ.7, รศ.ม.  
ต าแหน่ง  เจ้าอาวาสวัดพุทธคามนิคม ต าบลภูดิน อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  
ความช านาญพิเศษ วิทยากรบรรยายพิเศษ เกี่ยวกับการสงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 
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ผลงานและการเผยแผ่ ฝึกอบรมเพื่อปรับพฤติกรรมฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด โดยจัดวัดเป็นศูนย์
สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ณ พุทธคามนิคม จังหวัดกาฬสินธุ์                                        

รางวัลและเกียรติคุณ        รางวัลธัญญารักษ์อวอร์ด (รางวัลผู้มีผลงานดีเด่นด้านการบ าบัดฟื้นฟูผู้ติด 
                                        ยาเสพติด)จากสถาบันธัญญารักษ์ กรมการแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข                                            
 

ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์  พระครูโสภณกาญจนพสุิทธ์ิ 

สัมภาษณ์เมื่อ  3 กรกฎาคม 2556 
สถานที่สัมภาษณ์ วัดสะพาน กรุงเทพมหานคร 
การศึกษา  มัธยมศึกษาปีที่ 6 , นักธรรมเอก 
ต าแหน่ง  เจ้าอาวาสวัดวังผาแดง อ าเภอศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี    
ผลงานและการเผยแผ่ ฝึกอบรมเพื่อปรับพฤติกรรมฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด โดยจัดวัดเป็นศูนย์

สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ณ วังผาแดง จ.กาญจนบุรี                                       
 

ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์  พระมหาสุภาพ พุทฺธวริิโย 

สัมภาษณ์เมื่อ  3 กรกฎาคม 2556 
สถานที่สัมภาษณ์ วัดสะพาน กรุงเทพมหานคร 
การศึกษา  มัธยมศึกษาปีที่ 6, ป.ธ.7    
ต าแหน่ง  เจ้าอาวาสวัดป่านาค า ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาคุณธรรม  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
   เจ้าคณะต าบลจุ่มจ า อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์   
ความช านาญพิเศษ วิทยากรบรรยายพิเศษ เกี่ยวกับการสงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 
ผลงานและการเผยแผ่ ฝึกอบรมเพื่อปรับพฤติกรรมฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด โดยจัดวัดเป็นศูนย์

สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ณ วัดป่านาค า จังหวัดกาฬสินธุ์                                        
รางวัลและเกียรติคุณ        รางวัลธัญญารักษ์อวอร์ด จากสถาบันธัญญารักษ์  กรมการแพทย์ ป ี2553 
     โล่ยกย่องเป็นผู้กระท าความดี โครงการเมืองไทย เมืองคนดี ปี 2555  
 
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์  คุณอุไรวรรณ วงศ์พรประทปี  
สัมภาษณ์เมื่อ  12 กรกฎาคม 2556 
สถานที่สัมภาษณ์ สถาบันธัญญารักษ์  กรมการแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข  
การศึกษา  กศ.บ (การพยาบาล)    
ต าแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายวิชาการพยาบาล สถาบันธัญญารักษ์ กระทรวงสาธารณสุข 

 



 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
รายนามผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัย    
 

1. พระราชดิลก, ดร. 

  วุฒิการศึกษา - Ph.D. (Buddhist  Studies )   

  - M.A. (Buddhist  Studies )   

  -  ป.ธ.9   

 ต าแหน่ง - อาจารย์ผู้สอนประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  

   มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

  

2. พระมหามฆวินทร์  ปริสุตฺตโม, ผศ. ดร. 

วุฒิการศึกษา - Ph.D. (Buddhist  Studies )    

  -  ศน.ม.(พุทธศาสนาและปรัชญา ) 

  - ศน.บ.(สังคมและมนุษยวิทยา ) 

 ต าแหน่ง - อาจารย์ผู้สอนประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  

   มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 

      3.    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สุกิจ ชัยมุสิก 

 วุฒิการศึกษา - Ph.D. (Political Science) Banaras Hindu University       

  - M.A. (Political Science) Banaras Hindu University 

  - B.A. (Political Science) Banaras Hindu University 

 ต าแหน่ง - อาจารย์พิเศษประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  

   มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
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       4.  ดร.เสน่ห์  เดชะวงค์    

 วุฒิการศึกษา - Ph.D. (Linguistic) Mysore University, India 

  - M.A. (Linguistic) Mysore University, India 

  -  ศาสนศาสตรบัณฑิต (ศน.บ.) ปรัชญา  

   มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

 ต าแหน่ง - อาจารย์พิเศษประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  

   มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

 

  

      5. นพ.วิโรจน์  วีรชัย   

 วุฒิการศึกษา - พ.บ. แพทย์ศาสตร์   
  ต าแหน่ง - ผู้อ านวยการสถาบันบ าบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติ 
                                                      บรมราชชนนี (สถาบันธัญญารักษ์) 
   กรมการแพทย์ 
   กระทรวงสาธารณสุข 
 

 

     

 

     

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข  
แบบสอบถาม 
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แบบสอบถามคณะกรรมการด าเนินงานวดัเป็นศูนยส์งเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 

ชื่อ .................................................................. อายุ....... ปี   บวชมา........พรรษา   การศึกษา...........  
ค าชี้แจง     โปรดท าเคร่ืองหมาย   ในช่องตารางตาม ระดับท่ีปฏิบัติได้  จริง  และโปรดเติมค าใน
ช่องว่าง เพื่อระบุปัญหาและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงงานให้ดีขึ้น  

 

ข้อ 

 

การด าเนินงาน ให้วัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพ

ติด 

ระดับท่ีปฏิบัติได้ 

 
มาก 

ค่อน 
ข้าง
มาก 

 

ปาน
กลาง 

 

ค่อน
ข้าง
น้อย 

 

น้อย 

 1. สภาพการจัดการวัดด้านกายภาพ (Content)      

1 บริเวณวัดมีขนาดตามที่ก าหนด       

2 มีความสะอาด สงบ ร่มร่ืน  ปลอดภัย      

3 วัดต้ังอยู่ในสถานที่คมนาคมสะดวก      

4 มีสถานที่ส าหรับฝึกให้ผู้ปูวยเจริญสมถะ/วิปัสสนากรรมฐาน        

5 วัดมีการจัดสถานที่พักให้ผู้ปูวยพักนอน(admitted)  แยกสัดส่วน
หญิง ชาย 

     

6 วัดจัดสถานที่พักให้ผู้ปูวยพักผ่อนตอนกลางวัน แยกจากส่วนที่
พักนอน    

     

7 มีการจัดแบ่งพื้นที่เพื่อให้ผู้ปูวยท ากิจกรรมฯลฯ       

8 วัดและชุมชนใกล้วัดไม่มีสิ่งเสพติด อบายมุข สิ่งมอมเมา      

9 มีห้องปฐมพยาบาล มีโต๊ะ เก้าอี้ เตียงพยาบาล พร้อมสิ่งที่จ าเป็น 
เช่น อ่างล้างมือ  สบู่ และผ้า/กระดาษเช็ดมือ   

     

10 มีอุปกรณ์ที่จ าเป็น เช่น เคร่ืองชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง วัดอุณหภูมิ
กาย  หูฟัง  วัดความดัน โลหิต ไฟฉาย  ไม้กดลิ้น   

     

11 มียาและเวชภัณฑ์ที่จ าเป็น พร้อมใช้งาน ยามเจ็บปูวย      

12 มีตู้หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อเก็บทะเบียนประวัติผู้ปูวย      

13 มีตู้เย็น ส าหรับ / อนุญาตให้ผู้ปูวยใช้ได้      

14 ความเหมาะสมด้านสถานที่โดยรวม        
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ข้อ 

 

การด าเนินงาน ให้วัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติด

ยาเสพติด 

ระดับท่ีปฏิบัติได้ 

 
มาก 

ค่อน 
ข้าง
มาก 

 

ปาน
กลาง 

 

ค่อน
ข้าง
น้อย 

 
น้อย 

 2.สภาพดา้นบริหารจัดการและ แผนการด าเนินงาน 
(Input) 

     

1 มีการบริหารจัดการองค์การ(Organizing)      

2 มีนโยบายที่มีจุดเน้นในการพัฒนาโครงการวัดเป็นศูนย์
สงเคราะห์ฯ 

     

3 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับดูแลโครงการฯจากทุกฝูายที่
เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม 

     

4 จัดตั้งคณะกรรมการให้ด าเนินงานโครงการฯอย่างต่อเนื่อง      

5 มีการก าหนดบทบาทหน้าที่คณะบุคคลรับผิดชอบโครงการฯ
อย่างชัดเจน 

     

6 มอบหมายบุคลากรท าตามกิจกรรมที่ก าหนดให้อย่างชัดเจน      

7 มีผู้ประสานงาน Coordinating      

8 มีการมอบหมายบุคลากรควบคุมการด าเนินงาน(Controlling)       

9 มีการมแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิผล( Evaluating)       

10 มีการน าผลการประเมินโครงการฯไปใช้พัฒนาการด าเนินงาน      

11 นิเทศ ก ากับ ติดตามการด าเนินงานโครงการฯอย่างน้อยปีละ 1 
คร้ัง 

     

12 ประเมินผลการด าเนินงานโครงการฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง      

13 มีรายงานการประชุม(ใช้พิจารณาว่ามีผู้รับผิดชอบหรือไม่)       

14 มีเอกสารสรุปปัญหาในการด าเนินงาน อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง      

15 มีหลักฐานการด าเนินงานอ่ืนที่เชื่อมโยงกับการทบทวนได้      

16 มีระบบการบันทึกข้อมูลการให้บริการ       
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ข้อ 

 

การด าเนินงาน ให้วัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพ

ติด 

ระดับท่ีปฏิบัติได้ 

 
มาก 

ค่อน 
ข้าง
มาก 

 

ปาน
กลาง 

 

ค่อน
ข้าง
น้อย 

 

น้อย 

 2.สภาพด้านบริหารจัดการและ แผนการด าเนินงาน (Input)      

17 มีการอบรมทีมงานให้เข้าใจการดูแลผู้ติดยาเสพติด      

18 พระวิทยากรได้รับการอบรมเกี่ยวกับการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด      

19 พระวิทยากรได้รับการอบรมซักซ้อมเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล      

20 อัตราพระวิทยากรพี่เลี้ยง 1 รูป รับผิดชอบดูแลผู้ปูวยไม่เกิน 10 
คน 

     

21 ให้การดูแลผู้ปูวยอย่างเป็นองค์รวมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม      

22 จัดแพทย์  พยาบาล รับผิดชอบดูแลสุขภาพและให้ค าปรึกษา
ตามที่ก าหนด 

     

23 ความเหมาะสมในการบริหารงานโดยรวม        

 3. กระบวนการ ยุทธวิธี กิจกรรม (Process /Actions)      

81 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ปูวยด้วยหลักพุทธธรรมโดยฝึกอบรม
ให้รู้เข้าใจเหตุผลตามหลักมรรคมีองค์ 8 หรือ ศีล สมาธิ  ปัญญา 

     

2 มีคู่มือ  แนวทาง  FLOWCHART ผังขั้นตอนการด าเนินงาน      

3 มีการสวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตาทุกวัน      

4 จัดให้ผู้ปูวยเจริญสมถะกรรมฐาน หรือ เจริญวิปัสสนากรรมฐาน        

5 ส่งเสริมผู้ปูวยเรียนรู้พุทธธรรมจากประสบการณ์ที่ใกล้ตัวผู้ปูวย      

6 มีการอภิปรายพุทธภาษิตวันละบท      

7 มีการฝึกให้ผู้ปูวยแก้ปัญหาโดยยึดหลักพุทธธรรมประจ าทุก

สัปดาห์ 

     

8 มีการส่งเสริมให้อยู่ร่วมกันอย่างรู้รักสามัคคีต่อกัน      

9 มีการจัดกิจกรรมให้ค าปรึกษา หรือ สนทนาธรรม(มีตารางเวลา)      
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ข้อ 

 

การด าเนินงาน ให้วัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพ

ติด 

ระดับท่ีปฏิบัติได้ 

 

มาก 
ค่อน 

ข้าง

มาก 

ปาน

กลาง 

ค่อน

ข้าง

น้อย 

 

น้อย 

10 มีการจัดกิจกรรมสอบอารมณ์ผู้ปูวย  (มตีารางเวลา)      

11 มีการฝึกปฏิบัติตนอย่างอ่อนน้อมถ่อมตนให้เกียรติ์ต่อกันและ
กัน 

     

12 มีการสนับสนุนให้อภิปราย / ประกวดการตอบปัญหาธรรมะ       

13 มีกิจกรรมส่งเสริมการท าความดีร่วมกับชุมชนในโอกาสอันควร      

14 ฝึกให้ผู้ปูวยด าเนินการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาด้วย
ตัวเอง 

     

15 จัดให้มีการบันทึกความดีตามหลักอริยมรรคมีองค์ 8      

16 มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท าความดีแก่ผู้อ่ืน       

17 มีการประชาสัมพันธ์/เผยแพร่ความดีในรูปแบบต่างๆ      

18 เปิดโอกาสให้จัดกิจกรรมเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์กับญาติและชุมชน      

19 มีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และจัดให้ผู้ปูวยรับผิดชอบดูแล
สิ่งแวดล้อมในอาคารและสถานที่ 

     

20 มีกิจกรรมอาชีวะบ าบัด หรือให้ผู้ปูวยรู้จักใช้เวลาอย่างคุ้มค่า        

21 ความเหมาะสมของกระบวนการ ยุทธวิธี กิจกรรมโดยรวม      
 

  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม   
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 



 296 

เค้าโครงแบบสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ 
งานวจัิยเร่ืองประสิทธิผลของการด าเนินงานวดัเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด 

 

ช่ือผู้ให้สัมภาษณ์…………………………………ต าแหน่ง………………………………………… 
หน่วยงาน…………………………………………………………………………………………… 
วนัทีใ่ห้สัมภาษณ์…………………………………เวลา…………………………………………….. 
สถานที่……………………………………………ผู้สัมภาษณ์……………………………………... 
1. ท่านมีวิธีด าเนินการอย่างไรที่จะท าให้ผู้ติดยาเสพติดสนใจและเข้าใจในหลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนาุุุุุุุุุุุุุุ............................................................. 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 

2. ท่านมีวิธีด าเนินการอย่างไรให้ผู้ติดยาเสพติดเลิกเสพยาเสพติดได้อย่างยั่งยืน 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 

3. ท่านสอนอย่างไรให้ผู้ติดยาเสพติดน าหลักมรรคมีองค์แปดมาพัฒนาคุณภาพชีวิต 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
..............…...ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ 

4. ท่านมีวิธีด าเนินการอย่างไรให้ผู้ติดยาเสพติดที่รักษาฟื้นฟูแล้วไม่กลับไปเสพซ้ าใหม่ 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 

5. ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบหรือกระบวนการด าเนินงานฯควรท าอย่างไรจึงมี
ประสิทธิภาพดีที่สุด โปรดอภิปราย.............................................................................................…... 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................…... 
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เค้าโครงแบบสัมภาษณ์ผู้รับการบ าบัด 
งานวจัิยเร่ืองประสิทธิผลของการด าเนินงานวดัเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด 

ช่ือผู้ให้สัมภาษณ์…………………………………ต าแหน่ง………………………………………… 
หน่วยงาน…………………………………………………………………………………………… 
วนัทีใ่ห้สัมภาษณ์…………………………………เวลา…………………………………………….. 
สถานที่……………………………………………ผู้สัมภาษณ์……………………………………... 

1. จากการที่ท่านได้ปฏิบัติตนตามหลักมรรคมีองค์แปดหรือศีล สมาธิ ปัญญาแล้วท่านรู้สึกอย่างไร
บ้างุุุุุุุุุุุุุุ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 

2. หลังจากได้เข้ามาฝึกพัฒนาที่วัดนี้แล้วท่านได้ปฏิบัติตนตามหลักศีล สมาธิ ปัญญา ท าให้ท่านมี
การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับท่าทีการพูดจาได้อย่างไรบ้าง.........................................................        
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 

3. ท่านได้ท างานหรือท าความดีอย่างไรบ้าง.................................................................................   
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
..............…...ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ 

4.  ท่านตั้งใจว่าจะพัฒนา/ปรับปรุงสิ่งใดในชีวิตบ้าง............................................................... 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 

5.  ความรู้สึกเกี่ยวกับการมารับการรักษาฟื้นฟูที่วัดน้ีมีอะไรบ้าง..................................................... 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................…... 
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แบบสอบถามส าหรับผูป้่วย 

วันที่…………………………………………………  

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไป  โปรดเติมข้อมูลลงในช่องว่างหรือ กา  ลงหน้าข้อความที่ตรงกับความเป็นจริงของ 

                                   ท่าน   (หมายเหตุ   ช่ือ........ท่านอาจเลือกใช้ช่ือเล่นก็ได้ แต่ต้องไม่ซ้้ากับช่ือคนอื่นในวัดนี้ ) 

 

1. ชื่อ................................................................................ อายุ.............ปี   โทรศัพท์....................................... 

2.  สถานภาพสมรส         (   )  โสด  (   )   แต่งงาน                     (   ) หม้าย                                                 
(   )  หย่า  /  แยก              (   )  อื่นๆ โปรดระบุ..................................................... 
 

3.  การศึกษา    (    )   ประถมศึกษา   (    )    มัธยมศึกษาตอนต้น       (    )   มัธยมศึกษาตอนปลาย   

(    )   ป.ว.ช. / ป.ว.ส.       (    )    ปริญญาตรี          (    )   ปริญญาโท     (    )   อ่ืนๆ โปรดระบุ..................... 
 

4.  ท่านได้เข้ารับการรักษาเกี่ยวกับยาเสพติดหรือไม่      (    )    ไม่เคย   (ถ้าไม่เคยข้ามไปตอบข้อ 6. ) 

(    )      เคยกี่ครั้ง ........คร้ัง      (    ) แรกเมื่อ ปี พ.ศ.............    (    ) คร้ังสุดท้ายก่อนหน้านี้เมื่อ ปี พ.ศ............ 
 

5. สถานที่ที่ท่านเคยรักษาเกี่ยวกับยาเสพติดคือ............................................................................................... 
 

 

6. สารเสพติดที่ท่านเคยใช้  คือชนิดใดบ้าง เคย ครั้งแรกท่ีใช้อายุ (ปี) จ านวนครั้งท่ีใช้ในรอบ 30 วัน 
 (  ) ยาบ้าหรือยาขยัน …………………ปี …………………คร้ัง 
 (  )  กัญชา …………………ปี …………………คร้ัง. 
 (  ) กาว สเปรย์ และสารระเหย …………………ปี …………………คร้ัง 
 (  ) เฮโรอีน …....……………ปี …………………คร้ัง 
 (  ) สุรา.....……………………… …………………ปี …………………คร้ัง 
 (  ) อ่ืนๆ ระบุ.....……………………… …………………ปี …………………คร้ัง 
 

 

7. สาเหตุที่ใช้ยาเสพติด  (  )ท้าตามเพื่อน   (  )อยากลอง   (  )ถูกบังคับ...โดยใคร............... (  )อ่ืนๆระบุ........ 

8. ปกตทิ่านมีงานท้าเป็นประจ้าหรือไม่           (    )ไม่มี    (    ) มีคือ  อาชีพ................................................. 

                                (     ) ท่านท้างานวันละ...............ชั่วโมง 
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ส่วนที ่2  แบบประเมินการรับรู้ต่อหลักมรรคมีองค์ 8 ของผู้ป่วย 

ค าชี้แจง โปรดท้าเคร่ืองหมาย   ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน  ข้อละเพียงช่องเดียว   
 
 

การรับรู้ต่อหลักมรรคมีองค์ 8 ของผู้ป่วย เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

เห็น
ด้วย  

ไม่แน่ใจ ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

1 คนรู้เร่ืองอริยะสัจสี่  คือ รู้เร่ืองทุกข์  สมุทัย  นิโรจน์  มรรค        
2 ทุกข์ หรือ ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตมีสาเหตุเกิดจากตัณหา 

โลภ โทสะ โมหะ    
     

3 จะแก้ทุกข์ หรือแก้ปัญหาชีวิตได้ ด้วยปัญญา เป็นค าสอน
ของพระพุทธเจ้าที่เป็นจริง  

     

4 มรรคมีองค์ 8 หรือ ศีล สมาธิ ปัญญา คือ วิถีทางที่ท าให้พ้น
ทุกข์  

     

5 การเอาเปรียบผู้อ่ืนถือว่าเป็นการเบียดเบียนผู้อ่ืน            
6 ไม่ควรให้ใครเอาเปรียบ          
7 ควรแค้นผู้ที่ท้าให้เราเดือดร้อน        
8 ควรอภัยแก่ผู้อ่ืน      
9 พูดค้าหยาบ พูดไม่มีสาระ ถือว่าไม่บาป      

10 พูดโกหก พูดเท็จ ถือว่า “บาป”      
11 พูดท้าให้ผู้อ่ืนเสียหาย ถือว่าไม่บาป      
12 พูดจาส่อเสียด พูดเพ้อเจ้อ ถือว่า“บาป”      
13 กักขังสัตว์ เช่น เลี้ยงนกในกรงเล็ก/ที่คับแคบ ถือว่า“ไม่ท้า

บาป” 
     

14 หยิบทรัพย์สินสาธารณะมาเป็นของตนถือว่า“ไม่ผิดศีล”      
15 หยิบสิ่งของที่เจ้าของไม่อนุญาตไปใช้  ถือว่า“ผิดศีล”      
16 ยุ่งเกี่ยวเชิงชู้สาวกับบุคคลที่ไม่ใช่คู่สมรส หรือบุคคลที่พ่อ

แม่ของเขายังไม่อนุญาต  ถือว่า“ไม่ผิดศีล” 
     

17 ถ้ารู้ว่าเพื่อนมีอาชีพไม่สุจริต ฉันจะเลิกคบเพื่อนผู้นั้น        
18 ฉันจะท้าแต่งานสุจริต      
19 ขายสุรา  ขายบุหร่ีถือว่า “ไม่ผิดศีล”      
20 ขายยาเสพติด  ถือว่า  “เป็นบาป”       
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การรับรู้ต่อหลักมรรคมีองค์ 8 ของผู้ป่วย เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

เห็น
ด้วย  

ไม่แน่ใจ ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

21 เกิดมาแล้วควรมุ่งมั่นพยายามสร้างกรรมดี  และช่วย
ท้างานให้ส่วนรวม 

     

22 การพนัน เป็นอบายมุข ควรพยายามหลีกให้ห่างไกล        
23 ควรพยายามหลีกให้ห่างไกลจากยาเสพติด        
24 เที่ยวเล่น เที่ยวเตร่ เล่นเกม ใช้จ่ายเงินสุรุ่ยสุร่าย  เป็นการ

เอาเปรียบครอบครัว    
     

25 ฉันรู้ตัวดีว่าฉันเคยมีความเข้าใจผิดในเร่ืองยาเสพติด      
26 คนมีสติดีจะเข้าใจความต้องการในชีวิตของตนเองได้ดี      
27 เสพยาเสพติดท้าให้มีสติดี      
28 คนมีสติจะไม่ทะเลาะวิวาทกับผู้อื่น      
29 สวดมนต์ไหว้พระนับว่าเป็นการฝึกสมาธิ      
30 ชาวพุทธควรฝึกสมาธิทุกวัน      
31 คนเราควรคิดทางบวก ควรน้อมจิตในกุศลธรรม เพื่อให้จิต

อ่อนโยน 
     

32 คนมีสมาธิดีจะสามารถแก้ปัญหาได้อย่างสุขุม      

 
ส่วนที ่3  แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติตามหลักมรรคมีองค์ 8 ของผู้ป่วย  
ค ำช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย   ลงในช่องที่ท่านปฏิบัติในรอบ 2 เดือนทีผ่่ำนมำ  เช่น  ไม่เคยท้า  ก็เลือก
ช่องไม่เคยท า ,  หรือ  เลิกท้าแล้ว ,   ท้าน้อยลง,    ท้าเท่าเดิม,   ท้ามากขึ้น    ก็เลือกช่องใดช่องหนึ่งเพียง
ข้อละ  ช่องเดียว     
 

 

พฤติกรรมการปฏิบัติตามหลักมรรคมีองค์ 8 ของผู้ป่วย 

 

พฤติกรรมการกระท า 

ไม่เคย 
ท า 

เลิกท า
แล้ว 

ท า
น้อยลง 

ท าเท่า
เดิม 

ท ามาก
ขึ้น 

1 ไม่ใส่ใจในเร่ืองกรรมหรือผลของกรรม      
2 ท้าความดี ท้าสิ่งที่ดีแก่ครอบครัว แก่สังคม      
3 รักษาศีล 5 เป็นประจ้า        
4 คบคนพาลหรือคบเพื่อนติดยาเสพเป็นมิตร      
5 การกระท้าที่เอาเปรียบผู้อ่ืน           
6 ไม่ยอมให้ผู้อ่ืนเอาเปรียบผู้อ่ืน            
7  แก้แค้นผู้ที่ท้าให้ฉันเดือดร้อน      
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พฤติกรรมการปฏิบัติตามหลักมรรคมีองค์ 8 ของผู้ป่วย 

 

พฤติกรรมการกระท า 

ไม่เคย 
ท า 

เลิกท า
แล้ว 

ท า
น้อยลง 

ท าเท่า
เดิม 

ท ามาก
ขึ้น 

8 ให้อภัยผู้อื่น      

9 ใช้วาจาไม่สุภาพ  พูดไม่มีสาระ      

10  เคยพูดโกหก พูดเท็จ      

11  เคยพูดท้าให้ผู้อ่ืนเสียหายบ้างเหมือนกัน      

12  ชอบพูดส่อเสียด พูดเพ้อเจ้อ         

13 กักขังสัตว์ ทรมานสัตว ์หรือฆ่าสัตว์      

14 หยิบทรัพย์สินสาธารณะมาเป็นของตน      

15 หยิบสิ่งของที่เจ้าของไม่อนุญาตไปใช้        

16 ยุ่งเกี่ยวเชิงชู้สาวกับบุคคลที่ไม่ใช่คู่สมรส หรือบุคคลที่
พ่อแม่ของเขายังไม่อนุญาต 

     

17 ท้างานอาชีพสุจริต       
18 ไม่ท้างาน / ไม่มีงานท้า      
19 ขายสุรา  ขายบุหร่ี        
20  ขายยาเสพติด        
21 พยายามท้าความดี ช่วยงานบ้าน  ช่วยท้างานให้

ส่วนรวม  ช่วยท้างานให้สาธารณะ  (ช่วยท้างานที่วัด) 
     

22  เล่นการพนัน       
23  ชอบเที่ยวเล่น เที่ยวเตร่ เล่นเกม ซื้อของฟุ่มเฟือย      
24  เสพยาเสพติดบางคร้ัง      
25  บางคร้ังเผลอดื้อรั้น ขี้เกียจ ท้าตัวเป็นนักเลง      
26 ฉันกล้าปฏิเสธเมื่อมีคนมาชวนใหเสพยาเสพติด       
27  ฝึกอยู่กับสติ ตามรู้อิริยาบถเพื่อเจริญสติ       
28  บางคร้ังก็ทะเลาะวิวาทกับผู้อื่น      
29  ฉันสวดมนต์ไหว้พระทุกวัน      
30  ฉันฝึกปฏิบัติสมาธิเสมอ       
31  ฉันคิดในทางที่ดี ท้าจิตให้เป็นกุศล เพื่อให้จิตอ่อนโยน      
32  ฉันมีสมาธิดีสามารถแก้ปัญหาได้อย่างสุขุม      

 

ข้อเสนอแนะอื่นๆ   .............................................................................. ........................... .................. ..........   
......................................................................................... ........................... ................................................. 
............................................................................................................................................. ........................ 
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ส่วนที ่4 แบบสอบถำม เร่ืองกำรรับรู้เกีย่วกบัยำเสพติด           
ค ำช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องที่ท่านคิดวาถูกตองที่สุดเพียงขอละช่องเดียว  
 

ล าดับ
ที่ 

 
 

การรับรู้เกี่ยวกับยาเสพติด ใช่ ไม่แน่ใจ ไม่ใช ่

1 สิ่งเสพติด หมายถึง ยาหรือสารที่เขาสูรางกาย โดยการกิน สูบ ฉีด 
ดม แลวเกิดโทษตอรางกาย  

   

2 สิ่งเสพติด  คือ สิ่งที่ใชบ้ารุงเพิ่มพลัง ใหมีเร่ียวแรงทั้งรางกายและ
จิตใจ ให้สดชื่นและไม่ต้องการเสพซ้้า ๆ อีก 

   

3 การอยากลองหรือทดลองใช้สารเสพติดไม่ใช่สาเหตุของการติด
สารเสพติด 

   

4 สาเหตุของการติดยาเสพติดคือ อยากเข้ากับเพื่อนได้  ท้าตาม
เพื่อน   

   

5 ยาเสพติด ท้าให้บุคคลผู้เสพเกิดอาการผิดปกติทั้งทางด้านร่างกาย 
และจิตใจ 

   

6 บุหร่ี เป็นสารเร่ิมต้นในการเร่ิมทดลองใช้ยาเสพติด    
7 ผู้ติดยาเสพติดสักระยะหนึ่ง  จะถูกมาเฟียร์ล่อลวงให้ค้ายาเสพติด     
8 บุคคล เสพยาบ้าก็ยังสามารถรับรู้พฤติกรรมของตนเองได้

ตลอดเวลาที่ใช้ยา    
   

9 การฆ่าตัดตอนคนค้ายาเสพติดเป็นการด้าเนินการป้องกันปัญหา
ยาเสพติดที่มีประสิทธิภาพที่สุด   

   

10 ต้องจับผู้ป่วยและให้ศาลส่งตัวมารักษา จึงจะท้าให้การรักษา
ผู้ป่วยยาเสพติดได้ผลดีที่สุด 

   

11 เสพยาเสพติดคร้ังเดียวคงไมติด     
12 สิ่งที่ท้าให้การรักษาผู้ป่วยยาเสพติดได้ผลดีที่สุดคือผู้ป่วยต้องการ

มารักษาด้วยตัวเอง  และครอบครัวให้การสนับสนุน 
   

13 การรักษาผู้ติดเฮโรอีนที่ถูกต้อง คือ ต้องให้ยานอนหลับทดแทน    
14 เหล้า  และบุหร่ี ไม่ถือว่าเป็นสิ่งเสพติด                             
15 ครอบครัวคนใกล้ชิดมีส่วนส้าคัญในการรักษาผู้ป่วยติดสารเสพ

ติด 
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ล าดับ
ที่ 

 
 

การรับรู้เกี่ยวกับยาเสพติด ใช่ ไม่แน่ใจ ไม่ใช ่

16  ความยากจนเป็นสาเหตุส้าคัญที่ท้าใหคนเสพยาเสพติด    
17  เสพยาบาชวยเพิ่มพลังงานให้แก่ร่างกาย     
18  การปองกันการเสพยาเสพติดที่ส้าคัญควรเร่ิมตนจากตนเอง    
19  หลังจากหมดฤทธิ์ของยาบาผูเสพจะมีอาการซึมเศรา     
20 ยาเสพติดเลิกเสพได้ถ้าตั้งใจจริง    
21  พระสงฆ์มีความสามารถด้าเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดได้

หลายรูปแบบ  
   

22  บุคคลที่ชอบพึ่งพาผู้อื่น มีโอกาสติดยาเสพติดได้    
23 การป้องกันปัญหายาเสพติดที่มีประสิทธิภาพคือการสร้าง

ภูมิคุ้มกันทางศีลธรรมให้กับประชาชน 
   

24 การติดยาเสพติด แบ่งออกเป็นการติดทางกาย และการติดทาง
ใจ 

   

25 การใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด เป็นวิธีการป้องกัน
การแพร่ระบาดของยาเสพติดที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด 

   

26 การส่งเสริมความเข้าใจของบุคคลในครอบครัว เป็นการป้องกัน
ปัญหายาเสพติด 

   

27  การใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาฟื้นฟูด้านร่างกาย จิตใจ 
สังคม และปัญญา ช่วยผู้ติดยาเสพติดไม่ต้องพึ่งยาเสพติดได้ 

   

28  กัลยาณมิตรช่วยป้องกันการเสพยาเสพติดแก่ปัจเจกบุคคลได้    
29  พระสงฆ์เป็นบุคคลที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง 

ความเข้มแข็งทางจิตใจให้กับผู้ติดยาเสพติดได้เป็นอย่างดี 
   

30 ถ้าเพื่อนยื่นยาเสพติดให้ฟรี ท่านไม่ลังเลใจที่จะปฏิเสธยาเสพ
ติดนั้นทันที 

   

ขอใหท้่านมีสัมมาทิฐิ มีจิตเข้มแข็ง ยึดถือปฏิบัติตามหลักมรรคมีองค์ 8 และโชคดีมีความสุขตลอดไปเทอญ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

 ผลการวิเคราะหค์่าความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม 
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ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัย  
 
 

1. ค่าความเชื่อมั่นแบบประเมินการรับรู้เก่ียวกับหลักมรรคมีองค์ 8 

 
 

การรับรู้เกีย่วกบัหลกัมรรคมีองค์ 8   Cronbach's 
Alpha  

1 คนรู้เร่ืองอริยะสัจ 4  คือ รู้เร่ืองทุกข์  สมุทัย  นิโรจน์  มรรค   0.764 

2 ทุกข์ หรือ ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตมีสาเหตุเกิดจากตัณหา โลภ โทสะ 

โมหะ    
0.768 

3 จะแก้ทุกข์ หรือแก้ปัญหาชีวิตได้ ด้วยปัญญา เป็นค าสอนของ

พระพุทธเจ้าที่เป็นจริง  
0.754 

4 มรรคมีองค์ 8 หรือ ศีล สมาธิ ปัญญา คือ วิถีทางที่ท าให้พ้นทุกข์  0.764 

5 การเอาเปรียบผู้อ่ืนถือว่าเป็นการเบียดเบียนผู้อ่ืน  0.758 

6 ไม่ควรให้ใครเอาเปรียบ 0.756 

7 ควรแค้นผู้ที่ท าให้เราเดือดร้อน  0.757 

8 กฎแห่งกรรมมีจริง จะเห็นผลได้ในชาติน้ีหรือชาติหน้าก็ได้ 0.778 

9 พูดค าหยาบ พูดไม่มีสาระ ถือว่าไม่บาป 0.755 

10 พูดโกหก พูดเท็จ ถือว่า “บาป” 0.813 

11 พูดท าให้ผู้อ่ืนเสียหาย ถือว่าไม่บาป 0.749 

12 พูดจาส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อ ถือว่า“บาป” 0.757 

13 กักขังสัตว์ เช่น เลี้ยงนกในกรงเล็ก/ที่คับแคบ ถือว่า“ไม่ท าบาป” 0.76 

14 หยิบทรัพย์สินสาธารณะมาเป็นของตนถือว่า“ไม่ผิดศีล” 0.752 

15 หยิบสิ่งของที่เจ้าของไม่อนุญาตไปใช้ ถือว่า“ผิดศีล” 0.76 

16 ยุ่งเกี่ยวเชิงชู้สาวกับบุคคลที่ไม่ใช่คู่สมรสหรือบุคคลที่พ่อแม่ของเขา

ยังไม่อนุญาต ถือว่า“ไม่ผิดศีล” 
0.751 

17 ถ้ารู้ว่าเพื่อนมีอาชีพไม่สุจริต ฉันจะเลิกคบเพื่อนผู้นั้น  0.784 
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การรับรู้เกีย่วกบัหลกัมรรคมีองค์ 8   Cronbach's 
Alpha 

18 ฉันจะท าแต่งานสุจริต 0.758 

19 ขายสุรา ขายบุหร่ีถือว่า “ไม่ผิดศีล” 0.732 

20 ขายยาเสพติดถือว่า “เป็นบาป”  0.758 

21 ควรมุ่งมั่นพยายามสร้างกรรมดี  และช่วยท างานให้ส่วนรวม 0.767 

22 การพนัน เป็นสิ่งที่ควรพยายามหลีกให้ห่างไกล   0.764 

23 เมื่อมีปัญหาใดๆ เช่น ยาเสพติดต้องพยายามปรับปรุงแก้ไขปัญหา

ข้อบกพร่องนั้นให้ส าเร็จ 
0.758 

24 ควรพยายามหักห้ามใจในการเที่ยวเตร่ เล่นเกม ใช้จ่ายเงินสุรุ่ยสุร่าย 

อบายมุขต่างๆ  
0.767 

25 ฉันมีสติรู้ตัวดีว่าฉันเคยมีความเข้าใจผิดในเร่ืองยาเสพติด 0.759 

26 คนมีสติจะเข้าใจความต้องการในชีวิตของตนเองได้ดี หักห้ามจิตใจ

ของตนเองได้ 
0.756 

27 เสพยาเสพติดท าให้คนมีสติดี 0.762 

28 คนมีสติจะควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ไม่ทะเลาะวิวาทกับผู้อื่น 0.765 

29 สวดมนต์ไหว้พระนับว่าเป็นการฝึกสมาธิ 0.764 

30 คนเราควรฝึกสมาธิทุกวันเพื่อใช้สมาธิควบคุมจิตใจและอารมณ์ของ

ตนเองได้ 
0.767 

31 สมาธิดีจะมีสติ สัมปชัญญะ และด าเนินชีวิตอย่างปรกติสุข 0.763 

32 คนมีสมาธิดีจะสามารถแก้ปัญหาได้อย่างสุขุม 0.764 

 Cronbach's Alpha  โดยรวม  0.768 
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2. ค่าความเช่ือมั่นแบบประเมินการรับรู้เกีย่วกบัยาเสพติด 

 

การรับรู้เกีย่วกบัยาเสพติด Cronbach'
s Alpha  

1 สิ่งเสพติด หมายถึง ยาหรือสารที่เขาสูรางกาย โดยการกิน สูบ ฉีด ดม 

แลวเกิดโทษตอรางกาย  
0.849 

2 สิ่งเสพติด  คือ สิ่งที่ใชบ ารุงเพิ่มพลัง ใหมีเร่ียวแรงทัง้รางกายและจิตใจ 

ให้สดชื่นและไม่ต้องการเสพซ้ า ๆ อีก 
0.849 

3 การอยากลองหรือทดลองใช้สารเสพติดไม่ใช่สาเหตุของการติดสาร

เสพติด 
0.841 

4 สาเหตุของการติดยาเสพติดคือ อยากเข้ากับเพื่อนได้  ท าตามเพื่อน   0.845 

5 ยาเสพติด ท าให้บุคคลผู้เสพเกิดอาการผิดปกติทั้งทางด้านร่างกาย และ

จิตใจ 
0.855 

6 บุหร่ี เป็นสารเร่ิมต้นในการเร่ิมทดลองใช้ยาเสพติด 0.858 

7 ผู้ติดยาเสพติดสักระยะหนึ่ง  จะถูกมาเฟียร์ล่อลวงให้ค้ายาเสพติด  0.852 

8 
บุคคล เสพยาบ้าก็ยังสามารถรับรู้พฤติกรรมของตนเองได้ตลอดเวลาที่

ใช้ยา    
0.848 

9 การฆ่าตัดตอนคนค้ายาเสพติดเป็นการด าเนินการป้องกันปัญหายาเสพ

ติดที่มีประสิทธิภาพที่สุด   
0.845 

10 ต้องจับผู้ป่วยและให้ศาลส่งตัวมารักษา จึงจะท าให้การรักษาผู้ป่วยยา

เสพติดได้ผลดีที่สุด 
0.841 

11 เสพยาเสพติดคร้ังเดียวคงไมติด  0.842 

12 
สิ่งที่ท าให้การรักษาผู้ป่วยยาเสพติดได้ผลดีที่สุดคือผู้ป่วยต้องการมา

รักษาด้วยตัวเอง  และครอบครัวให้การสนับสนุน 
0.85 
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การรับรู้เกีย่วกบัยาเสพติด Cronbach'
s Alpha  

13 การรักษาผู้ติดเฮโรอีนที่ถูกต้อง คือ ต้องให้ยานอนหลับทดแทน 0.841 

14 เหล้า  และบุหร่ี ไม่ถือว่าเป็นสิ่งเสพติด                          0.845 

15 ครอบครัวคนใกล้ชิดมีส่วนส าคัญในการรักษาผู้ป่วยติดสารเสพติด 0.841 

16  ความยากจนเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าใหคนเสพยาเสพติด 0.851 

17  เสพยาบาชวยเพิ่มพลังงานให้แก่ร่างกาย  0.843 

18  การปองกันการเสพยาเสพติดที่ส าคัญควรเร่ิมตนจากตนเอง 0.843 

19  หลังจากหมดฤทธิ์ของยาบาผูเสพจะมีอาการซึมเศรา  0.841 

20 ยาเสพติดเลิกเสพได้ถ้าตั้งใจจริง 0.843 

21 
 พระสงฆ์มีความสามารถด าเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดได้หลาย

รูปแบบ  
0.843 

22  บุคคลที่ชอบพึ่งพาผู้อื่น มีโอกาสติดยาเสพติดได้ 0.842 

23 
การป้องกันปัญหายาเสพติดที่มีประสิทธิภาพคือการสร้างภูมิคุ้มกัน

ทางศีลธรรมให้กับประชาชน 
0.842 

24 การติดยาเสพติด แบ่งออกเป็นการติดทางกาย และการติดทางใจ 0.839 

25 
การใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด เป็นวิธีการป้องกันการ

แพร่ระบาดของยาเสพติดที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด 
0.856 

26 การส่งเสริมความเข้าใจของบุคคลในครอบครัว เป็นการป้องกันปัญหา

ยาเสพติด 
0.844 

27  การใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาฟื้นฟูด้านร่างกาย จิตใจ สังคม 

และปัญญา ช่วยผู้ติดยาเสพติดไม่ต้องพึ่งยาเสพติดได้ 
0.847 

28  กัลยาณมิตรช่วยป้องกันการเสพยาเสพติดแก่ปัจเจกบุคคลได้ 0.843 
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การรับรู้เกีย่วกบัยาเสพติด Cronbach'
s Alpha  

29  พระสงฆ์เป็นบุคคลที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง ความ

เข้มแข็งทางจิตใจให้กับผู้ติดยาเสพติดได้เป็นอย่างดี 
0.845 

30 ถ้าเพื่อนยื่นยาเสพติดให้ฟรี ท่านไม่ลังเลใจที่จะปฏิเสฐยาเสพติดน้ัน

ทันที 
0.852 

  Cronbach's Alpha  โดยรวม 0.85 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ 
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ภาคผนวก จ 

ภาพประกอบการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



318 

 

 

ภาพการเก็บข้อมูล 

วัดตาไก้พลวง อ ำเภอนำงรอง  จงัหวดับุรีรัมย์ 

 
 

สภาพทางกายภาพวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด  

วัดตาไก้พลวง  อ าเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

  
 

พระอาจารย์เลอศักดิ์ วราสโก ผู้จัดการศูนย์สงเคราะห์
และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดวัดตาไก้พลวง 

 

สภาพทางกายภาพวัดตาไก้พลวง 
 

 
 

 
 

บริเวณวัดตาไก้พลวง อ าเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย ์
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สภาพทางกายภาพวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด  

วัดตาไก้พลวง  อ าเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

  
 

ห้องสวดมนต์ ท าสมาธิ 
 

เตียงนอนผู้รับการบ าบัด 
 

กิจกรรมการฟื้นฟูฯ 

 

อาชีวบ าบัด 

  
 

สอนปลูกผัก 

 

ฝึกสอนท าปุ๋ย 
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สภาพวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพตดิ  

วัดตาไก้พลวง  อ าเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

  
 

ฝึกหัดปลูกข้าว 
 

กีฬาเป็นยาวิเศษ 

 

 

  
 

ท าท่ีอบสมุนไพร 
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สัมภาษณ์กลุ่มผู้รับการบ าบัด ณ วัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพตดิ  

วัดตาไก้พลวง  อ าเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

 

  

 
สัมภาษณ์คณะกรรมการวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 

ณ วัดตาไก้พลวง  อ าเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์ 
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ภาพการเก็บข้อมูล 

วัดวังผาแดง  อ าเภอศรีสวัสดิ์  จังหวดักาญจนบุรี    
 

สภาพทางกายภาพวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด  

วัดวังผาแดง  อ าเภอศรีสวัสดิ ์ จังหวัดกาญจนบุรี 

 
 

 

พระครูโสภณกาญจนพิสุทธิ์   เจ้าอาวาสวัดวังผาแดง   

 

  
 

แพข้ามฝั่งไปวัดวังผาแดง  อ าเภอศรีสวัสดิ ์  จังหวัดกาญจนบุรี 
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สภาพทางกายภาพวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด  

วัดวังผาแดง  อ าเภอศรีสวัสดิ ์ จังหวัดกาญจนบุรี 

 

  

 

บริเวณวัดวังผาแดง  อ าเภอศรีสวัสดิ์ 
 

ท าความสะอาด อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
 

 

กิจกรรมการฟื้นฟูฯ 

 
 

 

ฝึกการท าสมาธิ 
 

กีฬา 
 



324 

 

 

วัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด  

วัดวังผาแดง  อ าเภอศรีสวัสดิ ์ จังหวัดกาญจนบุรี 

 
 

  
 

สัมภาษณ์ผู้รับการบ าบัดในโครงการวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 

วัดวังผาแดง  อ าเภอศรีสวัสดิ ์ จังหวัดกาญจนบุรี 
 

 

  

สัมภาษณ์คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์ 
และฟื้นฟผูู้ติดยาเสพติด วัดวังผาแดง  อ าเภอศรีสวัสดิ ์ จังหวัดกาญจนบุรี 
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ภาพการเก็บข้อมูลวัดพุทธคามนิคม  

 

สภาพทางกายภาพวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด  

วัดพุทธคามนิคม  ต าบลภูดิน  อ าเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์   

 

 

 

พระมหาชัยเวช โอภาโส  เจ้าอาวาสวัดพุทธคามนิคม  

  

  

บริเวณวัดพุทธคามนิคม 

 

http://www.m-culture.in.th/moc_new/album/126536/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%A1-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B8%AD-%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%88-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AC%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C/
http://www.m-culture.in.th/moc_new/album/126536/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%A1-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B8%AD-%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%88-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AC%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C/
http://www.m-culture.in.th/moc_new/album/126536/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%A1-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B8%AD-%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%88-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AC%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C/
http://www.m-culture.in.th/moc_new/album/126536/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%A1-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B8%AD-%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%88-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AC%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C/
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วัดพุทธคามนิคม  ต าบลภูดิน  อ าเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธ์ุ   

 
 

ศาลาฝึกวิปัสสนากรรมฐาน  ห้องประชุม & ฝีกอบรม  ฝีกท าสมาธิ  
  

  
บริเวณเรือนนอน 
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วัดพุทธคามนิคม  ต าบลภูดิน  อ าเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธ์ุ 

 

กิจกรรมฟ้ืนฟู 
 

  
 

ฝึกสอนท าเกษตร 
 

ฝึกปลูกพืชผัก 
 
                                                                                    

 
 

 

 

ฝึกปลูกพืชเศรษฐกิจ 
 

 

ฝึกสอนท าข้าวซ้อมมือ 
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วัดพุทธคามนิคม  ต าบลภูดิน  อ าเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธ์ุ   

 

 

  

  

สัมภาษณค์ณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์ 
และฟื้นฟผูู้ติดยาเสพติด วัดพุทธคามนิคม  ต าบลภูดนิ  อ าเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ 

  

  

สัมภาษณผ์ู้รับการบ าบัดในโครงการวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 

วัดพุทธคามนิคม  ต าบลภูดิน  อ าเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ 
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ภาพการเก็บข้อมูลวัดสะพาน    
 

สภาพทางกายภาพวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด  

วัดสะพาน  คลองเตย   จังหวัดกรุงเทพ 

  

พระพิศาลธรรมานุสิฐ  เจ้าอาวาสวัดสะพาน 
 

บริเวณวัดสะพาน 

 

 

  

 
ชี้แจงก่อนเก็บข้อมูลวันแรก (Pre-test)   
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สภาพทางกายภาพวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด  

วัดสะพาน  คลองเตย   จังหวัดกรุงเทพ 

 

 

  

 

ห้องปฏิบัติธรรมวัดสะพาน 

 

ประตูเรือนนอนวัดสะพาน 

 

 

  
 

 

หน้าต่างเรือนนอนวัดสะพาน 

 

 

สภาพภายในเรือนนอนวัดสะพาน   
 

 



331 

 

 

 

สภาพทางกายภาพวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด  

วัดสะพาน  คลองเตย   จังหวัดกรุงเทพ 

 

 

 
 

 

สภาพภายในเรือนนอนวัดสะพาน   
    

 
 

 
ห้องเอนกประสงค์/เตรียมอาหาร  

 
อาหารส าหรับผู้รับการบ าบัด  
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วัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด  

วัดสะพาน   คลองเตย   จังหวัดกรุงเทพ 

 

 วนัเกบ็ข้อมูลวนัสุดท้ำย (Post-test)  
 

 
  

  
 

ชี้แจงก่อนการเก็บข้อมูล Post-test 
 

  

 

สัมภาษณ์กลุ่มผู้รับการบ าบัด 
วัดสะพาน คลองเตย   กรุงเทพฯ   

 
 

ผู้รับการบ าบัดนั่งสมาธ ิบ่อยตาตุ่มด้าน 
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กำรสัมภำษณ์เชิงลกึ( In- depth Interview) 
 
 

 
 

 

สัมภาษณ์พระพิศาลธรรมานุสิฐ เจ้าอาวาสวัดสะพาน คลองเตย   กรุงเทพฯ   
 

 

 

 

 
 

 

สัมภาษณ์พระมหาชัยเวช โอภาโส   
เจ้าอาวาสวัดพุทธคามนิคม อ าเภอเมือง   

จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 

พระครูโสภณกาญจนพิสุทธิ์    
เจ้าอาวาสวัดวังผาแดง  อ าเภอศรีสวัสดิ์   

จังหวัดกาญจนบุรี 
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กำรสัมภำษณ์เชิงลกึ( In- depth Interview) 

 
 

  

  

สัมภาษณ์พระอาจารย์เลอศักดิ์ วราสโก ผู้จัดการศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดวัดตาไก้พลวง 
อ าเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

 

 

 
 

 

สัมภาษณ์พระมหาสุภาพ  พุทฺธวิริโย   
เจ้าอาวาสวัดป่านาค าและเจ้าคณะต าบลจุมจัง  

อ าเภอกุฉินารายณ์    

 

สัมภาษณค์ุณอุไรวรรณ วงศ์พรประทีป
ผู้แทน  ผู้อ านวยการสถาบันธัญญารักษ์
กรมการแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข 
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กรรมการและพระอาจารย์ที่ปรึกษา 
 

 

  
 

พระเมธาวินัยรส (ผศ.ดร.) 
อาจารย์ท่ีปรึกษา 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิญ รักสัตย์  
ประธานกรรมการ 

พระมหาสายรุ้ง  อินฺทาวุโธ (ดร.)
กรรมการ 

 

 

 

 

 

 

 
  

กัลยาณมิตรผู้ช่วยผู้วิจัยบางส่วน 
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